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ΕΥΧΑΛΣΤΛΕΣ.... 
Ππωσ κάκε προςωπικι εργαςία, ζτςι και θ ςυγκεκριμζνθ, ςυνιςτά αναμζτρθςθ με 
τον Εαυτό, κάτι ςαν προςωπικό ςτοίχθμα. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν κα μπο-
ροφςε να πραγματοποιθκεί χωρίσ τθν βοικεια και τθν ςυμπαράςταςθ ςθμαντικϊν 
ανκρϊπων που ο κακζνασ ςυνζβαλε με τον δικό του τρόπο ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ. 
Από καρδιάσ λοιπόν ευχαριςτϊ τθν οικογζνειά μου, για τον χρόνο που ςτζρθςα από 
αυτοφσ και διζκεςα για αυτι τθν εργαςία. Επίςθσ ζνα μεγάλο και απόλυτα κυριο-
λεκτικό ευχαριςτϊ ςτισ επιβλζπουςεσ κακθγιτριεσ Ελευκερία Δζλτςου και Βαςιλικι 
Γιακουμάκθ για τθν κακοδιγθςθ και τθν παντόσ είδουσ ςυμπαράςταςθ και ςυν-
δρομι. 
Τον Αντϊνθ Αντωνίου για τισ πολφτιμεσ ςυηθτιςεισ μασ και τον Νίκο Συκά για τθν 
βιβλιογραφία που μου προςζφερε. 
Οφείλω ζνα απεριόριςτο ευχαριςτϊ ςτουσ πλθροφορθτζσ μου που με εμπιςτεφτθ-
καν, ςυηθτιςαμε αμζτρθτεσ ϊρεσ και μοιράςτθκαν μαηί μου όλεσ αυτζσ τισ εμπει-
ρίεσ και τισ γνϊςεισ τουσ. 
Τζλοσ, αυτι τθν εργαςία κζλω να τθν αφιερϊςω ςτθν Νίκθ Αλεξίου, μακράν ζναν 
από τουσ πιο εφςτροφουσ και προικιςμζνουσ ανκρϊπουσ που γνωρίηω, γιατί χωρίσ 
αυτι δεν κα είχε ξεκινιςει τίποτα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ 
Ρροςωπικό αφιγθμα / θ απαρχι τθσ ζρευνασ 
«.... ιταν Τρίτθ βράδυ και μετά από ςχεδόν δφο μινεσ δουλειά ςτθν τεχνικι 
εταιρεία όπου εργαηόμουν, διαπίςτωςα ότι τισ Τρίτεσ ο Α.Β. ζνασ εκ των πολιτικϊν 
μθχανικϊν που εργαηόταν εκεί, γφρω ςτισ 8.30 μμ, ζδενε τθν γραβάτα του και 
ζφευγε από το γραφείο. Κάκε Τρίτθ απόγευμα επίςθσ, ερχόταν πάντα με κοςτοφμι. 
Ο ΑΒ ιταν και είναι ζνασ πολφ καλόσ οικογενειακόσ φίλοσ και τον ξζρω και αυτόν 
και τθν οικογζνεια του από τότε ςχεδόν που ιμουν δζκα χρονϊν. Αν και οι ςυγκε-
κριμζνεσ ζξοδοι μου κίνθςαν τθν περιζργεια, παρ' όλθ τθν οικειότθτα δεν κα 
μποροφςα ποτζ ευκαρςϊσ να τον ρωτιςω που πθγαίνει κουςτουμαριςμζνοσ. Αυτό 
ςυνζβθ το 1996. 
Κάμποςο καιρό αργότερα, κάποια ςτιγμι που υπζγραφε διάφορα τεχνικά ζγγραφα, 
παρατιρθςα για πρϊτθ φορά ότι, ςχεδόν φευγαλζα, ςτο τζλοσ μετά τθν υπογραφι 
του ζβαλε και τρεισ τελίτςεσ με το ςτυλό του. Γι' αυτζσ τον ρϊτθςα και απλά 
χαμογζλαςε χωρίσ να μου απαντιςει. Ϊςπου ζνα απόγευμα Τρίτθσ που κα ζφευγε 
από το γραφείο γφρω ςτισ 6.00 και όχι τθν ςυνθκιςμζνθ ϊρα ςτισ 8.30, μου ζδωςε 
τρία βιβλία ςε μια ςακοφλα. Μου είπε αν κζλω να τα ξεφυλλίςω, αρκεί να είμαι 
μόνθ μου και να μθν τα δει κανείσ και ότι κα ερχόταν κάποιοσ να τα ηθτιςει. 
Αφοροφςαν, τα δφο, ςτον καταςτατικό κανονιςμό τθσ Στοάσ ςτθν πόλθ που ηοφςα 
τότε και το τρίτο ιταν το τεκτονικό περιοδικό Ρυκαγόρασ. Μετά λοιπόν από αυτά ο 
Α.Β. μου είπε ότι είναι για περιςςότερα από δεκαπζντε χρόνια τζκτονασ και ο λόγοσ 
που δεν το δθμοςιοποιεί είναι ότι αφενόσ δεν ζχει κάποιον «αντικειμενικά» ςοβαρό 
λόγο να το κάνει και αφετζρου ότι εξαιτίασ των κρθςκευτικϊν και κοινωνικϊν προ-
καταλιψεων, φοβόταν ότι αυτι του θ ιδιότθτα ενδεχομζνωσ να ζβλαπτε τθν 
δουλειά του και να ςτοχοποιοφςε τθν οικογζνεια του....» 
Αυτι θ μικρι ιςτορία αποτζλεςε και το ζναυςμα για αυτι τθν εργαςία. Χωρίσ να 
ζχω αςχολθκεί ποτζ με τον τεκτονιςμό ι όπωσ είναι ευρφτερα διαδεδομζνοσ με τον 
όρο Μαςονία, είχα ςτο μυαλό μου μόνο κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, γραφικοφσ «ςκοτει-
νοφσ» θλικιωμζνουσ άντρεσ που φοράνε ποδιζσ, ςυγκεντρϊνονται και καταςτρϊ-
νουν μυςτικά ςχζδια και επιδίδονται ςε διάφορα όργια και τελετουργίεσ. Από τότε 
ζχουν περάςει περιςςότερα από είκοςι χρόνια και ςε όλο αυτό ςχεδόν το διάςτθμα 
διαβάηω ςυςτθματικά για τον τεκτονιςμό, τθν φιλοςοφία του, τα ςφμβολα και τισ 
τελετουργίεσ των μυθτικϊν τελετϊν. 



Η απόφαςθ για τθν ζρευνα 
Ζνα βράδυ Τρίτθσ, τον Λοφνιο του 2014 βριςκόμουν ςε ζνα εςτιατόριο όπου λίγο πιο 
πζρα ιταν και μια αρκετά μεγάλθ παρζα από άντρεσ που ζτρωγαν και ςυηθτοφςαν. 
Ζνασ φίλοσ από τθν δικι μου παρζα τότε μου είπε ότι είναι τζκτονεσ και επειδι οι 
εργαςίεσ τθσ Στοάσ ςταματοφν το καλοκαίρι οι ίδιοι τθρϊντασ το τυπικό, ςυναντι-
οφνται πλζον κάκε Τρίτθ βράδυ, ςε πιο χαλαρι όμωσ ατμόςφαιρα και ςε δθμόςιο 
χϊρο. Οριςμζνοι από αυτοφσ ιταν γνωςτά «ονόματα» τθν τοπικισ ηωισ. 
Μετά από λίγεσ μζρεσ αποφάςιςα να πάρω ζναν από αυτοφσ τθλζφωνο. Του είπα 
το όνομα μου, του είπα επίςθσ ότι είμαι φοιτιτρια ςτο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ και 
του ηιτθςα να βρεκοφμε. Θ απάντθςθ του ιταν ςε τρίτο πρόςωπο κακϊσ είπε: «και 
τι μπορεί να κζλει μια φοιτιτρια του Ρανεπιςτθμίου τον κφριο Β. Γ;» Του είπα ότι 
κα ιταν ίςωσ καλφτερα να τα λζγαμε από κοντά και να του εξθγιςω εκ του 
ςφνεγγυσ τι κζλω. Ο κφριοσ Β. Γ. υπιρξε ζνασ από τουσ κυριότερουσ πλθροφορθτζσ 
μου. Είναι παλιόσ Τζκτονασ και ανικει ςτουσ ανϊτερουσ βακμοφσ, δεν μου απάτθςε 
αμζςωσ αλλά μου ηιτθςε χρόνο να το ςκεφτεί. Μετά από λίγεσ μζρεσ ξαναβρε-
κικαμε και μου είπε ότι δζχεται γιατί του φαίνεται ενδιαφζρουςα μια εργαςία που 
να αφορά ςτουσ Τζκτονεσ και να βαςίηεται ςτον Λόγο των ίδιων. Υπογράψαμε 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, από κοινοφ, ότι με κανζναν τρόπο και για κανζνα λόγο δεν 
κα γίνει ποτζ γνωςτό το όνομα του ςε περίπτωςθ που δεχτεί να μου μιλιςει. Με 
ρϊτθςε πϊσ ςκοπεφω να βρω άλλουσ πλθροφορθτζσ, γιατί ενδιαφζρομαι για τον 
τεκτονιςμό και ζδειξε ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το αν τελικά θ εργαςία κα 
περιλαμβάνει τθν προςωπικι μου τοποκζτθςθ για όςα ακοφςω ι διαβάςω. Μου 
είπε ςτο τζλοσ ότι πριν παραδϊςω τθν εργαςία μου καλό κα ιταν να τθν διαβάςει 
και ο ίδιοσ, ϊςτε να αποφευχκοφν «προβλιματα και ενδεχόμενεσ επικίνδυνεσ 
καταςτάςεισ». 
 
Ρλθροφορθτζσ / Μεκοδολογία 
Μια από τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ που υπιρχαν ςε αυτι τθν ζρευνα ιταν το πϊσ κα 
ζβριςκα ανκρϊπουσ διατεκειμζνουσ να μιλιςουν για τον τεκτονιςμό, εφόςον ωσ 
Τζκτονεσ με τθν είςοδό τουσ ςτθν Στοά, υπόςχονται να μθν αποκαλφπτουν τίποτα 
που να ςχετίηεται με τθν ταυτότθτα τουσ αυτι, όπωσ το τι γίνεται μζςα ςε μια Στοά 
αλλά και τθν ταυτότθτα άλλων Τεκτόνων. Μια επίςθσ ουςιαςτικι δυςκολία ιταν θ 
μθ επαρκισ ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία για αυτό το κζμα. Μια άλλθ δυςκολία ιταν 
ότι επειδι ικελα να αςχολθκϊ με τθν Μεγάλθ Στοά που δζχεται ωσ μζλθ αποκλει-
ςτικά άντρεσ, αποκλείεται εκ των πραγμάτων θ παρατιρθςθ μζςω τθσ ςυμμετοχισ 
κακϊσ, δεδομζνου ότι είμαι γυναίκα, ποτζ και για κανζνα λόγω δεν κα μου επζ-
τρεπαν τθν είςοδο ςε οποιαδιποτε από τισ εργαςίεσ τθσ Στοάσ. 
Τελικά οι πλθροφορθτζσ μου είναι πζντε άντρεσ που ανικουν ςε δφο Στοζσ από 
διαφορετικζσ πόλεισ και άλλοι δυο άντρεσ που είναι μεν πλζον ανενεργοί τζκτονεσ 
«εν φπνω» αλλά, όπωσ υποςτθρίηουν οι τζκτονεσ «άπαξ τζκτων για πάντα τζκτων» . 
Πλοι τουσ, άλλοσ περιςςότερο και άλλοσ λιγότερο, μου μετζφεραν τθν προςωπικι 
τουσ εμπειρία από τθν τεκτονικι τουσ ιδιότθτα και πλθροφορίεσ για τισ εργαςίεσ 
ςτισ Στοζσ που ανικαν ι ανικουν. Μου παρείχαν επίςθσ ζνα πολφ μεγάλο μζροσ τθσ 
πρωτογενοφσ βιβλιογραφίασ για τον Τεκτονιςμό, δίνοντασ μου να μελε-τιςω βιβλία, 
είτε από τισ προςωπικζσ τουσ βιβλιοκικεσ, είτε από βιβλιοκικεσ των δυο Στοϊν. 
Μαηί με τον Λόγο των πλθροφορθτϊν, αυτι θ τεκτονικι βιβλιογραφία μου παρείχε 
«τα κλειδιά» που αποτζλεςαν τθν βάςθ αυτισ τθσ εργαςίασ.  



Τα ονόματα των πλθροφορθτϊν δεν κα αποκαλυφκοφν. Αυτό ιταν αυτονόθτο και 
δεδομζνο εξ αρχισ για εμζνα αλλά θ πλειοψθφία των πλθροφορθτϊν μου επζμενε 
να ζχει και γραπτϊσ αυτι τθν διαβεβαίωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για κάποιουσ από 
τουσ τίτλουσ τθσ τεκτονικισ βιβλιογραφίασ και για να προςτατευτοφν τα πρόςωπα 
των ςυγγραφζων, αφοφ κάποιοι από τουσ ςυγγραφείσ βρίςκονται εν ηωι και για να 
μθν είναι ανιχνεφςιμθ θ Στοά από τθν οποία προζρχονται, κακϊσ δεν ζχουν όλεσ οι 
βιβλιοκικεσ των Στοϊν κοινά βιβλία. Τα βιβλία αυτά εκδίδονται από εκδοτικοφσ 
οίκουσ που ανικουν ςε μζλθ των Στοϊν χωρίσ όμωσ να αναγράφεται το όνομα του 
εκδότθ ι του εκδοτικοφ οίκου. Πλα όμωσ αναγράφουν ςτο τζλοσ ωσ πόλθ ζκδοςθσ 
τθν Ακινα. 
Το διαδίκτυο επίςθσ αποδείχτθκε πολφ χριςιμο ςτθν ζρευνα, αν και αρχικά πίςτευα 
ότι, δεδομζνθσ τθσ ιδιαιτερότθτασ του κζματοσ, δεν κα μποροφςε να προςφζρει 
αξιοςθμείωτεσ πλθροφορίεσ. Αυτι θ διαδικτυακι διάχυςθ πλθροφοριϊν για ηθτι-
ματα και εργαςίεσ εντόσ των Στοϊν, τα οποία για τουσ πλθροφορθτζσ μου ιταν 
εντελϊσ απόρρθτα, διευκόλυνε ςτο να «ξεδιπλϊνουν» οι ςυνομιλθτζσ μου κάπωσ 
πιο εφκολα τον λόγο τουσ. Ενδεχομζνωσ, το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςτο διαδίκτυο 
διάφορεσ πλθροφορίεσ που για τουσ Τζκτονεσ κεωροφνται μυςτικζσ, να απάλλαςςε 
τουσ πλθροφορθτζσ από το φορτίο τθσ καταπάτθςθσ τθσ Υπόςχεςθσ που ζχουν 
δϊςει με τθν ζνταξθ τουσ ςτθν Στοά. ‘Πτι δθλαδι ποτζ και για κανζναν λόγο δεν κα 
μαρτυριςουν πράγματα που δεν πρζπει να ακουςτοφν από μθ τεκτονικά αυτιά. 
Κάκε φορά που ανζφερα πλθροφορίεσ που βρικα ςτο διαδίκτυο, θ ζκπλθξθ ιταν 
ζκδθλθ ςτο πρόςωπο τουσ, ιδιαίτερα ςτουσ μεγαλφτερουσ ςε θλικία πλθροφορθτζσ. 
Χαρακτθριςτικι ιταν θ περίπτωςθ όταν κάποια ςτιγμι ηιτθςα από ζναν πλθρο-
φορθτι τθν Τεκτονικι Εγκυκλοπαίδεια. Αυτόσ αρνικθκε πολφ ευγενικά λζγοντασ 
μου ότι αυτό το βιβλίο κανζνασ Μαςόνοσ δεν κα μου παραχωροφςε για κανζναν 
λόγο, κακϊσ εμπεριζχει τα πάντα, οτιδιποτε μπορεί να αφορά ςτον Τεκτονιςμό. 
Τθν επόμενθ μζρα του ζδειξα ςτο διαδίκτυο τθν Τεκτονικι Εγκυκλοπαίδεια ςε 
εκδόςεισ του 1914, του 1929, κλπ. Ραρότι δεν το ςχολίαςε νομίηω ότι κακόλου δεν 
του άρεςε, ότι ςχεδόν ζνιωςε προςβεβλθμζνοσ γιατί ςε πολλζσ ςυναντιςεισ μασ 
ςτθν πορεία επαναλάμβανε το ποιοσ μπορεί να ζχει διαρρεφςει ζνα τόςο ςθμαντικό 
βιβλίο ςτο διαδίκτυο. 
Σε αυτζσ τισ ςυναντιςεισ μασ, οι ςυηθτιςεισ δεν ιταν αποκλειςτικά και μόνο 
τεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ. Τον πρϊτο καιρό το πλαίςιο ιταν απολφτωσ τυπικό. 
Κανονίηαμε ζνα ραντεβοφ ςε μια καφετζρια, ςυνικωσ κάπου γφρω από το κζντρο 
τθσ πόλθσ, για να μπορεί να δικαιολογθκεί πιο εφκολα, εκατζρωκεν, αυτι θ ςυνά-
ντθςθ. Κάπωσ ςαν τθν λογικι ότι όταν κζλεισ κάτι να μείνει απαρατιρθτο, το εκ-
κζτεισ ςτο πιο εμφανζσ ςθμείο για να μθν μπορεί να προκαλζςει υποψίεσ κακϊσ 
και εγϊ και όλοι οι πλθροφορθτζσ μου είμαςτε παντρεμζνοι με οικογζνεια. Και εγϊ 
και οι πλθροφορθτζσ μου κζλαμε να προςτατευτοφμε από ενδεχόμενα ςχόλια ςε 
περίπτωςθ που μασ ζβλεπαν γνωςτοί μασ ςε απόμακρα ςθμεία τθσ πόλθσ. Οι 
ςυναντιςεισ μασ ιταν ςχεδόν πάντα το μεςθμζρι ι νωρίσ το απόγευμα. Σε κάποιεσ 
μόνο περιπτϊςεισ ο ζνασ από τουσ πλθροφορθτζσ μου ικελε να βρεκοφμε ςτο 
καφζ ενόσ από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία τθσ πόλθσ, το οποίο κακϊσ διατθροφςε 
ξεχωριςτό χϊρο για τουσ καπνιςτζσ (όπωσ τφχαινε να είμαςτε και οι δφο) επζτρεπε 
μια επιπλζον δόςθ διακριτικότθτασ και αςφάλειασ. 
Πςο περνοφςε ο καιρόσ οι ςυηθτιςεισ μασ «άνοιγαν» ωσ προσ τισ κεματολογίεσ και 
εγϊ πλζον δεν ζβγαηα καν από τθν τςάντα μου το πρόχειρο ερωτθματολόγιο που 



είχα ετοιμάςει. Θ Γκζφου - Μαδιανοφ (1999:264) υποςτθρίηει ότι: «Μεταξφ παρα-
τθρθτι και παρατθροφμενου αναπτφςςεται μια ςχζςθ ςτθν οποία ο ανκρωπολόγοσ 
ζχει ςαφϊσ το «πάνω χζρι» και αςκεί ςε κάποιο βακμό εξουςία». Στα τζςςερα 
χρόνια επικοινωνίασ και ςυνομιλιϊν δεν κεωρϊ ότι ζνιωςα ποτζ αυτιν τθν εξουςία, 
ενδεχομζνωσ ίςωσ λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του κζματοσ. Στισ ςυνομιλίεσ μασ λζγα-
με τα πάντα, για τα παιδιά μασ, τισ πολιτικζσ εξελίξεισ, τθν οικονομικι κατάςταςθ. 
Οι γνϊςεισ που είχα όταν ξεκίνθςα τισ ςυνεντεφξεισ δεν προερχόταν από προθ-
γοφμενεσ ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ και δεν είχα ποτζ ςυηθτιςει με κάποιον Τζκτονα επί 
του αντικειμζνου. Θ εξουςία του ανκρωπολόγου ερευνθτι δφναται να εκδθλωκεί 
κατά τθν διάρκεια τθσ ανκρωπολογικισ ζρευνασ και τότε ζγκειται ςτον ερευνθτι θ 
διαχείριςθ τθσ για να μθν προβεί αυτό εισ βάροσ τθσ ζρευνασ. Στθν δεδομζνθ περί-
πτωςθ όμωσ θ «εκνογραφικι αυκεντία ιταν αποφςα» οπότε, εκ των πραγμάτων, το 
πλαίςιο ιταν πολφ ξεκάκαρο από τθν αρχι. Βλζποντασ αναςτοχαςτικά τθν όλθ δια-
δικαςία όμωσ κα μποροφςα να πω ότι το γεγονόσ ότι οι πλθροφορθτζσ μου ηιτθςαν 
να διαβάςουν το τελικό κείμενο τθσ εργαςίασ πριν κατατεκεί, τουσ προςδίδει 
ςθμαντικζσ δόςεισ εξουςίασ. 
Ο Τεκτονιςμόσ, θ ιδιότθτα του Τζκτονα ι διάφορα γεγονότα μζςα ςτθν Στοά, με τον 
ζνα ι τον άλλο τρόπο ιταν ςχεδόν πάντοτε παρόντα, χωρίσ να επεμβαίνω ςτθν 
ςυηιτθςθ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ και το γεγονόσ αυτό ενζτεινε ακόμα περις-
ςότερο τθν εντφπωςθ μου ότι για αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ το να είναι Τζκτονεσ δεν 
ιταν ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό αλλά ζνα κανονιςτικό πλαίςιο του Λόγου τουσ, 
ακόμα και τθσ ςτάςθσ που είχαν ςτθν καρζκλα που κακότανε, ολόκλθρθσ τθσ κακ-
θμερινότθτασ και τθσ φπαρξθσ τουσ. 
Δεν ζλειψαν οι ςτιγμζσ αμθχανίασ, όπωσ όταν κάποιοσ από αυτοφσ κεωροφςε ότι 
παραςφρκθκε και είπε περιςςότερα απ' ότι ικελε, οπότε ςυχνά χρειάςτθκε να 
επαναλάβω ότι θ εχεμφκεια ιταν δεδομζνθ. Ι όπωσ όταν ςυναντοφςαμε κάποιον 
γνωςτό δικό μου ι του ςυνομιλθτι ι ακόμα χειρότερα και των δυο και ζπρεπε ςε 
αυτι τθν περίπτωςθ να «απολογθκοφμε» για τον λόγο για τον οποίο κακόμαςταν 
ςτο ίδιο τραπζηι. Με όλουσ τουσ πλθροφορθτζσ μου είχαμε ςυμφωνιςει να δίνουμε 
μια κοινι απάντθςθ : ότι κάνω μια μεταπτυχιακι εργαςία που αφορά ςτα αυτοκί-
νθτα και ςτο πϊσ αυτά μαρτυροφν ι όχι κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ. Αυτι ιταν 
αρχικά θ απάντθςθ που είχε δϊςει εντελϊσ αυκόρμθτα ο ΒΓ όταν ςυναντιςαμε 
κάποιουσ κοινοφσ γνωςτοφσ που απόρθςαν που μασ βρικαν να κακόμαςτε μαηί και 
εγϊ να ζχω μπροςτά μου τετράδιο και να κρατάω ςθμειϊςεισ. 
Ζτςι ςε μια από τισ πρϊτεσ ςελίδεσ ςτο τετράδιο που είχα για τον κάκε ςυνομιλθτι 
είχα γράψει με κόκκινα κεφαλαία γράμματα τθν μάρκα από το αυτοκίνθτο του 
ξεχωριςτά και ζνα γενικευμζνο ςχόλιο από κάτω, οπότε ςε περίπτωςθ που πλθςίαηε 
κάποιοσ για να γίνει ακόμα πιο πειςτικό το όλο ςκθνικό, γυρνοφςα τθν ςελίδα εκεί. 
Από όλουσ τουσ πλθροφορθτζσ μόνο ζνασ μου είχε επιτρζψει να θχογραφϊ τισ 
ςυνομιλίεσ μασ. Αντίκετα οι υπόλοιποι κεωροφςαν ότι αυτό ενδεχομζνωσ να είναι 
επικίνδυνο ςε περίπτωςθ που πζςει ποτζ το μθχάνθμα τθσ θχογράφθςθσ ςε «λάκοσ 
χζρια». Γι' αυτό και θ καταγραφι των εκνογραφικϊν ςθμειϊςεων γινόταν αποκλει-
ςτικά γραπτϊσ *1+. 
Ενιμεροσ για αυτζσ τισ ςυνεντεφξεισ ζπρεπε να είναι και ο άντρασ μου κακϊσ, 
δεδομζνου ότι μιλάμε για επαρχιακζσ πόλεισ, ζπρεπε να βρίςκομαι ςε ξενοδοχεία 
τθν ςτιγμι που προφανϊσ δεν είχα κανζναν άλλο λόγο να το κάνω αυτό. 
Μπαίνοντασ μζςω αυτισ τθσ εργαςίασ πλζον ςε μια διαδικαςία αναςτοχαςμοφ, 



αυτό που επεςιμανα ςτον εαυτό μου και κα ικελα να το επανορκϊςω, ιταν θ 
αρνθτικι προδιάκεςθ απζναντι ςε αυτιν τθν Αδελφότθτα ανδρϊν για τθν οποία 
γνϊριηα από πριν διάφορα αλλά ςυγκεχυμζνα. Νομίηω ότι αρχικά εγϊ θ ίδια 
αποτζλεςα μια μορφισ επιβεβαίωςθσ για το αρνθτικό πρόςθμο με το οποίο είναι 
«ςτιγματιςμζνοι» κοινωνικά οι Τζκτονεσ. 
Θ επαφι με τουσ πλθροφορθτζσ ζγινε από τον Σεπτζμβριο του 2014 μζχρι και το 
καλοκαίρι του 2018 ςε δφο διαφορετικζσ πόλεισ. Μζςα ςε αυτό το διάςτθμα ο ζνασ 
εκ των πλθροφορθτϊν μου αποφάςιςε να αποχωριςει από τθν ενεργό δράςθ μζςα 
ςτθν Στοά και κεωρϊ ότι είναι πολφ ενδιαφζρον ο τρόποσ που μεταφζρκθκε αυτι θ 
διαδικαςία ςε εμζνα. 
Το πεδίο τθσ ζρευνασ είναι δφο πόλεισ που κυμαίνονται πλθκυςμιακά ςτουσ 100 με 
150 χιλιάδεσ κατοίκουσ.*2+ Αυτό ςυνεκδοχικά αυξάνει τον δείκτθ δυςκολίασ παρα-
γωγισ τθσ ζρευνασ κακϊσ για τουσ πλθροφορθτζσ μου αυτό ςιμαινε πικανότατα 
πιο εφκολθ ταυτοποίθςθ προςϊπου και πλθροφορίασ. Ρζρα όμωσ από αυτι κάκε-
αυτι τθν εκνογραφία που ιταν το βαςικότερο για μζνα, για τουσ πλθροφορθτζσ 
μου οι επαναλαμβανόμενεσ ςυναντιςεισ μασ ςτο περιχαρακωμζνο θμιαςτικό τοπίο 
είχαν μια ζντονθ απόχρωςθ «ρίςκου». Διακινδφνευαν τθν τεκτονικι τουσ Υπόςχεςθ 
και αξιοπιςτία. Πλοι τουσ ιξεραν ότι ζχω περιςςότερουσ από ζναν πλθροφορθτζσ οι 
οποίοι ωσ μζλθ τθσ ίδιασ Στοάσ ιταν όλοι γνωςτοί μεταξφ τουσ, αρά αν ο ΒΓ μασ 
ζβλεπε, για παράδειγμα, να πίνουμε καφζ με τον ΑΒ και το ανάποδο, αυτό κα μετα-
φραηόταν αυτόματα ότι και οι δφο είναι πλθροφορθτζσ μου και κα εκτίκεντο ο ζνασ 
ςτα μάτια του άλλου. Το μάλλον παράδοξο, δεδομζνων των ςυνκθκϊν, είναι το 
γεγονόσ ότι ποτζ, ενϊ με όλουσ τουσ ςυνομιλθτζσ μου ςυναντιςαμε κατά καιροφσ 
αρκετό κόςμο, δεν ςυνζπεςε ποτζ να ςυναντθκοφμε εγϊ και Τζκτονασ με Τζκτονα. 
 
Στόχοσ τισ εργαςίασ 
Σε αυτιν τθν εργαςία κα παρουςιάςω τον Λόγο των ίδιων των τεκτόνων, το πϊσ 
αντιλαμβάνονται οι ίδιοι αυτι τουσ τθν ιδιότθτα αλλά και τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ κάποιοσ ςτθν ςφγχρονθ ψθφιακι εποχι επικυμεί να γίνει μζλοσ μιασ 
μυςτικισ εταιρείασ ι μάλλον όπωσ οι πλθροφορθτζσ μου λζνε για τον Τεκτονιςμό, 
«ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι μια μυςτικι εταιρεία αλλά μια εταιρεία με μυςτικά». Το 
Τεκτονικό Υποκείμενο *3+ (Benveniste E., Mahmood L.) δομείται ςταδιακά και ακόμα 
πιο ςταδιακά ανακαλφπτει ςε τι μεταφράηεται ο Τεκτονιςμόσ ςτον οποίο όλοι οι 
πλθροφορθτζσ ικελαν διακαϊσ να ενταχκοφν αν και κανείσ δεν είχε ςαφι εικόνα 
του. Το «νζο» αυτό Υποκείμενο δεν δθμιουργείται με τθν εξάλειψθ του παλιοφ 
εαυτοφ, αλλά αποδομϊντασ, αναςυντάςςοντασ και προςπακϊντασ για τθν μζγιςτθ 
δυνατι βελτίωςθ του ιδθ υπάρχοντοσ. Επιπλζον κα μελετιςω τον τεκτονιςμό ςε 
ςχζςθ με τθν οργάνωςθ και τθν δομι μιασ κρθςκείασ και τον ρόλο που ζχουν ςτθν 
τεκτονικι πορεία οι τελετζσ μφθςθσ που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ και 
διαδικαςία τόςο για τθν είςοδο όςο και αποδοχι κάκε νζου μζλουσ ςτθν Στοά. 
Θ Τεκτονικι Αδελφότθτα ( freemasonry brotherhood ) αποτελεί μια ςφγχρονθ πραγ-
ματικότθτα με βακφ ιςτορικό παρελκόν. Το ενδιαφζρον ερϊτθμα που προκφπτει 
όμωσ είναι γιατί υφίςτανται και ςτθν ςφγχρονθ εποχι τζκτονεσ και γιατί επιλζγει 
κάποιοσ να γίνει μζλοσ μιασ αδελφότθτασ θ οποία ςτθρίηει τθν φπαρξθ τθσ ςτθν 
αναηιτθςθ τθσ «Αλικειασ» και του «Ρνευματικοφ Φωτόσ», ζχει ωσ υπόβακρο τθσ τα 
αρχαία ελλθνικά μυςτιρια, τισ αιγυπτιακζσ μυςτθριακζσ λατρείεσ, και τθν εβραϊκι 
Καμπάλα. Γιατί μια ςειρά ανκρϊπων εντελϊσ διαφορετικοφ κοινωνικοφ υπόβα-



κρου, με διαφορετικζσ πνευματικζσ αφετθρίεσ και πολλαπλϊν επαγγελματικϊν 
δραςτθριοτιτων επιλζγουν να ενταχκοφν ςτον ελευκεροτεκτονιςμό που απαιτεί τθν 
ςωματικι παρουςία ςτισ ςυγκεντρϊςεισ τθσ Στοάσ και αναγκαιοποιεί τθν πνευμα-
τικι εγριγορςθ με δεδομζνο ότι ο Τεκτονιςμόσ είναι ςυγκεραςμόσ κρθςκευτικϊν 
και φιλοςοφικϊν κεωριϊν, τελετουργικϊν πρακτικϊν, μφκων και αλλθγοριϊν. 
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα όπωσ και κάκε εκνογραφία ζχει χρονικότθτα και χωρικό-
τθτα, ωσ τζτοια και δεδομζνου του αντικειμζνου τθσ, είναι αναγκαίο να μελετθκεί 
και κατά πόςον ο Τεκτονιςμόσ είναι ι δεν είναι ενιαίοσ και ομοιογενισ όςον αφορά 
ςτθν ταυτότθτα των Υποκειμζνων του. Επίςθσ ο Τεκτονιςμόσ, παρόλθ τθν τυπικι 
επαναλθπτικότθτα του τελετουργικοφ, δεν είναι μια ςτατικι πρακτικι, οφτε αχρονι-
κι, αλλά μια διαδικαςία μορφοποιθτικι ωσ προσ τθν ταυτότθτα των δρϊντων, τθν 
κοινωνικι τουσ πραγματικότθτα και τθν διαχείριςθ του λόγου τουσ. Στθν εργαςία 
μου όμωσ δεν υιοκετείται αναλυτικά θ διπολικι αντίκεςθ μεταξφ ςφγχρονου/ παρα-
δοςιακοφ, αςτικοφ/ αγροτικοφ ι παρόντοσ/ παρελκόντοσ κακϊσ ο Τεκτονιςμόσ δεν 
αποτελεί μεν κατάλοιπο του παρελκόντοσ, μπορεί να φζρει δε γεωγραφικοφσ 
προςδιοριςμοφσ. 
Στο ςυλλογικό φανταςιακό είναι κοινόσ τόποσ θ πεποίκθςθ του Τεκτονιςμοφ ωσ 
κρθςκείασ. Ο Λόγοσ των ίδιων των Τεκτόνων αλλά και ο Καταςτατικόσ Χάρτθσ τθσ 
Μεγάλθσ Στοάσ τθσ Ελλάδασ είναι ςαφϊσ διατυπωμζνοσ προσ τθν ακριβϊσ αντίκετθ 
κατεφκυνςθ, αυτι δθλαδι που ορίηει ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι κρθςκεία. Θ 
επίςθμθ γραμμι τθσ Εκκλθςίασ όμωσ είναι απόλυτθ: Οι Τζκτονεσ απαγορεφεται να 
λάβουν τθν Κεία Ευχαριςτία και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί και να αφορι-
ςτοφν ( βλ. Νίκοσ Καηαντηάκθσ ). 
Επιπλζον θ ζρευνα μιασ κλειςτισ ομάδασ ι αδελφότθτασ, όπωσ είναι θ Μαςονία 
που ςυμπυκνϊνει πάνω τθσ Λόγουσ περί επζμβαςθσ ςτθν πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ, 
εκμετάλλευςθσ του εκάςτοτε κοινωνικοφ και οικονομικοφ τοπίου προσ ίδιον όφελοσ 
και τζλοσ παραπλάνθςθσ τϊν « αφελϊν » ενζχει ςτεγανά τα οποία ο ερευνθτισ 
καλείται να γκρεμίςει. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το «απαγορευτικό» τθσ ζρευνασ που 
μοιάηει προκλθτικά ανεκπλιρωτο είναι αναγκαίο να γίνει πεδίο μελζτθσ με πλιρθ 
διαφάνεια ζςτω και αν ζνασ από τουσ πρϊτουσ χαρακτθριςμοφσ που ςυνοδεφουν 
το αντικείμενο είναι θ μυςτικότθτα και θ αδιαφάνεια. 
Κζτοντασ προκαταβολικά όλο το προαναφερκζν πλαίςιο, θ εναςχόλθςθ με το 
ςυγκεκριμζνο κζμα, τουσ Τζκτονεσ δθλαδι και τον Λόγο τουσ, προζκυψε αβίαςτα. 
Τθν αδιαφάνεια που γίνεται επιλεκτικά ορατι, το Υποκείμενο που αναδιαμορφϊνει 
τθν ταυτότθτα του και που επιλζγει αυτι τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα, εν πολλοίσ αρνθ-
τικά φορτιςμζνθ, τουσ τρόπουσ και τα μζςα αυτοπροςδιοριςμοφ, τισ κοινωνικζσ και 
κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ και τθν δυναμικι τουσ ςτον υποκειμενικό ετεροπρος-
διοριςμό. Τα παραπάνω ερωτιματα ενδζχεται, εκ των προτζρων, να δζχονται πολυ-
επίπεδεσ απαντιςεισ και όπωσ αποδείχτθκε ςτθν πορεία τθσ ζρευνασ πολλζσ από 
τισ απαντιςεισ γεννοφςαν με τθν ςειρά τουσ νζα ερωτιματα. 
Από τθν αρχι τθσ εργαςίασ μου αποφάςιςα να χρθςιμοποιϊ αποκλειςτικά και μόνο 
τον όρο Τζκτονεσ και Τεκτονιςμόσ *4+ αντί των όρων Μαςόνοσ, Μαςονία.  
Οι όροι Μαςόνοσ και Μαςονία δεν χρθςιμοποιοφνται γιατί οι ίδιοι οι πλθροφορθτζσ 
μου δεν τουσ προτιμοφν κακϊσ υποςτθρίηουν ότι είναι πολφ περιςςότερο ςτιγματι-
ςμζνοι ςτο ςυλλογικό φανταςιακό από τον όρο Τζκτονασ αλλά και γιατί ορίηουν ζνα 
πιο μονοδιάςτατο αντικείμενο. Κεωροφν επιπλζον ότι είναι δφο λζξεισ που δεν  
ζχουν ελλθνικι ρίηα ςε αντίκεςθ με τθν αμιγϊσ ελλθνικι λζξθ Τζκτονασ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ 
 
Λίγα λόγια για τθν ιςτορία τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ 
Ο ςφγχρονοσ Ελευκεροτεκτονιςμόσ κεωρείται ότι προζρχεται από τισ ςυντεχνίεσ 
των εξειδικευμζνων λικοξόων (masons) του Μεςαίωνα, οι οποίοι αςχολοφντο με 
τθν ανζγερςθ και διακόςμθςθ των κακεδρικϊν ναϊν τθσ Ευρϊπθσ όπωσ τθσ 
Κολωνίασ, τθσ Βιζννθσ, τθσ Ηυρίχθσ, του Καντζρμπουρι κα. (Mackey A. 1996). Οι 
Οικοδομικζσ Συντεχνίεσ εμφανίςτθκαν αρχικά τον 11ο αιϊνα μ. Χ ςτθν Γερμανία, 
τθν Λταλία και ςτθν Γαλλία και ςτθν πορεία επεκτάκθκαν ςτισ μεγαλφτερεσ και 
πλουςιότερεσ ευρωπαϊκζσ πόλεισ. Σε αυτοφσ τουσ οικοδόμουσ επετράπθ ςταδιακά 
να εργάηονται με πλιρθ ελευκερία και να κανονίηουν τισ ςυντεχνιακζσ τουσ 
υποκζςεισ χωρίσ νομικοφσ περιοριςμοφσ χάρθ ςτθν ςυμπαράςταςθ των Ραπϊν οι 
οποίοι ςυγκζντρωναν τότε ςτο πρόςωπο τουσ πνευματικι και ταυτόχρονα κοςμικι 
εξουςία. Θ διδαςκαλία τθσ τζχνθσ του λικοξόου και των μυςτικϊν αυτισ γινόταν ςε 
ξφλινα παραπιγματα που ςτθνόταν γφρω από τουσ προσ οικοδόμθςθ Ναοφσ και 
αποκαλοφνταν Στοζσ. 
Θ ελευκερία τθσ μετακίνθςθσ των οικοδόμων από τθν μια πόλθ ςτθν άλλθ για τθν 
ανοικοδόμθςθ Ναϊν, ςυντζλεςε ςτθν δθμιουργία προνομίων και ςτθν κακιζρωςθ 
ιδιαίτερων ςθμείων αναγνωρίςεωσ και ςυμβολικϊν λζξεων με τισ οποίεσ 
αναγνωρίηονταν μεταξφ τουσ ( Mackey A. 1996). Με αυτόν τον τρόπο κανείσ άλλοσ 
τεχνίτθσ που δεν ιταν γραμμζνοσ ςτθν ςυντεχνιακι αδελφότθτα δεν μποροφςε να 
γίνει δεκτόσ και να απολαμβάνει αυτά τα προνόμια. 
Θ ακριβισ προζλευςθ τθσ ονομαςίασ Ελεφκεροι Τζκτονεσ δεν είναι γνωςτι και 
υπάρχουν διαφορετικζσ εκδοχζσ, είτε δθλαδι ονομάςτθκαν ζτςι γιατί ιταν απαλ-
λαγμζνοι από φόρουσ και τζλθ και είχαν περιςςότερεσ ελευκερίεσ, είτε γιατί οι 
οικοδόμοι αςκοφςαν μια από τισ «ελεφκερεσ τζχνεσ», είτε γιατί ζτςι καλοφνταν οι 
γλφπτεσ των ελευκζρων λίκων, δθλαδι οι τεχνίτεσ του μαρμάρου και τθσ λευκισ 
πζτρασ που χρθςιμοποιοφνταν για ανάγλυφεσ εργαςίεσ. Από τθν ονομαςία free 
stone masons πιςτεφεται ότι προζκυψε το ςυντετμθμζνο όνομα Free Masons. 
Το 1275 ςτο Στραςβοφργο ςυντάχκθκε ο «Κϊδικασ Κανονιςμοφ και Λειτουργίασ των 
Τεκτονικϊν Συντεχνιϊν» που αφοροφςε ςτα αμοιβαία κακικοντα, τισ υποχρεϊςεισ 
και τα δικαιϊματα των Τεκτόνων μελϊν τουσ. Σε αυτό τον Κανονιςμό κακιερϊκθκε 
επίςθμα και θ ονομαςία του τόπου ςυνζλευςθσ των τεκτόνων « Logen » δθλαδι 
Στοά. Στισ αρχζσ του 15ου αιϊνα οι Συντεχνίεσ άρχιςαν να παρακμάηουν λόγω τθσ 
οικονομικισ δυςπραγίασ που προζκυψε μετά τον Εκατονταετι πόλεμο. Επιπλζον θ 
Κρθςκευτικι μεταρρφκμιςθ το 1517 ςχεδόν ςταμάτθςε τθν καταςκευι ναϊν 
γοτκικοφ ρυκμοφ, ενϊ θ εμφάνιςθ τθσ Αναγεννθςιακισ αρχιτεκτονικισ είχαν ωσ 
αποτζλεςμα τον μαραςμό και τθν ςχεδόν διάλυςθ των ςυντεχνιϊν. Τότε άρχιςαν να 
ειςζρχονται ςτισ Στοζσ των Τεκτόνων άνδρεσ επιφανείσ των γραμμάτων και των 
τεχνϊν οι οποίοι και υποκαταςτιςανε τουσ προκατόχουσ τουσ αρχιτζκτονεσ. Τα νζα 
μζλθ που δεν είχαν καμία ςχζςθ με τθν επαγγελματικι ιδιότθτα των μελϊν των 
Συντεχνιϊν ονομάςτθκαν Αποδεδεγμζνοι Τζκτονεσ ( Accepted Masons ) και αυτι 
ακριβϊσ είναι θ απόδοςθ του όρου ςτα ελλθνικά όπωσ τθν χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι. 
 ( Waite Arthur Edwand, 1921 ) 
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ επθρεάςτθκε ςθμαντικά ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ιδεολογικισ 
και φιλοςοφικισ του κζςθσ από τθν φιλοςοφικι ςκζψθ του 16ου και 17ου αιϊνα, θ 
επίδραςθ τθσ οποίασ εμφανίηεται και ςτθν φραςτικι διατφπωςθ των τεκτονικϊν 



κειμζνων. Θ εξζλιξθ του Ελευκεροτεκτονιςμοφ ςε κοινωνικοφιλοςοφικό ςφςτθμα, 
κεωρείται ότι ςυμπλθρϊκθκε γφρω ςτα τζλθ του 17ου αιϊνα. Εν τοφτοισ θ οριςτικι 
κεμελίωςθ του ςφγχρονου Τεκτονιςμοφ Κεςμοφ κεωρείται ότι ζλαβε χϊρα ςτισ 24 
Λουνίου 1717, όταν ιδρφκθκε ςτο Λονδίνο για πρϊτθ φορά Μεγάλθ Στοά, θ οποία 
μζχρι και ςιμερα αποτελεί τθν μθτρικι όλων των Μεγάλων Στοϊν που ζχουν 
ιδρυκεί ανά τον κόςμο. Το 1723 τυπϊκθκαν ςτο Λονδίνο τα «Συντάγματα των 
Ελευκεροτεκτόνων» για χριςθ των αγγλικϊν Στοϊν που ςυντάχκθκαν από τον 
Σκωτςζηο πάςτορα James Anderson. 
Μεγάλοσ αρικμόσ πνευματικϊν ανκρϊπων τθσ εποχισ ιταν τζκτονεσ ςφμφωνα με 
τθν τεκτονικι βιβλιογραφία, όπωσ οι πρόεδροι των ΘΡΑ G. Washington, F. Roose-
velt και μεταγενζςτερα ο H. Truman. Επίςθσ ευρωπαίοι πολιτικοί όπωσ L. Gambetta, 
G. Garibaldi, W. Churchill αλλά και μουςουργοί, επιςτιμονεσ και ςυγγραφείσ όπωσ 
οι F. Haydn, Fr. List, J. Sibelious, W, Mozart, L. van Beethoven, W. Ostwalt ( βραβείο 
Νόμπελ Χθμείασ 1909 ), Al. Flemming ( βραβείο Νόμπελ Λατρικισ 1945 ), H. Durant ( 
βραβείο Νόμπελ Ειρινθσ 1895 ), Fr. Voltaire, I. Kipling (βραβείο Νόμπελ Λογο-
τεχνίασ 1907) και άλλοι. 
Το Σφνταγμα του Ελευκεροτεκτονιςμοφ που κεςπίςτθκε από τθν Μεγάλθ Στοά τισ 
Αγγλίασ κακιζρωςε τρεισ ςυμβολικοφσ Βακμοφσ κατ' αναλογία, προσ τισ τάξεισ των 
παλιϊν οικοδομικϊν Συντεχνιϊν. Οι Βακμοί αυτοί είναι του Μακθτι ( Entered 
Apprentice ), του Εταίρου ( Fellow Craft ) και του Διδαςκάλου ( Master Mason ).  
Επίςθσ όλεσ οι Μεγάλεσ Στοζσ λειτουργοφν υπό τθν αιγίδα τθσ Μεγάλθσ Στοάσ τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ανικουν. 
 
Λίγα λόγια για τθν ιςτορία τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ ςτθν Ελλάδα 
Θ Τεκτονικι βιβλιογραφία αναφζρει ότι ςτθν Ελλάδα θ πρϊτθ τεκτονικι Στοά 
ιδρφκθκε ςτθν Βενετοκρατοφμενθ τότε Κζρκυρα, το 1782 με το όνομα Beneficenza 
(Αγακοεργία) θ οποία υπαγόταν ςτθν Μεγάλθ Στοά τθσ Βερόνασ. Ταυτόχρονα τθν 
ίδια περίοδο τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό άρχιςαν να ιδρφονται από 
Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ ελλθνόφωνεσ Στοζσ. Το 1810 ο Διονφςιοσ ϊμασ ζνωςε τισ 
Στοζσ τθσ Κζρκυρασ «Αγακοεργία» και «Φιλογζνεια» ςε μια κοινι Στοά, θ οποία 
από το 1811 αποτζλεςε τθν πρϊτθ Μεγάλθ Στοά ςτον ελλαδικό χϊρο με το όνομα 
«Γαλθνοτάτθ Μεγάλθ Ανατολι τθσ Ελλάδοσ, κατ' Ανατολι Κζρκυρασ,1811». Το 1843 
ζπαψε να λειτουργεί θ Γαλθνοτάτθ Μεγάλθ Ανατολι και είκοςι χρόνια μετά 
ιδρφκθκε ςτθν Ακινα Στοά με το όνομα «Ρανελλινιον» με ζγκριςθ και υπό τθν 
αιγίδα τισ Μεγάλθσ Στοάσ τθσ Λταλίασ. Στθν ςυνζχεια ιδρφκθκαν οι Στοζσ «Ροςει-
δωνία» ςτον Ρειραιά, «Σκουφάσ» ςτθν Χαλκίδα, «Αρχιμιδθσ» ςτθν Ράτρα, «ιγασ 
Φεραίοσ» ςτθν Λαμία και άλλεσ. 
Στισ 10 Απριλίου 1867, μετά από αίτθμα των Ελλινων Τεκτόνων, δθμιουργικθκε 
αυτόνομο Ελλθνικό Τεκτονικό Κζντρο με τθν επωνυμία «Μεγάλθ Ανατολι τθσ 
Ελλάδασ» με ζδρα τθν Ακινα, θ οποία με τθν ανακεϊρθςθ του Τεκτονικοφ 
Συντάγματοσ το 1936, μετονομάςτθκε ςε «Μεγάλθ Στοά τθσ Ελλάδασ». Επί τθσ 
ουςίασ το Τεκτονικό Μδρυμα τθσ Ελλάδασ ιδρφκθκε και διζπεται από το Ρροεδρικό 
Διάταγμα τθσ 2/02/1927 (ΦΕΚ αρ. 2, παράρτθμα τθσ 4/01/1928) Σε αυτό ορίηεται ωσ 
ςκοπόσ του Λδρφματοσ θ ανζγερςθ και διατιρθςθ του Τεκτονικοφ Μεγάρου ςτθν 
Ακινα, «προσ ευόδωςθ ζργων ευποιίασ». Ωσ πόροι του ορίηονται τα ειςοδιματα εκ 
τθσ περιουςίασ του Λδρφματοσ, οι προαιρετικζσ ειςφορζσ των Ελλινων Τεκτόνων και 
οι τακτικζσ τουσ ςυνδρομζσ υπζρ των φιλανκρωπικϊν του ςκοπϊν. Το Τεκτονικό 



Μδρυμα τθσ Ελλάδασ υπόκειται ςτον ζλεγχο τοφ Υπουργείου Υγείασ Ρρόνοιασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, προσ το οποίο είναι υποχρεωμζνο να υποβάλλει κάκε 
χρόνο τον διοικθτικό και οικονομικό απολογιςμό του. 
Σταδιακά πολλοί επιφανείσ Ζλλθνεσ ειςιλκαν ςτον Ελευκεροτεκτονιςμό. Οι 
Ρατριάρχεσ Αλεξανδρείασ Κεόφιλοσ Β" και Φϊτιοσ Α", οι Οικουμενικοί Ρατριάρχεσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ Βαςίλειοσ Γ’, Μελζτιοσ Δ’ και Ακθναγόρασ Α’, κακϊσ και Αρχι-
επίςκοποσ Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ Χρφςανκοσ. Επίςθσ οι πολιτικοί Επ. Δελθ-
γιϊργθσ, Δθμ. Γοφναρθσ, Ελ. Βενιηζλοσ, Αλ. Ραπαναςταςίου, ο Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Β’ 
ο λογοτζχνθσ Νίκοσ Καηαντηάκθσ και άλλοι. *5+ 
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ είναι ζνωςθ ελευκζρων ανκρϊπων, οι οποίοι αναηθτοφν 
τθν αλικεια και προςπακοφν για το καλό και το δίκαιο. Ριςτεφουν ςτθν αξία κάκε 
ανκρϊπου και ςτθν αξία ολόκλθρου του ανκρϊπινου γζνουσ, χωρίσ ταξικζσ και 
φυλετικζσ διακρίςεισ. Αναγκαίον δε είναι να παρζχουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ 
υπόδειγμα ζντιμων, ειλικρινϊν και καλισ κελιςεωσ ανκρϊπων. ( Τηαηόπουλοσ ►, 
Ελευκεροτεκτονιςμόσ ) 
Σφμφωνα με τον Τεκτονικό Καταςτατικό Χάρτθ του 18ου αιϊνα του Anderson τα 
τεκτονικά ιδεϊδθ ζχουν ωσ ςτόχο να επικοινωνιςουν μεταξφ των μελϊν των Στοϊν 
αρχικά και ςτθν πορεία ςε ευρφτερο κοινωνικό επίπεδο, τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Γαλ-
λικισ Επανάςταςθσ, Ελευκερία, Λςότθτα, Αδελφοςφνθ. Στο βιβλίο του « Ο Σκοτεινόσ 
Κάλαμοσ» (1930) ο Τζκτονασ Χ. Ραπανικολάου γράφει: Κατά τθν θκικιν του Τεκτο-
νιςμοφ, πάντεσ οι άνκρωποι ζχουν τθν ίδια προζλευςθ, τον ίδιο προοριςμό, τα ίδια 
δικαιϊματα και τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ (...) ζνεκα τοφτου ζκαςτοσ ζχει κακικον να 
αγαπά τουσ άλλουσ και να τουσ υποβοθκεί...». Υποςτθρίηουν ότι δεν ζχουν ακριβϊσ 
επθρεαςτεί αλλά ζχουν κατά κάποιο τρόπο ενιςχφςει τθν δυναμικι τθσ φιλοςοφίασ 
τουσ, με τα βαςικότερα προςτάγματα του Ευρωπαϊκοφ Διαφωτιςμοφ, τον ορκολο-
γιςμό και τθν πίςτθ ςτθν πρόοδο, ηθτϊντασ επιτακτικά αλλαγζσ ςε μια ςειρά δραςτ-
θριοτιτων και κεςμϊν όπωσ θ πολιτικι, θ εκπαίδευςθ, θ οικονομία και θ κρθςκεία. 
Θ ανακάλυψθ τθσ Φιλοςοφικισ Λίκου είναι μια από τισ βαςικότερεσ αλλθγορίεσ 
που καλοφνται να μεταφράςουν και να διαπραγματευτοφν μαηί τθσ οι μυθμζνοι 
Τζκτονεσ. Ο βαςικότεροσ ςτόχοσ ηωισ των αλχθμιςτϊν, μετά τθν μφθςθ ςτθν Στοά, 
γίνεται ςκοπόσ για τουσ Τζκτονεσ. Θ Λίκοσ είναι το βακφτερο Εγϊ τουσ, που πρζπει, 
όπωσ οι αλχθμιςτζσ προςπακοφςαν να μετατρζψουν το υδρογόνο και τον άνκρακα 
ςε χρυςό, να μετατρζψουν και αυτοί τον εαυτό τουσ ςε ζνα Εγϊ χωρίσ μικροψυχίεσ, 
ςυμβατικά πάκθ και δογματικζσ προκαταλιψεισ. Οι ίδιοι οι Τζκτονεσ απομυκο-
ποιοφν λίγο τον εαυτό τουσ ςυηθτϊντασ για αυτι τθν διαδικαςία και τθσ δίνουν 
μζςα από τον λόγο τουσ ζνα τόνο ίςωσ πιο ανάλαφρο και όχι λιγότερο ςοβαρό αλλά 
που αν μθ τι άλλο δεν προβάλλει ζνα ψεφτικο προφίλ. Υποςτθρίηουν ότι θ κεωρία 
τθσ Φιλοςοφικισ Λίκου είναι πολφ ςθμαντικι για τον τεκτονιςμό κακϊσ αναπαρι-
ςτά ςχθματικά τθν ανάπλαςθ του Εαυτοφ, αυτό όμωσ δεν μεταφράηεται ςτθν κατ' 
ανάγκθ εφαρμογι τθσ ςτο ακζραιο. 
Το Τεκτονικόν Εγκόλπιο που εκδόκθκε από τθν Μεγάλθ Στοά τθσ Ακινασ το 1902 
αναφζρει ότι «ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι οφτε πολιτικόσ, οφτε εκνικόσ ςφλλογοσ, οφτε 
φιλάνκρωπον ςωματείον, αλλά είναι παγκόςμιοσ ςυνεταιριςμόσ επιδιϊκων τθσ 
ανκρωπότθτοσ εν γζνει τθν ευδαιμονίαν » και ςυνεχίηει « Ο Ελεφκεροσ Τεκτονιςμόσ 
δεν αναγνωρίηει εκνολογικά όρια, αλλά περιλαμβάνει ςφμπαςαν τθν ανκρωπότθτα, 
επιδιϊκων τθν κατάρριψιν των χωριηόντων αυτισ φραγμϊν και τθν ζνωςιν αυτισ  
εισ μιαν μεγάλθν οικογζνειαν» 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_710a05ed404b43448719ae8fc149a940.pdf


Οι κοινωνικζσ και ιςτορικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ δεν μποροφςαν παρά να κακι-
ςτοφν απαγορευτικι τθν ζνταξθ ςτον Τεκτονιςμό ανκρϊπων που δεν βίωναν τθν 
κακθμερινότθτα τουσ με όρουσ ελευκερίασ. Σε αυτι τθν κατθγορία υπάγονταν οι 
αςκενζςτεροι οικονομικά κακϊσ ιταν δζςμιοι των οικονομικϊν αναγκϊν τουσ αλλά 
και των ανκρϊπων με οικονομικι ευμάρεια. Τα μζλθ των Στοϊν τότε ιταν αποκλει-
ςτικά οι άντρεσ των ανϊτερων κοινωνικϊν τάξεων και ταυτόχρονα αποκλειόταν οι 
γυναίκεσ γιατί οι γυναίκεσ κεωροφνταν «υποδουλωμζνεσ» ςτουσ άντρεσ - ςυηφγουσ 
τουσ. Σφμφωνα με τθν Mahmood (2014) οι άντρεσ μζλθ των Στοϊν δεν επζτρεπαν 
τθν ζνταξθ γυναικϊν ςε αυτζσ κακϊσ βάςει των κοινωνικϊν ςυνκθκϊν αυτζσ κεω-
ροφνταν ανελεφκερεσ. 
Ο Τεκτονιςμόσ είναι μεν φτιαγμζνοσ με παγκόςμιο τρόπο, αλλά χωρίσ τθν ςυγ-
κατάκεςθ των τοπικϊν ελίτ δεν κα είχε τόςο ευρεία εξάπλωςθ, τουλάχιςτον με τον 
τρόπο που είχε κακ' όλθ τθν διάρκεια του 19ου και 20ου αιϊνα. Αυτό δεν ιςχφει 
μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ Γαλλίασ αλλά ςυνολικότερα αρχικά ςτισ Ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ όπου και θ εξάπλωςθ του μετά τον 18ο αιϊνα κα μποροφςε να χαρακτθ-
ριςτεί ςχεδόν ραγδαία και ςτθν ςυνζχεια ςε όλα τα μζρθ ςτα οποία δθμιου-
ργικθκαν Στοζσ. Αυτόσ ο ελιτιςμόσ, οι ίδιοι οι Τζκτονεσ κατακζτουν (και θ Τεκτονικι 
βιβλιογραφία) ότι υπιρξε κομβικό ςτοιχείο για τθν διατιρθςθ των τεκτονικϊν 
ιδεωδϊν. κακϊσ άνκρωποι χαμθλότερου μορφωτικοφ και οικονομικοφ επιπζδου, 
των οποίων θ κακθμερινότθτα κα οριηόταν από τθν ανάγκθ για επιβίωςθ δεν κα 
ιταν δυνατό να ςυντθριςουν, πόςο μάλλον να οδθγιςουν ςε εξάπλωςθ ιδεϊν και 
γνϊςεων, οι οποίεσ ζχουν ωσ προαπαιτοφμενο τθν αφοςίωςθ αλλά και το υπό-
βακρο που χρειάηεται για να μπορεί κανείσ να τισ κατανοιςει ςε όλο τουσ το εφροσ 
και τθν ζνταςθ. 
Οι Τζκτονεσ δεν είναι οπαδοί τθσ εξελικτικισ πορείασ όςον αφορά ςτον Τεκτονιςμό 
και δεν κεωροφν ότι οι αρχζσ του μποροφν να μπουν ςε μια τζτοια διαδικαςία. Με 
το όρο εξελικτικι πορεία νοοφνται οι αλλαγζσ ι οι μετατροπζσ των διαδικαςιϊν που 
αφοροφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ εντόσ των Στοϊν. Δεν είναι κάτι το οποίο ( κεω-
ροφν ότι ) χρειάηονται κακϊσ λόγω τθσ κεωρθτικισ τελειότθτασ τουσ οποιαδιποτε 
αλλαγι κα ιταν μόνο προσ το χειρότερο. Τα τεκτονικά ιδεϊδθ αφοροφν ςτον 
άνκρωπο και τισ κοινωνίεσ ςτο ςφνολο τουσ, αφοροφν το ςφνολο και όχι τουσ λίγουσ 
και οι ενταγμζνοι ςτισ Στοζσ υποςτθρίηουν ότι αυτόσ είναι ο ςκοπόσ για τον οποίο 
εργάηονται. Βελτιϊνοντασ τον εαυτό τουσ μποροφν να οδθγιςουν και τισ κοινωνίεσ 
ςτθν βελτίωςθ. Αυτι θ βελτίωςθ δεν νοείται ςε οικονομικά μεγζκθ ( χωρίσ αυτό να 
απορρίπτεται εκ των προτζρων ) αλλά ςε επίπεδα ποιοτικισ κοινωνικισ αναβάκ-
μιςθσ.  
Εμφοροφμενοι από τθν πνευματικότθτα του Διαφωτιςμοφ ( http://www.Grand 
lodge.gr/, επίςθσ βλ. Ελευκεροτεκτονιςμόσ, Τηαηόπουλοσ ) τθροφν μια εξαιρετικά 
επικριτικι ςτάςθ απζναντι ςτον κρθςκευτικό δογματιςμό και τθν «απόςταςθ» 
ανάμεςα ςτθν κρθςκευτικι κεωρία και τθν κακθμερινι πρακτικι των εκπροςϊπων 
τθσ Εκκλθςίασ. Τθν ςκζψθ των Τεκτόνων απαςχολοφν και απαςχόλθςαν ςτο παρελ-
κόν, ηθτιματα που απαςχόλθςαν και τθν ςκζψθ των Διαφωτιςτϊν, θ ελευκερία του 
ανκρϊπου, θ ελευκερία τθσ ςκζψθσ, θ κυριαρχία του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ 
κλπ. ( Σιβετίδου Αφροδίτθ, 1989 ). Θ πίςτθ ςτθν φπαρξθ μιασ Ανϊτερθσ δφναμθσ ωσ 
γενεςιουργό δφναμθ του κόςμου είναι από τισ βαςικότερεσ πεποικιςεισ ενόσ 
Τζκτονα αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν κα βλζπει με κριτικι διάκεςθ τθν 
χριςτιανικι, μουςουλμανικι ι ιουδαϊκι κρθςκευτικότθτα όπωσ αυτι εκφράηεται 



από τουσ πιςτοφσ αλλά και από τουσ κεςμικοφσ τθσ εκπροςϊπουσ. Ρολλοί ιςτορικοί 
υποςτθρίηουν ότι ιδθ από τον 18ο αιϊνα, αυτοφ του είδουσ θ ρθτορικι αποτζλεςε 
μια από τισ βαςικότερεσ αιτίεσ αντιπαλότθτασ ανάμεςα ςτθν Κακολικι Εκκλθςία 
κυρίωσ και τον Τεκτονιςμό. 
Οι πλθροφορθτζσ μου, υποςτθρίηουν με ςκζνοσ ότι ο Τεκτονιςμόσ ζχει ανάγκθ από 
ζνα περιςςότερο επεκτατικό ςχιμα αλλά κακόλου εξελικτικό. Είναι κιαςϊτεσ τθσ 
άποψθσ του «ανοίγματοσ» ( εντελϊσ ςχθματικά ) των Στοϊν ςτθν κοινωνικι ορατό-
τθτα. Τα τελευταία χρόνια αυτι θ τάςθ ενιςχφεται όλο και περιςςότερο. Θ Μεγάλθ 
Στοά τθσ Ελλάδασ επζτρεψε τθν δθμοςιοποίθςθ φωτογραφιϊν από το εςωτερικό 
τθσ, δθμιοφργθςε δικι τθσ ςελίδα ςτο διαδίκτυο ( http://www.grandlodge.gr/ ) και 
επιφανείσ Τζκτονεσ δεν διςτάηουν να δϊςουν ςυνεντεφξεισ ( ςυνζντευξθ του Μεγά-
λου Διδαςκάλου Χ. Μανζα ςτον Γιϊργο Τράγκα – 
 https://www.you tube.com/watch?v=R6T9Mf28X64&t=2712s ). 
Οι ςυναντιςεισ ςτισ Στοζσ ζχουν τροφοδοτιςει πολλά ςενάρια ςτο ςυλλογικό 
φανταςιακό : κυςίεσ ηϊων, τελετζσ επίκλθςθσ του Σατανά και ςεξουαλικά όργια 
αποτελοφν κοινό Λόγο για τισ τεκτονικζσ τελετουργίεσ. Ακόμα και τα περιηϊματα, τα 
ςφμβολα όπωσ ο Γνϊμονασ και ο Διαβιτθσ ι οι μαφρεσ ρόμπεσ κεωροφνται χαρακ-
τθριςτικά ςτοιχεία των απόκοςμων τελετϊν. Οι Τζκτονεσ δεν πιςτεφουν ότι πρζπει 
να γνωςτοποιιςουν, να απολογθκοφν ι να εξθγιςουν τθν αλλθγορικι ςθμαςία των 
παραπάνω αλλά ότι θ είςοδοσ μθ μυθμζνων ςτισ Στοζσ κα λειτουργοφςε διαφορε-
τικά για τθν δθμόςια εικόνα τουσ. 
Οι Λευκζσ Γιορτζσ είναι θ μοναδικι από τισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται θ είςοδοσ 
ςτισ Στοζσ ςε μθ μυθμζνουσ. Κατά τθν διάρκεια μιασ τζτοιασ Γιορτισ το κάκε μζλοσ 
τθσ Στοάσ μπορεί να προςκαλζςει κάποιουσ οικείουσ του ι φίλουσ να παρα-
κολουκιςουν τα τεκταινόμενα. Αυτζσ ςυνικωσ λαμβάνουν χϊρα κάπου ςτισ μζρεσ 
του φκινοπωρινοφ ι χειμερινοφ θλιοςτάςιου, δυο θμερομθνίεσ που θ τεκτονικι 
παράδοςθ κζλει να τιμϊνται ξεχωριςτά.  
Οι μυθμζνοι Τζκτονεσ είναι υπεφκυνοι ο κακζνασ από τθν πλευρά του για τα άτομα 
που ζχει προςκαλζςει και αυτό αφορά περιςςότερο ςτο ότι κα πρζπει να είναι 
άτομα άξια εμπιςτοςφνθσ, που δεν κα μπουν ςτθν διαδικαςία να δθμοςιοποιιςουν 
κανζνα από τα ονόματα των υπολοίπων παρευριςκομζνων κακϊσ μια από τισ βαςι-
κότερεσ τεκτονικζσ αρχζσ είναι ότι το κάκε μζλοσ Στοάσ είναι ελεφκερο να δθμοςιο-
ποιιςει εφ όςον το επικυμεί τθν τεκτονικι του ιδιότθτα αλλά απαγορεφεται 
κατθγορθματικά να κάνει κάτι ανάλογο για κάποιον Αδελφό του. Αυτό αποτελεί μια 
μορφι δοκιμαςίασ για τθν εμπιςτοςφνθ μεταξφ των μελϊν τθσ Αδελφότθτασ αλλά 
παράλλθλα διαςφαλίηει τθν προςταςία του κάκε μζλουσ ξεχωριςτά από τθν επαγ-
γελματικι και κοινωνικι ςτοχοποίθςθ. 
Σιμερα ςτθν Ελλάδα υπάρχουν Στοζσ ςτισ περιςςότερεσ πόλεισ, ενϊ ςτθν Ακινα, 
τθν Ράτρα και τθν Κεςςαλονίκθ υπάρχουν περιςςότερεσ από μια. Οι ενεργοί 
Τζκτονεσ ξεπερνοφν τουσ επτά χιλιάδεσ ( 7.000 ) αλλά είναι διπλάςιοσ ο αρικμόσ 
αυτϊν που βρίςκονται «εν φπνω». Για να κεωρθκεί κάποιοσ ανενεργόσ ι κα πρζπει 
οικειοκελϊσ να πάψει να πλθρϊνει τθν μθνιαία ςυνδρομι του ςτθν Στοά και κατά 
ςυνζπεια να απζχει από τισ εργαςίεσ ςε αυτι ι να απζχει λόγω γιρατοσ, εφόςον 
αυτό ςυνεπάγεται τθν ςωματικι ανικανότθτα να μετζχει των εργαςιϊν. Σε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ το Υποκείμενο παραμζνει εςαεί Τεκτονικό Υποκείμενο με όλεσ τισ 
ςυνδθλϊςεισ που αυτό ςυνεπάγεται. Αντίκετα ςτισ εξαιρετικά ςπάνιεσ περιπτϊςεισ 
που κάποιοσ διαγράφεται από τθν μθτρικι του Στοά, επειδι κεωρείται ότι ςτάκθκε 
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ανάξιοσ να διακζτει τθν τεκτονικι ταυτότθτα, αυτόσ δεν μπορεί πλζον οφτε για τον 
εαυτό του να αναφζρει ότι ςτο παρελκόν υπιρξε Τζκτονασ και του απαγορεφεται θ 
επικοινωνία και επαφι με άτομα που ανικουν ςτθν δικι του Μεγάλθ Ανατολι. 
 
Τεκτονικζσ Στοζσ 
G : Αεί ο Θεόσ ο Μζγασ Γεωμετρεί 
Οι Τεκτονικζσ Στοζσ αποτελοφν τον πυρινα ςτθν δομι και οργάνωςθ του Τεκτο-
νιςμοφ και κάκε Στοά υπόκειται ςε μια Μεγάλθ Στοά ι Μεγάλθ Ανατολι. Αποτελεί 
ταυτόχρονα όμωσ μια ανεξάρτθτθ διοικθτικι μονάδα με τακτζσ ςυνεδριάςεισ ςτισ 
οποίεσ είναι υποχρεωμζνα να παρίςτανται τα μζλθ τθσ. Μόνο μζςω τθσ Στοάσ 
μπορεί κάποιοσ να μυθκεί ςτον Τεκτονιςμό και εφόςον τελεςτεί ι τελετι μφθςθσ ο 
Τζκτονασ, πλζον Αδελφόσ, αποκαλεί αυτι τθν ςυγκεκριμζνθ Στοά μθτρικι ιςόβια. 
Για να ενταχκεί κάποιοσ ςτον Τεκτονιςμό πρζπει να αποτακεί αυτόβουλα ςε ιδθ 
μυθμζνο Τζκτονα ο οποίοσ κα τον ςυςτιςει και κα τον προτείνει ωσ νζο μζλοσ και 
ςτθν ςυνζχεια να κάνει μόνοσ του τθν αίτθςθ *6+. 
Ραλαιότερα για να γίνει κάποιοσ αποδεκτόσ, ζπρεπε μετά τθν ςχετικι ψθφοφορία, 
να υπάρχει απόλυτθ πλειοψθφία κετικϊν ψιφων. Ρλζον τα πράγματα είναι πιο 
ελαςτικά και ανάλογα με τον αρικμό των ενεργϊν Αδελφϊν μπορεί να γίνει κάποιοσ 
δεκτόσ ακόμα και αν υπάρχει ζνα ελάχιςτο ποςοςτό ζωσ τρεισ αρνθτικζσ ψιφουσ 
ανάλογα πάντα με τον αρικμό των μελϊν τθσ κάκε Στοάσ. Κάποιεσ Στοζσ είναι 
περιςςότερο «ανοιχτζσ» ςε νζα μζλθ ενϊ κάποιεσ άλλεσ περιςςότερο επιλεκτικζσ. 
Ρζρα από αυτό όμωσ, για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ και να μυθκεί ςτον βακμό του 
Τζκτονα Μακθτι πρζπει να υπερψθφιςτεί από τα μζλθ τθσ Στοάσ τθσ κοινότθτάσ 
του ενόςω αυτι είναι ανοιχτι, δθλαδι κατά τθν διάρκεια τζλεςθσ εργαςιϊν. Ωσ 
εργαςίεσ νοοφνται όλα όςα γίνονται ςε μια Στοά, παρουςία όλων των μελϊν τθσ ςε 
απαρτία και ζχει τθρθκεί το τυπικό ζναρξθσ των εργαςιϊν από τον Σεβάςμιο τθσ 
εκάςτοτε Στοάσ. 
Μζςα από τθν διαδρομι του αρχικά ωσ Μακθτισ και τθν ςταδιακι ανζλιξθ ςτουσ 
ανϊτερουσ βακμοφσ ζνασ Τζκτονασ προοδευτικά ανελίςςει τον εαυτό του. 
Διαχζοντασ αυτι τθν πρόοδο ςτο περιβάλλον του κεωρεί ότι βοθκά τθν κοινωνία 
ςτο ςφνολο τθσ, εφ όςον βζβαια όλοι οι Τζκτονεσ λειτουργοφν με τον ίδιο τρόπο και 
για τον ίδιο ςκοπό. Θ διαδρομι αυτι όπωσ υποςτθρίηουν οι πλθροφορθτζσ μου δεν 
είναι δφςκολθ αλλά απαιτεί μελζτθ, χρόνο και διάκεςθ. Πλοι τουσ ζχουν πάρει τον 
βακμό του Διδαςκάλου, ακόμα και αυτοί που είναι «εν φπνω», και κάποιοι ζχουν 
προχωριςει και ςτα φιλοςοφικά εργαςτιρια. Οι ενεργοί ςυνομιλθτζσ μου κεωροφν 
ότι ο ςθμαντικότεροσ βακμόσ για αυτοφσ είναι ο βακμόσ του Μακθτι και ωσ τζτοιο 
κζλουν να βλζπουν πάντα τον εαυτό τουσ, περιςςότερο όμωσ με τθν ςυμβολικι 
ερμθνεία του όρου Μακθτι. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ Μακθτισ είναι ςε μια διαρκι 
διαδικαςία γνϊςθσ, μακαίνει ςυνεχϊσ νζα πράγματα και δεν επαναπαφεται ςτα 
ιδθ κεκτθμζνα. 
Επί τθσ ουςίασ αρμοδιότθτα τθσ Στοάσ είναι θ μφθςθ και προαγωγι των μελϊν τθσ, 
θ εγκατάςταςθ του ςεβάςμιου διδαςκάλου και των αξιωματικϊν τθσ, θ απόκτθςθ 
και διατιρθςθ των κοςμθμάτων και κειμθλίων τθσ, θ φιλανκρωπικι κοινωνικι 
δράςθ, θ ενδυνάμωςθ των δεςμϊν ανάμεςα ςτισ οικογζνειεσ μζςω των διαφόρων 
εκδθλϊςεων που οργανϊνει και διάφορα άλλα κζματα ςε επίπεδο βάςθσ. Κάκε 
Τζκτονασ μπορεί να επιςκζπτεται όποια Στοά ανικει ςτθν δικι του κανονικι Στοά 
αλλά απαγορεφεται να επιςκζπτεται Στοζσ που δεν είναι αναγνωριςμζνεσ από τθν 



δικι του ι ανικουν ςε παράλλθλα ςϊματα (τα παράλλθλα ςϊματα είναι αυτά που 
επιδζχονται διαφορετικζσ ερμθνείεσ ςε μφκουσ και αλλθγορίεσ ι υπάγονται ςε μθ 
αναγνωριςμζνεσ Ανατολζσ) ι είναι μικτζσ, δζχονται δθλαδι άντρεσ και γυναίκεσ ι 
τζλοσ ζχουν ωσ μζλθ αποκλειςτικά γυναίκεσ. 
Αν και δεν είναι ευρφτερα γνωςτό με τον όρο Στοά εννοοφν τθν ζμψυχθ ανα-
παράςταςθ τθσ, δθλαδι τουσ ςυνεδριάηοντεσ Τζκτονεσ και όχι τον χϊρο ι το κτίριο 
που ςτεγάηει τισ εργαςίεσ. Αυτόσ, κυρίωσ μεταξφ των μελϊν του, καλείται «Ναόσ» 
με ςαφι τθν αναφορά ςτον Ναό του Σολομϊντα και ςτον μφκο του Χιράμ. Κανείσ 
από τουσ πλθροφορθτζσ μου δεν είχε ςαφι απάντθςθ ςτο πωσ προιλκε αυτι θ 
διαφοροποίθςθ και επίςθσ όλοι τουσ μου είπαν ότι θ χριςθ τθσ λζξθσ Ναόσ, για 
αυτοφσ, ζχει κακαρά ςυμβολικό χαρακτιρα που δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ με ςυν-
δθλϊςεισ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου. 
Αναγκαίο ςυςτατικό ςτοιχείο για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ Στοά είναι να εργά-
ηεται και να μθν ζχει ποτζ κατθγορθκεί για οποιοδιποτε ποινικό αδίκθμα. Αυτό 
ςθμαίνει ότι αν κάποιοσ είναι άνεργοσ κεωρείται «ακατάλλθλοσ» να υπεραςπιςτεί 
τθν τεκτονικι θκικι. Θ εργαςία κεωρείται ο πρϊτοσ ωφζλιμοσ νόμοσ τθσ ανκρωπό-
τθτασ, ( τυπικό βακμοφ μακθτοφ ) κακϊσ ο ίδιοσ με τθν προςωπικι του ςτάςθ και 
δράςθ αναιρεί επί τθσ ουςίασ αυτά τα οποία κα κλθκεί να υποςτθρίξει ζμπρακτα. 
Σφμφωνα με τα Τεκτονικά ιδεϊδθ ζνασ άνκρωποσ από επιλογι άνεργοσ είναι ζνασ 
άνκρωποσ που δεν ενδιαφζρεται για τθν προςωπικι του αυτοβελτίωςθ, τθν 
κάλυψθ των προςωπικϊν του αναγκϊν μζςα από ίδιουσ κόπουσ κλπ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ λοιπόν, αυτόσ ο άνκρωποσ δεν μπορεί να γίνει Αδελφόσ γιατί από τθν 
ςτιγμι που δεν ενδιαφζρεται για όλα αυτά (που ςφμφωνα με τουσ Τζκτονεσ) 
οφείλει να τον ενδιαφζρουν, δεν κα ενδιαφερκεί και για το ευρφτερο κοινωνικό 
ςφνολο. Οι Στοζσ που μελετϊ και κατ' επζκταςθ οι πλθροφορθτζσ, μου υπάγονται 
ςτον Αρχαίο και Αποδεδεγμζνο (ι Αποδεκτό) Σκωτικό Τφπο, ωσ εκ τοφτου θ ονομα-
τοδοςία του κάκε βακμοφ κα προζρχεται αποκλειςτικά από αυτόν τον Τφπο. 
Ο Σκωτικόσ Τφποσ περιλαμβάνει μια ςυνεχι, εννοιολογικά, ςειρά βακμϊν εκ των 
οποίων οι τρεισ πρϊτοι -1οσ ζωσ 3οσ- ονομάηονται Συμβολικόσ Τεκτονιςμόσ και οι 
υπόλοιποι -4οσ ζωσ 33οσ ανικουν ςτον Φιλοςοφικό Τεκτονιςμό. Πλεσ οι Συμβολικζσ 
Στοζσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ υπάγονται ςτθν Μεγάλθ Στοά τθσ Ελλάδοσ του 
Αρχαίου και Αποδεδεγμζνου Σκωτικοφ Τφπου, θ οποία απαρτίηεται από το Μεγάλο 
Συμβοφλιο που αποτελείται από Αξιωματοφχουσ όπωσ και ςτισ Συμβολικζσ Στοζσ. Το 
Μεγάλο Συμβοφλιο και ο πρόεδρόσ του που ονομάηεται Μζγασ Διδάςκαλοσ (Grand 
Master) εκλζγονται κάκε τριετία από το ςϊμα των εκλεγμζνων αντιπροςϊπων των 
Συμβολικϊν Στοϊν. Πλα τα Φιλοςοφικά Εργαςτιρια τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ 
υπάγονται ςτο Φπατον Συμβοφλιον τθσ Ελλάδοσ και είναι: Οι Στοζσ Τελειοποιιςεωσ 
που εργάηονται ςτουσ βακμοφσ 4 ζωσ 14. Τα Υπζρτατα Ρεριςτφλια που εργάηονται 
ςτουσ βακμοφσ 15 ζωσ 18. Ο Άρειοσ Ράγοσ που εργάηεται ςτουσ βακμοφσ 19 ζωσ 30. 
Θ Μεγάλθ Σφνοδοσ που εργάηεται ςτουσ βακμοφσ 31 και 32. ( Τεκτονικι Εγκυκλο-
παίδεια ) και (https://www.aasr-greece.gr/ ) 
 
Σφμβολα και Landmarks 
 
Με βάςθ τα κεμελιϊδθ ορόςθμα ( landmarks ►), οι Τζκτονεσ οφείλουν να εργά-
ηονται ακατάπαυςτα για τθν προςωπικι πνευματικι τουσ εξζλιξθ και μζςα από 
αυτι τθν πορεία απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ μετουςίωςθ όλθσ τθσ κοινωνίασ ςε μια 
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κοινωνία ανκρϊπων χωρίσ οικονομικά, ταξικά και πνευματικά ςτεγανά, θ οποία 
κα διζπεται από τισ βαςικζσ αρχζσ τισ Γαλλικισ Επανάςταςθσ : Ελευκερία, Ιςό-
τθτα, Αδελφοςφνθ ( Ελευκεροτεκτονιςμόσ, Τηαηόπουλοσ ). 
 
Τα ςφμβολα είναι εικόνεσ που επικοινωνοφν μια ςειρά νοθματικϊν και ςυναιςκθ-
ματικϊν ςυνειρμϊν απευκείασ ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι μασ νοθμοςφνθ. Οι 
μελζτθ τουσ ςυνικωσ είναι μακροχρόνια κακϊσ το περιεχόμενό τουσ δεν είναι ποτζ 
μονοεπίπεδο. Ζνα από τα ιςχυρότερα ςφμβολα ςτον Τεκτονιςμό είναι ζνα τρίγωνο 
μζςα ςτο οποίο βρίςκεται ζνα μάτι το οποίο λζγεται Ραντεπόπτθσ Οφκαλμόσ. Το 
μάτι αυτό βρίςκεται ψθλά ςτο κζντρο του ανατολικοφ τοίχου των τεκτονικϊν Στοϊν 
και είναι το μάτι του Μεγάλου Αρχιτζκτονα του Σφμπαντοσ. Ο Τεκτονιςμόσ, ςφμ-
φωνα με τισ τεκτονικζσ γραφζσ, δεν είναι κρθςκεία οπότε κατ' επζκταςθ μποροφν 
να γίνουν μζλθ του άτομα όλων των κρθςκειϊν. Ζτςι υπάρχουν τεκτονικζσ Στοζσ 
τόςο ςε Ορκόδοξεσ και Κακολικζσ όςο και ςε Μουςουλμανικζσ χϊρεσ. Δεν χαρακ-
τθρίηεται από κανζνα από τα τρία βαςικά χαρακτθριςτικά όλων των κρθςκειϊν που 
είναι θ Ρίςτθ ςε κάποιον Κεό, θ Υπόςχεςθ για ςωτθρία και ο Ρροςθλυτιςμόσ. Οι 
Τζκτονεσ δεν πιςτεφουν ςε κάποιον Κεό, δεν υπόςχονται τθν ςωτθρία και δεν 
προςθλυτίηουν. Κεωροφν ότι ο Κεόσ είναι Ζνασ και τα ονόματα που του αποδί-
δονται ςυνδζονται αποκλειςτικά με τθν γεωγραφικι διαςπορά των κρθςκειϊν και 
το διαφορετικό δογματικό πλαίςιο τουσ. Θ φπαρξθ τθσ πίςτθσ ςτον Κεό είναι 
απαραίτθτο ςτοιχείο για να γίνει κάποιοσ μζλοσ ςε Στοά και για αυτό τον λόγο 
αποκλείονται οι Άκεοι. 
Το Μάτι του Μ.Α.Τ.Σ. είναι το ςφμβολο τθσ κεϊκισ δφναμθσ του Αρχιτζκτονα που 
δθμιοφργθςε τον κόςμο όπωσ αυτόσ είναι τουλάχιςτον γνωςτόσ ςε εμάσ. 
Υποςτθρίηουν ότι το όνομα Αρχιτζκτονασ ( Αρχι-Τζκτονασ ) είναι ζνα όνομα το οποίο 
καλφπτει τθν ζννοια του όρου Κεόσ χωρίσ να υπόκειται ςε κρθςκευτικζσ ςυν-
δθλϊςεισ που προκαλοφν διαχωριςτικζσ γραμμζσ και ανυπζρβλθτεσ διαμάχεσ. Το 
ίδιο ςφμβολο, δθλαδι το τρίγωνο με το μάτι ςτθν μζςθ μπορεί κάποιοσ να το δει 
και ςε πολλζσ Ορκόδοξεσ χριςτιανικζσ εκκλθςίεσ ςυνικωσ πάνω από τθν Αγία Ρφλθ, 
με τθν διαφορά όμωσ ότι ςε αυτζσ ςυμβολίηει τον «....κ τα πάντα ορά» χριςτιανικό 
Κεό. Ρολλοί ςυγχζουν αυτά τα δφο αλλά ενϊ ο ςυμβολιςμόσ και το περιεχόμενο 
τουσ μοιάηουν εξαιρετικά κοινά, το φιλοςοφικό υπόβακρο που βρίςκεται πίςω από 
αυτό είναι εντελϊσ διαφορετικό. Επιπλζον το τεκτονικό τρίγωνο είναι ςχεδόν άμεςα 
ςυνυφαςμζνο με πολλζσ πτυχζσ των τελετουργιϊν πρακτικϊν των Τεκτόνων.  
Οι Τζκτονεσ, τουλάχιςτον οι περιςςότερο ςυνειδθτοποιθμζνοι, όταν υπογράφουν, 
ςχεδόν με μια αδιόρατθ κίνθςθ κάτω από τθν υπογραφι του βάηουν τρείσ τελείεσ 
ςε ςχιμα τριγϊνου. 
Το Μάτι Του Μ.Α.Τ.Σ. είναι ζνα από ςθμαντικότερα τεκτονικά ςφμβολα, ςθμείο 
αναφοράσ για τουσ απανταχοφ Τζκτονεσ, « Θ περί Μ.Α.Τ.Σ. τεκτονικι αντίλθψθ είναι 
πολφ ευρφτερθ τθσ του Κεοφ των διαφόρων κρθςκειϊν αλλά και περιοριςμζνθ 
ταυτόχρονα. Ο Μ.Α.Τ.Σ. είναι δυνατό κατά κάποιο τρόπο να ταυτιςτεί με τον 
Δθμιουργό τθσ πλατωνικισ φιλοςοφίασ... είναι ταυτόςθμοσ με τον Αδάμ Καδμόν, 
τον παγκόςμιο άνκρωπο» ( Τεκτονικι Εγκυκλοπαίδεια, 1956 ) Επιπλζον ανεξάρτθτα 
από τισ διαφορζσ ςτα τυπικά μεταξφ των Στοϊν, είναι κοινι θ χριςθ ςυγκεκριμζνων 
ςυμβόλων και πρακτικϊν. Τα ςφμβολα ενϊ μοιάηουν πλαςμζνα να αποκρφπτουν 
από τουσ αμφθτουσ, επί τθσ ουςίασ περιγράφουν κάτι το οποίο ο αμφθτοσ αδυνατεί 
να κατανοιςει. 



Τα πλζον αναγνωρίςιμα τεκτονικά ςφμβολα είναι θ Βίβλοσ του Νόμου, δθλαδι θ 
Αγία Γραφι, ο Γνϊμονασ και ο Διαβιτθσ και τα δφο τελευταία χρθςιμοποιοφνται για 
να διδάξουν θκικά μακιματα. Τα παραπάνω αποκαλοφνται «Μεγάλα Φϊτα του 
Ναοφ» και πρζπει να βρίςκονται πάνω ςτον βωμό που υπάρχει ςε κάκε Στοά. Σε 
χϊρεσ που ζχουν ωσ κυρίαρχθ κρθςκεία τθν μουςουλμανικι τα μζλθ τουσ μποροφν 
να επιλζξουν ωσ Βίβλο του Νόμου το Κοράνι αντίςτοιχα και πολυςυλλεκτικζσ Στοζσ 
ωσ αναφορά ςτα κρθςκευτικά πιςτεφω των μελϊν τουσ, μποροφν να υπάρχουν 
περιςςότερα από ζνα ιερά βιβλία. Ο Τεκτονιςμόσ ορίηεται ςυχνά ωσ επιςτιμθ των 
ςυμβόλων, και αυτό διότι χρθςιμοποιεί τα ςφμβολα ωσ βαςικό εργαλείο εξερεφ-
νθςθσ και οικοδόμθςθσ του εαυτοφ κακϊσ με τθ μελζτθ αυτϊν θ μετουςίωςθ των 
«γνϊςεων ςε γνϊςθ» γίνεται μια βιωματικι εμπειρία. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, 
το άνοιγμα των εργαςιϊν μετατρζπει ζναν ςφλλογο ςε Στοά, μια φιλικι ςυγκζν-
τρωςθ ςε Αδελφότθτα και μια φιλία μεταξφ αντρϊν ςε Τεκτονικι Άλυςςο ( βλ. 
INDEX ) 

 
ΔΙΑΣΚΕΡΤΗΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Τίνα τα προσ τον Θεόν κακικοντα ςου ; 
Τίνα τα προσ τον πλθςίον, τθν πατρίδα και τθν οικογζνεια ; 
Τίνα τα προσ εαυτόν ; 
 
Διαςκεπτιριο ι Σκοτεινόσ Κάλαμοσ ι Κάλαμοσ των Σκζψεων, ονομάηεται το ςτενό 
και απομονωμζνο δωμάτιο, το οποίο δεν ζχει παράκυρα και ςτο οποίο ειςάγεται ο 
προσ μφθςθ πριν τθν είςοδο του ςτο Εργαςτιριο. Σε αυτό το δωμάτιο ζρχεται ο 
αμφθτοσ τουλάχιςτον είκοςι λεπτά νωρίτερα από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και 
μζνει μόνοσ εκεί, οπότε δεν μπορεί οφτε να δει, οφτε να ακοφςει τα όςα γίνονται 
ςτθν Στοά και τον Ρρόναο. Ο Ανάδοχοσ του προσ μφθςθ είναι αυτόσ που τον ειςάγει 
ςτθν Στοά και ςτθν ςυνζχεια τον αναλαμβάνει ζνασ Αξιωματικόσ, ο οποίοσ παρου-
ςιάηεται καλυμμζνοσ με μαφρθ τιβεννο, μαφρθ κουκοφλα και μάςκα και του 
αφαιρεί όλα τα μεταλλικά και πολφτιμα αντικείμενα που ενδεχομζνωσ φοράει και 
τα τοποκετεί ςε ζναν μικρό ςάκο. Κάκε πολφτιμο αντικείμενο αφαιρείται κακϊσ ο 
προσ μφθςθ δεν πρζπει να φζρει επάνω του τίποτα που να μαρτυρά ςτθν κοςμικι 
του δφναμθ ι ενδεχομζνωσ τθν οικονομικι του ευμάρεια. Στθν ςυνζχεια καλφπτει 
τα μάτια του αμφθτου και τον οδθγεί - ςτα τυφλά- μζχρι το Διαςκεπτιριο. 
Σε αυτι τθν διαδρομι απαγορεφεται θ ςυνομιλία εκτόσ από τισ αναγκαίεσ τυπικζσ 
λζξεισ. Ο Τιμολζων Βρατςάνοσ ςτο βιβλίο του «Βιβλίον του Μακθτοφ» (1953) 



περιγράφει ότι ο Κάλαμοσ των Σκζψεων για τουσ Τζκτονεσ ςυμβολίηει τθν μιτρα 
τθσ γυναίκασ, μζςα από τθν οποία γεννάται ο άνκρωποσ. Στον ςυγκεκριμζνο 
μυςτθριακό χϊρο ο υποψιφιοσ προσ μφθςθ κα αφιςει τον παλιό του εαυτό και κα 
ξαναγεννθκεί ωσ Τζκτονασ. Με τθν είςοδο τουσ ςτον Σκοτεινό Κάλαμο ο Δόκιμοσ 
αφαιρεί το κάλυμμα τϊν ματιϊν του προσ μφθςθ και του δίνει ζνα ζντυπο ςτο 
οποίο αναγράφεται μια ςειρά ερωτιςεων λζγοντασ του ότι πρζπει μζςα ςτα 
επόμενα είκοςι λεπτά να απαντιςει ςε αυτζσ και να το υπογράψει. 
Το ζντυπο αυτό με τθν ιδιόχειρθ υπογραφι αποτελεί τθν κοινωνικι διακικθ του 
κάκε Τζκτονα. Το Διαςκεπτιριο είναι ςκοτεινό γιατί το ςκοτάδι αυτό ςυμβολίηει το 
Χάοσ από το οποίο προιλκε το μορφικό Είναι τθσ φφςθσ, θ Τάξισ δθλαδι κατά τθν 
τεκτονικι φραςεολογία. Θ διακόςμθςθ του δωματίου, θ οποία αντανακλά τισ 
δθμιουργικζσ δυνάμεισ τθσ φφςθσ, περιλαμβάνει μια καρζκλα και ζνα τραπζηι ςτο 
οποίο επάνω υπάρχουν: ζνασ άρτοσ, ζνα ποτιρι με νερό, δυο αγγεία που περιζχουν 
το ζνα αλάτι και το άλλο κειάφι, μια κλεψφδρα, ζνασ κόκορασ ταριχευμζνοσ ι ςε 
ηωγραφικι απεικόνιςθ, τα προσ γραφι αναγκαία, ζνα αναμμζνο κερί και ζνα 
ανκρϊπινο κρανίο. Οι τοίχοι του είναι βαμμζνοι ςε μαφρο χρϊμα ςτουσ οποίουσ με 
λευκά γράμματα αναγράφονται ςυγκεκριμζνα ρθτά. ( βλ. INDEX ) 
Στο Διαςκεπτιριο ο αμφθτοσ ζχει τθν ευκαιρία και το περικϊριο να υπαναχωριςει 
τθσ απόφαςισ του, να αναλογιςτεί τθν ματαιότθτα τθσ κνθτισ του υπόςταςθσ αλλά 
και όςο περιςςότερο προςθλωμζνοσ είναι ςε αυτό να κατανοιςει εκ των προτζρων 
ότι γίνεται δεκτόσ ςε μια κοινότθτα τθσ οποίασ θ ταυτότθτα, τα ιδεϊδθ και τα προς-
τάγματα κα τον ακολουκοφν εφ όρου ηωισ ακόμα και αν επιλζξει να αποχωριςει 
από τθν ενεργό δραςτθριότθτα. Οι Τζκτονεσ ορίηουν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ μζλθ 
μιασ ιδιαίτερθσ, κλειςτισ, φανταςιακισ κοινότθτασ (Anderson Benedict). Θ φανταςι-
ακι αυτι κοινότθτα ζχει αλλθγορικοφσ δεςμοφσ αίματοσ και όλοι οι Τζκτονεσ 
αποκαλοφνται μεταξφ τουσ Αδελφοί χωρίσ όμωσ να αποδίδονται ςε αυτι τθν 
κοινότθτα τα χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται με το ζκνοσ και τθν πατρίδα. Ζχουν 
ωσ αρχι τον ςεβαςμό τθσ ελευκερίασ, τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςότθτασ και τθν καλλι-
ζργεια τθσ αδελφοςφνθσ μεταξφ των ανκρϊπων. Μζςα από τθν αυτοπραγμάτωςθ 
τουσ, με μζςο τθν ιδανικι τεκτονικι ςυμπεριφορά με όρουσ επιτελεςτικοφσ, δθλαδι 
τθν υποχρζωςθ τουσ να βοθκοφν, να διαφωτίηουν αλλά και να προςτατεφουν 
αλλιλουσ, υποςτθρίηουν ότι εργάηονται ακαταπόνθτα για τον κοινωνικό καλό και 
φζρνουν ςαν παράδειγμα ειλικρινϊν και ζντιμων ανκρϊπων τουσ εαυτοφσ τουσ. 
Από τθν ςτιγμι που κλείνει θ πόρτα και ο μελλοντικόσ Αδελφόσ είναι μζςα ςτον 
Σκοτεινό Κάλαμο ξεκινάει το ταξίδι του ςτο τεκτονικό μονοπάτι Θ είςοδοσ αυτι 
ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ μιασ μακράσ διαδρομισ που ξεκινάει από τθν μφθςθ ςε 
βακμό Μακθτι και περνϊντασ τα επόμενα δυο μυθτικά ςτάδια του Εταίρου και του 
Διδαςκάλου, καταλιγει ςτον 33ο βακμό του Φπατου Μζγα Γενικοφ Επικεωρθτι. 
(Στον 33ο βακμό δεν μυοφνται όλοι, μάλλον ελάχιςτοι ) Οι πλθροφορθτζσ μου 
αναφζρουν ότι θ ςτιγμι ςτο Διαςκεπτιριο είναι ίςωσ θ πρϊτθ πιο κομβικι ςτιγμι 
ςτθν διάρκεια τθσ τεκτονικισ τουσ διαδρομισ. 
Με όρουσ V. Turner, θ μεκοριακότθτα τθσ ςτιγμισ είναι αυτι που ςθματοδοτεί και 
τθν αλλαγι ςτθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα. Στο εικοςάλεπτο που κα βρεκοφν ςτον 
Σκοτεινό Κάλαμο όπου θ αυτοςυγκζντρωςθ τουσ κεωρείται απόλυτο προαπαι-
τοφμενο για τθν ολοκλθρωμζνθ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ, λίγοι ενδεχομζνωσ είναι 
αυτοί που ζχουν πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ κατάςταςθσ. Σε αυτι τθν φάςθ τθσ 
διαδικαςίασ για πρϊτθ φορά ειςζρχονται ςτον Ναό.  



Ζχουν επίςθσ μια πρϊτθ γνϊςθ του τελετουργικοφ που κα ακολουκιςει αλλά όπωσ 
μου είπαν είναι εντελϊσ διαφορετικά τα ςυναιςκιματα που δοκιμάηουν όταν 
γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιςτζσ αυτισ τθσ τελετουργίασ. Ξζρουν επίςθσ, προκατα-
βολικά, ότι κα βρεκοφν ςτον κφριο χϊρο τθσ Στοάσ αλλά όλοι τουσ είχαν τεράςτια 
ανυπομονθςία και περιζργεια για το ποιοι κα είναι οι υπόλοιποι Τζκτονεσ που κα 
βρίςκονταν εκεί. 
Μόλισ θ διακικθ παραδοκεί ςτον Σεβάςμιο, δθλαδι ςτον αρχθγό τθσ Στοάσ, δια-
τάςςεται και θ είςοδοσ του υποψθφίου ςτον Ναό. Ο Ανάδοχοσ δζνει τα μάτια του 
υποψθφίου με ζνα μαφρο πανί, απογυμνϊνει το αριςτερό μζροσ του ςτικουσ του, 
ςθκϊνει ψθλά το δεξί μζροσ από το παντελόνι του και του βάηει μια μαφρθ 
παντόφλα. Στθν ςυνζχεια οδθγείται ςτθν είςοδο του Ναοφ, που κα πρζπει να χτυ-
πιςει τθν πόρτα και να απαντιςει ςτισ εξισ ερωτιςεισ: πωσ λζγεται, τι θλικία ζχει, 
το επάγγελμα του και τθν διεφκυνςθ του και προχωρά θ διαδικαςία τθσ μφθςθσ. 
Ο Τιμολζων Βρατςάνοσ, γράφει ςτο « Βιβλίο τοφ Μακθτοφ » (1953:83)  
« Στουσ πρϊτουσ χρόνουσ του Χριςτιανιςμοφ θ χριςτιανικι μφθςθ εδίδετο ςε τρείσ 
βακμοφσ: 1. Τθσ εξαγνίςεωσ, 2. Τθσ φωτίςεωσ, 3. Τθσ τελειϊςεωσ.  
Οι τρείσ αυτοί βακμοί μποροφν με κάποια ςυνεκδοχι να παραλλθλιςτοφν με τθν 
πρϊτθ τάξθ των τεκτονικϊν Βακμϊν του Συμβολικοφ Τεκτονιςμοφ, όπωσ λοιπόν ο 
βακμόσ εξαγνίςεωσ είναι βακμόσ εξαγνίςεωσ και κακαρμοφ, ζτςι και θ μφθςθ ςε 
βακμό Μακθτοφ με τουσ διάφορουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ προςπακεί να επιτφχει αυτι 
ακριβϊσ τθν κάκαρςθ. Σφμφωνα με τον Α. Γ. Ανδριανόπουλο «δεν είναι απαραίτθτο 
οι μυοφμενοι εισ τα τεκτονικά μυςτιρια να ζχουν εκ των προτζρων αποδεχτεί τασ 
τεκτονικάσ αρχάσ, αλλά να μθν ζχουν ερριηωμζνασ αντικζτουσ αρχάσ και να ζχουν 
προδιάκεςιν να τασ αποδεχτοφν» (1931). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ 
 
Η «μθ» Θρθςκεία του Ελευκεροτεκτονιςμοφ 
Religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive and 
long lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a 
general order of existence. Clifford Geertz. Religion as a cultural system. 
 
Και οι επτά πλθροφορθτζσ μου διατυπϊνουν ρθτά τθν τοποκζτθςθ ότι ο τεκτονις-
μόσ δεν είναι κρθςκεία και ιταν ςχεδόν πιεςτικά εμμονικοί ςτο να γίνουν πειςτικοί. 
Είναι όλοι τουσ Χριςτιανοί Ορκόδοξοι, λιγότερο ι περιςςότερο τυπικόσ ο κακζνασ 
όςον αφορά ςτθν τζλεςθ των κρθςκευτικϊν του κακθκόντων. Ωσ κρθςκεία 
ςφμφωνα με τουσ Morreall και Sonn ( 2013 ) νοείται ζνα πολιτιςμικό ςφςτθμα που 
χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ, πρακτικζσ και ικθ, τόπουσ 
λατρείασ, προφθτείεσ και κεςμικά πρόςωπα, φυςικά και μθ, που ςυνδζουν τουσ 
ανκρϊπουσ με υπερφυςικζσ, άυλεσ, πνευματικζσ δυνάμεισ. Αυτόσ ο οριςμόσ τθσ 
κρθςκείασ, αλλά και άλλεσ παρεμφερείσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, χρθςιμοποιι-
κθκε αρκετζσ φορζσ, κατά τθν διάρκεια των ςυνεντεφξεων, από εμζνα, όταν ικελα 
να αντιτείνω κάτι ςτα λεγόμενά τουσ περί μθ κρθςκείασ του Τεκτονιςμοφ. 
Επιπλζον ςτθν τοποκζτθςι τουσ περί κρθςκείασ, υποςτθρίηουν μετά μανίασ ςχεδόν, 
ότι δεν υφίςταται προςθλυτιςμόσ ςτον τεκτονιςμό και αυτό αναφζρεται και ςτον 
Καταςτατικό Χάρτθ ( άρκρο 2/παρ 7: Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ προςδζχεται άνδρασ 
ελευκζρουσ και χρθςτοικεισ, άνευ διακρίςεωσ φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτοσ ι 



κοινωνικισ τάξθσ, αποβαίνων οφτω πυριν ενϊςεωσ αγακϊν και ενάρετων ανδρϊν, 
εργαηομζνων υπζρ τθσ ευδαιμονίασ τθσ ανκρωπότθτασ. Αποκροφει ωσ αντιτεκτο-
νικόν, πάντα προςθλυτιςμόν ). Ππωσ υποςτθρίηει ο πλθροφορθτισ Β. Γ.  
« Οι τζκτονεσ δεν προςθλυτίηουν γιατί δεν ζχουν κανζνα λόγο να το κάνουν.  
Ο Τεκτονιςμόσ δεν υπόςχεται καμία μετά κάνατο ηωι, οφτε αναπτφςςει εςχατο-
λογικζσ κεωρίεσ. Δεν κα ςου υποςχεκεί ποτζ τθν Σωτθρία τθσ ψυχισ..... » 
Θ ςυγκεκριμζνθ τοποκζτθςθ είναι ςαφισ αλλά ταυτόχρονα αντανακλά μια δεδο-
μζνθ δογματικι κζςθ τθν οποία θ ίδια θ πραγματικότθτα κακιςτά προβλθματικι. 
Μπορεί οι Τζκτονεσ να μθν επιδίδονται ςε ςυςτθματικό «κυνιγι» προςθλυτιςμοφ, 
αλλά παρόλα αυτά όταν κρίνουν ότι ο εκάςτοτε ςυνομιλθτισ τουσ πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ, τον ενθμερϊνουν ότι είναι Τζκτονεσ. Ππωσ αναφζρεται και ςε άλλο 
ςθμείο του κειμζνου, ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ οι άνκρωποι με τουσ οποίουσ ςυνο-
μίλθςα ακολοφκθςαν το τεκτονικό μονοπάτι μετά από προτροπι και αφοφ ενθ-
μερϊκθκαν για αυτό από κάποιο πρόςωπο του οικείου φιλικοφ ι ςυγγενικοφ 
περιβάλλοντοσ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ είναι μάλλον αυτονόθτο ότι οι τρόποι με 
τουσ οποίουσ παρουςιάηεται και προβάλλεται ο Τεκτονιςμόσ δεν μπορεί παρά να 
είναι ςυγκεκαλυμμζνα ι εξόφκαλμα ελκυςτικοί. 
Κανζνασ Τζκτονασ ο οποίοσ βρίςκεται ακόμα ςε ενεργι κατάςταςθ δεν κα 
εκφραηόταν για τον Τεκτονιςμό με μελανά ςχόλια. Μπορεί θ κζςθ του να είναι 
λιγότερο «άχρωμθ» ι ουδζτερθ, αλλά ρθτά αρνθτικι δεν κα είναι. Ζνασ Τζκτονασ ο 
οποίοσ βρίςκεται «εν φπνω» δφςκολα κα επικοινωνοφςε αυτι του τθν ιδιότθτα και 
αν το ζκανε δεν κα ιταν για να πείςει ι για να προςελκφςει τον ςυνομιλθτι του. 
Ππωσ υποςτθρίηει θ Dean (2003) «θ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των υποκειμζνων 
επθρεάηεται από τον χρόνο και τθν απόςταςθ από τα γεγονότα» Για να κζςει 
κάποιοσ τον εαυτό του ανενεργό κα πρζπει να ζχουν υπάρξει δεδομζνα τα οποία 
τον οδιγθςαν ςε αυτι τθν επιλογι και ο αποςταςιοποιθμζνοσ Αδερφόσ κα 
υποςτθρίξει τθν επιλογι του να γίνει μζλοσ τθσ Αδελφότθτασ αλλά κα υποςτθρίξει 
πικανότατα ακόμθ περιςςότερο τθν απόφαςι του να αποχωριςει. Στθν δεφτερθ 
περίπτωςθ, ο πλθροφορθτισ μου, που το διάςτθμα που μιλοφςαμε ζκεςε τον εαυτό 
του εκτόσ, υπεραςπίςτθκε ςκεναρά τθν επιλογι του να αποχωριςει και όταν 
ςυηθτοφςαμε αυτό το κομμάτι τθσ τεκτονικισ του διαδρομισ είχε περάςει ζνα ιδθ 
ςεβαςτό διάςτθμα που είχε πάψει να είναι ενεργόσ. 
Ραρόλα αυτά θ αποκάλυψθ αυτισ τθσ ταυτότθτασ δεν κεωρϊ ότι ςχετίηεται κατ' 
ανάγκθ με πρακτικζσ προςζλκυςθσ νζων μελϊν, αλλά ταυτόχρονα δφναται να μετα-
τραπεί ςε μια τζτοια πρακτικι, λιγότερο ι περιςςότερο άδολθ από τισ αμιγϊσ προ-
ςθλυτιςτικζσ πρακτικζσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ επιλζγει να επικοινω-
νιςει αυτι τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα δεν ςταχυολογοφνται με ςαφινεια και αυτό με 
τθν ςειρά του αφινει αναπάντθτα ερωτιματα για τθν όλθ διαδικαςία.  
Σίγουρα όμωσ ςυνδζονται με τον κακοριςτικό αυτοπροςδιοριςμό του Υποκειμζνου 
ωσ Τζκτονα. 
Οι Τζκτονεσ δεν ορκίηονται αλλά Υπόςχονται. Κεωροφν ότι θ υπόςχεςθ είναι εξίςου 
ςθμαντικι με τον όρκο ο οποίοσ αντανακλά ςυνδθλϊςεισ κρθςκευτικοφ χαρακτιρα. 
Οι υποςχζςεισ αυτζσ δίνονται ςτο όνομα του Μεγάλου Αρχιτζκτονα του Σφμπαντοσ 
(Μ.Α.Τ.Σ.) ςτον οποίο αναγνωρίηουν τον Δθμιουργό του κόςμου, όπωσ και να 
καλείται αυτόσ ςε οποιαδιποτε κρθςκεία. Ο Λ. Βαςίλθσ τζκτονασ 33 ου βακμοφ ςτο 
βιβλίου του «Δια τθν κατάρτιςθν του Μακθτοφ Τζκτονοσ» (1950) αναφζρει κατθγο-
ρθματικά: «Ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι κρθςκεία. Θ κρθςκεία εντζλλεται το πιςτεφςατε 



και κα εννοιςειτε, τα μυςτιρια όμωσ διακθρφςςουν το νοιςατε και κα πιςτεφςθτε 
... Θ Μαςονία δεν επιφυλάςςει οφτε κόλαςιν οφτε άλλθν τινά τιμωρίαν, αλλά απλϊσ 
δεικνφει τθν κφραν τθσ εξόδου του τεκτονικοφ Ναοφ» (θ αυςτθρότερθ ποινι κεω-
ρείται θ οριςτικι διαγραφι ενόσ μζλουσ και θ αμζςωσ επόμενθ είναι θ επιλεκτικι 
παφςθ τθσ ενεργισ του δράςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα) Κεωροφν 
δεδομζνθ τθν αποδοχι τθσ ζννοιασ του Κεοφ και για αυτό τον λόγο δεν γίνεται 
δεκτόσ κανείσ άκεοσ (Κ.Χ.τ Μ.Σ.Ε). 
Ο Α. Γ. Ανδριανόπουλοσ ► υποςτθρίηει ότι « : ... βεβαίωσ ο Τεκτονιςμόσ είναι 
ακεϊςτικόν και ιδεαλιςτικόν ςωματείον» (1931). Πταν ρϊτθςα για τθν ςυγκε-
κριμζνθ διατφπωςθ ζναν από τουσ ςυνομιλθτζσ μου, μου απάντθςε ότι «...είναι 
ςαφισ και κακόλου διφοροφμενθ ! Το ακεϊςτικόσ είναι εδϊ το αντίκετο του α-
ακεϊςτικόσ. Ξζρεισ ότι για να γίνεισ Τζκτονασ είναι αυτονόθτο ότι πιςτεφεισ ςτθν 
φπαρξθ κάποιου Θεοφ» (ΒΓ) Θ τοποκζτθςθ του πλθροφορθτι είναι μιασ μορφισ 
προςωπικι λεκτικι επιβεβαίωςθ του οριςμοφ τθσ κρθςκείασ όπωσ τθν εξζφραςε ο 
Ηιάκασ: «θ κρθςκεία είναι ζνα πολιτιςτικό ςφςτθμα θκϊν ςυμπεριφορϊν, απόψεων 
και κακθμερινϊν πρακτικϊν τα οποία ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ με υπερφυςικά 
φαινόμενα ι οντότθτεσ» ( Ηιάκασ Γρθγόριοσ, 2002 ) 
Στοζσ υπάρχουν ςε κράτθ με διαφορετικι επίςθμθ κρθςκεία και γίνονται δεκτοί 
άντρεσ όλων των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων. Μζςα ςτισ Στοζσ απαγορεφεται ρθτά 
βάςει κανονιςμοφ, οποιαδιποτε ςυηιτθςθ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου όπωσ και 
ςυηθτιςεισ που αφοροφν πολιτικά ηθτιματα κακϊσ κεωρείται ότι λειτουργοφν 
διχαςτικά για τα μζλθ τουσ και δεδομζνου ότι ο τεκτονιςμόσ δεν είναι πολιτικόσ 
οργανιςμόσ, δεν εξυπθρετοφν κάποιο παραγωγικό ςκοπό. Στο «Ρερί Κεοφ και 
Κρθςκείασ Κανόνα του βιβλίου των Συνταγμάτων» του 1812 αναγράφεται ότι 
«οιαδιποτε και αν είναι θ κρθςκεία ι το είδοσ τθσ λατρείασ ενόσ ανκρϊπου, αυτόσ 
δεν αποκλείεται να ειςζλκει εισ το Τάγμα, αρκεί μόνο να πιςτεφει εισ τον Μζγα 
Αρχιτζκτονα του ουρανοφ και τθσ γθσ και να ακολουκεί τουσ ιεροφσ κανόνεσ τθσ 
θκικισ». 
Θ χριςθ τθσ λζξθσ «ιερόσ» μπορεί να οδθγιςει ςε παρερμθνείεσ ςχετικά με τθν 
κρθςκειολογικι διάςταςθ του Τεκτονιςμοφ. Ππωσ ζχουμε αναφζρει ο Μζγασ 
Αρχιτζκτονασ του Σφμπαντοσ είναι ο οριςμόσ του Κεοφ για τουσ απανταχοφ 
Τζκτονεσ. Κεωροφν ότι αυτι είναι θ παγκόςμια ονομαςία του και τα ονόματα 
Αλλάχ, Βοφδασ κλπ ςυνδζονται αποκλειςτικά με τθν γεωγραφικι και γλωςςικι 
διαςπορά των κρθςκειϊν. Ζτςι θ χριςθ του όρου ιερόσ ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ 
κρθςκευτικζσ ςυνδθλϊςεισ αλλά αφορά ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ μαηί και όχι ςτθν μθ - 
κρθςκεία του Τεκτονιςμοφ. 
Στθν τεκτονικι ορολογία θ Στοά είναι Ναόσ και ςε κάποιεσ βακμίδεσ ο Σεβάςμιοσ 
αποκαλείται Αρχιερζασ. Αυτό και πάλι κα μποροφςε να ςυνιςτά επιχείρθμα τθσ 
ρθτορικισ ότι ο Τεκτονιςμόσ είναι κρθςκεία αλλά οι Τζκτονεσ πλθροφορθτζσ μου 
(και οι υπόλοιποι υποκζτω) υποςτθρίηουν ότι θ χριςθ κάποιων όρων δεν γίνεται με 
το κυριολεκτικό και κοινϊσ αποδιδόμενο νόθμα τουσ. Θ χριςθ λζξεων όπωσ Αρχι-
ερζασ είναι προϊόν ιςτορικισ κλθρονομιάσ και δεν κα τίκεται κζμα επαναδια-
πραγμάτευςθσ τθσ. Για τον Durkheim (1917) θ κρθςκεία είναι ζνα ςφςτθμα από 
πιςτεφω και πρακτικζσ άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με ιερά πράγματα που εντάςςουν ςε 
μια ξεχωριςτι και μοναδικι κοινότθτα που αποκαλείται Ναόσ/ Εκκλθςία, όλουσ 
αυτοφσ που τα υιοκετοφν και τα αποδζχονται. Στο Elementary forms of the religious 
life υποςτθρίηει ότι οι κρθςκευτικζσ αναπαραςτάςεισ είναι ςυλλογικζσ αναπαρα-
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ςτάςεισ που εκφράηουν ςυλλογικζσ πεποικιςεισ. Ο Τεκτονιςμόσ αποτελεί μια 
ςυλλογικι πεποίκθςθ, όχι όμωσ ςε μαηικά ευρεία κλίμακα (αν και όπωσ λζει ο ΒΓ με 
γερζσ δόςεισ αυτοςαρκαςμοφ «... εςείσ ηείτε ανάμεςά μασ ! ») και ςφμφωνα με τον 
Καταςτατικό Χάρτθ αυτι είναι φιλοςοφικι και κακόλου κρθςκευτικι. 
Οι Τζκτονεσ κατά κάποιο τρόπο ςτο ςυλλογικό φανταςιακό περιβάλλονται από τισ 
ίδιεσ ςχεδόν ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ που ακολουκοφν και τουσ Εβραίουσ και 
είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ θ ζκφραςθ «Εβραίοι Μαςόνοι». Θ Κακολικι Εκκλθςία 
ευρφτερα αλλά και θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ςτθν Ελλάδα ζχουν ςυμβάλλει τα μζγιςτα 
ςε αυτό. Στθ τεκτονικι βιβλιογραφία αναφζρεται ότι ο Ράπασ Κλιμθσ ΛΒ ςτισ 28 
Απριλίου 1738 καταδίκαςε τθν Μαςονία ωσ κρθςκευτικι αίρεςθ επικίνδυνθ για το 
Κράτοσ. Ο Ράπασ Ρίοσ Η το 1814 καταδικάηει επίςθσ τθν Μαςονία και απειλεί 
βαρφτατεσ ποινζσ για τουσ Τζκτονεσ. Ο Ράπασ Ρίοσ Κ ανάμεςα ςτο 1846-1875 
εξζδωςε οκτϊ εγκυκλίουσ κατά του Τεκτονιςμοφ, τον οποίο και ονόμαςε Συναγωγι 
του Σατανά. Στθν Ελλάδα, το 1898 ο Επίςκοποσ Ρατρϊν Λερόκεοσ εξζδωςε εγκφκλιο 
κατά του Τεκτονιςμοφ και προκάλεςε ςοβαρζσ αντιμαςονικζσ αντιδράςεισ ςε 
Χαλκίδα, Σφρο, Λωάννινα. Στον Βόλο το 1911 ο Μθτροπολίτθσ Δθμθτριάδοσ, είναι 
καταγεγραμμζνο ότι επιτζκθκε εναντίον του γιατροφ Σαράτςθ και τον κατθγοροφςε 
για τθν τεκτονικι του ιδιότθτα. Ρολίτεσ προςπάκθςαν τότε να βάλουν φωτιά ςτθν 
Στοά του Βόλου Αργοναφται. Το 1930 θ Ορκόδοξοσ Επιτροπι που ςυνιλκε ςτο Άγιο 
όροσ χαρακτιριςε τθν Μαςονία «ςφςτθμα αντιχριςτιανικόν και πεπλανθμζνον ». 
Σε αρκετά τεκτονικά εμβλιματα χρθςιμοποιείται το ακρωνφμιο INRI. Σφμφωνα με 
τθν χριςτιανικι ορκόδοξθ παράδοςθ τα αρχικά αυτά ςθμαίνουν Λθςοφσ Ναηωραίοσ 
Βαςιλζυσ Λουδαίων ςτο τυπικό όμωσ μυιςεωσ του 18ου βακμοφ που ο τίτλοσ του 
είναι αυτόσ του Λππότθ οδόςταυρου, αναφζρεται ότι τα αρχικά αυτά ςθμαίνουν: 
Igne Natura Renovatur Integra δθλαδι «Θ φφςθ ολόκλθρθ αναγεννάται δια του 
πυρόσ» Ραρόλα αυτά θ δθμοςιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ακρωνφμιου κατά 
καιροφσ ζχει ξεςθκϊςει κφελλα αντιδράςεων κακϊσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ επι-
χείρθμα για τθν κρθςκευτικι φφςθ του Τεκτονιςμοφ. Τα παραπάνω ιςτορικά ςτοι-
χεία προζρχονται από τθν τεκτονικι βιβλιογραφία και επζλεξα να χρθςιμοποιιςω 
κάποια από αυτά γιατί ωσ γεγονότα καταδεικνφουν, όπωσ υποςτθρίηουν οι 
πλθροφορθτζσ μου, τθν μονομερι «αντιπαλότθτα» κρθςκείασ και Τεκτονιςμοφ. 
Αρκετά τεκτονικά τυπικά ι οργανωτικά χαρακτθριςτικά προςιδιάηουν ςτθν δομι και 
ςτθν οργάνωςθ μιασ οποιαςδιποτε κεςμικισ μορφισ οργάνωςθσ κρθςκείασ, αλλά 
οι Τζκτονεσ διατείνονται ότι αυτό δεν είναι κάτι που απαςχολεί τουσ ίδιουσ αλλά 
περιςςότερο μάλλον απαςχολεί τουσ πολζμιουσ του Τεκτονιςμοφ. « δθλαδι τϊρα 
τι να γίνει ; Να αλλάξουμε εμείσ αυτά που ζχουμε για να μθν γκρινιάηουν οι 
υπόλοιποι ότι τουσ κλζβουμε τθν πρωτοτυπία ; Ασ κακιζρωναν τθν πατζντα» (Γ2). 
Συηθτϊντασ το ςυγκεκριμζνο κζμα με τον Γιϊργο 2 μετά από αυτι τθν απάντθςθ, 
όταν του είπα ότι ςθμαςία ςτθν προκειμζνθ δεν ζχει ποιοσ τα ςκζφτθκε πρϊτοσ 
αλλά οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο Τεκτονιςμόσ κεωρείται κρθςκεία, άλλαξε αμζςωσ 
φφοσ και όψθ ςτο πρόςωπο του « δεν είμαι χριςτιανοπολίτθσ αλλά πθγαίνω ςτθν 
εκκλθςία. Ριςτεφω ςτθν ςταφρωςθ και τθν ανάςταςθ. Μπορεί να ςου φανεί 
αφελζσ αλλά είναι το προςωπικό μου παραμφκι και ο τεκτονιςμόσ δεν μου το 
ςτερεί ςε καμία περίπτωςθ. Αυτό ςου το λζω γιατί αν ζπρεπε να διαλζξω ανά-
μεςα ςτα δφο κα διάλεγα τον Χριςτό αλλά δεν χρειάηεται να κάνω τίποτα τζτοιο». 
Ο ΒΓ όταν το ςυηιτθςα μαηί του ςχεδόν οργίςτθκε «αλικεια ζχω βαρεκεί να το 
ακοφω αυτό.  



Δεν κρφβομαι, το λζω παντοφ ότι είμαι μαςόνοσ και κάκε Κυριακι πθγαίνω ςτθν 
εκκλθςία και νθςτεφω και μεταλαβαίνω. Και δεν ζχω να αποδείξω τίποτα ςε 
κανζναν. Ζτςι ζμακα ςτο ςπίτι μου, όπωσ θ μάνα μου άναβε καντιλι κάκε βράδυ, το 
ίδιο γίνεται και ςτο δικό μου ςπίτι» Θ ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ κα μποροφςε να 
ερμθνευτεί και ωσ μια προςπάκεια νομιμοποίθςθσ τθσ τεκτονικισ ταυτότθτασ ωσ μθ 
αντικετικι με τθν επίςθμθ κρθςκεία. Κακϊσ το γεωγραφικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ 
είναι πόλεισ με δεδομζνο αρικμό (ςχετικά μικρό) κατοίκων, θ ςχζςθ των πολιτις-
μικϊν Υποκειμζνων με τθν κρθςκεία και τθν Εκκλθςία γίνεται πολυςιμαντθ. 
Ρροφανϊσ κανείσ από τουσ πλθροφορθτζσ μου δεν είναι άκεοσ αλλά ςίγουρα οι 
τρείσ από αυτοφσ είναι ενάντιοι ςε κάκε κεςμικά οργανωμζνθ μορφι κρθςκείασ. 
Κεωροφν ότι θ πίςτθ ςτον Κεό και θ επικοινωνία μαηί Του δεν χρειάηεται δια-
μεςολαβθτζσ. Επιπλζον είναι αρκετά επιφυλακτικοί όςον αφορά ςτουσ ανκρϊπουσ 
του Κλιρου και υποςτθρίηουν, χωρίσ όμωσ να είναι ιςοπεδωτικοί ςε αυτό, ότι όπωσ 
ςυμβαίνει παντοφ, ζτςι και ανάμεςα ςε αυτοφσ, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να 
είναι όλοι άξιοι εκπρόςωποι του Κεοφ. Ζνα επαναλαμβανόμενο επιχείρθμα από τθν 
πλευρά των Τεκτόνων για τθν μθ αντικετικι φφςθ κρθςκείασ και Τεκτονιςμοφ είναι 
το γεγονόσ ότι πολλοί πατζρεσ τθσ εκκλθςίασ υπιρξαν Τζκτονεσ και φωτογραφίεσ 
τουσ υπάρχουν ςε βιβλία των Στοϊν και ςε κορνίηεσ ςτον προκάλαμο τουσ. 
Ο ΓΑ κάποιο βράδυ μαηί με τον τότε Σεβάςμιο τθσ Στοάσ ςτθν οποία ανικε και 
ανικει ακόμα, βρζκθκε ςε μια μυςτικι ςυνάντθςθ του Σεβάςμιου και του Μθτρο-
πολίτθ τθσ πόλθσ. Αυτι ζγινε ςε ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου και όλοι οδθγικθκαν εκεί 
από μια παράπλευρθ είςοδο. Δεν μου αποκάλυψε τουσ ακριβείσ λόγουσ αυτισ τθσ 
ςυνάντθςθσ αλλά μου είπε ότι οι δυο άντρεσ ςυνδεόταν με παλιό αδερφικό δεςμό 
(όλοι οι Τζκτονεσ μεταξφ τουσ κεωροφνται Αδερφοί). Πταν τον ρϊτθςα αν αυτό 
ςθμαίνει ότι και ο ςυγκεκριμζνοσ Μθτροπολίτθσ είναι Τζκτονασ μου απάντθςε: 
«...αυτό κα προτιμοφςα να μθν ςου το απαντιςω και δεν κεωρϊ ότι ζχει και 
ιδιαίτερθ ςθμαςία. Μπορϊ να ςου πω όμωσ ότι εκείνο το βράδυ ζνιωςα πολφ 
περιφανοσ γιατί παρακολοφκθςα μια ςυνομιλία γιγάντων. Δυο λαμπρά μυαλά 
που άλλοτε διαφωνοφςαν και άλλοτε ςυμφωνοφςαν απόλυτα. Πλα αυτά ςτισ 
2.30 τθν νφχτα και το πρωί ο ζνασ κα πιγαινε ςτθν Στοά και ο άλλοσ να χτυπιςει 
τθν καμπάνα ςτθν εκκλθςία τρόποσ του λζγειν ! ». 
Αυτό που προκαλεί τθν μεγαλφτερθ εντφπωςθ μετά από τθν περιγραφι αυτοφ του 
περιςτατικοφ είναι όχι ότι ζνασ Τζκτονασ ςυναντάται μυςτικά με ζναν ορκόδοξο 
Λεράρχθ, αλλά ότι ο δεφτεροσ ςυναντάται με τον πρϊτο και μάλιςτα με δεδομζνο 
ότι υπάρχουν ςαφείσ υπόνοιεσ για τθν ζτερθ τεκτονικι ιδιότθτα του Λεράρχθ. 
Συναντικθκαν ςε ουδζτερο ζδαφοσ, οφτε ςτθν Στοά, οφτε ςε χριςτιανικό ναό, 
υποκζτω για λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ μυςτικότθτασ τθσ ςυνάντθςθσ. Στθν πορεία 
τθσ ςυηιτθςθσ ο ςυνομιλθτισ μου δεν κζλθςε να μου αναφζρει αν γνωριηόταν πριν 
αποκτιςουν ο πρϊτοσ τθν ιδιότθτα του Τζκτονα και ο δεφτεροσ του Λεράρχθ. Επίςθσ 
δεν κζλθςε να μου πει το παραμικρό για τα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ, προφανϊσ γιατί 
πιςτεφει ότι αν το ζκανε αυτό κα πρόδιδε τθν εμπιςτοςφνθ που του ζδειξαν. Οι 
Τζκτονεσ δεν απορρίπτουν καμία μορφισ κρθςκεία, αντίκετα όμωσ θ Εκκλθςία, 
επίςθμα καταδικάηει τον Τεκτονιςμό και ςε αυτι τθν περίπτωςθ νομίηω ότι είναι 
ενδιαφζρον να μελετθκεί ο ςυγκεραςμόσ δυο φαινομενικά τόςο διαφορετικϊν 
ταυτοτιτων ςε ζνα και μόνο Υποκείμενο αν υποκζςουμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ Λερά-
ρχθσ ιταν όντωσ Τζκτονασ 



Συνοψίηοντασ κα ζλεγα ότι οι Λόγοι των πλθροφορθτϊν μου ωσ αναφορά ςτθν 
κρθςκεία μποροφν να ςυμπυκνωκοφν ςε ζνα και μόνο ςχεδόν, ρθτορικό για τουσ 
ίδιουσ, ερϊτθμα: Τι ςυνζχει μια κοινωνία ςτθν οποία δεν υπάρχει Κεόσ? Υπό αυτι 
τθν ζννοια ζρχονται πολφ κοντά ςτα ερωτιματα των Ντυρκζμ και Βζμπερ ανάμεςα 
ςτον 19ο και 20ο αιϊνα. (. Αρόν, 2008) Και θ απάντθςθ ςτο παραπάνω ερϊτθμα 
μζςα από τον Τεκτονικό Λόγο είναι ςχεδόν ολοφάνερθ. *7+ 
 
ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΥΗΣΗΣ, ΔΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ 
 
«...καμία βοικεια για τον γιο τθσ χιρασ ;» 
Το πρϊτο από τα κεντρικά επιχειριματα ςτθν ρθτορικι των πολζμιων του 
Τεκτονιςμοφ ωσ κρθςκείασ, είναι θ φπαρξθ μιασ ανϊτερθσ δφναμθσ που ονομάηεται 
Μ.Α.Τ.Σ., άρα όπωσ φαίνεται οι Τζκτονεσ ζχουν ζναν δικό τουσ Κεό. Το δεφτερο 
είναι το γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο κομμάτι από το τεκτονικό τυπικό προςιδιάηει, τόςο 
ςτο τελετουργικό, όςο και όςον αφορά ςτο ςθμειολογικό κομμάτι, ςε αυτό μιασ 
κρθςκείασ. Βάςει αυτισ τθσ ρθτορικισ οι τελετουργίεσ δεν μποροφν παρά να κατ-
ζχουν κομβικό ςθμείο ςε αυτι τθν διαμάχθ. Οι τεκτονικζσ τελετουργίεσ αποτελοφν 
ζνα περίπλοκο ςφςτθμα με απόλυτα κακοριςμζνθ κινθςιολογία, αλλθγορίεσ, ςφμ-
βολα και λόγια. Είναι τρείσ οι βαςικζσ τελετζσ μφθςθσ, αντίςτοιχεσ με τουσ τρείσ 
βακμοφσ του Μακθτι, του Εταίρου και του Διδαςκάλου. 
Για πολφ κόςμο αυτζσ οι τελετουργίεσ περιλαμβάνουν μαγικζσ πρακτικζσ κάτι που 
καταδεικνφει ζνα από τα χκόνια πρόςωπα του Τεκτονιςμοφ και τθν αντίκεςθ του με 
τθν Ορκόδοξθ κρθςκεία και τθν εκκλθςία. Για τθν Mary Douglas (1996) θ εκκλθςια-
ςτικι και θ μαγικι ςυμπεριφορά ζχουν ζνα κοινό χαρακτθριςτικό: «είναι εκφράςεισ 
τελετουργι-ςμοφ» (ritualism) και ςχετίηονται με τθν ςωςτι διαχείριςθ ςυμβόλων και 
τθν άρκρωςθ των ςωςτϊν λζξεων ςτθν ςωςτι ςειρά. Θ εκκλθςία και οι «μαγικζσ» 
τελετουργίεσ εντζλει δεν αποτελοφν και τόςο ξεκάκαρα ξεχωριςτά πεδία, κακϊσ 
υφίςταται μια ςαφισ ςφγκλιςθ ςε επίπεδο λειτουργιϊν, ςυμβολολογίασ αλλά και 
ςτθν τζλεςθ ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν προκειμζνου θ τελετουργικι πράξθ να είναι 
επιτυχισ. Κανείσ από τουσ πλθροφορθτζσ μου δεν άφθςε τθν παραμικρι υπόνοια 
για «μαγικζσ» τελετουργίεσ. Σε αντίκεςθ με τθν Εκκλθςία που αποδζχεται και πις-
τεφει ςτα καφματα, είτε αυτά αφοροφν ςτθν ίαςθ ανκρϊπινου ςϊματοσ είτε ζχουν 
ωσ ςτόχο παρεμβάςεισ ςτα μετεωρολογικά φαινόμενα πχ λιτανείεσ για τθν πρό-
κλθςθ βροχισ. Ο Michael Sinding (2002) λζει ότι ωσ αλλθγορία, μζςα από μια ευρφ-
τερθ λογικι, ορίηεται θ μεταφορά νοιματοσ μζςα από ςυμβολικζσ λζξεισ, φιγοφρεσ 
και πρακτικζσ. Οι Τζκτονεσ κεωροφν ότι οι δικζσ τουσ τελετουργίεσ δεν ζχουν το 
παραμικρό ςτοιχείο μαγείασ. Είναι «μαγικζσ» με τθν αλλθγορικι ζννοια του όρου. 
Με αυτό δεν κζλω να αποδείξω αν υπάρχουν ςυνάφειεσ μεταξφ του Τεκτονιςμοφ 
και τθσ κρθςκείασ το οποίο και αποτελεί ξεχωριςτό αντικείμενο μελζτθσ, αλλά δεν 
νομίηω ότι το ζνα λειτουργεί αποτρεπτικά για τθν ταυτόχρονθ εφαρμογι του άλλου  
από τα δρϊντα Υποκείμενα. 
Μετά τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου να ακολουκιςει τον Τεκτονι-
ςμό και με τθν είςοδο του ςτον Σκοτεινό Κάλαμο, ξεκινάει θ διαδρομι του Υπο-
κειμζνου ςτο Τεκτονικό Μονοπάτι ( όπωσ μου είπε αρκετζσ φορζσ ζνασ από τουσ 
πλθροφορθτζσ μου περιγράφοντασ μου τθν ανζλιξθ του ςτθν τεκτονικι ιεραρχία ). 
Θ είςοδοσ αυτι ςθματοδοτεί μια πορεία γνϊςθσ και αυτοβελτίωςθσ και είναι θ 
πρϊτθ ςχεδόν «μαγικι» επαφι με τθν Στοά.  



Ο Γιϊργοσ3 λζει «...είναι τόςο υποβλθτικι θ ςτιγμι που χάνεςαι, χάνεισ τον εαυτό 
ςου». Ο Γιϊργοσ 2 είπε μάλλον το ίδιο πράγμα με διαφορετικι διατφπωςθ «νομίηω 
ότι κάποια ςτιγμι ζτρεμα και ταυτόχρονα ζνιωκα τόςο δυνατόσ ...). 
Ο Φουκϊ όριςε ωσ ετεροτοπίεσ ι ετεροτοπικοφσ χϊρουσ τουσ πραγματικοφσ φυςι-
κοφσ ι πνευματικοφσ χϊρουσ που λειτουργοφν ωσ χϊροι ετερότθτασ παράλλθλα με 
τουσ υπάρχοντεσ τόπουσ. Οι Στοζσ ςφμφωνα με τον παραπάνω οριςμό μποροφν να 
κεωρθκοφν ετεροτοπικοί χϊροι. Επιπλζον μια Στοά ι όπωσ με διόρκωςαν επανει-
λθμμζνα οι πλθροφορθτζσ μου ζνασ Ναόσ και πάλι με άξονα τον Φουκϊ, δεν είναι 
ζνασ χϊροσ ελεφκερα προςπελάςιμοσ. Ο εςωτερικόσ διάκοςμοσ των Στοϊν περιλα-
μβάνει και αναπαραςτάςεισ του Σφμπαντοσ, αςτεριςμοφσ. Κα μποροφςαν να ορι-
ςτοφν ωσ εςωτερικοί χϊροι φανταςμαγορίασ για τα Υποκείμενα που δροφνε εντόσ. 
Ο W. Benjamin ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα περιζγραψε το Υποκείμενο ςε ςυνάρτθςθ 
με τθν φανταςμαγορία του εςωτερικοφ χϊρου ωσ εξισ: «... από αυτό προκφπτει ότι 
θ φανταςμαγορία του εςωτερικοφ χϊρου, για το ιδιωτικό άτομο αναπαριςτά το 
ςφμπαν. Στον εςωτερικό χϊρο φζρνει κοντά απομακρυςμζνουσ τόπουσ.. Το ςαλόνι 
του γίνεται κζατρο του κόςμου» Το ςαλόνι του Benjamin μεταφράηεται ςτο παρόν 
ωσ το εςωτερικό τθσ Στοάσ. Είναι ο τόποσ ςφνδεςθσ παρόντοσ και παρελκόντοσ με 
αζναεσ ςυνδζςεισ και ζνα μικρό ςυμβολικό ςφμπαν που θ φανταςμαγορία του ενι-
ςχφεται από τουσ κίονεσ, τισ τοιχογραφίεσ, τον χαμθλό φωτιςμό κλπ. Επιπλζον και 
ενιςχυτικά ωσ προσ τα παραπάνω είναι ζνασ χϊροσ που για να επιτραπεί θ είςοδοσ 
ςε αυτόν χρειάηεται είτε μια ειδικι άδεια, είτε μια ςυγκεκριμζνθ ιεροτελεςτία. 
Θ άδεια που ςου δίνει το ελευκζρασ είναι θ αποδοχι τθσ αίτθςθσ και θ ιεροτελεςτία 
είναι θ πρϊτθ τελετι μφθςθσ ςε βακμό Μακθτι. Στθν πορεία τθσ ζρευνασ διαπίς-
τωςα ότι οι εμπειρίεσ όλων των πλθροφορθτϊν μου από τθν αίτθςθ ειςδοχισ ςτθν 
Στοά είναι μοναδικζσ και διαφορετικζσ ταυτόχρονα χωρίσ θ διαφορετικότθτα να ςυ-
νιςτά αντιπαλότθτα αλλά να ςχετίηεται με τισ προςλαμβάνουςεσ του Υποκειμζνου. 
Πλοι τουσ είχαν ανυπομονθςία και ςχεδόν μια αίςκθςθ άγχουσ για τον αν κα γίνουν 
αποδεκτοί (...όταν ζκανα τθν αίτθςθ ιμουν τριάντα χρονϊν. Και όμωσ ζτρεμα 
όπωσ όταν περίμενα τα αποτελζςματα των πανελλθνίων Γ.Α. ) αλλά ταυτόχρονα ο 
κακζνασ το βίωνε με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό.  
Ο κάκε υποψιφιοσ προσ μφθςθ μζχρι εκείνθ τθν ςτιγμι κεωρεί ότι ζχει μια ταυτό-
τθτα και ζνα κανονιςτικό πλαίςιο ςε επίπεδο ιδεολογίασ και κοινωνικϊν πεποι-
κιςεων που του επιτρζπει να ορίηει τθν ηωι του με όρουσ αςφάλειασ και προγραμ-
ματιςμοφ. 
Ρλθςιάηοντασ θ ϊρα τθσ τελετουργίασ το πλαίςιο ανατρζπεται και το άτομο 
βρίςκεται ςτον ςυμβολικό χϊρο του « between and betwixt » (Turner, 1967), ανά-
μεςα ςτο «ςτο ρθτό και το άρρθτο, τον λόγο και τθν ςιωπι, τθν κοινωνία και το 
άτομο, το μυςτικό και το φανερό...» (Βζικου, 1998) και καλείται να επαναδια-
πραγματευτεί τον Εαυτό του. Αυτό γίνεται ςε ζναν χρόνο που κινείται μζςα ςε ζνα 
ετεροτοπικό περιβάλλον, ο χρόνοσ τθσ κακθμερινότθτασ διακόπτεται και τα Υποκεί-
μενα μεταμορφϊνονται, ντφνονται με ποδιζσ, μάςκεσ και κρατάνε ξίφθ και ςφφρεσ. 
Οι ςτιγμζσ τθσ μεκοριακότθτασ είναι από τισ πλζον ςθμαντικζσ για τισ τεκτονικζσ 
τελετουργίεσ και βάςει του τυπικοφ παρατείνονται ιδιαίτερα. Πταν το Υποκείμενο 
βρίςκεται ςε μια τζτοια φάςθ και δεδομζνθσ τθσ ανυπομονθςίασ για το επόμενο 
ςτάδιο, ςφμφωνα με τθν τεκτονικι βιβλιογραφία, απεκδφει ακόμα περιςςότερο 
από πάνω του τθν προθγοφμενθ του ταυτότθτα.  
Μζςα ςτουσ Ναοφσ αναπτφςςεται μια ρθτορικι ενάντια ςτθν « μθ ταυτότθτα »  



( Σταυρίδθσ 2010 ), ςτθν προκειμζνθ τθν μθ τεκτονικι ταυτότθτα και τα άτομα 
διεκδικοφν να γίνουν φορείσ μια νζασ επιπλζον υποκειμενικότθτασ. 
Θ κάκε τελετι μφθςθσ ξεχωριςτά αλλά και οι τρείσ ςαν ςφνολο αποτελοφν διαβα-
τιριεσ τελετουργίεσ ( rites de passage ). Ο Van Gennep (1901) επινόθςε τον όρο rite 
de passage ο οποίοσ διακρίνει τθ κάκε τελετουργία με τα τρία ςτάδια, του απο-
χωριςμοφ, τθσ περικωριοποίθςθσ και τθσ επανζνταξθσ. Ο Turner (1967) ακολοφ-
κθςε αυτό το ςχιμα αλλά πρόςκεςε τισ ζννοιεσ liminality και communitas. 
 Ρράγματι το πρϊτο ςτάδιο είναι ο χωριςμόσ του ατόμου από τθν κοινότθτα ςτθν 
οποία ανικε μζχρι πρότινοσ, μζςω τθσ ειςόδου ςτον Διαςκεπτιριο, ςτθν ςυνζχεια 
το άτομο περνά μια μεταβατικι φάςθ δοκιμαςίασ, τθν οριακότθτα ι liminality, κατά 
τθν διάρκεια τθσ οποίασ βιϊνει ζναν ςυμβολικό κάνατο κακϊσ δεν ανικει πλζον 
ςτθν κοινότθτα ςτθν οποία ανικε αλλά και δεν ζχει ενταχκεί ωσ μζλοσ ςτθν νζα 
ςυλλογικότθτα που τον περιμζνει. Βρίςκεται ςε μια φάςθ αντιδομισ που του 
επιτρζπει να επιςτρζψει ςτθν κοινότθτα με ζνα νζο status. Το τρίτο και τελευταίο 
ςτάδιο περιλαμβάνει αυτι ακριβϊσ τθν επανζνταξθ ςε μια δομθμζνθ κοινότθτα ςτα 
πλαίςια τθσ οποίασ ζχει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ και γνωρίηει ότι πρζπει να 
φζρεται και να ςυμπεριφζρεται με νζουσ κανόνεσ και νόρμεσ. 
Θ πρϊτθ τελετουργία είναι αυτι που ειςάγει τουσ νεοφερμζνουσ ςτθν Στοά και 
γίνονται Μακθτζσ. Ο Δόκιμοσ μόλισ ειςζρχεται ςτον κφριο χϊρο τθσ Στοάσ φοράει 
ζνα λευκό πουκάμιςο, ζχει το αριςτερό ςτικοσ γυμνό και τα μάτια δεμζνα. Φοράει 
επίςθσ το περίηωμα (ποδιά) το οποίο είναι λευκό γιατί ςτο Υποκείμενο δεν ζχει 
εγγραφεί τίποτα τεκτονικό. Θ διαδικαςία τθσ μφθςθσ ξεκινάει με τον Δόκιμο να 
επαναλαμβάνει τρείσ φορζσ: «Αμφθτοσ ηθτϊν να γίνει Τζκτων» και λιγει με τθν 
Επίςθμθ Διαβεβαίωςθ (Υπόςχεςθ) ότι κα τιμά και κα ςζβεται εςαεί τθ Τεκτονικι 
του ιδιότθτα και τα ςτάδια τθσ είναι όπωσ ακριβϊσ τα όριςε ο van Gennep. 
Θ μφθςθ ςε βακμό Μακθτι είναι θ πρϊτθ ςτθν οποία ςυμμετζχει ζνασ Τζκτονασ και 
είναι αυτι κυρίωσ που επαν-ερχόταν ςε κάκε ςυηιτθςθ « ο Μακθτισ είναι εςαεί ςε 
μια διαδικαςία γνϊςθσ και διαλεκτικισ. Δεν βαλτϊνει. Εγϊ πάντωσ ζτςι κζλω να 
είμαι Γ.Α.). Θ μεταμόρφωςθ και θ επεξεργαςία του Εαυτοφ με νζουσ τεκτονικοφσ 
όρουσ είναι μια διαδικαςία τθν οποία τα προσ μελζτθ άτομα υφίςτανται περις-
ςότερο ι λιγότερο ςυνειδθτά (...προςπάκθςα να με ςκζφτομαι ωσ ακατζργαςτθ 
πζτρα. Ξζρεισ. ςαν τουσ πιτςιρικάδεσ που κα αλλάξουν τον κόςμο Γ.Α) // (...ειλι-
κρινά δεν ξζρω αν αλλάηει κάτι ι όχι. Νομίηω όχι. μακαίνεισ πράγματα, ςκζφτε-
ςαι πιο ολοκλθρωμζνα αλλά είναι να το ζχεισ και λίγο μζςα ςου αυτό. Μθν νομί-
ηεισ ότι είμαςτε τίποτα φωςτιρεσ ΝΜ). Αυτι θ μεταμόρφωςθ εγγράφεται ςτα Υπο-
κείμενα με τθν μορφι τθσ νζασ τουσ ιδιότθτασ με όλα τα ςυςτατικά ςτοιχεία αυτισ 
Τα Τεκτονικά Υποκείμενα, χωρίσ να λάβουμε υπ όψιν ποιόν χαρακτθριςμό αποδζ-
χονται, αυτόν του άριςτου ι του ξεχωριςτοφ, πιςτεφουν ότι μετζχουν μιασ δια-
δικαςίασ που τουσ επιτρζπει, με τθν ζνταξθ τουσ ςτθν Αδελφότθτα, να διαφζρουν 
από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται ςτθν κακ-
θμερινότθτα τουσ. Σε αυτό το ςθμείο επανζρχεται το ηιτθμα τθσ αλλθγορικισ 
αίςκθςθσ τθσ εξουςίασ κακϊσ θ εξουςία του τεκτονιςμοφ ενζχει και μια ευρφτερθ 
δυναμικι και μζςω αυτισ διαμορφϊνονται κοινωνικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε άτομα 
που ηουν ςε μεν ςτθν ίδια ευρφτερθ κοινότθτα αλλά ςε διαφορετικά ςχθματο-
ποιθμζνεσ κατθγορίεσ. Σε αυτά τα αρχικά ςτάδια δεν ζχουν μια ρθτι απάντθςθ ωσ 
αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά που ςυνιςτοφν αυτι τθν διαφορετικότθτα αλλά είναι  
προφανζσ ότι επιδιϊκουν να τθν τονίηουν.  



Κοινωνία Αρίςτων ι αλλιϊσ «ξεχωριςτά» Υποκείμενα 
 
(... νιϊκω άριςτοσ και δεν ςου το κρφβω. Πχι με τθν ζννοια του καλφτερου αλλά  
του πιο ολοκλθρωμζνου γιατί γνωρίηω πράγματα που οι πολλοί δεν ξζρουν. ΒΓ ) 
Θ εξζταςθ του τεκτονιςμοφ ωσ φορζα εξουςίασ και θ αποτφπωςθ αυτισ τθσ 
εξουςίασ ςτο τεκτονικό Υποκείμενο αποτελεί κεντρικό αναλυτικό ηιτθμα. Για τον 
Foucault (2002): «θ γνϊςθ είναι δφναμθ και μάλιςτα θ γνϊςθ που άπτεται ενόσ 
αντικειμζνου, επιτρζπει τθν εξουςία επί του αντικειμζνου». Θ γνϊςθ επί του ςυγ-
κεκριμζνου αντικειμζνου δφςκολα επιτυγχάνεται, πικανότατα μόνο ςτουσ ανϊ-
τερουσ βακμοφσ, αλλά ο πλθροφορθτισ μου, που ανικει ςε αυτοφσ τουσ βακμοφσ, 
κεωρεί ότι θ απόλυτθ γνϊςθ επί του Τεκτονιςμοφ είναι απλά μια ουτοπία και  
«ίςωσ και αυτό να είναι κομμάτι τθσ γοθτείασ του κακϊσ είςαι μονίμωσ ςε μια 
κατάςταςθ εγριγορςθσ». 
Μζςα από όλεσ τισ ςυηθτιςεισ με τουσ πλθροφορθτζσ μου, θ αίςκθςθ που ζχω 
αποκομίςει, χωρίσ όμωσ να μου το ζχουν διατυπϊςει ρθτά, είναι το γεγονόσ ότι θ 
γνϊςθ και θ ιεραρχία είναι δφο πράγματα άρρθτα δεμζνα ςτον Τεκτονιςμό. 
Ανεβαίνοντασ κάποιοσ ςτθν Τεκτονικι ιεραρχία γίνεται κοινωνόσ περιςςότερων 
γνϊςεων και «μυςτικϊν» που ςχετίηονται με τθν φιλοςοφία και τισ τελετουργίεσ 
του. Ζνα πρϊτο ςκαλοπάτι για αυτό αποτελοφν τα Φιλοςοφικά εργαςτιρια ςτα 
οποία μπορεί να μυθκεί κάποιοσ ο οποίοσ ζχει ιδθ γίνει Διδάςκαλοσ. 
Θ εξουςία του τεκτονιςμοφ ζχει διπλι υπόςταςθ, είναι ατομικι κακϊσ αςκείται 
ξεχωριςτά από το κάκε Υποκείμενο μζςα από τθν δράςθ του και τισ κακθμερινζσ 
του πρακτικζσ και κοινωνικι αφοφ ζνα μεγαλφτερο ςφνολο ανκρϊπων δφναται να 
φζρει τθν τεκτονικι ταυτότθτα. Ραρόλα αυτά ακόμα και θ μερικι ι ςταδιακά απο-
κτοφμενθ γνϊςθ για τουσ ίδιουσ τουσ Τζκτονεσ ςυνιςτά γνϊςθ που μεταφράηεται ςε 
μια μορφι ιδιαιτερότθτασ και δφναμθσ. «... Αν ςτουσ Μαςόνουσ δεν άνθκαν ο 
Βολταίροσ, ο Μπετόβεν, όλοι οι βαςιλιάδεσ τθσ Αγγλίασ με τθν ςειρά, όπωσ και ο 
ςθμερινόσ Κάρολοσ, ο Βενιαμίν Φραγκλίνοσ κλπ.... Θεωρείσ ότι ςιμερα κα μπορ-
οφςαμε να μιλάμε για Μαςονία ι ότι κα υπιρχαν Στοζσ ; Δεν λζω ότι είναι καλό ι 
κακό αλλά απλϊσ αναγκαίο. ΒΓ». 
Αυτι τθν ιδιαιτερότθτα και τθν δφναμθ, οι Τζκτονεσ, τθν αποκτοφν ωσ μζλθ μιασ 
αδελφότθτασ με ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ ωσ αναφορά ςτθν υποδοχι νζων μελϊν, 
εςωτερικι ςυνοχι και δόςεισ εξωτερικοφ prestige και όλα τα παραπάνω για τουσ 
Shore and Nugent (2002) είναι τα τρία πλζον εμφατικά χαρακτθριςτικά του 
ελιτιςμοφ. Θ παραπάνω φράςθ του πλθροφορθτι μου αναδεικνφει τθν κοινωνικι 
καταλλθλότθτα ωσ απαιτοφμενο τεκτονικό χαρακτθριςτικό αλλά νομίηω ότι αυτό 
ςχετίηεται με μια μορφισ νομιμοποιθτικι ανάγκθ να ανάγουν τθν «καταγωγι» τουσ 
ςε προγόνουσ με ςχεδόν «μυκικά» χαρακτθριςτικά. 
Θ ζνταξθ ςε μια αδελφότθτα ςτο ςυλλογικό φανταςιακό μεταφράηεται ωσ μια 
κλειςτι κοινωνία ςτθν οποία λίγοι, ενδεχομζνωσ εκλεκτοί, ζχουν πρόςβαςθ. .  
«...ασ μθν γελιόμαςτε, είμαι Μαςόνοσ και καμαρϊνω που είμαι. Και είμαι μαηί με 
ανκρϊπουσ μορφωμζνουσ και ςπουδαγμζνουσ, όχι τίποτα τυχαίουσ και μπορϊ να 
τουσ αποκαλϊ Αδελφοφσ. Ξζρεισ πόςοι κζλουν να ζρκουν ςε εμάσ αλλά δεν. .; Εμ 
ρε φίλε τα ζχεισ κάνει ςκατά ςτθν δουλειά και ςτθν οικογζνεια και κεσ να ζρκεισ 
ςε εμάσ για να πάρεισ τα πάνω ςου ; Δεν γίνονται αυτά.» ( ΒΓ.) Σε αυτιν τθν 
μυςτικι κοινότθτα υπάρχουν μυςτικά τα οποία δεν πρζπει ποτζ να αποκαλυφκοφν 
και κεωρθτικά τα μζλθ τθσ ζχουν δικαιϊματα, προνόμια και διαςυνδζςεισ από τα 



οποία αποκλείονται οι μθ μυθμζνοι. Θ κοινι πίςτθ ςτα τεκτονικά ιδεϊδθ και τα 
μυςτικά που μοιράηονται οι Αδελφοί μεταξφ τουσ είναι ζνασ από τουσ πυρινεσ που 
ςυντελοφν ςτθν διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ ομάδασ. Θ χριςθ τθσ λζξθσ «τυχαίοσ» 
ςυμπυκνϊνει όλα τα μθ ελιτίςτικα χαρακτθριςτικά που διακζτει ζνασ μθ Τζκτονασ 
και λειτουργεί ιςοπεδωτικά. Μζςα από τισ ςυηθτιςεισ με τουσ υπόλοιπουσ όμωσ, 
ζγινε εμφανζσ ότι δεν ζχουν όλοι τθν ίδια άποψθ. 
Οι πζντε από τουσ επτά πλθροφορθτζσ μου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δυο 
που βρίςκονται «εν φπνω», δεν κεωροφν ότι ανικουν ςε κάποια ξεχωριςτι 
κοινότθτα, απλά είναι μζλθ μιασ ακόμα κοινότθτασ από τισ πολλζσ που υπάρχουν 
ανά τον κόςμο και αυτό τουσ προςδίδει μια επιπλζον, ςθμαντικι ομολογουμζνωσ 
για αυτοφσ ταυτότθτα αλλά όχι αυτι του άριςτου. Αντίκετα οι άλλοι δφο μίλθςαν 
για κοινωνία «αρίςτων» ςτθν οποία δεν είναι μζλθ, αυτοί που δεν καλφπτουν τισ 
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για να γίνουν μζλθ. Και ςε αυτό το ςθμείο, όπωσ κα 
δοφμε και παρακάτω, ο λόγοσ τουσ γίνεται αντιφατικόσ. 
Με όρουσ αυτοαναπαράςταςθσ, μζςω του λόγου τουσ, οι Τζκτονεσ, προβάλλουν 
διαφορετικά τον εαυτό τουσ ο κακζνασ. Αυτοί που μίλθςαν για κοινωνία «αρίςτων» 
ςυνόδευαν αυτι τθν αφιγθςθ με διαφορετικι γλϊςςα του ςϊματοσ από τουσ 
άλλουσ δφο που διαφωνοφςαν με αυτι τθν κζςθ. Οι κινιςεισ των χεριϊν τουσ ιταν 
πολφ ζντονεσ και ςε μεγάλθ ζκταςθ, το βλζμμα κάπου ανάμεςα ςε εμζνα και το 
κενό και αποςταςιοποιθμζνο από τον χϊρο που βριςκόμαςταν, το κεφάλι ψθλά και 
το πθγοφνι ςαφϊσ προτεταμζνο. Το ςϊμα καταλαμβάνει εξζχουςα κζςθ ςε όλθ 
αυτι τθν διενζργεια. Για τον Φουκϊ το ςϊμα είναι θ επιφάνεια πάνω ςτθν οποία 
αρκρϊνονται μθνφματα εξουςίασ με τον πιο ςαφι τρόπο ( Frykman, 1997 ). 
Πταν ρϊτθςα τουσ πλθροφορθτζσ μου αν οι Στοζσ ςτισ οποίεσ υπάγονται ζχουν 
μζλθ άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ιταν όλοι τουσ αρνθτικοί. (... δεν είμαςτε ρατςιςτζσ, 
δεν ζχουμε απορρίψει κάποιον επειδι δεν μποροφςε να περπατιςει, αλλά δεν 
ζχει κάνει αίτθςθ και κάποιοσ που δεν μποροφςε να περπατιςει ΓΜ)). Κανείσ τουσ 
όμωσ δεν απάντθςε με ςαφινεια αν κα μποροφςε ζνα άτομο το οποίο είχε χάςει 
τθν αίςκθςθ τθσ όραςθσ για παράδειγμα να παρακολουκιςει τισ εργαςίεσ τθσ 
Στοάσ. Ειδικά ο ΧΧ όταν τον ρϊτθςα για τθν απϊλεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ αίςκθςθσ 
μου απάντθςε αμιχανα και λίγο δεικτικά ότι «αυτι είναι μια ερϊτθςθ παγίδα». 
Νομίηω ότι θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ χαρακτθρίςτθκε παγίδα επειδι κεϊρθςε ότι 
ενδεχομζνωσ εγϊ να ιμουν αρνθτικά προκατειλθμμζνθ για τθν απάντθςθ. Του 
διευκρίνιςα ότι δεν πρόκειται ςε καμία περίπτωςθ να κρίνω όποια απάντθςθ και να 
μου δϊςει αλλά και πάλι αρνικθκε να γίνει πιο ςαφισ. 
Θ Ν. Σερεμετάκθ (1997) υποςτθρίηει ότι «ςτθν ςθμερινι εποχι παρατθρείται μια 
διαίρεςθ των αιςκιςεων ςε διακριτζσ περιοχζσ και μια ταυτόχρονθ ιεράρχθςθ των 
αιςκιςεων όπωσ για παράδειγμα θ όραςθ που κατζχει προνομιακό ρόλο» Τα 
ιςχυρότερα ερεκίςματα που δζχεται ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ είναι πρωτίςτωσ τα 
οπτικά και ζπονται τα υπόλοιπα. Για τουσ Τζκτονεσ θ «μαγεία» του Τεκτονιςμοφ 
αλλά και θ βάςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ φιλοςοφίασ του ζγκειται ςτο «βλζπω και 
ακοφω». Θ όραςθ τοποκετείται ιεραρχικά και πάλι ανϊτερθ των υπολοίπων 
αιςκιςεων. Υποκζτω ότι μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ (με βάςθ τα ςυμφραηόμενα 
αλλά και τισ ςιωπζσ των πλθροφορθτϊν ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ) κα είχε θ απόρριψθ 
μιασ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ με τθν ςαφι και πικανότατα ξεκάκαρθ δικαιολογία ότι 
εάν κάποιοσ είναι τυφλόσ πωσ κα μπορζςει να μεταλαμπαδευτεί ςε αυτόν θ δφναμθ 
των ςυμβόλων και των υπόλοιπων αναπαραςτάςεων που είναι αναγκαία για τισ 



εργαςίεσ ςτισ Στοζσ. Εφόςον πρόκειται για πράγματα που δεν βλζπει, προφανϊσ 
κάκε περιγραφι τουσ κα τα «μείωνε» και κα υςτεροφςε ςε ακρίβεια. 
Στον λόγο των πλθροφορθτϊν που κεωροφςαν εαυτοφσ άριςτουσ, δεν υπιρχε 
αμθχανία και ςιωπζσ ( Winter J ) και οι δφο, ειδικά ςε αυτό το ςθμείο, δεν ζκαναν 
καμία παφςθ. Πταν τουσ ρϊτθςα τι εννοοφν με τον όρο άριςτοσ οι απαντιςεισ τουσ 
ςυνζκλιναν ςτο ότι αναφζρονται ςε ανκρϊπουσ που είναι ιδιαίτερα εφρωςτοι οικο-
νομικά, γόνοι «παλαιϊν» οικογενειϊν, επιτυχθμζνοι επαγγελματικά και οικογε-
νειακά, με μόρφωςθ ευκζωσ ανάλογθ με τα πτυχία ποφ ζχει ο κακζνασ από αυτοφσ. 
Οι δφο πλθροφορθτζσ μου που υποςτιριξαν ότι πόρρω απζχει ο Τεκτονιςμόσ από 
μια «κοινωνία αρίςτων» μιλοφςαν με πιο αργό ρυκμό, είχαν πολφ πιο ιπιεσ 
κινιςεισ ςτα χζρια τουσ και το βλζμμα ςτραμμζνο επάνω μου  
(« δεν υπάρχουν άριςτοι Ελζνθ ... ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οι κοινωνίεσ και οι 
ανάγκεσ τουσ αλλάηουν. Το τρίπτυχο γιατρόσ, μθχανικόσ και δικθγόροσ δεν που-
λάει πια. Στθν Στοά μου υπάρχει ζνασ πλακατηισ, δθμόςιοι υπάλλθλοι, ζνασ κρεο-
πϊλθσ.. Δθλαδι τι ; Αυτοί είναι από άλλο κόςμο ι τουσ κόβει λιγότερο ; » Α. Γ.)  
Λζγοντασ ότι οι κοινωνίεσ αλλάηουν ο ΑΓ εννοεί ότι δεν ηοφμε πια ςτθν εποχι του 
Μπετόβεν ι του Βολταίρου και υφίςτανται μεταςχθματιςμοί αξιϊν και ιδεολογιϊν. 
Υποςτθρίηει ότι όλοι ζγιναν Τζκτονεσ για να καλφψουν μια ςειρά από κοινζσ αλλά 
και ξεχωριςτζσ ανάγκεσ (.. Ρολλοί από εμάσ κάνουν δουλειζσ που δεν τουσ 
ευχαριςτοφν και μπορεί να ηουν ηωζσ που δεν τουσ αρζςουν και αναηθτοφν ςτον 
τεκτονιςμό μια μαγικότθτα και μια μαγικι διζξοδο ») Θ μαγικότθτα δεν ςυνδζεται 
από τον πλθροφορθτι μου με οποιαςδιποτε μορφισ ανωτερότθτα αλλά αναφζ-
ρεται ωσ ζννοια που δίνει μια διαφορετικι απόχρωςθ ςτθν κακθμερινότθτα. 
Ο Καςτοριάδθσ πίςτευε ότι οι μφκοι τθσ εκάςτοτε κοινωνίασ, τα φανταςιακά τθσ 
νοιματα, είναι αυτό ποφ τθσ δίνει ςυνοχι, θ βάςθ όλων των υπολοίπων. Ζχω τθν 
αίςκθςθ λοιπόν ότι, οι Τζκτονεσ αυτισ τθσ φιλοςοφίασ, που είναι οπαδοί τθσ 
«κοινωνίασ αρίςτων», αναηθτοφν αφενόσ τθν διζξοδο από μια ιςοπεδωτικι κακθμε-
ρινότθτα και αφετζρου μια ταυτότθτα που να τουσ προςδίδει το κφροσ που θ ίδια 
κακθμερινότθτα τουσ αφαιρεί. Ο λόγοσ τουσ βρίκει από χαρακτθριςτικά μιασ πεπε-
ραςμζνθσ ρετρό γλϊςςασ (.. παλιά οι Μακθτζσ είχαν δζοσ, τϊρα μόνο ανυπομο-
νθςία ΒΓ»/« Εεεε τϊρα ασ μθν γελιόμαςτε άλλθ αιςκθτικι ζχει ζνασ μορφω-
μζνοσ» ΒΓ/ «..άλλεσ ομιλίεσ ακοφγαμε παλιά ΝΜ) Συηθτάνε για κοινωνίεσ που τουσ 
απογοθτεφουν κακϊσ ςτεροφνται οποιαςδιποτε χροιάσ πολυτζλειασ ι μεγαλείου, 
οπότε ενδεχομζνωσ να αναηθτοφν διαφορετικά βιϊματα, ίςωσ περιςςότερο μυςτθ-
ριακά, ςε ζναν ψθφιακό κόςμο. 
Σε κάκε περίπτωςθ το Τεκτονικό Υποκείμενο νοθματοδοτεί τον εαυτό του με μια 
ταυτότθτα κακόλου μαηικι αλλά ιδιαίτερθ, είτε αυτι άπτεται του άριςτου, είτε όχι. 
Ππωσ εξθγοφν και οι Passy και Giugni, ο Εαυτόσ καταςκευάηεται 
μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ με τον Άλλο, κακϊσ και μζςα από τθ ςυμμετοχι του 
Εαυτοφ ςε «ςφαίρεσ» κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ (2000) και οι τεκτονικζσ 
αδελφότθτεσ ςυνιςτοφν ςφαίρεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. Με βάςθ αυτι τθν 
ςειρά ζχουμε λοιπόν ζνα προθγοφμενο μθ Τεκτονικό Υποκείμενο και το νζο μετά- 
Τεκτονικό που ορίηεται από τα χαρακτθριςτικά που ζχουμε δει μζχρι τϊρα. Ο Άλλοσ, 
που δεν είναι Τζκτονασ Αδελφόσ είναι αυτόσ που ςυγκροτεί ζνα Υποκείμενο, 
ςπουδαίο μεν και ςθμαντικό αλλά όχι Τεκτονικό. (... Ο Τεκτονιςμόσ ζχει ιςτορία 
αιϊνων. Υπάρχουν πολλζσ ομάδεσ αλλά ςαν τθν δικι μασ καμία. Είναι ςπουδαίο 
να γίνεςαι και εςφ κομμάτι αυτισ τθσ ιςτορίασ. Κάπου ςε ζνα μυςτικό κιτάπι είναι 



γραμμζνο και το δικό ςου όνομα... και ασ μθ μακευτεί ποτζ και ασ μθν το μάκει 
ποτζ κανζνασ, ςθμαςία ζχει ότι το ξζρεισ εςφ Γ2). 
Ππωσ είπε ο Γιϊργοσ 2 (... είναι θ ανυπομονθςία, θ ιδζα ότι γίνεςαι ξεχωριςτόσ. 
πολλά μαηί. Είναι και το γόθτρο ότι δεν ςε απζρριψαν... ζγινεσ δεκτόσ ςε μια ξεχ-
ωριςτι κοινότθτα ανκρϊπων και κα μάκεισ πράγματα που δεν είναι για όλουσ ) 
Αν για ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ οι Τζκτονεσ και ο Τεκτονιςμόσ αποτελοφν 
κάτι το ξεχωριςτό αλλά ζχουν αρνθτικό πρόςθμο, οι ίδιοι ορίηουν τθν ταυτότθτα 
τουσ και αυτοπροςδιορίηονται ωσ ξεχωριςτοί με γνϊμονα τθν ποιοτικι διαφορά των 
Τεκτονικϊν Αδελφοτιτων, όπωσ τθν αντιλαμβάνονται και πάλι οι ίδιοι, από τισ υπό-
λοιπεσ «κοινζσ» Αδελφότθτεσ. 
 
Ορατότθτα και δθμόςιο πρόςωπο του Ελευκεροτεκτονιςμοφ 
 
«...Ράκαμε τθν πλάκα μασ. Αλλιϊσ είναι να ςου το περιγράφουν και αλλιϊσ να 
είςαι εςφ αυτόσ που κινείται χαλαρά και άνετοσ» ΓΛΩΓΟΣ 3 
Στθν πλειονότθτα τουσ οι Στοζσ ι ςφμφωνα με τθν Τεκτονικι ορολογία οι Ναοί, 
είναι κτίρια που δεν μαρτυροφν τον ςκοπό που εξυπθρετοφν. Δεν υπάρχουν 
τεκτονικά ςφμβολα ςτισ ειςόδουσ και είναι αδιάφορα οπτικά. Θ αρχιτεκτονικι τουσ 
δεν είναι ιδιαίτερθ και είναι βαμμζνεσ ςε χρϊματα που δεν προκαλοφν δεφτερο 
βλζμμα. ( Σαφείσ εξαιρζςεισ ςτον παραπάνω κανόνα τα Τεκτονικά Μζγαρα Ακθνϊν 
και Κεςςαλονίκθσ) Αυτό ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ των δφο Στοϊν ςτισ πόλεισ 
που μελετάω. Και οι δφο δεν ζχουν ςφμβολα ςτισ ειςόδουσ τουσ και βρίςκονται ςε 
ςθμεία κεντρικά που ενδεχομζνωσ κάκε κάτοικοσ τθσ πόλθσ να ζχει περάςει 
τουλάχιςτον μια φορά από το πεηοδρόμιο μπροςτά. 
Ο Γιϊργοσ, ο ζνασ από τουσ πλθροφορθτζσ μου, βρζκθκε κάποια ςτιγμι μαηί με 
άλλουσ, προςκεκλθμζνοσ τθσ Μεγάλθσ Στοάσ τθσ Κφπρου για κάποια επετειακι 
θμερίδα ςτθν Στοά ςτθν Λεμεςό. Στο αεροδρόμιο μετά τθν προςγείωςθ του 
αεροπλάνου, κάλεςαν ζνα ταξί και του ζδωςαν τθν διεφκυνςθ που είχαν. Ο ταξιτηισ 
απλά τουσ είπε « αααα.... Στθν Στοά πάτε ; Ριγα και άλλο κόςμο ςιμερα ».  
Ο πλθροφορθτισ μου και οι υπόλοιποι ςυνεπιβαίνοντεσ απλά μουρμοφριςαν κάτι 
απροςδιόριςτο και ο ταξιτηισ ςυνζχιςε λζγοντασ «Άμα ςασ ρωτιςω τϊρα τι γιορτι 
ζχετε και μαηεφεςτε όλοι μαηί κα μου πείτε ι μπααα ; » όπωσ μου είπε όμωσ ο 
Γιϊργοσ ο τόνοσ του δεν ιταν κακόλου εριςτικόσ ι επικετικόσ  
«Εμείσ οφτε που να ςκεφτοφμε τζτοια αντίδραςθ ςτο/θ......... (όνομα πόλθσ).  
Ριο πικανό κα ιταν να μασ πατιςει με το ταξί παρά να μασ πάει ςτθν Στοά». 
Συηθτϊντασ για αυτζσ τισ αντιδράςεισ εκ μζροσ των μθ Τεκτόνων και με τουσ 
υπόλοιπουσ πλθροφορθτζσ μου κανείσ δεν είχε διαφορετικι τοποκζτθςθ. Οι 
Τζκτονεσ ζχουν κατθγορθκεί ότι απεργάηονται πλεκτάνεσ, παγκόςμιεσ ι κατά 
τόπουσ, ότι ςυνκζτουν μια ςζχτα που προωκεί τα ςυμφζροντα των μελϊν τθσ εισ 
βάροσ τθσ ευθμερίασ των άλλων και ότι θ μυςτικοπάκεια που καλφπτει τισ πρακτι-
κζσ και τα τελετουργικά των μαςονικϊν Στοϊν ςυνιςτά τθν απόδειξθ τθσ «ζνοχθσ» 
δράςθσ τουσ. Χωρίσ να επιτρζπεται να επικοινωνιςουν πολλζσ ςθμαντικζσ πλθρο-
φορίεσ για τισ εργαςίεσ εντόσ τθσ Στοάσ οι πλθροφορθτζσ μου, μου ζδωςαν τόςο με 
τον λόγο τουσ όςο και με τθν γλϊςςα του ςϊματοσ, ςειρζσ πλθροφοριϊν που τουσ 
κάνουν περιφανουσ που ανικουν ςτθν Τεκτονικι Αδελφότθτα, αλλά κάκε φορά 
που ςυηθτοφςαμε για το δθμόςιο πρόςωπο του Τεκτονιςμοφ υπιρχε μια αίςκθςθ 
κυμοφ και ταυτόχρονθσ αμθχανίασ. 



Οι περιςςότεροι από αυτοφσ υποςτθρίηουν ότι κα πρζπει οι Στοζσ, κάποιεσ από τισ 
εργαςίεσ ςε αυτζσ και ςτοιχεία τθσ Τεκτονικισ φιλοςοφίασ να ζχουν ζνα περις-
ςότερο δθμόςιο πρόςωπο. Αυτό κα μποροφςε να γίνει πραγματοποιϊντασ, αρχικά, 
δθμόςιεσ ςυγκεντρϊςεισ με κζματα ευρφτερου ενδιαφζροντοσ. Αυτι ιταν και μια 
από τισ προτάςεισ του ΓΑ όταν το ςυηθτοφςαμε « ειλικρινά κα ικελα πάρα πολφ να 
μθν ιταν όλα τόςο μυςτικά. Νομίηω ότι κα γινόταν όλα πιο εφκολα. Θα μποροφ-
ςαμε ίςωσ για αρχι να κάνουμε κάποιεσ από τισ ομιλίεσ δθμόςιεσ...».  
Δεν αναφζρκθκε ςτα κζματα που κα κάλυπταν αυτζσ οι ομιλίεσ αλλά αν ςυνζβαινε 
αυτό κα είχαμε τθν δθμιουργικότθτα μιασ ςυλλογικότθτασ που εκφράηεται ςτον 
δθμόςιο κοινωνικό χρόνο και όχι ςτον «δικό» τθσ εςωτερικό. Αυτοφ του είδουσ οι 
πρακτικζσ (θ προϊκθςθ τθσ ορατότθτασ ςε διάφορουσ τομείσ) δεν ςυνιςτοφν ακρι-
βϊσ ανατροπζσ, δεν ςθματοδοτοφν ςτοιχεία ριξθσ με το παρελκόν. Ππωσ λζει ο 
Καςτοριάδθσ : «... Αυτά με κανζναν τρόπο δεν ςθμαίνουν απεμπόλθςθ ι λθςμονιά 
τθσ παράδοςθσ. Συμβαδίηουν με τθν διαμόρφωςθ μιασ νζασ ςχζςθσ ανάμεςα ςτο 
παρόν και το παρελκόν, που μπορεί να τθν χαρακτθρίςει κανείσ με δφο λζξεισ 
φαινομενικά αντιφατικζσ, ςεβαςμόσ και μεταμόρφωςθ »*8+. 
Οι αφοριςμοί τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, οι τοποκετιςεισ ανκρϊπων του Κλιρου 
και θ ςυνομωςιολογία γφρω από τθν εκμετάλλευςθ των πολιτικϊν και οικονομικϊν 
δικτφων από τουσ Μαςόνουσ προσ προςωπικό τουσ όφελοσ, ζχουν ςυντελζςει ςτθν 
δθμιουργία διαφόρων, κατά βάςθ αρνθτικϊν, ςτερεοτφπων. Ραρόλα αυτά όμωσ 
από ότι φαίνεται, κανζνα από αυτά τα ςτερεότυπα δεν κρίκθκε αρκετά αποτρεπτικό 
για κάποιον ο οποίοσ ικελε ι κζλει να ενταχκεί ςε μια Στοά, αν και είναι κοινόσ 
τόποσ ςε μια χϊρα ςαν τθν Ελλάδα θ ςφνδεςθ των Τεκτονικϊν Στοϊν με ελιτίςτικα 
φαφλα κυκλϊματα και πρακτικζσ διαπλοκισ. 
Συηθτϊντασ όλο αυτό το διάςτθμα με διάφορουσ ανκρϊπουσ για το κζμα τθσ 
διπλωματικισ μου, οι αντιδράςεισ κυμαίνονταν από τθν λογικι τθσ ευχάριςτθσ 
ζκπλθξθσ «ζλα ρε εςφ! Ρολφ καλό.. δεν είναι ηόρι ;  » ςε αυτι τθσ λογικισ «ςοβαρο-
λογείσ ; .... Και δεν φοβάςαι ; » ζωσ ςτο τετριμμζνο ςχιμα που παραπζμπει 
απευκείασ ςε παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και εξωκεςμικζσ πρακτικζσ «και δθλαδι 
τι περιμζνεισ να ςου πουν? Ρωσ μζςα ςτισ Στοζσ κανονίηουν τα δθμόςια ζργα ςτο 
Αηερμπαϊτηάν ; » Οι Τζκτονεσ ζχουν ζντονθ παρουςία ςτθν πρωτεφουςα Μπακοφ 
του Αηερμπαϊτηάν αλλά το ενδιαφζρον ςτοιχείο εδϊ είναι ότι είναι γνωςτι αυτι θ 
πλθροφορία ςε κάποιον που δεν ζχει καμία ςχζςθ με τον τεκτονιςμό και τισ ανά τον 
κόςμο Στοζσ. Πταν ρϊτθςα τον ςυγκεκριμζνο ςυνομιλθτι μου για αυτό μου 
απάντθςε: «δεν ξζρω από ποφ το ζμακα. Μάλλον κάπου κα το διάβαςα» Αυτό που 
είναι αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι μια τυχαία πλθροφορία που ςυνδζεται με 
του Τζκτονεσ, ζχοντασ και αυτι αρνθτικά χαρακτθριςτικά, αναμεταδίδεται χωρίσ 
καμία κριτικι ςκζψθ. Δεν ξζρω όμωσ αν κα ςυνζβαινε το ίδιο ςτθν περίπτωςθ που θ 
αναφορά ςτουσ Τζκτονεσ είχε να κάνει παραδείγματοσ χάρθ με το φιλανκρωπικό 
τουσ ζργο. 
‘Ππωσ φάνθκε και από το παραπάνω ςχόλιο ο δθμόςιοσ λόγοσ για τουσ Τζκτονεσ κα 
μποροφςε να ςυμπυκνωκεί ςε λζξεισ όπωσ ςκοτάδι, παραπολιτικζσ υπόγειεσ διε-
ργαςίεσ, οικονομικά δίκτυα και άλλεσ ανάλογθσ ςθμαςίασ. Κοιτάηοντασ διάφορα 
blog και ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο ( https://www.impantokratoros.gr /54D951BB.el. 
aspx ) μπορεί κανείσ να ζχει μια ςαφι πρϊτθ εικόνα. Τίτλοι που αναφζρονται ςε 
αποκαλφψεισ «φωτιά», ςτα μυςτικά των τελετϊν, ςε όργια, ςεξουαλικά και « αντι-
χριςτιανικά », ςτα οποία μετζχουν οι Μαςόνοι, ολόκλθρα άρκρα για το πϊσ «οι 



Μαςόνοι είναι εχκροί του Κράτουσ και τθσ Εκκλθςίασ μασ» κλπ. Τον περαςμζνο 
χειμϊνα ςτθν Στοά τθσ μιασ πόλθσ όταν οι Αδελφοί αποχωροφςαν μετά τισ εργαςίεσ 
μιασ Τρίτθσ, βγαίνοντασ από το κτίριο, είδαν όλθ τθν μπροςτινι όψθ βαμμζνθ με 
ζντονο κόκκινο χρϊμα και ζνα ςχζδιο κάπωσ ςαν γκράφιτι. Το επόμενοι πρωί όμωσ 
το ςχζδιο φάνθκε ότι δεν ιταν ζνα τυχαίο γκράφιτι. Ιταν ζνα ςχιμα που απεικόνιηε 
κάτι ςαν πρόςωπο του διαβόλου με δυο τεράςτια κζρατα. « Πταν μου τθλεφϊνθςε 
ο Σεβάςμιοσ και μου το είπε ςτεναχωρικθκα πολφ. Δθλαδι ποιόσ μα..κασ νομίηει 
ότι αποδεικνφει τι με αυτό ; » (ΒΓ). Ο ΒΓ κεωρεί ότι πάντα και παντοφ κα υπάρχουν 
άνκρωποι που φανατικά κα καταφζρονται ενάντια ςε ότι δεν γνωρίηουν ι δεν 
καταλαβαίνουν. Το παραπάνω περιςτατικό αποδεικνφει αφενόσ μεν ότι το κτίριο 
ςτο οποίο ςτεγάηεται θ Στοά δεν είναι τόςο μυςτικό και αφετζρου αποτελεί μια 
ρεαλιςτικι απόδειξθ των χαρακτθριςμϊν που ακολουκοφν του Τζκτονεσ ςτον 
δθμόςιο βίο. 
Αν και ο Τεκτονιςμόσ μπορεί να μθν είναι για το ςφνολο του πλθκυςμοφ μια ςαταν-
ιςτικι οργάνωςθ, κεωρείται ωςτόςο ωσ μια οργάνωςθ με ςκοποφσ που δεν εξυπθ-
ρετοφν το κοινωνικό ςφνολο αλλά αποκλειςτικά και μόνο τουσ ίδιουσ τουσ Μαςό-
νουσ. « Άντε μετά να εξθγιςεισ τι... ότι ζχουμε οικογζνειεσ και παιδιά και ςιγά 
δθλαδι τι κάνουμε » (ΑΒ). Ο ίδιοσ πλθροφορθτισ πολλά χρόνια ενεργόσ Τζκτονασ, 
είναι ενδεχομζνωσ ο πιο αποςταςιοποιθμζνοσ ωσ προσ τθν ταυτότθτα του αυτι και 
από τουσ πζντε ενεργοφσ. (..ζχω μάκει πολλά, ζχω ακοφςει εξαιρετικζσ ομιλίεσ, 
αλλά εντάξει, μεταξφ μασ, υπιρχαν και φορζσ που βαρζκθκα του κανάτου. 
Εννοείται ότι όταν ζχουμε κάποια γιορτι ι μφθςθ και να κεσ δθλαδι δεν 
βαριζςαι. Δεν είναι όμωσ πάντα ζτςι. Δεν καταςτρϊνουμε πάντα ςκοτεινά ςχζδια. 
Χαχαχαχα (ΑΒ) ). 
Ο ΑΒ που αποτελεί και το πρωταγωνιςτικό Υποκείμενο του κεφαλαίου τθσ εργαςίασ 
με τίτλο Ρροςωπικι Λςτορία, ανικει ςε αυτοφσ που υποςτθρίηουν ότι οι Τζκτονεσ 
δεν είναι «άριςτοι» Υποςτθρίηει ότι βρίςκονται ςτισ Στοζσ, τθροφν το τυπικό, 
ςυηθτάνε, ακοφνε ομιλίεσ και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αντίκετο οφτε προσ το 
Κράτοσ οφτε προσ τθν Εκκλθςία. Ανικει επίςθσ ςτουσ πλθροφορθτζσ μου που 
μποροφςαν να αυτοςαρκάηονται όποτε ιταν επιτρεπτό και αυτό γίνεται εμφανζσ 
όταν λζει ότι «.δεν καταςτρϊνουν πάντα ςκοτεινά ςχζδια» 
Ο Τεκτονιςμόσ ι Μαςονία είναι μιασ Δυτικισ καταςκευισ και προζλευςθσ μυςτικι 
εταιρεία ι Αδελφότθτα όπωσ προτιμοφν και οι ίδιοι οι Τζκτονεσ να λζνε.  
Θ ίδρυςθ τθσ χρονολογείται αιϊνεσ πριν και μζςα ςτθν μακρά ιςτορικι τθσ πορεία 
ζχει τροφοδοτιςει άπειρα ςενάρια ςυνομωςιολογίασ και ατελείωτεσ «ςκοτεινζσ» 
εικόνεσ και οι αναπαραςτάςεισ τθσ ςτον κινθματογράφο ι τθν λογοτεχνία ζχουν 
ανάλογεσ αρνθτικζσ αποχρϊςεισ. (Αναφζρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα γιατί 
ο κατάλογοσ είναι πραγματικά μακρφσ: θ ταινία The master of disquise (2002), τα 
βιβλία: Ρροσ μια παγκόςμια αυτοκρατορία του Gary Kan ( εκδόςεισ Στερζωμα ), το 
Χαμζνο Σφμβολο του Νταν Μπράουν και άλλα). 
Είναι οι άντρεσ με τα μαφρα ροφχα και τα ςτολιςμζνα περιηϊματα που ςυναντϊνται 
ςε μζρθ μυςτικά και («εννοείται») κζλουν να επιβάλλουν μια νζα παγκόςμια τάξθ 
πραγμάτων και («φυςικά») δρουν ςε βάροσ του κοινωνικοφ ςυνόλου αποβλζποντασ 
μόνο ςε προςωπικά, οικονομικά και άλλα οφζλθ. Αυτοί «οι ςκοτεινοί και δολοπλό-
κοι άντρεσ», όπωσ τουσ αποκάλεςε ζνασ γείτονασ μου, όταν ζμακε το αντικείμενο 
τθσ εργαςίασ μου, είναι οι επτά πλθροφορθτζσ μου. Ζχουν οικογζνειεσ, εργάηονται 
ςε «κανονικζσ» δουλειζσ και ςτθν ςυμβατικι τουσ κακθμερινότθτα δεν φζρουν 



κανζνα εμφανζσ ςτοιχείο ότι ανικουν ςτθν Τεκτονικι Αδελφότθτα («..δεν ζχουμε 
κζρατα, οφτε τατουάη με πεντάλφεσ Χαχαχαχα... τα ζχω ακοφςει και αυτά... Γ.Α.) 
Οι πλθροφορίεσ που κα μποροφςα να καταγράψω κα ιταν αυτζσ που οι Υποςχζςεισ 
που είχαν δϊςει κα τουσ επζτρεπαν να μοιραςτοφν και να επικοινωνιςουν μαηί 
μου. Τα λεγόμενα τουσ δεν είχαν αντιφάςεισ αλλά ιταν ςτθν διακριτικι ευχζρεια 
του κακενόσ θ πλθροφορία που κα ικελε να μοιραςτεί και οι προςωπικζσ εμπειρίεσ 
τισ οποίεσ κα ικελε ι κα του ιταν επιτρεπτό να πει. Δεν είχαν όλοι τουσ μελετιςει 
ςτον ίδιο βακμό τθν τεκτονικι φιλοςοφία και ιςτορία και δεν ιταν το ίδιο ενεργοί 
ςτο ορατό ι κρυμμζνο φιλανκρωπικό παρόν των Στοϊν τουσ, δεν είχαν το ίδιο 
κοινωνικό και μορφωτικό υπόβακρο και ο λόγοσ που ζγιναν Τζκτονεσ είναι και για 
τουσ επτά ίδιοσ και ταυτόχρονα ςε αρκετά ςθμεία. Σίγουρα όμωσ ςυμφωνοφςαν 
απόλυτα ςε ζνα: Ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι μυςτικι εταιρεία. Νομίηω ότι ςε όλουσ 
τουσ πλθροφορθτζσ μου θ φράςθ Μυςτικι Εταιρεία ακουγόταν από «φποπτθ» ζωσ 
επικίνδυνθ και προτιμοφςαν να χρθςιμοποιοφν όρουσ όπωσ διακριτικότθτα ι αφά-
νεια ι όπωσ είπε ζνασ ςυνομιλθτισ μου κρυφό ςχολείο.  
Θ διακριτικότθτα αναφζρεται ςτθν μθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του Τζκτονα 
και τισ ςυναντιςεισ ςε ϊρα και μζρα γνωςτζσ μόνο ςτα μζλθ τθσ Στοάσ. 
Κάκε φορά που θ ςυηιτθςθ επανερχόταν ςε αυτό το κζμα θ γλϊςςα του ςϊματοσ 
άλλαηε άρδθν. Οι ϊμοι ζγερναν μπροςτά και το κεφάλι χαμιλωνε από τθν προ-
θγοφμενθ κζςθ, θ φωνι άλλαηε θχόχρωμα και χαμιλωνε ςε ζνταςθ. Ο ΑΒ ζλεγε 
«αυτι θ διακριτικότθτα είναι που μασ επιτρζπει να κινοφμαςτε. Δεν γίνεται 
αλλιϊσ » Στθν λογικι τθσ διακριτικότθτασ εντάςςονται και τα ςθμεία αναγνωρίςεωσ 
μεταξφ των Τεκτόνων: Οι χειραψίεσ ςτισ οποίεσ οι κζςεισ των δαχτφλων αλλάηουν 
ανάλογα με τον βακμό που ανικουν ι ο τριπλόσ αςπαςμόσ που όμωσ πολλοί Τζκ-
τονεσ αποφεφγουν ωσ ιδιαίτερα «ορατό» ςθμάδι. Θ αποφυγι του τριπλοφ αςπα-
ςμοφ υποκζτω ότι οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθν ελλθνικι κοινωνία οι «άντρεσ» 
ςπάνια φιλιοφνται και ακόμα πιο ςπάνια αυτό ςυμβαίνει ςε δθμόςιο χϊρο και δι 
τρείσ επαναλαμβανόμενεσ φορζσ. 
Ρριν λίγα χρόνια το ΣΔΟΕ κλικθκε να ελζγξει τα οικονομικά αρχεία τθσ Μεγάλθσ 
Στοάσ. Θ υπόκεςθ δεν ζχει κλείςει ακόμα, οφτε ζχουν αποδοκεί ονομαςτικζσ 
επίςθμεσ κατθγορίεσ, αλλά αποκαλφφκθκαν καταχριςεισ τεράςτιων ποςϊν που 
μετρϊνται ςε εκατομμφρια ευρϊ. ( ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ 7/9/2016 ). Ενϊ θ Μεγάλθ Στοά 
ςτθν Αχαρνϊν λειτουργοφςε για δεκαετίεσ, δεν είχε ΑΦΜ, δεν κατζβαλλε ΦΡΑ και 
υπιρχαν «μαφρεσ τρφπεσ» ςτθν οικονομικι διαχείριςθ. Θ ζρευνα ξεκίνθςε μετά από 
καταγγελία μζλουσ τθσ Στοάσ και αφοροφςε ςτθν διαχείριςθ των ςυνδρομϊν των 
μελϊν. Το αποτζλεςμα ιταν μετά από πολφμθνθ ζρευνα που διζταξε θ Ειςαγγελία 
Ακθνϊν να βρεκοφν παρατυπίεσ που ξεπερνοφν τα δφο εκατομμφρια ευρϊ. Σε 
κανζνα από τα δθμοςιεφματα δεν αναφζρκθκε προφανϊσ το όνομα του καταγγζλ-
λοντοσ, οφτε θ βακμίδα ςτθν οποία ανικει. 
Πταν ανζφερα τα ςυγκεκριμζνα δθμοςιεφματα ςτουσ ςυνομιλθτζσ μου οι αντι-
δράςεισ και οι απαντιςεισ τουσ ποικίλαν. Νομίηω ότι όλοι οι πλθροφορθτζσ μου 
ζνιωςαν άβολα ςτο άκουςμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ είδθςθσ, τόςο λόγω τθσ δθμο-
ςιότθτασ που είχε πάρει ςαν υπόκεςθ, όςο και επειδι τουσ το ανζφερα εγϊ και 
ζνιωκαν ότι κατά κάποιο τρόπο ζπρεπε να απολογθκοφν για αυτό το περιςτατικό. Θ 
δθμοςιότθτα τουσ ενοχλοφςε γιατί ζνιωκαν ότι κατθγορείται ο Τεκτονιςμόσ ςτο 
ςφνολο του με τζτοια ςυμβάντα «...αλικεια ςτενοχωρικθκα πολφ. Είναι ντροπι... 
δεν γεννικθκα χτεσ, είμαι παλιά πουτάνα ςτθν πιάτςα αλλά ε... ΒΓ» // « Δεν ζχει 



ςθμαςία που δεν ξζρει ο κόςμοσ ότι είμαι Μαςόνοσ, το ξζρω εγϊ. το ξζρεισ εςφ, 
εςφ ασ ποφμε γιατί να ζχεισ ςτραβι γνϊμθ που ξζρεισ και πζντε πράγματα για 
μασ.. φαντάςου οι υπόλοιποι τι κα ποφνε. Γ2 ». 
Οφείλω να ομολογιςω ότι όλοι οι ςυνομιλθτζσ μου αντζδραςαν με τον ίδιο τρόπο. 
Το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ λειτοφργθςε ωσ μια επιβεβαίωςθ για πολλοφσ. Μετά τθν 
δθμοςίευςθ του, κάποιοι από αυτοφσ που γνϊριηαν για αυτι τθν εργαςία ζςπευςαν 
να με προειδοποιιςουν λζγοντασ : « είςαι με τα καλά ςου? Αυτοί δεν κωλϊνουν να 
κλζψουν ο ζνασ τον άλλο.... Και άμα ςου κάνουν τίποτα κακό?» Ενίοτε μζςα από τον 
λόγο ι τθν ςτάςθ του ςϊματοσ τουσ, οι ςυνομιλθτζσ μου ζδειχναν να είναι, κατά τισ 
πρϊτεσ επαφζσ τουλάχιςτον, περιςςότερο αμιχανοι και ςκεπτικοί από εμζνα για τισ 
ςυναντιςεισ μασ, τα όςα ζχουν ι πρόκειται να ειπωκοφν και να ηθτοφν ςυνεχϊσ τθν 
επιβεβαίωςθ ότι δεν κα γνωςτοποιθκοφν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία. Κάκε φορά 
τουσ διαβεβαίωνα για τα ίδια πράγματα αλλά ςε καμία ςτιγμι και από κανζναν 
πλθροφορθτι μου δεν ζνιωςα ςτο ελάχιςτο ότι κατά κάποιο τρόπο απειλοφμαι.------ 
 
ΕΡΙΣΗΜΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΜΑΘΗΤΟΥ 
Εγϊ, ........... , οικεία και ελευκζρα βουλιςει, ενϊπιον του Μ.Α.Τ.Σ. και τθσ ςεπτισ 
ταφτθσ ομιγυρθσ των Τεκτόνων, επί του Γνϊμονοσ και του Διαβιτου, εμβλθμάτων 
τθσ ςυνειδιςεωσ, τθσ ευκφτθτασ και του δικαίου, επί του Ξίφουσ ςυμβόλου τιμισ 
και επί τθσ Βίβλου του Νόμου, υπόςχομαι επιςιμωσ και ειλικρινϊσ και διαβεβαιϊ 
να μθν αποκαλφψω ποτζ τι, περί των όςων κζλετε μοι εμπιςτευτεί, ειμί εισ τακ-
τικόν και αγακόν Τζκτονα ι εισ Στοά κανονικϊσ ςυγκροτθμζνθν. 
Υπόςχομαι προσ τουσ Αδερφοφσ μου, αγάπθ και αρωγι εισ τασ ανάγκασ αυτϊν. 
Υπόςχομαι πίςτθ και υπακοι εισ τασ κεμελιϊδεισ Αρχάσ του Τεκτονιςμοφ, εισ τον 
Καταςτατικόν Χάρτθν και τον Γενικό Κανονιςμό τθσ Μ.Σ.Τ.Ε. ωσ και τον ειδικό 
κανονιςμό και τα ψθφίςματα τθσ ςεπτισ ταφτθσ Στοάσ. Ζςτω θ μνιμθ μου απο-
τρόπαιοσ εάν ποτζ παραβϊ τασ επιςιμουσ ταφτασ Διαβεβαιϊςεισ. 
 
ΑΡΟΣΡΑΣΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ : ΑΒ......... ΜΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΗ ΙΣΤΟΙΑ ( case study ) 
Ο ΑΒ ιταν από τουσ πλζον ομιλθτικοφσ ςυνομιλθτζσ - πλθροφορθτζσ. Αυτό το 
ξεχωριςτό κομμάτι τθσ εργαςίασ επικεντρϊνεται ςτθν δικι του προςωπικι εμπειρία 
από τον Τεκτονιςμό γιατί μου τθν παρουςίαςε ωσ ζναν κφκλο που άνοιξε πριν 
πολλά χρόνια και κάποια ςτιγμι, για λόγουσ που κα αναφερκοφν παρακάτω, 
ζκλειςε με τθν οικειοκελι αποχϊρθςθ του από τθν Στοά ςτθν οποία ανικε.  
Ο πλθροφορθτισ αυτόσ υπιρξε ιδιαίτερα υποςτθρικτικόσ όλεσ τισ φορζσ που του 
ζκετα τουσ προβλθματιςμοφσ μου και τισ εκάςτοτε δυςκολίεσ που προζκυπταν. 
Πταν του ηιτθςα να ςυμμετάςχει ενεργά βοθκϊντασ με ςτθν εργαςία μου δζχτθκε, 
αρκεί προφανϊσ να μθν γίνει αυτό γνωςτό με οποιονδιποτε τρόπο. Σε αυτό το 
κεφάλαιο τθσ εργαςίασ κα αναφερκοφν αποςπάςματα λόγου του κυρίου ΑΒ. Είναι 
από τα πιο ςθμαντικά και είναι επίςθσ από αυτά τα τμιματα λόγου που μου επζ-
τρεψε ο ςυνομιλθτισ μου να δθμοςιεφςω γιατί αναφζρονται ςε κομβικζσ ςτιγμζσ 
τθσ τεκτονικισ του πορείασ. 
Πταν ο ΑΒ ζγινε μζλοσ τθσ Στοάσ ιταν τριανταεπτά χρονϊν, ςιμερα είναι πάνω από 
εξιντα. Θ απόφαςθ του να ενταχκεί ςτον Τεκτονιςμό ιταν κακαρά προςωπικι 
κακϊσ δεν υπιρχαν προθγουμζνωσ Τζκτονεσ ςτθν οικογζνεια του. Θ ζνταξθ του 
ζγινε μζςω κάποιου γνωςτοφ του Τζκτονα, που του είχε μιλιςει για τθν Στοά και για 
τα Τεκτονικά ιδεϊδθ. Αυτόσ ιταν και ο Ανάδοχοσ του ςτθν Στοά.  



« Βαςικά αν δεν υπιρχε αυτόσ δεν ξζρω με ποιον τρόπο κα γινόμουν μζλοσ ι αν 
κα γινόμουν. Οι Μαςόνοι δεν ψάχνουν να ςε βρουν, τουσ βρίςκεισ ».  
Θ προςωπικι του ιςτορία, όπωσ μου τθν διθγικθκε, αφινει τα περικϊρια να 
ςκεφτεί κάποιοσ ότι τα μζλθ τθσ Αδελφότθτασ βρίςκονται ςε μια κατάςταςθ «επι-
λεκτικισ ετοιμότθτασ» ωσ αναφορά τθν αποκάλυψθ τθσ τεκτονικισ τουσ ιδιότθτασ. 
Ζτςι τα παραπάνω λόγια του πλθροφορθτι μου παρόλο το ξεκάκαρο νόθμα τουσ, 
επιδζχονται και επιπλζον ερμθνεία. Ζγινε Τζκτονασ επειδι κάποιοσ ιδθ Τζκτονασ 
κεϊρθςε ότι ιταν «άξιοσ» να ενταχκεί ςτθν Αδελφότθτα, άρα δεν είναι πολφ 
ξεκάκαρο αν τελικά τουσ Τζκτονεσ τουσ βρίςκεισ εςφ ι πρϊτα ςε βρίςκουν αυτοί. 
Ππωσ παραδζχτθκε πολλζσ φορζσ κατά τθν διάρκεια των ςυνομιλιϊν μασ, δεν είχε 
ποτζ τζτοιου είδουσ ενδιαφζροντα, είχε τελειϊςει τισ ςπουδζσ του, ιταν επιτυ-
χθμζνοσ επαγγελματικά, δεν είχε μεταφυςικζσ ανθςυχίεσ και θ τελικι του επιλογι 
να γίνει Τζκτονασ ιταν προϊόν των ςυηθτιςεων που είχαν προθγθκεί. 
ϊτθςα τον ΑΒ για αυτζσ τισ ςυηθτιςεισ με τον φίλο του και μου είπε ότι δεν είχαν 
καμία ςχζςθ με πρακτικζσ προςθλυτιςμοφ, απλά ιταν φίλοι, του είχε εμπιςτευκεί 
το γεγονόσ ότι ιταν Τζκτονασ και ότι όταν του ηιτθςε και ο πλθροφορθτισ μου να 
μπει ςτθν Στοά δεν ιταν ιδιαίτερα υποςτθρικτικόσ. Δεν προςπάκθςε ακριβϊσ να τον 
αποτρζψει, αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν φάνθκε κατευκείαν να ενκουςιάηεται και 
αυτό είναι ζνα πρϊτο χαρακτθριςτικό, υποςτιριξε, ότι ο φίλοσ του δεν προςπα-
κοφςε να τον φζρει ςτθν Στοά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ θ δθμιουργία μιασ 
πικανότατα «τεχνθζντωσ» δφςκολθσ προοπτικισ εντείνει τθν προςδοκία του ενδια-
φερόμενου και λειτουργεί αυξθτικά ςτθν προςωπικι του αυτοεκτίμθςθ και αυτι 
εντάςςεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ τεκτονικισ ταυτότθτασ όπωσ κα δοφμε παρα-
κάτω. 
Σφμφωνα με το Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ ( Δθμθτρόπουλοσ Α. ) ωσ προςθλυτιςμόσ 
ορίηεται «θ με ακζμιτα μζςα προςπάκεια διείςδυςθσ ςτθν κρθςκευτικι ςυνείδθςθ 
του άλλου». Θ παρακίνθςθ κάποιου να υιοκετιςει τισ ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ του 
Τεκτονιςμοφ, οι Τζκτονεσ κεωροφν ότι δεν τουσ αφορά και απαγορεφεται ρθτά 
οποιαδιποτε τζτοια ι παρεμφερισ πρακτικι. Ο λόγοσ του ο ΑΒ, αλλά και των υπο-
λοίπων ςυνομιλθτϊν μου, δεν αφινει περικϊρια για οποιαδιποτε αμφιβολία νομι-
μοφροςφνθσ, κακϊσ υποςτθρίηει ότι ο προςθλυτιςμόσ δεν είναι μόνο ενάντια ςτον 
τεκτονικι ςυλλογιςτικι αλλά και παράνομοσ. Αντίκετα από ότι είναι ευρφτερα 
διαδεδομζνο οι Τζκτονεσ δεν επιδίδονται ςε κυνιγι ευρζςεωσ νζων μελϊν, κακϊσ 
κεωροφν ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι αυτόσ ο οποίοσ πρζπει να κινιςει τθν δια-
δικαςία. Σε αυτι τθν περίπτωςθ βζβαια γεννάται το εφλογο ερϊτθμα του πωσ κα 
μπορείσ να βρεισ κάποιον Τζκτονα να ςε προτείνει ςε Στοά. Θ απάντθςθ ςε αυτό 
είναι ψάξε κακϊσ το μζγεκοσ του ενδιαφζροντοσ και θ λαχτάρα είναι αυτό που κα 
κακορίςει πικανότατα τόςο τθν ζνταξθ αλλά και τθν πορεία κάποιου ςτον 
Τεκτονιςμό : 
«... Πταν του ηιτθςα να με προτείνει ςτθν Στοά, ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία 
που ο ίδιοσ μου είχε εξθγιςει πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν, ζμεινε για λίγο 
ςκεπτικόσ. Άνθκε ςτουσ παλιοφσ Μαςόνουσ και πίςτευε ότι το άπαξ Τζκτων για 
πάντα Τζκτων είναι πολλά περιςςότερα από μια απλι επιπλζον ταυτότθτα ». 
Στον λόγο του ΑΒ ο όροσ ταυτότθτα εμφανίηεται αρκετζσ φορζσ όπωσ και το ριμα 
ανικω. Θ τεκτονικι ταυτότθτα όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί ζχει διττι ςθμαςία. 
Αφενόσ αποτελεί βαςικό προςδιοριςτικό ςτοιχείο τθσ προςωπικότθτασ του και 
αφετζρου είναι το γραπτό αποδεικτικό ςτοιχείο αυτισ τθσ ιδιότθτασ.  



Είναι περιφανοσ που είναι Τζκτονασ και που ςτάκθκε αντάξιοσ τθσ εμπιςτοςφνθσ 
που του ζδειξε ο φίλοσ του και τον πρότεινε ςτθν Στοά. Θ ζνταξθ ςτον Τεκτονιςμό 
επιλζχκθκε από το Υποκείμενο, ςτθν προκειμζνθ τον ΑΒ, με ςκοπό να ανυψωκεί θ 
ταυτότθτα του ςε ζνα διαφορετικό κοινωνικό και προςωπικό επίπεδο και υπάρ-
χουν, ςφμφωνα με τον λόγο του τα χαρακτθριςτικά που διαχωρίηουν τα παραπάνω 
οφζλθ ςε κεμιτά και ακζμιτα όπωσ τα δοφμε παρακάτω. Τα οφζλθ από τον Τεκτο-
νιςμό διαχωρίηονται και ςχθματικά ( ςφμφωνα με τθν δικι του διατφπωςθ ) ςτα 
ςυμβολικά και τα πρακτικά. Στα ςυμβολικά οφζλθ εντάςςονται οι γνϊςεισ και ότι-
διποτε ςχετίηεται με νοθτικζσ διεργαςίεσ και ςτα πρακτικά οφζλθ εντάςςονται τα 
ταξίδια, τα ευχάριςτα χαλαρά δείπνα κλπ. 
Ππωσ υποςτθρίηει «δεν είναι κακό να κεσ το κάτι παραπάνω, κακό είναι αυτό να 
γίνεται με δόλιουσ τρόπουσ». Ο ΑΒ κεϊρθςε ότι με τθν ζνταξθ του ςτθν Στοά κα 
γίνει μζλοσ μιασ ομάδασ ανκρϊπων που είναι κοινωνοί γνϊςεων και κωδίκων που ο 
ίδιοσ δεν κατζχει και ταυτόχρονα αυτι θ διαδικαςία κα του «άνοιγε τισ πόρτεσ» για 
κοινωνικζσ γνωριμίεσ τισ οποίεσ κα ιταν δφςκολο να κάνει εκτόσ τεκτονικοφ 
πλαιςίου. Αυτά δεν μεταφράηονται ςε ακζμιτα οφζλθ αλλά ςε προνόμια που 
μπορεί να ζχει κάκε Τζκτονασ. Είναι όμωσ εντελϊσ διαφορετικι αυτι θ λογικι από 
αυτι που ορίηεται ωσ ακζμιτθ. Στθν δεφτερθ εντάςςεται θ επικυμία να γίνει 
κάποιοσ Τζκτονασ με γνϊμονα μόνο τα κοινωνικά οφζλθ και τθν εκμετάλλευςι τουσ 
προσ ίδιον επαγγελματικό και οικονομικό όφελοσ. Απόρροια τθσ φπαρξθσ τθσ 
δεφτερθσ ςυλλογιςτικισ, ο ΑΒ, κεωρεί ότι είναι και θ επιφυλακτικότθτα, θ δικι του 
και των υπολοίπων Τεκτόνων να μοιραςτοφν αυτι τθν ταυτότθτα ακόμα και με 
άτομα του ςτενοφ περιβάλλοντοσ τουσ. Αυτό δεν ςυνιςτά ακριβϊσ ζλλειψθ εμπιςτο-
ςφνθσ αλλά ζχει να κάνει περιςςότερο με τθν διαδεδομζνθ άποψθ περί Μαςονίασ 
και οικονομικϊν διαπλοκϊν. 
Μπορεί οι Τζκτονεσ, όπωσ υποςτθρίηουν, να μθν ακολουκοφν προςθλυτιςτικζσ 
πρακτικζσ αλλά είναι ενδιαφζρον ςτοιχείο το γεγονόσ ότι επικοινωνοφν αυτι τουσ 
τθν ιδιότθτα ςε άλλουσ ανκρϊπουσ και αυτό γίνεται ςίγουρα επιλεκτικά. Κεωρθτικά 
δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα κριτιρια για να γίνει αυτό, αν όμωσ πραγματικά 
υπάρχουν, κανζνασ Τζκτονασ δεν κα το παραδεχτεί ποτζ ωσ γεγονόσ. Κα ιταν πολφ 
ενδιαφζρον να γνωρίηουμε αν αναηθτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο «πακζτο» χαρακτθρι-
ςτικϊν και τουσ τρόπουσ που το εντοπίηουν αυτό. Το ςυγκεκριμζνο όμωσ κζμα 
ανικει ςε αυτά τα οποία δεν ςυηθτοφςαμε ιδιαίτερα κακϊσ οι απαντιςεισ που 
επιδζχεται δφςκολα κα ειπωκοφν από ζναν Τζκτονα. Υποκζτω πωσ αναγκαίο προ-
απαιτοφμενο για τθν αποκάλυψθ τθσ τεκτονικισ ιδιότθτασ είναι θ δεκτικότθτα από 
τθν πλευρά του ακροατι να ακοφςει χωρίσ προκαταλιψεισ, να κρίνει χωρίσ κρθς-
κευτικά ςτεγανά και οπωςδιποτε να είναι εχζμυκοσ και να μθν μεταφζρει αυτζσ τισ 
πλθροφορίεσ. Άρα αν αντιςτρζψουμε τουσ όρουσ αναπαράςταςθσ αυτϊν των χαρα-
κτθριςτικϊν, το άτομο που τα διακζτει μπορεί να είναι ζνασ εν δυνάμει Τζκτονασ. 
Για τον ΑΒ το να είςαι Τζκτονασ ςθμαίνει ότι ακολουκείσ μια μακρά και ενδεχο-
μζνωσ κουραςτικι πορεία αυτογνωςίασ και αυτοβελτίωςθσ, ςυμμετζχεισ ενεργά 
ςτισ εργαςίεσ τθσ Μθτρικισ Στοάσ, πλθρϊνεισ τθν μθνιαία ςυνδρομι ςε αυτι, αλλά 
και ςτθν Μεγάλθ Στοά και ορίηεισ τον εαυτό ςου όχι με μια επιπλζον ιδιότθτα αλλά 
με τθν μια και μοναδικι ιδιότθτα του Τζκτονα. Αυτι δεν ζρχεται ςε αντιδιαςτολι με 
τθν ιδιότθτα του Ζλλθνα πολίτθ ι τθν ιδιότθτα του χριςτιανοφ ορκόδοξου (ςτθν 
Ελλάδα ), αλλά οφτε και με καμία άλλθ ιδιότθτα. Θ τεκτονικι Ταυτότθτα όμωσ είναι 
αυτι που «διαφοροποιεί» τον Τζκτονα από τουσ υπόλοιπουσ και όπωσ δθλϊνει : 



«δεν ιμουν ζνασ από τουσ πολλοφσ, αλλά ζνασ από τουσ λίγουσ και γνϊριηα πράγ-
ματα που οι περιςςότεροι δεν διανοοφνται καν ότι υπάρχουν ».  
Θ αίςκθςθ τθσ δφναμθσ και τθσ εξουςίασ, είτε ωσ κοινωνικό γνϊριςμα είτε ωσ 
αυτοπροςδιοριςτικό ςτοιχείο ποιότθτασ είναι χαρακτθριςτικά ςυςτατικά τθσ Τεκτο-
νικισ ταυτότθτασ και θ αποτφπωςθ τουσ υφίςταται τόςο ςτον λόγο όςο και ςτο 
ςϊμα του πλθροφορθτι. Δεν υπάρχουν ςιωπζσ και παφςεισ και ο λόγοσ του ζρεε 
εντυπωςιακά αβίαςτα. 
Νομίηω ότι το κφριο ςυμπζραςμα αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ είναι ότι θ ζνταξθ ςε μια 
Αδελφότθτα τζτοιου μεγζκουσ ςαφϊσ και δεν πρζπει να γίνεται με γνϊμονα τθσ 
κοινωνικι δικτφωςθ ι ανζλιξθ και ςε αυτό ςυμφωνοφςαμε και οι δφο, αλλά θ 
αδιαμφιςβιτθτθ παγκόςμια δυναμικι του δικτφου τθσ είναι τζτοια που όχι μόνο 
δεν μπορεί να αγνοθκεί αλλά αςκεί ζντονθ γοθτεία και λειτουργεί ωσ κζλγθτρο για 
όλουσ τουσ υποψιφιουσ Τζκτονεσ.. 
Από τθν άλλθ όμωσ, νομίηω ότι γίνεται ςαφζσ το γεγονόσ ότι ο κάκε πλθροφορθτισ 
μου και ο ΑΒ είναι κατθγορθματικοί ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν βαςίηεται ςτθν λογικι 
των ποςοςτϊν, δθλαδι όςο περιςςότεροι τόςο πιο ιςχυροί οπότε κατ επζκταςθ 
αυτό να ςυνιςτά και άμβλυνςθ των αντιδράςεων εναντίον τουσ. Συμπεραςματικά 
από τισ ςυηθτιςεισ μασ δεν προζκυψε ότι είναι οπαδοί αυτισ τθσ πολιτικισ. Μπορεί 
να υποςτθρίηουν ότι ωσ φιλοςοφία και ςυλλογικότθτα αφορά τισ κοινωνίεσ ςτο 
ςφνολο τουσ και οποιοςδιποτε μπορεί να γίνει κοινωνόσ αυτϊν αλλά υπάρχουν 
αδιαμφιςβιτθτα ςτεγανά που εμποδίηουν κάτι τζτοιο. Ο ζμφυλοσ διαχωριςμόσ 
είναι ζνα από αυτά, κακϊσ θ Μεγάλθ Στοά δζχεται ωσ μζλθ τθσ αποκλειςτικά 
άντρεσ και προφανϊσ δεν υφίςταται θ ςκζψθ να αρκεί αυτό. Θ δομι των Στοϊν 
μπορεί να παραπζμπει ςε monogender κοινωνίεσ αλλά κανείσ τουσ δεν ιταν διατε-
κειμζνοσ να το ςυηθτιςει περιςςότερο αυτό και επαναπαυόταν ςτθν κοινϊσ απο-
δεκτι λογικι του «ζτςι τα βρικαμε, ζτςι κα τα αφιςουμε». Για τον ΑΒ που μεγά-
λωςε ςε μια επαρχιακι πόλθ αφομοιϊνοντασ και ςωματικοποιόντασ ςυγκεκριμζνα 
«αντρικά» μοτίβα ςυμπεριφοράσ, είναι πολφ ςθμαντικό τα μζλθ τθσ ομάδασ να 
επιτελοφν ςωματικά και ςυμβολικά τον ζμφυλο ρόλο τουσ μζςα ςτισ Στοζσ. 
Κάποια ςτιγμι τον ρϊτθςα αν γνωρίηει μζλθ Ναϊν που να είναι ομόφυλοι ι να 
ανικουν ςε ενδιάμεςα φφλα, δεν καταδζχτθκε καν να μου απαντιςει ολοκλθρω-
μζνα όπωσ ζκανε κατά κανόνα, μειδίαςε και μου είπε «.... Δεν ζχω τίποτα με 
κανζναν, οφτε με ενδιαφζρει τι κάνει ο κακζνασ ςτθν προςωπικι του ηωι, αλλά 
μθν ρωτάσ ανόθτα πράγματα. Οι Τζκτονεσ τθσ γενιάσ μου ποτζ δεν κα δεχόταν 
κάτι τζτοιο. Στο μζλλον δεν ξζρω τι κα γίνει αλλά τϊρα οφτε για πλάκα ».  
Στθν διατφπωςθ αυτι ο πλθροφορθτισ ςυνδζει τθν ζνταξθ ςτθν Στοά με τθν 
ετεροςεξουαλικι κανονικότθτα και τον ζμφυλο ανδριςμό και προςπακεί να κατα-
ςτιςει ξεκάκαρθ τθν κυριαρχία αυτισ τθσ ετερο-κανονικότθτασ τουλάχιςτον ςτο 
πλαίςιο τθσ δικισ του γενιάσ. 
Στθν ζκφραςθ «οι Τζκτονεσ τθσ γενιάσ μου» τίκενται αποκλειςμοί και ςχετικο-
ποιείται θ ζννοια τθσ ςυνζχειασ και τθσ ομοιομορφίασ κακϊσ μοιάηει θ «γενιά» του 
να τελειϊνει κατά κάποιο τρόπο και να ζρχονται ςτο προςκινιο νζοι άνκρωποι (νζα 
γενιά) με διαφορετικά ενδιαφζροντα, αντιλιψεισ και αξιακά ςυςτιματα. Επιπλζον 
νομίηω ότι ο όροσ γενιά λειτουργεί ιςοπεδωτικά για τθν «ποικιλία» εντόσ τθσ ίδιασ 
θλικιακισ ομάδασ. Μπορεί να τουσ ςυνδζουν οι κοινζσ εμπειρίεσ τθσ Τεκτονικισ 
διαδρομισ, αλλά τα βιϊματα και οι εμπειρίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςε επίπεδο, 
οικογζνειασ, παιδικισ θλικίασ, μόρφωςθσ ι επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ είναι 



διαφορετικζσ και ςε κάκε περίπτωςθ οι εμπειρίεσ νοθματοδοτοφνται από το πλαί-
ςιο που τισ ορίηει ςτθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Θ φράςθ «Τζκτονεσ τθσ 
γενιάσ μου» ακριβϊσ λόγω τθσ διατφπωςθσ τθσ, ζχω τθν αίςκθςθ ότι ιςτορικοποιεί 
τον εαυτό τθσ, προβάλλει ζναν εαυτό ουςιοκρατικά Τεκτονικό, αλλά παράλλθλα 
περιβάλλει με μια ουδζτερθ ομοιογζνεια τθν ςυλλογικότθτα. 
Με αφετθρία τα παραπάνω βλζπουμε ότι οι Τζκτονεσ «καταςκευάηουν» μια ταυτό-
τθτα του Εαυτοφ τουσ που να ανταποκρίνεται ςτα τεκτονικά ιδεϊδθ και πρότυπα. 
Είναι Υποκείμενα που ανικουν ςε μια ςυλλογικότθτα και επιτελοφν τουσ εαυτοφσ 
τουσ, τόςο ιδιωτικά όςο και δθμόςια με βάςθ όλα όςα αυτι θ ςυλλογικότθτα 
πρεςβεφει και επιτάςςει. Θ ςυλλογικότθτα δεν αποτελεί μια ενιαία οντότθτα αλλά 
είναι μάλλον ζνα ςυνονκφλευμα επιμζρουσ ομαδοποιιςεων οι οποίεσ ανάγονται 
ςτο πεδίο του ςυλλογικοφ. Οι ομαδοποιιςεισ αυτζσ, χωρίσ να αναφζρονται λεκτικά 
και ξεχωριςτά θ κάκε μια από τον ΑΒ, αναδφονται από τα ςυμφραηόμενα και 
αφοροφν ςε αυτά που αναφζρκθκαν παραπάνω : τα οικογενειακά βιϊματα, τθν 
επαγγελματικι ςταδιοδρομία κλπ. Άρα βλζπουμε ότι θ Υποκειμενικότθτα που ανα-
δφεται μζςα από τθν ςυλλογικότθτα αυτι, που είναι το Τεκτονικό ςυλλογικό, είναι 
ζνασ ςυγκεραςμόσ ζμφυλων, τεκτονικϊν και με χρονικοφσ όρουσ, κοινωνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τα οποία δεν επιδζχονται ιδιαίτερεσ παρεκκλίςεισ. Πμωσ αυτό 
ακριβϊσ είναι και το πιο ενδιαφζρον ςτοιχείο ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 
Ππωσ φαίνεται, αυτό το ςυλλογικό ςυγκροτείται μζςα από τθν τεκτονικι παράδοςθ 
και επιβάλλεται με όρουσ ςυνζχειασ ςτο παρόν χωρίσ ςτοιχεία ριξθσ ι αμφι-
ςβιτθςθσ που ενδζχεται να προκαλζςουν μια ενεργι αςυνζχεια. Δεν υφίςταται ςε 
καμία περίπτωςθ θ απϊλεια τθσ ηωντανισ ςχζςθσ με το παρελκόν, «θ ανατίναξθ 
του χρόνου» όπωσ ζλεγε ο Benjamin. Ραρόλο που κανείσ από τουσ ςυνομιλθτζσ 
μου, οφτε ο ΑΒ, δεν είχε κάποιο παράδειγμα που να μαρτυρά ότι κάτι αντίςτοιχο 
ζχει ςυμβεί ςε άλλεσ μυςτικζσ Αδελφότθτεσ, είναι όλοι τουσ πολλοί υπεριφανοι 
που ο Τεκτονιςμόσ δεν ζχει αλλοιϊςει τα χαρακτθριςτικά του ςτο πζραςμα του 
χρόνου. Σχεδόν τριακόςια χρόνια μετά τθν επίςθμθ ίδρυςθ του, τα πιςτεφω, οι 
τελετουργίεσ και τα ιδεϊδθ παραμζνουν ίδια. Ο ΑΒ κάποια ςτιγμι μου είχε πει 
«...δεν βρίςκω κανζνα μελανό ςθμείο ςτθν ιςτορία του Τεκτονιςμοφ. Και αν βρεισ 
κάτι κα είναι κάτι που οι άλλοι ( ι οι « Άλλοι » ; ) μασ ζχουν φορτϊςει ». 
Αυτό πιςτοποιείται ακόμα περιςςότερο από το γεγονόσ ότι θ τεκτονικι ιςτορία και 
παράδοςθ ιταν κατά κάποιο τρόπο μόνιμα παροφςεσ ςτθν κάκε ςυηιτθςθ με τουσ 
πλθροφορθτζσ μου. Ιταν θ νομιμοποίθςθ του παρόντοσ μζςα από τθν αυκεντία του 
παρελκόντοσ. Ρικανότατα ελάχιςτοι ι ίςωσ κανζνασ ενεργόσ Τζκτονασ δεν μπορεί 
να μπει ςε διαδικαςίεσ (δθμοκρατικζσ ζςτω) ριξθσ με τθν αυκεντία που προκφπτει 
από τον κριτικό αναςτοχαςμό τθσ παράδοςθσ. Ρροφανϊσ λοιπόν και δεν μποροφμε 
να μιλάμε για απόςταςθ του Τεκτονικοφ παρόντοσ από το παρελκόν, οφτε καν με 
όρουσ νεωτερικισ ετερονομίασ που είναι θ απόςπαςθ και όχι θ απόςταςθ, γιατί για 
τουσ Τζκτονεσ το αποκρυςταλλωμζνο παρελκόν είναι το παραγόμενο προϊόν τθσ 
εμπειρίασ, αποτελεί δε αντικείμενο/ εργαλείο πολυμάκειασ αν και όπωσ είναι 
αναμενόμενο δεν διακζτουν όλοι το ίδιο ενεργοποιθμζνεσ προςλαμβάνουςεσ για 
αυτό. Το παρελκόν εδϊ αναφζρεται ωσ εργαλείο πολυμάκειασ κακϊσ ο ΑΒ ςυχνά 
ανζφερε ότι ςε πολλζσ φορζσ χρειάςτθκε να ανατρζξει ςε αυτό. Ραραδείγματοσ 
χάρθ ςτα πλαίςια των εργαςιϊν τθσ Στοάσ γίνονται διάφορεσ ομιλίεσ από τουσ 
Διδαςκάλουσ, με κεματολογία όχι κατ' ανάγκθ αμιγϊσ τεκτονικι, ςε αυτζσ λοιπόν 
τισ περιπτϊςεισ αναηιτθςε κάποιεσ φορζσ παλαιότερεσ καταγεγραμμζνεσ ομιλίεσ 



για να υποςτθρίξει τα λεγόμενα του (κάπωσ ςαν τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία 
υποκζτω ). 
Επιπροςκζτωσ είναι πολφ ςθμαντικό για τθν Αδελφότθτα το γεγονόσ, όπωσ οι ίδιοι 
αναφζρουν, ότι θ ιςτορικι τουσ καταγωγι ανιχνεφεται ςτον Μεςαίωνα. Δεν κζλουν 
να αποτελοφν ( και βάςει τθσ ιςτορικισ τουσ διαδρομισ ) δεν αποτελοφν ςυγκ-
ροτιςεισ τθσ νεωτερικότθτασ. Μζςα από τον Λόγο τουσ αφινουν να διαφανεί ότι, 
εφόςον, θ Τεκτονικι φιλοςοφία, τα πιςτεφω τουσ και οι τρόποι λειτουργίασ και ςυγ-
κρότθςθσ των Ναϊν, περιβάλλονται με τθν «πατίνα» του παρελκόντοσ αποκτοφν 
μεγαλφτερθ αίγλθ, τόςο για τουσ Αδελφοφσ όςο και για τουσ μθ μυθμζνουσ και ότι 
όλο αυτό λειτουργεί ςαν μια επιπλζον πιςτοποίθςθ τθσ αξίασ και τθσ δυναμικισ 
τουσ. 
Ζτςι λοιπόν θ ςυλλογικι ταυτότθτα, όπωσ ςυηθτιςαμε παραπάνω, δεν μεταφρά-
ηεται με όρουσ ομοιογζνειασ κακϊσ υπάρχουν ςαφείσ διαφοροποιιςεισ ανάμεςα 
ςτα Υποκείμενα ωσ προσ τθν κοινωνικι προζλευςθ, τισ αντιλιψεισ του κακενόσ 
ξεχωριςτά αλλά και τθν επαγγελματικι ποικιλότθτα εντόσ των Ναϊν. Αν όμωσ αυτζσ 
οι διαφοροποιιςεισ κατά κάποιον τρόπο ταξινομθκοφν επζρχεται μιασ μορφισ 
ομογενοποίθςθ μζςω τθσ ομαδοποίθςθσ. Αυτζσ αφοροφν και ςτο επάγγελμα και 
κατ επζκταςθ όπωσ κα δοφμε παρακάτω και ςε άλλα πράγματα, κακϊσ όπωσ 
προαναφζρκθκε δεν είναι όλοι γιατροί, δικθγόροι και πολιτικοί μθχανικοί αλλά 
υπάρχουν επίςθσ δθμόςιοι υπάλλθλοι, ελεφκεροι επαγγελματίεσ όπωσ ζνασ υδραυ-
λικόσ και ζνασ εργάτθσ οικοδομϊν που περνάει πλακάκια. 
Αυτι θ ποικιλότθτα ςτα επαγγζλματα μπορεί να αναγνωςτεί και ωσ διαφορετικά 
επίπεδα μόρφωςθσ, ακαδθμαϊκισ ι κοινωνικισ, ςε διαφορζσ ςτθν φιλοςοφία ηωισ 
του κακενόσ και ςτον τρόπο διαχείριςθσ τθσ κακθμερινότθτασ του με βάςθ τα 
οικονομικά μεγζκθ τα οποία επίςθσ δεν μπορεί παρά να είναι ανόμοια. Σε αυτό το 
ςθμείο είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι παρόλο που οι κοινωνικζσ ιεραρχίεσ δεν 
αφοροφν πάντα ςτθν μόρφωςθ, θ εντφπωςθ που ζχω αποκομίςει είναι ότι για τουσ 
Τζκτονεσ, παλαιότερα τουλάχιςτον, ίςχυε ακριβϊσ το αντίκετο και το αποδεικνφ-
ουν και οι ίδιοι ςτισ ςυνομιλίεσ μασ. Ρριν κάποιεσ δεκαετίεσ ιταν «αυτονόθτο» ότι 
κανζνασ μθ μορφωμζνοσ πανεπιςτθμιακά δεν κα μποροφςε να γίνει Αδελφόσ γιατί 
δεν κα ιταν ςε κζςθ να κατανοιςει και τα λεγόμενα και τα τεκταινόμενα εντόσ των 
Στοϊν.  
Πλοι οι πλθροφορθτζσ μου είναι παντρεμζνοι αλλά οι θλικίεσ τουσ διαφζρουν 
επίςθσ ανά δεκαετίεσ. Γνωρίηω ότι υπάρχουν και νεαρότερα μζλθ μζςα ςτισ Στοζσ 
αλλά οι πζντε από τουσ επτά ςυνομιλθτζσ μου βρίςκονται θλικιακά ςτθν πζμπτθ 
δεκαετία τθσ ηωισ τουσ, ζνασ ςτθν ζκτθ και ο μεγαλφτεροσ ςε θλικία και ταυτόχρονα 
τεκτονικι ιεραρχία, ςτθν όγδοθ. Στον Τεκτονιςμό μποροφν να μυθκοφν άτομα που 
ζχουν κλείςει το εικοςτό πρϊτο θλικιακό ζτοσ, αλλά με κάποιεσ εξαιρζςεισ και εφό-
ςον κάποιοσ προτακεί από τον πατζρα του, μπορεί αυτό να γίνει και μετά το δζκατο 
ζκτο (16) ζτοσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο Δόκιμοσ Τζκτονασ ονομάηεται λυκιδεφσ. 
Ππωσ είναι αναμενόμενο όλοι αυτοί οι άνκρωποι φζρουν διαφορετικά βιϊματα 
ηωισ και διαφορετικζσ εμπειρίεσ. Οι κοινζσ εμπειρίεσ όμωσ μζςα ςτουσ Ναοφσ, θ 
κοινι ακρόαςθ Λόγων και ομιλιϊν που αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα και 
οι κοινοί τρόποι πρόςλθψθσ γεγονότων που αφοροφν ςτον Τεκτονιςμό μζςα από το 
κοινωνικό, είναι κακοριςτικά ςτοιχεία κοινισ ταυτότθτασ. Ο Lacan (1982) υποςτθ-
ρίηει ότι θ ταυτότθτα του υποκειμζνου δεν είναι τίποτα παραπάνω, αρχικά, από τθν 
αντίλθψθ και δευτερευόντωσ από τθν προβολι του Εαυτοφ.  



Ο τεκτονικόσ Εαυτόσ, καταςκευάηεται όχι μόνο ςτθν βάςθ τθσ τεκτονικισ ταυτό-
τθτασ αλλά και απζναντι ςτον «Άλλο» που δεν είναι Τζκτονασ. Τουλάχιςτον ςτον 
Τεκτονικό Λόγο, ο Άλλοσ δεν διαφαίνεται ωσ μια αποκλειςτικά αντικετικι ταυτό-
τθτα, αλλά ωσ ςφνολα Υποκειμζνων τα οποία απλά δεν είναι Τζκτονεσ. Είναι όμωσ 
όλοι αυτοί που δεν γνωρίηουν τίποτα για τα μυςτθριακά μονοπάτια και τα φιλο-
ςοφικά εργαςτιρια. Αυτό δεν μεταφράηεται ςε κάτι υποδεζςτερο, ζχει όμωσ μια 
χροιά κλιμακοφμενθσ διαφορετικότθτασ και ακριβϊσ όπωσ υποςτθρίηει ο Althusser 
(1998 ) «.... θ ταυτότθτα πρζπει να αναπαρίςτανται ςτον λόγο και ςτθν γλϊςςα για 
να αποκτιςουν οντότθτα και νόθμα». Αυτόσ ο Τεκτονικόσ Λόγοσ είναι που πρωτί-
ςτωσ προβάλλει τθν Τεκτονικι ταυτότθτα και ςτθν ςυνζχεια αυτι γίνεται αντιλθπτι 
μζςα από ιδιαίτερεσ πρακτικζσ και χειρονομίεσ. 
Θ γλϊςςα που χρθςιμοποίθςαν οι πλθροφορθτζσ μου, τόςο ο ΑΒ όςο και οι υπό-
λοιποι, διακζτει οριςμζνα πολφ ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, κοινά και ανόμοια 
ενίοτε ςτον λόγο όλων. Κάποιεσ λζξεισ επαναλαμβάνονται ςυνεχϊσ και δεν ανα-
φζρομαι ςτισ προφανείσ όπωσ Στοά, Τζκτονεσ κλπ αλλά ςε λζξεισ όπωσ αξίεσ, 
κοινωνίεσ, βελτίωςθ, το Εμείσ και οι Άλλοι και άλλεσ. Επίςθσ είναι χαρακτθριςτικι θ 
χριςθ του πρϊτου πλθκυντικοφ πολφ ςυχνότερα από το αντίςτοιχο πρϊτο ενικό 
πρόςωπο. Ο λόγοσ τουσ ιταν μάλλον « επίπεδοσ », δεν βρίκει φανταςίασ και 
ποικιλίασ, υπιρξαν φορζσ μάλιςτα που διαπίςτωνα ότι ακριβϊσ τθν ίδια πρόταςθ 
τθν ζχω ακοφςει και από άλλον πλθροφορθτι. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι αυτοί οι 
άνκρωποι ζχουν υποςτεί μιασ μορφισ πλφςθσ εγκεφάλου και αναμαςοφν ςτερεο-
τυπικά εκφράςεισ. Το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ νομίηω ότι αποκωδικοποιεί και αυτό με 
τθν ςειρά του, τθν δυναμικι εκτφπωςθ τθσ τεκτονικισ ταυτότθτασ ςτο Υποκείμενο. 
Οριςμζνεσ φορζσ πάλι ιταν περιςςότερο από εμφανισ θ προςπάκεια τουσ να 
χρθςιμοποιιςουν «όμορφεσ» λζξεισ για να ακουςτοφν και πιο όμορφα τα λεγόμενα 
τουσ. Σαν να ωραιοποιοφν τον λόγο τουσ, οφτωσ ϊςτε μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ 
να μθν υπάρξει θ παραμικρι αμφιβολία και για τθ ομορφιά του αντικειμζνου τθσ 
ςυηιτθςθσ. Μςωσ αυτό ακόμα να γινόταν ωσ μια αςυναίςκθτθ προςπάκεια για να 
πείςουν ότι όντωσ διαφοροποιοφνται από τουσ υπόλοιπουσ ακόμα και ςε επίπεδο 
χριςθσ τθσ γλϊςςασ. Ο ΑΒ κάποια ςτιγμι μου είπε ότι : «Ο Τεκτονιςμόσ είναι 
όμορφοσ γιατί διακζτει και τα τρία ςτοιχεία που πρζπει ζχει ζνα όμορφο αντικεί-
μενο, τθν αρτιότθτα, τθν τελειοποίθςθ και το φωσ». Πταν το ρϊτθςα ποιόσ ζχει 
ορίςει ζτςι τθν ομορφιά ι αν το ςκζφτθκε μόνοσ του μου απάντθςε γελϊντασ :  
«... δεν το λζω εγϊ, ο Ουμπζρτο Ζκο το λζει το Πνομα του όδου ». 
Οφείλω όμωσ να αναγνωρίςω τισ γενναίεσ δόςεισ χιοφμορ που διζκετε ο ςυγκε-
κριμζνοσ πλθροφορθτισ και θ πλειοψθφία των υπολοίπων, το οποίο αφενόσ δι-
λωνε μια «ανοιχτότθτα», κάτι περιςςότερο πλζριο από τον κλειςτό περιχαρα-
κωμζνο λόγο που μοιάηει πιο αναμενόμενοσ. Το χιοφμορ επίςθσ χρθςίμευςε ςε 
κάποιεσ αμιχανεσ ςτιγμζσ ςαν εργαλείο αυτοάμυνασ, όταν ζπρεπε να ελαφρφνει 
κάπωσ ο τόνοσ τθσ ςυηιτθςθσ. Αυτό ςυνζβαινε κυρίωσ όταν ςυηθτοφςαμε για τθν 
ορατότθτα του Τεκτονιςμοφ και κάποιεσ από τισ ςτερεοτυπικζσ προκαταλιψεισ που 
είναι ςυνδεδεμζνεσ με αυτόν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μια αβίαςτα διατυπωμζνθ 
χιουμοριςτικι ζκφραςθ, από τον ΑΒ αλλά και από τουσ άλλουσ πλθροφορθτζσ, ιταν 
ο τρόποσ διαφυγισ τουσ από μια διαδικαςία « απολογίασ » για τθν αρνθτικι 
φθμολογία που τουσ ςυνοδεφει. Στα υπόλοιπα κζματα που ςυηθτοφςαμε όμωσ, 
εφόςον ιταν αμιγϊσ Τεκτονικά, δεν άφθναν το παραμικρό περικϊριο να υποτεκεί  
ότι κάποιο από αυτά μπορεί να προκαλζςει αφορμι για κάτι ανάλαφρο και αςτείο. 



Θ γλϊςςα και ο λόγοσ τθσ τεκτονικισ ταυτότθτασ δεν ςθμαίνει ότι ςτεγανοποιεί ι 
περιορίηει τθν κοινωνικι ταυτότθτα του Υποκειμζνου. Για τουσ ίδιουσ τουσ πλθρο-
φορθτζσ μου, μάλλον τθν ενιςχφει και τθσ δίνει και επιπλζον διάςταςθ δυναμιςμοφ. 
Κακϊσ θ ταυτότθτα ςυνιςτά μια πολιτιςμικά οργανωμζνθ εννοιολόγθςθ του 
εαυτοφ, αποτζλεςμα μιασ επιλεκτικισ και επινοθτικισ δράςθσ ( Ραπαταξιάρχθσ, 
1996 ), θ τεκτονικι ταυτότθτα δομείται μζςα από τον τρόπο που τα υποκείμενα 
καταςκευάηουν τον εαυτό τουσ αλλά και μζςω των χαρακτθριςτικϊν που οι Άλλοι 
τουσ αποδίδουν. Ο ΑΒ λζει ότι : «...Πλοι προςζχουν το όνομα τουσ και δεν κζλουν 
ποτζ να διαςυρκοφν, ζτςι δεν είναι ; Ε... εμείσ αυτό το κζλουμε δυο φορζσ. 
Δεδομζνου ότι θ ταυτότθτα του κάκε Τζκτονα που ηει και εργάηεται ςε μια 
επαρχιακι πόλθ βρίςκεται ςε μόνιμο κακεςτϊσ ζκκεςθσ ςτο κοινωνικό βλζμμα, ο 
ίδιοσ ταυτόχρονα νιϊκει ότι πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ προ-
κειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ νομιμοποιθμζνεσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ περις-
ςότερο από οποιονδιποτε άλλο. Αυτό ςυμβαίνει επειδι αν ποτζ δθμοςιοποιθκεί με 
οποιονδιποτε τρόπο θ τεκτονικι του ιδιότθτα να μθν βρεκεί το παραμικρό ψεγάδι 
που να μπορεί να αποδοκεί ςε αυτι. 
Βλζπουμε λοιπόν ότι θ ταυτότθτα ενόσ τζκτονα διαμορφϊνεται μζςα από τισ τεκτο-
νικζσ διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ αλλά ςε άμεςθ αν και όχι πάντα εμφανι ςυνά-
ρτθςθ με το κοινωνικό περιβάλλον ςτο οποίο αυτόσ δραςτθριοποιείται κακθμερι-
νά. Πταν οι ςυηθτιςεισ μασ αφοροφςαν κζματα ταυτότθτασ και κοινωνικισ ηωισ το 
ςϊμα του ςυνομιλθτι μου είναι πιο ευκυτενζσ και ο κορμόσ είναι ςτθτόσ και το 
βλζμμα γίνεται απλανζσ. Τότε κοιτάηει κάπου απροςδιόριςτα και ο λόγοσ του ζχει 
μια ξεκάκαρθ ςαφινεια « καλϊσ ι κακϊσ, ανικουμε εκεί που δεν μπορεί να 
ανικει ο κακζνασ ». 
Τα ςυγκεκριμζνα λόγια ζρχονται ςε ευκεία αντιδιαςτολι με μια από τισ βαςικζσ 
Καταςτατικζσ Αρχζσ του Τεκτονιςμοφ, ότι δθλαδι οποιοςδιποτε, ζντιμοσ, εργαηό-
μενοσ, με πίςτθ ςτο Κεό και τθν ακαναςία τθσ ψυχισ κλπ μπορεί να γίνει Τζκτονασ. 
Δεδομζνου όμωσ ότι δεν είναι όλοι Τζκτονεσ, αυτό μεταφράηεται ότι δεν διακζτουν 
όλοι οι άνκρωποι τα παραπάνω χαρακτθριςτικά? Πταν του το τόνιςα αυτό θ 
απάντθςθ ιταν μάλλον θ αναμενόμενθ «αυτό ακριβϊσ ςου λζω, δεν ζχουν όλοι 
αυτά τα χαρακτθριςτικά» Οπότε ποιά είναι τα κριτιρια για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ 
ςτθν Στοά εφόςον διακζτει αυτά τα χαρακτθριςτικά και γιατί υπάρχουν άνκρωποι 
που ζχουν απορριφκεί κατά καιροφσ ; «δεν ξζρω τι να ςου πω ςε αυτό. Οι Τζκτονεσ 
είναι άνκρωποι δεν είναι άγιοι. Ξζρω μόνο να ςου πω ότι εγϊ, μια και μοναδικι 
φορά, απζρριψα κάποιον γιατί ιξερα εκ των προτζρων ότι τα κίνθτρα του δεν 
ιταν αυτά που ζπρεπε να είναι. Η αίτθςθ του να γίνει δεκτόσ ιταν κακαρά 
ωφελιμιςτικι. Ζψαχνε πελάτεσ για το ξενοδοχείο του και πίςτευε ότι εφόςον 
διακζτει τθν μαςονικι ταυτότθτα αυτό κα βοφλιαηε από κόςμο ». 
Είναι προφανζσ ότι τζτοιου είδουσ κίνθτρα κεωροφνται εντελϊσ ποταπά και εφόςον 
ο υποψιφιοσ, υπάρχουν υποψίεσ ότι επικυμεί να γίνει δεκτόσ ςε μια Στοά για 
λόγουσ που δεν ςυνάδουν με το Τεκτονικό ιδεϊδεσ, είναι δεδομζνο ότι κα 
απορριφκεί. Το κοινωνικό και επαγγελματικό του προφίλ πρζπει να είναι τζτοια 
που δεν αφινουν τθν παραμικρι υπόνοια για μια ενδεχόμενθ κακόβουλθ χριςθ τθσ 
Τεκτονικισ ταυτότθτασ. 
Επιπλζον τθσ ςυμβολικισ και μθ απτισ τεκτονικισ ιδιότθτασ, ο κάκε Τζκτονασ φζρει 
μια προςωπικι τεκτονικι ταυτότθτα, ζνα δελτίο, που ζχει απτι μορφι, όπωσ κάκε 
απλι αςτυνομικι ταυτότθτα τθν οποία πρζπει να ζχουν όλοι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ. 



Κανείσ όμωσ από τουσ πλθροφορθτζσ μου δεν κζλθςε να μου τθν δείξει (με τθν 
αναμενόμενθ δικαιολογία ότι ξεχάςτθκε, ςίγουρα τθν επόμενθ φορά κλπ) και αυτό 
ιταν ενδιαφζρον κακϊσ είναι αντιφατικό ςτο γεγονόσ ότι δζχτθκαν να μιλιςουν 
αλλά παρόλα αυτά αρνοφνται να δείξουν το ζγγραφο που πιςτοποιεί και επίςθμα 
τθν ταυτότθτα τουσ αυτι. Εάν αυτό ςυνδζεται με τθν Υπόςχεςθ που ζχουν δϊςει με 
τθν είςοδο τουσ τθν Στοά ίςωσ κεωροφν ότι με αυτόν τον τρόπο τθροφν τα προ-
ςχιματα και δεν τθν καταπατοφν απόλυτα. Ι με μια δεφτερθ, ίςωσ πιο υποψια-
ςμζνθ ανάγνωςθ, μπορεί κανείσ να ςκεφτεί ότι ζνα γραπτό και επίςθμο ζγγραφο 
πιςτοποιεί πολλά περιςςότερα από ότι ο προφορικόσ λόγοσ. Και εδϊ επανερχό-
μαςτε και πάλι ςτθν ιεράρχθςθ των αιςκιςεων κακϊσ θ φράςθ «το είδα» είναι 
πολφ πιο ζγκυρθ κοινωνικά από τθν αντίςτοιχθ «το άκουςα». Σε όλθ τθν πορεία των 
ςυνεντεφξεων δεν είδα κανενόσ το δελτίο, μου είπαν όμωσ ότι ςε αυτό αναγράφεται 
το όνομα, θ κζςθ του κακενόσ ςτθν τεκτονικι ιεραρχία και θ Μθτρικι του Στοά. 
Ενδεχομζνωσ και οι ςειρζσ λανκαςμζνων εντυπϊςεων ι ςυνομοςιολογίασ που 
αφοροφν ςτισ τελετζσ μφθςθσ να οφείλονται ςτθν κοινωνικι ρθτορικι που προ-
χποκζτει το ριμα «άκουςα». Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι, μθ 
Τζκτονεσ, πολλά ζχουν ακοφςει αλλά κανείσ δεν ζχει προςωπικι βιωματικι 
εμπειρία από τα δρϊμενα εντόσ των Στοϊν. ( εκτόσ προφανϊσ από αυτοφσ που 
αποχϊρθςαν ι ζχουν διαγραφεί και αποφάςιςαν να επικοινωνιςουν διάφορα για 
τισ εργαςίεσ ςε αυτζσ ) Στο διαδίκτυο υπάρχουν περιςςότερα από ζνα βίντεο που 
δείχνουν τθν διαδικαςία μιασ τελετισ μφθςθσ [9], κακϊσ όμωσ το γνωςτικό και 
ςυμβολικό πλαίςιο αυτϊν είναι ανοίκεια για τουσ περιςςότερουσ προκαλοφνται 
παρανοιςεισ που οδθγοφν ςε λάκοσ ερμθνείεσ των δεδομζνων. 
Ππωσ και να ζχει όμωσ οι μυςτικζσ τεκτονικζσ τελετζσ μφθςθσ χαρακτθρίηονται από 
μια ζντονθ αίςκθςθ εςωτερικότθτασ και μυςτθριακισ επιτζλεςθσ. Το Υποκείμενο 
εγκαταλείπει τθν πρότερθ ταυτότθτα του και γίνεται αποδζκτθσ μιασ νζασ για τθν 
οποία γνωρίηει ελάχιςτα πράγματα. « Πταν ζγινα δεκτόσ ςτθν Στοά, τθν θμζρα τθσ 
πρϊτθσ μφθςθσ που κα γινόμουν Μακθτισ, δεν κα τθν ξεχάςω ποτζ. Δεν ιξερα 
ακριβϊσ τι πρόκειται να ςυμβεί, αλλά αυτό που βιϊνεισ εκείνθ τθν ςτιγμι δεν 
μπορείσ να το περιγράψεισ με λόγια, οφτε μπορείσ να το καταλάβεισ. Ζχεισ τθν 
κθλιά με το ςκοινί ςτον λαιμό και τα μάτια δεμζνα............νιϊκεισ το ξίφοσ ςτον 
κϊρακα και ξζρεισ ότι γφρω ςου υπάρχουν άνκρωποι από τουσ οποίουσ κζλεισ να 
γίνεισ δεκτόσ και ςε παρακολουκοφν. Τθν ςτιγμι που μου ζβγαλαν το μαντιλι 
από τα μάτια κυριολεκτικά ζπακα ςοκ. Τα ξίφθ, τα περιηϊματα, τα γάντια.... Πλθ 
αυτι θ μυςτθριακι ατμόςφαιρα. Μιλάμε ότι πρζπει να ζμοιαηα τελείωσ βλάκασ 
». Το άτομο βρίςκεται ςτθν αορατότθτα, ςτο ςκοτάδι ι όπωσ αναφζρεται παρακάτω 
κυριολεκτικά ςτον τάφο. Εκείνθ τθν ςτιγμι δεν ζχουν κοινωνικό status, ζνδυςθ ι 
προςωπικά περιουςιακά ςτοιχεία που να μεταφράηονται ςε ςυγκεκριμζνθ ταυτό-
τθτα και ι ςυμπεριφορά τουσ είναι πακθτικι. Δεν μποροφν να αναλάβουν πρωτο-
βουλίεσ αλλά απλά να εκτελζςουν με απόλυτθ ακρίβεια όλα όςα κα τουσ υπο-
δείξουν οι Αδερφοί τουσ. 
Θ ςθμειολογία και οι αλλθγορίεσ των τελετϊν είναι τζτοιεσ που ςτουσ μθ μυθ-
μζνουσ αλλά και ςε αυτοφσ που δεν ξζρουν ι δεν μποροφν να μεταφράςουν τθν 
φφςθ των τεκταινόμενων, πικανότατα να προκαλοφν αποτροπιαςμό και φόβο.  
Στθν διάρκεια τθσ τελετισ μφθςθσ ςε βακμό Διδαςκάλου, ο χϊροσ τθσ κφριασ 
αίκουςασ τθσ Στοάσ είναι ςκοτεινόσ και πάνω ςτα αςπρόμαυρα πλακάκια του 
δαπζδου ζχει τοποκετθκεί ο πίνακασ τζλεςθσ εργαςιϊν που απαιτείται για τθν ςυγ-



κεκριμζνθ μφθςθ. Ο μυοφμενοσ ςε κάποιο ςτάδιο τθσ τελετισ βρίςκεται ξαπλω-
μζνοσ ςε ζνα ανοιχτό φζρετρο με τα χζρια ςταυρωμζνα ςτο ςτικοσ και ζχει ςκεπα-
ςμζνο το πρόςωπο του με ζνα ματωμζνο λευκό πανί και υπάρχει και ζνα κλαδί 
ακακίασ. ( Το πανί δεν είναι βαμμζνο με αίμα κυριολεκτικά αλλά μια ςυγκεκριμζνθ 
βαφι. Ρρζπει όμωσ να φαίνεται ματωμζνο). Το όλο τυπικό, όταν διάβαςα το Τυπικό 
Μυιςεωσ ςε βακμό Διδαςκάλου, χαρακτθρίηεται από αλλθγορίεσ και μια ιδιαίτερθ 
εςωτερι-κότθτα, ζχει δε ςαφείσ αναφορζσ ςτον ςυςτατικό τεκτονικό μφκο του 
Χιράμ Αμπίφ ( βλ. INDEX ). Σε αυτό το ςτάδιο ο Τζκτονασ αφινει πίςω του τον 
βακμό του Μακθτι και του Εταίρου και γίνεται Διδάςκαλοσ, βρίςκεται πιο βακιά 
ςτο μονοπάτι τθσ γνϊςθσ και ζχει πλζον τθν δικαιοδοςία να μπορεί να μυιςει με 
τθν ςειρά του νεότερουσ, ςε επίπεδο βακμοφ και όχι θλικιακά, Τζκτονεσ και μπορεί 
πλζον εφόςον το επικυμεί να προχωριςει και ςτα φιλοςοφικά εργαςτιρια. 
Ζνασ από τουσ ςτόχουσ που ζχουν αυτζσ οι τελετουργίεσ ηωισ και κανάτου είναι ο 
ςυμβολικόσ κάνατοσ τθσ προθγοφμενθσ μθ τεκτονικισ ηωισ, θ αναγζννθςθ του 
πνεφματοσ μζςα από τθν τεκτονικι διαδρομι αλλά και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
δφναμθσ τθσ τελετουργίασ, δεδομζνου ότι οι τελετουργίεσ αποτελοφν ζνα από τα 
πλζον, αν όχι το ςθμαντικότερο από τισ εργαςίεσ εντόσ τθσ Στοάσ. Αυτζσ όταν 
δθμοςιοποιοφνται ςτο ίντερνετ ςυνικωσ ςυνοδεφονται από ςχόλια του τφπου «να 
τι κάνουν οι Μαςόνοι μεταξφ τουσ», «ςτα άδυτα των Στοϊν» κλπ. Μιλϊντασ όμωσ 
πλζον τόςο καιρό με Τζκτονεσ είμαι ςίγουρθ ότι δεν τουσ ενδιαφζρει πραγματικά θ 
εικόνα που ςχθματίηει κάποιοσ βλζποντασ μια τελετι ςτο you tube.  
Ο ΑΒ όταν ςυηθτοφςαμε για τισ τελετουργίεσ μου είχε πει :  
« δεν είναι παιδικι παράςταςθ νθπιαγωγείου να λζμε χαροφμενα τραγουδάκια. 
Είναι ςκοτεινά, μυςτθριακά και όμορφα. Σε όποιον δεν αρζςει, ασ μθν τα βλζπει, 
αλλά κυρίωσ ασ μθν τα κρίνει χωρίσ να ξζρει ». 
Ο ΑΒ κεωρεί ότι θ δθμοςιοποίθςθ μιασ τελετουργίασ ςτο διαδίκτυο είναι « ςχεδόν 
πρόςτυχθ...... Υποςτθρίηει ότι δεν ζχει αςχολθκεί ιδιαίτερα με το ψάξιμο ςτο 
ιντερνζτ για παρεμφερι βίντεο αλλά δεν ζχει κανζναν λόγο να πιςτεφει ότι αυτά 
δεν είναι αλθκινά. Δεν μπορεί όμωσ όπωσ είπε και να απαντιςει με ςαφινεια γιατί 
κάποιοσ το κάνει αυτό : « δθλαδι κάποιοσ δζχεται τθν εμπιςτοςφνθ των Αδερφϊν, 
γίνεται Αδελφόσ και μετά τι ; Βάηει μια κρυφι κάμερα ςτθν τςζπθ του και τα 
βγάηει φόρα παρτίδα ;... ποτζ δεν κα το καταλάβω αυτό. Σχεδόν πρόςτυχο.. αλλά 
και πάλι εμείσ είμαςτε αυτοί που είμαςτε, τίποτα δεν αλλάηει ».  
Θ απογοιτευςθ όμωσ ιταν εμφανισ ςτο πρόςωπό του και ταυτόχρονα μια αίςκθςθ 
παραίτθςθσ και αποδοχισ μαηί « τι να γίνει. πάντα κα ςυμβαίνουν αυτά ». 
Οι Τζκτονεσ δεν είναι μζλθ μιασ ακόμα κλειςτισ λζςχθσ ι club, είναι Τζκτονεσ και 
αυτόσ ο προςδιοριςμόσ ςχεδόν ορίηει τθν φπαρξθ τουσ. Δεν ζχει ςθμαςία αν 
κεωροφν ότι οι Στοζσ είναι κοινωνίεσ αρίςτων ι όχι, αλλά ζχει ςθμαςία ότι οι ίδιοι 
είναι Τζκτονεσ. Ανικουν ςε αυτι τθν ξεχωριςτι και ιδιαίτερθ ομάδα που μελετά 
πράγματα που άλλεσ ομάδεσ δεν το κάνουν, που θ μυςτικότθτα τθσ προςδίδει 
θγεμονικά χαρακτθριςτικά ενϊ το κοινωνικό και μορφωτικό υπόβακρο των μελϊν 
τθσ τθν κακιςτά «ελιτίςτικθ» για όςουσ δεν ανικουν ςε αυτι. Θ Τεκτονικι 
Αδελφότθτα είναι μια κλειςτι ςυλλογικότθτα με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα και τα μζλθ τθσ βιϊνουν τθν ιδζα τθσ Αδελφότθτασ κυρίωσ εντόσ των 
Στοϊν αλλά και ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Ραραδείγματοσ χάριν όταν βρίςκονται δφο 
Τζκτονεσ μαηί ςε δθμόςιο χϊρο και κεωρθτικά μόνο αυτοί οι δφο μεταξφ τουσ  
γνωρίηουν αυτι τθν ιδιότθτα τουσ. 



Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να γίνει μζλοσ και πικανότατα ο 
κάκε Μακθτισ Τζκτονασ, κα πρζπει να αιςκάνεται ςαν τον Αφθγθτι του Ρροφςτ, 
ςτισ διακοπζσ του ςτθν λουτρόπολθ του Μπαλμπζκ, που προςπακεί να ςυνανα-
ςτραφεί με τισ «εκλεκτζσ προςωπικότθτεσ» τθσ «καλισ κοινωνίασ» τθσ περιοχισ, 
ζναν κλειςτό κφκλο από καμϊνεσ που «ζβλεπε με φποπτο μάτι κάκε νεοφερμζνο» 
(Μ. Ρρουςτ). Θ ςυγκεκριμζνθ απόδοςθ είναι εντελϊσ ςχθματικι, δεν βλζπουν 
οποιονδιποτε νεοφερμζνο με φποπτο βλζμμα, αλλά με προςδοκία και δόςεισ 
επιφυλακτικότθτασ, ωσ ζναν άνκρωπο που, από τθν ςτιγμι που τον εμπιςτεφτθκαν 
και ζγινε δεκτόσ ςτθν Αδελφότθτα, πρζπει με τθν ςειρά του να ςτακεί αντάξιοσ 
αυτισ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Ππωσ υποςτθρίηει ο ΑΒ « μετά από τόςα χρόνια μπορϊ 
πλζον και αναγνωρίηω ζναν Τζκτονα, τουλάχιςτον ζτςι νομίηω, εννοϊ πζρα από 
τισ χειραψίεσ. Δεν ξζρω πωσ γίνεται και δεν μπορϊ ακριβϊσ να το προςδιορίςω 
αλλά νομίηω ότι το κάνω αςυναίςκθτα ». Θ τακτικι παρουςία ςτον Ναό και θ 
χρόνια ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ τθσ Στοάσ είναι προφανζσ ότι κινθτοποιεί ςτα μζλθ 
τθν αίςκθςθ τθσ ςυντροφικότθτασ θ οποία μπορεί να μθν είναι άμεςα προςωπικι, 
κακϊσ δεν ζχουν όλοι φιλικοφσ προςωπικοφσ δεςμοφσ με όλουσ, αλλά είναι κατά 
κάποιο τρόπο ιδεολογικι, χωρίσ τθν ςτενι ζννοια του όρου. 
Δεν μπορϊ να πω με ςιγουριά ότι το παρακάτω περιςτατικό λειτουργεί πιςτο-
ποιθτικά για αυτι τθν διλωςθ αλλά ςυνζβθ όταν ζνα τυχαίο βράδυ ιμουν καλε-
ςμζνθ ςε μια παρουςίαςθ κραςιϊν ςε ζνα μαγαηί. Στθν παρζα μου ιταν και ο ΑΒ. 
Κάποια ςτιγμι ιρκε κάποιοσ κφριοσ τον οποίο είχα γνωρίςει, ιταν Τζκτονασ ςε μια 
τρίτθ πόλθ, εννοϊντασ με αυτό ςε πόλθ από τθν οποία δεν προζρχονται οι πλθρο-
φορθτζσ μου και κάκιςε μαηί μασ. Με τον ΑΒ δεν γνωριηόταν, το ιξερα με ςιγουριά. 
Κάποια ςτιγμι λοιπόν ςυνειδθτοποίθςα ότι, ςχεδόν μθχανικά τουσ παρατθροφςα 
εναλλάξ όλο το βράδυ, πικανότατα επθρεαςμζνθ από τθν παραπάνω διλωςθ του 
πλθροφορθτι μου. Αναφζρω αυτό το γεγονόσ γιατί ςτο τζλοσ τθσ βραδιάσ, όταν 
αποχϊρθςε ο πρϊτοσ από τουσ δφο, ο ζνασ ζβαλε με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο το 
αριςτερό χζρι του ςτον αυχζνα του άλλου και τον φίλθςε τρείσ φορζσ, δεν μπόρεςα 
όμωσ να δω τον τρόπο που ζδωςε το δεξί του χζρι εκείνθ τθν ςτιγμι. Μου ζκανε 
εντφπωςθ και είμαι ςίγουρθ ότι πρζπει να είχα βλζμμα απορίασ όταν κοίταξα τον 
ΑΒ. Πταν τον ρϊτθςα για αυτό αργότερα χαμογζλαςε μάλλον ςυγκαταβατικά και 
είπε « νομίηω ότι αρχίηεισ ςιγά ςιγά να καταλαβαίνεισ πωσ ζχουν τα πράγματα ». 
Αυτό που κακιςτά το παραπάνω μικρό περιςτατικό ενδιαφζρον είναι ότι αποδει-
κνφεται ότι τελικά όντωσ οι Τζκτονεσ μποροφν και αναγνωρίηονται μεταξφ τουσ. 
Αυτι όμωσ θ αναγνϊριςθ πθγαίνει ζνα βιμα παραπζρα τον εαυτό τθσ. Δεν είναι μια 
απλι τυχαία αναγνϊριςθ αλλά θ δθμόςια επιτζλεςθ μιασ μυςτικισ ταυτότθτασ που 
μόνο οι αποκλειςτικά μυθμζνοι ςε αυτι μποροφν εντοπίςουν τα χαρακτθριςτικά 
τθσ εγγραφισ τθσ ςτο ςϊμα και τισ κινιςεισ. Εξάλλου από τθν ςτιγμι που το ζκανε ο 
ΑΒ δεν υπάρχει λόγοσ να μθν υποκζτει κανείσ ότι το ίδιο «χάριςμα» κα ζχουν και οι 
υπόλοιποι Αδελφοί. Δεν το ζχω ςυηθτιςει περιςςότερο με τον ΑΒ αλλά υποκζτω ότι 
αν κάποιοσ δεν ανταποκρικεί ςτα μυςτικά ςθμάδια τθσ χειραψίασ, τότε απλά δεν 
είναι Τζκτονασ. 
Οι Στοζσ, ωσ χϊροι, είναι τόςο ςυμβολικά και κοινωνικά φορτιςμζνεσ ςτο ευρφτερο 
ςυλλογικό φανταςιακό και τα μζλθ τουσ αποκωδικοποιοφν όλθ αυτι τθν φόρτιςθ 
με τθν ζννοια τθσ ςυλλογικότθτασ. Αυτι θ ςυλλογικότθτα βιϊνεται ςτθν βάςθ του 
τόπου αλλά είναι πολλά περιςςότερα αυτά που τθν ορίηουν και ενδεχομζνωσ τθν 
ιςχυροποιοφν και ζνα από αυτά είναι θ αίςκθςθ τθσ δθμιουργίασ και ενδυνάμωςθσ 



«αμυντικϊν» δεςμϊν απζναντι ςτουσ εξωτερικοφσ «εχκροφσ», είτε αυτοί είναι 
κρθςκόλθπτοι δογματικοί Χριςτιανοί, είτε οι πάςθσ φφςεωσ ςυνομωςιολόγοι. Ο 
ςυνεκτικόσ δεςμόσ τθσ ςυλλογικότθτασ δρα ακροιςτικά ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 
Τεκτονικισ ταυτότθτασ των πλθροφορθτϊν, κατ' επζκταςθ θ αδιαμφιςβιτθτθ ετε-
ρογζνεια των Υποκειμζνων ςε οικονομικό, μορφωτικό, ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο 
«παραγράφεται» εντόσ και εκτόσ τθσ Στοάσ και όλοι μεταξφ τουσ αποκαλοφνται 
Αδελφοί. Θ ταυτότθτα ζχει ςχεςιακό χαρακτιρα, το πολιτιςμικό τθσ περιεχόμενο 
είναι ρζον και καταςκευάηεται πάντα ςε ςυνάρτθςθ τθσ ςχζςθσ εαυτοφ και άλλου. 
Θ ετεροπροςδιοριςμζνθ αμφιςθμία όμωσ γφρω από τθν Τεκτονικι ταυτότθτα είναι 
πολυεπίπεδθ και κυμαίνεται από αυτοφσ που λζνε «ςιγά τα γραφικά παππουδάκια 
που μασ απειλοφν κιόλασ» ςε αυτοφσ που υποςτθρίηουν «οι Μαςόνοι είναι εχκροί 
του Κράτουσ και τθσ Εκκλθςίασ». 
«Ζνιωκα περιφανοσ και ακόμα είμαι που ζγινα Τζκτονασ. Νομίηω ότι ζχω δια-
βάςει πολφ ςτθν ηωι μου αλλά αυτζσ τισ ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ δεν ςου τισ δίνει 
κανζνα βιβλίο. Ο Τεκτονιςμόσ είναι εμπειρία ηωισ. Ξαφνικά ςυνειδθτοποιείσ ότι 
γνωρίηεισ ανκρϊπουσ που ενδεχομζνωσ να μθν είχεσ ποτζ τθν ευκαιρία ςτθν ηωι 
ςου να γνωρίςεισ, γίνεςαι κοινωνόσ μυςτικϊν γνϊςεων και ζχεισ μια ταυτότθτα, 
το χαρτί εννοϊ, που ζχει ελευκζρασ όπου υπάρχουν Στοζσ ανά τον κόςμο. Ζχω 
ςυνομιλιςει και βρεκεί ομοτράπεηοσ με πολφ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ από τθν 
Αμερικι μζχρι τθν Σρι Λάνκα. (....) Και μετά από μια τζτοια πορεία ςτον Τεκτονι-
ςμό ζρχεται θ ςτιγμι ςε αυτι τθν θλικία πλζον που λζω ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν με 
απογοιτευςε ποτζ, οι Τζκτονεσ όμωσ το ζκαναν». Ο ΑΒ ιταν από τα πιο αναγνωρί-
ςιμα πρόςωπα ςτθν ςυγκεκριμζνθ πόλθ, με μεγάλθ οικονομικι επιφάνεια και αυτο-
δθμιοφργθτοσ. Το επάγγελμα του ΑΒ είναι ζνα από αυτά που θ κρίςθ τθσ τελευταίασ 
δεκαετίασ οδιγθςε ςε κατακόρυφθ πτϊςθ. Θ οικονομικι επιφάνεια κατζρρευςε και 
ο πλθροφορθτισ μου αναγκάςτθκε να αναηθτιςει βοικεια για δουλειά. 
Οι περιςςότεροι Αδελφοί του αναγνωρίηει ότι είχαν καλζσ προκζςεισ να τον βοθκι-
ςουν αλλά αυτό αποδείχτθκε ςτθν προκειμζνθ ανεπαρκζσ. Μςωσ επειδι οι καλζσ 
προκζςεισ παρζμεναν προκζςεισ. « Απογοθτεφτθκα πολφ να ςου πω τθν αλικεια. 
Πλα όςα υποςτιριηα και πίςτευα κατά κάποιο τρόπο, δεν κζλω να ςου πω ότι 
ανατράπθκαν αλλά εν πάςθ περιπτϊςει δεν επιβεβαιϊκθκαν. Ππωσ καταλα-
βαίνεισ όλα αυτά περί απόλυτθσ υποςτιριξθσ μεταξφ των Τεκτόνων είναι απλϊσ 
κατά κάποιον τρόπο αβάςιμα». Θ απογοιτευςθ ςτο πρόςωπο του ΑΒ ιταν εμφα-
νισ και θ φωνι του δεν μαρτυροφςε κυμό αλλά εγκατάλειψθ. Ππωσ οι περις-
ςότεροι, νομίηω ότι και εγϊ είχα άκριτα υιοκετιςει τθν άποψθ ότι οι Μαςόνοι 
υποςτθρίηουν ο ζνασ τον άλλο ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ και να καταςτεί αυτό 
αναγκαίο. Και να που μζςα από τα λόγια ενόσ Μαςόνου που κατακζτει τθν προςω-
πικι του ιςτορία αυτό ανατρζπεται, χωρίσ να υπάρχει ο απϊτεροσ ςκοπόσ να 
διαςκεδάςει τθν δικι μου άποψθ, τθν οποία ςτθν τελικι δεν γνϊριηε κιόλασ. 
Ο δθμόςιοσ λόγοσ για τουσ Τζκτονεσ περιλαμβάνει διάφορα ςενάρια για τθν μεταξφ 
τουσ υποςτιριξθ και αλλθλεγγφθ ςε όλα τα επίπεδα. Εκφράςεισ όπωσ «Μαςόνοσ 
δεν δικάηει Μαςόνο» ι «ςτον πόλεμο δθλαδι τι γίνεται  ; «Υπάρχει περίπτωςθ να 
ςθκϊςει ο ζνασ το όπλο του εναντίον του άλλου ; » αποτελοφν κοινότυπεσ εκφ-
ράςεισ ωσ αναφορά ςτισ πρακτικζσ του Τεκτονιςμοφ. Ο ΑΒ ςε αυτό το ςθμείο ιταν 
κατθγορθματικόσ « κοίτα άλλο αυτό που ςου λζω εγϊ και άλλο αυτό που μου λεσ 
εςφ. Δθλαδι αν κάποιοσ είναι να φάει είκοςι χρόνια και ο δικαςτισ και ο κατθγο-
ροφμενοσ είναι Τζκτονεσ, πεσ μου εςφ πωσ αυτι θ ποινι μπορεί να γίνει τρεισ  



μινεσ φυλάκιςθ με αναςτολι ; Αυτά είναι γελοιότθτεσ». 
Θ περιβόθτθ τεκτονικι αλλθλοχποςτιριξθ δεν καταρρίπτεται με τον λόγο των 
πλθροφορθτϊν αλλά τροποποιείται κακϊσ και ο ΑΒ και οι υπόλοιποι δεν ανζτρε-
ψαν τον δθμόςιο Λόγο για αυτι αλλά τθν ςχθματοποίθςαν διαφορετικά. 
Με λόγο απλό και ςαφι υποςτιριξαν ότι ςαφϊσ και οι Αδερφοί ςτθρίηουν και υπο-
ςτθρίηουν ο ζνασ τον άλλο, αλλά αυτό δεν γίνεται με τρόπουσ που να αντιβαίνουν 
τθν νομιμότθτα και τουσ παγιωμζνουσ κεςμοφσ, δθλαδι δεν παρεμβαίνουν ςτισ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ και δεν δρομολογοφν καμία υπόκεςθ υπζρ τουσ εφόςον ςε 
αυτι εμπλζκονται Τζκτονεσ. Ο Χ. Μανζασ επιφανισ και δθλωμζνοσ Τζκτονασ, προ-
κειμζνου να διαςκεδάςει τισ εντυπϊςεισ για όλθ αυτι τθν ρθτορικι που περιβάλλει 
τισ Στοζσ, ςε ςυνζντευξθ του διλωςε ότι αν υπάρχουν δφο υποψιφιοι για τθν ίδια 
κζςθ με ακριβϊσ τα ίδια προςόντα, τότε και μόνο τότε κα προτιμθκεί ο Τζκτονασ 
Αδερφόσ και αυτό δεν ςυνιςτά οφτε κάτι ακζμιτο, οφτε κάτι παράνομο γιατί ςε αντί-
ςτοιχθ περίπτωςθ οποιοςδιποτε το ίδιο κα ζκανε (ςυνζντευξθ ςτον Γιϊργο Τράγκα). 
Βζβαια ο αντίλογοσ ςε αυτι τθν τοποκζτθςθ μπορεί να είναι ότι δεδομζνου ότι οι 
πολλά από τα άτομα που βρίςκονται ςε νευραλγικζσ κζςεισ τθσ πολιτείασ είναι 
Τζκτονεσ, αυτομάτωσ ςχεδόν, αποκλείονται όλοι οι υπόλοιποι κακϊσ είναι ςτθν 
δικι τουσ διακριτικι ευχζρεια να επιλζξουν ανάμεςα ςε ζναν Αδερφό και ανάμεςα 
ςε οποιονδιποτε υποψιφιο. Υποκζτω όμωσ ότι πολφ δφςκολα κάποιοσ Τζκτονασ, ο 
οποίοσ κατζχει μια τζτοια κζςθ κα παραδεχόταν αυτι του τθν ταυτότθτα, ακριβϊσ 
λόγω των αντιδράςεων που πικανότατα να προκαλοφςε αυτι. 
Σιμερα ο ΑΒ βρίςκεται εκτόσ Ελλάδασ και δεν είναι πλζον ενεργόσ Τζκτονασ. Στθν 
τελευταία μασ τθλεφωνικι ςυνομιλία μου είπε ότι δεν προςπάκθςε να αναηθτιςει 
άλλουσ Τζκτονεσ ςτθν χϊρα που είναι τϊρα, οφτε και κάποια Στοά ςτθν οποία κα 
μποροφςε να εγγραφεί εκ νζου. Το τεκτονικό του δελτίο εξάλλου ιςχφει εςαεί. 
 
ΕΡΙΛΟΓΟΣ 
Κατά τθν διάρκεια ςυγγραφισ τθσ παροφςθσ εργαςίασ αλλά και τθσ τετραετίασ που 
προθγικθκε, ςυηθτϊντασ ςε όλο αυτό το διάςτθμα με τουσ πλθροφορθτζσ μου, 
άκουςα πολλά και ςίγουρα ζμακα περιςςότερα. Εξάλλου «Οι προφορικζσ πθγζσ δεν 
μασ λζνε απλϊσ τι ζκαναν οι άνκρωποι αλλά και τι ικελαν να κάνουν, τι πίςτευαν 
ότι ζκαναν και τι πιςτεφουν ςιμερα ότι ζκαναν» (Lynn Adams) Ρολλά από αυτά που 
ςυηθτικθκαν και μου εμπιςτεφτθκαν δεν μου επζτρεψαν να τα βάλω ςτθν εργαςία 
μου. Είχαμε ςυμφωνιςει από τθν αρχι εξάλλου ότι πριν κατατεκεί το τελικό 
κείμενο κα τουσ το δϊςω να το διαβάςουν. Δεν κα μποροφςαν, ζςτω τθν τελευταία 
ςτιγμι, να επζμβουν ςε αυτό αλλά νομίηω ότι αυτι θ απαίτθςθ είχε να κάνει με τον 
τρόπο που εγϊ κα διαχειριηόμουν τα δεδομζνα (και εννοϊ αυτά που ιξερα εκ των 
προτζρων ότι μπορϊ να χρθςιμοποιιςω). 
Μπαίνοντασ ςε μια διαλεκτικι αναςτοχαςμοφ με το αντικείμενο, ςυνειδθτοποιϊ ότι 
ζνα από τα βαςικότερα και πιο δφςκολα πράγματα που ζπρεπε να γίνουν ιταν να 
καταφζρω να τουσ πείςω ότι αυτό που με ενδιαφζρει πραγματικά, ωσ ανκρωπο-
λόγο, είναι να καταφζρω να κατακζςω μια εργαςία όςο το δυνατόν πιο άρτια και 
ολοκλθρωμζνθ και ότι αυτι δεν κα περιλαμβάνει τθν προςωπικι μου τοποκζτθςθ. 
Νομίηω ότι αυτό κυρίωσ δυςκολεφονταν να πιςτζψουν. Μςωσ επειδι, από ότι οι ίδιοι 
μου ζχουν πει, δεν ζχουν ξαναμιλιςει ςε κανζναν εκτόσ Στοάσ για όλα αυτά και 
κρατοφν μια προκαταβολικά « αμυντικι » ςτάςθ απζναντι ςε όποιον καταπιάνεται  
με το αντικείμενό τουσ. 



Θ εργαςία μου βαςίηεται πρωτίςτωσ ςτον Λόγο των Τεκτόνων και ςφμφωνα με τον 
Portelli «ζχει τθν μθ ολοκλθρωμζνθ φφςθ μιασ δουλειάσ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ». 
Δευτερευόντωσ οφείλεται ςτθν βιβλιογραφία τεκτονικι και ακαδθμαϊκι. Φυςικά 
επικυμοφςα και επικυμϊ διακαϊσ να μποροφςα να παρακολουκιςω ζςτω μια από 
τισ εργαςίεσ μιασ Στοάσ, αλλά ξζρω ότι κάτι τζτοιο είναι ανζφικτο και κα παραμείνει 
ζτςι. 
Οι Τζκτονεσ ςυνομιλθτζσ μου απάντθςαν ςε πολλά από τα ερωτιματα που τουσ 
ζκεςα, είτε αυτά τα είχα ιδθ προγραμματίςει, είτε προζκυπταν ςτθν πορεία των 
ςυηθτιςεων μασ. Σε κάποια απζφυγαν να απαντιςουν και ςε κάποια άφθναν 
υπονοοφμενα για τθν απάντθςθ που κα ζδιναν ... αν απαντοφςαν. Θ φράςθ «εςείσ 
ηείτε ανάμεςά μασ» που είπε ο ζνασ από τουσ πλθροφορθτζσ μου νομίηω ότι αντι-
κατοπτρίηει απόλυτα τθν εντφπωςθ που ζχουν για τον Τεκτονιςμό και τθν δικι τουσ 
ιδιαίτερθ Τεκτονικι ταυτότθτα. Κάποιοι νιϊκουν «άριςτοι» και κάποιοι από αυτοφσ 
ξεχωριςτοί. Ουδζτερουσ όμωσ επικετικοφσ προςδιοριςμοφσ δεν απζδωςαν οφτε μια 
φορά ςε αυτι τουσ τθν ιδιότθτα. 
Ο Bourdieu αποδίδει τισ πρακτικζσ και δράςεισ των Υποκειμζνων ςτο habitus. Το 
habitus είναι τεχνικζσ και ςτάςεισ, ςωματικζσ και μθ, οι οποίεσ μακαίνονται μζςα 
από τθν κοινωνικοποίθςθ και ενςωματϊνονται από το Υποκείμενο. Είναι ζνα 
ςφςτθμα που αποτελείται από μοντζλα για τθν παραγωγι πρακτικϊν και τθν αντί-
λθψθ αυτϊν των πρακτικϊν. Οι Στοζσ, υποςτιριξαν οι ςυνομιλθτζσ μου, είναι 
μικρζσ κοινωνίεσ, αλλά όχι μικρογραφίεσ των κοινωνιϊν. Τα «πλζγματα» των 
πρακτικϊν του Bourdieu υφίςτανται και μζςα ςτισ Στοζσ λοιπόν. 
Σχεδόν ςτο ςφνολό τουσ οι απόψεισ των πλθροφορθτϊν μου δεν παρουςίαηαν 
ακραίεσ διαφοροποιιςεισ. Είχαν όλοι τουσ διαφορετικζσ επαγγελματικζσ και κοινω-
νικζσ αφετθρίεσ αλλά αυτό δεν τουσ εμπόδιςε να είναι μζλθ τθσ ίδιασ Αδελφότθτασ, 
τθν οποία μζςα από τον Λόγο τουσ ζδειξαν ότι αποδζχονται απόλυτα και κα 
υπεραςπιςτοφν οποιοδιποτε επιχείρθμα και αν τουσ αντιτάξει κανείσ. Υπιρξαν 
αρκετά ςθμεία, κατά τθν διάρκεια των ςυνεντεφξεων, που δεν ζχουν απαντθκεί. Τα 
ςθμαντικότερα νομίηω ότι είναι αυτά που ςχετίηονται με τθν ρθτορικι του αν οι 
Τζκτονεσ εφαρμόηουν πρακτικζσ που κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ προςθ-
λυτιςτικζσ, το δεφτερο είναι το ερϊτθμα του ποιά είναι τελικά τα κριτιρια που 
οφείλει να πλθροί κάποιοσ για να γίνει Τζκτονασ και το τρίτο ζχει να κάνει με τθν 
δθμόςια α-ορατότθτα που επιλζγουν και γιατί. Σε αυτά τα τρία ερωτιματα οι 
απαντιςεισ δεν είχαν ςαφι κατεφκυνςθ. 
Ο Τεκτονιςμόσ είναι ζνα τεράςτιο κεφάλαιο, όςον αφορά τθν φιλοςοφία, τθν δομι 
και τθν λειτουργία του. Θ μελζτθ του δεν εξαντλείται ςτα πλαίςια μιασ μετα-
πτυχιακισ εργαςίασ, παρόλθ τθν εκνογραφικι προςπάκεια τθσ βακιάσ κατανόθςθσ 
και ανάλυςθσ των δεδομζνων τθσ ανκρωπολογικισ ζρευνασ. 
-------------------------------------------------------------- 
INDEX 

Ο Μφκοσ τοφ Χιράμ Αμπίφ 
«Ο βαςιλιάσ Σολομϊντασ επικυμϊντασ να εγείρει ζναν Ναό για να δοξάςει τον Κεό 
του, ηιτθςε τθν βοικεια του βαςιλιά τθσ Τφρου. Αυτόσ του ζδωςε τουσ καλφτερουσ 
εργάτεσ του, αλλά και τον καλφτερο του αρχιτζκτονα ϊςτε να επιβλζπει τισ εργαςίεσ 
του Ναοφ, αυτόσ ιταν ο Χιράμ Αμπίφ. Ο Χιράμ κεωροφνταν δίκαιοσ, πολφ ικανόσ 
αλλά και ιδιαίτερα αυςτθρόσ και το πρϊτο πράγμα που ζκανε ιταν να χωρίςει τουσ 
εργάτεσ ςε τρεισ ξεχωριςτζσ τάξεισ, δεξιά του παρατάχκθκαν όςοι δοφλευαν τα 



ξφλα, αριςτερά όςοι αςχολοφνταν με τα μζταλλα και ςτθν μζςθ βρζκθκαν όςοι 
κατεργάηονταν τθν πζτρα. Μετά ο Χιράμ τθν κάκε κατθγορία τθν υποδιαίρεςε ςε 
τρεισ επιπλζον κατθγορίεσ ανάλογα με τισ γνϊςεισ του κακενόσ. Οι λιγότερο πεπαι-
δευμζνοι αποτζλεςαν τθν τάξθ των Μακθτϊν, οι επιδζξιοι ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ 
ονομάςτθκαν Εταίροι και τζλοσ αυτοί που ιταν ςε κζςθ να επιβλζπουν τουσ υπό-
λοιπουσ ονομάςτθκαν Διδάςκαλοι. 
Για να εμποδίςει ο Χιράμ οποιαδιποτε ςφγχυςθ μεταξφ των ταγμάτων αυτϊν, ςε 
κάκε μζλοσ δόκθκε από μια μυςτικι λζξθ που μαρτυροφςε τθν κζςθ του ςτθν 
ιεραρχία. Οι Μακθτζσ αναγνωρίηονταν προφζροντασ τθν λζξθ Χακίν ( Jakin ), οι 
Εταίροι με τθν λζξθ Μποάη ( Boaz ) και οι Διδάςκαλοι προφζροντασ κάκε γράμμα 
ξεχωριςτά τθσ τετράδασ γραμμάτων ΛΕΒΕ. Μόνον οι γνϊςεισ και θ απόκτθςθ επι-
πλζον δεξιοτιτων παρείχαν τθν δυνατότθτα ςτουσ εργάτεσ να περάςουν από τθν 
μια τάξθ ςτθν άλλθ. Οι Διδάςκαλοι κάκε βράδυ ςυγκεντρωνόταν ςε ζνα δωμάτιο το 
οποίο βριςκόταν ςτο μζςο του Ναοφ και θ μια εκ των τριϊν ειςόδων, θ ανατολικι, 
ιταν αποκλειςτικά για αυτοφσ. Κάκε βράδυ ο Χιράμ αποχωροφςε τελευταίοσ αφοφ 
ενθμερωνόταν για τθν πορεία των εργαςιϊν. 
Τρεισ Εταίροι οι οποίοι ικελαν να αποςπάςουν τθν λζξθ των Διδαςκάλων από τον 
Χιράμ, παραμόνευςαν, ο κακζνασ ςε μια από τισ ειςόδουσ του Ναοφ και περίμεναν 
τθν ζξοδο του. Ο Αρχιτζκτονασ κατευκφνκθκε προσ τθν νότια πφλθ όπου τον 
περίμενε ο Γ.. .ασ, ο οποίοσ, αφοφ αρνικθκε ο Χιράμ να του πει τθν μυςτικι λζξθ 
λζγοντασ του ότι μόνο οι γνϊςεισ κα του παρζχουν τα εφόδια να τθν κατακτιςει, 
προςπάκθςε να τον χτυπιςει ςτο κεφάλι με ζναν ςιδερζνιο κανόνα (χάρακα) αλλά 
ο Διδάςκαλοσ απζτρεψε το χτφπθμα και τελικά πλθγϊκθκε ςτον λαιμό. Ο Χιράμ 
ςτράφθκε τότε προσ τθν δυτικι ζξοδο που ιταν κοινι για όλουσ τουσ εργάτεσ, εκεί 
τον περίμενε ο Γ.. ,οσ, ο οποίοσ αφοφ και πάλι ο Χιράμ αρνικθκε να παραδϊςει τθν 
μυςτικι λζξθ τον χτφπθςε ςτθν καρδιά με ζναν γνϊμονα ( διαβιτθ ). Κλονιςμζνοσ 
από τα χτυπιματα ο Χιράμ κατευκφνκθκε προσ τθν ανατολικι ζξοδο που εκεί τον 
περίμενε όμωσ ο Γ.,.ουμ που τελικά τον χτφπθςε ςτο κεφάλι, ςυγκεκριμζνα ςτο 
μζτωπο με ςφφρα. 
Οι τρεισ ςυνζνοχοι αποφάςιςαν τότε να εξαφανίςουν το πτϊμα του Αρχιτζκτονα, 
ζτςι το μετζφεραν ςε ζνα κοντινό δάςοσ όπου και το ζκαψαν και φφτεψαν επάνω 
του ζνα κλαδί ακακίασ. Ο βαςιλιάσ Σολομϊντασ αναηθτϊντασ τον Αρχιτζκτονα του, 
ζςτειλε αρχικά τρεισ Διδαςκάλουσ για να τον βρουν και αφοφ αυτό ςτάκθκε ανζ-
φικτο ζςτειλε και άλλουσ εννιά. Αυτοί ανακάλυψαν τον τάφο του Χιράμ από το 
κλαδί ακακίασ που είχαν φυτζψει οι δολοφόνοι του. Οι τρεισ δολοφόνοι του εντο-
πίςτθκαν αφοφ κάποιοσ άγνωςτοσ και ζνα άγριο ςκυλί με τα γαυγίςματα του πρό-
δωςε τθν τοποκεςία τουσ. Οι δφο πρϊτοι τότε κατακρθμνίςτθκαν και ο τελευταίοσ 
ςκοτϊκθκε από τουσ Διδαςκάλουσ. Και οι τρεισ αποκεφαλίςτθκαν και τα κεφάλια 
τουσ παραδόκθκαν ςτον βαςιλιά Σολομϊντα ». 
 
ΣΥΜΒΟΛΑ  
ΟΛ ΤΕΛΣ ΤΕΛΕΛΕΣ 
Οι τρεισ τελείεσ ςε ςχιμα τριγϊνου και θ ςθμαςία τουσ. Οι ςθμαςίεσ που ζχουν 
είναι οι εξισ: 1. Εκφράηουν το γνωςτό φιλοςοφικό ςχιμα, κζςθ - αντίκεςθ - 
ςφνκεςθ, 2. Εκφράηεται θ τριάδα των τεκτονικϊν βακμϊν, Μακθτισ - Εταίροσ - 
Διδάςκαλοσ, 3. Θ τριάδα Λςχφσ, Σοφία, Κάλλοσ 4. Ρνεφμα - Ψυχι - Σϊμα ( Τα Αρχαία 
Μυςτιρια και ο Τεκτονιςμόσ, 1927 ) 



ΤΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΛΥΣΣΟΣ 
Είναι θ τεκτονικι Αλυςίδα, ο δεςμόσ των Τεκτόνων μεταξφ τουσ. Κατά τθν διάρκεια 
των εργαςιϊν ςτθν Στοά, όλα τα μζλθ που παρίςτανται φοράνε λευκά γάντια. Πταν 
όμωσ χρειάηεται να ενϊςουν τα χζρια τουσ τα γάντια αφαιροφνται κακϊσ εκείνθ τθν 
ςτιγμι οφτε καν ζνα απλό φφαςμα δεν πρζπει να διακόπτει τον Αδελφικό δεςμό 
μεταξφ τουσ. 
ΓΝΩΜΟΝΑΣ 
Ο Γνϊμονασ ςυμβολίηει τθν ορκι γωνία, τθν βάςθ κάκε οικοδομιματοσ και για 
αυτό αποτελεί ζνα από τα πλζον ςθμαντικά και αναγνωρίςιμα τεκτονικά ςφμβολα. 
ΔΛΑΒΘΤΘΣ 
Ο Διαβιτθσ χαράςςει κφκλουσ, ςυμβολίηει δθλαδι το άπειρο και το αζναο. 
Ταυτόχρονα ςυμβολίηει το Σθμείο, επειδι ακριβϊσ εκκινεί από ζνα ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο και ωσ τζτοιο νοοφνται οι Στοζσ. 
ΡΕΛΗΩΜΑ (ποδιά) 
Το περίηωμα δίδεται από το Σεβάςμιο ςτον νεομφθτο αμζςωσ μετά τον όρκο του. 
Είναι το χρονικό ςθμείο εκείνο όπου ο δόκιμοσ επιςφραγίηει τθν ζνωςι του με τθ 
ςτοά και πιςτοποιεί τθν τεκτονικι του ιδιότθτα ωσ Μακθτισ. Από τθν ςτιγμι εκείνθ 
και μετά δεν το αποχωρίηεται ποτζ κακ’ όλθ τθν τεκτονικι του πορεία και το φορά 
κάκε φορά που ειςζρχεται ςτο ναό. Είναι φτιαγμζνο από δζρμα προβάτου ςυμ-
βολίηοντασ μαηί με το λευκό χρϊμα του τθν ακωότθτα τθσ πνευματικισ οντότθτασ. 
Δείχνει το δρόμο προσ τθν κακαρότθτα και αγνότθτα του νου που πρζπει να 
αποκτιςει ο κάκε Τζκτονασ. 
ΔΛΑΣΚΕΡΤΘΛΟ ( τα ρθτά ςτον μαφρο τοίχο ) 
Γνϊκι ς αυτόν 
Μθν προχωριςεισ αν ςτθν ψυχι ςου υπάρχει τρόμοσ.  
Άπελκε, αν εκ περιεργείασ προςιλκεσ 
Αποχϊρθςον αν ζχεισ το ςυμφζρον ωσ πυξίδα του βίου ςου. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
ΚΕΜΕΛΛΩΔΕΛΣ ΑΧΕΣ 
Θ πίςτθ ςτον Κεό, υπό τθν προςωνυμία του Μεγάλου Αρχιτζκτονα του Σφμπαντοσ 
και εισ τθν αποκεκαλυμμζνθ κζλθςθ Αυτοφ. 
Άπαντεσ οι ειςερχόμενοι εισ το Τάγμα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να δίνουν τθν 
Επίςθμθ Υπόςχεςθ μπροςτά ςτθν Βίβλο του Νόμου θ οποία ςυμβολίηει τθν Άνωκεν 
αποκάλυψθ και δεςμεφει τθν ςυνείδθςθ του μυουμζνου 
Τα μζλθ των Μεγάλων Στοϊν δζον να απαρτίηονται μόνο από άντρεσ και οι Μεγάλεσ 
Στοζσ να μθν διατθροφν ςχζςεισ με Μεικτζσ Στοζσ ι Δυνάμεισ οι οποίεσ ζχουν 
γυναίκεσ ωσ μζλθ. 
ΣΚΟΡΟΛ 
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ ωσ προοδευτικόσ, φιλοςοφικόσ και φιλανκρωπικόσ απο-
ςκοπεί τθν θκικι και πνευματικι βελτίωςθ των μελϊν του, δια τθσ αυτογνωςίασ, 
τθσ ζρευνασ, τθσ αλικειασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ 
Τεκτονικισ θκικισ. Εργάηεται δε αδιαλλείπτωσ υπζρ τθσ προόδου και τθσ θκικισ και 
πνευματικισ ανορκϊςεωσ τθσ Ανκρωπότθτασ δια τθσ ειρθνικισ και βακμιαίασ ανυ-
ψϊςεωσ του Ατόμου. 



Ωσ φπατον αγακόν ο ελεφκεροσ Τζκτων κεωρεί τθν ελευκερίαν ςκζψεωσ και ςυν-
ειδιςεωσ. Αποδοκιμάηει παν μζςον απειλοφν τθν ελευκερία ταφτθν και κατα-
δικάηει τθν βία. 
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ δεν είναι κρθςκεία οφτε πολιτικόσ οργανιςμόσ, και αυς-
τθρϊσ αποκλείει πάςαν εν ταισ Στοαίσ ςυηιτθςιν επι κρθςκευτικϊν ι πολιτικϊν 
ηθτθμάτων και δεν μετζχει επ' αυτϊν αγϊνων. Σζβεται τθν εισ θν ζκαςτοσ Τζκτων 
ανικει κρθςκείαν, τθν ακαναςία τθσ ψυχισ και τθρεί απόλυτον ανοχιν προσ πάςα 
κρθςκευτικιν δοξαςίαν. 
Οι Ελευκεροτζκτονεσ πρεςβεφουν ότι οι άνκρωποι, οιαδιποτε διαφορά και αν 
χωρίηει αυτοφσ, πνευματικϊν ι υλικϊν προςόντων, καταγωγισ, κοινωνικισ κζςεωσ, 
εκνικότθτασ, φυλισ, χρϊματοσ ι κρθςκείασ, γεννϊνται ελεφκεροι ζχοντεσ τα αυτά 
δικαιϊματα. 
Ο Τεκτονιςμόσ τιμά όλωσ ιδιαιτζρωσ τθν εργαςίαν ωσ ιερόν κακικον του ελεφκερου 
ανκρϊπου και αποκλείει ωσ εκ τοφτου, από τουσ κόλπουσ αυτοφ τουσ αζργουσ. 
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ προςδζχεται άνδρασ ελευκζρουσ και χρθςτοικεισ, άνευ 
διακρίςεωσ φυλισ, κρθςκείασ, εκνικότθτασ ι κοινωνικισ τάξθσ, αποβαίνων, οφτω 
πυριν ενϊςεωσ αγακϊν και ενάρετων ανδρϊν, εργαηομζνων υπζρ τθσ ευδαιμονίασ 
τθσ ανκρωπότθτασ. Αποκροφει ωσ αντιτεκτονικόν, πάντα προςθλυτιςμόν. 
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*1+ Θ γραπτι καταγραφι πλθροφοριϊν οφείλω να ομολογιςω ότι ιταν μάλλον 
δφςκολθ ωσ διαδικαςία, κακϊσ ζπρεπε να γράφω και παράλλθλα να μθν χάνω τθν 
επαφι μου με τον πλθροφορθτι, αλλά ταυτόχρονα να μθν χάνεται και ο ειρμόσ τθσ 
ςυηιτθςθσ, κακϊσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ κινδφνευα να χάςω πλθροφορίεσ οι 
οποίεσ κα ζβγαιναν μόνο αν θ ροι τθσ κουβζντασ δεν διακοπτόταν. 
*2+ Στο παρόν κείμενο ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ εξετάηεται ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνι-
κοπολιτιςμικά ςυμφραηόμενα και ςε ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο. Το γεωγρα-
φικό μοτίβο είναι κακοριςτικό για τουσ τρόπουσ που αναπτφςςεται κάκε περιοχι 
και ςχετίηεται άμεςα με τουσ δίαυλουσ επικοινωνίασ και τθν κινθτικότθτα ςε επί-
πεδο ιδεϊν που υφίςτανται ι ςυνεχϊσ επαναδθμιουργοφνται και με περιοχζσ που 
βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ αλλά και αυτζσ που βρίςκονται πιο μακριά χιλιο-
μετρικά. Στθν ςφγχρονθ ψθφιακι εποχι είναι ίςωσ οξφμωρο να ςυηθτάμε για απο-
κλειςμό τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ διάχυςθ 
αυτϊν δεν κεωρείται «αυτονόθτθ» παντοφ με τουσ ίδιουσ τρόπουσ και τθν ίδια 
δεκτικότθτα. Ο Τεκτονιςμόσ για παράδειγμα, ςε περιβάλλοντα διαφορετικά τόςο 
πλθκυςμιακά όςο και γεωγραφικά, όπωσ είναι το Λονδίνο ι θ Νζα Υόρκθ δεν ζχει 
τα ίδια γνωρίςματα με τον Τεκτονιςμό ςτθν Ελλάδα. Θ πολυπολιτιςμικότθτα επιδρά 
κακοριςτικά με όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ςτουσ τρόπουσ πρόςλθψθσ ιδεϊν και 
πρακτικϊν κάνοντασ τα Υποκείμενα να αποδζχονται και όχι απλά να ανζχονται τθν 
διαφορετικότθτα. Επειδι όμωσ το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα δεν εξαντλείται εδϊ και 
χρειάηεται ιδιαίτερθ ανάλυςθ, αποφάςιςα να μθν χρθςιμοποιθκεί εδϊ ωσ αναλυ-
τικό εργαλείο. 
*3+ Χρθςιμοποιϊ τον όρο Υποκείμενο και όχι υποκείμενο, αποδίδεται δθλαδι με 
κεφαλαίο Υ το αρχικό γράμμα, κακϊσ κζλω να δϊςω ζμφαςθ ςτθν ταυτότθτα του 
ατόμου ωσ δρϊντοσ, δεδομζνου ότι κακζνασ είναι δρϊν υποκείμενο. 
*4+ Είναι ςθμαντικό να αναφζρονται αυτοφςιοι οι τεκτονικοί όροι, οι αλλθγορικοί 
μφκοι αλλά και πλθροφορίεσ που προζρχονται από βιβλία όπωσ ο Καταςτατικόσ 
Χάρτθσ τθσ Μεγάλθσ Στοάσ ι θ Τεκτονικι Εγκυκλοπαίδεια, κακϊσ είναι αναγκαία 
ςτοιχεία για τθν καλφτερθ ερμθνεία τόςο του τεκτονικοφ Λόγου, όςο και αυτισ τθσ 
εργαςίασ ςτο ςφνολο τθσ. Για να μθν διακόπτεται όμωσ θ ροι του κειμζνου, πολλζσ 
από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ κα βρίςκονται ςυγκεντρωμζνεσ ςε ζνα μικρό και ελπίηω 
κατατοπιςτικό INDEX ςτο τζλοσ. 
*5+ Τα ονόματα που αναφζρονται, τόςο για τουσ Ζλλθνεσ αλλά και για τουσ υπό-
λοιπουσ Τζκτονεσ, βρίςκονται καταγεγραμμζνα ςτα τεκτονικά αρχεία και ςε εμζνα 
ζγιναν γνωςτά μζςα από τθ βιβλιογραφία που μου ζδωςαν οι πλθροφορθτζσ μου. 
*6+ Θ ςυγκεκριμζνθ ζκφραςθ είναι δανειςμζνθ από Τεκτονικό βιβλίο. Στθν πορεία 
τθσ εργαςίασ κα δοφμε αν θ ουδετερότθτα τθσ ζκφραςθσ επιλζγεται εςκεμμζνα για 
να αποφευχκοφν κατθγορίεσ προςθλυτιςμοφ. 
*7+ Πςον αφορά ςτον τελευταίο προβλθματιςμό ( με αφορμι το ςυγκεκριμζνο γε-
γονόσ αλλά και τισ προαναφερκείςεσ αναφορζσ ςε Λεράρχεσ ταυτόχρονα Τζκτονεσ ) 
θ αναφορά ςε αυτόν γίνεται για να αναδειχκεί το πολυδιάςτατο του πράγματοσ, 
παρόλα αυτά δεν αποτελεί ερευνθτικό πεδίο τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
*8+ Κορνιλιοσ Καςτοριάδθσ, διάλεξθ ςτον Τριπόταμο Τινου ςτισ 20/08/1994 και 
δθμοςιεφτθκε ςτθν Ελευκεροτυπία ςτισ 21/08/1994. Από μεταδθμοςίευςθ ςτο 
ιντερνετικό περιοδικό Kaboom 
*9+ Ρχ. https://www.youtube.com/watch?v=yp3ICgBhYgL  
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