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'Αναγκαζόμενα να παραχαλέσωμεν τούς άό.·. σννδρομητάς 
νά ταχύνωσι την καταβολήν της μικρ&ς συνδρομής των, ΐνα  
μή παρεντίδενται προακόμματα εις τήν τακτικήν έκδοΟιν τον 
φύλλου .

1Ημείς προδνμως παρέχομε ν άνευ αμοιβής τήν διανοητικήν 
ήμών έργασίαν εις πλουτισμόν και αξιοπρεπή σ ύντα ξιν  τής 
«Α&ηνας», Va ήτο όμως δλως άδικον να ύποβαλλώμεδα και 
εις ζημίας ύλ ικας ί'νεχα τώ ν καδνστερήσεων τών ά γ :. άδ.’. 
οΐτινες πρέπει νά γνωρ ίσωσιν, ότι ή εντελής αυτώ ν βυνδρομή 
καταβαλλομένη απαλλάσσει ήμας δυσχερείων,αΐτινες σπουδαίως 
παραβλάπτουΟι τήν κανονικήν τού περιοδικού έκδοΟιν.
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Ά γ : .  ά ό . ' .
Ata προηγούμενης ήμών ομιλίας άνεχτύξχμεν τα  τής στοιχειώ

δους του μαθ '. διδασκαλίας καί έδώκχμεν γενικήν έννοιαν τής απο
στολής του τεκ τ .'. *χί τής έν γένει δράσεως αύτοϋ. Νυν θά όμιλη-

5



σωμεν περί είδικωτέρου θέματος, περί του συμβολισμού δηλ. δστις 
είνε ό κυριώτατος παράγων, ο τόσον σφιγκτώς συνοέων τούς άνά 
τήν γην άπασαν άδ.'. τεκτ.'. καί αδελφικώς συνενών αυτούς εις 
μίαν άδαμάντινον αδελφικήν άλυσιν.

*0 συμ,βολισμος ήτο το άρχαιότατον μέσον τής συνεννοήσεως παρά 
τοϊς Ίνδοϊς μεμυημένοις, τοϊς Αίγυπτίοις, τοΐς Πυθαγορίοις καί κα
τόπιν τοΐς Έλευσινίοις. Έκάστη διδασκαλία ηθική, έκαστον νόημα 
υψηλόν, έκάστη συνεννόησις άπλή, διά τών συμβόλων ήτο καταλη
πτή καί διά τών συμβόλων μετεδίδετο άκριβώς, ώς εΐχεν, άνευ πα
ραλλαγής ή μεταβολής ούδεμιάς, άνευ άλλοιώσεως ή παρεζηγήσεως 
οϊασδήποτε. Παρά τοϊς Αίγυπτίοις μάλιστα, ών τά πλεΐστα συμβ.'. 
κατέχει ο σημερινός τεκτ.'. ήν τόσον καθαρά καί τόσον καταληπτή 
ή έννοια τών συμβόλων, ωστε οί δι’αύτών συνεννοούμενοι ευχερέστα
τα κατενόουν τάς πρός άλλήλους γενομένας ερωτήσεις, καί οΰδ’ έπί 
στιγμήν άμφέβαλλον περί τής μεταδόσεως αυτών.

Ά λ λ ’ b συμβολισμός, ώς εχει σήμερον παρ’ ήμϊν, άπέκτησεν ίδιά- 
ζοντά τινα χαρακτήρα ένεκα τής άπλοποιήσεως καί τής μερικεύ- 
σεως ήν ύπέστη. Διά τούτο έκαστον τμήμα οΰτως είπεΐν του έν 
χρήσει συμβ.'. απαιτεί καί ίδιαν μελέτην καί έξήγησιν, ήτες δεν 
είνε ό σκοπός τής παρούσης ομιλίας. Ήμεΐς θά εϊπωμέν τινα γενικά 
περί του συμβ.'. ίνα κατανοήσγι 6 κύκλος τών μαθ.’ . τά άπαραί- 
τητα αύτοϋ μέρη καί δυνηθή νά είσδύση εις τήν έννοιαν αΰτοΰ.

Ή  παρ’ήμΐν συμβολ.'. δοκιμασία εινε μάλλον ψυχολογική' δι’αΰτής 
έπιζητούμεν νά είσδύσωμεν εις τήν ψυχήν τού μυουμένου, νά έκβά- 
λωμεν άπ’ αυτής πάσαν πονηράν σκέψιν καί ενέργειαν, νά δώσωμεν 
αυτή νά έννοήση, ότι ούδέν θέλομεν νά μεταβάλωμεν έξ εκείνων ά- 
τινα τό σχολεϊον καί ή θρησκεία ε”σπειραν εις αυτήν, μάλιστα δέ 
νά πεισθή ότι τήν καθαράν καί σώτειραν διδασκαλίαν τής τελευ
ταίας δ τεκτονισμός θά ένισχύσνι, θά έδραιώση τήν πεποίθησιν εις 
έαυτόν καί τήν έργασίαν, καί θά τον καταστήσγι άξιον χριστιανόν, 
καλόν πολίτην, ένάρετον οικογενειάρχην καί χρηστόν μέλος τής 
παγκοσμίου τεκτονικής οικογένειας.

Ό συμβολισμός είνε ή κυβερνώσα τον τεκτ.'. καί κρατούσα τάς 
άρχάς αυτού τάς άγιας δύναμις' άνευ τού συμβολισμού δεν θά ήτο 
δυνατή καί λυσιτελής ή καθολική αυτού συγκρότησις. Ή θαυμασία 
άληθώς δράσις τής έταιρίας εις ούδέν άλλο οφείλεται μάλλον ή εις 
τόν συμβολισμόν' διά τούτο πάς τέκτων οφείλει πρωτίστως νά κα-
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τανοήσγι τήν ε”ννοιαν τών συμβόλων, καί δι’ αυτής νά σπουδάση τήν 
βαθεΐαν φιλοσοφικήν τού τεκτΛ διδασκαλίαν.

Ώς έν προηγουμένγι όμιλί^ι ειπομεν, τά πάντα έν τώ τεκτ.'. διά 
τού συμβολισμού έννοούνται, καί άπό τής εισόδου τού υποψηφίου έν 
τώ τεκτ.'. μεγάρω συμβολικώς παρίστανται αύτώ τά πάντα. Διά 
τούτο άρχόμεθα άπό τής έν τφ σκοτ.'. θαλάμω έγκλείσεως αυτού.

Ό Σκοτ.'. Θάλ.'. είνε τό σύμβολον πάσης κοσμικής άκολασίας 
καί τής άγνοιας -.ής αρετής' διά τούτο ή έν αϋτφ διαμονή τού 
δοκίμου έμφαίνει οτι ζόφος καί σκότος έν τή ψυχή αυτού έπικάθη- 
ται, ή δέ μικρά λαμπάς, ήτις τόν φωτίζει, δεικνύει τήν άμυδράν 
έλπίδα αίσκυτέρου μέλλοντος. 'Η έλπίς όμως αΰτη οφείλεται κυ
ρίως εις τήν έγρήγορσιν τού πνεύματος, ήν^έρμηνεύει ή εύθυμος πα
ρουσία τού άλέκτορος, τού έν μέσω τού ζόφου τής νυκτός άναγγέλ- 
λοντος τήν ήώ' άλλά πλήν τούτων πάντων, ζωντανή ή είκών τής 
ματαιότητος τών έγκοσμίων κειταιπρό τών οφθαλμών του καί τόν 
φέρει εις σκέψεις μ,ελαγχολικάς περί τού μέλλοντος καί τής άποστο- 
λής τού ανθρώπου έπί τής γης' άλλ’ ή κλεψύδρα, ή έκεϊ που παρού
σα, γεννρί τήν σκέψιν ότι υπάρχει άκόμη καιρός σωτηρίας, καί ότι 
ό χαράσσων νέαν οδόν, διαρρηγνύων πάντα δεσμόν μέ τόν παλαιόν 
άνθρωπον καί ένδυόμενος τόν νέον, είνε δυνατόν νά σωθή. Ό άρτος 
καί τό άλας, το σημεΐον τού έξιλασμού καί τής λήθης τού παρελ
θόντος, εινε ή έπισφράγισις τής έν τώ σκοτ.'. θαλάμω συμβ'.' δοκι
μασίας, ότε ή άφαίρεσις πάσης φωτεινής άκτΐνος καί ή γύμνωσις 
καί ή άφαίρεσις τών μ,ετάλλων ρίπτουσι τόν ύποψ.'. εις λαβύρινθον 
σκέψεων, συγκρουομένων πρός τάς πρώτας καί συγχεομένων πρός τάς 
περί τεκτ.'. ιδέας του.

Ή  άγνοια παντός πράγματος καί ή ατελής έξήγησις τών προσ- 
πιπτόντων εις τά ; αισθήσεις ήμών φέρει τήν σύγγισιν καί εις τάς 
ιδέας καί εις τάς πράξεις' διά τούτο, όσην σοφίαν καί όσην οξύνοιαν 
και αν κεκτηται τις, εινε αουνατον να εννοησγ) τη/ αλληγορικην 
έννοιαν τών κατά τήν είσοδον αυτού συμβαινόντων. Τήν τύφλωσιν 
εις ήν περιπίπτει προ τής εισδοχής του καί τήν άφαίρεσιν άπ’ αυ
τού παντός μετάλλου, καί τήν γύμνωσιν καί τήν άταξίαν τών βη
μάτων του δεν δύναται ή ν ’ άποδώσγι εις έλαφράν τινα καί 
γελοίαν ίσως παιδιάν, γινομένην πρός τό θεαθήναι καί πρός ά.- 
πλήν έκπληξιν. Καί έν τούτοις πάντα ταύτα άποτελούσι θέματα 
σπουδαία προς μελέτην καί αρκετήν σοβαρότητα, ένέχουσι διά
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τον μεμυημένον. “Οταν δ παλαιός, δ αμαρτωλός άνθρωπος πέση, δταν 
ά) πονηριά καί ή κα/.ία καί πάντα τ άλλα τα τον άνθρωπον άτιμά- 
ζοντα κακά έκλείψωσι, δταν 6 περιβάλλων αύτόν πλούτος καί πάσα 
έγκόσμιος ματαιοοοξία έκμηδενισθώσιν,δταν, λέγω, πας εγωισμός καί 
παν ανθρώπινον έλάττωυ,α έκλειψη), δ άνθρωπος εύρίσκεται γυρίνος, 
εν νηπιώδεε καταστάσει, μέ τό έν αύτφ ύπαρχον σπέρμα τού αγα
θού, αλλά τυφλός, μη δυνάμενος νά ϊδτι το φως, ώς δ άπο της σκο- 
τίας εις τον λάμποντα ήλιον άποτόμως μεταβαίνων. Τότε έχει α
νάγκην ποδηγεσίας, στηρίγματος, οδηγού' τά παραπαίοντα βήματά 
του γίνονται στερεά, γίνονται ασφαλή ύπό τον στιβαρόν τού δδηγού 
βραχίονα. Ό νήπιος τότε άνθρωπος άναθαρρεΐ, αναπνέει, καί ή τής 
ψυχής του άγαλλίασις βαίνει αυξανόμενη, καθόσον δ άγνωστος δδη- 
γός προχωρεί προς την δδόν τής άληθείας. Τά πάθη τά εγκόσμια 
ώς κεραυνοί βρέμουσι γύρω, ή θύελλα τού εγωισμού, τής φιλοδοξίας, 
τής ματαιότητες, τής πονηριάς, τής πλεονεξίας μαίνεται ύπέρ την 
κεφαλήν του καί ύπό τούς πόδας του, τά κλονούμενα γόνατα μόλις 
ύποβαστάζουσι τό σώμα αύτού, δτε ή φωνή τού διδασκάλου, ή συν- 
είοησις, δ αυστηρός κριτής, καί ή σύνεσις μέ λόγους γλυκείς άγγέλ- 
λουσιν εις τό ού: του την προσεχή νίκην, ήν διά τής επιμονής θά 
ορέψη. Καί δντως ή θύελλα παρέρχεται, οί κεραυνοί παύουσι, γα 
λανός δ οϋρανος ήρχισεν άναφαινόμενος, καί ή τού φωτός τού ήλιου 
προσεχής έμ,φάνισις θά δώση ζωήν εις τά άποκαμόντα μέλη του 
καί θά διαλύση τήν άχλύν τής δοκιμασίας, ήτις τόσην σύγχισιν, 
τόσην αστάθειαν, τόσην τρικυμίαν έν τή ψυχή αύτού έφερε. Το πε- 
ρικαλύπτον τούς οφθαλμούς παραπέτασμα πίπτει. ’Εκεί ένθα ή 
θύελλα έμ.αίνετο, έκεΐ δπου δ κεραυνός συμβολικώς τόν έδοκίμαζε, 
άγκάλαι άοελφικαί τόν ύποδέχονται καί χείλη αδελφικά τείνονται 
αύτώ εις ασπασμόν' άνθρωποι τέως αύτώ άγνωστοι τώ γίνονται 
αδελφοί, ένώ τό σήμα τής εργασίας, τής μόνης οι' ής δ άνθρωπος 
προάγεται καί εύημερεΐ, περιβάλλει αυτόν, ώς ενθύμημα προσφιλές, 
δπερ ή άναγέννησις τώ έδώρησε καί δπερ δ τεκτονισμός μετά τής 
άδελφικής στοργής τφ  προσέφερεν, ώς σύμβολον τής πρώτης φροντί- 
δος, ήν ύπέρ εαυτού καί τής κοινωνίας οφείλει νά φροντίσ-ιρ.

’Αλλά ένώ ταύτα πάντα καλώς έννοεΐ δ μυούμενος, ένώ άφ’ ετέρου 
καλώς πάλιν ύπόσχεται νά μελετήση τάς χειραψίας, τά συνθήματα 
καί τά παρομαρτούντα αύτοϊς σύμβολα, δι' ών τφ  έδόθη τό δι
καίωμα ν ’ άποκαλή αδελφούς πάντας τούς έπί τής γής τέκτονας,
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τί τάχα σημαίνουσι τά περί αυτόν έν ώ τόπω έργάζεται'μετά των 
άλλων αδελφών του ; Τις δ τόπος ούτος, τις ή σημασία του, τί τά 
έν αύτφ καί έκτός αύτού, τίνες οί διευθύνοντες καί οι προεστοί καί 
οί επόμενοι καί τά έθιμα, καί τά παρόμοια αύτών ; “Οσον απλούς 
δ τόπος τής εργασίας, έπί τοσούτον πολυσύνθετος καί συμβολικός 
τυγχάνει’ όσον άπλά τά έν αύτω, έπί τοσούτον δυσνόητα καί στρυφ
νά έν τή διανοία τού νεωστί εισερχομένου παρίστανται. Εις πάντα 
τά έν αύτω δ συμβολισμός βασιλεύει καί δι’ αύτού καί μόνου δύνα- 
ταί τις νά είσδύση, εις τάς καθαράς έννοιας τού τεκτονισμού, τού 
παγκοσμίου τούτου σώματος, τού τόσα εύεργετήματα καί τόσας έκ- 
δουλεύσεις παρασχόντος τή άνθρωπότητι.

'Η κανονικώς κατηρτισμένη καί έργαζομένη στοά συμβολίζει 
δλόκληρον τό σύμπαν. Οί περιβάλλοντες αύτήν τοίχοι ούδέν δριον 
άποτελούσιν ώς πρός τάς ίδανικάς θεωρίας τού τεκτονισμού. Τά ό
ρια έκάστης Στ.', είσί τά τέσσαρα τού κόσμου σημεία. Ό τόπος 
ούοος, έν ώ συνερχόμεθα, εινε άφιερωμένος εις τήν άγάπην καί τήν 
έργασίκν, ώστε πάς ναός τεκτ.'. εινε καί ναός τής άγάπης.

Τήν Σ τ.', συνιστώσι κυρίως οί τρεις περιττοί άρ.'. 3 5.'. καί
7 .'. Έξ ών 6 πρώτος σημαίνει τούς τρεις μεγ.'. διδ.'. τούς χρησι- 
μεύσαντας εις τήν οικοδομήν τού ναού τού Σολομώντος, τού μόνου 
καί ποώτου ναού, έν ω έν πάση άγνότητι, άνευ είδωλολατρείας, έδο- 
ξάσθη καί έλατρεύθη ή άνωτάτη καί ή αόρατος δύναμες. Πλήν τού
του, δ άρ.'. 3 .'. εινε ή συμβολική έκφρασις τού ιερού τριγώνου τού 
Μ.'. Α.\ τούΣ .'. δστις εινε δ βασιλεύς τής γενέσεως, τής ζωής καί 
τού θανάτου' δ άρ.'. 3 .'. εινε ή έκφανσες καί τών τριών στηλών αΐ- 
τινες στηρίζουσι τήν Σ τ.'., ήτοι τής Σοφίας, τής ’Ισχύος καί τού 
Κάλλους. Έκ τούτων ή Σοφ ία  εμπνέει καί έφευρίσκει, ή Ισχύς 
στηρίζει καί τό Κάλλος περιβάλλει τόν κόσμον. Ταύτα δέ εινε ή τελεσ
τής τού παντός, καί άνευ αύτών ούδέν διαρκές έν αύτώ. Καί τήν 
μέν στήλην τής Σοφίας  έκπροσωπεί δ άδ.'. Σεβ.'. διδ.'. έδρεύων 
έν Άνατολαΐς, τηρών τήν αρμονίαν μεταξύ τών έργαζομένων καί 
διευθύνων αύτούς εις τό αγαθόν. Τήν δέ στήλην τής ’Ισχύος έκπρο- 
σωπεΐ δ άδ.'. ά. έπ.'. έδρεύων πρός Δυσμάς, δπου δ ήλιος τελειώνει 
τήν πορείαν του, άμείβων τούς έργ.'. ών δ μισθός εινε ή ισχύς καί 
τό στήριγμα τής ύπάρξεώς των, καί τήν στήλην τού Κάλλονς έκ- 
προσωπεΐ δ άδ.'. β'.\ έπ.'. ίστάμενος πρός Μεσημβρίαν, ήτις εινε



το μέσον τοϋ »άλλους της ημέρας, ότε αναπαύονται oí i ρ γ . ο υ ς  ά- 
νακαλεϊ έκ της άνχπχύσεως είς την έργ.'.

Ό  δέ άρ.'. 5.'. σημαίνει δτι ό άνθρωπος είνε πεπροικισμένος διά 
των πεν-ςε αισθήσεων, τής όράσεως, τής γεύσεως, τής άφής, τής α 
κοής καί τής όσφρήσεως, εξ ών αί τρεις εινε έν μ,εγάλγ χρήσει, ήτοι 
βλέπει τά σημεία διά τής όράσεως, αισθάνεται την ψαϋσιν καί αναγνω
ρίζει τούς άδ.'. εις τά σκότη καί είς τό φως διά τής άφής, καί α 
κούει την λέξιν διά τής άκοής. Καί ό άρ.'. 7 .'. διότι 7 είσίν αί 
έλεύθεραι γνώσεις, ή γραμματική, ή ρητορική, ή λογική, ή αριθμη
τική, ή γεωμετρία, ή μουσική καί ή άστρονομ.ία. Έκ τούτων ή 
γραμματική διδάσκει τήν γραφήν καί τόν λόγον, ή ρητ.'. τήν τέ
χνην τοϋ έκφράζειν τάς ιδέας ήμών καί συζητεΐν, ή άριθμ.'. τήν 
δύναμιν τών αριθμών, ή γεωμετρία τήν τέχνην τοϋ μετράν τήν γήν, 
ή μουσική τήν αρετήν τών ήχων καί ή αστρονομία νά γινώσκωμεν 
τά άπστελοϋντα το Σύμπαν σώματα.

Ή Σ τ.', έχει σχήμ.α μακροϋ τετραγώνου. Τό πλάτος αυτής διή- 
κει άπό ’Ανατολών πρός Δυσμάς, τό δέ μήκος’άπό Μεσημβρίας πρός 
Βορράν, καί το δψος άπο τής γής είς τόν ουρανόν, καί τό βάθος άπό 
τής έπιφανείας τής γής μέχρι τοϋ κέντρου. Ή  συμβολική αυτη περί 
τής Σ τ.', έξήγησις δείκνυσιν ότι ό ελεύθερος τεκτ.'. εϊνε παγκό
σμιος, καί ότι τό Εύαγγέλιον τοϋ Κυρίου έκηρύχθη άπό ’Ανατολών 
προς Δυσμάς, καί άπο Δυσμών είς τόν σύμπαντα κόσμον. "Ινκ δέ κα- 
τανοηθή εύχερώς τό σχήμα καί ό καταρτισμός τοϋ ναοϋ τής εργα
σίας, οίδομεν ώοε διασαφήσεις τινάς, δι’ ών οι έκ τών άδ.'. μκθηταί 
θά έννοήσωσι διατί καί πώς ή Σ τ.', οΰτως θεωρείται κανονικώς άρτια.

Διαβήτης καί γωνιάμετρον έπ’ άλλήλων συμπεπλεγμένα ΤΓαρι- 
στώσι τήν ΣΤ.', λειτουργούσαν. Τήν κορυφήν τοϋ ένός τριγώ
νου κατέχει ό διευθύνων τάς έργ.'. τά δέ άκρα τών σκελών κύτού 
οί δύο άδ.'. έπ.'. οι άμεσοι αύτοϋ άνχπληρωταί. Τοϋ έτέρου ανε
στραμμένου τριγώνου τήν κορυφήν κατέχει ο άδ.'. Σ τ.', ό τόν 
σεπτ.'. περίβολον προφυλάσσων πάσης εξωτερικής έπιδράσεως καί ώς 
φραγμός άδιάβατος μεταξύ μεμυημενων καί άμυήτων ίστάμενος' 
τό δεξιόν αύτοϋ σκέλος κατέχει δ άδ.'. ρητ.'. δ κατά τούς κανον.'. 
τηρητής καί τό οργ.'. τού νόμου, δ άμεσος επικριτής καί έπιτιμητής 
πάσης παρεκτροπής λαμβανούσης χώραν έν τή Σ τ.', καί έπιφορτι- 
σμένος νά διδάσκη καί συμβουλεύν) τά καλά, έποπτεύν) δέ περί τήν 
τήρησιν τών κανονισμών, τών συντ.'. καί τών έθιμων τών τεκτ.'. Τό
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δέ αριστερόν σκέλος κατέχει δ άδ.'. Γραμμ.'. δ οιαγράφων καί οια- 
τυπών τά τών έργ.'. διαγράμματα καί φυλάσσων το πόρισμα τών 
έργ.'. δ φύλαξ τών επισήμων πινάκων καί τής X.'. Β .'. και ο υπερ 
πάντας έν τή Σ τ.', εργαζόμενος. Ιίλήν τούτων, τής Στ.', εν έργ.'- 
εύρισκομένης, τρίγωνον σχηματίζεται έν τή ’Ανατολή ού τήν κορυ
φήν κατέγει δ άδ.'. Σεβ.'. καί τά σκέλη 6 άδ.'. ρητ.'. καί Γραμμ.'. 
τρίγωνον δέ έν τή Δύσει, ού τήν κορυφήν κατέχει δ άδ.\ Στεγ.'. και 
τά σκέλη οί άδ.'. δύο επ.'.

Έν πασι τούτοις, ώς βλέπετε, πρωταγωνιστεί δ άριθ.'. 3 .'. διότι 
οια. τής τριαδικής ένότητος εκπροσωπείται ή θεία Μεγαλειότης και 
ή φιλοσοφική έννοια τής δημιουργίας. Ά λ λ ’ ένώ ούτως συμπεπλεγ- 
μένα τά δύο τρίγωνα παριστώσι το Σύμπαν έργαζόμενον και παρα- 
γον, άλλη ε”κφχνσις ζωηρά προσβάλλει τήν δρασίν μας. Έν μέσω τού 
ναού κεϊται είκών συμβολίζουσα τήν Γένεσιν, την θειοτατην και ακρι- 
βεστάτην διερμήνευσή τοϋ Παντός. Την Γενεσιν εις ην το παν ανή
κει καί θ’ άνήκη, έξελισσομένην καί άκμάζουσαν πάντοτε, καί ήτις 
είνε τό σύμβολον τής αειθαλούς και ακμαίας αλήθειας της υπαρξεως 
καί ή παράστασις τής μεγίστης καί διεπούσης τά πάντα δυνάμεως. 
Δεν έδύνατο δ τεκτονισμός νά μη λάβη ώς τήν ύπερτάτην άλήθειαν 
καί συμβολικώς παραστήση δΓ αυτής τήν εαυτού δύναμιν καίΐσχύν.

Ή Έ λ.'. τεκτονική εινε απόστολος καί κήρυξ τής άνθρωπίνης 
αγάπης «ούδέν θέτουσα δριον έν τή αναζητήσει τής αλήθειας.» 
Προβαίνουσα πρακτικώς καί άρχίζουσα άπό τοϋ άτόμου, δίδει τό 
σύ/θημα τοϋ διά τής άγάπης συνδέσμου καί τής ένότητος τής έργ.'. 
πρός διάπλασιν καί ήθικοποίησιν τής άνθρωπότητος. Πάς όπαδος 
αυτής εινε απόστολος τής αγάπης' οια τούτο πρεπει να καταστγ 
πρώτον άξιος αυτής ’Οφείλει ν ’ άγαπ^ καί ν’ άνταγαπαται. Δει- 
κνύουσα δτι πρέπει νά έργασθή τις τόν άκατέργαστον λίθον, διδά
σκει δτι ούτος οφείλει νά μορφώσγι έαυτόν άποβάλλων τάς άμορφους 
γωνίας καί διαγραφών γραμμάς κανονικάς, καί ν ’ άναδείξγι νοϋν καί 
καρδίαν άξίχν τής αποστολής ήν καλείται νά έκπληρώση,. Διά τούτο 
καί ή τεκτονική ώνομάσθη τέχνη (3α< ίιλ ικ«, οί δέ τέκτονες μα&ηταί, 
βύντεχνοι καί θιόάβχαλοι, και ή Στ. . εμγοοταβίον . Εκ τουτου δ 
τέκτων έγει άνάγκην σφύρας καί σφαίρας, γωνιχμέτρου καί ύπαγω- 
γέως, καί διαβήτου καί κανόνος καί μοχλού. Ενεκα τουτου ζών- 
νυται τό περίζωμα έν τή έργ.'. δπως σημάνη δτι άσπιλος καί καθα
ρός καί πρόθυμος προσφέρει έαυτόν είς τήν εργασίαν ύπέρ τής άν-
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θρωπότητος, μακράν τοΰ λοιπού κόσμ.ου, των άναξίων καί άμυήτων. 
Ό τέκτων καθιστών τόν άκατέργαστον λίθον ευγραμμον καί στιλ
πνόν καί χρήσιμον, εύλόγως δύναται να καυχηθή δτι έζεπλήρωσε 
την αποστολήν αΰτοΰ, προσθέσας εαυτόν εις τό παγκόσμιον οικοδό
μημα της βΑίυθ-ίρι'α?, της Ιθότητος καί της άδελφότψος .

Περί των λοιπών συμβόλων τοΰ α'. βαθμού θα ομιλήσω ύμΐν 
προσεχώς Α . Β ρ ν ζ ά κ η ς .

ΕΚΛΟΓΗ Η Λ  Α Η Λ  ΤΗΣ Ε Λ Λ Α
Αηγούσης τής τριετοΰς ύπηρεσίας τής Μ.'. Ά ν .'. τής Έ λ.'. δι- 

ετάχθη καί έγένετο ήδη έν ταΐς ΰπό την αιγίδα αυτής Σ.'. Στ.', 
ή εκλογή τών αντιπροσώπων τών μελλόντων ν ’ άποτελέσωσιν αυ
τήν κατά τήν τριετίαν 1893— 1896.

Καί τής μέν Σ .'. Σ τ.', ή « Άθηνα» έξελέγησαν αντιπρόσωποι οί 
άδ.'. Σ '. Άντωνόπουλος, Δ.'. Φωτόπουλος καί Ά θ.'. Βρυζάκης.

Τής Σ.'. Σ τ.', ό «Πυθαγόρας» οί άδ '. Κ.'. Ξένος καί I. Δα- 
μουλιάνος.

Τής Σ.\ Στ.', «τό «Πανελλήνιον» οί άδ.'. Δ. Μιχαλίτσης καί 
Ίω. Ίωάννου.

Τής Σ.\ Σ τ.', «ή Έλευσίς» οι άδ.'. Δελλαπόρτας καί Γκές.
Τής Σ.\ Σ τ.', «ό ’Αχαϊκός Άστήρ» έν ΙΙάτραις οί άδ.'. Ά ντ.'.

Χαλικιόπουλος καί Ν. Φίλων καί τής έν Ζακύνθω Σ .'. Σ τ.', «δ
« Ήλιος» οί άο.'. Δ. Καλύβας, Δ. Κ. Παπαγεώργιος καί Ν. Σωρο-
κιάδης.

Πάντες οί άνππρόσωποι ούτοι θέλουσι συνελθεί εις γενιχ.ήν συνέ- 
λευσιν, έν ή, κατά τα τεθεσπεσμένα, θά λάβωσι μέρος καί οί μέχρι 
τοΰδε άποτελέσαντες τό Συμβούλιον τής Μ.'. ’Αν.', τήν πρώτην 
Κυριακήν τοΰ μηνός 'Ιουνίου, όπως παρουσιάσωσι πρός άναγνώρισιν 
καί έπικύρωσιν τά έγγραφα τής έκλογήςτων, καί προβώσϊν εις τήν έκ- 
λογήν τών μελών τοΰ μέλλοντος νά διαχειρισθή τήν διοικητικήν έξου- 
σίαν τοΰ τεκτονισμοΰ ένΈλλάδι Συμβουλίου κατά τά έτη 1893 — 96.

Δεν άμφιβάλλαμεν ότι έν τή έκλογή τοΰ Συμβ.'. τής Μ.'. Ά ν.'. 
θά έπικρατήση πνεΰμα άδελ.'. όπως έκλεχθώσιν οί κράτιστοι καί δυ- 
νάμενοι νά έργασθώσιν υπέρ τής ευημερίας καί προόδου τοΰ Ε λλη 
νικού τεκτονισμού,όστες έχει άνάγκην εργασίας καί ένθουσιασμοΰ όπως 
έπιτελέσν) το δύσκολον έργον του.

Τά κατά τήν έκλογήν θ’ άναγγείλωμεν έν τώ προσεχεϊ φύλλω.
Α. Β ο υ ζά κ η ς.
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Η Α δ:, κλοτιλδη θερδα
(Ε?Μ ΕΓ. ΛIΉ Α ΠΕΡΛΑ ΝΤΕΕ)

Ιδιαιτέραν αίσθανόμεθα χαράν καί εύχαρίστησιν δημοσιεύ- 
οντες σήμερον τήν εικόνα τής αγαπητής ά δ .'. Κλοτίλδης 
θερδά ( Έσμεράλδας Θερβαντές), περί ής, έπισκεφθείσης πρό 
μικρού τάς Αθήνας, μακρόν λόγον έποιήσαμεν έν τω  τοΰ μη
νός Μαρτίου φυλλω τής « Αθήνας.»

Δεν άαφιβαλλομεν ότι μετ ϊσης χαρ^ς θά ίόωσιν οί άδ. .



άναγνώσται την συμπαθή καί εύγενή μορφήν τής ά γ .- . ταύτης 
άδ.·. ήτις ώς τέκτων τόσας ευεργεσίας παρέσχεν ε?ς την δυ- 
στυχίαν, τοσαύτης δε δόξης καί θαυμασμού παρά του πεπολι- 
τισμένου κόσμου ήξιώθη το καλλιτεχνικόν της τάλαντον.

Η άδ.·. Έσμεράλδα εύρίσκεται ήδη εις Σικάγον, όπου ξ- 
σπευσε να μεταβή όπως αντιπροσώπευση την ποιητικήν πατρίδα 
της εις το αυτόθι συγκροτηθησόμενον συνεδριον των ωραίων τε
χνών. Ε?ς το συνέδριον τούτο θέλει ποιήσει ή άδ.·. Θερβαντες 
και ανακοινώσεις περί τής εις τήν καλλιτεχνίαν έπιδόσεως του 
γυναικείου φυλου έν τή Ανατολή, προς τούτο δε έζήτησε και 
έλαβεν έν καιρω παρα των αρμοδίων κέντρων τάς αναγκαίου— 
σας αυτή στατιστικάς πληροφορίας.

’Α . Β ρνζάκης
—Ο  «- <->---

ΤΟ ΓΕΤΜΑ Σ.\ ΣΤ.·· “ΑΘΗΝΑΣ,,
Σπανίως γενμα τεκτονικόν έβτέφ&η υπό τοιαντης επ ιτυχ ίας,  

με&’ ής τό υπό τής Σ : . Στ.'. «Α&ηνάς» δο&εν τήν 28r¡’Απρι
λ ίου έ. έ. επί τή έπετείω τής ίδρνβεώς της.

Ή  μεγάλη αίθουσα τοϋ ξενοδοχείου «Mi nerve»  ήτο άπλέτως 
át’ ηλεκτρικών λαμπτήρων φωταγωγημένη, έν τώ μέβφ δε αυτής  
τράπεζα σχηματιζουοα μακράν έπίμηκες τετράγωνον, πλονβίως  
δι άν&έων εατολιβμένη. Τήν 8 ‘ ,·2 μ. μ. ο ί  άδ.'. τής Στοάς περί 
τούς  45 μετά των έξ άλλων βτοών παρενρε&έντων άδ.'. έν οΐς 
διεκρίνοντο ο ί  άδ.'. Τρούμπ, Βένος, Παπαγεώργιος, Αελλαπόρ- 
τας κλπ. κατέλαβον τάς οικείας αυτών Ρέβεις και ήρξατο τό γενμα  
ού τ ίνος τό menu είχεν ώς εξής.

Hors d'oeuvres 
P o tage  Sa in t  Cermaim 
Poisson sauce  hu ître s  
Gigot a a g .  F erm ieer  
Didon a  la  broche 

S a lad e  verte  
Poting sambayon 

Dessert

Ή εν&νμία ήν άδιάπτωτος καθ’’ ολην τήν διάρκειαν τοϋ γεύ 
ματος. Κατά τά έπ ιδόρπ ια έγένοντο εκ μέρους τον Σεβ. . τον ά. 
έπ".■ τού άδ'.' Χαλκιοπούλου, τού αδ .' Ι ΐν ρ γ ο ν  αι τνπ ιχα ι  
προπόβεις υπέρ τής Α. Μ. τον Βαβιλεως, τον Μ. . Αιδ . κα\ τον  
Συμβουλ ίου  τής Μ.'. Αν.', τής 'Ελλ.'. των άξιωματικών τής Στοάς 
καί τών άπόντων άδ.'. α ϊτ ινες εν&ονΰιωδώς εγενοντο αποδεκται. 
Είτα δ άδ. . Βρυζάκης ήγειρε πρόποβ ιν  υπέρ τής ευημερίας τής 
Στ.'. «.Αδηνάς» «.έν ή έγεννή&ημεν, ε ίργάβδημεν καί έργαζόμείϊα  
έν ή ήβ&άν&ημεν τόόονς παλμούς ευγενεϊς και τοβα πα&ήματα 
νπέβτημεν, καί προς ήν εκαβτος ημών οφείλει οτοργήν, όβην και 
πρός τήν ¿δίαν μητέρα, ήτις τον έβάβταοε, τον έγαλούχηαε καί τόν 
άνέπτυξεν άνδρα άρτιον.» ‘Η πρόποβις αντη έγένετο έν&ουβιω- 
δώς άποδεκτή, πάντων χε ιροκροτονντων και ζητωκρανγαζόντων  
υπέρ τής Στ.'. « Αδηνάς». Ο άδ.'. ’ Αντωνόπουλος προεπ ιεν νπερ  
τον περ ιοδ ικού «Ά&ηνάς» καί τον ιδ ιοκτήτου  τοϋ ομωνύμου ξε
νοδοχείου, υπό τήν οτέγην τοϋ οπο ίον ενριβκομε&α, επειπων 
«οτι ή άδάνατος κόρη καί μήτηρ τής Σοφ ίας καί ένδοξος π ο 
λιούχος τοϋ άβτέως δέν ήν δυνατόν  νά μή έμπνεύβη τά τέκνα 
τοϋ δμωννμου έργαβτηρίον εις έργα τιμώντα καί αυτήν καί 
αυτό»' δ δέ άδ.'. Κανδρής έν γλώββη δημοτική, άπεβταλμέ- 
νος τού Γ έ ρ ω - Π ν & α γ ό ρ α ,  ώς είπε, προβηγόρενβε τήν δμή- 
γνρ ιν  καί ηνχή&η υπέρ τής δράβεως τής πάντοτε άκμαζούβης 
«Α&ηνάς». Αλλά καί ό άδ.'. Α. Παπαγεώργιος έγερ»είς είπεν 
οτι «ώς μικρά νπολα ίς μετά τά άβματα τόβων αηδόνων  θα τ ο ν ί 
ση τό άσ&ενές τον ¿6μα καί θά ε ν χ η ϊή  υπέρ τών άξιωματικών 
καί τών μελών τής Στοάς · Α9ηνάς». Καί τέλος δ άδ '. Α. Χαλ- 
κιόπονλος ήγειρε τιρόποβιν υπέρ τοϋ  άδ. . Μ:. Λάμπρον τού άν- 
τιπροβωπεύοντυς ένταΰδα τόν Σύλλογον  « Παρναββόν» ου τίνος  
ή δράβις ταυτίζεται μέ τήν άποβτολην  τού τεκτονιβμοϋ, και δ αδ.. 
Καρακατοάνης νπερ τοϋ άδ.'. Κεφαλληναίον, τού άπόντος έν 
Κωνβταντινουπόλει, αλλά πάντοτε καί τόν νοϋν  καί τήν καρδίαν  
έχοντος έΰτραμμένην πρός τήν « Α&ηνάν» νπερ ής τόσον είργα- 
σ&η. Είτα έπηκολονδηβαν καί άλλαι έν&ονβιώδεις προπόβεις  «ξ 
ών μνημονεντέα ι ή τοϋ αδ '. Μενεϊκον νπερ τοϋ πολλαπλάσ ια - 
βμοϋ τών έν Έλλάδι τεκτόνων καί τοϋ ά δ : .  Ρ : . Κοέν ύπέρ τής 
πρακτικής δράσεως τοϋ τεκτ: έν Ελλάδι, δπον ενρν ανοίγεται τό
βτάδιον τής έργαβίας τον.
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Μετά το γενμα έπηκολούθησε συναναστροφή, είς ήν  προσήλθον  

ο ί δ ιατρ ίβοντες έντανθα  κκ. Όσκαρ Καμιόφσκης ά. βαρύτονος τον  
ι ταλ ικόν  μελοδράματος, Αεφάλχο ά. όξύφωνος και ό παρ’ ήμ ίν  
μουσ ικοδ ιδάσκαλος χ. Λαμπελέτ, οΐτινες νέαν έδωκαν ζωήν είς 
τήν τόσω ενθ νμ ον  όμ ή γ ν ρ ιν .

Ο αδ.'. ¡¡¡¡ανθόττονλος χαΐ ό χ. Λαμπελετ έκ περ ιτροπής άνέ- 
κρονσαν ε’π ι τον κλειδοκύμβαλού ε’κλεχτά μουσ ικά  τεμάχια διη- 
νεκώς χειροκροτούμενοι, ο ί  δε άδ.'. Αάσκαρης καί Κ. Παπαγεωρ- 
γ ίο ν  έμελφαν προ ;  κλειδοκύμβαλον άσθματα π ολνν  τον  ε ν θ ο υ 
σ ιασμόν και τήν  επ ιδοκ ιμασ ίαν έξεγείραντα' άΑΑ’ εκείνο όπερ σνν-  
ήρπαβεν δλων τάς φνχάς, ήν τό φσμα τοϋ κ. Καμιόφσκη, ενγενώς 
προσενεχθεντος νά φάλη. Η λ ιγνρά  καί γλυκεία φωνή τον κ. 
Καμιόφσκη έχράτει πάντων τήν προσοχήν έντεταμένην, είς τό τέ 
λος δε τον άσματος θυελλώδη ζήτω καί χειροκροτήματα ραγδαία  
και φ ιλήματα έστ ιν  ότε έκ μέρονς τον άδ.'. Άντωνίον τον έκ τών 
μάλλον ένθονσ ιωδών άδ.'. κατεκάλνπτον τόν κ. Καμιόφσκην, όστις 
δ ιά τής άρίστης συμπεριφοράς τον  και τής αγαθής τον  καρδίας 
κατέκτησε τάς συμπάθε ιας πάντων τών άδ.'.

Ό  κ. Αεφάλχο δεν ήδυνήθη  νά άση ένεκα έλαφράς α δ ιαθε 
σίας, δι δ έζήτησεν έπανειλημμένως τήν συγγνώμην τών άδ.'.

Καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής σνναστροφής ό καμπανίτης έ'ρ- 
ρεεν άφθονος, ο ί δέ παρενρ ισκόμενοι ήμιλλώντο τ ις πρώτος νά 
προσφέρη τάς περιποιήσεις τον  είς τους τόσον εύγενώς προσενε-  
χθέντας ξένους.

Οντω περί τήν 2αν ώραν μετά τό μεσονύκτιον έληξεν ή λαμ 
πρά καί αλησμόνητος αντη σνναστροφή , πάντες δέ άπεχώρηβαν 
είς τά ί'δια άποκομίζοντες τάς γλνκντάτας τών έντνπώσεων καί 
ευγνωμονονντες τήν Σ . '. Στοάν « Λ θηνά » τήν παρασχενάσασαν  
τόσον λαμπρόν γενμα, καί τβ ιαύτην σπαν ίαν  φνχαγωγίαν.

Κ.  Β ο ν ζ ά κ η ς

ANA ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ
ΣΤ.·. «ΑΘΗΝΑ»

Ό  Σεβ.'. άδ.'. Άντωνόπονλος πε ισθε ίς  άπέσυρε τήν ΰποβλη-  
θε ΐοαν  παρα ίτησ ιν  αυτού  καί άνέλαβε τά καθήκοντά τον. ’Επίσης

έξωμαλίσθησαν πάσα ι α ί  πμοκύψασαι δνσχερειαι είς τ ας εργ. . τής 
Στ. . ταύτης έκ τε τής παραιτήσεως τον Σεβ :. καί άλλων τ ινών 
γεγονότων, ούχ ήττον σπουδαίων. Η Στ.'. « Λθηνά» έξακοΑουθ·ίϊ 
τά$ εαντής εργασίας μετά τής συνήθους  αυτή δραβτηριότητος και 
τεκτονικής τάξεως.

ΣΤ.·. IIΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Έ ν ταίς στοαίς ταντα ις , πλήν τής έργ.'. τή ι  εκλογής τών α ν 

τιπροσώπων, περί ής ανωτέρω πο ιονμεν λόγον, ονδεμία άλλη 
έργ:. άναγραπτέα έντανθα έλαβε χώραν. Λι εβδομαδία ΐα ι εργ. . 
έξακολονθοΰσι τακτιχώς έν άπάοαις ταίς στοαίς μετ' αξιέπαινου  
ζήλον καί τεκτονικής προθυμ ίας .

Ένεκα τον έπερχομένον καύσωνος έπίκειται ήδη ή διακοπή  
τών ταχτικών έργ.'. τών στοών, ως συνήθω ς . Τοντο, αμα νπο 
τών στοών άποφασ ισθή  τι όριστιχώς, θά  άναγγείλωμεν έν χαιρώ 
πρός γνώσιν  τών ενδιαφερομένων αδ. .

Π Ε Ρ Ι Σ Τ . · .  Ρ.·. Τ
άνηγγε ίλαμεν είς τό προηγούμενον ημών φύλλον, τα απο ■ 

τελονντα  καί νομ ίμως άνεγνωρισμενα μελη τον  Περιστ. . τον  Ρ. . 
Τ '. «Σοφ ία»  έν Κοιλάδι Ά θ .  . οννήλθον  είς τακτ:, έργ:. καθ' ήν 
άνεγνωρίαθησαν τά προααχθέντα αποδεικτικά τον βαθ.'. των, είτα 
όέ προέβηόαν είς τάς αρχαιρεσίας τού Περιστ.'. ανμφώνως πρός 
τό περί τούτου διάιαγμα τον Σ : . Τ:. Ελληνικόν Συμβ. τού
33:. 'Εξελέγησαν δέ:.
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Σοφ.’. ό ένδυξ:. ά δ : .  Α.\ Κ Παπαγεώργιος 32:.
Α’. έπ.'. » άδ:. ίππ. . 1SI. Σωροκιάδης 18:.
β '  » » » » A.'. I. Χαλικιόπονλος »
Ρ ή τ : .  » » » Ν. Φίλων »
Γραμμ.'. » » » Ά θ :. Βρνζάχης »
&ησ:. » » » Κ. Κατακονζηνός »
Έ λεον :.  » » » ® Χελδράΐχ »
Στεγ.'. » » » Ιωσήφ Παναριέλλος »

Χορηγηθείαης δέ τής εγχρίσεως τών έργ.'. τών αρχαιρεσιών 
υπό τον  Τ:. Ε λλην ικ ού  Σ υμβ : .  γενήσεται λ ίαν προσεχώς ή τα



κτική εγχα&ίδρυοις των αρχών, με&' ην  άρξεται η τακτική λ ε ι 
τουργ ία  τον  Περιοτ:.

Λεν δ ννάμ εδα  ή να έί,άρωμεν τήν π ρόδεΰ ΐν  και τήν δραατη- 
ρ ιαν  ενεργειαν τον  Σι.'. Ίλπ:. Ελλ. Σνμβ.'. δπερ τόβον πατρικώς 
εφρόντισε νά δώοη ζωήν εις το ωραίο ν  βώμα τοΰ Περιοτ:. τον  
πολλας και πολυτ ίμους υποΟχομένον ύπηρεβίας εις τον έλλ. τε- 
κτονιβμό ν.

Α . Ι ίο ν ζ ά κ η ς  ' ΐπ .  Ρ : . -{ν.
 ν — .  ■*' - « -----

ΣΕΙΣΜΟΙ ΘΗΒϋΝ *

Ισγυροι και άλεπάλληλοι σεισμοί, συνταράσσοντες άπό μέσων 
Μαίου το έοαφος, κατηρήμωσαν και τήν άτυχή πόλιν τών Θηβών. 
Ό κακός δαίμων τής Ελλάδος, έγκαταλείψας τήν εύανθή Ζάκυνθον 
εις σωρόν ερειπίων, ήλθεν εις τήν Καδμείαν, ί’να καί έκει έπιτελέση 
τό άπαίσιον έργον του' καί όντως αί άτυχεϊς Θήβαι κεΐνται εις σω
ρόν ερειπίων ήδη καί οί κάτοικοι αυτών στερηθεντες τών πάντων 
άστεγοι καί πεινώντες μένουσιν έν ύπαίθρω καί έπικακαλοϋνται τήν 
βοήθειαν τών φιλάνθρωπων.

Αί έκεΐθεν διαβιβαζόμενα! καθ’ έκάστην ειδήσεις παριστώσι τήν 
κατάστασιν άπελπιστικήν. Θά εινε άνεπαρκής πασα περιγραφή τής 
δυστυχίας τών κατοίκων τών Θηβών καί τών προαστείων ό τρόμος 
καί ή άπελπισία είσίν έζωγραφημ,ένα έπί του μετώπου των, ή 2έ έκ 
τής στερήσεως καί τής κακουχίας θλϊψις κινεί τόν έλεον παντόο έγον-

Γ* Iτος καρύιαν.
Ητο πεπρωμένον αί πρό τεσσαρακονταετίας τέλεον καταστρα- 

φεισαι έκ τής ίδιας αιτίας Θήβαι νά ύποκύψωσι καί τό δεύτερον εις 
τήν αυτήν τύχην, ήδη, δτε ή σχηματισθεΐσα καλώς πόλις ύπέσχετο 
ττρόοοον καί ευημερίαν ού την τυχίύταν.

Ή Κυβέρνησες τής χώρας άπέστειλε σκηνάς ΐνα στεγάσωσι προ- 
σωρινώς τούς άπορους κατοίκους, διά Β. Διατάγματος δέ ώοισεν επι
τροπήν ύπό τήν προεδρείαν τής Α. Σ. τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών 
προς συλλογήν έράνων ύπερ τών παθόντων.

Ή  δειχθεϊσα ύπό τής δημοσιογραφίας καί τής κοινωνίας άδιαφο- 
ρία εις τά δεινά τών άτυχών κατοίκων Θηβών ύπερβαίνει παν δριον 
Ή  νευρικώς συνταρασσομένη ένίοτε έκ γεγονότων μικροτέρας σπου-
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δαιότητος δημοσιογραφία, κυλιομένη νυν εϊπερ ποτε εις τόν βόρβορον 
τών πολιτικών παθών καί συμφερόντων, απαθώς ηκουσε τα τής κα
ταστροφής τών Θηβών και άπαθεστερον έζεθηκεν αυτα εις τας στή- 
λας της, ΐνα μή έλαττωθή, φαίνεται, ή παραγομένη έκ τών έκά- 
ατοτε γραφόμενων ττερι τών επί του ταπητος πολίτικων ν,ητημα *ων 
έντύπωοις. Ή  δέ κοινωνία, ή ώς Οεραπαινίς πιστή άκολουθοϋσα τήν 
άκόλαστον τής πρώτης δδόν, ή πολλάκις μή συγκινουμένη είμη έκ 
πομπωδών περιγραφών καί μ-ετρώσα τών αισθημάτων της το νήμα 
με τόν πή/υν, δν δ έσχατος τών δημοσιογράφων θα προσφερη αυτή, 
οΰδέν έπέδειζεν ένδιαφέρον μέχρι τοϋόε εις την ουστυχιαν λαου ολο
κλήρου, παθόντος δ,τι και άλλος λαος προ τίνος και απειλούμενου 
τόν έκ τής πείνης θάνατον.

Θλιβόμεθα όντως λίαν έπί τή τοιαύτη κατ/στάσει καί έλπίζομεν 
δτ; ή φιλανθρωπία ούδέν ήττον θά προσέλθη άρωγός τάχιστα και 
θά προσφέρη τόν οβολόν της ύπέρ τού πεινώντος καί γυμνητεύοντος
λαού τών Θηβών.

Ό δέ τεκτονισμός εις οΰδέν καί αύτός προέβη μέχρι τοϋόε μέτρον 
προς άνακούφισιν τών δυστυχούντων. Εινε καιρός, πιστεύομ,εν, να μη 
παραμελή παν δ,τι τό καθήκον καί ή τιμή έπιβάλλει αΰτω. Οσω 
μικρόν καί άν εινε τό συλλεχθησόμενον ποσόν, θά δείζγι την πρόθε- 
σιν τών άδ.'. τεκτόνων όπως συντελεσωσιν εις ανακούφισιν τών πα
θόντων.

Ό τεκτονισμός, δ άείποτε πρωτοστατών εις ανακούφισιν πασης 
δυστυχ ίας, έχει τήν ύποχρέωσιν νά ένεργήση καί έπί τού προκειμέ- 
νου παν τό έφετόν δπως ε'λθη έπίκουρος εις πεινώντας άδελφούς καί 
συμπολίτας ών ή άθλιότης σπαράττει τήν καρδίαν παντός άνθρώπου 
αίσθανομένου τό μέγεθος τής συμ,φορας καί συμπονουντος έπί τή τού 
πλησίον άτυχία. Οί άδ.'. τεκτονες εισι πρόθυμοι, ειμεθα β^βαι.ι, 
νά συνδράμωσι κατά τό δυνατόν, καταβάλλοντες τόν οβολόν αυτών, 
άμα ώς διαταχθή ή περιφορά τού προς τόν ειδικόν τούτον σκοπόν
σάκκου τής άγαθοεργίας.

Ή  Μ.'. Άν. ' .  τής Έ λλ.'. ή πάντοτε πρόθυμος εις έπιτέλεσιν
τού καθήκοντος της, δεν άμφιβάλλομεν δτι θα οιαταζη τά προσή
κοντα μέτρα καί έν τή περιστάσει ταύτη, θά εύρεθώμεν δέ οΰτω εις 
τήν εύγάριστον θίσιν, λίαν προσεχώς, ν' άναγγείλωμεν τάς άποτελε- 
σματικκς ένεργείας της. Α θ . Β ο ν ζ ά κ η ς
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ΑΔΕΛΦΙΚΑ ΣΤΜ ΒΑΝ ΤΑ
Τ ό ε ξ α μ η ν ι α ί ο υ  σ ύ ν θ η μ α  άποσταλέν ύπό τ ής Μ. '. 'Αν' 

είς roèg Σεβ.'. τών Σ.'. Σ  ', άνεκοινώ&η τοις άδ. . κατά τά κεκανονισμένα 
έν τεκτ■ . έργ.'. Πας άδ. . ων κανονικώς τακτ μέλος Στοάς τίνος, μή πα -  
ρευρεχλεις δέ κατά την άνακοίνωαιν τού συνθήματος, οφείλει ν άποταθή εις 
τδν Σεβ.'. τής Στοάς τον καί λάβΐ] αύτό. ’ Άς γνωστόν, ονδενί επιτρέπεται 
τι άναχοίνωσις τού αυνθ. . εις άδ. . άγνοούντα αύτό, πλήν τον σεβ.'. τής 
Στοάς εις ήν άνήκει.

—Έμυήθηααν εις τά ΤΕκτ.'. μυστήρια έν τή ¿ ’τ '. «’Αφηναν οι άδ.'. Ίπ. 
Καραβίας, δικηγόρος, Γ. Παπαδιαμαντόπονλος, ταγματάρχης του Μηχανι
κόν καί Γεράσιμος Χαλικιόπουλος άν&νπολοχαγός του Πυροβολικού' ανγχαί- 
ρομεν αύτοις έχ καρδίας.

— Καθά έπληροφορήθημεν τό Τ. . Έλλ.'. Σνμ. . άπένειμε τδν ύπατον 
τεκτ.'. βαθμόν τού 3 3 .'. τοις άδ.'. Σ. . Σ. . Στεφάνου και Δ. Κ. Παπα- 
γεωργίου' σνγχαίρομεν άμφοτέρους έπι τή τιμή.

— Έτελέσθησαν έν Σύρω έν μέσω των εύχών τής καλλιτέρας αύτύθι κοι
νωνίας εύοίωνοι οι γάμοι τον άδ. Π νον  Άποστολοπονλον τ αχ.', έπιστά- 
του, μετά τής έκ τής γνωστής καί έγκριτου τής Σύρον οΐχογενείας δεαποινί- 
δος ’Αννέτας Θ. Καλομενοπονλου, κόρης άγαστής καί καλλιμόρφου σννενού- 
σης προτερήματα σπάνια άγαθότητος, σεμνότητος και άρετής. Ραίνομεν με 
ευώδη άνθη άκαχίας Toig otirœg άρμονικώς ένωθέντας καί άδ ελ .'. εχφρά- 
ξοντες εύχάς, όπως ό βίος αύτών διαρρεύση άνέφελος κα ί ευδαίμων με τήν 
άπόλαυαιν παντός καταϋυμίον.

— ’Ατυχίαν μεγάλην ύπέστη ό άδ. . Μ. Μουστάκας διά τής άποτεφρώ- 
αεως τοϋ παρά τήν Αγίαν Ειρήνην άτμοκινήτου έπιπλοποιείον αυτού <ιό "Ι
καρος» μετά τής άνωθεν αύ τού κατοικίας του Τό παμφάγου πύρ εύρόν 
άφθονου τροφήν εις Tag 3ύφλέκτονς νλας τού επιπλοποιείου, δεν έδωκε και
ρόν và ami) ή ονδεν τών έν αύτώ καί τή κατοικία τού ιδιοκτήτου. Τό επι
πλοποιείου τούτο μετά τής οικίας ην ήσφαλιαμένον παρά τή ’Ασφαλιστική 
Εταιρεία Union Com m ercial, ήν άντιπροαωπεύει 0 άδ.'. Στεφάνου.

— Διατρίψας έπ’ άλίγας ήμέρας ένταϋθα άνε/ώρησε πάλιν είς Ζάκυνθον 
à άδ.'. Στίβενς.

— Προφανή νπέοτη κίνδυνον ό δεξιός όφθαλμός τού θνγατρίον τοϋ άδ. . 
Ν. Σωροκιάδου ένεκα τεμαχίου άσβεστοκονιάματος, είαελθάντος έν αύτώ 
έξ άπροσεξίας κτίστου τινός. Εύτνχώς ή επιστήμη έγκαίρως επιληφθείαα 
άπήλλαξε τήν μικράν τού κινδύνου, τον δε άδ '. Σωροκιάδην τής δικαίας 
ανησυχίας καί τής λύπης τον.

— Τώ έν Πάτραις άδ. . Κ. Καλυβωκά εύχαριστονμεν έπι τή άποστολή 
τής τεκτ.'. διδ.'. ήν, μή προφθάσαντες νά παραλάβωμεν έν τώ παρόντι, θέ- 
λσμεν δημοσιεύσει είς τό επόμενον.
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