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Ο όροσ «κρθςκεία», δθλϊνει γενικά τθν ςχζςθ των ανκρϊπων, ανεξαρτιτωσ 
φφλου και θλικίασ, με το «ιερό», το οποίο, ςτθν ιςτορικι πορεία του ανκρϊ-
πινου γζνουσ, κατανοικθκε με διάφορουσ τρόπουσ, αναλόγωσ με τθν χρονι-
κι εποχι και με το επίπεδο του εκάςτοτε πολιτιςμοφ ( Εγκυκλοπαίδεια Πά-
πυροσ, Λαροφσ, Μπριτάνικα, Τόμοι 28οσ, ςελ. 258 - 292 και 37οσ ςελ. 404 -
408 ). Η ςχζςθ με το ιερό εκφράςκθκε με ποικίλεσ μορφζσ : πρϊτιςτα με τθν 
λατρεία, θ οποία εκφράηει τθν απόκριςθ τοφ ανκρϊπου προσ τθν ιερι υπερ-
βατικι δφναμθ, δθλαδι τον Θεόν. Οι λατρευτικζσ πράξεισ, περιλαμβάνουν 
τα τελετουργικά δρϊμενα, τισ ατομικζσ και ομαδικζσ προςευχζσ, τουσ εκς-
τατικοφσ λόγουσ, τθν ιερι μουςικι, τισ ψαλμωδίεσ και διάφορεσ τυπικζσ 
εκδθλϊςεισ ςεβαςμοφ, προσ ό,τι εκπροςωπεί το ιερό. Επίςθσ, θ ςχζςθ με το 
ιερό, δθλαδι θ κρθςκεία, εκφράηεται με τθν μορφι ενόσ ςυγκεκριμζνου 
κρθςκευτικοφ κϊδικα θκικισ, ο οποίοσ ορίηεται από τθν εκάςτοτε κρθςκεία 
και εφαρμόηεται κατά δογματικό τρόπο, ωσ επιβαλλόμενοσ άνωκεν ( Εγκυ-
κλοπαίδεια Πάπυροσ - Λαροφσ - Μπριτάνικα Τόμοσ 26οσ ςελίσ 212 και 218 ). 
Για παράδειγμα, θ Χριςτιανικι Ηκικι εκφράηει τθν Χριςτιανικι διδαςκαλία 
ωσ προσ τθν ςχζςθ τοφ ανκρϊπου με τον Θεόν. Συγκεκριμζνα, θ ςχζςθ αυτι 
πρζπει να είναι ςφμφωνθ με το υπόδειγμα τισ ηωισ του Ιθςοφ Χριςτοφ, τθν 
οποία, όμωσ, ο Χριςτιανόσ οφείλει, όχι απλϊσ να μιμθκεί, όπωσ ςυμβαίνει 
με οποιοδιποτε θκικό πρότυπο. Ο Χριςτιανόσ οφείλει, ςυνεχϊσ να βιϊνει 
τθν ίδια τθν ηωι τοφ Ιθςοφ Χριςτοφ, χάρθ ςε μία υπερβατικι οντολογικι 
μεταβολι του, διά μζςου τθσ εξομολόγθςθσ και τθσ μετάνοιασ, κακϊσ και 
μζςα από τθν ζνωςι του με τθν Εκκλθςία. 



Το κρθςκευτικό, δθλαδι, φαινόμενο, είναι ιδιάηουςα ψυχικι κατάςταςθ 
που δεν ςυντελείται απόλυτα ςτθν περιοχι τοφ ςυνειδθτοφ βίου τοφ ανκ-
ρϊπου και δεν αποτελεί, απλά, τρόπο ςυμπεριφοράσ, ζςτω και αν αυτόσ 
κοινωνικά κεωρείται ιδανικόσ. Ωσ εκ τοφτου, οι πθγζσ τισ κρθςκευτικότθτασ 
βρίςκονται ςτθν απόλυτθ πίςτθ τοφ ανκρϊπου και πζραν από τθν ανκρϊ-
πινθ λογικι, χωρίσ κατ’ ανάγκθν να είναι παράλογεσ : « τα υπερβαίνοντα 
λογιςμόν, πίςτεωσ δείται μόνθσ » ( Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ ). Το κρθςκευτικό 
φαινόμενο, ζχει απόλυτθ αξία, γιατί το ανκρϊπινο πνεφμα αναηθτά τθν 
ζνωςι του με τον Θεόν, ωσ πθγιν απόλυτθσ τελειότθτασ. Γι’ αυτό και ζχει 
λυτρωτικι δφναμθ επί τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ, θ οποία δφναμθ, οδθγεί τθν 
ψυχι, διά τθσ πίςτεωσ, ςτουσ ιδανικοφσ και υπερβατικοφσ κόςμουσ τϊν 
αιωνίων αξιϊν. 
Το κρθςκευτικό φαινόμενο, προχποκζτει ρίγοσ τοφ μυςτθρίου και προς-
δοκία του καφματοσ, τα οποία και αποκαλοφνται « τρίτθ διάςταςθ ». 
Προχποκζτει με άλλουσ λόγουσ, υπζρβαςθ τοφ επιςτθτοφ και δίνεται ςτον 
άνκρωπο ωσ κείο δϊρθμα με τθν απόλυτθ εφθςφχαςθ τισ ψυχισ του. 
Συνοπτικά, επομζνωσ, μπορεί να λεχκεί ότι οι κρθςκείεσ αναφζρονται ςτθν 
ςχζςθ τϊν ανκρϊπων με τον Θεόν. Απευκφνονται ςτθν ψυχι τϊν ανκρϊ-
πων και προχποκζτουν απόλυτθ πίςτθ και υπζρβαςθ πζρα από τθν λογικι. 
Ζχουν λατρευτικό χαρακτιρα, που εκφράηεται με διάφορουσ τρόπουσ. 
Κακορίηουν, τζλοσ, ρθτϊσ ςυγκεκριμζνο κϊδικα Ηκικισ, ο οποίοσ δεν 
επιδζχεται κανζνα ςυμβιβαςμό ι αλλαγι, οφτε κριτικι και κεραπεφονται 
διά μζςου ενόσ Ιερατείου – αυκεντίασ. 
Αντικζτωσ, ο Τεκτονιςμόσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 (εδ. ΙΙΙ) τοφ Κατας-
τατικοφ Χάρτθ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Ελλάδοσ, « δεν είναι κρθςκεία, οφτε 
πολιτικόσ οργανιςμόσ, δι’ ό και αυςτθρϊσ αποκλείει πάςαν εν ταισ Στοαίσ 
ςυηιτθςιν επί κρθςκευτικϊν ι πολιτικϊν ηθτθμάτων και δεν μετζχει των επ’ 
αυτϊν αγϊνων. Σζβεται τθν εισ ιν ζκαςτοσ Τζκτων ανικει κρθςκείαν, τθν 
ακαναςίαν τισ ψυχισ και τθρεί απόλυτον ανοχιν προσ πάςαν κρθςκευτικι 
δοξαςίαν ». Για τον λόγον αυτόν χρθςιμοποιεί τθν γενικι ονομαςία τοφ 
Μεγάλου Αρχιτζκτονοσ τοφ Σφμπαντοσ ( Μ.Α.Τ.Σ. ) προκειμζνου να περι-
λθφκεί ς’ αυτιν, όλο το φάςμα των μονοκεϊςτικϊν, κυρίωσ, κρθςκειϊν που 
πρεςβεφουν ςτον ζνα Θεό Πατζρα και Δθμιουργό τοφ Κόςμου. 
Εξ άλλου, ςτο ίδιο άρκρο τοφ Καταςτατικοφ Χάρτθ αναφζρεται ότι « ο 
Ελευκεροτεκτονιςμόσ, ωσ φιλοςοφικόσ, προοδευτικόσ και φιλανκρωπικόσ 
αποςκοπεί τθν θκικιν και πνευματικιν βελτίωςιν τϊν μελϊν του διά τθσ 
αυτογνωςίασ, τθσ ερεφνθσ τισ Αλθκείασ, τθσ Αλλθλεγγφθσ και τθσ εφαμογισ 
τϊν αρχϊν τισ τεκτονικισ θκικισ. Εργάηεται δε αδιαλείπτωσ υπζρ τθσ προ-
όδου και τθσ θκικισ και πνευματικισ ανορκϊςεωσ τισ Ανκρωπότθτοσ διά 
τθσ ειρθνικισ και βακμιαίασ ανυψϊςεωσ του Ατόμου ».  



Δεν κακορίηει όμωσ, ο Τεκτονιςμόσ, ςυγκεκριμζνο « Κϊδικα Ηκικισ », οφτε 
κατζχει ωσ αλάκθτο κριτιριο, « τθν Θείαν εντολιν ». 
Η θκικι διαπαιδαγϊγθςθ των Τεκτόνων είναι ζργο ατομικό. Πθγάηει από 
τθν ςυνεχι προςωπικι πνευματικι τουσ άςκθςθ ςτα τεκτονικά Εργαςτιρια, 
προκειμζνου αυτοί να καταςτοφν κρείττονεσ όχι των άλλων ανκρϊπων, 
αλλά του ιδίου του εαυτοφ τουσ. Σφμφωνα με τα τεκτονικά τυπικά : «Ηκικι 
είναι θ επιςτιμθ θ βαςιηομζνθ επί τθσ ανκρωπίνθσ διανοιςεωσ. Είναι θ επι-
ςτθμονικι απόδειξισ τισ ςυνειδιςεωσ και μασ διδάςκει τα κακικοντα και 
τθν θτιολογθμζνθν χριςιν τϊν δικαιωμάτων μασ. Ειςδφει εισ τα ενδόμυχα 
ςυναιςκιματα τισ καρδίασ, όπωσ εξαςφαλίςθ τον κρίαμβον του λόγου και 
τθσ αρετισ. Η θκικι δζον να αποβλζπει εισ τθν εξυπθρζτθςιν τοφ ςυνόλου». 
Γενικά, ο Τεκτονιςμόσ δεν υπειςζρχεται ςε δογματικζσ κζςεισ ι απόψεισ, 
«ωσ φπατον αγακόν ο ελεφκεροσ Τζκτων κεωρεί τθν ελευκερίαν τισ ςκζψε-
ωσ και τθσ ςυνειδιςεωσ ( άρκρον 2 εδ. ΙΙ Καταςτατικοφ Χάρτθ ), και, επομζ-
νωσ, ρθτϊσ ορίηεται ωσ εξωκρθςκευτικόσ κεςμόσ. 
Αποςκοπεί δε ςτθν αυτοβελτίωςθ τοφ ενθλίκου ανδρόσ, ο οποίοσ, κατ’ 
άλλθγορικόν τρόπον κακίςταται, ζτςι, ζνασ κατεργαςμζνοσ λίκοσ τον οποίον 
ο Τζκτων προςφζρει για τθν ανζργερςθ ενόσ τελειοποιθμζνου κοινωνικοφ 
οικοδομιματοσ. Η επιδιωκόμενθ από τον Τεκτονιςμό θκικι και πνευματικι 
βελτίωςθ τϊν μελϊν του δεν υπερβαίνει το λογιςμό, και γι’ αυτό δεν ςτθρί-
ηεται ςε κρθςκευτικι πίςτθ. 
Η προςζγγιςθ τισ Αλικειασ, ςυντελείται διά μζςου τισ λογικισ, θ οποία, 
όμωσ, ελζγχεται από τθν θκικι.  
Η απάντθςθ τοφ νζου Τζκτονοσ όταν ερωτάται : 
«Επαρκεί θ διάνοια όπωσ διακρίνει το αλθκζσ εκ του ψεφδουσ ;» 
Είναι : « Ναι, όταν διευκφνει αυτιν θκικι υγιισ ». 
Για τον Τεκτονιςμό θ πίςτθ ςτθν φπαρξθ τοφ Θεοφ ( και όχι πίςτθ ςε ζνα ςυ-
γκεκριμζνο Θεό ) είναι προχπόκεςθ ειςδοχισ και κατοχυρϊνεται με κατα-
ςτατικζσ διατάξεισ. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ο Τεκτονιςμόσ απορρίπτει μεν 
κάκε υλιςτικι κεϊρθςθ τισ δθμιουργίασ τοφ ανκρϊπου, θ οποία κα παρεμ-
πόδιηε τθν διαχρονικι προςπάκεια τοφ Τζκτονοσ διά τθν θκικι του βελτί-
ωςθ και για τθν ανιδιοτελι προςφορά του προσ το κοινωνικό ςφνολο. 
Συνάμα, όμωσ, ο Τεκτονιςμόσ εφαρμόηει τθν ανεξικρθςκεία, προκειμζνου 
να αποφφγει αντικζςεισ που αφοροφν τισ ατομικζσ κρθςκευτικζσ και λατ-
ρευτικζσ πεποικιςεισ τϊν επί μζρουσ μελϊν του και γι’ αυτό απαγορεφει τισ 
ςυηθτιςεισ επί κρθςκευτικϊν κεμάτων εντόσ των Στοϊν. 
Εξ’ άλλου, είναι γνωςτό, ότι ο Τεκτονιςμόσ προςδζχεται μόνον άνδρεσ ελευ-
κζρουσ και χρθςτοικεισ, ανεξαρτιτωσ όμωσ καταγωγισ, κοινωνικισ κζςεωσ, 
φυλισ, εκνικότθτοσ και κρθςκεφματοσ, οι οποίοι πρζπει να ζχουν ενθλικι-
ωκεί προ τθσ ειςδοχισ τουσ ςτον Τεκτονιςμό.  



Ο Τεκτονιςμόσ, εξ άλλου, απαρτίηεται από επί μζρουσ Στοζσ, θ ίδρυςθ, θ 
οργάνωςθ και θ λειτουργία τϊν οποίων διζπονται από τον Γενικό Κανονιςμό 
και τα τεκτονικά τυπικά. 
 Οι Στοζσ «διοικοφνται υπό Τεκτόνων δι’ ωριςμζνον χρόνον προσ τοφτο 
εκλεγομζνων» – άρα δεν μπορεί να υπάρξει οφτε Ιερατείον – και « θ Γενικι 
Συνζλευςισ » είναι θ υπερτάτθ βουλευομζνθ Αρχι ςτθν διοίκθςθ τοφ Συμ-
βολικοφ Ελλθνικοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ, αποτελουμζνθ από τουσ αιρετοφσ 
Αντιπροςϊπουσ των Στοϊν, εκλεγομζνων ανά τριετίαν». ( άρκρα 6-10 του 
Καταςτατικοφ Χάρτθ τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Ελλάδοσ ). 
Γενικά εγκυκλοπαιδικά ςυγγράμματα ανεγνωριςμζνου κφρουσ, αλλά άςχετα 
προσ τον Τεκτονιςμό, αναγνωρίηουν, ότι αυτόσ αποτελεί : « κίνθμα που 
αυτοχαρακτθρίηεται αδελφότθτα, ζχει εξαπλωκεί διεκνϊσ, αποτελείται από 
μια ανδρικι κοινότθτα, οργανωμζνθ ςε ςτοζσ, και ζχει ςτόχο τθν ζρευνα, 
τθν προαγωγι τοφ καλοφ τισ ανκρωπότθτασ, με κριτιρια μίασ φυςικισ 
θκικισ, εμπνευςμζνθσ από το Δυϊςμό, ωσ και με τθν ςυνειδθτι άςκθςθ τισ 
πολιτιςτικισ και τθσ κρθςκευτικισ ανοχισ ςτο πνεφμα ενόσ ουμανιςτικοφ 
ιδανικοφ » ( Εγκυκλοπαίδεια Θρθςκειϊν, εκδϊςεισ Αλκυϊν Τ. 4οσ ςελ. 469 ). 
Επίςθσ ότι : « Η εξάπλωςισ τοφ Τεκτονιςμοφ ανά ςφμπαντα τον κόςμον εδθ-
μιοφργθςε δι’ αυτόν αντιπάλουσ, ϊν άλλοι ωκοφνται εκ πολιτικϊν, άλλοι δε 
εκ κρθςκευτικϊν λόγων. Εισ τουσ πρϊτουσ καταλζγονται οι δυνάςται, οι 
οποίοι υπζκεςαν ότι θ αδελφότθσ τϊν Τεκτόνων επιδιϊκει τθν ανατροπιν 
των. Μεταξφ των δευτζρων, κεωροφντων τον Τεκτονιςμόν ωσ κρθςκευτικιν 
αίρεςιν καταλζγεται ιδιαίτατα θ Κακολικι Εκκλθςία… 
Εν τθ πραγματικότθτι, ο Τεκτονιςμόσ, κεςμόσ ελευκζρων ανκρϊπων, δεν 
αναμειγνφεται εισ ηθτιματα ςυνειδιςεωσ και επιτρζπει ςτα μζλθ του από-
λυτον ελευκερίαν εισ τα κρθςκευτικά ηθτιματα, απαγορεφει, όμωσ, ρθτϊσ 
και απαρεγκλίτωσ πάςαν πολιτικιν ι κρθςκευτικιν ςυηιτθςιν εντόσ των 
Στοϊν ». ( Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό Ελευκερουδάκθ, Τ. 12οσ ςελίσ 72-73). 
Κατά ςυνζπειαν, τόςον θ διάρκρωςθ και θ διοικθτικι δομι τοφ Τεκτονις-
μοφ, οι ρθτοί περιοριςμοί που τίκενται για τθν ειςδοχι τϊν μελϊν του, θ 
αυςτθρι απαγόρευςθ τοφ προςθλυτιςμοφ και των ςυηθτιςεων επί κρθς-
κευτικϊν κεμάτων, αλλά και το είδοσ και θ μζκοδοσ τισ θκικισ διαπαιδα-
γϊγθςθσ τϊν Τεκτόνων, όςον και θ παντελισ απουςία τεκτονικοφ δόγματοσ 
και θ απόλυτθ εφαρμογι τισ ανεξικρθςκείασ, κάκε άλλο παρά, οποιουδι-
ποτε τφπου, κρθςκεία υπονοοφν ι κυμίηουν. 
Επομζνωσ, πρόδθλο και παςιφανζσ κακίςταται, ότι ο Τεκτονιςμόσ όχι μόνον 
δεν είναι κρθςκεία, αλλά ςτερείται και οιουδιποτε κρθςκευτικοφ χρϊμα-
τοσ. 
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