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T E K T 0 H I S M 0 2
Β'.

'Ο Τεκτονιβμός δεν είνε 9-ρηβχεία, και εν τούτο is γεραίρει και 
¡ιδάβχει πολλά αυτής ή&ιχά παραγγέλματα' πολλώ δ ηττον είνε 
ϊεολογ ία , χαίπερ εχων ίδ ια  βνμβολα πίβτεως. Αεν είνε πολίτ ικος  
Ζνλλογος, χαίτοι ή πολιτ ική άλλοτε προβεπά&ηβε νά έξοντώβΐ] αύ- 
όν, βήμερον δε πανταχοΰ πλεΐβτοι πολ ιτευόμενο ι βνχναζουβιν εις
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αυτού συνδρομήν . Λεν εΐνε σχολεΐον. καίπερ μεγάλους καταβάλ- 
λων αγώνας όπως διά καταλλήλου διδαχής και του καλοΰ παρα
δείγματος καταρτίση τούς εις αύτόν ε ίσ ιόντας ανεξαρτήτους, έμ
πνευση δ’ αΰτοΐς τό α ίσθημα  τής ελευθερίας καί άνδρικότητος. 
Λεν εΐνε άλληλοβοηθ ιμ ική εταιρία, κα ίτο ι άόκνως θεραπεύει τούς  
πάσχοντας, βοηθε ΐ τούς χρείαν έχοντας και προστατεύει τούς α δ υ 
νάτους, τά όρφανά καί τούς άναξ ιοπαθούντας . Λεν εΐνε οϋτε φ ι
λοσοφική Σχολή, καίπερ εύμενέστατα δ ιακειμένη προς τήν 'επιστή
μην καί τήν καλλιτεχνίαν. Εΐνε «λαμπρόν σύστημα ηθ ικής κεκα- 
λυμμένης υπό τής αλληγορίας και παρισταμένης δ ιά  συμβόλων.»

Κυριώτατα πάντων έχει προ όφθαλμών έλευθέρους άνδρας, δ ι 
δάσκων αύτούς τό καθήκον έν τε τή μερική και τή καθόλου αυτού  
έκφάνσει, τό καθήκον προς εαυτόν, προς τον οίκον, προς τήν πό 
λιν, πρός τήν  χώραν, πρός τήν  ανθρωπότητα. Έν τή δ ιδαχή ταύτη  
έξ ανάγκης θ ίγε ι  και τήν  θρησκείαν , αλλά' μόνον ακροθιγώς' έχει 
ίδ ια  πίστεως άρθρα' πλήν άναμιμνησκόμενος τήν ιστορ ίαν  των δ ια 
φόρων θρησκευμάτων και δογμάτων και τήν υπό των τυράννων  
χρήσ ιν  αυτών πρός ύποδούλωσιν ελευθέρων λαών, άπέφυγεν έπι- 
ΐιελώς τήν έξέτασιν και παραδοχήν τών θρησκευτικών δογμάτων  
και τών συμβόλων τής κληροκρατίας' ένασκών δ« τήν άγνοτάτην  
ήδ ικήν , ήτις εΐνε καταληπτή υπό τών ανθρώπων πάσης χώρας καί 
φυλής, έκράτησεν έν μόνον θεμελιώδες τής θρησκευτικής πίστεως 
άρθρον , τήν  πρός τον Θεόν π ίσ τ η ’, τήν οποίαν έσχον πάντες ο ί 
λαοί εις πάντας τούς α ιώνας' πέραν ταύτης  δ Τεκτον.'. άφ ίνε ι έλευ 
θέραν τήν δ ιάνο ιαν  και τάς*γνώμας έκάστου' δεν εΐνε οϋτε β ο υ δ ι 
στής, οϋτε βραχμάν, οϋτε ορθόδοξος, καθολικός και δ ιαμαρτυρό-  
μενος, οϋτε μωαμεθαν ιστής' έχει βάσ ιν  τον Θεόν έκεΐνον, δστις, 
καίπερ δοξαζόμενος υπό διαφόρους τύπους και μορφάς, εΐνε εις 
και ό αυτός, δ αγαπών τήν^άλήύ ε ιαν και μ ισών τό ψεύδος και τήν  
ανομίαν.

Ό Τεκτον.'. κάλλιστα είδώς 8τι εΐνε αδύνατον νά έμπνευση εις 
πάντας τούς ανθρώπους, έστωσαν τής αυτής χώρας και έποχής, 
δμοιόμορφον τού Θείου άντ ίληψ ιν ,  περ ιωρίσθη εις άπλουστάτην  
αύτοϋ δ ιατύπωσιν  καί κατώρθωσεν οϋτω νά δ ιατηρήση τήν καθο- 
λικότητα και δύναμ ιν  αυτού διά πασών τών μεταβολών τών αιώ
νων' ή καθολικότης αϋτη έπέσυρε τήν μήν ιν  τών τυράννων και 
τον καταδιωγμόν τών φανατικών' πλήν ακατάβλητος δειχθείς, άπέβη
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αληθής μαγνήτης έλκύων πρός εαυτόν τάς ανεξαρτήτους και εν ■ 
γενεΐς ψυχάς τών ανθρώπων πάσης φυλής' βλέπομεν άρα κατά τό 
τέλος τού ιθ'. αίώνος ότι ή γενικότης του α ισθήματος τής πάγκο 
σμ ίου  ειρήνης, έλευθερίας και ευδα ιμονίας , όπερ δ Τεκτον.'. διε- 
Οκόρπισε δ ιά  τών αιώνων τού ζόφου τής άμαθείας, τού φανατ ι
σμού καί τών καταδιωγμών τής τ' εκκλησίας και πολιτείας, έκτή- 
σατο βαθείας ρίζας και κατέστη άρθρον  π ίστεως παντός πεπολ ιτ ι-  
σμένου ανθρώπου  πρός τό παρόν' τις δ ’ οίδεν, αν βραδύτερου δεν 
καταστή άρθρον  πίστεως κα'ι τών έθνών, οϋτω δε δ ιά  παντός κατα 
παύοωσιν α ί  τόσαι και τηλ ικαΰτα ι πληγαί, α ΐτ ινες α ίμάσσουσ ι, κατα
πονούσε καί καταρρυπα ίνουα ι τό α νθρώ π ινον  γένος. ΙΙρός τον σ κ ο 
πόν τούτον απα ιτούντα ι αγώνες' ή σημερ ινή έποχή, περιπλακεΐσα  
εις μεγάλας άνάγκας έκ τής άνελίξεως τού θετ ικ ισμού και τού υ λ ι 
σμού, φθάσασα μέχρι τού αθε ϊσμού και τού μηδενισμού , έχει α 
νάγκην ριζικής άναπλάσεως' τούτο προώριστα ι νά πράξη ουχι ή 
πολιτε ία ή ή εκκλησία, καθ’ όσον άμφότεραι έργάζονται πρός ίδ ιους  
σκοπούς και μονομερώς, άλλ ’ό Τεκτον.'., όστις θεωρεί τήν γην κ ο ι
νήν κατο ικ ίαν και τούς κατοίκους αύτής άπαντας αδελφούς πρός 
άλλήλους' ών δέ τεθεμελιωμένος έπϊ άσαλεύτων βάσεων και α ρ ι θ 
μών έν τοϊς κόλποις αυτού ήδη μεγ ίστους άνδρας, δ ιαπρέποντας  
εις άπαντας τούς κλάδους τής ανθρώπ ινης  ένεργειας , αύξανει τον 
αρ ιθμόν  τών σκαπανέων του και ζητεί τήν  αξίαν, όπουδήποτε κα'ι 
άν έντύχη αυτή' δεν αποβλέπει εις τό γένος, τον πλούτον  και τά 
λοιπά εγκόσμια μεγαλεία' έρωτά κατά πρόσωπον τον πλούσ ιον  και 
τον εύγενή : «Ζής όμολογουμένως τή φ ύ σ ε ι ; δύνασα ι έν ταΐς πρά- 
ξεσί σου νά χε ιρ ισθής τον δ ιαβήτην και τό γωνιάμετρον  ;» άν όχι, 
τότε οϋτε δ πλούτος, οϋ ιε  ή δόξα, οϋτε τό γένος έχουσι π α ρ ’ ή- 
μ ΐν  σημασίαν, οϊτινες δοξάζομεν ότι ή άξια καθ ισ τά  τον ά νθρω 
πον άνθρωπον, έλλειψις δ ’ αύτής έξομοιόνει αυτόν πρός θηρία ' δ ιά  
τούτο δέ ώς μέλισσα, προσπαθοϋμεν  νά έκλέγωμεν μεταξύ τών 
άνθρώπων μόνον τούς έχοντας αύτήν. Ούτως άκαταπονήτως και 
άόκνως έργαζόμενοι, θα ίδρύσωμεν τήν ε ιρήνην τώ κόαμω , τήν  α 
γάπην τού πλησίον, τήν αϋξησ ιν  τής παραγωγής, επομένως δέ και 
τήν ευημερίαν τής άνθρωπότητος' θ ’ άναπτυχθώσ ιν  α ί  έπ ιστήμαι 
καί α ί  τέχναι και δ ιά τής νπερτάτης καλλιέργειας τού αληθούς, του 
ωραίου και τού αγαθού,  θ ’ άνυψωθή τό α νθρώ π ινον  γένος εις 
τήν πρέπουσαν αύτω περιωπήν.

Τοιούτος έν περιλήψει ό Τεκτονισμός, το ιοϋτο ι δέ καί ο ί σκο
π ο ί  του. Φ ίλ ω ν .
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H I L \  Κ Α Ο Τ Ι Λ Λ Η  0 Ε Ρ Λ Λ
( ESMERALDA CERVANTES)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ό εν Άθήναις Τεκτονισμός μετά στοργής έφίλοξένησεν έφ’ ίκα- 

νάς ημέρας του παρελ.'. καί του παρόντος μηνός υψηλήν τεκτ.\ 
προσωπικότητα, την άδελ.'. Κλοτίλδην θερόά (Έσμεράλόαν Θερ- 
βάντες), την διάσημον άνά τον κόσμον σύμπαντα άρπίστριαν, την 
μαγεύουσαν, την συγκινούσαν, την γοητεύουσαν μέχρι των μυχιαι- 
τάτων πάσαν άνθρωπίνην καρδίαν διά των θειων φθόγγων τής άρ
πας της.

"Ινα καταστήσωμεν γνωστήν ώς τεκτ.'. προσωπικότητα τήν άδ.’ . 
Έσμεράλδαν, δίδομεν ώδε περίληψιν τής βιογραφίας αυτής, βέβαιοι 
δντες δτι τά μάλα θά εύχαριστήσωμεν τούς άγ.'. άδ.'. άναγνώστας.

Ή  άδ.'. Κλοτίλδη Θερδά έγεννήθη έν Βαρκελώνη κατά τό έτος 
1861. Ό πατήρ αυτής ( erdan  Sun yer, εγκαίρως έννοήσας τήν 
προς τήν μουσικήν κλίσιν τής θυγατρός του, έφρόντισε νά δώση αυ
τή τήν άπαιτουμένην μουσικήν άνατροφήν. Τά πρώτα μαθήματα 
έΔαβεν ή άδ.'. Κλοτίλδη παρά του διάσημου Γάλλου μουσικοδιδά
σκαλου Godefrois, έπεράτωσε δέ αυτά ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ έκ 
Βιέννης μουσικού Z am ara. Ή  πρώτη έμφάνισις τής διάσημου άρ- 
πιστρίας ενώπιον τού κοινού έγένετο έν Βαρκελώνη τήν ήμέραν τού 
πανηγυρισμού τής έκθέσεως, τής γενομένης εις τιμήν τού μεγάλου 
'Ισπανού ποιητού Θερβάντες. Ό θρίαμβος υπήρξε πλήρης, τό πλή
θος έ’κφρον, ένθουσιών, έχειροκρότει τήν δωδεκαέτιδα άρπίστριαν, δ 
δέ παριστάμενος δον Άλφόνσος τού Βουρβών προέτεινεν, όπως εις 
άνάμνησιν τής ήμέρας εκείνης ή μικρά καλλιτέχνις προσλαβη ώς 
έπώνυμον το όνομα τού συγγραφέως τού Δον Κιχώτου. ’Από τής ή
μέρας εκείνης ή Κλοτίλδη Θερδά ήτο γνωστή ύπό τό ύπερήφανον 
Ονομα Θερβάντες, ή δέ φήμη αυτής έπλημμύρει τήν Ευρώπην σύμ- 
πασαν. ’Ολίγα έτη μετά ταύτα ό γηραιός ψάλτης τού αίώνος, ό 
Οϋγκώ, ώς δείγμα θαυμασμού τής τέχνης της έδωκεν εις τήν δε- 
καεξαέτιδα τότε καλλιτέχνιδα τό όνομα τής ήρωίδος τής «Πανα
γίας» του, άναγνωρίζων ουτω διά τής δωρεάς του ταύτης τό έ'ξοχον 
τάλαντόν της καί έπιτρέπων έν τη τής δόξης όδώ νά συαβαδίζη 
τό όνομά της μετά τού ονόματος τού αθανάτου άναδόχου της. Έ κ- 
τοτε ή Κλοτίλδη Θερδκ, φέρει άξίως τό Ονομα Έσμεράλόα Θερ-
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βάντες. Οότω θριαμβεύουσα καί δοξαζομένη, ή Έσμεράλδα μετέβη 
εις ’Αμερικήν, όπου ε”όιδε δείγματα τής λεπτής τέχνης της, καί όπου 
έξασκούσα μέγα γόητρον διά τού μαγευτικού της ταλάντου, έγένετο 
τό άντικείμενον των θωπειών καί τών έπαίνων' ό σπουδαιότερος τύ
πος όλων τών πρωτευουσών έ’γραψεν άρθρα μακρά καί διά τών κο- 
λακευτικωτέρων φράσεων έξεθείασε τήν άπαράμιλλον δεξιότητα καί 
τέχνην, δΓ ής έχειρίζετο τό δύσκολον όργανον καί συνήρπαζε διά 
τού μελωδικού ήχου του τάς ψυχάς τών άκροατών της.

Έν Μεξικώ, όπου κατά τό 1878 διέτριβεν ή Έσμεράλδα, όλαβε 
χώραν καί ή συγκινητική άμα καί περίεργος ιστορία, ένεκα τής ό
ποιας ε”λαβε τήν εξαιρετικήν τιμήν νά ε’ισέλθη, αυτή γυνή, εις τόν 
τεκτονισμόν. Ό Στρατηγός Husse M aria Tégieth μετά είκοσιν 
οπλιτών είχε κχταόικασθή εις τόν διά τυφεκισμού θάνατον ένεκα βα
ρέος στρατιωτικού παραπτώματος, ή δ’ έκτέλεσις τής ποινής επρόκειτο 
νά γείνη μετά δύο ήμέρας. Ή  δεκαεπταέτις Έσμεράλδα, μαθούσα 
τό γεγονός, συνεκινήθη βαθέως καί έν πληθούση έσπερίδι πίπτει γο
νυκλινής ένώπιον τού προέδρου τής Δημοκρατίας Porfyrio  Diath, 
ζητούσα μετά δακρύων τήν χοόρεν τών άτυχών έκείνων ύπάρξεων. 
Ή  σκηνή ήν άκρως συγκινητική, τό δέ παριστάμενον πλήθος τής 
άνωτάτης Μεξικανικής κοινωνίας έναγωνίως άνέμενε τό άποτέ- 
λεσμα. Ό πρόεδρος, γοητευμένος έκ τής έξοχου τέχνης τής Έσμε- 
ράλδας, συγκεκινημένος δέ βαθέως έκ τής όντως άγγελικής προθέσεως, 
άνήγειρεν αυτήν ε”νδακρυς, βεβαιών τήν έπιτυχίαν τής αίτήσεώς της' 
καί όντως τήν έπομένην διά διατάγματος προεορικού άπενεμήθη πλή
ρης χάρις εις τούς καταδίκους. Τό γεγονος έχαιρετίσθη ενθουσιωδώς 
καί έπεδοκιμάσθη ύφ’ όλου τού κόσμου, ή ο Εσμεραλδα, η σωτειρα 
αΰτη τών είκοσι καί μιας ύπάρξεων έκ βεβαιοτάτου θανάτου, μετά 
βασιλικών τιμών καί σεβασμού βαθυτάτου έγένετο δεκτή πρός μύη- 
σιν εις τό τεκτονικόν τάγμα διά τήν μοναδικήν όντως τεκτονικήν 
αυτής πράξιν, μετά δέ τήν έπιστροφήν της εις ’Ισπανίαν υίοθετη- 
θεΐσα εις τήν έκεϊ Μεγ.'. Άν.\ ε”λαβε τόν βαθμόν τής διδ.\, ον καί 
έπαξίως λίαν κατέχει.

Ή  Έσμεράλδα φέρει τά πλέον επίσημα πιστοποιητικά καί δή 
τό αύτόγραφον τού προέδρου τής Μεξικανικής Δημοκρατίας Porfyrio  
Diath, έξ οΰ βεβαιούται ότι έχαρίσθη ή ζωή είκοσι καί ένός άνθρώ- 
πων χάρις εις τήν άγγελικήν παρέμβασιν καί έπιμονήν τής αίτη- 
σάσης τούτο' όμοίως φέρει πολύτιμα λευκώματα, πλήρη εικόνων καί



αΰτογράφων αύτοκρατόρων, βασιλέων, ηγεμόνων, προέδρων δη
μοκρατιών, κυβερνητών, καί τών επισημότερων συγχρόνων άνδρών 
έν ταΐς έπιστήμαις, τοΐς γράμμασι καί τή καλλιτεχνίγ τών δύο 
κόσμων. Μετριοφρονώ; δέ αποφεύγει νά έπιδεικνύη σωοείαν διπλω
μάτων και περγαμηνών, δι’ ών πού μ.έν αναγορεύεται ευεργέτης, που 
δε φαίνεται ιδρυτής καί μέλος επίτιμον διαφόρων φιλανθρωπικών 
σωματείων, πλήν τών τεσσαράκοντα καλλιτεχνικών έταιοειών, ών 
ε'χει άνακηρυχθή επίτιμος πρόεδρος καί μέλος.

Ή  άδ.'. Θερβάντες έγένετο δεκτή μετά τιμών έξαιρέτων είς πλεί- 
στας τεκτ.'. στοάς τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, αΐτινες έχουσιν 
έκδώσει επ’ όνόματί της τιμητικά διπλώματα, τό δέ στήθος της έ- 
χουσι κοσμήσει διά τών μεταλλίων των.

Τοιαύτη έν περιλήψει ή βιογραφία τής πολυτίμου ταύτης άδ.'., 
ήν εΐχομεν τήν τιμήν νά φιλοξενήσωμεν έν ’Αθήναις, καί ν’ άκού- 
σωμεν κρούουσαν διά τών αβρών της χειρών τήν λιγύφθογγον άρπαν 
τήν καταστήσασαν αύτήν τόσον ένδοξον, τόσον διάσημον, τόσον άγ- 
γελικώς ευεργετικήν έν τή καλλιτεχνική σταδιοδρομίγ της.

ΓΙάς τόνος τής άρπης τής άδ.'. Έσμεράλδας άντηχεΐ βαθέως έν 
τή καρδία τοϋ άνθρώπου, μεταρσιοΐ αυτόν είς κόσμους ιδανικούς 
καί τον καθιστά έπί στιγμήν εύτυχή καί εύδαίμ.ονα. Εινε άδύνατον 
νά είκονίση τις διά γραφίδος, τήν έντύπωσιν ήν παράγουσι τά μα
γικά κύματα τής αρμονίας, τά έξερχόμενα έκ τών λεπτών δακτύλων 
τής κόρης. ΔΓ αύτών άφυπνίζεται πάν έν τώ άνθρώπω ύπαρχον εύ- 
γενες αίσθημα, ή δέ ψυχή χαίρουσα θωπεύεται έλαφρώς έκ τής λε
πτής αύρας τής μελωδίας τή ; διερμηνευούσης πιστώς πάσαν ιδανι
κήν,πάσαν άγγελικήν αύτής έφεσιν' ή άπαράμιλλος καί μαγική αΰτη 
τέχνη δικαίως έξήγειρε τόν θαυμασμόν ολοκλήρου τοϋ πεπολιτισμέ- 
νου κόσμου, τοϋ δοξάσαντος τόσον έπαξίως τήν νεαράν καλλιτέ- 
χνιδα καί δώσαντος αύτή τόσα τιμητικά δείγματα τού μεγάλου εν
θουσιασμού του. Π άδ.'. ’Εσμεράλδα κατά σήν ολιγοήμερον έν Ά- 
θήναις διαμονήν της έπαρκώς ε”δειξε τά κατέχοντα τήν εύγενή ψυ
χήν της άγγελικά αισθήματα.Παρακληθεΐσα, λίαν προθύμως έσπευσε 
νά δώση έν τή αιθούση τού «Παρνασσού» τή εΰγενεΐ συμπράξει τού 
άδ Ξανθοπούλου μουσικήν εσπερίδα ύπέρ τοϋ ’Οφθαλμιατρείου, έκ 
τών εισπράξεων τής οποίας ούχί μικρόν ποσόν είσήλθεν είς τό τα- 
μεΐον τού φιλανθρωπικού τούτου ιδρύματος. Τήν εσπερίδα ταύτην, 
ώς καί τήν προς άποχαιρετισμόν δοθεΐσαν ύπό τής άδ.'. Έσμεράλ-
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δας τή 4η Μαρτίου έτίμησεν όλόκληρος ή Β. Οικογένεια, θερμώς 
χειροκροτήσασα καί συγχαρεΐσα τήν διάσημον καλλιτέχνιοα οιά το 
μαγικόν της τάλαντον.

Αί A. Α. Μ. Μ. ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα έπανειλημ- 
μένως έκάλεσαν τήν καλλιτέχνιδα έν τοΐς άνακτόροις, όπου ένώπιον 
Αύτών έδωκε δείγματα τής θείας τέχνης της, ή οι Α. Μ. ή Β α
σίλισσα ιδιαζόντως άγαπώσα τήν άγ.'. άδ.'. ε’δωκεν αυτή, μετα- 
βαινούση είς Πετρούπολιν, συστατικά; έπιστολάς πρός τούς 1 ψη
λούς συγγενείς Της, άπέστειλε δέ συνάμα καί πολύτιμον ψέλλιον, 
ώς ένθύμιον προσφιλές τής Βασιλικής της εύνοιας και άγαπης προς 
τήν άβράν καί ένδοξον κόρην τής ποιητικής Ισπανίας.

Ά θ .  Β ο ν ζ ά κ η ς .

ANA τ Χ Γ ς ΤΟΑΣ
ΣΤ.·. «ΑΘΗΝΑ»

Κατά τήν βυνεδρ ίαβ ιν  τής 25ης Φεβρουάριον έγένετο έν τή 
Στ.\ ταύτη τ'ο προαγγελθέν ανάγνωσμα ήμών «περί τής δννάμεως 
του Τεκτ:. καί τών έργων αυτού» . Κατ ’ αυτήν  de τήν  συνε 
δρίαν, ή άδελ:. ’Εσμεράλδα Θερβάντες έπεσκέψατο τήν Σ ' .  Σ τ : .Ή  
είδησις τής προσελεύσεως τής άδ :.  ταύτης είς τάς έργ.'. τής « ’Αθή
νας», δ ιαδοθεΐι ία  μεταξύ τών άδ : . ,  ¿πλήρωσε το εργαστήρ ιον επ ι 
σκεπτών πασών τών Σ τΛ μετ' άνυπομονψη'ας άναμενόντων νά 
ϊδωσι μεταξύ αυτών τήν δ ιάσημον άδ :. ,  ή δε έργ.’. τής έσπερας 
έκείνης προοέλαβε χαρακτήρα πανηγυρ ικόν , προκειμένον νά ξεν ι- 
σθή  είς τήν Σ τ : ,  μ ία τοιαύτη τεκτονική προσωπικό της, άνήκουβα  
μάλιστα είς τό ώραΐον φύλον. Τήν 9ην μ. μ. προσήλθεν ή αδ :.  
’Εσμεράλδα, λευχειμονούσα , φέρουσα δε λ ίαν επιχαρίτως τήν τα ι 
ν ίαν  καί τά βήματα του δ ιδ . ’. ώς και τα τ ιμητ ικά τεκτ. . παρά 
σημα. Γενομένης δ ένάρξεως τών εργ.:, ε ίσηχθη η επισκεπτις μετά 
τών άνηκουσών τ ιμών καί τής τεκτ.’ . τάξεως, κατά δε τήν είσοδον 
αυτής ίβταμένης μεταξύ τών δύω στ.', ό Σεβ.'. αδ : .  Αντωνόπου- 
Aog, προσεφώνησεν αυτήν γαλλ ιστ ί δ ιά τής εξής ώραιας προσλαλιάς : 

M a s o e u r ,
Je suis heureux e t  fier de venir au  nom de mes frè res  

de la  Lotie «Minerve» vous souhaiter  la  bienvenue. Loin 
de vo tre  beau et poétique pays  soyez assn rée , Ma soeur, 
que vous trouverez tou jours au p rè s  de vous, dans notre 
Universelle Famille , des âm es qui saven t comprendre les 
sentiments élevés et philanthropiques que le Grand A r
ch itec te  de 1' Univers a  fa it  n a î t ie  en vous.

Je vous rem erc ie  de vo tre  v is ite  parm i nous, et je



vous prie , ma Soeur, de transm ettre  à  nos F rè res  d ’ F,s- 
pagne nos sa lu ta t ions  f ra te rne l les .

Κατόπ ιν  δ άδ.'. Σεβ.'. άφηγή&η τοίς άδ.'. εν περιλήψει τά προΰ- 
όντα της άδ.'. Θερβάντες ως τέκτονας καί την δράβ ιν  αυτής ώς το ι-  
αντης , τή προτάβει δε αύτον εξετελε'β&η τρ ιπλή χαρμ. . χειροκρον- 
οία δ ια  την πολύτ ιμον  παρονΰ ίαν ,δ ι ής έτίμηοε τήν Στ.'. «Α&ηνάν. »

Ή  άδ :.  Θερβάντες, άπαντώβα είς τήν  προβλαλιάν τον  άδ.'. Σεβ.'. 
καί τά περι αύτής λεχ&ε'ντa κολακευτικά, ηνχαρ ίστησε τήν Στοάν  
δ ιά τήν δεζίωβιν, εδήλωβεν ότ ι παν  ό,τι επραξε ή ν  κα&ήκον επ ι
βαλλόμενου είς πάντα τέκτονα και ότι ίλά δ ιαβιβάβη τοΐς έν 'Ιβπα - 
v ia  άδ.'. τάς προθρήβεις τής Σ.'. «'Α&ηνάς*, ήν ε’σαεί ήδέως &ά 
άναμ ιμν  ήβκεται.

Μετά τήν λήξ ιν τών ε’ργ.'. έπηκολον&ηβε μικρά ιίνναναΟτροφή, 
καθ'’ ήν προβεφέρ&ηβαν τή άγ.'. άδ.'. αναψυκτικά καϊ ώραία άν- 
&οδε'σμη, είς άνάμνηβ ιν  δε τής έπιβκέψεώς της ταντης και ή προΰ- 
φώνηβις τού άδ.'. Σεβ.'. καλλιτεχνικώς γεγραμμενη έπϊ έπ ιαήμον  
τής Στοάς χάρτου.

< κ ®
ΣΤ.·. «ΠΓΘΑΓΟΡΑΣ»

Οί επιφορτιβ&έντες τήν  βννεννόηβ ιν  μετά των άλλων άδ . ’. Στοών  
περι καταρτιβμον άναγνωβτηρ ίον εν τω Τεκτ.’. Μεγ.’, ά δ . ' . Κ. ¡3ε- 
νος και X. Aιοβκουρίδης έπεράτωβαν τήν  εντολήν αυτών. Το άνα -  
γνωβτήριον, χάρις είς τήν δραβτηριότητα τοϋ άδ.'. Αιοβκονρίδον, 
ήρχιΰε λε ιτουργούν άπο α .  Μαρτίου. Έν αν τω ;ιάς άδ.'. δ ννατα ι  
νά διέλ&η εναρέβτως τάς έβπερινάς τον  ωρα., άναγινώοκων πάβας 
τάς έλλην. εφημερίδας και περιοδ ικά, έτι δε και %ένα το ιαντα α%ια 
λόγον. A. Β ρ ν ζ ά κ η ς

0  ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
Οί άδελ.'. ’Ιταλοί, οί τόσον έργασθέντες έν τω παρελθόντι προς 

άπελευθίρωσιν της πατρίδος των άπο τοϋ Παπικού ζυγοϋ, επιλαμ
βάνονται πάσης ευκαιρίας όπως άποδείξωσιν οτι ΐστανται άγρυπνοι 
φρουροί τών ελευθεριών των καί οέν θά έπιτρέψωσι ποτέ να ύποτα- 
χθή καί πάλιν ή ’Ιταλία είς τον ζυγόν, ον μετά τόσους άγώνας ά- 
πετίναξεν. Όπως ποιήσωσεν άντεπίδειξιν σοβαράν είς τάς επί τω 
Ίωβιλαίω τοϋ ΓΙάπα γενομένας έπιδείξεις, οι’ ών ελπίζει ό έκπτω
τος Αναμάρτητος νά έπανέλθη είς τήν κοσμικήν εξουσίαν, οί άδ.".· 
τέκτονες διωργάνωσαν έν 'Ρώμη είς τιμήν τοϋ Μεγ.'. Διδ '. άδ.'. 
Άδριανοϋ Λέμμη, λαμπρόν τεκτ.'. συμπόσιον, ού τίνος περιγραφήν 
πιστήν άποσπώμεν έκ μεταφράσεως ’Ιταλικής έφημερίδος :

«Τήν λαμπρότητα, μεθ'ής έπανηγυρίσθη το ίωβιλαϊον τοϋ Πάπα 
υπό τών θιασωτών τοϋ παπισμού, οίτινες άπο πάσης γωνίας έσπευ-
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σαν, όπως εύχηθώσιν είς τον ΰπέρτατον ποντίφηκα τήν παλινόρθω
σή τής κοσμικής εξουσίας του, έπεσκίασε προφανώς το μεγαλοπρε
πές συμπόσιον, όπερ κατ’ αύτάς έδόθη έν τή εύρυχώρω αιθούση τού 
μικρού χρηματιστηρίου τής Ρώμης, προς τιμήν τού μεγάλου διδα
σκάλου τού ιταλικού τεκτονισμού άδ.'. ’Αυριανού Λέμμη.

Είς αύτο παρεκάθησαν πλείονες τών 300 συνδαιτυμόνων, πάντες 
κατέχοντες έξοχον κοινωνικήν θέσιν. Ρερουσιασταί, βουλευταί, ανω 
τατοι τού κράτους υπάλληλοι, δήμαρχοι, έπιστήμονες σεμνοπρεπώς 
έπλαισίουν τήν τράπεζαν, ήτις ήστραπτεν ύπδ τήν γλυκεΐαν ανταύ
γειαν άπλέτου ηλεκτρικού φωτός, προσδίδοντος ίδιάζουσαν οψιν είς 
τήν πλουσίαν και καλλιτεχνικήν διακόσμησιν τής κομψής αιθούσης.

Διά τήν σημασίαν, ήν έδεε νά λά βη τοιουτον συμπόσιον, ύπουργοι, , , , . . . , , , ,Τ ,  , , <1και ανώτεροι υπάλληλοι του κράτους, αι στοαι της Ιταλίας και Ο

λων τών ευρωπαϊκών κρατών άπηύθυναν κατά τήν ήμέραν εκείνην 
ένθουσηόδη τηλεγραφήματα.

Έν τή αιθούση, ήτις παρίστανε μεγαλοπρεπές θέαμα, είχον τοπο- 
θετηθή εξ τράπεζαι είς σχήιαα τριγώνου. "Οπισθεν δε τού μεγάλου 
διδασκάλου ύψούτο τρόπαιον έκ σημαιών, είς τήν κορυφήν τού όποιου 
ί'στατο μικρό; άνδριάς τού Ίορόάνου Βρούνου.

Τήν έμφάνισιν τού μεγάλου διδασκάλου έχαιρετισε βροχή πατα
γωδών χειροκροτημάτων, ένώ ή ορχήστρα άνέκρουε τον Μασωνι- 
κόν ύμνον τού Μόζαρτ.

Μετά το γεύμα, οπερ συνώοευσαν ώραιοταται μουσικαι συμφω· 
νίαι ύπδ τήν διεύθυνσιν τής μαγικής ραβοϊδος τού μουσικοοιοασκά- 
λου αδ'.. Βεσέλλα, κατά τά επιδόρπια ήγέρθη ό μέγας γραμματεύς, 
όστις άνέγνωσε τάς έπιστολάς καί τά τηλεγραφήματα. Ζωηραι έπι- 
δοκιμασίαι ήκολούθησαν τήν άναγνωσιν τής έπιστολης τού αο .. 
Κρίσπη, δι’ ής δικαιολογεί τήν άπουσίαν ένεκα τής καταστάσεως 
τής ύγείας του' άλλά καταιγίδα χειροκροτημάτων άπεσπασαν τά 
τηλεγραφήματα έκ Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας, Ι
σπανίας, Βελγίου, κλπ.

Ό πρόεδρος τής επιτροπής άπήγγειλε λόγον οιαπνεόμενον ύπο 
τών ύψηλοτέρων αισθημάτων τής φιλοπατρίας καί θαυμασμού προς 
τον μέγαν διδάσκαλον, όστις έγερθείς έν μέσω ενθουσιωδών κραυγών 
καί ραγδαίων χειροκροτημάτων μετά φωνής γαλήνιας 'και υπο τής 
συγκινήσεως παλλομένης άνέγνωσε τον έξής ώραιον κα.ι μεστόν υ 
ψηλών έννοιών καί πατριωτικής έξάρσεως λόγον, όν είς πάσαν φρά- 
σιν διέκοπτον παταγώδεις έπιδοκιμασίαι :

Αγαπητοί μου άδελφοί,
Έ π ί πολύ άμφίρροπον εσχον τον νουν, εαν ωφειλον, επισκεπτομενος τας 

στοάς, νά καταστήσω γνιυστάς είς τ'ον άμύητον κόσμον τάς θεμελιώδεις αρ- 
χάς τοϋ Τάγματός μας καί νά διευκρινίσω τούς σκοπούς καί τάς διαθέσεις 
μας έν τή  ανελιζει τής ηθικης και πολιτικής ζιυής τής χωράς. Η πράζις 
αϋτη θά παρείχε νέον επιχείρημα προς συζήτησιν περί τοϋ Τεκτονισμού, θά



-  42 -

προεκαλει δε σφοδρότερων αγώνα προς τους εχθρούς μας. Έ νίκησεν όμως ό 
πόθος τοΰ πολέμου, όστις άλλως εύρίσκεται έν τη  κλίσει μ,ου. Μαχομένη έπι 
των πεδίων τής τιμής, έδημιουργήθη ή ’Ιταλία , ά λ λ ’ ϊνα παγιιοθή, πρέπει 
να πολεμήση έπι τοΰ πεδίου τής σκέψεως.

Ούτως δδοιπορών δια μ.έσου των ’Ιταλικών κοιλάδων, έδήλωσα σαφώς ποίαι 
ησαν αί προθέσεις μ.ας έβεβαίωσα ότι δ τεκτονισυ-ός έπόθει τήν ειρήνην 
μ,εταξύ των λαών καί μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, ύπεοεμάχησε των με
ταρρυθμίσεων άς ύπηγόρευσεν ή επιστήμη και ό πολιτισμός' ηΰχήθην τήν η
θικήν καί οικονομικήν βελτίωσιν εις τούς έργάτας τών πόλεων καί τών έξο
χων, τήν ασφάλειαν καί την ακεραιότητα τής πατρίδος καί έξέιοοασα τήν 
έπιθυμ.ίαν χωρίς νά προκατνληφθώ έκ τών παροδικών Κυβερνήσεων, ύπέρ 
τής άναποφεύκτου συμ.μαχίας τών ευρωπαϊκών Κρατών.

Ά ναλύω ν τήν ήμετέραν ένδοξον καί συνετήν έπανάστασιν, ύπεστήριξα δτι 
ή Βασιλεία έκδιώξασα έκ τής Ρώμης τή  θελήσει τοΰ λαοΰ καί πληγώσασα 
εν τή  καρδία τον Παπισμ.όν, ώφειλε κ α τ ’ ανάγκην νά διεκδικήση έξ ολοκλή
ρου τα  δίκαια τοΰ λαϊκοΰ καθεστώτος καί νά μη έπιτρέψη, όπως ό ιησουϊ- 
τισμός, ύφ ' οίανδήποτε μορφήν καί άν έκαλύπτετο, δηλητηριάση τάς νέας 
πηγάς τής ’Ιταλικής ζωής.

Τ ’ αποτελέσματα, άτινα επετεύχθησαν έκ τής είλικρινοΰς ταύτης καί οΰ
τως ε’ιπείν τολμηρας δηλώσεως τών τεκτονικών βλέψεων, υπήρξαν, δλοι το 
γνωρίζετε καί το αΐσθάνεσθε, αληθώς μ,έγιστα. Πολλοί ηνέωξαν τούς οφθαλ
μούς προς τό φώς. Ά ρ α  ό τεχτονισμ.ός, ώς τον παρίστανον προ χρόνων οί 
συκοφάνται του, δεν ητο συνωμοσία, δεν είχεν άγρια καί αποτρόπαια έθιμα, 
ύψοΰτο δ’ ώς επί βασεως αδιάσειστου, επί τοΰ αισθήματος, όπερ διεμ,όρφου ή 
ΰγιης ηθικη όλων τών εποχών, επί τής αγαπης. Εις τον γηοαιόν Ποντίφηκα 
ή φωνή τοΰ μεγάλου Διδασκάλου τών ΐταλών τεκτόνων θά έφάνη ώς ό ήχος 
τών σαλπίγγων τής Ίεριχοΰς' ήσθάνθη ότι έν έκείνω επαλλεν ή συνείδησις 
καί ή θέλησις ένός ολοκλήρου λαοΰ καί ένόμισεν ότι έσείον-ο τά παλαιά τείχη 
τοΰ Βατικανού, κλονούμενα ύπό την ώθησιν τοΰ πολιτισμού όστις τά ’έπλητ
τε . Καί έκείνος ερρηξε τη ν φωνήν του, αλλά δεν έσχεν ήχώ . Έ ν  ά.λλαις 
έποχαίς τό ποντιφικόν ανάθεμα ώς κεραυνός έφ ’ ύμών θά έροήγνυντο σήμ.ερον 
όμως είνα ι κενή '»πειλή άβλαβες κτύπημα, καί ού μόνον πρός κεραυνόν δεν έ- 
ξομοιοΰται α λ λ ’ουδέ πρό: τό αφεθεν ακόντιων παρα τοΰ θνήσκοντος Πριάμου.

Τούτο μέ κατέπεισεν ότ; τό ύμέτερον εργον ήτο αγαθόν. ’Ήδη ένταΰθα 
πρέπει νά έπαναληφθή ή σκέψις τοΰ Τάγματός μας' έδώ άς συμπτύξωμεν 
τά ιστία καί ας σταθώμεν ’Εγώ τό είπον πρός τούς αδελφούς Νεαπολίτας : 
τών τελευταίων αγώνων το πεδίων θα είναι ή Ρώμη. Ρώυ.η όνου.α καί α
ρετή χρησμοδοτεί έν τή  ιστορία τοΰ κόσμου : μεταξύ τών μνημείων τής π α 
ναρχαίας δόξης άναπολοΰντες τό πνεύμα τοΰ παλαιού μεγαλείου, ημείς έδώ 
παρατάσσομεν τόν ένα κατά τοΰ άλλου ώπλισμένους δύο αιώνας καί δύο 
άρχάς' ήδη ΐσταντα ι αντιμέτωπα τό Κυρινάλιον προς τό Βατικανόν. Είναι 
μοιραίων νά συμπλακώσιν : ή συμβίωσίς των δεν θά έσωζε τό έν καί θά με- 
τέβαλλεν εις ερείπια καί τό ά,λλο. ’Ημείς δεν θά μείνωμεν αδιάφοροι θεαταί 
τής γιγαντώδους ταύτης πάλης μ.εταξύ τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου κόσμου, 
άλλά θά έργασθώμεν όπως ή Ρώμη. άθροισμα ηδη καί σύνθεσις δύο πολιτι
σμών, καταστή έν τοίς νεωτέροις χρόνοις οίωνοσκόπος, τό χρησμ.ολόγον πνεΰμ,α 
τοΰ ήμ-ετέρου Μ αντζίνη, κέντρων νοητής ζωής, σχολή δικαιοσύνης, διδάσκα
λος πάσης ανθρώπινης διεκδικήσεως.

Ά λ λ ά  διαγράφοντες, τό πρόγραμμα, δεν θα συστείλωμεν τήν απεριόριστον 
εκείνην αποστολήν, ήτις έστίν έν τή  ύποστασει, εν τή κλίσει, έν τή  ιστορία 
καί έν ταίς παραδόσεσι τής αδελφότητος ; Λέν θα διαγράψωμεν, περιορίζοντες 
αυτό μεταξύ στενοτάτων δρίων, τό εργον τής σωτηρίας τό ανατεθέν εις τόν

— 43
Τεκτονισμών ύπό τών αρχών τών περιεχομένων εις τήν σύνθεσιν τής ένδοξου 
αύτοΰ τριλογίας ;

Δεν τό πιστεύω . ’Εφόσον εΰρείαι καί απεριόριστοι άν ώσιν αί εφεσεις τοΰ 
ήμετέρου διοργανισμοΰ, έφόσον ό Τεκτονισμός άν καλλιεργή ή έπισπεύδη π ά 
σαν έξέλιξιν τής αστικής προόδου, ούχ ήττον, έπειδή δεν είναι ακαδημία θεω
ρητικών ανωφελών, καθήκον έχομεν ν’ αποφασίσωμεν νά καθορίσωμεν τα προς 
συζήτησιν θέαατα καί τάς πρός έπιδίωξιν μεταρρυθμίσεις αναλόγιος τών 
περιστάσεων καί τών χρόνων, αφοΰ ή ανθρώπινη κοινωνία ούδεποτε αναπαύε
ται έπι τής όδοΰ τής αδιάλειπτου τελείοποιήσεώς της Οδτος κατά την γνώ
μην μου είναι ό λόγος, δι'ον τό τεκτονικόν τάγμα οφείλει νά προτείνη καθα- 
ρώς διά πάντα χρόνον εν πρόγραμμα. 'Ημείς δεν έχομεν δόγμ.ατα' μ,οναδικον 
δόγμ.α μας είναι ή αρετή καί ή τιμιότης' διά τοΰτο καθορίζομεν, κατα τας 
απαιτήσεις τών αναγκών τής χώρας καί τών κοινωνικών σχέσεων, ποίον πρε- 
πει νά ήναι τό άμεσον αντικείμενων τών μελετών καί εργασιών μας' δεν 
παρεντίθενται ήράκλειοι στήλαι εις τήν σκέψιν καί τό εργον τοΰ Τεκτονισμού 
άλλ ’ εις πάσαν ιστορικήν στιγμήν τόν τηροΰμ,εν έν τή  προφυλακή τής α ν 
θρώπινης προόδου καί, όπως είπεν ό ήμέτερος Μπόβιο μ ετ ’ ευτυχούς έμ.πνεύ- 
σεως, τόν κάμνομεν νά βαδίζη πάντοτε μ,ετά τής νεολαίας τοΰ κόσμου.

Οι μεταγενέστεροι ήμών, έάν κατά καλήν τοιν τύχην καί πρός δόξαν ήμ.ών 
θά έπιτύχωσι τών σκοπών οΰς ήμείς διαγράφομεν σήμερον, δεν θα αισθαν- 
θώσι διά τοΰτο έλαττουμένην τήν σπαιδαιότητα τής αποστολής των. θ ’ αντι- 
κρύσωσιν εΰ( 
λαμβάνοντες
ρωσωσι προγραυ, , . .. . . .
τάς έπαγγελίας ένδοξοτέρου μέλλοντος. Διότι— άν δεν άπατώ μα ι—θα συμβή 
τοΰτο ωστε αί μελέται καί το έργων τών φιλανθρώπων με την παροδον ουχι 
τών αιώνων άλλά τών ετών νά έναγκαλισθώσι τάς άνάγκας καί τάς έπιθυ-

φων, ίσων.
Ά λ λ ’ όπως φθάσωμεν εις τον σκοπόν τούτον, ώ Α δελφοί, είναι μάκρος δ 

δρόμος. Ά πό  πόσας προλήψεις, άπό πόσην άμάθειαν, άπό πόσον εγωισμόν δεν 
είναι άκόμη έσκοτισμέναι καί διεσ τρεβλι. ιμέναι αί διανοιαι καί α; καρδιαι τών 
άνθρώπων ! Ό  Τεκτονισμός λοιπόν οφείλει νά έπιδιώξη καί ν ’ άπαλλαξη την 
άνθοωπότητα έν τώ ήθικώ πεδίω από τοΰ εγωισμού, έν τώ  κοινωνικώ απο 
τοΰ προνομίου, έν τώ  πολιτικώ από τής τυραννιδος, δηλονότι οφείλει να επι- 
διώξη, ά λλ ’εΐλικρινώς ά λ λ ’άκεραίως, τήν αδελφότητα τή ν ισότητα, τήν ελευ
θερίαν. Διά τοΰτο οφείλει νά διδάξη' διά τής διδασκαλίας δ τεκτονισμός θα 
καταστήση τούς λαούς άξιους τής έλευθερίας ήν έπιδιώκουσι καί άξιους νά 
κατακτήσωσι τά μεγαλείτερα ταύτης αγαθά. Θα πείση ταπεινούς καί ισχυ
ρούς, πτιυχούς καί πλουσίους, ότι μ.όνον έν τή  ισότητι τών δικαιωμάτων καί 
καθηκόντων δύναται νά εύρεθή τό ίσοζύγιον τοΰ κοινωνικού καθεστώτος' θα 
πείση ότι μόνον τό αίσθημα τής άδελφότητος πλήρες καί άγνόν δύναται νά 
διορθώση τάς έλλείψεις τών θετών νόμων καί να ένώση όλους τους ανθρώ
πους εις μίαν κοινωνίαν, ής βάσις έσται ή δικαιοσύνη καί κορυφή ή αγάπη.

Καί ή διδασκαλία καί ή παίδευσις τοΰ ήμετέρου λαοΰ, επειδή κατέστη 
συμμέτοχος τών νέων πεοιπετειών τής τύχης του, πρεπει να ηναι συστατικώς 
λαϊκή καί εθνική. ’Εντεύθεν καί έκ σεβασμού πρός τή ν έλευθερίαν τής συνει- 
δήσεως δεν πρέπει εις τάς δημοσίας σχολάς νά διδάσκηται ούδεμίαν κατή- 
χησιν. Αί ο’ικογένειαι καί αί Έ κκλησία ι δύνανται νά παρασκενάσωσι τούςχησιν. Αι οικογενειαι

__ ótp-
αετά

πιστούς- τό Κράτος δεν πρέπει νά μορφώση είμ.ή τούς πολίτας. Έ κ  τής α 
χής ταύτης άναχωρών, υποστηρίζω ότι δ γάμος έν ταίς σχέσεσιν αύτοΰ με
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τοϋ λαϊκού καθεστώτος, ούδέν εδει νά περιβάλληται θρησκευτικόν κϋρος καί 
ώς πόρισμα τής μεταρρυθμίσεως ταύτης. ώς προπύργιον κατά τής φρικώδους 
απάτης, ώς έγγύησιν τής ή θκής ύπεστήριζα δτι έπρεπε νά καθιερωθή νομο- 
θετικώς ή ύπερο/ή τοϋ πολίτικου απέναντι του θρησκευτικού γάμου καί τό 
διαζύγιον.

'Η πρώτη τών μεταρρυθμίσεων τούτων δέν είναι, ώς τινες έβεβαίωσαν, 
παραβιασις τής ελευθερίας' ουδείς απαγορεύει είς τους συζύγους, δταν έπι- 
θυμώσι, νά λάβωσι τάς ευλογίας τών ιερέων' απαγορεύεται δμως έκ κα
κής προθέσεως, ή έκ φανατισμού ή έξ άμαθείας αί πολίτικα! διατάξεις νά 
διαστρέφωνται καί νά καταστρατηγώνται από τόν δόλ,ον καί τήν κερδοσκο
π ίαν τοϋ κλήρου. 'Π αλλη μεταρρύθμ,ισις, τό διαζύγιον, έπολεμήθη. τα μά
λιστα πεισμ.όνως, ύπό τών κληρικοφρόνων. Μόνον εν τούτοι ημείς θά δυνη- 
θώμεν νά εϋρωμεν τό μέγιστον πρός ύποστήριξιν αύτής έπιχείρημ.α. ’Αλλά 
δεν είναι άκαιρον ν ’ αναμνησθώμεν δτι αυτή ή έκκλησία, <αν ό'/ι τό ό'νομα, 
δπερ δέν ύπολογίζει, εχει δμως τό πράγμα. Ό  Πάπας άντεποιήθη πάντοτε 
τό δικαίωμα τοϋ δεσμείν καί λύειν καί άν έκείνος δΓ αύτήν ή δ ι’ έκείνην τήν 
πρόφασιν, σχεδόν πάντοτε είς τόν φόβον καί τήν βίαν ύπείκω ν, έλυσε τόν 
συζυγικόν δεσμόν, τό ιερόν τοΰτο συμβόλαιον, δέν έννοοΰμεν διατί, μόνον εις 
έκτάτως σοβαράς περιστάσεις, δέν δύναται και δέν πρέπει νά λύεται διά δικα
στικής άποφάσεως τό πολιτικόν συμ,βόλαιον τοϋ γάμου !

Έ ν  άλλο σοβαρώτατον ζήτημα απασχολεί τόν νεώτερον κόσμον, δπερ, όπως 
συνεννοηθώμεν άς καλέσωμεν τό κοινωνικόν ζήτημα. ”Αν καί απεμακρύνθη 
πολό τοϋ μεσαίωνος καί κατέστη σήμερον απειλητικόν καί ’έντονον, δέν εί
ναι ή τό παλαιόν ζήτημα τοϋ δικαιώματος έπί τής ζωής.

Αί επαναστάσεις καί αί πρόοδοι τής κοινωνικής αλληλεγγύης έλυσαν ηδη 
μόνον μ-έρη τινά  τοϋ εύρέος τούτου προβλήματος, διά τα δυστυχέστερα δμως 
τούτων ζητείτα ι μεγαλοφώνως μια ίση καί πεφωτισμένη λύσις. Δ ι’ ημάς δ 
κόμβος τοϋ ζητήματος συνίσταται δλος είς τοΰτο : εις την βελτιωσιν τών ο
ρών τών ήμ,ετέρων έργατών. Καί έπειδή ή ’ Ιταλία είναι σχεδόν έξ ολοκλή
ρου γεωργική, όφείλομεν πρό τών έργατών τών πόλεων να στοέψωμεν τήν 
μελέτην μας πρός τους έργάτας τής έξοχης. Βελτιοΰντες τας συνθηκας ύφ 
άς ζώσιν οί γεωργοί, θά όδηγήσωμεν πρός τάς πεδιάδας χιλιάδας έπί χ ιλ ιά 
δων βραχιόνων οϊτινες άπελαθέντες ύπό τής αθλιότητας καί τών πυρετών, τας 
έγκατέλειώαν διά τά προθυμότερα καί ήττον έλλειπή κέρδη τών εργαστηρίων.

Καί πώς θά έπιτύχωμεν τάς ποθουμ,ένας βελτιώσεις; Θα επαναλαβω έκει- 
νο δπερ ήδη είπον είς Φλωρεντίαν. Σκέπτομαι ότι θά παραστή αναγκη να 
έκτείνωμεν έφ’ δλης τής ’Ιταλίας τό σύστημα τοϋ συμμερισμοΰ τών καρπών 
(ΐηθΖΖ8<1πα) καί νά τό τελειοποιήσωμεν. Διά τοΰτο ενδιαφέρει να μελετηθή 
τό πρόβλημα έάν καί πώς δύναται νά έπιτευχθή ώστε ό συμμ-ερισμος ουτος 
νά όδηγήση τόν γεωργόν είς τήν βαθμιαίαν άπόκτησιν τοϋ αγροΰ, δν καλλιερ
γεί' έάν θά δυνηθώμεν νά φθασωμεν έπί τοσοϋτον ¿ίστε ή αρχη, δτι ή γη  
ανήκει είς δν τινα  τήν καλλιεργεί, θά έχη πρακτικήν καί ειρηνικήν έφαρμογήν.

Καί άφοΰ εύρισκόμεθα έν 'Ρ ώ μη , στρέψατε, αδελφοί, τόν νοΰν εις τήν α- 
πέραντον αύχμηράν πεδιάδα ήτις τήν περιβάλλει. Πιέζει τήν καρδίαν τό θέα
μα, δπερ παρουσιάζει. Πανταχοΰ σχεδόν είς ακτίνα 50 χιλιομέτρων λιμνα- 
ζουσι θανατηφόρα έλη καί βασιλεύει τό μίασμα. Καί δμως εις αλλας επο- 
χάς ήνθουν έκεί ίσχοραί καί πολυάνθρωποι πόλεις αιτινες σήμερον μετεβλή- 
θησαν είς πένθιμον μνήμα. Οί Πάπαι ήδΰναντο νά μη επιτρεψωσιν ώστε η 
'Ρώμη νά κήται έν μέσω τής έρήμου' ημείς τήν θέλομεν περικυκλουμένην 
ύπό εύφορων πεδιάδων καί δροσερών κήπων. Θέλομεν ν ’ ανοιχθοϋν εις τήν 
τήν άνέπαφον πρωτεύουσαν τής λυτρωθείσης ’Ιταλίας νέαι πηγα ι φιλοπονου 
ζωής καί πολιτισμού.

Είς ταύτας, αϊτινες κατά τήν διακήρυξιν ήμών είσίν αί θεμελιωδέστεραι
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καί μάλλον έπείγουσαι μεταρρυθμίσεις, ανάγκη νά προσθέσωμεν τάς αλλας 
βλέψεις, δπως έξασφαλισθοΰν καλλίτερον οί έργάται καί αί ο’ικογένειαί των 
κατα τών ζημιών καί τών ατυχημάτων τής έργασίας τω ν, νά έγγυηθώμεν 
είς αυτούς δικαίαν αμοιβήν καί έντιμον άνάπαυσιν κατά τό γήρας.

Δυστυχής ή χώρα. έλεγον εις τήν Φλωρεντίαν, έν τή  όποια ό άκρωτηρια- 
σθείς έν τώ πεδίω τής μάχης οφείλει νά τείνη τήν χείρα πρός τούς διαβάτας- 
δυστυχεστέρα έκείνη, εις τή ν όποιαν ό άνθρωπος δστις ένω διήγαγε τήν ζωήν 
εντίμως έργασθείς, δταν αί δυνάμεις του χαλαρωθώσιν, οφείλει νά ζητή  παρά 
τής ευεργετηθείσης ύ π ’ αύτοΰ κοινωνίας την εύσπλαγχνίαν τών φιλανθρωπι
κών ασύλων, τών νοσοκομείων.

Τα προβλήματα ταΰτα είσίν ακανθώδη, α λ λ ’ είναι δυνατόν νά λυθώσιν, δ
ταν τό αίσθημα τής αδελφότητος έκνικήση τόν έγωϊσμόν τών ψ υχ ώ ν  δταν, 
άλλως όργανουμένων τών αμυντικών δυνάμεων τής χώρας, δέν θά κατασωτεύ- 
ωνται διά τόν στρατόν άπειροι θησαυροί' δταν λάβη τις τό θάρρος νά διαρ
ρύθμιση τήν φορολογίαν είς τρόπον ώστε νά κτυπηθώσιν δλαι αι κληρονομίαι 
αναλόγως τής φύσεώς τω ν ύπό βαρύτατων φόρων καί νά έπιβάλη την χείρα 
του ε π ’ εκείνου δστις έχει πολλά, ΐνα ανακούφιση έκείνον δστις δέν εχει τίποτε.

. . . Δέν πιστεύω δτι δύναται νά ύπαρξη εΰθός άνθρωπος, έν τή  κεφαλή τοϋ 
όποιου αί Ιδέαι αύται καί αί μεταρρυθμίσεις να συγκρούωνται. Θα ητον απελ
πιστικόν αν συνέβαινεν ό τεκτονισμός νά τάς ύποστηρίζη ματαίως, χωρίς ποτέ 
να έλπίζη περί τής έπιτυχίας ενός πράγματος, περί τής σωτηρίας τής πα - 
τρίδος.

Είς τόν λαόν, αρκεί νά διαπαιδαγωγηθή στερεώς καί νά διδαχθή τό γνώθί 
σαυτόν, Eivat δυνατόν νά εύρη τις τήν δύναμ,ιν είς τό νά έξυγιάνη, είρηνο- 
ποιήση καί άναζωογονήση τήν χώραν. ”Ας ζητήσωμεν ημείς τήν δύναμιν 
ταύτην, άς τήν διοργανώσωμεν, ΐνα ή Ιτα λ ία  καθαρθή άπό τοϋ βορβόρου όσ- 
τις ανέρχεται ΐνα τήν μολύνη καί καυτηριάση ανηλεώς τήν γάγγραιναν ή -  
τις απειλεί την ύπόληψιν καί τήν π ίστιν της.

Ό  Τεκτονισμός είναι σχολή χαρακτήρων καί ηθικής' ούτος, καθώς είπεν 
ό ήμέτερος Φόρτης, έκτείνει πανταχοΰ τάς αρχάς του καί ομοιάζει πρός τόν 
αιθέρα, δστις ζωογονεί καί τρέφει τήν ζωην. Διά τοϋ προγράμμ,ατος, οΰτινος 
τήν έκτέλεσιν έπιόιώκομεν, θά δυνηθώμεν, αδελφοί, νά προνοήσωμεν περί τής 
άσιοαλείας καί τής αξιοπρέπειας τής πατρίδος, νά λύσωμεν τά προβλήματα, 
άτινα βκρύνουσι τόν ά.γώνα καί νά ένισχυθώμεν διά τάς ύψίστας μα/ας τής 
έλευθερίας καί τοϋ λόγου

Ποία είναι ή ισχύς ήτις θ ’αντιστή είς τάς κατακτήσεις τοϋ πολιτισμού καί 
τούς πόθους τοϋ τεκτονισμού ; Σεις, αδελφοί τήν γνωρίζετε, σείς οϊτινες καθ’ 
έκάστην οφείλετε νά τήν πολεμήτε. Εινε ό κληρικισμός δστις από τα σκοτεινά 
χαλκεία τοϋ Βατικανού έκχύνεται είς δλην τήν Ευρώπην καί είόιχώς εις τήν 
’Ιταλίαν, ή κακοποιός πνοή τής αντιδράσεως. Τις δέν βλέπει δτι ήμείς ενε- 
δρευόμεθα, έλιγώτερον από τούς εξωτερικούς έχθρούς η από τους εσωτερικούς ; 
’Εκείνος δστις κατά τάς ήμέρας ταύτας θεωρεί ύπόπτως πρός την Βισέρτην 
αποδίόων δικαιοσύνην είς τό μάθημα nionito δπερ ηδη εξ ημών προήλθε 
καί τό όποιον μάς έκόστισε τόσας πικρίας καί δέν παρατηρεί την ευρείαν 
συνωμοσίαν, ήτις έργανίζεται έντός τοϋ Βατικανού, εκείνος δεν είναι πα
τριώτης.

Έ κ ε ί είναι ό αδιάλλακτος τής ’Ιταλίας έχθρός, ον ανάγκη νά πολεμήσω- 
μεν. Έ ν  ήμέραις γαλήνης θά παρεμβάλλη πάντοτε προσκόμματα είς τόν 
δ ρ ό μ ο ν μας, έν έποχή δέ τρικυμίας θά συμμαχηση μοιραίως μετα τών εχ
θρών μας. Καί δύναται νά κληθή σοβαρός είς λαος, δστις διάγει ήσύχως πρ'ο 
είκοσιν έτών, δστις περιβάλλει διά βασιλικών τιμών καί ατιμωρησίας τόν άν
θρωπον, δστις συνωμοτεί διηνεκώς καί αναισχύντως, δπως τον καταστρεψη ; 
Βέβαια δτι θά εΰρη πρός έαυτήν όμόφρονας καί πρός τήν πατρίδα έχθρούς ή
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παπωσύνη δεν άποστρέφεται ουδέ τάς πλέον γελοίας μεταμορφώσεως. Παρα
τηρήσατε τον Αέοντα Ι Γ '. δστις άντήλλαξε τήν τιάραν διά του Φρυγίου π ί
λου. Και ή αρχαία συμβίωσις, ήτις κατέστη απεχθής έν Ρώμη, ήτις έν τω 
νόμω τών Έγγνήαεων έζήτει διεθνές κυρος ήτις έπεδίωκε καί έξώθει την συν
διαλλαγήν μεταξύ ΙΙάπα καί Βασιλέως ένεκα τής λύσσης διότι εχασε τήν 
εξουσίαν, κατέστη καί αυτή μ,ετά του Ιω α κε ίμ  Πέτση δημοκρατική. Εις 
τούτο το νόθον συνοικέσιον όλων τών συντηρητικών δυνάμεων κατά τής ισχύος 
τής έξελίξεως ό Τεκτονισμός οφείλει ν ’ άντιταχθή μεθ’ δλης τής επιμονής. 
Ό  Πάπας μελετά μιαιφόνον πατροκτονίαν είναι ανάγκη νά βεβαιωθή 
τις περί τούτου ; Ό  Μακιαβέλης άπεφθέγξατο' «όστις λαμ,βάνει προς διοίκη- 
σιν πλήθος καί δεν εξασφαλίζεται κ α τ ’ εκείνων οίτινες έχθρικώς διάκεινται 
προς τήν νέαν ταύτην κατάστασιν τών πραγμάτων, δημ,ιουργεί κράτος μεμε- 
τρημένης ζωής.» Καί ήμεΐς έπιθυμοΰμεν ίνα ζήση ασφαλής καί ευτυχής ή 
’Ιταλία ' διά τούτο είναι ανάγκη απαραίτητος ν ’ άφαιρεθή άπο τού εχθρού ή 
έκ τών νόμων άπορρέουσα έλευθερία τού συνωμοτείν αποινεί κατά τής πα 
τρίδος· διά τούτο πρέπει νά καταργηθώσιν αί ΙΙαπικαί εγγυήσεις. Το ’Ιταλι
κόν Κράτος δέν θά ειρήνευσή, εφόσον δεν γ ίνετα ι απολύτως καί ριζικώς λα ϊ
κόν, εφόσον οί αντιπρόσωποι όλων τών θρησκευμάτιυν δέν έρχονται πρός αυτό 
τή  ρωμαϊκή ανοχή θεωρούμενοι ίσοι μεταξύ τω ν, εφόσον όλοι ενώπιον τών νό- 
μιον δέν είναι τίποτε περισσότερον ή όλιγώτερον παρα πολϊται.

Καί τούτο μάς ενδιαφέρει καί ωφελεί νά διακηρύξωμεν σήμερον, άναμιμνη- 
σκόμενοι τό μαρτύριον τού Ίορδάνου Βρούνου. ’Ενώ πληθύς προσκυνητών 
συμπυκνοϋνται ενταύθα Οπό τήν έγγύησιν μιας ταξεως πραγμάτων, την όποιαν 
κακολογούσι, όρμωμένη ούχί έξ αισθήματος θρησκευτικού α λ λ ’ εκ τής ασε
βούς επιθυμίας νά προσαγορεύσωσι είς τάς κεκλεισμένας καί περιφρουρήτους 
Βασιλικάς τόν Πάπαν — Βασιλέα, είναι δίκαιον ημείς ν ’ άναμέλψωμεν ύμνους 
πρός τόν άνδρα, όστις έξήγειρε τάς κοιμωμένας ψ υχά ; καί ύπέστη ποινήν 
σκλήροτάτόυ θανάτου διά τήν ελευθερίαν τής σκέψεως. ’Εκείνος τό εΐπεν είς 
τούς διώκτας του. «Τρέμ,ετε περισσότερον σείς οίτινες άναγινώσκετε τήν από- 
φασιν ή έγώ όστις τήν ακούω». Ό  τρόμος εκείνος ήτον είς τούς δικαστας 
τού Βρούνου ή προαίσθησις τού μέλλοντος. II αποθέωσις ήν σύμπασα η 
πεπολιτισμένη Ευρώπη, έξάρχοντος τού Τεκτονισμού, ίδωκε προς τον Νολα- 
νόνέπ* αυτού τού τόπου ένθα ετελέσθη ή αποτεφρωσίς του, απέδωκε όικαιο- 
σύνην είς τούς δημίους του καί εδόξασε το θύμ.α.

Είναι αληθές ότι ή κληρική άντίδρασις ύφέρπει καθ’ όλην τή ν Ευρώπην' 
αληθές ότι ή 'Ιταλία  δέν προνοεί, ώς ώφειλε, περί τής ύποκώφου ταυτης 
συνωμοσίας. Χθες ό πρωθιεράρχης τών Ούγγρων έσυκοφαντει τήν χώραν μ.ας' 
σήμερον ό Καρδινάλιος τής Βιέννης, παρόντων δύο ύπουργών τής Αυστροουγ- 
γρικής αυτοκρατορίας έλοιδόρησε την ήμετέραν εθνικήν ενότητα. Και ημείς 
τί πράττομεν ; Λεν γνοιρίζιυ ή μάλλον τούτο γνωρίζω, ότι ουδεμια συμμαχια 
δύναται νά έπιβάλη είς ένα λαόν ν ’ άνέχηται τοιαύτας άνάνδρους καί ευτε
λείς προκλήσεις.

Συγκεφαλαιοΰντες, άφείλομεν νά καταστήσωμεν γόνιμα τά νέα καί γενναία 
στοιχεία τής ζωής" νά έκπαιδεύσωμεν τον λ.αον εις αποφάσεις γενναίας εις 
τήν κοινωνικήν αρετήν, νά πολεμήσωμεν άνευ ανακοπής το ελάττωμά, τήν 
κακοήθειαν, τήν υποκρισίαν εξ ών όλος είναι μεμολυσμενος* να καθαρισωμεν 
τόν ουρανόν τής Ιτα λ ία ς  άπό τού ολέθριου μιάσματος τής φιλοοοξου καί επο
νείδιστου μετριότητος. Όφείλομεν ν ’ άποόειξωμεν ουχι διά λόγων αλλα δι 
έργων, ότι τό Τάγμα αποβλέπει αποκλειστικούς εις το κοινον αγαθόν, δέν εξ- 
υπηοετεί προσωπικάς κενοδοξίας ή ιδιωτικά συμφέροντα, δέν είναι ουτε συμ
μορία οΰ'τε εταιρία" δέν ύποστηρίζει οΰδε προστατεύει το ονειόος, πολεμει ο
πουδήποτε τή ν πλημμελή φιλοδοξίαν καί οίόει αποκλειστικως το Βραβείο ν εις 
τόν πραγματικώς άξιον έκ τών αδελφών, ουχί ινα επαρθή δια τούτο αλλα ίνα
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έν τή  δημ,οσία διοικήσει καί τώ  Κοινοβουλίιυ φθάση ισχυρά ή φωνή καί 
ακαταμάχητος ή ευεργετική έπίδρασις τών αρχών μας. Όφείλομεν ύψηλοφώ- 
νως νά διαβεβαιώσωμεν ότι ό Τεκτονισμός θέλει τήν ακριβή καί άκεραίαν 
εφαρμογήν τών πολιτικών καί ήθικών αρχών του, τών αναγεγραμμένων έν τή  
παλαιμ καί ένόόξω τριλογίμ του, έπιόιώκει τή ν ειρήνην μεταξύ όλων 
τών ανθρώπων, τών έθνών τών κοινωνικών τάξεων, θέλει τό Κράτος έξ ολο
κλήρου λαϊκόν, έλεύθερον, αυτόνομον, προνοητικόν, αγαθοεργόν' όλας τάς με
ταρρυθμίσεις τάς οποίας ή έπιστήμη, ό πολιτισμός, ή δικαιοσύνη καί ή αγάπη 
άνακηρύττουν καί ύπαγορεύουν ζη τε ί όχι ελεημοσύνην α λ λ ’ άνταξίαν, ίσην 
καί ασφαλή αμοιβήν δ ι’ όλους τούς έργάτας, έλευθερίαν καί ισότητα, νόμων, 
τιμ ιότητα καί φειδώ έν τή  διοικήσει, άπλότητα έν ταϊς όιατάξεσιν, έπέκτα- 
σιν έκπαιδεύσεως, δικαίαν καί προοδευτικήν αναλογίαν φόρων, αγνότητα ώή- 
φων, δικαιοσύνην τών αρχών, σοβαρότητα νομοθετών, ίσχύν, αξιοπρέπειαν καί 
νομιμοφροσύνην τής Κυβερνήσεως.

’Από τής Ρώμης στρέφομαι πρός όλους τούς ’Ιταλούς αδελφούς, τούς «ποι
ους είδον διαφλεγομένους ύπό τόσου ενθουσιασμού πρός τας ήμ,ετέρας ιδέας καί 
τούς έξοοκίζιυ νά μή άποστώσι τού έργου των, νά έμμείνωσι πιστοί καί ατρό
μητοι στρατιώται τού παγκοσμίου τεκτονικού στρατού. Καί δέν έξαιρώ τήν 
γυναίκα: ας τήν άνυψώσωμεν απεναντίας είς την ύψηλήν καί λεπτήν ποιη- 
σιν τής ανθρώπινης αποστολής μας. ’Εάν ό Τεκτονισμός αποκτήση είς πάσαν 
οικογένειαν μίαν γυναΐκν , ητις νά τόν έννοή καί νά προμάχηται τών αρχών 
του, θά ίδωμεν μ,ετά τής εύρυτέρας καί ταχυτέρας προπαγάνδας νά καταστή 
ακαταμάχητος άπό τού γυναικείου πνεύματος καί τής γοητείας ό θρίαμβοθ 
τών ιδανικών μ.ας.

Έ φ ’ όσον σκληρός καί άν ηναι ό αγών τόν οποίον άνελάβομεν, δέν δύνα- 
ται νά μάς έγκαταλίπη ή πίστις περί τής νίκης. Ή  αρετή τού Ιταλικού 
λαού καί έν μ.έσω τών μ,εγαλειτέρων δυστυχιών ύπήρξε πάντοτε ή αύτή. Τό 
πνεύμά του δέν αποθνήσκει' ενώ σιωπά καί ισως υστερεί έν τή  πολιτική 
καί ταϊς έπιστήμαις, ανυψούται έν τή  σπουδή καί ταίς τέχναις, έκοηλοΰται είς 
αθάνατα όηυ.ιουργήμ.ατα. 'Εννοείτε ποιον ύπαινίττομαι ’Αδελφοί Ας άπευ- 
θύνωμεν έκ τής αγάπης ταύτης χαιρετισμών καί έπαινον πρός τόν ύπεράν- 
θρωπον διδάσκαλον, όστις μ,ετα τής ψυχής καί ορμής τής θείας του μουσικής 
έθέρμανε τάς έπαναστάσεις μας καί πληροί ήδη τόν κοσμ.ον ενθουσιασμού 
διά τήν Ιτα λ ικ ή ν  τέχνην.

’Εάν αί δυνάμεις αύται τής θελήσεως καί τής μεγαλοφυίας, αί παρηγορίαι 
καί αί όόξαι αύται δέν μ.ας εγκαταλίπω σι, θά ίδωμεν ούχί διά τής βίας τών 
όπλων άλλά διά τού δικαιώματος τών ανθρώπων την ιταλικήν σημαίαν κυμα- 
τιζουσαν έπί τών ύποδούλων πόλεών μας καί θά όυνηθώμ.εν νά βεβαιώσωμεν 
μετά τού ήμετέρου μεγίστου ποιητοΰ ότι τίποτε πλέον ουτε κακεντρέχεια 
ούτε Βία θά ταπεινώση έν Ρώμη την σημαίαν ήτις από τού αίσχους τής ά γ- 
χόντ,ς ύψοΰτα: προς τό φώς τού Καπιτωλίου.

Καί ήδη έγερθήτε, αδελφοί. Ά πό  τού άγερώχου Καπιτωλίου οί αρχαίοι 
έξέπεμπον τάς άκατανικήτους λεγεώνας είς τήν κατάκτησιν τού κόσμου, ήμείς 
δέ τονίζομεν ύμνους καί ώόην πρός την αγάπην. Εις την έκλαμπρον καί 
ίσχυράν εκείνην αγάπην, ήτις ανέφλεξε την ψυχήν τών ποιητών μας, τόν 
νούν τών φιλοσόφων μας, την φαντασίαν τών καλλιτεχνών μας, τήν αρετήν 
όσων νεκρών ή ζώντων, αρχόντων η !0;ωτών, επιφανών ή άσημων έπολέμ,η- 
σαν, ύπέφεραν καί άπέθανον δια την επιστήμην, δια την πατρίδα διά τήν 
κοινωνικήν δικαιοσύνην. ’Επέρχονται ο! χρονοι οί προστατεύοντες τήν μνή
μην τούτων άπό τών σεπτών τούτων λόφων έκχύνεται ισχυρότατη έφ’ όλου 
τού ανθρωπίνου γένους ή άκτίς τού πολιτισμού καί περιλαμβάνοντες εις τό 
έξαίσιον ονομ.α τής Ρώμης πασαν ηθικήν πρόοδον καί επιστημονικήν, δυνάμ,εθα 
νά έπαναλάβωμ,εν : Ρωμ-αίοι είσίν όσοι κατοικούσιν έν τώ  κόσμω. Ά ς  έξάρω-



μεν την υψηλήν ταύτην Ιδέαν ήτις είναι τδ ήμέτερον φως, τδ οποίον γονιμο- 
πο ιεΐ τη ν ζωήν και άς εύχηθώμεν εις τήν εξοχον πόλιν δπως έγερθή και 
κατακεραυνώση τδ Βατικανδν και ενώ έν τη  εύρυχώρψ Βασιλική εκτοξεύον
ται μιαιφόνοι κραυγαί, άς εύχηθώμεν ήμεις αδελφοί, ύτιέρ τής αθανατου Ρώ
μης, υπέρ τής ’Ιταλικής Ρώμης.

Μετά τον λόγον τού Μεγ.\ Διδ.'. οί άδ.'. Καρδούτσης, Μπόβιο, 
Φόρτης καί Φεράρης διά λόγων ενθουσιωδών έζήραν τάς ηθικάς καί 
κοινωνικά; κατακτήσεις τού ΤεκτΛ δστις έγένετο ούτω ευεργέτης 
τής άνθρωπίνης οικογένειας. 'Η εορτή αύτη παρήγαγε βαθυτάτην 
έντύπωσιν, ενδωκε δέ εις το Βατικανον τδ άρμοζαν μάθημα.

ΑΔΕΛΦΙΚΑ ΣΓΜ ΒΑΝ ΤΑ
Μετά θ λ ίψ εω ς  άγγέλλομεν τόν  εν Σ ικ ίνω  πρό  τ ινω ν  ήμερων έπ ισ ν μβά ντα  

θ ά ν α τ ο ν  του 1&ΑΝΝΟΤ ΛΤΔΗ, έπί ε ίκοσ ιπ ε ν τα ε τ ία ν  δ ια τ ελέσαντος  δ η μ ά ρ 
χου Σ ίκ ιν ο υ  πα τρός  τοϋ ά δ . ' .  Αποοτ. Λύδη δ ικηγόρου . Τόν τ εθ λ ιμμ ε νο ν  υ ιό ν  
σ υλλνπούμ εθα  έγκαρδ ίως έπ ί  τώ άνηκέστω  άτνχήμτ .τ ι  κ α ι  δ ε όμ ε θ α  τώ Μ. . 
Α.* τοϋ Σ .  . ν α  έπ ιχύση  βάλσαμ ον  π α ρ η γ ο ρ ιά ς  εις τη ν  δε ινώς τρω θε ισα ν  
κ α ρ δ ία ν  του

— Άνεχώρησε δ ι ά  Κωνοταντ ινουπόλεως εις Ρωσσίαν η ά δ . ’ . Κλοτίλδη  
Θερδα (Έ σμεράλδα Θερβάντες) , έ π ισ τρέφονσα  έ κ ε ιθ ε ν  δ ι ά  Π αρ ισ ίων εις  Ι 
σ π α ν ί α ν . τ η ν  π ο ιη τ ικ ή ν  π α τ ρ ίδ α  της η τ ις  άποστέλλε ι α ύ τή ν  προσεχώς ώς ά ν -  
τ ιπ ρ όσω πόν  της είς τό εν Σ,ικάγω συγκροτηθησόμενον  σ υ ν έ δ ρω ν  «π ερ ί  της  
έπ ιδόαεως τοϋ γ υ ν α ικ ε ίο υ  φ ύλου  είς τά ς  ω ρα ία ς  τέχ να ς» .  Την δ ιά σ η μ ο ν  άδ . ' .  
τη ν  τόσα  παρασχοϋσαν  ημ ίν  δ ε ίγ μ α τα  άφοσιώσεως πρός τ α  κ αθολου  τεκτ . ' .  
σ ία θ ή μ α τ α  κ α ι  κ α τ α θ έλ ξ α σ α ν  δ ι ά  τής μαγ ικ ή ς  τέχνης  της , σ υ νώ δενσα ν  π ο λ 
λοί άδ .' .  μέχρ ι τον άτμοπλο ίου  κ α ί  δ ιη ρ μ ή ν ε υ σ α ν  α υ τή  τά ς  ενχάς  πά ντω ν  
των έν Άθήνα ις  άδ . ' . της όπως ό Μ εγ .'. Άρχ . \ τοϋ Σ . . χ αρ ίζη  α υ τή  υ 
γ ε ία ν  π ά ν τ ο τ ε , π α ντα χο ϋ  ή άγγελ ική  της  ψυχή εύρ ίσκη μέσα  κ α ί  τρ ό π ο υ ς  
πρός ά ν α κ ο ύφ ισ ιν  τής  π ε ν ία ς  κ α ί  τής δυστυχ ία ς .

— Άντήλλαξεν έν Σύρω  άρραβώνα  δακτύ λ ιον  ενο ίωνον  ό α υ τ ό θ ι  άδ .*. 17. 
Αποστολόπονλος ταχ . ε π ισ τ ά τη ς , μετά  τής έκ γένους  κ α ί  ά ν α τρ οφ ή ς  άρ ίσ της ,  
κάλλους δε ψυχής  κ α ί  σώματος δ ιακ εκρ ιμ ένης  δεσπ ο ιν ίδ ο ς  Αννετας Θ. Κ α -  
λομενοπούλου . Τοίς  μ ν ηα τ ε ν θ ε ίσ ιν  ε ύχόμεθα  ένωσιν  τα χ ε ια ν  κ α ί  ευτυχή.

— Ο δόκ ιμος  ζωγράφος έν Α θήνα ις  άδ . ' .  Έμμ . Ααμπάκης, κ α τ ά  π α ρ α γ 
γ ε λ ία ν  τοϋ γ εννα ίοο  χορηγού  κ. Δ. Σ τ εφ ά νοβ ικ  Σ κυ λ ίτ ση , τοϋ ο ίκ οδομήσαν -  
τος έξ ιδ ίω ν  την  λ α μ π ρά ν  έν Π αρισ ίο ις  ελλην ικήν  έκκλησ ίαν , έγραψε ,  λ ίαν  
έπ ιτυχώς σ υ νδ υάσα ς  τόν γ νήσ ιο ν  έκκληα ιαστ ικόε ρ υ θ μ ό ν  μετσ. τής  επ ιτ ρ επ ό 
μενη ς  καλλ ιτεχν ικής  έξωραΐσεως, π ά σα ς  τάς μελλούσας ν ά  στολ ίσωσι τόν ναόν  
τ ού τον  τοϋ Θεοϋ α γ ία ς  ε ίκόνας . Δ ιά τήν όντως άξ ιόλογον  καλλ ιτεχ ν ικ ήν  ερ
γ α σ ία ν  ουγχα ίρομεν  άπ ό  καρδ ία ς  τόν ά δ  '. Λαυ.πάκην τόν  μέλλοντα νά  τ ίμηση  
τό ελλην ικόν ό νομα  έν Παρισ ίο ις όπου  α ί  ε ικόνες του θ ά  πρ ό κη ν τ α ι  υ π όδ ε ιγ μ α  
ούχ ί  μόνον  π ίστεως κ α ί  μελέτης ά λ λ ά κ α ί  έμπνενσεως χρ ισ τ ια ν ικ ή ς  εκ των θ ε ρ 
μότερων. Τά έργα τοϋ άδ . . Λαμπάκσ  ε ίσ ίν  εκ τεθε ιμ ένα  έν τώ σπουδαστηρ ίω  
τ ο ν  (ό<ϊ0£ Χάρητος ά ρ ιθ .  15) όπ ου  δ ύ ν α τ α ι  πας  έ π ιθ υ μ ώ ν  νά  τά  έ π ι σ κ ε φ θ ή .

— Ό  άδ . . X. Δ ιοσκουρ ίδης άνέλαβε δωρεάν  τή ν  ά ν α τρ οφ ή ν  κ α ί  έ κ π α ί -  
δευσ ιν  ενός των άρρένων τέκνων τοϋ γ ε ννα ίο υ  άλλ άτυχους  π λο ίαρχον  Δ όγκα , 
έπελθών  ούτω πολύτ ιμος  άρωγός είς τ ή ν  δ υ σ τ ν χ ία ν  ή ν  νπέα τη  έκ τ ή ς  άπωλε ίας  
τοϋ πλο ίου  τον. Σ φ ίγ γ ομ ε ν  μετά  σνγκ ινήσεως τή ν  χε ίρα  τον ά δ . ' .  Δ ιοσκον- 
ρ ίδ ο υ  έπ ί  τή  τεκτον ικωτάτη  πράΙ-ει τον  κ α ί  ουγχα ίρομεν  αντώ  άπ ό  καρδίας.*

— Έσφαλμένως έγράφη έν τώ ά . φύλλω τής  «’Αθήνας» τό ό νομα  τοϋ υ ίοϋ  
τοϋ ά δ . ' .  Δ.'. Παπαγεωργ ίου Κ  ω ν σ τ  α  ν  τ  ι  ν  ο ς ά ν τ ϊ  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

ΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΛΕΩΝ. ΜΗΣΙΟΣ κλ, Σλ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Κ .  Β Ο Τ Ρ Λ Η Σ
Β Ι Β Λ Ι Ο Δ Ε Τ Η Σ
όδος Θησέως καί Περικλέουί

ΜΙΧ. ΑΡΝΙΩΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ

Ό  δ ό ς Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς
(π α λα ιό ν  Χ ρήματιστήριον)

ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Ε Χ Ν Η Μ Α Τ Ω Ν
Κ, ΧΟΤΤΟΠΟΤΛΟΤ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ

ΙΩΑΝ. ΔΟΪΚΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

οδός Πραξιτίλονς

12.  ΛΕΟΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ 

4 οδός ’Οφθαλμιατρείου 4
3-ί=Γ3·Έ·Ε3"Ιτ=> 3 ^ 3 Έ 3 ·

Α θ. ΒΤΡΙΝΗΣ και ΥΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΟΙ

ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Α Λ Ε Λ Ι Α Ι  Κ Α Ν Τ Α
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 
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Κ .Π ΑΠ ΑΓΙΑΝ Ν ΑΚ Η Σ
ΧΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κ Α Ι ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΑΛΟΓΗ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ
όδος Σ τα δ ίο υ  άρ. 44


