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 Για περισσότερα από εκατό χρόνια, ο Τεκτονισμός ζει κατακερματισμένος, μέσα από τις 

διαμάχες του οι οποίες έχουν φθάσει σε οικογενειακό και προσωπικό πολλές φορές επίπεδο. Διαμάχες 

που μόνο σκοπό έχουν να τονώσουν τον εγωϊσμό κάποιων και ακόμη περισσότερο να ικανοποιήσουν 

την ανάγκη δύναμης και εξουσίας, σε πλήρη αντίθεση με τους πραγματικούς του σκοπούς που ήταν 

πάντοτε να εγκαταλείψουμε κάθε διάθεση δύναμης εγωϊσμού και εξουσίας.  

Η δύναμη, ο εγωϊσμός η εξουσία, η επιβολή της άποψής μας, είναι ικανότητες για την βέβηλη 

επιβίωσή μας, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι πρόσκαιρη, ψεύτικη και ψευδαισθητική. Είναι οι 

βέβηλοι όροι ενός βέβηλου παιχνιδιού του κατώτερου εαυτού μας για να ισορροπήσουν βέβηλες 

καταστάσεις. 

Όποιος ενδιαφέρεται για τον Ανώτερό του εαυτό αναζητά την δύναμη να βρεί την Αλήθεια, τη 

δύναμη να μετασχηματίσει τα ελαττώματά του, τη δύναμη να αγαπήσει τον διαφορετικό από αυτόν, τη 

δύναμη να επιβληθεί στον εαυτόν του και όχι στους άλλους.  

Εδώ λοιπόν είναι η επίλυση του προβλήματος. Στον μύθο του Χιράμ, 3 Εταίροι τον σκοτώνουν. 

Στον μύθο του Οσίριδος, τον δολοφονεί ο αδελφός του ο Σεθ.  

Διαλογισμός και προβληματισμός πάνω στον συμβολισμό αυτών των γεγονότων, κοσμικής, 

οντολογικής σημασίας. Η παρέκκλιση γεννάται όταν υπάρχει αδυναμία. Εάν το σύνολο του Τεκτονικού 

σώματος ήταν αγκυροβολημένο στις παραδοσιακές αξίες του, καμμία δύναμη δεν θα κατόρθωνε να τον 

παρεκκλίνει. 

Ο Τεκτονισμός, αντί να διατηρήσει τα σύμβολα και τις επιταγές της πρώιμης σοφίας, κατέληξε 

στους περισσότερους οργανισμούς να μην καταλαβαίνει πια πλήρως τις εσωτερικές και πνευματικές 

έννοιες. 

Βλέπουμε σε Τεκτονικούς Οργανισμούς να γίνονται μυήσεις χάριν ικανοποίησης βέβηλων 

φιλοδοξιών και ισορροπιών, τυπικά να αλλοιώνονται, θέσεις να μοιράζονται αντί αντιτίμου υλικού ή 

εγωϊστικού. 

Ο δρόμος για τη σωτηρία του Τεκτονισμού είναι ο δρόμος της ακροστοιχίδας V.I.T.R.I.O.L.1 η 

οποία εάν ακολουθηθεί είναι η επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες, διότι η αλήθεια βρίσκεται ήδη μέσα 

μας και το βίωμα της αυθεντικής μύησης απλά την ανασύρει. 
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1 Η πρώτη επιγραφή που είδαμε στην Αίθουσα Στοχασμών: V.I.T.R.I.O.L. που σημαίνει περιφραστικά : «Ψάξε μέσα σου. Το 

υπέρτατο μυστικό είναι εκεί». 


