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Ως προεξάρχοντα των επιστημόνων, χαρακτήρισε ο Dante τον 
Αριστοτέλη.  
Ως το μεγαλύτερο διανοητή κι ως το πιο καθολικό πνεύμα της αρχαιότητας τον 
χαρακτήρισαν νεότεροι.  
Κάποιοι τον αμφισβήτησαν, χρεώνοντάς του τον ευρωπαϊκό μεσαίωνα, επειδή 
η διδασκαλία κι η μέθοδός του έγιναν πλήρως αποδεκτές απ’ τη διοικούσα 
χριστιανική Εκκλησία, της οποίας ο ρόλος για τις σκοτεινότερες σελίδες του 
μεσαίωνα ήταν καθοριστικός. 

Ασφαλώς και η αριστοτελική διδασκαλία επιδέχεται επί μέρους ή εν όλω 
κριτική. Εν τούτοις, αυτό που είναι πέραν κάθε αμφισβητήσεως είναι ότι ο 
Αριστοτέλης υπήρξε το μεγαλύτερο πνεύμα ή έστω ένα απ’ τα μεγαλύτερα 
πνεύματα της ανθρωπότητας.  

Γιος Ιατρού απ’ τα Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε τα πρώτα χρόνια του στο 
περιβάλλον της μακεδονικής βασιλικής αυλής.  
Νωρίς έχασε τους γονείς του κι έζησε με τον κηδεμόνα του, που 
δεκαεπτάχρονο τον έστειλε στην Αθήνα ως μαθητή στην Ακαδημία, όπου 
έμεινε επί 20 χρόνια, στην αρχή ως μαθητής κι αργότερα ως βοηθός στα 
μαθήματα.  

Ο Αριστοτέλης διακρίθηκε για το πνεύμα του κι ο δάσκαλός του, ο ίδιος  ο 
Πλάτων, αναγνωρίζοντας την αξία του, χαρακτήρισε τον ίδιο μεν ως «διάνοιαν 
της σχολής» και «νουν της διατριβής», τη δε οικία του ως «οίκον 
αναγνώστου» (δηλαδή, μελετητή).  
Ο Αριστοτέλης εξέφραζε κι αυτός το σεβασμό του προς τον Πλάτωνα, παρά 
το  γεγονός ότι συχνά η διδασκαλία του διαφοροποιούνταν απ’ αυτήν του 
δασκάλου του, στην οποία ασκούσε κριτική, και στα Ηθικά Νικομάχεια έγραψε 
τη μνημειώδη φράση «φίλος μεν Πλάτων, αλλά φιλτάτη η αλήθεια».  
Ο μαθητής εγκατέλειψε την Ακαδημία μόνο μετά το θάνατο του δασκάλου του 
κι έζησε σε διάφορες πόλεις, όπου δίδασκε, μελετούσε και συνέγραφε, μέχρις 
ότου εγκαταστάθηκε στην αυλή του Φιλίππου του Β΄ ως δάσκαλος του γιου 
του Αλεξάνδρου. Η διδασκαλία αυτή διήρκεσε μόλις 3 χρόνια και μετά ο 
Αριστοτέλης έζησε στα Στάγειρα κι αργότερα εγκαταστάθηκε ξανά στην 
Αθήνα, αρκούμενος να παρέχει συμβουλές προς τον Αλέξανδρο.  
Στην Αθήνα πέρασε την τελευταία και πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του. 
Πολλοί μεταγενέστεροι μελετητές του έργου του αφιέρωσαν πολύ χρόνο για 
να το κατηγοριοποιήσουν. Δυστυχώς, δεν έφτασαν μέχρις εμάς όλα τα έργα 
του Αριστοτέλη.  
Αντιθέτως, λίγα διασώθηκαν ( μόλις 30 ),  αλλά διασώθηκαν αποσπάσματα 
από άλλα και πληροφορίες για όσα χάθηκαν ή καταστράφηκαν, μέσω των 
έργων άλλων αρχαίων συγγραφέων (συγχρόνων του και μεταγενεστέρων).  
Ο βιογράφος του Αριστοτέλη Διογένης ο Λαέρτιος περιλαμβάνει, στον 
κατάλογο που είχε συντάξει, 148 έργα του. Άλλα απ’ αυτά τα είχε εκδώσει ο 
ίδιος ο Αριστοτέλης, άλλα χειρόγραφά του τα είχαν επιμεληθεί ο Νικόμαχος, ο 
γιος του, κι ο Εύδημος ο Ρόδιος.  
Πρέπει να σημειώσω, ότι πολλά έργα του Αριστοτέλη, όπως έφτασαν ως τις 
ημέρες μας, είναι νοθευμένα. Παλαιότεροι κατάλογοι περιλάμβαναν 
περισσότερα από 170 έργα του μεγάλου φιλοσόφου.     
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Τα έργα του Αριστοτέλη που διασώθηκαν διαιρούνται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
Λογική (με τη γενική ονομασία ΄Οργανον) 
Φυσική και Κοσμολογία 
Βιολογία και Φυσιολογία 
Ψυχολογία 
Φιλοσοφία 
Πολιτική και 
Διδακτικά 

Ο Αριστοτέλης διαιρεί τη γνώση σε θεωρητική, που αποτελεί έκφραση του 
λογικού μέρους της ψυχής, και σε πρακτική ή ποιητική, αναλόγως με την 
ενασχόλησή της με τις ανθρώπινες πράξεις ή με την παραγωγή χρήσιμων ή 
ωραίων πραγμάτων.  

Τη θεωρητική γνώση διαιρεί σε τρεις επιστήμες:  
στην πρώτη φιλοσοφία ή θεολογία (μεταφυσική), που ασχολείται με 
πράγματα που έχουν χωριστή υπόσταση και δεν υπόκεινται σε αλλαγή, στην 
φυσική, που ασχολείται με πράγματα που έχουν μεν χωριστή ύπαρξη αλλ’ 
υπόκεινται σε αλλαγή, και  
στα μαθηματικά, που ασχολούνται με πράγματα που δεν έχουν χωριστή 
ύπαρξη και δεν υπόκεινται σε αλλαγή.   

Κατά τον Αριστοτέλη, ο θεωρητικός ερευνητής επιδιώκει τη γνώση, ο 
πρακτικός ερευνητής επιδιώκει τη γνώση για την πράξη κι ο 
παραγωγικός τη γνώση για την παραγωγή του χρήσιμου ή του ωραίου. 

Τη Λογική-Αναλυτική, όπως την ονόμαζε ο ίδιος ο Αριστοτέλης-δεν τη θεωρεί 
ως μέρος τη φιλοσοφίας αλλ’ ως απλό όργανο για την εξέταση κάθε κλάδου 
της γνώσεως. 
Δεν θα συνεχίσω ούτε με ανάλυση των επί μέρους έργων του Αριστοτέλη, 
ούτε με την εξέταση των επί μέρους εννοιών που περιέχονται σ’ αυτά. Θα 
σταθώ, όμως, στην έννοια της Ηθικής, επειδή είναι ο χώρος που εφάπτεται ή 

τέμνεται με την Τεκτ Διδασκαλία.  
Για τον Αριστοτέλη, λοιπόν, Ηθική και Πολιτική είναι μέρη της ίδιας έρευνας, 
που ο συγγραφέας της δίνει το γενικό όνομα Πολιτική. Και οι δυο ασχολούνται 
με πρακτικά ερωτήματα, δηλαδή με τις ανθρώπινες πράξεις.  
Η Ηθική, ιδιαίτερα, ασχολείται με τις ατομικές πράξεις των ανθρώπων. Ως 
πρώτο ερώτημα έθεσε τί αποτελεί καλό για τον άνθρωπο.  
Η « Ευδαιμονία είναι μια δραστηριότητα της ψυχής σε σχέση με την αρετή, κι 
αν οι αρετές είναι πολλές, σε σχέση με τις καλύτερες ή πληρέστερες ».  
Η ψυχή έχει μια λογική πλευρά και μια μη λογική πλευρά.  
Ανάμεσα στις δυο αυτές πλευρές βρίσκεται η περιοχή των επιθυμιών και 
ορέξεων, που μπορεί να επηρεάζεται απ’ τη λογική ή απ’ το ένστικτο. Όταν η 
λογική πλευρά της ψυχής ασχολείται με το αναλλοίωτο έχουμε τη θεωρητική 
σοφία κι όταν ασχολείται με τα πράγματα που αλλάζουν έχουμε την φρόνηση, 
που αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στη λογική και στις επιθυμίες.  
Η εκλογή κι ο δισταγμός παίζουν σημαντικό ρόλο εδώ, αλλ’ ο τελικός σκοπός 
του ανθρώπου δεν είναι θέμα εκλογής αλλά μια έξη, κάτι αναπόσπαστο απ’ 
την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, ο άνθρωπος κινείται πάνω σ’ ένα 
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νομοτελειακό μονοπάτι, που το δημιουργεί ένας αναλλοίωτος νόμος, 
διαφορετικός απ’ την φρόνηση, που ερείδεται και επί της λογικής και επί των 
επιθυμιών.   
Τελικώς, η Αρετή είναι η αληθινή λειτουργία της ψυχής, εκείνο στο οποίο 
αποβλέπει η ψυχή, έστω κι ασυνείδητα.     

Στο Εργασταυτό θεραπεύουμε τον ΑΑΣΤ 
Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη διδασκαλία του και να εντοπίσουμε σημεία 

επαφής της με την αριστοτελική φιλοσοφία, προτίμησα στον παρόν τεκτ 
τεμάχιο ν’ αναφερθώ βιβλιογραφικά στα κείμενα του Albert Pike, όχι 
αξιολογώντας τον ως σημαντικότερο συγγραφέα εν σχέσει προς τους άλλους-
πως θα είχα, άλλωστε, αυτό το δικαίωμα - αλλά θεωρώντας ότι τα βιβλία του 

αποτελούν ένα έγκυρο και σημαντικό κεφάλαιο της τεκτ βιβλιογραφίας, 

τουλάχιστον για τη ΣτΤελ 
Γράφει, λοιπόν, ο Albert Pike, ότι στη φύση ενυπάρχει ένας αληθής και 
θεμελιώδης νόμος, σύμφωνος προς τη λογική και την φύση, που έχει 
ενσταλαχθεί σ’ όλα τα όντα, είναι αμετάβλητος κι αιώνιος και απαιτεί την 
πραγματοποίηση του καθήκοντος, την αποτροπή της αδικίας και μας 
προσκαλεί  με μια φωνή, την εξουσία της οποίας συναισθανόμαστε μέσω του 
συνειδότος.  
Ο νόμος αυτός δεν επιδέχεται καταργήσεως- εν όλω ή εν μέρει - ή 
τροποποιήσεως, τα δε αποτελέσματά του δεν μπορεί να επηρεαστούν απ’ 
τους ανθρώπους, καθόσον ουδείς μπορεί να διαχωρίσει τη θέση του απ’ το 
υπέρτατο καθήκον.  
Επίσης, κατά τον Pike, ο φυσικός αυτός νόμος δεν χρήζει ερμηνείας ούτε 
απλουστεύσεως, ούτε επιδέχεται διάφορων ερμηνειών σε διάφορους τόπους 
ή σε διαφορετικούς χρόνους.  
Ο Albert Pike, γαλουχημένος με τις διδασκαλίες κι αρχές της εποχής του-
έζησε τον 19ο αιώνα-αλλά κι επηρεασμένος απ’ τις προσωπικές του 
εμβαθύνσεις στα έργα του Πλάτωνα, του Bacon, αλλά και στις διδασκαλίες 
των περσών, των ινδουιστών και των εσωτεριστών, όντας πάνω απ’ όλα 
ουμανιστής με την ουσιαστικότερη σημασία του όρου, θεώρησε ως πομπό 
αυτού του φυσικού νόμου το Θεό, με τις όποιες ονομασίες μπορεί κανείς να 
Του προσδώσει. Διαφοροποιεί, βεβαίως, τον φυσικό αυτό νόμο απ’ τη 
νομοθεσία της κάθε πολιτείας, η υπακοή στην οποία επιβάλλεται όχι απ’ 
αυτόν τον ίδιο θεμελιώδη νόμο, αλλ’ απ’ τη συναίσθηση του καθήκοντος και 
σεβασμού προς την πολιτεία, μέλος της οποίας είναι ο κάθε πολίτης.  
Βεβαίως, ο Pike αναφέρεται και στο θέμα της συμβατότητας της συνειδήσεως 
του ανθρώπου τόσο προς το θείο ή φυσικό νόμο όσο και προς τους νόμους 
της κάθε πολιτείας και δέχεται ότι υπάρχει μια καθολικά αποδεκτή 
δικαιοσύνη, που αποτελεί τους νόμους του Θεού, δηλαδή συνθέτει τους 
γενικούς κανόνες που άρχουν της συνειδήσεως. 

Ο Τεκτ πρέπει να είναι ένας διακεκριμένα έντιμος άνθρωπος με συνείδηση, 
του οποίου το αίσθημα καθήκοντος να ίσταται υπεράνω όλων, ακόμη και της 
ζωής του. Πρέπει να έχει ανεξάρτητη γνώμη και ηθικές αρχές, να υποτάσσεται 
στους νόμους, να είναι αφιερωμένος στην ανθρωπότητα, στην πατρίδα και 

στην οικογένειά του, να είναι ευγενής κι ανεκτικός προς τους Αδ Αδ του, 
φίλος προς όλους τους άξιους ανθρώπους αλλά κι έτοιμος να βοηθήσει όχι 



Σελίδα 5 από 6 

μόνο τους Αδ  Αδ του αλλά και κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.  Κάθε 

άλλη συμπεριφορά ευτελίζει την τεκτ ιδιότητα.  

Αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά περιγράφουν κι ένα μέλος Εργασττου 

ΑΑΣΤ  

Η ειδοποιός διαφορά ενός Μυστ Διδ από έναν Τέκτ που δεν είναι 

μυημένος στον ΑΑΣΤ, όπως βεβαίως αυτή εξάγεται απ’ το Τυπικό του 

Βαθμού μας κι απ’ τη διδασκαλία του, είναι ότι ο Μυστ Διδ διδάσκεται το 
καθήκον της υπακοής στον υπέρτατο, αληθή και θεμελιώδη νόμο στον οποίο 
ήδη αναφέρθηκα, κι αναλαμβάνει την υποχρέωση υπακοής σ’ αυτόν. 

Υπενθυμίζω, ότι κατά τη μύηση κάποιου Σεβ  Διδ  ο οποίος επιζητά να 

γίνει δεκτός από μια Στ Τελ,  ο Δοκ καλείται, να εγγυηθεί για το ζήλο, την 
εντιμότητα, την ευσυνειδησία, την εχεμύθεια, την ευπείθεια, την πίστη και την 
φιλοπονία του.  

Στη συνέχεια, ο Τρις Ισχ Διδ καλεί τον υποψήφιο Μυστ Διδ να 

εμβαθύνει στο συμβολισμό του Τεκτ, όπως τον διδάχθηκε κατά τη μύηση 
και την φοίτησή του στους τρεις συμβολικούς Βαθμούς, ώστε αμέσως μετά να 

εμβαθύνει στην τεκτ σκέψη για να του αποκαλυφθεί το θεμελιώδες νόημα 
του καθήκοντος. Αυτή η αποκάλυψη γίνεται με επαγωγική παιδαγωγική 
μέθοδο: πρώτα ενημερώνεται ο υποψήφιος για τα δεινά που επισύρει η 
ανάληψη καθηκόντων, χωρίς συνείδηση των ευθυνών που αυτά 
συνεπάγονται.  
Κατόπιν, ενημερώνεται, ότι πρέπει μεν ν’ ακούει με προσοχή και σεβασμό 
κάθε γνώμη, αλλ’ ότι τελικώς ο ίδιος θα ελέγχει και κρίνει τις γνώμες, 
ενδυναμώνοντας την ευθυκρισία του με την εργατικότητα.  
Στη συνέχεια ενημερώνεται, ότι καμιά κατάσταση του βίου δεν δικαιολογεί 
παρέκκλιση απ’ το καθήκον ή παραμέλησή του κι ότι μόνη ανταμοιβή για την 
επιτέλεση του καθήκοντος είναι η ικανοποίηση της συνειδήσεως.  

Και, τέλος, ο υποψήφιος Μυστ Διδ ενημερώνεται, ότι το υπέρτατο 
καθήκον του συνίσταται στην αναζήτηση κι υπεράσπιση της αλήθειας, ακόμη 
και με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία, η οποία έπεται του καθήκοντος, 
δηλαδή της αλήθειας. 

΄Οπως ήδη εξετάσαμε, η Αριστοτελική Φιλοσοφία ταυτίζει την Ηθική με την 
Πολιτική, δηλαδή την Ηθική προς την οργανωμένη και δομημένη μορφή 
συμβιώσεως των ανθρώπων.  

Για να παρακολουθήσουμε καλύτερα το προκείμενο τεκτ τεμάχιο, 
παρακαλώ ν’ αποσυνδέσουμε κατά το δυνατό τις έννοιες στις οποίες 
αναφέρομαι με τις σημασίες τους, όπως αυτές τις γνωρίζουμε απ’ τη σημερινή 
εννοιολογική φόρτισή τους, και να προσπαθήσουμε να τις συνδέσουμε με τις 
φιλοσοφικές εννοιολογικές φορτίσεις τους στην εποχή του Αριστοτέλη. 
Ο μεγάλος φιλόσοφος, λοιπόν, θέτει υπεράνω όλων μια υπέρτατη αξία, που 
την ορίζει ως νομοτελειακή πορεία προς την αρετή, δηλαδή την ηθική. 

Αλλά κι ο βαθμός του Μυστ Διδ στον ΑΑΣΤ επίσης δέχεται μια 
υπέρτατη αρχή, που είναι το καθήκον, που κι αυτό ερείδεται επί μιας καθολικά 
αποδεκτής δικαιοσύνης, που αποτελεί τους νόμους του Θεού. 
Οι λέξεις είναι διαφορετικές, αλλ’ οι έννοιές τους είναι οι ίδιες.  
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Είναι όπως η έννοια της Ελευθερίας ως υπέρτατης αξίας, στην οποία 
αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στο φιλοσοφικής αξίας σύγγραμμά του 
περί Πολιτικής.  
Δηλαδή, μπορεί πολλοί φιλόσοφοι και πολλές φιλοσοφικές σχολές να 
χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις, οι οποίες κατ’ αρχήν να ηχούν ως 
διαφορετικά νοήματα, αλλ’ όμως εάν αυτές αναλυθούν σε πρώτους 
παράγοντες θα μας οδηγήσουν στα ίδια νοήματα, στις ίδιες σκέψεις. 
Δεν είμαι σε θέση, να καταθέσω με βεβαιότητα, εάν η αριστοτελική φιλοσοφία 

επηρέασε - και σε καταφατική περίπτωση πόσο - την Τεκτ Διδασκαλία.  

Πέρασαν ήδη τριακόσια χρόνια αφ’ ότου οι Τεκτ Τεκτ πρόγονοί μας 
άρχισαν να διαμορφώνουν τη διδασκαλία που μας κληροδότησαν.  
Αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω, μελετώντας επί σχεδόν τριάντα πέντε 

χρόνια τα Μεγ Μεγ Συντ Συντ, τους Καν Καν και τα Τυπικά μας, 

είναι, ότι οι εμπνευστές, οι συντάκτες κι οι σχολιαστές τους υπήρξαν Τεκτ 

Τεκτ σοφοί, που φαίνεται να είχαν μελετήσει σε βάθος τα έργα των 
διανοουμένων όλων των εποχών, ιδίως δε των αρχαίων ελλήνων και λατίνων, 
και να είχαν εμβαθύνει κι εντρυφήσει σ’ αυτά. Και δεν μου είναι νοητό,  να 
διαφαίνεται η σε βάθος μελέτη των πλατωνικών κειμένων και να έχουν 
αγνοηθεί τα έργα του Αριστοτέλη, που επί αιώνες επηρέαζαν άμεσα τη σκέψη, 
τη διανόηση ακόμη και σε πεδία θρησκείας τα δόγματα και τις συμπεριφορές.  
Κατά τούτο πιστεύω, ότι αν όχι το σύνολο των έργων του μεγάλου φιλοσόφου, 
τουλάχιστον όσα έργα του αναφέρονται στην αρετή και στην ηθική επηρέασαν 

τους συντάκτες των κειμένων που διέπουν τον ΑΑΣΤ 

 Νίκος Αβδελλάς, 


