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Ιδρυτική Διακήρυξη 
  
Ως ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελευθεροτεκτονικής Αδελφότητας που ονομάζεται 
Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-
Μισραΐμ, σας καλωσορίζω, δια της παρούσας, προσωπικής ιστοσελίδας μου, σε 
αυτήν την ελληνική διεθνή πολιτιστική οργάνωση. 
    Κάθε Ελευθεροτεκτονικό Σύστημα είναι μια συμβολική τεχνολογία ή, με άλλα 
λόγια, μια οικονομία σημείων (σημασιών), επί τη βάσει της οποίας αναπτύσσεται μια 
ανθρωπολογική και κοινωνική αρχιτεκτονική. Όπως κάθε τεχνολογία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές δυνάμεις και με διαφορετικούς σκοπούς, έτσι και η 
«συμβολική τεχνολογία» του Ελευθεροτεκτονισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
διαφορετικές δυνάμεις και για διαφορετικούς σκοπούς. Εξ ου και υπάρχουν πολλά 
και διαφορετικά μεταξύ τους Ελευθεροτεκτονικά Συστήματα. 
    Απορρίπτοντας κάθε ισχυρισμό, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, περί 
οιουδήποτε μονοπωλίου επί της εννοίας του «κανονικού Τεκτονισμού»,  
αντιλαμβανόμενοι τον κάθε Ελευθεροτεκτονικό οργανισμό ως μια συμβολική 
οικοδομική οργάνωση με βάση το δικό της αρχιτεκτονικό σχέδιο και,  
ασκώντας το δικαίωμα που έχει κάθε Κυρίαρχο Μέγα Τεκτονικό Σώμα να 
διασκευάζει και ερμηνεύει τα Τεκτονικά Τυπικά σύμφωνα με τη δική του πνευματική 
και κοινωνική στρατηγική, διατηρώντας τον πάγιο σκελετό και την πάγια πλοκή των 
γνωστών Τεκτονικών μύθων και βαθμών, 
αρθρώνουμε και προτείνουμε, εντίμως και ευθαρσώς, τη δική μας πρόταση για έναν  
 

Παραδοσιοκρατικό, Κινηματικό, Παρεμβατικό Ελευθεροτεκτονισμό. 
 
Στο πλαίσιο του παραδοσιοκρατικού, κινηματικού και παρεμβατικού χαρακτήρα του 
Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ: 
 
Ασχολούμαστε στη μελέτη της συγκριτικής μυθολογίας και της συμβολολογίας της 
ανθρωπότητας καθώς και στη γενικότερη μελέτη ταυτοτικών πολιτιστικών 
ζητημάτων. 
     
Με τον όρο Παράδοση, αναφερόμαστε στην υπερχρονική και διαχρονική Αλήθεια η 
οποία μεταφέρεται από το παρελθόν στο μέλλον μέσω του παρόντος, εφοδιάζοντας 
έτσι το παρόν με νόημα και αναφέροντας τον χρόνο στην αιωνιότητα. Λόγω του 
Παραδοσιοκρατικού χαρακτήρα του, το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ διδάσκει την Ενότητα εν τη 
Αληθεία, δηλαδή την πνευματική ενότητα στην παραδεδομένη αρχή του όντως 
Αγαθού και, υπ’ αυτήν την έννοια, απορρίπτει τη Χεγκελιανή αρχή «θέση-αντίθεση-
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σύνθεση». Η Χεγκελιανή αρχή «θέση-αντίθεση-σύνθεση», διατυπωμένη από τον 
Γερμανό φιλόσοφο Georg W. H. Hegel, είναι μια διαδικασία η οποία επιδιώκει να 
εγκαθιδρύσει έναν παγκόσμιο μονόλογο μέσω της Χεγκελιανής διαλεκτικής, η οποία 
θεοποιεί την ιστορία και τελικώς οδηγεί στη θεοποίηση ενός ιστορικού υποκειμένου 
το οποίο ενσαρκώνει ιστορικώς την τελική σύνθεση (και διαχειρίζεται κατά το 
δοκούν και τη «θέση» και την «αντίθεση»). Εξ ου και η Χεγκελιανή αρχή «θέση-
αντίθεση-σύνθεση» είναι μια ιεροσυλία σε βάρος του ακτίστου Μέγα Αρχιτέκτονα 
του Σύμπαντος, Τον οποίο υποβιβάζει σε μια ιστορική παγκόσμια τάξη πραγμάτων. 
Όμως, όπως ερωτά ο Απόστολος Παύλος, «ποια συνάφεια και ανάμειξη μπορεί να 
υπάρχει μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποια επικοινωνία [«σύνθεση»] 
μεταξύ φωτός και σκότους;» (Β’ Προς Κορινθίους 6:14). 
 
Φρονούμε ότι η αλήθεια της Παράδοσης ταυτίζεται με το Ιερό και γι’ αυτό η 
Παραδοσιοκρατία συνίσταται σε ένα ιεροκρατικό σύστημα (σύστημα εγκεντρισμένο 
και θεμελιωμένο στη μύηση του ανθρώπου στο όντως Αγαθό, δηλαδή στον Θεό) και, 
στο πλαίσιο της Παραδοσιοκρατίας, κάθε ιστορική μορφή εξουσίας και ιεραρχίας 
πηγάζει από την Παράδοση και αναφέρεται στην Παράδοση, δηλαδή στην πίστη και 
στην αντίληψη της κοινότητας περί του όντως Αγαθού, όπως επισημαίνεται στα Αρχαία 
Μυστήρια, στη φιλοσοφία του Πλάτωνα και στις μεγάλες Θρησκευτικές Παραδόσεις 
της ανθρωπότητας, σε αντιπαράθεση προς τους πολιτισμούς όπου κυριαρχούν οι 
τάξεις των εμπόρων και των τραπεζιτών, σε αντιπαράθεση προς τον Μαρξισμό 
(αδιακρίτως επιμέρους Μαρξιστικών ρευμάτων) και σε αντιπαράθεση προς τον 
Φασισμό (υπό όλες τις εκδοχές και εκφάνσεις του). 
 
Συμφωνούμε με τον Γάλλο ελευθεροτέκτονα διανοούμενο της παραδοσιοκρατίας 
René Guénon ότι, σταδιακά, στο πλαίσιο της εκκοσμίκευσης, οι κυρίαρχες Δυτικές 
Χριστιανικές κοινότητες, δηλαδή το Βατικανό, οι Πουριτανοί και οι Ευαγγελικοί, 
έχασαν τον βαθύ μυητικό χαρακτήρα και την εσωτερική θεμελίωση του 
Χριστιανισμού, εκπίπτοντας σε εξωτερικά θρησκευτικά συστήματα, αλλά 
επισημαίνουμε (κάτι που αγνοούσε ο René Guénon) ότι ο μυστικός Χριστιανισμός της 
Ορθόδοξης Ανατολής, όπως διαμορφώθηκε τον μεσαίωνα από Έλληνες και Σλάβους 
Εκκλησιαστικούς Πατέρες, διατήρησε τον μυητικό και εσωτερικό του χαρακτήρα, 
ανήκει, ως εκ τούτου, στην παραδοσιοκρατία και μάλιστα, σύμφωνα με τη 
φιλοσοφική θεολογία του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, ο μυστικός Χριστιανισμός της Ορθόδοξης 
Ανατολής, εγκεντρισμένος ων στον σκοπό της θέωσης του ανθρώπου, αποτελεί την 
τελειότερη παραδοσιοκρατική οδό. Δυστυχώς, βεβαίως, συν τω χρόνω, οι θεσμικές 
διοικητικές Αρχές πολλών Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν ακολούθησαν τη 
μυστικιστική ησυχαστική παράδοση, αλλά συμβιβάστηκαν με το πνεύμα της 
εκκοσμίκευσης και διαμόρφωσαν διάφορες γραφειοκρατικές, τυπολατρικές και 
δεισιδαιμονικές δομές.  
 
Ακολουθώντας την παραδοσιοκρατική σκέψη του René Guénon και του Ρώσου 
κοινωνικού φιλοσόφου Αλεξάντερ Ντούγκιν (Alexander Dugin), απορρίπτουμε κάθε 
μορφή πνευματισμού (όπως η θεουργία, η νεκρομαντεία, ο μεντιουμισμός, το κίνημα 
της Νέας Εποχής κ.ο.κ.), διότι, από τη σκοπιά της παραδοσιοκρατίας, ο πνευματισμός 
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αποτελεί φαινόμενο «αντι-μύησης» (counter-initiation), ειδικότερα, πρόκειται για μια 
αναδόμηση ψευδο-παραδόσεων η οποία γεννήθηκε από τη νεωτερικότητα 
(modernity) και είναι καταδικαστέα επειδή επιδιώκει να υποκλέψει την πραγματική 
Παράδοση και προδήλως χαρακτηρίζεται από λαϊκισμό και έλλειψη πνευματικής 
συνοχής. 
 
Προσδίδουμε στα Εργαστήριά μας έναν κινηματικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι 
κινούμαστε (εξεγειρόμαστε) εναντίον καθετί που θεωρούμε ότι στερείται ηθικής 
νομιμοποίησης, είναι απατηλό, ή ιερόσυλο. Κάθε φορά που μαχόμαστε εναντίον μιας 
δυνάμεως, το κάνουμε επειδή απορρίπτουμε τη νομιμοποίησή της και επειδή 
προσφεύγουμε σε μια άλλη πηγή νομιμοποίησης, συγκεκριμένα σε εκείνη που 
ονομάζεται ψυχή ή πνεύμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το κινηματικό μας ήθος εμπνέεται 
από την Αντιγόνη, την ηρωίδα της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή, και από τον 
Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Αντιγόνη καταφρονεί τα διατάγματα του Βασιλέα 
Κρέοντα εξαιτίας του σεβασμού της προς την Παράδοση και το Θείο Δίκαιο, τα 
οποία ο Κρέων παραβιάζει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ασκεί αυστηρή και 
δημόσια κριτική στη ζωή τού Βασιλέα Ηρώδη και της γυναίκας του Ηρωδιάδας.  
 
Στο πολιτικό πεδίο, είμαστε εγκεντρισμένοι στην πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνα 
και του αρχεγόνου Χριστιανισμού, ενώ παράλληλα  αξιοποιούμε δημιουργικά 
κείμενα πολιτικής σκέψης που έχουν συντάξει Βρετανοί High Tories (όπως ο ποιητής 
T. S. Eliot, ο βουλευτής, κλασσικός φιλόλογος και ποιητής John Enoch Powell, ο 
βουλευτής και ιστορικός Alan K. M. Clark, ο φιλόσοφος Roger Scruton κ.ά.), ο 
Ρώσος κοινωνικός φιλόσοφος Αλεξάντερ Ντούγκιν, ιδρυτής της πρωτοβουλίας «4η 
Πολιτική Θεωρία», ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ και ελευθεροτέκτων George 
Washington, ο οποίος είπε ότι «είναι αδύνατο να κυβερνήσεις σωστά τον κόσμο 
χωρίς τον Θεό και τη Βίβλιο», και ο Benjamin Franklin, ένας από τους υπογράψαντες 
τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και επίσης ελευθεροτέκτων, ο οποίος είπε 
ότι «οποιοσδήποτε θα εισαγάγει στις δημόσιες υποθέσεις τις αρχές του αρχεγόνου 
Χριστιανισμού θα αλλάξει το πρόσωπο του κόσμου». Ο Μέγας Βασίλειος 
(Επίσκοπος της Καισαρείας στην Καππαδοκία, 4ος αιώνας μ.Χ.) ορίζει την εξουσία 
ως εξής: «έννομος επιστασία των ανθρώπων» (Λ. 446, 402). Ο Γρηγόριος ο 
Ναζιανζηνός (Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 4ος αιώνας μ.Χ.) γράφει σχετικά 
με την πολιτική καθοδήγηση των ανθρώπων: «τέχνη τις είναι τεχνών και επιστήμη 
επιστημών, άνθρωπον άγειν, το πολυτροπώτατον ζώον και ποικιλώτατον» (Λ. 765). 
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 4ος αιώνας μ.Χ.) 
προσθέτει ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι υποτελείς στον Νόμο του Αγαθού, καθώς, 
όπως γράφει, «άρχοντες αρχόντων εισίν οι νόμοι» (Λ. 1343), πρέπει να έχουν το 
προσόν της αυτοπειθαρχίας, καθώς, όπως γράφει, «εισί δε άρχοντες εαυτών 
άρχοντες» (Λ. 1616), και ακόμη πρέπει να έχουν «σφόδρα νεανική ψυχή», δηλαδή να 
είναι γενναίοι (Λ. 1446). Έργο και υψίστη ευθύνη της υπερτάτης ελίτ, η οποία πρέπει 
να είναι η πνευματική αριστοκρατία της κοινωνίας, είναι η διαφύλαξη της 
υπερβατικής ηθικής αρχής και η καλλιέργεια της σχέσης των ανθρώπων με την 
υπερβατική ηθική αρχή ως βάση της κοινωνικοποίησης αλλά και της εξατομίκευσης 
του ανθρώπου. Από την προσωπική σχέση του με την υπερβατική ηθική αρχή το 
άτομο αποκτά και αντλεί μια ιδιαίτερη ατομική αξία, ως ατομικός μέτοχος της 
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υπερβατικής ηθικής αρχής, ενώ, συγχρόνως, όλα τα άτομα που μετέχουν στην ίδια 
υπερβατική ηθική αρχή συνθέτουν μια αυθεντική κοινωνία, θεμελιωμένη ακριβώς 
επάνω στο γεγονός της μετοχής όλων στην ίδια υπερβατική ηθική αρχή. 
 
 
Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ ιδρύθηκε το 2015 επί τη βάσει σχετικής Χάρτας εκδοθείσας από τα 
αντίστοιχα Κυρίαρχα Μεγάλα Άδυτα της Σερβίας και της Πολιτείας της Γεωργίας 
των ΗΠΑ και βάσει μιας Τεκτονικής Συνθήκης αλληλοαναγνωρίσεως και φιλικής 
συνεργασίας μεταξύ του  Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και της Unione Massonica di Stretta Osservanza 
Iniziatica (U.M.S.O.I.) της Ιταλίας, η οποία, το 1998, αναγνωρίστηκε επισήμως από 
τη Νότια Δικαιοδοσία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου των ΗΠΑ 
(η οποία είναι το Μητρικό Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου 
Σκωτικού Τύπου για ολόκληρο τον κόσμο). Επίσης, το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της 
Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ έχει συνάψει συνθήκες 
αλληλοαναγνωρίσεως και φιλικής συνεργασίας με διάφορα άλλα Τεκτονικά Σώματα 
του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και άλλων Τεκτονικών Τύπων 
στην Αμερική και την Ευρώπη.  
 
To Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ δέχεται ως μέλη του τόσο άνδρες όσο και γυναίκες ισοτίμως και 
ασχολείται σε ολόκληρο φάσμα της φιλοσοφίας (οντολογία, επιστημολογία, ηθική, 
φιλοσοφική ψυχολογία, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της ιστορίας, φιλοσοφία της 
θρησκείας) και σε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής και των παγκοσμίων 
προβλημάτων.  Επίσης, μέλη άλλων Τεκτονικών Ταγμάτων είναι ευπρόσδεκτα να 
υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις εργασίες μας, είτε ως μέλη είτε ως επισκέπτες, 
υπό προϋποθέσεις που ορίζουμε εγγράφως ανά περίπτωση. 
 
Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ δεν απευθύνεται στους ‘χλιαρούς’, ούτε σ’ εκείνους που αναζητούν 
να βολευτούν παθητικώς και ιδιοτελώς σε μια ακλόνητη, τυποποιημένη βεβαιότητα, 
και αντιτίθεται στην τάση που ο φιλόσοφος Martin Heidegger απεκάλεσε «πλανητική 
ιδιώτευση». Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ δηλώνει ότι, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα καούμε 
όλοι! Άλλοι μέσα στη φωτιά της κολάσεως των εγωιστικώς εκπαιδευμένων ‘εγώ’ 
τους κι άλλοι μέσα στην λευκαντική αλχημική κατάσταση ‘albedo’. Στο Κυρίαρχον 
Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, 
επιλέγουμε να είμαστε διάφανοι στο Υπερβατικό για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς το 
Μέγα Έργο.  

 
Εκλτ∴ Αδ∴ Δρ Νικόλαος Λάος, 33ο, 97ο  
Μέγας Ιεροφάντης του AΑΤ Μ-Μ 
Most Illustrious Bro∴ Dr Nicolas Laos, 33ο, 97ο 
Grand Hierophant of the APR M-M 
Email: nicolaslaos@nicolaslaos.com 
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Επάνω: Το Τεκτονικό Δίπλωμα του Εκλτ. Αδ. δρος Νικολάου Λάου, το οποίο 
πιστοποιεί την προαγωγή του στον 97ο υπέρτατο και τελευταίο βαθμό του Αρχαίου 
και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και την εγκατάστασή του στο αξίωμα του 
Μέγα Ιεροφάντη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, συμφώνως προς τις σχετικές αποφάσεις των 
αντιστοίχων ανωτάτων διοικητικών Αρχών αυτού του Τάγματος στις ΗΠΑ (εν 
Ανατολή Atlanta, Georgia) και στη Σερβία (εν Ανατολή Vrsac), που αποτελούν τις 
μητρικές Δυνάμεις καθιερώσεως του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, την 14η Ιουνίου 2015, υπό το 
σκήπτρο του Εκλτ. Αδ. δρος Νικολάου Λάου, 33ο, 97ο. 
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Επάνω: Η βεβαίωση που εξέδωσε, με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 2015, η Unione 
Massonica di Stretta Osservanza Iniziatica (U.M.S.O.I.) της Ιταλίας, με τις υπογραφές 
του Υπάτου Μέγα Ταξιάρχη και Προέδρου αυτής, Κραταιοτάτου Αδελφού Giancarlo 
Maria Simonetti, 33ο, καθώς και του Μέγα Γραμματέα και του Μέγα 
Θησαυροφύλακα αυτής, πιστοποιώντας την αναγνώριση του Εκλαμπροτάτου 
Αδελφού Δρος Νικολάου Λάου ως Μέγα Ιεροφάντη (97ου βαθμού) και Προέδρου 
του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ. Η Unione Massonica di Stretta Osservanza Iniziatica (U.M.S.O.I.) 
ακολουθεί τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο και, το 1998, αναγνωρίστηκε 
επισήμως από τη Νότια Δικαιοδοσία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού 
Τύπου των ΗΠΑ, που είναι το Μητρικό Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου για ολόκληρο τον κόσμο.  
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Επάνω: Επίσημη προσωπική επιστολή του Υπάτου Μέγα Ταξιάρχη του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Unione Massonica di Stretta Osservanza 
Iniziatica (U.M.S.O.I.) της Ιταλίας Κραταιοτάτου Αδελφού Giancarlo Maria 
Simonetti, 33ο, εκφράζοντας τις ευχές και την Τεκτονική φιλία και αλληλεγγύη του 
ιδίου και της U.M.S.O.I. γενικώς προς τον Εκλτ. Αδ. Δρα Νικόλαο Λάο, τον οποίο 
αναγνωρίζει ως Ιδρυτή και Μέγα Ιεροφάντη (97ου βαθμού) του Κυριάρχου Μεγάλου 
Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ.  
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Αριστερά: Το Διδακτορικό 
Δίπλωμα του Εκλτ. Αδ. δρος 
Νικολάου Λάου, με ειδίκευση 
στη Χριστιανική Φιλοσοφία, 
το οποίο έλαβε το 2012 από 
την Academia Theológica de 
San Andrés, Mexico, της 
Ουκρανικής Ορθόδοξης του 

Χριστού Εκκλησίας, βαθμολογηθείς με άριστα στα ακόλουθα είκοσι μαθήματα: 
Μεθοδολογία της Φιλοσοφικής Έρευνας I–IV, Θεολογία και Φιλοσοφία I–IV, 
Επιλεγμένα Θέματα Χριστιανικής Φιλοσοφίας I–IV, Έρευνα στη Χριστιανική 
Φιλοσοφία I–IV και Ερμηνεία Φιλοσοφικών Κειμένων I–IV. Δεξιά: Το Δίπλωμα του 
Εκλτ. Αδ. δρος Νικολάου Λάου, δια του οποίου πιστοποιείται η απονομή σε αυτόν, 
το 2013, του τιμητικού εκκλησιαστικού ιπποτικού τίτλου Chevalier-Grand Profès και 
του διοικητικού αξιώματος του Grand Commandeur του τιμητικού εκκλησιαστικού 
τάγματος που ονομάζεται «Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ et des Saints 
Cyrille et Méthodie» υπό του Μητροπολίτη Μεξικού και Πάσης Λατινικής Αμερικής 
της Ουκρανικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας κ.κ. Daniel de Jesús Ruiz Flores, 
ο οποίος προΐσταται του προαναφερθέντος τάγματος.  
 

 
Ακολουθώντας την αρχαία ελληνική, Αναγεννησιακή και παλαιά Ελευθεροτεκτονική 
παράδοση της σπουδής τόσο της μεταφυσικής όσο και της φυσικής φιλοσοφίας και 
επιστήμης, ο Εκλτ. Αδ. δρ Νικόλαος Λάος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα 
Μαθηματικά στο University of La Verne (Καλιφόρνια, ΗΠΑ) με τιμητικές 
διακρίσεις. Επάνω αριστερά: ο Εκλτ. Αδ. δρ Νικόλαος Λάος με τον μαθηματικό 
μέντορά του, τον καθηγητή και ακαδημαϊκό Θεμιστοκλή Μ. Ρασσιά, Εταίρο της  
Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας (Royal Astronomical Society) του Λονδίνου και 
Accademico Ordinario της Accademia Tiberina της Ρώμης· τελετή αποφοίτησης στο 
University of La Verne το 1996. Επάνω δεξιά: το Πτυχίο Μαθηματικών που έλαβε ο 
Εκλτ. Αδ. δρ Νικόλαος Λάος από το University of La Verne (California), όπου, υπό 
τη διδασκαλία και επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Θεμιστοκλή Μ. Ρασσιά, 
διεξήγαγε έρευνα στη μαθηματική ανάλυση, στη διαφορική γεωμετρία και στη 
μαθηματική λογική και συνέγραψε το βιβλίο Topics in Mathematical Analysis and 
Differential Geometry, το οποίο εξεδόθη από τον διεθνή εκδοτικό οίκο World 
Scientific Publishing Co. ως ο υπ’ αριθμόν 24 τόμος της επιστημονικώς προκεχωρη-
μένης ερευνητικής σειράς βιβλίων επί των καθαρών Μαθηματικών του εν λόγω 
εκδοτικού οίκου. 
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Αριστερά: Το Δίπλωμα («Patent of 
Ennoblement») το οποίο εξέδωσε, υπέγραψε 
και σφράγισε, την 8η Μαΐου 2013, ο 
Μητροπολιτικός Αρχιεπίσκοπος της Διεθνούς 
Αγγλικανικής Επισκοπικής Εκκλησίας ο Most 
Rev’d  Dr Norman S. Dutton πιστοποιών με 
τούτο ότι απένειμε τον Εκκλησιαστικό Τίτλο 
Ευγενείας του Δούκα της Βηθφαγής στον 
Εκλτ. Αδ. δρα Νικόλαο Λάο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

Επάνω αριστερά: Ο Εκλτ. Αδ. δρ Νικόλαος Λάος, φέρων τα διάσημά του ως 
κανονικώς κεχρισμένος Ιππότης του Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ, μαζί με τον 
Βρετανό Γενικό Διδάσκαλο του Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, Frà 
John Baron Dudley von Sydow von Hoff στον Αγγλικανικό Ναό του Αγίου Παύλου, 
στην Αθήνα, το 2008, στο πλαίσιο διεθνούς συνόδου των United Grand Priories of 
the Order of Saint Lazarus of Jerusalem. Επάνω δεξιά: Ο Εκλτ. Αδ. δρ Νικόλαος 
Λάος, φέρων τα διάσημά του ως κανονικώς κεχρισμένος Ιππότης του Αγίου Λαζάρου 
της Ιερουσαλήμ, μαζί με τον Πάτρωνα του Saint Lazarus Hospice Association, τον Rt 
Hon the Lord Lingfield Kt KStJ GOMLJ DL (Μέλος της Βουλής των Λόρδων του 
Ηνωμένου Βασιλείου με το Συντηρητικό Κόμμα), στην Priory Church of Saint 
Bartholomew the Great, στο City του Λονδίνου, το 2008, 26th Investiture Ceremony 
of the Grand Priory of England, Wales, Isle of Man and Channel Islands of the 
Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem.  
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Αριστερά: Το Τεκτονικό Δίπλωμα του 33ου 
υπερτάτου και τελευταίου βαθμού του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (Α.Α.Σ.Τ.) το 
οποίο απονεμήθηκε στον Εκλτ. Αδ. δρα Νικόλαο 
Λάο, την 20ή Μαΐου 2015, από το Ύπατο 
Συμβούλιο του Α.Α.Σ.Τ. της Κανονικής Μεγάλης 
Ανατολής των Τύπων δια την Ελλάδα επί Υπάτου 
Μέγα Ταξιάρχη Κρτ. Αδ. Αγγέλου Μπαβέλλα, 
33ο, πρώην Σεβασμίου της Συμβολικής Στοάς 
«Ιωνία» Υπ’ Αριθμ. 7 της Εθνικής Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος, έχοντος μυητική διαδοχή εκ του 
Υπάτου Συμβουλίου για την Ελλάδα το οποίο 
ιδρύθηκε την 24η Ιουλίου 1872 υπό του Κρτ. Αδ. 
Δημητρίου Ροδοκανάκη, 33ο, ως μέλους του 
Υπάτου Συμβουλίου του Α.Α.Σ.Τ. για τη Σκωτία. 
 

 
 
 

Ο σταυρός του Μέγα Ιεροφάντη του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: ο κεντρικός 
μεγάλος σταυρός είναι ο Σταυρός του Χριστού, οι 
τέσσερεις μικρότεροι άξονες συμβολικώς 
αντιστοιχούν στους τέσσερεις Ευαγγελιστές 
(Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη), ενώ όλοι οι 
άξονες σε αυτήν τη σταυρική σύνθεση καταλήγουν σε 
τρία άκρα που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. 
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ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 
Ή ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 
 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΜΕΓΑ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ  
ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΦΙΣ–ΜΙΣΡΑΪΜ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ή ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο πλήρης τέχνης και συνέσεως και επιστήμης στο να εργάζεται παν έργο εν χαλκώ 
Χιράμ εκ της Τύρου έχυσε δύο χαλκίνους στύλους και έστησε αυτούς στη στοά της 
εισόδου του Ναού του Σολομώντα· και έστησε τον στύλο τον δεξιό και εκάλεσε το 
όνομα αυτού Γιάκχιν· και έστησε τον στύλο τον αριστερό και εκάλεσε το όνομα 
αυτού Μπόαζ. Παρομοίως, η Τεκτονική Επιστήμη, επιστήμη κατ’ εξοχήν, είναι τόσον 
Εσωτερική όσον και Εξωτερική.  
 
Η μεν Εσωτερική συνίσταται στη σκέψη και ολοκληρούται στο πνεύμα· η δε 
Εξωτερική συνίσταται στη δομή. Η Εξωτερική μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
μαθήσεως, διδασκαλίας και παροχής. Η Εσωτερική μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
μαθήσεως, διδασκαλίας, είτε παροχής μόνο εν μέρει, διότι, από ένα σημείο και πέρα, 
αναδύεται στη συνείδηση του Τέκτονος θύραθεν.  

 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 
Κάθε εξέλιξη που αφορά στη διαφώτιση, στην επιστήμη είτε στο δόγμα του ημετέρου 
Τεκτονικού Τύπου εκπορεύεται από το Κυρίαρχο Μέγα Άδυτο όπου είναι 
τοποθετημένη η Σεπτή Κιβωτός της Παραδόσεώς μας. Ουδείς Τέκτων, ανεξαρτήτως 
του Τεκτονικού βαθμού ή αξιώματός του μπορεί να εισέλθει εντός αυτού, εκτός εάν 
κληθεί να εισέλθει. Όπως έχει επισημάνει ο διαπρεπής ακαδημαϊκός ερευνητής 
μύθων και συμβόλων Heinrich R. Zimmer, τα κάλλιστα πράγματα δεν μπορούν να 
ειπωθούν, είναι υπερβατικές άρρητες αλήθειες, και τα αμέσως λιγότερο καλά 
πράγματα υπόκεινται σε παρανοήσεις και αποτελούν μύθους, οι οποίοι είναι 
μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στα άρρητα κάλλιστα πράγματα.  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 
Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ (ήτοι, η Υπάτη Διοικητική Αρχή των Ελλήνων Τεκτόνων του 
Αιγυπτιακού Τύπου), έχον τη γνώμη ότι το πρώτο καθήκον ενός οργανωμένου 
σώματος είναι να διατηρεί την ενότητα των κανόνων που διέπουν τα μέρη του, έχει 
αποφασίσει, προκειμένου να διατηρήσει την ενότητα των συμβολικών, φιλοσοφικών 
και εσωτερικών Εργαστηρίων του, να δημοσιεύσει τον παρόντα Μέγα Κανονισμό 
Λειτουργίας του, προβαίνοντας συγχρόνως στις εξής δηλώσεις: προς μεν εκείνους οι 
οποίοι έχουν αναλάβει την εργασία να επιβλέπουν την εφαρμογή του Μέγα 
Κανονισμού Λειτουργίας λέγει: να είστε δίκαιοι· προς δε εκείνους οι οποίοι 
συμμορφώνονται με τον Μέγα Κανονισμό Λειτουργίας λέγει: ειρήνη στους 
ανθρώπους της καλής θελήσεως· και προς άπαντες λέγει: κλίνατε την κεφαλή προς 
εκείνη την Κυρίαρχη και Μυστηριώδη Δύναμη την οποία η ανθρωπίνη διάνοια 
αδυνατεί να ορίσει είτε να αρνηθεί και στην οποία ο Ελευθεροτεκτονισμός 
αναφέρεται με την ονομασία «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος ή Μεγαλειώδης 
Αρχιτέκτων Απάντων των Κόσμων».  
 

 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΜΕΓΑ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΦΙΣ–ΜΙΣΡΑΪΜ 

 
1. Ο Ελευθεροτεκτονισμός, συμφώνως προς τον Αρχαίο και Αρχέγονο Τύπο 

Μέμφις-Μισραΐμ, είναι ένας μεταφυσικώς θεμελιωμένος ανθρωπιστικός, 
φιλοσοφικός, μυητικός και αγαθοεργός θεσμός ο οποίος έχει ως ουσιώδη 
βάση του την πίστη σε μια Ανωτάτη Αρχή στην οποία αναφέρεται με την 
ονομασία «Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος ή Μεγαλειώδης Αρχιτέκτων 
Απάντων των Κόσμων». 

2. Δεν θέτει οιονδήποτε περιορισμό στην πνευματική ελευθερία των μελών του 
όσον αφορά στη φιλοσοφική αναζήτηση και στη σχέση τους με την όντως 
Αλήθεια, επιτάσσει την αμοιβαία ανοχή μεταξύ όλων των μελών του και 
καλλιεργεί την ανιδιοτέλεια.  

3. Ο Ελευθεροτεκτονισμός υπομιμνήσκει στα μέλη του να σέβονται τους νόμους 
της χώρας στην οποία διαβιούν και να εργάζονται συμφώνως προς το ήθος της 
Συντεχνίας. 

4. Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μια ένωση ελευθέρων και χρηστοήθων 
προσώπων (ανδρών και γυναικών) τα οποία ακούνε τη φωνή της ηθικής 
συνειδήσεώς τους, η οποία τα καλεί να εναρμονισθούν, κατά τους λόγους, τις 
σκέψεις και τις πράξεις τους, με ένα ιδεώδες νοήσεως, ελευθερίας, αγάπης και 
δικαιοσύνης. 

5. Ο Ελευθεροτεκτονισμός αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική τελείωση της 
ανθρωπότητας και προς τούτο καλλιεργεί και προάγει την αληθινή 
φιλανθρωπία δια της χρήσεως συμβολικών και εσωτερικών μορφών οι οποίες 
αποκαλύπτονται και ερμηνεύονται μέσω της Μυήσεως. 

6. Το αντικείμενο του Ελευθεροτεκτονισμού είναι η εφαρμογή της Βασιλικής 
Τέχνης: διαπλάθοντας τον μυημένο καταλλήλως ώστε να υιοθετήσει την 



 

14 
 

υψηλή πνευματικότητα έναντι του υλισμού και του μηδενισμού, την 
οντολογία έναντι της καθαρής φαντασίας και το ηρωικό ιδεώδες έναντι του 
αστικού ή νεωτερικού ιδεώδους και βεβαίως έναντι της μετανεωτερικότητας, 
παραμένοντας σταθερά σε αναφορά προς το αιώνιο και όντως Αγαθό ως 
εντελέχεια της ιστορικότητας.  

7. Ο Ελευθεροτεκτονισμός, αντιτιθέμενος παγίως προς οιανδήποτε μορφή 
σεκταρισμού, ασχολείται στη συγκριτική μυθολογία και συμβολολογία, 
μελετώντας όλους τους τρόπους με τους οποίους η καλλιεργημένη 
ανθρωπότητα διαχρονικά ζητεί να σχετιστεί με το έσχατον, με την αρχική και 
τελική αιτία των όντων, χωρίς, ωστόσο, να αποσκοπεί σε οιανδήποτε μορφή 
αυθαιρέτου συγκρητισμού και χωρίς να υποβαθμίζει την οντολογία της 
αληθείας για οιονδήποτε λόγο.  

8. Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ δέχεται ως μέλη του και γυναίκες, σε απόλυτη ισότητα προς 
τους άνδρες (σε ό,τι αφορά στο Τυπικό και στη βαθμολογική ιεραρχία), 
εκδίδοντας χάρτες λειτουργίας μεικτών στοών.  

 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΜΥΗΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

Ιστορία 
   Ο μύθος, όπως μας τον έχει κληροδοτήσει η φιλοσοφία του Πλάτωνος, ζωντανεύει 
τις ιδέες. Στο πλαίσιο των προϊόντων της μυθολογούσας συνείδησης, η γνώση δεν 
αποτελεί προϊόν στατικής αναπαράστασης, αλλά αποτελεί πορεία προς την αλήθεια 
ολοκλήρου του ανθρωπίνου προσώπου. Εξ ου και ο Πλάτων εννοεί την παιδεία ως 
μετάβαση από τη δόξα (το φαίνεσθαι) στο ον, δηλαδή από την ψυχική τυφλότητα 
στην όραση. Ο φιλοσοφικός μύθος δεν αποτελεί απλά διανοητική μέθοδο 
διδασκαλίας, καθότι ο φιλοσοφικός μύθος αναδεικνύει τη σημασία του αντικειμένου 
του κι όχι απλά το περιεχόμενο του μυθολογικού αντικειμένου. Γι’ αυτό, ο μύθος δεν 
είναι αλληγορία (ή μεταφορά) αλλά είναι σύμβολο· επειδή  δεν παραπέμπει απλώς σε 
κάτι άλλο αλλά δηλώνει τη σημασία αυτού του ‘άλλου’ στο οποία αναφέρεται. Ο 
μύθος αναδεικνύει μια οδό ζήτησης της αληθείας η οποία εδράζεται όχι στην 
αναλυτική προσπέλαση του γνωστικού αντικειμένου αλλά στην πνευματική κοινωνία 
μαζί του, δηλαδή η μυθολογούσα συνείδηση δεν επιδιώκει να γνωρίσει το 
αντικείμενό της με το να το αναλύσει αλλά με το να γνωρίσει τη σημασία του. Με 
άλλα λόγια, η οδός της μυθολογούσας συνείδησης προς την αλήθεια είναι η αναγωγή 
από το πράγμα ή την πράξη στο νόημα του πράγματος ή της πράξης, αντίστοιχα. Για 
τη μυθολογούσα συνείδηση, δηλαδή, γνωρίζω την αλήθεια του όντος σημαίνει ότι 
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γνωρίζω το τελικό νόημά του. Και γι’ αυτό προϋποθέτει, όσο και αναπτύσσει, 
ποιητική ιδιοσυγκρασία.  
    Στο πλαίσιο των τεκτονικών δραμάτων (όπως συμβαίνει γενικά στους μύθους και 
στα θεατρικά δρώμενα), το σύμβολο φέρει ενύλως τη σημασία του και άρα δεν μένει 
μια ανυπόστατη αφηρημένη σύλληψη. Συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο του 
συμβόλου, φανερώνεται η πρόθεση του συγγραφέα, ενώ, στην ύλη που δίνει 
υπόσταση στο σύμβολο (π.χ. στο ένσαρκο πρόσωπο που υποστασιοποιεί ένα 
σύμβολο), αποτυπώνεται η ζωή της πρόθεσης του συγγραφέα. Η αναγνώριση αυτών 
των δύο επιπέδων (δηλαδή αφενός του περιεχομένου του συμβόλου, αφετέρου της 
ύλης που υποστασιοποιεί το σύμβολο) οδηγεί σε μια ερμηνευτική προσπέλαση του 
μυστικισμού δημιουργική σαν έργο τέχνης. Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνευτικής 
προσέγγισης, μπορούμε και πιστοί στο γράμμα να είμαστε και να αναχθούμε στο 
πνευματικό περιεχόμενο, υπό την έννοια ότι ορίζουμε μια ιδέα με μια εικόνα κι έτσι 
την προσεγγίζουμε βιωματικά. Με άλλα λόγια, μπορούμε να αναχθούμε από το σαφές 
σ’ εμάς αισθητηριακό δεδομένο στο νοητό σαφές καθαυτό, χωρίς το πρώτο να 
συγκρούεται με το δεύτερο. 
    Ο «θεωρητικός» ή «συμβολικός» Τεκτονισμός, χρησιμοποιώντας σύμβολα από τον 
κόσμο των μεσαιωνικών οικοδομικών συντεχνιών, καλεί τα μέλη του σε μια 
προσπάθεια οικοδόμησης ενός καλυτέρου ανθρώπου μέσα σε μια καλύτερη κοινωνία.  
    Οι ρίζες του Τεκτονισμού ανάγονται στον 7ο αιώνα μ.Χ., όταν ιδρύθηκε ως 
συντεχνία οικοδόμων, κτιστών και λιθοξόων, που θέλησαν να κρύψουν τις τεχνικές 
τους γνώσεις. Εκείνοι οι τέκτονες ήταν ικανότατοι αρχιτέκτονες και λαμπροί 
καλλιτέχνες που μπορούσαν να αναλάβουν τις μεγαλύτερες κατασκευές –όπως οι 
καθεδρικοί ναοί και τα κάστρα της γοτθικής Ευρώπης– σε μια εποχή που τα 
τεχνολογικά μέσα ήταν πολύ περιορισμένα. Οι πρώτοι τέκτονες, λοιπόν, έκτισαν 
ναούς και κάστρα που επέζησαν για αιώνες, υπερνικώντας σεισμούς, πολέμους και τη 
φθορά που φέρνει ο χρόνος. Εξ αυτού του λόγου, οι λαϊκοί άνθρωποι της εποχής 
αντιμετώπιζαν τους τέκτονες με δέος και θαυμασμό για τις δυνάμεις τους, τις οποίες 
οι τέκτονες κρατούσαν μυστικές απέναντι στους τρίτους. Η προετοιμασία του 
μαθητευομένου τέκτονος διαρκούσε επτά χρόνια και συχνά άρχιζε όταν ήταν δώδεκα 
ετών. Μετά από τα τρία πρώτα χρόνια της μαθητείας, λάμβανε χώρα ένα 
τελετουργικό μύησης, στο οποίο συγκεκριμένα σύμβολα και μυστικά 
αποκαλύπτονταν στον μαθητή τέκτονα. Με τη συμπλήρωση επτά ετών μαθητείας, 
αποφοιτούσε ως εταίρος τέκτων. Μόνο μετά από αρκετά χρόνια, θα προκρινόταν 
στον βαθμό του διδασκάλου τέκτονος (master mason).   
    Συν τω χρόνω, ο Τεκτονισμός απέκτησε πνευματική και ιδεολογική διάσταση, που 
συχνά συγκρούστηκε με ορισμένες κυρίαρχες ελίτ. Όπως προείπαμε, αρχικά, ο 
Τεκτονισμός ήταν η συντεχνία των χειρωνακτών οικοδόμων, κτιστών και λιθοξόων 
και γι’ αυτό είναι γνωστός ως Χειρωνακτικός Τεκτονισμός (Operative Masonry). Σε 
αυτόν τον τεκτονισμό οφείλει η Ευρώπη τα θαυμαστά γοτθικά αρχιτεκτονικά μνημεία 
της. Σταδιακά, η μυστικότητα των τεκτονικών στοών και η ελευθερία της 
μετακίνησης που απολάμβαναν οι χειρώνακτες τέκτονες προσείλκυσαν και 
κινητροδότησαν πολλούς καινοτόμους διανοουμένους και επιστήμονες να γίνουν 
μέλη τεκτονικών στοών, χωρίς να είναι χειρώνακτες τέκτονες, ώστε να 
προστατεύονται από τον κοινωνικό έλεγχο και από πιθανές διώξεις. Αυτοί οι τέκτονες 
που γίνονταν αποδεκτοί ως μέλη από τεκτονικές στοές χωρίς να είναι χειρώνακτες 
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(δηλαδή επαγγελματίες) τέκτονες ονομάστηκαν Ελεύθεροι και Αποδεδεγμένοι 
Τέκτονες (Free and Accepted Masons) καθώς επίσης και Συμβολικοί ή Θεωρητικοί 
Τέκτονες (Symbolic ή Speculative Masons). 
    Στην ιστορία του Τεκτονισμού, υπάρχει ένα σύνολο εγγράφων τα οποία σώζονται 
μέχρι σήμερα και αποτελούν ιστορικά τεκμήρια για τις καταβολές του. Έχουν 
εντοπιστεί περίπου 127 παραλλαγές αυτών των κειμένων, που έχουν ονομαστεί από 
τον Αιδεσιμότατο δρα Τζέιμς Άντερσον  (James Anderson, περ. 1680-1739) ως τα 
Γοτθικά Συντάγματα (Gothic Constitutions) και σήμερα είναι γνωστά ως οι Παλαιοί 
Καταστατικοί Χάρτες (Old Charges). Όλες αυτές οι παραλλαγές των Παλαιών 
Καταστατικών Χαρτών έχουν περίπου την ίδια δομή: (α) Αρχίζουν με μια εναρκτήρια 
προσευχή (Χριστιανική). (β) Συνεχίζουν με την αφήγηση μιας θρυλικής ιστορίας της 
Τεκτονικής Τέχνης, η οποία εκτυλίσσεται από τους Βιβλικούς Χρόνους μέχρι την 
εγκατάσταση της Τέχνης στα Βρετανικά Νησιά. Για παράδειγμα, το Χειρόγραφο 
Γουντ (Wood MS), γραμμένο το 1610, ανάγει την ιστορία του Τεκτονισμού σε δύο 
στύλους που βρέθηκαν μετά από τον Κατακλυσμό του Νώε –ο ένας από τους οποίους 
ήταν κατασκευασμένος από μάρμαρο, ώστε να μην καταστραφεί από φωτιά, ενώ ο 
άλλος ήταν κατασκευασμένος από μια ουσία γνωστή στους τεκτονικούς θρύλους ως 
Λάτερους (Laterus), η οποία είχε την ιδιότητα να μη διαλύεται και να μη βυθίζεται 
στο νερό. Σύμφωνα με το Χειρόγραφο Γουντ, λοιπόν, ένας από αυτούς τους στύλους 
βρέθηκε και επάνω του ήταν γραμμένα τα μυστικά των επιστημών από τα οποία οι 
Σουμέριοι ανέπτυξαν έναν ηθικό κώδικα ο οποίος πέρασε στους Αιγυπτίους μέσω του 
Αβραάμ και της γυναίκας του Σάρας. Επίσης, το Χειρόγραφο Γουντ συνεχίζει 
αναφέροντας τον Ευκλείδη ως αυτόν που δίδαξε γεωμετρία στους Αιγυπτίους, από 
τους οποίους οι Ισραηλίτες έμαθαν και μετέφεραν τη γεωμετρία στην Ιερουσαλήμ και 
με αυτήν ανοικοδόμησαν τον Ναό του Σολομώντα. (γ) Παραθέτουν έναν κώδικα 
κανονισμών για τους διδασκάλους, τους εταίρους και τους μαθητές της Τέχνης, ο 
οποίος καλύπτει και τις πρακτικές και τα ήθη της Τέχνης. (δ) Ρυθμίζεται η διεξαγωγή 
συνελεύσεων όλων μαζί των τεκτόνων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, στις 
οποίες η παρουσία ήταν υποχρεωτική. (ε) Ορίζουν διαδικασίες για την παραπομπή σε 
δίκη και την τιμωρία όσων τεκτόνων διαπράττουν πταίσματα. (στ) Ορίζουν 
διαδικασίες εισδοχής καινούργιων ανδρών στον Τεκτονισμό και έναν όρκο πίστης 
που θα έπρεπε να δώσουν όλα τα μέλη.  
    Ο όρος Ελευθεροτέκτων (Freemason) εμφανίζεται ήδη από το 1375 στα αρχεία της 
πόλης του Λονδίνου, υπό τη μορφή του «free stone mason», δηλαδή του εργάτη 
λαξευτής πέτρας (ασβεστόλιθου). Αναφερόταν σε εργαζομένους (χειρώνακτες) 
τέκτονες στους οποίους επιτρεπόταν να ταξιδεύουν ανά τη χώρα σε μια εποχή κατά 
την οποία το φεουδαρχικό σύστημα κρατούσε τους περισσοτέρους αγροτικούς 
πληθυσμούς περιορισμένους σε στενά γεωγραφικά όρια. Σε αντίθεση προς τα μέλη 
άλλων συντεχνιών της εποχής –π.χ. των σιδεράδων– οι οικοδόμοι συγκεντρώνονταν 
σε μεγάλες ομάδες για να εργαστούν για την πραγματοποίηση εντυπωσιακών έργων, 
μετακινούμενοι από το ένα ολοκληρωμένο οικοδόμημα (κάστρο, ναό κ.λπ.) στον 
σχεδιασμό και την ανέγερση του επομένου. Για λόγους αμοιβαίας προστασίας, 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, οι οικοδόμοι αναλάμβαναν 
δεσμεύσεις και υποσχέσεις μεταξύ τους σε μια τοπική ‘στοά’ (lodge), της οποίας το 
οίκημα ανεγειρόταν δίπλα στο εργοτάξιo. Μέσα στο οίκημα της στοάς, οι εργάτες 
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μπορούσαν να φάνε και να αναπαυθούν. Τελικά, η στοά κατέληξε να σημαίνει μια 
ομάδα τεκτόνων που εδρεύουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 
    Η καταγωγή και η εξέλιξη του τυπικού που χρησιμοποιούν οι νεώτεροι 
Ελευθεροτέκτονες αποτελούν ερωτήματα που είναι δύσκολο να απαντηθούν διότι δεν 
υπάρχουν επαρκή ιστορικά δεδομένα για να θεμελιώσουν μια σαφή απάντηση. Το 
αρχικό μας σημείο, ωστόσο, για να πραγματευθούμε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι τα 
τυπικά καθαυτά αλλά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και γεγονότα από μια ακόμη 
παλαιότερη ιστορική περίοδο. Στρέφουμε λοιπόν την προσοχή μας στη Σκωτία του 
τέλους του 16ου αιώνα και ειδικότερα σ’ ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο 
θεωρείται ως ο θεμελιωτής του Ελευθεροτεκτονισμού –τον Ουίλλιαμ Σο (William 
Schaw, 1550-1602). Ο Σο, γόνος μιας οικογένειας της χαμηλής αριστοκρατίας, 
κέρδισε την προσοχή της αυλής του Βασιλέα Ιακώβου ΣΤ’ σε νεαρή ηλικία και 
επέδειξε αρκετές ικανότητας ώστε να τον εμπιστευθούν για να σερβίρει κρασί στο 
τραπέζι του Βασιλέα. Όμως οι ικανότητές του ήταν τόσο μεγάλες ώστε, σε ηλικία 33 
ετών, διορίστηκε ως ο Άρχων των Έργων του Βασιλέα (στα σκωτσέζικα, «Maister o’ 
Wark»). Από αυτήν τη θέση, ήταν υπεύθυνος να μεριμνά για όλη την ακίνητη 
περιουσία που ανήκε στο Στέμμα. Έπρεπε, γι’ αυτό, να εξασφαλίζει ότι όλα τα κτίρια 
ήταν καταλλήλως συντηρημένα και, κατά περιόδους, έπρεπε να εποπτεύει την 
ανέγερση νέων κτιρίων. Ο Βασιλέας εμπιστευόταν πολύ τον Σο και μάλιστα τον 
επέλεξε για να αναλάβει διπλωματικές αποστολές στη Γαλλία καθώς επίσης και για 
να φροντίσει για την ψυχαγωγία του Δανού πρέσβη και της αντιπροσωπίας του όταν 
αυτοί επισκέφθηκαν τη Σκωτία το 1585 (με την ελπίδα να επιστραφούν τα νησιά 
Orkney και Shetland στη Δανία). 
    Οι ικανότητες του Σο φαίνονται επίσης και από το γεγονός ότι συμμετείχε στη 
συνοδεία του Βασιλέα του, όταν ο δεύτερος ταξίδεψε στη Νορβηγία το 1589 για τον 
γάμο του με την Άννα της Δανίας (1574-1619), τη νεώτερη κόρη του Φρειδερίκου Β’ 
(1534-1588), Βασιλέα της Νορβηγίας και της Δανίας από το 1559 μέχρι το 1588, ο 
οποίος γάμος τελέστηκε στις 23 Νοεμβρίου 1598. Μετά από τους εορτασμούς του 
γάμου, που διήρκεσαν έναν μήνα, ο Βασιλέας Ιάκωβος ΣΤ’ έστειλε τον Σο πίσω στη 
Σκωτία για να οργανώσει τη συνέχιση των γαμήλιων εορτασμών στη Σκωτία. Στη 
συνέχεια, ο Σο διορίστηκε Αρχιθαλαμηπόλος της Βασίλισσας, αξίωμα το οποίο είχε 
σε συνδυασμό με εκείνο του Άρχοντα των Έργων.  
    Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Σο βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία με τους 
τεχνίτες της πέτρας και σώζονται έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του και 
δείχνουν τη αμοιβή τεχνιτών της πέτρας και άλλων ειδικοτήτων για την εκτέλεση 
εργασιών που τους είχε αναθέσει. Δύο από τα σημαντικότερα κείμενα στην ιστορία 
του Τεκτονισμού συντάχθηκαν από τον Σο –το πρώτο στις 28 Δεκεμβρίου 1598 και 
το δεύτερο στις 28 Δεκεμβρίου του 1599– και είναι γνωστά, αντίστοιχα, ως το Πρώτο 
και το Δεύτερο Καταστατικό του Σο (Schaw Statutes). Το πρώτο σημαντικό 
γνώρισμα αυτών των καταστατικών είναι ότι απευθύνονται σε στοές τεχνιτών της 
πέτρας στη Σκωτία και ότι μας πληροφορούν για την ύπαρξη στοών που ήταν ήδη 
εγκατεστημένες στις περισσότερες κατοικημένες περιοχές της χώρας. Με άλλα λόγια, 
σε όλη τη Σκωτία, ήταν απλωμένο ένα δίκτυο στοών τεχνιτών της πέτρας και ο Σο, ο 
οποίος δεν ήταν ο ίδιος τεχνίτης της πέτρας, είχε πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο.  
    Τα καταστατικά του Σο αποτελούν, σε πρώτη ματιά, οδηγίες προς τις στοές γύρω 
από πρακτικά ζητήματα που αφορούσαν στην τέχνη της πέτρας –π.χ. είχαν να κάνουν 



 

18 
 

με οδηγίες σχετικές με την ασφάλεια των σκαλωσιών, ώστε να μην κινδυνεύουν με 
τραυματισμούς οι εργάτες, με την περίοδο που ένας μαθητής θα έπρεπε να υπηρετεί 
έναν διδάσκαλο (μάστορα) της τέχνης, με την επιβολή προστίμων σε όσους 
παραβίαζαν συγκεκριμένους κανόνες κ.ο.κ. Όμως, μεταξύ των οδηγιών του Σο προς 
τις στοές, περιλαμβάνονται ορισμένες οδηγίες που δεν έχουν καμιά σχέση με 
κανονισμούς ασφαλείας και ομαλής εκτέλεσης τεχνικών έργων –π.χ. ο Σο δίδει την 
οδηγία προς τους τεχνίτες της πέτρας «να τηρούν και να διατηρούν όλες τις αγαθές 
επιταγές που διατυπώθηκαν προηγουμένως και αφορούν στα προνόμια της τέχνης 
τους όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από τους αγαθής μνήμης προκατόχους τους». 
Επίσης, ο Σο επισημαίνει προς τους τεχνίτες της πέτρας «να είναι ειλικρινείς μεταξύ 
τους, να ζουν μαζί με ευσπλαχνία καθώς γίνονται ορκισμένοι αδελφοί και εταίροι της 
Τέχνης». Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνονται στο Πρώτο Καταστατικό του Σο.  
    Το πρώτο καταστατικό του Σο συντάχθηκε σε μια συνάντηση των μελών της Στοάς 
του Εδιμβούργου, στις 28 Δεκεμβρίου 1598, και το περιεχόμενό της απεστάλη προς 
όλες τις στοές της Σκωτίας. Επειδή οι στοές διατηρούσαν όρους μυστικότητας, δεν 
γνωρίζουμε πώς ακριβώς διανεμήθηκαν οι οδηγίες του Σο, εκτός από μια περίπτωση 
–εκείνη της Στοάς του Κιλγουίνιν (Lodge of Kilwinning). Η Στοά του Κιλγουίνιν δεν 
είχε στείλει αντιπρόσωπο στη σύνοδο του Εδιμβούργου, όπου διατυπώθηκε το πρώτο 
καταστατικό του Σο, αλλά, τον επόμενο χρόνο, στις 27 Δεκεμβρίου 1599, η Στοά του 
Κιλγουίνιν έστειλε ως αντιπρόσωπό της τον Archibald Barclay στο Εδιμβούργο, 
δίδοντάς του μια επιστολή που πιστοποιούσε τον ρόλο του ως αντιπροσώπου, για να 
ζητήσει ακρόαση από τον Βασιλέα. Επειδή όμως τότε εκείνος απουσίαζε από το 
Εδιμβούργο, τον δέχθηκε, αντί του Βασιλέα, ο Ουίλλιαμ Σο. Άρα, είμαστε βέβαιοι ότι 
η στοά του Κιλγουίνιν ήταν κοινωνός του καταστατικού του Σο. 
    Ο «πάτρων άγιος» των Σκώτων τεχνιτών της πέτρας ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο 
Ευαγγελιστής, του οποίου η μνήμη εορταζόταν στις 27 Δεκεμβρίου. Αυτή η 
ημερομηνία ήταν η παραδοσιακή ημερομηνία στην οποία λάμβανε χώρα η κυριότερη 
ετήσια συνάντηση των Σκώτων τεχνιτών της πέτρας, η οποία είχε τον χαρακτήρα της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συζητούσαν όλα τα σημαντικά θέματα και 
λάμβαναν αποφάσεις. Τα καταστατικά του Σο όμως φέρουν ημερομηνία 28 
Δεκεμβρίου, επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, αφού το περιεχόμενό τους είχε 
συμφωνηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27ης Δεκεμβρίου, ο Σο –για να μη 
ξεχαστούν τα συμφωνημένα μέχρι την επομένη Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε 364 
ημέρες– εξέθετε εγγράφως την επομένη ημέρα, δηλαδή στις 28 Δεκεμβρίου, όλα όσα 
είχαν συμφωνήσει. Γι’ αυτό, τα καταστατικά του Σο φέρουν ημερομηνία την ακριβώς 
επομένη ημέρα από εκείνη στην οποία έλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
εκείνου του έτους.  
    Ο Σο είχε στενή επικοινωνία με τους τεχνίτες της πέτρας και ενδιαφερόταν σοβαρά 
τόσο για τις πρακτικές που ακολουθούσαν κατά την εργασία τους όσο και για τα 
ζητήματα των στοών τους. Πιθανόν, το ενδιαφέρον του Σο για τους τεχνίτες της 
πέτρας –το οποίο εκδηλώθηκε και με τη σύνταξη καταστατικών– να αποσκοπούσε 
είτε στο να αναβαθμίσει τη ζωή των τεκτόνων –οι οποίοι βρίσκονταν χαμηλά στην 
κοινωνική κλίμακα– είτε στο να αναπτύξει ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό εργατικό 
δυναμικό που θα τον βοηθούσε να επιτύχει σημαντικότερα αποτελέσματα ως Άρχων 
των Έργων. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Σο είχε κι άλλους σκοπούς στον νου του, 
ειδικά όταν έγραφε στο δεύτερο καταστατικό του και τα εξής: «Ο Επόπτης της Στοάς 
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του Κιλγουίνιν, η οποία είναι η υπ’ αριθμό δύο στοά στη Σκωτία, θα δοκιμάζει κάθε 
εταίρο της τέχνης και κάθε μαθητή στην τέχνη της μνήμης και στη γνώση της 
σύμφωνα με τη θέση τους και, εάν κάποιος από αυτούς αποτύχει σε οποιοδήποτε 
σημείο αυτής, θα πληρώσει το ακόλουθο πρόστιμο για την οκνηρία του: ο Εταίρος 
της Τέχνης 20 σελήνια και οι μαθητές 10 σελήνια. Αυτά τα χρήματα θα 
καταβάλλονται προς το κουτί [θησαυροφυλάκιο] της στοάς κάθε χρόνο και θα 
χρησιμοποιούνται κατά τη συνήθη πρακτική των στοών σε αυτό το βασίλειο [τη 
Σκωτία]». Σύμφωνα με το δεύτερο καταστατικό του Σο, λοιπόν, η στοά εντέλλεται να 
δοκιμάζει κάθε μέλος, σε ετήσια βάση, ως προς την ικανότητά του να θυμάται ‘κάτι’. 
Αυτό το ‘κάτι’ δεν αποσαφηνίζεται, αλλά πρόκειται για κάποιο τυπικό, ή τελετή, το 
οποίο χρησιμοποιούσαν οι τέκτονες, αφού επρόκειτο για κάτι στο οποίο θα 
δοκιμάζονταν όλα τα μέλη της στοάς και άρα ήταν κάτι που αφορούσε σε όλους τους 
τέκτονες και μάλιστα μόνο σε αυτούς (εάν επρόκειτο για κάποια κοινή γνώση, δεν θα 
είχε νόημα να δοκιμάζονται οι τέκτονες σε αυτήν κάθε χρόνο). 
    Ο Σο όρισε την ύπαρξη μιας ετήσιας δοκιμασίας όχι μόνο επειδή οι περισσότεροι 
τέκτονες τότε ήταν αγράμματοι, αλλά και επειδή αυτό που θα έπρεπε να θυμούνται οι 
τέκτονες ήταν ένα μεγάλο και πολύπλοκο κείμενο. Μάλιστα η σημασία της 
απομνημόνευσης αυτού του κειμένου καθίσταται ακόμη σαφέστερη από το γεγονός 
ότι τα καταστατικά του Σο προέβλεπαν την επιβολή προστίμων στους τέκτονες που 
δεν θα απομνημόνευαν σωστά το τυπικό τους. Συνεπώς, η «τέχνη της μνήμης» 
κατείχε κεντρική θέση στα σχέδια του Σο για τους τεχνίτες της πέτρας στη Σκωτία. 
    Η Τέχνη της Μνήμης ήταν μια ιδιαίτερη τεχνική η οποία είχε εμφανιστεί και 
αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα και επίσης ήταν διαδεδομένη στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Τη χρησιμοποιούσαν κυρίως δικηγόροι και άλλοι δημόσιοι ρήτορες 
ως ένα μέσο υπενθύμισης μακροσκελών λόγων και επίσης είχε χρησιμοποιηθεί από 
ηθοποιούς του Σαιξπηρικού θεάτρου καθώς και άλλων ειδών θεάτρου κατά τη 
διάρκεια της δυναστείας των Τυδώρ. Σύμφωνα με την Τέχνη της Μνήμης, το άτομο 
πρέπει να δημιουργήσει μια νοητή εικόνα ενός κτιρίου με τα δωμάτιά του και τους 
διαδρόμους του. Ένα τέτοιο κτίριο ήταν συνήθως κάποιο με το οποίο το άτομο ήταν 
ιδιαίτερα εξοικειωμένο. Σε κάθε δωμάτιο, διάδρομο και πιθανόν ακόμη και στον 
περιβάλλοντα κήπο ήταν τοποθετημένα με στρατηγικό τρόπο συγκεκριμένα 
διακοσμητικά. Ο ρήτορας λοιπόν ‘περπατούσε’ νοερά σε αυτό το ‘κτίριο’ που είχε 
στον νου του, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη πορεία. Μια συγκεκριμένη πορεία 
αντιστοιχούσε στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου λόγου, ενώ μια άλλη πορεία 
αντιστοιχούσε στην ανάπτυξη ενός άλλου λόγου. Κατά κάποιον τρόπο, κάθε δωμάτιο 
αντιστοιχούσε σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο του λόγου και ειδικά διακοσμητικά θα 
θύμιζαν στον ρήτορα συγκεκριμένες παραγράφους του κεφαλαίου. Ο άνθρωπος που 
επανέφερε σε χρήση αυτόν τον παλαιό μνημονικό κανόνα την εποχή των Τυδώρ ήταν 
ο Ιταλός φιλόσοφος Τζούλιο Καμίλο (1479-1544) και μάλιστα το Μνημονικό Θέατρό 
του υπήρξε το πρότυπο για την κατασκευή του θεάτρου The Globe στο Λονδίνο. Το 
θέατρο The Globe κτίστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε η διάταξη των κερκίδων, των 
αντερεισμάτων, των διαδρόμων και των εισόδων του να αποτελούν έναν μηχανισμό 
υπενθύμισης για τους ηθοποιούς. 
    Ο Σο χρειαζόταν ένα σύστημα που θα επέτρεπε στους τεχνίτες της πέτρας να 
θυμούνται το τυπικό τους. Αποφάσισε γι’ αυτό να αξιοποιήσει την Τέχνη της 
Μνήμης. Για να λειτουργήσει όμως αυτό το σύστημα ομοιόμορφα, έπρεπε να επιλεγεί 
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ένα ‘κτίριο’ επάνω στο οποίο θα σκέπτονταν όλοι οι τέκτονες για να θυμούνται το 
τυπικό τους. Επειδή ο Ναός του Σολομώντα κατείχε την πιο εξέχουσα θέση στο 
φαντασιακό των Σκώτων τεχνιτών της πέτρας, δεδομένου ότι οι Σκώτοι τεχνίτες της 
πέτρας ήταν Χριστιανοί και το σημαντικότερο κτίριο που αναφέρεται στη Βίβλο είναι 
ο Ναός του Σολομώντα, δεν υπήρχε άλλο κτίριο καταλληλότερο απ’ αυτό για να 
επιλεγεί για την εφαρμογή της Τέχνης της Μνήμης.  
    Επίσης, η χρήση της Τέχνης της Μνήμης από τον Σο είναι συνδεδεμένη με τη 
γενικότερη στροφή προς την Αρχαιότητα που χαρακτήριζε την εποχή της 
Αναγέννησης (14ος-17ος αι.). Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, συντελέστηκε μια 
σημαντική πρόοδος του Δυτικού πολιτισμού σε έναν αριθμό πεδίων, όπως οι τέχνες, 
οι φυσικές επιστήμες, η λογοτεχνία και η αρχιτεκτονική. Έτσι, η ιστορία της 
Αναγέννησης ταυτίζεται με καλλιτέχνες, μηχανικούς και εφευρέτες, όπως οι 
ακόλουθοι: Filippo Brunelleschi  (1377-1446), Donato Donatello (περ. 1386-1466), 
Sandro Botticelli (1445-1510) και Leonardo Da Vinci (1452-1519), αλλά και με 
μυστικιστές φιλοσόφους και επιστήμονες, όπως οι ακόλουθοι: Giordano Bruno 
(1548-1600), Henry C. Aggripa (1486-1535), Jakob Boehme (1575-1624), Robert 
Boyle (1627-1691), John Dee (1527-1608), Paracelsus (περ. 1494-1541) και Sir 
Walter Raleigh (περ. 1554-1618). Επιπλέον, πολλοί εξέχοντες Σκώτοι της εποχής του 
Σο ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τον Ερμητισμό και ο ίδιος ο Βασιλέας Ιάκωβος ΣΤ’ 
είχε υποστηρίξει οικονομικά τον Ιταλό αλχημιστή Ιωάννη Ντεμιάν. Τέτοιου είδους 
ενδιαφέροντα και πρωτοβουλίες ενισχύθηκαν σημαντικά μετά από τον γάμο της 
κόρης του Ιακώβου, Ελισάβετ, με τον Εκλέκτορα Παλατίνο και τελικά η 
ροδοσταυρική σκέψη κυριάρχησε στον ακαδημαϊκό κόσμο της Σκωτίας. 
    Επίσης, εξέχουσα θέση μέσα στο νεοπλατωνικό πνευματικό κλίμα του 17ου αιώνα 
είχε το έργο του Ρωμαίου αρχιτέκτονος Βιτρουβίου. Ο Μάρκος Πόλιος Βιτρούβιος 
(Marcus Pollio Vitruvius) έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και συνέγραψε ένα αρχιτεκτονικό 
σύγγραμμα δέκα τόμων υπό τον τίτλο De Architectura. Η αναζωπύρωση του 
ενδιαφέροντος για το αρχιτεκτονικό έργο του Βιτρουβίου κατά τα χρόνια της 
Αναγέννησης οφείλεται στον Ανδρέα Παλλάδιο (Andrea Palladio, 1508-1580), ο 
οποίος σχεδίασε έναν αριθμό κατοικιών και παλατιών στη Vicenza, καθώς και ναούς 
στη Βενετία, βασισμένος σε συγγράμματα του Βιτρουβίου και ισχυρίστηκε ότι το 
αρχιτεκτονικό του ύφος προσπαθούσε να αναζωογονήσει τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, 
χρησιμοποιώντας κλασσικές ρωμαϊκές μορφές, συμμετρία και αναλογία όπως τις είχε 
συλλάβει ο Βιτρούβιος. 
    Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι θαύμαζε πολύ τον Βιτρούβιο και εφάρμοσε την 
περιγραφή του για τις αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος, σχεδιάζοντας έτσι ένα 
από τα πιο φημισμένα σχέδιά του –τον Βιτρουβιανό Άνδρα. Η εφαρμογή από τον ντα 
Βίντσι της αρχαίας ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής πρακτικής στη θεώρηση του 
ανθρωπίνου σώματος  δείχνει κατά τον καλύτερο τρόπο το πώς τέχνη και επιστήμη 
μπορούν να συνεργαστούν μαζί για να προάγουν την ανθρώπινη κατανόηση και το 
κάλλος. Με τον Βιτρουβιανό Άνδρα, ο ντα Βίντσι κάνει κάτι περισσότερο από μια 
ακριβή σχεδίαση της ανθρώπινης μορφής. Ο ίδιος περιέγραψε αυτή την εικόνα ως μια 
«cosmografia del minor mondo» (κοσμολογία του μικροκόσμου) και πίστευε ότι οι 
λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος είναι ανάλογες προς τις λειτουργίες του 
σύμπαντος. Στον 3ο τόμο του συγγράμματός του De Architectura, ο Βιτρούβιος 
γράφει: «Ο αφαλός είναι με φυσικό τρόπο τοποθετημένος στο κέντρο του 
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ανθρωπίνου σώματος και, εάν σ’ έναν άνθρωπο που κείται με το πρόσωπο προς τα 
πάνω και με τα χέρια και τα πόδια του εκτεταμένα, σύρουμε κύκλο με κέντρο τον 
αφαλό του, τότε ο κύκλος θα ακουμπήσει τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών του. 
Δεν είναι όμως μόνο σε κύκλο εγγράψιμο το ανθρώπινο σώμα, αλλά μπορεί να 
εγγραφεί και σε τετράγωνο. Διότι μετρώντας την απόσταση από τα πόδια μέχρι την 
κορυφή της κεφαλής και ύστερα το μήκος των βραχιόνων πλήρως εκτεταμένων, 
βρίσκουμε ότι το μέτρο των δευτέρων ισούται προς το μέτρο της πρώτης απόστασης· 
συνεπώς, κάθετες γραμμές μεταξύ τους, περιβάλλοντας το σχήμα, θα σχηματίσουν 
τετράγωνο». Ζωγραφίζοντας, λοιπόν, τον Βιτρουβιανό Άνδρα, ο ντα Βίντσι δείχνει τη 
σύνθεση της υλικής ύπαρξης (τετράγωνο) με την πνευματική ύπαρξη (κύκλο).  
    Ο Βιτρούβιος έγραφε ότι «ο αρχιτέκτων πρέπει να κατέχει τη γνώση πολλών 
κλάδων μελέτης και διαφόρων ειδών μάθησης, επειδή, βάσει της δικής του κρίσης, 
δοκιμάζεται το σύνολο των εργασιών που διεκπεραιώνουν οι άλλες τέχνες». Επίσης, 
έγραφε: «Ο αρχιτέκτων πρέπει να είναι μορφωμένος, ικανός με τη γραφίδα, 
ενημερωμένος στη γεωμετρία, να γνωρίζει καλά την ιστορία, να έχει παρακολουθήσει 
τους φιλοσόφους με προσοχή, να διαθέτει κάποιες γνώσεις ιατρικής, να γνωρίζει τις 
απόψεις των νομικών και να έχει εντρυφήσει στην αστρονομία και στη θεωρία των 
ουρανών». Ένα υπόδειγμα τέτοιου αρχιτέκτονος υπήρξε ο σερ Κρίστοφερ Ρεν 
(Christopher Wren) και αυτού του είδους ο αρχιτέκτων προβάλλεται στα τυπικά του 
νεωτέρου Ελευθεροτεκτονισμού. Ο πραγματικός ελεύθερος τέκτονων είναι ο 
αρχετυπικός αρχιτέκτων, όπως τον είχε οραματιστεί ο Βιτρούβιος, αλλά και ο 
Ουίλλιαμ Μπλέικ (William Blake), ο οποίος, τον 18ο αιώνα, ζωγράφισε το Υπέρτατο 
Ον ως τον Μέγα Αρχιτέκτονα φέροντα διαβήτη.  
    Κατά τον 17ο αιώνα, καθώς μεγάλωσε το πνευματικό-συμβολικό ανάστημα του 
Τεκτονισμού και συγχρόνως δεν κτίζονταν πλέον τα μεγαλειώδη γοτθικά 
οικοδομήματα, μερικές στοές άρχισαν να δέχονται επίτιμα μέλη που δεν ήταν 
«πρακτικά», δηλαδή δεν ήταν εργάτες της πέτρας, ούτε κτίστες. Έτσι, γεννήθηκε ένας 
παράλληλος θεσμός μέσα από τον πρακτικό Τεκτονισμό –η Αποδοχή (Acception), 
την οποία τη συναντάμε στο Λονδίνο το 1619. Έτσι, η Τεκτονική Εταιρεία του 
Λονδίνου προσελάμβανε ως «αποδεδεγμένα μέλη» άνδρες που δεν ανήκαν 
επαγγελματικά στην Εταιρεία αλλά ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν διπλάσια 
μύητρα για να ενταχθούν σε αυτήν. Ο αλχημιστής και φυσιοδίφης Ελάιας Άσμολ 
(Elias Ashmole) ήταν ένας από τους πρώτους καταγεγραμμένους «αποδεδεγμένους 
Τέκτονες», αλλά η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση «αποδεδεγμένου Τέκτονος» 
είναι εκείνη του σερ Ρόμπερτ Μόρεϊ (Robert Moray),  θεμελιωτή της Βασιλικής 
Εταιρείας του Λονδίνου, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τη Στοά του Εδιμβούργου το 
1641, μαζί με τον Αλεξάντερ Χάμιλτον (Alexander Hamilton), στρατηγό του 
πυροβολικού (αναγράφονται στον χειρόγραφο κώδικα της Μεγάλης Στοάς της 
Σκωτίας Grand Lodge MS No. 2).  
    Ο 18ος αιώνας υπήρξε εποχή ραγδαίων εξελίξεων για τον Ελευθεροτεκτονισμό 
καθώς και για το πολιτικό σύστημα τόσο της Μεγάλης Βρετανίας (καθώς το 1707 
ενώθηκαν μεταξύ τους τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Αγγλίας) όσο και της 
Ευρώπης γενικότερα (π.χ. εκδηλώθηκε η Γαλλική Επανάσταση το 1789). Αν και 
βεβαίως ο Ελευθεροτεκτονισμός υπήρχε πολύ νωρίτερα, το έτος 1717 είναι το έτος 
εκκίνησης ενός ιδιόμορφου τρόπου οργάνωσης των Στοών του θεωρητικού 
Τεκτονισμού, που ονομάζεται «Μεγάλη Στοά» (Grand Lodge). Συγκεκριμένα, στις 24 
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Ιουνίου 1717, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αγγλία, στην 
ταβέρνα «Της Χήνας και της Σιδερένιας Σχάρας», τέσσερεις Στοές ίδρυσαν τη 
Μεγάλη Στοά της Αγγλίας των τριών Συμβολικών Βαθμών (δηλαδή Μαθητής, 
Εταίρος και Διδάσκαλος) και εξέλεξαν Μέγα Διδάσκαλο τον Σάιερ (Sayer). Η 
Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του Ουεστμίνστερ, όπως ονομάστηκε, εξέλεξε, το 
1718, Μέγα Διδάσκαλο τον Πάιν (G. Payne) και, το 1719, τον Αιδεσιμότατο δρα 
Ντεσαγκιλιέρ (Dr J. T. Desaguliers). 
    Υπό την ηγεσία του Ντεσαγκιλιέρ και στη συνέχεια του Δούκα του Μοντάγκ 
(Montagu), η Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του Ουεστμίνστερ γνώρισε ιδιαίτερη 
ακμή και μυήθηκαν στον Τεκτονισμό Άγγλοι ευγενείς. Επίσης, το 1723, κατόπιν 
ενεργειών του Πάιν, εκδόθηκε ο πρώτος Καταστατικός Χάρτης του Τεκτονισμού από 
τον Τζέιμς Άντερσον υπό τον τίτλο «Το Σύνταγμα, η Ιστορία, οι Κανονισμοί και Τα 
Έθιμα της Σεβασμιωτάτης Αδελφότητας των Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων».  
    Εν τω μεταξύ, μετά από τον θάνατο της Βασίλισσας Άννας της Μεγάλης 
Βρετανίας, στον αγγλικό Θρόνο, ανήλθε ο Γεώργιος Α’ της γερμανικής Δυναστείας 
του Ανόβερου, εξάδελφος των Σκώτων Στιούαρτ, το 1701. Παρ’ ότι πολλοί Βρετανοί 
Ρωμαιοκαθολικοί ευγενείς είχαν μεγαλύτερο βαθμό εξ αίματος συγγενείας με τη 
Βασίλισσα Άννα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το 1701, ψήφισε τον Νόμο περί 
Διαδοχής (Act of Settlement), σύμφωνα με τον οποίο, απαγορευόταν σε 
Ρωμαιοκαθολικούς να ανέλθουν στον αγγλικό Θρόνο. Ο Γεώργιος Α’ ήταν ο 
εγγύτερος εν ζωή Προτεστάντης συγγενής της Βασίλισσας Άννας και γι’ αυτό την 
διαδέχθηκε στον βρετανικό Θρόνο. Πολλοί Ιακωβίτες αντέδρασαν, υποστηρίζοντας 
την επαναφορά του εκπτώτου Σκώτου Ρωμαιοκαθολικού Βασιλέα Ιακώβου Β’ της 
Μεγάλης Βρετανίας στον αγγλικό Θρόνο. 
    Το 1685, επειδή ο Κάρολος Β’ της Αγγλίας πέθανε χωρίς να αφήσει διάδοχο, τον 
διαδέχθηκε στον Θρόνο ο αδελφός του, Δούκας της Υόρκης, ο οποίος έγινε ο 
Βασιλέας Ιάκωβος Β’ της Αγγλίας, όντας ταυτόχρονα και «Ιάκωβος Ζ’» των Σκώτων 
. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, εκδηλώθηκαν στην Αγγλία σημαντικές 
θρησκευτικές έριδες, κυρίως λόγω των κινημάτων των Κουακέρων και των 
Πρεσβυτεριανών, οι οποίοι αποκτούσαν μεγάλη απήχηση στις αγροτικές περιοχές, 
συχνά ξεπερνώντας σε αριθμό τα μέλη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Επίσης, ήταν 
λίγος ο χρόνος που, λόγω της Παλινόρθωσης των Στιούαρτ, η Αγγλία είχε γίνει 
επίσημα ρωμαιοκαθολικό κράτος, αν και οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν υπερέβαιναν το 
15% του χριστιανικού πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, η πολιτική του Καρόλου Β’ 
όσο και του Ιακώβου Β’ βασιζόταν στην αρχή της θρησκευτικής ανοχής και, μετά 
από την τυραννία του Κρόμγουελ, η θρησκευτική πολιτική των Στιούαρτ 
ικανοποιούσε τους πάντες, Χριστιανούς διαφόρων δογμάτων και Εβραίους, εκτός από 
την Αγγλικανική Εκκλησία. Στις 4 Απριλίου 1687, ο Ιάκωβος Β’ εξέδωσε μια 
Διακήρυξη για την Ελευθερία της Συνείδησης, στην οποία, μεταξύ άλλων, έγραφε: 
«Η συνείδηση δεν πρέπει να περιορίζεται, ούτε οι άνθρωποι να εξαναγκάζονται σε 
θέματα θρησκείας...Για τους παραπάνω λόγους –και χάρη στην πριγκηπική φροντίδα 
μας για όλους τους αγαπημένους υπηκόους μας (είθε να ζουν ήσυχα και ειρηνικά) και 
αποβλέποντας στην ανάπτυξη του εμπορίου και την ενθάρρυνση των αλλοδαπών– 
θεωρήσαμε δέον, συνεπεία του βασιλικού μας προνομίου, να εκδώσουμε αυτή τη 
διακήρυξη επιείκειας...και ρητώς επιφορτίζουμε και διατάσσουμε όλους τους 
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αγαπημένους υπηκόους μας ελεύθερα να συναντώνται και να υπηρετούν τον Θεό, με 
τον δικό τους τρόπο και τη δική τους μέθοδο».  
    Επίσης, ο Ιάκωβος Β’ προσπάθησε να ανακαλέσει τους δεσμευτικούς νόμους Test 
Acts του 1673 και του 1678, οι οποίοι υποχρέωναν όσους είχαν δημόσιο αξίωμα να 
ανήκουν στην Εκκλησία της Αγγλίας. Αυτή η πράξη του Ιακώβου Β’ θεωρήθηκε 
υπονόμευση των προνομίων του αγγλικανικού κλήρου και ως παροχή δυνατότητας 
στον λαό να επιλέγει θρησκευτικό δόγμα χωρίς το Κοινοβούλιο να μπορεί να ασκήσει 
οποιονδήποτε έλεγχο. Το όραμα του Ιακώβου Β’ για τη θρησκευτική ελευθερία και 
την κατάργηση των Test Acts έγινε πράξη στην Αγγλία μόλις στα τέλη του 19ου  
αιώνα και στον ίδιο στοίχισε τον Θρόνο του.  
    Η μεγαλύτερη κόρη του Ιακώβου Β’ είχε παντρευτεί τον Πρίγκηπα Ουίλλιαμ της 
Οράγγης (William of Orange), Αρχιδικαστή των Κάτω Χωρών. Ο Ιάκωβος Β’ έτρεφε 
ελπίδες ότι αυτός ο γάμος θα εξασφάλιζε μια σημαντική εμπορική συμμαχία μεταξύ 
της Αγγλίας και της Ολλανδίας. Εκμεταλλευόμενος τη θρησκευτική αναταραχή που 
επικρατούσε στην Αγγλία, ο Ουίλλιαμ διείδε την ευκαιρία να κυριαρχήσει στο 
βρετανικό εμπόριο ‘από μέσα’. Με την έγκριση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο 
Ουίλλιαμ συγκέντρωσε μια στρατιωτική δύναμη εισβολής στην Αγγλία, σε μια 
χρονική περίοδο κατά την οποία το Κοινοβούλιο του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, 
είχε αρνηθεί να παραχωρήσει στον Βασιλέα Ιάκωβο Β’ τους οικονομικούς πόρους για 
να διατηρεί μόνιμο στρατό σε καιρό ειρήνης. Στις 5 Νοεμβρίου 1688, ο Ουίλλιαμ της 
Οράγγης έκανε απόβαση με δύναμη περίπου 6.000 στρατιωτών στο Torbay της 
Νοτιοδυτικής Αγγλίας και απείλησε τον Ιάκωβο Β’ ότι, αν δεν υπέβαλε την 
παραίτησή του από τον Θρόνο, η ζωή της οικογένειάς του θα βρισκόταν σε κίνδυνο.  
Ο Ιάκωβος –μη γνωρίζοντας ότι η δεύτερη σύζυγός του Μαρία ντε Μοντίνα 
(μεταμφιεσμένη σε Ιταλίδα πλύστρα) και ο βρεφικής ηλικίας υιός τους είχαν 
προλάβει να φυγαδευτούν νύκτα από το Λονδίνο (στις 21 Δεκεμβρίου) και ότι ζούσαν 
ασφαλείς στο Ανάκτορο Germain-en-Layle  στη Γαλλία υπό την προστασία του 
Γάλλου Βασιλέα Λουδοβίκου– πέταξε τη βασιλική σφραγίδα στον Ποταμό Τάμεση 
και έφθασε κι αυτός στο Παρίσι, όπου έζησε στο Παλάτι των Στιούαρτ στο Σεν 
Ζερμέν.  
    Σχετικά με τον Ουίλλιαμ της Οράγγης, το 2002, η Ιταλίδα ερευνητική 
δημοσιογράφος και ιστορικός Rita Monaldi και ο συνάδελφός της και σύζυγός της 
Francesco Sorti συνέγραψαν ένα βιβλίο υπό τον τίτλο Imprimatur, το οποίο εκδόθηκε 
αρχικά, στα ιταλικά, από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο Mondadori και στη συνέχεια από 
άλλους εκδότες σε άλλες γλώσσες. Σε αυτό το βιβλίο τους, η Monaldi και ο Sorti 
αποκαλύπτουν ιστορικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο Πάπας Ινοκέντιος ΙΑ’ είχε 
συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της ανατροπής του Ρωμαιοκαθολικού Βασιλέα 
Ιακώβου Β’ από τον Προτεστάντη Ουίλλιαμ της Οράγγης, στο πλαίσιο της «Ένδοξης 
Επανάστασης», το 1688. Αυτή η συνωμοσία μεταξύ του Βατικανού και του Ουίλλιαμ 
της Οράγγης εναντίον του Βρετανού Βασιλέα Ιακώβου Β’ πραγματοποιήθηκε επειδή 
η οικογένεια του Πάπα Ινοκέντιου Β’, οι Odescalchi (από το Κόμο της βόρειας 
Ιταλίας), ήταν μια ισχυρή τραπεζική δυναστεία η οποία είχε δανείσει τεράστια 
χρηματικά ποσά στον Ουίλλιαμ της Οράγγης και ήθελε να αποπληρωθούν εκείνες οι 
οφειλές. Επίσης, ο Πάπας Ινοκέντιος Β’ είχε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον να 
αποτρέψει μια στρατηγική πολιτική συμμαχία μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Γαλλίας, επειδή έκρινε ότι μια τέτοια συμμαχία θα αποδυνάμωνε την πολιτική 
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επιρροή του Βατικανού στη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων της Ευρώπης και 
επειδή οι σχέσεις του Πάπα Ινοκέντιου Β’ με τον Γάλλο Βασιλέα Λουδοβίκο ΙΔ’, τον 
κύριο αντίπαλο του Ουίλλιαμ της Οράγγης, ήταν άσχημες. Ενώ ο Βασιλέας Ιάκωβος 
Β’ ήταν προστάτης των επιστημών και ήθελε να επιβάλει μια μοναρχία η οποία θα 
εξασφαλίζει έναν μεταφυσικώς θεμελιωμένο ανθρωπισμό, ο Πάπας Ινοκέντιος Β’ και 
ο Ουίλλιαμ της Οράγγης εκπροσωπούσαν μια χρηματοοικονομική ολιγαρχία, 
βασισμένη σε τράπεζες του Βατικανού και Εβραίων τοκογλύφων, σε συμμαχία με 
πολιτικώς φιλόδοξους Άγγλους φιλελεύθερους αστούς και ευγενείς (οι οποίοι Άγγλοι 
φιλελεύθεροι αστοί και ευγενείς ήταν οπορτουνιστές και αδυνατούσαν να 
κατανοήσουν τη «μεγάλη εικόνα» των πραγμάτων). Επίσης, ενώ οι Στιούαρτ ήταν 
προστάτες των επιστημών και της Βασιλικής Εταιρείας (του σημαντικοτέρου 
ακαδημαϊκού οργανισμού της Μεγάλης Βρετανίας), οι Ουίγοι, δια των καθεστώτων 
του Ουίλλιαμ της Οράγγης και του Κρόμγουελ, θέλησαν να διαχειριστούν τις μάζες 
μέσω της αμάθειας, της δεισιδαιμονίας και του Πουριτανισμού και να μεταφέρουν 
την πραγματική κοινωνική και πολιτική δύναμη, από τα χέρια των ευγενών, ως 
θεματοφυλάκων των παραδόσεων, καθώς και από τα χέρια των επιστημόνων και των 
φιλοσόφων, στα χέρια των τραπεζιτών και των εμπόρων.  
    Με την υποστήριξη των Προτεσταντών Ουίγων (δηλαδή φιλελευθέρων) ευγενών, ο 
Πρίγκηψ Ουίλλιαμ της Οράγγης συγκάλεσε μια παράνομη κοινοβουλευτική σύνοδο 
στο Ουεστμίνστερ, στις 26 Δεκεμβρίου 1688, στην οποία, υπό την απειλή 
στρατιωτών, οι πολιτικοί (με μικρή πλειοψηφία, πάντως) ψήφισαν υπέρ της αλλαγής 
δυναστείας. Σε αντίθεση προς τους Ουίγους, οι περισσότεροι Τόριδες (δηλαδή 
συντηρητικοί) πολιτικοί ήταν υποστηρικτές του Ιακώβου Β’. Ο Ουίλλιαμ της 
Οράγγης κατόρθωσε έτσι να αποκτήσει το αγγλικό Στέμμα, ως Βασιλέας Ουίλλιαμ 
Γ’, αλλά υπό τον όρο ότι η γυναίκα του θα είχε ίσα δικαιώματα ως «Βασίλισσα 
Μαρία Β’» (αντί να αναγορευτεί απλά βασιλική σύζυγος) και άρα επρόκειτο για 
συμβασιλεία. Επίσης, υπεβλήθη η Χάρτα των Δικαιωμάτων του 1689, σύμφωνα με 
την οποία οι μελλοντικοί Βρετανοί μονάρχες θα μπορούσαν να βασιλεύουν μόνο μετά 
από κοινοβουλευτική συναίνεση και τα μέλη του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να έχουν 
εκλεγεί ελεύθερα. Ο λόγος για τον οποίο συνετάχθη η Πράξη του 1689 ήταν ότι, αν 
και η Βασίλισσα Μαρία ήταν αφοσιωμένη Προτεστάντης, οι Αγγλικανοί κληρικοί 
έτρεφαν ανησυχίες για την προσωπική σχέση του Ουίλλιαμ της Οράγγης με τον Πάπα 
Ιννοκέντιο ΙΑ’. 
    Για να εξασφαλιστεί η ανωτερότητα του αγγλικανικού Κοινοβουλίου επί της 
Μοναρχίας για το υπόλοιπο της βασιλείας του Ουίλλιαμ, ψηφίστηκε, το 1701, ο 
Νόμος περί Διαδοχής, σύμφωνα με τον οποίο στη Βρετανία μπορεί να βασιλεύσει 
μόνο Προτεστάντης στο θρήσκευμα. Το 1713, ο Γεώργιος, Εκλέκτορας του 
Ανοβέρου της Γερμανίας, ήρθε, μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου του 
Ουεστμίνστερ, για να στεφθεί Βασιλέας Γεώργιος Α’ της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι, 
έγινε ο πρώτος στη σειρά από τη δυναστεία των Ανοβεριανών, η οποία ακολούθησε 
εκείνες των Στιούαρτ και της Οράγγης. 
    Ο Γεώργιος Α’ προσπάθησε να εξαλείψει κάθε ιακωβίτικο στοιχείο από τον 
βρετανικό Τεκτονισμό. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ‘κάθαρσης’ του 
Τεκτονισμού, ο Τεκτονισμός στην Αγγλία απαγόρευσε οποιαδήποτε θρησκευτική ή 
πολιτική συζήτηση και αναγνώριζε ως γνήσιους μόνο τους τρεις βαθμούς του 
συμβολικού τεκτονισμού καθώς και την Τάξη της Ιερής Βασιλικής Αψίδος ως 
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ολοκλήρωση του Τρίτου Βαθμού. Οι μυημένοι στους τρεις βαθμούς του Συμβολικού 
Τεκτονισμού ασχολούνται με τη μια συμβολική οικοδομική εργασία. Λαξεύουν 
συμβολικά τον ακατέργαστο λίθο και τοποθετούν τους λαξευμένους λίθους 
συμβολικά τον έναν επάνω στον άλλο, συνδέοντάς τους με κονίαμα τη φιλία και την 
αδελφική αγάπη.  
    Υπό την Ανοβεριανή μοναρχία, ο αγγλικός «θεωρητικός» Ελευθεροτεκτονισμός, 
σταδιακά, μετατράπηκε σε μια μυητική, ηθικοπλαστική και φιλανθρωπική λέσχη 
κυρίων υπό την αίγλη του Στέμματος και έτσι παύει να αποτελεί έναν οργανισμό που 
έχει ως σκοπούς του τη μυστική διεύρυνση της συνείδησης και την προαγωγή της 
επιστήμης και της φιλοσοφίας, αλλά και την καταπολέμηση κάθε μορφής 
δεσποτισμού. Επίσης, υπό τον Αιδεσιμότατο δρα Ντεσαγκιλιέρ, ο αγγλικός 
Ελευθεροτεκτονισμός απέκτησε νέα τυπικά. Ως Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης 
Στοάς της Αγγλίας (1719-1722) και συντάκτης των Γενικών Κανονισμών των 
Συνταγμάτων του 1723, ο Αιδεσιμότατος δρ Ντεσαγκιλιέρ (ο οποίος ήταν και μέλος 
της γεωργιανής Βασιλικής Εταιρείας) εφηύρε τον μύθο του Χιράμ Αμπίφ (Hiram 
Abiff) που διδάσκεται στον βαθμό του Διδασκάλου (ο οποίος εισήχθη μετά από το 
1724) στις αγγλικές Ελευθεροτεκτονικές Στοές, ως αρχέτυπο του Αρχιτέκτονος.  
    Στο βιβλίο Γ’ Βασιλειών (7:1-21) της Παλαιάς Διαθήκης, περιγράφονται 
λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του Ναού του Σολομώντα. Εκεί διαβάζουμε 
για τον Χιράμ : «Και έστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ της 
Τύρου. Ούτος ήτο υιός γυναικός χήρας εκ φυλής Νεφθαλί, και ο πατήρ αυτού ανήρ 
Τύριος, χαλκουργός· και ήτο πλήρης τέχνης, και συνέσεως, και επιστήμης εις το να 
εργάζηται παν έργον εν χαλκώ. Και ήλθε προς τον βασιλέα Σολομώντα, και έκαμε 
πάντα τα έργα αυτού. Διότι έχυσε τους δύο στύλους χαλκίνους... Και έστησε τους δύο 
στύλους εις την στοάν του ναού· και έστησε τον στύλον τον δεξιόν, και εκάλεσε το 
όνομα αυτού Γιάκχιν· και έστησε τον στύλον τον αριστερόν, και εκάλεσε το όνομα 
αυτού Μπόαζ» (Γ’ Βασιλειών, 7:13-15, 21). Επάνω σε αυτά τα βιβλικά δεδομένα, ο 
Ντεσαγκιλιέρ κατασκεύασε τον ακόλουθο συμβολικό μύθο για να διδάσκεται στον 
τρίτο βαθμό του Συμβολικού Τεκτονισμού: τρεις Εταίροι, αντιλαμβανόμενοι ότι, ενώ 
πλησίαζε η αποπεράτωση του Ναού του Σολομώντα, εκείνοι δεν είχαν γίνει ακόμη 
κάτοχοι των μυστικών του Διδασκάλου Τέκτονος, έστησαν ενέδρα στις τρεις 
εισόδους του Ναού (Νότο, Βορρά, και Ανατολή) για να απειλήσουν τον αρχιτέκτονα 
του Ναού, τον Χιράμ Αμπίφ και να λάβουν από αυτόν βιαίως τα μυστικά του 
Διδασκάλου Τέκτονος. Όμως ο Χιράμ Αμπίφ δεν υπέκυψε στις απειλές τους και 
απάντησε ότι αυτά τα μυστικά ήταν γνωστά σε τρεις μόνο στον κόσμο –δηλαδή στον 
ίδιο, στον Σολομώντα Βασιλέα του Ισραήλ και στον Χιράμ Βασιλέα της Τύρου (ο 
οποίος είχε βοηθήσει τον Βασιλέα Σολομώντα για την ανέγερση του Ναού)– και ότι, 
χωρίς τη συγκατάθεση και τη συνεργασία των λοιπών δύο, ούτε μπορούσε ούτε ήταν 
διατεθειμένος να τα αποκαλύψει. Οι τρεις αχρείοι Εταίροι τότε, δια τριών 
κτυπημάτων (ο Εταίρος του Νότου κτύπησε με ένα βαρύ Νήμα της Στάθμης στον 
δεξιό κρόταφο, ο Εταίρος του Βορρά κτύπησε με μια Στάθμη στον αριστερό κρόταφο 
και ο Εταίρος της Ανατολής κτύπησε με Σφύρα στο μέτωπο), δολοφόνησαν τον 
Αρχιτέκτονα Χιράμ Αμπίφ. Ο Βασιλέας Σολομών διέταξε να προετοιμαστεί λαμπρή 
ταφή για τον Χιράμ Αμπίφ, η οποία έλαβε χώρα τόσο κοντά στα Άγια των Αγίων όσο 
ο Ιουδαϊκός Νόμος επέτρεπε. Στο πλαίσιο του ηθικοπλαστικού χαρακτήρα του 
αγγλικού Ελευθεροτεκτονισμού, ο Διδάσκαλος Ελευθεροτέκτων διδάσκεται ότι ο 



 

26 
 

Χιράμ Αμπίφ είναι σύμβολο και παράδειγμα ψυχικού σθένους και ακεραιότητας. 
Όμως, όποιος Ελευθεροτέκτων είναι ικανός να προχωρήσει σ’ ένα εσωτερικότερο 
επίπεδο, μπορεί να σκεφθεί ότι ο Ναός είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και ότι τον 
Αρχιτέκτονα (Διδάσκαλο) του Ναού, δηλαδή την πνευματική αρχή που οικοδομούσε 
τον Ναό, τον δολοφονούν οι τρεις Εταίροι που βρίσκουν την αντιστοιχία τους στον 
άνθρωπο στην αμάθεια, στον φανατισμό και στη φιλοδοξία. 
    Παλαιότερα αρχιτεκτονικά αρχέτυπα των Τεκτόνων ήταν ο Νώε και ο Βεσελεήλ. 
Για την Κιβωτό του Νώε, μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο βιβλίο Γένεσις 
(6:15) της Παλαιάς Διαθήκης. Για τον Βεσελεήλ, διαβάζουμε στο βιβλίο Έξοδος 
(31:1-5) της Παλαιάς Διαθήκης: «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγων, Ιδέ, 
εγώ εκάλεσα εξ ονόματος Βεσελεήλ τον υιόν του Ουρί, υιού του Ωρ, εκ της φυλής 
του Ιούδα· και ενέπλησα αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, και συνέσεως, και 
επιστήμης, και πάσης καλλιτεχνίας». Ο Βεσελεήλ κατασκεύασε την Κιβωτό της 
Διαθήκης (Έξοδος, 37:1-9). Ο τεκτονικός μύθος του Χιράμ Αμπίφ αποτελεί μια 
προσπάθεια του Ντεσαγκιλιέρ και του Άντερσον να συγχωνεύσουν τη βιβλική 
αφήγηση περί του Χιράμ Αμπίφ με τις ιστορίες των παλαιών τεκτονικών 
χειρογράφων περί του Νώε και του Βεσελεήλ, με σκοπό να προσδώσουν μια 
ξεχωριστή ταυτότητα στη Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του Ουεστμίνστερ, ειδικά 
την περίοδο που αυτή βρισκόταν σε ανταγωνισμό προς τις τεκτονικές δυνάμεις των 
Ιακωβιτών.  
    Όμως οι πολιτικές και θρησκευτικές ζυμώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αγγλία 
τον 18ο αιώνα δεν αφήνουν ήσυχη τη Μεγάλη Στοά του Λονδίνου και του 
Ουεστμίνστερ. Γύρω στο 1740, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός Ιρλανδών 
Ελευθεροτεκτόνων στο Λονδίνο, πολλοί από τους οποίους είχαν μυηθεί στον 
Ελευθεροτεκτονισμό στην Ιρλανδία. Πολλοί από εκείνους τους Ιρλανδούς Τέκτονες 
αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να εισαχθούν σε Στοές του Λονδίνου που διατελούσαν 
υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και του Ουεστμίνστερ. Ίδρυσαν 
λοιπόν στο Λονδίνο, το 1751, μια νέα Μεγάλη Στοά, ισχυριζόμενοι αφενός ότι η 
πρώτη Μεγάλη Στοά είχε προβεί σε καινοτομίες και είχε απομακρυνθεί από τα 
«αρχαία οριοθέσια» (ancient landmarks), αφετέρου ότι οι ίδιοι εργάζονται «σύμφωνα 
με τους παλαιούς θεσμούς που είχε παραχωρήσει ο Πρίγκηψ Έντουιν στην Υόρκη το 
926 μ.Χ.». Γι’ αυτό, η νέα Μεγάλη Στοά που ιδρύθηκε το 1751 έγινε γνωστή ως η 
«Μεγάλη Στοά των Αρχαίων» (Grand Lodge of the Ancients), ενώ η πρώτη Μεγάλη 
Στοά, που είχε ιδρυθεί το 1717, έγινε γνωστή ως η «Μεγάλη Στοά των Νεωτερικών» 
(Grand Lodge of the Moderns).  
    Η Μεγάλη Στοά των Αρχαίων συνδέθηκε με συνωμοτικές προσπάθειες των 
Ιακωβιτών (Jacobites) για να επαναφέρουν στον βρετανικό Θρόνο τον Ιάκωβο Β’ 
(τον εξόριστο βασιλέα της δυναστείας των Στιούαρτ). Το 1715, οι Ιακωβίτες είχαν 
πραγματοποιήσει εξέγερση στην Αγγλία υπέρ του Ιακώβου Β’ και οι τραυματικές 
αναμνήσεις των Λονδρέζων από αυτές τις πολιτικο-θρησκευτικές συγκρούσεις ήταν 
ακόμη νωπές όταν, το 1717, ιδρύθηκε η πρώτη Μεγάλη Στοά, η οποία γι’ αυτό ρητώς 
απαγόρευσε τη διεξαγωγή πολιτικών και θρησκευτικών συζητήσεων μέσα στις Στοές, 
υιοθέτησε πνεύμα θρησκευτικής ανοχής και υποστήριξε την παραμονή του 
Προτεστάντη Βασιλέα Γεωργίου Α’ στον βρετανικό Θρόνο. Η προώθηση μιας 
πολιτικής για τη θρησκευτική ανοχή και η υποστήριξη προς τον Βασιλέα Γεώργιο Α’ 
από μέρους της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και του Ουεστμίνστερ πρέπει να 
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συνέβαλαν στην απόφαση των μηχανισμών προπαγάνδας του Βατικανού να 
εκδώσουν λιβελογραφήματα εναντίον του Ελευθεροτεκτονισμού. Μάλιστα, στις 28 
Απριλίου 1738, ο Πάπας Κλήμης ΙΒ’ εξέδωσε επίσημη παπική καταδίκη του 
Ελευθεροτεκτονισμού. 
    Παρά τις διαφορές τους, οι δύο αντίπαλες Μεγάλες Στοές συνέχισαν να 
λειτουργούν χωριστά η μια από την άλλη για περίπου 63 χρόνια. Το 1809, όρισαν 
Επιτρόπους για να διαπραγματευθούν μια ισότιμη ένωση. Οι διαπραγματεύσεις 
οδηγήθηκαν σε επιτυχία κι έτσι, στις 27 Δεκεμβρίου 1813, οι δύο πρώην αντίπαλες 
Μεγάλες Στοές ενώθηκαν μεταξύ τους και ίδρυσαν την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της 
Αγγλίας (United Grand Lodge of England), της οποίας πρώτος Μέγας Διδάσκαλος 
υπήρξε ο Δούκας του Σάσεξ (ο νεώτερος υιός του Βασιλέα Γεωργίου Γ’). Η πολιτική 
του Δούκα του Σάσεξ είχε ως πρώτη προτεραιότητα τη διατήρηση της ενότητας της 
Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας υπό τον έλεγχο του βρετανικού Θρόνου και 
γι’ αυτό όρισε ότι απαγορεύονται οι θρησκευτικές και πολιτικές συζητήσεις μέσα στις 
Στοές και επίσης ότι ο αρχαίος και αυθεντικός Ελευθεροτεκτονισμός αποτελείται 
μόνο από τους βαθμούς Μαθητής, Εταίρος και Διδάσκαλος και από την Τάξη της 
Ιερής Βασιλικής Αψίδος, φροντίζοντας παράλληλα να ξαναγραφτούν τα τυπικά του 
Ελευθεροτεκτονισμού, ώστε να απαλειφθεί κάθε παλαιό στοιχείο που μπορεί να 
οδηγούσε σε μυστικιστικές, επιστημονικές και προχωρημένες φιλοσοφικές 
αναζητήσεις και, αντ’ αυτών, να κυριαρχήσουν απλές πνευματικές διδασκαλίες που 
απηχούσαν τα ήθη της ύστερης βικτωριανής Αγγλίας και εξυπηρετούσαν την 
πολιτική της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τόσο σε ό,τι αφορά στην οργάνωση της 
αστικής τάξης μέσα στη Μεγάλη Βρετανία όσο και σε ό,τι αφορά στη δημιουργία και 
διαχείριση κοινωνικών και, ειδικότρα, όποτε ήταν εφικτό, αστικών, ελίτ στις 
βρετανικές αποικίες μέσω βρετανικών ελευθεροτεκτονικών Στοών που 
λειτουργούσαν στις βρετανικές αποικίες. 
    Ο Ελευθεροτεκτονισμός που ανέπτυξε η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας 
έφερε έντονα τη σφραγίδα της Μεγάλης Στοάς των Νεωτερικών (δηλαδή της 
Μεγάλης Στοάς του 1717). Μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του γνήσιου 
αγγλοσαξονικού Ελευθεροτεκτονισμού και της μορφής του Ελευθεροτεκτονισμού 
που καθιέρωσαν οι Νεωτερικοί είχε να κάνει με τον ουσιαστικά φιλοσοφικό 
χαρακτήρα του Ελευθεροτεκτονισμού. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του γνήσιου 
αγγλοσαξονικού Ελευθεροτεκτονισμού από τη Μεγάλη Στοά των Νεωτερικών, από 
το 1717 και μετά, αυτό το ζωτικό γνώρισμα του Ελευθεροτεκτονισμού (δηλαδή ο 
φιλοσοφικός του χαρακτήρας) εξαλείφθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής φιλελεύθερης 
εκκοσμίκευσης και αστικοποίησης του Ελευθεροτεκτονισμού που εφάρμοσαν οι 
Νεωτερικοί. Γι’ αυτό, η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας αυτοπροσδιορίζεται 
απλώς ως ένα «σύστημα ηθικής» («system of morality») και ως μια «λέσχη κυρίων» 
(«gentlemen’s club») υπό την αίγλη του Στέμματος. Επίσης, ενώ ο παραδοσιακός 
Ελευθεροτεκτονισμός υποστηρίζει μεν την ελευθερία της συνειδήσεως στην 
κοινωνία, αλλά δέχεται ως μέλη του μόνο Χριστιανούς, η Μεγάλη Στοά των 
Νεωτερικών άνοιξε τις θύρες του Ελευθεροτεκτονισμού και σε μη Χριστιανούς 
(εκείνη την εποχή, οι ενδιαφερόμενοι μη Χριστιανοί που εισήλθαν στον 
Ελευθεροτεκτονισμό ήταν κυρίως μέλη της εβραϊκής ελίτ της Αγγλίας).  
    Όμως η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η 
αυθεντικότερη έκφραση του αγγλικού Ελευθεροτεκτονισμού. Σύμφωνα με τον 
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διακεκριμένο ελευθεροτέκτονα και ιστορικό του Ελευθεροτεκτονισμού Ουίλλιαμ 
Πρέστον (William Preston, 1743-1818), η πρώτη Μεγάλη Στοά Τεκτόνων στην 
Αγγλία ιδρύθηκε στην Υόρκη το 926 μ.Χ. Σύμφωνα με θρυλικές εξιστορήσεις περί 
του Τεκτονισμού της Υόρκης, ο πρώτος Μέγας Διδάσκαλος των Τεκτόνων στην 
Υόρκη ήταν ο Πρίγκηψ Έντουιν (Edwin), αδελφός του Άγγλου Βασιλέα Άθελσταν 
(Athelstan). Ο Πρίγκηψ Έντουιν της Υόρκης (10ος αιώνας), αδελφός του Άγγλου 
Βασιλέα Άθελσταν (Athelstan), ήταν προστάτης της Συντεχνίας των Τεκτόνων στην 
Υόρκη και αναφέρεται στο σύγγραμμα Gesta regum του William of Malmesbury, στο 
ιστορικό αρχείο Cartulaire de l’abbaye de S. Bertin του Αββαείου St Bertin στη 
Φλάνδρα, όπου γράφεται ότι ο Βασιλέας Άθελσταν ευχαρίστησε το εν λόγω Αββαείο 
για την ταφή του αδελφού του, Πρίγκηπα Έντουιν, ο οποίος πνίγηκε στη θάλασσα, σε 
μια καταιγίδα, ενώ προσπαθούσε να αναχωρήσει από την Αγγλία λόγω μιας 
αναταραχής (το 933 μ.Χ.)  κ.λπ. Το Milton Abbey στο Blandford Forum, στο 
Ντόρσετ της Αγγλίας, κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του Βασιλέα Άθελσταν εις 
ανάμνησιν του θανάτου του αδελφού του, Πρίγκηπα Έντουιν. Σύμφωνα με το 
σύγγραμμα Northumbrian Annals, το οποίο συντάχθηκε το 933 μ.Χ. από τον Symeon 
of Durham, ο Βασιλέας Άθελσταν είχε συνωμοτίσει και δώσει σχετική εντολή για να 
συμβεί ο πνιγμός του αδελφού του, Πρίγκηπα Έντουιν, στη θάλασσα.  
    Το 926 μ.Χ., ο Βασιλέας Άθελσταν εισήλθε στην Υόρκη της Αγγλίας και 
ανακηρύχθηκε τόσο από τον Βασιλέα των Σκώτων όσο και από τον Βασιλέα του 
Βρετανικού Βασιλείου του Στράθκλαϊντ (British Kingdom of Strathclyde) ως «ο 
πατέρας και κύριός τους» («father and lord»), σύμφωνα με τον Α. Savage, The Anglo-
Saxon Chronicles, Godalming: CLB, 1995, σελ. 119. O William Preston, το 1738, 
επεσήμανε ότι η πρώτη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας σχηματίστηκε στην Υόρκη το 926 
μ.Χ. Ο Βασιλέας Άθελσταν εξέδωσε, έναντι οικονομικού τιμήματος, μια Βασιλική 
Χάρτα προς τους Τέκτονες, η οποία τους έδιδε το δικαίωμα να συναντώνται κάθε 
χρόνο στην Υόρκη και να αυτοδιοικούνται υπό έναν Βασιλικό Μέγα Διδάσκαλαλο. 
Επίσης, ο Αιδεσιμότατος δρ Άντερσον, στο αναθεωρημένο (revised) Book of 
Constitutions της Grand Lodge of London του 1738, επισημαίνει ότι ο Πρίγκηψ 
Έντουιν συνεκάλεσε Τεκτονική Γενική Συνέλευση το 926 μ.Χ. στην Υόρκη, ενεργών 
ως Μέγας Διδάσκαλος του Τεκτονισμού. 
    Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από τη μεταρρύθμιση του Αγγλικού 
Ελευθεροτεκτονισμού από τον Άντερσον και τον Ντεσαγκιλιέρ, οπότε η Μεγάλη 
Στοά των «Νεωτερικών» άρχισε να δέχεται ως μέλη της και άνδρες των οποίων το 
θρήσκευμα δεν ήταν Χριστιανικό, ο παλαιότερος Αγγλικός Ελευθεροτεκτονισμός 
είχε έντονο Χριστιανικό χρώμα και δεχόταν ως μέλη του μόνο Χριστιανούς. Ο Άγιος 
Ντάνσταν του Καντέρμπουρι (909-988 μ.Χ.) διετέλεσε Ηγούμενος του Αββαείου του 
Glastonbury, Επίσκοπος του Worcester, Επίσκοπος του Λονδίνου και, από το 960 έως 
το 978, Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Περί το 960 μ.Χ., εγκαταστάθηκε ως 
Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς των Τεκτόνων στην Υόρκη (βλ. την 
εγκυκλοπαίδεια The Working Man’s Friend, and Family Instructor, Volume The 
Third, New Series, London: Printed and Published by John Cassel, 1853). 
Συγκεκριμένα, στην εγκυκλοπαίδεια The Working Man’s Friend, and Family 
Instructor, Volume The Third, New Series, London: Printed and Published by John 
Cassel, 1853, σελ. 343, διαβάζουμε τα ακόλουθα σχετικά με τον αγγλοσαξονικό 
Τεκτονισμό του 7ου αιώνα μ.Χ.: «Αυτήν την εποχή, ο κλήρος ασχολούνταν με τη 
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μελέτη της αρχιτεκτονικής και οι τεκτονικές στοές τους ή συνελεύσεις συνήθως 
λάμβαναν χώρα στα μοναστήρια. Το 680, ο Bennet, Ηγούμενος του Wirral, 
πρωτοεισήγαγε τον λίθο και τον πλίνθο· προηγουμένως, το κύριο [οικοδομικό] υλικό 
ήταν το ξύλο. Πολλοί από τους αρχαίους προεστούς μας κατέλαβαν την τεκτονική 
έδρα διαδοχικώς. Το 857, ο Άγιος Swithin ήταν Μέγας Διδάσκαλος· το 957, ο Άγιος 
Ντάνσταν ανέλαβε το αξίωμα». Επί μακρόν, ο  Άγιος Ντάνσταν ήταν από τους 
δημοφιλέστερους αγίους του αγγλικού λαού και φημισμένος για την ικανότητά του να 
μάχεται και να νικά εναντίον του Διαβόλου. Ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 
Τσάρλς Ντίκενς (Charles John Huffam Dickens) λέει σχετικά τα εξής: «St Dunstan, 
as the story goes,/ Once pull’d the devil by the nose/ With red-hot tongs, which made 
him roar,/ That he was heard three miles or more». Η Ανατολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Αγγλικανική Εκκλησία τιμούν τη 
μνήμη του στις 19 Μαΐου. 
    Όπως, στην Αγγλία, ιστορικώς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα ελευθεροτεκτονικά 
ρεύματα και συστήματα, έτσι συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα, η 
αγγλική ιδέα της συνένωσης διαφόρων επιμέρους Στοών υπό μια ενιαία διοικητική 
Αρχή (τη λεγόμενη «Μεγάλη Στοά») γνώρισε γρήγορα εξάπλωση σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 
    Στη Γαλλία, ο Ελευθεροτεκτονισμός αναπτύχθηκε κυρίως στη δεύτερη δεκαετία 
του 18ου αιώνα, προερχόμενος κυρίως από την Αγγλία. Επίσης, εξόριστοι Σκώτοι 
ελευθεροτέκτονες οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στη Γαλλία μετά από την αποτυχία 
των Ιακωβιτών να αποκαταστήσουν τον Ιάκωβο Β’ Στιούαρτ στον βρετανικό Θρόνο 
άσκησαν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση και οργάνωση του γαλλικού 
Ελευθεροτεκτονισμού. Περί το 1738, λειτουργούσαν ήδη στη Γαλλία τρεις αγγλικές 
Στοές οι οποίες μαζί με άλλες αποτέλεσαν τον πυρήνα για την ίδρυση της Μεγάλης 
Στοάς της Γαλλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1736.  
    Οι Γάλλοι ευγενείς, σχεδόν εξ αρχής, αγκάλιασαν την ίδρυση ελευθεροτεκτονικών 
Στοών στη Γαλλία και έδειξαν ιδιαίτερη έφεση στη δημιουργία και λειτουργία 
πολλών βαθμών επέκεινα των τριών βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού των 
Άγγλων. Το 1773, η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας υπερκεράσθηκε από τη Μεγάλη 
Ανατολή της Γαλλίας, ένα άλλο γαλλικό τεκτονικό Σώμα, το οποίο εξέφραζε την 
τάση νέοι, ανώτεροι βαθμοί, που διαμορφώθηκαν κυρίως από Γάλλους και Ιακωβίτες 
Σκώτους μετά από τη δημιουργία του Συμβολικού Τεκτονισμού, να ελέγξουν τους 
τρεις βαθμούς του Συμβολικού Τεκτονισμού. Όμως η διάδοση επιπλέον τεκτονικών 
Τύπων προκάλεσε έριδες και συγκρούσεις στον γαλλικό Συμβολικό Τεκτονισμό και, 
όταν άρχισε το ζήτημα να βγαίνει εκτός ελέγχου, ο Βασιλέας Λουδοβίκος ΙΕ’ διέταξε 
το κλείσιμο της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας το 1768. 
    Η Γαλλική Επανάσταση του 1789, σε κάποια έκταση, ανέστειλε τις τεκτονικές 
καινοτομίες των Γάλλων και οι περισσότερες γαλλικές Στοές έκλεισαν. Οι Γάλλοι 
ευγενείς, οι οποίοι έως τότε χρησιμοποιούσαν τον Ελευθεροτεκτονισμό ως ένα 
εκλεκτό χόμπυ τους, είχαν πλέον ηττηθεί από τις επαναστατικές δυνάμεις. Η 
ουσιαστική αναζωογόνηση του γαλλικού Ελευθεροτεκτονισμού έλαβε χώρα ως 
συνέπεια της ανόδου στην εξουσία του Μέγα Ναπολέοντος, χωρίς πλέον τις εξάρσεις 
και τον στόμφο των ευγενών Τεκτόνων της προεπαναστατικής Γαλλίας. Ο Μέγας 
Ναπολέων υποστήριξε προσωπικά τον Ελευθεροτεκτονισμό και, ακολουθώντας το 
παράδειγμα των Άγγλων, τον χρησιμοποίησε επίσης για τη δημιουργία Στοών που θα 
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συνέβαλλαν τόσο στην εμπέδωση και ευστάθεια του καθεστώτος του εντός της 
Γαλλίας όσο και στη δημιουργία πιστών στον ίδιο και το καθεστώς του τοπικών ελίτ 
σε γαλλικές αποικίες και σε διάφορες χώρες που ανήκαν στη γαλλική σφαίρα 
επιρροής.  
    Μετά από την πτώση του Μέγα Ναπολέοντα, ριζοσπαστικές τάσεις εξαπλώθηκαν 
στον γαλλικό Τεκτονισμό, μεγάλο τμήμα του οποίου υιοθέτησε μια 
αντικληρικαλιστική στάση, θέτοντας τις βάσεις για της σύγκρουσης της Μεγάλης 
Ανατολής της Γαλλίας με το Βατικανό, ενώ επίσης πολλοί Γάλλοι Τέκτονες εκείνης 
της περιόδου υιοθέτησαν ριζοσπαστικές τάσεις είτε του αστικού φιλελευθερισμού 
είτε του σοσιαλισμού. Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας (Grand Orient de France) 
ιδρύθηκε το 1773, προερχομένη από την προγενέστερη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, 
την οποία απερρόφησε το 1799. Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, ουσιαστικά, είναι 
ένα Ύπατο Συμβούλιου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου το οποίο 
ασκεί διοίκηση τόσο επί των τριών βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού όσο και επί 
των υπολοίπων τριάντα επιγενομένων βαθμών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου 
Σκωτικού Τύπου. Το 1877, η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας απάλειψε από τον 
κανονισμό λειτουργίας της την υποχρέωση του υποψηφίου Τέκτονος να διακηρύξει 
την πίστη του στην ύπαρξη του Μ.Α.Τ.Σ. και συν τω χρόνω επέτρεψε τη διενέργεια 
πολιτικών και θρησκευτικών (για την ακρίβεια θρησκειολογικών) συζητήσεων εντός 
των Στοών που ανήκουν στη δικαιοδοσία της. Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας 
αμέσως καταδίκασε τις προαναφερθείσες καινοτομίες της Μεγάλης Ανατολής της 
Γαλλίας και διέκοψε κάθε τεκτονική σχέση μαζί της· το ίδιο έπραξαν και οι λοιπές 
Μεγάλες Στοές που υιοθετούν την αντίληψη της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας περί «κανονικού Τεκτονισμού». Στη Γαλλία, η αντίληψη της Ηνωμένης 
Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας περί «κανονικού Τεκτονισμού» υιοθετήθηκε και 
εκφράστηκε επισήμως από κάποιες τοπικές γαλλικές Στοές οι οποίες συνθέτουν τη 
λεγομένη Εθνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1913, λαμβάνοντας 
διακριτικά σημαντική στήριξη και βοήθεια από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της 
Αγγλίας. Ωστόσο, η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας συνέχισε να αποτελεί την 
ισχυρότερη γαλλική τεκτονική δύναμη και να εκφράζει την κρατούσα κουλτούρα του 
καθεστώτος της μετεπαναστατικής Γαλλίας.  
    Στη Γερμανία, ο Ελευθεροτεκτονισμός έφθασε κατά το πρώτο ήμισυ του 18ου 
αιώνα, προερχόμενος από την Αγγλία και τη Γαλλία. Η πρώτη καταγεγραμμένη Στοά 
στη Γερμανία ιδρύθηκε το 1737 στο Αμβούργο και σε αυτήν μυήθηκε ο 
Αυτοκράτορας Μέγας Φρειδερίκος. Ακολούθησε η ίδρυση πολλών άλλων Στοών οι 
οποίες διέθεταν χάρτες λειτουργίας από το Λονδίνο. Στη Γερμανία, συν τω χρόνω, 
διαμορφώθηκε ένας σημαντικός νέος τεκτονικός Τύπος γνωστός ως ο Τύπος της 
Αυστηράς Τηρήσεως, επικεντρωμένος σε ένα μυθολογικό πλαίσιο στο οποίο 
πρωταγωνιστούν οι Ναΐτες Ιππότες. Ο δημιουργός του Τύπου της Αυστηράς 
Τηρήσεως ήταν ο Βαρώνος φον Χουντ (Baron von Hund und Altengrotkau). Αυτός ο 
Τύπος κυριάρχησε στον γερμανικό Τεκτονισμό κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου 
αιώνα.  
    Μέχρι το 1930, στη Γερμανία, λειτουργούσαν οι ακόλουθες ένδεκα Μεγάλες 
Στοές: (1) Μεγάλη Μητρική Στοά των Τριών Σφαιρών (1740), (2) Μεγάλη Στοά της 
Πρωσίας (1760), (3) Εθνική Μεγάλη Στοά των Γερμανών Τεκτόνων, στο Βερολίνο 
(1770), (4) Μεγάλη Στοά του Αμβούργου (1743), (5) Μεγάλη Στοά του Ηλίου, στη 
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βόρεια Βαυαρία (1741), (6) Μητρική Μεγάλη Στοά της Εκλεκτής Ενώσεως, στη 
Φρανκφούρτη (1742), (7) Εθνική Μεγάλη Στοά της Σαξονίας, στη Δρέσδη (1811), (8) 
Μεγάλη Στοά Ομόνοια, στην Έσση (1846), (9) Μεγάλη Στοά «Άλυσος της 
Γερμανικής Αδελφότητας», στη Λειψία (1924), (10) Μεγάλη Στοά 
«Freimaurerbund», στο Αμβούργο (1907) και (11) Συμβολική Μεγάλη Στοά, στο 
Βερολίνο (1930). Οι πρώτες τρεις από τις προαναφερθείσες ένδεκα Στοές είχαν έδρα 
στο Βερολίνο, ονομάσθηκαν από κοινού «Παλαιές Πρωσικές Στοές», απολάμβαναν 
της υψηλής προστασίας των Πρώσων βασιλέων και δέχονταν ως μέλη μόνο άνδρες 
Χριστιανούς. Αυτήν την τεκτονική κουλτούρα διατήρησε ο λεγόμενος Σουηδικός 
Τύπος, που είναι ο κυρίαρχος τεκτονικός Τύπος στις σκανδιναβικές χώρες και, ειδικά 
στη Σουηδία, διατελεί κατά άμεσο τρόπο υπό την αιγίδα του σουηδικού Θρόνου. Οι 
Μεγάλες Στοές υπ’ αριθμόν 4 έως και 9 του προηγουμένου καταλόγου των ένδεκα 
γερμανικών Μεγάλων Στοών δέχονταν ως μέλη άνδρες οποιασδήποτε μονοθεϊστικής 
θρησκείας και είναι γνωστές ως «Ανθρωπιστικές Στοές». Οι δύο τελευταίες Μεγάλες 
Στοές του προηγουμένου καταλόγου των ένδεκα γερμανικών Μεγάλων Στοών δεν 
αναγνωρίζονταν από τις υπόλοιπες εννέα διότι δεν είχαν εναρμονιστεί με τους 
κανόνες των υπολοίπων.  
    Η άνοδος των Ναζί στην εξουσία, το 1933, οδήγησε στη σταδιακή διάλυση του 
γερμανικού Ελευθεροτεκτονισμού, ο οποίος παρέμεινε επισήμως υπό απαγόρευση 
μέχρι το 1945.  
    Το 1949, αντιπρόσωποι 151 γερμανικών Στοών συναντήθηκαν στη Φρανκφούρτη 
και ίδρυσαν την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά των Γερμανών Ελευθεροτεκτόνων. Όμως η 
πλήρης ενότητα δεν επιτεύχθηκε διότι πρώην μέλη της πάλαι ποτέ Εθνικής Μεγάλης 
Στοάς του Βερολίνου (υπ’ αριθμόν 3 στον προαναφερθέντα κατάλογο των ένδεκα 
προπολεμικών γερμανικών Μεγάλων Στοών) επέμειναν στη χρήση του Σουηδικού 
Τύπου και ιδιαίτερων, δικών τους διοικητικών παραδόσεων. Έτσι, οι Στοές που 
ακολουθούσαν τον Σουηδικό Τύπο δημιούργησαν τη Μεγάλη Στοά του Τάγματος 
των Ελευθεροτεκτόνων (ΜΣΤΕ). Το 1958, νέες διαπραγματεύσεις οδήγησαν στην 
ίδρυση ενός γερμανικού τεκτονικού θεσμού που ονομάζεται Ηνωμένες Μεγάλες 
Στοές της Γερμανίας: ο πληθυντικός αριθμός έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι 264 Στοές 
της Μεγάλης Στοάς της Γερμανίας των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων 
Τεκτόνων και 82 Στοές της ΜΣΤΕ μεταβίβασαν κυριαρχικά δικαιώματά τους στον 
θεσμό που ονομάστηκε Ηνωμένες Μεγάλες Στοές της Γερμανίας, αλλά αυτά τα δύο 
ιδρυτικά Μεγάλα Σώματα διατήρησαν τις ιδιαίτερες υποστάσεις τους ως Επαρχιακές 
Μεγάλες Στοές. Επίσης, δημιουργήθηκε μια Γερουσία για τις Ηνωμένες Μεγάλες 
Στοές και κάθε μέλος της έχει πέντε αντιπροσώπους σε αυτήν. Στη συνέχεια, στις 
Ηνωμένες Μεγάλες Στοές, προσχώρησαν η αφυπνισθείσα Μεγάλη Μητρική Στοά 
των Τριών Σφαιρών καθώς και οι αγγλόφωνες αμερικανοκαναδικές Μεγάλες Στοές 
της Γερμανίας, δηλαδή η λεγόμενη Μεγάλη Στοά και η λεγόμενη Μεγάλη Στοά των 
Βρετανών Ελευθεροτεκτόνων (το 1970, αποφασίστηκε ότι κάθε Μεγάλη Στοά μέλος 
των Ηνωμένων Μεγάλων Στοών της Γερμανίας θα έχει δύο αντιπροσώπους στην εν 
λόγω Γερουσία, με εξαίρεση τη Μεγάλη Μητρική Στοά των Τριών Σφαιρών, η οποία 
θα έχει έναν). 
    Στην Ιταλία, ο Ελευθεροτεκτονισμός έφθασε στη δεκαετία του 1730 κυρίως από 
την Αγγλία και τη Γαλλία. Μια λεγόμενη Εθνική Μεγάλη Στοά Zelo ιδρύθηκε στη 
Νάπολη το 1764, αλλά έκλεισε με βασιλικό διάταγμα το 1775. Η πρώτη Μεγάλη 
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Ανατολή της Ιταλίας φαίνεται ότι ιδρύθηκε περί το 1784 υπό την επιρροή της 
Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας, αλλά ο βίος της ήταν δύσκολος και βραχύς. Την ίδια 
περίοδο, στην Ιταλία, δημιουργήθηκαν διάφορα αδύναμα και βραχύβια τεκτονικά 
Μεγάλα Σώματα με διάφορες ονομασίες στο Τορίνο, στη Νάπολη, στη Ρώμη και στη 
Σαρδηνία.  
    Μια νέα Μεγάλη Ανατολή ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1805 και από εκείνην έλκει 
την καταγωγή της η σύγχρονη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας. Εκείνο το Σώμα έκλεισε 
το 1814. Τότε, έφθασε στην Ιταλία ο Σκωτικός Τύπος από τη Γαλλία και 
δημιουργήθηκε ένα ιταλικό Ύπατο Συμβούλιο του Σκωτικού Τύπου το 1809. Το 
1861, στην Ιταλία, υπήρχαν τρεις Μεγάλες Ανατολές της Ιταλίας, συγκεκριμένα: στη 
Νάπολη, το Τορίνο και το Παλέρμο. Εκείνα τα τρία Μεγάλα Σώματα ενώθηκαν 
προσωρινά το 1867 από τον Τζουζέπε Γκαριμπάλντι (Giuseppe Garibaldi), τον 
«πατέρα» της νεώτερης Ιταλίας και μάλλον τον πιο φημισμένο Τέκτονα της χώρας. 
Αυτό επετεύχθη σε μια συνάντηση όλων των Στοών της Ιταλίας από την οποία 
συνάντηση προήλθε η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας για τη διακυβέρνηση του 
ιταλικού Συμβολικού Τεκτονισμού (βαθμοί 1 έως και 3) και ένα Ύπατο Συμβούλιου 
του Σκωτικού Τύπου για τη διακυβέρνηση των βαθμών 4 έως και 33. Αυτά τα δύο 
όργανα εξέφραζαν την εθνοαστική ιδεολογία του Γκαριμπάλντι, ήταν εναρμονισμένα 
με τη στρατηγική του ενιαίου πλέον Ιταλικού Κράτους και γνώρισαν μια σχετική 
επιτυχία μέχρι το 1925, όταν όλες οι Στοές διαλύθηκαν από το φασιστικό καθεστώς 
του Μουσολίνι.  
    Η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας επαναλειτούργησε το 1945, αλλά υπέστη 
σχίσματα το 1947 και το 1951. Γενικά, μεταπολεμικά, ο ιταλικός Τεκτονισμός ήταν 
διχασμένος μεταξύ του τεκτονικού συστήματος της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της 
Αγγλίας (που αυτοαποκαλείται «κανονικός Τεκτονισμός») και του τεκτονικού 
συστήματος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Τελικώς, η Μεγάλη Ανατολή της 
Ιταλίας ακολούθησε τη «γραμμή» της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας, η 
οποία, με τη σειρά της, αναγνώρισε τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας το 1972.  
    Μετά από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο του Ψυχρού 
Πολέμου και της οικοδόμησης ευρωατλαντικών θεσμών, πολλές Στοές 
χρησιμοποιήθηκαν από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς ως κοινωνικά δίκτυα για τη 
διαχείριση της μέσης κοινωνικής τάξης και γενικότερα για την άσκηση ψυχολογικών 
και πολιτικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο λ.χ., στη δεκαετία του 1970, μια 
ελιτιστική ιταλική Στοά, η «Propaganda 2», γνωστή και ως P2, συμμετείχε σε 
παρακρατικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των μυστικών 
υπηρεσιών των ΗΠΑ στην Ιταλία, με σκοπό την αποσταθεροποίηση και χειραγώγηση 
του τότε ιταλικού πολιτικού συστήματος. Η αποκάλυψη του ρόλου και των 
δραστηριοτήτων της P2 στην ιταλική πολιτική και οικονομική ζωή αμαύρωσε την 
εικόνα του ιταλικού Τεκτονισμού και γενικότερα προκάλεσε αρνητική δημοσιότητα 
σε βάρος του Ελευθεροτεκτονισμού καθαυτού.  
    Μετά από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ και ειδικότερα το 
ΝΑΤΟ οργάνωσαν στη Δυτική Ευρώπη ένα μυστικό και χωρίς επίσημη 
νομιμοποίηση παρακρατικό, αντικομμουνιστικό δίκτυο «αποσταθεροποιητικής 
δραστηριότητας» γνωστό με την κωδική ονομασία «Stay Behind». Το δίκτυο έδρασε 
σε διάφορες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και γενικότερα του «Δυτικού Μπλοκ» με 
διαφορετική ονομασία και μέσω διαφορετικών φορέων στην καθεμιά: ως «Gladio» 
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(Ξίφος) στην Ιταλία, ως «Κόκκινη Προβιά» και ως «Λόχος Ορεινών Καταδρομών» 
(ΛΟΚ) στην Ελλάδα, ως «Operation Stay Behind» και ως «Auxiliary Units» 
(Βοηθητικές Μονάδες) στη Μεγάλη Βρετανία, ως «O&I» στην Ολλανδία, ως «Plan 
Bleu», ως «La Rose des Vents» και ως «Arc-en-ciel» στη Γαλλία, ως «S.D.R.A.VIII» 
και ως «S.T.C./Mob.» στο Βέλγιο, ως «ROC» στη Νορβηγία, ως «Nihtilä-Haahti 
plan» στη Φινλανδία, ως «Arla gryning» και ως «Informationsbyrån» στη Σουηδία, 
ως «Absalon» στη Δανία, ως «OWSGV» στην Αυστρία, ως «Project-26» (Σχέδιο-26) 
στην Ελβετία, ως «Ergenekon» στην Τουρκία και ως «Regional Force Surveillance 
Units» στην Αυστραλία. 
    Το 2000, στην Ιταλική Βουλή, μια αναφορά κοινοβουλευτικής επιτροπής του 
«Gruppo Democratici di Sinistra l’ Ulivo» (του περιβόητου Συνασπισμού της Ελιάς 
με πρόεδρο τον Ρομάνο Πρόντι) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η «στρατηγική της 
έντασης» (μέσω φασιστικών οργανώσεων και ακροδεξιάς τρομοκρατίας) είχε 
υποστηριχθεί από τις ΗΠΑ «για να αποκλείσουν το PCI [Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ιταλίας] και σε κάποιον βαθμό και το PSI [Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας] από το να 
κατακτήσουν την εκτελεστική εξουσία στη χώρα». Επίσης, το 2000, σε έκθεσή της, η 
ιταλική Γερουσία συμπέρανε ότι «εκείνες οι σφαγές, εκείνες οι βόμβες, εκείνες οι 
στρατιωτικές ενέργειες είχαν οργανωθεί ή προωθηθεί ή υποστηριχθεί από ανθρώπους 
που βρίσκονταν μέσα στους θεσμούς του ιταλικού κράτους και, όπως έχει 
ανακαλυφθεί πιο πρόσφατα, από ανθρώπους συνδεδεμένους με τις μυστικές 
υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών». 
    Στις 3 Ιουλίου 1981, αποκαλύφθηκε και δημοσιεύθηκε το απόρρητο ντοκουμέντο 
με τίτλο Εγχειρίδιο για τις Μυστικές Υπηρεσίες, το οποίο συντάχθηκε το 1970 από τον 
αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου των ΗΠΑ και στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«Αν οι φιλικές [προς τις ΗΠΑ] κυβερνήσεις δείχνουν αδυναμία ή ανικανότητα 
μπροστά στην κομμουνιστική εξέγερση», τότε τίθεται σε λειτουργία το πρόγραμμα 
«σταθεροποίησης», που περιλαμβάνει «διείσδυση ειδικών πρακτόρων» σε ομάδες, οι 
οποίες «υπό τον έλεγχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αρχίζουν βίαιες και 
άλλες πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση ακροαριστερών οργανώσεων μπορεί 
να οδηγήσει στον ζητούμενο στόχο». Επίσης, στις 29 Σεπτεμβρίου 1978, στο 
περιοδικό L’ Europeo, o Ουίλλιαμ Γιάρμποροου (William Yarborough), στρατηγός 
τριών αστέρων της CIA, δήλωσε: «Η λεγόμενη τυφλή τρομοκρατία είναι μια τακτική 
επεξεργασμένη από τη CΙΑ, σε συνεργασία με διαφόρους ατλαντικούς οργανισμούς. 
Η τακτική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως ως βασικό στοιχείο για διάφορα 
προγράμματα, που έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τις κυβερνήσεις και να 
πείσουν τον πληθυσμό να συμφωνήσει με την εγκαθίδρυση ισχυρού αστυνομικού 
κράτους». 
    Η «σφαγή της Μπολόνια» –όπως έμεινε στην ιστορία η βομβιστική επίθεση που 
πραγματοποιήθηκε στον Κεντρικό Σταθμό της Μπολόνια στις 2 Αυγούστου 1980 και 
προκάλεσε 85 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες– είναι μια από τις 
υποθέσεις που προσέφεραν ορισμένα από τα πιο αδιάσειστα στοιχεία για την 
παρακρατική δραστηριότητα ακροδεξιών/φασιστών τρομοκρατών στο πλαίσιο της 
οργάνωσης Gladio. Σύμφωνα με την ιταλική κοινοβουλευτική επιτροπή για την 
τρομοκρατία, η βόμβα που χρησιμοποιήθηκε στη σφαγή της Μπολόνια προέρχεται 
από το οπλοστάσιο της Gladio (βλ. σχετική ανάλυση και ρεπορτάζ στην εφημερίδα 
The Guardian, 16 Ιανουαρίου 1991). Τον Νοέμβριο του 1995, δύο σημαντικοί 
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φασίστες τρομοκράτες, ο Βαλέριο Φιοραβάντι (Valerio Fioravanti) και η 
Φραντσέσκα Μάμπρο (Francesca Mambro) –μέλη της φασιστικής οργάνωσης 
«Ένοπλοι Επαναστατικοί Πυρήνες» (Nuclei Armati Revoluzionari, NAR)– 
καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη επειδή κρίθηκαν ένοχοι για τη σφαγή που έγινε 
στη Μπολόνια το 1980. 
    Η φασιστική οργάνωση «Ένοπλοι Επαναστατικοί Πυρήνες» δρούσε σε συνεργασία 
με την οργάνωση «Banda della Magliana» (δηλαδή η Μπάντα της γειτονιάς Μαλιάνα, 
από την οποία προέρχονταν τα περισσότερα ιδρυτικά μέλη της). Η οργάνωση «Banda 
della Magliana» ήταν μια συμμορία με στενούς δεσμούς με τη Μαφία και είχε 
ανάμειξη σε πολλά πολιτικά γεγονότα που αφορούσαν στη «στρατηγική της έντασης» 
που ακολουθούσαν οι ΝΑΤΟϊκοί παρακρατικοί ακροδεξιοί/φασιστικοί παράγοντες 
της Gladio, π.χ. είχε ανάμειξη στην υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας, το 1978, 
του Ιταλού πρωθυπουργού Άλντο Μόρο  (Aldo Romeo Luigi Moro), στη δολοφονία, 
το 1979, του Ιταλού ερευνητικού δημοσιογράφου Μίνο Πεκορέλι (Mino Pecorelli), 
καθώς και στη δολοφονία, το 1982, του λεγομένου «τραπεζίτη του Θεού» Ρομπέρτο 
Κάλβι (Roberto Calvi).  
    Ο Κάλβι ήταν ο πρόεδρος της τράπεζας Banco Ambrosiano και δρούσε ως 
σύνδεσμος μεταξύ της αυτόνομης φασιστικής ελευθεροτεκτονικής Στοάς P2 και του 
Βατικανού. Ο Λίτσιο Τζέλι (Licio Gelli) –ο οποίος ήταν ο «Σεβάσμιος Διδάσκαλος», 
δηλαδή ο πρόεδρος, της Στοάς P2– κατηγορήθηκε από την ιταλική Δικαιοσύνη ότι 
ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία του Κάλβι, με το σκεπτικό ότι ο Τζέλι θεωρούσε 
τον Κάλβι υπεύθυνο κατάχρησης χρημάτων που ανήκαν στο κύκλωμα της Στοάς P2 
και στη Μαφία και επειδή ο Τζέλι ήθελε να εξασφαλίσει ότι ο Κάλβι δεν θα εκβίαζε 
μέλη της Στοάς P2 και του «Ινστιτούτου Θρησκευτικών Έργων» του Βατικανού, των 
οποίων ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος και τραπεζίτης. Τελικά, το 
κατηγορητήριο σε βάρος του Τζέλι για τη δολοφονία του Κάλβι δεν μπόρεσε να 
στηριχθεί, και ο Τζέλι απηλλάγη των κατηγοριών. Η δράση του Τζέλι είχε βαθύ 
πολιτικό παρασκήνιο, εφόσον, από πολλές πηγές, αναφέρεται ότι διαχειριζόταν, για 
λογαριασμό του Βατικανού, πρόγραμμα μυστικής χρηματοδότησης της φιλοδυτικής 
πολωνικής συνδικαλιστικής οργάνωσης «Αλληλεγγύη» του Λεχ Βαλέσα (Lech 
Walesa). Η οργάνωση «Αλληλεγγύη» ήταν η πρώτη μη-κομμουνιστική πολιτική 
παράταξη-συνδικαλιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε σε χώρα-μέλος του 
Συμφώνου της Βαρσοβίας και άρα η δράση του Τζέλι είχε πολύ μεγάλη σημασία για 
το Δυτικό Μπλοκ. Εξ ου και η πολύ ισχυρή πολιτική και νομική προστασία την οποία 
απολάμβανε ο Τζέλι από παράγοντες των ιταλικών και των αμερικανικών μυστικών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, ο Τζέλι, ως μέλος του παρακρατικού δικτύου Gladio, καθώς και 
δύο αξιωματικοί των ιταλικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών (SISMI), κρίθηκαν 
ένοχοι για παραπλάνηση των ιταλικών αστυνομικών και δικαστικών Αρχών κατά τη 
διερεύνηση της «σφαγής της Μπολόνια». 
    Από την άλλη πλευρά, σε αντιδιαστολή τόσο προς την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της 
Αγγλίας όσο και προς τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας, αλλά και σε αντίθεση προς 
την προσπάθεια παραγόντων των ευρωατλαντικών ελίτ να εντάξουν τον 
Ελευθεροτεκτονισμό μέσα στο δίκτυο ΝΑΤΟϊκών παρακρατικών και 
προπαγανδιστικών οργανώσεων, ο Γάλλος ελευθεροτέκτων και διανοούμενος Ρενέ 
Γκενόν (René Guénon, 1886-1951) προσέγγισε και ανέδειξε τον Ελευθεροτεκτονισμό 
ως ένα παραδοσιοκρατικό σύστημα το οποίο τονίζει την πνευματική ελευθερία του 
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ανθρώπου, σε αντιδιαστολή προς τις τάσεις της Δυτικής νεωτερικότητας να 
υποβιβάζει την ανθρώπινη νόηση σε μέσο με το οποίο απλώς και μόνο ο άνθρωπος 
επεμβαίνει επί της ύλης και τη μετασχηματίζει χάριν πρακτικών σκοπών και να 
περιορίζει τη σημασία της επιστήμης σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες της 
βιομηχανίας. Τουναντίον, στο πλαίσιο της παραδοσιοκρατικής κατανόησης του 
Ελευθεροτεκτονισμού, ο σκοπός του Ελευθεροτεκτονισμού είναι να βοηθήσει τον 
άνθρωπο να κατανοήσει τη νόηση ως την ένωση του ανθρώπου με το απόλυτο Αγαθό 
και να κατανοήσει την επιστήμη με όρους πραγματικής αληθείας και σημασίας των 
πραγμάτων. Ο Γκενόν υπήρξε ο ιδρυτής της Στοάς «La Grande Triade» (Η Μεγάλη 
Τριάδα), η οποία συνέχισε να λειτουργεί μετά από τον θάνατό του αποτελούσα μέλος 
της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας (Grande Loge de France), η οποία είναι ένας τρίτος 
γαλλικός ελευθεροτεκτονικός πόλος, ανεξάρτητος και από την Εθνική Μεγάλη Στοά 
της Γαλλίας (η οποία κυριαρχείται από τον αγγλοαμερικανικό παράγοντα) και από τη 
Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας. 

 

 
Νωεΐτες 
    Στην Τεκτονική Εγκυκλοπαίδεια του Μακέι (MacΚey), διαβάζουμε ότι οι 
θεωρητικοί Ελευθεροτέκτονες ονομάζονταν και Νωεΐτες (Noachidae), ακριβώς λόγω 
της συμβολικής σχέσης τους με τον Νώε. Ο Μακέι αναφέρει ότι ο όρος Νωεΐτες 
σημαίνει απόγονοι του Νώε και είναι το όνομα που αποδιδόταν στους 
Ελευθεροτέκτονες με βάση τη θεωρία ότι ο Νώε ήταν ο πάτρων και θεμελιωτής του 
τεκτονικού συστήματος. Επίσης, ο Μακέι επισημαίνει ότι ο Άντερσον χρησιμοποίησε 
τον όρο Νωεΐτες στο δεύτερο Βιβλίο των Συνταγμάτων που συνέγραψε το 1738. 
Συγκεκριμένα, στο Σύνταγμα που έγραψε ο Άντερσον το 1738, διαβάζουμε: «Ο 
Τέκτων είναι υποχρεωμένος...να τηρεί τον ηθικό νόμο ως αληθινός Νωεΐτης». 
    Το παλαιότερο γραπτό τεκτονικό μνημείο σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το 
Χειρόγραφο Ρέτζιους (Regius MS), το οποίο χρονολογείται στο 1390 και το οποίο 
περιλαμβάνει μια αναφορά στον Νώε. Το επόμενο παλαιότερο τεκτονικό γραπτό 
μνημείο είναι το Χειρόγραφο Κουκ (Cooke MS), το οποίο χρονολογείται περίπου στο 
1410 και επίσης αναφέρει τον Νώε, αλλά έχει περισσότερους θρύλους να αφηγηθεί 
σχετικά με την οικογένεια του Νώε. Επίσης, μεταξύ του 13ου και του 16ου αιώνα 
μ.Χ., διάφορες συντεχνίες στην Αγγλία παρουσίαζαν ορισμένα μυστηριώδη θεατρικά 
έργα. Κατά την παράδοση, μια συγκεκριμένη συντεχνία παρουσίαζε το ίδιο θεατρικό 
έργο σε ετήσια βάση. Τουλάχιστον οκτώ από αυτά τα θεατρικά έργα αφορούσαν στον 
Νώε και την Κιβωτό του και όλα παρουσιάζονταν σε ετήσια βάση στην ίδια πόλη για 
πολλά χρόνια (βλ. B. E. Jones, Freemasons’ Guide and Compendium, New and 
Revised Edition, Kent: Eric Dobby, Publishing Ltd, 1994 και A. G. MacKey, 
Encyclopedia of Freemasonry, τόμοι 1 & 2, 1914-1916). 
    «Νώε» σημαίνει ανακούφιση. Ο Λάμεχ, πατέρας του Νώε, τον ονόμασε έτσι 
προφητεύοντας τα εξής: «ούτος θέλει ανακουφίσει ημάς από του έργου ημών και από 
του μόχθου των χειρών ημών, εξ αιτίας της γης την οποίαν κατηράσθη ο Κύριος» 
(Γένεσις 5:29). Ο Νώε έσωσε το ανθρώπινο γένος, αλλά και κάθε ζωντανό ον, καθώς 



 

36 
 

και τις τέχνες και επιστήμες, από την κατάρα του κατακλυσμού. Εξ ου και, στα 
αρχαία τεκτονικά κείμενα, είναι ο αρχέτυπος του αληθινού Τέκτονα.  
    Τα τρία παιδιά του Νώε είναι τα εξής: ο Σημ, ο γενάρχης των Εβραίων, προπάτωρ 
του Αβραάμ (Α’ Παραλειπομένων 1:17-27)· ο Χαμ, πατήρ του Χαναάν και του 
Μισραΐμ (Γένεσις 10:6, Α’ Παραλειπομένων 1:8) «εξ ούπερ τα Αιγυπτίων και 
Βαβυλωνίων και Περσών επλήθυνε φύλα» (Κλήμεντος Ομιλία Θ’ ΙΙΙ)· και ο Ιάφεθ, ο 
οποίος είναι πατήρ του Ιωυάν «και υιοί Ιωυάν Ελισά και Θαρσίς, Κίτιοι, Ρόδιοι» 
(Γένεσις 10:4), δηλαδή ο Ιάφεθ ήταν πατήρ του Ίωνος και άρα γενάρχης των 
Ελλήνων, ταυτίζοντας έτσι τον Ιάφεθ με τον Ιαπετό της ελληνικής μυθολογίας. Σε 
συμβολικό επίπεδο, ισχύουν οι ακόλουθες αντιστοιχίες: οι Εβραίοι, δηλαδή οι 
απόγονοι του Σημ, αντιστοιχούν στην έννοια της προφητικής και χαρισματικής 
θρησκείας· οι Αιγύπτιοι, απόγονοι του Χαμ, αντιστοιχούν στην έννοια της 
παράδοσης, την οποία εξέθεσε ο Αιγύπτιος ιερέας που συνομίλησε με τον Αθηναίο 
φιλόσοφο και νομοθέτη Σόλωνα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Πλάτων 
στο βιβλίο του Τίμαιος· οι Άραβες, επίσης απόγονοι του Χαμ, αντιστοιχούν στην 
έννοια της πρακτικής, οικονομικής εφαρμογής της γνώσης και της τεχνολογίας, όπως 
αναδεικνύεται μέσα από το σύγγραμμα με τίτλο Muqaddimah του Άραβα ιστορικού 
και οικονομολόγου Ιμπν Χαλντούν (Ibn Khaldun, 1332-1406)· οι Έλληνες, δηλαδή οι 
απόγονοι του Ιάφεθ, αντιστοιχούν στην έννοια της φιλοσοφίας και της φιλοσοφικής 
θεολογίας. Συνεπώς, σε συμβολικό επίπεδο, ο αληθής Νωεΐτης είναι ένα πρόσωπο, ή 
ένας πολιτισμός, που συνθέτει τις προαναφερθείσες τέσσερεις έννοιες, δηλαδή την 
προφητική και χαρισματική θρησκεία, την παράδοση, την τεχνολογία και τη 
φιλοσοφία.  
 
Βρετανο-ϊσραηλινή μυθολογία, ‘αποκρυφιστικός πόλεμος’ και γεωπολιτική 
    Σε αντιδιαστολή προς την προαναφερθείσα Νωεϊτική μυθολογία, η οποία 
καλλιεργεί και προωθεί, μια υψηλή πνευματικότητα βασισμένη στους αρχαίους 
πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, τον 19ο αιώνα, η βρετανική μοναρχία και η 
κυβέρνησή της –έχοντας θέσει την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας υπό τον 
έλεγχό τους, ήδη από την ίδυσή της το 1813– διέστρεψαν την προαναφερθείσα 
Νωεϊτική μυθολογία και δημιούργησαν μια ιμπεριαλιστική βρετανο-ϊσραηλινή 
μυθολογία την οποία προώθησαν μέσω αγγλικών ελευθεροτεκτονικών Στοών, μέσω 
Πεντηκοστιανών εκκλησιαστικών δικτύων (όπως λ.χ. η Bible-Pattern Church 
Fellowship) και μέσω εθνικιστών και ευφάνταστων «πυραμιδολόγων» (όπως λ.χ. ο 
Herbert Aldersmith). Σύμφωνα με αυτήν τη βρετανο-ϊσραηλινή μυθολογία, οι αρχαίοι 
Ισραηλίτες εγκατέλειψαν την Παλαιστίνη και εγκαταστάθηκαν στα Βρετανικά Νησιά, 
καθιστώντας έτσι τη Μεγάλη Βρετανία τον «περιούσιο λαό» του Θεού, ενώ, 
σύμφωνα με την ίδια βρετανο-ϊσραηλινή μυθολογία, η Γερμανία, η οποία τότε ήταν ο 
κύριος αντίπαλος της βρετανικής πολιτικής ελευθέρου εμπορίου, προερχόταν από 
τους αρχαίους Ασσυρίους και η Ρωσία, η οποία τότε ήταν ο κύριος γεωπολιτικός 
ανταγωνιστής της Μεγάλης Βρετανίας, ταυτιζόταν με τον Γωγ, τον αρχηγό της γης 
του Μαγώγ, ο οποίος αναφέρεται στο βιβλίο Ιεζεκιήλ (κεφ. 38 και 39) της Παλαιάς 
Διαθήκης (βλ. C. Garnier, Israel in Britain, Robert Banks & Son, 1890· Rev. W. H. 
Poole, Anglo-Israel, Toronto: Bengough Bros, 1879). Βεβαίως, όπως έχει αποδείξει ο 
Βρετανός ιστορικός Τιούντορ Παρφίτ (Tudor Parfitt), καθηγητής Ιουδαϊκών Σπουδών 
στη School of Oriental and African Studies του Λονδίνου και εταίρος στο Oxford 
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Centre of Hebrew and Jewish Studies, η προαναφερθείσα βρετανο-ϊσραηλινή 
μυθολογία είναι ένα ευτελές και απολύτως ψευδές παραμύθι (βλ. T. Parfitt, The Lost 
Tribes of Israel: The History of a Myth, London: Phoenix/Orion Books, 2003).  
    Σχετικά με την ανάπτυξη και προώθηση της βρετανο-ϊσραηλινής μυθολογίας από 
τις βρετανικές Δυναστείες των Ανοβεριανών και των Σαξ Κόμπουργκ Γκότα (Saxe-
Coburg-Gotha) και ειδικότερα από τη Βασίλισσα Βικτωρία και τον Βασιλέα 
Εδουάρδο Ζ’, πρέπει να επισημάνουμε ότι, τη δεκαετία του 1870, η Γερμανία 
διαχώρισε τη θέση της από τη βρετανική πολιτική ελευθέρου εμπορίου και γι’ αυτό η 
βρετανική άρχουσα ελίτ άλλαξε την αφήγηση της βρετανο-ϊσραηλινής μυθολογίας 
αναλόγως: σύμφωνα με την αρχική εκδοχή της βρετανο-ϊσραηλινής μυθολογίας, όλοι 
οι λεγόμενοι Νορδικοί Άριοι λαοί, δηλαδή και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, 
αποτελούσαν τον περιπλανόμενο «περιούσιο λαό» του Θεού (άλλωστε, από το 1714, 
ο Οίκος του Ανοβέρου, δηλαδή μια γερμανική βασιλική δυναστεία, βασίλευε στη 
Μεγάλη Βρετανία), αλλά, όταν η Γερμανία διαχώρισε τη θέση της από τη βρετανική 
πολιτική ελευθέρου εμπορίου, τη δεκαετία του 1870, η βρετανική άρχουσα ελίτ 
δημιούργησε μια νέα εκδοχή της βρετανο-ϊσραηλινής μυθολογίας, σύμφωνα με την 
οποία μόνο οι Βρετανοί ήταν ο «περιούσιος λαός» του Θεού, ενώ οι Γερμανοί 
προέρχονταν από τους αρχαίους Ασσυρίους.  
    Σύμφωνα με την ανωτέρω ιμπεριαλιστική και φυλετιστική βρετανο-ϊσραηλινή 
μυθολογία, η Βασίλισσα Βικτωρία ανήκε στους απογόνους του Βασιλέα Δαβίδ και, 
ως εκ τούτου, ήταν και εξ αίματος συγγενής τού Ιησού Χριστού, η Βρετανική 
Αυτοκρατορία είχε θεόσδοτη αποστολή να τελειοποιήσει τον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ 
είχαν διαπράξει λάθος να επαναστατήσουν και θα έπρεπε να επανενταχθούν στη 
Βρετανική Αυτοκρατορία. Για να ενισχύσει αυτήν τη μυθολογία, ο Πρίγκηψ 
Εδουάρδος Αλβέρτος, μετέπειτα Βασιλέας Εδουάρδος Ζ’, ο οποίος διετέλεσε Μέγας 
Διδάσκαλος της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας από το 1874 μέχρι το 1901, 
επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, το 1862, και ίδρυσε έναν οργανισμό που τον ονόμασε 
Ταμείο Εξερεύνησης της Παλαιστίνης (Palestine Exploration Fund), αποστέλλοντας 
στρατιωτικούς αρχαιολόγους στους Αγίους Τόπους για να ανασκάψουν υποθετικά 
θρησκευτικά λείψανα και άλλα κατάλοιπα τα οποία θα μπορούσαν να εντυπωσιάσουν 
τις αξιοθρήνητες και αμαθείς λαϊκές μάζες της Μεγάλης Βρετανίας εκείνης της 
εποχής. Ορισμένες νέες εκδοχές της προαναφερθείσας βρετανο-ϊσραηλινής 
μυθολογίας, οι οποίες αφορούν στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού και στο Άγιο 
Δισκοπότηρο, δημοσιεύθηκαν στις δεκαετίες του 1990 και του 2000 από Βρετανούς 
ελευθεροτέκτονες συγγραφείς, όπως ο Michael Baigent, ο Christopher Knight και ο 
Robert Lomas, στα βιβλία των οποίων βασίστηκε ο δημοφιλής Αμερικανός 
μυθιστοριογράφος Dan Brown. 
    Η ανωτέρω βρετανο-ϊσραηλινή μυθολογία, η οποία δημιουργήθηκε για να 
εξυπηρετήσει προπαγανδιστικές ανάγκες της βρετανικής πολιτικής και της 
βρετανικής γεωστρατηγικής στη Μέση Ανατολή και στην Ευρασία γενικότερα, 
πυροδότησε έναν ‘αποκρυφιστικό πόλεμο’, καθώς οι Γερμανοί ιμπεριαλιστές 
απάντησαν στους βρετανικούς ιμπεριαλιστικούς μύθους, δημιουργώντας μια Παν-
γερμανική Άρια μυθολογία, της οποίας οι ‘προφήτες’ ήταν διάφορες μαχητικές 
ακροδεξιές, εθνικιστικές και αποκρυφιστικές οργανώσεις, όπως το νεο-ναϊτικό 
«Γερμανικό Τάγμα» και η «Εταιρεία της Θούλης» (Thule-Gesellschaft). Επίσης, στη 
δεκαετία του 1930, οι Ναζί άρχισαν να εξερευνούν τα Ιμαλάια του Θιβέτ για να 
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βρουν στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη ενός αρχαίου Αρίου ιερατείου, το οποίο 
πίστευαν ότι αποτελούσε εξ αίματος πρόγονό τους, καθώς και στοιχεία σχετικά με 
τους μύστες μιας αρχαίας Ινδογερμανικής λατρείας της οποίας πίστευαν ότι ο 
αρχιερέας, στον 20ό αιώνα, ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ.  
 
Ροδοσταυρικό Κίνημα  
    Η ιστορία των Ροδοσταύρων πηγαίνει πίσω στον Μεσαίωνα και η χώρα από την 
οποία εκκίνησε το κίνημα των Ροδοσταύρων ήταν η Γερμανία. Η πρώτη δημόσια 
αναφορά στους Αδελφούς του Ρόδου και του Σταυρού εμφανίστηκε το 1614 σε ένα 
φυλλάδιο που τυπώθηκε στο Κάσελ (Cassel) της Γερμανίας και έφερε τον τίτλο Η 
Φήμη της Αδελφότητας (Fama Fraternitatis). Επρόκειτο για μια θρυλική αφήγηση της 
ίδρυσης της Ροδοσταυρικής Εταιρείας και ανατυπώθηκε το 1615, μαζί με ένα δεύτερο 
φυλλάδιο που είχε τον τίτλο Η Ομολογία της Αδελφότητας (Confessio Fraternitatis) 
και περιείχε την ομολογία της πίστης των Ροδοσταύρων, τον σκοπό τους και τα 
καθήκοντά τους. Αυτά τα κείμενα εκδόθηκαν σε αγγλική μετάφραση το 1652 από τον 
Θωμά Βόγκαν (Thomas Vaughan), τον γνωστό μυστικιστή φιλόσοφο που υπέγραφε 
ως Ειρηναίος Φιλαλήθης (Eirenaeus Philalethes). Βεβαίως, ο χαρακτήρας των 
συγγραμμάτων Η Φήμη της Αδελφότητας (Fama Fraternitatis) και Η Ομολογία της 
Αδελφότητας (Confessio Fraternitatis) είναι τάξεως συμβολικής και ηθικής και όχι 
επακριβώς ιστορικής, δηλαδή δεν αφηγούνται ακριβή ιστορικά γεγονότα, αλλά 
διδακτικούς θρύλους.  
    H Φήμη αφηγείται ότι ο Αδελφός Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς (Christian Rosenkreuz), 
άνδρας ισχυρής παιδείας, εγακτέλειψε το μοναστήρι όπου ζούσε και σπούδαζε, 
ταξίδεψε μαζί με κάποιον Αδελφό P.A.L. στην Ανατολή προς αναζήτηση γνώσης και 
έφθασε στην Κύπρο, όπου ο φίλος του πέθανε το 1393. Τότε ο Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς 
συνέχισε το ταξίδι του και πήγε στη Δαμασκό, όπου συνέχισε τις μελέτες του και, 
μετά από εκεί, πήγε στην Αίγυπτο, όπου έμεινε για πολύ χρόνο. Σε εκείνες τις 
περιοχές, οι Άραβες είχαν δημιουργήσει μεγάλες επιστημονικές και φιλοσοφικές 
βιβλιοθήκες βασισμένες σε μεταφράσεις βιβλίων αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων και 
φιλοσόφων, τα οποία είχαν λάβει από τους Βυζαντινούς. Στη συνέχεια, ο Κρίστιαν 
Ρόζενκροϊτς ταξίδεψε κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας και επισκέφθηκε το 
Φεζ, όπου σπούδασε την επιστήμη και τη μαγεία των Αράβων και, τελικά, πέρασε 
στην Ισπανία, όπου διδάχθηκε την Καμπαλά των Ιουδαίων, η οποία είναι ένα 
μυστικιστικό σύστημα βασισμένο στη σύνθεση του Πυθαγορισμού, του 
Νεοπλατωνισμού και του Ιουδαϊσμού, καθώς και τις φιλοσοφικές διδασκαλίες των 
Μαυριτανών, βασισμένες στην Ερμητική δοξασία της Ελληνιστικής Εποχής.  Στην 
εβραϊκή μυστικιστική παράδοση, ο όρος Καμπαλά (Kabbalah) σημαίνει «αυτό το 
οποίο είναι παραδεδομένο», ή την «προφορική παράδοση». Το πρώτο καμπαλιστικό 
σύγγραμμα που έχει επώνυμο συγγραφέα συνεγράφη και εξεδόθη στη διάρκεια του 
13ου αιώνα στην Προβένς (Provence)· επρόκειτο για ένα μικρό δοκίμιο με τίτλο 
Σεφέρ Γιετσίρα (Sefer Yetzira), που σημαίνει Βιβλίο της Δημιουργίας, γραμμένο από 
τον Ραβίνο Ισαάκ μπεν Αβραάμ τον Τυφλό (Rabbi Isaac ben Abraham).  
    Το Καμπαλιστικό Δένδρο της Ζωής αποτελείται από δέκα επίπεδα συνείδησης, ή 
από δέκα επίπεδα της πραγματικότητας του κόσμου, μικροκοσμικής και 
μακροκοσμικής. Σύμφωνα με την Καμπαλά, ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και ο 
δημιουργός του σύμπαντος, αλλά είναι άπειρος (Άιν Σοφ), απρόσιτος, ακατανόητος, 
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άγνωστος (Άιν, δηλαδή το αδιανόητο τίποτε για τη διάνοιά μας), είναι το μεγάλο 
πρόβλημα (μι = ποιος;) και θα βεβηλωνόταν εάν είχε ουσιώδη συνάφεια με τον 
κόσμο. Ανάμεσα στον Θεό και τον κόσμο τοποθετούνται δέκα Σεφιρότ 
(απαριθμήσεις πεδίων), μέσω των οποίων ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και τα 
οποία είναι όργανά Του (κελίμ) ή δίαυλοι (τσινορότ) από τους οποίους η δράση Του 
μεταφέρεται στον κόσμο των μορφών. Το σύνολο των δέκα Σεφιρότ σχηματίζει 
επίσης τον Αρχετυπικό Άνθρωπο, ή Μικρόκοσμο, τον Πρωτο-Αδάμ, ο οποίος είναι ο 
νοητικός τύπος του υλικού κόσμου. Τα δέκα Σεφιρότ παρουσιάζονται από τους 
Καμπαλιστές σύμφωνα με ένα σχέδιο που ονομάζεται Δένδρο της Ζωής και είναι τα 
ακόλουθα: (1) Κέτερ (Στέμμα), (2) Χόχμα (Σοφία), (3) Μπινά (Κατανόηση), (4) 
Χέσεντ (Έλεος), (5) Γεβουρά (Ισχύς), (6) Τιφέρετ (Κάλλος), (7) Νετσάχ ( Νίκη), (8) 
Χοντ (Μεγαλείο), (9) Γιεσόντ (Θεμελίωση) και (10) Μαλκούτ (Βασίλειο, η 
ολοκληρωμένη υλική Κτίση). Τα δέκα Σεφιρότ είναι οι λόγοι του κόσμου και 
πηγάζουν όλα από τον απρόσιτο Θεό (Άιν Σοφ).  
    Το Κέτερ είναι το μόνο Σεφίρα (πεδίο) που εκδηλώνεται από μια απερινόητη, 
απολύτως υπερβατική πηγή, από τα πέπλα της Αρνητικής Ύπαρξης (‘αρνητική’, υπό 
την έννοια ότι είναι τελείως απρόσιτη στην ανθρώπινη λογική). Όμως το Κέτερ είναι 
δυνατό να κατανοηθεί από τον άνθρωπο μέσω της μυστικής εμπειρίας την οποία οι 
μυστικιστές της Ορθόδοξης Ανατολής, γνωστοί ως ησυχαστές, ονομάζουν θεία 
έλλαμψη ή φωτισμό του νου από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, και την οποία οι 
Ινδουιστές μυστικιστές ονομάζουν Σαμάντι. Το σύμβολο του Στέμματος αποδίδεται 
στο Κέτερ επειδή, όπως το Στέμμα υπέρκειται της κεφαλής, έτσι και το Κέτερ 
υπερβαίνει τη συνείδηση. Σύμφωνα με το Σεφέρ Γιετσίρα, ενώ το Κέτερ είναι η θεία 
ενέργεια, το Χόχμα είναι ο δίαυλος της εισερχομένης στον κόσμο ενέργειας, ή το 
Κέτερ κατά την ακριβή στιγμή της ύπαρξης και της μη-ύπαρξης, δηλαδή το αρχέγονο 
χάος. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Καρλ Γιάσπερς (Karl Jaspers), η καθαρή ύπαρξη 
εκπηδά από το αρχέγονο Περίβλημά της (Umgreifende), το οποίο είναι μια 
υπερβατική και μυστηριώδης πραγματικότητα (το απολύτως Είναι, ή Κέτερ) εντός 
της οποίας διαμορφώνεται η ύπαρξη και από την οποία η ύπαρξη τρέφεται πριν 
εκβληθεί στον κόσμο· στη μυθολογική γλώσσα, αλλά και στη γλώσσα της επιστήμης, 
στην ακριβή σιγμή της ύπαρξης και της μη-ύπαρξης, το προαναφερθέν αρχέγονο 
Περίβλημα ονομάζεται χάος (βλ. K. Jaspers, Reason and Existenz, Translated by W. 
Earle, New York: Noonday, 1955). Στο συμβολικό σύστημα του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, το προαναφερθέν αρχέγονο Περίβλημα της 
ύπαρξης εικονίζεται με ένα πτερωτό κοσμικό αυγό. Το τρίτο Σεφίρα, δηλαδή το 
Μπινά, αντιστοιχεί στη μορφή, είναι, συμβολικά, η κοσμική μήτρα, καθώς εισάγει 
την ενέργεια στην ύλη και έτσι επιτρέπει τη μετοχή των υλικών μορφών στη ζωή και 
ακόμη τον καθαγιασμό των υλικών μορφών.  
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Το Καμπαλιστικό Δένδρο της Ζωής 

    Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος φιλόσοφος που μετέφερε τη συζήτηση για την ύλη 
σε ένα καθαρά φιλοσοφικό επίπεδο. Προσπάθησε, λοιπόν, να βρει την πιο θεμελιώδη 
και βασική διάστασή της σε ένα βαθύτερο επίπεδο φυσικής πραγματικότητας, το 
οποίο θα προσέφερε το σταθερό υπόστρωμα όλων των μεταβολών που συντελούνται 
στον φυσικό κόσμο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ύλη υπάρχει δυνάμει, διότι 
μπορεί να αποκτήσει τη μορφή, ενώ, όταν υπάρχει ενεργεία, τότε βρίσκεται στη 
μορφή. Με άλλα λόγια, ταυτίζει την ύλη με τη δύναμη. Η πρώτη ύλη είναι ταυτόσημη 
με το δυνάμει ον· αποτελεί, δηλαδή, μια δυνάμει πραγματικότητα (Αριστοτέλης, 
Μετά τα Φυσικά, 1045b:18-20). Ο Ιάκωβος Μπέμε (Jacob Böhme) γράφει στο βιβλίο 
του Aurora: «Πάραυτα μετά από διάφορες δυνατές καταιγίδες, το Πνεύμα μου 
δραπέτευσε από τις Πύλες της Κόλασης προς το Εσώτατο της Θεότητας κι εκεί 
περιβλήθηκε με Αγάπη, όπως ο νυμφίος περιβάλλει τη νύμφη». Αυτή η πορεία 
περιγράφει την πορεία της πνευματικής αλχημικής εργασίας. Ο δρ Χέρμαν Κοπ (Dr 
Hermann F. M. Kopp), στο σύγγραμμά του History of Chemistry (Ιστορία της 
Χημείας), αποφαίνεται ότι η Αλχημεία αποτελεί μια πνευματική αναζήτηση του 
ανθρώπου ώστε να ανέβει σε ανώτερα επίπεδα συνείδησης. Επίσης, ο Ε. Α. Χίτσκοκ 
(E. A. Hitchcock), στο βιβλίο του Remarks upon Alchemy (Παρατηρήσεις επί της 
Αλχημείας), δείχνει ότι ο ίδιος ο Άνθρωπος είναι η «Ύλη» των αλχημιστών. 
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    Στο επίπεδο του Μικρόκοσμου, τα δέκα Σεφιρότ αντιστοιχούν στις ακόλουθες 
αρετές: (1) Κέτερ = Ολοκλήρωση του Μεγάλου Έργου της Πνευματικής Αλχημείας. 
(2) Χόχμα = Αφιέρωση. (3) Μπινά = Σιγή. (4) Χέσεντ = Υπακοή. (5) Γεβουρά = 
Ενεργητικότητα και Θάρρος. (6) Τιφέρετ = Αφιέρωση στο Μεγάλο Έργο, Γνώση και 
Επικοινωνία με τον Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. (7) Νετσάχ = Ανιδιοτέλεια. 
(8) Χοντ = Φιλαλήθεια. (9) Γιεσόντ = Ανεξαρτησία. (10) Μαλκούτ = Διάκριση. 
    Σύμφωνα με το Σεφέρ Γιετσίρα, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσω τριάντα δύο 
(32) μυστικών δρόμων γνώσης, που συμβολίζονται από τα δέκα Σεφιρότ (‘φρούτα’ 
του Καμπαλιστικού Δένδρου της Ζωής) και τα είκοσι δύο γράμματα του εβραϊκού 
αλφαβήτου. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη της Καμπαλά έλαβε χώρα στη 
Βόρεια Ισπανία από τον Ραβίνο Μωυσή μπεν Ναχμάν (Rabbi Moses ben Nachman), 
γνωστό και ως Ναχμανίδη (Nachmanides), ο οποίος ασχολήθηκε περισσότερο με τον 
σχολιασμό της Πεντατεύχου. Στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, εμφανίστηκε η 
‘εκστατική’ ή ‘προφητική’ Καμπαλά, η οποία έδιδε έμφαση σε μια οραματική και 
βιωματική προσέγγιση βασισμένη σε καινοφανείς προσεγγίσεις του εβραϊκού 
αλφαβήτου και των αριθμών ως πηγών της κατανόησης της θείας αλήθειας. Αυτές οι 
προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν κυρίως από τον Ραβίνο Αβραάμ Αμπουλαφία (Rabbi 
Abraham Abulafia), έναν μοναχικό, περιπλανώμενο μυστικιστή, και εκφράζουν 
περισσότερο ψυχολογικής τάξης αιτήματα για διεύρυνση της συνείδησης παρά 
μυστικιστική θεολογία. 
    Τα πνευματικά δώρα που είχε να προσφέρει ο Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς δεν έγιναν 
δεκτά με ευχαρίστηση στην Ευρώπη διότι έθιγαν παλαιές αυθεντίες, ανέτρεπαν 
παλαιές πεποιθήσεις και προκαλούσαν βεβαίως τον φθόνο εκείνων που θεωρούνταν 
ως τότε η κυρίαρχη πνευματική ελίτ, ενώ οι επιστημονικοί θησαυροί του Ρόζενκροϊτς 
τους απεδείκνυαν ανεπαρκείς. Ο Ρόζενκροϊτς κήρυσσε την έλευση μιας νέας εποχής 
που θα χαρακτηριζόταν από πνευματική ελευθερία και πρόοδο, από την προαγωγή 
της επιστήμης και από μια εσωτερική θρησκευτικότητα, μακριά από το 
φορμαλιστικό, δογματοπαγές και εξουσιαστικό σύστημα του Ρωμαιοκαθολικισμού 
και τις απειλές της Ιερής Εξέτασης. 
    Το 1402, ο Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς εγκαταστάθηκε στη Γερμανία με σκοπό να 
κωδικοποιήσει τον μεγάλο πλούτο γνώσης που είχε συλλέξει. Εκεί, σε ένα μέρος το 
οποίο σήμερα δεν το γνωρίζουμε, συγκέντρωσε γύρω του μια ομάδα σοβαρών 
μαθητών και αδελφών που χαρακτηρίζονταν από αίσθημα αυτοθυσίας, προς τους 
οποίους δίδαξε τα ανατολικά συστήματα φιλοσοφίας και θρησκείας, αλχημικές και 
αστρολογικές ιδέες, τις αρχές των ερμητικών μαθητών της Αιγύπτου και την 
Καμπαλά των Ιουδαίων ραβίνων.  
    Ο Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς επέλεξε αρχικά τρεις πιστούς Αδελφούς και αργότερα 
πρόσθεσε σε αυτούς κι άλλους πέντε και αυτοί οι οκτώ πρώτοι Αδελφοί συνέστησαν 
το λεγόμενο «Domus Sancti Spiritus», που σημαίνει «Οίκος του Αγίου Πνεύματος» 
και ήταν ο πρώτος Ροδοσταυρικός Ναός. Αυτός ο ναός βρισκόταν επίσης στη 
Γερμανία, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποια περιοχή (‘ναός’, όχι υπό τη στενή 
θρησκευτική έννοια, αλλά υπό την ευρεία πνευματική έννοια του ιερού τόπου). Ως 
νέο σύμβολο, το ρόδο υποδήλωνε τη Θεία Χάρη, τη Μήτρα της Θεοτόκου και τη 
Φιλοσοφική Λίθο των αλχημιστών.     
    Σύμφωνα με τη Φήμη, οι κανόνες που κυβερνούσαν τη ζωή των Ροδοσταύρων 
ήταν οι ακόλουθοι έξι: (1) Κανείς τους δεν έπρεπε να επιδεικνύει μεγάλες δυνάμεις, 
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γνώση ή αυθεντία προς τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έπρεπε μόνο να αγαθοεργεί και 
να θεραπεύει τους φτωχούς δωρεάν. (2) Όταν βρίσκονταν στον εξωτερικό κόσμο, 
έπρεπε να ντύνονται και να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν θα τους 
καθιστούσαν ύποπτους και δεν θα τους έθεταν σε κίνδυνο να υποστούν διώξεις. (3) 
Τουλάχιστον μια ημέρα κάθε χρόνο έπρεπε να συνέρχονται όλοι μαζί και να 
επικοινωνούν μεταξύ τους για τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν. (4) Κάθε Αδελφός 
έπρεπε να επιλέξει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να τον διαδεχθούν. (5) Η 
σφραγίδα και το σημείο του τάγματος θα ήταν «R.C.» ή «C.R.», δηλαδή τα αρχικά 
του ονόματος Christian Rosenkreuz. (6) Η ροδοσταυρική εταιρεία έπρεπε να μείνει 
μυστική για τουλάχιστον εκατό χρόνια. 
    Οι μεγαλύτεροι Αδελφοί ή Μάγιστροι, αφιερωμένοι για πολλά χρόνια στην 
Εταιρεία, τη μελέτη και το ανθρωπιστικό έργο, σχεδίασαν και κατασκεύασαν, γύρω 
στο 1450, έναν νεκρικό θάλαμο στον οποίο θα τοποθετούσαν τον Κρίστιαν 
Ρόζενκροϊτς όταν θα ερχόταν ο φυσικός του θάνατος. Ο Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς τους 
έδωσε την εντολή να τον θάψουν εκεί και να κλείσουν τον θάλαμο, αφού 
τοποθετήσουν δίπλα του αντίγραφα των βιβλίων της Εταιρείας, μαγικά όπλα και άλλα 
μαγικά σύνεργα που είχε σχεδιάσει ο ίδιος και χρησιμοποιούνταν στη μαγική τέχνη 
από μέλη της Ροδοσταυρικής Εταιρείας. Ο θάνατος του ιδρυτή της Ροδοσταυρικής 
Εταιρείας επήλθε το 1484 και βεβαίως ετάφη σύμφωνα με τις εντολές που είχε δώσει.  
    Στη θύρα της κρύπτης όπου ήταν θαμμένος ο Ρόζενκροϊτς τοποθετήθηκε μια 
χάλκινη πλάκα που έγραφε «Post centum viginti annos patebo», δηλαδή «Μετά από 
120 χρόνια θα επιστρέψω», υποδηλώνοντας ότι η κρύπτη έπρεπε να ανοιχθεί μετά 
από 120 χρόνια. Τόσος χρόνος πέρασε όταν ήρθε η ώρα να περάσει βαθιά κρίση ο 
Ρωμαιοκαθολικισμός από τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση του Λουθήρου. Ωστόσο, 
το έργο των Ροδοσταύρων συνεχιζόταν με ειρήνη και μυστικότητα. 
    Σύμφωνα με τις θρυλικές αφηγήσεις της Φήμης, το 1604, οι Αδελφοί που 
αποτελούσαν τον πυρήνα της Ροδοσταυρικής Εταιρείας άνοιξαν τη θύρα του 
μυστικού νεκρικού θαλάμου του Ρόζενκροϊτς και μπήκαν μέσα σ’ αυτόν, όπου 
βρήκαν το σώμα του ιδρυτή σε άψογη κατάσταση, ντυμένο με τον συμβολικό μανδύα 
και τα διάσημά του ως Μάγου (υπό την έννοια του ‘σοφού’), δηλαδή ως του 
επικεφαλής, της Εταιρείας, καθώς και τα συγγράμματα των πρώτων μελών (στη 
Ροδοσταυρική Εταιρεία, ο όρος ‘Μάγος’ χρησιμοποιείται όπως στην Αγία Γραφή και 
συγκεκριμένα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 2:1-2· γι’ αυτό, στην αγγλική γλώσσα, 
ο ροδοσταυρικός όρος Μάγος αποδίδεται ως ‘Magus’, που σημαίνει τον σοφό μύστη, 
και όχι ως ‘magician’, που σημαίνει τον ασχολούμενο με μαγγανείες).  
    Τα 120 χρόνια της μυστικότητας είχαν πλέον συμπληρωθεί και οι Αδελφοί 
αποφάσισαν να καταστήσουν την Εταιρεία περισσότερο φανερή και να αποκαλύψουν 
την ιστορία και τις καταβολές της. Λέγεται ότι ένας θεολόγος που ονομαζόταν 
Βαλεντίνος Ανδρέας (Valentine Andrea) ήταν ο ανώνυμος συγγραφέας της Fama 
Fraternitatis, που αφηγείται την ίδρυση, καθώς και της Confessio Fraternitatis, που 
αφηγείται τα πιστεύω των Αδελφών του Ρόδου και του Σταυρού. Έτσι, γύρω στο 
1614, η πεπαιδευμένη Ευρώπη πραγματοποίησε την πρώτη γνωριμία της με τους 
σκοπούς και τα πιστεύω των Ροδοσταύρων. 
    Η αποκάλυψη της Αδελφότητας του Ρόδου και του Σταυρού προκάλεσε μεγάλο 
ενδιαφέρον και, μόλις μέσα σε είκοσι χρόνια, εκδόθηκαν περισσότερα από 300 
συγγράμματα ροδοσταυρικού περιεχομένου. Ο Αδελφός F. Leigh Gardner εξέδωσε 
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έναν κατάλογο (Catalogue Raisonné) της ροδοσταυρικής γραμματείας, που είναι 
ιδιαίτερα πολύτιμος για κάθε μελετητή του Ροδοσταυρισμού. Μεταξύ των Μάγων και 
των Μαγίστρων της Ροδοσταυρικής Εταιρείας, έχουν υπάρξει φημισμένοι αλχημιστές 
και μυστικιστές φιλόσοφοι, όπως οι ακόλουθοι: ο Michael Maier (πέθανε το 1622),  ο 
Robert Fludd, γνωστός και ως de Fluctibus (πέθανε το 1637), ο Sir Kenelm Digby 
(πέθανε το 1665), ο Thomas Vaughan (πέθανε το 1680), ο John Heydon (πέθανε το 
1685), ο Elias Ashmole (πέθανε το 1692) και  ο Sigismund Richter (πέθανε το 1750). 
    Η Αλχημεία, η οποία αποτελεί το κεντρικό ζήτημα των Ροδοσταύρων, έχει δύο 
όψεις: την υλική και την πνευματική. Η άποψη ότι η Αλχημεία ήταν μόνο μια μορφή 
Χημείας καταρρίπτεται μόλις κάποιος γνωρίσει τις εργασίες των σημαντικοτέρων 
αλχημιστών διδασκάλων. Επίσης, ο ισχυρισμός ότι τα αλχημικά συγγράμματα ήταν 
μόνο μεταφυσικές-θεολογικές διδασκαλίες και ότι οι χημικές αναφορές ήταν όλες 
ευφάνταστες αλληγορίες καταρρίπτεται εξίσου όταν αντιπαραβληθεί προς τα 
ιστορικά δεδομένα, που μαρτυρούν ότι πολλοί σπουδαίοι διδάσκαλοι της Αλχημείας 
ήταν άνθρωποι που πραγματοποίησαν σημαντικές ανακαλύψεις στο πεδίο της 
Χημείας και με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να θεωρηθούν μόνο διδάσκαλοι της 
ηθικής είτε της φιλοσοφικής θεολογίας. 
    Η Αλχημεία εκφράζει την αναζήτηση του νοήμονος και πνευματικά ανήσυχου 
μεσαιωνικού ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του καθώς και τον κόσμο εντός 
του, να προοδεύσει στη φυσική επιστήμη, στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία, να 
χειραφετηθεί από τον πνευματικό και πολιτικό δεσποτισμό και να βιώσει τη σχέση με 
το θείο κατά έναν εσωτερικό, μυστικό τρόπο, πάνω και πέρα από τυπικές και 
εξωτερικές δομές. Διαβάζουμε σ’ ένα αλχημικό σύγγραμμα με τίτλο Μικροκοσμικός 
Πρόλογος γραμμένο το 1720: «Οι ανάξιοι Εραστές και Αναζητητές [της Αλχημείας], 
με τα διεστραμμένα τους ή αφύσικα Subiectis [θέματα] και Laboribus [έργα], δεν 
μπορούν να φέρουν στον Κόσμο το παιδί του φιλοσοφικού Ηλίου και της 
φιλοσοφικής Σελήνης. Αναζητούν αυτήν τη θεία φυσική Τέχνη χωρίς να 
αναγνωρίζουν τον Θεό και τη Φύση· δεν γνωρίζουν καν τι είδους πράγμα είναι η 
Φύση και αγνοούν τις εσωτερικές διεργασίες της Φύσης. Ο νους τους περιστρέφεται 
συνεχώς γύρω από την περιφέρεια, μιλούν για πολλές επιδράσεις της Φύσης, αλλά 
δεν βρίσκουν το κέντρο της Φύσης, το οποίο προκαλεί όλες τις επιδράσεις της 
Φύσης. Πρέπει να εξάγουν τον σπόρο έξω από τη ζώσα φωτιά, έξω από τα ζωντανά 
μέταλλα των Σοφών· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατασκευάσουν Υδράργυρο από τον 
Υδράργυρο, ή με άλλα λόγια θα κατασκευάσουν την πρώτη ύλη από την πρώτη ύλη. 
Δεν γνωρίζουν τι είναι η Ζωή και ο σπόρος των μετάλλων, ούτε γνωρίζουν τι είναι ο 
Υδράργυρος και η πρώτη ύλη. Αντίθετα, εργάζονται επάνω σε άγονα και πεθαμένα 
subiectis, όπως ο κοινός Χρυσός, Άργυρος και Υδράργυρος κι επίσης επιχειρούν το 
ίδιο με ξύλο, άνθρακα και φανούς, ή με κάθε είδος θανατηφόρας φωτιάς, έχοντας τη 
γνώμη ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προετοιμάσουν μια Συμπαντική Συνταγή ή 
Ελιξίριο που θα δίδει ζωή και θα παρατείνει τη ζωή· σαν η Ζωή και ο Θάνατος να 
ήταν στα χέρια τους. Δεν εργάζονται με τίποτε άλλο παρά μόνο με σώματα, ενώ η 
Φύση δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο παρά μόνο με σπερματικά πράγματα. 
Αναζητούν μια εύκολη Τέχνη με βαριά εργασία, ενώ αντίθετα [η Αλχημεία] είναι μια 
δύσκολη Τέχνη με εύκολη εργασία. Δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για άχρηστα 
υλικά· πρέπει να οδηγηθούν αμέσως έξω στη Φύση».  Σε άλλο σημείο, ο 
Μικροκοσμικός Πρόλογος τονίζει τη σημασία της μελέτης του βιβλίου της Φύσης ως 
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εξής: «Συμβαίνει με την εξήγηση των Γραφών των Σοφών αυτό που συμβαίνει και με 
τη Βίβλο: όποιος επιθυμεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει πρέπει να ζητήσει από 
τον Θεό το Πνεύμα και το Φως, από τα οποία και μέσα στα οποία έχουν γραφεί· 
πρέπει απλώς να έχει το Φως που έλαμψε στους Σοφούς, καθότι αλλιώς θα κρίνει 
όπως ένας τυφλός θα έκρινε τα χρώματα. Αλίμονο, εκείνοι που δεν έχουν γράψει 
μέσα από την Πηγή της Φύσης, αλλά τουναντίον μέσα από άλλες διαδικασίες ή 
συρραφές φιλοσοφικών βιβλίων, παραπλανούν, διότι απαγγέλλουν την αλήθεια 
αναμεμειγμένη με σφάλματα, για να τυφλώσουν τον αναγνώστη και τον αθώο 
αναζητητή του καθαρού Φωτός. Εκείνοι που κατανοούν το θέμα σε βάθος διακρίνουν 
σαφώς σε όλα τα βιβλία την αλήθεια από το ψέμα· το καθαρό Πνεύμα της Φύσης 
υπαγορεύει σ’ αυτούς περισσότερα απ’ όσα μπορούν να γράψουν». 
    Ο αλχημικός σκοπός της μεταστοιχείωσης σημαίνει την προσπάθεια κατανόησης 
του λόγου των όντων, προκειμένου, τελικώς, να καθαρθούν και να τελειοποιηθούν 
οντολογικώς τα υλικά αντικείμενα και ο ίδιος ο άνθρωπος. Οι πρωτοπόροι 
αλχημιστές, ιστορικώς, αναδείχθηκαν στην ελληνιστική Αίγυπτο (όπου ο μέγας 
πάτρων της Αλχημείας εθεωρείτο ο Ερμής ο Τρισμέγιστος) και στο Βυζάντιο (όπου η 
Αλχημεία συνδέθηκε, σε συμβολικό και φιλοσοφικό επίπεδο, με τον Χριστιανισμό). 
Η Σούδα, το σημαντικότερο βυζαντινό εγκυκλοπεδικό λεξικό του 10ου αιώνα, ορίζει 
τη Χημεία ως την πρακτική Αλχημεία και συγκεκριμένα ως εξής: «η του αργύρου και 
χρυσού κατασκευή». Επιπλέον, στο λήμμα «Χημεία», αναφέρει ότι ο Διοκλητιανός 
(Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 284 έως το 305 μ.Χ.) κατέστρεψε στην Αίγυπτο 
συγγράμματα που σχετίζονταν με την παρασκευή αργύρου και χρυσού, ώστε να μη 
μπορούν οι Αιγύπτιοι να συσσωρεύσουν μεγάλο πλούτο μέσω αυτής της τέχνης.  
    Ο Βυζαντινός ρητοροδιδάσκαλος Αινείας ο Γαζαίος (5ος ή 6ος αιώνας μ.Χ.) 
αναπτύσσει έναν φιλοσοφικό αλχημικό παραλληλισμό στον φιλοσοφικό διάλογο 
Θεόφραστος: επισημαίνει ότι είναι δυνατή η ανάσταση των σωμάτων την Ημέρα της 
Τελικής Κρίσης, λόγω της σύμμειξης της ψυχής και του σώματος μέσω της Τέχνης 
του Δημιουργού, αντλώντας παράδειγμα από τις αλχημικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, 
στο σύγγραμμά του Θεόφραστος, 62,27-63,2, ο Αινείας ο Γαζαίος γράφει τα εξής: «η 
μεταβολή της ύλης προς το καλύτερο δεν είναι απίθανη, καθώς σε εμάς όσοι 
γνωρίζουν καλά την ύλη, παίρνοντας άργυρο και κασσίτερο, αφού αλλάξουν τη 
μορφή τους και τους ενώσουν και τους χρωματίσουν, μεταβάλλουν την ύλη σε κάτι 
ευγενέστερο και παράγουν χρυσό της καλύτερης ποιότητας».  
    Από τους Βυζαντινούς αλχημιστές και χημικούς, η Αλχημεία, τόσο υπό την 
πνευματική της έννοια όσο και υπό την υλική της έννοια, διαδόθηκε στους Άραβες 
και στους Δυτικοευρωπαίους. Οι Δυτικοευρωπαίοι γνώρισαν τη βυζαντινή Αλχημεία 
αφενός μέσω των Σταυροφόρων αφετέρου μέσω των Αράβων. Ιδιαίτερη ώθηση στην 
ανάπτυξη της Αλχημείας στη Δυτική Ευρώπη έδωσε το Ροδοσταυρικό Κίνημα. 
    Για να κατανοήσουμε καλύτερα το Ροδοσταυρικό Κίνημα, είναι χρήσιμο να 
κάνουμε ορισμένες ιστορικές παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς, πρέπει να επισημάνουμε 
ότι, σε καμιά ιστορική περίοδο, δεν υπήρξε κάποιος τυπικός οργανισμός που να 
ονομαζόταν «Ροδόσταυροι». Ο Ροδοσταυρισμός ήταν μια φιλοσοφική παράδοση, ένα 
πνευματικό κίνημα, με έμφαση στην προώθηση της επιστήμης, ειδικότερα δε της 
φυσικής, και μιας ανθρωπιστικής θρησκευτικότητας. Οι δε αφηγήσεις των 
συγγραμμάτων Fama και Confessio ήταν συμβολικές και ανακοίνωναν την έλευση 
μιας εποχής Φώτισης και ερμητικής απελευθέρωσης στην οποία ορισμένα 



 

45 
 

συμπαντικά μυστικά θα έβρισκαν τη λύση τους και θα γίνονταν γνωστά. Ας μη 
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα ροδοσταυρικά μανιφέστα δημοσιεύθηκαν σε μια εποχή που 
χαρακτηριζόταν από μεγάλες γεωγραφικές εξερευνήσεις και ανακαλύψεις (μια από 
τις κορυφαίες των οποίων ήταν η ανακάλυψη της Αμερικής), από προόδους στις 
φυσικές επιστήμες (μάλιστα, η μετάβαση από τη γεωκεντρική στην ηλιοκεντρική 
θεωρία του Κοπέρνικου ανέδειξε μια νέα αντίληψη για το σύμπαν), καθώς και από τη 
Θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Εξ ου και τα ροδοσταυρικά μανιφέστα εκφράζουν έναν 
ύμνο και μια βαθιά προσδοκία για την έλευση μιας Νέας Εποχής η οποία θα οδηγήσει 
την ανθρωπότητα σε νέες, μεγαλύτερες επιτεύξεις και καλύτερους όρους ζωής. 
    Ο μέγας πρωταγωνιστής της πνευματικής ζωής του 17ου αιώνα ήταν η Φυσική 
Φιλοσοφία. Σε αυτό το πλαίσιο, εργάζονταν πολλοί αλχημιστές, των οποίων βοηθοί 
ήταν οι χημικοί. Μάλιστα, η Σκωτία είχε παράδοση στην Ερμητική Τέχνη (όπως 
ονομάζεται επίσης η Αλχημεία) και οι αλχημικές έρευνες υποστηρίζονταν με 
βασιλικές επιδοτήσεις ήδη κατά την περίοδο του Βασιλέα Ιακώβου Δ’ (1488-1513). 
Επίσης, ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες αλχημικών μελετών ήταν ο 
λόρδος Balcarres, του οποίου η κόρη ήταν σύζυγος του σερ Ρόμπερτ Μόρεϊ, ο οποίος, 
με τη σειρά του, ήταν προστάτης του πιο φημισμένου αλχημιστή της Αγγλίας του 
17ου αιώνα, του Θωμά Βόγκαν (Ειρηναίου Φιλαλήθη).  
    Όμως, αν και η Αναγέννηση είναι περίοδος άνθησης των γραμμάτων και των 
τεχνών και σταδιακής αποδέσμευσης από τον πνευματικό δεσποτισμό της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο πολιτικός δεσποτισμός του Κρόμγουελ βύθισε τη 
Μεγάλη Βρετανία σε μια περίοδο καταστολής και αδράνειας. Το 1653, ο Κρόμγουελ 
επέλεξε να κυβερνά την Αγγλία με μόνη τη δύναμη των όπλων. Διέλυσε το 
Κοινοβούλιο και ανακηρύχθηκε Λόρδος Προστάτης με δικτατορικές εξουσίες που 
ξεπερνούσαν τις εξουσίες που είχε οποιοσδήποτε βασιλέας. Επίσης, επεχείρησε να 
εξουδετερώσει τη δύναμη της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Με αυτόν τον σκοπό, 
απαγόρευσε τη Βίβλο της Κοινής Προσευχής καθώς και τους πανηγυρικούς 
εορτασμούς των Χριστουγέννων και του Πάσχα.  
    Στην Αγγλία του 17ου αιώνα, η Δυναστεία των Στιούαρτ, από τη μια πλευρά 
υποστήριζε την ελευθερία της συνειδήσεως και την ανάπτυξη της φιλοσοφίας και της 
επιστήμης, αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν είχε κατανοήσει ότι τόσο η κοινωνική και 
οικονομική ωρίμανση και ενδυνάμωση της αστικής τάξης όσο και η ανάπτυξη της 
φιλοσοφίας και της επιστήμης ωθούν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας να επιδιώκουν 
τη δυναμική συμμετοχή τους στο πολιτικό σύστημα. Ο Βασιλέας Κάρολος Α’ δεν 
μπόρεσε να βρει μια νέα πολιτική ισορροπία και γι’ αυτό εκθρονίστικε από το 
πραξικόπημα του πουριτανού Κρόμγουελ. Η Αγγλία έζησε υπό τη σκληρή δικτατορία 
και τις πουριτανικές διαταγές του Κρόμγουελ καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 
1650. Η δικτατορία του Κρόμγουελ επέβαλε βασανιστήρια, εξορίες και κατασχέσεις 
περιουσιών σε βάρος των διαφωνούντων, έθεσε περιορισμούς στις διασκεδάσεις, τα 
παιχνίδια και τα αθλήματα, έκλεισε θέατρα και ξενοδοχεία, ποινικοποίησε τη μοιχεία 
με την ποινή του θανάτου, κατέστειλε την πανεπιστημιακή ελευθερία και στέρησε 
από τους πολίτες την ελευθερία του λόγου. Γενικά, στην Αγγλία, απλώθηκε 
ανασφάλεια στους πολίτες, καθώς κάθε απρόσεκτη συγκέντρωση ανθρώπων θα 
μπορούσε να κατηγορηθεί από τις δυνάμεις του καθεστώτος ως συνωμοσία κατ’ 
αυτού και ο Στρατός είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει εξοντωτικά πρόστιμα κατά 
βούληση. 
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    Μέσα σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον, κάποιοι τολμηροί και εργατικοί 
πανεπιστημιακοί, εμπνεόμενοι από τα ροδοσταυρικά ιδεώδη, συνέπραξαν στην 
ίδρυση μιας μυστικής εταιρείας ανατρεπτικών λογίων η οποία ονομάστηκε «Αόρατο 
Κολλέγιο» και, σταδιακά, εξελίχθηκε στην κυριότερη ακαδημία επιστημών της 
Μεγάλης Βρετανίας. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε αρχικά στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης τη δεκαετία του 1650, σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατούσε 
αναταραχή στην Οξφόρδη. Επειδή, κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου 
Πολέμου, η Οξφόρδη ήταν η έδρα των βασιλοφρόνων της Αγγλίας, ο Κρόμγουελ 
αυτοδιορίστηκε πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και επέβαλε σε αυτό 
καθεστώς καταπίεσης. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, η Αστρονομία και τα Μαθηματικά θεωρήθηκαν δαιμονικής φύσης και οι 
Πουριτανοί Επίτροποι τα απαγόρευσαν. Η δικτατορία του Κρόμγουελ αντιμετώπιζε 
τους λογίους με καχυποψία, επειδή θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ιδέες που θα 
ήταν επικίνδυνες για το καθεστώς.  
    Όμως, μέσα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, υπήρχε ένας ελευθερόφρων 
καθηγητής και Αγγλικανός κληρικός, ο δρ Τζον Ουίλκινς (John Wilkins). Ο Ουίλκινς 
ήταν ο Κοσμήτορας του Wadham College, ο οποίος μελετούσε συστηματικά την 
αρχαία σοφία και την αλχημεία. Το βιβλίο του Ουίλκινς με τίτλο Μαθηματική Μαγεία 
(Mathematical Magick), το οποίο είχε εκδοθεί το 1648, απηχούσε το ήθος των 
Ροδοσταύρων και ανέφερε τον θρυλικό τάφο του Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς όπως αυτός 
περιγράφεται στα ροδοσταυρικά μανιφέστα Fama και Confessio. Επίσης, το έργο του 
Ουίλκινς ανέφερε συχνά το έργο του Καγκελαρίου του Βασιλικού Οίκου των 
Στιούαρτ, σερ Φράνσις Μπέικον (Francis Bacon, 1561-1626), ο οποίος υπήρξε Μέγας 
Διδάσκαλος του Ροδοσταυρισμού. Μάλιστα, το όραμα του Μπέικον για τη 
δημιουργία ενός επιστημονικού θεσμού ο οποίος θα διεπόταν από αδελφικούς 
δεσμούς ενέπνευσε στον Oυίλκινς την ιδέα δημιουργίας του «Αοράτου Κολεγίου». 
Μια ακόμη σημαντική επιρροή για τον Oυίλκινς ήταν το βιβλίο ενός άλλου 
διακεκριμένου μέλους του Ροδοσταυρικού Κινήματος, του Ρόμπερτ Φλαντ (Robert 
Fludd), με τίτλο Utriusque Cosmi Historia, το οποίο είχε εκδοθεί το 1619 και σε αυτό 
βασίζεται το τμήμα της εργασίας του Ουίλκινς που αφορούσε στη Μηχανική. Αυτό 
το βιβλίο του Φλαντ είχε εκδοθεί από το Παλατινάτο του Ρήνου, το οποίο είχε έντονο 
ενδιαφέρον για τη ροδοσταυρική Αλχημεία. Ο ίδιος ο Ουίλκινς, ως Αγγλικανός 
κληρικός (και Επίσκοπος του Τσέστερ από το 1668), ήταν πνευματικός του Καρόλου 
Λουδοβίκου, Πρίγκηπος Παλατίνου του Ρήνου και ορκισμένου εχθρού του 
Κρόμγουελ. Ωστόσο, ένα γεγονός που μπορεί να συνέβαλε στην προστασία και στην 
ενίσχυση της θέσης του Ουίλκινς μέσα στο περιβάλλον της Οξφόρδης ήταν ο γάμος 
του με την αδελφή του Όλιβερ Κρόμγουελ, Ρομπίνα.  
    Στα μέλη της μυστικής ομάδας του Ουίλκινς, που ονομαζόταν Αόρατο Κολλέγιο, 
περιλαμβάνονταν ο Κρίστοφερ Ρεν (Christopher Wren), ο Ρόμπερτ Μπόιλ (Robert 
Boyle, υιός του Κόμη του Κορκ), ο ανατόμος Ουίλλιαμ Πέτι, ο φοιτητής Ρόμπερτ 
Χουκ, που είχε επιδείξει ισχυρές τεχνικές κλίσεις, ο διάσημος θεολόγος Σηθ Γουάρντ 
(Seth Ward), ο οποίος ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του Ρεν για την Αστρολογία, ο 
κρυπτολόγος Τζον Ουάλις και ο ιατρός Τόμας Ουίλις. Ο όρος «Αόρατο», ως 
επωνυμία της ομάδας, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μια επιστολή που έγραψε 
ο Ρόμπερτ Μπόιλ , αλλά επρόκειτο για έναν κοινό όρο μέσα στο Ροδοσταυρικό 
Κίνημα.  
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    Ο Κρίστοφερ Ρεν και ο φίλος του, Ρόμπερτ Χουκ, είχαν γοητευθεί ιδιαίτερα από τη 
μελέτη των άστρων και εξελίχθηκαν σε πρωτοπόρους της Αστρονομίας στην Αγγλία. 
Το 1657, προσφέρθηκε στον Ρεν η θέση του καθηγητή Αστρονομίας στο Κολλέγιο 
Γκρίσαμ στο Μπίσοπσγκεϊτ. Επρόκειτο για ένα κολλέγιο το οποίο είχε ιδρύσει το 
1597 ο ρερ Τόμας Γκρίσαμ (Βασιλικός Εκπρόσωπος των Τυδώρ στην Αντβέρπη) και 
είχε εξ αρχής συνδεθεί με έρευνες αιχμής (όπως η προώθηση της ηλιοκεντρικής 
θεωρίας το Κοπέρνικου), ενώ η κόρη τού σερ Τόμας Γκρίσαμ είχε παντρευτεί τον 
αδελφό του μεγάλου Ροδοσταύρου μύστη σερ Φράνσις Μπέικον, τον Ναθάνιελ. Στο 
Κολλέγιο Γκρίσαμ, εργάστηκε και ο Ρόμπερτ Χουκ, ως καθηγητής Γεωμετρίας. 
Επίσης, ο Χουκ εφηύρε εκ νέου το τηλεσκόπιο, με δικούς του φακούς μοναδικής 
κατασκευής, ανακάλυψε το μυστικό της ευθυγράμμισης του Ωρίωνα και υπήρξε ο 
πρώτος που διέκρινε τις ηλιακές κηλίδες, τους δακτυλίους του Δία και υπολόγισε την 
τροχιά του Άρη. Γενικότερα, τα μέλη του Αοράτου Κολεγίου έφεραν στο προσκήνιο 
της αγγλικής ακαδημαϊκής ζωής σημαντικά συγγράμματα των αρχαίων επιστημόνων 
καθώς και άλλων Ευρωπαίων συναδέλφων τους. 
    Επειδή στον χώρο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εισέβαλλαν οι στρατιώτες του 
Κρόμγουελ και διέλυαν τις συναντήσεις των μελών του Αοράτου Κολεγίου, τα μέλη 
όρισαν ως τόπο συγκεντρώσεών τους την ταβέρνα «Το Κεφάλι του Ταύρου» (Bull’s 
Head) στο Τσίπσαϊντ. Όμως, το 1660, ο Κάρολος Β’ αποκαταστάθηκε στον Θρόνο 
της Αγγλίας και εγκαταστάθηκε στην κληρονομική του έδρα στο Λονδίνο. Από το 
1660 και μετά, οι ροδοσταυρικοί στόχοι του Αοράτου Κολεγίου γίνονται εμφανείς 
λόγω της υποστήριξης που έλαβε από την Παλινόρθωση των Στιούαρτ. Το 1662, η 
ομάδα του Αοράτου Κολεγίου –παρά την αντίθεση εκκλησιαστικών παραγόντων 
προς τον Ροδοσταυρισμό– απέκτησε δημόσια αναγνώριση, χάρη σε έναν καταστατικό 
χάρτη λειτουργίας που της χορηγήθηκε από τον Βασιλικό Οίκο των Στιούαρτ. Έτσι, 
το Αόρατο Κολλέγιο μετεξελίχθηκε πλέον στη «Βασιλική Εταιρεία» (Royal Society), 
που έκτοτε αποτελεί την κυριότερη ακαδημία επιστημών στη Μεγάλη Βρετανία. Το 
ρητό της Βασιλικής Εταιρείας είναι «Μη πιστεύεις τα λόγια κανενός», ένα ρητό το 
οποίο είχε χρησιμοποιήσει πρώτη φορά ο σερ Φράνσις Μπέικον.  
    Ο άνθρωπος που εξασφάλισε τη βασιλική προστασία και αναγνώριση της ομάδας 
του Αοράτου Κολεγίου ήταν ο σερ Ρόμπερτ Μόρεϊ (Robert Moray), ο οποίος είχε 
διατελέσει Διπλωματικός Ακόλουθος του Καρδιναλίου Ρισελιέ στη Γαλλία κατά τη 
διάρκεια του Προτεκτοράτου του Κρόμγουελ και είχε τεράστια επιρροή στους 
αυλικούς και τους κυβερνητικούς κύκλους και βεβαίως έχαιρε μεγάλης εκτίμησης 
από τη βασιλική οικογένεια. Στο μεταξύ, είχαν προσχωρήσει πολλά νέα μέλη στην 
ομάδα του Αοράτου Κολεγίου, όπως ο αλχημιστής και φυσιοδίφης Ελάιας Άσμολ και 
ο χρονικογράφος Τζον Έβελιν. Πρώτος Πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας έγινε ο 
Υποκόμης Brouncker και πρώτος Έφορος έγινε ο Ρόμπερτ Χουκ. Στις 20 Μαΐου 
1663, εξελέγησαν περίπου 150 Εταίροι από το αυξανόμενο σύνολο των Μελών της 
Βασιλικής Εταιρείας. 
 
Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος 
    Με τον όρο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος (Ancient and Accepted 
Scottish Rite), ή πιο απλά Σκωτικός Τύπος, εννοούμε ένα Τεκτονικό τάγμα που 
αποτελείται από 33 βαθμούς (προσθέτοντας 30 επιγενομένους βαθμούς στο σύστημα 
των 3 βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού) και του οποίου η κυρίαρχη διεθνώς 
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μορφή δημιουργήθηκε από τη Νότια Δικαιοδοσία (Southern Jurisdiction) του 
Σκωτικού Τύπου, στο Τσάρλεστον (Charleston) της Νότιας Καρολίνα στις ΗΠΑ. Στο 
σύστημα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, κατέχουν ιδιαίτερη 
σημασία μύθοι που αφορούν στους Ροδοσταύρους (στους οποίους αφιερώνεται ο 
18ος βαθμός) και στους Ναΐτες Ιππότες (οι οποίοι παίζουν κεντρικό ρόλο στη 
μυθολογία και την τελετουργία του 30ού βαθμού). 
    Οι βαθμοί του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου είναι οι εξής 33 (οι 
τρεις πρώτοι ταυτίζονται με τους τρεις βαθμούς του Συμβολικού Τεκτονισμού): 1ος 
βαθμός: Μαθητής, 2ος βαθμός: Εταίρος, 3ος βαθμός: Διδάσκαλος, 4ος βαθμός: 
Μυστικός Διδάσκαλος, 5ος βαθμός: Τέλειος Διδάσκαλος, 6ος βαθμός: Γραμματεύς εξ 
Απορρήτων, 7ος βαθμός: Έφορος και Δικαστής, 8ος βαθμός: Επόπτης των 
Οικοδομών, 9ος βαθμός: Διδάσκαλος Εκλεκτός των Εννέα, 10ος βαθμός: Έξοχος 
Εκλεκτός των Δεκαπέντε, 11ος βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των Δώδεκα, 12ος 
βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων, 13ος βαθμός: Βασιλική Αψίδα, 14ος 
βαθμός: Μέγας, Εκλεκτός, Τέλειος και Υπέρτατος Τέκτων, 15ος βαθμός: Ιππότης της 
Ανατολής ή του Ξίφους, 16ος βαθμός: Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ, 17ος βαθμός: 
Ιππότης της Ανατολής και της Δύσεως, 18ος Βαθμός: Πρίγκηψ Ροδόσταυρος και 
Ιππότης του Πελεκάνου, 19ος βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ, 20ός βαθμός: Μέγας 
Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών, 21ος βαθμός: Πατριάρχης Νωεΐτης, 22ος 
βαθμός: Πρίγκηψ του Λιβάνου, 23ος βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής, 24ος βαθμός: 
Πρίγκηψ της Σκηνής, 25ος βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Όφεως, 26ος βαθμός: 
Πρίγκηψ του Ελέους, 27ος βαθμός: Ιππότης της Ιερουσαλήμ ή του Ναού, 28ος 
βαθμός: Ιππότης του Ηλίου, 29ος βαθμός: Ιππότης του Αγίου Ανδρέα, 30ός βαθμός: 
Ιππότης Καδώς ή Ιππότης του Λευκού και Μέλανος Αετού, 31ος βαθμός: Μέγας 
Επιθεωρητής Ταξιάρχης Δικαστής, 32ος βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού 
Μυστικού, 33ος βαθμός: Μέγας Γενικός Επιθεωρητής. 
    Οι καταβολές του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ανάγονται σε ένα 
προγενέστερο Τεκτονικό τάγμα το οποίο ονομαζόταν Τύπος της Τελειοποιήσεως 
(Rite of Perfection), είχε 25 βαθμούς και έντονα Ναϊτικό χρώμα, η έδρα του βρισκό-
ταν στο Κολλέγιο των Ιησουιτών του Κλερμόν, στη Γαλλία, και ήταν στενά συνδε-
δεμένο με τους Ιακωβίτες (οπαδούς του εξόριστου Βρετανού Βασιλέα Ιακώβου Β’).  
    Ένα πρόσωπο που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση νεωτέρων 
Τεκτονικών βαθμών που συνδέονται με την κουλτούρα των Ευρωπαίων ευγενών του 
18ου αιώνα, των Ιακωβιτών και των Ιησουιτών ήταν ο Ανδρέας Μ. Ράμσεϊ (Andrew 
M. Ramsay, περ. 1686-1743), ένας Σκώτος από το Ayrshire, ο οποίος ανήλθε στο 
αξίωμα του Ρήτορα της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας και, υπ’ αυτή του την ιδιότητα, 
είχε την ευθύνη να δίδει διαλέξεις στις συναντήσεις της γαλλικής Μεγάλης Στοάς. Ο 
Ράμσεϊ ανατράφηκε ως Πρεσβυτεριανός στην πατρίδα του, τη Σκωτία, αλλά, το 1706, 
έφυγε από τη Σκωτία για να υπηρετήσει στο στράτευμα του Δούκα του Μάρλμπορο 
(Duke of Marlborough, 1650-1722) στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Πολέμου της 
Ισπανικής Διαδοχής (1701-1714). Το 1710, γνώρισε τον Φρανσουά Φενελόν 
(Francois Fenelon,1651-1715), Αρχιεπίσκοπο του Cambrai, ο οποίος τον μετέστρεψε 
στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Επίσης, ο Ράμσεϊ χρημάτισε παιδαγωγός των υιών του 
εξόριστου Ρωμαιοκαθολικού Βασιλέα της Αγγλίας Ιακώβου Γ’ Στιούαρτ. Το 1737, 
επηρεασμένος από Ιησουίτες και Ιακωβίτες, υποστήριξε ενώπιον της γαλλικής 
Μεγάλης Στοάς την καινοφανή θεωρία περί της καταγωγής του Ελευθεροτε-
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κτονισμού από το μεσαιωνικό σταυροφορικό Τάγμα των Ναϊτών Ιπποτών. Μέσω του 
ιπποτικού θεσμού και συγκεκριμένα μέσω των σταυροφορικών ιπποτικών ταγμάτων 
των Αγίων Τόπων, ο Ράμσεϊ προσπάθησε να δώσει στον Ελευθεροτεκτονισμό μια 
αριστοκρατική αίγλη και πιθανόν επεχείρησε να ρίξει ‘γέφυρες φιλίας’ από τον 
Ελευθεροτεκτονισμό προς τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το 1754, ο ιππότης ντε 
Μπονβίλ (de Bonneville), βασισμένος στη θεωρία του Ράμσεϊ, ίδρυσε τον Τύπο της 
Τελειοποιήσεως με 25 βαθμούς. 
    Κάνοντας μια ιστορική παράκαμψη, σε τούτο το σημείο, θα ήταν χρήσιμο να 
επισημάνουμε ότι η τελική πτώση του Τάγματος των Ναϊτών επήλθε στην αρχή του 
14ου αιώνα λόγω μιας οικονομικής διένεξης. Ο Γάλλος Βασιλέας Φίλιππος Δ’ ο 
Ωραίος ήθελε να διαλύσει το Τάγμα των Ναϊτών αφενός επειδή εποφθαλμιούσε τον 
οικονομικό πλούτο τους, αφετέρου επειδή αισθανόταν ανασφάλεια απέναντι σε 
κινήσεις που έκαναν οι Ναΐτες για να αποκτήσουν ένα δικό τους κράτος στην περιοχή 
Λανγκντόκ (Languedoc) της νοτιοανατολικής Γαλλίας ή στην Κύπρο. Στις 13 
Οκτωβρίου 1307, στρατιωτικές δυνάμεις του Βασιλέα Φιλίππου Δ’ έκαναν 
συγχρονισμένες επιχειρήσεις και συνέλαβαν τους Γάλλους Ναΐτες και τον Μέγα 
Μάγιστρο του Τάγματος των Ναϊτών Ιάκωβο Ντε Μολέ. Οι Ναΐτες που 
συνελήφθησαν υπέστησαν βασανιστήρια σε διάφορες φυλακές, όπως ο πύργος στη 
Σινόν (Chinon), για να ομολογήσουν ότι είχαν διαπράξει αίρεση, προκειμένου να 
δικαιολογηθούν οι διώξεις σε βάρος τους. Ο Γάλλος βασιλέας είχε φροντίσει να 
κατηγορηθούν οι Ναΐτες για πολλά αδικήματα, όπως ότι αρνούνταν τη θεότητα του 
Χριστού, ότι βλασφημούσαν σε βάρος του Σταυρού, ότι λάτρευαν τον διάβολο και 
ότι διέπρατταν σοδομισμό. Ο δε Πάπας Κλήμης Ε’ δεν έκανε καμιά ενέργεια για να 
αποτρέψει την αδικία και τη βία σε βάρος των Ναϊτών και, υπακούοντας στη 
βούληση του Βασιλέα Φιλίππου Δ’, διέταξε τη διάλυση του Τάγματος των Ναϊτών. 
Την παραμονή της 18ης Μαρτίου 1314, ο Ιάκωβος ντε Μολέ, ο τελευταίος Μέγας 
Μάγιστρος των Ναϊτών, καταδικάστηκε σε θάνατο στην πυρά.  
    Αξίζει να διερευνήσουμε τους ειδικούς λόγους για τους οποίους ο Πάπας Κλήμης 
Ε’ συναίνεσε στην πολιτική τού Γάλλου Βασιλέα Φιλίππου Δ’ εναντίον των Ναϊτών. 
Ο Βασιλέας Φίλιππος Δ’ είχε δώσει στον εαυτό του το δικαίωμα να φορολογεί τους 
κληρικούς στη Γαλλία και προσπάθησε να πείσει τον Πάπα Βονιφάτιο Η’ να 
αφορίσει τους Ναΐτες, προκειμένου να ιδιοποιηθεί την περιουσία τους. Ο Πάπας 
Βονιφάτιος Η’ όχι μόνο αρνήθηκε αλλά εξέδωσε, το 1302, μια Παπική Βούλα στην 
οποία τόνιζε ότι ο Πάπας είχε απόλυτη υπεροχή έναντι της επίγειας εξουσίας, ακόμη 
κι εκείνης του βασιλέα, ενώ αφόρισε τον Βασιλέα Φίλιππο Δ’. Ο Βασιλέας Φίλιππος 
Δ’ έστειλε, τον Σεπτέμβριο του 1303, τον καγκελάριό του, τον Γκιγιόμ ντε Νογκαρέτ 
(Guillaume de Nogaret) να απαγάγει τον Πάπα Βονιφάτιο Η’ από το παπικό κάστρο 
στην Ανάνι (Anagni) της Ιταλίας, κατηγορώντας τον με πληθώρα κατηγοριών, όπως 
σοδομία και αίρεση. Αυτό και έγινε. Μάλιστα, αυτή η συνταρακτική εξέλιξη 
ενέπνευσε τον ποιητή Δάντη Αλιγκέρι (Dante Alighieri) να γράψει το έργο Θεία 
Κωμωδία. Οι κάτοικοι της Ανάνι εξεγέρθηκαν και τελικά κατόρθωσαν να 
ελευθερώσουν τον Πάπα Βονιφάτιο Η’, ο οποίος όμως, μετά από λίγους μήνες, 
πέθανε λόγω της ψυχικής έντασης και της κακομεταχείρισης που βίωσε. Ο διάδοχος 
του Βονιφάτιου Η’, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΑ’, ήρε τον αφορισμό του Βασιλέα 
Φίλιππου Δ’ αλλά αρνήθηκε να δώσει συγχώρηση στον Νογκαρέτ. Στις 7 Ιουνίου 
1304, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΑ’ αφόρισε τον Νογκαρέτ και τους συνεργούς του στην 



 

50 
 

απαγωγή του Βονιφάτιου Η’. Μετά από οκτώ μήνες, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΑ’ έπεφτε 
νεκρός στην Περούτζια, έχοντας πέσει θύμα δηλητηρίασης, πιθανόν από πράκτορα 
του Νογκαρέτ. Ακολούθησε περίπου ένας χρόνος αντιθέσεων και δολοπλοκιών 
μεταξύ Γάλλων και Ιταλών καρδιναλίων για το ποιος θα εκλεγόταν νέος Πάπας. Τον 
Ιούνιο του 1305, εξελέγη Πάπας ο Κλήμης Ε’, παιδικός φίλος του Βασιλέα Φιλίππου 
Δ’ της Γαλλίας. Λόγω της προσωπικής του σχέσης με τον Γάλλο βασιλέα, αλλά και 
υπό το κράτος του φόβου που είχε εξαπλωθεί μετά από τη δολοφονία του Πάπα 
Βενέδικτου ΙΑ’, ο Πάπας Κλήμης Ε’ απέσυρε τις Παπικές Βούλες του Βονιφάτιου Η’ 
οι οποίες είχαν δυσαρεστήσει τον Βασιλέα Φίλιππο Δ’ και χειροτόνησε εννέα ακόμη 
Γάλλους καρδιναλίους για να ενισχύσει τη θέση του στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
Όταν οι Ναΐτες Ιππότες απέρριψαν το σχέδιο του Πάπα Κλήμη Ε’ να συγχωνεύσει το 
Τάγμα των Ναϊτών με το Τάγμα των Οσπιταλιέρων του Αγίου Ιωάννη (δηλαδή με 
τους λεγόμεννους Ιωαννίτες ή Ιππότες της Μάλτας), ο Πάπας Κλήμης Ε’ αποδέχθηκε 
την απαίτηση του Φιλίππου Δ’ να διενεργήσει έρευνα σε βάρος των Ναϊτών με τις 
κατηγορίες της αίρεσης και της σοδομίας. Επίσης, ο Πάπας Κλήμης Ε’ μετέφερε την 
παπική έδρα από την Ανάνι της Ιταλίας στην Αβινιόν της Γαλλίας. Το 1312, μετά από 
τη Σύνοδο της Βιέν (Vienne), ο Πάπας Κλήμης Ε’, ενδίδοντας στις πιέσεις του 
Βασιλέα Φιλίππου Δ’, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο προέβαινε σε επίσημη διάλυση 
του Τάγματος των Ναϊτών.  
    Η ιστορία των Ναϊτών και η παραφιλολογία που δημιουργήθηκε γύρω από τις 
πεποιθήσεις τους και την καταδίωξή τους από πολιτικές και θρησκευτικές Αρχές 
ενέπνευσαν πολλούς νεώτερους Τεκτονικούς βαθμούς και πολλούς αποκρυφιστές, 
ειδικά στη Γαλλία του 18ου και του 19ου αιώνα. Οι Ναΐτες και ο Ναϊτισμός, στο 
πλαίσιο του Τεκτονισμού και του μυστικισμού γενικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 
αφενός ως ένα σύμβολο της γενικής έννοιας της ‘σταυροφορίας’ (π.χ. της Τεκτονικής 
‘σταυροφορίας’) και όχι βεβαίως των παπικών σταυροφοριών, αφετέρου ως οι 
πρωταγωνιστές διαφόρων αλληγορικών αφηγήσεων οι οποίες σκοπό είχαν την 
καταδίκη του πολιτικού και του πνευματικού δεσποτισμού, θύματα των οπόιων 
υπήρξαν και οι Ναΐτες Ιππότες.  
    Γενικά, στη Γαλλία, πέρα από την περίπτωση του ιππότη Ράμσεϊ, υπήρχε ήδη μια 
μεγάλη παράδοση δημιουργίας νέων Τεκτονικών βαθμών, επέκεινα του απλού 
αγγλικού Τεκτονισμού των 3 βαθμών και της Βασιλικής Αψίδας. Το μυθολογικό 
περιεχόμενο αυτών των νέων επιγενομένων βαθμών που αναπτύχθηκαν στη Γαλλία –
κυρίως υπό την προστασία των Στιούαρτ και της γαλλικής αριστοκρατίας και υπό την 
επιρροή Καμπαλιστών και άλλων μυστικιστών (ειδικά στη νότια Γαλλία)– συνδεόταν 
με τη Σκωτία (η οποία, σε πολλούς πολέμους, είχε συμμαχήσει με τη Γαλλία εναντίον 
των Άγγλων). Έτσι, στη Γαλλία, δημιουργήθηκαν πολλοί λεγόμενοι ‘σκωτικοί’ 
Τεκτονικοί βαθμοί, οι οποίοι βεβαίως δεν είχαν κανέναν κυριολεκτικό ιστορικό 
δεσμό με τη Σκωτία (αλλά μόνο συμβολικό-μυθολογικό). 
    Ήδη από το 1740, στην Αβινιόν της Γαλλίας, υπήρχαν διάφορες σχολές και ομάδες 
ασχολούμενες με τον Ερμητισμό (δηλαδή με τη φιλοσοφικο-θρησκευτική παράδοση 
του Ερμή του Τρισμεγίστου) και την Αλχημεία, η οποία ονομάζεται και Ερμητική 
Τέχνη καθότι αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Πολλές από αυτές τις 
Ερμητικές ομάδες της Αβινιόν εργάζονταν υπό τη σκέπη και στο πλαίσιο Στοών του 
Συμβολικού Τεκτονισμού καθώς και ορισμένων λεγομένων Σκωτικών βαθμών του 
Τεκτονισμού. Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος εκείνης της Ερμητικής κίνησης ήταν ο 
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Βενεδικτίνος μοναχός και αλχημιστής Αντουάν-Ζοζέφ ντε Περνετί (Antoine-Joseph 
Pernety, 1716-1801). Οι πνευματικές ρίζες του Σκωτικού Τύπου των 
Ελευθεροτεκτόνων ανάγονται στο έργο του ντε Περνετί και ενός Τεκτονικού 
κινήματος που ονομάστηκε Πεφωτισμένοι της Αβινιόν (Illuminés d’Avignon) και 
ιδρύθηκε το 1784 από τον ντε Περνετί. Επίσης, στη διάρκεια του 18ου αιώνα, στη 
Γαλλία, δημιουργήθηκε μια πληθώρα νέων, έντονα μυστικιστικών, Τεκτονικών και 
παρατεκτονικών ταγμάτων και βαθμών, όπως οι Ellus Coens, οι Πεφωτισμένοι του 
Ζωδιακού (Illuminés du Zodiaque), οι Frères noirs κ.ά. Επίσης, το 1766, η γαλλική 
ελευθεροτεκτονική οργάνωση που ονομαζόταν «Μητέρα Στοά του Comtat-
Venaissin» είχε ήδη δημιουργήσει και απένειμε τους εξής βαθμούς επέκεινα των 3 
βαθμών του Συμβολικού Τεκτονισμού: 4ος βαθμός: Αληθής Τέκτων, 5ος βαθμός: 
Αληθής Τέκτων επί της Ορθής Ατραπού, 6ος βαθμός: Ιππότης του Χρυσού Κλειδιού, 
7ος βαθμός: Ιππότης της Ίριδος, 8ος βαθμός: Ιππότης Αργοναύτης, 9ος βαθμός: 
Ιππότης του Χρυσομάλλου Δέρατος.  
    Το 1766, στο Παρίσι, ιδρύθηκε μια Στοά υπό την επωνυμία Άγιος Λάζαρος η οποία 
λειτουργούσε υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας, αλλά, λίγο αργότερα, 
το ίδιο έτος, αυτοανακηρύχθηκε «Μητέρα Στοά του Σκωτικού Φιλοσοφικού Τύπου 
στη Γαλλία», αλλάζοντας το όνομά της σε «Κοινωνικό Συμβόλαιο». Τον Μάιο του 
1776, αυτή η Στοά «Κοινωνικό Συμβόλαιο» αναγνωρίσθηκε επίσημα από τη 
«Μητέρα Στοά του Comtat-Venaissin» και τελικά αυτές οι δύο Στοές συγχωνεύθηκαν 
μεταξύ τους και εντάχθηκαν στο δυναμικό των Στοών της Μεγάλης Ανατολής της 
Γαλλίας. 
    Η μήτρα δημιουργίας ‘Σκωτικών’ Τεκτονικών βαθμών και ταγμάτων στη Γαλλία 
ήταν το Περιστύλιο του Κλερμόν (Chapter of Clermont), του οποίου ο επίσημος 
ιδρυτής ήταν ο ιππότης ντε Μπονβίλ (Chevalier de Bonneville) το έτος 1754. Οι 
παραδόσεις του Περιστυλίου του Κλερμόν προέρχονταν από τρεις πηγές: (α) από 
τους Ναϊτικούς θρύλους που ενσωμάτωσε στον Ελευθεροτεκτονισμό ο βαρώνος φον 
Χουντ (Baron von Hund), ο οποίος, το 1751, ίδρυσε τον Τύπο της Αυστηράς 
Τηρήσεως, (β) από τους εξορίστους Σκώτους αυλικούς των Στιούαρτ που βρίσκονταν 
στο Σεν Ζερμέν (Saint-Germain) και (γ) από Ιησουίτες του Κολλεγίου του Κλερμόν. 
    Το 1758, το Περιστύλιο του Κλερμόν μετασχηματίσθηκε και μετωνομάσθηκε σε 
Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και της Δύσεως. Το 1761, μόλις τρία 
χρόνια μετά από την ίδρυσή του, το Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και 
της Δύσεως παρέδωσε ειδική πατέντα στον Εστιέν Μορίν (Estienne Morin) «για να 
εγκαθιδρύσει τον τέλειο και σεβάσμιο Τεκτονισμό σε όλα τα μέρη τού κόσμου», 
καθιστώντας τον «Μέγα Επιθεωρητή» του Τύπου της Τελειοποιήσεως, 
αποτελουμένου από 25 βαθμούς. Αντίγραφο εκείνης της πατέντας περιλαμβάνεται 
στη Χρυσή Βίβλο του κόμη ντε Γκρας-Τιλί (Comte de Grasse-Tilly), ο οποίος 
αργότερα έγινε ο ιδρυτής του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου Βαθμού για τη Γαλλία. 
Το 1761, ο Εστιέν Μορίν μετέβη στον Άγιο Δομίνικο, από όπου άρχισε να διαδίδει 
τον νέο τεκτονικό Τύπο και όρισε και εγκατέστησε διαφόρους Επιθεωρητές αυτού 
του τεκτονικού Τύπου αρμοδίους για τις Δυτικές Ινδίες και τις ΗΠΑ. Το διοικητικό 
κέντρο του Τύπου της Τελειοποιήσεως στο Τσάρλεστον (Charleston) της Νότιας 
Καρολίνα εγκαθιδρύθηκε το 1783, υπό τον Ισαάκ ντα Κόστα (Isaac da Costa), ο 
οποίος ορίσθηκε Αναπληρωτής Επιθεωρητής Νότιας Καρολίνα από τον Μωυσή 
Χέιες (Moses Hayes). 
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    Ο Εστιέν Μορίν δεν ήταν καθόλου κατάλληλος για να διαφυλάξει το κύρος και τη 
στεγανοποίηση του Τύπου της Τελειοποιήσεως. Αφενός δεν διέθετε ούτε υψηλή 
φιλοσοφική παιδεία ούτε υψηλή γνώση του Ελευθεροτεκτονισμού, αφετέρου επέλεξε 
ακατάλληλα πρόσωπα –κυρίως διεφθαρμένους Εβραίους κερδοσκόπους και κάποιους 
άλλους μικροαστούς– για τις θέσεις των Επιθεωρητών του Τύπου της Τελειοποιή-
σεως στις Δυτικές Ινδίες και στις ΗΠΑ. Έτσι, ο Τύπος της Τελειοποιήσεως πέρασε 
μια περίοδο αρκετών ετών κατά τη διάρκεια της οποίας γινόταν ένα κυνικό 
οικονομικό εμπόριο τεκτονικών βαθμών και τίτλων και οργανώνονταν δίκτυα 
κοινωνικής διαπλοκής. Επίσης, πέραν των 25 βαθμών του Τύπου της Τελειοποιή-
σεως, δημιουργήθηκαν και άλλοι βαθμοί. Συγκεκριμένα, το 1770, δημιουργήθηκε ο 
Αρχέγονος Τύπος της Ναμούρ (Rite Primitif de Namour), που αποτελείται από 33 
βαθμούς, ενώ, το 1804, δημιουργήθηκε ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός 
Τύπος (Ancient and Accepted Scottish Rite), που επίσης αποτελείται από 33 βαθμούς. 
Στη διάρκεια μάλιστα εκείνης της περιόδου του μεγάλου τεκτονικού χάους στην 
Αμερική, Εβραίοι κερδοσκόποι που διαχειρίζονταν τον Τύπο της Τελειοποιήσεως και 
τη μετεξέλιξή του στον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο των 33 βαθμών –
προκειμένου να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το κύρος και την εμπορική αξία των 
βαθμών αυτού του Τεκτονικού συστήματος– δημιούργησαν και διέδωσαν το 
παραμύθι ότι, δήθεν, στην Ευρώπη, ο Βασιλέας της Πρωσίας Φρειδερίκος ο Μέγας 
ήταν ο ύπατος αρχηγός αυτού του τεκτονικού τάγματος. Συγκεκριμένα, διαδόθηκε ότι 
ο Βασιλέας της Πρωσίας Φρειδερίκος ο Μέγας (1712-1786), λίγο πριν πεθάνει και 
ενώ ήταν κλινήρης, συνέταξε τα Μεγάλα Συντάγματα του Σκωτικού Τύπου το έτος 
1786, αναβίβασε τους 25 βαθμούς του Τύπου της Τελειοποιήσεως σε 33 (ο δε 25ος 
βαθμός του Τύπου της Τελειοποιήσεως έγινε ο 32ος βαθμός τού Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου) και επίσης ότι ο ίδιος προσωπικά καθιέρωσε τον 
33ο ύπατο και τελευταίο βαθμό τού Σκωτικού Τύπου, αναθέτοντας τη διοίκηση του 
Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στο λεγόμενο Ύπατο Συμβούλιο του 
33ου βαθμού. Βεβαίως, πουθενά ανά τον κόσμο, δεν βρέθηκε το πρωτότυπο αυτού 
του εγγράφου με ευκρινή υπογραφή και σφραγίδα του Μέγα Φρειδερίκου.  
    Η αλήθεια είναι ότι ο Φρειδερίκος ο Μέγας ουδέποτε έπαιξε δραστήριο ρόλο στον 
Τύπο της Τελειοποιήσεως, δεν συνέταξε τα Συντάγματα του Σκωτικού Τύπου και δεν 
υπήρξε ο δημιουργός τού 33ου βαθμού τού Σκωτικού Τύπου. Ωστόσο, πολλά Ύπατα 
Συμβούλια του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου ανά τον κόσμο, 
συνέχισαν να ισχυρίζονται ότι η ιστορία τους ανάγεται στον Φρειδερίκο τον Μέγα 
της Πρωσίας. Το Πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1861 που εξέδωσε η «Μεγάλη 
Στοά των Τριών Σφαιρών» (η λεγομένη και «Μεγάλη Εθνική Μητρική Στοά» του 
γερμανικού Ελευθεροτεκτονισμού) στο Βερολίνο σχετικά με τα λεγόμενα Μεγάλα 
Συντάγματα του 1786 του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Βασιλέας Φρειδερίκος ο Μέγας συμμετείχε στις 
Τεκτονικές υποθέσεις μόνο για επτά έτη (από τη μύησή του το 1738 μέχρι το 1744) 
και ποτέ δεν ασχολήθηκε ξανά με αυτές. Είχε επιφυλάξεις για κάθε άμεση ανάμειξή 
του σε αυτές, αφιερώνοντας τον εαυτό του...αποκλειστικά στα προβλήματα και στις 
μέριμνες της κυβέρνησης και στη διοίκηση του Στρατού του...Είναι, συνεπώς, ψευδές 
ότι ο Βασιλέας Φρειδερίκος ο Μέγας είχε συγκαλέσει, την 1η Μαΐου 1786, στην 
οικία του στο Βερολίνο, ένα Μέγα Συμβούλιο για την οργάνωση των Υψηλών 
Βαθμών». 
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    Αφού ο Σκωτικός Τύπος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως εργαλείο 
αποκατάστασης των Στιούαρτ στον βρετανικό Θρόνο, οι 33 βαθμοί του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αναδιοργανώθηκαν και έλαβαν μια τελική μορφή 
από τον Άλμπερτ Πάικ (Albert Pike, 1809-1891), ο οποίος εργάσθηκε ως δικηγόρος, 
δάσκαλος και δημοσιογράφος, ενώ, κατά τον Πόλεμο Μεξικού-ΗΠΑ, το 1846-1848, 
πολέμησε ως αξιωματικός του Ιππικού των ΗΠΑ, ειδικά στη Μάχη της Buena Vista. 
Στον Πόλεμο μεταξύ των Βορείων και των Νοτίων, ο Πάικ υποστήριξε τις 
Συνομόσπονδες Πολιτείες της Αμερικής (Confederate States), δηλαδή τους Νοτίους. 
Οι Συνομόσπονδες Πολιτείες της Αμερικής σχηματίσθηκαν ως η κυβέρνηση που 
δημιουργήθηκε, από το 1861 ως το 1865, από έντεκα νότιες δουλοκτητικές πολιτείες 
των ΗΠΑ, καθεμία από τις οποίες είχε προηγουμένως κηρύξει την απόσχισή της από 
τις ΗΠΑ. Επίσης, ο Πάικ εξυπηρετούσε συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
σε βάρος του Αμερικανού προέδρου Αβραάμ Λίνκολν και της Ένωσης (Union), 
δηλαδή υπονόμευε τη νόμιμη αμερικανική κυβέρνηση του Λίνκολν.  
    Το 1859, ο Άμπερτ Πάικ εξελέγη Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης της Νότιας 
Δικαιοδοσίας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στις ΗΠΑ, θέση 
στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το 1786, στις ΗΠΑ, συντάχθηκε 
από τον Άλπερτ Πάικ το Σύνταγμα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 
(«Σκωτικός Τεκτονισμός»). Η Νότια Δικαιοδοσία (Southern Jurisdiction) του 
Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου των ΗΠΑ, εδρεύουσα στο Τσάρλεστον 
της Νότιας Καρολίνα, αποτελεί το Μητρικό Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου για ολόκληρο τον κόσμο. Σε κάθε χώρα, όπου 
λειτουργεί, ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος διοικείται από ένα 
αντίστοιχο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού. Από τη Νότια Δικαιοδοσία του 
Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου στις ΗΠΑ, διαδόθηκε ο Αρχαίος και 
Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος των 33 βαθμών στην Ευρώπη και αλλού ανά τον 
κόσμο. Συγκεκριμένα, το 1804, εισήχθη ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός 
Τύπος στη Γαλλία από τον κόμη ντε Γκρας-Τιλί. Από τη Γαλλία, αυτό το τάγμα 
διαδόθηκε στην Ιταλία (το 1805), στην Ισπανία (το 1811) και στο Βέλγιο (το 1817). 
Το 1824, εγκαθιδρύθηκε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού για την 
Ιρλανδία. Το 1845, εγκαθιδρύθηκε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού για 
την Αγγλία και την Ουαλία. Το 1846, εγκαθιδρύθηκε το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο του 
33ου βαθμού για τη Σκωτία. Σε αυτό το πλαίσιο της παγκόσμιας διάδοσης και 
εξελικτικής ανάπτυξης του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, τα τυπικά 
των βαθμών αυτού του τάγματος έχουν διασκευασθεί και ξαναγραφεί πολλές φορές 
και από διάφορα Ύπατα Συμβούλια του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού 
Τύπου, διατηρώντας βεβαίως σταθερά τα ονόματα των βαθμών, τα ειδικά μυστικά 
τους και το κύριο θέμα τους.  
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Επαναστατικά κινήματα του 19ου αιώνα και πολιτικοποιημένες μυστικές 
αδελφότητες 
    Στο πλαίσιο των νεωτερικών θεωριών του έθνους-κράτους και της διεθνούς 
ισορροπίας δυνάμεων, που κυριάρχησαν στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα, ο βασιλέας 
έχει το κυρίαρχο θρήσκευμα του έθνους-κράτους του και είναι ο θεματοφύλακας 
αυτού του θρησκεύματος στο κράτος του, ενώ, μαζί με την εθνική αστική τάξη και 
τους ευγενείς, συνθέτουν την ανωτάτη πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Οι 
προνεωτερικές ελίτ σκέπτονταν πρωτίστως με όρους παραδοσιακών αξιών και αρχών 
και υπό το πρίσμα της αιωνιότητας. Στην εποχή της ανόδου του εθνοαστικού 
συστήματος, όμως, οι βασιλείς και οι ευγενείς συνθέτουν μαζί με τους τραπεζίτες και 
τους εμπόρους μια ολιγαρχία η οποία, σε αντίθεση προς τις προνεωτερικές ελίτ, 
σκεπτόταν πρωτίστως σύμφωνα με τους όρους της θεωρίας της ισορροπίας δυνάμεων 
και της κεφαλαιακής συσσώρευσης. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, ο 
Ελευθεροτεκτονισμός, συχνά, κατέστη μια καθεστωτική ηθικοπλαστική-
φιλανθρωπική λέσχη υπό την αίγλη και υψηλή πατρωνία κάποιου Στέμματος και 
κάποιας εθνικής αστικής ελίτ, η οποία προωθούσε ένα σύστημα φιλελεύθερης 
ολιγαρχίας. Επίσης, σταδιακά, στις περισσότερες Στοές, απαγορεύτηκαν οι πολιτικές 
και θρησκευτικές συζητήσεις. 
    Από την άλλη πλευρά, ο 18ος αιώνας σηματοδοτεί την εισχώρηση ριζοσπαστικών 
ιδεών στις τεκτονικές Στοές. Παράλληλα προς την προαναφερθείσα έριδα μεταξύ 
ριζοσπαστικών και καθεστωτικών δυνάμεων μέσα στον Ελευθεροτεκτονισμό, 
αναπτύχθηκαν τον 18ο αιώνα και άλλες μυστικές εταιρείες στα πρότυπα των 
τεκτονικών Στοών, με λιγότερο ή περισσότερο σαφείς πολιτικές, κοινωνικές και 
φιλοσοφικές επιδιώξεις. Η πιο γνωστή από αυτές τις εταιρείες, που άσκησε μεγάλη 
επίδραση σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, ήταν η Εταιρεία ή Τάγμα των Βαυαρών 
Illuminati  (δηλαδή Πεφωτισμένων), η οποία ιδρύθηκε το 1776 στη Βαυαρία από τον 
Άνταμ Βάισχαουπτ, με σκοπό την προώθηση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος 
πνευματικής και πολιτικής απελευθέρωσης του ανθρώπου. Ο Βάισχαουπτ στράφηκε 
εναντίον τόσο των εκφυλισμένων πλέον και αποτυχημένων προνεωτερικών ελίτ και 
δυναστειών όσο και της διεφθαρμένης φιλελεύθερης ολιγαρχίας, την οποία θέσπισαν 
οι αστικές ελίτ.  
    Ο Θωμάς Τζέφερσον (Thomas Jefferson, 1743-1826), ο οποίος διετέλεσε τρίτος 
κατά σειρά Πρόεδρος των ΗΠΑ (1801-1809) και υπήρξε ο κύριος συγγραφέας της 
διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας (1776), έχει γράψει τα εξής για τον 
βαυαρικό Ιλλουμινατισμό και τον ιδρυτή των Βαυαρών Illuminati, Άνταμ 
Βάισχαουπτ: «Ο Βάισχαουπτ πιστεύει ότι το να προωθήσει αυτήν την τελειοποίηση 
του ανθρωπίνου χαρακτήρα ήταν το αντικείμενο του Ιησού Χριστού…Οι αρχές του 
είναι η αγάπη προς το αγαθό και η αγάπη προς τον πλησίον. Και διδάσκοντας την 
αθωότητα της συμπεριφοράς, αποσκοπούσε στο να θέσει τους ανθρώπους στη φυσική 
τους κατάσταση ελευθερίας και ισότητας. Λέει [ο Βάισχαουπτ] ότι κανείς δεν έθεσε 
πιο στέρεο θεμέλιο για την ελευθερία απ’ ό,τι ο Μέγας Διδάσκαλός μας, ο Ιησούς ο 
Ναζωραίος. Πιστεύει [ο Βάισχαουπτ] ότι οι Ελευθεροτέκτονες αρχικά κατείχαν τις 
αληθινές αρχές και τους αληθινούς σκοπούς του Χριστιανισμού κι ότι έχουν ακόμη 
συντηρήσει ορισμένες από αυτές μέσω της παράδοσης, αλλά πολύ παραμορφωμένες. 
Τα μέσα τα οποία προτείνει [ο Βάισχαουπτ] για να πραγματοποιηθεί η βελτίωση της 
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ανθρώπινης φύσης είναι ‘το να διαφωτίσουμε τους ανθρώπους, για να διορθώσουν τα 
ήθη τους και να τους εμπνεύσουμε την αγαθοεργία’…Καθώς ο Βάισχαουπτ έζησε 
κάτω από την τυραννία δεσποτικών καθεστώτων και ιερατείων, γνώριζε ότι η 
προσοχή ήταν αναγκαία ακόμη και για τη διάδοση πληροφοριών και αρχών που είχαν 
να κάνουν με την καθαρή ηθική. Γι’ αυτό ανέλαβε να οδηγήσει τους 
Ελευθεροτέκτονες στο να υιοθετήσουν αυτόν τον σκοπό και να καταστήσουν 
αντικείμενα του θεσμού τους τη διάχυση της επιστήμης και της αρετής. Πρότεινε τη 
μύηση νέων μελών στο δικό του σώμα [τους Βαυαρούς Illuminati] μέσω μιας 
βαθμιδωτής δομής η οποία αντιστοιχούσε στους φόβους του για το ότι μπορούσε να 
αστράψει σε βάρος του η τυραννία. Αυτό έχει δώσει έναν αέρα μυστηρίου στις 
απόψεις του...πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι, εάν ο Βάισχαουπτ έγραφε 
εδώ [στην Αμερική], όπου δεν είναι αναγκαία η μυστικότητα των προσπαθειών μας 
για να καταστήσουμε τους ανθρώπους σοφούς και εναρέτους, δεν θα είχε επινοήσει 
κάποιον μυστικό μηχανισμό προς επίτευξη αυτού του σκοπού» (βλ. «Thomas 
Jefferson to Reverend James Madison, January 31, 1800», στο: The Works of Thomas 
Jefferson in Twelve Volumes, Federal Edition, Collected and Edited by Paul Leicester 
Ford). 
    Ο Άνταμ Βάισχαουπτ γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1748 στο Ίνγκολσταντ και 
έλαβε την παιδεία του από τους Ιησουίτες. Ο διορισμός του, το 1775, ως καθηγητή 
του φυσικού και του κανονικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ίνγκολσταντ –θέση 
την οποία μέχρι τότε κατείχαν μόνο μέλη του Τάγματος των Ιησουιτών, το οποίο 
όμως εκείνο το διάστημα είχε καταργήσει ο Πάπας– λέγεται ότι προκάλεσε ένα 
αίσθημα προσβολής στο ρωμαιοκαθολικό ιερατείο του Πανεπιστημίου του 
Ίνγκολσταντ. «Ο Βάισχαουπτ, του οποίου οι απόψεις χαρακτηρίζονταν από 
κοσμοπολιτισμό, και ο ποίος γνώριζε και καταδίκαζε την υποκρισία και τις 
προλήψεις των ιερέων, προκάλεσε αντιπαλότητες προς το πρόσωπό του μέσα στο 
Πανεπιστήμιο» (βλ. A. G. Mackey, Encyclopedia of Freemasonry, Macoy Publishing, 
1966, σελ. 1099). Εκείνη την εποχή, ο Βάισχαουπτ δεν ήταν ακόμη μέλος του 
Ελευθεροτεκτονισμού. Στον Ελευθεροτεκτονισμό μυήθηκε το 1777 στο Μόναχο σε 
μια Στοά του Τύπου της Αυστηράς Τηρήσεως η οποία ονομαζόταν Theodor zum 
guten Rath.  
    Οι Βαθμοί των Βαυαρών Illuminati κατά το σύστημα του Βάισχαουπτ είναι οι 
ακόλουθοι 12: (1) Νεόφυτος (Novice), (2) Αθηναίος (Minerval), (3) Β’ (ή Ελάσσων) 
Πεφωτισμένος (Illuminatus Minor), (4) Μαθητής του (Ιλλουμινατικού) Τεκτονισμού, 
(5) Εταίρος του (Ιλλουμινατικού) Τεκτονισμού, (6) Διδάσκαλος του (Ιλλουμινατικού) 
Τεκτονισμού, (7) Α’ (ή Μείζων) Πεφωτισμένος (Illuminatus Major), (8) Διευθύνων 
Πεφωτισμένος (Illuminatus Dirigens), (9) Επόπτης (Epopt), (10) Πεφωτισμένος 
Πρίγκηψ (Principatus Illuminatus), (11) Φιλόσοφος (Philosophus) και (12) 
Πεφωτισμένος Αντιβασιλεύς (Illuminatus Regens), επιφυλάσσοντας έναν 13ο 
βασιλικό βαθμό για την ανωτάτη ταγματική διοίκηση. Οι εργασίες της Εταιρείας των 
Πεφωτισμένων αποτελούν μεθοδική έρευνα και μελέτη της φιλοσοφίας, της 
θρησκείας, της επιστήμης και της πολιτικής και αποσκοπούν στη βελτίωση του 
ανθρώπου και της κοινωνίας με βάση τις θεμελιώδεις αξίες αυτής της Εταιρείας.  
    Στο βιβλίο του με τίτλο Ένα Βελτιωμένο Σύστημα των Illuminati (Gotha, 1787), o 
Βάισχαουπτ εξηγεί ότι ο κατάλληλος υποψήφιος για να γίνει μέλος στο Τάγμα των 
Illuminati είναι ένα πρόσωπο που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) «δεν κλείνει 
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τα αυτιά του στους θρήνους του δυστυχισμένου συνανθρώπου», (β) δεν κλείνει την 
καρδιά του στον «ευγενή οίκτο», (γ) είναι «ο φίλος και ο αδελφός του 
δυστυχισμένου», (δ) έχει «καρδιά ικανή να αγαπήσει και να κάνει φιλία», (ε) «είναι 
σταθερός στις αντιξοότητες, ακούραστος στο να φέρει σε πέρας ο,τιδήποτε στο οποίο 
έχει δεσμευτεί, απτόητος στην υπέρβαση δυσκολιών», (στ) «δεν εμπαίζει ούτε 
περιφρονεί τους αδυνάμους», (ζ) «είναι επιρρεπής στο να συλλαμβάνει μεγαλόπνοα 
σχέδια, επιθυμεί να εγερθεί υπεράνω των βασικών κινήτρων και να αναδειχθεί μέσω 
της αγαθοεργίας», (η) «αποστρέφεται την αργία», (θ) «θεωρεί ότι κανενός είδους 
γνώση την οποία έχει την ευκαιρία να αποκτήσει δεν είναι περιττή, φρονώντας ότι η 
γνώση του ιδίου του ανθρώπου είναι το κύριο αντικείμενο σπουδής», (ι) «όταν 
τίθενται ζητήματα αληθείας και αρετής», είναι «αρκετά θαρραλέος ώστε να 
ακολουθήσει τις επιταγές της καρδιάς του», χωρίς να άγεται και να φέρεται από την 
αμαθή μάζα, αλλά «περιφρονώντας την έγκριση του όχλου». Επίσης, στο τυπικό του 
Βαθμού του Επόπτη του Τάγματος των Illuminati, που είχε συντάξει ο Βάισχαουπτ, 
εκτίθεται το επαναστατικό όραμα των Illuminati, με σκοπό την πνευματική και 
πολιτική απελευθέρωση και την ευτυχία των ανθρώπων, και διευκρινίζεται ότι «μόνο 
η ηθική θα προκαλέσει αυτήν τη μεγάλη επανάσταση». 
    Με τη συνεργασία του ελευθεροτέκτονα βαρώνου φον Κνίγκε (Baron von Knigge), 
ο Βάισχαουπτ ενσωμάτωσε ουσιαστικά τις διδασκαλίες του Ελευθεροτεκτονισμού 
στους μεσαίους βαθμούς της Εταιρείας των Illuminati κι έτσι το μέλος των Βαυαρών 
Illuminati, χωρίς να έχει μυηθεί σε κάποια Στοά του συνήθους Ελευθεροτεκτονισμού, 
γινόταν κάτοχος των πιο αξιόλογων αρχών και διδασκαλιών του 
Ελευθεροτεκτονισμού. Ωστόσο, ο Βάισχαουπτ ήλθε σε έντονη ρήξη με τον Κνίγκε 
όταν ο δεύτερος προσπάθησε να εντάξει μέσα στα τυπικά των Illuminati ορισμένες 
αποκρυφιστικές αντιλήψεις γερμανικών τεκτονικών και ροδοσταυρικών συστημάτων. 
Γενικότερα, υπήρξε μια σύγκρουση μέσα στην Εταιρεία των Illuminati μεταξύ 
εκείνων που επεδίωκαν την ανάπτυξη τυπικών που θα είχαν ροδοσταυρικό και 
καμπαλιστικό χαρακτήρα και εκείνων, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Βάισχαουπτ, 
που επεδίωκαν τα τυπικά των Illuminati να εμπνέονται πρωτίστως από την κλασσική 
ελληνική παιδεία και τα ιδεώδη του Ζαν-Ζακ Ρουσό (Jean-Jacques Rousseau) για μια 
ριζική απελευθέρωση του ανθρώπου από τη λογική της ανάγκης. Αυτή η σύγκρουση 
σε συνδυασμό με το πολιτικό σχέδιο δράσης του Βάισχαουπτ οδήγησαν την Εταιρεία 
των Illuminati σε αντιπαραθέσεις με τον συνήθη Ελευθεροτεκτονισμό, δημιούργησαν 
προβλήματα εσωτερικής συνοχής και τελικώς η απολυταρχική κυβέρνηση της 
Βαυαρίας έθεσε τον Ιλλουμινατισμό εκτός νόμου και επιδόθηκε στην παραγωγή 
προπαγανδιστικών φυλλαδίων σε βάρος της Εταιρείας των Illuminati και του 
Βάισχαουπτ προσωπικώς, τα οποία προπαγανδιστικά φυλλάδια έχουν έκτοτε 
εμπνεύσει ποικίλες θεωρίες συνωμοσίας.  
    Η βαυαρική αστυνομία ανακάλυψε σημαντικό μέρος των ιλλουμινατικών αρχείων 
και έθεσε τους Illuminati υπό διωγμό, αποδίδοντάς τους κατηγορίες που μπορούν να 
ομαδοποιηθούν ως εξής: (α) ασέβεια, (β) μίσος κατά των ηγεμόνων και (γ) 
αντιπατριωτισμός. Οι ιλλουμινατικές στοές διαλύθηκαν, οι Illuminati βρέθηκαν ή στη 
φυλακή ή στην εξορία και ο συνήθης Ελευθεροτεκτονισμός προσπαθούσε απλώς να 
προστατέψει την υπόληψή του στα μάτια του κοινωνικού κατεστημένου με το να 
αποκρούει κάθε σχέση της με τον Ιλλουμινατισμό. Εξ ου και εξαπολύθηκε μια 
τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας σε βάρος των Illuminati, με σκοπό να 
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παραπληροφορηθούν οι μάζες και να διαστραφούν οι αρχές των Illuminati. Για 
παράδειγμα, οι μηχανισμοί προπαγάνδας του Βατικανού και των απολυταρχικών 
καθεστώτων της Βαυαρίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών συνέταξαν 
προπαγανδιστικά φυλλάδια στα οποία παρουσίαζαν με παραπλανητικό και 
διεστραμμένο τρόπο τη θέση των Illuminati υπέρ μιας γενικευμένης επανάστασης 
εναντίον του πολιτικού και πνευματικού δεσποτισμού και υπέρ της εγκαθίδρυσης 
μιας πεφωτισμένης Αρχής υπέρ της πνευματικής ελευθερίας του ανθρώπου, 
διαδίδοντας ότι οι Illuminati επιδιώκουν μια δαιμονική παγκόσμια διακυβέρνηση κι 
έτσι οι αμόρφωτες μάζες συσπειρώνονταν και υποτάσσονταν φοβισμένες γύρω από 
τους πνευματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δυνάστες τους, αντί να εξεγερθούν 
εναντίον τους. 
    Οι φυγάδες Illuminati ίδρυσαν νέες ιλλουμινατικές Στοές. Δύο από τους 
στενότερους συνεργάτες του Βάισχαουπτ, οι Ιταλοί Αλεσάντρο Σαβιόλι και ο 
μαρκήσιος Κοστάντσο, κατέφυγαν στην Ιταλία, όπου ήδη είχαν ιδρυθεί 
ιλλουμινατικές Στοές στο Τυρόλο, στη Βενετία και στη Λομβαρδία. Επίσης, 
ιδρύθηκαν κι άλλες ιλλουμινατικές Στοές στη Νάπολη, στη Φλωρεντία, γενικά στην 
Τοσκάνη και αλλού, ενώ οι Illuminati συνέχιζαν να εισχωρούν στον συνήθη 
Ελευθεροτεκτονισμό για να προωθούν σε αυτόν και μέσω αυτού τις ιδέες τους, 
εφόσον παντού στην Ευρώπη του απολυταρχισμού και της Ιερής Συμμαχίας ο 
Ιλλουμινατισμός ήταν υπό διωγμό. 
    Μια από τις σημαντικότερες ιλλουμινατικές επαναστατικές οργανώσεις ήταν 
εκείνη των Καρμπονάρων, η οποία αρχικά ανέλαβε επαναστατική δράση εναντίον 
του Ναπολέοντα και, στη συνέχεια, επεχείρησε να επαναστατικοποιήσει τις 
συνειδήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια σε κάθε πολιτικό και πνευματικό 
δεσποτισμό. Η ονομασία αυτής της μυστικής οργάνωσης προήλθε από την ιταλική 
λέξη «carbonaro-carbonari», που σημαίνει καρβουνιάρηδες. Μια έκθεση η οποία 
συνετάχθη τον Νοέμβριο του 1815 από τον Πιέτρο Ντόλτσε προς τον κόμη Σωράν 
επισημαίνει ότι η Εταιρεία των Καρμπονάρων ιδρύθηκε από τους Illuminati της 
Νάπολης υπό την καθοδήγηση των Illuminati του Λονδίνου (βλ. P. Pieri, Le società 
segrete e i moti degli anni 1820-1821 e 1830-1831, Milano, 1931, σελ. 60). Από το 
βασίλειο της Νάπολης, ο Καρμποναρισμός επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ιταλία, 
ειδικά μετά από την πτώση του Ναπολέοντα και την Παλινόρθωση. 
    Η Eταιρεία των Καρμπονάρων είχε τρεις βαθμούς, καθένας από τους οποίους είχε 
ιδιαίτερα συμβολικά σημεία και μύηση: στον κατώτερο βαθμό, βρίσκονταν οι 
«Μαθητές» (Apprendisti), στον δεύτερο βαθμό ανήκαν οι «Διδάσκαλοι» (Maestri) 
και, τέλος, στον τρίτο βαθμό, των «Τελειοποιημένων Διδασκάλων», ήταν ο Μέγας 
Διδάσκαλος και οι αξιωματούχοι του. Οι διδασκαλίες του πρώτου βαθμού 
περιστρέφονταν γύρω από ανθρωπιστικές αρχές βασισμένες στην παραδοσιακή 
θρησκεία και ηθική. Ο δεύτερος βαθμός αναφερόταν στις ακόλουθες αρχές: πολιτικό 
Σύνταγμα, Ανεξαρτησία και Ελευθερία. Στον τρίτο βαθμό, διακηρυσσόταν η 
δημιουργία μιας δημοκρατίας κι ενός καθεστώτος κοινωνικής ισότητας που θα 
πραγματοποιηθεί με τον αγροτικό νόμο για τη διανομή της γης. Σε έγγραφο της 
μυστικής αστυνομίας της Φλωρεντίας, αναφέρεται το εξής: «Η μασονική Εταιρεία 
των Καρμπονάρων έχει έμβλημα ένα τσεκούρι κι ένα κεφάλι λύκου. Σκοπός: η 
καταστροφή των βασιλευόντων» (βλ. G. Marcotti, Cronache Segrete della Polizia 
Toscana, Firenze, 1898, σελ. 261). Η Ιερή Συμμαχία, η οποία συνένωνε όλες τις 
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ευρωπαϊκές απολυταρχικές εξουσίες, αποφάσισε, στη σύνοδό της στο Τροπάου, τον 
Οκτώβριο του 1820, να καταστείλει βίαια τη ναπολιτάνικη επανάσταση και τον 
Καρμποναρισμό. Πράγματι, σύμφωνα με αυτήν την απόφαση της Ιερής Συμμαχίας, 
Αυστριακοί στρατιώτες κατέπνιξαν τις επαναστάσεις της Νάπολης και του Πιεμόντε 
και ακολούθησαν τρομερά αντίποινα και διώξεις σε βάρος των δημοκρατικών 
στοιχείων από τις απολυταρχικές δυνάμεις. 
    O 19ος αιώνας υπήρξε μια εποχή πολιτικής αστάθειας και αναταραχής. Οι 
δυνάμεις που ανέτρεψαν τις δυτικοευρωπαικές απολυταρχικές μοναρχίες, με 
εμβληματική στιγμή της ιστορίας τους τη Γαλλική Επανάσταση, μάχονταν με τις 
δυνάμεις που αποσκοπούσαν στην παλινόρθωση της μοναρχίας και με τη δικτατορία 
του Ναπολέοντα που κατέρρευσε, παραδίδοντας τελικά την ταλαιπωρημένη Ευρώπη 
στα χέρια της αυταρχικής Ιερής Συμμαχίας το 1815. Πράγματι, η οριστική ήττα του 
Ναπολέοντα το 1814 άνοιξε τον δρόμο για την Παλινόρθωση του παλαιού 
καθεστώτος και την επαναχάραξη του χάρτη της Ευρώπης, ενώ την αλλαγή αυτή 
εξέφρασε το Συνέδριο της Βιέννης του 1815. Σε αυτό, οι νικήτριες δυνάμεις 
δημιούργησαν τους μηχανισμούς εφαρμογής των αποφάσεων που έλαβαν, 
υπογράφοντας την Συνθήκη της Ιερής Συμμαχίας, κεντρικός στόχος της οποίας ήταν 
η αποτροπή μιας δεύτερης επανάστασης. 
    Με την πτώση του Ναπολέοντα στις αρχές του 1800 και την Παλινόρθωση, 
ανάμεσα στο 1815 με 1848, την Ευρώπη σάρωσαν τρία κύρια επαναστατικά κύματα. 
Το πρώτο κύμα εμφανίστηκε στα 1820-1824. Περιορίστηκε στη Μεσογειακή Ευρώπη 
και είχε επίκεντρο την Ισπανία, την Νάπολη και την Ελλάδα. Το δεύτερο 
επαναστατικό κύμα εμφανίστηκε στα 1829-1834 και επηρέασε όλη την Ευρώπη 
δυτικά της Ρωσίας και την βορειοαμερικανική ήπειρο. Ήταν αποτέλεσμα του 
εκθρονισμού των Βουρβόνων στη Γαλλία, ο οποίος πυροδότησε και τα άλλα 
επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη. Το τρίτο και μεγαλύτερο επαναστατικό κύμα 
ήταν του 1848, το οποίο ήταν αποτέλεσμα χρόνιας οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής κρίσης στην Ευρώπη. Τα  επαναστατικά αυτά κινήματα του 19ου αιώνα 
υιοθέτησαν τα πολιτικά πρότυπα που δημιούργησε η Γαλλική Επανάσταση του 1789 
και η τυπική οργανωτική δομή και πρακτική τους εμπνεόταν από τις Στοές των 
Ελευθεροτεκτόνων (βλ. Eric J. Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, 
Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2015). Ως κύριοι μοχλοί των 
επαναστατικών κινημάτων αναδείχθηκαν και πάλι οι  μυστικές επαναστατικές 
αδελφότητες ανά την Ευρώπη. Οι Καρμπονάροι πρωτοστάτησαν και πάλι στα 
γεγονότα,  κατά την περίοδο 1809-1832, κατά την οποία  ανέπτυξαν δράση κυρίως 
στην Ιταλία, καθώς και στη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία και 
την Πολωνία. 
    Οι απολυταρχικές κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες της Ιταλίας 
προσπάθησαν να διαλύσουν τους Καρμπονάρους όχι μόνο με διωγμούς, δίκες και 
καταδίκες αλλά και με παρακρατικές οργανώσεις, οι οποίες διέπρατταν βίαιες και 
δολοφονικές ενέργειες σε βάρος των Καρμπονάρων. Το 1816, ο Υπουργός 
Αστυνομίας του Βασιλείου της Νάπολης,  Πρίγκηψ Κανόζα, ίδρυσε τη δολοφονική 
οργάνωση «Εταιρεία των Καλντεράρι», στην οποία συνένωσε άλλες αντιδραστικές 
οργανώσεις για να πολεμήσει, με σκοτεινές ενέργειες, ακόμη και με δολοφονίες, τους 
Καρμπονάρους. Το Παπικό Κράτος ανέπτυξε τη δική του δολοφονική παρακρατική 
οργάνωση εναντίον των Καρμπονάρων, η οποία ονομάστηκε «Σανφεντίστι», δηλαδή 
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οι Υπερασπιστές της Αγίας Πίστης. Επίσης, οι προπαγανδιστικές υπηρεσίες των 
απολυταρχικών καθεστώτων της Ευρώπης και του Βατικανού διεξήγαν συστηματικά 
ψυχολογικές επιχειρήσεις σε βάρος των μαζών, δαιμονοποιώντας τα επαναστατικά 
κινήματα και τις μυστικές αδελφότητες που τα υποστήριζαν, ώστε οι μάζες να 
ελέγχονται και να παραμένουν υποτελείς στα απολυταρχικά καθεστώτα της Ευρώπης 
και του Παπισμού. 
 

 
 

 
Η σημασία του μύθου, η τελική διαμόρφωση του ήθους του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και η γέννηση του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ 
    Υπό ευρεία θεώρηση, η έννοια του πολιτισμού (civilization) περιλαμβάνει την 
έννοια της καλλιέργειας (culture), αλλά, υπό μια στενότερη θεώρηση, ο ‘πολιτισμός’ 
μπορεί να διαφοροποιηθεί από την ‘καλλιέργεια’ (κουλτούρα) με βάση το εξής 
σκεπτικό: ο πολιτισμός συνίσταται στα μέσα και στο αποτέλεσμα της προσπάθειας 
μιας συλλογικής συνείδησης (‘πόλις’) να επιτύχει για τον εαυτό της καλύτερους 
όρους προσαρμογής της στον κόσμο, ενώ ‘καλλιέργεια’ είναι το αποτέλεσμα μιας 
αναστοχαστικής στάσης του ανθρώπου απέναντι στη ζωή του. Συνεπώς, ο πολιτισμός 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια δομή η οποία αποτελείται από τεχνολογία και θεσμούς, 
ενώ η καλλιέργεια μπορεί να θεωρηθεί ως μια αναστοχαστική-κριτική στάση 
απέναντι στους θεσμούς και την τεχνολογία και ως μια προσπάθεια υπέρβασης των 
θεσμών μέσω μύθων, εφόσον ο μύθος συνίσταται στον πνευματικό πυρήνα των 
πραγμάτων, δηλαδή στη φανέρωση της σημασίας τους.  
    Η πολύπλοκη δομή του μύθου αντιστοιχεί στη δομή των θεσμών, αλλά, επειδή ο 
μύθος αφορά στο πνευματικό περιεχόμενο των πραγμάτων, υπερβαίνει τους θεσμούς 
και, γι’ αυτό, η αλλαγή των θεσμών προϋποθέτει αλλαγή της κυρίαρχης μυθολογίας, 
ώστε να υπάρχει αντιστοιχία και συμφωνία μεταξύ των θεσμών και του θεμελιώδους 
μυθολογικού τους υποστρώματος. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο πολιτισμός και η 
καλλιέργεια δεν είναι ούτε αντιφατικά ούτε ασύμβατα μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει μια 
θεμελιώδης και ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους, επειδή ο πολιτισμός αντιστοιχεί 
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στην οικονομική-τεχνολογική-θεσμική πραγματικότητα ενώ η καλλιέργεια 
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα του ανθρωπίνου πνεύματος, από την άλλη πλευρά, 
ο πολιτισμός όχι μόνο περιλαμβάνει την καλλιέργεια αλλά και αποτελεί την ιστορική 
φανέρωση της καλλιέργειας, προσφέροντας υποστυλώματα στην ιστορική επιβίωση 
της καλλιέργειας. 
    Η ερευνητική εργασία του Κλοντ Λεβί-Στρος (Claude Levi-Strauss) στη δομική 
ανθρωπολογία έχει δείξει ότι μια μορφή καλλιέργειας υπήρχε ήδη ακόμη και στα πιο 
πρωτόγονα στάδια της ανάπτυξης του πνευματικού βίου του ανθρωπίνου είδους και 
ότι η καλλιέργεια αποτελεί αφενός αντανάκλαση, αφετέρου υπέρβαση του υλικού 
πολιτισμού. Ενώ οι δομές της καλλιέργειας αντιστοιχούν σχεδόν πλήρως προς τις 
δομές του πολιτισμού, ωστόσο, η καλλιέργεια επενεργεί ‘διορθωτικά’ επί του 
πολιτισμού. Ακριβώς επειδή η καλλιέργεια δεν αποτελεί απλώς αντανάκλαση του 
πολιτισμού αλλά και πορεία υπέρβασής του, γι’ αυτό οι άνθρωποι μπορούν να 
καινοτομούν στα πεδία των θεσμών και της τεχνολογίας. Αν η καλλιέργεια ήταν 
απλώς μια αντανάκλαση του πολιτισμού, τότε, μετά από τη θέσπιση των πρώτων 
θεσμών και την ανάπτυξη της πρώτης τεχνολογίας, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να 
επιφέρουν αλλαγές στους δεδομένους θεσμούς και στη δεδομένη τεχνολογία.  
     Η σημαντικότερη χαρακτηριστική έκφραση και ο πυρήνας της καλλιέργειας είναι 
ο μύθος. Ο μύθος μεταφράζει τη βιωμένη πραγματικότητα σε μια συμβολική γλώσσα 
και, με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει τη βιωματική συμμετοχή της συλλογικής 
συνείδησης στην ίδια εμπειρία της πραγματικότητας. Όπως έχει επισημάνει ο 
κοινωνικός ανθρωπολόγος Κλοντ Λεβί-Στρος, παρ’ ότι κάθε μύθος μοιάζει 
μοναδικός, αποτελεί μια συγκεκριμένη στιγμή ενός καθολικού νόμου της ανθρώπινης 
σκέψης (βλ. C. Levi-Strauss, Structural Anthropology, New York: Basic books, 
1963). 
    Στο επίπεδο του μύθου, αποσαφηνίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμού και 
καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, ο μύθος συνίσταται στη συμβολική ταύτιση του 
υποκειμένου με μια ή περισσότερες φάσεις της πορείας του πολιτισμού, η οποία 
ορίζει (ή οι οποίες ορίζουν) το μυθολογικό ιδεώδες. Το ‘μυθολογικό ιδεώδες’ είναι 
ένα συμβολικό σημείο το οποίο δίδει μια ιστορική θέση και ένταξη στη συλλογική 
συνείδηση και καθορίζει το σημείο από το οποίο η εκάστοτε συλλογική συνείδηση 
μπορεί να καταστεί ορατή και καλύτερα γνωστή. Η δημιουργία και η εγκατάσταση 
ενός μύθου προσφέρουν και προσδιορίζουν την ευστάθεια του πυρήνα του 
αντιστοίχου ιδρυμένου πολιτισμού. Όπως έχουν εξηγήσει ο Κλοντ Λεβί-Στρος και ο 
φιλόσοφος Αλέν (Alain, ψευδώνυμο του Émile-August Chartier), ο μύθος που 
βρίσκεται σε ισχύ ενισχύει τους ιδρυμένους θεσμούς και, γι’ αυτό, κάθε προσπάθεια 
δομικής αλλαγής των θεσμών και γενικώς του πολιτισμού προϋποθέτει τη λειτουργία 
και εγκατάσταση ενός νέου μύθου, ο οποίος θα προσφέρει το πνευματικό 
υποστύλωμα του νέου θεσμού. Γενικά, η συνείδηση μπορεί να υπερβαίνει την 
εξωσυνειδησιακή πραγματικότητα μέσω του μύθου και ακόμη μπορεί να υπερβαίνει 
και τον ίδιον τον μύθο μέσω της τέχνης, της μυστηριακής λατρείας και της 
φιλοσοφίας.  
    Δεδομένης της προαναφερθείσας σημασίας του μύθου,  δεδομένου ότι, όπως έχει 
προσφυώς επισημάνει ο Γερμανός φιλόσοφος Ερνστ Κασίρερ, ο άνθρωπος είναι 
«ζώον συμβολικό» (βλ. E. Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, Volume One: 
Language, Volume Two: Mythical Thought, trans. R. Manheim, New Haven: Yale 
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University Press, 1955), καθώς και υπό το πρίσμα νεωτέρων μελετών στο πεδίο της 
«συμβολικής ανθρωπολογίας» υπό του Γάλλου κοινωνικού ανθρωπολόγου Ζιλμπέρ 
Ντυράν (βλ. G. Durand, Les Structures Anthropologiques de l’Imaginaire: 
Introduction à l’Archétypologie Générale, Paris: P.U.F., 1963), καθίστανται σαφείς 
και ευνόητες η σημασία και η δυνητική ισχύς του συμβολικού τεκτονικού 
συστήματος, τόσο όσον αφορά στη διαμόρφωση και διαχείριση συνειδήσεων όσο και 
όσον αφορά, στη, δια της παρεμβάσεως στα πεδία των μύθων και των συμβόλων, 
διαμόρφωση και διαχείριση κοινωνιών. Εξ ου και αρχήθεν ο Συμβολικός 
Τεκτονισμός και οι μετέπειτα τεκτονικοί Τύποι, όπως λ.χ. ο Αρχαίος και 
Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, απετέλεσαν πεδία ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων 
δυνάμεων (π.χ. πολιτειακών και πολιτικών αρχόντων, κρατών, κοινωνικών τάξεων, 
ιδεολογιών, θρησκευτικών θεσμών κ.λπ.) οι οποίες δυνάμεις ανταγωνίζονταν μεταξύ 
τους για τα ποια θα ασκήσει τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση του τελικού 
συμβολικού ‘αρχιτεκτονικού σχεδίου’ επί τη βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το 
αντίστοιχο Τεκτονικό Σώμα.  
    Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο), ο Άγιος Συμεών ο 
αποκληθείς και Νέος Θεολόγος, ήδη από τον 10ο αιώνα, αντιπαρέθεσε τον 
χριστιανικό μυστικισμό και τη συμβολική σκέψη στην τυπική χριστιανική θεολογία 
του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο τον αντιμετώπισε με 
καχυποψία και τον κατεδίωξε με σκληρότητα. Τη διαφορά μεταξύ της ακαδημαϊκής 
θεολογίας και του μυστικού Χριστιανισμού αποσαφηνίζει ο Συμεών στο έργο του 
Ύμνοι Θείων Ερώτων. Ένα έργο που επηρέασε βαθιά τον Συμεώνα ήταν ένα βιβλίο 
με τίτλο Πνευματικός Νόμος, γραμμένο από έναν Ασκητή Μάρκο. Στο βιβλίο του, ο 
Μάρκος ο Ασκητής έγραφε μια φράση που συγκίνησε βαθιά τον Συμεώνα: «Εάν 
ζητάς θεραπεία, να επιμελείσαι προσεκτικά τη συνείδησή σου και να πράττεις όσα 
λέει και θα βρεις ωφέλεια». Ακολουθώντας τον λόγο του Μάρκου του Ασκητή, ο 
Συμεών ο Νέος Θεολόγος άρθρωσε μια διδασκαλία, θεμέλιο της οποίας είναι η ένωση 
του ανθρώπου με τον Θεό μέσα από την επιμέλεια της συνείδησης. Όπως έγραφε ο 
προαναφερείς ασκητής Μάρκος, προσφεύγουμε στον εσωτερικό μας κριτή, καθότι «η 
συνείδηση είναι φυσική βίβλος» και «αυτός που τη διαβάζει έμπρακτα λαμβάνει 
εμπειρία θείας αντίληψης», καθώς ο εσωτερικός μας κριτής μπορεί να υποδείξει το 
αγαθό και να ελέγξει το σφάλμα διότι γνωρίζει τις προθέσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
που εισηγείται ο Μάρκος, όχι μόνο μεταθέτουμε τον άξονα της ηθικής ζωής από τον 
τύπο της πράξης καθαυτής (‘καλή’ / ‘κακή’ πράξη) στην πρόθεση που καθοδηγεί την 
πράξη, αλλά και ζητάμε να βασιλεύσει στην ίδια μας την πρόθεση η αρχή του 
Αγαθού, εξαγνίζοντας έτσι το θέλημα. Αυτό το απόλυτο αίτημα, το πέρα από 
συμβατικές συνταγές ορθής συμπεριφοράς, υιοθέτησε ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος. 
    Ο Συμεών εκκινεί από μια μυστικιστική γνωσιοθεωρία. Συγκεκριμένα, 
αποφαίνεται ότι όσα διηγούνται σχετικά με τον Θεό οι Γραφές και οι Άγιοι δεν είναι 
νοήματα, δηλαδή αφηρημένες έννοιες και αφαιρετικοί συλλογισμοί, αλλά θεωρία των 
«αληθώς όντων». Σύμφωνα με τον Συμεώνα, ‘νόημα’ είναι το νοητικό σχήμα, το 
ενθύμημα που γεννά ο νους για καθένα θέλημα ή πράγμα που δεν έγινε ακόμη. Το 
νόημα «είναι αρχή του πράγματος που μέλλει να γίνει από εμάς». Αντίθετα, οι 
διηγήσεις των Γραφών και των Αγίων περί του Θεού είναι διηγήσεις θεωρίας, όπου 
θεωρία σημαίνει μυστική-βιωματική θέα του Θεού από το μάτι του νου του 
ανθρώπου. Γνωρίζουμε τον Θεό –αποφαίνεται ο Συμεών– όταν θεωρούμε το φως Του 
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και άρα όταν στρεφόμαστε εντός, στην καρδιά. Δεν γνωρίζομε λοιπόν τον Θεό με 
νοηματικούς συλλογισμούς, όπου ο νους κινείται από σκέψη σε σκέψη για να 
καταλήξει σε ένα συμπέρασμα με νοήματα που δεν έχουν πραγματικότητα, αφού τα 
νοήματα είναι κίνηση του νου προς κάτι μελλοντικό, κάτι που δεν ολοκληρώθηκε 
ακόμη. Δεν γνωρίζομε τον Θεό έμμεσα, αλλά με άμεση θέα, με πνευματική όραση. 
Με την ίδια θέα που τον γνώρισαν οι Άγιοι, στην οποία θα υψωθούμε κι εμείς όταν 
καθαρθούμε. Έτσι, σύμφωνα με τη βιωμένη διδασκαλία του Αγίου Συμεώνος, η 
άμεση θέα, η θεωρία του Θεού, γίνεται ο υπέρτατος σκοπός για κάθε άνθρωπο. Η 
φράση του Συμεώνος «έμεινα δε μόνος εγώ μόνω συνών τω φωτί» μάς θυμίζει το 
«μόνος συνείναι μόνω» του Πρόκλου και το «φυγή μόνου προς μόνον» του 
Πλωτίνου. Επίσης, το όλο θέμα της θεωρίας του φωτός που προϋποθέτει την 
κάθαρση, εφόσον μόνο «νους της ύλης και των παθών καθαρθείς αΰλως τον άϋλον 
και αόρατον καθορά», θυμίζει τα όσα γράφει ο Πλάτων στον Φαίδωνα και τα όσα 
διδάσκει ο μυθικός Ερμής ο Τρισμέγιστος περί πνευματικής όρασης. Ωστόσο, ο 
Χριστιανικός μυστικισμός προχωρεί πολύ πιο πέρα από τον παγανιστικό μυστικισμό, 
διότι ο Χριστιανικός μυστικισμός βασίζεται στην απόλυτη ελευθερία του Θεού από 
τον κόσμο και άρα, κηρύσσοντας τη θέωση του ανθρώπου, ο Χριστιανικός 
μυστικισμός κηρύσσει την πιο ολοκληρωμένη πνευματική ελευθερία του ανθρώπου. 
Στη μυστική θεολογία του Χριστιανισμού, την οποία ακολουθεί ο Άγιος Συμεών ο 
Νέος Θεολόγος, ο Θεός είναι τελείως ελεύθερος από τον φυσικό κόσμο και γι’ αυτό η 
πίστη στην ύπαρξη του Θεού και η γνώση του Θεού από τον άνθρωπο δεν μπορούν 
να αποτελέσουν λογική απόρροια της θεώρησης του φυσικού κόσμου, αλλά μυστική 
προσωπική εμπειρία. Ο φυσικός κόσμος μπορεί μόνο (λόγω του ίδιου το γεγονότος 
της ύπαρξής του) να θέσει θέμα ύπαρξης Δημιουργού, αλλά η θεογνωσία δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως λογική απόρροια της κοσμογνωσίας.  
    Ο άνθρωπος, αναγόμενος από την καλλονή των κτισμάτων προς τον Κτίστη, 
«ανυμνεί και δοξάζει Αυτόν ως δημιουργό των απάντων και καθόλου δεν 
περιεργάζεται την ακατάληπτη φύση Αυτού» (Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Λόγοι 
Θεολογικοί, Β’, SC 122, 146). Ο κόσμος δεν αποτελεί απορροή της θείας Ουσίας, δεν 
αποτελεί μια αναγκαστική εξελικτική κίνηση της Φύσης του Θεού και γι’ αυτό ο 
άνθρωπος δεν μπορεί από την κτίση να αναχθεί στην Ουσία του Θεού. Έτσι, κανένα 
κτίσμα και καμιά φυσική ιδιότητα κτίσματος δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
θεία και, κατ’ επέκταση, δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λατρείας. 
Διαφορετικά, εκπίπτουμε σε παγανισμό και μαγικό τρόπο σκέψης. Όταν όμως μια 
φυσική ιδιότητα (π.χ. η λευκότητα) χρησιμοποιείται διδακτικά ως τρόπος 
αισθητοποίησης υψηλών νοημάτων (π.χ. της αγνότητας), τότε η χρήση της είναι 
συμβολική και όχι παγανιστική. Παγανισμός θα υφίστατο εάν η δεδομένη φυσική 
ιδιότητα ή το δεδομένο κτίσμα λατρευόταν ως κάτι θείο καθαυτό, θεωρούμενο ως 
πρόοδος της θείας φύσης. Αυτόν τον πνευματικό κίνδυνο όμως δεν τον διατρέχει ο 
Προφήτης Ησαΐας όταν χρησιμοποιεί παραβολικά και διδακτικά τη λευκότητα: «Και 
εάν ώσιν αι αμαρτίαι υμών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανώ, εάν δε ώσιν ως 
κόκκινον, ως έριον λευκανώ» (Ησαΐας 1:18).  
     Ο μυστικιστής Χριστιανός δεν συνάγει μεν την ύπαρξη του Θεού από 
κοσμολογικά συμπεράσματα, αλλά ‘διαβάζει’ και ‘βλέπει’ σε κάθε ον την 
πραγμάτωση του θείου Θελήματος. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζει τον προσωπικό λόγο 
των όντων και άρα ‘γνωρίζει’ τα όντα ως πραγματώσεις του θείου Θελήματος κι όχι 
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απλά ως αντι-κείμενες υλικές ουσίες. Έτσι, το πράγμα είναι πάντοτε ενωμένο με το 
νόημά του, που είναι θείο θέλημα. Η κτίση δεν είναι λοιπόν απορροή της θείας 
Φύσης, αλλ’ ωστόσο είναι αφενός πραγμάτωση και ουσίωση του θείου Θελήματος, 
αφετέρου «διδασκαλείο λογικών ψυχών και παιδευτήριο θεογνωσίας, χειραγωγώντας 
τον νου,  δια των ορωμένων και αισθητών, προς τη θεωρία των αοράτων», σύμφωνα 
με τους λόγους του Μέγα Βασιλείου (Εις την Εξαήμερον, PG 29, 13BC). Χωρίς να 
υποπίπτει σε παγανισμό είτε σε μαγική αντίληψη του κόσμου, ο μυστικιστής 
Χριστιανός καλεί τους πάντες –ακόμη και τους παγανιστές– να μαθητεύσουν στον 
φυσικό κόσμο, βιώνοντάς τον ως ψυχικό διδασκαλείο και ως παιδευτήριο 
θεογνωσίας. 
    Στον δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα, ο Χριστιανικός μυστικισμός έφθασε σε μεγάλα 
ύψη με τον Μάιστερ Έκχαρτ (Johannes Eckhart, 1260-1327), που θεωρείται ο 
σημαντικότερος μυστικιστής θεολόγος της Δύσης. Υπήρξε Δομινικανός μοναχός ο 
οποίος πέθανε στο κελί  του Τάγματός του, διωκόμενος από τον πάπα για τις απόψεις 
του. Συνέθεσε αυγουστίνειες και ελληνικές θεωρίες με μια τολμηρή αποφατική 
θεολογία και δημιούργησε ένα επιβλητικό σύστημα, με κέντρο της θεολογικής του 
οντολογίας την εικόνα. Σύμφωνα με τον Έκχαρτ, ο άνθρωπος –ως μυστική εικόνα 
του Θεού–  καλείται να αποκτήσει συνείδηση του θείου στοιχείου που υπάρχει μέσα 
του. Η νέα γέννηση του Χριστού στα μύχια της ψυχής αποτελεί τον σκοπό της 
ιστορίας της σωτηρίας. Ο μυστικιστής Χριστιανός δεν αναζητεί τη γέννηση του 
Χριστού έξω, σε τυπικές τελετές και συνταγές ορθής πράξης, αλλά μέσα στην καρδιά 
του. Ο Έκχαρτ –όπως είχε υποστηρίξει και ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος–  επιμένει ότι 
η μυστική ένωση δεν αποτελεί προνόμιο ορισμένων, αλλά βασική κλήση και τελικό 
σκοπό της ανθρωπότητας. Για να επιτύχει όμως ο άνθρωπος αυτόν τον σκοπό, δεν 
αρκεί μια διανοητική διαδικασία· απαιτείται απελευθέρωση του νου από τα εγκόσμια. 
Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Έκχαρτ, «όποιος θα ήθελε να δει τον Θεό, πρέπει 
να είναι νεκρός για τον εαυτό του και θαμμένος μέσα στον Θεό, μέσα στην απόκρυφη 
έρημο της Θεότητας, για να ξαναγίνει αυτό που ήταν πριν να είναι». Η ηθική, για τον 
Έκχαρτ, συνίσταται στο να επιστρέψει η ψυχή στον Θεό και, για να επιτευχθεί αυτό, 
ο άνθρωπος πρέπει να απαλλαγεί από την ιδιοτελή ατομικότητα, η οποία, άλλωστε, 
είναι ένα τίποτε (αποκομμένη από το νόημά της, που είναι η θεία ένωση): «Βγάλτε το 
τίποτε, κι όλα τα δημιουργήματα είναι ένα». Επίσης, ο μυστικισμός αναδεικνύει –
παράλληλα προς την αναλυτική διαδικασία– και μια άλλη ακόμη οδό προς τη γνώση, 
που είναι μια ενορατική όραση. Ήδη όταν ο Μάιστερ Έκχαρτ δίδασκε ότι ο Πατήρ 
γεννά τον Υιό Του μέσα στην ψυχή μου, προέβαινε στην εμβάθυνση της 
εσωτερικότητας του ανθρώπου.   
    Η μυστικιστική αφήγηση, συχνά εκστατική και ερωτική, είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από μια γλωσσική διατύπωση της νοητικής ζωής του μυστικιστή, διότι 
αναφέρεται σε κάτι το οποίο ο μυστικιστής ζει και κάνει, δηλαδή δεν χαρακτηρίζεται 
μόνο από σύνταξη –όπως ένας λογικός ή μαθηματικός κώδικας– αλλά έχει 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Ο μυστικιστής πραγματικά υπερβαίνει τους κανόνες της 
κοινωνίας, εξάγει από μέσα του την εντονότερη ηδονή και, εφόσον επιτύχει, 
επιτυγχάνει το υψηλότερης ποιότητας ερωτικό βίωμα. Επιπλέον, η μυστική εμπειρία 
δημιουργεί στο πρόσωπο που τη βιώνει ένα βαθύ αίσθημα αυτοεκτίμησης, μια θετική 
αξιολόγηση του ατόμου για τον εαυτό του. Όταν η αξία και η ενέργεια προέρχονται 
και αντλούνται από μέσα, το άτομο αποκτά ανοσία στον έλεγχο που προσπαθεί να 
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του ασκήσει οποιοσδήποτε άλλος λόγος. Η βαθιά εμπιστοσύνη και ο βαθύς σεβασμός 
για τον εαυτό του ελευθερώνει το πρόσωπο από την εξάρτησή του από τις 
αξιολογήσεις των άλλων και από την προπαγάνδα. Όλοι χρειαζόμαστε ενέργεια, αλλά 
μερικοί την αντλούν από τους δικούς τους πόρους, από μια ‘λευκή τρύπα’, που είναι 
ο εαυτός μας στην κατάσταση της θείας εμπειρίας.  
    Παρ’ ότι, όπως προαναφέραμε, αρχήθεν διάφορες ελίτ, είτε πολιτικές και 
πολιτειακές είτε θρησκευτικές (όπως λ.χ. η Ανοβεριανή Δυναστεία της Μεγάλης 
Βρετανίας μαζί με τους Ουίγους μέσω του Συμβολικού Τεκτονισμού, η Δυναστεία 
των Στιούαρτ μαζί με Τόριδες και Ιησουίτες μέσω της δημιουργίας ιπποτικών 
τεκτονικών βαθμών και μέσω του Σκωτικού Τύπου, νεογνωστικές και νεοερμητικές 
αιρέσεις μέσω της παρείσφρησης αποκρυφιστικών και μαγικών φαντισιώσεων σε 
βαθμούς του Σκωτικού Τύπου κ.λπ.) επιδιώκουν, ιστορικά, να χειραγωγήσουν τον 
Ελευθεροτεκτονισμό και τα διάφορα τάγματά του προς όφελός τους, ο 
Ελευθεροτεκτονισμός γενικά και ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος 
ειδικότερα μπορούν να έχουν έναν πνευματικά και κοινωνικά γόνιμο και θετικό ρόλο 
ως συστήματα συγκριτικής μυθολογίας, συμβολολογίας, βιωματικής, δραματο-
ποιημένης φιλοσοφίας και αγαθοεργίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει συμβάλλει 
επικοδομητικά ο Αρχαίος και Αρχέγονος Τύπος Μέμφις-Μισραΐμ. 
    Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Τύπος Μέμφις-Μισραΐμ διαμορφώθηκε το 1881, 
συγχωνεύοντας τους 33 βαθμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, 
τους 96 βαθμούς του προγενεστέρου Τύπου Μέμφις και τους 90 βαθμούς του 
προγενεστέρου Τύπου Μισραΐμ σε ένα ενιαίο σύστημα 96 βαθμών διοικούμενο από 
τον 97ο βαθμό που ανήκει στον Μέγα Ιεροφάντη. Πρώτος Μέγας Ιεροφάντης του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, το 1881, ανέλαβε ο Ιταλός στρα-
τηγός και πολιτικός Τζουζέμπε Γκαριμπάλντι, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη διαμόρφωση του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, υπήρξε ένας 
από τους θεμελιωτές του νεωτέρου Ιταλικού Κράτους και απεκλήθη  «Ήρωας των 
Δύο Κόσμων» λόγω της συμμετοχής του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βραζιλία, 
την Ουρουγουάη και την Ευρώπη, υποστηρίζοντας εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. 
    Ο Τύπος Μισραΐμ εμφανίστηκε το 1805, όταν ιδρύθηκε η πρώτη Μεγάλη Ανατολή 
αυτού του Τύπου στο Μιλάνο, στην Ιταλία, έχοντας 90 βαθμούς εμπνευσμένους από 
την παράδοση του αρχαίου αιγυπτιακού Ερμητισμού της Ελληνιστικής Εποχής και 
από τον Νεοπλατωνισμό, καθώς και από συστήματα της Καμπαλά και της Αλχημείας. 
Το όνομα του Τύπου Μισραΐμ προέρχεται από την εβραϊκή λέξη για την Αίγυπτο και 
γι’ αυτό ο Τύπος Μισραΐμ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του λεγομένου 
«Αιγυπτιακού Τεκτονισμού», σε αντιδιαστολή προς τον Αγγλικό Τύπο 
(αποτελούμενο από τους τρεις βαθμούς του Συμβολικού Τεκτονισμού και την Τάξη 
της Ιερής Βασιλικής Αψίδας), προς τον Σκωτικό Τύπο (των 33 βαθμών) και προς 
Τεκτονικά Ναϊτικά Τάγματα (βασισμένα στην ιστορία των μεσαιωνικών Ναϊτών 
Ιπποτών και σε σχετικούς θρύλους). 
    Το ενδιαφέρον των Τεκτόνων για την αρχαία Αίγυπτο ενισχύθηκε εκείνη την εποχή 
και από τα εξής γεγονότα: στις δεκαετίες του 1780 και του 1790, αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα η Αιγυπτολογία λόγω του ότι ο Ναπολέων κατόρθωσε να επεκτείνει τη 
Γαλλική Αυτοκρατορία μέχρι την Αίγυπτο και γι’ αυτό πολλοί αιγυπτιακοί 
πολιτιστικοί θησαυροί μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη· το 1799, στη Μέμφιδα της 
Αιγύπτου, ανακαλύφθηκε η Στήλη της Ροζέτας, στην οποία ήταν γραμμένο ένα 
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διάταγμα του Έλληνα Βασιλέα της Αιγύπτου Πτολεμαίου Ε’ του 196 π.Χ. στα αρχαία 
αιγυπτιακά ιερογλυφικά, στην αρχαία δημώδη αιγυπτιακή γλώσσα και στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα, γεγονός που επέτρεψε στους αρχαιολόγους να 
αποκρυπτογραφήσουν την αρχαία αιγυπτιακή ιερογλυφική γλώσσα· στα τέλη του 
18ου αιώνα, ο Ιταλός περιηγητής και ερευνητής κόμης Αλεσάντρο ντι Καλιόστρο 
(Count Alessandro di Cagliostro), αφού προηγουμένως είχε μυηθεί στον αγγλικό 
Ελευθεροτεκτονισμό, στη Στοά «Esperance Lodge, No. 289», επί της οδού Gerrard 
Street, στο Soho του Λονδίνου, μετέβη στη Λυών της Γαλλίας, το 1784, όπου ίδρυσε 
τη μητρική Στοά «La Sagesse Triomphante» η οποία λειτουργούσε σύμφωνα με ένα 
τυπικό «Αιγυπτιακού Τεκτονισμού» το οποίο είχε συντάξει ο ίδιος.    
    Επίσης, στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Τύπος Μισραΐμ εξαπλώθηκε γρήγορα στο 
Μιλάνο, στη Γένοβα και στη Νάπολη. Το 1812, ο Τύπος Μισραΐμ ήταν ήδη 
εγκατεστημένος στο Παρίσι και, από το 1814 και μετά, γνώρισε αξιόλογη ανάπτυξη 
στη Γαλλία υπό τη διοίκηση των αδελφών Joseph, Michel και Marc Bèdarride, παρ’ 
ότι η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας αντιμετώπισε αυτόν τον τεκτονικό Τύπο 
ανταγωνιστικά και εχθρικά. Τον 19ο αιώνα, στη Γαλλία, ο Τύπος Μισραΐμ 
λειτούργησε και ως οργάνωση για τη συνάντηση διαφόρων αντικαθεστωτικών 
προσώπων και συνδέθηκε με το κίνημα των Καρμπονάρων.  
    Το 1838, ο Γάλλος ελευθεροτέκτων λόγιος Jacques-Étienne Marconis de Négre 
δημιούργησε τον Τύπο Μέμφις ως μια παραλλαγή του Τύπου Μισραΐμ, συνδυάζοντας 
στοιχεία του Ναϊτισμού και γενικώς του ιπποτισμού με την αιγυπτιακή και την 
αλχημική μυθολογία. Συγκεκριμένα, το 1838, ο Jacques-Étienne Marconis de Négre 
ίδρυσε τη Στοά «Όσιρις» του Τύπου Μέμφις, στις Βρυξέλλες, και εγκαταστάθηκε ως 
ο Μέγας Ιεροφάντης αυτής. Ο κατάλογος των μελών εκείνης της μητρικής Στοάς του 
Τύπου Μέμφις είχε ως εξής: 
Marconis Letrillard, employe, rue St-Martin, 267 
Marconis DeNegre, rentier, rue du Jour, 11 
Lebelle, Md. Passementier, rue du Faubourg-Saint-Denis, 6 
Houille (Pierre), passementier, rue de Tracy, 12 
Delcourt (Antoine), employe, rue Tiquetonne, 14 
Schaffenr (August), employe, rue du Jour 11 
Lalande (Henri), rentier, rue du Jour, 11 
Verron, marchand, rue des Deux-Boules, 3 
Houille (Eugene), passementier, rue de la Cossonnerie, 14 
Roger (Adrien), loueur de voitures, Grande rue de Vaugirard, 20 
Burnet (Joachim), loueur de voitures, Grande rue de Vaugirard, 20 
Roche, marchand, rue des Rosiers, 20 
Courtant (Paul), chef d’Hotel, rueSt-Dominique, 59 
Delcourt-Aubert, employe, rue Trainee-St-Eustache, 14 
Letrillard, rentier, Grande rue de Vaugirard, 23 Clemant, marchand,  
passage Ste-Marie, 8 
Delagarde, Md. Bottier, rue St-Denis, 340 
Fauvau, marchand, rue du Jour, 13 
Burg, Md. Tailleur, passage Ste-Marie, 8 
Pichon, professeur, rue du Jour, 11 
Unternaher, peintre, avenue de Breteuil, 9 
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Venderdoot, inspecteur-general dês messageries 
Guichon, Md. Boutonnier, rue de M. le Prince, 23 
Guichon (Louis), Md. Tailleur, rue Bourbon-Ville-Neuve, 39 
Durassier, Md. Tailleur, rue Mazarine, 68 
Michel, Md. Tailleur, rue Mazarine, 68 
Milla (Jean ), marchand, passage Ste-Marie, 8 
Maynaud, employe, rue Fromenteau, 14 
Bachain (Henri), rue de Louvois, 4 
Dadigne (Louis), rue Saint-Germain l’Auxerrois, 28 
Hutin (Philippe), employe, rue du Chevalier-du-Guet, 10 
Rueaux, directour, a la administration des messageries generales, rue St-Honore, 130 
Miniscloux, employe, rue du Jour, 4 
Jardin (Louis), employe, rue Cloitre Saint-Merri, 1 
Silvain, medecin, rue del’Ecole, 4 
Bernie (Albert), employe, rue Montmartre, 60 
Delacombe (Victor), negoiant, rue du Bac, 58 
Lalande (Jean), Md. Epicier, rue Lafitte, 36 
Brout, (Antoine), Md. Epicier, rue Lafitte, 36 
Rabochon (Francoise), marchand, rue Mazarine, 68 
Josset (Napoleon), Md. Chapelier, rue Bourtibourg. 
Resavoi, proprietaire, rue de la Paix, a Clichy 
Fourmestrau (Louis), employer, rue Tiquetonne, 14 
Hurel (Jean-Baptiste), professeur, rue St.-Jean-de-Beauvrais. 
Dusable, employe, rue Montmartre, 63 
Pigault, marchand, rue Bourtibourg, 11 
Marix, Md., negociant, passage des Panoramas, 20 et 47 
Espiad, Md. Chapelier, rue Bourtibourg, 11 
Levaseur, marchand, rue de la Verrerie, 2 
Cauvin, employe, rue du Faubourg St-Denis, 9 
Cathelin, employe, rue Pavee-St-Andre-desArts, 12 
Leyat, Md. Tailleur, rue Neuve-St-Eustache, 18 
    Ο Τύπος Μέμφις έγινε γνωστός και ως ο Αρχαίος και Αρχέγονος Τύπος. Το 1839, 
στο Παρίσι, ο Τύπος Μέμφις απετέλεσε έναν από τους Τύπους που λειτουργούσαν 
υπό την αιγίδα ενός Τεκτονικού Σώματος που ονομαζόταν «Μέγα Άδυτο και 
Ηνωμένη Μεγάλη Ανατολή του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις». Το 1857, ο 
Jacques-Étienne Marconis de Négre, ως ο Μέγας Ιεροφάντης αυτού του Τύπου, 
εγκατέστησε αυτοπροσώπως αυτόν τον Τύπο στη Νέα Υόρκη και, το 1862, 
καθιέρωσε το Κυρίαρχο Άδυτο της Αμερικής του Τύπου Μέμφις, ορίζοντας ως Μέγα 
Γενικό Διδάσκαλο εκείνου του Κυριάρχου Αδύτου τον Harry Seymour. Το 1870, ο 
Τύπος Μέμφις εγκαταστάθηκε και στην Αγγλία, όπου αντιμετωπίστηκε 
ανταγωνιστικά και εχθρικά από το Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου για την Αγγλία, το οποίο ήθελε να ασκεί 
αποκλειστική διοίκηση επί των 33 βαθμών του, οι οποίοι, εν πολλοίς, ταυτίζονταν με 
τους 33 πρώτους βαθμούς εκ των 96 συνολικώς βαθμών του Τύπου Μέμφις, αν και ο 
Τύπος Μέμφις εμπλούτιζε τους 33 βαθμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου 
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Σκωτικού Τύπου με πρόσθετες εσωτερικές διδασκαλίες και σύμβολα του αρχαίου 
αιγυπτιακού Ερμητισμού.  
    Το 1872, ο Άγγλος ελευθεροτέκτων Τζον Γιάρκερ (John Yarker), ο οποίος 
προηγουμένως είχε μυηθεί στον αγγλικό Ελευθεροτεκτονισμό, στη Στοά «Lodge of 
Integrity, No. 189», στην πόλη του Μάντσεστερ, ανέλαβε τη διοίκηση του Τύπου 
Μέμφις στην Αγγλία και ίδρυσε το Κυρίαρχο Άδυτο του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τεκτονισμού για την Αγγλία και την Ιρλανδία, ενεργών επί τη βάσει σχετικής 
έγγραφης εξουσιοδότησης που του δόθηκε από τον Μέγα Γενικό Διδάσκαλο του 
Κυριάρχου Αδύτου της Αμερικής του Τύπου Μέμφις, Harry Seymour. Το 1875, το 
Κυρίαρχο Άδυτο του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τεκτονισμού για την Αγγλία και την 
Ιρλανδία, υπό τον Μέγα Γενικό Διδάσκαλό του Τζον Γιάρκερ, αποφάσισε να 
απονέμονται οι βαθμοί του Τύπου Μισραΐμ στα μέλη του Τύπου Μέμφις κι έτσι, 
ουσιαστικά, συγχώνευσε τους Τύπους Μισραΐμ και Μέμφις σε έναν ενιαίο Τύπο.      
    Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ υιοθετεί, σύμφωνα με το βαθύ, αυθεντικό ήθος αυτού του 
Τεκτονικού Τύπου, μια παραδοσιοκρατική στάση. Το αστικό άτομο, το Individuum, 
το οποίο γεννήθηκε από τη νεωτερικότητα, είναι ένα πλάσμα αποκολλημένο και 
γυμνό από την παράδοσή του, από την πνευματική κληρονομιά του και γι’ αυτό 
επιχειρεί να δομήσει και να θεμελιώσει την ταυτότητά του επάνω σε ένα «οργανικό 
περιβάλλον», το οποίο ορίζουν οι, φύσει απρόσωποι, αστικοί θεσμοί, η λογική του 
καπιταλισμού, η μόδα, το lifestyle, τα ΜΜΕ, η τεχνοκρατία και το μαζικό αστικό 
πανεπιστήμιο. Έτσι, το αστικό άτομο, το Individuum, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
χαριτωμένη εφεύρεση του αστικού συναισθηματισμού, ένα κομματάκι της μάζας, που 
φαντάζεται και φαντασιώνεται ότι είναι ελεύθερο, σαν τους χάρτινους ‘ήρωες’ με 
τους οποίους ‘αυνανιζόταν’ η Άιν Ραντ (Ayn Rand), καθώς, χωρίς παράδοση, ο 
‘Λαός’ έχει γίνει πλέον ‘Μάζα’. Με άλλα λόγια, το αστικό άτομο είναι μάζα, απλώς 
με μικρά γράμματα. 
    Ο μέγας ‘ήρωας’ των αστικο-καπιταλιστικών φαντασιώσεων έγινε ένας πλήρως 
ετεροκαθοριζόμενος και πειθαρχημένος εργαζόμενος, ένα γρανάζι ενός ‘κλειστού’ 
συστήματος, δηλαδή ενός συστήματος το οποίο υπακούει στη δική του λογική. 
Τελικά, αν υπάρχει γνήσιο ‘άτομο’ στο αστικό σύστημα, αυτό το ‘άτομο’ είναι μόνο 
το ίδιο το σύστημα. Η συμβατική αρχή του εξορθολογισμού της καπιταλιστικής 
παραγωγής είναι ουσιαστικά ένα σύνολο αντιφάσεων, εφόσον βασίζεται στην 
οργάνωση της εργασίας χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων, περιθωριοποιώντας 
έτσι τον ανθρώπινο ρόλο και την προσωπικότητα του εργαζομένου, πράγμα το οποίο 
είναι μια κραυγαλέα και προφανής ανοησία, ακόμη και με κριτήριο την ίδια την 
επιδίωξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας, στην οποία ομνύουν οι τεχνοκράτες-
προϊστάμενοι στο καπιταλιστικό σύστημα. Επίσης, η γραφειοκρατικοποίηση 
συνεπάγεται ότι η θεμελιώδης κοινωνική σχέση στα τεχνοκρατικά καπιταλιστικά 
συστήματα –δηλαδή η σχέση μεταξύ διευθυντών και εκτελεστικών οργάνων– 
σταδιακά εξασθενεί την ικανότητα μεγάλων κομματιών της κοινωνίας να σκέπτονται 
και να δρουν κριτικά, δημιουργικά και με αίσθημα προσωπικής ευθύνης. 
    Ως Τέκτονες, δηλαδή, σε συμβολικό επίπεδο Εργάτες, του Κυριάρχου Μεγάλου 
Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, απέναντι 
στην προαναφερθείσα έννοια του εργάτη, ορθώνουμε την έννοια του εργάτη όπως 
αυτή εκφράζεται από τους Πρωτοπλάστους και από τον Νώε στη Βίβλο. Στο χωρίο 
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Γένεσις 2:15, διαβάζουμε: «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον, ον έπλασε, και 
έθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής, εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν». Επίσης, 
σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως 9:20, ο Νώε ήταν ο πρώτος γεωργός (εργάτης 
της γης). Μεταμόρφωσε την ‘καταραμένη’ γη σε τροφό των ανθρώπων και επίσης 
μετέ- τρεψε την εργασία σε πηγή αμοιβών. Οι Πρωτόπλαστοι και ο Νώε εργάζονται 
για να φανερώσουν τον λόγο της Κτίσης, να διαμορφώσουν ‘κόσμο’. 
    Στη συνέχεια, δεδομένου μάλιστα ότι οι 33 πρώτοι βαθμοί του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ 
ταυτίζονται με τους 33 βαθμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, 
αν και περιέχουν φιλοσοφικώς πλουσιότερες διδασκαλίες από εκείνες που δίδονται 
μέσω του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, θα δώσουμε περιληπτικά το 
περιεχόμενο των βαθμών του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, 
προσεγγίζοντας αυτούς τους βαθμούς υπό την ιδιαίτερη οπτική γωνία του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, 
στο πλαίσιο του οποίου αυτοί οι 33 βαθμοί είναι κατανεμημένοι σε πέντε Τάξεις ως 
εξής: 
 
Πρώτη Τάξη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Συμβολική Στοά: 
 

1ος βαθμός: Μαθητής: Η μυθολογική αφήγηση του 
1ου βαθμού είναι επικεντρωμένη στην απόφαση του 
Βασιλέα του Ισραήλ Σολομώντα να ανεγείρει Ναό 
στην Ιερουσαλήμ αφιερωμένο στον Μέγα 
Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος. Γι’ αυτό ζήτησε τη 
συνδρομή και ενίσχυση του Χιράμ Βασιλέα της 
Τύρου. Ο τελευταίος έστειλε τότε τον άριστο 
μεταλλουργό και αρχιτέκτονα Χιράμ Αμπίφ, ο οποίος 
επρόκειτο να σχεδιάσει και να επιβλέψει την 
οικοδόμηση του Ναού. Στον 1ο βαθμό, ο 
Ελευθεροτέκτων διδάσκεται ότι τα στηρίγματα της 
Συμβολικής Στοάς είναι τρεις στύλοι οι οποίοι 
ονομάζονται Σοφία, η οποία αντιστοιχεί στον Ιωνικό 
Ρυθμό, Ισχύς, η οποία αντιστοιχεί στον Δωρικό 
Ρυθμό, και Κάλλος, το οποίο αντιστοιχεί στον 
Κορινθιακό Ρυθμό. Σχετικά με αυτούς τους τρεις 

στύλους, ο διαπρεπής Άγγλος Ελευθεροτέκτων Ουίλλιαμ Πρέστον (William Preston), 
στις Διαλέξεις του επί του Τυπικού του Συμβολικού Τεκτονισμού, έγραψε τα εξής: 
«Σοφία, για να φέρουμε εις πέρας όλα όσα αναλαμβάνουμε, Ισχύ, για να μας στηρίζει 
σε όλες τις δυσχέρειες και Κάλλος για να κοσμούμε τον εσώτερο άνθρωπο...επιπλέον 
παριστάνουν, αντιστοίχως, τον Σολομώντα Βασιλέα του Ισραήλ, τον Χιράμ Βασιλέα 
της Τύρου και τον Χιράμ Αμπίφ». 
    Το δάπεδο της Συμβολικής Στοάς, γνωστό ως Μωσαϊκό Δάπεδο, αποτελείται από 
εναλλάξ μαύρα και λευκά τετράγωνα. Σύμφωνα με τις Διαλέξεις του Ουίλλιαμ 
Πρέστον, «οι Στοές μας διακοσμούνται δια του Μωσαϊκού σχήματος για να 
καταδειχθεί η αβεβαιότητα όλων των πραγμάτων επί της γης...Ο θάνατος καταλύει 
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κάθε διάκριση. Και ενώ τα πόδια μας βαδίζουν επί του Μωσαϊκού Δαπέδου, οι 
σκέψεις μας ας επανέλθουν στο αρχικό αυτού πρότυπο, το οποίο μιμούμεθα. Ως 
άνδρες αγαθοί και ως Τέκτονες, ας ενεργούμε κατά τις υπαγορεύσεις της λογικής, ας 
ασκούμε την αγάπη, ας διατηρούμε την αρμονία και ας καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε να διαβιούμε εν ομονοία και αδελφική αγάπη». 
    Επίσης, ο 1ος βαθμός μάς πληροφορεί ότι η οροφή της Στοάς είναι «ουράνιος 
θόλος διαφόρων χρωμάτων, ακόμη δε και τα ίδια τα ουράνια», όπου ο Τέκτων ελπίζει 
να φθάσει με τη βοήθεια της Κλίμακος του Ιακώβ, η οποία στηρίζεται επί της Βίβλου 
του Ιερού Νόμου και της οποίας κλίμακος οι τρεις κύριες βαθμίδες ονομάζονται 
«Πίστις, Ελπίς και Αγάπη».  
    Το 1760, εμφανίζεται το πρώτο βιβλίο μιας αγγλικής σειράς αποκαλυπτικών 
ελευθεροτεκτονικών βιβλίων τα οποία αρχίζουν με το Three Distinct Knocks, όπου 
γίνεται μια ηθική ερμηνεία των ελευθεροτεκτονικών εργαλείων, κυρίως δε των 
εργαλείων εισδοχής στο Τάγμα. Ωστόσο, η πρώτη ένδειξη συμβολικής χρήσης 
εργαλείων σε ελευθεροτεκτονικές τελετές ανάγεται στο Χειρόγραφο του 1696 του 
Αρχείου της πόλης του Εδιμβούργου (επανεκδόθηκε σχεδόν πανομοιότυπο το 1700 
και το 1714), το οποίο αναφέρει ότι ο μυούμενος χαιρετά τους Αδελφούς, μετά από 
τη μύησή του, ως ορικισθείς «επί του Γνώμονα και του Διαβήτη».  
    Τα εργαλεία του Μαθητή είναι ο Κανών των 24 Δακτύλων, η Κοινή Σφύρα και η 
Σμίλη. Ο Κανών των 24 Δακτύλων παριστά τις 24 ώρες της ημέρας, τις οποίες πρέπει 
να διαθέτουμε κατάλληλα για προσευχή προς τον Παντοδύναμο, εργασία, ανάπαυση 
και παροχή υπηρεσίας προς φίλο ή αδελφό σε περίσταση ανάγκης. Η Κοινή Σφύρα 
συμβολίζει τη δύναμη της συνείδησης, η οποία πρέπει να καταστέλλει κάθε 
ματαιόδοξη ή απρεπή τροπή του νου, που μπορεί να επέλθει σε οποιαδήποτε στιγμή 
του εικοσιτετραώρου, ώστε οι λόγοι και οι πράξεις μας να ανέρχονται άσπιλοι και 
αμόλυντοι μέχρι του Θρόνου του Ελέους. Η Σμίλη καταδεικνύει σ’ εμάς τις ωφέλειες 
της παιδείας, δια της οποίας και μόνο μπορούμε να καταστούμε κατάλληλα μέλη 
κανονικώς οργανωμένης κοινωνίας. 
 

2ος βαθμός: Εταίρος: Σύμφωνα με το μυθολογικό 
πλαίσιο του 2ου βαθμού, ο Ναός του Σολομώντα έχει 
περατωθεί και ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι δύο 
στύλοι που κοσμούν τον πρόναο αυτού· ο δεξιός του 
εισερχομένου (J) ονομάζεται Γιάκχιν και ο αριστερός 
του εισρχομένου (Β) ονομάζεται Μπόαζ. Επίσης, το 
Τυπικό 2ου βαθμού αναφέρει ότι οι Εταίροι 
αμείβονταν στο Μέσο Δώμα του Ναού. Για να 
φθάσουν στον χώρο της μισθοδοσίας τους, έπρεπε να 
ανέλθουν Ελικοειδή Κλίμακα η οποία άρχιζε από τη 
νοτιοδυτική πλευρά του Ναού. Όταν, τελικώς, οι 
Εταίροι, μετά από δοκιμασίες στις οποίες τους 
υπέβαλλαν οι δύο Επόπτες, εισέρχονταν στο Μέσο 
Δώμα, την προσοχή τους προσείλκυαν, μεταξύ άλλων, 
εβραϊκοί χαρακτήρες οι οποίοι αναπαριστώνται σήμερα 

στη Στοά Εταίρων από το γράμμα G ή Γ το οποίο συμβολίζει τον Μέγα Γεωμέτρη 
του Σύμπαντος, όπως προσφωνείται ο Θεός στον βαθμό του Εταίρου, που είναι 
επικεντρωμένος στην έννοια της Γεωμετρίας.  
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    Ο Ουίλλιαμ Πρέστον, στις Διαλέξεις του, γράφει σχετικά με τη Γεωμετρία τα εξής: 
«Η Γεωμετρία, η πρώτη και ευγενεστάτη των επιστημών, αποτελεί τη βάση επί της 
οποίας έχει ανεγερθεί η υπερκατασκευή του Τεκτονισμού. Δια της Γεωμετρίας, είναι 
δυνατή η διερεύνηση της φύσεως μέσω των διαφόρων ατραπών αυτής μέχρι των 
πλέον αποκρύφων λεπτομερειών της...Ήταν η θέαση αυτής της φύσης και η 
παρατήρηση των ωραίων αναλογιών της, οι οποίες ώθησαν τους ανθρώπους, κατ’ 
αρχήν, να μιμηθούν τον Θεό και να σπουδάσουν τη συμμετρία και την τάξη».  
    Τα εργαλεία του Εταίρου της Τέχνης είναι τα εξής: η Στάθμη, ο Γνώμων και το 
Νήμα της Στάθμης. Ως ηθικά κοσμήματα, ο Γνώμων διδάσκει δικαιοσύνη σε όλες 
μας τις πράξεις, πίστη και σταθερότητα· η Στάθμη καταδεικνύει ότι όλοι 
προερχόμαστε από την ίδια Αρχή και συμμεριζόμαστε την ίδια ελπίδα και γι’ αυτό 
διδάσκει ταπεινοφροσύνη στην καρδιά και στη συμπεριφορά· το αλάνθαστο Νήμα 
της Στάθμης διδάσκει ευθύτητα στη σκέψη και στην πρόθεση και να βαδίζουμε με 
δικαιοσύνη και ορθότητα ενώπιον Θεού και ανθρώπων.    

 
3ος βαθμός: Διδάσκαλος: Αυτός ο βαθμός είναι 
αφιερωμένος στη θυσία και στη διδασκαλία ότι ο 
Διδάσκαλων Τέκτων προτιμά να θυσιάσει ακόμη και 
τη ζωή του, προκειμένου να μη προδώσει το νόημα 
της ζωής, που είναι το όντως Αγαθό. Σύμφωνα με το 
μυθολογικό πλαίσιο του 3ου βαθμού, τρεις Εταίροι, 
αντιλαμβανόμενοι ότι, ενώ πλησίαζε η αποπεράτωση 
του Ναού, δεν είχαν γίνει ακόμη κάτοχοι των 
μυστικών του Διδασκάλου Τέκτονος, έστησαν 
ενέδρα στις τρεις εισόδου του Ναού (Νότο, Βορρά 
και Ανατολή) για να απειλήσουν τον Αρχιτέκτονα 
Χιράμ Αμπίφ και έτσι να λάβουν από αυτόν, δια της 
βίας, τα μυστικά του Διδασκάλου Τέκτονος. Όμως ο 
Χιράμ Αμπίφ δεν υπέκυψε στις απειλές τους. Οι 
τρεις Εταίροι, τότε, δια τριών κτυπημάτων (ο 
Εταίρος του Νότου στον δεξιό κρόταφο, ο Εταίρος 

του Βορρά στον αριστερό κρόταφο και ο Εταίρος της Ανατολής στο μέτωπο) 
σκότωσαν τον Αρχιτέκτονα Χιράμ Αμπίφ, ο οποίος συμβολίζει την πίστη στην 
υπεροχή του νοήματος της ζωής έναντι της ζωής καθαυτής. 
    Τα εργαλεία του Διδασκάλου Τέκτονος είναι το Νήμα, το Μολυβδοκόνδυλο και ο 
Διαβήτης. Το Νήμα είναι εργαλείο που λειτουργεί επάνω σε βελόνη η οποία 
βρίσκεται στο κέντρο και μέσω της οποίας χαράσσεται γραμμή για τον καθορισμό 
των θεμελίων σχεδιαζομένης οικοδομής. Με το Μολυβδοκόνδυλο, ο επιδέξιος 
τεχνίτης σχεδιάζει κτίριο επί σκαριφήματος ή σχεδίου για να πληροφορήσει και να 
καθοδηγήσει τους εργάτες. Ο Διαβήτης επιτρέπει σ’ αυτόν, με ακρίβεια, να 
επιβεβαιώνει και να καθορίζει τα όρια και τις αναλογίες των διαφόρων μερών αυτού 
του οικοδομήματος. Από συμβολικής σκοπιάς, το Νήμα υποδεικνύει την ευθεία και 
χωρίς παρεκκλίσεις γραμμή συμπεριφοράς η οποία καθορίζεται για χάρη μας στη 
Βίβλο. Το Μολυβδοκόνδυλο διδάσκει ότι ο Παντοδύναμος Αρχιτέκτων, προς τον 
Οποίο οφείλουμε απολογισμό για τη συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια του βίου 
μας, παρατηρεί και καταγράφει τους λόγους και τις πράξεις μας. Ο Διαβήτης 
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υπενθυμίζει την αλάνθαστη και αμερόληπτη κρίση Εκείνου ο Οποίος καθόρισε 
επακριβώς τη διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού.  
    Γενικά, στον Μαθητή, ανήκουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον 
τετραγωνισμό των λίθων, ενώ, στον Εταίρο, ανήκουν τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη συνένωση των λίθων, ώστε να ανεγείρονται οικοδομήματα. 
Στον Διδάσκαλο Τέκτονα, ανήκουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στον 
Αρχιτέκτονα για να κατανέμει τη γη και να χαράσει σχέδια. 
    Η κεντρική θέση την οποία κατέχει η Γεωμετρία στο συμβολικό σύστημα του 
Ελευθεροτεκτονισμού φαίνεται και από το γεγονός ότι το ειδικό συμβολικό κόσμημα 
του Σεβασμίου Διδασκάλου, ήτοι του προέδρου, μιας Συμβολικής Στοάς είναι ένας 
Γνώμων από τον οποίο κρέμεται μια εικόνα του 47ου Προβλήματος του Ευκλείδη, 
δηλαδή του Πυθαγορείου Θεωρήματος, στην εκδοχή 3, 4 και 5 (δηλαδή η 
κατακόρυφη πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου έχει μήκος 3 μονάδες, η οριζόντια 4 
μονάδες και η υποτείνουσα 5 μονάδες, ώστε 3 +4 =5 ).  
 

 
 

    Η κατακόρυφη πλευρά μήκους τριών μονάδων συμβολίζει τις τρεις αλχημικές 
αρχές: Άλας, Θείον και Υδράργυρος. Η οριζόντια γραμμή μήκους τεσσάρων μονάδων 
συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία: γη, αέρας, νερό και φωτιά. Η υποτείνουσα μήκους 
πέντε μονάδων συμβολίζει τα εξής πέντε βασίλεια: το ορυκτό βασίλειο, το βασίλειο 
των φυτών, το βασίλειο των ζώων, το βασίλειο του ανθρώπου και το βασίλειο του 
νοός. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, οι Αιγύπτιοι απέδιδαν στις πλευρές του 
ορθογωνίου τριγώνου τις ακόλουθες σημασίες: η κατακόρυφη γραμμή αντιστοιχεί 
στον Όσιρι, η οριζόντια γραμμή αντιστοιχεί στην Ίσιδα και η υποτείνουσα 
αντιστοιχεί στον Ώρο. 
 
Δεύτερη Τάξη  του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Κολλέγιο: 
4ος βαθμός: Μυστικός Διδάσκαλος: ο μυημένος σε αυτόν αναλαμβάνει να 
χρησιμοποιήσει τα μυστικά του Διδασκάλου προς ατομική βελτίωση.  
5ος βαθμός: Τέλειος Διδάσκαλος: Συμβολικώς, οι Τέλειοι Διδάσκαλοι είναι εκείνοι οι 
οποίοι ενταφίασαν τον Χιράμ Αμπίφ. Οι μυημένοι σε αυτόν τον βαθμό γνωρίζουν ότι 
πρέπει πρώτον να ενταφιάσουν τον παλαιό άνθρωπο πριν καταστούν ικανοί να 
ενεργήσουν για το καλό της ανθρωπότητας, δηλαδή πρέπει να κυβερνήσουν τους 
εαυτούς τους και να απαλλαγούν από κάθε πλάνη.  
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6ος βαθμός: Γραμματεύς εξ Απορρήτων: αυτός ο βαθμός διδάσκει ότι πρέπει πρώτον 
να εξομαλύνουμε και να εξισορροπήσουμε εμάς τους ιδίους πριν μπορέσουμε να 
επιδράσουμε με όμοιο τρόπο επάνω στους άλλους. 
7ος βαθμός: Έφορος και Δικαστής: αυτός ο βαθμός διδάσκει ότι πρέπει να 
ενστερνισθούμε το απόφθεγμα «με το ίδιο μέτρο που κρίνεις με το ίδιο θα κριθείς». 
8ος βαθμός: Επόπτης των Οικοδομών: αυτός ο βαθμός διδάσκει ότι μόνο η 
συνεργασία όλων μπορεί να προωθήσει το Τεκτονικό Έργο και ότι η συνεργασία 
μεταξύ των εθνών μπορεί να αποτρέψει πολλά δεινά κι αυτόν ακόμη τον πόλεμο.  
9ος βαθμός: Διδάσκαλος Εκλεκτός των Εννέα: Κατά τη μυθολογία του 9ου βαθμού, 
ένας από τους Εκλεκτούς Διδασκάλους των Εννέα, ευρισκόμενος σε νόμιμη άμυνα, 
φονεύει έναν από τους δολοφόνους του Χιράμ Αμπίφ και, εξαιτίας αυτής της πράξης 
του, προσέρχεται σχεδόν αφ’ εαυτού ενώπιον του Δικαστηρίου. 
10ος βαθμός: Έξοχος Εκλεκτός των Δεκαπέντε: Σε αυτόν τον βαθμό, οι υπόλοιποι 
δολοφόνοι του Χιράμ Αμπίφ συλλαμβάνονται, οδηγούνται στο Δικαστήριο του 
Βασιλέα Σολομώντα, καταδικάζονται και θανατώνονται.  Οι βαθμοί 9 και 10 
διδάσκουν ότι κανείς δεν πρέπει να ζητήσει αυτοδυνάμως το δίκαιό του και ότι κανείς 
δεν πρέπει να αντισταθεί στην κανονική και αληθινή απονομή της δικαιοσύνης. 
11ος βαθμός: Υπέρτατος Εκλεκτός των Δώδεκα: αυτός ο βαθμός διδάσκει την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
12ος βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων. 
13ος βαθμός: Βασιλική Αψίδα: μαζί με τον 12ο βαθμό, αυτός ο βαθμός διδάσκει ότι 
μόνο δια της πλήρους και ορθής εκπλήρωσης του καθήκοντος και δια της πλήρους 
και ορθής ενεργοποίησης όλων των ευγενών δυνατοτήτων του ανθρώπου μπορεί να 
συντελεστούν μεγάλα επιτεύγματα. Ο Τεκτονικός θρύλος της Βασιλικής Αψίδας είναι 
εμπνευσμένος από το Βιβλίο του Ενώχ, στο οποίο περιέχονται θεία οράματα του 
Προφήτη Ενώχ. Συγκεκριμένα, λέγεται ότι, σε ένα από τα θεία οράματα του Ενώχ, ο 
Θεός τού έδειξε εννέα κρύπτες και, με τη βοήθεια του Μαθουσάλα, του υιού του, ο 
Ενώχ οικοδόμησε, στο όρος της Χαναάν, ένα άδυτο, σύμφωνα με το όραμα που είχε 
δει, κατασκευάζοντας κρύπτες, συγκεκριμένα αψίδες, τη μια κάτω από την άλλη. 
Στην ενάτη και τελευταία κρύπτη, συγκεκριμένα, κάτω από την ενάτη αψίδα, ο Ενώχ 
τοποθέτησε ένα τρίγωνο από καθαρό χρυσό επί του οποίου χάραξε αυτό που 
αποτελούσε το κέντρο της Ιερής Παράδοσης, δηλαδή το αληθινό όνομα του Θεού, το 
Ιερό Τετραγράμματο: Γιοντ-Χε-Βαβ-Χε: 

 
Αριστερά (διαβάζοντας από δεξιά προς αριστερά): στην πρώτη 
σειρά, εικονίζεται το Ιερό Τετραγράμματο στην παλαιοεβραϊκή 
γραφή (10ος αιώνας π.Χ. μέρι 2ος αιώνας μ.Χ.)· στη δεύτερη 
σειρά, εικονίζεται το Ιερό Τετραγράμματο στην παλαιά 
αραμαϊκή γραφή (10ος αιώνας π.Χ. μέρι 4ος αιώνας μ.Χ.)· στην 
τρίτη σειρά, εικονίζεται το Ιερό Τετραγράμματο στη νεώτερη 
εβραϊκή γραφή (3ος αιώνας π.Χ. και μετά). 

 
    Σχετικά με την ενάτη κρύπτη/αψίδα, πρέπει να επισημάνουμε ότι, σε συμβολικό 
επίπεδο, ο αριθμός εννέα ονομάζεται Τριπλή Τριάδα και αναφέρεται στην τελείωση 
των ουρανίων σφαιρών. Οι Πυθαγόρειοι έβλεπαν το εννέα σαν αριθμό ολοκλήρωσης, 
λόγω των εννέα μηνών της εγκυμοσύνης και της ύπαρξης των εννέα Μουσών. 
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Επίσης, με βάση τα κείμενα περί αγγελικών δυνάμεων του Προφήτη Ησαΐα, του 
Προφήτη Ιεζεκιήλ, του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη 
και του Οσίου Νικήτα Στηθάτου, τα τάγματα των αγγέλων είναι εννέα, τα οποία 
ταξινομούνται σε τρεις τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, 
Άγγελοι. Η δε αψίδα, λόγω της μεγάλης ισχύος που έχει ως αρχιτεκτονική δομή, 
συμβολίζει την ισχύ.  
    Ένα σημαντικό μέρος των καμπαλιστικών μελετών έχει να κάνει με τη Γκεμάτρια. 
Ο όρος Γκεμάτρια αναφέρεται στην καμπαλιστική αριθμολογία, η οποία στην Ελλάδα 
είχε αναπτυχθεί από τον Πυθαγόρα και από τους Πυθαγορείους διδάχθηκε σε 
Εβραίους μυστικιστές. Σύμφωνα με τη Γκεμάτρια, κάθε γράμμα, και άρα κάθε λέξη, 
της εβραϊκής γλώσσας έχει μια συγκεκριμένη αριθμητική αξία και επίσης οι λέξεις με 
την ίδια αριθμητική αξία έχουν κάποια νοηματική συγγένεια και μπορούν να 
αντικαταστήσουν η μια την άλλη μέσα σ’ ένα κείμενο, αναδεικνύοντας έτσι μια νέα 
δυναμογόνο πνευματοκρατία στη μελέτη της Πεντατεύχου. Η αριθμητική αξία των 
γραμμάτων του εβραϊκού αλφαβήτου έχει ως εξής: Άλεφ = 1, Μπέτ = 2, Γκίμελ = 3, 
Ντάλετ = 4, Χε = 5, Βαβ = 6, Ζάιν = 7, Τσετ = 8, Τετ = 9, Γιόντ = 10, Καφ = 20 (ο 
χειρισμός της δύναμης), Λάμεντ = 30 (η επεκτατική και κτητική κίνηση), Μεμ = 40 
(η αρχή της φθοράς των μεταβατικών μορφών), Νουν = 50 (η αρχή της μείξης δίδει 
γέννηση στην ατομική ύπαρξη), Σάμεχ = 60 (η ενστικτώδης διαφθορά, το μοιραίο), 
Άιν = 70 (η ύλη και η διάπλασή της από το πνεύμα), Πε = 80 (η επίκληση των 
δυνάμεων δια του λόγου), Τσάντι = 90 (το σημείο που εμποδίζει τη δράση, 
ανταγωνισμός), Καφ = 100 (φυσική αρμονία), Ρες = 200 (ανανέωση), Σιν = 300 
(εξιλασμός), Ταβ = 400 (θεία αρμονία, σύμπτωση της θέλησης με τα άλλα αίτια 
δράσης). 
    Για παράδειγμα, το 26 είναι η αριθμητική αξία του Ιερού Τετραγραμμάτου, δηλαδή 
Γιόντ-Χε-Βαβ-Χε, που είναι το όνομα του Θεού στα εβραϊκά: 
Φωτιά: Γιόντ = 10 
Νερό: Χε = 5 
Αέρας: Βαβ = 6 
Γη: Χε = 5 
Άθροισμα: 26. 
Επίσης, το 26 είναι η αριθμητική αξία των τεσσάρων σταθερών Ζωδίων του 
Ζωδιακού Κύκλου: 
Ανατολή: Αέρας: Υδροχόος: 11ο Ζώδιο = 11 
Νότος: Φωτιά: Λέων: 5ο Ζώδιο = 5 
Δύση: Νερό: Σκορπιός: 8ο Ζώδιο = 8 
Βορράς: Γη: Ταύρος: 2ο Ζώδιο = 2 
Άθροισμα = 26. 
Τέλος, το 26 είναι η αριθμητική αξία του Μέσου Στύλου του Δένδρου της Ζωής: 
1ο Σεφίρα: Κέτερ = 1 
6ο Σεφίρα: Τιφέρετ = 6 
9ο Σεφίρα: Γιεσόντ = 9 
10ο Σεφίρα: Μαλκούτ = 10 
Άθροισμα = 26.  
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    Τα Σεφιρότ του Μέσου Στύλου του καμπαλιστικού Δένδρου της Ζωής μπορούν να 
αντιστοιχηθούν στα εξής πρόσωπα της αρχαίας αιγυπτιακής μυθολογίας: 
1ο Σεφίρα: Κέτερ = Πταχ: Ο Πταχ είναι ο αιγυπτιακός θεός της Μέμφιδας· 
προστάτης των τεχνητών και των καλλιτεχνών. Συνήθως απεικονίζεται σαν μούμια. 
Έχει πιστωθεί με την εφεύρεση των τεχνών και ήταν λαμπρός μεταλλουργός και 
αρχιτέκτων. Πιστευόταν ότι ο Πταχ, με τη μορφή πύρινης βροχής, γονιμοποίησε ένα 
παρθένο μοσχάρι, από το οποίο ξαναγεννήθηκε ο ίδιος με τη μορφή ενός μαύρου 
ταύρου, τον οποίο οι ιερείς αναγνώρισαν από μια σειρά μυστικά σήματα. Στο μέτωπο 
έφερε ένα λευκό τρίγωνο, στην πλάτη του έφερε μια μορφή όρνεου με ανοιγμένα 
φτερά, στον δεξιό του μηρό έφερε μια ημισέληνο, στη γλώσσα του έφερε έναν 
σκαραβαίο, και τέλος οι τρίχες της ουράς ήταν διπλές. Ένας ταύρος μπορούσε να ζει 
μέσα σε ναούς που είχαν ανεγερθεί προς τιμή του Πταχ, και οι ιερείς τον φρόντιζαν 
μέχρι τον φυσικό του θάνατο. 
6ο Σεφίρα: Τιφέρετ = Ρα: το αιγυπτιακό όνομα για τον Ήλιο, Ρα, σημαίνει 
«δημιουργός». Λατρευόταν κυρίως στην Ηλιούπολη, όπου οι ιερείς του πίστευαν ότι 
φανερώθηκε πρώτη φορά σαν λίθος με τη μορφή οβελίσκου, σαν μια πετρωμένη 
ακτίνα φωτός. Πριν από την εκδήλωσή του στην Ηλιούπολη, ο Ρα υπήρχε υπό την 
ονομασία Ατόν στον ωκεανό, όπου κειτόταν με τα μάτια κλειστά για να μη 
εξολοθρευθεί από το νερό, ώσπου μια μέρα εγέρθηκε από την άβυσσο μέσα σ’ έναν 
λωτό, λάμποντας μεγαλόπρεπα στον αιγυπτιακό ουρανό. Από τον Ρα γεννήθηκαν ο 
Σου και η Τεφνούτ, από τους οποίους γεννήθηκαν ο Γκεμπ και η Νουτ, από τους 
οποίους γεννήθηκαν ο Όσιρις και η Ίσις. Στην Ηλιούπολη, αφηγούνταν ότι κάποτε οι 
άνθρωποι επαναστάτησαν εναντίον του Ρα κι εκείνος, από τον θυμό του, εκτόξευσε 
τον Θείο Οφθαλμό του εναντίον των εχθρών του. Ο οφθαλμός αυτός πήρε τη μορφή 
της Χαθούρ, η οποία τιμώρησε τους ενόχους. 
9ο Σεφίρα: Γιεσόντ = Σου: δημιουργήθηκε από τον Ρα χωρίς τη μεσολάβηση 
θηλυκού στοιχείου. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή μυθολογία, επειδή ο Ρα 
δυσαρεστήθηκε από τη ερωτική ένωση της Νουτ, της θεάς του ουρανού, με τον 
Γκεμπ, τον θεό της γης, διέταξε τον Σου να γλιστρήσει ανάμεσα στο ζευγάρι και να 
σηκώσει το σώμα της Νουτ ψηλά για να τη χωρίσει από τον Γκεμπ. Σε αυτήν την 
πράξη του Σου αποδίδονταν ο χώρος μεταξύ γης και ουρανού και ο αέρας που τον 
γεμίζει. Σου σημαίνει «αυτός που σηκώνει ψηλά» και βεβαίως ο Σου ήταν ο θεός του 
αέρα. Απεικονιζόταν ως άνδρας που έφερε ένα φτερό στο κεφάλι του. Κατά τον μύθο, 
έγινε βασιλέας της γης, αλλά αποσύρθηκε στους ουρανούς κατά τη διάρκεια μιας 
μεγάλης καταιγίδας που διήρκεσε εννέα ημέρας (ο αριθμός του Σεφίρα στο οποίο 
αντιστοιχεί). 
10ο Σεφίρα: Μαλκούτ = Όσιρις: εικονίζεται με πράσινο πρόσωπο, με τα χέρια του 
σταυρωμένα στο στήθος του και να κρατά σκήπτρο (έμβλημα κυριαρχίας). Το 
μυστήριο του Οσίριδος αντιπροσωπεύει το δράμα της ανθρωπίνης ψυχής. Ο Όσιρις 
συμβολίζει την κατ’ εξοχήν ή ανώτερη ψυχή, δηλαδή τον νου, το δοχείο του θείου 
Πνεύματος, ή αυτό που οι Καμπαλιστές ονομάζουν Νεσαμά (נְָׁשָמה)· ο όρος Νεσαμά 
(πνεύμα/πνοή) αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 2:7 ως η πνοή ή το πνεύμα που ο 
Θεός φύσιξε στον άνθρωπο. Όμως, στον πεπτωκότα, υλόφρονα άνθρωπο, ο Όσιρις 
είναι ‘νεκρός’ εξ αιτίας της υποταγής στην κατώτερη φύση, η οποία, στην αιγυπτιακή 
μυθολογία, συμβολίζεται από τον Σηθ-Τυφώνα, δηλαδή εξ αιτίας ιδιοτελών σκέψεων 
και ιδιοτελών συναισθημάτων και παθών. Έτσι, νικημένος και δολοφονημένος από 
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τον Σηθ-Τυφώνα, ο Όσιρις θάβεται στη μούμια του υλικού κόσμου και εκβάλλεται 
στον Νείλο, που συμβολίζει την υλική ζωή. Όμως η Ίσις, η οποία συμβολίζει την 
αγάπη προς το θείον, δηλαδή προς την όντως Αλήθεια, αναζητεί, με τη βοήθεια του 
Άνουβι, ο οποίος συμβολίζει τη θεία σοφία/χάρη, τα κομμάτια του διαμελισμένου 
σώματος του Οσίριδος για να τα ενώσει και να τα φροντίσει, επιτυγχάνοντας τελικώς 
να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη, αρμονική και θεόθεν πεφωτισμένη ψυχή, η 
οποία συμβολίζεται από τον Ώρο, τον αναστημένο (πνευματικώς αναγεννημένο) και 
ανώτερο Όσιρι, ο οποίος τελικώς καθυποτάσσει τον δαίμονα, δηλαδή τον Σηθ-
Τυφώνα.  
    Το Μαλκούτ είναι η σφαίρα των πέντε στοιχείων, που συμβολίζονται από την 
Πεντάλφα, και έχουν τις ακόλουθες αριθμητικές αξίες: 
Φωτιά: Γιόντ = 10 
Νερό: Χε = 5 
Αέρας: Βαβ = 6 
Γη: Χε = 5 
Πνεύμα: Σιν = 300 
Άθροισμα = 326. 
Με βάση τη Γκεμάτρια, λοιπόν, και αφού διαπιστώσαμε τη σημασία των αριθμών 
326 και 26, το Μαλκούτ είναι η σύνθεση ύλης και πνεύματος, σώματος και ψυχής. 
14ος βαθμός: Μέγας, Εκλεκτός, Τέλειος και Υπέρτατος Τέκτων: αυτός ο βαθμός 
αναφέρεται σ’ εκείνους οι οποίοι διεφύλαξαν τη βαθύτερη γνώση, τη μνήμη και το 
όνομα του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος, ακόμη κι όταν οι Αρχιτέκτονες 
του Ναού του Σολομώντα, δηλαδή οι γιγνώσκοντες, διασκορπίστηκαν και 
οδηγήθηκαν στη δουλεία, μετά από την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα από 
τον Βαβυλώνιο Βασιλέα Ναβουχοδονόσορα (6ος αιώνας π.Χ.). 
    Όταν ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμηση του Ναού της Ιερουσαλήμ, οι Λευίτες 
εγκατέστησαν σ’ αυτόν την Κιβωτό της Διαθήκης, τη Σκηνή του Μαρτυρίου καθώς 
και όλα τα ιερά σκεύη της Σκηνής (Γ’ Βασιλειών 7). Μετά από τον Σολομώντα, όλοι 
σχεδόν οι διάδοχοί του έκαναν επιδιορθώσεις και τροποποιήσεις στον Ναό της 
Ιερουσαλήμ (Δ’ Βασιλειών 15:35, 16:10-18, 18:16, 23:4) και επίσης συσσωρεύονταν 
όλο και περισσότερα δώρα στον Ναό, αυξάνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τον θησαυρό 
του Ναού. Κατά καιρούς όμως, κάποιοι βασιλείς του Ιούδα αναγκάστηκαν να 
αφαιρέσουν μεγάλες ποσότητες χρυσού από τον Ναό της Ιερουσαλήμ για να 
πληρώσουν πολύ μεγάλα ποσά για στρατιωτικούς και πολιτικούς λόγους.  
    Ο Βασιλέας Εζεκίας (725-697 π.Χ.), ενώ αρχικά ακολούθησε τη φιλοασσυριακή 
πολιτική του πατέρα του, Αχάζ, μετά από μια δεκαετία περίπου στον θρόνο του 
Ιούδα, αποφάσισε να συμμετάσχει σε μια συμμαχία εναντίον των Ασσυρίων. 
Αποτέλεσμα αυτών των στρατιωτικο-πολιτικών εξελίξεων ήταν η επιτυχής 
εκστρατεία (711-701 π.Χ.) του Βασιλέα των Ασσυρίων Σενναχηρίμ εναντίον των 
φόρου υποτελών κρατών που επαναστάτησαν. Ο ηττημένος Εζεκίας αναγκάστηκε να 
δώσει, από το θησαυροφυλάκιο του Ναού και του παλατιού, στον νικητή Ασσύριο 
βασιλέα ένα μεγάλο ποσό χρυσού και αργύρου ως φόρο υποτελείας (Δ’ Βασιλειών 
18:14-16). 
    Η πτώση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν οι 
περιοχές της Συρίας και της Παλαιστίνης φόρου υποτελείς στους Αιγυπτίους. Όμως 
μια νέα αυτοκρατορία ανεβαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας –η Νεοβαβυλωνιακή 
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(Χαλδαϊκή) Αυτοκρατορία.  Ιδρυτής της νέας αυτής αυτοκρατορίας ήταν ο 
Ναβοπολάσαρ (625-605 π.Χ.), του οποίου ο υιός και διάδοχος ήταν ο 
Ναβουχοδονόσορ Β’ (604-562 π.Χ.), ο οποίος νίκησε τους Αιγυπτίους στην μάχη της 
Χαρκεμίς (605 π.Χ.) στον Ευφράτη και έθεσε τέλος στην αιγυπτιακή κυριαρχία στις 
προαναφερθείσες περιοχές, οι οποίες έπρεπε τώρα πλέον να πληρώνουν τους βαρείς 
φόρους υποτελείας στους νέους κυριάρχους, τους Βαβυλωνίους. Εξαίρεση απετέλεσε 
ο Βασιλέας του Ιούδα, Ιωακείμ (Ελιακείμ) (608-598 π.Χ.), ο οποίος είχε κερδίσει τον 
θρόνο με την υποστήριξη του Αιγυπτίου Φαραώ Νεχώ (609-594 π.Χ.). Επειδή λοιπόν 
το Βασίλειο του Ιούδα (Νότιο Βασίλειο) δεν δεχόταν να πληρώνει φόρο υποτελείας 
στους Βαβυλωνίους, ο Βαβυλώνιος Βασιλέας Ναβουχοδονόσορ εκστράτευσε 
εναντίον του και πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο 
Βασιλέας Ιωακείμ πέθανε και ανέλαβε ο υιός του, Ιωαχίν (Ιεχονίας) (598-597 π.Χ.), ο 
οποίος, μετά από τρεις μήνες, απεφάσισε να παραδώσει την πρωτεύουσα. Ο Ιωαχίν, η 
βασιλική οικογένεια και η ιουδαϊκή αριστοκρατία εξορίστηκαν στη Βαβυλώνα (Α’ 
Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία). Οι Βαβυλώνιοι δεν κατέστρεψαν μεν την Ιερουσαλήμ, 
επειδή παραδόθηκε, αλλά έλαβαν ως λάφυρα τους θησαυρούς του Ναού της και του 
παλατιού (Δ’ Βασιλειών 24:13). Στη θέση του Ιωαχίν, ο Ναβουχοδονόσορ 
τοποθέτησε έναν θείο του Ιωαχίν, τον Σεδεκία (Μαθανιάν) (597-587 π.Χ.), ο οποίος 
ήταν ο τελευταίος απόγονος του Δαβίδ που ανήλθε στον θρόνο της Ιερουσαλήμ και 
βασίλευσε επισήμως ως φόρου υποτελής στους Βαβυλωνίους. Ο Σεδεκίας όμως, 
μερικά χρόνια μετά από την άνοδό του στον θρόνο του Ιούδα, διεξήγαγε μυστικές 
επαφές με τους ηγεμόνες της Τύρου, της Σιδώνας, της Εδώμ, της Μωάβ, της Αμμών 
και της Αιγύπτου, με σκοπό να αποτινάξει από το βασίλειό του τη βαβυλωνιακή 
κυριαρχία. Ως απάντηση σε αυτές τις ενέργειές του, οι Βαβυλώνιοι εκστράτευσαν 
εναντίον του Βασιλείου του Ιούδα. Το εκστρατευτικό σώμα που έστειλαν οι 
Αιγύπτιοι προς βοήθεια των Ιουδαίων νικήθηκε από τους Βαβυλωνίους (588 π.Χ.). 
Το έτος 587 π.Χ., ο Βασιλέας Σεδεκίας απεφάσισε να παραδώσει την πρωτεύουσα 
του βασιλείου του, την Ιερουσαλήμ, στον Ναβουχοδονόσορα. Ο Ναβουχοδονόσορ 
εκτέλεσε τους υιούς του Σεδεκία και έστειλε τον Σεδεκία (αφού τον τύφλωσε) μαζί με 
πολλούς Ιουδαίους και άλλους Ισραηλίτες ως αιχμαλώτους στη Βαβυλώνα (Β’ 
Βαβυλωνιακή Αιχμαλωσία). Οι Βαβυλώνιοι  λεηλάτησαν την Ιερουσαλήμ και τον 
Ναό της και τελικά παρέδωσαν τον Ναό της Ιερουσαλήμ στις φλόγες και 
κατεδάφισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ.  
 
Τρίτη Τάξη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Περιστύλιο: 
15ος βαθμός: Ιππότης της Ανατολής ή του Ξίφους: αυτός ο βαθμός αναφέρεται στον 
Ζοροβάβελ, ο οποίος, μετά από την απελευθέρωση των Ισραηλιτών, έμεινε πιστός 
στον λόγο του να ανοικοδομήσει τον δεύτερο Ναό της Ιερουσαλήμ. Μετά από τους 
Βαβυλωνίους, μια νέα αυτοκρατορία ανεβαίνει στο ιστορικό προσκήνιο –η Περσική 
Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με το βιβλίο  Έσδρας της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πέρσης 
Βασιλέας Κύρος (539-529 π.Χ.), αφού κατέκτησε τους Βαβυλωνίους, εξέδωσε ένα 
διάταγμα (538 π.Χ.) με το οποίο παρείχε την άδεια στους εξορίστους Ιουδαίους και 
λοιπούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να ανοικοδομήσουν τον 
Ναό της Ιερουσαλήμ, τον οποίο είχαν καταστρέψει οι Βαβυλώνιοι. Επίσης, το βιβλίο 
Έσδρας μάς πληροφορεί ότι ένα μεγάλο μέρος των θησαυρών του Πρώτου Ναού, το 
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οποίο φυλασσόταν στη Βαβυλώνα, επεστράφη στην Ιερουσαλήμ και τοποθετήθηκε 
στον Δεύτερο Ναό, ο οποίος αποπερατώθηκε το 515 π.Χ. ( Έσδρας 6:15-18), όταν 
στην Περσία βασίλευε ο Δαρείος Α’ (521-486 π.Χ.). Ο Πέρσης Βασιλέας Κύρος είχε 
ορίσει ως άρχοντα της Ιουδαίας έναν ανώτερο κρατικό αξιωματούχο ιουδαϊκής 
καταγωγής, τον Σασαβασσάρ (Έσδρας 1:8-11). Αφού επέστρεψαν στην πατρίδα τους, 
τα παιδιά του Ισραήλ συναθροίστηκαν στην Ιερουσαλήμ και «σηκώθηκε ο [Ιησούς] 
υιός του Ιωσεδέκ, και οι αδελφοί αυτού, οι ιερείς, και ο Ζοροβάβελ, ο υιός του 
Σαλαθιήλ, και οι αδελφοί αυτού, και οικοδόμησαν το θυσιαστήριο του Θεού του 
Ισραήλ, για να προσφέρουν ολοκαυτώματα επ’ αυτού, σύμφωνα με αυτό που είναι 
γραμμένο στον νόμο του Μωυσή» (Έσδρας 2:1,2) 
    Ο Ζοροβάβελ, ο Ιησούς του Ιωσεδέκ και ο Αγγαίος ακολούθησαν το παράδειγμα 
των πρώτων βασιλικών πατρώνων της Τεκτονικής Τέχνης, δηλαδή του Σολομώντα 
Βασιλέα του Ισραήλ, του Χιράμ Αμπίφ Αρχιτέκτονος του Πρώτου Ναού της 
Ιερουσαλήμ και του Χιράμ Βασιλέα της Τύρου, ο οποίος βοήθησε τον Βασιλέα 
Σολομώντα κατά την ανοικοδόμηση του Πρώτου Ναού, την καλλιέργησαν στην 
πλέον βελτιωμένη μορφή της και προέβησαν στην οικοδόμηση του Δευτέρου Ναού 
της Ιερουσαλήμ και κληροδότησαν τα συμβολικά μνημεία του Τεκτονισμού. Ο 15ος 
βαθμός διδάσκει την ισχύ εν τη ενώσει και ότι η ισχύς συνοδευομένη από τη φρόνηση 
οδηγούν στην επιτέλεση μεγάλων έργων. 
16ος βαθμός: Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ: αυτός ο βαθμός αφηγείται, σε συνέχεια του 
15ου βαθμού, ότι οι Ισραηλίτες, υπό την προστασία του Πέρση Βασιλέα Δαρείου, 
υποτάσσουν τους Σαμαρείτες, οι οποίοι τους παρενοχλούσαν κι έτσι επιδίδονται 
ανενόχλητοι στην επανοικοδόμηση του Ναού. Η καθυπόταξη των Σαμαρειτών υπό 
των Ισραηλιτών διδάσκει ότι οι Τέκτονες πρέπει, με ισχυρή θέληση και φρόνηση, να 
καθυποτάσσουν τα πάθη τους και να μένουν πιστοί στο καθήκον τους, ώστε με 
ομόνοια μεταξύ τους να εργάζονται για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού που θα 
δοξάσει τον Θεό.  
17ος βαθμός: Ιππότης της Ανατολής και της Δύσεως: αυτός ο βαθμός συμπληρώνει 
τους δύο προηγουμένους βαθμούς, αναφερόμενος στη Β’ Σταυροφορία κατά την 
κατάκτηση των Αγίων Τόπων από τους Σταυροφόρους, το έτος 1118. Στο πλαίσιο 
αυτού του βαθμού, παρ’ ότι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος 
απορρίπτει το ήθος των ενόπλων θρησκευτικών πολεμιστών του μεσαιωνικού 
Παπισμού, το σταυροφορικό Τάγμα της Μάλτας παρουσιάζεται ως πρότυπο 
σύνθεσης της ανατολικής και της δυτικής πνευματικότητας και ακόμη ως πρότυπο 
ένωσης διαφόρων εθνικοτήτων χάριν της επίτευξης ενός υψηλού ιδεώδους.  
18ος Βαθμός: Πρίγκηψ Ροδόσταυρος και Ιππότης του Πελεκάνου: αυτός ο βαθμός 
είναι αφιερωμένος στους Ροδοσταύρους, οι οποίοι  προωθούσαν τις αξίες της 
επιστημονικής διερεύνησης της φύσης και την ηθική πρόοδο της ανθρωπότητας, 
καθώς και στον Ιησού Χριστό, τον Μέγα Αρχιτέκτονα της Εκκλησίας, ο οποίος 
ονομάστηκε Ρόδο του Σαρών και Κρίνος της Κοιλάδας και κήρυξε την οδό της 
Λύτρωσης, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο. Επίσης, ο πελεκάνος είναι ένα σύμβολο του 
Σωτήρος, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, 
σημαίνοντας τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο πελεκάνος εικονίζεται να ραμφίζει το 
στήθος του προκειμένου να θρέψει τα παιδιά του με το αίμα του, συμβολίζοντας τον 
Ιησού Χριστό, ο οποίος σώζει μέσω της θυσίας του. Στον 18ο βαθμό, διδάσκεται η 
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ανοικοδόμηση ενός συμβολικού Τρίτου Ναού εδραζομένου επί των αρχών Πίστη, 
Ελπίδα και Αγάπη.  
    Στον βαθμό του Πρίγκηπος Ροδοσταύρου και Ιππότη του Πελεκάνου, ο Τέκτων 
συνειδητοποιεί ότι οι Τέκτονες προσδοκούν να λάβουν τη θέση τους στο Μέσο Δώμα 
του Μυστικού Ναού του Σώματος του Χριστού και ότι τα προσόντα που 
εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους είσοδο σε αυτό το Μέσο Δώμα είναι η Πίστη, η 
Ελπίδα και η Αγάπη. Στον Τεκτονισμό, υπάρχει ένα σύμβολο του Υιού του 
Ανθρώπου. Αυτό το σύμβολο ονομάζεται Τετραγωνισμένος Λίθος. Επίσης, ο 
Τετραγωνισμένος Λίθος είναι γνωστός μεταξύ των Τεκτόνων του Ρόδου και του 
Σταυρού ως ο Λίθος τον οποίον απέρριψαν οι Κτίστες και ο οποίος τώρα έχει γίνει ο 
Κύριος Γωνιόλιθος, ή το τελειότερο μοτίβο για να δοκιμάζουν επάνω σ’ αυτό οι 
Τέκτονες τα ηθικά τους κοσμήματα. Εξ ου και η προαγωγή σε βαθμούς πέραν του 
14ου προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος είναι Χριστιανός και μάλιστα υιοθετεί το 
Τριαδολογικό Δόγμα σύμφωνα με την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο (Νίκαια, 325 
μ.Χ.) και τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη, 381 μ.Χ.).  

 

 
 

    Γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής στην Α’ Εκατοντάδα Προς τον Θαλάσσιο 
σχετικά με τον τύπο του Χριστού και τη μυστική σημασία του 30ού έτους στο οποίο 
ο Χριστός άρχισε το έργο Του: «Όταν έγινε τριάντα ετών άρχισε ο Κύριος το έργο 
Του (Κατά Λουκάν 3:23), διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τους διορατικούς τα 
σχετικά με τον εαυτό Του μυστήρια με μυστικό τρόπο. Γιατί ο αριθμός τριάντα, όταν 
κατανοηθεί μυστικά, παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου 
και της φύσης και των νοητών που είναι πάνω από την ορατή φύση. Ως δημιουργό 
του χρόνου από το επτά, γιατί ο χρόνος είναι εβδοματικός· της φύσης με το πέντε, 
γιατί η φύση είναι πενταδική, εξαιτίας της αίσθησης που διαιρείται σε πέντε είδη· των 
νοητών με το οκτώ, γιατί η γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από τον χρόνο 
που μετρούμε. Ως προνοητή με τον αριθμό δέκα: τούτο και λόγω της αγίας δεκάδας 
των εντολών που κατευθύνουν τους ανθρώπους προς τη μακαριότητα  (Έξοδος 20:1 
κ.εξ.), αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα αρχίζει το όνομα του Κυρίου, όταν έγινε 
άνθρωπος (το γράμμα Ι, αρχικό της λέξης Ιησούς, στην ελληνική αρίθμηση, συμβο-
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λίζει τον αριθμό 10). Αν λοιπόν προσθέσεις τους αριθμούς πέντε, επτά, οκτώ και 
δέκα, έχεις τον αριθμό τριάντα. Εκείνος λοιπόν που γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον 
Κύριο ως αρχηγό, δεν θα αγνοήσει τον λόγο για τον οποίο κι αυτός τριάντα ετών θα 
εμφανιστεί έχοντας τη δύναμη να κηρύττει το ευαγγέλιο της Βασιλείας. Γιατί, όταν 
χωρίς ψεγάδι δημιουργήσει σαν κάποια ορατή φύση τον κόσμο των πρακτικών αρετών, 
χωρίς να μεταβάλει την πορεία που σαν κάποιος χρόνος πραγματοποιείται δια μέσου 
των αντιθέτων μέσα στην ίδια την ψυχή και αποκομίσει γνώση χωρίς σφάλματα μέσω 
της θεωρίας και μπόρεσε να μεταδώσει με φροντίδα την αυτή διάθεση και στους 
άλλους, τότε και αυτός, όση σωματική ηλικία κι αν έχει, είναι τριάντα ετών κατά το 
πνεύμα και φανερώνει την ενέργεια των δικών του αγαθών στους άλλους». 
    Στο πλαίσιο του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, του οποίου οι 33 πρώτοι βαθμοί ταυτίζονται με 
τους 33 βαθμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, αν και περιέχουν 
φιλοσοφικώς πλουσιότερες διδασκαλίες από εκείνες που δίδονται μέσω του Αρχαίου 
και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, στον 18ο βαθμό, ο μυούμενος καλείται να στο-
χασθεί μεθοδικώς επί των Μυστηρίων του Σταυρού, της Ταφής και της Αναστάσεως. 
    Όλες οι ορατές πραγματικότητες, αυτές δηλαδή που περιέχονται στον κόσμο των 
αισθήσεων, χρειάζονται τον σταυρό, δηλαδή την κατάσταση στην οποία αποκόπτο-
νται από πράγματα που επενεργούν στις πραγματικότητες αυτές μέσω της αίσθησης, 
ώστε έτσι η σχέση του ανθρώπου με τα φυσικά πράγματα να απαλλαγεί από την 
αισθητηριακή πλάνη. Επίσης, όλα τα νοητά έχουν ανάγκη από την ταφή, την ολική 
δηλαδή ακινησία αυτών που επενεργούν νοερά σ’ αυτά, ώστε έτσι η σχέση του 
ανθρώπου με τα νοητά πράγματα να απαλλαγεί από τη διανοητική πλάνη. Γιατί, όταν 
μαζί με τη σχέση θανατώνεται και κάθε φυσική ενέργεια και κίνηση σχετικά με όλα 
τα πράγματα, τότε ο λόγος, μένοντας με τον εαυτό του, φανερώνεται σαν αναστη-
μένος από τους νεκρούς, περικλείοντας μέσα του όλα όσα προέρχονται απ’ αυτόν, 
χωρίς κανένα γενικώς πράγμα να έχει μαζί του την οικειότητα της φυσικής σχέσης. 
Επειδή κατά χάρη γίνεται η σωτηρία των σωζομένων και όχι κατά φύση (Προς 
Εφεσίους 2:5). Οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι ανήκουν στην κατηγορία της 
σχέσης και χωρίς αυτά δεν υπάρχει τίποτε από όσα εννοούνται μαζί τους. Ο Θεός 
όμως δεν ανήκει στα σχετικά, γιατί τίποτε άλλο απολύτως δεν υπάρχει που να 
εννοείται μαζί με Αυτόν. Αν λοιπόν οι μυημένοι λαμβάνουν τον Θεό, είναι πάνω από 
όλους τους αιώνες και χρόνους και τόπους –τόπος τους θα είναι ο ίδιος ο Θεός, 
σύμφωνα με τη Γραφή: «Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής και τόπος οχυρός για να 
με σώσεις» (Ψαλμοί 70:3). Ο κόσμος όλος, περιοριζόμενος από τους ίδιους τους 
λόγους του, και τόπος λέγεται και αιώνας εκείνων που ζουν μέσα σ’ αυτόν. Έχει 
τρόπους φυσικής θεωρίας τους κατάλληλους με τη φύση του. Αυτοί οι τρόποι 
ονομάζονται φυσική επιστήμη και μπορούν να προξενήσουν μερική κατανόηση της 
σοφίας του Θεού που απλώνεται σε όλα. Αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο, όσο 
μεταχειρίζονται τους τρόπους αυτούς ως μέσα κατανόησης, δεν μπορούν να απαλ-
λαγούν από τη μεσότητα και τη μερική κατανόηση. Όμως το μερικό, όταν φανεί το 
τέλειο, καταργείται, και οι καθρέπτες όλοι και τα σκοτεινά αινίγματα περνούν καθώς 
φθάνει η πρόσωπο προς πρόσωπο αλήθεια (Α’ Προς Κορινθίους 13:10-12). Έτσι, ο 
σωζόμενος, όταν λάβει την υπέρτατη μύηση στον Θεό, θα είναι πάνω απ’ όλους τους 
κόσμους και αιώνες και τόπους, με τους οποίους μέχρι τότε παιδαγωγούνταν ως 
μαθητευόμενος. Ο Πιλάτος είναι ο τύπος του φυσικού νόμου, ενώ του γραπτού νόμου 
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το πλήθος των Ιουδαίων. Εκείνος λοιπόν που δεν υψώθηκε με την πίστη πάνω από 
τους δύο νόμους, δεν μπορεί να δεχθεί την αλήθεια που είναι πάνω από τη φύση και 
τον λόγο, αλλά σταυρώνει πάντως τον λόγο, θεωρώντας το Ευαγγέλιο είτε σκάνδαλο, 
όπως ο Ιουδαίος, είτε μωρία, όπως ο εθνικός (Α’ Προς Κορινθίους 1:23). 
    Επιπλέον, στο πλαίσιο του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου 
και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, δεδομένου ότι ο 18ος βαθμός είναι 
αφιερωμένος στον Χριστό, ο μυημένος στον 18ο βαθμό ασχολείται στο μυστήριο της 
Αγίας Τριάδας. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, στη Β’ Εκατοντάδα προς τον 
Θαλάσσιο, διατυπώνει την τριαδική δογματολογία, σύμφωνα με την οποία ο Θεός 
είναι Μονάδα και Τριάδα, ως εξής: «Ο Θεός είναι ένας, γιατί μια είναι η θεότητα, 
άναρχη, απλή, πάνω από ουσία, δίχως μέρη και αδιαίρετη. Η ίδια θεότητα είναι 
μονάδα και τριάδα. Μονάδα ακέραιη η αυτή, και Τριάδα πλήρης η αυτή. Μονάδα 
ακέραιη κατά την ουσία η ίδια, και Τριάδα πλήρης κατά τις υποστάσεις η ίδια. Γιατί η 
θεότητα είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η θεότητα είναι και στον Πατέρα 
και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όλη η θεότητα σε όλον τον Πατέρα η ίδια, και 
όλος ο Πατέρας σε όλη την ίδια. Και όλη η ίδια σε όλον τον Υιό, και όλος ο Υιός σε 
όλη την ίδια. Και όλη σε όλο το Άγιο Πνεύμα η ίδια θεότητα, και όλο το Άγιο 
Πνεύμα σε όλη την ίδια. Όλη η θεότητα είναι Πατέρας, και είναι σε όλον τον Πατέρα, 
και ο Πατέρας είναι όλος σε όλη τη θεότητα, και αυτή όλη είναι όλος ο Πατέρας. Και 
στην ίδια όλη είναι όλος ο Υιός, και η ίδια είναι όλη σε όλον τον Υιό, και όλος ο Υιός 
είναι όλη η θεότητα και σε όλη. Και η ίδια είναι όλη Άγιο Πνεύμα, και σε όλο το 
Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι όλο όλη η θεότητα, και σε όλη την ίδια είναι 
όλο το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν είναι η θεότητα κατά ένα μέρος της στον Πατέρα, 
ούτε κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Πατέρας, ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στον 
Υιό, ή κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Υιός, ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στο 
Άγιο Πνεύμα, ή το Άγιο Πνεύμα κατά ένα μέρος είναι Θεός. Γιατί ούτε μερίζεται η 
θεότητα, ούτε είναι ελλιπής Θεός ο Πατέρας ή ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλη 
θεότητα είναι η ίδια τέλεια τελείως στον τέλειο Πατέρα, και όλη τελείως στον τέλειο 
Υιό η ίδια και όλη τελείως η ίδια στο τέλειο Άγιο Πνεύμα». 
    Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, στον Περί Ειρήνης λόγο του (P.G. 35, 1160C), 
διερμηνεύει το μυστήριο του αριθμού τρία ως εξής: «Μονάδος μεν κινηθείσης δια το 
πλούσιον, δυάδος δε υπερβαθείσης (υπέρ γαρ την ύλην και το είδος), Τριάδος δε 
ορισθείσης δια το τέλειον, πρώτη γαρ υπερβαίνει δυάδος σύνθεσιν, ίνα μήτε στενή 
μένη η θεότης, μήτε εις άπειρον χέηται. Το μεν γαρ αφιλότιμον, το δε άτακτον –και 
το μεν ιουδαϊκόν παντελώς, το δε ελληνικόν και πολύθεον». Με άλλα λόγια, η 
θεότητα δεν υπάρχει ούτε ως μοναχική απλότητα (ιουδαϊκή εκδοχή του μονοθεϊσμού) 
ούτε ως πολλαπλότητα (πολυθεϊστική/πανθεϊστική προσέγγιση του θείου), αλλά η 
τελειότητά της υπερβαίνει την πολλαπλότητα, της οποίας ρίζα είναι η δυάδα (ας 
σκεφθούμε λ.χ. τα δυιστικά σχήματα του Νεοπλατωνισμού και των Γνωστικών), και 
εκφράζεται, κατά κάποιον τρόπο (αφού η θεία τελειότητα είναι άρρητη), στην 
Τριάδα. Όπως εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (P.G. 35, 1161C), δύο είναι ο 
αριθμός ο οποίος διαιρεί και εξασφαλίζει την πολλαπλότητα, τρία ο αριθμός ο οποίος 
υπερβαίνει τη διαίρεση, ώστε, στην Τριάδα, το ένα και το πολλαπλό βρίσκονται 
ενωμένα και περικλεισμένα. 
   Μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της Αγίας Τριάδας στοχαζόμενοι επί των 
εξής τύπων αυτής: του ανθρώπου και του ηλίου. Τύποι του Θεού Πατέρα (δηλαδή 
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του θείου Νοός) είναι ο ανθρώπινος νους και ο ηλιακός δίσκος. Τύποι του Υιού 
(δηλαδή του θείου Λόγου) είναι ο ανθρώπινος λόγος (ο οποίος γεννάται από τον 
ανθρώπινο νου) και η ηλιακή ακτινοβολία (η οποία γεννάται από τον ηλιακό δίσκο). 
Τύποι του Αγίου Πνεύματος είναι το ανθρώπινο πνεύμα (δηλαδή μια ιδιαίτερη 
αίσθηση καλλιέργειας και μεθέξεως η οποία οποία εκπορεύεται από τον ανθρώπινο 
νου και πέμπεται δια του ανθρωπίνου λόγου) και το ηλιακό φως (το οποίο 
εκπορεύεται από τον ηλιακό δίσκο και πέμπεται δια της ηλιακής ακτινοβολίας). 
    Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, αναγνωρίζουμε τον νου, τον λόγο και το πνεύμα του 
συγγραφέα. Ο νους του είναι ο εσώτατος πυρήνας της προσωπικότητάς του, από τον 
οποίο γεννάται ο λόγος του. Ο λόγος του, τον οποίο διαβάζουμε, και μέσω του οποίου 
πληροφορούμαστε για τον νου του συγγραφέα, πραγματώνει τη δημιουργική 
βούληση του νου του συγγραφέα και φανερώνει τον νου του συγγραφέα στους 
άλλους. Το πνεύμα του συγγραφέα είναι μια αίσθηση και ιδιαίτερη καλλιέργεια που 
απορρέουν από τον νου του, τον οποίο γνωρίσαμε δια του λόγου του. Το πνεύμα το 
συγγραφέα είναι λοιπόν αυτό που μένει μαζί μας ακόμη και μετά από την 
ολοκλήρωση της ανάγνωσης του λόγου του. Κατ’ αναλογία μπορούμε να 
κατανοήσουμε τον Νου του Θεού, ο οποίος λέγεται και Θεός Πατέρας, τον Λόγο του 
Θεού, ο οποίος λέγεται και Θεός Υιός, και το Πνεύμα του Θεού, το οποίο λέγεται και 
Άγιο Πνεύμα. Ενώ όμως, στην περίπτωση του ανθρώπου, ο νους, ο λόγος και το 
πνεύμα είναι ενυπόστατα ιδιώματα του ανθρωπίνου όντος, υπό την έννοια ότι 
υπάρχουν μέσα στην μια καθ’ όλου ανθρώπινη υπόσταση και δεν αποτελούν καθαυτά 
υποστάσεις, εφόσον ο άνθρωπος έλαβε αυτά από τον Θεό και δεν τα έχει αυτά αφ’ 
εαυτών, ο Θεός έχει αυτά, δηλαδή Νου, Λόγο και Πνεύμα, αφ’ εαυτού, εφόσον είναι 
άκτιστος, δηλαδή αυθύπαρκτος, και είναι ιδιαίτερες υποστάσεις, δηλαδή τρία 
πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα του Θεού, δηλαδή ο Θεός Νους-Πατέρας, ο Θεός Λόγος-
Υιός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα δεν είναι τρεις Θεοί, αλλά ένας Θεός κατά την ουσία. 
Οι τρεις υποστάσεις του Θεού είναι οι τρεις προσωπικοί τρόποι με τους οποίους 
υπάρχει η μια θεότητα, δηλαδή η μια θεία ουσία. 
 

 
Ο Θεός ως Μέγας Αρχιτέκτων, κρατώντας χρυσό διαβήτη,  

ζωγραφισμένος από τον Ουίλλιαμ Μπλέικ (William Blake, 1757-1827). 
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Τετάρτη Τάξη  του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Γερουσία: 
19ος βαθμός: Μέγας Ποντίφηξ: Ποντίφηξ σημαίνει γεφυροποιός και ο 19ος βαθμός 
διδάσκει ότι πρέπει να δημιουργούμε γέφυρες από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
υπηρετώντας τις αρχές της Δικαιοσύνης, της Αληθείας και της Ανοχής. 
20ός βαθμός: Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών: σε αυτόν τον βαθμό, ο 
μυούμενος πληροφορείται ότι ο Τέκτων είναι πρακτικός φιλόσοφος κι ότι ο σκοπός 
του Τεκτονισμού ταυτίζεται μ’ εκείνον της φιλοσοφίας και είναι η λατρεία του 
Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Επίσης, ο μυούμενος σε αυτόν τον βαθμό 
πληροφορείται ότι, με την πάροδο του χρόνου, σφάλματα και άγνοια παρεισέφρησαν 
στη διαδικασία διαμόρφωσης πολλών τεκτονικών βαθμών, απομακρύνοντας τον 
Τεκτονισμό από την αγνή απλότητα της πρωταρχικής του μορφής κι ότι καθήκον του 
κατόχου του 20ού βαθμού είναι να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τον αγνό 
πρωταρχικό Τεκτονισμό. Οι σημαντικότερες πηγές πνευματικής διάβρωσης του 
Τεκτονισμού είναι ο Αθεϊσμός, διάφορες Ερμητικές αιρέσεις και παράγοντες των 
Ιησουιτών οι οποίοι θέλησαν να χειραγωγήσουν τον Τεκτονισμό για δικούς τους 
σκοπούς. 
21ος βαθμός: Πατριάρχης Νωεΐτης: διδάσκει να κρίνουμε δικαίως και αμερολήπτως 
και να μη διεκδικούμε να αποκτήσουμε οφέλη μέσω κακών έργων. Οι Τέκτονες 
ονομάζονται και Νωεΐτες επειδή ο Νώε, στα παλαιά τεκτονικά κείμενα, προβάλλεται 
ως ένα αρχετυπικό παράδειγμα ηθικού ανθρώπου και συγχρόνως τεχνίτη.  
22ος βαθμός: Πρίγκηψ του Λιβάνου: Ο 22ος βαθμός ονομάζεται Πρίγκηψ του 
Λιβάνου, καθότι από τον Λίβανο εισήγαν οι Ισραηλίτες πρώτες ύλες για την 
ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα και διδάσκει ότι η εργασία είναι ευλογία κι 
όχι κατάρα, διότι δι’ αυτής πραγματοποιούνται υψηλά πολιτιστικά έργα. 
23ος βαθμός: Αρχηγός της Σκηνής: αυτός ο βαθμός αναφέρεται στη Σκηνή του 
Μαρτυρίου, που ήταν το ιερό της προς τον Θεό λατρείας των Ισραηλιτών νομάδων 
υπό την καθοδήγηση του Μωυσή καθ’ οδόν προς την Γη της Επαγγελίας. Ο 23ος 
βαθμός διδάσκει να πλησιάσουμε από κάθε άποψη προς την αιτία τού είναι. 
24ος βαθμός: Πρίγκηψ της Σκηνής: αυτός ο βαθμός διδάσκει να αναζητήσουμε τον 
λόγο των όντων, να καταστούμε ελεύθεροι και να έχουμε πίστη δια της 
αυτοκαλλιεργείας και της αυτοπειθαρχίας.  
25ος βαθμός: Ιππότης του Χαλκού Όφεως: αυτός ο βαθμός αναφέρεται στον όφι που 
ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο και διδάσκει την απελευθέρωση του νου μας από 
υλόφρονες λογισμούς, ώστε να λυτρωθούμε από τον πνευματικό θάνατο.  
26ος βαθμός: Πρίγκηψ του Ελέους: αυτός ο βαθμός διδάσκει ότι η φιλαλληλία είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για να εξαλειφθούν από τον κόσμο η θλίψη και ο πόνος.  
27ος βαθμός: Ιππότης της Ιερουσαλήμ ή του Ναού: παρ’ ότι ο Αρχαίος και 
Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος απορρίπτει το ήθος των μεσαιωνικών Σταυροφόρων, 
όπως και κάθε μορφή θρησκευτικού πολέμου, αυτός ο βαθμός αναφέρεται στους 
Ναΐτες Ιππότες ως ένα παράδειγμα ηρωικού ήθους, καθώς οι Ναΐτες Ιππότες 
αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων, που βρίσκονταν υπό 
ισλαμικό έλεγχο, ενώ, κατ’ αναλογία, ο 27ος βαθμός διδάσκει τον αγώνα υπέρ της 
απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από τα πνευματικά και υλικά δεινά της. 
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28ος βαθμός: Ιππότης του Ηλίου: διδάσκει ότι ο Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος 
είναι Αδημιούργητος, Άπειρος και Ασύλληπτος και ότι το ορατό είναι ενέργημα του 
αοράτου. Την περίοδο της πνευματικής ακμής της αρχαίας Αιγύπτου, ο Φαραώ 
Αμένοφις ΙV (περ. 1353-1335 π.Χ.), γνωστός και ως Ακενατόν, εισηγήθηκε ένα 
μονοθεϊστικό θρησκευτικό σύστημα προς αντικατάσταση του παλαιού αιγυπτιακού 
πολυθεϊστικού θρησκεύματος. Εισηγήθηκε τη λατρεία του Ατόν ως υψίστου θεού-
δημιουργού και σταδιακά έκλεισε τους ναούς των άλλων θεών και διέταξε τη 
διαγραφή της λέξης «θεοί» από όλα τα μνημεία της χώρας. Ατόν σημαίνει «φωτεινός 
δίσκος» κι έτσι η γερακοκέφαλη μορφή του Ρα-Αράκτι (της προηγουμένης ηλιακής 
θεότητας) αντικαταστάθηκε από το σύμβολο ενός ηλιακού δίσκου του οποίου οι 
ακτίνες κατέληγαν σε ανθρώπινα χέρια, μερικά από τα οποία κρατούσαν το ιερό 
ανκχ, σύμβολο της ζωής. Στην ουσία, ο Ατόν δεν εκπροσωπούσε τον ήλιο ως ηλιακό 
ουράνιο σώμα –όπως συνέβαινε με την ηλιακή θεότητα του παλαιού αιγυπτιακού 
πολυθεϊστικού συστήματος– αλλά το υπερκόσμιο Εν, τη Μία ζωοδόχο πηγή που 
συντηρεί τη δημιουργία με το φως της. Ο Μωυσής, μύστης αυτής της μονοθεϊστικής 
παράδοσης, μπόρεσε, αργότερα, όταν οι Αιγύπτιοι είχαν πλέον απορρίψει τη 
θρησκευτική μεταρρύθμιση του Ακενατόν και είχαν επιστρέψει στον πολυθεϊσμό, να 
καλλιεργήσει και να διαφυλάξει τον μονοθεϊσμό μεταξύ των Εβραίων, κάνοντάς τους 
έτσι δεκτικούς θείων αποκαλύψεων και αποστολών. Στην εβραϊκή θρησκεία, έχουμε 
συνάρτηση θεού και φωτός σε πολλά χωρία· μάλιστα, ο Θεός καλείται Αδονάι, που 
παράγεται από τη ρίζα ‘δ’ ή ‘αδα’, που σημαίνει λάμπειν, δηλαδή ο ακτινοβολών. 
Επίσης, η μονοθεϊστική παράδοση των Εβραίων, με τη σειρά της, ενέπνευσε τον 
Μωάμεθ στην προσπάθειά του να διδάξει τον μονοθεϊσμό στους Άραβες. 
Παράλληλα, στην αρχαία Ελλάδα, με τους Ορφικούς, τον Πυθαγόρα και τον 
Πλούταρχο, αναπτύχθηκε επίσης μια μονοθεϊστική παράδοση. Ο ένας αυτός θεός των 
Ορφικών μυστών ονομάζεται Φάνης, διότι ακτινοβολεί το φως και επίσης καλείται 
«Πρωτόγονος» διότι δεν υπήρχε κάτι πριν από αυτόν, αλλά από αυτόν έγιναν τα 
πάντα. Ο δε Πυθαγόρας, αν και μνημονεύει διάφορες θεότητες, λέει επίσης: «έστι τε 
Θεός και ούτος πάντων κύριος»· «ένα και μόνον διδάσκει Θεόν είναι», κατά τον 
Ιάμβλιχο και τον Πορφύριο. 
 

 
 

    Στο πλαίσιο του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, ο Ιππότης του Ηλίου καλείται να εντρυφήσει 
στην έννοια, τη σημασία και την ιστορία του μονοθεϊσμού, συμβολιζομένου υπό του 
ηλίου. Στον πολυθεϊσμό και στον πανθεϊσμό, η ουσία του Θεού συγχέεται και 
συνυφαίνεται με την ουσία του κόσμου, ούτως ώστε, ο Θεός αποβαίνει μέρος –έστω 
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το άκτιστο, αλλά πάντως μέρος– του κόσμου και άρα, τόσο ο Θεός καθαυτός όσο και 
ο κόσμος διέπονται από τον ίδιο Νόμο, δηλαδή κυριαρχεί μια απρόσωπη και 
καταναγκαστική αρχή παγκοσμίου νόμου και ρυθμού. Αντιθέτως, ο μονοθεϊσμός 
κηρύσει την ελευθερία του Θεού από τον κόσμο, διδάσκοντας ότι η ουσία του Θεού 
είναι απολύτως διακριτή και ανεξάρτητη από την ουσία του κόσμου και ότι ο κόσμος 
δεν είναι φυσική απόρροια της θείας ουσίας, αλλά ενέργημα του Θεού, δηλαδή 
πραγμάτωση του θείου θελήματος. Ενώ, λοιπόν, ο πολυθεϊσμός και ο πανθεϊσμός 
είναι εγκεντρισμένοι στον Νόμο, ο μονοθεϊσμός είναι εγκεντρισμένος στο Θέλημα 
και φανερώνει ότι ο τρόπος ύπαρξης του Θεού είναι η ελευθερία και η αγάπη. Κατ’ 
επέκταση, επειδή ο Θεός είναι ο σημαντικότερος υπαρξιακός καθρέπτης του 
ανθρώπου και γι’ αυτό ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος ή μια κοινότητα 
ανθρώπων αντιλαμβάνεται τον Θεό προσδιορίζει την κουλτούρα και τον πολιτισμό 
που δημιουργούν, ο μονοθεϊσμός καλεί τον άνθρωπο να αναλάβει δημιουργικά την 
ελευθερία του από τον κόσμο και να καταστεί έλλογος δημιουργός και διαθέτης του 
πεπρωμένου του, μιμούμενος τον θείο τρόπο ύπαρξης, που συνίσταται στην 
ελευθερία και την αγάπη.  
29ος βαθμός: Ιππότης του Αγίου Ανδρέα: αυτός ο βαθμός τιμά το Απόστολο Ανδρέα, 
ο οποίος είναι ο πάτρων Άγιος της Σκωτίας και ακόμη τιμά το ήθος των 
νοσοκομειακών ιπποτικών ταγμάτων (Οσπιταλιέρων) του Σταυροφορικού Βασιλείου 
των Αγίων Τόπων, τα οποία προσέφεραν νοσοκομειακές υπηρεσίες και περιέθαλπαν 
ορφανά. Ο 29ος βαθμός επισημαίνει ότι η έλλειψη ανοχής οδηγεί στην τυραννία και 
διδάσκει την τριάδα των εξόχων ιπποτικών αρχών, οι οποίες είναι ταπεινοφροσύνη, 
υπομονή και αυταπάρνηση, την τριάδα των πλέον εξόχων ιπποτικών αρχών, οι οποίες 
είναι φιλανθρωπία, επιείκεια και γενναιοδωρία, καθώς και την τριάδα των 
εξοχοτάτων ιπποτικών αρχών, οι οποίες είναι αρετή, αλήθεια και τιμή. 
 
Πέμπτη Τάξη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Άρειος Πάγος και Δικαστήριο: 
 

30ός βαθμός: Ιππότης Καδώς ή Ιππότης του Λευκού και 
Μέλανος Αετού: Καδώς, στα εβραϊκά, σημαίνει 
εξαγνισμένος. Ο 30ός βαθμός αναφέρεται στο Τάγμα 
των Ναϊτών Ιπποτών ως θύματος του πολιτικού και του 
πνευματικού δεσποτισμού, καθότι, το 1307, ο Γάλλος 
Βασιλέας Φίλιππος Δ’ ο επονομαζόμενος Ωραίος, με τη 
συναίνεση και τη συνεργασία του Πάπα Κλήμη Ε’, 
κατασκευάζοντας ψευδείς κατηγορίες σε βάρος των 
Ναϊτών Ιπποτών, κατεδίωξε το Τάγμα των Ναϊτών και 
οδήγησε στον θάνατο πολλά από τα μέλη του με σκοπό 
να ιδιοποιηθεί τον οικονομικό πλούτο των Ναϊτών. Ένα 
βασικό ρητό των αυθεντικών τυπικών του 30ού βαθμού, 
που, πολλές φορές παραποιείται ή αποσιωπάται από 
διάφορα Ύπατα Συμβούλια, είναι το εξής: «Nec 

proditor, nec proditus, innocens foret», δηλαδή ούτε ο προδότης ούτε ο προδοθείς 
είναι αθώος. Με την προαναφερθείσα επιγραφή, διακριτικώς και εμμέσως πλην 
σαφώς, ο 30ός βαθμός επισημαίνει ότι χρησιμοποιεί την ιστορία των Ναϊτών Ιπποτών 
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όχι για να δικαιολογήσει είτε να ωραιοποιήσει μεσαιωνικούς ενόπλους παπικούς 
μοναχούς, όπως ήταν οι ιστορικοί Ναΐτες Ιππότες, οι οποίοι μάλιστα είχαν επιδοθεί 
και στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία (τοκογλυφία), αλλά για να διδάξει 
σημαντικά μαθήματα σχετικά με την πνευματική και πολιτική ελευθερία του 
ανθρώπου και να τονίσει στους Ελευθεροτέκτονες ότι τα διεφθαρμένα και αυταρχικά 
καθεστώτα, όπως λ.χ. εκείνα του Βασιλέα Φιλίππου Δ’ της Γαλλίας και του Πάπα 
Κλήμη Ε’, δεν διστάζουν να προδώσουν ή ακόμη και να δολοφονήσουν δικούς τους 
στρατιώτες και υπηρέτες όποτε το κρίνουν σκόπιμο χάριν των δικών τους ιδιοτελών 
σκοπιμοτήτων (εξ ου και «ούτε ο προδότης ούτε ο προδοθείς είναι αθώος»). 
    Ο Ιππότης Καδώς καλείται να αγωνιστεί εναντίον κάθε πολιτικής και πνευματικής 
απολυταρχίας. Ο Ιππότης Καδώς οφείλει να κατακτήσει τις επτά ελευθέριες 
επιστήμες, δηλαδή: (1) Γραμματική, ώστε να επικοινωνεί σε γλώσσα καλλιεπή, (2) 
Ρητορική, ώστε να επικοινωνεί με ευφράδεια, (3) Λογική, ώστε να επικοινωνεί με 
ορθούς συλλογισμούς, (4) Αριθμητική, ώστε να επικοινωνεί με σαφήνεια, (5) 
Γεωμετρία, ώστε να επικοινωνεί με τρόπο θετικό και ακριβή, (6) Μουσική, ώστε να 
επικοινωνεί αρμονικά και (7) Αστρονομία, ώστε να επικοινωνεί με ορθή σκέψη και 
να έχει ορθή αντίληψη του κόσμου. Επίσης, ο Ιππότης Καδώς οφείλει να επιτύχει στις 
επτά θεμελιώδεις ηθικές αποστολές, δηλαδή: (1) Δικαιοσύνη και Ελεημοσύνη, 
αναγνωρίζοντας ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην υλική, διανοητική και ηθική βοήθειά 
μας, (2) Αγαθότητα, ώστε να πράττουμε στους άλλους ό,τι και οι άλλοι θέλουμε να 
πράττουν σ’ εμάς, (3) Πραότητα κατά τη διάδοση της αληθείας, ώστε ελευθέρως και 
αβιάστως να την ακολουθήσει όποιος θέλει, (4) Φιλαλήθεια, (5) Αδιάλειπτη εργασία 
υπέρ της ηθικής τελειοποιήσεως της ανθρωπότητας, (6) Επίγνωση και Ανάληψη της 
Ευθύνης που επιφέρει η καλλιέργεια της συνειδήσεως και (7) Φρόνηση, ώστε η 
φιλοδοξία και η αλαζονεία να μη καταστρέψουν το πνευματικό οικοδόμημα που 
κτίζουμε. 
    Δια της κλίμακος των ηθικών αρετών, ο 30ός βαθμός καλεί τους Ελευθεροτέκτονες 
να σκεφθούν ότι η ηθική επιτρέπει στον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τη λογική 
της φυσικής και ιστορικής ανάγκης και να πραγματώσει τη βασιλική αποστολή του 
στην Κτίση, έχοντας ως αρχέτυπο τον Τέλειο Βασιλέα Ιησού Χριστό. Γράφει επ’ 
αυτού του ζητήματος, στο σύγγραμμά του Α’ Εκατοντάδα προς Θαλάσσιο, ο Άγιος 
Μάξιμος ο Ομολογητής: «Όταν δεις τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται 
για να θανατώσουν τον Ιησού (Κατά Λουκάν 23:12), τότε να νοήσεις τη συνάντηση 
των δαιμόνων της πορνείας και της κενοδοξίας που συμφώνησαν μεταξύ τους για να 
θανατώσουν τον λόγο της αρετής και της γνώσης. Γιατί ο δαίμονας της κενοδοξίας 
υποκρίνεται πνευματική γνώση και παραπέμπει στον δαίμονα της πορνείας, ο 
δαίμονας πάλι της πορνείας υποκρίνεται καθαρότητα και στέλνει πίσω στον δαίμονα 
της κενοδοξίας, καθώς λέει: ‘Αφού Του φόρεσε φόρεμα λαμπρό, ο Ηρώδης έστειλε 
τον Ιησού ξανά στον Πιλάτο’ (Κατά Λουκάν 23:11)…Ο ασκητής δοκιμάζεται με την 
υπομονή των πειρασμών, καθαρίζεται με τη σωματική παιδαγωγία, τελειοποιείται με 
την επιμέλεια των υψηλών θεωριών κι έτσι αξιώνεται τη θεία παρηγορία. Γιατί λέει ο 
Μωυσής: ‘Ο Κύριος έρχεται από το Σινά’, δηλαδή από τους πειρασμούς ‘και μας 
φανερώθηκε από τη Σηείρ’, δηλαδή από τους σωματικούς κόπους ‘και έσπευσε να 
έρθει από το όρος Φαρράν μαζί με μυριάδες Καδώς (αγίων)’ (Δευτερονόμιον 33:2), 
δηλαδή από το όρος της πίστης μαζί με μυριάδες αγίων γνώσεων. Ο Ηρώδης έχει τη 
θέση του σαρκικού φρονήματος ενώ ο Πιλάτος της αίσθησης, ο Καίσαρας των 
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αισθητών και οι Ιουδαίοι των ψυχικών λογισμών. Όταν λοιπόν η ψυχή από άγνοια 
στραφεί στα αισθητά, παραδίδει στην αίσθηση τον λόγο για να θανατωθεί και 
κατακυρώνει εναντίον της με την ομολογία της τη βασιλεία των φθαρτών. Γιατί είπαν 
οι Ιουδαίοι: ‘Δεν έχουμε βασιλέα, παρά μόνο τον Καίσαρα’ (Κατά Ιωάννην 19:15). Ο 
Ηρώδης έχει τη θέση της ενέργειας των παθών, ενώ ο Πιλάτος της έξης που 
δημιουργείται από την αγάπη των παθών, ο Καίσαρας του σκοτεινού κοσμοκράτορα, 
του διαβόλου, και οι Ιουδαίοι της ψυχής. Όταν λοιπόν η ψυχή υποταχθεί στα πάθη 
και παραδώσει την αρετή υποχείρια στην έξη της κακίας, αρνείται ολοφάνερα τη 
βασιλεία του Θεού και μεταβαίνει στην καταστρεπτική τυραννία του διαβόλου». Εξ 
ου και ο ηθικός ήρωας φυλάττει τον νου ώστε να μη υποδουλωθεί στα πάθη και να 
είναι ο κυβερνήτης του σώματος. 
 

31ος βαθμός: Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης Δικαστής: αυτός ο 
βαθμός αναφέρεται στη σημασία της Τεκτονικής Δικαιοσύνης.  
    Ακούστε τη φωνή του Μωυσή να σας λέει: Είμαι ο Μωυσής, ο 
ηγέτης και νομοθέτης του Ισραήλ. Όταν έχουν μια διαφορά μεταξύ 
τους, προσέρχονται σ’ εμένα· και κρίνω μεταξύ του ενός και του 
άλλου και τους καθιστώ γνώστες των κανόνων του Θεού και των 

νόμων Του. Να πορεύεστε σε όλες τις οδούς που ο Κύριος και Θεός σας έχει 
υποδείξει σ’ εσάς, ώστε να ζήσετε και να ευτυχήσετε. Να μη υποταχθείτε σε 
ανθρώπους και να μη δεχθείτε δώρο, διότι ένα δώρο μπορεί να τυφλώσει τα μάτια του 
σοφού και να εμποδίσει τους λόγους του δίκαιου. Κοιτάξτε, έχω θέσει ενώπιόν σας 
σήμερα τη ζωή και το καλό, καθώς και τον θάνατο και το κακό. Συνεπώς, επιλέξτε τη 
ζωή, ώστε κι εσείς και η σπορά σας να ζήσετε. 
    Ακούστε τη φωνή του Ζωροάστρη να σας λέει: Είμαι ο Ζωροάστρης, του οποίου οι 
λόγοι έγιναν ο νόμος των Περσών. Δίδαξα τους Πέρσες να εγκαταλείψουν την 
ειδωλολατρεία και να λατρεύσουν τον Παντογνώστη Ahura Mazda, του οποίου το 
σώμα είναι όμοιο προς το Φως και το Πνεύμα προς την Αλήθεια. Ο δίκαιος είναι ο 
καλύτερος υπηρέτης του Θεού και η καρδιά του είναι ευθεία. Εκείνος μόνο είναι 
δίκαιος ο οποίος είναι φιλάνθρωπος και ελεήμων στην κρίση του κι εκείνος μόνο 
είναι σοφός ο οποίος σκέπτεται καλά κι όχι κακά για τους άλλους ανθρώπους. Το 
έγκλημα δεν πρέπει να μετράται μόνο με βάση το ζήτημα των γεγονότων καθαυτών, 
αλλά και με βάση τις κακές προθέσεις του εγκληματία. Μελετήστε, γι’ αυτό, το 
βασίλειο του εαυτού σας και εξασφαλίστε του την πιο ένδοξη νίκη επί των παθών.  
    Ακούστε τη φωνή του Κονφούκιου να σας λέει: Είμαι ο Κονφούκιος που 
ερμήνευσε στους Κινέζους τους μεγάλους νόμους της ζωής. Είπα στους Κινέζους: 
Μη επιθυμείτε για τη χώρα σας άλλο αγαθό εκτός από τη δικαιοσύνη. Ο μέγας νόμος 
του καθήκοντος πρέπει να τηρείται από την ανθρωπότητα. Δικαιοσύνη σημαίνει 
ισότητα, υπό την έννοια ότι ο καθένας λαμβάνει εκείνο που δικαιούται. Εκείνος που 
πρόκειται να κατορθώσει να υπερβεί το επίπεδο του συνηθισμένου ανθρώπου πρέπει 
να έχει απελευθερωθεί από την προκατάληψη, την αυταπάτη και την 
ισχυρογνωμοσύνη και να κυβερνάται μόνο από τις επιταγές της δικαιοσύνης.  
    Ακούστε τη φωνή του Ερμή του Τρισμεγίστου, μύστη της αρχαίας αιγυπτιακής 
σοφίας, να σας λέει: Μακάριος εκείνος ο οποίος, κατά την είσοδό του στο βασίλειο 
των νεκρών, δύναται ησύχως να πει στην καρδιά του τους πανάρχαιους λόγους της 
Αιγυπτιακής Βίβλου των Νεκρών: «Να είσαι ήσυχη καρδιά μου και μη φοβάσαι τον 
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Θεό της Δικαιοσύνης. Είμαι ενωμένος με τον Θεό δια της αγάπης μου. Έδωσα άρτο 
στον πεινώντα, ύδωρ στον διψώντα, ενδύματα στον γυμνό, στέγη στον οδοιπόρο ο 
οποίος κατέπεσε εξαντλημένος επί της οδού για να αναπαυθεί».  
    Ακούστε τη φωνή του Σωκράτη να σας λέει: Είμαι ο Σωκράτης, φιλόσοφος της 
Ελλάδας. Μυήθηκα στα ιερά μυστήρια και δίδαξα ότι ο Θεός είναι Ένας κι ότι η 
ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Δίδαξα υπακοή στους νόμους και την ετυμηγορία 
του λαού των Αθηναίων και του Συμβουλίου των Πεντακοσίων. Και όταν, λόγω μιας 
άδικης κρίσης, καταδικάστηκα σε θάνατο, αρνήθηκα να δραπετεύσω και να 
αντιμετωπίσω με ασέβεια τον νόμο. Εάν πρόκειται να γίνετε δικαστής άλλων, μάθετε 
πρώτα στον εαυτό σας να υπακούει στους νόμους.  
    Ακούστε τη φωνή του Μωάμεθ, του Προφήτη του Ισλάμ, να σας λέει: Ένας είναι ο 
Θεός. Ο Αλλάχ απαιτεί έλεος, ευσπλαχνία και δικαιοσύνη. Η κυριαρχία ανήκει στον 
Αλλάχ και όχι σε ιστορικούς θεσμούς. Πηγή και θεμέλιο του Δικαίου είναι ο Αλάχ. 
Υπάρχει ένας πυρήνας του Δικαίου και ειδικότερα της Σαρία, που πηγάζει από τον 
Αλλάχ και βασίζεται στην αποκεκαλυμμένη βούληση αυτού και από εκεί και πέρα οι 
άνθρωποι παράγουν πρόσθετους κανόνες Δικαίου σύμφωνα με τις ιστορικές 
συνθήκες, πάντοτε όμως σε συμμφωνία με τον πυρήνα της Σαρία.  Χωρίς ένα 
μεταφυσικό θεμέλιο, δηλαδή χωρίς μια Σαρία, το Δίκαιο αποβαίνει έρμαιο πολιτικών 
σκοπιμοτήτων και εφήμερων κοινωνικών συμμαχιών ισχύος, εκβάλλει δε 
αναγκαστικά στο μηδέν. Στο Κοράνιο και ειδικότερα στη σούρα Ash, αναφέρεται ότι 
ο Αλλάχ δημιούργησε μεν την ανθρωπότητα από το αρχικό ζεύγος των 
Πρωτοπλάστων, Αδάμ και Εύα, αλλά άφησε τους ανθρώπους να δημιουργήσουν 
διαφορετικές κοινότητες-κουλτούρες, όπως λ.χ. ένας κήπος έχει διαφορετικά 
λουλούδια. Στη συνέχεια, αναφέρει το Κοράνιο, ο Αλλάχ έστειλε διαφορετική Σαρία 
σε κάθε μια διαφορετική κοινότητα, δηλαδή διαφορετικό νόμο και τρόπο ζωής και 
κανένας από τους τρεις τύπους της Σαρία, δηλαδή η Ιουδαϊκή Σαρία, η Χριστιανική 
Σαρία και η Μουσουλμανική Σαρία, δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται βιαίως στους 
άλλους δύο από αυτούς τους τύπους της Σαρία.  
    Ακούστε τη φωνή του Σάξονα Βασιλέα της Αγγλίας Άλφρεντ του Μέγα, ο οποίος 
βασίλευσε τον 9ο αιώνα μ.Χ., να σας λέει: Είμαι ο Άλφρεντ, Βασιλέας του Ουέσεξ 
(Wessex). Έθεσα σοφούς νόμους και δημιούργησα ευθείς δικαστές και εξασφάλισα 
ακριβή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Κοιμόμουν λίγο, έγραφα πολύ και 
μελετούσα ακόμη περισσότερο. Βασίλευα μόνο για να ευεργετώ εκείνους επί των 
οποίων βασίλευα. Ακολουθείστε το παράδειγμά μου και μη φοβηθείτε να κριθείτε 
από τους άλλους.  
    Ακούσατε τους λόγους μεγάλων νομοθετών και φιλοσόφων, σύμφωνα με το τυπικό 
του 31ου βαθμού. Αλλά, σταθείτε! Καθώς το τυπικό του 31ου βαθμού συνίσταται σε 
μια συμβολική περιοδεία του Μέγα Επιθεωρητή Ταξιάρχη Δικαστή στη σκέψη 
μεγάλων θεωρητικών του Δικαίου και νομοθετών, η εν λόγω συμβολική περιοδεία 
κορυφώνεται και τελειούται στους λόγους του Ιησού Χριστού. Ακούστε με ευσέβεια 
τους λόγους του: Εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ο 
ουράνιος Πατέρας σας θα συγχωρήσει επίσης εσάς, αλλά, εάν δεν συγχωρήσετε 
στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο ουράνιος Πατέρας σας θα 
συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα (Κατά Ματθαίον 6:14-21). Μη κρίνετε, για μη 
κριθείτε, διότι με το ίδιο μέτρο που κρίνετε τους άλλους πρόκειται να κριθείτε κι 
εσείς (Κατά Ματθαίον 7:1-2). Μη κρίνετε με βάση τα φαινόμενα, αλλά κρίνετε με 
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δίκαιη κρίση (Κατά Ματθαίον 23:1-39). Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα 
ελεηθούν (Κατά Ματθαίον 5:7).  
    Εννέα μέλη του 31ου βαθμού συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο Τεκτονικό Δικαστήριο 
του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ, το οποίο εκδικάζει διαφορές μεταξύ Τεκτόνων μέχρι και 30ού 
βαθμού. Η σύνθεση του Πρωτοβαθμίου Τεκτονικού Δικαστηρίου έχει ως εξής: 
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Εισαγγελέας και πέντε Μέλη. Τα εννέα μέλη 
του Πρωτοβαθμίου Τεκτονικού Δικαστηρίου επιλέγονται και διορίζονται στις θέσεις 
τους, με διετή θητεία, από το Υπέρτατο Συμβούλιο του Τάγματος (βλ. στη συνέχεια) 
και υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις για όσες διετείς θητείες κρίνει το Υπέρτατο 
Συμβούλιο του Τάγματος. Οι αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Τεκτονικού Δικαστηρίου 
λαμβάνονται δια του κανόνα της πλειοψηφίας κατόπιν φανερής ψηφοφρίας σε 
μυστική συνεδρίασή του μετά από την ανοικτή ακροαματική διαδικασία. Διαφορές 
μεταξύ Τεκτόνων βαθμού ανωτέρου του 30ού και μέχρι και του 90ού βαθμού 
εκδικάζονται από το Ανώτατο Τεκτονικό Δικαστήριο (βλ. στη συνέχεια), ενώ 
οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ Τεκτόνων αφορούν σε βαθμό ανώτερο του 90ού 
εκδικάζονται αποκλειστικώς από τον Μέγα Ιεροφάντη.  
    Πας Τέκτων του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ δύναται να καταγγείλει Τέκτονα του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, 
εν ενεργεία ή μη διατελούντα και υπαγόμενο υπό την αυτήν δικαιοδοσία. Η 
καταγγελία υπογεγραμμένη υπό του κατηγόρου υποβάλλεται εγγράφως στον 
Γραμματέα του αντιστοίχου Τεκτονικού Δικαστηρίου, ενώ, αν αφορά σε Τέκτονα 
βαθμού ανωτέρου του 90ού, υποβάλλεται προς τον Κραταιό Γραμματέα 
Διαφυλάξεως του Δόγματος και του Τυπικού της Εκτελεστικής Επιτροπής (βλ. στη 
συνέχεια), υπόψιν του Μέγα Ιεροφάντη. Η ανακριτική διαδικασία και η εκδίκαση της 
υποθέσεως πρέπει να ολοκληρωθεί και να κοινοποηθεί στον κατηγορούμενο η 
σχετική απόφαση εντός τριάντα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίσημης 
υποβολής της αντίστοιχης καταγγελίας.  
 

32ος βαθμός: Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού: 
Οι Πρίγκηπες του Βασιλικού Μυστικού διδάσκονται ότι ο 
Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος μόνο συμβολικά 
και αναλογικά αναφέρεται στα μεσαιωνικά Σταυροφορικά 
Ιπποτικά Τάγματα, ως παραδείγματα ηρωισμού, καθότι ο 
Τεκτονισμός έχει τη δική του Σταυροφορία να επιτελέσει, ήτοι 
την πνευματική αναβάθμιση της ανθρωπότητας, με όπλα τη 
γραφίδα και τον λόγο. Επίσης, οι Πρίγκηπες του Βασιλικού 

Μυστικού διδάσκονται ότι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος μόνο 
συμβολικά και αναλογικά αναφέρεται στους Αγίους Τόπους, καθότι οι Άγιοι Τόποι 
που ο Τέκτων καλείται να κατακτήσει ονομάζονται αγάπη, νόηση και φιλανθρωπία.  
    Οι Πρίγκηπες του Βασιλικού Μυστικού εργάζονται για τη συμφιλίωση μεταξύ της 
Επιστήμης και της Θρησκείας, κατανοώντας τη ‘θρησκεία’ ως μια υψηλή 
πνευματικότητα και όχι απλώς σαν ένα εξωτερικό τυπικό σύστημα. Ο διακεκριμένος 
πανεπιστημιακός καθηγητής Θεολογίας πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ρωμανίδης, στο 
βιβλίο του Πατερική Θεολογία (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρακαταθήκη, 2004, σελ. 
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39 κ.εξ.), προτείνει μια διάκριση μεταξύ της βασικής ή στοιχειώδους 
θρησκευτικότητας και της υψηλής θρησκευτικότητας, η οποία μπορεί να ονομαστεί 
και πνευματικότητα. Η βασική ή στοιχειώδης θρησκευτικότητα είναι επικεντρωμένη 
σε μια λογικά τυποποιημένη φύλαξη αρχών και κανόνων πίστεως και σε μια τυπική 
τήρηση κανόνων ευσεβούς συμπεριφοράς και παρουσιάζει ως κεντρική αποστολή της 
Εκκλησίας την προετοιμασία των μελών της για τον άλλον κόσμο, υποσχόμενη μια 
καλή θέση στον Παράδεισο. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της υψηλής 
θρησκευτικότητας, χωρίς να παραχαράσσεται η κοινή Αλήθεια της Εκκλησίας, η 
θρησκευομένη συνείδηση συναρπάζεται από το μυστήριο της ύπαρξης και 
επικεντρώνεται σε μια πορεία υπαρξιακής ολοκλήρωσης που αρχίζει εδώ και τώρα. 
Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της υψηλής θρησκευτικότητας, οι όροι ‘θρησκεία’, 
‘πνευματικότητα’ και ‘υπαρξιακή ολοκλήρωση’ ταυτίζονται μεταξύ τους. Έτσι, ο π. 
Ιωάννης Ρωμανίδης έχει αναδείξει την ησυχαστική παράδοση ως τρόπο ζωής 
εγκεντρισμένο στην κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση του ανθρώπου, 
υπερβαίνοντας σαφώς το προαναφερθέν επίπεδο της βασικής, στοιχειώδους 
θρησκευτικότητας. Στο σύγγραμμά του Πατερική Θεολογία (σελ. 46 κ.εξ.), ο π. 
Ιωάννης Ρωμανίδης τονίζει ότι ο προορισμός του ανθρώπου στη γη, ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών τύπων και βασικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, είναι να δει τη Δόξα 
του Θεού, να μεθέξει της Αληθείας, να γνωρίσει την πηγή της σημασίας των όντων.  
    Τέλος, οι Πρίγκηπες του Βασιλικού Μυστικού διδάσκονται ότι ο Αρχαίος και 
Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος μόνο συμβολικά και αναλογικά αναφέρεται στην 
επανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα, διότι ο Τέκτων εργάζεται για την 
οικοδόμηση ενός συμβολικού Ναού ο οποίος στηρίζεται στους εξής τέσσερεις 
Στύλους: Λόγος, Ελευθερία, Δικαιοσύνη και Αγάπη. 
 

33ος βαθμός: Μέγας Γενικός Επιθεωρητής: Σε αυτόν 
τον βαθμό, ανατίθεται η ευθύνη της δόμησης μιας 
ιερής και πεφωτισμένης αυτοκρατορίας υπό την 
καθοδήγηση και διοίκηση του Μέγα Ιεροφάντη και 
γι’ αυτό τα μυστικά αυτού του βαθμού 
περιλαμβάνουν μια αναφορά στον Μέγα Φρειδερίκο 
της Πρωσίας, τον θεμελιωτή και παραδειγματικό 
εκπρόσωπο του συστήματος της Πεφωτισμένης 
Δεσποτείας. Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός 
Τύπος, βεβαίως, μόνο συμβολικά και αναλογικά 
αναφέρεται στον Μέγα Φρειδερίκο της Πρωσίας, 
διότι ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος 

έχει το δικό του, συμβολικό ιδεώδες δομήσεως μιας ιερής αυτοκρατορίας, 
συγκεκριμένα, της Ιερής Αυτοκρατορίας του Λόγου. Ειδικότερα, ο 33ος βαθμός 
διδάσκεια τα εξής: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σφετεριστεί την εξουσία η οποία 
ανήκει μόνο στον Θεό. Κανείς άνθρωπος δεν υπερέχει του αδελφού του, παρά μόνο 
μέσω της διανοίας, της φιλανθρωπίας, των καλών πράξεων και της παιδείας...Και να 
προσπαθούμε βαθμιαία να διαφωτίσουμε τους αδελφούς μας, να προετοιμάσουν τον 
νου τους για την απόλαυση  των δικαιωμάτων και των προνομίων τα οποία εγγυάται 
ο Ουράνιος Πατέρας μας για τα αγαπημένα Του παιδιά. Δεν έχουμε ως σκοπό να 
ανακαταλάβουμε, με άγονες μάχες και αιματοχυσία, τη γη που καθαγίασε η ζωή και ο 
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θάνατος του Κραταιού Κυρίου μας, του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Αλλά  πρέπει να 
ανακαταλάβουμε τα δικαιώματά μας και να υποκαταστήσουμε την  αλήθεια για το 
λάθος, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στη θέση του δεσποτισμού  και της ανομίας. 
Τότε  και μόνο τότε, θα έχουμε ανακαταλάβει την ‘Αγία Γη’, τους μόνους αληθινούς 
Αγίους Τόπους,  που είναι η κληρονομία της αγάπης, της νοήσεως και της 
φιλανθρωπίας, την οποία ο κοινός μας πατέρας  έχει σε εμάς παραδώσει». 
    Σχετικά με τον ρασιοναλισμό της Δυτικής νεωτερικότητας, ο φιλόσοφος Μάρτιν 
Χάιντεγγερ (Martin Heidegger) έχει επισημάνει ότι οι νεωτερικοί ρασιοναλιστές 
αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σαν να έχει μια φύση που τον προσδιορίζει με τον 
τρόπο με τον οποίο η φύση προσδιορίζει τα αντικείμενα. Έτσι, αποφαίνεται ευστόχως 
ο Χάιντεγγερ, οι πολιτικές θεωρίες που βασίζονται σε μια οντολογικά θεμελιωμένη 
ορθολογικότητα αποτυγχάνουν να συλλάβουν την ουσία του ανθρώπου, η οποία, 
σύμφωνα με τον Χάιντεγγερ, δεν συγκροτείται σαν το πεδίο της αντικειμενικότητας 
(δηλαδή το πεδίο καθορισμού των ιδιοτήτων των αντικειμένων), αλλά είναι το «πεδίο 
της αποκάλυψης» (δηλαδή το πεδίο ενός συγκεκριμένου τρόπου του είναι ανοικτού 
στο Είναι). Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ύπαρξης, ο σημαντικότερος φιλόσοφος της 
οποίας ήταν ο Χάιντεγγερ, το αντικείμενα υπάρχουν όχι μόνο ‘καθ’ εαυτά’ αλλά και 
‘δι’ εμέ’ και τελικά έχει μεγαλύτερη σημασία η παρουσία του όντος, η ύπαρξή του, 
από την ουσία του όντος, δηλαδή από το ποιόν του. 
    Το ότι η ‘ουσία’ και η ‘ύπαρξη’ δεν ταυτίζονται, τουλάχιστον υποχρεωτικά, 
διαπιστώνεται εύκολα από το γεγονός ότι η ουσία μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από 
την ύπαρξή της. Για παράδειγμα, είμαι σε θέση να ορίσω λογικά το μυθικό πλάσμα 
«Χίμαιρα» (π.χ. είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού, ουρά του κατέληγε σε φίδι 
κ.ο.κ.), δηλαδή μπορώ να προσδιορίσω την ουσία του, ενώ παραδέχομαι ότι αποτελεί 
καθαρώς φανταστικό δημιούργημα, δηλαδή παραδέχομαι την ανυπαρξία του. Η 
«Χίμαιρα» μπορεί να έχει ουσία, αλλά δεν έχει παρουσία. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
ύπαρξη (παρουσία) αποβαίνει σπουδαιότερη της ουσίας. Άρα, σημασία αποκτά το 
γεγονός της εκπήδησης της ύπαρξης από την Αρχή της (ή από την ανυπαρξία) και, 
τελικά, αρκεί κάποιος να αναζητήσει την ‘αρχαιολογία’ της ύπαρξης μέσα στο 
αρχέγονο σκοτάδι από το οποίο προέρχεται. Με άλλα λόγια, προέχει η αναζήτηση 
του λόγου για τον οποίο η εκπήδηση αυτή λαμβάνει χώρα και του τρόπου με τον 
οποίο αυτή συντελείται. 
    Υπό το πρίσμα του Μάρτιν Χάιντεγγερ και του Ρώσου κοινωνικού φιλοσόφου 
Αλεξάντερ Ντούγκιν (Alexander Dugin), ο κόσμος είναι ‘παρών’ όταν ο άνθρωπος 
είναι άνθρωπος, δηλαδή όταν υπάρχει αυθεντικά. Αλλά το να είσαι άνθρωπος είναι 
δύσκολο, διότι επιτάσσει να αντιμετωπίσεις τον ‘θάνατο’ και το ‘τέλος’. Το να 
υπάρχεις πραγματικά σημαίνει το να υπάρχεις απέναντι στο Τέλος, να έχεις αντωπό 
σου το Τέλος και άρα να υπάρχεις στα Άκρα. Αυτό σημαίνει να υπάρχεις 
δημιουργώντας το γεγονός του Είναι, να κατανοείς το Είναι περικυκλωμένο από τον 
θάνατο και το τίποτε. Το να υπάρχεις υπό αυτές τις συνθήκες είναι εφικτό μόνο μέσα 
στο πεδίο του ‘Ιερού’. Εάν εγκαταλείψουμε το πεδίο του Ιερού, είναι αδύνατο να 
αντιληφθούμε το Είναι ως γεγονός και έτσι χάνουμε τον Κόσμο ως παρουσία. Τότε, 
το Τέλος (End), από έσχατος σκοπός, γίνεται Τελείωμα (Ending), θάνατος. Όταν 
υπάρχεις αυθεντικά, ‘Τέλος’ σημαίνει την πηγή ζωής και τον σκοπό της ύπαρξης, 
δηλαδή το ποιητικό και το τελικό αίτιο των όντων, ενώ, όταν δεν υπάρχεις αυθεντικά, 
το Τέλος εκπίπτει σε Τελείωμα. Το Τέλος ως Τελείωμα και άρα ως θάνατος είναι η 
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μεγάλη υπαρξιακή απειλή και παγίδα που ελλοχεύει μέσα στη Δυτική νεωτερικότητα, 
η οποία βασίζεται στη μετατροπή του Είναι σε αντικείμενο και, σε μεγάλη έκταση, 
στην εμπορευματοποίηση των πάντων.  
    Η ‘Ιερή Αυτοκρατορία’, η οποία αποτελεί το κεντρικό ιδεώδες του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, 
σημαίνει ότι, ιδεολογικώς, απορρίπτουμε οποιαδήποτε Αρχή η οποία βασίζεται σε μια 
λογοκρατική αντικειμενικότητα, δηλαδή, τελικά, αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
τον άνθρωπο σαν μια αντι-κείμενη ουσία, είτε σαν εμπόρευμα, αλλά δεν αρνούμαστε 
την Αρχή από την οποία εκπηδά η ύπαρξή του, δηλαδή, για εμάς, η Αρχή του 
ανθρώπου είναι η Αρχή της γενεαλογίας μας, η παράδοσή μας, η οποία ανήκει στο 
πεδίο της αιωνιότητας και εξασφαλίζει ότι το Τέλος είναι η υπερβατική σημασία της 
ζωής και όχι το Τελείωμα. ‘Αρχή’ μας είναι η παράδοσή μας και είμαστε ‘αναρχικοί’ 
ως προς ό,τι δεν είναι παρόν εντός μας και υπ’ αυτό το πρίσμα, διακηρύσσουμε 
«Ordo Ab Chao» (Τάξη από το Χάος). Συγχρόνως, αυτή η ιδιόμορφη αναρχική 
πρόταση δεν αποβαίνει αυθαίρετος ιδεαλισμός ή υποκειμενισμός, διότι αναγνωρίζει 
ότι, πέρα από τα όρια της ανθρωπίνης συνειδήσεως, ‘ουσία’ και ‘ύπαρξη’ μπορεί να 
ταυτίζονται, όπως δηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη με τη φράση «εγώ ειμί ο Ων» 
(όπου το «εγώ» δηλώνει παρουσία και το «ο Ων» δηλώνει ουσία). Αυτή η εξαιρετική 
περίπτωση, όπου το Απόλυτο αυτοαποκαλύπτεται, δεν αποτελεί τυπική περίπτωση 
στο επίπεδο της ανθρωπίνης συνειδήσεως, αλλά εξασφαλίζει την κοινωνητικότητα 
της ανθρωπίνης ψυχής, το άνοιγμα της ανθρωπίνης ψυχής στο Άπειρο, δηλαδή 
εξασφαλίζει μια ενότητα βασισμένη στη μέθεξη, δηλαδή στη μετοχή του ανθρώπου 
στο Απόλυτο, και όχι στη λογική της φυσικής ή ιστορικής αναγκαιότητας· υπό αυτό 
το πρίσμα, διακηρύσσουμε «Deus Meumque Jus» (Ο Θεός και το Δίκαιό μου). 
 

 
 

    Επέκεινα του 33ου βαθμού, ο Αρχαίος και Αρχέγονος Τύπος Μέμφις-Μισραΐμ, 
προσθέτει τους ακολούθους βαθμούς, κατανεμημένους σε τρεις ανώτερες Τάξεις, 
συγκεκριμένα, το Άδυτο, το Υπέρτατο Συμβούλιο και το Μέγα Δικαστήριο, ως εξής: 
 
Έκτη Τάξη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Σύνοδος: 
Η έκτη τάξη βαθμών του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ ονομάζεται Σύνοδος και αποτελείται από τους 
βαθμούς 34ο έως και 75ο, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών των βαθμών απονέμονται 
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μόνο ονομαστικά. Αυτοί οι βαθμοί αποτελούν μια δραματοποιημένη παγκόσμια 
μυθολογία. Ο μόνος πλήρως ενεργός βαθμός είναι ο 66ος, ο οποίος ονομάζεται 
Μέγας Αρχιτέκτων της Μυστηριώδους Πόλεως. Αυτός ο βαθμός απονέμεται από το 
Μέγα Δικαστήριο σε κατόχους του 33ου βαθμού που έχουν επιδείξει αφενός μεγάλη 
ικανότητα στην κατανόηση, διερεύνηση και διδασκαλία του ηθικού, του φιλοσοφικού 
και του πολιτικού μυστικού του Τύπου, αφετέρου ισχυρές διοικητικές ικανότητες και 
υποδειγματική αφοσίωση στο Τάγμα.  
    Μετά από τη μύηση κάποιου στον 66ο βαθμό, στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, ο 
Μέγας Ιεροφάντης τον ανακηρύσσει κάτοχο και του 75ου βαθμού, ο οποίος 
ονομάζεται Ιππότης Ταξιάρχης της Λυβικής Αλύσου και αναφέρεται στη συνήθεια 
αρχαίων Αιγυπτίων και άλλων αρχαίων βασιλέων της Ανατολής να προσφέρουν 
χρυσές αλυσίδες ως σήμα και ένδειξη βασιλικής ευνοίας. Οι πρώτες αναφορές στον 
όρο «Λυβικός» και ειδικότερα «Λιβυκό Πέλαγος» βρίσκονται σε αρχαίους 
συγγραφείς, όπως ο Πολύβιος (3ος αι. π.Χ.), ο Στράβων (1ος αι. π.Χ.) και ο 
Πλούταρχος (1ος αι. μ.Χ.). Τα μέλη της Συνόδου φέρουν την εξής ένδειξη του 
βαθμού τους: 66ο-75ο, εφόσον τους απονέμεται ο ανώτατος βαθμός της Συνόδου, 
στην ίδια τελετή, μαζί με την προαγωγή τους στον 66ο βαθμό. 
 
Εβδόμη Τάξη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ: Υπέρτατο Συμβούλιο: 
Αποτελείται από τους βαθμούς 76ο έως και 90ό, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών των 
βαθμών απονέμονται μόνο ονομαστικά. Ο μόνος πλήρως ενεργός βαθμός είναι ο 
90ός, ο οποίος ονομάζεται Υπέρτατος Διδάσκαλος του Μεγάλου Έργου. Οι κάτοχοι 
του 90ού βαθμού είναι οι στενότεροι και πλέον εξειδικευμένοι συνεργάτες και 
σύμβουλοι του Μεγάλου Δικαστηρίου. Τα ενεργά μέλη του Υπερτάτου Συμβουλίου 
του Τάγματος είναι τα εξής: 
Ενδοξότατος Μέγας Διδάσκαλος: Πρόεδρος 
Πανένδοξος Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος: Αντιπρόεδρος 
Λίαν Ένδοξος Μέγας Καγκελάριος και Γενικός Γραμματέας  
Ένδοξος Μέγας Ρήτωρ 
Ένδοξος Μέγας Τελετάρχης 
Ένδοξος Μέγας Αρχειοφύλαξ 
Ένδοξος Μέγας Στεγαστής 
    Τα ενεργά μέλη του Υπερτάτου Συμβουλίου του Τάγματος επιλέγονται, 
διορίζονται και υπηρετούν στις θέσεις τους κατά την αποκλειστική κρίση και επίσημη 
απόφαση του Μέγα Ιεροφάντη του Τάγματος. Οι αρμοδιότητες και εξουσίες των 
ενεργών μελών του Υπερτάτου Συμβουλίου του Τάγματος περιλαμβάνουν την 
εποπτεία της εύρυθμης και κανονικής λειτουργίας των επτά πρώτων Τάξεων του 
Τάγματος, τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων προς τον Μέγα Ιεροφάντη σχετικά με την 
αξιολόγηση και τη βελτίωση των εργασιών τόσο συγκεκριμένων μελών όσο και των 
Συμβολικών Στοών, των Κολλεγίων, των Περιστυλίων, της Γερουσίας, του Αρείου 
Πάγου και Δικαστηρίου, της Συνόδου, καθώς και του Υπερτάτου Συμβουλίου του 
Τάγματος, τον διορισμό των μελών του Πρωτοβαθμίου Τεκτονικού Δικαστηρίου και 
την εισήγηση προς τον Μέγα Ιεροφάντη μελών του Τάγματος που κρίνονται άξια 
προαγωγής πέραν του 3ου βαθμού και μέχρι και του 90ού βαθμού. Οι αποφάσεις των 
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επτά ενεργών μελών του Υπερτάτου Συμβουλίου του Τάγματος λαμβάνονται με τον 
κανόνα της πλειοψηφίας σε φανερές ψηφοφορίες.  
    Πέραν των ανωτέρω επτά ενεργών μελών του Υπερτάτου Συμβουλίου του 
Τάγματος, όλα τα άλλα μέλη του 90ού βαθμού θεωρούνται πάρεδρα μέλη του 
Υπερτάτου Συμβουλίου, συμμετέχουν σε αυτό ως παρατηρητές, με δικαίωμα λόγου, 
αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις αυτού του διοικητικού οργάνου. 
 
Ογδόη Τάξη: Μέγα Δικαστήριο:  
Αποτελείται από τους βαθμούς 91ο έως και 97ο, εκ των οποίων οι πλήρως ενεργοί 
βαθμοί είναι οι εξής: ο 92ος βαθμός, ο οποίος ονομάζεται Μέγας Κατηχητής, ο 95ος 
βαθμός, ο οποίος ονομάζεται Μέγας Συντηρητής, ο 96ος βαθμός, ο οποίος 
ονομάζεται Μέγας και Κραταιός Άρχων του Τάγματος και ο 97ος βαθμός, ο οποίος 
ονομάζεται Μέγας Ιεροφάντης.  
    Ο 92ος βαθμός απονέμεται από τον Μέγα Ιεροφάντη, ή, κατόπιν ειδικής 
εξουσιοδότης του Μέγα Ιεροφάντη, από τον Μέγα και Κραταιό Άρχοντα του 
Τάγματος, σε κατόχους του 90ού βαθμού που έχουν εξαιρετική γνώση των 
διδασκαλιών και της ιστορίας του Τάγματος καθώς και εξαιρετικές ερευνητικές 
ικανότητες.  
    Ο 95ος βαθμός απονέμεται από τον Μέγα Ιεροφάντη, ή, κατόπιν ειδικής 
εξουσιοδότης του Μέγα Ιεροφάντη, από τον Μέγα και Κραταιό Άρχοντα του 
Τάγματος, σε κατόχους του 92ου βαθμού που έχουν εξαιρετικές επιδόσεις και 
ικανότητες ως προς το να διασφαλίζουν την αυστηρή τήρηση του Καταστατικού 
Χάρτη Λειτουργίας του Τάγματος. Τρία μέλη του 95ου βαθμού συνθέτουν το 
Ανώτατο Τεκτονικό Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει διαφορές μεταξύ Τεκτόνων 
βαθμού ανωτέρου του 30ού και μέχρι και του 90ού βαθμού. Η σύνθεση του 
Ανωτάτου Τεκτονικού Δικαστηρίου έχει ως εξής: Πρόεδρος, Γραμματέας και 
Εισαγγελέας. Τα τρία μέλη του Ανωτάτου Τεκτονικού Δικαστηρίου επιλέγονται και 
διορίζονται στις θέσεις τους, με διετή θητεία, από τον Μέγα Ιεροφάντη και 
υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις για όσες διετείς θητείες κρίνει ο Μέγας Ιεροφάντης. Οι 
αποφάσεις του Ανωτάτου Τεκτονικού Δικαστηρίου λαμβάνονται δια του κανόνα της 
πλειοψηφίας κατόπιν φανερής ψηφοφρίας σε μυστική συνεδρίασή του μετά από την 
ανοικτή ακροαματική διαδικασία. 
    Ο 96ος βαθμός απονέμεται από τον Μέγα Ιεροφάντη σε ένα μόνο πρόσωπο, το 
οποίο αποτελεί τον προσωπικό Γραμματέα και Γενικό Σύμβουλο του Μέγα 
Ιεροφάντη και τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού όποτε και σε όποιες ταγματικές 
εργασίες ο Μέγας Ιεροφάντης αποφασίζει, δια ad hoc κάθε φόρα επισήμου 
αποφάσεώς του, να συμμετέχει δι’ αντιπροσώπου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
προκειμένου να τιμήσει σπάνιας αξίας και αφοσίωσης μέλη του Τάγματος, ο Μέγας 
Ιεροφάντης μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου μέλους του 96ου βαθμού σε 
πρόσωπα που κατέχουν τον 95ο βαθμό. Ο Μέγας Ιεροφάντης μπορεί να καταστήσει 
και να κηρύξει τον εν ενεργεία κάτοχο του 96ου βαθμού επίτιμο μέλος του 96ου 
βαθμού και να προάγει και διορίσει στη θέση του εν ενεργεία κατόχου του 96ου 
βαθμού άλλο μέλος του 95ου βαθμού.  
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    Ο 97ος βαθμός ανήκει αποκλειστικός στον Μέγα Ιεροφάντη ενός Κυριάρχου 
Αδύτου του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ. Στο Κυρίαρχον 
Άδυτον του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, υφίσταται εν ύπατον 
Αξίωμα στο οποίο είναι εμπεπιστευμένη η πλήρης εξουσία η αφορώσα στην ευημερία 
και την διοίκηση του Κυριάρχου Αδύτου του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-
Μισραΐμ. Ο τίτλος του προσώπου το οποίο κατέχει το Αξίωμα τούτο είναι 
«Εκλαμπρότατος Μέγας Ιεροφάντης». Το πρόσωπο (άρρεν ή θήλυ) το οποίο κατέχει 
το Αξίωμα τούτο, υπηρετεί στη θέση αύτην ισοβίως, ή έως της παραιτήσεώς του. Το 
πρόσωπο (άρρεν ή θήλυ) το οποίο κατέχει το Αξίωμα τούτο ορίζει και διορίζει, δι’ 
ειδικού εγγράφου, τον ή την διάδοχό του στο Αξίωμα τούτο. Ο Μέγας Ιεροφάντης 
έχει το πλήρωμα της εκτελεστικής εξουσίας του Κυριάρχου Αδύτου, την 
αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα του διορίζειν και παύειν άπαντες του 
Αξιωματικούς των Εργαστηρίων του εν λόγω Τάγματος σε κάθε Τάξη τούτου, καθώς 
και την ισχύ του ορίζειν την πολιτική του Τάγματος και του διαχειρίζεσθαι τις 
υποθέσεις τούτου. Ο Μέγας Ιεροφάντης έχει αποκλειστικώς το δικαίωμα του εκδίδειν 
και ανακαλείν τη Χάρτα Λειτουργίας οιουδήποτε Σώματος οιασδήποτε Τάξεως του 
Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ 
και επιπλέον έχει το δικαίωμα του αναστέλλειν ή καταργείν την ιδιότητα του μέλους 
οιουδήποτε προσώπου στο Κυρίαρχον Άδυτον, οποτεδήποτε η πράξη αυτή είναι, 
κατά την κρίση του, προς το συμφέρον του Κυριάρχου Αδύτου. 
    Οι Αξιωματικοί παντός Εργαστηρίου οιασδήποτε Τάξεως του Κυριάρχου Μεγάλου 
Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ ορίζονται, 
διορίζονται και εγκαθίστανται υπό του Μέγα Ιεροφάντη κατά τους μήνες της 
Ανοίξεως εκάστου έτους, κατόπιν εκδόσεως ειδικής αποφάσεως και σχετικού 
διατάγματος υπ’ αυτού. Η θητεία των Αξιωματικών είναι 12μηνη και δύναται να 
ανανεούται κατά την κρίση του Μέγα Ιεροφάντη.  
    Ο Μέγας Ιεροφάντης είναι ο αποκλειστικός δικαστής τεκτονικών διαφορών στις 
οποίες εμπλέοκνται Τέκτονες βαθμού ανωτέρου του 90ού. 
    Στο Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ, υφίσταται Εκτελεστική Επιτροπή αποτελουμένη από τον Μέγα 
Ιεροφάντη (δυναμένου να αντιπροσωπεύεται, όποτε κρίνει και κατόπιν ειδικής κάθε 
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φορά επισήμου αποφάσεώς του, από τον Μέγα και Κραταιό Άρχοντα του Τάγματος) 
και δύο εν ενεργεία μέλη του 95ου βαθμού, διαφορετικά από τα μέλη που συνθέτουν 
το Ανώτατο Τεκτονικό Δικαστήριο. Το καθήκον της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η 
διαμόρφωση και εφαρμογή της διοικητικής πολιτικής του  Κυριάρχου Μεγάλου 
Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ υπό το 
σκήπτρο του Μέγα Ιεροφάντη. Τα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ είναι ο Εκλαμπρός Μέγας Θησαυροφύλαξ και Σφραγιδοφύλαξ της 
Ιεράς Αυτοκρατορίας, ήτοι υπεύθυνος οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων, ο 
Κραταιός Γραμματέας Διαφυλάξεως του Δόγματος και του Τυπικού, καθώς και ο 
Εκλαμπρότατος Μέγας Ιεροφάντης. Ο Μέγας Ιεροφάντης κατέχει το πλήρωμα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Μέγας Θησαυροφύλαξ και 
Σφραγιδοφύλαξ της Ιεράς Αυτοκρατορίας και ο Γραμματέας Διαφυλάξεως του 
Δόγματος και του Τυπικού διορίζονται από τον Μέγα Ιεροφάντη και υπηρετούν στις 
θέσεις τους στην Εκτελεστική Επιτροπή για όσον χρόνο κρίνει ο Μέγας Ιεροφάντης. 
Προϋπόθεση εγκυρότητας κάθε αποφάσεως και εγκυκλίου της Εκτελεστικής 
Επιτροπής είναι να φέρει την έγγραφη έγκριση και υπογραφή του Μέγα Ιεροφάντη. 
Οι οικονομικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής υπογράφονται από τον Μέγα 
Ιεροφάντη και από τον  Μέγα Θησαυροφύλακα και Σφραγιδοφύλακα της Ιεράς 
Αυτοκρατορίας, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίες 
αφορούν στην εκδίκαση υπό του Μέγα Ιεροφάντη διαφορών Τεκτόνων βαθμού 
ανωτέρου του 90ού, καθώς και οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που 
αφορούν στο Τεκτονικό Πρωτόκολλο και Τυπικό υπογράφονται από τον Μέγα 
Ιεροφάντη και από τον Γραμματέα Διαφυλάξεως του Δόγματος και του Τυπικού. Η 
Έκδοση Χαρτών Λειτουργίας Εργαστηρίων οιασδήποτε Τάξεως του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ 
και η επικύρωση των Ειδικών Κανονισμών αυτών των Εργαστηρίων από την 
Εκτελεστική Επιτροπή υπογράφονται και από τα τρία μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής.  
    Το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ έχει το δικαίωμα να ιδρύει Επαρχιακές Μεγάλες Στοές του Αρχαίου 
και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ οπουδήποτε ανά τον κόσμο, προκειμένου να 
οργανώσει καλύτερα την Τεκτονική του παρουσία και να διαδώσει τη δική του 
Τεκτονική θεωρία. Η Χάρτα Λειτουργίας και ο Ειδικός Κανονισμός κάθε Επαρχιακής 
Μεγάλης Στοάς του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ διαμορφώνονται από τον Μέγα Ιεροφάντη του 
Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ και υπογράφονται από τον ίδιο και από τα άλλα δύο μέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου 
και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ.  
    Πέραν των όσων αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Βίβλο των Θεσμών, του Ήθους 
και της Ιστορίας του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, ο Καταστατικός Χάρτης Λειτουργίας του 
Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ συμπληρώνεται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διαδικασίας από τα 
Διατάγματα και τις Εγκυκλίους του Μέγα Ιεροφάντη και της Εκτελεστικής Επιτροπής 



 

96 
 

του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου 
Μέμφις-Μισραΐμ.  
 

 

 
 
 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
 

    Ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ο Άγιος 
Μάξιμος ο Ομολογητής, στο σύγγραμμά του με τίτλο Μυσταγωγία, γράφει ότι η 
ανθρώπινη ψυχή συνίσταται «εκ νοεράς και ζωτικής δυνάμεως». Η μεν νοερή δύναμη 
της ψυχής κινείται «εξουσιαστικώς κατά βούλησιν», δηλαδή έχει το αυτεξούσιο, η δε 
ζωτική δύναμη της ψυχής κινείται «κατά φύσιν απροαιρέτως», δηλαδή υπόκειται σε 
φυσικές νομοτέλειες. Ο Άγιος Μάξιμος εξειδικεύει την ανάλυση του Αγίου 
Διονυσίου περί ψυχής και γράφει ότι η ψυχή έχει δύο βασικές δυνάμεις –η μια είναι 
θεωρητική και ονομάζεται νους, ενώ η άλλη είναι πρακτική και ονομάζεται λόγος. 
Όμως, οι δυνάμεις της ψυχής αναλύονται περαιτέρω. Κατά το νοερό μέρος, οι 
δυνάμεις της ψυχής είναι, κατά σειρά, ο νους, η σοφία, η θεωρία, η γνώση και η 
άληστη γνώση. Το τέλος-σκοπός αυτών των δυνάμεων είναι η αλήθεια. Κατά το 
λογικό μέρος, οι δυνάμεις τις ψυχής είναι ο λόγος, η φρόνηση, η πράξη, η αρετή και η 
πίστη. Τέλος-σκοπός αυτών των δυνάμεων είναι το αγαθό.  
    Η τελείωση του νοερού και του λογικού, που είναι η αλήθεια και το αγαθό 
αντίστοιχα, είναι παράδειγμα του ιδίου του Θεού. Η αλήθεια Τον δηλώνει κατά την 
ουσία Του και το αγαθό κατά την Ενέργειά Του. Η θέωση του ανθρώπου, λοιπόν, 
δηλαδή το να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός των ακτίστων ενεργειών του Θεού, είναι 
επιγέννημα κατάλληλης κίνησης τόσο του νου όσο και του λόγου. Συγκεκριμένα, ο 
νους πρέπει να γίνει σοφός, δηλαδή να κατευθύνει όλη τη δύναμή του προς τον Θεό, 
με σκοπό να φθάσει στη θεωρία, να αποκτήσει τη γνώση και να καταλήξει στην 
άληστη γνώση και, φυσικά, στην αλήθεια. Όμως, όπως εξηγεί ο Όσιος Θεόγνωστος 
στο Περί Πράξεως, Θεωρίας και Ιερωσύνης σύγγραμμά του (βλ. Φιλοκαλία των Ιερών 
Νηπτικών, Τόμος Β΄), «αν επιθυμείς να αξιωθείς τη νοερή θεϊκή θέα και φανέρωση, 
ακολούθησε πρωτύτερα τον ειρηνικό και ήσυχο βίο. Και αφού ησυχάσεις, γνώρισε 
τον εαυτό σου και τον Θεό. Αν κάνεις έτσι, δεν εμποδίζει τίποτε, μέσα στην 
κατάσταση της καθαρότητας, την ανενόχλητη από κάθε πάθος, σαν μέσα σε λεπτή 
αύρα (Γ’ Βασιλειών, 19:12), να δεις νοερά τον σε όλους αόρατο, να σου αναγγέλλει 
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χαρμόσυνα τη σωτηρία σου με την καθαρότερη γνώση Του…Αν επιθυμείς την 
αληθινή γνώση…αγωνίσου πρώτα να σπάσεις τους εμπαθείς δεσμούς της ψυχής προς 
το σώμα. Αφού έπειτα απογυμνωθείς από την εμπαθή προσκόλληση στα υλικά, 
κατέβα στην άβυσσο της ταπείνωσης και θα βρεις το πολύτιμο μαργαριτάρι της 
σωτηρίας σου, κρυμμένο σαν σε όστρακο μέσα στη θεία γνώση, να σου δίδει μια 
πρόγευση της λαμπρότητας της βασιλείας του Θεού». Εξ ου και ο θεωρητικός βίος 
είναι αδύνατος χωρίς τον πρακτικό βίο, στο πλαίσιο του οποίου ο λόγος πρέπει να 
συνδεθεί με τη φρόνηση, αφού ο λόγος είναι και λέγεται φρόνηση όταν συνάψει τη 
ζωτική δύναμη, την οποία κατευθύνει, προς τον νου. Τότε, όταν η ζωτική δύναμη 
συνάπτεται, δια του λόγου, με τον νου, το σώμα οδηγείται προς τη θέωση. Αφού 
συνάψει σωφρόνως τη ζωτική δύναμη με τον νου, ο λόγος προχωρεί στην πράξη, 
δηλαδή στην κάθαρση από το πάθος, στην απόκτηση της αρετής και στην εύρεση της 
πίστης, κι έτσι καταλήγει στην απόκτηση του αγαθού.  
     Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής διδάσκει ότι ο νους και ο λόγος πορεύονται μαζί 
κι ότι υπάρχουν πέντε συζυγίες οι οποίες καταλήγουν στη «μίαν την του Θεού 
σημαντικήν συζυγίαν». Η πρώτη συζυγία είναι νους-λόγος, η δεύτερη σοφία-
φρόνηση, η τρίτη θεωρία-πράξη, η τέταρτη γνώση-αρετή και η πέμπτη άληστη 
γνώση-πίστη. Ολόκληρη η ψυχή κινείται προς τον Θεό και ενώνεται μαζί Του, με τη 
βοήθεια της μιας συζυγίας (αλήθεια-αγαθό) που φανερώνει τον Θεό.  
     Η θεωρητική δύναμη της ψυχής δεν είναι η διανόηση, δηλαδή η αφαιρετική σκέψη 
και η διατύπωση λογικών συλλογισμών, αλλά ο νους που κινείται προς τη θεωρία, 
δηλαδή προς τη θέα του ακτίστου φωτός της δόξας του Θεού, το οποίο και προσιτό 
στον άνθρωπο είναι και άκτιστο (ως φυσική ενέργεια του ακτίστου Θεού), δηλαδή 
κυριολεκτικά θείο. Αυτή η μυστική εμπειρία συνιστά την κατεξοχήν θεογνωσία. Η δε 
πρακτική δύναμη της ψυχής είναι ο λόγος που κινείται προς την πράξη με σκοπό την 
απόκτηση της αρετής. Αυτή δε η πράξη δεν είναι τίποτε άλλο από την κάθαρση της 
καρδιάς από το άλλογο πάθος. Με άλλα λόγια, πράξη (ή πρακτικός βίος) είναι η 
προσπάθεια να καθαρθεί η καρδιά, δηλαδή να εξαχθούν από αυτήν όλοι οι εμπαθείς 
λογισμοί, ενώ θεωρία είναι η νοερή αναφορά στο απόλυτο Αγαθό, δηλαδή στον Θεό 
και η θέα του ακτίστου Φωτός. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η 
πράξη συμπορεύεται με τη θεωρία. Αντίθετα, αν η πράξη αποσυνδεθεί από τον σκοπό 
της θέας του ακτίστου Φωτός, τότε αποβαίνει συμβατικός ηθικός κώδικας ή 
ενστικτική συμπεριφορά, και, αν η θεωρία δεν σημαίνει τη θέα του ακτίστου Φωτός, 
τότε αποβαίνει διανοητικός στοχασμός, δηλαδή φαντασιακής τάξεως δραστηριότητα 
της ψυχής.  
     Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έχει αναλύσει διεξοδικά το πώς κινείται ο νους 
για να φθάσει έως την άληστη γνώση και την αλήθεια, η οποία αλήθεια λέγεται έτσι 
επειδή είναι το «αλάθητον γνωστόν». Ο νους συνεχώς και απείρως κινείται από νόη-
μα σε νόημα, καθ’ ότι κάθε νόημα είναι πεπερασμένο, αλλά η κίνηση του νου άπειρη, 
αφού εκ φύσεως είναι αεικίνητος και άρα κάθε στάση του νου σε ένα επιμέρους 
νόημα δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά εγκλωβισμός του φαντασιακού και παραίτηση 
του νου από τις φυσικές του δυνατότητες.  Αντίθετα, η αεικινησία του νου μπορεί να 
ικανοποιηθεί μόνο στον υπέρ νουν Θεό, ο Οποίος δεν είναι περατός, ούτε υπόκειται 
σε διαστάσεις, όπως ο χρόνος και ο χώρος. Επίσης, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 
αναφέρει ότι ο λόγος κινείται, δια της φρόνησης, στην πράξη, την αρετή και τη 
γνώση και, από τη γνώση, ο λόγος φθάνει στο αγαθό, όπου σταματά η κίνησή του.  
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     Όταν η ψυχή μπορέσει να ενώσει τις πέντε συζυγίες, δηλαδή λόγο-νου, φρόνηση-
σοφία, πράξη-θεωρία, αρετή-γνώση, και πίστη-άληστη γνώση (αλήθεια), χωρίς να 
υπάρχει μείωση ή υπερβολή του ενός έναντι του άλλου, τότε η ψυχή «τω Θεώ 
αληθινώ τε και αγαθώ, και εν ενί και μόνω ενωθήσεται», δηλαδή η ψυχή υφίσταται 
μια μετουσίωση, μια θεία αλλοίωση, που ονομάζεται θέωση. 
     Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής τονίζει ιδιαιτέρως αυτήν την αρμονική ενότητα 
των συζυγιών, διότι, όταν η ψυχή αποκτήσει αυτήν την ενότητα, όταν δηλαδή η ψυχή 
συναχθεί τόσο προς εαυτήν όσο και προς τον Θεό, τότε «ουκ έσται ο εις πολλά κατ’ 
επίνοιαν αυτήν έτι διαιρών λόγος, τω πρώτω και μόνω και ενί Λόγω τε και Θεώ 
κατεστεμμένην την κεφαλήν». Αυτή η μακάρια και τέλεια ψυχική ενότητα θα 
πραγματοποιηθεί επειδή στον Θεό-Λόγο, τον Δημιουργό όλων των κόσμων, 
υπάρχουν όλοι οι λόγοι, δηλαδή όλοι οι λόγοι, κατά μια απερινόητη απλότητα, ζουν 
και υπάρχουν μέσα στον Θεό-Λόγο. Οι λόγοι των όντων, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον 
Ομολογητή, είναι οι άκτιστες Ενέργειες του Θεού, οι οποίες είναι δημιουργικές, 
κυβερνητικές και προνοητικές των όντων, δηλαδή αυτές δημιούργησαν και 
συντηρούν τον κόσμο. Ούτε τα κτίσματα στερούνται λόγου (ώστε ο άνθρωπος να τα 
αντιμετωπίσει χρησιμοθηρικά σαν μέλη μιας άλογης φύσης προς ικανοποίηση ενός 
ατομοκρατικού προγράμματος ευχαρίστησης), ούτε οι λόγοι των κτισμάτων είναι 
αυθύπαρκτοι (ώστε να θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι γρανάζι ενός αποπνικτικού 
πανθεϊστικού σύμπαντος κι ότι το μόνο που του μένει είναι απλώς να εναρμονιστεί 
και να ρεύσει με κοσμικές νομοτέλειες). Ο Θεός είναι αυτός που δια των ακτίστων 
Ενεργειών Του, δηλαδή δια του Θελήματος, δημιούργησε και διευθύνει την κτίση  –
πνευματική (π.χ. τις ανθρώπινες ψυχές) και υλική (υλικά σώματα). Η κτίση λοιπόν 
φέρει τις Ενέργειες του Θεού, οι οποίες δίδουν νόημα σε όλα τα όντα. Άρα ‘κακό’ δεν 
είναι κάποια υπόσταση, αλλά το να βλέπουμε την κτίση χωρίς να θεωρούμε τους 
λόγους της. Το κακό δεν είναι κάτι που έγινε κακό κατά την ουσία του, αφού κάθε τι 
είναι δημιούργημα των αγαθοποιών Ενεργειών του Θεού, αλλά δηλώνει αφροσύνη, 
αλόγιστη κίνηση, της ψυχής. Εξ ου και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο 
σύγγραμμά του Περί Θείων Ονομάτων, γράφει: «διό ούτε υπόστασιν έχει το κακόν, 
αλλά παρυπόστασιν, του αγαθού ένεκα και ουχ εαυτού γινόμενον» (P.G. 3, 721A και 
732C). Σχολιάζοντας δε το προαναφερθέν χωρίο, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής 
γράφει: «ου περί την ουσίαν των γεγονότων το κακόν θεωρείται, αλλά περί την 
εσφαλμένην αλλόγιστον κίνησιν» (P.G. 305B). Αντίστοιχα, στην περίπτωση του 
ανθρώπου, με τον όρο λόγος, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δεν εννοεί τους 
εμπαθείς λογισμούς, ούτε εννοεί τη στοχαστική δραστηριότητα της διάνοιας η οποία 
διέπεται από πάθη,  αλλά εννοεί τον λόγο που καθαίρεται δια του πρακτικού βίου και 
προσφέρεται καθαρός στον Θεό. Κάθε ανθρώπινη ψυχή είναι ένα δημιούργημα του 
θείου Θελήματος και είναι ατομικά εφοδιασμένη με μια ακτίνα του ακτίστου Φωτός 
του Θεού, ώστε να μπορεί να επιλέξει, δια του νου και του λόγου, αν θα διαιωνιστεί 
στην κατάσταση της θέωσης, δηλαδή της ένωσης με τον Θεό, ή αν θα απορρίψει 
αυτήν την προοπτική, κινουμένη εμπαθώς. 
    Η αλχημική έκφραση «Solve et Coagula», που σημαίνει κάτι να το 
διαλύσεις/εξατμίσεις και ύστερα να το στερεώσεις/πήξεις, δηλώνει δύο αντιφατικές 
μεταξύ τους διαδικασίες στα επίπεδα τόσο της χημείας και της φυσικής όσο και της 
ανθρώπινης εξέλιξης. Το πνευματικό νόημα αυτής της φράσης το συναντάμε στη 
Βίβλο. Η ανθρώπινη ψυχή, μετά από την πτώση της, έχοντας χάσει το παραδεισιακό 
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της σώμα, φόρεσε «χιτώνας δερματίνους» (Γένεσις 3:21), δηλαδή καλύφθηκε από μια 
χονδροειδή ύλη. Έτσι, το ανθρώπινο Εγώ στερεώνεται, ή προσηλώνεται, στην ύλη 
και υποφέρει τη συνεπακόλουθη απώλεια της δύναμης της άμεσης πνευματικής 
επικοινωνίας με το θείον (αυτήν την κατάσταση άμεσης πνευματικής επικοινωνίας, 
συμβολικά, ονομάζουμε παράδεισο). Από την άλλη πλευρά, έχουμε την Ανάσταση 
του Ανθρώπου μέσω του Ιησού Χριστού, η οποία εξασφαλίζει την επανένωση 
Ανθρώπου-Θεού, καθώς ο Άνθρωπος απελευθερώνεται από τους ‘δερμάτινους 
χιτώνες’ της πτωτικής ύλης, βγάζει το κάλυμμα των κατωτέρων παθών και επιστρέφει 
στον Ουράνιο Πατέρα του.  
    Σύμφωνα με τα κεφάλαια των μυστικών διδασκαλιών του Οσίου Καλλίστου 
Αγγελικούδη (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄), ο οποίος ήταν μεγάλου 
κύρους ησυχαστής στο Μελένικο της Δυτικής Μακεδονίας κατά τον 14ο αιώνα, η 
διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως περί του παραδείσου είναι σύμβολο του 
Ανθρώπου που έχει ολοκληρώσει το Μέγα Έργο της Μεταστοιχείωσης. Γράφει 
συγκεκριμένα ο Κάλλιστος Αγγελικούδης: «όπως τα φαινόμενα είναι εικόνες που 
περιγράφουν τα αόρατα του ανθρώπου, παρόμοια είναι και ο ωραιότατος παράδεισος 
που φυτεύθηκε με σοφία από τον Θεό στην Εδέμ κατά την Ανατολή (Γένεσις, 2:8-
14)· είναι εικόνα του εσωτερικού ανθρώπου που έχει σαν γη την καρδιά και φυτά 
όποια θέλει να φυτεύει ο νους που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού, έχει τα διάφορα 
περί Θεού θεωρήματα και θεία νοήματα και θεοπρεπείς φανερώσεις –φυτά δηλαδή 
πολλά και διάφορα, ποικίλα στη μορφή και την πνευματική ευωδιά κι ακόμη και στη 
γεύση και την απόλαυση και την ηδονή. Γιατί αυτό φανερώνει η έκφραση ‘στην 
Εδέμ’, που είναι η καρδιά που τρέφεται σύμφωνα με τη φύση της κι έχει τα θεία 
ηδονή της και απόλαυση ολοφάνερα. Και στην Ανατολή του αισθητού Ηλίου είναι ο 
αισθητός παράδεισος, ο νοητός όμως παράδεισος είναι μέσα στον άνθρωπο κατά τους 
φωτισμούς της γνώσης του νοητού Ηλίου...η καρδιά που είναι άμοιρη από φως 
γνώσης είναι σε αδυναμία να δεχθεί θεία νοήματα και θεωρήματα και θεοπρεπείς 
φανερώσεις και γενικά να γεμίσει από τις θείες έννοιες, τόσο τις απλούστερες όσο και 
τις τελειότερες, ώστε να γίνει ένας καινούργιος υπερκόσμιος παράδεισος. Αλλά και 
χωρίς νερά δεν μπορεί ακόμη και ο οποιοσδήποτε κήπος να έχει θαλερά φυτά και 
καρποφόρα. Γι’ αυτό, στο μέσο του παραδείσου της Εδέμ, βλέπουμε να αναβλύζει 
πηγή, που μοιράζεται σε τέσσερεις αρχές (διακλαδώσεις) και ποτίζει όλο το πρόσωπο 
της γης, όπως είναι γραμμένο (Γένεσις 2:6). Μέσα στον άνθρωπο πάλι, πηγή 
ζωντανού νερού είναι η ζωοποιός κίνηση του Αγίου Πνεύματος, για το οποίο είπε ο 
Κύριος: ‘Το νερό που θα του δώσω εγώ θα του γίνει πηγή ζωντανού νερού’ (Κατά 
Ιωάννην 4:14) που πηγάζει θαυμαστά από την καρδιά σαν από κάποια Εδέμ και 
μερίζεται στη φρόνηση, τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία, που είναι οι 
τέσσερεις αρχές από τις οποίες κρέμονται όλες οι θεόμορφες αρετές. Γι’ αυτό, κατ’ 
ακολουθία, λέει ότι ποτίζει όλο το πρόσωπο της γης, εννοώ της καρδιάς το πρόσωπο, 
δηλαδή την ενέργεια για αύξηση και βλάστηση και εκλεκτή καρποφορία. Είναι 
θαυμαστό και γλυκύ και χαριτωμένο να σκεφθούμε τα ακόλουθα που υπάρχουν μέσα 
στην Πηγή, η οποία εικονίζει την υπερφυσική κίνηση και ενέργεια του ζωοποιού 
Πνεύματος από το μέσο της καρδιάς, όπως προαναφέραμε...η Πηγή...προβάλλει το 
ένα και μονοειδές νερό και...σχίζεται σε τέσσερεις αρχές κι έτσι προσφέρει σε κάθε 
φυτό ό,τι του χρειάζεται...είναι κατά χάρη δωρεά στους πιστούς και προέρχεται μέσα 
από την καρδιά συνεχώς και παραδόξως, όμοια με πηγή που χωρίζεται ολοκάθαρα, 
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όπως προείπα, σε τέσσερεις αρετές και τις βοηθεί πάρα πολύ και αυτές και στη 
συνέχεια όλες τις άλλες, ενώ είναι ένα νερό. Ως πνεύμα συνεργεί στη φρόνηση, ως 
γνώση βοηθεί τον μέτοχο της δικαιοσύνης· επειδή πάλι λέγεται και είναι κατά την 
ενέργεια σωφρονισμός και δύναμη, φανερώνει και από πολύ μακριά ότι συνεργεί 
πραγματικά στη σωφροσύνη και βέβαια και στην ανδρεία...Γι’ αυτό και η ενέργεια 
του Αγίου Πνεύματος λέγεται στη Γραφή και στον ενικό και στον πληθυντικό...Και 
γίνεται καθ’ ολοκληρίαν μια καινούργια ψυχή για την ψυχή που μετέχει σε Αυτό, που 
τη ζωοποιεί κατά τρόπο υπερφυσικό και την κινεί προς όλα τα πρέποντα και γινόμενα 
καλά έργα και την τελειοποιεί όπως πρέπει». 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΜΕΓΑ ΑΔΥΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ  

ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΜΦΙΣ-ΜΙΣΡΑΪΜ 
    Οποιαδήποτε τεκτονική οργάνωση (Στοά, Περιστύλιο, Άρειος Πάγος κ.ο.κ.) 
υιοθετήσει τον Καταστατικό Χάρτη Λειτουργίας του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου 
της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ θα καταστεί 
πλήρες μέλος του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, μόλις ο Μέγας Ιεροφάντης του Κυριάρχου 
Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ 
παραλάβει και εγκρίνει το σχετικό αίτημα. Ειδικοί όροι είναι δυνατόν να επιβληθούν 
επί των προς ένταξη οργανισμών στο Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ υπό του Μέγα Ιεροφάντη αυτού.  
    Οιονδήποτε πρόσωπο (άρρεν ή θήλυ) ενήλικο και έχον υψηλή διανοητική και 
ηθική καλλιέργεια δύναται να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική Αίτηση 
Μυήσεως στο Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου 
Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, συνοδευομένη με δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 
«ταυτότητας» και με το αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του αιτούντος (δηλώνοντας 
κάθε τυχόν συμμετοχή του σε άλλους Τεκτονικούς οργανισμούς ή σε οποιαδήποτε μη 
Τεκτονική εσωτερική εταιρεία/αδελφότητα), απευθύνοντας και αποστέλλοντας το 
προαναφερθέν υλικό προς τη Γραμματεία ενός εκ των Εργαστηρίων του εν λόγω 
Τάγματος ή προς την κεντρική Διοίκηση αυτού.  
     Κατόπιν της συμπληρώσεως και της υποβολής της Αιτήσεως Μυήσεως στους 
βαθμούς οι οποίοι ανήκουν στη δικαιοδοσία του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της 
Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ από τον υποψήφιο, ο 
Μέγας Ιεροφάντης ζητεί από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο ακόμη 
Αξιωματικούς του αντιστοίχου Εργαστηρίου, εφόσον εξετάσουν τον υποψήφιο 
δεόντως, να συντάξουν γραπτή έκθεση περί των προσόντων και της καταλληλότητας 
του υποψηφίου για το Τάγμα. Η προαναφερθείσα έκθεση των Αρχών του 
Εργαστηρίου συζητείται στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής αποφασίσουν, κατά απλή πλειοψηφία, ότι η αίτηση του υποψηφίου πρέπει 
να απορριφθεί, η αίτηση του υποψηφίου απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο. Εάν τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφασίσουν, κατά απλή πλειοψηφία, ότι η αίτηση 
του υποψήφιου πρέπει να τύχει περαιτέρω εξετάσεως, ο Μέγας Ιεροφάντης αναθέτει 
στο Υπέρτατο Συμβούλιο να ορίσει, κατά την κρίση του, τριμελή επιτροπή από μέλη 
του 90ού βαθμού, προκειμένου να εξετάσουν προσωπικώς τον υποψήφιο και να 
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συντάξουν γραπτή έκθεση περί των προσόντων και της καταλληλότητας του 
υποψηφίου για το Τάγμα. Η Αίτηση Μυήσεως του υποψηφίου, η έκθεση των Αρχών 
του Εργαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος υπέβαλε Αίτηση Μυήσεως και η έκθεση της 
τριμελούς επιτροπής του Υπερτάτου Συμβουλίου υποβάλλονται, δια του Γραμματέα 
Διαφυλάξεως του Δόγματος και του Τυπικού, στον Μέγα Ιεροφάντη, ώστε εκείνος να 
εκδώσει την τελική απόφαση επί της αιτήσεως του υποψηφίου. Ο Μέγας Ιεροφάντης 
αποστέλλει τη γραπτή απάντησή του στον Πρόεδρο του αντιστοίχου Εργαστηρίου, το 
οποίο, με τη σειρά του, ενεργεί αναλόγως.  
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Αίτηση Μυήσεως στο Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δρ Νικόλαος Λάος, Χαριλάου Τρικούπη 84, Αθήνα 10680 
Email: nicolaslaos@nicolaslaos.com 

 
Με την παρούσα αίτησή μου προς το Κυρίαρχον Μέγα Άδυτον της Ελλάδος του 
Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, δηλώνω υπευθύνως, ελευθέρως και 
επί τη τιμή μου ως ανθρώπου, πολίτη και υποψηφίου Ελευθεροτέκτονος ότι: 
έχων μελετήσει δεόντως την προηγουμένη και συνημμένη στην παρούσα Αίτηση 
Μυήσεως Βίβλο των Θεσμών, του Ήθους και της Ιστορίας του Κυριάρχου Μεγάλου 
Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, συνταχθείσα 
υπό του Μέγα Ιεροφάντη του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου 
και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ Εκλτ. Αδ. Δρος Νικολάου Λάου, 33ο, 97ο, 
έχων κατανοήσει και ενστερνισθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ήθος και τους 
κανόνες λειτουργίας του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ, όπως εκτίθενται στην προαναφερθείσα Βίβλο 
των Θεσμών, του Ήθους και της Ιστορίας τούτου, 
επιθυμών και παρακαλών να αποτελέσω μέλος του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της 
Ελλάδος του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και να εργαστώ 
μεθοδικώς, αόκνως και ευσυνειδήτως συμφώνως προς τον Καταστατικό Χάρτη 
Λειτουργίας τούτου, 
Αιτούμαι όπως μυηθώ στα μυστήρια και τα προνόμια των βαθμών που ανήκουν στη 
δικαιοδοσία του Κυριάρχου Μεγάλου Αδύτου της Ελλάδος του Αρχαίου και 
Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ και προς τούτο θέτω εν συνεχεία υπόψιν σας τα 
κάτωθι προσωπικά στοιχεία μου και την υπογραφή μου: 
 
Όνομα: 
 
Επώνυμο:  
 
Ημερομηνία και Τόπος Γεννήσεως (πλήρως):  
 
 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος/Διαβατηρίου (και εκδούσα Αρχή): 
 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας: 
 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
 
Email:  
 
 
Επίσημη υπογραφή:  


