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Εν ΚοιλΙλισσού, ΑνΑθηνών 19 Δεκεμβρίου 2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2017/ΚΑΘ
Προς
Άπαντα τα υπό την Αιγίδα και την Δικαιοδοσίαν ημών
Φιλοσοφικά Εργαστήρια και
Άπαντας τους Υπάτους Μεγάλους Γενικούς Επιθεωρητάς
Φίλτ ΑδΑδ,
Αναμέναμε δύο περίπου χρόνια, για να λάμψει η αλήθεια και να
αποδοθεί δικαιοσύνη στις νόμιμες θέσεις του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
που

επιχειρούσαν

να

ανατρέψουν

με

παράνομες

μεθοδεύσεις,

δυστυχώς αδελφοί μας. Ηδη η Ελληνική Δικαιοσύνη με την έκδοση
της

υπ΄αριθ. 8649/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), μας δικαίωσε πλήρως και
απεδέχθη τα ακόλουθα:
1) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού, το Μέγα
Συμβούλιο του 33ου και τελευταίου βαθμού για την Ελλάδα του
Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ιδρύθηκε την
12/24 Ιουλίου 1872 υπό την ονομασία «ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και
αποτελεί το μόνο στην Ελλάδα κανονικώς συγκροτημένο και
λειτουργούν Μέγα Συμβούλιο και συνιστά την Ανωτάτη Διοικητική
και Εκτελεστική Αρχή του Ελληνικού Φιλοσοφικού Τεκτονισμού
με έδρα την Αθήνα.
2) Ότι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα,, ενεργώντας κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 6 εδ. α’ και εδ. β’ , 40 επόμενα
και 62 του Κανονισμού, συνέστησε το 2009 και λειτούργησε ίδιο

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, το οποίο στεγάσθηκε στην οδό Βρεσθένους
49.
3) Ότι ο νομίμως αναπληρών κατά το άρθρο 16 του Γενικού
Κανονισμού τον απέχοντα Υπατο Μέγα Ταξιάρχη, Ραφαήλ Ντε
Σιγούρα, Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης Σπυρίδων Καμαλάκης,
ευθύς ως κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 4875/2009 απόφαση του
Δικαστηρίου, συμμορφούμενος απολύτως με το διατακτικό αυτής,
συγκάλεσε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού
για τις συνεδρίες της 2.12.2009, 23.12.2009, 5.1.2010 και
12.1.2010 τα μέλη του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με την προ των
ακυρωθεισών αποφάσεων σύνθεσή του (ήτοι τον Ραφαήλ Ντε
Σιγούρα ως Υπατο Μέγα Ταξιάρχη, τον Χρήστο Μανέα ως Μεγάλο
Θησαυροφύλακα και τα λοιπά πέντε μέλη με τα αντίστοιχα
αξιώματά τους, κατά τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2008 χρόνο). Στις
άνω συνεδρίες, ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα ούτε προσήλθε ούτε
δικαιολόγησε τις απουσίες του.
4) Ότι το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κατά την συνεδρίασή του που έλαβε
χώρα κατά την 13η Ιανουαρίου 2010, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως
του άρθρου 13 του Γενικού Κανονισμού, μετέθεσε τον Ραφαήλ Ντε
Σιγούρα στην τάξη των παρέδρων μελών, θεωρώντας την πέρα των
τριών συνεχών συνεδριών απουσία του, ως παραίτηση εκ του
αξιώματός του και έλαβε την απόφαση πληρώσεως των κενών
θέσεων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης

του

Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη, στην οποία αναδείχθηκε ο Χρήστος
Μανέας, Υπατος Μέγας Ταξιάρχης για το υπόλοιπο της τριετίας
Δεκέμβριος 2007 – Δεκέμβριος 2010.
5) Ότι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα δεν προσέφυγε κατά των πέντε (5)
αποφάσεων,

συμπεριλαμβανομένης

και

εκείνης

της

13ης

Ιανουαρίου 2010, ασκώντας ακυρωτική αγωγή εντός της εξάμηνης
αποκλειστικής προθεσμίας (άρθρο 101 Α.Κ.).
6) Ότι οι ανωτέρω πέντε (5) αποφάσεις

θεωρούνται ισχυρές έναντι

πάντων και παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους και ότι νομίμως
κατά την συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2010 το ΥΠΑΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εξέλεξε ως Υπατο Μέγα Ταξιάρχη τον Χρήστο Μανέα
για την τριετία Δεκέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2013.
7) Ότι κατά την συνεδρία της 6ης Μαρτίου 2013, παραιτηθέντος του
Χρήστου Μανέα από το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη,
εξελέγη στην κενωθείσα θέση ο μέχρι τότε Ανθύπατος, Σπυρίδων
Καμαλάκης για το υπόλοιπο της τριετίας Δεκέμβριος 2010 –
Δεκέμβριος 2013.
8) Ότι ούτε την άνω απόφαση προσέβαλε δικαστικά ο Ραφαήλ Ντε
Σιγούρα, και ως εκ τούτου επήλθαν όλα τα έννομα αποτελέσματά
της.
9) Ότι, ληξάσης της τριετίας (Δεκέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2013)
συγκλήθηκε το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 10 Δεκεμβρίου 2013 και
σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε, εξελέγη στο αξίωμα του
Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη ο Σπυρίδων Καμαλάκης και ότι μετά
την κατά την 15.6.2016 παραίτηση του Σπυρίδωνος Καμαλάκη,
από τη θέση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη, εξελέγη σ’ αυτήν ως
Υπατος ο Νικόλαος Κιλάκος, και συνεπώς η σύνθεση του παρόντος
ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι καθ’ όλα νόμιμη.
10) Ότι ακολούθως ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, άβουλος πλέον λόγω υγείας
και ηλικίας, επί
Ελλάδος

του

Μεγάλου Διδάσκαλου της Μεγάλης Στοάς της
Γεωργίου

Βασιλογεώργη,

με

τον

Εμμανουήλ Γερακιό, ίδρυσαν αρχές του 2016, έτερο

δικηγόρο
Ύπατο

Συμβούλιο, μέσα στους κόλπους της Μεγάλης Στοάς, για την δήθεν
αποκατάσταση της νομιμότητας στον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό, στην
πραγματικότητα όμως για τον πλήρη έλεγχο υπό της ΜΣΤΕ, όλων
των Τεκτονικών Τύπων.
11) Ότι για να δικαιολογήσουν την παράτυπη και παράνομη ίδρυση
ενός περαιτέρω Υπάτου Συμβουλίου, ισχυρίσθηκαν αβασίμως και
αναληθώς, ότι δήθεν ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα, ανεγνωρίσθη ως
Υπατος Μέγας Ταξιάρχης, με την υπ’ αριθ. 590/2015 απόφαση
του

Αρείου

Πάγου,

ισχυρισμός

όμως,

ο

οποίος

στερείται

οποιουδήποτε νομικού ερείσματος, διότι ο Ραφαήλ Ντε Σιγούρα,
εκλέχθηκε Υπατος Μέγας Ταξιάρχης για μία τριετία, Δεκέμβριος

2007 – Δεκέμβριος 2010 και ο ίδιος, στην από 14.2.2009 αγωγή
του, δεν ζήτησε, ούτε μπορούσε να ζητήσει παράταση της θητείας
του, ούτε εκρίθη τέτοιο θέμα από την υπ’ αριθ. 4875/2009
πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δι’ ό
και ο Αρειος Πάγος δεν μπορούσε να κρίνει και αποφασίσει
διαφορετικά από την πρωτόδικη απόφαση.
12) Ότι οι πρωτεργάτες της κινήσεως ιδρύσεως του νέου φερόμενου
«Υπάτου Συμβουλίου», προσεπάθησαν και εξαπάτησαν μέλη των
Φιλοσοφικών Εργαστηρίων του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και νέους
Διδασκάλους του Συμβολικού Τεκτονισμού, να στελεχώσουν τα
Εργαστήρια των Ραούλ – Γερακιού, τα οποία λειτουργούσαν
παράνομα υπό τον τίτλο «Υπατο Συμβούλιο του 33ου και
Τελευταίου

Βαθμού

διά

την

Ελλάδα

του

Αρχαίου

και

Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου». Εις τούτο φυσικά βοήθησε τα
μέγιστα και το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με την
υπ’ αριθ. 8/2016 Εγκύκλιό του.
13) Ειδικότερα η υπ’ αριθ. 8649/2017 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, δέχθηκε και επέβαλε στο μόρφωμα Ραούλ –
Γερακιού, τα ακόλουθα:
(α)

Να παύσουν να διαδίδουν ότι το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ υπό
τον

Υπατο

Μέγα

Ταξιάρχη

Νικόλαο

Κιλάκο

και

το

Συμβούλιό του, λειτουργούν παράνομα.
(β)

Απαγόρευσε στον Ραφαήλ Ντε Σιγούρα (συνακόλουθα και
στον φερόμενο ως διάδοχό του Εμμανουήλ Γερακιό) να
εμφανίζεται ως Υπατος Μέγας Ταξιάρχης του ΑΑΣΤ
και να επικαλείται προδήλως αβάσιμα, ότι δικαιώθηκε και
αναγνωρίσθηκε ως τέτοιος, δυνάμει της υπ’ αριθ. 590/2015
απόφασης του Αρείου Πάγου.

(γ)

Απαγορεύει στο φερόμενο «Υπατο Συμβούλιο» και την
φερόμενη Διοίκησή του, να φέρουν τον τίτλο «ΥΠΑΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 33ΟΥ και Τελευταίου Βαθμού διά την
Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου».

(δ)

Απειλεί κατά εκάστου των μελών της εμφανιζομένης Ενωσης
Προσώπων «Υπατο Συμβούλιο» και κατά του φερόμενου ως
Υπάτου

Μεγάλου

Ταξιάρχη

αυτής,

χρηματική

ποινή

πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση των όσων
αποφασίσθηκαν και επιβάλλονται από την άνω υπ’ αριθ.
8649/2017

απόφαση

του

Μονομελούς

Πρωτοδικείου

Αθηνών.
Αδ Αδ μου,
Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σεβόμενο την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο
των Τεκτονικών Τύπων, και επιθυμώντας να αποφύγει οποιανδήποτε
αντιπαράθεση προς την Μεγάλη Στοά, της οποίας εμείς και όλα τα
μέλη μας τυγχάνουν και μέλη αυτής,

υπέμεινε καρτερικά τις

αβάσιμες προκλήσεις και απαγορεύσεις της, με την βεβαιότητα ότι
αργά ή γρήγορα θα απεκαλύπτετο η αλήθεια και θα απεδίδετο
δικαιοσύνη.
Οθεν ευελπιστούντες ότι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, θα τηρήσει την
αρχική της θέση,

ότι θα σεβασθεί την οποιαδήποτε δικαστική

απόφαση, θα πράξει τα δέοντα για την υλοποίηση της υπ’ αριθ.
8649/2017 απόφασης η οποία είναι εκτελεστή.

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΥΠΜΕΓΤΑΞ
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
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