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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 82α 

Ο  ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

ΧΑΛΚΙΔΟ,  ΙΣΙΑΙΑ  ΚΑΙ  ΒΟΡΕΙΩΝ  ΠΟΡΑΔΩΝ 

ΧΡΤΟΣΟΜΟ   

 

Πρός  

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων.   

 

Θέμα: «Περί Τεκτονισμοῦ». 

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

 Χ Ρ Ι  Σ Ο   Α Ν Ε  Σ Η  !  

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς ὑπ’ 

ἀριθμ. 2950/28.3.2014 Σεπτῆς Ἐγκυκλίου Της, ἐπανεβεβαίωσε τήν 

ἐπισήμως ἐκπεφρασμένη πάλιν καί πολλάκις κατά τό παρελθόν (1933, 

1970, 1972 καί 1996) θέση Της, ὅτι ἡ ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ 

τυγχάνει ἀσυμβίβαστη πρός αὐτήν τοῦ Τέκτονος (Μασώνου). 

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καταδικάζει ἐπισήμως τόν 

Τεκτονισμό, θεωρώντάς τον ὡς ἕνα συγκρητιστικό μυσταγωγικό 

θρησκευτικό σύστημα, ἀσυμβίβαστο, ἄκρως ἀντίθετο καί ξένο πρός τό 

ἦθος, τήν Πίστη καί τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἡ ἰδιότητα τοῦ 

Τέκτονος, ὑπό ὁποιαδήποτε μορφή, εἶναι ἀσυμβίβαστη πρός τήν ἰδιότητα 

τοῦ Χριστιανοῦ, ὡς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.  



 2 

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀκόμη, ἀνανεώνει τήν διαβεβαίωσή Της πρός τό 

χριστεπώνυμο πλήρωμα καί πληροφορεῖ ὑπεύθυνα ὅτι, ἀπό τούς 

Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κανένας ἀπολύτως δέν ἀνήκει 

στήν Τεκτονική Στοά, οὔτε διατηρεῖ ὁποιαδήποτε σχέση μέ τόν 

Τεκτονισμό, ἐνῶ κάθε ἀντίθετη διάδοση εἶναι ἀνυπόστατη καί ψευδής, ἡ 

ὁποία ἔχει σάν στόχο τήν πρόκληση συγχύσεως μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου 

πληρώματος καί τήν φθορά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κύρους τῶν Ποιμένων 

Της.  

Γνωρίζοντάς σας ὅλα τά παραπάνω, παρακαλῶ, τέλος, καί 

προτρέπω, μετά πολλῆς εὐθύνης, ὅσους πιθανῶς διατηροῦν τήν 

ὁποιαδήποτε σχέση μέ τόν Τεκτονισμό, νά ἐπιστρέψουν στήν ἐπίγνωση 

τῆς Ἀληθοῦς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ, ἀποκηρρύσοντας κάθε ἁλλότρια πρός 

τήν ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας διδασκαλία.   

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης 

Ο  Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Η   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΗΜΑΝΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῆ 

εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ 27ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., πρό τῆς 

Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας. 
 

Ἐσωτερική Διανομή·     

Ἀρχεῖον·  1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου. 

 2. Φ. Ἱερᾶς Συνόδου. 


