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Γεώργιος Μπουσούτας - Θανάσουλας,
φίλος και αδελφός, και εγκρατής περί τα
τεκτονικά, μας εξέπληξε πάλι με μια ερ-

γασία “de profundis”. Μια εργασία για τα τριακόσια χρόνια του τεκτονισμού, μπροστά στο μέλλον
και τις μετατεκτονικές προβλέψεις.
Ο συγγραφέας, υιός της συντεχνίας κι΄ αυτός,
έχει ταλέντο ιστορικού και πάθος για την φιλοσοφία
και την Τεκτονική Τέχνη. Έχει παρουσιάσει μέχρι
τώρα πολλές εργασίες και σημαντικές ομιλίες. Η αδυναμία του είναι η αναζήτηση του Τεκτονισμού όχι
στο παρελθόν, αλλά σε εκείνο που έρχεται, που έπρεπε να είχε ήδη προχωρήσει. Βέβαια για να δεχθούμε το καινούργιο πρέπει πρώτα να εμπεδώσουμε το υπάρχον. Αυτό κάνει και ο Μπουσούτας και
αναζητεί κατ΄ αρχήν την μετεξέλιξη και την εμπέδωση του συστήματος.
Ο σύγχρονος Τεκτονισμός (1717 και εντεύθεν)
δεν προέρχεται βέβαια από παρθενογένεση. Οι πολλές αναφορές του παρελθόντος σε τόσα συστήματα,
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σε τόσα παλαιά μυστήρια και ακόμη σε μια σειρά
φωτισμένων πνευμάτων που μετέδωσαν την γνώση
στους ανθρώπους, μας δίνει το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι ο τωρινός τεκτονισμός είναι ένα σφουγγάρι που απομύζησε μέσα του μια μορφή της παλιάς
παράδοσης.
Η ζωή της ανθρωπότητας έχει γνωρίσει διάφορες περιόδους με χαρακτηριστικά εξελικτικά στοιχεία. Ο Αρχαίος Κόσμος ( Ελλάδα, Ρώμη, Ιουδαία,
κ.λ.π ) με το Κάλλος, το Δίκαιο και την Αγάπη. Ο
Μεσαίωνας με τη βαθειά πίστη, τον Ιπποτισμό και τα
μεγάλα Μνημεία. Οι νεώτεροι χρόνοι με τον Τιτανισμό, τις Γνώσεις και τις Μεταρρυθμίσεις. Η φοβερή
και μοναδική παρουσία του 18ου αιώνα ( από το 1699
μέχρι το 1799).
Αυτή η ζωντάνια των ιδεών μπόλιασε και τον
ιστορικό Ελευθεροτεκτονισμό. Οι τρείς αυτοί αιώνες,
1717 - 2016, χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από την
ελευθερία της σκέψεως και της συνειδήσεως. Είναι το
πιο πλούσιο εργαλείο μεταφοράς ιδεών. Ο Τεκτονισμός αγκάλιασε την γνώση και την πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα απετέλεσε ένα φραγμό στον υλισμό. Ο 20 ος
αιώνας, με τις βαθιές μεταβολές και τις επιστημονικές δυνατότητες, διατάραξε την ισορροπία ηθικής
και τεχνικής. Δηλαδή δημιουργήθηκε δυσαρμονία
Ψυχής και Νου.
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Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει και ο τεκτονισμός όπως και ο κόσμος όλος. Οι άνθρωποι γέμισαν τις γνώσεις με Μαθηματικά και Αστροφυσική,
αλλά δεν μας πλούτισαν με ηθικές αξίες. Οι μεγάλες ιδέες θέλγουν τα εκλεκτά πνεύματα,. Οι κοινωνίες όμως παρασύρονται από την συνθηματολογία.
Η ιδέα είναι έργο τέχνης και δεν αρέσει εύκολα στο
πλήθος. Αντιθέτως παρασύρεται εύκολα από ταπεινά ένστικτα. Τα προβλήματα της εποχής όμως έχουν
ξεπεράσει κατά πολύ το παρελθόν. Τώρα οι ανάγκες
του κόσμου δεν αντιμετωπίζονται από μόνα τα κράτη. Διότι απαιτούν καθολική συνεργασία και προστασία.
Ο φίλος μας και δυναμικός συγγραφέας, για
τον Μετατεκτονισμό του 21ου αιώνα προτείνει τα εξής :
1. Την ανάγκη της διαφορετικότητας του νέου αιώνα.
2. Την μη ανθρωποκεντρική αντίληψη ανθρώπου και φύσεως. Το οικολογικό πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη βιομηχανία
και την θερμοκρασία του πλανήτη. ( π.χ
κλιματικές αλλαγές ).
3. Την ανάγκη της αλλαγής του πολιτεύματος και την οικουμενική αντιμετώπιση του
προβλήματος.
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4. Την άμεση περιβαλλοντική εκπαίδευση
του ανθρώπου σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Ποια είναι τώρα η τεκτονική συνείδηση της
νέας εποχής; Στον 18ο αιώνα στο προσκήνιο της ιστορίας εισήλθε ο Τεκτονισμός με την δική του φρασεολογία και την δική του διδαχή. Ο Τεκτονισμός ήταν ένα δυνατό και ζωντανό κίνημα το οποίο παρέσυρε τον κόσμο προς τα εμπρός. Σήμερα σιγά σιγά ο
Τεκτονισμός έγινε ένα ήσυχο φιλοσοφικό - μυητικό
σύστημα. Για να διαδοθούν όμως οι νέες ιδέες στις
κοινωνίες χρειάζεται πάλι ένα μέσον. Η Εγκυκλοπαίδεια τώρα υπάρχει αλλά δεν φθάνει. Τώρα χρειάζεται ένα νέο μπόλιασμα των λαών. Ένας ενθουσιασμός, ένα νέο κίνημα διαφωτισμού. Ένα κίνημα με
αποστόλους να ξεσηκώσουν τα πιο ικανά μέλη της
κοινωνίας, με ένα αίσθημα προσμονής και ελπίδας.
Και το μπόλιασμα αυτό μπορεί και πρέπει να
το κάνει ο Τεκτονισμός.
Λεωνίδας Α. Λογοθέτης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Πρώην Μεγάλος Διδάσκαλος ΕΜΣΤΕ
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ι αφορμές για το πόνημα αυτό ήταν πολλές και σε διαφορετικούς χρόνους. Οι περισσότερες από αυτές είναι γνωστές και

αποτελούν μέρος του προβληματισμού πολλών
μελών των τεκτονικών δυνάμεων. Αναφέρω μερικές από αυτές:


Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των δύο
συνόδων των Μεγάλων Διδασκάλων των
Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης
και οι αποφάσεις τους, όπως δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Διαβήτης της Εθνικής
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος (ΕΜΣΤΕ)1.



Οι συζητήσεις που γίνονται σε διάφορες
χρονικές στιγμές και τόπους με Αδελφούς
με θέμα την σύγχρονη Τεκτονική.



Η πιστή εφαρμογή του άρθρου 11 των Αρχαίων καθηκόντων, τα οποία αναγιγνώσκει

1

Περιοδικό περ. Διαβήτης, τευχ. 26 και 27
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ο Γραμματέας της Στοάς στον υπό εγκατάσταση Σεβάσμιο, στο τυπικό της Αμίλης, το
οποίο θεωρούσαμε ότι είναι πιστή μετάφραση του αντιστοίχου της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς Της Αγγλίας (ΗΜΣΤΑ) και το
οποίο άλλαξε όταν αντιληφθήκαμε ότι έχει
απαλειφθεί από αυτό ολόκληρη πρόταση
που αλλάζει και το νόημα του άρθρου.


Η μείωση του αριθμού των μελών των τεκτονικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.



Τέλος η σοβαρή ηθική κρίση που περνά τα
τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο Εξωτερικό, ο τεκτονισμός. Κρίση
που σε πολλές των περιπτώσεων γίνεται
πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και αιτία απογοήτευσης των μελών του.
Την ώρα που το βιβλίο αυτό γράφονταν

(2016) η Τεκτονική με την μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα, την Τεκτονική των Μεγάλων
Στοών, συμπλήρωνε 300 χρόνια. Λίγα χρόνια πριν
ένας νέος αιώνας είχε ξεκινήσει. Ο προηγούμενος
αιώνας έφερε μεγάλες αλλαγές στην Κοινωνία,
την Επιστήμη, την Ηθική, την Φιλοσοφία ακόμη
και στην Πολιτική.
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Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για μερικούς ακόμη που δεν είναι απαραίτητο να τους απαριθμήσω, άρχισα από το 2010 να παρουσιάζω τις
σκέψεις και τις απόψεις μου γύρω από το ζήτημα
της ύπαρξης της Τεκτονικής στον νέο αιώνα, της
κοινωνίας και τον δικό της. Οι απόψεις μου αυτές
εκφράστηκαν μέσα από τις εργασίες των συνεδριών της στοάς μου, τον Αττικό Αστέρα αρ. 21 υπό
την ΕΜΣΤΕ, σε συνεδρίες άλλων στοών, που είχα
την τιμή να με προσκαλέσουν ως ομιλητή και στα
διεθνή τεκτονικά εργαστήρια που οργανώνει η filotecton socaty στην Ανάβυσσο.
Τα κείμενα αυτά και οι παρατηρήσεις των
Αδελφών και ακροατών μου αποτελούν τον πυρήνα του παρόντος πονήματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη Τεκτονική και τον τεκτονισμό. Τέτοια ζητήματα άπτονται θεμάτων όπως είναι το περιεχόμενο των
τυπικών, η οργάνωση της Τεκτονικής, η ιδεολογία
και η ηθική της, όπως αυτά παρουσιάζονται με την
μορφή που αυτή έχει σήμερα. Την μορφή της Τεκτονικής των Μεγάλων Στοών.
Κύριο χαρακτηριστικό όλων των κειμένων
είναι η παραδοχή ότι ο τεκτονισμός στο νέο αιώνα
αν θέλει να είναι επίκαιρος, πρωτοπόρος και ελκυστικός στα μέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα στους νέους, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αφομοιώσει τα
13
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νέα επιτεύγματα της Επιστήμης, της Ηθικής, της
Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας και να τα εντάξει
σε ένα νέο όραμα για τον Άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα.
Οι απόψεις που θα συναντήσετε στα κείμενα που ακολουθούν δεν αποτελούν παγιωμένες
θέσεις. Είναι μερικές πρώτες προτάσεις για μια συζήτηση που πρέπει να αρχίσει μέσα στις τεκτονικές
στοές, χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις. Οι
πρόεδροι των εργαστηρίων πρέπει να πάρουν την
πρωτοβουλία για αυτές, διότι δυστυχώς οι ηγεσίες
δεν έχουν την ανάλογη διάθεση. Ελπίζω και εύχομαι κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί με αφορμή το
πόνημα που κρατάτε στα χέρια σας.

Πινακάτες Πηλίου Ιούλιος 2016

14

Ο

ΜΕΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ – Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ

Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ
ΔΥΣΗ ΤΗΣ 3ης
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ

Β

ρισκόμαστε στο 1717 και συγκεκριμένα τον
Φεβρουάριο, στο Λονδίνο στο καπηλειό 'Η
Μηλιά' που βρίσκεται στην οδό του Καρό-

λου στο Covent Garden. Σε αυτό το καπηλειό συναντούνται τέκτονες από τέσσερις τεκτονικές στοές
που εργάζονται στο Λονδίνο με σκοπό να εκλέξουν
Μεγάλο Διδάσκαλο και να ιδρύσουν Μεγάλη Στοά.
Οι στοές αυτές, εκτός αυτής που συνεδριάζει στο
καπηλειό αυτό, είναι:
 Αυτή που συνεδριάζει στο ζυθοπωλείο 'Της
Χήνας και της Εσχάρας' που βρίσκεται στο
προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Παύλου.
 Αυτή που συνεδριάζει στο ζυθοπωλείο 'Το
Στέμμα' στην οδό Parker.
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 Αυτή που συνεδριάζει στο καπηλειό 'Το Ποτήρι και τα Σταφύλια' στην οδό Channel στο
Westminster.
Η ιστορία είναι γνωστή. Οι στοές αυτές αποφασίζουν να ιδρύσουν

την

Μεγάλη

Στοά του Λονδίνου
και του Westminster
και να εκλέξουν τον
μεγαλύτερο σε ηλικία Αδελφό, τον Αδ.
Α. Stayer, ως Μεγάλο
Διδάσκαλο.
πράξη

τους

Αυτή η
σημα-

δεύτηκε ιστορικά εAnthony Sayer
1ος Μεγάλος Διδάσκαλος της
Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου
και του Westmindter

πειδή η ημέρα αυτή,
27/6/1717, θα θεωρηθεί ως η ημερομηνία
ίδρυσης της σύγχρο-

νης Τεκτονικής.2
Γνωρίζουμε όμως ότι τεκτονικές στοές υπήρχαν και λειτουργούσαν πολλά χρόνια πριν από
την ημερομηνία αυτή. Η ύπαρξη των τεσσάρων
προαναφερθέντων στοών είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη.
2

Νεώτερες έρευνες και μελέτες αμφισβητούν την ημερομηνία
αυτή και προτείνουν άλλη
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Μια άλλη είναι τα διάφορα κείμενα, που έχουμε την διάθεσή μας, όπως το Το Βασιλικό Έπος,
έγγραφο του 1390 ή το Χειρόγραφο Cooke, έγγραφο
του 1410. Τέλος μια αναφορά του Αδ. Manigman
(Πρώην Μεγάλου Διδασκάλου της Μ. Σ. της Αγγλίας και του Westminster) ο οποίος λέγει ότι το
1757 συνάντησε έναν Αδελφό 90 ετών ο οποίος ήταν τέκτων από την νεανική του ηλικία και κατά
συνέπεια πριν από το 1717 αφού τότε ήταν 50 ετών.
Μέχρι τότε η Τεκτονική εξασκείται ελεύθερα από τις στοές και κάθε μια από αυτές θεσπίζει
τα δικά της καθήκοντα και τις δικές της αρχές που
γίνονται αποδεκτές και εφαρμόζονται από τα μέλη
της και μόνο.
Τα λεγόμενα Αρχαία Χειρόγραφα δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν και σε τι τα χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι τέκτονες. Υποθέτουμε ότι αυτά ήταν
τυπικά Εισδοχής στα οποία περιλαμβάνονταν και
τα καθήκοντα του νέου μέλους προς την συντεχνία. Αν τα μελετήσουμε καλλίτερα θα δούμε ότι αυτά είναι τριών κατηγοριών.
Στην πρώτη κατηγορία συναντάμε τα καθήκοντα των πρακτικών τεκτόνων και στην δεύτερη των θεωρητικών. Υπάρχουν και μερικά που αφορούν και τους δύο. Από αυτά της δευτέρας και
της τρίτης κατηγορίας κάποια έχουν επιλεγεί, με
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άγνωστα κριτήρια, να αποτελούν τα Αρχαία Καθήκοντα και τα Οριοθέσια ή Οροθέσια.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι τόσο τα λεγόμενα
“Αρχαία Καθήκοντα” όσο και τα αποκαλούμενα
“Οριοθέσια ή Οροθέσια” της Τεκτονικής δεν είναι
ούτε αρχαία ούτε απαράβατα ή αναλλοίωτα. Στο
σημείο αυτό μάλιστα πρέπει να επισημάνουμε ότι
ούτε ο Χιραμικός μύθος δεν ήταν τότε αποδεκτός
από όλες τις στοές της συντεχνίας όπως θα δούμε
στο 5ο κεφάλαιο.
Αυτά για την Μεγάλη Στοά της Αγγλίας.
Στην άλλη Μεγάλη Μητέρα Στοά - όπως ονομάζονται οι Μεγάλες Στοές της Αγγλίας, Ιρλανδίας και
Σκωτίας - αυτή της Σκωτίας, σύμφωνα με τον Μεγάλο Διδάσκαλό της, είναι η τελευταία που ιδρύθηκε στις Βρετανία αν και η Τεκτονική εκεί υπήρχε
πριν από πολλά χρόνια. Διατηρεί μάλιστα την δική
της παράδοση και κάθε στοά έχει τα δικά της διάσημα (περιλαίμια, περιζώματα, κοσμήματα κλπ),
δεν ακολουθούν ενιαίο τυπικό και ούτε κοινούς
κανόνες λειτουργίας έχουν.
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την
ίδρυση της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και του
Westminster και η πρώτη μεγάλη ρήξη στην Τεκτονική στην Αγγλία είναι γεγονός. Ο Laurence
Dermott, ο οποίος ήταν Μέγας Γραμματεύς και
στην συνέχεια Μέγας Διδάσκαλος των Αρχαίων,
18
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στο έργο του Ahiman Rezon διαιρεί τους τέκτονες
της Αγγλίας σε δύο τάξεις. Συγκεκριμένα γράφει:
“(τους) Αρχαίους υπό το όνομα Ελεύθεροι και Αποδεδεγμένοι Τέκτονες συμφώνως προς τους παλαιούς κανονισμούς και τους Νέους υπό το όνομα Ελευθεροτέκτονες της Αγγλίας. Καίτοι δε έχουν ομοιόμορφα

ονόματα,

εν

τούτοις διαφέρουν σημαντικότατα εις το τυπικόν, τας
τελετάς, τας γνώσεις, την
Τεκτονικήν

γλώσσαν

και

τας εγκαταστάσεις. Τόσον
δε πολύ διαφέρουν, ώστε
Σφραγίδα της Μεγάλης
Στοάς των Αρχαίων

πάντοτε υπήρξαν και εξακολουθούν

και

σήμερον

(1756) να είναι δυο διάφοροι εταιρείαι, εντελώς ανεξάρτητοι αλλήλων”.3
Οι Αρχαίοι ισχυρίζονται ότι αυτοί κατέχουν
τα αρχαία έθιμα και οι άλλοι, οι Νέοι, έχουν επιφέρει καινοτομίες οι οποίες φαίνονται ήδη από το
1730 στο έργο του Samuel Prichard Ο Τεκτονισμός
ανατεμνόμενος. Η διάσπαση είναι πλέον γεγονός
το 1756 και θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέχρι
το 1813.

3

Λάσκαρις Ν. Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθεροτεκτονικής, Στ
Όμηρος, Αθήνα, 1951 λήμμα Αρχαίοι Τέκτονες
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Τότε μετά από συμβιβασμούς επήλθε η ένωση των Αρχαίων και των Νέων και δημιουργήθηκε η Ηνωμένη μεγάλη Στοά της Αγγλίας
(ΗΜΣΤΑ). Ποιες ήταν οι διαφορές σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς. Υπάρχουν πολλές μελέτες και αναφορές σε αυτές. Γεγονός είναι ότι διαφορές υπήρξαν και ότι οι Αρχαίοι κατηγορούσαν τους Νέους για παραβίαση των Αρχαίων καθηκόντων και
των οριοθεσίων. Οι κατηγορίες αυτές όμως ξεχνιούνται μερικά χρόνια αργότερα με την δημιουργία της ΗΜΣΤΑ.
Μια ακόμη σημαντική χρονιά στην παγκόσμια τεκτονική ιστορία είναι αυτή του 1875 κατά
την οποία πραγματοποιήθηκε ένα νέο μεγάλο σχίσμα στην παγκόσμια Τεκτονική.
Κατά την σύνοδο των τεκτονικών δυνάμεων
στην Ελβετία η δήλωση από την Μεγάλη Ανατολή
της Γαλλίας και άλλων Μεγάλων Ανατολών ότι
δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος (ΜΑΤΣ) στα οριοθέσια των
τεκτονικών δυνάμεων καθώς και η διατύπωση διαφόρων κανόνων οι οποίοι αντίβαιναν την μέχρι
τότε τεκτονική πρακτική, είχε σαν αποτέλεσμα την
απομάκρυνσή τους από την τεκτονική αδελφότητα.
Η διάσπαση αυτή υφίσταται μέχρι και σήμερα.
Ένας άλλος καθοριστικός σταθμός στην Τεκτονική είναι το έτος 1929. Την χρονιά αυτή θεσπί20
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στηκαν από την ΗΜΣΤΑ οι κανόνες με βάση τους
οποίους η Στοά αυτή αναγνωρίζει κάποια άλλη
Μεγάλη Στοά ως κανονική. Με την πάροδο του
χρόνου αρκετές Μεγάλες Στοές έχουν αποδεχθεί
τους κανόνες αυτούς, μεταξύ των οποίων και η
ΕΜΣΤΕ στην Μεγάλη Συνέλευση της 26/9/1987.4
Σήμερα βρισκόμαστε στο 2016. Έχουν περάσει 300 χρόνια από την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς
του Λονδίνου και του Westminster και περίπου 130
χρόνια από το δεύτερο μεγάλο σχίσμα των τεκτονικών δυνάμεων. Είναι φυσικό πολλά πράγματα
να έχουν αλλάξει, τόσο σε κοινωνικό όσο στο πολιτικό και επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά μπορούμε
να αναφέρουμε:
 Την κατάργηση της Βασιλείας σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη και την μετατροπή
τους σε Δημοκρατίες ή Βασιλευόμενες Δημοκρατίες.
 Την ανάπτυξη και κατοχύρωση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Την θέσπιση του
δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες και την
ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.

4

ΕΜΣΤΕ, “Σκοποί και αμοιβαίαι σχέσεις του Τάγματος” και
“Βασικαί αρχαί δια την αναγνώρισιν Μεγάλων Στοών” στο
Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014
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 Τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής (Η.Π.Α.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.)
 Τα γνωστά επιτεύγματα της επιστήμης
στην γενετική, στην βιολογία, στην φυσική,
στην αστρονομία και στις ανθρωπιστικές
επιστήμες.
Οι αλλαγές αυτές στην πλειοψηφία τους
πραγματοποιήθηκαν τον αιώνα που μας πέρασε.
Ένα όμως πράγμα παρέμεινε σταθερό και ακλόνητο τότε και σήμερα. Ο Τεκτονισμός. Αν και πολλοί
Αδελφοί υπερηφανεύονται για τον ρόλο των τεκτόνων σε μεγάλα ιστορικά γεγονότα - όπως του
Διαφωτισμού, της Γαλλικής, της Αμερικανικής και
της Ελληνικής επανάστασης και της θέσπισης της
Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – οι αρχές
παρέμειναν ίδιες με αυτές του 1929 στην καλλίτερη
των περιπτώσεων. Μήπως όμως είναι καιρός να
αλλάξουν;
Κατά την άποψή μας, Ναι. Πρέπει ο τεκτονισμός να εκσυγχρονιστεί, να αφουγκραστεί τις
σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και τα κοινωνικά
δεδομένα, να αποδεχθεί θέματα που δεν αποδέχεται – αν αυτό είναι απαραίτητο – ώστε να καταστεί
και πάλι πρωτοπορία της διανόησης και της κοινωνίας διότι αυτός είναι ένας από τους ρόλους του.
22
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Για την ΕΜΣΤΕ δεν υπάρχει κατάλογος των
Οριοθεσίων ή των Καθηκόντων. Η ΕΜΣΤΕ δεσμεύεται από τα παρακάτω κείμενα:
•Τους Συνταγματικούς της Κανόνες
•Την περίληψη των Αρχαίων Καθηκόντων
όπως αυτή περιλαμβάνεται στο Βιβλίο των
Συνταγμάτων και αναγιγνώσκεται υπό του
Γραμματέως της Στοάς κατά την τελετή Εγκατάστασης του ΣΔ.
•Το

κείμενο

ΑΜΟΙΒΑΙΑΙ

με

τίτλο

ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΙ

ΤΟΥ

ΚΑΙ

ΤΑΓΜΑΤΟΣ

όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Εθνική
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος την 26.09.1987.
•Το κείμενο με τίτλο ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΤΟΩΝ
όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Εθνική
Μεγάλη Στοά της Ελλάδος την 26.09.1987.
Ας προσεγγίσουμε λοιπόν την σύγχρονη τεκτονική μέσα από τα έγγραφα και τις διακηρύξεις
της ΕΜΣΤΕ και ας δούμε τι από αυτά στέκουν στις
σημερινές συνθήκες.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέκτονα;
Ποιες είναι δηλαδή οι ελάχιστες προϋποθέσεις για
να ενταχθεί ένα άτομο στην συντεχνία; Η απάντηση είναι σύμφωνα με την 3η διακήρυξη των σκοπών και των αμοιβαίων σχέσεων του Τάγματος η
23
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ακόλουθη: “Την πρώτην προϋπόθεσιν Εισδοχής και
αποκτήσεως της ιδιότητος του μέλους του Τάγματος αποτελεί η πίστις προς το Υπέρτατον Ον. Τούτο
είναι απολύτως σημαντικόν και ουδένα συμβιβασμόν επιδέχεται”. 5Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω ότι δεύτερη είναι ο υποψήφιος να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία και αυτό σύμφωνα με το τυπικό της Αμίλης.
Όμως λίγο παρακάτω στις Αρχές για την
αναγνώριση των Μεγάλων Στοών συναντάμε δύο
προϋποθέσεις που δίνουν ορισμένο χαρακτήρα
στον όρο 'Υπέρτατο Όν'. Συγκεκριμένα στα άρθρα
2 και 3 συναντάμε (οι υπογραμμίσεις δικές μας):
1. Ότι η πίστις προς τον ΜΑΤΣ και την αποκεκαλυμμένην θέλησιν Αυτού αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεσιν, δια να καταστή τις
μέλος.
2. Ότι πάντες οι Μυούμενοι δίδουν την Διαβεβαίωσίν των επί ή ενώπιον της ανοικτής
Βίβλου του Ιερού Νόμου, δια του οποίου
νοείται η άνωθεν αποκάλυψις και ο οποίος
αποτελεί δεσμευτικόν της συνειδήσεως του
εκάστοτε μυουμένου. 6

5

ΕΜΣΤΕ, “Σκοποί και αμοιβαίαι σχέσεις του Τάγματος στο
Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014.
6 ΕΜΣΤΕ, “Βασικαί αρχαί δια την αναγνώρισιν Μεγάλων
Στοών” στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014.
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Με βάση αυτές τις διατάξεις μόνο άτομα
που ασπάζονται τις λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες είναι δυνατόν να καταστούν μέλη διότι
πουθενά αλλού δεν συναντάμε αποκεκελυμμένη
διδασκαλία.
Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα από τα
κατοχυρωμένα σήμερα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Πουθενά και σε κανέναν μη θρησκευτικό οργανισμό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αποκλεισμός
ατόμου λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
Πολύ περισσότερο σε ένα οργανισμό που θέλει τα
μέλη του να αναζητούν και να μην μένουν πιστά
σε δόγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι η απαλοιφή των
όρων “αποκεκαλυμμένην θέλησιν Αυτού” και “άνωθεν αποκάλυψις” είναι αναγκαία ώστε να μην
υπάρξει οποιαδήποτε σύγχυση με τις συγκεκριμένες θρησκείες. Προϋπόθεση είναι να είναι ο τέκτων
ένθεος, όπως αυτός το εννοεί, και όχι κατ’ ανάγκη
ένθρησκος.
Κατ’ επέκταση και η Βίβλος του Ιερού Νόμου μπορεί να είναι οποιοδήποτε βιβλίο το οποίο
περιέχει ηθικούς κανόνες και προτροπές ηθικοπλαστικές ή συμπεριφοράς και στο οποίο ο υποψήφιος ή ο τέκτων δίδει ανάλογη αξία και σεβασμό. Ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί να είναι ανοικτό κατά την διάρκεια των εργασιών ή ακόμη καλλίτερα
ένα βιβλίο που η πλειοψηφία των μελών της Στοάς
25
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θεωρεί ως τέτοιο χωρίς όμως να αποκλείεται κάποιο άλλο.
Είναι γνωστό ότι όλοι οι τέκτονες είναι και
αισθάνονται Αδελφοί. Η αδελφότητα είναι μια έννοια την οποία οι τέκτονες εκτιμούν και θεωρούν
ύψιστο καθήκον αυτό της υπεράσπισης και της
στήριξης του Αδελφού σε κάθε επαινετή προσπάθειά του. Ποιος είναι όμως Αδελφός;.
Είναι αυτός που ανήκει σε τεκτονική στοά
αναγνωρισμένη και κανονική. Τι σημαίνει αναγνωρισμένη; Είναι αυτή που ακολουθεί κάποιες
προδιαγραφές που εμείς έχουμε θεσπίσει και οι
οποίες δεν είναι κατ’ ανάγκη αποδεκτές από όλες
τις Μεγάλες Στοές. Δεν έχουν σχέση με την κανονικότητα αλλά με τις ‘διπλωματικές’ σχέσεις μας.
Αυτή είναι η μια παράμετρος. Υπάρχει δυστυχώς και η άλλη. Ενώ αναγνωρίζουμε την δυνατότητα σε τρεις ή περισσότερες στοές να αποσχισθούν και να ιδρύσουν Μεγάλη Στοά, η οποία είναι
κανονική σύμφωνα με τους τύπους, αυτή την Μεγάλη Στοά δεν την αναγνωρίζουμε διότι εγκατέλειψε την υπάρχουσα Μεγάλη Στοά για να δημιουργήσει νέα. Μια τέτοια στοά όχι μόνο την αγνοούμε αλλά δεν επιτρέπουμε στα μέλη μας να
έχουν επαφές με τους μέχρι πρότινος Αδελφούς
τους. Είναι αυτή τεκτονική συμπεριφορά;

26
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Τέκτων σύμφωνα με τις αρχές της Συντεχνίας μας μπορεί να γίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος
όπως έχουμε ήδη αναφέρει να είναι χρηστοήθης
και ένθεος. Είναι αυτά τα μόνα προαπαιτούμενα;
Όχι πάντα. Υπάρχουν Μεγάλες Στοές που δεν επιτρέπουν σε έγχρωμους να είναι μέλη τους. Στις
Η.Π.Α. π. χ. υπάρχουν οι Main Stream Μεγάλες
Στοές στις οποίες συμμετέχουν λευκοί και οι Prince
Hall Μεγάλες Στοές που συμμετέχουν έγχρωμοι.
Είναι αυτό αδελφότητα και ισότητα; Όχι κατά την
άποψή μας.
Εκτός όμως από αυτό υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις που κάποιος δεν γίνεται δεκτός. Ίσως
ορμώμενες πολλές στοές από το 5ο άρθρο του Βασιλικού Έπους, δεν κάνουν δεκτά άτομα τα οποία
δεν είναι αρτιμελή7. Βέβαια κάποιος που ασχολείται με την οικοδομική τέχνη, εκείνη την εποχή μάλιστα, δεν θα πρέπει να έχει κάποιο σωματικό
πρόβλημα. Σήμερα όμως για μας τους θεωρητικούς
τέκτονες η αναζήτηση της αλήθειας ή η βελτίωση
του Εαυτού εμποδίζεται από την αναπηρία; Ανάλογη για να μην πω και χειρότερη είναι η συμπεριφορά σε ομοφυλόφιλα υποψήφια άτομα.
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους αποκλεισμοί
δεν έχουν θέση σε μια οργάνωση που θέλει να λέ7

Περιγιαλιώτης Π. Τα αρχαία καθήκοντα, Σ Σ Αθηνά Σταθμία
αρ 78 (ΕΜΣΤΕ), Αθήνα 2002, σ. 25
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γεται προοδευτική και ότι τα μέλη της δεν κατέχονται από προκαταλήψεις. Οι τέκτονες έχουν υποστεί την δίωξη λόγω της διαφορετικότητάς τους και
γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ο αποκλεισμός
και ο στιγματισμός.
Βέβαια στο θέμα των ομοφυλόφιλων δεν είναι το μόνο μελανό σημείο της Τεκτονικής σε σχέση με το φύλο ενός ανθρώπου. Βασιζόμενοι σε μια
“παράδοση” δεν δεχόμαστε το μισό του ανθρωπίνου πληθυσμού. Τις γυναίκες8. Βέβαια όταν η Τεκτονική ως θεσμός έπαιρνε σάρκα και οστά, οι γυναίκες ήταν πράγματι στο περιθώριο της κοινωνικής δραστηριότητας. Σήμερα όμως στον 21ο αιώνα
συμμετέχουν ισότιμα σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και κατέχουν μάλιστα υψηλά αξιώματα στην
πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική
ιεραρχία.
Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το γεγονός ότι
στις αρχές αναγνώρισης των Μεγάλων Στοών αναφέρουμε ρητά ότι: “τα μέλη της Μεγάλης Στοάς
και των υπό την σκέπην αυτής Στοών αποτελούνται αποκλειστικώς εξ ανδρών και ότι η εκάστοτε
Μεγάλη Στοά ουδεμίαν έχει Τεκτονικήν επικοινω8

Η ΕΜΣΤΕ δεν κάνει δεκτές ως μέλη της γυναίκες όπως και
πολλές τεκτονικές δυνάμεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Υπάρχουν όμως τεκτονικές δυνάμεις που δέχονται γυναίκες
στους κόλπους τους. Οι δυνάμεις αυτές δεν αναγνωρίζονται
ως τεκτονικές από τις πρώτες.
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νίαν οιασδήποτε φύσεως μεθ’ οιουδήποτε είδους
μεικτών Στοών ή σωμάτων δεχομένων γυναίκας
ως μέλη”9. Είναι η Τεκτονική αποκλειστικά ανδρική
υπόθεση και γιατί; Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν
σχέσεις με τεκτονικά σώματα στα οποία συμμετέχουν γυναίκες;
Γνωρίζω ότι η πρακτική τόσο ετών δεν είναι
εύκολο να αλλάξει από την μια στιγμή στην άλλη.
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια μεταβατική
περίοδος. Δεν συμφωνώ με την άμεση ύπαρξη μεικτών στοών στην ΕΜΣΤΕ, αλλά δεν πρέπει να μας
διαφεύγει το γεγονός ότι τέτοιες υπάρχουν και ότι
το κύριο είναι η τεκτονική ιδιότητα και όχι το φύλο.
Ως εκ τούτου λοιπόν η επικοινωνία και η σύναψη
άτυπων σχέσεων με στοές αμιγώς γυναικείες ή
μεικτές, σε πρώτη φάση και στην συνέχεια η πλήρης αναγνώρισή τους είναι νομίζω αναγκαία προοπτική για την Τεκτονική.
Κάθε Μεγάλη Στοά είναι ανεξάρτητη και
κυρίαρχη στην δικαιοδοσία της. Τι είναι όμως δικαιοδοσία; Σε τι συνίσταται; Αναφέρεται σε κρατικά όρια; Σε όρια περιοχής; Σε γλώσσα ή έθνος; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Ανάλογα με τα συμφέροντα κάθε Μεγάλης Στοάς ορίζεται και η έννοια της δικαιοδοσίας.
9

ΕΜΣΤΕ, “Βασικαί αρχαί δια την αναγνώρισιν Μεγάλων
Στοών” στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014.

29

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

Έτσι οι Μεγάλες Μητρικές Στοές έχουν δώσει το δικαίωμα στον εαυτό τους, από την εποχή
της αποικιοκρατίας, να ιδρύουν στοές σε όλο τον
κόσμο, πράγμα που δεν θα δέχονταν μάλλον οι ίδιες στο δικό τους έδαφος. Κατά την άποψή μας, δικαιοδοσία στην τεκτονική είναι αυτή που αφορά τις
στοές που αποτελούν την Μεγάλη Στοά και στην
οποία έχουν με δικής τους θέληση επιλέξει να ανήκουν για τους δικούς τους λόγους, ελεύθερα και
όχι εξ ανάγκης.
Εκτός όμως από αυτό, οι Μεγάλες Μητρικές
Στοές λόγω της καταγωγής της Τεκτονικής, έχουν
το προνόμιο ο λόγος και οι πράξεις τους να έχουν
μεγαλύτερο κύρος από τις υπόλοιπες Μεγάλες
Στοές. Έτσι οι υπόλοιπες Μεγάλες Στοές δρουν και
θεσπίζουν κανόνες με βάση την πρακτική αυτών
των Μεγάλων Στοών και κυρίως της ΗΜΣΤΑ. Κάθε
προσπάθεια για κάτι διαφορετικό συναντά την αντίδραση αρχικά και την απομόνωση στην συνέχεια. Ας μην μας διαφεύγει το παράδειγμα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας και πολλών Μεγάλων Ανατολών στην συνέχεια.
Η ύπαρξη τέτοιων σχέσεων σήμερα είναι
απαράδεκτη. Ο πατερναλισμός στην Τεκτονική δεν
αρμόζει. Οι σχέσεις οικοδομούνται σε ισότιμη βάση. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο που για να συναντηθούν οι Μεγάλοι Διδάσκα30
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λοι των Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης
πρέπει να ευαρεστηθούν να παρευρεθούν οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι της ΗΜΣΤΑ και της Εθνικής
Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας, όπως το 2009 αποφασίστηκε στο Παρίσι.10
Διαβάζουμε από τις αρχές για την αναγνώριση των Μεγάλων Στοών: “Συζητήσεις περί θρησκείας ή πολιτικής εντός της Στοάς απαγορεύονται
αυστηρώς”11. Η διακήρυξη μάλιστα αυτή αποτελεί
σημαία για τα όρια των δραστηριοτήτων και την
προβολή της ανεξιθρησκίας και τις μη ανάμιξης
στην πολιτική που επικρατεί στην συντεχνία. Είναι
όμως έτσι τα πράγματα;
Ιστορικά είναι αποδεδειγμένη η συμμετοχή
ελλήνων τεκτόνων στην επανάσταση του 1821 και
στο κρητικό ζήτημα. Ανάλογη συμμετοχή συναντάμε και στο μακεδονικό. Για όλα αυτά εμείς είμαστε υπερήφανοι.
Στην Μεγάλη Στοά της Σουηδίας είναι προϋπόθεση για να γίνεις μέλος να είσαι Χριστιανός.
Σε πολλά δε ανελεύθερα κράτη λειτουργούν Μεγάλες Στοές. Πως είναι δυνατόν να εφαρμόζεται η
ελευθερία του λόγου ή της σκέψης και η έρευνα της
αλήθειας όταν υπάρχουν θρησκευτικοί ή πολιτικοί
10

ΕΜΣΤΕ περ. Διαβήτης τευχ. 27
ΕΜΣΤΕ “Βασικαί αρχαί δια την αναγνώρισιν Μεγάλων
Στοών” στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014.
11
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περιορισμοί; Γιατί αναγνωρίζουμε τεκτονικά σώματα που έχουν τέτοιου είδους προαπαιτούμενα ή
λειτουργούν σε ανελεύθερα καθεστώτα;
Συμφωνούμε ότι η Τεκτονική δεν πρέπει να
αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου. Συμφωνούμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την
θρησκευτική ζωή. Δεχόμαστε το δικαίωμα κάθε
Αδελφού να ορίζεται και να προσδιορίζεται, τόσο
θρησκευτικά όσο και πολιτικά, ελεύθερα και να
συμμετέχει ενεργά αν αυτό το επιθυμεί. Θεωρούμε
ότι η τήρηση της παραπάνω αρχής πρέπει να είναι
απόλυτη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αποκλείεται για τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές του προτιμήσεις όπως κατά το παρελθόν έκανε η Μεγάλη
Στοά της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί
αναγνωρισμένη και κανονική Στοά σε κράτος θεοκρατικό, φασιστικό, κομμουνιστικό ή σε στρατιωτική δικτατορία επειδή σε τέτοια κράτη δεν μπορεί ο
τέκτων να είναι ελεύθερος. Αντίθετα θεωρώ ότι
καθήκον του τέκτονος είναι η ανατροπή τέτοιων
καθεστώτων.
Είναι αναγκαία πλέον η προβληματική των
μελών μας για τα σύγχρονα θέματα που τη κοινωνία απασχολούν. Στα θέματα των εργασιών δεν
είναι δυνατόν να ασχολούνται με το επέκεινα και
την ύπαρξη ή όχι της ψυχής και να μην ενδιαφέρονται για την βιοηθική, την ανάπτυξη των επιστη32
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μών, τον ρόλο της τεχνολογίας, την πείνα και την
ασθένεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις κοινωνικές σχέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στον
21ο αιώνα.
Θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία και η ελευθερία είναι χαρακτηριστικό του τέκτονα, άρα και της
στοάς που αυτός εργάζεται. Η στοά πρέπει να καταστεί κυρίαρχη και αυτόνομη τεκτονική μονάδα
με δικό της εσωτερικό κανονισμό που θα έχει μεγαλύτερη ισχύ από κάθε άλλο. Τα εμβλήματα, το
τυπικό, οι κανόνες λειτουργίας και η οικονομική
ανεξαρτησία είναι δικά της προνόμια. Είναι θετικό
βήμα η θεσμοθέτηση τοπικών συντονιστικών οργάνων των Στοών μιας περιοχής (Επαρχιακές Μεγάλες Στοές) που δυστυχώς εκφυλίστηκαν σε ζώνες τεκτονικής επιρροής. Με τον τρόπο αυτό και η
δημοκρατική συμμετοχή των μελών στην διοίκηση
επιτυγχάνεται και η ανάδειξη ικανών στελεχών.
Ο ρόλος της Μεγάλης Στοάς πρέπει να είναι
απλά συντονιστικός σε επίπεδο δικαιοδοσίας και
μόνο, καθώς και στο θέμα των διεθνών σχέσεων.
Δεν μπορούν να υπάρχουν συγκεντρωτικές και
γραφειοκρατικές διαδικασίες, που κυρίως επικεντρώνονται στην λειτουργία και όχι στην πνευματική ανάπτυξη και την κοινωνική συνεισφορά. Ρόλος της Μεγάλης Στοάς είναι να θεσπίζει προαπαιτούμενα κριτήρια για την ένταξη ή όχι μιας
33
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στοάς στην δικαιοδοσία της και όχι αυτή να δημιουργεί στοές ως επίδειξη δύναμης.
Τα τεκτονικά τυπικά δεν μπορούν να αναφέρονται σε μια υποθετική μυθολογική ιστορία μιας μόνο θρησκευτικής παράδοσης και μάλιστα σε
μια γλώσσα που ελάχιστοι πλέον κατανοούν. Είναι
αναγκαίος ένας ανάλογος και με τα ίδια, ίσως, σημεία και σύμβολα μύθος που να έχει όμως στοιχεία
από την παράδοση και την ιστορία του κάθε λαού
και τόπου, σε μια γλώσσα κατανοητή και σύγχρονη. Η αξία των τυπικών δεν δηλώνεται με το
στριφνό ύφος και την ξύλινη γλώσσα αλλά με την
συναισθηματική σχέση που δημιουργείται μέσω
αυτών, μεταξύ των Αδελφών της στοάς.
Δεν μπορεί στο όνομα μιας παράδοσης και
μιας μη υπαρκτής αρχαιότητας, στα τυπικά των
βαθμών μας να συναντάμε, καλυμμένα είναι η
αλήθεια, αναφορές αποδοχής της γεωκεντρικής
θεωρίας ή της θεωρίας των 4 στοιχείων όταν πλέον
δεν χωρά η παραμικρή αμφιβολία για την θέση της
Γης στο Σύμπαν ή την ύπαρξη του περιοδικού πίνακα στοιχείων. Είναι επιβεβλημένος ο εκσυγχρονισμός των τυπικών με βάση επιστημονικές και όχι
θρησκευτικές θεωρίες.
Είναι σίγουρο ότι οι συνθήκες και οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν αλλάξει σε σχέση με την
εποχή που ιστορικά τουλάχιστον θεωρείται η αρχή
34
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της Τεκτονικής. Το ερώτημα είναι αν η Τεκτονική
θα ακολουθήσει την κοινωνία και θα μπει σε μια
διαδικασία εκσυγχρονισμού της. Αν θα παραμείνει
στην εποχή του 18ου ή του 19ου αιώνα ή θα βαδίζει
στον 21ο. Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο υπάρχει
μια προϋπόθεση. Η προϋπόθεση αυτή είναι οι ίδιοι
οι τέκτονες να θέλουν να αλλάξουν. Και για να
αλλάξουν πρέπει πραγματικά να είναι ελεύθεροι
από εξουσίες και προκαταλήψεις και αποδεκτοί
από την κοινωνία ως πρωτοπόροι στοχαστές. Ελπίζω να τα κατορθώσουν αν και δεν είμαι καθόλου
βέβαιος για αυτό.

35
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ
ΣΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ

Σ

το πόνημα αυτό θα προσπαθήσουμε να
δείξουμε πως θέλουμε να είναι ο τεκτονισμός στο μέλλον. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί

τρεις αιώνες ζωής του με την μορφή των Μεγάλων
Στοών, που θεσπίστηκε με την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και του Westminster τον
Ιούλιο του 1717.
Από τότε έχουν γίνει πολλά. Η Τεκτονική
έχει διασπαστεί, η εικόνα που έχουμε για τον Κόσμο έχει αλλάξει, και η γυναίκα ολοένα και περισσότερο κατακτά την θέση της στην κοινωνία ως
ισότιμη με τον άνδρα. Η Τεκτονική φαίνεται να
μην επηρεάζεται από τις αλλαγές, τουλάχιστον
αυτή που θέλει να λέγεται 'κανονική'. Αποτέλεσμα
τα μέλη μειώνονται συνέχεια.
36
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Ο τεκτονισμός παραμένει πιστός σε μια
“παράδοση” που δεν ξέρουμε πραγματικά ποιές
είναι οι ρίζες της και προβάλει μια ηθική με έντονες προτεσταντικές αρχές. Οι τέκτονες εργάζονται
συνεχώς ανάγοντας την εργασία σε υπέρτατο αγαθό. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τους γνωρίζουν τον Κόσμο και τον Εαυτό τους, μετρώντας το
κάθε τι στην ζωή τους.
Η εικόνα όμως του Κόσμου έχει αλλάξει
από το 1717. Οι αξίες της Ζωής σήμερα είναι διαφορετικές. Μπορεί τότε το να μετράς να ήταν μέθοδος γνώσης, αλλά σήμερα δεν είναι. Μπορεί η
επιστήμη τότε να έκανε μια μεγάλη επανάσταση
αλλά τον προηγούμενο αιώνα οι επιστημονικές
ανακαλύψεις και οι θεωρίες που διατυπώθηκαν
ανέτρεψαν την άποψη που είχαμε μέχρι τότε για
την Δημιουργία. Τα τεκτονικά τυπικά ωστόσο διατυπώνουν μια εικόνα της Δημιουργίας που πολύ
απέχει από την σημερινή.
Στην κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε δύο παραδείγματα της λανθασμένης εικόνας που προβάλουν τα τεκτονικά τυπικά για τον Κόσμο. Το ένα
θα αφορά τον μικροκοσμό και το άλλο τον μεγάκοσμο. Και στα δύο παραδείγματα η επιρροή της
χριστιανικής θρησκείας είναι φανερή.
Στην τεκτονική της Τάξης της ΙΒΑ και συγκεκριμένα στο τυπικό του Aldersgate υπάρχει μια
37

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

συγκεκριμένη διάταξη κάποιων αντικειμένων γύρω από τον Βωμό. Μια ομάδα από τα αντικείμενα
αυτά είναι τα αποκαλούμενα “Πλατωνικά Στερεά”. Τα αντικείμενα αυτά συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία (Γη, Αέρας,
Φωτιά και Νερό) και την
Σφαίρα του Σύμπαντος.12
Είναι φανερό ότι ο
συμβολισμός αυτός α-

Τα πλατωνικά στερεά

ναφέρεται σε μια κοσμογονία. Σύμφωνα με αυτόν όλη η Δημιουργία
προέρχεται από τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Η κοσμογονική αυτή άποψη είναι πολύ παλαιά και για
πρώτη φορά συναντάμε σπέρματά της στην Ιλιάδα
του Ομήρου, στην ινδική Rig Veda, στην Μεσοποτάμια και Αιγυπτιακή μυθολογία καθώς και στα
έργα του Ησιόδου.
Η πρώτη πλήρης αναφορά ότι η Δημιουργία
είναι αποτέλεσμα της ένωσης των τεσσάρων αυτών στοιχείων, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία,
την συναντάμε στο έργο Περί Φύσεως του προσωκρατικού φιλοσόφου Εμπεδοκλή (495-435 π. Χ.).

12

ΥΜΠΤΒΑΕ, Τυπικόν της Τάξεως της ΙΒΑ, Αθήνα 2008, σελ 57
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Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι ο Κόσμος και οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν, είναι προϊόν της ένωσης ή της διάσπασης των τεσσάρων θεμελιωδών

υποστάσεων

οι

οποίες αποτελούν το Εόν. Οι
υποστάσεις αυτές, τις οποίες
καλεί

ριζώματα,

είναι

οι

τέσσερις γνωστές σε μας.
Τα ριζώματα δεν χάνουν την ταυτότητά τους
κατά την διαδικασία αυτή

Εμπεδοκλής

και οι σχέσεις τους διέπονται
από την επίδραση δύο κοσμικών δυνάμεων. Της
Φιλότητας και του Νείκους. Η πρώτη από αυτές
είναι ελκτική, η δεύτερη διασπαστική και απωθητική. Οι δυνάμεις αυτές είναι αγέννητες και αιώνιες.
Ο Εμπεδοκλής δεν δέχεται την γένεση και την
φθορά στην Δημιουργία.13
Ο Πλάτωνας ((427 – 347 π.Χ.), έχοντας ως
βάση την θεωρία του Εμπεδοκλή, ασχολείται με
την διαμόρφωση των τεσσάρων στοιχείων. Στο έργο του Τίμαιος προχωρά στην δημιουργία δύο τέλειων σχημάτων του ισόπλευρου τριγώνου και του
τετραγώνου. Από εκεί προχωρά στην κατασκευή
13

Βέικος Θ, Οι προσωκρατικοί, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
1998, σ. 165-176
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των τεσσάρων από τα πέντε κοσμικών στερεών
(του τετράεδρου, του οκτάεδρου, του εικοσάεδρου
και του κύβου). Για το πέμπτο ο Πλάτων στο προαναφερθέν έργο γράφει ότι "ο Θεός το χρησιμοποίησε για να κεντά τους αστερισμούς σε ολόκληρο τον
ουρανό.14
Στο ίδιο έργο συναντάμε την σύνδεση των
τεσσάρων στερεών με τα στοιχεία και συγκεκριμένα:
• Το τετράεδρο το θεωρεί ως το ελαφρύτερο
με τις πιο κοφτές γωνίες και το αντιστοιχεί
με το στοιχείο της Φωτιάς.
• Ο κύβος λόγω του σχήματός του θεωρεί
ότι εκφράζει την σταθερότητα και για τον
λόγω αυτό τον αντιστοιχεί με την Γη.
• Το οκτάεδρο το αντιστοιχεί με τον Αέρα. Ο
Πλάτωνας μας λέει ότι το σχήμα αυτό
'κρέμεται' από τις αντίθετες γωνίες με το
τετράγωνό του να βρίσκεται στο μέσο μεταξύ των γωνιών αυτών διαιρώντας το σχήμα
σε δύο ίσα μέρη, όπως κρέμεται μια σφαίρα
από τους πόλους της και δείχνει κίνηση.
• Τέλος το εικοσάεδρο το αντιστοιχεί με το
Νερό διότι θεωρεί ότι ο αριθμός των εδρών

14

Πλάτων, Τίμαιος, Πόλις, Αθήνα 1998, 55c
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του συμβολίζει την υγρασία η οποία είναι το
χαρακτηριστικό του Νερού.
Ο μαθητής του Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)
εκφράζει σημαντικές αντιρρήσεις. Πρώτα από όλα
δεν δέχεται την θεωρία του κόσμου των Ιδεών και
την μεταφυσική προσέγγισή της. Θεωρεί ότι ο Κόσμος είναι ο αισθητός Κόσμος και η προσέγγισή
του μπορεί να γίνει μόνο με την Λογική. Δεν δέχεται την σύνδεση του πέμπτου στερεού με τον Ουράνιο θόλο και τους αστερισμούς διότι θεωρεί ότι ο
ουρανός διαφέρει από τον γήινο κόσμο θεμελιακά.
Τα ουράνια σώματα παρατηρεί είναι φωτεινά, διαγράφουν κινήσεις ατέρμονες, παραμένουν άφθαρτα και αμετάβλητα. Κατά συνέπεια η σύστασή
τους είναι διαφορετική και το στοιχείο που κυριαρχεί είναι αυτό του Αιθέρα. Άρα αυτός είναι το πέμπτο στοιχείο και δεν τον συνδέει με την θεϊκότητα
του δωδεκάεδρου.
Βέβαια υπάρχουν δύο ακόμη θεωρίες που
αναφέρονται σε στοιχεία. Η πρώτη είναι του Αναξαγόρα (~500-428 π.Χ) και η δεύτερη των ατομικών
Λεύκιππου (5ος αι. π.Χ) και Δημόκριτου (~460 - 370
π.Χ) που είναι γνωστή ως ατομική θεωρία και η
οποία δέχεται ότι η Φύση αποτελείται από στοιχεία
που δεν είναι δυνατόν να διαιρεθούν και τα οποία
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αποκαλεί

άτομα.

Η

θεωρία αυτή θα μας
απασχολήσει και στην
συνέχεια.
Η διαμάχη των
απόψεων

των

φιλο-

σόφων αυτών και των
μαθητών τους ατόνηΔημόκριτος

σε

μερικούς

αιώνες

αργότερα με την επικράτηση του Χριστιανισμού, το
κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών και την κυριαρχία της μοναδικής αλήθειας που τα θεόπνευστα
κείμενα της Βίβλου πρότειναν. Με αυτό το πνεύμα
οι λόγιοι προσέγγιζαν την Δημιουργία. Την αλλαγή έφεραν οι Άραβες με την μετάφραση των αρχαίων κειμένων κυρίως του Αριστοτέλη.
Ο Αυγουστίνος (354 – 430) και ο Θωμάς ο
Ακινάτης (1225 – 1274) ήταν οι κύριοι εκπρόσωποι
της Δυτικής Χριστιανικής εκκλησίας που προσέγγισαν τα κείμενα του Αριστοτέλη και προσπάθησαν να τα προσαρμόσουν στις Χριστιανικές διδαχές. Η φιλοσοφική διαμάχη για την ορθότητα ή όχι
των κειμένων αυτών κράτησε δυο ή τρεις αιώνες
για να καταλήξει στην αρχή της 'διπλής αλήθειας'
και στις απαγορεύσεις που θέσπισε το Πανεπιστημίο του Παρισιού.
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Τον 17ο αιώνα νεοπλατωνικά ρεύματα άρχισαν να επικρατούν στην φιλοσοφική σκέψη και
απορρίπτεται η αυθεντία των Γραφών. Με βάση το
σύστημα του Νεύτωνα, ο Κόσμος είναι δυνατόν να
εκφραστεί με μαθηματικές σχέσεις, να μετρηθεί
και να οριστούν Νόμοι
που έχουν καθολική
ισχύ.
Ένας από τους
πρωτεργάτες της νέας
επιστήμης

ήταν

ο

Johannes Kepler (1571 1630). Σαν γνήσιος νεοπλατωνικός και πυθαγόρειος φιλόσοφος
δέχθηκε ότι υπάρχει
Johannes Kepler

σύνδεση των στοιχείων
με τα πέντε πλατωνικά

στερεά που πρότεινε ο Αθηναίος φιλόσοφος του
4ου π. Χ. αιώνα. Για αυτόν η Δημιουργία είναι μια
ολότητα και η Φύση περιγράφεται με μαθηματικές
σχέσεις.
Η σκέψη αυτή του Kepler εδραίωσε την
πλατωνική άποψη ότι το όλο ηλιακό σύστημα διέπεται από την ένωση ή την διάσπαση των τεσσάρων πρωταρχικών στοιχείων, που ο Εμπεδοκλής
είχε προτείνει. Τα συνέδεσε με τα πλατωνικά στε43
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ρεά και την θεώρηση ότι το θεϊκό δωδεκάεδρο, το
οποίο από πολλούς σχετιζόταν με τον αριστοτελικό αιθέρα, είναι το στοιχείο που κυριαρχεί στην
ουράνια σφαίρα.
Εκτός όμως από την επιστημονική προσέγγιση των τεσσάρων στοιχείων την ίδια περίοδο η
θεωρία αυτή διδάσκεται από τους Καβαλιστές και
τους Ροδόσταυρους και μέσω αυτών περνούν στην
τεκτονική πρακτική των επιγενόμενων βαθμών
τόσο στην Τάξη της
Ιεράς Βασιλικής Αψίδας όσο και στον βαθμό του Σκώτου Ιππότη
του Αγίου Ανδρέα15.
Η

επιστημονι-

κή επανάσταση του
17ου αιώνα όμως εισήγαγε στην επιστημονική πρακτική την πειραματική μέθοδο. Μια διαφορετική εικόνα του Κόσμου και των στοιχείων
που τον αποτελούν, χρησιμοποιώντας την πειραματική μέθοδο, παρουσιάζει ο συνεργάτης του
Νεύτωνα, ιδρυτής της Βασιλικής Εταιρίας Επιστημών του Λονδίνου και Τέκτονας ο Robert Boyle
(1627 – 1691).
15

Λάσκαρις Ν, Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθεροτεκτονικής, Σ.
Όμηρος, Αθήνα 1951, λήμμα στοιχεία.
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Βασική του επιδίωξη η ανατροπή της παραδοσιακής θεωρίας για την σύσταση της ύλης μέσω
των τεσσάρων στοιχείων. Στο έργο του Ο Σκεπτικός ή Αμφισβητίας Χημικός που εκδόθηκε το 1661
με την μορφή 'πλατωνικών διαλόγων', ανάμεσα
στον Ερμή τον Τρισμέγιστο και τον φιλόσοφο Καρνεάδη, συναντάμε μια πλήρη περιγραφή του νεώτερου ορισμού των στοιχείων ως "πρωταρχικά και
απλά ή τελείως άμεικτα σώματα"16.
Στο ίδιο έργο θεμελιώνει δύο βασικές αρχές
που διαψεύδουν την επικρατούσα αλχημική - νεοπλατωνική άποψη:
1. Τα τέσσερα στοιχεία δεν είναι στην
πραγματικότητα στοιχεία
2. Ο αριθμός των πραγματικών στοιχείων
είναι πολύ μεγαλύτερος
Η αρχές αυτές σε συνδυασμό με την απομόνωση του Οξυγόνου από τον Joseph Priestly (1733 1804) και την κατάρριψη της θεωρίας του φλόγιστου από τον Lavoisier (1743 - 1794) έθεσαν την θεωρία των τεσσάρων στοιχείων και την σύνδεσή
τους με τα Πλατωνικά στερεά στο επιστημονικό
περιθώριο για πάντα.

16

Π. Βαλλιάνος Η Επιστημονική Επανάσταση και η Φιλοσοφική
Θεωρία της Επιστήμης, ΕΑΠ 2008, σελ. 141.
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Ο Άγγλος τέκτονας John Dalton (1766 - 1844)
στο έργο του Ένα Νέο Σύστημα Χημικής Φιλοσοφίας
διατυπώνει την άποψη ότι:
“όλα τα σώματα αισθητού μεγέθους, υγρά ή στερεά, αποτελούνται από ένα τεράστιο αριθμό απειροελάχιστων

σωματι-

δίων ή ατόμων της ύλης
τα οποία συνδυάζονται
αναμεταξύ

τους

από

μια ελκτική δύναμη”17
αναδιατυπώνοντας έτσι
την

ατομική

θεωρία

των Λεύκιππου και Δημόκριτου που έχουμε

John Dalton

ήδη αναφέρει.
Το 1868 ο ρώσος χημικός Dmitri Mendeleev
(1834 - 1907) στηρίζεται σε μια παλαιότερη ιδέα των
John Newlands (1837 – 1898) και Julius Mayer (1830 –
1895) και κατατάσσει τα γνωστά μέχρι τότε στοιχεία σε ένα πίνακα τον γνωστό Περιοδικό Πίνακα
των Χημικών Στοιχείων. Σε αυτόν υπήρξε διόρθωση από τον Oswald Mosley (1896 – 1980) το 1913.
Οι απόψεις αυτές μας παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Κόσμο. Η Δημιουργία δεν είναι αποτέλεσμα της ένωσης ή της

17

ο. π. σελ. 144
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διάσπασης των τεσσάρων στοιχείων του Εμπεδοκλή αλλά των 144 γνωστών και αγνώστων στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα.
Ας περάσουμε τώρα στο άλλο παράδειγμα
που αναφέρεται στον μεγάκοσμο. Σήμερα όλοι
γνωρίζουμε ότι η Γη είναι ένας μικρός πλανήτης
που περιφέρεται γύρω από ένα άστρο, τον Ήλιο. Το
άστρο αυτό είναι ένα από τα πολλά άστρα και βρίσκεται στην άκρη ενός από τους πολλούς γαλαξίες
που υπάρχουν στον Σύμπαν. Υπάρχουν μάλιστα
απόψεις ότι το Σύμπαν
αυτό δεν είναι μοναδικό.
Η εικόνα αυτή δεν
ήταν πάντα αποδεκτή. Αν
και είχε διατυπωθεί από
τον Αρίσταρχο τον Σάμιο
τον 4ο αιώνα π. Χ. κυρίαρχη άποψη ήταν αυτή

Κλάβδιος Πτολεμαίος

του Αριστοτέλη όπως είχε
βελτιωθεί από τον Κλάβιο Πτολεμαίο (περίπου 90 168 μ.Χ). Σε αυτή η Γη ήταν ακίνητη, ίσως επίπεδη,
στο κέντρο του Σύμπαντος και περικλείονταν από
ουράνιες σφαίρες. Η άποψη αυτή μάλιστα ήταν
κυρίαρχη μέχρι και τον 15ο αιώνα.
Σημαντικό ρόλο στην επικράτησή της για
τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιξε η στάση της
47
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Χριστιανικής εκκλησίας. Κατά τον 4ο μ. Χ. αιώνα
οι θεολόγοι μελέτησαν το έργο του Κλαύδιου Πτολεμαίου στο οποίο περιέγραφε τον Κόσμο. Τότε αντελήφθησαν ότι το ευκλείδειο σύμπαν του ταίριαζε πολύ με την περιγραφή της Δημιουργίας που
αναφέρουν οι ιερές γραφές, και συγκεκριμένα η
Παλαιά Διαθήκη. Για τον λόγο αυτό το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου έγινε αποδεκτό και
από το χριστιανικό δόγμα.
Το σύστημα αυτό είχε την Γη στο κέντρο
μαζί με την ζώνη του Πυρός και του Αέρα. Στην
συνέχεια υπήρχαν οι τροχιές των επτά τότε γνωστών πλανητών, της Σελήνης, του Ερμή, της Αφροδίτης, του Ηλίου, του Άρη, του Δία και του Κρόνου.
Ακολουθούσαν οι τρεις ζώνες του ζωδιακού. Η
πρώτη ζώνη αντιστοιχούσε στον όγδοο ουρανό των
απλανών αστέρων. Η δεύτερη στον ένατο κρυστάλλινο ουρανό και η τρίτη στο δέκατο, τον ουρανό του “Πρώτου Κινούντος Ακίνητου”. Μετά από
τον ουρανό αυτό ήταν ο ουρανός στον οποίο κατοικούσε ο Θεός.
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Αναφορές σε ένα τέτοιο σύμπαν συναντάμε
συχνά στα τεκτονικά τυπικά. Για παράδειγμα στο
άνοιγμα των εργασιών στον 3ο βαθμό ο Σεβάσμιος
Διδάσκαλος επικαλείται τα “Επουράνια” ως βοηθούς στην ανεύρεση του απωλεσθέντος.18 Στην Τελετή Εισδοχής ο Σεβάσμιος Διδάσκαλος επικαλείται την ευλογία των Ουρανών για τις εργασίες της
στοάς19.
18
19

ΕΜΣΤΕ Τυπικό Αμίλης εκδ.2012, σελ.23
ΕΜΣΤΕ ο. π. σελ. 47.
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Ανάλογη επίκληση συναντάμε και στην Τελετή Διέλευσης.20 Τέλος στο κλείσιμο της στοάς
στον 1ο Βαθμό ο Ήλιος προχωρά προς την Δύση.21
Από το σύστημα αυτό προέρχεται και η έκφραση
“Επουράνια Μεγάλη Στοά”.
Δεν είναι μόνο αυτές οι αντιεπιστημονικές
απόψεις που συναντάμε στα τεκτονικά τυπικά. Οι
περισσότερες προέρχονται από την χριστιανική
θρησκεία και τον καθοριστικό ρόλο που έχει αυτή
στην Τεκτονική. Θεωρώ ότι το τεκτονικό τυπικό
πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Να περιλάβει σύγχρονα
παραδείγματα και αλληγορίες που να προβάλουν
εικόνες του σήμερα και όχι του χθες και μάλιστα
του πολύ μακρινού.
Σημαντικός είναι ο ρόλος των ερευνητικών
στοών στον εκσυγχρονισμό της Τεκτονικής. Είναι
καλό να κοιτάμε στο παρελθόν, αλλά είναι απαραίτητο να στρέψουμε το βλέμμα και στο μέλλον.
Ο εκσυγχρονισμός της Τεκτονικής πρέπει να περιλάβει και τα τυπικά της και την απαλλαγή τους δια
παντός από τις θρησκευτικές τους επιρροές.

20
21

ΕΜΣΤΕ ο. π. σελ. 95
ΕΜΣΤΕ ο. π. σελ.36.
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ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Ε

ίναι μεγάλο το ερώτημα για το ποια είναι η
πιο σημαντική στιγμή στις τεκτονικές εργασίες. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι είναι η

στιγμή που ο δόκιμος προσέρχεται “οικεία και ελευθέρα βουλήση” 22 για να καταστεί τέκτων. Για
κάποιους η ουσία της Τεκτονικής είναι οι διάφορες
τελετές. Άλλοι θα υποστηρίξουν ότι οι ομιλίες των
μελών της στοάς είναι, γιατί για κάθε Αδελφό είναι
μια ύψιστη στιγμή επειδή καταθέτει - διδάσκει τις
γνώσεις του στους Αδελφούς του. Τέλος για μερικούς Αδελφούς το δείπνο και η συζήτηση επί της
εργασίας που ακολουθούν τις εργασίες, στην ελληνική παράδοση είναι η κορωνίδα των τεκτονικών
εργασιών.

22

ΕΜΣΤΕ ο. π. σ. 45

51

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

Για μένα όμως ότι η σημαντική στιγμή των
εργασιών μας είναι αυτές οι ίδιες οι εργασίες μας.
Είναι σημαντική η στιγμή που ως νέος τέκτονας
ακολούθησα τον Διάκονο για να καταστώ κοινωνός των ‘μυστηρίων’ της Τεκτονικής. Και σε κάθε
νέα τελετή συμμετέχω έχοντας την αγωνία η τελετή να γίνει όσο το δυνατόν καλλίτερα για να την
ευχαριστηθεί ο υποψήφιος. Για τις εργασίες των
Αδελφών, τον δείπνο και την συζήτηση που ακολουθεί τι να πρωτοπώ. Σε αυτά κάθε Αδελφός καταθέτει όχι μια διδασκαλία αλλά ένα κομμάτι από
την ψυχή του. Ερχόμαστε για να ακούσουμε και όχι
για να μιλήσουμε. Δεκαπέντε με είκοσι λεπτά κρατά η εργασία κάθε Αδελφού και μετά για μια και
μισή ώρα ακούμε τους Αδελφούς μας να μιλούν.
Αλλά και κατά την διάρκεια της συζήτησης πέντε ή
έξι λεπτά μιλά ο καθένας και την υπόλοιπη ώρα
ακούει.
Οι εργασίες αυτές καθ' εαυτές είναι αυτό
που δίνει νόημα στην Τεκτονική. Εκεί δημιουργείται η σχέση κάθε ενός από μας με τους υπόλοιπους. Όσο η σχέση αυτή αυξάνει, με την κατάθεση
συναισθημάτων, παραμένουμε στην στοά. Μόλις
αυτό σταματήσει, σταματά και η σχέση και δεν
υπάρχει κανένα νόημα για την συμμετοχή σε αυτή.
Με αυτά κατά νου είναι νομίζω μια καλή
στιγμή να αναλογιστούμε όλοι μας τι είναι η Τε52
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κτονική για το καθένα μας και με βάση αυτό να
ορίσουμε την Τεκτονική στον 4ο αιώνα της, ‘επίσημης’ τουλάχιστον ύπαρξής της.
Αρχικά θα ήθελα να κάνω ένα σημαντικό
διαχωρισμό. Άλλο πράγμα είναι ο τεκτονισμός και
άλλο η Τεκτονική τέχνη. Ο τεκτονισμός είναι ο φορέας της Τεκτονικής και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την Τεκτονική που είναι μια τέχνη.
Μια τέχνη γνώσης και βελτίωσης του Εαυτού. Θα
μου πείτε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές γνώσης
του Εαυτού. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Μια από αυτές είναι και η Τεκτονική και αυτή έχουμε επιλέξει
σήμερα. Αύριο ίσως όχι. Η Τεκτονική είναι το εργαλείο. Δεν είναι ο σκοπός. Ας δούμε λοιπόν ποια
είναι τα χαρακτηριστικά του τεκτονισμού και ποια
της Τεκτονικής.
1.

Ο τεκτονισμός, σύμφωνα με τα τυπικά μας,

είναι θεσμός.23 Αυτό σημαίνει ότι έχει εδραιωμένα
πιστεύω και αρχές. Βέβαια πρέπει να πω ότι στα
αντίστοιχα αγγλικά τυπικά της Αμίλης δεν υπάρχει η λέξη θεσμός. Ίσως κάποιοι τον ήθελαν θεσμό
και το πρόσθεσαν.
Η Τεκτονική είναι τέχνη. Είναι ένα σύστημα ηθικής. Ιδιόμορφο μεν αλλά σύστημα ηθικής. Χρησι-

23

ΕΜΣΤΕ ο. π. σ. 82
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μοποιεί την αλληγορία και το σύμβολο για να δείξει την μέθοδο γνώσης και βελτίωσης του Εαυτού.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει παγιωμένες θέσεις και
ηθικές αρχές. Η ηθική αλλάζει κατά περιόδους και
η Τεκτονική, λόγω αυτής της αλλαγής, είναι πάντα
επίκαιρη.
2.

Ο τεκτονισμός έχει σύνταγμα, κανόνες και

οροθέσια. Τα κείμενα αυτά υπάρχουν για να είναι
εργαλεία διοίκησης και προόδου των ταγμάτων και
των οργανώσεων. Αποτελούν τις αρχές που η οργάνωση έχει θέσει ώστε τα μέλη της να διέπονται
από τις αρχές αυτές και να τις υπακούουν. Δεν έχουν μάλιστα το δικαίωμα να τις αλλάξουν.24 Είναι
και παραμένουν θέσφατα.
Η Τεκτονική δεν έχει κανόνες. Έχει προτροπές τις
οποίες προτείνει στους εργάτες της Τέχνης για να
τις ακολουθήσουν στην εργασία της λάξευσης του
λίθου. Οι εργάτες όμως της Τέχνης δεν υποχρεούνται να τις ακολουθήσουν. Ούτε η ιδιότητά τους
εξαρτάται από την πιστή ή όχι τήρησή τους. Είναι
ελεύθεροι να κάνουν ότι θεωρούν σωστό και είναι
αποδεκτοί μόνο και μόνο επειδή είναι εργάτες της
Τέχνης.

24

ΕΜΣΤΕ, “Περίληψις των Αρχαίων καθηκόντων και κανονισμών” στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014.
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3.

Ο τεκτονισμός έχει Μεγάλο Διδάσκαλο και

Μεγάλους Αξιωματικούς. Έχει διοικητικά όργανα
και ελεγκτικά όργανα για την τήρηση των διαταγμάτων και των εντολών. Ο Μεγάλος Διδάσκαλος
έχει εξουσίες μεγάλες και οι Μεγάλοι Αξιωματικοί
λειτουργούν, σε πολλές των περιπτώσεων, σαν το
μάτι και το αυτί του Μεγάλου Διδασκάλου. Δεν
σημαίνει ότι ο Μεγάλος Διδάσκαλος και οι Αξιωματικοί του είναι πνευματικά και ιδιαίτερα δραστήρια μέλη της αδελφότητας που ενδιαφέρονται
για το τάγμα και τον τεκτονισμό. Αντίθετα πολλοί
από αυτούς ενδιαφέρονται για την προσωπική
προβολή τους παρά για την προβολή του θεσμού.
Η Τεκτονική δεν έχει αξιώματα. Είναι ένωση προσώπων που ζητούν μέσω της τεκτονικής Τέχνης να
βελτιώσουν τον Εαυτό τους. Λίγοι σύντροφοι που
συνδέονται με σχέσεις μέσω της τακτικής συναναστροφής τους. Η υπηρεσία που μπορείς να προσφέρεις την προσφέρεις χωρίς να ζητάς να επιβραβευθείς για αυτήν αλλά γιατί πιστεύεις στην Τέχνη. Η υπηρεσία αυτή είναι και προς τον Αδελφό,
συμβάλλοντας στην δική του λείανση του λίθου με
την συμβουλή και όχι με την προσταγή. Αγωνιάς
μαζί με τους Αδελφούς στην δική σου και ταυτόχρονα στην κοινή προσπάθεια, για την καλυτέρευση του Εαυτού. Είμαστε όλοι εργάτες της Τέχνης
και κανείς από μας δεν μπορεί να πει με βεβαιότη55
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τα ότι η δική του μέθοδος είναι η καλλίτερη για όλους. Συμμετέχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και συναισθήματα και τίποτε περισσότερο.
4.

Ο τεκτονισμός έχει δημόσιες σχέσεις. Έχει

κανόνες για αναγνώριση μιας άλλης Μεγάλης
Στοάς. Έχει αρχές με βάση τις οποίες μια Μεγάλη
Στοά θεωρεί κάποια άλλη κανονική και κάποια όχι. Θεωρεί ότι οι κανόνες και οι αρχές αυτές πρέπει
να τηρούνται από όλους. Για κάθε Μεγάλη Στοά
όμως η τήρηση των κανόνων και των αρχών έχει
άμεση σχέση με τα δικά της συμφέροντα. Ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται όπως συμφέρει σε
αυτή και όχι με ενιαίο τρόπο. Τα παραδείγματα
πολλά. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτό.
Η τεκτονική Τέχνη δεν έχει τέτοιου είδους κανόνες.
Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων που
λαξεύουν τον λίθο τους. Δεν την ενδιαφέρει αν είναι άνδρας ή γυναίκα, λευκός ή έγχρωμος, χριστιανός ή βουδιστής, ένθεος ή άθεος. Αυτό που την
ενδιαφέρει είναι η ειλικρινής προσπάθεια για βελτίωση του Εαυτού με την χρήση της τεκτονικής Τέχνης. Αυτό και μόνο αυτό.
5.

Ο τεκτονισμός για να σε κάνει δεκτό απαι-

τεί από σένα διάφορα χαρακτηριστικά. Στην
ΕΜΣΤΕ ζητά να πιστεύεις στον Θεό και την αλή56
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θεια που έχει αποκαλύψει στους ανθρώπους. Σε
άλλα συστήματα ζητά επιπλέον και την πίστη
στην αθανασία της ψυχής. Κάποια άλλα να είσαι
χριστιανός, ενώ άλλα ζητούν απλά την τήρηση των
νόμων και των κανονισμών τους. Στα περισσότερα
σου ζητούν να δόσεις όρκους πίστης στην Βίβλο
του Ιερού Νόμου. Σε κάποια συστήματα αυτό έχει
συμβολικό χαρακτήρα. Σε άλλα ουσιαστικό.
Στην Τεκτονική γίνεσαι δεκτός επειδή είσαι ενδεής
σε κατάσταση σκότους και ζητάς το Φως. Επειδή
είσαι καλής μαρτυρίας. Δεν σου ζητά να δεχθείς
κάτι που να είναι ενάντια στις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις σου. Το μόνο που σου ζητά
είναι η εχεμύθεια για αυτά που ο Αδελφός σου θα
σου εμπιστευτεί κατά την διάρκεια των εργασιών.
Για αυτή την εχεμύθεια και μόνο δεσμεύεσαι.
6.

Στον τεκτονισμό για να είσαι μέλος πρέπει

απλά και μόνο να συμμετέχεις οικονομικά. Είσαι
μέλος τεκτονικής στοάς απλά και μόνο επειδή έχεις πληρώσει την συνδρομή σου. Η συμμετοχή
σου είναι επιθυμητή αλλά όχι αναγκαία.
Τεκτονική χωρίς ενεργή συμμετοχή δεν νοείται.
Τεκτονική επειδή απλά και μόνο πληρώνεις την
συνδρομή σου δεν είναι δυνατή. Πρέπει να είσαι
εκεί στην συνεδρία, ψυχή τε και σώματι, να συμμετέχεις, να χαίρεσαι, να αγωνιάς για τα δρώμενα
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και την ύπαρξη της στοάς σου. Η Τεκτονική είναι
Σχέση. Σχέση εξ' αποστάσεως δεν νοείται.
7.

Ο Τεκτονισμός έχει τυπικά και παραδόσεις.

Τα τυπικά και οι παραδόσεις του χάνονται στο βάθος του χρόνου και έχουν άμεση σχέση με τις παραδόσεις και την ιστορία των χωρών που ο τεκτονισμός, σύμφωνα με την παράδοση, έχει αναπτυχθεί και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον
κόσμο. Αλλά και σε χώρες που εισήχθη στην συνέχεια, όπως η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες ή οι
ΗΠΑ, απέκτησε τοπικά χαρακτηριστικά.
Στη Τεκτονική υπάρχει αυτή η παράδοση και τα
τυπικά που έχουν θεσμοθετηθεί. Και τα δύο όμως
δεν είναι απαράβατοι κανόνες. Εξελίσσονται όπως
εξελίσσεται και η κοινωνία. Ακολουθούν τις σύγχρονες πηγές γνώσης που είναι η επιστήμη και η
τεχνολογία και προσαρμόζονται στον σύγχρονο
τρόπο ζωής. Στην ιστορία της Τεκτονικής, όπως θα
δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, πολλές φορές τα τυπικά έχουν αλλάξει. Για την Τεκτονική πιο μεγάλη
αξία έχει η λάξευση του λίθου. Για αυτή μπορεί να
χρησιμοποιήσει ο εργάτης της τέχνης λέιζερ και
όχι κατ' ανάγκη μόνο την σμίλη και την σφύρα. Το
αποτέλεσμα έχει σημασία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα
που ο θεσμός αυτός είναι εισαγόμενος και μακριά
από τις παραδόσεις, η ενσωμάτωσή του στην ελλη58
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νική πραγματικότητα είναι απαραίτητη χωρίς όμως να χαθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του, δηλαδή η βελτίωση του Εαυτού και τα σημεία.
8.

Ο τεκτονισμός δεν ασχολείται με την πολι-

τική. Αυτός είναι ίσως ο μεγαλύτερος μύθος γύρω
από τον τεκτονισμό. Ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι
συνέβαλε στην Γαλλική Επανάσταση και τον Διαφωτισμό. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν μια από τις
μεγαλύτερες πολιτικές επαναστάσεις στην ιστορία.
Δημιούργησε και εγκατέστησε στην εξουσία την
αστική τάξη και ο Διαφωτισμός ήταν αυτός που
δημιούργησε και ανέπτυξε το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε παιδιά των κινημάτων αυτών και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ένδυμα της αστικής τάξης φέρουμε στις εργασίες μας.
Το μαύρο κουστούμι. Πολιτική που είχε σχέση με
την πολιτική της αποικιοκρατίας και την φιλοσοφική σχολή του φιλελευθερισμού ασκήθηκε στις
αποικίες μέσω των τεκτονικών στοών. Πολιτική
ρατσισμού ασκείται ακόμη και σήμερα στις ΗΠΑ
με την ύπαρξη των mainsteam και των princehall
στοών. Πολιτική διακρίσεων ασκείται από πολλές
στοές με τον αποκλεισμό των γυναικών και των
ομοφυλόφιλων. Εκτός όμως από αυτό δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι μέσω των τεκτονικών στοών ασκή-
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θηκε στο παρελθόν και ασκείται ακόμη και σήμερα
πολιτική κρατών25.
Η Τεκτονική δεν ντρέπεται να ισχυριστεί ότι ο τέκτων είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας στην οποία
ζει. Ο εργάτης της Τέχνης νοιάζεται για τον τόπο
του. Συμμετέχει ενεργά στα κοινά και δεν διστάζει
να εκφράσει την γνώμη του και να παλέψει για αυτή. Ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπο και τα ζητήματα που τον απασχολούν. Ενδιαφέρεται για το
περιβάλλον, την εκπαίδευση, την υγεία και τον
πολιτισμό της χώρας του. Προσπαθεί να είναι έντιμος και δίκαιος στις σχέσεις του με τους άλλους,
είτε είναι κράτη είτε είναι άτομα, αποδίδοντας το
δίκαιο και την αξιοπρέπεια στους συνανθρώπους
του, ακόμη και αν αυτό είναι σε βάρος των δικών
του συμφερόντων. Επιδιώκει την ευτυχία και την
ωφέλειά τους.
9.

Ο τεκτονισμός δεν ασχολείται με την θρη-

σκεία. Άλλο ένα μεγάλο ψέμα. Ζητά την υποταγή
στην θεία βούληση και αυτό δεν είναι θρησκεία;
Ισχυρίζεται ότι αναζητά την αλήθεια και δέχεται
τις ιερές γραφές που είναι γεμάτες από επιστημονικές ανακρίβειες και ηθικές προτροπές, κάθε άλ25

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό έχει το βιβλίο Η γεωπολιτική του ελευθεροτεκτονισμού του Francois Thual, εκδ.
προσκήνιο, Αθήνα 2000
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λο ανθρωπιστικές και αυτό δεν είναι θρησκεία; Είναι αντίθετα τόσο πολύ συνδεδεμένος με την θρησκεία που έχει μεταφέρει στις παραδόσεις και στα
τυπικά του στοιχεία και απόψεις που ίσχυαν πολύ
πριν την επιστημονική επανάσταση χάριν της χριστιανικής πίστης. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι
στα τυπικά του δεν θα συναντήσουμε στοιχεία από
καμιά άλλη θρησκεία, εκτός της Χριστιανικής, όσο
και αν ψάξουμε.
Η Τεκτονική δεν ενδιαφέρεται για τα θρησκευτικά
πιστεύω του εργάτη της Τέχνης. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να έχει ανοικτό πνεύμα και να αναζητά την Αλήθεια. Να χρησιμοποιεί τον Ορθό Λόγο και την Επιστήμη ως εργαλεία προσέγγισής της
Αλήθειας και να δίνει χώρο στην φαντασία και την
ενόραση για την εκπόνηση νέων θεωριών, τις οποίες όμως οφείλει να τις θέτει στην βάσανο της
Επιστήμης. Σέβεται την διαφορετική άποψη και
θεωρεί ότι, αν υπάρχει κάποια αλήθεια αυτή μπορεί και πρέπει να γίνει κτήμα όλης της ανθρωπότητας και όχι μόνο μιας μικρής μερίδας ανθρώπων.
10.

Ο τεκτονισμός έχει ανάγκη από οπαδούς.

Ως -ισμός του είναι απαραίτητοι για τη επιβίωσή
του. Είναι αυτοί που ακολουθούν πιστά, τυφλά θα
έλεγα, αυτά που ο ίδιος πρεσβεύει και που σε συντομία αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσο όμως θα
υπάρχει -ισμός και οπαδοί του τόσο η πνευματική
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αυτή κίνηση θα φθίνει και θα αποτελείται από τεκτονιστές, οι οποίοι θα κάνουν κινήσεις, όπως το
τεκτονικό πυρ, που δεν ξέρουν γιατί το κάνουν και
τι σημαίνει και θα αναμασούν αρχές νεκρές, όπως
ο αποκλεισμός των γυναικών, ανάγοντάς τες σε
κάποια παράδοση που δεν ξέρουμε καν αν υπήρξε.
Αντίθετα η Τεκτονική δεν έχει ανάγκη από οπαδούς. Δεν τους χρειάζεται. Το αν καθένας από μας
θα λειάνει ή όχι τον λίθο του δεν την απασχολεί.
Είναι δική μας ανάγκη όχι δική της. Η Τέχνη θα
υπάρχει ακόμη και αν κανείς δεν την ασκεί. Θα είναι μια νεκρή ίσως τέχνη αλλά θα υπάρχει και σε
κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ξανά. Είναι όπως το
επάγγελμα του υποδηματοποιού που πριν μερικά
χρόνια είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Αρκούσε όμως μια
οικονομική κρίση για να εμφανιστεί ξανά σαν να
μην χάθηκε ποτέ.
11.

Τέλος οι σχέσεις που οικοδομούνται στον

τεκτονισμό είναι σχέσης εξάρτησης, συνδιαλλαγής, υπακοής ή επιβολής ανάλογα με την θέση
στην ιεραρχία, την κοινωνική συνύπαρξη και του
ενδιαφέροντος. Οι σχέσεις δεν διατηρούνται παρά
μόνο όσο υπάρχει λόγος για να υπάρχουν.
Στην Τεκτονική οι σχέσεις είναι ουσιαστικές. Οι
εργάτες της Τέχνης ενδιαφέρονται για τον Αδελφό
τους γιατί τον θεωρούν πραγματικό Αδελφό. Τους
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ενώνει η κοινή προσπάθεια και ο κοινός στόχος. Σε
κάθε συνάντησή μοιράζονται αισθήματα και συναισθήματα. Νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και
δεν τον ξεχνούνε μόλις κλείσει η πόρτα της στοάς.
Υπάρχει όμως κάτι κοινό ανάμεσα στον τεκτονισμό και την τεκτονική Τέχνη. Αυτό το κοινό
σημείο είναι η αγαθοεργία. Αυτός είναι ο κοινός
τόπος των τεκτονικών δράσεων σε όλο τον κόσμο.
Αν για κάτι πρέπει να υπερηφανεύονται τα μέλη
των τεκτονικών στοών είναι για την δραστηριότητά
τους αυτή. Πράγματι είτε είμαστε στις ΗΠΑ, είτε
στις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου, είτε στην Ευρώπη η αγαθοεργία είναι το κοινό σημείο όλων
των τεκτονικών εργασιών ανεξάρτητα από τον τεκτονικό τύπο που λειτουργεί η στοά. Η αγαθοεργία
ενώνει την τεκτονική με τον τεκτονισμό.
Θεωρώ ότι η Τεκτονική είναι μια στάση
ζωής, μια φιλοσοφία. Κάθε άνθρωπος έχει την δική
του φιλοσοφία ζωής. Η υιοθέτηση κάποιας φιλοσοφικής σκοπιάς πηγάζει άμεσα από το τι χαρακτήρας είναι ο καθένας. Για τον Fichte26 υπάρχουν
δύο κατηγορίες ανθρώπων. Στην πρώτη ανήκουν

26

Johann Gottlieb Fichte, 1762 – 1814. Γερμανός φιλόσοφος και
ιδρυτική μορφή του φιλοσοφικού γερμανικού ιδεαλισμού. Θεωρείται ο φιλόσοφος που γεφύρωσε τις ιδέες του Kant, από τον
οποίον εμπνεύστηκε και του Γερμανού ιδεαλιστή Hegel.
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αυτοί που φλέγονται από το πάθος της ελευθερίας
και του μετασχηματισμού του κόσμου με σκοπό
την κατάκτηση της επιστημονικής αλήθειας και
την δημιουργία θεσμών που να προάγουν την ελευθερία του ανθρώπου. Στην δεύτερη ανήκουν
αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους άβουλο εξάρτημα μιας φυσικής ή υπερφυσικής δύναμης για να
αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες στην διαδικασία προόδου της ανθρωπότητας.
Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε τέκτονες και
όχι τεκτονιστές. Θέλω να πιστεύω ότι απασχολεί
τον καθένα μας πολύ περισσότερο ο λίθος του παρά τα αξιώματα και οι νεκρές αρχές που κάποιοι
άλλοι κάποτε, ίσως σωστά τότε, έθεσαν. Πιστεύω
ότι η Αλήθεια δεν βρίσκεται γραμμένη σε κάποιο
θεόπνευστο βιβλίο αλλά στην Φύση και ζητά από
μας να την ανακαλύψουμε. Πιστεύω ότι όλοι εσείς
που διαβάζετε αυτό το βιβλίο και έχετε τις ίδιες με
μένα ανησυχίες, είστε εργάτες της Τέχνης και ενδιαφέρεστε για την Τέχνη μας και για το μέλλον
της και όχι για τον τεκτονισμό. Βλέπετε ο τεκτονισμός έχει ανάγκη την Τεκτονική για να υπάρχει. Η
Τεκτονική δεν έχει ανάγκη τον τεκτονισμό. Υπάρχει όπως αναφέραμε από μόνη της.
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ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
ΚΑΙ Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τ

ο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει την
προέλευση και την χρονική στιγμή ίδρυσης
της πρώτης τεκτονικής στοάς. Δεν ξέρουμε

ούτε τον τόπο που αυτή ιδρύθηκε. Αν και οι απαντήσεις στα αντίστοιχα ερωτήματα θεωρούνται,
από όλους τους ερευνητές, πολύ σημαντικά στοιχεία για την ίδια την ύπαρξη και εξέλιξη του τεκτονισμού, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα οριστικές
και τεκμηριωμένες απόψεις.
Σήμερα οι διάφορες απόψεις που έχουν
προταθεί για το θέμα συγκεντρώνονται σε τέσσερις σχολές μελέτης της προέλευσης του Τεκτονισμού. Αυτές σύμφωνα με τον μακαρίτη Αδ. Λευτέρη Δασκαλάκη27 είναι οι ακόλουθες:
27

Πρώην Μεγάλος Διδάσκαλος της ΕΜΣΤΕ και για χρόνια Μέγας Ηγεμών του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της
Ελλάδος.
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1. Η αυθεντική σχολή η οποία στηρίζεται
στα επίσημα κείμενα και θεωρεί ότι δεν υπήρχε
τεκτονισμός πριν από το 1717. Είναι όμως κοινά
αποδεκτό ότι το έτος αυτό δεν είναι ορόσημο γένεσης της Τεκτονικής αλλά έτος ίδρυσης της πρώτης
Μεγάλης Στοάς.
2. Η Ανθρωπολογική σχολή η οποία αναφέρεται στις μελέτες και τα πορίσματα της Ανθρωπολογίας που σχετίζονται με τα θρησκευτικά έθιμα και τις μυσταγωγίες διαφόρων λαών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με βάση τα στοιχεία
αυτά δέχεται ότι η Τεκτονική έχει κληρονομήσει
μια αρχαία παράδοση που έχει τις ρίζες της στα
μυστήρια των αρχαίων θρησκειών.
3. Η Μυστικιστική σχολή που θεωρεί ότι η
Τεκτονική παρέχει το μέσο για την θέωση του Ανθρώπου μέσα από πρακτικές ανάλογες των αρχαίων μυστηρίων. Με αυτή την βάση εξετάζει την
ηθική και φιλοσοφική ερμηνεία των συμβόλων και
των τυπικών.
4. Η Αποκρυφιστική σχολή που πρεσβεύει
ότι στα τεκτονικά τυπικά και στις τελετές υπάρχει
ουσιαστική δράση η οποία προκαλεί πραγματικές
ψυχικές δυνάμεις που εκδηλώνονται στα πνευματικά πεδία.28
28

Δασκαλάκης Ε. Οι Ρίζες του Τεκτονισμού, ομιλία Φεβρουάριος 2003
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Σε αυτές τις σχολές ο Αδ. Δασκαλάκης προσθέτει και αυτή του Αδ. Ανδρέα Παναγόπουλου,
καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας,
σύμφωνα με την οποία η Τεκτονική έχει τις ρίζες
της στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη. Τον διαχωρισμό
αυτόν δεν είμαι σίγουρος ότι τον ασπάζονται οι
μελετητές των άλλων χωρών.
Κοινός τόπος όλων αυτών των σχολών μελέτης, αλλά και κατά παράδοση, είναι ότι διαχρονικός φορέας της τεκτονικής τέχνης ήταν οι συντεχνίες των οικοδόμων. Με βάση αυτή την αρχή όλες
οι σχολές σκέψεις ξεκινούν από διαφορετικά χρονικά σημεία θεωρώντας, αυθαίρετα, ότι την Τεκτονική μπορούμε να την συναντήσουμε στην Αρχαία
Αίγυπτο, στους Πρωτόπλαστους, στον Πύργο της
Βαβέλ, στους Διονυσιακούς τεχνίτες και άλλα νεώτερα σχήματα όπως αυτά των ‘κολεγίων των τεχνιτών’, τους Κονιάτες, την Συντεχνία των Κομμακικών Διδασκάλων κ. ά.. Ας δούμε όμως τον ρόλο
των συντεχνιών γενικά και των οικοδομικών συντεχνιών ειδικότερα την περίοδο πριν και μετά την
δημιουργία της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου, το
1717 και ας εξετάσουμε την δυνατότητα αυτές να
αποτελούν τον φορέα της σύγχρονης Τεκτονικής.
Με τον όρο συντεχνία εννοούμε μια ένωση
ατόμων που έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν συλλογικά ορισμένες πλευρές της κοινής τους δράσης.
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Σύμφωνα με τον David Nicolas τα μέλη δεσμεύονταν με όρκο να παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και
να συμμορφώνονται με τους κανόνες της. Δεν είχαν όλες οι συντεχνίες επαγγελματικό χαρακτήρα.
Οι παλαιότερες συντεχνίες ήταν φιλανθρωπικές αδελφότητες με σκοπό την λατρεία ενός
προστάτη αγίου ή της Παναγίας. Διοργάνωναν
γιορτές στις οποίες οι παρευρισκόμενοι γίνονταν
κοινωνοί των μυστηρίων της συντεχνίας μέσω της
μέθης.29
Κατά την διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων ανέβαζαν κάθε είδους παραστάσεις. Ανάμεσά τους και τα ‘αγιογραφικά δράματα’. Αυτά
ήταν θεατρικά έργα εμπνεόμενα από τους βίους
των αγίων ή από γεγονότα της Βίβλου. Πολλά από
αυτά είχαν αλληγορικά στοιχεία και συμβολισμούς
και ηθικοπλαστικό περιεχόμενο. 30
Στις γιορτές αυτές παρευρίσκονταν όσοι
κατείχαν τα μυστικά της αδελφότητας και είχαν
σκοπό να βοηθήσουν τα άπορα μέλη τους, τις χήρες και τα ορφανά των μελών. Τον 12ο αιώνα και
ίσως και νωρίτερα σε ορισμένες πόλεις ιδρύθηκαν
συντεχνίες τεχνιτών. Τεκμήρια όμως για την ύ-

29

Nicholas D, Η Εξέλιξη του Μεσαιωνικού Κόσμου, MIET, Αθήνα, σ. 444.
30 Merry Ε & Wiesner H. Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789 εκδ.
Ξιφαράς, Αθήνα 2008, σελ 155
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παρξη και την οργάνωσή τους υπάρχουν μετά τον
13ο αιώνα.31
Από την στιγμή που τα συμβούλια των πόλεων πήραν την πλήρη εξουσία σε αυτές, τα περισσότερα μετά τον 13ο αιώνα, ελέγχονταν από τις
συντεχνίες. Στην Ιταλία μάλιστα οι δημοτικές αρχές στηρίζονταν κατά βάση στις συντεχνίες. Υπήρχαν όμως και συντεχνίες που τα μέλη τους δεν ήταν χειρώνακτες. Ανάλογα με την ταξική προέλευση των μελών τους οι συντεχνίες χωρίζονταν
σε ‘μεγάλες’ ‘μεσαίες’ και ‘κατώτερες’. Στην Φλωρεντία π. χ. υπήρχαν επτά ‘μεγάλες’ συντεχνίες
μια από τις οποίες ήταν αυτή των συμβολαιογράφων και των δικαστών, ενώ το 1293 έχουν καταγραφεί 5 ‘μεσαίες’ και 9 ‘κατώτερες’.32 Εξαίρεση
αποτέλεσε η Αγγλία στην οποία οι συντεχνίες ποτέ
δεν απέκτησαν πολιτική ισχύ.33
Εκτός όμως από την κοινωνική διάκριση
υπήρχαν και εσωτερικές διακρίσεις μεταξύ των μελών της ίδιας επαγγελματικής συντεχνίας σε μάστορες, κάλφες και μαθητευόμενους. Οι μαθητευόμενοι ήταν νεαρά αγόρια που εκτελούσαν στο
κατάστημα του μάστορα εργασίες οι οποίες δεν
31

Nicholas D, ο.π σ..444 - 445
Nicholas, ο.π.
33 Διαλέτη Α. “Η Μετάβαση από τον Μεσαίωνα στην Νεότερη
Εποχή στην Ευρώπη” στο Θέματα οικονομικής και κοινωνικής
ιστορίας της Ευρώπης, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 2008, σελ 49
32
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απαιτούσαν ειδίκευση. Ο χρόνος της μαθητείας
διέφερε από πόλη σε πόλη και από ειδικότητα σε
ειδικότητα.34
Με το τέλος της μαθητείας ο μαθητευόμενος εργάζονταν ως μισθωτός τεχνίτης. Προσλαμβάνονταν από τον μάστορα, αν υπήρχε ανάγκη, σε
εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Αν συγκέντρωνε το
απαραίτητο ποσό για την αγορά των εργαλείων ή
την απόκτηση της κατάλληλης στέγης, μπορούσε
να γίνει μάστορας κάποια στιγμή, αλλά μετά τον
13ο αιώνα αυτό ήταν σπάνιο.35
Τον αιώνα αυτόν, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, οι τεχνίτες προσπάθησαν να
δημιουργήσουν δικές τους συντεχνίες και να εκπροσωπούνται στις διοικήσεις των πόλεων. Στην
προσπάθειά τους αυτή συνάντησαν την άρνηση
των αναγνωρισμένων συντεχνιών των μαστόρων,
άρνηση που έφτασε πολλές φορές σε αιματηρή σύγκρουση.36 Συντεχνίες τεχνιτών εμφανίζονται για
πρώτη φορά τον 15ο αιώνα σε ορισμένες πόλεις.37
Ο μάστορας ήταν μέλος της συντεχνίας με
πλήρη δικαιώματα. Είχε δικαίωμα να έχει δικό του
κατάστημα, να προσλαμβάνει τεχνίτες και να δι-

34

Nicholas D, ο.π.:446
Nicholas D, ο.π.
36 Nicholas D, ο.π σ 573
37 Nicholas D, ο.π. σ 580
35
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δάσκει μαθητευόμενους. Στην αρχή της σταδιοδρομίας του και για να γίνει δεκτός ως πλήρες μέλος έπρεπε να παρουσιάσει στους παλαιότερους
μάστορες της συντεχνίας το ‘αριστούργημά’ του.
Στις περισσότερες συντεχνίες οι γιοι των μαστόρων
γίνονταν δεκτοί σε αυτή χωρίς κατ’ ανάγκη να επιδεικνύουν το ‘αριστούργημα’ τους.38 Τον 15ο αιώνα
πάντως η ιδιότητα του μάστορα ήταν κοινωνική
διάκριση και σήμαινε ότι ήταν ευκατάστατος και
έτοιμος για δημόσια αξιώματα.39
Ανάλογοι εσωτερικοί διαχωρισμοί υπήρχαν
και στην επαγγελματική – εμπορική τάξη. Ο διαχωρισμός ήταν ανάλογος με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Έτσι υπήρχαν ενώσεις μεγαλοεμπόρων και μικροεμπόρων. Οι πρώτοι οργανώνονταν σε συντεχνίες γνωστές ως ‘εταιρικό σώμα εμπόρων’ και οι δεύτεροι σε ‘επαγγελματικές
κοινότητες’. Τον 17ο αιώνα οι χρυσοχόοι της Ισπανίας διακήρυξαν ότι δεν είναι τεχνίτες και τον επόμενο αιώνα αναγνωρίστηκαν ως κάτοχοι αριστοκρατικού τίτλου.40
Οι διοικήσεις των πόλεων στην μεσαιωνική
Ευρώπη ασκούσαν αυστηρό έλεγχο στις επαγγελματικές δραστηριότητες ώστε να υπάρχει προστα38

Nicholas D, ο.π. σ. 446
Nicholas D, ο.π. σ. 580
40 Merry Ε & Wiesner Η. ο. π. σ. 187
39
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σία της φήμης και της ποιότητας των προϊόντων.
Σε συνεργασία με τις συντεχνίες όριζαν τα ημερομίσθια, τα ωράρια, τους όρους εργασίας και την
ποιότητα των προϊόντων την οποία επικύρωναν με
την σφράγισή τους.41
Στα μέσα του 14ου αιώνα οι πόλεις διοικούνταν από τις συντεχνίες. Για τον λόγο αυτό τα μέλη της παλαιάς αριστοκρατίας και οι προύχοντες
που ήθελαν να συμμετάσχουν στον δημόσιο βίο
έπρεπε να εγγραφούν σε κάποια συντεχνία που
είχε μια ή περισσότερες έδρες στο συμβούλιο της
πόλης.42
Η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική και η δραστηριότητά της ήταν τόσο στο σπίτι, με την οικοτεχνία,
όσο και στην βιομηχανία, κυρίως στην ύφανση. Δεν
είχαν πάντα το δικαίωμα συμμετοχής σε συντεχνίες και για τον λόγο αυτό το επαγγελματικό κύρος
τους ήταν περιορισμένο. Σε ορισμένες όμως χώρες
της Βόρειας Ευρώπης γίνονταν δεκτές σε συντεχνίες ως μαθητευόμενες. 43 Υπήρχαν όμως και αμιγείς
γυναικείες συντεχνίες όπως για παράδειγμα αυτές
των μεταξουργών στο Παρίσι τον 13ο αιώνα ή των

41

Nicholas D, ο.π. σ. 446-447
Nicholas D, ο.π σ 585
43 Kamen H, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002 σ. 293-294
42
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συσκευαστριών στο Σαουθάμπτον στις αρχές του
16ου αιώνα.44
Παρ’ όλο που οι γυναίκες, οι κόρες και οι
υπηρέτριες των μαστόρων εργάζονταν στο εργαστήριά τους, γενικά δεν εκπαιδεύονταν και αν μαθήτευαν δεν είχαν την δυνατότητα παρέμβασης
και εξέλιξης στην συντεχνία. Η χήρα όμως ενός
μάστορα μπορούσε να συνεχίσει την λειτουργία
του εργαστηρίου ή της επιχείρησης για κάποιο διάστημα. Αυτό την καθιστούσε περιζήτητη νύφη για
κάποιον τεχνίτη που ήθελε να γίνει μάστορας.45
Λόγω των ηθών της εποχής, οι συντεχνίες απαιτούσαν ο μάστορας να είναι έγγαμος κάτι που ήταν απαραίτητο και για την συμμετοχή κάποιου
στα συμβούλια των πόλεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.46
Οι ευκαιρίες για να αποκτήσουν πλούτο και
δικαίωμα εργασίας ήταν περιορισμένες για τους
μισθωτούς τεχνίτες και έτσι εστίαζαν σε αυτό που
ονομάζονταν ‘συμβολικό κεφάλαιο’ της τιμής και
των δεξιοτήτων και τιμωρούσαν αυστηρά αυτούς
που ατίμαζαν την συντεχνία. Η έννοια της τιμής
όμως ήταν διαφορετική στους μισθωτούς τεχνίτες
από ότι στους μαστόρους. Για μεν τους πρώτους
44

Διαλέτη Α ο.π σ 50
Merry Ε & Wiesner Η. ο. π. σ.44
46 Merry Ε & Wiesner Η. ο.π σ. 69
45
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τιμή ήταν η γενναιότητα που επιδείκνυαν στους
καβγάδες, η σπατάλη χρημάτων σε ποτά κερασμένα σε φίλους και η συντροφικότητα. Για πολλούς
μισθωτούς τεχνίτες, το να παντρευτεί ένα μέλος
τους σήμαινε την ρήξη με το ανδρικό πρότυπο. Για
τους μαστόρους τιμή ήταν η εντιμότητα, η φερεγγυότητα και ο σωστός έλεγχος των υποθέσεων του
οίκους τους.47
Βέβαια στο εσωτερικό των πόλεων η ‘εσωτερική κοινωνική γαλήνη’ αποτελούσε θεμελιώδη
αξία και γίνονταν αντιληπτή ως ‘κοινό καλό’ και
ως κοινή αποδοχή των αρχών και των κανόνων
που ρύθμιζαν τους θεσμούς. Ο Henry Kamen αναφέρει ότι πολλά αστικά κέντρα υποχρέωναν τους
πολίτες να δεσμευτούν με όρκο, τον κοινοτικό όρκο, ότι θα τηρούσαν τους νόμους και θα διασφάλιζαν την κοινωνική ειρήνη.48 Η επαναστατικότητα
του όρκου αυτού ήταν ότι επικύρωνε την συνένωση
των ισότιμα νομίμων εταίρων.49
Ο φόβος όμως της κοινωνικής και πολιτικής
αναταραχής, από τα μέλη των συντεχνιών των μισθωτών τεχνιτών, οδήγησε πολλές πόλεις στην
απαγόρευσή της λειτουργίας των συντεχνιών αυ-

47

Merry Ε & Wiesner Η. ο.π σ. 241
Kamen Η, ο.π.:36
49 Γαγανάκης Κ. Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σ. 56
48
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τών. Οι μισθωτοί τεχνίτες τότε επέβαλαν την ύπαρξη της συντεχνίας τους με το μποϊκοτάζ ενός
μάστορα ή και ολόκληρης της πόλης. Οι ενώσεις
αυτές επιβίωσαν μέχρι το 19ο αιώνα και είχαν ενεργό συμμετοχή στις επαναστάσεις του 1848.50
Μια από τις πιο επαναστατικές αδελφότητες ήταν αυτή των Καρμπονάρων που τους συναντάμε στην Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Ρωσία στις
αρχές του 19ου αιώνα.51 Ενδιαφέρον παρουσιάζει
ακόμα, η ύπαρξη επαγγελματικών αδελφοτήτων
τεχνικών από διαφορετικές πόλεις όπως αυτή των
υποδηματοποιών της Ρηνανίας τον 15ο αιώνα που
συνενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των μαστόρων την εποχή εκείνη.52
Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω ας
ασχοληθούμε τώρα με τη άποψη που θέλει τις τεκτονικές στοές να προέρχονται από τις συντεχνίες
των οικοδόμων. Η άποψη αυτή θέτει αρκετά ερωτηματικά που χρήζουν απαντήσεων.
Η παράδοση θέλει την είσοδο μορφωμένων
ανθρώπων με ελεύθερο και ερευνητικό πνεύμα να
εισέρχονται στις συντεχνίες των οικοδόμων οι οποίες είχαν την δυνατότητα της ελεύθερης μετακί-

50

Merry Ε & Wiesner Η. ο.π
Ράπτης Κ. Γενική Ιστορία της Ευρώπης. Τόμος α. εκδ. ΕΑΠ,
Πάτρα 1999, σ 58
52 Διαλέτη Α ο.π.:52
51
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νησης εντός της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό οι
συντεχνίες των οικοδόμων από συντεχνία χειρωνακτών οικοδόμων μετατράπηκαν σταδιακά σε
συντεχνίες θεωρητικές.53
Αν αυτή ήταν η ανάγκη των μορφωμένων
και ελευθέρων αυτών πνευμάτων γιατί δεν πήγαν
σε μια από τις θεωρητικές συντεχνίες που υπήρχαν
όπως είδαμε στην Ευρώπη ήδη από τον 13ο αιώνα.
Η είσοδος τους σε μια τέτοια συντεχνία θα ήταν
πιο εύκολη και δεν θα απαιτούσε τόσο χρόνο ώστε
να την μετατρέψουν σε μια θεωρητική συντεχνία.
Θα ήταν επίσης πιο εύκολο να ιδρύσουν μια νέα
συντεχνία με σκοπό την μελέτη και έρευνα των
φαινομένων.
Από την άλλη τα μορφωμένα άτομα της εποχής σίγουρα θα άνηκαν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις και θα ήταν γνωστά στις κλειστές κοινωνίες των πόλεων. Η εγγραφή τους σε μια συντεχνία κοινωνικά κατώτερη σίγουρα θα δημιουργούσε ερωτηματικά και κυρίως δεν θα γίνονταν δεκτοί
λόγω της επιφύλαξης που θα έδειχναν τα υπάρχοντα μέλη της συντεχνίας για αυτούς.
Το ότι οι συντεχνίες των οικοδόμων είχαν το
δικαίωμα της μετακίνησης μέσα στα όρια της Ευρώπης είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Βέβαια

53

Λάσκαρις Ν. ο. π. λήμμα συντεχνίες
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υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Πάπας Ερρίκος ο 3ος είχε εκδώσει διάταγμα σύμφωνα
που έδινε το δικαίωμα σε Ιταλούς Αρχιτέκτονες να
μετακινούνται στην Ευρώπη για να κτίζουν εκκλησίες και κτήρια. Μάλιστα κάποια από τις τεκτονικές παραδόσεις θέλει οι τεκτονικές στοές να
προέρχονται από αυτούς τους τεχνίτες.54
Το ερώτημα όμως είναι αν αυτοί μετέδιδαν
τις γνώσεις τους και αν τους δίδονταν η δυνατότητα μετακίνησης και μετά από την οργανωτική ανάπτυξή των πόλεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
οικοδομική τέχνη είχε άμεση σχέση με την άμυνα
της πόλης. Άρα τα όποια μυστικά έπρεπε με κάθε
δυνατό τρόπο να παραμείνουν εντός της συντεχνίας της πόλης και να μην κοινοποιηθούν στην αντίστοιχη μιας άλλης. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας που ίσχυε για όλες τις συντεχνίες λόγω του
ανταγωνισμού στην ποιότητα των προϊόντων και
των υπηρεσιών, όπως είδαμε παραπάνω.
Η τεκτονική διάταξη μαθητείας ακολουθεί
κατά την παράδοση την αντίστοιχη της συντεχνίας
των οικοδόμων. Πράγματι οι επαγγελματικές τάξεις όπως έχουμε ήδη αναφέρει ήταν τρεις. Οι σχέσεις όμως μεταξύ των μελών των τάξεων αυτών
δεν ήταν ειρηνικές και για τον λόγο αυτό οι μισθω-

54

Δασκαλάκης Ε, ο.π.
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τοί τεχνίτες σχημάτισαν ιδιαίτερη συντεχνία. Άρα
η όποια ιεραρχία δεν ήταν εσωτερική υπόθεση της
συντεχνίας αλλά της κοινωνικής και οικονομικής
κατάστασης της εποχής. Συνεπώς η ύπαρξη στην
ίδια συντεχνία μαθητευόμενων, μισθωτών τεχνιτών και μαστόρων μάλλον δεν είναι αποδεκτή.
Οι συζητήσεις στις συντεχνίες της εποχής
μάλλον αφορούσαν επαγγελματικά και όχι τεχνικά ή ερευνητικά ζητήματα. Οι όποιες τεχνικές συζητήσεις, αν γίνονταν, θα γίνονταν κατά την διάρκεια της εργασίας και της εκπαίδευσης των μαθητευόμενων. Άλλωστε αυτό γίνεται και σήμερα. Την
ώρα της εργασίας πραγματοποιείται και η εκπαίδευση. Το ίδιο νομίζω ότι θα συνέβαινε και για την
έρευνα και εκπόνηση νέων τεχνικών. Αυτές θα γίνονταν στο εργαστήριο του μάστορα, με εχεμύθεια,
και δεν θα ανακοινώνονταν παρά μόνο μέσω της
εργασίας που αυτός θα έκανε.
Η Τεκτονική είναι ένα σύστημα αξιών και
ηθικής. Εφαρμόζεται σε γενικές αρχές από όλα τα
συστήματα και σε όλες τις χώρες. Ηθική και ηθικές
αξίες όμως όπως είδαμε είχαν και οι συντεχνίες. Το
ηθικό σύστημα όμως που εφαρμόζονταν διέφερε
από επαγγελματική τάξη σε επαγγελματική τάξη
και από τεχνικό επίπεδο σε τεχνικό επίπεδο, ίσως
και από χώρα σε χώρα. Άρα δεν μπορούμε να μι-
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λάμε για ενιαίο σύστημα ηθικής και κοινούς κανόνες στις επαγγελματικές συντεχνίες.
Όπως αναφέραμε οι συντεχνίες δεν είχαν
ιδιαίτερη συμμετοχή και δύναμη στην Αγγλία. Ίσως ένας από τους λόγους αυτής της κατάστασης
να ήταν το επίπεδο των ατόμων που τις αποτελούσαν ή το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της
χώρας αυτής. Άρα και οι μετέχοντες των πρακτικών συντεχνιών δεν μπορεί να ήταν άτομα με ιδιαίτερο κύρος στην κοινωνία και την πολιτική ή
την οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν
δημιουργηθεί συνθήκες ανάλογες με αυτές στην
Ιταλία, στην Γαλλία και στην Κεντρική Ευρώπη.
Η συμμετοχή των συντεχνιών στην διοίκηση των πόλεων τουλάχιστον μέχρι και τον 17ο αιώνα είναι αποδεδειγμένη. Η ισχυρότερη συντεχνία
μιας πόλης ήταν αυτή που είχε και την μεγαλύτερη
συμμετοχή στην διοίκηση. Σε καμία από τις διοικήσεις αυτές δεν εμφανίζονται οι οικοδόμοι να κατέχουν την πλειοψηφία των συμβουλίων σε αντίθεση
με άλλες ειδικότητες όπως αυτή των υφαντών στην
Φλωρεντία, των εμπόρων σε πολλές Γαλλικές ή
Ιταλικές πόλεις ή των γαιοκτημόνων στην Γερμανία. Άρα η συμμετοχή σε μια οικοδομική συντεχνία
δεν έδινε πολιτική ισχύ ώστε να υπάρχουν κοινωνικές παρεμβάσεις.
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Οι συζητήσεις και η ανάπτυξη νέων θεωριών γίνονταν όμως στη Ευρώπη. Οι χώροι που γίνονταν αυτές οι συζητήσεις μεταξύ των πνευματικών ανθρώπων ήταν τα πανεπιστήμια, οι Ακαδημίες, τα εργαστήρια και οι σχολές μαθητείας των
φοιτητών. Εκεί αναπτύσσονταν οι νέες απόψεις και
διατυπώνονταν στοχασμοί. Στο εύλογο λοιπόν ερώτημα “αν δεν ήταν οι συντεχνίες των οικοδόμων
οι πρόδρομοι των τεκτονικών στοών ποιοι ήταν;” η
απάντησή που μπορούμε να δώσουμε είναι τα πανεπιστήμια και οι σχολές.
Γιατί όμως στην Αγγλία ο θεσμός πήρε τέτοιες διαστάσεις; Γιατί η πρώτη Μεγάλη Στοά δημιουργήθηκε εκεί; Τι διαφορετικό υπήρχε στην Αγγλία και δεν υπήρχε στην υπόλοιπη Ευρώπη; Στο
ερώτημα αυτό αυτή την στιγμή είναι δύσκολο να
δώσουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση. Χρειάζεται
περισσότερη μελέτη και έρευνα στο θέμα. Μια
πρώτη όμως σκέψη μπορεί να είναι ότι η ύπαρξη
Επιστημονικών Ακαδημιών και Πανεπιστημίων
ανεξάρτητων από την εκκλησία και την πολιτική
διοίκηση ίσως να είναι μια από τις αιτίες. Ίσως γιατί η Βασιλεία τον αγκάλιασε και τον υιοθέτησε,
αλλοιώνοντας ταυτόχρονα το επαναστατικό πνεύμα του.
Μια ενδιαφέρουσα αναφορά για την αιτία
της δημιουργίας της πρώτης Μεγάλης Στοάς στο
80
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Λονδίνο συναντάμε στον Λάσκαρι. Αυτή είναι η κοινωνική
κατάπτωση των στοών. Στην
αναφορά αυτή βρίσκουμε ότι ο
Αδ. William Stukeley, ο οποίος
ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος
και

έφερε

τον

τίτλο

του

Δόκτορος, το 1717 ήταν το

William Stukeley

πρώτο μέλος που έγινε δεκτό
σε τεκτονική στοά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της κατάπτωσης αυτής55.
Η ύπαρξη της Μεγάλης Στοάς και η εγκατάσταση του επιφανούς αστού Ant. Sayer, ως Μεγάλου Διδασκάλου, του ξυλουργού Jacob Laniball
και του πλοιάρχου Josef Eliot ως Μεγάλων Εποπτών, έδωσαν το δέοντα κύρος για την ανάπτυξη
στον tεκτονισμό στην Αγγλία. Είναι δε ενδιαφέρον
ότι οι επόμενοι τουλάχιστον τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι ήταν αστοί και μόλις το 1721 εμφανίζεται
Μέγας Διδάσκαλος φέρων αριστοκρατικό τίτλο. Θα
ακολουθήσουν μεγάλες προσωπικότητες αστικής
μάλλον παρά αριστοκρατικής καταγωγής, αν και
πολύ αργότερα μετά την ίδρυση της ΗΜΣΤΑ, ο
Μεγάλος Διδάσκαλος για λόγους πολιτικής ήταν
πάντα μέλος της βασιλικής οικογένειας.56
55
56

Λάσκαρις Ν ο. π. λήμμα Αγγλία
Λάσκαρις Ν, ο.π.
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Από το προλεγόμενα επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπήρχε απόλυτος αποκλεισμός γυναικών από τις επαγγελματικές συντεχνίες. Άρα
και ο σύγχρονος αποκλεισμός από τις τεκτονικές
στοές δεν οφείλεται σε παράδοση αλλά μάλλον σε
αυθαίρετο κοινωνικό αποκλεισμό. Ίσως η συντηρητική ηθική της εποχής να έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στον αποκλεισμό αυτό.
Τελευταίο ερώτημα που θα προσπαθήσουμε
να απαντήσουμε είναι αυτό της ύπαρξης του τεκτονικού μύθου και της ανάγκης ύπαρξής του στις
τεκτονικές στοές. Το πρώτο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο τεκτονικός μύθος δεν εμφανίζεται
σε όλα τα τεκτονικά κείμενα. Στα πρώτα από αυτά
μάλλον συναντάμε ιστορίες του Ιωάννη του Προδρόμου ή του Ιωάννη του Ευαγγελιστή παρά του
Χιράμ όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.
Η ανάγκη ύπαρξης ενός μύθου άπτεται της
ύπαρξης και της λειτουργίας των συντεχνιών, κοινωνικών και επαγγελματικών όπως είδαμε. Ένας
πρόσθετος λόγος ήταν και η ‘μόδα’ της εποχής. Τον
18ο αιώνα υπάρχει στροφή των διανοούμενων στην
μεταφυσική και στην ανάγκη αναφορών στο παρελθόν, λόγω της κυριαρχίας των νεοπλατωνικών
αντιλήψεων. Η αναφορά στο παρελθόν μάλιστα
γίνονταν τόσο ισχυρότερη όσο πιο βαθιά στο χρόνο
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αναφέρονταν αυτή. Με το θέμα του μύθου όμως
θα ασχοληθούμε και στο επόμενο κεφάλαιο.
Η παράδοση άρα που θέλει η Tεκτονική και
ο τεκτονισμός να προέρχεται από τις συντεχνίες
των οικοδόμων μάλλον είναι ένας αστικός μύθος, ο
οποίος την στιγμή που διατυπώθηκε κάτι εξυπηρετούσε. Ίσως η πραγματικότητα να βρίσκεται σε
απλά κοινωνικά δεδομένα και στις νέες συνθήκες
που δημιουργούσε η ύπαρξη μιας νέας κοινωνικής
τάξης, της Αστικής.
Ας μην ξεχνάμε
ότι ο Anderson και ο
Preston αναφέρουν ότι ο
πρώτος

καταστατικός

χάρτης που δόθηκε σε
τέκτονες στην Αγγλία
είναι αυτός που χορηγήθηκε από τον Βασιλέα Άθελσταν το 926

Tomas Gresham

μετά από αίτηση του
πρίγκιπα Edwin που σχημάτισε Μεγάλη Στοά στην
Υόρκη το 926 και ότι το 1557 εξελέγη Μεγάλος Διδάσκαλος ο διάσημος, για την εποχή, έμπορος Sir
Tomas Gresham. Τον διαδέχθηκε ο επίσης για τη
εποχή διάσημος αρχιτέκτονας Inigo Jones.57 Αυτοί

57

Λάσκαρις Ν, ο. π
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σίγουρα θα ήταν οι πρωτοπόροι της νέας αυτής
κοινωνικής τάξης.
Η τεκτονική τέχνη κατά συνέπεια δεν αναπτύχθηκε σε οικοδομικές συντεχνίες. Δημιούργησε
δικές της, ιδιαίτερες θεωρητικές συντεχνίες, μέσα
στα πανεπιστημιακά πλαίσια εκπαίδευσης της εποχής και ενέταξε σε αυτές τις νέες ιδέες για τον
Κόσμο (ηλιοκεντρικό σύστημα και μαθηματικές
σχέσεις στην Φύση), την κοινωνία (αστική τάξη),
την ηθική και τον πολιτισμό (αστική ηθική και συμπεριφορά).
Τι είναι η Tεκτονική μετά από όλα αυτά; Η
προέλευση όπως παρουσιάστηκε, συντείνει στον
χαρακτηρισμό

της

ως

μια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι μια τέχνη η
οποία αναζητά την Αλήθεια και ζητά να την προσεγγίσει με βάση την επιστημονική μέθοδο, την
διατύπωση δηλαδή, αρχών και νόμων και την επαλήθευσή τους με το πείραμα. Ταυτόχρονα όμως
αναζητά έμπειρους τεχνίτες οι οποίοι ζητούν να
γνωρίσουν και τον Εαυτό τους. Δημιουργεί τέτοια
πρότυπα ώστε οι νέες αξίες και οι ηθικές προτιμήσεις που προτείνει να δημιουργήσουν ένα νέο άνθρωπο, τον Αστό την εποχή εκείνη. Αυτός θα είναι
η βάση της νέας κοινωνικής πρότασης που ο Ουμανισμός, ο Διαφωτισμός και η Επιστημονική Επανάσταση προτείνουν.
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Δυστυχώς όμως το όνειρο των θεωρητικών
τεκτόνων δεν ολοκληρώθηκε και ίσως να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Μια άλλη σημαντική αλλαγή, κοινωνική και ιδεολογική θα το ανακόψει. Η επικράτηση του προτεσταντισμού και της ηθικής του στην
Μεγάλη Βρετανία και την Κεντρική Ευρώπη, σε
συνδυασμό με την Βιομηχανική Επανάσταση των
αρχών του 19ου αιώνα θα καθιερώσουν νέα διαφορετικά κοινωνικά και ιδεολογικά πρότυπα. Τα ιδανικά όμως της τεκτονικής τέχνης – ισότητα, αδελφότητα και δικαιοσύνη – θα αποτελούν οράματα
για αυτούς που αναζητούν περισσότερη Γνώση και
μια πιο ουσιαστική ζωή.
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ
Ή ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ58

Ε

πειδή πολλά έχουν αλλάξει από το 1717 και
την ίδρυση της Τεκτονικής των Μεγάλων
Στοών είναι απαραίτητο να πραγματοποιη-

θούν αλλαγές στον τεκτονισμό ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και της κοινωνίας του 21 ου αιώνα. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα στοιχεία της – τυπικά, ορολογία, δομές, πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό, αν και
φαινομενικά αναφέρεται στην τεκτονική ορολογία,
στην πραγματικότητα αφορά όλες τις πλευρές της
Τεκτονικής.
Θα προσπαθήσω δείξω αν η σωστή τεκτονική λέξη για την ονομασία του τόπου όπου εργάζονται οι τέκτονες είναι ‘Ναός’ ή ‘Στοά’ με βάση την

58

Το παρόν κεφάλαιο έχει δημοσιευθεί στον συλλογικό τόμο
με τίτλο Ο Ναός στην Τεκτονική που κυκλοφόρησε από την
ερευνητική Στοά Ίσις αρ 9 υπό την ΕΜΣΤΕ τον Απρίλιο του
2017
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τεκτονική πρακτική και παράδοση, αλλά ταυτόχρονα και την σύγχρονη χρήση των όρων. Θα ξεκινήσω με τον ορισμό των εννοιών που θα συναντήσουμε, καθώς και με μερικές δικές μου βασικές
σκέψεις.
Με τον όρο ‘Ναός’ αναφερόμαστε σε έναν
τόπο λατρείας του Θεού και τελέσεως των μυστηρίων ή στον τόπο θρησκευτικής λατρείας οποιασδήποτε θρησκείας ή αίρεσης. Σύμφωνα με το ελληνικό wiktionary υπάρχουν και άλλες ερμηνείες όπως ως ο χώρος ο οποίος θεωρείται σύμβολο μιας
συγκεκριμένης κοινωνικής δραστηριότητας (ναός
της Θέμιδας) ή μεταφορικά ως ο χώρος όπου ασκείται ένα υψηλό λειτούργημα (ναός της τέχνης).
Σε τεκτονικό επίπεδο δηλώνει τον χώρο όπου εργάζονται οι τέκτονες, αν και ο όρος ως τέτοιος δεν συναντάται στην Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθεροτεκτονικής του Λάσκαρι. Στην εγκυκλοπαίδεια του Mackey στο σχετικό λήμμα γίνεται αναφορά στον όρο ως τόπο λατρείας. Όσο αφορά
την σχέση του με την Τεκτονική γράφει ότι καθιστά τον ναό ως το σύμβολο μιας στοάς γράφοντας
χαρακτηριστικά “...makes the temple the symbol of a
Lodge”59.

59

http://www.phoenixmasonry.org/mackeys_encyclopedia/l.htm
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Με τον όρο ‘Στοά’

εννοούμε έναν ημι-

υπαίθριο στεγασμένο χώρο με κίονες ή ένα επίμηκες κτήριο του οποίου η μία μακρά πλευρά διατρέχεται εξωτερικά από κίονες διαμορφώνοντας έναν
επιμήκη ανοιχτό στεγασμένο χώρο. Σύμφωνα πάλι
με πρόσθετες ερμηνείες που συναντάμε στο το ελληνικό wiktionary είναι ένας ευρύς διάδρομος στο
ισόγειο κτηρίου με καταστήματα στις δύο πλευρές
του ή η σήραγγα σε ένα ορυχείο.
Σε φιλοσοφικό επίπεδο ο όρος καθιερώθηκε
ως τόπος ανταλλαγής ιδεών και φιλοσοφικών σκέψεων από την χρήση της Ποικίλης Στοάς στην Αθήνα από τους Στωικούς Φιλοσόφους. Στην τεκτονική ορολογία έχει τις εξής σημασίες. Ή δηλώνει
τον τόπο όπου συνέρχονται οι τέκτονες, ή την συνέλευση ενός οργανωμένου τεκτονικού σώματος.
Στην αγγλική γλώσσα η αντίστοιχη λέξη
lodge ως ουσιαστικό σημαίνει θυρωρείο ή περίπτερο, ενώ ως ρήμα σημαίνει στεγάζω. Ο Mackey στην
εγκυκλοπαίδειά του γράφει ότι σε παλαιότερους
χρόνους σήμαινε ένα κινητό έπιπλο μέσα στο εργαστήριο όπου βρίσκονταν τα Συντάγματα, η Χάρτα Λειτουργίας και ο κατάλογος των μελών. Αυτό
άνοιγε με τρία κλειδιά, ώστε να ανοίγει μόνο όταν
και οι τρεις κλειδοκράτορες (Σεβάσμιος και δύο
Επόπτες μάλλον) ήταν παρόντες. Στο ίδιο λήμμα
γίνεται αναφορά για την ύπαρξη ενός κουτιού στο
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οποίο βρίσκονται τα εργαλεία για τον σχηματισμό
του Πίνακα Χάραξης του βαθμού καθώς και των
υπόλοιπων κινητών στοιχείων. Το κουτί αυτό ονομάζονταν the Ludge , όρος που δεν υπάρχει στα αγγλικά λεξικά που έχω.
Η Τεκτονική σύμφωνα με το τυπικό της Αμίλης είναι ένα σύστημα ηθικής που χρησιμοποιεί
αλληγορίες και σύμβολα60. Ορίζουμε τον όρο σύμβολο ως το σημείο, το σχήμα, τη παράσταση ή τη
λέξη με την οποία παρουσιάζεται ή εκφράζεται
κάτι το αφηρημένο, μια ιδέα, κάτι το υπερφυσικό ή
το πνευματικό, κατά συνθήκη61. Άρα ένα σύμβολο
διαφορετική ερμηνεία έχει σε μια εποχή και διαφορετική σε μια άλλη. Άλλη ερμηνεία σε ένα σύστημα (π.χ. φιλοσοφικό, θεολογικό ή ηθικό) και άλλη
σε ένα άλλο.
Τέλος πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι πηγές
που αναφέρονται στην Τεκτονική είναι λίγες και
αντικρουόμενες σε πολλές των περιπτώσεων, εξυπηρετώντας περισσότερο τα συμφέροντα του εκάστοτε τεκτονικού τύπου ή ακόμη την πολιτική και
πολιτιστική κυριαρχία ενός κράτους. Για αυτούς
τους λόγους η έρευνα και η εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων δυσκολεύει και πρέπει να είμαστε
60

ΕΜΣΤΕ, Τυπικό Αμίλης, σελ.89
Ελευθερουδάκης, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, εκδ. Ελευθερουδάκης, Αθήνα χ.χ, λήμμα σύμβολο.
61
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φειδωλοί και μετριόφρονες στην έκφρασή μας. Επιδίωξη όμως του γράφοντος, κυρίως στο παρόν
πόνημα, είναι η προβολή των συμβόλων και των
αρχών της Τέχνης μας στην σύγχρονη εποχή και
κοινωνία.
Στην Τεκτονική σημαντικό και διακριτό
στοιχείο της είναι ο τεκτονικός μύθος. Στην σύγχρονη έκφρασή του έχει την μορφή του Χιραμικού
Μύθου. Δεν ήταν όμως
πάντα έτσι τα πράγματα. Το αρχαιότερο τεκτονικό κείμενο είναι το
Regius Poem που θεωρείται ότι γράφηκε το 1390
από άγγλο ιερωμένο και
βασίζεται σε παλαιότερα

τεκτονικά

σύμφωνα
Halliwell

κείμενα

με

τον

Manuscript.

Στο κείμενο αυτό δεν
υπάρχει καμία αναφορά στον Χιράμ, ενώ αντίθετα
αναφέρεται ο κατακλυσμός και η οικοδόμηση του
Πύργου της Βαβέλ στους στίχους 357 – 358. 62
Στο ίδιο κείμενο στον στίχο 63 υπάρχει η
έκφραση “He made the bothe halle and eke bowre”

62

Περιγιαλιώτης Π. ο. π. κεφ. 1
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την οποία μεταφράζει ο Αδ. Περιγιαλιώτης ως “Κι
έφτιαξε τότε Στοά κι οίκο τρανό ακόμη” η οποία
αναφέρεται στον Βασιλέα Αθελστάνη ιδρυτή της
Τεκτονικής στην Αγγλία.63
Στο έγγραφο Graham, που έχει γραφεί το
1726 δηλαδή μετά την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς
του Λονδίνου, δεν υπάρχει αναφορά στον Μύθο
του Χιράμ αλλά στον Νώε και την Κιβωτό. Το κείμενο αναφέρεται στον Χιράμ ως αυτός που είναι
“πλήρης Σοφίας και Κατανόησης”. Η πρώτη αναφορά σε τάφο του Χιράμ γίνεται το 1727 στο
Wilkinson MS. Τόσο στο Graham όσο και στο
Wilkinson MS η Κιβωτός ήταν ο συμβολικός χώρος
όπου φυλάσσονταν η Γνώση. Δεν γνωρίζουμε πότε
αντικαταστάθηκε ο Μύθος του Νώε, της Κιβωτού
και του Πύργου της Βαβέλ από αυτόν του Χιράμ
και της οικοδόμησης του Ναού του Σολομώντα.64
Έχοντας υπ’ όψη τα προαναφερόμενα θα
τολμήσουμε την διατύπωση μιας άποψης. Κομβικό
σημείο σε αυτή την διατύπωση είναι η μεγάλη φιλοσοφική, επιστημονική και κοινωνική αλλαγή της
εποχής εκείνης (17ος – 18ος αιώνας). Η επιβεβαίωση της ηλιοκεντρικής θεωρίας από την Κοπέρνικο
και τον Κέπλερ, η ανάδειξη της αστικής τάξης σε
63

Περιγιαλιώτης Π. ο. π.
Craptson J P (Ι Πουλκούρας), Ιεροδώμ, εκδ. Αρχέτυπο, χ. χ, σ.
70 – 78
64
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νέα οικονομική και πολιτική δύναμη, η ανακάλυψη
των νέων χωρών και τέλος η νέα αντίληψη για τον
Άνθρωπο που πρότεινε ο Ουμανισμός αποτελούν
μερικά από τα στοιχεία της αλλαγής αυτής.
Η νέα αντίληψη έρχεται σε ρήξη με την παλαιά που θέλει τον Άνθρωπο υποταγμένο στους
ρυθμούς της Φύσης και σε μια εξουσία που έχει
συγκεκριμένη δομή και η οποία έχει ευλογηθεί και
απορρέει από τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος του μεσαίωνα, υπηρετεί την κοινότητα
στην οποία ανήκει. Είναι θρησκευόμενος και η τήρηση των θρησκευτικών καθηκόντων και εντολών
είναι για αυτόν ύψιστο καθήκον και σκοπός της
ζωής του. Η σωματικότητα και η ατομικότητα είναι
πηγές αμαρτίας. 65
Αντίθετα η νέα άποψη που δημιουργείται
τον 17ο – 18ο αιώνα, θέλει τον άνθρωπο να έχει
προσωπικότητα και αξία για αυτό που είναι. Για
αυτή ο άνθρωπος κατέχει ηγεμονική θέση στην
Δημιουργία. Είναι ο ίδιος αυτοδύναμος δημιουργός
και η Τέχνη είναι για αυτόν ένα πεδίο αυτόπραγμάτωσης. Καλλιεργεί για τον λόγο αυτόν τις
έμφυτες δεξιότητες και τις κλίσεις σε όλες τις πολυσχιδείς εκφάνσεις τους.66
65

Βαλλιάνος Π, Αναγέννηση και ουμανισμός, εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα
2001, σ. 26
66 Βαλλιάνος Π, ο. π.
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Η νέα αντίληψη για τον άνθρωπο και την
θέση του στον Κόσμο έρχεται την ίδια στιγμή που η
μεταφυσική, ο Πλάτωνας και η ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει με ‘αντικειμενικά κριτήρια’ το
Σύμπαν κυριαρχεί στην διανόηση της εποχής. Τα
πιο πρωτοπόρα πνεύματα εγκαταλείπουν τα Πανεπιστήμια και δημιουργούν νέες εστίες γνώσης.
Τις Ακαδημίες και τις επιστημονικές εταιρίες.
Την ίδια εποχή παρατηρούμε και την αλλαγή στην Τεκτονική. Από ανεξάρτητες μονάδες που
λειτουργούν με δικούς τους κανόνες η κάθε μια,
μετατρέπονται σταδιακά σε οργανωμένες ενώσεις
των τεκτονικών δυνάμεων με συλλογική δράση και
κοινά οράματα. Για κάποιους λόγους, που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη σήμερα, δημιουργείται η ανάγκη να ξαναδιατυπωθούν οι αρχές που
διέπουν την Τέχνη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
οι αλλαγές αυτές για πρώτη φορά διατυπώνονται
στην Αγγλία που εκείνη την εποχή υφίσταται μεγάλες ανατροπές στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. (εμφύλιος πόλεμος, ανάπτυξη
της αστικής τάξης και του εμπορίου των μακρινών
αποστάσεων, βιομηχανική επανάσταση).67
Είναι η εποχή (τέλος 17ου αιώνα) που σταδιακά ο Μύθος του Κατακλυσμού αντικαθίσταται

67

Γαγανάκης K, ο. π. σ. 204-226
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με αυτόν του Χιράμ και της οικοδόμησης του Ναού
του Σολομώντα. Και στους δύο μύθους συναντάμε
κοινά σημεία και αναλογίες. Δύο βασιλιάδες, ο Ασούρ και ο Σολομών, για να εκπληρώσουν το έργο
που τους έχει ανατεθεί ζητούν την συνδρομή γειτονικών βασιλιάδων. Στην πραγμάτωση του έργου
υπάρχει ένας αρχιτέκτονας, ο Χαμ στην πρώτη περίπτωση και ο Χιράμ στην δεύτερη. Η Κιβωτός, ο
Πύργος της Βαβέλ και οι Στήλες της Γνώσης αντικαθίσταται σταδιακά από τον
Ναό του Σολομώντα και τις
Στήλες του.68
Η

πρώτη

εμφάνιση

των αλλαγών αυτών σε τεκτονικό

κείμενο,

από

όσο

γνωρίζουμε, την συναντάμε
στο Edinburgh Register House
MS του 1696, μια από τις αρχαιότερες τεκτονικές κατηχήσεις. Κατά τον Αδ. Ιορδάνη Πουλκούρα η ύπαρξη των δύο Στηλών του
Ναού του Σολομώντα αναφέρονται και σε παλαιότερο έγγραφο του 1691, το Secret Commonwelth of
Elves, Fauns and Fairies του Robert Kirk.69
Οι αλλαγές αυτές στον μύθο, η δημιουργία
του 3
68
69

ου

βαθμού του Διδασκάλου Τέκτονα, η ίδρυση

Craptson J P (Ι Πουλκούρας), ο. π. σ 118-119
Craptson J P (Ι Πουλκούρας), ο. π. σ 119.
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της Τεκτονικής των Μεγάλων Στοών με την συγκρότηση της πρώτης Μεγάλης Στοάς, της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και των Συνταγμάτων της
από τον ιερέα Anderson, η επικοινωνία και η ένταξη στις τεκτονικές δυνάμεις Ναϊτών Ιπποτών, Ροδόσταυρων, Μαρτινιστών και των Illuminati και τέλος η διαφορετική αντίληψη για τον Κόσμο, έδωσαν μια περισσότερο ερευνητική και ταυτόχρονα
θρησκευτική – μεταφυσική μορφή στην Τεκτονική.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος στην αλλαγή αυτή του
Αδ. Isaac Newton και των απόψεών του, σύμφωνα
με πολλούς ερευνητές μεταξύ των οποίων και του
Tobias Churton.70
Ισχυριζόμαστε ότι στο πλαίσιο αυτών των
αλλαγών ο όρος Τεκτονική Στοά για τον χώρο που
οι τέκτονες συγκεντρώνονται και κάνουν τις εργασίες τους σταδιακά αντικαθίσταται από τον όρο
Τεκτονικός Ναός. Ο νεώτερος μάλιστα όρος ‘ταιριάζει’ περισσότερο στο νέο κλίμα που δημιουργεί
ο Χιραμικός Μύθος της οικοδόμησης του Ναού του
Σολομώντα και του τελικού σκοπού της τεκτονικής
που είναι η οικοδόμηση ενός παγκόσμιου ναού, του
Ναού της Ανθρωπότητας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι
βαθμοί 4 έως και 33 του Αρχαίου και Αποδεδεγμέ-

70

Μπιτσάνης Δ., Ο Ναός, περ. Ιεροδώμ, τ. 2-3, Αθήνα 2014, σ. 35
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νου Σκωτικού τύπου έχουν κεντρικό μυητικό σημείο τον Ναό του Σολομώντα.71 Το γεγονός αυτό
και η δημοτικότητα του συστήματος αυτού, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σχέση με άλλα τεκτονικά συστήματα ίσως να συνέβαλε στην καθιέρωση της
ονομασίας Ναός για τον χώρο που οι τέκτονες συνεδριάζουν.
Βέβαια τόσο στον όρο Ναός όσο και σε αυτόν της Στοάς υπάρχει ένας συμβολισμός ο οποίος
έχει άμεση σχέση με την Τεκτονική και είναι αποδεκτός από αυτή και μόνο από αυτή. Τον συμβολισμό αυτόν εν συντομία θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω με βάση τα τυπικά του συστήματός μας.
Τόσο ο Ναός όσο και η Στοά συμβολίζουν
τον ίδιο τον Άνθρωπο. Στην πρώτη περίπτωση κύριο χαρακτηριστικό του είναι η θεοκρατική αντίληψή του για την Δημιουργία, κυρίως η Χριστιανική. Στην δεύτερη η φιλοσοφική προσέγγιση του
Κόσμου. Και στους δύο μύθους, του Νώε και του
Χιράμ, συναντάμε την ύπαρξη των δύο Στηλών.
Των Στηλών της Γνώσης στον Νώε, των Στηλών
του Ναού του Σολομώντα στον δεύτερο, που στο
εσωτερικό τους υπάρχει όλη η γνώση που κατέχει ο
άνθρωπος. Τα όρια λοιπόν της ανθρώπινης γνώσης
συμβολίζουν οι Στήλες. Τέλος και στους δύο μύ-

71

Μπιτσάνης Δ, ο. π. σ 37 – 38.
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θους υπάρχει ένα άβατο - μυστικό τμήμα. Αυτό το
μυστικό μέρος δεν είναι άλλο από το εσώτερο τμήμα του ανθρώπου. Κάποιοι το έχουν ονομάσει ασυνείδητο, κάποιοι θείο σπινθήρα, κάποιοι ψυχή ή
κρύπτη, κάποιοι άλλοι διαφορετικά. Η δική μου ονομασία όπως την έχω καταγράψει στα κείμενά
μου είναι Εσώτερος Εαυτός.72
Αυτός ο Εσώτερος Εαυτός δεν είναι άλλος
από τις πληροφορίες που υπάρχουν στο πιο εσωτερικό τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης, στην ίδια την
δομή του κυττάρου. Εκεί συναντάμε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στην Δημιουργία. Κάποιες
μπορούμε και τις κατανοούμε. Κάποιες άλλες όχι.
Συνειδητοποιώντας και αποδεχόμενοι κάτι τέτοιο
είναι εύκολο να δούμε ότι ο Άνθρωπος δεν είναι
κάτι διαφορετικό από ένα φυτό, ένα ζώο, έναν
πλανήτη ή ένα άστρο. Την Δημιουργία σε τελική
ανάλυση. Είναι και αυτός δημιουργημένος από αστερόσκονη και αποτελείται από κάποια από τα
144 χημικά στοιχεία που συναντάμε σε όλο το Σύμπαν και την γνωστή Δημιουργία.
Ανέφερα στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου ότι οι όποιες απόψεις προταθούν δεν στηρίζονται σε ενδελεχή έρευνα και μελέτη των τεκμηρίων
αλλά σε μια γενική παρατήρηση που στηρίζεται
72

Μπουσούτας – Θανάσουλας Γ. Η Γυμνή Γυναίκα, εκδ. Ιδεότοπος, Αθήνα 2011, κεφ 4.
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στην ευκαιριακή ενασχόληση με το θέμα. Ίσως μια
ερευνητική στοά ή ένα διεθνές τεκτονικό εργαστήριο, όπως αυτό που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην Ανάβυσσο, στα πλαίσια των εργασιών
τους, να έχουν την ευκαιρία μιας πιο συστηματικής
παρουσίασης και μελέτης του θέματος.
Όμως δεν θα σταματήσω εδώ. Θα προβάλω
το θέμα και στο μέλλον. Γιατί καλή είναι η μελέτη
της ιστορίας και του παρελθόντος αλλά για να έχει
αυτή κάποια αξία πρέπει να γίνεται Γνώση η οποία
θα εφαρμοστεί στο μέλλον.
Όπως και πριν από 300 περίπου χρόνια έτσι
και στις μέρες μας μια μεγάλη κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική αλλαγή πραγματοποιείται. Η αλλαγή αυτή έχει σχέση με ένα διαφορετικό πρότυπο ανθρώπου που προβάλει και το
οποίο έχει ονομαστεί Ο Άνθρωπος της Γνώσης και
της Έρευνας και έρχεται να αντικαταστήσει τον
Άνθρωπο της Βιομηχανικής Εποχής.73
Ο νέος αυτός άνθρωπος ενδιαφέρεται για το
περιβάλλον, την οικολογία, την μείωση της χρήσης
των ενεργειακών πόρων, για μια ποιότητα ζωής
που δεν στηρίζεται στην κατανάλωση αλλά την
χρήση ποιοτικής και όχι ποσοτικής τροφής και ψυ73

Boussoutas-Thanassoulas G. The model of an ethical person – mason on the 21st century, 2nd international mason workshop,
Anabyssos, 2015
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χαγωγίας και ενός τρόπου ζωής περισσότερο φυσικού. Είναι ανεκτικός στην διαφορετική άποψη και
συμπεριφορά. Δέχεται την συνύπαρξη των πολιτισμών, χωρίς να θεωρεί κάποιον ανώτερο από τους
άλλους και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα και όχι
τα ατομικά δικαιώματα. Κυρίως αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η δυνατότητα που έχει να χειρίζεται την πληροφορία.74
Ο άνθρωπος του νέου αυτού προτύπου δεν
ανήκει σε κάποια κοινωνική τάξη, εθνικό κράτος ή
εταιρία. Ανήκει και συμμετέχει σε μια οικουμενική
κοινότητα και έχει θέσει την όλη δραστηριότητά
του στην υπηρεσία της. Τον ενδιαφέρει να συμβάλει στην εξάλειψη της πείνας, των ασθενειών, των
οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής, της δικής του και των
συνανθρώπων του. Αγωνίζεται να έχουν όλοι πρόσβαση στο πόσιμο νερό, την υγιεινή τροφή και στέγη, την θεραπεία, την δυνατότητα έκφρασης και
λόγου, την εργασία και την μόρφωση.
Αυτά πρέπει να είναι και τα χαρακτηριστικά και του τέκτονα του 21ου αιώνα, όπως θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτό το πρότυπο

74

Boussoutas-Thanassoulas G. ο. π.
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ανθρώπου πρέπει να προτρέπουν τα τυπικά, η ορολογία, οι αξίες και η ηθική της Συντεχνίας. 75
Εν κατακλείδι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ο
όρος που θα χρησιμοποιείται για την ονομασία του
χώρου στον οποίο οι τέκτονες πραγματοποιούν τις
εργασίες τους. Για αυτούς που θέλουν να δώσουν
μια περισσότερο φιλοσοφική χροιά σε αυτές, ταιριάζει ο όρος Στοά. Σε αυτούς που θέλουν να έχουν
μια περισσότερο μεταφυσική, θεολογική σχέση ο
όρος Ναός είναι πιο κατάλληλος. Ο όρος όμως Εργαστήριο είναι αυτός που περικλείει τα χαρακτηριστικά του χώρου που εργάζεται ο άνθρωπος - τέκτονας του νέου αιώνα.
Ναός, Στοά ή Εργαστήριο είναι η συμβολική
ονομασία του ίδιου του ανθρώπου και μέσα σε αυτόν, στο πιο εσωτερικό – άβατο σημείο του υπάρχει
όλη η Γνώση της Δημιουργίας και αυτή καλείται ο
τέκτονας, ο ίδιος ο Άνθρωπος, να ανακαλύψει και
να την θέσει στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας
χωρίς διακρίσεις. Εκεί θα βρει όλες τις πληροφορίες
που υπάρχουν στην Φύση και αν καταφέρει να τις
κατανοήσει τότε θα γίνει ένας με την Δημιουργία,
γιατί η γνώση της Φύσης είναι η Γνώση του Θεού
δηλαδή της ίδιας της Δημιουργίας.

75
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ΤΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Μ

ια από τις κύριες ιδιότητες που πρέπει
να έχει κάποιος άνθρωπος για να ενταχθεί στο Σύστημά μας, ανεξάρτητα από

τον τεκτονικό τύπο, είναι αυτός να είναι Ελεύθερος. Τι σημαίνει όμως αυτός ο όρος; Τι είναι Ελευθερία και ποιά χαρακτηριστικά έχει ο ελεύθερος
άνθρωπος; Πως κατακτάται η Ελευθερία; Είναι ο
τέκτονας ελεύθερος άνθρωπος και γιατί;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στον
κεφάλαιο αυτό. Χρησιμοποιούμε την έκφραση θα
προσπαθήσουμε γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα,
τόσο ο ορισμός της έννοιας Ελευθερία, όσο και το
ζήτημα της σχέσης του τέκτονα με αυτή, η οποία
άπτεται όπως θα δούμε, των χαρακτηριστικών του
τεκτονικού τύπου και της τεκτονικής παράδοσης
της χώρας προέλευσής του. Επιπλέον το ζήτημα
101
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της Ελευθερίας, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζεται από τις διάφορες πολιτικές και φιλοσοφικές ιδεολογίες.
Πολλές φορές οι φιλόσοφοι προσπάθησαν
να δώσουν έναν ορισμό της έννοιας Ελευθερία χωρίς να τα καταφέρουν. Κατά τον Isaiah Berlin οι ιστορικοί των ιδεών έχουν καταγράψει περισσότερες από διακόσιες ερμηνείες 76. Ένας από τους ορισμούς αυτούς συναντάτε στην wikipedia και είναι ο
ακόλουθος: “Η ελευθερία είναι, για έναν άνθρωπο,
η δυνατότητά του να δρα κατά βούληση. Η καθολική ελευθερία, με τα σημερινά δεδομένα, είναι το
σωρευτικό αποτέλεσμα της ατομικής, της κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας, καθώς και των
εσωτερικών ελευθεριών”77.
Οι περισσότεροι στοχαστές όμως δεν δέχονται τον ορισμό αυτό, θεωρώντας τον πολύ γενικό.
Αντίθετα δέχονται ότι στην πολιτική φιλοσοφία
εντοπίζονται δύο κύριες μορφές ελευθερίας. Η
'αρνητική' και η 'θετική'. Ανάλογη άποψη έχει επίσης ο φιλόσοφος και ψυχολόγος Erich Fromm στο
έργο του Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία.

76

Berlin I. Τέσσερα δοκίμια περί ελευθερίας, Scripta, Αθήνα
2001, σ. 257.
77https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%
85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1.
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Με τον όρο αρνητική ελευθερία ορίζουμε την κατάσταση
που υπάρχει ανάμεσα
σε δύο υποκείμενα, είτε
αυτά είναι άνθρωποι
είτε όχι και η οποία δεν
τα εμποδίζει να δρουν
όπως αυτά θέλουν. ΈThomas Hobbes

τσι την νοούσαν οι Άγ-

γλοι φιλόσοφοι Thomas Hobbes και John Locke αν
και ο όρος συναντάται και στον Kant.78 Η έκφραση
“όπως αυτά θέλουν” νοείται ως η όποια δράση, ή
ακόμη και η μη δράση, του υποκειμένου να μην
ανακόπτεται από εμπόδια, αλλά ούτε να εξαναγκάζεται από άλλους εξωγενείς ως προς το υποκείμενο παράγοντες.
Επειδή τις περισσότερες φορές η συγκεκριμένη ελευθερία εμφανίζεται ως ελευθερία από εμπόδια και όχι από εξαναγκασμούς, έχει επικρατήσει να καλείται “ελευθερία ως μη παρεμπόδιση”
και όχι “ελευθερία ως μη εξαναγκασμός” αν και
κατά τον Norberto Bobbio η πιο ολοκληρωμένη διατύπωση είναι “ελευθερία ως μη παρεμπόδιση και
ως μη εξαναγκασμός”79
78
79

Bobbio N. Ισότητα και ελευθερία, Πόλις, Αθήνα 1998, σ. 98.
ο. π. σ. 96
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Ένας τέτοιος ορισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες δράσης χωρίς όρια και για αυτό
δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε άλλες αξίες όπως τη
δικαιοσύνη, την ισότητα και την ασφάλεια. Με την
ανυπαρξία ορίων, όλοι οι άνθρωποι θα είχαν την
δυνατότητα να επεμβαίνουν αυθαίρετα και χωρίς
εμπόδια στην ζωή των άλλων. Οι υποστηρικτές της
αρνητικής ελευθερίας λοιπόν, είναι διατεθειμένοι
να περιορίσουν την ελευθερία τους προς όφελος
των αξιών αυτών με την
θέσπιση νόμων.
Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να ξεπερνά
ένα ελάχιστο πεδίο προσωπικής ελευθερίας, σύμφωνα με τον Locke, τον Smith
και μερικές φορές τον J. S.
Mill.80
J. S. Mill

Το ελάχιστο αυτό

πεδίο πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε το δι-

καίωμα στην ιδιοκτησία, καθώς και την ελευθερία
γνώμης,

έκφρασης

και

θρησκείας

κατά

τον

Benjamin Constant81. Αντίθετα ο J. S. Mill θεωρεί ότι
η μόνη ελευθερία που είναι αντάξια του ονόματός

80
81

Berlin I ο π. σ. 263
ο. π. σ. 264.
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της είναι να επιδιώκουμε το όφελός μας με τον δικό
μας τρόπο.
Η ονομασία 'αρνητική', που χαρακτηρίζει
την μορφή αυτή της ελευθερίας, λαμβάνεται διότι
νοείται η απουσία κάποιου στοιχείου περιορισμού
και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται η έκφραση
“ελεύθερος από...”. Περικλείει την ιδιότητα της
δράσης, διότι σε αυτή δίνεται η δυνατότητα για
δράση χωρίς περιορισμούς. Μια πράξη όμως είναι
ελεύθερη από εμπόδια αλλά μπορεί να είναι και
ανεξάρτητη από την δική μας επιθυμία. Μπορούμε
να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι απολαμβάνουμε την θρησκευτική ελευθερία ενός κράτους
ακόμη και αν δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε οπαδοί κάποιας θρησκείας.
Αυτή τη μορφή ελευθερίας προτείνουν οι
αιτιοκράτες (ντετερμινιστές). Θεωρώντας ότι κάθε
φαινόμενο έχει κάποιο αίτιο, δέχονται ότι πρέπει
να υπάρχει η δυνατότητα κάποιας δράσης ώστε να
επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το ιστορικό υποκείμενο στο οποίο αναφερόμαστε είναι
το μεμονωμένο άτομο. Η κοινωνία κατά συνέπεια
είναι ένα σύνολο ατόμων και είναι η μορφή ελευθερίας που προτείνουν οι φιλελεύθεροι.
Με τον όρο θετική ελευθερία ορίζουμε την
κατάσταση στην οποία το υποκείμενο κατευθύνει
την βούλησή του προς ένα συγκεκριμένο σκοπό.
105
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Πολλές φορές αυτή η μορφή ελευθερίας ονομάζεται αυτοδιάθεση ή αυτονομία. Χαρακτηρίζεται θετική διότι περιέχει την βούληση για κάτι, για έναν
σκοπό, χωρίς έξωθεν υποκίνηση και η έκφραση
που της ταιριάζει είναι “ελευθερία για να...”. Ο επιλεγμένος σκοπός είναι αποτέλεσμα ελεύθερης
βούλησης και κατά συνέπεια δεν προέρχεται από
την επιρροή εξωγενών παραγόντων. Άρα η ελευθερία αυτής της μορφής προϋποθέτει ότι το υποκείμενο

αυτοκαθορίζεται

και είναι αυτόνομο.
Ο κλασικός ορισμός
της

θετικής

δόθηκε

από

ελευθερίας
τον

J.

J.

Rousseau ως η πολιτική
κατάσταση στην οποία ο
άνθρωπος, ο οποίος είναι
μέρος ενός κοινωνικού συJ. J. Rousseau

νόλου,

υπακούει

μόνο

στον εαυτό του και στους
νόμους που αυτός έχει θέσει για αυτόν. Ο φιλόσοφος όμως που εγκωμίασε την θετική ελευθερία είναι ο Hegel, γιατί η πολιτική ελευθερία πραγματώνεται μέσα στο κράτος ή την ομάδα, μέσω της εκδήλωσης της ορθολογικής σκέψης που είναι οι νόμοι για το κράτος ή οι κανόνες στην περίπτωση της
ομάδας.
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Το γεγονός ότι μια πράξη του υποκειμένου
αυτού είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, δηλαδή αυτό-καθοριζόμενη και αυτόνομη, δεν σημαίνει ότι η πράξη αυτή δεν είναι απόρροια εμποδίων ή εξαναγκασμού. Μια βούληση είναι μεν ελεύθερη, η πράξη όμως που προκύπτει από αυτή
μπορεί να είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού. Μπορούμε, για παράδειγμα να πούμε ότι είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε κάποια θρησκεία, αλλά δεν
μπορούμε να την ασκήσουμε γιατί το κράτος που
κατοικούμε είναι θεοκρατικό και την απαγορεύει.
Την θετική ελευθερία προτείνουν οι ιντετερμινιστικές, διότι δίνουν απόλυτη προτεραιότητα
στην ελευθερία της βούλησης έναντι κάθε άλλης
ελευθερίας. Σε αυτή την μορφή ελευθερίας ένας
οργανισμός είναι το ιστορικό υποκείμενο στο οποίο
αναφερόμαστε και ως εκ τούτου η κοινωνία είναι
ένα οργανικό σύνολο στο οποίο ο αυτοπροσδιορισμός εκφράζεται με την συλλογική ελεύθερη βούληση. Την αρνητική ελευθερία ο Bobbio την ονομάζει “ελευθερία του ιδιώτη” ενώ την θετική “ελευθερία του πολίτη”. Στην πολιτική φιλοσοφία την
μορφή αυτή της ελευθερίας προτείνουν οι μαρξιστές και οι οικολόγοι.
Η όποια βούληση, στην θετική ελευθερία,
πρέπει να είναι προϊόν του Ορθού Λόγου. Τον Ορθό Λόγο όμως δεν είναι δυνατόν να τον αντιληφ107
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θούν, λόγω της περιορισμένης εκπαίδευσής τους,
ορισμένος αριθμός υποκειμένων που επηρεάζεται
από διάφορα κοινωνικά ή οικονομικά δεδομένα.
Μέχρι να δημιουργηθούν λοιπόν οι κατάλληλες
συνθήκες, καταναγκάζονται να συμμετάσχουν
στην συλλογική προσπάθεια που έχουν επιλέξει
'φωτισμένες' προσωπικότητες της κοινωνίας ή η
πλειοψηφία, μέσω των νόμων.
Εντοπίζοντας τα αρνητικά σημεία τόσο της
θετικής όσο και της αρνητικής ελευθερίας ο Bobbio
προτείνει την σύνθεση των δύο αυτών ελευθεριών
στην λειτουργία του κράτους, της κοινωνίας ή της
ομάδας. Η θετική ελευθερία εφαρμόζεται στην
δράση του συνόλου της κοινωνίας (πολιτική ελευθερία), ενώ η αρνητική στην ατομική έκφραση των
μελών της (ατομική ελευθερία). Για αυτόν “δεν
υπάρχει 'ελευθερία από...' που να μην αποδεσμεύει
μια ή περισσότερες 'ελευθερίες για να...' έτσι όπως
δεν υπάρχει καμία 'ελευθερία για να...' που να μην
αποτελεί

συνέπεια

μιας

ή

περισσοτέρων

'ελευθερίων από...'”82
Αν και το θέμα της ελευθερίας δεν εξαντλείται με την μικρή αυτή αναφορά, θα σταματήσουμε στο σημείο αυτό και θα περάσουμε στην
Tεκτονική και θα δούμε πως αυτή αναφέρεται στην

82

Bobbio N. ο π σ. 102
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ελευθερία και αν ο tέκτονας είναι “ελεύθερος από…” ή “ελεύθερος για να...”.
Βασικά χαρακτηριστικό ενός ολοκληρωμένου ατόμου είναι ο τρόπος που αυτός ορίζει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους. Οι
σύγχρονες κοινωνίες είναι παγκοσμιοποιημένες
κοινωνίες και κατά συνέπεια τα χαρακτηριστικά
που φέρει ο καθένας από μας δηλώνουν τις ιδιότητες που έχει. Το ερώτημα όμως που προκύπτει από
την παραπάνω πρόταση είναι ποιος ορίζει τα χαρακτηριστικά μιας ιδιότητας και ποιος εξετάζει την
ύπαρξη ή όχι των χαρακτηριστικών αυτών σε ένα
άτομο.
Δυο τύπους ανθρώπων μπορούμε να εντοπίσουμε στο θέμα αυτό. Ο πρώτος είναι αυτός που
ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του με βάση τα κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά της ιδιότητας που
ισχυρίζεται ότι έχει. Ο τύπος αυτός του ανθρώπου
– ο αυτοπροσδιοριζόμενος – είναι ανεξάρτητος, κυρίαρχος της ύπαρξης του, θεωρεί τον εαυτό του ίσο
προς τους άλλους, γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά που προϋποθέτει η ιδιότητα που ισχυρίζεται ότι έχει, αποδεικνύει με απτό και αναμφισβήτητο τρόπο την κατοχή των ιδιοτήτων αυτών
και κατά συνέπεια οριοθετεί την δράση και την ελευθερία της δράσης του αυτός ο ίδιος, όσον αφορά
την ιδιότητα αυτή. Σύμφωνα με τον Bobbio “το να
109
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αυτοκαθορίζεσαι σημαίνει το να μην σε καθορίζουν άλλοι ή το να μην εξαρτάσαι ως προς τις αποφάσεις σου από άλλους, ή να καθορίζεις την τύχη σου χωρίς με την σειρά σου να καθορίζεσαι από
τους άλλους”83
Ο άλλος τύπος είναι αυτός που χαρακτηρίζει τον εαυτό του με βάση την γνώμη που κάποιος
άλλος έχει για αυτόν και τα χαρακτηριστικά του
και κατά συνέπεια κάποιος άλλος προσδίδει και
επικυρώνει τις ιδιότητές του. Ο τύπος του ανθρώπου αυτού – ο ετερο-προσδιοριζόμενος – εξαρτάται
από την γνώμη του άλλου και κυριαρχείται από
αυτόν αναγνωρίζοντάς του ανωτερότητα και ισχύ.
Άρα δεν θεωρεί όλους τους ανθρώπους ίσους και
με ίδια δικαιώματα αλλά σε κάποιους αναγνωρίζει
εξουσίες που φτάνουν, με κάποιο τρόπο, ακόμη και
σε αυτόν τον ίδιο. Από αυτά προκύπτει ότι ο ίδιος
αν και ενδεχομένως, να γνωρίζει τα ατομικά χαρακτηριστικά του και τα χαρακτηριστικά της ιδιότητας που επιζητεί, δίνει το προνόμιο αυτό σε κάποιον άλλο, ο οποίος θέτει και τους κανόνες που
υποχρεωτικά θα ακολουθήσει, αν θέλει να έχει την
ιδιότητα που επιζητά. Άρα κάποιος ή κάποιοι άλλοι
βάζουν τα όρια και της δράσης και της ελευθερίας
του ατόμου και αυτό τα αποδέχεται.

83

Bobbio N. ο π σ. 97
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Κατά την άποψη μας ο αυτοκαθορισμός και
η αυτονομία είναι κύρια χαρακτηριστικά της ελευθερίας ενός υποκειμένου. Το υποκείμενο αυτό είναι
ίσο και ισότιμο με τους άλλους. Έχει αυτογνωσία
επειδή γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιότητες που έχει, καθώς και τα στοιχεία της ιδιότητας που ισχυρίζεται ότι έχει και τα οποία μπορεί,
με βάση τον Ορθό Λόγο, να αποδείξει ότι κατέχει.
Ο αυτοπροσδιορισμός χαρακτηρίζει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα στον άνθρωπο. Ένας εσωτεριστής ή ένας μαθητής της Ατραπού, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να είναι ετερόφωτος. Πρέπει
να γίνει αυτό-καθοριζόμενος σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που σύμφωνα με την εσωτερική παράδοση,
να “σκοτώσει τον Διδάσκαλο” ώστε να γίνει αυτός
Διδάσκαλος και μεταδότης του Φωτός.
Αυτός που επιζητεί την αναγνώριση από
τους άλλους έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση, διότι εξαρτάται από την αποδοχή ή όχι των άλλων. Θεωρεί ότι ο άλλος έχει την ιδιότητα και κατά συνέπεια είναι ανώτερος και κυρίαρχος. Μια τέτοια
στάση δημιουργεί άνιση σχέση μεταξύ των δύο υποκειμένων. Το υποκείμενο που αναζητεί την αναγνώριση δείχνει ότι δεν γνωρίζει τον εαυτό του και
τα χαρακτηριστικά του και κατά συνέπεια δεν
μπορεί να αποδείξει ότι είναι κάτοχος των απαιτούμενων ιδιοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση κά111
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ποιος άλλος βάζει τους κανόνες και αυτός είναι
υποχρεωμένος να τους ακολουθήσει, πιστά χωρίς
να μπορεί να επέμβει σε αυτούς.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και τον ορισμό της θετικής ελευθερίας του Rousseau που
προαναφέραμε, θα εξετάσουμε τα τεκτονικά τυπικά για να δούμε αν αυτά προτρέπουν και πως σε
κάποια μορφή ελευθερίας.
Στο τύπο της Αμίλης, στον πρώτο βαθμό, οι
Αδελφοί που συμμετέχουν στις εργασίες της στοάς
θεωρούνται τέκτονες όταν μετά από εντολή του
Σεβασμίου Διδασκάλου σταθούν ‘εν τάξει’ παρουσιάζοντας το σημείο ποινής του πρώτου βαθμού.
Κάθε Αδελφός αποδεικνύει με τον τρόπο αυτό την
ιδιότητά του. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο για να
γίνει δεκτός ως τέκτων.
Στον δεύτερο και στον τρίτο βαθμό σε σχετική ερώτηση του Σεβασμίου Διδασκάλου προς τον
Δεύτερο Επόπτη η απάντηση είναι καταφατική σε
τέτοιο βαθμό που δεν χωρεί αμφισβήτηση. Είναι
σίγουρος για την ιδιότητά του και ζητά να την αποδείξει.84
Τέλος κατά την εξέταση από τον Σεβάσμιο
Διδάσκαλο του υποψηφίου κατά την τελετή διέλευσης στον δεύτερο βαθμό, συναντάμε ερώτηση

84

ΕΜΣΤΕ Τυπικόν της Αμίλης, σ. 17 και 21.
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για τον τρόπο που αποδεικνύει την τεκτονική ιδιότητά του ο υποψήφιος. Και στο σημείο αυτό η απάντηση είναι ότι τα σημεία, οι λέξεις και οι χειραψίες
είναι τα μόνα και ικανά για την αναγνώριση της
τεκτονικής ιδιότητας.85
Αντίθετα στο τυπικό του πρώτου βαθμού
του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος η στιχομυθία είναι διαφορετική. Ο Πρώτος Επόπτης, στην περίπτωση αυτή, λέει ότι είναι τέκτονας επειδή οι υπόλοιποι τέκτονες τον αναγνωρίζουν ως τέτοιο.86
Όπως είναι ευνόητο υπάρχει διαφορά στον
τύπο της ελευθερίας που ζητά κάθε τυπικό για τον
Τέκτονα. Το τυπικό της Αμίλης παρέχει σε αυτόν
την αυτονομία να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως
τέτοιον και να μπορεί να το αποδείξει κατέχοντας
τα σημεία της ιδιότητας και του βαθμού. Αυτό το
τυπικό θεωρώ ότι ανταποκρίνεται περισσότερο
στην ιδιότητα της ελευθερίας του τέκτονα.
Ο τέκτονας καθίσταται τέκτονας όταν σε
ένα συγκεκριμένο χώρο, την Στοά, δέχθηκε από
κάποιον που ήταν ήδη τέκτονας τα μυστικά του
βαθμού, δηλαδή τα σημεία, την χειραψία και την
λέξη, αφού υποσχέθηκε εχεμύθεια. Αυτό και μόνο
85

ΕΜΣΤΕ Τυπικόν της Αμίλης σ.89.
ΜΣΤΕ Τυπικόν Πρώτου Συμβολικού Βαθμού, ΜΣΤΕ Αθήνα
1948 σ. 17
86
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αυτό τον καθιστά τέκτονα.87 Η ιδιότητα του τέκτονα δεν έχει σχέση με άλλα προαπαιτούμενα τα οποία με την πάροδο του χρόνου προστέθηκαν εξυπηρετώντας σκοπιμότητες και πολιτικές κρατών ή
αυτοκρατοριών. Η χρήση και η εισαγωγή δηλώσεων όπως αυτή που υπάρχει στο τυπικό του Αρχαίου
και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος δίνει κάπου αλλού την ηγεμονία και την αυθεντικότητα
της τεκτονικής ιδιότητας.
Η τελετή εισδοχής και η λήψη των μυστικών
της τεκτονικής ιδιότητας – σημεία, χειραψία και
λέξεις – είναι αυτά που δηλώνουν την κανονικότητα της ιδιότητας. Ούτε η αναγνώριση από κάποια
άλλη τεκτονική δύναμη, ούτε η κανονικότητα της
τεκτονικής δύναμης. Αυτά είναι πολιτικές που ασκούνται αυθαίρετα από τις δυνάμεις που επιζητούν την ηγεμονία και την πατρότητα της Τεκτονικής. Είναι νομίζω καιρός σήμερα, 300 χρόνια από
την ίδρυση της Τεκτονικής των Μεγάλων Στοών,
τέτοια φαινόμενα και τέτοιες πρακτικές να εκλείψουν. Η Τελετή Εισδοχής και η μαθητεία κατά την
διάρκειά της σε ένα συγκεκριμένο, λόγω των χαρακτηριστικών του, χώρο είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την απόκτηση της τεκτονικής ιδιότητας σε όλο τον Κόσμο και σε κάθε τύπο.

87

ΕΜΣΤΕ, ο. π. σ. 87-88
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Τι σημαίνει όμως ότι ο τέκτων είναι ελεύθερος;
 Σημαίνει ότι είναι ελεύθερος από προκαταλήψεις. Ιδιαίτερα από τεκτονικές προκαταλήψεις. Τέτοιες αφορούν την αναγνώριση
της ιδιότητας σε γυναίκες, άθρησκους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ομοφυλόφιλους.
 Σημαίνει να είναι ελεύθερος από τα δόγματα κάθε είδους:

κοινωνικά, θρησκευτικά,

φιλοσοφικά ή ιδεολογικά και κυρίως τεκτονικά (αθανασία ψυχής, αποκεκαλυμμένη
θεϊκή αλήθεια κλπ).
 Σημαίνει να είναι ελεύθερος από κάθε
μορφής εξουσία, κυρίως αυτές που θεωρούν
ότι μπορούν να απονέμουν την τεκτονική
ιδιότητα. Ελεύθερος από περιορισμούς και
τυπικότητες που οι διάφοροι ‘τεκτονικοί’
κανόνες επιβάλουν στην λειτουργία μιας
στοάς. Είναι καιρός η Μεγάλη Στοά να περιοριστεί στα πραγματικά καθήκοντά της
που είναι ο συντονισμός του Έργου και όχι ο
διοικητικός έλεγχος στην λειτουργία των
στοών που είναι δική τους υπόθεση.
 Σημαίνει ότι είναι ελεύθερος για να ερευνά
τους Νόμους της Φύσης και να προσπαθεί
να ανακαλύψει τον τρόπο λειτουργίας τους.
Να χρησιμοποιεί τον Ορθό Λόγο και να α-
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ναζητά την συμμετοχή του στην Δημιουργία
και όχι την Κυριαρχία σε αυτή.
 Σημαίνει να είναι ελεύθερος για να ανακαλύψει την Αλήθεια μέσα από την έμπνευση,
τον στοχασμό και την

ανταλλαγή Ιδεών.

Την συναναστροφή με άλλους ανθρώπους –
τέκτονες και την γνωριμία και αποδοχή άλλων πολιτισμών τους οποίους θεωρεί ισότιμους και το ίδιο σημαντικούς με τον δικό
του.
 Τέλος σημαίνει ελεύθερος για να οικοδομήσει έναν άλλο Κόσμο που η Ισότητα, η
Αδελφότητα και η Δικαιοσύνη θα κυριαρχούν και στον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν με
ένα περιβάλλον με καθαρό νερό, καθαρό
αέρα και καθαρή φυσική τροφή. Μέχρι τότε
όμως γίνεται συμπαραστάτης στον πόνο
του συνανθρώπου του, όποιος και αν είναι
αυτός, αλλά κυρίως στον Αδελφό του. Γίνεται μαχητής στην προστασία της Φύσης και
της ανάγκης του για μια ζωή άνετη, υγιεινή,
αξιοπρεπή, χωρίς σπάνη.
Όπως προαναφέραμε ο Bobbio θεωρεί ότι η
σύνθεση των δύο ελευθεριών, της θετικής και της
αρνητικής, στην λειτουργία του κράτους, της κοινωνίας ή της ομάδας, φέρνει θετικά αποτελέσμα116
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τα. Αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και για την Τεκτονική. Η θετική ελευθερία εφαρμόζεται στην
δράση του συνόλου του συστήματος με σκοπό (για
να) την δημιουργία συνθηκών ώστε τα μέλη να
δράσουν ελεύθερα από τα εμπόδια που το ίδιο το
Σύστημα με την μορφή που έχει δημιουργεί. Είναι
καιρός να δούμε την όλη κατάσταση με σύγχρονο
βλέμμα χωρίς προκαταλήψεις. Είμαστε όμως ελεύθεροι να το κάνουμε;
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΛΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σ

την Τεκτονική για να εισέλθει κάποιος
πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το τυπικό της Αμίλλης. Το πρώτο

να είναι ελεύθερος. Με αυτό το χαρακτηριστικό
ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το
δεύτερο να είναι καλής μαρτυρίας. Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το
χαρακτηριστικό αυτό του υποψήφιου τέκτονα, με
βάση τα τυπικά της συντεχνίας και τις κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά
την έναρξη της Τεκτονικής των Μεγάλων Στοών.
Τέλος θα παρουσιάσω τον τέκτονα της νέας εκατονταετηρίδας της Τεκτονικής που μόλις έχει ξεκινήσει.
Η Τεκτονική, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι ένα σύστημα ηθικής. Κάθε σύστημα ηθικής
βασίζεται σε φιλοσοφικές, θρησκευτικές και κοι118
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νωνικές αρχές. Αυτές οι αρχές

αντικατοπτρίζο-

νται, εκτός των άλλων και στο πρότυπο του ηθικού
ανθρώπου που το σύστημα αυτό προτείνει. Η Τεκτονική είναι ένα εισαγόμενο στην χώρα μας σύστημα ηθικής το οποίο έχει τις βάσεις του σε αρχές
σχετικές με το πρότυπο που κυριάρχησε στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη τον 18ο και 19ο αιώνα.
Στην διάρκεια της ιστορίας έχουν προταθεί
διάφορα πρότυπα στην περιοχή αυτή. Οι προτάσεις
προέρχονται από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες
και σε αυτές προβάλλονται οι αξίες και τα ιδανικά
της κάθε ομάδας. Κατά τον γράφοντα από την
πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα
τρία είναι τα κυρίαρχα πρότυπα. Με σύντομο τρόπο θα παρουσιάζω τα δύο πρώτα και θα επικεντρώσω την προσοχή του αναγνώστη στο τρίτο.
Τα πρότυπα αυτά ήταν αυτό του “Ανθρώπου του Θεού” που κυριάρχησε τον Μεσαίωνα, του
“Ανθρώπου του Ουμανισμού” κατά την περίοδο
της Αναγέννησης και της Μεταρρύθμισης και τέλος του “Ανθρώπου της Βιομηχανικής Επανάστασης” που προτείνεται μέχρι τις μέρες μας. Το σύνολο σχεδόν των χαρακτηριστικών των προτύπων
αυτών όπως προείπαμε συγκεντρώνονταν στην
ανά εποχή κυρίαρχη κοινωνική τάξη.
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Κατά

τον

μεσαίωνα τρεις ήταν οι κοινωνικές
τάξεις. Ο κλήρος, η
αριστοκρατία και οι
αγρότες. Η οικονομική οργάνωση βασίζονταν στο φεουδαρχικό μοντέλο παραγωγής
όπου κάθε άνθρωπος ‘άνηκε’ σε κάποιον ανώτερό
του κοινωνικά και οικονομικά. Στην Γνώση κυριαρχεί η αρχή της ‘διπλής αλήθειας’ που δίνει στα
βιβλικά κείμενα πρωτοκαθεδρία και καθιστά την
φιλοσοφία θεραπαινίδα της θρησκείας.
Το πρότυπο του ανθρώπου που εκφράζει τις
αρχές αυτές είναι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ο
κληρικός και ιδιαίτερα αυτός που κατέχει τα ύπατα
εκκλησιαστικά αξιώματά. Είναι αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό με την
προσευχή. Θεωρεί την εργασία ανάξια για αυτόν
και αποκλειστική απασχόλησή του είναι η σωτηρία
της ψυχής, της δικής του και των συνανθρώπων
του. Είναι φανερό ότι το πρότυπο αυτό αναφέρεται
σε άνδρες.88
Το ηθικό αυτό πρότυπο με την πάροδο του
χρόνου απέκτησε αρνητικά χαρακτηριστικά με τον
88

Για περισσότερα στοιχεία δες J le Goff, Ο Πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 1993.
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εκφυλισμό του. Τα χαρακτηριστικά αυτά κυριάρχησαν την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης με την
δημιουργία και δράση της Ιεράς Εξέτασης, την εμφάνιση του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας. Η κακή πλευρά του προτύπου αυτού
εκφράστηκε και με εσωτερικά προβλήματα στην
λειτουργία του θεσμού. Η ύπαρξη δύο Παπών και η
αιχμαλωσία της Αβινιόν ήταν μερικά από αυτά. Η
έκπτωση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την
εμφάνιση του προτύπου που το διαδέχθηκε.
Η εμφάνιση μιας νέας δυναμικής κοινωνικής τάξης, αυτής των εμπόρων και των χρηματιστών, στις πόλεις, κυρίως στην Βόρειο Ιταλία, που
μόλις άρχισαν να ανασυγκροτούνται, ήταν ο καταλύτης νέων κοινωνικών εξελίξεων και της δημιουργίας νέου προτύπου ηθικού ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύει στον Θεό αλλά αναγνωρίζει στον εαυτό του

ανθρώπινες ανάγκες. Κοιτά

προς το παρελθόν και ανακαλύπτει τον πλούτο της
αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας.
Μέσα από αυτή συνειδητοποιεί ότι είναι άνθρωπος
και έχει συναισθήματα και ανάγκες που πρέπει να
εκφράσει. Ο Έρωτας και η αγάπη για την Φύση είναι μερικά από αυτά.
Για να μπορέσει να εκφράσει τις ανάγκες
αυτές χρειάζεται την μόρφωση και την ελευθερία.
Υποστηρίζει την φαμίλια του και αγαπά την εργα121
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σία, η οποία του δίνει
την δυνατότητα να ζει
μια άνετη πολυτελή
ζωή. Η μόρφωση είναι
δικαίωμα που αφορά
κάθε άνθρωπο, άνδρα
και

γυναίκα,

που

μπορεί να πληρώσει
για να την αποκτήσει,
είτε συλλέγοντας βιβλία είτε συναναστρεφόμενος
και υποστηρίζοντας οικονομικά λογίους. Είναι ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΥ που διεκδικεί
και κερδίζει την συμμετοχή του στην διοίκηση των
πόλεων ζητώντας να αναγνωριστούν σε αυτόν τα
ανάλογα δικαιώματα. 89
Ο αμείλικτος χρόνος όμως αλλοτριώνει και
το πρότυπο αυτό. Η απόκτηση γνώσης τον κάνει
υπερόπτη. Η απόκτηση δύναμης τον κάνει αδιάφορο για τις ανάγκες των άλλων κοινωνικών τάξεων.
Η συγκέντρωση πλούτου, τον κάνει έρμαιο των υλικών απολαύσεων. Με την ανάπτυξη των επιστημών, την ανακάλυψη νέων περιοχών στον πλανήτη, την δημιουργία τέλος των εθνικών κρατών εμφανίζονται νέες δυνατότητες και νέα δεδομένα
στις κοινωνίες και την οικονομία. Τα δεδομένα αυ-

89

Βαλλιάνος Π. ο. π. σ 26.
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τά διαμορφώνονται με δύο μεγάλες επαναστάσεις.
Την βιομηχανική στην οικονομία και την γαλλική
στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Κατά συνέπεια
ένα νέο πρότυπο ηθικού ανθρώπου παρουσιάζεται.
Στην προβολή του προτύπου αυτού σημαντικό ρόλο έχει η Τεκτονική των Μεγάλων Στοών.
Η Τεκτονική των Μεγάλων Στοών εμφανίστηκε το 1717. Η βιομηχανική επανάσταση στα μέσα του 18ου αιώνα στην Αγγλία. Η γαλλική επανάσταση το 1789. Η κριτική σκέψη που διατυπώνεται από επιστήμονες
που

συμμετέχουν

στις Ακαδημίες κατακρημνίζει την θεοκρατική

αντίληψη

για τον Κόσμο για να
την αντικαταστήσει η
Επιστημονική. Ταυτόχρονα η σκέψη του Πλάτωνα
και των νέοπλατωνικών κυριαρχούν στην φιλοσοφία δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάδειξης της
μεταφυσικής.
Ο αστός – έμπορος χάνει την δυναμική του
και μια νέα αστική μορφή κυριαρχεί. Ο βιομήχανος. Το νέο ηθικό πρότυπο είναι αυτό του
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Εκμεταλλευόμενος τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και τις αποικίες αναπτύσσει την παραγωγή
123
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καταναλωτικών προϊόντων με χαμηλό κόστος και
μεγάλο κέρδος. Η οικονομία από οικονομία της
χρήσης γίνεται οικονομία της εκμετάλλευσης με
σκοπό το κέρδος. Η εργασία για αυτόν γίνεται κυρίαρχη δραστηριότητα της ζωής, σε βάρος του ελεύθερου χρόνου και της κοινωνικής συμμετοχής.
Η οικογένεια για αυτόν είναι το πλέον ιερό συστατικό της ύπαρξής του. Η γυναίκα και τα παιδιά εντάσσονται στην παραγωγή, όχι όμως οι γυναίκες
και τα παιδιά της νέας αστικής τάξης.
Η νέα αυτή κοινωνική ομάδα ζητά να κυριαρχήσει στο κράτος. Χρησιμοποιεί την οικονομική
δύναμή της για να επιβάλει το οικονομικό συμφέρον της σε αυτό, με την ψήφιση νόμων που δυσχεραίνουν την ζωή των υπηκόων και καταστρέφουν
μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος. Το τελευταίο
θεωρεί ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί προς όφελός της και χρησιμοποιώντας τα επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής, δημιουργεί άθλιες συνθήκες
διαβίωσης στους εργάτες – μόλυνση του περιβάλλοντος, ανθυγιεινές πόλεις χωρίς δίκτυα ύδρευσης
και αποχέτευσης, ελάχιστη ιατροφαρμακευτική
φροντίδα και πολέμους για την κυριαρχία και εκμετάλλευση και άλλων εδαφών. Τέλος η χρήση
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δούλων στις αποικίες δημιουργεί την πρώτη σύγχρονη παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση.90
Η Τεκτονική, γνήσιο παιδί της εποχής, προτείνει, μέσω των τυπικών της, ένα ηθικό πρότυπο
ανθρώπου που απεικονίζει αυτή την κοινωνική
ομάδα. Ο τέκτονας είναι ένας εργάτης. Συνεχώς
εργάζεται. Τα εργαλεία του είναι εργαλεία εργασίας και μάλιστα σκληρής, χειρονακτικής. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι την ανάγκη της εργασίας την
αναγνώρισαν ακόμη και οι μονάρχες που ως αριστοκράτες θεωρούν την εργασία ανάξιά τους.91 Την
εργασιακή μορφή του 2ου Βαθμού στην τεκτονική
την έχει εντοπίσει και ο Αδ. Λεωνίδας Λογοθέτης
σε ομιλία του στην Μεγάλη Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος
της Ελλάδος της 16ης Φεβρουαρίου 2002.92
Ταυτόχρονα προτείνει την εκπλήρωση των
πολιτικών καθηκόντων. Τα πολιτικά αυτά καθήκοντα όμως δεν μπορούν να αμφισβητούν την κοινωνική τάξη, αλλά αντίθετα υπάρχει προτροπή να
μην υπάρχει ούτε κατά διάνοια αμφισβήτησή της.93
Αυτή μάλιστα η προτροπή επεκτείνεται και για
90

Περισσότερα στο Hobsbawn E. J, Η Εποχή του κεφαλαίου, εκδ
ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2002.
91 ΕΜΣΤΕ τυπικό Αμίλλης σελ. 82
92 ΜΣΔΤΣΕΥΑΣ, Ο Λόγος του Μεγάλου Διδασκάλου Λεωνίδα
Λογοθέτη, Αθήνα 2006 σελ. 24.
93 ΕΜΣΤΕ, τυπικό Αμίλλης σ. 84
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τους κατοίκους των χωρών που έχουν κατακτηθεί
π. χ. αποικίες. 94
Η οικογένεια είναι σημαντικός θεσμός τόσο
στην κοινωνία όσο και στην Τεκτονική. Τον νέο τέκτονα τον προτρέπει οι ενέργειές του να είναι χωρίς βλάβη δικής του ή των δικών του ανθρώπων.95
Μια τέτοια όμως παρότρυνση μας οδηγεί σε συμπεριφορές ωφελιμιστικές δημιουργώντας συνθήκες ατομικισμού και ιδιοτέλειας. Που συναντάμε
σε αυτή την προτροπή την αλληλοβοήθεια, την δικαιοσύνη ή την συλλογική δράση;
Όσο όμως και αν ψάξουμε στα τυπικά των
βαθμών δεν θα βρούμε κάτι που να μας προτρέπει
να δεχθούμε την συλλογική προσπάθεια, την εφαρμογή της γνώσης για την βελτίωση των συνθηκών ζωής μας και της κοινωνικής μας ανόδου.
Αντίθετα μας προτείνει η γνώση που αποκτήθηκε
να χρησιμοποιηθεί για τον ερχόμενο θάνατο

96

και

να δεχόμαστε χωρίς ενδοιασμό και με εμπιστοσύνη
την όποια ανταμοιβή μας.97
Είναι βέβαια περιττό να μιλήσουμε για προτροπή στον τέκτονα για ενδιαφέρον και προστασία
της Φύσης. Προτροπή για αλλαγή των εθίμων και

94

ο. π.
ΕΜΣΤΕ ο. π. σ. 78
96 ΕΜΣΤΕ ο. π. σ. 158-159
97 ΕΜΣΤΕ ο. π. σ. 130-131
95
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των ηθών του κράτους που αυτός ζει ή ακόμη και
της συντεχνίας μας.98. Τέλος κατάλοιπο αποικιοκρατικής αντίληψης είναι η ύπαρξη ακόμη και σήμερα των mainstream και των prince hall στοών τις
Η.Π.Α. όπως και ο αποκλεισμός των μη – ελευθέρων ανθρώπων που αποδεικνύεται με την ύπαρξη
σημαδιών στα πόδια των υποψηφίων.99
Ο κοινωνικός αποκλεισμός βέβαια δεν σταματά εκεί. Αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις της εποχής η μη αποδοχή στις
τάξεις της Τεκτονικής, τουλάχιστον αυτής που θεωρείται κανονικής, των γυναικών100. και των ατόμων με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας. Άρα δεν θεωρεί όλους τους ανθρώπους ίσους
και άξιους να δεχθούν τις τεκτονικές αρχές.
Το νέο σύγχρονο αυτό κοινωνικό πρότυπο
περνά όμως και αυτό την κρίση και την αμφισβήτησή του με την πάροδο του χρόνου. Μεταλλάσσεται στον Άνθρωπο της Αγοράς όπου το κέρδος και η
κυριαρχία γίνονται κύριο χαρακτηριστικό του, μαζί
με την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και τις επιπτώσεις που οι πράξεις του μπορεί να έχουν σε αυτόν. Το κυρίαρχο στοιχείο, η οικογένεια, περνά ση98

ΕΜΣΤΕ “περίληψη αρχαίων καθηκόντων και κανονισμών”
στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014
99 ΕΜΣΤΕ, τυπικό Αμίλλης σ. 88.
100
ΕΜΣΤΕ “Βασικές αρχές δια την αναγνώρισιν Μεγάλων
Στοών”, άρθρο. 4 στο Γενικοί Νόμοι και Κανονισμοί, Αθήνα 2014

127

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

μαντική κρίση ύπαρξης και δομής και η συμπεριφορά των εκφραστών του δημιουργεί σύγχρονες
κοινωνικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Σε πολιτισμικό ή πολιτιστικό επίπεδο ο αστικός πολιτισμός
αμφισβητείται και νέες μορφές εμφανίζονται, μετανεωτερικές, αργά αλλά σταθερά.
Ο άνθρωπος της αγοράς στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αντικαθίσταται σταδιακά από τον
μετανεωτερικό άνθρωπο, τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Δεν έχει σχέση άμεση με την οικονομία αλλά συμβάλει καθοριστικά
για την ανάπτυξή της. Τα προϊόντα της γνώσης
παραχωρούνται προς χρήση στην κοινωνία χωρίς
όρους. Έτσι η οικονομία μετατρέπεται και πάλι
από οικονομία της συσσώρευσης σε οικονομία της
χρήσης.
Ο νέος αυτός άνθρωπος ενδιαφέρεται για το
περιβάλλον, την οικολογία, την μείωση της χρήσης
των ενεργειακών πόρων. Ενδιαφέρεται για μια
ποιότητα ζωής που δεν στηρίζεται στην κατανάλωση αλλά στην χρήση ποιοτικής και όχι ποσοτικής τροφής και ψυχαγωγίας και ενός τρόπου ζωής
περισσότερο φυσικού. Είναι ανεκτικός στην διαφορετική άποψη και συμπεριφορά. Δέχεται την συνύπαρξη των πολιτισμών, χωρίς να θεωρεί κάποιον
ανώτερο από τους άλλους και υπερασπίζεται τα
ανθρώπινα και όχι τα ατομικά δικαιώματα.
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Κυρίως όμως αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η δυνατότητα χρήσης της πληροφορίας. Με
βάση αυτή την χρήση μπορεί να έχει σχεδόν άμεση
πρόσβαση στην γνώση που παράγεται σε κάθε μέρος του πλανήτη. Ταυτόχρονα όμως έχει την δυνατότητα πρόσβασης και σε κάθε γνώση του παρελθόντος. Όσο και αν γίνεται προσπάθεια από διάφορες πολυεθνικές εταιρίες, με νομοθετικά μέσα, η
γνώση να γίνει είδος προς οικονομική εκμετάλλευση, αυτή διοχετεύεται στην κοινωνία με την ακτιβιστική δράση πολλών επιστημόνων και ερευνητικών κέντρων που αντιστέκονται.
Ο άνθρωπος του νέου αυτού προτύπου δεν
ανήκει σε κάποια κοινωνική τάξη, εθνικό κράτος ή
εταιρία. Ανήκει και συμμετέχει σε μια οικουμενική
κοινότητα και έχει θέσει την όλη δραστηριότητά
του στην υπηρεσία της. Τον ενδιαφέρει να συμβάλει στην εξάλειψη της πείνας, των ασθενειών, των
οικονομικών και ανθρωπιστικών κρίσεων, των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες της δικής του ζωής και των συνανθρώπων του. Αγωνίζεται να έχουν όλοι πρόσβαση στο πόσιμο νερό, την υγιεινή τροφή και στέγη, την θεραπεία, την δυνατότητα έκφρασης και
λόγου, την εργασία και την μόρφωση.
Αυτό πρέπει να είναι και το πρότυπο του
ηθικού ανθρώπου που η σύγχρονη Τεκτονική θα
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Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

προτείνει μέσα από τα τυπικά και τα κείμενά της.
Ο τέκτονας του 21ου αιώνα και της 4ης εκατονταετηρίδας της Τεκτονικής θα είναι ένας διανοούμενος, υπερασπιστής της ανθρωπότητας και των ανθρωπιστικών αξιών. Θα είναι αυτός που ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του, στον ίδιο βαθμό
που ενδιαφέρεται για τους δικούς του ανθρώπους.
Ένας άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία ενός πολιτισμού οικουμενικού, ανεξάρτητου από θρησκείες, πολιτικές ή εθνικές ιδεολογίες.
Ο τέκτονας του νέου αιώνα της Τεκτονικής
είναι αλτρουιστής, υπερασπιστής των αδυνάτων,
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, των πολιτικών δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν ελεύθερη έκφραση, συμμετοχή στα κοινά, εργασία, υγεία και
φυσικό περιβάλλον για όλους. Προτείνει μια οικονομία κοινωνική που θέτει τον άνθρωπο πάνω από
κάθε άλλη προτεραιότητα, την εργασία ως πηγή
δυνατοτήτων μιας καλλίτερης και πιο ευτυχισμένης ζωής για όλους και την μόρφωση όπως και την
πρόσβαση στην πληροφορία ως απαραίτητο στοιχείο και δικαίωμα της ίδιας της ύπαρξης. Που δεν
επιτρέπει την διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, λόγω της φυλετικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, μορφωτικής, ή εθνικής διαφοράς.
Η μεγάλη όμως διαφορά από όλα τα άλλα
πρότυπα του νέου ανθρώπου είναι η στάση που
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αυτός έχει απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Ο τέκτονας της νέας εποχής δεν ζητά να βελτιώσει τον
εαυτό του. Ζητά να τον γνωρίσει και να τον αποδεχθεί. Να τον αποδεχθεί όπως έχει με τα ελαττώματα και τα προτερήματά του. Αναγνωρίζει ότι όλοι
οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Διαφέρουν λόγω της
παιδείας, της ανατροφής, της μόρφωσης, των ηθών
και εθίμων με τα οποία μεγάλωσαν. Αυτά όλα όπως και το γεωγραφικό περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα
του κάθε ανθρώπου.
Αποδέχεται τον χαρακτήα του συνανθρώπου του και τον αναγνωρίζει ως διαφορετικό από
τον δικό του. Ζητά να τον αλλάξει όχι προς κάποιο
πρότυπο κοινό αλλά σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις, όπως αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και την συναναστροφή του με άλλους ανθρώπους.
Αναζητά την επικοινωνία με το εσώτερο
κομμάτι της ύπαρξής του και την καθοδήγηση από
αυτό κάθε στιγμή. Αναζητά να μάθει την προέλευση και την αιτία της ύπαρξής του μέσα σε ένα
Σύμπαν, που δεν δημιουργήθηκε για αυτόν, αλλά
που αυτός αποτελεί ένα, ίσως όχι τόσο σημαντικό
όσο νόμιζε σε άλλες εποχές, στοιχείο του. Θεωρεί
ότι έχει καθήκον και υποχρέωση να το προστατεύσει και να το παραδώσει στις επόμενες γενεές, ό131
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πως το παρέλαβε και ακόμη πιο φυσικό, γιατί τώρα
γνωρίζει τις συνέπειες των πράξεών του.
Βέβαια όπως όλα τα ηθικά πρότυπα και σε
αυτό υπάρχει ο κίνδυνος εκφυλισμού και αλλοτρίωσης. Είναι αυτός που δημιουργεί τον αντικοινωνικό άνθρωπο, ο οποίος απογοητευμένος από
τις δυσκολίες εφαρμογής των προαναφερθέντων
αξιών, περιχαρακώνεται στο δικό του ιδανικό κόσμο. Θεωρεί ότι η δική του άποψη είναι η σωστή.
Ότι οι συνάνθρωποί του είναι χαμηλού πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου για να τον καταλάβουν. Το ενδιαφέρον για την δική του μελέτη, έρευνα και απόκτηση γνώσης υπερβαίνει κάθε άλλο
και η επίτευξη του στόχου είναι το μόνο ενδιαφέρον του. Ένα τέτοιο πρότυπο συμπεριφοράς δεν
έχει τίποτε να ζηλέψει από τα αλλοτριωμένα πρότυπα των άλλων ηθικών προτύπων.
Είναι φανερό ότι η προβολή του νέου τύπου
ηθικού ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να γίνει μέσα
από τα σημερινά τυπικά της Τεκτονικής. Αυτά,
όπως είδαμε, απεικονίζουν έναν άλλο τύπο ηθικού
ανθρώπου. Ίσως είναι ο χρόνος να αντικαταστήσουμε ή να τροποποιήσουμε σημαντικά τα τυπικά
και τις διακηρύξεις μας. Αυτό δεν είναι η πρώτη
φορά που η Τεκτονική θα το κάνει. Κάποια στιγμή
εισήγαγε τον χιραμικό μύθο στα τυπικά της. Κάποια άλλη έκανε καινοτομίες στις αρχές της, όπως
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η είσοδος στις τάξεις της γυναικών και των κοσμικών χαρακτηριστικών στον συμβολισμό της.
Τις αλλαγές αυτές δεν τις υιοθέτησαν όλες
οι τεκτονικές δυνάμεις. Κάποιες πιστές σε μια ‘παράδοση’ κράτησαν αλώβητα τα χαρακτηριστικά
και τα σύμβολα. Κάποιες άλλες όχι. Είναι στο χέρι
μας, στο χέρι όλων των τεκτόνων, μπροστά στα
νέα δεδομένα να αποφασίσουμε αν θα προτείνουμε ένα νέο σύγχρονο ηθικό πρότυπο ανθρώπου ή
θα παραμείνουμε στο παρελθόν. Αν θα είμαστε οι
πρωτοπόροι της κοινωνικής και πολιτιστικής αλλαγής, όπως οι τέκτονες των Μεγάλων Στοών, ή
θα παραμείνουμε προσηλωμένοι σε αυτό που ξέρουμε, φοβούμενοι τις αλλαγές.
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Σ

τη Τεκτονική σημαντική είναι η έννοια της
Αδελφότητας. Αυτή η έννοια δημιουργεί
έντονες και ισχυρές σχέσεις μεταξύ των

τεκτόνων. Ο Charles Tilly αναφέρει ότι “προσφωνήσεις του τύπου ‘αδελφοί χριστιανοί’, ‘σύντροφοι’,
‘πατριώτες’, ‘συνάδελφοι’, ‘κουμπάροι’ και ούτω
καθεξής δηλώνουν, ακριβώς, τέτοιες σχέσεις κοινωνικής εμπιστοσύνης.101
Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι σχέσεις για
κάποιο λόγο διαταραχθούν; Εκεί ξεχνιέται η Αδελφότητα και υπεισέρχεται η τιμωρία, δηλαδή οι Ποινές. Με αυτές τις ποινές στην Τεκτονική θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: Είναι δυνατόν
να υπάρχουν ποινές στη Τεκτονική όταν αναφερό-

101

Tilly C, Δημοκρατία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 126
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μαστε σε εσωτερικό έργο, ηθικό σύστημα ή μυητικές διαδικασίες και μυστικά;
Πριν μπούμε στην διαδικασία απάντησης
του ερωτήματος θα παρουσιάσουμε τις τεκτονικές
ποινές όπως αυτές εμφανίζονται στο τυπικό της
Αμίλης και συγκεκριμένα στον βαθμό του Μαθητή.
Ο στιγματισμός του τέκτονα ως ενός ατόμου που
δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του και το οποίο θα είναι
για πάντα ανάξιο να συναναστρέφεται τίμια άτομα τα οποία θεωρούν την τιμή και την αρετή σημαντικότερες από τα προσωρινά οφέλη της κοινωνικής ανόδου ή του πλούτου είναι η ποινή στον
βαθμό αυτό.102
Δεν ήταν όμως όπως συναντάμε αργότερα
στο τυπικό η ποινή αυτή πάντοτε σε ισχύ. Τα παλαιά χρόνια υπήρχαν άλλες ποινές διαφορετικής
ποιότητας και οι οποίες έχουν αφήσει τα σημάδια
τους στα σημεία των βαθμών.103
Μια πρώτη και σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι ποινές που μόλις έχουμε αναφέρει είναι
διαφορετικής φύσης από αυτή με την οποία ο νεόφυτος τέκτονας δεσμεύεται από την επίσημη υποχρέωση σήμερα. Γιατί αυτό; Τι έγινε και οι ποινές
διαφοροποιήθηκαν και γιατί υπάρχουν αναφορές
στις παλαιές ποινές; Υπάρχει λόγος που πρέπει να
102
103

ΕΜΣΤΕ Τυπικόν της Αμίλης σ. 58.
ΕΜΣΤΕ ο. π. σ 62, 108, 169
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γνωρίζουμε τις αρχαίες ποινές; Μπορούμε να δώσουμε πολλές εύκολες απαντήσεις στα ερωτήματα
αυτά. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να
προσεγγίσουμε το θέμα με βάση την ιστορία, την
φιλοσοφία, την θρησκεία και την παράδοση τεκμηριώνοντας, κατά το δυνατόν, τις απαντήσεις μας.
Η Τεκτονική είναι θεσμός που, όπως έχουμε
ήδη αναφέρει, έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Έχει τις
ρίζες του στην Δυτική Ευρώπη και συγκεκριμένα
στις αγγλοσαξονικές χώρες. Τα εκεί ήθη και έθιμα
στην χώρα μας δεν είναι γνωστά. Επιπλέον μάλιστα η επικοινωνία μεταξύ Δύσης και Ανατολής για
πολλούς αιώνες δεν ήταν δυνατή και μόνο μετά
τον περασμένο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι έχει
αποκατασταθεί. Για να αντιληφθούμε τις αλλαγές
στο σύστημα των ποινών πρέπει να δούμε την εξέλιξη τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ο Frederic Gros μας παρουσιάζει τέσσερις
τύπους τιμωρητικής κοινωνίας:
1. Κοινωνίες αποκλεισμού - εξορία από τον τόπο
καταγωγής.
2. Κοινωνίες ανταπόδοσης - θα πάθεις κάτι ανάλογο με την πράξη σου.
3. Κοινωνίες σωματικών ποινών - βασανιστήρια
4. Κοινωνίες εγκλεισμού - φυλακές.104

104

Gros F. Μισέλ Φουκώ εκδ. Νήσος Αθήνα 2007, σελ. 79
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Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τρεις ήταν οι
κατηγορίες των ποινών που επιβάλλονταν με την
σειρά αυστηρότητας από την ηπιότερη προς την
αυστηρότερη:
 Το χρηματικό πρόστιμο
 Η ποινή του θανάτου
 Η εξορία.
Παρατηρούμε ότι δεν θεωρείται αυστηρότερη η θανατική ποινή. Για την ηθική και τα έθιμα
της εποχής το να μην έχεις πατρίδα ήταν χειρότερο
από τον θάνατο. Άρα το είδος των ποινών έχει άμεση σχέση με την ηθική και τα έθιμα της κάθε
κοινωνίας.
Στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
και αργότερα στον Μεσαίωνα, με την κυριαρχία
του Ρωμαϊκού Δικαίου και του Χριστιανισμού, οι
ποινές αλλάζουν και σωματοποιούνται. Για την
Χριστιανική θρησκεία το σώμα είναι φορέας της
αμαρτίας και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξαγνίζεται μέσω των βασάνων και των τιμωριών.
Βέβαια υπάρχει διαφορετική προσέγγιση
για την τιμωρία στην Ανατολική από ότι στην Δυτική Χριστιανική εκκλησία. Για την Ανατολική εκκλησία η αμαρτία - παράβαση είναι ασθένεια και
χρειάζεται θεραπεία. Για τον λόγο αυτό οι ποινές
είναι περισσότερο 'πνευματικές' όπως προσευχές,
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νηστεία ή παραμονή σε μοναστήρι. Στην Δύση, με
μεγαλύτερη επιρροή από την ρωμαϊκή παράδοση, η
αμαρτία θεωρείται παράβαση νόμου και κατά συνέπεια η τιμωρία έχει νομική μορφή (βασανιστήρια, θάνατος με βασανιστικό τρόπο).
Χαρακτηριστικά ο Foucault

στο έργο του

Επιτήρηση και Τιμωρία - Η Γέννηση της Φυλακής
μας παρουσιάζει μια καταδικαστική απόφαση του
1757 η οποία έχει ως εξής: “(Ο καταδικασμένος) Να
ομολογήσει δημοσίως
την ενοχή του μπροστά στην κύρια πύλη
της

Εκκλησίας

Παρισίων

όπου

των
θα

έχει μεταφερθεί και
οδηγηθεί με ένα κάρο,
γυμνός φορώντας μόνο το πουκάμισό του
και κρατώντας μια αναμμένη κέρινη δάδα βάρους
δύο λιβρών. Στην συνέχεια να οδηγηθεί με το ίδιο
κάρο στην πλατεία της Γκρεβ και σε ικρίωμα που
θα έχει στηθεί εκεί, να βασανιστεί με πυρακτωμένες λαβίδες στους μαστούς, τους βραχίονες, τους
μηρούς και τα γαστροκνήμια. Το δεξί χέρι που θα
κρατά το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε την απόπειρα βασιλοκτονίας να καεί με αναμμένο θειάφι
και στις πληγές από τις πυρακτωμένες λαβίδες να
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χυθεί λιωμένο μολύβι, βραστό λάδι, καυτό ρετσίνι,
μείγμα από κερί και θειάφι. Στην συνέχεια τέσσερα άλογα να τραβήξουν και να διαμελίσουν το
κορμί του, τα μέλη του και το σώμα του να καούν
ολοσχερώς, να αποτεφρωθούν και οι στάχτες να
σκορπιστούν στον άνεμο”105 Σας θυμίζει κάτι αυτή
η περιγραφή;
Με την κυριαρχία του Ουμανισμού και ιδιαίτερα της Αναγέννησης κατά τον 17ο αιώνα και
κυρίως με την επικράτηση της Γαλλικής Επανάστασης και των αρχών της (1789), η στάση απέναντι στον παραβάτη και τις τιμωρίες αλλάζει. Σταδιακά μειώνεται η σωματική ποινή για να εξαλειφθεί πλήρως με την πάροδο του χρόνου και αντικαθίσταται με ποινές που έχουν ψυχολογικές
επιπτώσεις όπως είναι η στέρηση της Ελευθερίας,
που θεωρείται δικαίωμα και αγαθό και ο κοινωνικός στιγματισμός. Στο ίδιο έργο ο Foucault μας παρουσιάζει το πρόγραμμα της φυλακής “Οίκος των
νεαρών κρατουμένων” στο Παρίσι όπου η εργασία,
η μόρφωση και η καθαριότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.106

105

Foucault Μ Επιτήρηση και Τιμωρία - Η Γέννηση της Φυλακής
εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2011, σελ 11.
106 Foucault M, ο. π. σ. 14.
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Στην πρώτη περίπτωση η τιμωρία είναι δημόσιο θέαμα. Στην δεύτερη σταδιακά περιορίζεται
στους τοίχους της φυλακής. Η δημόσια ομολογία
καταργήθηκε στην Γαλλία για πρώτη φορά το 1791,
η διαπόμπευση στην Αγγλία το 1837.

107

Τα βασανι-

στήρια σταματούν ως ποινή γύρω στα 1830 - 1848 108
Σήμερα όπου υπάρχει θανατική ποινή αυτή εκτελείται σε πολύ κλειστό κύκλο και με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για τον κατάδικο τρόπο. Η εκτέλεση πλήττει την ζωή και όχι το σώμα του κατάδικου. Η τιμωρία τείνει να γίνει η αθέατη πλευρά της διαδικασίας. Η ίδια η
καταδίκη στιγματίζει τον παραβάτη. Ο
κολασμός

πέρασε,

από μια τέχνη οδύνης, σε μια οικονομία αναστολής δικαιωμάτων.
Η ποινή λοιπόν αφορά πλέον την ψυχή και
όχι το σώμα. Στην καπιταλιστική κοινωνία, που
την εποχή εκείνη εμφανίζεται, η ποινή παίρνει και
την μορφή των καταναγκαστικών έργων. Δεν αφορά όμως το σώμα, αν και με μια πρώτη ματιά αυτό
φαίνεται. Αφορά το δικαίωμα της αμοιβής από την
107
108

Foucault M, ο. π. σ. 16.
Foucault M, ο. π. σ. 23.
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εργασία. Ο κατάδικος είναι ένα καθυποταγμένο
άτομο που έχει χάσει δύο αγαθά. Την Ελευθερία
και την αμοιβή από την εργασία του.
Δεν είναι όμως θέμα μελέτης μόνο το πώς
τιμωρεί μια κοινωνία αλλά και το τι τιμωρεί. Σήμερα τιμωρούμε το άτομο και όχι την πράξη. Για την
επιβολή τιμωρίας λαμβάνουμε υπ' όψη και άλλες
παραμέτρους όπως τον προηγούμενο βίο του κατηγορουμένου, την ψυχική κατάστασή του, τις αιτίες της πράξης κ. ά. Δεν τιμωρείται το έγκλημα όπως γράφει ο Gros αλλά την εγκληματική ψυχή.109
Για να υπάρχει όμως τιμωρία πρέπει να υπάρχει και ο φορέας που θα ασκεί τον έλεγχο.
Πρέπει να υπάρχει και η εξουσία που θα ορίσει τι
είναι πρέπον και τι όχι. Η εξουσία αυτή έχει πολλές μορφές. Είναι η πολιτική ή η θρησκευτική εξουσία ή η αρχή της ομάδας ή της κοινότητας στην
οποία ανήκει το άτομο. Η μορφές ελέγχου είναι
πολλές. Από το ‘πανοπτικό’ του Bentham, τον Θεό
των θρησκειών, την κυβέρνηση ή τον άρχοντα των
κρατών ή τον ηγέτη μιας ομάδας αυτό που αναζητούμε με την τιμωρία είναι ο έλεγχος και η υποταγή του κάθε μέλους στο θεωρούμενο συλλογικό
καλό.

109

Gros F. ο. π. σ. 81.
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Ποιο είναι όμως το συλλογικό καλό και ποιος το ορίζει; Από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι
και τις μέρες μας, όλοι οι φιλόσοφοι της πολιτικής
φιλοσοφίας θα μας πουν ότι ζητούμενο είναι η ευδαιμονία του ανθρώπου. Βέβαια με τον όρο αυτό
διαφορετικά πράγματα ο καθένας ορίζει. Για την
επίτευξη του σκοπού αυτού δημιουργούνται οι Νόμοι. Ένα από τα βασικά ζητήματα της φιλοσοφίας
του δικαίου είναι να απαντήσει στο ερώτημα “Ποιος είναι ο σκοπός των Νόμων;”
Οι Σοφιστές του 5ου π. Χ. αιώνα θα μας
πουν ότι σκοπός των Νόμων είναι η σωστή λειτουργία της πόλης. Το ποια είναι η σωστή λειτουργία το αποφασίζουν οι πολίτες, με την συμμετοχή
τους στις συνελεύσεις του Δήμου. Αντίθετα ο Πλάτων θα αναφερθεί στις Ιδέες και στο Αγαθό. Οι
Νόμοι πρέπει να τείνουν στην προσέγγιση της Ιδέας του Αγαθού. Οι σοφιστές θεωρούν ότι πολίτης
είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επηρεάζει
τις αποφάσεις της πόλης του, ενώ ο Πλάτων αυτός
που πράττει το ορθό για την πόλη και ρέπει προς
το αγαθό. Ο σοφιστής θεωρεί ότι καλό για κάθε
άτομο είναι αυτό που είναι χρήσιμο για αυτόν και
ωφέλιμο για την πόλη. Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι κα-
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λό είναι αυτό που είναι σύμφωνο με τους Νόμους
και τις αξίες της πόλης, αυτό που είναι δίκαιο.110
Ο Αριστοτέλης θα προτείνει ότι οι Νόμοι
πρέπει να προωθούν την ανάπτυξη του ενάρετου
χαρακτήρα. Ο Kant θα πει ότι σκοπός των Νόμων
είναι η κωδικοποίηση των καθηκόντων με τέτοιο
τρόπο ώστε να γίνουν γενικοί κανόνες. Αντίθετα ο
ωφελιμιστής Bentham λέει ότι οι Νόμοι πρέπει να
παράγουν τις καλλίτερες συνέπειες για τον μεγαλύτερο

αριθμό

θρώπων.

αν-

111

Τέλος ο J. J.
Rousseau υποστηρίζει
ότι σε κάθε κοινότητα
το μέλος της μπορεί
να δέχεται τις θετικές
συνέπειες της συνύπαρξης αλλά ταυτόJeremy Bentham

χρονα να διατηρεί το

δικαίωμα της απόλυτης ελευθερίας του. Γράφει
χαρακτηριστικά: “Να βρούμε μια μορφή συνένωσης που θα υπερασπίζεται και θα προστατεύει το
προσωπικό και τα αγαθά κάθε μέλους με την συλ-

110

Μπουσούτας – Θανάσουλας Γ. Οι Σοφιστές – οι παρεξηγημένοι φιλόσοφοι, εκδ. Ιδεότοπος
111 Cathcart T & Klein D, Ο Πλάτων και ο πλατύπους μπαίνουν
σε ένα μπάρ εκδ. Πλατύπους, Αθήνα χ.χ. σ. 191
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λογική δύναμη όλων και στην οποία κάθε άτομο,
ενώ θα συνενώνεται με τους άλλους, δεν υπακούει
κανέναν παρά τον εαυτό του και είναι ελεύθερος
όπως πριν”.112 Κάτι ανάλογο είχε πρεσβεύσει και ο
Πλούταρχος γράφοντας: “Η Φύση μας έπλασε ελεύθερους χωρίς δεσμά. Εμείς όμως πάμε και κατοικούμε

σε

μικρά

μέρη

και

αλληλο-

εξαρτιόμαστε”.113
Έχοντας κατά νου όλα όσα αναφέραμε ας
προσεγγίσουμε τις τεκτονικές ποινές. Με αυτά που
έχουμε παρουσιάσει στην ιστορική αναδρομή μπορούμε να δούμε τις αιτίες της αλλαγής των ποινών.
Από ποινές σωματικές εξελίσσονται σε κάτι διαφορετικό. Τι είδους ποινή όμως είναι η σύγχρονη
τεκτονική ποινή; Δεν υπάρχει φυλάκιση ή θανατική καταδίκη. Δεν υπάρχει βασανισμός. Υπάρχει
όμως αποκλεισμός και στιγματισμός. Ο παραβάτης
στιγματίζεται.
Ένα ερώτημα προβάλει. Τι επιδιώκουμε με
μια τέτοια ποινή, την διαπαιδαγώγηση ή την οριστική καταδίκη; Και ακόμη τι είναι η τεκτονική
στοά μια ιεραρχημένη ή μια δομημένη ομάδα; Στην

112

Μολύβας Γ. Φιλοσοφία στην Ευρώπη – Η εποχή του Διαφωτισμού 17ος – 18ος αιώνας, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σ. 121
113 Καφαλούδη Π. Κοινωνικοπολιτικές σχέσεις και θρησκεία
Περ. Ιλισός τ. 293.

144

Ο

ΜΕΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ – Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ

πρώτη το ζητούμενο είναι η πειθαρχία του μέλους
ενώ στην δεύτερη η συμμετοχή.
Κατά τον γράφοντα αυτό που επιζητούμε
είναι η συμβολή μας στην προσπάθεια του Αδελφού να λειάνει τον λίθο του. Μπορούμε να δεχθούμε κάθε προβληματική για το σύνολο συμπεριφορά του, εκτός από μια. Την παραβίαση της εχεμύθειας. Και αυτό γιατί η παραβίαση αυτή δημιουργεί την εντύπωση, σε κάθε Αδελφό που συμμετέχει στην στοά, ότι δεν είναι προστατευμένος. Ότι
αυτά που θα εκμυστηρευτεί εκεί μέσα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε βάρος του. Κάτι τέτοιο όμως
διαταράσσει το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των
εργασιών μας. Την οικοδόμηση σχέσεων. Άρα η τεκτονική στοά είναι απλά μια δομημένη ομάδα.
Ας έρθουμε όμως στο ερώτημα που θέσαμε
στην αρχή του κεφαλαίου. Μπορούν να υπάρχουν
ποινές σε μια ένωση ατόμων στην οποία το μυητικό έργο και τα μυστικά που αυτό περιέχει είναι αυτά που δηλώνουν την ταυτότητα του μέλους;
Η απάντηση είναι όχι. Ίσως την εποχή των
χειρωνακτών τεκτόνων ναι, για την προστασία των
συντεχνιακών μυστικών. Σήμερα όμως δεν μπορεί
να υπάρξει ουσιαστικός αποκλεισμός διότι η σχέση
έχει οικοδομηθεί πάνω σε βάσεις που δεν αποκόπτονται διοικητικά. Ο τέκτονας θα παραμένει τέκτονας για όλη του την ζωή συνδεδεμένος με τους
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Αδελφούς του μέσω των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αυτός έχει αναλάβει κατά την είσοδό του στην Αδελφότητα. Μόνο αν ο ίδιος, με τις
δικές του πράξεις και αποφάσεις, θελήσει να απομακρυνθεί, τότε και μόνο τότε, μπορεί να επέλθει η
λύση της σχέσης. Άραγε στην Τεκτονική τι είναι οι
ποινές, αυτό-ποινές ή διοικητικές αποφάσεις;
Ποιες είναι οι πράξεις που απομακρύνουν
έναν τέκτονα από την Αδελφότητα; Η παραβίαση
των δεσμεύσεων που αυτός αναλαμβάνει σε κάθε
βαθμό. Στον πρώτο βαθμό η εχεμύθεια. Στον δεύτερο η εχεμύθεια και η ανταπόκριση στις νόμιμες
κλίσεις της στοάς του. Στον τρίτο σε αυτές τις δύο
προσθέτουμε μια ακόμη. Η ανταπόκριση στα “πέντε σημεία της Αδελφότητας”. Η παραβίαση αυτών
των αρχών και μόνο από ένα μέλος της Αδελφότητας μπορεί να απομακρύνει το μέλος αυτό από το
σώμα της. Τίποτε άλλο. Άρα στην Τεκτονική οι
ποινές είναι αυτό-ποινές.
Έχει νόημα η αναφορά στην ύπαρξη κάποιων ποινών του παρελθόντος; Κατά την γνώμη
μας μόνο ιστορική και σε σχέση με την αιτιολογία
των σημείων. Σε καμία περίπτωση όμως με τον
τρόπο που αυτή γίνεται σήμερα που μόνο γραφική
μπορεί να χαρακτηριστεί και με θυμηδίες μπορεί
να συνοδευτεί. Η Τεκτονική είναι σύστημα ηθικής
και μόνο ηθικά μπορεί να αποδώσει εύσημα ή ποι146
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νές. Ακόμη ένα ερώτημα που ζητά απάντηση. Γιατί
τα σημεία του βαθμού αναφέρονται σε ποινές;
Μια πρώτη απάντηση θα μπορούσε να είναι
ότι την εποχή που η Τεκτονική έπαιρνε την σημερινή μορφή της, αυτή των Μεγάλων Στοών, ο πλατωνισμός και η μεταφυσική ήταν ιδεολογίες που
κυριαρχούσαν στον χώρο των διανοητών. Κύρια
φιλοσοφική άποψη και στις δύο είναι ότι το φυσικό
σώμα είναι το σύμβολο της γήινης ενσάρκωσης και
κατά συνέπεια ο φορέας τριών αρχών και διαθέτει
τρία κέντρα ένα για κάθε αρχή.
Τα τρία αυτά κέντρα είναι:
a) Το κέντρο των ενστίκτων που δεσπόζει στην
κοιλιά
b) Το κέντρο των συναισθημάτων που δεσπόζει στον θώρακα
c) Το κέντρο της νόησης και των πνευματικών
αρχών που δεσπόζει στο κεφάλι.114
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τα σημεία των ποινών
αναφέρονται, κατ’ αντίστροφο σειρά, σε αυτά τα
κέντρα στο σώμα.
Συνεχίζοντας με το θέμα μπορεί κάποιος
εύλογα να ρωτήσει: Και οι πειθαρχικές ποινές; Τι
γίνεται αν κάποιος παραβιάσει το σύνταγμα ή τους
114

Μπουσούτας – Θανάσουλας Γ Η Ερμηνεία του Κατά Ιωάννη
Ευαγγελίου, εκδ. Ασημάκης, Αθήνα 2006, σελ. 26-27
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κανόνες της συντεχνίας; Για το γράφοντα δεν τίθεται θέμα πειθαρχικών ποινών. Δεν έχουν βάση σε
μια Αδελφότητα. Ποινή είναι μόνο ο αποκλεισμός
και αυτός γίνεται μόνο από το μέλος της Αδελφότητας οικειοθελώς, με τις πράξεις του, έχοντας παραβιάσει τις δεσμεύσεις που έχουμε προαναφέρει.
Αν δεν εμφανίζεται στις εργασίες της στοάς
του, αν δεν συμμετέχει στα έξοδα λειτουργίας, αν
παραβιάζει και κοινοποιεί τα δρώμενα κατά την
διάρκεια των εργασιών, αν τέλος δεν παραστέκεται
στον Αδελφό του σύμφωνα με τα “πέντε σημεία
της Αδελφότητας”, τότε ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτό
του εκτός της Συντεχνίας.
Αν όμως δεν υπάρχει διοικητική ποινή πως
μπορεί να προστατευτούν οι εργασίες της στοάς;
Πως είναι δυνατόν να υπάρξει γαλήνη και αρμονία
κατά την διάρκεια τους, αν ένα μέλος την διαταράσσει με την παρουσία του; Εδώ εισέρχεται η εξουσία του Σεβασμίου Διδασκάλου της στοάς. Έχει
καθήκον και υποχρέωση να πληροφορήσει τον Αδελφό ότι με την συμπεριφορά του διαταράσσει την
λειτουργία της και ότι είναι καθήκον του να εξηγήσει στους υπόλοιπους Αδελφούς την αιτία της
συμπεριφοράς του. Μέχρι να το πράξει δεν θα του
επιτραπεί η συμμετοχή στις εργασίες. Δεν τον διώχνει, δεν τον απομακρύνει από την Αδελφότητα.
Απλά του ζητά εξηγήσεις για αυτό που έχει κάνει.
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Αυτός θα αποφασίσει την συμπεριφορά και την
στάση του.
Ας θυμηθούμε την άποψη του J. J. Rousseau
που μόλις λίγο πριν αναφέραμε. Κάθε μέλος της
κοινότητας συμμετέχει με την θέλησή του σε αυτή
αποδεχόμενος κάθε ευεργεσία της κοινής δράσης.
Έχει όμως πλήρη την ελευθερία του και το δικαίωμά να αποφασίζει αν θα είναι μέλος της ή όχι. Μια
εφαρμογή της άποψης αυτής είναι η Αδελφότητα
όπως οι τέκτονες την ορίζουν στα τυπικά τους και
ελάχιστα την εφαρμόζουν στην πράξη.
Ας αναρωτηθείτε τι είναι ποιο σημαντικό
στις τεκτονικές εργασίες το μυητικό ή το διοικητικό
μέρος. Για το μυητικό μέρος κάθε Αδελφός έχει την
δυνατότητα να καταθέσει την δική του άποψη, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς, κατά την διάρκεια της συνεδρίας ή της συζήτησης στο Δείπνο,
ανάλογα με την παράδοση που ακολουθείται. Εκεί
οι απόψεις δεν είναι ταυτόσημες. Δεν έχουν όλοι
την ίδια αντίληψη για τα τυπικά και τα δρώμενα.
Οι ερμηνείες είναι διαφορετικές και όλες συζητούνται χωρίς να αποκλείεται καμιά και χωρίς κάποιος να τιμωρείται για αυτό που λέει.
Στο διοικητικό έργο όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Γιατί άραγε; Μήπως θεωρούμε το Σύνταγμα, τους κανονισμούς, τα Οροθεσία ή τον εσωτερικό κανονισμό πιο σημαντικά από
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τον συμβολισμό της Τελετής Εισδοχής;. Γιατί ενώ
είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την διαφορετική άποψη στο τελετουργικό μέρος δεν είμαστε καθόλου
ανεκτικοί στο διοικητικό; Μήπως επηρεασμένοι
από δυτικές νοοτροπίες θεωρούμε την διαφορετική
συμπεριφορά παράβαση και όχι ασθένεια που ζητά
θεραπεία; Μήπως η αίσθηση της εξουσίας μας επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει να ασχοληθούμε μαζί της; Ας μην ξεχνάμε ότι υπηρετούμε
ένα σύστημα ηθικής και να λειάνουμε τον λίθο μας
ζητούμε.
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ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Κ

υρίαρχη άποψη που προβάλλεται στο πόνημα αυτό είναι ότι ο τεκτονισμός του
21ου αιώνα είναι αναγκαίο να είναι δια-

φορετικός από αυτόν του 1717 αλλά και των αρχών
του 20ου που όλοι μας γνωρίζουμε σήμερα. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο το δικό μας σύστημα
αλλά επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία. Μέρος της
κοινωνίας είναι και το σύστημά μας και ο λόγος
αυτός είναι ένας ακόμη που καθιστά την αλλαγή
σε αυτό αναγκαία. Άρα η αλλαγή στον τεκτονισμό
δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την εικόνα
που θέλουμε να έχει ο Κόσμος μας τον νέο αιώνα.
Στο ερώτημα που προκύπτει και αφορά την
κατεύθυνση της αλλαγής οι απαντήσεις μπορεί να
είναι πολλές και διαφορετικές. Αυτές άπτονται των
ιδεολογικών, φιλοσοφικών ακόμη και πολιτικών
απόψεων και αρχών που ο κάθε άνθρωπος έχει.
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Για τον λόγο αυτό η οριστική απάντηση μπορεί να
προέλθει μόνο μέσα από την εξέταση του ζητήματος με βάση τον Ορθό Λόγο και τα στοιχεία που θα
κατατεθούν ώστε να υποστηριχθεί η όποια άποψη.
Στο κεφάλαιο αυτό θα κατατεθεί μια πρόταση για
το όραμα της νέας εποχής.
Το κυρίαρχο, αν και όχι τόσο πολύ συνειδητοποιημένο πρόβλημα της εποχής μας είναι το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα με αιχμή του την οικολογική κρίση. Στο παρόν κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την περιγραφή αρχικά του θέματος
και των επιπτώσεών του και στην συνέχεια με την
παρέμβαση που μπορεί να έχει ο τεκτονισμός στην
επίλυσή του.
Ο όρος οικολογία προέρχεται από την ελληνική λέξη ‘οίκος’. Για πρώτη φορά προτάθηκε το
1866 από τον Γερμανό ζωολόγο Ernst Haeckel. Στην
σύγχρονη ορολογία σημαίνει “την μελέτη των οργανισμών στον ‘οίκο’ ή ‘τις φυσικές κατοικίες
τους’”115. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος της
βιολογίας λόγω της αναγνώρισης ότι τα φυτά και
τα ζώα ανήκουν σε αυτορρυθμιζόμενα συστήματα,
τα ονομαζόμενα οικοσυστήματα, τα οποία αποτελούνται από έμβια και άβια στοιχεία.

115

Heywood A. Πολιτικές Ιδεολογίες, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα
2007 σ. 472.
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Από τον όρο οικολογία προέρχεται ο όρος
‘οικολογισμός’ ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν νέο
τύπο πολιτικής. Εμφανίστηκε στην Δύση μετά την
δεκαετία του 1960 και ανήκει στα μετα-υλιστικά
κινήματα τα οποία είναι κοινωνικά κινήματα που
αναφέρονται σε ζητήματα ποιότητας ζωής, χωρίς
ταξικό διαχωρισμό. Σε αντίθεση με τα ‘παραδοσιακά’ δόγματα και ιδεολογίες, που έχουν ως κέντρο
του ενδιαφέροντός τους τον άνθρωπο, ο οικολογισμός, θεωρεί την Φύση. Αυτή είναι ένα περίπλοκο
σύστημα οικοσυστημάτων, με μεγαλύτερο ένα παγκόσμιο οικοσύστημα το οποίο καλείται ‘οικόσφαιρα’ ή ‘βιόσφαιρα’. Στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος
είναι κυρίαρχος της Φύσης αντιτείνει ότι ο άνθρωπος συντηρείται από το παγκόσμιο οικοσύστημα
και αυτός αποτελεί μέρος του.
Ο οικολογισμός θεωρεί ότι η ανθρωποκεντρική αντίληψη για τη σχέση ανθρώπου – Φύσης
πρέπει να αλλάξει και στην θέση της να μπει ένα
οικοκεντρικό και φυσιοκεντρικό μοντέλο. Ο τρόπος
όμως καθιέρωσης του μοντέλου αυτού στην κοινωνία είναι διαφορετικός ανάμεσα στους διάφορους
οικολόγους διανοητές. Η σημαντικότερη διάκριση
είναι αυτή που ο Νορβηγός φιλόσοφος Arne Naess
ονόμασε ως ρηχή και βαθιά οικολογία.
Ονόμασε ρηχή οικολογία ή όπως προτιμούν
να την ονομάζουν οι υποστηρικτές της ανθρω153

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

πιστική οικολογία, τα οικολογικά ρεύματα τα οποία, ενώ δέχονται τις αρχές και τις αξίες της οικολογικής σκέψης, προσπαθούν να τις εντάξουν και
να τις προσαρμόσουν στις
ανάγκες και τους σκοπούς
του σύγχρονου ανθρώπου.
Αυτή η μορφή οικολογικής
Arne Naess

πρακτικής θεωρεί ότι αν
συντηρηθεί το φυσικό πε-

ριβάλλον, θα μπορέσει να συντηρηθεί και ο άνθρωπος, που είναι μέρος του. Σε αυτή εντάσσονται
οι απόψεις που εκφράζουν οι συντηρητικοί και οι
σοσιαλιστές, αν και ορισμένοι διανοητές εντάσσουν και τους αναρχικούς και τις φεμινίστριες.
Αντίθετα η βαθιά οικολογία απορρίπτει την
ρηχή ως μια έμμεση μορφή ανθρωποκεντρικής αντίληψης για την Φύση, που επιδιώκει να διατηρήσει την ευημερία των ανθρώπων των ανεπτυγμένων κρατών. Δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος, ως είδος,
είναι ανώτερος ή περισσότερο σημαντικός από τα
υπόλοιπα είδη ή την Φύση σαν σύνολο. Για την βαθιά οικολογία σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι
να συντελεί στην συντήρηση και ευημερία της Φύ-
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σης. Την άποψη αυτή ο Arne Naess την ονόμασε
οικοσοφία.
Ο Fritjof Capra στο έργο του Σημείο Καμπής
θεωρεί ότι η σύγχρονη αντίληψη για την σχέση
ανθρώπου – Φύσης είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της σκέψης των φιλοσόφων του 17ου αιώνα,
μεταξύ των οποίων του Rene Descartes και του Isaac
Newton. Για αυτόν ο κόσμος, πριν από τον 17ο αιώνα, θεωρούνταν ένα οργανικό σύνολο, ενώ μετά
από το σημείο αυτό μια μηχανή. Για αυτό υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εκπαιδευτούν
σε μια νέα αντίληψη για την σχέση τους με την
Φύση. Να αντιληφθούν ότι η Φύση δεν είναι μια
μηχανή που μπορεί να επιδιορθωθεί και να βελτιωθεί η απόδοσή της. Η ανατροπή της υπάρχουσας
αντίληψης, για τον F. Copra, μπορεί να γίνει με
την προβολή ενός νέου Παραδείγματος116.
Το οικολογικό πρόβλημα σήμερα εντοπίζεται κυρίως στις συνέπειες από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, που οφείλεται
στην βιομηχανική και ανθρώπινη δραστηριότητα,

116

Ο όρος προέρχεται από τον Tomas Kuhn. Ένα επιστημονικό
Παράδειγμα είναι ένα σύνολο από θεωρίες, έννοιες, νόμους,
εφαρμογές, πρότυπες λύσεις προβλημάτων, πειραματικές διατάξεις, μεθοδολογικούς κανόνες, αξίες και μεταφυσικές απόψεις. Με λίγα λόγια ο συνολικός τρόπος που η επιστημονική
κοινότητα και η κοινωνία θεάται το σύμπαν και την Δημιουργία..
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λόγω της εκπομπής αερίων που συμβάλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τον
Γάλλο Jean Batist Joseph Fourier.117 Κοντά σε αυτό
συναντάμε και άλλα όπως την μόλυνση του περιβάλλοντος από χημικά και τοξικά προϊόντα ή κατάλοιπα και την εμφάνιση των μεταλλαγμένων
τροφίμων.
Μελέτες οργανισμών όπως, της Αμερικάνικης Ένωσης Γεωφυσικών ή της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές των Ηνωμένων Εθνών, καταγράφουν αλλαγές στο κλίμα του
πλανήτη. Τέτοιες είναι η αύξηση της θερμοκρασίας
των ωκεανών και της επιφάνειας του εδάφους, η
μείωση των πάγων, η αύξηση της στάθμης των
θαλασσών, τα αυξημένα φαινόμενα ξηρασίας ή
βροχοπτώσεων. Αιτία, η αύξηση των αεριών του
θερμοκηπίου που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι η αύξηση των πολέμων για
εύρεση πόρων, η καταστροφή παράλιων πόλεων
και περιοχών, η μετανάστευση και η εξαθλίωση
πληθυσμών, η αύξηση των ασθενειών που οφείλονται στην μόλυνση του περιβάλλοντος.118
117

Giddens A Η πολιτική των κλιματικών αλλαγών, Μεταίχμιο,
Αθήνα 2009, σ. 47.
118 Giddens A ο. π. σ. 51-56
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Οι μελέτες αυτές αμφισβητήθηκαν από μια
μειοψηφία επιστημόνων που θεωρούν ότι η υπερθέρμανση είναι μέτρια και δεν προέρχεται από την
ανθρώπινη δραστηριότητα. Για αυτούς οφείλεται
σε έναν ακανόνιστο κύκλο κλιματικής αλλαγής,
διάρκειας 1500 χρόνων, που σχετίζεται με την ηλιακή δραστηριότητα. Κατηγορούν τις μελέτες των
Ηνωμένων Εθνών ότι δεν είναι έργο επιστημόνων
αλλά γραφειοκρατών.119 Υπάρχουν βέβαια αναφορές ότι οι αντίθετες μελέτες στην ύπαρξη του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής έχουν χρηματοδοτηθεί από εταιρίες ή ιδρύματα που έχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.120
Πάντως η κυρίαρχη σήμερα άποψη είναι ότι
“η κλιματική αλλαγή φέρνει σε σύγκρουση αυτά
που χρειάζεται ο πλανήτης για να διατηρήσει την
σταθερότητά του, με αυτά που χρειάζεται το σημερινό οικονομικό μοντέλο για να συνεχίσει να υπάρχει”.121 Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την απειλή από το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, αισθάνονται ότι η
απειλή αυτή δεν είναι άμεση, διότι δεν έχει ορατά
αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους, με απο-

119

Giddens A ο. π.
Klein N. Αυτό αλλάζει τα πάντα – Καπιταλισμός εναντίον
κλίματος, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2014, σ. 68-70
121 Klein N. ο π. σ. 206
120
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τέλεσμα να μην κάνουν
κάτι για αυτό. Η συμπεριφορά αυτή ονομάστηκε “παράδοξο του
Giddens” από τον ομώνυμο συγγραφέα.122
Έτσι το οικολογικό κίνημα βρίσκεται
αντιμέτωπο

Anthony Giddens

με

προ-

βλήματα όπως, το ότι
δύσκολα μπορεί να γίνει μια παγκόσμια ιδεολογία,
ότι οι αξίες της βιομηχανικής κοινωνίας, δηλαδή ο
ανταγωνισμός και ο καταναλωτισμός, έχουν εδραιωθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης, ότι η πολιτική που προτείνει είναι αντιαναπτυξιακή, ότι θεωρείται ‘η αγάπη για το περιβάλλον’ μόδα και αντίδραση στην βιομηχανική πρόοδο και ότι η βαθιά
τομή στην ζωή των ανθρώπων που ζητά να επιφέρει είναι περισσότερο ριζοσπαστική από οποιαδήποτε πολιτική ιδεολογία.123
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ραγδαίες και αναγκάζουν κυβερνήσεις να θεωρούν ότι “η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια τόσο από πλευράς αιτίων, όσο και από πλευράς συνεπειών και (ότι) η συλλογική δράση σε διεθνές ε122
123

Giddens A ο. π. σ. 19
Heywood A. ο. π. σ. 506-507

158

Ο

ΜΕΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ – Η ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ

πίπεδο είναι κρίσιμης σημασίας” και να την αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον στις εκθέσεις τους, ως
την “μεγαλύτερη και ευρύτερη αποτυχία της αγοράς στην ιστορία”.124
Ο πολιτισμός της εποχής μας είναι διαφορετικός από αυτούς του παρελθόντος. Είναι παγκόσμιος και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Για να
λυθεί το πρόβλημα αυτό δεν χρειάζεται, κατά την
άποψη πολλών επιστημόνων, να επιστρέψουμε πίσω σε μια κοινωνία του παρελθόντος. Χρειάζεται
να χρησιμοποιήσουμε το νέο όπλο που έχουμε, την
τεχνολογία. Με την χρήση της είναι δυνατόν να
αντικατασταθεί η χρήση των ορυκτών καυσίμων
για την παραγωγή ενέργειας, αντλώντας ενέργεια
από αειφόρες πηγές, όπως ο αέρας, το νερό και ο
Ήλιος.
Όντας ένα παγκόσμιο πρόβλημα η διαχείριση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής,
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά με συντονισμένη παγκόσμια
δράση. Δεν είναι δυνατόν να αφεθεί στην αυτορρύθμιση της Αγοράς, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να
εφαρμόζονται με τις παρεμβάσεις των κρατών, κυρίως των βιομηχανικών επειδή αυτά ρυπαίνουν
124

Stern N Τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής – σύνοψη,
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 2008 σ. 10-11
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περισσότερο. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν
λύση αλλά θα αποτελέσουν το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Η πραγματικότητα
μάλιστα έχει δείξει ότι η λογική της λιτότητας και
της συρρίκνωσης της δημόσιας σφαίρας δημιουργεί
προβλήματα στην αποκατάσταση των ζημιών που
οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα.125
Ενδιαφέρον έχουν τα καθήκοντα που ο
Giddens θεωρεί ότι αφορούν τον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος. Αυτά είναι η θέσπιση μακρόπνοης πολιτικής για το περιβάλλον, η προαγωγή μιας πολιτικής και οικονομικής σύγκλισης - προετοιμάζοντας
την κοινωνία για αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας, κυρίως αυτής που παράγεται από τα ορυκτά
καύσιμα -, η εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που να στηρίζεται στην αρχή “ο ρυπαίνων
πληρώνει”, η υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων που υποστηρίζουν μια οικολογική πολιτική
και η αντιμετώπιση πρωτοβουλιών που προσπαθούν να την ακυρώσουν, η διατήρηση της οικολογικής πολιτικής στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας, η αναπτύξει του κατάλληλου δημοσιονομικού και οικονομικού πλαισίου που θα υποστηρίξει
μια οικονομία με χαμηλή κατανάλωση ορυκτών

125

Klein N ο. π. σ. 144-148
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καυσίμων και να προετοιμάσει την κοινωνία, σε
συνεργασία με φορείς διαφόρων επιπέδων, για τις
κλιματικές αλλαγές που θα γίνουν αισθητές.126
Όλες αυτές οι πολιτικές μπορούν να μεταφέρουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
στο μέλλον αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να την
επιλύσουν οριστικά. Η ανθρωπότητα χρειάζεται να
εγκαταλείψει τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζει και που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Οι πολιτικές αυτές στηρίζονται στον ανταγωνισμό, την κυριαρχία και την κατανάλωση και έχουν ως βάση ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος και
εκμεταλλευτής της Φύσης. Η άποψη της βαθιάς
οικολογίας για την ανάγκη εμφάνισης ενός νέου
Παραδείγματος φαντάζει αναγκαία.
Το νέο αυτό Παράδειγμα θα καθιερώσει έναν νέο τρόπο ζωής, με αξίες, ευαισθησίες και θεωρίες διαφορετικές από αυτές που κυριαρχούν
στην σημερινή βιομηχανική εποχή. Μια στάση
ζωής και σχέσης με το περιβάλλον που θα είναι
εντελώς ξένη με την υπάρχουσα και τον πολιτισμό
της. Για αυτόν τον λόγο ο οικολογισμός πρέπει να
αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη πρόσκληση για την
πολιτική του που είναι το εύρος των αλλαγών που
είναι αναγκαίες να επιφέρει στην κοινωνία. Σε αυ-

126

Giddens A ο. π. σ. 176-181.

161

Γιώργος Μπουσούτας – Θανάσουλας

τό σημαντικό ρόλο θα
παίξει η παιδεία και η εκπαίδευση.
Είναι φανερό ότι
μια τέτοιου είδους αλλαγή θα αλλάξει και την
ίδια
David Held

την

διακυβέρνηση.

Νέες μορφές πολιτεύμα-

τος είναι αναγκαίες να εφαρμοστούν. Ίσως μια διακυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά της “κοσμοπολίτικης δημοκρατίας” όπως την προτείνει ο David
Held127 να είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ,
καθιστώντας περισσότερο οικουμενική την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής είναι πρώτης προτεραιότητας για
την επιβίωση του ανθρώπου. Κάθε αναβολή επιταχύνει την έλευση καταστάσεων δύσκολων για την
ζωή και την ευημερία των κρατών και των κοινωνιών. Η κυριαρχία ενός νέου Παραδείγματος είναι
η μόνη λύση. “Τι θα επακολουθήσει, μια νέα Σκοτεινή Περίοδος, ένας νέος Διαφωτισμός, ή μήπως
ένας συνδυασμός των δύο; Η τρίτη εκδοχή είναι
μάλλον η πιο πιθανή. Σε αυτή την περίπτωση,

127

Held D. Μοντέλα Δημοκρατίας, Πολύτροπον, Αθήνα 2007, σ.
415-422
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πρέπει όλοι να ελπίζουμε ότι η πλάστιγγα θα γείρει προς την πλευρά του Διαφωτισμού”.128
Στην αλλαγή του Παραδείγματος όπως αναφέραμε σημαντικό ρόλο έχει η εκπαίδευση. Η
αλλαγή με την οποία ο άνθρωπος θα αντιμετωπίζει το περιβάλλον μπορεί να επέλθει μόνο αν ο ίδιος εκπαιδευτεί ώστε να δει την ίδια την Δημιουργία
διαφορετικά. Για να το επιτύχει αυτό είναι αναγκαίο να αλλάξει σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητάς του. Να εγκαταλείψει την θεωρία της
Δημιουργίας και να δεχθεί αυτή της Εξέλιξης. Να
περιορίσει την χρήση της κλασικής φυσικής και να
εντάξει στην εκπαίδευση και την καθημερινή του
πρακτική, την θεωρία της κβαντικής φυσικής και
των εφαρμογών της. Να απορρίψει κάθε δυσειδεμονία και προκατάληψη και να συνειδητοποιήσει
ότι αυτός είναι μόνο ένα μικρό στοιχείο ενός Σύμπαντος από το οποίο ένα πολύ μικρό ποσοστό του
είναι γνωστό.
Είναι αναγκαίο να περάσει από την ατομικότητα στην συλλογικότητα και να αισθανθεί ότι ο
κάθε ένας από εμάς δεν είναι διαφορετικός ώστε
να είναι μόνος και εναντίων όλων. Είναι διαφορετικός μέσα όμως σε μια κοινή οικογένεια που είναι
η Φύση και στην οποία αναγκαστικά καλούμαστε

128

Giddens A ο. π. σ. 421
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να ζήσουμε μαζί με όλα τα άλλα είδη, γιατί η διαφορετικότητα και πολυμορφία είναι αναγκαίες για
την ύπαρξη κάθε είδους και του ίδιου του ανθρώπου. Να συνειδητοποιήσει ότι η αλήθεια και η
πραγματικότητά του δεν είναι καθολική, αλλά δική
του και μόνο δική του και ότι υπάρχουν τόσες πολλές αλήθειες και πραγματικότητες όσες και τα όντα που κατοικούν σε αυτόν τον πλανήτη ή στην
Δημιουργία ολόκληρη.
Χρειάζεται να αναπτύξει μια νέα Ηθική που
θα προτείνει την αλληλεγγύη, την συνδρομή στον
συνάνθρωπο, την κοινή προσπάθεια για την επίτευξη του έργου, την οικονομία της χρήσης και όχι
της συσσώρευσης, την φιλοσοφία του ανήκειν και
όχι του υπάρχειν, της συνύπαρξης και όχι της κατοχής, της χρήσης και όχι της κατάχρησης.
Τέλος είναι απαραίτητο να στραφεί και πάλι προς τα έσω και να ανακαλύψει ξανά έναν Κόσμο που υπάρχει και τον έχει ξεχάσει. Τον Κόσμο
της γνώσης του Εαυτού και της επικοινωνίας μαζί
του, της καθοδήγησης και του στοχασμού για τα
ουσιαστικά ζητήματα της Ύπαρξης και της Ζωής.
Είναι απαραίτητο να βρει χρόνο για τον εαυτό του,
την οικογένειά του, τους φίλους και συγγενείς του,
χρόνο για να μην κάνει κάτι, αλλά απλά να υπάρχει και να αφουγκράζεται τους φυσικούς ήχους
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που σήμερα τους έχουμε σκεπάσει με τους τεχνικούς της ‘ευημερίας και της προόδου’.
Για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή του Παραδείγματος χρειάζεται χρόνος αλλά και η συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε αυτή την Κοινωνία των Πολιτών εντάσσεται και ο τεκτονισμός
του 21ου αιώνα και ο ρόλος του στην διαμόρφωση
της νέας συνείδησης, είναι σημαντικός.
Ο τεκτονισμός των Μεγάλων Στοών δεν
ασχολείται με το οικολογικό πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρεται ο τέκτονας για την οικολογική κρίση. Δεν
υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα τυπικά των
βαθμών για την προστασία της και την ανάπτυξη
συνθηκών που να προάγουν την ισότιμη σχέση
μαζί της. Είναι πολύ φυσικό. Ο τεκτονισμός των
Μεγάλων Στοών είναι ο τεκτονισμός του 18ου, 19ου
και των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν γνώριζε ο άνθρωπος της εποχής εκείνης τις μεγάλες ανακαλύψεις και τις προόδους που η Επιστήμη έχει επιτελέσει το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Δεν
γνώριζε την καταστροφή του περιβάλλοντος που ο
άνθρωπος με τις δραστηριότητές του είχε επιφέρει.
Αυτό που ήθελε ήταν να γνωρίσει τον Κόσμο και
την Φύση ώστε να πάψει να την φοβάται.
Τώρα όμως γνωρίζει και δεν μπορεί να πει
το αντίθετο. Το νέο μοντέλο του ηθικού ανθρώπου
που θα προτείνει είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει
165
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το νέο Παράδειγμα. Όπως το 1717 το μοντέλο του
ηθικού ανθρώπου που πρότεινε ήταν το νέο Παράδειγμα τότε, ενάντια σε ένα Κόσμο που ήθελε την
Γη στο κέντρο του Σύμπαντος, έτσι και σήμερα το
νέο Παράδειγμα δεν θέλει τον Άνθρωπο στο κέντρο της Δημιουργίας και κυρίαρχο.
Όλα αυτά που αναφέραμε επιβεβαιώνουν
την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο Σύστημά μας
σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω και εύχομαι για άλλη
μια φορά αυτές να πραγματοποιηθούν. Σε αντίθετη περίπτωση οι τέκτονες θα αποτελούν κάτι γραφικούς τύπους που ασχολούνται με παράξενα
πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες των σ
τοών τους και μακριά από τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τ

ο θέμα της ύπαρξης της Τεκτονικής και της
μορφής που αυτή θα έχει στον 21ο αιώνα
δεν σταματά εδώ. Ίσως να υπάρχουν και

άλλα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε στην προσπάθειά μας να την επαναπροσδιορίσουμε και να επανπροσδιοριστούμε και εμείς, οι
τέκτονες.
Όπως είπαμε και στην αρχή το πόνημα αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει την αφορμή και το
ερέθισμα μιας εκτεταμένης και μεγάλης διάρκειας
συζήτησης στις τάξεις μας. Η συζήτηση αυτή αφορά την Τεκτονική στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Άρα
δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά πλαίσια μιας
χώρας, πολύ περισσότερο μιας Μεγάλης Στοάς.
Παρ’ όλα αυτά η ευθύνη για την έναρξη της
συζήτησης για αυτό το θέμα βαραίνει κάθε έναν
Αδελφό χωριστά. Η δική του σθεναρή στάση ώστε
να ξεκινήσει μια ανταλλαγή απόψεων για τα ζη167
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τήματα αυτά είναι καθοριστική. Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος των ερευνητικών στοών σε αυτό
το ζήτημα.
Το βάρος όμως των τελικών αποφάσεων αντικειμενικά θα πέσει σε αυτούς που αποτελούν
σήμερα ή στο άμεσο μέλλον τις ηγεσίες των τεκτονικών δυνάμεων. Στις συναντήσεις των Μεγάλων
Διδασκάλων ή των Μεγάλων Γραμματέων – Καγκελαρίων που πραγματοποιούνται κάθε χρονιά
είναι ευκαιρία να τοποθετηθούν και να συζητηθούν ζητήματα τέτοιας υφής.
Όπως έχουμε αναφέρει το 1929 η ΗΜΣΤΑ
υιοθέτησε μια σειρά θέσεων για την αναγνώριση
των Μεγάλων Στοών. Το κείμενο αυτό έχοντας ως
βάση πολλές άλλες Μεγάλες Στοές συνέταξαν τις
δικές τους αρχές για το θέμα αυτό.
Στο παράρτημα που ακολουθεί, ο αναγνώστης, θα συναντήσει ένα ανάλογο κείμενο το οποίο
βασίζεται στις απόψεις που διατυπώθηκαν στο βιβλίο αυτό. Ένα τέτοιο κείμενο θα μπορούσε να είναι μια βάση συζήτησης για την θέσπιση νέων κανόνων για το θέμα της αναγνώρισης, που είναι ένα
πρώτο στάδιο εφαρμογής των νέων δεδομένων.
Εύχομαι και ελπίζω κάτι τέτοιο να γίνει πολύ σύντομα, ώστε η Τεκτονική να γίνει ξανά πρωτοπόρα και καινοτόμος δύναμη στην κοινωνία, αναλαμβάνοντας τον ρόλο που πραγματικά της α168
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ξίζει. Όπως το 1717 η Τεκτονική, μετά από μια σημαντική κρίση, πραγματοποίησε τις αλλαγές που
ήταν αναγκαίες ώστε να καταστεί αυτό που όλοι
γνωρίσαμε, έτσι και σήμερα το 2016 πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για μια
νέα αναγέννηση.

Πινακάτες Πηλίου, Αύγουστος 2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Κανονικότητα της καταγωγής της Μεγάλης

Στοάς νοείται όταν έχει εγκαθιδρυθεί νόμιμα από
άλλη Μεγάλη Στοά ή υπό τριών τουλάχιστον κανονικά εγκαθιδρυμένων Στοών. Ως δικαιοδοσία της
Μεγάλης Στοάς θεωρείται ο γεωγραφικός τόπος
δράσης των Στοών που την αποτελούν και στον
οποίο δεν αποκλείεται η δραστηριοποίηση κάποιας
άλλης Μεγάλης Στοάς. Αποτελεί δικαίωμα κάθε
Στοάς να επιλέγει την όποια Μεγάλη Στοά υπό την
σκέπη της οποίας θα λειτουργεί ή την αυτόνομη
δραστηριότητά της, ανεξάρτητα των γεωγραφικών
ορίων, χωρίς να χάνει την τυχούσα κανονικότητα
της ίδρυσής της.
2.

Ότι η αποδοχή του ΜΑΤΣ, όπως και να

νοείται αυτός και προσδιορίζεται από τον υποψήφιο, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση δια να καταστεί κάποιος μέλος.
3.

Ότι όλοι οι Μυούμενοι δίδουν την Διαβε-

βαίωση τους επί ή ενώπιον της αποδεκτής από αυτούς, Βίβλου του Ιερού Νόμου, και η οποία αποτελεί δέσμευση της συνείδησής τους.
4.

Ότι η Μεγάλη Στοά έχει δικαιοδοσία επί

των υπό τον έλεγχο αυτής Στοών και μόνο, ότι δη170
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λαδή είναι υπεύθυνος, ανεξάρτητος και αυτοκυβερνώμενος οργανισμός με μοναδική και αδιαφιλονίκητη εξουσία επί της Συντεχνίας ή επί των
Συμβολικών Βαθμών (Μαθητής, Εταίρος και Διδάσκαλος Τέκτων) και ότι κατ’ ουδένα τρόπον υπάγεται ή διαμοιράζεται την εξουσία της αυτή μετά άλλης Δύναμης ισχυριζόμενης ότι έχει έλεγχο επί
των Βαθμών τούτων.
5.

Ότι τα τρία Μεγάλα Φώτα της Ελευθεροτε-

κτονικής (δηλαδή η Βίβλος του Ιερού Νόμου, ο
Γνώμων και ο Διαβήτης) εκτίθενται πάντοτε, οσάκις εργάζεται η Μεγάλη Στοά ή οι υπό την σκέπην
αυτής Στοές.
6.

Ότι συζητήσεις περί θρησκείας ή πολιτικής

εντός της Στοάς απαγορεύονται αυστηρώς όπως
και ο αποκλεισμός για πολιτικούς, κοινωνικούς,
φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους υποψηφίου
μέλους.
7.

Ότι όλοι οι Αδελφοί Διδάσκαλοι Τέκτονες

έχουν τα ίδια δικαιώματα και είναι ίσοι μεταξύ
τους.
8.

Ότι με αυστηρότητα τηρούνται τα Οριοθέ-

σια αυτά, τα ήθη και τα έθιμα εκάστης Στοάς .
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Έχει συγγράψει τρία βιβλία, Η Ερμηνεία του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου (2006), Στην Ατραπό του Ρόδου και του Σταυρού (2008) και Η Γυμνή Γυναίκα - Η Μεταφυσική χωρίς τον μανδύα της θεοκρατίας και του ανθρωποκεντρισμού (2011), τέσσερις μονογραφίες με θέματα φιλοσοφικές σχολές και μεγάλες
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Κύριο χαρακτηριστικό των κειμένων που περιέχονται στο βιβλίο
αυτό είναι η παραδοχή ότι ο τεκτονισμός στο νέο αιώνα, τον 21ο,
αν θέλει να είναι επίκαιρος, πρωτοπόρος και ελκυστικός στα μέλη της κοινωνίας, ιδιαίτερα στους νέους, πρέπει να αλλάξει.
Πρέπει να αφομοιώσει τα νέα επιτεύγματα της Επιστήμης, της
Ηθικής, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας και να τα εντάξει σε
ένα νέο όραμα για τον Άνθρωπο, την κοινωνία γενικότερα.
Οι απόψεις που θα συναντήσετε στα κείμενα δεν αποτελούν παγιωμένες θέσεις. Είναι μερικές πρώτες προτάσεις για μια
συζήτηση που πρέπει να αρχίσει μέσα στις τεκτονικές στοές, χωρίς περιορισμούς και προκαταλήψεις. Οι πρόεδροι των εργαστηρίων πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία για αυτές, διότι δυστυχώς οι ηγεσίες δεν έχουν την ανάλογη διάθεση. Ελπίδα και ευχή
είναι ο διάλογος αυτός να πραγματοποιηθεί με αφορμή το πόνημα που κρατάτε στα χέρια σας.
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