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Αν γίνετε Ελευθεροτέκτονας και δη μέλος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού
Τύπου, πίσω από τα σύμβολά του θα βρείτε τις άτεγκτες πραγματικότητες του Καθήκοντος.
Δεν αρκεί να καταπολεμάτε τις διαστροφές και τα πάθη σας και να τα υποτάσσετε, αλλά
πρέπει επίσης να μοχθείτε ειλικρινά και να προσπαθείτε να νικήσετε εκείνους τους
παρανοϊκούς εντός της Ανθρωπότητας: Τους υποκριτές που την εξαπατούν, τους άπιστους
που την παραπλανούν, τους φιλόδοξους που καταχρώνται τα δικαιώματά της, τους
διεφθαρμένους και τους ανθρώπους δίχως αρχές που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη
των μαζών. Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει εναντίον όλων αυτών δίχως να υποστεί
προσωπικό κίνδυνο. Έχετε την ενέργεια, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωση,
προκειμένου να δεσμεύσετε όλη σας την ζωή ενάντια στο σκότος, την δολιότητα και την
πλάνη;
...........................
Οσο βρισκόσασταν στο Διασκεπτήριο, σας περιέβαλαν εμβλήματα θανάτου αλλά και
φράσεις σοφίας, καταρχήν, για να σας αναγκάσουν να στοχαστείτε σοβαρά, πράγμα που
αποτελεί την κατάλληλη προετοιμασία για ένα σημαντικό βήμα όπως η Μύηση στα
Μυστήρια. Ελπίζαμε, επίσης, πώς θα μπορούσατε να θυμηθείτε ότι το κελί χρησιμοποιήθηκε
πάντοτε ως ένα από τα κύρια όργανα της τυραννίας, τόσο της εγκόσμιας όσο και της
θρησκευτικής: Οτι κατά τον μεσαίωνα, τα κάστρα των ευγενών πάντοτε ανυψώνονταν πάνω
από κελιά, ότι η Ιερά Εξέταση είχε τα δικά της κατασκότεινα κελιά για τα θύματά της, και
ότι η Βαστίλη ήταν μονάχα μία από τις εκατοντάδες φυλακές που κτίστηκαν από τους
βασιλείς, ή από τους τυράννους, σαν κι αυτούς της Βενετίας, και εγκλείονταν εκεί όσοι
είχαν θεωρηθεί επικίνδυνοι ή ύποπτοι, όσοι βρέθηκαν στο δρόμο ενός βασιλέα ή ενός
ευγενούς, και όσοι κατείχαν ένα επικίνδυνο μυστικό.
Ελπίζαμε δε ότι, αν τα θυμόσασταν αυτά, θα σας ενέπνεαν με μια ευσεβή οργή ενάντια σε
κάθε δεσποτισμό, είτε αυτός ασκείται στο σώμα είτε στην συνείδηση, αλλά και με μια πολύ
φλογερή αγάπη για όλους τους ελεύθερους θεσμούς διακυβερνήσεως που απαγορεύουν την
φυλάκιση εκείνων που διδάσκουν τώρα φυσικά γεγονότα ή πολιτικές αλήθειες που στο
μέλλον θα διδάσκονται ως αξιώματα στα σχολεία.
Η πρώτη πράξη ενός καταπιεσμένου λαού, ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά του για
ελευθερία υπό την καθοδήγηση του Θεού, είναι να καταστρέφει τις φυλακές τύπου
Βαστίλης, που ήσαν η υπερηφάνεια και η ασφάλεια των δεσποτικών αρχόντων. Ελπίζαμε
ότι θα στοχαζόσασταν πως το καθήκον μιας εταιρείας νοημόνων ανθρώπων είναι να κάνουν
τα πάντα για να απελευθερώνουν αυτούς που φυλακίστηκαν άδικα στα σιδηρόφρακτα
κελιά, αλλά επίσης και να καταστρέφουν πολύ πιο ριζικά εκείνες τις πνευματικές φυλακές
στις οποίες η άγνοια και το σφάλμα, οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις εγκλείουν τα
πνεύματα, τις νοήσεις και τις συνειδήσεις τόσων πολλών ανθρώπων. Θυμηθείτε, επίσης, ότι
τα κελιά είναι ιερότερα από τον θρόνο και τον βωμό, γιατί εκεί εγκλείστηκαν και
θυσιάστηκαν τα ευγενή θύματα της τυραννίας. Πόσο σπουδαία έργα έχουν γραφτεί εκεί
μέσα! Πόσες φορές οι πόρτες τους άνοιξαν για να καταπιούν τους σοφούς, τους
σπουδαίους και τους αγαθούς! Έχουμε, λοιπόν, το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι κι εσείς
επίσης θα είστε αποφασισμένος να διατηρήσετε τον ιερό σκοπό της ελευθερίας και της
ανοχής, ακόμα και με κίνδυνο τον εγκλεισμό σας στην φυλακή, ή ακόμα και με κίνδυνο να
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περάσετε όλη σας την ζωή μέσα στην μοναξιά και το σκοτάδι. Το κελί του μάρτυρα της
ελευθερίας ακτινοβολεί με ιερό φως. Το κυνήγι του θύματος του πνευματικού δεσποτισμού
διατηρεί τα ίχνη της παρηγορητικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος του Θεού.
Τα εμβλήματα του θανάτου γύρω σας σάς διδάσκουν να στοχάζεστε πάνω στο ασταθές και
το σύντομο της ανθρώπινης ζωής. Τούτο, από μόνο του, είναι ένα κοινό μάθημα, που
διδάσκεται καθημερινά αλλά πάντοτε οι άνθρωποι το παραβλέπουν. Θα πρέπει επίσης να
στοχαστήκατε πόσο μικρή αξία έχει κάτι το τόσο σύντομο, όταν ζυγιστεί στην ζυγαριά
συγκρινόμενο με το καθήκον και την τιμή, και πόσο ασήμαντη είναι μια άχρηστη ανιαρή ζωή,
αν συγκριθεί με έναν ένδοξο θάνατο, ή με οφέλη που προσφέρθηκαν στην χώρα μας, ή σε
έναν συνάνθρωπό μας, με κίνδυνο την ίδια μας την ζωή.
1ος Βαθμός, Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος
(Ανεξάρτητη Κοινότητα Ελευθέρων Τεκτόνων της Ελλάδας)
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