Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στην Αθήνα, ενώπιον δεκαοκταμελούς επιτροπής των
Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου
Μέμφις-Μίσραϊμ, έλαβε χώρα η επίσημη εξύψωση των Κινέζων αξιοτίμων κυρίων και
αδ.·.
-

Tang Xiwen, επιχειρηματία, προέδρου πολυεθνικής επενδυτικής εταιρείας με
έδρα τη Σανγκάη,

-

Sway Yu, προέδρου κινεζικής εταιρείας project management, και

-

Xu Bang-Ning, εικαστικού καλλιτέχνη,

στον 95ο Βαθμό, ήτοι εκείνον του Μεγάλου Συντηρητή του Αρχαίου και Αρχεγόνου
Τύπου Μέμφις-Μίσραϊμ υπό του Μεγάλου Γενικού Ιεροφάντη των Ηνωμένων
Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου ΜέμφιςΜίσραϊμ, Εκλτ. Αδ.·. Νικολάου Λάου, 97ο. Εν συνεχεία, ο πρώτος εκ των ανωτέρω
τριών Κινέζων κυρίων και αδ.·., Tang Xiwen, έλαβε από τον Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη
των Ηνωμένων Παραδοσιοκρατικών Μεγάλων Αδύτων του Αρχαίου και Αρχεγόνου
Τύπου Μέμφις-Μίσραϊμ, Εκλτ. Αδ.·. Νικόλαο Λάο, 97ο, τον 96ο Βαθμό και το Αξίωμα
του Εθνικού Μεγάλου Ιεροφάντη της Κίνας του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου
Μέμφις-Μίσραϊμ
και
Χάρτα
εγκαθίδρυσης
ανεξάρτητης,
καθ’
όλα
αυτοδιαχειριζομένης Κινεζικής Μητρικής Στοάς (δηλαδή, Στοάς με status και
προνόμια ‘Μεγάλης Στοάς’), με ιδρυτικό Πρώτο Επόπτη τον προαναφερθέντα κύριο
και αδ.·. Sway Yu και ιδρυτικό Δεύτερο Επόπτη τον προαναφερθέντα κύριο και αδ.·.
Xu Bang-Ning. Η εν λόγω νεοϊδρυθείσα ανεξάρτητη και αυτοδιαχειριζομένη Κινεζική
Τεκτονική Δύναμη θα λειτουργεί συμφώνως με τη Χάρτα των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., συμφώνως με τον παραδοσιακό πολιτισμό της Κίνας και
συμφώνως με το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Το ανωτέρω γεγονός αποτελεί μία ακόμη ιστορική πρωτοβουλία και νοοπολιτική
επιχείρηση του παγκοσμίου Τάγματός μας, διότι εγκαθίδρυσε μία ανεξάρτητη και
αυτοδιαχειριζομένη ΚΙΝΕΖΙΚΗ Τεκτονική Δύναμη, η οποία δεν εξαρτάται από καμμία
δυτική (ευρωπαϊκή/αμερικανική) Μεγάλη Στοά, η οποία θα μπορεί να εργάζεται
συμφώνως με τις αρχές και τους κανόνες της Κινεζικής κοινωνίας και Πολιτείας, η
οποία θα μπορεί να ‘εξάγει’ τις δραστηριότητές της ιδρύοντας Στοές για την Κινεζική
ομογένεια διεθνώς, και η οποία δεν θα έχει καμμία εξάρτηση από, ούτε οποιαδήποτε

μορφή συνδιαχείρισης των διοικητικών της υποθέσεων με την Τεκτονική Δύναμη η
οποία της έδωσε την ιδρυτική Χάρτα Λειτουργίας της, δηλαδή, τα καθ’ ημάς Ηνωμένα
Παραδοσιοκρατικά Μεγάλα Άδυτα του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου ΜέμφιςΜίσραϊμ. Το ημέτερο Τάγμα, δηλαδή, τα Ηνωμένα Παραδοσιοκρατικά Μεγάλα Άδυτα
του Αρχαίου και Αρχεγόνου Τύπου Μέμφις-Μίσραϊμ, δεν ίδρυσε μία
αποικιακού/δυτικού ιμπεριαλιστικού τύπου Κινεζική Τεκτονική οργάνωση, ούτε,
φυσικά, μία θυγατρική επιχείρηση, αλλά μία Κινεζική Τεκτονική οργάνωση με την
οποία δεν έχει και δεν θα έχει καμμία θεσμική αλληλεξάρτηση ούτε οποιαδήποτε
ανάμειξη στις εσωτερικές διοικητικές υποθέσεις της, άλλην από εκείνη της αδελφικής
φιλίας και του τιμητικού-συμβολικού προβαδίσματος της Αρχής που εξέδωσε την
ιδρυτική Χάρτα Λειτουργίας της Κινεζικής Τεκτονικής Δύναμης.

The 95th Degree Oath according to the United
Traditionalist Grand Sanctuaries of the
Ancient and Primitive Rite Memphis-Misraim

I…………………………………………………………………………………………
Born in………………………………………………………………………………….
on……………………………………………………………………………………….
and
being……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….,
Before the Skull and Bones of the Glorious Martyrs of Truth and Virtue of the Illumined
Humanity, solemnly pledge my sacred word of honor, swear sincerely and promise on
the Holy Word of the Eternal, who is infinitely merciful, sovereign, powerful and the
Supreme Architect of Heaven and Earth, in the presence of whom, as well as the Grand
Hierophant-General of the United Traditionalist Grand Sanctuaries of the Ancient and
Primitive Rite Memphis-Misraim and my Senior Guides within this Order here
assembled, that I shall never directly or indirectly reveal the secrets and mysteries of
the sublime Degree and Office which I am about to receive, nor any of those that I have
received, except to a Brother or a Sister of this Order who lawfully holds at least the
90th Degree of this Order; that I shall respect my Brothers, my Sisters and myself; that
I shall act according to this Order’s ethos; and that I shall secure the interests of my
Brothers and my Sisters who hold the 96th Degree as if they were my own.
I furthermore solemnly swear that I shall hold true allegiance to the Grand Council of
the United Traditionalist Grand Sanctuaries of the Ancient and Primitive Rite
Memphis-Misraim, its territories and dependencies. And that I shall never acknowledge
any Body or Bodies of men or women as belonging to the Ancient and Primitive Rite
Memphis-Misraim, claiming to be such, except such as hold allegiance to this United
Traditionalist Grand Sanctuaries of the Ancient and Primitive Rite Memphis-Misraim,
or those who recognize this Council. To all these I do most solemnly swear, calling
upon the Eternal Being to ratify my oath.
And should I knowingly or willfully violate the same, may the wine I drink with my
Brothers and Sisters within this Order become a deadly poison to me, as the hemlock
juice drunk by Socrates. And may the cold arms of the Skeletons of the Martyrs of the
True Faith forever encircle me. Amen.
Για να λάβετε πλήρεις πληροφορίες σχετικώς με το Τάγμα μας και τη νοοπολιτική
στρατηγική και αποστολή του, παραπέμπουμε στο κάτωθι λινκ, όπου παρουσιάζεται

το βιβλίο με τίτλο Υπό τον Παντεπόπτη Οφθαλμό, επί του οποίου στηρίζεται και
συμφώνως με το οποίο διεξάγεται το Έργο μας:
http://www.diavlos-books.gr/product/1054/ypo-ton-pantepopti-ofthalmo-ibasiliki-texni-toy-eleytherotektonismoy-kai-i-oikodomisi-syneidiseon,-koinonionkai-politikon-timaton-

