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Τα εςωτερικά ςυςτιματα - και ςαν τζτοιο βλζπω τον τεκτονιςμό - ζχουν πάντα δικλ-
είδεσ αςφαλιςτικζσ ι παγίδεσ με τισ οποίεσ αποβάλλουν ι ςυλλαμβάνουν τουσ παρ-
είςακτουσ. 
Ζχουν δθλαδι πζρα από τισ ςυμβατικζσ μυιςεισ και «ουςιαςτικζσ» και μθ επιςθμα-
ςμζνεσ «δοκιμαςίεσ» γι’ αυτοφσ που πρζπει να ταλανιςκεί περιςςότερο και να βε-
βαιωκεί θ «ψυχικι τουσ αντοχι». Και οι δοκιμαςίεσ αυτζσ δεν ζχουν φυςικά καμιά 
ομοιότθτα με τουσ εξωτερικοφσ τφπουσ μφθςθσ των διαφόρων βακμϊν. 
Μια από τισ πιο περίτεχνεσ δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλει τα μζλθ του ο Τεκτο-
νιςμόσ - και μάλιςτα με άνεςθ χρόνου και με αυξανόμενθ ζνταςθ - είναι τα αξιϊμα-
τα, οι τιμζσ και οι τίτλοι. Ενεργοφν ακριβϊσ όπωσ οι λάγνεσ οπταςίεσ ς’ ζναν αςκθ-
τι, όπωσ οι πειραςμοί του Αγίου Αντωνίου ςτθν ζρθμο του Σινά. 
Πραγματικά προβλθματίηει και δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτον «αδαι» αυτι θ φαινομε-
νικι αντίφαςθ που υπάρχει ςτον τεκτονιςμό και που ζχει γίνει και αντικείμενο καυ-
ςτικϊν ςχολϊν από μζρουσ των πολεμίων του. 
Από τθ μια μεριά ο τεκτονιςμόσ είναι ζνα ςφςτθμα που διακθρφςςει και απαιτεί 
από τα μζλθ του να υπθρετοφν επίμονα τθν απλότθτα, τθ μετριοφροςφνθ και τθν 
ςεμνότθτα, είναι ζνα ςφςτθμα που διδάςκει τουσ νεοειςερχόμενουσ πϊσ να αντις-
τζκονται ςτθν επίδειξθ, τθν κουφότθτα και τθν ματαιοδοξία του ζξω κόςμου και τα 
μακαίνει ι τουλάχιςτον προςπακεί να τα μάκει να ςτοχεφουν και να επιδιϊκουν να 
ςυλλάβουν τθν ουςία των πραγμάτων που είναι πζρα και πάνω από τα φαινόμενα. 
Και από τθν άλλθ μεριά ζχει κεςμοκετιςει μία πλθκϊρα αξιωμάτων που τα περις-
ςότερα από το οποία, πζρα από το ότι είναι αναχρονιςτικά, είναι και περιττά ι 
νεκρά ( Σθμαιοφόροσ, Σφραγιδοφφλαξ, Αρχιτρίκλινοσ, Καγκελάριοσ, κ.λ.π ). 
Χρθςιμοποιεί επίςθσ μια ςειρά από τίτλουσ όπωσ Ζνδοξοσ, Σεβάςμιοσ, Κραταιότα-
τοσ, Σοφϊτατοσ, Τρισ ιςχυρόσ κ.λ.π. που είναι πολφ εφκολο να κεωρθκοφν ότι υπερ-
βαίνουν τα όρια του ανεκτοφ και δθμιουργοφν τον κίνδυνο να παρεξθγθκοφν ακόμα 
και από εμάσ τουσ ίδιουσ. 
Παράλλθλα ο κεςμόσ ζχει κακιερϊςει τιμζσ μετά βαίων και κλάδων, χαλφβδινεσ 
αψίδεσ, χειροκρουςίεσ, πομπζσ και αςτζρεσ και ζχει φορτϊςει τα ςτικθ των τεκτό-
νων με παράςθμα, με μετάλλια, με διάςθμα, με αναμνθςτικά, με περιλαίμια, με 
ταινίεσ κ.λ.π. 



Και όταν οι άνκρωποι ζχουν τον κοινό νου και μια επαφι με τθν γφρω τουσ πραγμα-
τικότθτα, τα δζχονται όλα αυτά ςαν ζνα εργαλείο του ςυςτιματοσ και προςπακοφν 
να ςυλλάβουν το εςϊτερο νόθμα και τθν απϊτερθ ςκοπιμότθτά τουσ. 
Όταν οι Τζκτονεσ ζχουν πάρει από τον ζξω κόςμο μια ουςιαςτικι καταξίωςθ, όταν 
μεταφζρουν ζνα ειδικό βάροσ μζςα τουσ κακϊσ μπαίνουν ςτισ τεκτονικζσ ςτοζσ, 
αυτό είναι αρκετό για να ςτακμίςει τα εξωτερικά αυτά μζταλλα. Αυτι θ βεβαιότθτα 
τουσ κάνει να μθ χάςουν τθν ιςορροπία τουσ κακϊσ βαδίηουν με τον αςτακι βθμα-
τιςμό του εταίρου πάνω ςτο μωςαϊκό δάπεδο. 
Ο αλθκινά μυθμζνοσ φζρει τα αξιϊματα αυτά μόνο ςαν πρόςκετα βάρθ και κακι-
κοντα, αποφεφγει να τα προβάλει όςο το δυνατόν και τα αποκζτει με τθν ίδια 
ςεμνότθτα με τθν οποία τα ζχει αναλάβει. 
Και όχι μόνο αυτό. 
Ζχει χρζοσ με ςοφία και επιδεξιότθτα να προετοιμάςει εκείνουσ που κα τον δια-
δεχτοφν. Και τα παραδίδει με μεγάλθ ανακοφφιςθ και ευδαιμονία, γιατί ζτςι προ-
ετοιμάηεται να δεχτεί τθν μεγάλθ μφθςθ τοφ κανάτου, κατά τθν ςτιγμι τθσ οποίασ 
πρζπει να δείξει τθν ίδια ςυμπεριφορά. 
Τα τεκτονικά αξιϊματα όχι μόνο δεν ςυγκρίνονται με τθν οποιαδιποτε κοςμικι 
εξουςία από τθν οποία φαίνεται απλϊσ ότι είναι δάνεια (κανείσ τελικά δεν μπορεί 
να αποφανκεί ποιοσ δάνειςε ποιόν) όχι μόνο δεν αναφζρονται ςε φυςικζσ καταςτά-
ςεισ ι ιδιότθτεσ αλλιϊσ κα ιταν πρόκλθςθ να προςφωνείται Τρισ Ιςχυρόσ ζνασ 
γζρων όχι μόνον δεν αποπνζουν αυκεντία εξωτερικι και επιβολι, αλλά κυρίωσ είναι 
ςυνεχείσ και ςκλθρζσ υπομνιςεισ τθσ φυςικισ, τθσ θκικισ και τθσ πνευματικισ μασ 
ατζλειασ και καυςτικζσ αναφορζσ ςε εκείνο ςτο οποίο κάποτε πρζπει να φτάςουμε. 
Ο τίτλοσ του «Σεβάςμιου» ςε παρακολουκεί ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ ςου και ςου 
κυμίηει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια που είναι ο κλιροσ και θ δικαίωςθ του κάκε 
όντοσ. 
Τα αξιϊματα είναι βάρθ αςικωτα, τα αξιϊματα μασ κραυγάηουν ςυνεχϊσ, όπωσ 
κραφγαηε ο δοφλοσ πίςω από το άρμα του Καίςαρα που πιγαινε να τον εξαπατιςει 
τθν ϊρα του κριάμβου του, θ ματαιοδοξία, ότι είμαςτε μικροί, ανόθτοι και κνθτοί. 
Η ευκεία πάνω ςτο μωςαϊκό δάπεδο που χωρίηει τισ μζλαινεσ από τισ λευκζσ 
ψθφίδεσ και που πρζπει να βαδίςει κάποτε ο μφςτθσ, είναι τόςο ςτενι όςο και θ 
πφλθ του κανάτου.  
Τα αξιϊματα, οφτε ςτθν ιδεατι τουσ μορφι δεν μποροφν να διζλκουν απ’ αυτι. 
Αντίκετα, ο κοφφιοσ άνκρωποσ γοθτεφεται από τθ λάμψθ των αξιωμάτων και μόνο, 
ςζρνεται επίμονα προσ αυτά, είναι ζτοιμοσ να υποςτεί ταπεινϊςεισ και προςβολζσ 
για να τα αποκτιςει. Όταν το ςφςτθμα είναι χαλαρό, θ επιμονι και θ φορτικότθτα 
αποδίδουν και τα αξιϊματα, κακϊσ οι ςεμνοί τα αποποιοφνται, παραδίδονται ςτουσ 
επιτιδειουσ και τουσ ματαιόδοξουσ. 
Κι αυτοί αρπάηονται κυριολεκτικά απ’ αυτά, τουσ δίνουν κοςμικι διάςταςθ και αξία, 
γιατί ποτζ δεν τθ γεφτθκαν ςτον ζξω κόςμο και ταυτίηονται με τα φτθνά τουσ γνωρί-
ςματα. 
Μεταβάλλουν άρδθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά και από αυλοκόλακεσ γίνονται αλα-
ηόνεσ και απρόςιτοι. 
Στο επόμενο ςτάδιο αυτοδιορίηονται οι μεγάλοι προςτάτεσ και οι αυςτθροί τθρθτζσ 
δικεν μιασ παράδοςθσ που φυςικά αγνοοφν και βλζπουν παντοφ και υποψιάηονται 
ςφετεριςτζσ του κρόνου τουσ και ςυνωμότεσ.  



Ζτςι με τον ευκολότερο τρόπο χαρακτθρίηουν ςαν αιρετικοφσ και ανορκόδοξουσ 
όποιουσ υποψιαςτοφν ςαν πικανοφσ μνθςτιρεσ του μεγαλείου τουσ. 
Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μζςα μασ ζρμα πολφτιμο, όταν ζχουν επικακιςει ςτθν 
ςυνείδθςι μασ και αποτυπωκεί ςαν ςυμπλζγματα και κθλίδεσ, θ θμιμάκεια, θ αλαη-
ονία και ο εγωιςμόσ, τα αποψιλωμζνα από κάκε ουςιαςτικό περιεχόμενο πια αυτά 
αξιϊματα και ςτοιχεία παρουςιάηουν τθν άλλθ τουσ, τθν τιμωρό ιδιότθτα, γίνονται 
αλθκινοί καταλφτεσ, εναφςματα πακϊν, βάρθ δυςβάςτακτα, μεγεκυντζσ αςχθμιϊν 
ι ςκθνοκζτεσ κωμικϊν καταςτάςεων. 
Και όχι μόνο αυτό. 
Αλλά με βεβαιότθτα, όταν οι παρείςακτοι πλθκυνκοφν και από ζνςτικτο ςυςπειρω-
κοφν και δθμιουργιςουν κατεςτθμζνεσ ομάδεσ μια μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ 
του ςυςτιματοσ προκαλείται που το καταντάει κεατρικά κακόμοιρο, εξϊςτροφο και 
ανενεργό. 
Τότε του αποςτερεί τθν αυκεντία και τθν παράδοςθ που το προςτατεφουν. 
Ζτςι όταν το όριο του ανεκτοφ ξεπεραςτεί, πυροδοτοφνται αντιδράςεισ αλυςιδωτζσ, 
τα αξιϊματα προκαλοφν κλιβερά παραλθριματα ςτινουν ανεμόμυλουσ που βαςα-
νίηουν και φοβίηουν τουσ άμοιρουσ Δον Κιχϊτεσ που τα υπθρετοφν. 
Αυτι θ γενικότερθ πια ανιςορροπία που ζχει δθμιουργθκεί φορτίηει κατά κανόνα 
οριακά το ςφςτθμα και το οδθγεί τελικά ςε μια τραγωδία και ενδεχόμενα ςε μια 
κάκαρςθ. 
Αυτόσ είναι ο μόνοσ ςωτιριοσ και λειτουργικόσ λόγοσ για τον οποίο υπάρχουν τόςα 
πολλά και επάλλθλα αξιϊματα ςτον Τεκτονιςμό. 
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