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Ζχει τεκεί πάρα πολλζσ φορζσ ο προβλθματιςμόσ για το μζλλον και τθν προοπτικι 
τοφ Σεκτονιςμοφ. Δυςτυχϊσ ο προβλθματιςμόσ αυτόσ επικεντρϊνεται ςυνικωσ ςτο 
κατά πόςον οι ςτιλεσ τϊν εργαςτθρίων είναι κατά περίπτωςθ μεςτζσ αδελφϊν ι 
αραιϊνουν. Γιά να δοφμε όμωσ τθν οποιαδιποτε μελλοντικι προοπτικι πρζπει 
πρϊτα να εξετάςουμε κατά πόςον οι Σζκτονεσ εξυπθρετοφν ι εκπλθρϊνουν τισ 
καταςτατικζσ τουσ αρχζσ και τον ςκοπό για τον οποίον ο Σεκτονιςμόσ ιδρφκθκε ωσ 
Φιλοςοφικόσ - Φιλανκρωπικόσ - Μυςταγωγικόσ κλπ !  
Θ Εγκυκλοπαίδεια τοφ Νζςτορα Λάςκαρθ αναφζρει γιά τθν καταγωγι τοφ 
Σεκτονιςμοφ :  
“ Ο Tεκτoνιςμόσ, οργανωκείσ εισ ενιαίον ςφνολον το 1717 προχπιρξεν εν τοφτοισ 
ωσ φιλοςοφικι μυςτικι εταιρία εισ τθν οποίαν εφρον καταφφγιον πλείςτοι διωκό-
μενοι οφοί. Είναι ο κεματοφφλακασ τθσ Αρχαίασ οφίασ όπωσ αυτι μασ παρεδόκθ 
διά των Αιγυπτιακϊν καί Ελλθνικϊν Μυςτθρίων, διά τοφ Μεςαιωνικοφ Ερμθτιςμοφ 
καί διαφόρων άλλων μυςτικϊν ςωματείων. Δεν απετζλεςε ποτζ κακαρϊσ επαγ-
γελματικό ςωματείο οφτε απλϊσ θκικο-πλαςτικι οργάνωςθ, όπωσ κζλουν μερικοί 
να ιςχυριςκοφν ». Ζτςι κατά τθν άποψθ μου, ο γνωςτόσ εςωτεριςτισ και φιλόςοφοσ 
Martin Erler, ζχει απόλυτο δίκαιο όταν γράφει ςτο βιβλίο του « ο ςφγχρονοσ 
άνκρωποσ καί το τυπικό » ( Μόναχο 1964 ) τα εξισ : « Πρζπει να ζχει κανείσ μεγάλθ 
δόςθ παιδαριωδίασ, γιά να τον πείςουμε ότι χρειάηεται μιά καλά οργανωμζνθ 
αδελφότθτα με εντυπωςιακό τυπικό, γιά να τον διδάξουμε, μεμονομζνωσ καί κατω 
από τθν αυςτθρότερθ εχεμφκεια τισ δζκα εντολζσ ι μία παραλλαγι αυτϊν, πράγμα 
που ζγινε ιδθ από τισ πρϊτεσ τάξεισ τοφ δθμοτικοφ ςχολείου » !  
Ο Σεκτονιςμοσ είναι μεν Φιλανκρωπικό ίδρυμα, αλλά ςε πολφ περιοριςμζνθ ζκταςθ 
και χωρίσ αυτό να τοφ προςάπτει κάποια ιδιαιτερότθτα ι να διεκδικεί πρωτεία ςτον 
τομζα αυτό . φμφωνα με ζρευνα που δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό “ Φιλάνκρωποσ 
”, το 2001, ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα υπιρχαν 1.043 φιλανκρωπικά ιδρφματα. Όμωσ 
θ Φιλανκρωπία δεν είναι μόνο χρθματικζσ δωρεζσ. « Θ φιλανκρωπία είναι ανϊτερθ 
επιςτιμθ και τζχνθ, προοριςμζνθ να αποκαταςτιςει τθν ιςότθτα και τθν ιςορροπία 
μεταξφ τϊν ανκρϊπων. Είναι επιςτιμθ γιατί ςτθρίηεται ςε νόμουσ φυςικοφσ και 
λογικοφσ και επομζνωσ απαιτεί βακιά γνϊςθ τοφ ανκρϊπου και είναι τζχνθ γιατί 



ολοκλθρϊνεται με τθν ςυςτθματικι προςπάκεια και τθ ςκλθρι εργαςία για τθν 
απτι πραγματοποίθςθ τισ ενότθτασ μεταξφ τϊν ανκρϊπων τισ Γθσ ». Πζραν όμωσ 
τισ φιλανκρωπίασ, κάτω από το πρίςμα τισ ανωτζρω ζννοιασ, ο Σεκτονιςμόσ είναι 
κατά βάςιν Μυςταγωγικόσ. Θ Μυςταγωγία είναι θ μζκοδοσθ οποία, εν αντικζςει με 
τθν Φιλοςοφία, αποκαλφπτει βακμιαία μζςα από τισ μυιςεισ και κατά κανόνα με τα 
ςφμβολα και τισ αλλθγορίεσ, τον τρόπο τισ θκικισ διαπαιδαγϊγθςθσ και κάκαρςθσ 
ςαν απαραίτθτθσ προχπόκεςθσ κατανοιςεωσ τισ εςωτερικισ γνϊςεωσ τϊν 
αλθκειϊν τισ Φφςεωσ και τοφ Πνεφματοσ. Γνωρίηουμε όλοι ότι ο Σεκτονικόσ Ναόσ, 
είναι ςφμβολο τοφ 1ου ναοφ τοφ ολομϊντα και θ ζδρα τοφ εβαςμίου ταυτίηεται , 
όπωσ προςφιλϊσ λζμε, με τθν ζδρα τοφ Βαςιλιά ολομϊντα. O πολφ γνωςτόσ Albert 
G. Mackey ςτθν εγκυκλοπαίδεια του, ςτθν ςελίδα 166, αναφζρει : « Θ Καββαλά 
είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν ςυμβολικι επιςτιμθ τοφ τεκτονιςμοφ…ολόκλθρα 
τυπικά ζχουν δθμουργθκεί με τισ αρχζσ τθσ. Κατά ςυνζπεια θ Καββαλά απαιτεί μιά 
κζςθ ςε κάκε γενικι εργαςία πάνω ςτον Σεκτονιςμό ». Ο δε Albert Pike, ςτο ζργο 
του Θκικι και Δόγμα, μασ αναφζρει : « Θ Καμπαλά είναι το κλειδί τοφ Σεκτoνιςμοφ 
και όλων τϊν αποκρφφων επιςτθμϊν … Όλεσ οι Σεκτονικζσ οργανϊςεισ οφείλουν ςε 
αυτιν τα μυςτικά και τα ςφμβολα τουσ » ! « Θ αλθκινι Φιλοςοφία, θ οποία ιταν 
γνωςτι ςτον ολομϊντα και αςκικθκε από αυτόν, είναι θ βάςθ ςτθν οποία ο 
Σεκτονιςμόσ κεμελιϊκθκε ». Ασ τα κρατθςουμε όλα αυτά υπό ςθμείωςθ!  
Ο όροσ Φιλοςοφία χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά , για να δθλωκεί θ ζρευνα 
επάνω ςτισ γενικζσ αρχζσ. Τπάρχουν όμωσ και πολλοί άλλοι που οφείλονται ςτθν 
περιεκτικότθτα τισ ζννοιασ τισ φιλοςοφίασ, αλλά και ςτθν άποψθ κάκε φιλοςόφου. 
Κανζνασ οριςμόσ δεν μπορεί να εξαντλιςει το νόθμα τθσ και για αυτό κανζνασ δεν 
αποδεικνφεται μοναδικόσ. Θα μου πείτε ότι όπωσ λζνε οι ακαδθμαϊκοί ςτα πανεπι-
ςτιμια, φιλοςοφία είναι θ οντολογία, είναι θ αιςκθτικι, είναι θ γνωςιολογία, είναι 
θ θκικι, είναι θ μεταφυςικι. Κατά τθν ταπεινι μου άποψθ, Όχι ! Όλα αυτά είναι 
από το περικϊριο. Ζνα πράγμα είναι φιλοςοφία. Φιλοςοφία είναι ο ςτοχαςμόσ τοφ 
ανκρϊπου επάνω ςτο φαινόμενο κάνατοσ. Ζτςι όριςε τθν φιλοςοφία ο Πλάτων, 
ζνασ από τοφσ μζγιςτουσ φιλοςόφουσ. το διάλογό του Φαίδων, δίνει ζναν οριςμό 
και λζει ότι θ « φιλοςοφία είναι θ μελζτθ τοφ κανάτου » : « το ουδζν άλλο εςτίν θ 
ορκϊσ φιλοςοφοφςα και τω όντι τεκνάναι μελετϊςα ραδίωσ ».  
Παράλογοσ οριςμόσ. ουρεαλιςτικόσ. Και θ φιλοςοφία δεν διδάςκεται με αυτι τθν 
οπτικι, για αυτό ζχουμε και αυτιν τθν μακρινι ςχζςθ με αυτιν.  
Είναι λζνε για κάποιουσ ειδικοφσ, κακθγθτζσ κ.τ.λ, το τι είπε ο Καρτζςιοσ, το τι είπε 
ο Λάιμπνιτσ, το τι είπε ο Μπζργκςον, κ.λ.π.  
Θ όμωσ φιλοςοφία είναι απλό πράγμα. Ο κακζνασ μασ φιλοςοφεί. Φιλοςοφία 
ςθμαίνει ότι ςκζπτομαι, ςτοχάηομαι, και προςπακϊ να βρω τον καλφτερο τρόπο, 
για να ηιςω με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθν ηωι μου. Ζτςι οι Σζκτονεσ είναι 
φίλοι τισ οφίασ ( φιλοςοφοφν ), διότι όπωσ μασ λζει ο ωκράτθσ : « οφία είναι να 
νικιςουμε τον εαυτό μασ, ενϊ άγνοια να νικθκοφμε από αυτόν ». τθν ςυνζχεια ο 
Πλάτων, κα μασ πεί ότι : « Και το τεκνάναι αυτοίσ ικιςτα φοβερόν ». Και όταν ζρκει 
θ ϊρα να πεκάνουν, λζει , δεν φοβοφνται τον κάνατο, διότι ιταν ςωςτι θ πορεία 
τουσ ςε όλθ τουσ τθν ηωι και θ ςχζςθ τουσ με το φαινόμενο τοφ κανάτου. Κατά τθν 
μφθςθ ςτον βακμό τοφ Διδαςκάλου αςχολοφμαςτε με κζματα κανάτου και Αναγζν-
νθςθσ. Λζμε ότι ο μφκοσ τοφ Διδαςκάλου είναι ζνα Ορόςθμο - Landmark χωρίσ το 
οποίο ο Σεκτονιςμόσ παφει να ζχει υπόςταςθ και το τυπικό μάσ υποδεικνφει ότι 
ςτθν αρχαία Αίγυπτο ο 3οσ βακμόσ ονομαηόταν « Θφρα τοφ Θανάτου ». Και τίκεται 



απροκάλυπτα το ερϊτθμα. Μιπωσ εδϊ κρφβεται θ βακφτερθ « φιλοςοφία » τοφ 
Σεκτονιςμοφ ; υνεχίηοντασ ο Νζςτορασ Λάςκαρθσ τθν αναφορά γιά τθν καταγωγι 
τοφ Σεκτονιςμοφ λζει : « Ολόκλθρθ θ ςειρά τϊν βακμϊν αποδεικνφει ότι πρόκειται 
περί κεςμοφ κακαρϊσ Αποκρυφιςτικοφ καί Μυςτθριακοφ ςτα ςφμβολα τοφ οποίου 
απεικονίηεται ολόκλθροσ θ αποκάλυψθ τοφ ΛΟΓΟΤ ». Και καταλιγει ςε κάτι όχι και 
τόςο ενκαρρυντικό : « Πόςοι όμωσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αναγνϊςουν τα ςφμ-
βολα ταφτα ; » Όλεσ οι Ιερζσ Γραφζσ, κακϊσ και οι μυιςεισ τοφ Σεκτονιςμοφ, ζχουν 
ςαν ςκοπό να μεταδϊςουν ζνα νόθμα υψθλότερο από αυτό που περιζχεται ςτισ 
λζξεισ. Αυτι τθν υψθλότερθ αλικεια ο άνκρωποσ πρζπει να τθν κατανοιςει εςωτε-
ρικά. Δθλαδι, αυτό το ανϊτερο, κρυμμζνο εςωτερικό νόθμα, δοςμζνο με λζξεισ και 
εικόνεσ τισ κακθμερινισ χριςθσ, μπορεί να το ςυλλάβει κανείσ μόνο με τθν 
κατανόθςθ. Εςωτερικι εξζλιξθ ςθμαίνει ανάπτυξθ τισ κατανόθςθσ.  
Θα ζχουμε λοιπόν μεγάλεσ παρανοιςεισ όταν είμαςτε προςκολλθμζνοι ςτο γράμμα 
και όχι ςτο Πνεφμα ! Οι μυιςεισ είναι τα κλειδιά που προςανατολίηουν τθν κατανό-
θςθ. Τπάρχουν δυςτυχϊσ τζκτονεσ, που ποτζ τουσ δεν προβλθματίςτθκαν ςοβαρά 
και οι οποίοι κεωροφν τισ μυιςεισ και τισ τελετουργίεσ χωρίσ κανζνα βακφτερο 
νόθμα, αλλά ςαν διακοςμθτικά ςτοιχεία ωραιοποίθςθσ τισ ατμόςφαιρασ των 
εργαςιϊν και κάποιοι άλλοι ευτυχϊσ λίγοι, αν και παραμζνουν μζλθ, δθλϊνουν 
αςφςτολα ότι είναι άκεοι ! Διότι θ πλειοψθφία τισ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ αντιλαμ-
βάνεται το ςφμπαν ςαν μία καλοκουρδιςμζνθ μθχανι που λειτουργεί με βάςθ 
κάποιουσ κανόνεσ, ωσ ζνα ςυνονκφλευμα από άψυχα βαςικά δομικά ςτοιχεία. ε 
ζνα τζτοιο κόςμο όμωσ δεν χωράει ο Θεόσ αλλά ο Θεόσ κα είναι αυτόσ ο ίδιοσ ο 
άνκρωποσ, ςε ζνα κόςμο που δεν φτιάχτθκε από αυτόν, αλλά που εγωιςτικά κα 
κεωρεί ότι τοφ ανικει.  
Ζκρινα ωφζλιμθ τθν παρατιρθςθ αυτι γιατί, με τθν μελζτθ τοφ Σεκτονικοφ ςυςτι-
ματοσ και των μυιςεων ειςχωροφμε, όλο και πιό πολφ, ςτον τομζα νζων εξειδικευ-
μζνων γνϊςεων.  
Αλλά το γεγονόσ, ότι οι γνϊςεισ ποφ αποκτιςαμε ι ςυλλάβαμε είναι νζεσ, απαιτεί 
μια ςυνειδθτι προςπάκεια τοφ ανκρϊπου, από μια οριςμζνθ άποψθ, Δθμιουργικι. 
Όμωσ, θ ςυνικωσ μθχανικι αντίδραςθ τοφ ανκρϊπου, προβάλλει πάντα αντίςταςθ 
ςε μια τζτοια προςπάκεια. Για αυτό και θ διαδικαςία αυτι προςκροφει ςε ζνα 
διπλό εμπόδιο. Σο πρϊτο είναι θ διανοθτικι κόπωςθ, αποτζλεςμα τισ εξαντλιςεωσ 
τϊν αποκεμάτων ενεργείασ ποφ είναι απαραίτθτεσ για τθν επιδιωκόμενθ ςυγκζν-
τρωςθ. Σο απόκεμα αυτό, ςτον ςυνικθ άνκρωπο, είναι ελάχιςτο γιατί ςυνικωσ 
αποκθκεφει οριακά, κακϊσ θ απορρόφθςθ τθσ ενζργειασ εξουδετερϊνεται ςχεδόν 
αμζςωσ με ανάλογθ κατανάλωςθ που οφείλεται ςτα προβλιματα τισ κακθμερινό-
τθτασ. Ζτςι ωκείται ο άνκρωποσ να εγκαταλείψει τον δρόμο προσ το νζο, επομζνωσ 
προσ το άγνωςτο, γιά να αφιςει τθν ςκζψθ να κυλιςει ςε δρόμουσ ιδθ χαραγμζ-
νουσ,ςφμφωνα με μια διαδικαςία ποφ δεν απαιτεί οφτε ςυνειδθτζσ προςπάκειεσ 
οφτε ςυγκζντρωςθ. Σο δεφτερο εμπόδιο προζρχεται από τθν ίδια τθν αδράνεια τισ 
φφςεωσ τοφ επιπζδου τθσ φλθσ, ςτθν οποία ο άνκρωποσ ηεί, που ςε κάκε περίςταςθ 
τον παραςφρει ςτθν εγκατάλειψθ τϊν αναηθτιςεων τοφ νζου και τοφ αγνϊςτου ποφ 
απαιτοφν, όπωσ είπαμε, ςυνειδθτζσ και δθμιουργικζσ προςπάκειεσ. Αυτό είναι ζνα 
από τα βαςικά προβλιματα τισ νζασ γενιάσ τεκτόνων διότι ζτςι απογοθτεφονται 
γριγορα και αποχωροφν.  
Κάποιοι δε και μόνο αν ακοφςουν τθν λζξθ μυςτιρια ι Καμπαλά το λιγότερο που 
κάνουν είναι να χαμογελάςουν με ςυγκατάβαςθ.  



Είναι τόςο ςίγουροι για τισ κζςεισ τουσ ϊςτε θ βαςικι μασ αρχι « το ουδζν όριο 
ςτθν ζρευνα τισ αλθκείασ » φαίνεται να θχεί άςτοχο ςτα αυτιά τουσ. Όμωσ, ηοφμε 
ςτθν αυγι τισ νζασ χιλιετίασ, όπου το παλαιό κα δϊςει τθν κζςθ του ςτο 
καινοφργιο, αβζβαιο μεν αλλά και ταυτόχρονα προκλθτικό.  
Αςφαλϊσ, το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ είναι θ αναηιτθςθ τισ 
αλικειασ και όχι θ κατοχι τθσ, γιατί κατά τον Πλάτωνα, « θ οφία είναι χαρακτθ-
ριςτικό τϊν κεϊν ». Θ γνϊςθ τισ αλικειασ είναι υπζρτατο αγακό. Θ λζξθ Αλικεια ( 
άνευ-λικθσ ) ςθμαίνει να μθν ξεχνοφμε. Θ Λικθ αυτι ςχετίηεται με τθν άγνοια τισ 
Θείασ μασ προζλευςθσ και τοφ τελικοφ μασ ςκοποφ, που είναι θ επάνοδοσ ςτθν 
Θεϊκι Μονάδα. Θ κατανόθςθ τοφ Θείου πεδίου με το οποίο ο κακζνασ από εμάσ 
ςυνδζεται, είναι και ο τελικόσ ςκοπόσ τισ ενςαρκϊςεωσ μασ. τθν εποχι μασ είναι 
γεγονόσ ότι γενικά θ φιλοςοφία δεν είναι απαραίτθτθ ςτθν επιςτιμθ. Ο λόγοσ είναι 
ότι θ εξειδίκευςθ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν καλφτερθ απόδοςθ των 
υπαλλιλων ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Κςωσ το ηθτοφμενο ςτθν νζα εποχι να είναι 
ακριβϊσ αυτό, θ πακθτικότθτα τϊν κοινωνιϊν, θ δθμιουργία ςυνεχϊν καταναλωτι-
κϊν αναγκϊν κ.λ.π.  
Ηοφμε ςτον κόςμο τθσ αόρατθσ και όμωσ πανταχοφ παροφςασ νζασ τάξθσ πραγμά-
των, ςτον κόςμο τισ ραγδαίασ τεχνολογικισ εξζλιξθσ και τοφ υπερκαταναλωτιςμοφ, 
όπου ο άνκρωποσ αναηθτεί τθν προςωπικι του ευτυχία ςτο κυνιγι υλικϊν αγακϊν, 
χωρίσ να μζνει χρόνοσ για να αςχολθκεί με τον « εςωτερικό » του εαυτό και τισ 
πνευματικζσ του ανάγκεσ. Επιτυγχάνεται όμωσ ζτςι θ ευτυχία ;  
Ολοκλθρϊνεται με αυτόν τον τρόπο ο άνκρωποσ ;  
Σο πνευματικό ςκόρπιςμα που επζφερε θ πολυδιάςπαςθ τισ επιςτιμθσ και θ 
εξειδίκευςθ τϊν διαφόρων επιςτθμϊν ςμίκρυνε κατά πολφ τοφσ πνευματικοφσ 
ορίηοντεσ τοφ ανκρϊπου. Θ γνϊςθ που λαμβάνει ςιμερα ο άνκρωποσ περιορίηεται 
ςτο γνωςτικό του αντικείμενο. Αλλά και ο Φιλοςοφικόσ ςτοχαςμόσ βρίςκεται ςε μια 
κρίςιμθ φάςθ τισ ιςτορίασ του. Δφο δρόμοι ανοίγονται μπροςτά του. Ο ζνασ οδθγεί 
ςτα πιο μακρινά όρια τθσ αποςφνκεςθσ, δθλαδι ςε ζνα αυκαίρετο δογματιςμό ι 
ζνα ακεράπευτο ςκεπτικιςμό.  
Ο άλλοσ οδθγεί ςτθν αναςφνκεςθ, δθλαδι ςε μια αποφαςιςτικι επανατοποκζτθςθ 
όλων τϊν ηθτθμάτων και τθν αυςτθρότερθ ωσ ςιμερα κριτικι επεξεργαςία, εννοιϊν 
και μεκόδων. ιμερα αρκετοί τζκτονεσ προςπακοφν, ςαν να πρόκειται γιά ζνα 
κοινό βζβθλο ςωματείο, να ειςάγουν ςτον Σεκτονιςμό τθν νοοτροπία τϊν Κοινω-
νιϊν και τισ γνϊςεισ τοφ επαγγζλματοσ των και όχι να ερευνιςουν τισ Αρχζσ του « 
όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί δια τθσ από αιϊνων Παραδόςεωσ » ϊςτε να 
προςπακιςουν, ςαν προοπτικι, να τισ εφαρμόςουν ςτθν Κοινωνία.  
Όςο θ κατάςταςθ αυτι ιςχφει κα πρζπει να περιμζνουμε ότι θ « κακοδαιμονία », αν 
βζβαια είμαςτε πρόκυμοι και ζχουμε το κάρροσ να παραδεχτοφμε ότι υπάρχει κάτι 
τζτοιο, τα αίτια τισ οποίασ οφείλονται αποκλειςτικά ςτον κακζνα μασ, κα ακολου-
κεί αφξουςα πορεία. Εκτόσ και εάν επιςτρζψουν ςτισ Ρίηεσ τισ παραδόςεωσ, τϊν 
Αρχϊν και των Μυιςεων τουσ. Κλείνω εδϊ με τα ρομαντικά λόγια ενόσ Ενδόξου και 
Κραταιοφ Σζκτονοσ, ο οποίοσ το ζτοσ 1904 ζλεγε ςτθν ςτοά τοφ Μαρακϊνοσ τϊν 
Ακθνϊν : « Είναι προτιμότερο να ζχουμε τον Ναό μασ ςε τρϊγλεσ και να είμεκα 
ελάχιςτοι οι κατανοοφντεσ το ζργο αυτό το οποίον μασ παρζδωςαν μόχκοι τόςων 
αιϊνων, παρά να είμεκα πολλοί και να ςυνεδριάηουμε εισ καλλιμάρμαρα μζγαρα, 
λζγοντεσ και διδαςκόμενοι εισ αυτά, ιδζεσ ξζνεσ προσ τθν Σεκτονικι αποςτολι.»  

Ιόλαος 


