
30ος Βαθμός 
Καδώς - Ιππότης τού Λευκού

και τού Μέλανος Αετού
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Οι Σταυροφορίες είχαν κάποτε τον λόγο τους, την χρησιμότητα τους και το μεγα-
λείο τους.
Υπήρξαν μία θαυμάσια εκδήλωση αφοσιώσεως και θυσίας στην υπηρεσία ενός αφι-
λοκερδούς ιδεώδους. Άρχισαν να αποσείουν την νάρκη τού Μεσαίωνα, προκάλεσαν 
την ίδρυση τών Ιπποτικών Ταγμάτων, προετοίμασαν την χειραφέτηση τών Κοινω-
νιών, ενεφύσησαν το αίσθημα μιας Χριστιανικής Πατρίδος και άνοιξαν την περίοδο 
τών διεθνών σχέσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ανατολή. 
Γιά τον λόγο αυτό κράτησαν σημαντική θέση στην σύνθεση τού Σκωτικού Τεκτο-
νισμού. 
Εν τούτοις, ο σκοπός τον οποίον επιδίωξαν δεν είναι πλέον ο σκοπός τού σημερι-
νού Τεκτ. Η ιδέα, τού να λαμβάνει κανείς τα όπλα προς επιβολή μιας οιασδήποτε 
θρησκείας σε πληθυσμούς οι οποίοι την αποκρούουν, δεν έχει πλέον την δύναμη να 
διεγείρει τον ενθουσιασμό κανενός.
Μας είναι μάλιστα βαθιά αντιπαθής ! 
Εάν ο Ελευθεροτεκτονισμός οφείλει να κηρύξει μία Σταυροφορία, αυτή θα ήταν 
για να εγκαθιδρύσει την ελευθερία τής συνείδησης, η οποία είναι η αντίθεση τού 
πολέμου κατά τών απίστων, όπως τον αντιλαμβάνονταν κάποτε οι παλαιοί σταυ-
ροφόροι. 
O Τεκτονισμός όμως δεν δέχεται την προσφυγή στην βία για την διάδοση        τών
Ιδεών. 
Τα όπλα μας για τον σκοπό αυτό είναι ο λόγος και η γραφίδα. 
Διά τής πειθούς, εντός τών ορίων τής νομιμότητας, εννοεί να ευνοήσει τον θρία-
μβο τής λογικής, τής δικαιοσύνης και τής προόδου σε όλες τις μορφές της -
[ .32ου  - Ελληνικό τυπικό 32ου βαθμού ]
Πίσω από την έννοια τής σταυροφορίας, που αποσκοπεί στην κατάκτηση τών 
Ιερών τόπων, διακρίνεται η αιωνία τάση τών ανθρώπων να προχωρήσουν προς μία 
αιώνια Αλήθεια, η οποία είναι κρυμμένη στα μάτια τους. 
Όλες οι μυήσεις οφείλουν να τελούνται διά πράξεως υπέρ τής ιερής αυτής υποθέσε-
ως την οποία ασπάστηκε ο Τεκτονισμός, δηλαδή τής ανθρώπινης εξελίξεως προς 
συνεχώς υψηλοτέρα πνευματικότητα ( εξέλιξη τού συνειδησιακού επιπέδου ), η 
οποία δεν δύναται να επιτευχτεί παρά μόνον διά τής ελευθερίας τού Πνεύματος. 
Σήμερα λοιπόν απομακρυνθήκαμε αρκετά από τους αρχικούς σκοπούς τών Σταυ-
ροφοριών. 
Έτσι, όταν ιδρύθηκε το σύστημα τών Υπερ  Πριγκ τού Βασιλικού Μυστικού, οι 
Τέκτονες προπάτορες εννόησαν, υπό το σύμβολο τής σταυροφορίας, προς απελευ-
θέρωση τών Αγίων τόπων, την προσπάθεια να βρουν την Φιλοσοφική Λίθο καί να 
την απαλλάξουν από το υλικό της περίβλημα. 
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Μόνο με τον τρόπο αυτόν νοούνται αφ’ ενός η μορφή τής κατασκηνώσεως σε γεωμετρι-
κά σχήματα και αφ’ έτερου ο κόρακας, ο φοίνικας, το περιστέρι, ο ταύρος, το λιοντάρι, ο 
αετός και η καρδία/άνθρωπος - [ Αλχημεία και .32ου βαθμού ]. Ά λλωστε και πάλι, κατά 
το ίδιο .32ου, η Αλχημεία και Καμπαλά συνέπραξαν και σε αυτές οφείλουμε την αλλη-
γορία τού Απολεσθέντος Λόγου, ο οποίος θα μας    παράσχει την Γνώση. 
Είναι ήδη γνωστό πώς, στην Παλαιστίνη το έτος 1118, οι στρατιώτες Γοδεφροά δέ Βουϊ-
γιόν ( Godefroid de Bouillon ), ο εκ Καμπανίας Ούγος ντε Παϊέν ( Hugues de Payens ἢ 
Paganus ) και ο Φλαμανδός Γοδεφρουά δέ Σαίντ Ομέρ ( Godefroid de Saint Omer ), αφι-
έρωσαν τους εαυτούς των, μαζί με επτά άλλους ιππότες, στην προστασία τών σκηνιτών, 
οι οποίοι επισκέπτονταν τούς Αγίους Τόπους.
Διέμεναν δε σε μια οικία που βρισκόταν κοντά στον Ναό τού Σολομώντος και έλαβαν 
την επωνυμία « Πτωχοί Στρατιώτες τού Ναού ». 
Η χειραψία τού βαθμού υποδεικνύει τέσσερα συν πέντε δάκτυλα ενωμένα, σύνολο 
εννέα !
Δέκα έτη αργότερα, οι Ιππότες αυτοί αποτελούσαν Τάγμα ταυτόχρονα στρατιωτικό και 
θρησκευτικό, δεν είχαν δε παρέλθει 100 έτη από την σύσταση του, και το  Τάγμα αυτό 
κατείχε στην Παλαιστίνη ολόκληρη στρατιά, στην δε Ευρώπη ισχυρούς πύργους και 
εκκλησίες.
Ποσώς δεν αμφιβάλλει κανείς, ότι οι  Ιππότες τού Ναού δεν διέτρεξαν ματαίως κατά το 
διάστημα τών δύο αιώνων, την αρχαία Ανατολή, όπου άλλοτε βλάστησε το δέντρο τής 
επιστήμης τού αγαθού και τού κακού. 
Διά τού συγχρωτισμού αυτών μετά τών σχολών εκείνων, οι οποίες βρίσκονταν πλησιέσ-
τερα προς την κοιτίδα τών Χριστιανικών παραδόσεων, που ήταν κατά το μάλλον ἢ ήτ-
τον εμποτισμένες διά της αρχαίας παιδείας και προχωρημένες στην οδό τού Γνωστικισ-
μού, οι Ναΐτες μπόρεσαν να αντλήσουν κάποιες διδασκαλίες, τις οποίες θέλησαν να δια-
φυλάξουν ιδρύοντες στους κόλπους τού Τάγματος των την Σύνοδο τών Καδώς, η οποία 
ισχυρίζεται, ότι δίδει στα σύμβολα ερμηνεία συμπληρωματική και τελική - [   .30ου ]. 
Ο δε 25ος βαθμός, τού ιππότη τού Χαλκού Όφεως, έχει σκοπό να μας καταστήσει 
ελευθέρους και ανεξαρτήτους τής Ύλης, για να ξεφύγουμε από τον Πνευματικό ἢ 
Δεύτερο θάνατο κατά την ρήση : « aut Vincere, aut Mori - νικάν ἢ θνήσκειν ».

Αυτό φαίνεται να υπονοεί και η πινακίδα με τα πύρινα γράμματα στο μαυσω-
λείο : 

« εκείνος που θα υπερβεί τον τρόμο τού θανάτου, θα αναδυθεί από τους κόλπους 
τής Γης και θα έχει το δικαίωμα να μυηθεί στα μεγαλύτερα Μυστήρια » 
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Στον 14ο βαθμό Τελειοποιήσεως λήγει ο συμβολισμός τού 1ου Ναού τού Σολομών-
τος, τού οποίου η ανοικοδόμηση δείχνει την προσπάθεια μετατροπής τής πλαστής 
προσωπικότητας τού ανθρώπου σε αληθή, η οποία όμως παραμένει ημιτελής  - 
Στον 15ο και 16  ο βαθμό ο Ζοροβάβελ συνεχίζει την προσπάθεια με την 
ανοικοδόμηση τού 2 ου Ναού, τού οποίου η περαίωση έχει σχέση με την μύηση στα 
Μεγαλύτερα Μυστήρια και την δημιουργία μια Εξελιγμένης προσωπικότητας τού 
Εγώ οποία θα κερδίσει την αθανασία αποφεύγοντας τον 2ο θάνατο - [ .................. ]. 
Συνέπεια τής καταστάσεως αυτής είναι η αναμονή τού Εγώ στο κατώτερο επίπεδο 
τής Φυσιώσης Φύσεως μέχρι την αποκατάσταση ολοκλήρου τής ανθρώπινης               
φυλής.
Ο 3 ος ναός, όπως και ο 2      ος, είναι Πνευματικός, αλλά έχει το χαρακτηριστικό τής

συνολικής αποκατάστασης τής ανθρωπότητας και τής περεταίρω εξέλιξης της στην 
περιοχή τής Φυσιώσης Φύσεως, προς άγνωστα πεπρωμένα - 

Στον 17ο και 18ο βαθμό, οι Διδασκαλίες τής Παλαιάς και τής Καινής Διαθήκης, 
Ανατολική Σοφία και η Δυτική δραστηριότητα συντήκονται προς μία ενότητα και 
προπαρασκευάζουν έτσι το θεμέλιο τού 3ου Ναού.

Στον 18ο βαθμό οι ιππότες Ροδόσταυροι διατρέχουν ολόκληρη την Γη προς ανεύ-
ρεση τού Απολεσθέντος Λόγου ( την αληθινή Γνώση ) και ανάπτουν ως προάγγελοι 
τού Νέου Νόμου την φλόγα τής Αγάπης προς τούς ανθρώπους.

Οι Ιππότες τού Ηλίου απόκτησαν την πεποίθηση ότι ο ΜΑΤΣ είναι αδημι-
ούργητος, άπειρος, αιώνιος και ασύλληπτος. 

Ότι το ορατό είναι εκδήλωση τού αοράτου, ότι ο   Ορθός Λόγος είναι το Απόλυτο 
και ότι η αναλογία είναι το κλειδί για καθετί το ασύλληπτο - [  32ος βαθμός ] 
Το έργο τών Ιπποτών Καδώς είναι η προετοιμασία τής ανέγερσης τού 3ου Ναού !
Συνίσταται στο να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από όλες τις εξωτερικές 
επι-δράσεις και να πράττουμε μόνο εκείνο το οποίο επιτάσσει σε εμάς η Συνείδηση 
και ο Ορθός Λόγος. 
Πρόκειται για μια δεύτερη σταύρωση, εκείνη στις διόδους 13 ✛19 τού Δένδρου 
τής Ζωής.
Δυστυχώς όμως τούτο είναι μέχρι στιγμής ανεκπλήρωτο όνειρο Ευγενών Πνευμά-
των.
Διότι όλοι είμαστε τέκνα τού κόσμου τούτου. 
Η ελευθερία, ακόμη και στους πολύ εξελιγμένους ανθρώπους, βρίσκεται πολλές 
φόρες σε διαρκή αγώνα με τις κληρονομικές προδιαθέσεις, καθώς και με τις ανάγ-
κες τής ζωής που προσωποποιούνται με την πολεμική κατά τών Ναϊτών υπό τής 
πολιτικής, τής θρησκευτικής και τής εκ τών έσω επεμβάσεως που είναι οι τρείς

( Φυσιώσα Φύση = το Πνευματικό επίπεδο ).
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προδότες  ( αχρείοι εταίροι ) μέσα μας που φονεύουν το Εγώ μας ή Χιράμ.

Για ένα όμως πράγμα πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι ότι : « θα έλθει κάποτε η ημέρα 
κατά την οποία τα κληρονομηθέντα στον άνθρωπο και οι εξωτερικές επιδράσεις        
( το περιβάλλον ) θα συμπιέζονται διά τής ελεύθερης Βούλησης του στο κατώτατο 
δυνατό όριο και όλοι oι άνθρωποι θα πράττουν όπως η Συνείδηση των θα επιτάσ-
σει. Τότε θα αρχίσει να αναφαίνεται το αληθές βασίλειο τής Ελευθερίας, τού Ορθού        
Λόγου, τής Δικαιοσύνης και τής Αγάπης ».
Αυτοί είναι οι Άγιοι Τόποι τούς οποίους οι Ιππότες Καδώς θέλουν να κατακτήσουν.
Αυτός είναι ο Ναός τον οποίον θέλουν να οικοδομήσουν - [  .32ου βαθμού ].

Σε κάθε Νέο βαθμό ελπίζουμε να βρούμε τον Απολεσθέντα Λόγο, αλλά πάντοτε            
διαπιστώνουμε ότι απογοητευόμαστε, και εξ αυτών ( τών βαθμών ) διδαχτήκαμε ότι  
η Γνώση μας είναι πάντοτε ατελής και ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε 

το Απόλυτο. 
Από τής σκοπιάς τής ηθικής, Απόλυτο σημαίνει ιδεώδες, δηλαδή κάτι το Τέλειο. 
Αυτό πότε δεν μπορούμε να το επιτύχουμε, πρέπει όμως συνεχώς και χωρίς διακοπή 
να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να πλησιάσουμε προς Αυτό, όσον το δυνατόν 
περισσότερο.
Επί τού πεδίου τής φιλοσοφίας τής εξελίξεως καταβάλλεται προσπάθεια για την 
μεταξύ τής Θρησκείας και τής Επιστήμης προσέγγιση. 
Οι θρησκείες όμως επιζητούν ακόμη να δεσπόζουν τών επιστημών !  
Στα Μυστήρια, όμως, επικρατεί η βεβαιότητα, διότι ο άνθρωπος στέκεται εκεί πρό-
σωπο με πρόσωπο μπροστά στην Απεριόριστη Αιωνία Δύναμη, από την οποία τα 
πάντα προέρχονται.
Η προηγουμένως αναφερθείσα φιλοσοφική κατεύθυνση κατέληξε να γνωρίσει ότι η 
Δύναμη αυτή, καθώς δρα στον χώρο και στον χρόνο στο πεδίο τού διά τών αισθή-
σεων αντιληπτού, επιφέρει την μεγίστη δυνατή ισορροπία ( η Μεσαία Στήλη τού 
Καμπαλιστικού Δένδρου ). 
Εξ άλλου οι θρησκείες, τουλάχιστον στην πλέον εξελιγμένη μορφή τους, διδάσκουν 
ότι το Απόλυτο παρέχει τις αποκαλύψεις του με την πρόθεση να ταχτοποιήσει και να 
ρυθμίσει τις σχέσεις τών ανθρώπων από κοινού και μεταξύ τους.
Αυτό δεν σημαίνει τίποτε άλλο, παρά την μεταφορά τής αρχής τής ισορροπίας στην 
Μεταφυσική. Πολλές όμως θρησκευτικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν την ιδέα τής 
θρησκείας για να αποκτήσουν πολιτική και πνευματική εξουσία, χωρίς όμως εκ πα-
ραλλήλου να φροντίσουν να συνεννοηθούν αμοιβαία και ενωμένες διά τής ηθικής 
διδασκαλίας και τής Φιλοσοφίας να εργαστούν από κοινού για την τελειοποίηση 
τού ανθρώπου και τής κοινωνίας.
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Ίσως όμως έλθει κάποτε εκείνη η ήμερα, κατά την οποία οι υπάρχουσες ακόμη τότε 
θρησκείες, διατηρώντας την ιστορική τους μορφή, θα θεωρούν η μια την άλλη ως 
διαφόρους Τύπους μιας και τής αυτής θρησκείας, δηλαδή μιας πράγματι καθολικής 
θρησκείας, της πλήρους κοινότητος παντός Καλού.
 Ο ΑΑΣΤ κατενόησε την Αλήθεια ότι όταν θα έλθει η ώρα τής ωριμό τητας, 
όταν οι βαθύτερες βάσεις και τα θεμέλια επάνω στα οποία στηρίζονται όλες οι θρη-
σκείες θα είναι προσιτά σε όλους, τότε ίσως οι βάσεις αυτές χρησιμεύσουν σαν τό-
πος καταφυγής, όπως άλλοτε οι κατακόμβες και οι κρύπτες, και μάλιστα σε εκείνους 
οι οποίοι στην μία ἢ στην άλλη λατρεία επιζητούν κάτι το αγνότερο από εκείνο το 
οποίο βρίσκουν στους τύπους, στις θυσίες, στις λειτουργίες και τα κηρύγματα τών 
θρησκευτικών κύκλων όπου ο καθένας ανήκει.
Θα παραμερίσουν τότε πολλά πράγματα εξ εκείνων τα οποία τιμούν ἢ κηρύσσουν 
στις ινδικές παγόδες, τούς βουδιστικούς ναούς, τα Μωαμεθανικά τεμένη, τις Χρι-
στιανικές εκκλησίες και οπουδήποτε αλλού. 
Ο καθένας θα φέρει τότε μαζί του στην ειρηνική κρύπτη, μέσα στον εσώτερο εαυτό 
του, κάθε τι που εκτιμά και το θεωρεί ως υψηλότερο.
Για τον λόγο αυτόν η μυστηριώδης κλίμακα του 30ου βαθμού έχει στο πρώτο της  
σκέλος τις αρχές τής παγκόσμιας ηθικής και στο άλλο γράφονται τα ονόματα εκεί-
νων τών επιστημών τις οποίες όλα τα άτομα, που επιθυμούν ειλικρινά να βοηθή-
σουν τον συνάνθρωπο τους, πρέπει να μελετήσουν. 
Διοτι τίποτα δεν μπορεί να αναμένεται από έναν αδαή. 
Αναγκαστικά θα είναι πάντα θύμα και κατά συνέπεια σκλάβος.
Ένα καλά πληροφορημένο άτομο είναι ελεύθερο γιατί η εκπαίδευση έχει επεκτείνει 
και διευρύνει την διάνοιά του και τον οδηγεί, τρόπον τινά, στα βήματα προς την 
αιώνια Αλήθεια. 
Βλέπει, καταλαβαίνει, γνωρίζει. Το φως δίνεται σε αυτόν. 
Στους αδελφούς του μπορεί να είναι ένας οδηγός, ένας δάσκαλος.
Αλλά ένα ανίδεο άτομο είναι τυφλό. 
Τρικλίζει στο σκοτάδι και πέφτει ένα θύμα στην απάτη και στην τυραννία.
Και ποιό είναι ακόμη το χειρότερο ;
Πολύ σύντομα γίνεται όργανο καταπίεσης για να παγιδεύσει τους αδελφούς του, 
διότι δεν ξέρει την έκταση τής αναστάτωσης που προξενεί. 
Η συνείδησή του δεν τού μιλά και χάρις στην άγνοιά του, η ανθρωπότητα οπισθο-
χωρεί στην βαρβαρότητα και την ηλιθιότητα. 
Το καθήκον μας είναι η μελέτη, χωρίς διακοπή, καθοδηγούμενη πάντα από την ευ-
γενή φιλοδοξία να διδάξουμε και να κατευθύνουμε τον πλησίον.
Όλες αυτές, οι διάφορες επιστήμες, όπως μπορεί εύκολα κανείς να το αντιληφτεί, 
δίνουν μια πλήρη κυριαρχία στην ανθρώπινη νοημοσύνη και την ανυψώνουν με 
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την μελέτη και την περισυλλογή, στον έσχατο βαθμό τελειότητας, για τον οποίον η              
μεγαλοφυΐα τού ατόμου ισχυρίζεται ότι μπορεί να φτάσει, ώστε να δικαιούμαστε να 
λέμε την φράση : Ne Plus Ultra. 
« Οι Ιππότες Καδώς, οι διαφυλάσσοντες την Ναϊτική Γνώση, ανήλθον καί κατήλθον 
την μυστηριώδη κλίμακα καί προσπαθουν να γνωρίσουν το Σύμπαν. 
Έν τούτοις δεν κατέχουν ακόμη την τελευταία λέξη  τού σύμπαντος. 
Την λέξη αυτή η θετική επιστήμη είναι ανίκανη να διδάξει, καθόσον αυτή δεν εξυψώ
νεται υπεράνω τού σχετικού και τού πρόσκαιρου. 
Και αν ακόμη αναγάγει κάποιος όλα τα φαινόμενα στην ενέργεια, δεν πράττει τίποτε 
άλλο, πάρα να παραστήσει άγνωστο παράγοντα, με την βοήθεια παραστάσεως που 
έχει ληφθεί από την ίδια μας την συνείδηση. 
Ποία όμως είναι η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από το σύμβολο αυτό ;
Το Απόλυτον υπάρχει! 
Αλλά το απρόσιτο αυτού είναι τόσο βέβαιο, όσον και η πραγματικότητα αυτού. 
Εκεί όπου η επιστήμη τελειώνει, οι θρησκείες ανέλαβαν να οδηγήσουν στο άγνωστο.
Ο Τεκτονισμός, αφ’ έτερου, μας ανυψώνει στην ιεραρχία τών βαθμών του με την υπό
σχεση να αποκαλύψει το μυστικό τού Λόγου. 
Με τον τρόπο αυτό μας οδηγεί προς την ανοικοδόμηση τού Ναού, ο οποίος δεν εξαρ
τάται από οικοδομικά υλικά, καθ’ ότι είναι ο Ναός τού ιδανικού.
Στο βάθος τού Ιερού και πίσω από την Μυστηριώδη κλίμακα τών πρακτικών γνώσεων 
διακρίνεται μυστηριώδες φώς ( Δέλτα ), το οποίο δεν αποκαλύπτεται πάρα διά τής 
ακτινοβολίας του. 
Αυτό είναι ίσως το καλλίτερο σύμβολο τής Απολύτου Πραγματικότητας, της οποίας η 
λογική επιζητεί την ύπαρξη, ενώ διά τής διανοίας κάθε όριο διαρκείας ἢ επεκτάσεως 
καταλύεται.
Την παράσταση αυτή δύνανται να παραδεχτούν και η θρησκεία και η επιστήμη.
Εάν η πραγματικότητα αυτή μας είναι άγνωστη, μπορούμε εν τούτοις να δώσουμε τον 
ορισμό τού τρόπου τής ενεργείας της στον χρόνο και το διάστημα. 
Είναι εκείνο το οποίο σε προηγούμενους βαθμούς ονομάσαμε Λόγο - [  18ος βαθμός 
κ.λ.π. ].  
Είναι εκείνο το οποίο στην συμβολική γλώσσα τής σύγχρονης φιλοσοφίας αποκαλούν 
ενέργεια. Αλλά και στο σημείο αυτό μας είναι αδύνατο να αποκαλύψουμε την ουσιώ
δη φύση τού πρώτου αυτού παράγοντα. 
Με τον τρόπο αυτό, η ενέργεια, δια τής οποίας αποκαλύπτεται η πραγματικότητα, η 
οποία χρησιμεύει ως στήριγμα τού σύμπαντος, αναφαίνεται τόσον στον ηθικό, όσον 
και στον φυσικό κόσμο, ως η αιωνία δύναμη, η οποία εργάζεται για την αρμονία.
Όλες οι θρησκείες διδάσκουν τον νόμο τού καθήκοντος, αλλά αν αυτές μας συμβου
λεύουν να πράττουμε το καλό, αυτό δεν προέρχεται μόνο από την ανάγκη, όπως υπα
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κούει κανείς σε Θεία  εντολή, αλλά όπως εξασφαλίσει επίσης και την προσωπική του 
σωτηρία. 
Ασχέτως όμως όλων αυτών, στην τελευταία αυτή βαθμίδα τής Τεκτονικής αποκαλύ
ψεως, διδασκόμαστε ότι πρέπει να επιτελούμε το καθήκον. 
Αυτή είναι η τελευταία λέξη τού Τεκτονισμού. 
Να λοιπόν με ποιόν τρόπο αντιλαμβανόμαστε το πνεύμα τού Ιπποτισμού, κατά την 
βαθύτερη αυτού έννοια, και για τον λόγο αυτό στην κορυφή τής Τεκτονικής μυήσεως 
βρίσκεται ένας Ιπποτικός βαθμός ( 30ος ).
Ένα άλλο πόρισμα τής διδασκαλίας αυτής είναι, ότι όλα τα μεταφυσικά συστήματα 
τείνουν να φθάσουν προς την απόλυτη πραγματικότητα, εν τούτοις κανένα δεν μπορεί 
να πεί ότι κατέχει την τελική και πλήρη αλήθεια και συνεπώς όλα αυτά τα συστήματα 
έχουν εξ ίσου το δικαίωμα να μεταχειρίζονται τούς τύπους εκείνους εις τους οποίους 
αρέσκονται, ο κάθε δε άνθρωπος είναι ελεύθερος να δώσει στα σύμβολα τους την ση
μασία εκείνη η οποία περισσότερο συνάδει με τις πεποιθήσεις του.
Γιά τον λόγο αυτό ένας εκ των μεγάλων αξιωματούχων τού Τάγματος τών Ναϊτών, 
ο Πέτρος εκ Βονωνίας [1], εξερχόμενος τού θαλάμου τών βασάνων είπε :

- Το μέγιστο αγαθό το οποίο δόθηκε στον άνθρωπο είναι το αυτεξούσιο -
« Το αγαθό αυτό, πολύτιμο για όλους, δεν το ζητούμε μόνο ως προνόμιο για τούς 

εαυτούς μας αλλά επιθυμούμε να το παράσχουμε και στους άλλους και ακόμη                   
περισσότερο επιθυμούμε να το προστατέψουμε αν τυχόν ήθελε από κάποιους, έστω 
και φίλους μας, αμφισβητηθεί !
Γιά αυτό αγωνιζόμαστε εναντίον κάθε πολιτικής και πνευματικής απολυταρχίας, της 
οποίας έπεσαν θύματα ο Ιάκωβος ντε Μολέϋ καί το Τάγμα τών Ναϊτών ». 
Απαιτείται όμως εγρήγορση, κάτι που τονίζεται ιδιαίτερα στην τελευταία φάση τής 
μύησης. 
Όταν κατά την φάση αυτή προφέρονται οι τελευταίες λέξεις ξαφνικά, τεχνηέντως, η 
κλίμαξ χαμηλώνει και ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από δύο ιππότες πέφτει κάτω 
στο έδαφος.
Ο Μέγας Διοικητής εξηγεί στον υποψήφιο ότι αυτή η ξαφνική πτώση, η τόσο 
απροσδόκητη, είναι το έμβλημα τών κακοτυχιών που μπορούν να τον χτυπή-
σουν, οποιαδήποτε μπορεί να είναι έκταση τών γνώσεων, τών αρετών του και 
τής ισχύος του. 
Οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός ανύψωσης, τον οποίο μπορεί να επέτυχε                  
μεταξύ τών ατόμων, ένα απλό φύσημα μπορεί να τον ξαναφέρει προς τα κάτω, σε 
ένα κοινό επίπεδο... 

-------------------
[1] { ο Πέτρος εκ Βονωνίας ( Peter de Bononia ἢ Bologna ) ήταν Ναΐτης δικηγόρος, πιθανόν 
ιερωμένος, και αντιπρόσωπος τών Ναϊτών στο δικαστήριο τού Πάπα στην Ρώμη }.



8

Τότε θα αναγνωρίσει την αξία τής υγιούς φιλοσοφίας, όπως την εκθέτει ο Τεκτονι-
σμός τού Σκωτικού Τύπου. Η αρετή που θα έχει συνεχώς ασκήσει, είναι το καταφύ-
γιο και η παρηγοριά του και η δύναμη εκείνη που θα βρει ως παρακαταθήκη στην 
καρδιά του, που θα τού επιτρέψει να υπομείνει με μεγαλοψυχία τα οποιαδήποτε κτυ-
πήματα τής τύχης και τού μοιραίου. 

Όπως δε γίνεται τώρα φανερό :
« Η αδιάλλακτη έχθρα κατά τών Ιπποτών τής Μάλτας και η εκδίκηση, δεν είναι τί-

ποτε άλλο από την προσπάθεια να παραμεριστούν οι λύκοι με μανδύα προβάτου, 
ώστε οι Μεγάλοι Εκλεκτοί Τέκτονες να εκτελέσουν ανεμπόδιστα το ανθρωπιστι-
κό έργο τους ». 

Ο ΠΑΠΑΣ ΚΛΗΜΗΣ   ΛΥΚΟΙ ΜΕ ΠΡΟΒΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ         ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΩΡΑΙΟΣ  
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