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ΤΑ ΑΧΑΙΑ ΟΟΣΗΜΑ ( Landmarks ) 
Οι αρχαίεσ κεμελιϊδεισ διατάξεισ, γνωςτζσ ςαν Λάντμαρκσ, είναι ζνα κζμα προσ 
εξζταςθ, πάνω ςτο οποίο υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία γνωμϊν.  
Ο Αγγλικόσ όροσ « LANDMARK » ςθμαίνει « ορόςθμο », και αναφζρεται για πρϊτθ 
φορά ςτο 39ο άρκρο τϊν « Γερμανικϊν κανονιςμϊν και νόμων » για τθν λειτουργία 
του Τάγματοσ.  
Οι παραπάνω κανονιςμοί εμπεριζχονται ςτο γνωςτό ζργο τοφ Ιακϊβου Άντερςον, 
γνωςτό με τον διακριτικό τίτλο Βιβλίο Συνταγμάτων ( Book of Constitutions ), το 
οποίο περιλαμβάνει τθν Ιςτορία τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ, τα αρχαία κακικοντα 
και τουσ γενικοφσ κανονιςμοφσ, όπωσ εφαρμόηονταν ςε πολλζσ παλιζσ ςτοζσ.  
Ο Άντερςον ιταν διδάκτορασ τισ κεολογίασ και τθσ φιλοςοφίασ, και ιεροκιρυκασ 
ςτθν εκκλθςία τοφ Σκωτικοφ Ρρεςβυτεριανοφ ςτο Λονδίνο.  
Η ζκφραςθ υιοκετικθκε ςτθν τεκτονικι παράδοςθ από τον Άντερςον, του οποίου θ 
βιβλικι γνϊςθ ςαν Ρρεςβυτεριανοφ του ζδωςε τθ δυνατότθτα να ταιριάξει πολλζσ 
τζτοιεσ φράςεισ ςτα ςυντάγματα, όπωσ ζκανε επίςθσ με κείμενα από τον Σαίξπθρ 
και τον Μίλτον.  
Αναφζρεται λοιπόν ςτουσ κανονιςμοφσ θ φράςθ : « τα αρχαία ορόςθμα πρζπει να 
διαφυλαχκοφν με ςτοργι »... Σε άλλο δε ςθμείο τϊν νόμων και κανονιςμϊν κακ-
ορίηει ότι όλοι οι νόμοι απορρζουν από τθν μεγάλθ Στοά, θ οποία ζχει δικαίωμα να 
καταργιςει ι να τροποποιιςει αυτοφσ, λαμβανομζνθσ όμωσ ςε αυτιν τθν περί-
πτωςθ τθσ πρόνοιασ όπωσ διατθρθκοφν άκικτα τα αρχαία ορόςθμα του Τάγματοσ.  
Ο Αγγλικόσ Ελευκεροτεκτονιςμόσ παρζλαβε το 1722 τον όρο αυτό με τθν ζννοια « 
Αμετάβλθτεσ Αρχζσ », με τισ οποίεσ διακρίνεται ο « Γνιςιοσ » Ελευκεροτεκτονιςμόσ 
από τον νόκο. Η Αγγλικι μεγάλθ ςτοά αναγνωρίηει μόνο εκείνεσ τισ ςτοζσ που 
παραδζχονται τα Λάντμαρκσ ( Landmarks ) και υπακοφν ςε αυτά.  
Κατά παράδοξο τρόπο όμωσ θ Αγγλικι μεγάλθ ςτοά ουδζποτε ζδωςε ςαφι κατά-
λογο των Λάντμαρκσ, τα οποία οι κανονικοί τζκτονεσ οφείλουν να τθροφν, με απο-
τζλεςμα να εμφανιςκοφν πολλζσ διγνωμίεσ και αμφιςβθτιςεισ πάνω ςτο είδοσ και 
τον αρικμό τουσ.  
Ρολλοί Τζκτονεσ πρότειναν και δθμοςιεφςαν διάφορεσ απαρικμιςεισ, από εννζα 
ζωσ εικοςιεπζντε « ορόςθμα », ςτα οποία κα αναφερκοφμε εν ςυνζχεια.  



Η μεγάλθ Στοά τθσ Ελλάδοσ ςτο πρϊτο άρκρο τοφ καταςτατικοφ τθσ χάρτθ ανα-
φζρει : « Θεμελιϊδεισ Αρχαί του εν Ελλάδι Συμβολικοφ Τεκτονιςμοφ είναι τα ιδεϊδθ 
των Αρχαίων, Ελευκζρων και Αποδεδεγμενων Τεκτόνων, ωσ ταφτα διεμορφϊκθςαν 
και εφθρμόςκθςαν διά τθσ από αιϊνων Ραραδόςεωσ ».  
Ασ δοφμε λοιπόν κατ’ αρχιν τθν καταγωγι τθσ ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθσ αυτισ 
φράςεωσ, «αρχαία ορόςθμα». Ασ κεωριςουμε επίςθσ τι ςθμαίνει το να διατθρι-
ςουμε τζτοια ορόςθμα, και τελικά τι ςυνκζτει ζνα ορόςθμο και ποιά είναι πικανόν, 
πζραν των πολλϊν που ζχουν προτακεί, τα πραγματικά ορόςθμα.  
Μερικοί ςυγγραφείσ ανάγουν τθν καταγωγι τθσ ιδζασ ςτθν Ραλαιά Διακικθ.  
Οι αναφορζσ αυτζσ ςτθν Ραλαιά Διακικθ είναι οι παρακάτω :  
1. Μι μεταῖρε ὂρια αἰϊνια, ἇ ἒκεντο οἱ Ρατζρεσ ςου ( Ραροιμίεσ ΧΧΙΙ, 28 )  
2. Μι μετακῆσ ὂρια αἰϊνια, εἰσ δζ κτῆμα ὀρφανῶν μι εἰςζλκθσ (Ραροιμίεσ ΧΧΙ- 
ΙΙ,10)  
3. Οὐ μετακινιςεισ ὀρια τοῦ πλθςίον ςου, ἇ ἒςτθκαν οἱ πατζρεσ ςου. ( Δευτ. XIX, 14)  
4. Ἐπικατάρατοσ ὁ μετατικείσ ὂρια τοῦ πλθςίον. ( Δευτερονόμιο ΧΧVII, 17 )  
5. Ἀςεβείσ δζ ὂριον ὑπερζβθςαν ( Ιϊβ ΧΧV, 2 ).  
Αν δεχκοφμε ότι θ φράςθ είναι παρμζνθ από τθ Βίβλο, τότε μπορεί να λθφκεί μόνο 
ςαν αφθρθμζνθ διλωςθ και όχι αναφορικά ςε ςυγκεκριμζνθ λίςτα κανόνων.  
Ρικανόν να ςθμαίνει ( ςτθν Βίβλο και αλλοφ ), να μθν αλλάξεισ τισ βαςικζσ αρχζσ τισ 
μυιςεωσ ( π.χ. οι τρεισ ςυμβολικοί βακμοί ) που είναι κοινζσ ςε όλα τα μυςτιρια, 
παρόλο που εκφράηονται διαφορετικά ςτο κάκε ζνα. Μερικοί ερευνθτζσ αποδίδουν 
τθν ιδζα πίςω ςτα μυςτιρια και ςτισ τελετουργίεσ που είναι πολφ παλαιότερα από 
τθν χρονολογία ιδρφςεωσ του Τεκτονιςμοφ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο βιβλίο 
τϊν Συνταγμάτων.  
Μερικοί εςωτεριςτζσ και ερευνθτζσ ςυμβολιςμϊν, τθν αποδίδουν ςε πολφ παλιζσ 
περιόδουσ τισ ιςτορίασ, όταν ςυγκεκριμζνεσ διδαςκαλίεσ είχαν δοκεί ςτθν βρεφικι 
ανκρωπότθτα. Μερικοί εμπνευςμζνοι διδάςκαλοι ιταν οι επιτθρθτζσ μιασ απο-
καλφψεωσ τοφ Θεοφ που δόκθκε ςτουσ ανκρϊπουσ.  
Αυτοί κζςπιςαν τα ορόςθμα, και τα ςθμεία αναφοράσ, που κα μποροφςαν να οδθ-
γιςουν τθν ανκρωπότθτα από το ςκοτάδι τθσ άγνοιασ ςτο φωσ τθσ γνϊςεωσ και ςε 
μια τελικι λαμπρι Ανάςταςθ. Ζτςι από τθν ςκοπιά αυτι ο Τεκτονιςμόσ είναι τόςο 
παλαιόσ όςο και θ ανκρωπότθτα, λαμβανομζνου υπόψθ του παράγοντα ότι είναι « 
κεςμόσ αφ’ εαυτοφ προερχόμενοσ », ( δθλαδι από εςωτερικι ανάγκθ του ανκρϊ-
που ).  
Ανζκακεν λοιπόν, όπωσ αναφζραμε και ςτο κεφάλαιο « Η 1θ Θεϊρθςθ », υπιρξε 
μια ςυνεχισ ςχζςθ μεταξφ τθσ ανκρωπότθτασ και του ουρανοφ, θ οποία είχε ςαν 
ςκοπό τθν αποςτολι από τα ουράνια δϊματα, όντων εκλεκτϊν, Θείων απεςταλ-
μζνων για κακοδιγθςθ τθσ πάςχουςασ και ςε άγνοια ευριςκόμενθσ ανκρωπότθτασ.  
Εάν μελετιςουμε τισ διάφορεσ αποκαλφψεισ, που δόκθκαν ςε όλουσ τουσ λαοφσ, 
Κζλτεσ, Ζλλθνεσ, Σκανδιναυοφσ, Ρζρςεσ κ.λ.π., κα αντιλθφκοφμε ότι θ κεία βοικεια 
δεν ζπαυςε να καταφκάνει ςτουσ ανκρϊπουσ, ανάλογα με τισ εποχζσ και με τθ 
νοοτροπία τουσ. Θα δοφμε παντοφ τον ίδιο ςκοπό, από πλευράσ του κείου πεδίου, 
δθλαδι διδαςκαλία και κακοδιγθςθ του ανκρϊπου για να του ανοιχκεί θ πφλθ τθσ 
ςωτθρίασ. Οι εκλεκτοί ζδωςαν τθν ιερι ςκυτάλθ τισ παραδόςεωσ. Είναι οι μετα-
λαμπαδευτζσ τισ αλικειασ, θ οποία είτε με ςφμβολα, δθλαδι ορόςθμα, είτε προ-
φορικά, παρεδόκθ από γενιά ςε γενιά και διαφυλάχκθκε μζχρι ςιμερα ςαν παρα- 
κατακικθ.  



Συνοψίηοντασ, κα δοφμε τζςςερισ κφριεσ κεωρίεσ για τθν καταγωγι τϊν αρχαίων 
ορόςθμων, αν δοφμε τθ φράςθ αυτι, ςαν ςυμβολικι ζκφραςθ που ενςωματϊνει τισ 
βαςικζσ αλικειεσ του Τεκτονιςμοφ:  
1. Η μοντζρνα και μθ εμπνευςμζνθ, ακαδθμαϊκι άποψθ, τϊν οπαδϊν τισ ςχολισ θ 
οποία πρεςβεφει ότι ο Τεκτονιςμόσ ιδρφκθκε πριν από 300 χρόνια και ότι ιταν απλά 
μια αναγζννθςθ παλαιϊν ςυγκεκριμζνων ςυντεχνιϊν. Ρολλοί λίγοι τζκτονεσ ςιμερα 
βλζπουν αυτό ςαν μια ςυνολικι και επαρκι κεωρία, αναφορικά με το νόθμα τϊν 
ςυμβολιςμϊν, των αλλθγορειϊν και των τφπων.  
2. Η κεωρία ότι ο Τεκτονιςμόσ κατάγεται από τθν Ιουδαϊκι παράδοςθ, ότι δθλαδι 
υπιρχε μια μυςτικι οργάνωςθ ι αδελφότθτα, που ενςωμάτωνε πικανόν μια παλαι-
ότερθ παράδοςθ, και ότι ο ςφγχρονοσ Τεκτονιςμόσ είναι μια αναβίωςθ αυτοφ του 
αρχαίου οργανιςμοφ.  
3. Η κεωρία ότι ο Τεκτονιςμόσ υπιρξε πάντοτε και κλθρονομικθκε από εποχι ςε 
εποχι διά μζςου των αρχαίων μυςτθρίων. Αυτά τα μυςτιρια διατιρθςαν διά μζςου 
των αιϊνων, τουσ αυτοφσ βαςικοφσ τφπουσ και ςφμβολα, και κζςπιςαν αλικειεσ 
που ςυνκζτουν τα αρχαία ορόςθμα. Ο νεότεροσ Τεκτονιςμόσ κλθρονόμθςε αυτά 
χωρίσ να αναγνωρίςει τθν καταγωγι τουσ ι να δει τα εςωτερικά και βακφτερα 
νοιματα τουσ.  
4. Η τελευταία αναγνωριςμζνθ κεωρία, αλλά που κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ, δζχεται 
ότι θ ιδζα πζραςε διά μζςου των μυςτθρίων και διατθρικθκε ςτουσ κόλπουσ τισ 
Ιουδαϊκισ παράδοςθσ. Ήταν θ ςπουδι πάνω ςτθν γθ οριςμζνων Κοςμικϊν και 
ςυμπαντικϊν αρχζτυπων που ζπρεπε να διατθρθκοφν για εμάσ.  
Οι Εβραίοι ςαν ζνασ δεςμόσ φυλϊν μεταξφ τθσ αρχαίασ Ανατολισ και τθσ ςφγχρονθσ 
Δφςθσ, ιταν οι φυςικοί Φφλακεσ τθσ παραδόςεωσ και τθσ διδαςκαλίασ των Μυςτθ-
ρίων. Ξζρουμε ςιμερα από οριςμζνεσ πθγζσ ότι οι Εςςαίοι, που λεγόντουςαν και 
Εκνικοί, κατείχαν όλθ τθν ςοφία τοφ μαντείου τϊν Δελφϊν και τθν απόκρυφθ Αιγυ-
πτιακι παράδοςθ που ζφταςε μζχρι τουσ Ιππότεσ τοφ Ναοφ.  
Από τθν άλλθ πλευρά ζχουμε τθν απόκρυφθ διδαςκαλία γνωςτι ςαν Kabbalah, που 
δεν ςθμαίνει τίποτε άλλο παρά τθ διδαςκαλία εκ παραδόςεωσ ι τθν παραδοςιακι 
αλικεια. Ζτςι λοιπόν ο χρωματιςμόσ, μζςω τθσ Ιουδαϊκισ παράδοςθσ, που δίνεται 
ςτθν μοντζρνα ζκφραςθ των Μυςτθρίων, με τθ ςυμβολικι ανοικοδόμθςθ του Ναοφ 
του Σολομϊντα, κα δϊςει τελικά τον ςφγχρονο δρόμο για να ζρκουμε ςτον Ιερό 
τόπο, μζςα ςτα Άγια τϊν Αγίων, ςτο ονομαηόμενο Δεβίρ.  
Θα παρατθριςετε ότι ςε αυτοφσ τουσ τζςςερισ τρόπουσ καταγωγισ τισ Τεκτονικισ 
ιδζασ, παρουςιάηεται μια ςφνκεςθ Αλικειασ όλου του τεκτονικοφ πιςτεφω, τθσ 
παραδόςεωσ και τθσ διδαςκαλίασ πίςω ςτον Ναό του Σολομϊντα και ακόμθ πιο 
πίςω ςτα Μυςτιρια και ςτον αρχαίο κόςμο. Μποροφμε ακόμθ να πάμε μακρφτερα 
και να ψάξουμε για ενδείξεισ τεκτονικισ δραςτθριότθτασ τόςο παλιάσ όςο θ φπαρξθ 
τισ ανκρωπότθτασ. Δεν υπάρχει κατά ςυνζπεια πραγματικι διαφορά γνϊμθσ, αλλά 
θ διάςωςθ ςυγκεκριμζνων απόψεων αλικειασ, αν δοφμε τα πράγματα μζςω του 
χρόνου και του περιοριςμζνου οπτικοφ ορίηοντα του Τζκτονα που ζχει παραμείνει 
μακθτισ. Αυτόσ που δεν πάει μακρφτερα από τθ χρονολογία ίδρυςθσ του Τεκτονι-
ςμοφ, 290 χρόνια πριν, με τουσ εξωτερικοφσ τφπουσ και τελετζσ και τα « αρχαία 
ορόςθμα », είναι ακόμθ κεματοφφλακασ τισ αλικειασ, όπωσ υπάρχει ςιμερα, 
ακόμθ και αν από τθ μυωπικι πλευρά τισ κεϊρθςθσ εμποδίηεται να αντιλθφκεί το 
πλιρεσ μεγαλείο τισ τεκτονικισ παράδοςθσ. Αυτόσ που προχωρά πιο πίςω, ςτθν 
Εβραϊκι οικοδόμθςθ του Ναοφ, και δεν μπορεί να δει μακρφτερα από αυτό, είναι 



ακόμθ εξίςου ςωςτόσ από τουσ περιςςότερουσ ςκεπτόμενουσ νεότερουσ τζκτονεσ. 
Αυτοί που κεωροφν ότι τα Ιουδαιοτεκτονικά μυςτιρια είναι απλά μια επανεμφά-
νιςθ αρχαιότερων μυςτθρίων και θ διαςπορά των Εβραίων οφείλεται ςε λόγουσ 
ευρφτερθσ διάδοςθσ τισ απόκρυφθσ αλικειασ, ζχουν ακόμθ ευρφτερθ και περις-
ςότερο ςυνκετικι αντίλθψθ του κζματοσ. Ο αρικμόσ τζτοιων ςκεπτικιςτϊν αυξάνει 
ταχφτατα κακϊσ θ φφςθ τϊν αρχαίων μυςτθρίων αποκαλφπτεται από νεότερεσ 
ζρευνεσ τϊν μυθμζνων.  
Η παγκοςμιότθτα των ςυμβόλων, τυπικϊν και διδαςκαλιϊν αναδφεται ςτακερά 
κάτω από το εςτιαςμζνο φωσ τθσ ζρευνασ του αμερόλθπτου Τζκτονα, ερευνθτι τισ 
αλικειασ.  
Τζλοσ υπάρχουν και αυτοί, ςτουσ οποίουσ το όραμα τθσ αλικειασ είναι ακόμθ ευρφ-
τερο. Γνωρίηουν και διδάςκουν ότι ο Τεκτονιςμόσ είναι μια εξωτερίκευςθ, μιασ 
δραςτθριότθτασ και διαδικαςίασ που υπάρχει ςτθν επουράνια Στοά. Ριςτεφουν ότι 
τα ςφμβολα, οι μζκοδοι εργαςίασ, τα τυπικά και τελετζσ εξαγνιςμοφ ( μυιςεισ ) 
διετθρικθςαν από παλαιοτάτων χρόνων ςε ιςχφ για τθν κακοδιγθςθ και ανάςταςθ 
τισ ανκρωπότθτασ. Η Τεκτονικι αδελφότθτα ςτθ γθ είναι θ ηωντανι μαρτυρία μιασ 
ακόμθ μεγαλφτερθσ αδελφότθτασ.  
Είναι θ λεγόμενθ Λευκι αδελφότθτα. Η ςφνκεςθ των διδαςκαλιϊν, θ ομοιότθτα τϊν 
παραδόςεων και θ παγκοςμιότθτα τοφ επιδιωκόμενου ςκοποφ ιταν πάντα θ ίδια 
διά μζςου τϊν αιϊνων και παραμζνει αναλλοίωτθ. Τα αρχαία ορόςθμα λοιπόν, 
μποροφν να εντοπιςκοφν ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, και πάνω ςε όλεσ τισ διδαςκαλίεσ, 
εςωτερικζσ ομάδεσ και αδελφότθτεσ.  
Οι μαρτυρίεσ βρίςκονται εκεί, πάντα αναλλοίωτα τοποκετθμζνεσ, αλλά ο μζςοσ 
Τζκτονασ παραμζνει ςε άγνοια γι’ αυτό, και κα αναγνωρίςει μόνο δφο δρόμουσ:  
1. Δια μζςου τθσ πίςτθσ ςτθν άξια και ςπουδαιότθτα τισ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ που 
γίνεται ςιμερα ι ζγινε ςτο παρελκόν ( όπωσ μζςω τθσ ςτοάσ QUATUOR CORONATI 
no. 2076, των τεςςάρων εςτεμμζνων )  
2. Διαμζςου εκείνθσ τθσ πνευματικισ ενοράςεωσ που είναι θ ΑΜΟΙΒΗ τθσ προςεγ-
γίςεωσ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςθμείου τθσ εξελικτικισ κλίμακασ ι ςυνειδθτότθτασ, 
ϊςτε να γίνει δυνατι θ αντίλθψθ τισ πραγματικότθτασ πίςω από τον εξωτερικό 
τφπο και τθν αλλθγορία. Η αναγνϊριςθ τθσ τεκτονικισ αλικειασ και θ ςωςτι κατα-
νόθςθ τϊν αρχαίων ορόςθμων είναι πιο δυνατι ςιμερα παρά ποτζ.  
Οι άνκρωποι είναι ζτοιμοι τϊρα να εργαςκοφν με αλθκινό τρόπο, και όχι, απλϊσ 
τυφλά, να εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ τελετουργίεσ ςυγκεντρωμζνεσ από αρχαία τυπι-
κά. Δυςτυχϊσ όμωσ, όπωσ πάντοτε, υπάρχουν και οι εξαιρζςεισ.  
Μπορεί να λεχκεί ότι όλα όςα ζχουμε ςιμερα πάνω ςτθ γθ, ςαν ςχιμα και ςφμ-
βολο, ςε τφπο και τελετουργία, είναι θ ζκφραςθ εκείνου που υπάρχει ςτθν εςωτε-
ρικι και αντικειμενικι πλευρά τισ ηωισ. Τα ορόςθμα λοιπόν του Τεκτονιςμοφ είναι 
τφποι αλικειασ που περικλείουν κεϊκι ποιότθτα. Είναι ηωντανζσ αλικειεσ.  
Δόκθκαν, όπωσ ελζχκθ, ςτουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ ςαν αποκάλυψθ μζςω κείων 
απεςταλμζνων, ςαν εξωτερικά ςφμβολα, που είναι τα πρϊτα μεγάλα ορόςθμα.  
Αλλά δεν ζδωςαν ςε αυτοφσ τθν ερμθνεία, διότι ο εγκζφαλοσ τουσ ιταν ςε πολφ 
μικρό βακμό ανεπτυγμζνοσ για να ςυλλάβει τθν υπερβατικι τουσ ςθμαςία.  
Το κζμα λοιπόν είναι να αποδείξουμε κακαρά ότι : « εκείνο που βλζπουμε ςτθν γθ 
ζχει το αντίςτοιχο του και τθν καταγωγι του ςτον Ουρανό », (ι πνευματικό κόςμο), 
και δεν υπάρχει μόνο ςτο μυαλό μασ.  



Είναι ο περίφθμοσ νόμοσ τϊν αναλογιϊν που διατυπϊκθκε από αρχαιοτάτων χρό-
νων, και που τον ςυναντοφμε ςαφζςτατα διατυπωμζνο ςτον ςμαράγδινο πίνακα 
του Ερμι του Τριςμζγιςτου « όπωσ είναι τα Άνω, ζτςι είναι και τα κάτω, προσ επιτζ-
λεςθ των καυμαςίων του ενόσ και μόνον πράγματοσ ». Αυτό το αντίςτοιχο ι ςχζδιο 
αλικειασ, προερχόμενο από τον Θεό, αποτυπϊνεται επάνω ςτθν ανκρϊπινθ ςυνει-
δθτότθτα και εκφράηεται υπό μορφι κρθςκειϊν, με τουσ τφπουσ και τισ τελετζσ 
τουσ, τισ οποίεσ ςιμερα γνωρίηουμε άμεςα ι ζμμεςα με τθν βοικεια ιςτορικϊν 
ντοκουμζντων.  
Ρερίπου πζντε χιλιάδεσ χρόνια π.Χ. βρίςκουμε τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνων Μυςτθ-
ρίων, όπωσ τοφ Μίκρα, τθσ Αιγφπτου, των Ινδιϊν κ.ο.κ, τα οποία ζδωςαν ζμφαςθ 
επάνω ςτον κυςιαηόμενο ταφρο, και τθ κριαμβευτικι νίκθ ενόσ μεγάλου υιοφ του 
Θεοφ. Αργότερα ο Ήλιοσ μασ, περνοφςε από το ηϊδιο του Κριοφ, και θ ζμφαςθ 
μετακινικθκε ςτθν Ιουδαϊκι παράδοςθ, ςτον Κριό. Ο ςυμβολιςμόσ τοφ κριοφ εμφα-
νίηεται ςυχνά ςτθ νεϊτερθ ιςτορία τϊν Εβραίων.  
Ρροφανϊσ λοιπόν, ότι υπάρχει αιωνίωσ ςτουσ ουρανοφσ, ζχει ζνα οριςμζνο αποτζ-
λεςμα πάνω ςτον κόςμο των κρθςκειϊν, χρωματίηοντασ τθν παρουςία τθσ αλικειασ 
από τθν ςκοπιά τουσ, και επθρεάηοντασ τουσ τφπουσ των ςυμβολιςμϊν τουσ. Αιϊνεσ 
πζραςαν. Η Ιουδαϊκι παράδοςθ ζφκαςε ςτο τζλοσ και θ Χριςτιανικι άρχιςε με το 
πζραςμα τοφ Ηλίου ςτο ηϊδιο του Ιχκφοσ.  
Οι πρϊτοι χριςτιανοί χρθςιμοποιοφςαν πιςτά το ςθμάδι τοφ Ιχκφοσ ςτουσ τάφουσ 
τουσ και ςτισ κατακόμβεσ, και ακόμθ τρϊμε ψάρι τθ μεγάλθ Ραραςκευι ςε μνιμθ 
τισ μεγάλθσ κυςίασ του Υιοφ του Θεοφ. Σιμερα ςφμφωνα με τουσ αςτρονόμουσ 
περνάμε ταχφτατα ςε ζνα άλλο ηϊδιο, το ηϊδιο τοφ υδροχόου. Τα παλιά πράγματα 
ξεπλφνονται, ο υδροχόοσ εγκαινιάηει τθν εποχι του φδατοσ επάνω ςτθν Γθ.  
Αυτά είναι αςτρονομικά όςο και πνευματικά γεγονότα, που ςίγουρα αποδεικνφουν 
παρόλο που δεν εξθγοφν, το ότι τα ςυμβαίνοντα ςτουσ ουρανοφσ παράγουν αντί-
ςτοιχα ςυμβάντα ςτθν Γθ. Ππωσ ακριβϊσ τα ςφμβολα και ο χρωματιςμόσ τϊν κρθς-
κειϊν του παρελκόντοσ και του παρόντοσ αναντίρρθτα επθρεάςκθκε από τθν κζςθ 
τοφ Ηλίου κακϊσ περνά δια μζςου των διαφόρων ςθμείων του ηωδιακοφ, ζτςι και ο 
ςφγχρονοσ Τεκτονιςμόσ χρωματίςκθκε από τουσ ςκοποφσ και τουσ τφπουσ τθσ επ-
ουράνιασ Στοάσ.  
α. Δεν είναι πικανόν ότι επτά τζκτονεσ ςυνιςτοφν μια Στοά επειδι θ Στοά επάνω, « 
τα επτά πνεφματα μπροςτά ςτον κρόνο του Θεοφ », ι, « οι επτά Γίγαντεσ τθσ δθμι-
ουργίασ», ςυνιςτοφν τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ τοφ Σφμπαντοσ;  
β. όλεσ οι κρθςκείεσ διδάςκουν ότι τρεισ εκφράςεισ τοφ Απόλυτου κυβερνοφν τον 
κόςμο τθσ πραγματικότθτασ. Ο Θεόσ Ρατιρ, ο Υιόσ και το Άγιο Ρνεφμα.  
Τρεισ τζκτονεσ κυβερνοφν μια επίγεια ςτοά. Ο Σεβάςμιοσ και οι δφο Επόπτεσ.  
γ. Δεν αντιπροςωπεφουν οι δφο αυτζσ ομάδεσ το Ρνεφμα, τθν Ψυχι και το Σϊμα τοφ 
Σφμπαντοσ, ωσ και του ανκρϊπου ;  
δ. Δεν είναι δουλειά του Βϋ Επόπτου να αντιπροςωπεφει τον εκφραςκζντα Μ.Α.Τ.Σ., 
που με τισ πρόςφατα φτιαγμζνεσ πζτρεσ αρχίηει να κτίηει τον Ναό ;  
ε. Δεν αντιπροςωπεφει ο Αϋ επόπτθσ τθν κεία Βοφλθςθ, και ελζγχει όλουσ ϊςτε να 
ευρίςκονται ςε τάξθ, ςε ςυμφωνία με το ςχζδιο, ζτςι όπωσ βρίςκεται απλωμζνο, 
αναπαριςτάμενο ςτον πίνακα χαράξεωσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τοφ Σεβάςμιου ;  
η. Για τον Λόγο αυτό δεν πζφτουν τα μάτια του επάνω ςτον πίνακα χαράξεωσ ( τον 
τάπθτα ) κάκε φορά που κοιτάηει προσ τθν Ανατολι ;  



ςτ. Δεν αντιπροςωπεφει ο Σεβάςμιοσ τον Ρατζρα Θεό που κάκεται ςτθν Ανατολι, 
ςτθν κζςθ τοφ Φωτόσ, και από εκεί κυβερνά τθν ςτοά του ;  
θ. Δεν είναι απαραίτθτθ θ Βίβλοσ του Νόμου για να υποδθλϊςει ότι το ςχζδιο τθσ 
εξζλιξθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ εξ αποκαλφψεωσ οδθγίεσ του Μ.Α.Τ.Σ. ;  
Τζτοιεσ ερωτιςεισ ζρχονται ςτο μυαλό όλων των νοιμονων Τεκτόνων, και οι απαν-
τιςεισ κα εμφανιςκοφν πιο κακαρά όςο ο καιρόσ περνά. Κατά ςυνζπεια θ φράςθ 
“Αρχαία ορόςθμα” μπορεί να κεωρθκεί ςαν τα αρχικά εκείνα κεϊκά ςθμάδια που 
δίνουν εγγυιςεισ για το τι βρίςκεται πίςω και πζρα από τα εκδθλωμζνα φαινόμενα. 
Δείχνουν εκείνο τον αρχζτυπο Κόςμο που για πολλοφσ είναι θ μόνθ εξιγθςθ για το 
ότι υπάρχει και είναι ορατό.  
Η πρϊτθ απαίτθςθ που πρζπει να πλθρεί ζνα νόμοσ, ζνα ζκιμο ι ζνασ κανόνασ, 
ϊςτε να κεωρθκεί ςαν ορόςθμο, είναι θ αρχαιότθτα. Ακόμθ και αν ιταν δυνατόν να 
ςυγκροτθκεί ζνα παγκόςμιο ςυνζδριο με ςυμμετοχι όλων των Τεκτονικϊν δυνά-
μεων τθσ υφθλίου, και με τθ μεγαλφτερθ ομοφωνία να κζςπιηε νζουσ κανονιςμοφσ 
υποχρεωτικοφσ για όλουσ, πάλι δεν κα αποτελοφςαν ορόςθμα. Θα είχαν μεν χαρα-
κτιρα παγκοςμιότθτασ αλλά κα τουσ ζλειπε θ αρχαιότθτα.  
Μια άλλθ ιδιαιτερότθτα των ορόςθμων είναι το αναλλοίωτο τουσ, και, ότι ιταν 
αιϊνεσ πριν εξακολουκοφν να είναι και κα είναι ςε ιςχφ, μζχρι ο Τεκτονιςμόσ να 
πάψει να υφίςταται.  
Μζχρι το 1858 καμία προςπάκεια δεν ζγινε από τζκτονεσ ςυγγραφείσ να κακορί-
ςουν επακριβϊσ και με κατανοθτό τρόπο τα ορόςθμα τοφ Τεκτονιςμοφ.  
Τον Οκτϊβριο του ιδίου ζτουσ, ο Albert Mackey δθμοςίευςε, ςτθν τριμθνιαία επικε-
ϊρθςθ τοφ Αμερικάνικου Τεκτονιςμοφ ( τόμοσ ΙΙ, ςελίσ 230 ), ζνα άρκρο με τίτλο « 
Τα κεμζλια τθσ τεκτονικισ νομιμότθτασ »,που περιείχε μια λίςτα από 25 ξεχωριςτά 
ορόςθμα, θ οποία ςτθ ςυνζχεια ενςωματϊκθκε ςτο ζργο του « εγχειρίδιο πάνω ςε 
Τεκτονικά νομικά κζματα ».  
Ζκτοτε τα ορόςθμα αυτά υιοκετθκικαν από τθν Τεκτονικι αδελφότθτα και πολλοί 
ςυγγραφείσ τα χρθςιμοποίθςαν ευρζωσ ςτα άρκρα τουσ, ζχοντασ πολλζσ φορζσ 
άγνοια για τθν προζλευςθ τουσ.  
Ραρακζτω ςυντόμωσ τθν λίςτα αυτιν τϊν εικοςιπζντε ορόςθμων.  
1. Τα ςθμεία αναγνωρίςεωσ των Τεκτόνων μεταξφ τουσ ( λζξεισ -ςθμεία - χειραψίεσ )  
2. Η διαίρεςθ του ςυμβολικοφ Τεκτονιςμοφ ςε τρεισ βακμοφσ ( Μακ. – Εταιρ. - Διδ. )  
3. Ο μφκοσ τοφ βακμοφ τοφ διδάςκαλου, για τον αρχιτζκτονα τοφ Ναοφ, Χιράμ.  
4. Η πίςτθ ςτθν φπαρξθ τοφ Θεοφ με τθν προςωνυμία Μ.Α.Τ.Σ.  
5. Η πίςτθ ςτθν ακαναςία τισ Ψυχισ και θ ανάςταςθ ςε μια μζλλουςα ηωι  
6. Η ιςότθτα μεταξφ όλων τϊν τεκτόνων  
7. Η Βίβλοσ τοφ Νόμου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τισ επιπλϊςεωσ τοφ Ναοφ  
8. Το δικαίωμα κάκε τζκτονοσ να ςυμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ κάκε κανονικά  
Συγκροτθμζνθσ Στοάσ.  
9. Η μυςτικότθτα και το Τεκτονικό απόρρθτο.  
10. Η κεράμωςθ κάκε επιςκζπτθ ςφμφωνα με τισ αρχαίεσ ςυνικειεσ.  
11. Η διακυβζρνθςθ τισ αδελφότθτασ από ζνα Μεγάλο Διδάςκαλο.  
12. Το δικαίωμα τοφ Μεγάλου Διδάςκαλου να προεδρεφει οπουδιποτε και οποτε-
διποτε όλων τϊν ςυνελεφςεων τοφ ςϊματοσ και των Στοϊν που ζτυχε να παρί-
ςταται  
13. Το δικαίωμα τοφ Μεγάλου Διδάςκαλου να απονζμει βακμοφσ άνευ μυιςεωσ.  



14. Το δικαίωμα τοφ Μεγάλου Διδάςκαλου να επιτρζπει το άνοιγμα μθ μονίμων 
ςτοϊν  
15. Το δικαίωμα τοφ Μεγάλου Διδάςκαλου να χορθγεί άδεια για τθν απονομι 
βακμϊν ατάκτωσ ι να ςυντομεφει τα διά τισ διαφόρουσ μυιςεισ επιβαλλόμενα υπό 
των κανονιςμϊν χρονικά όρια.  
16. Η υποχρζωςθ τϊν Τεκτόνων να ςυνζρχονται ςε Στοζσ  
17. Η διοίκθςθ τθσ Στοάσ από τον Σεβάςμιο και του δφο Επόπτεσ  
18. Η αναγκαιότθτα τισ ςτεγάςεωσ τισ Στοάσ πριν αρχίςουν οι εργαςίεσ  
19. Το δικαίωμα κάκε τζκτονοσ να αντιπροςωπεφεται ςε όλεσ τισ γενικζσ ςυνελεφ-
ςεισ του ςϊματοσ και να δίνει τισ οδθγίεσ του ςτουσ αντιπροςϊπουσ του.  
20. Κάκε τζκτονασ υπόκειται ςτουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ τισ τεκτονικισ δυνάμε-
ωσ, ςτθ δικαιοδοςία τισ οποίασ κατοικεί και αν ακόμθ δεν είναι μζλοσ μιασ εκ των 
ςτοϊν. Η τυχόν μθ υιοκζτθςθ του δεν τον απαλλάςςει.  
21. Το δικαίωμα κάκε τζκτονα να εγείρει ζνςταςθ κατά των αποφάςεων τθσ ςτοάσ 
του, ςτθν μεγάλθ Στοά.  
22. Η ςυμβολικι τεκτονικι εργαςία με εκφράςεισ παρμζνεσ από το οικοδομικό 
επάγγελμα.  
23. Ουδεμία ςτοά μπορεί να επζμβει ςτισ εργαςίεσ άλλθσ ι να απονείμει βακμοφσ 
ςε αδελφοφσ που ανικουν ςε άλλθ ςτοά.  
24. Κάκε υποψιφιοσ πρζπει να είναι αρτιμελισ, να ζχει γεννθκεί ελεφκεροσ και να 
είναι ενιλικασ.  
25. Τελευταίο όλων των ορόςθμων, είναι το αυςτθρά αμετάβλθτο και αναλλοίωτο 
τϊν παραπάνω διατάξεων.  
Υπάρχουν όμωσ και τζκτονεσ που κεωροφν ότι τα κακοριςκζντα από τον Μάκευ 
ορόςθμα είναι λίγα. Μεταξφ αυτϊν ςυγκαταλζγεται και ζνασ διαπρεπισ τζκτων, 
τότε γενικόσ γραμματεφσ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ πολιτείασ τοφ Κεντάκυ, ο οποίοσ το 
1889 ςυνζταξε κατάλογο με 54 ορόςθμα. Κατά ςυνζπειαν :  
Ο κακζνασ μπορεί, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα, αναφορικά με τθν φφςθ τϊν 
πραγματικϊν Λάντμαρκσ, να εξαγάγει τα ςυμπεράςματα του και να κάνει εκτιμιςεισ 
για τθν αξία και μυθτικι γνϊςθ που απορρζει από αυτά.  
Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ που προςδιορίηουν τθν κανονικότθτα Μεγάλθσ Στοάσ διετυ-
πϊκθ ςαν τθν 4θν Σεπτεμβρίου 1929 από τθν Ηνωμζνθ μεγάλθ Στοά τθσ Αγγλίασ και 
τθροφνται απαρεγκλίτωσ από όλεσ τισ μεγάλεσ Στοζσ τισ Υφθλίου.  
Αποτελοφνται από οκτϊ παραγράφουσ, θ τελευταία τϊν οποίων αναφζρει :  
« Δζον να τθροφνται αυςτθρϊσ τα Αρχαία ορόςθμα τα ζκιμα και τα ικθ τισ τζχνθσ »  
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