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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤ.·. «ΑΘΗΝΑ»

Π ανηγυρ ική  έγένετο ή εργασ ία  τής έγκαταστασεως τής  στοάς  
αΰτης τήν  ίί/ην ’Ι ανουάρ ιου .  Πλεϊστοι α δελφο ί μελη τών άλλων  
ϊ.\ στοών παρέστησαν  κα τ ’ α υ ι ή ν  ώς έπ ισκέπ τα ι ,  π ρεσβε ΐα ι  δε 
ών Σ : .  στοών  « Π ανελλην ίου ,»  « Π υθαγόρου » καί. « Ε λευσ ίνος»
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έτ ίμηβαν  τή ν  εορτήν,  κα θ ’ ή ν  ή μεγάλη πρεββεία  τής Μεγ.'. Άυ.'. 
εΐ,επροβώπενβε τή ν  ά νω τάτη ν  άρχήν  τ ο ν  ε λ λην ικ όν  τεκτον ιβμοϋ .

'Ο τέως βεβ : .  Ά δ ' :  Σ Ά ν τ ω ν ό π ο ν λ ο ς  άπήν  τής  έργαβίας  
λόγω άβ&ενείας, ώς ά ιέφ ερ ε ν  ό a  . επ.". όβτις  κατέβχε τή ν  έδραν  
τ ο ν  Σ ε β : . *Η  άτνχ ία  το ν  να  μή  πα ρα λα μβά νη  τή ν  άρχήν  απ ' εν- 
9είας  παρά  τοϋ προκατόχον  τ ο ν  παρηκολονθ'ηβε κα ί ν ν ν  τον  
ά δ : .  Β ρνξάκην . '£1ς ν ν ν  οντω  κα ι προ  δ ιετ ίας  ενεκα λόγων  άγνώ -  
βτων δ τότε βεβ άδ.'. Πετμεζάς δεν  ένεφανίβ&η, οπως παραδώβη  
τή ν  βφ νρα ν  τω δ ιαδόχω  τον . Εί'&ε ή ά τ ν χ ία  α ντη  να  χρηβ ιμενβη  
ώς έλατήρ ιον  δραβτηρ ιό τη το ς  δ ιά  τήν  μ έλλονβαν  έργαβ ίαν .

Μετά π ροβ λα λ ιά ν  τ ιν α  τ ο ν  ά . επ.'. έν ή έδ ικα ιολογε ίτο  ή τον  
ά δ : .  β εβ : .  ά π ο νβ ία ,  δ ά δ : .  Βρνξάκης έδωκε το ν  ορκον κα ί άνέ -  
λαβε τή ν  βφ νρα ν ,  έγένετο δε είτα ή δρκωμοβ ία  και έγκατάβταβ ις  
τών λ ο ιπ ό ν  άξ ιωματ ικών .

'Ο ά δ : .  Βρνξάκης άπήγγε ιλε  το ν  κάτω&ι λόγον , έν ω μετά βα- 
φ η ν ία ς  δ ια γράφ ετα ι  έν γ εν ικα ΐς  γ ραμμα ΐς  τί> πρόγραμμα  τών έρ· 
γαβ ιώ ν  κατά  τδ έτος 189 4.

'Η  βτοά προέβη κατά τή ν  ί δ ια ν  έβπέραν εις τή ν  νίο&εβίαν τον  
ά δ : .  Σπ.\ Μ ηλ ιαράκη , κα&ηγητον το ν  Έ δ ν ικ ο ν  Π ανεπ ιβτημ ίον .

Τήν λή ξ ιν  τών έργαβ ιώ ν  έπεβφράγ ιβε μ ικρά  δ ια χ ν τ ικ ή  β ν να -
ναβτροφή , κα&’ ή ν  προβεφέρ&η ξϋθο^ το ΐς  τ ιμ ήβαβ ι  τήν  έορτήν
άδελφοίς , ο ΐτ ιν ες  ηνχή&ηβαν τά  β έλ τ ιβ τα  το ΐς  νέο ις  ά ξ ιω ματ ικο ίς
τής  «Ά&ηνάς». Ε ις  δ ιδ · * .

—

ΛΟΓΟΣ
TOT Σ Ε Β Α  ΤΗΣ Σ Τ .'. ΑΘΗΣΓΑΣ A . ΒΡΤΖΑΚΗ

ΚΑΤΑ THH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τ2ΙΤ HEBH AKIQJSIATIEQK 19 ΙΑΚΟΤΑΡΙΟΤ 1S94 

’Α γαπητο ί άδελφο ί,
Το δεύτερον ήδη μοί εμπιστεύεται ή σεπτή αόττι στο« την πρώ- 

την αύτής σφύραν, διό ευχαριστίας πλείστας εκφράζω εις τούς 
έκλέξαντάς με άδ.'. οίτινες έν τά, έμή μετριότητι διαβλέπουσι δε
ξιότητά τινα εις την διεύθυνσιν τών εργασιών τοϋ εργοστασίου τού
του, καί Ιν τη άκρα αύτών καλωσύνγ) έλπίζουσιν δτι ύπό την έμην 
ηγεσίαν θά διευθετηθώσι τά  κακώς έν αύτή κείμενα.

Τό εργον τού σεβ.'. στοάς είναι πάντοτε, ώς πάντες γινώσκετε, 
δύσκολον, πολλώ δε μάλλον χρήζίΐ θυσίας ού σμικράς, όταν, ώς

παρ ήμΐν έχουσι τά  τεκτονικά πράγματα, ή στοά δεν παρουσιά - 
ζει λιαν ευάρεστον οψιν. Τούτο δέ βαθέως αισθανόμενος τό γε νύν, 
και αναμετρών τάς έμάς δυνάμεις, κρίνω έμαυτόν μάλλον άνεπαρκή 
εις το να διευθύνω τάς έργασίας τοϋ σεπτού τούτου εργαστηρίου, η 
προ οιετίας, ότε ή στοά καλώς ούσα συγκεκροτημενη καί μετά δρα- 
στηριότητος εργαζόμενη, ύπέσχετο, ύπό διεύθυνσιν καλήν, έργασίαν 
πλήρη άγαθών άποτελεσμάτων.

Λτυχώς, δαίμων βάσκανος έζήλευσε τήν άκμαιότητα τής στοάς 
μας εκείνην και κατά το άπελθον έτος ουδόλως άνταπεκρίθη εις 
τάς προσοοκιας τών άγαπώντων αύτήν. Τά α ίτ ια  έκαστος ήμών τά 
γινωσκει και τά  αντιλαμβάνεται καί τά  έκτιμ^' έκαστος ήμών,
πιστεύω ότι αισθάνεται τ ί ώφειλε νά παράσχγι εις τήν στοάν του
και τ ί έπρεπε νά πράξιρ ύπέρ αύτής. ’Αλλά περί τούτου ού τού 
παρόντος.

Τών ολιγίστων ή άφοσίωσις καί άγάπη είναι ανεπαρκής άδ.'. μου, 
οπως το εργον το τεκτονικόν άποοώση τούς καρπούς αύτού τούς εύ
χυμους. 1 ούτο έχει άνάγκην τής πνευματικής καί ηθικής συνδρομής 
τών πολλών' έχει άνάγκην θυσίας τινός καί αύταπαρνήσεως, ϊνα 
προαχθή Η ύλική συνδρομή ήν παρέχει ό τέκτων είναι μηδέν ά- 
πέναντι τής ηθικής, τήν όποιαν ζητεί ό τεκτονισμός, καί ή όποια
*» ' ' 1' » 9οσον μικρά και αν φαίνεται, τοσον πολύτιμος καί λυσιτελής τυγ- 
χάνει.

Τήν πνευματικήν λοιπόν καί ηθικήν υμών συνδρομήν έπεκαλού- 
μαι ί ο : ,  μου καί τήν μικράν θυσίαν καί αύταπάρνησίν σας ζητώ 
ύπερ τής στοάς ταύτης’ δεν τιμορ ήμάς ν ’ άφήσωμεν έρμαιον τής 
καταστροφής έργον πολύτιμον, ε’ργον δυνάμενον μεγάλας ύπηρεσίας 
να παράσχγι εις ήμάς αύτούς, καί εις τήν φιλτάτην μας πατρίδα, 
ήτις έχει άνάγκην Ινισχύσεως καί συνδρομής, έν τα ΐς όδυνηραϊς πε- 
ριστάσεσιν, έν αις διατελεΐ.

Δεν θέλω νά πιστεύσω ότι έκ τών ένθουσιωδών άδ.'. τής « Ά -  
θηνάς» εξέλιπε το τρυφερόν έκεϊνο αίσθημα τής άγάπης καί τού 
θερμού ένοιαφέροντος ύπέρ τής γαλουχησάσης καί διδαζάσης αύτούς 
μητρός, οιότι πολλάκις μέχρι τούδε άπεδείχθη τό έναντίον, διότι 
πολλάκις έοωκαν δείγματα τρανά τής άξιεπαίνου αύτών φελοπο- 
νίας. Αν κατά τό άπελθόν έτος ή έν τή στορί τχύτγ  έργασία δέν 
ύπήρξεν άνάλογος πρός τάς προσδοκίας τών πολλών, τούτο μέν ο
φείλεται καί εις τήν άδιαφορίαν πολλών άδελφών, άλλά πολυ μάλ



λον είναι άποτέλεσμα τής αδιαφορίας τινών έκ των άο.'.αξιωματικών.
Έν τούτοις δεν δύναμαι νά μή μνημονεύσω εύφήμως ενταύθα τού 

τέως Σεβ. . άδ.’ . Σ. Άντωνοπούλου, όστις παρά τάς περικυκλούσας 
αύτδν πολλάς άσχολίας καί την δεινήν άσθένειαν, ήν τελευταίως 
ύπέστη, δεν άπέστη τών έργασιών, ούδ έπαύσατο μεριμνών υπερ 
τών συμφερόντων καί τών εργασιών αυτής, άφιεπαίνως πάντοτε 
προσπαθήσας νά διάσωση την στοάν εκ τών απειλησασών αυτήν 
δυσχερειών.

Κατά το έτος τούτο θά έπιδιώξωμεν πάση δυνάμει την άποκα- 
τάστασιν τών πραγμάτων τής Στοάς είς την ποοτέραν αυτών κ α 
νονικήν τροχιάν καί θά έργασθώμεν δλοψυχως, όπως άναλάμψη π ά 
λιν τό ήμισβεσθέν γόητρον αύτής, ήτις τοσάκις κατέστη σεμνόν ύπό 
δείγμα τεκτονικής πειθαρχίας καί φιλοπονίας.

Επίσης θέλομεν καταβάλει πάσαν προσπάθειαν, όπως ή στοά 
τών διδασκάλων, ή τοσούτον τέλος παραμεληθεΐσα, λειτουργήση τα - 
κτικώς' έν συνουασμώ δέ μετά τών εργατών τού πρώτου βαθμού 
άποτελεσθή εργασία κοινή, ουναμένη νά ένθαρρύνη καί ζωογονήση 
τήν τεκτονικήν προθυμίαν τών πολλών, οωση οε στάοιον οράσεως 
καί εύεργετικότητος είς τούς διακαώς ποθούντας τήν έπικράτησιν 
τών τεκτονικών ιδεών καί γαλβανίση τό λιποψυχούν όλονέν τεκτονι
κόν σώμα.

Οι σοφοί τού τάγματος ήμών διοργανωταί έδωκαν είς τήν στοάν 
τών διδασκάλων δύναμιν, ίσχύν καί δικαιώματα, ών ή χρήσες μεγά- 
λως συντείνει είς τήν ρυθμικήν καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν τού 
τεκτονισμού καί τήν πρόοοον αυτού. Εν τή στο^ τών οιοασκαλων 
τελείτα ι ή τεκτονική εργασία έν όλη αύτής τή τελειότητι, έκεΐ οε 
έφαρμόζονται μετ’ άκριβείας τά σωτήρια διδάγματα τού τάγματος, 
τά  τοσαύτας ευεργεσίας παρασχόντα τή Ανθρωποτητι. Τοιαύτη 
ούσα ή στοά τών διό.-, προσελκύει πάντα  καλόν τέκτονα και εν- 
θουσια αύτόν είς τόν καλόν αγώνα, έν ώ έτάχθη στρατιώτης. Δεν αμ- 
φιβάλλομεν δέ ότι πάντες θά μετάσχωσι τής σωτηρίου ταύτης έρ- 
γασίας.

Οΐ έκλεγέντες νύν άξιωματικοί τής στοάς παρέχουσι πάσαν έλ- 
πίδα κα ί προσδοκίαν, ότι ανελλιπώς έπιτελούντες τά  εαυτών κα
θήκοντα, θά συντελέσωσιν ούσιωδώς είς τήν κατά τό έτος τούτο 
τελεσθησομένην έργασίαν. Οί πλεϊστοι αύτών, τέκτονες παλαιοί, γι- 
νώσκοντες τήν ιστορίαν τής στοάς καί τήν δράσιν αύτής δεν θά
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όκνήσωσι νά φοιτώσι τακτικώς είς τάς έργασίας, προτρέποντες καί 
διδάσκοντες τούς λοιπούς άδ.-. καί καθιστώντες αύτούς άξιους καί 
ενθουσιώδεις τέκτονας.

Εκ πείρας μακράς άπεδείχθη ότι τό έν ίσχύι σύστημα τής έκ- 
λογής τών προτεινομένων καί γινομένων μελών τών στοών δεν είναι 
το προσφορώτερον. Ή  έρευνα περί τής προθυμίας αύτών καί τιμιό- 
τητος, τής καλής πίστεως καί τής είς τάς τεκτονικάς ιδέας εύλα- 
βείας, δεν γίνεται μετά τής δεούσης προσοχής' διά τούτο βλέπομεν 
καθεκάστην μεταξύ ήμών άνθρώπους ουδόλως έννοούντας τήν άπο- 
στολήν των ώς τεκτόνων, καί μετ’ ού πολύ έπιλανθανομένους τών 
όρκων αύτών καί υποσχέσεων, άρνουμένους δέ νά συνιελέσωσι καί 
αυτοί δπωσδήποτε είς τό έργον, είς ό έκλήθησαν- βλέπομεν άνθρώ
πους έρχομένους καί παρερχομένους άδιαφόρως, χωρίς νά προσθέ- 
σωσι μέν τι είς τό εύγενέστατον τών σωματείων, έν ω συγκατελέ- 
γησαν ώς μέλη, άφαιρούντες δ’ άφ’ έτέρου ούκ ολίγον έκ τού γοή
τρου αύτού, άκριβώς διότι συγκατηριθμήθησαν μεταξύ τών οπαδών 
του. Ή  θεραπεία τού ολέθριου τούτου κακού θά είναι έκ τών πρώ
των ήμών μελημάτων, θ’ άγωνισθώμεν δέ όπως τό κακόν μετρια- 
σθή, &ν δέν είναι δυνατόν τέλεον νά έκλειψη.

Πολλάκις ήκουσα τεκτόνων μετ’ άπογοητεύσεως δμιλούντων περί 
τών έργων τού παρ’ ήμΐν τεκτονισμού, προσθετόντων δέ ότι καί 
αυτοί άπογοητευθέντες μέλλουσι ν ’ άπόσχωσι τών έργασιών τών 
στοών. Κ ατ’ έμέ κριτήν, οί τοιούτοι τέκτονες ούδόλως ήδυνήθησαν 
νά είσδύσωσιν είς τό πνεύμα τού τεκτονισμού, καθ’ δ πάς τέκτων 
είναι τό υλικόν άμα καί ό τεχνίτης, καί ότι οφείλει αύτός νά είναι 
δ έπινοών καί δ έκτελών συνάμα. Τόν τέκτονα κατέστησεν δ τ ε 
κτονισμός ίσον προς πάντας τούς λοιπούς αδελφούς του, καί έπι- 
φορτίξει καί ύποχρεοϊ νά σκέπτεται καί νά έργάζεται ΰπέρ εαυτού 
καί τής άνθοωπότητος. Ή  λέξις άπογοήτευσις δέν ύπάρχει είς τά 
τεκτονικά λεξικά, ά ντ ’ αύτής δέ μεγάλοις γράμμασιν άπαντώσιν 
αί λέξεις «εργασ ία  κα ί δραβ ις» .  Τό άπογοητεύεσθαι δήθεν είναι ά- 
νανόρον πρόσχημα, είναι άνάξιον τέκτονος έλευθέρου, έννοοϋντος τήν 
εαυτού ύποχρέωσιν, είναι έπιορκία" δ απογοητευόμενος έκ τού τεκτο
νισμού απογοητεύεται έξ έαυτού, καί δ έξ έαυτού άπογοητευόμενος 
είναι άνάξιος νά συγκαταλέγεται μεταξύ τώνάνθρώπων.Ό τεκτονισμός 
έοωκε δαψιλώς είς τόν τέκτονα πάντα τά  μέσα νά έργασθή καί νά 
δράση καί νά εύεργετήση' οφείλει νά μή όπισθοχωρή άπέναντι τών



παρεμβαλλόμενων δυσχερείων, διότι ή δυσχέρεια καθιστεί τό έπιζη- 
τούμενον πολυτιμότερον. Οί διοικοϋντες τόν τεκτονισμόν καί τά ; 
στοάς άσκούσι μόνον έποπτείαν καί είσί περιβεβλημένοι μέ εύθύ- 
νας καί υποχρεώσεις περί τής άκριβούς τηρήσεως τών ύπό του συν
τάγματος κελευομένων καί τής οιαφυλάξεως τών δικαιωμάτων έκα
στου, ώς καί τής εντός τών διαγεγραμμένων δρίων καί τύπων 
λειτουργίας τών στοών καί τού τεκτονισμού έν γένει ’Εντεύθεν δέν 
ύποχρεούνται ούδ’ επιφορτίζονται νά παρέχωσι πόεσαν τήν ύλην τής 
εργασίας είς τάς στοάς, διότι τούτο θά ήτο περιορισμός τής ελευθε
ρίας, ήν έκαστος τέκτων έξ αυτού τού πνεύματος τού τεκτονισμού 
άρύεται. Είναι πρώτοι μεταξύ ίσων. Είναι άδελφοί μεταξύ άδελφών 
καί ούδέν πλέον. Διά τούτο έκαστος τέκτων πρέπει νά συντρέχη 
τό έργον τό τεκτονικόν διά τής τακτικής φοιτήσεώς του Ιν ταις 
έργασίαις, διά τής συμμετοχής έν πάσι τοις ζητήμασι, τοΐς άφο- 
ρώσι τόν τεκτονισμόν, διά τής προτάσεως μέτρων καί τρόπων πρός 
διάδοσιν αύτού καί τής έπί τής κοινωνίας ευεργετικής έπιδράσεώς 
του,καί διά τής μορφώσεως έαυτού εις καλόν οικογενειάρχην, ένάρετον 
πολίτην καί χρηστόν μέλος τής κοινωνίας. Ταύτα δέ πράττων, έ
στω βέβαιος ότι προσθέτει λίθον ένα είς τό άνεγειρόμενον ύπό τού 
παγκοσμίου τεκτονισμού οικοδόμημα είς τόν Μ εγ.'. Ά ρ χ ιτ .'. τού 
Σύμπ.'.

Ταύτα λέγων ύμϊν άδ.'. μου αισθάνομαι βαθέως τό μέγεθος τής 
ευθύνης, ήν φέρω,άναλαμβάνων ύπό τοιαύτας περιστάσεις τό άξίωμα 
τού σεβασμίου, έρείδομαι δέ έπί τής έλπίδος. ότι έχων συναντιλή- 
πτοοας καί βοηθούς τούς άξιωματικούς καί λοιπούς άδελφούς τής 
στοάς, θά δυνηθώ νά πραγματοποιήσω τόν μύχιον πόθον μου, όπως 
ιδω τήν «Άθηνοόν» άκμάζουσαν καί καθισταμένην άξίαν τού ονό
ματος αύτής καί τής άποστολής της έπ ’ άγαθώ τού έν Έλλάδι τ ε 
κτονισμού.

Έ ξ ονόματος τής στο&ς « ’Αθήνας» προσαγορεύων τούς κοσμή- 
σαντας τάς έργασίας ήμών τήν εσπέραν ταύτην άδ.'. έπισκέπτας, 
ευχαριστώ έγκαρδίως τάς σεπτάς άδ.'. στοάς, αΐτινες διά πρεσβειών 
ήξίωσαν ν ’ άντιπροσωπευθώσι κατά τήν πανηγυρικήν ήμών ταύτην 
έργασίαν, καί τήν Σ .'. Μεγ.'. Ανατολήν τής Ελλάδος εύδοκήσα- 
σασαν νά παραστή καί ένισχύση ήμδ£ς έν τα ις έργασίαις μας.

Ή  άλληλεγγύη αυτη καί ένίσχυσις, δείγμα εύγενούς τεκτονικής 
άβρότητος καί άγάπης, εύχομαι όπως έξακολουθήση καί έν τώ  μέλ-

λοντι, ήμεΐς δέ δέν θά λείψωμεν νά έκτελέσωμεν τό ήμέτερον καθή
κον διά τής παρουσίας ήμών εν ταις έργ.'. τών λοιπών εργοστα
σίων, άνταποδίδοντες τήν εύγενή φιλοφρόνησιν.

ΣΤ.·. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»
Έ ν τή βτο& τα ν τη  πα νη γν ρ ικώ ς  έγένετο ή έγκατάστασ ις  τών  

νέων αρχών δ ιά  τό έτος 189 4 κατά τή ν  Ι ΐ ι η ν  Ί α ν ο να ρ ίο ν .  Πολ
λοί ά δ : .  έξ ’άλλων στοών  κα ί α ν τ ιπ ρ όσω πο ι  α υτώ ν  κα ί τής Μεγ.'.
’ Ανατολής συνετέλεβαν  είς τ ή ν  έ π ιλ ά μ π ρ υ ν σ ιν  τής τελετής.

'Ο τέως Σεβ.'. άδ.'. Σωροκ ιάδης ,  ό κατά τό ν  τελευτα ΐον  μήνα  
τοΰ  παρελ. έτους εκλεγείς είς ά ν τ ικ α τά σ τασ ιν  τοΰ  έκπτώτου γ ενο -  
μ ένου  ά δ : .  Κ. Β ένον ,  π α ρα δ ίδω ν  τή ν  σφ ύρα ν  είς τόν  δ ιάδοχόν  
τ ο ν  ά δ : .  Ί ω .  Α αμουλ ιά νον  δ ιά  λόγου  μεβτοϋ έννο ιώ ν  τεκτον ικών ,  
άφ ον  δ ικα ίως ήλεγξε τή ν  ανευ  άποχρώντος  λ όγ ο ν  άποχώ ρησ ιν  
το ν  ά δ : .  Β ένο ν  κα ί τή ν  ώς μή  ώφελε ά δ ιαφ ορ ία ν  α ύ τοϋ  κατά  
τό ά π ε λθ ό ν  έτος, συνεπλήρω σε  τή ν  προσφ ώ νηβ ίν  το ν  δ ιά  τής εξής 
δ ιδασκαλ ία ς ,  {¡τις ε ίνα ι  απα ύγα σμα  τής  πολυετούς  τεκτον ικής το ν  
πε ίρας '■

Παραδίδων σήμερον τήν πρώτην Σφύραν τω φιλτ.'. αδ.'. Δαμουλιανιφ, δέν 
δύναμαι ν ’ άποκρύψω ύμϊν ήν αισθάνομαι ενδόμυχον χαράν, άναλογιζόμενος 
καί τρέφων τήν πεποίθησιν, ότι διά τής στιβαράς αύτοϋ χειρδς καί τής πε
φωτισμένης αύτοϋ διανοίας ή Στ.', «Πυθαγόρας» συνερχόμενη εκ τοϋ κλονι
σμού, ον εσχάτως ύπέστη, θέλει αναλαβει τήν προτέραν αυτής ευεξίαν καί 
ύπο τήν διοίκησίν του θέλει συμπλτρώσει την ίεράν αύτής αποστολήν' ό 
νέος Σεβ '. άδ.'. Δαμουλιάνος διά τής χαρακτηριζούσης αύτδν δραστηριότη- 
τος καί τοϋ ζήλου θέλει δικαιώσει, πέπεισμαι, πληρέστατα τάς προσδοκίας 
τών άδ.'. τοϋ «Πυθαγόρα», οϊτινες παμψηφεί έξελέξαντο αύτδν Σεβ·. Διδ.'.

Προ τοΰ δέ κατέλθω τής εδραςταύτης οφείλω καί αϋθις, αποτεινόμενος προς 
ύιχάς, νά ύπομνήσω τά ύψηλά τοΰ^έλευθ.'. τέκτ.'. καθήκοντα, διότι εΐρήσθω 
καί αύθις ότι ευάριθμοι έξ ύμών μυηθέντες είς τά μυστήρια τοΰ τεχτ.'. προσε- 
πάθησαν νά είσδύσωσιν εις αυτά' άπό0ειξ:ς τών λόγων μου είναι οί άντηχοΰν- 
τες λόγοι τινών τών μυηθέντων, οί όποιοι παρευρεθέντες μόνον είς 2 — 3 ή 
καί 10 συνεδρίας κορέννυνται καί άρχονται απογοητευμένοι καί ερωτώντες τί 
ποιοΰμεν ένταΰθα συνερχόμενοι. Θέλομεν νά δρασωμεν, λέγουσιν' οί λόγοι 
ούτοι προέρχονται κυρίως πρώτον έκ τής άψικορίας ήμών τών μεσηαβρινών, 
καί δεύτερον έκ τής έλλείψεως επιδεικτικής δράσεως έν ταις ΣτοαΓς' τώ έ- 
λευθ.-. τέκτονι δέν επιτρέπεται έπ’ ούδενί λόγω ν ’ αποθαρρύνεται καί ν ’άπο- 
γοητεύεται καί νά μή προσέρχεται προσκαλούμενος εις τας τεκτ.'. εργασίας' 
6 όρκος ον ώμοσαν οί τέκτ.'. δέν έδόθη ύπο όρους δρασεως. Μη προσερχόαε- 
νοι είς τάς έργασίας παύουσι νά έκπληρώσι τδ καθήκον καί τήν αποστολήν



των, συνεπώς παραβαίνουσι τον ήμισυν δρχον' δ έλευθ.'. τέχτων μετά τήν 
μυησιν του δεν ανήκει εις εαυτόν, ανήκει είς τόν τεκτονισμόν' οφείλει άρα 
ανευ ουδεμιάς προφασεως να προσέρχεται ταχτικώς είς τάς εργασίας' διότι 
καί ή άπλή προσέλευσις τών τεκτ.'. έν ταίς Στ.*, άνευ ουδεμιας άλλης 
σπουδαίας εργασίας καί ανευ λόγων,ή τακτική φοίτησις συντελεί- είς τόν σχο- 
πον ημών, συντελεί εις την συσφιγξιν τών δεσμών τής αδελφότητος καί τής 
αλληλεγγύης, διό τι ό τεκτ.'. έρειδόμενος επί του αισθήματος τής Αλληλεγ
γύης καί τής αδελφότητος, δύναται έν δεδομένη κρισίμω περιστάσει πολλά νά 
έπιφέρη αγαθά είς τήν κοινωνίαν καί μεγάλως νά συντελέση ύπέρ τής άν- 
θρωπότητος- έάν σήμερον ύπήρχον έάν οΰχί πλείονες τών 500 ή 1000 έλεύθ.'. 
τεκτ.'. συνδεδεμένοι διά τών κρίκων τής αλληλεγγύης καί αδελφότητος, μή 
άνήκοντες δέ είς κόμματα πολιτικά, δίκην νευροσπάστων, άλλ ’ άνήκοντες είς 
τόν εαυτόν των καί μόνον, φρονείτε δτι δι’ ένός τοιούτου πυρήνος έλευθερο- 
τεκτόνων δέν ηδυναμεθα νά θέσωμεν φραγμόν έναντίον τής έξαχρειώσεως καί 
τής διαφθοράς,τής είσαχθείσης εν τε τή πολιτεία καί κοινωνίμ;'φρονεϊτε ότι δέν 
θά ήδυνάμεθα νά φανώμεν χρήσιμοι είς τήν κοινωνίαν καί είς τήν ανθρωπό
τητα αντιτασσόμενοι κατά τής διαφθοράς καί έξαχρειώσεως; Διά τής άναπτύ- 
ξεως του αισθήματος τής αλληλεγγύης καί αδελφότητος καί διά τής θελή- 
σεως καί του σθένους ήμών πολλά ημείς οί έλευθ.· τέκτονες δυνάμεθα νά 
κατορθώσωμεν αλλ’ δπως ύπαρξη θέλησις δέον νά συνυπάρχη θετικότης χα- 
ρακτήρος, ένθουσιασμός, απόφασις πρός δράσιν καί χατανόησις τών υψηλών 
τοϋ τέκτονος καθηκόντων' ό τεκτονισμός δέν απαιτεί μόνον πνεύματος μόρ- 
φωσιν, αλλά καί σθένος ψυχής' ή τής έπιστήμης άξια ύπό του τέκτ.'. τιμά- 
ται, διότι εν αυτή εμπεριέχονται οΐ αιώνιοι τής αληθούς σοφίας νόμοι.Ό τέ
χτων, έλευθερίαν εχων έν τώ κρίνειν καί σκέπτεσθαι, έχτιμά καί αποδέχεται 
πάσαν άλλου γνώμην, αλλ ’ άνευ προκαταλήψεως τήν δοκιμάζει πρώτον καί 
άν εύρη ταύτην αληθή τήν αποδέχεται. Καί ού μόνον έν τή έπιστήμη, 
άλλ* ώς καλός τέκτων πρεπει να είναι εν τώ βίω του αυστηρός εις έαυτόν 
καί νά προβαίνη έν τώ κόσμω οΰχί έπιδεικνύμενος αρετήν, άλλά διά τών έρ
γων του διαγινωσκόμενος καί εκτιμώμενος.

Φίλος τής πατρίδος οφείλω ν ’ άγαπώ αΰτέ,ν μετ’ αληθούς πατριωτισμού. 
Ό  τεκτονισμός δέν αποτελεί στενόν τινα κύκλον ανθρώπων, άλλ ’ είναι καθο
λικός σύνδεσμος, αποβλέπων είς τήν ευημερίαν τής καθόλου άνθρωπότητος' 
διά τούτο καί είς' μεγάλας τής άνθρωπότητος περιστάσεις οΰσιωδώς πάντοτε 
έπέδρασεν. Ή Μεγάλη Γαλλική έπανάστασις είναι τρανή μαρτυρία τής με
γάλης τού τεκτονισμού ισχύος, ώς καί τρανωτάτη άπόδειξις τού μεγάλου 
πατριωτισμού καί ενθουσιασμού τών Γάλλων έλευθεεοτεκτόνων, οΐτινες τά 
μέγιστα συνετέλεσαν δια τής αΰταπαρνήσεως καί τού σθένους τής ψυ
χής των ύπέρ τών έλευθεριών τής πατρίδος των. Ή πρόοδος τού τε
κτονισμού εν Έλλαδι, ώς καί πολλακις άλλοτε σάς ώμίλησα, έξήρτηται παρ ’ 
ήμών αύτών, εκ τής θελήσεως ήμών. Όφείλομεν ήμείς νά χαταστήσωμεν τό 
έδαφος εφ’ οΰ πατώμεν καί έργαζώμεθκ γόνιμον τεκτονικών πράγματι έργα
σιών, αιτινες τά μέγιστα δύνανται νά συντελέσωσι καί ύπέρ τής άνθρωπότη
τος έν γένει, καί ίδίμ ύπέρ τής πατρίδος ήμών, ήτις πρωτίστως εχει ανάγ

κην έργατών ελευθέρων, πατριωτών μη εμπνεομενων υπο ποταπών και 
προσωπικών αΐσθηυιάτων, αλλ* εμφορούμενων μονόν υπο τού διακαούς ποθου 
νά ί'δωσι τήν πατρίδα ήμών απηλλαγμένην παντος εφιάλτου και πασης κα
κοδαιμονίας καί δυσπραγίας, νά ίδωσιν αυτήν μεγακην και ευδαιμονα. Αλλ ίνα 
συντελέσωσιν οί έλεύθεροι τέκτονες είς τούτο δέον ν ’ άποβάλωσι τό άψίκορον, 
δπερ έστί τού Έλληνος χαρακτηριστικόν, νά σχηματίσωσι πυρήνα έκ θετικών 
ανθρώπων' τοιούτος δέ πυρήν, έστω καί εξ ευαρίθμων τεκτονών, με σθένος 
ψυχής, μέ καρδιάν, μέ ένθουσιασμόν καί θέλησιν πρός έργασίαν, δύναται με
γάλως νά έπιδράση καί ύπέρ τής ευδαιμονίας τής πασχουσης ιδιαιτέρας ημών 
πατρίδος.*Τπό τοίούτιυν αισθημάτων εμφορούμενος φίλτ.*. άδ.'. και αύθις, κα- 
τερχόμενος τής έδρας τού Σεβ.'. Σάς έπαναλαμβάνω: άναλογισθήτε τά ύψηλα 
τού τέκτονος καθήκοντα, τον ύψηλον ημών προορισμον, και μή λησμονήτε 
τό έμβληιαα ήμών,τό άνεξιτήλοις γράμμασι κεχαραγμένον, «ίσότης,ελευθερία, 
Αδελφότης'» φροντίσατε παντί σθένει άπαντες ν ’ άναπτύξετε καί ένισχύσετε 
τήν ίεράν άδελφικήν Αλληλεγγύην, δι' ής συνησπισμένοι καί ήνιομένοι θά 
δυνηθοίμεν νά συμπληρώσωμεν την ΐεραν ημών αποστολήν, αγωνιζομενοι 
ύπέρ τής άνθρωπότητος καί διά πάσης θυσίας ύπερ τής Πατρίδος ημών.

Παραδίδων σήμερον τήν έδραν ταύτην τώ φιλτ.'. αδ.'. Δαμουλιανω εύχο
μαι άπό μέσης καρδίας τήν ευημερίαν τής Σεπτ.' ημών Στοάς.

'ο  βεβ.\ άδ.'. Λ αμουλ ιάνοζ  εύχαρ ιβτών τον  άδ :.  Σω ροχ ιάδην  
δ ιά  τά  νπερ  α ύ τον  λεχ&εντα, δ’Αϊξί τάδε  :

Άγ.'. άδ.'.
Έν συγκινήσει έκφράζω πρός ύμάς, αγαπητοί αδελφοί, τας ειλικρινείς ευ

χαριστίας μου διά τήν αγάπην, ήν προςμε επεδειξατε αναγαγοντες με εις το 
ύψηλόν Αξίωμα τού Σεβασμίου τής σεπτής ήμών Στοάς. Αισθάνομαι τό Βά
ρος, το όποιον συνεπάγεται ή πλήρης καί σεπτή εκπληρωσις τών ανατεθεν- 
των μοι καθηκόντων, άλλά δέν ορρωδώ, διότι ελπίζω και πείθομαι περι τής 
άμερίστου ύποστηρίξεως καί συνδρομής ύμών, τώ ν  φιλόπονων και ακούρα
στων έργατών, άνευ τής όποιας πάσα θέλησις, καί η αριστη, ήθελε ναυα-

Ή μετά σφρίγους Αδιάλειπτος εργασία ήμών τών ελεύθερων τεκτονών εί
ναι είπερ ποτέ άναγκαιοτάτη νΰν ετι, διότι οΐ εργάται τού πνεύματος είναι 
οί καταλληλότατοι σκαπανείς, οί δυνάυ,ενοι να καταβαλωσι τα προσκόμματα 
τής άγνοιας καί τών προλήψεων, τά έπιπροσθούντα καί παρακωλύοντα τήν 
ηθικήν πρόοδον τής άνθρωπότητος Καί είναι Αναγκαία άοκνος έργασία δια 
τήν πρόοδον ταύτην, διότι, μεθ’ δλα τά φαινόμενα, η ανθρωποτης δεν εξι- 
κετο είσέτι είς σημεΐον, χαθιστών περιττήν αυτήν.

'Τπάρχουσιν οί λέγοντες, δτι έν τή ένεστώσει καταστασει τών ευρωπαϊ
κών πολιτειών τό εργον ήμών συνετελέσθη, Οιοτι επισημως ανεγνωρισθησαν 
τά δόγματα ήμοίν ώς άρχαΐ διέπουσαι τας πολιτείας και τας κοινωνίας. 
Πλήν οί ούτως άποφαινόμενοι πλανώνται, εάν δεν θελωαι να παραπκανη- 
σωσιν.

Άνεγράφησαν πραγματικώς έν πολιτικοίς συντάγμασιν αί θεμελιώδεις αρ-
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χαί ήμών τής ελευθερίας καί τής ενώπιον τών νόμων ίσότητος, άλλα πολύ 
διαφέρει ή αναγραφή αΰτη τής απαρέγκλιτου εφαρμογής αυτών.

Έαν είναι αληθές δτι ή λαίλαψ τής Μεγάλης Γαλλικής έπαναστάσεως, 
καταρρίψασα θρόνους καί προνόμια καί ίσοπεδώσασκ τάς κοινωνικάς ανωμα
λίας καί ανισότητας, ήνάγκασε τούς καλώς ή κακώς διέποντας τάς τύχας 
τών λαών νά στέρξωσι τά γενόμενχ καί νά δεικνύωσιν ώσεί μορφάζοντα μει- 
διώντα πρόσωπα, είναι επίσης αληθές, δτι υπολανθάνει ή άντίδρασις, ήτις 
πάσαν επιδιώκει ευκαιρίαν ν ’ ανακτά έδαφος. Έκτος δέ τούτου, μήπως τά 
επι τήν ελευθερίαν, την ισότητα καί τήν αδελφότητα δικαιώματα πάντων 
τών ανθρώπων δεν παραβιάζονται καθ’ έκάστην ύπ'ο τών κακομαθημένων 
καταχραστών παντός θείου καί ανθρωπίνου δώρου, καί στέργουσι τάς πα
ραβιάσεις ταύτας οί έξ αύτών πάσχοντες, στερούμενοι έξ άγνοιας ή έξ έλλεί- 
ψειυς πεποιθησεως εφ’ έαυτούς του πρ'ος ύπεράσπισιν τών ίδιων δικαιωαάτων 
ψυχικού σθένους ;

Ταύτην, λοιπόν, την ελλοχεύουσαν αντίδρασιν, ταύτας τάς διαπραττομέ- 
νας παραβιάσεις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ημείς ο! άπανταχοΰ ελεύθεροι 
τέκτονες, αλληλους διδάσκοντες καί ένισχύοντες, καί τούς άλλους φωτίζοντες, 
σκοποΰμεν καί έφείλομεν ν ’ αποκρούωμεν καί νά προσπαθώμεν νά καταστέλ- 
λωμεν.Δυνάμεθα δέ ταΰτα νά έπιτελώμεν, πορευόμενοι τήν δδον τής αρετής, 
καί ταύτην τοΓς άλλοις ύποδεικνύοντες καί παρορμώντες αύτούς εις μίμησιν 
τών αγαθών παραδειγμάτων,διανοίγοντες αύτών τούς οφθαλμούς προς τά προερ
χόμενα αγαθά καί έμπνέοντες αύτοίς τήν πεποίθησιν επί τά αναφαίρετα δί
καια αύτών.

Το εργον άρα ήμών έσεται άναγκαίον καί ωφέλιμον μέχρις ού ή άνθρω- 
πότης φθαση εις το ύπατον σημεΓον τής τελειότητος, πάσα δέ άψικορία εί
ναι αναξία τοΰ αληθούς ελευθέρου τέκτονος.

Τήν έπιτέλεσιν τόσον ύψηλοΰ έργου έκουσίως άναλαβόντες, έφείλομεν νά 
μή όκνώμεν καί νά μή άπελπιζώμεθα, άλλά, το δόγμα τής αλληλεγγύης καί 
τήν αδελφικήν αγάπην πράγματα καθιστώντες καί άποδεικνύοντες, άδιαφο- 
ρούντες δέ προς τά μικρά καί χαμαίζηλα, άτινα δύνανται νά σκοτίσωσι τήν 
λάμψιν τής πραγματικής αμοιβαίας αγάπης, άς άφοσιωθώμεν δλόψυχοι εις 
τήν έκπλήρωσιν τής εντολής ήμών.

Σ.·. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Τήν 21 Ί α ν ο να ρ ίο ν  έν έπ ιβημότη τ ι ,  παρόν τω ν  πολλώ ν  έπ ιβκε-  

πτώ ν  κα ί τών άντ ιπ ροβώ πω ν  τών δ ιαφόρω ν  βτοών κα ϊ τής Με
γάλης Ανατολής, έγένετο ή έγκατάβταβ ις  τών άξ ιωματ ικών τής Σ : .  
Στοάς  «Π ανελλήν ιον .» 'Ο τέως βεβ .' .άδ : .  Σ , Σ τεφ ά νο υ  δ ί ε ύ γ λ ω τ 
του  προβλαλ ιας  βννεκεφαλα ίωβε τάς κατά  το παρελ. έτος έργαβ ίας  
τής βτοάς ταντης, ανέπτυξε  τό από τής βνβτάβεώς της τηρη&έν 
πρόγραμμα  τώ ν  έργαβ ιών της  κα ι βυνέβτηβε το ΐς  άδελφο ΐς  κα ί

τ ή ν  έν τώ μ έλ λ ο ν τ ι  τή ρ ηβ ιν  αύ το ν .  Έ ν τέλε ι 6 άδ.'. Σ ε β : .  κατέ-  
δειξε το ν  βκοπόν  τ ο ν  έργοβταβ ίον  τ ο ύ τ ο ν  είς μ όρφω β ιν  έ&νικον 
β ίο ν  κα&αρώς ελλην ικ όν ,  δ ί  ού  νά  τε&ή τέρμα  είς τ ή ν  παρατη -  
ρο νμ έ ν η ν  έξαχρε ίωβ ιν  τώ ν  ή&ών κα ι τ ή ν  όβημέρα ι ε ίβαγωγήν  έν 
τώ β ίω ήμώ ν  βννη%·ειών ξένων προς  τή ν  ίβ το ρ ία ν  κα ϊ τάς έλλη- 
ν ικά ς  παραδόβε ις .  *Η προβλαλ ιά  το ν  ά δ : .  Σ τ εφ ά νο υ  ένεπο ίηβε  
πολλήν  έν τνπω β ιν  είς τό ακροατήρ ιου .

'Ο $0 νέος βεβ.'. ά δ : .  Μοβχάκης, άμα  παραλαβών τή ν  βφ νρα ν  
παρά  το ν  ά ξ ιο υ  π ροκατόχον  τ ο ν ,  η νχαρ ίβ τηβεν  α υ τό ν  έπ ϊ τα ΐς  
ύπέρ  τής  Σ τ : .  « Π ανελλήν ιον» προβπα&είαις του  κα ι έβεβαίωβέν  
ότ ι  θά  προβπαθ-ήβη νά  άκολον&ήβη τά βήματά  τ ο ν  όβον άφορφ είς  
τό π ρ ό γ ρα μ μ α  τ έ ρ γ : .  τής βτοάς. Ε ίτα  ό ά δ : .  Μοβχάκης άπήγ -  
γε ιλε  τ ο ν  κάτω&ι β ν ν τ ο μ ο ν  λ όγο ν  περ ί τών π ροβόντω ν  τοϋ  τέ
κτονος, τ ο ΰ  έπ ι&νμονντος νά  νπηρετήβη  το ν  τ ε κ τον ιβμόν  κα ί τή ν  
κο ινω ν ίαν .

Έπιτρέψατέ μοι ϊνα αντί πάσης άλλης προς ύμάς προσφωνήσεως κατά 
τήν επίσημον ταύτην τελετήν τής έγκαταστάσεως τών νέων αξ.'. έν τή ή -  
μετέρχ Στ.', έξάρω έν συντόμω δύο, τά κυριώτατα προσόντα,άπερ έ τεκτονι
σμός απαιτεί άπο τών βουλομένων νά άσπασθώσι τάς αρχάς αύτού, καί άπερ 
άποτελοΰσι το κύρος καί τήν ίσχύν αύτού. Διά τών δύο προσόντων τούτων 
έφωδιασμένοι οί έλ. . τέκτ.'. ηδυνήθησαν επί μακρούς αιώνας παλαίοντες 
κατά παντοίων διωγμών καί προλήψεων νά έξέλθωσι νικηταί έκ τής πάλης. 
Τά δύο ταΰτα προσόντα είναι ή ελευθερία καί τά χρηστά ήθη Είς τά ερ
γαστήρια ήμών εισέρχονται μόνον άνδρες ελεύθεροι καί χρηστών ηθών' καί 
ελευθέρους έννοοΰμεν κατά πρώτον λόγον τούς αύτεξουσίους,τούς είς ούδεμίαν 
ύποκειμένους εξουσίαν διότι ό τέκτων δέον νά έχη τήν εξουσίαν νά διαθέση 
τήν περιουσίαν του ή μέρος αύτής ύπέρ τών έπιβαλλομένων ύπο τοΰ τεκτ.'. 
υποχρεώσεων, δέον δέ προς τούτοις νά διαθέτη καί χρόνον τινά, νά έχη ώ
ρας έλευθέρας οπως τακτικώς φοιτά είς τας τεκτον.'. εργασίας' δεύτερον δέ 
καί σπουδαιότατον έννοοΰμεν έλευθέρους τούς κεκτημένους ελευθερίαν θελή- 
σεως κατά τήν ηθικήν καί πνευματικήν αύτής έννοιαν. Μόνον ό τοιαύτην 
έλευθερίαν κεκτημένος δύναται νά καταλάβη τήν πρέπουσαν αύτώ έν τώ 
τεκτον '. θέσει, ένώ ό δουλικώς σκεπτόμενος, δ ούδεμίαν έχων αύτοβουλίαν, 
δ παν τύ άκουόμενον έγκρίνων, ούτος ώς εστερημένος -:λευθερίας θελήσεως 
ούδεμίαν έχει θέσιν έν τοίς έργαστηρίοις ήμών. Ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν 4 
θέλων νά μυηθή τά τοΰ τεκτον.'. εδει νά απόδειξη άν ήτο τέκνον ελευθέ
ρων γονέων, άλλ ’ εύτυχώς σήμερον, καταργηθεισης τής δουλείας καί τών 
άλλων τιμαριωτικών διακρίσεων, έξέλιπε καί ή ύποχρέωσις αΰτη, τούλάχι- 
στον έν Εύρώπη.

Ό  τέκτων οφείλει προς τούτους νά ή χρηστών ήθών. ’Εννοείτε άδ.'. ό
ποια απαιτείται προσοχή περί τήν έκτίμησιν τής ίδιότητος ταύτης. Θά ήτο
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άδικον να εκλειοντο αι θυραι τοϋ τεκτον.'. πρός τους έχοντας καί τινα ελατ
τώματα προερχόμενα έξ αύτής τής αδυναμίας τής ανθρώπινης φύσεως, διότι 
ουδείς εξ ήμών ερευνών εαυτόν θά δυνηθή νά άποφανθή εύουνειδήτως δτι 
είναι άμεμπτος αλλ ως γενικόν χανονα δεον ια λαβωμεν τήν ιδέαν,ήν κέχτη- 
ται περι τοΰ ατόμου ή περιστοιχίζουσα αύτόν κοινωνία. ’Εάν ύπό τής κοι
νωνίας θεωρείται τις εν γενει ώς ευυπόληπτος, b τοιοΰτος δύναται άφόβως νά 
γινη δ«κτος και παρ ημών. ! ην καλήν ύπόληψιν ταύτην δέον νά προσπα- 
θώμεν νά τηρήσωμέ. καθ’ άπαντα τόν βίον. Άμεμπτοι έν τε ταις κοινωνι- 
χαϊς σχέσεσι καί έν ταις συναλλαγαις, πιστοί έκτελεσταί τοΰ καθήκοντος, θέ- 
λομεν απολαύει αείποτε τής άρίστης παρά τώ χοινώ φήμης. Ό  αληθής τέ
κτων είναι κατ εξοχην δίκαιος, μετα ζήλου εκπληρών τα καθήκοντα του 
πρός τό ύπέρτατον "Ον, πρός τήν πατρίδα, πρός τήν οικογένειαν, πρός τους 
φίλους καί πρός πάντα μεθ’ ού έρχεται είς κοινωνίαν. Καταγίνεται άνενδό- 
τως πρός γνώσιν τής αλήθειας- άποστρέφεται τήν απάτην, τό ψεύδος τόν 
δόλον ό όρθός λόγος είναι ό κανών τών πράξεών του' - άσκεΓ τήν αγαθοερ
γίαν ού μόνον έκ προαιρέσεως, αλλά καί έκ σεβασμού πρός τό καθήκον' π α 
ρέχει βοήθειαν έκεΓ όπου παρίσταται χρεία τοιαύτης είναι αφιλοκερδής φί
λος καί καλλιεργεί τό θειον αίσθημα τής αγάπης, όπερ ή φύσις ένεφύσησεν 
είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν Ύπάρχουσι βεβαίως καί εξαιρέσεις' ούχί παν 
τες οί βλέπόντες τό φώς εργάζονται έν τώ φωτί' άλλ ’ ή είκών αΰτη τοΰ 
τέχτονος, ήν έν συντόμω έσκιαγράφησα, έστω ήμΓν αείποτε πρό οφθαλμών 
καί προσπαθήσωμεν νά τείνωμεν πρός τό ιδεώδες αΰτό τοΰ τέχτονος. Έμ- 
φορηθώμεν τών αρχών ταύτων καί έγκαινίζοντες τό τρίτον τοΰ «Πανελληνίου» 
έτος από τής άνασυστάσεως αύτοΰ, έργασθώμεν ύπέρ τής κραταιώσεως αύ- 
τοΰ πρό: ευημερίαν τοΰ έν Έλλάδι τεκτονισμού.

Μετά τή ν  λήξ ιν  τών εργασ ιώ ν  π ροσ εφ έρθη σα ν  το ΐς  άδελφο ΐς  
δ ιάφορα  α ναψυκτ ικά , πάντες  δέ έγκαρδ ίως  η ν χ ή θ η σ α ν  τά βέλτι 
βτα είς τούς  σκοπούς τής Σ.\ στοάς το  « Π ανελλήν ιον» και π λήρη  
έπ ιτυ χ ία ν  είς τούς  νέους άξ ιωματ ικούς.

Καί ή «Α θήνα»  αδελφ ικόν  καθήκον  έπ ιτελοϋβα εύχετα ι τώ νέω 
σεβ.'. ά δ : .  Ν. Μοσχάκη καί το ΐς  λ ο ιπ ο ΐς  άδ. . άξ ιωματ ικο ΐς  πλήρη  
έπ ίδοβ ιν  κα ί τελε ίαν επ ιτυχ ία ν  είς τό έργον  έν ω έ κ λ ή θ η β α ν  ελ 
π ίζε ι δέ δτι εντός τοϋ  έτους  τού του  θ ά  εν τυχήβη  νά  ά να γράψ η  
έργα τής Σ . ’ . Στοάς τό «Π ανελλήν ιον»  τ ιμώ ντα  κα ί α ύ τή ν  κα ί 
το ν  έν Έ λλάδι τεκτον ισμόν .
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ΕΠΙΣΗΜΟΝ
ΛΕΛΤΙ02Ϊ ΜΛ ΑΗΛ ΤΗΣ E1L8J.02

Σ υ ν ε δ ρ ία  τής 21 ’Α πρ ιλ ίου  1832. — (37 )

Παρόντες οί άδ.'. Χελοράϊχ, Στέφανου, I οδοκανακης, Τσιλλερ, 
Σωροκιάδης, Μοσχάκης, Τρούμπ. Δικαιολογούσε τήν άπουσίαν των 
οί άδ.'. Δαμασκηνές καί Κ. Κοπίοης

Άναγινώσκονται καί έπικυρούνται τά  πρακτικά τής προηγούμε
νης συνεδρίας

Ό άδ.'. Μ. Γρ.'. άναγινώσκει τέ προς τήν Σ .'. Σ τ.'. « Α θηνίν» 
έγγραφον σύμφωνον τή προηγούμενη τοϋ Σ. . Συμβ. . αποφάσει, ό
περ έγκρίνεται Γνωρίζει δε τω Συμβ '. οτι εν τή, συνεόριρε τής Σ. . 
Σ τ.'. καθ’ήν το έγγραφον τούτο άνεγνώσθη, οι άδ.'. αύτής, καί ίδίικ 
οί άδ.'. Σεβ.'. καί ρητ.'. παρεξειράπησαν, έκφραζόμενοι κατά τε 
τού Συμβ.'. τής Μ. . Ά ν .'. καί -,ών άποφάσεων αυτού.

Ά ναγινώσκεται καί έγκρίνεται π ιν .-. τής Σ.'. Σ τ.'. «Π ανελ
ληνίου» περί άντικαταστάσεως τού α . έπόπτου καί περι μυ. . τοϋ 
βεβ.'. Η. Φ. ’Επίσης π ιν .'. τής Μ .'. Ά ν .'. τής Νέας Ζηλανδίας 
περί άνταλλαγής όμήρων φιλίας. Ιώ αο. Μ. Δ. . ανατίθεται η 
φροντίς αυτή. Άποφασίζεται όπως προσληφθή ώς ύπηοέτης άντί 
τού άποχωροϋντος άδ.'. Θεολόγη ό υίές τοϋ άδ.'. Ζησιμά, έντελλομέ- 
νης τής Σ.\ Σ τ.'. «Πυθαγόρου» νά προβή, είς τήν μύησιν αύτού. 
Διορίζεται επιτροπή έκ τών άδελφών Παπαγεωργίου. Σωροκιάδου 
καί Στεφάνου νά προβή είς τήν έξέλεγξιν τών κατά τήν Σ.\ Σ τ.'. 
«Ά θ η ν ίν »  περί ών άνέφερεν ό άδ.'. Μ. Γρ '.

Μή ύπαρχούσης άλλης έργασίας λύεται ή συνεορια.

Σ υνε δ ρ ία  τής 12 Μ α ΐον  1 8 :2 .  (3 8 )

Παοόντες οί άό.". Δουρούτης, Στέφανου, Κοπιοης, Γοοοκανακης, 
Κατακουζηνός, Δέ Χελδρά'ΐχ, Σωροκιάδης, Τσίλλερ. Δικαιολογούν 
τήν άπουσίαν τών άδ/. Καλύβα καί Παπαγεωργίου. Άναγινώσκε- 
τα* καί έπικυρούται ο π ιν .’ . τών πρακτικών τής προηγούμενης 
συνορίας,

Έπίσης πιν.*. τής Στ ν Πανελληνίου» περί μυ.*. του βί.β. .
Α. Μ. Έγκρίνεται.



Επίσης πεν.·. τής Σ .'. Σ τ .'. «Πυθαγόρου» περί μυ.\ τού βεβ.·. 
Α. Όν. Έγκοίνεται.

Ο άδ. . Μ. Θησαυροφ.'. προτείνει νά διορισθή εξελεγκτική επι
τροπή τοϋ ταμείου, καθ όσον πολλά οφείλονται αύτώ ύπό τών Στοών.

Ορίζεται ή εξαμηνιαία λέξις.
Μη ύπαρχούσης άλλης εργασίας λύεται ή συνεδρία περί ώραν 

7 >/2 μ. μ.

Σ υ ν ε δ ρ ία  τής 10 ’ Ι ο υ ν ίο υ  1892. ( 3 9 )

Παρόντες οί άδ. . Δουρούτης, Δέ Χελδράϊχ, Στεφάνου, Π απα- 
γεώργιος Κοπίδης, Σωροκιάδης, Τρούμπ, τοϋ άδ.’ . Δαμασκηνοϋ 
δικαιολογήσαντος τήν άπουσίαν του.

Αναγινωσκεται και επιχυρούται ό π ιν .'. τών πρακτικών τής 
προηγούμενης συνεδρίας

Ά ναγινώσκεται καί έπικυροϋται π ιν .'. τής Σ.\ Σ τ .’ . «Πυθαγό
ρου» περί μυ.'. τοϋ βεβ.', I. Μ.

Ομοίως ό ΰπ άριθμον 783 περί άπορρίψεως τοϋ βεβ.'. ΓΙ X.
Ο αδ. . Μ. Γρ. . εμαθε, λέγει, ότι ό βεβ.'. ούτος έγνώριζεν ού 

μόνον τά  μέλη τής Σ τ.', άτινα παρεκάλει νά ψηφίσωσιν ύπέρ αύ- 
τοϋ, άλλά καί μετά τήν ψηφοφορίαν έξέφρασε παραπονα είς άδ.'. 
οΰς ένόμισε καταψηφίσαντας αΰτοϋ.

Διά τοϋτο παρακαλεϊ τον άδ.'. Σωροκιάδην Σεβ.', τής Σ τ.', νά 
έξετάσγι τά τής ύποθέσεως καί ύποβάλη τό συμπέρασμα τών ερευ
νών του είς τήν προσεχή συνεδρίαν τού Συμβ.'. καθ’ όσον ή τοιαύτη 
παραβίασις τής έχεμυθίας τών έργασιών τής Σ τ.', βλάπτει σπου- 
δαίως.

Ο άδ. . Σωροκιάδης γνωρίζει, λέγει, τά  γενόμενα καί διώρισεν 
έπιτροπήν άνακριτικήν, όπως έρευνήσασα ύποβάλη αύτώ έκθεσιν.

Ά ναγινώσκεται π ιν .'. τού Ύ π .'.  Συμβ.'. ε! ς άπάντήσιν π ιν .'. 
τού Συμβ. . τής Μ.'. Αν.', περί τής ύποθέσεως Γαλάνη ό μέν, ό 
οε περι αό. . τής έν Ζακύνθω Σ .'. « Ηλιου» καί περί τής τά - 
ξεως αύτών έν τώ τάγματι.

Μη ύπαρχούσης άλλης εργασίας λύεται ή συνεδρία περί τήν
7 Ί 2 μ· μ·

Σ υ ν ε δ ρ ία  τής  8 Α ύγουστου  1892. (kO)
Ά ρχετα ι τήν 5 V2 ώραν.

—  14  —

Παρόντες οι άδ.'. Ν. Δαμασκηνός, Χελόραϊχ, Κοπιοης, Στεφά
νου, Σωροκιάδης, Κατακουζηνός, Τρούμπ.

Άναγινώσκονται καί έπικυρούνται τά  πρακτικά τής προηγουμέ- 
νης συνεδρίας.

Ό  άδ.\ Σωροκιάδης άναφέρει ότι περί τού συμβάντος Π. X. 
έφρόντισε νά έξετάση καί έπετίμησε τόν ύποπεσόντα είς άκριτομυ- 
θίαν άδ.'.

Ό  άδ.'. Μ.'. Δ .', άναγινώσκει έκ Ζακύνθου έπιστολήν περί τοϋ 
έκεΐ κηρύγματος τού Μακράκη καί κατά τών τεκτ. . Αν όέ, προσ 
θέτει, καί δέν ύπάρχει κίνδυνος, ούχ ήττον συνέστησε τή Σ. . Στ. . 
τήν μετά τής ’Αγγλικής συνεννόησιν.

’Επιτρέπεται έπί ταΐς παρατηρήσεσι τού άο.'. Μ. Γρ. . ή αντε- 
κατάστασις τού άδ.'. ύπηρέτου διά τού Γεωργίου Γρηγορίου, ουτι-
νος επιτρέπεται ή μύησις.  ̂ _ (

'Επίσης άνατίθεται τή Σ .'. Σ τ .'. «ΙΙανελληνίω» ή εις 6 . και 
γ '. συμβ.·. βαθμ.'. σύγχρονος μύησις τού βεβ,'. Γεωργίου Αγιο-
παυλίτου συμφώνως προηγουμένη τού Συμβ.'. άποφάσει.

'Ορίζεται όπως όοθώσι ταΐς άδελφαΐς τού άποβιώσαντος άδ. . 
ύπηρέτου ΓΙαρασκευά όστρακα 40 έκ τού ταμείου τού έλέους.

Μή ύπαρχούσης άλλης έργασίας λύεται ή συνέδρια περι ωραν 
6 V-2 Ia· Ρ1 T0’J ’«■ορμεοϋ τής άγαθοεργίας άποκομίσαντος δρ. 2 ,65 .

Σ υ ν ε δ ρ ία  τής 22 Σ επ τεμβρ ίο υ  1 8 9 2. ( k i )
Ά ρχετα ι τήν 6 ώραν μ. μ.
Παρόντες Δαμασκηνός, Δουρούτης, ΙΙαπαγεώργιος, Στεφάνου, 

Σερπιέρης, Xαλκιόπουλος, Χελδράϊχ, Κοπίδης, Σωροκιάδης, Τρούμπ.
Γενομένης άπαρτίας άναγινώσκεται ο πιν. . τών πρακτικών τής 

προηγουμένης συνεδρίας. Εισέρχεται ο αρτι έκλεγείς μέλος τού 
Συμβ.'. άδ.'. Ά ντ . Χαλκιόπουλος.

Ά ναγινώσκεται π ιν.'. τού άο.'. Σεβ.'. τής Σ. . Στ. . « Αχαϊκού 
Άστέρος» περί τής άγγελλομένης μεταφράσεως τοϋ κατά τών τεκτ. . 
έργου τοϋ Leo l& xil.

Μετά μικράν συζήτησιν. καθ’ ήν οί άδ.'. εύρέθησαν άπαντες σύμ
φωνοι, ότι ή περιφρόνησις είναι ή μόνη πρό ταύτης άρμόζουσα στά
σις, άποφασίζεται νά σταλή έγκύκλιος περί αύτού προς τάς υπό τήν
αιγίδα τής Μ .'. Ά ν .'. Σ .'. Σ τ.'.

Μετά τούτο τό Συμβ.'. έξετάζει τή είσηγήσει τού άδ .'. Μ .'. 
Γρ.'. τό ζήτημα τοϋ οικήματος, άποφασίζον κα τ ’ αρχήν τήν ένοι-



κίασιν προ; τούτο τής οικίας Βούλτσου άντί δρ. 250 κατά ¡χήνα 
έπί πενταετίαν, καί αναθέτει τήν υπογραφήν τοϋ άνήκοντος συμβο
λαίου είς τον άδ.'. ’Αντώνιον Χαλκιόπουλον, δν έπί τούτω εκλέγει 
καί ταμίαν, άντί τού άδ. . Κ. Κατακουζηνού παραιτηθέντος. Σχη
ματίζει δέ επιτροπήν έκ τών άδ.'. Σεβ.'. τών Ιν ΆΘήναις Σ .'. Σ τ.', 
τού άδ.'. Τρούμπ καί τού άδ.'. Κοπίδου, Ιπόπτου τού Μεγάρου, οπως 
φροντίσωσι τά  τής διακοσμήσεως τοϋ ναού.

Μή ύπαρχούσης άλλης Ιργ.'. λύεται ή συνεδρία περί ώραν 7 1 ]% 
μ. μ. ταϋ κορμού τής άγαθοεργίας άπενεγκόντος δστρ. 3 .40.

ΠΡΟΣΦΏΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ/. ΤΗΣ ΣΤ/. “ Α 8 Η Μ Σ „
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΟΘΕΣΙΑΝ TOT Α Δ /. ΣΠ /. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΤΟΓ ΕΘΗ. ΠΑΗΕΠΙΕΤΗΜΙΟΓ 
Η στοά «Ά θη να » ήν άντεπροσωπεύω τήν στιγμήν ταύτην, α ι

σθάνεται εαυτήν ευτυχή δεχομένη, έν ταΐς άγκάλαις της, σέ τον 
άκάματον τής έπιστήμης έργάτην, τον καλόν οικογενειάρχην, τον 
χρηστόν πολίτην καί τό έπίλεκτον μέλος τής κοινωνίας μας.Ή  προσ
θήκη ένός κρίκου, ώς σύ, είς τήν άποτελούσαν τήν στοάν ήμών ίσχυ- 
ράν άλυσον άποτελεϊ Ιχέγγυον μέγα καί πολύτιμον, παρά σού δέ 
άπεκοέχεται αΰτη έργασίαν καί συμβουλάς σοφάς έπ ’ άγαθώ τού 
ελληνικού τεκτονισμού.

Ιΐανταχού τού πεπολιτισμένου κόσμου οί ε'ξοχοι Ιπιστήμονες καί 
φιλόσοφοι άποτελοϋσι τά στιβαρά Ιρείσματα τού τεκτονισμού καί 
δίδουσι τό σύνθημα τής έμφρονος εργασίας καί τής άρετής, διδά
σκοντες καί διαχέοντες τά  φώτα αύτών τά. λαμπρά. Διά τοϋτο τά 
ε”θνη έκεϊνα μεγαλύνονται καί Ικπολιτίζονται καί ζώσι. Είθε καί 
παρ’ ήμϊν, προαγόμενος ό τεκτονισμός, νά δυνηθή νά περιλάβη επι
στήμονας ώς σέ. Τότε το μέλλον αύτού έ'σετχι λαμπρόν καί ή έπί 
τής κοινωνίας καί τοϋ έ'θνόυς έπίόρχσίς του ούχί μικρά Ώς έύ πα- 
ρέστης άδ.'. Μηλιαράκη.

Α Δ Ε Λ Φ ΙΚ Α * Σ Γ Μ Β Α Ν Τ Α
"Τπαρξις πολύτιμοί, ό άδ.'. Θ Χρνσοχοΐδης. άν&υπολοχαγός τοϋ Πεζικού 

μετήλλαξε προ ημερών τον βίον Ό  άδ .'. Χρνσοχοΐδης παιδευ&εϊς έν τ ή 
σχολή των άξιωματικών καϊ άποσταλεις κατόπιν είς Γαλλίαν πρός ενρντέρας 
σπουδάς, κατέστη πολύτιμον κόσμημα τον στρατόν, ή έμφυτος δε άγα&ότης 
και προσήνεια, καϊ ή πρός τάς τεκτονικάς Ιδέας άφοσίωσίς τον, κακίστων 
αύτον χρηστόν μέλος τής κοινωνίας  καί προητοίμαξον αντώ μέλλον εύρύ καϊ 
έπίζηλον. Νόσος όμως απηνής ύποσκάχρααα πρό πολλον τήν υγείαν τοϋ π ί-φ ι
λί] μ έν ον άδ .'. παρέδωκεν αυτόν μόλις τριακονταετή είς τόν τάφον, άποστερή- 
σααα ουτω τόν στρατόν άξιωματικόν ικανόν, τήν δ ϊ κο ινω νίαν καϊ τόν τε
κτονισμόν μέλους πολυτίμου

— ί1ιατρί·ψας έπ ' όλίγας ημέρας, άνεχώρησε πάλιν έπανερχό μένος έν Πά
τρας ο άδ.'. Καρ.'. Καλνβωκάς, φαρμακοποιός, μέλος καί ταμ ίας τής αντό&ι 
στοάς «ό 'Αχαϊκός ’Λστήρ».

— Τΐο&ετη&ε'ις έγένετο τακτικόν μέλος τής στοάς « Λ&ηνάς» ό άδ. . Σ πυ
ρίδων Μηλιαράκης, κα&ηγητής τοϋ ’Ε&νικοΰ Πανεπιστημίου.
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