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Θ Σεκτονικι Εγκυκλοπαίδεια τοφ Νζςτορα Λάςκαρι, ςτο λιμμα « οι Ανϊτεροι βακ-
μοί », αναφζρει τα εξισ : « Οι ανϊτεροι βακμοί είναι αναμφιβόλωσ δθμιουργιματα 
τϊν μυςταγωγθμζνων ανδρϊν, οι οποίοι βρικαν καταφφγιο ςτα παλαιά επαγ-
γελματικά ςωματεία και μετζφεραν ςε αυτά τθν “ εςωτερικι φιλοςοφία των ”. Οι 
τρείσ ςυμβολικοί βακμοί δεν είναι αρκετοί γιά να μορφϊςουν Φιλοςοφικά τοφσ 
Σζκτονεσ, οι οποίοι τότε μάταια κα προςπακοφςαν να ερμθνεφςουν τα ςφμβολα τα 
οποία κοςμοφν τοφσ Ναοφσ των. κοπόσ του είναι θ παρά τϊ ανκρϊπω καλλιζργεια 
- οφτωσ ειπείν - τϊν υποςυνειδιτων εκείνων ιδιοτιτων οίτινεσ αποτελοφν τθν πραγ-
ματικι, αλλά καταπνιγείςαν υπό τον ψευδοπολιτιςμόν, υπόςταςι του. Όταν δε ο 
Σζκτων, οφτω πωσ μυςταγωγοφμενοσ, κατανόθςθ τθν ςθμαςία τοφ Δελφικοφ Γνϊκι 
’ Αυτόν τότε αςφαλϊσ και φιλαλλθλία κα αςκεί και εν αρετι κα ηεί. Ολόκλθρθ θ 
ςειρά τϊν βακμϊν αποδεικνφει ότι πρόκειται περί κεςμοφ κακαρϊσ Αποκρυφιςτι-
κοφ καί Μυςτθριακοφ, ςτα ςφμβολα τοφ οποίου απεικονίηεται ολόκλθρθ θ αποκά-
λυψθ τοφ ΛΟΓΟΤ ». Και καταλιγει ςε ζνα ςυμπζραςμα όχι και τόςο ενκαρρυντικό :  
« Πόςοι όμωσ ζχουν την δυνατότητα να αναγνώςουν τα ςφμβολα ταφτα ; »  
Ο Αλβζρτοσ Πάϊκ, κατά τθν περιγραφι τοφ 30ου βακμοφ, εξθγεί το πϊσ θ αλθκινι 
φφςθ τοφ Σεκτονιςμοφ κρατιζται μυςτικι από τουσ Σζκτονεσ τϊν χαμθλότερων 
βακμϊν - [ Morals & Dogma ] : 
« Οι Κυανοί βακμοί είναι μόνο θ εξωτερικι αυλι ἢ ςκεπαςτι είςοδοσ τισ πρόςοψθσ 
τοφ ναοφ. Μζροσ τϊν ςυμβόλων επιδεικνφεται εκεί ςτον μεμυθμζνο, αλλά παρα-
πλανιζται ςκόπιμα από τισ ψεφτικεσ ερμθνείεσ. Η πρόκεςθ δεν είναι να γίνουν 
κατανοθτοί από αυτόν, αλλά ότι κα φανταςτεί ότι τουσ καταλαβαίνει. Η αλθκινι 
ερμθνεία τουσ είναι διατθρθμζνθ για τουσ ικανοφσ, τουσ πρίγκιπεσ τοφ Σεκτονιςμοφ 
( Adepts ). Ολόκλθρο το ςϊμα τισ Βαςιλικισ και Ιερατικισ Σζχνθσ ιταν κρυμμζνο, 
τόςο προςεκτικά για αιϊνεσ ςτουσ Τψθλοφσ Βακμοφσ, που είναι ακόμα και ζωσ 
ςιμερα αδφνατο να λυκοφν πολλά από τα αινίγματα που περιζχουν. Είναι αρκετά 
ικανοποιθτικό για τθν μάηα εκείνων που αποκαλοφνται Σζκτονεσ, να φαντάηονται ότι 
όλα περιλαμβάνονται ςτουσ κυανοφσ βακμοφσ και τοφ κακενόσ οι προςπάκειεσ ςτο 
να αποκαλφψει τθν Αλικεια μζςα από αυτοφσ κα είναι μάταια εργαςία και χωρίσ 
οποιαδιποτε αλθκινι ανταμοιβι κατά παράβαςθ τϊν υποχρεϊςεων του ωσ μυθμζ- 



νου. Ο Σεκτονιςμόσ είναι ςτθν κυριολεξία μια φίγγα, καμμζνθ μζχρι το κεφάλι ςτθν 
άμμο που ςυςςωρεφτθκε γφρω τθσ από τουσ αιϊνεσ . Η αλθκινι φιλοςοφία θ οποία 
ιταν γνωςτι ςτον ολομϊντα και αςκικθκε από αυτόν, είναι θ βάςθ ςτθν οποία ο 
Σεκτονιςμόσ κεμελιϊκθκε ». 
το τυπικό τοφ 18ου βακμοφ διαβάηουμε : « Οι Ροδόςταυροι κατζλθξαν να ςυγ-
χωνευκοφν εισ τον Σεκτονιςμόν ωσ είναι εφκολο να τοφσ αναγνωρίηουμε μεταξφ τϊν 
πνευματικϊν προγόνων μασ…». 
Και εδϊ ζρχεται ςτο νου μασ τα περί Αλθκοφσ Επιςτιμθσ που αναφζρει το τυπικό 
τοφ 18ου βακμοφ. 
« Οι Διδαςκαλίεσ τϊν Μυςτθρίων τοφ Μίκρα επζηθςαν ςε μερικά Μυςταγωγικά 
υςτιματα αναμεμιγμζνεσ με ιδζεσ τϊν Μανιχαίων, τϊν Γνωςτικϊν και τϊν Καμπα-
λιςτϊν και διά τοφ αγωγοφ αυτοφ ειςιχκθςαν και ςτον Σεκτονιςμό. Οι δε Ιππότεσ 
τοφ Ηλίου είναι οι φφλακεσ παντόσ ότι αλθκζσ και ορκόν οι παραδόςεισ αυτζσ εμ-
περιζχουν ! » * τυπικό 28ου βακμοφ +. 
« H Επιςτιμθ τϊν Μυςτθρίων δεν είναι βακμοί και αξιϊματα, αλλά πυρ τρομερόν το 
οποίον φωτίηει τουσ γνωρίηοντασ να χειριςκοφν αυτό και κατακαίει τοφσ αναξίουσ » 
- * Eλλθνικό τυπικό 4ου βακμοφ +. 
Γιατί λοιπόν αναφζρονται όλα αυτά εάν ο Σεκτονιςμόσ δεν ζχει ςχζςθ με τα 
Μυςτιρια ; 
 φμφωνα με το τυπικό τϊν « Τεκτονικών Λειτουργιών και Τελετών τοφ ζτουσ 1924, 
τοφ Υπάτου Συμβουλίου τοφ 33ο τήσ Ελλάδοσ » ► : 
« τα υμπόςια αυτά δεν πρζπει να κεωρθκοφν ςαν απλά γεφματα, αλλά ςαν τελετζσ 
απόκρυφεσ ωσ προσ τουσ τφπουσ και τισ αρχζσ τουσ. Η αρχαία οφία δεν ικελε να 
κακιερϊςει τζτοιεσ τελετζσ μόνο προσ τζρψθ, αλλά οι αγάπεσ αυτζσ με τουσ ιδιαί-
τεροφσ τουσ τφπουσ, τισ λειτουργίεσ και τουσ ςυμβολιςμοφσ ςυμπλθρϊνουν τισ δι-
δαςκαλίεσ που γίνονται κατά τισ μυιςεισ και τισ εργαςίεσ τϊν διαφόρων βακμϊν ». 
Ζτςι ςτο ιδιαίτερο Δείπνο τοφ Αγίου Ανδρζα θ τράπεηα τοφ Δείπνου/υμποςίου ζχει 
ζνα τελείωσ ιδιαίτερο ςχιμα, το τριγωνικό Δ . Μια δε άκρωσ ςυμβολικι τελετουρ-
γικι πράξθ που τελείται μασ προβλθματίηει ιδιαιτζρωσ.  
Σα ποτιρια καλοφνται κάλπαι δθλαδι δοχεία - αμφορείσ και τα μαχαίρια εγχειρί-
δια. 
Τπενκυμίηουμε ότι το δοχείο ςτθν αρχαία Αίγυπτο ιταν το ιερόγλυφο τισ καρδιάσ 
♥. Ο οίνοσ είναι ερυκρόσ και ςυμβολίηει το αίμα μασ. 
Βυκίηουμε όχι με το δεξί αλλά με το αριςτερό χζρι τα μαχαίρια-εγχειρίδια ςτισ 
κάλπεσ και αναφωνοφμε :  Νζκαμ Αδωνάϊ , το οποίο ςθμαίνει ΕΚΔΛΚΘΘ ΚΤΡΛΕ … 
Σο εγχειρίδιο υπενκυμίηει τθν δολοφονικι πράξθ που ςυντελείται ςυνεχϊσ από 
εμάσ τουσ ιδίουσ μζςα μασ. 
Πάρα πολλά ςτοιχεία περιζχει ο 5οσ βακμόσ τοφ Σελείου Διδαςκάλου κατά τον 
οποίον θ καρδιά τοφ Χιράμ τοποκετικθκε ςε ζνα αμφορζα ο οποίοσ διαπεράςτθκε 
από ζνα ξίφοσ. 
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Σο ξίφοσ και το εγχειρίδιο είναι ςυγχρόνωσ και ζμβλθμα τοφ εςωτερικοφ πολζμου, 
τοφ ιεροφ αγϊνα προσ επίτευξθ πνευματικισ νίκθσ κατά παντόσ ταπεινοφ καί 
εγωιςτικοφ. 
Είναι περαιτζρω ςφμβολο τισ Βουλιςεωσ τοφ μεμυθμζνου, διά τοφ οποίου διαλφει 
τα ςυγκρίματα τοφ υποςυνειδιτου και τα κατευκφνει προσ αγακοποιοφσ ςκοποφσ, 
όπωσ διαπιςτϊνουμε ςτον 9ο βακμό με τθν τιμωρία τοφ Αβιράμ ( κτφπθμα με το 
εγχειρίδιο ςτθν καρδιά ). 
Κατά ςυνζπεια το εγχειρίδιο βυκιηόμενο εντόσ τισ κάλπθσ ςυμβολίηει τον κάνατο 
όλων εκείνων τϊν αρνθτικϊν ςτοιχείων τοφ ψυχιςμοφ μασ ( αριςτερό χζρι ἢ χζρι τισ 
καρδιάσ ) όπωσ πάκθ, κακίεσ, μίςθ κ.λ.π. ) τα οποία ενςαρκϊνει θ τριάδα : Πάπασ 
Κλιμθσ - Φίλιπποσ ο Ωραίοσ και ο προδότθσ κεν ντε Φλοριάν (μφθςθ 30ου βακμοφ). 
Ζτςι όλεσ οι ευχζσ που δίνουμε με τισ προπόςεισ ζχουν ουςιαςτικό χαρακτιρα. 
Θ ενδυμαςία τϊν ιπποτϊν Καδϊσ προβλζπει ζνα ξίφοσ αλλά και ζνα εγχειρίδιο με 
όλωσ ιδιαίτερθ καταςκευι ( ζχει χαλφβδινθ λεπίδα και λαβι οβάλ, κατά το ιμιςυ εξ 
ελεφαντοςτοφ και κατά το άλλο ιμιςυ από ζβενο. 
Δεν είναι όμωσ θ ϊρα ( το κζμα μασ ) να κάνουμε μια ςχετικι ανάλυςθ. 
Θ Γζνεςθ περιγράφει ότι ο Κεόσ ζπλαςε το ςϊμα τοφ ανκρϊπου από το χϊμα τισ 
γθσ. Όμωσ εκείνο το ςϊμα δεν είχε ηωι. Ιταν μόνο πλαςμζνο. 
    Ακολοφκωσ μασ λζει, ότι ο Κεόσ : 
" ενεφφςθςεν εν τουσ μυκτιρασ αυτοφ πνοιν ηωισ, και ζγινεν ο άνκρωποσ εισ 
ψυχιν ηϊςαν. " Επομζνωσ τι είναι θ ψυχι ;  
Θ ψυχι είναι αυτό το οποίο δίνει ηωι ςτο ςϊμα. Χωρίσ ψυχι το ςϊμα είναι νεκρό, 
άψυχο όπωσ πολφ ςωςτά λζμε. 
Αλλά ο Λόγοσ τοφ Κεοφ δεν ςταματάει ςτο να μασ πει τι είναι θ ψυχι αλλά προχω-
ράει ακόμθ περιςςότερο και μασ λζει που βρίςκεται θ ψυχι, θ ηωι τοφ ςϊματοσ :  
« ἡ γὰρ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑμῖν ἐπὶ τοῦ 
κυςιαςτθρίου ἐξιλάςκεςκαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν· τὸ γὰρ αἷμα αὐτοῦ ἀντὶ ψυχῆσ 
ἐξιλάςεται.… ἡ γὰρ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι. καὶ εἶπα τοῖσ υἱοῖσ ᾿Ιςραήλ· 
αἷμα πάςθσ ςαρκὸσ οὐ φάγεςκε, ὅτι ἡ ψυχὴ πάςθσ ςαρκὸσ αἷμα αὐτοῦ ἐςτι »  
( Λευτικό κεφάλαιο 17:11, 13:14 ).  
υνεπϊσ τι είναι ψυχι ; Από τθν Γζνεςθ μακαίνουμε ότι ψυχι είναι αυτό που δίνει 
Ηωι ςτο ςϊμα, αλλά επίςθσ μακαίνουμε από το Λευιτικό ότι θ ψυχι τισ ςαρκόσ 
βρίςκεται ςτο αίμα. Αυτό επίςθσ εξθγεί και πωσ θ ςωματικι ηωι περνά από γενιά ςε 
γενιά. 
Σημείωςη :  
[ Σθν ςτιγμι ακριβϊσ ποφ θ ψυχι κα εγκαταλείψει το ςϊμα, επζρχεται ο 1οσ 
κάνατοσ. Σότε μζνει μόνον το ςϊμα - το πτϊμα - τοφ ανκρϊπου, το πρϊτο- το κατϊ-
τερο ςυςτατικό. Η ψυχι, το ενδιάμεςο, που ενϊνει το ςϊμα με το Πνεφμα, απο-
χϊρθςε. υνεπϊσ το Πνεφμα δεν μπορεί πλζον να επικοινωνιςει με το ςϊμα και 
κατά ςυνζπειαν, φαινομενικά αποχωρεί καί αυτό, διότι θ οριςτικι αποχϊρθςθ ςυμ-
βαίνει κατά τθν φάςθ τοφ “ δευτζρου ” κανάτου ( βλζπε Αποκάλυψθ τοφ Ιωάννθ ).. 
Διευκρινιςεισ περί του 1ου ( ι φυςικοφ ) και 2ου κανάτου δίδονται ςτθν ανάλυςθ 
τισ μφθςθσ τοφ Διδαςκάλου. 
Αλλά το νεκρό ςϊμα εξακολουκεί να υπάρχει. Φαινομενικά τίποτε δεν άλλαξε από 
τα υλικά του ςυςτατικά καί όμωσ, το ςϊμα αυτό δεν μπορεί πιά να λειτουργιςει 
όπωσ καί πρίν, οφτε να αιςκανκεί διότι όπωσ είδαμε, ζχει ςτερθκεί τισ ψυχισ και 
τοφ Πνεφματοσ. Σο πτϊμα τότε μζνει ςτθν γι, ςτον υλικό κόςμο, από τον οποίον 



προιλκε και αποςυντίκεται βακμιαία ςτα γιινα ςυςτατικά του. Γίνεται λοιπόν 
φανερό ότι το ςαρκικό ςϊμα είναι κάτι το άψυχο. Είναι απλϊσ μιά αδρανισ φλθ, θ 
οποία αποςυντίκεται μόλισ λείψει θ ψυχι, όπωσ επίςθσ το ίδιο αυτό ςϊμα, όταν 
ζχει μεν τθν ψυχι και λειτουργεί κανονικά αλλά κοιμάται ( κακεφδει ), δεν μπορεί 
να ςκεφκεί, να κρίνει, να κελιςει, να αιςκανκεί, διότι το Πνεφμα « απουςιάηει ». 
το τυπικό τοφ Σεκτονικοφ μνθμόςυνου υπάρχουν οι πιό κάτω χαρακτθριςτικζσ 
περικοπζσ : 
"Η δφναμισ ιτισ ανζβλυηε διά ςοφ εκ τοφ φυτικοφ βαςιλείου, ασ ςοι αποδοκεί και ασ 
επιςτρζψει μετά τθσ ςοροφ αυτϊν εισ τθν πθγι τισ υλικισ ηωισ, όπωσ χρθςιμεφςει 
διά τασ ςοφάσ βουλάσ τοφ Μεγάλου Αρχιτζκτονοσ. Η Ιςχφσ Σου και θ δφναμισ Σου 
ςυνεδφαςεν οφτω τα πάντα, όπωσ μθδζν απόλλυται. Σο ςϊμα θμϊν μεταβάλλεται, 
αλλά θ ψυχι διαφεφγει τθν εξουκζνωςιν. Είκε θ γι και τα ςτοιχεία να χρθςιμο-
ποιιςωςι κατά τασ βουλάσ Σου, τθν μεταβλθτιν ςορόν τϊν Αδελφϊν θμϊν, θ δε 
ακάνατοσ αυτϊν πθγι απολαφςει τισ ειρινθσ και τθσ χαράσ ων εγζνετο αξία διά 
τϊν ενδελεχϊν αυτισ ςπουδϊν προσ αναηιτθςιν τοφ φωτόσ και τθσ αλθκείασ." ] 
Για αυτό και ςτισ Πράξεισ τϊν Αποςτόλων αναφζρεται το εξισ :  
« Και ζκαμεν ( Ο Θεόσ ) εξ ενόσ αίματοσ παν ζκνοσ ανκρϊπων, δια να κατοικϊςιν 
εφ’ όλου τοφ προςϊπου τισ γθσ » ( Πράξεισ των Αποςτόλων κεφάλαιο 17 : 26 ). 
Ποιό είναι το " ζνα αίμα " αυτοφ τοφ αποςπάςματοσ ; 
Σο αίμα τοφ Πατρόσ Αδάμ φυςικά το οποίο περνάει από γενιά ςε γενιά και είναι το 
αίμα που όλοι μασ ζχουμε.  
Όμωσ ςτθν πραγματικότθτα θ ψυχι δεν είναι κάτι που ζχει μόνον ο άνκρωποσ.  
Σα ηϊα επίςθσ ζχουν ψυχι που και αυτι είναι ςτο αίμα. 
Αν και αυτό μποροφμε να το καταλάβουμε αμζςωσ από το πιο πάνω απόςπαςμα 
τοφ Λευιτικοφ όπου μασ λζγεται ότι " θ ψυχι πάςθσ ςαρκόσ είναι το αίμα αυτισ ", 
ασ το δοφμε επίςθσ και ςτθν Γζνεςθ : « καὶ ἐποίθςεν ὁ Θεὸσ τὰ κήτθ τὰ μεγάλα καὶ 
πᾶςαν ψυχὴν ηῴων ἑρπετῶν … καὶ πᾶςι τοῖσ κθρίοισ τῆσ γῆσ καὶ πᾶςι τοῖσ πετεινοῖσ 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆσ γῆσ, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ηωῆσ ... » 
( Γζνεςθ κεφάλαιο 1 : 20 ~ 21, 29~ 30 ). 
Αυτό δεν κα πρζπει κακόλου να μασ ξενίςει αν ζχουμε κατανοιςει ότι θ ψυχι είναι 
αυτό που δίνει ηωι ςτο ςϊμα. 
Όταν πεκαίνει ζνασ άνκρωποσ δεν υπάρχει πλζον ηωι ςτο ςϊμα του, δθλαδι δεν 
υπάρχει πλζον ψυχι. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τα ηϊα. Θ ψυχι είναι γι’ αυτά ότι 
δίνει ηωι ςτο ςϊμα. 
Αν και δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα ςχετικά με το τι ορίηεται ωσ ψυχι ςτθν Βίβλο, 
το πρόβλθμα δθμιουργείται αν πάμε ςτθν Βίβλο προκατειλθμμζνοι ότι θ ψυχι είναι 
ακάνατθ. 
Αν θ ψυχι ιταν ακάνατθ, τότε πράγματι και οι ψυχζσ τϊν διαφόρων ηϊων κα ιταν 
ακάνατεσ αφοφ και αυτά ζχουν ψυχι ςαν τον άνκρωπο. 
Τπάρχει πάρα πολφ μεγάλθ ςφγχυςθ γφρω από το κζμα αυτό διότι ταυτίηουν τθν 
ζννοια τισ ψυχισ με μικρά γράμματα ἢ ψυχικοφ ςϊματοσ και τισ ΨΤΧΗ με 
Κεφαλαία που δεν είναι άλλθ από το ανκρϊπινο Εγϊ, τον Κείο πινκιρα, που όντωσ 
κατά γενικι παραδοχι είναι ακάνατθ και ςτθν ακαναςία τισ οποίασ πιςτεφουμε 
υπό το ςφμβολο τισ ακακίασ. Όταν ςταματάει να υπάρχει ηωι ςτο ςϊμα τότε 
ςταματά να υπάρχει και θ ψυχι ( με μικρά ). 



Διά μζςου τοφ ςϊματοσ παράγονται τα αιςκιματα και εκδθλϊνονται με το ζνςτικτο 
και τισ φυςικζσ ανάγκεσ, ενϊ από τθν ψυχι γεννιόνται τα ςυναιςκιματα και εκδθ-
λϊνονται με τισ αρετζσ ἢ τα ψυχικά πάκθ. 
Σζλοσ από το Πνεφμα απορρζει θ οφία και θ Αλικεια. 
Ώςτε εκείνο ποφ ονομάηουμε " Άνκρωπο " είναι μιά Σριάδα από : ςϊμα, ψυχι και 
Πνεφμα και ηει και ενεργεί επάνω ςτο παγκόςμιο τριαδικό υπόβακρο ( θ τριγωνικι 
τράπεηα τοφ δείπνου ) το οποίο ςυμβολίηεται με το Δ.  
Περαιτζρω το υμπόςιο ενζχει τθν ζννοια τισ « αδελφοποίθςθσ » όπωσ και ςτο 
Δείπνο τϊν Ροδοςταφρων όπου θ χαρακτθριςτικι φράςθ : « κα φάγωμεν εκ του 
αυτοφ άρτου και κα πίωμεν εκ του αυτοφ οίνου. Οφτω κζλομεν αγαπιςει αλλιλουσ 
περιςςότερον και οι μεταξφ μασ δεςμοί κα γίνουν ςτενότεροι ( αδελφοποίθςθ ) ». 
Ποιά όμωσ είναι θ ζννοια τισ « αδελφοποίθςθσ » ςτα ζγκυρα λεξικά : 
Οριςμοί λεξικοφ Δθμ. Δθμθτράκου : 
« αδελφοποιζω : κάμνω τινά αδελφόν μου. / αδελφοποίθςισ : κ. αδελφοποιία, θ διά 
ιεροτελεςτίασ ι άλλου τυπικοφ ςφςταςισ αδελφικοφ δεςμοφ μεταξφ δφο ι περις-
ςοτζρων ατόμων μθ ςυγγενϊν, υποςχομζνων αμοιβαίαν αγάπθν και προςταςίαν. / 
αδελφοποιθτόσ ( ι και αδελφοποιτόσ ), ο διά τθσ τελετισ αδελφοποιιςεωσ αναγνω-
ριηόμενοσ ωσ αδελφόσ ». 
Οριςμοί λεξικοφ Γ. Μπαμπινιϊτθ : 
« αδελφοποίθςθ : θ πράξθ με τθν οποία επιςφραγίηονται οι δεςμοί αδελφικισ 
αγάπθσ και δίνονται υποςχζςεισ αμοιβαίασ υποςτιριξθσ (ςυνικωσ ςε ειδικι τελετι) 
μεταξφ ανκρϊπων χωρίσ ςυγγενικοφσ δεςμοφσ ςυνικωσ ςτθν Ελλάδα επί Σουρκο-
κρατίασ, κυρ. κατά τον αγϊνα τθσ Ανεξαρτθςίασ. / αδελφοποιτόσ : πρόςωπο που 
γίνεται αδελφόσ με κάποιον με τον οποίο δεν ζχει ςυγγζνεια, ςε ειδικι τελετι όπου 
αναμειγνφουν το αίμα τουσ ι δίνουν όρκουσ αμοιβαίασ υποςτιριξθσ ςυν. ταυρ-
αδερφόσ, βλάμθσ ». 
Όπωσ ςθμειϊνει ο Παν. Λεκατςάσ, φαίνεται πωσ από τθν αρχαιότθτα : 
« θ ςυνικεια του αδερφοποιθμοφ με το ςμίξιμο τοφ αίματοσ *…+ ςυναντιζται ς’ όλθ 
τθν γθ *…+ Σα πρόςωπα που αδερφϊνουνται ςμίγουν το αίμα τουσ *…+ Σο απο-
τζλεςμα δεν είναι μια ςυγγζνεια ςυμβολικι ι τεχνθτι, μα ςμίξιμο τθσ ηωισ ι ψυχισ 
τϊν αδερφοποιτϊν, ζτςι που ο κακζνασ τουσ, υπεραςπίηοντασ τθν ηωι τοφ αλλου-
νοφ, να υπεραςπίηει τθν δικι του *…+ ςτουσ Ζλλθνεσ... *το αίμα+ αντικαταςταίνει θ 
ςυμποςιακι μετάλθψθ τοφ κραςιοφ » και τα « αδζλφια » δζνονταν με το κραςί που 
μποροφςε να ερμθνευτεί και ωσ « το αίμα τοφ Διονφςου ». 
φμφωνα με τον Β. φυρόερα : 
« θ αδελφοποιία φαίνεται ότι ιταν πολφ διαδομζνθ και ςτθν αρχαία Ελλάδα *…+ 
*Επρόκειτο για+ διαδικαςία με ςκοπό τθν ιςόβια αδελφικι αγάπθ και αλλθλοβοι-
κεια *…+ αρχαιότατο ζκιμο τισ δθμιουργίασ αδελφικοφ δεςμοφ, με μαγικι ι ςυμβο-
λικι τελετι, ανάμεςα ςε δφο ι και περιςςότερουσ άντρεσ ( ςπανιότατα ανάμεςα ςε 
γυναίκεσ ι και ςε πρόςωπα διαφορετικοφ φφλου ), που δεν είναι φυςικοί ςυγγε-
νείσ». Και ςυνεχίηει ο γνωςτόσ ιςτορικόσ : 
«Αναηωπφρωςθ τοφ εκίμου ςθμειϊκθκε και ςτθν βυηαντινι εποχι, οπότε θ « διά 
κζςεωσ αδελφότθσ» τϊν νομικϊν κειμζνων, θ « αδελφοποίθςισ » και «αδελφο-
ποιθςία» διαδόκθκαν πλατιά ςε όλα τα ςτρϊματα, όχι μόνο τα λαϊκά. Αναφζρονται 
αυτοκράτορεσ και πατριάρχεσ ακόμα πωσ ζγιναν αδελφοποιθτοί. Σθν ςπουδαιότερθ 
ζνδειξθ για τθν διάδοςθ του εκίμου κατά τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ αποτελεί θ 
φπαρξθ ειδικισ ακολουκίασ για τθν ιερολογία τισ αδελφοποιίασ. Θ ακολουκία αυτι 



πρζπει να ςυντάχκθκε με τθν πίεςθ τοφ εκιμικοφ δικαίου και για να ικανοποιθκοφν 
επιτακτικζσ αξιϊςεισ και ανάγκεσ τοφ λαοφ *…+ Οι ςυνκικεσ, ιςτορικζσ και κοινωνι-
κζσ, που επικράτθςαν κατά τθν περίοδο τισ τουρκοκρατίασ, ευνόθςαν επίςθσ τθν 
διατιρθςθ και τθν διάδοςθ τοφ εκίμου *…+ Ο Ριγασ ςυνζδεε με τον δεςμό τισ 
αδελφοποιίασ τουσ Ζλλθνεσ με τουσ ντεριμπζθδεσ ( Μωαμεκανοφσ που είχαν 
επαναςτατιςει εναντίον τισ Πφλθσ ) *…+ Σον όρο αδελφοποιθτόσ χρθςιμοποιοφςαν 
για τον χαρακτθριςμό τοφ μυθμζνου ςτον πρϊτο βακμό- τον κατϊτερο - τισ Φιλικισ 
Εταιρείασ *…+ γινόταν θ ορκωμοςία ςε δφο φάςεισ : πρϊτα μπροςτά ς’ ζνα 
ορκόδοξο ιερζα ορκιηόταν ότι αυτά που κα ζλεγε κα ιταν αλθκινά και κατόπιν, 
αφοφ απαντοφςε ςτα ερωτιματα τισ Εξομολόγθςθσ, ζδινε τον Όρκο ». 

 
Ιόλαοσ 

 


