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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
’Α γγέλλεται τοϊς ά γ .· . άδ.·. συνδρομηταϊς δτι τάς συν- 

δρομάς αυτών δύνανται να καταβάλλωσι τω άδ.*. ύπηρέτϊ) 
τοΟ τεκτον.·. μεγάρου, παρ ’ φ  εύρίσκονται καί αί οίκεϊαι 
αποδείξεις.

Παρά τγι διευθυνσει καί τφ  ίδίω υπηρέτη γίνονται δεκταί 
καί δηλώσεις πρδς έγγραφήν συνδρομητών.

Ή  Α ι ι ν θ ν ν ώ ς

ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1893
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Α θ .  Β Ρ Τ Ζ Α Κ Η Η
όοος Πανεπιστημίου, άρ .2 6 .- ’Αθήνας ΑΝΤ. I. ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ίπ.'. τον Ρ.'. -J-, τέως Λ'. ’Επ.'. τής
Τά χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή τ  Σ ' .Σ τ . ' .  « ’Λ&ηνάς», Μεχ.'. Θησ.'. 

μη δεν επιστρέφονται. ^  τής Μ.'. Άν.'. τής ' Ελλάδος.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  ΑΑΛ ΡΛ ΗΟΕΠ

χατα μετάφρασιν έχ του Γαλλικού)

Φίλτατε άδ.·. Βρυζάκη,

Ελαβον και ανεγνωσα μετά πολλής χαράς τά πρώτα φυλλάδ ια  
τον μην ια ίου  τεκτονικού περιοδ ικού σας ή «’ Αδηνά».

Σας εκφράξω τα ειλικρινέστερα συγχαρητήρ ιά  μου  έπι τή λαμ-
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πρα ιδέα, ήν μετά τον  άδ.'. Χαλικιοπούλου συνελάβετε, δπως ίδρύ -  
σητε èv  Έλλάδι τό περ ιοδ ικόν τοντο.

Έ η ι θ ν ι ι ε ϊ ν  ε ό τ ί  ovvadO at ( v o u l o i r  c ’ e s t  p o u -  
V O i t’ )' εν τούτα) θά ί ιπερνικήσητε πάσαν δυσχέρειαν και παν  
έμπόδ ιον παρεμβαλλόμενου πάντοτε è v  τή αρχή ο ίουδήποτε έργου.

Τό περ ιοδ ικόν υμών, άμερολήπτως συντασσόμενον, δύνατα ι νά 
παράβχτ] μεγίστας έκδονλεύσεις είς τό γεν ικόν βνμφέρον τοϋ τάγ 
ματός μας *«1 σπουδα ία  πλεονεκτήματα τφ έλληνικφ έθν ικφ  ΰυμ -  
ψέροντι. Ό τεκτονιβμός σπουδαίως συνετέλεσεν υπό εκπολ ιτ ιστ ι
κήν έποψιν εν τοΐς ενρωπαΐκοϊς κέντροις, έδίδαξε δέ τό σέβας 
προς τό άνθρώ π ινον  δίκαιον.

Τή έπιμόνω εργασία τον τ εκ τ : . οφείλεται ή κατάργησις τής δ ο ν 
λείας καί των τιμαρίων, είς αυτόν καί ή Ι τ α λ ία  όφείλει τήν ανεξ
αρτησ ίαν της, είς αυτόν δέ οφείλεται κα ι τό μέγα βήμα τής άν- 
θρωπότητος, δπερ έγένετο δ ιά  τής Γαλλικής έπαναστάσεως.

Τφ έ'λληνι τέκτονι επιβάλλεται ιερόν καθήκον, ή δ ιάδοσ ις του- 
τέστι των αρχών τον  εν 'Ελλάδι, ή καταπολέμησις των προλή 
ψεων καί ή νποχρέωσις νά ένσταλάξη είς τήν καρδ ίαν παντός "Ελ- 
ληνος τήν ιδέαν τής ανεξαρτησίας των ί π ό  ξνγόν ευρισκομένων  
είσέτι άδελφών τον. ”Οπως όε έπ ισπευοθή  δραστ ικόν άποτέλεσμα 
αναγκαία βεβαίως ή χρήσις τής δημοσιότητος, ανάγκη  δ’ επίσης  
δπως πάσα  α υ θ α ιρ ε σ ία  χαι φατριασμός έκλείψωσιν έκεΐ ενθα 
τό σύμβολου τής θείας τριλογίας.

Προ παντός πρέπει άμειλίκτως νά καταπολεμηθή ή συκοφαν
τία και τό ψεΰδος, άτ ινα οι εξωμόται και οι εχθρο ί τής άληθείας  
έπιζητοΰσι νά έναπείρωβιν είς τον κόσμον, νά φροντίσητε δε νά 
έννοηθή καλώς ότι ό τεκτονισμός δεν^εΐνε ούτε εχθρός τής θ ρ η 
σκείας, ούτε ανήθ ικος οϋτε επαναστατικός, και δτι έμπερικλείων  
εν έαντφ τά ύγιέστερα στοιχεία, εργάζεται νυχθημερόν  υπέρ τής 
ευημερίας καί τής χειραφετήσεως τον^άνθρωπ ίνον γένους.

Έπαναλαμβάνων τά συγχαρητήρ ιά μου επί τή επ ιτυχ ία  τής 
επιχειρήσεώς σας, σάς σφίγγω αδελφικώς τήν χεΐρα καί σάς δίδω  
τον τρ.'. άδ.'. ά σπ : .
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ό αδ .-. σαζ

'Ρ α φ α ή λ  Κ οέν
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'Αγ.\ Άδ.'.

“Iva κχτχνοήσν) ό κύκλος των μαθ.λ τη ; Σ τ.', τχύτης τά ; στοι
χειώδεις συνθήκας, ύφ’άς διέπεται το τάγμα ήμών, θά πειραθώ νά 
ποιήσω ώοε περιληπτικήν ερμηνείαν αυΤών, όπως προκαλέσω την 
προσοχήν καί τήν μελέτην αυτών είς τήν έξέτασιν των λοιπών 
παρομαρτούντων αύταΐς ζητημάτων.

Ό  Τεκτονισμός, άποδεχόμενος τήν ΰπαρξιν τοϋ Θεοϋ καί τήν α 
θανασίαν τής ψυχής, δεν εινε θρησκεία ουτε δόγμα τι θρησκευτικόν 
υποστηρίζει, ως τινες λέγουσιν, ουτε επιδιώκει τι άντιβαΐνον είς τάς 
θεμελιώδεις άρχάς τοϋ δικαίου, ώς άλλοι ύπολαμβάνουσιν, άλλ’ είνε 
εταιρία παγκόσμιος, καλλιεργοϋσα καί ΰποστηρίζουσα εν παντί τήν 
εργασίαν καί έπιδιώκουσα τήν εν άρετή καί δικαιοσύνη μόρφωσιν 
τών μελών αυτής. Είνε τέλος έταιρία δεχόμενη έν ταϊς άγκάλαις 
αυτής πάντας τούς προσερχομένους είς αύτήν άνευ διακρίσεως φυλής 
καί θρησκείας, καί άφίνουσα αύτοΐς έλευθέραν τήν συνείδησιν καί 
τήν πεποίθησιν νά δοξάζωσι τόν θεόν τών πατέρων αυτών, έξα- 
σκοϋντες δμως πάντοτε τάς άρετάς έκείνας, αϊτινες δύνανται νά 
στηρίξωσι καί νά κραταιώσωσι τήν πρός άλλήλους άγάπην καί τήν 
προς τόν πλησίον όφειλομένην χειρχγωγίαν.

Τοιοϋτος λοιπόν ών ό Τεκτονισμός, είνε ή προσωποποίησις τών 
εύγενεστάτων καί ύψηλοτάτων επαγγελιών, οι’ ών δύναται ή άν- 
θρωπότης νά φθάστρ είς τό κατακόρυφον τής άνχπτύξεως καί τής 
προόδου ήτοι τής ε λ ε υ θ ε ρ ία ς ,  τής ϊ ί ΐό τ η τ ο ς ,  καί τής α δ ε λ 
φ ό τ η τ ο ς .

Ά λ λ ’ ϊνα κχτχρτισθή σύνολόν τι άτόμων, δυνάμενον νά έξυψώσν) 
τήν ιδέαν ταύτην τού τεκτονισμού, άνάγκη δπως τά άτομα ταύτα 
ώσιν είς θέσιν νά έξυπηρετήσωσιν άποτελεσματικώς τήν πολύτιμον 
ιδέαν καί διαφυλάξωσιν άκεραίαν τήν έμπιστευομένην αύτοΐς παρα
καταθήκην. Διά τούτο οί σοφοί τού τεκτονισμού δεοργανωταί ώρι- 
σαν τήν μετά δυνατήν έξέτασιν πρόσληψιν -τών μελών αύτού καί 
τήν μετ’ έχεμυθίχς καί αύτχπαρνήσεως έκτέλεσιν τών διατάξεων 
τοϋ τάγματος. Διά τής καταλλήλου δ’ εκλογής τών μελών καί διά 
τής άκεραίας τηρήσεως τών δογμάτων τού τεκτονισμού κατωρθώθη



ώστε εν αύτώ μέν νά συγκαταλέγητat πάν ο,τι έχει ή άνθρωπότης 
νά έπιδείξη εκλεκτόν καί πολύτιμον, και νά έ'λθγι είς πέρας δ,τι 
ριέγα έν αυτή έγένετο ύπέρ της ελευθερίας καί της χειραφετήσεως 
λαών ύπό ζυγόν δουλευόντων. Οι μεγαλείτεροι άνδρες, οί έργάται 
δηλ. των ελευθεριών του κόσμου, ένεπνεύσθησαν έκ τών αθανάτων 
δογριάτων του τεκτονισμού, είς την έμπνευσιν δέ ταύτην κατά τό 
πλεΐστον όφείλοριεν καί ήμείς οί "Ελληνες την άπελευθέρωσιν μέρους 
έκτης υπό ζυγόν ελληνικής γης, καί έκ τής ιδίας έμπνεύσεως προσ- 
δοκώριεν νά συνεχίσωμεν το έργον, δι’ ου θέλοριεν προσθέσει ένα λ ί
θον έτι είς τό παγκόσρ»ον τής ελευθερίας οίκοδόριηρια, δπερ άπ ’ 
αιώνων ήρχισεν οίκοδομούμενον.

Πλήν δριως τών είρηριένων προσόντων, δ τεκτονισμός κέκτηται 
καί έτερον παράγοντα, ριεγάλην δίδοντα αΰτφ δύναριιν καί σθένος. 
Ούτος εινε δ συμβολισμός, δστις καθιστδρ πάντας τούς τέκτονας α
δελφούς καί συνενώνει μετά τών λοιπών άρετών είς ρείαν άδιάρρη- 
κτον καί ισχυράν καί κραταιάν άλυσιν.

’Από τής στιγρεής καθ’ ήν δ άνθρωπος εισέρχεται είς τό τεκτονι
κόν ρεέγαρον δπως μυηθή, συρεβολικώς παρίστανται ενώπιον του τά 
πάντα, καί δίδωσιν αύτώ νά έννοήση δτι διά τού συμβολισμού καί 
ρεόνο.υ δύναταί τις νά παραστήση καί νά έκφράση έπιτυχώς καί 
συντόρεως τήν τε θείαν ρεεγαλειότητα καί πάσαν άλλην άρχήν, έξ 
ής άπορρέουσιν αί άλλαι συναφείς ίδέαι πρός έξύψωσιν καί διάπλα- 
σιν του άνθρωπίνου πνεύρεατος, συρεφώνως πρός τάς ύψηλάς τού 
Μεγ.'. Ά ρχ.'. τού Συρεπ.'. βουλάς.

Διά τούτο καί ΰρεεΐς άδ.'. άπο τής εισδοχής σας έν τφ  σκοτ.'. 
θαλάρεω ρεέχρι τής έν μέσω ήρεών συγκαταλέξεώς σας, συρεβολικώς έ- 
δοκιμάσθητε καί συρεβολικώς πάλιν καλεΐσθε νά έργασθήτε ρεετ’ αύ- 
ταπαρνήσεως, ϊνα καταστήτε άξιοι νά άνέλθητε τήν κλίρεακα τήν 
άγουσαν είς τάς ύψηλοτέρας τού τεκτονισρεού σφαίρας, δπου τελείως 
θά άρθή δ πέπλος τού ρευστηρίου καί θά γνωρίσητε πληρέστερον 
τάς άληθείας τού τεκτονισρεού καί θά φωτίσωσιν ύμάς αί τηλαυγείς 
άκτίνες τού αιωνίου φωτός

Ό τρόπος δρεως τής έργασίας παρ’ ήρεΐν είνε τόσω ρεάλλον έπί- 
ρεοχθος, καθόσον πας έξ ήρεών οφείλει νά έφαρμόζη είς εαυτόν πάν 
δ,τι έκ τού τεκτονισρεού άρύεται καί νά φροντίζη νά έξωτερικεύη 
τήν βελτίωσιν τής ηθικής αυτού ύποστάσεως. Ή  ίσότης ρεεταξύ τών 
τεκτόνων είνε δ κυριώτερος παράγων τής τοιαύ’.ης προαγωγής καί
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ή πρός τούς αδελφούς ρεας αγάπη καί ευεργεσία εινε τό έπιστέγασρεα 
τής δυνατής τελειοποιήσεως. ’Εν τοίς έργαστηρίοις τοίς τεκτονικοΐς 
δ πολυτάλαντος παρακάθηται παρά τώ ένδεεί, δ ρεονάρχης παρά 
τώ στρατιώτη. Πάσα διάκρισις, πάσα ρεαταία έξωτερεκή διαφορά 
πίπτει προ τού ούδού τού τεκτονικού ρεεγάρου, καί ή άγάπη βα
σιλεύει έν αύτώ ώς έν οικογένεια είρηνικώς βιούση. Παρ’ήρείν δ ά- 
δικούμενος ευρίσκει τήν ΰποστήριξιν, ή χήρα καί τό ορφανόν τήν πα
ρηγοριάν, δ έν άνηλίοις φυλακαίς κρατούμενος άπολαρεβάνει δυνατής 
ευεργεσίας ύπό άοράτου είς αυτόν χεερός παρεχομένης. ’Αλλά καί 
ταύτα ποιούντες δεν όκνούρεεν νά φροντίζωρεεν καί περί γενικωτέρων 
καί καθολικωτέρων ζητηρεάτων, άναγορεένων είς τήν διάπλασιν τής 
κοινωνίας έν γένει καί, ώς ειπον ανωτέρω, τήν άπελευθέρωσιν δούλων 
ύπό τήν πτέρναν δεσπότου στεναζόντων. Τό τελευταίον τούτο επι
βάλλεται ήρεΐν τόσω ρεάλλον καθόσον καί ώς πολίται έλληνες, συνε
πώς δέ καί ώς έλληνες τέκτονες, έχορεεν χρέος νά φροντίσωρεεν πρω- 
τίστως δπως δοθή τό πολύτιρεον δώρον τής έλευθερίας είς άδελφούς, 
συνδεορεένους πρός ήρεάς διά κοινής καταγωγής, δι’ ιστορίας ένδοξου, 
καί διά παθηρεάτων ρευρίων.

Μελετήσατε άδελ.’ . ρεου ταύτας πάσας τού τεκτονισμού τάς άρ- 
χάς, φοιτήσατε τακτικώς είς τάς έργασίας ήμών, καί έστέ βέβαιοι 
δτι θά έδραιώσητε έν ύμίν τήν πεποίθησιν, δτι οί μέχρι τούδε ύπέρ 
τού τεκτονισμού έργασθέντες δέν ειχον άδικον νά μαρτυρήσωσιν ύπέρ 
τών ύψηλών αύτού αρχών, καί δτι αί άρχαί αύται καί μόναι δύ- 
νανται νά καταστήσωσιν τήν άνθρωπότητα αξίαν τού προορισμού 
αυτής.

Περί τών συμβόλων άτινα προσέπεσον είς τάς ύμετέρας αισθήσεις 
θά δμιλήσω ύμίν έν προσεχεί εύκαιρίιγ, ΐνα κατανοήσητε τάς άλη
θείας, ας κρύπτουσιν αί άλληγορικαί αύτών παραστάσεις.

Α . Β ρνζάκης-

ΕΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Μετ’ άβννή&ονς λαμπρό τψ οξ  και εν έκτάκτω βνρρογι αδελφών, 

ών α ί  εναρμονίως πάλλονΟαι καρδία ι ε ίβεπνεον άπλήβτως τ'ο παρα-
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δείσειον ’άρωμα τής ακακίας καί των λοιπών καλλίπετάλων άνθέων, 
δ ι ών κατεκοβμεΐτο το σημαιοστόλιστου τεκτονικόν Με'γαρον, έπα- 
ν η γ υρ ίσ θη σα ν  ένταϋθα τή 16 τρέχ. μηνός ο ί  άργυρο ί γάμο ι τής 
Σεπτής Στοάς «ή Πρόοδος» . Κατόπ ιν  μακρύς καί έπ ιμόχθον πλήν  
ένδόξον βταδ ιοδρομ ίας ή Στοά «.Πρόοδος», ρ ίπτουσα  αναδρομικόν  
βλέμμα προς το παρελθόν και άνασκοπούσα το παρ' αύτής συντε- 
λεσθέν έργον, δ ικα ιούτα ι νά εί’πη ύπερηφάνως : ατό παρελθόν μου  
έγγνάτα ι περί τον μέλλοντός μου» . Μ εθ’ ολας τάς απαρα ιτήτους  
δοκ ιμασίας καί τάς παντ ί χαλεπώ έγχειρήματι προβπεφνκν ίας άντ ι-  
ζόονς περιστάσεις, ή φίλεργος και καρτερική αύτη Στοά, άπαρεγ- 
κλίτως τήν  τροχ ιάν της δ ια νύουσα  καί δ ιά  τής ευδόκιμου καλλ ι
έργειας των έκπολιτιβτικών άρχών τής έλενθέρας Τεκτονικής τεί- 
νονβα είς τήν ά νάπ τυξ ιν  καί δ ιαμόρφωσιν  τον νοϋ  και τής καρ 
διάς, ή δυνήθη  νά θέση ενρείας τάς βάσεις βπονδα ίας έν τώ μέλ- 
λοντ ι τεκτονικής ένεργείας προς άνάπλασ ιν  καί άνύψωσιν  τον α τό 
μου είς κρείττονα ηθ ικήν  π ερ ιω πήν . 'Η  ιστορία, ’άλλως τε, μ αρ τυ 
ρεί ότι ό έκπαγλος τής ν ίκης βτ¿φανός περιβάλλει πάντοτε τό 
μέτωπον τού εν όνόματ ι τής ηθ ικής  εργαζομένου. * Τπάρχονβι πολ- 
λάκις άκανθαι και ζιζάνια, καθ'’ ών προβκόπτομεν εν τή πορεία  
ημών, δ έκ τής άντιδράσεως όμως ταύτης παραγόμενος ηλεκτρισμός 
δ ιανο ίγε ι πλατυτέραν τήν  λεωφόρον, δ ι ’ ής  θά δ ιέλθη  τό θ ρ ια μ 
β ικόν αρμα τής προόδου και τον πολιτ ισμού.

Είνε, τή άληθεία, άνεκλάλητος ή ενδόμυχος άγαλλ ίασις καί ή 
γλυκεία  σνγκίνηΟις, ή καταπλημμνροϋσα τήν καρδ ίαν έν τεκτονική 
εορτή επί τή θέα  τής άδελ.'. άλύσεως, ής οι κρίκοι τυγχάνονσ ιν  
άδιαρρήκτως προς άλλήλονς σννηνωμένοι. 'Η χαρά δέ αντη πτε- 
ροΰταί. είς αυτόχρημα η θ ικ ή ν  μέθην, δπόταν θανμάζη  τις α νθρώ 
πους, δ ιαφόρου έθν ικότητος καί θρησκεύματος,έκ ποικιλωτάτων ση
μείων τον  κο ινωνικού δριζοντος άναχωρήσαντας καί υπό τήν θ α υ 
ματουργόν επ ιρροήν τον  τεκτονικού ίσοπεδωτήρος διαμείβοντας  
τρ ιπλοϋν  αγάπης ασπασμόν πρός θρ ίαμβον  των μεγάλων τού ήμε- 
τέρον Τάγματος αρχών. Τήν ηθ ικήν  ταύτην άπόλαυο ιν  μο ί παρέ- 
σχέ δαψιλώς ή Στοά «Πρόοδος» επί τώ ενοιώνω πανηγυρ ισμώ  τής 
25ης άμφ ιετηρ ίδος από τής ίδρύσεώς της. "Ελληνες, ’Οθωμανοί, 
Γάλλοι, Ιταλοί, Α ρμέν ιο ι ,  άπαντες άναγεννηθέντες έν τώ τεκτο
νικά) χωνευτηρίω, άπετέλονν μ ίαν  συμπαγή δμάδα, έν καί μόνον  
(δανικόν έχονΟαν, τήν ισότητα, μ ίαν  καί μόνην  ελπίδα, τήν άδελ-
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φότητα, ένα καί μόνον  πόθον  τήν  ελευθερίαν. 'Ωραίοι λόγοι π ο ι 
ητ ικότατα  δ ιηρμήνευσαν τήν υψηλήν έννο ιαν τής άγομένης εορτής. 
'Ο ά δ : .  Σ εβ : .  τής Στοάς «Προόδου», Σάββας Άποστόλογλους,  
ουτινος δεν έχω ικανούς λόγους ΐνα  έξάρω τήν μετρ ιοπάθε ιαν καί 
τάς τεκτονικός άρετάς, άπεικόνισεν έν τώ θερμοτάτω λόγω 
του πιστώς τον είκοσίπενταετή β ιον τής Στοάς «Π ροόδου», έφελ- 
χύσας άμέριστον τήν προσοχήν τών ά δ : .  Επίσης δ άδ.'. Μακρής, 
δ διακεκριμένος ιατρός τής ήμετέρας πόλεως, δ καί ρήτωρ τής 
Στοάς, απήγγειλεν ένοχον πανηγυρ ικόν , γενικώς έπικροτηθέντα. 
'Ο άδ : .  A / Έ π:. Γεωργιάδης, πολυσέβαστος καί έγκριτος ίατρός  
έν Φαναρίω, άπέδειζε δ ιά τού νευρώδους καί καλλιτεχνικού λόγου  
του, ότι ή ηλικία ούδέποτε ισχύει όπως άλλοιώση τήν  πρός τήν 
πο ίησ ιν  καί τό ηθ ικόν  έαρ άείποτε τε ίνουσαν  άειθαλή καρδίαν.  
'Ο ά δ : .  Βος Επ.'. Τζεμάλ, όθωμανός, άπήγγειλε τουρκ ιστ ί λαμ 
πρότατου λόγον, έν ω ήσαν έγκατεσπαρμέναι αρ ιστα ι τεκτονικαί 
νποθήκα ι καί παραινέσεις. ’Αλλά καί έγώ μή δυνηθε ϊς  ν ' άπο- 
φύγω τήν πρός τούτο φ ιλόφρονα πρόσκλησ ιν  τών άδ.'. τής Στοάς 
«Προόδου», είπον όλίγα τ ινά, συμπανηγυρ ίζων τό χαρμόσυνου γ ε 
γονός τής είκοσιπενταετηρίδος. Τήν φα ιδράν  ταύτην καί εύέλπ ιδα  
πανήγυρ ιν  έπέστεψεν ά δ : .  δε ΐπνον, καθ’ ό ήγέρθησαν πλε ΐστα ι 
προπόσεις ύπερ τής A. Α. Μ. τον^Σονλτάνου , ύφ  ου τήν  κρα- 
τα ιάν α ίγ ϊδα  λε ιτουργε ί άκωλύτως δ τεκτονισμός έν τή ’Ανατολή, 
ύπερ τής παγκοσμ ίου  τεκτονικής οίκογενείας, τής άδελφοποιήσεως 
τών λαών κτλ. Ποίημα δε ζωηρόν καί κατάλληλον τή περιστάσει 
άπήγγειλεν έν τώ μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων δ ά δ : .  Γουσό-  
πουλος, όπερ έλπίζω νά πέμψω τή φ ιλτάτη «'Αθήνα» λ ίαν προσε
χώς πρός δημοσ ίευσ ιν . Ούτως έληξεν ή λαμπρά καί παρήγορος  
αΰτη εορτή, σημειώσασα έξαίσ ιον σ ταθμόν  έν τή καθόλου κ ινήσει 
τής έλευθέρας Τεκτονικής.

Μάρτιος 1893 Κ)πολ ις . Ν . Κ ε & α λ λ η να ΐο ς
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Τ Ε Κ Τ Ο Η Ι Κ Η  Μ Ε Ε Ι Β Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α

'Εν τή ιδρύσε ι τού ευαγούς ημών Τάγματος έπεχράτησε θεμε 
λιώδες άξίωμα, όπερ πας άληθής τέκτων α ισ θάνετα ι μέχρι τού μυε
λού τώ ν όστέων τον. Έ γένετο τούτο δ άκρογωνιαΐος τού οίκοδο-
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μήματος λ ίθος καί άνεγράφη ώς έν τών κυριωτέρων άρθρων τον  
ήμετέρου όργαν ισμοϋ' τό αξίωμα τοντο είνε ή άνεξιθρι¡σκεία' έκα
στος ήμών άπριξ έχεται τής Iδίας θρησκείας, άλλ' εν ταντώ σέβε
τα ι κα ί τήν  τον  αδελφόν τον. Συνερχόμεθα έν τοΐς έργοστασίο ις  
ήμών ούχί δπως κηρνξωμεν δόγματα καί μεταπείσωμεν άλλήλονς  
θρησκεντικώς, άλλ' δπως τείνωμεν τήν χεΐρα προς άδελφούς ίσους  
ήμΐν , καί δπως έν τή προς άλλήλονς άναστροφή κατανοήσωμεν  
δτι πρέπει νά θεραπενωμεν νψηλάς άρετάς, άναγνωριζομένας, εκτ ι
μώ μένας καί σεβαστάς οϋσας παρά πασ ιν  άνθρώπο ις  πάσης φ υ 
λής , πάσης χώρας, πάσης έποχής καί παντός θρησκεύματος. Λιά 
τής το ιαντης πρωτοφανούς άνεξ ιθρησκείας  δ τεκτον'.' ίδωκε ζωήν 
καί άθανασ ία ν  είς εαυτόν, ήδραίωσε τά θεμέλ ια  τον  οικοδο
μήματος επί άκλονήτων βάσεων, καί άνά χεΐρας τήν  δαδα λαβών, 
έγένετο δ σκαπανεύς τών υπό τόν  ζυγόν τής δονλείας στενόντων  
λαών, άδιακρίτως προς τά θρησκενματά των, άνήγειρε τούς κατα- 
δυναστευομένους, σννέτρ ιψε τάς πέδας δουλών, ήλέησε πένητας, 
παρεμύθησε τεθλ ιμμένους, κα ί δ ιά  τρομερού σαλπ ίσματος έκήρυ- 
ξεν άνά τόν κόσμον άπαντα, δτι οι άνθρω πο ι ε ίμεθα εκ γενετής 
ελεύθεροι, ίσο ι προς  άλλήλου?, έχομεν ένα πατέρα έν ούρανοΐς  
καί μ ίαν  μητέρα επί τής γης, τήν σφα ίραν όλόκληρον' όσάκις δέ 
τά βέβ'.' συμφέροντα τών λαών, άγομένων υπό φρενήρων κυβερ
νητών, έπέφεραν σπαραγμούς πολέμων, δ τεκτον.'. δ ιά  τής άνεξι-  
θρησκείας καί φ ιλανθρωπ ίας  τ ο ν  έστέγνωσε δάκρυα, έπούλωσε 
τραύματα καί άνεκούφισε τήν έπακολονθήσασαν δυστυχ ίαν  χηρών 
καί όρφανών. Καί ενώ χρ ιστ ιανο ί έθνάρχαι έν όνόματι τοϋ Θεαν
θρώπου  έτέλουν καί τελοϋσι πολέμους ( πολλάκις μάλ ιστα  καί δ ιά  
ψύλλου πήδημα) ,  προς αίσχος τοϋ αίώνος τών φώτων, μόνος  ό 
τεκτον.'. παρενετέθη δπως ή άποσοβήση τόν πόλεμον, ή μετριάση  
τάς φρικαλεότητάς  του.

Έπάλαισεν άγωνιζόμενος κατά φανατικών δχλων, κλήρου καί 
πολιτείας' άλλά πάντοτε τήν δαδα κρατών τού φωτός, ότέ μέν καμ
πτόμενος υπό τά βαρέα τραύματα, ότέ δ ’ άνακύπτων, άλλά π ά ν 
τοτε κτώμενος νέας δυνάμε ις καί άκατάβλητον θάρρος άντλών από 
τής αυτοπεποιθήσεως καί τοϋ νψους τών άρχών τον, κατετρόπωσε 
τυράννους πολ ιτ ικούς καί έκκλησιαστικούς, ένίκησε τήν πλάνην, 
διεσκέδασε τής άμαθείας τόν ζόφον καί άνήλθεν  είς δυσθεώρητου  
ύψος, εί'περ ποτέ λαμπρός καί φωτοβόλος διδάσκαλος τών άν-

θρώπων γενόμενος. ζ/έν υπάρχει είς καί μόνος κλάδος τής άν- 
θρωπ ίνης  προόδου, ούτ ινος κατά μέτωπον νά μή προεπορεύθη  δ 
τεκτον.'. μέ τήν  λυχν ίαν  άνά χεΐρας, δε ικνύων τήν όδόν τής έλευ- 
θερίας, τής άληθείας, τής δ ικα ιοσύνης, τής ευδαιμονίας, τοϋ  έξευ- 
γεν ισμοϋ καί τής άνυψώσεως τοϋ γένους τών άνθρώπων είς τήν  
άρμόζουσαν αύτώ περιωπή ν' ιδού  δέ δτι σήμερον, άπό τοϋ βορείου  
μέχρι τοϋ νοτ ίου  πόλου καί άπ' άνατολών μέχρι δυσμών, βασιλείς, 
αύτοκράτορες, στρατάρχαι, άρχιεπίσκοποι, υπουργο ί, θεωροΰσ ι τ ι 
μήν των τήν  είς τό τ ίμ ιο ν  ήμών Τάγμα εισδοχήν των’ προσερχό- 
μενοι άρα καί άπεκδυόμενοι τά δ ιαδήματα, τάς τιάρας, τά παράσημα, 
καί πάντα  τά λο ιπά εικονικά τής άκόμψου καί άδόξου αυτών δό- 
ξης σήματα, άποτ ιθέασ ιν  αΰτά^είς τόν πρόναον καί εισέρχονται 
είς τόν Ναόν φέροντες περίζωμα απλών έργατών, φ ιλοτίμως μεθ '  
ήμών εργαζόμενοι καί τελοϋντες τόν εύγενή τής λειάνσεως τοϋ  
άκατεργάστου λ ίθ ου  άγώνα.

Τοιαύτη ή άνεξ ιθρησκεία  μας, το ιαϋτα  δέ καί τά έργα της' έκ 
τών άνωτέρω είρημένων εξάγεται δτι ούδείς δύνατα ι νά  θεωρηθή 
άληθής τέκτων, αν δέν έμφορήται τελείως τοϋ άγνοΰ  αυτής 
πνεύματος.

Φ ίλ ω ν
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π ε ρ ί  m  τ ε κ τ ο η ι κ ω η  n m m m
ΑΡΙΘΜΩΝ 3.·. 5.·. 7.·.

O Voi ch’ avete g l’ intelletti sani, 
Mírate la dottrina, che s’ esconde.

(Dante. Inferno Canto, IX. 62).
Ούδεν ώραιότερον, ούδεν γλυκύτερον εν τώ βίω ή τδ μυστήρ ιον. 

Τά έξοχώτερχ αισθήματα ταράττουσι τον άνθρωπον συγκεχυμένως 
πως: ή αιδώς, δ αγνός έρως, ή άληθής φιλία είναι αισθήματα πλήρη 
μυστηρίων, ή παιδική ήλικία δεν είναι ευτυχής ή διότι άγνοεΐ τό 
πάν, τό γήρας άφ’ ετέρου είναι δυστυχές διότι τά πάντα είδε καί 
πάντων έ'λαβε γνώσιν. Ευτυχώς, δταν τά μυστήρια τής ζωής 
παύει, τό μυστήριον τοϋ θανάτου άρχεται.

Έκ τών αισθημάτων μεταβαίνοντες είς τάς σχέσεις τοϋ πνεύ
ματος, διαβλέπομεν δτι αύταί αί πνευμκτικαί τέρψεις καί άπολαύ-



σεις είναι μυστήριον. Τό μυστήριον είναι (ρύσεως θείας, τούτο δέ 
ηνάγκασε τούς πρώτους άνθρώπους τής Άσίας, τής γηραιάς ταύτης 
μητρος τού αρχαίου πολιτισμού, νά δμιλώσι διά συμβόλων. Τό πάν 
κεκρυμ.μένον, τό πάν άγνωστον έν τώ κόσμω, αντος  ό αν&ρωπος εί
ναι αύτός καθ’έαυτόν τό μνβτήρ ιον  τού πώς, πό&εν, που  ; Οί Σελ- 
λοί έσπούδαζον τάς φωνάς τών περιστερών τής Δωδώνης, οί ’Ινδοί, 
ΓΙέρσαι, Αίθίοπες, Σκύθαι, Γαλάται, Σκανδ'.ναυοί, είχον τάς κρύπτας 
των, τά όρη των, τάς ίεράς δρύς των, ένθα ό βραχμάνος, 6 μάγος, 
δ γυμνοσοφιστής, δ δρυίδης έτέλει τά μυστήρια του. Τέλος αυτός δ 
ΘΕΟΣ είναι τό μ-έγα μυστήριον τής φύσεως. Έν Αίγύπτω η Θεότης 
ήτο κεκαλυμμένη ή δέ βφιγζ  έκάθητο έπί τού κατωφλιού τού 
Ναού Της.

Ο Τεκτονισμός, έπόμενος ταίς έν μυστηρίοις κρυπτομέναις μεγά- 
λαις τής φύσεως όυνάμεσι, έν μυστηρίοις καί αύτός έκρυψε τάς φι- 
λοσοφικάς καί ήθικάς αύτού άρχάς, άς διά νά κατακτήση τις πρέ
πει να προπαρασκευάση έαυτόν άρκούντως είς τήν άρετήν καί νά 
ύποστή δοκιμασίας άναδεικνυούσας αύτόν άξιον τής τιμής ταύτης. 
"Ινα δέ δώσωμεν ιδέαν τενά τής έννοιας άριθμών τινων συμβολικώς 
παραδεδεγμένων έν τώ τεκτονισμώ, θά πραγματευθώμεν, περιληπτι- 
κώς οσον ένδέχεται τά περί αύτών.

Οί έν τοίς τρισί πρώτοις συμβολ.'. βαθμ.'. τού ήμετέρου τάγμ .'. 
συμβολ.'. άρ.-. είσίν οί 3.'. 5 .'. καί 7.'. έν αύτοις δέ συγκεντρούται 
πάσα τού τεκτ.'. έννοια, καί δι* αύτών δύναταί τις νά κατανόηση 
τάς ύψ.'. ήθ.'. άρχάς αύτού.

Καί πρώτον περί τού άριθμού 3.'. (Πρώτος συμβ.'. άριθμ.'.)
Ό  αριθμός ούτος είναι δ πρώτος περιττός μετά τήν μονάδα, 

συνιστάμενος έκ ταύτης καί τής δνάδος. Από τών παναρχαίων 
χρόνων είς τόν τριαδικόν άριθμόν άπεδίδοντο άζιοσημείωτοι ιδιότη
τες καί άξιοπαρατήρητοι, διό ήτο καί λατρευτός.

Οί ’Ινδοί είχον τόν Τριμοντρ ι  θεόν των, συνιστάμενον άπό τόν 
Βράχμα, τόν Σίβα καί Βισνού' οί Αιγύπτιοι επίσης τήν τριάδα των 
συνεσταμένην έκ τού "Αμμωνος, Μούθ καί Χούς.

Οί Πυθαγόρειοι καί Πλατωνικοί κατέλεγον τόν άριθμόν Τρία είς 
τήν τάζιν τού Πρώτου Εντελούς μετά τήν μονάδα.

Ή  μονάς, ώς σύμβολον θεωρουμένη, έκφράζει έν γένει είς τε τόν 
νοηι'ον καί δρατ'ον κόσμον τήν 'Απλότητα. Εντεύθεν ή μονάς είναι
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τό σύμβολον τής Φύσεως. τής 'Αρμονίας, τού Φωτός, τής διανοίας, 
τού πνεύματος, τής ψυχής.

Οί 'Έλληνες έν τή μυθολογίγ των δέν είχον τούς τρεις πρώτους 
θεούς των, Δία, Ποσειδώνα καί Πλούτωνα ; τάς τρεις Χάριτας, 
τήν ’Αγλαΐαν, Εύφροσύνην καί Θάλειαν ; τάς τρεις Μοίρας, τήν 
Κλωθώ, Λάχεσιν καί Άτροπον ; τάς τρεις Έριννύας, τήν Άληκτώ, 
Τισεφόνην καί Μέγαιραν; Τήν Έκάτην τήν έχουσαν έξουσίαν είς τόν 
Ούρανόν, τήν Γήν καί τόν "Αδην ; τάς τρεις Εσπερίδας, τήν Αί* 
γλην, Άρεθούσα καί Έρυθίαν ή Εσπέρην ;

Ό άριθμός 3 δείκνυται καί έν αυτή τή φύσει τού κόσμου, ήτις 
διαιρείται είς ορυκτόν βασίλειον, είς φυτικόν καί ζωικόν, καί είς 3 
πρώτιστα στοιχεία, τήν έκτασιν, τήν ύλην καί τήν κίνησιν. Ή γή 
στρέφεται περί τόν άξονά της περί τόν ήλιον καί τήν ισορροπίαν. Έν 
τώ άνθρώπω διακρίνονται πνεύμα, ψυχή καί σώμα, τρεις βαθμοί ύ- 
πάρξεως ή γένεσις, ή ζωή, δ θάνατος. Τρεις δυνάμεις ή νοητική, ή 
αισθητική καί ή ζωική ή βλαστική.—Ό χρόνος διαιρείται είς παρελ
θόν, παρόν καί μέλλον. — Κάθετι διαιρείται είς άρχήν, μέσον καί 
τέλος. — Έν τή ΰλη διακρίνει τις τρεις ιδιότητας, τό σχήμα, τήν 
πυκνότητα καί τό χρώμα. — Έν τοίς σώμασι τρεις διαστάσεις, τό 
μήκος, τό πλάτος καί τό δψος ή βάθος. Έν τή μαθηματική επι
στήμη ύπάρχουσι τρία σχήματα, τό τρίγωνον, τό τετράγωνον καί 
δ κύκλος, μή λησμονουμένου δτι πάσα έπιφάνεια τριγωνίζεται. Τέ
λος δ Πυθαγόρας θεωρεί καί διδάσκει τόν τριαδικόν άριθμόν ώς ά
ριθμόν ειρήνης καί δμονοίας καί ένούντα τά έναντία.

Έν τώ τεκτονικώ τάγματι δ άριθμός 3.'. σημαίνει τάς τρεις 
πλευράς τού ιερού τριγώνου, συμβόλου τού θεού, δστις είναι άπειρος, 
άΐδιος, παντοδύναμος, τάς τρεις στήλας, έφ’ ών δ Τεκτον.'. στη
ρίζεται καί αίτινες καλούνται Σοφία, ’Ισχύς καί Κάλλος' οιά τών 
κρούσεων σημαίνει τό : Αιτείτε καί δοθήσεται υμϊν, ζητείτε και εύ- 
ρήσετε, κρούετε καί άνοιγήσεται ήμϊν' διά δέ τών έτών τής ήλι- 
κίας, Λατρεύειν τόν Θεόν, άγαπάν καί εύεργετεΐν τόν πλησίον καί 
έπιδιώκειν τήν ιδίαν τελειότητα’ καταπολεμεΐν τάς προλήψεις, τήν 
άμάθειαν καί τήν κακίαν' άγαπάν τήν παιδείαν, τήν άρετήν, τήν 
άλήθειαν.

«Γνώσεσθε τήν άλήθειαν καί ή αλήθεια ελευθερώσει ύμάς».
(Ίωάν. Κεφ. η'. 32).

(Έ ν  επομένφ περί τον  άρι&μοΰ 5 : . )
Λ. Κ . Π αΛ αγεώργιος.
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ANA ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ
Σ Τ . · .  « Α Θ Η Ν Α »

Ό Σεβ.'. τής Στ.', ταύτης άδ.·. Σπ. Άντωνόπουλος ύπέβαλε 
τήν άπο του αξιώματος αΰτοΰ παραίτησιν. Ώς λόγοι τής παραιτή- 
σεως ταύτης φέρονται πολλά γεγονότα, αναγόμενα εις τήν ρυθμικήν 
τών εργασιών τής Στ.', λειτουργίαν, καί τά όποια άπέχομεν έπί 
τού παρόντος ν ’ άναγράψωμεν ενταύθα. Ώς βέβαιον μόνον δυνά - 
μεθα ν ’ άγγειλωμεν, δτι τή άντιλήψει τού άδ.'. Μεγ.'. Διδ.'. τά 
πράγματα έπηνωρθώθησχν, ή δέ Σ.'. Στ.'. «Ά θηνά» όμοψήφως
άπεφάνθη κατά τής άποδοχής τής παραιτήσεως τού άδ.'. Άντωνο- 
πούλου, δστις, δέν άμφιβάλλομεν οτι θ’ άποσύρη αυτήν καί θ’ άνα- 
λάβη τά ύψηλά καθηκοντά του.

ΣΤ. ·. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ—ΕΛΕΤΣΙΣ—ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Αί Σ .'. αύται Στοαί Ιξακολουθούσαι τάς τακτικάς αύτών έβδο- 
μαδιαίας έργ.'. μετά ζήλου, δέν προέβησαν είς έργ.'. τινά εκτά
κτου σπουδαιότητος κατά τον παρ.'. μήνα, άξίαν αναγραφής.

ΝΕΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Ό κακός δαίμων ό συνταράξας καί καταστρέψας κατά ’Ιανουά

ριον την άτυχή νήσον δέν ήρκέσθη, φαίνεται, είς το άπαίσιον έργον 
του, καί διά νέων δονήσεων άρζαμένων άπο τών μέσων Μαρτίου 
συνεπλήρωσεν αύτό ! Τήν φοράν δμως ταύτην ούχί μόνον πάν κτί- 
ριον άπομεϊναν τέως δρθιον κατηρειπώθη, άλλά καί νεκροί καί τραυ- 
ματίαι κατά εκατοντάδας Ιξεχώσθησαν έκ τών έρειπίων. Ή φρίκη, 
ό τρόμος καί ή απελπισία εινε τά μόνα αισθήματα τά συνέχοντα

τον δύσμ.οιρον λαόν τής Ζακύνθου, δστις έπέπρωτο νά ίδη τήν ώ- 
ραίαν του, τήν μυροβόλον καί εύανθή του νήσον μεταμορφουμένην 
είς άμορφον έρειπίων σωρείαν. Τήν έποχήν ταύτην τού έαρος ή άλ
λοτε ευδαίμων νήσος ε’πλεεν είς κύματα ευωδίας άναδιδομένης έκ 
τών εύθαλεστάτων καί μοναδικών παραδείσων της, ή δέ φαιορό- 
της καί τό ασμα τών κατοίκων, ήμιλλάτο πρός τήν φαιδρότητα 
καί τό γ.σμα τής άηδόνος, εύρισκούσης έκεϊ άνταξίους έαυτής άντα- 
γωνιστάς ! Πλήν τώρα ! άντί ασμάτων καί φαεδρότητος στεναγμοί · 
καί κλαυθμοί καί άπέλπιδες επικλήσεις πληρούσι τόν αιθέρα, άντί 
δέ τής άηδόνος, φευγούσης τήν φρικαλέαν εικόνα, άκούονται κρωγ- 
μοί κοράκων απαίσιοι, ύποχθόνιος δέ μυκηθμός συνταράσσων τά πάντα 
άγγέλλει τού κακού δαίμονος τήν άδυσώπητον όργήν !

Καί πάλιν ή φιλανθρωπία έπετέλεσε τό έαυτής καθήκον, καί πά 
λιν δαψιλείς άπεστάλησαν αί πρόχειροι βοήθειαι. Ά λ λ ’ άρα άρκού- 
σιν αί δσον δαψιλείς πάντοτε δμως ανεπαρκείς ύλικαί βοήθειαι νά 
άνορθώσωσι τήν ύπό τάΎρείπιά της κοιμωμένην πόλιν καί ν ’ άπο- 
δώσωσι τοίς άνθρώποις τήν ψυχικήν γαλήνην ;

Ή  Κυβέρνησις προσήνεγκε τροφάς καί σκηνάς. Ή  φέρουσα δέ 
τούς γάλλους ναυτικούς δοκίμους γαλλική φρεγάτα ((’Ιφιγένεια» ούκ 
όλίγας ύπηρεσίας παρέσχεν είς τήν νήσον. Ό Ύπουργος τών Έσω 
τερικών κ. Δραγούμης, έπισκεφθείς τό θέατρον τής καταστροφής, 
συνεννοήθη μετά τής έπιτοπίου έπιτροπής περί τών έπειγόντων, ήρ- 
ξατο δέ δραστήρια ή κατασκευή τών παραπηγμάτων, ύφ’ ά μέλ- 
λουσι νά στεγασθώσιν οί κάτοικοι.

Πανταχόθεν άγγέλλεται ή άποστολή χρηματικών βοηθημάτων* 
διότι δέν έ'μεινεν άνθρωπος μή συγκινηθείς έκ τής τελείας καταστρο
φής τής Ζακύνθου καί μή άναλογεσθείς το μέγεθος τής έπισκια- 
ζούσης αυτήν συμφοράς. Τελευταίου δέ καί ό Σουλτάνος άπέστειλε 
500 λίρας ύπέρ τών παθόντων.

Λυπούμεθα δτι δέν εύρισκόμεθα είς τήν ευχάριστου θέσιν ν’ άγ- 
γείλωμεν δραστηρίαν τινά καί άξίαν τού τεκτονισμού ένέργειαν ύπέρ 
τής νέας συμφοράς ταύτης. Άρα εινε αρκετόν δ,τι έπραξεν ό τε
κτονισμός κατά τήν πρώτην τής Ζακύνθου καταστροφήν ; Τήν άπο- 
ρίαν μας ταύτην ούδείς άλλος δυναται νά λύση πλήν τών διευθυ- 
νόντων τόν τεκτ.’ . τής Έ λλ.'.

Παρά διαφόρων Μεγ.'. Άν.\ άπεστάλησαν ήδη πρός τήν Μ.'.
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Ά ν.'. τής Έ λλ.'. ποσά αξιόλογα ύπέρ τών έκ τοϋ σεισμού παθόν- 
των Ζακυνθίων.

Τό υπόλοιπον τών συλλεχθεισών ένταϋθα συνδρομών μετά τών 
ξένων τοιούτων άποτελεϊ ποσόν, ώς έμάθομεν, ΰπερβαινον τάς δραχ. 
τρισχιλίας. δπερ καλώς θά έπραττεν ή Μεγ.'. Ά ν .’ . νά καταθέσγι 
παρά τή ένταϋθα Κεντρική υπέρ τών Ζακυνθίων έπιτροπή, δπως ουτω 
διατεθή ύπέρ τών πασχόντων. Δέν εΐμεθα ποσώς υπερ τής ιδέας ότι ό 
τεκτονισμός πρέπει νά ένεργή άνεξαρτήτως' ή τοιαύτη ανεξάρτητος 
ένέργεια αυτού ολίγον μέν συμφωνεί προ; τάς άρχάς του, ματαιοΐ 
δ’ έξ άλλου σχεδόν τόν σκοπόν, δΤ δν συνελέχθησαν αί συνδρομαί.

Α. Β ρυζάκης.

 ·:■-»—-»?— τ —>-----

ΔΕΛΤΙΟΝ μ:, αν:. ΤΗΣ ελλ :.

Έξεδόθη καί τό τού μηνός Φεβρουάριου δελτίον τής Μ.'. Αν.', 
τής Έ λλ.'. περιέχον τά πρακτικά αυτής τής 2 καί 16 Μαΐου 1891, 
έγγραφον πρός τάς διαφόρους Ά ν.'. τής Ευρώπης περί συνδρομών 
ύπέρ τής Ζακύνθου, ε'γγραφον τής Μ.'. Ά ν.'. τής ’Ιταλίας περι 
τού γενομένου έν Ρώμη μεγάλου τεκτ.'. συμποσίου, καί λόγον έπί 
ταϊς έορταΐς τού «Πανελληνίου», ώς καί συνέχειαν λεξικού έλευθε- 
ροτεκτονικού.

Θά ηύχόμεθα δπως τό ό'ργανον τούτο τής Μ.'. Ά ν.'. τής Ε λλά 
δος έχη έπισημότερόν τινα χαρακτήρα, έν αύτφ δέ μή έπιτρέπων- 
ται δημοσιεύσεις λόγων έπί έορταις ή άλλων παρόμοιον χαρακτήρα 
έχόντων δημοσιευμάτων. Έάν δέ τοιούτόν τι οέν θά ήτο δυνατόν, νά 
τηρήται τουλάχιστον ή δέουσα έν τοιαύταις περιστάσεσιν άναλογία, 
προκειμένου περί έργ.'. Στοών δμοια καί ίσα δικαιώματα έχουσών, 
τής δέ Μ.'. Ά ν .’ . μετά τής αυτής στοργής έπιδαψιλευούσης τήν 
έαυτής προστασίαν πρός πάσας.

Επίσης θά ηύχόμεθα δπως ό συντάκτης τού έπισήμου τούτου 
δελτίου μή δημοσιεύη μετά τόσης λεπτομέρειας, ΐνα μή τι άλλο εΐ- 
πωμεν, αποφάσεις τής Μ.'. Ά ν.'. άφορώσας είς έπιπλήξεις ή άλλας
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τοιούτου είδους πράξεις Αύτής, συνεπείς γνώμης Στ.', τίνος οίασδή- 
ποτε, προκληθείσας είτε έντός είτε έκτος τού δικαίου, άφού ή Μ.'. 
Ά ν.'. έχει άπόλυτον έπί τούτου έξουσίαν. Αί τοιοτοτρόπως γινόμε- 
ναε δημοσιεύσεις δύνανται νά έκληφθώσιν ώς σκόπιμοι καί νά κατη- 
γορηθή ό συντάκτης αύτών ώς ούχί έντός τών δρίων τής οφειλομέ- 
νης πρός σωματεία τοιαύτα τεκτ.'. άβρότητος έργασθείς, δπερ, καθ' 
ήμάς, άδικον.

Α . Β ρ νζά κ η ς.

ΤΕΚΛ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
στ : ,  «ιθ η π α ς»

Έπί τή έπετείω τής ίδρύσεώς της, ήτις δέν έωρτάσθη εφέτος κατά 
τήν 25ην Μαρτίου, ένεκα τών παρεμπεσόντων γεγονότων τής πα- 
ραιτήσεως τοϋ άδ.'. Σεβ.'. κλπ. ή Σ .'. Σ τ.'. «Ά θηνά» δίδει τεκ.'. 
συμπόσιον τήν έσπέραν τής 28 Απριλίου έν τή λαμπρά καί εύρείρι 
αίθούσϊ) τού κατά τήν οδό; Σταδίου ομωνύμου αύτή ξενοδοχείου, 
τού διευθυνομένου υπό τού άδ.'. Γ. Ζαμίχα.

Ή  έπί τού συμποσίου έπιτροπή άποτελουμένη ύπό τών άδ.'. 
Σ.'. Άντωνοπούλου, σεβ.'., Ά ντ .'. Χαλικιοπούλου καί Στ.'. Πετρά, 
φιλοτίμως μεριμνόί δπως τά πάντα διατεθώσι καλώς, στεφθή δέ 
τούτο ύπό έπιτυχίας, ώς πάντοτε.

Έν τώ προσεχεΐ ήμών φύλλω θά δώσωμεν άκριβή περιγραφήν 
τού συμποσίου χάριν τών ήμετέοων άδ.'. άναγνωστών.

Α. Β ο υζάκης.
Α

Π Ε Ρ Ι Σ Τ Λ
ρ . · .  + . · .

Τό 'Γ .'. Σ.'. τού 33.'. δι’ άποφάσεώς Του διέταξε τήν άναδιορ-
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γάνωσιν του Περιστ.'. τοΰ Ρ.\ ψ·.'. «.Σόφια». Τούτου ένεκα, έ- 
κλήθησαν πάντα τά μέλη αΰτοϋ νά προσαγάγωσι τά αποδεικτικά 
του βαθ.-. αύτών, έπί τή βάσει τών οποίων θέλει συνταχθή το νέον 
μητρφον καί άρχίση τάς τακτ.', έργ.'. του τό Περιστ.'.

Έπικροτοΰντες είς τήν ύψ '. άπόφ.'. τού Ύ .\  Σ .'., άπεκδεχόμεθα 
τήν ταχίστην άναδιοργ.'. του Περιστ.'. «Σόφια,» όπερ έργαζόμενον 
ύπο τήν αιγίδα του παγκοσμίου Τεκτ.'. Συνδ.'. καί έπ’ όνόματι τού 
Τ . '.  Σ.'. ύπόσχεται έργ.'. πλήρη ευεργετημάτων ύπέρ τής έν Έλ- 
λάδι Τεκτ.'. οικογένειας.

Α .  Β ρ ν ζ ά κ η ς
Ί π : .Ρ ; .  f .· .

*

ΑΔΕΛΦ ΙΚ Α Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  ■

Έμυή&η sis τά τεκτ.'. μυατ.'. έν τή Σ.'. Σ.'. «Ά&ην&» ό άδ.'. Κ. Σά- 
μιος, χρυσοχόος. Συγχαίρομεν.

— Ή  άδ.'. Έσμεράλδα Θερβάντες δ ι ’ έπιστολής αυτής πρός την διευ&υν- 
αιν τής « Α9ηνάς» έξέφρααε zàs ευχαριστίας της διά τήν 9ερμήν δεζίωσιν, 
ής ί'τυχε παρά τοίς év Α ϋήναις Τέκτοσι καί διά τά έν τώ τελευταία ημών 
(ρύλλω περί αύτής γραφέντα.

— Μετά λύπης άναγράφομεν τον πρό τινων ημερών έπισυμβάντα θάνα 
τον τής ΟΛΤΜΠΙΑΑΟΣ ΜΙΜΙΚΟΤ μητρός τοΰ άδ.'. Γ. Μιμικού, δικηγό
ρου. Έπϊ τώ άνηκέατφ δυστυχήματι έκφράξομεν τώ πεν&οΰντι υΐώ τά αυλ- 
λνπητήρια ημών τ ί  άδελφικά καί εύχόμε&α αύτώ τήν έξ vifiovs παρηγοριάν

—· Λιατρίψας έπ’ όλίγας ημέρας είς Ά&ήνας, άνεχώρηαεν είς Σύρον ό 
άδ.'. Θ. Καμπάνης Ιατρός.

— ’Αγγέλλομεν ευχαρίστως τους γάμους τοΰ άδ '. I. Κολλινιίτου. κα&ηγη- 
τοΰ τοΰ Πολυτεχνείου, μετά τής δεαποινίδος 'Ελένης Π. Πολνγένους, κα ι εν- 
χόμε&α αύτοίς πάσαν τον βίου ευτυχίαν.

— Με ταβάς έπ’ όλίγας ημέρας είς Κωνοτ]πολιν έπέατρεψεν ένταΰ&α ό 
έτερος τών συντακτών τής «Ά&ηνάς» άδ.'. ’Α&. Βρυξάκης.

— Έν κύκλω οικογενειακά έτιλέαϋ’ησαν ευοίωνοι οί γάμοι του άδ.'. Αημ. 
Κουντουμά , μετά τής όβράς δεσποινίδας ’Αγγελικής Έμπεδοκλέους. Είς τό 
εύάρμοστον JiByos ή « Α9ηνά) εύχεται βίον μακράν κα ί εΰδαίμονα.

— J i à  Β. Αιατάγματος διωρίσ&η καθηγητής τής Βοτανικής έν τώ Έ&νι- 
κώ Πανεπιστήμια) ό άδ.'. Σπ.'. Μηλιαράκης. Ή « Αϋ·ηνά» καϊ αυμπαντες 
οί έν Α&ήναις άδ.’ . εύχονται τώ άδ.'. Μηλιαράκη πάσαν εύδοκίμηαιν έν τώ 
νέψ επιστημονικά) σταδίω του.
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