
ΙΣΟΡΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ΣΟΝ ΔΤΣΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΜΟ 

Από τότε που ο πρϊτοσ άνκρωποσ ενςαρκϊκθκε/κατοίκθςε επάνω ςτθν Γθ, ψάχνει 
να ανακαλφψει τον εαυτό του.  
Σα ερωτήματα : ποιόσ είμαι, από ποφ ζρχομαι, γιατί είμαι εδϊ, ποιόσ είναι ο 
ςκοπόσ τισ ηωισ, θχοφν βαςανιςτικά ςτα αυτιά του ( βλζπε και το Video : η Γνώςη 
είναι ο ςκοπόσ τήσ ενςάρκωςησ ► ). 
Το ςφνολο τισ αναηιτθςθσ αυτισ αποτζλεςε αυτό που ςιμερα αποκαλοφμε 
ΕΩΣΕΡΙΜΟ ►, αφοφ οι απαντιςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα, προζρχονται αλλά και 
κατευκφνονται από και προσ τον "εςωτερικό κόςμο" τοφ ανκρϊπου. 
Σα Αρχαία Μυςτήρια ►, οι Κρθςκείεσ, θ ανάπτυξθ τϊν τεχνϊν, είχαν πάντα ωσ 
υπόβακρο αυτιν τθν αναηιτθςθ. 
Ασ προςπακιςουμε να ρίξουμε μια ματιά βιμα προσ βιμα ςτα γεγονότα που 
ςθματοδότθςαν αυτι τθν αναηιτθςθ ςτο δυτικό θμιςφαίριο και ιδίωσ ςτθν λεκάνθ 
τισ Μεςογείου : 
Ασ τα δοφμε όμωσ τα περί τον Εςωτεριςμό πιό ςυγκεκριμζνα : 

Α. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΤΣΙΚΟ ΕΩΣΕΡΙΜΟ 
Ο οριςμόσ τοφ όρου Δυτικόσ Εςωτεριςμόσ ζχει οριςτεί από τον κακθγθτι τισ 
Σορβόννθσ Antoine Faivre , οριςμόσ που επικρατεί ςε ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ τισ 
Ευρϊπθσ. Ρεριγράφει όλα τα ρεφματα ςκζψθσ τα οποία εμφανίηουν χαρακτθρι-
ςτικά γνωρίςματα. Ραρ’ ότι είναι ευρφτατθ ζννοια, είναι ακαδθμαϊκά αποδεκτό ότι 
όλα τα εςωτερικά ρεφματα εμφανίηουν τουλάχιςτον τα 4 πρϊτα γνωρίςματα, και 
αρκετά, αν όχι όλα από αυτά, ςυχνά εμφανίηουν και τα άλλα. Σθμειϊνουμε ότι με 
τθν λζξθ «Δυτικόσ» αναφερόμαςτε γεωγραφικά ςτο « Ελλθνο-ωμαϊκό ςφνολο 
παραδόςεων » από περίπου τθν εποχι τοφ Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετζπειτα ( 
δθλαδι τθν γεωγραφικι ςφαίρα επιρροισ που περιλαμβάνει τα εδάφθ που κατζ-
κτθςε τόςο ο Μζγασ Αλζξανδροσ προσ τθν Ανατολι, όςον και θ ωμαϊκι 
Αυτοκρατορία προσ τον Νότο και τθν Δφςθ ), ςυν τισ ςυγγενείσ παραδόςεισ που 
κατάγονται από Τευτονικζσ και Σκανδιναβικζσ πθγζσ. 
Ασ ςθμειωκεί ότι αυτζσ οι οριοκετιςεισ δεν είναι αλάνκαςτεσ και δεν είναι από-
λυτεσ. Αλλά είναι πολφ χριςιμα εργαλεία για να ξζρουμε τι ςυηθτάμε, και αναλογι-
ηόμενοι τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία υπάρχει πάντοτε θ δυνατότθτα μελλοντικισ 
ανακεϊρθςθσ... 
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Σα 4 +2 γνωρίςματα τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ είναι : 
1. Αντιςτοιχίεσ : Συμβολικζσ και αλθκινζσ, μικρόκοςμοσ-μακρόκοςμοσ και ςυμπαν-
τικι αλλθλεπίδραςθ. 
2. Ηωντανι Φφςθ : Ρολυεπίπεδθ, ηωντανι, γεμάτθ εν δυνάμει αποκαλφψεισ, διζπε-
ται από μια κρυφι Κεία «φλόγα» 
3. Φανταςία και Μεςολάβθςθ : Μζςω τισ ενεργισ φανταςίασ, θ Γνϊςθ τϊν ενδιά-
μεςων μεταξφ τισ Φφςεωσ και του πνευματικοφ πεδίου. 
4. Μεταςτοιχείωςθ : Θ απόλυτθ εςωτερικι ζνωςθ μεταξφ Γνϊςθσ και εςωτερικισ 
εμπειρίασ, τϊν λειτουργιϊν τοφ νου και τθσ ενεργισ φανταςίασ ( ι Δθμιουργικισ 
Σκζψεωσ ). 
5. Συνταφτιςθ Ραραδόςεων : Θ πεποίκθςθ τισ φπαρξθσ τισ Αιϊνιασ Φιλοςοφίασ– 
τθσ αδιάςπαςτθσ αλφςςου γνϊςθσ και παράδοςθσ παρά τισ ιςτορικζσ ανακρίβειεσ. 
6. Μετάδοςθ : Θ ζμφαςθ ςτθν μεταλαμπάδευςθ τισ γνϊςθσ από Δάςκαλο ςε 
Μακθτι. 
Βλζπε Antoine Faivre : Accés de l’ésotérisme occidental ►  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με λίγα λόγια λοιπόν, μια παράδοςθ ι ζνα «ρεφμα ςκζψθσ» ( όπωσ μπορεί να είναι 
ο Ρνευματιςμόσ ►, το κίνθμα Gurdjieff ►, θ Αλχθμεία ►, θ Κεοςοφία ►, και άλλα 
πολλά ) εφόςον εμφανίηει τουλάχιςτον τα πρϊτα 4 γνωρίςματα αυτόματα εμπίπτει 
ςτο γενικότερο ςφνολο τοφ « Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ » 
Ποιά είναι όμωσ η διαφορά μεταξφ τών όρων : 
« Εςωτεριςμόσ », « Μυςτικιςμόσ », « Αποκρυφιςμόσ » και « Μεταφυςική » ; 
Ο Eςωτεριςμόσ περιλαμβάνει τισ παραδόςεισ αυτζσ που εμπεριζχουν : 
(1) τισ ζννοιεσ των αντιςτοιχιϊν, και 
(2) των ενδιάμεςων. 
Δθλαδι, ςτισ κατ’ εξοχιν εςωτερικζσ παραδόςεισ, ( που εμπίπτουν ςτισ παραδόςεισ 
ςυμπακθτικισ μαγείασ ) παρατθροφμε τθν πεποίκθςθ ότι με τθν χριςθ τϊν αντις-
τοιχιϊν μεταξφ, λόγου χάρθ, χαλκοφ και Αφροδίτθσ, μπορεί κανείσ με τθν χριςθ 
χάλκινου αντικειμζνου με χαραγμζνο το πλανθτικό ςφμβολο τισ Αφροδίτθσ, είτε ςε 
μια τελετι, είτε ςαν προςωπικό αντικείμενο, να εςτιάςει και να «μαγνθτίςει» τθν 
επιρροι τισ Αφροδίτθσ ςτθν ηωι του.  
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Σε μια διαφορετικι παράδοςθ, με τθν επίκλθςθ ι προςευχι ςτον άγγελο που 
ςχετίηεται με μια ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα ( λ.χ. ο άγγελοσ αφαιλ ςχετίηεται με τθν 
ίαςθ και τθν υγεία ), ο άγγελοσ αυτόσ κεωρείται «ενδιάμεςοσ» μεταξφ τϊν ανκρϊ-
πων και τθσ κείασ δφναμθσ που εκείνθ τθ ςτιγμι καλοφμε για να κεραπεφςει. 
Εξίςου, ςε μια κρθςκεία όπωσ θ Ορκόδοξθ, θ χριςθ εικονιςμάτων για να εςτιά-
ςουμε ςε μια ζκφανςθ του Κείου μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί «χριςθ ενδιάμεςου». 
Ο Μυςτικιςμόσ, αντικζτωσ, κεωρείται ζνασ πιο άμεςοσ τρόποσ επικοινωνίασ μεταξφ 
ατόμου και Κείου, χωρίσ τθν χριςθ ενδιαμζςων. Ακολουκϊντασ μια ςυχνά πολφ-
χρονθ διαδικαςία κακαρμϊν, εξαγνιςμοφ, και προςευχισ ι και διαλογιςμοφ, ο 
μυςτικιςτισ αναηθτά μια κατάςταςθ ανεπτυγμζνθσ ςυνειδθτότθτασ που κα του επι-
τρζψει να πλθςιάςει τον Κεό του, και μζςω αυτισ να του φανερωκεί θ ίδια Γνϊςθ 
που ςτον εςωτεριςτι φανερϊνεται μζςα από τθν εναςχόλθςθ με τουσ ενδιάμεςουσ 
και τθν χριςθ αντιςτοιχιϊν. Το αποτζλεςμα ςυχνά είναι το ίδιο κακϊσ και οι δφο 
μζκοδοι απαιτοφν αυτοπεικαρχία, μελζτθ ςτθν πρϊτθ και ςυγκζντρωςθ ςτθν 
δεφτερθ, και πολλζσ παραδόςεισ επιδεικνφουν τόςον εςωτερικά όςον και 
μυςτικιςτικά χαρακτθριςτικά. 
Ο Αποκρυφιςμόσ ( occultism ) είναι ζνασ γενικόσ και λίγο εςφαλμζνοσ όροσ που 
αφορά ςτθν εναςχόλθςθ με τθν λεγόμενθ «απόκρυφθ» ι «απαγορευμζνθ» γνϊςθ. 
Ουςιαςτικά όμωσ, ςαν όροσ ζχει προςαρτθκεί ετεροχρονιςμζνα ςε πολλζσ παρα-
δόςεισ ( όπωσ είναι θ ςυγκριτικι ςυγχϊνευςθ Καμπαλά, Αςτρολογίασ και Αλχθμείασ 
που κάνει ο Αγρίπα μζχρι τθν Γριμοριακή Μαγεία ► κ.ο.κ ) ενϊ ουςιαςτικά περι-
λαμβάνει όλεσ τισ μορφζσ Εςωτεριςμοφ που, πάλι με χριςθ ενδιαμζςων όπωσ είναι 
τα ςφμβολα, οι τελετζσ και οι επικλιςεισ, διειςδφει ςε τεχνικζσ που ζχουν χαρακτθ-
ριςτεί «μαγικζσ» και που ςτο παρελκόν κεωρικθκαν αιρετικζσ. 
Θ Μεταφυςική, όπωσ αποκαλφπτει και θ ετυμολογία τισ λζξεωσ είναι το ςφνολο 
αυτϊν τϊν φαινομζνων που ουςιαςτικά χαρακτθρίηονται «μετά» ι πζραν τϊν 
φυςικϊν νόμων που αναγνωρίηει θ επιςτιμθ. Χρθςιμοποιείται (όχι πάντα ορκά) ςαν 
πολφ γενικευμζνοσ όροσ που περιλαμβάνει όλεσ τισ ζννοιεσ που είναι είτε δυςεξι-
γθτεσ, είτε που ςυγγενεφουν/ςυνδζονται με τθν παραψυχολογία ι και με κάποιεσ 
εςωτερικζσ ζννοιεσ όπωσ τισ γνωρίηουμε. Ρεριλαμβάνει ζννοιεσ όπωσ θ τθλεπάκεια, 
θ τθλεκίνθςθ, αλλά και κοςμολογικζσ ζννοιεσ (κοςμογζνεςθ κλπ ). Ραρ’ ότι χρθςιμο-
ποιείται ωσ « όροσ-ομπρζλα » ουςιαςτικά τα κζματα που καλφπτει ςυνδζονται 
άμεςα με εςωτερικζσ παραδόςεισ ςε μια ι άλλθ μορφι τουσ. Είναι βαςικό να το 
κατανοιςουμε αυτό το ςθμείο, γιατί φαινόμενα που ςυχνά παρουςιάηονται ωσ 
«δυςεξιγθτα», «ανεξιγθτα», ι «παράξενα», όλα ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτα γενικό-
τερα ρεφματα τοφ Εςωτεριςμοφ, και ενϊ ίςωσ να μθν υπάρχει ορκολογικι εξιγθςθ 
για το κακζνα, είναι βζβαιο ότι αν κανείσ κατζχει τθν ιςτορία και τθν φαινομενο-
λογία ( από τι αποτελείται ) τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ, γριγορα κα ανακαλφψει και 
τι ακριβϊσ είναι οι «δυςεξιγθτεσ» αυτζσ ζννοιεσ. 
Εςωτερικζσ ςχολζσ είναι αυτζσ που μεταδίδουν μια ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία, όπωσ 
είναι ο οδοςταυριςμόσ, ο Τεκτονιςμόσ, και πλικοσ άλλων. Θ ακαδθμαϊκι προςζγ-
γιςθ προςφζρει αμερόλθπτθ ιςτορικι, φαινομενολογικι και τεκμθριωμζνθ γνϊςθ 
γφρω από αυτζσ και όλων των υπολοίπων εςωτερικϊν διδαςκαλιϊν, τοποκετϊντασ 
τεσ μζςα ςτο ιςτορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο που τισ γζννθςαν. 
Ππωσ εξθγιςαμε παραπάνω, ςκοπό ζχει να «βάλει τα πράγματα ςτθν κζςθ τουσ» 
και να διαλευκάνει ζνα τοπίο που ςφφηει από παραπλθροφόρθςθ. 
Θ πραγματικότθτα είναι ακόμθ πιο «μαγικι» από τθν φανταςία που περιβάλλει τισ  
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ζννοιεσ αυτζσ. Θ εναςχόλθςθ με τθν ακαδθμαϊκι μελζτθ τοφ Εςωτεριςμοφ μόνο 
γνϊςθ μπορεί να προςφζρει. Σαφϊσ δεν αποκλείει τθν προςωπικι εναςχόλθςθ ςτισ 
περιπτϊςεισ που το επικυμεί κανείσ, ενϊ υπάρχουν και ακαδθμαϊκοί που αςχο-
λοφνται ενεργά με κάποια εςωτερικι παράδοςθ, αλλά βζβαια και άλλοι που επζλε-
ξαν να μθν αςχολθκοφν παρά μόνον να καταγράψουν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ 
τεκμθριωμζνθ μελζτθ τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ προςφζρει καλφτερθ κατάρτιςθ 
ςχετικά με το μονοπάτι που μπορεί να επιλζγει ο κακζνασ. 
 
Σι μπορεί να προςφζρει η ακαδημαϊκή προςζγγιςη ςτην προςωπική εναςχόληςη 
με τον Εςωτεριςμό ; 
Εάν κάποιοσ ζχει διαλζξει, ι κζλει να διαλζξει, μια εςωτερικι οδό για τθν πνευμα-
τικι του ανάπτυξθ, θ ακαδθμαϊκι προςζγγιςθ μπορεί να τον βοθκιςει να καταλά-
βει που εντάςςεται θ παράδοςθ που ζχει επιλζξει ςε ςχζςθ με τον ροφν τισ 
ιςτορίασ και τον πολιτιςμό ςτον οποίο ανικει, τισ ρίηεσ τθσ παράδοςθσ και τουσ 
ςτόχουσ τθσ. 
Ρολφ ςυχνά ςε εςωτερικζσ ςχολζσ και τάγματα, υπάρχει θ τάςθ τα μζλθ να διαβά-
ηουν και να ςυηθτοφν μοναχά γφρω από τισ διδαςκαλίεσ ι τα ςυγγράμματα μελϊν ι 
ιδρυτϊν αυτισ τισ παράδοςθσ. Αν όμωσ, λ.χ., κάποιοσ είναι Τζκτονασ, και κζλει να 
καταλάβει για πιο λόγο ζχει επιλεγεί ο ςυμβολιςμόσ τοφ Τεκτονιςμοφ, τότε κα τον 
βοθκοφςε να μάκει πωσ λειτουργεί ο ςυμβολιςμόσ ςε ςυνειδθςιακά επίπεδα, ι 
γιατί χρθςιμοποιοφνται οριςμζνα ςφμβολα και που αλλοφ ζχουν χρθςιμοποιθκεί, 
παρά να αρκεςτεί ςε κακαρά Τεκτονικζσ ( και όχι πάντα αμερόλθπτεσ ) επεξθγι-
ςεισ. Αν κάποιοσ ενδιαφζρεται να μάκει για τθν Wicca ►, ι για το Ερμητικό Σάγμα 
τήσ Χρυςήσ Αυγήσ ►, κα επωφελθκεί αν μάκει τόςον για τθν καταγωγι τισ παρά-
δοςθσ του τάγματοσ όςον και για τθν αρχαία καταγωγι τϊν τελετϊν του, αλλά και 
τισ ςυγκριτικζσ αλλαγζσ που υπζςτθςαν τα ςτοιχεία αυτϊν τϊν τελετϊν με το 
πζραςμα τοφ χρόνου. Μςωσ να γνωρίηει για το Ερμθτικό Τάγμα τισ Χρυςισ Αυγισ 
λόγου χάριν, ότι ςτο ςυγκεκριμζνο μυθτικό ςφςτθμα χρθςιμοποιοφνται Καμπαλι-
ςτικζσ αναφορζσ. Αν όμωσ δεν γνωρίηει τι ακριβϊσ είναι θ Καμπαλά ► ( και δεν 
εννοοφμε να γνωρίηει απλά ότι κάτι ζχει να κάνει με τον Εβραϊκό μυςτικιςμό -είναι 
κάτι πολφ πιο περίπλοκο και με πολλαπλζσ επιρροζσ και προεκτάςεισ ) - τότε 
ουςιαςτικά κα ακολουκεί τυφλά μια ςειρά διδαςκαλιϊν χωρίσ να γνωρίηει το γιατί. 
Εφόςον ζχει διαλζξει κάτι που είναι κατ’ εξοχιν εςωτερικό μονοπάτι, αυτομάτωσ 
ακυρϊνει κάκε νόθμα τισ ςυμμετοχισ του αφοφ δεν εργάηεται με πλιρθ εςωτερικι 
ςυναίςκθςθ τοφ τι κάνει. Για να αναλάβει κανείσ υπεφκυνα τθν πνευματικι του 
πορεία, πόςον μάλλον να αναλάβει τθν τεράςτια ευκφνθ του να κατευκφνει άλλουσ, 
τότε οφείλει ςτον εαυτό του να γνωρίηει τισ προεκτάςεισ και το περιεχόμενο τισ 
πορείασ που πρόκειται να διανφςει, κάτι που μόνο θ ακαδθμαϊκι προςζγγιςθ προς-
φζρει αμερόλθπτα. 
Για όςουσ δεν ενδιαφζρονται τόςο να ακολουκιςουν μια τζτοια οδό και απλά 
ενδιαφζρονται να μάκουν γενικότερα, τα ρεφματα τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ περι-
λαμβάνουν ζναν τεράςτιο όγκο γνϊςθσ που αφορά άμεςα ςτθν ανάπτυξθ τοφ 
πολιτιςμοφ μασ τα τελευταία 2000 χρόνια – γνϊςθ που όμωσ μζχρι τϊρα είχε 
παραμελθκεί, αποςιωπθκεί, και παρεξθγθκεί, λόγω κρθςκευτικϊν και πολιτικϊν 
ςυνκθκϊν τοφ παρελκόντοσ. Τα τελευταία 20-25 χρόνια πανεπιςτθμιακοί ςτθν 
Ευρϊπθ και τθν Αμερικι ζχουν εργαςτεί ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν μελζτεσ και 
ζρευνεσ που μποροφν να αναπτφξουν τθν γνϊςθ μασ γφρω από τα ρεφματα αυτά. 
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Ππωσ, για να κατανοιςουμε τθν ςφγχρονθ Ελλθνικι πραγματικότθτα, είναι ςθμαν-
τικό να γνωρίηουμε ότι θ χϊρα μασ υπζςτθ 400 χρόνια Τουρκοκρατίασ, είναι εξίςου 
ςθμαντικό να κατανοοφμε τθν επιρροι αυτϊν τϊν παραδόςεων ςτθν ευρφτερθ 
Δυτικι ιςτορία για να κατανοιςουμε τθν ςφγχρονθ κοινωνικοπολιτικι και πολιτις-
μικι κατάςταςθ.  
Θ ιςτορία που ζχουμε διδαχκεί παραλείπει τθν τεράςτια επιρροι που άςκθςε ο 
Δυτικόσ Εςωτεριςμόσ ςτισ ιςτορικζσ εξελίξεισ – δεν κα είχε υπάρξει Αναγζννθςθ 
χωρίσ τισ παραδόςεισ αυτζσ. Αν λοιπόν, για να μάκουμε «που πάμε» πρζπει να 
ξζρουμε πρϊτα από ποφ ιρκαμε, τότε οφείλουμε να επανεξετάςουμε τον πολιτιςμό 
μασ λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ ςφαίρεσ επιρροισ και όχι μόνο αυτζσ που 
επικράτθςαν λόγω διάφορων ςυμφερόντων.  
 
Σι μελετά κανείσ αν αποφαςίςει να ςπουδάςει « Δυτικό Εςωτεριςμό » ; 
Ουςιαςτικά θ μελζτθ του Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ μπορεί να χωριςτεί χονδρικά ςε 
τρία βαςικά μζρθ : 
(1) Τθν ιςτορία τισ εξζλιξθσ τϊν παραδόςεων από τον Ρυκαγόρα, τον Ρλάτωνα, 
τουσ Νεοπλατωνικοφσ, μζςα από τθν Αναγζννθςθ μζχρι τισ μζρεσ μασ και τα γνωςτά 
μασ εςωτερικά τάγματα.  
Αυτό περιλαμβάνει λεπτομερείσ αναφορζσ ςε παραδόςεισ όπωσ είναι :  
θ Θεουργία ►, η Αλχημεία ►, θ Καμπαλά ►, ο Γνωςτικιςμόσ ►, θ Θεοςοφία ►, 
θ Μαγεία ►, και όλα τα παρακλάδια και τισ προεκτάςεισ τουσ όπωσ είναι τα μυθ-
τικά τάγματα και ςχολζσ. Αυτά περιλαμβάνουν τον Ροδοςταυριςμό ► και τουσ προ-
κατόχουσ του, τον Σεκτονιςμό ► και τουσ προκατόχουσ του, τον Μαρτινιςμό ►, το 
Ερμθτικό Σάγμα τήσ Χρυςήσ Αυγήσ ►, τθν Θεοςοφική Εταιρεία ►, το Σάγμα τοφ 
Ναοφ τήσ Ανατολήσ ► ( Ο.Τ.Ο ), κοκ. 
(2) Τθν φαινομενολογία τϊν εςωτερικϊν ρευμάτων. Ροιά δίνουν βάςθ ςτθν Αλχθ-
μεία λ.χ., και γιατί, πωσ αυτό μπορεί να λειτουργιςει ςτθν ηωι κάποιου, που ζχει 
εμφανιςτεί και χρθςιμοποιθκεί και με τι ςκοποφσ, ςυν όλθ τθν βιβλιογραφικι φλθ 
γφρω από κάποιο τάδε ι δείνα ρεφμα.  
(3) Τθν βιωματικι πλευρά τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ, λόγου χάρθ θ μφθςθ, τα ορά-
ματα, οι «μεταφυςικζσ» ικανότθτεσ. Ρολλά ζντυπα και πολλζσ ομάδεσ ιςχυρίηονται 
πωσ μποροφν να επεξθγιςουν τζτοιου είδουσ φαινόμενα, αλλά ςυχνά υποπίπτουν 
ςε αναξιόπιςτεσ πθγζσ και παρερμθνευμζνεσ επεξθγιςεισ που μόνο τθν θμιμάκεια 
και τθν παραπλθροφόρθςθ ενιςχφουν. 
Υπάρχουν ςτοιχεία τόςο από τθν Δυτικι Εςωτερικι Ραράδοςθ όςον και από τθν 
ςφγχρονθ επιςτιμθ που μποροφν να επεξθγιςουν και να προςφζρουν τρόπουσ 
ανάπτυξθσ και εξερεφνθςθσ τζτοιου είδουσ φαινομζνων χωρίσ να αποτελοφν οφτε 
απομυκοποίθςθ, οφτε όμωσ να υπόςχονται καυματουργζσ λφςεισ χωρίσ πολλι 
προςωπικι εργαςία. 
 
Ποιά είναι η χρηςιμότητά του ; 
Ππωσ με οποιοδιποτε είδοσ γνϊςθσ, θ μελζτθ τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ μασ δίνει 
πολφτιμθ γνϊςθ για τον ίδιο μασ τον πολιτιςμό. Εάν και εφόςον επιλζγουμε να 
ακολουκοφμε ςε προςωπικό επίπεδο κάποια τάδε ι δείνα εςωτερικι παράδοςθ 
βεβαίωσ, μασ δίνει μια ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ γφρω από αυτό που ακολουκοφμε. 
Σε εκπαιδευτικό/ακαδθμαϊκό κακαρά επίπεδο ζχει τθν ίδια αξία με οποιαδιποτε 
από τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ και ςυμπλθρϊνει ιδιαίτερα πολφτιμα ςπουδζσ 
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όπωσ είναι οι Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ, θ Κοινωνιολογία, θ Λςτορία, θ Ψυχολογία, θ 
Φιλοςοφία, και θ Φιλολογία κακϊσ παρακζτει παραμελθμζνο μζροσ τοφ πολιτιςμι-
κοφ υπόβακρου που αφορά άμεςα όλεσ αυτζσ τισ κεματολογίεσ. Σε προςωπικό και 
ανκρϊπινο επίπεδο ςυμβάλλει ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ ότι ο ςθμερινόσ άνκρωποσ 
και θ ςθμερινι κοινωνία αποτελοφν το αποτζλεςμα όλων αυτϊν τϊν ηυμϊςεων, και 
ότι για όποιον πραγματικά επικυμεί να αςχολθκεί με τθν εςωτερικι αναηιτθςθ, 
υπάρχει ζνασ κορμόσ γνϊςθσ που, με τθν ςωςτι προςζγγιςθ, μπορεί να του προς-
φζρει πολλζσ απαντιςεισ ςτα «δφςκολα» ερωτιματα αυτισ τθσ ηωισ.  
 
Σι ςχζςη ζχει με την θρηςκεία ; 
Θ πρακτικι εναςχόλθςθ με τον Εςωτεριςμό είναι εναλλακτικι πνευματικι οδόσ που 
διαφζρει από τισ κρθςκείεσ από τθν άποψθ ότι παροτρφνει τον άνκρωπο να 
αναηθτιςει μόνοσ του και μζςα του απαντιςεισ ακολουκϊντασ κάποια διδαςκαλία 
και τθν ίδια του τθν ψυχι, αντί να δζχεται κζματα πίςτθσ και δόγματοσ χωρίσ να τα 
ερευνιςει.  
Πμωσ οι περιςςότερεσ κρθςκείεσ εμπεριζχουν κάποια εςωτερικι ι μυςτικιςτικι 
παράδοςθ όπωσ είναι ςτον Χριςτιανιςμό και ειδικότερα ςτθν Ορκοδοξία ο Θςυχα-
ςμόσ, ςτον Λουδαΐςμό οι δφο μορφζσ τισ Καμπαλά, ςτο Λςλάμ ο Σουφιςμόσ, κ.ο.κ. 
Θ ακαδθμαϊκι μελζτθ τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ κάνει ό,τι κάνει θ κρθςκειολογία 
για τισ κρθςκείεσ, μελετά, κατανοεί, ςυγκρίνει, ενϊ ςυμπλθρϊνει τθν κρθςκειολο-
γία. Θ ακαδθμαϊκι μελζτθ τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ ΔΕΝ προτείνει, οφτε προςθ-
λυτίηει κανζναν να ακολουκιςει κανζνα μονοπάτι, παρά μόνον παρουςιάηει και 
επεξθγεί. 
Σε εκπαιδευτικό επίπεδο γενικότερα, ο εςωτεριςμόσ ζχει τθν μοναδικι ιδιότθτα να 
ςυνδυάηει πτυχζσ φιλοςοφίασ και επιςτιμθσ κακϊσ είναι ρεφμα παραδόςεων που 
ουδζποτε δζχτθκε τον διαχωριςμό αυτόν που προιλκε από τον τρόπο ςκζψθσ τοφ 
Διαφωτιςμοφ. 
Δεδομζνου ότι ςτισ μζρεσ μασ θ επιςτθμονικι ζρευνα τείνει ξανά να πλθςιάηει οντο-
λογικζσ φιλοςοφικζσ ζννοιεσ ενϊ θ φιλοςοφία καταπιάνεται με εςχατολογικά κζμα-
τα που μόνον από τθν επιςτιμθ μποροφν να απαντθκοφν, προςφζρει ζναν τρόπο 
κατανόθςθσ και των δφο δίχωσ τον τεχνθτό και προβλθματικό αυτόν διαχωριςμό. 
 
Σι ςχζςη ζχει με την φιλοςοφία ; 
Απόλυτθ. Οι ιςτορικζσ ρίηεσ τοφ Δυτικοφ Εςωτεριςμοφ πθγάηουν απ’ ευκείασ από 
τον Ρυκαγόρα, τουσ προ-Σωκρατικοφσ φιλοςόφουσ και τον Ρλάτωνα, περνοφν από 
τουσ Νζο-πλατωνιςτζσ ( λ.χ. Ρλωτίνοσ, Λάμβλιχοσ ) και κακ’ όλθ τθν διάρκεια τϊν 
τελευταίων αιϊνων, ιδιαίτερα μετά τθν Αναγζννθςθ, ςχετίηονται και με τθν νεϊτερθ 
φιλοςοφία.  
Ασ μθν ξεχνοφμε ότι ςτθν αρχαιότθτα, δεν υπιρχε ιδιαίτεροσ διαχωριςμόσ μεταξφ 
φιλοςοφίασ και κρθςκείασ, οφτε μεταξφ επιςτθμϊν και φιλοςοφίασ. 
 
ΒΑ. ΙΣΟΡΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ( προ Χριςτοφ ) 
3000 Στθν Μεςόγειο ακμάηουν οι ιεροτελεςτίεσ τϊν Μυςτθρίων με επίκεντρο τθν 
Αίγυπτο και τθν Μινωϊκι Κριτθ. Ο Μωυςισ, μυθμζνοσ ςτα Αιγυπτιακά Μυςτιρια, 
ιδρφει με τθν ςειρά του τα αντίςτοιχα Λουδαϊκά Μυςτιρια. 
950 Ανζγερςθ τοφ Ναοφ τοφ Σολομϊντοσ ςτθν Λερουςαλιμ με τθν βοικεια τοφ 
βαςιλιά τισ Τφρου Χιράμ. Εξιουδαϊςμόσ τϊν Αιγυπτιακών Μυςτηρίων ►. 
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586 H Λερουςαλιμ κυριεφεται από τον Ναβουχοδονόςωρα και καταςτρζφεται ο 
Ναόσ τοφ Σολομϊντοσ. Τα Λουδαϊκά Μυςτιρια διακόπτονται για 50 χρόνια. Με τθν 
απελευκζρωςθ τϊν Εβραίων ανοικοδομείται ο Ναόσ και επιχειρείται για πρϊτθ 
φορά να καταγραφοφν τα τυπικά τϊν Λουδαϊκϊν Μυςτθρίων από μνιμθσ. Οι 
τελετουργίεσ ξαναρχίηουν. Από τθν ϊμθ, το μυςτθριακό ςφςτθμα τϊν Κολλεγίων 
διαδίδεται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ από τισ ωμαϊκζσ λεγεϊνεσ. 
 
ΒΒ. ΙΣΟΡΙΚΕ ΑΝΑΦΟΡΕ ( μετά Χριςτόν ) 
395 Με διάταγμα, ο Αυτοκράτωρ Κεοδόςιοσ καταργεί τισ εκδθλϊςεισ τισ αρχαίασ 
κρθςκείασ. Θ Αιγυπτιακι μορφι τϊν Μυςτθρίων υποχωρεί, ενϊ ενιςχφεται θ ιου-
δαϊκι που ςυμφωνοφςε περιςςότερο με τθν χριςτιανικι πίςτθ. 
423 Διάταγμα τοφ Αυτοκράτορα Κεοδοςίου τοφ Μικροφ για κατάργθςθ τϊν 
αρχαίων μυςτθρίων και αυςτθρζσ ποινζσ για όςουσ ςυνζχιηαν τθν τζλεςι τουσ. 
Καταςτροφι τϊν αρχαίων ναϊν, βιβλιοκθκϊν και αγαλμάτων. Διωγμόσ τϊν μυςτι-
κϊν εταιριϊν από τθν Εκκλθςία και των ςυντεχνιϊν τϊν επαγγελματιϊν Τεκτόνων. 
Το μοναχικό τάγμα τϊν Κάλδων εμφανίηεται για ζνα διάςτθμα ςε Λρλανδία και 
Σκωτία.  
Ραράλλθλα, ςτα Βρετανικά νθςιά κάνει γνωςτι τθν παρουςία τθσ μια μυςτθριακι 
παράδοςθ προερχόμενθ από τθν ςυγχϊνευςθ ςτοιχείων από τα Χριςτιανικά 
Μυςτήρια ►, τα Μυςτήρια τών Εςςαίων ►, τα Μιθραϊκά ►, τα Ρωμαϊκά 
Κολλζγια ► και τα εγχϊρια Μυςτήρια τών Δρυίδων ► - ( βλζπε και τα περι-
εχόμενα Θρηςκειολογίασ - Δρυιςμόσ ) ►. 
600 Τα ωμαϊκά Κολλζγια επιβιϊνουν ςτθν μορφι τϊν Compagnonnage ►. 
1099 Λδρφκθκε το Τάγμα τοφ « Ναοφ τισ Σιϊν » από τον Γοδεφρείδο ντε Μπουγιόν 
και θ ζδρα του ιταν αρχικά το αβαείο τισ Δζςποινασ Μασ τοφ Προυσ τισ Σιϊν ςτθν 
Λερουςαλιμ. 
1118 Λδρφεται το Σάγμα τών Ιπποτών τοφ Ναοφ ►. Το 1118 ςτθν Λερουςαλιμ, αμζ-
ςωσ μετά τθν 1θ ςταυροφορία ο Γάλλοσ ιππότθσ Hugues de Payens και 8 ςφντροφοί 
του ζδωςαν όρκουσ πενίασ και πίςτθσ ςτον Χριςτό, ςυςτινοντασ το πρϊτο ιπποτικό-
μοναςτικό τάγμα με τθν επωνυμία « φτωχοί ιππότεσ τοφ Χριςτοφ και τοφ Ναοφ ».  
Ο τότε Βαςιλιάσ τθσ Λερουςαλιμ Βαλδουίνοσ ο 2οσ τουσ υποςτιριξε υλικά και 
οικονομικά και τουσ παραχϊρθςε ζνα κατάλυμα για να ςτεγαςτοφν, με αντίτιμο τθν 
προςταςία τϊν προςκυνθτϊν τϊν Αγίων Τόπων. Το κατάλυμα που τουσ παρα-
χωρικθκε βριςκόταν ςε χϊρο όπου πιςτευόταν πϊσ ιταν κάποτε κτιςμζνοσ ο Ναόσ 
τοφ Σολoμϊντα. Από εκεί πιραν και το όνομα με το οποίο ζμειναν ςτθν ιςτορία. 
1136 Στθν Σκωτία, κατά τθν διάρκεια τισ οικοδόμθςθσ τισ Melrose Abbey Church, 
περιοδεφοντεσ Τζκτονεσ αφινουν τα ςθμεία τουσ λαξευμζνα ςε πζτρεσ. 
1140 Kilwinning. Λδρφεται το παλιό Αβαείο τισ πόλθσ, αφιερωμζνο ςτον Άγιο 
Ουίνινγκ, από περιοδεφοντεσ Τζκτονεσ το 1140, οι οποίοι κεωροφνται και ιδρυτζσ 
τισ πρϊτθσ Στοάσ τισ Σκωτίασ. 
1147 Θ Αρχαία Στοά τοφ Stirling ςτθν Σκωτία, ιςχυρίηεται ότι εκπροςϊπθςε το ςϊμα 
τϊν Τεκτόνων ςτισ εργαςίεσ ανζγερςθσ τοφ Cambies Kenneth Abbey, που ιδρφκθκε 
από τον βαςιλιά Δαυίδ  Α'  τισ Σκωτίασ, όπωσ φαίνεται ςε ζγγραφο τϊν αρχείων τισ  
πόλθσ Aberden με χρονολογία 1483 ( Τα πρακτικά τισ Στοάσ ξεκινοφν από το 1670 ). 
1173 Αποδίδεται ο τίτλοσ Magister ςτον William of Sens ςτθν ςυνεδρίαςθ τϊν 
Τεκτόνων τοφ Canterbury ςτθν Αγγλία. Ο ίδιοσ τίτλοσ αποδίδεται ςτον William τον 
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Englishman, ο οποίοσ ςχεδίαςε τον κακεδρικό ναό τοφ Converty που χτίςτθκε μετα-
ξφ 1187 και 1199. 
1244 Ο όροσ Master Mason ( Διδάςκαλοσ Τζκτων ) περιλαμβάνεται ςε Γαλλικό 
ζγγραφο. 
1254 Ο Λουδοβίκοσ ο Κ', ο επονομαηόμενοσ και Άγιοσ Λουδοβίκοσ, βαςιλιάσ τισ 
Γαλλίασ, φζρεται να ζχει ιδρφςει Αδελφότθτα τισ Βαςιλικισ Αψίδοσ τοφ Αγίου 
Τάφου. 
1286 Σε ζγγραφο αναφζρεται ότι ο Τηζιμσ, λόρδοσ Στιοφαρτ τισ Σκωτίασ δζχτθκε ωσ 
Τζκτονεσ τον Άγγλο κόμθ τοφ Γκλόςτερ και τον Λρλανδό κόμθ τοφ Πλςτερ ςτθν Στοά 
τοφ Kilwinning. Το παλιό Αβαείο τισ πόλθσ, αφιερωμζνο ςτον Άγιο Ουίνινκ, ιδρφ-
κθκε από περιοδεφοντεσ Τζκτονεσ το 1140, οι οποίοι κεωροφνται και ιδρυτζσ τισ 
πρϊτθσ Στοάσ τισ Σκωτίασ. Στισ παραδόςεισ αυτζσ ςτθρίχτθκε θ Μθτζρα Στοά τοφ 
Σκωτικοφ Τεκτονιςμοφ Kilwinning. Στισ αρχζσ του 15ου αιϊνα, επί Βαςιλείασ Λάκω-
βου του Β', οι Σεντ Κλερ, βαρόνοι τοφ όςλιν, κλθρονόμοι πάτρωνεσ τοφ Σκωτικοφ 
Τεκτονιςμοφ, τελοφςαν εδϊ τισ ετιςιεσ ςυνελεφςεισ τουσ και εξζδιδαν ιδρυτικά 
διπλϊματα για άλλεσ Στοζσ ςτο Βαςίλειο τισ Σκωτίασ. 
1307 Στισ 13 Οκτωβρίου τοφ 1307 με εντολι τοφ Βαςιλιά Φιλίππου τισ Γαλλίασ, 
ςτθν οποία ςυνθγόρθςε αργότερα και ο Ράπασ Κλιμθσ ο 5οσ, ςυνελιφκθςαν όλα 
τα μζλθ τοφ Τάγματοσ τοφ Ναοφ ςτθν Γαλλία, μεταξφ τϊν οποίων και ο Μζγασ 
Μάγιςτροσ Jacques de Molay, και ο Geoffrey de Charney. Επρόκειτο για μια καλά 
οργανωμζνθ επιχείρθςθ θ οποία κατάφερε να αιφνιδιάςει τουσ Ναίτεσ. Τα μζλθ τοφ 
Τάγματοσ ςυλλαμβάνονται, βαςανίηονται και οδθγοφνται ςτθν πυρά ( ςχετικι είναι 
θ μφθςθ τοφ 30ου βακμοφ / Λππότθσ Καδϊσ τοφ Α.Α.Σ.Τ. ). 
1314 Ο Jacques de Molay, Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ τοφ Τάγματοσ τοφ Ναοφ, που είχε 
ςυλλθφκεί το 1307 ανακάλεςε τθν ομολογία που είχε δϊςει μετά από βαςανις-
τιρια και διακιρυξε τόςο τθν δικι του ακωότθτα, όςο και το άδικο και ψευδζσ τϊν 
κατθγοριϊν εναντίον ολόκλθρου τοφ τάγματοσ. 
Μετά από αυτιν τθν ανάκλθςθ τισ ομολογίασ του, ςτθν οποία τον ακολοφκθςε και 
ζνασ από τουσ υπαρχθγοφσ του, οδθγικθκε ςτθν πυρά, ςτισ 19 Μαρτίου 1314. Ο 
Jacques de Molay, μζςα από τθν πυρά, καταράςτθκε τον Ράπα και τον Βαςιλιά τισ 
Γαλλίασ να εμφανιςκοφν ενϊπιον του δικαςτθρίου του Κεοφ ςε ςαράντα θμζρεσ. Θ 
κατάρα του ειςακοφςτθκε, και ςτον προκακοριςμζνο χρόνο, και οι δφο ζδωςαν 
λόγο ςτον Μεγάλο Δθμιουργό. 
Το 1314, είναι το ζτοσ ίδρυςθσ τοφ Τεκτονιςμοφ ςτθν Σκωτία από τον βαςιλιά 
όμπερ ντε Μπροφσ ο οποίοσ πιρε και τον τίτλο τοφ Μεγάλου Διδαςκάλου τοφ 
Βαςιλικοφ Τάγματοσ τοφ Ερεδϊμ ςτο Kilwinning, ςφμφωνα με τον Γάλλο ιςτορικό 
Τορί και τον Άγγλο ιςτορικό δρ. Πλιβερ. 
1356 Ο Διμαρχοσ τοφ Λονδίνου και οι άλλεσ αρχζσ τισ πόλεωσ, κεςπίηουν κανονι-
ςμοφσ για το ςϊμα τϊν Τεκτόνων. 
1375 Λδρφεται θ Εταιρία τϊν Τεκτόνων τισ Ρόλθσ τοφ Λονδίνου, αν και ανεπίςθμα 
προχπιρχε. Θ Εταιρία αντιπροςωπεφεται ςτθν ςφνοδο τοφ Δθμοτικοφ ςυμβουλίου 
του ίδιου ζτουσ. 
1376 Οι Τζκτονεσ που αποτελοφν τθν Εταιρία τοφ Λονδίνου αναφζρονται ωσ 
Ελευκεροτζκτονεσ. 
Θ λζξθ υπάρχει ςτο «Letter Book H» του Λονδίνου, με θμερομθνία 9 Αυγοφςτου. 
1390 Χρονολογία ςτθν οποία αποδίδεται το χειρόγραφο ( ποίθμα ) Regius ►.  
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Το χειρόγραφο Regius ιταν ζνα ποίθμα που περιελάμβανε Τεκτονικοφσ και θκικοφσ 
κανόνεσ. 
1429 Θ φράςθ « Μasons of the Lodge » ( Τζκτονεσ τθσ Στοάσ ) αναφζρεται ςτα 
αρχεία του Canterbury Cathedral. 
1441 Τεχνίτεσ από τθν Ευρϊπθ, με εντολι του Σινκλζρ, ζρχονται για να οικοδο-
μιςουν τον ναό του όςλιν, διακοςμθμζνο με τεκτονικά ςφμβολα κακϊσ και με το 
διάςθμο γλυπτό τοφ δολοφονθμζνου «Υιοφ τισ Χιρασ». Στθν περιοχι του ζδινε 
ςτουσ τςιγγάνουσ τθν άδεια να δίνουν κεατρικζσ παραςτάςεισ και να αναβιϊνουν 
κάκε Μάϊο τελετζσ προσ τιμιν τοφ Ρράςινου κεοφ τισ Γονιμότθτασ και τθσ Μζινι 
Μάριον, που ζφκαςαν ωσ εμάσ μζςα από το κρφλο του ομπζν των Δαςϊν. Ο Λάκω-
βοσ Β', βαςιλιάσ τθσ Σκωτίασ, διορίηει τον ςερ Γουίλιαμ Σεντ Κλερ ( αναφερόμενο και 
ωσ Σινκλζρ ) προςτάτθ και υπεραςπιςτι τϊν Σκϊτων Τεκτόνων. Το αξίωμα αυτό 
παρζμεινε κλθρονομικό ςτθν οικογζνειά του μζχρι τθν άνοδο τοφ Λάκωβου Στ' ςτον 
κρόνο τισ Αγγλίασ. 
1459 Σφμφωνα με τον Αββά Γκραντινιζ, ςτισ 25 Απριλίου 1459 ςε ςυνεδρίαςθ του 
άτιςμπον αποφάςιςαν ότι ο Αρχιτζκτων των ζργων και οι διάδοχοι του ανακθρφς-
ςονται Λςόβιοι Μεγάλοι Διδάςκαλοι τϊν Γερμανϊν τεκτόνων. 
Τθν απόφαςθ επικφρωςε ο Αυτοκράτωρ Μαξιμιλιανόσ και βάςει αυτισ θ « Υψθλι 
Καλφβθ», δθλαδι θ Μεγάλθ Στοά του Στραςβοφργου, ανελάμβανε δικαςτικι 
δικαιοδοςία εφ' όλων των Γερμανικϊν Στοϊν.  
Το Στραςβοφργο κατζχει ςτον Γερμανικό Τεκτονιςμό τθν ίδια κζςθ που κατζχει θ 
Υόρκθ για τον Αγγλικό, και το Kilwinning για τον Σκωτικό. Θ ίδια χρονιά είναι και θ 
χρονολογία τϊν Συνταγμάτων τοφ Στραςβοφργου, των Γερμανϊν Λικοδόμων, ςτο 
οποίο αναφζρονται ςαφϊσ οι τρεισ τεκτονικοί βακμοί τοφ Μακθτοφ, του Εταίρου 
και του Διδαςκάλου. Ρεριζχουν τθν επίκλθςθ τϊν ονομάτων «του Ρατρόσ και Υιοφ 
και Άγιου Ρνεφματοσ, τθσ Υπεραγίασ Κεοτόκου Μαρίασ και των ευλογθμζνων δοφ-
λων τθσ, των Αγίων Τεςςάρων Εςτεμμζνων Μαρτφρων».  
Ο Αρχιτζκτων Ζριχ Φον Στάινμπαχ κάλεςε Ελευκεροτζκτονεσ από τθν Γερμανία και 
τθν Λταλία για να βοθκιςουν ςτθν ανζγερςθ τοφ ναοφ τισ πόλεωσ. 
1462 Με τισ διατάξεισ Torgau Ordinances ► ( Διατάξεισ τοφ Τοργκάου ) τϊν Γερμα-
νϊν Λικοξόων γίνονται μικρζσ τροποποιιςεισ ςτα Συντάγματα τοφ Στραςβοφργου. 
Εδϊ επαναλαμβάνεται ο ςεβαςμόσ τουσ προσ τουσ Τζςςερισ Εςτεμμζνουσ Μάρτυ-
ρεσ που τουσ κεωροφν προςτάτεσ Αγίουσ τουσ. 
1464 Μια επιςτολι τοφ ζτουσ αυτοφ ςτθν Αγγλία, απευκφνεται ςτον «Σεβάςμιο και 
αδελφό μου Τηων Ράςτον». Θ ςυγκεκριμζνθ αυτι επιςτολι ζχει ςταλεί εν όψει των 
Χριςτουγζννων και του νζου ζτουσ. Ο άγνωςτοσ επιςτολο-γράφοσ αναφζρεται 
επίςθσ ςτον «Διδάςκαλό μασ Thomas Babynghton, κφριο και θγεμόνα τοφ Τάγματοσ 
μασ». Πλοι οι μελετθτζσ τισ μεςαιωνικισ Αγγλίασ γνωρίηουν τα Paston letters, 
δθλαδι τθν αλλθλογραφία τισ οικογζνειασ Ράςτον ςτθν περίοδο 1422-1509, θ 
οποία αντανακλά τθν ιςτορία τισ εποχισ αυτισ. Ρροφανϊσ, όλοι ιταν μζλθ ενόσ 
τάγματοσ τοφ «Holy Order of the Temple of Syon». Μερικά χρόνια αργότερα, ςτισ 4 
Φεβρουαρίου 1482, θ Μargaret, ςφηυγοσ τοφ Τηων Ράςτον, κυγατζρα και 
κλθρονόμοσ του John Mauteby Squier, αφινει ςτθν διακικθ τισ οδθγίεσ για τθν 
διακόςμθςθ τοφ τάφου τθσ. Κάτω από τα οικόςθμα του πατζρα τθσ κζλει να χαρα-
χτεί θ φράςθ «In God is my trust». Με ελάχιςτεσ παραλλαγζσ, κα ςυναντιςουμε 
αργότερα τθν φράςθ αυτιν ςε κάποιουσ ακόμα τάφουσ Τεκτόνων, ενϊ με μια μικρι 
παραλλαγι κα ςτολίςει από το 1600 το οικόςθμο τισ εταιρίασ τϊν Τεκτόνων του 
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Λονδίνου «In the Lord is all our Trust». Τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτθν ιςτορία 
τοφ Τεκτονιςμοφ τοφ R. F. Gould που εκδόκθκε το 1920. Ο R.F.Gould ςθμειϊνει πωσ 
απευκφνκθκε ςτον Gairdener τότε εκδότθ και μελετθτι των Paston Letters, ο οποίοσ 
όμωσ δεν μπόρεςε να του δϊςει παραπάνω πλθροφορίεσ. Το γράμμα που προανα-
φζρεται, φζρει αντί υπογραφισ ζνα εραλδικό ςφμβολο που ςθμαίνει «πθγι». 
Κλείνει δε με τθν φράςθ «Γραμμζνο ςτο Ναό τισ Σιϊν». Ο Gairdener δεν γνϊριηε αν 
υπιρξε ποτζ κάποιο τάγμα τισ Σιϊν. Γνϊριηε όμωσ ότι ςφμφωνα με το Dugdale’s 
Origines Juridicales κάποιοσ Thomas Babyngton, είχε εκλεγεί ςτθν κζςθ του λζκτορα 
ςτο Inner Temple. Μζλθ του ιταν ςίγουρα και πολλά άτομα από τον ςτενό κφκλο 
τοφ Ράςτον. Το Inner Temple ιδρφκθκε από Ναΐτεσ Λππότεσ ςτθν Αγγλία, επιβίωςε 
τϊν παπικϊν διωγμϊν και από το 1350 παραμζνει μζχρι ςιμερα κζντρο διδας-
καλίασ νομικϊν. Το ζμβλθμα του ιταν ωσ το 16ο αιϊνα το ίδιο με των Ναϊτϊν, 
δθλαδι δυο ιππότεσ πάνω ςε ζνα άλογο, αλλά ςε κυανό φόντο. Στθν ςυνζχεια, θ 
απεικόνιςθ των δυο ιπποτϊν αντικαταςτάκθκε από ζνα ηευγάρι φτερά και το άλογο 
μεταβλικθκε ςε Ριγαςο. Αυτό που δεν γνϊριηαν ςτισ αρχζσ τοφ 20οφ αιϊνα και 
αποδείχτθκε αργότερα, ιταν ότι υπιρξε πράγματι Τάγμα τοφ «Ναοφ τισ Σιϊν». 
Λδρφκθκε το 1099 από τον Γοδεφρείδο ντε Μπουγιόν και θ ζδρα του ιταν αρχικά το 
αβαείο τισ Δζςποινασ Μασ του Προυσ τισ Σιϊν ςτθν Λερουςαλιμ. Τα τελευταία 27 
χρόνια ζχει αναπτυχκεί μια απίκανθ βιβλιογραφία γφρω από το τάγμα τθσ Σιϊν, το 
οποίο υποτίκεται ότι από μια εποχι και μετά μετονομάςτθκε ςε Θγουμενείο τισ 
Σιϊν. Είναι βζβαιο πωσ είχε ςτενι ςχζςθ με το Τάγμα τϊν Λπποτϊν τοφ Ναοφ κακϊσ 
και με πρόςωπα που ςχετίηονταν με τον Τεκτονιςμό. Το γεγονόσ ότι αναφζρεται ςτα 
Paston Letters - τα οποία δεν ςυνδζονται διόλου με τον Τεκτονιςμό ι με οποιαδι-
ποτε ομάδα εναςχολοφμενθ με τον εςωτεριςμό - προςκζτει απροςδόκθτα κάποια 
ςτοιχεία για μια περίοδο τοφ Τεκτονιςμοφ για τθν οποία ελάχιςτα γνωρίηουμε. 
1475 Πλοι οι Τζκτονεσ τισ Σκωτίασ ςυγχωνεφονται ςε ζνα ςωματείο υπό τθν αιγίδα 
τϊν Αρχϊν τοφ Εδιμβοφργου ςε τελετι που ζγινε ςτο Saint Mary’s Chapel. 
1479 Ο όροσ Μaster Mason ακολουκεί το όνομα τοφ William Orchard ςτο Magdalen 
College τισ Οξφόρδθσ. 
1495 Θ λζξθ Ελευκεροτζκτων εμφανίηεται για πρϊτθ φορά ςε διάταξθ με νομο-
κετικό περιεχόμενο που φζρει τθν ςφραγίδα τοφ Ερρίκου τοφ 7ου ( ΛΛ,c.xxii ). 
1536 ΑΓΓΛΛΑ. Ο θγοφμενοσ και θ ςυνζλευςθ τοφ Bath τοποκετοφν τον John Multon 
ςτο «Γραφείο τοφ Μάγιςτρου όλων των εργαςιϊν που κοινϊσ καλοφνται Ελευκερο-
τεκτονιςμόσ ». 
1537 Εταιρία τϊν Τεκτόνων του Λονδίνου αναφζρεται ωσ Εταιρία τϊν Ελευκερο-
τεκτόνων -Company of Freemasons. 
1563 Συγγραφι του Brother Book τϊν Γερμανϊν Λικοξόων.  
Από αυτό μακαίνουμε ότι είχαν μυςτικό χαιρετιςμό και χειραψία που όμωσ ποτζ 
δεν ζπρεπε να περιγραφεί γραπτά. 
1578 ΑΓΓΛΛΑ. Οι λογαριαςμοί τοφ κτιρίου τοφ Corpus Christi College κάνουν 
διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ «Ρρακτικοφσ» και τουσ «Ελεφκερουσ» Τζκτονεσ. 
1583 Χρονολογία κατά τθν οποία θ Μεγάλθ Στοά τισ Αγγλίασ αποδζχεται ότι 
αναφζρεται ςτο παλαιότερο χρονολογθμζνο ζγγραφο Συντάγματοσ, με τθν αυςτθρά 
τυπικι ζννοια τοφ όρου. Σε ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο τθσ Σκωτίασ, με αυτιν τθν 
χρονολογία αναφζρεται θ Στοά Saint Mary του Dundee. 
Ο Γουίλλιαμ Σόου, ςφμβουλοσ τοφ Λάκωβου Στ' ( μετζπειτα Λάκωβου Α' τθσ Αγγλίασ ),  
διορίηεται «Διδάςκαλοσ τϊν Βαςιλικϊν Ζργων» & «Γενικόσ Επόπτθσ τϊν Τεκτόνων». 



1598 Ζκδοςθ ςτθν Σκωτία, του Καταςτατικοφ Χάρτου τοφ Σόου, νόμων και κωδίκων 
που δθμοςιεφτθκαν από τον ίδιο, ο οποίοσ αναφζρεται ωσ «Κφριοσ των Βαςιλικϊν 
Ζργων και Γενικόσ Επόπτθσ των Τεκτόνων». Σε αυτά γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ςτθν 
Στοά Kilwinning, που αποκαλείται Head Lodge ( Θγετικι Στοά ), και ςτο προβάδιςμά 
τθσ απζναντι ςτθν Στοά τοφ Εδιμβοφργου Saint Mary’s Chapel, που για λόγουσ 
ςκοπιμότθτασ, ςφμφωνα με το ζγγραφο, πιρε το προβάδιςμα ωσ Κφρια (Principal) 
Στοά. Αναφζρεται ακόμθ ςτουσ «Μακθτζσ, Εταίρουσ και Διδαςκάλουσ» με τουσ ίδι-
ουσ όρουσ όπωσ τουσ γνωρίηουμε μζχρι ςιμερα, δθλαδι Entered Apprentice, Fellow 
Craft και Master Mason. Το ιδιόχειρο αντίγραφο τοφ κανονιςμοφ ςϊηεται ςτο αρχαι-
ότερο βιβλίο πρακτικϊν τισ Στοάσ Saint Mary’s Chapel υπ' αρικμ.1 ςτο Εδιμβοφργο. 
Με τθν χρονολογία αυτιν ζχουμε αρχεία τισ Στοάσ Aitchison’s Heaven τισ Σκωτίασ, 
θ οποία δεν υφίςταται πλζον. 
1599 Ζκδοςθ ςτθν Σκωτία, των δευτζρων κανονιςμϊν του Σόου. Θ ςπουδαιότθτα 
ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι για πρϊτθ φορά, και ςυγκαλυμμζνα, γίνεται αναφορά ςε 
μια υπάρχουςα εςωτερικι γνϊςθ μζςα ςτθν Αδελφότθτα. 
Αποδεικνφει επίςθσ ότι θ Μθτζρα Στοά τοφ Σκωτικοφ Τεκτονιςμοφ, Lodge Mather 
Kilwinning υπ' αρικμόν 0, υπιρχε και παρζμενε ενεργι εκείνθ τθν εποχι. Δίνονται 
οδθγίεσ προσ όλεσ τισ Στοζσ, και όχι προσ τουσ ςυνεταιριςμοφσ, ότι πρζπει να 
τθροφν γραπτά πρακτικά, να ςυγκαλοφν τακτικζσ ςυνεδριάςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
θμερομθνίεσ, κακϊσ και ετιςιεσ ςυνεδριάςεισ. Αυτι είναι θ αιτία που τα αρχαιό-
τερα γνωςτά πρακτικά χρονολογοφνται από τότε. 
Σφμφωνα με τα αρχεία τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Σκωτίασ, ο Γουίλιαμ Σόου μπορεί με 
αςφάλεια να κεωρθκεί πατζρασ και ιδρυτισ τοφ ςφγχρονου Ελευκεροτεκτονιςμοφ. 
1539 Ρροςπάκεια τοφ βαςιλιά τισ Γαλλίασ Φραγκίςκου του Α' να εξολοκρεφςει 
κάκε είδουσ αδελφότθτα. 
1599 Xρονολογία που αναφζρεται ςτα πρϊτα γνωςτά πρακτικά τισ Στοάσ Saint 
Mary’s Chapel, δθλαδι τισ Στοάσ τοφ Εδιμβοφργου. Κεωρείται παγκοςμίωσ θ αρχαι-
ότερθ αναφορά ςε πρακτικά Στοάσ θ οποία εξακολουκεί να λειτουργεί χωρίσ 
διακοπι μζχρι ςιμερα. 
1600 Ο John Boswell του Auchinlec, βοθκόσ του Γουίλιαμ Σόου, παρευρζκθκε ςτισ 8 
Λουνίου αυτοφ του ζτουσ ςε ςυνεδρίαςθ τισ Στοάσ Saint Mary’s Chapel ςτθν Σκωτία. 
Ρρόκειται για τθν παλαιότερθ αυκεντικι μαρτυρία παρουςίασ μθ τεχνίτθ Τζκτονα 
ςε Στοά. Θ υπογραφι τοφ Boswell ακολουκείται από ζνα ςταυρό μζςα ςε κφκλο, 
ςφμβολο που ςχετίηεται με τουσ Ροδόςταυρουσ ►. 
1602 Στο ζγγραφο που είναι γνωςτό ωσ «Ρρονόμιο τϊν Σεντ Κλερ» επαναβε-
βαιϊνεται θ υποταγι και αναγνϊριςθ προσ τον Γουίλιαμ Σίνκλερ και τουσ απογό-
νουσ του ωσ επόπτεσ, προςτάτεσ και δικαςτζσ τισ Συντεχνίασ τϊν Τεκτόνων. 
Υπογράφεται οπό αντιπροςϊπουσ Στοϊν τοφ Εδιμβοφργου. 
1619 Στο βιβλίο πρακτικϊν τθσ Εταιρίασ τϊν Τεκτόνων τοφ Λονδίνου χρθςιμο-
ποιείται ο όροσ «Αποδεδεγμζνοσ» για να χαρακτθρίςει κάποια μζλθ. 
1620 Στα πρακτικά τισ Εταιρίασ τϊν Τεκτόνων τοφ Λονδίνου αναφζρεται ότι θ Στοά 
των Αποδεδεγμζνων (Accepted) αποτελεί ςϊμα κακαρά ξεχωριςτό από τθν Εταιρία, 
αλλά προςαρτθμζνο ςε αυτιν ιδθ από το 1356. Ο Νίκολασ Στόουν υπιρξε 
δάςκαλοσ τισ Εταιρίασ κατά τθν περίοδο 1633-1634, με τον τίτλο Master Mason of 
the King.  
1682 Ο Ηλίασ Άςμολ ► προςεκλικθ ςτθν ςυνεδρίαςθ κάποιασ Στοάσ ςτο Τεκτονικό 
Μζγαρο τοφ Λονδίνου, που κεωρείται με βεβαιότθτα πωσ ιταν θ Στοά τϊν Αποδε-
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δεγμζνων, όπου και παρευρζκθ ςτθν μφθςθ ζξι μελϊν, από τα οποία δυο ιταν μζλθ 
και τθσ Εταιρίασ τϊν Τεκτόνων τοφ Λονδίνου. Στα αρχεία τισ Στοάσ τϊν Αποδεδεγ-
μζνων ςυμπεριλαμβάνεται και ζνα βιβλίο Συνταγμάτων που ζδωςε ο oμπ. Φλόυντ. 
1620 Ξεκινά θ τιρθςθ γραπτϊν αρχείων τϊν ςυνεδριάςεων τισ Στοάσ τθσ Γλας-
κόβθσ. 
1621 Θ Εταιρία τϊν Τεκτόνων τισ Γερμανίασ, χρθςιμοποιεί ςθμεία αναγνϊριςθσ. 
Χριςθ ςθμείων αναφζρεται από τον Αββά Γκραντινιζ ςτο «Λςτορικά και Τοπογρα-
φικά Δοκίμια», όπου μασ πλθροφορεί ότι ο Ντότςιγγερ, αρχιτζκτων τοφ κακεδρικοφ 
ναοφ τοφ Στραςβοφργου, ζδωςε το 1452 ςτουσ Διδάςκαλουσ οικοδόμουσ ιδιαίτερθ 
λζξθ και ςθμεία αναγνϊριςθσ. 
1630 Εκδίδεται ςτθν Σκωτία ο δεφτεροσ «Καταςτατικόσ Χάρτθσ τϊν Σεντ Κλερ». Από 
τισ υπογραφζσ φαίνεται ότι υπάρχουν νζεσ Στοζσ ςτο Νιαντί, τθν Γλαςκόβθ, το Αιρ 
και το Στίρλιγκ. 
1633 μ.Χ. Ο John Stow αναφζρει ςτο Survey of London πωσ τα μζλθ τισ Εταιρίασ τϊν 
Τεκτόνων τοφ Λονδίνου αποκαλοφνται και Ελευκεροτζκτονεσ. 
1634 Στισ 3 Λουλίου 1634 ο υποκόμθσ Canada, υιόσ τοφ κόμθ του Stirling, ςυνοδευό-
μενοσ από τον αδελφό του Sir Antony Alexander και τον Sir Alexander Strachan, 
γίνονται Εταίροι τθσ Αδελφότθτασ ςτθν Στοά Saint Mary’s Chapel υπ' αρικμ. 1, ςτθν 
Σκωτία. 
1637 Στισ 13 Οκτωβρίου, ςφμφωνα με το θμερολόγιο του κόμθ οκσ, ςτθν Σκωτία, 
αναφζρεται για πρϊτθ φορά θ «λζξθ του Τζκτονα», θ γνωςτι ωσ «Λζξθ αναγνϊ-
ριςθσ». Τον επόμενο χρόνο, ο κόμθσ ςυνυπογράφει με άλλουσ εξζχοντεσ Σκϊτουσ το 
λεγόμενο «Εκνικό Συμβόλαιο» με το οποίο διαμαρτφρονται για τθν κατάχρθςθ 
εξουςίασ από το βαςιλιά Κάρολο Α', ο οποίοσ είχε διατάξει τθν κατάργθςθ τοφ 
Σκωτικοφ κοινοβουλίου. Για να καταςτείλει τθν αντίδραςθ αυτιν, ο Κάρολοσ ειςζ-
βαλε ςτθν Σκωτία. 
1638 Ο Henry Adamson από το Ρερκ παρουςιάηει ςτο Εδιμβοφργο το ποίθμα του 
«κρθνωδία τϊν Μουςϊν», ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι ςτίχοι : «For we, Brethren 
of the Rosie Cross, we have the Mason’s word and the second side» ( Διότι εμείσ, 
Αδελφοί τοφ όδινου Σταυροφ, ζχουμε τθν Λζξθ τϊν Τεκτόνων και τθν Δεφτερθ 
Πραςθ ). 
1641 Ο Σκωτικόσ ςτρατόσ καταλαμβάνει το Νιουκάςτλ. Στισ 20 Μαΐου τθσ ίδιασ 
χρονιάσ γίνεται θ πρϊτθ καταχωρθμζνθ μφθςθ ςε αγγλικό ζδαφοσ. Ο ςερ όμπερτ 
Μόρεϊ, γενικόσ διοικθτισ τοφ εκτόσ Σκωτίασ ςτρατοφ, μυείται ςτθν Αρχαία Στοά του 
Εδιμβοφργου Saint Mary’s Chapel. Στθν μφθςθ παρίςταται και ο ςτρατθγόσ Αλεξά-
ντερ Χάμιλτον, ο οποίοσ είχε μυθκεί ζνα χρόνο πριν, ςτισ 20 Μαΐου 1640. Ο Μόρεϊ 
υπθρζτθςε ςε πολλά δθμόςια αξιϊματα, μεταξφ άλλων και ωσ Υπουργόσ 
Οικονομικϊν τισ Σκωτίασ, κερδίηοντασ τθν αποδοχι όλων για τθν ανυςτεροβουλία 
του και τισ υψθλόφρονεσ προκζςεισ του. Ιταν παςίγνωςτοσ χθμικόσ και μακθμα-
τικόσ και μεγάλοσ προςτάτθσ τϊν οδόςταυρων. Κεωροφςε τθν Βαςιλικι Εταιρία ωσ 
το μεγαλφτερο επίτευγμα του. Θ Φράνςισ Τζιτσ γράφει για τον Μόρεϊ ότι «ζκανε τα 
περιςςότερα από οποιονδιποτε άλλο για τθν ίδρυςθ τισ Βαςιλικισ Εταιρίασ αλλά 
και για να πειςκεί ο Κάρολοσ Β' να τθν κζςει υπό τθν αιγίδα του». 
1642 Ρρϊτθ χρονολογία ςτα γραπτά αρχεία τισ Στοάσ Mather Kilwinning τισ 
Σκωτίασ. 
1652 Στθν ςφνοδο πρεςβυτεριανϊν ςτο Κελςϊ τισ Γαλλίασ, ςτισ 24 Φεβρουαρίου, 
ανακοινϊνεται ότι εκπρόςωποι τισ Εκκλθςίασ ζγιναν Ελευκεροτζκτονεσ. 



Επίςθσ αποκάλυψθ μυςτικϊν εκίμων κατά τθν διάρκεια τισ ειςδοχισ νζων μελϊν 
ςτον Γαλλικό Compagnonnage.  
Το 1655 καταδικάηονται ωσ αςεβείσ από το κεολογικό Ρανεπιςτιμιο τϊν Ραριςίων. 
1655-56 Θ Εταιρία τϊν Ελευκεροτεκτόνων τοφ Λονδίνου μετονομάηεται ςε «Σεβας-
μία Εταιρία τϊν Τεκτόνων τοφ Λονδίνου». 
1658 Θ Στοά του Scoon & Perth τθσ Σκωτίασ, επιβεβαιϊνει ςε ζγγραφα τθσ ότι ο 
Τηον Mάϊλιν, «Διδάςκαλοσ» τισ Στοάσ του Scoon, μφθςε κατόπιν επικυμίασ του τθν 
Αυτοφ Μεγαλειότθτα, τον Λάκωβο Στ', ωσ «ελεφκερο άντρα, Τζκτονα και Εταίρο». Θ 
μφθςθ αυτι πρζπει να ζγινε τθν 15θ Απριλίου 1601, όταν ο Λάκωβοσ επιςκζφτθκε 
επίςθμα το Ρερκ. Αναφζρεται επίςθσ και ςτον «Ναό των Ναϊν» από τον οποίο 
προιλκε θ πρϊτθ Στοά τθσ Σκωτίασ Kilwinning. Από αυτι δθμιουργικθκε το Αβαείο 
κακϊσ και θ δεφτερθ Στοά τθσ Σκωτίασ, του Scoon & Perth. Τρίτθ Στοά ςε ςειρά 
αρχαιότθτασ είναι θ Stirling. H Στοά Scoon & Perth ( Σκωτία ) χαρακτθρίηεται ςτο 
πρακτικό τθσ ωσ «Ελεφκερθ Στοά». 
1665 Ζνασ απολογιςμόσ πεπραγμζνων τισ Εταιρίασ Τεκτόνων τοφ Λονδίνου αυτοφ 
του ζτουσ ςϊηεται με τθν χρονολογία αυτιν, ενϊ ζνασ ακόμθ χρονολογείται ωσ το 
1676. Και οι δυο περιζχουν αντίγραφα τϊν Συνταγμάτων και καταλόγουσ μελϊν που 
χαρακτθρίηονται Αποδεδεγμζνοι Τζκτονεσ.  
1670 Τα πρακτικά τισ Στοάσ Ancient Stirling τισ Σκωτίασ, ξεκινοφν από αυτό το ζτοσ. 
Θ Στοά όμωσ αναφζρεται ςτα αρχεία τισ κωμόπολθσ του Αberdeen από το 1483. 
Από τουσ 49 Δαςκάλουσ τισ Στοάσ Αberdeen τισ Σκωτίασ που αναφζρονται ςτα 
αρχεία, λιγότερο από το ζνα τζταρτο αςχολοφνταν με το οικοδομικό επάγγελμα.  
Ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ είναι κλθρικοί, χειρουργοί, ζμποροι και τρεισ ευγενείσ.  
Ζνασ από αυτοφσ ιταν ο θλικιωμζνοσ Gilbert, δζκατοσ κόμθσ του Εrrol, ο οποίοσ είχε 
μυθκεί ςε νεαρι θλικία. 
1672 μ.Χ. Ο John, κόμθσ τοφ Cassilis, εκλζγεται επικεφαλισ τισ Στοάσ Kilwinning τισ 
Σκωτίασ. Τον διαδζχεται ο Sir Alexander Cunningham και αυτόν ο Alexander κόμθσ 
του Eglinton. Επόπτθσ τθσ Στοάσ το 1678 είναι ο λόρδοσ W. Cochran. 
1675 Ππωσ αναφζρει ο Waite, τότε πιςτεφεται πωσ δθμιουργικθκε το Τάγμα τϊν 
Μαφρων Αδελφϊν που ανζπτυξε δραςτθριότθτα ςτθν Γερμανία και που χρθςιμο-
ποιοφςε τα τυπικά τοφ Καδϊσ. Ο Ραγγϊν αναφζρει ότι ο βακμόσ τοφ Καδϊσ ( 
Kadosh = Άγιοσ ) δθμιουργικθκε ςτθν Λερουςαλιμ το 1118, ενϊ ο Albert Mackey ► 
κεωρεί ότι ο βακμόσ αυτόσ παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ςτθν Λυϊν το 1743. 
1677 Θ υπ' αρικμ. 2 Στοά Canongate Kilwinning τθσ Σκωτίασ, λαμβάνει το ιδρυτικό 
δίπλωμα από τθν μθτζρα Στοά Kilwinning,, υπ' αρικμ. 0, ςτισ 20 Δεκεμβρίου τοφ 
1677 και μνθμονεφεται ςτα πρακτικά με τθν ίδια θμερομθνία τθσ Στοάσ Kilwinning. 
Στισ αρχζσ του 17ου αιϊνα ςυμπεριλάμβανε ςτα μζλθ τθσ τουσ πρϊτουσ μεταξφ τϊν 
ευγενϊν τισ Σκωτίασ. Θ ανεπιτυχισ επανάςταςθ του 1715 ζςτειλε ςτθν εξορία 
όςουσ διζφυγαν το κάνατο ςτο πεδίο τισ μάχθσ. Με τθν ςφγχυςθ που επακολοφ-
κθςε, τα αρχεία χάκθκαν ι καταςτράφθκαν. Το αρχεία που υπάρχουν, αρχίηουν ωσ 
εξισ : «Canongate, 13 Φεβρουαρίου 1735, 5735 αφΧ (δθλαδι, αφι φωτόσ Κόςμου ).  
Θ Στοά ςυνελκοφςα ςφμφωνοσ προσ τθν αναςτολι υποδεικνφει...», επιβεβαιϊ-
νοντασ τθν παράδοςθ που ιςχφει και ςιμερα, πωσ μια Στοά, ό,τι και να ςυμβεί, ποτζ 
δεν κλείνει, απλά μόνο αναςτζλλει τισ εργαςίεσ τθσ. 
1688 Γαλλία. Στισ 25 Μαρτίου 1688 δθμιουργείται θ πρϊτθ Στοά, για τθν οποία 
ζχουμε γραπτά ςτοιχεία ςτθν Γαλλία, από μζλθ τοφ Βαςιλικοφ Λρλανδικοφ Συντάγ-
ματοσ που ακολοφκθςε τον Κάρολο Β' ςτθν εξορία. 
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1690 Στα αρχεία τθσ Στοάσ Μelrose τθ Σκωτίασ, χρθςιμοποιείται θ λζξθ « Fellowcraft 
» ( Εταίροσ ). 
1691 Δθμιουργείται ςτθν Αγγλία, θ Στοά τισ Χινασ και τθσ Εςχάρασ του Saint Paul’s 
Churchyard. 
1693 Στθν ετιςια τελετουργία τϊν Τεκτόνων του Halberstadt ςτθν Γερμανία, παρί-
ςταται ο Βαςιλικόσ Ρρίγκιπασ. Στθν διάρκεια τθσ αναφζρκθκαν οι λζξεισ επικοινω-
νίασ μεταξφ τϊν Γερμανϊν Λικοδόμων. 
1700 Θ Εταιρία Τεκτόνων τοφ Λονδίνου ( Mason’s Company ) και θ ςτοά Society of 
Freemasons χϊριςαν αυτιν τθν χρονιά. 
1703 Λδρφεται ςτθν Αγγλία, θ Στοά τοφ Alnwick. 
1704 Χρονολογία τοφ παλαιότερου καταλόγου Τεκτόνων τισ Ancient York Lodge 
ςτθν Αγγλία, ςτα μζλθ τισ οποίασ δεν περιλαμβάνεται κανζνασ Επαγγελματίασ 
Τζκτονασ αλλά μόνον κεωρθτικοί. 
1707 Αυτοκρατορικι απόφαςθ καταργεί τθν κυριαρχία τισ Στοάσ τοφ Στραςβοφ-
ργου ςτουσ Γερμανοφσ Λικοδόμουσ. 
1716 Αγγλία. Στθν ειςαγωγι τισ 2θσ ζκδοςθσ τϊν Συνταγμάτων του, που ζγινε το 
1738, ο Άντερςον ► γράφει : «Αφοφ τζλειωςε θ επανάςταςθ το 1716, οι λίγεσ 
ςτοζσ τοφ Λονδίνου ςκζφτθκαν να ςυςπειρωκοφν κάτω από ζναν Μεγάλο Διδά-
ςκαλο ςαν το κζντρο τισ Ζνωςθσ και τθσ Αρμονίασ». Οι ςτοζσ αυτζσ, που τα ονό-
ματα τουσ προζρχονταν από το μζροσ ςτο οποίο ςυνεδρίαηαν, ιταν : τθσ μπυραρίασ 
Χινασ και τθσ Εςχάρασ ςτο Saint Paul’s Churchyard. Τθσ μπυραρίασ Crown ςτο 
Parker’s Lane, κοντά ςτο Drurylane. Τθσ ταβζρνασ Appletree ςτθν Charles street τοφ 
Covent Garden. Και τθσ ταβζρνασ Rummer and Grapes ςτο Channel Row του 
Westmister. Αυτοί και μερικοί παλαιοί αδελφοί ςυναντικθκαν ςτο λεγόμενο Apple 
tree (ταβζρνα που βριςκόταν ςτθν περιοχι Charles St. τοφ Covent Garden) και 
προεδρεφοντοσ τοφ παλαιοτζρου Διδαςκάλου Τζκτονοσ Master Mason, βακμόσ που 
τϊρα αποκαλείται Master of the Lodge, δθλαδι Σεβάςμιοσ Στοάσ, ανακιρυξαν 
εαυτοφσ Μεγάλθ Στοά Pro Tempore in Due Form. Στθν ςυνζχεια αναβίωςαν τθν 
τριμθνιαία επικοινωνία τϊν Αξιωματικϊν των Στοϊν ( τθν οποία ονόμαςαν Μεγάλθ 
Στοά ) και αποφάςιςαν να οργανϊςουν τθν Ετιςια Σφνοδο και Εορταςμό και να 
επιλζξουν ανάμεςα τουσ ζνα Μεγάλο Διδάςκαλο, ϊςτε να τιμϊνται από τθν 
παρουςία ενόσ ευγενοφσ αδελφοφ ςτθν κεφαλι τουσ.  
1717 Ακολοφκωσ, τθν θμζρα του Αγίου Λωάννθ του Βαπτιςτι, κατά το τρίτο ζτοσ τισ 
βαςιλείασ τοφ Γεωργίου του Α' ( 24 Λουνίου 1717 ), θ Σφνοδοσ τϊν Ελευκζρων και 
Αποδεδεγμζνων Τεκτόνων ςυνιλκε ςτθν μπυραρία τισ Χινασ και Εςχάρασ. Ρριν 
από το δείπνο, ο προεδρεφων παλαιότεροσ Διδάςκαλοσ Τζκτονασ πρότεινε ζναν 
κατάλογο ενδεδειγ-μζνων υποψθφίων. Και οι αδελφοί, διά ανατάςεωσ τισ χειρόσ 
εξζλεξαν τον Antony Sayer, Gentleman ►, «Μεγάλο Διδάςκαλο τϊν Τεκτόνων». 
Από αυτιν τθν ημερομηνία ξεκινά θ ιςτορία τοφ Ραγκόςμιου ςφγχρονου Τεκτονις-
μοφ. 
1725 Ο Τςάρλσ άντκλιφ, εξϊγαμοσ εγγονόσ τοφ Κάρολου Β', γίνεται Μζγασ 
Διδάςκαλοσ τϊν Γαλλικϊν Στοϊν. Κα παραμείνει ςτθν κζςθ αυτιν για περιςςότερο 
από 10 χρόνια. 
1726 Θ αρχαιότερθ παρουςία τοφ βακμοφ τοφ Διδαςκάλου Τζκτονοσ αναφζρεται 
ςτα πρακτικά τισ Στοάσ τοφ Dumparton Kilwinning Lodge, υπ' αρικμ. 18, ςτθν Σκω-
τία, με θμερομθνία 29 Λανουαρίου 1726. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ μζχρι τα τζλθ τοφ 
17ου αιϊνα, θ Στοά τισ Γλαςκϊβθσ αποτελοφνταν από επαγγελματίεσ οικοδόμουσ.  
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Θ λζξθ όμωσ που ζδιναν δεν γινόταν δεκτι οφτε από Μακθτζσ Τζκτονεσ.  
Αναγνωρίηονταν μόνο μετά τθν ειςδοχι τουσ ςε Στοά κεωρθτικϊν Τεκτόνων. Κατά 
τον 17ο αιϊνα οι επαγγελματίεσ Τζκτονεσ τϊν Σκωτικϊν Στοϊν ονομάηονταν 
Domatics, ςε αντίκεςθ με μθ επαγγελματίεσ -γενικά άτομα καταξιωμζνα θκικά και 
κοινωνικά - που ονομάηονταν Geomatics. Οι τελευταίοι αυτοί ιταν γνωςτοί και ωσ 
Gentlemen Masons, Theorical Masons, Architect Masons και Honorary Members. 
1731 ΓΕΜΑΝΛΑ. Ο πρίγκιπασ Φραγκίςκοσ τϊν Αψβοφργων και τθσ Λωραίνθσ, 
μετζπειτα αυτοκράτορασ τισ Αγίασ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, μυείται ςτον Τεκτονι-
ςμό ςτθν Χάγθ από τον John Theophilus Desaguliers ►.  
Είναι ο πρϊτοσ Ευρωπαίοσ πρίγκιπασ που ζγινε Τζκτονασ και ανακοίνωςε δθμόςια 
αυτιν τθν ιδιότθτα. 
1738 μ.Χ. Ο Ράπασ Κλιμθσ ΧΛΛ, αφορίηει τον Τεκτονιςμό. 
1740 Ελλάδα. Ρραγματοποιείται θ πρϊτθ εγκατάςταςθ τεκτονικισ ςτοάσ επί ελλθνι-
κοφ εδάφουσ ςτθν Κζρκυρα, που βριςκόταν τότε υπό Ενετικι κατοχι. Το όνομα τισ 
ςτοάσ ιταν Beneficenza ( Αγακοεργία ) και ςυνεδρίαηε ςτα Λταλικά ωσ παρακλάδι 
τισ Στοάσ τισ Βερόνασ. 
1744 Λδρφεται Ελλθνικι τεκτονικι ςτοά ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, όπωσ αναφζρεται 
από τον Καίςαρα Δαπόντε, ο οποίοσ αποκαλεί τουσ Τζκτονεσ Κονιάτεσ και κατα-
γράφει και τα ονόματα τϊν μελϊν τθσ. Για τθν ςτοά αυτιν, που δυςτυχϊσ δεν δια-
ςϊκθκε το όνομα τθσ, γίνεται μνεία ςτον υπ’ αρικ. 254 κϊδικα τισ Μονισ Ξθρο-
ποτάμου ςτο Άγιο Προσ, όπου μάλιςτα υπάρχει και περίλθψθ τοφ τυπικοφ τοφ 
πρϊτου βακμοφ τϊν Τεκτόνων τισ εποχισ εκείνθσ. 
1765 Λδρφεται ςτθν Μόςχα από τον Πζτρο Μελιςςηνό ► και το λοχαγό τοφ 
ρωςικοφ πυροβολικοφ Γεϊργιο Ραπαηϊλθ, μυςτικι εταιρία με ςκοπό τθν διάδοςθ 
ςτον ρωςικό ςτρατό τθσ ιδζασ τισ απελευκζρωςθσ τισ Ελλάδασ. 
1782 Ελλάδα. Σφμφωνα με ντοκουμζντα που διατθροφνται ωσ τισ μζρεσ μασ ο 
Λςτορικόσ Τεκτονικόσ Τφποσ Μιςραΐμ λειτουργεί ςτθν Ηάκυνκο. 
1784 Ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ, θγεμόνασ τισ Βλαχίασ, που είχε μυθκεί 
προθγουμζνωσ ςτθν Αυςτρία, ιδρφει τεκτονικι ςτοά ςτθν Οδθςςό με ςκοπό τθν 
απελευκζρωςθ τϊν υπόδουλων Βαλκανικϊν λαϊν από τουσ Τοφρκουσ. 
1787 Ο Αλζξανδροσ Μαυροκορδάτοσ ιδρφει ςτθν ωςία τθν μυςτικι εταιρία 
«Φοίνιξ» με ςκοπό τθν απελευκζρωςθ τϊν υπόδουλων ςτουσ Τοφρκουσ βαλκανι-
κϊν λαϊν. 
1796 Λταλία. Σφμφωνα με ντοκουμζντα που διατθροφνται ωσ τισ μζρεσ μασ ο 
Λςτορικόσ Τεκτονικόσ Τφποσ Μιςραΐμ λειτουργεί ςτθν Βενετία. 
1797 Ζλλθνεσ ιδρφουν ςτθν Βιζννθ τθν ςτοά τϊν «Καλϊν Εξαδζλφων» με πρωτο-
ςτατοφντα τον Αντϊνθ Κυριαηι, γνωςτό και ωσ ιγα Φεραίο ι Βελεςτινλι. Τισ 
κινιςεισ αυτζσ ακολουκοφν και άλλοι Ζλλθνεσ και ζτςι τθν περίοδο εκείνθ ιδρφονται 
ςτοζσ ςτο Βελιγράδι, ςτθν Ακινα, ςτθν Σόφια και ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ, με κφριο 
ςκοπό τθν απελευκζρωςθ τϊν Ελλινων από τουσ Τοφρκουσ. Οι περιςςότερεσ όμωσ 
από αυτζσ ςβινουν εφκολα από τθν αντίδραςθ τόςον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρα-
τορίασ όςον και τθσ ςυμμάχου τισ τότε Αυςτρίασ. 
1800 Στισ αρχζσ του 1800 ςτθν Κζρκυρα λειτουργοφν πλζον δφο ςτοζσ, θ Λταλόφωνθ 
Beneficenza ( Αγακοεργία ) και θ γαλλόφωνθ Philogenie, που ιδρφκθκε το 1807 από 
τθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Γαλλίασ και το 1809 μετονομάςτθκε ςε Saint Napoleon. 
1801 Λταλία. Ο Filalete Abraham, βαρϊνοσ Tassoni di Modena, αφυπνίηει τον Τεκτο-
νικό Τφπο Μιςραΐμ ςτθν Βενετία. 
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Οι « Gentlemen of Charleston », ςτισ 31 Μαίου 1801 εγκατζςτθςαν το Ρρϊτο Φπατο 
Συμβοφλιο τοφ Κόςμου, ορίηοντασ τον John Mitchell, ωσ Κυρίαρχο Μεγάλο Ταξιάρχθ 
Κεμελιωτι. 
1804 Ραρίςι. Ρολλοί από τα μζλθ τοφ Ρρϊτου Υπάτου Συμβουλίου πιγαν ςτο 
Ραρίςι ζχοντασ ωσ αρχθγό τον Alessando Augusto de Grasse-Tilly, ωσ Κυρίαρχο 
Μεγάλο Ταξιάρχθ Κεμελιωτι τοφ Υπάτου Συμβουλίου, περιβεβλθ-μζνο, κάτω από 
τουσ κανόνεσ τοφ Συντάγματοσ τοφ 1786, με τθν εξουςιοδότθςθ να οργανϊςει 
Φπατα Συμβοφλια ςε όςα κράτθ δεν υπιρχαν. 
1805 Λταλία. Ο Κόμθσ Alessando Augusto de Grasse-Tilly, φτάνει ςτο Μιλάνο για να 
εγκαταςτιςει το πρϊτο Φπατο Συμβοφλιο τοφ Αρχαίου και Αποδεδεγμζνου Σκωτι-
κοφ Τφπου. Στισ 16 Μαρτίου τοφ 1805, οι Alessando Augusto de Grasse-Tilly, Pyron, 
Vidal και Renier, ςυνζταξαν και υπζγραψαν ςτο Μιλάνο τθν Συντακτικι Ρράξθ 
ίδρυςθσ του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο. Το πρωτότυπό τθσ βρίςκεται ςιμερα ςτα 
αρχεία τοφ Τάγματοσ ςτθν ϊμθ. ( Φπατο Συμβοφλιο τοφ 33ο, του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμζνου Σκωτικοφ Τφπου τισ Λταλίασ ). Χάρισ ςε αυτό το αδιαφιλονίκθτο και 
υψθλισ αξίασ ζγγραφο, ο Αρχαίοσ και Αποδεδεγμζνοσ Σκωτικόσ Τφποσ τισ Λταλίασ, 
κατζςτθ από πλευράσ αρχαιότθτασ ο τρίτοσ ςτον κόςμο, μετά τον Μθτρικό του 1801 
και τον Γαλλικό του 1804. 
1807 Κζρκυρα. Μδρυςθ τθσ Στοάσ Philogenie, από τθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Γαλλίασ. 
1808 Λςπανία. Ο Alessando Augusto de Grasse-Tilly ( εκ των ιδρυτϊν τοφ Σκωτικοφ 
Τφπου ςτθν Λταλία ) εγκακιςτά Φπατο Συμβοφλιο ςτθν Λςπανία, και ςτα 1817 ςτισ 
Βρυξζλλεσ. 
1810 Λευκάδα. Λδρφεται από τθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Γαλλίασ θ ςτοά «Ζνωςθ» 
ςτθν Λευκάδα, ςτθν οποία λίγα χρόνια μετά μυείται ζνασ από τουσ ιδρυτζσ τισ 
Φιλικισ Εταιρίασ, ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ. 
Ο Διονφςιοσ Ρώμασ ► ιδρφει τθν πρϊτθ Ελλθνικι τεκτονικι αρχι με τίτλο Γαλθνό-
τατθ Ανατολι τθσ Ελλάδοσ «κατ’ Ανατολι Κερκφρασ 1811», με πρϊτο Μεγάλο 
Διδάςκαλο το Δοφκα του Σάςεξ, ο οποίοσ δφο χρόνια αργότερα ανακθρφχκθκε 
Μζγασ Διδάςκαλοσ τθσ Θνωμζνθσ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Αγγλίασ. 
1813 Ραρίςι. Λδρφκθκε από τον Λωάννθ Καποδίςτρια, Τεκτονικό Κζντρο, με τθν 
ονομαςία "Ελλθνόγλωςςον Ξενοδοχείον", ςτο οποίο ςυνδυαηόταν θ τεκτονικι 
εργαςία με τθν μυςτικι προετοιμαςία για τθν απελευκζρωςθ τισ Ελλάδοσ. 
1814 Στισ 14 Σεπτεμβρίου του 1814, ιδρφεται ςτθν Οδθςςό τθσ ωςίασ, από τουσ 
Νικόλαο Σκουφά, Ακανάςιο Τςακάλωφ και Εμμανουιλ Ξάνκο, θ « Εταιρία τϊν 
Φιλικϊν». Στθν αρχι κακόριςαν τρεισ βακμοφσ: 1° των Βλάμθδων ι των Αδελφο-
ποιτϊν, 2° των Συςτθμζνων, 3° των Λερζων. Στθν ςυνζχεια προςτζκθκαν και ακόμθ 
τζςςερισ βακμοί : 4ο των Ροιμζνων, 5ο των Αρχιποιμζνων, 6ο των Αφιερωμζνων, 7ο 
των Αρχθγϊν των Αφιερωμζνων. Στο τζλοσ προςτζκθκε και ο βακμόσ τϊν 
«Μεγάλων Λερζων τϊν Ελευςίνιων» για αυτοφσ που αποτελοφςαν τθν Ανϊτατθ 
Αρχι. 
1815 Στθν Κζρκυρα ςφμφωνα με υπάρχοντα ςτοιχεία εργάηονται τρεισ ςτοζσ : θ 
«Ειρινθ», θ «Αγακοεργία - Φιλογζνεια» και ο «Ρυκαγόρασ» ενϊ ςτθν Ηάκυνκο 
ιδρφεται μία ακόμθ Στοά με τίτλο «Αναγεννθκείσ Φοίνιξ». Στθν ςτοά αυτι μυικθκε 
μεταξφ άλλων και ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, που καταδιωκόμενοσ από τουσ 
Τοφρκουσ είχε καταφφγει ςτα Επτάνθςα, όπου μάλιςτα ζφταςε ζωσ τον βακμό τοφ 
ταγματάρχθ ςτον υπό αγγλικι προςταςία Ελλθνικό ςτρατό που είχε τότε ςυςτακεί 
ςτα Λόνια νθςιά. 
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1819 Ογδόντα περίπου Τζκτονεσ ζμποροι αποφαςίηουν και ιδρφουν ςτισ 21 
Δεκεμβρίου 1819 μια ςτοά ςτθν Σμφρνθ κάτω από τθν ακϊα ονομαςία Εμπορικι 
Λωνικι Λζςχθ. Ο ςκοπόσ τισ μυςτικότθτασ αυτισ ιταν θ βοικεια τοφ Ελλθνικοφ 
απελευκερωτικοφ αγϊνα. 
1839 Γαλλία. Μδρυςθ τοφ Λςτορικοφ Τφπου τισ Μζμφιδασ ςτο Ραρίςι από τον 
Etienne Marconis. 
1845 Κάνατοσ τοφ Alessando Augusto de Grasse-Tilly. ( Εκ των ιδρυτϊν τοφ Σκωτι-
κοφ Τφπου ςτθν Λταλία ). 
1848 Λταλία ( Βενετία ). Αφφπνιςθ τοφ Τφπου Μιςραΐμ ( που είχε ςτο μεταξφ τεκεί εν 
φπνω ), παράλλθλα με τθν προκιρυξθ τισ Ενετικισ Δθμοκρατίασ. 
1856 Αίγυπτοσ. Σφςταςθ ςτθν Αλεξάνδρεια ενόσ Υπάτου Συμβουλίου τοφ Τεκτονικοφ 
Τφπου Μζμφισ με τθν ονομαςία « Μεγάλθ Ανατολι τισ Αιγφπτου ».  
Θ χάρτα εγκατάςταςθσ από τον Marconis, δίδει όλεσ τισ δικαιοδοςίεσ/ αρμοδιότθτεσ 
για τθν ςφςταςθ Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου. Μεγάλοσ Διδ. είναι ο Mαρκιςιοσ Joseph 
de Beauregard. 
1860 Λδρφεται ςτθν Ηάκυνκο θ ςτοά « Αςτιρ ». 
1862 α.Λδρφεται ςτθν Ηάκυνκο θ ςτοά « Αςτιρ τισ Ανατολισ ».  
β.Στθν Γαλλία ο Τεκτονικόσ Τφποσ Μζμφισ απορροφάται από τθν Μεγάλθ Ανατολι. 
1863 Ακινα. Λδρφεται από τθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Λταλίασ θ πρϊτθ ςτοά ςτθν 
Ακινα με το διακριτικό όνομα «Ρανελλινιον» και αμζςωσ μετά θ ςτοά «Αρχιμιδθσ» 
ςτθν Ράτρα, «Ροςειδϊν» ςτον Ρειραιά, οι «Ραίδεσ Λωνίδου» ςτθν Σφρο, θ 
«Ρρόνοια» ςτο Άργοσ, ο «Σκουφάσ» ςτθν Χαλκίδα και θ «Ανεξαρτθςία» ςτθν Λαμία. 
1864 Οι επτά ςτοζσ που είχαν ιδρυκεί το 1863, ςυνενϊνονται, και με ζγγραφο τουσ 
προσ τθν προϊςτάμενθ αρχι, τθ Μεγάλθ Ανατολι τισ Λταλίασ ηθτοφν τθν ςφςταςθ 
Ανεξάρτθτθσ Μεγάλθσ Ανατολισ τισ Ελλάδασ. Οι Λταλοί επιτρζπουν κατ αρχιν τθν 
ίδρυςθ Ελλθνικοφ Τεκτονικοφ Διευκυντθρίου υπό τθν αιγίδα τουσ. Τθν διοίκθςθ τοφ 
Ελλθνικοφ Τεκτονιςμοφ, ςτο πρϊτο ςυμβοφλιο τοφ Διευκυντθρίου που ςυςτινεται, 
αναλαμβάνουν οι τότε υπουργοί Σπιλιοσ 
Αντωνόπουλοσ και Δ. Μαυροκορδάτοσ, και ο κακθγθτισ τοφ Ρανεπιςτθμίου Ν. 
Δαμαςκθνόσ, με αναπλθρωματικό μζλοσ τον επίςθσ κακθγθτι Λ. Ραπαδόκθ. Το 
Διευκυντιριο αμζςωσ μετά τθν ςφςταςθ του αρχίηει να ιδρφει νζεσ ςτοζσ : Τθν « 
ιγασ Φερραίοσ » ςτθν Λαμία, τθν « Ροςειδωνία » ςτον Ρειραιά, τθν « Ρρόοδο » 
ςτο Άργοσ, τθν «Κζρκυρα» ςτθν Κζρκυρα, τθν « Ρρόμαχοι τθσ Ρατρίδοσ » και « 
Ραίδεσ Μαρακωνομάχοι » ςτθν Ακινα. 
1865 Αφφπνιςθ τοφ Τεκτονικοφ Τφπου Μιςραΐμ ( που είχε ςτο μεταξφ και πάλι τεκεί 
εν φπνω ). 
1866 Στισ 16 Φεβρουαρίου 1866 το Ελλθνικό Τεκτονικό Διευκυντιριο ςτζλνει νζα 
επιςτολι ςτθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Λταλίασ με τθν οποία ηθτά και πάλι τθν άδεια 
για τθν ίδρυςθ ανεξάρτθτθσ Τεκτονικισ αρχισ ςτθν Ελλάδα. 
1867 Στισ 7 Απριλίου 1867 θ Μεγάλθ Ανατολι τισ Λταλίασ δίνει με ζγγραφο τθσ τθν 
άδεια για τθν ςφςταςθ τισ Μεγάλθσ Ανατολισ τισ Ελλάδοσ. Ευκφσ αμζςωσ, μετά τισ 
εξελίξεισ αυτζσ, το Διευκυντιριο εκλζγει προςωρινό διοικθτικό ςυμβοφλιο και 
προχωράει ςτθν ςφνταξθ και επικφρωςθ τοφ πρϊτου τεκτονικοφ ςυντάγματοσ. 
Ο Τεκτονικόσ Τφποσ Μιςραΐμ τίκεται και πάλι εν φπνω. Δθμιουργία, ςε πλιρθ νομι-
μότθτα, και επί Μεγάλου Διδαςκάλου του Ρρίγκθπα Halim Pascia, ενόσ Κυρίαρχου 
Κυςιαςτθρίου και Φπατθσ Αρχισ τοφ Τφπου τισ Μζμφιδασ. Τθν ίδια χρονιά το Κυρί-
αρχο Κυςιαςτιριο τισ Γαλλίασ διαλφεται και επίςθσ Λδρφεται θ Μεγ. Στ. τθσ Ελλάδοσ  



1868 Κάνατοσ τοφ Marconis, ιδρυτι τοφ Τεκτονικοφ Τφπου τισ Μζμφιδασ. 
1869 O Tφποσ Μζμφισ τίκεται εν φπνω. 
1870 Αφφπνιςθ τισ Μεγάλθσ Ανατολισ τισ Αιγφπτου από τον S. A. Zola ( Τεκτονικοφ 
Τφπου Μζμφισ ). 
1872 Ο πρίγκιψ Δημήτριοσ Ροδοκανάκησ ►, γόνοσ βαςιλικισ βυηαντινισ οικογζ-
νειασ που ηοφςε ςτθν Αγγλία, ςτισ 22 Λουλίου 1872 ανακθρφχκθκε από τουσ Ζλλθνεσ 
Τζκτονεσ Μζγασ Διδάςκαλοσ τισ Μεγάλθσ Ανατολισ τισ Ελλάδοσ. 
1874 O S. A. Zola γίνεται Μεγάλοσ Λεροφάντθσ ςτθν κζςθ του Marconis. ( Τεκτονικοφ 
Τφπου Μζμφισ ) 
1875 Θ Ηelena Petrovna Blavatsky ► ιδρφει τθν Κεοςφικι Εταιρία. 
1876 Αίγυπτοσ. Λδρυςθ μίασ Μεγάλθσ Συμβολικισ Στοάσ, τθσ Μεγάλθσ Εκνικισ Στοάσ 
τισ Αιγφπτου. Στισ 25 Οκτωβρίου ο S. A. Zola απονζμει τουσ βακμοφσ 95ο και 96ο 
ςτον Giuseppe Garibaldi και τον ονομάηει Μεγάλο Διδάςκαλο d’ onore ad vitam τοφ 
Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου τισ Αιγφπτου ( Τεκτονικοφ Τφπου Μζμφισ ). 
Στισ 15 Νοεμβρίου 1876, θ Μεγάλθ Ανατολι τισ Αιγφπτου αφινει ςτον Salvatore 
Sottile, Mεγάλο Διδάςκαλο ςτθν Μεγάλθ Ανατολι τοφ Ραλζρμο, μία χάρτα ςφςτα-
ςθσ ενόσ Κυρίαρχου Γενικοφ Συμβουλίου για τθν διοίκθςθ τοφ Τφπου Μζμφισ για 
τθν Λταλία και τθν κοιλάδα τοφ Ραλζρμο. 
1877 Θ Μεγάλθ Εκνικι Στοά τισ Αιγφπτου κακίςταται ανεξάρτθτθ, αφινοντασ, 
όμωσ, ςτθν Μεγάλθ Ανατολι τισ Αιγφπτου τθν διοίκθςθ τϊν ςυμβολικϊν βακμϊν 
τοφ Τφπου Μζμφισ.  
1880 Το Κυρίαρχο Κυςιαςτιριο τισ Αιγφπτου (Τεκτονικοφ Τφπου Μζμφισ) τίκεται εν 
φπνω. Οι εργαςίεσ εξακολουκοφν να λαμβάνουν χϊρα ςτον Μεγάλο Μυςτικό Ναό. 
1881 Μετά τθν εκλογι του Giuseppe Garibaldi ωσ Ραγκόςμιου Μεγάλου Λεροφάντθ 
( Τεκτονικοφ Τφπου Μζμφισ ) για το Κυρίαρχο Κυςιαςτιριο τϊν Θνωμζνων Ρολιτει-
ϊν, τθσ Αγγλίασ και Λρλανδίασ, τθσ Λταλίασ και τθσ ουμανίασ, θ Αίγυπτοσ αναγνω-
ρίηει αυτιν τθν νομιμότθτα.  
1883 Ο S. A. Zola παραιτείται και ονομάηει διάδοχο (του Τεκτονικοφ Τφπου Μζμφισ) 
τον Ferdinando Francesco delli Oddi. 
1888 Ο Γεράρδοσ Ανκώσ γνωςτόσ ωσ Παπφσ ► εκδίδει το Ρεριοδικό « L’ Initiation » 
( « Θ Μφθςθ » ), ωσ όργανο δια του οποίου διανζμονταν διδαςκαλίεσ και πλθροφο-
ρίεσ ςχετικζσ με το Μαρτινιςτικό Τάγμα. 
1890 O Salvatore Sottile αφυπνίηει τον Τφπο Μζμφισ ςτο Ραλζρμο και κακίςταται 
Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ του Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου για τθν Λταλία. Λδρφεται το 
πρϊτο Φπατο Συμβοφλιο τοφ Μαρτινιςτικοφ Τάγματοσ. 
1893 4θ Απριλίου. Λδρφεται το Τεκτονικό Τάγμα « Le Droit Humain » ι « Το 
Ανκρϊπινο Δίκαιο ». 
1900 Ο Salvatore Mortorana κακίςταται Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ τοφ Κυρίαρχου Κυςι-
αςτθρίου για τθν Λταλία ( Τφποσ Μζμφισ ). O Ferdinando Francesco delli Oddi ανα-
γνωρίηεται ωσ Μζγασ Λεροφάντθσ από τα Μεγάλα Κυςιαςτιρια τϊν Θνωμζνων 
Ρολιτειϊν, Αγγλίασ και Λρλανδίασ, ουμανίασ, Λταλίασ, Λςπανίασ και Αιγφπτου. 
1901 Ο Paolo Figlia κακίςταται Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ τοφ Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου 
για τθν Λταλία ( Τφποσ Μζμφισ ). 
1903 O Benedetto Trigona γίνεται Μζγασ Διδάςκαλοσ τοφ Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου 
για τθν Λταλία ( Τφποσ Μζμφισ ), 
1906 Ο Τφποσ Μζμφισ τίκεται εν φπνω. 
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1915 Αίγυπτοσ. Λδρφεται ςτο Κάιρο τισ Αιγφπτου το Σάγμα τοφ Κρίνου και τοφ 
Αετοφ ► από τθν Μαρία Rutchine Dupré ►, Γαλλίδα υπικοο από τθν Οδθςςό τισ 
ωςίασ, με τθν ςυμπαράςταςθ τοφ Δθμιτριου Ρ. Σεμελά, Ζλλθνα, από τθν Σθλυβρία 
τισ Κράκθσ, Διδάςκαλοι οδόςταυροι τισ Ανατολισ και οι δφο.  
1919 Ο Δημήτριοσ Π. εμελάσ ►, μετά τον κάνατο τισ Λδρφτριασ το 1918, απεδζχκθ 
τθν θγεςία τοφ Τάγματοσ τοφ Κρίνου και τοφ Αετοφ και το αναςφςτθςε το 1919. 
1919 Ο Κφπριοσ Μφςτθσ και κεραπευτισ τυλιανόσ Αττεςλήσ ► ιδρφει τοφσ 
κφκλουσ Ερεφνησ τήσ Αληθείασ ►. 
1921 Αφφπνιςθ τοφ Τφπου Μζμφισ ςτο Ραλζρμο μζςω των 3 Ρατριαρχϊν Giuseppe 
Sullirao, Giovanni Sottile και Reginald Gambier Mac Bean. O Reginald Gambier Mac 
Bean κακίςταται Μζγασ Διδάςκαλοσ τοφ Κυρίαρχου Κυςιαςτθρίου για τθν Λταλία 
και τισ εξαρτϊμενεσ περιοχζσ. 
1923 Λςτορικι ςυγχϊνευςθ τϊν Τφπων Μιςραΐμ και Μζμφισ από τον Edigio Allegri.  
Ο Reginald Gambier Mac Bean δίδει όλεσ τισ δικαιοδοςίεσ του, μζςω διπλϊματοσ, 
ςτον Marco Edigio Allegri. 
1925 Ο Τφποσ Μιςραΐμ και Μζμφισ τίκεται εν φπνω από τον Edigio Allegri εξ αιτίασ 
τϊν νόμων τοφ Φαςιςτικοφ κακεςτϊτοσ τθσ Λταλίασ που απαγορεφουν τον Τεκτονι-
ςμό, προκειμζνου να αφυπνιςκεί ςε πλζον πρόςφορο χρόνο. 
1926 Εγκακίςταται ςτθν Ακινα θ Ελλθνικι Ομοςπονδία τοφ Τεκτονικοφ Τάγματοσ Le 
Droit Humain ι Το Ανκρϊπινο Δίκαιο. Λδρφεται επίςθσ το διεκνζσ μικτό Τεκτονικό 
τάγμα ΔΕΛΦΟΛ.  
1933 Με εντολι τισ Λεράσ Συνόδου τισ Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ, το 1933 θ Κεολογικι 
Σχολι τοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςυςτινει επιτροπι επτά κακθγθτϊν που ανζλαβε 
τθν εξζταςθ τοφ ηθτιματοσ τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Φςτερα από επ-
ανειλθμμζνεσ ςυνεδριάςεισ θ επιτροπι κατζλθξε ςτο εξισ πόριςμα/γνωμάτευςη ► 
που υπζγραφαν οι ζξι από τουσ επτά κακθγθτζσ και το οποίο διαβίβαςε ςτθν Λερά 
Σφνοδο :  
α) Ο Μαςονιςμόσ δεν είναι κρθςκευτικι οργάνωςισ, ουδζ ςωματείον επιδιϊκον 
κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ.  
β) Ο Μαςονιςμόσ δεν ζχει αντικρθςκευτικόν οφτε αντιχριςτιανικόν χαρακτιρα.  
γ) Αι θκικαί αρχαί τοφ Μαςονιςμοφ δεν δφνανται να κεωρθκϊςιν αντιςτρατευόμε-
ναι προσ τασ του Χριςτιανιςμοφ.  
δ) Χαρακτθριςτικόν ςτοιχείον τισ Μαςονικισ θκικισ είναι ο πόλεμοσ κατά του 
υλιςμοφ.  
ε) Θ ελευκερία ερεφνθσ, τθν οποία ηθτεί ο Μαςονιςμόσ, ζχει και αυτι τα όρια τθσ 
εφόςον δεν ανζχεται ακεΐαν και επιβάλλει τθν τιρθςιν τοφ θκικοφ νόμου.  
ςτ) Ουδείσ λόγοσ υπάρχει ίνα θ Εκκλθςία αναλάβθ αγϊνα κατά του Μαςονιςμοφ, ο 
οποίοσ αντενδεικνφεται και δθ εισ εποχιν κατά τθν οποίαν αγϊνεσ υψίςτθσ 
ςπουδαιότθτασ εναντίον δεδθλωμζνων εχκρϊν του κοινωνικοφ και κρθςκευτικοφ 
κακεςτϊτοσ δζον να προκαλζςωςιν αμζριςτον τθν προςοχιν τισ Εκκλθςίασ..... 
Θ Λερά Σφνοδοσ όμωσ αντιπαριλκε τθν ειςιγθςθ αυτιν και αςπάςτθκε τισ απόψεισ 
τοφ κακθγθτι Ρ. Μπρατςιϊτθ που μειοψιφθςε, και προχϊρθςε ςε επίςθμθ ανακοί-
νωςθ που υπζγραψαν 67 αρχιερείσ, αντίκετθσ κατεφκυνςθσ απ’ όςα κατζκεςε θ 
επιτροπι τϊν κακθγθτϊν τισ κεολογικισ Σχολισ. 
1936 Θ «Μεγάλθ Ανατολι τισ Ελλάδοσ» που είχε ιδρυκεί ςτισ 7 Απριλίου 1867, με 
τθν άδεια του Λταλικοφ Διευκυντθρίου, μετονομάηεται, μετά από τροποποίθςθ τοφ 
Συντάγματόσ τθσ ςε « Μεγάλθ Στοά τισ Ελλάδοσ ». 
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1945 Ζτοσ ςτακμόσ για τον Τεκτονιςμό. Ο Edigio Allegri ενϊνει τουσ Τφπου Μιςραΐμ 
και Μζμφισ και δθμιουργεί τον Αρχαίο και Αρχζγονο Ανατολικό Τφπο τϊν Μιςραΐμ 
και Μζμφισ, ιδρφοντασ το Κυρίαρχο Μεγάλο Κυςιαςτιριο τθσ Αδριατικισ, ( Super 
um ), τον Κυρίαρχο Μυςτικιςτικό Ναό, το Ζξοχο Κονςιςτόριο ( consistorium ) 
βακμϊν 30ο 90ο, και το Κυρίαρχο Ρεριςτφλιο τϊν Ορφικϊν. 
1949 Ο Edigio Allegri κζτει τον Τφπο τϊν Μιςραΐμ και Μζμφισ ςε φπνο και πεκαίνει, 
αφινοντασ διακικθ υπζρ του Ottavio Ulderisco Zasio. 
1966 O Ottavio Ulderisco Zasio πεκαίνει, αφινοντασ διακικθ υπζρ τοφ Gastone 
Ventura ( για τον Τφπο των Μιςραΐμ και Μζμφισ ). 
1971 O Gastone Ventura αφυπνίηει τον Τφπο τϊν Μιςραΐμ και Μζμφισ ςε όλα του 
τα Δϊματα. 
1980 Μεγάλθ Βρετανία. Το Μαρτινιςτικό Τάγμα ξεκινά να λειτουργεί υπό τθν αιγίδα 
τθσ Βρετανικισ Μεγάλθσ Στοάσ 
1981 O Gastone Ventura πεκαίνει, αφινοντασ διακικθ υπζρ του Sebastiano Carac 
ciolo, Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Λεροφάντθ τοφ Αρχαίου και Αρχζγονου Ανατολικοφ 
Τφπου τϊν Μιςραΐμ και Μζμφισ μζχρι το 2013 ότε και απζκανε. 
1986. 7 Λουνίου. Μδρυςθ τισ Εκνικισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Ελλάδασ.  
1988 26 Φεβρουαρίου. Μδρυςθ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τοφ Αρχαίου και Αποδεκτοφ 
Σκωτικοφ Τφπου.  
1989 Ακινα. Εγκατάςταςθ του Αρχαίου και Αρχζγονου Ανατολικοφ Τφπου Μιςραΐμ 
και Μζμφισ και του Γυναικείου Αιγυπτιακοφ Τφπου ςτθν Ελλάδα ( Ακινα και Κες-
ςαλονίκθ ).  
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