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Ρερί τα τζλθ τοφ 1976 αρχζσ 1977, μια εφθμερίδα ςτο Θράκλειο Κριτθσ τιτλοφο-
ροφμενθ « Αλικεια », ξεκίνθςε εκςτρατεία κατά του Ελευκεροτεκτονιςμοφ, θ οποία 
κορυφϊκθκε με διάρρθξθ ςτα γραφεία τισ τοπικισ τεκτονικισ ςτοάσ και ζκρθξθ 
βόμβασ ςτο γραφείο Τζκτονοσ.  

Κατόπιν τοφ προκλθκζντοσ κορφβου θ Mεγάλθ Στοά τισ Ελλάδασ απζςτειλε προσ τισ 
θμεριςιεσ εφθμερίδεσ τοφ Θρακλείου ανακοίνωςθ, θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ :  
«Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τισ Μεγάλθσ Στοάσ του εν Ελλάδι Ελευκζρου Τεκτονις-
μοφ, ζχει τθν τιμιν να φζρει εισ γνϊςιν τϊν καλισ πίςτεωσ ανδρϊν τοφ Θρακλείου 
Κριτθσ - και γενικότερον τοφ Ρανελλθνίου – τα ακόλουκα, προσ αποκατάςταςιν τισ 
αλικειασ, θ οποία βαναφςωσ εκακοποιικθ με ςυκοφαντικά δθμοςιεφματα, οδθγι-
ςαντα, εν τζλει, εισ εκνόμουσ πράξεισ, με τασ οποίασ αςχολοφνται ιδθ αι αρμόδιαι 
Αρχαί.  
1. Ο Ελεφκεροσ Τεκτονιςμόσ, είναι παγκόςμιοσ οργάνωςισ, ςκοπόν ζχουςα τθν 
θκικι και πνευματικι ανφψωςθ τισ ανκρωπότθτοσ διά τθσ ειρθνικισ και βακμιαίασ 
ανφψωςθσ τϊν ατόμων.  
Βαςικζσ αρχζσ ζχει τθν πίςτθ εισ τον Κεόν και τθν ακαναςίαν τισ Ψυχισ, τθν αδελφ-
ότθτα όλων τϊν ανκρϊπων άνευ διακρίςεωσ καταγωγισ, κοινωνικισ κζςεωσ, εκνι-
κότθτοσ φυλισ, χρϊματοσ, γλϊςςθσ ι κρθςκείασ, τθν ελευκερία και ιςότθτα τϊν 
δικαιωμάτων και τθν απαγόρευςιν ςυηθτιςεων επί κεμάτων κρθςκευτικϊν και 
πολιτικϊν. Κατά τα 300 περίπου ζτθ τισ υπάρξεωσ του, ο Τεκτονιςμόσ υπεδζχκθ εισ 
τασ τάξεισ του μζγαν αρικμόν διαςιμων ανδρϊν και επιφανείσ προςωπικότθτεσ τισ 
ανκρωπότθτοσ.  
Υπιρξαν τζκτονεσ πάμπολλοι θγεμόνεσ λαϊν (μεταξφ των οποίων και πλείςτοι βαςι-
λείσ τισ Αγγλίασ, Σουθδίασ, Νορβθγίασ, Ρολωνίασ κ.ά. χωρϊν ), πρόεδροι δθμοκρα-
τίασ Γαλλίασ, Ελβετίασ, Αμερικισ βορείου και νοτίου, διάςθμοι πολιτικοί, ωσ ο Ταλ-
εχράνδοσ, ο Γαμβζτασ, ο Καβοφρ, ο Σατωμπριάν, ο Κάννιγκ, ο Μπριάν, ο Τςάμπερ-



λαιν, ο Τςϊρτςιλ, ζνδεκα βραβεία Νομπζλ, μεταξφ τϊν οποίων ο ιδρυτισ τοφ Διε-
κνοφσ ερυκροφ ςταυροφ Ερρίκοσ Ντυνάν και ο εφευρζτθσ τισ πενικιλίνθσ Sir Αλεξά-
ντερ Φλζμινγκ, οι φιλόςοφοι Ντιντερό, Ελβζτιοσ, Βολταίροσ, Μοντεςκιζ και Μιρα-
μπϊ, οι μουςουργοί Μόηαρτ, Χάυνδ, Λιςτ, Μζντελςον και Σιμπζλιουσ, οι ποιθταί 
Γκαίτε, Σίλλερ, Λζςςιγκ, Αλφιζρι, Ρουςκόν και Κίπλιγκ, ωσ και άλλοι διάςθμοι 
άνδρεσ όπωσ ο διανοίξασ τθν διϊρυγα τοφ Σουζη Φερδινάνδοσ Λεςςζψ, ο γλφπτθσ 
τοφ αγάλματοσ τισ Ελευκερίασ ςτθν Νζα Υόρκθ Μπαρτολντί, ο καταςκευαςτισ τοφ 
ομωνφμου πφργου τοφ Άιφελ ςτο Ραρίςι, ο ςυνκζτθσ τοφ φμνου τισ Μαςςαλιϊτι-
δοσ και λεγεϊν ατελεφτθτοσ εξόχων ανδρϊν.  
Εισ τον εν Ελλάδι Τεκτονιςμόν ειδικϊτερον ενετάχκθςαν κατά καιροφσ ο Διονφςιοσ 
ϊμασ, ο θγζτθσ τοφ εκνικοφ απελευκερωτικοφ αγϊνοσ ςτθν Επτάνθςο, ο ιδρυτισ 
τισ Φιλικισ εταιρίασ Εμμανουιλ Ξάνκοσ, ο μακεδονομάχοσ Ραφλοσ Μελάσ, ο κρυλι-
κόσ τορπιλθτισ τισ Κεςςαλονίκθσ ναφαρχοσ Βότςθσ, πολλοί ανϊτατοι αξιωματικοί 
τοφ ςτρατοφ, κακθγθταί πανεπιςτθμίου, λογογράφοι και άλλοι επιφανείσ Ζλλθνεσ, 
εκ των οποίων 15 υπθρετιςαν τθν χϊραν ωσ Ρρωκυπουργοί ( μεταξφ αυτϊν ο Εκνά-
ρχθσ Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ, ο Αλζξανδροσ Ραπαναςταςίου, ο Επαμ. Δελθγιϊργθσ, ο 
Λωάννθσ Κεοτόκθσ, ο Νικόλαοσ Καλογερόπουλοσ, ο Στζφανοσ Σκουλοφδοσ κ.ά. ), 
υπουργοί ι ανϊτατοι αξιωματοφχοι τθσ Ρολιτείασ.  
Εκ των πρϊτων Ελλινων τεκτόνων διαπρεπζςτεροσ ιτο ο πρϊτοσ κυβερνιτθσ τισ 
Ελλάδοσ Λωάννθσ Καποδίςτριασ, αργότερον δε εκ των Αρχιεπιςκόπων Ακθνϊν και 
πάςθσ Ελλάδοσ οι αείμνθςτοι Χρυςόςτομοσ και Δωρόκεοσ. Τζκτονεσ υπιρξαν επί-
ςθσ και οι οικουμενικοί Ρατριάρχαι Κωνςταντινουπόλεωσ Βαςίλειοσ ο από Αγχιάλου 
και ο Μζγασ Ακθναγόρασ και ο Αλεξανδρείασ Φϊτιοσ. Επίςθσ ο Μεταξάκθσ Μελζτι-
οσ ο Δϋ εκ Κριτθσ. Μεταξφ τϊν τεκτόνων λογογράφων ιτο και ο παγκοςμίου φιμθσ 
Νίκοσ Καηαντηάκθσ.  
2. Ο εν Ελλάδι Τεκτονιςμόσ είναι ανεγνωριςμζνοσ ωσ Μδρυμα μορφωτικόν και φιλα-
νκρωπικόν, διά του από 2 Δεκεμβρίου 1927 διατάγματοσ τοφ Ρροζδρου τισ Δθμο-
κρατίασ. Επιτελεί δε τον προοριςμό του εντόσ τϊν πλαιςίων τϊν νόμων και των 
αρχϊν τισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Το Υπουργείο Ραιδείασ ζχει απονείμει ζπαινον 
διά το ζργο τϊν τεκτονικϊν ςτοϊν προσ καταπολζμθςιν του αναλφαβθτιςμοφ, διά 
τθσ ιδρφςεωσ και ςυντθριςεωσ πολλϊν νυκτερινϊν ςχολϊν απόρων εργαηομζνων 
νζων, εισ τασ οποίασ θ μόρφωςισ και τα βιβλία, ακόμθ δε και εργαλεία παρείχοντο 
εισ αυτοφσ τελείωσ δωρεάν, πολλά ζτθ προτοφ ο κεςμόσ τισ δωρεάν παιδείασ ειςα-
χκεί επιςιμωσ. Εισ τον φιλανκρωπικό τομζα διά τθσ ςυςτάςεωσ τισ αντικαρκινικισ 
εταιρίασ προςεφζρκθςαν από τον Τεκτονιςμό μεγάλαι υπθρεςίαι διά τθν καταπολζ-
μθςιν τισ επάρατου νόςου, διά τθσ ανεγζρςεωσ τοφ μεγάλου Ξενϊνοσ εισ το Καλυ-
φτάκι Κθφθςίασ προςεφζρκθ άςυλον εισ τουσ ανά τθν Ελλάδα απόρουσ καρκινο-
πακείσ. Επί πλζον, ο Τεκτονιςμόσ ανιγειρε τον Λερόν Ναόν Αγίων Αναργφρων και 
ενίςχυςε και εξακολουκεί ενιςχφων ςειράν όλθν φιλανκρωπικϊν ιδρυμάτων.  
Εξαιρετικιν ςυνδρομιν παρζςχεν εισ τουσ εν Κφπρω πρόςφυγασ και εισ τα εν Ελλάδι 
καταφυγόντα τζκνα των, εκινθτοποίθςε δε και τθν διεκνι τεκτονικιν αλλθλεγγφθν 
υπζρ δικαιοςφνθσ διά τθν Κφπρον. Μόνο κατά το λιξαν ζτοσ, ποςόν υπερβαίνον το 
1.250.000 δρχ. διετζκθ διά φάρμακα, νοςθλεία και άλλα βοθκιματα ςε αναξιοπα-
κοφντασ. ( Από το 1993 ζωσ 2005 διά τον ίδιο ςκοπό και για υποτροφίεσ αριςτοφχων 
ςπουδαςτϊν διετζκθςαν περίπου 575. 000 ευρϊ ). Είναι θ πρϊτθ φορά κατά τθν 
οποίαν ο Τεκτονιςμόσ ομιλεί διά το ζργον του, κακόςον, όπωσ αναφζρουν τα κατα-
ςτατικά και τα τυπικά μασ, αι αγακοεργίαι κεωροφνται ωσ απλι εκτζλεςισ κακικον-
τοσ και δζον να τελοφνται εν ςιγι. Ραραβαίνομεν τθν κακιερωμζνθν αρχιν, ζνεκα 



τισ αδίςτακτου ςυκοφαντικισ εκςτρατείασ, θ οποία και αυτόν τον φιλανκρωπικόν 
χαρακτιρα τοφ Λδρφματοσ μασ απεπειράκθ να αμφιςβθτθκι.  
3. Αι εναντίον τοφ Τεκτονιςμοφ Φανταςιοπλθξίαι περί του δικεν χαρακτιροσ αυτοφ 
ωσ κρθςκείασ ι οργανϊςεωσ κρθςκευτικισ ι και αντικρθςκευτικισ, ζχουν προ πολ-
λοφ καταρεφςει, διά πάντα καλισ πίςτεωσ άνκρωπον, με τθν επίςθμον απόφαςιν 
τισ Κεολογικισ Σχολισ τοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ( Λοφνιοσ 1933 ), ( κρθςκευτικόν 
περιoδικόν «Ανάπλαςισ», τόμοσ ΜΗϋ 1934, ςελίσ 5 ), κακ’ θν : « ο Τεκτονιςμόσ ΔΕΝ 
είναι κρθςκεία, οφτε κρθςκευτικι οργάνωςθ … ΔΕΝ ζχει αντικρθςκευτικό χαρακτι-
ρα, αι αρχαί του ΔΕΝ αντιςτρατεφονται τασ αρχάσ τοφ Χριςτιανιςμοφ και ου μόνον 
ουδόλωσ ςυντελεί, αμζςωσ ι εμμζςωσ, εισ τθν μείωςιν τισ πίςτεωσ τοφ Χριςτιανοφ, 
και τα μζλθ του είναι πιςτότατα μζλθ τισ εκκλθςίασ εισ θν ανικουςι ». Ο εκ των 
εκδοςάντων τθν ανωτζρω απόφαςιν Κακθγθτισ Δθμιτριοσ Μπαλάνοσ, ςε άρκρο 
του, πρόςκεςε τα εξισ επεξθγθματικά, μεταξφ τϊν άλλων :  
« Ενομίςαμεν ότι δεν ιτο δυνατόν να ζχει ανατρεπτικάσ ι αντιχριςτιανικάσ τάςεισ, 
ςωματείον, οφτινοσ μζλθ εχρθμάτιςαν ο Εμμανουιλ Ξάνκοσ, ο Διονφςιοσ ϊμασ, ο 
Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ και τόςοι άλλοι άνδρεσ αγωνιςκζντεσ ου μόνον κατά το 
1821, αλλά και εισ προςφάτουσ αγϊνασ και μάλιςτα τον Μακεδονικόν υπζρ Ρίςτεωσ 
και Ρατρίδοσ, ωσ και πλείςτοι των καταςχόντων φψιςτα εν τθ Ρολιτεία και τοισ γράμ 
μαςιν αξιϊματα και δθ αρχθγοί κομμάτων και υπουργοί παςϊν τϊν αποχρϊςεων ».  
Σθμείωςθ Τθν ζκκεςθ τισ Κεολογικισ ςχολισ υπογράφουν οι εξισ εξ εκ των επτά 
ςυμμετεχόντων :  
1οσ. Αμίλκασ Αλιβιζάτοσ, 2οσ. Γρηγόριοσ Παπαμιχαθλ, 3οσ. Κων/νοσ Δυοβουνιώτησ,  
4οσ. Δημθτριοσ Μπαλάνοσ, 5οσ. Γεώργιοσ ωτηρίου και 6οσ. Βαςίλειοσ τεφανίδησ,  
ενϊ ο 7οσ Παναγιώτησ Μπρατςιώτησ εμειοψιφθςε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ΡΑΝΑΓΛΩΤΘΣ ΜΡΑΤΣΛΩΤΘΣ 

 
Αλλά και αυτό τοφτο το Βατικανόν, το οποίον παλαιότερον καταπολεμεί τον Τεκτο-
νιςμόν, διότι οφτοσ ωσ κεςμόσ φιλελεφκεροσ, ιτο αντίκετοσ προσ τασ κοςμοκρατο-
ρικάσ τάςεισ τϊν ποντίφικων, ιδθ ζχει μεταβάλλει τακτικιν και κατά τόπουσ αρχι-
επίςκοποι αυτοφ μετζχουν τεκτονικϊν εκδθλϊςεων και ομιλοφν και διακθρφςςουν 



ότι αι παλαιαί καταδίκαι τοφ Τεκτονιςμοφ από τθν ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία πλζον 
ζχουν αχρθςτευκεί και ευρφτατα κεωρείται ότι δυναταί να ςυνυπάρχουν αρμονι-
κϊσ αι ιδιότθτεσ τοφ Τζκτονοσ και του καλοφ Χριςτιανοφ.  
4. Ο Τεκτονιςμόσ υπζςτθ, κατά το παρελκόν διωγμοφσ, που αποτελοφν δι’ αυτόν 
υψίςτθν τιμι. Καταδιϊχκθ το πρϊτον, από τθν φοβεράν Λεράν εξζταςιν και είχε 
πολλά κφματα. Κατεδιϊχκθ από τον Τςαριςμόν, τον Φαςιςμόν και τον Χιτλεριςμόν, 
κακϊσ και από άλλασ δικτατορίασ, δθλαδι από κακεςτϊτα ανελεφκερα και κατα-
πιεςτικά τα οποία ςτιγματίηονται από τθν ςυνείδθςθ τϊν Λαϊν ςτθν Λςτορία…  
5. Είναι κλιβερόν το να γίνεται εισ τθν εποχιν μασ λόγοσ περί ςχζςεων τοφ Τεκτονις-
μοφ με τον Σιωνιςμό. Τα τικζμενα εισ κυκλοφορίαν δικεν « πρωτόκολλα τϊν ςοφϊν 
τισ Σιϊν », τα οποία κάμνουν λόγο περί «ςυνωμοςίασ τϊν εβραιο-μαςόνων διά τθν 
παγκόςμιο κυριαρχία» ζχουν κθρυχκεί πλαςτά διά αποφάςεωσ τοφ ποινικοφ δικας-
τθρίου τισ Βζρνθσ (Ελβετίασ ) από του Μαΐου του 1935, αποδειχκζντοσ διά ςωρείασ 
τεκμθρίων ότι ιςαν χαλκευμζνα από τθν Τςαρικιν μυςτικιν αςτυνομία, τθν δια-
βόθτθ Οχράνα.  
Θ ςκευωρία ιλκεν εισ πλιρεσ φωσ με διαδικαςία πολλϊν μθνϊν του μεγάλου Ελβε-
τικοφ δικαςτθρίου, το οποίον διά τθσ αποφάςεωσ του, εχαρακτιριςε τθν ζκδοςιν ωσ 
« ανικικον » και απθγόρευςε τθν κυκλοφορία τθσ. Ιλκεν όμωσ ο Χιτλεριςμόσ, ο 
οποίοσ εξεμεταλλεφκθ το ανικικο Τςαρικό προϊόν διά τουσ αυτοφσ ςκοποφσ, ιτοι 
τθν δικαιολόγθςιν τϊν διϊξεων και ςφαγϊν Τεκτόνων και Λςραθλιτϊν.  
Ρροςφάτωσ δε, ο Άρειοσ Ράγοσ του Ρακιςτάν, χϊρασ Μουςουλμανικισ, θκφρωςε 
μζτρα κατά Τεκτονικϊν ςτοϊν, λθφκζντα από κατϊτερα δικαςτιρια και δεν εδζχκθ 
ωσ βάςιμον τθν περί Σιωνιςμοφ ςυκοφαντίαν. Αυτόσ δε οφτοσ ο υφυπουργόσ Εςω-
τερικϊν εδιλωςεν επί λζξει – ότι « αι τεκτονικαί οργανϊςεισ ΔΕΝ υπιρξαν ΡΟΤΕ 
Λουδαϊκαί, αλλά ανζκακεν περιελάμβανον μζλθ ανικοντα εισ όλασ τασ κρθςκείασ, 
περιλαμβανομζνθσ και τθσ Μουςουλμανικισ ». Ετζρα απόδειξισ ότι τα περί Σιωνις-
μοφ είναι ανοθςίαι ι κακοικειαι είναι θ ελευκζρα λειτουργία τοφ Τεκτονιςμοφ εισ 
χϊρασ Αραβικάσ τισ Μζςθσ Ανατολισ, εισ τασ οποίασ προςετζκθ τελευταία και το 
Μαρόκον.  
6. Ωσ προσ τθν Αμερικανικιν μυςτικιν υπθρεςίαν, τθν δυςφιμωσ γνωςτιν με το 
όνομα CIA, με τθν οποίαν οι ςυκοφάνται και κακόβουλοι επειχειροφν να ςυςχετί-
ςουν τουσ τζκτονεσ, κα είπωμεν ζνα μόνον : ότι οι Τζκτονεσ ευρίςκονται όχι μεταξφ 
τϊν υπθρετϊν, αλλά μεταξφ τϊν κυμάτων τθσ και πρϊτοσ εξ αυτϊν ο αείμνθςτοσ 
πρόεδροσ τισ Χιλισ Αλλιζντε, ο οποίοσ ιτο επιφανισ Τζκτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Τζλοσ επειδι και περί ςχζςεων με τθν χοφνταν γίνεται λόγοσ από τουσ αδίςτα-
κτουσ μυκοπλάςτασ, δθλοφμε κατθγορθματικϊσ ότι ο εν Ελλάδι Τεκτονιςμόσ, ο κατ’ 
εξοχιν τετιμθμζνοσ διά των φιλελευκζρων παραδόςεων αυτοφ, οφτε ιτο δυνατόν 
να ζχθ, οφτε και είχε ποτζ τθν παραμικριν ςχζςιν, πλθν εκείνθσ τοφ αντιπάλου, 
προκειμζνου να ςυηθτθκεί, ζςτω και κατ’ αρχιν, μια πρόταςισ αμφθτου περί ειςδο-
χισ του εισ τον τεκτονιςμόν, εηθτείτο από τον υποψιφιο να διλωςθ γραπτϊσ τθν 
γνϊμθ του περί των ολοκλθρωτικϊν κακεςτϊτων και ςυςτθμάτων, τα οποία ϊφειλε 
να καταδικάςει ςαφϊσ και ανεπιφυλάκτωσ μετά πλιρουσ αιτιολογίασ. Εάν – όπωσ 
ςυνζβθ εισ τθν πραγματικότθτα – ζνασ εκ των εν ενζργεια τεκτόνων αξιωματικϊν - 
ζνασ και ΜΟΝΟΝ - εγζννετο επιόρκοσ προσ τον Τεκτονιςμόν και ςυνζπραξεν εισ τθν 
κατάλυςιν τϊν λαϊκϊν ελευκεριϊν και εισ τθν εγκαταςτάςιν τισ δικτατορίασ, τοφτο 
δεν δθμιουργεί καμίαν απολφτωσ ευκφνθ για τον τεκτονιςμό, όπωσ δεν δθμιουργεί 
και διά τθν Ρατρίδα προσ τθν οποίαν επίςθσ, εγζνετο επιόρκοσ.  
Ππωσ κυμοφμεκα όλοι, το ραδιόφωνον είχε μεταδϊςει τθ χαραυγιν τισ 21θσ Απρι-
λίου, ψευδζςτατα, ότι « ο ςτρατόσ είχε αναλάβει τθ διακυβζρνθςθ τισ χϊρασ », ενϊ 
δεν ιταν ο «ςτρατόσ» αλλά μια δράξ ςυνωμοτϊν και επίορκων αξιωματικϊν. Κανείσ 
δεν διεννοικθ να ταυτίςθ τθν δράκα εκείνθ με τασ Ενόπλουσ Δυνάμεισ. Οφτωσ δεν 
είναι λογικόν να ταυτίςθ τον μεταξφ των επίορκων ΕΝΑ και ΜΟΝΟΝ αξιωματικόν, 
με τον Τεκτονιςμό. Αυτόσ ο ιςχυριςμόσ κα ιτο κακαρόσ παραλογιςμόσ.  
Πςοι παραλογίηονται και ςυκοφαντοφν τον Τεκτονιςμόν, ότι « ζφερε τθν χοφντα », 
επειδι φερ’ ειπείν ο ταξίαρχοσ Στυλιανόσ Ραττακόσ ιτο εν ενζργεια Τζκτων, κα 
πρζπει να αντιμετωπίςουν, με τθν ιδίαν ςχιηοφρζνεια, τθν άποψιν ότι επειδι ο Ρατ-
τακόσ ιτο Κρθτικόσ, θ …Κριτθ ζφερε τθν χοφνταν…  
Ωσ προσ τα άλλα ονόματα αξιωματικϊν τισ Χοφντασ, τα οποία αναφζρουν οι ςυκο-
φάντεσ, είναι ψευδι και απολφτωσ φανταςτικά. Το αυτό ιςχφει και διά τα ονόματα 
υπουργϊν τισ Χοφντασ, διά τα οποία εισ τινάσ μεν περιπτϊςεισ εφαρμόςκθ θ κακό 
βουλοσ μυκολογία και εισ άλλασ θ αςφγγνωςτοσ επιπολαιότθσ τισ ςυνωνυμίασ.  
Τζςςερα ςχετικά παραδείγματα :  
1. Είδαν ςε κάποιο παλαιό τεκτονικό περιοδικό το όνομα Κ. Ραπακωνςταντίνου. 
Χωρίσ να εξετάςουν διόλου αν το «Κ» εςιμαινε Κεόδωροσ, Κεόφιλοσ, Κεοφάνθσ, 
Κεοχάρθσ, Κωμάσ, Καλισ κ.λ.π., είπαν «αποφαςίηομεν και διατάςςομεν» να ςθμαί-
νει Κεοφφλακτοσ και να είναι ο εκ τθσ δθμοςιογραφίασ προερχόμενοσ υπουργόσ 
παιδείασ επί επταετίασ, ενϊ ο περί ου πρόκειται, ενυπογράφωσ και δθμόςια ζχει 
δθλϊςει ότι οφτε είναι τζκτων, οφτε και ζχει τθν διάκεςιν να γίνθ ( όπωσ είναι δικαί-
ωμά του ).  
2. Είδαν το όνομα Δ. Τςάκωνασ, και απεφάςιςαν ότι δεν υπάρχει άλλοσ Τςάκωνασ 
εν Ελλάδι, παρά μόνο επί Χοφντασ υπουργόσ Ρολιτιςμοφ.  
3. Ζφκαςαν ςτο ςθμείο, ιδόντεσ ότι υπάρχει Τζκτων ονομαηόμενοσ Γεϊργιοσ Ραπα-
δόπουλοσ ( όνομα ςυνθκζςτατο εν Ελλάδι, αφοφ υπάρχουν μόνον εισ τον τθλεφω-
νικό κατάλογο Ακθνϊν…370 Γεϊργιοι Ραπαδόπουλοι ! ) και απεφάςιςαν ότι είναι ο 
πρωτοςτάτθσ τθσ δικτατορίασ, πράγμα βεβαίωσ αναλθκζςτατον !  
4. Οφτε τθν μνιμθ τϊν νεκρϊν δεν εςεβάςτθ θ αχαλίνωτοσ φανταςία τϊν τεκτονο-
φάγων, θ οποία τον Φπατον Ταξιάρχθν τοφ Φιλοςοφικοφ Τεκτονιςμοφ Δθμιτριον 
Λωαννίδθν ( εν τθ κοινωνία Γενικόν διευκυντι τοφ Χθμείου τοφ Κράτουσ ) κανόντα 
τθν 17θν Δεκεμβρίου του 1970, τον κζλει να είναι… ο πρϊθν αρχθγόσ τισ ΕΣΑ… διά 
να τον παρουςιάςουν και αυτόν Τζκτονα !…Αλλά και διά τθσ μεκόδου τισ αφαν-
τάςτου γελοιότθτοσ επεχείρθςαν να ςυκοφαντιςουν τον Τεκτονιςμόν. Το γνωςτό 
«πουλί» τισ 21θσ Απριλίου εκεωρικθ από τουσ υςτερικοφσ τοφ αντιτεκτονιςμοφ ωσ 



... τεκμιριον ςχζςεων τισ Χοφντασ με τον Τεκτονιςμόν, διά λόγον ότι ο Τεκτονιςμόσ 
χρθςιμοποίθςε προ 166 ετϊν τον μυκολογικό Φοίνικα ωσ ςφμβολο τισ προςδο-
κόμενθσ αναςτάςεωσ τοφ Ελλθνικοφ Ζκνουσ υπζρ τθσ οποίασ ιρχιςεν εργαηόμενοσ, 
δζκα (10) ολόκλθρα ζτθ προ του 1821. Αλλά ο τεκτονικόσ Φοίνιξ ζγινε, εν ςυνζχεια 
ζμβλθμα τοφ επίςθμου Ελεφκερου Ελλθνικοφ κράτουσ, αποτυποφμενον επί τθσ 
ςφραγίδοσ και των νομιςμάτων, αργότερα δε ζγινε και το επίςθμον ζμβλθμα τισ 
πρϊτθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, του 1927.  
Το κορφφωμα τισ γελοιότθτοσ ιτο ο ιςχυριςμόσ ότι αι ςχζςεισ Τεκτονιςμοφ και 
Χοφντασ «απεδεικνφετο» με τα κοπζντα νομίςματα το κζροσ του 1973, όταν θ 
Χοφντα απεφάςιςε να φορζςει και τον ςκοφφον τισ δθμοκρατίασ, κακότι κάτω από 
το « πουλί » των νομιςμάτων διεκρίνοντο πζντε γράμματα τα οποία οι φανταςιό-
πλθκτοι τα εδιάβαςαν ωσ ΛΣΤΛΝ και τα ερμινευςαν ωσ … Ρρϊτθ ςτοά Λονίων νιςων. 
Ενϊ τα γράμματα, ιςαν Λ. ΣΤΛΝ, και εςιμαιναν…Λωάννθσ Στίνθσ, που ιτο το όνομα 
του παρά τθ Τραπζηθ τισ Ελλάδοσ χαράκτου !  

8. Εν κατακλείδι, κεωροφμεν ότι ειδικϊσ οι εν Θρακλείω Κριτθσ κινθκζντεσ εναντίον
τοφ Τεκτονιςμοφ, δεν εκακοποίθςαν μόνο τθν αλικεια, δεν επεριφρόνθςαν μόνον 
τθν νοθμμοςφνθ του λαοφ, αλλά προζβθςαν και εισ ςυκοφαντικιν δυςφιμιςιν τοφ 
Τεκτονιςμοφ, κατά παραγνϊριςιν τϊν μεγάλων πατριωτικϊν του τίτλων, όχι μόνο 
διά τθν ελευκερίαν τισ Ελλάδοσ, αλλά και αυτισ ταφτθσ τθσ Κριτθσ, εισ τθσ οιποίασ 
τασ επαναςτάςεισ του 1868 και 1881 υπάρχει ςπουδαία τεκτονικι ςυμμετοχι και 
των Ελλινων, αλλά και Γάλλων και Αμερικάνων. Και αυτό είναι, κατά τον Ξενοφϊν-
τα, αχαριςτία, « τθσ οποίασ πάςα αναιςχυντία ζπεται ». Και είναι, αλθκϊσ, αναις-
χυντία, να ευρεκοφν άτομα, τα οποία βάλλουν κατά του Τεκτονιςμοφ, ο οποίοσ είχε 
μεταξφ των άλλων, τθν υψίςτθν τιμιν να περιλάβει εισ τασ τάξεισ του ζνα μεγάλο 
Εκνάρχθ ςαν τον Ελευκζριο Βενιηζλο, ζναν μεγάλο Ρατριάρχθ ςαν τον Μελζτιον 
Μεταξάκθν, και ζνα μεγάλο ςυγγραφζα ςαν τον Καηαντηάκθ.  
Ωσ προσ θμάσ, ενιμεροι περί του ότι κατά τθν πορείαν μασ προσ το Φωσ κα δια-
ςταυροφμεκα με εκδθλϊςεισ μιςαλλοδοξίασ, φανατιςμοφ και αμάκειασ ( προ παν-
τόσ αμάκειασ ), αλλά και ικανοποιθμζνοι εκ τθσ εκτιμιςεωσ, διά τθσ οποίασ περι-
βαλλόμεκα από φωτιςμζνουσ άνδρασ και τθν πλειοψθφίαν τοφ προοδευτικοφ λαοφ, 
κα προχωριςωμεν εισ τθν οδόν τοφ κακικοντοσ. Με πίςτθν και εμμονιν ακράδαν-
τον εισ τα ψθλά ιδεϊδθ μασ, με γαλινθ και αταραξία, αλλά, εν ταυτϊ, και με χριςτι-
ανικιν επιείκειαν προσ τουσ υβρίηοντασ, τουσ ςυκοφαντοφντασ και καταρϊμενουσ 
θμάσ, ακριβϊσ όπωσ μασ εδίδαξεν ο διδάςκαλοσ και Σωτιρ θμϊν, ο Κεάνκρωποσ 
τισ Ναηαρζτ, ο Κφριοσ θμϊν Λθςοφσ Χριςτόσ (Ματκ. εϋ 44), ον λατρεφομεν και 
προςκυνοφμεν “ ἐν ὃλῃ ἡμῶν τῇ καρδίᾳ και ζν ὃλῃ τῇ διανοίᾳ ”, ( Ματκ. κβϋ 37 ) ».  

Ακιναι 15 Φεβρουαρίου 1977 
εκ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

 τισ Μεγάλθσ Στοάσ τισ Ελλάδοσ
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