
Ηνωµένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος
του Αρχαίου και Αποδεδεγµένου Σκωτικού Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΛΕΥΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

  Με την ευκαιρία του εορτασμού του Χειμερινού Ηλιοστασίου 2022 σας 
προσκαλούμε σε λευκή εκδήλωση με κεντρικό θέμα την παρουσίαση σε μορφή 

θεατρικού αναλογίου  αποσπασμάτων απο το βιβλίο του Gotthold Ephraim Lessing,  

Η επιλογή των κειμένων έγινε με την συγκατάθεση του μελετητή και μεταφραστή του
έργου στην Ελλάδα φιλτάτου αδελφού Νικολάου Καλλιπολίτη.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 20.00,  στο Τεκτονικό Μέγαρο Ευελπίδων 1.
Ώρα προσέλευσης 19.30

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά στο: 

Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός απο τις 19.45

Zoom link

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν 
ανεξάρτητα απο το αν έχουν τετκονική ιδιότητα. 

Για κάθε πληροφορία grandsecretary.gl@aasr-greece.gr

Ερνστ και Φαλκ: Διάλογοι για Ελευθεροτέκτονες.

Ο Μέγας Διδάσκαλος 
Παναγιώτης Θαλάσσης

Zoom link

Ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός απο τις 19.45

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν 
ανεξάρτητα απο το αν έχουν τετκονική ιδιότητα. 

Για κάθε πληροφορία grandsecretary.gl@aasr-greece.gr

Ο Μέγας Διδάσκαλος 
Παναγιώτης Θαλάσσης

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItde6grT8iEtxP6R95WRVNUVBpyg-jbSPY


Το βιβλίο Ερνστ και Φαλκ: Διάλογοι για Ελευθεροτέκτονες του Gotthold Ephraim Lessing 
κυκλοφορεί στα ελληνικά σε Μετάφραση- Εισαγωγή και Σχόλια του αδελφού μας Νικολάου 

Καλλιπολίτη.

- Ο Γκότχολντ Εφραίμ Λέσσινγκ (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781) ήταν θεατρκός 
συγγραφέας, δραματικός ποιητής, κριτικός τέχνης και λογοτεχνίας, φιλόσοφος και εμβληματική 

μορφή της Ευρωπαικής διανόησης και του Διαφωτισμού,. 
Το έργο του, Ερνστ και Φαλκ: Διάλογοι για Ελευθεροτέκτονες όχι μόνο εδωσε μια νέα ώθηση και 

πυροδότησε την θεσμική μορφοποίηση και την μορφική αποτύπωση του Ουμανιστικού 
Ελευθεροτεκτονισμού της Ηπειρωτικής Ευρώπης , αλλα και επιρρέασε μεγάλους διανοητές όπως 

ο Goethe καθώς αυτό το βιβλίο ήταν η αφορμή του αιτήματός του για να μυηθεί στον 
Ελευθεροτεκτονισμό.

- Ο σύγχρονος φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας (Jürgen Habermas)έγραψε για τον  Λέσσινγκ:
...«Το φως της λογικής, το οποίο συγκαλύφτηκε για αυτοπροστασία, αποκαλύφθηκε σταδιακά. 

Αυτό φέρνει στο νου τη φημισμένη δήλωση του Lessing σχετικά με τον Τεκτονισμό, ο οποίος ήταν 
εκείνη την χρονική περίοδο ένα ευρύτατο Ευρωπαϊκό φαινόμενο: “Ουσιαστικά όμως η 

φιλοσοφική έννοια του Ελευθεροτεκτονισμού είναι τόσο παλιά όσο και η πολιτική κοινωνία. (…) 
Ίσως μάλιστα, ακόμα και η πολιτική κοινωνία να είναι απόγονος του Ελευθεροτεκτονισμού”.»…


