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Το ̟αρόν κείµενο ̟ροέρχεται α̟ό την συλλογική σκέψη εννέα αδελφών. Είναι το
α̟οτέλεσµα αρκετών µηνών υ̟οµονετικού διαλόγου, έντονης συζητήσεως και αυστηρής
εξετάσεως.
Με την ̟άροδο των εβδοµάδων, ε̟τά µελέτες ανα̟τύχθηκαν, αξιολογήθηκαν,
βελτιώθηκαν, τελειο̟οιήθηκαν και ε̟ανεγράφησαν. Το κατωτέρω κείµενο αξίζει αυτό ̟ου
αξίζει, αλλά ̟ροτείνεται α̟ό τους συντελεστές του µε κάθε ειλικρίνεια. ∆εν είναι ένα δόγµα,
µια κατήχηση, ή µια διακήρυξη αρχών, ακόµα λιγότερο, δεν είναι η ε̟ίσηµη έκφραση του
Υ̟άτου Συµβουλίου του Μεγάλου Κολλεγίου των Τύ̟ων. Με την ευκαιρία της
δισεκατονταετηρίδος της ∆ικαιοδοσίας µας, η µόνη φιλοδοξία είναι η συµβολή στην
συζήτηση για την (̟ιθανή) σηµασία του Αρχαίου και Α̟οδεκτού Σκωτικού Τύ̟ου σήµερα.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
( Ευτυχής εκείνος ο ο̟οίος γνωρίζει τις αιτίες των ̟ραγµάτων ) [1]
Βιργίλιος
« Μην ρίξεις ̟έτρα µέσα στο ̟ηγάδι α̟ό το ο̟οίο έχεις ̟ιει»
Talmud, Baba Kama
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Είναι δυνατόν να συνοψίσουµε την ουσία του Αρχαίου και Α̟οδεδεγµένου
Σκωτικού Τύ̟ου σε ένα «σύντοµο και ενδεδειγµένο» κείµενο, όταν ̟ερί̟ου 30.000
εργασίες (και αναρίθµητα άρθρα) έχουν ήδη γραφεί ε̟ί του θέµατος ;
Εν τούτοις αυτή είναι η φιλοδοξία της ̟αρούσης εργασίας. Σκο̟ός της είναι να
συναγωνισθεί το ε̟ίτευγµα του Πολωνού συγγραφέα Witold Gombrowicz, ο ο̟οίος
κατόρθωσε να ̟αρουσιάσει ολόκληρη την ιστορία της νεώτερης φιλοσοφίας, α̟ό τον Kant
µέχρι τον Sartre, στο έργο του Φιλοσοφία σε Έξι Μαθήµατα και ένα Τέταρτο [2]. ∆εν είµαστε
καθόλου βέβαιοι ότι έχουµε ε̟ιτύχει τον στόχο µας.
Οι Σκώτοι Ελευθεροτέκτονες συχνά εφαρµόζουν τον Α.Α.Σ.Τ. ό̟ως ο κύριος
Jourdain του Μολιέρου εφήρµοζε τον ̟εζό λόγο, συνε̟ώς µε κάθε ̟ερίσκεψη και
µετριοφροσύνη θα ̟αραφράσουµε τον Montesquieu θέτοντας το ερώτηµα :
«Πώς δύναται κά̟οιος να είναι Σκώτος στο Έτος Φωτός 6004;»
Φυσικά, αυστηρώς µας ε̟ιβάλλεται να αρχίσουµε µε το ναρκισσιστικό ερώτηµα :
«Τί είναι ο Α.Α.Σ.Τ.;» και το ε̟όµενο: «Ποιά είναι η χρήση του Σκωτικού Τύ̟ου;».
Για να κρατήσουµε την συζήτηση ανοικτή, θα ̟ρέ̟ει να εγκύψουµε στο ε̟όµενο
ερώτηµα:
« Τί λέγει ο Α.Α.Σ.Τ.;».

[1]

Το ̟ρώτο µας εύρηµα είναι ότι ο Α.Α.Σ.Τ. είναι de facto « ̟αγκόσµιος» [3]. Για να
είµαστε ̟ερισσότερο ακριβείς, ο̟ουδή̟οτε υ̟άρχει Τεκτονισµός ο Α.Α.Σ.Τ. είναι ̟αρώνστις Συµβολικές Στοές, στα εργαστήρια ανωτέρων βαθµών, ή και στα δύο.
Η σηµαντικότητα του Α.Α.Σ.Τ. ̟ροφανώς ̟οικίλλει α̟ό χώρα σε χώρα, αλλά
συνολικώς είναι το ευρύτερα εφαρµοζόµενο τυ̟ικό ανωτέρων βαθµών στον κόσµο.
Παρεµ̟ι̟τόντως, η κατάσταση αυτή ε̟ιβεβαιώθηκε στην Τελική ∆ιακήρυξη της 16ης
Συνόδου των Σκωτικών ∆ικαιοδοσιών (Παρίσι 18-20 Μαΐου 2001). Εκεί αναφέρεται
εµφαντικώς «… η α̟οστολή ̟αγκοσµιότητος, αλληλεγγύης και ανεξαρτησίας του
Σκωτικού Τύ̟ου, ο ο̟οίος εορτάζει την δισεκατονταετηρίδα του. Ο Τύ̟ος ̟ου είναι ο
ευρύτερα εφαρµοζόµενος στον ̟λανήτη, ενθαρρύνει και ̟ροάγει την αρµονία µεταξύ
των Τεκτόνων...»
Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι ο Α.Α.Σ.Τ. είναι ένα α̟ό τα τρία συνηθέστερα
συστήµατα του Κυανού Τεκτονισµού, µαζί µε τον Τύ̟ο της Υόρκης και τον Τύ̟ο της
Αµίλλης. Οι Γάλλοι Ελευθεροτέκτονες εφαρµόζουν, α̟ό την δεκαετία 1990, τον Α.Α.Σ.Τ.
̟ερισσότερο α̟ό κάθε άλλο τύ̟ο.
Εννοιολογικώς και συγκινησιακώς, ο Α.Α.Σ.Τ. φαίνεται ότι είναι το ̟ερισσότερο
εύ̟λαστο α̟ό όλα τα τυ̟ικά, χαρακτηριστικό το ο̟οίο οφείλεται στην γένεσή του, στην
εφαρµογή του, και στην ιστορία του. Είναι ένα είδος συστήµατος το ο̟οίο συναρµόζει [4]
ένα «άθροισµα» ή « οικογένειες» βαθµών µε µια καλλιέργεια δυναµικού συγκρητισµού.
Τούτο είναι το α̟οτέλεσµα τριών ̟αραλλήλων διεργασιών :
1. Τη συγκρότηση κατά τον 18ο αιώνα µιας ευρείας γραµµατολογίας (corpus) εντός του
«εγκυκλο̟αιδικού» ̟νεύµατος της ε̟οχής (κάθε τι « καλό» έ̟ρε̟ε να
συµ̟εριληφθεί), εισάγοντας µια ̟ροσέγγιση την ο̟οία θα χαρακτηρίζαµε ως
ανθρω̟ολογική.
2. Η άρνηση να ενσωµατώσουν υ̟ερβολικά ακραίες ιδεολογίες. Τούτο είχε ως
α̟οτέλεσµα την ισορρο̟ηµένη ανεκτικότητα η ο̟οία οδηγεί στην αναίρεση κάθε
είδους «δογµατισµού», ̟αρά το γεγονός ότι µερικά αγγλοσαξονικά και βορειοευρω̟αϊκά Ύ̟ατα Συµβούλια, σε διαφωνία µε το αυθεντικό ̟νεύµα του Charleston,
έδωσαν την δική τους (ειδικώς χριστιανική) ερµηνεία .
3. Η συγκατοίκηση, η ̟αράθεση και ακόµη η σύνθεση ̟οικίλων (ενίοτε
συγκρουοµένων) ρευµάτων, ό̟ως ο ερµητισµός, η λογοκρατία, ο ιλλουµινισµός, ο
∆ιαφωτισµός, ο «αρχαϊκός» Χριστιανισµός, η Καββαλά (Κabbalah), η
ελληνολατινική φιλοσοφία, δάνεια α̟ό την Ά̟ω Ανατολή, τα αρχαία και νεώτερα
τυ̟ικά [5].
Αυτοί οι ̟αράγοντες έδωσαν στον Α.Α.Σ.Τ. µερικά α̟ό τα χαρακτηριστικά του
γνωρίσµατα: ̟ροσαρµοστικότητα σε όλες τις συνθήκες και φιλοσοφική ελευθεροφροσύνη.
Ο Α.Α.Σ.Τ. ̟ροσφέρεται για µια ευρεία κλίµακα ερµηνειών, θεωρήσεων και στοχασµών,
µέσα σε ̟νεύµα ανεκτικότητος.
Παρ’ όλα αυτά, στους δύο αιώνες υ̟άρξεως του Α.Α.Σ.Τ., έγινε σαφές ̟αραφράζοντας το Ευαγγέλιο του Ιωάννου- ότι «υ̟άρχουν ̟ολλές µονές στην οικία του
Μεγάλου (Σκώτου) Αρχιτέκτονος του Σύµ̟αντος».
α) Μερικά Ύ̟ατα Συµβούλια, ό̟ως αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν ερµηνεύσει τον
Α.Α.Σ.Τ. µε αυστηρώς Χριστιανική έννοια. Οι υ̟οψήφιοί τους (ειδικώς α̟ό τον βαθµό
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του Ροδοσταύρου και εφ’ εξής) οφείλουν να ̟ρεσβεύουν την τριαδική Χριστιανική
̟ίστη. Τούτο δεν εξαιρεί µόνον τους α̟ίστους, αγνωστικιστές, ̟ολυθεϊστές και ο̟αδούς
µη χριστιανικών θρησκειών, αλλά ακόµη και τους ντεϊστές, τους Χριστιανούς θεϊστές,
τους Ουνιταρίους και τους ̟ιστούς διαφόρων κοινοτήτων στις ̟αρυφές του
Προτεσταντισµού.
β) Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η ̟λειονότητα των σηµερινών Υ̟άτων Συµβουλίων ̟αρέµεινε
̟ιστή στην ελευθεροφροσύνη του ̟ρώτου Υ̟άτου Συµβουλίου (ιδρυθέν το 1801), αν και
κατά την διάρκεια του 20ου αιώνος η ̟λειονότητα των «ανεγνωρισµένων» α̟ό το
Charleston δικαιοδοσιών διετύ̟ωσε κά̟οιες κανονιστικές αρχές, ιδιαιτέρως κατά την
διάρκεια της ∆ιεθνούς ∆ιασκέψεως στην Baranquilla ( Κολοµβία, Φεβρουάριος 1970 )
̟ου διοργανώθηκε α̟ό τα κανονικά Ύ̟ατα Συµβούλια. Αντιθέτως, ένα νέο άνοιγµα
αντιλήψεως σηµειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στη «Σκωτική» κοινότητα της
Βορείου Αµερικής, ό̟ως τούτο α̟εικονίζεται στη στάση του Υ̟άτου Συµβουλίου του
Charleston έναντι του «φιλελευθέρου» Σκωτικού Ελευθεροτεκτονισµού της Γαλλίας.
Γ) Στην Ευρώ̟η των λατινογενών γλωσσών και στην Ισ̟ανόφωνη Αµερική, δύο άλλες
«ερµηνείες» ήλθαν στο φως. Στα τέλη του 19ου αιώνος, ως αντίδραση έναντι του
θετικισµού ̟ου είχε αρχίσει να κυριαρχεί εν µέρει στον νοτιοευρω̟αϊκό και γαλλόφωνο
Ελευθεροτεκτονισµό, εµφανίσθηκε η εσφαλµένη ιδέα ότι ο Α.Α.Σ.Τ. ήταν ̟λουσιότερος
σε συµβολισµό α̟ό άλλα τυ̟ικά. Η σχολή του Oswald Wirth (1860 - 1943), και η
̟εριοδική έκδοση Le Symbolisme (1912), ε̟εχείρησαν την ανάγνωση του Α.Α.Σ.Τ.
σύµφωνα µε την ο̟τική του α̟οκρυφισµού. Τούτο σηµαίνει ότι εξοστράκισαν
̟αραδοσιακούς τύ̟ους ̟ου δεν ήταν σύµφωνοι µε την ερµηνεία τους.
∆) Τελικώς, στα τέλη του 19ου αιώνος, διάφορες γαλλόφωνες δικαιοδοσίες, ̟ιστές στο
αυθεντικό ̟νεύµα του Charleston, στο Συνέδριο της Λωζάννης (1875) και στον
«φιλελεύθερο» Ελευθεροτεκτονισµό, υιοθέτησαν µιαν αγνωστικιστική ερµηνεία του
Τύ̟ου. Συµ̟εριλαµβανοµένων του Γαλλικού Μεγάλου Κολλεγίου των Τύ̟ων, και των
δικαιοδοσιών ̟ου ήταν ̟αρούσες στο Σκωτικό Συνέδριο των Βρυξελλών (1976).
Αυτή είναι µια υ̟ερα̟λούστευση των τεσσάρων τάσεων, α̟ό µιας « ιδανικής –
τυ̟ικής» (κατά τον Weber) όψεως, και α̟οτελεί ανε̟αρκή εικόνα της σύνθετης
̟ραγµατικότητος του Α.Α.Σ.Τ.. ∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι είναι δύσκολο να
ταυτο̟οιηθεί ̟λήρως σύµφωνα µε την µια ή µε την άλλη α̟ό τις ̟ροαναφερθείσες
τάσεις.
Κατό̟ιν τούτου, το ̟νεύµα του Α.Α.Σ.Τ. είναι ανοικτό στα ερωτήµατα:
Είναι α̟ηρχαιωµένος;
Είναι ένας Τύ̟ος ό̟ως όλοι οι άλλοι;
Το γεγονός ότι είναι « ηλικίας» δύο αιώνων µας υ̟οχρεώνει σε µια ̟ροσεκτική
µεταχείρισή του;
Είναι δυνατόν ο Α.Α.Σ.Τ. να εξελιχθεί;
Έχει ̟ροσαρµοστικότητα;
Είναι δυνατόν να ε̟αναγραφεί και να εκσυγχρονισθεί για τον 21ο αιώνα;
Ο Α.Α.Σ.Τ. ήκµασε για δύο αιώνες χάρις στην εκ̟ληκτική του ευ̟λαστότητα και το
ανοικτό του ̟νεύµα. Όµως, στις ηµέρες µας και στην ε̟οχή µας η θεµελιώδης ε̟ιστηµονική
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γνώση έχει ̟ροοδεύσει, α̟οδεικνύοντας την ενότητα του σύµ̟αντος, τον σύνδεσµο µεταξύ
του α̟είρως µεγάλου και του α̟είρως µικρού στον τοµέα της φυσικής, και την εκ̟ληκτική
αλληλεξάρτηση των φαινοµένων σε όλη την ̟οικιλία και την ̟ολυ̟λοκότητα των
εκδηλώσεών τους.
Είναι δυνατόν ο Α.Α.Σ.Τ. να ενσωµατώσει, να α̟ορροφήσει και να αφοµοιώσει
αυτές τις ουσιώδεις ανακαλύψεις;
Πώς είναι δυνατόν αυτές να εισαχθούν στην Σκωτική γραµµατολογία;
Θα ήταν άραγε ̟ρέ̟ον να ̟ράξουµε κατ’ αυτόν τον τρό̟ο;
Πριν ακολουθήσουµε αυτήν τη σκέψη θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίσουµε ότι, αν και ο
Α.Α.Σ.Τ. είναι η Τεκτονική γλώσσα την ο̟οία χρησιµο̟οιούµε, εκείνο ̟ου µας αφορά
̟ρωτίστως είναι ο ίδιος ο Τεκτονισµός, τον ο̟οίον θεωρούµε «̟νευµατικό και κοινωνικό
σώµα», µέθοδο για το είναι (και για το είναι ε̟ί της γης), οδό εµ̟νεύσεως, σχολή σκέψεως,
µια µορφή «brainstorming» ή σχήµα λιτότητας, καθαρτική µέθοδο (µέσω της χρήσης του
τυ̟ικού), ερµηνευτική, ηθική, σοφία και, τελικώς, «̟νευµατική εταιρία η ο̟οία ̟αράγει
εγρηγορός, αλλά και δηµοκρατική κοινωνία η ο̟οία ̟αράγει κοινωνικά α̟οτελέσµατα»
[6].
Είναι αδύνατον να υ̟οκατασταθεί η ̟ροσω̟ική ̟ρακτική της Τεκτονικής µυήσεως.
Οφείλουµε να τολµήσουµε την αναφορά στους «θεµελίους λίθους του Τεκτονισµού»:
- η οδός της σιω̟ής εντός ̟ροσανατολισµένου χώρου
- καλο̟ροαίρετη διάθεση να ακούµε τους άλλους, «ιστάµενοι εν τάξει».
- άρνηση του α̟ευθείας διαλόγου
- τέχνη της λιτότητος (υ̟ονοείται το µέγιστο λέγοντας το ελάχιστο)
- τέχνη της συγκο̟ής (α̟οφυγή λε̟τολογίας) [7]
Αυτοί οι ̟ρωτογενείς ακρογωνιαίοι λίθοι, ιδιάζοντες του Τεκτονισµού, θα ̟ρέ̟ει να
εναρµονισθούν µε τους ̟αγκόσµιους λίθους της ανεκτικότητος, της ̟αγκοσµιότητος, της
αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αδελφότητος, αξίες τις ο̟οίες συµµερίζονται όλοι οι
άνθρω̟οι καλής θελήσεως.
Παρ’ όλα αυτά, αρνούµεθα να µετατρέψουµε τον Ελευθεροτεκτονισµό σε µια «µετα –
µέθοδο», η ο̟οία θα αντιµετω̟ίζει κάθε είδους ̟ρόβληµα ή –α̟λώς- να τον θεωρήσουµε
̟ανάκεια. Ο 21ος αιώνας είναι ήδη εδώ, αλλά α̟οµένει ακόµη να ε̟ινοηθεί…
∆εν είναι δυνατόν να έχουµε την ̟ροσδοκία ότι ο Τεκτονισµός (ακόµη λιγότερο ο
Α.Α.Σ.Τ.) θα µας ̟ροµηθεύσει συνταγές, στερεότυ̟α, έτοιµες αναλύσεις, ψευδή µυστήρια,
α̟οκλειστικές διαδικασίες ή µυστηριώδεις µεθόδους και θα εφευρίσκει για µας. Είναι ̟ολύ
εύκολο να κρατήσουµε α̟ό τον «Α̟ολεσθέντα Λόγο» µόνον τις σκέψεις εκείνες ̟ου
συνάδουν µε τις δικές µας. Α̟ό εκεί ακριβώς ξεκινά ο δογµατισµός.
Εκτός των άλλων, θα ήταν ̟ράγµατι εξαιρετικό εάν ο Ελευθεροτεκτονισµός, Σκωτικός ή
άλλος, κατάρτιζε τα̟εινούς εργάτες ικανούς να φέρουν εις ̟έρας ένα τέτοιο υ̟έροχο έργο.
Έχοντας αυτό το µέληµα κατά νουν, η έρευνά µας θα εστιάσει στην «Σκωτική
ιδιαιτερότητα» εντός της Τεκτονικής ερµηνευτικής.
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Α. Ο Α.Α.Σ.Τ. σήµερα ή ̟ώς θα κατανοήσουµε τις αλλαγές των καιρών
µας.
Είναι ο Α.Α.Σ.Τ ο ̟λέον ενδεδειγµένος Τεκτονικός τρό̟ος για να κατανοήσουµε την
̟ολυ̟λοκότητα; [8] Γενικώς, ο Σκωτικός τύ̟ος, για να χρησιµο̟οιήσουµε τον Spinoza,
συνε̟άγεται τρείς κατηγορίες γνώσεως.
Η ̟ρώτη κατηγορία αντιστοιχεί στην αισθητηριακή αντίληψη και εµ̟ειρία. Αλλά οι
βαθµοί της Τελειο̟οιήσεως (4ο –14ο, οι ο̟οίοι µας οδηγούν σε έναν ε̟ιφυλακτικό και
διακριτικό σχετικισµό) µας υ̟ενθυµίζουν ότι οι αισθήσεις µας ̟αρα̟λανούν, οι κρίσεις
είναι ̟οικίλες και αντιφατικές, και ότι η ανθρώ̟ινη εµ̟ειρία είναι σχετική.
Η δεύτερη κατηγορία είναι ο «καθαρός» λόγος [9], ο ο̟οίος είναι το νόµιµο θεµέλιο
κάθε «κατασκευής». Ο 20ος αιώνας είναι δυνατόν να ̟εριγραφεί ως ο αιώνας της κρίσεως
του «Λόγου». Πράγµατι, η ̟ερίοδος αυτή έθεσε υ̟ό αµφισβήτηση τους τρείς στύλους της
«νεώτερης» σκέψεως, ήτοι την ιδέα µιας (κεκρυµµένης ή ̟ροφανούς) «̟αγκοσµίας τάξεως»,
την έννοια του διαχωρισµού των αιτιών και το ̟ρωτείον της « α̟ολύτου λογικής».
Α̟οµένει ένα τρίτο είδος ̟ροσεγγίσεως, ένα είδος συνολικής, ενορατικής
αντιλήψεως η ο̟οία α̟οκτάται µε µακροχρόνια εξέλιξη, η ο̟οία έρχεται να µας βοηθήσει
στην αντίληψη της ενότητος των ̟ραγµάτων και η ο̟οία, τηρουµένων των αναλογιών,
οµοιάζει µε τη µύηση και τη συµβολική γνωστική (cognitive) µέθοδο. Αυτό το είδος της
γνώσεως, στη φύση µιας (εσώτερης) οικείας ̟νευµατικής εµ̟ειρίας, είναι ̟ερισσότερο
συναισθηµατικό ̟αρά λογικό. Παραβάλλεται ̟ρος εκείνη ̟ου ανέ̟τυξε ο Άραβας
φιλόσοφος Muhammad Ibn Abd al Malik Ibn Tufayl (1100 – 1181) στο έργο του «Ο
Αυτοδίδακτος Φιλόσοφος», στο ο̟οίο διηγείται την ιστορία του Hayy ibn Yaqdhan, ο
ο̟οίος ευρίσκεται µόνος σε ένα έρηµο νησί του Ινδικού Ωκεανού. Το φιλοσοφικό αυτό έργο
̟εριγράφει µια «µυητική» ̟ορεία ε̟τά σταδίων, η ο̟οία οδηγεί τον «ερευνητή», τον
Φιλόσοφο χωρίς ∆ιδάσκαλο α̟ό την αισθητηριακή αντίληψη στην «υ̟έρτατη φώτιση».
Τούτο είναι ε̟ίσης το ̟νεύµα του έργου του Gotthold Lessing στο «Nathan der
Weise» («Νάθαν ο Σοφός», 1779), φιλοσοφικό έργο ̟ερί της ιδέας της ανεκτικότητος, η
ο̟οία εκφράζεται µέσω της ̟αραβολής των τριών δακτυλίων και στο « Τεκτονικοί ∆ιάλογοι
« (1780). Ε̟ίσης στα έργα του Goethe, Wilhelm Meister (1794 – 1796), Faust (̟ου έχει
ε̟ανειληµµένα αναδιατυ̟ωθεί), Το ̟ράσινο φίδι, διάφορα ̟οιήµατα ό̟ως το «Symbolum»
(1814 ) και το αυτοβιογραφικό ̟αραµύθι «Ποίηση και αλήθεια» (1811 – 1814), όλα έχουν το
α̟οτύ̟ωµα του Σκωτικού Τεκτονικού ιδανικού µε τις τρεις του όψεις: Σοφία, Ισχύς, και
Κάλλος.
Είναι ε̟ίσης το ̟νεύµα του Α.Α.Σ.Τ., ικανό να οδηγήσει σε µια Στωική τέχνη ζωής µε
τους βαθµούς τελειο̟οιήσεως, στην αναίρεση της αυτα̟άτης της κοσµικής ψευδούς
ευτυχίας µε τον Ι̟̟ότη Ροδόσταυρο, στην έκφραση της ̟νευµατικής αναζητήσεως µέσω της
εκκοσµικευµένης µορφής του 28ο βαθµού, στην έκφραση µιας εξελικτικής, εγκυκλο̟αιδικής
και διαλεκτικής ̟ροσεγγίσεως, ό̟ως υ̟οδεικνύεται α̟ό την κλίµακα του 30ο βαθµού;
Στον κόσµο µας, υ̟άρχει ε̟ιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα σύστηµα (ή συστήµατα
σκέψεως και/ή µια µέθοδος η ο̟οία δύναται να αναζητήσει τα ενδεχόµενα σφάλµατα της
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βεβαιότητος, του διαχωρισµού και της «λογικής» χωρίς να διολισθαίνει στους εσφαλµένους
δρόµους της αβεβαιότητος και του « ανακριβούς συµ̟εράσµατος».
Πού θα σταθούµε στο µωσαϊκό δά̟εδο ;
Ίσως το γεγονός ότι υ̟άρχουµε σηµαίνει ̟ρωτίστως ότι µαθαίνουµε να
ανακαλύ̟τουµε τα λάθη, τις ανακρίβειες και τις λανθασµένες ερµηνείες, να καταδικάζουµε
τις ψευδαισθήσεις, τις χίµαιρες και τις δεισιδαιµονίες, και να α̟οφεύγουµε την ̟αρέκκλιση,
το σφάλµα και την σύγχυση. Τούτο σηµαίνει ότι υ̟οστηρίζουµε το ̟ρωτείον της κριτικής
σκέψεως, σηµαίνει ότι ̟ιστεύουµε στην α̟εριόριστη ̟ροοδευτική φύση της σκέψεως. «∆ύο
̟ράγµατα ̟ου καταλαµβάνουν την σκέψη, µε ̟άντοτε νέο θαυµασµό και αυξανόµενο δέος,
συχνότατα και σταθερά γίνονται αντικείµενο του στοχασµού µας: είναι ο έναστρος ουρανός
και ο ηθικός νόµος». [10]. Συνε̟ώς αυτό ̟ου ενδιαφέρει είναι να βρεθεί µια ̟ροσέγγιση η
ο̟οία να κινείται συνεχώς µεταξύ των δύο αυτών ̟όλων.
Υ̟άρχει ανάγκη διαλόγου µεταξύ των τεχνών, των γραµµάτων, όλων των
ανθρω̟ιστικών και των «θετικών» ε̟ιστηµών, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη συνοχή στον
τρό̟ο µε τον ο̟οίον κατανοούµε τον κόσµο. Ο νεωτερισµός χαρακτηρίζεται α̟ό την
έκρηξη και την διάσ̟αση της γνώσεως και των δεξιοτήτων, µαζί µε την αύξουσα
̟ολυ̟λοκότητα της ̟ραγµατικότητος και την ̟ανταχού ̟αρούσα αβεβαιότητα.
Αλλά ̟ώς είναι δυνατόν να ̟ροσλάβουµε την ε̟ιστηµονική γνώση, η ο̟οία είναι
διαρκώς µεγαλύτερη και διασκορ̟ισµένη, και να την συνδυάσουµε µε γνώση η ο̟οία
έχει ̟ροέλθει α̟ό άλλες ̟ηγές;
Αυτοί είναι οι στύλοι του σηµερινού µεγάλου Τεκτονικού ̟ρογράµµατος, ενός
νεωτεριστικού εγχειρήµατος το ο̟οίο γίνεται αντιλη̟τό και ανα̟τύσσεται µέσω του
αρχετυ̟ικού ανθρω̟ίνου όντος, θεωρουµένου ως «άξονος του κόσµου» («axis mundi»).
Αφού είναι ̟λέον αδύνατον να είµεθα ̟αγκόσµιοι (universal) - σε αντίθεση µε τον
Pico della Mirandola - οφείλουµε να εγκαθιδρύσουµε µια νέα « οργάνωση σκέψεως» [11] ή
ένα σχέδιο για ένα Πανε̟ιστήµιο «̟άσης γνώσεως» [12]. Αυτό υ̟ήρξε ̟άντοτε ένα α̟ό τα
(τουλάχιστον σιω̟ηλά υ̟ονοούµενα) χαρακτηριστικά της «φιλοσοφίας» του Α.Α.Σ.Τ..
Αυτή η ̟ολυ̟λοκότητα [13] (οριζοµένη ως εκείνο ̟ου ταυτόχρονα ενώνει και
διαιρεί) δεν είναι άραγε ταυτόσηµη –µας αρέσει ή όχι- µε τον « µηχανισµό» της δοµής
του Α.Α.Σ.Τ.;
Υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση µιας ανθρω̟ολογικής ερµηνείας, η ̟ολυ̟λοκότητα αυτή
καθιστά ικανό τον Α.Α.Σ.Τ. να κατανοήσει τον κόσµο.
Ο σηµερινός κόσµος χαρακτηρίζεται α̟ό την «̟αγκοσµιότητα» (η ο̟οία τίθεται υ̟ό
αµφισβήτηση, καθ’ ολοκληρίαν ή µερικώς , α̟ό µια χωρίς ̟ροηγούµενο τεχνική και
ε̟ιστηµονική ε̟ανάσταση, α̟ό µια κοινωνία δικτύων και µια µεταβολή των συνηθειών,
των ̟ολιτισµών, των τρό̟ων και της καθηµερινής ζωής.
Στην Σκωτική γλώσσα µας, δεν είναι η έκφραση « Ιερά Αυτοκρατορία» ο
συµβολικός και Τεκτονικός τρό̟ος για να αναφερθούµε στην «Οικουµένη» ;
Στην κατοικήσιµη γη (η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να διαφυλαχθεί), είναι σηµαντικό να
ε̟αναληφθεί ότι δεν υ̟άρχει χώρος για ̟ολέµους, κοινωνικο-οικονοµική και ηθική
δυστυχία, κατα̟ίεση, ̟ανδηµίες, άγνοια και φόβο. Θα ̟ρέ̟ει να είµεθα ε̟ιφυλακτικοί
[6]

όταν βλέ̟ουµε το µέλλον του κόσµου µε την ά̟οψη των µέσων και ανωτέρων τάξεων των
«Βορείων» χωρών, ειδικώς διότι φέρουν (εµµέσως) ευθύνη για την κατάσταση.
Έναντι αυτής της «Προµηθεϊκής» ελ̟ίδας και ανάγκης, ̟ού θα ̟ρέ̟ει άραγε να
το̟οθετηθούµε µε την α̟όκρισή µας και την δραστηριότητά µας;
Κά̟ου µεταξύ των ̟ροφητειών του Marx («Οι άνθρω̟οι δηµιουργούν την ιστορία, αλλά
χωρίς να ε̟ιλέξουν τις συνθήκες») και των ειρωνειών του Francois Ascher («Αυτά τα συµβάντα
είναι ̟έραν του ελέγχου µας, ας ̟ροσ̟οιηθούµε ότι τα οργανώσαµε εµείς»;
Η Τεκτονική δραστηριότητα ευρίσκεται σε άλλο ε̟ί̟εδο.
Η ιδέα δεν είναι το να µετατρέψουµε τον Ελευθεροτεκτονισµό σε σύλλογο (ακόµη λιγότερο
σε ̟ολιτικό διάµεσο), αλλά το να βοηθήσουµε τους Τέκτονες στην ̟ρόταση µιας φιλοσοφίας
ζωής, ώστε καθένας, στο ε̟ί̟εδό του, µε τα εργαλεία του, µε την ̟ίστη και την ελ̟ίδα του,
να καταστεί λίθος ζων στον Ναό της ανθρω̟ότητος και να λάβει µέρος στην κατασκευή (σε
κάθε ε̟ί̟εδο α̟ό το ανθρώ̟ινο µικροκύτταρο µέχρι την ανθρω̟ότητα στην ολότητά της)
της βουλήσεως να ζήσουµε µαζί και ενωµένοι.
Το σχέδιο αυτό ̟ροϋ̟οθέτει ότι καθένας κτίζει τον εσώτερό του Ναό, µέσα στο
Εργαστήριο του. Το έργο αυτό θα ̟ρέ̟ει να οργανωθεί, να εµ̟λουτισθεί και να ωριµάσει µε
τον συνήθη τρό̟ο, ώστε, όταν ο Τέκτων έλθει στην ηλικία, να συµβάλλει στην ̟αγκόσµια
κατασκευή. Η ιδέα δεν είναι η ̟ροσάρτηση έτοιµων λύσεων α̟ό τον κόσµο των αµυήτων, η
υ̟οχώρηση στις σειρήνες της δηµοτικότητος. Αλλά, µάλλον, η ανέλκυση α̟ό τους κόλ̟ους
του Τεκτονισµού, των εθίµων του, των ̟αραδόσεών και των τυ̟ικών του, ιδιαιτέρως του
Α.Α.Σ.Τ., της ουσίας η ο̟οία δύναται και ̟ρέ̟ει, ̟ρος όφελος όλων, να εξαχθεί του Ναού
ώστε να «καρυκευθεί» η τροφή.
Ο Ι̟̟ότης Ροδόσταυρος θα ̟ρέ̟ει να θρέψει τον ̟εινασµένο. Ο κάθε Τέκτων,
Σκώτος ή άλλος, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσ̟αθήσει να γίνει το «άλας ε̟ί της γης». «Εάν δε το άλας
µωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται»; [15]
Εάν ευρισκόµεθα στο σκότος, σκότος το ο̟οίον αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του
Ιωάννου, είναι δυνατόν να καταρώµεθα την νύκτα (̟ου δεν µας ωφελεί) ή να βλέ̟ουµε σε
όνειρο τις φλόγες της Ε̟αναστάσεως. Αλλά είναι δυνατόν, ε̟ίσης, να ̟ιστεύουµε στην
αυγή (̟ίστη) η ο̟οία θα φθάσει (ελ̟ίδα), και, καθώς θα ̟εριµένουµε, να ανάψουµε ένα
κερί, όσον τα̟εινό και αν είναι αυτό (αγά̟η - φιλανθρω̟ία). Ο Α.Α.Σ.Τ. είναι ένα α̟ό τα
φώτα ̟ου οδηγούν το ανθρώ̟ινο είδος στην αναζήτηση. Ε̟αναλαµβάνουµε ότι σε τούτο
α̟αιτείται η ανθρω̟ολογική διάσταση του Α.Α.Σ.Τ. να αναλυθεί, να γίνει κατανοητή και
να χρησιµο̟οιηθεί. Οι «Σκώτοι» Τέκτονες είναι νεωτεριστές, διότι ο Α.Α.Σ.Τ. είναι
αρχετυ̟ικός, είναι του σήµερα, ό̟ως είναι του χθες και του αύριο. Οι 33 βαθµοί του
̟εριλαµβάνουν αιώνιες και ̟ανταχού ̟αρούσες αξίες. ∆εν είναι ένα µικρής κλίµακας
̟ρότυ̟ο του κόσµου, ούτε µια συγκριτική ιδεολογία της ε̟οχής, αλλά είναι ένα ουτο̟ικό
̟ρόγραµµα (̟εριέχει την ελ̟ίδα και την ̟ροσ̟άθεια) δοµήσεως ανθρω̟ίνων οµάδων, µια
τέχνη να ζούµε ενωµένοι. Ενσωµατώνοντας τις ανθρω̟ολογικές δοµές του Σκωτικού Ναού
εντός του εσωτέρου Ναού, κάθε Τέκτων δύναται να συµβάλλει µε τον λίθο του στην
κατασκευή της ανθρω̟ότητος.
Μεταξύ της ̟αγκοσµιότητος (Ναός της Ανθρω̟ότητος) και του δικαιώµατος στη
διαφορά («…είσαι ο αδελφός µου, αλλά δέχοµαι την διαφορά σου), ̟ώς είναι δυνατόν
να ζήσουµε ενωµένοι στην Ιερά Αυτοκρατορία.
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Πώς είναι δυνατόν να ορίσουµε µια νέα ̟ολιτισµική δηµοκρατία ικανή να
συµ̟εριλάβει σεβασµό της διαφοράς και ανεκτικότητα, ̟ολιτικές ̟ροτιµήσεως και
̟αγκόσµιες αξίες;
Θα ̟ρέ̟ει να αρχίσουµε να νοηµατοδοτούµε, ώστε να ε̟αναδοµήσουµε τους
κοινωνικούς δεσµούς;
Μετά την κατάρρευση των οικογενειακών ̟ροτύ̟ων, ̟οιούς τρό̟ους θα βρούµε
ώστε να είµεθα, ό̟ως λέγει ο Francois de Singly, «ελεύθεροι µαζί»; [16]
Πώς θα ορίσουµε την εργασία στον 21ο αιώνα;
Με την συνήθη εµ̟ειρία της ̟λειονότητας των ανθρώ̟ων -ανεργία, µη
ικανο̟οιητική εργασία, δυσάρεστη εργασία, ή εργασία η ο̟οία έχει χάσει τον ιερό της
χαρακτήρα- είναι δυνατόν να ελ̟ίσουµε ότι το αύριο θα φέρει « αυτόνοµη» (εκτός της
σφαίρας της ανάγκης) εργασία για όλους µειώνοντας την «ετερόνοµη» εργασία του ατόµου
(την ο̟οία ε̟ιβάλλουν οι α̟αιτήσεις της κοινωνίας);
Θα α̟ελευθερώσουµε τον χρόνο ( α̟ό ̟οιόν; ̟ώς;), και µ̟ορεί αυτό να είναι η
συµβολική αλλαγή της Ιεράς Αυτοκρατορίας (Κadosh);
Έχουµε (στον « Βορρά» ̟ρέ̟ει να σηµειώσουµε) κατακτήσει τον ̟ολιτισµό του ελευθέρου
χρόνου;
Πως είναι δυνατόν οι «συµβολικοί» (αλλά βεβαιωµένοι) κληρονόµοι των ̟ρακτικών
Τεκτόνων να αγνοήσουν το ερώτηµα;
Πως είναι δυνατόν ένας Τέκτων και ένας Ι̟̟ότης να αντιµετω̟ίσει αυτά τα
δεδοµένα εντός του συµβολικού του ̟εδίου;
Θα ̟ρέ̟ει να εκθειάζουµε τον ελεύθερο χρόνο αντί της εργασίας;
Θα ̟ρέ̟ει να είµεθα ε̟ιφυλακτικοί έναντι αυτής της ψευδονεωτεριστικής
̟ανερµηνείας, η ο̟οία είναι µάστιγα των σηµερινών Τεκτονικών δοµών. Στον Τεκτονισµό,
οι λέξεις έχουν ειδικά νοήµατα. Ο Τεκτονισµός δεν τιµά την εργασία µε την συνήθη έννοια
του όρου, αλλά τα µεγάλα έργα, το « Έργον». ∆εν είναι αρκετό να κατέχουµε ένα ωρολόγιο
(ακόµα και Ελβετικό), οφείλουµε να λάβουµε όσον χρόνο µας είναι αναγκαίος. Εντός της
Στοάς ο ωρολογιακός χρόνος δεν έχει σηµασία, αλλά ο χρόνος ως αυθεντική εµ̟ειρία. Οι
Τέκτονες εργάζονται εκτός του βεβήλου χρόνου και διαστήµατος, σε ένα διαφορετικό χρόνο
και διάστηµα.
Πάντως, το έργον αυτό α̟αιτεί σαφήνεια.
Η Τεκτονική οδός οδηγεί α̟ό την κατασκευή του εσωτέρου στον εξώτερο Ναό. Για
να ̟ροχωρήσουµε α̟ό την µερικώς α̟οκρυ̟τογραφηµένη (̟εφωτισµένη) γενικότητα µας
στην εκτεταµένη ̟αγκοσµιότητα και στην ελ̟ίδα της Τάξεως, οφείλουµε ̟ρώτα να
α̟οκρυ̟τογραφήσουµε το Χάος και την αταξία µέσα µας. Μια «δικαιότερη» κοινωνία δεν
σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι το άτοµο γίνεται « καλύτερο» και « ̟ερισσότερο φωτισµένο». Η
̟ρόσβαση στην γνώση του εαυτού µας, των άλλων, του κόσµου και του «Όλου Άλλου»,
ε̟ιτυγχάνεται µε την εξερεύνηση του εσωτέρου είναι µας, µε την εργασία ε̟ί του αλαξεύτου
λίθου, δίνοντας σ̟ουδαιότητα στο VITRIOL (Visitate Interiora Terrae, Rectificandoque,
Invenies Occultam Lapidem. Ε̟ισκέψου το εσωτερικόν της Γής και διορθώνοντας
(γνωρίζοντας τον κόσµο) θα ανακαλύψεις τον κεκρυµµένο λίθο (τον εσώτερο ναό σου,
«Γνώθι Σαυτόν»). Ο Ελευθεροτεκτονισµός, γενικώς, και ο Α.Α.Σ.Τ., ειδικώς, α̟οκαλύ̟τει
στο άτοµο τι είναι αυτό ̟ου αδυνατεί να ανακαλύψει µόνο του, αλλά τι είναι ικανό να
λάβει α̟ό τον εαυτόν του (σύµφωνα µε την Σωκρατική µαιευτική). Συλλογικώς, ο
Τεκτονισµός (διαµέσου των ̟οικίλων δοµών) δύναται να εκφράσει µόνον γενικές
[8]

κατευθύνσεις όσον αφορά τις γενικές ̟αγκόσµιες αξίες. Κάθε Τέκτων είναι ελεύθερος στο
«εσωτερικόν της καρδίας» του. Στον βέβηλο κόσµο σκέ̟τεται και ενεργεί «ελευθέρως»,
θεωρεί αρµόζον το ακόλουθο: « Πράξε αυτό ̟ου οφείλεις, ας ε̟ακολουθήσει το δυνατόν».
Αξίζει να ε̟αναληφθεί ότι κανένας εξωτερικός ναός δεν είναι δυνατόν να
κατασκευασθεί α̟ό τους Τέκτονες όταν ο εσώτερος Ναός είναι ασταθής. Όταν η αταξία
βασιλεύει στο εσωτερικόν, είναι ανόητο να υ̟οθέσουµε ότι είναι δυνατόν να αλλάξουµε τον
κόσµο. Η δραστηριότητα στην ο̟οία αναφερόµεθα ̟ροέρχεται α̟ό την υ̟οµονετική µύηση
στους 33 Σκωτικούς βαθµούς, και ουσιωδώς αναφέρεται στον τοµέα της ̟νευµατικότητος
[18]. Ο Τέκτων οφείλει να ̟ροοδεύει α̟ό το έχειν στο είναι. Σύµφωνα µε τον συµβολισµό
της κλίµακος, η ανοδική ̟ρόοδος είναι συνακόλουθη µε την κάθοδο στα βάθη του είναι
(καθένας ακολουθεί την οδόν του, ψυχανάλυση, αυτοανάλυση, διάφοροι τύ̟οι
ενδοσκο̟ήσεως, ασκητισµός, µυστικισµός). Ακολούθως, ο Τέκτων δύναται να δράσει, και η
δράσις γίνεται ̟ροφανής.
Ο (αρχετυ̟ικός) Σκώτος Ελευθεροτέκτων ̟ράττει αυτό ̟ου έχει να ̟ράξει:
Θάνατος του ̟αλαιού κόσµου (Μαθητής), ακάµατος ταξιδιώτης (Εταίρος της
Τέχνης), µάρτυρας στην θυσιαστήρια βία (∆ιδάσκαλος), εσωτερικευµένο καθήκον (βαθµοί
Τελειο̟οιήσεως), διαµέσου της αληθινής αγά̟ης (Ροδόσταυρος), καθαρότητα της καρδίας,
«φέρει αγνά ό̟λα», (Kadosh), «χωρίς µίσος ή αδυναµία», διακρίνει την ∆ικαιοσύνη και την
Ευθυδικία (31ο), εξώτερη ι̟̟οτική δραστηριότητα και κατανόηση του εσχατολογικού
µηνύµατος (32ο). Ότι µέλλει να γίνει θα γίνει, αλλά ο Τέκτων ̟αραµένει γαλήνιος, διότι
γνωρίζει ότι η δραστηριότητά του στο εδώ και στο τώρα χωρεί στο µέλλον ̟ου τον
̟ερικλείει και τον υ̟ερβαίνει, α̟ό το Άλφα στο Ωµέγα (Ordo ab Chao), στην υ̟ηρεσία του
Τάγµατος, υ̟ουργός (̟ου ετυµολογικά σηµαίνει υ̟ηρέτης) της ανθρω̟ότητος.

Β. «Σκωτική» ερµηνευτική ή µια «µετα-αφηγηµατική» εναλλακτική [19]
Ο Ελευθεροτεκτονισµός είναι µία «µετα-αφηγηµατική».
Όταν αναλυθεί ανθρω̟ολογικώς ο Α.Α.Σ.Τ. α̟οτελεί ̟ολύ σηµαντική εκδοχή. Όµως,
η Τεκτονική αφηγηµατική θέτει ̟ερισσότερα ερωτήµατα ̟αρά ̟αρέχει α̟αντήσεις. Γεγονός
είναι ότι οι Τεκτονικοί µύθοι είναι «αληθής ψευδής αφηγηµατική», αν και είναι
αληθέστεροι της κακώς κατανοηθείσης ̟ραγµατικότητος. Ο Ελευθεροτεκτονισµός είναι
συνε̟ώς µια ερµηνευτική ̟αρά µια ̟αγκόσµια ιδεολογία. Μέσω των µύθων, των τυ̟ικών
και των βαθµών, αναφέρεται στις α̟αρχές, στην εξέλιξη και την άνθιση της σκέψεως.
Ερµηνεύει τον κόσµο του σήµερα και ερµηνεύεται α̟ό αυτόν. Ο Τεκτονισµός ̟ροετοιµάζει
για το µέλλον χωρίς να ισχυρίζεται ότι το «α̟οκαλύ̟τει». Εντός των ορίων της
ερµηνευτικής τέχνης ο Α.Α.Σ.Τ. είναι ο ενδεδειγµένος τρό̟ος Τεκτονικής ερµηνείας των
̟αρατηρήσιµων φαινοµένων της ̟ραγµατικότητος.
Ο Α.Α.Σ.Τ. µας ̟ροσκαλεί «να κατανοήσουµε και να δράσουµε» ό̟ως τούτο
υ̟οδεικνύεται α̟ό το Τυ̟ικόν του Kadosh. Αλλά εάν το Τεκτονικό ̟εδίο είναι εκείνο της
συµβολικής α̟οκωδικο̟οιήσεως, ο Ελευθεροτεκτονισµός είναι ε̟ίσης µια τέχνη ζωής, ένας
« στοχασµός» ο ο̟οίος δύναται να µας βοηθήσει στο «εδώ και τώρα». Ο εγκυκλο̟αιδισµός
του Α.Α.Σ.Τ. µας ε̟ιτρέ̟ει να συνδεθούµε µε τον Ε̟ικουρισµό, τον Πλατωνισµό, τον
Στωικισµό, την Χριστιανική ̟αράδοση, τις γνωστικιστικές τάσεις, τον Εβραϊκό και
Μουσουλµανικό µυστικισµό, τις ανατολικές φιλοσοφίες, τον ανθρω̟ισµό της
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Αναγεννήσεως, το ̟νεύµα της Μεταρρυθµίσεως, τον Καρτεσιανισµό, το κληροδότηµα του
Newton, τον ∆ιαφωτισµό.
Ωστόσο, θα ̟ρέ̟ει να είµεθα ε̟ιφυλακτικοί στην υ̟οκατάσταση µόνον της
λογοτεχνίας, ή του ψευδο-εγκυκλο̟αιδισµού ή ακόµα χειρότερα του στενού θετικισµού και
µε ̟αρω̟ίδες ε̟ιστηµονισµού, όσον αφορά το σχέδιο του Anderson, δοµηµένο γύρω α̟ό
τις ελευθέριες τέχνες και ̟ρακτικές, έθιµα και τεχνικές ̟ου α̟οδίδονται στους κτίστες του
Ναού του Σολοµώντος (Αρχαία Καθήκοντα).
Η δύναµις του Τεκτονισµού ευρίσκεται στα συµβολικά του εργαλεία.
Ο Α.Α.Σ.Τ. δύναται να µας βοηθήσει να µάθουµε να ζούµε και να ̟εθαίνουµε, να
α̟ολαµβάνουµε την ζωή και να υ̟οφέρουµε, να είµεθα και να έχουµε την δύναµη, την
διαύγεια και την ελ̟ίδα να διακρίνουµε µεταξύ του ̟αροδικού και του µονίµου, να
διακρίνουµε «τα ̟ράγµατα ̟ου εξαρτώνται α̟ό µας και εκείνα ̟ου δεν εξαρτώνται» (ό̟ως
αναφέρεται στο «Εγχειρίδιο» του Ε̟ικτήτου, γραµµένο α̟ό τον Αρριανό, του ο̟οίου η
«φιλοσοφία» είναι εµφανής στον βαθµό του Μυστικού ∆ιδασκάλου). Αυτό ̟ου
διακυβεύεται µε τον Α.Α.Σ.Τ. είναι τόσο η κατασκευή µιας ιδανικής ̟ολιτείας ως της
ανεγέρσεως του εσωτέρου Ναού, δηλαδή του εαυτού, «εγώ ειµί ο ών» [20]. Ο Α.Α.Σ.Τ. είναι
δυνατόν να γίνει ένα α̟ό τα Τεκτονικά εργαλεία για την κατεδάφιση και την κατασκευή
του εγώ. Αυτή είναι ίσως η ουσία του «Τεκτονικού ανθρω̟ισµού» και του ̟νεύµατος του
Α.Α.Σ.Τ.
Ο Σκωτικός Τύ̟ος είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ελ̟ίδα του ανθρω̟ίνου είδους, αν
και ο 20ος αιώνας έχει ευρέως α̟οδείξει ότι ο Άνθρω̟ος ο α̟οκαλούµενος sapiens,
ατοµικώς ή συλλογικώς, είναι ικανός για το χειρότερο.
Είναι δυνατόν να ̟ροταθεί η ιδέα ότι ο ανθρω̟ισµός είναι µια έννοια η ο̟οία θα
̟ρέ̟ει να α̟εικονίζεται στην νοµιµότητα των κανόνων ̟ου κυβερνούν την ε̟ιθυµία να
ζήσουµε ενωµένοι. Ο ανθρω̟ισµός ̟ρέ̟ει να δηλώνει όχι µόνον την αξιο̟ρέ̟εια του
ατόµου και την αρχή της αυτονοµίας, αλλά ε̟ίσης την διατήρηση και ενδυνάµωση των
κοινωνικών δεσµών και αξιών ̟ου υ̟ερβαίνουν την ατοµικότητα. Τούτο ε̟ιβεβαιώνεται
α̟ό την ανθρω̟ιστική ̟αράδοση α̟ό τον Rabelais και τον Montaigne στον Ricoeur, α̟ό
τον Μαϊµωνίδης (Maimonides) στον Levinas, α̟ό τον Ibn Rushd Averroes στον Ibn
Khaldun [21], τούτο εκφράζεται ε̟ίσης α̟ό τον Σκωτικό τύ̟ο.
Αν και ο Α.Α.Σ.Τ. ̟αραµένει µια αυθεντική Τεκτονική µέθοδος, ερµηνευτική και
ανάµνησις (ενθύµησις του ̟αρελθόντος και / ή ̟άθος ̟ροσαχθέν στο συνειδητό ε̟ί̟εδο),
δύναται να βοηθήσει τις σύγχρονες κοινωνίες να εκφράσουν καλύτερα τις αναζητήσεις
τους.
Υ̟άρχουν τέσσαρες ατρα̟οί ανοικτές σε εκείνον ο ο̟οίος έχει ε̟ιλέξει την οδόν του:
1) Η αναχώρηση α̟ό τον κληρικαλισµό των θρησκειών, η εκκοσµίκευση και/ή
µεταµόρφωση των ̟ε̟οιθήσεων ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ουν την ανάδυση µιας αληθινής
κοσµικής ̟νευµατικότητος ικανής να αντιτεθεί στην αναβίωση νέων «αιρετικών»
θρησκευτικών τύ̟ων και στις εκρήξεις φανατισµού [22]. Εάν α̟οφύγουµε τον
ψευδο-εσωτερισµό, ο Τεκτονισµός δύναται να ̟ροτείνει ένα ̟αγκόσµιο τρό̟ο
̟ε̟οιθήσεως.
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2) Η έννοια µιας δυνάµεως συνεισφοράς, διαχύσεως, αλληλε̟ιδράσεως θα ̟ρέ̟ει να
ενσαρκωθεί σε µια ̟ολιτική, ̟ολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική δηµοκρατία
βασισµένη σε ίσα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις, και σε «δικαιότερες και ̟ερισσότερο
φωτισµένες» κοινωνίες α̟ό την οικογένεια µέχρι το ̟αγκόσµιο χωριό.
3) Η εξάλειψη του αναλφαβητισµού α̟ό τον κόσµο και η εφεύρεση της κατάλληλης
µεταδόσεως της γνώσεως θα σηµάνουν ίσες ευκαιρίες για όλους. Οι Τέκτονες, Σκώτοι
ή άλλοι, είναι ικανο̟οιηµένοι α̟ό το γεγονός ότι « διανοητικοί οδηγοί» τείνουν να
εκλείψουν στις τρείς τελευταίες δεκαετίες. Μια εκλεκτική ̟ροσέγγιση της γνώσεως
εµφανίζεται, µε ̟ερίσκεψη και ̟ολυµορφία των ̟ροσεγγίσεων και την α̟όρριψη
του ενός µοναδικού ̟ροτύ̟ου για την ερµηνεία της ̟ραγµατικότητος. Ανάγνωση,
α̟οκωδικο̟οίηση, κατανόηση, δράση α̟ό το εσωτερικό ̟ρος το εξωτερικό,
̟αραµένουν θεµελιώδεις Τεκτονικές αρχές.
4) Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ηθικότητος ;
Ο Τέκτων θα ̟ρέ̟ει να βρει την έµ̟νευσή του και να ε̟ιµείνει στο µήνυµα του
Anderson, ότι άνθρω̟οι υψηλών ηθικών αξιών, οι ο̟οίοι άλλως δεν θα συναντώνται
̟οτέ, ευρίσκονται ενωµένοι µέσω του Ελευθεροτεκτονισµού.
∆εν θα ̟ρέ̟ει να φοβούµεθα να ε̟ανεκτιµήσουµε τα µεγάλα κλασσικά ερωτήµατα:
Ποιά είναι τα φυσικά θεµέλια της ηθικότητος;
Ποιά είναι η κοινωνική καταγωγή της ηθικότητος;
Υ̟άρχει ̟αγκόσµια ηθικότητα;
Πως είναι δυνατόν να ορίσουµε το Καλό και το Κακό;
Παρα̟λεύρως, µε τα µεγάλα µόνιµα ζητήµατα, ̟ρακτικά ερωτήµατα αναφαίνονται
σχετικά µε τις ̟ρόσφατες ανακαλύψεις, α̟ό τις ο̟οίες η σηµαντικότερη είναι η βιοηθική
σκέψη [23]. Πρακτικά ηθικά ζητήµατα εγείρονται σε νέους τοµείς ό̟ως η οικονοµία, οι
ε̟ιχειρήσεις, ο ελεύθερος χρόνος και ο ̟ολιτισµός. Νέες τεχνικές, ειδικώς εκείνες της
βιοτεχνολογίας, θα ̟ρέ̟ει να βοηθήσουν το ανθρώ̟ινο είδος να εκφράσει την βούλησή του
να ορίσει και να οικοδοµήσει τις συνθήκες για ένα νέο τρό̟ο κοινής ζωής. Ένας ευρύς
τοµέας υ̟εύθυνης συµ̟εριφοράς ανοίγεται στους Τέκτονες. Ακριβέστερα, οι Τέκτονες θα
̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιήσουν τα εργαλεία ̟ου χρησιµο̟οιούσαν ̟άντοτε για να εργασθούν
στα αιώνια ερωτήµατα του ανθρω̟ίνου είδους, εδώ και τώρα.
Κάθε Ελεύθερος Τέκτων θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ράξει στον αγώνα, σύµφωνα µε τις
αρχές του και τις ̟ε̟οιθήσεις του, χωρίς να λησµονεί ότι άλλοι αδελφοί θα ̟αλέψουν µε
διαφορετικούς αλλά εξίσου νοµίµους τρό̟ους.
Η ̟αγκόσµια ∆ηµοκρατία των Τεκτόνων θα ̟ρέ̟ει να γίνει το ̟ρότυ̟ο (και όχι ένα
αντίγραφο) για τους ̟ολιτικούς σχηµατισµούς των αµυήτων. Ο Τεκτονισµός εµµένει στο
σχέδιο ενός κέντρου της Ενώσεως και η ̟αγκοσµιότητα του Α.Α.Σ.Τ. θα ̟ρέ̟ει µονίµως να
υ̟ενθυµίζει τούτο στους Σκώτους Τέκτονες. Ο Τεκτονισµός αδυνατεί να γίνει ο εκ̟ρόσω̟ος
κάθε φιλοσοφίας, οµάδας ή συλλόγου, καθώς και να δια̟ρέ̟ει στον κόσµο των αµυήτων.
Ε̟ι̟ροσθέτως, αν και ̟οικίλες δοµές, κοσµικοί σύλλογοι, θα ̟ρέ̟ει να τηρούν αυθεντικές
δηµοκρατικές ̟ρακτικές, η βαθεία «φύσις» του Τάγµατος και της Στοάς είναι η αδελφική
ισονοµία (τελεία ισότης - ισοτιµία µεταξύ των αδελφών ώστε να γίνουν «αντικαταστατοί/
εναλλάξιµοι» - ̟ου είναι η ̟ραγµατικοί ισότητα, και οι αρχαιρεσίες να α̟οβούν άχρηστες).
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Στις δικαιοδοσίες του, ο Α.Α.Σ.Τ. α̟οδεικνύει ότι οι Τέκτονες είναι «ισότιµοι», έστω
και αν η µυητική ̟ρόοδος διαφορο̟οιεί και διαβαθµίζεται. ∆εν υ̟άρχει αντίφασις.
Ο Α.Α.Σ.Τ. είναι µια «εκλεκτική Αδελφότητα».

Γ. Η αναζήτηση νοήµατος
Το να είµεθα Τέκτονες σηµαίνει να αναζητούµε το νόηµα (έστω και αν η αναζήτηση
αυτή α̟οκτά ̟εριοριστικές συνεκδοχές); Υ̟οθέτουµε ότι ο Ελευθεροτεκτονισµός, ειδικώς
µέσω του Α.Α.Σ.Τ., ̟εριλαµβάνει τα τέσσαρα Καντιανά ερωτήµατα:
1.
2.
3.
4.

Τί δύναµαι να γνωρίσω; (φιλοσοφία)
Τί θα ̟ρέ̟ει να ̟ράξω; (ηθική)
Σε τί δύναµαι να ελ̟ίζω; (̟ολιτική φιλοσοφία)
Τί είναι ο άνθρω̟ος;
(φιλοσοφική ανθρω̟ολογία)

Για τον Τέκτονα η αναφορά στον Kant σηµαίνει την ̟ίστη στην έννοια του ̟ρακτικού
λόγου η ο̟οία οδηγεί στην ̟ρόοδο της γνώσεως για τον ορισµό του Καθήκοντος (ουσιώδες
θέµα των βαθµών της Τελειο̟οιήσεως). Α̟οτελεί ̟ροστασία έναντι της ̟λάνης του
ε̟ιστηµονισµού, του «ανόητου» υ̟οκειµενισµού και του α̟λοϊκού σχετικισµού.
Το να είµεθα Τέκτονες σηµαίνει ότι ανακαλύ̟τουµε εκ νέου και εµ̟λουτίζουµε την
τετρα̟λή αυτή γνωστική ̟ροσέγγιση.
Το να είµεθα Τέκτονες σηµαίνει ότι ε̟ιχειρούµε να γίνει µόνιµο κοινωνικό αίτηµα αυτή
η αναζήτηση νοήµατος.
Όταν ο Α.Α.Σ.Τ. κατανοηθεί ̟λήρως, τότε δύναται να ̟ροσφέρει µια ̟ροο̟τική και ένα
̟λαίσιο (̟έραν της Καντιανής αναλύσεως) για τα ανωτέρω ερωτηµατικά.
Φιλοσοφικώς, ο Τέκτων εργάζεται για να εµ̟λουτίσει τον ανθρω̟ισµό ̟ου αντίθετες
δυνάµεις θέλησαν να τον καταλύσουν κατά την διάρκεια του τελευταίου αιώνα.
Ηθικώς, ̟αρά τις ̟ροηγούµενες ̟ροϋ̟οθέσεις, θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδεχθούµε ότι η
Καντιανή ̟αγκόσµια ηθικότητα είναι µερικώς α̟ηρχαιωµένη. Συνε̟ώς, ο Τέκτων δέχεται
ότι δεν υ̟άρχουν α̟όλυτα κριτήρια για τον ορισµό ενός ηθικού κώδικα.
Στην ̟ολιτική φιλοσοφία, ο Τέκτων µελετά (και ιδιαίτερα εµ̟ειρικώς γνωρίζει) τις
µόνιµες και τις ̟ρόσφατες συνθήκες της κοινωνικής ζωής.
Τελικώς, ο Τέκτων του 21ου αιώνα, φέρει τις ανθρω̟ολογικές δοµές της Τεκτονικής
φαντασίας στο φώς της ζωής και τις καθιστά κατάλληλες για «την ανοικοδόµηση του Ναού
αρχίζει µέσα στον εαυτό µας και οδηγεί ̟ρος τα έξω».
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Σε α̟άντηση στα ̟οικίλα αυτά ερωτήµατα, οι 33 βαθµοί του Α.Α.Σ.Τ. φαίνεται να
λέγουν (σιω̟ηρώς ή ρητώς) ότι θα ̟ρέ̟ει να αναζητηθεί όχι το νόηµα αλλά η α̟οφυγή των
σφαλµάτων.
Είναι ο κόσµος ό̟ως τον βλέ̟ουµε; Είναι ό̟ως τον «ανακατασκευάζουµε ;
Το νόηµα είναι ̟άντοτε ̟αραγόµενο, κατασκευασµένο, σχετικό, τυχαίο και ̟ροσωρινό.
Ο Α.Α.Σ.Τ. µιµείται τον Nathan τον Σοφό [25] ο ο̟οίος ̟ροτίµησε την ̟αρόρµηση ̟ου µας
οδηγεί στην αναζήτηση της αληθείας α̟ό την έννοια της «α̟ολύτου αληθείας». Ο
Ελευθεροτεκτονισµός, τέκνο του ∆ιαφωτισµού και του ιλλουµινισµού, του γνωστικισµού
και του cogito (Cogito ergo sum - σκέφτοµαι άρα υ̟άρχω), του θετικισµού και του
εσωτερισµού, του Χριστιανισµού και του Στωικού αθεϊσµού, της Προτεσταντικής
ελευθεροφροσύνης και της φυσικής του Newton. Ο Α.Α.Σ.Τ. γεννηµένος α̟ό την Γαλλο Αµερικανική ̟ερι̟έτεια φαίνεται ότι δεν ̟αρέχει οριστικές α̟αντήσεις στα ουσιώδη
υ̟αρξιακά ερωτήµατα. Η Χήρα και τα Σκωτικά της τέκνα (̟ου τώρα µεγαλώνουν)
αµφιβάλλουν για όλα, ακόµη και για τον εαυτόν τους (δυσ̟ιστώντας όσον αφορά τον
Τεκτονικό δογµατισµό και τον κληρικαλισµό). Είναι αδύνατον για ένα ∆ιδάσκαλο Τέκτονα
(και για ένα Σκώτο Ι̟̟ότη) να α̟οφύγουν αυτά τα ερωτήµατα, εκτός και αν α̟λώς
ανέχονται την ύ̟αρξη (αυτήν του αλαξεύτου λίθου). Το νόηµα είναι « ̟ρος-Ανατολισµός»
και σηµασία (εκ ̟ροθέσεως έκφραση). Το νόηµα δεν ε̟ιτυγχάνεται εσκεµµένως,
καταλαµβάνει κρυφίως το ̟νεύµα µέσω της συµ̟τωµατικότητος [26] .
Η αναζήτηση συλλογικού και ̟ροσω̟ικού νοήµατος δεν ρυθµίζεται α̟ό την
ατοµικότητα, την ̟ροσω̟ο̟οίηση (avatar) του νεωτερισµού. Πράγµατι, στην ̟αράδοση της
Αναγεννήσεως και του ∆ιαφωτισµού δεν ̟ρόκειται για ζήτηµα εγωισµού αλλά για την
ανεύρεση και την κατασκευή του εσωτέρου εαυτού. Σήµερα, ̟άντως, οι ̟ροσω̟ικές
ε̟ιλογές φαίνεται να ̟αραγκωνίζουν τους δοµικούς ̟εριορισµούς και τα συλλογικά
̟ε̟ρωµένα. Πρέ̟ει να κατα̟ολεµηθεί η ηδονιστική, εγωιστική, αυτιστική, συµ̟εριφορά
του ατόµου ̟ρος όφελος του αυτονόµου υ̟οκειµένου το ο̟οίον είναι ενεργό στην ζωή αλλά
του ο̟οίου σκο̟ός ̟αραµένει η συλλογική αλληλεγγύη, ενώ δεν λησµονεί ότι δικαιώµατα
και υ̟οχρεώσεις συµβαδίζουν.
Πάντως, η σύγχρονη ατοµικότητα δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην α̟όσυρση στον εαυτόν
µας. Αντιθέτως, είναι δυνατόν να µας οδηγεί στην ενεργή ανάµιξή µας στον κόσµο. Τούτο
̟αρα̟έµ̟ει στην θεωρία της «αυτόκυβερνήσεως» η ο̟οία ανα̟τύχθηκε α̟ό την Ελληνολατινική φιλοσοφία. Ανα̟αριστάται στους διάφορους βαθµούς της Τελειο̟οιήσεως
(Γραµµατεύς εξ Α̟όρρήτων, Έφορος και ∆ικαστής). Ο Α.Α.Σ.Τ. ευρίσκεται σε συµφωνία µε
την ανάδυση ενός αλτρουιστικού ατοµισµού, γεννηµένου στην ∆ύση. Το Μεγάλο Έργο
είναι η κατασκευή του ανθρω̟ίνου όντος, στην ̟ληρέστερη έννοια του όρου, α̟ό τον
αλάξευτο λίθο.
Εκτός αυτού, θα ̟ρέ̟ει να α̟αλλαγούµε των συγκρούσεων ταυτότητος µέσω της
ανακαλύψεως του εαυτού µας. Η ψυχανάλυση έθεσε τέρµα στην ενο̟οιηµένη έννοια του
εγώ, και το Καρτεσιανό cogito είναι τώρα σηµαντικά α̟οδυναµωµένο, ό̟ως α̟οδεικνύει ο
Antonio Damazio [27]. Τώρα καθένας αισθάνεται την ανάγκη να δώσει στην ύ̟αρξή του
ενότητα, την ο̟οία ο Ricoeur α̟οκαλεί «αφηγηµατική ταυτότητα» [28]. Τούτο είναι ένας
α̟ό τους στόχους της µυήσεως .
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« Όσον ακόµη δεν το έχεις κατανοήσει είναι αυτό
̟έθανε και γίνε!
Θα είσαι µόνον ένας µελαγχολικός ξένος
ε̟άνω στην σκοτεινή γη…» [29]
Στην µακρά µυητική οδό, το άτοµο δύναται (και ̟ρέ̟ει) να (ε̟ανα)κατασκευάσει
τον εαυτόν του. Αλλά δεν υ̟άρχει τί̟οτε ̟ερισσότερο δύσκολο α̟ό το να είναι
«ελεύθερος», κύριος και δηµιουργός της δικής του ανθρώ̟ινης ̟ερι̟έτειας. Τούτο ίσως
είναι η έσχατη ψευδαίσθηση. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟αιτείται το κάθε άτοµο να έχει τον
τρό̟ο να υ̟οστηρίξει (ή να ε̟ιχειρήσει να διεκδικήσει) την ελευθερία του.
Τελικώς, (και ίσως το ̟ιο σηµαντικό) αξίζει να (ε̟ανα)βεβαιωθεί ότι «η Ευτυχία είναι
(ακόµα) νέα ιδέα» [30] για τον κόσµο. Και θα ̟ρέ̟ει να ενθυµούµεθα ότι α̟όλυτη
ευτυχία «δεν είναι ένα ιδανικό της λογικής, αλλά της φαντασίας» σύµφωνα µε την
διατύ̟ωση του Kant. Ευτυχία δεν είναι ένας υ̟ηρέτης ̟ου υ̟ακούει στις κλήσεις µας.
Είναι ο νυκτερινός ε̟ισκέ̟της και ανήκει στην σφαίρα της Χάριτος. ∆εν υ̟άρχει
αµφιβολία ότι σχετίζεται µε τον Α̟ολεσθέντα Λόγο, ένα ουσιώδες θέµα της Σκωτικής
Τεκτονικής µυθολογίας. Βεβαίως δεν είναι η συγκέντρωση χρηµάτων, δυνάµεως και
γοήτρου. Μας λέγει ότι «η Έλευσις δεν είναι ̟οτέ οριστικώς ̟αρελθόν, αλλά είναι
̟άντοτε δυνατόν να δηµιουργήσουµε (εδώ και τώρα, νοητικώς) την ουτο̟ία και το
άχρονον, ένα τό̟ο ̟έραν του χώρου και του χρόνου».
Για να γίνει αντιλη̟τό, θα ̟ρέ̟ει ̟άντοτε να α̟οφευχθεί το να ζει κά̟οιος «αλλού»,
̟αραδοµένος στην νοσταλγία για ένα εξωραϊσµένο ̟αρελθόν ή για ένα χαµένο ή
µελλοντικό ̟αράδεισο, ελ̟ίζοντας για ένα αβέβαιο αύριο [31]. Θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης
κά̟οιος να αντισταθεί στον κρυ̟το-̟εσιµισµό της διανοήσεως των ο̟αδών του Celini,
και να αρνηθεί την αναγκαστική ̟ροσχώρηση σε αντι-ανθρω̟ιστικά συστήµατα
σκέψεως, σε θρησκείες δογµατικές και σε ιδεολογίες της ψευδο-ευτυχίας ̟ου
ανα̟όφευκτα ̟αρασύρουν ̟ρος ένα είδος Gulag ή ̟ρος τον ολοκληρωτικό
καταναλωτισµό εκφραζόµενο α̟ό την διαφήµιση και την καρικατούρα ̟ρογραµµάτων
ό̟ως το Big Brother. Είναι τέλος σηµαντικό, να µην αφεθούν οι διάφορες Τεκτονικές
δοµές να γίνουν « κοσµικές».
Θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτιµήσουµε την εγκράτεια α̟ό την λάµψη, τον στοχασµό α̟ό τον
δηµόσιο διάλογο, την διακριτικότητα του αληθινού υ̟ηρέτου α̟ό την φανταχτερή
ε̟ίδειξη.
Ίσως η ευτυχία να ευρίσκεται στην φύση [33];
Ή ε̟ί του µωσαϊκού δα̟έδου ;
∆εν έχει τί̟οτε κοινό µε την συµβατική ευτυχία του τύ̟ου «Ibiza – Bangkok –
Ηollywood», δεν έχει τί̟οτε κοινό µε την ζοφερή εκµετάλλευση ανθρώ̟ου α̟ό
άνθρω̟ο (την Wall Street, την υ̟ερτροφία του εγώ, τον Αµερικανικό τρό̟ο ζωής, τις
χίµαιρες της τηλεο̟τικής δόξας, την ε̟ιθυµία να ̟αίξουµε τον ρόλο του Θεού). Είναι
δυνατόν να ονειρευθούµε την α̟λή ευτυχία σύµφωνα µε το δί̟τυχο της Ανατολικής και
της Ελληνο - λατινικής σοφίας, και της ηθικής της Γραφής. Η χαρά αυτή της ζωής
εξαρτάται α̟ό τον µετασχηµατισµό του οράµατος για τον κόσµο, την εξάσκηση της
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ελευθερίας και την αγά̟η για τους άλλους. Εξελίσσεται µέσω της ̟ροσω̟ικής
αφιερώσεως, δανειζόµενοι ευρέως µε σκο̟ό να µορφώσουµε το όραµα της υ̟άρξεώς
µας. Σύµφωνα µε την ατοµική ιδιοσυγκρασία, τις ε̟ιθυµίες, τις ελ̟ίδες και τις
̟ροτιµήσεις, ευτυχία σηµαίνει να ανακαλύ̟τουµε την ευχαρίστηση της τρα̟έζης και
του σώµατος, να ταξιδεύουµε στον κόσµο, να ζούµε την ζωή ως ̟ερι̟έτεια, να
αγα̟ήσουµε τον ̟λησίον να κρατήσουµε ένα ̟αιδί α̟ό το χέρι, να εγκαταλείψουµε τα
̟άντα ό̟ως η χήρα του Ευαγγελίου [34], να ̟ολεµήσουµε για ένα καλύτερο κόσµο, ή να
τον ανακατασκευάσουµε νοητικώς. Και ό̟ως ο Cyrano de Bergerac «ένα βράδυ, κάτω
α̟ό τον ωχρό, τριανταφυλλένιο ουρανό», έρχεται ο θάνατος ενώ « ̟ροφέρουµε ένα
καλό αστείο για έναν καλό σκο̟ό».
Σηµαντικότερο είναι να είµεθα, να είµεθα ̟ραγµατικά ότι είµεθα. «Για κάθε ανθρώ̟ινο
όν, υ̟άρχει ένα βέλτιστον στο ο̟οίο δύναται να φθάσει. Υ̟άρχουν ̟ράγµατα τα ο̟οία
είναι αδύνατον να φθάσει. Πολλοί άνθρω̟οι σ̟αταλούν την ζωή τους στην ̟ροσ̟άθειά
τους να γίνουν εκείνο ̟ου είναι αδύνατον να γίνουν, ενώ ̟αραµελούν εκείνο ̟ου είναι
δυνατόν να γίνουν. Τούτο είναι σ̟ατάλη χρόνου και α̟οτυχία. Πρωτίστως, ο άνθρω̟ος θα
̟ρέ̟ει να έχει µιαν εικόνα του τί δύναται να γίνει και τί όχι, ̟οιοί είναι οι ̟εριορισµοί και
̟οιες οι δυνατότητες» [35].
Εάν βελτιώσουµε λίγο τους εαυτούς µας, τότε το ανθρώ̟ινο είδος θα ξε̟εράσει λίγο την
µετριότητα. Τούτο είναι το µεγαλείο του κάθε Τέκτονος στην αναζήτησή του, τούτο είναι η
αιώνια δύναµις του Τάγµατος.
Εδώ συνειδητο̟οιούµε, γενικώς, την σηµασία της Βασιλικής Τέχνης (το έργον των
̟ρακτικών, συµβολικό έργο µέσω της µυστικής γεωµετρίας) και του Α.Α.Σ.Τ. ειδικώς. Όλα
είναι συµβολικά εδώ, δεν υ̟άρχουν έρευνες ̟οσοστών δηµοτικότητος, δεν υ̟άρχουν µε
κάθε αφορµή µάταιες συνεντεύξεις τύ̟ου, δεν υ̟άρχουν ε̟ιδεικτικές εκδηλώσεις και ̟ολλά
λόγια.
Οι αβεβαιότητες αυτών των Τεκτονικών δοµών υ̟οδεικνύουν σχεδόν µε σιγουριά ότι οι
εξωτερικές «α̟αντήσεις» δεν θα µας οδηγήσουν σε σφάλµα (τα «σφάλµατα» του
Ελευθεροτεκτονισµού είναι σ̟ανίως ε̟ικίνδυνα και συχνά α̟λώς γελοία - και ό̟ως είναι
γνωστό η γελοιότητα ̟οτέ δεν σκότωσε κανέναν).
Τελικώς, αυτή είναι η µόνη «αληθινή» υ̟όσχεση του Ελευθεροτεκτονισµού. Η Σωκρατική
υ̟όσχεση, το ̟αγκόσµιο βασίλειο του ειρωνικού λόγου, «η αλήθεια δεν αντιβαίνει στην
αλήθεια» του Ibn Rushd (Averroes), ο «Οδηγός για τον Αµήχανο» του Μαϊµωνίδη, το «Τί
γνωρίζω;» του Montaigne, «η µεθοδική αµφιβολία» του Descartes, «Η κριτική φιλοσοφία»
του Kant [36], η «Χαρούµενη Ε̟ιστήµη» του Nietzsche και ο «αδιάλλακτος νόµος» των
ευτυχισµένων (και ε̟οµένως κρυµµένων) χωρών ό̟ως το Βασίλειον του Pausole του ο̟οίου
το «Βιβλίον των Εθίµων» ̟εριστέλλεται σε µια διµερή (̟ου θυµίζει Kadosh) διακήρυξη
«µην αδικείς τον ̟λησίον σου, τήρησέ το και ̟ράξε ό̟ως νοµίζεις».
«∆εν υ̟άρχει τελευταία λέξη. Συνεχής χώρος και ανάγκη ̟ροσαρµογής σε κάθε νέα
συνθήκη: Έτσι είναι η ζωή».
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Η αληθινή µύηση είναι συνεχής µαθητεία. Οφείλουµε να µάθουµε εκ νέου όσα
θεωρούµε ότι έχουµε κατανοήσει, και δεν είναι ̟άντοτε βέβαιον ότι δυνάµεθα να θεωρούµε
τις εµ̟ειρίες µας ως ̟αραδεκτές» [37].
Έτσι ε̟ιτρέψτε µας τα̟εινά να ̟ροσθέσουµε ως ̟ροσωρινό συµ̟έρασµα, ότι µεταξύ
των ̟ολλών φιλοσοφιών, σκέψεων, συστηµάτων, µύθων, διδασκαλιών, και «σοφίας» ̟ου
αφορά το είναι, και το είναι µέσα στον κόσµο, υ̟άρχει µια µικρή Τεκτονική αρµονία και
µεταξύ των τυ̟ικών, των διοικήσεων, των τάξεων, των βαθµών και των ρευµάτων της Res
Latonarae µια µικρή Σκωτική µουσική ακούεται.
Η δική µας µικρή Σκωτική αρµονία.

Παρα̟οµ̟ές
[1]

Virgil, The Georgics, II, 489 «Ευτυχής είναι αυτός ̟ου δύναται να γνωρίζει τα αίτια των
̟ραγµάτων».
[2]
Με εισαγωγή α̟ό τον Francesco Cataluccio, Paris, Rivages Poche. Petite bibliothèque, 1996. Cf.
also Un tour d’horizon philosophique en 1 heure 12 by Jean-François Dortier, in Philosophies de
notre temps, Auxerre, Ed. Sciences humaines, 1999, σ. 1-40.
[3]
Modesty compels us to point out that the de facto internationalism of the AASR does not imply
an intrinsically universalistic Scottish «nature».
[4]
Με τη θετική έννοια του όρου, ό̟ως συχνά χρησιµο̟οιείται α̟ό αµερικανούς ̟ολιτικούς
αναλυτές.
[5]
Contrary to the implication of the term «ancient», most of the higher degrees in the AASR come
from the tradition of the Moderns.
[6]
Report by the 3rd Commission : is Masonic spirituality an answer to contemporary problems?
Research work by the Sources Areopagus, Paris, 2000, σ. 32.
[7]
Βλ. Travaux de Sources, 2000, op. cit., p. 39 and Bruno Etienne, Une voie pour l’Occident. La
Franc-Maçonnerie à venir, Paris, 2001, σ. 173-174.
[8]
Βλ. µεταξύ ̟ολλών το συλλογικό έργο «Philosophies de notre temps», Auxerre, Sciences
humaines éditions, 2000.
[9] Έχει ̟ολλάκις υ̟οστηριχθεί ότι ο Α.Α.Σ.Τ. είναι µάλλον Καντιανής δοµής.
[10] Βλ. Immanuel Kant, The Critique of practical reason, 1788 ; Paris, Grasset, 1985, σ. 12.
[11] Βλ. Edgar Morin, La Méthode, Paris, Seuil, 4 volumes, 1977-1991.
[12]
Βλ. αναλυτικά το ̟ολλών τόµων έργο της Odile Jacob για το Paris Conservatoire des Arts et
Métiers.
[13] Βλ. Edgar Morin, La complexité humaine, Paris, Flammarion, 1994.
[14] Βλ. Review Sciences humaines HS n° 34, October/November 2001.
[15] Κατά Ματθαίον, V, 13.
[16] Βλ. Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan, 2000.
[17]
Πιστεύουµε ότι ο Ελευθεροτεκτονισµός είναι ένα ̟ρονοµιακό σύστηµα στο ο̟οίο ο τέκτων
̟ροσέρχεται για να βρει τα εργαλεία ̟ου θα τον καταστήσουν ̟ολίτη του Κόσµου.
[18]
With or without God, the spirit, «produced» by matter or a principle independent of it, must
«exceed» matter.
[19] Βλ. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979.
[16]

[20]

Βλ. Έξοδος, III, 14.
Η αναφορά ε̟ιδιώκει να καταδείξει την έκταση του Ανθρω̟ισµού σε όλους τους ̟ολιτισµούς.
[22] Βλ. Jean Baubérot, Pour un nouveau pacte laïque, Paris, Seuil, 1990.
[23] Anne Fagot-Largeaut, L’Homme bio-éthique, Paris, Maloine, 1985.
[24]
Bruno Etienne, Une voie pour l’Occident. La franc-maçonnerie à venir, Paris, Dervy, 2001, σ.
259.
[25] Gotthold Ephraïm Lessing, Nathan der Weise, 1779.
[26]
Denis Piveteau and Jean-Baptiste De Foucauld, Une société en quête de sens ? Paris, O. Jacob,
1995.
[27] L’erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, O.Jacob, 1995.
[28] Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
[29] Goethe, Johann Wolfgang von, Selige Sehnsucht (Nostalgie bienheureuse), Weimar, 1809..
[30]
Βλ. The dossier on Happiness : De la philosophie antique à la psychologie contemporaine, εις
Sciences humaines n° 75, August-September 1997, σ. 18-41.
[31] Η ψυχο̟αθολογία δεν έχει σχέση µε τη δηµιουργική ισχύ της Ουτο̟ίας.
[32] Pascal Bruckner, L’euphorie perpétuelle. Essai sur le devoir de bonheur, Paris, Grasset, 2000.
[33] Βλ. την ταινία του Etienne Chatiliez’s « Le bonheur est dans le pré».
[34] Κατά Μάρκον, XII, 41/44 και Κατά Λουκάν, XXI, 1-4.
[35] Βλ. Eric Fromm, Entretiens avec Le Monde, vol. 5, Paris, La Découverte, 1985, σ. 46.
[36] Πρβλ. Jean-François Dortier, ό. ̟., L’école du doute, σ. 2/6.
[37] Βλ. Jean Mourgues, ό.̟., 1982, σ. 67
[21]

[17]

