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Ρζραν από τθν θκικι διδαςκαλία τοφ βακμοφ, που αναφζρεται ςτισ εννζα αρετζσ 
που παριςτάνονται με τα εννζα φϊτα ςτον ςταυρό Χ τοφ Αγίου Ανδρζα [1], ο 
βακμόσ αυτόσ είναι κατά βάςθ Ερμθτικόσ, όπωσ φαίνεται ςτα πρϊτα τυπικά τοφ 
1804 τισ Νοτίου Δικαιοδοςίασ ΗΡΑ αλλά ςτο βιβλιάριο « επανζκδοςθ παλαιϊν 
τυπικϊν » που εξζδωςε ο Αλμπζρτ Ράϊκ το 1879. 
Στο κείμενο αυτοφ τοφ τυπικοφ υπάρχει ςφντομθ παρουςίαςθ τϊν αρχϊν και τισ 
Αλχθμικισ διαδικαςίασ, που αφορά τθν ςυνειδθςιακι εξζλιξθ τοφ ανκρϊπου, θ 
οποία αφαιρζκθκε κατά τον λεγόμενο εκςυγχρονιςμό τϊν μεταγενζςτερων τυπι-
κϊν, επί το θκικότερον, ςυνεπικουροφμενθσ προφανϊσ και τθσ τεραςτίασ δυςκο-
λίασ για τθν κατανόθςθ τϊν ςυμβολιςμϊν τθσ ! 
Αυτό φαίνεται και ςιμερα διότι τα διάφορα ςθμεία αλλά και ςτισ Λζξεισ Διαβάςεωσ 
ἢ Συνκιματοσ κατά το Ελλθνικό τυπικό που δεν υπζςτθςαν τθν φκορά και αλλοί-
ωςθ τοφ χρόνου :  
Ardarel ἢ Ardiel ( Arel - Εβρ : לא רא Αρζλ ) Ο Άγγελοσ τοφ Ρυρόσ  
Casmaran ( Casmaron - Chasan - Εβρ : ן סה Χαςάν ) Ο Αγγελοσ τοφ Αζροσ 
Talliud ( Taliahad - Εβρ : דהי לט Ταλιαχάντ ) Ο Αγγελοσ τοφ Φδατοσ 
Furlac ( Phorlakh - Εβρ : ךאלרופ Φορλάκ ) Ο Αγγελοσ τισ Γθσ  
Κατά τον Άλμπερτ Ράϊκ ( Morals & Dogma ) : « Η αλθκινι φιλοςοφία θ οποία ιταν 
γνωςτι ςτον Σολομϊντα και αςκικθκε από αυτόν, είναι θ βάςθ ςτθν οποία ο 
Τεκτονιςμόσ κεμελιϊκθκε ». 
Ζτςι τουσ τζςςερισ αυτοφσ Αγγζλουσ τουσ ςυναντοφμε ςτο χρυςό Τάλιςμαν (φυλακ-
τιριο) τοφ Ηλίου τοφ Σολομϊντα ςτισ άκρεσ τϊν βραχιόνων τοφ ςχθματιηόμενου 
εςωτερικοφ ςταυροφ X ( όπωσ περίπου είναι το ςχιμα τοφ ςταυροφ τϊν Ναϊτϊν ἢ 
εκείνου τισ Μάλτασ ). 
 
 
 
 
 
 
 



Αυτό το Τάλιςμαν ἢ Φυλακτιριο, ςχετίηεται με τθν απελευκζρωςθ κάποιου κρατοφ-
μενου που είναι ςιδθροδζςμιοσ. Άλλωςτε όλοι μασ δεν είμαςτε ςιδθροδζςμιοι από 
τθν επίδραςθ των μετάλλων, δθλαδι τϊν ελαττωμάτων, των πακϊν και ατελειϊν 
που κουβαλάμε ; 
Ο δόκιμοσ υποτίκεται ότι επανζρχεται ςτθν Γθ, μετά τθν άνοδο του ςτον κόςμο τϊν 
Αρχϊν ( πνευματικό κόςμο ) και είναι πλζον ικανόσ να πραγματοποιιςει το Μζγα 
Ζργο, όπωσ υποδεικνφει και το 6ο ςθμείο τοφ Ηλίου με το λόγιον : « Μετρϊ τον ίδιο 
τον Ήλιο ». 
Άλλωςτε ςτα αρχικά τυπικά τα παραπετάςματα τοφ ναοφ είναι πορφυρά όπωσ και θ 
ενδυμαςία τϊν ιπποτϊν κάτι που παραπζμπει ςτθν ερυκρι φάςθ τοφ Αλχθμικοφ 
ζργου ( Rubedo ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ραρά ταφτα, το πρόςφατα ςυνταχκζν τυπικό τοφ 29ου βακμοφ τα περιγράφει ωσ 
μαφρα, ίςωσ επθρεαςμζνο από τον μαφρο μανδφα και τον μαφρο διάκοςμο - 
πετάςματα τοφ 2ου ναοφ τοφ 30ου βακμοφ. 
Το ζργο αυτό είναι αποςτολικό, όπωσ τοφ Αγίου Ανδρζα, και ςυνοψίηεται ςτο 
λογότυπο τοφ Δικζφαλου Αετοφ « Deus Memque Jus » που αποδίδεται ωσ « ο Θεόσ 
και το Δίκαιον μου ». 
Δίνοντασ μια ευρφτερθ ερμθνεία, όπωσ είναι και νοθματικά ορκότερο, το αποδί-
δουμε ωσ : 
« από τον Θεό εκπθγάηει το Δίκαιον μου », κάτι που υποδθλϊνει ότι ο Τζκτονασ, ςε 
ότι τον αφορά από απόψεωσ δράςεωσ το κοςμικό επίπεδο, ςτθρίηεται ςτον Θεό για 
να προςδιορίςει το Ορκόν και τθν ζννοια τισ Δικαιοςφνθσ. Το ίδιο άλλωςτε ςυμβο-
λίηει και θ αναγκαιότθτα τισ φπαρξθσ τισ Βίβλου τοφ Νόμου ςτα Τεκτονικά Εργας-
τιρια. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ο δόκιμοσ επανερχόμενοσ ςτο κοςμικό επίπεδο είναι παγιδευ-
μζνοσ και τρόπον τινά αλυςοδεμζνοσ, ιτοι δζςμιοσ τισ γοθτείασ που μάσ αςκοφν τα 
τζςςερα ςτοιχεία. Οι ςυνζπειεσ αυτισ τισ γοθτείασ, που αλλθγοροφνται από τα 
μζταλλα, εξ αιτίασ τισ Αδαμικισ πτϊςεωσ ςτο υλικό επίπεδο όπου τα ςτοιχεία 
κυριαρχοφν, αποτελοφν μια άλλθν εκδοχιν τϊν Σαμαρειτϊν, εχκρϊν και εμποδίων 
τϊν Ιςραθλιτϊν κατά τθν προςπάκεια επιςτροφισ των από τθν Βαβυλϊνα κατά τα 
διαδραματιηόμενα ςτθν μφθςθ τοφ 15ου και 16ου βακμοφ. 
Στον ναό τοφ Αγίου Ανδρζα, που βρίςκεται ςτθν ςθμερινι Ράτρα, μπορείτε να 
προςκυνιςετε τον ςταυρό, ςχιμα-τοσ Χ, ςτον οποίο άφθςε ο Άγιοσ τθν τελευταία 
του πνοι. 
Τθν μνιμθ του Αγίου Ανδρζα, εορτάηουμε ςτισ 30 Νοεμβρίου και ςτον Α.Α.Σ.Τ. 
τελοφμε προσ τιμιν του Τεκτονικό Συμπόςιο εισ 30ον βακμόν επί τι βάςθ τυπικοφ. 
 



Κατά το Απολυτίκιο τοφ Αγίου Ανδρζα : 
«Ωσ των Αποςτόλων πρωτόκλθτοσ, και του κορυφαίου αυτάδελφοσ, τον Δεςπότθν 
τϊν όλων Ανδρζα ικζτευε, ειρινθν τθ οικουμζνθ δωριςαςκαι, και ταισ ψυχαίσ θμϊν 
το μζγα ζλεοσ.» 
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ( ΑΛΧΗΜΙΚΗ )  
♦ Ordo ab Chao - Original and Complete Rituals of the 1st Supreme Council 33o ( 
1804 ) και 
♦ Reprints of Rituals of old Degrees ( 1879 ) - Albert Pike 33o : Grand Maitre Ecossais. 
« Είναι καλά γνωςτό ςε ςασ, αγαπθτζ αδελφζ μου, ότι ο πρόναοσ με τον περίγυρο 
του, το Άδυτο και τα Άγια τϊν Αγίων, ιταν ανοικτά ςτον Αρχιερζα, ο οποίοσ ιερου-
ργοφςε ςτον ναό τοφ Σολομϊντα. Δεδομζνου δε ότι τϊρα ζχετε αναγνωριςτεί ωσ 
ζνασ Μζγασ Σκϊτοσ Διδάςκαλοσ και ανικετε φυςικά ςτισ υψθλότερεσ τάξεισ τοφ 
Τεκτονιςμοφ, ζχετε ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτον εξωτερικό περίγυρο, ςτον πρόναο, 
ςτο Άδυτο και ακόμθ ςτα Άγια τϊν Αγίων, ωσ μυςτικό τόπο για τισ εργαςίεσ ςασ { 
Σ.Σ. : δθλαδι ςτον Ρνευματικό κόςμο }. 
Ζχετε επίςθσ τθν ςυνολικι εικόνα μπροςτά ςτα μάτια ςασ.  
Ραρατθρείςτε λοιπόν τθν κακαγιαςμζνθ εξωτερικι αυλι και τουσ δφο κίονεσ οι 
οποίοι όμωσ είναι τϊρα πιο κοντοί και ςπαςμζνοι. Τθν ςθμαςία όλων αυτϊν κα τθν 
γνωρίςετε. Ιδοφ τϊρα το Άδυτο και τα Άγια τϊν Αγίων τοφ ναοφ τοφ Σολομϊντοσ, 
όπου τοποκετικθκε θ Κιβωτόσ τισ Διακικθσ μζςα ςτθν οποία ιταν οι δφο πλάκεσ 
που περιζχουν τισ 10 εντολζσ, κακϊσ και θ ράβδοσ τοφ Ααρϊν, θ οποία είχε ανκίςει 
και θ οποία κείται εξωτερικά μπροςτά από αυτιν ( τθν κιβωτό ).  
{ Σ.Σ : άνοδοσ τοφ ιεροφ πυρόσ που ενεργοποιεί τα ιερά κζντρα τα οποία χαρακτθρί-
ηονται ωσ άνκθ με ςυγκεκριμζνο αρικμό πετάλων … chakras }. 
Σε κάκε πλευρά τισ Κιβωτοφ τισ Διακικθσ ( που ιταν θ Ζδρα τοφ Ελζουσ ) ςτεκόταν 
και από ζνα Χεροφβ, με τα φτερά του να επεκτείνονται επάνω από αυτιν. Μεταξφ 
αυτϊν τϊν Χερουβίμ θ Θεότθτα αποκαλφφκθκε ςτον αρχιερζα ςε ζνα ρεφμα πυρόσ, 
κάτω από ζνα παχφ ςφννεφο, και παρζδωςε τα κεϊκά τθσ μθνφματα από εκεί. 
Η κιβωτόσ τθν οποία εςείσ βλζπετε ηωγραφιςμζνθ μπροςτά ςασ, χρθςιμεφςει ςε ζνα 
ιππότθ τοφ Αγίου Ανδρζα ωσ ζνα ζμβλθμα ςτθν λατρεία τοφ αόρατου και αιϊνιου 
Γιαχβζ και ςυγχρόνωσ υποδθλϊνει ότι ζνασ ιππότθσ τοφ Αγίου Ανδρζα πρζπει να 
ζχει το νόμο τοφ Αιϊνιου Θεοφ πάντα χαραγμζνο βακειά ςτθν καρδιά του και ποτζ 
να μθν διαλογίηεται, επιχειρεί ἢ πράττει τίποτα αντίκετο προσ εκείνουσ τουσ νόμουσ  
και εντολζσ. 
Ρρζπει, αγαπθτζ μου αδελφζ, δεδομζνου ότι ζνασ Μζγασ Σκϊτοσ Διδάςκαλοσ κάτω 
από το Μεγάλο και Ιερό όνομα τοφ Γιαχβζ, λατρεφει ειλικρινά και αλθκινά τθν Θεό-
τθτα, ζνασ τζτοιοσ ςεβαςμόσ και πνευματικι λατρεία να υπερβοφν τθν κοινι λατρ-
εία τοφ Αδονάϊ. 
Η Χάλκινθ Θάλαςςα και ο Φωτοβόλοσ Αςτζρασ είναι εμβλιματα που ςυναντάτε 
εδϊ, τα οποία δεν βρεκικαν ςτον ναό, αλλά είναι ιερογλυφικά εμβλιματα τϊν 
εργαςιϊν τισ Σκωτικισ Τάξεωσ. 
Τα επτά ςθμεία που εςείσ βλζπετε εδϊ, δεν δθλϊνουν τθν επταπλι κατάταξθ τισ 
Τάξεωσ μασ, όπωσ γίνεται με τουσ χαμθλότερουσ βακμοφσ τισ Κυανισ Τάξεωσ τοφ 
Αγίου Ιωάννθ, αλλά υπαινίςςονται τα φυςικά χαρακτθριςτικά τϊν επτά διαφορετι-
κϊν μετάλλων. 



Και όταν βρίςκετε και άλλα άςτρα να προςτίκενται ςτουσ επτά πλανιτεσ, αυτά 
ςυμβολίηουν άλλεσ ορυκτζσ ουςίεσ ζκτοσ από αυτζσ που αντιπροςωπεφουν οι Επτά  
Ρλάνθτεσ, οι οποίοι είναι τα μοναδικά μζταλλα τοφ Σολομϊνα. 
Από αυτό μπορείτε να ςυμπεράνετε, ότι θ μυςτικι γνϊςθ τϊν Μεγάλων Σκϊτων 
Διδαςκάλων υποδεικνφει τθν μίξθ και τθν μετατροπι τϊν διαφόρων υλικϊν. 
Αλλά για να καταςτεί δυνατόν ςε εςάσ να κατανοιςετε το κζμα, πρζπει να ενθμε-
ρωκείτε ότι, το κάκε πράγμα ςε αυτόν τον κόςμο ςχθματίηεται από τον ςυνδυαςμό 
τριϊν ουςιϊν, οι οποίεσ αναμιγνφονται μαηί, ςτενά και ςτερεά, και οι οποίεσ 
προζρχονται από τα τζςςερα ςτοιχεία - [ ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΛΧΗΜΕΙΑ ► ]. 
Τα τρία ουςιαςτικά ςτοιχεία είναι το Άλασ, το Θείον και το Ρνεφμα . 
Το πρϊτο από αυτά προκαλεί ςτακερότθτα, το δεφτερο δραςτικότθτα και το τρίτο, 
το πνευματικό, πτθτικά τμιματα ( particles - μόρια ). 
Αυτζσ οι τρεισ ςυνδυαςμζνεσ ουςίεσ εργάηονται δραςτικά μεταξφ τουσ και ς αυτζσ 
ςυνίςταται θ αλθκινι διαδικαςία τισ μετατροπισ τϊν μζταλλων. 
Με αυτζσ τισ τρεισ ουςίεσ ςυνδζονται οι τρεισ χρυςζσ λεκάνεσ, ςτθν πρϊτθ τϊν 
οποίων ιταν χαραγμζνο το γράμμα M, ςτθν δεφτερθ ιταν το γράμμα G και ςτθν 
τρίτθ τίποτα. 
Αυτά τα αρχικά γράμματα, ςτισ δφο πρϊτεσ λεκάνεσ ςθμαίνουν ςτθν Εβραϊκι γλϊς-
ςα, το μεν M τθν λζξθ MALACH ( הלמ ) που ςθμαίνει άλασ, το δε G τθν λζξθ GOFRIT ( 
 ιενίαμθς υοπ ,( גפריתθείον ( κειάφι ). 
Και κακϊσ θ Εβραϊκι γλϊςςα δεν ζχει καμιά λζξθ για να εκφράςει το πτθτικό ( 
vaporous ) και ακακόριςτο Ρνεφμα, ωσ εκ τοφτου δεν βρζκθκε κανζνα γράμμα ςτθν 
τρίτθ λεκάνθ. { Αυτό δεν είναι απολφτωσ ακριβζσ διότι υπάρχει θ λζξθ Ruach- ουάχ 
-θ οποία ςθμαίνει « αζρασ », « πνεφμα » και υπό τθν ζννοια αυτι χρθςιμο ,( חור )
ποιείται ςτθν Βίβλο }. 
Οι τρεισ αυτζσ λεκάνεσ, βρζκθκαν, ςτο χρόνο τϊν ςταυροφοριϊν ἢ ιερϊν πολζμων, 
από τζςςερισ Ανϊτερουσ Σκϊτουσ Διδαςκάλουσ ςτα ερείπια του ναοφ, ςε ζναν τετ-
ραγωνικό κοίλο ακρογωνιαίο λίκο και εισ μνιμθν εκείνων τϊν τεςςάρων ανϊτερων 
Σκϊτων Διδαςκάλων όλοι οι ανϊτεροι Διδάςκαλοι αποκαλοφνται ςτισ θμζρεσ μασ  
Σκϊτοι Διδάςκαλοι. 
Με τα αναφερκζντα τρία ουςιαςτικά ςτοιχεία, μπορείτε να διευκολφνετε τθν μετα-
τροπι τϊν μετάλλων, θ οποία πρζπει να γίνει μζςω τϊν 5 ςθμείων ἢ κανόνων τισ 
Σκωτικισ κυριαρχίασ. 
Το πρϊτο ςθμείο κυριαρχίασ δείχνει τθν Χάλκινθ κάλαςςα μζςα ςτθν οποία πρζπει 
να υπάρχει λίγο καλαςςινό φδωρ.  
Από αυτό το φδωρ οι Σκϊτοι διδάςκαλοι εξάγουν τθν πρϊτθ φλθ που είναι το Άλασ, 
το οποίο ςτθν ςυνζχεια υποβάλλεται ςε μια επταπλι προετοιμαςία. 
Αυτι θ επταπλι προετοιμαςία, από τθν οποίαν πρζπει να εννοιςουμε τα επτά 
ςκαλοπάτια τοφ ναοφ τοφ Σολομϊντοσ και τθν Χάλκινθ κάλαςςα, είναι το πρϊτο 
ςθμείο ἢ κανόνασ τοφ Σκϊτου Διδαςκάλου ςαν ζνα ζμβλθμα.  
Η δεφτερθ ουςιαςτικι φλθ, υπό το όνομα τοφ Θείου, πρζπει να είναι από τον πιο 
αγνό χρυςό ςτον οποίον πρζπει να προςτεκεί λίγο εξαγνιςμζνο Άλασ και να ανα-
μιχτεί ςφμφωνα με τθν ( αλχθμικι ) Τζχνθ. 
Αυτό το μίγμα πρζπει να τεκεί ςε ζνα δοχείο με μορφι ενόσ ςκάφουσ, ςτο οποίο 
πρζπει να παραμείνει όπωσ θ κιβωτόσ τοφ Νϊε για 150 θμζρεσ ( 1+ 5+ 0 = 6 ) και 
κατόπιν να ειςαχκεί ςτον πρϊτο βακμό υγρισ κερμότθτασ, ϊςτε να μθν μπορεί να  
ςαπίςει. 
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Αυτό είναι το δεφτερο ςθμείο ἢ ο κανόνασ τϊν Σκϊτων Διδαςκάλων, επομζνωσ 
πρζπει για δεφτερθ φορά να κζςετε το πόδι ςασ ςτθν κιβωτό τοφ Νϊε. 
Η τρίτθ εργαςία ςυνίςταται ςτθν προςκικθ ςτα ανωτζρω υλικά τοφ αικζριου 
Ρνεφματοσ μζςω τοφ μθτρικοφ φδατοσ τοφ Άλατοσ κακϊσ και αυτοφ τοφ ιδίου τοφ 
Άλατοσ το οποίο πρζπει κακθμερινά να προςτίκεται. Ρρζπει να λθφκεί απϊτατθ 
φροντίδα ϊςτε να μθν προςτεκεί πάρα πολφ, διότι κα καταςτρζψετε τθν αφξθςθ 
και τον πολλαπλαςιαςμό αυτισ τισ ουςίασ, οφτε και πάρα πολφ λίγο, διότι κα αυτο-
αναλωκεί, καταςτραφεί και ςυρρικνωκεί, μθ ζχοντασ επαρκι ανκεκτικότθτα για τθν 
ςυντιρθςθ τθσ. 
Αυτό το τρίτο ςθμείο ἢ κανόνασ τϊν Σκϊτων Διδαςκάλων, είναι εμβλθματικό τισ 
οικοδόμθςθσ τοφ πφργου τισ Βαβζλ όπου θ ςφγχυςθ και θ καταςτροφι βαςίλεψαν 
από τθν ανάρμοςτθ και απερίςκεπτθ μίξθ τϊν υλικϊν, επομζνωσ αδελφζ μου, εςείσ 
πρζπει για τθν τρίτθ φορά να βάλετε το πόδι ςασ επάνω ςε αυτόν τον πφργο, κακϊσ 
αυτό είναι το τρίτο ςθμείο και εργαςία τϊν Σκϊτων Διδαςκάλων.  
Τϊρα ακολουκεί μια τζταρτθ εργαςία, θ οποία αντιπροςωπεφεται από αυτόν τον 
κυβικό Λίκο, ο οποίοσ είναι ομοιόμορφα τετράγωνοσ και τοφ οποίου όλεσ οι πλευ-
ρζσ και οι γωνιζσ είναι ίςεσ. Μόλισ θ εργαςία αυτι ολοκλθρωκεί, με τθν προςκικθ 
τϊν προθγουμζνωσ αναφερκζντων υλικϊν, πρζπει να τοποκετθκεί ςε εκείνο τον 
βακμό πυρόσ όπου πρζπει να λάβει εκείνον τον βακμό δφναμθσ ο οποίοσ κα κρικεί 
απαραίτθτοσ.  
Επομζνωσ πρζπει, αδελφζ μου, για τον τζταρτο χρόνο να κζςετε το πόδι ςασ επ’ 
αυτοφ. 
Κατόπιν ακολουκεί τθν πζμπτθ και τελευταία εργαςία, θ οποία γνωςτοποιείται ςε 
μασ από το Φωτοβόλο ( φλεγόμενο ) Άςτρο. Αφότου θ εργαςία ζρκει ςε μια ανά-
λογθ ουςία, πρζπει να τοποκετθκεί ςτον τζταρτο και ιςχυρότερο βακμό κερμότθτασ 
όπου πρζπει να παραμείνει τρεισ φορζσ επί είκοςι επτά ϊρεσ, ζωσ ότου πυρα-
κτωκεί, με το οποίο εννοείται ότι κα γίνει ζνα φωτεινό ακτινοβόλο βάμμα που είναι 
κατάλλθλο, να αλλάξει τα ελαφρφτερα μζταλλα. 
Δεδομζνου ότι, το Φλεγόμενο Άςτρο, μασ δείχνει το πζμπτο και τελευταίο ςθμείο 
τοφ Σκϊτου Διδάςκαλο, ζτςι πρζπει, αδελφζ μου, για πζμπτθ και τελευταία φορά 
να βάλετε το πόδι ςασ επάνω ςε αυτό το Άςτρο το οποίο ολοκλθρϊνει τα τζςςερα 
βιματα τϊν Μεγάλων Σκϊτων Διδαςκάλων. 
Αυτζσ τισ πζντε διαφορετικζσ ενςταλάξεισ ( ςτάδια ) τισ ζχετε εκτελζςει μόνον ςτθν 
τελετι, αλλά πρζπει επίςθσ να διζλκετε και πρακτικά μζςω αυτϊν τϊν πζντε κφριων 
ςθμείων και κανόνων και με ζνα μζροσ, χίλια άλλα μζρθ ανταλλάςςονται και εξ-
ευγενίηονται { Αλχθμεία-πολλαπλαςιαςμόσ - προβλθτικι κόνισ και διδαςκαλία 28ου 
βακμοφ }. 
Ζτςι μπορείτε ςτα αλικεια να πείτε ότι είςτε χιλίων ετϊν, κάτι που δεν μποροφμε 
ακόμθ να ςασ το διαβιβάςουμε με κανζνα άλλο τρόπο παρά μόνον μζςω τισ 
τελετουργίασ. 
Αυτι θ ευγενισ Μεγάλθ Τζχνθ, από τθν εποχι τοφ Σολομϊντα ζωσ και τθν εποχι 
τϊν ςταυροφοριϊν, παρζμεινε μεταξφ τισ αδελφότθτοσ και ειδικότερα κυριάρχθςε 
ςτθν Ιερουςαλιμ. 
Αφ’ ότου δολοφονικθκε ο φωτιςμζνοσ και Σεβάςμιοσ Μεγάλοσ Διδάςκαλοσ μασ 
Χιράμ Αμπίφ από τρεισ κακοικεισ και αχρείουσ εταίρουσ, θ Τζχνθ ιταν εξ ολο-
κλιρου ξεχαςμζνθ. 



Αυτό το δυςτυχζσ γεγονόσ αντιπροςωπεφεται από τισ δφο πεςμζνεσ και κραυςμζνεσ 
ςτιλεσ τϊν οποίων θ κζςθ τϊν βάςεων και τϊν ςτθλϊν είναι ακόμα όρκια, αλλά 
μζροσ τϊν ςτθλϊν, κεφαλϊν, κιονόκρανων και επιςτυλίων λείπει ακόμα. 
Αυτό μασ δίνει να καταλάβουμε ότι όχι μόνο τα κεμζλια τισ Θείασ Τζχνθσ είναι ιδθ 
τοποκετθμζνα αλλά επίςθσ ότι ζχουν αυξθκεί ςθμαντικά ςε φψοσ. 
 Ραρ’ όλα αυτά το αλθκινό μζτρο και το κατάλλθλο φψοσ αναηθτοφνται ακόμα. 
Εξ αυτϊν, πρζπει να ςυνάγετε τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ. 
Σε οποιαδιποτε τζχνθ ἢ εργαςία ςάσ οδθγεί θ κλίςθ ςασ, εάν κζλετε να γίνετε ζνασ 
Σκϊτοσ Διδάςκαλοσ που εργάηεται επιδζξια, πρζπει να αφιερϊςετε τον εαυτό ςασ 
ςτο να εξοικειωκείτε με τθν Αλθκινι φυςικι Γνϊςθ και τισ αρχζσ και τθν πρακτικι 
τισ χθμείασ. 
Οφτωσ ϊςτε να μπορζςετε να γίνετε περιςςότεροι ειδικοί και επιδζξιοι ςτθν χριςθ 
τοφ αλθκοφσ Γνϊμονα και Διαβιτθ, που επιπροςκζτωσ βλζπετε ςτον Ρίνακα Χαρά-
ξεωσ, ϊςτε να καταλιξετε ςε ζνα ςυμπζραςμα πρακτικισ γνϊςεωσ που κα ςασ 
εξοπλίςει ϊςτε να προχωριςετε ςτισ πιό ανϊτερεσ ζρευνεσ τισ Φιλοςοφίασ . 
Εν τελεί, αδελφζ μου, ζχετε ακόμθ προ τϊν οφκαλμϊν ςασ ζνα κλιβερό ζμβλθμα 
τοφ τραγικοφ τζλουσ τοφ αξιοςζβαςτου Μεγάλου Διδαςκάλου μασ Χιράμ Αβίφ, ιτοι 
: το ςχοινί γφρω από το λαιμό ςασ, το φορζςατε κατά τθν είςοδο ςασ προσ τιμιν και 
για τθν αιωνία μνιμθ τοφ φωτιςμζνου και ευγενοφσ Μεγάλου μασ Διδαςκάλου. 
Σαν ανταμοιβι, ςφντομα κα ςασ περιβάλλω με ζνα πιο λαμπερό και αςτραφτερό 
κόςμθμα. 
Ρρζπει επίςθσ να παρατθριςετε ότι ο τάφοσ τοφ αξιοςζβαςτου Μεγάλου Διδ. μασ 
Χιράμ είναι ςτο πιο ιερό και κακ-αγιαςμζνο μζροσ τοφ ναοφ, ενϊ θ μνιμθ τοφ 
διατθρείται ηωντανι για πάντα ςτα εςϊτατα τισ καρδιάσ κάκε Σκϊτου Διδαςκάλου, 
Ιππότθ τοφ Αγίου Ανδρζα. 
Τζλοσ, πρζπει να ςασ ενθμερϊςω ότι οι Σκϊτοι Διδάςκαλοι, ςυνζπεια τοφ μεγάλου 
ηιλου και τοφ θρωιςμοφ που ζδειξαν κατά τθν διάρκεια τϊν ςταυροφοριϊν, ζγιναν 
ςυνεργάτεσ με τουσ ιππότεσ τοφ Αγίου Ανδρζα και τιμικθκαν με το Εκνικό ζμβλθμα 
τισ Σκωτίασ. 
Και ζγιναν μζλθ τισ πιο αξιότιμθσ και αρχαίασ τάξεωσ τισ ιπποςφνθσ, πιο ευγενοφσ 
απ’ όλεσ τισ άλλεσ εξαιτίασ τοφ φλογεροφ ενκουςιαςμοφ τθσ και περιεβλικθςαν με 
όλα τα κατ’ ζκιμο ςτοιχεία ( διάςθμα ). 
Με αυτζσ τισ τιμθτικζσ διακρίςεισ τισ ιπποςφνθσ, προτίκεμαι τϊρα να ςασ περι-
βάλλω ωσ ανταμοιβι για τθν ανδρεία ςασ, τθν αρετι ςασ, τθν ηζςθ και τθν ςτακερό-
τθτα ςασ. 
Ο πρόςφατα μυθμζνοσ αδελφόσ γονατίηει ςτο ζδαφοσ επάνω ςε ζνα τζλειο τετρά-
γωνο ». 
Ο Μζγασ Διδάςκαλοσ ςφρει το ξίφοσ του επάνω ςτθν πλάτθ του, με μορφι ενόσ 
ςταυροφ (Χ) τοφ Αγίου Ανδρζα και λζει τα ακόλουκα : 
1ον  . Σε χρίηω ιππότθ τισ Ιερισ Τάξεωσ τοφ Μεγάλου Θεοφ ( Γιαχβζ ). 
2ον . Σε χρίηω ιππότθ υπό τον τίτλο τοφ Sir ……… ςτο όνομα τοφ ευγενοφσ Μεγάλου 
Διδαςκάλου μασ Χιράμ Αμπίφ. 
3ον . Σε χρίηω ιππότθ τισ Αξιοςζβαςτθσ και Ευγενοφσ Τάξεωσ τοφ Αγίου Ανδρζα. 
4ον . Σε χρίηω ιππότθ ςτο όνομα τισ Μεγάλθσ Σεβάςμιασ Ρρεςβυγενοφσ Σκωτικισ 
Στοάσ, και ςτο όνομα ολόκλθρθσ τισ Τάξεωσ τισ Ιπποςφνθσ, επάνω ςε όλθν τθν 
επιφάνεια τϊν δφο θμιςφαιρίων. 



Ελληνικό Τυπικό : { κατά τθν διάρκεια τισ τελετισ αναγόρευςθσ, δφο γυμνά ξίφθ 
κρατιοφνται ςτθν πλάτθ τοφ μυοφμενου υπό μορφι ςταυροφ (Χ) τοφ Αγίου Ανδρζα. 
Σε κάκε τίτλο Ιπποςφνθσ που παρζχεται ςε αυτόν, ο Μεγ. Διδ. τον χτυπά με το ξίφοσ 
του ςτο μζτωπό του, δυο φορζσ, υπό τθν μορφι τοφ ςταυροφ (Χ) τοφ Αγίου Ανδρζα, 
και όλοι οι αδελφοί ίςτανται γφρω από αυτόν με τα ξίφθ τουσ ζξω από τισ κικεσ }. 
Ο Μζγασ Διδάςκαλοσ τον αναςθκϊνει, τον φιλά τζςςερισ φορζσ, τον επενδφει με τα 
διάςθμα τισ τάξεωσ και το κόςμθμα και τοφ λζει : Σε περιβάλλω, αγαπθτζ μου 
αδελφζ, με τα διάςθμα τισ Ελπίδασ και τισ Τελειότθτασ.  
Κατόπιν ακολουκεί θ Κακιζρωςθ. 
Ο Μζγασ Διδάςκαλοσ βάηει και τα χζρια του ςτο κεφάλι τοφ νζου Ιππότθ και λζει : 
♦  Ο Κφριοσ να ςε ευλογεί και να ςε προφυλάςςει 
♦  Ο Κφριοσ να κάνει το πρόςωπο του να λάμψει επάνω ςου και να είναι ελειμων. 
♦ Ο Κφριοσ να δϊςει τθν υποςτιριξθ του ςε εςζνα και να ςου δίνει τθν ειρινθ. 
Αμιν. 
Ελληνικό Τυπικό : { αυτι θ ζκφραςθ καλισ επικυμίασ ( ευλογία ) πρζπει να γίνει ςε 
ζναν κατανυκτικό τόνο φωνισ, τζτοιον που χρθςιμοποιείται ςτισ ςυναγωγζσ και ςτισ 
γιορτζσ από τουσ Ιερείσ ἢ από τουσ ιερείσ απογόνουσ τοφ Ααρϊν }. 
Ελληνικό Τυπικό : { οι απόγονοι τοφ Ααρϊν είναι αυτοί που γνωρίηουν τθν χριςθ 
τισ ράβδου … 18οσ βακμόσ }. 

Ιόλαος 
 

------------------------------------------------------- 

[1] 
Aν προςζξουμε το τυπικό τθσ μφθςθσ, ςτο μζςον τθσ Αικοφςθσ υπάρχει Ερυκρόσ    

     Βωμόσ επί του οποίου είναι τοποκετθμζνα: 
1) Το Ιερό Ευαγγζλιο, 
2) Τα Συντάγματα του 1762 και 1786, 
3) ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
4) Ξίφοσ γυμνό, 
5) Χρυςοφσ Σταυρόσ του Αγίου Ανδρζα ( Χ ). 
Ο Χρυςοφσ Σταυρόσ του Αγίου Ανδρζα φζρει Εννζα (9) Φϊτα * ζνα (1) εισ το μζςον, 
4 επί των δφο (2) ανωτζρων βραχιόνων και 4 επί των δφο (2) κατωτζρων βραχιόνων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα εννζα αυτά φϊτα ςυμβολίηουν : 
1) Τθν Ταπεινοφροςφνθ, 
2) Τθν Υπομονι, 
3) Τθν Αυταπάρνθςθ, 
4) Τθν Αγάπθν προσ τον πλθςίον, 
5) Τθν Τιμιότθτα, 
6) Τθν Ανοχι 
7) Τθν Αρετι 
8) Το Δίκαιο και 
9) Τθν Αλικεια. 
 
1) Η Ταπεινοφροςφνη : Είναι το δζοσ μπροςτά ςτο τζλειο και προχποκζτει τθν 
αυτογνωςία.  
Ο μείηων υμϊν ζςται υμϊν διάκονοσ. 
Πςτισ δε υψϊςει εαυτόν ταπεινωκιςεται, και όςτισ ταπεινϊςει εαυτόν υψωκι-
ςεται” * Ματκ. κγ’ 10-12] 
2) Η Υπομονή : Ο Χρόνοσ, θ υπομονι και θ επιμονι μασ κακιςτοφν ικανοφσ να επι-
τυγχάνωμεν τα πάντα και να δυνθκϊμεν, ίςωσ τελικϊσ, να εφρωμεν τθν Λζξιν του 
Διδαςκάλου. 
3) Η Αυταπάρνηςη : Το να απαρνιζται κανείσ τον εαυτόν του προσ χάριν των άλλων, 
θ αυτοκυςία ςτθν πιςτι εκτζλεςθ του κακικοντοσ και θ προςφορά του εαυτοφ μασ 
ςτθν επικράτθςθ του θκικοφ νόμου. 
4) Η Αγάπη προσ τον πληςίον : Η πρϊτθ και μεγάλθ εντολι είναι βεβαίωσ θ αγάπθ 
προσ τον Θεόν. Αλλά και θ δευτζρα, που είναι όμοια με τθν πρϊτθ, είναι θ αγάπθ 
προσ τον πλθςίον, προσ τον ςυνάνκρωπο μασ. «Αγαπιςεισ και τον πλθςίον ςου ωσ 
ςε' αυτόν», λζγει ο Κφριοσ. 
5) Η Τιμιότησ : Η ςυναίςκθςθ τθσ ατομικισ αξιοπρζπειασ και θ τιρθςθ τϊν κανόνων 
τισ θκικισ ''Η τιμιότθσ τοφ ανκρϊπου είναι το ανϊτερο Τίμιο ξφλο, δζχεται και τθ 
κεία βοικεια, ο τίμιοσ άνκρωποσ''. 
6) Η Ανοχή : θ ανεκτικότθτα, θ επιείκεια, θ μακροκυμία. Η ανοχι διεκθρφχκθ κατά 
το τζλοσ του Μεςαίωνα ωσ αντίδραςθ κατά του φανατιςμοφ και του άςπλαχνου και 
άκαμπτου απολυτιςμοφ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ. 
7) Η Αρετή : Η θκικι ικανότθσ και επιδεξιότθσ, θ δια τθσ μορφϊςεωσ δθλαδι ι δια 
τθσ αυτεπιγνϊςεωσ αποκτωμζνθ ικανότθσ του ανκρϊπου να επιδιϊκει το αγακόν 
και να πραγματοποιεί τθν πρόκεςίν του ταφτθν διά εξωτερικισ δράςεωσ. 
8) Το Δίκαιον : Οι πράξεισ που ςυμβαδίηουν με τισ επιταγζσ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ 
ορκότθτοσ και τθσ λογικισ.  
Είναι το ςφνολο τϊν υποχρεωτικϊν κανόνων οι οποίοι ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ 
των μελϊν μιάσ κοινωνίασ. 
9) Η Αλήθεια : Αλικεια είναι θ απόδοςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ ι των πραγ-
ματικϊν ςχζςεων τϊν αντικειμζνων. Είναι θ ςυμφωνία τθσ ςκζψθσ προσ τθν αντι-
κειμενικι πραγματικότθτα. 
 
 
 


