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Προς άπαντα τα υπό την Αιγίδα Ηµών Φιλοσοφικά Εργαστήρια 

 

Ενηµερωτική Εγκύκλιος 2/16 
 

Λαβόντες υπ όψιν διαφόρους ισχυρισµούς τρίτων και προς πλήρη και υπεύθυνη ενηµέρωση 

των µελών των εργαστηρίων του ΑΑΣΤ θέτουµε σε γνώση σας τα επόµενα: 

( Σχετικά µε τα ενδιάµεσα ανυπόστατα συµβούλια οράτε στην σελ 6 και 9 ) 

 

Αρχική Εκλογή 

 

Τον Νοέµβριο του έτους 2007 εξελέγην ο Κραταιότατος Αδ:. Ραφαήλ Ντε Σιγούρα ως 

Πρόεδρος -  Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου  Συµβουλίου του 33ου βαθµού δια την 

Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγµένου Σκωτικού τύπου κατά πλήρη εφαρµογή των 

κανονισµών του Αρχαίου και Αποδεδειγµένου Σκωτικού Τύπου δια την Ελλάδα , όπως αυτοί 

ετέθησαν σε εφαρµογή  σύµφωνα µε το διάταγµα της 29ης Ιουνίου 2006   

 

Η παραπάνω εκλογή του, έγινε δια µία τριετή θητεία, λήγουσα την 3-11-2010.  

 

Το νόµιµο της εκλογής αυτής ουδέποτε αµφισβητήθηκε καθ οιονδήποτε τρόπο. 

 

Παράνοµη αποµάκρυνσις  

 

Δυνάµει της από 5-11-2008 πρόσκλησης, συγκλήθηκε κατ'    εντολή    του Ρ. Ντε Σιγούρα    

το    Ύπατο    Συµβούλιο    για    να συνεδριάσει   στις   10-11-2008   και   ώρα    18.00,   στο   

Τεκτονικό Μέγαρο,   µε θέµατα  ηµερήσιας διάταξης  1.  το 49ον Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών, 2. την έγκριση δαπανών και   3.  Πάσα άλλη  εργασία  

κανονικώς προσαγοµένη.    

Πράγµατι, κατά την παραπάνω  ηµεροµηνία συνήλθε  το Ύπατο  Συµβούλιο, στο  οποίο  

προήδρευσε ο Ρ. Ντε Σιγούρα.    



 

E Mail: greece.supremecouncil33@gmail.com        Web: www.srheraldgr.com 

2 

Κατά   τη   συζήτηση  περί  του θέµατος    της     ηµερήσιας    διάταξης,     ο   τότε  Ανθύπατος     

Μεγάλος Ταξιάρχης   Σ    Κ   δήλωσε   ότι   παραιτείται   της εντολής  για  τη  διοργάνωση   και  

διεξαγωγή  του  49ου  συνεδρίου, λόγω    αδυναµίας    διεκπεραίωσης    της.     

Προ    αυτού    ο    Μέγας Θησαυροφύλαξ,  Χ   Μ ,   δήλωσε  ότι  αναλαµβάνει  την ευθύνη για 

τη διοργάνωση του παραπάνω συνεδρίου, επιπλέον δε ότι παραιτείται από το αξίωµα του 

Μεγάλου Θησαυροφύλακα για την προετοιµασία αυτού (συνεδρίου) λόγω φόρτου εργασίας.  

Έτσι δηµιουργήθηκε κενό στην παραπάνω θέση,  που προκειµένου να καλυφθεί 

αποφασίστηκε από τα παρευρισκόµενα µέλη του Υπάτου Συµβουλίου να  αναλάβει  ο Ρ. Ντε 

Σιγούρα   το αξίωµα    του    Μεγάλου    Θησαυροφύλακα    και    το    αξίωµα    του Ρ. Ντε 

Σιγούρα  ,  δηλαδή του Υπάτου  Μεγάλου Ταξιάρχου, ο Χ  Μ .  

 

Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασε ο Ρ. Ντε Σιγούρα έντονα, καθόσον ο ίδιος δεν είχε δηλώσει ποτέ 

ότι παραιτείται   από το αξίωµα του, ούτε υπήρχε άλλο κώλυµα για την παραµονή του σε αυτό 

και για το  λόγο  αυτό   µειοψήφησε στη  γενόµενη   ψηφοφορία. 

 

Περαιτέρω κατά την ίδια συνεδρίαση ακολούθησε η εκλογή νέων   ενεργών   µελών   προς   

πλήρωση   των   θέσεων   του Υπάτου Συµβουλίου. 

Αντέδρασε    οµοίως    και    στην παραπάνω εκλογή  των νέων µελών.  

Κατά την ως άνω ηµεροµηνία (12-11-2008) πράγµατι έλαβε χώρα η   τελετή   απονοµής,    

καθώς   και   η   επίσηµη   διαβεβαίωση   του βαθµού στους νεοεκλεγέντες. 

 

Ακολούθως, αν   και   κλήθηκε   από   τον   νεοεκλεγέντα Ύπατο     Μεγάλο     Ταξιάρχη,     

Χ      Μ ,     αρνήθηκε     να παραδώσει  στον   τελευταίο   το   γραφείο,   τα   τεκτονικά   

εργαλεία κ.λ.π.  και αυτός να παραλάβει το Θησαυροφυλάκιο.  

 

Μετά ταύτα απεφάσισαν την διαγραφή του Ρ. Ντε Σιγούρα. 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτός  αντέδρασε έντονα    στη    λήψη    των    προαναφεροµένων    

αποφάσεων,    που λήφθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 10-11-2008 και 12-11-2008. Μάλιστα  

για  το  λόγο  αυτό  αρνήθηκε  να  συµµορφωθεί  µε  αυτές (αποφάσεις)   και   να   παραδώσει   

το   γραφείο,   την   αλυσίδα   του Τάγµατος,   τα   δώρα   και   τη   σφραγίδα,   που   είχε   ως   

Ύπατος Ταξιάρχης.    

Συγκεκριµένα  αποδείχθηκε   ότι απέστειλε  προς   όλα   τα   Φιλοσοφικά   Εργαστήρια   

επιστολή,   στην   οποία περιέγραφε τα όσα παρανόµως έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση 

του Υπάτου Συµβουλίου στις 10-11-2008, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εξακολουθεί να φέρει 

και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου  Ταξιάρχη.   

Μάλιστα στις  12-11-2008 εξέδωσε διάταγµα καθαίρεσης  και  αποποµπής του Χ   Μ . 

Το οποίο ουδέποτε προσεβλήθη. 

Ακολούθως στις   26-11-2008   επέδωσε   στο   Ύπατο   Συµβούλιο    µε δικαστικό επιµελητή 

την από 26-11- 2008 γνωστοποίηση του (µε    αριθµό     9592Γ726-11-2008     έκθεση 
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επίδοσης   του   δικαστικού   επιµελητή   στο   Πρωτοδικείο   Αθηνών Κ -  Ν  Κ ),  στην οποία 

εξέθετε τα όσα παρανόµως    έλαβαν    χώρα,    δηλώνοντας    ταυτόχρονα    ότι    σε 

περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η  τάξη,  θα προσφύγει στην Ελληνική    Δικαιοσύνη.   

 

Το σύνολο των παραπάνω πράξεων ακυρώθηκαν αµετάκλητα. Οι δε αποφάσεις όλες, 

πρωτόδικη, Εφετειακή και του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου µνηµονεύουν και την πράξη 

διαγραφής του Χ  Μ , είναι δε αναρτηµένες στο διαδίκτυο.  

 

Οι µετά την απόφαση του Αρείου Πάγου Ενέργειές του Ρ.Ντε Σιγούρα   

ως προς το ανυπόστατο ΥΣ. 
 

Οι αντίδικοι  δήλωναν συνεχώς ότι θα συµµορφωθούν άµεσα µε την  απόφαση του Αρείου 

Πάγου και θα ενεργούσαν τα νόµιµα, δηλαδή αναγνωρίζοντας την ακυρότητα των παραπάνω 

πράξεων των θα αναλάµβανε την προεδρία ως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και θα εφαρµόζετο 

το καταστατικό µας, δηλαδή µε την νόµιµη πλέον σύνθεση, µετά την ακύρωση των νέων 

µελών,  και την διαγραφή του Χ  Μ , ο Ρ. Ντε Σιγούρα και το έτερον νόµιµο µέλος, Σ  Κ  , ο 

µόνος επιζών των λοιπών νοµίµων µελών, θα προέβαιναν σε πλήρωση των κενών θέσεων 

και εκλογή νέου συµβουλίου. 

Αντ΄ αυτού ο Σ  Κ , ενεργώντας ως δήθεν πρόεδρος των αντιδίκων του δήλωσε ότι θα 

παραµείνει ο ίδιος ως πρόεδρος και οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις δεν τυγχάνουν 

εφαρµογής. 

Μετά ταύτα κοινοποίησε ο Ρ. Ντε Σιγούρα εξώδικο διαµαρτυρία του στην οποία µεταξύ άλλων 

ανέφερε  τα κατωτέρω: 
Κατ ακολουθία των ανωτέρω,  

 

ήδη δια της αµετακλήτου ως άνω αποφάσεως αναγνωρίζοµαι ως ο πρόεδρος της ενώσεως προσώπων και 

µόνος ύπατος µέγας ταξιάρχης,  

και µε βάση τον νόµο όλες οι φερόµενες πράξεις εκλογής σας είναι ανυπόστατες. 

 

Αυτά µολονότι σας είναι γνωστά, αφού στην σχετική εγκύκλιο σας αναφέρετε το σύνολο των αποφάσεων, 

εσείς επιµένετε στην συνέχιση της παράνοµης διατήρησης της διοικήσεως της ενώσεως προσώπων του 

Υπάτου Συµβουλίου. 

 

Προς άρσιν δε πάσης αµφισβητήσεως δια το αν έχετε γνώση του συνόλου του κειµένου των αποφάσεων 

ενσωµατώνω σε αυτό το σηµείο  αντίγραφα της Εφετειακής και της Αρειοπαγιτικής  αποφάσεως. 

............................................ 

Βεβαίως πλέον δεν δικαιούσθε να ισχυρισθείτε, όπως κάποιοι µεταξύ σας έπραξαν στο παρελθόν ότι δεν 

είχατε πλήρη γνώση της υποθέσεως ή ότι οι νοµικοί σύµβουλοι σας έδιδαν άλλη ερµηνεία, ιδίως όταν 

γνωρίζεται όλοι πλέον ότι οι νοµικές απόψεις των συµβούλων σας απερρίφθησαν συνολικά από όλα τα 

δικάσαντα πολιτικά Δικαστήρια, οι δε ισχυρισµοί ενός από εσάς εκρίθησαν και ποινικά κολάσιµοι µε ανάλογη 

πρωτόδικη καταδίκη. 
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Όλως περιέργως τις αντίθετες ορθές και έντιµες απόψεις ενός των δικηγόρων σας δεν τις ακούσατε ώστε να 

συµµορφωθείτε αναλόγως και νοµίµως αλλά φροντίσατε να τον αποµακρύνετε, πράγµα το οποίο αποδεικνύει 

την ιδιαιτέρα κακή προαίρεση εκ µέρους σας. 

Περαιτέρω και παράλληλα µε τα παραπάνω η κακοπιστία σας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχετε 

αφαιρέσει τις πινακίδες του Υπάτου Συµβουλίου από τα γραφεία του δευτέρου ορόφου του Τεκτονικού 

Μεγάρου Αθηνών όπου στεγαζόταν το Ύπατο Συµβούλιο από την ανοικοδόµηση του  µεγάρου προ 

δεκαετιών έως ότου εσείς , µε φόβο την νόµιµη εκτέλεση της Δικαστικής αποφάσεως, αφαιρέσατε τις 

πινακίδες µε αποτέλεσµα να µην είναι γνωστό που φυλάσσονται τα κινητά , βιβλία και στοιχεία κυριότητας 

του Υπάτου Συµβουλίου. 

 

Διαµαρτυρόµενος εντόνως δι όλα τα παραπάνω, δι υστάτη φορά και αφού σας έχω αναλύσει πλήρως και το 

νοµικό σκέλος, παράλληλα µε το ηθικό, των αδικοπρακτικών ενεργειών σας κατ΄ εµού , σας καλώ άµεσα µε 

την λήψη της παρούσης δια τα επόµενα: 

1. Να παύσετε να αυτοκαλείσθε ως δήθεν η Διοίκησις του Υπάτου Συµβουλίου. 

2. Ο Σ  Κ  να παύσει αυτοκαλούµενος ως δήθεν Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης . 

3. Να παύσετε να εκδίδετε καθ οιονδήποτε τρόπο έγγραφα ως δήθεν Ύπατο Συµβούλιο. 

4. Να παύσετε να συγκαλείτε τα µέλη σε εργασίες ως δήθεν διοίκησις του Υπάτου Συµβουλίου. 

5. Να µου γνωρίσετε σε ποίο συγκεκριµένο χώρο, οδό, αριθµό, όροφο και γραφείο φυλάσσετε τα έγγραφα, 

βιβλία, στοιχεία και αντικείµενα αξίας κυριότητας του Υπάτου Συµβουλίου και τις ώρες λειτουργίας των 

γραφείων. 

6. Να µου παραδώσετε τα βιβλία πρακτικών, πρωτοκόλλου , τα  εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα, τα 

έγγραφα  Ταµείου – Θησαυροφυλακίου του Υπάτου Συµβουλίου όπως και το σύνολο των τελετουργικών 

σκευών και σφραγίδων  του Υπάτου Συµβουλίου. 

7. Να µου γνωρίσετε που φυλάσσονται ή έχουν κατατεθεί και να µου παραδώσετε το σύνολο των χρηµάτων και 

αξιών κυριότητος του Υπάτου Συµβουλίου. 

8. Να παύσετε ισχυριζόµενοι ότι δήθεν δεν είµαι ο νόµιµος πρόεδρος του Υπάτου Συµβουλίου ως Ύπατος 

Μέγας ταξιάρχης αυτού.  

Άλλως, και σε περίπτωση κατά την οποία συνεχίσετε την αδικοπρακτική σας συµπεριφορά κατ εµού, 

συνισταµένη σε βάναυση προσβολή της προσωπικότητας µου, θίγοντες την τιµή και υπόληψη µου και την εν 

γένει αξία µου στην κοινωνία περαιτέρω δε αρνούµενοι παρά τον νόµο την συµµόρφωση προς την 

δικαστικήν απόφασιν   σας δηλώ ότι  είµαι υποχρεωµένος να ασκήσω εναντίον σας τα νόµιµα. 

 

Και πάλι  αρνήθηκαν την συµµόρφωση κατά τα νόµιµα, µε την δικαιολογία ότι  ενώ 

βρισκόταν σε εξέλιξη η παραπάνω  εκκρεµοδικία προέβησαν στην µετάταξή του Ρ. Ντε 

Σιγούρα  εκτός συµβουλίου και σε διενέργεια εκλογών  προσέτι δε µετέπειτα 
απεφασίσθη η εκ νέου διαγραφή του Ρ. Ντε Σιγούρα  από τον ΑΑΣΤ.  

 

Μάλιστα αντί να τον δεχθούν ,ως όφειλαν,   ως νόµιµο πρόεδρο, την 22 Ιουνίου 2015, 

εξέδωσαν την  µε αριθµό 26677 Εγκύκλιο, του Υπάτου Συµβουλίου δια την Ελλάδα, , η 

οποία υπογράφεται από τούς εκπροσωπούντας τα λοιπά µέλη του Υπάτου Συµβουλίου  Σ  Κ  

και Δ  Π και µε την οποία αρνούνται ότι είναι ο Ρ. Ντε Σιγούρα  πρόεδρος των παραπάνω 

ενώσεων αλλά  δήθεν  µε εκλογές που έγιναν κατά την εκκρεµοδικία έχει εκλεγεί και είναι 

πρόεδρος ο Σ  Κ . 
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Ανυπόστατες, επιγενόµενες πράξεις των αντιδίκων, ( Μεταξύ άλλων οµοίως  

ανυποστάτων) οι οποίες ήδη έχουν προσβληθεί ενώπιον του Πολυµελούς  

Πρωτοδικείου Αθηνών  συνολικώς 
 
 

Εκλογή νέου Συµβουλίου εν εκκρεµοδικία.  
 

Οι αντίδικοι  την 20.12.2010, προέβησαν παρά τον νόµο και το καταστατικό στην εκλογή  ως 

συµβουλίου των πρώτης και δευτέρας των αντιδίκων και δια την τριετία 2001- 2013 των 

παρακάτω. 

1. M.Μ, ( Πρόεδρος) Κραταιότ:. Ύπ:. Μέγ:. Ταξ:. 

2. Σ Κ ,( Αντιπρόεδρος) Κρατ:. Ανθύπ:. Μεγ:. Ταξ:.  

3. Ε  Γ , ( Γενικός Γραµµµατεύς) Κρατ:. Μέγ:. Καγκ:. Μέγ:. Γεν:. Γραµµ:. 

4. Ν   Κ , Κρατ:. Μέγ:. Υπουργός της Επικρ:. Μέγ:. Ρητ:.  

5. Σ . Θ , Κρατ:. Μέγ:. Θησ:. της Ι:. Α:.  

6. Ε  Μ , Κρατ:. Μέγ:. Βιβλ:. Μεγ:. Αρχ:.  

7. Δ Π , 33° Κρατ:. Μέγ:. Τελ:.  

8. Ε  Γ , Κρατ:. Μέγ:. Αρχ:. των Φρουρών  

9. Κ  Κ , Κρατ:. Μέγ:. Δοκ:. Μεγ:. Σηµαιοφόρος. 

10. Κ  Γ , Κρατ:. Μέγ:. Ελεον:.  

11. Ν  Κ  Κρατ:. Προσθ:. Μέγ:. Γραµµ:.  

 

Τον Μήνα Μάιο 2013 µετά από παραίτηση του φεροµένου ως προέδρου Χ Μ, προέβησαν και 

πάλι µε ανυπόστατη πράξη σε εκλογές και εξελέγησαν ως διοικητικό συµβούλιο των 

αντιδίκων οι παρακάτω: 

 

1. Σ  Κ Κραταιότατος Ύπατος ( Πρόεδρος) 

2. Ν  Κ  Κραταιός Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης ( Αντιπρόεδρος) 

3. Ε Γ  Κραταιός Μέγας Καγκελάριος Μέγας Γενικός Γραµµατεύς Ι.Α. ( Γενικός 

Γραµµατέας) 

4. Ν   Κ  Κραταιός Μέγας Υπουργός της Επικρατείας Μέγας Ρήτωρ 

5. Σ  Θ Κραταιός Μέγας Θησαυροφύλαξ 

6. Ε Μ Κραταιός Μέγας Βιβλιοφύλαξ – Μέγας Αρχειοφύλαξ 

7. Δ  Π  Κραταιός Μέγας Τελετάρχης 

8. Γ  Κ  Κραταιός Μέγας Αρχηγός των Φρουρών 

9. Π  Δ  Κραταιός Μέγας Δοκιµαστής - Μέγας Σηµαιοφόρος 

10. Κ  Κ  33° Κραταιός Μέγας Ελεονόµος 
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Πράξις εκ νέου Διαγραφής του Ρ. Ντε Σιγούρα 
 

Την 24η Σεπτεµβρίου 2014, η ένωσις προσώπων, Ύπατον Συµβούλιον του 33ου και 

τελευταίου Βαθµού δια την Ελλάδα εξέδωσε την µε αρ 1/24.09.2014 απόφασιν του 

συµβουλίου της µε την οποία απεφάνθη ότι δήθεν  υπέπεσε σε πειθαρχικά παραπτώµατα 

κατά παράβασιν του Γενικού κανονισµού του Υπάτου Συµβουλίου του 2006 και δη της 

υποκινήσεως πρός διαίρεσιν ή διάλυσιν Στοάς ή εργαστηρίου , της λαθραίας απονοµής και 

καπηλείας βαθµών, της παραβιάσεως των τεκτονικών επισήµων διαβεβαιώσεων και 

υποσχέσεων και του επεβλήθη η πειθαρχική κύρωσις – ποινή του οριστικού αποκλεισµού . 

 
Πράξεις διοικητικής φύσεως και αποφάσεις  περί των οικονοµικών θεµάτων των 
αντιδίκων. 
 
Οι αντίδικοι προέβησαν εκτός των παραπάνω σε πλήθος ενεργειών δι΄ εκδόσεως 
αποφάσεων µε τις οποίες επενέβησαν σε θέµατα αφορώντα τα οικονοµικά των 

ενώσεων προσώπων και άλλων διοικητικών θεµάτων, όπως αναδιαρθρώσεις των 

συµβουλίων των και άλλα τινά. 

 

 

ΝΟΜΙΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ  
Το ανυπόστατο ειδικά των αναφεροµένων και γενικά του συνόλου των αποφάσεων 
των αντιδίκων µετά την 12.11.2008. 
 

Οι παραπάνω ειδικές αποφάσεις, των αντιδίκων,  των δύο εκλογών της 20.12.2010, 

προέβησαν παρά τον νόµο και το καταστατικό στην εκλογή  ως συµβουλίου των πρώτης και 

δευτέρας των αντιδίκων και δια την τριετία 2001- 2013, µετέπειτα του Μαΐου 2013 ως και της 

διαγραφής µου της 24η Σεπτεµβρίου 2014, αλλά και το σύνολο των µετά την 12.11.2008 είναι 

όλως ανυπόσταται. 

 

Η συγκέντρωσις των φυσικών προσώπων τα οποία έλαβαν  τις παραπάνω αποφάσεις δεν 

δύναται να θεωρηθεί ως συµβούλιο δηλαδή είναι νοµικά ανύπαρκτη, ενώ οι σχετικές  

αποφάσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν ως αποφάσεις του συλλογικού αυτού οργάνου, αλλά 

είναι  απολύτως άκυρες. 

Την ακυρότητα δε αυτή µπορεί να προβάλει οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δεν 

χρήζουν προσβολής προς ακύρωση κατά το αρθ. 101 ΑΚ. 

 

Τοιουτοτρόπως  οι ισχυρισµοί που προβάλλουν οι αντίδικοι ότι δήθεν , οι παράνοµες 

αποφάσεις του Υπάτου Συµβουλίου ισχύουν επειδή δεν προσεβλήθησαν, είναι οµοίως µη 

νόµιµοι διότι προσβολή υπάρχει σε υποστατές αποφάσεις ενώ αυτές είναι ανυπόστατες και 

δεν χρίζουν προσβολής. 
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Περαιτέρω  προσθέτω στο παραπάνω την παράνοµη συµµετοχή στο σύνολο των εποµένων 

συµβουλίων, µετά την 12.11.2008  προσώπων τα οποία δεν είχαν το δικαίωµα κατά το 

καταστατικό να συµµετέχουν. 

Συγκεκριµένα στο καταστατικό του υπάτου συµβουλίου, το οποίο µνηµονεύουν ως 

υποχρεωτικό κατά την εφαρµογή, οι ad hoc εκδοθείσες και ήδη ανωτέρω αναφερθείσες 

Δικαστικές αποφάσεις, γίνεται ρητή µνεία στο άρθρο 6, σελ 14 της επισήµου εκδόσεως του 

2006  ότι: 

Άρθρον 6 

Τα ενεργά µέλη του Μεγάλου Συµβουλίου αποτελούν το Ύπατον Συµβούλιον του 33ου 

και τελευταίου βαθµού διά την Ελλάδα. 

Τούτο συνιστά την ανωτάτην διοικητικήν και εκτελεστικήν αρχήν του Ελληνικού 

Φιλοσοφικού Τεκτονισµού. 

Έδρα αυτού  είναι αι Αθήναι. 

Ό αριθµός των ενεργών µελών ανέρχεται κατ' ανώτατον όριον εις δέκα οκτώ (18), εκ 

των οποίων εκλέγονται οι κατά το άρθρον 7 αξιωµατικοί του Ύπ.\ Συµβ... 

Τα έν λόγω ενεργά µέλη διατηρούν την ιδιότηταν αυτήν ώς την 31 ην Δεκεµβρίου του 

έτους κατά το όποιον συµπληρώνουν το 75ον έτος της ηλικίας οπότε και 

µετατάσσονται εις την κατηγορίαν των Οµότιµων µελών. 

 

Η µετάταξις γίνεται αυτόµατα και εκ του καταστατικού χωρίς να χρειάζεται ή να προβλέπεται 

κάτι άλλο. 

Ήδη λοιπόν από το έτος 2008, όταν έγινε η αποποµπή µου,   τα φερόµενα ως δήθεν 

εκλεγέντα µέλη των αντιδίκων  του υπάτου συµβουλίου κα, Ε  Γ ,  

Κ  Κ ,  

Σ  Θ ,  

Κ  Γ  

για να αναφέρω µερικούς ενδεικτικά , είχαν λόγω υπερβάσεως κατά πολύ του ορίου ηλικίας 

του 75ου έτους µεταταχθεί στην κατηγορία των οµοτίµων, ακόµα και αν είχαν πράγµα το οποίο 

ρητά αρνούµαι, καταστεί ενεργοί 33ο . ( Αληθώς δεν έγιναν ποτέ 33ο ) 

Έτσι στα εκλεγέντα συµβούλια, από τα οποία οι αντίδικοι προσπαθούν να αντλήσουν 

νοµιµότητα, µετείχαν πρόσωπα τα οποία από το καταστατικό δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής 

καθιστώντας και από αυτόν τον λόγο τις πράξεις εν συνόλω ανυπόστατες.  

 

Αντιθέτως οι αποφάσεις και ενέργειες, του Ρ. Ντε Σιγούρα  µεταξύ των οποίων η 

καθαίρεσις  και αποποµπή του Χ   Μ   έχουν γίνει όχι απλώς δικαστικά αποδεκτές 
αλλά βασίζεται σε αυτές η δικανική κρίσις των δικασάντων Δικαστηρίων. ( Άρειος 

Πάγος : Μάλιστα στις  12-11-2008 εξέδωσε διάταγµα καθαίρεσης  και  αποποµπής του 

Χ    Μ .  ). 
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Συγκεκριµένα οι σχετικές Δικαστικές αποφάσεις δέχονται ότι: 
 

( Τα εντός των εισαγωγικών είναι αυτούσια αποσπάσµατα από την µε αρ 590/2015 πολιτική 

απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία δέχεται και τα πραγµατικά περιστατικά ). 

 

1. Περί των εφαρµοστέων καταστατικών  κανόνων: 
 
«......Εποµένως πρόκειται 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 
Αποδεδειγµένου Σκωτικού τύπου (του έτους 2006). Τα ανωτέρω ισχύουν και για το 

Ύπατο Συµβούλιο του 33ου βαθµού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδειγµένου 

Σκωτικού τύπου, το οποίο αποτελείται από τους αξιωµατούχους του Μεγάλου Συµβουλίου...» 

Σελ .5 

 

 

2. Ουδέποτε παρέδωσε την αρχή και το αξίωµα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη. 
 

«......Ακολούθως, ο ενάγων, αν και κλήθηκε από τον νεοεκλεγέντα Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, 

Χ  Μ , αρνήθηκε να παραδώσει στον τελευταίο το γραφείο, τα τεκτονικά εργαλεία κ.λ.π. και 

αυτός να παραλάβει το Θησαυροφυλάκιο...» Σελ.7 

 

3. Περί των  αντιδράσεων του Ρ. Ντε Σιγούρα   
 

«....Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ενάγων αντέδρασε έντονα στη λήψη των προαναφεροµένων 

αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της 10-11-2008 και 12-11-2008  Μάλιστα 

για το λόγο αυτό αρνήθηκε να συµµορφωθεί µε αυτές (αποφάσεις) και να παραδώσει το 

γραφείο, την αλυσίδα του Τάγµατος, τα δώρα και τη σφραγίδα, Που είχε ως Ύπατος 

Ταξιάρχης. Συγκεκριµένα αποδείχθηκε ότι ο ενάγων απέστειλε  προς όλα τα Φιλοσοφικά 

Εργαστήρια επιστολή, στην οποία περιέγραφε τα όσα παρανόµως έλαβαν χώρα κατά τη 

συνεδρίαση του Υπάτου Συµβουλίου στις 10-11-2008, δηλώνοντας συγχρόνως ότι 

εξακολουθεί να φέρει και να ασκεί τα καθήκοντα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη....» Σελ 12 

 
4. Περί καθαιρέσεως και αποποµπής του Χ   Μ 

 

«..........Μάλιστα στις 12-11-2008 εξέδωσε διάταγµα καθαίρεσης και αποποµπής του Χ  Μ 

. Ακολούθως ο ενάγων στις 26-11-2008 επέδωσε στο Ύπατο Συµβούλιο µε δικαστικό 

επιµελητή την από 26-11-2008 γνωστοποίηση του (βλ. την προσκοµιζόµενη µε αριθµό 

9592Γ726-11-2008 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κ – 
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Ν  Κ ), στην οποία εξέθετε τα όσα παρανόµως έλαβαν χώρα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι σε 

περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η τάξη, θα προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη....» Σελ 

12, 13 

 

 

1. Περί καταθέσεως Σ. Κ  
 

«.......Μάλιστα τα παραπάνω εκτεθέντα ενισχύθηκαν και από την κατάθεση του µάρτυρος των 

αντιδίκων, ο οποίος εξετασθείς στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο κατέθεσε ότι ο ενάγων δεν είχε 

πει ότι παραιτείται του αξιώµατος του...» Σελ 13 

 

Το σύνολο των παραπάνω παραδοχών έγινε δεκτό από την πρωτόδικη και την Εφετειακή 

απόφαση  η οποία έγινε αυτολεξεί δεκτή   από την απόφαση του Αρείου Πάγου 590/2015  την 

οποία οµοίως γνωρίζουν οι αντίδικοι.  

Συγκεκριµένα δέχεται ο το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο στην σελ 5 

«.....Στην προκείµενη περίπτωση το Δικαστήριο της ουσίας, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτον 

περί αυτού κρίση του τα κάτωθι κατ' ακριβή κατά τούτο αντιγραφή: ...» 

και επαναλαµβάνει το σύνολο των σκέψεων και παραδοχών της Εφετειακής αποφάσεως. 

 

Οι νόµιµες συνέπειες των παραδοχών των Δικαστικών Αποφάσεων 
 

Με βάση όλα τα παραπάνω, µε το αµετάκλητο  της ήδη Τελεσιδίκου αποφάσεως και τις 

παραδοχές όλων των δικασάντων Δικαστηρίων µε την ακύρωση της διαγραφής και της 

αντικαταστάσεως του Ρ. Ντε Σιγούρα  αφ ενός αλλά και την επιβεβαίωση των ενεργειών του 

Ρ. Ντε Σιγούρα  από το δικαστήριο, όπως µεταξύ άλλων της Καθαιρέσεως και αποποµπής  

του Χ  Μ  , πράξις η οποία γίνεται µε ιδιαίτερη µνεία και σηµασία δεκτή από το σύνολο των 

αποφάσεων ( «... Μάλιστα στις 12-11-2008 εξέδωσε διάταγµα καθαίρεσης και αποποµπής 

του Χ Μ...» σελ 12 ΑΠ ) καθίστανται αυτοδικαίως ανυπόστατες όλες οι ενέργειες και 
πράξεις του Υπάτου Συµβουλίου που επακολούθησαν διότι εκτός όλων των άλλων λόγων 

µετέχει σε όλα τα επόµενα συµβούλια ως µέλος ο Χ  Μ . 

 

Η καθαίρεσις και αποποµπή του παραπάνω έγινε µε πράξη του Ρ. Ντε Σιγούρα  , διάταγµα, 

της 12-11-2008.  

 

Η πράξις αυτή, όχι µόνο δεν προσεβλήθη από οποιονδήποτε, ούτε από τον ίδιο τον Χ Μ,  

αλλά γίνεται δεκτή και από το σύνολο των αποφάσεων και του Αρείου Πάγου σελ 12 . Όλες 

λοιπόν οι επόµενες πράξεις του Υπάτου Συµβουλίου δεν είναι υπαρκτές νοµικά ως 

ανυπόστατες . 

 

Οι δήθεν προσκλήσεις δια τις δήθεν εκλογές µετά την 12.11.2008 έγιναν µε 

πρωτοβουλία αρχικά του Σ  Κ  και µετέπειτα του Χ  Μ . 
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Ο µεν πρώτος δεν είχε το δικαίωµα να προσκαλέσει ο δε δεύτερος δεν ήταν καν µέλος 

πλέον ώστε να µετέχει οποιασδήποτε διαδικασίας, πολύ δε περισσότερο να ¨εκλεγεί¨ 

και στο φερόµενο συµβούλιο. 

Τα αυτά ισχύουν τόσο για τις µετέπειτα τελεσθείσες εκλογές του Μαΐου 2013, την εκ 
νέου αποποµπή του Ρ. Ντε Σιγούρα  δια αποφάσεως των αντιδίκων της 24.09.2014 και 

βεβαίως δια κάθε άλλη απόφαση και πράξη των φεροµένων ως συµβουλίων των 

αντιδίκων καθ ά προσεκλήθησαν από αναρµόδια και µη υποστατά όργανα σε αυτά δε 

συµµετείχαν µη δικαιούµενοι. 

 
 
 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

H πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου είναι ότι: 

 

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ 
 
β) Σε ανυπόστατες αποφάσεις 
- Επειδή, σε περίπτωση που τα µέλη του σωµατείου κληθούν σε γενική συνέλευση χωρίς να 
τηρηθούν οι νόµιµες διατυπώσεις και από αναρµόδια πρόσωπα ή όργανα, η συγκέντρωση 
αυτήν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως γενική συνέλευση, είναι νοµικά ανύπαρκτη και οι 
αποφάσεις αυτές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως αποφάσεις του συλλογικού 
οργάνου, αλλά είναι απολύτως άκυρες, την ακυρότητα δε αυτή µπορεί να προβάλει 
οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και δεν χρήζουν προσβολής προς ακύρωση κατά 
το αρθ. 101 ΑΚ. (Α.Π. 1601/2002, ΕλλΔνη 2003, σελ. 791) 
 

Αλλά παραθέτω και αποφάσεις άλλων δικαστηρίων οι οποίες οµοίως έχουν καταστεί 

αµετάκλητες. 

Με αναφορά στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου. 

 

Αντιθέτως, εάν τα µέλη του σωµατείου κληθούν σε γενική συνέλευση χωρίς την  τήρηση των 
νοµίµων διατυπώσεων και από αναρµόδια πρόσωπα ή όργανα, ή εάν η συνέλευση δεν  
συγκροτήθηκε από τα πρόσωπα που είχαν δικαίωµα να µετάσχουν σε αυτήν, η 
συγκέντρωση αυτή  δεν δύναται να θεωρηθεί ως γενική συνέλευση, δηλαδή είναι νοµικά 
ανύπαρκτη, ενώ οι σχετικές  αποφάσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν ως αποφάσεις του 
συλλογικού αυτού οργάνου, αλλά είναι  απολύτως άκυρες. Την ακυρότητα αυτή µπορεί να 
προβάλει οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον  και οι σχετικές αποφάσεις δεν χρήζουν 
προσβολής προς ακύρωση, κατά το άρθρο 101 ΑΚ, το  οποίο προϋποθέτει απόφαση της 
γενικής συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε νοµίµως, αντίκειται  όµως στο νόµο ή το 
καταστατικό (ΟλΑΠ 18/2001, ΟλΑΠ 410/1963, ΑΠ 1601/2002 ΕλλΔνη  2003790) 
 

 

1680/2011 ΕΦ ΘΕΣ/ΚΗΣ ( 607569) 

Ειδικότερα,  αν η απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωµατείου πάσχει από βαρύ 
ελάττωµα δεν είναι απλώς  ακυρώσιµη, αλλά ανυπόστατη ή απολύτως άκυρη. Τέτοιες 
αποφάσεις είναι εκείνες οι οποίες δεν  περιεβλήθησαν τα εξωτερικά γνωρίσµατα απόφασης ή 
αποφάσεις προδήλως κατά το φαινόµενον  µόνον τέτοιες ή εκδοθείσες πέραν από την 
ανήκουσα στη συνέλευση εξουσία ή εµφανίζουσες  αντίθεση µε απαγορευτικό νόµο ή 
τα χρηστή ήθη από την άποψη του περιεχοµένου της τυχόν  εκφρασθείσας µε αυτές 
δικαιοπρακτικής βούλησης κατά τα άρθρα 174 και 178 ΑΚ, οπότε στις  περιπτώσεις 
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αυτές είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν εφαρµόζεται το άρθρο 101 ΑΚ (ΑΠ 819/2007  
ΝοΒ 2008. 350, Σ. Βλαστός, Σωµατειακή και συνδικαλιστική νοµοθεσία και νοµολογία, έκδ. 
1991,  §§ 156 και 157 επ). 
 

 

16363/2011 ΜΟΝΠΡΩΤΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ) 

 

«.... εάν τα µέλη κληθούν σε γ.σ. χωρίς την τήρηση των νόµιµων διατυπώσεων και από 
αναρµόδια πρόσωπα ή όργανα ή εάν η συνέλευση δεν συγκροτήθηκε από πρόσωπα 
που είχαν δικαίωµα να συµµετάσχουν σε αυτή, οπότε λογίζεται ως νοµικά ανύπαρκτη 
(ανυπόστατη)...» 
 

Όλα αυτά δια την αποκατάσταση της αληθείας. 

Το σύνολο του κειµένου περιέχεται στην ήδη ασκηθείσα και κοινοποιηθείσα αγωγή. 

Εµείς δεν θριαµβολογούµε ούτε δυναµιτίζουµε µε αοριστίες και ύβρεις αλλά αποτεινόµεθα 

στην Δικαιοσύνη ως µόνη αρµοδία. Οψόµεθα εις Φιλίππους .  

Επί τούτοις δέξασθε φίλτατοι Αδ:. Αδ:. Την διαβεβαίωσιν των προς Υµάς αδελφικών 

αισθηµάτων δια των Ι:.Ι:. Α:.Α:. 

Εγένετο εν Κοιλ:. Ιλισού και Αν:. Αθηνών την 04.03.2016 

 

Κατ εξουσιοδότηση του Κραττ:. Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου 

Ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης 

 

 

 
 

 

Εµµανουήλ Γερακιός  33ο 

 

 

 


