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Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ  Κ Α Ι  ΤΕΚΤΟΜΣΜΟΣ
Γνωστόν ότι σννεπεία  καταγγελίας, γενομένης νφ εν'ος των με

λών τής Ίεράς Σ υνόδου  τής Ελλάδος, ότ ι δ άρχ ιμανδρ ίτης χ. 
Ευγένιος Αεπάατας ε ΐνα ι τέκτων, ή Ί. Σύνοδος προύχαλεσε τον 
αρχ ιμανδρ ίτην  τούτον νά υπογράψη λίβελλον, οτι είναι τεκνον π ι 
στόν τής Ανατολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας χαι οτι δεν ανήκει 
εις τήν  'Εταιρείαν των τεκτόνων, ότι δέ ή έπ ιρρ ιφδε ϊσα  χατ αν-
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τοΰ μομφή αϋτη ε ίνα ι καθαρά συκοφαντ ία , r¡v άποκηρύττει ενώ 
π ιον  Θεού καί ανθρώπων. 'Ο λιβελλος ύπεγράφη καί 6 έψηφ ισμέ
νος άρχ ιμανδρ ίτης έγένετο αρχιεπίσκοπος Χαλκίδος, χειροτονηθείς  
κατά τά τεθεσπισμένα ύπό τής ’Εκκλησίας καί περιβληθείς τον 
αρχ ιεπ ισκοπ ικόν μανδύαν.

Αέν θά  διατρ ίψωμεν έπί τοϋ ζητήματος αν  ό Ευγένιος Αεπά- 
στας ε ίνα ι αδελφός τέκτων, δ ιό τ ι τούτο δέν χρήζει ούδεμιάς συ -  
ζητήσεως, οϋτε περί τό δ ια τ ί  ούτος υπέγραψε τόν προταθέντα  
λίβελλον. Ό μεμυημένος δέν δύνατα ι νά όμολογήση τήν  ιδ ιό τη 
τά του είς άμυήτους, καί μάλ ιστα  φανατικούς, πολύ  δέ μάλλον νά  
ύπογράψη έγγραφον όμολογ ίαν περί τούτον. Τό ζήτημα τό έξετα 
στέον ε ίνα ι δ ια τ ί  προετάθη 6 λιβελλος καί χάριν τ ίνος σκοπού ή 
Σύνοδος  έπέμεινεν είς τήν υπογραφήν  του.

Είναι αρα ή εταιρεία τοϋ τεκτονισμού άντ ιχρ ιστ ιαν ική  ; Είναι, 
ανήθ ικος  ; Είναι κακή·, ’Επαγγέλλεται τήν έκμηδένιβ ιν τοϋ α ν 
θρώπου  καί τήν έξαχρείωσιν αυτοϋ ,  καί τής κο ινωνίας τήν άπο- 
συ νθ εσ ιν  ; "Αν τοϋτο ε ίνα ι αληθές, δ ια τ ί  έν τοΐς κόλποις αύτής  
περιλαμβάνει τά χρηστότερα μέλη πάσης κο ινωνίας, δ ια τ ί  δ ιδ ά 
σκει τήν  αρετήν, τήν έλευθερ ίαν τοΰ ατόμου καί πάντα  τά π α 
ραγγέλματα, τά όποια καί τό ευαγγελ ίου  διδάσκει, δ ια τ ί  άνέδειξε 
διδασκάλους τών εθ νώ ν  καί συγγραφείς  έξόχουι?, δ ια τ ί  α ί  άρχαί 
αύτής ε ίνα ι τό ευαγγέλ ιον τής προόδου , τοϋ πολ ιτ ισμού, τής ή θ ι -  
κ ή ς ; "Αν δέ δέν ε ίνα ι αληθές, τότε δ ια τ ί  αυτή ή κακή ιδέα, ή έ- 
πικρατοϋβα παρά πολλοΐς φανατικο ΐς , δ ια τ ί  από απαλών όνύχων  
μετά φρίκης άκούομεν τό όνομα y.a<iü>\OQ προφερόμενον ύπό  
τών γονέων ήμών, τό ύποδηλοϋν πάντα κακόν άνθρωπον , μή σε
βόμενου τά ιερά καί τά όσια  ; δ ια τ ί  καί παρά ταΐς άνεπτυγμέ-  
ναις τάξεσιν επ ικρατεί ή ιδέα αυτή καί υποστηρ ίζετα ι καί γράφ ε 
ται καί λέγεται, άνευ  σχολ ίων, άνευ άλλης τ ίνος έξηγήσεως οΐας 
δήποτε  ;

Είναι περ ιττόν νά διατρ ίψωμεν ένταϋθα  έκθέτοντες ιστορικά  
γεγονότα, π ιστοπο ιοϋντα  ποΰ έγκειται ή πλάνη, δ ιότ ι το πράγμα  
ε ίνα ι άπλούστατον, μή χρήζον εκτεταμένης άναλύοεως. 'Ο τεκτον ι
σμός ε ίνα ι ή εταιρεία έκείνη, ήτ ις  άνεγεννήθη  ϊνα πατάξη τήν  τοϋ  
καθολ ικ ισμού φαγέδα ιναν, τήν άπε ιλήσασαν δ ιά  τής ίεράς ε’ξετά- 
σεως τήν έλευθερίαν  τοΰ κόσμου. 'θ τεκτονισμός ε ίνα ι ή εταιρεία  
έκείνη, ήτις έν μέσω του σκότους τοϋ Μεσαίωνας καί τών προ 
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λήψεων, ώς άκτίς φαεινή, έδειξε τήν  όδόν τής έλευθεριας είς τον  
άνθρωπον. Εξήγαγεν αύτόν από τούς ’όνυχας τής δουλείας  
καί τά βασαν ιστήρ ια  τών ίερεξεταστών, άνύψωσεν αύτον είς τήν  
περιωπήν, εις ήν ϊστατα ι νϋν ,  καί τόν έχειραφετησε και τόν εδί- 
δαξε καί τόν έφώτισεν' 6 τεκτονισμός ε ίνα ι έκεΐνος, οστις ηρπα -  
σεν άπό τών χειρών τοΰ Πάπα τήν αγχόνην καί τήν μάστιγά  
καί έκλεισεν ερμητικώς τάς κατακόμβας, έν αίς έτελοϋντο τά φρ ι-  
κωδέστερα έν όνόματ ι τοϋ Σωτήρος έγκλήματα, όστις, τέλοί, κα - 
τέρριψεν αύτόν  έκ τοΰ υψους τής Καθεδρας, ενώπιον τής όποιας  
καί ύπό τήν πτέρναν τοϋ Ποντίφικος έκλινον τήν  κεφαλήν Β α 
σιλείς καί Αύτοκράτορες, θεωροΰντες ύψ ίστην  τ ιμήν  να εγγισωσι 
τά χείλη των έπί τον πάγιου ποδός του' ό τεκτονισμός τέλος ε ίνα ι 
έκεΐνος, όστις ύπέδειξεν ένί^έκάστω τήν θέσ ιν  του και έταμε νεαν 
όδόν προόδου καί πολ ιτ ισμού  καί κατέστησε σεβαστά τά δ ικα ιώ 
ματα τοϋ α νθρώπου  συμφώνως ταΐς αρχαΐς τοϋ Ευαγγελίου και 
πρός τάς άρχάς τής ηθ ικής  καί τοϋ καθήκοντος

Απέναντι τοιαύτης ραγδαίας κατά τοϋ παπ ισμού  επιθεσεως 
ήτο δυνατόν  ούτος νά ύπνώση νήδυμον  και ν  άφήση να θ ρ ιαμ -  
βεύσωσιν, άνευ πολέμου οίουδήποτε, αι αρχαί τοϋ τεκτονισμού  ; 
Βεβαίως όχι' καί τό ισχυρότερου όπλον, οπερ έδραξεν, ήτο να πα- 
ραστήση εις τ’ άμαθή  π λήθη  τήν έδεαν του τεκτον ισμού ως α ν τ ι -  
χριΟτιανικήν καί νά δημ ιυυργήση είς τα^στήθη τοΰ φανατ ισμού  
έχθρόν άσπονδον, έπ ικ ίνδυνον , άξιον εξοντωσεως. Και πώς ήτο 
δυνατόν νά μή π ισ τευθή  τοιαυτη σατανική συκοφαντία , από τα 
άγια χείλη τών πατέρων τής Καθολικής Εκκλησίας εξερχομενη, 
καί νά μή ρ ιζωθή  καί αποτελεση πρόληψ ιν ίσχυραν, ητις , μετα
δ ιδόμενη άπό γενεάς είς γενεάν, νά έγειρη φραγμόν μεταξύ χ ρ ι 
στ ιαν ισμού καί τεκτονισμού  ; Π έπινόησις έπετυχε θαυμασιως, υ 
ποθαλπόμενη δέ ύπό τής Ιησουΐτ ικής δ ιδασκαλίας και τής δ ιαβο 
λικής διαδόσεως τών όπαδών τοΰ παπ ισμόν , εσχεν αποτελέσματα 
δά αύτόν ούκ όλ ίγον ευχάριστα, δ ιότ ι συνεκρατησεν επι. ικανόν  
χρόνον τό καταρρέον γόητρον αύτοϋ εν τή κοινή συνειδήσεΐ.

Αλλ’ή τοιαύτη επιτυχ ία δέν ήτο αρκετή. Επρεπε τό μίσος κατα 
τοϋ τεκτονισμού νά δ ιασπαρή και εν Ανατολή, όπου αι αρχαι αυ 
τοΰ ήτο κ ίνδυνος  νά δ ιαδοθώ σ ι καί να εξουδετερώσωσι τους σκο
πούς του. Καί τό έδαφος εύρέθη λίαν πρόσφορου πρός τοϋτο, δ ιότ ι 

- έν τή Ανατολή έπεκράτει σκότος και αμαθεια, τυρανν ία  και δε-
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σποτισμός, τά δέ γράμματα καί α ί  έπ ιστήμαι ήσαν εις το λ ίκνον  
ακόμη, πάντα  δέ τα φώτα παρά τής Αύσεως έξεπορεύοντο καί 
έξ αύτής άνεμένετο πάσα ηθ ική  αρχή. Οί καλόγηροι τής Αύσεως 
έξεμεταλλενθησαν έπιτηδείως τα το ιαΰτα δ ι ’ αυτούς πλεονεκτή 
ματ a Ή  παγϊς έβ τήθη έπικαίρως, δ δε σκοπός έπέτνχεν , έμπνευ- 
σθε ίσης ε(ς τούς φανατικούς τής ’Ανατολής τής καταπτύστου και 
κακοήθους κατά τον τεκτονισμού συκοφαντίας.

'Εντεύθεν λο ιπόν ή κοινή πρόληψις, έντεϋθεν τό μίσος καί ή 
αποστροφή και α ί  καταδιώξεις καί τα μαρτύρ ια  των αδελφών τε 
κτόνων, έντεϋθεν ή δεινή καταφορά τον απλοϊκού λαού, εις τά 
στήθη τού όπο ιον υπάρχει έρριζωμένη ή κατά τού τεκτονισμού  
δ ιαβολική πεποίθηα ις .

Εις πο ιαν  όμως πλάνην περιέπεσεν ή ’Ανατολική ’Ορθόδοξος 
.’Εκκλησία, π ιστεύσασα τά τού παπ ισμού  απαίσ ια  και βδελνρά  
σκενωρήματα, τούτο ευχερώς δύνα τα ί τις νά έννοήση. Ό καθο 
λικισμός ή γω ν ίσθη  πάντοτε υπέρ τού δεσποτ ισμον καί τής τ υ ρ α ν 
νίας, έπέβαλε ζυγούς βαρείς, έχυσεν α ίματα άθώων χάρ ιν  τών ά- 
θεμ ίτων σκοπών τον, ώργίασεν, ήδ ίκησεν, έτυράννησεν. 'Τπό το 
σχήμα τής εύσεβείας και τής αρετής πάντοτε έπεδίωξε κατακτή
σεις, πάντοτε πλάγ ιο ι σκοποί ώ δήγουν  α ν ιό ν  καί τον ένέπνεον. 
Και δ ιά  τής τακτικής και τής παραδειγματικής πε ιθαρχ ίας  κ α τ ό ρ 
θωσε νά Ονγκεντρώση εις χεΐρας τοί> Ποντίφικος πάσαν  εξουσίαν 
καί νά δώση δείγματα τρανά τών καταχθον ίων σχεδίων του  
και τών σατανικών τον σκοπών ' εν ω άφ ’ έτερον ή Α
νατολική  ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία διεφύλαξε τό καθαρόν τού  
χρ ιστ ιαν ισμού πνεύμα καί έγένετο δ κατ ’ έξοχήν δ ιαπρύσ ιο ς  κή- 
ρνξ τής ελευθερίας, τού στοιχειώδους τούτον παραγγέλματος τού  
Ευαγγελίου, και ήγων ίσθη  και έμόχθησε και προεκ ινδύνευαεν ύ -  
πέρ τού Ευαγγελίου, μηδέν λογιζομένη τάς κατ' αυτής επ ιθέσε ις .  
Η ’Ανατολική ’Ορθόδοξος Εκκλησία έμόρφωσεν άνδρας, ο ΐτινες  
και δ ιά  τή? γραφ ίδος καί δ ιά  τού λόγου καί δ ιά  τών έργων νπε  
στήριξαν, ήγων ίσθησαν, και τέλος άπ έθανον  υπέρ τής έλευθερίας. 
Άριδήλως επομένως καταφαίνεται, ότ ι δ σκοπός τον τεκτονισμού  
είνα ι ή τελειοποίησις τού σκοπού τής Ανατολικής 'Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας. ’Ενώ αντη αμύνετα ι προς τον εχθρόν, εκείνος επ ιτ ίθ ε 
τα ι κατ’ α ύ τοϋ ' ενώ εκείνη διδάσκει, αυτός έκτελε ΐ εκείνη υ π ο 
δεικνύει, αυτός προθύμως καϊ μετά θ υ σ ία ς  π ροκ ινδυνεύε ι ,  καί

-  1 17  -

αφοπλίζει τον έχθρόν καί τον καθ ισ τά  ακ ίνδυνου  καϊ ταπεινόν. 
Ίο ιοϋτον ’όντα τον  τεκτονισμόν, σύμμαχον ε ιλ ικρ ινή  και π ιστόν ,  
στηρίζοντα αύτήν καϊ ύπερασπιζόμενον τά δ ικαιώματά της, ή 'Α
νατολική 'Εκκλησία έδει νά τον έν ισχύη ηθ ικώς δ ιά  τής Ισχύος της 
τής μεγάλης, νά τον ένθαρρύνη  και τον καθ ισ τά  το ιούτον , Άστε 
νά δύνατα ι νά αντεπεξέρχεται κατά τού κο ινού έχθροϋ θαρραλέως  
καί εύτόλμως και άπομακρύνη αυτόν τής Ανατολής, προς ήν  
μετά πάθους  προσβλέπει και κ α θ ’ ής μετά σατανικής όντως τέ
χνης ρ ίπτε ι τά δ ίκτυά του.

’Αλλέως όμως σκέπτονται ο ί  μεχαλόσχημοι κληρ ικο ί μας, μή ά- 
ποβλέποντες ουδόλως εις τό συμφέρον τής ’Εκκλησίας καϊ τού έ 
θνους, άλλ’ ύπέρ τών Ιδίων συμφερόντων πάντοτε έπιμελώς φρον-  
τίζοντες. Τήν πρόληψ ιν  τήν άνόητον λαμβάνοντες ώς όπλον και 
ούδόλως μελετώντες τά πράγματα, ο ί  πλεΐστο ι δέ άγνοοΰντες τό 
δ ιατ ί ή θρησκεία  ένεπ ιστεύθη αύτο ϊς τήν  πο ιμαντορ ικήν ράβδον, 
ρίπτοντα ι άνεξετάστως εις τάς άγκάλας τής συναλλαγής, αδίκως  
και παραλόγως Οτιγματίζοντες σωματεϊον τήν  άνεξ ιθρησκε ίαν έχον 
ώς πρώτιστον  όρον τής ύπάρξεώς τον  καϊ τήν  ένάσκηο ιν  τής φ ι 
λανθρωπ ίας καϊ τής άρετής καϊ παντός άλλου έργου , έξυψοϋντος  
τον άνθρωπον, δ ιά  τής εργασίας, τής έλευθερίας, τής αδελφότη
τος, τής αλήθειας καϊ τής ήθικής. Α . Π ρυζάκης.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΑΛΛ ΦΪΛΏΗΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΩΣΤΙ ΜΤΗΘΕΝΤΑ ΑΛ.·. Γ.·. ΧΟΙΑΑΝ 

Γ) ΜΝΑΣΙΑΡΧΗΝ.
’Α δ ε λ φ έ ,

Ουδέποτε θά δίήλθ«ι> άπό τοΰ νον σου, ότ ι εισερχόμενος εις τό 
μέγαρον τούτο θά ενρισκες βωμόν έστημένον προ χιλ ιάδων ετών 
εις τήν πα ιδε ίαν, τήν αλήθε ιαν και τήν δ ικα ιοσύνην. 'Τπέρ τού  
τάγματος ήμών ε ίργάσθησαν άπαντα τά πνεύματα τών δ ιαφόρων  
λαών, τά καταυγάσαντα έκ δ ιαλειμμάτων τήν ο ικουμένην έν μέσω 
τού ζόφου τών αιώνων. Οί θεμελιωταϊ τού τάγματος, ταϋτα πράτ- 
τοντες, είχον έν νώ ουχϊ θρησκευτικήν λατρείαν, άλλά τήν μόρφω- 
σ ι ν  τού ά νθρω π ίνου  γένους καϊ άνύψωσιν  αυτού εις τή ν  αρμό- 
ζουσαν τή θε ία  αύτοϋ ύποστάσει περιωπήν. Έν τή έξευρενήσει τής 
τε δρατής και άοράτου φύσεως άνεϋρον τήν αλήθε ιαν , ότι πάντες 
ο ί άνθρωποι είμεθα αδελφοί, ίσο ι προς άλλήλους καϊ φύσει έλεύ



θ ίρ ο ι ,  έπ ί τή βάσει δέ των αρχών τούτων  τά πάντα. έδοκίμαΟαν, 
όπως άπελευθερώ αωσ ι το α ν θ ρ ώ π ιν ο ν  γένος άπό τών πεδών, μέ 
τάς όπο ια ς  ε ίχον δέσει αυτό  ο ί  αμόρφωτο ι δεαπότα ι,  ή, βραδύτερου ,  
φ α να τ ικ ο ί  καλόγηροι. Ε ισερχόμενο ι> σήμερον  είς τό τ ίμ ιο ν  ήμών  
τ ά γμ α  σέ χα ιρ ε τ ίξ ο νο ι  νοερώς ο ί  χ ίλ ιο ι  "Ελληνες τέκτονες, ο ί  πα- 
το νντες  τή ν  ίεράν  τα ύ τη ν  γ η ν , τήν  μητέρα  τής  ε λ ε υ θ ε ρ ία ς , καί τά 
πολλά  εκα τομμύρ ια  τών λο ιπών  αδελφών, τών εγκατεσπαρμένων  
έπ ί  πα ν τό ς  τ ο ν  προσώ που  τής γης. "Εμπλεως τν γχ ά νω ν  τής σο 
φ ία ς  τών προγόνω ν ,  ο υδεμ ία ν  θ ά  εΰρης δ υ σκολ ία ν  πρός  ν όησ ιν  
τών αρχών του  ήμετ. τάγματος, α ϊτ ιν έ ς  ε ίσ ι κατά πολλά  τεθεμελιω- 
μ ένα ι  έπ ί τών σοφών δ ιδ α γμά τω ν  έκείνων'  θ ’ άπορήσης  όμως 
καθορώ ν  μετά πόσης  σοφ ίας  έφ ιλ ο τεχ νήθησαν  α ύ τα ι  είς έν όλον,  
σ ν νδ ε ούση ς  μ υρ ιά δα ς  άλλοφύλω ν  κα ί άλλογλώσαων α νθ ρώ πω ν  δ ιά  
του  σ τενού  δεσμού  τής αγάπης  καί τής ε θ ε λ ο θ υ σ ία ς  ύπέρ  ά λλή -  
λων. ’ Εχομεν έν τα ΐς  τά ξεσ ιν  ήμών κα ί άλλους  ώ ς  υμ ά ς  σ κ α π α 
νε ίς  τού  λόγον  κα ί τών γραμμάτω ν ,  κα ί α ίσ θ α ν ό μ εθ α  ιδ ια ιτ έραν  
χαράν  ότ ι  π ροσ εθέσαμεν  είς αυτάς ετερον λογάδα. Ε ίθε,  δ π ω ς  καί 
ο ί  σ υ νά δ ελφ ο ι  ύμών, δραβτηρ ίω ς  κα ί άποτελεσματ ικώς έργαζόμε- 
νος είς λ εύκα νσ ιν  τ ο ν  άκατεργάστου  λ ίθ ο υ ,  έν άλλα ις  λέξεσι,  πρό ς 
φ ω τ ισμόν  κα ί ή θ ικ ο π ο ίη σ ιν  τής κο ινω ν ίας ,  ι ά δ υ ν η θ ή τ ε  ποτέ νά 
ε ΐπητε  π ρ ό ς τούς  δ ιαδόχους  σας  : α δ ελ φ ο ί, ώ ςΈ λλη ν ,  Χριστ ιανός  
καί α ληθή ς  τέκτων, τετέλεκα κάγώ τόν  άγώνα  τό ν  καλόν.

Ο ΑΔ ·. PAUL DE RÉGLA ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΑΓΤΟΤ.

Καθήκον άδ επιβάλλει ήμΓν νά μή παρέλθωμεν έν σιγή τά γραφέντα 
περι του αδ .'. I‘au l de R ég la , σχετικώς προς το τελευταίου αύτοΰ εργον : 
«Théologie M usulm ane. El Ktab des lo is se c rè te s  de Γ am our» và 
έξάρωμεν δέ χαί ήμεΓς τήν επιστημονικήν αξίαν τών έξαιρέτ ·>ν έργων τοϋ 
διαπρεπούς συγγραφέως.

’Ορθόν όμως καί πρέπον άμα είναι νά είπωμέν τινα προεισαγωγιχώς περί 
αυτοϋ πρώτον, χαι εΐτα νά πραγματευθώμεν τά τών έργων του' χαί τοϋτο 
διότι ένθεν μέν δ τεχτ.·. βίος τοϋ άδ ·. de R ég la  δεΓται εύφημου μνείας, 
ένθεν δέ αί βιογραφικαί αΰται παρατηρήσεις, συνδυαζόμεναι ταΐς ίδέαις ταΐς 
εν τοΓς συγγραμμασιν αυτοϋ διατυπουμέναις, παρέχουσι πιστήν εικόνα τοϋ 
εγκρίτου τούτου τοΰ ήμετέρου τάγματος μέλους, τοΰ έπισπάσαντος τόν θαυ
μασμόν σύμπαντος τοΰ Εύρωπαικοΰ κόσμου χαί τοΰ δυναμένου, πάνυ δικαίως, 
να χαταταχθή μεταξύ τών ολίγων εκείνων τών τελευταίων τούτων χοόνων 
τεκτ. . των μετα συνειδησεως των αναληφθεισών ύποχρεώσεων έπιτελεσάν- 
των το έαυτών καθήκον.

Ο αδ.’ . P au l D esjardin de R ég la , είναι τών σπανίων έκείνων τύπων 
τών δυσκόλως σήμερον απαντώντων* εκτός τής ύπερόχου αύτοΰ επιστημονι
κής χαι φιλολογικής μορφώσεως, κέχτηται έν έαυτώ μορφωμένα αισθήματα 
τιμής χαί καθήκοντος έν τή  λαμπροτέρμ χαί άληθεστέρμ αύτών έχ-οάνσει' 
δ αδ.ρ. P au l de R égla είναι δ μόνος όστις,, άχριβής τοΰ καθήκοντος τη - 
ρητης, απεφασισεν έν έσοχή, καθ’ ήν τό υλικόν συμφέρον καί ή διά τών
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χρημάτων έξαγοραζομένη άσυνειδησία διέπουσι την πορείαν τώ ν ανθρώπων, 
χαταπνίγουσαι τά εύγενέστερα συναισθήματα, νά ύπερασπισθή τόν αδ .'. 
Σουλτάνου Μουράτ Ε ', χαί μόνος ν ’άναλάβη τόν ύπέρ αύτοΰ αγώνα, πειθόμε- 
νος εις τήν έσευτερικήν φωνήν τής συνειδήσεως.

Είς ούδέν δέ λογιζόμενος τούς άπειλοΰντας αύτόν κινδύνους, προσεπάθησεν 
δτε, ευρισκόμενος πρό έτών έν Κωνταντινουπόλει, ισχυε παρα τώ  νυν Σουλ
τάνοι, νά μετριάση τάς βασάνους τοΰ έν ταΐς φυλαααΓς τηχομένου άδ.- . Μου· 
ράτ Ε '. Καί ναι μέν αί ένέργειαί του αυτα ι, γνωσταί χαταστάσαί, έπήνεγχον 
χατ ’αύτοΰ καταδιώξεις καί άπώλειαν τής μεγάλης αύτοΰ ακινήτου περιουσίας, 
ά λ λ ’ούδέν ήττον ούτε τό ύλιχόν αύτό τραΰμα,οϋτε αί μεγαλόσχημοι πρός α- 
ποζημίωσιν προτάσεις ίσχυσαν να μειώσωσιν, εστω καί χατα μικρόν, τήν 
προς τόν άδ.·. Μουράτ Ε' άφοσίωσίν του. — Τούναντίον αί πράξεις αυται 
τών έν Κ)πόλει άνέδειξαν αύτόν ένθεου τής άπελευθερώσεως τοΰ κατακρα
τούμενου άδ .'. πρόμαχον καί ένέπνευσαν, ούτως ειπεΓν. τας ευγενεΓς αυτοΰ 
πρός τε τάς Σ τ .', καί τό κοινόν έκκλήσεις.

Τοιούτου οντος τοΰ χαρακτήρος τοΰ άδ.'. de R ég la , εξετασωμεν ηδη και 
τά τών βιβλίων του.

Τά συγγράμματα τοΰ διαπρεποΰς γαλάτου συγγραφέως διακρίνονται εις 
ιστορικά, φιλοσοφικά χαί ιατρικά. Ποιησώμεθα όμως λογον περι τών ιστορι
κών και φιλοσοφικών μόνον, ώς στενήν ένόντων σχεσιν με την κοινωνίαν καί 
τήν πολιτείαν, είς τών όποιων τήν καλήν σύνταξιν αφορμ και δ τεκτον.'. 
τών ιατρικών δέ πραγματειών τήν κρίσιν αφιέμεθα εις τους ειδικούς.

Καί ιστορικά μέν είσί τά «L a  T urquie O ffic ie lle » και «L es B as-fonds 
de C o nstan tin o p le», έν οις δΓ ιστορικού δλως κύρους καί άκριβεστάτων 
περιγραφών λόγος γίγνετα ι περί τής Τουοκίας τής έπισήμου, περι τής Τουρ
κίας δηλαδή τής ύπό τό έξωτερικόν αύτής περικάλυμμά παρουσιαζομενης, 
καί περί τής Τουρκίας τής ανεπισήμου, τής υποχθονίου, τής ύπο το εξωτερι
κόν περικάλυαμα κρυπτομένης. Η Τουοκια, εν αλλαις λέξεσιν, εξετάζεται 
όποια είναι έξωτερικώς, ύπό την φαινομενην αύτης επιφασιν, και όποια είναι 
έσωτερικώς, ύπό τήν λανθάνουσαν αύτής οψιν καί άντίφααιν  εξετάζεται, 
τουτέστι κατά πλάτος άμα χαί βάθος.

Ή  πολιτική, δ βίος, τά ήθη καί έθιμα τών άπαρτιζόντων τό συνολον 
τής 'Οθωμανικής Πολιτείας, περιγραφόμενα ακριβώς, καθιστώσι τά εργα 
ταΰτα μεγίστης ιστορικής άξίας' αί ζωηραΐ εικόνες τών έλληνίδων γυναικών, 
τών οθωυιανίδων, τών αρμενισσών, των ιουοαιων, τών ιερείων τής Σαπφους, 
τών χασισοποτών κλπ , τεχνηέντιυς παρεμβαλλομεναι, όιόουσι σπουόαιοτεραν 
ιστορικήν άξίαν είς ταΰτα , καί τέλος αι πολλαι και ποικιλαι περιγραφαι, αι 
αμερόληπτοι τοΰ ψυχολόγου κρίσεις και παρατηρήσεις, συαπληροΰσα^ι την 
δ ιττήν, ύπό τας δύο φάσεις της, μελετην τής 1 ουρκιας, παρεχουσι δια των 
■ T urquie O ffic ie lle » καί «B as fonds de G onstantinople» έργα έξόχου 
ιστορικής αξίας. j

Φιλοσοφικά δέ ή μάλλον φιλοσοφικοίστορικά έργα αύτοΰ είσίν δ «Jésue 
de N ajarecb» καί ή Théologie M usulm ane. El K tab des lo is séc ré tés  
de 1’ am o ur», έργα ύπό μεγάλης στεφθεντα επιτυχίας. ^

Καί ό μέν «Jé su s  de N ajareth » είναι έργον έξόχως επιστημονικόν,^ ανα- 
πτύσσον καί περιγράφον έν ώραίαις γραμμαίς τά τοΰ Σωτήρος^ημών Ιησοΰ 
Χριστοΰ, άποδείχνύον δέ όποια έδει καί όποια πρέπει νά είναι όοειλομένη 
λατρεία τώ  Σωτήρι πραγματεύεται μετα τής διαχρινούσης αυτόν εμβριθειας 
τάς ύψίστας ήθιχάς χαί φιλοσοφιχάς αρχας τοΰ Ευαγγελίου, καί αποδεμκνύει 
δτι διά τής έφαρμογής αύτών καί μονών είναι εφικτή η μπιτευξις του ηθι- 
κοΰ, πνευματικού καί ύλικοΰ αγαθού. Δια τούτο δε το επιστημονικού τοΰτο 
σύγγρααμα τοΰ άδ. . de R égla είναι απαραίτητον παντι άδ .'., άτε δυναμένψ 
ν 'ά ντλήση  έξ αύτοΰ τάς περιεχομένας εν τώ  Ευαγγελιω αρχας, τας και διε-



πούσας τό ήαέτερον τά γμ α .— Ή  άνάγνωσις αώτου καί μόνου καταδεικνύει 
¿ποιον είναι το εργον του τεκτον.'. καί όποια δύνανται να ώσι τά αποτελέ
σματα εργασίας συμβαδιζουσης μετα τής φιλοσοφίας, ούτως είπεϊν, τού αρ
χιτέκτονας ’ Ιησού.

"Ο,τι δε είναι έν τώ  εργω^τούτω σπουδαιότερον καί ύψηλότερον, είναι ή 
κατά το παράδειγμα τού Πλάτωνος ιδανική πολιτεία τού άδ.\ de Régla,' 
ή βασιζόμενη επί τής φιλοσοφίας τού Εύαγγελίου καί έξ αυτού άρυομένη 
τάς άρχάς της. Ή  ιδανική αυτη τού έγκριτου άδ.\ πολιτεία , φέρουσα τ'ο ό- 
νομα ’ ijjoow te^às JJésunisme), ώς έφεδραζομένη επί τής διδασκαλίας τού 
Ιησού, κατέστη το θεμα μεγάλων φιλοσοφικών μελετών, καί ό φιλολογικός 

τής Εσπερίας κόσμος απεβαυμασεν εν αυτή εργον μεγίστης φιλοσοφικής 
καί επιστημονικής αξίας.

Ή  δε «T heo logie M usulmame. ΚΙ Ktab des lo is sec rè tes  de l ’am our»
άφορώσα εις το οΰσιωδέστερον τής ’Οθωμανικής θρησκείας ζήτημα τών σγέ- 
σεων των δύο φύλων καί καθορίζουσα τάς άρχάς, καθ’ άς ή τού Μωάμεθ 
θρησκεία μννοεϊ την ύπαρξιν καί σύστασιν τής οικογένειας, τής πρωτογενούς 
ταυτης τής πολιτείας εκφανσεως, είναι εργον σπουδαϊον καί απαραίτητον εις 
τιαντα, και tôtoc εις τους ασχολούμενους περί tïjv κοινωνιολογίαν και τήν 
συγκριτικήν θεολογίαν

, ποικιλον ομως τής^υλης, δ βιος τών χαρεμίων, τδ πλήθος τών εν αύτφ  
επεισοδίων, τά ηθη καί έθιμα τών ΰθωμανών καί όθωμανίδων, καί τέλος 
τα^σχόλια^ τού^συγγραφεως, γνωρίζοντος νά συνδυάζη τό σοβαρόν καί σπου- 
δαΓον μετα τού ευτράπελου καί ζωηρού, καθιστώσιν αυτό καί τερπνόν άμα 
αναγνωσμα μεγίστου ένδαφέροντος καί άδιαπτώτου ψυχαγω γίας.

Α . Β ονζάκης.

—Ο - « » - « —

ANA ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ
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Σ .  · .  « Α Θ Η Ν Α »  -  « Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ »  -  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Ν »  
« Ε Λ Ε Ϊ Σ Ι Σ »

Και κατά τον μήνα τ ο ν ιο ν  δεν είργάβ&ηοαν α[ εν ’/4&ήναις Ο ιοα ί , 
αλλα μόνον επ ί τ ινων χατεπειγονβων έργαβιων. Εις το έκόμενον 
φ νλλον , ελπιζομεν νά δημοβιεύβωμεν έργαόίας αντων.

Τό περι τής μεταφοράς των έργοβτααίων ζήτημα δεν έχανονί-  
β9η, ατνχώς, έ.τι, έχομεν όμως την πεποί&ηβιν ότι xal τοϋτο  ίλά 
χανονιβ&ή χατ ευχήν, ινα  μη έπέλ&η βραδΰτης εις τάς έργαβ ; . των 
οτοων, αΖτινες δέον νά έχωαιν άλλως έργοβτάβια αξιοπρεπή xal 
εύρύχωρα.

ΠΕΡΙ THE Ä Y M M E Q E  ΤΟΥ TEHTGKIE1 QY
Z U  TSÏÏ E P T Q Ï Ï  ΑΥΤΟΥ

^Ά νεγνώσθη έν τή  Στοφ «Ά θ η νμ »  τή  24 Φεβρουάριου 1893 .)

( Σ ν ν έ χ ε ιζ '  8ρ χ  π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο ν  φ νΧ Ιο ν ).

Τό γεγονός τής μεγάλης Γαλλικής έπαναστάσεως αποτελεί μίαν 
τών κυριωτάτων περιπτώσεων, καθ’ ήν κατά τό τέλος του παρελ. 
αίώνος ό τεκτονισμός διεδραμάτισε πρόσωπον σπουδαϊον, και καθ’ήν 
ίφάνη ή δύναμις αυτού ή μεγάλη Πρό τής έκρήξεως τής έπανα
στάσεως ταύτης 6 τεκτονισμός έν Γαλλία ενήργησε καί συνήργη- 
σεν όπως κατανοηθή δεόντως ή ιδέα τής ελευθερίας, τής Ισότητος 
καί τής αδελφότητος, αί δε στοαί τών Παρισίων ήσαν τά διδακτή
ρια, έν οις έδιδάσκετο ή άλήθεια, ή τής συνειδήσεως άνεξαρτησία, 
καί ή τέχνη, δι' ής άνυψοϋται ό άνθρωπος εις την περιωπήν, εις ήν 
ίθηκεν αυτόν δ Πλάστης. Τά δικαιώματα του ανθρώπου κατεπα- 
τούντο τότε άσυστόλως ΰπό τών κεχρισμένων αντιπροσώπων του 
νόμου καί τής δικαιοσύνης, ή δέ βαρεία τής τυραννίας άλυσις {δέ
σμευε τάς χεΐρας τών τολμηρών. Που λοιπόν άλλου ήδύνατο νά 
λαλήση δ λόγος τής αλήθειας ή έν ταΐς τεκτονικαϊς στοαϊς ; που 
άλλου ήδύνατο νά καταδειχθή έναργέστερον ή καταπάτησις τών 
ίερωτάτων τού ανθρώπου προνομίων ή Ιν τοϊς ναοϊς τής ειρήνης καί 
τής άληθείας ; Πώς άλλως ήδύνατο νά έπιτευχθή δ μέγας σκοπός &ν 
δεν ένήργουν τά μέλη τού τεκτονισμού μετά δμονοίας κα' ειλικρί
νειας, μετά θέρμης καί αγάπης ; Τά κατόπιν έπελθόντα γεγο/ότα 
έμαρτύρησαν τούς μόχθους τού έλευθεροτεκτονισμοϋ, άπεδόθη δέ το 
δίκαιον τώ άνθρώπω καί κατάπληζις γενική κατέλαβε τούς έναντίον 
τών θείων καί ανθρωπίνων δικαιωμάτων έργασθέντας καί κατώτερον 
έαυτών τόν δμοιον θεωρήσαντας.

Μετ’ ού πολύ έτερον γεγονός, λαμπρύναν την ιστορίαν τού τε 
κτονισμού, ήν εκείνο δπερ ε”λαβε χώραν έν τή ήμ.ετέρορ πατρίδι. Έ λ- 
λην τέκτων εις, δ Νικόλαος Σκουφάς, ολμηράν ιδέαν συλλαμβά- 
νει' τήν ιδέαν τής άπό τού ζυγού άπολυτρώσεως τής ήμετέρας πα- 
τρίδος. Εις τά έπιπροσθούντα εμπόδια ούδόλως αποθαρρύνεται, άλλ’ 
ώς άληθής τέκτων τίθησιν εις πράξιν πάν ο,τι έσκέφθη. Δ ι’ υπομο
νής άζίας δντως τής τεκτονικής αρετής του έργασθείς μετά ετέρων



δμοφρόνων, άξιων τής ήν ένεπιστεύθη αύτοις παρακαταθήκης, κα 
τήρτισε σχέδιον μυστικής εταιρίας, τής άποκληθείσης παρ’ αύτοϋ 
«φιλικής», ήν έπροίκισε δι’ οργανισμού όλως τεκτονικού, μετά πολ
λής δέ τέχνης κατώρθωσε νά προσλάβη έν αύτή άτομα πλειστα, 
έκ ιών μάλλον έξεχόντων Ελλήνων πατριωτών, νά έξεγείρη το 
κοιμώμενον εις τά στήθη τών πατέρων ήμών αίσθημα τής έλευθε
ρίας, και νά θραύση τάς άλύσεις τής δουλείας, αϊτινες έδέσμ,ευον 
την άτυχή μας πατρίδα. Και όντως, μετά άπεγνωσμένον επταετή 
άγώνα, καθ’ ον τό δένδρον τής έλευθερίας δαψιλώς έποτίσθη διά 
του ελληνικού αίματος, έπετεύχθη τό ποθούμενον, άπετινάχθη δ 
αισχρός τής τυραννίας ζυγός, και έκ τής τέφρας αύτοϋ, ώς δ φοΐ- 
νιξ, άνεβλάστησε τό ελληνικόν έθνος, πλήρες σθένους, έλπίδων καί 
μέλλοντος.

Η οιάοοσις τού τεκτονικού πνεύματος έν Ίταλίιγ ήρξατο δρι- 
στικώς απο τού θανάτου τού Ίορδάνου Βρούτου, τού άδίκως καέντος 
ΰπό τής ίεράς έξετάσεως τής Βενετίας τώ 1592, διότι σφοδρώς έκαυ- 
τηρίαζε τάς πράξεις αύτής καί μετά θέρμης ύπεστήριζε τάς άλη- 
θεΐς τεκτονικάς θεωρίας περί τής μεγάλης τού Θεού ενότητος καί 
τάς φιλοσοφικάς Οιδασκαλίας περί τής λειτουργίας τού Σύμπαντος. 
Βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον δ όγκος τών άσπαζομένων τήν τεκτονι
κήν διδασκαλίαν έγένετο μέγας, ή δέ ύπό τό άληθές αύτής πνεύμα 
ίπίδρασις έπί τού ιταλικού λαού παρήγαγε τήν ιδέαν τής ένώσεως 
καί χειραφετήσεως. Η άναίμακτος καί ειρηνική έ'νωσις τών ’Ιτα
λικών λαών είναι ή θριαμβευτική έπισφράγισις τής γενομένης έργα- 
σίας έπί δύο ήμισυ έκατονταετηρίδας, άποτελεΐ δέ τήν χρυσήν σε
λίδα εις τά χρονικά τού τεκτονισμού. Πολλά μέσα μετεχειρίσθη- 
σαν οί τέκτονες όπως φθάσωσιν εις τόν σκοπόν, τελευταΐον δέ όργα- 
νώσαντες τό τάγμα τών «καρμπονάρων» ύπό τήν πεφωτισμένην δι- 
εύθυνσιν τών διαπρεπεστέρων άνδρών τής ’Ιταλίας, έν οίς δ γλυκύς 
άό.\ Ματσίνης καί δ δαιμόνιος πατριώτης άδ.'. Γαριβάλδης, είρ ■ 
γάσθησαν μετά καρτερίας καί αύταπαρνήσεως μοναδικής, καί ού- 
δεμιάς θυσίας ίφείσθησαν, μεχρισοϋ άπέσπασαν τό Ρωμαϊκόν κρά
τος άπό τούς όνυχας τής παπωσύνης, καταρρίψαντες τού θρόνου τής 
κοσμικής έξουοίας τόν άτυχή άναμάρτητον καί άφαιρίσαντες άπό 
τής κεφαλής του τό βασιλ. στέμμα, "να τό θέσωσιν επί τής κορυ
φής τού Βασιλέως τού ήνωμένου ιταλικού Βασιλείου. Έκεΐ δέ όπου 
δ πολίτης έτρεμεν ενώπιον τού τελευταίου κανδηλανάπτου τής Ά -
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γιότητός του έκηρύχθη ή συνταγματική έλευθερία, άνεγνωρίσθησαν 
τά δικαιώματα τού άνθρώπου, οί δέ ποντίφικες καί καρδινάλιοι 
καί έξετασταί καί βασανισταί περιωρίσθησαν εις το ευχολογιον και 
τό συναξάριον, εις τάς προσευχάς καί τούς άβλαβεΐς άφορισμούς 
κατά τών τέκνων τής έλευθερίας, τών τεκτόνων.

Έν Ισπανία, τή ώραίρρ καί ποιητική ταύτη χώρρι, οΰ σμικράς 
υπηρεσίας παρέσχεν δ τεκτονισμός καί ούκ όλίγον συνέβαλεν εις τό 
καταγλαίσαν καί αύτήν μεγαλεϊον καί τήν όιάοοσιν τού φιλελευ
θέρου πνεύματος' πάντοτε δέ εις τούς πολλούς λαβόντας χώραν εμ
φυλίους πολέμους ήκολούθησε τήν ειρηνικήν πορείαν του, και δια 
τής εργασίας του κατώρθωσε κατά μέγα μέρος νά έξομαλύνη τάς 
γεννηθείσας πιριπλοκάς. Ήδη δέ έργαζόμενος συντόνως συντελεί 
κατά πολύ εις τήν έπικράτησιν τού πολιτισμού, πολεμών κατά του 
παπισμού, όστις ού σμικράς κέκτηται καί εκεί δυνάμεις

’Αλλά καί ή έ’νωσις τών γερμανικών λαών είναι εν εκ τών γεγο
νότων, τών όφειλομένων κατά πολύ εις τούς άγώνας τού τεκτονι
σμού. Τά γερμανικά φύλα, διεσπασμένα τέως εις κρατίδια άνίσχυ- 
ρα καί άσθενή, άποτελούσιν ήδη τήν ογκωοεστάτην και ισχυρο- 
τάτην αύτοκρατορικήν έν Ευρώπη δύναμιν. Αί γερμανικαι στοαι 
άδιαλείπτως καί πυρετωδώς ΰπέθαλπον τήν ίοεαν τής ένωσεως, και 
είργάζοντο άπό πολλού, έν συμφωνίρι άξιομεμήτω, προς καταπολέ- 
u-ησιν τών έμποδίων, άτινα δέν έπέτρεπον τήν ένωσιν ταύτην. Μετά 
τήν έξουδετέρωσιν τών κωλυμάτων, έπωφελουμενοτ καί τής εις 
τούς Πρώσσους δοθείσης νίκης, κατώρθωσαν οί αοελφοι Γερμανοί 
νά ΐδωσι πραγματοποιούμενον τον σκοπον αυτών και ηξιωθησαν 
νά χαιρετίσωσιν ώς μεγάλους διδασκάλους τών ηνωμένων γερμανι
κών στοών τούς μεταστάντας άδελ Γουλιέλμον τον Α και Φρει
δερίκον τον Β .

Έν ’Αγγλία δέ δ τεκτονισμός άποτελεΐ ίδιάζοντα τύπον. Ή  έν 
αύτώ παρατηρουμένη πιστή έφαομογή πάντων τών παραγγελμά
των καί ή άκριβής τήρησις τών τύπων, ώς καί ή όρθή μετάόοσις 
τής διδασκαλίας περί τού παγκοσμίου πνεύματος τού τεκτονισμού, 
δίδουσιν αύτώ το χαρακτηριστικόν τής αληθούς τεκτονικής ενεργειας, 
όπερ πιθανώς ολιγώτερον ένυπάρχει αλλαχού. Γά προσοντα ταύτα 
τού τεκτονισμού έν Ά γγλ ίγ , και η όια τής δμονοιας, αγαπης και 
φιλανθρωπίας έξάσκησις τών τεκτονικών άρετών, κατώρθωσαν ούχί 
μόνον νά βοηθήσωσι παντοιοτρόπως τόν έκπολιτεσμόν αύτής, άλλά
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καί νά έξαπλώσωσι τά φώτα τοϋ τεκτονισμού έν τε τή Ανατολή 
και τή Δύσει, ως και εν Αμερική ετι, οπου πλεΐσται στοαί λει- 
τουργοϋσιν έξαρτώμεναι έκ τής Μεγάλης Άν.·. τής Αγγλίας. Ά -  
πασαι δέ αί στοαί, αί άπό τής Άν.·. ταύτης έξαρτώμεναι, διακρί- 
νονται διά τήν παραδειγματικήν πειθαρχίαν, τήν άκραν ειλικρί
νειαν, τήν δμόνοιαν καί τήν έπίγνωσιν τών τεκτονικών καθηκόντων 
τών μελών αύτών,

'Εν Ά γγλίφ  ο τεκτονισμός έπετέλεσε μεγάλα έργα, κατορθώσας 
να επιοραση επι τού χαρακτήρες και τών ηθών τού Βρεττανικοϋ 
λαού καί νά μεταδώση αύτώ διδασκαλίας ύγιεΐς, αί’τινες τόν κα 
τέστησαν ένα τών πλέον πεπολιτισμένων λαών τής Ευρώπης. Ή 
ευστάθεια τού χαρακτήρες, ή άγάπη πρός τήν πατρίδα, ή πιστή 
έκπλήρωσις τών προς αυτήν και τήν κοινωνίαν καί τήν οικογένειαν 
καθηκόντων, εΐναι διδασκαλίαι, αΐτινες οφείλονται μόνον είς τόν τε
κτονισμόν οικαίως δέ λίαν ύπερηφανεύεται δ άγγλικός τεκτονισμός 
διά τά εργα αυτού ταύτα οικαιως δε άπολαύει τής παγκοσμίου 
φ^μης, ιπ ι κεφαλής εχων ως Μεγ.\ αυτού Διό.', τόν διάδοχον τοϋ 
άγγλικού θρόνου,

Καί έν Αμερική όμως μετά καταπληκτικής ταχύτητος έξα- 
πλωθεις ο τεκτονισμός και μετα ουνάμεως πολλής άσκήσας τήν 
έπιρροήν αυτού, ήρατονίκας είρηνικάς περιφανείς, διότι έν αυτή εύ- 
ρεν έδαφος γόνιμον, έν ώ ό σκοπός τής έλευθερίας έβλάστησε τούς 
καρπούς του εύχυμους.

Μετά τήν άνακάλυψιν τής Αμερικής, πάντα τά έν αύτή κρα
τίδια ώς έπί τό πολύ είχον δημοκρατικήν τήν διοίκησιν, ό δέ πο
λιτισμός ήνθει έπί τε τής βορείου καί τής νοτίου Αμερικής. Τό 
Μεξικόν καί ή ΓΙερουβία ήσαν δύο μεγάλαι έστίαι φωτός' κυβέρνη- 
σις τακτικώς και τελείως ωργανωμενη, ανάπτυξις τής άρχιτεκτο
νικής, μεγάλη δεξιότης είς τήν ζωγραφικήν, ύψηλαί άστρονομικαί 
γνώσεις, βιομηχανική πρόοδος, πομπώδης καί μεγαλοπρεπής λα 
τρεία^ έχαρακτήριζον τά δύο ταύτα κράτη. ’Επί τοιούτου έδάφους 
πώς ήτο δυνατόν νά μή ριζοβολήση ό τεκτονισμός καί νά μή άπο- 
φερη πλουσίους καρπούς *, Ο τεκτονισμός εν Αμερική συνέσφιγξε 
τούς μεταξύ τών διαφόρων κρατών δεσμούς καί προ'ελείανε τό έ- 
οαφος τής ένωσεως αυτών οι εργασίας συντόνου καί περιεσκεμμε- 
νης. Τής ένώσεως δέ συντελεσθείσης αισίως είς μίαν ίσχυράν καί 
άκαταγώνιστον δύναμιν, ήτις Ήνωμέναι ΓΙολιτεΐαι καλείται, συνήρ- 
γησε νά προαχθώσιν αί τέχναι, αί έπιστήμαικαί πάσα πρόοδος καί 
τελειότης' διό καί ή ίδιότης τού τέκτονος έκεΐ είναι τίτλος τιμής 
μεγάλης καί άποτελεϊ κεφάλαιον ηθικόν μίγα διά τόν φέροντα. 
Νύν έν άπάσαις ταΐς πόλεσι τής Αμερικής τά ύπό τοϋ τεκτονισμού 
άνεγηγερμένα φιλανθρωπικά καθιδρύματα καί τά έκπολιτιστικά έν 
γένει κέντρα καί τά μεγαλοπρεπή τεκτονικά μέγαρα, τά κινούντα

-  125 -

τον θαυμασμόν τού έπισκέπτου, καταδεικνύουσι τήν περιωπήν, είς 
ήν ουτος έφθασεν έκεΐ, καί τά άπαράγραπτα δικαιώματα, 
άπερ έχει έπί τής εύγνωμοσύνης τών λαών. "Οπως πάσα 
πρόοδος, οΰτω καί ό τεκτονισμός πολύ μεγαλειτέραν έπίδρα- 
σιν ήσκησεν εν Αμερική ή έν τφ  παλαιφ κόσμιρ. Τούτο 
δέ οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τήν θρησκείαν τού τόπου, ήτις 
άνεγνώριζε τήν ΰπαρξιν τοϋ ΰπερτάτου δντος, ήν δέ άπηλλαγμένη 
πάσης προλήψεως, δυναμένης νά έμποδίση τήν πρόοδον τοϋ τεκτονι
σμού. Γεωγράφος τις λέγει μεταξύ πολλών περί Αμερικής : «Οί
πρώτοι είς Αμερικήν άποβάντες ιεραπόστολοι εύρον παρά πάσι 
τοΐς λαοΐς αύτής τήν ιδέαν περί ενός ΰπερτάτου δντος, τής άθανα- 
σίας τής ψυχής, τού άγαθοϋ καί κακοΟ δαίμονος. Ιό θρήσκευμα 
τών Περουβιανών καί τών Μεξικανών έβασίζετο έπί άποκαλύψεως. 
Έν ταΐς θρησκευτικαΐς αύτών παραδόσεσιν άνεφέρετο ή πτώσις 
τών πρωτοπλάστων, ή μεγάλη πλημμύρα, καθ’ ήν μία μόνη οίκο - 
γένεια διεσώθη έπί πλοιαρίου, ή οικοδομή ΰψηλοτάτου πύργου, άνε- 
γερθέντος ύπό τής άλαζονείας τών άνθρώπων καί καταστραφέντος 
ύπό τής όργής τών Θεών». Τόσα έφόδια εύρών ό τεκτονισμός έδυ- 
νήθη νά είσχωρήση καί νά μεταδώση τάς διδασκαλίας του τάς 
σωστικάς, νά εύεογετήση, νά δράση.

Τοιαύτα λοιπόν έν περιλήψει κατοιρθωσεν ό τεκτονισμός έν άπά- 
ση τή οικουμένη, διά τής καθαράς ηθικής του διδασκαλίας καί τής 
ειλικρινούς συνεργασίας τών άποτελούντων αύτόν. Άπό τών άρ- 
χαίων χρόνων βλέπομεν τό τεκτονικόν πνεύμα πρωταγωνιστούν πά
σης άγαθής πράξεώς καί πάσης ύψηλής ιδέας, διαβλέπομεν δ’έν αύτώ 
πλήν τής ύπέρ τού καθόλου πολιτισμού τής άνθρωπότητος έργασίας, 
καί έτέραν φροντίδα πρωτίστην καί καθήκον απαραίτητον, ύπέρ 
τής έλευθερίας καί έθνικής άποκαταστάσεως τών λαών έκείνων, 
μεθ’ ών οί κατά διαφόρους χώρας τέκτονες συνεοέοντο διά κοινής 
πατρίδος καί διά κοινής ιστορίας καί παραδόσεων. Τό τοιοϋτον, ώς 
είκός, έγέννησε τήν κατά χώρας κατανομήν, ούτως είπεΐν, τής 
έργασίας τοϋ τεκτονισμού, έκαστον οέ τμήμα τούτου είργάσθη ύπέρ 
τού ίδιου έθνους, έν φ άνεπτύχθη. χωρίς νά παραμελήση τά πρός τόν 
παγκόσμιον τεκτονισμού χρέη καί ύποχρεώσεις αύτοϋ καί τήν λοι 
πήν άποστολήν του.

Οί Έ λ.\  τέκτονες, τόν γνώμονα καί τόν διαβήτην φέροντες είς 
τάς χεΐρας, δΓ ών σταθμίζουσι τάς έαυτών πράξεις, έν τή καρδία 
δε έχοντες έρριζωμένον τό συναίσθημα τής πρός άλλήλους άγάπης 
καί τού καθήκοντος, πρέπει πρό παντός νά κατανοώσι τάς άληθείας 
ας τό Τάγμα έπαγγέλλεται καί νά όίδωσι δείγματα τής άφοσιώ 
σεως αύτών καί τής έκτιμήσεως πρός. αύτό. Τοιαύτα δείγματα ε- 
δωκαν πάντες οί δράσαντες μέχρι τούδε άδ.'. οί'τινες, σταθεροί είς 
τάς καταδρομάς καί τούς διωγμούς τών προλήψεων καί τής δεισι
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δαιμόνιας, έπετέλεσαν πάν ο,τι κεϊται ζών μαρτύριον προ τών ο
φθαλμών ήμών.

Ή  ισχυρά δύναμις τού τεκτονισμού κατεδείχθη ούχί μόνον εις τά 
άνωτέρω παραταχθέντα άναμφισβήτητα γεγονότα, άλλά καί έν τή 
ένασκήσει τής φιλανθρωπίας καί τής πρός τον πλησίον άγάπης 
καί ύπό άλλην μορφήν. Τά δόγματα «άγάπα τόν πλησίον σου ώς 
σεαυτόν» καί το «ελεείτε τούς πτωχούς, ί'να δ Θεός ίλεήση ύμάςβ 
ύπήρξαν διά τούς τέκτονας κρίκοι συνδέσαντες αύτδν άδιαρρήκτως 
προς τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα. Έκ ταύτης τής άρχής δρμώ- 
μενοι προήγαγον τήν φιλανθρωπίαν καί τήν ελεημοσύνην εις τάς 
ύψηλοτέρας αύτών βαθμίδας. Ή  έκ τής θλίψεως θεραπεία καί ή 
έκ τής άτυχίας άνακούφισις τού πλησίον ήσαν δΓ αύτούς έκ τών 
πρώτων μελημάτων. Νύν δέ βλέπει τις έν ταϊς μεγαλουπόλεσι τής 
Εύρώπης πασης νοσοκομεία, πτωχοκομεϊα, γηροκομεία, ορφανοτρο
φεία καί παντος είδους άλλα άσυλα, όφειλόαενα εις τήν πρωτοβου
λίαν καί τήν μέριμναν τήν τεκτονικήν, ετι δέ άναγνωστήοια, βε 
βλιοθήκας, σχολεία, έν οίς ή άπόκληρος, ή δυστυχής τάξις εύρίσκεε 
τήν πνευματικήν τροφήν της καί λαμβάνει τά φώτα τών γραμ
μάτων. IΙλήν δέ τούτων πάντων, παρέχουσιν άμεσον ύπεράσπισιν 
παντος άδικουμένου καί παντος άναξιοπαθούντος διά τής δυνατής 
έν τώ βεβήλω κόσμω μεσολαβήσεως καί αρωγής, άνευ διακρίσεως 
φυλής καί θρησκεύματος.

Εύτυχή τά έθνη έκεινα, έν οίς κο,τενοήθη βαθέως ή μεγάλη ά- 
λήθεια τού τεκτονισμού. Τά έθνη έκεΐνα έμεγαλύνθησαν, τά έθνη 
έκεϊνα ηύτύχησαν, ή δέ επιτυχία αύτών καταφαίνεται μυριοτρό- 
πως έν τή εύημερίιγ καί τή άπολαύσει τών άγαθών, άτινα παρο 
μαρτούσι πάση έναρέτω πράςει.

Ή  δμόνοια έν τώ τεκτονισμώ επιβάλλεται καί εις τάς στοάς 
αύτάς καθ’ έαυτάς κατά τάς προς άλλήλας σχέσεις αύτών καί τήν 
διά κοινή; συνεργασίας έκτέλεσιν τού προορισμού αύτών, καί εις 
τά άτομα τά άποτελούντα αύτάς κατά τε τάς τεκτονικάς καί έν 
γένει τάς κοινωνικάς αύτών σχέσεις.Διά τής δμονοίας δέ καί τής προς 
άλλήλους άγάπης οί τέκτονες ούχί μόνον πάσαν άτυχή περίστασιν 
δύνανται μετά θάρρους ν ’ άντικρύσωσιν, άλλά καί έρρωμένως ν ’άν- 
τιστώσι κατά πάσης προσβολής, δυναμένης νά κλονίση αύτούς έν 
ταϊς πεποιθήσεσι καί τή έπιγνώσει τού τεκτονικού αύτών καθήκοντος.

Έν Έλλάόι δ τεκτονισμός, &ν καί ούχί άρτίως μεταφυτευθείς, 
δέν δύναται άτυχώς νά παρουσιάση κατορθώματα, άτινα νά κατα- 
τάξωσιν αύτόν μ,εταξυ τών ύπέρ τής εύημερίας τής άνθρωπότητος 
έργασθέντων. Είναι μέν άληθές δτι τό έδαφος ήν ήττον προπαρε- 
σκευασμένον νά όεχθή το φυτόν τούτο, όπερ εις γήν μέν έκχεοσω- 
μένην εύδοκιμει θαυμασίως, εις γήν δέ χέρσον άντί καρπών τριβό
λους φέρει, άλλά δύναται τις νά άποόεχθή άδιστάκτως, ότι τούτο
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ήν ή κυριωτέρα άφορμή, ή γεννήσασα τήν παρούσαν κατάστασιν 
τού τεκτονισμού έν Έλλάδι ; Ναι, λέγω. Ό τεκτονισμός είσήχθη 
άνευ προπαρασκευής καί χωρίς νά συντρέζωσιν αί περιστάσεις έ- 
κεΐναι, αϊτινες ήδύναντο νά έδραιώσωσεν αύτόν καί καταστήσωσι 
σεβαστά τά δόγματά του. Έξ έναντίας έπεκράτησεν ώς πρός τό 
ζήτημα τούτο μεγαλειτέρα τής δεούσης έμπιστοσύνη, καί οί ίδρυ- 
ται τού τεκτονισμού έν Έλλάδι μετά θάρρους μέν προέβησαν εις 
τό έργον καί εις τήν διάδοσίν του, άξιεπαίνως όντως έργασθέντες, 
άλλ’ ήστόχησαν τού σκοπού δν έπεόίωκον. Διότι ναι μέν ή οιάοο- 
σις ύπήρξεν άξιόλογος, δέν παρέσχεν όμως καρπούς άξιολόγους έν 
συγκρίσει πρός τήν παρατηρουμένην έπίδοσιν εις άλλας ιδέας, ητ- 
τον παρεχούσας έν τή χώρ̂ ε ήμών ενδιαφέρον καί έλπίδα. Μή λη- 
σμονώμεν δέ άδ.'. καί τής διδασκαλίας, ής άνωτέρω έμνήσθημεν : 
«ΙΊαραχώρει τήν σημαντικήν ταύτην εύνοιαν εις τάς έκλεκτάς έκείνας 
ψυχάς, αϊτινες βραδέως ήτοιμάσθησαν νά δεχθώσιν αύτάς' οίκοοό- 
μησον ούχί έπί τής άμμου, γράψον ούχί έπί τής χιόνος !» Καί τις 
δύναται ν’ άρνηθή άγ.\ άδ.\ ότι παρέσχομεν τήν εύνοιαν τών τε
κτονικών άληθειών εις μή ώς έπί τό πολύ έκλεκτάς ψυχάς ; Καί 
τίς δύναται ν ’ άρνηθή ότι δέν έκτίσαμεν έπί τής άμμου καί δέν έ- 
γράψαμεν έπί τής χιόνος ; Δέν άπαιτούνται μαρτύρια πολλά καί 
λόγοι πολλοί νά καταδείξωσι τήν πικράν άλήθειαν, ήτις έναργής 
κεϊται προ ήμών. Φοιτήσατε εις τάς έργασίας τών στοών, λάβετε 
γνώσιν τού άριθμού τών μυηθέντων καί τών έν τοϊς Ιργαστηρίοις 
προσερχομένων εύαρίθμων, έρωτήσατε, έξετάσατε οίονδήποτε περί 
τών άπλουστέρων καθηκόντων αύτού, καί θά πεισθήτε ότι ή αλή
θεια είναι μεγαλειτέρα έκείνης, ήν έκαστος ήμών φαντάζεται. Μαρα
σμός καί καχεξία, άγνοια παροιμιώδης καί έ’λλειψις τεκτονικού αί- 
σθήμ,ατος καί τεκτονικής συνειδήσεως καί όμονοίας καί άγάπης καί 
εύσεβείας καί εμπιστοσύνης καί ειλικρίνειας καί σεβασμού, είναι τά 
μέγιστα, δυστυχώς, αίτια δι’ ά δέν κατενοήθησαν έτι παρ’ ήμΐν 
καί τόσην καταφρόνησιν καί ψυχρότητα εύρον τά τεκτονικά μυ - 
στήρια εις τήν άλλως θερμήν καί περικαλλή ήμών χώραν.

Δέν θά διατρίψω έπί τού δυσαρέστου τούτου θέματος άοελ.'. κα
ταδεικνύουν ύμΐν τάς πληγάς τού παρ’ ήμϊν τεκτονισμού, ας κάλ- 
λιον έμού γινώσκετε. Αύται χαίνουσι καί ζητούσιν άμεσον τήν θε 
ραπείαν. Ή  θεραπεία δέ άναμφιβόλως δύναται νά έπέλθη έάν έ- 
πιληφθώμεν τού έργου μετά ζήλου καί έάν συντόνως έργασθώμεν, 
&ν περισυναγάγωμεν πάντα τά ύγιά ηθικά στοιχεία, τά Ουναμενα 
νά παραγάγωσιν αγαθόν τι, άποβάλλοντες τά κακά και οιεστραμ- 
μένα, έφ’ ών τό τεκτονικόν πνεύμα ούδόλως έπέόρασε, και περιφρο- 
νούντες καί ήμεϊς αύτά ώς περιεφρόνησαν τάς ίεράς ιοέας, άς τοις 
ένεπιστεύθημεν. Ό τεκτονισμός παρ’ ήμϊν πρέπει νά έργασθή και 
νά δράση, διότι έχει καθήκοντα ιερά καί ύψηλά νά εκπλήρωσή.
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Δούλοι αδελφοί δμαίμονες δέονται τής ήμετέρας αρωγής καί βοή
θειας' χώραι βαφεϊσαι διά τού αΐματος των πάτερων ήμών διατε- 
λούσιν ύπό ζυγόν τυραννικόν άφόρητον' δίκαια προαιώνια καταπα- 
τοϋνται' ομόφυλοι έν έζορίιγ άποθνήσκουσι καί καθ’έκάστην νέα προσ
τίθενται δεινά εις τα ανήκουστα παθήματα τής ήμετέρας πατρί
ους Όμονοήσωμεν άδ.\ καί άπο κοινού έργασθώμεν ύπέρ τής ά- 
πελευθερώσεως δούλων' άγαπήσωμεν την εργασίαν, θυσιάσωμεν μέ
ρος τής ήσυχίας μας χάριν των πασχόντων, ύπερασπίσωμεν έν τε
κτονικά πνεύματι τα δικαιώματα τής ήμετέρας πατρίδος μετά 
καρτερίας καί επιμονής, μετά περισκέψεως δε έκλέζωμεν πάντας 
τούς δυναμένους να έλθωσιν αρωγοί εις το έργον, έμπιστευόμενοι τάς 
άρχάς ήμών εις ψυχάς έκλεκτάς. αΟΙχοθομήβωμεν  οΰχί επί τής  
ϋμμον ,  γράψωμεν  ούχ ί έπ ί χ ίό ν ο ς * . * Α θ .  Β ρ ν ζ ά κ η ς .

ΑΔΕΛΦ ΙΚ Α Χ Γ Μ Β Α Ν Τ Α
Μετά βα&είας λύπης άγγέλλομεν τον θάνατον πολυτίμου άδ :.  τον Τω- 

άννον Λονδ Μίντερ, πρώην διενδυντοϋ τών βασιλικών χτημάτων, μετά μα
κράν καϊ όδννηράν νόσον Ό ά δ : .  Μίντερ κατείχε τόν τεκτ. . βα&μόν 
P.'.-j- καί ήτο τύπος καλού καί ά γ :  τέκτονας, πιστός εΙς τάς &ρχάς τοϋ τάγ- 
ματ.'. καϊ εργάτης χρηστός έκ των άλίγων. Χύνομεν δάκρν ÿ -αλερόν έπϊ τον 
τάφου τόσον πεφιλημένου άδ . ’., έστω δε αντίο τό χώμα έλαφρόν

— ’Απεβίωσεν έν Ζακύν&φ ή νεαρά σύζυγος τού πολιτικού μηχχνικοϋ κΛ 
Άντωνοπούλον ’Αν &ή , τ ό  γ έ ν ο ς  Β ο & ρ ω ν τ ο ύ ,  αδελφή τού έν ’ Αρ- 
γοστολίφ άδ. Γερασίμου Βο&ρωντον και νύμφη έπ άδελφώ τού σεβ '. τής Σ ’. 
ι ’Α&ηνας» άδ . ’. Σ. Άντωνοπούλον. Τοίς οντω πικρώς δοκιμαα&ειαι ά γ :  άδ.1· 
έκφράζομεν là  έγκάρδια συλλυπητήριά μας.

— Άπεβίωσεν ή καλή καϊ ένάρετος σύζυγος τού ο.δ.’. Γ. Σταυριανοϋ Β α- 
σ ι λ ι κ ή ,  άφείαα λύπην άπαραμύ&ητον είς τόν άτυχή σύζυγον κα ί ro is  λοι
πούς συγγενείς της Τόν άδ.' Στανριανόν σνλλνπούμε&α έκ καρδίας

— Έμυή&η εις τά τεκτ.' μυστήρια ό άδ . ’. Γ. Χοϊδ&ς, γυμνασιάρχης έν 
’ Αργοσ τολίω.

— ’Ανεχώρηαεν εές Άργοατόλιον, οπως διαμείνη παρά τή οΙκογενεία τον 
έπί τινα χρόνον, ό άδ.'. Πέτρος Γεράκης, μηχανικός, ΰν εύχάμε&α νά ίδωμεν 
ταχέως μεταξύ ήμών

— ’Αφίκετο έκ Αηξονρίου ό άδ.'. Π. Σπετοιέρης χάριν ύπο&έσεών τον.
Αιατρίβει ένταν&α ό έκ Μερσίνης έγκριτος ομογενής καί άδ.'. A Κ.

Μαυρομάτης, τέως σεβ '· τής αντό&ι ύπό την Μεγάλην ’Αν.', τής Αγγλίας 
σεπ: . Σ  :  à «Ταύρος».

—’ Ανεχώρησε» εις Τ&άκην, Ιδιαιτέραν αύτού πατρίδα, ο άδ . ' Ιπποκρά 
της Καραβίας, πρός έπίσκεήιιν τής οικογένειας τον.

ζ/ιόρ&ωσις τνπογραφ ικ& ν βφ αλμά τω ν  έν τώ προηγούμενα)
φνλλαόιω.
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