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Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΜΑΩΝΙΜΟΤ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΕΚΣΟΝΙΜΟ ΘΡΗΚΕΙΑ ;;; 
Η ΕΠΙΗΜΗ ΑΠΟΨΗ ΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ 
 

Αι γνωμοδοτιςεισ τισ Θεολογικισ χολισ ’Ακθνϊν. 
Θ κεολογικι Χχολι Ακθνϊν κατζλθξεν εισ αποωάςεισ ζπί Χυνοδικοφ ζγγράωου άπό 
4-11-1932, διά τοφ όποίου ι Λ. Χφνοδοσ γνωςτοποιοφςα προσ αφτιν ότι « άω’ 
ικανοφ άςχολεϊται περί τό ηιτθμα τοφ Παςςωνιςμοφ καταρτίςαςα καί ςχετικιν ζπι-
τροπιν ζξ αρχιερζων », ζξζωραςε τιν ζπικυμίαν αυτισ «να ζχθ καί τιν ζπιςτθμονι-
κιν γνϊμθν τισ κεολογικισ Χχολισ όπωσ κακορίςθ τιν ςτάςιν τισ Εκκλθςίασ ζναντι 
τισ όργανϊςεωσ ταφτθσ ». Πι ζπιτευχκείςθσ όμωσ ςυμωωνίασ κατά τιν μελζτθν 
τοφ ηθτιματοσ ζν τι κεολογικι Χχολι υπεβλικθςαν δφο Εκκζςεισ, τοφ διαωωνιςαν-
τοσ προσ τάσ ζπόψεισ τϊν λοιπϊν ςυναδζλωων αφτοφ κακθγθτοφ κ. Υαναγϊτθ 
Ππρατςιϊτου φποβαλόντοσ ίδιαν γνωμάτευςιν. 
Ψά κείμενα τϊν γνωματεφςεων τοφτων ζχουςιν ϊσ ζπεται : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



α) Γνωμάτευςιστισ πλειοψθφίασ τισ κεολογικισ χολισ. 
«Υρόσ τιν Μεράν Χφνοδον τισ Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ. 
Ι κεολογικι Χχολι τοφ Υανεπιςτθμίου ’Ακθνϊν, ζχουςα ψπ’ όψει τό φπ’ άρικμ. 
2530/1593 ζγγραωον τισ Μεράσ Χυνόδου τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ, δι’ οφ παρα-
καλεΐται αυτι όπωσ άνακοινϊςθ τιν « ζπιςτθμονικιν» γνϊμθν τθσ περί τοφ Πας-
ςωνιςμοφ καί ιδίωσ περί τοφ κατά πόςον αί άρχαί αυτοφ άντίκεινται εισ τιν διδα-
ςκαλίαν τισ ’Σρκοδόξου ’Εκκλθςίασ καί τοφτο όπωσ κακοριςκι ι ςτάςισ τισ ’Εκκλθ-
ςίασ ζναντι τισ Τργανϊςεωσ ταφτθσ, κατζλθξεν εισ τά ζξισ πορίςματα, άτινα εφςε-
βάςτωσ κακυποβάλλει τι 'Λερά Χυνόδω : » 
«1. Δζον ςαωϊσ νά διακρίνθται τό Χκωτικόν μαςωνικόν ςφςτθμα, όπερ ςτθρίηεται 
ζπί ςυντθρθτικϊν άπό πολιτικισ, κρθςκευτικισ καί κοινωνικισ άπόψεωσ αρχϊν, τοφ 
γαλλικοφ μαςςωνικοφ ςυςτιματοσ.  
’Εν τοΐσ ζξισ ό λόγοσ είναι μόνον περί τοφ Χκωτικοφ μαςωνικοφ ςυςτιματοσ, ο 
πρεςβεφει Ελλθνικόσ ζλευκεροτεκτονιςμόσ. ( Χφνταγμα τισ Γαλθνοτάτθσ Πεγάλθσ 
’Ανατολισ τισ 'Ελλάδοσ, άρκρον 3 ). 
«2. Αί άρχαί τοφ 'Ελλθνικοφ Παςςωνιςμοψ διατυποχνται είσ τό «Χφντοτγμα» και τόν 
«Γενικόν Ξανονιςμόν τισ Γαλθνοτάτθσ Πεγάλθσ ’Ανατολισ τισ Ελλάδοσ» ( ςυν-
εξεδόκθςαν ζν Άκιναισ, ζν β' ζκδόςει τό 1930 ) καί είσ τά «Ψυπικά των τεκτονικϊν 
λειτουργιϊν καί τελετϊν» ( Άκιναι 1924 ) καί ςυμωϊνωσ πρόσ τά ζπίςθμα ταφτα 
κείμενα, δφναται όπωςδιποτε νά μορωωκι «επιςτθμονικι» γνϊμθ περί τοφ Παςω-
νιςμοψ παρ’ ιμΐν, ζωόςον φπό τό ωερόμενον ϊσ «μυςτικόν» τοφ Παςςωνιςμοψ 
οφδζν υποκρφπτεται κατά τάσ διαβεβαιϊςεισ ζπιωανϊν καί Αξιόπιςτων Παςϊνων». 
«’Άτοπον δζ είναι νά ζξάγωνται κετικά ςυμπεράςματα περί τοφ Παςωνιςμοψ ζκ 
ςυγγραμμάτων άτόμων, ωιλικϊσ ι ζχκρικϊσ πρόσ αφτόν διακειμζνων, κακόςον ι 
αυκεντικι διδαςκαλία μόνον ζξ ζπιςιμων κειμζνων δφναται νά ζξαχκι καί ουχί ζκ 
μονομερϊν καί φποκειμενικϊν αντιλιψεων άτόμων». 
«Γνωρίηομεν δζ ζκ τισ 'Λςτορίασ πόςαι άδικοι κρίςεισ καί διωγμοί ζγζνοντο ζν τϊ 
παρελκόντι κατά κρθςκειϊν, όργανϊςεων καί άτόμων ζξ αωορμισ πεπλανθμζνων 
προκαταλιψεων καί άςτθρίκτων κρίςεων». 
«3. Τ Παςςωνιςμόσ δζν είναι κρθςκευτικι όργάνωςισ, οφδζ ςωματείον ζπιδιϊκον 
κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ. Ψοφτο καταωαίνεται ζκ τϊν ζξισ : 
«α. Ξατά τό άρκρον 1 του ίςχφοντοσ Χυντάγματοσ τοφ Παςςωνιςμοφ «ό ζλευκερο-
τεκτονιςμόσ, “Λδρυμα ωιλοςοωικόν, προοδευτικόν καί ωιλανκρωπικόν, ςκοπόν ζχει 
τιν ζρευναν τισ άρετισ καί τιν Αλλθλεγγφθν». 
«β. Διότι ζν αφτϊ απαγορεφεται ρθτϊσ πάςα κρθςκευτικι ςυηιτθςισ ι όμιλία ζπί 
κακαρϊσ δογματικϊν κεμάτων ι περί τισ προςωπικότθτοσ τϊν Λδρυτϊν τϊν διαωό-
ρων κρθςκευμάτων (Γεν. Ξανονιςμόσ, άρκρον 168)». 
«γ. Διότι αποκλείονται τϊν τάξεων αυτοφ γυναίκεσ (41), παιδία, oι μι ζχοντεσ 
άνεπίλθπτον καί άγακιν φπόλθψιν ι καί ζπάρκειαν ζννομον των πόρων του βίου ϊσ 
καί οί αμόρωωτοι καί οί καταδικαςκζντεσ ( Χφνταγμα, άρκρα 11 καί 14 )». 
«δ. Διότι ζλλείπουςιν άπό τοφ Παςςωνιςμοψ οφςιϊδθ χαρακτθριςτικά τισ ζννοιασ 
τισ κρθςκείασ καί δζν κζκτθται οφτοσ ίδιαν δογματικιν διδαςκαλίαν».  
«ε. Διότι, τζλοσ, άπό λογικισ άπόψεωσ κά ιτο παράλογον νά ζκεϊρει τισ ϊσ 
κρθςκευτικιν όργάνωςιν ςωματεΐον, ωσ τά μζλθ, καί αφτά των άνωτάτων βακμϊν, 
μζνουςιν άναποςπάςτωσ ςυνδεδεμζνα πρόσ τιν κρθςκείαν εισ ιν άνικουςιν». 
«4. Τ Παςςωνιςμόσ δζν ζχει άντικρθςκευτικόν χαρακτιρα. Ψουναντίον ρθτϊσ τονί-
ηει τιν πίςτιν εισ κεόν καί εισ τιν άκαναςίαν τισ ψυχισ καί αίωνίαν ηωιν: «τό ςϊμα 



ιμϊν μεταβάλλεται, άλλ’ ι ψυχι διαωεφγει τιν ζξουκζνωςιν» ( Ψυπικά, ς. 72 ), «ό 
κάνατοσ είναι ι μετάβαςισ εισ τιν αίωνίαν ηωιν » ( Ψυπικά, ς. 69 ) καί οφδείσ 
δφναται νά γίνθ δεκτόσ ζν τι Χτοά άν δζν δθλϊςθ άποδοχιν τϊν άρχϊν τοφτων». 
«5. Τ Παςςωνιςμόσ δζν ζχει άντικρθςκευτικόν χαρακτιρα. Ψό ότι ζν αφτϊ δζν 
γίνεται λόγοσ περί ειδικϊν Χριςτιανικϊν δογμάτων είναι αφτονόθτον, ζω’ οςον ζν 
τοίσ κόλποισ αφτοφ δζν περιλαμβάνονται μόνον Χριςτιανοί, άλλά καί άλλόκρθς- κοι. 
Ξαί αί τελεταί δζ τοφ Παςωνιςμοψ, παρ’ όλον τόν ϊσ ζκ τϊν χρονικϊν ςυνκθκϊν, 
υω’ άσ προζκυψαν, μυςτικίηοντα καί ςυμβολικόν χαρακτιρά των, οφδόλωσ δφναν-
ται νά κεωρθκϊςιν ϊσ μυςτιρια, ζν τι ζννοια τοφ Χριςτιανικοφ μυςτθρίου, ζω’ 
όςον οφ μόνον δζν είναι φποχρεωτικαί διά τά μζλθ του, άλλά καί δζν διδάςκεται ότι 
μεταδίδεται δι’ αφτϊν κεία Χάρισ». 
«Τ ζλευκεροτεκτονιςμόσ οφ μόνον οφδόλωσ ςυντελεί, άμζςωσ ι ζμμζςωσ, εισ 
μείωςιν τισ πίςτεωσ του Χριςτιανοφ, άλλά ςζβεται άπολφτωσ τόν Χριςτιανιςμόν, τά 
δζ μζλθ του, καί αυτϊν των άνωτάτων βακμϊν δφνανται νά είναι πιςτότατα μζλθ 
τθσ ’Εκκλθςίασ εισ ιν άνικουςιν. Δυνατόν βεβαίωσ νά υπάρχωςι καί Παςϊνοι 
άδιαωόρωσ ι καί άςυμπακϊσ ι ίςωσ καί ζχκρικϊσ διακείμενοι πρόσ τιν ’Εκκλθςίαν, 
άλλά διά τοφτο δζν ευκφνεται ι Παςωνία, ϊσ δζν ευκφνεται ι ’Εκκλθςία ζάν 
μεταξφ τϊν μελϊν τθσ καταλζγωνται καί μι άκολουκοφντεσ καί ζωαρμόηοντεσ τάσ 
άρχάσ αφτθσ, αν καί μι Παςςϊνοι». 
«6. Ξαί αί ικικαί άρχαί του Παςςωνιςμοψ δζν δφνανται νά κεωρθκϊςιν άντιςτρα-
τευόμεναι πρόσ τάσ τοφ Χριςτιανιςμοφ. Σφ μόνον αφται δζν είναι άνεξάρτθτοι τισ 
ιδζασ τοφ κεοφ, άλλά τοφναντίον παρίςτανται ϊσ ζπιτάγματα τοφ Άνωτάτου "Σντοσ, 
ϊσ ωωνι κεοφ (Υρβλ. Ψυπικά, ς. 31 «ό Ψζκτων οωείλει νά διδάξθ τιν κείαν ικικιν, 
ιτισ ςυνοψίηεται εισ τό « ο ςφ μιςείσ ζτζρω μι ποιιςεισ» καί ς. 35. «Άνοιγιτωςαν 
τά ϊτά ςου όπωσ άκοφςωςι τισ ωωνισ τοφ κεοφ, εντζλλοντοσ άγα-πάτε άλλιλουσ» 
κ. π. ά.)».«κεμελιϊδθσ ικικι άρχι τοφ Παςςωνιςμοφ, ζξ ισ άπορρζουςι πάςαι αί 
λοιπαί, διακθρφςςεται ι ζξισ: «Υράττε είσ τοφσ άλλουσ ο,τι κζλεισ καί οί άλλοι νά 
πράττωςιν εισ ςζ » (Ψυπικά, ς. 74). ‘Θ άρχι αφτι είναι ϊσ γνωςτόν ι ζξαγγελκεΐςα 
φπό τοφ Ξυρίου: «Υάντα οφν όςα άν κζλθτε ίνα ποιϊςιν υμΐν οί άνκρωποι, οφτω καί 
φμεΐσ ποιείτε αφτοΐσ’ οφτοσ γάρ ζςτιν ο νόμοσ καί οι προωιται» ( Πατκ, 7, 12 ). "Στι 
δζ ο κεςμόσ τισ άγάπθσ δζν περιορίηεται ζν τω Παςωνιςμϊ μεταξφ τϊν τισ Χτοάσ, 
άλλ' ζπεκτείνεται ζπί πάντασ, μαρτυρεί οφ μόνον ι διαρριδθν διλωςισ κακ’ ιν 
«κεωροψμεν πάντασ τοφσ άνκρϊπουσ άδιακρίτωσ τάξεωσ καί ωυλισ ίςουσ πρόσ 
ιμάσ άδελωοφσ ιμϊν» ( Ψυπικά ςελ. 32 ), άλλά καί ι ωιλανκρωπία, ιν ζξαςκεΐ ό 
Παςςωνιςμόσ, οφ μόνον πρόσ τά μζλθ του, άλλ’ άνεξαρτιτωσ ωυλισ καί κρθςκείασ. 
Σφτωσ ο Παςςωνιςμόσ οφ μόνον ςυντθρεί ςυςςίτια, νυκτερινάσ ςχολάσ καί όρωα-
νοτροωεία, άνευ οίαςδιποτε προπαγανδιςτικισ ζνεργείασ, άλλά καί ζνεργόν ζπε-
δείξατο ζνδιαωζρον κατά τε τό παρελκόν καί κατά τάσ ι μζρασ ιμων εισ πάςασ τάσ 
ζκνικάσ άνάγκασ καί εισ πάςασ τάσ ςυμωοράσ αΐτινεσ ζπλθξαν τιν Υατρίδα καί τιν 
Ξοινωνίαν». 
«7. Χαρακτθριςτικόν ςτοιχεΐον τισ Παςςωνικισ ικικισ είναι καί ό πόλεμοσ κατά 
τοφ φλιςμοφ ( πρβλ. Ψυπικά, ςελίσ 28: «Άωαιρεκιτω ζνϊπιον τοφ ωωτοβόλου 
άςτζροσ τοφ Ψεκτονιςμοφ ό υλικόσ πζπλοσ, διά τοφ όποιου ό βζβθλοσ κόςμοσ ςζ 
περιβάλλει». Ξαί ς. 31: «Σί Ψζκτονεσ ςυνζρχονται ΐνα ζπικρατιςθ ζπί τισ γισ ι 
βαςιλεία τοφ άγακοφ». Ξαί ς. 34-35: Τ υιοκετοφμενοσ πρζπει νά «καταγίνθται 
διαρκϊσ νά κατανικά τά πάκθ του» καί νά είναι «πάντα πρόκυμοσ νά κυςιάηθ τό 
άτομικόν ςυμωζρον υπζρ τοφ γενικοφ». 



 Ξαί ς. 36: «Ιδοναί ςου ζςτωςαν αί τισ ψυχισ καί τοφ πνεφματοσ». Ξαί ς. 37: 
«Αγάπα τιν ζργαςίαν, ιτισ είναι ωφλαξ τϊν θκϊν» κ.π.ά.)». 
«8. Ξαί ι ζλευκερία τισ ζρεφνθσ, ιν ηθτεί ό Παςςωνιςμόσ, ζχει καί αφτι τά ο ρ ι ά 
τθσ, ζωόςον δζν ανζχεται άκείαν ό ζν τϊ Παςωνιςμϊ μυοφμενοσ όωείλει νά δθλϊ-
ςθ ζγγράωωσ καί ζπί τϊ λόγω τισ τιμισ του ότι πιςτεφει εισ τόν κεόν καί ζπιβάλλει 
τιν τιρθςιν τοφ ικικοφ νόμου». 
«9. Ζν Ζλλάδι δζ τουλάχιςτον ό Παςςωνιςμόσ οφ μόνον δζν φπζκαλψεν, άλλ’ οφδζ 
καί ινζχκθ ζπαναςτατικάσ, άνατρεπτικάσ, άντικρθςκευτικάσ καί άντικοινωνικάσ ι 
καί άπλϊσ φπεραριςτεριηοφςασ τάςεισ, άλλ’ άπεδείχκθ ϊσ όλον ςωματεΐον 
ςυντθρθτικϊν τάςεων καί άρχϊν. "Στι ό Παςςωνιςμόσ δζν ζχει άντικρθςκευτικάσ, 
άντιχριςτιανικάσ καί άντικακεςτωτικάσ άρχάσ δφναται νά ςυναχκι οφ μόνον ζκ τϊν 
ζπιςθμων κειμζνων αφτοφ, άλλά καί ζκ τοφ ότι ζν τοϊσ κόλποισ αφτοφ καταλζγονται 
άνδρεσ ευςεβζςτατοι καί ςυντθρθτικωτάτων άρχϊν, ϊν πολλοί οφ μόνον κατζςχον 
καί κατζχουςιν άνϊτατα άξιϊματα, άλλά καί προςζωερον καί προςωζρουςι πολυτι-
μοτάτασ φπθρεςίασ πρόσ τιν ’Εκκλθςίαν, ιν τινεσ καί πιςτότατα φπθρετοφςιν». «Ζω’ 
όςον λοιπόν ο ζλευκεροτεκτονιςμόσ, ϊσ τουλάχιςτον διεμορωϊκθ παρ’ ιμΐν καί ϊσ 
διαπιςτοφται ζκ τϊν ζπιςθμων κειμζνων του καί ζκ τϊν κετικϊν δεδομζνων, άτινα 
ζχομεν πρό θμϊν, δζν άναμιγνφεται είσ δογματικά ηθτιματα καί δεν ιλκεν εισ 
άντίκεςιν ι ςφγκρουςιν πρόσ τιν χριςτιανικιν διδαςκαλίαν δογματικιν καί ικικιν, 
οφδ’ ζκιρυξεν άνατρεπτικάσ κεωρίασ, νομίηομεν ότι οφδείσ λόγοσ υπάρχει ΐνα ι 
’Εκκλθςία άναλάβθ άγϊνα κατ’ αφτοφ, καί ωρονοχμεν άδιςτάκτωσ ότι τοιοψτοσ 
αγϊν οψ μόνον δεν ζπιβάλλεται, άλλ’ άντενδείκνυται καί δι εισ ζποχιν κακ’ ιν 
άγϊνεσ φψίςτθσ ςπουδαιότθτοσ ζναντίον δεδθλωμζνων ζχκρϊν τοφ κοινωνικοφ καί 
κρθςκευτικοφ κακεςτϊτοσ δζον νά προκαλζςωςιν άμζριςτον τιν προςοχιν τθσ». 
«”Αν δζ ζτερόδοξοί τινεσ ’Εκκλθςίασ όρμϊμεναι ζξ άγαν ςτενϊν αντιλιψεων, 
αντικειμζνων πρόσ τό γνιςιον Χριςτιανικόν πνεφμα, ιλκον εισ ριξιν πρόσ τόν Πας-
ςωνιςμόν καί ζκιρυξαν τόν πόλεμον κατ’ αυτοφ, τοφτο είναι εφεξιγθτον, διότι 
οφτοσ προιςπιςε τιν ζλευκερίαν τισ ζρεφνθσ καί ζπολζμθςε ςωοδρϊσ καταπιεςτι-
κάσ τισ ζλευκερίασ τάςεισ, ϊσ καί άναμίξεισ τισ ’Εκκλθςίασ καί τϊν ’Εκκλθςιαςτικϊν 
άρχόντων εισ ζργα ξζνα τισ αποςτολισ αυτισ καί αφτϊν καί μάλιςτα τάσ κοςμο-
κρατορικάσ τάςεισ τϊν παπϊν». «Οόγω τισ μαςωνικισ άρχισ τισ ζλευκερίασ τισ 
ζρεφνθσ καί τισ ςκζψεωσ κατεδιϊχκθ ςωοδρϊσ ό Παςςωνιςμόσ καί φπό αφταρχι-
κϊν πολιτειακϊν ςυςτθμάτων τϊν μάλλον άντικζτων τάςεων, ιτοι τόςον τοφ ςοβι-
ετιςμοφ, όςον καί τοφ ωαςιςμοφ». «Ι ’Σρκόδοξοσ ’Εκκλθςία, εφτυχϊσ, ουδζποτε 
διατρανϊςαςα τοιαφτασ τάςεισ, οφδζνα ζχει λόγον νά ζλκθ εισ ςφγκρουςιν πρόσ τόν 
Παςςωνιςμόν, ζω’ όςον μάλιςτα τά πλεΐςτα τοφλάχιςτον τϊν μελϊν του είναι ζν 
άδιαρρικτω ςυνδζςμω πρόσ τιν μθτζρα ’Εκκλθςίαν, ισ κζλουςι νά είναι πιςτά 
τζκνα. Ι Εκκλθςία, ιτισ ζχει ϊσ άποςτολιν τθσ νά καλι πρόσ ζαυτιν τοφσ ζξω αυτισ 
εφριςκομζνουσ, δζν κά ιτο όρκόν καί ςκόπιμον νά άπωκι τϊν κόλπων τθσ τοφσ 
κζλοντασ νά είναι μζλθ τθσ καί κεωροχντασ αφτιν ϊσ κεοςφςτατον ίδρυμα, άνεξαρ-
τιτωσ τοφ ότι πάσ χριςτιανόσ μάλιςτα δζ ό κλθρικόσ ζχει εφρφτατον ςτάδιον πρό 
αυτοφ ζπιτελζςεωσ κρθςκευτικιϊν, ικικϊν καί κοινωνικϊν κακθκόντων ζντόσ τοφ 
ζκκλθςιαςτικοφ πεδίου, ϊςτε νά μι παρίςταται άνάγκθ, πρόσ ζπιτζλεςιν αφτϊν, νά 
κζτθ ζαυτόν είσ φπθρεςίαν άλλων όργανιςμϊν, τοςοφτω μάλλον κακόςον τάσ 
ικικάσ καί κοινωνικάσ άρχάσ του Παςςωνιςμοφ διεκιρυξε πολφ πρό αφτοφ καί εν 
τθ ζννοια τοφ άπολφτου ό Χρςτιανιςμόσ».  



«Φρονοφμεν ζπίςθσ ότι ι Εκκλθςία δζον νά απαγόρεφςθ τάσ ζν τοίσ ιδίοισ αυτισ 
κακιδρφμαςι μαςωνικάσ ζκδθλϊςεισ, καί δι οφ μόνον ζν τοΐσ ναοϊσ, άλλα καί ζν τοΐσ 
νεκροταωείοισ πρό του πζρατοσ τισ ζκκλθςιαςτικισ κθδείασ καί πρό τισ άποχωρι-
ςεωσ των ζκκλθςιαςτικϊν λειτουργϊν άωοφ μάλιςτα καί αυτόσ ό Γενικόσ Ξανονις-
μόσ του Ψεκτονιςμοφ ζν άρκρω 220 κακορίηει ότι «μετά τόν ζνταωιαςμόν καί τιν 
άναχϊρθςιν πάντων των ςυνοδευόντων τιν ζκωοράν δφνανται τά μζλθ τισ Χτοάσ, 
μετά προθγουμζνθν άδειαν τισ Πεγάλθσ ’Ανατολισ, νά ςχθματίςωςι πζριξ του τά-
ωου τιν ζνωτικιν άλυςον καί νά άνακοινϊςωςι τό ζξαμθνιαΐον ςφνκθμα». «Ι κεο-
λογικι Χχολι τοφ Υανεπιςτθμίου καταλιξαςα είσ τά πορίςματα ταχτα κεωρεί 
κακικον τθσ νά διατφπωςθ αφτά πρόσ τιν Μεράν Χφνοδον. Εωόςον όμωσ ι Λερά 
Χφνοδοσ, ζπί τθ βάςει ςτοιχείων, άτινα ιμεΐσ δζν ζχομεν φπ’ όψει, ικελε πειςκι καί 
άποωανκι ότι ό Παςςωνιςμόσ είναι όργανιςμόσ άντιχριςτιανικόσ, τότε άναντιρρι-
τωσ, ςυνεπισ πρόσ ζαυτιν, δζν δφναται νά κεωρι τά μζλθ τισ Παςςωνίασ άμα ϊσ 
Χριςτιανοφσ, καί ζν τοιαφτθ περιπτϊςει όωείλει νά άποκθρφξθ αφτά ζκ των κόλπων 
τθσ, ότε οψ μόνον δζν είναι δυνατόν νά ζχθ Παςόνουσ ζν τι φπθρεςία τθσ λειτου-
ργοφσ, ςυνεργάτασ, φπαλλιλουσ, ζπι-τρόπουσ ναϊν κλπ., άλλά δζον νά άρνθκι είσ 
αφτοφσ οψ μόνον είσ τοφσ άπλοχσ ίδιϊτασ, άλλά καί είσ αφτοφσ, τοφσ ζν άρχαΐσ καί 
ζξουςίαισ, τό δικαίωμα τισ ςυμμετοχισ αφτϊν είσ τά κεΐα μυςτιρια καί τάσ ίεράσ 
τελετάσ αφτθσ». 

Ψιν ζκκζςιν φπογράωουςιν εξ κακθγθταί, ιτοι : Άμίλκασ Άλιβιηάτοσ, Γρθγόριοσ 
Υαπαμιχαιλ, Ξωνςταντίνοσ Δυοβουνιϊτθσ, Δθμιτριοσ Ππαλάνοσ, Γεϊργιοσ 

Χωτθρίου καί Βαςίλειοσ Χτεωανίδθσ, ζξ ϊν οφδείσ ζπιηι. 
 

Επακολουκεί ι ζκκεςισ τοφ μειοψθωιςαντοσ κακθγθτοφ καί άκαδθμαΐκοχ κ. Υανα-
γιϊτθ Ππρατςιϊτου ζχουςα ϊσ ζπεται : 



β) Γνωμάτευςι του μειοψθφιςαντοσ κακθγθτοφ Παναγιϊτου Μπρατςιϊτου (42) 
 

ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΠΥΦΑΨΧΛΩΨΘΧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υρόσ τθν τιν Λ. Χφνοδον τισ Εκκλθςίασ τισ 'Ελλάδοσ. 
«Ψό πρό μθνϊν άποςταλζν ιμίν φπό τισ Δ. Λ. Χυνόδου τισ ’Εκκλθςίασ τισ 'Ελλάδοσ 
Εγγραωον, διϋ οφ ηθτείται ι περί τοφ χαρακτιροσ τισ Παςςωνίασ ζν τι ςχζςει αφτισ 
πρόσ τιν ’Σρκόδοξον ’Εκκλθςίαν γνϊμθ τισ ζγκφρωσ τιν Επιςτιμθν τισ Εκκλθςίασ 
ταφτθσ ζκπροςωποφςθσ κεολογικισ Χχολισ κζτει Ενϊπιον ιμϊν ηιτθμα μεγίςτθσ 
καί πολλαπλισ ςπουδαιότθτοσ, όπερ πρζπει ζν πάςθ ζμβρικεία καί ψυχραιμία νά 
διονυχιςκι υπό τισ Χχολισ, άλλά καί τά πορίςματα τισ ζρεφνθσ ταφτθσ νά ζκτεκϊςι 
μετά τισ προςθκοφςθσ εισ τοιοψτον Επιςτθμονικόν ςωματείον παρρθςίασ τε καί 
ςαωθνείασ, άνευ ωόβου καί άνευ πάκουσ. Ζπί τϊ ςκοπϊ δζ τισ εφρζςεωσ τισ άλθ-
κείασ ζκρινα ϊσ κακικόν μου, νά διατυπϊςω ϊδε καί ζγγράωωσ τιν καί προωορι-
κϊσ μετ’ ζμπεριςτατωμζνθν ζξζταςιν τοφ ηθτιματοσ ζν προγενεςτζρα ςυνεδρία τισ 
Χχολισ διατυπωκεΐςαν γνϊμθν μου. 
1. Υρό παντόσ άλλου καί δι πριν ι είςζλκω εισ τιν ζξζταςιν τθσ οφςίασ τισ Πας-
ςωνίασ, όωείλω νά απαντιςω είσ τιν φπό τινϊν ςυναδζλωων προωορικϊσ φπο-
ςτθριχκεΐςαν ζνςταςιν κατά του δυνατοφ τισ ζπιςτθμονικισ ζξετάςεωσ ηθτιματοσ 
καλυπτομζνου υπό τοφ πζπλου τοφ μυςτθρίου. Ζπί τοφ ηθτιματοσ τοφτου ι άκρά-
δαντοσ ζπιςτθμονικι μου πεποίκθςισ είναι ι ζξισ. "Στι ι Παςςωνία ωζρει μυςτθ-
ριϊδθ χαρακτιρα, όςτισ άποτελεΐ ουςιϊδεσ γνϊριςμα αυτισ, φπ’ οφδενόσ δφναται 
βαςίμωσ νά διαμωιςβθτθκι. Σίαδιποτε δζ ζξϊδικοσ περί τοφ ζναντίου διαβε-
βαίωςισ είναι άναξία προςοχισ, ζω’ όςον άντίκειται είσ αφτά τά επίςθμα κείμενα 
τισ Παςςωνίασ. Σφτω ζν τι νεωτάτθ ζκδόςει τοφ Χυντάγματοσ τισ Πεγάλθσ 
Ανατολισ τισ Ελλάδοσ ( 1930 ) λζγεται ρθτϊσ' «Υαν ό,τι λζγεται ι πράττεται ζν ταΐσ 
ςτοαΐσ τθρείται απολφτωσ μυςτικόν καί άπαραβίαςτον» (άρκρ. 4 πρβ, καί άρκρ. 14 
καί 15). Ζν δζ τϊ 14ω άρκρω είναι άξια προςοχισ ι διλωςισ, ότι οί ζλευκερο-
τζκτονεσ καί μετά τιν αποπομπιν αφτϊν ζκ τοφ τάγματοσ «διατθροχςι πάντοτε τόν 
τεκτονικόν χαρακτιρα άνεξίτθλον καί μετ’ αφτοφ τιν φποχρζωςιν τισ μυςτικότθτοσ 
καί φπζχουςιν εφκφνασ διά τάσ ζπιβλαβεΐσ είσ τό Ψάγμα πράξεισ». Υϊσ άλλωσ τε κά 
ιδφνατό τισ νά φποςτθρίξθ, ότι μυςτικά δζν ψπάρχουςιν ζν τι Παςςωνία, ζω’ όςον 
ζνταψκα γίνεται λόγοσ πρόσ τοΐσ άλλοισ καί περί μυιςεωσ είσ διαωόρουσ τεκτονι-
κοφσ βακμοφσ καί περί βακμιαίασ άποκαλφψεωσ τϊν τεκτονικϊν αλθκειϊν καί ζω’ 
όςον διά αφτό τοφτο χαρακτθρίηεται ι Παςςωνία ϊσ «μυςταγωγικόν ςφςτθμα»; 
(43). Υαρά πάντα δ’ όμωσ ταψτα φπάρχουςι τοςαψτα δεδομζνα ζω’ ϊν δφναται νά 
ςτθριχκι ςαωισ καί άπερίωραςτοσ ζπιςτθμονικι γνϊμθ, όςα δζν φπάρχουςι διά 
τοφσ τϊν παλαιϊν μφςτθριακϊν κρθςκειϊν ζρευνθτάσ, άνδρασ οΐοι ό Cumont, ό 



Reitzestein, Loisy κ. ά. τϊν ςχετικϊν ςυγγραμμάτων τϊν όποίων οφδείσ διενοικθ νά 
άμωιςβθτιςθ τιν ζπιςτθμονικότθτα.  
Ψά δεδομζνα δζ ταφτα, ζω’ ϊν ζςτθρίχκθ άμζςωσ καί ι ίδικι μου ζρευνα είναι :  
α') τό Χφνταγμα τισ Γαλθνοτάτθσ Πεγάλθσ ’Ανατολισ (1898 καί νεϊτερθ ζκδοςισ 
1930), β') τα τυπικά των ςυμβολικϊν βακμϊν (1924)  
γ') τά τυπικά τϊν τεκτονικϊν λειτουργιϊν καί τελετϊν (1891),  
δ') ι Πεγ. ’Ανατολι τισ 'Ελλάδοσ. Γενικοί κανονιςμοί (ζν Άκιναισ 1895) καί  
ε') τά ειδικά ςυγγράμματα ζπιωανϊν μαςςϊνων, άλλοδαπϊν τε καί ιμετζρων, καί 
ειδικά μαςςωνικά περιοδικά, πρό παντόσ δζ ό «Υυκαγόρασ-Γνϊμων», όςτισ ζν τι 
προμετωπίδι αφτοφ αυτοτιτλοωορεΐται ϊσ «ζπίςθμον όργανον του Yπάτου ςυμβου-
λίου τοφ 33° καί τισ Πεγάλθσ ’Ανατολισ τισ Ελλάδοσ». 
2. «Επίςθσ, πριν ι είςζλκω είσ τιν ζξζταςιν τισ ουςίασ τισ Παςςωνίασ, είναι άνάγ-
κθ νά διευκρινιςω τιν ζκάςτοτε προβαλλομζνθν διαωοράν μεταξφ τοφ ζν Ζλλάδι 
ζπικρατοφντοσ ςκωτικοψ καί τοφ γαλλικοφ λεγομζνου δόγματοσ. Υζποικα λοιπόν, 
ότι δζν πρόκειται περί οφςιϊδουσ μεταξφ άμωοτζρων τϊν δογμάτων τοφτων διαωο-
ράσ. Ι κεμελιϊδθσ τεκτονικι άρχι, «τό φψιςτον δόγμα», ζξ οψ αψτθ χαρακτθρίηεται 
ϊσ «ζλεφκεροσ τεκτονιςμόσ», οί δζ κιαςϊται αφτισ ϊσ «ζλεφκεροι τζκτονεσ» είναι 
ι άρχι «τισ ζλευκερίασ τισ ςκζψεωσ » (44). Ι δζ άκεΐα τοφ γαλλικοψ δόγματοσ 
οψδζν άλλο είναι ι άκρα ζκωανςισ τισ κεμελιωδεςτάτθσ ταφτθσ μαςςωνικισ αρχισ. 
Υάντωσ ι μεταξφ τϊν δυο τοφτων δογμάτων, τοφ ςκωτικοψ καί τοφ γαλλικοφ 
διάωορά είναι μικροτζρα τισ παρατθρουμζνθσ μεταξφ τϊν ζπιμζρουσ χριςτιανικϊν 
δογμάτων καί τά τείχθ τά χωρίηοντα τιν ςκωτικιν άπό τισ γαλλικισ Παςςωνίασ 
πολφ χαμθλότερα τϊν χωριηόντων τάσ τρεισ μεγάλασ χριςτιανικόσ ’Εκκλθςίασ, μετα-
ξφ τϊν όποίων δζν φπάρχει μυςτθριακι ζπικοινωνία, οΐα φπάρχει μεταξφ τϊν δια-
ωόρων μαςςωνικϊν δογμάτων. Ψοφτο δζ τεκμθριοψται καί ζκ τοφ ότι τό ζν Άκιναισ 
φπατον Χυμβοφλιον τισ Πεγάλθσ ’Ανατολισ ςκοπόν προτίκεται τιν ζξυπθρζτθςιν 
τισ ζπικοινωνίασ μεταξφ τϊν διαωόρων τεκτονικϊν δογμάτων, ϊν τοφσ όπαδοφσ 
κεωρεί πάντασ ϊσ «άδελωοφσ». Υρβλ. άρκρον 10 τοφ Χυντάγματοσ τισ Πεγάλθσ 
’Ανατολισ τισ Ελλάδοσ ζκδ. 1898 καί 9 άρκρον τοφ νεωτάτου Χυντάγματοσ, ζνκα 
άναγινϊςκομεν τά ζξθσ" - 
«Ι Πεγάλθ Ανατολι τισ Ελλάδοσ αναγνωρίηει καί παραδζχεται τάσ διεκνείσ τεκτο-
νικάσ ςυμβάςεισ ζν ταΐσ ςχζςεςιν αυτισ πρόσ τάσ άπανταχοχ τοφ κόςμου τεκτονικάσ 
άρχάσ καί άναγνωρίηει πάντασ τοφσ ζλευκεροτζκτονασ... οίουδιποτε δόγματοσ, 
τοφσ φπαγομζνουσ είσ τά μεγάλα κζντρα τισ οικουμζνθσ τά προςθκόντωσ όπ’ αυτισ 
άνεγνωριςμζνα». Υρο παντόσ δ’ όμωσ ςυνάγεται ι ζλλειψισ ουςιϊδουσ μεταξφ των 
τεκτονικϊν τοφτων δογμάτων διαωοράσ ζκ τισ ζςχάτωσ ςυγκροτθκείςθσ Διεκνοφσ 
Ψεκτονικισ Ζνϊςεωσ ( Association Masonique Internationale ), είσ ιν ςυμμετζχουςιν 
αδιακρίτωσ ςτοαί τοφ τε γαλλικοφ καί τοφ ςκωτικοψ δόγματοσ (ζν αίσ καί ι Πεγάλθ 
’Ανατολι τισ Ελλάδοσ ϊσ «πρωκιδρφτρια τεκτονικι δφναμισ» μετζχουςα καί τισ 
διοικιςεωσ αφτισ ζν τω ζκτελεςτικϊ ςυμβουλίω) καί ιτισ "Ενωςισ κατζλθξεν είσ 
ςυμωωνίαν, ότι « ι Α. Π. Λ. δζν άπαιτεΐ παρά πάντων των όπαδϊν αφτισ τιν είσ τά 
καταςτατικά αυτϊν ζγγραωιν τοφ τφπου τοφ Πεγάλου Άρχιτζκτονοσ τοφ Χφμπαντοσ 
(45). Άρα είναι προωανισ καί Αναμωιςβιτθτοσ ζντεχκεν θ Λςοπζδωςισ τϊν τεκτο-
νικϊν δογμάτων». 
3. «"Σςον δ’ αωορά ζπειτα είσ τιν ο φ ς ί α ν τισ Παςςωνίασ τοφ ςκωτικοψ 
δόγματοσ, ι ζκ τισ μελζτθσ τϊν πραγμάτων μορωωκεΐςα γνϊμθ μου είναι, ότι αυτι 
δζν τυγχάνει οϊκοκεν κοινόσ κοινωνικόσ ι Ανκρωπιςτικόσ ςφλλογοσ, Αλλ’ είναι 



ζταιρία ωζρουςα κρθςκευτικόν χαρακτιρα, αυτό τοφτο κρθςκεία ι λατρεία καί δι 
κρθςκεία ι λατρεία μφςτθριακι ( Mysterienkult ), υπομιμνιςκουςα τάσ παλαιάσ 
ζκνικάσ μυςτθριακάσ κρθςκείασ ι λατρείασ, άω’ ϊν κατάγεται καί ϊν ςυνζχειαν καί 
αναβίωςιν αποτελεί, ϊσ ςυνάγεται αςωαλϊσ ζκ τε τϊν ζκδεδομζνων τυπικϊν αυτισ 
καί ζκ τϊν όμολογιϊν πολλϊν ζπιςιμων ζκπροςϊπων αφτισ. Άκριβζςτερον δ’ είπ-
εΐν κα ζπρεπε νά χαρακτθριςκι ι Παςςωνία ϊσ μυςτικόσ τισ κρθςκευτικόσ «κία-
ςοσ», φπομιμνιςκων τοφσ ζν ςτενωτάτθ ςχζςει πρόσ τάσ μφςτθριακάσ κρθςκείασ 
διατελουντασ παλαιοφσ μυςτθριακοφσ «κιάςουσ» (46). Υρόσ πιςτοποίθςιν τθσ ςτε-
νισ ςυγγζνειασ τισ Παςςωνίασ πρόσ τάσ παλαιάσ μυςτθριακάσ κρθςκείασ άρχόμε-
κα άπό των όμολογιϊν ζπιωανϊν τεκτόνων, ϊνα καταλιξωμεν είσ αυτά τα ζπίςθμα 
τεκτονικά κείμενα. ‘Μνα παραλίπωμεν τα εςχάτωσ μεταωραςκζντα είσ τιν ζλλθνικιν 
ζργα του Leadbeater «τά άρχαΐα μυςτιρια καί ό τεκτονιςμόσ» καί « ι Κεκρυμμζνθ 
ηωι ζν τω Σεκτονιςμϊ »► κατά μετάωραςιν Υ. A. Α. ζπιμελεία Ρ. Ξαρβοφνθ, 
Άκιναι 1927 καί 1929 δι’ ϊν άποδεικνφεται τρανϊσ ι πρόσ τά άρχαΐα μυςτιρια 
ςτενι ςχζςισ τοφ τεκτονιςμοί), παραπζμπομεν είσ τάσ γνϊμασ ζγκριτων Ελλινων 
τεκτόνων, οίοι οί κ. κ. Π. Πιχαθλίδθσ, ςεβάςμιοσ τισ ςτοάσ «’Iωνίασ» (47), Γ. Χϊκοσ 
ςεβάςμιοσ τισ ςτοάσ «Άδελωοποιιςεωσ» (48), I. Βαςιλισ πρόεδροσ τοφ τεκτονικοφ 
ομίλου ζκδρομϊν (49) κλπ. Πνθμονεφομεν δε ιδία των ζξισ χαρακτθριςτικϊν λόγων 
τοφ τζκτονοσ κακθγθτοφ ζν τω Υανεπιςτθμίω κ. ’Αδαμάντιου. «Ι γζνεςισ τοφ 
τάγματοσ ιμϊν μζ τό φψθλόν μυςτιριον καί τά πολυςιμαντα ςφμβολα, τά όποια 
περιβάλλουν αφτό, ζχει βεβαίωσ ζπιωανεςτάτασ τάσ ρίηασ, διότι ςυνδζεται μζ τάσ 
παναρχαίασ μυςτικάσ λατρείασ τισ άναγεννιςεωσ τισ ωφςεωσ κατά τό ζαρ... "Εχει 
τιν άρχιν είσ τάσ ςυμβολικάσ παραδόςεισ των ιλιακϊν κεϊν, τοφ Διονφςου, τοφ 
Τρωζωσ... "Εχει τιν γζνεςιν είσ τάσ εφγενεΐσ ζκείνασ ζλλθνιςτικάσ κεότθτασ τισ 
"Λςιδοσ, τοφ Χεράπιδοσ τοφ Πίκρα...»(50). Ξαί ζν τω Υυκαγόρα δζ τοφ 1928 ςελ. 376 
ονομολογείται ρθτϊσ, ότι «ό νεότεροσ ωιλοςοωικόσ τεκτονιςμόσ είναι ωυςικόν νά 
κεωριται κατ’ ευκείαν διάδοχοσ τϊν άρχαίων μυςτθρίων τϊν μυςτικϊν ζταιριϊν». 
Πι δζ ίςχυριςκι τισ, ότι αί οφτωσ άξιωματικϊσ καί δι φπό ίεροωαντϊν τοφ ζλλθνι-
κοφ τεκτονιςμοφ διατυποφμεναι ομολογίαι αφται άπλϊσ διερμθνεφουςιν άτομικάσ 
γνϊμασ καί ουχί τιν κοινιν τεκτονικιν ςυνείδθςιν. 
Αλλ ζάν μι πιςτεφςθ τισ είσ τάσ περί τοφ χαρακτιροσ τισ Παςςωνίασ μαρτυρίασ των 
ζπιςιμων τεκτόνων, αΐτινεσ άλλωσ τε ςυμωωνοψςι πλιρωσ πρόσ τα ζπίςθμα τεκτο-
νικά κείμενα, εισ τίνασ άλλουσ κά πρζπθ νά πιςτεφςθ; Ξαί πϊσ νά μι δϊςθ τισ 
προςοχιν είσ τάσ άποωάνςεισ ζπιςιμων τεκτόνων, προκειμζνου μάλιςτα περί οφτω 
ςπουδαίων ηθτθμάτων, όταν ζν άρκρω 37 τοφ ίςχφοντοσ Χυντάγματοσ άναγινϊςκω-
μεν, ότι «ό Φιτωρ, φπεφκυνοσ διά τάσ δοξαςίασ τισ Χτοάσ, δζν ζπιτρζπει τιν ζκωϊ-
νθςιν λόγων, ζάν μι πρϊτον φποβλθκϊςιν είσ αφτόν και τψχωςιν τισ ζγκρίςεωσ 
αυτοφ τε καί τοφ Χεβαςμίου»; 
4. « Αλλά ςυνεπίκουροι τϊν οίονεί ζξωτερικϊν τοφτων μαρτφρων ζρχονται ςαωζς-
τατοι εςωτερικαί μαρτυρίαι ζξ αφτϊν των προςιτϊν ιμΐν τεκτονικϊν κειμζνων. 
Σφτωσ ζν τϊ Ψυπικϊ τισ μυιςεωσ τοφ τρίτου βακμοφ ζμωανίηεται ό Χεβάςμιοσ 
λζγων - « δζν δφναςκε νά άμωιβάλλετε, άδελωζ μου, περί τισ άρχαίασ καταγωγισ 
τθσ Παςςωνίασ καί περί τισ ςυμμορωϊςεωσ αυτισ πρόσ τθν μικραϊκιν καί αιγυπτι-
ακιν μφθςιν, ιτισ άπεδείχκθ ιδθ καί είσ τοφσ δφο πρϊτουσ βακμοφσ » (51).  
Ζπειτα δζ, ϊσ ζν ταΐσ παλαιαΐσ μυςτθριακαΐσ κρθςκείαισ ζπανελαμβάνετο τό μυςτθ-
ριϊδεσ δράμα τϊν άγϊνων καί τοφ κανάτου τοφ μφςτθριακοφ κεοφ, διά δζ τθσ τοι-
αφτθσ μιμικισ ζπαναλιψεωσ τοφ δράματοσ ό μυοφμενοσ ςυναπζκνθςκε μετά τοφ 
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προςτάτου κεοψ τισ μυςτθριακισ κρθςκείασ, οχτω καί ζν τι μυιςει τοφ Γ' τεκτονι-
κοψ βακμοψ γίνεται μιμικι άναπαράςταςισ τοφ κανάτου καί τισ άναςτάςεωσ τοφ 
πάτρωνοσ τισ Παςςωνίασ, τοφ Χιράμ. Ζν δζ τοΐσ «Ψυπικοΐσ τϊν τεκτονικϊν λειτουρ-
γιϊν» άναγινϊςκομεν, ότι αί λεγόμεναι τεκτονικαί «άγάπαι» δζν πρζπει νά κεω-
ρθκϊςιν ϊσ άπλά γεφματα, άλλ’ ϊσ τελεταί άπόκρυωοι ϊσ πρόσ τοφσ τφπουσ καί 
ωιλοςοωικοί ϊσ πρόσ τάσ άρχάσ αφτϊν» καί εφκφσ κατωτζρω «ι άρχαία ςοωία δζν 
ικελε κακιδρφςει τοιαφτασ εφωχίασ πρόσ άπλιν τζρψιν, αν αί άγάπαι αψται δζν 
ςυνεπλιρουν διά τϊν Λδιαιτζρων τφπων των τιν μεγάλθν άλλθγορίαν καί τόν ςυμ-
βολιςμόν, ϊν τιν ζξζλιξιν διδάςκουςιν αί μυιςεισ κλπ.». 
Ζν υποςθμειϊςει δε τθσ ςελ. 8 των αυτϊν Ψυπικϊν άναγινϊςκομεν, ότι κατά τά αρ-
χαιότερα τυπικά αί φποχρεωτικαί προπόςεισ ζν ταΐσ άγάπαισ ταφταισ ιςαν ζπτά καί 
«ςυνεβόλιηον τάσ ζν τοΐσ άρχαίοισ Πυςτθρίοισ ςπονδάσ εισ τοφσ τότε γνωςτοφσ 
ζπτά πλανιτασ». Ζν δε τϊ «Ψυπικϊ τοφ μνθμοςφνου» (52) ό α Επόπτθσ λζγει « αφτθ 
είναι ι ϊρα, κατά τιν όποιαν τό πυκνότερον ςκότοσ ζξαπλϊνει τον πζνκιμον αφτοφ 
πζπλον ζπί τθσ ωφςεωσ άναμενοφςθσ τιν ζπάνοδον τοφ άςτρου, τό όποίον μζλλει 
καί πάλιν νά ηωογονιςθ αφτιν ». Ψαφτα όηουςι ωυςιολατρείασ φπομιμνθςκοφςθσ 
τάσ παλαιάσ μυςτθριακάσ κρθςκείασ, ϊσ καί τό γεγονόσ τοφ υπό τοφ Ψάγματοσ 
ζορταςμοψ τϊν δφο ιλιοςταςίων, 27 Δεκεμβρίου καί 24 ’Λουνίου, ότε τελοφνται 
υποχρεωτικά ςυμπόςια, δι’ ϊν « ό τεκτονιςμόσ πιςτόσ καυμαςτισ τϊν μεγάλων τισ 
ωφςεωσ μυςτθρίων προςκαλεί τοφσ οπαδοφσ του εισ κοινιν εφωχίαν » (52). Ζν δζ τι 
«ζπικλιςει» τθσ ςελ. 66 τϊν αφτϊν τυπικϊν, ό Πζγασ Άρχιτζκτων χαρακτθρίηεται ϊσ 
«ιερόν πψρ γονιμοποιοφν πάν τό φπάρχον» καί ϊσ «δθμιουργόσ τϊν άπειρων καί 
άενάων μεταμορωϊςεων. Ξακ’ όλου δζ είπεΐν ζν τι Παςςωνία, ϊςπερ καί ζν τοΐσ 
ζκνικοΐσ μυςτθρίοισ, ι τάςισ πρόσ άπολφτρωςιν καί ικικιν τελειοποίθςιν («άναγζν-
νθςιν») κεραπεφεται κυρίωσ διά τθσ μζςω διαωόρων ζντυπωτικϊν τελετϊν διεγζ-
ρςεωσ τοφ ςυναιςκιματοσ τϊν μυουμζνων άωιεμζνων ζλευκζρων, όπωσ διά τισ 
αλλθγορίασ τϊν ζν τοΐσ μυςτθρίοισ δρωμζνων καί λεγομζνων ςυνάγωςι δι’ ζαυτοφσ 
τθν ζκ των τελετϊν τοφτων διδαςκαλίαν. "Θ, ϊσ άναγινϊςκομεν ζν άρκρω 4 τοφ 
Χυντάγματοσ τισ Π. ’Ανατολισ τισ Ελλάδοσ, «οί ζλευκεροτζκτονεσ φποδθλοψςι καί 
διεικονίηουςι τάσ κεμελιϊδεισ άρχάσ τοφ τάγματοσ διά ςυμβόλων καί μεταωορικϊν 
παραςτάςεων, ϊν ι ωιλοςοωικι ζρμθνεία αποκαλφπτεται αφτοΐσ διαδοχικϊσ διά 
τισ μυιςεωσ εισ τοφσ τρεισ τεκτονικοφσ βακμοφσ (54).  
5. «Άλλά καί ι όρολογία των μαςςωνικϊν τυπικϊν υπενκυμίηει τιν όρολογίαν των 
μυςτθριακϊν κρθςκειϊν (μφθςισ, αμφθτοσ, υιοκεςία, κάκαρςισ, άναγζννθςισ, βζβθ-
λοσ, κλπ.). Ζπί πάςι δζ τοφτοισ, τό ότι ι Παςςωνία είναι μυςτθριακι κρθςκεία ι 
μφςτθριακόσ κίαςοσ τεκμαίρεταί τισ καί ζκ τισ πρόσ τάσ άλλασ κρθςκείασ, ςυμπερι-
λαμβανομζνου καί τοφ χριςτιανιςμοφ, άνοχισ αυτισ, ιτισ ανοχι φπενκυμίηει τιν 
λεγομζνθν «κεοξενίαν» τϊν παλαιϊν ζκνικϊν μυςτθρίων. "Σ,τι δθλαδι ςυνζβαινεν 
ζν τοίσ μυςτθρίοισ ζκείνοισ, ζνκα, ωσ γνωςτόν, λόγω του ςυγκρθτιςτικοψ αυτϊν 
χαρακτιροσ ζγίνοντο δεκτοί πρόσ μφθςιν πάςθσ κρθςκείασ κιαςϊται, εν δζ καί τό 
αφτό πρόςωπον ιδφνατο να είναι ακόμθ καί ίερεφσ π. χ. τισ τε "Λςιδοσ καί τοφ 
Πίκρα, τοφτο ακριβϊσ παρατθρεΐται καί ζν τι Παςςωνία. 'Ττι δζ πρόκειται περί 
κρθςκείασ, τεκμθριοψται ζκ τοφ γεγονότοσ ότι ζνταψκα, ζπί τι βάςει αυτϊν τϊν ζπι-
ςιμων ζλλθνικϊν τεκτονικϊν κειμζνων, ά ζχω εισ χεΐράσ μου, άνευρίςκομεν πάντα 
τά ουςιϊδθ γνωρίςματα τισ κρθςκείασ ( τουλάχιςτον κρθςκείασ μυςτθριακισ ), 
τοφτζςτι τιν τάςιν πρόσ άπολφτρωςιν καί θκικιν τελειοποίθςιν, ζκλαμβανομζνθν 
ϊσ «άναγζννθςιν», ϊριςμζνον ναόν μετά βωμοψ, ιδίαν, ϊσ ωαίνεται, Βίβλον («τό 



βιβλίον τισ ςοωίασ»), ζω’ ισ όμνφουςι (55), ϊριςμζνασ κρθςκευτικόσ τελετάσ καί δθ 
καί ϊριςμζνα μυςτιρια παρεμωερι πρόσ τά κεμελιϊδθ χριςτιανικά, ϊριςμζνον 
τελετουργικόν τφπον, ϊριςμζνθν όρολογίαν (εφχι, ζπίκλθςισ, υιοκεςία, κυμιατι-
ριον, κυμίαμα, λειτουργία, άνάδοχοσ, άρραβϊνεσ, άγάπαι κλπ.), ϊριςμζνθν ιερα-
ρχίαν, ϊριςμζνθν πεικαρχίαν, ϊριςμζνθν θκικιν, τιν λεγομζνθν «ωυςικιν» ι ωιλο-
ςοωικιν ικικιν, ζν δζ τϊ ςκωτικϊ τεκτονιςμϊ καί ϊριςμζνθν πίςτιν, τιν τθσ ωυςι-
κισ λεγομζνθσ κρθςκείασ ( πίςτιν εισ ζνα κεόν καί ακαναςίαν τισ ψυχισ ).  
Ψον κρθςκευτικόν χαρακτιρα τισ Παςςωνίασ άναγνωρίηουςι καί πάντεσ οί άμερό-
λθπτοι ζρευνθταί τισ Παςςωνίασ. Ώσ πρόςωατον δζ παράδειγμα άναωζρω τον 
Horneffer, όςτισ ζν τι νεωτάτθ ζκδόςει τισ ωιλελευκζρασ προτεςταντικισ κεολογι-
κισ ζγκυκλοπαιδείασ Religion in Geschichte Gegenwart ( 56) διαπιςτοϊ, ότι αί τεκτο-
νικαί ςυνακροίςεισ όμοιάηουςι μάλλον προσ λατρείαν κρθςκευτικισ κοινότθτοσ ι 
προσ κοινάσ ςυλλογικάσ ςυνακροίςεισ (προςευχι, μουςικι, τελετουργικαί αμωι-
ζςεισ, παραινετικοί λόγοι καί μάλιςτα διάωοροι τελεταί ζν αίσ καί τά κοινά ςυμ-
πόςια αί λεγόμεναι «άγάπαι») ». 
6. «’Αλλά τί χρείαν ζχομεν εξωτερικϊν μαρτφρων, όταν βοϊςιν αυτά τά ζπίςθμα 
τεκτονικά κείμενα, των όποίων προςεκτικι ι ζςτω καί ζπιπολαία άνάγνωςισ πείκει, 
ότι πρόκειται οψχί άπλϊσ περί κρθςκείασ, άλλά περί φπερκρθςκείασ, περί κρθς-
κείασ κεωροφςθσ ζαυτιν ωσ άνωτζραν πάςθσ άλλθσ κρθςκείασ καί ϊσ απαραίτθτον 
πρόσ ςωτθρίαν, περί κρθςκείασ, ισ κεμελιϊδεσ δόγμα είναι «ό ζν τθ καρδία καί τοΐσ 
ζργοισ τισ δθμιουργίασ ζγγεγραμμζνοσ νόμοσ τισ άλθκείασ, τισ προόδου καί τισ 
άγάπθσ (57). Ψό ότι δζ πρόκειται περί τοιαφτθσ φπερκρθςκείασ διαπιςτοφται μάλις-
τα ζκ τισ άναγνϊςεωσ τοφ «τυπικοψ τισ υιοκεςίασ Ουκιδζωσ», καί τοφ «τυπικοφ τισ 
ςυηυγικισ άναγνωρίςεωσ», άτινα άποκαλφπτουςι καί τάσ προςθλυτιςτικόσ τάςεισ 
τισ Παςςωνίασ. Σφτωσ ζν τι «ευχι», ιν απαγγζλλει ό Χεβάςμιοσ ζπί τι υιοκεςία 
Ουκιδζωσ καυχάται, ότι εισ τοφσ «τζκτονασ ζδόκθ θ χάρισ νά κατανοιςωςι τόν 
ζξοχον νόμον τισ προόδου καί τισ αγάπθσ» (58). Υεραιτζρω δζ (ςελ. 25) ςυνεχιηο-
μζνθσ τισ ευχισ ταφτθσ άκοφομεν παρά τοφ Χεβαςμίου: «εφλόγθςον τά προϊόντα 
τισ γισ, άτινα ι άγακότθσ ςου δωρεΐται ιμΐν (59). Δόσ αψτοΐσ ίςχψν νά ζγχαράξωςιν 
εισ τιν καρδίαν τοφ Ουκιδζωσ άνεξίτθλον άνάμνθςιν διαωωτίηουςαν αυτόν ζν 
ϊριμωτζρα ιλικία, κακιςτϊςαν αυτόν πιςτόν ζσ αεί πρόσ τουσ όρουσ τισ υιοκεςίασ 
αφτοφ... Δζξου εφμενϊσ τάσ εφχάσ ιμϊν καί ζμπνευςον ιμάσ». Ζν δζ ςελ. 26 λζγει ό 
’Επόπτθσ «Άδ... Α' Ζπ.. οί Άδ.. ιμϊν...όδθγοψντεσ τόν υιόν του αδελωοφ ιμϊν... καί 
ηθτοφντεσ δι’ αφτόν τιν προςταςίαν τισ ςτοάσ». Πεκ’ ο ό Α' Επόπτθσ λζγει «Άδ.. ο 
υιόσ ζνόσ των αδελωϊν ιμϊν πλανάται εισ τόν βζβθλον κόςμον, ζνϊ τά ςυγκρουό-
μενα περί αφτόν πάκθ άπειλοψςι νά τόν ςφρωςιν εισ τιν άβυςςον τοφ κακοψ, ζνκα 
τόςοι άλλοι αμφθτοι άπωλζςκθςαν». Δφο τϊν άδ... ιμϊν ζμπνεόμενοι φπό τοφ 
πνεφματοσ τοφ αγακοφ ϊδιγθςαν αφτόν μζχρι τισ κφρασ καί ηθτοφςιν δι’ αφτόν 
προςταςίαν». Ζν δζ ςελ. 27 λζγει ο Φιτωρ «μυιςωμεν αφτόν εισ τόν πνευματικόν 
βίον ό καλφπτων τοφσ οωκαλμοφσ αφτοφ πζπλοσ άσ άωαιρεκι. Ζξαγνιςκιτω ι 
καρδία αφτοφ...Ζμπνευςκιτω πνεφμα ιςχφοσ αρετισ καί αδελωότθτοσ, ι δζ υιο-
κεςία άσ άνοιξθ αφτϊ τιν οδόν τισ εφτυχίασ». Τ δζ Χεβάςμιοσ άπαντά, «γενζςκω». 
( δθλ. άμιν ). Ζν ςελ. πάλιν 28 ζρωτα ο Χεβ. «Φίλοι τοφ τζκνου τοφτου, υίοψ Άδ... 
ιμϊν ηθτοφμεν δι’ αφτό ωϊσ, προςταςίαν καί ζξάγνιςιν διά τισ υιοκεςίασ». Πετά 
δζ τιν άωαίρεςιν τοφ καλφπτοντοσ τόν Ουκιδζα λευκοψ πζπλου (πρβ. Πυςτιρια 
’Μςιδοσ κλπ.) ςυμβολίηοντοσ «τόν υλικόν πζπλον, διά τοφ όποιου ό βζβθλοσ κόςμοσ 
περιβάλλει αφτόν», λζγει ό Χεβ. (ςελ. 29) «Άδ. ςυγχαρϊμεν άλλιλοισ. Υράξισ άρίςτθ 



τϊ Π.Α. Ψ. Χ. ζπετελζςκθ... Αί πφλαι τοφ ναοψ ιμϊν ινεϊχκθςαν προ τοφ τζκνου 
τοφτου, ό δζ κόρυβοσ τοφ βεβ. κόςμου καί ο ςάλοσ τϊν ζπικυμιϊν δζν ωκάνουςιν 
ιδθ μζχρισ αφτοφ, άτε μι δυνάμενοι νά φπερπθδϊςι τόν οφδόν τοφ ζνδιαιτιματοσ 
τοφτου τισ Χοωίασ». Ειτα ςυνεχίηεται τό κιρυγμα εισ κρθςκευτικόν τόνον. Ζκ δια-
ωόρων δζ λόγων άπαγγελλομζνων κατά τιν τελετιν ταφτθν πεικόμεκα, ότι ό Ουκι-
δεφσ διά τισ τελετισ ταφτθσ τίκεται φπό τιν προςταςίαν καί τάσ όδθγίασ τοφ τεκτο-
νιςμοψ. Λδιαιτζρασ προςοχισ άξιον τυγχάνει εν τι τελετι ταφτθ καί τό ότι ό Χεβ. 
κίγων τοφσ όωκαλμοφσ καί τά ϊτα τοφ λυκιδζωσ λζγει «όξυνκιτω ι δραςίσ ςου», 
«άνοιγζτωςαν τά ϊτά ςου κλπ.». Δίδων δζ εισ αφτόν οίνον λζγει : « Τ οίνοσ οψτοσ, 
ςφμβολον δυνάμεωσ, άσ δωριςθ εισ τιν ψυχιν ςου τό κάρροσ... Ξαί άσ ςοι 
ζμπνεφςθ τόν διακαι καί ζμμονον ηιλον τοφ άγακοψ καί τιν ςοωίαν τοφ Πεγ. ιμϊν 
διδαςκάλου Χολομϊντοσ». Κα ιτo άράγε πολφ τολμθρόν, άν ζν τοιοφτοισ λόγοισ, 
οίοι είναι καί οί ανωτζρω μνθμονευκζντεσ «Δόσ αφτοΐσ ίςχφν νά ζγχαράξωςιν εισ 
τιν καρδίαν τοφ Ουκιδζωσ τιν άνεξίτθλον άνάμνθςιν διαωωτίηουςαν αφτόν κλπ.» 
ικελε τισ άνεφρθ αναλογίαν τινά πρόσ τα χριςτιανικά μυςτιρια; 
Δζν εφριςκόμεκα άρά γε ζνταψκα πρό είδουσ μεταδόςεωσ τισ κείασ χάριτοσ υπό 
αιςκθτά ςθμεία;». 
7. «Ζρχόμεκα εισ τιν τελετιν τισ ςυηυγικισ άναγνωρίςεωσ. 
Ζν ςελ. 42 των μνθμονευκζντων τυπικϊν γίνεται λόγοσ ζν πρϊτοισ καί περί «δφο 
αρραβϊνων». Ζν ςελ. ζπειτα 44 λζγει ό Χεβ. ότι «ό τεκτονικόσ γάμοσ είναι ι 
άναγζννθςισ τισ γυναικόσ». Ζν ςελ. 45 καί ζξ. περιζχεται ευχι χαρακτθριηομζνθ ϊσ 
«ζπίκλθςισ», ζνκα πρόσ τοΐσ άλλοισ ό Χεβ. ηθτεί παρά τοφ Π. Άρχιτζκτονοσ όπωσ 
καταπζμψθ μίαν άκτΐνα τισ άπειρου διανοίασ του «ΐνα τά παραγγζλματα καί αί 
εψχαί ιμϊν ϊςιν ζκωραςισ τισ φψίςτθσ κελιςεϊσ ςου». ’Άρα αί εφχαί καί τά 
παραγγζλματα ταχτα, άτινα άλλωσ τε είναι καί ςτερεότυπα, λογίηονται μονονουχί 
ϊσ κεόπνευςτα. Ζν ςελ. 47 λζγει ό ςφηυγοσ «Χεβ. Διδ. μετά τιν τζλεςιν τοφ γάμου  
ιμϊν ςυμωϊνωσ πρόσ τοφσ νόμουσ (τίνασ νόμουσ;) κά λογιηϊμεκα ευτυχείσ δεχό-
μενοι ωςαφτωσ τιν τεκτ. κακιζρωςιν τισ ζνϊςεωσ ιμϊν κλπ.». Τ δζ Χεβ. άπαντα 
«Ξαλϊσ ιλκατε... Δζν αγνοείτε ποςϊσ, ότι ι ζνωςισ ιμϊν είναι πράξισ κρθςκευτικι 
ςυγχρόνωσ καί κοινωνικι, δκεν ζντείνατε τιν προςοχιν φμϊν εισ τάσ άδ... ιμϊν 
παροτρφνςεισ κλπ.». Ζν ςελ. 52 ςυνεχίηει ό αφτόσ' «'Σςάκισ ό γάμοσ είναι ζν 
άρμονία προσ τάσ τεκτονικάσ άρχάσ, δφναται νά μεταβάλθ τόν κόςμον... "Σπωσ 
όμωσ, ό ςυηυγικόσ δεςμόσ άποδϊςθ όλόκλθρον τό φπό τισ κοινωνίασ άναμενό-
μενον άγακόν είναι ζπάναγκεσ, όπωσ ι γυνι λάβθ οΐαν ικικιν παίδευςιν άποκτα ό 
αλθκισ τζκτων διδαςκόμενοσ καί άςκϊν τιν άρετιν. Είναι άναγκαΐον όπωσ ι 
ςφηυγοσ ζπί τινά χρόνον ωωτιςκι φπό τοφ ωωτόσ ζκείνου, δι’ οψ δφναταί τισ νά 
διακρίνθ τό άλθκζσ ζκ τοφ ψευδοψσ, τιν αλικειαν ζκ τισ πλάνθσ. Ψό ωϊσ δζ τοφτο 
(δθλ. τό τεκτονικόν) διαλφει τά ςκότθ τϊν προλιψεων ( τίνων προλιψεων; ) κατα-
δεικνφει ματαίουσ τοφσ προτζρουσ ωόβουσ ( τίνασ ωόβουσ; ) καί αντικακιςτά τάσ 
ζςωαλμζνασ, ψευδείσ ι άνοιτουσ δοξαςίασ διά γνθςίων, ορκϊν, άλακιτων καί 
εφλθπτων εισ τιν διάνοιαν καί τιν ςυνείδθςιν, διά γνϊςεων βαςιηόμενων ζπί τισ 
ωφςεωσ καί μεταβαλλουςϊν τό ανκρϊπινον εισ κείον». 
Είναι πρόδθλον ότι πρόκειται περί τισ ϊσ άλακιτου κεωροφμενθσ ωυςικισ κρθς-
κείασ καί ικικισ. κά ιτο άρά γε χπερβολι, ζάν τισ διζβλεπεν ζνταχκα προςπάκειαν 
πρόσ άντικατάςταςιν των φπερωυςικϊν χριςτιανικϊν άλθκειϊν διά τισ ωυςικισ 
κρθςκείασ καί ικικισ ; » (60). 



8. «Ζκ τϊν δφο τοφτων «λευκϊν» λεγομζνων ζορτϊν τισ Παςςωνίασ ςυνάγεται 
πρόσ τοϊσ άλλοισ, νομίηομεν, ότι ι Παςςωνία δζν ςτερείται οφδζ προςθλυτιςτικϊν 
τάςεων, ςυμωϊνωσ άλλωσ τε πρόσ τον προοριςμόν, ον αφτι ζχει τάξει εισ αφτιν, 
ΐνα «ζργάηθται φπζρ τισ πνευματικισ καί φλικισ βελτιϊςεωσ τισ άνκρωπότθτοσ» 
καί ΐνα βακμθδόν όδθγιςθ τιν ανκρωπότθτα εισ τιν προςοικείωςιν τϊν φψθλϊν 
αφτισ αρχϊν, «ζπεκτεινομζνων ζω’ όλων τϊν μελϊν τισ άνκρωπότθτοσ τϊν άδελ-
ωικϊν δεςμϊν τϊν ςυνδεόντων τοφσ τζκτονασ πρόσ άλλιλουσ άπανταχοχ τισ γισ» 
("Αρκρα 1 καί 12 τοφ Χυντάγματοσ τισ Π. A. Ψ. Χ.). 
9. «Ψόν ςαωι κρθςκευτικόν χαρακτιρα τισ Παςςωνίασ καταγγζλλουςι ζπίςθσ καί 
τά Ψυπικά «Πνθμοςφνου» καί «Εγκαινίων τεκτονικοφ ναοφ». Ζν ςελ. 69 τϊν 
μνθμονευκζντων τυπικϊν τεκτονικϊν λειτουργιϊν κλπ. άναγινϊςκομεν τά ζξισ 
προκειμζνου περί τοφ τεκτονικοφ μνθμοςφνου. « Τ Χεβ. ραντίηει τρισ τό κενοτάωιον 
δι’ οίνου καί λζγει' ι δφναμισ ιτισ άνζβλυηε διά ςοψ ζκ τοφ ωυτικοψ βαςιλείου, άσ 
ςοί άποδοκι καί άσ ζπιςτρζψθ εισ τιν πθγιν τισ φλικισ ηωισ, όπωσ χρθςιμεφςθ διά 
τάσ ςοωάσ βουλάσ τοφ Π. Άρχιτ.». "Αξιόν προςοχισ τυγχάνει, ότι δζν εφρίςκομεν 
ζνταψκα δζθςιν περί άωζςεωσ των άμαρτιϊν οφτε τό ςυναίςκθμα τισ άμαρτίασ, 
όπερ ωαίνεται ον άγνωςτον εισ τόν τεκτονιςμόν, τισ τεκτονικισ άπολυτρϊςεωσ 
ζγκειμζνθσ κυρίωσ ζν τι απαλλαγι άπό τισ πλάνθσ, ζπιτυγχανομζνθ διά των τεκτο-
νικϊν μυςτθρίων. ’Αντί ςυναιςκιματοσ άμαρτίασ άναγινϊςκομεν ζν ςελ. 69 (Ψυπι-
κόν Πνθμοςφνου) τοφσ ζξισ λόγουσ τοφ Χεβ. «Ζςτζ κεκακαρμζνοι διά τοφ κανάτου. 
Είκε ι άνάμνθςισ των άδυναμιϊν φμϊν ν’ άπολεςκι εισ τά νάματα τοφ ζλζου καί 
πρό τοφ τάωου, ζντόσ τοφ όποίου άναπαφεςκε. "Ασ άναμνθςκϊμεν των άρετϊν 
φμϊν». Ξατωτζρω δζ ζν ςελ. 70 λζγει ό αφτόσ «Είκε ο Πζγασ Αρχιτζκτων νά δεχκι 
αφτάσ (τάσ ψυχάσ) μετ’ εφμενείασ καί ταΐσ δϊςθ τιν άμοιδιν τϊν δικαίων» (61). 
10. «Υροκειμζνου δζ περί τϊν ζγκαινίων «τεκτονικοφ ναοψ» άναγινϊςκομεν ζν ςελ. 
81 τϊν τυπικϊν, ότι « ο Χεβάςμιοσ άτενίηων πρόσ τόν ωωτοβόλον άςτζρα λζγει. 
Πυςτθριϊδεσ καί κειον ωϊσ, πυρ ιερόν, ψυχι τοφ Χφμπαντοσ, αίωνία άρχι τϊν 
κόςμων καί τϊν όντων, ςεπτόν ςφμβολον τοφ φπερτάτου καί Πεγάλου Άρχιτζκτο-
νοσ, ωϊτιςον τάσ διανοίασ ιμϊν καί διάχυςον εισ τάσ ψυχάσ ιμϊν τό ηωογόνον πυρ 
τοφ τεκτονιςμοφ».  
Εν δζ ςελ. 82 άνάπτων τό ζπί τοφ βωμοφ τρίωωτον λζγει: 
«Είκε τά μυςτθριϊδθ ταχτα ωϊτα, νά ωωτίςωςι τοφσ βζβθλουσ, οΐτινεσ κά είςζλκω-
ςιν ζντόσ του ναοχ τοφτου καί νά καταςτιςωςιν αυτοφσ ικανοφσ, όπωσ κατα-
νοιςωςι τό μεγαλεΐον καί τιν ιερότθτα των ιμετζρων ζργαςιϊν» (62 ). 
11. «Ζκ πάντων τοφτων προκφπτει, νομίηομεν, ςαωϊσ, ότι ι Παςςωνία δζν είναι 
απλϊσ είδοσ μυςτθριακισ κρθςκείασ ςυνεχιηοφςθσ τά παλαιά εϊδωλολατρικά μυς-
τιρια καί άπομιμουμζνθσ τιν όρολογίαν καί τάσ τελετάσ αυτϊν τε καί τοφ Χριςτια-
νιςμοφ, άλλ' ζπί πλζον είναι εΐδόσ τι φπερκρθςκείασ ιτισ λογιηομζνθ πάςασ τάσ 
άλλασ κρθςκείασ, μθδ’ αυτοφ τοφ Χριςτιανιςμοφ ζξαιρουμζνου, ϊσ άνεπαρκεϊσ 
πρόσ ςωτθρίαν τοφ άνκρϊπου, αφτοπροορίηεται νά ςϊςθ αυτι τιν άνκρωπότθτα 
περιλαμβάνουςα αυτιν εισ τοφσ κόλπουσ τθσ ιρεμα καί κατά μικρόν. Ψοφτων δ’ 
οφτωσ ζχόντων, κατανοεί τισ ποίαν ςθμαςίαν ζχει ι ζν τϊ άρκρω 164 τϊν «Γενικϊν 
Ξανονιςμϊν» άπαγόρευςισ πάςθσ ζν ταΐσ ςτοαΐσ κρθςκευτικισ ςυηθτιςεωσ κλπ. 
’Αλλά τί χρειάηονται τοιαψται κρθςκευτικά! ςυηθτιςεισ, δταν ζν ταΐσ ςτοαΐσ, δθλαδι 
ζπί τοφ ζδάωουσ τισ φπερκρθςκείασ, είναι ζκ τϊν προτζρων ζξιςωμζναι παςαι αί 
κρθςκείαι καί πάντεσ οί ίδρυταί τϊν κρθςκειϊν, μθ ζξαιρουμζνου μθδζ αυτοφ τοφ 
’Λθςοφ, όςτισ κεωρείται καί αφτόσ ϊσ άπλοψσ «μφςτθσ»; (63). ’Επίςθσ τί χρειάηονται 



κρθςκευτικαί ςυηθτιςεισ, όταν είναι γνωςτόν ζκ τοφ 4ου άρκρου του τεκτονικοφ 
Χυντάγματοσ, ότι « Σι ζλευκεροτζκτονεσ χποδθλοψςι καί διεικονίηουςι τάσ κεμελι-
ϊδεισ άρχάσ του τάγματοσ διά ςυμβόλων καί μεταωορικϊν παραςτάςεων, ϊν ι 
ωιλοςοωικι ζρμθνεία αποκαλφπτεται αφτοΐσ διαδοχικϊσ διά τισ μυιςεωσ» καί όταν 
δζν πρόκειται διά κρθςκευτικϊν ςυηθτιςεων ζν ταΐσ ςτοαΐσ τοφτων νά άποδειχκι 
τισ είναι καλυτζρα κρθςκεία, άωοψ ϊσ τοιαφτθ κεωρείται ζν αυταΐσ ζκ τϊν προ-
τζρων ό τεκτονιςμόσ, ζν δζ τϊ «Υυκαγόρα-Γνϊμονι», τϊ ζπιςιμω τοφτω όργάνω 
τοφ ζλλθνικοψ τεκτονιςμοφ διδάςκονται οί νζοι τζκτονεσ ότι «δζν πρζπει νά νομί-
ηωςιν, ότι τό τεκτονικόν ςφςτθμα, κζτον ϊριςμζνα δόγματα ζν άρχι, δζν ζχει κακ-
ωριςμζνθν ζπ’ αυτϊν γνϊμθν, καί ότι ζκαςτοσ δφναται ςφμωωνα μζ τάσ ιδζασ, άσ 
κομίηει ζκ τισ κοινωνίασ, νά δίδθ αφτοΐσ αφκαιρζτουσ ζξθγιςεισ». ’Επίςθσ οφδεμίαν 
ςθμαςίαν ζχει, κατόπιν τϊν άνωτζρω λεχκζντων, καί ι ςτάςισ άνοχισ, ιν άπζναντι 
τϊν άλλων κρθςκειϊν καί τοφ Χριςτιανιςμοφ τθρεί ι Παςςωνία, τοφ ςκωτικοψ τοφ-
λάχιςτον δόγματοσ, όκεν ζξθγεΐται καί ι ζκ μζρουσ Ελλινων τεκτόνων διατιρθςισ 
ςτενωτζρου πωσ ςυνδζςμου πρόσ τιν ’Εκκλθςίαν. 
12.« Άλλ’ άν ι κρθςκεία αχτθ, λόγω τοφ ςυγκρθτικοψ αφτισ χαρακτιροσ καί κατά τό 
παράδειγμα τϊν παλαιϊν μυςτθριακϊν κρθςκειϊν, ςυμβιβάηεται, ϊσ είπομεν άνω-
τζρω, πρόσ πάςαν άλλθν κρθςκείαν καί άνζχεται αφτιν, άρα δζ καί τόν Χριςτιανι-
ςμόν, τοφτο δζν ςθμαίνει, ότι καί ό Χριςτιανιςμόσ, ϊσ ζξ άποκαλφψεωσ καί δι ϊσ 
άπόλυτοσ, άρα δζ καί ϊσ άποκλειςτικι κρθςκεία κεωροφμενοσ είναι δυνατόν νά 
ςυμβιβαςκι πρόσ τιν Παςςωνίαν διά τοφσ ζπομζνουσ λόγουσ: 
(α') Ψυγχάνει αφτθ άςυμβίβαςτοσ πρόσ τιν χριςτιανικιν άρχιν τισ παρρθςίασ καί 
τισ πρόσ τό ωϊσ άγάπθσ («παν τό ωανεροφμενον ωϊσ ζςτι») καί ςκανδαλίηει 
εψλόγωσ τάσ χριςτιανικόσ ςυνειδιςεισ ι προτίμθςισ τισ Παςςωνίασ πρόσ τό ςκότοσ 
καί τά κρφωια. 
(β') Δζν ςυμβιβάηεται πρόσ τόν αυκεντικόν χαρακτιρα τισ χριςτιανικισ ζξ άπο-
καλφψεωσ πίςτεωσ ι ζν τι Παςςωνία κζςιν κεμελιωδεςτάτου δόγματοσ ζπζχουςα 
αρχι τισ απεριορίςτου ζλευκερίασ τισ ςκζψεωσ καί ι ςυναωισ πρόσ ταφτθν φπερ-
τίμθςισ τοφ όρκοψ λόγου, ιτισ ζν τι Παςςωνία ζξικνείται μζχρι λατρείασ του όρκοψ 
λόγου καί τοφ ανκρϊπου ζν γζνει. Σφτω πρόσ τοίσ άλλοισ καί ζν τϊ 11ω άρκρω τοφ 
ςυντάγματοσ τισ Π. ’Ανατολισ τισ Ελλάδοσ (64) αναγράωεται ότι «ό τεκτονιςμόσ 
οφδζν όριον χαράςςει εισ τθν άναηιτθςιν τισ άλθκείασ(65). Ζν δζ τι μυιςει τοφ α' 
βακμοψ τίκεται τό ζρϊτθμα- «άρκεΐ ι διάνοια όπωσ διακρίνθσ τό άλθκζσ άπό του 
ψεφδουσ, τό κακόν άπό τοφ καλοψ;». Ξαί δίδεται ι άπάντθςισ «ναι, όταν διευκφνθ 
αυτιν ικικι φγιισ». Ξαί ζν τω Ψυπικϊ δζ τισ «ςυηυγικισ άναγνωρίςεωσ» βεβαιοψ-
ται, ϊσ εΐπομεν άνωτζρω, ότι τό τεκτονικόν ωωσ «αντικακιςτά τάσ ζςωαλμζνασ, 
ψευδείσ ι άνοιτουσ δοξαςίασ διά γνϊςεων όρκϊν, άλακιτων καί εφλιπτων διά τθν 
διάνοιαν καί τιν ςυνείδθςιν, διά γνϊςεων βαςιηομζνων ζπί τισ ωφςεωσ». Εισ ταψτα 
δζ άσ προςτεκι ϊσ ζκ περιςςοψ, καί ι ζξισ διαωωτιςτικωτάτθ γνϊμθ άνωτζρου 
ζλλθνοσ βακμοφχου τισ Παςςωνίασ, τοφ κ. Δ. Α. Μωαννίδου, γράωοντοσ ζν τϊ 
Υυκαγόρα- Γνϊμονι 1933 ςελ. 34 τά ζξισ. « Αί προλιψεισ, δθλαδι ι ζμμονι εισ 
ιδζασ ϊριςμζνασ, είτε αψται άνάγονται εισ τον ζπιςτθμονικόν κφκλον γνϊςεων, είτε 
εισ τάσ κρθςκευτικόσ πεποικιςεισ ι..., ζπί των όποιων οφδεμία ςυηιτθςισ γίνεται 
άποδεκτι καί αΐτινεσ κεωροψνται ϊσ άρκρα πίςτεωσ, άποτελεΐ δοφλωςιν τισ 
διανοίασ καί άποςτερεΐ τόν άνκρωπον τισ ζλευκερίασ αφτοφ. Διά τόν λόγον αφτόν ι 
ζλευκζρα τεκτονικι ηθτεί τοφσ άνκρϊπουσ ζλευκζρουσ, άπθλλαγμζνουσ πακϊν καί 
προλιψεων καί πρόσ τιν διεφκυνςιν ταφτθν κατευκφνει τάσ προςπάκειασ τθσ... 



Πόνον άνκρωποσ ζλεφκεροσ είναι δυνατόν νά άποβι τζκτων, ότε καί ι ζλευκερία 
αφτοφ εφρφνεται καί τισ εφρφνςεωσ ταφτθσ οφδζν είναι δυνατόν πλζον νά τεκι 
ωυςικόν όριον». Ζν τϊ αφτϊ δζ τόμω τοφ αφτοφ περιοδικοψ (1933 ςελ. 118) 
άναγινϊςκομεν τιν ζξισ τεκτονικιν φποκικθν: «Υροςπάκθςε ΐνα ι αλικεια καί ό 
όρκόσ λόγοσ είςδφςωςιν εισ τά πνεφματα όλων». Ξαί που μζν δφναται νά όδθγιςθ 
ι απεριόριςτοσ αυτι ζλευκερία τισ ςκζψεωσ καί ό αχαλίνωτοσ ορκολογιςμόσ, 
ζπαωίεται εισ τόν όρκόδοξον κεολόγον νά κρίνθ. Άλλ’ ζρωτάται πρό παντόσ, πϊσ 
δφναται νά είναι άκραιωνζσ μζλοσ τισ χριςτιανικισ κρθςκείασ καί νά πιςτεφθ εισ 
δόγματα υπζρ λόγον, νά είναι μάλιςτα καί ποιμιν καί διδάςκαλοσ αυτισ, ταυτο-
χρόνωσ δζ νά άνικθ καί εισ τεκτονικιν ςτοάν, εισ ιν πριν ιδθ είςζλκθ πρζπει νά 
όμολογιςθ πίςτιν εισ τόν όρκόν λόγον καί ζνκα κεοποιείται ι ζπιςτιμθ; Ζν τίνι ζκ 
τϊν δφο ναϊν κά λζγθ τιν άλικειαν, ζν τϊ χριςτιανικϊ ι ζν τϊ τεκτονικϊ; 
(γ') Ψό άςυμβίβαςτον τϊν χριςτιανικϊν δογμάτων πρόσ τιν Παςςωνίαν κακίςταται 
ζτι μάλλον αιςκθτόν καί όταν άποβλζψθ τισ εισ τόν πολλαχϊσ διαπιςτοφμενον 
ςτενϊτατον μεταξφ κεοςοωίασ καί Παςςωνίασ ςφνδεςμον, ΐνα παραλείπωμεν τόν 
πολλάκισ παρατθροφμενον ςυμωυρμόν τεκτονικϊν μετά ωυςιολατρικϊν (πρβλ. 
Ψυπικά τεκτονικϊν λειτουργιϊν), ζνίοτε δζ καί μετά ςκανδαλλιςτικϊν, πνευματιςτι-
κϊν κ.τ.λ. Λδεϊν. Ι μιπωσ είναι άγνωςτον, ότι οφ μόνον ζγκριτοι άλλοδαποί, ζν οΐσ 
καί αφτι ι κεοςοωίςτρια άρχθγόσ Besant, άλλα καί γνωςτοί "Ελλθνεσ τζκτονεσ είναι 
άμα καί κεόςοωοι; ( Β. Ξριμπάσ, Π. Ξαρδοφνθσ, Δ. Ξαλογερόπουλοσ κ. ά. ). 
(δ') Είναι όλωσ άςυμβίβαςτοι πρόσ τιν περί ικικισ τελειοποιιςεωσ άκραιωνι 
χριςτιανικιν διδαςκαλίαν αί ζπί τοφ ηθτιματοσ τοφτου ίδζαι τισ Παςςωνίασ. Ζν μζν 
τϊ Χριςτιανιςμόν, ζνκα προχποτίκεται ι πίςτισ είσ τό προπατορικόν άμάρτθμα ι 
ικικι τελείωςισ ζπιδιϊκεται «μετά ωόβου καί τρόμου» (Φιλιπ. β' 12) διά τισ μετά 
τισ άνκρωπίνθσ βουλιςεωσ ςυνεργίασ τισ κείασ χάριτοσ, τισ κατά τοφσ γνωςτοφσ 
τρόπουσ παρεχομζνθσ, τοφ Χριςτιανοφ πιςτεφοντοσ μετά του Αποςτόλου ότι «πίςτει 
δικαιοφται άνκρωποσ» καί ότι «οφ τοφ κζλοντοσ οφδζ τοφ τρζχοντοσ, άλλά τοφ ζλε-
οφντοσ κεοψ» καί άποβλζποντοσ είσ τόν Χριςτόν ϊσ είσ ικικόν πρότυπον, ζν δζ τι 
Παςςωνία διακθρφςςεται άγερϊχωσ, ότι ζν αφτι καί μόνθ κακίςταται ό άνκρωποσ 
ικανόσ, όπωσ διά τϊν ιδίων δυνάμεων ζωαρμόςθ τθν «ωυςικιν θκικιν», ιτισ, ϊσ 
είπομεν ανωτζρω, χαρακτθρίηεται ζν τοΐσ «Ψυπικοΐσ τεκτονικϊν λειτουργιϊν» (ςελ. 
52-53) ϊσ ι μόνθ «αλάκθτοσ καί ςαωισ εισ τιν διάνοιαν καί τιν ςυνείδθςιν». 
(ε') Ψζλοσ είναι αςυμβίβαςτοσ προσ τιν χριςτιανικιν αξιοπρζπειαν καί δζν δφναται 
νά γίνθ φπό πιςτοφ τουλάχιςτον Χριςτιανοφ ι μετά τιν κοινωνίαν τϊν χριςτιανικϊν 
μυςτθρίων ςυμμετοχι εισ άλλότρια καί δι καί μυςτιρια ζκνικισ προελεφςεωσ, 
λογιηόμενα μάλιςτα ϊσ απαραίτθτα εισ «ςωτθρίαν». Υϊσ π.χ. είναι δυνατόν ακραι-
ωνισ Χριςτιανόσ, καί μάλιςτα κλθρικόσ, πιςτεφων ότι «ςυνετάωθμεν τϊ Χριςτϊ διά 
τοφ βαπτίςματοσ εισ τόν κάνατον, ΐνα ϊςπερ ιγζρκθ Χριςτόσ ζκ νεκρϊν... ουτω καί 
ιμεΐσ ζν καινότθτι ηωισ περιπατιςωμεν» (Φωμ. ςτ' 3), νά άνεχκι νζαν δι’ χδατοσ 
λοφςιν, νζαν «κάκαρςιν», Ννα γίνθ τζκτων καί νά μι κεωριςθ ϊσ ζξευτελιςμόν τθσ 
χριςτιανικισ ιδιότθτάσ του τιν ζπί τοφ ςϊματοσ αψτοφ κατά τιν μφθςιν τοφ Γ' τεκ-
τονικοφ βακμοφ τελουμζνθν άναπαράςταςιν τοφ κανάτου καί τισ άναςτάςεωσ τοφ 
Χιράμ, όςον τυπικαί καί αςιμαντοι καί άν ζχουςι, κατά τοφσ ιςχυριςμοφσ τινων, 
καταντιςει αί τελεταί αψται; "Θ, πϊσ είναι δυνατόν ακραιωνισ Χριςτιανόσ νά 
όδθγιςθ τό τζκνον του εισ τιν τεκτονικιν «υιοκεςίαν», ΐνα άκοφςθ ζκεΐ τοφτο, ότι 
μόνον ζν τι ςτοά κά «μυθκι εισ τόν πνευματικόν βίον» καί κά «άωαιρεκι ό 
καλφπτων τοφσ οωκαλμοφσ αφτοφ πζπλοσ» καί κά «ζξαγνιςκι ι καρδία του» κ.τ.τ ; 



 13. «Ψό ςυμπζραςμα ζν γζνει τισ ζρεψνθσ ιμϊν είναι άω’ ζνόσ μζν, ότι άκραιωνισ 
Χριςτιανόσ πιςτεφων εισ τόν απόλυτον χαρακτιρα τοφ Χριςτιανιςμοφ καί ωρονϊν 
ότι μόνον ζν τι ’Εκκλθςία καί δι’ αυτισ ζπιτυγχάνεται ι ςωτθρία, δεν δφναται νά 
άνικθ εισ τεκτονικιν ςτοάν, άω’ ζτζρου δζ ότι οί εισ ςτοάσ μετζχοντεσ χλιαροί 
όπωςδιποτε Χριςτιανοί διατρζχουςι τόν μζγαν κίνδυνον νά άποξενωκϊςιν ζτι μάλ-
λον τισ πατρίου πίςτεωσ, λόγω τισ τακτικισ ςυμμετοχισ αφτϊν εισ άλλοτρίαν καί δι 
μι χριςτιανικιν λατρείαν καί ζνεκεν τισ ςτενισ πνευματικισ αφτϊν ζπικοινωνίασ 
πρόσ πρόςωπα ζκκλθςιαςτικϊσ αδιάωορα, ενίοτε δζ καί άντεκκλθςιαςτικϊν ωρονθ-
μάτων, ϊσ ϊμολογικθ καί ψπό τινων ςυναδζλωων». "Αξιόν δζ πλείςτθσ προςοχισ 
καί διδακτικϊτατον ςθμεΐον είναι, ότι τό προσ τον Χριςτιανιςμόν άςυμβίβαςτον τθσ 
Παςςωνίασ καί τόν ζμμζςωσ άντιχριςτιανικόν αυτισ χαρακτιρα, ϊσ καί τόν κίνδυν-
ον τθσ εισ τάσ τεκτονικάσ ςτοάσ ςυμμζτοχθσ τϊν πιςτϊν ςυναιςκάνονται καί αί 
ςπουδαιόταται τϊν χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν, πρϊτιςτα δζν καί μάλιςτα ι Φωμαιο-
κακολικι, ειτα δζ καί αί Οουκθρανικαί (66) καί αί Πεκοδιςτικαί (67) καί αί 
Υρεςβυτεριαναί τισ Π. Βρεττανίασ, άλλα καί αί αυτοκζωαλοι ’Σρκόδοξοι Ζκκλθςίαι 
ι τε Πεγάλθ τοφ Χρίςτου Ζκκλθςία (68) καί παςαι αί λοιπαί καί δθ καί τθσ Ελλάδοσ, 
ιτισ δζν άνζλαδε μζν ζπιςιμωσ μζχρι τοφδε άγϊνα κατά τισ Παςςωνίασ, άλλ’ όμωσ 
ζπθγρφπνθςε, τοφλάχιςτον μζχρι πρό τινων ζτϊν, όπωσ μθ προςζρχωνται εισ αυτιν 
κλθρικοί, κατά δζ τό παρελκόν ζτοσ εξαπζλυςε καί ειδικιν ζγκφκλιον (69). Ϊπό δζ 
τισ προ τριϊν ζτϊν ςυνελκοφςθσ ζν Άγίω ’Τρει Διορκοδόξου Επιτροπείασ άπε-
ωαςίςκθ, όπωσ τό ηιτθμα τισ Παςςωνίασ αναγραωι μεταξφ των ζν τι μελλοφςθ 
Υροςυνόδω ςυηθτθκθςομζνων κεμάτων». 
14. «Πι δζ τισ άντιτάξθ είσ τ’ ανωτζρω τό παράδειγμα ιμετζρων κλθρικϊν τινων καί 
δι άνωτάτων, οΐτινεσ ιςπάςκθςαν τιν Παςςωνίαν, διότι διαωαίνεται ότι κά ςυν-
ζβθ περί αφτοφσ ό,τι καί περί πολλοφσ λαϊκοφσ τζκτονασ, ιτοι κά είλκφςκθςαν φπό 
τϊν πρακτικϊν κυρίωσ ςκοπϊν τισ Παςςωνίασ καί μάλιςτα τοφ τισ άλλθλοβοθ-
κείασ. 'Σπωςδιποτε όμωσ ι είσ τάσ ςτοάσ προςζλευςισ αφτϊν δυοΐν κάτερον προχ-
ποκζτει. Είτε άγνοιαν τϊν βακυτζρων νοθμάτων τισ Παςςωνίασ καί τοφ χαρακ-
τιροσ αφτισ, άρα δζ καί τοφ άςυμβιβάςτου αφτισ πρόσ τόν Χριςτιανιςμόν, είτε 
ζλλειψιν εκκλθςιαςτικισ ςυνειδιςεωσ καί ζμποτιςμόν φπό όρκολογιςτικϊν ιδεϊν, 
δτε πάλιν ζξθγεΐται ι καί μετά τιν ςτενωτζραν πρόσ τόν τεκτονιςμόν γνωριμίαν 
ζξακολοφκθςισ τοφ προσ αυτόν ςυνδζςμου μζχρι κανάτου, ϊσ καί αί ζπί τϊ κανάτω 
ζνίων άνωτζρων όρκοδόξων κλθρικϊν δθμόςιοι τεκτονικοί εκδθλϊςεισ (70). 
Ενταφκα δζ οωείλω νά άναωζρω τιν ζντφπωςιν, ιν μοι ζνεποίθςεν ι ζν τϊ ζγκρίτω 
γερμανικϊ προτεςταντικϊ περιοδικϊ Eiche (1932 ςελ. 249) φπό τιν ζπιγραωιν 
Erzbischof Soderblom selbstverstandlich kein Freimauer δθμοςίευςισ τισ κατθγορθ-
ματικισ δθλϊςεωσ τοφ Ρ. Karlstrom, γραμματζωσ τοφ πρό τίνοσ άποκανόντοσ Χουθ-
δοφ άρχιεπιςκόπου Ρ. Soderblom, ότι ό άρχιεπίςκοποσ οφτοσ «οφδζποτε φπιρξε 
Παςςϊνοσ». Ψόςον ζκεωρικθ παρά τοΐσ προτεςταντικοΐσ κφκλοισ ϊσ κίγουςα τιν 
μνιμθν λουκθρανοφ ζπιςκόπου και ι απλι υπόνοια ότι υπιρξε μαςςϊνοσ!» 
15. «"Σςον δ’ άωορα εισ τιν απζναντι τισ ανωτζρω ζμπεριςτατωμζνωσ, ϊσ νομίηω, 
χαρακτθριςκείςθσ Παςςωνίασ τθρθτζαν ςτάςιν τισ ’Σρκοδόξου 'Εκκλθςίασ ι 
γνϊμθ μου είναι ι ζξισ: ’Επειδι ό ζκ τισ Παςςωνίασ κίνδυνοσ δζν ωαίνεται ϊν παρ’ 
ιμΐν άμεςοσ, ζω’ όςον αψτθ δζν ζμωανίηεται αμζςωσ καί ζπιςιμωσ πολεμοφςα τιν 
’Εκκλθςίαν' ζπειδι δζν πρόκειται οχτε περί άντικρατικισ, οχτε περί αντεκνικισ, πα-
ρά τόν κοςμοπολιτικόν αυτισ χαρακτιρα, οχτε περί αντικοινωνικισ όργανϊςεωσ 
ζπειδι πολλοί ζγζνοντο τζκτονεσ παρ’ ιμΐν καλι τι πίςτει καί δθ ζλκυόμενοι, ϊσ 



εϊπομεν, μάλλον φπό των πρακτικϊν ςκοπϊν τισ Παςςωνίασ καί άγνοοψντεσ τό μζν 
τιν βακυτζραν ζννοιαν τϊν τεκτονικϊν μυςτθρίων, τό δζ τό βάκοσ καί τό χψοσ τισ 
χριςτιανικισ πίςτεωσ, καί πολλοί τοφτων δζν διζκοψαν παντελϊσ τοφσ μετά τισ 
Πθτρόσ ’Εκκλθςίασ δεςμοφσ αφτϊν ζπειδι τζλοσ ι ’Εκκλθςία δζν είναι τό παράπαν 
ανεφκυνοσ εισ τό ότι τινά τϊν λογιϊν τζκνων τθσ ιναγκάςκθςαν νά άναηθτιςωςιν 
ζν ταΐσ τεκτονικαΐσ ςτοαΐσ ο,τι αί ψυχαί αφτϊν δζν εφρον, διότι οφδείσ ζωρόντιςε νά 
δϊςθ εισ αψτάσ, ζν τϊ χριςτιανικά) οΐκω, τϊ ςχολείω καί τϊ χριςτιανικϊ ναϊ. Διά 
ταψτα πάντα ωρονϊ, ότι μετά πολλισ περιςκζψεωσ καί λεπτότθτοσ πρζπει νά χειρι-
ςκι αχτθ τό λεπτότατον τοφτο ηιτθμα, άω’ ζνόσ μζν μι άναλαμβάνουςα, μάλιςτα 
ζν τοΐσ νψν καιροΐσ, ζπίκεςιν ζναντίον τισ Παςςωνίασ καί μι δθμιουργοφςα κεκθ-
ρυγμζνουσ ζχκροφσ ανκρϊπουσ, ζξ ϊν πολλοί μόνον άδιαωόρωσ προσ αυτιν διά-
κεινται, άω’ ζτζρου δζ ωροντίηουςα μετά μθτρικισ ςτοργισ περί προςωόρου δια-
ωωτίςεωσ τϊν εισ τιν Παςςωνίαν μυθκζντων καί μι τζκνων τθσ πείκουςα διά 
λόγων καί ζργων, ότι ζν τι ’Εκκλθςία υπάρχει ζπαγγελία ηωισ τισ νψν καί τισ μελ-
λοφςθσ, καί ότι ι θκικι τελείωςισ ζν τοΐσ κόλποισ αφτισ ζπιτυγχάνεται άςωαλϊσ, 
μεριμνϊςα όχι μόνον περί τισ διανοθτικισ καί οικονομικισ, άλλά καί τισ κρθςκευ-
τικισ καί ικικισ άνυψϊςεωσ τϊν λειτουργϊν αυτισ, άςκοχςα μετά τισ προςθκοφ-
ςθσ αψςτθρότθτοσ τιν ζκκλθςιαςτικιν πεικαρχίαν πρό παντόσ κατά των λειτουργϊν 
αφτισ, καί άπαγορεφουςα αφςτθρϊσ καί ζπί ποινι τιν εισ τάσ τεκτονικόσ ςτοάσ 
ςυμμετοχιν, προτρζπουςα δζ καί τοφσ πιςτοφσ όπωσ άπζχωνται αφτϊν».«Εισ τοφτο 
τό πόριςμα μζ ιγαγεν ζπιςταμζνθ καί διονυχιςτικι τοφ ηθτιματοσ τισ Παςςωνίασ 
μελζτθ, πόριςμα άπζχον ζξ ίςου δφο άκροτιτων, ζκείνθσ κακ’ ιν ι Παςςωνία είναι 
πθγι πάντων τϊν κακϊν ζν τϊ κόςμω καί τισ άλλθσ, κακ’ ιν αχτθ είναι τι ζντελϊσ 
άκίνδυνοσ διά τόν Χριςτιανιςμόν. Ζπαωίεται δζ εισ τιν Λ. Χφνοδον όπωσ ςτακμϊςα 
τά πράγματα καλϊσ καί ιδίαν μορωοψςα γνϊμθν, προβι εισ τάσ ζνδεικνυομζνασ 
άποωάςεισ» (71)  
 
Επίςθμοι αποφάςεισ τισ Εκκλθςίασ. 
Ξατόπιν τισ ϊσ άνω μελζτθσ τοφ ηθτιματοσ, ι Μερά Χφνοδοσ αποωαςίηει νά 
διατυπϊςθ ζπιςιμωσ τάσ άπόψεισ τθσ κακορίηουςα όριςτικϊσ πλζον τιν κζςιν τισ 
’Εκκλθςίασ ζναντι τοφ Παςςωνιςμοψ.  
Ψοφτο ζγινε με δφο κυρίωσ επίςθμα κείμενα, τά όποία ζδθμοςίευςε κατά τοφσ 
ζπομζνουσ μινασ. 
 

Δ Η Λ Ω  I  
Σισ 'Ιεράσ υνόδου τισ 'Ιεραρχίασ τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ. 
 
Ι 'Λεραρχία τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ, ζξ αωορμισ δθμοςιευμάτων καί άνευκφ-
νων διαδόςεων, ότι ό ’Αρχιεπίςκοποσ καί άλλοι ’Αρχιερείσ τισ ’Εκκλθςίασ τισ 
Ελλάδοσ άνικουςιν είσ τόν Παςςωνιςμόν, δθλοΐ ότι οφδείσ Άρχιερεφσ ανικει είσ 
Παςςωνικιν τινα ςτοάν. Υάςα άντίκετοσ διάδοςισ καί πλθροωορία είναι κακό-
βουλοσ καί ςυκοωαντικι, προκαλεΐται δζ πασ ό γινϊςκων ότι Άρχιερεφσ τισ ι άλλοσ 
κλθρικόσ ανικει εισ τόν Παςςωνιςμόν νά φποβάλθ τακτικιν και υπεφκυνον μινυςιν 
πρόσ τιν Μεράν Χφνοδον.  

Ζν Άκιναισ τι 12 ’Σκτωβρίου 1933.  
 
 



Τ ’Ακθνϊν Χρυςόςτομοσ, Υρόεδροσ  
Τ Δρυϊνουπόλεωσ και Υωγωνιανισ Βαςίλειοσ 
Τ Χίου Υολφκαρποσ  
Τ άνκθσ Υολφκαρποσ 
Τ Παρωνείασ "Ανκιμοσ  
Τ Ηακφνκου Διονφςιοσ  
Τ Ξεωαλλθνίασ Δαμαςκθνόσ  
Τ Άλεξανδρουπόλεωσ Γερβάςιοσ  
Τ Οαρίςςθσ Αρςζνιοσ  
Σ Ξαςςανδρείασ Ειρθναίοσ 
Τ Κεςςαλονίκθσ Γεννάδιοσ 
Τ Μωαννίνων Χπυρίδων  
Τ Παντινείασ καί Ξυνουρίασ Γερμανόσ 
Τ Υατρϊν Αντϊνιοσ  
Τ Χπάρτθσ Γερμανόσ 
Τ Δθμθτριάδοσ Γερμανόσ  
Τ Πυτιλινθσ ’Λάκωβοσ  
Τ Υλωμαρίου Ξωνςταντίνοσ  
Τ Βελλάσ καί Ξονίτςθσ ’Λωάννθσ 
Τ Ηιχνϊν ’Αλζξανδροσ  
Τ ’Εδζςςθσ Ξωνςτάντιοσ 
Τ Φιλίππων κα ΡεαπόλεωσΧρυςόςτομοσ 
Τ Βερροίασ και Ραοφςθσ Υολφκαρποσ 
Τ Φκιϊτιδοσ ’Αμβρόςιοσ  
Τ Ριγρίτθσ Εφγζνιοσ 
Τ Υτολεμαΐδοσ ’Λωακείμ  
Τ Ξαρδαμφλων ’Λωακείμ  
Τ Διδυμοτείχου καί Τρεςτιάδοσ ’Λωακείμ 
Τ Μεριςςοχ καί Αγίου "Σρουσ Χωκράτθσ 
Τ Χιςανίου καί Χιατίςτθσ Διόδωροσ 
Τ "Ωδρασ καί Χπετςϊν Υροκόπιοσ 
Τ Κθκϊν καί Οεβαδείασ Χυνζςιοσ 
Τ "Αρτθσ Χπυρίδων  
Τ Χάμου Ειρθναίοσ  
Τ Χερρϊν Ξωνςταντίνοσ  
Τ Χερβίων καί Ξοηάνθσ ’Λωακείμ  
Τ Υαροναηίασ Λερόκεοσ  
Τ Δράμασ Βαςίλειοσ  
Τ Ψρίκκθσ καί Χταγϊν Υολφκαρποσ  
Τ Γυκείου καί Σϊτφλου Διονφςιοσ  
Τ Ρευροκοπίου Φιλόκεοσ  
Τ Ζλευκερουπόλεωσ Χωωρόνιοσ  
Τ Χουωλίου ’Λωακείμ  
Τ Άργολίδοσ Λερόκεοσ 
Τ Υολυανισ Ξφριλλοσ  
Τ Ξορινκίασ Δαμαςκθνόσ  
Τ Ξυκιρων Δωρόκεοσ  



Τ Αιτωλίασ καί ’Ακαρνανίασ Ξωνςταντίνοσ  
Τ Χαλκίδοσ Γρθγόριοσ  
Τ Ξαρυςτίασ Υαντελειμων 
Τ ’Θλείασ ’Αντϊνιοσ  
Τ Πεςςθνίασ Υολφκαρποσ  
Τ Χφρου Ψινου, "Ανδρου καί Ξζασ Φιλάρετοσ  
Τ Φωκίδοσ ’Λωακείμ  
Τ Άρδαμερίου Ξαλλίνικοσ  
Τ Φαναριοφ καί κεςςαλιϊτιδοσ ’Λεηεκιιλ 
Τ Ξαλαβρφτων καί Αίγιαλείασ κεόκλθτοσ 
Τ Κιρασ "Ανκιμοσ  
Τ Φλωρίνθσ Βαςίλειοσ  
Σ Χιδθροκάςτρου Βαςίλειοσ  
Τ Οευκάδοσ καί ’Λκάκθσ Δθμιτριοσ  
Τ Ζλαςςϊνοσ Ξαλλίνικοσ. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
41 (Χ. ς.). Ώσ ζγράψθ ζν τοΐσ πρόςκεν ζγίναντο δεκταί καί γυναίκεσ είσ μφθςιν κατά 
τό παρελκόν (ιδε ςελ. 78-84), ζπειδι όμωσ ςυνζΒθςαν όργιϊδθ ζκτροπα κατά τάσ 
μυιςεισ, είσ τινα δζ ζξ αφτϊν αΛ φπερβολαί αψται είχον ςυνζπειαν καί κάνατον, άπό 
τοφ 18ου αΛϊνοσ άπεκλείςκθςαν αί γυναίκεσ. Ωπάρχουν όμωσ καί ςιμερον ζν 
"Αμερικι τεκτονικαί ςτοαΐ γυναικϊν, ζτι δζ μεταξφ τϊν τελετϊν υπάρχουν ζν χριςει 
ι υιοκεςία τϊν λυκιδζων καί ι Χυηυγικι άναγνϊριςισ. 
42 Υαρακζτομεν τοϊτθν όλόκλθρον, διότι λόγω τισ ζπιςτθμονικισ κατοχυρϊςεϊσ 
τθσ ζβοικθςε ςθμανθκϊσ είσ τιν όρκιν τοποκζτθςιν τοφ ηθτιματοσ φπό τθσ Λ. 
Χυνόδου. 
Ψιν ζντφπωςιν ιν ζνεποιθςεν είσ αφτιν δεικνφει καί τό ςχετικόν εφχαριςτιριον 
ζγγραωον, τό όποιον άπζςτειλεν ό άείμνθςτοσ ’Αρχιεπίςκοποσ. 
«Ζν Άκιναισ τι 17 ’Σκτωβρίου 1933 
 
Υροσ τον Ξφριον Υ. Ππρατςιϊτθν Ξακθγθτιν τοφ Υανεπιςτθμίου  

Ενταφκα. 
Ζλλογιμϊτατε κφριε κακθγθτά. 
Ι Λ. Χφνοδοσ τισ ‘Λεραρχίασ τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ μετ’ ιδιαιτζρασ προςοχισ 
άνζγνω τιν φμετζρον γνϊμθν περί του μαςςωνικοφ ηθτιματοσ, άποτελοφςαν 
ζμπεριςτατωμζνθν μελζτθν ζπ’ αφτοφ καί διαςαωθνίηουςαν τό ηιτθμα κατά τα 
ςπουδαιότερα αφτοφ ςθμεία. 
Τκεν, άποωάςει τισ Λεραρχίασ, ζκωράηομεν φμΐν τάσ ευχαριςτίασ αφτισ καί εφχό-
μεκα όπωσ ό Συράνιοσ Υατιρ τϊν Φϊτων ωωτίηθ καί ζνιςχφθ φμάσ ζν τω ζπιςτθ-
μονικϊ ςταδίω, ζπ’ άγακϊ τισ ’Εκκλθςίασ. 
Εφχζτθσ πρόσ Ξφριον  
Τ ’Ακθνϊν Χρυςόςτομοσ Υρόεδροσ 
43 Τρα Υυκαγόραν—Γνϊμονα 1932 ςελ. 229 καί 1933 ςελ. 162. 
44 Υυκαγόρασ—-Γνϊμων 1933 ςελ. 54. 
45 Υυκαγόρον Θ' ςελ. 417-418. 
46 Τρα Religion in Geschichte und Gegenwart τόμ. B' 1929, ςελ. 765. 
47 Υυκαγόροι» Z' ςελ. 50. 
48 Αυτόκι, ςελ. 19. 



49 Αυττόκι, ςελ. 33 κα! 38. 
50 Οόγοσ εκωωνθκείσ τι 21 Δεκεμβρίου 1930 ζν τω τεκτονικϊ μεγάρω κατά τιν 
ζορτιν είσ μνιμθν τϊν Φιλικϊν. Γνϊμων, τομ. I ς.17. 
51 Rituel du grade de Maitre ςελ. 20. 
52 Εκδοςισ 1924 ςελ. 3.  
53 Ψυπικά τεκτονικϊν λειτουργιϊν ςελ. 62 
54 Αυτόκι, ςελ. 4. 
55 Ψυπικά ςελ. 23 καί 38. 56 Β' τόμοσ, β' ζκδοςισ 1929 ςελ. 765.*3+ 57 Ψυπικά τεκτον. 
λειτουργιϊν ςελ. 24.58 Ψυπικά ςελ. 24.59 
Υρόκειται περί άρτου, οίνου, μζλιτοσ καί δοχείου πλιρουσ ψδατοσ μεταδιδόμενου 
εισ τόν λυκιδζα (πρβλ. αρχαία μυςτιρια). 
60 (Χ. ς.). Πεταξφ τϊν άλλων ό Χεβάςμιοσ Απευκυνόμενοσ προσ τοφσ ςυηφγουσ 
λζγει: «Ψείνατε πρόσ άλλιλουσ τιν δεξιάν... 'Αδελωοί μου Ανταλλάξατε τοφσ ςυμ-
βολικοφσ τοφτουσ δακτυλίουσ, ϊν τό ςχιμα ςυμβολίηει τιν αιωνιότθτα. Ξλίνατε τάσ 
κεωαλάσ ψμϊν.—Εισ δόξαν τοφ Πεγάλου Άρχιτζκτονοσ τοφ Χφμπαντοσ, ζν όνόματι 
καί ψπό τιν αιγίδα «τισ άνατολισ...» καί δυνάμει τϊν δι' ϊν περιβζβλθμαι εξουςιϊν 
υπό τισ ςεπτισ ςτοάσ ταφτθσ αναγνωρίηω τεκτςνικϊσ τιν ψμετζραν ενωςιν, ϊσ 
αρμόηει εισ τάσ άρετάσ υμϊν. Είκε ό Ϊψιςτοσ ευλογϊν τιν ενωςιν φμϊν νά κατα-
ςτιςθ υμάσ πιςτοφσ εισ τοφσ όρκουσ ςασ... ’Ανυψϊςατε τάσ κεωαλάσ φμϊν» (Ψυπικά 
ςελ. 45, 54-55)... Υαρά Άρχιμ. Ζπιω. Κεοδωροποφλου, Ι Παςςωνία ψπό τό ωϊσ τισ 
άλθκείασ ςελ. 71. 
61 Χ. ς.). Τ Χεβάςμιοσ πρωπίςτωσ εφχεται: «Πεγάλε ’Αρχιτζκτων τοφ Χφμπαντοσ... 
"Σν παλυευςπλαγχνον... είκε οι άδελωοι ιμϊν νά ηιςουν αείποτε μεταξφ Χοφ, όπωσ 
ζηθςαν και μεκ’ ιμϊν. Είκε ο κάνατοσ αςτϊν νά διδάξθ ιμάσ δτι κά άποκάνωμεν 
και νά μάσ προετοιμάςθ, δπωσ άπολαφςωμεν μετ’ αφτϊν είσ τοφσ πατρικοφσ ςου 
κόλπουσ τισ αλθκοφσ αίωνιότθτοσ» (Ψυπικά... ςελ. 66, 67). Φίπτων δε ό Χεβάςμιοσ 
κυμίαμα ζπΐ τισ πυράσ λζγει: «Είκε αί ψυχαΐ τϊν αδελωϊν ιμϊν ν’ άναβϊςι προσ 
τιν οφράνιον αφτϊν πατρίδα ϊσ το κυμίαμα τοφτο άνακρϊςκει είσ τοφσ οφρανοφσ» 
(Ψυπικά ςελ. 70). Υροςκζτει δζ μετ’ όλίγον: «Π. A. Ψ. Χ., είκε ι γι και τά ςτοιχεία νά 
χρθςιμοποιιςωςι κατά τάσ βουλάσ ςου το άλλοιωτον ςϊμα τϊν αδελωϊν ιμϊν, ι 
δζ ακάνατοσ αυτϊν ψυχι ν’ άπολαφςθ τισ είρινθσ τισ χαράσ» (Ψυπικά ςελ. 72) 
Υρβλ. Άρχιμανδρίτου  Ζπ. Κεοδωρςποφλου ζνκ. άνωτ. ςελ. 73-74. 
62 (Χ. ς.) Ώσ καί ζν τςΐσ ζγκαινίοισ χριςτιανικϊν ναϊν, οχτω καί ζν τοΐσ τεκτονικοΐσ 
ζγκαινίοισ ςχθματίηεται πομπι προθγουμζνου τοψ Χθιμαιοωόρου μετά τοψ λαβά-
ρου τισ Χτοάσ και δυο τελεταρχϊν, ϊν ό εισ κρατεί ξίψοσ καί ό ζτεροσ ωζρει τό 
ιερόν πψρ. Υρο τισ κυρασ τοψ νζου ναοφ κλειςτισ ι πομπι ϊςταται καί ό Χεβάςμιοσ 
κροφει. Διεξάγεται δε διάλογοσ, ϊσ καί ζν τοΐσ Ζγκαινίοισ χριςτιανικοφ ναοφ.  
Ζρωτά ό Χεβάςμιοσ· Ψίσ ζτόλμθςε να είςζλκθ ζντόσ τοψ Ραοφ; - Φωνι ζςωκεν Σί 
ζργαςκζντεσ πρόσ καταςκευιν τοφ Ραοφ ζργάται, εισ οχσ άνετζκθ ι ωψλαξισ αφτοψ. 
Χεβάςμιοσ. Ανοίξατε τάσ πψλασ τοψ ναοφ. - Φωνι - Ψί ηθτείτε ζνταψκα; —  
Χεβάςμιοσ- Ζρχόμεκα νά περατϊςωμεν καί ςυμπλθρϊςωμεν τό ζργον υμϊν, 
κακιεροψντεσ τον ναόν τοφτον πρόσ δόξαν τοψ Π. A. Ψ. Χ., εισ τιν αρετιν, καϊ τιν 
άλικειαν καί άνάπτοντεσ τό ιερόν πψρ... Σί τρεισ ζργάται άνοίγουςι τάσ πφλασ τοψ 
ναοφ. Εισ δζ ζξ αϊτϊν... λζγει: Ευλογθμζνοι οί ζρχόμενοι εισ τον ναόν τοψ Πεγάλου 
’Αρχιτζκτονασ, "να περατϊςωςι τό ζργον. Ι πομπι προχωρεί πρόσ τό ζςωτερικόν 
τοψ ναοφ...» ( Ψυπικά ςελ. 79-80. Υρβλ. Άρχιμ. Ζπιω. Κεοδωροποφλου ςελ. 75-76. 
63 Υρβλ. πρόσ τοΐσ άλλοισ Υυκαγόραν—Γνϊμονα 1933 ςελ. 103 καί 104. 



64 Ζκδοςισ 1898 ςελ. 9. 
65 Υροβλ. και άρκρον 1 τοφ Χυντάγματοσ 1930 καί ζλλθνικά Ψυπικά ςυμβολικϊν 
βακμϊν ςελ. 15. 
66 ‘Σ Γερμανόσ κακθγθτισ Tscliackert γράωων εν τι Real— Encyelopedie τισ 
προτεςταντικισ Κεολογίασ (τ. 6 ς. 621) άρκρον περί Παςςωνίασ άξιοςποφδαςτου 
παρατθρεί, ότι ι μεταξφ Εκκλθςίασ καί Ψεκτονιςμοφ άντίκεςισ είναι διά τθν προτε-
ςταντικιυ χριςτιανοςφνθν ι άντίκεςισ μεταξφ ιςτορικοφ Χριςτιανιςμοφ, καί τοφ 
νεωτζρου Διαωωτιςμοφ ( Moderne Aufklarung ), τοφτζςτι τοφ ’Σρκολογιςμοφ. 'Σ 
αφτόσ δε παρατθρεί αφτόκι, ότι άν κλθρικοί τινεσ διαμαρτυρόμενοι προςιλκαν εισ 
τόν Ψεκτονιςμόν, τοφτο ςυνζβθ κατά τοφσ χρόνουσ τισ ζπικρατιςεωσ τοφ ’Σρκο-
λογιςμοφ ζν τι Κεςλογία καί παρά ταΐσ Ζκκλ. Άρχαίσ τισ Γερμανίασ. 'Σ δζ Meusel ζν 
τω Kirehenlexicon (Ψόμοσ Β' ςελ. 620 ζξ.) λογίηεται ϊσ γεγονόσ, ότι ό Ψεκτονιςμόσ 
δζν ζπζδραςζ ποτζ εφεργετικϊσ, άλλ’ άπαμβλυντικϊσ ζπί τάσ χριςτιανικάσ ιδζασ καί 
τόν κρθςκευτικόν τοφ λαοφ βίςν. Ξαι αφται δζ αί ςτοαί, λζγει, αίτινεσ δζν δζχονται 
μθ χριςτιανοφσ, ίςτανται ζπί τοφ εδάωουσ ζνόσ άνκρωπιςμοφ, όςτισ δεν είναι ό 
γνιςιοσ χριςτιανικόσ. Ξατά βάκοσ υπάρχει ενταφκα, λζγει, φπονόμευςισ τισ ζξ 
άποκαλφψεωσ πίςτεωσ καί καταβάλλεται ι προςπάκεια πρόσ άντικατάςταςιν αυτισ 
διά τισ άνιδρφςεωσ ζνόσ ναοφ τοφ άλθκινοφ δικεν ανκρωπιςμοφ. Ξαί ζπάγεται, οτι 
ακραιωνείσ Χριςτιανοί οφδεμίαν ζχουςιν ζν τι Παςςωνία κζςιν.  
Χθμειωτζον δζ οτι ταφτα γράωονται ζν Γερμανία ζνκα ζπικρατεί τό ςκωτικόν δόγμα. 
67 "Αξία πρό παντόσ προςοχισ, μάλιςτα λάγω τισ άγγλικισ αυτϊν προελεφςεωσ, 
τυγχάνουςιν αί αποωάςεισ τισ Βεςλεχανισ ζκκλ. ςυνδιαςκζψεωσ τοφ 1927, ζνκα 
διακθρφςςεται «τό ζξ όλοκλιρου αςυμβίβαςτον τοφ χριςτιανικοφ κθρφγματοσ περί 
τισ ζν Χριςτϊ ςωτθρίασ πρόσ τάσ αξιϊςεισ, αϊτινεσ ςυχνάκισ γραπτϊσ τε καί προωο-
ρικϊσ προεβλικθςαν φπό τϊν Παςςϊνων (C. Hunt, The menace of Freemasonry 
1930 ςελ. 91).  
68 Βλζπε Π. Γεδεϊν, Υατριαρχικοφσ πίνακασ ςελ. 641 
69 Ξακ’ όλου είπεϊν ι ςτάςισ τισ αχτοκεωάλου Εκκλθςίασ τισ 'Ελλάδοσ ζναντι τθσ 
Παςςωνίασ φπιρξε δυςμενισ, τισ δυςμενείασ ταψτθσ ζκδθλωκείςθσ ζπανειλθμ-
μζνωσ καί πολλςχϊσ, ϊσ μαρτυροψςι και τά Υρακτικά τισ Μεράσ ιμϊν Χυνόδου. 
70 "Σρα καί Υυκαγόραν—Γνϊμονα, τεφχοσ Παΐου 1933 ςελ. 152 ζνκα πρόκειται 
περί τεκτονικοφ μνθμοςφνου είσ τον περυςιν άποκανόντα Πθτροπολίτθν Ξαςτο-
ριάσ ’Λωακείμ Οεπτίδθν καί είσ τόν Λεροδιάκονον Πιχαιλ Χατηιν, "να περιοριςκϊμεν 
είσ τα προςωατϊτερα. 
71 Ζδθμοςιεφκθ είσ τό περιοδικόν «Λερόσ Χφνδεςμοσ» τισ 15-30 Δεκεμβρίου 1933 
ςελ. 178-184. 
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Πράξισ τισ Ιεραρχίασ τισ ’Εκκλθςίασ τισ 'Ελλάδοσ «Περί Μαςςωνίασ» (72). 
‘Θ Λεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, κατά τιν ςυνεδρίαν τισ 12 ’Σκτωβρίου 
1933, ζπιλθωκεΐςα τθσ μελζτθσ καί ζξετάςεωσ τισ Παςςωνίασ, του διεκνοφσ τοφτου 
μυςτικοφ όργανιςμοψ, καί μετά προςοχισ άκοφςαςα τισ ειςθγθτικισ ζκκζςεωσ τισ 
τετραμελοψσ ζξ ’Αρχιερζων ’Επιτροπισ, τισ φπό τισ Μεράσ Χυνόδου τισ άρτι λθξάςθσ 
περιόδου ςυγκροτθ- κείςθσ, ϊσ καί τισ γνωματεφςεωσ τισ Κεολογικισ Χχολισ τοφ 
Άκινθςι Υανεπιςτθμίου, μάλιςτα δε τισ προσ ταφτθν ςυνθμμζνθσ ιδιαιτζρασ γνϊ-
μθσ τοφ κακθγθτοψ κ. Υαναγιϊτθ Ππρατςιϊτου, ζχουςα δ’ άμα ψπ’ όψει τά ζπί τοφ 



ηθτιματοσ τοφτου φπό ιμετζρων τε καί ξζνων δθμοςιευκζντα, κατζλθξε, μετά τιν 
διεξαχκεΐςαν ςυηιτθςιν, εισ τά ζπόμενα, όμοωϊνωσ φπό πάντων των ςυγκροτοφν-
των αφτιν Αρχιερζων γενόμενα δεκτά ςυμπεράςματα. 
Ι Παςςωνία δεν είναι άπλι τισ ωιλανκρωπικι ενωςισ ι ωιλοςοωικι Χχολι, άλλ’ 
αποτελεί μυςταγωγικόν ςφςτθμα, όπερ υπομιμνιςκει τάσ παλαιάσ ζκνικάσ μυςτθρι-
ακάσ κρθςκείασ ι λατρείασ, άπό τϊν όποιων κατάγεται καί τϊν όποίων ςυνζχειαν 
καί άναβίωςιν άποτελεΐ. Ψοφτο όχι άπλϊσ όμολογοψςιν, άλλά καί ζναβρυνόμενοι 
διακθρφττουςιν αυτοί οί πρόκριτοι τϊν ζν ταϊσ ςτοαΐσ διδαςκάλων, βεβαιοψντεσ 
αφταΐσ λζξεςιν, ότι «ι Παςςωνία είναι ι μόνθ ζπιηιςαςα τϊν άρχαίων μυςτθρίων 
καί δφναται νά άποκλθκι ό ωφλαξ αφτϊν» (73) ότι «ό Ψεκτονιςμόσ είναι κατ’ 
εφκεΐαν άπόγονοσ τϊν Αιγυπτιακϊν μυςτθρίων» (74) ότι «τό πενιχρόν ζργαςτιριον 
τισ μαςςωνικισ ςτοάσ δζν είναι άλλο τι, εί μθ τά ςπιλαια καί αί ςκιάδεσ τϊν δρυϊν 
καί τϊν κζδρων τϊν ’Λνδιϊν καί τά άγνωςτα βάκθ τϊν Υυραμίδων καί αί κρφπται 
τϊν μεγαλοπρεπϊν ναϊν τισ ’Μςιδοσ» (75) ότι «ι ζλλθνικι μυςτθριακι τεκτοςφνθ 
διατρζξαςα τάσ ωωτεινόσ τισ γνϊςεωσ κελεφκουσ φπό μυςτθριάρχασ τόν Υρομθ-
κζα, τόν Διόνυςον, τον Τρωζα, φπετφπωςε τοφ ςφμπαντοσ τοφσ αιωνίουσ νόμουσ» 
(76). Ι τοιαφτθ άλλωσ τε προσ τά αρχαία είδωλολατρικά μυςτιρια ςχζςισ τισ 
Παςςωνίασ ζμωαίνεται καί ζκ τϊν ζν ταΐσ μυιςεςιν αφτισ δρωμζνων καί τελουμζ-
νων. Διότι, ϊσ ζν τοΐσ δρωμζνοισ τϊν παλαιϊν είδωλολατρικϊν μυςτθρίων ζπανε-
λαμβάνετο τό δράμα τϊν άγϊνων καί τοφ κανάτου τοφ μυςτθριακοφ κεοφ, διά τισ 
μιμικισ δζ ζπαναλιψεωσ τοφ δράματοσ τοφτου ό μυοφμενοσ ςυναπζκνθςκε μετά 
τοφ πάτρωνοσ τισ μυςτθριακισ κρθςκείασ, όςτισ ιτο πάντοτε πρόςωπον μυκικόν, 
ςυμβολίηον τόν "Θλιον ι τιν ζν τϊ χειμϊνι μεν κνιςκουςαν, ζν τϊ ζαρι δζ άναγεν-
νωμζνθν ωφςιν, οφτω καί ζν τι μυιςει τοφ τρίτου βακμοφ τισ Παςςωνίασ. 'Τντωσ 
δζ άποτελεΐ αυτι δραματικιν άωιγθςιν τοφ κανάτου τοφ πάτρωνοσ τισ Παςςωνίασ 
Χιράμ καί εΐδοσ τι μιμικισ ζπαναλιψεωσ τοφ κανάτου τοφτου, ζν τι όποία ο 
μυοφμενοσ ςυμπάςχει, πλθττόμενοσ διά των αυτϊν οργάνων καί επί των αυτϊν 
μερϊν του ςϊματοσ, ζω’ ϊν καί δι' ϊν καί 6 Χιράμ (77). Ξατά τθν ομολογίαν δζ 
αυτϊν τϊν προκρίτων τισ Παςςωνίασ διδαςκάλων (78) ο Χιράμ τυγχάνει «ϊσ ό 
’Τςιρισ, ό Πίκρασ καί ό Βάκχοσ, μία άπό τάσ μυρίασ προςωποποιιςεισ τοψ Ιλιου». 
Σφτωσ ι Παςςωνία άποδεδειγμζνωσ τυγχάνει κρθςκεία μυςτθριακι, όλωσ διά-
ωοροσ, κεχωριςμζνθ καί ξζνθ τισ Χριςτιανικισ κρθςκείασ. Ζμωαίνεται άλλωσ τοφτο 
αδιαμωιςβιτθτοσ καί ζκ τοψ ότι κζκτθται ίδιουσ Ραοφσ μετά βωμϊν, τοφσ όποίουσ 
οί πρόκριτοι τϊν τεκτόνων χαρακτθρίηουςιν ϊσ ζργαςτιρια, «άτινα δεν δφνανται νά 
ψςτεριςωςιν εισ ιςτορίαν καί αγιότθτα τισ Εκκλθςίασ» (70), καί ϊσ ναοφσ τισ 
αρετισ καί τισ ςοωίασ, εν οίσ λατρεφεται τό φπζρτατον ”Σν καί διδάςκεται ι 
άλικεια (80). Ξζκτθται ίδιασ κρθςκευτικάσ τελετάσ, οΐαι ι τελετι υιοκεςίασ λυκι-
δζωσ ι τό τεκτονικόν βάπτιςμα, ι τελετι τισ ςυηυγικισ άναγνωρίςεωσ ι ο τεκτονι-
κόσ γάμοσ, τό τεκτονικόν μνθμόςυνον, τά ζγκαίνια τοψ τεκτονικοψ ναοψ κλπ. 
Ξζκτθται ιδίασ μυιςεισ, ίδια τελετουργικά Ψυπικά, ιδίαν ίεραρχικιν τάξιν καί 
ϊριςμζνθν πεικαρχίαν, ϊσ δζ κά ιδφνατο νά ςυναχκι ζκ τε τϊν τεκτονικϊν αγαπϊν 
καί τοψ ζορταςμοψ τϊν δφο ιλιοςταςίων, χειμερινοψ καί κερινοψ, μετά κρθςκευ-
τικϊν ςυμποςίων καί κοινϊν εφωχιϊν, είναι κριςκευμα ωυςιολατρείασ. Ξαί ωαίνε-
ται μεν ζκ πρϊτθσ όψεωσ, ότι ι Παςςωνία ςυμβιβάηεται προσ πάςαν άλλθν 
κρθςκείαν, άτε μθ ζνδιαωερομζνθ αμζςωσ εισ ποιόν κριςκευμα άνικει ζκαςτοσ 
τϊν μυςτϊν αφτισ. Ψοψτο όμωσ οωείλεται εισ τόν ςυγκρθτιςτικόν αυτισ χαρακτιρα, 
άποδεικνφει δζ ταφτθν καί κατά τό ςθμεΐον τοψτο άπόγονον καί ςυνεχιςτιν τϊν 



άρχαίων είδωλολατρικϊν μυςτθρίων, άτινα ζδζχοντο εισ τάσ μυιςεισ αφτϊν πάντασ 
οίωνδιποτε κεϊν λάτρασ. Άλλ’ ϊσ τότε αί μφςτθριακαί κρθςκεΐαι παρά τό ωαινό-
μενον πνεφμα τισ άνοχισ καί κεοξενίασ, ϊδιγθςαν εισ τόν «ςυγκρθτιςμόν», φπο-
νομεφςαςαι καί κλονίςαςαι βακμθδόν τθν προσ τάσ φπαρχοφςασ τότε λατρείασ 
εμπιςτοςφνθν καί άωοςίωςιν, οχτω καί ιδθ ι Παςςωνία, ηθτοφςα νά ςυμπεριλάδθ 
κατά μικρόν εισ τοφσ κόλπουσ αφτισ όλόκλθρον τθν άνκρωπότθτα καί φποςχομζνθ 
ότι κά παράςχθ εισ αυτιν τθν ικικοποίθςιν καί τελειοποίθςιν καί γνϊςιν τισ άλθ-
κείασ, άνυψοΐ άνεπαιςκιτωσ ζαυτιν εισ ειδόσ τι φπερκρθςκείασ, κεωροφςα πάςασ 
τάσ κρθςκείασ, μθδζ τισ χριςτιανικισ τοιαφτθσ ζξαιρουμζνθσ, ϊσ φποδεεςτζρασ 
αφτισ. Ϊποτρζωει δζ οχτω εισ τοφσ μφςτασ αφτισ τό ωρόνθμα, ότι μόνον ζν τοΐσ 
μαςςωνικοΐσ ζργαςτθρίοισ γίνεται ι κατεργαςία καί λείανςισ τοψ άξεςτου καί άκατ-
εργάςτου λίκου. Πόνον, άλλωσ τε, τό γεγονόσ ότι ι Παςςωνία δθμιουργεί αδελωό-
τθτα, ζξαιρομζνθν φπζρ πάςαν άλλθν ζξω αφτισ φπάρχουςαν άδελωότθτα, τιν 
οποίαν, κάν ζτι τυγχάνει οφςα χριςτιανικι, κεωρεί άπαρτιηομζνθν ζκ βεδιλων, 
άποδεικνφει ζμωανϊσ τάσ περί φπερκρθςκείασ άξιϊςεισ τθσ. Διά τισ Παςςωνικισ 
τοφτζςτι μυιςεωσ ό Χριςτιανόσ κακίςταται άδελωόσ τοψ μεμυθμενοφ όκωμανοψ ι 
βουδδιςτοψ ι οίουδιποτε όρκολογιςτοψ, κακ’ ον χρόνον ό μθ μεμυθμζνοσ εισ τιν 
Παςςωνίαν Χριςτιανόσ κακίςταται δι’ αφτόν βζβθλοσ. Άω’ ζτζρου ι Παςςωνία 
ζξαίρουςα ζξόχωσ τιν γνϊςιν καί φποβοθκοψςα εισ τιν ζλευκζραν ζρευναν, ϊσ μι 
«κζτουςα οφδζν όριον ζν τι άναηθτιςει τισ άλθκείασ» ( κατά τά Ψυπικά καί τό 
Χφνταγμα αφτισ ), ζπί πλζον δζ υίοκετιςαςα τιν λεγομζνθν ωυςικιν ικικιν, περι-
ζρχεται καί κατά τοψτο εισ όξεΐαν άντίκεςιν πρόσ τιν χριςτιανικιν κρθςκείαν.  
Διότι ι χριςτιανικι κρθςκεία φπζρ παν άλλο ζξαίρει τιν πίςτιν, περιορίηουςα τόν 
άνκρϊπινον λόγον ζντόσ τϊν ορίων τϊν φπό τισ κείασ άποκαλφψεωσ χαραςςο-
μζνων καί οδθγοψςα εισ τόν διά τισ φπερωυςικισ ζνεργείασ τισ κείασ χάριτοσ 
ζξαγιαςμόν. Ζν άλλαισ λζξεςιν, ζνϊ ο Χριςτιανιςμόσ, ϊσ ζξ άποκαλφψεωσ κρθςκεία, 
ζχουςα δόγματα καί άλθκείασ κατά λόγον καί υπζρ λόγον, ζκηθτεΐ πρωτίςτωσ πίςτιν 
καί βαςίηει τό ικικόν αφτοφ οικοδόμθμα επί τθσ υπερωυςικισ κείασ χάριτοσ, ι 
Παςςωνία ζχει μόνον ωυςικάσ αλικειασ, εισ γνϊςιν των όποίων καλεΐ τοφσ μφςτασ 
αφτισ διά τθσ ζλευκζρασ ςκζψεωσ καί ζρεφνθσ καί διά μόνου του όρκοψ λόγου 
ςτθρίηει δζ τό ικικόν οικοδόμθμα αυτισ ζπί μόνων τϊν ωυςικϊν δυνάμεων του 
άνκρϊπου προσ ωυςικοφσ όλωσ κατατείνουςα ςκοποφσ. Σψτω προδιλου οφςθσ τισ 
μεταξφ Χριςτιανιςμοφ καί Παςςωνίασ αςυμβιβάςτου άντικζςεωσ, ωυςικϊσ ιχκθ-
ςαν αί άπανταχοψ μζν άλλόδοξοι Ζκκλθςίαι εισ τό νά ταχκϊςιν αντιμζτωποι τισ 
Παςςωνίασ, καί οφ μόνον ι Δυτικι Εκκλθςία, ι καί δι’ ίδιουσ λόγουσ δι’ άλλεπ-
αλλιλων παπικϊν ζγκυκλίων καυτθριάςαςα τιν τεκτονικιν κίνθςιν, άλλά καί αί 
Οουκθρανικοί καί Πεκοδιςτικαί καί Υρεςβυτεριανοί Ξοινότθτεσ ζκιρυξαν αυτιν 
άςυμβίβαςτον προσ τον Χριςτιανιςμόν. Υολφ δζ περιςςότερον ι άνόκευτον τον 
κθςαυρόν τισ χριςτιανικισ άλθκείασ διακρατιςαςα ’Σρκόδοξοσ Ξακολικι Εκκλθ-
ςία, όςάκισ παρουςιάηετο ηιτθμα περί Παςςωνίασ, άπεωαίνετο κατ’ αφτισ. 
’Εςχάτωσ ο ζτι ι ζν Άγίω "Σρει ςυνελκοψςα Διορκόδοξοσ ’Επιτροπι, ισ μετζςχον δι’ 
αντιπροςϊπων παςαι αί αφτοκζωαλοι ’Σρκόδοξοι ’Εκκλθςίασ ζχαρακτιριςε τιν 
Παςςωνίαν «ϊσ ςφςτθμα άντιχριςτιανικόν καί πεπλανθμζνον». Ι δζ Λεραρχία τισ 
'Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ ζν τι μνθμονευκείςθ ςυνεδρία αφτισ μετ’ άνακουωίςεωσ 
ικουςε καί άπεδζξατο τό ςυμπζραςμα, όπερ ζκ τε μελζτθσ καί τισ διεξαχκείςθσ 
ςυηθτιςεωσ ςυνιγαγεν ό Πακαριϊτατοσ Υρόεδροσ αφτισ ’Αρχιεπίςκοποσ ’Ακθνϊν 
Χρυςόςτομοσ, είπϊν ζπί λζξει: « Τ Παςςωνιςμόσ δζν ςυμβιβάηεται ποςϊσ προσ τον 



Χριςτιανιςμόν, ζω’ όςον είναι Χωματείον μυςτικόν, ζνεργοψν καί διδάςκον ζν 
κρφπτω καί παραβφςτω καί κεοποιοφν τόν όρκολογιςμόν. Τ Παςςωνιςμόσ δζχεται 
ϊσ μζλθ αφτοψ οφ μόνον Χριςτιανοφσ, άλλά καί 'Εβραίουσ καί Πουςουλμάνουσ. 
Επομζνωσ δζν δφναται νά ζπιτραπι εισ κλθρικοφσ νά μετζχωςι του Χωματείου 
τοφτου, κεωρϊ δζ άξιον κακαιρζςεωσ πάντα κλθρικόν ςυμμετζχοντα τοφ Χωματεί-
ου τοφτου' τοφτο δζ πρζπει νά διακθρυχκι. Δζον νά ςυςτακι εισ όςουσ προςιλκον 
χωρίσ νά προςζξωςι καί χωρίσ νά ζξετάςωςι τί ζςτι Παςςωνιςμόσ, όπωσ διακόψωςι 
πάςαν ςχζςιν πρόσ αυτόν, διότι μόνον ό Χριςτιανιςμόσ είναι ι κρθςκεία, ι διδά-
ςκουςα τιν απόλυτον άλικειαν καί ικανοποιοφςα τάσ κρθςκευτικόσ καί ικικάσ 
άνάγκασ τοφ άνκρϊπου». Τμοωϊνωσ δζ καί όμοψφχωσ άπαντεσ οί Μεράρχαι τισ 
Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ, ζγκρίνοντεσ τα άνωτζρω, άποωαινόμεκα οτι ι Παςςωνία 
είναι όλωσ αςυμβίβαςτοσ πρόσ τόν Χριςτιανιςμόν, καί οτι δζον τά πιςτά τισ Εκκλθς-
ίασ τζκνα, οπωσ άπζχωςι τοφ Παςςωνιςμοψ. Άκραδάντωσ πιςτεφοντεσ εισ τόν 
Ξφριον ιμϊν Μθςοψν Χριςτόν, «ζν ϊ ζχομεν τιν άπολφτρωςιν διά τοψ αίματοσ 
αφτοψ, τιν άωεςιν τϊν παραπτωμάτων, κατά τόν πλοφτον τισ χάριτοσ αφτοψ, ισ 
ζπερίςςευςεν εισ ι μάσ ζν πάςθ ςοωία καί ωρονιςει» (Ζωες. ι' 7-8), κατζχοντεσ τιν 
δι’ αφτοψ άποκαλυωκεΐςαν καί φπό τϊν ’Αποςτόλων κθρυχκεΐςαν αλικειαν «οφκ ζν 
πεικοΐσ άνκρωπίνοισ ςοωίασ λόγοισ, άλλ’ ζν αποδείξει Υνεφματοσ καί δυνάμεωσ» 
(Α' Ξορ. 2, 4), μετζχοντεσ τϊν κείων Πυςτθρίων, δι’ ϊν καί άγιαηόμεκα καί ςωηό-
μεκα εισ αίωνίαν ηωιν, δζον νά μι ζκπίπτωμεν τισ Χάριτοσ τοψ Χριςτοφ, γινόμενοι 
κοινωνοί άλλοτρίων μυςτθρίων. Σφδαμϊσ προςικει ν’ άνικθ τισ εισ τόν Χριςτόν, καί 
νά ηθτι ζκτοσ αφτοψ άπολφτρωςιν καί ικικιν τελείωςιν. "Σκεν είναι αςυμβίβαςτοσ 
ο άλθκισ καί γνιςιοσ Χριςτιανιςμόσ πρόσ τιν Παςςωνίαν. “Σκεν καί οί τυχόν 
ζμπλακζντεσ εισ τιν μφθςιν τϊν Παςςωνικϊν μυςτθρίων, δζον τοψ λοιποφ ν’ άπό-
ςχωςι πάςθσ ζπικοινωνίασ πρόσ τάσ Παςςωνικάσ ςτοάσ καί ζργαςίασ, βζβαιοι όντεσ 
ότι ουτω άνανεοψςιν άςωαλϊσ τοφσ πρόσ τόν ζνα Ξφριον καί Χωτιρα ιμϊν, ζξ 
άγνοιασ καί κακισ τϊν πραγμάτων ζκτιμιςεωσ, φποχαλαςκζντασ δεςμοφσ. Ψοφτο 
ιδίωσ άπεκδζχεται μετά πολλισ τισ ςτοργισ ι Λεραρχία τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ 
παρά τϊν μυςτϊν τϊν ςτοϊν, πεποικυΐα ότι οί πλεΐςτοι ζξ αφτϊν ζδζξαντο τιν 
τεκτονικιν μφθςιν οφχί ζν ζπιγνϊςει ότι δι’ αφτισ μεκίςτανται εισ άλλθν κρθςκείαν, 
άλλ’ όλωσ τουναντίον, ζξ άγνοιασ, νομίηοντεσ ότι οφδζν τό άντιπίπτον εισ τθν 
κρθςκείαν των πατζρων αυτϊν ςυνετζλουν. Χυνιςτϊςα δζ ι 'Λεραρχία αυτοφσ καί 
εισ τθν ςυμπάκειαν κατ’ οφδζνα δζ λόγον εισ τθν ζχκρότθτα καί τό μίςοσ τϊν πιςτϊν 
τζκνων τθσ Εκκλθςίασ, προςκαλεΐ αφτά ΐνα μετ’ αυτισ ζν χριςτιανικι άγάπθ καί άπό 
καρδίασ εφχωνται όπωσ ό Ξφριοσ ιμϊν ’Λθςοφσ Χριςτόσ, «ι όδόσ καί ι άλικεια καί ι 
ηωι» (’Λωάν. 14, 16), ωωτίςθ καί ζπιςτρζψθ τοφσ ζξ άγνοιασ άποπλανθκζντασ άπό 
τθν άλικειαν.  
Τ Ακθνϊν Χρυςόςτομοσ Υρόεδροσ  
Τ Δρυϊνουπόλεωσ καί Υωγωνιανισ Βαςίλειοσ 
Τ Χίου Υολφκαρποσ 
Τ Ηακφνκου Διονφςιοσ  
Τ άνκθσ Υολφκαρποσ 
Τ Παρωνείασ "Ανκιμοσ  
Τ Οιμνου Χτζωανοσ  
Τ Ξεωαλλθνίασ Δαμαςκθνόσ  
Τ Άλεηανδρουπόλεωσ Γερβάςιοσ  
Τ Οαρίοςθσ Αρςζνιοσ 



Τ Ξαςςανδρείασ Ειρθναίοσ 
Τ Κεςςαλονίκθσ Γεννάδιοσ  
Τ Μωαννίνων Χπυρίδων  
Τ Παντινείασ καί Ξυνουρίασ Γερμανόσ 
Τ Υατρϊν ’Αντϊνιοσ  
Τ Χπάρτθσ Γερμανόσ  
Τ Δθμθτριάδοσ Γερμανόσ 
Τ Ξερκφρασ ’Αλζξανδροσ  
Τ Πυτιλινθσ ’Λάκωβοσ  
Τ Υλωμαρίου Ξωνςταντίνοσ 
Τ Βελλάσ καί Ξονίτςθσ ’Λωάννθσ 
Τ Ηιχνϊν ’Αλζξανδροσ 
Τ ’Εδζςςθσ Ξωνςτάντιοσ  
Τ Φιλίππων καί Ρεαπόλεωσ Χρυςόςτομοσ 
Τ Βερροίασ καί Ραοφςθσ Υολφκαρποσ 
Τ Φκιϊτιδοσ ’Αμβρόςιοσ 
Τ Ρΐγρίτθσ Εφγζνιοσ  
Τ Υτολεμαΐδοσ Λωακείμ  
Τ Ξαρδαμφλων Λωακείμ  
Τ Διδυμοτείχου ’Λωακείμ  
Τ Μεριςςοψ καί ’Αγίου Τρουσ Χωκράτθσ 
Τ Χιοαγίου καί Χιατίςτθσ Διόδωροσ  
Τ Ϊδρασ καί Χπετςϊν Υροκόπιοσ  
Τ Κθβϊν καί Οεκαδείασ Χυνζςιοσ 
Τ "Αρτθσ Χπυρίδων  
Τ Χάμου καί Λκαρίασ Ειρθναίοσ 
Τ Χερρϊν Ξωνςταντίνοσ 
Τ Χερβίων καί Ξοηάνθσ ’Λωακείμ  
Τ Υαροναξίασ Λερόκεοσ  
Τ Δράμασ Βαςίλειοσ 
Τ Ψρίκκθσ καί Χταγϊν Υολφκαρποσ 
Τ Γυκείου καί Σίτφλου Διονφςιοσ 
Τ Ρευροκοπίου Φιλόκεοσ  
Τ Χουωλίου ’Λωακείμ  
Τ Γρεβενϊν Ρικόλαοσ  
Τ Ζλαςαϊνοσ Ξαλλίνικοσ  
Τ Άργολίδοσ Λερόκεοσ  
Τ Υαραμυκίασ, Φιλιατϊν καί Γθρομερίου Γεϊργιοσ 
Τ Υολυανισ Ξφριλλοσ 
Τ Πθκφμνθσ Διονφςιοσ  
Τ Ξορινκίασ Δαμαςκθνόσ  
Τ Ξυκιρων Δωρόκεοσ  
Τ Αιτωλίασ καί Ακαρνανίασ Ξωνςταντίνοσ 
Τ Χαλκίδοσ Γρθγόριοσ  
Τ Ψριωυλίασ καί ’Σλυμπίασ Άνδρζασ  
Τ Ξαρυςτίασ Υαντελειμων  
Τ ’Θλείασ ’Αντϊνιοσ 



Τ Πεςςθνίασ Υολφκαρποσ  
Τ Χφρου, Ψινου, "Ανδρου καί Ξζασ Φιλάρετοσ 
Τ Φωκίδοσ ’Λωακείμ  
Τ Άρδαμερίου Ξαλλίνικοσ  
Τ Φαναριοφ καί κεςςαλιϊτιδοσ ’Λεηεκιιλ 
Τ Ξαλαβρφτων καί Αίγιαλείασ κεόκλθτοσ 
Τ Κιρασ "Ανκιμοσ  
Τ Φλωρίνθσ Βαςίλειοσ  
Τ Χιδθροκάςτρου Βαςίλειοσ 
Τ Οευκάδοσ καί Λκάκθσ Δθμιτριοσ 
 
Ξατόπιν τισ δθμοςιεφςεωσ τϊν ζπιςιμων τοφτων κειμζνων, δι’ ϊν ςαωϊσ καί 
άπεριωράςτωσ ι 'Λεραρχία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ διατυπϊνει τθν κρίςιν τθσ 
περί του Παςςωνιςμοφ καί κακορίηει τθν ςτάςιν τθσ άπζναντί του, ζλθξε πλζον ι 
ςυηιτθςισ ζπί του ηθτιματοσ καί ζκτοτε κεωρείται τοφτο καί διά τθν Εκκλθςίαν τισ 
Ελλάδοσ «κζμα κλειςτόν». 
----------------------------------------------------------------- 
72 Αφτθ ζδθμοςιεφκθ εισ τό επίςθμον Δελτίον τισ Εκκλθςίασ τισ 'Ελλάδοσ είσ το 
ψφλλον τισ 4 Δεκεμβρίου 1933.  
Ι ςχετικι ζγκφκλιοσ ι όποια άπεςτάλθ πρόσ τοφσ Χεβ. Πθτροπολίτασ τισ ’Εκκλθςίασ 
τισ 'Ελλάδοσ διά τιν υπογραωιν τισ πράξεωσ ζχει ϊσ ζξισ: 
Άρικ. Υρωτ. 2588 Άκινθςι 2 Ροεμβρίου 1933 
Διεκπ. 83 ’Εγκφκλιοσ 
Διαπζμπεται ι περί Παςςωνίασ πράξισ τισ 'Λεραρχίασ πρόσ υπογραωιν. 
Υρόσ τουσ Χεβ. Πθτροπολίτασ τισ ’Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ. 
Χυμωϊνωσ τι ζν ςυνεδρίσι τισ 12 ’Σκτωβρίου ζ.ζ. τισ Λ. Χυνόδου τισ 'Λεραρχίασ τι 
λθωκείςθ φπ’ αυτισ άποωάςει περί Παςςωνίασ ςυνετάχκθ υπό ’Επιτροπισ ςχζδιον 
Υράξεωσ, όπερ μετ’ επεξεργαςίαν καί ζπιμεμελθμζνθν ζπιςταςίαν ζγκρικζν όριςτι-
κϊσ φπό τισ Λ. Χυνόδου τισ ’Εκκλθςίασ τισ ‘Ελλάδοσ καί ψπογραωζν υπό τϊν μελϊν 
αψτισ καί πάντων τϊν ζν Άκιναισ παρεπιδθμοφντων 'Λεραρχϊν άποςτζλλεται, και 
πρόσ τουσ ζν ταΐσ ζπαρχίαισ Μεράρχασ τοφσ τε μεταςχόντασ τισ είρθμζνθσ ςυνεδρίασ 
τισ Λεραρχίασ και πάντασ τοφσ λοιποφσ, ινα ψπογράψωςιν ίδιοχείρωσ. 
"Σκεν παρακαλεΐςκε, οπωσ ψπογράψθτε τό εςϊκλειςτον άντίγραωον τισ Υράξεωσ 
καί ζπιςτρζψθτε αυτό άμζςωσ όπωσ ζγκαίρωσ δθμοςιευκι ι Υράξισ ωζρουςα τάσ 
υπογραωάσ πάντων τϊν Λεραρχϊν τισ Εκκλθςίασ τισ Ελλάδοσ. 
73 Ward, Freemasonry and the Ancient Gods p. 347-350.  
74 Leadbeater: Ψά άρχαΐα Πυςτιρια καί ό Ψεκτονιςμόσ κατά μετάωραςιν ζκ του 
'Αγγλικοφ, ζν Άκιναισ 1927.  
75 Γ. Χ ϊ κ ο υ, 'Σμιλία ζν «Υυκαγόρου» τόμ. Η' ςελ. 19.  
76 Γ. Χ κ α λ ι ζ ρ θ, Μδε Οεφκωμα ζπί τι πεντθκονταετθρίδι τοφ «Υυκαγόρου» ςελ. 
136-142. 
77 Ψυπικά  ςυμβολικϊν βακμϊν. ’Ανατολι ’Ακθνϊν, ζτοσ 1891, ςελ. 100 και ζξθσ. 
78 C l a ν e l, Histoire Pittorespue de la Franc-Magonncrie, ζκδοςισ δεφτερα ςελ. 54 
καί 56.—Ragon, Rituel du grade de Maitre p. 9.— Alex. Lenoir, La Franc-Maronnerie 
rendue a sa veritable origine ςελ. 266.  
79 Γ. Χ ϊ κ ο σ ζν Υυκαγ. Η' ςελ. 19, 20.  
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