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« Η  Αριστοτελική Ηθική » 

Υπό του Ιωάννου Ν. Μάγρα  

Ο έλληνας φιλόσοφος Επίκτητος είπε « Πρώτα μάθε το νόημα αυτών 

που λες και μετά μίλα ». Γι’ αυτό, καταρχήν, πρέπει να αναλύσουμε τη 

λέξη Ηθική. 

Η λέξη Ηθική, γλωσσολογικά, προέρχεται από τη λέξη ήθος (παλ. έθος), 

και δηλώνει το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας, 

που καθορίζουν τη συμπεριφορά, τους χαρακτήρες, τις διαθέσεις και 

ενέργειες των ανθρώπων, σταθεροποιημένες κάπως με τον εθισμό, 

πάντα με βάσει το κοινωνικά αποδεκτό, όσον αφορά στην ορθότητα ή 

ακαταλληλότητα πράξεων, στην αγαθότητα ή μη κινήτρων και σκοπών, 

στο καλό ή στο κακό.   

Ακόμη, η Ηθική αποτελεί αντικείμενο φιλοσοφίας, που εξετάζει και μελετά 

τις πράξεις των ανθρώπων ως προς τη θετική ή αρνητική τους αξία, που 

ενέχει την εκτιμητική κρίση, αφού αναφέρεται στη διάκριση του καλού και 

του κακού. 

Με το θέμα της Ηθικής είχαν ασχοληθεί πολύ σοβαρά πολλοί έλληνες 

φιλόσοφοι, όπως ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος, ο Δημόκριτος, ο 

Σωκράτης, ο Επίκουρος, ο Πλάτων, οι Στωικοί κ.ά.. 

O Αριστοτέλης, όμως, θεωρείται ως ο ιδρυτής της Ηθικής Φιλοσοφίας.   

Είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με το ηθικό πρόβλημα, σε 

τρία τουλάχιστον έργα του, στα Ηθικά Μεγάλα, που απευθύνονται σε 

νεαρά άτομα, στα Hθικά Ευδήμια, που απευθύνονται σε προχωρημένους 

πολίτες και κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια, που απευθύνονται σε 

ευρύτερο κύκλο ανθρώπων. 

H Ηθική του Αριστοτέλη έχει ως πηγή τον ορθό λόγο, ο οποίος 

προσδιορίζει το ηθικά πρέπον, χωρίς την εμπλοκή του συναισθήματος, 

της συνείδησης ή κάποιου θεϊκού νόμου. 

Για να κατανοηθεί η Ηθική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη πρέπει να 

εξεταστούν οι ηθικές αρετές, οι οποίες αποτελούν την ηθική ουσία του 

ανθρώπου. 

Στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρεται ότι η ψυχή του ανθρώπου διακρίνεται 

στο λόγο και στο άλογο μέρος. Το δεύτερο περιλαμβάνει τις βιολογικές 

λειτουργίες, τις επιθυμίες, τα συναισθήματα και τα πάθη. Ειδικά τα πάθη 

μπορούν να μετέχουν ως ένα βαθμό στον λόγο και είναι δεκτικά 

διαμόρφωσης από αυτόν. 
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O Λόγος τείνει να εξορθολογήσει το άλογον και να του επιβάλει κάποιο 

μέτρο. Οι ορμές κι οι επιθυμίες πρέπει να χαλιναγωγούνται,. Ουσία των 

ηθικών πράξεων και αρετών είναι η μεσότητα. Τόσο η έλλειψη όσο και η 

υπερβολή αποτελούν κακίες και πρέπει ν’ αποφεύγονται. 

Η υπεροχή του Λόγου θεμελιώνεται στην αριστοτελική «ψυχολογία», που 

αποτελεί το υπόβαθρο της ηθικής θεωρίας. Η ψυχή διακρίνεται, κατά τον 

Αριστοτέλη σε τρία επίπεδα: στο θρεπτικό στο οποίο μετέχουν φυτά και 

ζώα, στο αισθητικό που υπάρχει  στον άνθρωπο και στα άλλα ζώα και 

στο νοητικό που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μόνο του ανθρώπου. 

Για να γίνει κανείς ηθικός, δεν είναι αρκετή η γνώση του μέτρου και της 

αρετής, που προσδιορίζονται από το λόγο, αλλά απαιτείται η βούληση 

και το έθος, δηλαδή η συνήθεια, ενώ για να γίνουν οι αρετές συνήθεια 

απαιτείται προσπάθεια και άσκηση. O Αριστοτέλης συμφωνεί με τη 

γενική ελληνική αντίληψη που την εκφράζει ο Ησίοδος, ότι «τής αρετής 

ίδρωτα θεοί προπάροιθεν έθηκαν αθάνατοι», μπροστά στην αρετή οι 

αθάνατοι θεοί βάλανε τον ιδρώτα (Έργα και Ήμεραι 289-290). 

Ο λόγος απαιτεί τo μέτρο και τη μεσότητα για να δοθεί στη ζωή του 

ανθρώπου συμμετρία και αρμονία, αλλά κυρίως για να εξασφαλίσει ο 

άνθρωπος την ευτυχία, που είναι ο τελικός στόχος και το «ου ένεκα» 

όλων των ανθρώπινων ενεργειών. 

H Ηθική του Αριστοτέλη είναι ορθολογιστική αλλά και ευδαιμονιστική. H 

ηθική αρετή χαρίζει ευτυχία, γιατί εξασφαλίζει στον άνθρωπο ευρυθμία, 

ψυχική ελευθερία και ισορροπία. 

Ο Αριστοτέλης εκτός από τις ηθικές αναφέρεται και στις διανοητικές 

αρετές, δηλαδή στη Σοφία, τη Φρόνηση, τη Σύνεση κ.λ.π. H Σοφία έχει 

σχέση με την καλλιέργεια των τεχνών, του νου και της επιστήμης, ενώ η 

Φρόνηση έχει σχέση με την ορθή ρύθμιση πρακτικών προβλημάτων της 

ζωής, βρίσκεται στην υπηρεσία του ευ ζειν. H Φρόνηση συνδέεται με το 

πρακτικά ωφέλιμο και την απόκτηση του. H Φρόνηση δεν εξυπηρετεί 

μόνο ατομικά συμφέροντα αλλά και συμφέροντα του συνόλου, της 

πολιτείας. Ακόμα και όσοι ασχολούνται με την οικονομία ή την πολιτική 

χρειάζονται την αρετή της Φρόνησης. Η Σύνεση συνδέεται με την κριτική 

ικανότητα για πρακτικές λύσεις. 

Αντίθετα με τις Ηθικές, στις διανοητικές Αρετές δεν υπάρχει μέτρο, όσο 

πιο πολύ καλλιεργούνται, τόσο καλύτερα. O Αριστοτέλης τοποθετεί τις 

Διανοητικές πάνω από τις Ηθικές Αρετές, επειδή χαρίζουν μεγαλύτερη 

Ευτυχία. H Ευτυχία υπάρχει κυρίως στη Σοφία, γιατί ο νους αποτελεί την 

ουσία του ανθρώπου. 



Σελίδα 3 από 19 

Όσο αφορά τη Θρησκεία, σ’ αυτή ο Αριστοτέλης δεν δίνει αυτοτελή αξία.   

Ευσεβής και αγαπητός στους Θεούς είναι αυτός που καλλιεργεί τον νου, 

όχι αυτός που ασχολείται με προσευχές, θυσίες και θρησκευτικές τελετές. 

Άλλωστε, ο άνθρωπος συγγενεύει με τους Θεούς, επειδή έχει νου. Είναι 

πάντως αξιοσημείωτο ότι ο Αριστοτέλης στον κατάλογο των Αρετών δεν 

συμπεριλαμβάνει την ευσέβεια. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην Ευδαιμονία, καθώς από αυτήν εξαρτάται 

και σε αυτήν στοχεύει η ηθική δραστηριότητα αλλά και επειδή 

προσφέρεται ως έπαθλο, σε αυτούς που θα προσπαθήσουν να την 

κατακτήσουν. Μια κεντρική έννοια της Αριστοτελικής Ηθικής είναι η 

μεσότητα, εμπνευσμένη ίσως από τη διδασκαλία των Πυθαγορείων αλλά 

και από την Ιπποκράτεια Ιατρική. Εκεί εξετάζεται η υγεία και η νόσος, σε 

σχέση με την έλλειψη και την υπερβολή, ενώ ως ίαση νοείται η 

αποκατάσταση της ισορροπίας. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο Αριστοτέλης έφτασε στην ιδέα του 

ηθικού ξεκινώντας από κανόνες υγιεινής, που συνιστούσαν την τήρηση 

του μέτρου και την αποφυγή των υπερβολών: π.χ. τόσο οι υπερβολικές 

όσο και οι λίγες ασκήσεις φθείρουν τη σωματική δύναμη, τόσο η 

κατανάλωση μεγάλων όσο και μικρών ποσοτήτων  ποτών και τροφών 

καταστρέφουν την υγεία.   

Αντίθετα, οι κανονικές ασκήσεις και ποσότητες ποτών και τροφών 

ισχυροποιούν την υγεία. To ίδιο συμβαίνει και με τη Σωφροσύνη, την 

Ανδρεία και τις άλλες Αρετές. Εκείνος δηλ. που δεν προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει καμιά δυσκολία, γίνεται δειλός, ενώ αυτός που είναι 

ασυλλόγιστος σε όλα γίνεται παράτολμος• το ίδιο κι εκείνος που 

παραδίδεται στις ηδονές γίνεται ακόλαστος, ενώ αυτός που τις 

αποφεύγει όλες σχεδόν αναίσθητος. Η Σωφροσύνη και η Ανδρεία 

καταστρέφονται τόσο από την υπερβολή όσο και την έλλειψη, ενώ 

σώζονται από την τήρηση του μέτρου». 

Κριτήριο για το στόχο της μεσότητας είναι ο ορθός λόγος, που ορίζει ποιο 

είναι το καλό για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, δεύτερο 

κριτήριο της μεσότητας είναι το κοινωνικό πρότυπο του φρόνιμου ή 

σπουδαίου. 

Προκειμένου να διαμορφώσουμε με ακρίβεια την έννοια της 

Αριστοτελικής Ηθικής πρέπει να εξετάσουμε την κάθε αρετή ξεχωριστά. 

Αυτό, όμως, αποτελεί ένα μεγάλο θέμα το οποίο δε χωράει στην 

παρούσα παρουσίαση.   
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Οι βασικές Αρετές κατά τον  Αριστοτέλη είναι η Φρόνηση, η Σοφία, η 

Ανδρεία, η Σωφροσύνη, η Δικαιοσύνη. 

Μέσα από τις Αρετές γίνεται η φανερή η σημασία του Λόγου, ως 

κατευθυντήριας δύναμης της ηθικής δραστηριότητας. Κατά τον 

Αριστοτέλη οι Αρετές δεν αποκτώνται, όπως πίστευε ο Σωκράτης, με 

γνωσιολογική κατανόηση, αλλά εμπεδώνονται με την άσκηση και 

υπάγονται στο πεδίο της εφαρμογής μιας ηθικής πράξης. 

Επίσης, σε αντίθεση με το «Σωκρατικό παράδοξο», η Αρετή είναι 

τελεολογική, αφού οι πράξεις δεν επιλέγονται με κριτήριο την ορθότητά 

του,  αλλά επειδή μας μεταφέρουν εγγύτερα στο αγαθό. Με άλλα λόγια, 

προβάλλεται η αντίθετη προς την Σωκρατική θεωρία άποψη, πως ενώ ο 

άνθρωπος γνωρίζει τι πρέπει να πράξει, δεν έχει την δύναμη να το 

πράξει. 

Το αγαθό ορίζεται ως αυταξία, αφού επιλέγεται για αυτό το ίδιο και όχι 

χάριν κάποιου άλλου σκοπού. 

Τέλος, στο αρχαιότατο ερώτημα για το διδακτό της Αρετής, Αριστοτέλης 

απαντά πως οι Αρετές δεν είναι στον άνθρωπο ούτε φύσει ούτε παρά 

φύση, αλλά υπάρχει αρχικά μέσα μας η ικανότητα να τις αποκτήσουμε 

και αυτή η ικανότητα πρέπει να αναπτυχθεί με τον εθισμό. Επομένως, 

δεν καταδικάζονται οι εγγενείς τάσεις, αλλά αποκτούν θετικό η αρνητικό 

πρόσημο ανάλογα με την χρήση τους. Έτσι, ο Αριστοτέλης υιοθετεί μια 

συνδυαστική γνώμη, καθώς θεωρεί ότι η Αρετή είναι αποτέλεσμα του 

συγκερασμού φύσεως και διδαχής, με την έννοια ότι η φύση προσφέρει 

τη δυνατότητα και η διδαχή επιτυγχάνει την αρετή. 

Ο Αριστοτέλης στο περίφημο βιβλίο του με τίτλο «Ηθικά Νικομάχεια», 

γραμμένο τάχα για τον γιο του τον Νικόμαχο αλλά και για όλον τον μέχρι 

σήμερα κόσμο, ανέφερε ότι: «Η ηθική εξ έθους περιγίγνεται» δηλαδή: η 

ηθική έχει τις ρίζες της στις συνήθειες. 

Η Αριστοτελική Ηθική στην πορεία των αιώνων διείσδυσε σε όλες τις 

πολιτισμένες κοινωνίες και έλαβε μέρος σε μια ώσμωση με διάφορες 

προϋπάρχουσες αλλά και μεταγενέστερες κοινωνικο-θρησκευτικές 

αντιλήψεις. Σ’ ένα συναρπαστικό βιβλίο, του Βιετναμέζου Βουδιστή Trinh 

Xuan Thuan που έγινε αστροφυσικός, με τον Γάλλο βιολόγο-γενετιστή 

Matthieu Ricard που έγινε Βουδιστής, με τίτλο: «Η Επιστήμη Συναντά την 

Εσωτερική Γνώση» αναφέρεται ότι …..οι μεγάλες πνευματικές 

παραδόσεις –δογματικές ή βιωματικές- πρόσφεραν εκτός από 
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μεταφυσικές αντιλήψεις και κανόνες ηθικής, που αποτελούν σημεία 

αναφοράς, άλλοτε για να οδηγήσουν προς τη φώτιση και άλλοτε για να 

καταπιέσουν….. .  Είναι αναμφισβήτητο Αδ Αδ μου, ότι ως Ηθική 

θεωρείται και κάθε θρησκευτική διδασκαλία και κάθε ιδεολογία, η οποία 

καθορίζει δογματικά τί είναι καλό και τί κακό, τί επιτρέπεται και τί 

απαγορεύεται, τί είναι θεμιτό και τί ανεπίτρεπτο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 

ότι στην πραγματικά υπέροχη Χριστιανική διδασκαλία, ως υπέρτατος 

νόμος της ζωής και ως θεμέλιο της Ηθικής θεωρείται η Αγάπη, από όπου 

εκπορεύεται και η τεκτ αρχή της Αλληλεγγύης και της Φιλανθρωπίας 

προς κάθε άνθρωπο. 

Άλλοτε πάλι είναι το σύστημα κανόνων συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζει 

μια εποχή ή μια κοινωνική ομάδα. Είναι, ακόμη, το σύνολο των αρχών 

και των αξιών, που έχει διαμορφώσει και τηρεί ένα άτομο στην 

καθημερινή του ζωή. Είναι η καλή συμπεριφορά, η ενάρετη διαγωγή, η 

χρηστοήθεια, η ποιότητα του χαρακτήρα, το ποιόν του ανθρώπου, με 

βάσει τα κίνητρα, τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του. 

Η Ηθική αποτελεί μια από τις διαστάσεις του πνευματικού βίου, οι άλλες 

δυο είναι η θεωρητική και η αισθητική. Η Ηθική αναφέρεται στο πράττειν 

και ως διάσταση του «ανθρώπινου» διαχωρίζεται από τις δυο άλλες. 

Όμως, μέσα στο μυαλό του σκεπτόμενου ανθρώπου κάθε πνευματική 

λειτουργία (και η θεωρητική και η αισθητική) έχει τη ρίζα της στην Ηθική. 

Και ο άνθρωπος ποτέ δεν αποβάλλει την ηθική ευθύνη, και ιδιαίτερα όταν 

στόχος του είναι η αλήθεια, το μόνο που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι η 

ηθική. Και όταν ορισμός και πεπρωμένο του είναι η δίψα της Ελευθερίας 

και ο πόθος της τελειοποίησης, όπως συμβαίνει στους συνειδητούς 

τέκτονες, το μόνο που πρέπει να τον ενδιαφέρει πάλι είναι η ηθική, η 

οποία θα μπορούσαμε άνετα να πούμε, όπως δέχεται και ο Αριστοτέλης 

ότι είναι η γενεσιουργός μήτρα από την οποία προκύπτουν οι Αρετές. 

Εξάλλου, ένας άνθρωπος μπορεί να χαρακτηρίζεται ως  θεράπων της 

Ηθικής όχι όταν δεν πράττει το κακό, αλλά όταν πράττει το καλό. 

Αν εμείς οι Τέκτονες θέλουμε να αναζητήσουμε την Ηθική, δηλαδή τις   

ηθικές αξίες,   συστηματικά πρέπει να καταφύγουμε στις βασικές αρχές   

της γνώσης, που είναι η Επιστήμη και η Σοφία, δεδομένου ότι αυτές 

αποτελούν ξεχωριστές μεθοδολογίες και ότι σίγουρα η Επιστήμη δεν 

γεννά τη Σοφία, χωρίς όμως να μπορούμε να υποστηρίξουμε και το 

αντίθετο. Η Επιστήμη φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι αδυνατεί να 

υπεισέλθει μόνη της στο ερώτημα περί ηθικών αξιών, όπως αναφέρει ο 
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νομπελίστας φυσικός Richard Feynman στο βιβλίο του, με τίτλο: «Το 

Νόημα Των Πραγμάτων». 

Βέβαια, ο Αδελφός Ιωάννης Λαδάς σε ομιλία του κατά το 1932 αναφέρει 

ότι υπάρχει και η επιστημονική προσέγγιση της Ηθικής, κατά την οποία 

τα συστήματα Ηθικής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) σε αυτά που 

στηρίζονται στην ψυχολογία, (β) σε αυτά που έχουν ως βάση τη βιολογία  

και (γ) σε αυτά που θέτουν ως θεμέλιο την κοινωνική αλληλεγγύη.    

Προσωπικά, δεν νομίζω ότι αυτή η κατάταξη είναι αμιγώς επιστημονική, 

αλλά εμπεριέχει και στοιχεία Φιλοσοφίας, όπως και πολλές άλλες μικτές 

επιστημονικο – φιλοσοφικές  προσεγγίσεις. 

Αντίθετα, η μεγάλη πηγή γνώσης της Ηθικής είναι η Σοφία, με την έννοια 

της Φιλοσοφίας, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται και οι θρησκείες.   

Και αυτό γιατί η μεν ελεύθερη Φιλοσοφία αναζητεί  μέσω της διανόησης 

ποικίλες ηθικές αξίες, οι δε Θρησκείες θέτουν διδασκαλία τους ηθικές 

αξίες και ερμηνεύουν, έστω κατά το δοκούν, το νόημα της ζωής. Βέβαια, 

θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ένας Τέκτονας, ο οποίος διαθέτει 

μεγάλα πνευματικά χαρίσματα, είναι σε θέση  να αναζητήσει μόνος του, 

χωρίς την παρέμβαση τρίτων, τις κατ’ αυτόν πρέπουσες ηθικές αξίες, το 

νόημα της ζωής ακόμη και τον Θεό του, όπως περίπου  θα διατεινόταν ο 

Θεόφιλος Καϊρης. …..Γιατί όχι ; ….. Εξάλλου ο Αδ Κώστας Καμπάς, 

στο κομψό του πόνημα με τίτλο: «Μπορεί κάποιος να πηδήξει πάνω από 

τον ίσκιο του ;» γράφει ότι …..ο μεγάλος και αξεπέραστος γερο-παππούς 

του ο Ηράκλειτος έλεγε ότι ο Θεός του καθενός είναι το ήθος του ….. . 

Εξάλλου, για κάθε άνθρωπο ίσως να ισχύει αυτό που έγραψε ο Νίκος 

Καζαντζάκης στην « Ασκητική » του, ότι …..ουσία της Ηθικής μας δεν 

είναι η σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ( η Ηθική) αλλάζει μέσα στον καιρό 

και στον τόπο….. και πάλι ότι …..άθλιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, 

άκαρδοι, μικροί, τιποτένιοι. Μα μέσα μας, μια ουσία ανώτερή μας 

σπρώχνει ανήλεα προς τα πάνω….. . 

Ο νομπελίστας Ιατρός Christian de Duve, στο βιβλίο του «Νόηση, Νόημα 

και Ύστατη Πραγματικότητα» καταπιάνεται και αυτός με την ηθική και 

αναφέρει ότι …..οι ηθικοί νόμοι δεν είναι απόλυτοι, φτιάχνονται από τους 

ανθρώπους για να ρυθμίζουν τις κοινωνίες, εξελίσσονται. Σήμερα, 

ειδικότερα, η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με μια στρατιά ηθικών 

προβλημάτων, που ήταν αδιανόητα μόλις προ ολίγου. Τα προβλήματα 

αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο συλλογικά και συναινετικά, όχι με 

αυταρχικές αποφάσεις φερόμενες να επιτάσσονται από τον Θεό ή 

επιβαλλόμενες από μια θεοποιημένη φύση. Είναι θεμιτό, σήμερα, να 
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ακολουθεί κανείς για παράδειγμα τον Μωυσή, τον Χριστό, τον 

Κομφούκιο, τον Βούδα ή τον Μωάμεθ, υπό τον όρο ότι αυτή η πίστη δεν 

συνδέεται με αδιάλλακτο,  προσηλυτισμό και αυταρχικό δογματισμό. Η 

Ηθική έχει τους μεγάλους της διδασκάλους, όπως έχει και η Επιστήμη, η 

Λογοτεχνία, η Τέχνη και η Φιλοσοφία. Το να ακολουθήσει κανείς αυτούς 

τους διδασκάλους, σε καμία περίπτωση δεν είναι ταπεινωτικό….. . 

Ο νομπελίστας Christian de Duve υπήρξε Τέκτονας τα λόγια του είναι 

συμβατά με την Τεκτονική Φιλοσοφία. 

Στα Συντάγματα, μάλιστα, του Άντερσον αναφέρεται, ότι οι 

Ελευθεροτέκτονες  υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες της Ηθικής 

παράλληλα με της υπαγορεύσεις της θρησκείας τους, «…..ο Τέκτ  

υποχρεούται να υπακούει εις τον ηθικόν Νόμον…..». Ακόμη, και ο Αδ   

Σπύρος Κρητικός, σε ομιλία του κατά το 1933, αναλύει την τριλογία    

Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης και τη συνδέει με την ουσιαστική βάση της 

Ηθικής. 

Υπάρχουν διάφορα επίθετα, τα οποία μπορούν να προταχθούν και να 

χαρακτηρίσουν την Ηθική, όπως λ.χ. Θεολογική, Σωκρατική, Μεταφυσική 

(ή Πλατωνική), Ευδαιμονιστική (ή Αριστοτελική), Ηδονιστική (ή του 

Αρίστιππου του Κυρηναίου), Χριστιανική, Κοινωνική, Επαγγελματική, 

επικρατούσα, Αστική, Βικτωριανή, Καντιανή (ή του καθήκοντος), 

ωφελημαρχική (ή του Στιούαρτ Μιλλ), Εξελικτική, Ξεπερασμένη, 

Παραδοσιακή, Σύγχρονη, Ύποπτη, Επαναστατική, Αμφίβολη, 

Ανατρεπτική, και αυτή που μας αφορά άμεσα η Τεκτονική Ηθική. 

Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι ο Τεκτονισμός αποτελεί σύστημα Ηθικής, με 

σκοπό την τελειοποίηση του τέκτονα και ο Λαφαγέτ είχε γράψει ότι ο 

Τεκτονισμός είναι εταιρεία της οποίας θεμελιώδης όρος είναι η διαρκής 

αφοσίωση στην Ηθική, την Αρετή και την Πρόοδο. Άρα ο Τεκτονισμός 

είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την Αριστοτελική Ηθική. 

Προκειμένου για την τεκτονική έννοια της Ηθικής στο Τυπικό της Μύησης 

εις τον Βαθμό του Μαθητού, ο Α΄ Επ  αναφέρει : Ηθική είναι Επιστήμη 

βασιζομένη επι της ανθρωπίνης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, ο 

παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα 

όντα Νόμος. Είναι η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η 

θαυμασία δ’ αύτη επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την ητιολογημένην 

χρήσιν των δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα ενδόμυχα συναισθήματα 

της καρδίας, ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβον του Λόγου και της Αρετής. 

-*- 
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Όπως αναφέρει ο Αδελφός Χρήστος Γκλαβόπουλος στο τεκτονικό του 

τεμάχιο με τίτλο: «Ο τεκτονισμός είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών;» 

κατά τη μύηση στο βαθμό του μαθητού ακούγονται λέξεις και εκφράσεις, 

σχετικές με την ηθική, όπως: 

• Ηθική είναι ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα

τα ελεύθερα όντα Νόμος… 

• Ηθική είναι η επιστημονική απόδειξη της συνείδησης…

• Η Ηθική διδάσκει τα καθήκοντα και την αιτιολογημένη χρήση των

δικαιωμάτων μας και εισδύει στα ενδόμυχα συναισθήματα της καρδιάς, 

για να εξασφαλίσει τον θρίαμβο του Λόγου και της Αρετής… 

• Συνερχόμαστε εδώ για να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας, υψούμενοι

υπεράνω των συμφερόντων, τα οποία συνταράσσουν τον αμύητο 

κόσμο… 

• Εθίζουμε το πνεύμα μας για να συλλάβουμε τις υψηλές ιδέες της Δόξας,

της Αρετής και του Καθήκοντος. 

• Κανονίζοντες τα ήθη μας, δυνάμεθα να δώσουμε στην ψυχή μας την

ισορροπία, που αποτελεί τη Σοφία, δηλαδή την επιστήμη της ζωής. 

Με αυτά τα ωραία λόγια και όσα άλλα ακούγονται στις τεκτ Εργασίες 

είναι αυταπόδεικτο ότι το σύνολο της τεκτ Διδασκαλίας οδηγεί στην 

ηθική βελτίωση των Τεκτ:., που έτσι κι αλλιώς είναι και ο αντικειμενικός 

σκοπός του Τεκτ 

Με σαφή τρόπο η έννοια της Ηθικής καταγράφεται στο Τυπικό του 

Βαθμού του Μαθητού: Ηθική είναι Επιστήμη βασιζόμενη επί της 

ανθρώπινης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο 

αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα όντα Νόμος. Είναι 

η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η θαυμάσια δε αυτή 

επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την αιτιολογημένη χρήση των 

δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα ενδόμυχα συναισθήματα της 

καρδίας ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβο του λόγου και της αρετής. 

Ο Τεκτονισμός είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών. Οι Τέκτονες 

προσερχόμεθα στον Τεκτονισμό ως ελεύθεροι και χρηστοήθεις. Η 

συμμετοχή μας μέσα σε ένα στεγασμένο περιβάλλον έχοντας αφήσει 

προ της θύρας του Ναού τα μέταλλα, βοηθάει ώστε να ανοίξουμε την 

ψυχή μας και να βιώσουμε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον την 

ομορφιά της έλλειψης του φόβου. Το σημείο αυτό είναι και το κέντρο από 

το οποίο ξεκινά η πηγή των ηθικών αξιών. Όταν υπάρχει ανοιχτή ψυχή 

χωρίς φόβο για οτιδήποτε, αυτή μπορεί να πετάξει και να πλανηθεί σε 

επίπεδα άλλα, όπου μέσα από την ασφάλεια έχει την δυνατότητα να 
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αναγνωρίσει την ανάγκη και την ομορφιά της ανθρώπινης συνύπαρξης 

και συμβίωσης πέραν από τις δεσμεύσεις  του κόσμου των μετάλλων. 

Έχει τη δυνατότητα απερίσπαστα να στραφεί και να αισθανθεί το Φως. 

Οι συμβολισμοί σε όλα τα σημεία των εργαστηρίων μας θυμίζουν ότι 

αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. 

Στην διδασκαλία του Μαθητού  Τέκτονα  αναφέρονται οι παρακάτω 

ερωτήσεις-απαντήσεις: 

• Ποιά είναι η βάση της ηθικής που διδάσκεται στον Τεκτονισμό; Η προς

τον πλησίον αγάπη. 

• Κάθε ηθική δεν έχει αυτή την βάση ; Ναι βεβαίως αλλά ο Τεκτ είναι η

καταλληλοτέρα μέθοδος για την διδασκαλία της. 

• Ποιά είναι η μέθοδος αυτή ; Η μέθοδος με αλληγορίες και σύμβολα.

• Επαρκεί Αδ μου η διάνοια για να διακρίνει το αληθές εκ του ψευδούς

και το καλόν εκ του κακού ; Ναι επαρκεί όταν αυτήν την διευθύνει υγιής 

ηθική. 

• Και που διδάσκεται η ηθική αυτή ; Ο Τεκτ διδάσκει ηθική αγνότατη

και καταλληλότατη προς μόρφωση ανδρών χρησίμων στον εαυτό τους 

και στην κοινωνία. 

• Τι σημαίνει ο ακατέργαστος λίθος ; Τον απαίδευτο και τον αγροίκο

άνθρωπο. 

• Τι σημαίνει ο κατειργασμένος λίθος ; Τον Τέκτονα ή τον πολιτισμένο

και ενάρετο άνθρωπο, προσέτι δε είναι το έμβλημα των ανθρωπίνων 

γνώσεων. 

• Τι σημαίνει ο διαβήτης, η στάθμη, ο κανών και ο γνώμων η σφύρα και η

σμίλη; Τα εργαλεία ταύτα που είναι αναγκαία προς ανέγερση οικοδομής 

στερεάς και διαρκούς, μου υπενθυμίζουν τους κανόνες οι οποίοι πρέπει 

να διέπουν την πορεία μου. 

• Ο γνώμων υπενθυμίζει την ευθύτητα.

• Ο διαβήτης το μέτρο.

• Η στάθμη και ο κανών τη δικαιοσύνη προς του ομοίους.

• Η σφύρα και η σμίλη τον νου και τον λόγο δια των οποίων ο άνθρωπος

προικίστηκε όπως καταστεί ικανός να διακρίνει το καλό από το κακό, το 

δίκαιο από το άδικο - να εκτελεί το πρώτο και να αποφεύγει το δεύτερο. 

• Τι παριστάνει ο οδοντωτός κόρυμβος; Μας θυμίζει την αδελφική

ενότητα και αγάπη που πρέπει να πρωτοστατούν εις τις μεταξύ των Τεκ:. 

σχέσεις και οι οποίες έπρεπε να υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων 

παντός έθνους, γένους και χρώματος. Η Στ είναι η εικόνα του 

Σύμπαντος.  
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• Τι πράττουν οι Τέκτονες στην Στοά ; Πλέκουν στεφάνους στην Αρετή,

κατεργάζονται δεσμά στην κακία. 

• Γιατί ερχόμαστε ενταύθα; Για να κατανικούμε τα πάθη μας, να

καθυποτάσσουμε την θέλησή μας και να προοδεύουμε στον Τεκτ 

• Τι φέρνετε στην Στοά: Αγάπη και στοργή προς όλους τους Αδ

Εάν φεύγοντας από τις τεκτονικές εργασίες επανερχόμενοι στον κόσμο 

των μετάλλων, διατηρήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

είχαμε κατά την διάρκεια των εργασιών μας, με μεγαλύτερη ευκολία θα 

μπορέσουμε να δούμε όλους τους συνανθρώπους μας σαν αδελφούς, 

μέσα από την βίωση της αγάπης που οφείλουμε να αισθανόμαστε για 

τους αδελφούς τέκτονες την ώρα των εργασιών. 

Εάν το συναίσθημα αυτό δεν έχει ακόμα εμφανιστεί και δεν το έχουμε 

βιώσει, τότε θα πρέπει να θυμηθούμε ξανά το τυπικό του μαθητή που 

ξεκάθαρα μας υπογραμμίζει το εξής: Συνερχόμεθα ενταύθα δια να 

χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας, υψούμενοι υπεράνω των συμφερόντων 

τα οποία συνταράσσουν τον αμύητο κόσμο. Συνερχόμεθα ίνα 

διδαχθώμεν την περιστολή των αντικοινωνικών τάσεών μας. 

Εργαζόμαστε απαύστως προς βελτίωση ημών αυτών εθίζοντες το 

πνεύμα μας προς σύλληψη των υψηλών ιδεών της δόξας της αρετής και 

του καθήκοντος. Μόνο έτσι, κανονίζοντες τα ήθη και τις κλίσεις μας 

μπορούμε να δώσουμε στην ψυχή μας την απαιτούμενη ισορροπία η 

οποία αποτελεί την Σοφία, δηλαδή την Επιστήμη της Ζωής. 

Η ομοιογένεια των θέσεων και της προσέγγισης σε θέματα Αγάπης, 

ειρηνικής συνύπαρξης και Ηθικής από όλους τους Αδ  είναι η απόδειξη 

ότι ο Τεκτονισμός όχι μόνο είναι πηγή και έρεισμα ηθικών αξιών αλλά και 

μια διαδικασία που αν ακολουθείται συνειδητά είναι βέβαιο ότι θα κάνει 

τον κόσμο μας ομορφότερο και θα μας δίνει χαρά να μετέχουμε σ'   

αυτόν. 

Η συνειδητή συμμετοχή μας στις εργασίες υπό την ομπρέλα των 

τεκτονικών συμβόλων και της κοινής μας θέλησης, σπρώχνει μακριά τον 

αντικοινωνικό άνθρωπο που όλοι μας έχουμε μέσα μας, και μας δείχνει 

ότι αξίζει να ανθίσουν αυτά που μας ενώνουν σαν ανθρώπους δηλ. η 

ηθική διαβίωση μέσα σε πνεύμα ελευθερίας σκέψης, λόγων και έργων. 

-*- 

Εάν τα ηθικά έργα δεν παρουσίαζαν από τεκτονική σκοπιά κάποιου 

είδους σπουδαιότητα, τότε οι Τέκτονες δε θα είχαμε υποχρέωση να τα 

επιδιώκουμε. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι ο κεντρικός πυλώνας της 

Τεκτονικής Διδασκαλίας είναι ακριβώς αυτή η τεκτονική Ηθική. 
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-*- 

Κατά τον Αδελφό Άρη Πούρλη στο τεκτονικό του τεμάχιο με τίτλο: «Η 

τεκτονική σπουδαιότητα των ηθικών έργων» ο προβληματισμός της 

φιλοσοφίας, ήδη από τα χρόνια του Σωκράτη, γύρω από τον άνθρωπο 

και την κοινωνία του και όχι πια γύρω από τα φυσικά φαινόμενα και 

συγκεκριμένα η αναζήτηση των μέσων και των διόδων που θα 

οδηγούσαν τον άνθρωπο στην ευδαιμονία, επηρέασαν αποφασιστικά 

τόσο τη σκέψη όσο και την γραφίδα του Αριστοτέλη.  Από όσα 

γράφτηκαν στην αρχαιότητα για την Ηθική, ο Αριστοτέλης μας άφησε το 

πιο διεξοδικό έργο. Στα Ηθικά Νικομάχεια τα οποία ονομάστηκαν έτσι 

από τον γιό του Αριστοτέλη, τον Νικόμαχο, ο Αριστοτέλης πραγματεύεται 

στο ηθικό είναι στον άνθρωπο, το οποίο εκφράζεται με τις πράξεις του. 

Τα Ηθικά Νικομάχεια ξεκινούν με την παρατήρηση πως κάθε τέχνη και 

κάθε επιστημονική έρευνα όπως και κάθε πράξη και κάθε κατόπιν 

σκέψεως λαμβανόμενη απόφαση φαίνεται ότι αποβλέπει σε κάποιο 

αγαθό. 

Κάθε ηθικό έργο ως κατόρθωμα είναι μια νίκη. Αν θέλουμε να    

εγκαταλείψουμε την αλληγορία και να διατυπώσουμε την ίδια αλήθεια με 

τα ουδέτερα λόγια της επιστήμης μπορούμε να πούμε ότι κάθε ηθικό 

έργο είναι αγαθό του πνευματικού βίου επειδή μέσα από αυτό και δι’ 

αυτού πραγματώνεται μια αξία. Μια ηθική αξία. 

Ο πνευματικός βίος της ανθρωπότητας είναι μακρύς και σ’ αυτή την 

διαδρομή κάθε φορά έχει ένα ιδιαίτερο τόνο, μια ιδιαίτερη απόχρωση με 

την οποία αναγνωρίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ηθικό βίο που 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάλογα με την εποχή, τους 

λαούς και τους πολιτισμούς που αντιπροσωπεύει. Επομένως τα ηθικά 

έργα δεν μπορούν να ιδωθούν σαν στατικές πρακτικές εγκλωβισμένες σε 

στερεότυπα αλλά σαν δυναμικές διαδικασίες που εξελίσσονται και 

προσαρμόζονται. 

Οι φυσικές ιδιότητες όπως οι αισθήσεις, υπάρχουν στην πλήρη τους 

μορφή – με την γέννηση ενός ατόμου- και λειτουργούν αυτόματα. Η 

ηθική αρετή που λαξεύει τον άνθρωπο στο αγαθό προσιδιάζει στις τέχνες 

και όχι στις αισθήσεις. Κανείς δε γεννιέται τεχνίτης, πρέπει να μοχθήσει, 

να κοπιάσει, να εξασκήσει την τέχνη που επέλεξε να υπηρετήσει για να 

φέρει και την ιδιότητα του συγκεκριμένου τεχνίτη. 

Πως όμως να εξασκήσει κάποιος μια τέχνη ή πώς να ασκηθεί κανείς 

στην ηθική αρετή, αφού στην αρχή τουλάχιστον της προσπάθειάς του 

δεν γνωρίζει τους κανόνες της τέχνης του ή ποιες πράξεις είναι ηθικές και 
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όχι αντίστοιχα.  Στην περίπτωση των τεχνών βασική προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη κάποιων ειδικών γνώσεων και ακολουθεί η πιστή εκτέλεσή τους. 

Οι ηθικές αρετές και πράξεις είναι κάτι διαφορετικό. Αν και η προσπάθεια  

για την κατάκτησή  τους είναι μοναχική πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

συνειδητοποίησης, επιλογής και προτίμησης. Αναλυτικότερα, η 

διαδικασία εκτέλεσης μιας ηθικής πράξης ακολουθεί τέσσερα στάδια. 

Αρχικά το άτομο προσδιορίζει αναλύει και συγκρίνει όλες τις εναλλακτικές 

πράξεις που αφορούν την προκειμένη περίπτωση, στα πλαίσια πάντα 

των δυνατοτήτων του ( βούλευση ), στη συνέχεια προχωρεί στην επιλογή 

της καλύτερης των εναλλακτικών πράξεων (κρίση), έπειτα αποφασίζει ότι 

θα κάνει πράξη το αποτέλεσμα της κρίσης του (προαίρεση) και τέλος 

προχωρά στην εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης (πράξη). 

Αξίζει να προσέξουμε στο σημείο αυτό ότι το ηθικό έργο μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα ενός προσωπικού αγώνα, η πορεία όμως της προσπάθειας 

χρειάζεται και ένα δάσκαλο-συνοδοιπόρο που μέσα στη Στοά είναι ο 

Διδάσκαλος και η Τεκτονική Διδασκαλία. 

Τα ηθικά έργα βαθμολογούνται με δύο τρόπους. Πρώτα κατά την 

γνησιότητά τους και δεύτερο κατά την σπουδαιότητά τους. Άλλο μέγεθος 

είναι η γνησιότητα και άλλο η σπουδαιότητα. Κριτήρια της γνησιότητας 

είναι η ειλικρίνεια στην επίγνωση του χρέους, η προθυμία και η συνέπεια 

υπακοής στο πρόσταγμά του και η δύναμη που υπερνικά τα εμπόδια για 

να το εκτελέσει. Μπορεί ένα ηθικό έργο να είναι αυθεντικό, γνήσιο αλλά, 

να έχει μικρή σπουδαιότητα και για τον ίδιο άνθρωπο που το έκανε και 

για τους άλλους. 

Για να βαθμολογήσουμε τη σπουδαιότητα ενός ηθικού έργου μας 

χρειάζεται πάντα μια αναφορά. Για να προσδιορίσουμε αν ένα ηθικό έργο 

είναι σπουδαιότερο από ένα άλλο αξιολογούμε κατά πόσο αυτό μας 

φέρνει πιο κοντά στον τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε.  Μας 

χρειάζεται λοιπόν για την ιεράρχηση των ηθικών έργων, ως σημείο 

αναφοράς ένα πρόγραμμα ζωής, ένας άξονας ζωής που να εκφράζει το 

τι επιδιώκουμε, το τι σκοπούς έχουμε θέσει στη ζωή μας. Και τότε η κάθε 

πράξη με την αναφορά της προς αυτό το σημείο και ανάλογα με τη θέση 

της απέναντι σ’ αυτό τον άξονα θα παίρνει αμέσως τον βαθμό της 

σπουδαιότητάς της. 

Όλο το πρόβλημα σε τελική ανάλυση βρίσκεται εδώ. Δηλαδή υπάρχει 

ένα σταθερό πρόγραμμα ζωής;  Υπάρχει ένας αμετακίνητος άξονας 

πάνω στον οποίο πορευόμαστε που να δείχνει καθαρά προς ένα ιδανικό 
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που να φωτίζει σαν φάρος ολόκληρο το σύστημα;  Αυτός ο φάρος του 

Αιώνιου Φωτός αναζητείται από τους Ελευθεροτέκτονες. 

Ο άξονας αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ο κορμός γύρω από 

τον οποίο υφίστανται κύκλοι δράσης. 

Ένας πρώτος κύκλος χαρακτηρίζεται από το ζευγάρι πρόσωπο-

πράγματα. Στα πράγματα βάζετε όλα τα άψυχα πράγματα φυσικά ή 

τεχνητά ακόμα και τα έμβια (ζώα ή φυτά) εφόσον τα αισθάνεστε  σαν 

άψυχα. 

Ένας άλλος κύκλος χαρακτηρίζεται από το ζευγάρι άνδρας-γυναίκα. Στην 

σχέση αυτή ο άλλος ανήκει στο αντίθετο φύλο. 

Ο τρίτος κύκλος διαγράφεται  από την σχέση εμείς-αυτοί. Εμείς που 

ανήκουμε σε μια ορισμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα. Εμείς που 

ανήκουμε στο ίδιο έθνος, στην ίδια πατρίδα, που μιλάμε την ίδια γλώσσα. 

Στην πλειοψηφία οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη ζωή τους και την 

ολοκληρώνουν μέσα στους τρεις πρώτους κύκλους δράσης. Θα 

μπορούσαμε να συντάξουμε ένα κατάλογο των σκέψεών τους, των 

πράξεών τους, και ο κατάλογος αυτός να αποτελείται από τρία κεφάλαια. 

Κεφάλαιο πρώτο:  Πρόσωπο- πράγματα, Κεφάλαιο δεύτερο: Άνδρας -

Γυναίκα, Κεφάλαιο τρίτο:  Εμείς- αυτοί.  

Όμως σε πολλούς ανθρώπους δημιουργούνται ανησυχίες, συλλογισμοί, 

βλέψεις που δεν μπορούν να περιοριστούν μέσα στους τρείς 

προαναφερθέντες κύκλους δράσης.  Και τότε αρχίζει η έξοδος προς τους 

επόμενους κύκλους. Η έξοδος αρχίζει με την επίγνωση πως εγώ είμαι 

φορτισμένος με δυνάμεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις για να κάνω 

πράξεις που θα ανακαινίσουν τον άνθρωπο και θα εξωραΐσουν την ψυχή 

του. Ο αμύητος συνήθως εισέρχεται στον Ελευθεροτεκτονισμό 

ευρισκόμενος στο τρίτο κύκλο και είναι ακριβώς αυτή η επίγνωση και 

ανησυχία που τον ωθεί προς αυτόν. 

Ο τέταρτος κύκλος διαγράφεται από την σχέση εγώ-οι άλλοι. Στο 

επίπεδο αυτό οι άνθρωποι αισθάνονται μια περίεργη ευθύνη έναντι των 

άλλων. Την ανωτερότητά τους τη δέχονται όχι με την οίηση και την 

φιλαρέσκεια του ανθρώπου που υπερηφανεύεται για τις ικανότητές του 

αλλά ως ένα βαρύ φορτίο υποχρεώσεων που μπορεί να αντισταθμιστεί 

με ένα ανάλογο μέγεθος θυσιών. Με τον τελευταίο κύκλο αρχίζει η 

άνοδος προς τα υψηλά υπαρξιακά επίπεδα τα οποία οδηγούν σε ένα 

πέμπτο κύκλο που θα χαρακτηριζόταν μεταφυσικός (ο άνθρωπος- τα 

μεγάλα προβλήματα του κόσμου). 
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Τα ηθικά έργα ιδωμένα κάθε φορά από διαφορετικό πρίσμα έχουν και 

ένα διαφορετικό αντίκρισμα. Σαν πρίσμα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθούν ο καθένας από  τους πέντε κύκλους δράσης που 

προαναφέρθηκαν. Έχουμε γνωρίσει ένα σύστημα που στηρίζεται στην 

χρησιμοθηρία, στα ωφελιμιστικά ιδανικά. Ανήκει στον πρώτο κύκλο 

δράσης πρόσωπο-πράγματα.   

Η ιστορία της Ηθικής γνωρίζει και το διαφυλικό ιδανικό. Η σχέση άνδρας 

–γυναίκα είναι ένας άξονας που μπορεί να στηρίξει το ηθικό οικοδόμημα.

Μια άλλη θεμελίωσης της ηθικής ζωής έχει γίνει με κανόνες παρμένους 

από τον κύκλο δράσης εμείς -αυτοί. Από τον τέταρτο κύκλο έχουν 

υπαγορευτεί οι κανόνες της αριστοκρατικής Ηθικής. Υπάρχουν τέλος και 

ηθικοί κώδικες που παίρνουν τα μέτρα τους από τις σημασιολογήσεις και 

αξιολογήσεις  του πέμπτου κύκλου. 

Δεν είναι απαραίτητο να θεωρήσουμε τα επίπεδα αυτά χωρισμένα με 

στεγανά χωρίσματα. Μπορεί αξίες ενός ανωτέρου επιπέδου να φωτίζουν 

και να προσδιορίζουν πράξεις που να ανήκουν κατά τη φύση τους σ’ ένα 

κατώτερο κύκλο ζωής. Κι έτσι  ενώ φαίνεται μια πράξη να είναι απλώς 

χρησιμοθηρική μπορεί να αντανακλά φως από ανώτερα επίπεδα. Να 

κλείνει μέσα της αξιολογήσεις υψηλότερου βαθμού. 

Τελικά η Ηθική Αρετή είναι μια μεσότητα που ο καθορισμός της βασίζεται 

σε υποκειμενικά δεδομένα, την επιλέγει ελεύθερα ο άνθρωπος, αφού 

κανείς δεν πρόκειται να τη συναντήσει. Ομοίως, δεν ανευρίσκομεν το 

Αιώνιο Φως. Δυνάμεθα όμως να ίδωμεν τας ακτίνας αυτού. 

Η Ηθική στην ζωή του Τέκτονα είναι μια κατεξοχήν πνευματική εκδήλωση 

στην οποία είναι υποχρεωμένος να είναι ελεύθερος. Βέβαια, πραγματικά 

ελεύθερος άνθρωπος  δεν υφίσταται. Όμως σε πολύ λίγες στιγμές της 

ζωής του φτάνει στην ελευθερία κι αυτές οι στιγμές είναι εκείνες κατά τις 

οποίες καταξιώνεται ηθικά.  Ο ελεύθερος και χρηστοήθης Τέκτονας 

καταξιώνεται  με τα ηθικά του έργα κι ανυψώνεται. 

Εάν κάνουμε ένα παραλληλισμό του όρου Ηθική του Αριστοτέλη και των 

άλλων αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων και του όρου ηθική του 

Ελευθεροτεκτονισμού θα διαπιστώσουμε ότι η περί Ηθικής αντίληψη του 

Ελευθεροτεκτονισμού δε διαφέρει από αυτή των παραπάνω  φιλοσόφων. 

Η τεκτονική σπουδαιότητα των ηθικών έργων είναι αυτονόητη σε τέτοιο 

βαθμό που η αντιμετάθεση των επιθετικών προσδιορισμών (τεκτονική 

–ηθικών) γεννάει την αυτονόητη ηθική σπουδαιότητα των τεκτονικών

έργων. 
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Ο Αδελφός Κωνσταντίνος Λιώτσος στο τεκτονικό του τεμάχιο με τίτλο:   

« Ηθική και σκοπιμότητες. Τεκτονική προσέγγιση» γράφει ότι η ηθική, το 

ήθος, η χρηστοήθεια του τέκτονα είναι στενά συνδεδεμένη και αποτελεί 

απαραίτητο εφόδιο για τον τέκτονα στην αδιάκοπη προσπάθειά του να 

υπηρετήσει τους σκοπούς του Τεκτονισμού. Στην Εγκυκλοπαίδεια της 

Ελευθέρας Τεκτονικής του Νέστορος Λάσκαρι αναφέρεται: Ως 

φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός ο Τεκτονισμός, 

αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του διά της 

αυτογνωσίας, της έρευνας της Αληθείας, της Αλληλεγγύης και της 

εφαρμογής των αρχών της τεκτονικής ηθικής. Εργάζεται δε αδιαλείπτως 

υπέρ της προόδου και της ηθικής και πνευματικής ανορθώσεως της 

ανθρωπότητας διά της ειρηνικής και βαθμιαίας ανυψώσεως του Ατόμου. 

Σύμφωνα με την Τεκτονική προσέγγιση, όπως καταγράφεται στο τυπικό 

της μύησης στο βαθμό του Μαθ, ο Α΄ Επ αναφέρει: Ηθική είναι η 

επιστήμη βασιζόμενη επί της ανθρώπινης διανοήσεως. Είναι ο φυσικός, 

ο παγκόσμιος, ο αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα 

όντα Νόμος. Είναι η επιστημονική απόδειξη της συνειδήσεως. Η 

θαυμασία δε αύτη Επιστήμη διδάσκει τα καθήκοντα και την 

αιτιολογημένην χρήσιν των δικαιωμάτων ημών και εισδύει εις τα 

ενδόμυχα συναισθήματα της καρδίας, ίνα εξασφαλίσει τον θρίαμβον του 

Λόγου και της Αρετής. 

Ο Αδ Γεώργιος Σώκος στην ομιλία του « Τι είναι ο Τεκτονισμός » 

αναφέρει πως οι βάσεις και οι πηγές του συστήματος της τεκτονικής 

διδασκαλίας υπήρξαν τα «Μυστήρια» και τα μετέπειτα «Κολλέγια», τα 

οποία οργάνωσαν και στα οποία δίδαξαν οι μεγάλοι Μύστες και 

Φιλόσοφοι της Αρχαιότητας, προκειμένου να επιτύχουν την ηθική και 

πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων. Ο ίδιος αναφέρει, πως ο 

Τεκτονισμός κατά τη χρονική εξέλιξή του απετέλεσε σύστημα ηθικής, με 

σκοπό την τελειοποίηση του ανθρώπου. 

Ο Λαφαγέτ επισημαίνει: ο Ελευθεροτεκτονισμός  είναι εταιρεία της 

οποίας ο οδηγός αστήρ είναι η προς τον πλησίον αγάπη και της οποίας 

θεμελιώδης όρος είναι η διαρκής αφοσίωσις προς την Ηθικήν, την 

Αρετήν και την Πρόοδον. 

Στο διάλογο σε Βαθμό Μαθητού στο Τυπικό, από τις καταγραφόμενες 

ερωτήσεις και απαντήσεις τις σχετικές με την έννοια της ηθικής, εξάγεται 

άμεσα πως: η Διάνοια επαρκεί να διακρίνει το αληθές εκ του ψευδούς και 

το καλόν εκ του κακού, όταν διευθύνει αυτήν ηθική υγιής, την οποία ο 

Τεκτονισμός διδάσκει ως ηθική αγνοτάτη και καταλληλοτάτη προς 
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διαμόρφωση ανδρών χρησίμων εις εαυτούς και ες την κοινωνία. Η βάση 

της διδασκομένης στον Τεκτονισμό Ηθικής είναι η προς τον πλησίον 

αγάπη. Αν και κάθε ηθική έχει αυτή τη βάση, ο Τεκτονισμός είναι η 

καταλληλότερη προς προσέγγιση αυτής μέθοδος διότι η διδασκαλία περί 

ηθικής γίνεται:  δι’ αλληγοριών και συμβόλων. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο μακαριστός Αδελφός Σπύρος Κρητικός 

στην ομιλία του « Ο Τεκτονισμός ως σύστημα Ηθικής »: «η έννοια του 

καλού και κατά συνέπειαν, η αντίληψις της ηθικής, είναι λίαν μεταβληταί 

εις τον χρόνον και το διάστημα, η δε σχετικότης των εννοιών τούτων 

τοιαύτη είναι, ώστε θα ηδύναντο να ληφθώσιν ως πρότυπα της 

σχετικότητος». 

Η έννοια της Ηθικής λοιπόν, όπως παρατηρεί ο αδελφός Σπύρος 

Κρητικός:  «είναι μία ζώσα πραγματικότητα και ως τοιαύτη εξελίσσεται 

και διαπλάσσεται». Και συνεχίζει: «Όταν λέγομεν ηθική εννοούμεν την 

ηθικήν συνείδησιν της σημερινής εποχής και της καθ΄ ημάς κοινωνίας». 

Και μάλιστα η ηθική συνείδηση της εποχής αποτελείται από διακριτές 

κατηγορίες συνείδησης όπως η οικογενειακή, η ανθρωπιστική, η 

επαγγελματική. 

Τίθεται, λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα: δύναται και με ποιο τρόπο ο 

Τεκτονισμός να επηρεάσει και σε ποιο βαθμό να διαμορφώσει τις 

σκοπιμότητες που επηρεάζουν και καθορίζουν την τρέχουσα ηθική; 

Ακολουθεί προσπάθεια Τεκτ:. προσέγγισης του ερωτήματος: 

Στον Τεκτονισμό αναφερόμαστε πολλές φορές σε σκοπιμότητες και 

σκόπιμες ενέργειες προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. π.χ. 

χρησιμοποιούμε σκοπίμως σύμβολα και αλληγορίες στα τυπικά μας 

προκειμένου να εξάγουμε τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα για να 

προσεγγίσουμε τους σκοπούς του Τεκτονισμού. Σύμφωνα με την 

Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής του Νέστορος Λάσκαρι:  ο 

Τεκτονισμός έχει ως κύριο σκοπό την έρευνα της αληθείας, την μελέτη 

της Ηθικής και επικράτηση αυτής εις όλον τον κόσμο, την αρμονική 

διαρρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων, την ηθική τελειοποίηση εκάστου 

ανθρώπου και τοιουτοτρόπως όλης της ανθρωπότητας, την άσκηση της 

αρετής και την αλληλεγγύη. Όλη αυτήν την εργασία συμβολικώς παριστά 

ως ανοικοδόμηση του ναού της Αρετής. 

Οι ιεροί σκοποί του Τεκτονισμού, στην εκπλήρωση των οποίων 

απευθύνονται οι επί μέρους ενέργειες και προσπάθειες του κάθε τέκτονα 

κατά τη διάρκεια της ζωής του, είναι η αυτοκαλλιέργεια κατά την 

αναζήτηση της Αλήθειας. Σύμφωνα με τον Αδ Γεώργιο Σώκο, ο Τεκτ   
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αποτελεί σύστημα ηθικής με σκοπό την τελειοποίηση του Τέκτονα. Ο 

κάθε συνειδητοποιημένος Αδελφός  προσέρχεται με τους αδελφούς του 

εις το ιερόν της σκέψεως και αναζητά το Φως κατερχόμενος εις το βάθος 

της συνειδήσεως, και ιδίως εναρμονίζοντας τον εαυτό του προς τον 

παγκόσμιο ρυθμό, με στόχο και σκοπό της οικοδόμηση εντός του Ναού 

της Αρετής. 

Στην αέναη και κοπιώδη αυτή προσπάθειά του χρησιμοποιεί μεταξύ 

άλλων και τα ηθικά διδάγματα, τις ηθικές αρχές, που αποτελούν την 

βάση της όλης Τεκτονικής διδασκαλίας, προσπαθεί να προσεγγίσει,  να 

καταλάβει και να εφαρμόσει στην καθημερινότητα του  την τριλογία των 

θεμελιωδών για τον Τεκτονισμό εννοιών πού βρίσκονται  χαραγμένες 

μέσα στους ναούς μας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ. 

-*- 

Κατά τον Αδελφό Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στο τεκτονικό του τεμάχιο 

με τίτλο: Ηθική και Δίκαιο, ως Αρχές της Κοινωνίας και του Τεκτονισμού 

ιδιαιτέρως », οι έννοιες της Ηθικής και του Δικαίου αποτελούσαν 

εφαλτήριο για την προσέγγιση του ανθρώπου ως κοινωνού και ως 

μέλους της φύσης. 

Ενάντια στο σχετικισμό των σοφιστών ο Σωκράτης, ο οποίος σχετίζει τη 

γνώση με την Αρετή, είναι ο θεμελιωτής του δόγματος της απόλυτης 

Ηθικής, βασισμένη στην έννοια της ευτυχίας και ο οποίος συσχετίζει την 

αρετή με τη γνώση. 

Ο Αριστοτέλης υιοθετεί στα Ηθικά Νικομάχεια μια περιεκτική αντίληψη ως 

προς το Δίκαιο, που αποτελεί την τήρηση των νόμων και της ισότητας, 

μέσα από την οποία προάγεται η ευημερία της πολιτείας και των μερών 

της. 

Η Δικαιοσύνη είναι η πρώτη των Αρετών, γιατί είναι μια Αρετή που 

αφορά τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ως Αρετή αποτελεί και αυτή το 

μέσο μεταξύ των δυο άκρων, σύμφωνα με τη θεωρία της μεσότητας του 

ιδίου για την αποφυγή των εκατέρωθεν υπερβολών. 

Η θεωρία της μεσότητας των Αρετών και ιδίως της Δικαιοσύνης 

προσεγγίζει την τεκτονική θεώρηση, που αποσκοπεί στη χαλιναγώγηση 

των παθών, καθώς τα πάθη κατά τον Αριστοτέλη είναι οι αιτίες που 

οδηγούν τους ανθρώπους να διαφοροποιούνται κατά την κρίση τους. 

Μεταξύ των άλλων ο Αριστοτέλης υποδιαιρεί το Δίκαιο σε φυσικό και 

νομικό. Φυσικό είναι εκείνο που διαθέτει παντού την ίδια δύναμη και δεν 

εξαρτάται από τις γνώμες των ανθρώπων, ενώ νομικό είναι εκείνο που 

λαμβάνει αξία το περιεχόμενό του μόλις θεσπιστεί. 
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Ιδιαίτερα σημαντική για την διαμόρφωση της Ηθικής υπήρξε η συμβολή 

του Καντ, όπως αναπτύσσεται στην “Κριτική του πρακτικού λόγου”. Κατά 

τον Καντ, ο άνθρωπος είναι φορέας του λόγου, από τον οποίο εκπηγάζει 

ο ηθικός νόμος. Έκφραση του ηθικού νόμου αποτελεί η κατηγορική 

προσταγή, η οποία θεωρεί ως ηθικές πράξεις μόνο εκείνες που 

επιτάσσονται από το ηθικό χρέος. 

Η Ηθική διακρίνεται στην κοινωνική ηθική και στην ηθική αυτονομία. Η 

πρώτη περιλαμβάνει το σύνολο των αντιλήψεων περί αγαθού και κακού 

που επικρατούν σε μία κοινωνία. Θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη καθώς 

σκοπός που Ελευθεροτεκτονισμού είναι η βελτίωση της Ηθικής σε 

ατομικό επίπεδο. Βεβαίως η ηθική βελτίωση των ατόμων έχει ως 

αποτέλεσμα τη βελτίωση του συνόλου της κοινωνίας. 

Έχει υποστηριχθεί από πολλούς ότι κάθε άτομο είναι ελεύθερο να 

διαμορφώσει το δικό του ηθικό σύστημα. Όμως η σύνδεση της ηθικής 

αυτονομίας με το σχετικισμό δεν είναι ορθή. Η αυτονομία αποτελεί 

έκφανση της Ελευθερίας. Ελευθερία δε σημαίνει ούτε αυθαιρεσία στον 

τρόπο συμπεριφοράς ούτε προαιρετικότητα του ηθικά ορθού. 

Οι έννοιες του Δικαίου και της Ηθικής συναντιούνται, συγκόπτονται αλλά 

δεν ταυτίζονται. 

Η Ηθική όπως και το Δίκαιο οικοδομούνται σε μια σταθερή Αιακό 

παράδοση, πρέπει αναπόφευκτα να συμπληρώνονται και να 

αναπτύσσονται κατά τρόπο που να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις 

χωροχρονικές εξελίξεις. 

Η επιλογή του ορθού σύμφωνα με τους κανόνες της Ηθικής δεν είναι 

εύκολη, ιδίως σήμερα, καθώς πέραν από τη συνεχή βούληση του 

δρώντος προσώπου απαιτείται μια ιεράρχηση αξιών ώστε να 

αντιμετωπίζεται επιτυχώς το συχνό φαινόμενο της σύγκρουσης ηθικών 

κανόνων, ή σύγκρουσης κανόνων δικαίου. 

Ο Ελευθεροτεκτονισμός προσδιορίζει την Ηθική ακολουθώντας 

φιλοσοφική προσέγγιση, ιδιαίτερα όπως αυτή διαμορφώθηκε από το 

Σωκράτη, τον Πλάτωνα και κυρίως τον Αριστοτέλη. 

Πράγματι στο τυπικό μυήσεως εις Βαθμό Μαθητού, δια στόματος 

Α’ Επόπτη:  « η Ηθική ορίζεται ως η επιστήμη η βασιζομένη επί της 

ανθρώπινης διανοήσεως ». 

Μεταξύ των άλλων, αναφέρεται, ως: ο φυσικός, ο παγκόσμιος, ο 

αναλλοίωτος, ο διέπων πάντα τα λογικά και ελεύθερα όντα Νόμος και η 

ζωντανή απόδειξις της συνειδήσεως, η οποία κατατείνει στη γνώση των 

καθηκόντων, την αιτιολογημένη χρήση των δικαιωμάτων και στην 
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επικράτηση της αρετής. Η αρετή είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων 

στην κοινωνία, όπως ορίζεται στο Νόμο. 

Ο Δόκιμος διδάσκεται κατά τη μύησή του ότι η πορεία επί της ατραπού 

της αρετής μόνο εύκολη δεν θα είναι καθώς θα συναντήσει εμπόδια. 

Η βάση της διδασκόμενης Ηθικής στον Τεκτονισμό είναι η προς τον 

πλησίον Αγάπη. 

Για την ανοικοδόμηση του εσωτερικού ναού της αρετής αναγκαία είναι 

σωρευτικά η Σοφία, η Ισχύς και το Κάλλος, όπως προκύπτει και από το 

άνοιγμα των Εργασιών. Εάν εκλείψει ένα από τα τρία στοιχεία η Ηθική 

βελτίωση καθίσταται αδύνατη, καθώς οι Στήλες της Σοφίας, της Ισχύος 

και του Κάλλους υποστηρίζουν το Ναό της Σκέψης. 

Ο Άντονι Άσλι Κούπερ, 3ος Κόμης του Σάφτσμπερι συνέδεσε την Ηθική 

με το Κάλλος. Η Ηθική έχει θεμέλια στην ανθρώπινη φύση, θεμέλια που 

προηγούνται όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της θρησκευτικής πίστης. 

Αποκτώντας την Ηθική καθίσταμαι ίσος έναντι των άλλων, γίνομαι 

αδελφός αυτών αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοβοήθειας και 

αλληλεγγύης και αποκτώ την ελευθερία, αφού έχω χαλιναγωγήσει τα 

πάθη μου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ηθική καθίσταται προϋπόθεση για την Ισότητα, 

την Αδελφότητα και την Ελευθερία. 

Με όλα αυτά που είπαμε αντιλαμβανόμαστε ότι η τεκτονική Ηθική είναι 

απόλυτα συμβατή με την Αριστοτελική Ηθική. Τούτο σημαίνει ότι  εμείς οι 

Τέκτονες, αν ζούσαμε τότε, θα μπορούσαμε να είμαστε  άξιοι μαθητές 

του Αριστοτέλη αλλά και ο Αριστοτέλης, αν ζούσε σήμερα, θα μπορούσε 

να είναι ένας συνειδητός Τέκτονας.- 


