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Η ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Σ Τ Ο Ν Ν Ε Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
Α. Προλεγόμενα*
Μ' ενα προγενέστερο δημοσίευμα μου, ακριβώς στα 1961 1 , είχα
επιχειρήσει να αποκαταστήσω, μέσα άπό ενα συνονθύλευμα αμάρτυρων
πληροφοριών, τις όποιες έσύγχιζεν ακόμη περισσότερο ή καλοπροαίρετη
διάθεση τών τεκτόνων Ιστορικών του κινήματος, το χρονικό, τοπικό και
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο όποιο καλλιεργήθηκε το κίνημα του ελεύ
θερου τεκτονισμού στον Νέον Ελληνισμό. Τα συμπεράσματα στα όποια
κατέληξα τότε διαμόρφωσαν ενα σχήμα πού έγινε αποδεκτό, τόσο άπο
τους τέκτονες ιστορικούς όσο και άπο τους μη τέκτονες 2 . Με το πέρασμα
όμως του καιρού, και ύστερα, φυσικά, άπο μια σταθερή μέριμνα γύρω
πάντοτε άπο τον εντοπισμένο αυτόν θεματικό χώρο, βρέθηκα στην ευ
χάριστη θέση να εμπλουτίσω τον σχετικό φάκελο μέ νέα στοιχεία, τα
οποία παρουσίαζαν τό πλεονέκτημα να ενισχύουν αποδεικτικά τα βα
σικά συμπεράσματα πού είχα διατυπώσει μέ τό πρώτο μου δημοσίευμα 3 .
Η ορθόδοξη μεθοδολογική αρχή πού θα έπρεπε να άκολουθήσοί
δεν είναι άλλη άπο ενα δεύτερο συμπληρωματικό δημοσίευμα, τό όποιο
θα παρουσίαζε κυρίως τα νέα στοιχεία και θα συμπλήρωνε ή θα επι
βεβαίωνε τα παλαιότερα συμπεράσματα μου. Δεν τό έκανα, ενδίδον
τας σε μια δικαιολογημένη, κατά τήν κρίση μου, μεθοδολογική άνορ*Θά ήθελα άπο τήν αρχή να δηλώσω 8τΐ ή μελέτη αυτή αποβλέπει, ειδικά σε
εξακριβώσεις καί, κατά συνέπεια, μονάχα στο ποσοστό πού εξυπηρετείται ό αντι
κειμενικός αυτός σκοπός, γίνεται αναφορά σέ θέματα ουσίας, για τήν διαπραγμάτευση
τών όποιων απαιτούνται καί άλλες προϋποθέσεις.
1. «Οί απαρχές του Ελεύθερου Τεκτονισμού στον Νέον Ελληνισμό», Μικρα
σιατικά Χρονικά Θ' (1961) σσ. 318-335.
2. 'Αναφέρομαι συνοπτικά στις σχετικές εργασίες τοϋ Παν. Γ. Κρητικού, τις
όποιες ό αναγνώστης θα βρει συγκεντρωμένες στον τόμο Περί τους Τέκτονας, τον
Τεκτονισμον καί τήν είσφοράν των είς τους αγώνας τοΰ "Εθνους, Αθήνα 1971
καί στην εργασία τοΰ Κ. Θ. Δημαρά, Φροντίσματα, 'Αθήνα 1962, σ. ιγ'.
3. Τα στοιχεία αυτά τα πρωτοπαρουσίασα σε μια πρόδρομη ανακοίνωση μου
στο Τεκτονικό "Ιδρυμα της Ελλάδας στις 27 Μαΐου 1972.
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θοδοξία, πού την υ π α γ ό ρ ε υ α ν οί ακόλουθοι, λ ό γ ο ι : τ α νέα σ τ ο ι χ ε ί α ανα
φέρονται κ υ ρ ί ω ς στην καθίδρυση του τ ε κ τ ο ν ι σ μ ο ύ στο κέντρο του Νέου
Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , την Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η . Τ ο γ ε γ ο ν ό ς αυτό δίνει α υ τ ό μ α τ α
άλλη δ ι ά σ τ α σ η στο θέμα, ή οποία ά π ο τ α 'ίδια τ α π ρ ά γ μ α τ α δεν ή τ α ν
διαπραγματεύσιμη,

ως

συμπληρωματικά

σχόλια.

Έπροτίμησα

λοιπόν

να ξ α ν α π ι ά σ ω έξ ύ π α ρ χ ή ς τ ο θ έ μ α , ά ν α χ ω ν ε ύ ο ν τ α ς την π α λ α ι ό τ ε ρ η ερ
γ α σ ί α μου σε μ ι α εντελώς νέα σύνθεση, π ι ο ώ ρ ι μ η κ α ί κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό τ ε ρ α
συγκροτημένη. Ό

νέος χ ρ ή σ τ η ς , σ υ ν ε π ώ ς , θα έχει τ ώ ρ α μ ι α καί μόνη

ε ρ γ α σ ί α υπόψη τ ο υ , ή οποία, π α ρ ά λ λ η λ α προς το π λ ε ο ν έ κ τ η μ α τ ο υ σ υ γ 
καιρινού

δημοσιεύματος,

δεν θα του α π ο σ τ ε ρ ε ί

κανένα ά π ο τ α

στοι

χ ε ί α του παλαιότερου.
Τ α τ ε κ μ ή ρ ι α - π α λ α ι ά καί νέα - π ο ύ δημοσιεύονται α μ έ σ ω ς π ι ο κ ά 
τ ω είναι τ α ακόλουθα, κ α τ ά χρονολογική σειρά'

τα

αριθμώ για

την

ευκολία τ ώ ν π α ρ α π ο μ π ώ ν :
1. Ή

αφήγηση του "Αγγλου περιηγητή A l e x a n d e r

ά π ο τ ο έργο τ ο υ : Travels
ly,

Greece

phrates,

in

and

several

a series

of

through

parts
letters,

of

different
Asia

as

far

cities

of

as

banks

London MDCCLIV,

Drummond

Germany,
σσ.

of

the

Ita
Eu

120-121.

2. Περιλήψεις ενός τ ε κ τ ο ν ι κ ο ύ τ υ π ι κ ο ύ α' β α θ μ ο ύ , σε δύο μορφές 4 .
4. 'Από το πρώτο τυπικό δημοσιεύθηκε το σχόλιο μόνο άπο τον 'Αλέξανδρο
Λαυριώτη, Νεολόγος Κυίνσταντινουπόλεως, εβδομαδιαία επιθεώρηση, Β' (1893) σσ.
1007-1009. 'Από εκεί το αναδημοσίευσε ό Γεννάδιος 'Ηλιουπόλεως μια πρώτη
φορά στον Α' τόμο της Φωτιείο» Βιβλιοθήκης του, σ. 29, σημ. 25, Οχι ακέραιο όμως,
καί μια δεύτερη στην εργασία του, 'Εξέχονσαι εκκλησιαστικοί προσωπικότητες
τον
Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά την "Αλωσιν, Σταμπούλ 1950, σ. 35. Το τυπικό,
ημιτελές καί χωρίς τους στίχους της αρχής καί το σχόλιο φυσικά, πρωτοδημοσιεύθηκε
άπο τον τέκτονα Διονύσιο Καλογερόπουλο στο π. Πυθαγόρας Γνωμών Ζ' (1938)
σσ. 127-128. Ή δημοσίευση έγινε άπο αντίγραφο πού υπάρχει στον ύπ' αριθ. 170
κώδικα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, τον όποιον είχε συγκροτήσει ό Μ. Γεδεών.
Το αντίγραφο τοΰ Γεδεών προέρχεται άπο τον ύπ' αριθ. 254 κώδικα της Μονής
Ξηροποτάμου, [Βίβλος Βασιλειών του Καισάριου Δαπόντε, τ. Β', σ. 249ν) κ.έ.. Ά π ο
τήν ίδια αύτη πηγή το έδημοσίευσε πλήρες ό τέκτονας Σταυρός Σκοπετέας, π.
Τεκτονικον Δελτίον, Ε' (1954) σ. 535 κ.έ., δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Το
κείμενο αυτό σώζεται καί σε άλλο ανέκδοτο χειρόγραφο, τον ύπ' αριθ. 1 κώδικα τής
Βιβλιοθήκης Βυτίνας (βλ. Β. Χαραλαμπόπουλος. «Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων
τής σχολής Βυτίνης», Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας
τής
ΈλλάΟος, ΙΔ' (1960) σ. 400). Το χειρόγραφο αύτο είναι ταυτόσημο (με ασήμαντες
μικροδιαφορές) προς το χειρόγραφο τής Βουλής, έκτος άπο τους εξη πρώτους στίχους
τους όποιους δεν Ιχει το χειρόγραφο τής Βυτίνας, καί άπο το σχόλιο, το όποιο υπάρχει,
μέ μικρές παραλείψεις, μισό στην αρχή καί μισό στο τέλος στο ϊδιο αύτο χειρόγραφο.
Πρέπει να προσθέσω έδώ Οτι καί ό συμμιγής κώδικας τής Βυτίνας, αν κρίνουμε άπο το
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3. Copy of a letter to the Grand Vizir dated the 5 h t Nov.
1748

(Συνοδεύει το

μεθεπόμενο

με

το

Ι'διο όνομα

έπιστέλλοντος).

4. ' Α ν α φ ο ρ ά του C o m t e D e s a l l e u r s ά π ο την Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η , με
5

ημερομηνία 2 4 Νοεμβρίου 1748* α π ο δ έ κ τ η ς : L e M i n i s t r e d e P u y z i e u l s .
5. ' Α ν α φ ο ρ ά του Α . P o r t e r ά π ο την Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η με ημερο
μηνία 2 6 Νοεμβρίου 1748" α π ο δ έ κ τ η ς δ D u k e του

6

Bedford .
7

6. ' Α π ό σ π α σ μ α ά π ο μακρό ανέκδοτο σ τ ι χ ο ύ ρ γ η μ α τ ω ν ε τ ώ ν 1 7 5 5 - 5 7 .
περιεχόμενο του, έχει προέλευση άπο τις Ηγεμονίες και περιλαμβάνει αρκετά έργα
τοϋ Δαπόντε. "Ωστε καί το αντίγραφο αυτό σχετίζεται με το όνομα του Δαπόντε.
Το δεύτερο τυπικό σώζεται στον κώδ. 11 της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς. Ό Κ. Δυοβουνιώτης πού έδωσε την περιγραφή του κ. (π. Νέος Έλ?,ηνο μνήμων, IB' [1915],
σ. 466) γράφει τα ακόλουθα:
1. (φ. Ια) Άλφάβητον των Μουρατόρων (μόνον το γ).
2. (φ. 8α) Ερμηνεία Ψελλού εις το Τ Ασμα 'Ασμάτων.
"Ετσι όπως διατυπώνεται το περιεχόμενο τοϋ κ., το 'Αλφάβητο θα έπρεπε
νά αρχίζει άπο το φύλλο Ια καί να τελειώνει στο φ. 7β. Ή σημερινή δμως κατάσταση
τοΰ κ., μέ αποσπασμένα τα πρώτα φύλλα, περιορίζει τήν έκταση τοϋ 'Αλφαβήτου
άπο το φ. Ια έως 2β. Κατά συνέπεια, πρέπει κάποια στιγμή να αποσπάσθηκαν
τα φύλλα 3 έ'ως 7, άφοϋ, άλλωστε, ό Δυοβουνιώτης αναφέρει δτι υπάρχει μόνον
το γ. 'Ωστόσο και ή μαρτυρία τοϋ Δυοβουνιώτη είναι επισφαλής, γιατί στην περι
γραφή τοΰ κ. περιορίστηκε νά αντιγράψει τα περιεχόμενα δπως αναφέρονται στο
φ. 2β, πού έγινε άπο άλλο, μεταγενέστερο άπο τοΰ γραφέα τοΰ κ., χέρι, καί ΐσως
μάλιστα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Καλλίνικου Γ', στην κατοχή τοΰ οποίου βρι
σκόταν καί ό κ. Τά δύο κείμενα δημοσιεύονται σέ αντιπαραβολή για σύγκριση,
ακριβώς δπως διασώζονται στα χειρόγραφα, μέ δλα, τά κάθε λογής, λάθη τους.
Μεταβολή έγινε μόνο στην στίξη. Ειδικότερα για το δεύτερο, ή κακή κατάσταση
τοΰ χειρογράφου μέ κάνει νά αμφιβάλλω ως προς τήν ορθή ανάγνωση των λέξεων
τίνδην και παρασταλεΐ.
5. Τά τεκμήρια υπ' άρ. 3 καί 5 μέ οδήγησαν συλλογιστικά στην αναφορά
τοΰ Desalleurs, πού σώζεται στο αρχείο τοΰ Γαλλικοΰ Υπουργείου 'Εξωτερικών,
Correspondance diplomatique, Turquie T. 120 f. 33. ( Ό κ. Σ π . Άσδραχάς είχε
τήν καλωσύνη νά προβεί στην σχετική αναζήτηση καί νά μοΰ στείλει φωτοαντίγραφο).
Πρόσφατα έπληροφορήθηκα δτι ή αναφορά ήταν δημοσιευμένη ήδη άπο το 1905
(Βλ. Père Antoine Rabbatti, de la Compagnie de Jésus, Documents inédits
pour servir à l'histoire du Christianisme en Orient, A', Παρίσι, σσ. 134-136), μέ
αρκετές ατέλειες καί χωρίς σχόλια, παρά μόνο τήν ακόλουθη ακροτελεύτια σημείωση:
" I l va sans dire que nous laissons à l'Ambassadeur la responsabilité de sa
manière de juger les Francs - Maçons et de ses opinions sus les Moines".
6. Τήν μνεία τοΰ κειμένου αύτοΰ — δπως, φυσικά καί τοΰ υπ' άρ. 3 — τήν
οφείλω στον Alfred Wood, A History of the Levant Company, Λονδίνο 1964,
σ. 241. Καί τά δύο άπόκεινται στο Public Record Office (S. P. 97.33, Letters
of the ambassadors at Constantinople from Harborne (1582) to Ainslie (1779).
7. Xp. Βιβλιοθήκης Ζαγοράς άρ. 112 μέ τίτλο Βιβλίον δεύτερον. Πόνος έξά-

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΔΡΓΣΗ ΤΟΪ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΓ

185

7. "Ενα άχρονολόγητο διαλογικό κείμενο με τίτλο «Περί των λε
γομένων Φρχγμασόνο,τΑ
Β. Τά τεκμήρια
Δέν συντρέχει, κανένας λόγος ή έκδοση των πρωτοτύπων κειμένων να μήν είναι διπλω
ματική. 'Ελαφρές παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη ανάγνωση δηλώνονται πάντοτε.
1
«rO

κύριος πρόξενος

σιάσει κατά την πρώτη

Crawlly
βραδιά

μου έκανε την τιμή

είχα Ιδρύσει στον τόπο μιά στοά ελεύθεροι
βάλει με τον νου τους παράξενες
δηλαδή,

με παράστησε

νικά του

στην

απλώς
αίθουσα

γυναικείο

τήν εξαιρετικά
εντύπωση

πρώτου

του καί ανάσταινε

οι φοβέρες προκαταλήψεις,

συνετέλεσαν
αληθινά

τεκτόνων,

επειδή

οί κυρίες

νά τους κινήσουν
με επιθεώρησαν
ενδιαφέρον.

λεπτόλογη

μεγέθους,

πού

μάλιστα

από αύτες ξεθαρρεύτηκε

Άφοΰ

αντί νά τρομάξουν

σατα

τις

"Ετσι,

άπο τήν κορφή ώς τά νύχια

με
με

τήν δρασή τους

εσχημάτισαν,

φαίνεται,

και πολύ από τά άλλα τέκνα τοϋ

όμορφο

κάί ανθηρό.

Μαζύ

τήν
'Αδάμ.

μου, ώστε

σε τέτοιο βαθμό πού θέλησε νά χορέψω

της

εμ-

ικανοποίησαν

τόσο πολύ με το παρουσιαστικό

άλλο πλασματάκι,
στο διάστημα

κυρίες,

μόλις

της. "Οταν εβγήκε σώα και αβλαβής άπο τον χορό, συνέχεια με
κάποιο

είχε

τους νεκρούς με τά

τήν περιέργεια.

αυτή εξέταση,

δτι δεν διαφέρω

'Εξοικειώθηκαν

μενουέτα

είχαν
παπάς,

ξόρκια.

Αύτες
πήκα

παρου

Kai

ιδέες για το άτομο μου: κάποιος

σ αύτες σαν μάγο

τον διάβολο στην εξουσία

να με

αυτής της συγκέντρωσης.

μιά
μαζύ

εζήτησε

χορέψαμε

επτά

βραδιάς.

Μιά κι εχω αναφέρει τήν τεκτονική

στοά, δέν μπορώ

νά μή

συγ-

ψεως ή τοϋ δοίδεκαστίχου. Βλ. Κ. Δυοβουνιώτης, «Κατάλογος των κωδίκων της
Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς», Νέος Έλλψομνήμων 19 (1917-1920) σ. 84. Βλ. σχε
τικά : Th. Papadopoullos, Studies and Documents Relating to the History of
the Greek Church and People under the Turkish Domination, Βρυξέλλες 1952,
σ. 435, καί Εύ. Σκουβαρας, Στηλιτεντικά κείμενα τοϋ ιη' αιώνος (Κατά των
Άναβαπτιστών), "Αθήνα 1967, σ. 168 κ.έ.
8. Κώδικας συμμιγής της βιβλιοθήκης της Ρουμάνικης 'Ακαδημίας (Ν. Camariano, Biblioteca Academiei Romàne Catalogul manuscriselor grecesti, Βου
κουρέστι, 1940, χφ. 988). Ό κ. ανήκει σε σειρά άπο ομοίους κώδικες, μέ δια
φορετικούς γραφείς, τους οποίους ό Camariano χρονολογεί στον 18ο αι. Τα κείμε
να έχουν συνεχή αρίθμηση' το δημοσιευόμενο είναι το υπ' αριθμ. 19 καί κατα
λαμβάνει τις σσ. 285r-294v.
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χαρώ τον εαυτό μου, για την ευκαιρία πού είχα να δημιουργήσω
σους άξιους αδελφούς σ αυτό το μέρος καί να σχηματίσω
στοά στην 'Ανατολή.
αναλογίζομαι

την

μοναδική

Ή χαρά μου δμως είναι ακόμη μεγαλύτερη,

πώς δλα τα μέλη είναι «κύριοι» με αξιαγάπητο

και πρέπει να ακτινοβολούν

καί, αμοιβαία,

να δέχονται

τον δεσμό τους προς τήν κοινωνία

τών ελευθέρων και

τεκτόνων. Ή στοά τού Drummond

Kilwining,

γους να υπερηφανεύεται

γι' αυτή τήν πρώτη

Τα χρόνια τα παλιά, άγρια μια

όταν

χαρακτήρα

τιμή με αυτόν
αναγνωρισμένοι

από το Greenock, έχει λό
κόρη της'

καί σε βεβαίω

μου που «ζαα«. πατεοα; τέτοιου

ναν δεν είναι μικρή ή επαριή

τό

ποιμνίου9.

φυλή

εσάρωσε τις πεδιάδες τούτες της 'Ασίας'
ή φύση ολούθε πήρε δψη θλιμμένη
και γεμάτοι έγνοιες περιφέρονταν οι χωρικοί.
Μα τώρα οι γιοι της Βρετανίας
στοά λαμπρή

έχουν

οι

μεγαλόκαρδοι

υψώσει

σιμά στις ίδιες δχθες πού κυλά ο Μέλης
κι δπου τα βόδια τού 'Ομήρου

βοσκάνε'

οι αγκαθεροί

δάση,

άγριότοποι

πού τήν σκιά χαρίζουν
Κι ό Φοίβος

γίνανε

στο μακάριο

επιδοκιμάζοντας

Τα λούλουδα φαντάζουν
Τήν κάθε μέρα πού
καινούρια

πράγματα

τα μάτια

να

χώμα.

λαμπρότερα

πιο

φωτίζει.

χαρούμενα.

περνά
προβάλλουν

γλυκάνουν.

'Ενώ ασφαλισμένοι
δπου φιλία ουράνια

ανάμεσα

στους άγιους

τοίχους,

βασιλεύει,

9. Ό συμπατριώτης του Τ. Spencer (Fair Greece sad relic, Λονδίνο 1954,
σ. 154) τον μνημονεύει για τήν τεκτονική του δραστηριότητα: "At Smyrna he
founded a lodge of free masons among the Britisch merchants; it was the first,
he considered, to have come into existance in the Levant, and he broke into
verse for the occasion". Διατυπώνει όμως επιφυλάξεις γιά το Ι'ργο του. Γράφει
σχετικά: "Nevertheless, it is difficult to have much enthousiasm for Drum
mond as a traveller. His tone is deplorably insular and the information his
readers derived from his book can hardly have done more than make them
feel the ridiculousness of manners and customs in foreign parts". Ό Wood,
έ.ά., γράφει καί αυτός τα ακόλουθα: "Drummond was responsible for establishing
a lodge of freemasons in Smyrna, which was the first to exist in the Levant".

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΔΡΓΣΗ ΤΟΓ ΕΑΕϊθΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΓ

ol τέκτονες

οι πρόσχαροι

πού βρέθηκαν σε
Με πλούσια

συντρέχουν

όλους τους
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χωριάτες

χρεία.

καρδιά χαρίζουν

σ εκείνους που την

ανοιχτότερη

βοήθεια

καρτερούν.

Κι ενώ τ αστραφτερά
ή γελαστή χαρά τους

ποτήρια τους
μεγαλώνει.

κυλάνε

2
ΑΙΡΕΣΙΣ

ΚΟΝΙΛΤΩΝ

Ε'ίδησις τών τάξεων τών Μουρατόρων όπου φυλάττουσιν, όταν

Αλλ' επειδή

και

εϊπαμεν

περί τών
Δυσσεβειών,

προσδεχθώσι τινά μέλλοντα λευ-

είρημένων

κανθηναι.

αιρέσεων
'Εκείνος

αναθεματισμένων,
"Ας ποϋμεν

και περί

αυτής,

όπου εις τους καιρούς
Κρημνίσθηκε

μας

τους δικούς

μας.

Εις τήν οποίαν, λέν, πολλοί
έπεσαν
Ώς

καϊ ρηγάδες,
Λατίνοι

Ευρωπαίοι
σπουδαίοι

είναι χρεία πρότερον

δελψόν,

ωσάν

δεκτικον

και

εις

πρότερον

άξιον.

συνα-

Και

όταν

παρασταθή

να όδηγηθή

Τάξις γινομένη έπί υποδοχή

ραν, ήτις

τινός 'Ελευθέρου Κονιάτου

πτίσματος

πρέπει

άπα

εκεί

φώς εις μίαν
και τόπον

κάμε-

επέχει

της ρηθείσης

μηθή

με τήν εταιρίαν

νιάτων, πρέπει
ενα άλλον
κείμενον
τότε

Κο-

προσδεχθή.

να συστηθή

από

πον

συναδελφον

ύπο-

όνομα

άρκετον και άξιον, και

ταύτα

θέλει

του

παρρησιασθή,
εκείνον

τον

δοθή

ώς
άδεια

οδηγούμενος
συναδελφον

φώς μέσα

εις ενα σπήτι,

εις τόπον

της Βηθλεέμ,

ταιρίας,

ει μεν και έχει φώτισιν

τών

και φθάνίοντας

να
από

της

δια να

καταστάσεως
το

επίνομα.

εύγάζωντάς

δος μετάλλου

του κάθε εί

και λίθων

πολυτε

δηλ.

κουμπιά,

φίμπιαις,

ταμπακέρα,

δακτυλίδια

παραπλήσια,

τον γυμνώνει

ε-

ξών

γόνυ

ποδάρι,

καί εις το
έχον

το

Μετά

ωσάν
της ε

τρό

του,

χωρίς

εκεί

νεύει,

Τον ερωτά τον

και

λών,

βα

συντρο

φιάς, και έκεϊ ερωτώμενος
να συναριθ-

να

ύποκείμενον

τοϋ δοθή ή άδεια να

νον χο)ρίς

(<"0ς τις επιθυμεί

νά

συντροψίαν

εις τον πρωτοδιδάσκαλον,

ιερείς,
καϊ

ταύτην,

επιθυμεί

εϊς τήν

παρασταθεί etc ενα άλλον

και έφθασε

κ' εις τόπους

όπου

συναριθμηθή

το

και

τα

το δε-

αριστερον

συνηθισμένον
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ρωτάταί

αν εχη πνεϋσιν,

κλίαιν,

ήγουν

διά να συναριθμηθή'

ρωτάται

περί της

ε

καταστάσεως

του, ονόματος του και

έποίνυμίας

του. "Επειτα τοϋ αφαιρείται
λογής μέταλλον,
και τα εξής'

λίθοι

κάθε

πολύτιμοι

γυμνώνεται

ξιδν γόνυ και εις τον

το δεάριστερον

πόδα, επάνω εις το παπούτζι,
μποδαίνουν

μίαν

κουντούραν
λίζοντές

γόβαν,

φράγκικην,

τοϋ
ήγουν

περισφα-

του τους οφθαλμούς

ενα μανδήλιον.

Εις τοιούτον

τρό

πον τον άφίνουν ώς μίαν
σχεδόν

εις τάς

Περνώντας

με

ώραν

φαντασίας

του.

ούτος 6 καιρός, ερω

παποϋτζι,

τον ύποδαίνει

υπόδη

μα' τοϋ δήνει τα μάτια

και με

τέπειτα

τον

εγκαταλείπει

σχεδόν μίαν ώραν εις την εδικήν
του

ίδέαν, να Ιδεάζεται

εκείνο,

δηλαδή

δποϋ αυτός ήθελε

οδηγός, την θνραν τρεις,
τας δτι εις εύγενικώς
διά νά προσδεχθή
τροφίαν.

λέγων-

παρεστάθη

εϊς την

("Εσωθεν

έξωθεν

αυτής τής κάμερας είναι

'έτοιμοι

συνάδελφοι
μνά

με

εις τάς

τά

σπαθιά

γυ

δποϋ

την

χείρας,
από

διδάσκαλος,

ματος

ζωσμένος

και εξ ω από το σπήτι
συνάδελφοι

είναι

με σπαθί γυμνον

τάς χείρας, φυλάττοντές
κάθε άκαθαρσίαν.

Ό

στωρ, περιεζωσμένος

τάζει

τον από

είναι

νά

στατους προσνενοντες
δ μέλλων
τον

την

τοϋ

κάμνων

τάς τον νά κάμη τρεις γύρους κύ
κλω

τον

επί το έδαφος, την δποίαν

γύρους

τριγύρω

εξαπλωμένης

επάνω εις δύο

σκιαγραφίαν
με

δύο

Ι. Ρ.

Εις

άναμμέναις,

ε

παρρησιάκολώναις

τοϋ ναοϋ

τοϋ θαλάμου είναι τρεϊς
λαμπάδες

κατηχούμένος),
την εϊσοδον,

τοϋ

εις το έδαφος,

κεφαλιακά

και

(ή κρεϊτ-

ναι.

τρεις

Σολομώντος

εις τά προσ

αποκρίνεται

μιας συγγραφής
ζωντας

καΐ

πληρέ

δ Πρωτομαΐστωρ

τάζει την εϊσοδον, κάμνωντάς

πάνω

καί

λευκανθήναι

ειπείν

δ

να κάμη

ει μεν

του, δ τε ανάδοχος

συγχωρεί

έτζι

προσ

τάγματα

νά ερωτηθή αν εχη πνεϋ

υποψήφιος

τριγών,

ερωτηθή

Πρωτομαΐπρο-

περιεγαλά-

ζώνην

γα-

ρϋπον).

τίνδην

πεφωτισμένος'

σιν. Κάί τοϋτο ποιών ό ανάδοχος,
Και

κάθε

με μίαν

ζιαν εν σχήματι

εις

λάζιαν εις σχήμα τρίγωνον,
στάττει

οι

συν-

και

φυλάττουσιν

"Εσο)

ταϋτα

κρούει δ ρεθείς ανάδοχος, δς και

Και δ μέγας

βαπτίσματος.

θέλη

ση και όρεχθή. Και μετά

τάται τρεις φοραϊς περί τοϋ ονό
τοϋ

εως

τοϋ

γράμματα
το

μέσον
μεγάλαις

επάνω εις

μιας

γραφην
επάνω

γραφής

εκτεταμένης
αυτήν

αναπαρασταινώντας
εις δυο κολόναις

την
επιφέ

ρει το Ιχνος τοϋ ναοϋ τοϋ
λομώντος

Εις την μέσην τής κάμερας
τρία

Σο

με δύο ψηφία Ι κάί Ρ.

μεγάλα

κηρία

είναι

αναμμένα,

επάνω τών δποίων, εις τήν πρώτην εϊσοδον
κανθήναι,

τοϋ μέλλοντος
ρίπτουσι

δια νά

λευ
τον

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΔΡΓΣΗ TOI ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΙ'

τάς οποίας εις τήν πρώτην εϊσοδον τού υποψηφίου
ρίπτουν
κάμποσην κόνιν, ήγουν μπαρούτι,
δια να τον τρομάζουν.
"Υστερον
από τρία τέταρτα της ώρας τον
υπάγουν εις το μέσον τον αύτοΰ
τόπου έμπροσθεν τον
Πρωτομαΐστορος,
ο όποιος
ευρίσκεται
όπισθεν μιας καθέδρας μεγάλης,
επάνω εις την οποίαν είναι το
Εναγγέλιον του Άγιου
Ιωάννου.
Και ερωτηθείς περί της πνενσεώς τον, αποκρίνεται και πάλιν
ναι, και ετζι προστάζει να τον
λυθούν οι οφθαλμοί. ΟΙ συνάδελ
φοι πιάνωντας τα άρματα, πλη
σιάζουν αντόν ύστερον από τρεις
κινήσεις εις ένα θρονί χωρίς άκούμβισμα,
όπον είναι πλησίον
εις την μεγάλην καθέδραν. Ό
ρήτωρ της σνναδελφότητα ς προ
φέρει λέγωντάς του, θέλεις υποδεχθή και έκδεχθή μίαν τοιαντην
σεβασμίαν και περίβλεπτον τάξιν,
όμως δια να μη λογιάσης ότι το
τοιούτον ενεργείται εναντίον τού
νόμον, πίστεως τε και τού βα
σιλέως, θέλει σού δοθή ξεχωριστή
μερική εϊδησις από τον Πρωτομαΐστορα. Πρέπει έπειτα αυτός
με το γόνυ το γυμνον να γονατίση επάνω εις τό θρονί το χωρίς
ακονμβισμα και τό άλλο πόδι να
το άφήση κρεμάμενον εις τον
αέρα, ερωτώντας τον εις τον αυ
τόν καιρόν ό Πρωτομαΐστωρ
αν
τάσση να φνλάττη τό άπόκρνφον
των Κονιάτων και της τάξεως
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φοβίσονσιν
άρκετήν κόνιν, και
μετά τρεις προσκυνητικούς
σχη
ματισμούς
προσφέρεται
εις τό
μέσον τον ρηθέντος τόπον κατά
πρόσωπον τού μεγάλον
διδασκάλον, ό όποιος ευρίσκεται
όπι
σθεν ενός σκαμνιού από κούμβισμα, εις τό όποιον
ετοιμασμένον φαίνεται τό Εύαγγέλιον
τον
"Αγίου
'Ιωάννου.
Και άφ' ου,
έριοτώμενος από τον μέγα διδάσκαλον δια τήν φώτισιν, άποκριθη πώς τήν έχει, προστάζει να
τον δοθη ευκαιρία va iôfj τό φώς
της ημέρας, από τό όποιον νστερήθη δια ολίγον καιρόν. Και ευθύς
ξεδαίνοντές τον τα μάτια, και
οι συνάδελφοι προσβάλλοντες τα
άρματα πλησιάζουν τόν ρηθέντα
λενκανθησόμενον μετά τρεις σχη
ματισμούς προσκννητικονς εις εν
σκαμνί χο)ρϊς να εχη κονμβισμα,
τό οποίον είναι πλησίον
τού
άλλου. rO δε οδηγός και επιστά
της της σνναδελφοσύνης τον λέ
γει' θέλεις προσδεχθή και ένωθή
με ένα τόσον άξιον ευλάβειας και
τιμής τάγμα· μην ήθελες τό κρίνη δμως εναντίον της γραφής, της
πίστεως και βασιλέως ώς θέλει
σον δοθη ευτυχέστατη
εϊδησις
παρά τού ίδιον μεγάλον διδασκάλον. "Επεται μετά ταύτα, ότι με
τό γόνν τό γνμνόν νά γονατίση
επάνω εις τό σκαμνί τό μή έχον
άποκονμβισμα, τό δε άλλο ποδάρι
να τό κρατϊ ευκαίρων και εις
αυτό τό άναμεταξν τόν ερωτά ό
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των, πλην έμπροσθεν τινός συνά
δελφου, και παρόντος τοϋ Πρώ
τομαΐστορος τον γυμνώνεται
το
στήθος, δια να Ιδοϋν μην είναι
γυναικείας φύσεως, και εγγίζωντάς τον εις το αριστερό βυζί ενα
πριέλι, το όποιον ό ίδιος κρατεί,
εχωντας το δεξιόν του χέρι επά
νω εις το Εύαγγέλιον τοϋ αγίου
"Ιοίάννου, ομνύει και
τοιουτο
τρόπως τάσσει, να μοϋ εκριζο)θή
η γλώσσα, να μοϋ ξεσχισθή ή
καρδία, να καή το σώμα μου,
να σκορπισθή ή κόνις εις τον
αέρα, ούτε να με'ινη κανένα μου
μνημόσννον αναμεταξύ εις τους
ανθρώπους, άνίσως και κάμω το
εναντίον, οπού ο Θεός να με φύ
λαξη. Τελειώνοντας τοϋτο ασπά
ζεται το Εύαγγέλιον και ό Προ>τομαΐστο^ρ, προστάζοντας τον να
σιμώση, τοϋ δίδει την ζώνην τοϋ
λευκοϋ δέρματος τοίν Κονιάτων
και δύο ζευγάρια χειρόκτια, ενα
δια λόγου του και άλλο δια την
πλέον ήγαπημένην του. Τοϋ εξη
γεί έπειτα την σημασίαν
τών
δύο γραμμάτων Ι. Ρ. Το πρώτον
θέλει να εϊπή Ίακον καί το δεύ
τερον Ποέζε, λέξεις και al δύο
Ιγκλέζικαι,
η όποίαις είναι το
σημείον δια να γνωρίζεται
ένας
άπα τον άλλον, καθώς και ή εκτασις όπου κάμνουν με την δεξιάν
εις την άριστεράν τους σιαγόνα.
"Επειτα
τραβίζοίντας
Ισια το
χέρι, άκουμβίζουν τον μεγάλον
δάκτυλον εις την δευτέραν αρ-
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μέγας διδάσκαλος,
ει μεν και
υπόσχεται να φυλάξη το μυστη
ριώδες τών Μουρατόρων και τοϋ
τάγματος, και εν ταύτω, παρα
σταθείς τις τών συνάδελφοι προ
όφθαλμιον τοϋ μεγάλου
διδασκά
λου, τοϋ γυμνώνει το στήθος δια
va iôfj μη τύχη και είναι γυνή και
καρφόνωντάς του εϊς τον άριστε
ράν μασθόν ενα διαβίτην, τον ό
ποιον ό αυτός έχει, την δε άρι
στεράν χείρα εχωντάς την επάνω
τοϋ Ευαγγελίου,
υπόσχεται
και
ομνύει, εις τέτοιον τρόπον να
ήθελε μοϋ διαφθαρθή ή γλώσσα,
κατασυντριφθή ή καοό/α μου, κατακαυσθή το σώμα μου και διαμοιρασθο~)σιν αϊ στάκται εϊς τον
αέρα, ούδε και ήθελε μείνη τις
ενθύμησις δι' εμε εις τους αν
θρώπους, ει μεν εκ τοϋ εναντίου
καί τα εξής, από το όποιον αμποτες ό θεός να με διατήρηση άνώτερον. Μετά ταΰτα φιλεΐ
το
Εύαγγέλιον,
και ό μέγας διδά
σκαλος πλησιάζωντάς
τον πλη
σίον, τον παρασταλεϊ το ζωνάρι
τών Μουρατόροιν, το όποιον είναι
από λευκοτόμαρον και δύο ζευγά
ρια χερότια, το εν δι' αυτόν και
το άλλον δια τήν πλέον ήγαπημέ
νην του. Τον ερμηνεύει και το
σημαινόμενον
τώ>ν δύο γραμμά
των Ι καί Ρ, από τα οποία το
μεν πρώτον σημαίνει Γιεικίν, το
δεύτερον Ποάζε, και al δήο συλλαβαι κατά τήν διάλεκτον τών
Έγκλέζων,
τάς οποίας αυτοί
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θρωσιν

τοϋ λιχανοϋ,

δευτέρου

δακτύλου

φου, προφέρωντας
κόν

έγγίζωντας

ήγουν

τοϋ

τον

συνάδελ

την λέξιν

Ία-

ένας με τον άλ

λον το στήθος των πάλιν

δίδουν

το χέρι, και άκουμβώντας

τον με-

προφέρουσι αναμεταξύ
ταϋτα·

νά

άριστερον

πειτα

ένειον

συστέλλοντας

ζωντας

ζε. Έξηγουμένίον
ρύττεται

'Έπειτα,
στορος,
πεζαν

δε τούτων

δ υποψήφιος
άδεια τοϋ

κάθηνται

κη

τοϋ

συνάδελφου.

Πάλιν

αδεία

τοϋ

Πρωτομαΐστορος
κόνις

λέγοντος,

επάνω,

ό καθείς

σθεν του ένα μπουκάλι
σί και προστάξει
στορος

ήγουν

έχει

τοϋ

έμπρο
με κρα

J/ρωτομαΐ-

ό καθείς βάλλει το κρα

σί είς το ποτήρι λέγωντας,

ο κα

θείς ας βάλλη είς τα άρματα
ρι' πλησιάζουν
ποτήριον

τρεις

χέ

φοραΐς

είς τά χείλη,

το

και βά-

ζωντάς το κάτω και ύστερον περ
είς το ά-

νώντας το το σφίγγουν

άκουμβί-

δάκτυλων,

αντίχειρα,

το μέγα άρθρον τής είδήσεως

τον

του

σηντρόφου,

προφέ

συλλαβήν

Γιεικίν,

την

και πτιπώμενοι

προς

αλλήλους,

ό εις δηλαδή προς τοϋ αλάλου το
στήθος,

έπιστρέφουσι

τείνομαι τήν χείρα

δια νά εκ
άκονμβίζωντας

εκ δευτέρου τον αντίχειρα

επάνω

τοϋ μεγίστου

καθα-

ρότιτος,

άρθρου της

προφέρωντας

τήν

συλ

λαβήν Ποάζε. Και άφ ου τον έρμηνεύση

τά

τοιούτων
τον

σημαινόμενα

τάξε(ον και

χαιρετοϋσι

ρύττουσιν

και τον

άνακη-

ol πάντες δια συναδελ-

φόν. Μετέπειτα,
δειαν

των

γράμματος

τοϋ

καθήμενος με α-

μεγάλου

εις τήν τράπεζαν

διδασκάλου

δια νά πίη είς

ριστερον μέρος τοϋ στήθους

τρεις

τήν ύγείαν των συνάδελφων,

φοραΐς

τρεις

γεται,

φωνάζωντας

φοραΐς,

ζήτω,

πάνω

είς

τρία

κερία

τρίγωνον
ήτον

ήγουν βίβατ.

την

τράπεζαν

οπού
σχήμα.

τινάς

νερωθή

όμοϋ

ποίον σημαίνει

τω αναμεταξύ
τών

έμπροσθεν

άμονλέταν,

προστάζει

τον
ό

μίαν

νά έκχυση

ό καθείς

ένα

Άνίαως

και

διδάσκαλος

φα-

των κρασί είς το ποτήριον.

Με

τέπειτα

χέρι

θέλει

βρέχει,

σιωπήν.

το ο
Ένδεχό-

λέγει

ανάξιος να

τρόπον

Ίακον

πλησιάζονσι

και

νά βάλλονσι

είς τά αρ/ιατα, και είς

ήξεύρη

λέξεις

όπου ό καθείς αυ

έχει

μενον να τύχη τινάς
τάς

λέ

ας τοϋ δοθή κόνις, και εν

κάμνουν

ύποπτος,

λέγωντας

Ε
είναι

ή
είς

ρωντας

τρά-

μετέ
εκείθεν,

επάνω

Πρωτομαΐ-

εις την

ύγείαν

δοθή

τον

εδικός

είς την

τουφέκια,

τον μέγαν

αδελφός.

και πίνουν

ας

γουν

και
την

την άναπαρασταίνουσιν

Ποέ-

σημεία,
εκτείνομαι

δηλαδή την δεξιάν του χείρα εις
το

τερον αρθρωσιν του μεσαίου
κτύλου προφέρουν την λέξιν

των με τά

Ιδικά των κατά συνθήκην
όπου είναι

γάλον δάκτυλον επάνω εις την δεύ
δα
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πίνοντας

είς τήν

μέγας

τέτοιον
ύγείαν

τρεις φοραΐς το πο-
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Ποέζε'

δια τούτο,

δια να

μην

τίρι εις τα χείλη και

κατεβάζων-

είναι ύποπτος δταν δίδουν το χέρι,

τάς το το σφίγγουσι

δεν προφέρεται

εις την δεξιάν, άριστεράν και κο-

γράμματα

άλλο,

παρά

τα

των άνωθεν λέξεων, ή

τρεις

ρυφήν τοϋ στήθους

φοραϊς

φωνάζωντας

γουν ό ένας λέγει Ι, και ό άλλος

με ύψηλήν φωνήν το βίβα.

Επάνω

λέγει Ρ και οϋτως περί των

άλ

τής τραπέζης

κηρία,

λων. Ταϋτα είναι τα σημεία

και

όπου σχηματίζουσιν

ή τάξις
των,

των 'Ελευθέρων

και

γράφουν

οι

Κονιά-

χαρακτήρες

είναι

αυτοί

όπου

είναι

τρία

εν τρίγωνον,

και ει μεν ήθελεν ήσται
και υποψία,

όπου
φαί

τήν συλλαβήν ταύτην Πιόβε, ευ
θύς φανεροϋται,

νονται :

συλλαβή

προφέρωντας
ή όποια

σημαίνει

τας να όμιλήση
να όμιλήση,

και

εϊδησις

ταύτης της

του νεωτερισμού

Άγια

Μεγάλη

εδόθη

"Εκκλησία,

της πατριαρχείας

Κονιάτων

Σμύρνης

απελθόντων

των

εκεϊσε. "Εκαμε δε πολ

λούς λόγους και φρικτούς
σμούς, όστις πηγαίνει
καί

Τούτοι

το

να μήν

ήμπορή

δταν δηλαδή

κανένας

θέλει

αιφνιδίως,
τοϋ

τότε

παρασταθή

δταν

ή

δεν προφέρονται

αλλαι

ειμή

γράμματα

μόνον

είρημένων

τα

συλλαβών,

Α καί ετζι

τάξις
τους.

Ποάζε.

συλλαβαΐ

ακολουθώντας
καί ή

Τα αληθή

θέλει

σημεία

ταϋτα.

έτους από
ήλθαν
Γα-

λατάν, και έκαμαν Κονιάτας

τι-

δε οι αυτόν

τούντες ευθύς άπεδίωξαν

κρα

αυτούς.

ό

συλλαβή

όγ-

Άλφάβιτον

τών

άλλη

τών όποίοιν καί γινώσκονται

ετει

των

ήγουν

Ίγ-

σήμερον,

χειρ,

εις θέλει είπή Ι καί ό σύντροφος
προφερθή

εις τον

νάς' μαθόντες

καί Ποάζε. "Οθεν δια να μή τελευτίση

εϊς την

ήγουν από τοϋ μψμζ'
και εις την Πάλιν,

διασαΓιεικΙν

νεύματα

εβδομήντα,

Τω αύτώ

να

τάς δύο συλλαβάς

δτι

δοήντα χρόνων από τής
Χριστού.

φίση

θέλων-

λέγεται

οι Κονιάται
προ

ή

άπόκρυφόν

να επρωτοφάνησαν
κηλτέραν

αφορι

εις αυτούς,

δτι είναι δαιμονολατρία
αύτη

τη
επί

τοϋ κυρ Π αι

σίου, παρά τοϋ Άγιου
κυρ Νεοφύτου

τάξεως

αυτή

τούτο,

ανάξιος ήθελε θελήση
Ή

διστα

γμός

Μουρατόρων

τών

καί
δια
είναι

Μουρατόρων :
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3

Copy of a letter to the Grand Vizir dated the 5th Nov. 1748
Je suis obligé de cous avouer, que le message que mon Droggoman
ma porté de la part de V.A. estoit si extrêmement nouveau et extraordinaire, que je n'ai sçeâ que repondre.
Il ma dit que V.A. l'avoit ordonné de me faire part comme si
elle avoit apris, qu'un Anglois sorcier chassé de l'Angleterre pour
des sorceleries, estoit arrivée ici et que elle me prioit de l'embarquer
ou de le renvoier.
Il ni a aucun Anglois arrivée ici, depuis que je suis dans ce
pais.
On ne reconnoit aucuns ides de sorceleries en Angleterre.
Les Anglois sont remarquable dans tous les gouvernemens qu'
ils habitent, d'estre raisonnable, tranquil et inoffensive. C'est insinuation donc, levees contre la nation dont jai l'Honneur destre le
représentant du Roy, ne peut estre qu'avec des desseins sinistres,
ou pour les mettre mal dans l'esprit de V.A. ou une calomnie calculé
avec d'autres vues.
V.A. avec ses Hautes lumières jugera bien a quoi donc un Ambassadeur publique est exposé, si des autheurs de telles calomnies ne
sont recherchés. L'honneur et la reputation d'un nation peut estre
atteint, et ce qui est pire V.A. et les autres ministres de la sublime
porte, tellement prévenue contre eux que de les rendre l'objet de leurs
indifference.
Je dois donc recourir a la justice et l'Equité tant reconnue de
V.A., afin que des recherches efficaces soit fait, des délateurs d'un
rapport si attrocement faux, fait à 1res mauvais dessein ey d'ont on
ne peut reconnoitre l'ombre de vérité.
Avec les mêmes mauvaises intentions, ils ont a ce que jai apris
en m'informant au fond de l'affaire, faites des pareilles insinuations,
danger ouses, toy chant quelques Messiuers de differ ens nations, gens
autant que j'en sçai de probité et d'honneur, qui de tems en tems,
s'assemblèrent pour passer quelques heures innocemment ensemble,
et dont les intentions sur les perquisitions les plus justes que jai
sçeiie faire, ne tendent qu'au bien. Il y a des gens du plus grand
mérite qui sont de tels assemblées dans les différentes parties de la
Chretienneté. Je ni suis pas intéressée, mais depuis plusieurs moi
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a ce qu'on ma assuré on ne s'est pas assemblée, et si je prend la liberté d'en dire un mot à V.A. ce n'est que pour le désabuser de tels
faussetés. Les délateurs de l'un et de l'autre ne sont pas difficile a
tracer, se seroit trop longue de Veclaircir par escrit, mais en justice
a moi même je souhaiterai avoir une explication ultérieure par le
moyen du Draggoman de la porte, ou avec tel autre que V.A. jugera
a propos, afin que V.A. soit pleinement informé de l'innocence des
moeurs de la nation Angloise et leur dévouement a tout ce qui regarde le bien estre de ce grand et illustre gouvernement.
Je suis.. .
4

A Constantinople le 24 9bre 1748
M. le Comte Desalleurs
Monsieur
Je dois vous rendre compte d'une chose assez particulière qui
s'est passée icy au sujet des francs maçons. Plusieurs négociants
anglois de cette ordre avoient taché d'engager d'autres négociants
françois à prendre party dans cette confrairie, et je crois qu'ils y
etoient parvenus. L'assemblée generale se tenoit à Péra dans la maison
d'un Dragman d'Angleterre. Mr Varchevesque de Carthage et l'abbé
Barustrethy Vicaire de Smirne sont venus me prier d'arrester le
cours de ces assemblées défendues par une buie du Pape qui excommunie les francs maçons. Il me demanda mon sentiment sur ce qu'
il devoit faire en conséquence des ordres rigoureux qu'il avoit de la
Cour de Rome à son égard; Je luy dis que je parleroit au Député
de la Nation francoise, auquel j'ordonneroit d'interdire toute assemblée de cette espece; Qu'au surplus je ne luy conseillois pas de faire
un si grand éclat à cause des Anglois et des Hollandois qui seroient
peu intimidés par la Boulle et qui s'acharneroient au contraire à
chercher des Proselites; à peu près dans le même tems est arrivé icy
le Sr de Baiane dont je crois que les affaires en France ne sont pas
bonnes, et qui s'est flatté de trouver des ressources à Constantinople
pour les rétablir; Ne sachant ou loger à Pera, la maison du Drogman
d'Angleterre étant vide, on luy a offert un logement dans cette maison,
qu'il a accepté. Sur ces entrefaites les moines catholiques, les prêtres
grecs et arméniens se sont reunis pour avertir les Turcs de ce qui
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se passoit. Les premiers ont fait accroire aux Turcs que les Francs
Maçons etoient sorciers; Les autres prêtres schismatiques, que c'étoit
un moyen nouveau de faire des conversions, et de débaucher des
Grecs et même des Turcs.
Le Reis Effendy me fit dire il y a quelques jours qu'il etoit surpris
de cette innovation, que nos capitulations très bien observées autorisaient assez d'églises dans les états du Grand Seigneur, pour ne
devoir par chercher à les multiplier, qi'il y avoit icy une assemblée
des Francs Maçons qui tendoient à ce but, et qui sous prétexte de
faire des Francs Maçons, donnoient trente ecus à ceux qui vouloient
se faire recevoir, et les engagoient ensuite à se faire Chretiens. Je
m'informay de ces faits qui se trouvèrent tous faux, mais ce qui a
donné lieu à cela le voicy. Les Grecs Schismatiques ont gagné plusieurs personnes de leur secte et des Juifs pour aller se presenter
à cette maison. Plusieurs ont parlé au Sr De Ballorre auquel ils
ont proposé de se faire recevoir, qui leur a repondu à ce qu'il m'a
dit, qu'il ne savoit ce qu'on lui demandoit. Instruit de ces choses
j'ay fait repondre au Reis Effendy qu'il y avoit en effet icy une société des Francs Maçons Anglois et Francois, dont le but etoit Γ
amusement, qu'ils ne se mesloient ny de politique ny de religion,
et que j'avois deffendu toute assemblée de cette espece. Le Reis Effendy me fit redire peu de jours après que un Francois logant dans
cette maison de Pera etoit sorcier à ce qu'on disoit et qu'il seroit à
propos que je le fisse partir pour la France. Je luy fis dire que je ne
connoissois aucun Francois sorcier, que celui qu'il me designoit
etoit venu en Turquie par curiosité, que l'ayant satisfaite il étoit
parti. En effet dès la première insinuation du Reis Effendy, j'avois
envoyé chercher le Sr de Balene auquel j'avois signifié qu'il devoit
partir sur le champ, et n'ayant sous la main de bâtiment tout preste,
je l'ai mis en sûreté jusqu' à jeudy qu'il doit partir soit pour France
ou pour l'Italie; Il m'a paru assez indécis à ces égard. Quoyque
tout cela ne soit qu'une pure bagatelle, je n'ay pas voulu qu'elle parvint peu être à vous dans les nouvelles publiques sous d'autres couleurs qu'avec celle de la simple vérité. Vous y verrez, je crois, avec
quelque plaisir, et la façon dont les gens d'Eglise savent se défaire
de ce qu'il leur blesse les jeux, et jusqu'où l'ignorance des Turcs
peut porter la superstition, la crainte et la crédulité, puisque la chose
a été au point de leur faire aprehender qu'on n'eut dessein de détrôner
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le Grand Seigneur par le moyen des sortileges. Le Reis Effendy m'
a cependant fait dire qi'il ne croyoit pas aux sorciers, mais que dans
un pays où la populace etoit aussy respectable que dans celuy cy
on ne déçoit y rien souffrir qui put luy donner de l'ombrage, ou fournir des prétextes au moindre mouvement.
J'ay l'Honneur d'etre avec un très profond respect.
Monsieur
Votre très humble et très
obéissant serviteur
Desalleurs
P. S. J'ay écrit Ay Sr Peyssonnel consul à Smyrne ayant appris
qu'il y avoit une loge des Frans Maçons dans cette échelle d'empêcher
que les négociants francois s'il y en a qui soient de cet ordre n'assistent
aux assemblées.
5

Constantinople the 26th 0f November 1748
My Lord
I hade the honor to write to your Grace on the 23d of October
past, there is so perfect a quiet here, and the Turks so taken up at
present with their Biram of Sacrifice, visits and merriment, that I
have scarce matter to furnish a dispatch.
What is the most interesting, are some accounts from Persia,
of the disorders continuing in that Kingdom, Schach Adii has been I
am assurd, dethroned by his brother, ho to succeed in this entreprise
engag'd a principal general of the army, of great authority to join
with him, after which dethronation the general set up for himself,
in opposition to both the brothers, so that the younger, has again
submitted to Adii Schach, and they have joind their forces, to reduce
the general. This is the present state of that kingdom.
I must take the liberty My Lord, to entertain your Grace, with
an event which tho triffling in itself, might have been attended with
bad consequences in this government.
Since the conclusion of the peace, a lodge of free masons was
erected consisting of about ten of the french and two of the english
nation. They took a house for that purpose, it fill'd the heads of the
illiterate and superstitious christians, with a multitude of chimerical
ideas. These ideas were soon propagated amongst the Turks. A french
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man who arrived from Venice, moneyless, who happened to be of
the brotherhood, had his lodgings assign'd him in that house. The
latin clergy, the dreggs of ignorance, eternally big with mischief,
were the first who seem'd really offended at so open a contempt of
Clement the Xlths bull. They and they emissaries among the poor
stupid Armenians, insinuated to the Turks as if these masons were
magicians and sorcerers, and that they even could raise the Devil.
These insinuations took serious root in the Serraglio, and a devil
was like to have been rais'd by them, that St Ignatius himself could not
have laid. But as the house belong'd to one of my druggomen, and
I suppose that they did not dare attack their religious protector, the
French ambassador directly, who is himself a mason, to palliate their
insinuation, they threw out as if a Wizard an Englishman was arriv'd here, who was banish'd England for sorcery. Orders were sent
from the Serraglio to the Porte to desire all the foreign ministers,
if any such person wase here, as they were inform'd, to send him
away directly. They began with a very polite message to me. I treated
it as an idle tale, and told them that we knew nothing of what was
mean't by Wisards and Witikes in England, and that I could not
give them an answer to such messages, but that however, if they
would tell me, who were the informers or had the insolence to name
an Engishman, I might perhaps then explain to them my sentiments.
I thus bandied them about some days at length they desir'd and beg'd
I would give them something in writing to shew the Grand Seignor.
The French who do not much care to contend with turbans, were
really alarmed, and the herd of these clergy infinitely more, at the
mere possibility there was, of my giving the Porte a detail of their
infamous proceedings, in converting their poor christian subjects, both
Greek and Armenian to the Papal power, and consequently alienating
them from the Grand Seignor's. For I could not conceal my senti
ments, that I would make those who had dar'd name an Englishman,
feel the weight of an English ambassadors indignation, and to remind
them that even in Sir Thomas time, a Visir made him a fair offer
to hang up every Jesuit in these dominions.
To please the Grand Seignor I sent a letter to the Grand Visir
through the canal of the druggoman of the Porte, of which I have
the honour to send your grace the annex'd copy, the ministers of the
Porte were asham'd of the affair, and to suppress the whole, the French
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Ambassador let them know, that there was a frenchman arrival from
Venice, who seem'd to be the person they aim'd at, that he knew him
to be an honest well meaning man, but that however that the ambassa
dor would send him away directly. I have been ever since insisting
at the Porte on an answer to my letter, and they in the politest manner
desiring me to let the whole matter drop.
We have had this day on the closing of the Biram some changes
in the Paschalicks of this Empire, Ragib Pacha of Cairo, who still
continues under a sort of confinement, by the usurpation of Ibrahim
of the Janizaries, was order hither, but is now appointed Pascha of
Ileydin Iaiah Pascha intended for that paschalick, is sent to Mossul,
and Ilagy Mehemed, our late Visir, who was at Mossul, is remov'd
to Babylon, this latter change gives us room to suspect, that the disorders
and commotions continue there, for this man's violence can scarce
be compatible with a state of tranquility, he is determined and resolute.
Little is said for Kosterly Pascha, a man of temper, policy and abi
lities, who has been struggling some time, to fix himself securely,
at Babylon, and they are extremely silent at the Porte, on the affairs
of that Province.
I beg leave My Lord, most heartily to congratulate your Grace,
on his Majesty's great and happy success, in so speedily concluding
the difinitive treaty, by which that great blessing of peace is restor'd
to Europe.
I have the honnour with the most profound respect,
My Lord,
Your Graces
Most humble and most obedient
servant
Porter ·/.
His Grace the Duke of Bedford
6

«Άφίνω πώς ήτον αρχή αυτός μόνος να πείσγ}
διδάσκαλον Λωρόθεον παοάδοσιν ν αρχίση'
Και με την παρακάλεσιν αντοϋ να σνντηρήται
Kai χρόνους δσονς εϊπομεν σχολεϊον να κρατήται.
"Οτι είναι γνωστόν κοινώς σ' δλην την πολιτείαν
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στους ευγενείς και άρχοντας και εις την Έκκλησίαν
και εις τον ύψηλότατον αύθέντην Κωνσταντΐνον
Μαυροκορδάτον, λέγω σοι, περίφημον εκείνον
ιδού τώρα πού σχόλασε, ποίον ποσώς τον μέλλει,
σχολειον τών επιστημών να είναι ποίος θέλει'
αυτοί και τών γραμματικών κάθε λίθον κινοϋσι,
να το χαλάσουν και αυτό με τρόπον ενεργοϋσι·
μάτια τον διδάσκαλον δέν έχουν να Ιδονσΐ'
μήτε τους μαθητάς αύτοϋ, γιατί δεν συμφωνοΰσι
στην γνώμην κ' είς το ψεύδος τους και δυσειδαιμονίαν
γιατί στην θέλησιν αυτών δε'ιχνουσιν εναντ'ιαν
μήπως κ οι φουρμασόνιδες είναι κ' οι μουρατόροι,
εκείνοι οπού ήκούαμεν οι νέοι Χριστοφοροι;
Μεγάλην ομοιότητα, μεγάλην συμφωνίαν
σ αυτούς και κείνους θεωρώ και Ισχυρογνωμίαν,
όθεν και υποπτεύομαι, μήπως κέκεϊνοι είναι,
στο χάσου το πολλά καλά, φίλτατε Κωνσταντίνε.
"Ηθελα να εξαπλωθώ εις ταύτην την αίτίαν,
δμως εγγίζω περισσούν μέσα εις την καρδ'ιαν,
κεύγαίνω άπτήν ύπόθεσιν άπτήν ερώτησίν σου'
εγώ μόν αποκρίνομαι σδσα είς την γραφήν σου
με ερωτάς νάποκριθώ. Ύάλλα τα παρατρέχω».
«Εις τι μεγάλον διωγμόν, είς πόσην άτιμίαν
να φθάσουν οι αρχιερείς και είς άψηφησίαν
να βλέπη το συνοδικον πούταν συνηθισμένον
άπάρχοντας κι αρχιερείς να είναι στολισμένον,
και τώρα από μπακάλιδες να ήναι γεμισμένον
και απτούς μουρατόριδες και άλλους βρωμισμένον
δεν κλαίει, δεν οδύρεται και δεν πονει "ψυχή του'
και δάκρυα ποταμηδον δέν χύνουν οφθαλμοί του'
εγώ κατά άλήθειαν έγινα ερημιάς
θωρώντας την κατάστασιν μεγάλης 'Εκκλησίας'
ωσάν βροχή τα δάκρυα από τους οφθαλμούς μου
τρέχουσι και δεν ημπορώ) να στήσω τους κλαυθμούς μου
και εξω γίνομαι εμαυτού, πίστευσε εν αλήθεια.
Ταράττεται 6 λογισμός, 6 νους μου κ* ή καρδία,
όταν τους φαρμασόνιδες αιρετικούς τους νέους,
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ακούω νά κατηγορούν δλους τους φιλόθεους
και να τους λέγουν ασεβείς, παπίστας, και λατίνους
αιρετικούς, και άθεους, αρχιερείς εκείνους,
όπου για να φνλάξωσιν όρια των πατέροιν
της θείας 'Εκκλησίας μας και άλλων ημετέρων. . .».

7

Περί των λεγομένων Φραγμασόνων
Των Φραγμασόνων τις ήρωτήθη παρ' ημών. Τί δήποτε, ώ ούτος,
τα της υμών φαεινής, ώς φάτε, θρησκείας, υπό τον μόδιον της σιγής
κρύπτοντες, ου θριαμβεύετε ; εϊγε το φανερούμενον φώς εστί;
Φραγμασών. Άλλα το φώς φησι, τους μη τάς δψεις ερρωμένους
σκοτίζει μάλλον ου φωτίζει. "Η ουχί και παρ ύμϊν τα δόγματα της
υμετέρας θρησκείας άνέκφορα τετήρηται ούχ δπ<ος τοις έτεροδόξοις,
αλλά και αύτοϊς ετι τοις εν ύμϊν άμυήτοις, φημϊ δη τοις κατηχουμένοις,
οπότε ούδε τών μεμυημένων τοις γαλακτοτροφουμένοις παρατίθενται,
αλλά τοις δια την εξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένοις, ώσθ' ικανούς
είναι ου μόνον εις διάκρισιν καλοϋ τ ε και κακού, αλλά και ετέρους διδάσκειν ;
Χριστιανός. 'Αλλ' ουχί και τά κηρύγματα, εφην, πορευθέντες γάρ
φησιν, εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Εύαγγέλιον πάση τή κτήσει,
και δ εις το ούς άκούετε, κηρύξατε επί τών δογμάτων κηρύττομεν γοϋν
ημείς, δτι πιστεύομεν εϊς ενα θεον πατεοα παντοκράτορα, ποιητήν ου
ρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ενα κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τον υιον τοϋ Θεού τον μονογενή τον εκ τοϋ πατρός γεν
νηθέντα προ πάντων τών αίώνων (και τά εξής τοϋ συμβόλου).
Φραγμασών. Και μην και ημείς φησι, κηρύττομεν ώς εσμεν τοϋ
θείου ναοϋ αρχιτέκτονες, εϊτ ουν δομητορες, δ εστίν οικοδόμοι εις την
τούτου οίκοδομήν ούδαμόθεν είργόμενοι, ώς ούδ' ό Σολομών, οϊκοδομείν
τον περίκλυτον εκείνον ναόν τοΰθεοϋ. Τοϋ δε θείου τούτου ναοϋ Φραγμασόνες κατέστησαν, α°ζ μέν, αυτός ό Θεός, β°ς δέ, ό πρωτόπλαστος
'Αδάμ, και καθεξής σύμπαντες οι εξ εκείνου προπάτορες, μέχρι και
αύτοϋ Χρίστου και τών αύτοΰ 'Αποστόλων. Έν οϊς Νώ)ε, Μωσής τ ε
και Σολομών, τοϋ εϊρημένου θείου ναοϋ και τύπους κατεσκεύασεν, ό
μέν λέγω την σωστικήν κιβωτόν, ό δε την σκηνήν τοϋ μαρτυρίου, ό
δε τον εν Ίεροσολύμοις ώς εϊρηται ναόν. Ού δη χάριν και τά τεκτονικά
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ταύτα

εργαλεία

κατέχομεν,

τον τραχήλου

οι ακριβέστεροι
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έξηρτημένα,

κανόνα φημί, κάθετον, σπαρτίον, πηλοχρίστην, το λατινιστϊ μεν τρονϊέλ,λα,
χνδαϊστι δε μιατρί, ελληνιστί δε ένλοίφιον, και γονήρες πεοίζωμα. Την
ôè εύαγγελικήν

άγάπην

έργω

μάλ.λον και αλήθεια προς

και προς πάντας απλώς πάντα τρόπον έπιτηδεύοντες,

τε

αλλήλους

τα περί των δια-

φόρίον θρησκειών αδιάφορα τιθέμεθα, ώς μηδεμιας τούτων
εΐτ ούν παρεμποδιζούσης
τη προκειμένη ήμϊν οικοδομή.

5

προϊσταμένης
Τοιούτο μεν

δη φησϊ και το ήμέτερον κήρυγμα. Τα δη δόγματα οϋμενουν, ουδείς
τώ)ν απανταχού, αλλ3 ος αν εληται κατηχηθήναι μυσταγωγητέος,
και
ουδέ ούτος

αθρόος εΐτ ουν συλλήβδην

ξύ μπάντα,

αλλά κατά

βαθμον

α°ν, β°ν, καϊ γ°ν, τον και τέλειον, καθ' ένα έκαστον τών βαθμών τριετ'ιαν
μυούμενος, και περί πράξιν μεν άμαρτήσας, συγγνωστός'
δόγμα δέ τι
έξορχ^ήσασθαι διανοηθείς, πρόστιμον άπαραίτητον, άπρόοπτον έξει θά
νατον. Άλ.λήλονς δέ εις έγνωσμένοις μόνοις ήμϊν συνθήματος, δπη περ
αν ώμεν, έπιγινώσκομεν.
Χριστιανός. Ούκοϋν ουχί τον θεόν, έφην, αλλ' εαυτούς τε και θρη
σκειών άδιαψορίαν, ίσον δέ ειπείν άθεΐαν κηρύττοντες, πάντα μάλλον
ή θεοκήρυκες αν κληθείητε. "Ινα τι δαί, ή και όπως τον τα μυστήρια
νμών έξορχούμενον άποκτείνετε, θανάσιμον έγκλημα, κατειπείν αύτοϋ
εν δικαστήριο) μη έχοντες; Ου γαρ δη την Πέτρου και Παύλου έξονσίαν
και ύμεΐς πλουτεϊν αν εϊποιτε· ων ο μέν τους περί τον 'Ανανίαν καϊ την
Σάπφειραν, τω Θεώ ψευσαμένους τω τοϋ Κυρίου ξίψει έθανάτωσεν 6
δέ δημίω τω Σατανά χρώμενος, πόρνους τε και βλάσφημους και μάγους
εξ αύτοϋ έπαίδευε, στρεβλοΰντος τάς σάρκας αύτώ)ν. Πόθεν; οι ήν μέν
εκείνοι κατέλυσαν άδιαφορίαν, οϊκοδομουντές, à δέ εκείνοι ωκοδόμησαν
τη αδιαφορία καταλύοντες ; Άλλ" ουδέ τον εν ννκτϊ άπροόπτως
πατάξαντα δια μέν Μωσέως τα πρωτότοκα Αιγύπτου, δια δέ Ήσαΐου εκατόν
ογδοήκοντα πέντε χιλαάδας εκ της παρεμβολής τώ>ν 'Ασσυρίο)ν προχειριεΐσθε ύμεΐς; πόθεν, οι, ώς 6 λόγος προϊων δηλώσει, τον Μ(οσέως
και Ήσαίου θεόν μη θρησκεύοντες;
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Φραγμασών. Ούχ ημείς φησιν, άλλ' ο διάβολος αυτόν άποκτείνει,
6 καϊ τον Αδάμ ποότερον, καϊ τον Ηούδαν εσχατον Οανατώσας, άνθ' ων
κάκεϊνοι το μυστικόν έξηγόρευσαν, ο μέν αύτώ τούτο) τω διαβάλω, ο
δέ, τοις περί τον "Ανναν και Καϊάφαν
άρχιερεϋσι.
Χριστιανός. Και μην εκείνων ουδέτερος ή ύπό τοϋ διαβόλου ή
άπροόπτο)ς, ή της έξαγορεύσεως
ένεκα ή έθανάτωσαν ή έθανον, άλλα
μετά την έξαγόρευσιν αυτοί εαυτούς έκόντες έβρασαν απερ εκάτερος
έπαθεν, ουκ αν παθόντες, ει μέχρι της έξαγορεύσεως έστησαν εκάτεροι,
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ξύλου, ό δε, κ cu απέγνω

και μη ό μεν, κάί εφαγεν από τον άπηγορευμένου
εαυτόν. Και γαρ τοις γεννάρχαις
εξαγορεύσητε,

ο γενεσιουργός,

όίττα νμϊν ενετειλάμην,

ήμερα φάγητε από τον ξύλου, ον ενετειλάμην
5

ειπεν,

άλλα η αν

νμϊν μη φαγεΐν.

Τον γαρ

Σολομώντα και τον Άπόστολον Παϋλον παρήσειν μοι δοκεϊ, ών εκάτεροι
άπαγγείλαντες βασιλεϋσι και τνράννοις και δικασταΐς περάτων γης και
απλώς πασι τοις εθνεσι κεκρνμμένα θεοϋ μυστήρια, ό μεν το της Σοφίας,
δ δε τω τοϋ Ευαγγελίου,

10

ούχ ή αν ήμερα,

θανάτω άποθανεΐσθε,

εϊτ' ουν το τον Χρίστου

σιγημένον,

ονδεν επαθον.

Ευαγγελίου

μυστήριον,

κυρίαν τους μαργαρίτας

Τω ôè Παύλω

χρόνοις αιωνίοις σε-

ει μη εύηγγελίζετο

το

και ovai ην. 'Αλλ3 ονδε προ χοίρων κατά
βάλλοντες

τον
σνγ-

ή τοις κυσί τα άγια δίδοντες ή υπό

τοϋ διαβόλον άπροόπτως εθανατοϋντο ή υπό τοϋ 3Ιούδα δίκην χοίρων
ή κυνών θρασυστομοϋντες της εγκόσμιου φιλοσοφίας και κενής απάτης
λογομαχίαις τε και όλιστικαΐς ενστάσεσιν εσθ' δπου ρηγνύμενοι και τοϋ
15

ζην παραντίκα άπερρύγνηντο (εικός καϊ γαρ τον σπόρον των εξελθόν
των σπείρειν εις πάσαν την γήν και εις τα πέρατα της οϊκονμενης ουχί
ξνμπαντα επί την καλήν και άγαθήν γήν πίπτειν, άλλα και παρά τήν
όδόν και επί τα πετρώδη και εις τάς άκανθας.) Άλλ' ερρέθη τυχόν,
ώς ονχ ώς μυστολάκτης, άλλα μάλλον ώς επίορκος άπεθερίζετο υπό

20

τοϋ δραπάνον εκείνου, δ ό προφήτης Ζαχαρίας πετόμενον εώρακεν επί
πρόσωπον πάσης της γης και πάντα επίορκον εως θανάτου εκδικοΰν.
Καθ3 δ,τι φρικτοΐς, ώς φάτε, δρκοις καταδεσμεϊτε τους νμετέρονς κρυφιομνστας, ϊνα μηδενϊ μηδέν εϊπωσιν, ών εωράκασι τε και ετελέσθησαν.
3
Αλλά γαρ της επιορκίας δια της ονσης της μεν καθ' ην ομνύει τις τω

25

ονόματι Κυρίου επί ψεύδει, τοϋτο γαρ βούλεται καί τό, ου λήψη το
δνομα Κνρίον τον Θεοϋ τον επί ματαία). Της δε, καθ' ην αθετεί τις,
δν όψοσεν δρκον τοϋ Κνρίον. Και γαρ και το μη άποδοϋναι τω Κνρίω,
ας τις ηνξατο ενχάς, ίσον δε ειπείν ους ώμοσεν δοκούς, επιορκία εστί.
Διττής τοιγαροϋν ονσης της επιορκίας, το εναέριον εκείνο δρέπανον

30

κατά τών επί ψεύδει ομνυόντων τω ονόματι Κνρίον πετόμενον
φαίνεται.
Ει δε καπι τοϋ άθετοϋντος, δν ώμοσεν δρκον εϊη πετόμενον. Πας γαρ
φησιν επίορκος εκ τούτον εκδικηθήσεται. 3Αλλ3 οντε πάντων τών άθετησάντων άψάμενον φαίνεται, οντε πάντων ών ήψατο, και θανασίμως ή
απροόπτους αυτών ήψατο. Οντε γαρ Δανιδ επειράθη δλως τοϋ δρέπανου,

35

φεισάμενος τοϋ Νάβαλ,
α όψοσε και έστησε τοϋ
επί τε Ούριου και της
εν τω 29 ψαλμώ, δοκεϊ

δν ου μήν άναιρήσειν ώμοσεν ή
θανασίμως,
φνλάξασθαι κ ρ έ α τ α της δικαιοσύνης τοϋ Θεοϋ,
τούτον γυναικός άθετήσας. 3Εξ ών γαρ λέγει
προ της επί Βηρταβεκ τ α ρ α ^ ς συνθέσεις άμε-

Α. Αγγέλου, ΚΑΘΙΛΡΓΣΗ ΤΟΓ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΙ

τοϋ η ν?Λξασθαι τα κρ/^ατα τοϋ Θεοϋ. 'Εγώ

ταθέτο) γνώμη

γάρ

είπα εν τη εύθηνία μου ού μη σαλευθώ εις τον αιώνα,. . .
δέ το πρόσωπον
και Ίούλ,

σον καί έγεννήθην

άθετήσαντες

οίκω Δαβίδ.

φιλίας

κείμ τε και Σεδεκίου
άναβάντος

σννθήκαι

Ούτε ολωζ

'' Ασσυρίων,

ενόρκους έπιστοϋντο.

έπ' αυτούς τοϋ Βασιλέως

δ δε εκτυφλωϋείς,
και Βακχίδην

Βαβυλώνος,
έκοιμήθη

εδόθη άπαχθεϊς

άνθ' ών έκάτεροι

μετά

τών πατέροιν

εις Βαβυλώνα

τους επί ταΐς έπιορκίαις

πάν πρόσωπον

της γης πετομένου

τοϋτο

δτι επί μόνω

δέ φημι

δ

'Αλλ' ούδ' Ίω-

ούτε γαρ το ρήμα Κυρίου,

εκείνου δραπάνου

φοβερισμώ

επέτετο

πειραθέντας.

αύτοϋ, κενόν
αύτοϋ

ή ενταϋθα ή μετά

ταϋτα.

Άλλ'

τοις μεν οντ' αννπερθέτως
δρέπανον,

οντε θανασίμως

οντε άκρίτως

εξεθηρήθησαν,

15

άπηνέχθη

δσοι δε και εως Θανάτου εκ τούτον

έκάστην ώς ειπείν απανταχού

Ου

ανοχής

δτι τών επιόρκου

ψήφου.

10

εκείνο,

οι της

επί το εϊρημένον

ούτε άπροόπτοίς

εως

'Επιφανή

το δρέπανον

δ αν εξέλθη εκ τοϋ στόματος

καταφρονοϋντες

φανώς και εκ δικαστικής

τον

αυτών ουδέ της σκιάς τοϋ έπ*

οντε το κρίμα τοϋ Θεοϋ έκφεύξονται

και τής μακροθυμίας

ήθέαύτοϋ'

εν οικία μύλωνος

ημέρας ής απέθανε. Και σιωπώ τους περί τε τον Άντίοχον

κηθησαν,

Έζεκίας

ο δε εν τω

θανασίμ(ος ήψατο το δρέπανον. Ει γε και τούτοιν$

εν αύτώ, ο μεν άναλώτως

αποστρέφει'

φησιν,

άπέστρεψας

Λήλον γαρ ώς ai την ύποφοράν κάί απλώς al περί ειρηνι-

κής και αμάχου

τησαν

τεταραγμένος.

δ μεν εν τω Βασιλει

203

εξεδι-

αλλά και προ-

20

Τι δ' αν τις και λέγοι περί ών καθ'

γής επιορκούντων,

οις εστίλβο^σε

με

την

ρομφαίαν εαυτού ό Θεός, και το τόξον αύτοϋ άνέτεινε, και εν αύτώ ήτοίμασε βέλη θανάτου, μακρόθυμος
ήμέραν.

Επειδή

τοιγαροϋν,

μεν τα μυστήρια

εξαγορευόντοιν,

μέν, ού πάς, άπροόπτως
δραπάνου

έκδεδίκησι,

μυστήριον,

δ' ών ούκ οργήν επάγει

ha επί το προκείμενον

ουδείς, τών δε έπιορκίας

οι δέ το ύμέτερον

έξορχήσασθαι

προφητικής

μεσιτείας,

ώς δέδεικται

τον έξειπειν

Άλλ'

χρώμενοι

ήρημένον

τα μυσαρά

δαϊς καταδησμένον,
ενεργείας

νμών

οργίων

ώς μηδέ

μετειληχότος

ταΐς

θάλλιοντα δύνασθαι

δαιμόνων

ή εξ ειπείν

30

υμών

μυστήρια,

και ύμείς

εν τή τών εναγών υμών μυστηρίων

ψυχήν τοϋ τών μυσαρών
ψυχοφθόρων

ούτε εκ

ούδ' ούτω πιθανόν το άπροό-

ώς εκείνο πανάληθες. Κατά γάρ τους τοϋ Μάνεντος
διαφερόντως

πανθάνουσΐ)

εξουσίας,

όποιον αν εϊη καί το καθ' υμάς ολέθρων

προϊόίν ό λόγος, δηλώσει.

θανατοϋσθαι

25

μελετήσασθαι

ταΰτα

κάί τα ολέθρια, ώς φάτε, και άπροόπτως
δε ούτε εξ αποστολικής

πτως

τών

θανάσιμου

δε και άκρίτίος ούδε τούτων τις εξ εκείνου τοϋ

πανθάνουσι
μυστήριον,

καθ' έκάστην

έπανέλθωμεν,

γοητείαις

τελετή,

δαιμονικαΐς

την
επω-

μετατεθήναι

εις τών

τι, ών ετελέσθη.

Τέως δ'
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ουν ήδέως αν άκούσαιμι, ποϋ ποτέ, οίκοδομεΐν έχετε, δν φάτε θείον ναόν; μη
άρα τον τον Σολομώντος

εν Ίεροσολύμοις

οίκοδομεΐν

επαγγέλλεσθε;

Φραγμασών. 'Αλλ' ουκ αψύχου φησί ναοϋ. Καθ' δ,τι ουδέ εν χειναοΐς κατοικεί ο Θεός. Έμψυχου

ροποιήτοις
5

Ύμεΐς

δε μάλλον εσμεν

γαρ φησίν εστε ναός θεοϋ ζώντος

δομήτορες.

κτ.

Χριστιανός. Τι ουν ύμίν βούλονται, â εξήρτησθε τεκτονικά
οικοδομής

εργαλεία,

Σολομώντος

άργοϋντα

αμάχου τε και άδεοϋς ευκαιρίας

Οιονεί γαρ εξ ύλης και είδους δια πράξεως και θεωρίας
ήμϊν

ό θείος ναός. ~Ων την μεν πράξιν

νπαινίττεται,

δικαιοσύνην

τά τεκτονικά

ήμϊν κάί σωφροαύνην

ή δε θεωρία εν άδύτοις

τοις

μίους αισθητούς,

ούτω καί ύμεΐς ειρήνην

τάς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας
προς τά πνεύματα
περιτρέχει
20

της

πονηρίας,

νος περιήρχετο

25

τοϋ

τον σκότους τοϋ αιώνος

ών

εκαστον

ώς λέων

προς

τούτου,

ώρυόμενος

ών τά νοήματα

και ημείς φησίν, άνειληγότες

και τήν περικεφαλαίαν

τοϋ σωτηρίου

ουκ

(οπλισμέ

εσμεν τήν

πανο-

και τον θυρεον

καί τήν

μάχαιραν

πνεύματος.
Χριστιανός. Ποϋ ουν εφην, ύμΐν,

τους περί τον Νωεμίαν
οι τύποι;

τοϋ τραχήλου
τεκτονικά,

ενόπλως

οϊκοδομοϋσι;
άττα

φάτε,
κατά

Ποϋ δε και τών

δπλα μετά

τών

δπλων

τεκτονικών
περικε
ή μηδέ

εξαρτάν

τοϋ τραχήλου, ει μή τι γε

τήν ειρήνην, ειρήνην λοιπόν

τυχόν σπεισάμενοι
μετά

άγετε. Εϊεν. Τι δε δήποτε τήν χριστιανωνυμίαν

τών θεομάχων
είς τήν

και τών πιστών

έκαστος.

Εκκλησία,
Θεμέλιον

κατά

προς τους
αρχόντων

οίκοδομωνυμίαν

Γνωστόν μεν γάρ εστίν εκ τής Γραφής ώς έμψυχος

τοϋ Θεοϋ εστίν ή τε τοϋ Χρίστου
στημα,

ώς
αλλά

θώρακα φημι καί θυρεον και

ή και πολεμικά

μετημείψατε;

άόπλως,

δέον, 'ίνα αυτοί εαυτοΐς ήτε σύμφωνοι,

υμών εξηρτημένα,

μίαν ή δευτέραν μάχην ή και προ μάχης
μισοϋντας

ή επί Σολομώίντος,

τους περί τον Σολομά)ντα

Ου γαρ ορώ καί πολεμικά

φαλαίαν και μάχαιραν,

35

πολε

προς τάς αρχάς,

δπλα ου σαρκικά αλλά δυνατά τω Θεώ.

άδεια, τοις ουχί κατά

30

προσμαρτυτεταμίευται.

προς τους έξωθεν

άγετε

πλίαν τον Θεοϋ, τόν τε θώρακα φημι τής δικαιοσύνης,
πίστεως

εργαλεία

Παύλος, ο θείος καθ' υμάς Φραγμασών,

Φραγμασών. Άλλα
τής

ταυτι

άγάπην

τήν υπ' ούρανόν, τίνα εύρων καταπίη,

άγνοών ό αρχιτέκτων

οικοδομής.
οικοδομείται

ήδη μεμυημένοις

Χριστιανός. Ti οϋν; "Ωσπερ ο Σολομών

15

επί

και την αλλήλους συν-

δέουσαν και τάς τών άλλων ένδειας άναπληροΰσαν
ροϋντα,

της

τυγχάνετε;

Φραγμασών. Τύποι φησίν είναι ταΰτα της νοητής ημών
10

άψυχου

εν καιρώ, καθ' δν, ώς φάτε,

τό τών πιστών

ναός

λέγω σύ

δε αύτοϋ καί λίθος

άκρο-

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΛΡΓΣΗ ΤΟΪ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΙ"

γωνιαίος

'Ιησούς

της οικοδομής
"Εκκλησία

ο Χριστός.

Ό δέ αυτός καΐ οικοδόμος. Συνεργούς

έχει προηγουμένως
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δε

μεν και εν τω κοινώ, ους εθετο εν τη

αποστόλους, προψήτας, εναγγελιστάς,

ποιμένας,

διδασκάλους.

'Επομένως δε και ανά μέρος και ένα εκαστον των πιστών. Δούς και
γαρ των εν αύτω οικοδόμου μένων πιστών, ω μεν τοϋτο, ω δέ εκείνο
το χάρισμα κατά το μέτρον και την άναλογίαν της πιστώς, και αύ τω
μεν πέντε τάλαντα

αργυρίου, τω

δε δύω, τω δε εν, έκάστω κατά

5

την

Ιδίαν δύναμιν (Ματθαίος 25, 15) κελεύει μεν εις κενόν δείξασθαι την
χάριν, μηδέ κατορύττειν, αλλ' εκαστον εν η εκλήθη τάξει πραγματεύεσθαι
το του Κυρίου αργύρων βάλλοντας αυτό τοΊς τραπεζίταις άκαπήλευτον
τε και αδολον, και απλώς ώς παραδέδοται. Τη γαρ τοϋ παντός σώματος
συναρμολογία συμβιβαζόμενος δια πάσης αφής, ης επιχορηγεί
αναλόγως
εκαστον μέλος, οικοδομείται ό έμψυχος ναός τοϋ Θεοϋ. Άλλα και τών
συνεργών εϊτ ούν μυσταγο^γών προς δέ και τώ>ν πιστών έκαστος, οι
κοδόμος εστί και αυτός. "Ον τρόπον και ό Κύριος φώς τοϋ κόσμου
ών ('Ιωάννης 8,12), φώς τοϋ κόσμου δεύτερον και τους έαυτοϋ μαθητάς
εκάλεσε (Ματθαίος 5, 14), ών έκαστος και φραγμός οικοδομής κληθείη
κατά τον '//crcuai1, οιονεί φραγμώ τινι περιφράττυίν εϊτ ούν ασφαλι
ζόμενος ταίς εις άρετήν νουθεσίαις τάς τών παιδευομένων ψυχάς. 'Αλλ'
επειδή εϊτις τω Χριστώ καινή κτ'ισις, και εν αύτω κλήσεως επουρανίου
μέτοχοι γεγονότες και τον καινον άνθριοπον ενδυσάμενοι, μάλλον δε
τον Χριστόν, το καινον και καλόν όνομα έπικεκλήμεθα, δ ό Κύριος
εκάλεσεν ημάς' τοϋτο δέ εστί Χριστιανός.
Δια ταΰτα το καινον και
καλόν και σωτήρων τοϋτο όνομα δνομαζόμεθα, χριστιανοί φημί. Εϊ γε
εκ Χρίστου εχομεν και τήν ιδίαν εαυτών οϊκοδομήν (προς Έφεσίους
12, 10) και το θέλειν και το ενεργείν τα της οικοδομής, και χωρίς
αύτοϋ ου δυνάμεθα ποιεΐν ουδέν ή σωθήναι. Ουδέ γάρ έστιν όνομα έτερον
υπό τον ούρανον το δεδομένον εν άνθρώποις εν ω δει σωθήναι ημάς.
Τι ούν δήποτε ημείς, ώ ούτος, το καινον τοϋτο και καλόν και σωτήρων
όνομα περιωσάμενοι οικοδόμους εαυτούς ώνομάκατε ; Το γαρ οικοδόμου
όνομα ούτε καινον ούτε πάντως σωτήρων. Οικοδομεί γάρ τις εφ' ω ό
σοφός αρχιτέκτων Παύλος εθετο θεμελίω, ου μόνον χρυσόν, αργυρον,
λίθους τίμιους, άλ)Λ και ξϋλα και χόρτον και καλάμην
ύπεκκαύματα
τοϋ αιωνίου πυρός. "Ετι μεν και τήν οΐκίαν έαυτοϋ δ μεν τις επί τήν
πέτραν, δ δέ επί τήν σαθράν αμμον οικοδομεί, άλλα και τήν πόλιν τοϋ
Θεοϋ Σιών τών οίκοδομούντων τινές έν θέματι οίκοδομοϋσι. Και αυτόν
δέ τον τοϋ Κυρίου οίκον, οι χωρίς τοϋ Κυρίου οϊκοδομοϋντες
μάτην
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κοπιώσί. Το ôè χριστιανός όνομα ου μόνον πάντη άνεπίληπτον, άλλα
και μακάριον και σωτήρων, ώς δέδεικται.
Φραγμασών. Άλλα το Χριστιανός φησιν όνομα, όνομα θρησκείας
εστίν ήμϊν ôè προ έργου ή τον Θείου ναον οικοδομή. Θρησκειών δε,
ώς εΐρηται, άδιαφορίαν πρεσβεύοντες, των θρησκευτικών ονομάτων μι
κρόν η ουδέν φροντίζομεν. Πασαι γαρ αϊ έτερόδοξοι θρησκεϊαι λόγον
εχουσι παρ' ήμΐν προς τ ε άλλήλας καϊ προς τον Θεόν, δν al εν τω κύκλω
άπο τοϋ κέντρου επί την περιφέρειαν προσπίπτουσαι ενθεΐαι εχουσι
προς άλλήλας και προς το κέντρον. Αλλήλων γαρ κατά την περιφέρειαν
διϊστάμεναι τη προς το κέντρον συνεμπτώσει και άλλήλαις και τω κέντρω συνάπτονται. Προς ôè και οι τον αυτόν αγώνα ο μέν, ένθεν, ό δε,
ένθεν, υπό τω αύτώ αθλοθέτη ανταγωνιζόμενοι ουδέν αλλ' ή το τών
θρησκειών άδιάφορον συγκροτοϋσιν.
Χριστιανός. Ουκ οιδα, ώ ούτος, πότερον της ολέθριας πλάνης σε
θρηνήσω η της αμάθειας μυκτηρίσω. Αι γαρ εν τω κύκλω ήμιδιάμετροι
και άλλήλαις είσϊν ϊσαι, τοπικώς μόνον διϊστάμεναι άπ αλλήλων και
τοϋ αύτοϋ κέντρον και επίσης εφάπτονται. Αι δε κακόδοξοι θρησκεϊαι
ούτε άλλήλοις είσιν ϊσαι, ούτε τοϋ ενός Θεοϋ άπτονται, ώς προσεχώς
δειχθήσεται. Τών εν τω αύτώ κύκλω ήμιδιαμέτρων τό τε ίσάλληλον
και το αύτόκεντρον διάλληλον έχει την δεϊξιν, ώστε έκάτερα και συνεισάγεσθαι και συναναιρείσθαι. Και γαρ και δι' δ,τι προς το αυτό κέντρον
φέρονται, δια τοϋτο είσιν άλλήλαις ϊσαι, και δι δτι είσιν άλλήλαις
ϊσαι, διά τοϋτο προς το αυτό κέντρον φέρονται. Ούκοϋν επειδή κατά
την τών αδιάφορων ύπόθεσιν και αϊ κακόδοξοι θρησκεϊαι τοϋ αύτοϋ
θείου κέντρου άπτονται, και άλλήλαις άρα ϊσαι εϊτ οϋν ομόδοξοι είσιν.
'Αλλά μην ούκ είσιν άλλήλαις ϊσαι, ουδέ τοϋ θείου άρα κέντρου άπτονται.
"Οτι δε ούκ είσιν άλλήλαις ϊσαι και τυφλώ φασι δήλον. Ό γαρ εις και
μόνος Θεός, ου τον εμψυχον οίκον οίκοδομεϊν επαγγέλλεσθε, τρισυπό
στατος θρησκενεται παρά τών εν τε τη παλαιά, και τη νέα θείων, ώς
αν νμεΐς εϊποιτε, φραγμασόνων. Τω λόγω γάρ φησι Κυρίου οι ουρανοί
εστερεώθησαν και τω πνεύματι τον στόματος αύτοϋ πάσα ή δύναμις
αυτών, τοϋτ εστί πατήρ, υιός και άγων πνεϋμα, ει και τοϊς μεν άμνδρότερον, τοις δε έκτυπώτερον. Και δτι ό εις της "Αγίας Τριάδος, ο υιός
φημι, μετά ταΰτα επί της γης (όφθη και τοις άνθρώποις συνανεστράφη,
παιδίον άτρέπτως καί άναλλοιότως εκ παρθένου νεανίδος γενόμενος. Töw
δε ετεροδόξων θρησκειών, ϊνα τέως εάσω τάς, δσαι μετήλλαξαν την
άλήθειαν τοϋ Θεοϋ εν τω ψεύδει και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη
κτίσει παρά τον κτ/σαντα άλλάξασθαι την δόξαν τοϋ άφθαρτου θεοϋ

Α.

Αγγέλου, ΚΑΘΙΔΡΓΣΗ ΤΟΓ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΓ

εν όμοιώματι

εικόνος qdaorov ανθρώπου και πετεινών

και

και ερπετών της γης, Ινα φημι τους κατά τον '' Απόστολον
τους εάσω.
γοϋσι.

Των άλλων οι μεν ου τρισυπόστατον

Των δ' αύ ομολογούνταν

θεαρχικάς

υποστάσεις

εις μιαν

συναιροϋσιν

τετραπόδων
άθεους τού

τον èva Θεον

οι μεν, δέει δήθεν πολυθειας
ή σνντιθέασιν,
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τάς

όμολοτρεις

τον αυτόν

β

πατέρα και υΐον κάί άγιον πνεύμα ύπολαμβάνοντες.
Οι δε, εις τρεις ή
έκφυλους και αλλότριας διαιροϋσιν ή άτακτους και άναρχους κάί οίον
ειπείν αντιθέτους.

Οι μεν ούν το τριαδικον

εν οϊς ή θεότης, μάλλον
την ενικήν και τριλαμπή

των

θεαρχικών

προσώπων

δε α ή θεότης, αρνούμενοι, αυτήν
αρνούνται
θεότητα. Οι ο' αύ σνναλείφοντες τα πρόσωπα

ου μάλλον εν τα πάντα, ή μηδέν εκαστον είναι όρίζουσι, και ούτω ψιλά
καταλείπουσι
τα ονο/ζατα (φεύγει γαρ είναι όπερ εστίν εκαστον εις
άλληλα μεταχοίροϋντα
και μεταβαίνοντα,
και συγχεόμενα, Ισον δέ ει
πείν κάί συγχέοντα) ή σύνθετόν τίνα και άτοπον θεόν ώσπερ τ à μυθώδη
των ζώων σκιαγραφοϋσι και άναπλάττουσιν. τΩν έκάτερα της εσχάτης
αθεΐας. Οι δ' αύ διαιροϋντες εις τρεις, έκφυλους μεν και αλλότριους ως
μόνω τω άγεννήτω τήν θεότητα περιγράφειν, ένθεν μέν, εις Ίουδαϊκήν
πενίαν κατακλείουσι, ένθεν δε εις εθισμολατρείαν κατολισθαίνουσιν.
("Ωσ
περ δε ο τον υιον Ίουδαϊκώς αρνούμενος, ούδε τον πατέρα έχει, ούτω
και ό εν των τριών εις κτίσιν καταβιβάσας, το πάν καθεϊλεν). Άτακτους
δε κάί άναρχους αρχάς ώς μή φυλάττειν (τήν αυτών προς άλλήλας κατά
το αίτιον κάί το αίτατον τάξιν τ ε κάί σχέσιν, λέγω δή) μήτε τω υίώ
το είναι υίώ, μή προς αρχήν άναφερομένω τον πατέρα, μήτε τω πατρί
το της αρχής αξίωμα, της ώς πατρί και γεννήτορι, πολυαρχίαν εϊσάγουσιν ελληνικήν. Κάί ούτω προς κακόν ίσον τοις συναλείφουσι και οι
ουκ ορθώς διαιροϋντες εκ τών εναντίων μεταπίπτουσι,
ψιλά και ούτοι
καταλείποντες τά ονόματα. Που ούν κοινον άνάλογον τών τε εν κύκλω
ήμιδιαμέτρων
προς το κέντρον κάί τών προς αλλήλους άνισων, iva μή
λέγω και αντιθέτων και του θείου κέντρου ανέπαφου κακοδόξων θοησκειών; Τάς γαρ περί της ενανθρωπήσεως τοϋ θείου λόγου εναντιωτάτας
τών ετεροδόξων διαφοράς (ους και αντίχριστους καλεί ό, ώς αν ύμεϊς
εϊποιτε, φραγμασών Ιωάννης ό επιστήθιος) προσήσειν μοι τών δικαίων.
Ει γαρ πάν πνεύμα το μή ομολογούν Ίησούν Χριστον εν σαρκί εληλυθότα,
ου τοϋ Θεού, άλλα τοϋ αντίχριστου εστί, και πάν άρα πνεύμα το μή ώς ελήλυθεν, εληλυθέναι ομολογούν τον Ίησούν Χριστον ου τοϋ Θεού, άλλα τοϋ
αντίχριστου εστίν. Ούχ ώς ελήλυθε δέ, ελυληθέναι όμολογειν τον Ίησοϋν
Χριστον εις τροπήν ή φυρμόν, ή διαίρεσιν εϊσάγον τών εξ ών, εν οϊς
απερ πέφυκεν ο 'Ιησούς Χριστός ή φαντασιολογοϋν τήν οικονομίαν.
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ώς τών θρησκειών των τοϊς από 'Αδάμ

μέχρι Χρίστου,

ως αν

νμεϊς εϊποιτε, φραγμασώσι μη ομοιοθρήσκως ουδεμία άπτεται τοϋ εν
τω κύκλω κέντρου. Αι μεν γαρ εν τω κύκλω ήμιδιάμετροι, καθ'
5

όσον άλλήλαις

πλησιάζουσι,

όσον αλλήλων

διίστανται,

κακοδόξοιν
διίστανται,

κατά
κατά

τοσούτον
τοσούτον

και τω κέντρου, κάί καθ*
κάί τον

κέντρου.

Των δε

θρησκειών, αϊ μεν ώς εϊρηται, ούχ οτι πάντη απ αλλήλων
μηδόλως άλλήλαις πλησιάζονσαι,
άλλα και άκρως άλλήλας

μάχονται, ώς 'Ιουδαϊσμός κάί'Ελληνισμός.
'Ωσαύτως Σαβελλισμος
επαναλάβω) και 'Αρειανισμός,
ο μέν, συναλείφων τάς θεαρχικάς
10

υποστάσεις,

6 δε τέμνων τάς φύσεις· κάπι της εναντιώσεως

(ίνα
τρεις

τοϋ θείον

λόγον ομοίως Νεστόριός τε και Διόσκονρος, οι και αυτοί εκ διαμέτρον
άσεβοϋντες, ο μεν λέγω σνγχέων τάς επί Χριστού άσνγχύτως τε κάι
αδιαιρέτως καθ' ύπόστασιν τοϋ θείον λόγον σνντιθούσας δύω φύσεις, 6
δε τέμνουν, εϊτ οϋν διαιρών, ο Νεστόριος. Τούτων δ' αϋ έκατέροις ένθεν
15

μέν Μανιχαϊοι και Ούαλεντϊνοι, φαντασιολογοϋντες την οϊκονομίαν, ένθεν
δέ, ' Απολινάριοι μάχονται, αψυχόν τε και άνουν οι παράφρονες την τοϋ
Κυρίου εμψυχον κάί εννονν σάρκα φληναφοΰντες. Και σιωπώ τάς Ώριγένονς ελληνικός μνθολογίας. Τών τοίννν κακοδοξιών αί μέν, ώς δέδεικται,
πάντη άλλήλαις ασύμβατοι και μάχιμοι, al δέ δοκοΰσαι άλλήλαις, ει

ί 0

και τη ορθοδοξία όπωσοΰν πλησιάζειν, άναλογοϋσι μάλλον ταϊς τη τοϋ
κέντρον διαμέτρω παραλλήλοις γραμμαΐς,
ών al μέν, μάλλον, al δέ
ήττον άπέχουσι της διαμέτρον, μάλλον μέν al ελάττονς, ήττον δέ al
μείζονς, τοϋ γε μην κέντρον ουδεμία τών εν διαμέτρω εκατέρωθεν προς
άλλήλονς ούδ' αυτή ή μεγίστη και έγγντάτω άπτεται. Ώς γοϋν τοϋ εν

25

τω κύκλω κέντρον μόνη ή διάμετρος, οντο) κου τοϋ Θεον μόνη ουδεμία
αλλ' ή μόνη ή ευσέβεια εϊτ' ονν ή ορθοδοξία άπτεται. 'Αλλ' ουδέ εκ τών
νφ3 évi και τω αντώ αθλοθέτη, τον αυτόν άγώ>να τοϋ μέν, ένθεν, τοϋ δέ,
ένθεν ανταγωνιζομένου
εξει τι πλέον ο την θρησκείαν αδιάφορος, ίσον
δέ ειπείν άθρησκος, όπερ εστίν άθεος, ώς τοϋ επισκοποϋντος
άθλοθέτον

30

ονχι έκατέρονς τονς άνταγωνιστάς (το της αδιαφορίας σνστατικον)
μό
νον δέ τον νικήσαντα στεφανοϋντος (το της αδιαφορίας
καθαιρετικον)
τι δαί και άλλως κοινον τοις άλληλομάχοις άνταγωνισταΐς
προς τήν
άπόλεμον ύποτιθεμένην άδιαφορίαν; τά γαρ αδιάφορα ουκ είσιν άλληλομάχα. Άλληλομάχοι
δ' οι άνταγωνισταίανταγωνιστών
άρα λόγον

35

ενέχει ή τών θρησκειών εξ υποθέσεως άμαχος αδιαφορία. Ει δέ i%si}
ούτε το άμαχον άρ' έχει ούτε το άδιάφορον. Ώς γαρ ούχ οίον τε
από τοϋ αύτοϋ σημείου επί το αυτό σημεϊον ευθείας γραμμάς της μιας
πλείονς άγαγεϊν, όντως ονδέ της ευσέβειας οΐόν τε τάς οδούς πλείους

\
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της μιας είναι. Καθ' δ,τι, δ αυτός θεός εστίν ή αρχή της πίστεως και το
τέλος της πίστεως, το Α και το Ω, ή θύρα, ή οδός, ή πύλη. Εις Κύριος
μία και ή πίστις. Ει γαρ πολλαι al οδοί της ευσέβειας, πώς ου συνανήχθησαν εις τον Θ εάν ταϊς τον θεσβίτου Ήλιου και αϊ των της αισχύνης
'Ιερέων κραυγαί; αλλ' ου πέφυκεν άκούειν των μη θεοσεβών δ Θεός
Ου γαρ επειδή ανατέλλει τον ήλων επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει
επί δικαίους και αδίκους, και τα εν τω Ιδίω άγρώ ζιζάνια άφίνει σνναυξάνεσθαι τω σίτω μακροθυμούμενος εις πάντας, ίνα άνανήψαντες εκ της
του διαβόλου παγίδος εζωγρημένοι ύπ αύτοϋ είς το εκείνου θέλημα, εις
επίγνωσιν αληθείας μετανοήσαντες έλθωσιν, πάρα τοϋτο και τα ερίφια
τοις προβάτοις Ισοστάσιά τε και δμοταγή ή τα ζιζάνια και το αχυρον
συνεισακτά τε και συναπόθετα. 'Οπότε ουδέ πάντες ο'ι κλητοί, ήδη κα\
εκλεκτοί και γνωστοί τω Θεώ. Ου γαρ μάλλον τήν κακουργίαν ή τήν
ασέβειαν αποστρέφεται δ Θεός. Έδείχθησαν δε ασεβείς κα\ άντίχριστοι
πάς κακόδοξος. 'Αλλ' ούδε δ εν παντι εθνει φοβούμενος τον Θεον κα\
εργαζόμενος δικαιοσύνην, απλώς εστίν αύτώ δεκτός, αλλά καθ' δν τρόπον
εδέχθη και δ ευνούχος ΑΙθίοψ, και μετ αυτόν Κορνήλιος περί ου ταϋτα
εΐρηται. Και γαρ και αυτός και φοβούμενος ήν τον Θεον και εργαζόμενος
δικαιοσύνην, άλλα εϊμή εποίησε καί πάνθ' δσα προσέταξεν οι δ Θεός
δια Πέτρου, ώστε εις Χριστδν πιστεύσαντα βαπτισθήναι, ουκ αν εδέχθη,
μηδέν άπονάμενος της Ιδίας δικαιοσύνης και θεοσέβειας. Τις μάλλον
τού Παύλου εϊργάζετο δικαιοσύνην και εφοβεϊτο τον Θεόν; ηΟς και εν
πάση αγαθή συνειδήσει πεπολίτενται τω Θεώ κατά δικαιοσύνην τήν εν
νόμω γενόμενος άμεμπτος, και ζηλωτής τού Θεού, αλλ' ει μή εποίησε
και δσα οι ελαλήθη δι' Άνανίου, τούτ εστίν, ει μή και εις Χριστδν
πιστεύσας εβαπτίσθη, ούδεν αν άπώνατο ούτε της αγαθής συνειδήσεως
ούτε της εν νόμω δικαιοσύνης, ούτε τού θείου ζήλου. Έπει γαρ ουκ
'Ιουδαίων δ Θεός μόνον αλλά και εθνών. Έπείπερ εις δ Θεός, δμόλογον,
ώς, δν τρόπον εγένοντο οι δεκτά τά πρόβατα τά άπολωλότα οίκου 'Ιε
ζεκιήλ, ούτως εστί δεκτός και τών εθνικών δ φοβούμενος τον Θεόν,
και εργαζόμενος δικαιοσύνην, φημι δή εκάτερον ουκ άλλως, αλλ' ή δια
της εις Χριστόν πίστεοίς. Καθ' δ,τι επιφανέντος Χριστού ουκ εστίν
εν άλλω ούδενί ή σωτηρία. "Ωστε το περικόπτειν τής δλης υφής τ δ
Γραφικον ρητόν, τών στρεβλούντων εστί τάς Γραφάς προς τήν Ιδίαν
εαυτών άπώλειαν. Ή γαρ τών θρησκειών αδιαφορία, άδιαφορίαν εισάγει
φωτός και σκότους, ψεύδους και αληθείας, ναού θεού και ειδώλων,
Χριστού (ίλεως δ κύριος) προς Βελίαρ. 'Αλλά μήν τούτων ουδεμία προς
άλληλα κοινωνία ή σνγκατάθεσις ή συμφώνησις, ούδε al διάφοροι άρα
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τών θρησκειών προς την εύσέβειαν αδιάφοροι. Τι δαί και οι τον θείον
ναοϋ από 'Αδάμ και καθ' έξης μέχρι Χρίστου και των αντον 'Αποστόλων
δομήτορες; 'Αβραάμ λέγω και 'Ισαάκ και 'Ιακώβ και ο νέος 'Ισραήλ ους
συ φραγμασόνας και αυτούς κατονομάζεις ; Έν άνομοιοθρησκείαις τον εμψνχον τον Θεον ναον εϊτ' ούν εαυτούς ωκοδόμησαν, ή εν δμοθρησκεία.
(ουδέ γαρ τεχνικωτέρονς εαντονς, ε'ι σωφρονείεν, ειπείν θαρρήσετε
τών αρχιτεκτόνων εκείνων, ών επί τω θεμελίω οίκοδομεΐν επαγγέλλεσθε).
'Αλλ' ώσπερ οι θείοι εκείνοι φραγμασόνες θεόσδοτον ειχον το είδος
ης ωκοδόμησαν έκαστος οικοδομής, οντω και νμας ανάγκη, ε'ι ώς
εϊπον σωφρονεϊν τε, δν οίκοδομεΐν επαγγέλλεσθε ναον τον Θεον, προς
Ονδεν αλλ' ή προς δ οι θεοειδεΐς εκείνοι φραγμασόνες προδιέγραψαν
είδος διαμορφονν. Ει γε και ο Κύριος ημών ' Ιησούς Χριστός, ό και καθ'
νμάς πρώτος και έσχατος τών φραγμασόνων φραγμασών, το Α και το
Ω, ή αρχή και το τέλος, μάλλον δέ, δ ών, εξ ών έδωκε καταγραφήναι άξιοϊ εϊδοποιείσθαι τονς έαντοϋ έμψύχονς ναούς δ'ιχα τινός μεταμορφώσεως,
ή ώς αν νμεϊς εϊποιτε ρεφορμάρσεως· πάντα γάρ φησιν, α ήκονσα παρά
τον πατρός μον, εγνώρισα νμϊν ('Ιωάννης 15, 15). Έλθών δε ό παράκλητος ώδήγησεν ημάς εις πάσαν τήν άλήθειαν ('Ιωάννης 16, 13 και
'Ιωάννης 2, 27) και τα αρεστά τω Θεώ εδίδαξεν ημάς (Σοφία Σολομώντος 9, 17, 18' Βαρονχ 4, 4) και πάσαν τήν βονλήν τον Θεον ανήγ
γειλαν ήμϊν οι Εναγγελισταϊ (Πράξεις 20, 20, 27) και ονδεν τών συμ
φερόντων νπεστάλησαν τον μη άναγγεϊλαι ήμϊν, ίνα νμεις δήθεν οι
νέοι φραγμασόνες τοντο ήμϊν άναγγείλητε. ΤΊ γάρ σνμφερώτερον, τί
μνστικώτερον, ών αντοϊς μεν ο Θεός άπεκάλνψε δια τον πνεύματος
αντον, ήμϊν δε αντοι ελάλησαν απ' αιώνος σεσιγημένον μνστηρίου. ηΑ
γάρ οφθαλμός ονκ είδε και ούς ονκ ήκονσε (Ματθαίος 13, 17) και επί
καρδίαν άνθρώπον ονκ άνέβη (Αονκάς 10, 21) και απλώς εις α επιθνμονσιν άγγελοι προκύψαι, ταντα απεκαλύφθη τη 'Εκκλησία. Τις
ονν ή εκείνων (ίνα επί το προκείμενον επανέλθωμεν) θρησκεία; Ονχι
ξύμπάντες άκούονσι μεν παρ' ον τον οίκον οικοδομονσιν, οϊκονς 'Ισραήλ,
Κύριος ό Θεός σον, κύριος εις εστίν. 'Εγώ ειμί 6 θειος 'Αβραάμ και δ
θεϊος 'Ισαάκ, και δ θείος 'Ιακώβ. 'Εγώ, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και
μετά ταντα καί εις τον αιώνα. Και Θεός πλην εμον ονκ εστί. Αέγονσι
δέ και αντοι προς αντόν, Σν ει αντδς δ βασιλεύς μον καί Θεός μον, δ
Θεός τον 'Ισραήλ, δ υπάρχων προ τών αιώνων. Και ουκ εστί Θεός πλην
σου, και ου διεπετάσαμεν χείρας ημών προς θεον άλλότριον; Έκτος σον
γάρ άλλον ουκ οϊδαμεν; 'Ωσαύτως και ενανθρωπήσας δ θεϊος λόγος,
λέγει μεν αυτός, πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμε πιστεύετε. "Οτι
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δ πιστεύων

εις εμέ, ου πιστεύει

εις εμέ, αλλ' εις τον πέμψαντά

εγώ εκ τον πατρός εξήλθον και ήκω' εν τω
"Οτι

εγώ ειμί το φως τον κόσμου,

ονόματι

τον

ή αλήθεια και ή ζωή'
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με, οτι

πατρός

μου.

ό υιός τον

Θεοϋ. "Οτι εγώ εν τω πατρι και δ πατήρ εν εμοί εστί. "Οτι εγώ και ο
πατήρ εν εσμεν. 'Ακούει δε παρά μεν του θεοϋ και πατρός, συ ει ο υιός
μου δ αγαπητός, εν σοι ηύδόκησα. Έκ γάστρας προ Έοισφόρου εγέννησά σε, κάθου εκ δεξιών μου, εως αν θώ τους εχθρούς μου ύποπόδιον
των ποδών μου. Δώσω

σοι έθνη τήν κληρονομίαν

σου και τήν

5

κατά-

σχεσίν σου τα πέρατα της γης. Παρά δε ών και ύμεΐς αύχεΐτε θείων
φραγμασόνων, δ θρόνος σου, δ Θεός, είς τον αιώνα τοϋ αιώνος, ράβδος
εύθύτητος ή ράβδος της Βασιλείας σον. Ή βασιλεία σου βασιλεία πάντων
τών αιώνων. Συ γαρ ει δ υιός τον Θεοϋ τοϋ ζώντος. Συ ει δ κύριος μον
και δ Θεός μον, συ ει δ βασιλεύς τοϋ 'Ισραήλ' θεός ζών, μέγας και αλη
θινός και προς τίνα άπελευσόμεθα; Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις.
Άλλα
και περί τοϋ πνεύματος τής αληθείας, δ παρά τοϋ πατρός εκπορεύεται,
και εν υΐώ επαναπαύεται, οτι νοερόν, αγιον, αγαθόν, εϊτ' ούν φιλάνθρωπον, ενεργετικόν, παντοδύναμον,
παντεπίσκοπον,
δια πάντων
χωρούν
πνευμάτων νοερών καθαρών. Τον ονρανδν κάί τήν γήν πληρούν
δημιουργικόν
τω πατρι και τω υϊώ συντεταγμένον
και
συναριθμούμενον
δθεν και συνδοξαζόμενον. Κύριος γαρ κα\ Θεός το πνεύμα, το ενεργούν
και διαιρούν τα χαρίσματα έκάστω καθώς βούλεται. 'Ωσαύτως κύριος
και Θεός τοϋ 'Ισραήλ το πνεύμα το λάλησαν δια στόματος πάντων τών
απ' αιώνος αγίων προφητών αυτού και δ τοϋ πνεύματος ναός τοϋ Θεοϋ
εστί ναός. Και δ ψευσάμενος τδ πνεύμα το αγιον, τω Θεώ εψεύσατο.
Kai ώς Θεός εθετο εν τή 'Εκκλησία το πνεύμα το αγιον αποστόλους,
προφήτας, διδασκάλους κτ. δθεν και ή προς αυτούς βλασφημία
ουκ
άφίεται ούτε εν τω νϋν ούτε εν τω μέλλοντι. Ό γαρ κύριος δν εϊδεν
'Ησαΐας
καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου και Σεραφείμ
ειστήκεσαν κύκλω αντοϋ, παρ' ου και απεστάλη ειπείν τω λαώ, ακοή
ακούσετε και ου μή σννήτε, κτ., ου κατά τήν εν τω νόμω άμυδράν θεογνωσίαν, μάλλον δέ τήν τών 'Ιουδαίων πενίαν μόνος δ πατήρ ήν, αλλά και
δ υιός, και τδ αγιον πνεύμα. "Ωστε τους αποστόλους εκ πατρός δι' υιού
εν άγίω πνεύματι χειροτονηθέντας
άποσταλήναι εις τδ κήρυγμα. Καθ'
δ,τι τρισάγιος κατά τον σεραφικδν ϋμνον εϊτ' ούν τρισυπόστατος'
δ εις
κύριος και Θεός' δ δημιουργός τοϋ παντός. "Οθεν θεδν δταν εϊπω, ου
πλην θεός άλλος ουκ εστίν, ούχ ώς ύμεΐς φάτε, πρόνοιαν
απολύτως
λέγω, τήν ώς ύμεΐς φρενοβλαβώς οϊεσθε, θρησκείαν αδιαφορίας είσαγωγόν, άλλα τον τή πρόνοια άναγκαίως και αναντιρρήτως
συνεισαγόμενον
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προνοητήν (ή σή γάρ φησι πατρός διακυβερνά πρόνοια' ή γαρ πρόνοια
προνοητική εστί πρόνοια, ώοπεροϋν και δ προνοητής προνοουμένων
εστί προνοητής.) Και ούδε τούτου απλώς, λέγω δε ουχί ή μόνον τοις
ποιήμασι νοούμενον, καθοραται. Και ένί εκάστω ημών ψηλαφώμενος
ευρίσκεται' καθ' δ εν αύτώ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Και άγαθοποιών δια πάσης της δρατής κτίσεως ημάς, ουκ άμάρτυρον εαυτόν
άφίησιν δπότε ούδ' ούτω θρησκευόμενος θρησκειών άδιαφορίαν εισάγει.
Θεός γαρ ζηλωτής εστί κύριος δ θεός. Και ου δίδωσι την δόξαν αυτοϋ
ετέρω. Ουδέ τάς εαυτοϋ μεν, ουκ ορθώς δε, άλλα κακοδόξως προσφερομένας αΐνέσεις προσίεται· ως φαυλιζούσας το όνομα αυτοϋ. Ου γαρ
μάλλον άρτοι ήλισγημένοι, και θύματα μωμητά ή κακοδοξιαβδέλυγμα
αύτώ. Ει γε ου μάλλον ζώων ή αΐνέσεως θυσία δοξάζεται. Και ει οι το
σώμα μωμητοι προσεγγίζοντες τω θυσιαστήρια) βεβηλοϋσι το όνομα το
αγιον τοϋ Θεοϋ, πολλώ μάλλον βέβηλος αυτός δ μωμητος την ψυχήν τη
κακοδοξία. Οϋκουν λέγω η μόνον τοις ποιήμασι νοούμενος καθοράταΐ
ου δ' η ανθρώπου τα σωματικά μόνον προνοεί, άλλ' η αυτός ούτος δ
ποιητής και ώφθη επί γης, και ελάλησεν ήμϊν πρότερον μεν χερσι
ποοφητών ομοιωθείς δι' ων επλήθυναν θράσεων, μετά δε ταΰτα και
σαρξ εϊτ ούν παιδίον άναλλοιότως γενόμενος εκ της εν γαστρϊ σχούσης
αυτόν νεανίδος παρθένου, και ομοιωθείς ήμϊν κατά πάντα χωρίς αμαρ
τίας, ώστε αυτόν καθ' ην άνείληφε σάρκα δήλον δ' δτι εμψυχόν τε και
λογικήν εϊτ ούν εννουν και παθεϊν και σταυρωθήναι και ταφήναι και τη
τρίτη ήμερα άναστήναι, και άντιθεϊναι δπου ην το πρότερον, καθεζόμενος εν δεξιά τοϋ θρόνου της μεγαλωσύνης, δ εστί τοϋ πατρός ύπεράνω πάντων τών ουρανών, και πάσης αρχής καί εξουσίας και δυνάμεως
και κυριότητος, παρ ου πατρός καί άλλον παράκλητον επεμψεν ήμϊν
το πνεϋμα της αληθείας, δ παρά τοϋ πατρός εκπορεύεται. *0ς ελθών
ώδήγησε τους αποστόλους, εξ αυτών δή και ημάς εις πάσαν την άλήθειαν, δν δε τρόπον εθεάθη πορευόμενος αφ' ημών εις τον ούρανόν, ούτως
εϊσίσεται πάλιν εν τη δεξιά τοϋ πατρός αύτοϋ κρίναι την οίκουμένην,
και άποδοϋναι εκάστω κατά την πράξιν αύτοϋ. Και συνελόντι ούτω
θρησκευτέον τον ποιητήν και προνοητήν τών απάντων θεόν, ως αυτόν
ol τον εμψυχον αύτοϋ ναδν δομησάμενοι, και έγνωσαν και εκήρυξαν εν
αϊς τοϋ ανθρωπείου γένους ως προνοητής προνοούμενος, εδωκεν ήμϊν
^ρα^αϊς προνοίας' και γάρ ούκ εν αρτω μόνω, αλλά και επί παντι ρήματι
θεοϋ ζωοτροφεϊν εϊτ ούν τροφοφορεϊν, δν εποίησε λογικον ανθρωπον.
Τά ρφίατα γάρ φησιν, α εγώ λαλώ ύμϊν, πνεϋμά εστί και ζωή εστί.
Και πάλιν ρ^αατα ζωής αιωνίου έχεις. Ει γαρ τή πρόνοια αναντιρρήτως
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συνεισάγεται

ό προνοητής,

καί προύνόησε

οϋτω ποι άναγκαίως

θρησκεντέος, ώς δηλαδή

τοϋ ανθρώπου, τρέφων αύτοϋ το μεν σώμα εξ ών ούρα-

νόθεν δίδωσιν ύετοιν και καιρών καρποφορίαν,
λόγω θεοϋ, άγράφω μεν, τους έγγιστα
καί 'Ισαάκ

και Ίακό)β και πάντας

αποστόλους)
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γραπτώ

δε τους

την δε λογικήν

ψνχήν

αύτοϋ (ώς τους περί τον
τους προφήτας,

πόρρω.

Λέγω

'Αβραάμ

μεθ' ών και τους

δε εγγύς

τε και

πόρρω,

τω τρόπω ου τω τόπω. Ό γοϋν, ας ή τε θεία πρόνοια καί ή τω
άνθρώπω

άνα^κα/α τοϋ λόγου και ηθική και θεολογική

μεναι, άναγκαίως συνεισάγουσι
παραδεχόμενος
ποιήμασι
σαντα

εϊσαγό-

θεοπνεύστους και θεοαποδότους γραφάς, μή

νοονμενον καθοραν λέγει,

εθέλει. Ό

και

πορείας

θαυμαστός,

γραφάίς μή άνεχόμενος, ούτος

μονονοϋ

λέγει τω μεν κυρία) τα τοϋ άσεβους, άπόστα απ έμοϋ, δδούς σον εϊδέναι
ου βούλομαι.
τις

εστίν,

Τοις δε εκ τών γραφών αντών διαλεγομένοιςτάτοϋ

ον είσακούσομεν

της φωνής αϋτοϋ;

Ουκ οιδα τον

άκονστέος

λαλών και εξ αντοϋ καί δια τών Γραφών,

στερεώσας

τονς

Τοϋ τοίννν

ομόθρησκοι,

Θεοϋ, ϊν επί το προκείμενον

οίκοδομεΐν

πεφνκότος

ώς δέδεικται,

τη χάριτι)

πώς ποτέ

οίκοδομεΐν

επαγγέλλεσθε,

τον εμψνχον εαντοΰ ναόν (και γαρ
θείοι φραγμασόνες

ναόν αντώ

εξ

εμψνχον

τοις εν
Σολομών,

κατέστρεψεν εξ αντών βάθρων, ον εδοαυτόν Ίσμαηλϊται

δια τον

λόγον ασεβείας καί απώλειας

οι εν τη ερήμω και οντάς τάς θεο-

σννέτριψαν ; Ονδέ γάρ διαφέρονσι
τών λαμβανόντων

επί ^αατα/ω, οι, ώς καί προδέδεικται,
δε και στήσεται

το όνομα τούτον

τον Θεον ούχ ώς δει

ή όλως οίκοδομηθήσεται

ναός, εξ άντιτέχνων,

30

Σολομώντος

και θεοδότονς πλάκας τάς καί τήν νλην και το είδος

θεοειδοϋς ναοϋ εμπεριέχουσας

^5

άνομοιοθρήσκον

τον εξ αντών καταλνόμενον ; Ουχί

ναόν κατηδάφισαν ; Ονκ ωσαύτως

τοϋ

άρχιτέκτονος,

αυτόν λόγον μηδέ τοϋ εαυτών εμψύχου, καί τον αψυχον τοϋ

φάτε,

20

αντοϋ

επανέλθωμεν,

ίσον δε εϊπεϊν

μήσατο εμψνχον τοϋ Θεοϋ ναόν ονχι οι μετ

Πώς

μάλλον

ό τή χειρι

οι εν τω νόμω

νμεις

δν νμεϊς ανχεΐτε άνομοιοθρησκήσας

χαράκτονς

διηγουμέ-

Πολλώ

ουρανούς.
άγίον

ώς αν νμεϊς εϊποιτε, πρώτον φραγμασόνον,
εξ όμοθρήσκον

κνριον.

στερεώματος

πασιν άκούουσι τώ)ν μή τω κάλλει και τω μεγέθει δόξαν θεοϋ
τών χειρών αύτοϋ άναγγέλλοντος.

Ιο

Φαραώ,

Μή συνιεϊς ο άφρων, O'JÇ ει ai φωναι τών ανθρώπων καί τοϋ
νων τοϋ δε ποίησιν

10

εμπεριπατή-

γαρ τάς

νοητώς καθορωμένου τάς μεγάλας

θεο>ρεΐν εν ταΐς

εξ ών τοις

ον ούτε όφθέντα και

ήμϊν όραν, ούτε λαλοϋντος άκούειν

ας εθεωρήθησαν

λογικώ

τροφή

άθεος προφανώς ελέγχεται, μηδέν άποκερδαίνων

τοϋ εν τοις ποιήμασι

5

ώς δέδεικται,

Θεοϋ

πρεσβεύοντες.

ό έμψυχος

οικοδόμων,

τοϋ

τι εις

υμών,

ών οι

ώς

τεχνιται

35

214

5

10

15

20

25

30

35

Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 15 (1978-1979)

νόες σνγκέχννται προς αλλήλους ουδέν ήττον ή al γλώσσαι των τοϋ
Χαλάνη πύργου οικοδόμων ; 'Οποίον δ' άρα και εξει το θεοειδες είδος
της πίστεως ό έμψυχος υμών ναός, δς τις, εκάστου των ετεροθρησκειών
οίκοδομουντών, κατά το ϊδιον εαυτοϋ φρόνημα τούτον εϊδοποιοϋντος,
καθαιρείται μάλλον τη των πολυμόρφων και άντιτέχνων ειδών άλληλομαχία; Τον γαρ εμψυχον τοϋ θεοϋ vaòv ομοειδή, ώς πολλάκις εϊρηται,
οίκοδο μουντές εδείχθησαν εν έαυτοϊς έκαστος τών θεοειδών εκείνων
φραγμασόνων.
Φραγμασών. Οϋπω φησίν, εγνως τα ημέτερα οργιά· ει γαρ εγνως
ουκ αν κατέγνως. Και γαρ ώσπερ εν τη τον Νώε σωστική κιβωτώ τών
πολυειδών θηρίων την ιδίαν θηριωδίαν αποθεμένων, λύκος μετά άρνος
συνεβόσκετο, και πάρδαλις συνανεπαύετο ερίφω, και μοσχάριον και
ταϋρος και λέων και βοϋς και άρκτος άμα συνεβόσκοντο, και άμα τα
παιδία αυτών ήσαν, και λέων ώς βοϋς εφαγεν άχυρα, όφις δε γήν ώς
αρτον, οϋτω και οι εισερχόμενοι εν τοϊς άδντοις, ης ημείς ναυπηγού μεν
νοητής κιβωτοϋ, την Ιδίαν έκαστος θρησκείαν αποθεμένοι, εν και ταύτο
σύμπαντες είδος μεταμορφοϋνται.
Χριστιανός. Εύλογητος ο θεός, 6 δρασσόμενος, ους γέγραπται, τους
σοφούς, εν τη πανουργία αυτών. "Οντως ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά
ή εποίησαν. Έν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών.
Έν τοις εργοις τών χειρών αύτοϋ συνελήφθη δ αμαρτωλός. Ύμεϊς δε
και εν τοϊς λόγοις τών χειλέων υμών. Γέγραπται γάρ, παγις ισχυρά
τω αφρονι, τα ϊδια χείλη. Και άλίσκεται χείλεσιν Ιδίου στόματος. "Αγε
δή, ώ τής νοητής κιβωτοϋ ναυπηγέ συ, ϊνα γαρ εάσω ώς τα εν τη
τοϋ Νώε Κιβωτώ πολυειδή ζώα οϋτε άμα εϊτ ουν δμοϋ συνανεπαύετο,
ούτε ταύτο βρώμα συνήσθιων, άλλα καταγωγάς τε εΐχον διωρόφους
και τριώροφους, και άπο πάντων τών εκάστω εδωδίμων συνήγαγε Νώε
προς εαυτόν, οϋτε την εαυτών Ιδιοτροπίαν εισελθόντα άπέθετο, πώς
γάρ; ην εξελθόντα, ούδεν ήττον ή πρότερον επεδείκνυ, είπε ήμίν, δ
μεταμορφοϋνται εν τη καθ' υμάς κιβωτώ οι εν αυτή ύφέρποντες είδος,
ομοειδές εστίν, ω οι εν τή παλαιά και τη νέα θεοειεδεΐς φραγμασόνες
ωκοδόμησαν εμψύχω ναώ τοϋ θεοϋ, ή ετεροειδές; Ei μεν γάρ ομοειδές
τι πλέον οϊκοδομεϊν έχετε, ένθα τρϊς τοϋ ενιαυτοϋ συνέρχεσθε, ών ό
σοφός αρχιτέκτων Παϋλος, και ώς αν ύμεΐς εϊποιτε θείος φραγμασών,
εφ' ω εθετο θεμελίω ωκοδόμησεν ; ΕΙ μήτι γε εις ορός γνοφώδες ύψηλότερον τοϋ Σινά νμεϊς άνέβητε και τύπον έτερον έπ αύτοϋ παρά τον
τω θεόπτη Μωσεϊ δεδειγμένον έωράκατε και γνωστώς εϊδετε τοϋ θεοϋ
ουχί μόνα τά οπίσθια, άλλα και αυτό το και τοις σεραφείμ άθέατον
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πρόσωπον. "Η και υπέρ τρίτον ούρανόν ήρπάγητε και άρρητότερα ων
ο εν Χριστώ λαλών Πανλος ήκουσε και επί καροίαν ανθρώπου ουκ
ανέβη, ύμΐν μάλλον ο Θεός ή τω Παύλω δια τον πνεύματος απεκάλυψε.
Kai πνεϋμα θεοϋ και νουν Χρίστου πλέον τοϋ Παύλου έχετε, και εις
α επιθνμονσι άγγελοι παρακύψαι, νμΐν μάλλον ή xfj τον Χρίστου Έκκλησία άνηγγέλη· δπερ ουδέ μανέντες, οΐμαι, ειπείν αν τολμήσαιτε. "Ο
πότε και ει τις άποκάλνψίν τίνα ή προφητείαν έχει ή τοιούτο τι, τούτον
ο θείος φραγμασαίν Πανλος λαλεϊν εν τ fi 'Εκκλησία κελεύει, ή προς
οϊκοδομήν αυτής, ή Ινα αύτη διακρίνη τα παρ' αυτού λαλούμενα. Ού
γαρ δη και ην οι θείοι φραγμασόνες σνγκροτονσιν εφ' ημών τον Χριστού
Έκκλησίαν ή τών αμνήτων ή ξύμπασαν τΰ)ν γαλακτοτροφονμένων
είναι ειπείν άποθρασννθέντα. Καθ' δτι ούκ επιλελοίπασιν εν αύτη ο'1
έχοντες και ωτα τού άκούειν, και τα αισθητήρια δια την εξιν γεγυμνασμένα εις διάκρισιν καλού τε και κακού, ώστε και πνενματικοΐς πνευ
ματικά συγκρίνειν και τα πνεύματα πνενματικώς άνακρίνειν εϊτ ούν
δοκιμάζειν, ει εκ τού θεού είσιν. Άψενδής γαρ ό Κύριος ειπών, Ιδού
εγώ μεθ' νμών ειμί, πάσας τάς ημέρας εως της συντέλειας τού αιώνος.
Είδε μεθ' ημών και εν ήμίν, δήλον δ' δτι σύν τω πατρι προηγουμένους
μεν δια τον πνεύματος αύτον, ού εν τω βαπτίσματι αντός τε εδωκεν
ήμϊν πιστενσασιν εις αυτόν και ημείς λαβόντες εχομεν από Θεού· εν
ω και κράζομεν Άββα ό πατήρ' δ και αντο μένει μεθ' υμών εις τον
αιώνα, οδηγούν ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. 'Εξής δέ και δι ων εν
τη ευχαριστία εις βρώσιν τ ε και πόσιν ήμϊν δίδωσιν της εαυτού φημι
αρετής και τον αίματος αχρις ού αν ελθη. Έχόμενα δε τούτων μάλλον
δε μετά τούτων και δια της θεοποιον αγάπης (Α, 'Ιωάννης 4, 16)
ην αντός τε πρώτο ήγάπησεν ημάς και αγαπά (Προς Έβρ. 12, 6. Α'
Ιωάννης 4, 12, 16) και ην ήμεϊς αγαπώ μεν αύτον τηρούντες τον λόγο?
αντού, και λέγοντες τα τον Παύλον, τις ημάς χωρίσει από της αγάπης
τον Χριστού.
Ει μεν ούν (Ινα επί το προκείμενον επανέλθωμεν) ομοειδής εστί,
τί δτι μη μάλλον εν τω φωτί της τού Χριστού 'Εκκλησίας και τών εν
αυτή θείων φραγμασόνων μεθ' ημών οικοδομείται, ίνα μη και περί υμών
λέγη ο θείος φραγμασών Παύλος· τα γαρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών
α'ισχρόν εστί και λέγειν; και γαρ και ήμεϊς ούχ ήττον ελεύθεροι εσμεν
οικοδόμοι, μάλλον δε μόνοι ημείς. Χριστός γαρ ήμας εξαγοράσας τω
Ιδίω αϊματι, ήλενθέρωσεν εκ τής κατάρας τού νόμον και τής αμαρτίας,
γενόμενος νπερ ημών κατάρα και αμαρτία, ο μή εϊδώς άμαρτίαν. ΔονΧοβέντες δε τή δικαιοσύνη και τω Θεώ (Προς Ρωμαίους 6, 18, 22)
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Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

υιοί εσμεν και τέκνα ου της παιδίσκης

άλλα της ελευθέρας (Προς

Γα

λατάς 4, 22, 23, 28, 30, 31' Α' Πέτρος

3, 6) και σπέρμα

και

κατ

έπαγγελίαν

κληρονόμοι

δ και παρακύπτομεν
5

15 (1978 -1979)

θεού δι' Ίησοϋ Χρίστου,

'Αβραάμ

ώς τέκνα θεού. Αι

εις νόμον τέλειον τον της ελευθερίας ; δπου γάρ φησι,

πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, 'Αλλά μην εν τη του Χρίστου
δέδεικται

δν το πνεϋμα του Κυρίου συν τω πατρι δηλονότι

οι εν τη του Χρίστου

'Εκκλησία
και τω υιώ,

άρα εκκλησία, ουχί οι εκτός εϊσιν οι ελεύθεροι.

'Εάν

γάρ φησιν, 6 υιός ημάς ελευθέρωση, όντως ελεύθεροι εσεσθε. 'Αλλά
ελευθέρωσεν ήμας, ώς δέδεικται,
10

"Ωσπερ

δε εις

κύριος,

μία

ό υιός. "Οντως

πίστις,

εν βάπτισμα

4, 5) ούτω και μία ή τοΰ Χρίστου
Έν Χριστώ

'Εκκλησία

άρτου μετέχοντες'
('Ιωάννης
1, 13)'

και το αυτό φρονοϋντες

τι τοίνυν ύμεΐς

εν τη τοϋ Χρίστου

20

Ίησοϋ.

δ Χριστός

μερίσαντες

εαυτούς,

Ίησοϋ,

Μία γάρ φησιν

(Α'

προς

ποίμνη

Κορινθίους

Ιδία έκκλησιάζετε,

ουδέ τοις έλευθέροις ήμίν

εϊγ' δλως το της υμετέρας

ώς εϊρηται,

και λέγοντες.

κούχι

εκκλησία δτι ποτέ φρονείτε, λαλείτε, εϊγ' δλως τοϋτο

δ και εν Χριστώ

δομεΐτε,

Έφεσίους

ή εν Χριστώ

6, 8), εις ο ποιμήν, μία ή

10, 16) και ου μεμέρισται

φρονείτε,

(Προς

εσμεν.

γάρ εσμεν εν σώμα και εν πνεϋμα, πάντες οι εκ τοϋ ενός

ή περιστερά μου, τελεία μου (ΎΑσμα
15

οικοδομής

είδος

τη ελευθέρα τών ελευθέρων ημών

συνοικο-

ομοειδές

οικοδομή;

εστίν,

ΕΙ δε ούχ

ομοειδές εστίν, ωσπερ ούν ουδέ εστίν (ουδέ γαρ αν, εϊπερ, ϊδιον
συνεστήσατε

ουδέ το τοϋ χριστιανού

μεταμείψαντες,
τρισάθλιοι,
έμψύχφ

σωτήρων

τον τα της οικοδομής

χής ανθρωποκτόνος,
£5

άπροόπτως,

ουχί Χριστού

υμών έξορχούμενον,

30

Πάς γαρ δποιοσοϋν

στού

Κυρίου λόγων,

ουδέν έστι λέγοντος

μεμορφώσθαι.

τίζων τα κρυπτά τοϋ σκότους,
παρ' ύμϊν

Και

είτε

κεκαλυμμένον,

οικοδο-

άψυχος)

δ ουκ

δ

εϊρηται,

και την τοϋ

ώς δέδεικται,

ιδού πεπλήρωται

Χρι

μάλλον
τδ

τοϋ

άποκαλυφθή-

Και γάρ και πριν ή ελθη ό φω-

και άνακαλύπτων

το

ούδεν αλλ' ή Σατανικον

τά τδν Προφητάνακτα

φημι

εν τω
μάλλον

μάλλον δ', ώς

έτερόμορφον,

και κρυπτόν, δ ου γνωσθήσεται.

φώραται

έμψυχος

μη ενόν τον αυτόν πνεϋμα
έν άδύτοις

μορφήν

και κρυπτόμενον

λανθάνετε

εμψυχον vaòv εαυτούς

τδν'Αντίχριστον,

δέ δύσμορφον
σεται,
35

και την ύμετέραν

ώς δ εξ αρ
Ου

άλλα τοϋ 'Αντίχριστου,

ναός (είτ

μεμορφωμένος,

τον Σατανάν μεμόρφωται,

κόμμα

οϊκοδόμον

τοϋ θεού, τοΰ συν πατρι και πνεύματι

δέ αυτού τούτου τοϋ .Σατανά αυτόχρημα
μη τδν Χριστδν

δνομα εις τον

ώς φάτε, άπεκτείνατε).

εαυτού ναώ προσκυνουμένου,

μοϋντες.

μην

άρα ελεύθεροι

απόρρητον,

/9αοεα και

απόκρυφα,

ουδέν ήττον το) λόγω

πε-

δν συνέδρων, και καοε'όρα λοιμών

κα

και θεοπάτορα Δαβίδ, και 'Εκκλησία,

μάλλον δε
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συναγωγή πονηρευο μένων ώς πληροϋσι εφ' υμών και το τον νμϊν ομο
θρήσκου Λουκιανού
. . .5 συ θαυμάζεις τοΰτο ετέροις γέλως
Άλλ' εκείνος μεν εγέλα, ημείς δε θρψοϋμεν μάλλον την ύμετέραν
απώλειαν, γνόντες και κατ άγναντες α εν άδύτοις, ούχ, ώς δέδεικται,
δια κυρίου βουλευόμένος οϊκοδομεϊν, ούδε δια του πνεύματος αύτοϋ.
Άλλα δι ου ο Κύριος έδωκε πνεύματος εις το στόμα πάντων των του
Άχαάβ προφητών, δ και εστίν ουδέν, άλλ' ή ό εις αγγελον φωτός μετα
σχημάτιζα μένος Σατανάς.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Συγκεντρώνω εδώ, γιά λόγους καθαρά τεχνικούς, το πλήθος
των βιβλικών παραπομπών μέ τις όποιες είναι κατάστικτα τα περιθώρια του χφ.
Ή καταγραφή γίνεται συνεχής μέ αρχική ένδειξη για κάθε παραπομπή της σελιδαρίθμησης καί της στιχαρίθμησης της παρούσας έκδοσης.
19.3 Προς Έφεσίους δ,13.
19,11 α' προς Κορινθίους 3,2" προς Εβραίους 5,13,14.
19.14 Μάρκον 16,15.
19.15 Ματθαίον 10,22.
20,21 Πράξεις 5,1 κ.τ.
20.23 α' [προς] Κορινθίους 5,5· α' [προς] Τιμόθεον 1,20· Πράξεις 13,11.
20.24 Πράξεις 4,12 καί 11,38· Προς Γαλατάς 5,4 καί 1,8.
20.25 Προς Κορινθίους 3,10,11' α' Πέτρου 2,4 κ.τ.
20.27 Έξοδος 11,5 καί 12,29.
20.28 Η σ α ΐ α ς 37,36" β' Παραλειπομένων 32,21.
20.33 Γένεσις 3,2,3· Λουκαν 22,6.
21.4 Γένεσις 2,17 καί 3,11.
21.7 Σοφονίας 6,1,22 καί 7,22,23 κ.τ.
21.8
Έφεσίους 6,19" Κολοσσαεΐς 1,25,26,27 καί 4,3' Γαλατάς 1,16" Ρ ω 
μαίους 16,25, 26· Πράξεις 9,15 καί 13,46,47 καί 22,21· Μάρκον 16,15" Λουκαν
24,47· Ματθαίον 28,19.
21,11 α' Κορινθίους 9,16
21,15 Πράξεις 13,44,45 καί 17,18,32 καί 19,9 καί 18,6· καί 26,20, 22,23.
21,20 [Ζαχαρίας] 5,3,4.
21.29 Ζαχαρίας 5,4 καί 8,17.
21.30 Ζαχαρίας 5,4 καί 8,17' 'Ιερεμίας 5,5' Μαλαχίας 3,5' Έξοδος 20,7"
Αευϊτικόν 19,12* Δευτερονόμιον 5,11' γ' Βασιλειών 3,43' β' Παραλειπομένων 36,13'
α' Έσδρας 1,48' δ' Βασιλειών 24,20' Αευϊτικόν 5,4' καί Μαλαχίας 6,62- 'Αριθμοί
30,3· Δευτερονόμιον 23,23' Ψαλμοί 14,6 καί 88,34· Ψαλμοί 14,6 καί 88,34' Ματ
θαίον 5,33.
21.31 [Ζαχαρίας] 5,3.
21.34 α Βασιλειών 25,22,33,34.

Q
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21.36 Ψαλμοί 118,105 καί 29,6· β' Βασιλειών 11.
22,4

δη Βασιλειών 18,7,20· Παραλειπομένων β' 10,16,19 και 11,4* Γένεσις

21,31,32 και 26,28,31 και 31,44,53 και Λουκαν 24,22,23.
22,9 δ' Βασιλειών 24,1,6· δ' Βασιλειών 24,20 καί 25,7· β' Παραλειπομένων
36,13· Ιερεμίας 52,11. 'Ιερεμίας 12,13· α' Μακκαβαίων 6,62 καί 7,15,18.
22.14 Ησαΐας 55,11.
22.15 Προς Ρωμαίους καί 'Εβραίους 2,3.
22.17 Ματθαίον 23,33' Λουκαν 13,3,5· 'Ιερεμίας 18,7.
22,20 γη Βασιλειών 3,43" Ίησοϋς 6,17,18, καί 7,15,25.
22.23 Ψαλμοί 7,11,12.
22,35 δρα Θεοδωρήτου, Αιρετικής κακομυθίας επιτομή. Λόγος α', Κεφ. κ ς ' .
23,20 β' προς Κορινθίους 10,24.
23,26 Νεεμία 4,17,18.
23,35 α' προς Τιμόθεον 3,15' προς Κολοσσαεϊς 1,24* προς Έφεσίους 2,21'
προς 'Εβραίους 3,6" α' Πέτρου 2,5.
23.37 α' προς Κορινθίους 3,16 καί 6,16,19 καί β' [προς Κορινθίους] 6,16·
Λευϊτικον 26,12' 'Ιερεμίας 37,27" Προς Ρωμαίους 8,9,10,11· Ψαλμοί 21,3' ' Η 
σαΐας 57,15.
(1) α' προς Κορινθίους 3,11 καί 10,4* Ματθαίον 16,18 καί 21,42" α' Πέτρου
2,6' Προς Ρωμαίους 9,33.
(2) Ματθαίον 16,8· Πράξεις 15,16· Παροιμιών 9,1" Ψαλμοί 126,1 καί 101,12
καί 146,2.
(3) α' προς Κορινθίους 3,9 καί 12,28' προς Έφεσίους 4,11' προς Κολοσσαεϊς
4,11· Πράξεις 20,28' Ίωάννην 21,16' α' Πέτρου 5,1' γ' Ίωάννην 8.
(4) α' προς Θεσσαλονικείς 4,11,14· προς Κολοσσαεϊς 3,16' Ματθαίον 18,15'
προς Γαλατάς 6,1· α' Πέτρου 3,15· προς Ρωμαίους 15,14· προς 'Εβραίους 5,62
καί 12,15.
(5) α' προς Κορινθίους 12,8' προς Έφεσίους 4,7' προς Ρωμαίους 12,6' α'
Πέτρου 4,10" α' προς Κορινθίους 6,1" α' προς Κορινθίους 14,40" β' προς Κορινθίους
2,17 καί 4,2" α' προς Κορινθίους 11,23 καί 19,3" Λουκαν 1,2" προς Κολοσσαεΐς 2,6'
προς Γαλατάς 1,8' α' Πέτρου 4,11.
24,12 Προς Έφεσίους 4,16" προς Κολοσσαεΐς 2,19.
24,14 Ψαλμοί 118,22 καί 126,1' Ματθαίον 21,42' Πράξεις 4,11" α' Πέτρου
2,7' προς Ρωμαίους 15,20' α' προς Κορινθίους 14,3,4,5,12,26' α' προς Θεσσαλο
νικείς 5,11" β' προς Κορινθίους 10,8 καί 12,19 καί 13,10" προς'Εβραίους 4,12,16,29.
24.18 [Ησαΐας] 58,12.
24,20 β' προς Κορινθίους 5,7' προς Γαλατάς 6,15' προς Εβραίους, 3,1' β'
προς Τιμόθεον 1,9' προς Έφεσίους 4,24' προς Γαλατάς 3,28' 'Ιακώβου 2,7" Ά π ο κάλυψις 2,17 καί 3,12' 'Ησαΐας 65,15 καί 62,2.
24.24 Πράξεις 11,20 καί 26,28' α Πέτρου 4,16.
24.26 Προς Φιλιππησσίους 2,13.
24.27 Ίωάννην 15,5.
24.28 Πράξεις 4,12.
24,32 α' προς Κορινθίους 3,11,12.
24,35 Ματθαίον 7,26.
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Ψαλμοί 47,1,2,8- Μιχαίας 3,10· Άβδίας 2,12.
Ψαλμοί 126,1.
α' Πέτρου 4,14· Λουκαν 6,22.
Ματθαίον 28,19.
Βαρούχ 2,23.
Προς Ρωμαίους 1,23,24,25.
Προς Έφεσίους 2,12.
Ίωάννην 15,23 και α' 'Ιωάννου 2,23' Λουκαν 10,16.
α' 'Ιωάννου 2,18,22 και 4,3" β' (Ιωάννου),7.
α' 'Ιωάννου 4,2.
Άποκάλυψις 1,8.

28.3 Προς Ρωμαίους 3,30' α' προς Κορινθίους 8,4,6" προς Έφεσίους 4,5,6'
α' προς Τιμόθεον 2,5" 'Ιακώβου 2,19" α' 'Ιωάννου 5,7" Δευετερονόμιον 6,4* Μαλαχίας 2,10.
28.5 γη Βασιλειών 18,26.
28.6 Ίωάννην 9,31· Παροιμιών 15,29.
28.8
β' Πέτρου 3,9,15· προς Ρωμαίους 2,4.
28.9
β' προς Τιμόθεον 2,25" α' [προς Τιμόθεον] 2,4" Ιερεμίας 18,23.
28,12 'Αριθμοί 16,15· Ίωάννην 10,14,27· β' προς Τιμόθεον 2,19" Ματθαίον
25,12· 'Ησαΐας 26,10.
28.17 Πράξεις 8,27.
28.18 Πράξεις 10,2,5,6,33.
28.23 Πράξεις 23,1.
28.24 Προς Φιλιππησίους 3,6.
28.25 Πράξεις 22,3" Προς Γαλατάς 1,14.
28.26 Πράξεις 9,6,18 και 22,10,16.
28,29 Προς Ρωμαίους 3,29.
28,32 Προς Ρωμαίους 3,30' Προς Γαλατάς 2,16.
28,32 Πράξεις 4,12.
28.34 β' Πέτρου 3,16.
28.37 β' προς Κορινθίους 6,15' Ματθαίον 12,29.
29,8 Έξοδος 25,41.
29,14 Ματθαίον 4,10 και 5,19 και 10,43 και 11,29 και 28,19,20" Λουκαν
10,16· Ίωάννην 5,46 και 14,1,11,15 και 18,37 και 18,20' Δευτερονόμιον 18,18,28'
Μάρκον 1,19.
(1) Ματθαίον 5,19,20· Ίωάννην 12,48" α προς Τιμόθεον 1,4 και 6,3,20 και
4,7· β' προς Τιμόθεον 2,16 και 3,5· προς Τίτον 1,14 και 3,9' προς Εβραίους 13,9'
προς Κολλοσσαεϊς 1,28 και 2,8' προς Ρωμαίους 6,17' α' προς Κορινθίους 1,10 και
11,2,23 και 3,10,11' β' προς Θεσσαλονικείς 2,15 και 3,6' προς Γαλατάς 1,8,9.
29,24 Προς Κορινθίους 2,7,8,9,10" προς Ρωμαίους 16,25" προς Έφεσίους 3,9,
10 και 1,9" προς Κολοσσαεΐς 1,26" β' προς Τιμόθεον 1,9,10" προς Τίτον 1,2" α'
Πέτρου 1,20" α' 'Ιωάννου 1,1,2" Ματθαίον 11,25 και 13,11 και β' προς Κορινθίους
3,18.
29,29 α' προς Κορινθίους 27,8" α' Πέτρου
29,31 Δευτερονόμιον 6,14.

1,12.

220

Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η ! ,

15 (1978 -1979)

29.32 Έξοδος 6,3 καί 3,15.
29.33 Ησαΐας 41,4 και 44,6 καί 48,12" Ησαΐας 45,5 καί 46,9· Ώσηέ 13,5'
Ψαλμοί 43,6.
29.35 Ψαλμοί 58,9,58,21· Λουκαν 1,68.
29.36 'Ησαΐας 45,14 καί 64,4- Ψαλμοί 17,34· Σοφία Σολομώντος 12,13'
Ψαλμοί 43,22.
29.37 'Ησαΐας 26,13.
29.38 Ίωάννην 14,1.
30.1 Ίωάννην 12,44.
30.2 Ίωάννην 8,42,16,28.
30.3 Ίωάννην 5,43, 8,12, 14,6.
30.4 Ίωάννην 10,36 καί 9,35 καί 3,16,17,18.
30.5 Ίωάννην 14,10.
30.6 Μάρκον 1,11· Λουκχν 3,22.
30.7 Ψαλμοί 109,3 καί 2,7 καί 110,1.
30.8
Ψαλμοί 2,8.
30.10 Ψαλμοί 44,6.
30.11 Ψαλμοί 144,13.
30.12 Ματθαίον 16,6· Ίωάννην 1,1,9 καί 7,69 καί 11,27 καί 20,28.
30,14 β' προς Θεσσαλονικείς 1,9' προς Τίτον 2,13' α' Ιωάννου 5,20" Άποκάλυψις 3,7,14 καί 6,10 καί 19,11" Ίωάννην 7,68.
30.16 Ίωάννην 15,26· 'Ησαΐας 11,2' Ίωάννην 1,32,33.
30.17 Σοφία Σολομώντος 7,22,23' Ψαλμοί 142,10.
30.19 Ψαλμοί 138,7, 32,6 καί 103,30' Ί ώ β 33,4" Γένεσις 1,2 καί 2,7.
30.20 Προς Ρωμαίους 8,11" Ματθαίον 28,19.
30.21 α' προς Κορινθίους 12,4,5,6,1· β' προς Κορινθίους 3,17.
30,23 Λουκάν 1,68,70. Πράξεις 3,21.
30,23 α' προς Κορινθίους 3,16,17 καί 6,19' β' προς Κορινθίους 6,16' προς
Έφεσίους 2,22' Πράξεις 5,3,4.
30.25 α' προς Κορινθίους 12,28" Πράξεις 13,2,3,4, καί 2,4.
30.26 Ματθαίον 12,31.
30,26 'Ησαΐας 6,1,2,8,9.
30,29 Ίωάννην 12,41' Πράξεις 22,21' Πράξεις 28,25,26 καί 13,2,3,4 καί
8,29· 'Ησαΐας 48,16.
30,32 'Ησαΐας 6,3.
30.34 Ματθαίον 28,19· Ίωάννην 10,30 καί 14,10' α' προς Κορινθίους 8,6'
προς Έφεσίους 4,9' Ψαλμοί 32,6.
30,38 Σοφία Σολομώντος 14,3.
31.3
Προς Ρωμαίους 1,20" Σοφία Σολομώντος 13,15.
31.4 Πράξεις- Ψαλμοί 138,6,17,27.
31.6 Πράξεις 14,17.
31.7 Δευτερονόμιον 5,9.
31.8 'Ησαΐας 42,8 καί 48,11.
31.9 Γένεσις 4,5,7.
31.10 Μαλαχίας 1,6,7,13.
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31.11 Δευτερονόμιον 17,1.
31.12 Ψαλμοί 49,24 καί 115,7 και 26,11 και 106,22 και 49,14.
31,14 Λευϊτικον 21,21,22,23 και 22,2.
31.16 Προς 'Εβραίους 1,1" Βαρούχ 3,35,37.
31.17 Ώσηε 12,10.
31.18 Ίωάννην 1,14· 'Ησαΐας 9,6.
31.20 Ματθαίον 2,23" 'Ησαΐας 7,14.
31.21 Προς 'Εβραίους 2,17 και 4,15.
31.22 Ματθαίον 2,20 και 26,38' Αουκαν 8,46.
31.23 α.' προς Κορινθίους 15,3,4' Αουκαν 24,39' Ίωάννην 6,62 και 20,27'
α' 'Ιωάννου 1,1.
31.24 α' Πέτρου 4,1.
31.25 Προς 'Εβραίους 8,1· προς Έφεσίους 1,20,21 και 4,10.
31.28 Αουκαν 24,29' Ίωάννην 16,13.
31.29 Πράξεις 1,11 και 17,31' Ματθαίον 16,27.
31,36 Ματθαίον 4,4.
31,31 Ίωάννην 6,63,68' Πράξεις 5,20.
32,14 Ψαλμοί 67,26.
32,14 Ί ώ β 21,14.
32.16 "Εξοδος 5,4.
32.19 Ψαλμοί 18,1,3.
32.20 Προς 'Εβραίους 1,1' Ματθαίον 17,5' 'Ησαΐας 50' Αουκαν 16,29'
Ίωάννην 5,39,46' Προς 'Εβραίους 10,7' Προς 'Εβραίους 1,10' 'Ησαΐας 45,12.
32,25 β' προς Κορινθίους 4,13' Ίωάννην 8,56' Γένεσις 22,9 κ.τ. Ίωάννην
5,39,46' Αουκαν 24,33,44· Πράξεις 2,25 και 3,22,24 και 7,37,52 και 28,23" ' Η 
σαΐας 7,14 και 9,6" Βαρούχ 3,35,37 Μιχαϊος 5,2' Γένεσις 49,10' Δευτερονόμιον
18,15' Ψαλμοί 2,3,71 και 109' Προς Ρωμαίους 3,21,31 και 10,4,11' Προς Γαλατάς
3,24' α Πέτρου 1,10.
32,35 Ίωάννην 13,19 και 14,1 και 8,24' Προς Γαλατάς 5,2 καί 1,18' Αουκαν
10,16· α' Ιωάννου 2,22,23.
33.19 α' προς Κορινθίους 3,19.
33.20 Ψαλμοί 9,15,16.
33,22 Προς Ρωμαίους 6,2 καί 18,7.
33,27 Γένεσις 6,16,21.
34,9 α' προς Κορινθίους 14,26 κ.τ.
34.17 Ίωάννην 14,10,11.
34.18 Πράξεις 2,38 καί 11,17' α' Ιωάννου 3,24 καί 4,13 - α' προς Θεσσαλο
νικείς 4,8" προς Ρωμαίους 5,5" α' προς Κορινθίους 6,19" προς Γαλατάς 3,2- προς
Ρωμαίους 8,9,10" προς Έφεσίους 3,16,17.
34.21 Προς Ρωμαίους 8,15' προς Γαλατάς 4,6.
34.22 Ίωάννην 14,16,17 καί 16,13· α' Ιωάννου 2,27.
34.23 Ίωάννην 6,51,56.
34.24 α' προς Κορινθίους 11,26.
34.25 α' Ιωάννου 4,16,19' Ίωάννην 3,16 καί 13,1 καί 15,9 καί 17,23'
προς Ρωμαίους 8,37· προς Γαλατάς 2,20' προς Έφεσίους 2,4 καί 5,2,25' β' προς
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Θεσσαλονικείς 2,13,16" προς Κολοσσαεϊς 3,12" Άποκάλυψις 1,5.
34.27 Ίωάννην 14,15,21,23,24.
34.28 Προς Ρωμαίους 8,35.
34,34 α' Πέτρου 2,16· Ίωάννην 8,36 καΐ 1,12· α' Κορινθίους 9,1,19· προς
Γαλατάς 3,13 και 5,Γ β' προς Κορινθίους 5,2Γ Ίο,άννην 8,36' προς Ρωμαίους
3,25 καί 5,9 και 8,2 προς Έφεσίους 1,7 και 2,13' προς Κολοσσαεΐς 1,14,20,21,22·
προς Εβραίους 9,12,19,23,26 και 10,19· α' Πέτρου 1,2,19' α' 'Ιωάννου 1,7" Πρά
ξεις 20,28- α' προς Κορινθίους 6,20 και 11,25.
35,1 Προς Γαλατάς 3,29 καί 4,7.
35,3 Ίωάννην 1,12" προς Ρωμαίους 8,16* προς Φιλιππησίους 2,15"
35.3 Ιακώβου 1,25.
35.4 β' προς Κορινθίους 3,17.
35,8 Ιωάννου 8,36.
35,12 Προς Ρωμαίους 12,5' α' προς Κορινθίους 6,17 καί 10,17 καί 12,15'
προς Γαλατάς 3,28* προς Έφεσίους 4,2- προς Κολοσσαείς 3,15* Πράξεις 4,32.
35,14 α προς Κορινθίους 1,10" β' [προς Κορινθίους] 9,13,11' προς Φιλιππησίους 2,2 καί 3,16.
36,6 Ήσαίας 29,15 καί 30,Ρ γ' Βασιλειών 22,22.
γ. 'Αξιολόγηση των τεκμηρίων
Τα επτά τεκμήρια πού δημοσιεύω παρουσιάζουν δύο σημαντικά
πλεονεκτήματα: α. 'Απλώνονται και καλύπτουν Ινα αρκετά ευρύ, για
την ερευνά μας, χρονικό διάστημα, καί συγκεκριμένα άπο το 1744 έως
τουλάχιστον το 1757 1 0 ' β. δεν είναι ομοειδή" έτσι, καθώς τα κίνητρα πού
τα υπαγορεύουν είναι διαφορετικά στην κάθε περίπτωση, αποκαλύπτουν
άπο την μια μεριά καί διαφορετικές πτυχές του ζητήματος, οι όποιες
ελέγχουν καί ελέγχονται αμοιβαία, ενώ άπο την άλλη, δημιουργούν βά
σιμα την εντύπωση πώς ό ελεύθερος τεκτονισμός προκάλεσε ευθύς αμέ
σως στις περιοχές αυτές έ'να θέμα καί ενα πρόβλημα μέ συνέχεια, καί
οχι απλώς μια παροδική εντύπωση. Πιο συγκεκριμένα:
I . Οι πληροφορίες, δσες μας παρέχει ό D r u m m o n d , πού είναι ό
'ίδιος επιφανής τέκτονας, έχουν χαρακτήρα προσωπικών
ενός τύπου^"Αγγλου

εντυπώσεων

περιγητη σαφώς πάνω άπο τήν μέση στάθμη

11-

10. Μια καί δλα τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα, το «τουλάχιστον» γίνεται
φανερό πώς αναφέρεται στο έβδομο πού είναι άχρονολόγητο. Για τήν πιθανή χρονο
λόγηση του βλέπε στην συνέχεια τοΰ κειμένου.
I I . Καιρός είναι, νομίζω, πέρα άπο τήν οποιαδήποτε ταξινόμηση, επεξεργασία
καί εκμετάλλευση τοϋ περιηγητικού ύλικοΰ να προχωρήσουμε πια καί στην αξιολόγηση
τοϋ ύλικοϋ αύτοϋ. Ή πολύμοχθη καί πολλαπλά χρήσιμη εργασία τοϋ Κυριάκου Σιμόπουλου (Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Α'-Γ', 'Αθήνα 1972 κ.έ.) πού συνε
χίζεται σταθερά, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βοήθημα. Γιά είδικότερη διαπρα-
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ειδικότερα ώς προς το θέμα μας, μπορεί να έναβρύνεται για το έργο του,
άφοΰ ένας άπο τους σκοπούς του ταξιδιού του ήταν και αυτός, ή δημιουρ
γία δηλαδή τεκτονικών στοών στην 'Ανατολή, ωστόσο δεν έχουμε κανένα
λόγο να μή θεωρήσουμε τίς πληροφορίες του αξιόπιστες.
2. Το τεκμήριο αυτό — στην διπλή του ταυτόσημη υπόσταση —
αποτελεί τήν μοναδική έως τώρα γνίοστή ελληνική πηγή για το θέμα.
'Υπάρχει, βέβαια, μια αιτιολογία πού δικαιολογεί, έν μέρει, τήν σπανιό
τητα πληροφοριών για ένα πολλαπλώς σημαντικό θέμα της νεοελληνι
κής ζωής, καθώς θα έχουμε τήν ευκαιρία να διαπιστώσουμε στην συνέ
χεια. Ό μυστικός, δηλαδή, χαρακτήρας πού είχε το κίνημα του ελεύθε
ρου τεκτονισμού, οί ιδιαίτερες προφυλάξεις άπο τίς όποιες έπρεπε να
περιβάλλεται, δταν κάνει τήν εμφάνιση του σε νέες χώρες, καί μάλιστα —
καθώς επανειλημμένα έτονίσθηκε — χώρες ιδιαίτερα ευπαθείς για παρό
μοια κινήματα, οί αναπόφευκτοι κατατρεγμοί πού πρέπει να έδοκίμασε,
ασφαλώς Ολα αυτά δεν θα ήταν συντελεστικά, άλλα μάλλον αποτρεπτικά,
για τήν διατήρηση γραπτών τεκμηρίοον. 'Αρκεί, άλλωστε, να αναλογι
στούμε πώς σε άλλες περιπτώσεις, οπού δεν συντρέχουν τα μειονεκτή
ματα αυτά, τα σχετικά τεκμήρια είναι ιδιαίτερα πενιχρά.
Ή προέλευση του πρώτου τυπικού μας είναι γνωστή: το παραθέτει,
καθώς είδαμε, ό Καισάριος Δαπόντες στο ανέκδοτο έργο του «Βίβλος
Βασιλειών» 1 2 , άπο το όποιο προέρχονται καί οί έξη πρώτοι στίχοι πού
το παρουσιάζουν κατά συνέπεια καί το σχόλιο είναι δικό του. Ή αξία
έτσι, του σχολίου είναι σημαντική, γιατί εκείνο

πού

χαρακτηρίζει

τον Δαπόντε είναι ή μετριότητα τών στίχων του καί ή καλή ποιότητα τών
πληροφοριών του. *Ας μή λησμονούμε, άλλωστε, οτι στην πρώτη αυτή
καί περιπετειωδέστερη

περίοδο της ζωής του συναναστράφηκε 6λους

τους κοινωνικούς κύκλους της Βασιλεύουσας καί τών 'Ηγεμονιών, καί
στην συγκεκριμένη αυτήν εποχή έζοΰσε στην Πόλη.
Ε κ ε ί ν ο , δμως, πού δεν μας είναι γνωστό, είναι ή προέλευση του
κειμένου το όποιο είχε ύπ' οψη του ό Δαπόντες. Ή πληροφορία του Δ.
Καλογερόπουλου, οτι το 1745 εκδόθηκε καί κυκλοφόρησε στην Κων
σταντινούπολη έντυπο με τίτλο «Τέκτων μαθητευοόμενος Α' βαθμός» 1 3 ,
γμάτευση βλ. τήν εργασία μου J. Ο. Hanson Recollections of Smyrna (ανάτυπο
άπο τα Μικρασιατικά Χρονικά τ. ΙΓ" 1967, σσ. 435-520) δπου, ώς κεντρικό σχόλιο,
σκιαγραφείται ό τύπος τοϋ μέσου "Αγγλου ταξιδιώτη.
12. Βλ. εδώ, σ. 183.
13. 'Ιστορία, ί.ά., σ. 3.
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είναι αμάρτυρη και κατά συνέπεια μόνο σε μια πιθανή εικασία μπορεί
να μας οδηγήσει, δτι το έντυπο αυτό έχρησιμοποιήθηκε άπο τον Δαπόντε. Δεν απομένει έτσι παρά μόνο μια σύγκριση ανάμεσα στα δύο
τυπικά, ή όποια θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ορισμένα συμπερά
σματα.
Πραγματικά, ή αντιπαραβολή των δύο κειμένων δείχνει φανερή
την συγγένεια τους. Πρέπει βμως να προσέξουμε και να μή παρασυρ
θούμε άπο τήν παρατήρηση του Δ. Καλογερόπουλου δτι πρόκειται για
περίληψη, οπότε θα ήταν εντελώς αφύσικο δύο διαφορετικοί συντάκτες
να μας δώσουν τόσο συγγενή κείμενα σε περίληψη, γιατί θα μπορούσαν
να ει/αν και οι δύο υπ' οψη τους μια κοινή ξενόγλωσση περίληψη. 'Αν
τίθετα, ενώ διαφέρουν τόσο λεκτικά τα δύο τυπικά, και μόνο το γεγονός
δτι υπάρχουν και στα δύο τρεις φράσεις απόλυτα ταυτόσημες 1 4 , πρέπει
να αποκλείσει το ενδεχόμενο για μεταφραστική
νει, κατά συνέπεια, να δεχθούμε

σύμπτωση.

δτι ό συντάκτης του

'Απομέ

πρώτου

είχε

υπ' οψη του το δεύτερο τυπικό, γιατί το τελευταίο αυτό παρουσιάζεται
εκτενέστερο

σε ουσιαστικά σημεία —• ενώ το πρώτο δέν έχει τίποτε

περισσότερο άπο το δεύτερο — και ιδίως στο σχετικό με το αλφάβητο
τμήμα, το όποιο ό συντάκτης του πρώτου μας το δίνει τελείως

συνο

πτικά με τα σύμβολα πού παραθέτει.
Και επειδή, δπως σημειώθηκε πιο πάνω 1 α , το δεύτερο τυπικό σώ
θηκε στα κατάλοιπα του πατριάρχη Καλλίνικου, είναι πολύ φυσικό να
συμπεράνουμε δτι

έχει και αυτό τήν ϊδια προέλευση με το πρώτο, δη

λαδή τήν Κο^νσταντινούπολη. Έ ξ άλλου, τα έντονα ιταλικά γλωσσικά
στοιχεία, δπως Μουρατόροι, κάμερα, φίμπια, άμουλέτα, πιόβε, το φέρ
νουν κατ' ευθείαν προς ενα ιταλικό πρότυπο, το όποιο πρέπει να χρησι
μοποιήθηκε δταν οργανώθηκαν οι στοές. Ε π ε ι δ ή δέν πρέπει να λησμο
νούμε, δτι τα αγγλικά ήταν τήν εποχή εκείνη μια γλώσσα άγνωστη για
τήν Ε λ λ ά δ α 1 6 και ασφαλώς ό D r u m m o n d πρέπει να έφερνε μαζύ του
και ένα 'ιταλικό κείμενο, μια πού προερχόταν άπο τήν Ι τ α λ ί α , ή και ό
'ίδιος ακόμη ή κάποιος άλλος να το μετάφρασε άπο τα αγγλικά στα ίτα14. Είναι οι ακόλουθες: α. Κάμνωντάς τον να κάμη τρεις γύρους, β. Μέ το γόνυ
το γυμνον να γονατίση επάνω εις τό. γ. ΚαΙ το άλλον δια τήν πλέον ήγαπημένην του.
15. Βλ. σ. 184.
16. Θυμίζω εδώ, μια πού σχετίζεται μέ το θέμα μας, το δψιμο ενδιαφέρον
του Κατήφορου για τήν σπουδή της αγγλικής γλώσσας (βλ. και τήν εργασία μου «Πώς
ή νεοελληνική σκέψη έγνώρισε το δοκίμιο του John Locke)), 'Αγγλοελληνική 'Ε
πιθεώρηση Ζ' (1954) σ. 128 κέ.

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΔΡΓΣΗ ΤΟΓ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΙ'
λικά, σε μια γλώσσα δηλαδή πιο συνηθισμένη για τους 'Έλληνες
ιδίως για τους έμπορους.
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3. Σε δ,τι άφορα στο τεκμήριο αυτό, οί προθέσεις πού υπαγορεύουν
την σύνταξη του δηλώνονται με τόση σαφήνεια άπο τον 'ίδιο τον συντά
κτη του, ώστε ό αναγνώστης είναι έγκαιρα ειδοποιημένος πώς θα πρέπει
να το αντιμετωπίσει, θα λέγαμε, καί οχι να το εκμεταλλευθεί. Πάντως,
καί έτσι αλλοιωμένα πού παρουσιάζονται τα γεγονότα, ό τρόπος μέ τον
όποιο εκθέτονται αποτελεί διπλή μαρτυρία άπο μόνος του: άπο την μια
μεριά, της συμπεριφοράς του αποστολέα, και άπο την άλλη, της ψυχολο
γίας μέ τήν οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα ό αποδέκτης.
4. Το τεκμήριο υπ' αριθ. 3, ή αναφορά δηλαδή του Γάλλου πρεσ
βευτή, προέρχεται καί αυτή άπο έ'να τέκτονα. Το γεγονός δεν μειώνει
τήν άξια του. Ό έλεγχος για τήν αξιοπιστία της, στον όποιο οδηγείται
αυτόματα ό αναγνώστης άπο τήν ταυτόχρονη αναφορά του "Αγγλου
συναδέλφου του, τήν εμφανίζει να παρουσιάζει, βέβαια, ελαφρές δια
φορές στην

έκθεση

των

γεγονότων — εντελώς

δικαιολογημένες — οί

όποιες όμως δεν αλλοιώνουν τήν ουσία τών γεγονότων καθ' εαυτών.
5. 'Αντίστοιχα ταυτόσημες προς τίς προηγούμενες είναι καί οί
εκτιμήσεις πού θα μπορούσαν να γίνουν ώς προς το τεκμήριο αυτό. Σχο
λιάζω μόνο δύο ονόματα: α. St. I g n a t i u s : Πρόκειται για τον Ign. de
Loyola, τον Ιδρυτή του τάγματος τών Ίησουϊτών β. Sir T h o m a s
[ Rowe] : "Αγγλος πρέσβης στην Πόλη, στην εποχή του οποίου πραγμα
τοποιείται, χάρη στις δικές του ενέργειες καί στον Αούκαρη, ή μεταφορά
τών Ίησουϊτών άπο τήν Πόλη στην Χίο καί άπο έκεΐ ή απέλαση τους
(3/13 Μαρτίου 1628).
6. Στο όνομα του Καλλίνικου προσγράφεται το στιχούργημα άπο
το όποιο προέρχεται αύτο το τεκμήριο. Το κείμενο, βέβαια, έχει γενιτερο αντιρρητικό χαρακτήρα* έτσι το θέμα τών τεκτόνων περνάει συμ
πτωματικά. Ωστόσο δεν έδίστασα να το παραθέσω, μέ τήν πρόθεση να
βοηθήσω τον αναγνώστη να βρεθεί άνετούτερα μέσα στο γενικό κλίμα
της εποχής πού έγέννησε το αντιρρητικό αύτο κείμενο 1 7 . Το γεγονός
17. Το ζήτημα πού έπροκάλεσε αύτο καί άλλα, συγγενή κείμενα, είναι ή Ιριδα
για τον Άναβαπτισμο τών προσερχόμενων στην ορθοδοξία καθολικών, για το όποιο
βλ. Β. Σκουβαρας, Στηλιτευτικά κείμενα, ε\ά., δπου ό αναγνώστης μπορεί να ανα
ζητήσει καί τίς σχετικές πληροφορίες για πρόσωπα καί πράγματα πού αναφέρονται
στο κείμενο. 'Οφείλω, τέλος, να σημειώσω εδώ, δτι το 1961, στην πρώτη μορφή της
παρούσας εργασίας, όταν παρουσίασα Ινα μέρος του τεκμηρίου αΰτοΰ, έσημείωσα τα
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αυτό δεν μειώνει καθόλου την σημασία του ώς τεκμηρίου, παρά τίς επι
φυλάξεις πού προκαλούν, κατά κανόνα, ώς προς την αμεροληψία τους,
τα αντιρρητικά κείμενα. Με αυτήν την προϋπόθεση πρέπει να ερμηνεύ
σει ό αναγνώστης την πρόθεση μου να φέρω στην δημοσιότητα ώς αυτο
τελή μαρτυρία, ενα τεκμήριο πού δεν σκοπεύει απευθείας στο θέμα μας.
Ή βαρύτητα, άλλωστε, πού προσδίνω στην μαρτυρία αύτη, δηλώνεται
σαφώς: προσπάθησα να παρουσιάσω, στο μέτρο του εφικτού, μιαν ενό
τητα, πού άπα την μια μεριά να επιτρέπει να ενταχθεί το θέμα των τεκτόνων μέσα στο ζήτημα πού έπροκάλεσε τήν γέννηση του αντιρρητικού
κειμένου στο σύνολο του, και άπο τήν άλλη, να αποτρέπει ενδεχόμενες
παρεξηγήσεις.
Μια ακροτελεύτια παρατήρηση, πιστεύω, πώς θα οδηγούσε εύκολα
στην διαπίστωση δτι, το τεκμήριο αύτο μάλλον ανοίγει, παρά κλείνει
το θέμα της έρευνας στον χώρο αυτόν. "Οπως θα εχω τήν ευκαιρία να
εκθέσω στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας, πιστεύο.) πώς με
τήν έριδα του Άναβαπτισμοΰ βρισκόμαστε άπα τήν πλευρά τών δρώντων προσώπων, στο κέντρο της ελληνικής τεκτονικής δραστηριότητας.
Συνεπώς ένας συστηματικός έλεγχος τοΰ πληθωρικού σχετικού ανέκ
δοτου υλικού, ασφαλώς, θα έφερνε καινούργια στοιχεία στην επιφάνεια.
Πέρα δμως άπο τήν διαπίστωση αυτή, πρέπει να καταχωρίσω έδώ ενα
σχετικό χωρίο άπο τον έκδομένο «Πλανοσπαράκτη»:
Ό γαρ ρηθείς Καλλίνικος τή κλήσει φεροονύμως
το φώς εκείνων μόλυσμα απέδειξε καί κτίσμα,
Αύξέντιον δε δυσσεβή, άθεον, λαοπλάνον,
καί παρρησία εν ναώ Ά γ ι ο υ Δημητρίου
αυτόν άνεθεμάτισε ώς πάντο^ν λυμεώνα
ών οι πατέρες ώρισαν τή θεία εκκλησία,
καί κάκιστον δογματιστήν, καί άνουν τολμητίαν,
ώς άχυρα τε εκαυσε σοφοΐς αυτού λογίοις
τα άχυρώδη δόγματα τών νέων φαρμασόνων 1 8 .
ακόλουθα: «Τα αποσπάσματα αυτά εΐχε τήν καλωσύνη να μου τα υποδείξει ό φι
λόλογος Βαγγέλης Σκουβαρας, τον όποιον ευχαριστώ καί άπο τήν θέση αυτή. Στον
ίδιον χρεωστώ καί μιαν άλλη σημείωση άπο το χέρι τοϋ Καλλίνικου σέ αντίτυπο της
Γεωγραφίας τοϋ Μελέτιου. Στο σημείο δηλαδή 8που ό συγγραφέας μιλάει για τήν
'Αγγλία, ό Καλλίνικος σημειώνει στο περιθώριο: «Το ρητόν της [= το δόγμα της
Αγγλίας] λουθηροκαλβΐνοι, μουρατόροι, καί άλλαις θρησκειαις».
18. Το κείμενο άπο τήν έκδοση Th. Papadopoullos, Studies, è".ά.. στ. 601609. Τα σχετικά με τον τίτλο καί τήν πατρότητα βλ. σέ Σκουβαρας, Στηλιτεντικά,
Î.&., σ. 173 κέ.

Α. 'Αγγέλου, ΚΑΘΙΑΡΓΣΗ ΤΟΓ ΕΛΕΓΘΕΡΟΓ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΓ
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Ή αναφορά στο όνομα του Πατριάρχη Καλλίνικου, καθώς και ή
προγενέστερη στο όνομα του Καισάριου Δαπόντε, θεωρώ πώς αποτελεί
μιά καλή ευκαιρία για να γίνουν, καί γενικότερα χρήσιμες, άλλα και
ειδικότερα για τα θέμα μας, αξιολογικές οριοθετήσεις στον χώρο της
νεοελληνικής λογιοσύνης σε ο,τι άφορα στον τρόπο με τον όποιον αρχίζει
καί ευαισθητοποιείται ή συνείδηση τών έκπροσοόπων της στα κρίσιμα
αυτά χρόνια τών μέσων του ιη' αιώνα, όταν θεωρώ πώς εϊναι πια νόμι
μο να αρχίζουμε να μιλάμε για διαμόρφωση συνειδήσεων.
Δεν υπάρχει, ασφαλώς, καμμιά αντίρρηση πώς καί οί δυο εϊναι
χρονογράφοι. Στιχουργοΰν άφειδώλευτα ενα παντοδαπώς πλούσιο καί
ποικίλο υλικό, πους τους προσφέρει με περίσσεια κατά πρώτο λόγο ή
εποχή τους, καί κατά δεύτερο, ή θέση τους, οί δραστηριότητες τους,
τα ενδιαφέροντα τους, ή ιδιοσυγκρασία τους κλπ. Πιο πέρα όμως άπο
την ειδοποιό διαφορά πού σχηματίζεται ανάμεσα στην ατομικότητα τους
μέ τις παραπάνο^ προϋποθέσεις, μας είναι απαραίτητο να επισημάνουμε
καί μιαν άλλη: 6 Καλλίνικος ανήκει στον κόσμο μιας αυστηρότερης, θα
λέγαμε, λογιοσύνης ή κοινοτροπότερα, στον κόσμο της λόγιας παράδο
σης. ,νΑν φθάνει λοιπόν στην απομνημόνευση ενός ζητήματος με πλήρη
κοινωνική κάλυψη — όπως θα διαπιστώσουμε στην συνέχεια — είναι
κυρίως λόγοι προσωπικοί-άμυντικοί, αν προτιμάμε, πού του τήν επι
βάλλουν. Ό Καισάριος, αντίθετα, πού, όπως εύστοχα σημειώθηκε πρόσ
φατα, πατάει μέ τα δυο πόδια του στις δύο όχθες της παράδοσης 1 9 , εμ
φανίζεται πιο ευαίσθητος δέκτης για καθολικότερες αποτυπώσεις, πού
19. Ή διαπίστωση ανήκει στον Γ. Βελουδή" βλ. Εισαγωγή {σ. ρς') στην έκδοση
της Διήγησης 'Αλεξάνδρου τον Μακεδόνος, 'Αθήνα, Ν.Ε.Β., 1977. Τέλος, συμπε
ρασματικά, τόσο για τήν νεοελληνική γραμματεία, οσο καί για τήν νεοελληνική κοι
νωνία του ιη' αιώνα ό Καισάριος Δαπόντες αποτελεί μια περίπτωση. Θα μπο
ρούσε ακριβέστερα κανείς να υποστηρίξει, πώς αποτελεί τήν περίπτωση. Σύγχρονος
του Βούλγαρη, πρεσβύτερος μόλις κατά δύο χρόνια, περπατάει καθώς κι εκείνος
άνετα τον ιη' αιώνα, καί ζει καθώς κι εκείνος, κάτω άπο άλλες δμως προϋποθέσεις,
τον παλμό της νέας εποχής. Ό Βούλγαρης μοιάζει να μήν τον συμπαθεί. Αισθάνεται
πώς κάτι πάει να τοΰ χαλάσει. Στα 1766, χαρακτηριστικά, δταν ό Ευγένιος βρί
σκεται στην Λειψία καί ετοιμάζεται να αρχίσει το τύπωμα της Λογικής του έπιστέλλει σ' ενα φίλο του: «Προ ημών θέλει προκύψει ό ασκητής Καισάριος μέ τήν
Ικδοσιν του βιβλίου του, έπιγραφομένου, Καθρέπτης Γυναικών». Για να συνεχίσει,
κάπως περίεργα: «Άν ειχον γυναίκα ή κόρην, δεν ήθελον συγχωρήσει να ένοπτρισθοϋν εις τοιούτον καθρέπτην». Χαριεντισμοί. Στον 'ίδιο χρόνο μέσα ό Βούλγαρης
θα κάνει τήν πρώτη του εμφάνιση στην δημοσιότητα μ' έναν δικό του καθρέπτη, πού
δέν είναι άλλος άπό τον Μέμνωνα τοΰ Βολταίρου, σε έμμετρη απόδοση. Το όνομα,
βέβαια, τοΰ μεγάλου Γάλλου διανοητή έδώ θά υπερκεράσει τήν σεμνοτυφία του.
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μετέχουν και στην λόγια και στην δημοτική παράδοση, έχουν άρα κοι
νωνικότερη εγκυρότητα. "Αν, τέλος, δίπλα σε αυτά, του αποδώσουμε
καί μιαν άλλη σημαντική ιδιότητα, την Ικανότητα του νά αποστασιο
ποιείται σχετικά άπο τα γεγονότα — δπως δείχνει μακροσκοπικά του
λάχιστον— τότε ϊσως να έχουμε να κάνουμε με τον υπ' αριθμόν 1 μάρ
τυρα της εποχής του 20 .
7. Κατ' αρχήν, ή πιθανή χρονολόγηση του κειμένου. "Άν διαστείλουμε τήν Ιστορία του ελληνικού τεκτονισμού σε περιόδους — δπως
καί είναι, άλλωστε, νόμιμο — νομίζω πώς δέν κάνω κανενός είδους
παραχώρηση προς οποιαδήποτε εκδοτική σκοπιμότητα, δταν συμπε
ριλάβω, δπως καί έκανα, το τεκμήριο αυτό στην πρώτη περίοδο, τήν
οποία καί θα μπορούσαμε, απλώς για συνεννόηση, να αποκαλέσουμε:
πρώτη εγκατάσταση, οργάνωση καί συνειδητοποίηση του κινήματος.
"Αν, έξ άλλου, επιδιώξουμε να οριοθετήσουμε χρονικά τήν περίοδο αυτή
με ένα υποθετικό terminus ante quem, θα έπρότεινα — έτοιμος πάν
τοτε για οποιαδήποτε πειστική αναθεώρηση — τήν περίοδο πρίν άπο
τήν Γαλλική 'Επανάσταση, συνεπώς πρίν άπο τήν Μάχη τών Φυλλαδίων
της δεκαετίας 1790-1800, για τους ακόλουθους λόγους:
α. Το τεκμήριο αυτό εϊναι κείμενο θεωρητικό καί δχι μαχητικό,
μέ προέλευση, φυσικά, χριστιανική. Εικάζω, συνεπώς, πώς πρέπει να
έχει γραφεί σε καιρούς ειρηνικούς καί οχι σε περίοδο έξαψης παθών,
δπως είναι αυτή στην οποίαν ανήκουν τα προηγούμενα σχετικά τεκμή
ρια.
β. *Η διαλεκτική, έξ άλλου, άνεση τών συνομιλητών21, τεκμήριο
μιας άβυθομέτρητης ακόμη γνωστικής περιοχής, μαρτυρεί καί ορθή γνώ
ση άπο τις δύο πλευρές του συζητουμένου θέματος, καί διάθεση, τέλος,
για αμοιβαία διαφώτιση. "Αν, συνεπώς, αρχίζαμε να αναζητούμε — καί
δικαιολογημένα, νομίζω — τις ορίζουσες για μια αρχόμενη συλλογική
συνείδηση σε δ,τι άφορα τήν εισαγωγή ξένων ιδεολογικών ρευμάτων στην
νεοελληνική πνευματική επικράτεια, θεωρώ πώς μια άπό τις βασικές
20. Σέ δ,τι άφορα στην τελευταία αύτη παρατήρηση, θα ήθελα να επισημάνω
τήν γλωσσική ευστοχία τοΰ Ιδιόρρυθμου αύτοϋ στιχοπλόκου. 'Αναφέρω, ενδεικτικά,
πόσο δραστικά λειτουργεί ή λέξη κρημνίσθηκε στους είσαγωγικούς στίχους τοϋ
δευτέρου τεκμηρίου, προκειμένου να δηλωθεί ή ταχυκίνητη εξάπλωση τοϋ έλευθεροτεκτονισμοϋ στην 'Ανατολή, θέμα για το όποιο θα επανέλθω φυσιολογικά στην
περαιτέρω έκθεση τών γεγονότων.
21. 'Αναφέρομαι, φυσικά, στή εντελή γνώση τών εκκλησιαστικών κείμενων,
θέμα πολυδιάστατο καί πολυσήμαντο.
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για να θεμελιώσουμε τήν ιστορική υπόσταση του φαινομένου, πρέπει να
είναι αύτη ακριβώς ή νηφαλιότητα. "*Αν το 'ίδιο φαινόμενο το συναντή
σουμε και παλαιότερα — δπως συμβαίνει με τά «Φιλόθεου Πάρεργα))
22
του Νικόλαου Μαυροκορδάτου , πρέπει να προσέξουμε στην προέλευση:
εκεί ή νηφαλιότητα πηγάζει άπο τήν απόπειρα να καλλιεργηθεί ένα λό
γιο είδος σέ μια εποχή απρόσφορη, ενώ έδώ το θέμα και ή πρόκληση πού
γεννάει δεν αφήνουν παρόμοια περιθώρια.
δ. Πρώτος σταθμός: Ή Σμύρνη - Το προγεφύρωμα
Ό έλεγχος αυτός τών τεκμηρίων, δσα έχουμε σήμερα στην διάθε
ση μας, μας επιτρέπει να περάσουμε τώρα με μεγαλύτερη ασφάλεια
στην έκθεση τών γεγονότων, δσα συνοδεύουν τήν εμφάνιση καί τήν τύχη
ενός πνευματικού κινήματος μέσα στην νεοελληνική ζωή της Τουρκο
κρατίας, το όποιο μπορεί να διεκδικήσει άνετα, δχι απλώς τα πρωτεία
μιας αναταραχής, άπο εκείνες πού προκαλεί κατά κανόνα ό ιδεολογικός
κόσμος της Δύσης, δταν έρχεται σέ επαφή μέ τήν ελληνική 'Ανατολή,
άλλα μιας αναταραχής μέ γενικότερη — καθώς έσημειώθηκε ήδη — κοι
νωνική κάλυψη. Προηγουμένως δμως είναι απαραίτητο να σταθούμε σέ
μιαν ιδιοτυπία, πού παρουσιάζει το θέμα της διάδοσης του ελευθέρου τε
κτονισμού πέρα άπο τήν αρχική του κοιτίδα. 'Ενώ, δηλαδεΐ, ή φυγόκεντρη
κίνηση ενός πνευματικού κινήματος εξαρτάται, τις περισσότερες φορές,
άπο τήν θέληση κυρίως τού δέκτη, ό όποιος καί θα το αναζητήσει, ό
τεκτονισμός οφείλει τήν διάδοση του καί στην Ευρώπη ολόκληρη γε
νικά καί ειδικότερα στην Ελλάδα, μέσα σέ πολύ σύντομο μάλιστα χρο
νικό διάστημα, στην επίμονη και συστηματική επιδίωξη τών φορέων
του, χωρίς αυτό καί να σημαίνει δτι ασκήθηκε οποιαδήποτε επιβολή.
Για να συντελεσθεί δμως ή εξάπλωση αυτή, ό τεκτονισμός πέρασε στα
χρόνια 1717 έως 1723 μια περίοδο εσωτερικής διοργάνωσης καί προε
τοιμασίας.
"Αν λάβουμε τώρα υπόψη μας πώς ό ελληνικός τεκτονισμός, καθώς
καί ολόκληρος ό ευρωπαϊκός, έχει προέλευση αγγλική καί δτι στην Ευ
ρώπη άρχισε να διαδίδεται άπο το 1721, άπο τους 'ίδιους τους "Αγγλους
ίδιαίτατα, τότε έχουμε ένα ασφαλές δριο post quem γιά τήν ε'ίσοδο του
τεκτονισμού στον ελληνικό χώρο. "Ολες, άλλωστε, οι τεκμηριωμένες
μαρτυρίες23 πού αφορούν στο συγκεκριμένο αυτό σημείο αναφέρονται
22. "Αλκής Αγγέλου, Πλάτωνος Τνχαι, 'Αθήνα 1963, σ. 64 κέ.
23. Δυστυχώς ή πληροφορία για τήν 'ίδρυση τεκτονικής στοάς στην Κέρκυρα
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στο έ'το; 1744 καί στα άμεσους επόμενα . Στο μεταξύ,, στα χρόνια αυτά,
άπο το 1721 δηλαδή εως το 1744, ό τεκτονισμός έχει διαδοθεί σε ολό
25
κληρη την Ευρώπη καί έχει προκαλέσει ήδη πλήθος απαγορεύσεις
καί διωγμούς σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ή σημαντικότερη απαγόρευση
είναι του Πάπα Κλήμη του XII, πού στις 4 Μάιου 1738 απαγορεύει
με το έπιτίμιο του αφορισμού στους κληρικούς και στους πιστούς την
συμμετοχή τους στον έλευθεροτεκτονισμό.
Η παλαιότερη μαρτυρία πού μας διασώθηκε είναι της εποχής
αυτής καί προέρχεται άπο εκείνον ακριβώς πού έπρωτοστάτησε να ει
σαχθεί ό ελεύθερος τεκτονισμός στην Ελλάδα. Καί συγκεκριμένα : το
καλοκαίρι του 1744 ό "Αγγλος Alexander Drummond ταξιδεύοντας
προς τήν 'Ανατολή σταματάει για ενα διάστημα στην Ζάκυνθο. 'Εκεί
γνωρίζεται με τον 'Αντώνιο Κατήφορο, ό όποιος λίγα χρόνια πριν είχε
καταδιωχθεΐ στην 'Ιταλία, επειδή είχε αναμιχθεί στην αναταραχή πού
επροκαλεσε ό αφορισμός του τεκτονισμού άπο τον Πάπα Κλήμη, χωρίς ό
'ίδιος να ανήκει στην οργάνωση. «"Ενα βράδυ», αφηγείται ό Drummond,
«ό αίδεσιμώτατος ιερέας μέ ρώτησε αν έγνώριζα τίποτε για τους ελεύ
θερους τέκτονες, γιατί πολύ ήθελε να μάθει τήν φύση τής περίφημης
αυτής εταιρείας, εξ αιτίας τής οποίας φαίνεται πώς είχε υποφέρει. Του
έδωσα πλήρη στοιχεία για τις αρχές του τεκτονισμού, διασκέδασα δλες
τίς αμφιβολίες του και έλυσα δλες τις απορίες του. Καί τόσο ίκανοποιήήδη άπο το 1740, μέ τίτλο «Loghia di Beneficenza» καί μέ πρώτο σεβάσμιο τον
Βενετό προβλεπτή, είναι αμάρτυρη (π. Πυθαγόρας Δ', 1926, σ. 1365). Το ΐδιο συμβαί
νει καί μέ τήν πληροφορία πού δίνει ό Δ. Καλογερόπουλος (Ιστορία τής άνά τάς
ελληνικός χώρας ελευθέρας τεκτονικής, Α' 1740-1872,'Αθήνα 1932, σ.3) δτι ή στοά

ιδρύθηκε το 1714.
24. Παραλείπω τήν παράθεση των μαρτυριών εδώ, μιά καί θα μιλήσω εκτε
νέστερα πιο κάτω για δλες.
25. Παραθέτω μερικές ενδεικτικές — χαρακτηριστικές ωστόσο — χρονίες άπο
τήν προοδευτική κατά χώρα εμφάνιση του κινήματος στην Ευρώπη: Βέλγιο 1721"
Γαλλία 1726· Ρωσία 1731· Ιταλία 1733· Πολωνία 1735- Πορτογαλία 1735· Γερ
μανία 1737· Ελβετία 1737' Δανία 1743. "Ας προστεθεί τέλος, πώς ό τεκτονισμός
κάνει τήν εμφάνιση του στην 'Αμερική το 1731. Συμπληρωματικά, καί μόνο για νά
υπάρξει κάποιο σημείο αναφοράς, δανείζομαι τα στοιχεία πού δίνει μιά γερμανική
εφημερίδα το 1787, ώς προς τον αριθμό τών στοών πού έχουν δημιουργηθεί στο μετα
ξύ σέ δλες τίς χώρες του κόσμου. Έχουμε έτσι: Γαλλία 703, 'Αγγλία 525, Πρωσία
304, Γερμανία 319, Σκωτία 284, Ιρλανδία 227, Δανία 192, Ρωσία 145, Β. 'Αμε
ρική 85, Βαταβία 79, Πολωνία 75, 'Ελβετία 72, Σουηδία 69, 'Αγγλικά νησιά βορά
καί νότου 67, Γενεύη 36, Νησιά του 'Ανέμου 11, 'Ινδία 10, Τουρκία 9, Νησιά υπό
τον "Ανεμο(;) 5" Σύνολο 3217.Ή εφ. Le Globe (1841) πού δημοσίευσε τήν πληρο-
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θηκε ή συντροφιά [εννοεί καί τον φίλο του Κατήφορου, τον γιατρό Νικό
λαο Αθηναίο] άπο τις εξηγήσεις μου, ώστε εξεδήλωσαν ζωηρή επιθυ
μία να ιδρύσουν μια στοά στην Ζάκυνθο καί να γίνουν αμέσως ελεύθεροι
τέκτονες, αρκεί να ήμουν διατεθειμένος να τους δεχθώ)) 2 3 . Δυστυχώς
ό D m m m o n d δεν μας πληροφορεί αν πραγματικά ικανοποίησε καί την
επιθυμία του Κατήφορου, κι ούτε έχουμε καί άπο άλλου, δσο τουλάχιστον
μου είναι γνωστό, σχετική μαρτυρία. "Άν δμο^ς δεχθούμε απόλυτα τα
δσα βεβαιώνει ό "Αγγλος περιηγητής αργότερα, τότε θα πρέπει να απο
κλείσουμε το ενδεχόμενο αυτό 2 7 .
Έ διαμονή δμως του D r a m m o n e ! στην Ζάκυνθο στάθηκε εντελώς
συμπτωματική, επειδή αντικειμενικός του σκοπός, δταν βρισκόταν ακόμη
στην Βενετία — τελευταίο σταθμό του ταξιδιού του στην 'Ιταλία —
ήταν να ξεκινήσει άπο εκεί με ενα βενετσιάνικο πλοίο για να φθάσει κατ'
ευθείαν στην Θεσσαλονίκη. «Για πολιτικούς δμως λόγους», δπως γράφει
ό 'ίδιος, «πού ήσαν εξαιρετικά αδύνατοι, αναγκάσθηκα να υποταχθώ στην
συνετή αυτή δημοκρατία και έτσι δεν κατόρθωσα να εκτελέσω το σχέδιο
αυτό)) 2 8 . Έ ξ άλλου, ή άγνοια τών φίλων του να τον πληροφορήσουν με
σχετική ακρίβεια, πώς θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το ταξίδι του
προς την Θεσσαλονίκη με άλλον τρόπο, τον απογοήτευσε τόσο, ώστε τε
λικά αναγκάσθηκε να αλλάξει πορεία, καί άπο τήν Ζάκυνθο, μέ μια μικρή
διακοπή στις Κυκλάδες, να φθάσει τελικά στην Σμύρνη στις 25 Νοεμ
βρίου τοϋ 'ίδιου χρόνου 2 9 .
Στην πόλη αυτή θα μείνει αρκετό διάστημα, δηλαδή εως τις 18
'Ιανουαρίου 1745, καί οι πλούσιες πληροφορίες πού μας δίνει δεν περιο
ρίζονται μόνο στις αρχαιολογικές ή άλλες παρατηρήσεις ενός καλλιερ
γημένου ταξιδιώτη της εποχής, άλλα εκτείνονται καί στην σύγχρονη
του κοινωνία της πρωτεύουσας της 'Ιωνίας, ώστε να έχουμε έτσι τήν
φορία, παρατηρεί σχετικά: «Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τήν πιθανή ακρίβεια
τών υπολογισμών της, ωστόσο οφείλουμε να ποΰμε δτι σχετικά με ότι υπάρχει σή
μερα, τους θεωρούμε ορθούς» (βλ. Jean Palou, La Franc-Maçonnerie, Παρίσι
1964, σ. 345).
26. Travels, ε. ά., σ. 94. Βλέπε καί τήν εργασία μου Πώς ή νεοελληνική σκέψη,
Î. ά., σ. 128, καθώς και το μελέτημα τοϋ Στ. Μακρυμίχαλου, Ό πρωτοπαπάς
Ζακύνθου 'Αντώνιος 6 Κατήφορος, 'Αθήνα [1955].
27. 'Αναφέρομαι, φυσικά, στο τεκμήριο ύπ' αριθ. 1.
28. Travels, 2.ά., σ. 88. Φαίνεται πώς πρόκειται για τήν πόλεμο 1741-1748,
πού διέκοψε το θαλάσσιο εμπόριο της Θεσσαλονίκης. Βλ. σχετικά, Ν.Σβορώνος,
Le commerce de Salonique au XVIHème siècle, Παρίσι 1956, σ. 125.
29. Travels, ε\ά., σ. 114.
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ευκαιρία να τον ακούσουμε να μας μιλάει, σε έκταση και για το θέμα πού
ειδικότερα μας ενδιαφέρει.
Ό Drummond μοιάζει πολύ να έναβρύνεται άπο τήν ίδρυση της
στοάς, με τόσο εκλεκτά μέλη, ώστε εμπνέεται και εκφράζει τη χαρά του
με στίχους ή με ένα «άτεχνο δημιούργημα», καθώς ό ίδιος με μετριοφρο
σύνη το χαρακτηρίζει.
Τα δύο αυτά αποσπάσματα άπο το έ'ργο του πού συναπαρτίζουν και
το τεκμήριο υπ' αριθ. 1 ολοκληρώνουν το θέμα γιά το πρώτο αυτό προ
γεφύρωμα της Σμύρνης.
Καιρός όμως είναι τώρα να αναζητήσουμε διασταυρώσεις πληρο
φοριακές. Πριν δμως αναφερθώ σε άλλες μαρτυρίες πού θα μας επικυ
ρώσουν την διαβεβαίωση του Drummond, δτι δηλαδή ή στοά της Σμύρ
νης είναι ή πρώτη πού ιδρύθηκε στην 'Ανατολή, νομίζω δτι μπορώ να
διατυπώσω τήν παρατήρηση, πώς ένας άπο τους αντικειμενικούς σκο
πούς του ταξιδιού του — ίσως καί δ σπουδαιότερος — πρέπει να ή
ταν ή διάδοση του τεκτονισμού στις χώρες της 'Ανατολής τις όποιες
επισκέφθηκε. 'Αρκεί να λάβουμε υπ' οψη δτι κατά τήν μεγάλη εξόρμηση
πού έπραγματοποίησε ό αγγλικός τεκτονισμός στην Ευρώπη, οί κύριοι
στόχοι στους οποίους άπέβλεψε ήταν οί πρωτεύουσες, οί πόλεις με με
γάλη εμπορική κίνηση, καθώς καί τα σπουδαία λιμάνια. "Ετσι, δπως
παρατηρεί Γάλλος ιστορικός, «σ' δλες τις γωνιές της Ευρώπης καί του
κόσμου οί "Αγγλοι ταξιδιώτες, πρεσβευτές, ύφασματέμποροι ή αξιω
ματικοί, αδιάφορο, αγωνίζονται με ζήλο γιά να δημιουργήσουν στοές»30.
Στα κέντρα αυτά ήταν συναθροισμένο το συμπαγέστερο καί ακμαιότερο
αστικό στοιχείο, στο όποιο ακριβώς καί στηρίχθηκε ό τεκτονισμός'
άπο τήν άλλη μεριά, ή μεγάλη διακίνηση του πληθυσμού πού παρατη
ρείται εδώ, επιτρέπει ταχύτερη καί άνετώτερη τή διάδοση προς τα μι
κρότερα κέντρα. Το αποτέλεσμα είναι δτι «γύρω στα μέσα του ιη'
αιώνα ή Ευρώπη κολυμπάει σε μιαν ατμόσφαιρα έλευθεροτεκτονισμοϋ...
Ή 'Αγγλία έχει φτάσει στο ζενίθ της δόξας της, ή επίδραση της γίνεται
παντού αισθητή" δπου πηγαίνουν οί στρατιώτες της, οί στόλοι της, οί
έ'μποροί της, οί άποικοι της, οί άρχόντοι της ταξιδευτές ή διπλωμάτες,
ιδρύονται στοές αγγλικές» 31 .
*Αν παρακολουθήσουμε τώρα εποπτικά το ταξίδι του Drummond
άπο τήν άφιξη του στην 'Ιταλία καί έπειτα, μπορούμε να διαπιστώσουμε
30. Β. Fay, La Franc-Maçonnerie et la révolution intellectuelle duXVIHème
siècle, Παρίσι 1961, σ. 97.
31. αύτ. σ. 155.
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οτι εϊναι απόλυτα ενταγμένο στην γραμμή αύτη. Πραγματικά, στην ' Ι 
ταλία οί πόλεις τις όποιες κυρίως επισκέπτεται είναι ή Φλωρεντία και ή
Βενετία, μεγάλα κέντρα καΐ οί δύο. Στην Φλωρεντία, ακριβέστερα, είχε
'ιδρυθεί άπο τους Ά γ γ λ ο υ ς το 1733 ή πρώτη τεκτονική στοά τ η ς ' Ι τ α λ ί α ς .
Ά π ο τήν Βενετία ό άμεσος αντικειμενικός του σκοπός ήταν, όπως εί
δαμε, ή Θεσσαλονίκη. Ή σημασία της πολιτείας αυτής ως λιμανιού για
τήν εμπορική σύνδεση της 'Ανατολής με τήν ενδοχώρα των Βαλκανίων
άλλα και με τήν υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν ήδη μεγάλη άπο τον προηγού
μενο αιώνα, άλλα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο κατά τον ιη' δπως απο
δεικνύεται από τήν εγκατάσταση προξένων άπο διάφορα κράτη και ση
μαντικού αριθμού ξένων εμπόρων 3 2 . 'Από εκεί, ίσως, ό "Αγγλος περιη
γητής θα έσκόπευε να συνεχίσει το ταξίδι του προς τήν Κωνσταντι
νούπολη καί κατόπιν προς τήν Σμύρνη.
Καί της Σμύρνης ομους ή σπουδαιότητα ως εμπορικού κέντρου μας
είναι πολύ γνίοστή, ώστε δεν χρειάζεται να σταματήσο} στο σημείο
αυτό, παρά μόνο για να τονίσω Οτι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
της ήσαν ξένοι άπο τις χώρες της 'Ανατολής καί άπο τήν Περσία ακόμη,
καθώς επίσης άπο τον Μωριά, τήν Κρήτη καί τα νησιά του Αιγαίου 3 3 .
Φυσικά, ή πρώιμη αυτή γιά τον Ελληνισμό εμπορική ανάπτυξη της
Σμύρνης είχε δημιουργήσει καί τήν πρώτη αστική τάξη σέ ελληνική πο
λιτεία, πού στηριζόταν καθαρά στο εμπορικό στοιχείο. Ή ίδια, άλλίοστε,
ή περιγραφή τοϋ D r u m m o n d καθώς και άλλες σύγχρονες μαρτυρίες 3 4
προβάλλουν τήν ανεπτυγμένη κοινίονική ζωή της Σμύρνης, χάρη στην
οποία είχε πάρει χαρακτήρα κοσμοπολίτικο.
'Από τήν Σμύρνη ό D r u m m o n d , υστέρα άπο ένα σύντομο πέρασμα
απο τή Ρόδο και τήν Κύπρο, στην οποία θα επιτρέψει αργότερα γιά να
μείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, φθάνει στην Άλεξανδρέττα, το
σημαντικότερο λιμάνι της Μέσης 'Ανατολής, γιά να καταλήξει στο Χα
λέπι, σπουδαίο επίσης κέντρο του εσωτερικού γιά το εμπόριο με τήν
35

Ά π ω Ανατολή. Στην περιοχή αυτή έ'μεινε γιά χρόνια , καί υπηρέτησε
πρόξενος της Α γ γ λ ί α ς στο Χαλέπι. Οί

μαρτυρίες γιά τήν δράση του

32. Σβορώνος, Le commerce, ΪΛ.
33. Βλ. τήν εργασία του Π. Κοντογιάννη, «Οί προστατευόμενοι», π. 'Αθηνά,
29 (1917) σ. 99, δπου καί τα σχετικά για τους προξένους στην Σμύρνη.
34. αντ., σ. 152.
35. Ή τελευταία επιστολή του στα Travels 'έχει ημερομηνία 13 Νοεμβρίου
1750 καί είναι γραμμένη στην Άλεξανδρέττα, δπου, άλλωστε, είναι γραμμένες καί
δλες οί τελευταίες του επιστολές άπο το 1747 κ.έ.
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καί στις δύο αυτές πόλεις τον παρουσιάζουν στο Χαλέπι να ιδρύει μια
36

στοά και στην περιοχή της Άλεξανδρέττας αρκετές άλλες .
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες του "Αγγλου περιγητή, ή
ίδρυση της στοάς στην Σμύρνη πρέπει να πραγματοποιήθηκε προς το
τέλος του 1744 μέ αρχές του 1745. *Αν και μας λείπουν λεπτομέρειες
και ώς προς τήν έκταση πού έ'λαβε ή κίνηση και ώς προς τήν εθνολογική
σύνθεση των μελών της, ωστόσο πρέπει να δεχθούμε δτι μέ αρκετή ευ
κολία και σχετικά γρήγορα βρήκε απήχηση ένα κίνημα τέτοιο, πού απαι
τούσε μια κάποιαν ωριμότητα, άπο μια κοινοονία πού και ώριμη πνευμα
τικά δέν ήταν ακόμη, και είχε να κατασιγάσει πολλές αναστολές πού
προέρχονταν κυρίους άπο τον κλήρο, ό όποιος σέ δλες σχεδόν τις χώρες
αντιδρούσε ομοιόμορφα και καταδίκαζε το κίνημα. Γι' αυτό θα έπρεπε,
ϊσως, στην εκτίμηση τών προϋποθέσεων, να λάβει κανείς ύπ' Οψη του
και άλλα ενδεχομένως στοιχεία, δπως το γεγονός ότι στις χώρες οι όποιες
είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα εθνικής αποκατάστασης, ό τε
κτονισμός

συνδέθηκε

κατά

κανόνα πολύ στενά μέ τα επαναστατικά

κινήματα πού εκδηλώθηκαν αργότερα σ' αυτές 3 7 .
*Αν όμως μας λείπουν τα στοιχεία πού θα μας επέτρεπαν να διε
ρευνήσουμε τήν ύφή πού παίρνει ή κίνηση αυτή ευθύς άπο τήν γένεση
της, μας διασώθηκαν ωστόσο μερικά άλλα, τά όποια είναι κατά τούτο
σημαντικά: πρώτα, γιατί μας ένημεροίνουν ώς προς τήν εξέλιξη πού έλα
βαν τά πράγματα στην πρωτεύουσα της 'Ιωνίας μετά τήν 'ίδρυση της
στοάς και έ'πειτα, γιατί μας πληροφορούν για τήν ίδρυση στοάς στην
Κωνσταντινούπολη, λίγο καιρό μετά τήν ίδρυση στην Σμύρνη, άπο τέκτονες πού έφυγαν άπο τήν τελευταία αυτή. Διαπιστά>νουμε έτσι, ότι
υπάρχει ενα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, πού αποβλέπει στα μεγάλα
κέντρα και το όποιο, άπο έλλειψη σχετικών πληροφοριών, δέν είμαστε
36. Dudley Wright, «Ό Τεκτονισμός εν Τουρκία», π. Πυθαγόρας Θ' (1931)
σ. 43. Στο ΐδιο αυτό άρθρο δημοσιεύεται καί ή ακόλουθη πληροφορία: « Ό συγγρα
φεύς επιστολής δημοσιευθείσης εις το φύλλον της 28ης Μαΐου 1738 τοϋ "Εσπερινού
Ταχυδρόμου" τοϋ Σαίν Τζαίημς, λέγει τά έξης: "Πληροφορούμεθα εκ Κωνσταντι
νουπόλεως δτι αϊ στοαί της Σμύρνης και τοΰ Χαλεπίου αύξάνουσι πολύ καΐ δτι πολ
λοί διακεκεριμένοι Τούρκοι έγένοντο δεκτοί εις αύτάς"». Νομίζω δτι προκειμένου για
τήν Σμύρνη ή δέν θα αναφέρεται στην στοά πού 'ίδρυσε ό Drummond, ακριβώς γιατί
υπάρχουν Τούρκοι ή, το πολύ πιθανότερο, σύμφωνα καί προς το περιεχόμενο τοΰ
άρθρου καί προς δσα εξέθεσα, θα πρόκειται για λάθος καί το 1748 κάποια στιγμή
θά έγινε 1738.
37. Για τήν ελληνική πλευρά τοϋ θέματος βλ. τήν εργασία τοΰ Στ. Σκοπετέα,
«ΟΊ πρόδρομοι της Φιλικής Εταιρίας», π. 'Ελληνική Δημιουργία Θ' (1952) σ. 372-377.
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ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε αν πραγματοποιήθηκε και ώς προς την
Θεσσαλονίκη.
Πριν δμως μεταφερθούμε στην πρωτεύουσα, οπού, φυσιολογικά,
καθώς διαπιστώνουμε, μας οδηγεί ή φορά των πραγμάτων, για να εξα
κριβώσουμε σε ποιο ποσοστό συγκεκριμενοποιείται το σχέδιο δράσης
πού προαναφέραμε, εϊμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε ενα ερώτημα κρί
σιμο για την συνέχεια του κινήματος. Ποια ήταν ή τύχη του πρώτου
αύτοΰ τεκτονικού προγεφυρώματος, δπως χαρακτηρίσθηκε στον τίτλο
του κεφαλαίου ή Σμύρνη; Ή μόνη πληροφορία πού έ χ ο υ μ ε — τουλάλαχιστον προς το παρόν — και πού βρίσκεται σε άμεση σχέση με την καθί
δρυση του τεκτονισμού στην Σμύρνη, όταν οι πρωτογενείς αντιδράσεις
είναι αναπόφευκτα οξύτερες, μας οδηγεί σε μια γενικότερη διαπίστωση
που άφορα στην ανθεκτικότητα του κινήματος, σαν κίνημα καθ' εαυτό:
είναι πολύ μεγαλύτερη παρά για ένα συνηθισμένο κίνημα. Να αποπειρα
θούμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο, ούτε αρμοδιότητα έχουμε, και το
ξεστράτισμα θα ήταν άσκοπο. "Άς αρκεστούμε, συνεπώς, στις διαπιστώ
σεις και μόνο. Στα 1748, τέσσερα δηλαδή χρόνια περίπου άπο τήν ίδρυ
ση της, ή στοά υπάρχει 3 8 . Λυτό και μας ενδιαφέρει, μια και τώρα, ή
Κωνσταντινούπολη στην οποία μεταφερόμαστε, τον ϊδιο χρόνο αυτόν
γίνεται εστία τοΰ τεκτονικού κινήματος.
ε. Λεύτερος σταθμός: Ή Κωνσταντινούπολη - Ή εγκατάσταση
Ή ίδρυση της τεκτονικής στοάς στην Σμύρνη, δεν υπάρχει αμφι
βολία πώς ήταν, άπο τήν πλευρά τοΰ κινήματος πάντοτε, μιας πρώτης
σειράς επιτυχία για τους λόγους ακριβώς πού προαναφέραμε. Το γεγο
νός όμως αυτό δεν αποτελούσε εγγύηση ασφαλή για τήν εδραίωση του
τεκτονισμού στην 'Ανατολή. Μιας τέτοιας μορφής και ενός τέτοιου πε
ριεχομένου κίνημα, για να βεβαιώσει τήν επιτυχία του σε Ινα πολλαπλώς
αμφιλεγόμενο χώρο — καθώς ήταν ή ασιατική τουρκική επικράτεια τοΰ
ιη' aìcova — έπρεπε να υποστεί τήν δοκιμασία της εγκατάστασης ακρι
βώς στο κέντρο της· στο σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, και συνεπώς
πολιτικοθρησκευτικών αντιθέσεων, πού ήταν ή πρωτεύουσα, ή Κωνσταν
τινούπολη.
Ή πείρα, ασφαλώς, τήν οποία θα είχαν αποκομίσει ο'ι φορείς του,
στην δραστηριότητα τους να εξαπλώσουν το κίνημα στα βασικά εύρω38. 'Αναφέρομαι στο υστερόγραφο της αναφοράς τοΰ Des Alleurs (τεκμή
ριο ύπ' αριθ. 4).
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παϊκά κέντρα, θα τους είχε φρονηματίσει, ώστε να διερευνούν προσε
κτικά τον χώρο στον όποιο αποσκοπούσαν να εγκατασταθούν, πριν απο
κάθε πρακτική ενέργεια. "Ετσι θα έρύθμιζαν ανάλογα καί την συμπερι
φορά τους. Μέ δση, δηλαδή, προφύλαξη κιάν περιέβαλλαν, στην αρχή
κυρίως, τις δραστηριότητες τους — ιδίως σε δ,τι άφορα στον προση
λυτισμό — ήταν άπο τήν φύση της αναπόφευκτο να μή αποτραπεί η
γνωστοποίηση μιας τέτοιας λογής δραστηριότητας. Ό πρώτος λόγος:
αν το κίνημα απέβλεπε να εδραιωθεί μέ σιγουριά στον χώρο της τουρκι
κής επικράτειας, έπρεπε αναγκαστικά να αποβλέψει στον προσηλυτισμό
μιας ορισμένης, βέβαια, κοινωνικής ομάδας, άλλα μέ εθνική αναπόφευκτα
ανομοιογένεια. Ή κάθε δμο^ς μια εθνότητα άπο τήν οποίαν απαρτιζόταν
στο σύνολο της ή κοινωνία της Πόλης, ήταν φυσικό να είχε καί τήν ιδιαί
τερη πολιτικοθρησκευτική δομή της.
Αυτή ήταν ή πρώτη τρωτή πλευρά. *Ας σταθούμε για λίγο. Στην
εθνολογική διαστρωμάτωση της Πόλης, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε
τήν εποχή στην οποία αναφερόμαστε, τέσσερις βασικές μονάδες — αρ
κετά συμπαγείς — άπο τον διεθνή κόσμο του εμπορίου και της πολιτι
κής, στον όποιον καί θα απέβλεπε κυρίους το κίνημα: Γάλλοι, Άγγλοι,
'Ολλανδοί καί 'Ιταλοί. Ά ν αναπολήσει κανείς, προς στιγμή, τις πολιτικοθρησκευτικές διαβαθμίσεις τις όποιες πρέπει να παρουσιάσει κάθε μια
άπο τις εθνότητες αυτές, στην συγκεκριμένη κοινωνική τάξη στην οποία
αναφερόμαστε, οδηγείται εύκολα στο συμπέρασμα δτι, οπωσδήποτε
θα έχουμε στους κόλπους τών κοινωνιών αυτών μια σειρά άπο πρωτο
βάθμιες αντιδράσεις. Μια δεύτερη ομάδα είναι, φυσικά, ό υπόδουλος πλη
θυσμός, πού αποτελεί, στην ίδια αυτή τάξη πού αποβλέπουμε, το πιο
δραστήριο καί ενεργητικό στοιχείο. Τρεις είναι εδώ οι βασικές μονά
δες: Έλληνες, Έβραϊοι, 'Αρμένιοι. "Αν παραμερίσουμε τις δύο τελευταί
ες καί σταθούμε κυρίως στο ελληνικό στοιχείο, πού καί πρώτιστα μας
ενδιαφέρει, οι άλληλοεξαρτήσεις τις όποιες παρουσιάζει το εμπορικό
στοιχείο της Πόλης'άπο τους άλλους δύο ισχυρούς πόλους της κοινωνίας
της, Φαναριώτες καί το ιερατείο του Πατριαρχείου — στην ανταγωνι
στική μάλιστα φάση τήν όποια έχουν αρχίσει να διανύουν — είναι ανα
μενόμενο να προκληθεί καί έδώ μιας άλλης υφής προοτοβάθμια αναταρα
χή κατά τήν προβολή του τεκτονικού κινήματος.
'Ονομάτισα πρωτοβάθμια τήν αναταραχή καί για τις δύο όμαδες
εθνοτήτων. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, σημαίνει δτι έχω να επισημάνω
καί μια δευτεροβάθμια, ή όποια να μας οδηγεί σε ένα υψηλότερο, άρα
καί έπικινδυνωδέστερο βαθμό αντιδράσεων. Ή αντίδραση καί συνακό-
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λουθα καί ή αναταραχή προέρχεται και για τίς δύο περιπτώσεις άπο τα
κατώτερα κοινωνικά στροψατα. 'Ενώ, δηλαδή, στην πρωτοβάθμιο αντί
δραση οι αντιθέσεις σταματούν κυρίως στο θεωρητικό επίπεδο, και είναι
κατά κανόνα δογματικές, στην δευτεροβάθμια αντίδραση υπεισέρχεται
το στοιχείο της παρεξήγησης — άπο άγνοια, βασικά, τών κυρίων προϋ
ποθέσεων — πού οδηγεί στην

παρερμηνεία, στο εξωλογικό

στοιχείο,

πού λειτουργεί αυτόματα, και κατ' ακολουθία στον φανατισμό. Αυτο
νόητη είναι ή διαπλοκή πού είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ανάμεσα
στις δύο αυτές αντιδράσεις, όταν ή πρώτη εκμεταλλευθεί

για

λόγους

καθαρά ωφελιμιστικούς τήν δεύτερη.
Ή άλλη τρωτή πλευρά είναι, δτι βρισκόμαστε εξω άπο τον ευρω
παϊκό χώρο, και οχι απλώς εξω, άλλα σε μια επικράτεια, όπου κάθε
παρόμοια κίνηση, όποθενδήποτε κιάν προέρχεται, προκαλεί αυτόματα
τήν υποψία, δταν μάλιστα, με τήν φυσική καχυποψία πού διακρίνει τον
δυνάστη, ανησυχήσει για ενδεχόμενη εμπλοκή υπηκόων του σε κινήματα,
τών οποίων, επειδή βρίσκεται και σε φυσική αδυναμία να αντιληφθεί με
ακρίβεια το
προς τήν

περιεχόμενο, οδηγείται

να διογκο')νει

βαρύτητα πού ενδεχομένως

τήν σημασία ώς

μπορούν να έχουν,

ώστε να

προκαλέσουν αναταραχή ανάμεσα στους υπηκόους του. Ά π ο τήν άλλη
μεριά, δμως, υπάρχει καί μια πραγματικότητα πού δεν πρέπει να τήν
παραγνωρίζουμε, επειδή συντελεί αποτελεσματικά ώστε να

μειωθεί

ή ευπάθεια της πλευράς πού αναφέραμε. Ό Τούρκος, οσο είναι ό ϊδιος
καχύποπτος προκειμένου για τους υπηκόους του, αισθάνεται κατά κα
νόνα συμπλεγματικός απέναντι στον Ευρωπαίο, όταν ιδίως ό Ευρωπαίος
αυτός διαθέτει ένα όπλο στα χέρια του, το όποιο είναι ακόμη παιδικό
άθυρμα για τα χέρια τοΰ πρώτου. 'Αναφέρομαι, φυσικά, στην διπλω
ματία.
Ή συνοπτική αυτή θεώρηση τών προϋποθέσεων κάτω άπο τίς όποι
ες θα βρεθεί το κίνημα τοΰ τεκτονισμού, όταν πρόκειται να μεταφερθεί
στην πρωτεύουσα της τουρκικής αυτοκρατορίας, θεωρώ Οτι ήταν απα
ραίτητη. Προχωρώ ακόμη πιο πέρα ώστε να διατυπώσω τή γνώμη,
πώς το σχήμα αυτό θα πρέπει να το προϋποθέσει κανείς σε κάθε ανά
λογη περίπτωση, με τίς σχετικές επιβαλλόμενες άπο τα πράγματα τρο
ποποιήσεις. Ε κ ε ί ν ο πού συνεπώς έπεται είναι, μέσα άπο τα τεκμήρια
πού έχουν το προβάδισμα, να επιδιώξουμε δύο συγκεκρινένους στόχους:
να απαριθμήσουμε κατ' αρχήν «τα τοΰ δράματος πρόσωπα»· κατά δεύ
τερο λόγο, να εκθέσουμε τα γεγονότα καί να ελέγξουμε τήν αληθοφά
νεια τους, καί τέλος να προσπαθήσουμε να μορφοποιήσουμε το σχήμα
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πού παίρνει, το κίνημα μέσα στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής.
Ή τελευταία αυτή προσπάθεια, πού είναι και ό τελικός σκοπός της εργα
σίας, θα μας επιτρέψει να βαθμολογήσουμε σε ποιο ποσοστό το τεκτο
νικό κίνημα πέτυχε να αφομοιωθεί με τήν ελληνική ζωή.
α.7α τον οράματος πρόσωπα
"Ας αρχίσουμε άπο τους φορείς: Οι εθνότητες πού συνθέτουν τήν
τεκτονική κοινότητα είναι τουλάχιστον τρεις: "Αγγλοι, Γάλλοι, 'Ολλαν
δοί. Δεν αποκλείεται να μετέχουν και άλλες, όπως οι 'Ιταλοί (Γενοβέζοι
κυρίως), πού για συμπτωματικούς λόγους να μη μνημονεύονται. "Οτι
πρόκειται για εμπόρους είναι και αύτο σαφές, χωρίς να αποκλείονται και
άλλες ενδεχομένως ιδιότητες: ό Γάλλος πρέσβυς είναι τέκτονας, καθώς
είναι και ο "Αγγλος συνάδελφος του. "Εχουμε άρα και μέλη του διπλω
ματικού σώματος. Δεν γνωρίζουμε όμως με ασφάλεια τις αριθμητικές
σχέσεις των μελών της κοινότητας, άλλα το θέμα δεν ενδιαφέρει ιδιαί
τερα. "Οτι θα υπάρχει υπεροχή του αγγλικού στοιχείου είναι ενδεχό
μενο, μια και ή στοά της Πόλης παρουσιάζει όλες τις ενδείξεις να απο
τελεί συνέχεια στην δημιουργία της στοάς στην Σμύρνη, οπο^ς θα έ'χουμε τήν ευκαιρία να διαπιστώσουμε αμέσως πιο κάτω. Τέλος, πρέπει
να επισημανθεί, οτι δεν μαρτυρεΐται ρητά ή παρουσία του ελληνικού
στοιχείου. Αύτο δεν σημαίνει οτι πρέπει και να το αποκλείσουμε, παρά
μόνο αν υπάρχει κατηγορηματική μαρτυρία για το αντίθετο, δπως και
εκπροσώπων άλλ(ον εθνοτήτων άπο τήν τουρκική επικράτεια, καθώς
οι Εβραίοι.
"Ας περάσουμε τώρα στις δυνάμεις της αντίδρασης: Τον πρώτο
λόγο έχει ό κλήρος, με προεξάρχοντα τον καθολικό, πού έχει ιδιαίτερο
λόγο να βρίσκεται στο προβάδισμα με ένεργέστερη αντίδραση: σχετικά
πρόσφατα προς τα γεγονότα πού μας αφορούν, και συγκεκριμένα στις 4
Μαΐου 1738 ό πάπας Κλήμης ό XII είχε προβεί σε επίσημη καταγγελία
και αφορισμό του τεκτονικού κινήματος, δπως είδαμε. "Ωστε εδώ οι
κάθε λογής ενέργειες έχουν χαρακτήρα δογματικό, και αποτελούν οχι
πρωτοβουλία, άλλα υποχρέωση αμυντική των μελών του. Αύτο δεν
συμβαίνει όμως με τον υπόλοιπο δυτικό κλήρο, τον «σχισματικό».
"Αν αυτοί ξεσηκώνονται, χωρίς κίνητρα δογματικά, ό Γάλλος πρέσβης
θα τους αποδώσει άλλα, ίδιοτελέστερα: ή αναταραχή πού θα προκληθεί
θα ωφελήσει τους προσηλυτιστικούς τους σκοπούς, με ενα τρόπο ομο^ς
πού δεν δηλώνεται με σαφήνεια οτι μπορεί να συντελεσθεί. Τρίτη περί-
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πτώση αποτελεί ή αντίδραση του ελληνικού και αρμένικου κλήρου. Ί Ι
αντίδραση στην περίπτωση αύτη θα μπορούσε να ονομαστισθεΐ αντα
νακλαστική. Δεν υπάρχει επίσημη απαγόρευση, άλλα εξυπακούεται οτι
οποιαδήποτε παρέκκλιση άπο μιαν αυστηρή ορθοδοξία είναι έτεροδοξία,
καί συνεπώς καταδικάσιμη.
Τον Τούρκο δυνάστη θα μπορούσε κανείς να τον τοποθετήσει σχε
τικώς άνετα, ανάμεσα στους δύο αυτούς αντιθετικούς πόλους. Το ζήτημα
της τεκτονικής στοάς αυτό καθ' εαυτό δεν έχει λόγους οΰτε να τον εν
διαφέρει οΰτε καί να τον ανησυχεί. Μπορούσε καν και να μην το είχε
αντιληφθεί. "Ισας ακόμη, ό πονηρός 'Ασιάτης, πού γνωρίζει καλά άπο
μακρά πείρα πώς σκέπτονται καί πώς ενεργούν, τόσο οι υπήκοοι του
οσο καί οί υπήκοοι τών ξένων εθνοτήτων, να αντιδρούσε καί εδώ με
την δική του ανατολίτικη θυμόσοφη νοοτροπία. Έγνώριζε, δηλαδή,
πώς αν γεννιόταν ένα ζήτημα με κάποια σοβαρότητα καί με ενδεχόμενες
άνησυχαστικές συνέπειες, θα έφθανε οπωσδήποτε στην αντίληψη του,
άπο μια πάγια αρχή, να εκμεταλλεύονται οί αντιμαχόμενες δυνάμεις
ασύστολα την τουρκική εξουσία με ανυπόστατες ή μη προς αυτήν κα
ταγγελίες τών αντιπάλων τους. Με μια τέτοια διαμορφωμένη νοοτρο
πία, έχει δημιουργήσει μια νόρμα πού τού επιτρέπει να δέχεται ή να
απορρίπτει καταγγελίες, δικαιολογίες, απολογίες καί ολο τον άμητο της
δυτικής εφευρετικότητας με ενα μόνο γνώμονα: «ό όχλος είναι πάντοτε
σεβαστός». Στο ποσοστό λοιπόν πού αυτός δεν θίγεται, ώστε να προκα
λέσει ζητήματα, ή ασιατική απάθεια δεν έχει κανένα λόγο να βγει άπο
την νάρκη.

β. Τα γεγονότα

καθ'

έαντά

Ή χρονική αφετηρία για την απαρχή της τεκτονικής δραστηριό
τητας στην Κωνσταντινούπολη, έτσι καθώς διατυπώνεται στην αναφορά
τού Porter, μοιάζει να μην είναι σαφής. Γράφει: μετά την σύναψη της
ειρήνης. Ποιας όμως ειρήνης; Στα χρόνια 1746 καί 1747 ή Τουρκία
έ'χει συνάψει τρεις φορές ειρήνη: μία με την Περσία, στις 4 Σεπτεμβρίου
1746, μια δεύτερη μέ την Ρωσία, στις 10 'Απριλίου 1747 καί μια τε
λευταία με την Αυστρία, στις 25 Μαΐου 1747. "Αν συνδέσουμε την φράση
μέ την προηγούμενη παράγραφο, τότε θα πρέπει νά υπονοεί την ειρήνη
μέ την Περσία* διαφορετικά θα πρέπει νά αναφέρεται στην πιο πρόσ
φατη, ή οποία, άπο τήν άποψη πού μας ενδιαφέρει επικαλύπτει τήν δεύ
τερη, γιατί ή απόσταση πού τις χωρίζει είναι πολύ μικρή. Ή δεύτερη
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αύτη εκδοχή φαίνεται, επικρατέστερη, για τους ακόλουθους δύο λόγους:
Ό πρώτος είναι ή σαφής μαρτυρία του Δαπόντε: «Τω αύτω ετει αψμζ'
ήλθαν και εις τήν Πόλιν, εις τον Γαλατάν». Ό Καισάριος είναι ακριβής
χρονογράφος και δεν μας έχει δώσει αντίθετα δείγματα. Ή προέλευση,
άλλωστε, τών τεκμηρίων άπό το προσωπικό του αρχείο, καί το γεγονός
δτι τήν εποχή αυτή βρίσκεται μέσα ή πολύ κοντά στα γεγονότα, ενι
σχύουν τήν μαρτυρία του.
Ό δεύτερος λόγος είναι εμπράγματος: στις 5 Σεπτεμβρίου 1747
φθάνει στην Κωνστανούπολη δ αντικαταστάτης του πρέσβη της Γαλ
λίας Castellan, δ κόμης Roland P u c h o t Des Alleurs, άνηψιός του
Pierre P u c h o t

Des Alleurs, πού εϊχε χρηματίσει στο 'ίδιο αξίωμα

παλιότερα (1711-1716). Ό P o r t e r μαρτυρεί πώς δ κόμης είναι τέκτονας. "Οχι μόνο αυτό' δ ερχομός του νέου πρέσβη πραγματοποιείται με
τρόπον εντυπωσιακό: συνοδεύεται άπδ έναν όμιλο εξήντα έμπορων Γάλ
λων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται καί δ Baron de T o t t , Ούγγρος
τήν καταγωγή, πατέρας του γνωστού συγγραφέα τών Mémoires.

Ή

επίσημη παρουσίαση του νέου πρέσβη στον Σουλτάνο γίνεται στις 21
Νοεμβρίου τοΰ 'ίδιου χρόνου.
Ό δεύτερος αύτδς λόγος είναι διττά διαφωτιστικός: εξηγεί άπο τήν
μια μεριά, σχετικά πάντοτε, για ποιο λόγο άργησε το κίνημα να μετα
φερθεί στην Κωνσταντινούπολη, δταν έχει δυο χρόνια πριν καί περισσό
τερο Ιδρυθεί στοά στην Σμύρνη, ή δποία μάλλον ως προγεφύρωμα του
τεκτονικού κινήματος στην Ε γ γ ύ ς 'Ανατολή θα πρέπει να θεωρείται, άφου ξέρουμε πώς ή Κωνσταντινούπολη εκείνη τήν εποχή είναι ή πολυανθρωπότερη πολιτεία της Ευρώπης. Δεν αποκλείεται, άλλωστε, ή παρέμ
βαση τοΰ Νεόφυτου Σμύρνης να έ'παιξε κάποιον ανασταλτικό ρόλο, ασφα
λώς ως προς το ορθόδοξο ποίμνιο, καί κατά πάσα πιθανότητα ως προς
τήν εξάπλωση τοΰ τεκτονικού κινήματος γενικότερα. 'Από τήν άλλη
μεριά ερμηνεύεται, γιατί τώρα ακριβώς μπορεί καί συγκεκριμενοποιείται
ε'ίτε μια ένδιάθετη κατάσταση ε'ίτε μια μονωμένη κίνηση ανάμεσα στους
Ά γ γ λ ο υ ς . Με τον τρόπον αυτόν αίρεται καί ή φαινομενική αντίθεση πού
εκδηλώνεται ώς προς τδ σημείο αύτδ ανάμεσα στις δύο πρεσβευτικές
αναφορές. Οι δύο πρεσβευτές έπιθυμοΰν, για λόγους καθαρά πολιτικής
σκοπιμότητας, να αντιμεταθέσουν αμοιβαία τδ βάρος της ευθύνης δ
καθένας στην εθνότητα τοΰ άλλου.
"Ετσι, αν θέλουμε να περιορισθούμε σε μια πιθανολογία — ή δποία,
οφείλω να ομολογήσω, ικανοποιεί απόλυτα τις φιλοδοξίες της εργασίας
αυτής ώς προς αύτδ τδ σημείο — ή ίδρυση τεκτονικής στοάς στην Κων-
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σταντινούπολη, θα πρέπει να ήταν αποτέλεσμα αμοιβαίας επιθυμίας
του εμπορικού στοιχείου των δύο εθνοτήτων πού προαναφέραμε. "Οτι
πραγματικά αυτόν τον περιορισμένο χαρακτήρα πρέπει να έ'λαβε εξ αρχής
το κίνημα προσμαρτυρεΐται από το γεγονός, ότι το σπίτι δπου πρωτο5
εγκαταστάθηκε ή στοά άνηκε και αυτό σε αλλοδαπό. Η πληροφορία δη
λαδή του Porter, πώς το σπίτι αύτο άνηκε σε κάποιον άπό τους δραγουμάνους του, μας οδηγεί άσφαλτα στο συμπέρασμα πώς πρόκειται για
σπίτι κάποιου "Αγγλου εγκαταστημένου στην Πόλη εκείνη τήν εποχή,
άφου είναι γνωστό, πώς στην περίοδο δπου ασκεί τα καθήκοντα του
στην Πόλη, οι διερμηνείς της αγγλικής πρεσβείας είναι αποκλειστικά
ομοεθνείς του 3 9 .
Φυσικά δεν συνέτρεχε κανείς ιδιαίτερος λόγος ή κίνηση να περιορι
σθεί, στην αρχή τουλάχιστον, μόνον ανάμεσα στους Γάλλους καί στους
"Αγγλους. 'Ακριβώς ή συνύπαρξη τών δύο πρεσβευτικών αναφορών
μας επιτρέπει οχι μόνο να διασταυρώσουμε τις πληροφορίες, άλλα καί
να τίς αξιοποιήσουμε. "Ετσι ό Des Alleurs μας δίνει τήν πληροφορία,
πώς πολύ κοντά στον αρχικό αύτο πυρήνα πρέπει να βρέθηκε καί το
ολλανδικό στοιχείο, χωρίς δμως να αποκλείονται καί άλλες ενδεχόμενες
συμμετοχές. Αυτή ακριβώς ή ευρεία βάση, πού είναι ενδεχόμενο να από
κτησε ευθύς εξ αρχής το κίνημα, δηλώνεται καί άπό το γεγονός δτι εμ
φανίζονται πολύ ενωρίς καί οι σχετικές αναμενόμενες αντιδράσεις, ονο
μαστικά άπό τον Γάλλο πρέσβη, καί ουδέτερα άπό τον "Αγγλο συνάδελ
φο του.
Ή συνέχεια, καθώς τήν περιγράφει ό Porter, ήταν αναπόφευκτη:
το πλήθος τών άμόρφίοτων χριστιανών πού ρέπει πάντοτε προς τήν δει
σιδαιμονία, ιδιαίτερα μάλιστα για μια κίνηση πού οχι μόνο προερχόταν
άπό αλλοδαπούς άλλα καί περιβαλλόταν άπό τόσο έντονη μυστικότητα,
δικαιολογημένα έ'πλαθε λογιών φαντασιώσεις, προκειμένου για ενα ζή
τημα στο όποιο άπό τα πράγματα ήταν ανέφικτο να είναι πληροφορη
μένο. Με τίς προϋποθέσεις αυτές ήταν αδύνατο να λείψει ό καλοθελητής
πού θα ενημέρωνε σχετικά τους Τούρκους. Ή άφιξη ενός Γάλλου άπό
39. «It was a com mon saying with an Ambassador at the Porte, that
three great evils were incessantly complained of at Constantinople: plague, fire,
and rebellion; but for his part he had experienced a fourth, wich was worse
than any of them, and that was Drogmans or interpreters. He had, however,
less reason to complain, because those he employed were his own countrymen».
G. Larpent, Turkey, its history and progress from the journals and corresponden
ce of Sir James Porter, Λονδίνο 1854, σ. 297.
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τη Βενετία, μέλους της αδελφότητας, δ όποιος επειδή βρίσκεται χωρίς πό
ρους εγκαθίσταται στο οίκημα της στοάς, πού έως τότε θά πρέπει να
παρουσιαζόταν σαν ένα είδος λέσχης, αυξάνει ακόμη περισσότερο τις
υποψίες για κάποια παράνομη κίνηση.
Ή μεγαλύτερη όμως αντίδραση ήταν φυσικό να προέλθει άπα τήν
πλευρά του καθολικού στοιχείου. Ή σαφής εχθρική στάση της καθολι
κής εκκλησίας απέναντι στον τεκτονισμό, ήταν αυτονόητο να εξεγείρει τον
καθολικό κλήρο τής πρωτεύουσας εναντίον των τεκτόνων, άφοΰ στο
πρόσωπο τους ήταν επόμενο να βλέπουν ενδεχομένους αντιπάλους στο
προσηλυτιστικό τους έργο ανάμεσα στον χριστιανικό στοιχείο τής Κων
σταντινούπολης· άπο το στοιχείο αυτό, εκείνοι στους οποίους έβασίζονταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ήταν οί "Ελληνες, άλλα κυρίως
οι 'Αρμένιοι, πολλούς από τους οποίους είχαν ήδη προσηλυτίσει. "Ετσι και
ή παρατήρηση αυτή του Porter, πώς εκείνοι πού παρουσίασαν τον τεκτο
νισμό στους Τούρκους σαν ένα είδος μαγείας, πρέπει να είναι οί πράκτο
ρες τών καθολικών ανάμεσα στους 'Αρμενίους είναι απόλυτα αληθοφανής.
Τα δσα, εξ άλλου, εκθέτει στή συνέχεια ό Porter, οτι δηλαδή οί κα
θολικοί άπο αδυναμία να προσβάλουν τον 'ίδιο τον πρέσβη τής Γαλλίας,
πού ήταν ό φυσικός προστάτης τους και τέκτονας συγχρόνως, μετάθεσαν
το βάρος τής κατηγορίας στο πρόσωπο ενός "Αγγλου, πού είχε φθάσει
πρόσφατα τάχα άπο τήν 'Αγγλία, διωγμένος άπο τήν πατρίδα του για
μαγεία, δεν μας ενδιαφέρουν άμεσα, παρά μόνο ως προς τήν τύχη πού
είχε ή καταγγελία δταν έφτασε στους Τούρκους.
Οί Τούρκοι, φυσικά, θορυβημένοι δικαιολογημένα άπο τις σπερμολογίες αυτές έκαναν εκείνο πού ήταν επόμενο να κάνουν εκείνη τήν
στιγμή, έζήτησαν δηλαδή άπο τους διπλωματικούς εκπροσώπους τών
διαφόρων χωρών να αποπέμψουν το ύποπτο πρόσωπο. Στην συνέχεια
δμως, και αν δεχθούμε τήν άποψη του Porter, δεν φαίνονται να ανησυ
χούν για το θέμα, γιατί εκείνο πού επιθυμούν είναι να υπάρξει μια τυ
πική τακτοποίηση.
Ή στάση, άλλωστε, με τήν οποίαν αντιμετώπισε ό Porter το
θέμα, να παραστήσει δηλαδή τον παραπονούμενο και τον κατάπληκτο,
μαρτυρεί και για τήν δική του ικανότητα, άλλα και για τήν δύσκολη θέση
στην οποία θα ευρέθηκαν οί Τούρκοι: έπρεπε να χειρισθούν, δηλαδή,
το ζήτημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μή προκαλέσουν δυσαρέσκειες μέ
τον εκπρόσωπο τής 'Αγγλίας. Ό Γάλλος πρέσβης, άπο τήν άλλη με
ριά, πιάνεται άπο τήν ευκαιρία πού τοϋ δίνεται, δταν εμφανίζεται το
ζήτημα ως υπόθεση μαγείας, επιμένει στην βάση αυτή και μεταφέρει
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το θέμα στον χώρο αυτόν, δπου είναι πολύ ευκολότερο να το αντικρούσει.
Έ ξ άλλου, επειδή είναι βέβαιος δτι άπα την τεκτονική κατεύθυνση δεν
μπορεί τίποτε να αποκαλυφθεί, και για να τρομοκρατήσει τους αντι
πάλους του, επιμένει να κατονομασθούν οι καταδότες. Ή καλυμμένη, τέ
λος, επιθετικότητα πού χαρακτηρίζει τήν απάντηση του, κορυφώνεται με
τήν τελευταία απαίτηση του, να έχει, δηλαδή, οπωσδήποτε μιαν απάντη
ση. Ξέρει πώς αν του δηλωθεί δτι το ζήτημα το έπροκάλεσαν ο'ι καθο
λικοί, θα θριαμβεύσει εύκολα.
'Από τήν άλλη πλευρά, άλλωστε, δεν φαίνεται να τον ανησυχεί ή
αντίδραση της καθολικής εκκλησίας, γιατί δπως δηλώνει και ό 'ίδιος,
έχει έ'να αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους
του: να καταγγείλει δηλαδή στην τουρκική εξουσία τις προσηλυτιστικές
προσπάθειες των Ίησουϊτών ανάμεσα στους "Ελληνες και 'Αρμένιους
υπηκόους της Τουρκικής Αυτοκρατορίας. Πόσο αποτελεσματικό είναι
το μέσο αυτό της διαβολής, το ξέρει ό ϊδιος και το θυμίζει δταν αναφέρε
ται στον διωγμό πού είχαν υποστεί οι 'Ιησουίτες τήν εποχή του Κύ
ριλλου Λούκαρη.
Οι ενέργειες αυτές του Porter, θα ολοκληρωθούν με μια τελευταία
ακόμη, πού θα κλείσει οριστικά το θέμα, άπο τήν άποψη των αντιδρά
σεων δηλαδή, είτε τών καθολικών είτε τών Τούρκων, και θα επιτρέψει
να αναπτυχθεί ανεμπόδιστα ή τεκτονική στοά στην Κωνσταντινούπολη.
Ό "Αγγλος πρέσβης θα ενημερώσει τήν Τουρκική εξουσία δτι το πρό
σωπο για το όποιο είχε προκληθεί ή αναταραχή ήταν Γάλλος και είχαν
φροντίσει για τήν απομάκρυνση του άπο τήν χώρα.
Με τήν τελευταία αυτή ενέργεια φαίνεται πώς το θέμα κλείνει ορι
στικά, ως προς τις ενδεχόμενες αντιδράσεις. "Αλλωστε, οί αντιδράσεις
αυτές καθ' εαυτές δεν μας ενδιαφέρουν παρά σε ενα ποσοστό, ή μάλ
λον ακριβέστερα σε δ,τι μας εξυπηρετούν να εκτιμήσουμε τήν έκτα
ση και τήν ακτινοβολία του κινήματος. Συνεπώς, έ'τσι δπως εμφανίζει
τα πράγματα ό Porter στους Τούρκους, δλη αυτή ή υπόθεση είναι μια
αθώα λέσχη, δπου άπο καιρό σε καιρό συγκεντρώνονται με σκοπούς
απόλυτα έντιμους διάφοροι αλλοεθνείς για να περάσουν μερικές ώρες
μαζύ. Έ ξ άλλου, στις διάφορες χριστιανικές χώρες γίνονται παρόμοιες
συγκεντρώσεις άπο εξέχοντα πρόσωπα.
Τώρα, λοιπόν, ύστερα άπο τήν σχηματική αφήγηση τών γεγονό
των, και πριν περάσουμε στο επόμενο καί ουσιαστικότερο κεφάλαιο της
εργασίας αυτής, είναι σκόπιμο να διατυπωθούν μερικές συμπερασματικές
παρατηρήσεις.
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α. 'Από το σύνολο των τεκμηρίων χρησιμοποιήθηκαν στο τμήμα
αυτό της εργασίας τα υπ' άρ. 3, 4 και 5, δηλαδή τα διπλωματικά. Ή
συσχετική εξέταση τών γεγονότων, αν εξαιρεθούν οί σκοπιμότητες του
υπ' άρ. 3 τεκμηρίου, μαρτυρεί οτι mutatis mutandis, τα γεγονότα πρέ
πει να εξελίχθηκαν σε γενικές γραμμές δπως εκτέθηκαν πιο πάνω. Ή
ίδρυση στοάς πρέπει να ήταν γεγονός και οί φορείς να είναι αλλοδαποί.
β. "Αν παρουσιάζονται διαφορές, αναπόφευκτες άλλίοστε — γιατί
πάντοτε λειτουργεί ή εθνική σκοπιμότητα — δεν πρέπει να μας απασχο
λήσουν, δταν δεν θίγουν τήν ουσία του θέματος.
γ. Σε δ,τι άφορα στην αντίδραση του Τούρκου δυνάστη, νομίζω δτι
στην οικεία θέση έδόθηκαν οί απαραίτητες ερμηνείες γενικής φύσης. Έδώ
προσθετικά μπορεί να αναφερθεί καί ένα ακόμη στοιχείο, πού άφορα
σε έναν άπο τους πρωταγωνιστές του κινήματος. Πρόκειται για τον Des
Alleurs: «S'il faut en croire un voyageur, Des Alleurs jouissait quel
que peu de la faveur personelle du Sultan Mahmoud, qui se rendait
quelque fois chez lui icognito pour lui demander des avis. De Ham
mer va même jusqu' à affirmer que l'influence de Des Alleurs sur
la cour ottomane était presque sans rivale, et le négociant lyonnais
Flachat parle complaisement de la bienveillance de Kislar aga, le
grand eunuque noir, favori du vieux sultan».
"Υστερα άπο τον σκόπιμο αυτό διαχωρισμό τών τεκμηρίων, νο
μίζω δτι είναι πια καιρός να επιχειρήσουμε να δώσουμε μιαν απάν
τηση, στο τελικό ερώτημα της εργασίας αυτής:
Τα ελληνικά τεκμήρια, δσα τουλάχιστον έχουμε σήμερα στην διά
θεση μας, μας επιτρέπουν να αναφερθούμε σε μια καθοριστική για τήν
συνέχεια καί τήν διαμόρφωση του τεκτονισμού στον χώρο αυτόν συμμε
τοχή τοΰ ελληνικού στοιχείου ; Σέ ποιο ποσοστό ή κίνηση αυτή μπορού
με να θεωρήσουμε πώς ήταν αυτόνομη, ή θα πρέπει να δεχθούμε ενδε
χομένως συνύπαρξη στοών ελληνικών καί ξένων; Αυτά είναι τα δύο βα
σικά ερωτήματα πού γεννιούνται σ' αυτήν τήν αναζήτηση τοΰ δύσβατου
περάσματος άπο το ξένο στο ελληνικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα καί λε
πτομερειακά εϊναι καί φυσικά επουσιώδη.

γ. Άπο

την ελληνική σκοπιά

Ή απάντηση, νομίζω, θα μπορούσε να ήταν άμεση* τά ξένα τεκ
μήρια παρουσιάζουν με αρκετή πληρότητα τήν ευθύγραμμη κίνηση πού
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τουρκική επικράτεια, στην προσπάθεια του να αποκτήσει βάσεις σε μία
νέα και ανεκμετάλλευτη εως τότε περιοχή' τα ελληνικά τεκμήρια, με
τον μικτό χαρακτήρα τους — θετικό και αντιθετικό — καταφάσκουν, χ ω 
ρίς αμφισβήτηση πιστεύω, γιά μιαν αυτονόμηση ένας ελληνικού τεκτο
νικού κινήματος. Πότε και πώς ακριβώς συντελείται αυτή ή μεταπολίτευ
ση, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με τα σημερινά μόνο δεδομένα. Τα
δεδομένα δμως πού συνθέτουν αυτήν τήν κατάφαση είναι τα ακόλουθα:
α) Ή διατύπωση ελληνικού τυπικού, δχι απλώς σε μια μορφή,
άλλα σε δύο, δεν μπορεί να ερμηνευθεί, για τήν εποχή εκείνη τουλάχι
στον, παρά ως χρηστική ανάγκη. Δεν νοείται, επαναλαμβάνω, για τήν
ιστορική συνείδηση της εποχής, ή διατήρηση ενός τεκμηρίου αυτής της
μορφής, παρά μόνο εάν κάποια συγκεκριμένη στιγμή εξυπηρέτησε συγ
κεκριμένους πραγματικούς σκοπούς.
β) Γράφηκε, πολύ σωστά, πώς «μια από τις πιο ωραίες στιγμές
της παιδείας μας είναι δταν δ ελληνισμός, τον ιη' αιώνα, στή θέληση
του να ευθυγραμμισθεί με τίς εξελίξεις του δυτικού κόσμου, προσπαθεί
ψηλαφητά να αποκτήσει το αντίστοιχο λεξιλόγιο του: εϊτε πλάθοντας
δρους, είτε εφαρμόζοντας τον νεολογισμό στις έννοιες δρων πού προ
ϋπήρχαν» 4 0 . 'Εφάρμοσα, με επιτυχία, πιστεύω, τήν διαπίστωση αυτή σε
μια κατ' εξοχήν 'ιδιώνυμη περίπτωση, τον Ίώσηπο Μοισιόδακα 4 1 . Χαίρο
μαι πού μου δίνεται τώρα ή ευκαιρία, να κάνω, αναλογικά, μιαν άντίστοιχην εφαρμογή στην τεκτονική ορολογία. Μέσα στα χρόνια αυτά
πού γεννιέται καί πάει να διαμορφωθεί το τεκτονικό κίνημα στον νεο
ελληνικό πνευματικό χώρο δημιουργείται ένας μικρός συνωστισμός ορο
λογίας: Μονρατόροι, ελεύθεροι κονισ.ται, φραγμασόνοι. Τί σημαίνει; Ό ξέ
νος δρος καθώς εισβάλλει στο ελληνικό λεξιλόγιο, ξεπηδάει πιθανόν καί
από διαφορετικές γλώσσες καί άπο διαφορετικές κατευθύνσεις. "Ασχετοι
ενδεχομένως οι ε'ισαγο^γεΐς καί μεταπράτες του δρου στον ελληνικό χ ώ 
ρο μεταξύ τους, προτείνει ό καθένας τον δικό του μεταγλωττισμό.
Μια στιγμή, σημαντική — μέ τήν καθαρή σημασία του δρου — για τήν
συνειδησιακή καί εμπράγματη καλλιέργεια του κινήματος στην νεο
ελληνική πνευματική επικράτεια.
40. Δ. Καταρτζής, Δοκίμια (έπ. Κ. Θ. Δημαράς) Ν.Ε.Β., 'Αθήνα 1974, σ.
μα'-μβ'.
41. Ίώσηπος Μοισιόδαξ, 'Απολογία (έπ. "Αλκή Αγγέλου), Ν.Ε.Β., Αθήνα
1976, σ. Στην Εισαγωγή πολ. καί ειδικά στις σσ. πα'-πγ'.
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γ) Αυτονόητο είναι δτι μέσα άπα μια τέτοια ιστορική συνείδηση,
δεν μπορεί να γεννηθεί ένα θεωρητικό κείμενο της κατηγορίας του
Διαλόγου, παρά μόνο ώς απόρροια εμπραγμάτων επιτεύξεων και οχι
μόνο θεωρητικών προβληματισμών και αναζητήσεων δπως, άλλωστε,
έτονίσθηκε ήδη, ή νηφαλιότητα και οχι ή έριστικότητα του λόγου, μας
επιβάλλει να το τοποθετήσουμε χρονολογικά μεν μεταγενέστερα άπο τα
μέσα του αιώνα, άλλα οπωσδήποτε μεθύστερα, οχι απλώς άπο μια
πραγματικότητα, άλλα άπο μια πραγματικότητα πού πρέπει να έχει
γίνει αποδεκτή, άπο μια ορισμένη τουλάχιστον κοινωνική τάξη ή άπο
συγκεκριμένους κύκλους, αρκετά άδιασάφητους δμως ακόμη για την
δική μας ιστορική συνείδηση.
δ) Ή

έριδα του άναβαπτισμοΰ και «ό προκληθείς εκ της έριδος

σάλος και διχασμός εις τους κόλπους του έν Κωνσταντινουπόλει ελλη
νισμού, ή έναντι του ζητήματος στάσις τών Φαναριωτών, τών πρου
χόντων, τών αρχηγών τών συντεχνιών και του ανωνύμου πλήθους» 4 2 , και
συνακόλουθα ή εμπλοκή της τεκτονικής δραστηριότητας σε ένα ζήτημα
με τέτοιο εύρος κοινωνικής κάλυψης, αποτελεί ένα πρόσθετο εμπράγματο
τεκμήριο για ένα ιδιώνυμο πλέον ελληνικό θέμα. "Αν καί ή δική μας
ιστορική συνείδηση δέν έχει ακόμη προχωρήσει καί προς αυτήν την
κατεύθυνση για τήν διερεύνηση της νεοελληνικής κοινωνίας, ωστόσο καί
άπο τα πενιχρά αυτά τεκμήρια, μέ τήν αμεσότητα και τήν αύθορμησιά
με τήν οποία περνάει μέσα στο κατηγορητήριο το τεκτονικό κίνημα,
οχι μόνο μας φέρνουν μακριά άπο θεωρητικές αντιδικίες, άλλα Ι'σα-'ίσα
μέσα στην πιο ζεστή πραγματικότητα. "Ενα θέμα ή ένα πρόβλημα δεν
απολήγει διαταξικό, για τήν εποχή αυτή τουλάχιστον, καί ένα όνομα
δέν γίνεται διερεθιστικό σύνθημα, παρά μόνο αν καί τα δύο εδράζονται
σε ρεαλιστικές βάσεις.
ε) "Υστερα άπο τήν συμφόρηση αυτή θετικών διαπιστώσεων, νομίζω
δτι πλέον, μόνο για να κλείσει 6 κύκλος της φυσιολογικής πορείας πού
διανύει ένα παρόμοιο κίνημα τήν εποχή αυτή, μπορούμε να αναφερθούμε
σε μιαν άλλη πραγματικότητα πού είναι οί πατριαρχικές απαγορεύσεις.
Πρέπει, δηλαδή, έδώ να αποδεχθούμε τις πραγματικότητες δσες επι
βάλλει ή εμπλοκή του τεκτονικού ονόματος στην έριδα του 'Αναβα
πτισμοΰ, ώστε να θεωρήσουμε δικαιολογημένη συνέπεια τήν παρέμβαση
του Πατριαρχείου. Ή

ανάμειξη, δηλαδή, μονωμένων ατόμων σε ένα

απλώς ξενόφερτο κίνημα, για το όποιο τον λόγο είχε κατά πρώτο ή
42. Σκουβαρας, Στηλιτεντικά Κείμενα, £.&., σ. 50.
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τουρκική εξουσία και ή δυτική εκκλησία, δεν δικαιολογεί τήν έμφαση
με τήν οποία δείχνει νά παρεμβαίνει ή ελληνική

εκκλησία. Πρέπει,

τονίζω και πάλι, δ κίνδυνος να είναι καί εμπράγματος άλλα και με εμ
φανή σε έκταση ακτινοβολία. Τέτοιος όμως κίνδυνος διαγράφεται μόνο
άπο τήν στιγμή οπού το κίνημα ριζώνει μέ συγκεκριμένη καί ευρύτερη
ιθαγενή οργάνωση.
Μέσα όμως άπο μια τέτοια διερεύνηση, καί μέ πρωτοβάθμια έστω
γνώση των πράγματος, έχουμε τήν ύποχρέο^ση, άλλα καί τήν δυνατότητα
να θέσουμε μερικά άλλα ερωτήματα, τα όποια άπο τίς απαντήσεις πού
θα μας προσφέρουν, θα μας επιτρέψουν να διαπιστώσουμε τον βαθμό
ετοιμότητας μιας κοινωνίας στην εισδοχή καί αφομοίωση στοιχείων πού
μετατοπίζουν το κέντρο του βάρους άπο τον χώρο της παιδείας καί της
θρησκείας, στον όποιο είχε έως τότε περιχαρακώσει τίς καινοτόμες
διαθέσεις της, προς χώρους τώρα κοινωνικότερους, προς εξαρτήσεις
πολυπλοκότερες, προς αμφισβητήσεις κινδυνωδέστερες. Γιατί δεν πρέπει
ποτέ να λησμονούμε, πώς για κάθε κίνημα πού προέρχεται άπο τήν Δύση,
ή ένοφθάλμισή του στην ορθόδοξη ελληνική ανατολή θέτει δυο ερωτη
ματικά: το πρώτο αναφέρεται στην έκταση πού παίρνει το κίνημα δταν
μεταμφυτεύεται σ' ένα καινούριο κλίμα, ένώ το δεύτερο έχει σχέση μέ
το περιεχόμενο.
"Ετσι ή διεξοδική τοπική, χρονική καί κοινωνική ανίχνευση της
τεκτονικής δραστηριότητας μέσα στην τουρκική επικράτεια του ιη' αιώ
να, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πώς ήταν εντελώς απαραίτητη προ
κειμένου να προχωρήσουμε στην τελική φάση της παρούσας εργασίας,
πού δεν είναι άλλη άπο τήν αναζήτηση κάποιας οριστικότερης καί καθο
ριστικότερης φυσιογνωμίας πού πρέπει να παίρνει το κίνημα, μέσα άπο
το αρχικά αναπόφευκτο αμάλγαμα, όταν, Οχι απλώς προοδευτικά, άλλα
ταχύτατα κερδίζει, Οπως διαπιστώνει ξένος ιστορικός, όλες τίς χώρες
της Ευρώπης. Ποια είναι ή ξεχωριστή αυτή φυσιογνωμία πού παίρνει
ό τεκτονισμός σ' αυτή τήν γενική συνομοσπονδία, Οπως υποστηρίζει ό
ίδιος ιστορικός 4 3 , μια καί δέχεται πώς κάθε χώρα τείνει να δώσει μια
τέτοια φυσιογνωμία, καί σε ποια σχέση βρίσκεται αυτή προς τήν ελληνική
ιθαγένεια ;
Ό λόγος για τον όποιον θεωρώ ότι πρέπει να πάρει τέτοιες προ
εκτάσεις ή έ'ρευνα — έστω καί ώς επισημάνσεις απλώς στην πρώτη αυτή
διερεύνηση πού πραγματοποιείται μέ τήν παρούσα εργασία — είναι προ43. Hazard, La pensée, ΪΛ., σ. 365.
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φανής: δ ελεύθερος τεκτονισμός κιόλας άπο το 1723, δταν αρχίζει ή
εξάπλωση του στην Ευρώπη, με την χαρακτηριστική ταχύτητα πού
εσημειώσαμε, αποτέλεσε ευθύς αμέσως ενα άπο τά προζύμια του ευρω
44

παϊκού Διαφωτισμού . "Αν λοιπόν είναι πρωταρχικά απαραίτητο να δι
ερευνηθεί ή συνθετική στοιχείωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, εϊναι
προφανές, πώς είναι πρωταρχικότερα — ας μου επιτραπεί αυτή ή σκό
πιμη έμφαση — απαραίτητο να διερευνηθεί πρωτοβάθμια ή ξεχωριστή
φυσιογνωμία τοΰ ελληνικού τεκτονισμού, ένώ, παράλληλα, σε μια δευτε
ροβάθμια διερεύνηση, θα συνεξετάζαμε τήν δεδομένη πλέον αυτή φυσιο
γνωμία, προς άλλα παράλληλα —· δεδομένα δμως καί αυτά — τά όποια
μια προσεκτική έρευνα θα εϊχε ξεκαθαρίσει ώς βασικά συστατικά τοΰ
'ίδιου αυτού Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Μέσα λοιπόν άπο το γενικό αυτό χαρακτήρα των επισημάνσεων,
στις όποιες καί περιορίζει τις φιλοδοξίες της ή δοκιμιογραφική αυτή
προσέγγιση τοΰ θέματος, ή βασική διαγραφή πού μπορεί να γίνει με
κάποιαν ασφάλεια, προς τήν κατεύθυνση πάντοτε να ίχνηλατηθεΐ ή φυσιο
γνωμία τοΰ νεοελληνικού έλευθεροτεκτονισμοΰ, είναι, φυσικά, το κοι
νωνικό περιβάλλον πού θα ενθαρρύνει κατά πρώτο λόγο τήν προσέγγιση
στην πρώτη ή τις πρώτες ξένες στοές, καί κατά δεύτερο λόγο, πού θα
πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα, να αποτολμήσει τήν 'ίδρυση ελληνικής
στοάς. ' Ε δ ώ , ή απάντηση, συλλογιστικά τουλάχιστον, μοιάζει να απλου
στεύει τα πράγματα. Ά π ο τήν στιγμή, δηλαδή, δπου οι ξένοι, οχι μόνο
δεν επιθυμούν να αποκλείσουν το ελληνικό στοιχείο, άλλα αντίθετα να
το έγκολπωθοΰν, θα ήσαν πολλοί άπό τους πλούσιους εμπόρους της
Κωνσταντινούπολης καί τους Φαναριώτες πού θα επιθυμήσουν να γίνουν
μέλη στην κίνηση. Καθώς, δηλαδή, ζουν απροστάτευτοι 4 5 α ενα κοσμο
πολίτικο κέντρο δπως εϊναι ή Κωνσταντινούπολη, είναι φυσικό να έχουν
κάθε διάθεση να ενστερνισθούν οποιαδήποτε κίνηση πού έχει διεθνικό
χαρακτήρα, καί ή οποία άλλωστε με τήν αλληλεγγύη πού εμφανίζει
ανάμεσα στα μέλη της καί τήν φανερή υποστήριξη πού έ'χει άπο τους
διπλωματικούς εκπροσώπους τών δύο μεγάλων χωρών, της Γαλλίας
καί της 'Αγγλίας, τους εξασφαλίζει τουλάχιστον μια διεθνή διασύνδεση
με τά συνακόλουθα πολυειδή ωφελήματα της.
"Ετσι ή αμεσότητα τών σχέσεων, γίνεται ή πρώτη καί εύλογοφανέστερη ερμηνεία αυτής της προσέγγισης. "Ας μήν σχηματοποιούμε
44. Αντ., σ. 366
45. Ή πρόθεση μου είναι διαφανής να αναφερθώ στην εργασία του Π. Κοντογιάννη, «Οι προστατευόμενοι», π. 'Αθήνα, τ. 29, 'Αθήνα 1917, σ. 3 κ.έ.
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ομως τα πράγματα, ούτε καί να τα ύπεραπλουστεύσουμε, επειδή πι
στεύω στην πολλαπλότητα τών αιτίων. Οί δύο αυτές κοινωνικές ομάδες
έλκονται προς τον έλευθεροτεκτονισμο και για έ'να πρόσθετο, άλλα το
'ίδιο αποφασιστικό λόγο: ή ιδιοτυπία της λειτουργικότητας του επαγ
γέλματος τους μέσα στο χώρο της αμεσότητας τών σχέσεων προς τον
ξένο δυνάστη, τους έχει ισχυροποιήσει άπα τήν μια μεριά τήν ευελιξία
τους, με αποτέλεσμα να αυξήσει τήν δεκτικότητα τους δταν λόγοι ιδιο
τελείς τους παρορμούν, ενώ άπα τήν άλλη μεριά είναι ακόμη σχετικά
άπαράσκευοι για συνειδησιακές αναστολές στον θεωρητικό χώρο, είτε
εύεπιφορότεροι να αμβλύνουν τις αναστολές αυτές. 'Ακριβέστερα, εύεπιφορότεροι από άλλη κοινωνική ομάδα, δπως π.χ. τους λόγιους, στους
οποίους οί θεωρητικές ανασταλτικές πέδες είναι ιδιαίτερα δεσμευτικές
σε καινοδοξίες τύπου θρησκευτικοϊδεολογικοΰ, δπως είναι ό έλευθεροτεκτονισμός.
Ό επαρκής αναγνώστης θα κατάλαβε ασφαλώς, δτι το π.χ. για τους
λογίους εξυπηρετούσε κάποια σκοπιμότητα: μας ευκόλυνε να ολοκληρώ
σουμε τον κοινωνικό κύκλο της Τουρκοκρατίας στον χώρο της ιδεολογίας,
μέ τήν αναγκαστική αντιμετώπιση της τέταρτης και τελευταίας ομάδας,
τους κληρικούς. Αυτή τήν φορά ή επιμονή μου για τήν αποφυγή της
σχηματοποίησης και τήν προσφυγή στην ύπεραπλούστευση, πιστεύω να
τον έ'χει καταστήσει προσεκτικό, πώς ό δυαδισμος 'Εκκλησία -'Αντί
δραση (βλ. καί πατριαρχικές απαγορεύσεις) πρέπει να μας κάνει αρκετά
σκεπτικούς. "Ας διατυπώσουμε σαφέστερα τον σκεπτικισμό μας: ό
πατριάρχης Κύριλλος, ό κήρυκας του Άναβαπτισμοΰ, είναι εκείνος
πού «εισήγαγε τους αρχηγούς τών συντεχνιών εις τήν διοίκησιν τών
εκκλησιαστικών πραγμάτων» 4 6 , μέ αποτέλεσμα το Συνοδικό, πού ήταν
τόπος αρχιερέων
. . .τώρα άπα μπακάλιδες να ήναι γεμισμένον
και άπ' τους μουρατόρηδες και άλλους βρωμισμένον 47 .
Εδώ δμως θά σταθώ, γιατί το θέμα είναι ευρύτατο καί γενικότατο, καί
επομένως δέν επιτρέπει επιμέρους προσβάσεις. Για τις προθέσεις μου,
καθώς επανειλημμένα τις έτόνισα, πού είναι διττές, κατάθεση μαρτυριών
καί διατύπωση ερωτημάτων, πού να βοηθήσουν τήν σκέψη μας να γίνει
απελεύθερη, θεωρώ δτι οί διαπιστώσεις αυτές αρκούν. 'Επείγομαι ήδη
46. Σκουβαράς, Στη?ατεντικά
47. Τεκμήριο 6, σ. 199.

Κείμενα, ε.ά., σ. 54.

250

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ,

15 (1978 -1979)

να προχωρήσω στο τρίτο και τελευταίο σκέλος των διατυπώσεων, πού
είναι οι επιδιώξεις.
Το πρώτο, καινοφανές για τα ελληνικά πράγματα στοιχείο, πού
εισάγει ό ελεύθερος τεκτονισμός, είναι ό έταιρισμός. "Εννοια νεόκοπη
μέ δύο όψεις αντιθετικές: ή μία ελκυστική, δταν μάλιστα συντελείται
μέσα σε μιά ξένη επικράτεια μέ εταίρους ενδεχομένως όμοταγεΐς υπό
δουλους κατά ένα λόγο και αλλοεθνείς πού προέρχονται άπο έ'να κόσμο
τον όποιον πολλαπλώς πρέπει νά εκτιμάει ή άφυπνιζόμενη νεοελληνική
κοινωνία της Πόλης, άφοϋ έχει δημιουργήσει μαζύ του πνευματικούς,
κοινοτικούς καί οικονομικούς δεσμούς. Ή άλλη οψη είναι απωθητική:
την άπωση την προκαλεί ό ϊδιος αυτός κόσμος άθελα του, μέ τίς πολ
λαπλές αναστολές τίς όποιες γνωρίζουμε δτι είναι φυσικό νά δημιουργεί
στην συνείδηση του νεοέλληνα, δ,τι είναι ξενόφερτο, δ,τι είναι εύκολο να
διαβληθεΐ — καί προκειμένου για τον τεκτονισμό, αποτελεί τήν περίπτω
σ η — δ,τι, τέλος, έρχεται νά παραλλάξει τήν τροχιά μιας κοινωνίας μέ έν
τονες ανακαινιστικές διαθέσεις, άλλα και μέ εύκολες επίσης μεταμέλειες.
Το ερώτημα φυσικά πού μετεωρίζεται στην περίπτωση αυτή εϊναι,
τί προσδοκά ή κοινωνία αυτή άπο τήν συμμετοχή της σέ ενα τέτοιας
λογής έταιριστικο κίνημα. Κατ' αρχήν δέν πρέπει νά βιασθούμε καί νά
σπεύσουμε σέ διαπιστώσεις σπρωγμένοι άπο εθνικές σκοπιμότητες, πού
θα απέβλεπαν νά ερμηνεύσουν το φαινόμενο σαν σπέρμα μιας πρώτης
συσπείρωσης

μέ σκοπούς έθνικοαπελευθερωτικούς.

Χρειάζεται

πολλή

λεπτότητα καί προσοχή για νά συνδέσουμε το κίνημα, δπως πρωτοεμ
φανίζεται τώρα μέ έ'ντονη τεκτονική χροιά, προς δτι διαμορφώνεται
στα χρόνια πριν άπο τον 'Αγώνα καί μέ τήν Φιλική Ε τ α ι ρ ί α 4 8 . Νά το
γνωρίζουμε λοιπόν μέ ακρίβεια δέν μπορούμε ακόμη, νά το εικάσουμε
δμως είναι ενδεχόμενο. Δέν θα πήγαινα μακρύτερα άπο εξωτερικά κί
νητρα, καθώς είναι ή μόδα, ή γοητεία του νέου καί του δυτικού ξενό
φερτου. Τήν άποψη μου αυτή μπορώ νά τήν ενισχύσω μέ τήν παρατή
ρηση δτι το ελληνικό κοινωνικό στοιχείο πού ένοφθαλμίζεται στο κίνημα
μετέχει σέ ένα βαθμό παιδείας, πού του επιτρέπει νά προχωρεί σέ αυ
τής της ποιότητας εκτιμήσεις.
Ή έφεκτικότητά μου νά περιορισθώ στα πρωτοβάθμια αυτά κίνητρα
στην πρώτη αυτή φάση της εξάπλωσης του κινήματος, τήν επιβάλλει το
γεγονός δτι εδώ αναφέρομαι σέ προσχώρηση σέ μιά ξένη στοά, αν πρόκει
ται για δημιουργία μιας ανεξάρτητης ελληνικής, ή νεόκοπη αυτή έννοια του
48. Κρητικός, Περί τους Τέκτονας, Ι.ά., πολ.
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έταιρισμού θα λειτουργούσε μέ διαφορετικότερους ορούς. 'Ανεξάρτητα ό
μως άπο τις φρόνιμες αυτές επιφυλάξεις, τις όποιες προκαλεί ή ελλιπής
γνώση μας τών πραγματικών περιστατικών, μπορούμε νά οδηγηθούμε
σέ Ινα άλλο συμπέρασμα πού, επειδή είναι γενικότερο, μας παρέχει
τό ένδόσιμο να προχωρήσουμε σέ μια σειρά άπο διαδικασίες, τίς όποιες
είμαστε υποχρεωμένοι να τις παρακολουθήσουμε, αν επιδίωξη μας είναι
να συλλάβουμε τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, ή οποία, μέ κέντρο
κυρίως τήν Κωνσταντινούπολη, θα οριοθετήσει τήν διαμόρφωση της
νεοελληνικής πραγματικότητας του ιη' αιώνα.
Μπορούμε, δηλαδή, και μόνο μέ τα δεδομένα τών τεκμηρίων μας
και τα ομόλογα συμπεράσματα να θεωρήσουμε τήν δημιουργία ελληνικής
τεκτονικής στοάς στην Κωνσταντινούπολη και τίς θετικές είτε αρνητικές
αντιδράσεις του ελληνικού στοιχείου, σαν μια μονάδα δοκιμασίας. 'Ιστο
ρικά είναι ή πρώτη σημαντική, για τους λόγους πού έξετέθηκαν ήδη.
Αν έ'τσι έ'χουν τα πράγματα, εκείνο πού απομένει είναι να αναζητή
σουμε πόσο ή κίνηση αυτή της δημιουργίας τεκτονικής στοάς στην
Κωνσταντινούπολη μέ μόνη τήν συμμετοχή του ελληνικού στοιχείου
μπορεί νά μαρτυρήσει για τον βαθμό αποδέσμευσης άπο κάθε λογής
πέδες, μιας συγκεκριμένης έ'στω κοινωνικής ομάδας. Οί βαθμολογίες πού
θα συγκεντρώσουμε θα προσφέρουν τήν δυνατότητα νά συμπεράνουμε,
άν ή αποδεσμευμένη αυτή μονάδα μπορούσε να αποτελέσει πυρήνα ώστε
νά αρχίσει νά καλλιεργείται έ'να πνεύμα έλευθεροφροσύνης.
Από τήν σκοπιά λοιπόν αυτή ό έταιρισμός θα μπορούσε άνετα νά
χαρακτηρισθεί σαν μια πρωτοβάθμια επιδίωξη του ελληνικού στοιχείου,
πού πραγματοποιείται μέ εξωτερικές, κατά πρώτο λόγο, επιτεύξεις, μέ
τήν βοήθεια του ξένου στοιχείου καί σέ πρώτη φάση μάλιστα κοντά
στο ξένο αύτο στοιχείο. Για νά θεωρήσουμε Ομως δτι αποτελεί τήν
απαρχή μιας εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας — αυτή άλλωστε τήν
ερμηνεία πρέπει νά δώσουμε στον δρο προζύμι — πρέπει νά δεχθούμε
πως το ίδιο αύτο κίνημα, στάθηκε αφετηρία για μια δευτεροβάθμια
επιδίωξη, πού νά έ'χει προέλευση εσωτερική. Μιλήσαμε ήδη για μιαν
αρχόμενη αποδέσμευση. Ό ελεύθερος τεκτονισμός έδινε δλες τις προ
ϋποθέσεις για τήν καλλιέργεια μιας τέτοιας απελεύθερης συνείδησης.
"Αλλωστε ή δογματική — άν μπορούσε νά όνοματισθει έ'τσι — διακήρυξη
του ελεύθερου τέκτονα στην εποχή της πρώτης του αυτής ακμής, ήταν
πώς ό ελεύθερος τέκτονας είναι άνθρωπος ελεύθερος 49 .
10. Hazard, La pensée, ΪΛ., σ. 366.
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Αυτά νομίζω Οτι αρκούν ώς επισημάνσεις. "Αν, τώρα, ό έλευθερο-

τεκτονισμος είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει μέσα στον νέον Ε λ 
ληνισμό των δύο μεγάλων αστικών κέντρων του Νέου Ελληνισμού, με
αφετηρία τις δύο αυτές βασικές επιδιώξεις, θα είχε επιτελέσει τον
ιστορικό του προορισμό. Προσωπικά δεν αμφιβάλλω πώς έ'τσι έχουν τα
πράγματα, χωρίς αυτήν τήν στιγμή καί να θέλω ε'ίτε να έ'χω τήν δυνα
τότητα να προχωρήσω σε διερεύνηση του ζητήματος. Έτόνισα καί πιο
πάνω, επανειλημμένα μάλιστα, δτι εκείνο πού προέχει σέ παρόμοιες πρω
τογενείς εργασίες, όπως ή παρούσα, είναι να προσπαθήσει να τοποθε
τήσει σέ έδραιότερη βάση τα πρόσωπα καί τα πράγματα. Να βοηθήσει
δηλαδή να αποκατασταθεί μιας άλλης λογής ιστορική συνείδηση, πού
ε'ίτε το θέλαμε ε'ίτε οχι αμαυρώθηκε σέ βαθμό επικίνδυνο, ώστε να μας
εμποδίζει αυτήν καθ' εαυτή τήν θέαση των γεγονότων. Δέν μιλώ φυσικά
για ολόκληρη τήν μασωνική μυθολογία πού έ'φθασε καί καλλιεργείται
άνετα εως τήν εποχή μας. 'Αναφέρομαι σέ παλαιότερες γενεές καί σέ
φωτεινότερα μυαλά. Σ τ α 1927, δυο χρόνια, δηλαδή, πριν άπα τον θάνατο
του, ό Ψυχάρης σκιαγραφώντας τήν ιστορία τών προγόνων του θα γράψει:
«Θρήσκος ό πατέρας μου, μέρα νύχτα στο Φανάρι. Ωστόσο ε'ίτανε τί
θαρρείτε; Φραμασόνος! Ή εθνική μας αοριστία καί πάντα» 5 0 . Εύκολη
κουβέντα για να δικαιολογήσει στην συνείδηση του τήν αντίθεση. "Αν
Ομως ό εύρωπαιοθρεμμένος Ψυχάρης δέν είχε τήν δυνατότητα να ερ
μηνεύσει μια φαινομενική αντίθεση, είναι εύκολο να φαντασθούμε με
ποιο τρόπο θα λειτουργούσε ή ιστορική συνείδηση τών επαγγελματιών
ιστορικών της γενιάς του.
Το θέμα δταν δέν υπάρχει ώς θέμα, φυσικά δέν υπάρχει καί ώς
πρόβλημα" υπάρχει όμως ώς μυθολογία 5 1 . 'Ένα ακόμη κεφάλαιο νεο
ελληνικής ιστορίας, πού βοήθησε καί αυτό να διαμορφωθεί ή Νεοελλη
νική Μυθολογία ώς εθνικό υποκατάστατο της Νεοελληνικής 'Ιστορίας.
"Αλκής

'Αγγέλου

50. Γ. Ζολώτας - Αίμ. Σάρου, 'Ιστορία της Χίου, τ. Γβ', 'Αθήνα 1928, σ.
836. Ωστόσο κάτι φαίνεται να τον ανησυχεί καί σέ υποσημείωση προσθέτει τα
ακόλουθα: «Μοϋ λέει ό Δ. Πετροκόκκινος πώς στην Αγγλία ή φραμασονία δεν απο
κλείει τη θρησκεία καί πώς ό Εδουάρδος ό Ζ' ε'ίτανε φραμασόνος. Άφτο καθώς
νομίζω έχει άλλους λόγους, δηλαδή οχι αοριστία, παρά ώρισμένο προτεστανισμό.
Στην καθολική Γαλλία τέτοια δέν έχει.»
51. Σέ δύο βιβλιογραφικές ενδείξεις θέλω να περιορισθώ έδώ, μια ελληνική καί
μία ξένη: α) Β. Λαμπρόπουλος, Α' Ντοκουμέντα της ελληνικής Μασονίας' Β' Τα
Μυστήρια της ελληνικής Μασονίας' Γ' Στα άδυτα της ελληνικής Μασονίας' Δ'
Το μαϋρο λεξικό της ελληνικής Μασονίας, 'Αθήνα 1977-1978. β) J. Μ. Roberts,
The Mythology of the Secret Societies, Λονδίνο 1972.
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