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Τα τρία βαςικά ςτοιχεία τϊν ςυγχρόνων κρθςκειϊν είναι θ Λατρεία προσ το Υπζρτα-
το Ον, θ μετάδοςθ τισ Θείασ Χάριτοσ μζςα από τελετζσ (Μυςτιρια), και θ θκικοποί-
θςθ τϊν οπαδϊν μζςω κείων εντολϊν και προτροπϊν ( όπωσ πχ. οι δϊδεκα εντολζσ 
τοφ Μωυςι κ.ο.κ. ).  
Οι ςκοποί όμωσ τισ Μυςταγωγίασ είναι βαςικά διαφορετικοί, κακϊσ ιδθ ζνα από 
τα πρϊτα ςτοιχεία τϊν ειςερχομζνων είναι θ χρθςτοικεια, και απουςιάηει ο λατρ-
ευτικόσ χαρακτιρασ.  
Ο ςκοπόσ των μυθμζνων είναι να ιςορροπιςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα 
διά μζςου τισ εκφράςεϊσ τουσ που είναι θ ανκρϊπινθ προςωπικότθτα, ι με άλλα 
λόγια να ιςοπλευρϊςουν ι ιςορροπιςουν το τρίγωνο νόθςθ-ςυναίςκθμα- και υλικό 
ςϊμα.  
Το Απόλυτον Είναι υπό τθν γενικιν του ονομαςία ωσ Μ.Α.Τ.Σ. ( Μζγασ Αρχιτζκτων 
τοφ Σφμπαντοσ ), μπορεί να παραςτακεί ςυμβολικά με ζνα ιςόπλευρο τρίγωνο, το 
Φωτεινό Δζλτα ςτθν Ανατολιν τισ Στοάσ. Κάκε μια πλευρά παριςτάνει μια από τισ 
τρεισ ιδιότθτεσ τοφ ΑΡΟΛΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΥ, τθν Ρανςοφία, Ραντοδυναμία και τθν 
Ραναγακότθτα.  
Στον Μακρόκοςμο, μζςα ςτθν Φφςθ, το τρίγωνο είναι πάντα ιςορροπθμζνο. Μζςα 
μασ, παριςτάμενο ςυμβολικά από τισ τρεισ ςτιλεσ τισ Σοφίασ, τθσ Ιςχφοσ και τοφ 
Κάλλουσ, οπωςδιποτε είναι ςε εξζλιξθ να γίνει ιςομετρικό και ιςορροπθμζνο.  
Ασ το δοφμε !  
Πταν υπάρχει μόνο Γνϊςθ και Δφναμθ ςτο άτομο, αλλά όχι Αγάπθ ( ι καλοςφνθ ), 
μια ςατανικι κατάςταςθ επικρατεί. Ζνασ δαίμονασ δεν είναι τίποτε άλλο από ζνα 
ατελι Θεό. Πταν υπάρχουν θ Αγάπθ και θ Δφναμθ αλλά όχι θ Γνϊςθ, ξανά το τρί-
γωνο είναι μθ ιςορροπθμζνο και μπορεί να οδθγιςει ςε μιηζρια. Ζνασ άνκρωποσ με 
δφναμθ και όχι γνϊςθ μπορεί να δθμιουργιςει, λόγω άγνοιασ, ςφγχυςθ και τραγω-
δία γφρω του.  
Πταν κάποιοσ ζχει Γνϊςθ και Αγάπθ αλλά όχι Δφναμθ, είναι μια γλυκιά κατάςταςθ, 
αλλά το τρίγωνο είναι ακόμθ θμιτελζσ. Το άτομο δεν μπορεί να πετφχει πολλά.  
Να γιατί τον φονεφουν οι τρεισ εταίροι ι αν κζλετε οι τρεισ ςυναίτεροί του κατά τθ 
διάρκεια τισ ηωισ του. Πςο πιο κοντά βρίςκεται ςτο να ιςορροπιςει το τρίγωνο 
του, τόςο πιο κοντά βρίςκεται προσ τθν αυτοεπίγνωςθ, προσ το να γίνει ζνα θμίκεοσ 
ι ζνασ μικρόσ Θεόσ : 

« ἒςεςκαι οὖν ὑμεῖσ τζλειοι, ὣςπερ ὁ Ρατιρ ὑμῶν ὁ  Ἐπουράνιοσ Τζλειοσ ζςτίν ». 



Σε τελικι δε ανάλυςθ ο ςκοπόσ τισ Μυςταγωγίασ είναι θ αφξθςθ τισ Συνειδθτότθ-
τασ και τθσ Αυτοεπιγνϊςεωσ, κάτι με το οποίο δεν αςχολοφνται τα διάφορα κρθς-
κευτικά δόγματα, τα οποία ςτθν ουςία ςε ζνα μόνον Θεό πιςτεφουν.  
Επειδι πολλοί ζχουν τθν γνϊμθ ότι ο Τεκτονιςμόσ αποτελεί κρθςκεία επιβάλλεται 
μια περαιτζρω ανάπτυξθ του κζματοσ, καίτοι όπωσ γράφει ο μζγασ Ιςτορικόσ Κων-
ςταντίνοσ Ραπαρθγόπουλοσ ςτον Αϋ τόμον τισ ιςτορίασ του « ηθτιματα οία το τι 
είναι κρθςκεία, τι είναι Μυςτιρια, τι είναι ςυμβολιςμόσ κλπ αποτελοφν κζματα 
ευρφτατων επιςτθμονικϊν μελετϊν και ςυηθτιςεων και απαςχολοφν διαφόρων επι-
ςτθμϊν ερευνθτάσ (κρθςκειολόγουσ κοινωνιολόγουσ, ψυχολόγουσ, ιςτορικοφσ κλπ).  
Ρρϊτα από όλα πρζπει να επιςτιςουμε τθν προςοχι, ότι υπάρχει αντιδιαςτολι 
μεταξφ τθσ ζννοιασ τθσ Θρθςκείασ και Εκκλθςίασ, διότι πράγματι θ ζννοια τισ κρθς-
κείασ δεν είναι κάτι το απολφτωσ δυνάμενο να κακοριςκεί, διότι αναφζρεται ςτθν 
εςωτερικι διάκεςθ τοφ ατόμου και εισ τθν ςχζςθ του προσ το Θείον, ςτθν φπαρξθ 
τοφ οποίου ακραδάντωσ αυτό πιςτεφει. Αυτό διατυπϊνει με ςαφινεια ο κακθγθτισ 
Ανδροφτςοσ γράφοντασ « κρθςκεία είναι θ ςχζςισ τοφ ανκρϊπου προσ τον Θεόν ».  
Ρθγι λοιπόν τισ κρθςκείασ αλλά και τοφ κρθςκεφεςκαι γενικϊσ, είναι το ζμφυτο 
εισ τον άνκρωπο κρθςκευτικό ςυναίςκθμα, δθλαδι πθγι ψυχολογικι, ενϊ θ γζνεςθ 
τοφ Τεκτονιςμοφ οφείλεται ςτισ ςυντεχνίεσ τϊν οικοδόμων τοφ Μεςαίωνα, όπωσ 
κατά καιροφσ ανεπτφχκθ, και πολφ απζχει από αυτιν τθν γενεςιουργό αιτία τϊν 
κρθςκειϊν. Αυτό κακορίηει ςαφϊσ ο Τεκτονιςμόσ ςτον Καταςτατικό του Χάρτθ και 
ςτα τυπικά του, και γι’ αυτό απαγορεφει ρθτά ςυηθτιςεισ πάνω ςε κρθςκευτικά 
κζματα.  
Τθν εςωτερικι αυτι διάκεςι του κανείσ δεν είναι ςε κζςθ να τθν ελζγξει, διότι τότε 
κα ζπρεπε να κεωριςει ωσ μθ κρθςκευόμενουσ και άκεουσ όλουσ τουσ επιςτιμονεσ 
και φιλοςόφουσ, οι οποίοι με τθν ελευκερία τθσ ςκζψεωσ τουσ διατυπϊνουν διάφο-
ρεσ κεωρίεσ και γνϊμεσ και να κάνει πλιρθ ςφγχυςθ μεταξφ Επιςτιμθσ, κρθςκείασ 
και Φιλοςοφίασ. Τθν 10θ Δεκεμβρίου 1948 θ Γενικι ςυνζλευςθ των Θνωμζνων 
Εκνϊν υιοκζτθςε και ανεκιρυξε τθν « παγκόςμια διακιρυξθ τϊν δικαιωμάτων τοφ 
ανκρϊπου », αποτελοφμενθ από 30 άρκρα.  
Ειδικότερα τα άρκρα 18ον και 19ον, ςχετικά με το κζμα μασ, αναφζρουν :  

Άρθρο 18  

Κάκε άτομο ζχει δικαίωμα ςτθν ελευκερία τθσ ςκζψεωσ, τθσ ςυνειδιςεωσ και τθσ 
κρθςκείασ. Αυτό το δικαίωμα δίνει ςε κάκε ζναν τθν ελευκερία να αλλάηει κρθς-
κεία ι πεποικιςεισ, κακϊσ και τθν ελευκερία να εκδθλϊνει τθν κρθςκεία του ι τθν 
πεποίκθςι του, μόνοσ ι με άλλουσ, δθμόςια ι ιδιωτικά, με τθν διδαςκαλία, τθν 
εξάςκθςθ, τθν Λατρεία και τθν τζλεςθ τελετουργιϊν.  

Άρθρο 19  

Κάκε άτομο δικαιοφται να ζχει ελεφκερθ γνϊμθ και να τθν εκδθλϊνει, και ςυνεπϊσ 
ζχει το δικαίωμα να μθν διαταράςςεται για τισ γνϊμεσ του, κακϊσ και το δικαίωμα 
να ερευνά, να δζχεται και να διαδίδει -χωρίσ υπολογιςμοφσ ςυνόρων -τισ πλθρο-
φορίεσ και τισ ιδζεσ, με κάκε δυνατόν μζςον εκδθλϊςεωσ.  

Θ Εκκλθςία, ποφ κατά το κανονικό Δίκαιο, είναι νομικό πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, 
αποτελεί ςφνολο ατόμων ( κοινωνία ανκρϊπων ) βαπτιςμζνων και χριςμζνων.  
Ζξοδοσ δε εκ τθσ εκκλθςίασ μόνο διά αρνιςεωσ τοφ Βαπτίςματοσ και του Χρίςματοσ 
είναι δυνατόν να γίνει.  



Και εκ μόνον ςυνεπϊσ από τθν ςαφι αυτιν ςχζςθ μεταξφ κρθςκείασ και εκκλθςίασ 
προκφπτει ότι οι Ζλλθνεσ τζκτονεσ, βαπτιςμζνοι και χριςμζνοι κατά το δόγμα τισ 
Ορκόδοξθσ Ανατολικισ εκκλθςίασ, και ποτζ οφτε ατομικά οφτε ομαδικά ωσ εταιρεία 
αρνικθκαν τθν Εκκλθςία ι ζπραξαν κάτι εναντίον τθσ, ανικουν ςε αυτιν, παντρεφ-
ονται και βαπτίηουν τα παιδιά τουσ και ςυνεπϊσ κανείσ δεν μπορεί να ιςχυρίηεται 
ότι δεν ανικουν ςτθν Εκκλθςία. Ο Τεκτονιςμόσ δε ςαν Εταιρία αφινει πλιρθ ελευ-
κερία ςε κάκε ζνα να ανικει ςε οποία κρθςκεία πιςτεφει. Πτι θ αντιδιαςτολι 
μεταξφ κρθςκείασ και Εκκλθςίασ ζχει ςπουδαιότατθ ςθμαςία, καταφαίνεται και από 
το γεγονόσ, ότι θ μεν Χριςτιανικι κρθςκεία είναι μια κατ’ ουςίαν, αλλά οι εκκλθςίεσ 
που απορρζουν από αυτιν πολλζσ. Αυτό ςυνεπάγεται άραγε ότι όςοι δεν ανικουν 
ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία κατά τουσ Ορκοδόξουσ ι εισ τθν Κακολικι κατά τουσ Κακ-
ολικοφσ δεν είναι Χριςτιανοί ; Εξ αιτία αυτοφ κάκε τζκτονασ ανικει ςτθν εκκλθςία 
του και εισ τθν δι’ αυτισ εκπροςωποφμενθ κρθςκεία. Ολόκλθροσ πράγματι, ο ανϊ-
τεροσ ιδίωσ, Αγγλικόσ κλιροσ και θ Βαςιλικι οικογζνεια ανικαν ςτον Τεκτονιςμό, 
χωρίσ να μπορεί να υποτεκεί αςφαλϊσ ότι οι Ιεράρχεσ αυτοί ιταν τόςο αςυνείδθ-
τοι, ϊςτε να ανικουν ςε δφο κρθςκείεσ ταυτοχρόνωσ.  
Οι περιςςότεροι από τουσ πρϊτουσ τισ Αμερικανικισ Συμπολιτείασ με επικεφαλισ 
τον πρόεδρο Τροφμαν ιταν τζκτονεσ και κανείσ Ιεράρχθσ δεν αρνικθκε ποτζ τισ 
τόςεσ αγακοεργζσ πράξεισ τουσ.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΧΑΡΤ ΣΡΟΤΜΑΝ ( 1945-1953 )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Εφόςον λοιπόν ο ίδιοσ ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ διακθρφςςει επιςιμωσ ότι δεν απο-
τελεί κρθςκεία και αφετζρου ο Καταςτατικόσ του Χάρτθσ απαγορεφει τον προςθλυ-
τιςμό, αποτελεί μόνον μια Εταιρεία με θκικοφσ ανκρωπιςτικοφσ ςκοποφσ ςυμφϊν-
ουσ προσ το βακφ πνεφμα τισ Χριςτιανοςφνθσ, και υποβοθκεί εμπράκτωσ τθν εκ-
κλθςία ςτο ζργο τθσ.  
Ακόμθ και το γεγονόσ ότι Χριςτιανοί Τζκτονεσ ςυνεργάηονται με Ιουδαίουσ και Μου-
ςουλμάνουσ, κ.λ.π. αποτελεί πολφ ανϊτερθ Χριςτιανικι πράξθ κατά το ρθτό τοφ 
αποςτόλου Ραφλου « ουκ ενί Ιουδαίοσ, Ζλλθν κλπ. » ( προσ Γαλάτεσ, κεφ. 3, 27-28 ). 
Διότι θ ςυνεργαςία όλων αυτϊν δεν γίνεται για κρθςκευτικοφσ ι δογματικοφσ λόγ-
ουσ, αλλά για ανκρωπιςτικοφσ και αςχζτωσ προσ τα δόγματα τθσ κάκε κρθςκείασ.  



Ακριβϊσ δε αυτό ζχει ςθμαςία, ότι διάφοροι άνκρωποι είναι δυνατόν να ςυν-
εργαςκοφν, όταν αφιςουν ζξω από το πλαίςιο των ςυηθτιςεων κάκε τι που είναι 
ικανό να τουσ χωρίςει, όπωσ για παράδειγμα είναι δυνατόν άνκρωποι διαφόρων 
πολιτικϊν αντιλιψεων να ςυνεργαςκοφν για ζναν κοινωφελι ςκοπό αφινοντασ τισ 
κομματικζσ τουσ διάφορεσ, χωρίσ να ςθμαίνει ότι τισ απεμπολοφν.  
Θ κρθςκεία ( το κρθςκεφεςκαι ) απετζλεςε όπωσ είπαμε, ανζκακεν γενικό φαινό-
μενο, το οποίο ςε οργανωμζνεσ Ρολιτείεσ ( διακιρυξθ Θνωμζνων Εκνϊν ) αναγνωρί-
ςκθκε ωσ κοινό χαρακτθριςτικό για όλο τον λαό.  
Τα αναφερόμενα τουναντίον Μυςτιρια λειτοφργθςαν πάντοτε μεταξφ ολίγων και 
υπό τθν αιγίδα τθσ κρατοφςθσ εκάςτοτε Ρολιτείασ, ωσ ουδόλωσ αντιτικζμενα προσ 
τθν κρατοφςα κρθςκεία και μθ κεωροφμενα ωσ κρθςκεία.  
Τα Μυςτιρια τισ αρχαιότθτασ αντιτίκενται γενικά ςτθν μθχανιςτικι ερμθνεία του 
κόςμου, λειτοφργθςαν δε ςτουσ αρχζγονουσ λαοφσ κρυπτόμενα από τισ γυναίκεσ τα 
παιδιά και τουσ ξζνουσ. Και μόνθ ςυνεπϊσ θ αντιδιαςτολι αυτι μεταξφ κρθςκειϊν, 
οι οποίεσ περιλαμβάνουν ςυνικωσ το ςφνολο ενόσ λαοφ, και Μυςτθρίων και Τεκτο-
νιςμοφ, ο οποίοσ αποτελεί εταιρία λίγων ανκρϊπων, κα αρκοφςε για να αναιρζςει 
αμζςωσ το νομιηόμενο ότι ο Τεκτονιςμόσ είναι κρθςκεία.  
Αλλά και από όλθ τθν μζχρι τϊρα ανάλυςθ, προκφπτει ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι 
ςυνεχιςτισ τϊν Μυςτθρίων, αλλά ζνασ αντικατοπτριςμόσ ι μια ςκιαγράφθςθ ενόσ 
καμποφ ειδϊλου. Τα αρχαία μυςτιρια ζχουν πεκάνει προ πολλοφ και διά παντόσ. 
Αςχζτωσ όμωσ με αυτό, διατείνονται μερικοί ότι τα μυςτιρια υπιρξαν και είναι 
ειδωλολατρία, ενϊ αφ’ ετζρου αναγνωρίηουν ότι αυτά ενζχουν ςυμβολιςμό. 
Συμβολιςμόσ όμωσ και ειδωλολατρία είναι δφο πράγματα αςυμβίβαςτα.  
Διότι ειδωλολατρία ςθμαίνει λατρεία άψυχων αντικειμζνων, ενϊ ςυμβολιςμόσ 
ςθμαίνει παράςταςθ υψθλϊν εννοιϊν με οριςμζνα άψυχα ςφμβολα.  
Και το διατυποφμενο ακόμθ ότι Τεκτονιςμόσ δζχεται μόνο φυςικζσ αλικειεσ και όχι 
αλικειεσ εξ αποκαλφψεωσ δεν ευςτακεί, διότι τισ μεν φυςικζσ αλικειεσ, με τθν 
ςτενι ζννοια του πράγματοσ, προςπακοφν να βρουν οι φυςικζσ επιςτιμεσ και όχι οι 
κρθςκείεσ, τθν δε ςφλλθψθ του απόλυτα αλθκινοφ επεδίωξαν τα διάφορα Φιλοςο-
φικά ςυςτιματα. Θ με ενόραςθ τζλοσ, με ζκςταςθ και με αποκάλυψθ αλικεια είναι 
κάτι το οποίο δεν υπόκειται ςε άμεςθ απόδειξθ, αλλά ςτθν πίςτθ και γι’ αυτό είναι 
θ βάςθ τϊν κρθςκειϊν και των μεγάλων ίςωσ μυςτϊν.  
Ο Τεκτονιςμόσ ζχει επίςθσ Ιεραρχία, δεν ζχει όμωσ ιερατείο. Διότι το ιερατείο 
προζρχεται από τθ Θεία Χάρθ και δθμιουργείται από αυτι, πράγμα που αποτελεί 
τθν απαραίτθτθ βάςθ κάκε εκκλθςίασ και οργανωμζνθσ κρθςκείασ, διότι και θ εκ-
κλθςία ζλκει τθ γζνεςθ, δφναμθ και αυτοτζλεια τθσ από τθν κεία Χάρθ, πράγμα που 
δεν ςυμβαίνει ςτον Τεκτονιςμό. Ιεραρχία αντικζτωσ ζχει κάκε πλιρθσ οργάνωςθ, 
Ρολιτεία κ.λ.π., επίςθσ οι τεκτονικζσ τελετουργίεσ (υιοκεςία Λυκιδζωσ, ςυηυγικι 
αναγνϊριςθ, μνθμόςυνο, λευκζσ εορτζσ) οφτε μυςτιρια αποτελοφν, οφτε αφοροφν 
αυτόν τοφτον τον τζκτονα όπωσ ςυμβαίνει με τα κρθςκευτικά μυςτιρια, οφτε και 
είναι υποχρεωτικά γι’ αυτόν, αλλά γίνονται ςπανίωσ και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ, 
τιμισ ζνεκεν. Γίνονται δε για να φζρουν τον Τεκτονιςμό ςε επαφι με τουσ μθ τζκ-
τονεσ, ϊςτε οι τελευταίοι ςχθματίςουν γνϊμθ εξ ιδίασ αντιλιψεωσ για τον Τεκτο-
νιςμό και τα δικεν φποπτα μυςτικά του, και διότι εξ άλλου ςτα μυςτιρια τθσ εκ-
κλθςίασ γίνεται επίκλθςθ τισ Θείασ Χάρθσ διά τθσ οποίασ και μόνο πραγματοποι-
είται ο ςκοπόσ τουσ, ενϊ ςτον Τεκτονιςμό πρόκειται μόνο για ςυμβολικζσ τελετζσ.  



Οι Τζκτονεσ που ζκαναν κατά καιροφσ χριςθ των ςυμβολικϊν αυτϊν, τιμισ ζνεκεν, 
τελετϊν δεν αποτελοφν οφτε το ζνα επί τοισ εκατό (1%) του ςυνόλου τισ τεκτονικισ 
αδελφότθτασ.  
Επιπροςκζτωσ παρατθροφμε ότι κάκε κρθςκεία ζχει τον Ιδρυτι τθσ και τα ιερά τθσ 
βιβλία, ενϊ ο Τεκτονιςμόσ οφτε ςυγκεκριμζνο ιδρυτι ζχει, οφτε Αγίουσ, οφτε ζχει 
Ιερά κεόπνευςτα βιβλία, και τα τυπικά του είναι ανκρϊπινα ζργα. Επίςθσ μποροφμε 
να προςκζςουμε ότι κάκε κρθςκεία επικυμεί τθν αφξθςθ τϊν οπαδϊν τθσ, λόγω τθσ 
πεποικιςεωσ ότι αυτι κατζχει τθν αλικεια και ζτςι μπορεί να φζρει τθν απολφ-
τρωςθ του ανκρϊπου από τθν αμαρτία. Θζλει ςυνεπϊσ να είναι κακολικι κρθςκεία.  
Ο Τεκτονιςμόσ όμωσ ωσ γνωςτόν αποτελεί παγκόςμια ζνωςθ αλλά μεταξφ ολίγων     
( εκλεκτϊν ). Διότι πράγματι πολλοί επικυμοφν και ηθτοφν να γίνουν Τζκτονεσ, λίγοι 
όμωσ γίνονται δεκτοί και εξ αυτϊν αρκετοί αποχωροφν από τισ τάξεισ του μετά τθν 
ειςδοχι τουσ.  
Συγκροτείται δθλαδι ο Τεκτονιςμόσ διά επιλογισ, θ τελικι δε απόφαςθ εναπόκειται 
ςτθν κετικι ψθφοφορία υπζρ αυτϊν ςτισ Στοζσ !  
Και το γεγονόσ αυτό δείχνει ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι κρθςκεία. 
 Σε καμιά επίςθσ οικογζνεια Τζκτονα δεν υπάρχει θ αντίλθψθ ότι ο αρχθγόσ τθσ 
ανικει ςε άλλθ κρθςκεία από εκείνθ που ανικουν τα μζλθ τθσ.  
Οφτε υπάρχει και κρθςκεία που να αποκλείει από τουσ κόλπουσ τθσ τισ ςυηφγουσ, 
τισ αδελφζσ, τα ανιλικα τζκνα τϊν οπαδϊν τθσ και να μθν υποχρεϊνει οφτε τα 
ανιλικα τζκνα να τθν δεχκοφν, όπωσ ςυμβαίνει με τον Τεκτονιςμό.  
Από όλα αυτά προκφπτει ότι για κάκε άνκρωπο και ςυηθτθτι καλισ κελιςεωσ, που 
ςζβεται τθν ελευκερία τθσ ςυνειδιςεωσ του κάκε ανκρϊπου, ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν 
είναι κρθςκεία.  
Δυςτυχϊσ όμωσ και ςτον 21ο αιϊνα και παρ’ όλεσ τισ διακθρφξεισ τϊν Ανκρϊπινων 
δικαιωμάτων τα ςφάλματα του φανατιςμοφ, αν και κατά πολφ αμβλυμμζνα ςτθν 
Ελλάδα, θ Η’ ςυνδιάςκεψθ εντεταλμζνων Ορκόδοξων Εκκλθςιϊν και Ιερϊν Μθτρο-
πόλεων για κζματα αιρζςεων και παρακρθςκείασ ( Αλίαρτοσ 20–26. 9. 1995) ζδωςε 
ζνα κατάλογο εκ 423ων οργανϊςεων, ςτον οποίο ο Τεκτονιςμόσ κατά αλφαβθτικι 
ςειρά κατζχει τθν 240θ κζςθ…  
Αιϊνεσ τϊρα θ Εκκλθςία πολεμάει άδικα τθν παράδοςθ τϊν μυςτϊν. Πμωσ αυτό 
που ςιμερα ςυμβαίνει, οι απόκρυφεσ επιςτιμεσ να είναι ςτθ διάκεςθ όλων τϊν 
ανκρϊπων, των πιο αδφναμων, των διεφκαρμζνων και κακισ πρόκεςθσ, οφτε αυτό 
πρζπει να το εφχεται κανείσ ! Αν οι μφςτεσ του παρελκόντοσ ζδωςαν ςαν εντολι “ 
τθν ςιγι ”, είναι γιατί ιξεραν ότι τα μυςτικά τισ επιςτιμθσ τϊν μυςτϊν μποροφςαν 
να γίνουν όπλα πολφ επικίνδυνα ςτα χζρια ανκρϊπων που δεν ιταν ζτοιμοι για να 
τα δεχκοφν.  
Πλο και περιςςότερο ςιμερα γίνονται πειράματα για να ανακαλυφκοφν οι δυνά-
μεισ τισ ςκζψθσ, για να επθρεάςουν αντικείμενα ι ανκρϊπινα όντα, για να ενερ-
γοφν από απόςταςθ ι για να ςυλλαμβάνουν μυςτικζσ πλθροφορίεσ.  
Πλεσ αυτζσ οι ζρευνεσ που γίνονται πάνω ςτθ δφναμθ τισ ςκζψθσ για να τθν χρθςι-
μοποιιςουν για ζνα καταςτρεπτικό ςκοπό, είναι το ίδιο επικίνδυνεσ με τισ ζρευνεσ 
για τα ατομικά όπλα και από θκικι άποψθ είναι ακόμθ πιο αξιόμεμπτεσ, γιατί 
κζλουν να υποδουλϊςουν τθν προςωπικότθτα των ανκρϊπων !  
Ο Νίκοσ Τςιφόροσ ςτο βιβλίο του « οι Μυςτικζσ εταιρίεσ », ςελίσ 65–67, γράφει τα 
εξισ : « πολλζσ λοιπόν εταιρίεσ μυςτικζσ, που αργότερα αναπτφξανε δράςθ τελείωσ 
αλλιϊτικθ από τουσ ςκοποφσ από τουσ οποίουσ ξεκινιςανε, ςυμπτυχκικανε με “ 



αγακζσ προκζςεισ ” και επαγγελματικι ςκοπιμότθτα. Οι περίφθμοι “Καρμπονάροι”, 
πριν εξελιχκοφν ςε πατριωτικι απελευκερωτικι οργάνωςθ, ξεκινιςανε ςαν επαγ-
γελματίεσ εργάτεσ του δάςουσ. Καρβουνιάρθδεσ, ξυλοκόποι κ.λ.π. 
Ειδικά θ μεςαιωνικι εποχι ιτανε μια εποχι περίεργθ, που κράτθςε ωσ τον καιρό 
που καταργικθκε ο φεδουαρχιςμόσ. Πλοι οι άνκρωποι καταπιεηόντουςαν από τουσ 
άρχοντεσ και το παπαδαριό. Δεν υπιρχε ίχνοσ ελευκερίασ και το κεφάλι κανενόσ 
δεν ιτανε ςίγουρο πάνω ςτουσ ϊμουσ του… Τα μζλθ τϊν ςυντεχνιϊν με τον καιρό 
ςυνδεκικανε τόςο μεταξφ τουσ, ϊςτε να κεωροφνται ςτ’ αλικεια αδζλφια.  
Αν κάποιοσ αδελφόσ πζκαινε, όλοι ζπρεπε να ακολουκιςουν τθν κθδεία του και 
ςιγά-ςιγά κεςπιςτικανε και οριςμζνα τελετουργικά για τον πεκαμζνο, που αποτε-
λοφςανε κάτι ςαν μυςτικό τθσ εταιρίασ. Άλλοι πιγαιναν ςτθν κθδεία με μπαςτοφνια 
ςτολιςμζνα με κορδζλεσ, άλλοι φοροφςαν ςκουλαρίκια με ςυμβολικζσ παραςτά-
ςεισ, άλλοι κονκάρδεσ κ.λ.π.  
Ο όγκοσ όλων αυτϊν των αδελφϊν ςτισ τζτοιεσ ςυγκεντρϊςεισ, κθδείεσ, τελετζσ, 
γιορτζσ κ.λ.π.– επθρζαηε πολφ εκείνουσ που ςκεφτόντουςαν να τουσ καταπιζςουν.  
Πταν βλζπανε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ αδελφωμζνουσ και αφοςιωμζνουσ ο ζνασ ςτον 
άλλον, αντιμετωπίηανε μια δφναμθ και αυτι θ δφναμθ δεν ιταν εφκολο να τθν προ-
ςβάλει κανείσ. Ζτςι οι ςυντεχνίεσ γίνανε ζνασ πυρινασ κοινωνικόσ, που βαςιηότανε 
ςτθν ζνωςθ και ςτθν αυτοάμυνα.  
Από εκεί ξεκινιςανε, με τον καιρό, οι ςοςιαλιςτικζσ, οι ριηοςπαςτικζσ, οι επανας-
τατικζσ ιδζεσ και κεωρίεσ και εφαρμογζσ, που ςυγκλονίηουνε ςιμερα τθν εποχι μασ 
(1983). Να μθν ξεχνάμε ότι και ο μαςονιςμόσ δθμιουργικθκε από τισ ίδιεσ πθγζσ. 
Με μια διαφορά, « Οι μαςόνοι είναι αγακι οργάνωςθ. Σκοπό ζχει τθν αλλθλο-
βοικεια και τθν θκικι εξφψωςθ τϊν μελϊν τθσ ». Είναι αιςχρό ψζμα αυτό που δια-
δίδουν οι πολζμιοι του μαςονιςμοφ. Γιατί ο μαςονιςμόσ οφτε τθν κρθςκεία τϊν 
μελϊν του επθρεάηει, οφτε ποτζ εξεδιλωςε προκζςεισ καταργιςεωσ τϊν κρατοφν-
των. Θ μεγάλθ του επίτευξθ είναι ότι ζχει διεκνοποιθκεί μζςα ςτθν ανεξικρθςκία 
και θ μεγάλθ του αποςτολι είναι κακαρά ανκρωπιςτικι.  
“ Ξανακάνω τθ διλωςθ ότι ο γράφων δεν ανικει ςε μαςονικι ςτοά και ότι δια-
τυπϊνει απλϊσ τθν αλικεια, που τθν μελζτθςε με πολλι προςοχι. Και ζμακε τόςα, 
που κα αποριςουν ακόμα και οι μυθμζνοι για τθν ακρίβεια των πθγϊν και γνϊςεϊν 
του ”.  
Ο μαςονιςμόσ ξεκίνθςε από τθν καταςκευι των μεγάλων κακεδρικϊν Γοτκικϊν 
ναϊν και ζνωςε αρχικά τουσ πελεκθτζσ των μαρμάρων, τουσ αρχιτζκτονεσ, τουσ 
τοποκετθτζσ τϊν ςκαλωςιϊν κ.λ.π.  
( “ Μαςόν ” κα πει εργάτθσ, κτίςτθσ ι καταςκευαςτισ οικοδομιματοσ ).  
Και ενϊ ξεκίνθςε ςτθν αφετθρία του ςαν εργατικι ςυντεχνία, ζγινε ςιγά – ςιγά 
ςυμβολικι ζνωςθ, που εξελίχτθκε ςε πνευματικι και εκλεκτι εταιρία, γεμάτθ 
ανωτερότθτα και αλθκινά ιδανικά.  
Υπάρχει ζνασ εςωτεριςμόσ από παλλόμενθ ανωτερότθτα, που κατζκτθςε με τον 
καιρό όλο τον ανϊτερο κόςμο όλθσ τισ Ευρϊπθσ αρχικά και των άλλων θπείρων 
αργότερα ».  
Από τθν άλλθ μεριά ο διάςθμοσ Papus ςε απόςπαςμα του για τα παραδοςιακά 
κζντρα μφθςθσ, ςτο τζλοσ τοφ βιβλίου τοφ επίςθσ διάςθμου τζκτονα και αποκρυφι-
ςτι Eliphas Levi ( Αλφόνςου Λουδοβίκου Κονςτάν ) «Το Βιβλίο τισ Λαμπρότθτασ», 
αναφζρει τα εξισ :  



« Είναι πολφ καλά γνωςτό ότι δια μζςου τϊν εποχϊν δεν υπιρξαν μεγαλφτεροι 
εχκροί τοφ κλθρικοφ πνεφματοσ από εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ που ιταν κατά τεκ-
μιριον ςυνδεδεμζνοι με ζνα πραγματικό κζντρο μφθςθσ. Είναι ανάγκθ να κυμθ-
κοφμε εδϊ τθν περιφρόνθςθ που επεδείκνυαν οι Θεραπευτικοί και οι Εςςαίοι ( που 
και οι δυο αυτζσ ομάδεσ ιταν μυθμζνοι ςτο χαρακτιρα ) προσ τουσ Φαριςαίουσ, οι 
οποίοι προΐςταντο εισ τα περιςςότερα από τα ιερατικά κακικοντα.  
Αργότερα ιταν οι Γνωςτικοί που υπεραςπίςκθκαν τθν πραγματικότθτα τισ εξουςίασ 
ενάντια ςτισ απατθλζσ φανταςιϊςεισ τισ δφναμθσ, που είχαν καταλάβει το Χριςτια-
νικό κλιρο. Από τότε διάφορα μυθτικά τάγματα τισ Δφςθσ ελκφςτθκαν από τον 
Γνωςτικιςμό ι τθν Καββαλά, προκείμενου να αναηθτιςουν εκείνο το μυςτικό φωσ 
που φωτίηει κάκε άνκρωπο που γεννιζται ςτον κόςμο και το οποίο πρζπει να αναηθ-
τθκεί πίςω από το κάλυμμα που το κρφβει.  
Ανάμεςα ςτα τάγματα αυτά που μποροφν να ςυνδεκοφν με τον Γνωςτικιςμό, ςασ 
αναφζρουμε τον Ελευκεροτεκτονιςμό, ο οποίοσ διατθρεί το Φωσ ςτα ςφμβολά του, 
που παραμζνουν ακατανόθτα για τουσ αδελφοφσ όλων τϊν βακμϊν.  
Κατά παρόμοιον τρόπον τα καββαλιςτικά ιερογλυφικά τισ Βίβλου διατθροφνται 
ςτθν Ιουδαϊκι παράδοςθ, δίχωσ να γίνονται περιςςότερο κατανοθτά από όςον οι 
Ελευκεροτζκτονεσ κατανοοφν τα ςφμβολα τϊν Γνωςτικϊν…».  
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
 
Φςτερα από όλα όςα εξετζκθςαν, ςαν ζνα γενικό ςυμπζραςμα μποροφμε να αναφζ 
ρουμε τα εξισ για τον Τεκτονιςμό, ιδίωσ όπωσ τον ςυναντοφμε ςιμερα ςτθν ςφγ-
χρονθ μορφι του.  
 
Είναι φανερό ότι πλθροί μια διττι αποςτολι.  
 
1ον : τθν εξωτερικι ι κοινωνικι, και  
2ον : τθν εςωτερικι ι ψυχολογικι ( ι μυθτικι ).  
 
Θ εξωτερικι αποςτολι ζχει ςαν ςτόχο τθν ζμπνευςθ και διάδοςθ ςτα μζλθ του, και 
μζςω αυτϊν ςτθν ανκρωπότθτα, των πανανκρϊπινων Αξιϊν τθσ Αγάπθσ, τθσ 
Αδελφοςφνθσ, τθσ Αλλθλεγγφθσ, τθσ Ιςότθτασ και τθσ Φιλανκρωπίασ. Θ εςωτερικι 
Αποςτόλθ εξειδικεφεται ςτθν διατφπωςθ μιασ μεκόδου, μζςω ςυμβόλων και μυι-
ςεων αλλθγορικοφ περιεχομζνου, επάνω ςτθν ζρευνα τθσ Αλθκείασ.  
Υποβοθκθτικόσ προσ τον ςκοπό αυτό είναι ο διάκοςμοσ των τεκτονικϊν εργαςτθ-
ρίων, ο οποίοσ περικλείει παγκόςμιουσ κοςμογονικοφσ νόμουσ, ενϊ παράλλθλα οι 
μυιςεισ περικλείουν τθν μζκοδο τθσ ψυχολογικισ ι ςυνειδθςιακισ εξελίξεωσ του 
ανκρϊπου, ςφμφωνα με τον κφκλο δυνατοτιτων εξελίξεωσ τισ ιδζασ άνκρωποσ, 
μζςω διαδοχικϊν ι ςταδιακϊν εξελικτικϊν ενςαρκϊςεων.  
Θ πρϊτθ αποςτολι είναι δυνατι και εφικτι από όλουσ, ενϊ θ πραγμάτωςθ τισ 
δεφτερθσ προχποκζτει ειδικζσ Αρετζσ που είναι ςχετικζσ με τθν προϊςτορία και το 
ςτάδιο εξελίξεωσ ςτο οποίο βρίςκεται θ κάκε Ψυχι. 
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