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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Η τάξη στο πεδίο των εννοιών εκφράζεται με  το νόμο.

Η όποια ένωση προσώπων λαμβάνει οντότητα μέσα από τις παραδοχές που 
ορίζει ο νομοθέτης σε κάθε  Χώρα.

Από το 1872 στην Ελλάδα λειτουργεί το Ύπατο  Συμβούλιο του 33° του ΑΑΣΤ  
σαν ένωση προσώπων, αποδεκτή από την Ελληνική έννομη τάξη.

Τα μέλη του Σκωτικού τύπου οφείλουν να γνωρίζουν τα πλαίσια λειτουργίας, 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους μέσα στο πλαίσιο που θέτει ο νόμος.

Όπως θα δείτε τα μεγάλα συντάγματα του Ελευθεροτεκτονισμού ορίζονται 
από την Ελληνική Πολιτεία ότι διέπουν και σήμερα στις σχέσεις τους  τις ενώσεις 
προσώπων του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. , τόσο μεταξύ τους όσο και πρός στους τρίτους.

Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να προβούμε στην κωδικοποίηση των μεγάλων 
Συνταγμάτων για  χρήση όλων των ενδιαφερομένων.

Αυτή την πρώτη έκδοση ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν και επόμενες στις 
οποίες θα προστεθούν βιβλιογραφία και παραστάσεις.

 Εν τω μεταξύ όμως η παρούσα έκδοση θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια των ενδιαφερομένων.
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C H A P T E R  1

Το πεδίο εφαρμογής των μεγάλων 
Συνταγμάτων του Σκωτικού 

Ελευθεροτεκτονισμού σήμερα.

Η ισχύς και εφαρμογή των αρχαίων συνταγμάτων του Σκωτικού 
Ελευθεροτεκτονισμού προσιορίσθηκε πλήρως με την αριθμό  590/2015 απόφαση 
του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, (Α1' Πολιτικό Τμήμα).

Συγκεκριμένα η παραπάνω απόφαση δέχεται και αναφέρει:

“...Το Μεγάλο Συμβούλιο του 33ου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου είναι ένωση προσώπων που δεν έχει 
κερδοσκοπικό σκοπό, έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως σωματείο, αλλά δεν έχει 
τυπικά την ιδιότητα του σωματείου, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες 
γι'αυτό διατυπώσεις.

Επομένως πρόκεται περί ενώσεως που αποτελεί "σωματείο μη 
αναγνωρισμένο" και οι σχέσεις που δημιουργούνται γύρω απ'αυτό διέπονται κατά 
πρώτο λόγο από το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του 
Α.Κ. για τα σωματεία, μεταξύ των οποίων και αυτές των άρθρων 88 και 101 του 
Α.Κ.. Ειδικότερα το καταστατικό της αποτελείται από α) τα μεγάλα συντάγματα 
του 1762 και του 1786 του Ελευθεροτεκτονισμού και β) το Γενικό Κανονισμό του 
Υπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και 
Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου (του    έτους   2006).   

 Τα   ανωτέρω    ισχύουν   και   για   το   Ύπατο Συμβούλιο   του   33ου   
βαθμού   δια   την   Ελλάδα   του  Αρχαίου   και Αποδεδεγμένου  Σκωτικού τύπου, 
το οποίο αποτελείται από τους αξιωματούχους  του   Μεγάλου   Συμβουλίου...”

Μετά από τις παραδοχές αυτές καθίσταται σαφές ότι ο Αρχαίος και 
Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, (ΑΑΣΤ) αποτελεί ένωση προσώπων και οι 
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σχέσεις που δημιουργούνται γύρω απ' αυτό διέπονται κατά πρώτο λόγο από το 
καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. για τα 
σωματεία, μεταξύ των οποίων και αυτές των άρθρων 88 και 101 του Α.Κ..

Ειδικότερα το καταστατικό της αποτελείται από:

α) τα μεγάλα συντάγματα του 1762 και του 1786 του Ελευθεροτεκτονισμού και

β) το Γενικό Κανονισμό του Ὑπάτου Συμβουλίου του 33ου βαθμού διά την 
Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου

Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού διά την 
Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού τύπου, το οποίο αποτελείται 
από τους αξιωματούχους του Μεγάλου Συμβουλίου.
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C H A P T E R  2

Περί των Μεγ.·. Συνταγμάτων και της 
ανάγκης κωδικοποιήσεως.

Τα Μεγ.·. Συντάγματα του 1786 θεσπίζουν νέες διατάξεις και ρυθμίσεις σε 
σχέση και αναφορικά με τα Μεγ.·. Συντάγματα του 1762, ταυτόχρονα όμως 
ορίζουν ότι διατηρείται σε ισχύ κάθε διάταξη των παλαιοτέρων Συνταγμάτων που 
δεν αντιβαίνει στις νέες διατάξεις των Μεγ.·. Συνταγμάτων του 1786.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μία κωδικοποίηση των Μεγ.·. Συνταγμάτων ώστε 
να είναι εύκολη και ασφαλής για κάθε ενδιαφερόμενο η γνώση των άρθρων των 
Μεγ.·.  Συνταγμάτων του 1762 τα οποία εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να 
διέπουν ακόμη και σήμερα σε συνδυασμό με τα νεότερα του 1786, του Μεγ.·. 
Φρειδερίκου ΙΙ, τις αρχές, την διοίκηση και την λειτουργία του Α.·.Α.·.Σ.·.Τ.·. 

Με βάση τα παραπάνω προβήκαμε στην σύνταξη της Κωδικοποιήσεως αυτής 
με την επιθυμία και προσδοκία να προσφέρουμε ένα χρήσιμο έργο σε όσους 
ενδιαφέρονται διά τον Σκωτικό Ελευθεροτεκτονισμό.
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C H A P T E R  3

ΜΕΓΑΛΑ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ  ΤΟΥ 
1786 - Εισαγωγή.

U.·. T.·. O.·. S.·. A.·. G.·. A.·. I.·. 

NΕΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΣ & ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ

ή ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

_______________

ΗΜΕΙΣ: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ ΜΑΡΓΡΑΒΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΝΔΕΒΟΥΡΓΟΥ ΚΤΛ.

ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ, ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ,

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Πάνταις τοῖς Ἐξοχωτάτοις καί Φιλτάτοις Ἀδελφοῖς Ἡμῶν, οἵτινες θά ἴδωσι τά παρόντα γράμματα

ΑΝΟΧΗ - ΕΝΩΣΙΣ - ΕΥΤΥΧΙΑ

Αἱ πεποιθήσεις ἡµῶν καί τά συντηρητικά καί κυριαρχικά καθήκοντα, ἃτινα 
συνήψαµεν πρός τό ἀρχαιότατον καί σεβάσµιον ἳδρυµα, τό γνωστόν τήν σήµερον 
ὑπό τό ὂνοµα Ἀδελφότης Έλευθεροτεκτονισµοῦ ἢ Τάγµα τῶν Ἀρχαίων 
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Ἐλευθέρων Παραδεδεγµένων Τεκτόνων, κατέστησαν αὐτό, ὡς ἐγένετο γνωστόν 
τοῖς πᾶσι, τό άντικείµενον τῆς ἡµετέρας ἰδιαιτέρας φροντίδος. 

Τό παγκόσµιον τοῦτο Ἳδρυµα, οὗτινος ή ἀρχή ἀνάγεται εἰς τήν κοιτίδα τῆς 
ἀνθρωπίνης κοινωνίας, εἶναι ἀγνόν κατά τό Δόγµα καί τήν Διδασκαλίαν, σοφόν, 
συνετόν καί ἡθικόν εἰς τά διδάγµατα, τάς ἐξασκήσεις, τούς σκοπούς καί τά µέσα· 
συνιστάται κατ’ ἐξοχήν διά τόν φιλοσοφικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν αὐτοῦ 
σκοπόν. Ἡ Ἑταιρεία αὓτη ἒχει τόν ἐξῆς σκοπόν, τήν Ὁµόνοιαν, τήν Εὑηµερίαν, 
τήν Πρόοδον καί τήν Εὑτυχίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐν γένει, καί ἰδίᾳ ἑνός 
ἑκάστου ἀτόµου, ὃθεν πᾶσαν ἑλπίδα καί πᾶν ἒργον εὐσταθῶς πρέπει νά 
µεταχειρίζηται ὃπως φθάσῃ πρός ἐκεῖνον τόν σκοπόν, τόν ὁποῖον µόνον ἂξιον 
ἑαυτῆς ἐπαγγέλλεται.

Ἐν τούτοις προϊόντος τοῦ χρόνου ὁ ὁργανισµός καί ἡ ἑνότης τῆς ἀρχικῆς αὐτῆς 
διευθύνσεως, ὑπέστησαν σπουδαίας τροποποιήσεις, προελθούσας ἐκ τῶν 
ἀνατροπῶν καί µεταβολῶν, αἳτινες ἀνέτρεψαν τήν κατάστασιν τοῦ κόσµου, ἢ 
ἀλληλοδιαδόχως µετέβαλον αὐτήν καί αἳτινες διεσκόρπισαν τούς ἀρχαίους 
Τέκτονας εἰς διάφορα µέρη τῆς Οἰκουµένης κατά διαφόρους περιόδους, καί τῶν 
ἀρχαίων καί τῶν ἡµετέρων χρόνων. Ὁ διασκορπισµός οὗτος ἒδωκεν ἀφορµήν νά 
γεννηθῶσι διάφορα ἑτερογενή Συστήµατα, ἃτινα ἀκµάζουσι τήν σήµερον ὑπό τό 
ὂνοµα Δόγµατα καί ὧν τό σύνολον ἀποτελεί τό Τάγµα.

Πλήν τούτου, ἓτεραι διαιρέσεις, ἀποτέλεσµα τῶν πρώτων, ἒδωκαν ἀφορµήν 
εἰς τήν διοργάνωσιν νέων σωµατείων, ὧν τά πλεῖστα οὐδέν κοινόν ἒχουσι πρός 
τήν Έλευθέραν Τέχνην τοῦ Τεκτονισµοῦ, πλήν τοῦ ὀνόµατος καί τύπων τινῶν 
διατηρηθέντων ὑπό τῶν ἱδρυτῶν, ὃπως καλύψωσι τούς µυστικούς αὐτῶν σκοπούς, 
τούς συχνάκις ἀποκλειστικούς, ἐνίοτε δέ καί ἐπικίνδυνους, σχεδόν δέ πάντοτε 
ἐναντίους πρός τάς ἀρχάς καί τά ὑψηλά διδάγµατα τοῦ Ἐλευθέρου Τεκτονισµοῦ, 
οἵα παρελάβοµεν ταῦτα ἐκ τῆς παραδόσεως.

Τά γνωστά σχίσµατα, ἃτινα ἐγεννήθησαν καί ἐπί πολύν χρόνον ἐχώρισαν τά 
σωµατεῖα ταῦτα, ἐγέννησαν, ὑπονοίας καί ἒλλειψιν πάσης ἐµπιστοσύνης ἐκ 
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µέρους πάντων σχεδόν τῶν Ἡγεµόνων, καί µεγίστους προεκάλεσαν σκληρούς 
διωγµούς ἐκ µέρους τινῶν ἐξ αὐτῶν.

Διά τῶν προσπαθειῶν Τεκτόνων ἐπιφανῶν ἐπί ἀρετῇ κατηυνάσθησαν αἱ 
ἒριδες, πάντες δέ πρό πολλοῦ ἐξέφρασαν τήν εὐχήν, ὅπως ταῦτα γίνωσι τό 
άντικείµενον γενικῆς συζητήσεως καί ἐξευρεθῶσι τά µέσα πρός ἀποφυγήν τῆς 
ἐπαναλήψεως αὐτῶν καί ἐξασφαλισθῇ ἡ διατήρησις τοῦ Τάγµατος, διά τῆς 
ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τῆς διοικήσεως αὐτοῦ, τῆς ἀρχικῆς συνθέσεως 
τῶν ὀργάνων αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί τῆς ἀρχαίας αὐτοῦ πειθαρχίας.

Ἀποδεχόµενοι τάς εὐχάς ταύτας, αἳτινες ὑπάρχουσι κοιναί ἐν Ἡµῖν, ἀφ’ ὃτου 
τελείως ἐµυήθηµεν εἰς τά µυστήρια τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισµοῦ, δέν ἠδυνήθηµεν 
ὃµως νά ἀποκρύψωµεν οὒτε τόν αριθµόν οὒτε τήν φύσιν οὒτε τό ἀληθές µέγεθος 
τῶν κωλυµάτων, ἃτινα ἒδει νά ὑπερνικήσωµεν, ὃπως πραγµατοποιηθῶσιν αἱ 
εὑχαί ἐκεῖναι. Πρός τοῦτο λοιπόν ἐσκέφθηµεν, ὃπως ἒλθωµεν εἰς συνεννόησιν 
πρός τούς σοφωτάτους ἀδελφούς καί ἀρχηγούς τῆς Ἀδελφότητος εἰς πάσας τάς 
χώρας τῆς οἰκουµένης, περί τῶν καταλληλοτάτων βουλευµάτων πρός ἐπιτυχίαν 
τοῦ ὠφελίµου τούτου σκοποῦ, χωρίς νά παραβιασθῇ οὐδεµία αὐτοβουλία, χωρίς 
νά παραβιασθῇ οὐδεµία ἀληθής ἐλευθερία τῶν Τεκτόνων, καί πρό πάντων ἡ 
ἐλευθερία τῶν γνωµῶν, ἣτις ἐξ ὃλων τῶν ἐλευθεριῶν εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ 
ἱερωτάτη καί ἐν ταυτῶ, ἡ µᾶλλον ἐπιδεχοµένη προσβολάς.

Μέχρι τοῦδε, τά τοῦ Βασιλέως καθήκοντα, τά εἰς  Ἡµᾶς µᾶλλον εἰδικά, τά 
πολυπληθῆ καί σοβαρά γεγονότα, ἃτινα ἐσηµείωσαν τήν βασιλείαν Ἡµῶν, 
παρέλυσαν τάς Ἡµετέρας ἀγαθάς προθέσεις καί απέτρεψαν Ἡµᾶς ἀπό τοῦ 
σκοποῦ ἐκείνου. Ἀνήκει εἰς τόν χρόνον ὡς καί εἰς τήν σύνεσιν, τήν ἀνάπτυξιν καί 
τόν ζήλον τῶν ἀδελφῶν, οἳτινες θά ἒλθωσι µεθ’ Ἡµᾶς, νά συµπληρώσωσι καί 
τελειώσωσι ἒργον τοσοῦτον µέγα καί ὡραῖον, τοσοῦτον δίκαιον καί ἀναγκαῖον. 
Εἰς αὐτούς κληροδοτοῦµεν τόν κλήρον τοῦτον παραγγέλλοντες αὐτοῖς, ὃπως 
ἐργασθῶσιν ἂνευ διακοπῆς, ἀλλά καί µετά γαλήνης καί συνέσεως.

Ἀλλ’ όµως πρόσφατοι καί ἐπίµονοι ἐκθέσεις πεµφθεῖσαι πρός Ἡµᾶς κατά τούς 
τελευταίους καιρούς ἐκ πάσης χώρας ἀναφέρουσι τήν κατεπείγουσαν ανάγκην τοῦ 
ν’ ἀντιταχθῇ ἰσχυρόν πρόχωµα εἰς τό πνεῦµα τῆς µισαλλοδοξίας, τῆς αἰρέσεως, 
τοῦ σχίσµατος καί τῆς ἀναρχίας, τό ὁποῖον νεώτεροι ἀνακαινισταί προσπαθοῦσι 
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νά είσαγάγωσι µεταξύ τῶν ἀδελφῶν, ἀποβλέποντες εἰς βουλάς κατά τό µᾶλλον 
καί ἧττον περιωρισµένας, ἀπερισκέπτους, παρουσιαζόµενοι δέ ὑπό εὐσχήµους 
προφάσεις, ὃπως ἐπίτηδες παρεκτρέψωσι τόν ἀληθῆ τεκτονισµόν διά τῆς 
µεταβολῆς τῆς φύσεως αὐτοῦ, καί δυνηθῶσιν οὕτω νά φθάσωσιν εἰς τήν 
καταφρόνησιν καί τόν ἐξαφανισµόν τοῦ Τάγµατος.

Ὁµολογοῦµεν καί Ἡµεῖς αὐτοί τήν κατεπείγουσαν ταύτην ἀνάγκην, 
µανθάνοντες πάντα ὃσα σήµερον συµβαίνουσιν εἰς τά ὅµορα κράτη.

Οἱ λόγοι οὗτοι ὡς καί ἓτεροι οὐχ’ ἧττον σοβαροί µᾶς ἐπιβάλλουσι τό καθῆκον 
νά συναθροίσωµεν καί συντάξωµεν εἰς ἓν µόνον Τεκτονικόν Σῶµα, πάντα τά τοῦ 
Σκωτικοῦ Συστήµατος, ὧν αἱ διδασκαλίαι εἰσί, κατά τήν κοινήν ὁµολογίαν σχεδόν 
αἱ αὐταί πρός τούς ἀρχαίους θεσµούς, οἳτινες συνετάχθησαν πρός τόν αὐτόν 
σκοπόν, καί οἳτινες, ἐν ᾧ εἶναι οἱ κύριοι κλάδοι ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ δένδρου, 
διαφέρουσιν ἁλλήλοις µόνον κατά τούς τύπους, γνωστούς ἢδη τοῖς πᾶσι καί διά 
τοῦτο εὐκόλως συµβιβαζοµένους. Τά Συστήµατα ταῦτα εἰσί τά γνωστά ὑπό τό 
ὄνοµα Άρχαῖον Σύστηµα, τοῦ Ἑρεδόµ (Herodom ή Haredom), τῆς Ἀνατολής τοῦ 
Kilwinning τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τῶν Αὐτοκρατόρων Ἀνατολῆς καί Δύσεως τῶν 
Πριγκήπων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ ή τῆς Τελειοποιήσεως, τό Φιλοσοφικόν 
Σύστηµα καί τό νεώτερον πάντων, ὃπερ Πρωτογενές καλεῖται.

Λαµβάνοντες ὃθεν ὡς βάσιν τῆς Ἡµετέρας συντηρητικῆς µεταρρυθµίσεως τόν 
τίτλον τοῦ πρώτου τῶν Συστηµάτων τούτων καί τόν ἀριθµόν τῶν βαθµῶν τῆς 
ἱεραρχίας τοῦ τελευταίου, άνακηρύσσοµεν ταῦτα ἢδη νῦν συνηνωµένα καί 
συσσωµατωµένα εἰς ἕν καί µόνον Τάγµα, ὃπερ, πρεσβεῦον τό Δόγµα καί τάς 
ἁγνάς Διδασκαλίας τοῦ Ἀρχαίου Ἐλευθεροτεκτονισµοῦ, περιλαµβάνει πάντα τά 
Συστήµατα τοῦ Σκωτικοῦ Δόγµατος, συνδεδεµένα ὑπό τό ὄνοµα 

ΔΟΓΜΑ ΣΚΩΤΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ & ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΟΝ.

Ἡ διδασκαλία θά χορηγῆται εἰς τούς Τέκτονας εἰς 33 βαθµούς, διηρηµένους 
εἰς 7 Ναούς ἢ Κλάσεις, πᾶς δέ Τέκτων, ὑποχρεοῦται νά µυηθῇ διαδοχικῶς εἰς ἓνα 
ἓκαστον τῶν βαθµῶν τούτων, πρίν ἢ φθάσῃ εἰς τόν ὓψιστον καί τελευταῖον εἰς 
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ἓκαστον δέ βαθµόν ὀφείλει νά ὑποστῇ τάς προθεσµίας καί δοκιµασίας, ἃς 
ἐπιβάλλουσιν αἱ Διατάξεις, Ἀποφάσεις καί Κανονισµοί, ἀρχαίοι τε καί νέοι τοῦ 
Τάγµατος καί τοῦ Δόγµατος τῆς Τελειοποιήσεως.

Ὁ πρῶτος βαθµός ὑπόκειται εἰς τόν δεύτερον, οὗτος εἰς τόν τρίτον καί οὓτω 
καθεξῆς, µέχρι τοῦ Ὑψηλοῦ, τοῦ 33ου καί τελευταίου, ὃστις θέλει ἐφορεύει, 
ἐξελέγχει καί διοικεῖ πάντας τούς ἂλλους, καί τοῦ ὁποίου ἡ συνέλευσις ἢ ἡ 
συνάθροισις, θά εἶναι τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον τοῦ Δόγµατος, ὁ Προστάτης 
καί Συντηρητής τοῦ Τάγµατος, ὃπερ θέλει διοικεῖ καί διευθύνει συµφώνως πρός 
τά παρόντα Συντάγµατα, ἢ ἐκείνα ἅτινα εἰς τό µέλλον θέλουσι δηµοσιευθῇ.

Ἅπαντες οἱ βαθµοί τῶν συνηνωµένων Δογµάτων ἀπό τοῦ 1° µέχρι καί τοῦ 18° 
θέλουσι παρεµβληθῇ µεταξύ τῶν βαθµῶν τοῦ Δόγµατος τῆς Τελειοποιήσεως, 
κατά τήν οἰκείαν τάξιν, καί συµφώνως πρός τάς ἀναλογίας καί ὁµοιότητας, αἵτινες 
ὑπάρχουσι µεταξύ αὐτῶν καί θέλουσι ἀποτελέσει τούς 18 πρώτους βαθµούς τοῦ 
Ἀρχαίου καί Παραδεδεγµένου Σκωτικοῦ Δόγµατος.

 Ὁ 19ος καί 23ος βαθµός τοῦ Δόγµατος, ὅπερ καλεῖται Πρωτογενές, θέλει 
ἀποτελέσει τόν 20ον τοῦ Τάγµατος.

 Ὁ 20ος καί 23ος τῆς Τελειοποιήσεως, καί ὁ 16ος καί 24ος τοῦ Πρωτογενοῦς 
Δόγµατος, θέλουσιν ἀποτελεῖ τόν 21ον καί 28ον τοῦ Τάγµατος, οἱ Πρίγκηπες τοῦ 
Βασιλικοῦ Μυστικοῦ θ’ ἀποτελέσωσι τόν 32ον βαθµόν, ὑπό τούς  Ὕπατους 
Μεγάλους Γενικούς Ἐπιθεωρητάς, ὧν ὁ βαθµός ἐστίν ὁ 33ος καί τελευταίος τοῦ 
Τάγµατος. Ὁ 31ος βαθµός ἔσεται ὁ τῶν  Ὕπατων Δικαστῶν, οἱ Μεγάλοι 
Ἐκλεκτοί Ἱππόται Καδώς θέλουσιν ἀποτελεῖ τόν 30ον βαθµόν. Οἱ Ἀρχηγοί τῆς 
Σκηνῆς, οἱ Πρίγκηπες τῆς Σκηνῆς, οἱ Ἱππόται τοῦ Χαλκοῦ  Ὄφεως, οἱ Πρίγκηπες 
τῆς Χάριτος, οἱ Μεγάλοι Ταξιάρχαι τοῦ Ναοῦ καί οἱ Μεγάλοι Σκῶτοι τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέου θέλουσιν ἀποτελέσει τούς βαθµούς 23, 24, 25, 26, 27 καί Ἅπαντες οἱ 
ὑψηλοί βαθµοί τῶν ἡνωµένων τούτων Σκωτικῶν Συστηµάτων θέλουσι διανεµηθῇ, 
κατά τήν ἀναλογίαν αὐτῶν καί τήν ὁµοιότητα εἰς τάς διαφόρους κλάσεις τοῦ 
Ἀρχαίου καί Παραδεδεγµένου Σκωτικοῦ Δόγµατος.
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Ἐν τούτοις, οὐδέποτε καί ἐπ’ οὐδεµία αἰτία οὐδείς τῶν ἀνωτέρω βαθµῶν 
δύναται ν’ ἀφοµοιωθῇ πρός τόν 33° καί Ὕψιστον βαθµόν τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου 
Γενικού Επιθεωρητοῦ Προστάτου καί Συντηρητοῦ τοῦ Τάγµατος, ὅστις εἶναι ὁ 
τελευταίος τοῦ Ἀρχαίου καί Παραδεδεγµένου Σκωτικοῦ Δόγµατος, οὐδέ δύναται, 
ἐν οὐδεµίᾳ περιπτώσει, ν’ ἀπολαµβάνῃ τῶν αὐτῶν δικαιωµάτων, προνοµίων καί 
ἐξουσιῶν, δι’ ὧν περιβάλλοµεν τούς Ἐπιθεωρητάς τούτους.

Οὕτω καθιστῶµεν αὐτούς δυνάµει τῶν κυριαρχικῶν καί συντηρητικῶν Ἡµῶν 
ἐξουσιῶν.

Ὅπως δε αἱ παροῦσαι διατάξεις, τηρῶνται σταθεραί καί ἀπρόσβλητοι, 
ἐντελλόµεθα τοῖς Ἡµετέροις φιλτάτοις, γενναίοις καί ὑπερτάτοις Ἱππόταις καί 
Ἀρχηγοῖς τῶν Τεκτόνων νά παρέχωσιν εἰς αὐτάς χεῖρα βοηθείας.

Ἐδόθη ἐκ τῶν Ἡµετέρων Βασιλικῶν Ἀνακτόρων τοῦ Βερολίνου κατά τάς 
Καλάνδας (πρώτην) τοῦ Μαΐου ἐν ἔτει Σωτηρίῳ 1786ω καί 17ω τῆς Ἡµετέρας 
Βασιλείας.

(Τ.Σ.) Ὑπογεγραµµένος)

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ
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C H A P T E R  4

Κείμενο Συνταγμάτων 1786

U.·. T.·. O.·. S.·. A.·. G.·. A.·. I.·.  

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ, 
ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ 33ου ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΔΕΓΜΕΝΟΥ 

ΣΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑ    ΤΗΝ     ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ     ΠΑΝΤΩΝ     ΤΩΝ     ΣΥΝΟΔΩΝ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ   ΤΩΝ   ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

________________

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ORDO ΑΒ CHAO
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Τῇ συναινέσει, παρουσίᾳ καί τῇ ἐγκρίσει τῆς Αὐτοῦ Σεπτῆς Μεγαλειότητος, 
Φρειδερίκου (Καρόλου) τοῦ Β’. Ἐλέῳ Θεοῦ Βασιλέως τῆς Πρωσσίας, 
Μαργράβου τοῦ Βρανδεβούργου κ.τ.λ.

Κραταιοτάτου  Ὑπάτου, Μεγάλου Προστάτου, Μεγάλου Ταξιάρχου κ.τ.λ. τοῦ 
Τάγµατος, κ.λπ.

Οἱ Ὕπατοι Μεγάλοι Γενικοί Ἐπιθεωρηταί τοῦ Τάγµατος, συνελθόντες ἐν 
Ὑπάτῳ Συµβουλίῳ, συνεσκέφθησαν καί ἀπεφάσισαν τάς ἐποµένας διατάξεις, 
αἵτινες εἰσί καί ἔσονται ἐσαεί, τά Συντάγµατα, καί Καταστατικά αὐτῶν, ὡς καί οἱ 
Κανόνες αὐτῶν, διά τήν Διοίκησιν τῶν Συνόδων, καί λοιπῶν Τεκτονικῶν 
Συνεταιρισµῶν τῶν ὑπαγοµένων ὑπό τήν δικαιοδοσίαν αὐτῶν.

Ἂρθρον 1. (Περί ἐκτάσεως ἰσχύος ἐφαρμογής τῶν Μεγ.·. Συντ.·.  )

Πάντα τά Ἄρθρα τῶν Συνταγµάτων, Καταστατικῶν καί Κανονισµῶν τῶν 
γενοµένων ἐν ἔτει 5762, ὑπό τῶν ἐννέα Ἐπιτρόπων τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου 
τῶν Πριγκήπων Τεκτόνων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ, ἅτινα δέν ἀντιβαίνουσιν εἰς 
τάς διατάξεις τῶν παρόντων, διατηροῦνται καί θέλουσιν ἐξακολουθήσει 
τηρούµενα, αἱ ἐνάντιαι διατάξεις καταργοῦνται καί διαρρήδην θεωροῦνται ὡς 
ἄκυροι.

Ἂρθρον 2. (Περί τοῦ 33° βαθμοῦ καί τῆς συγκροτήσεως Ὑπάτου 
Συμβουλίου)

1. Ὁ 33° βαθµός παρέχει εἰς ἐκείνους τούς Ἐλευθεροτέκτονας, οἵτινες διά τοῦ 
βαθµοῦ τούτου ἐκοσµήθησαν νοµίµως, τήν ἰδιότητα, τόν τίτλον, τά προνόµια καί 
τήν ἐξουσίαν τῶν ‘Υπάτων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τοῦ Τάγµατος.

2. Τῆς ἀποστολῆς τούτων εἰδικόν καθήκον εἶναι νά διδάσκωσι καί φωτίζωσι 
τούς ἀδελφούς, νά διατηρῶσι παρ’ αὐτοῖς τήν ἀγάπην, τήν ὁµόνοιαν καί τήν 
ἀδελφότητα, νά τηρώσι δι’ ἑαυτοῦς καί νά ἐξασφαλίζωσι παρά τοῖς λοιποῖς 

14



Τέκτοσι τήν κανονικότητα τῆς ἐργασίας ἑκάστου βαθµοῦ, νά καταβάλλωσι πάσαν 
φροντίδα πρός αὐστηρά τήρησιν τῶν Δογµάτων, Διδασκαλιῶν, Συνταγµάτων, 
Καταστατικῶν καί Κανονισµῶν τοῦ Τάγµατος, νά ἐφαρµόζωσι καί βεβαιῶσι 
ταῦτα πάντα εἰς πάσαν περίστασιν, ἐν τέλει δε νά δεικνύωνται πανταχοῦ ἐργάται 
εἰρήνης καί εὐσπλαχνίας.

3. Ἡ συνέλευσις µελῶν τοῦ αὐτοῦ βαθµοῦ λεγοµένη Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ 
33ου βαθµοῦ ἤ τῶν Κραταιῶν Ὑπάτων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τοῦ Τάγµατος, 
συγκροτεῖται καί διοργανοῦται ὡς ἑξῆς:

α. Εἰς τάς χώρας τάς δυναµένας νά κατέχωσιν Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ 
βαθµοῦ τούτου, ἐκ τῶν Ἐπιθεωρητῶν ὁ ἀρχαιότερος γενόµενος δεκτός, ἔχει, 
δυνάµει τοῦ παρόντος, ἐξουσίαν ν’ ἀπονείµῃ τόν βαθµόν εἰς ἕτερον ἀδελφόν, 
γενόµενος αὐτός ἐγγυητής, ὅτι οὐτος διά τοῦ χαρακτήρος του, διά τῶν γνώσεῶν 
του, καί διά τῶν βαθµῶν τούς ὁποίους ἔχει, εἶναι ἀληθῶς ἄξιος τούτου, καί νά 
δέχηται τόν ὅρκον αὐτοῦ.

β. Ἀµφότεροι κατόπιν καί διά τοῦ ἰδίου τρόπου δύνανται νά ἀπονείµωσι τόν 
ἴδιον βαθµόν εἰς ἕτερον.

4. Τοιουτοτρόπως τό Ὕπατον Συµβούλιον θά συγκροτῆται.

Ἐκ τῶν λοιπῶν ὅµως ὑποψηφίων οὐδείς δύναται νά γίνῃ δεκτός εἰµή διά 
παµψηφίας, διά ψηφοφορίας γενοµένης διά ζώσης φωνής ὑφ’ ἑνός ἑκάστου τῶν 
µελῶν, ψηφοφοροῦντος πρώτου τοῦ νεωτέρου, τουτέστι, τοῦ τελευταίου 
γενοµένου δέκτου.

Μία µόνη ἀποφατική ψῆφος, ἐάν οἱ λόγοι θεωρηθῶσιν ἐπαρκεῖς, δύναται ν’ 
ἀπορρίψῃ τόν ὑποψήφιον.

Ὁ τοιούτος νόµος πρέπει νά τηρῆται εἰς πᾶσαν ὁµοίαν περίπτωσιν..

Ἂρθρον 3 . (Δημιουργία τῶν  Ὑπάτου καί Ἀνθυπάτου  Μεγ.·. 
Ταξιάρχου).

1. Εἰς πάντα ὡς ἀνωτέρω τόπον, οἱ δύο, οἵτινες πρῶτοι ἔλαβον τόν βαθµόν 
τοῦτον, ἔσονται αὐτοδικαίως οἱ δύο πρῶτοι Ἀξιωµατικοί τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου, 
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ἤτοι ὁ Κραταιότατος  Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης καί ὁ Ἐξοχώτατος Ἀνθύπατος 
Μέγας Ταξιάρχης.

2. Ἐάν ὁ πρῶτος τούτων ἀποθάνῃ, ἤ παραιτηθῇ τοῦ ἀξιώµατος ἡ ἀναχωρήσῃ 
ἐκ τῆς χώρας, ὅπως µή ἐπανέλθῃ πλέον, ὁ δεύτερος θέλει διαδεχθῇ αὐτόν οὗτος 
δέ θέλει διορίσῃ εἰς τό ἀξίωµα αὐτοῦ ἕτερον Μέγαν Ἐπιθεωρητήν.

3. Ἐάν ὁ δεύτερος ἀξιωµατικός παραιτηθῇ τοῦ ἀξιώµατος, ἀποθάνῃ ἤ 
ἀναχωρήσῃ διά παντός, ὁ πρῶτος ἀξιωµατικός θέλει διορίσῃ ἕτερον ἀδελφόν τοῦ 
αὐτοῦ βαθµοῦ, ὅπως τόν διαδεχθῇ.

4. Ὁ Κραταιότατος  Ὓπατος Μέγας Ταξιάρχης διορίζει κατά τόν αὐτόν 
τρόπον τόν  Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν τῆς Ἐπικρατεῖας τῆς Ἱερᾶς Ἀυτοκρατορίας, 
τόν Ἐξοχώτατον Μέγαν Τελετάρχην, τόν Ἐξοχώτατον Ἀρχηγόν τῶν Φρουρῶν 
καί ὑποδεικνύει κατά τόν αὐτόν τρόπον τούς ἀδελφούς, ὅπως καταλάβωσι τά 
λοιπά κενά ἀξιώµατα ἤ ἐκείνα τά ὁποία ἤθελον τυχόν κενωθῇ.

Ἂρθρον 4. (Δικ.·. Εἰσδοχής – οἰκονομικά )

Πᾶς Ἐλεύθερος Τέκτων κατέχων τά ἀπαιτούµενα προσόντα καί τήν 
ἱκανότητα καί ὅστις ἤθελε γίνει δεκτός εἰς τόν Ὑψηλόν τοῦτον Βαθµόν, ὀφείλει να 
προκαταβάλῃ εἰς χεῖρας τοῦ Ἐξοχωτάτου Θησαυροφύλακος τῆς ἱερᾶς 
Αὐτοκρατορίας τό ποσόν δέκα χρυσῶν φρειδερίκων, ἤ παλαιῶν χρυσῶν 
λουδοβικίων ἤ τό ἰσότιµον εἰς νόµισµα τοῦ τόπου.

Τό αὐτό ποσόν ἀπαιτεῖται κατά τόν αὐτόν τρόπον παρ’ ἑνός ἑκάστου τῶν 
ἀδελφῶν, οἵτινες ἤθελον µυηθῇ εἰς τόν τριακοστόν, ἤ τριακοστόν πρῶτον ἤ 
τριακοστόν δεύτερον βαθµόν.

Τό Ὓπατον Συµβούλιον ἐπαγρυπνεῖ ἐπί τῆς διαχειρίσεως καί κανονίζει τήν 
χρήσιν τῶν καταβολῶν τούτων πρός τό συµφέρον τοῦ Τάγµατος.
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Ἂρθρον 5. ( Ὓπατον Συμβούλιο,  ἀριθμός μελῶν  και  θρήσκευμα 
των.)

1. Πᾶν  Ὓπατον Συµβούλιον δέον ν’ ἀποτελῆται ἐξ ἑννέα Μεγάλων Γενικῶν 
Επιθεωρητῶν τοῦ 33° βαθµοῦ, ἐξ ὧν τέσσαρες τουλάχιστον ὀφείλουσι νά 
πρεσβεύωσι τό µᾶλλον διαδεδοµένον θρήσκευµα.

2. Ἐάν ὁ Κραταιότατος  Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης καί ὁ Ἀνθύπατος Μέγας 
Ταξιάρχης τοῦ Τάγµατος εἰσίν παρόντες, τρία µέλη ἀπαρτίζουσι τό Συµβούλιον 
καί ποιοῦσιν αὐτό ἰκανόν νά διευθύνῃ τάς ὑποθέσεις τοῦ Τάγµατος.

3. Ἕν καί µόνον  Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ βαθµού τούτου δύναται νά ὑπάρχῃ 
εἰς ἕκαστον  Ἔθνος, Βασίλειον ἤ Αὐτοκρατορίαν ἐν Εὐρώπη.

Δύνανται νά ὑπάρχωσι δύο, ὅσον τό δυνατόν ἀποµεµακρυσµένα τό ἕν τοῦ 
ἄλλου, διά τά Κράτη, Ἐπαρχίας, Ἠπείρους καί Νήσους τῆς Βορείου Ἀµερικῆς.

Δύνανται νά ὑπάρχωσιν ὡσαύτως δύο Συµβούλια, ὅσον τό δυνατόν ὁµοίως 
ἀποµεµακρυσµένα τό ἕν τοῦ ἄλλου, διά τά Κράτη, Ἐπαρχίας, Ἠπείρους καί 
Νήσους τῆς Μεσηµβρινής Ἀµερικῆς.

Δεν δύναται νά ὑπάρξῃ εἰµή ἕν καί µόνον δι’ ἑκάστην Αὐτοκρατορίαν 
ἀνεξάρτητον Κράτος ἤ Βασίλειον ἐν Ἀσίᾳ, ἐν Ἀφρικῇ κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Ἂρθρον 6.  Ἐξουσία κάτω τοῦ 16°

Τό Ὓπατον Συµβούλιον δέν ἀσκεῖ πάντοτε ἄµεσον ἐξουσίαν ἐπί τῶν 
κατωτέρων τοῦ 17ου βαθµῶν, ἤτοι τοῦ τῶν Ἱπποτῶν Ἀνατολῆς καί Δύσεως. 
Κατά τάς περιστάσεις καί τάς Χώρας δύναται νά ἀναθέσῃ τήν ἐντολήν ταύτην 
ἔστω καί σιωπηρῶς ἀλλά τό δικαίωµα αὐτοῦ εἶναι ἀπαράγραπτον καί πᾶσα Στοά 
ἤ πᾶν Συµβούλιον Τελείων Τεκτόνων οἱουδήποτε βαθµοῦ, προσκαλεῖται διά τῶν 
παρόντων, ὅπως ἀναγνωρίζῃ τά Μέλη τοῦ 33ου βαθµοῦ ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῶν 
τῶν Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν τοῦ Τάγµατος, σέβηται τά προνόµια 
αὐτῶν, ἀπονέµῃ αὐτοῖς τάς ὀφειλοµένας τιµάς, ὑπακούῃ αὐτοῖς, καί παρέχῃ τήν 
ἐµπιστοσύνην, ἥν δικαιοῦνται διά πᾶν ὅ,τι διατάξωσι πρός τό συµφέρον τοῦ 
Τάγµατος, δυνάµει τοῦ νόµου αὐτοῦ, τῶν παρόντων Μεγάλων Συνταγµάτων καί 
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τῶν καθηκόντων αὐτῶν, εἴτε γενικῶν, εἴτε εἰδικῶν, εἴτε καί προσωρινῶν ἤ 
προσωπικῶν.

Ἂρθρον 7. Πειθαρχική ἀκρόαση καί  Εἰδική δωσιδικία Ὑπάτου 
Συμβουλίου.

Πάντα τά Συµβούλια καί πάντες οἱ Τέκτονες τῶν ἀνωτέρων τοῦ 16ου βαθµοῦ, 
ἔχουσι τό δικαίωµα τῆς ἐφέσεως εἰς τό  Ὓπατον Συµβούλιον τῶν Ὑπάτων 
Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, τό ὁποῖον δύναται νά ἐπιτρέψῃ, ἵνα οἱ ἐκκαλοῦντες 
παρασταθῶσι προσωπικῶς καί παρόντες νά ἀκουσθῶσι.

Προκειµένου περί ζητηµάτων τιµῆς µεταξύ Τεκτόνων οἱουδήποτε βαθµοῦ ἡ 
ὑπόθεσις παραπέµπεται ἀπ’ εὐθείας πρός τό Ὓπατον Συµβούλιον, ὅπερ κρίνει καί 
πρωτοδίκως καί ἀνεκκλήτως.

Ἂρθρον 8. Σύνοδος 32°, διαδοχή ἐξουσίας μετά τόν Μεγ.·. 
Φρειδερίκο ΙΙ.

Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Πριγκήπων Τεκτόνων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ, 32° 
βαθµοῦ, ἐκλέγει ἕν τῶν µελῶν αὐτῆς ὡς πρόεδρον, ἀλλ ἐπ’ οὐδενί λόγῳ αἱ πράξεις 
τῆς Συνόδου ταύτης δύνανται νά ἔχωσιν ἰσχύν ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ  Ὕπατου 
Συµβουλίου τοῦ 33° βαθµοῦ, τό ὁποῖον, µετά τόν θάνατον τῆς Αὐτοῦ Σεπτῆς 
Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως, Κραταιοτάτου καί Παγκοσµίου ‘Υπάτου Μεγάλου 
Ταξιάρχου τοῦ Τάγµατος, θέλει διαδεχθῇ τήν Ὑπάτην Τεκτονικήν αὐτοῦ Ἀρχήν, 
ὅπως ἐξασκῇ ταύτην καθ’ ὅλην τήν ἔκτασιν τοῦ Κράτους, Βασιλείου ἤ 
Αὐτοκρατορίας, δι’ ἥν συνέστη.

Ἂρθρον 9. Τοπική ἀρμοδιότης ἀναφορικά μέ Υ.·.Μ.·.Γ.·Ε.·.

Εἰς χώραν ὑποκειµένην ὑπό τήν δικαιοδοσίαν Ὑπάτου τινός Συµβουλίου τῶν 
Ὑπάτων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, νοµίµως ἱδρυθέντος καί ἀναγνωριζοµένου ὑπό 
πάντων τῶν λοιπῶν, οὐδείς  Ὕπατος Μέγας Γενικός Ἐπιθεωρητής ἤ 
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ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ, δύναται νά κάµῃ χρήσιν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ἐξουσιῶν, ἐάν µή 
ἀναγνωρισθῇ καί ἐγκριθῇ ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπάτου Συµβουλίου.

Ἂρθρον 10. Περί ἀπονομής τοῦ 30°

Οὐδείς Ἀντιπρόσωπος Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ πρό ὀλίγου δεκτός γενόµενος καί 
φέρων δίπλωµα, ἤ ὅστις ἤθελε γίνῃ δεκτός εἰς τό µέλλον, δυνάµει τοῦ παρόντος 
Συντάγµατος, δύναται µόνος ν’ ἀπονέµῃ τόν βαθµόν τοῦ Ἱππότου Καδώς, ἤ 
ἀνώτερον αὐτοῦ, οὐδέ νά ἐκδώσῃ περί τούτου διπλώµατα εἰς τίνα οἱονδήποτε.

Ἂρθρον 11. Περί Βαθμῶν 30°,31°,32 °

Ὁ βαθµός τοῦ Ἱππότου Καδώς, ὁ 31ος καί 32ος βαθµός, δέν δύνανται ν’ 
ἀπονεµηθῶσιν εἰµή εἰς Τέκτονας, οἵτινες ἤθελον κριθῇ ἄξιοι αὐτῶν καί ἐπί 
παρουσίᾳ τουλάχιστον τριῶν Ὑπάτων Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν.

Ἂρθρον 12. Τά Υ.·.Σ.·. μετά τήν μετάσταση εἰς Αἰων.·Ἀν.·.τοῦ 
Μεγ.·. Φρειδερίκου ΙΙ.

Καθ’ ὅν χρόνον ἤθελεν εὐδοκήσει ὁ Ἁγιώτατος καί Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ 
Σύµπαντος νά καλέσῃ παρ’ Αὐτῷ τήν αὐτοῦ Σεπτήν Μεγαλειότητα, τόν Βασιλέα, 
τόν Κραταιότατον  Ὕπατον, Μέγαν Προστάτην τοῦ Τάγµατος, Μέγαν 
Ταξιάρχην, καί Ἀληθήν Συντηρητήν, κ.τ.λ. ἕκαστον Ὕπατον Συµβούλιον τῶν 
Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, εἴτε νῦν νοµίµως ἰδρυθέν καί ἀναγνωρισθέν, 
εἴτε δυνάµε ι τῶν παρόντων Καταστατ ικών ἰδρυθησόµενον καί 
ἀναγνωρισθησόµενον εἰς τό µέλλον, θέλει ἀπολαύει αὐτοδικαίως πασῶν τῶν 
Ὑπάτων Τεκτονικῶν ἐξουσιῶν, δι΄ ὧν περιβάλλεται νῦν ἡ Αὐτοῦ Σεπτή 
Μεγαλειότης, τήν δέ ἐξουσίαν ταύτην τό Συµβούλιον θέλει ἀσκεῖ ὁσάκις 
παρουσιασθῇ ἀνάγκη καί ὁπουδήποτε καθ’ ὅλην τήν ἔκτασιν τῆς Χώρας, ἥτις 
ὑπόκειται ὑπό τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ. Ὁσάκις δε ὑπάρχει λόγος διαµαρτυρίας 
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κατά τοῦ κύρους τῶν Διπλωµάτων ἥ τῶν ἐξουσιῶν τῶν ἀντιπροσώπων τῶν 
Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, ἤ κατά πάσης ἄλλης παρανοµίας, συντάσσεται ἔκθεσις 
ἀποστελοµένη πρός πάντα τά Ὕπατα Συµβούλια τῶν δύο Ἡµισφαιρίων.

Ἂρθρον 13. Ἐξουσιοδοτήσεις τοῦ Υ.·.Σ.·. σε Υ.·.Μ.·.Γ.·.Ε.·.

1. Τό Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ 33ου βαθµοῦ δύναται νά ἐξουσιοδοτήσῃ ἕνα ἤ 
πλείονα τῶν µελῶν αὐτοῦ Ὑπάτους Μεγάλους Γενικούς Ἐπιθεωρητάς τοῦ 
Τάγµατος, ὅπως ἱδρύσωσιν, ἐγκαταστήσωσι καί ἐγκαθιδρύσωσι Συµβούλιον τοῦ 
αὐτοῦ βαθµοῦ, εἰς τίνα τῶν ἐν τοῖς παροῦσι Συντάγµασι ἀναγραφοµένων χωρῶν, 
ὑπό τόν ὅρον, ἵνα οὗτοι συµµορφωθῶσιν ἀκριβῶς πρός ὅσα διατάσσονται ἐν τῇ 
τρίτῃ παραγράφῳ τοῦ προηγουµένου ἄρθρου, δευτέρου καί τῶν λοιπῶν τοῦ 
παρόντος Συντάγµατος.

2. Δύναται ὡσαύτως νά δώσῃ τοῖς Ἀντιπροσώποις τούτοις τό δικαίωµα νά 
ἐκδίδωσι διπλώµατα πρός ἀντιπροσώπους Γενικούς Ἐπιθεωρητάς –οἵτινες δέον 
νά κατέχωσι κανονικῶς τουλάχιστον τόν βαθµόν τοῦ Ἱππότου Καδώς– δίδοντες 
αὐτοῖς τό µέρος τῆς ὑπάτης αὐτῶν ἐξουσίας τό ἀναγκαῖον, πρός ἵδρυσιν, 
διεύθυνσιν καί ἐποπτείαν Στοῶν καί Συµβουλίων τῶν ἀνωτέρων βαθµῶν, ἀπό τοῦ 
4ου µέχρι τοῦ 29ου συµπεριλαµβανοµένου, εἰς µέρη ἔνθα δέν ὑφίστανται 
Ὑπέρτατοι Στοαί ἤ Συµβούλια νοµίµως ἱδρυθέντα.

3. Τό χειρόγραφον τοῦ Τυπικού τῶν Ὑπέρτατων βαθµῶν δέν δύναται νά δοθῇ 
εἰς οὐδέν ἕτερον πλῆν τῶν δύο πρώτων ἀξιωµατικῶν ἑκάστου Συµβουλίου ἤ εἰς 
ἀδελφόν ἔχοντα τήν ἀποστολήν νά µεταβῇ εἰς τινά Χώραν πρός ἵδρυσιν 
τοιούτων Συµβουλίων.

Ἂρθρον 14. Σειρά Υ.·.Σ.·. σέ ἐορτές καί λιτανεῖες

Εἰς πάσας τάς Τεκτονικάς Τελετάς ἤ λιτανείας τῶν Ὑπέρτατων βαθµῶν, τό  
Ὓπατον Συµβούλιον ἀκολουθεῖ τελευταῖον, οἱ δε δύο πρῶτοι αὐτοῦ Ἀξιωµατικοί 
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ἀκολουθοῦσιν ὕστατοι πάντων τῶν Μελῶν ἀµέσως προηγουµένου τοῦ Μεγάλου 
Λαβάρου καί τοῦ Ξίφους τοῦ Τάγµατος.

Ἂρθρον 15. Τακτικαί καί ἔκτακται συνεδρίες Υ.·.Σ.·.

1. Τό Ὓπατον Συµβούλιον συνέρχεται τακτικῶς ἐπί τριήµερον ἑκάστης τρίτης 
νουµηνίας συγκαλεῖται καί συχνότερον, ἐάν αἱ ἐργασίαι τοῦ Τάγµατος τό 
ἀπαιτῶσι καί ἡ ἐνέργεια αὐτῶν ἐπείγῃ.

2. Ανεξαρτήτως τῶν µεγάλων ἐπισήµων ἐορτών τοῦ Τάγµατος τό  Ὓπατον 
Συµβούλιον ἔχει τρεῖς ἰδίας ἐορτάς κατά τάς καλάνδας τοῦ Ὀκτωβρίου, τήν 
εἰκοστήν ἐβδόµην Δεκεµβρίου καί κατά τάς καλάνδας τοῦ Μαΐου.

Ἂρθρον 16.  Ὑποχρεώσεις Υ.·.Μ.·.Γ.·.Ε.·.

1. Ἕκαστος  Ὕπατος Μέγας Γενικός Ἐπιθεωρητής, ὅπως ἀναγνωρισθῇ καί 
δυνηθῇ ν’ ἀπολαύῃ τῶν προνοµίων τῶν παροµαρτούντων εἰς τόν τριακοστόν 
τρίτον βαθµόν, δέον νά ἐφοδιασθῇ διά τῶν Πιστοποιητικῶν καί Διαπιστευτηρίων 
αὐτοῦ Γραµµάτων, ἐκδιδοµένων συµφώνως πρός τά ἀναγραφόµενα ἐν τῷ Τυπικῷ 
τοῦ βαθµοῦ τούτου· τα γράµµατα ταῦτα ἀφίενται αυτῷ ὑπό τόν ὅρον τῆς 
καταβολῆς εἰς τό Θησαυροφυλάκιον τῆς ἱερᾶς Αὐτοκρατορίας, τοῦ τιµήµατος, 
ὅπερ τό Ὓπατον Συµβούλιον τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ θέλει ὀρίσει, ἅµα τῇ 
ἐγκαταστάσει αὐτοῦ καί τό ὁποῖον δέν δύναται νά παραλλάσῃ. Θά καταβάλῃ 
πρός τούτοις, τῷ Ἐξοχωτάτῳ Ὑπάτῳ Μεγάλῳ Γενικῷ Ἐπιθεωρητῇ Γραµµατεῖ, 
εἰς ἀµοιβήν τῶν κόπων αὐτοῦ διά τήν ἀποστολήν τῶν γραµµάτων καί τήν 
ἐπίθεσιν τῆς Σφραγίδος, ἕναν Φρειδερῖκον ἤ παλαιόν Λουδοβίκιον, ἤ τό 
ἀντίστοιχον ποσόν εἰς νόµισµα τοῦ τόπου.

2. Ἕκαστος Μέγας Γενικός Ἐπιθεωρητής ὀφείλει νά κατέχῃ πρός τούτοις 
βιβλίον τῶν πράξεων αὐτοῦ, οὗτινος ἕκαστη σελίς εἶναι ἀριθµηµένη, πρός τούτοις 
ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίς θά ὀρίζωνται ὠς τοιαῦται δι’ εἰδικῆς σηµειώσεως. 
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Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ δέον νά ἐγγραφῶσι τά Μεγάλα Συντάγµατα, τά 
Καταστατικά καί οἱ Γενικοί Κανονισµοί τοῦ  Ὑπέρτατου Τεκτονισµοῦ.

Ὁ Ἐπιθεωρητής ὀφείλει νά γράφῃ ἐν αὐτῷ ὁ ἴδιος πάσας τάς πράξεις αὐτοῦ, 
ἐπί ποινῇ ἀκυρότητος ὡσαύτως δέ καί ἀπαγορεύσεως.

Οἱ Ἀντιπρόσωποι τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ ὑπάγονται εἰς τήν αὐτήν 
ὑποχρέωσιν καί ὑπό τάς οντάς ποινάς.

3. Οὗτοι θέλουσιν ἐπιδεικνύει πρός ἀλλήλους τά Βιβλία καί τά Διπλώµατα 
αὐτῶν καί ἀµοιβαίως θά ἐπιθεωρῶσι ταῦτα, παντοῦ ἔνθα ἤθελον συναντηθῇ 
καί ἀναγνωρισθῇ.

Ἂρθρον 17. Κῦρος πράξεων Υ.·.Μ.·.Γ.·.Ε.·. – Πλειοψηφία

Ἡ πλειονότης τῶν ψήφων εἶναι ἀναγκαία, ὅπως δώσῃ τό νόµιµον κῦρος εἰς 
τάς πράξεις τῶν Ὑπάτων Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, εἰς τόν τόπον ἔνθα 
ὑφίσταται Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ 33ου βαθµοῦ, νοµίµως ἐγκατεστηµένον καί 
ἀνεγνωρισµένον. Ἐποµένως εἰς τήν χώραν ἐκείνην ἤ τό ἔδαφος τό ὑπό τοιούτου 
Συµβουλίου ἐξαρτώµενον, οὐδείς ἐκ τῶν Ἐπιθεωρητῶν τούτων δύναται, ἰδίου 
ἀτοµικῷ δικαιώµατι νά ἀσκήσῃ ἐξουσίαν τινά, ἐκτός ἐάν ἔλαβε πρός τόν σκοπόν 
τοῦτον ἄδειαν παρά τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου τούτου, ἤ ἐάν ὁ Ἐπιθεωρητής 
ἀνήκων εἰς ἄλλην δικαιοδοσίαν ἤθελεν ἐξουσιοδοτηθῇ ἐγγράφως, ὅπερ ἔγγραφον 
καλεῖται Ἐκτελεστήριον.

Ἂρθρον 18. Θησαυροφυλάκιο- Εἰσφοραί – Μύητρα

Πάντα τά ποσά τά εἰσπραττόµενα ὡς εἰσφοραί, -λεγόµεναι δικαιώµατα 
εἰσδοχῆς-, διά µύησιν εἰς τούς ἀνωτέρους τοῦ 16ου βαθµοῦ µέχρι τοῦ 33° 
συµπεριλαµβανοµένου, θά καταβάλλωνται εἰς τό Θησαυροφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς 
Αὐτοκρατορίας, τῇ φροντίδι τῶν Προέδρων καί Θησαυροφυλάκων τῶν 
Συµβουλίων καί Ὑπέρτατων Στοών πάντων τῶν βαθµῶν, τῶν Ὑπάτων 
Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν καί τῶν Ἀντιπροσώπων αὐτῶν, ὡς καί τοῦ 
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Ἐξοχωτάτου Γραµµατέως καί Ἐξοχωτάτου Θησαυροφύλακος τῆς Ἱερᾶς 
Αὐτοκρατορίας.

Ἡ διαχείρισις καί ἡ χρήσις τῶν ποσῶν τούτων διευθύνεται καί ἐπιβλέπεται ὑπό 
τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου, ὅπερ καθ’ ἕκαστον ἔτος δέχεται ἀκριβή καί ἀπόλυτον 
λογοδοσίαν περί αὐτῶν· τήν λογοδοσίαν ταύτην φροντίζει ν’ ἀνοκοινοι πᾶσι τοῖς 
ὑπό τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ Συνεταιρισµοῖς.

ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ, ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ
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C H A P T E R  5

Ἄρθρα τῶν  Συνταγμάτων τοῦ 1762 πού 
ἰσχύουν και μετά το 1786

Ἄρθρον 2 τμήμα, Προαγωγή σέ ἐπόμενο Βαθμό

Ἐάν κατά τόν ὀρισθέντα διά τήν προαγωγή χρόνο εἷς ἀδελφός ὑστέρησεν εἰς 
ζῆλον καί ὑπακοήν, οὗτος οὐδένα βαθµόν δύναται νά λάβῃ µέχρις ὅτου ἐπιδείξῃ 
ἐµπράκτως ὑποταγήν, ζητήσῃ συγγνώµην διά τό σφάλµα καί ὑποσχεθῇ µεγίστην 
ἀκρίβειαν και ὑποδειγµατικήν ὑποταγήν, ἐπί ποινῇ ἀποκλεισµοῦ διά παντός, 
διαγραφῆς καί ἐξαλείψεως τοῦ ὀνόµατός του ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν ἀληθῶν καί 
νοµίµων ἀδελφῶν, κ.λπ.

Ἂρθρον 7ον Δίπλωμα Μεγ.·. Ἀξιωματικῶν

Ἕκαστος Πρίγκηψ Μέγας Ἀξιωµατικός ἤ ἀξιωµατοῦχος τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου 
Συµβουλίου θά ἔχῃ Δίπλωµα, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναγράφηται τό ἀξίωµα εἰς τό 
ὁποῖον ἐξελέγη, ὡς καί ἡ χρονική διάρκεια τοῦ λειτουργήµατός του. Τό Δίπλωµα 
τοῦτο θά φέρῃ τάς ὑπογραφάς ἁπάντων τῶν Μεγάλων Ἀξιωµατικῶν, ὡς καί τῶν 
Ἀξιωµατικῶν τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου τῶν Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων, 
καί θά ἔχῃ σφραγίδα καί σφραγιδόκηρον.

Ἂρθρον 8ον Συμβούλιο Μεγ.·. Ἀξιωματικῶν

Ἐκτός τῶν τεσσάρων συνεδριῶν Ἐπικοινωνίας, θά συνέρχηται, καθ’ ἕκαστον 
µήνα καί ἐντός τοῦ πρώτου δεκαηµέρου, ἕν Συµβούλιον, ἀποτελούµενον µόνον ἐκ 
τῶν Μεγάλων Ἀξιωµατικῶν τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου τῶν Ἐξοχωτάτων 
Πριγκήπων, διά τήν ῤύθµισιν τῶν ὑποθέσεων τοῦ Τάγµατος, τῶν τε γενικῶν καί 
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τῶν ἰδιαιτέρων, ἐξαιρουµένης τῆς ἐφέσεως πρός τό Μέγα Συµβούλιον 
Ἐπικοινωνίας.

Ἂρθρον 9ον Πλειοψηφικό σύστημα ἀποφάσεων

Εἰς τάς συνεδρίας τοῦ Συµβουλίου Ἐπικοινωνίας, ὡς καί εἰς τά ἰδιαίτερα 
Συµβούλια, ἅπασαι αἱ ἀποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Ὁ Πρόεδρος 
ἔχει δύο ψήφους καί τά ὑπόλοιπα µέλη ἀνά µίαν. Ἐάν εἰς τάς συνεδρίας ταύτας 
ἐπιτραπῇ κατ’ ἐξαίρεσιν ἡ συµµετοχή ἀδελφοῦ κατέχοντος µέν τόν βαθµόν τοῦ 
Ἐξοχωτάτου Πρίγκηπος, µή ὄντος ὅµως µέλους τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου, οὗτος 
δέν ἔχει δικαίωµα ψήφου καί ἐκφέρει γνώµην µόνον κατόπιν ἀδείας τοῦ 
Προέδρου.

Ἂρθρον 10ον  Ἐπικύρωσις ἀποφάσεων

Δι’ ἁπάσας τάς ὑποθέσεις, τάς εἰσαγοµένας εἰς τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον 
τῶν Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων, λαµβάνονται ἀποφάσεις καί αὐται ἐκτελοῦνται, 
ἐπικυροῦνται δέ ὑπό τοῦ ἐποµένου Συµβουλίου Ἐπικοινωνίας.

Ἂρθρον 11ov Ὑποχρεώσεις Μεγ.·. Γραμμ.·. στο Συμβούλιο. 
Ἐπικύρωση Πρακτικῶν

Ὅταν συγκληθῇ το Ὕπατον Μέγα Συµβούλιον Ἐπικοινωνίας, ὁ Μέγας 
Γραµµατεύς ὑποχρεοῦται νά προσκοµίσῃ πάντα τά τρέχοντα ἔγγραφα καί νά 
ἀναφέρῃ περί πασῶν τῶν συζητήσεων καί τῶν ἀποφάσεων, τῶν ληφθεισῶν κατά 
τό τρίµηνον, ἵνα ἐπικυρωθῶσι. Ἐν περιπτώσει ἀντιρρήσεων διά τήν ἐπικύρωσιν 
τούτων συγκροτεῖται ἐπιτροπή ἐξ ἑννέα Ἐπιτρόπων, πρός τούς ὁποίους οἱ 
διαφωνοῦντες ἐκθέτουν ἐγγράφως τούς λόγους τῶν ἀντιρρήσεων αὐτῶν, ἵνα 
καταστῇ δυνατόν νά δοθῇ ὁµοίως ἔγγραφος ἀπάντησις. Βάσει τῆς εἰσηγήσεως 
τῶν εἰρηµένων Ἐπιτρόπων, λαµβάνεται ἀπόφασις εἰς τό ἐπόµενον Μέγα 
Συµβούλιον Ἐπικοινωνίας. Κατά τό ἐνδιάµεσον χρονικόν διάστηµα, µεταξύ τῆς 
ρηθείσης συζητήσεως καί τῆς λήψεως ἀποφάσεως, τά ἐν λόγῳ βήµατα 
ῥυθµίζονται δι’ εἰδικῆς διαταγῆς.
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Ἂρθρον 12ον Βιβλία Μεγ.·. Γραμματείας.

Ὁ Μέγας Γενικός Γραµµατεύς τηρεῖ ἕν βιβλίον διά τούς Παρισίους καί τό 
Bordeaux καί ἕτερον διά τάς Ἐπαρχίας καί τό Ἐξωτερικόν, εἰς τά ὁποῖα 
περιέχονται: τά ὀνόµατα τῶν ἰδιαιτέρων Συµβουλίων κατά σειράν ἀρχαιότητος, ἡ 
χρονολογία ἰδρύσεως αὐτῶν, τά ὀνόµατα, οἱ βαθµοί, τά ἀξιώµατα, ἡ κοινωνική 
θέσις καί ἡ κατοικία τῶν µελῶν, συµφώνως πρός τά στοιχεία, τά ἀποσταλέντα 
ὑπό τῶν ἡµετέρων Ἐπιθεωρητῶν ἤ τῶν Ἀναπληρωτῶν αὐτῶν. Προσέτι τό 
δικαίωµα προβαδίσµατος ἑκάστου Συµβουλίου, ὡς καί ὁ ἀριθµός τῶν κανονικῶν 
Στοῶν Τελειοποιήσεως, τῶν ἐγκατεστηµένων ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Δικαιοδοσίας 
τῶν ἡµετέρων Ἐπιθεωρητῶν ἤ τοῦ Συµβουλίου τῶν Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων, οἱ 
τίτλοι τῶν Στοῶν τούτων, ἡ χρονολογία ἰδρύσεως αὐτῶν, ἡ κατάστασις τῶν 
τίτλων, βαθµῶν, καθηκόντων, ἀξιωµάτων, κοινωνικῆς θέσεως καί κατοικίας τῶν 
µελῶν, συµφώνως πρός τά στοιχεία, τά χορηγούµενα εἰς ἡµᾶς ὑπό τῶν ἡµέτερων 
Ἐπιθεωρητῶν ἤ τῶν Ἀναπληρωτῶν αὐτῶν.

Ὑπό τῶν Μεγάλων Συµβουλίων Ἐπικοινωνίας καθορίζεται ἡ ἡµέρα τῆς 
ὑποδοχῆς τοῦ Προέδρου εἰς τά ἰδιαίτερα Συµβούλια.

Ἄρθρο 13ον Μέγας Γραμματεύς, βιβλίο Τριμηνιαίων Συμβουλίων

Ὁ Μέγας Γραµµατεύς τηρεῖ ἐπίσης βιβλίον, εἰς τό ὁποῖον περιέχονται αἱ 
συζητήσεις καί αἱ ἀποφάσεις, αἱ λαµβανόµεναι ὑπό τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου 
Τριµηνιαίας Ἐπικοινωνίας. Εἰς τό βιβλίον τοῦτο µνηµονεύονται ἐπίσης πᾶσαι αἱ 
ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ Συµβουλίου διεκπεραιωθεῖσαι ὑποθέσεις, πάντα τά ληφθέντα 
ἔγγραφα καί τό περιεχόµενον τῶν δοθεισῶν απαντήσεων.

Ἂρθρον 14ον Μέγας Γραμματεύς, καταχώρηση ἀπαντήσεων

Ὁ Μέγας Γραµµατεύς ὀφείλει νά ἀναγράφῃ εἰς τό περιθώριον τῶν εἰς τό 
Συµβούλιον συζητουµένων αἰτήσεων, ἔγγραφων ἤ ὑποµνηµάτων, τό 
περιεχόµενον τῶν δοθεισῶν απαντήσεων καί µετά τήν σύνταξιν τῶν 
ἀπαντήσεων, φροντίζει ὅπως ὑπογραφῶσιν αὐταί ὑπό τοῦ Μεγάλου Γενικοῦ 
Ἐπιθεωρητοῦ ἤ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Γραµµατέως τῆς Δικαιοδοσίας 
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καί ὑπό τοῦ Μεγάλου Σφραγιδοφύλακος. Ἀκολούθως, τάς ὑπογράφει, τάς 
ἀσφαλίζει διά σφραγιδόκηρου καί τάς ἀποστέλλει αὐτοπροσώπως.

Ἐπειδή, ὅµως, ἡ ἐργασία αὐτη δέν δύναται νά διεξαχθῇ κατά τήν συνεδρίαν 
τοῦ Συµβουλίου καί ἐπειδή δύναται νά εἶναι ἐνίοτε ἐπικίνδυνος ἡ καθυστέρησις 
τῆς ἀπαντήσεως εἰς τά ἐν λόγῳ ἔγγραφα µέχρι τῆς συγκλήσεως τοῦ ἐποµένου 
Συµβουλίου, ὁ Μέγας Γραµµατεύς ὀφείλει νά συντάξῃ σχέδιον τῆς ἀπαντήσεως 
διά νά δύναται νά ἀναγνωσθῇ κατά τό ἐπόµενον Συµβούλιον, καί νά παραδώσῃ 
πᾶν τό σχετικόν εἰς τόν Ἀρχειοφύλακα διά νά δυνηθῇ τό Ὓπατον Μέγα 
Συµβούλιον νά ἐπιφέρῃ τάς κατά τήν κρίσιν αὐτοῦ ἀρµόζουσας διορθώσεις.

Ἂρθρον 15ον Δικαιώματα Περιφερειακῶν Μεγ.·. Συμβουλίων

Τά ἰδιαίτερα Συµβούλια, τά ἐδρεύοντα εἴτε εἰς τάς πόλεις τῶν Παρισίων ἤ τοῦ 
Bordeaux, εἴτε εἰς τάς Ἐπαρχίας ἤ ἀλλαχοῦ, δέν ἔχουν τό δικαίωµα νά 
ἀποστέλλωσι Συντάγµατα ἤ Γενικούς Κανονισµούς, ἐκτός ἐάν ἔχωσιν 
ἐξουσιοδοτηθῇ πρός τοῦτο ὑπό τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου, τοῦ Μεγάλου 
Ἐπιθεωρητοῦ ἤ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.

Ἂρθρον 16ον Περί Μεγ.·. Σφραγιδοφύλακος

Ὁ Μέγας Σφραγιδοφύλαξ οὐδέν ἔγγραφον δύναται νά σφράγισῃ καί νά 
ἀσφαλίσῃ διά σφραγιδόκηρου, ἐάν δέν ἔχῃ τοῦτο ὑπογραφεί προηγουµένως ὑπό 
τοῦ Γενικοῦ Γραµµατέως καί δύο Γραµµατέων διαφόρων Δικαιοδοσιῶν. 
Ὡσαύτως οὐδένα Γενικόν Κανονισµόν δύναται νά σφραγίσῃ καί νά ἀσφαλίσῃ διά 
σφραγιδόκηρου, ἐάν δέν ἔχῃ οὗτος ὑπογραφεί ὑπό τοῦ Μεγάλου Ἑπιθεωρητοῦ ἥ 
τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ καί ὑπό τῶν προαναφερθέντων τριῶν Γραµµατέων, ὡς 
ἐπίσης οὐδέν Σύνταγµα δύναται νά σφραγίσῃ καί νά ἀσφαλίσῃ διά 
σφραγιδόκηρου, ἐάν τοῦτο δέν ἔχῃ ὑπογραφή ὑπό τῶν εἰρηµένων τριῶν 
Μεγάλων Ἀξιωµατικῶν καί τουλάχιστον ἐπτά ἄλλων Πριγκήπων, µελῶν τοῦ 
Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου τῶν Ἑξοχωτάτων Πριγκήπων.

Ἂρθρον 17ον Περί Μεγ.·. Θησαυροφύλακος

Ὁ Μέγας Θησαυροφύλαξ δέον νά εἶναι γνωστός διά τήν ἀνθηράν 
οἰκονοµικήν αὐτοῦ κατάστασιν. Διαχειρίζεται πάντα τά χρήµατα, τά 
εἰσπραττόµενα ἤ προσφερόµενα ὑπό µορφήν δωρεῶν διά τά ἐξοδα τοῦ Ὑπάτου 
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Μεγάλου Συµβουλίου. Οὗτος τηρεῖ βιβλίον περιέχον ἐπακριβῶς ἅπαντα τά 
ἔσοδα, τά ἔξοδα καί τάς δωρεάς, τά ὁποῖα δέον νά καταχωρίζωνται 
κεχωρισµένως, ὡς καί τόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον ἐδαπανήθησαν τά χρήµατα. 
Αἱ δαπάναι διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου καί αἱ δι’ 
ἀγαθοεργίας προοριζόµεναι ἀναφέρονται κεχωρισµένως. Δι’ ἕκαστον ποσόν 
χορηγεῖται ἀπόδειξις περιέχουσα εἰδικῶς τόν ἀριθµόν τοῦ φύλλου τοῦ βιβλίου 
καταχωρήσεως, καί οὐδέν ποσόν πληρώνεται ἄνευ ἐγγράφου ἐντολής τοῦ 
Προέδρου καί τῶν δύο Μεγάλων Ἀξιωµατικῶν τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου 
Συµβουλίου.

Ἂρθρον 18ον Οικονομικός Ἀπολογισμός

Κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου µετά τήν 27ην 
Δεκεµβρίου, ὁ Μέγας Θησαυροφύλαξ δίδει ἀπολογισµόν τῆς διαχειρίσεῶς του.

Ἂρθρον 19ον  Ἔνταλμα πληρωμῆς

Πᾶσα ἐντολή πληρωµῆς ἐξόδων πρός τόν Μέγαν Θησαυροφύλακα χορηγεῖται 
µόνον ὑπό τοῦ Προέδρου ἤ τῶν δύο Μεγάλων Ἐποπτῶν καί πάντοτε κατόπιν 
ἀποφάσεως τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου, µνηµονευοµένης εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐντολήν. 
Τό αὐτό ἰσχύει καί δι’ ἁπάσας τάς πληρωµάς ἐκ τῶν εἰρηµένων χρηµάτων, τά 
ὁποῖα οὐδέποτε ἐπιτρέπεται νά χρησιµοποιηθῶσι διά συµπόσια, τά ἔξοδα τῶν 
ὁποίων καταβάλλονται ἀπό κοινοῦ ὑφ’ ὅλων τῶν ἀδελφῶν.

Ἂρθρον 20ον  Ἐξαίρεση ἀπό Πειθαρχικό

Ἐάν ὑποβληθῶσιν εἰς τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον ὑποµνήµατα, αἰτήσεις καί 
καταγγελίαι ὑπό τινός ἰδιαιτέρου Συµβουλίου, τοῦ ὁποίου ὁ Πρόεδρος εἶναι µέλος 
τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου, οὗτος δεν δύναται νά ψηφίσῃ οὔτε νά ἐκφέρῃ γνώµην, 
ἐκτός ἐάν ζητηθῇ τοῦτο ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου.

Ἂρθρον 21ον Εἰδικές Πειθαρχικές ρυθμίσεις

Οἱ Ἀναπληρωταί Μεγάλοι Ἐπιθεωρηταί καί οἱ δύο πρῶτοι Μεγάλοι 
Ἀξιωµατικοί δέν δύνανται νά ἐκπέσωσι τῶν ἀξιωµάτων των, δι’ ἀποφάσεως τοῦ 
Μεγάλου Συµβουλίου Τριµηνιαίας Ἐπικοινωνίας τῶν Πριγκήπων τοῦ Βασιλικοῦ 
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Μυστικοῦ, εἰµή µόνον ἕνεκα νοµίµων λόγων ἐρευνοµένων ἐν συνεδρίᾳ καί ἐφ’ 
ὅσον ὑπάρχουσιν ἀποδείξεις ἐναντίον αὐτῶν, τελείως καί πλήρως τεκµηριωµέναι. 
Δύνανται, ὅµως, οἱ εἰρηµένοι Μεγάλοι Ἀξιωµατικοί νά ὑποβάλωσι τήν παραίτησιν 
αὐτῶν εἰς τό Μέγα Συµβούλιον. 

Οἱ Μεγάλοι Ἐπιθεωρηταί καί οἱ Ἀναπληρωταί δέν δύνανται νά 
ἀντικασταθῶσιν εἰµή διά τοῦ διορισµού τοῦ ἀντικαταστάτου αὐτῶν ὑπό τοῦ 
Ὑπάτου τῶν Ὑπάτων καί Κραταιοτάτων Πριγκήπων τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου 
Ἐπικοινωνίας.

Ἂρθρον 22ον  Ἐπιθεώρηση

Τό Μέγα Συµβούλιον ἐπισκέπτεται τά ἰδιαίτερα Συµβούλια, ὡς καί τάς Στοάς 
Τελειοποιήσεως διά τῶν Ἀναπληρωτῶν Ἐπιθεωρητῶν ἤ ἀντ’ αὐτῶν δι’ ἄλλων 
προσώπων πρός τόν σκοπόν τοῦτον διοριζοµένων. Οἱ Επιθεωρηταί οὗτοι 
ὑποβάλλουν γραπτήν ἔκθεσιν περί πάντων τῶν συµβάντων πρός τόν Γενικόν 
Γραµµατέα, ἵνα πληροφορήσῃ οὗτος τό Μέγα Συµβούλιον. Ὁ εἰρηµένος Μέγας 
Ἐπιθεωρητής ἤ ὁ Ἀναπληρωτής τούτου παρακολουθεῖ τάς ἐργασίας αὐτῶν, 
ἐλέγχει τά βιβλία, τά Συντάγµατα, τούς πίνακας τῶν µελῶν τοῦ εἰρηµένου 
Συµβουλίου ἤ τῶν Στοῶν Τελειοποιήσεως ἤ ὑπό οἱωνδήποτε ἄλλων, ὑποβάλλῃ 
δέ τοῦτο τό ταχύτερον δυνατόν πρός τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον διά τοῦ 
Μεγάλου Γενικοῦ Γραµµατέως. Προεδρεύει τῶν εἰρηµένων Μεγάλων 
Συµβουλίων ἤ τῶν Στοῶν Τελειοποιήσεως ἤ ἄλλων Ἐργαστηρίων, ὁσάκις ἤθελε 
κρίνει τοῦτο ἐπάναγκες, καί οὐδείς ἀδελφός δύναται νά φέρῃ ἀντίρρησιν ἐπί ποινῇ 
ἀνυπακοῆς καί ἀργίας. Διότι τοιαύτη εἶναι ἡ ἡµετέρα ἐπιθυµία.

Ἂρθρον 23ον Περί ἀπαρτίας τοῦ Υ.·.Σ.·.

Ὅταν τό Μέγα Συµβούλιον συγκληθῇ κανονικῶς, ἑπτά µέλη εἶναι ἀρκετά διά 
τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν κατά τήν ὀρισθεῖσαν ὥραν, αἱ διατυπούµεναι δέ καί 
λαµβανόµεναι κατά πλειοψηφίαν τῶν παρόντων ἀποφάσεις ἔχουσιν ἰσχύν νόµων, 
ὡς ἐάν ἤσαν παρόντα καί τά ἄλλα µέλη. Κατ’ ἐξαίρεσιν, ἐν περιπτώσει ἀνάγκης, 
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ὁ Μέγας Ἐπιθεωρητής ἤ ὁ Ἀναπληρωτής τούτου δύναται νά προβῇ εἰς τήν 
διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν µέ τρία µέλη.

Ἂρθρον 24ον Πειθαρχική ποινή σέ Υ.·.Σ.·.

Ἐάν κατά τήν συνεδρίαν ἑνός Μεγάλου Συµβουλίου µέλος τι παρουσιασθῇ 
κατά τρόπον ἀπρεπή λόγῳ οἰνοποσίας ἤ διαπράξῃ παραπτώµατα τείνοντα νά 
διαταράξωσι τήν ἀρµονίαν, ἡ ὁποῖα δέον νά κυριαρχῇ κατά τάς σεβάσµιους 
ταύτας συνεδρίας, ἐπιπλήττεται τότε διά πρώτην φοράν. Διά δευτέραν φοράν, 
τιµωρεῖται διά προστίµου, καθοριζοµένου κατά πλειοψηφίαν καί καταβαλλοµένου 
ἀµέσως, διά τήν τρίτην δέ φοράν στερεῖται τῶν ἀξιωµάτων αὐτοῦ καί, ἐάν ἡ 
πλειοψηφία τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου αποφασίσῃ τήν ἀποβολήν αὐτοῦ, 
ἀποπέµπεται.

Ἂρθρον 25ον

Ἐάν εἰς τό  Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον µέλος τι ὑποπέσῃ εἰς παραπτώµατα 
µνηµονευθέντα εἰς τό προηγούµενον Ἂρθρον, τιµωρεῖται διά πρώτην φοράν διά 
προστίµου καταβαλλοµένου ἀµέσως. Διά δευτέραν φοράν, ἀποβάλλεται τῆς 
Γενικῆς Συνελεύσεως διά χρονικόν διάστηµα ἑνός ἔτους, κατά τό ὁποῖον 
ἀπαλλάσσεται τῶν καθηκόντων του εἰς τό Συµβούλιον ἤ τήν Στοάν τῶν ὁποίων 
εἶναι µέλος καί διά τρίτην φοράν, ἀποπέµπεται διά παντός. Ἐάν οὗτος τυγχάνῃ 
Πρόεδρος Συµβουλίου τινός ἤ ἰδιαιτέρας Στοάς, ἐκπίπτει τοῦ ἀξιώµατος τούτου 
καί νέος Πρόεδρος ἐκλέγεται εἰς τό Συµβούλιον ἤ τήν Στοάν, οἱουδήποτε βαθµοῦ 
καί ἄν εἶναι οὗτος.

Ἂρθρον 26ον Ἀναγνώρισις Τεκτονικῆς Κανονικότητας

Τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον δέν ἀναγνωρίζει ὡς κανονικά Συµβούλια ἤ 
κανονικάς Στοάς Τελειοποιήσεως εἰµή µόνον ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἐγκαθιδρύθησαν 
κανονικῶς ὑπ’ αὐτοῦ ἤ ὑπό τῶν Μεγάλων Ἐπιθεωρητῶν ἤ τῶν Ἀναπληρωτῶν 
αὐτῶν. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τούς Ἱππότας Τέκτονας, Πρίγκηπας ἤ Μεγάλους 
Ἐκλεκτούς Τελείους, οἱ ὁποῖοι ἤθελον γίνει δεκτοί ὑπό τίνων Συµβουλίων ἤ 
Στοῶν, αἱ ὁποῖαι δέν εἶχον πρός τοῦτο δεόντως ἐξουσιοδοτηθῇ.
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Ἂρθρον 27ον  Ὑποβολή αἰτήσεων

Ἅπασαι αἱ πρός τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον αἰτήσεις πρός ἔκδοσιν 
ἱδρυτικών ἐγγράφων, εἴτε πρός ἐγκαθίδρυσιν, εἰτε πρός ἀναγνώρισιν Συµβουλίου 
ἤ Στοάς τινός, ὑποβάλλονται ὡς ἀκολούθως:

Διά τάς Ἐπαρχίας, πρός τούς Ἐπιθεωρητάς τῆς αὐτῆς Δικαιοδοσίας, οἱ ὁποῖοι 
ὀρίζουσι πρός τοῦτο τεσσάρας Ἐπιτρόπους διά τήν συγκέντρωσιν ὅλων τῶν 
ἀναγκαίων πληροφοριῶν. Πρός τοῦτο ἀποστέλλουσιν εἰς τούς Ἐπιθεωρητάς ἤ 
τούς Ἀναπληρωτάς αὐτῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Δικαιοδοσίαν ἀκριβή κατάλογον τῶν 
µελῶν, τά ὁποῖα αἰτοῦνται τήν σύστασιν Συµβουλίου τινός ἤ Στοάς 
Τελειοποιήσεως κ.λπ. ἵνα, βάσει τῆς ἐκθέσεως τῶν εἰρηµένων Ἐπιτρόπων καί 
τῆς τοῦ Μεγάλου Ἐπιθεωρητοῦ ἤ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ τούτου, ἀποφασίσῃ τό 
Μέγα Συµβούλιον ἐπί τῆς αιτήσεως τῶν ἐν λόγῳ µελῶν. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τάς 
ξένας Χώρας, οἱ Μεγάλοι Ἐπιθεωρηταί, ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Δικαιοδοσίας αὐτῶν, 
δύναται νά συνιστῶσι, ἐγκαθιστῶσι, ἀπαγορεύωσι, ἀνακαλῶσι καί ἀποκλείωσι 
Συµβούλια ἤ Στοάς κατά τήν ἰδίαν αὐτῶν συνετήν κρίσιν. Περί τούτου 
συντάσσουσι πρακτικόν, ἐν τῷ ὁποίῳ ἀναφέρουσι κατά τήν πλέον εὐνοϊκήν 
περίστασιν πάσας τάς ἐνεργείας αὐτῶν πρός τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον. Οἱ 
εἰρηµένοι Ἐπιθεωρηταί συµµορφοῦνται πρός τοῦς νόµους καί τά ἔθιµα, ὡς καί 
πρός τά µυστικά Συντάγµατα τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου. Εἶναι ἐλεύθεροι 
νά ἐπιλέγωσι τούς Ἀναπληρωτάς κατά τάς ἐργασίας αὐτῶν διά νά ἐπιταχύνωσι 
ταύτας, καί νά ἐξουσιοδοτῶσιν αὐτούς διά πληρεξουσίων ἐγγράφων ἐχόντων 
ἰσχύν καί κῦρος.

Ἂρθρον 28ον  Ἐγκρίσεις

Τό  Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον οὐδεµίαν ἔγκρισιν διά τήν ἴδρυσιν Βασιλικῆς 
Στοᾶς Τελειοποιήσεως χορηγεῖ, εἰµή µόνον εἰς ἀδελφούς κατέχοντας 
τουλάχιστον τόν βαθµόν τοῦ Πρίγκηπος τῆς Ἱερουσαλήµ, καί διά τήν ἴδρυσιν 
Συµβουλίου Ἱπποτῶν τῆς Ἀνατολῆς εἰς ἀδελφούς κατέχοντας τόν βαθµόν τοῦ 
Ἱππότου Ἀνατολῆς καί Δύσεως. Διά τήν ἵδρυσιν ὅµως ἑνός Συµβουλίου 
Πριγκήπων τῆς Ἱερουσαλήµ, ὁ αἰτών ἀδελφός δέον ἀπαραιτήτως νά κατέχῃ τόν 
βαθµόν τοῦ Ἐξοχωτάτου Ἱππότου Πρίγκηπος Μεµυηµένου καί νά ἀποδεικνύῃ δι’ 
αὐθεντικῶν τίτλων ὅτι ἐγένετο δεκτός νοµίµως καί κανονικῶς, νά ἀποδεικνύῃ 
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ἐπίσης ὅτι πάντοτε ἐκαρπώθη ἐλευθέρως τιµίαν περιουσίαν, ὅτι διά τῆς καλῆς 
φήµης καί τῆς καλῆς συµπεριφορᾶς εἶναι ἐλεύθερος πάσης µοµφῆς καί ὅτι πάντοτε 
ὑπήκουσεν εἰς τά θεσπίσµατα τοῦ Ὑπάτου Μεγάλου Συµβουλίου τῶν Πριγκήπων, 
τῶν ὁποίων ἐπιθυµεῖ νά καταστῇ ὁ Ἀρχηγός.

Ἂρθρον 29ον Οἰκονομική Τακτοποίησις

Τό  Ὓπατον Συµβούλιον τῶν Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων δέν χορηγεῖ νέα 
διπλώµατα ἤ ἐγκρίσεις ἰδρύσεως εἴτε διά τάς πόλεις τῶν Παρισίων ἤ τοῦ 
Bordeaux, εἴτε διά τάς Ἐπαρχίας ἤ τάς ξένας Χώρας, εἰµή µόνον ὅταν λάβῃ 
παρά τοῦ Μεγάλου Θησαυροφύλακος ἀπόδειξιν εἰσπράξεως τοῦ ποσού τῶν 
εἴκοσι τεσσάρων σελλινίων διά τήν πληρωµήν τῶν ἀπασχοληθέντων µέ τήν 
ἐργασίαν ταύτην προσώπων. Οἱ Μεγάλοι Ἐπιθεωρηταί τῶν Ἀνατολῶν τοῦ 
Ἐξωτερικοῦ ὑποχρεοῦνται νά συµµορφῶνται πρός ταῦτα εἰς παρόµοιας 
περιπτώσεις. Ἐκτελοῦσι τά ὑποχρεωτικά αὐτῶν ταξείδια, ἀπηλλαγµένοι πάσης 
δαπάνης. Ἐξ ἄλλου δέν χορηγοῦσιν εἰς Πρίγκηπα Τέκτονα οὔτε ἐξουσίαν 
Ἐπιτρόπου, οὔτε ἐξουσιοδότησιν, πρίν ή οὗτος ὑπογράψῃ δήλωσιν ὑπακοῆς, 
καταχωριζοµένην εἰς τά βιβλία τοῦ Μεγάλου Γενικοῦ Γραµµατέως, τοῦ Μεγάλου 
Ἐπιθεωρητοῦ ἤ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ τούτου, καί διά τάς Ἐπαρχίας καί τάς ξένας 
Χώρας εἰς τά βιβλία τῶν ἡµετέρων Μεγάλων Ἐπιθεωρητῶν ἤ τῶν 
Ἀναπληρωτῶν αὐτῶν. Εἶναι µάλιστα ἐπάναγκες ὅπως ἡ εἰρηµένη δήλωσις 
ὑπακοῆς γραφή καί ὑπογραφή ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ ἀδελφοῦ.

Ἂρθρον 30ον Περί ἐπισκέψεων

Ἐάν οἱ Ἐπιθεωρηταί ἤ οἱ Ἀναπληρωταί τούτων ἤθελον κρίνει πρόσφορον νά 
ἐπισκεφθῶσιν εἰς οἱονδήποτε σηµεῖον τῶν δύο ἡµισφαιρίων εἴτε τό Μέγα 
Συµβούλιον τῶν Πριγκήπων τῆς Ἱερουσαλήµ ἤ οἱονδήποτε ἄλλο, ὀφείλουν νά 
παρουσιασθῶσι φέροντες τά διάσηµα τοῦ ἀξιώµατος αὐτῶν εἴτε πρό τῆς Θύρας 
τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου τῶν Πριγκήπων τῆς Ἱερουσαλήµ, τοῦ Μεγάλου 
Περιστυλίου τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Μέλανος Ἀετοῦ, εἴτε τῆς Συνόδου τῶν 
Μεµυηµένων Πριγκήπων ἤ τέλος οἱουδήποτε ἄλλου Ἐργαστηρίου. Οὗτοι 
γίνονται δεκτοί µέ πάσας τάς ὀφειλοµένας εἰς αὐτούς τιµάς καί ἀπολαύουσι 
πανταχοῦ τῶν προνοµίων καί τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν κ.λπ., κ.λπ. Ὁσάκις ὁ 
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Ἐπιθεωρητής ἤ ὁ Ἀναπληρωτής αὐτοῦ, ὡς καί οἱ Ἱππόται Πρίγκηπες Τέκτονες 
ἐπισκέπτονται Στοάν Βασιλικῆς Τελειοποιήσεως ἤ οἱανδήποτε ἄλλην Στοάν, ὁ 
Κραταιός Μέγας Διδάσκαλος ἤ ὁ Σεβάσµιος τῆς Συµβολικῆς Στοᾶς ἀποστέλλει 
πέντε Ἀξιωµατικούς διά νά εἰσαγάγωσι τόν Πρίγκηπα Ἐπιθεωρητήν ἤ τόν 
Ἀναπληρωτήν αὐτοῦ µέ πάσας τάς τιµάς, ὡς κατωτέρω ἐκτίθενται.

 Ἂρθρον 31ον Περί τιμῶν Πριγκήπων τῆς Ἱερουσαλήμ

Ἐπειδή οἱ Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ εἶναι οἱ Γενναῖοι Πρίγκηπες τοῦ 
ἀνανεωθέντος Ἐλευθεροτεκτονισµοῦ, γίνονται δεκτοί µέ πάσας τάς τιµάς καί 
ἀπολαύουσι πάντων τῶν προνοµίων αὐτῶν εἰς πάσας τάς Στοάς καί τά 
Περιστύλια, ὡς καί εἰς τά Συµβούλια τῶν Ἱπποτῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὅπου 
εἰσέρχονται θριαµβευτικῶς, ὡς ἀκολούθως:

1. Οἱ Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ ἔχουσι τό δικαίωµα νά ἀκυρῶσι ἤ νά 
ἀνακαλῶσι πάσαν ἀπόφασιν ληφθεῖσαν ἐν Συµβουλίῳ Ἱπποτῶν τῆς Ἀνατολῆς, 
ὡς καί εἰς τάς Στοάς τῆς Βασιλικῆς Τελειοποιήσεως καί εἰς πᾶν ἄλλο 
Ἐργαστήριον οἱουδήποτε βαθµοῦ, ὅταν ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις δέν εἶναι σύµφωνος 
πρός τάς θεµελιώδεις ἀρχάς καί τούς νόµους τοῦ Τάγµατος, ὑπό τήν προϋπόθεσιν 
ὅµως ὅτι οὑδείς Ἐξοχώτατος Πρίγκηψ ἀνωτέρου βαθµοῦ παρίστατο κατά τήν 
λήψιν τῆς ἀποφάσεως.

2. Ὅταν εἷς Πρίγκηψ τῆς Ἱερουσαλήµ ἀναγγελθῇ ὅτι εὑρίσκεται πρό τῆς 
θύρας Βασιλικῆς Στοᾶς ἤ Περιστυλίου ἤ οἱουδήποτε ἄλλου Ἐργαστηρίου εἴτε 
φέρει τούς τίτλους καί τά διάσηµα, διά τῶν ὁποίων ἀναγνωρίζεται ἡ ἰδιότης 
αὐτοῦ, εἴτε εἶναι γνωστός εἰς οἱονδήποτε Πρίγκηπα τοῦ αὐτοῦ βαθµοῦ, ὁ 
Σεβάσµιος ἤ ὁ Κραταιότατος µιας τοιαύτης Στοᾶς ἀποστέλλει τεσσάρας 
ἀδελφούς, Ἀξιωµατικούς, διά νά εἰσαγάγωσι καί συνοδεύσωσι τοῦτον.

Εἰσέρχεται φέρων πίλον ἤ κράνος, κρατών τό ξίφος γυµνόν διά τῆς δεξιᾶς ὡς 
πολεµιστῆς, τόν θυρεόν εἰς τόν ἀριστερόν βραχίονα, καί µάλιστα ἐνδεδυµένος 
θώρακα, ἐάν φέρῃ ἀπολύτως ἅπαντα τά διακριτικά καί τά διάσηµα αὐτοῦ. Ὁ 
ἐπισκέπτης Πρίγκηψ, εὑρισκόµενος εἰς τήν Δύσιν µεταξύ τῶν δύο Ἐποπτῶν καί 
συνοδευόµενος ὑπό τῶν τεσσάρων Ἀπεσταλµένων τῆς Στοᾶς, χαιρετᾶ: α) τόν 
Διδάσκαλον, β) πρός Βορράν καί Μεσηµβρίαν, γ) τους Α΄ καί Β΄ Ἐπόπτας. Εὐθύς 
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µετά ταῦτα, ἐκτελεῖ τό σηµεῖον τοῦ βαθµοῦ εἰς τόν ὁποῖον συνεδριάζει ἡ Στοά, 
ἐπαναλάµβανα µε νον ὑπό τοῦ Διδασκάλου καί ἁπάντων τῶν ἀδελφῶν ὁµοῦ, 
ἀκολούθως δέ ὁ Διδάσκαλος ἀναφωνεῖ: «Ἐν τάξει, ἀδελφοί µου!» Πάραυτα, 
πᾶντες οἱ ἀδελφοί τοῦ Βορρᾶ καί τῆς Μεσηµβρίας σχηµατίζουσιν ὁµοῦ ἁψίδα διά 
τῶν γυµνῶν ξιφῶν των καί, ἐλλείψει τούτων, διά τῶν τεταµένων βραχιόνων, ὑπό 
τήν ὁποίαν βαδίζει ὁ Γενναῖος Πρίγκηψ µέ βήµα τελετουργικόν, µέχρις ὅτου 
φθάσῃ εἰς τήν ἔδραν τοῦ Διδασκάλου. Ὁ Διδάσκαλος προσφέρει εἰς αὐτόν τό 
σκῆπτρον, τό ὁποῖον οὗτος ἀποδέχεται, καί διευθύνει τάς ἐργασίας. Ὁ 
Διδάσκαλος ἀναφέρει εἰς αὐτόν περί τῶν ἐργασιών καί περί παντός ἔχοντας 
σχέσιν µέ τό Τάγµα. Ἐάν ὁ Πρίγκηψ κρίνῃ τοῦτο σκόπιµον, ἀφήνει τό σκῆπτρον 
εἰς τόν Διδάσκαλον διά νά συνεχίσῃ τάς ἀρξαµένας ἤδη ἐργασίας.

Ἐάν ὁ Γενναῖος Πρίγκηψ ἐπιθυµῇ νά ἀποσυρθῇ πρίν ἤ ἡ Στοά κλείσῃ τάς 
ἐργασίας, εἰδοποιεῖ περί τούτου τόν Σεβάσµιον ἤ τόν Κραταιότατον, ὁ ὁποῖος 
εὐχαριστεῖ τόν Γενναῖον Πρίγκηπα διά τήν ἐπίσκεψιν, παρακαλεῖ τοῦτον νά 
ἐπαναλαµβάνει αὐτήν συχνάκις καί θέτει εἰς τήν διάθεσιν αὐτοῦ τάς ὑπηρεσίας 
του. Μετά τήν φιλοφρόνησιν ταύτην, κρούει ἰσχυρῶς ἅπαξ καί ἀναφωνεῖ: «Ἐν 
τάξει, ἀδελφοί µου!». Τοῦτο ἐπαναλαµβάνεται ὑπό τῶν Ἐποπτῶν, ἀκολούθως δέ 
πᾶντες οἱ ἀδελφοί τοῦ Βορρᾶ καί τῆς Μεσηµβρίας σχηµατίζουσιν ἁψίδα ὑπό τήν 
ὁποίαν ὁ Γενναῖος Πρίγκηψ, ἀφοῦ χαιρετήσῃ τόν Διδάσκαλον, διέρχεται µέ 
γυµνόν τό ξίφος ὡς πολεµιστής. Ὅταν φθάσῃ µεταξύ τῶν δύο Ἐποπτῶν, 
στρέφεται πρός τήν Ἀνατολήν, χαιρετᾷ τόν Διδάσκαλον, πρός Βορράν καί 
Μεσηµβρίαν, καί µετά ταῦτα τούς δύο Ἐπόπτας, συνοδευόµενος δε πάντοτε ὑπό 
τῶν τεσσάρων Ἀπεσταλµένων Ἀξιωµατικῶν, ἐξέρχεται ἐκ τῆς Στοᾶς, τῆς ὁποίας 
αἱ θύραι εἶναι ἐντελῶς ἀνοικταί, ὡς ἦσαν καί κατά τήν εἴσοδον αὐτοῦ. Ὅταν οἱ 
τέσσαρες Ἀπεσταλµένοι Ἀξιωµατικοί ἐπιστρέψωσιν, αἱ ἐργασίαι συνεχίζονται.

3. Οἱ Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ δέν δύνανται νά ἀπολαµβάνωσι τῶν 
προνοµίων αὐτῶν, ἐάν εἶναι παρών Μεµυηµένος Πρίγκηψ ἤ Ἱππότης Νοαχίτης ἤ 
Ὕπατος Πρίγκηψ τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ. Δύνανται ὅµως νά εἰσέλθωσι µέ 
πάσας τάς τιµάς, ἐάν οἱ παρόντες Ἐξοχώτατοι Πρίγκηπες συναινέσωσιν εἰς 
τοῦτο.

4. Ἐν Στοᾷ οἱ Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ ἀποκαλοῦνται «Γενναῖοι 
Πρίγκηπες», ὁ Μεµυηµένος Ἱππότης «Ὓπατος Πρίγκηψ», οἱ Ἱππόται τοῦ 
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Βασιλικού Μυστικού «Ἔνδοξοι Ὕπατοι τῶν Ἐξοχωτάτων Ὑπάτων Πριγκήπων», 
οἱ Ἱππόται τῆς Ἀνατολῆς «Ἔξοχοι Ἀδελφοί Ἱππόται». Ὁ Ἱππότης τῆς Ἀνατολῆς 
ἔχει τό δικαίωµα, ὅταν δέν εἶναι παρών Πρίγκηψ τῆς Ἱερουσαλήµ, νά ζητήσῃ 
ἔκθεσιν ἀκριβή περί τῶν ἐν τῇ Στοᾷ γενοµένων, νά ἐλέγξῃ ἐάν τά οἰκεία 
Συντάγµατα ἔχωσι καλὼς καί εἶναι νοµίµως διατυπωµένα, νά συµφιλιώσῃ 
ἀδελφούς ἐάν ὑπάρχωσι µεταξύ αὐτών ψυχρότητες ἤ διαφοραί, νά ἀποκλείῃ τόν 
πλέον ἰσχυρογνώµονα καί ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δέν ὑποτάσσονται ἐξ ἰδίων εἰς τά 
θέσµια καί τούς νόµους τούς καθιερωθέντας ὑπό τῶν ἡµετέρων Μυστικῶν 
Συνταγµάτων καί ἀλλων, εἴτε εἰς Στοάν Τελειοποιήσεως, εἴτε εἰς Συµβολικήν 
Στοάν.

5. Οἱ Γενναῖοι Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ, ὡς καί οἱ Ἱππόται τῆς Ἀνατολῆς 
ἔχουσι τό δικαίωµα νά παρακάθηνται φέροντες πῖλον κατά τάς ἐργασίας τῶν 
Στοῶν Τελειοποιήσεως ἤ τῶν Συµβολικῶν Στοῶν, ἐάν ἐπιθυµῶσι τοῦτο. Ἐν 
τούτοις δέν ἀπολαύουσι τῶν προνοµίων αὐτῶν εἰµή µόνον ὅταν εἶναι κανονικῶς 
ἀνεγνωρισµένοι καί φέρωσι τά διακριτικά καί τά διάσηµα τοῦ ἀξιώµατος αὐτῶν.

Πέντε Γενναῖοι Πρίγκηπες τῆς Ἀνατολῆς δύνανται νά ἰδρύσωσι Συµβούλιον 
Ἱπποτῶν τῆς Ἀνατολῆς πανταχοῦ ὅπου δέν ὑπάρχει τοιοῦτον. Περιβάλλονται µέ 
δικαστικήν ἐξουσίαν. Ἀλλ’ ὑπέχουσι τήν ὑποχρέωσιν νά πληροφορῶσιν ἐγγράφως 
περί τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον, ὡς καί τόν 
πλησιέστερον Ἐπιθεωρητήν ἤ τόν Ἀναπληρωτήν τούτου. Τά δικαιώµατα ταῦτα 
ἔχουσιν οὗτοι βάσει τῶν ἐξουσιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶχον χορηγηθῇ ὑπό τοῦ λαοῦ τῆς 
Ἱερουσαλήµ εἰς τούς ἐνδόξους προκατόχους αὐτῶν, ὅτε οὗτοι ἐπέστρεψαν ἐκ τῆς 
εἰς Βαβυλώνα Πρεσβείας.

Ἂρθρον 32ον  Ἐπικοινωνία νέων ἐργαστηρίων

Διά νά ἐξασφαλίζηται µεταξύ πάντων τῶν ἰδιαιτέρων Συµβουλίων καί πάντων 
τών Ἐνδόξων Ἱπποτῶν καί Πριγκήπων Τεκτόνων κανονική ἐπικοινωνία, τά 
Συµβούλια ταῦτα ἀποστέλλουσιν, ἕκαστον ἔτος, εἰς τό Ὓπατον Μέγα 
Συµβούλιον, εἰς ἕκαστον ἰδιαίτερον Μέγα Συµβούλιον καί εἰς ἅπαντα τά 
κανονικῶς ἐγκαθιδρυθέντα ἰδιαίτερα Συµβούλια, γενικήν κατάστασιν πάντων τῶν 
µελῶν αὐτῶν, ὡς καί τῶν ὀνοµάτων τῶν Ἀξιωµατικῶν αὐτῶν καί γνωστοποιοῦσι, 
κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους, εἰς τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον τῶν 
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Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων, πάσας τάς ἀπό τῆς ὑποβολῆς τῆς τελευταίας 
καταστάσεως ἐπελθούσας ἀξιοσηµείωτους µεταβολάς.

Ἂρθρον 33ον  Εἰσδοχή σε 32°

Διά νά διατηρῆται ἡ τάξις καί ἡ πειθαρχία, τό Ὓπατον Μέγα Συµβούλιον τῶν 
Ἐξοχωτάτων Πριγκήπων τοῦ Βασιλικοῦ Μυστικοῦ συνέρχεται µόνον ἅπαξ τοῦ 
ἔτους χωρίς νά ἐπιληφθῇ οἱασδήποτε τεκτονικῆς ἐργασίας. Κατά τήν συνεδρίαν 
ταύτην γίνονται δεκτοί εἰς τον Ὑπέρτατον καί τελευταῖον βαθµόν τοῦ 
Τεκτονισµοῦ µόνον οἱ τρεῖς ἀρχαιότεροι Ἱππόται Μεµυηµένοι. Οὗτοι 
ἀνακηρύσσονται εἰς τήν Μεγάλην Στοάν τοῦ Μεγάλου Ἐκλεκτοῦ Τελείου 
Διδασκάλου ἤ εἰς Συµβούλιον, Περιστύλιον κ.λπ.

Ἂρθρον 34ον  Ἐορτασμοί

Ἡµέραι ἐορτῶν τάς ὁποίας οἱ Ἱππόται Πρίγκηπες Τέκτονες καί οἱ Γενναῖοι 
Πρίγκηπες τῆς Ἱερουσαλήµ ὀφείλουσι νά ἐορτάζωσιν ἰδιαιτέρως:

1. Ἡ 20ή Νοεµβρίου, ἡµερα ἀναµνήσεως τῆς εἰσόδου τῶν προγόνων αὐτῶν 
εἰς τήν Ἱερουσαλήµ.

2. Ἡ 23η Φεβρουαρίου, ἡµέρα δοξολογίας τοῦ Κυρίου, ἐπί τῇ ἐπανοικοδοµήσει 
τοῦ Ναοῦ.

3. Οἱ Ἱππόται τῆς Ἀνατολῆς ἐορτάζουσι τήν Ἱεράν Ἡµέραν τῆς 
ἐπανοικοδοµήσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ τήν 22αν Μαρτίου καί τήν 22αν 
Σεπτεµβρίου, ἡµέρας τῶν ἰσηµεριῶν ἤ τῆς ἐπανόδου τῶν µακρῶν καί βραχειῶν 
ἡµερῶν, εἰς ἀνάµνησιν τῆς δίς γενοµένης οἰκοδοµήσεως τοῦ Ναοῦ. Πᾶντες οἱ 
Πρίγκηπες Τέκτονες ὀφείλουσι νά παρίστανται εἰς τό Συµβούλιον τῆς Ἀνατολῆς, 
διά νά ἐορτάσωσι τάς δύο ταύτας ἡµέρας. Αἱ ἐργασίαι ἀνοίγονται διά τῶν 
συνήθων τελετῶν.

4. Ὁ Μέγας Ἐκλεκτός Τέλειος ἐορτάζει ὡσαύτως, ἐκτός τούτων, καί 
ἰδιαιτέρως τήν καθιέρωσιν τοῦ πρώτου Ναοῦ, τήν 5ην ἡµέραν τῆς 3ης Σελήνης, 
ἀντιστοιχούσαν πρός τόν ἡµέτερον µήνα Ίούλιον, ὅτε οἱ Ἱππόται καί Πρίγκηπες 
Τέκτονες φέρουσιν ἅπαντα τά διάσηµα αὐτῶν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33ου 

ΒΑΘΜΟΥ

	 	

Ἂρθρον 1. Λάβαρον τοῦ Τάγματος

Τό λάβαρον τοῦ Τάγµατος εἶναι ἀργυροῦν (λευκόν) µέ χρυσάς παρυφάς καί 
φέρει ἐν τῷ µέσῳ τανυσίπτερον µέλαινα δικέφαλον ἀετόν, ἔχοντα χρυσοῦν τό 
ράµφος, χρυσοῦς τούς πόδας καί κρατοῦντα διά µέν τοῦ ἑνός ποδός τήν χρυσήν 
λαβήν διά δέ τοῦ ἑτέρου τήν λεπίδα ἀρχαίου ξίφους κειµένου εἰς ὀριζοντίαν 
διεύθυνσιν καί διευθυνοµένου ἐκ δεξιῶν πρός τά ἀριστερά· ἐκ τοῦ ξίφους τούτου 
κρέµαται λατινική ἐπιγραφή: Deus Meumque Jus διά χρυσῶν γραµµάτων. Ὁ 
ἀετός ἀντί στέµµατος ἔχει χρυσοῦν τρίγωνον καί ταινίαν πορφυράν µετά χρυσῆς 
παρυφῆς καί χρυσῶν ἀστέρων.

Ἂρθρον 2. Διακριτικά Υ.·.Μ.·.Γ.·.Ε.·.

Τά διακριτικά διάσηµα τῶν Ὑπάτων Μεγάλων Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν εἰσίν:

1. Τευτονικός Σταυρός ἐρυθρός ἐσµαλτωµένος, φερόµενος εἰς τό ἀριστερόν 
µέρος τοῦ στήθους.

2. Μεγάλη ταινία λευκή ὑδατώδης, µέ χρυσάς παρυφάς φέρουσα ἐπί τοῦ 
πρόσθιου µέρους χρυσοῦν ἀκτινοβόλον τρίγωνον ἐντός τοῦ ὁποίου γέγραπται ὁ 
ἀριθµός 33 καί ἐξ ἐκατέρας πλευράς τοῦ ὁποίου διευθύνεται προς τό κέντρον 
ἀργυροῦν ξίφος. Ἡ ταινία αὔτη φεροµένη ἐκ τοῦ δεξιοῦ µου πρός τά ἀριστερά, 
καταλήγει εἰς αἰχµήν φέρουσαν χρυσοῦς κροσσοῦς, εἰς τό κέντρον δέ κόρυµβον 
ἐρυθρόν καί πράσινον, ἐξ οὗ κρέµαται τό κόσµηµα τοῦ Τάγµατος.

3. Τό κόσµηµα τοῦτο ἐστί, Ἀετός ὅµοιος πρός τόν τοῦ λαβάρου, ἐστεµµένος 
διά τοῦ χρυσοῦ τῆς Πρωσσίας διαδήµατος.

4. Τό µεῖζον κόσµηµα τοῦ Τάγµατος φέρεται ἐπί τοῦ Τευτονικοῦ Σταυροῦ. 
Εἶναι δέ τοῦτο ἀστήρ ἑννέα ἀκτίνων ἀποτελούµενος ἐκ τριῶν ὑπερεντιθεµένων 
χρυσῶν τριγώνων. Ἐκ τῆς κατωτέρας ἀριστερᾶς πλευρᾶς πρός τό ἀνώτερον 
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µέρος τῆς δεξιᾶς κατευθύνεται ξίφος, ἐν δέ τῇ ἀντιθέτῳ διευθύνσει χείρ, ἥτις τῆς 
δικαιοσύνης καλείται. Ἐν τῷ µέσῳ ὁ θυρεός τοῦ Τάγµατος, κυανοῦς καί ἐπ’ αὐτοῦ 
Ἀετός ὅµοιος πρός τόν τοῦ λαβάρου, καί ἔχων ἐκ δεξιῶν µέν χρυσοῦν ζυγόν, ἐξ 
ἀριστερῶν δέ χρυσοῦν διαβήτην συµπεπλεγµένον µετά χρυσοῦ γνώµονος. Πέριξ 
τοῦ θυρεοῦ περιθέει ταινία κυανή φέρουσα χρυσοῖς γράµµασι τήν λατινικήν 
επιγραφήν: Ordo ab Chao, ἡ δέ ταινία αὔτη εὑρίσκεται ἐντός δύο κύκλων 
σχηµατιζόµενων ἐκ δύο χρυσῶν ὄφεων, δακνόντων τάς ἑαυτῶν οὐράς. Ἐπί 
ἑκάστου τῶν ἑννέα µικρότερων ἐρυθρῶν τριγώνων, τῶν σχηµατιζόµενων ἐκ τῆς 
διχοτοµήσεως τῶν µεγάλων τριγώνων, εὑρίσκεται ἐν τῶν στοιχείων τῶν 
ἀποτελούντων τήν λέξιν:

S.·. A.·.  Ρ.·.  Ι.·.  Ε.·.  Ν.·. Τ.·.  I.·.  A.·. 

5. Οἱ τρεῖς πρῶτοι ἀξιωµατικοί τῶν Ὑπάτων Συµβουλίων φέρουσιν, ὡσαύτως, 
λευκήν ζώνην ἤ ταινίαν µέ χρυσοῦς κροσσοῦς εἰς τήν ἀριστεράν πλευράν.

Ἂρθρον 3. Μεγ.·. Σφραγίς τοῦ Τάγματος.

Ἡ Μεγάλη Σφραγίς τοῦ Τάγµατος εἶναι ἀργυροῦς θυρεός, φέρων δικέφαλον 
ἀετόν ὅµοιον πρός τόν τοῦ Λαβάρου τοῦ Τάγµατος, ἐστεµµένον δέ διά τοῦ 
χρυσοῦ διαδήµατος τῆς Πρωσσίας, ὑπεράνω τοῦ ὁποίου ὑπάρχει χρυσοῦν 
ἀκτινωτόν τρίγωνον φέρον ἐν τῷ µέσῳ τόν ἀριθµόν 33 δύναται ἐν τούτοις ὁ 
Ἀετός νά φέρῃ ὑπεράνω αὐτοῦ εἴτε τό στέµµα, εἴτε τό τρίγωνον.

Εἰς τό κάτωθεν µέρος τοῦ θυρεοῦ καί ὑπό τάς πτέρυγας καί πόδας τοῦ Ἀετοῦ 
εὑρίσκονται ἐν ἡµικυκλίῳ τριάκοντα τρεῖς χρυσοί ἀστέρες.

Τό ὅλον περιβάλλεται διά τῆς ἐπιγραφῆς «Ὓπατον Συµβούλιον τοῦ 33ου 
βαθµοῦ τῆς»

Ἐγένετο ἐν τῷ Ὑπάτω Συµβουλίῳ τοῦ 33ου βαθµοῦ κατά τήν ἀνωτέρω 
ἡµέραν, µήνα καί ἔτος.

(Υπογραφές)  
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Η Ευρώπη την εποχή του 
Φρειδερίκου ΙΙ.
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Το στέμμα της Πρωσσίας


