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   Η ηνά Σειεηνπνηήζεσο απνηειεί πύιε εηζόδνπ ζηνλ Αξραίν θαη Απνδεδεγκέλν Σθωηηθό 

Τύπν (Α.Α..Σ.) θαη έλα ζεκαληηθό θνκβηθό ζεκείν γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε εθ κέξνπο ηώλ 

ηεθηόλσλ ηνύ Φηινζνθηθνύ θαη Κπαλνύ Σεθηνληζκνύ, ηδίσο δε ηνύ βαζκνύ ηνύ Γηδαζθάινπ. 

Ο εηζαγσγηθόο 4νο βαζκόο-Μπζηηθόο Γηδάζθαινο έρεη ίδηνλ ζπκβνιηζκό, ζηνλ νπνίνλ όινη νη 

ηέθηνλεο, αλ έρνπλ σο επηδίσμε ησλ κηα γόληκε κπεηηθή πνξεία, επηβάιιεηαη λα εκβαζύλνπλ ! 

  Σν αληίζηνηρν ηππηθό ηνύ 4
νπ

 βαζκνύ αλαθέξεη ζρεηηθά : « ν βαζκόο πεξηιακβάλεη αμίαο 

ιόγνπ δηδαζθαιίαο, ώλ ε κειέηε παξέρεη επξύ ζηάδην είο ηνλ Δηδάζθαινλ, όπσο θαηαξηη-

δόκελνο Τεθηνληθώο, όρη κόλνλ θαηαλνήζεη ηνύο αλώηεξνπο βαζκνύο, αιιά θαη εξκελεύζεη 

ηηο εθάζηνηε απαληώζαο αιιεγνξίαο θαη δπζεμήγεηνπο ελλνίαο… ».   

Ο 4νο ινηπόλ βαζκόο-Μπζηηθόο Γηδάζθαινο ( ήηνη ην κπεηηθό πεξηερόκελν ηνπ ) ππνθξύπηεη 

έλα Φξπζό Κιεηδί ( θιείο εμ ειεθαληόδνληνο θαηά ην ηππηθό ) ! 

 

 

 

 

 

 

Δίλαη ην θιεηδί ηήο Γλώζεσο γηα ην νπνίν ν Ιεζνύο θαηεγόξεζε ηηο θπιέο όηη ην είραλ απνκα-

θξύλεη « οὐαὶ ὑκῖλ ηοῖς λοκηθοῖς ὅηη ἤραηε ηὴλ θιεῖδα ηῆο γλώζεσο· αὐηοὶ οὐθ εἰζήιζεηε θαὶ 

ηοὺς εἰζερτοκέλοσς ἐθωιύζαηε » ( Λνπθάο θεθ. 11:52 ). Απηό ζπκβαίλεη θαηά θόξνλ ζήκεξα ! 

  Σν Κιεηδί είλαη ην κπζηηθό πνπ δίλεη δύλακε γηα λα αλνίμεη θαλείο ηνλ λαό θαη λα εηζέξζεη 

κέζα ζε απηόλ, αθόκε θαη κέζα ζηα Άγηα ηώλ Αγίωλ ( ζηνλ Δζώηαην Δαπηό ηνπ ή Δγώ ). 

Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη ν όξνο Μπζηηθόο θαη ην Κιεηδί αλαθέξνληαη ζηελ Μπζηηθή Γλώζε 

πνπ αλνίγεηαη ζηνλ 4ν βαζκό ζηνλ κπεκέλν πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ.         

  Δλαπνκέλεη ινηπόλ λα εληνπίζνπκε ηελ θαηάιιειε, ηελ αληηζηνηρνύζα ζην ρξπζό θιεηδί, 

θιεηδαξηά ( ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην Γλώζη ’ Απηόλ ή Σεθηνληθό Μπζηηθό ), θάηη 

πνπ δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιν γηά ιόγνπο πνπ ζα ζηνηρεηνζεηήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα. 

  Οη ηζηνξηθέο καο παξαθαηαζήθεο κπνξνύλ λα καο δηδάμνπλ πάξα πνιιά, ηδίσο γηα ηελ αλαγ-

θαηόηεηα θαη εμαηξεηηθή ρξεζηκόηεηα ηώλ πςειώλ βαζκώλ ηνύ Α.Α..Σ. ηνλ νπνίνλ όινη καο 

ππεξεηνύκε. 

  Οη ηέθηνλεο ηώλ αλσηέξσλ βαζκώλ ηνύ Α.Α..Σ., νθείινπλ λα είλαη γλώζηεο απηνύ πνπ νη 

ηέθηνλεο όισλ ηώλ επνρώλ απνθαινύλ « Τ ε θ η ν λ η θ ό  Μ π ζ η η θ ό » αιιά ηνύ νπνίνπ 

ηελ θύζε θαη ηελ αμία ειάρηζηνη θαηαλννύλ θαη σο επί ην πιείζηνλ νη ακύεηνη παξεξκελεύνπλ. 

  Γη’ απηό θαη νθείινπκε λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί κε ηνπο θαη’ όλνκα Σέθηνλεο, ηνπο 

αξηβίζηεο ηώλ ηνώλ, απηνύο πνπ ςάρλνπλ δηπιώκαηα θαη θνζκήκαηα θαη αλαδεηνύλ ηελ              

« αλύςσζε » από βαζκνύ εηο βαζκόλ ρσξίο λα ην αμίδνπλ, δηόηη δελ έρνπλ εξγαζηεί θαη δελ 

έρνπλ θνπηάζεη πλεπκαηηθά γηα λα ηνπο απνθηήζνπλ, ζηνρεύνληαο, θεῦ, θάζε θνξά ζε έλα λέν 

« θνηλσληθό δεθαλίθη » ή αιιηώο έλα « ππνθαηάζηαην αλαγλώξηζεο ».     



  Με ην πέξαζκα ηνύ ρξόλνπ, θαη κε ηελ νινέλα θαη πεξηζζόηεξε θαηάπησζε ηώλ θαη’ όλνκα 

Μπεηηθώλ Οξγαλώζεσλ, αιιά θαη ηεο αλζξσπόηεηαο, ην εβάζκην Σάγκα καο έγηλε ζηόρνο, 

θαη’ αξρήλ ηνύ πόζνπ εθείλσλ πνπ ήζειαλ λα εθκεηαιιεπζνύλ ηελ ηζηνξηθή θαη κπεηηθή ηνπ 

θιεξνλνκηά, θαηόπηλ δε ησλ δπζθεκίζεσλ δηάθνξσλ άιισλ πνπ ήζειαλ λα αιινηώζνπλ ην 

πλεύκα θαη ηελ παξαδνζηαθή γξακκή ηνπ, ηέινο δε λα ηεζνύλ ελάληηα ζηηο θαηαζηαηηθέο 

αξρέο θαη ζηα ζεκέιηα, αιιά θαη ελάληηα ζηνπο αθνζησκέλνπο καζεηέο ηνπ, πνύ ειπίδσ όηη 

εθπξνζσπνύκε.  

Τπάξρεη ε δηάθξηζε κεηαμύ ηήο ςεπδνύο κύεζεο πνπ είλαη κία ζθελνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε, 

θαη ηεο πξαγκαηηθήο κύεζεο πνπ είλαη έλα ηαμίδη ζην Αόξαην. 

  Η Σεθηνληθή Σέρλε ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο δίθαηα νλνκάδεηαη Βαζηιηθή, ζε αλάκλεζε ηώλ 

Βαζηιέσλ θαη Ιεξέσλ, Μπζηώλ ηήο Αξρέγνλεο Αλζξσπόηεηαο, ηεο νπνίαο ζήκεξα θαηέρνπκε 

κόλνλ κηα Αξρέηππε αλάκλεζε.     

  Η θύζε ηήο εξγαζίαο καο ζηα Σεθηνληθά Δξγαζηήξηα δελ είλαη κία απιή ζύληαμε ιακπεξώλ 

νκηιηώλ, σξαίσλ δηαθόζκσλ εξγαζηεξίσλ θαη κπήζεσλ, παξνπζίαζε ηππηθώλ θαη ηζηνξηθώλ 

δηδαρώλ, νύηε είλαη έλαο βνιηθόο μελαγόο γηα έλαλ πεξίπαην ζηα κπζηεξηώδε Σεθηνληθά 

ζύκβνια, αιιά κηα ζαξξαιέα πνξεία πξνο ηελ Αιήζεηα, ζεκάδη ηήο πςειόηεξεο ελαζρόιε-

ζεο κηαο Μπεηηθήο Αδειθόηεηαο. 

  Όκσο απηνί πνπ επηζπκνύλ λα βξνύλ ηελ Αιήζεηα, νθείινπλ λα αλαδεηνύλ λα γίλνπλ νη 

ίδηνη ε Αιήζεηα, λα δήζνπλ ζύκθσλα κε ηελ Αιήζεηα, ηελ νπνίαλ ζα ιάβνπλ ζύκθσλα κε 

ηελ Παξάδνζε. 

  Ο ζεζκόο ζήκεξα ζεσξείηαη από θάπνηνπο πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ ηελ ώξα ηνπο σο έλα 

ππόιεηκκα θαη θάπνηνη ζεσξνύλ ηελ ιέμε Αδειθόηεηα κία δηαθνζκεηηθή εηηθέηα ή κία 

αθνξκή θεξδνζθνπίαο επάλσ ζηελ δνμαζκέλε θήκε ηνύ Σάγκαηνο. 

Μεηά δπζθνιίαο θαη ακπδξά, ε κάδα ηνύ πιεζπζκνύ ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ηδέα ελόο Σεθην-

ληζκνύ σο Δπηζηεκνληθήο ή Φηινζνθηθήο νξγάλσζεο.  

Σν δε κέξνο πνπ αθνξά ηα Σππηθά, ζεσξείηαη σο κία ζθελνγξαθία, ε νπνία ζε κεγάιν κέξνο 

δηαηεξεί θάπνηα ζεκαζία θαη ζπγρξόλσο είλαη κία παιηνκνδίηηθε αληίθα. 

  Απηή ε γλώκε, θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό απηή ε άγλνηα, εληζρύνληαη από κία λννηξνπία 

πνιιώλ Σεθηόλσλ νη νπνίνη νθείινπλ λα αλαιάβνπλ θαη ηελ επζύλε ηήο δπζθήκηζεο ηελ 

νπνία θάλνπλ ζε αδειθνύο ηώλ πκβνιηθώλ ηνώλ θαη όρη κόλνλ. 

  Δάλ απηή ε θαηάζηαζε είλαη ζνβαξή γηα ηελ Διιάδα, δελ είλαη ιηγόηεξν ζνβαξή από 

κπεηηθήο πιεπξάο θαη ζην εμσηεξηθό. Δάλ θάπνηνο ακθηβάιιεη, δελ έρεη παξά λα αλαηξέμεη 

ζηα δηάθνξα δεκνζηεύκαηα από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα καο. 

Καλνληζκνί, πληάγκαηα, παξαδόζεηο, έζηκα, ηηκεκέλα από αλείπσηνπο ρξόλνπο, κεηαβιήζε-

θαλ ιίγν έσο πνιύ, απεξίζθεπηα, από « Σέθηνλεο ».  

Καη ην ζέκα πξνρώξεζε αθόκε πεξηζζόηεξν θαη ζε ζέκαηα Σύπνπ ( Rites ). 

Καη όπσο είπε έλαο από ηνπο πιένλ επηθαλείο θαη θσηηζκέλνπο Σέθηνλεο, όιν απηό δεκη-

νύξγεζε κία πξνδνζία άγλσζηε ηήο νπνίαο εηζπξάηηνπκε ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο. 

Απηό ην θαθό έρεη κία θαη κόλε πεγή. Σελ εγθαηάιεηςε ηήο κειέηεο ηεο Σεθηνληθήο Σέρλεο 

θαη ηελ πξννδεπηηθή απνκάθξπλζε από ηελ Παξάδνζε ( ηα Σπληάγκαηα ηνύ 1762 θαη 1786, 

ε δεκηνπξγία θαηλνθαλώλ Τπάησλ πκβνπιίσλ θιπ, θιπ … Άξαγε ηα κειεηήζακε … ; ). 

Δπηπρώο, δίπια ζηελ ζθηά ππάξρνπλ πνιιά θαη θσηεηλά ηα ζεκεία ηήο αιήζεηαο, ηεο θαιήο 

ζέιεζεο, ηεο παξαθίλεζεο πνπ δηεγείξεη θαξδηέο ζηελ αλαδήηεζε κηάο πξννπηηθήο, κηαο εζσ- 

ηεξηθήο θσηαγώγεζεο, ελόο νδεγνύ ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηήο Βαζηιηθήο Σέρλεο. 

  Σα αληηθείκελα επιάβεηαο, εηθόλεο θιπ. ( όπσο ν δηάθνζκνο κηάο εθθιεζίαο, ελόο ηδακηνύ, 

κηάο ζπλαγσγήο ή ελόο Σεθηνληθνύ Δξγαζηεξίνπ ) απνιακβάλνπλ ηνλ ίδην ζεβαζκό, θαη είλαη 

κία αίζζεζε πνπ δηαθαηέρεηαη παγθόζκηα. 

Όπνηνο ζα πεξηθξνλνύζε θάηη ηέηνην ζα δηέπηξαηηε κεγάιν ζθάικα.  

Κάζε θαζαγηαζκέλν ή επινγεκέλν αληηθείκελν, θαηέρεη θαη εθπέκπεη αθηηλνβνιία πνπ ηαηξηά-

δεη ζηελ επηζπκία ηνύ θαζαγηαζηή. 



  Γίλεηαη, επνκέλσο αξθεηά θαηαλνεηόο ν κεραληζκόο ηώλ επηθιήζεσλ, ησλ ηειεηώλ, ησλ 

κπήζεσλ θαη ησλ ιόγσλ ηώλ Σππηθώλ.                                              

Απηή ε ζπζζώξεπζε δπλακηζκνύ είλαη ζεκαληηθόηαηε θαη επηδέμηα ρξεζηκνπνηεκέλε από ηηο 

δηάθνξεο ζξεζθείεο αιιά θαη ηελ Μπζηαγσγία ηνύ Σεθηνληζκνύ, θαη γηα απηό δηαηεξνύληαη 

ζε απηέο αξρατθέο ηειεηνπξγίεο, νη νπνίεο πηζηεύσ όηη δηαηεξνύληαη ακεηάβιεηεο πξνθεηκέ-

λνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ δπλακηθή ηνπο δηακέζνπ ηώλ αηώλσλ, δηά ηεο αδηάθνπεο επαλαιή-

ςεσο ηώλ ακεηάβιεησλ Σύπσλ ηνπο. 

Καηαιήγνληαο, κπνξνύκε λα δηαβεβαηώζνπκε όηη ην Σύκβνιν είλαη έλα « ζηήξηγκα » ηήο 

ζέιεζήο καο θαη απηό, δηόηη έρεη ηελ ηζρύ, ε νπνία ηνύ έρεη δνζεί από αηώλσλ, λα αλαθαιεί 

βαζύηαηεο πεξηνρέο ηνύ Δγώ καο πνπ είλαη πην αξρέγνλεο από ην ίδην ην δηάγξακκα.  

Αλαθέξεη ην ηππηθό ηνύ 4νπ βαζκνύ : « Τα κπζηαγσγηθά ζύκβνια απνηεινύλ κέξνο ηνύ 

Τεθηνληθνύ Μπζηηθνύ θαη δηα ηνύην δελ επηηξέπεηαη λα αιινησζνύλ ».  

  Κάζε πξαγκαηηθό ύκβνιν, απζεληηθό θαη αξραίν, ζπλδέεηαη κε ηνλ θόζκν ηώλ ηδεώλ, ησλ 

νπνίσλ δελ είλαη παξά έλαο ηδηαίηεξνο  θαη ζπρλά ζηνηρεηώδεο ράξηεο, γξαθηθή απεηθόληζε ή 

δηάγξακκα.  

  Έηζη, δηακέζνπ ηήο αλάγλσζεο, ηεο εξκελείαο ηώλ ζπκβόισλ θαη θπξίσο ηήο θαζεκεξηλήο 

ηνπο ρξήζεο ν λεόθπηνο γίλεηαη θάηνρνο ηήο έλλνηαο ηνύ θόζκνπ θαη ηεο Ιζηνξίαο. 

Μπνξνύκε λα ρακνγειάζνπκε από νίθην ζε όινπο απηνύο ηνπο θαινύο, ζνβαξνύο θαη αδαείο 

αδειθνύο ηεθηνληθώλ ζηνώλ, νη νπνίνη γηα λα δώζνπλ ηελ εληύπσζε « ζνβαξώλ αλζξώπσλ » 

θαη « αλώηεξνπ πλεύκαηνο » ή όηη « ζηεξίδνληαη ζηα Τπαξθηά », πεξηθξνλνύλ ηνλ Σεθηνληθό 

ζπκβνιηζκό, ηηο θεξακώζεηο, ηνπο ηεξνύο ιόγνπο, αλερόκελνη δύζηξνπα όια απηά εληόο ηώλ 

ηνώλ. 

Απηνί κπνξνύλ λα παξαιιειηζηνύλ κε ηνλ εξγάηε πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλαλ θαηάιν-

γν ηηκώλ κεηνρώλ ή πνπ πξνζπαζεί λα δηαβάζεη ηύπνπο αλσηέξσλ καζεκαηηθώλ ή κεραληθήο. 

  Κάπνηνη από ηνύο Σέθηνλεο, απηναλπςσκέλνη ίζσο ζε πςειό βαζκό, νπδέπνηε αλαινγίζ-

ζεθαλ όηη εάλ ζέινπλ λα ειπίδνπλ όηη ζα αλαγλσξίδνληαη σο Σέθηνλεο, πέξαλ θαη έμσ από 

εύθνια απνλεκεκέλα δηπιώκαηα, πξέπεη απηό λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα πληάγκαηα, ηνπο 

Καλνληζκνύο θαη ηα Οξνζέζηα θαη πξν παληόο λα αθηηλνβνινύλ Αγάπε. 

Μεηαμύ απηώλ ηώλ βαζηθώλ θαλόλσλ, ησλ παγθόζκηα ζεζπηζκέλσλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ από 

όινπο ηνπο Σέθηνλεο όινπ ηνύ θόζκνπ θαη όισλ ηώλ Σύπσλ, κεηαθέξνπκε εδώ εθείλελ 

ζύκθσλα κε ηελ νπνίαλ : « ν Διεπζεξνηεθηνληζκόο είλαη κία επηζηήκε ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ πνπ 

πξνέξρεηαη από ηελ αξραηόηεηα θαη πνπ βαζίδεηαη ζε κία Σέρλε ΠΡΑΚΣΙΚΗ θαη είλαη ν 

ζαπκάζηνο θαη εύγισηνο Σεθηνληθόο ζπκβνιηζκόο ». 

Δάλ επξόθεηην πεξί απηνύ, ηόηε ηα Σππηθά καο ζα ήηαλ έλαο απόιπηνο πιενλαζκόο. 

Η αλαινγηθή θαηαλόεζε ηώλ Σεθηνληθώλ ζπκβόισλ δελ πξνέξρεηαη από θάηη ην έιινγν, νύηε 

από Σεθηνληθέο θαηερήζεηο απνζηεζηζκέλεο, νύηε από αθαδεκατθέο δηαηξηβέο εληόο ηεο ζηνάο. 

Απηή ε θαηαλόεζε είλαη κία θαηάζηαζε πνπ θέξλεη ζε ζπλάθεηα ηελ δσή καο κε εθείλελ ηνπ 

Σεθηνληθνύ Σάγκαηνο, ην νπνίν δελ είλαη κία νξηζκέλε νξγάλσζε εδξεύνπζα ζε θάπνην 

θηίξην αιιά είλαη ε « Τάμε εθ ηνύ Φάνπο » ή ην πξνζθηιέο ζε όινπο « Ordo ab Chao ».  

Δίλαη ε νηθνπκεληθή νξγάλσζε κε ηνπο νξαηνύο αιιά θαη αόξαηνπο δεζκνύο ηεο. 

Δίλαη ν ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 

Σελ νλνκάδνπκε « αλαινγηθή » εμ’ αηηίαο ηήο δύλακήο ηεο λα αλπςώλεη ην άηνκν ζηηο 

Ιεξαξρίεο ηνύ Πλεύκαηνο. 

Δζσηεξηθά, ε γλώζε πξνζεγγίδεηαη όρη δηα ηεο έιινγεο νδνύ, αιιά κέζσ ηήο εζσηεξηθήο 

κεηακόξθσζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό, είλαη απαξαίηεην λα ηεζνύκε θάησ από 

πεηζαξρία, ε έλλνηα ηήο νπνίαο έρεη δύν αμηώκαηα.  

Απηό ηήο απζηεξήο Ιεξαξρηθήο πεηζαξρίαο, θαη απηό ηνύ Γηδαθηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

ε απηήλ ηελ πεηζαξρία, ηελ νπνία εδώ ζα νλνκάζνπκε Σεθηνληθή πξαθηηθή, ππνβάιιεηαη 

εζεινληηθά όπνηνο αηηείηαη ηελ κύεζε.  

Ο βέβεινο, όηαλ ηελ δεηά, δελ γλσξίδεη ηίπνηε ην ζπγθεθξηκέλν. Δίλαη όπσο έλαο ηπθιόο ! 



Σν « Δγώ » ηνπ αληηιακβάλεηαη αθαζόξηζηα ( ππνζπλείδεηα ) ηελ ύπαξμε ελόο ηζρπξνύ από-

θξπθνπ θόζκνπ, από ηνλ νπνίνλ πξνζδνθεί όηη ζα απνθνκίζεη Πλεπκαηηθά θαη Ηζηθά νθέιε. 

  Γηάθνξα βηβιία, εθδόζεηο δηαθόξσλ ζπγγξαθέσλ ή ηεθηνληθώλ Σαγκάησλ παξνπζηάδνπλ 

ζηνλ ακύεην ην ζέκα ηήο κύεζεο κε ηξόπν αξθεηά αόξηζην θαη ζνιό.  

Οη πηό ζνθνί ζπκνύληαη όηη κύεζε ( initiation = μεθίλεκα ) ζεκαίλεη « αξρή κηάο λέαο δωήο ». 

Πνύ ζεκαίλεη λα πεζαίλεηο θαη λα αλαγελληέζαη ζηελ αγθαιηά κηάο ηδέαο ( βειηίσζε-εμέιημε ). 

ηελ νπζία, κπνξνύκε λα βεβαηώζνπκε όηη « κύεζε » είλαη κεηαθίλεζε ηνύ « Δγώ » κε έλαλ 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα έιζεη ζε επαθή κε δπλάκεηο όρη αηζζεηέο ή νξαηέο ( πξνο ην παξόλ ), κε 

ηελ γεληθή έλλνηα ηνύ όξνπ, αιιά κε ηηο δπλάκεηο ηνύ απόθξπθνπ.  

« Οσ γαρ εζηί θρσπηόλ ό ού θαλερόλ γελήζεηαη οσδέ απόθρσθολ  

    ό ού γλωζζήζεηαη θαη εης θαλερόλ έιζε » Λνπθάο ( θεθ. 8:17 ) 

Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηππηθή Σεθηνληθή κύεζε, δελ είλαη κία πξαγκαηηθή κύεζε.  

Δίλαη κία ζθελνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε, αξθεηά ρξήζηκε πλεπκαηηθά, εθείλνπ πνπ ζα έπξεπε 

λα ήηαλ κία απζεληηθή κύεζε ... 

Με άιινπο όξνπο είλαη κία κύεζε κε-πξαγκαηηθή, αιιά απιά ζπκβνιηθή. 

Μεηαμύ απηήο ηήο κύεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο Σεθηνληθήο Μύεζεο, ν παξαιιειηζκόο ή ε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη είλαη ίδηα κε ηελ ζρέζε κεηαμύ ελόο θνκκαηηνύ από ραξηί ζην νπνίν είλαη 

γξακκέλε ε θξάζε « 500 επξώ » θαη ελόο απζεληηθνύ ραξηνλνκίζκαηνο ηώλ 500 επξώ. 

Ο Γπηηθόο Μπεηηθόο θόζκνο, ζήκεξα, είλαη έηζη νξγαλσκέλνο ώζηε λα πξνζθέξεη ζηνλ βέβε-

ιν, αληί ηήο πξαγκαηηθήο κύεζεο, κία επθαηξηαθή πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία εληππώζεσλ γηα 

ηελ πςειή ηδέα ηήο καγηθήο ηειεηνπξγίαο ηήο πξόζβαζεο ζηελ έμνρε ζθελή ηώλ Μπζηεξίσλ.  

Η Μύεζε είλαη κία θπζηνινγηθή δηαδηθαζία ηώλ όληωλ πνπ πξννδεύνπλ ( εμειίζζνληαη ). 

Ο πξαγκαηηθά κπεκέλνο ζηα  Σεθηνληθά  Μπζηήξηα, πνξεύεηαη ζηελ δηαδξνκή πνπ κία εκέξα 

ζα ηνλ θέξεη ζην Φσο ηήο Γλώζεσο, θαη ηνηνπηνηξόπσο ζα έρεη θαηαθηήζεη ηελ Αληίιεςε θαη 

ηελ Αίζζεζε ηνύ Κόζκνπ. 

Οη Σεθηνληθνί Σύπνη δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν παξά λα πιεζηάδνπλ ηνλ αδειθό ζηελ αθεηεξία, 

πνπ απνθαινύκε ζηνλ 4o βαζκό ηνύ Μπζηηθνύ Γηδαζθάινπ Γξύθαθην ( μύιηλν θηγθιίδσκα, 

παξαπέην - ζηεζαίν πνπ απαγνξεύεη / θξάδεη ηελ δηέιεπζε - Balustrade ( θξάθηεο ) before the 

Sanctum Sanctorum (πξηλ από ηα Άγηα ηώλ Αγίσλ) - Δγθπθινπαίδεηα ηνύ Albert G. Mackey ). 

Καηόπηλ ζα απαηηεζεί απηόο λα ππεξβεί ηηο ηξνκεξέο δνθηκαζίεο ηώλ ζηνηρεησδώλ δπλάκεσλ 

πξαγκαηνπνηώληαο ζηελ πξάμε ηηο ζπκβνιηθέο ηνπ πεξηνδείεο δηά ηώλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ. 

Σν όηη ν άλζξσπνο επηζπκεί ηελ Αιήζεηα πάλσ απ’ όια είλαη ήδε γλσζηό. 

Δάλ ε απιή πεξηέξγεηα σζεί θάπνηνλ, είλαη θαιύηεξα γηα απηόλ λα απέρεη άκεζα ( Κνηλσληθή 

Γηαζήθε ζηνλ ζάιακν ηώλ ζπιινγηζκώλ ή θνηεηλό ζάιακν ). 

Δάλ ε θαξδηά ζνπ δελ είλαη αξθεηά θαζαξή γηα ην Αιεζέο, ηόηε πήγαηλε ζε κία εθθιεζία ή ζε 

έλα νπνηνδήπνηε θαπειεηό, αιιά κελ θξνύζεηο ηελ ζύξα ηνύ Νανύ ηνύ νινκώληα. 

Με βιάςεηο ηνλ αδειθό ζνπ, ηνλ πιεζίνλ, θαη λα ηνλ αληακείςεηο ζύκθσλα κε ηελ αλακνλή 

ηνπ θαη ηελ δηθαηνζύλε, είλαη ε πξώηε όςε ηήο Αγάπεο.  

Απηό ζεκαίλεη λα κελ εηζέιζεηο ζηελ ζθαίξα θάπνηνπ παξά κόλνλ γηα λα θάλεηο ην θαιό. 

Σν κέγηζην ηήο νξζήο δσήο δελ έρεη αλάγθε από πνιιέο εμεγήζεηο.  

Σν «εγώ» ζνπ αηζζάλεηαη πεληαθάζαξα ηελ νδό ηνύ Φσηόο, όηαλ δηέζρηζεο ηα πξώηα βήκαηα 

κε θαιή ζέιεζε. 

νπ δίλεη λα θαηαιάβεηο ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεηο σο Άλζξσπνο ηήο Δπηζπκίαο ηνύ Φσηόο, 

λα κελ ηξέθεζαη κόλνλ κε ςσκί, αιιά κε ηηο Αιήζεηεο ηνύ Πλεύκαηνο, ηα έξγα ηνύ θαινύ, κε 

αξεηέο ρξήζηκεο ζηελ Αλζξσπόηεηα, ζηελ Παηξίδα θαη ζε ζέλα.  

Σόηε όιεο νη κπήζεηο θαη ηα ζύκβνια ζα γίλνπλ ηδηαηηέξσο νκηιεηηθά αλ κε ηη άιιν θιύαξα ! 

♦ Όινη θαηαδηώθνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηώλ καδώλ. 

♦ Πνιύ ιίγνη ηηο θαηαπνιεκνύλ. 

♦ Διάρηζηνη θηάλνπλ λα θξνύζνπλ ηελ ζύξα ηνύ ηεξνύ Σεθηνληθνύ ρώξνπ. 



   Αδειθνί κνπ, αο απνζπξζνύκε πεγαίλνληαο κεηαμύ ηώλ αλζξώπσλ επηδηώθνληαο λα ηνπο 

κεηαδώζνπκε ηελ επηζπκία λα γλσξίζνπλ ηελ Αιήζεηα. 

   Απηό θαζηζηά ην έξγν πνπ έρνπκε αλαιάβεη πνιύ ηδηαίηεξν θαη καο επηθνξηίδεη κε εηδηθά 

θαζήθνληα !   

Αλαθέξνκαη, πιήλ ηώλ άιισλ, ζηελ πλεπκαηηθή ρεηξαγώγεζε θαη θαζνδήγεζε ηώλ λεσηέξσλ 

ηδίσο δηδαζθάισλ αιιά γηαηί όρη θαη θάπνησλ παιαηνηέξσλ ζηηο δύζθνιεο αιιά θαηά ηα άιια 

αλαγθαίεο αηξαπνύο ηνύ Α.Α..Σ. ( θαη όρη ζηελ ρεηξαγώγεζε ή ππνδνύισζε ηνύ Πλεύκαηνο 

απηώλ, πηζαλόηαηα ιόγσ αγλνίαο, κε ηελ αζύζηνιε πξνο ηθαλνπνίεζε ηήο θηιαξρίαο, καηαην-

δνμίαο θαη θελνδνμίαο θάπνησλ απνλνκή θαη απνδνρή βαζκώλ ).   

  Δύρνκαη νιόςπρα λα έρεη θαηαλνεζεί ε ζπνπδαηόηεηα ηώλ θαζεθόλησλ θαη ηνύ ξόινπ πνύ 

έρνπκε αλαιάβεη θάηη πνπ ελλίνηε ζην παξειζόλ θαη ηδηαηηέξσο ζηηο εκέξεο καο έρεη παξα-

λνεζεί ... θαη επηηείλεηαη από θάπνηνπο πεξαηηέξσ κε κηα ζπιιήβδελ ζηείξα απνλνκή βαζκώλ. 
 

Τν ηππηθό ηνύ Μπζηηθνύ Γηδαζθάινπ ηνύ Α.Α.Σ.Τ. είλαη ακείιηθην : 

 « ε Επηζηήκε ηώλ Μπζηεξίσλ δελ είλαη βαζκνί θαη αμηώκαηα, αιιά ππξ ηξνκεξόλ ην    

     νπνίνλ θσηίδεη ηνπο γλσξίδνληαο λα ρεηξηζζνύλ απηό θαη θαηαθαίεη ηνύο αλαμίνπο ». 

Μία θωλή ζηελ Αλαηνιή : Δπζηπρία είς εθείλολ ο οποίος επνθζαικηά αμίσκα θαί επηδεηεί 

ηηκεηηθόλ ιεηηνύξγεκα, δηά ηα οποία είλαη αλάμηνο θαί αλίθαλνο. 

Μία θωλή ζηνλ Βνξξά : Δπζηπρία είς ηολ αλόεηνλ, ο οποίζς αποδέτεηαη ηο θαζήθολ, τωρίς 

λα θαηαλοή επαθρηβώς είς ηί ζσλίζηαηαη ηούηο. 

Μία θωλή ζηελ Μεζεκβξία : Δπζηπρία είς εθείλολ, ο οποίος αλαιακβάλεη θαζήθοληα, τωρίς 

λα έτε πιήξε ζπλείδεζηλ ηώλ επζπλώλ, αη οποίαη ζσλδέοληαη κε ηελ εθπιήρωζηλ ηούηωλ. 

Μία θωλή ζηελ Γύζε : Δπζηπρία είς ηολ δεηιόλ, ο οποίος, ειαθξά ηή ζπλεηδήζεη επωκίδεηαη 

θαζήθοληα θαί θαηόπηλ παξακειεί ηαύηα. 

ηα εηζαγσγηθά ηήο κύεζεο ηνύ 4νπ βαζκνύ ν Σξηο Ιζρπξόο Γηδάζθαινο ιέεη : 

“  Ο ζάλαηνο ηνύ Χηξάκ ζπκβνιίδεη ηελ ππνδνύισζε ηνύ Πλεύκαηνο. 

Ο Τεθηνληζκόο έρεη σο έξγνλ ηελ πλεπκαηηθήλ θαη ςπρηθήλ απειεπζέξσζηλ ”  

 

Ο Ννώλ Ννείην ! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Είθε  
ε Αλάζηαζε ηνύ Δγώ ( Υηξάκ-Πλεύκαηνο ) λα ζπληειεζηεί κέζα καο 


