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Εγκριτικό τοφ Καταςτατικοφ τοφ Σεκτονικοφ Ιδρφματοσ  
Προεδρικό Διάταγμα – 01/12/1927  
Ζχοντεσ υπόψθ  
α) τασ διατάξεισ του από 22 Λουλίου 1927 Ν. Διατάγματοσ « περί οργανϊςεωσ τϊν 
Υπθρεςιϊν τοφ Υπουργείου Υγιεινισ κ.λ.π » και του προσ εκτζλεςιν τοφτου Ρροεδρι-
κοφ Διατάγματοσ από 1 Σεπτεμβρίου 1927 «περί αρμοδιότθτοσ τϊν Τμθμάτων και 
τθσ δικαιοδοςίασ τϊν ανωτζρων υπαλλιλων τισ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τοφ Υπουρ-
γείου Υγιεινισ κ.λ.π.» και  
β) τθν υπ’ αρικ. 1311 από 27 Αυγοφςτου 1927 αίτθςιν τϊν ιδρυτϊν του εν λόγω Λδ-
ρφματοσ Μιλτ. Ρουρι, Σπφρου Βελι, Σπφρου Νάγου, Ακ. Λωάννου, Χρ. Λαδά, Αντων. 
Αδριανοποφλου, Νικ. Νϊε, Ράνου Χατηθπάνου, Δθμ. Ραποφλια και Γεωργ. άλλθ, 
προτάςει τοφ θμετζρου επί τθσ Υγιεινισ κλπ. Υπουργοφ  
απεφαςίςαμεν και διατάςςομεν. 
Άρθρον 1ον.– Εγκρίνεται το εξ άρκρων εξ Καταςτατικόν του εν Ακιναισ εδρεφοντοσ 
Λδρφματοσ υπό τθν επωνυμίαν «Τεκτονικόν Μδρυμα» ωσ τοφτο δθμοςιεφεται κατω-
τζρω. 
Άρθρον 2ον.– Θ Διοίκθςισ του Λδρφματοσ τοφτου υποχρεοφται όπωσ κατ’ ζτοσ υπο-
βάλλθ εισ το επί τθσ Υγιεινισ κλ. Υπουργείον τα κάτωκι ςτοιχεία. 
α) Αντίγραφον του απολογιςμοφ εςόδων εξόδων μετά τθσ ςχετικισ εκκζςεωσ των 
πεπραγμζνων. 
β) Κατάςταςιν τθσ τε κινθτισ και ακινιτου περιουςίασ τοφ Λδρφματοσ και των εκ 
ταφτθσ ετθςίων προςόδων. 
γ) Ρίνακα των μελϊν του Δ. Συμβουλίου τοφ Λδρφματοσ. Τοιοφτοσ πίναξ υποβάλ-
λεται και εισ εκάςτθν μεταβολιν των μελϊν του Δ. Συμβουλίου.  
Εισ το αυτό Υπουργείον υποβάλλεται και παν παρ’ αυτοφ αιτοφμενον εκάςτοτε 
ςτοιχείον με τθν λειτουργίαν του Λδρφματοσ και το υπ’ αυτοφ επιτελοφμενον ζργον. 
Εισ τον αυτόν επί τθσ Υγιεινισ κ.λ.π. Υπουργόν ανατίκεμεν τθν δθμοςίευςιν και 
εκτζλεςιν του παρόντοσ διατάγματοσ.  
 
 

Εν Ακιναισ τθ 1 Δεκεμβρίου 1927 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ Ραφλοσ Κουντουριϊτθσ 
Ο Υπουργόσ επί τθσ Υγιεινισ και Ρρονοίασ Μ. Κφρκοσ. 



 
Εγκριτικό τοφ Σεκτονικοφ Ιδρφματοσ Προεδρικό Διάταγμα – 04/1/1928 ► 
Βαςιλικό Διάταγμα « περί αντικαταςτάςεωσ του Καταςτατικοφ τοφ Σεκτονικοφ 
Ιδρφματοσ » - 23/7/1949 ► 
Περί καταργήςεωσ του από 23/7/1949 Β.Δ. « περί αντικαταςτάςεωσ τοφ 
Καταςτατικοφ Σεκτονικοφ Ιδρφματοσ » - 27/12/1949 ► 
 
Τπόμνημα – Γνωμοδότηςη τήσ – πλην ενόσ – ολομελείασ τών καθηγητών 
τήσ Θεολογικήσ χολήσ τοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών – 1933 
 
Ρροσ τθν Λεράν Σφνοδον τισ Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ. Θ Κεολογικι Σχολι του Ραν-
επιςτθμίου Ακθνϊν, ζχουςα υπόψθ το υπ’ αρικμ. 2530/1593 ζγγραφον τισ Λεράσ 
Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, δι’ ου παρακαλείται αφτθ όπωσ ανακοινϊςθ 
τθν «επιςτθμονικιν» γνϊμθν τθσ περί του Μαςωνιςμοφ και ιδίωσ περί του κατά 
πόςον αι αρχαί αυτοφ αντίκεινται εισ τθν διδαςκαλίαν τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ 
και τοφτο όπωσ κακοριςκι θ ςτάςισ τθσ Εκκλθςίασ ζναντι τθσ Οργανϊςεωσ ταφτθσ, 
κατζλθξε εισ τα εξισ πορίςματα, άτινα ευςεβάςτωσ κακυποβάλλει τθ Λερά Συνόδω : 
1. Δζον ςαφϊσ να διακρίνθται το ςκωτικόν μαςωνικόν ςφςτθμα, όπερ ςτθρίηεται 
επί ςυντθρθτικϊν από πολιτικισ απόψεωσ αρχϊν, του γαλλικοφ μαςωνικοφ ςυςτι-
ματοσ. Εν τοισ εξισ ο λόγοσ είναι μόνον περί του ςκωτικοφ μαςωνικοφ ςυςτιματοσ, 
ο πρεςβεφει ο Ελλθνικόσ Ελευκεροτεκτονιςμόσ ( Σφνταγμα τισ Γαλθνοτάτθσ Μεγά-
λθσ Ανατολισ τισ Ελλάδοσ, άρκρον 3 ). 
2. Αι αρχαί του Ελλθνικοφ Μαςωνιςμοφ διατυποφνται εισ το «Σφνταγμα» και τον 
«Γενικόν Κανονιςμόν τθσ Γαλθνοτάτθσ Μεγάλθσ Ανατολισ τθσ Ελλάδοσ» ( ςυνεξε-
δόκθςαν εν Ακιναισ, εν β’ εκδόςει το 1930) και εισ τα «Τυπικά των τεκτονικϊν 
λειτουργιϊν και τελετϊν» ( Ακιναι 1924 ) και ςυμφϊνωσ προσ τα επίςθμα ταφτα 
κείμενα, δφναται οπωςδιποτε να μορφωκι «επιςτθμονικι» γνϊμθ περί του Μαςω-
νιςμοφ παρ’ θμίν, εφόςον υπό το φερόμενον ωσ « μυςτικόν » τοφ Μαςωνιςμοφ 
ουδζν υποκρφπτεται κατά τασ διαβεβαιϊςεισ επιφανϊν και αξιοπίςτων Μαςϊνων. 
Άτοπον δε είναι να εξάγωνται κετικά ςυμπεράςματα περί του Μαςωνιςμοφ εκ ςυγ-
γραμμάτων ατόμων, φιλικϊν, ι εχκρικϊσ προσ αυτόν διακειμζνων, κακόςον θ 
αυκεντικι διδαςκαλία μόνον εξ επιςιμων κειμζνων δφναται να εξαχκι και ουχί εκ 
μονομερϊν και υποκειμενικϊν αντιλιψεων ατόμων. Γνωρίηομεν δε εκ τθσ Λςτορίασ 
πόςαι άδικαι κρίςεισ και διωγμοί εγζνοντο εν τω παρελκόντι κατά κρθςκειϊν, οργα-
νϊςεων και ατόμων εξ αφορμισ πεπλανθμζνων προκαταλιψεων και αςτθρίκτων 
κρίςεων. 
3. Ο Μαςονιςμόσ δεν είναι κρθςκευτικι οργάνωςισ, ουδζ ςωματείον επιδιϊκον 
κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ. Τοφτο καταφαίνεται εκ των εξισ: 
α. Κατά το άρκρον 1 του ιςχφοντοσ Συντάγματοσ του Μαςωνιςμοφ « ο ελευκερο-
τεκτονιςμόσ, Μδρυμα φιλοςοφικόν, προοδευτικόν και φιλανκρωπικόν, ςκοπόν ζχει 
τθν ζρευναν τθσ αρετισ και τθν αλλθλεγγφθν. 
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β. Διότι εν αυτϊ απαγορεφεται ρθτϊσ πάςα κρθςκευτικι ςυηιτθςισ θ ομιλία επί 
κακαρϊσ δογματικϊν κεμάτων ι περί τθσ προςωπικότθτοσ τϊν ιδρυτϊν των δια-
φόρων Κρθςκευμάτων ( Γενικόσ Κανονιςμόσ, άρκρον 168 ). 
γ. Διότι αποκλείονται των τάξεων αυτοφ γυναίκεσ, παιδία, οι μθ ζχοντεσ ανεπίλθ-
πτον και αγακιν υπόλθψιν ι και επάρκειαν ζννομον των πόρων του βίου ωσ και οι 
αμόρφωτοι και οι καταδικαςκζντεσ ( Σφνταγμα, άρκρα 11 και 14 ). 
δ. Διότι ελλείπουςιν από του Μαςωνιςμοφ ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ εννοίασ τθσ 
κρθςκείασ και δεν κζκτθται οφτοσ ιδίαν δογματικιν διδαςκαλίαν. 
ε. Διότι, τζλοσ, από λογικισ απόψεωσ κα ιτο παράλογον να εκεϊρει τισ ωσ κρθς-
κευτικιν οργάνωςιν ςωματείον, ου τα μζλθ, και αυτά των ανωτάτων βακμϊν, μζν-
ουςιν αναποςπάςτωσ ςυνδεδεμζνα προσ τθν Κρθςκείαν εισ θν ανικουςιν. 
4. Ο Μαςωνιςμόσ δεν ζχει αντικρθςκευτικόν χαρακτιρα. Τουναντίον ρθτϊσ τονίηει 
τθν πίςτιν εισ Κεόν και εισ τθν ακαναςίαν τθσ ψυχισ και αιωνίαν ηωιν : « το ςϊμα 
θμϊν μεταβάλλεται, αλλ’ θ ψυχι διαφεφγει τθν εξουκζνωςιν » (Τυπικά, ς. 72), «ο 
κάνατοσ είναι θ μετάβαςισ εισ τθν αιωνίαν ηωιν» (Τυπικά, ς. 69) και ουδείσ δφναται 
να γίνθ δεκτόσ εν τθ Στοά αν δεν δθλϊςθ αποδοχιν των αρχϊν τοφτων. 
5. Ο Μαςωνιςμόσ δεν ζχει αντικρθςκευτικόν χαρακτιρα. Το ότι εν αυτϊ δεν γίνεται 
λόγοσ περί ειδικϊν Χριςτιανικϊν δογμάτων είναι αυτονόθτον, εφ’ όςον εν τοισ 
κόλποισ αυτοφσ δεν περιλαμβάνονται μόνον Χριςτιανοί, αλλά και αλλόκρθςκοι. Και 
αι τελεταί δε του Μαςωνιςμοφ, παρ’ όλον τον ωσ εκ των χρονικϊν ςυνκθκϊν, υφ’ 
ασ προζκυψαν, μυςτικίηοντα και ςυμβολικόν χαρακτιρα των, ουδόλωσ δφνανται να 
κεωρθκϊςιν ωσ μυςτιρια, εν τθ εννοία του Χριςτιανικοφ μυςτθρίου, εφ’ όςον ου 
μόνον δεν είναι υποχρεωτικαί διά τα μζλθ του, αλλά και δεν διδάςκεται ότι μετα-
δίδεται δι’ αυτϊν Κεία Χάρισ.  
Ο Ελευκεροτεκτονιςμόσ ου μόνον ουδόλωσ ςυντελεί, αμζςωσ ι εμμζςωσ, εισ μεί-
ωςιν τθσ πίςτεωσ του Χριςτιανοφ, αλλά ςζβεται απολφτωσ τον Χριςτιανιςμόν, τα δε 
μζλθ του και αυτϊν των ανωτάτων βακμϊν δφνανται να είναι πιςτότατα μζλθ τθσ 
Εκκλθςίασ εισ θν ανικουςιν. Δυνατόν βεβαίωσ να υπάρχωςι και Μαςϊνοι αδιαφό-
ρωσ ι και αςυμπακϊσ ι ίςωσ και εχκρικϊσ διακείμενοι προσ τθν Εκκλθςίαν, αλλά 
διά τοφτο δεν ευκφνεται θ Μαςωνία, ωσ δεν ευκφνεται θ Εκκλθςία εάν μεταξφ των 
μελϊν τθσ καταλζγωνται και μθ ακολουκοφντεσ και εφαρμόηοντεσ τασ αρχάσ αυτισ, 
αν και μθ Μαςϊνοι. 
6. Και αι θκικαί αρχαί του Μαςωνιςμοφ δεν δφνανται να κεωρθκϊςιν αντιςτρα-
τευόμενοι προσ τασ του Χριςτιανιςμοφ. Ου μόνον αφται δεν είναι ανεξάρτθτοι τθσ 
ιδζασ του Κεοφ, αλλά τουναντίον παρίςτανται ωσ επιτάγματα του Ανωτάτου Πντοσ, 
ωσ φωνι Κεοφ ( Ρρβλ. Τυπικά, ς. 31 «ο Τζκτων οφείλει να διδάξθ τθν κείαν θκικιν, 
ιτισ ςυνοψίηεται εισ το «ο ου μιςείσ ετζρω μθ ποιιςεισ» και ς. 35. «Ανοιγιτωςαν τα 
ϊτα ςου όπωσ ακοφςωςι τθσ φωνισ του Κεοφ, εντζλλοντοσ αγαπάτε αλλιλουσ» 
κ.π.α. ). Κεμελιϊδθσ θκικι αρχι του Μαςωνιςμοφ, εξ θσ απορρζουςι πάςαι αι 
λοιπαί, διακθρφςςεται θ εξισ : «Ρράττε εισ τουσ άλλουσ ό,τι κζλεισ και οι άλλοι να 
πράττωςιν εισ ςε» ( Τυπικά, ς. 74 ). Θ αρχι αυτι είναι ωσ γνωςτόν θ εξαγγελκείςα 
υπό του Κυρίου: «Ράντα ουν όςα αν κζλθτε ίνα ποιϊςιν υμίν οι άνκρωποι, οφτω και 
υμείσ ποιείτε αυτοίσ, οφτοσ γαρ εςτίν ο νόμοσ και οι προφιται» (Ματκ. 7, 12). Πτι 
δε ο κεςμόσ τθσ αγάπθσ δεν περιορίηεται εν τω Μαςωνιςμϊ μεταξφ των τθσ Στοάσ, 
αλλ’ επεκτείνεται επί πάντασ, μαρτυρεί ου μόνον θ διαρριδθν διλωςισ κακ’ θν 
«κεωροφμεν πάντασ τουσ ανκρϊπουσ αδιακρίτωσ τάξεωσ και φυλισ ίςουσ προσ 
θμάσ αδελφοφσ θμϊν» ( Τυπικά ς. 32 ), αλλά και θ φιλανκρωπία, θν εξαςκεί ο 



Μαςωνιςμόσ, οφ μόνον προσ τα μζλθ του, αλλ’ ανεξαρτιτωσ φυλισ και κρθςκείασ. 
Οφτωσ ο Μαςωνιςμόσ οφ μόνον ςυντθρεί ςυςςίτια, νυκτερινάσ ςχολάσ και ορφανο-
τροφεία, άνευ οιαςδιποτε προπαγανδιςτικισ ενεργείασ, αλλά και ενεργόν επεδεί-
ξατο ενδιαφζρον κατά τε το παρελκόν και κατά τασ θμζρασ θμϊν εισ πάςασ τασ 
εκνικάσ ανάγκασ και εισ πάςασ τασ ςυμφοράσ αίτινεσ ζπλθξαν τθν Ρατρίδα και τθν 
Κοινωνίαν. 
7. Χαρκτθριςτικόν ςτοιχείον τθσ Μαςωνικισ θκικισ είναι και ο πόλεμοσ κατά του 
υλιςμοφ ( πρβλ. Τυπικά, ς. 28: «Αφαιρεκιτω ενϊπιον του φωτοβόλου αςτζροσ του 
Τεκτονιςμοφ ο υλικόσ πζπλοσ, διά του οποίου ο βζβθλοσ κόςμοσ ςε περιβάλλει». 
Και ς. 31: «Οι Τζκτονεσ ςυνζρχονται ίνα επικρατιςθ επί τθσ γθσ θ βαςιλεία του 
αγακοφ». Και ς. 34-35: Ο υιοκετθμζνοσ πρζπει να «καταγίνθται διαρκϊσ να κατα-
νικά τα πάκθ του» και να είναι «πάντα πρόκυμοσ να κυςιάηθ το ατομικόν ςυμφζρον 
υπζρ του γενικοφ». Και ς. 36: «Θδοναί ςου ζςτωςαν αι τθσ ψυχισ και του πνεφμα-
τοσ». Και ς. 37: « Αγάπα τθν εργαςίαν, ιτισ είναι φφλαξ των θκϊν » κ.π.α.). 
8. Και θ ελευκερία τθσ ερεφνθσ, θν ηθτεί ο Μαςωνιςμόσ, ζχει και αυτι τα όριά τθσ, 
εφόςον δεν ανζχεται ακεΐαν – ο εν τω Μαςωνιςμϊ μυοφμενοσ οφείλει να δθλϊςθ 
εγγράφωσ και επί τω λόγω τθσ τιμισ του ότι πιςτεφει εισ τον Κεόν – και επιβάλλει 
τθν τιρθςιν τοφ θκικοφ νόμου. 
9. Εν Ελλάδι δε τουλάχιςτον ο Μαςωνιςμόσ ου μόνον δεν υπζκαλψεν, αλλ’ ουδζ και 
θνζχκθ επαναςτατικάσ, ανατρεπτικάσ, αντικρθςκευτικάσ και αντικοινωνικάσ ι και 
απλϊσ υπεραριςτεριηοφςασ τάςεισ, αλλ’ απεδείχκθ ωσ όλον ςωματείον ςυντθρθ-
τικϊν τάςεων και αρχϊν. Πτι ο Μαςωνιςμόσ δεν ζχει αντικρθςκευτικάσ, αντιχριςτι-
ανικάσ και αντικακεςτωτικάσ αρχάσ δφναται να ςυναχκι ου μόνον εκ των επιςιμων 
κειμζνων αυτοφ, αλλά και εκ του ότι εν τοισ κόλποισ αυτοφ καταλζγονται άνδρεσ 
ευςεβζςτατοι και ςυντθρθτικωτάτων αρχϊν, ωσ πολλοί ου μόνον κατζςχον και κατ-
ζχουςιν ανϊτατα αξιϊματα, αλλά και προςζφερον και προςφζρουςι πολυτιμότατασ 
υπθρεςίασ προσ τθν Εκκλθςίαν, θν τινζσ και πιςτότατα υπθρετοφςιν. Εφ’ όςον 
λοιπόν ο ελευκεροτεκτονιςμόσ, ωσ τουλάχιςτον διεμορφϊκθ παρ’ θμίν και ωσ 
διαπιςτοφται εκ των επιςιμων κειμζνων του και εκ των κετικϊν δεδομζνων, άτινα 
ζχομεν προ θμϊν, δεν αναμιγνφεται εισ δογματικά ηθτιματα και δεν ιλκεν εισ 
αντίκεςιν θ ςφγκρουςιν προσ τθν χριςτιανικιν διδαςκαλίαν δογματικιν και θκικιν, 
ουδ’ εκιρυξεν ανατρεπτικάσ κεωρίασ, νομίηομεν ότι ουδείσ λόγοσ υπάρχει ίνα θ 
Εκκλθςία αναλάβθ αγϊνα κατ’ αυτοφ, και φρονοφμεν αδιςτάκτωσ ότι τοιοφτοσ αγϊν 
ου μόνον δεν επιβάλλεται, αλλ’ αντενδείκνυται και δθ εισ εποχιν κακ’ θν αγϊνεσ 
υψίςτθσ ςπουδαιότθτοσ εναντίον δεδθλωμζνων εχκρϊν του κοινωνικοφ και κρθςκ-
ευτικοφ κακεςτϊτοσ δζον να προκαλζςωςιν αμζριςτον τθν προςοχιν τθσ. Αι δε 
ετερόδοξοί τινζσ Εκκλθςίαι, ορμϊμεναι εξ άγαν ςτενϊν αντιλιψεων, αντικειμζνων 
προσ το γνιςιον Χριςτιανικόν πνεφμα, ιλκον εισ ριξιν προσ τον Μαςωνιςμόν και 
εκιρυξαν τον πόλεμο κατ’ αυτοφ, τοφτο είναι ευεξιγθτον, διότι οφτοσ προιςπιςε 
τθν ελευκερίαν τθσ ερεφνθσ και επολζμθςε ςφοδρϊσ καταπιεςτικάσ τθσ ελευκερίασ 
τάςεισ, ωσ και αναμίξεισ τθσ Εκκλθςίασ και των Εκκλθςιαςτικϊν αρχόντων εισ ζργα 
ξζνα τθσ αποςτολισ αυτισ και αυτϊν και μάλιςτα τασ κοςμοκρατικάσ τάςεισ των 
παπϊν. Λόγω τθσ μαςωνικισ αρχισ τθσ ελευκερίασ τθσ ερεφνθσ και τθσ ςκζψεωσ 
κατεδιϊχκθ ςφοδρϊσ ο Μαςωνιςμόσ και υπό αυταρχικϊν πολιτειακϊν ςυςτθμάτων 
των μάλλον αντικζτων τάςεων, ιτοι τόςον του ςοβιετιςμοφ, όςον και του φαςι-
ςμοφ. Θ Ορκόδοξοσ Εκκλθςία, ευτυχϊσ, ουδζποτε διατρανϊςαςα τοιαφτασ τάςεισ, 
ουδζνα ζχει λόγον να ζλκθ εισ ςφγκρουςιν προσ τον Μαςωνιςμόν, εφ’ όςον μάλιςτα 



τα πλείςτα τουλάχιςτον των μελϊν του είναι εν αδιαρρικτω ςυνδζςμω προσ τθν 
μθτζρα Εκκλθςίαν, θσ κζλουςι να είναι πιςτά τζκνα. Θ Εκκλθςία, ιτισ ζχει ωσ απο-
ςτολιν τθσ να καλι προσ εαυτιν τουσ ζξω αυτισ ευριςκόμενουσ, δεν κα ιτο ορκόν 
και ςκόπιμον να απωκι των κόλπων τθσ τουσ κζλοντεσ να είναι μζλθ τθσ και κεωρ-
οφντασ αυτιν ωσ Κεοςφςτατον ίδρυμα, ανεξαρτιτωσ του ότι πασ χριςτιανόσ μάλι-
ςτα δε ο κλθρικόσ ζχει ευρφτατον ςτάδιον προσ αυτοφ επιτελζςεωσ κρθςκευτικϊν, 
θκικϊν και κοινωνικϊν κακθκόντων εντόσ του εκκλθςιαςτικοφ πεδίου, ϊςτε να μθ 
παρίςταται ανάγκθ, προσ επιτζλεςιν αυτϊν, να κζτθ εαυτόν εισ υπθρεςίαν άλλων 
οργανιςμϊν, τοςοφτω μάλλον κακόςον τασ θκικάσ και κοινωνικάσ αρχάσ του Μαςω-
νιςμοφ διεκιρυξε πολφ προ αυτοφ και εν τθ εννοία του απολφτου ο Χριςτιανιςμόσ. 
Φρονοφμεν επίςθσ ότι θ Εκκλθςία δζον να απαγορεφςθ τα εν τοισ ιδίοισ αυτισ κακ-
ιδρφμαςι μαςωνικάσ εκδθλϊςεισ, και δθ ου μόνον εν τοισ ναοίσ, αλλά και εν τοισ 
νεκροταφείοισ προ του πζρατοσ τθσ εκκλθςιαςτικισ κθδείασ και προ τθσ αποχωρι-
ςεωσ των εκκλθςιαςτικϊν λειτουργϊν αφοφ μάλιςτα και αυτόσ ο Γεν. Κανονιςμόσ 
του Τεκτονιςμοφ εν άρκρω 220 κακορίηει ότι « μετά τον ενταφιαςμόν και τθν 
αναχϊρθςιν πάντων των ςυνοδευόντων τθν εκφοράν δφνανται τα μζλθ τθσ Στοάσ, 
μετά προθγοφμενθ άδειαν τθσ Μεγάλθσ Ανατολισ, να ςχθματίςωςι πζριξ του τάφου 
τθν ενωτικιν άλυςον και να ανακοινϊςωςι το εξαμθνιαίο ςφνκθμα». Θ Κεολογικι 
Σχολι τοφ Ρανεπιςτθμίου καταλιξαςα εισ τα πορίςματα ταφτα κεωρεί κακικον τθσ 
να διατυπϊςθ αυτά προσ τθν Λεράν Σφνοδον. Εφόςον όμωσ θ Λερά Σφνοδοσ, επί τθ 
βάςει ςτοιχείων, άτινα θμείσ δεν ζχομεν υπ’ όψει ικελε πιεςκεί και αποφανκι ότι ο 
Μαςωνιςμόσ είναι οργανιςμόσ αντιχριςτιανικόσ, τότε αναντιρριτωσ, ςυνεπισ προσ 
εαυτιν, δεν δφναται να κεωρι τα μζλθ τθσ Μαςωνίασ άμα ωσ Χριςτιανοφσ, και εν 
τοιαφτθ περιπτϊςει οφείλει να αποκθρφξθ αυτά εκ των κόλπων τθσ, ότε ου μόνον 
δεν είναι δυνατόν να ζχθ Μαςϊνουσ εν τθ υπθρεςία τθσ λειτουργοφσ, ςυνεργάτασ, 
υπαλλιλουσ, επιτρόπουσ ναϊν κ.λπ., αλλά δζον να αρνθκι εισ αυτοφσ ου μόνον εισ 
τουσ απλοφσ ιδιϊτασ, αλλά και εισ αυτοφσ, τουσ εν αρχαίσ και εξουςίαισ το δικαίωμα 
τθσ ςυμμετοχισ αυτϊν εισ τα κεία μυςτιρια και τασ ιεράσ τελετάσ αυτισ.  
 
Α. Αλιβιηάτοσ, Γρ. Ραπαμιχαιλ, Κ. Δυοβουνιϊτθσ, Δθμ. Μπαλάνοσ, Γεϊργ. Σωτθρίου 
και Βας. Στεφανίδθσ  
 
Πράξη τήσ Ιεράσ υνόδου τήσ Εκκληςίασ τήσ Ελλάδοσ – 12 Οκτωβρίου 1933  
 
Θ Λεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, κατά τθν ςυνεδρίαν τθσ 12 Οκτωβρίου 1933, 
επιλθφκείςα τθσ μελζτθσ και εξετάςεωσ τθσ Μαςςωνίασ, του διεκνοφσ τοφτου 
μυςτικοφ οργανιςμοφ, και μετά προςοχισ ακοφςαςα τθσ ειςθγθτικισ εκκζςεωσ τθσ 
τετραμελοφσ εξ Αρχιερζων Επιτροπισ, τθσ υπό τθσ Λεράσ Συνόδου τθσ άρτι λθξάςθσ 
περιόδου ςυγκροτθκείςθσ, ωσ και τθσ γνωματεφςεωσ τθσ Κεολογικισ Σχολισ του 
Ακιναςι Ρανεπιςτθμίου, μάλιςτα δε τθσ προσ ταφτθν ςυνθμμζνθσ ιδιαιτζρασ 
γνϊμθσ του κακθγθτοφ κ. Ραναγ. Μπρατςιϊτου, ζχουςα δ’ άμα υπόψθ τα επί του 
ηθτιματοσ τοφτου υπό θμετζρων τε και ξζνων δθμοςιευκζντα, κατζλθξε, μετά τθν 
διεξαχκείςαν ςυηιτθςιν, εισ τα επόμενα, ομοφϊνωσ υπό πάντων των ςυγκροτοφ-
ντων αυτιν Αρχιερζων γενόμενα δεκτά ςυμπεράςματα. Θ Μαςςωνία δεν είναι απλι 
τισ φιλανκρωπικι ζνωςισ ι φιλοςοφικι Σχολι, αλλ’ αποτελεί μυςταγωγικόν ςφς-
τθμα, όπερ υπομιμνιςκει τασ παλαιάσ εκνικάσ μυςτθριακάσ κρθςκείασ ι λατρείασ, 
από των οποίων κατάγεται και των οποίων ςυνζχειαν και αναβίωςιν αποτελεί. 



Τοφτο όχι απλϊσ ομολογοφςιν, αλλά και εναβρυνόμενοι διακθτφττουςιν αυτοί οι 
πρόκριτοι των εν ταισ ςτοαίσ διδαςκάλων, βεβαιοφντεσ αυταίσ λζξεςιν, ότι «θ Μας-
ςωνία είναι θ μόνθ επιηιςαςα των αρχαίων μυςτθρίων και δφναται να αποκλθκι ο 
φφλαξ αυτϊν» ότι «ο Τεκτονιςμόσ είναι κατ’ ευκείαν απόγονοσ των Αιγυπτιακϊν 
μυςτθρίων» ότι «το πενιχρόν εργαςτιριον τθσ μαςςωνικισ ςτοάσ δεν είναι άλλο τι, 
ει μθ τα ςπιλαια και αι ςκιάδεσ των δρυϊν και των κζδρων των Λνδιϊν και τα 
άγνωςτα βάκθ των Ρυραμίδων και αι κρφπται των μεγαλοπρεπϊν ναϊν τθσ Μςιδοσ» 
ότι « θ ελλθνικι μυςτθριακι τεκτοςφνθ διατρζξαςα τασ φωτεινάσ τθσ γνϊςεωσ 
κελεφκουσ υπό μυςτθριάρχασ τον Ρρομθκζα, τον Διόνυςον, τον Ορφζα, υπετφπωςε 
του ςφμπαντοσ τουσ αιωνίουσ νόμουσ». Θ τοιαφτθ άλλωσ τε προσ τα αρχαία ειδωλο-
λατρικά μυςτιρια ςχζςισ τθσ Μαςςωνίασ εμφαίνεται και εκ των εν ταισ μυιςεςιν 
αυτισ δρωμζνων και τελουμζνων. Διότι, ωσ εν τοισ δρωμζνοισ των παλαιϊν ειδωλο-
λατρικϊν μυςτθρίων επανελαμβάνετο το δράμα των αγϊνων και του κανάτου του 
μυςτθριακοφ Κεοφ, διά τθσ μιμικισ δε επαναλιψεωσ του δράματοσ τοφτου ο μυοφ-
μενοσ ςυναπζκνθςκε μετά του πάτρωνοσ τθσ μυςτθριακισ κρθςκείασ, όςτισ ιτο 
πάντοτε πρόςωπον μυκικόν, ςυμβολίηον τον Ιλιον ι τθν εν τω χειμϊνι μεν κνις-
ουςαν, εν τω ζαρι δε αναγεννωμζνθ φφςιν, οφτω και εν τθ μυιςει του τρίτου βακ-
μοφ τθσ Μαςςωνίασ. Πντωσ δε αποτελεί αφτθ δραματικιν αφιγθςιν του κανάτου 
του πάτρωνοσ τθσ Μαςςωνίασ Χιράμ και είδοσ τι μιμικισ επαναλιψεωσ του κανά-
του τοφτου, εν τθ οποία ο μυοφμενοσ ςυμπάςχει, πλθττόμενοσ διά των αυτϊν 
οργάνων και επί των αυτϊν μερϊν του ςϊματοσ, εφ’ ων και δι’ ων και ο Χιράμ. Κατά 
τθν ομολογίαν δε αυτϊν των προκρίτων τθσ Μαςςωνίασ διδαςκάλων ο Χιράμ τυγχά-
νει « ωσ ο Πςιρισ, ο Μίκρασ και ο Βάκχοσ, μία από τασ μυρίασ προςωποποιιςεισ του 
Θλίου ». Οφτωσ θ Μαςςωνία αποδεδειγμζνωσ τυγχάνει κρθςκεία μυςτθριακι, όλωσ 
διάφοροσ, κεχωριςμζνθ και ξζνθ τθσ Χριςτιανικισ κρθςκείασ. Εμφαίνεται άλλωσ 
τοφτο αδιαμφιςβθτιτωσ και εκ του ότι κζκτθται ιδίουσ Ναοφσ μετά βωμϊν, τουσ 
οποίουσ οι πρόκριτοι των τεκτόνων χαρακτθρίηουςιν ωσ εργαςτιρια, «άτινα δεν 
δφνανται να υςτεριςωςιν εισ Λςτορίαν και αγιότθτα τθσ Εκκλθςίασ », και ωσ ναοφσ 
τθσ αρετισ και τθσ ςοφίασ, εν τοισ λατρεφεται το υπζρτατον Ον και διδάςκεται θ 
αλικεια. Κζκτθται ιδίασ κρθςκευτικάσ τελετάσ, οίαι θ τελετι υιοκεςίασ λυκιδζωσ ι 
το τεκτονικόν βάπτιςμα, θ τελετι τθσ ςυηυγικισ αναγνωρίςεωσ ι ο τεκτονικόσ 
γάμοσ, το τεκτονικόν μνθμόςυνον, τα εγκαίνια του τεκτονικοφ ναοφ κ.λπ. Κζκτθται 
ιδίασ μυιςεισ, ίδια τελετουργικά Τυπικά, ιδίαν ιεραρχικιν τάξιν και ωριςμζνθν 
πεικαρχίαν, ωσ δε κα θδφνατο να ςυναχκι εκ τε των τεκτονικϊν αγαπϊν και του 
εορταςμοφ των δφο θλιοςταςίων, χειμερινοφ και κερινοφ, μετά κρθςκευτικϊν 
ςυμποςίων και κοινϊν ευωχιϊν, είναι κριςκευμα φυςιολατρείασ. Και φαίνεται μεν 
εκ πρϊτθσ όψεωσ, ότι θ Μαςςωνία ςυμβιβάηεται προσ πάςαν άλλθν κρθςκείαν, άτε 
μθ ενδιαφερομζνθ αμζςωσ εισ ποίον κριςκευμα ανικει ζκαςτοσ των μυςτϊν αυτισ. 
Τοφτο όμωσ οφείλεται εισ τον ςυγκρθτιςτικόν αυτισ χαρακτιρα, αποδεικνφει δε 
ταφτθν και κατά το ςθμείον τοφτο απόγονον και ςυνεχιςτιν των αρχαίων ειδωλο-
λατρικϊν μυςτθρίων, άτινα εδζχοντο εισ τασ μυιςεισ αυτϊν πάντασ οιωνδιποτε 
κεϊν λάτρασ. Αλλ’ ωσ τότε αι μυςτθριακαί κρθςκείαι παρά το φαινόμενον πνεφμα 
τθσ ανοχισ και κεοξενίασ, ωδιγθςαν εισ τον « ςυγκρθτιςμόν », υπονομεφουςαι και 
κλονίςαςαι βακμθδόν τθν προσ τασ υπαρχοφςασ τότε λατρείασ εμπιςτοςφνθν και 
αφοςίωςιν, οφτω και ιδθ θ Μαςςωνία, ηθτοφςα να ςυμπεριλάβθ κατά μικρόν εισ 
τουσ κόλπουσ αυτισ ολόκλθρον τθν ανκρωπότθτα και υποςχόμενθ ότι κα παράςχθ 
εισ αυτιν τθν θκικοποίθςιν και τελειοποίθςιν και γνϊςιν τθσ αλθκείασ, ανυψοί 



ανεπαιςκιτωσ ευατιν εισ είδοσ τι υπερκρθςκείασ, κεωροφςα πάςασ τασ κρθςκείασ, 
μθδζ τθσ χριςτιανικισ τοιαφτθσ εξαιρουμζνθσ, ωσ υποδεεςτζρασ αυτισ. Υποτρζφει 
δε οφτω εισ τουσ μφςτασ αυτισ το φρόνθμα, ότι μόνον εν τοισ μαςςωνικοίσ 
εργαςτθρίοισ γίνεται θ κατεργαςία και λείανςισ του αξζςτου και ακατεργάςτου 
λίκου. Μόνον, άλλωσ τε, το γεγονόσ ότι θ Μαςςωνία δθμιουργεί αδελφότθτα τθν 
οποίαν, καν ζτι τυγχάνει οφςα χριςτιανικι, κεωρεί απαρτιηομζνθν εκ βεβιλων, 
αποδεικνφει εμφανϊσ τασ περί υπερκρθςκείασ αξιϊςεισ τθσ. Διά τθσ Μαςςωνικισ 
τουτζςτι μυιςεωσ ο Χριςτιανόσ κακίςταται αδελφόσ του μεμυθμζνου οκωμανοφ ι 
βουδδιςτοφ ι οιουδιποτε ορκολογιςτοφ, κακ’ ον χρόνον ο μθ μεμυθμζνοσ εισ τθν 
Μαςςωνίαν Χριςτιανόσ κακίςταται δι’ αυτόν βζβθλοσ. Αφ’ ετζρου θ Μαςςωνία 
εξαίρουςα εξόχωσ τθν γνϊςιν και υποβοθκοφςα εισ τθν ελευκζραν ζρευναν, ωσ μθ 
«κζτουςα ουδζν όριον εν τθ αναηθτιςει τθσ αλθκείασ» (κατά τα Τυπικά και το 
Σφνταγμα αυτισ), επί πλζον δε υιοκετιςαςα τθν λεγόμενθν φυςικιν θκικιν, 
περιζρχεται και κατά τοφτο εισ οξείαν αντίκεςιν προσ τθν χριςτιανικιν κρθςκείαν. 
Διότι θ χριςτιανικι κρθςκεία υπζρ παν άλλο εξαίρει τθν πίςτιν, περιορίηουςα τον 
ανκρϊπινον λόγον εντόσ των ορίων των υπό τθσ κείασ αποκαλφψεωσ χαρας-
ςομζνων και οδθγοφςα εισ τον διά τθσ υπερφυςικισ ενεργείασ τθσ κείασ χάριτοσ 
εξαγιαςμόν. Εν άλλαισ λζξεςιν, ενϊ ο Χριςτιανιςμόσ, ωσ εξ αποκαλφψεωσ κρθςκεία, 
ζχουςα δόγματα και αλθκείασ κατά λόγον και υπζρ λόγον, εκηθτεί πρωτίςτωσ πίςτιν 
και βαςίηει το θκικόν αυτοφ οικοδόμθμα επί τθσ υπερ-φυςικισ κείασ χάριτοσ, θ 
Μαςςωνία ζχει μόνον φυςικάσ αλθκείασ, εισ γνϊςιν των οποίων καλεί τουσ μφςτασ 
αυτισ διά τθσ ελευκζρασ ςκζψεωσ και ερεφνθσ και διά μόνου του ορκοφ λόγου, 
ςτθρίηει δε το θκικόν οικοδόμθμα αυτισ επί μόνων των φυςικϊν δυνάμεων του 
ανκρϊπου προσ φυςικοφσ όλωσ κατατείνουςα ςκοποφσ. Οφτω προδιλου οφςθσ τθσ 
μεταξφ Χριςτιανιςμοφ και Μαςςωνίασ αςυμβιβάςτου αντικζςεωσ, φυςικϊσ ιχκθ-
ςαν αι απανταχοφ μεν αλλόδοξοι Εκκλθςίαι εισ το να ταχκϊςιν αντιμζτωποι τθσ 
Μαςςωνίασ, και ου μόνον θ Δυτικι Εκκλθςία, θ και δι’ ιδίουσ λόγουσ δι’ αλλεπαλ-
λιλων παπικϊν εγκυκλίων καυτθριάςαςα τθν τεκτονικιν κίνθςιν, αλλά και αι 
Λουκθρανικαί και Μεκοδιςτικαί και Ρρεςβυτεριαναί Κοινότθτεσ εκιρυξαν αυτιν 
αςυμβίβαςτον προσ τον Χριςτιανιςμόν. Ρολφ δε περιςςότερον θ ανόκευτον τον 
κθςαυρόν τθσ χριςτιανικισ αλθκείασ διακρατιςαςα Ορκόδοξοσ Κακολικι Εκκλθςία 
οςάκισ παρουςιάηετο ηιτθμα περί Μαςςωνίασ, απεφαίνετο κατ’ αυτισ. Εςχάτωσ δ’ 
ζτι θ εν Αγίω Πρει ςυνελκοφςα Διορκόδοξοσ Επιτροπι, θσ μετζςχον δι’ αντιπρο-
ςϊπων πάςαι αι αυτοκζφαλοι Ορκόδοξοι Εκκλθςίαι, εχαρακτιριςε τθν Μαςςωνίαν 
«ωσ ςφςτθμα αντιχριςτιανικόν και πεπλανθμζνον». Θ δε Λεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ εν τθ μνθμονευκείςθ ςυνεδρία αυτισ μετ’ ανακουφίςεωσ ικουςε και 
απεδζξατο το ςυμπζραςμα, όπωσ εκ τε μελζτθσ και τθσ διεξαχκείςθσ ςυηθτιςεωσ 
ςυνιγαγεν ο Μακαριϊτατοσ Ρρόεδροσ αυτισ Αρχιεπίςκοποσ Ακθνϊν Χρυςόςτομοσ, 
ειπϊν επί λζξει : « Ο Μαςωνιςμόσ δεν ςυμβιβάηεται ποςϊσ προσ τον Χριςτιανιςμόν, 
εφ’ όςον είναι Σωματείον μυςτικόν, ενεργοφν και διδάςκον εν κρυπτϊ και παρα-
βφςτω και κεοποιιοφν τον ορκολογιςμόν. Ο Μαςςωνιςμόσ δζχεται ωσ μζλθ αυτοφ 
ου μόνον Χριςτιανοφσ, αλλά και Εβραίουσ και Μουςουλμάνουσ. Επομζνωσ δεν 
δφναται να επιτραπι εισ κλθρικοφσ να μετζχωςι του Σωματείου τοφτου. Κεωρϊ δε 
άξιον κακαιρζςεωσ πάντα κλθρικόν ςυμμετζχοντα του Σωματείου τοφτου, τοφτο δε 
πρζπει να διακθρυχκεί. Δζον να ςυςτακι εισ όςουσ προςιλκον χωρίσ να προςζξωςι 
και χωρίσ να εξετάςωςι τι ζςτι Μαςςωνιςμόσ, όπωσ διακόψωςι πάςαν ςχζςιν προσ 
αυτόν, διότι μόνον ο Χριςτιανιςμόσ είναι θ κρθςκεία, θ διδάςκουςα τθν απόλυτον 



αλικειαν και ικανοποιοφςα τασ κρθςκευτικάσ και θκικάσ ανάγκασ του ανκρϊπου». 
Ομοφϊνωσ δε και ομοψφχωσ άπαντεσ οι Λεράρχαι τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, εγκρί-
νοντεσ τα ανωτζρω, αποφαινόμεκα ότι θ Μαςςωνία είναι όλωσ αςυμβίβαςτοσ προσ 
τον Χριςτιανιςμόν και ότι δζον τα πιςτά τθσ Εκκλθςίασ τζκνα, όπωσ απζχωςι του 
Μαςςωνιςμοφ. Ακραδάντωσ πιςτεφοντεσ εισ τον Κφριον θμϊν Λθςοφν Χριςτόν, «εν 
ω ζχομεν τθν απολφτρωςιν διά του αίματοσ αυτοφ, θσ επερίςςευςεν εισ θμάσ εν 
πάςθ ςοφία και φρονιςει» ( Εφες. ι’ 7-8 ), κατζχοντεσ τθν δι’ αυτοφ αποκαλυφ-
κείςαν και υπό τον Αποςτόλων κθρυχκείςαν αλικειαν «ουκ πεικοίσ ανκρωπίνοισ 
ςοφίασ λόγοισ, αλλ’ εν αποδείξει Ρνεφματοσ και δυνάμεωσ» ( Α’ Κορ. 2, 4 ), μετζ-
χοντεσ των κείων Μυςτθρίων, δι’ ων και αγιαηόμεκα και ςωηόμεκα εισ αιωνίαν 
ηωιν, δζον να μθ εκπίπτωμεν τθσ Χάριτοσ του Χριςτοφ, γινόμενοι κοινωνοί άλλο-
τρίων μυςτθρίων. Ουδαμϊσ προςικει ν’ ανικθ τισ εισ τον Χριςτόν, και να ηθτι εκτόσ 
αυτοφ απολφτρωςιν και θκικιν τελείωςιν. Πκεν είναι αςυμβίβαςτοσ ο αλθκισ και 
γνιςιοσ Χριςτιανιςμόσ προσ τθν Μαςςωνίαν. Πκεν και οι τυχόν εμπλακζντεσ εισ τθν 
μφθςιν των Μαςςωνικϊν μυςτθρίων, δζον του λοιποφ ν’ απόςχωςι πάςθσ επικοινω-
νίασ προσ τασ Μαςςωνικάσ ςτοάσ και εργαςίασ, βζβαιοι όντεσ ότι οφτω ανανεοφςιν 
αςφαλϊσ τουσ προσ τον ζνα Κφριον και Σωτιρα θμϊν, εξ αγνοίασ και κακισ των 
πραγμάτων εκτιμιςεωσ, υποχαλαςκζντασ δεςμοφσ. Τοφτο ιδίωσ απεκδζχεται μετά 
πολλισ τθσ ςτοργισ θ Λεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ παρά των μυτϊν των 
ςτοϊν, πεποικυία ότι οι πλείςται εξ αυτϊν εδζξαντο τθν τεκτονικιν μφθςιν ουχί εν 
επιγνϊςει ότι δι’ αυτισ μεκίςτανται εισ άλλθν κρθςκείαν, αλλ’ όλωσ τουναντίον, εξ 
αγνοίασ, νομίηοντεσ ότι ουδζν το αντιπίπτον εισ τθν κρθςκείαν των πατζρων αυτϊν 
ςυντελοφν. Συνιςτϊςα δε θ Λεραρχία αυτοφσ και εισ τθν ςυμπάκειαν - κατ’ ουδζνα 
δε λόγον εισ τθν εχκρότθτα και το μίςοσ – των πιςτϊν τζκνων τθσ Εκκλθςίασ προ-
καλεί αυτά ίνα μετ’ αυτισ εν χριςτιανικι αγάπθ και από καρδίασ εφχωνται όπωσ ο 
Κφριοσ θμϊν Λθςοφσ Χριςτόσ, «θ οδόσ και θ αλικεια και θ ηωι» ( Λωάν, 14, 16 ) 
φωτίςθ και επιςτρζψθ τουσ εξ αγνοίασ αποπλανθκζντασ από τθν αλικειαν.  
Ο Ακθνϊν Χρυςόςτομοσ Ρρόεδροσ 
Ο Άρτθσ Σπυρίδων 
Ο Δρυινουπόλεωσ και Ρωγωνιανισ Βαςίλειοσ 
Ο Σάμου και Λκαρίασ Ειρθναίοσ 
Ο Χίου Ρολφκαρποσ 
Ο Σερρϊν Κωνςταντίνοσ 
Ο Ηακφνκου Διονφςιοσ 
Ο Σερβίων και Κοηάνθσ Λωακείμ 
Ο Ξάνκθσ Ρολφκαρποσ 
Ο Ραροναξίασ Λερόκεοσ 
Ο Μαρωνείασ Άνκιμοσ 
Ο Δράμασ Βαςίλειοσ 
Ο Λιμνου Στζφανοσ 
Ο Τρίκκθσ και Σταγϊν Ρολφκαρποσ 
Ο Κεφαλλθνίασ Δαμαςκθνόσ 
Ο Γυκείου και Οιτφλου Διονφςιοσ 
Ο Αλεξανδρουπόλεωσ Γερβάςιοσ 
Ο Νευροκοπίου Φιλόκεοσ 
Ο Λαρίςςθσ Αρςζνιοσ 
Ο Σουφλίου Λωακείμ 



Ο Καςςανδρείασ Ειρθναίοσ 
Ο Γρεβενϊν Νικόλαοσ 
Ο Κεςςαλονίκθσ Γεννάδιοσ 
Ο Ελάςςωνοσ Καλλίνικοσ 
Ο Λωαννίνων Σπυρίδων 
Ο Αργολίδοσ Λερόκεοσ 
Ο Μαντινείασ και Κυνουρίασ Γερμανόσ 
Ο Ραραμυκίασ, Φιλιατϊν και Γθρομερίου Γεϊργιοσ 
Ο Ρατρϊν Αντϊνιοσ 
Ο Ρολυανισ Κφριλλοσ 
Ο Σπάρτθσ Γερμανόσ 
Ο Μθκφμνθσ Διονφςιοσ 
Ο Δθμθτριάδοσ Γερμανόσ 
Ο Κορινκίασ Δαμαςκθνόσ 
Ο Κερκφρασ Αλζξανδροσ 
Ο Κυκιρων Δωρόκεοσ 
Ο Μυτιλινθσ Λάκωβοσ 
Ο Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ Κωνςταντίνοσ 
Ο Ρλωμαρίου Κωνςταντίνοσ 
Ο Χαλκίδοσ Γρθγόριοσ 
Ο Βελλάσ και Κονίτςθσ Λωάννθσ 
Ο Τριφυλίασ και Ολυμπίασ Ανδρζασ 
Ο Ηιχνϊν Αλζξανδροσ 
Ο Καρυςτίασ Ραντελειμων 
Ο Εδζςςθσ Κωνςτάντιοσ 
Ο Θλείασ Αντϊνιοσ 
Ο Φιλίππων και Νεαπόλεωσ Χρυςόςτομοσ 
Ο Μεςςθνίασ Ρολφκαρποσ 
Ο Βερροίασ και Ναοφςθσ Ρολφκαρποσ 
Ο Σφρου, Τινου, Άνδρου και Κζασ Φιλάρετοσ 
Ο Φκιϊτιδοσ Αμβρόςιοσ 
Ο Φωκίδοσ Λωακείμ 
Ο Νιγρίτθσ Ευγζνιοσ 
Ο Αρδαμερίου Καλλίνικοσ 
Ο Ρτολεμαίοσ Λωακείμ 
Ο Φαναρίου και Κεςςαλιϊτιδοσ Λεηεκιιλ 
Ο Καρδαμφλων Λωακείμ 
Ο Καλαβρφτων και Αιγιαλείασ Κεόκλθτοσ 
Ο Διδυμοτείχου Λωακείμ 
Ο Κιρασ Άνκιμοσ 
Ο Λεριςςοφ και Αγίου Προυσ Σωκράτθσ 
Ο Φλωρίνθσ Βαςίλειοσ 
Ο Σιςανίου και Σιατίςτθσ Διόδωροσ 
Ο Σιδθροκάςτρου Βαςίλειοσ 
Ο Φδρασ και Σπετςϊν Διόδωροσ 
Ο Λευκάδοσ και Λκάκθσ Δθμιτριοσ 
Ο Κθβϊν και Λεβαδείασ Συνζςιοσ  



Δημοςιοποιημζνη απάντηςη τοφ Tεκτονικοφ Iδρφματοσ  
προσ την Εκκληςία τησ Ελλάδοσ – 1934  
 
« Είναι εισ όλουσ γνωςτόν πωσ και εκ τίνων λόγων εγεννικθ ο Τεκτονιςμόσ. Θ 
γζννθςισ αυτοφ ουδεμίαν ςχζςιν ζχει προσ τασ ψυχικάσ πθγάσ, από τασ οποίασ ανα-
βλφηει θ Κρθςκεία. Ο Τεκτονιςμόσ είναι θκικι Εταιρεία τουτ’ ζςτι παγκόςμιωσ 
ςφνδεςμοσ ανκρϊπων, όςτισ επιδιϊκει τθν θκικιν και κοινωνικιν βελτίωςιν τθσ 
ανκρωπότθτοσ. Ρροσ τον ςκοπόν τοφτον, επειδι γνωρίηει καλϊσ οποία είναι θ διά 
τον θκικόν καταρτιςμόν του ανκρϊπου ςθμαςία τθσ ιδζασ του Κεοφ, τθσ ιδζασ τθσ 
ακαναςίασ και τθσ ιδζασ τθσ θκικισ ελευκερίασ, απαιτεί παρά των μελϊν τθσ τθν 
αποδοχιν των τριϊν τοφτων αιωνίων ιδεϊν, αίτινεσ ρυκμίηουν τον ατομικόν και τον 
ιςτορικόν βίον. Αι τρεισ αφται ιδζαι αποτελοφν τον πυρινα τθσ κοςμοκεωρίασ του 
Τεκτονιςμοφ». «Είναι διά τοφτο Κρθςκεία; Αλλά τότε ζπρεπε να κεωρι θ Εκκλθςία 
ωσ τοιαφτθν πάςαν ιδεοκρατικιν φιλοςοφίαν, και να αφορίηθ αφ’ εαυτισ πάντα 
οπαδόν τοιοφτου φιλοςοφιματοσ. Εάν πάλιν τθν Ελλθςίαν ςκανδαλίηθ το γεγονόσ 
ότι ο Τεκτονιςμόσ επιδιϊκει θκικοφσ ςκοποφσ, μακράν πάςθσ δογματικισ προχπο-
κζςεωσ, κα ζπρεπεν, αν κζλθ να είναι ςυνεπισ προσ εαυτιν, να καταδικάςθ πάςαν 
ζνωςιν επιδιϊκουςα θκικοφσ και κοινωνικοφσ ςκοποφσ, πάςαν θκικιν ζνωςιν ανκ-
ρϊπων εργαηομζνθν ανεξαρτιτωσ τθσ επιςιμου Εκκλθςίασ και χωρίσ να αντιτίκεται 
προσ τουσ ςκοποφσ και τασ αρχάσ Αυτισ. Από των θκικϊν και φιλοςοφικϊν τοφτων 
Εταιρειϊν κατ’ ουδζν είναι διάφοροσ ο Τεκτονιςμόσ. Πςτισ (Τεκτονιςμόσ) εν Ελλάδι 
ανεγνωρίςκθ ωσ Μδρυμα δι’ επιςιμου τθσ πολιτείασ πράξεωσ. (Ρ.Δ. 2 Δεκεμβρίου 
1927, εν Ραρ. Εφ. τθσ Κυβερνιςεωσ υπ’ αρικμόν φφλλον 2 και από 4 Λανουαρίου 
1928 και απόςπαςμα Αποφάςεωσ υπ’ αρικμόν 5415/1925 του Ρρωτοδικείου 
Ακθνϊν )». « Αι Τελεταί αυτοφ δεν είναι κατ’ ακολουκίαν μυςτιρια, αλλά ςυμβο-
λικαί πράξεισ, ζχουςαι θκικόν περιεχόμενον, και εξθγοφμεναι εκ του ςκοποφ αυτοφ, 
όςτισ ςτθρίηεται μεν επί των γενικωτάτων αρχϊν τθσ Κρθςκείασ και τθσ ιδεοκρα-
τικισ φιλοςοφίασ, αλλά πολφ απζχει από του να είναι κρθςκευτικόσ, επειδι οφτε 
απολφτρωςιν και ςωτθρίαν κθρφττει, οφτε περί αποκαλφψεωσ ομιλεί, οφτε αμοι-
βαίαν τινά ςχζςιν μεταξφ Κεοφ και ανκρϊπου εκπροςωπεί. Δεχόμενοσ πάντα περί 
του οποίου ικελε πειςκι ότι κζκτθται ικοσ, επιτρζπει εισ ζκαςτον να ανικθ εισ 
οιανδιποτε κρθςκευτικιν ομολογίαν επικυμεί, ακριβϊσ όπωσ και πασ άλλοσ ςφλ-
λογοσ. Στθριηόμενοσ επί των λεγομζνων φυςικϊν αλθκειϊν, τα οποίασ οφτε θ 
Εκκλθςία απορρίπτει, ουδαμϊσ περιφρονεί τασ εξ αποκαλφψεωσ διδαςκαλίασ τθσ 
πίςτεωσ, των οποίων τθν αποδοχι αφινει ελευκζραν εισ τα μζλθ αυτοφ». « Ο ιςχυ-
ριςμόσ, κατ’ ακολουκίαν, ότι ποιείται χριςιν μυςτθρίων και ότι κζκτθται ιεραρχίαν 
κρθςκευτικοφ χαρακτιροσ είναι πλάνθ, θ εισ τθν οποίαν εμμονι είναι ικιςτα 
χριςτιανικι και επιςτθμονικι. Ο Τεκτονιςμόσ ζχει ιεραρχίαν ( εννοεί βακμοφχουσ ), 
δεν ζχει όμωσ ιερατείον, πράγμα το οποίον αποτελεί τθν απαραίτθτον βάςιν πάςθσ 
εισ Εκκλθςίαν ωργανωμζνθσ Κρθςκείασ. Επί πλζον κα θδυνάμεκα να απαρικμι-
ςωμεν μζγαν αρικμόν Ελλινων Τεκτόνων, οίτινεσ υπιρξαν και είναι πιςτά τζκνα τθσ 
Εκκλθςίασ, διακρικζντα και διακρινόμενα διά τθν πίςτιν, τθν ευλάβειαν και τθν 
χριςτιανικιν δράςιν. «Τζλοσ δζον να τονιςκι ότι πάςα Κρθςκεία επικυμεί, ωσ εικόσ, 
τθν αφξθςιν των οπαδϊν τθσ, εν τθ πεποικιςει ότι αφτθ κατζχει τθν αλικειαν και 
δφναται να φζρθ τθν απολφτρωςιν του ανκρϊπου από τθσ αμαρτίασ. Κζλει ςυν-
επϊσ να είναι κακολικι, ει δυνατόν, Κρθςκεία. Ο Τεκτονιςμόσ όμωσ, ωσ γνωςτόν, 
αποτελεί μεν παγκόςμιον ζνωςιν, αλλά πάντοτε μεταξφ ολίγων. Διότι, πράγματι, 



πολλοί επικυμοφν και ηθτοφν να γίνουν Τζκτονεσ, ολίγοι όμωσ γίνονται και εξ αυτϊν 
ακόμθ αρκετοί αποχωροφν των τάξεϊν του μετά τθν ειςδοχιν των εισ αυτάσ. Και το 
γεγονόσ τοφτο ςυνεπϊσ δεικνφει καταφανϊσ, ότι ο Τεκτονιςμόσ δεν είναι Κρθςκεία. 
Οφτε άλλωσ υπάρχει Κρθςκεία τισ αποκλείουςα των κόλπων τθσ τασ ςυηφγουσ και 
αδελφάσ, τασ κυγατζρασ και τουσ ανθλίκουσ υιοφσ των οπαδϊν τθσ και μθ υπο-
χρεοφςα οφτε τουσ ενθλίκουσ τοιοφτουσ να τθ δεχκοφν ». «Το φερόμενον ωσ κατθ-
γορία κατά του Τεκτονιςμοφ, ότι Χριςτιανοί Τζκτονεσ ςυνεργάηονται μετά Λουδαίων, 
Τοφρκων και λοιπϊν, αποτελεί τουναντίον χριςτιανικιν από κοινωνικισ απόψεωσ 
πράξιν κατά το γνωςτόν ρθτόν «ουκ ζνι Λουδαίοσ, Ζλλθν κ.λπ.». Άλλωςτε θ ςυν-
εργαςία αφτθ δεν γίνεται διά κρθςκευτικοφσ και δογματικοφσ λόγουσ, αλλά δι’ 
ανκρωπιςτικοφσ τοιοφτουσ και αςχζτωσ προσ τα δόγματα εκάςτθσ των Κρθςκειϊν. 
Ο υψθλόσ θκικόσ ςκοπόσ, ον επιδιϊκει ο Τεκτονιςμόσ, δφναται να είναι απότοκοσ 
τθσ Κρθςκείασ, αλλά δεν είναι Κρθςκεία. Διότι, ωσ είπομεν, θ Κρθςκεία δεν είναι 
απλϊσ θκικι, όπωσ δεν είναι θ φιλοςοφία». «Θ ανωτζρω απάντθςισ εκοινοποιικθ 
προσ άπαντα τα υπό τθν διακαιοδοςίαν του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο Φιλοςο-
φικά Εργαςτιρια και τασ υπό τθν Αιγίδα τθσ Μεγάλθσ Στοάσ τθσ Ελλάδοσ Στοάσ διά 
τθσ ακολοφκου Εγκυκλίου : Φίλτατοι Αδελφοί, οινοποιοφντεσ υμίν τθν κάτωκι απάν-
τθςιν του Ελλθνικοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ εισ τθν γνωςτιν πράξιν τθσ Λεραρχίασ τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, πεπείςμακε ότι αι εν αυτι εκτικζμεναι ςαφείσ και κατθγο-
ρθματικαί εξθγιςεισ κα πείςωςι πάντα καλισ πίςτεωσ ςυηθτθτιν πόςον άδικοι 
υπιρξαν αι κατά του Τάγματοσ Θμϊν διατυπωκείςαι επικρίςεισ». 
 
 
 


