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 Η βάση ενός Τεκτονικού Τάγματος όπως το δικό μας είναι η μύηση. Θεωρείται δράμα με 

πνευματικό περιεχόμενο που μας ωθεί στην αναζήτηση του πλέον βαθέως εαυτού. Διαδραματίζεται 

μέσω δοκιμασιών οι οποίες μας επιβάλλουν πειθαρχία και αυστηρότητα για την υπέρβασή τους. Η 

θέληση σε συνδυασμό με την νόηση λειτουργούν όπως η σφύρα με τη σμίλη που εργάζονται πάνω στον 

ακατέργαστο λίθο για τη λείανσή του.  Ο Τέκτων θα ξεκινήσει με δυνατά χτυπήματα αλλά θα συνεχίσει 

υπολογίζοντας την απαραίτητη δύναμη που απαιτείται ώστε η πέτρα να μην καταστραφεί αλλά να 

λειανθεί2.   

 Η αντιμύηση θα αντιδράσει και θα αυξήσει την επιρροή της ταράζοντας την ψυχική μας 

ισορροπία. Η μάχη αυτή είναι σταδιακή κατάκτηση της ελευθερίας από όλα αυτά που μας υποβιβάζουν 

στο επίπεδο των αναγκών, των ψευδαισθήσεων και ενός απατηλού ευ ζην, τεχνητού και όχι φυσικού, 

αυτού που μας καταδικάζει στην κυριαρχία ενός Απόλυτου Τίποτα. 

 
Ο Κήπος των απολαύσεων – Hieronymus Bosch 

 Για να επιβιώσει όμως η φλόγα της Μύησης πρέπει να φυλάσσεται με αγάπη, προστατευμένη 

από παρεκτροπές οι οποίες εξ των έξω ή εκ των έσω θα τείνουν πάντα να την διαλύσουν.  

 Δυστυχώς πολλοί Μυητικοί Οργανισμοί δεν τηρούν απαρέγκλιτα αυτούς τους κανόνες και 

γιαυτό απαιτείται να έχουμε πάντοτε κατά νού την επιγραφή που είδαμε στην Αίθουσα Στοχασμών: 

 
1 ΣτΜ: Υπάρχει τρόπος για τα πάντα. 
2 Ο ακατέργαστος λίθος είμαστε εμείς οι ίδιοι, και πρέπει να λειανθούμε εξαφανίζοντας τις προεξοχές που συμβολίζουν τα 

ελαττώματα και τα πάθη. 



 

«ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΗ», προκειμένου να καταπολεμήσουμε τις δυνάμεις της 

αντιμύησης.  

 Αναλογιζόμενος αυτό το πρόβλημα, θυμάμαι πάντοτε τον Αδ.’. μας Sebaastiano Caracciolo3 ο 

οποίος προσέγγιζε πάντοτε αυτό το δύσκολο εγχείρημα με προσοχή. Η απλότητα που άνοιγε τις καρδιές 

όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να μοιραστούν μαζί του την μυητική εμπειρία ήταν 

μοναδική, εκτιμώντας αυτό το ασυνήθιστο δώρο της επιτυχίας να πλαισιώνει και να λύνει με ακρίβεια 

χειρουργικής προσέγγισης, χωρίς να προσκρούει στις ευαισθησίες της ανθρώπινης ύπαρξης. 
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3 ΣτΜ: Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφάντης 1981-2013 


