
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Η προσπάθεια ερμηνείας και αποσυμβολισμού διαφόρων βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ. βασίζεται στα 

τελείως απαραίτητα, κατά την γνώμη μας, εργαλεία.  

Αυτά είναι η ιστορία τού θεσμού, οι αρχές τής μύησης, ως και το φιλοσοφικό και θεωρητικό 

περιεχόμενο ορισμένων Μυστηριακών Σκηνωμάτων.  

    Διευκρινίζουμε δε ευθύς και καθιστούμε σαφές, ότι :  

 « Όλες οι Ερμηνευτικές Εκδοχές, που παρουσιάζονται στα παρόντα άρθρα και αφορούν το 

 συμβολικό και το αλληγορικό περιεχόμενο τών βαθμών τού Α.Α.Σ.Τ. , δεν απηχούν ούτε 

 εκφράζουν, ΚΑΤ’ ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟ, τις απόψεις τού Επισήμου εν Ελλάδι Φιλοσοφικού 

 Τεκτονισμού τού Α.Α.Σ.Τ.  ἢ τού Κυανού ( Συμβολικού ) Τεκτονισμού, αλλά εκφράζουν  

 αποκλειστικά και μόνον προσωπικές απόψεις τού Συγγραφέως ».  

      Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελούν μόνον :  

1ον. Αποσπάσματα και « ερμηνείες », όπως επακριβώς αναγράφονται στα επίσημα κείμενα 

      τού Συμβολικού ( Κυανού ) και τού Φιλοσοφικού Ελευθεροτεκτονισμού τού Α.Α.Σ.Τ. 

2ον. Επίσημα κείμενα όπως, ο Καταστατικός Χάρτης, τα Συντάγματα τού 1762 και 1786, τα 

      ισχύοντα τυπικά τών διαφόρων βαθμών και κυρίως τα ξενόγλωσσα, ιδίως πριν το 1872 ! 

3ον. Σχόλια που δοθήκαν από τρίτους, όπως ακριβώς επισημαίνονται μέσω παραπομπών σε 

       κάθε σχετικά συγγράμματα και βιβλιογραφικά βοηθήματα. 

Οι εκτιθέμενες ερμηνείες βασίζονται σε Βιβλικά κείμενα, στην Καμπαλά, στις μυητικές  

παραδόσεις τών Αιγυπτίων, τού Μιθραϊσμού, τών Αλχημιστών και τών Ροδοσταύρων,  

ως επίσης και σε ορισμένα αποκαλυπτικά κείμενα τών Ορφικών και τών Γνωστικών. 

Μερικώς, βασίζονται στην παράδοση τών Ναϊτών, τών Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννη και κατ’ 

επέκταση στην Διδασκαλία τών «  Ερευνητών τής Αληθείας  » (  Researchers of  Truth  ), όπως 

αυτή προφορικά παραδόθηκε από τον γνωστό Κύπριο Διδάάσσκκααλλοο, Δρ. Στυλιανό Αττεσλή.  

   Kατά περίπτωση γίνεται επικουρικά προσφυγή και στα παρακάτω βοηθήματα :  

1. Στο Ελληνικό πρωτότυπο, σε αρχαΐζουσα γλώσσα, κείμενο τής Καινής Διαθήκης.

2. Στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο τής ΠΠ.ΔΔ. : [ Tanak ], για λόγους ακριβούς απόδοσης.

3. Στην μετάφραση τών Εβδομήκοντα O΄, η οποία όμως δεν θεωρείται αρκούντως ακριβής.

4. Σε ορισμένα εξόχως αποκαλυπτικά μυητικά κείμενα διδασκάλων όπως π.χ. τού Δ. Σεμελά.

5. Στο Χειρόγραφο τού Χένρυ Άντριου Φράνκεν ( Francken Manuscript  ) τού έτους 1783.

6. Στα τυπικά τών βαθμών τού Συμβολικού ( Κυανού ) Τεκτονισμού ( 1ος -  2ος  - 3ος βαθμός ).

7. Στα τυπικά τών βαθμών τού Υπάτου Συμβουλίου τού 33ο τού Α.Α.Σ.Τ.  τής Ελλάδος.


