Αίτηση Μέλους
Στο περιεχόμενο αυτής της αίτησης έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του
Συμβουλίου Αξιωματικών της αντίστοιχης Στοάς προς την οποία
υποβάλλεται και όλα τα μέλη της Υπερτάτης Τάξης αυτού του Τάγματος.
Συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και υποβάλλοντας αυτήν την αίτηση,
βεβαιώνετε αυτομάτως και επί τη τιμή σας ότι έχετε μελετήσει πλήρως το
βιβλίο του Νικολάου Λάου, Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό (Αθήνα:
Εκδόσεις Δίαυλος, 2017, ISBN-13: 978-960-531-403-3) και ότι υιοθετείτε
ανεπιφυλάκτως την κοσμοθεωρία, το στρατηγικό όραμα, τις αξίες, τα
τυπικά, τους κανόνες και το σύνταγμα των Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών
Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μισραΐμ
(Η.Π.Μ.Α.) που περιέχονται πλήρως στο προαναφερθέν βιβλίο.
Τίτλος (Κύριος/Κυρία/Δεσποινής/άλλος)............................................................................................................................
Επώνυμο...............................................................................................................................................................................
Βαπτιστικά Ονόματα............................................................................................................................................................
Μόνιμη Διεύθυνση...............................................................................................................................................................
Ταχυδρομικός Κώδικας και Πόλη........................................................................................................................................
Τηλεφωνικοί Αριθμοί (οικία)...............................................................................................................................................
(γραφείο)..............................................................................................................................................................................
(κινητό) ................................................................................................................................................................................
Email....................................................................................................................................................................................
Είστε ή υπήρξατε κατά το παρελθόν μέλος οιουδήποτε Ελευθεροτεκτονικού είτε άλλου εσωτεριστικού οργανισμού;
ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ, παρακαλούμε διευκρινίστε στο πίσω μέρος της παρούσας αίτησης τις σχετικές
σας ιδιότητες και προσκομίστε τα αντίστοιχα διαπιστευτήριά σας.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος της παρούσας αίτησης για να δηλώσετε οιονδήποτε οργανισμό
ασχολούμενο με φιλοσοφικά, θρησκευτικά, πολιτικά, οικονομικά είτε γενικώς κοινωνικά θέματα στον οποίο είστε ή
υπήρξατε κατά το παρελθόν μέλος και αναφέρετε τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος της παρούσας αίτησης για να προσθέσετε κάθε άλλη πληροφορία η οποία
κρίνετε ότι θα υποστηρίξει την αίτηση εισδοχής σας στα Η.Π.Μ.Α., π.χ., τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σας
προσόντα, τυχόν πολιτική εμπειρία σας, ειδικά ενδιαφέροντά σας κ.ο.κ.
Ονοματεπώνυμο Α’ Εισηγητή..............................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο Β’ Εισηγητή..............................................................................................................................................
Αν δεν έχετε Α’/Β’ Εισηγητή, θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της αίτησής σας να γράψετε μια παράγραφο στην οποία
θα εξηγείτε γιατί θέλετε να γίνετε μέλος των Η.Π.Μ.Α. στην πίσω πλευρά αυτής της αίτησης.
Ημερομηνία..............................…………............................................................................................................................
Επάγγελμα............................................................................................................................................................................
Ημερομηνία και έτος Γέννησης............................................................................................................................................
Αν δεν έχετε αντίρρηση να έλθουν σε άμεση επαφή μαζί σας άλλα μέλη των Η.Π.Μ.Α. στο πλαίσιο αξιολόγησης της
αίτησής σας, παρακαλούμε βάλτε σημάδι επιλογής (“τικ”) στο ακόλουθο κελί:


Υπογραφή:

www.nicolaslaos.com

