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Ή  έλλειψις καθαρώς τεκτ.\ περιοδικού σ/.οπούντος την τεκτονικήν διδασκαλίαν 
τώ νά δ .'. άδ.’., προς δέ νά γνωρίζη αύτοΐς τά τής παγκοσμίου τεκτ.'. κινήσεως και 
«Ιδικώτερον τήςτεκ.'. κινήσεως τής εγγύς Ανατολής, ήτο λίαν α’ισθητή παρ’ ήμΐν.

Καί ναι μεν υπάρχει τό περισπούδαστον περιοδικόν τού ένδ.'. καί κρατ.'. ύπ .'. 
ταξ.'. άδ.*. Γαλάνη ό «Πυθαγόρας» αλλά τούτο άλλον σκοπόν Ιπιδιώκει, σκοπόν 
φιλοσοφικώτερον, τον οποίον και τελείως έκπληροΐ.

Ό  «Ύψηλάντης» θά προσπαθηση διά καταλλήλων δημοσιευμάτων έκ ξένων 
περιοδικών λαμβανομένων καί δ ι’ εργασιών ελληνικών, νά καλλιεργήση καί νά έμ
πνευση την αγάπην πρός τάς υπέροχους ιδέα; τού τεκτ.’.. την αγάπην γενικώς προς 
τό ώράΐον, τό καλόν, τό αγαθόν, πρός αυτόν δηλονότι τον τεκτ.'., χωρίς βεβαίως νά 
παραλίπη καί τήν τεκτ.'. συμβ.'. διδασκαλίαν.

Τοιούτον περιοδικόν φρονούμεν δτι καί πολλούς άδ.'. έχοντας τά πρός τούτο 
προσόντα θά παρακίνηση νά άσκήσωσι τάς ιδέας αυτών πρός ό'φελος τών άδελφών, 
καί ταύτοχρόνως θά σώση έκ τής άφανείας, είς τήν οποίαν ήσαν μέχρι τούδε καταδι
κασμένοι, πολλάς ωραίας ιιελέτας καί έμπνευσμένας ομιλίας γενομέναςέν ταΐς Σ . '.Σ . '. 
Σ .'.Σ τ . '.

Τέλος θά συντείνη είς τήν άνά.ττυξιν καί γνωριμίαν τών έν τή ’Ανατολή 
Ελλήνων Τεκτόνων.

Καί επί τή έλπίδι ταΰτη, υτι δηλαδή συν τώ χρόνο) θά άναπτυχθή καί παρ’ 
ήμΐν τεκτονική φιλολογία, δ ι’ αυτής δέ θά διαδοθώσιν είς εύρύτερον κύκλον αί 
υψηλαί ίδέαι τού τεκτ.'.πρός δέ δτι θά  γνωρισθώσιν στενότερον οί Έλληνες τεκτ.'. 
παραδίδμεν είς τήν εύμένειαν τών φιλτ.'. φι/.τ.'. άδ.'. άδ.'. τό πρώτον τούτο τεύχος 
τού ' Υψηλάντου. θετοντες λελαξασμένον λίθον διά τό πάγκαλον τεκτ.'. τεμ.'. ευχόμε
νοι ταντοχρόνως αύτοΐς αίσιον καί ευτυχές τό νέον έτος.
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Πρός τε/χίαν κατανόησιν τής ουσίας τόαω ζωτικής ίταιρείας ώς το ίλευΰεροτο- 
νικόν τάγμα, είναι ανάγκη να γνωρίζη τις τά ιστορικά γεγονότα τής γενέοεοις και 
ίδρύσεως αυτής. Τότε μόνον όταν γνωρίζγ) ir.l ποιας ιδέας έβασίοιϊη ή ΐδρνσις τού
της, είναι δυνατόν να κρίντ) Ιάν ή πορεία τής εξελίξεώς της συμφωνεί ή δέον νά 
συμφωνή προς τάς αρχικός ιδέας ή κατά πόσον το παρόν επιβάλλει ώστε νά έπιδιω- 
χ&ή σκόπιμος τις τροποποίησις τής αρχικής Ιδέας εις την άνάπτυξιν τής εταιρείας 
ΐνα ευρίσκεται αντη εν αρμονία προς τάς απαιτήσεις τής εποχής.

Εις την έρώτησιν, πότε 6 έλευΰεροτεκτονισμος ϊδρΰ&η, ό μέγας Λέσσιγκ δίδει 
την κλασσικήν εκείνην απάντησιν: «ό ελευΰεοοτεκτονισμός υπήρξε πάντοτε /» Τοντο 
σημαιιει βεβαίο>ς δτι ά φ ’ δτον ή γή κατωκεϊτο υπό άν&ρώπων, υπήρξαν πάντοτε 
σοφο'ι Ιμπεφορημένοι υπό τής Ιδέας τοϋ καλοί', τον άγαμον και τοΰ ώραίον και φρο- 
νουντες δτι δϋναται νά προαχ/lfj τό γενικόν καλόν, εάν σοβαρά εταιρεία εΰετο ώς 
σκοπον της να ενεργήση υπέρ τής διαδόπεος και Ισχυροποιήσεις τής γηΐνης ευδαι
μονίας και νά ελκύση πρός την Ιδέαν ταϋτην τους αμέτοχους.

Η  τοιαύτη γι/ινη ευδαιμονία ΰά εστηρίζετο επί τής πίστεως πρός τον θεόν 
και τής ηβικής, μετά λογικού έναρέτου βίου και καλών πράξευ»·.

Τά μελη τής τοιαύτης εταιρείας δ'εν ήϋελον άρκεπί)ή μόνον εις τόν διακανονι
σμόν τον Ιδιου των βίου κατά τους κανόνας τούτους, αλλά »>ά ενόμιζον έαυτονς 
υποχρεωμένους άΰορνβιος ΐ'ά έλκύωσι πρός εαυτους όμόφρονας, εμπνεομένους υπό 
τοϋ Ιδεώδους, νά ένιόσωσι πάντας τ'ονς καλονς και πνευματικώς ενηλίκους εις την 
αδελφικήν ταΰτην εταιρείαν, νά προσπα&ήσωσι δε την βελτίυ>σιν των /.οιπών.

Η  Αγγλία διά την κατανόησιν τοΰ μεγαλείου τής ιδέας ταύτης και διά την 
πραγματοποίησιν αυτής προσέφερε τό καταλληλότερον έδαφος. ’Ενωρίς ήδη ειχον 
δναπτνγβή  εν αυτή at. Ιδέαι τής ανεξαρτησίας και τοΰ συνεταιρισμόν, εξ άλλου δε
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παρά τώ λαώ δϊν ελειπεν ή κατανόησις τής άξίας τών διδασκαλιών τούτων. Πάντα 
ταντα συνέτεινον ώατε νά νατορϋω&ή ή ιδρυσις τής ίλευθεροτεκτονικής έιαιρείας 
Ιπι τή βάοει τής άρχάίας συντεχνίας τών κτιστών,τής άλλως Αδελφότητος τών οικο
δομών καλόνμένης, ήτις έσκόπει τήν πραγματοποίησιν τών ιδεών τούτων.

01 Θεόφιλος Desanguliers, Jam es Anderson, Georg. P ayne και Ju liu s  W ren  
βοηθού μενοι υπό μεγάλων έπιστημόνων και Λνόρών πρακτικών, σννήλθον τώ 1717  
Ιν Λονδίνω ί'να θέσωσιν ίν τώ ελενθεροτεκτονισμώ τάς βάσεις ενός έργου, τό όποιον 
κατά τό ιιεγαλεΐον, τήν ωραιότητα και τήν ίσχνν υπερβάλλει πάντα τά λοιπά ε π ί  
τής γής και τό όποιον έμελλε νά έχη σπουδαιοτάτην σημασίαν διά τήν ανατροφήν 
και ευδαιμονίαν τής άνθρωπότητος.

Ή  σαφήνεια καί ή σκοπιμότης τοΰ σχεδίου τών ιδρυτών του έλευόεοοτεκτονι- 
κοΰ τάγματος γίνεται κατάδηλος Ιν τώ βιβλίω τοΰ συντάγματος, τοΰ έτους 1722  
τό όποιον πραγματεύεται περί τών «.παλαιών καθηκόντων» τών ελευθέρων τεκτό
νων και ένθα πλήν τών άλλων αναφέρει αι :

« Ό  τέκτων ώς έκ τοΰ επαγγέλματος του είναι υποχρεωμένος νά υπάκουη είς 
» τούς ηθικούς νόμους. Εάν όρθώς κατανοή τήν τέχνην του, δεν θά είναι οντ*= 
» ηλίθιος αθεϊστής, ούτε φανλος άνευ θρησκείας. Καίτοι δε παλαιότερον οι τέκτονες 
» ήσαν υπογρεωιιένοι νά πρεσβεύωσι τήν θρησκείαν τής χώρας εν η εζων, οήμ ε- 
it ρον δμως θεωρείται όρθότερον νά ύποχρεωθώσι νά πρεσβεύωσι τήν θρησκείαr  
» εκείνην, εις τήν όποιαν πάντες οί άνθρωποι σνμφαινοΰσι, νά δΰναται δε έκαστος 
ν νά εχη τάς άιομικάς περί πίστεως γνώμας του· αντη δε είναι ή έξης: Ό  τέκτων 
» πρέπ ι νά είναι καλός καί πιστός άνήρ, τίμιος, άδιακρίτως θρησκείας, διότι οΰτω  
D ό τεκτονισμός γίνεται τό κέντρον τής ένώσεως και τό μέσον τής ίδρύσεως άλη-θονς 
» φιλίας μεταξύ προσώπων, τά όποια άλλως θά έμενον διαρκώς άπομεμακρυσιιένα 
άλλήνων».

<ι Ό  τέκτων πρέπει νά είναι ειρηνικός υπήκοος τοΰ κράτους έν τώ όποίω 
» κατοικεί ή εργάζεται και ουδέποτε πρέπει νά άναμιχθή είς επαναστάσεις ή συνω- 
» μοσίας κατά τής ειρήνης καί ευδαιμονίας τοΰ λαοΰ. Πρέπει ευχαρίστως νά ύπο- 
» τάσσηται είς πάσαν νόμιμον άρχήν, είς έκάστην περίστασιν νά υποστηρίζω τό 
D γενικόν καλόν και μετά ζήλου νά προάγω τό καλόν τής πατρίδος του».

«Στοά είναι ό τόπος ένθα τέκτονες συνέρχονται και εργάζονται, έκαστος δέ 
» αδελφός πρέπει νά άνήκη εις μίαν τοιαύτην και νά ύπακούη είς τους ιδιαιτέρους 
» κανονισμούς αυτής και είς τάς γενικάς διατάξεις».

« Τά μέλη μιας στοάς πρέπει νά είναι καλοί και πιστοί ανδρες, έλενθέροι, ένή- 
ν ληκες και σχετικώς μορφωμένοι, ονχί δε γυναίκες ή ανήθικοι».

«Πάσα υπεροχή μεταξύ τεκτόνων, βασίζεται επ ί τής πραγματικής άξίας και 
Τ> xcov ιδιαιτέρων υπηρεσιών. Δεν πρέπει αδελφός τις νά λέγη ή νά πράττη, δ ,τι 
» ήδύνατο νά προσβάλη ή διαταράξγι τήν ησυχίαν στοάς τίνος, διότι τοΰτο θά κατέ- 
» στρεφε τήν ομόνοιαν ήμών καί θά έματαίου τους άγιους ημών σκοπούς. Ώ ς  έκ 
» τούτου ούδεμία ιδιωτική ερις ή πράξις πρέπει νά φέρεται είς τήν στοάν, τό δί 
» δλιγώτερον εριδες περί θρησκείας, έθνικότητος καί πολιτικής, διότι ήιιεις οί
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» τέκτονες άνήκομ&ν άπλώς είς την άνω μνημονευθείσαν κοινήν θρησκείαν, είς πάντα 
» τά εθνη και τάς γλώοσας και κηρνσσόμεθα κατά ,ιάσης πολιτικής'».

€ Καλλιεργείτε την αδελφικήν άγάπην, τον θεμέλιον τούτον λίθον και δόξαν 
<α τής αρχαίας ταντης άδελφότητος και αποφεύγετε πάναν Ιριδα, πάσαν κακολογίαν 
» και συκοφαντίαν' μή Ιαιτρέπετε και είς τους άλλους νά ουκοφαντώοιν άδελφόι 
» τινα, αλλά υπερασπίζεστε τό όνομα αυτόν και προσφέρατε είς αυτόν ,ιάσαν καλ ν 
» υπηρεσίαν, Ιφ  ’ δσον τοΰτο συμφωνεί προς την τιμήν σας και την ευτυχίαν σας 
» και μή περαιτέρω».

Τά άνω in i λέξει άποδιδόμενα μέρη Ικ των άρχικών, και ίν τώ ανντάγματι 
τής μεγάλης στοάς τοΰ Λονδίνου υπαρχόντων «παλαιώ ν καθηκόντω ν* φρονούιιεν 
δτι δίδουσιν άοκετήν έξήγησιν περί τής ουσίας του τεκτονισμού ώς προς την θρη
σκείαν, τήν πολιτείαν καί την πολιτικήν. Πόσον έσκεμμένως καί μετά ποιου βαθμού 
προβλέψειος κατηρτίσθη τό σχέδιον διά τό νέον τοΰτο ηανεπιστήμιον τής ηθικής, 
τής άγάπης προς τον Θεόν και τόν πλησίον, εμφαίνει καλλίτερων ότι και σήμερον 
μετά πάροδον εκατονταετηρίδων ή ΐδρυσις ελευθεροτεκτονικών στοών γίνεται κατά 
τά ηαλαιά  ταντα  καθήκοντα.

Είς τά ηαλα ιά  ταντα καθήκοντα έγκειται ό γνώ μην διά τήν σχέσιν τον τεκτο
νισμού είς τά πολιτειακά, πολιτικά καί θρησκευτικά ζητήιιατα. Οι θεμελιώδεις νόμοι 
τού ε/.ληνικοΰ τεκτονισμού ήκολούθησαν τά πα/.αιά ταντα καθήκοντα. Πάσα άνάμι- 
ξις μετό πολιτικών κομμότο/ν άπαγορεΰεται τή στοά. Βεβαίω, είς έκαστον τέκτονα 
-ώ; άτομον, όπως καί είς έκαστον των λοιπών πολιτών επιτρέπεται και συνιστάται 
νά συντελή ώστε ή ευδαιμονία τής πατρίδος τον νά προάγεται, νά φοοντίζη δε περί 
τής ίσοπολιτείας όλων των άνθρώπων, ανεξαιρέτως θρησκείας καί έθνι- 
κότητος.

Τό αυτό συμβαίνει καί διά τάς περί θρησκευτικών ζητημάτων συζητήσεις. 
"Εκαστος σκεπτόμένος άνθςωπος, θέτει πάντοτε πρό εαυτού τά δύο ερωτήματα : 
■ατί πρέπει νά πράττω » «καί τι νά πιστεύω». Διά τής σαφούς καί τής ενσυνειδήτου 
άπαντήσεως είς τά ερωτήματα ταντα καθορίζεται ή περί τον θεού, τού κόσαου, καί 
τής ζωής δοξασία έκαστον. 'Η  άπάντησις είς ταντα δεν έίνε δύσκολος : πράττε τό 
καλόν κατά τους κανόνας τής ηθικής καί εσο πάντοτε έμπεποτιαμένος υπό τής ιδέας 
η ε ρ ϊτο ν  θ εο ϋ  καί τής άθανασίας τής -ψυχής. Ουδεν πλέον απαιτεί 6 ελεύθερο - 
τεκτονισμός π α ρ ’ έκάστου αδελφού. Δεν ενδιαφέρει τόν τεκτονισιιόν διά noiuiv 
δογμάτων καί εκκλησιαστικών λειτουργιών καθίσταται βαθύτερα ή /.ατοεία τοΰ θεού 
είς τάς διαφόρους θρησκείας, ώστε πάσα συζήτησις περί αυτών δεν εχει τήν 
θέσιν της έν τή στοά. Είς έκαστον επαφίενται αΐ περί θρησκείας δοξασίαι τον, τούτο 
μόνον απαιτείται, ή λατρεία τής θρησκείας τοΰ άνθρωπισμοΰ.

Ή  στοά δεν εινε λ.οιπόν ό τόπος ένθα δύνανται νά γίνωνται συζητήσεις πεοί 
θρησκείας καί πολιτικής. Ό  ελενθεροτεκτονισμός ίχων πρόδρομον τόν ιδεαλισμόν 
ζητεί νά Ιξνψώστ) τάς καρδίας τών άδελψών, νά καταστήση αν τάς ευαίσθητους διά 
τήν ιδεώδη εικόνα τού αληθούς ανθρωπισμού, νά θερμάνη αΰτάς καί νά όξύνη τήν 
άντίληψιν τών αδελφών ώστε οντοι πάντοτε νά εχωσιν ν π ’ όψει των τόν σκοπόν τον
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ι ixxονιομου καί νά συζητώαι νά Ανεύρωσι πρακτικήν όδόν προς πραγματο- 
ποίησιν αυτού.

Ή  στοά είναι σχολεΐον ηθικής και ό ελευθεροτεκτονισμός έν αννύλω εταιρεία 
ήτις έπιζητεΐ διά τή; ηθικής νά διάδοση τόν Αληθή Ανθρωπισμόν κα'ι νά καταστήση 
τούτον κυρίαρχον έπι τής γής. Ό  έλενθεροτεκτονισμός είναι παγκόσμιος ενωσις,. 
χωρίς δμως νά θέληση ποτ'ε νά προοβάλη τον έθνιομόν είς τάς Ιδίας τον Ιδιότητας. 
Ως δεν έπιθυμέί τήν νίκην μιας θρησκείας,ενός πολιτεύματος, ονιω δεν αναμιγνύε

ται εις προπαγάνδας περί Ιωνικής άφομοιώσεως. Διότι ουτος Αναγνωρίζει και τιμά 
Ιν τή προς τήν πατρίδα Αγάπη, τήν πηγήν αρετών αΐτινες δίδονσιν είς έκαστον 
λαόν τό θάρρος και τήν δύναμιν νά μή φοβήται θυσίας διά τήν υπεράσπισιν τής 
Ανεξαρτησίας του. Μόνον πιστόν τέκνον τής πατρίδος δύναται νά συνειοφέρη ε\ς 
τήν στερέωσιν τής τεκτονικής αλύσσον ό άπατρις χαλαρώνει αυτήν δ,τι δήποτε αν 
λίγη περί καθολικού παγκοσμίου κράτους καί δσαδήποτε 15εώδη σχέδια καί αν Ανα- 
πτύαση διά τήν ευδαιμονίαν τής ανθρωπότητας. ’*4λλά και ή βαθύ τέρα πρός τήν 
πατρίδα αγάπη δεν αποκλείει τήν έν τή ηθική άδελφοποίησιν τών Ανθρώπων ώστε 
δ I Ιευθεροτεκτονισιώς πρέπει νά θεωρή ώς εργον τον διά τών παγκοσμίων σχέσεων 
*αι συνδέσμων νάίδρύση παγκόσμιον ενωσιν στηριζομένην έπι τής πρός τόν πλησίογ- 
Αγάπης, τής αγαθοεργίας και τής άνοχής.

Ό  έλευθεροτεκτονισμός είναι έμπεποτισιιένος υπό τής σημασίας τού σκοπού 
του, δστις συνοψίζεται είς τόν σχηματισμόν ιδεώδους παγκοσμίου κράτους κυβερνω- 
μένου υπό τής ανθρωπιστικής Ιδέας, δεν νομίζει δε δτι ΑκολουθΛ οντω σκεπτόμέ
νος φανταστικήν τινα οπτασίαν, τουναντίον μάλιστα πιστεύει άκραδάντως δτι θά  
Γ/.θη ή ημέρα τής άδελφοποιήσεως τής Ανθρωπότητος έπι τοΰ έδάφους τής ηθικής, 
τής δικαιοσύνης και τής αγάπης. Ά λ λ  ’ ό έλευθεροτεκτονισμός απέχει έπίσης πολν 
τοΰ νά νομίζη δτι πάν τό όποιον έχει προ οφθαλμών πρός πραγμάτωσιν τής ιδέας 
ταύτης ή εάν δ,τι έσκέφθη πρός τούτο ή πάν δτι συνετελέσθη, δτι τούτο αυτός μόνος 
εσκέφθη ή δτι αύιός μόνος διά τής έργασίας του και τής έπιρροής τον κατώρθωσε 
τά μέχρι τούδε έπιτελεσθέντα. ° Εν μόνον επιθυμεί νά τω άναγνωρισθή δτι πάσαι 
αι έκ τής Ανθρωπιστικής ιδέας έκπορευθεΐσαι ώφέλειαι τοΰ Ανθρωπίνου πολιτισμού 
ριζούνται είς τό πνεύμα τού τεκτονισμού και δτι οί ανδρες έκέϊνοι οΐτινες είργάσθη- 
σαν, Ιπολέμησαν, επαθον διά τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος υηό τήν άνθρωπιστι ■ 
κήν αυτής έννοιαν, είναι, οπαδοί τού πνεύματός του.

Τι ό τεκτονισμός είναι και τι θέλει και διά ποίων μέσων πρέπει νά μετατρέψη 
τάς προθέσεις των είς έργα προσεπαθήσαμεν διά τών Ανωτέρω νά έξεικονίσωμεν. 
Εις δύο λέξεις : "Η έξύψωσις και βελτίωσις τοΰ Ανθρώπου ώς Ατόμου και ώς μέλους 
τής κοινωνίας. Έ ν  τούτοις μο'ι φαίνεται ούχ'ι ορθόν, έάν ό τέκτων δεν θέλει νά έξω- 
τερικεύη τάς περί τοΰ τεκτονισμού γνώσεις τον είς τους βέβηλους, διότι τούτο άναμ- 
φισβητήτιυς είναι άντίθετον πρός τόν προαναφερθέντα σκοπόν αυτοΰ, τοΰ νά μνήση 
πάντα αξιον και οντω νά περιλάβη ολόκληρον τήν γήν.

Είναι άληθες δτι ό τεκτονισμός είναι πλήρης συμβόλ.ων και Αλληγοριών, ώστε 
γεννάται τό έροηημα έάν δεν ήτο προτιικϋτερον νά γίνη οικονομία τις περί ταΰτα^ 
Αι συμβολικά1 δμως ανται εικόνες αι λέξεις καί τά σημεία δεν πρέπει νά θεωρώνται
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ώς μυστικά υπό τήν κοινήν σημασίαν τής λέξεως, διότι Ιγβννήθηααν μόνον υπό τής 
Ιπιθυμίας νά ουνδέσωοι εις ανμβολόν τι, ώρισιιένας σκέψεις και έννοιας. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου κατοοθοΰιαι ώοτε δι' ίνός βλέμματος έτΐ τής συμβολικής- 
ταύτης είκόνος νά έπιτελεσθή ή κατανόησις (ορισμένης έννοιας, πρός κατανόησιν 
τής όποιας έν έναντία περιπτιόσει θά ήτο Αναγκαία σειρά σκέψεων. Ή  διδακτική 
αυτη τον τεκτονισμού μέθοδος ό/,ιοιάζει προς τάς θρησκευτικός λειτουργίας, αιτινες 
έπίοης μεταχειρίζονται τοιαΰτα σύμβολα και εικόνας πρός εύκολωτέραν κατανόησιν 
τών Ιδεών της. Ως ή έκκλησία δέν έφαντάσθη ποτ'ε νά κόμη μυστικά έκ τών άλλη- 
γορικών αυτής εικόνων, οϋιω και υ τεκτονισμός. “Εκαστος π. χ. δύναται νά ud&ff 
δτι υπό τό δνομα (ίΜέγας Άρχιτέκτω ν τοΰ σύμπαντος» έννοοΰμεν τον Θεόν, δτι ή  
βίβλος χρησιμεύει ώς σύμβολον τής ευσεβείας, τό γωνιάμετρον καί ό διαβήτης 
έμφαίνει την ευσυνειδησίαν και την αγάπην πρός τό>· πλησίον. }Ε$ άλλου ό έλευθε- 
ροτεκτονισμός ώς άλληγορική οίκοδομητική τέχνη, μνημών τής καταγωγής του, 
παρέλαβε τά σύμβολα ταΰτα εξ αυτής. Οϋιω δε επιζητεί οντος να πλησιάση τάς 
ιδεώδεις του σκέψεις πρός την εικόνα συμβολικού ναού στηριζομένου ίπ ί τριών 
κιόνα>ν τής σοφίας ώς φάρου τής επιστήμης, ήτις άποδιώκει τους δαίμονας τής 
άμαθείας και δυσειδαιμονίας και τών προλήψεων τής ίιχύος, έν τή όποία εκφρά
ζεται ή Ιδέα τής ηθικής, και τοΰ κάλλους, τοΰ όποιου ή λάμψις άπομακρύνει την  
θλιβερότητα τής υλιστικής δψεως τοϋ κόσμου και ανοίγει την θύραν εις τήν  
αλήθειαν.

Τό τάγμα ημών από τής άπόψεως ταύιης θεωρούμενοι’ είναι μαγνήτης πλήρης 
μυστηρίου, δστις πάσαν διά τά Ιδεώδη τή: ανθρωπότητας εύαισθητόν φύοιν ελκύει 
και δεν εγκαταλείπει πλέον. Ουτινος δε τό πνεΰμα δεν αισθάνεται τήν τοιαύτην απο- 
ψιν, ή ψυχή αύτοΰ δεν σκιρτά έκ τής τοιαύτης έντυπιόοεως, οντος ουδέποτε θά 
κατανόηση τον αληθή ελευθεροτεκτονισμόν καί ουδέποτε θά γείνη άληθής τέκτων.

Έπιακοποϋντες τ ’ ανωτέρω επανεργόμεθα πάλιν βίς τήν άπάντησιν τού- 
Λέσσιγκ : ό τεκτονισμός νπ ήρξε  πάντοτε. Διτ’άμεθα δε νά προσθέσωιιεν μετά τής 
αυτής βεβαιότητος και δτι ουδέποτε θά έκλειψη έκ τής γής. ’Εάν ήτο ίσως δυνατόν 
νά σκεφθή τις, δτι δνναμίς τις θά κατώρθου νά καταπνίξη τον τεκτονισμόν, ώστε νά 
φαίνεται οντος ώς έκλιποη·, έν τούτοις οντος περίγελων τούς διώκτας του θά άνωρ- 
θοΰτο έκ νέου και θά ήρχιζε τό εργον του μετά τοΰ αύτοΰ ζήλου και έπιτνχίας ώς 
σήμερον.

Τό πνεΰμα δεν είναι δυνατόν νά έξαφανιαθή καί ή τεκτ.'. Ιδέα νά φνλακισθή. 
θά  ζή αυτη πάντοτε, θά κραταιοΰται δέ έφ ’ δσον οί άδ.'.άδ.'. θά παραμένιοαι 
πιστοί εις αυτήν και θά ευρίσκωνται εις συνεχή επαφήν πρός τήν άνευ προλήψεων 
σκέψιν, τήν ηθικήν καί τήν άγαθοέργειαν.

'Η  στοά δέν πρέπει βεβαίως νά άποκλιίη τήν εγκάρδιον συναναστροφήν καί 
τήν άπόλαυαιν, διότι ταϋτα σννδέο ναι στενώτερον τούς αδελφούς, ουδέποτε όμως 
πρέπει νά χρησιμεύστ] ώς μέσον διά τοιαύτας απολαύσεις καί νά καταπέση εις τήν 
σημασίαν τών κοινών λεσχών, διότι τούτο θά ευρίσκεται εις άντίθεσιν προς τήν 
σοβαρότητα καί τήν άξιοπρέπειαν, αιτινες πρέπει νά κυριαρχώσιν έν τή στοά καί 
υπό τών όποιων έκαστος αδελφός καί έκτος τοΰ ναοΰ πρίπει νά έμφορήται.
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Ό  τέκτων είναι και μένει εργάτες, πάντοτε ενθυμούμενος δτι ουδέποτε γίνεται 
τέλειος και ή υποβολή και ή εαπνευσι- τών σοφών ιδεών τάς όποιας δύναται η 
στοά ιά  προσφέρη, δεν χάνονται, ε φ ’ δσον ουτος εςασκεϊ την τέχνην τον. Ό  τέκτων 
άοκεϊ έττάγγελμα τό όποιον ενσυνειδήτως ίξασκονι,ενον κοι αυτόν ευχαριστεί και εις 
τους άλλους φέρει ώφέ/.ειαν.

Κ. Κ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΪΛΟΣ

T H ^ T O f i l l ^ R  T P f l r O V A I f l

'Y n i is.·. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗ

' Σ . ' Γ  Ο  Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο

ΤΩ πνεύμα  τον  Τεκτονισμού μεγάλο  
Ά& άνατο υψ ηλό  σάν τό Θεό, 
Πρωτόπλαστο π α ιδ ί τον, ϋ-ά ah ψάλλω  
Μέσ ’ τής καρδιάς μον τό χρνσό ναό.

Πατρίδα σ ον είν* τονρανού τάστέρια  
Κ ι ' δ ήλιος εϊνε ό πρώ τος Σ ο ν  άδελφός, 
Παλάτια σον τά  ζαφειρένια αίϋ·έρια 
Κ αι Ό-ρόνος Σ ο ν  τάνέσπερο τό φω ς.

'Α γά π η  ήταν τό πρώ το τόνειρό Σ ον  
Κ αί ατούς άρμονιχούς Σ ον τούς ναούς 
Ε ίχες έλπίδα γύρο ατό πλευρό Σ ο ν  
Νά Ιδής άδελφ ωμένονς τούς λαούς.

Μά τόνειρό Σ ο ν  έζήλεψ ε if να βράδν  
Κ αι οτής Έ δ έμ  Σ ο ν  τήν ονράνια γή  
Μ πήκε χρνφ ά  γλνστρώ ντας ατό σχοτάδι 
Ό  φϋ'όνος x  ’ ή άδελφή τον ή άρπαγή.

Κ αι τώρα πάντα  τρέφεις τήν έλπ ίδα  
Κ αι πόΦον Ζνα εχεις  φωτεινό  
Σ τήν  πρώ τη νά μας φέρης τήν  πατρίδα  
Στο μάγο τής ’Α γά π ης ουρανό.

ΚέμεΙς, παιδιά  π ισ τά  Σ ον χένωμένα  
ατόν δρχο Σον. Π ατέρα, τόν χρνφ ό ,
"Ενα παλμό  χαί  πέ& ον ϋχονμε ένα, 
"Ολο τόν χόσμο ν&χονμε άδελφό.

"X.

ΎΩ πνεύμα  τού Τεκτονισμού μεγάλο  
Ά ΰ ά ν α το , ύψ ηλό  σάν τό Θεό 
Πρωτόπλαστο π α ιδ ί Σ ον, Ό'ά Σ ε ψάλω  
Μ έσ ’ στής καρδιάς μον τό χρνσό ναό.
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Η ΣΧΕΙΙΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΒΡΟΠΙΙΙΙΙΟΤ
Π Ρ Ο ξ  Τ Η Ν  τ ο ν  Θ Ε Ο Υ  ε ν  ΤΠι T E l C T O N I S M n t

(ύ.τό άδ.·. φόν Ράίνχαργ. Δελτ. τής Μεγ. Στ.'. Βαϋρο'ίτ No 12 

— —

1. Πάσα γένεσις έχει μυστηριώδη τινά άρχικήν αιτίαν. Έ άν  όνομάζωμεν αυτήν 
πρώτην δΰναμιν, άνώτατον λογικόν ή Θεόν—έκαστον όνομα εμπεριέχει μυστικόν τι.

2. Έ ν  αύτώ τφ άνθρώ.τω—ενυπάρχει ή τάσις τής ερεονήσεως μυστικών.
Ά νευ  τής τάσεως ταΰτης δεν εινε κατανοητή πρόοδος τής άνθρωπότητος.
3. 'Ο  άνθρωπος έχει νοΰν καί λογικόν.
Έ ν  τώ νώ πρέπει νά άναζητή τάς πηγάς της ή μάλλον είς τό θετικόν στρεφο- 

μένη φρόνησις, έν τώ λογικφ μάλλον ή είς τό ιδεώδες τείνουσα σοφία.
4. Ό  άνθρωπος δέν έχει μόνον νοΰν καί λογικόν, αλλά καί αίσθημα καί φαν

τασίαν.
Τά δυο τελευταία ταϋτα εινε αρχαιότερα τών πρώτων.
Τό αίσθημα ευρίσκει τό κέντρον συνήθως—καίτοι οΰχί πάντοτε—άσφαλέστερον 

ή δ νους.
"Ανευ αισθήματος καί φαντασία; ή ανθρώπινη ζωή θά ήτο άχαρις, ψυχρά, έρη

μος καί ανευ παρηγορίας.
δ. Αίσθημα καί φαντασία έγκρΰπτουσι προβλέψεις.
6. Διά τοΰ αισθήματος μάλλον ή διά τής γνώσειυς έρχόμεθα είς σχέσεις προς 

άνωτέραν τινά δύναμιν.
Φανταζόμεθα αυτήν εν τή αΐωνία αυτής ένεργεία. Φανταζόμεθα αυτήν εν τη 

ανθρώπινη καρδία. Τήν άνωτέραν ταΰτην δΰναμιν όνομάζομεν Θεόν.
7. Ή  λατρεία τής ιδέας περί τοΰ θεοΰ εινε άντικείμενον τών αισθημάτων έκά- 

στου. Ή  άναγραφή κανόνων καί παραγγελμάτων πρός τοΰτο έπέφερεν, εφ’ δσον 
φθάνει ή ανθρώπινη ίστορία, μίση καί έχθρας, έγκλημα έναντίον πνευματικώς ΰπερ- 
τεροΰντων ανθρώπων, αίματηροτάτους πολέμους μεταξύ ολοκλήρων λαών καί, δ,τι 
εινε τό χείριστον, διχονοίας μεταξύ οικογενειών καί λαϊκών τάξεων, αϊτινες άλλως 
διά τής κοινής γλώσσης καί ηθών θά έμενον στενώς συνδεδεμέναι πρός άλλήλας. 
Τοιαΰτη διχόνοια δΰναται νά γείνη επικίνδυνος εις έν έθνος καί δσον άφορα αυτήν 
τήν ΰπαρξίν του.

8. Ή  καλλιέργεια τής περί τοΰ Θεοΰ Ιδέας δύναται να βλάστηση καί άναπτυχθή 
μόνον εν τή ελευθερία.

9. 'Ο  τεκτονισμός συνάγει έκ τών ανωτέρω τήν ύποχρέωσιν τής τελείας άνεκτι- 
κτικότητος έκάστης άνυποκρίτου θρησκευτικής πεποιθήσεως. Θρησκεία τις ήτις μόνη 
καθιστά τόν άνθρωπον ευτυχή δέν υπάρχει διά τόν τέκτονα.

10. 'Ο τεκτονισμός δέν θεωρεί τήν καλλιέργειαν τής περί τοΰ Θεοΰ ιδέας ώς τόν 
ιδιαίτερον αυτοΰ σκοπόν.

11. Τόν κύριον αυτοΰ σκοπόν ζητεί έν τή καλλιεργεία τής ανθρωπιστικής ιδέας.
Ε πειδή  δέ άμφότεραι αί ίδέαι εφάπτονται, εύρίσκομεν έν τώ τάγματι ημών καί
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«άναζητητάς τοΰ Θεοΰ» οί όποιοι τόν κύκλον τοΰ διαβήτου, τόν όποιοι ευρύνομεν 
θεωροΰσιν ώς ευχάριστον τόπον δ ι’ έλεαιθέραν ερευνάν.

Τό καθαρόν θρησκευτικόν αίσθημα έκαστου δέν αποκλείεται έν τώ τεκτονισμό)
12. 'Ως λατρείαν τοΰ Θεοΰ αναγνωρίζει ό τεκτονισμός πάσαν εργασίαν πρός τόν 

έξευγενισμόν έκαστου καί τής ανθρώπινης κοινωνίας.
13. 'Η  εργασία αΰτη είναι διττή’ εσωτερική καί εξωτερική εργασία. Εσωτερική 

διά τής ανατροφής εαυτών καί τοΰ γνώθι σαύτόν, εξωτερική δια τής συμβολής πρός 
έπίλυσιν κοινωνικών ζητημάτων.'Ο εξωτερικός κόσμος άπαινεϊ αυτοθυσίαν.«'Η μετά 
κατανΰξεως λατρεία είναι ευκολωτέρα τής καλής πράξεως (Lessing).

14. Έ καστη περίοδος τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού έδειξε τάς ιδίας της γνώμας 
περί τοΰ κόσμου. Καί τό μέλλον θά  έπιϊείξη νέας τοιαΰτας.

1δ. Έ ν  τώ έλευθεροτεκτονισμώ ενυπάρχει ή ιδέα περί τής αίωνιότητος, αΰτη είναι 
ή ουδέποτε άποκάμνουσα ένασχόλησις μετά τής ανθρωπιστικής ιδέας.

Είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής περί τοΰ Θεοΰ ιδέας άντιτίθεται τό ανυπέρ
βλητον υπό τοΰ πεπεραιωμένου τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος προκαλοΰμενον 
«Ignoramus Jgnorabimus» (άγνοοΰμεν—θά άγνοοΰμεν).

1G. Ή  έννοια περί τοΰ Θεοΰ ενυπάρχει έν τώ άνθρώπφ σαφηνιζομένη υπό τών 
θείων δώρων τοΰ νοΰ, τοΰ λογικοΰ, τοΰ αισθήματος καί τής φαντασίας.

17. Έ κτος τών δώρων τούτων ενυπάρχει είσέτι είς τό ανθρώπινον δν καί τό 
σπέρμα τής άναπτύξεως τής συνειδήσεαις. 'Ο  ευσυνείδητος λεπτύνει τήν συνείδΐ|σιν 
αυτοΰ, ό ασυνείδητος σκοτίζει αυτήν. Ή  έκλέπτυνσις αυτής ανήκει είς τήν έλευθερο- 
τεκτονικήν εσωτερικήν εργασίαν. Είς αυτήν οφείλει ό άνθρωπος τήν διάκρισιν τοΰ 
δικαίου καί άδικο υ,άληθοΰς καί ψευδοΰς, τοΰ φαίνεται καί είναι. Δικαίως ώς έκ τού
του λέγουσιν δτι ή συνείδησις είναι ή φωνή τοΰ Θεοΰ έν τώ έσωτερικώ ημών.

18. Τό άνώτατον καθήκον τοΰ τέκτονο; θα  είναι πάντοτε νά έπωφεληθή τοΰ 
χρόνου, κατά τόν όποιον εύρίσκεται έν τή οϊκογενεία, τώ έθνει καί τή θρησκεία πρός 
ιδίαν αυτοΰ καί τών συμπολιτών του μεγαλει τέραν άνάπτυξιν.

19. θ ά  ύπηρετήσωμεν μετά μεγαλειτέρας επιτυχίας τήν συνεννόησιν, τήν αρμο
νίαν έν τώ κύκλιο ημών, δσφ περισσότερον στρέψοίμεν τάς προσπαθείας ημών είς 
πάν δ,τι προάγει τήν ανθρωπιστικήν ιδέαν καί άφήσωμεν έκαστον νά έχη τά.. περί 
τοΰ Θεοΰ ιδέας του συμφώνως πρός τήν άνάπτυξιν, μόρφωσιν, αίσθημα, ευαισθη
σίαν καί πείραν αυτοΰ.

20. 'Ως <5 αληθής άνθρωπος δύναται νά αναγνώριση ώς ώράΐον μόνον τοΰτο τό 
όποιον αυτός ό ίδιος αισθάνεται ώς ώραιον, ουτω δύναται μόνον ή θρησκεία εκείνη 
νά δείξη καρπούς δ ι’ αυτόν, ήτις εχει τά θεμέλια αυτής έν τή ιδία του σκέψει 
καί τώ ίδίω αίσθήματι. Ούδεμιαν έτέραν, ώς δ Σχίλλερ λέγει, θρησκείαν άναγνω- 
ρίζω ή τήν έμήν. 'Η  αποβολή δμως τής περί τοΰ Θεοΰ ιδέας έκ τών έλευθεροτεκτο- 
νικών στοών ούδέν ετερον σημαίνει ή τήν άφαίρεσιν έκ τοΰ τεκτονικοΰ σώματος τοΰ 
μεγίστου μέρους τής θερμότητος αυτοΰ.

(Μ ετά φ ρ . Κ . Κ ν ρ ια ζο π φ ύ λ ο ν )
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Κ Α Ι  Η  Μ Υ Η Σ Ι Σ  T O T  Β Ο Α Τ Α Ι Ρ Ο Τ

Μεταξν τών σπονδαιοτέρων τεκτονικών Στοών, ίσως δε καί ή σπουδαιότερα, 
Ικ τών υπαγόμενων υπό τήν δικαιοδοσίαν τής Μεγάλης ’Ανατολής τής Γαλλίας, 
τόσον διά τάς έργασίας αυτής δσον και διά τά υψηλά και διακεκοιμμένα πρόσωπα 
δ,τινα έν αυτή ειδον τό τεκτονικόν φως, είνε άναμφισβητήτως ή Σ .'.Σ τ .'.  <ί ̂ 4ί ’Εννέα 
’Αδελφοί» όντως άηοκληθεΐπα εις τιμήν τών εννέα Μουσών.

’ΐ ΐ  Στοά αυτη νπήρξεν ώσαύτως εις τών σημαντικωτέρων παραγόντων τής 
μεγάλης Γαλλικής Έπαναοτάσεως, ε ’ις ήν πλεϊστα δσα μέλη αυτής ελαβον ένεργόν 
μέρος.

'Η  υπό τήν έπίκλησιν τών ’Εννέα ’Αδελφών Στοά ίδρνθη τώ 1776,κατά τήν 
εποχήν τουτέστιν εκείνην ήτις δικαίως άπεκλήθη ό χρυσούς αΙών του Γαλλικόν τεκτο
νισμού, τρία δλα έτη μετά τήν ΐδρνσιν τής Μεγάλης ’Ανατολής τής Γαλλίας, ήτις 
ώς γνο>στον ώνομάσθη οντω κατό τό 1773, συνεπεία σχίσματος επισυμβάντος εις 
τονς κόλπους τή; πρώτης γαλλικής τεκτονικής δννάμεως, τής Μ εγάλης Στοάς τής 
ιδρνθείσης έν ετει 1736.

Κατά τήν έποχήν ταύτην ή Μεγάλη ’Ανατολή τής Γαλ/.ίας είχε υπό τήν αι
γίδα αυτής 198 Στοάς, έξ ών 35 έν Παρισίοις. ’Εκ τών 198 τοντων Στοών έργά- 
ζονται έτι καί νυν υπό τήν δικαιοδοσίαν τής Τεκτονικής ταντης δυνάμεως, ή Στ.'. 
Les Fr'eres un is  inseparables (1775) έν Ά ν . · .  Παρισίων, ή Σ τ . '. Anglaise  
(1732), ή Σ τ.'. Les Franfaises et les n e u f  soeurs R eunies (1740) έν Ά ν .·.  
Βορδώ, ή Σ τ.'. Themis. (1772) έν Ά ν . ' .  Caen, ή Σ τ.'. Le Parfait Silence  
(1 7 6 2 ) έν ’Α ν.'. Λυών, ή Σ τ.'. Parfaite S incerite (1767) έν ’Αν.·. Μασσαλίας 
ή Σ τ .'.  L ’ U nion Parfaite (1752) έν ’Α ν.'. L a  Rochelle, ή Σ τ.·. L a  Parfaite 
union (1 7 6 2 ) έν ’Α ν.'. Rodez, ή Σ τ.'. I ’ Egalite R igeneree (1764) έν Ά ν ."  
S t  J e a n d ’. A ngely , ή Σ τ .'.  Les Coeurs R eu n is  (1774) έν Ά ν .·.  Τουλούζης.

Μεταξύ τών επισήμων προσα’ιπων ατινα ίμνήθΐ)οαν έν τή Στ.', τών ’Εννέα ’Αδελ
φών, άρκονμεθα ν ’ άναφέρωμεν τόν μέγαν ’Αστρονόμον Lalande, τον Βενιαμίν 
Φραγκλΐνον, τόν μέγαν φιλάνθρωπον D upaty, τόν διάσημον ’Α ιχερικανόν Ναύαρχον 
P a u l Jones, τόν συνήγορον τον άτυχους Βασιλέως Λουδοβίκον 16ον R em ain  de 
S ize , τόν Condorcet, τόν Cabanis, τόν Lacep'ede, τόν Delille, τον Florian τόν 
Jteyes, τόν Κάμιλλον Desmoulins, τόν D anton, πλήθος ιερωμένων, καί τέλος τόν 
μέγαν Βολταϊρον ον τίνος τήν μύησιν έν τή Στοά τούτη θέλομε ν κατωτέρω διηγηθή.

Εις τήν Στοάν τών ’Εννέα Αδελφώ ν και δή κατά τήν πρώτην περίοδον τής 
-όράσεως αντής, δέον ν ’ άποδοθή ή έν ετει 1780 ΐδρνσις τής *Εταιρείας τον Α π ό λ
λωνος, ήτις κληθεϊσα βραδύτεροι· Μουσεϊον τών Παρισίων, εθεσε τάς βάσεις τών 
οημερινών οργανισμών τή; άνωτέρας έκπαιδεύσεως έν Γαλλία.
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Ωσαύτως έν τή Στοά ταύττ] έμελετήθη τό ζήτημα τής μεταρρυθμίσεως τών 
ποινικών νόμων τής Γαλλίας, ήτις κατορθώθη κατά τόν Μάϊον τοΰ 1788.

Ή  Σιοά τών ’Εννέα ’Αδελφών έκοιμή&η τώ 1792, άφυπνίσθη τώ 1805, 
εργασθεΐαα δί ανελλιπώς μέχρι τοΰ 1831 έκοιμή&η" άφυπνισθεΐσα δε έκ νέου τώ 
1836 είργάσθη μέχρις τοΰ 1848, οπότε διελύθη όριστικώς.

Ά λλα  6 μεγαλήτερος τίτλος τών *Εννέα Αδελφώ ν είναι βεβαίως τό δα  εν αυτή 
είδε τό τεκτονικόν φώς ό μέγας τής Γαλλίας φιλόσοφος Βολταΐρος, δστις έν ηλικία 
84 έτών, μήνάς τινας προ τοΰ θανάτου του, έπεθύμησε ν ’ άντληση έν τεκτονική- 
Στοά νέας διδασκαλίας, νέα διδάγματα, ατινα δεν ήδυνήθη νά εϋρη είς τάς μελετάς 
αυτοΰ διαρκονντων 60 ετών.

'Ο Βολταΐρος, ουτινος ή μύησις έγένετο πανηγυρική και ανταξία τοΰ μεγάλου 
άνδρός, ήγάπηοε και έθαύμασε τήν ύψίστην άπλοι ητα τής τεκτονικής ήθική^καί δι
δασκαλίας' έγνω δτι ό εργάτης τοΰ άγαθοϋ ήτο ήδη τέκτων έν άγνοια του.

Ό  Βολταΐρος προ 20 ήδη έτών κατφκει είς τά έν Ferney κτήματά τον, παρά 
τά Γαλλοελβετικά σύνορα, πλησίον τής λίμνης τής Γενεύης. 'Η  προκεχωρημένη 
αυτοΰ ηλικία δεν έπέτρεπε είς αυτόν, καίτοι διακαώς επεθυμει τοΰτο, νά ιιεταβή 
άπας έτι είς ΙΙαρισίονς. Ύ πείκω ν δμως είς τάς παρακλ.ήσεις τών φίλων καί 
δαυμαστών του, άφ’ ετέρου δ ' επωφελούμενος τής μ ετ ' ου πολύ μελλούσης παρα
στάσεων νέου έργου του έν τή Γαλλική Κωμωδία, άπεφάσισε νά έπιχειρήοη τό ua- 
κρόν δσον και έπίπονον δι ' αυτόν ταξείδιον. Πράγματι τήν 10 Φεβρουάριου 17 78 
ίφ&ααεν είς Παρισίους μετά πενθήμερον κοπιώδη οδοιπορίαν.

Τήν 16 Μαρτίου 1778 έγένετο ή πρώτη παράστασις τοΰ νέου έργου του, τής  
Ε ιρήνης, ήτις υπήρξεν αληθής θρίαμβος διά τόν Βολταϊρον, εις ήν δμω; δεν πα -  
"ρευρέθη λόγω τής πασχοΰσης υγείας του.

01 τέκτονες τής Στ.", τών 'Εννέα Αδελφώ ν έώρτασαν διά συμποσίου τόν νέον 
θρίαμβον τοΰ μεγάλου άνδρός, έπιτροπν δέ έκ τών μελών τής Στοάς άπεφαοίσθη νά 
μεταβή παρ' αύτώ, δ πως ίκφράση τά συγχαρητήρια τής Στοάς.

Ό  μέγας φιλόσοφος έδέχθη τήν έκ 40 μελών έπιτροπήν τής Σ τ .’, τών 'Εννέα 
Αδελφώ ν, προεδρευομένην υπό άν.·. Lalande, Σεβ.'. τής Σ τ .·., τήν 21 Μαρτίου~ 
Κατά τήν συνέντευξιν δε ταύτην άπεφασίσθη ή είς τά τεκτονικά μυστήρια μύησις 
τοΰ Βολταίρον.

'Η τελετή  τής εισδοχής ώρίσθη διά τήν 7 Απριλίου 1770, 64 άκριβώς ημέ
ρας προ τοΰ θανάτου τοΰ Βολταίρον. Ή  μύησις έγένετο εις τι άρχάϊον μοναστήριον 
τών Ίησουητών, τό όποιον άπό τοΰ έτους 1774 κατεΐγεν ή Μεγάλη Ανατολή καί 
έντός τοΰ όποιου συνεδρίαζον αίπλεΐσται τών έν Ά ν . ' . Παρισίων Σ τ .'.

'Ο  Ναός είχε διακοσμηθή κατά τήν ήμέραν έ κείνην διά κυανών και λευκών 
παραπετασμάτων, διά σημαιών καί λαβάρων διαφόρων Στοών. Είς τήν Ανατολήν  
εϊχον τοποθετηθή αΐ προτομάί τοΰ Βασιλέως Λονδοβίκου Ι Σ Τ ’., τοΰ Δουκός τής 
Σάρτρης, τοΰ Μεγά/.ου Φρειδερίκου και τοΰ μεγάλου φιλοσόφου 'Ελβετίαν.

'Ο Lalande προήδρευε τής Σ τ.', έχων ώς πρώτον έπόπτην τόν ά δ .'. Σρογκό- 
νωφ. Πλέον τών 250 επισκεπτών, μεταξύ τών όποιων ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος, 
πληρεξούσιος *Υπουργός τής Αμερικανικής όμοσπονδίχς, και πλεΐστοι άλλοι τέκ τ.'.
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,έπίσημοι έν ταϊς έπιστήμαις καί τοϊς γράμμασι, έκόσμουν την Ά ν . '.  και τάς Στη)..’. , 
ώσαντως δε άντεπροσωπενετο και ή Μεγάλη ’Ανατολή.

Μετά τό άνοιγμα τών έργ.’. τής Σ τ.', δ ’Αββάς de S a in t F irm in  λαβών 
τόν λόγον παρουσίασε εις μύησιν τόν μέγαν Βολτάίρον και έξέφρασε τή* πεποί&ησιν 
δτι ή Στοά ΐ)ά ίάεώρει εαντήν κολακευ&εϊσαν έκ τής Ιπι&υμίας τοΰ μεγαλητέρου 
πολίτου τής Γαλλίας, δπως γίντ] δεκτός είς τους κόλπονς αυτής.

'0  S a in t F irm in Ιζήτησε κατόπιν δπως ή Σ τ .’, φανή έπιεικής διαρκούσης 
τής μνήαεως, λαμβάνουσα υ π ’ σψει τήν μεγάλην ηλικίαν τοΰ υποψηφίου ώς και 
τήν επισφαλή αυτοΰ υγείαν.

Ή  Στοά άποδεχοαένητονς λόγους τοΰ Ά δ . ' .  S a in t F irm in  απεφάσισεν αμέ
σως δπως άπαλλάξτ) τόν υποψήφιον τών περισσοτέρων δοκιμασιών, τοποϋετήση δε 
αυτόν μεταξύ τών δύο Στηλών εχοντα τους δφ&αλμονς άνοικτούς.

Πρός τούτο εκάλυψε διά μελανού παραπετάσματος τήν ’Ανατολήν, μέχρι τής 
στιγμής κα&’ ήν εμελλε νά τώ δο&ή τό τεκτονικόν φως.

Μετά τήν άπόφασ'ν ταύτην τής Στοάς δ Σ εβ .'. ώρισεν επιτροπήν εξ εννέα με
λών υπό τήν προεδρείαν τον άδ.'. Στρογκόνωφ δπως ΰποδεχ&ή και προετοιμάση 
τόν υποψήφιον.

Ό  Βολταϊρος είσήλίϊεν είς τόν ναόν υ ποβασταζόμενος παρά τών άδ.’. Φραγ- 
κλίνον και Court de Gebelin.

Ό  Σεβ. Lalande άπέτεινε πρός τόν υποψήφιον διαφόρους ερωτήσεις επί ζη
τημάτων φιλοσοφικών και ηθικών, εις τάς οποίας 6 Βολταϊρος άπήντησε κατά τρό
πον δστις διήγειρε τόν θαυμασμόν τής Στοάς.

'0  Βολταϊρος ήτο Λ  αν συγκεκινη μένος, ή δέ συγκίνησις αυτού εφθασε είς τό 
κατακόρυφον, δτε καταπεσόντος τού μέλα'Ός παραπετάσματος τού καλύπτοντας τήν 
’Ανατολήν, έίδεν ταύτην ζωηρώς φωτιζομένην και έν αυτή παρακαθημένην τήν 
πλειάδα τών μεγαλειτέρων άνδρών τής εποχής εκείνης.

Οι συνοδεύοντες τόν Βολτάίρον τέκτονες ώδήγησαν αυτόν πρός τόν Σεβ.’. δπως 
έπαναλάβη τήν επίσημον διαβεβαίωσιν τοΰ Τέκτονος, με& ’ δ ό άδ. Lalande άνεκή- 
ρυξεν αυτόν μαθητήν καί άνεκοίνωσε πρός αυτόν τά σημεία, /.έξεις και χειραψίας 
τοΰ βαθμού.

Κατά τό διάστημα τής τελετής ταντης ή Στήλη τής Αρμονίας, υπό τήν διενϋυν- 
σιν τοΰ διασήμου βιολιστον Capron, έξετέλεσε διάφορα μουσικά τεμάχια, έν ώ ηθο
ποιός τις τής Γαλλικής Κωμωδίας εστεφάνωσε τόν Βολταϊρον διά στεφάνου εκ 
δάφνης, ον δμως ό Βολταϊρος έσπευσε ν ’ άφαιρέση.

Κ α θ ' ήν στιγμήν δ Σεβ.'. περιέβαλλε τόν νεόφυτον διά τοΰ περιζώματος, δπερ 
ανήκει· είς τόν μέγαν Έλβέτιον, ουτος ήσπάσθη μετά συγκινήσεως αυτό.

Κατόπιν ένεχείρισε πρός αυτόν ζεύγος λευκών γυναικείων χειριδών, ας δ Βολ
τ αϊρος εδωσε πρός τόν Μαρκήσιον de Villete, σύζυγον τής προστατενομένης αυτού, 
Δος de Varicourt δπως εγχειυίση ταύτας πρός αυτήν.

Μετά τήν μύησιν ό Σεβ.’. δλο>ς εξαιρετικώς προσεκάλεσε τόν Βολτάίρον νό 
παρακαθήση είς τήν ’Ανατολήν, μεί)' δ άπέτεινε πρός αυτόν ολίγα- λέξεις έκφράζων
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τήν ευγνωμοσύνην τής Στοάς διά την τιμήν ήν ελαβε νά μύηση είς τους κόλπους 
αυτής τόν μέγαν Βολταϊρον.

Ό  νεόφυτος άττηντησε δι ’ δλίγ'ην ευχαριστών, μ ε θ ’ δ άνεγνώοθηοαν διάφορα 
ποιήματα, ή δε Στοά μετέβη εις τήν αίθουσαν τών συμποσίων.

Μετά τό πέρας τών τυπικών προπόσεων, 6 Βολτάϊρος ίζήτησε τήν άδειαν ν ’ 
άποσνρ&ή, ή δε Στοά ολόκληρος προέπεμψε αυτόν μέχρι τής θύρας τοΰ τεκ,τον.'- 
Μεγάρου.

Τοιαΰτη ΰπήρξεν ή όντως πανηγυρική μύησις τοϋ Βολταίρου έν τή Στοά τώ ν  
*Εννέα ’Αδελφών, ήν έν περιλήψει διηγήβημεν.

I. Σ . Ε . ΚΕΦΑΛΑΣ, 3 3 ο . ' .
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Γ() "Γπάτος Μέγας Ταξιάρχης Έ νδ.\ άδ.·. Έ μ. Γαλάνης έγεννήθη έν Κύμϊ] τής 
Εύβοιας τή 2 Mat ου 1838. Έσπούδασεν έν Άθήναις καί έν Γερμανία φιλολογίαν,, 
ύπηρέτησεν έπί μακράν ώς καθηγητής καί γυμνασιάρχης καί συνέγραψε πολλά δι
δακτικά καί φιλολογικά συγγράμματα. Ουτος έμυήθη εις τά τεκτ.·. μυστήρια έν τή 
Σ .\ Στ.'. Φοϊνιξ έν Άν.·. Κέρκυρας τώ 1867. Τώ 1880 έγένετο μέλος τής τότε συ- 
στάσης Μεγάλης Ά ν .\  Υπάτου Συμβουλίου, έξελέγη δέ Μέγας Γραμματεύς έπί τής 
εξωτερικής άλληλογραφίας άμφοτέρων τών σωμάτων, μετά ταΰτα δέ καί Πρόσθετος 
Μέγας Διδάσκαλος. Συνέστησε τώ 1880 τήν Σ .\ Στ.·. Πυθαγόρας τήν καί σήμερον 
κανονικώς έργαζομένην, έν τή όποια ώς σεβάσμιος έμύησε πλείστους έπιστήμονας 
καί τινας έξοχους κληρικούς, κατά δέ τήν μεγάλην έπιδημίαν τή: εύλογίας τώ 1883 
έν Άθήναις διένειμε περί τάς 14 χιλιάδας δραχμών ώς καί ενδύματα εις τάς πτω- 
χάς οίκογενείας.

Ό  ένδ.*. άδ.·. Έ μ. Γαλάνης ώς Μέγας Γενικός Γραμματεΰς ύπήρξεν εις τών μάλα 
συντελεσάντων εις τήν άναγνώρισιν τού Ελληνικού τεκτονισμού έν Γερμανία άλλη- 
λογραφών μετά πολλών διακεκριμμένων καθηγητών, τών οποίων πολλοί έγένοντο 
επίτιμα μέλη τής Στ.·. Πυθαγόρας καί τής Γαλ.\ Μεγ.\ ’Ανατολής.

Τώ 1902 ό ένδ.'. άδ.·. Έ μ . Γαλάνης έξελέγη Μέγας Διδάσκαλος καί "Γπατος Τα
ξιάρχης καί τή ένεργεία αύτοΰ το 'Ύπατον Συμβούλιον τοΰ 33ο έγένετο δεκτόν εις τό 
συνέδριον τών Βρυξελλών καί άνεγνωρίσθη ώς τό μόνον νόμιμον τής Ελλάδος.

'Ο ένδ/. άδ. Έ μ. Γαλάνης πρώτος μετέφρασε τούς Γεν.·. Κανονισμούς τής Μεγ.- . 
’Αν.·, τής Γαλλίας πρός χρήσιν τήε Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. τής Ελλάδος, τάς κατηχήσεις 
τοΰ Ιο, 2ο καί 3ο, τά τυπικά τοΰ Σκωτικοΰ δόγματος, τά τυπικά τοΰ περιστυλίου «Σο
φία» καί ίδρυσε τό περιστύλιον τούτο. 'Ο ένδ.·. άδ.·. Ε. Γαλάνης ίδρυσε καί έκδίδει 
εΐσέτι τό φιλοσοφικόν τεκτ.·. περιοδικόν «Πυθαγόρας» τό όποιον διατρέχει ήδη τό 
12 ον έτος τής έκδόσεώς του. Πλεϊστοι λόγοι καί πραγματεία*, τού άδ.·. Γαλάνη με- 
τεφράσθησαν καί έδημοσιεύθησαν είς ξένα τεκτ.·. περιοδικά, ώς ή Alpina καί ή 
Freimaurerische Zeitung· Περι αύτοΰ οε και τής οράσεως του έγραψαν εύφήμως 
πλεΐστα περιοδικά ώς le monde maionnique. das Schlesische Logenblatt κ.τ.λ.

Ό  κρατ.·. άδ.·. Ύ π.\ Ταξ.·. Έ μ. Γαλάνης είνε έπίσης έπίτιμον μέλος διαφόρων 
Στοών εν Γερμανία, έπίτιμον μέλος 'Υπάτων Συμβουλίων τοΰ 33ο τής ’Ιταλίας, Αΐ- 
γύπτου καί Τουρκίας καί άντιπρόσωπος πλείστων Μεγάλων Ανατολών καί Υπάτων 
Συμβουλίων, πρός δέ καί επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος τής Γαλ.-. Μεγάλης Ανατολής 
τής Ελλάδος. . .. .
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Ά  Φ ΙΛ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ

/ ' Ο μιλία γενομένη έν τή  Σ .'. Σ τ.'., Μ ιαούλης, έν Ά ν α τ .’. Πειραιώς καί έπανα- 
ληφ& εϊσα έν συνεδρία A ' Βαϋ-μ.’. τής Γαλ.'. Μ εγ.'. Ά να το λ .'. τή ς  Ε λ 
λάδος.]

Υ Π Ο
MIX . Ρ Ο Τ Ν Ο Π Ο Τ Α Ο Ϊ

Σ ε β .'.  τής Σ . ’. Σ τ . ' . Φοϊνις εν 3 Α ν Π ε ι ρ α ι ώ c και Μέλους τής Μεγάλης ’Ανατολής τής rΕλλάδος

Α δ ε λ φ ο ί  μ ο υ ,  ,

ΙΙολλάκι; έλέχθη καί έπανεληφθη μετ’ επιμονή; δτι ή Φιλική Εταιρία τήν 
οποίαν δλοι έγνωρίσαμεν μελετώντε; τάς σελίδας τοΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος καί δλοι 
έθαυμάσχμεν διά τάς πολλαπλά; καί μεγίστας υπηρεσία; τάς οποίας προσέφερεν εις 

τόν αγώνα ύπήρξεν εταιρία Τεκτονική ή σωματείο ν κατά μίμησιν 
τοΰ Τεκτονισμού ίδρυθέν. Γνωστόν μάλιστα Τεκτονικόν εγκόλ
πιο'/ Ο  αναφέρει ρητώ; δτι τά πρώτα σημεία τής δράσεώς του 
ό Τεκτονισμός έπέδειξεν έν 'Ελλάδι πρό και κατά τήν 'Ελληνι
κήν έπανάστασιν διά τής ίδρύσεω; καί παγιώσεως τή; Φιλικής 
'Εταιρίας, δτι τά μέλη αύτής ήσαν έλεύθεροι Τέκτονες, δτι αί 
συνεδριάσεις τών Φιλικών είχον Τεκτονικά; διατυπώσει; καί δτι 
τέλος έάν ή Φιλική Εταιρία δέν έφάνη ώ; Τεκτονική τοιαύτη, 
τοΰτο έγένετο έκ φόβου πρός τά; κρατούσα; προλήψεις κατά 

τήν εποχήν έκείνην. (!) Αί πληροφορίαι δμως αύται σπουδαιόταται αύταί καθ’ §αυ- 
τάς καί διαφωτιστικώταται διά τήν δράσιν τοΰ Τεκτονισμού έν τώ έθνικώ ήμών 
άγώνι, ενώ είναι τόσον ρηταί καί κατηγορηματικαί, δέν άναφέρουσιν έν τούτοις τάς 
πηγάς έφ’ ών στηρίζονται καί συνεπώς πάσχουσι μίαν ουσιώδη έλλειψιν, ήτις καθί
σταται έτι σημαντικωτέρα εάν λάβετε ΰπ’ όψιν δτι τό νεώτερον πνεύμα μετά δυσ
πιστίας αποβλέπει πλέον είς τάς άνευ ιστορικών καί πραγματικών άποδείξεων 
προσκομιζομένα; πληροφορία;, έστω καί έάν αύται περιβάλλονται τόν τύπον τή; 
αύθεντικότητο;. ’Ανάγκη άρα παρίσταται δπω; συμπληρωθή ή ελλειψις αϋτη καί 
ή ιστορία μετά τήν έπιβολήν τών γεγονότων άποδείξει τήν αλήθειαν τών πολυτίμων 
αυτών πληροφοριών.

Καί τήν άνάγκην ταύτην όςέως άντελήφθησαν πολλοί πρό έμ«ΰ αδελφοί έν τοΐς 
ύπάτοι; άξιώμασι τοΰ ήμετέρου τάγματο; λειτουργοΰντε; καί τήν έπιβολήν τών 
πολυτίμων γνώσεων Ιχοντε;. ’Εννοώ τόν αδελφόν I. Κεφαλάν, δστι; πρό έτών περι- 
σπούδαστον ομιλίαν έπί τοΰ αύτοΰ θέματος έποιήσατο, τήν όποιαν τά μέγιστα έλυ-

(1> Τεκτονικόν έγκόλπιον υπό .·. 3902.
(2) Πληροφορίαι υ.τάρχουσιν οτι καί ό Πατριάρχης Γρηνόριος Ε” ειχε μυηθή είς τόν 

Τεκτονισμόν φερων καί τεκτονικά αήματα μετά * τοΰ τεκτονικού Φοίνικος. Βεβαΐ(*>μένον έν 
τούτοις είναι οτι τέκτονες χ’πήρΐϊαν οτε *Αλεξ. Ύψηλάντης καί Γ. Μουρούζης έν Γερμανία 
μνηθένες. Διά τόν τελευταΐον μαιιτυροΟσι τά άρ/.εϊα τής Ιτοάς τοΟ Hermanstadt.
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πήθην δτι ούτε ήκουσα ούτε ήδυνήθην νά έχω ύπ’ όψ’.ν έν τή εργασία μου ταύτη.
'Οπωσδήποτε ή μικρά μου αΰτη συμβολή εις τήν ιστορίαν τού Έλληνικοϋ, δύ

ναμαι νά εΐπω, Τεκτονισμού ελπίζω δτι θά κοιθή μετ’ επιείκειας παρ’ υμών δταν 
λάβετε δπ’ δψει τήν συνήθη ελλειψιν πηγών επισήμων διά τήν εργασίαν ταύιην, 
τήν δυσκολίαν τής εύρέσεως τών ύπαρχουσών τοιούτων, τέλος δτι προκειμένου περί 
μυστικωτάτης έταιρίας, οΐα ή Φιλική, έλάχιστον φώς δύναται ν’ άρυσθή ό ερευνητής 
έκ τών μέχρις ήμών διασωθέντων τεκμηρίων καί μάλιστα ούχί περί τοΰ δλου έργου 
τής έταιρίας ταύτης άλλά περί τής ειδική; περιπτώσεως, τών σχέσεων καί όμοιο- 
τήτων αυτής πρός τόν Τεκτονισμόν. (')

"Ινα δέ ή ήμετέρα άσθενής προσπάθεια τεθή ύπό τό φώς τοΟ ελέγχου καί τής 
έρεύνης παντός δυναμένου οφείλω νά γνωρίσω ύμιν δτι αί πηγαΐ &ς συνεβουλεύθην 
διά τήν προκειμένη·; έργ ασίαν είναι αί έξής.

1) Τό ιστορικόν οοκίμιον περί Φιλικής Έταιρίας τού I. Φιλήμονος έκδοθέν έν 
Χαυπλίω τό 1834. 2) 'Η ιστορία τοΰ Τονίου κράτους ύπό Π. Χιώτη. 3) Τό ογκώ
δες ιστορικόν άρχείον τοΰ Διονυσίου Ρώμα υπό Λ. Καμπούρογλου. 4) Τό περί Φι
λικής Έταιρίας πρό μηνός έν Όδησσώ έκδοθέν σύγγραμμα τού Σ. Σακελλαρίου. 
Ο) ΙΙλεϊσται άλλαι μικροτέρας σημασίας πηγαΐ διεσπαρμένα·, είς διάφορα ιστορικά 
συγγράμματα καί εγκυκλοπαιδικά λεξικά.

Επείγομαι ήδη, αδελφοί μου, δπως άρςωμαι τής κατ’ ουσίαν όμιλίας μου, ήτις 
κυρίως είς δύο θέματα θέλει περιστραφή. Είς τόν οργανισμόν τής Φιλικής Έταιρίας 
αχ’ ενός καί τάς καταπληκτικάς όντως όμοιότητας αύτοΰ πρός τόν τεκτονικόν 
τοιούτον καί άφ’ έτέρου είς τάς ύπηοεσίας, χ ; ό Τεκτονισμός προσέφερε διά τής 
Φιλικής Έταιρίας είς τόν έθνικόν ήμών άγώνα. Καί βεβαιώ ύμας προκαταβολικώς 
δτι άμφότερα ταΰτα ·τά θέματα θά ήδύναντο νά καταναλώσωσιν έπανειλημμένας 
συνεδρίας, εάν δέν ήναγκαζόμην ν’ άπορρίψω πάν μή κυριώτατα ένδιαφέρον τό θέμα 
ήμών καί δέν συνέπτυσσο·/ τήν πολυσχειδή καί πολυποίκιλον ΰλην, ήν πρό έμοΰ 
εΐχον νά έπεξεργασθώ, είς στενότατα όρια, ΐνα μή καί ύμας κουράσω καί ή όλότης 
τής όμιλίας διχοτομηθή είς πλείονας τοιαύτας.

i t ’

Άρχόμενος τής άναλύσεως τοΰ οργανισμού τής Φιλικής Έταιρίας κρίνω έπά- 
ναγκες νά γνωρίσω ύμϊν δτι ή Εταιρία αΰτη ίδρυθεΐσα κατά τδ 1814 έν Όδησσώ 
ύπό τριών φιλοπάτριδων Ελλήνων, τοΰ X. Σκουφά, Α. Τσακάλωφ καί II. Άναγνω- 
στοπούλου (-) δέν έσχε ράσιν ίδρύσεως έκ τών προτέρων λεπτομερώς μελετηθεισαν

(1) Ή  σημαντική αΰτη δυσχέρεια προέρχεται έκ τής απώλειας πολυτίμων πηγών, ήτις 
εξηγείται έκ τοΰ δτι «οί αρχηγοί (τής έταιρίας) έφρόντισαν πάντοτε τήν μυστικήν διατήρη
σα ιν τών έγγραφων, εντεύθεν δέ δέν άνεγνωρίσθη ποΰποτε σταθερότης αρχείου παρακατα- 
»θήκης τά δέ είς άτομα καί είς πόλεις έσπαρμένα έγγραφα έφθειραν ούκ ολίγον οί θάνατοι, 
»οί φόβοι καί αί άνωμαλίαι τοϋ πολέμου.» (Δοκ. Φιλήμονος. Προλεγόμενα, σελ. 2 καί εφε
ξής. Ύποσημείωσις έν τή αύτή σελίδι.)

(2) Έν τφ Δοκιμίω I. Φιλήμονος ιέποχή Β’. Κεφ. Γ.’) ώς έξής περιγράφεται ή Χδρυσις, 
τής Έταιρίας: «Νέοι "Ελληνες καταφυγόντες είς τήν 'Οδησσόν καί είς άσυλον μακράν τής 
» δυναστευόμενης πατρίδος. συνέρχονται καί συνομιλούν. Τό συνδέον τάς καρδίας των έλατή- 
»ριον ήτο μοναδικώς τό φρόνημα τοϋ πατριωτισμού. Ό  Νικόλαος Σκουφάς (έξ ”Αρτης)> 
»ό ’Αθανάσιος Τσακάλωφ Ίωαννίτης και ό Παναγιώτης Α. Άναγνωστόπουλος (έξ Άνδρι. 
«τσαίνης Πελοποννήσου . οί τρεις ούτοι αγνώριστοι πρώτον μεταξύ των καί έπειτα φ ί^ ι
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ούδε καθώρισε σαφώς ευθύς έξ αρχής τούς τρόπους καί τά μέσα της πραγματοποιή- 
σεως τών σκοπών της, πολύ δε μάλλον δεν κατήρτισε τόν ποικίλο ν αύτής οργανισμόν 
από τών πρώτων βημάτων της. Ό  οργανισμός, ον θα αναλύσω πρό υμών μετ’ ολίγον, 
άπετελειώθη τρία έτη μετά τήν ιδρυσιν τής Εταιρίας ταύτης κατά τό έτος 1815 δτε 
έγένοντο μέλη αύτής άνδρες μαθήσεως καί γνώσεως περί τών έν Εσπερία συμδαι- 
νόντων, οΐτινες άναμφιβόλως τέκτονες δντες προσέδωσαν είς τόν οργανισμόν αύτόν 
άνεξίτηλον τήν τεκτονικήν σφραγίδα.

ϊοΰτο άλλως πληροφορεί ήμάς ό κυριώτερος ιστοριογράφος τής Φιλικής Ε τα ι
ρίας I. Φιλήμων, δστις καίτοι μή δεχόμενος δτι ή Φιλική Εταιρία υπήρξεν άμεσος 
κλάδος τοΰ Τεκτονισμού ( ')  ώς ή εταιρία τών Καρβονάρων, ομολογεί έν τούτοις 
δτι οί «αυτουργοί τού οργανισμού τούτου έδανείσθησαν κανόνας πολλούς από τήν 
:>εταιρίαν τών Μασσόνων καί τούς εφήρμοσαν έπιτηδείως είς τά πνεύμα καί τά πάθη 
»τού έθνους.» {■)

Ή  Φιλική Εταιρία έν τώ δργανισμώ της είχεν ιδρύσει επτά βαθμούς:
Α'.) Τόν βαθμόν τών Βλάμηδων ή άδελφοποιητών.
Β'.) ·»' » τών Συστημένων.
Γ'.) » * τών 'Ιερέων.
Δ'.) » » τών ΙΙοιμένων.
Ε'.) » * τών Άρχιποιμένων.
ζ '.)  » τών ’Αφιερωμένων.
Ζ'.) ·> ; τών ’Αρχηγών τών αφιερωμένων.

Τούς βαθμούς τούτους θά έρευνήσωμεν έπί τή βάσει τών μέχρις ήμών πληρο
φοριών, άσαφών πολλάκις καί ελλειπών, ούχί απολύτως έξετάζοντες τά κατ’ αύτούς 
άλλ’ έν σχέσει πάντοτε πρός τόν τεκτονικόν οργανισμόν ί’να άναδειχθώσιν έκ τής 
συγκριτικής ταύτης έρεύνης αί πολλαί καί ποικίλα·, έμοιότητες τοΰ οργανισμού τών 
Φιλικών πρός έκεΐνον. δστις διέπει τό ήμέτερον Τάγμα.

Προεισαγωγικώς έν τούτοις δύναμαι νά άναφέρω δτι ούσιώόης διαφορά υπάρχει 
μεταξύ τών δύο οργανισμών είς τό ζήτημα τής μυήσεως έκάστου βαθμού. Αί μυήσεις 
έν τή Φιλική Εταιρία ένώ άρχονται καί λήγουν ώς αί τεκτονικαί τοιαύται έν τού- 
τοις ύστεροΰσιν ύπό τήν Ιποψιν έπιβολής καί λαμπρότητος καθόσον πλείστοι τοπικοί 
καί καιρικοί λόγοι έπέβαλον τούτο. Διότι μή λησμονώμεν δτι ή έργασία τής Φιλικής

♦σκέπτονται τάς διαθέσεις τών χριστιανών τής Ευρώπης, τήν ηθικήν καί πολιτικήν κατά- 
»σταοιν τών Τούρκων, τάς πηγάς τών δυνάμεων τής 'Ελλάδος, αλλά διαλύονται χωρίς νά 
»άποφασίσωσιν οριστικόν τι. Ό  Σκουιράς μετά ταΰτα καταστρώνει εγγράφους τινας παοα- 
»τηρήσεις άφορώσας μέν τήν έί.ενΟέρωσιν τής Ελλάδος άλλ’ απροσαρμόστους. Ώς τοιαϋιαι 
«κινούν τόν γέλωτα τών άλλων. Ό  Σκουφάς πειράζεται καί μετά τοϋ Άναγνωστοπούλου. 
» πλέον μετ’ αύτοϋ ήνωμένοι, σχεδιάζουν είς τήν φαντασίαν των τό πέρας τοϋ μεγάλου Ιρ- 
»γου. Διανυκτερεύουν πολλάκις ολοκλήρους νύκτας καί βάσιν τών σκέψειόν των έχουν τόν 
«σχηματισμόν ενός μυστηριώδους ί)εσμοϋ καί πλήρη προδιάϋεσιν ενός πολέμου δυνάμει 
»τού όποιου νά κατορθώσωσιν οί "Ελληνες μόνοι ό.τι ήλπισαν είς μάτην πρό πολλοΰ 
»άπ’ άλλους. Ή  τοιαύτη κατάστασις τώ»· πραγμάτων διήρκεσεν ώς τά μέσα τοΰ 1814. 
»Γίνονται τότε αί επαναλήψεις περί ενός Εταιρικού Δεσμού. Ό  Σκουφάς παρουσιάζει καί 
»πάλιν τούς στοχασμούς του πλέον συνηρμοσμένους καί άπό τούτους σχεδιάζονται αί βά- 
*σεις τού συστήματος. Ή  Εταιρία Ιδρύεται πλέον.»

(1) Βλεπ. Λοκίμιον Έποχ. Β’. Κεφ. Γ'.
(2 ι » » Έποχ. Β', Κεφ. Λ'.
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'Εταιρίας έγένετο μετά μεγίστων προφυλάξεων καί μετά πάσης μυστικότητος, αιτινες 
καθίστων λίαν έπικίνδυνον καί δή Οπό τούς Τούρκους τήν συγκέντρωσήν πολλών 
προσώπων καί τήν ΰπαρξιν τακτικών κέντρων, απαραιτήτων διά πασαν έπίσημον καί 
πανηγυρικού τύπου μύησιν. Τουναντίον §νεκα τών λόγων τούτων αί μυήσεις έγένοντο 
συνήθως όπό ενός άτόμου έν κρυπτώ καί παραβύστο) καί μάλιστα όπό άποστόλων 
τής έταιρίας περιερχομένων τήν δούλην τότε 'Ελλάδα καί κατηχούντων τούς ζηλω- 
τάς τής ελευθερίας.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟΙ

Ό  πρώτος καί δεύτερος ούτος βαθμός τού Φιλικού οργανισμού δύναταί τις εΐπειν 
δτι αντιστοιχεί, τηρουμένων πάντοτε τών εύνοήτων αναλογιών, εις τούς τεκτονικούς 
βαθμούς τού μαθητοΰ καί τού εταίρου. Μάλιστα κατά σύμπτωσιν ή μάλλον κατ’ αντι
γραφήν τοΰ τεκτονικού τίτλου ό βαθμός τών συστημένων παρουσιάζεται που άπο- 
καλούμενος βαθμός τών μετόχων, λέξεως ακριβώς άντιστοίχου πρός τούς ήμετέρους 
εταίρους.

Ά ο ϊ λ ^ Ο Γ Ο ί η τ ο ί

Ό  βαθμός ούτος ήκολούθει τόν τεκτονικόν οργανισμόν κατά γράμμα δσον άφορά 
τάς έρευνας περί τοΰ ποιοΰ τού μέλλοντος νά μυηθή, τής κοινωνικής του θέσεως, τού 
βίου του, τοΰ ελευθέρου πνεύματός του. ’Ακόμη δπως ί  Τεκτονισμός δι’ αύστηρών 
ηθικών παραγγελμάτων ύποδέχεται είς τόν σκοτεινόν θάλαμον τόν δόκιμον, οϋτω 
καί ή Φιλική 'Εταιρία επρόσεχε τά μέγιστα μήπως λόγοι περιεργείας ή συμφέρον
τος παρεκίνουν τόν κατηχούμενον δπως ζητεί τήν εισδοχήν του εις τήν εταιρίαν. 
’Επί τού ζητήματος τούτου οί μυοΰντες ειχον αύστηροτάτας έντολάς δπως έφιστώσιν 
άπασαν τήν προσοχήν αύτών, ύπάρχουσι δέ παραδείγματα μυήσεων, αί όποίαι 
έγκατελείφθησαν εύθύς ώς αμφιβολία τις ένεφιλοχώρει παρά τώ κατηχητή περί τής 
σταθερότητος τών φρονημάτων ή τής καλής προθέσεως τοΰ δοκίμου.

Έάν αί ερευναι αύται ετελειούντο ίκανοποιητικαί διά τόν κατηχούμενον, έπηκο- 
λούθει άπλοΰς καί σύντομος δρκος, δν έπανελάμβανε τρις ό δόκιμος υποσχόμενος, 
ώς καί έν τώ τεκτονικώ τοιούτω, δτι ούδέν θέλει άποκαλύψει τών δσων έγνώρισε καί 
ήκουσε.

Μετά τήν άπέριττον ταύτην μύησιν, ήτις δι’ οΰς λόγους άνωτέρω έσημειώσαμεν 
τοσούτον ύστέρει τής επιβολής καί τής λαμπρότητος τών τεκτονικών μυήσεων, ό μυη- 
θείς κατ’ άντιγραφήν τού τεκτονικού οργανισμού 1)ελάμβανε τό αναγνωριστικόν δελ- 
τίον τού βαθμοΰ του καλούμενον Έ φ ω δια σ τιχό ν  φέρον απλώς είς τό μέσον 
σταυρόν, 2) έγνώριζεν ιδιαίτερα σημεία διακριτικά τού βαθμοΰ του. >5) έμάνθανε τάς 
χαρακτηριστικάς λέξεις τών αδελφοποιτών, είδος τεκτονικής ίεράς λέξεως ή συνθή
ματος, συνισταμένας είς τάς λέξεις «Τσιμπούκι-Τσαροΰχι».

Οί άδελφοποιητοί δεν έγνώριζον τίποτε πλειότερον τών ανωτέρω καί τής πληρο
φορίας δτι ύπήρχόν τινες φροντίζοντες ύπερ τής πατρίδος. (,)

(1) Φέρεται εις άντίγραφον διδασκαλίας ότι «6 Άδελφοποιοΰμενος ειδοποιείτο νά έχη 
»κεκαθαρμένα τά όπλα τον καί έτοιμα είς τό κιβώτιόν του 50 φυσέκια διά νά τά μετα- 
»χειρισθή όταν τόν προστάτη ό αρχηγός του. Μήτε περί τούτου μήτε εναντίον τίνος έμελλε 
■»νά έξοπλισθή τώ έδίδετο καμμία γνώσις».
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Χ υ ϋ ΐ η μ έ ν ο ι

'0  Β' Φιλικός βαθμός, ώς ανωτέρω άναφέρομεν, ήτο ό τών Συστημένων. Αί έρευ- 
ναι και διά τόν βαθμόν τούτον έγένοντο λεπτομερέστατα’, καί έπίμονοι άκολουθοΰσαι. 
κατά τούτο τό τεκτονικόν πρότυπον, έξητάζετο δέ τό ήθος τοΰ δοκίμου, ή διαγωγή, 
αί σχέσεις του, ή κοινωνική και οικονομική θέσις του και έν γένει πάν δ,τι άφεώρα 
αύτόν καί τό παρελθόν του. Μεθ’ δ έθετον εις αυτόν διάφορα έρωτήματα τό μέν δπως 
εξιχνιάσουν καί τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν τής προτέρας ζωής του, τό δέ δπως 
άντιληφθώσι τάς προθέσεις του καί τάς περί τών σκοπών τής έταιρίας ιδέας καί 
γνώμας αυτοΰ. (,)

Μετά τήν έξομολόγησιν ταύτην ό κατηχούμενος ώμνυε είς τό όνομα τής ’Αλή
θειας καί τής Δικαιοσύνης καί ένώπιον τοΰ Ύπερτάτου Όντος, δτι θυσιάζω·; καί τήν 
ιδίαν του ζωήν καί έτοιμος νά ύπομείνη τά σκληρότερα μέτρα, θέλει φυλάττει μυ
στικόν εκείνο δπερ έμελλε νά τώ έξηγηθή» 5). Είς τόν μυούμενον ευθύς μετά ταΰτα 
έγνωρίζοντο αί έξής λεπτομέρεια·, ύπό τύπον συμβουλών. « Ώ  συμπολίτα. Συστημένε 
»είς τούς φίλους τής Πατρίδος! Μή λησμόνησες ποτέ τόν δρκον τόν όποιον έκαμες. 
» Αυτός δέν θέλει σοΰ είναι δύσκολος καί βαρύς συνιστάμενος εις τό νά φύλαξης τό 
»μυστικόν, νά άγαπας τήν δυστυχισμένη πατρίδα, καί νά είσαι ενάρετος είς τήν δια- 
»γωγήν σου. Οί άνθρωποι είς τούς όποιους έδωκες τήν μεθ’ δρκου διαβεβαίωσιν είναι 
»δλοι συμπολιται σου. Ή  έπιθυμία τοΰ νά συνδράμουν γενικώς τό δλον καί μερικώς 
» καθένα έκ τών άδελφών των, τούς έδεσε είς τόσον σφικτήν ένωσιν, ώστε θυσιάζουσι. 
»πολλά είς τόν κόσμον. Μή παύσης λοιπόν καί σύ νά τούς βοηθής. Ή  βοήθειά σου γί- 
»νεται είς δλον τό δυστυχισμένο·/ έθνος διά νά έλαφρώση βαρύτατο·; ζυγόν ύπό τόν 
» όποιον στενάζει τόσους αιώνας. Μή λησμονήσης δέ δτι τό αμάρτημα άργά ή γλή- 
»γωρα παιδεύεται καί δτι οί στεναγμοί ένός μεγάλου καί δυστυχούς έθνους άναβαί- 
2·;οντες ώς καπνός είς τόν ουρανόν θέλουν ζητήση τιμωρίαν άπό έκείνον δστις έκδι- 
»κείται τήν παράβασιν καί τήν κακίαν».

Μετά τάς συμβουλάς ταύτας, έκ τής γενικότητας τής φράσεως τών όποιων έλάχι- 
στα έμάνθανε περί τής έταιρίας ό μυούμενος, έδίδοντο αύτώ πρός συμπλήρωσιν τής 
μυήσεώς του, 1) τό σύνθημα 2) ή διακριτική λέξις καί 3) τό αναγνωριστικόν τοΰ 
βαθμού του, άπαντα κατά τό τεκτονικόν υπόδειγμα καθιερωμένα.

Καί τό μέν άναγνωριστικόν Λελτίον δπερ είδικώτερον εκαλείτο Συστατικόν τών 
'Ιερέω ν  έφερε σταυρόν είς τό μέσον περιτριγυριζόμενον ύπό κλάδου ελαίας καί ύπ’ 
αύτόν πρηνή τήν Έμισέλινον,περιείχε δέ τά έξής: Τόν συμπολίτην μου Κ ύριον...
έκ Πατρίδος. . . .  ετών. . . .  ’Επαγγέλματος  συστήνω είς δλους τούς φίλους
μου ώς πιστόν πατριώτην καί τίμιον άνθρωπον». Τό Λελτίον ύπεγράφετο ύπό τοΰ·

ιΐ) Ό  δόκιμος ύπεχοεούτο νά άπαντήση είς παρόμοια έρωτήματα «όποιους έχεις συγγε
νείς; Κατετρέχθησαν ούτοι ή"συγγενεϊς των άπό τούς Τυράννους; ΙΙότε; Διά ποιαν αιτίαν 
χαί κατά ποιον τρόπον; Έχεις'κανένα φίλον πιστόν και ποιον; Ή  μέγαν έχθρόν καί διά 
χοίαν αιτίαν; Είσαι ευχαριστημένος άπό τήν κατάστασίν σου καί πού στοχάζεσαι νά ένδια- 
τρίψης είς τό μέλλον; Είξεύρεις κανέν μυστικόν πολιτικόν, καμμίαν άκοινολόγητον έφεΰρε- 
σ ιν; Πόθεν τό έμαθες; Τό γνωρίζουν καί άλλοι; Όποιοι είναι αυτοί; 'Εχεις τάς αναγκαίας 
αποδείξεις; Καί τί είναι τούτο; Έχεις κανέν μέγα προτέρημα κρυφόν δικαιολογημένοι· ή; 
χαμμίαν ξεχωριστήν έπιτηδειότητα; κτλ.»

2) Ό χ ι μόνον τό πνεύμα άλλά καί τό γράμμα τοΰ όρκου τούτου ήτο καθαρώς Τεκτονι 
«όν. Παράβαλ. προεισαγωγικόν όρκον μυήσεως α0" βαθαού.
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συνισχώντος ίερέως δστις δ’.’ ιδιαιτέρων γραμμάτων ') έσημείου όπισθεν τό δνομα τής 
μητρός τοΰ Συστημένου5).

Αί ύπό τύπον συνθήματος λέξεις τοΰ βαθμόΰ τούτου ήσαν:
Ό  Α' «ΙΙρό πολλοΰ τό έπιθυμοΰσα».
'Ο Β' «'Ομοίως καί εγώ».

Τεκτονικωτάτη δμως έγένετο ή διατύπωσις τής διακριτικής λέξεως (ίεράς λέξεως) 
τών Συστημένων ήτις έγραμματίζετο ώς εξής:

Ό  Α' Ιλεγε Α — 'Ο Β' α.
Ό  Α' » ν — Ό  Β' τ.
Ό  Α ' » ο — Ό  Β' υ. 

θεωρώ περιττόν να επιμείνω εις περισσοτέρας λεπτόμερείας περί τών βαθμών 
τούτων, λεπτομερείας πολλοΰ μέν ενδιαφέροντος άλλ’ ούδεμίαν σχέσιν δυναμένας νά 
έχωσι πρός τό ήμέτερον θέμα. ’Ανάγκη μόνον νά σημειώσωμεν ενταύθα δτι άμφότε- 
ροι οί βαθμοί τοΰ τε άδελφοποιητοΰ καί τοϋ Συστημένου όμοιάζουν μέν τυπικώς μέ 
δύο πρώτους τεκτονικούς βαθμούς καί έν πολλοΐς ώς είδατε, άντιγράφουν τάς τυπικάς 
αύτών διατυπώσεις άλλά προφανώς στερούνται διά τήν Φιλικήν Εταιρίαν τής σημα
σίας, ήν κέκτηνται οί άντίστοιχοι αύτών βαθμοί διά τόν τεκτονισμόν. Δύνανται δέ νά 
χαρακτηρισθώσι ώς προεισαγωγή μάλλον παράώς κύριοι βαθμοί, ώς ό άμέσως κατω
τέρω τρίτος Φιλικός βαθμός, ό βαθμός τοΰ 'Ιερέως. Τοΰτο άλλως τε δεικνύει 
καί τό γεγονός δτι άμφότεροι οί βαθμούχοι ούτε τό δνομα τής Εταιρίας έμάνθανον 
ούτε τούς σκοπούς αύτής, ούτε τούς διευθύνοντας τάς υποθέσεις της. Τό μόνον δπερ 
Ιγνώριζον ήτο δτι έγένοντο αδελφοί ανθρώπων εργαζομένων ύπέρ τής ευδαιμονίας 
τοΰ έθνους.

(’Ακολουθεί)

3) Βλ. γράμματα Ιερέων ακολούθως.
4) Έδίδετο μεγίστη σημασία είς τήν λεπτομέρειαν τα ν την διότι διά ταύτης έξηλέγχετο- 

ή ταυτότης τοΰ φέροντος τό Δελτίον. Ό  ίερεύς δστις συνήντα Συστημένον έφερε μέ επιτή
δειον τρόπον τήν ομιλίαν είς τό νά μάί̂ Β τό όνομα τής μητρός του. Μετά ημέρας τινάς έζή* 
τει άπό τόν Συστημένον τό Δελτίον του παρετήρει δέ έάν τό ύπ’ αύτοΰ δηλωθέν όνομα τής
μητρός του ήτο όμοιον πρός τό σημειούμενυν έν τφ Δελτίφ, όπερ ήτο γεγραμμένον διά γραμ
μάτων άγνωστων είς τόν Συστημένον. Έάν τά δύο ονόματα δέν σννεφώνουν, ό ίερεύς. άμέ* 
σι»ς ΰποπτεύετο δόλον καί ένφ άφ ενός ειδοποιεί τό κέντρον άφ’ ετέρου έλάμβανε τά μέτρα 
προστασίας τής Εταιρίας·
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Π0Α*ΠΗ'Ι·$Ν0 Ν
Έ κ  τοΰ ’Αγγλικοί τεκτ.'. περιοδικοί) «Freemason» παραλαμβάνομεν τήν παρα- 

χιθεμένην εικόνα ενός μωσαϊκού, τό όποιον εύρέθη έν Πομπηία κατά τά; άνασκα- 
φάςτοΰ 1874.

Ή  εντός ξυλίνου πλαισίου εν τώ έθνικώ Μουσείω τής Νεαπόλεως φυλασσόμενη
εΐκών έσχημάτιζε πιθανώς 
τήν επιφάνειαν ενός στυλο- 
βάτου ύπερβάλλοντος κατά 
τι τό έδαφος. Ό  τό κέντρον 
καταλαμβάνων σκελετός αν
θρωπίνου κρανίου συνίστα- 
ται έκ λευκών μελαίνων καί 
φαιών μωσαϊκών τεμαχίων. 
Αί οφθαλμικοί κοιλότητες 
είναι κυαναί. Ύπεράνωτού 
σκελετού εύρίσκεται γωνιά 
μετρον έκ ξύλου, τά άκρα 
τού οποίου καλύπτονται υπό 
μετάλλινων πλακών. Τό 
νήμα, έκ τού οποίου κρέμα- 
ται τό τριγωνικόν βάρος 
είναι λευκόν, τούτο δέ έκ 
μολύβδου.Κάτωθι τού κρα
νίου εύρίσκεται μία πετα
λούδα ε/ουσα έρυθρας, είς 
τά άκρα κίτρινους πτέρυ
γας. Κάτωθι δ ’αυτής ευ- 
ρίσκεται τροχός ιιετά ές 
άκτίνων. Είς τό αριστερόν 
μέρος παρατηρούμεν ιιετά 
μεγάληςέπι μελείαςκατεσκευ- 
ασμένον δόρυ ιιετά σιδη
ράς αιχμής. Έ ξ  αυτού κρέ- 
μαται διά χρυσού νήματος 
στερεώς δεδεμένος ερυθρούς 
χιτών καί ύπεράνω αυτού 
λευκόν, κεκοσμημένον διά 
άδαμαντοειδών λίθων με
τάλλων τιμής, ώς τοιαύτα 
άπενέμοντο είς άνωτέρους 
στρατιωτικούς καί πολιτι-- 
κούς σπουδαίας υπηρεσίας 

παρασχόντας. Έ π ί  τού δεξιού μέρους φαίνεται έν άντιθέσει πρός τοΰτο, ακανθώδης 
άγρία ταξειδιωτική ράβδος έκ τής οποίας κρέμαται δεδεμένον διά κοινού νήματος 
έσχισμενον ένδυμα έπαίτου, ύπεράνω δέ τούτου κρέμομαι δερμάτινος σάκκος.
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Κατ’ αναφοράν πρός τά όμοια τεκτονικά σημεία έδόθη ή ακόλουθος έξήγησις τοϋ 
περιέργου τοΰτου μωσαϊκού.

Τό κρανίον είναι τό συμβολον τοϋ θανάτου, ή πεταλούδα τό παρά τοΐς "Ελλησι 
γενικώς κοινόν συμβολον τής ψυχής, ό τροχό; ό τής ζωή;. ‘Η ράβδος, τό εσχισμένον 
ένδυμα καί ό δερμάτινο; ταςειδιωτικός σάκκο; έπί τού δεξιού μέρους σημαίνουσι τό 
παροδικόν τής ανθρώπινης ζωής.Τό δόρυ τού νικητού, ό ερυθρούς μανδύας, τό χρϋ- 
σούν νήμα xul τό υπέρ αυτά τιμητικόν μετάλλιον σηιαίνουσι τόν μισθόν τού πλή
ρους τιμής ενάρετου βίου. Ή  δλη δέ συναρμολόγησις πρέπει άναμφιβόλως νά Ισχυ- 
ροποιή την σπουδαίαν διδασκαλίαν περί τής ευ&ύνη; τής ψυχής επί τού γηΐνου 
αυτής ταξειδίου καί περί τού δυνατού τή; άποκιήσεω; λαμπρά; αντιμισθίας, δταν 
έλευθερωθή έκ τών δεσμών τής σαρκός. Άξιοπαοατήρητον έπίσης έπί τού σκελετού 
είναι τό ους, τό όποιον είναι τοποθετηιιένον έπί τοΰ δεξιού μέρους πλησίον τών 
συμβόλων τοϋ ενάρετου βίου. Κάτ<ΰθι τή; εΐκόνος ταύιτης ευρίσκεται τό γεωμετρικόν 
συμβολον, ό κύκλος, ώς τό τής «Ιουνίου ζωή; καί τοΰ Θεού.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΤ ΑΓΓΕΑΟΠΟΤΑΟΣ
----- 9---------------

Έγεννήθη, και έσπούδασεν έν Ά θήναις διαρκώς και πάντοτε ό άριστος και 
πρώτος μαθητής τής τάξεώς του.

Νεώτατος περατώσας τάς εγκυκλίους αυτοΰ σπουδάς, εισήλθεν αμέσως είς τήν 
αύνταξιν τής ύπό τοΰ πατρός αυτοΰ έκδιδομένης έφημερίδος ^Π αλιγγενεσίας».

Εικοσαετής μόλις άνηγορεύθη Διδάκτωρ τής Νομικής τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστη
μίου, συμπληρώσας κατόπιν τάς νομικάς αυτοΰ σπουδάς έν τώ Πανεπιστήμια» τών 
Παρισίων, ένασχοληθείς ιδιαιτέρους είς Πολιτικός μελέτας.

Έπανελθών έκ Παρισίων έγένετο Διευθυντής και ’Αρχισυντάκτης τής «Παλιγ
γενεσίας», ήν κα'ι έξηκολούθησε διευθύνων μέχρι τοΰ τέλους αυτής.

Έ κ  τοΰ δημοσιογραφικού επαγγέλματος ωθούμενος εισήλθεν κατ’ άναπόδραστον 
μοίραν είς τήν ενεργόν πολιτικήν.

Τώ 1892 τή επιμόνφ παρακλήσει τοΰ τότε Πρωθυπουργοΰ καί θείου του Κωνστ. 
Κοη'αταχιοπούλου διωρίσθη Γενικός Γραμματεΰς τοϋ 'Υπουργείου τών ’Εσωτερι
κών. Παρητήθη δμως μετ’ ολίγους μήνας, έκτεθείς ώς υποψήφιος έν τή Επαρχία  
’Αττικής, έκτός συνδυασμού παλαίων μεταξύ δυο έ; ίσου ισχυρών τότε εκλογικών συν
δυασμών, άπέτυχε σχετικώς μέ ολίγους ψήφους.

Τώ 1895 ομίος υποψήφιος έν τφ Δηλιγιαννικώ συνδυασμώ ’Αττικής έξελέγη πα
νηγυρικά);, τιμηθείς δ ι’ ιδιαιτέρας έκλεκτικότητος έν τή πόλει τών ’Αθηνών.

Έ ν  τή Βουλή ήκολούθησεν εύσταθώς έκτοτε τό πολιτικόν κόμμα τού μακαρίτου 
Θ. Δηλιγιάννη, έκλεγείς έπανειλημμένως βουλευτής ’Αττικής, μετά δέ τήν δολοφο
νίαν αύτοΰ ήκολούθησε τόν διαδεχθέντα αρχηγόν τοϋ Έθνικοΰ κόμματος κ. Δημ. 
Ρ  άλλην.

Έ ν  τή Βουλή υπήρξε πάντοτε διά τήν εξαιρετικήν αυτού μόρφοοσιν καί τήν 
έκτακτον ρητορικήν δεξιότητα είς τών έπιφανεσιέρων ρητόρων τής Έλλ. Βουλής, 
άκουόμενος μετά πολλής προσοχής καί απολαύων γενικής έκτιμήσεως.

Αί πολιτικοί αυτού αγορεύσεις, ώς καί ή πολιτική άρθρογραφία ένέχουσι πάν
τοτε ίσχυράν δύναμιν έκφράσεως καί ιδιαίτερόν τι θέλγητρον έκ τοΰ κομψού υφους. 
καταδεικνύουσι δέ συγχρόνως βαθεϊαν καί προσεκτικήν μελέτην τών πολιτικών καί 
ιδιαιτέρως τών οικονομικών ζητημάτων, έν οίς γενικώς δσον καί δικαίως αναγνωρί
ζεται ώς πρωταγωνιστής, καί άπό τοϋ βήματος, καί έν τή άρθρογραφία.

Έ ν  ταϊς ώραις τής Σχολής αύτοΰ, μιμούμενος κατά ιοΰτο τούς Ευρωπαίους πολι- 
τευομένους, άσχολεϊται καί είς τήν ποίησιν, δέν είνεδέ ολίγα δσα έγραψε ποιήματα, 
ιδίως δραματικά. 'Η τραγωδία αυτού δ ’Αριστόδημος  βραβευθέν εν τώ Αασσανείω 
άγώνι, έδιδάχθη έκ τής σκηνής τοϋ Βασιλικού Θεάτρου, καί έπι δύο έτη έδιδάσκετο 
άπό τής έδρας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ 'Αγίου Άνδρέου έν Σκωτία ύπό τοΰ καθη- 
γητοϋ τής Νεοελληνικής φιλολογίας ώς πρό τυπο ν  υφ ο υς  νεοελληνικού και ώς ερ- 
γον μεγάλου δραματικού ένδιαφέροντος. ’Ολλανδός φιλόλογος ό Κώκλερος, μετέ- 
φρασεν ολόκληρον τό έργον τοϋτο είς στίχους ’Ολλανδικούς, ώς δέ μανθάνομεν Γερ
μανός φιλολόγος προτίθεται νά έκδώση κατ’ αύτάς έπίσης Γερμανικήν μετάφρασιν 
τοϋ ’Αριστοδήμου.

Ετερον έργον αυτοϋ δραματικόν δημοσιευθέν είνε οί Αύτοκρατορικοι ’Έ ρω τες
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Mr.ya~ Ιιδάοχαλος τής Γαλ. ’ . M r·,·. Ά ν . ’ . τής 'Ελλάδος
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ύπόθεσιν εχον τούς ενόχους έρωτας τοϋ Αΰτοκράτορος τής Δΰσεως Ούαλειτ.ικιανόϋ 
Γ '.  μέ ίστβρικήν βάσιν.

Ό  Έ νδ.·. άδ.·. Κ. Άγγελόπουλος έμυήθη εις τά τεκτον.*. μυστήρια έν τή Σ . \  
Σ τ.-. Σκενδέρμπεης τή 11 Ιουνίου 1904.Τώ 1906 έξελέγη Σ εβ .\ τής Σ . \  Στ.·, ταύ
της, τής οποίας διατελή εκτοτε τοιοΰτος.Τώ 1907 έξελέγη Μέλος τής Γαλ.-. Μεγ.·. 
Άνατ.·. καί πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος, ολίγον δέ βραδύτερον δι ’ όμοθύμου 
εκλογής άνετέθη αύτφ ή πρώτη σφύρα τής Γαλ.·. Μεγ.*. Ά ν .’. ήν καί κατέχει μέ
χρι σήμερον.



Ο Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΑΙ Τ Α  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α '
Βάσις τοΰ Τεκτονισμού εινε ή φιλοσοφία. Ό  παραλληλισμός τών σπουδαιοτέ- 

ρων φιλοσοφικών συστημάτων πρός τάς ήθικάς άρχάς τοΰ Τεκτονισμού άποδεικνυει 
δτι εκείνα μέν υπήρξαν ούτοπίαι, ε ν ώ  6  Τεκτονισμός ώς σύστημα καί ώς άρχή άπε- 
δβίχ-θη δύναμις αναπλαστική τών χαρακτήρων, άσκήσας έπιρροήν άναμφισβήτητον 
έπί τού κοινωνικού καί πολιτικού έτι βίου.

Ή  άνθρωπότης καθ’ δλα τά στάδια τής μακραίωνος ζωής της ήγωνίσθη καί 
διά τού πνεύματος καί διά τών υλικών δυνάμεων νά λύση τό μέγα πρόβλημα τής 
ανθρώπινης ΰπάρξεως. Ά λ λ ’ ή Σφίγξ τής αμφιβολίας διαρκώς ανεφαίνετο πέρις 
αυτής. Καί 6 πολιτισμός δλος διά τοϋ αρχαίου Ελληνικού πνεύματος καί κατόπιν 
διά τοϋ Χριστιανισμού έπελάγισε, δέν ήδυνήθη νά εϊπη τήν τελευταίαν λέξιν, νά 
θέση τέρμα εις τά ποικίλα φιλοσοφικά συστήματα, διά τών οποίων ήρευνατο ή αν
θρώπινη ζωή καί προεμαντεύετο ή αθανασία τής ψυχής. Τίποτε θετικόν καί βέβαιον 
δέν άπεκρυσταλλοϋτο. Θά άπέβαινε μάκρος ό λόγος άν άπεπειρώμην νά εκθέσω τάς 
προσηαί}είας τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος είς τόν μέγαν αυτόν αγώνα, δστις μάτην 
προσεπάθησε νά διάνοιξη τήν αυλαίαν, δπισθεν τής οποίας διεγράφετο ό σκοπός τής 
ΰπάρςεως καί εσκιαγραφεΐτο τοϋ μέλλοντος ή έλπίς. Ά φ ’ δτου δ Προμηθεύς ΰπέ- 
κλεψε τό πύο τή; γνώσεως ά.τότών ’Ολυμπίων δωμάτων μέχρι τών σκοτίων τοΰ Με- 
σαίωνος μαγγανειών καί από τοϋ Δωδεκαλόγου τοΰ Μωϋσέως μέχρι τών μνριονέκρων 
τοϋ Μεγ. Ναπολέοντος καταχτήσεων διέρρευσαν αιώνες, ήλθον καί παρήλθον έθνη, 
ελαμψαν μεγαλοφυΐαι, καί έν τούτοις ή αυτή αμφιβολία, δ αυτός αγών τής ζωής, ή 
αυτή πλάνη...Εις τήν πάλην αυτήν τής πνευματικής άμίλλης άφ’ ενός καί τής βίας 
τών κατακτησεων άφ’ ετέρου, διεευπώθησαν άρχαί καί ί>εωρίαι’ άλλ’ έν σύστημα 
συνεκρατήθη καί έκραταιώθη. Ό  έλεν&εροτεκτονισμός. Και τούτο, διότι εδράζεται 
έπί μόνης τής συνειδήσεως,τούτέστιν έπί τής ελευθερίας τής Ιδέας ήτις υποτάσσει καί 
δεσμεύει τά πάθη. Καί ή δύναμις αυτη είναι τοσούτον ακαταμάχητος, ώστε μεθ’ 
δλας τάς εναντιότητας τών προλήψεων καί τής άμαθείας δέν έκλονίσθη, άλλ’ ασά
λευτος παραμένει ώκωδομημένη επάνω είς τόν βράχον τής Άληθείας.

Άνατρέχων τις εις τάς άπωτάτας σελίδας τής 'Ιστορίας ανευρίσκει μίαν Αρχήν, 
έν "Ον λατρευόμενον, υπεράνθρωπο ν, άναρχαν καί άτελεύτητον, ένα Μέγαν τοϋ Σύμ- 
παντος Αρχιτέκτονα.

*  ’Απόσπασμα ομιλίας γενομένης έν x ij Σ . \  Σ τ .’. «Άβηνα».
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Ή  ΰπαρξι; τοΰ Θεοΰ, εινε ό ενωτικό; κρίκος τών συνειδήσεων καθ’ δλας τάς 
επο/άς. "Ολα τά φιλοσοφικά συστήματα αναγνωρίζουν μίαν ύπερτέραν δΰναμιν 
απρόσιτον, μυστηριώδη" αί όνομασίαι άλλάσσουν. οί τύποι τής λατρείας διαφέρουν, 
αί ΐοέαι ποικίλλουν, άλλ’ ή διευθΰνουσα τόν κόσμον δΰναμις είναι μία καί ή αυτή, 
γενικώς άνεγνωρισμένη. Καί μέ δλην τής επιστήμης τήν άμείλικτον άρνησιν, δ κό
σμος εινε προσδεδεμενος είς τήν θείαν αυτήν ΰπαρξιν καί πρέπει νά εινε χάριν τής 
κοινωνικής ευρυθμίας αφοσιωμένος είς την συστηματικήν αυτήν λατρείαν, δπως 
ίσχΰη ή απόλυτος δικαιοσύνη καί συγκροτείται ή ’ισορροπία τών κοινωνικών δυνά- 
με<Μν. Ή  ΰπαρ’ξις τής θείας ταΰτης δυνάιιεως, διότι εινε άπροσπέλαστος, δέν δΰνα- 
ται νά κατίσχυση τών όρμων καί τών έκφυλιστικών τάσεων τοΰ ανθρωπίνου βίου 
εφ’ δσον δέν έ'ξωτερικεΰεται ώς σύστημα, ώς υλική έκδήλωσις ήτις μεταχειρίζεται 
τήν πειθώ τοΰ λόγου, αλλά καί τήν τιμωρίαν.

’Αλλά άφοϋ τό άνθρώπινον πνεΰμα ήσθάνθη τήν ανάγκην νά αναγνώριση τήν 
θείαν ΰπαρξιν, ήσθάνθη συγχρόνως εμφΰτως τήν ανάγκην νά έξηγήση τήν αιτίαν 
τής υπάρ'ξεως τοΰ ανθρώπου, νά άναζητήση είς τά φαινόμενα καί τά γεγονότα τήν 
ενότητα τών αρχών καί τήν σχέσιν τοΰ ατόμου πρός τό ΰπέρτατον “Ον. Τό άνθρώ
πινον πνεΰμα άνεζήτησε πάντοτε μίαν άνωτέραν δικαιολογίαν τής Δημιουργίας.

Ή  Ελληνική φιλοσοφία διά τοΰ Άριστοτέλους έρρΰθμησε τόν προορισμόν τοΰ 
ανθρώπου πρός τόν κοινωνικόν οργανισμόν άλλ’ εκ τής φιλοσοφικής ταΰτης άπό- 
ψεως απορρέει οργανισμός πολιτειακός, πρός δν δυσκόλως δΰναται νά προσαρμοσθή 
δ κοινωνικός βίος.

Ό  Πυθαγόρας έπενόησε κοινωνίαν θρησκευτικήν καί συγχρόνως πολιτικήν. Ό  
Πλάτων έχάράξε τό σχέδιον πολιτείας Ιδεώδους.

Έπήλθεν δ Χριστιανισμός, δστις άπεχώρισε τήν Πολιτείαν καί έθέσπισε τό 
Δόγμα.

Κατά τόν Μεσαίωνα προσπαθεί ή φιλοσοφία νά δώση είς τά θρησκευτικά δόγ
ματα επιστημονικήν μορφήν. Καί επήλθεν δ μεταξύ Κράτους καί ’Εκκλησίας αγών. 
Ή  θρησκευτική Μεταρρΰθμισις καθιεροϊ τό δίκαιον τής έλευθέρας ερεΰνης’ ή φιλο
σοφία περί τά θρησκευτικά δόγματα ωθείται είς νέας πηγάς αλήθειας, συνδυάζει τό 
πνεΰμα πρός τήν φΰσιν,εναρμονίζει τήν άρχαίαν φιλοσοφίαν πρός τόν Χριστιανισμόν 
καί πειράται νά προσέγγιση είς τόν Θεόν δχι διά τής παραδόσεως, αλλά διά τής λογι
κής. Ή  Γαλλική τέλος έπανάστασις καταστρέφει τους διαμέσους δεσμούς καί άνακη- 
ρΰττει τό δίκαιον τοΰ ατόμου, καθιεροϊ ισχυρόν τό Κράτος, καθιστά ίσους πάντας 
τοΰς ανθρώπου; πρό τοΰ δικαίου. Εις τήν ’Αναγέννησιν αυτήν τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος ενεργόν διαδραματίζει μέρο; δ Έλευθεροτεκτονισμός.Καί ενώ δ Δημόσιος 
βίος κανονίζεται διό τών γραπτών νόμων, ό ψυχικός βίος διά τής θρησκείας, δ κοι
νωνικός διά τών άγράφων θεσμών, ό Τεκτονισμός έρχεται νά εμπεδώση τήν κοινω
νικήν τάξιν, νά βοηθήση τήν Πολιτείαν καί τήν ’Εκκλησίαν,νά καταστήση τά άτομα 
ικανά νά άνταποκριθοΰν είς τόν αγώνα τή; ζωή; καί νά διεςαγάγουν αυτόν εν τελεία 
συνειδήσει.

(Έ πεται συνέχεια)
fi. I .  Κ Λ Α Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ  

Σεβ.'. τής Σ . \  Στ.·. «Ά& τριά·



30 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ή σφύρα ήχο σπουδαίον σύμβολον άφ’ ένός μεν 
τής ισχύος, άφ’ έτέρου δέ τής άνωτέρας πνευματικής μορφώσεως.

Διά τής ένώσεως άμφοτέρων τών σημασιών τούτων ή σφύρα έλαβε μεγίστην 
σπουδαιότητα, ήτις ύπό ούδενός άλλου συμβόλου ύπερβάλλεται. Διότι ή σφύρα καί ό 
σκοπός τής άνθρωπότητος είναι δύο συγγενείς εννοιαι, ώστε δέν δύναται τις νά άνα- 
λογισθή τήν μίαν χωρίς νά σκεφθή καί τήν άλλην.

ΙΙόσον συχνά ήκουσεν έκαστος έξ ήμών τόν σοβαρόν επίσημον ήχον τής σφύρας 
ήτις άδιακόπως εργάζεται έν τή οίκοδομή τοΰ ναοΰ. Πένθιμος καί ύπόκωφος ήχοι 
είς τά μνημόσυνα, κατά τά όποια ένθυμούμεθα φιλτάτους άδ.-. άδ.·.. άποδημήσαντας 
εις τήν αίωνίαν άνατολήν, ήχηρά καί παροτρύνουσα είς νέαν έργασίαν ήχοι κατά 
τάς διαφόρους ήμών έορτάς.

Πώς δμως ή σφύρα έλαβε τήν συμβολικήν αύτής σημασίαν;
Ό  άρχαιότατος πολιτισμός τής άνθρωπότητος ήρξατο διά τής καλλιεργείας τοϋ 

άγροΰ. Έ ν τώ πλανήτη βίω τοΰ κυνηγού καί τοΰ βοσκού δέν ήτο δυνατή άνω- 
τέρα τις άνάπτυξις. 'Η  ένασχόλησις αύτοΰ είναι τόσον άπλή. καθημερινώς ή αύτή 
καί δέν απαιτεί ιδιαιτέραν τινά άσκησιν τών πνευματικών δυνάμεων. "Οταν τό πρώ
τον βήμα έκ τής ζωώδους ταύτης καταστάσεως είς τήν πρώτην βαθμίδα τής ανθρώ
πινης έξελίξεως έγένετο, ό άνθρωπος παραμένει επ’ αύτής συνήθως στάσιμος καί δέν 
προχώρεί είς τήν δευτέραν, έάν δέν εύνοοΰσιν αύτόν ιδιαίτερα', περιστάσεις. Τοΰτο 
βλέπομεν έπιβεδαιούμενον διά τής ιστορίας όλων τών λαών.

Λιά τής καλλιεργείας τοΰ άγροΰ τό πρώτον άρχεται νέα περίοδος διά τήν ιστο
ρίαν τοΰ πολιτισμού τής άνθρωπότητος. Έ κ τών γεωργικών λαών παρήχθη άπασα ή 
άνωτέρα μόρφωσις· τό πρώτον άροτρον, τό όποιον διήλθε διά τής γής, ήτο συχρόνως 
ό πατήρ δλων τών άναριθμήτων τών μετ’ αυτό έφευρεθεντων εργαλείων τά όποια 
ήσαν είς τήν ύπηρεσίαν τών έπιστημών καί τεχνών, αί όποΐαι άντιστρόφως έοημιούρ- 
γησαν τοιαΰτα διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ καθ’ήμέραν βίου.

Ό  πρώτος άδελφικός φόνος τής παλαιας Διαθήκης είνε εν έκ τών ώραιοτέρων 
συμβόλων, σημαίνον τήν άπώθησιν τών κτηνοτροφών ανθρώπων ύπό τών γεωργών, 
τών οπαδών τοΰ Ά βελ ύπό τών τοΰ Κάϊν, τούτέστι τών νομάδων ύπο τών γηγενών, 
παρομοία παράδοσις είναι ή τών Σβέβων καί Σάσσων τής γερμανικής μυθολογίας. Ό  
θουβάλ—κάϊν5), ήτο ό διδάσκαλος δλων τών κατεργαζομένων τόν σίδηρον καί τά 
λοιπά μέταλλα. Συνέπεια τών ανωτέρω είναι ό απεριόριστος σεβασμός τών αρχαίων 
λαών πρός τούς έφευρέτας τής γεωργίας, δστις βραδύτερο·/ μετεβλήθη είς θρησκευτι
κήν λατρείαν, ώς ή λατρεία τοΰ Όσίριδος καί “Ισιδος, τοΰ Διονύσου καί τής Λήμη- 
τρας κ. λ. π.

'Ο πολιτισμός λοιπόν τής άνθρωπότητος, οστις προεκλήθη διά τής εισαγωγής τής 
γεωργίας, ήδυνήθη τότε νά άναπτυχθή πραγματικώς, άφοΰ έπενοήθη ή κατεργασία 
τών μετάλλων. Διά τής έφευρέσεως τοΰ πρώτου άροτρου ήρχισεν ό πολιτισμός τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, ή ήμέρα δμως τής έφευρέσεως τής σφύρας ήτο ή γενέθλιας αύτοΰ. 
Οί άρχαιοτατοι τής άνθρωπότητος διδάσκαλοι κατενόησαν βεβαίως τοΰτο καί ετίμων

1' Υίός τοϋ Λαμέχ. χαλκέως παντός εργαλείου χάλκινου καί σιδήρου Γένεσις 4. 22 .
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τήν σφύραν, δταν δέ ό πολιτισμός έφθασεν εις τό ζενίθ, οιετήρησαν τήν μνήμην τοΰ 
συμβόλου τούτου, έκ τοΰ όποιου τά πάντα Ιλαβον τήν άρχήν των.

Έ ν τή οίκοδομητική τέχνη ήνώθησαν πάντα τά συγγενή επαγγέλματα τά φέ- 
ροντα τήν σφύραν. Ή  οίκοδομητική τέχνη έγένετο ή αντιπρόσωπος τής γενικής τε
χνικής μορφώσεως, ώς ήτο μέχρι τοΰδε ή σιδηρουργία. Έ κ τών συλλόγων τών Κα- 
βήρων, τών άρχαίων έλλήνων σιδηρουργών καί μεταλλειοεργατών,έγεννήθησαν αί ίε- 
ρατικαί τάξεις και βραδύτερον τά έλληνικά σωματεία τών οικοδόμων, τά όποια όπό 
τοΰ Νουμά είσήχθησαν είς τήν Ρώμην, δέν διελύθησαν κατά τήν κατάλυσιν τοΰ Ρω
μαϊκού κράτους άλλά κατά τόν Μεσαίωνα, ιδία δέ έν ’Αγγλία μετεσχηματίσθησαν είς 
νέαν μορφήν τών στοών τών οικοδόμων ή άλλως τεκτονικών στοών καλουμένων, τών 
όποιων ούτως ή κοιτΐς πρέπει νά άναζητηθή έν τή λατρεία τής Ίσιδος και Δήμη
τρας, εϊ; τά αρχαία αιγυπτιακά καί έλληνικά μυστήρια.

Ή  άνωτέρα έπισκόπησις ούχί μόνον ειρμόν άλλά καί ένιαΐον τοιοΰτον καί έξή- 
γησιν εΐ; τήν δλην λίαν σκοτεινήν καί συγκεχυμένην διδασκαλίαν τών άρχαίων 
μυστηρίων παρέχει. Εύρισκόμεθα τοιουτοτρόπως έπΐ φωτεινού εδάφους, άντ'ι νά 
περιπλανώμεθα εις άδιάλυτα σκότη. Είς τά διάφορα προμνημονευθέντα σωματεία τά 
μέλη εταιρίας, έχούσης τήν άρχήν έκ τής άνατολής, διεσπάρησαν είς όλόκληρον 
τήν τότε κατοικουμένην γήν καί έπέδρασαν ώφελίμως έφ’ ολοκλήρου τής άνθρωπό- 
τητος τήν πρόοδον άναγνωρίζομεν πάντας αύτούς ώς άδελφούς, άφιερωμένους είς 
τήν λατρείαν μιας μεγάλης θεάς καί τείνοντας μετά διαφόρων δυνάμεων είς Ινα 
σκοπόν. Βλέπομεν είς αυτά τούς ίδρυτάς τού πολιτισμού ήμών, τών εύγενεστέρων 
ανθρωπίνων κοινωνιών, αί'τινες ύπήρχον πρό τής ίδρύσεως τοΰ χριστιανισμού, τούς 
κυρίους δημιουργούς τής σημερινής καταστάσεως ήμών. Ούτοι ήσαν οί αρχαιότατοι 
εύεργέται τού γένους ήμών, οΐτινες έφεΰρον καί διέδοσαν τάς σπουδαιοτάτας τέχνας 
καί έπιστήμας. Κατέστησαν ούτοι κατά πρώτον τόν άνθρωπον άνθρωπον, ανύψωσαν 
αυτόν εκ τής ζωώδους καταστάσεως, έν τή όποια έζη έως τότε, εις λογικόν ηθικόν ον 
καί έδίδαξαν αύτόν νά αισθάνεται τήν άξίαν του, τήν όποιαν εχει έκ φύσεως.

Έ  σφύρα, τό πρώτον έργαλείον τοΰ πολιτισμού, ώς σύμβολον τής ανθρωπιστικής 
ιδέας, τής γενικής τού άνθρώπου μορφώσεως, είναι εϊσέτι καί σήμερον ίερά είς εκα
τομμύρια ανθρώπων. "Εκαστος δστις γνωρίζει τήν σημασίαν αυτής, κατά τήν προφο
ράν τοΰ όνόματός της, σκέπτεται παν τό τέλειον, τό όποιον οφείλει νά έπιζητή ή 
άνθρωπότης: τό άληθές, τό καλόν, τό ώραίον, τήν άνατροφήν και διδασκαλίαν τής 
άνθρωπότητος διά τήν πρακτικήν ζωήν. Ούτως ήχει φερομένη υπό τής χειρός τού 
διδασκάλου χιλιετηρίδας δλας είς τά έργαστήρια τών εύγενεστέρων άνθρωπιστικών 
συλλόγων, ούτω ετι καί σήμερον παροτρύνει αϋτη τούς άδελφούς πρός πνευματικήν 
εργασίαν, πρός έγκαρτέρησιν έν ζοφεραίς ήμέραις, είς τήν πίστιν πρός μίαν καλλι- 
τέραν μέλλουσαν ζωήν, ένθα δίδεται είς έκαστον ή άρμόζουσα κατά τό έκτελεσθέν 
ύπ’ αύτοΰ εργον αμοιβή. Διότι ή πίστις πρός τήν άθανασίαν, πρός τήν πνευματικήν 
συνέχειαν εδιδάσκετο πρό παντός είς τά μυστήρια, είς τά όποια πρέπει νά άναζητήθή 
ή πνευματική αρχή τών στοών ήμών ή αύτή πίστις υπάρχει και έν τή ούσία τής 
θρησκείας ήμών.

Τήν σφύραν ώς σύμβολον τής ισχύος συναντώμεν καί έν τή μυθολογία τών βο
ρείων λαών, έν τώ θώρ, τώ θεώ τής βροντής, οστις διά τής σφύρας του ΜιολνΙρ 
προφυλάο-.ει άνθρώπους καί θεούς κατά τών γιγάντων, τών εχθρικών δαιμόνων ή 
τών καταστρεπτικών δυνάμεων τής φύσεως. 'Η σφύρα τού θώρ καταστρέφει τούς
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έχθρούς τής άνθρωπότητος, τά πνεύματα τοΟ σκότους, μάχεται υπέρ τοΰ φωτός κα! 
τής άληθείας.

Πολυάριθμο', είναι αί συμβολικά! αύται σχέσεις τής σφύρας εις τήν μυθολογίαν 
τών πλείστων λαών. Κα! έν τή βίβλω ό προφήτης λέγει περί τοΰ 'Ιεχωβά «είσαι ή 
σφύρα μου κα! τό δπλον μου».

Άνακεφαλαιοΰντες τά άνωτέρω βλέπομεν δτι ή σφύρα ώς σύμβολον τής γενικής 
μορφώσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους εφθασεν είς τήν σημερινην της σημασίαν δια 
τριών περιόδων, τών όποιων προηγήθη μία προπαρασκευαστική, καθ’ ήν δέν είχεν 
είοέτι συμβολικήν σημασίαν.

'Η πρώτη περίοδος είναι ή τών άρχαίων μυστηρίων, τά όποια έγεννήθησαν έκ 
τής γεωργίας, τούτέστιν ή λατρεία τής Ίσιδος, τά Έλευσίνια μυστήρια δπου έτε- 
λεΐτο ή λατρεία τής Δήμητρας. (')

Ή  δευτέρα περίοδος ήτο ή τών τελειωτάτων μυστηρίων τών βασιζομένων έπ! τής 
σιδηρουργίας: οί βόρειοι σιδηρουργοί είναι συγγενείς πρός τούς "Ελληνας Καβήρους, 
οί ίερέϊς τής μεγάλης θεάς, τής Ρέας, είναι άνδρες φέροντες σφύρας μακράς. (!)

Έ ν τή τρίτη περιόδω τά μυστήρια άποσπώνται έκ τής θρησκείας κα! ένοΰνται 
μετά τής οίκοδομητικής τέχνης κα! τών συγγενών αύτής έπαγγελμάτων: είναι οί 
έλληνικο! κα! ρωμαϊκοί σύλλογοι τών οίκοδόμων.

Έ ν τή τετάρτη περιόδω τά μυστήρια ένοΰνται μετά τής χριστιανικής θρησκείας. 
Μεταρρυθμίζονται βραούτερον εχοντα ώς σκοπόν τήν έρευναν τοΰ κόσμου άπό πάσης 
άπόψεως, τούτου ενεκα χάνουσι τήν θρησκευτικήν αύτών χροιάν κα! γίνονται μάλλον 
ήθικά κα! άνθρωπιστικά. Έ κ τών αγγλικών τέλος συλλόγων τών οίκοδόμων γεν- 
νώνται κατά τάς άρχάς τοΰ 18ου αίώνος οί έλεύθεροι τέκτονες, οίτινες λατρεύομεν 
τήν σφύραν ώς τό σύμβολον τοΰ πολιτισμού.

Ή  ίδέα παρέμεινε πάντοτε ή αύτή: ή πνευματική τελειοποίησις τοΰ άνθρωπίνου 
γένους. Ή  μορφή μεταβάλλεται κατά τάς απαιτήσεις τής έποχής. Ό  σκοπός ηύρύ- 
νετο δσον περισσότερον προήγετο ή άνθρωπότης. 'Ως έκ τούτου έγεννήθη η τάσις 
κατ’ άρχάς νά διαπλάσση τήν ανθρωπότητα διά τήν έν τή κοινωνία ζωήν κα! δτε 
τοΰτο έβαινε πρός πραγμάτωσιν, νά άναπτύξη αύτήν διά τάς έπιστήμας κα! τέχνας· 
Βραδύτερον δέ νά άναπτύξη καί ίσχυροποιήση τάς άνωτέρας ήθικάς άρχάς. Τόν 
σκοπόν τοΰτον ό άρχαϊος κα! ό νεώτερος τεκτονισμός εχουσι κοινόν πρός πολλούς 
άλλους συλλόγους. Τά μέσα δμως δπήρξαν ανέκαθεν διάφορα. Άντικείμενον τών 
ένεργειών τοΰ τεκτονισμού είναι όλόκληρος ή άνθρωπότης.

Τεκτονισμός σημαίνει αγών τοΰ φωτός κατά τοΰ σκότους, άγων εις τόν όποιον 
είχεν άφιερωθή κατά τήν μυθολογίαν ή σφύρα τοΰ θεοΰ Θώρ.

Εις τά τυπικά τοΰ τεκτονισμού ή σφύρα είναι τό σύμβολον εκείνο διά τοΰ όποιου

(1: Τά Έλευσίνια μυστήρια κατά τόν κ. Σβορώνον και τόν μακαρίτην Τσοϋνταν ούδέν 
άλλο ήσαν ή ή λατρεία τής γεωργίας—τοϋ πρώτου τούτου άνθρωπιστικοΰ βήματος—καί ή 
διδασκαλία τής αθανασίας τής ψυχής, διά τής έπιδείξεως ΰ.τό τοΰ 'Ιεροφάντου είς τούς με- 
μυημένους δέσμης στάχυων καί καρπών, είς άνάμνησιν τής γεωργίας καί ώς σύμβολον τής 
άναβιώσεως— τής αθανασίας τής ψυχής.

(2) Ίσως είναι τολμηρά ή ΰπόθεσις άλλά τήν διατυποϋμεν ώς ύ.τόθεσιν. Κατά τήν εισα
γωγήν νέας θρησκείας, τής λατρείας τοϋ Διός, κρότοι διάφοροι καί σφύραι ίσως συνοδεύουσι 
τήν γένεσιν αύτοΰ. Ίσως είναι σύμβολον τής εισαγωγής τής σιδηρουργίας καί τοΰ δευτέρου 
τούτου βήματος πρός τόν πολιτισμόν τοϋ ανθρώπου.



ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 33

ένεργείται ή διοίκησις τής εργασίας τών στοών, ώς έκ τούτου δέ εχουβιν αυτήν δ 
άδ.\ Σεβ.·. καί οί δύο βοηθοί αύτοΰ, οί άδ.\ έπόπται- διά τής σφύρας ούχί μόνον 
διεξάγεται ή λειτουργία τών κεκανονισμένων τυπικών άλλα καί έπιβάλλεται σιγή ή 
δίδεται τό σημείον, δτι συμβαίνει εξαιρετικόν τι έπιβάλλον τήν διακοπήν τής ερ
γασίας.

Τρεις κανόνας οφείλει πας τέκτων νά προσεχή, νά σέβεται πάσαν θρησκευτικήν 
πεποίθησιν, νά ύπακούή εις τους νόμους τοΰ κράτους καί είς τούς κανονισμούς τής 
Στοάς του, καί νά προάγω τήν ηθικήν καί τό δίκαιον. Τά πρώτα δύο κτυπήματα 
τής σφύρας γίνονται ταχέως καί ελαφρώς, τό τελευταίον βραδέως καί έντόνως Γνα 
υποδήλωσή τήν σχέσιν τών νόμων πρός τόν σκοπόν τοΰ τάγματος, τούτέστιν τής 
άναπτύξεως τής άνθρωπίνης έλευθερίας. Διότι έν τή έκκλησία καί τώ κράτει ό έσω- 
τερικός άνθρωπος ζεί ώς επί τά πλεΐστον όσον αφορά τούς σκοπούς τούτους, μάλλον 
παθητικώς ή ένεργητικώς, ταΰτα δέ προάγουσι τήν έλευθερίαν αύτοΰ μόνον έμμέσως 
διά τής έκπληρώσεως τοΰ κυρίου σκοποΰ αυτών. Ό  σκοπός δ|ιως τοΰ τεκτονισμού 
δέν είναι άλλος ή αύτή ή ηθική τελειοποίησις καί έλευθερία τοΰ άνθρώπου.

Κοπιώδης καί βραδεία είναι ή έργασία άλλά μέγα καί ισχυρόν τό αποτέλεσμα, 
τό όποιον έπιφέρει πιστή καί σύντονος προσπάθεια, δι’ ών επιτυγχάνεται ή ακριβής 
τών νόμων τήρησις. Διότι έκουσία ύπακοή καί τήρησις τών νόμων είναι αύτή ή 
έλευθερία. Τούτου ένεκα τά τάγμα ήμών άπαιτεΐ τελείαν ύπακοήν καί ούδεμίαν 
αύθαιρεσίαν ύπομένει, ήτις είναι ή άντίθεσις τής έλευθερίας. Ζήλος, πίστις, ύπακοή 
είναι αί τρεις θύραι διά μόνων τών όποιων δύναται τις νά είσδύση είς τό εσωτερικόν 
τοΰ τεκτονισμού.

Ρητώς αναγράφεται, δτι αί έν ταΐς Στοαίς σφύραι πρέπει νά είναι έκ ξύλου. Έ ν 
τοϊς τυπικοΐς άναφέρεται δτι τοιαΰται σφύραι ήσαν έν χρήσει κατά τήν οικοδομήν τοΰ 
ναοΰ τοΰ Σολομώντος, τοϋ πρώτου κολοσσιαίου έργου τών ελευθέρων τεκτόνων. Τήν 
έξήγησιν τούτου εύρίσκομεν έν τή γερμανική κατηχήσει : «Ούσιώδης λόγος, διατί 
πάντα τά μέταλλα άφαιροΰνται έκ τοΰ μυουμένου, είναι καί δτι κατά τήν άνοικοδόμη- 
σιν τοΰ ναοΰ οί μέν λίθοι κατεμετροΰντο καί έλαξεύοντο έν τώ λατομείω. τά δέ δένδρα 
έκόπτοντο έν τώ δάσει τοϋ λιβάνου, όπόθεν μετεφέροντο είς Ίόππην καί έκείθεν είς 
τά όρος Μωοιά πλησίον τής Τερουσαήμ, ένθα έγένετο ή κατεργασία αύτών διά ξύλι
νων σφυρών καί έργαλείων. Μετάλλινα δέ εργαλεία ήσαν τελείω ςάπηγο ρευμένα>. ( ')

Οί τρεις φέροντες τάς σφύρας άδ.*. άξιωματικοί, ό άδ.·. Σεβ.·. καί οί δύο άδ/. 
έπόπτ.·., συμβολίζουσι τά τόξα τής σοφίας, τής ώραιότητος, τής ισχύος, τοΰ καλοΰ? 
τοϋ ώραίου καί τοΰ άληθοΰς. Έ ξ άλλου οί τρεις ούτοι άξιωματικοί συμβολίζουσι τό 
τριπλοϋν τοΰ χρόνου βήμα, τήν γένεσιν, τήν ζωήν καί τόν θάνατον καί Γστανται έν 
τή άνατολή ό μέν. έν τή δύσει οί δύο άλλοι άπέναντι τοΰ άνατέλλοντος ήλιου καί τής 
δυούσης σελήνης.

’Επειδή δέ ή σφύρα είναι τά κοινόν όργανον τών τριών πρώτων φώτων, φαίνεται 
αΰτη ώςτό σύμβολον τοΰ θείου άρχιτέκτονος, τοΰ μεγάλου θεοΰ ώς τοΰ ίδρυτοΰ καί 
πλάστου τοΰ κόσμου, τών όντων καί άνθρώπων.

Ή  σφύρα ώς όργανον τής άναπτύξεως τοΰ άνθρώπου καί βραδύτερο·/ ώς σύμβο
λον τής ύπερτάτης δυνάμεως έφέρετο καί έκ τής αρχαίας θρησκείας.

(1) Κατά τήν έλλην. κατήχησιν ή άφαίρεσις τών μετάλλων έσήμαινε τόν προ τοϋ πολιτι
σμού άνθρωπον, τόν άνεπιτήδευτον.
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Και οί Κάβηροι κα! οί ιερείς αύτών είς τά πανάρχαια αύτών μυστήρια έν Σαμο
θράκη έκράτουν είς τήν δεξιάν αύτών σφύραν ώς είκονίζονται είς τά άρχαία φοινικικά 
νομίσματα φέροντες σφύραν, κα! περίζωμα.

‘Ως ή σφύρα τοΰ θώρ ήτις ηύλόγει τήν βρώσιν κα! τό ποτόν, νεκρούς κα! μεμνη- 
στευμένους, οΰτω κα! ή τεκτ.·. σφύρα εινε τό μέσον οιά τοΰ όποιου ό Σεβ.·. καθιστά 
τόν νεοφώτιστον οιά τριών κτυπημάτων μαθητήν τέκτονα καί έπιβάλλει τήν άναγνώ- 
ρισιν αύτοΰ μεταξύ τών έργάτων τοΰ ναοΰ τοΰ άνθρωπισμοΰ. Τρία κτυπήματα άνοι- 
γουσι τήν θύραν τοΰ ναοΰ. Τρία κτυπήματα τής σφύρας έγκαινιάζουσι είς τέκτονας 
κα! μή τόν θεμέλιον λίθον έκάστου νέου οικοδομήματος.

Ή  σφύρα λοιπόν τοΰ Σεβ.·. διά τής όποιας ούτος διευθύνει τάς έργασίας τής 
Στοάς κα! ήτις είνε τό σύμβολον τής κυριαρχίας αύτοΰ, πρέπει νά είνε σεβαστή ώς 
ήτο τό άρχαιότατον σύμβολον τής παντοδυνάμου άστραπής, διά τής όποιας οί άρχαίοι 
θεοί τοΰ κεραυνοΰ έκυριάρχουν τοΰ κόσμου κα! τής άνθρωπότητος.

Ή  σφύρα τής τεΛτ.*. Στοάς δύναται νά παραβληθή πρός τόν κώδωνα τών εκκλη
σιών. Ό  κτύπος τοΰ κώδωνος κα! τής σφύρας εινε διά τόν τέκτονα παραίνεσις, μία 
φωνή έκ τοΰ ούρανοΰ τήν όποιαν οφείλει νά ύπακούη κα! έκπληρή.
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Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ

ΤΟΥ Ε Ν Δ Λ  ΑΔ.' .  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚ.'.  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠ ΟΥΛ ΟΥ

Πρός τούς άδ.’.ά δ .’. τ ή ς Σ .’. Σ τ .’. Α ϋ'ηνα» i n ’ εύχαιρία τής ένώαεως 
αύτώ ν τή  7  - X I I  - 1 9 1 1

Είμαι αληθώς εΰιυχής και υπερήφανος, προσαγουεΰων ώς Μέγας Διδάσκαλος 
τής Μεγάλης ’Ανατολής τής Ελλάδος από τοΰ υψους τής θέσεως ταΰτης, υμάς προσ
φιλείς Άδελ.·. τής Σεπτής Στοάς Ά θηνάς κατά τήν πανηγυρικήν ταΰτην καί αληθώς 
χαρμόσυνον εσπέραν, δτε πάντες όμοϋ ηνωμένοι εν πλήρει αδελφική σύμπνοια καί 
αρμονία συνηθροίσθητε ενθάδε, υπό τήν αυτήν στεγαζόμενοι στέγην, δπως συνεχίσητε 
τήν εύγενή υμών τεκτονικήν σταδιοδρομίαν.

Παρεξηγήσεις ατυχείς, έξιχθεΐσαι δυστυχώς καί κορυφωθεΐσαι μέχρι δυσφορίας 
καί δυσθυμίας, συνετέλεσαν κατά τό παρελθόν, ώστε τά μέλη τής Σεπτής ταΰτης 
Στοάς Άθηνάς, ήτις ήν εν εκ τών άρχαιοτέρων σχετικώς τεκτονικών εργαστηρίων, 
αληθινόν καΰχημα καί στόλισμα τού Ελληνικού Τεκτονισμού, νά διασπασθώσι καί 
άποσχισθώσιν είς δΰο διακεκριμμένας άπ’ άλλήλοη’ ομάδας, ών ή μέν μία παρέ- 
μεινεν εργαζόμενη υπό τήν στέγην ταΰτην καί τό Κέντρον τοΰτο, ή δέ άλλη συνέπη- 
ξεν ιδίαν καλιάν, ίδιον τεκτονικόν έργοστάσιον.

Πιστός διερμηνεύς τής αλήθειας είμαι υποχρεωμένος, άλλά καί έγκαρδίως χαίρων 
νά ομολογήσω, δτι πάντες οί αδελφοί, οί τε άποσχισθέντες καί συγκροτήσαντες ιδίαν 
Στοάν αυθΰπαρκτον, καί οί παραμείναντες ένταΰθα υπό τήν αρχικήν στέγην, μετά 
πάσης άξιοπρεπείας τεκτονικής έξηκοΛοΰθησαν τάς τε/.τονικάς αύτών εργασίας, καί 
δτι τό μόνον λυπηρόν σημεΤ.ΟΛ είς πάσαν ταΰτην τήν ύπόθεσιν, δέν ύπήρξεν άλλο ή 
ή έπελθοΰαα ψυχρότης μεταξύ τών αδελφών καί διαίρεσις.

Ά λλ ’ ώς συμβαίνει πάντοτε, καί ώς εινε άλλως φυσικόν, μεταξύ τών άμοιβαίως 
καί ούχί επιπολαίως άγαπωμένων οικείων, άμοιβαίως δέ καί έκτιμωμένων, ή άνα- 
φυομένη ενίοτε έκ συνδρομής δυσμενών περιστάσεων δυσαρέσκεια νά ήνε δλως πα
ροδική, ν ’ άποσβέννεται ευκόλως, διότι ταχύς εκατέρωθεν, δσον καί άσβεστος άνα. 
κΰπτει ό πόθος τής επανόδου τών προτέρων καί έκ φΰσεως άλΰτων συγγενικών σχέ
σεων, ακριβώς οΰτω συνέβαινε καί μεταξύ τών αδελφών τής Στοάς ταΰτης. Πάντες 
|νεφοροΰντο υπό τοΰ αυτοΰ αδελφικού αισθήματος, πάντες ύποκαρδίως συνησθά- 
νοντο,καί βαθύτατα δυσφοροΰντες ένόουν,πόσον λυπηρόν καί ,ταράχορδον ήντό θέαμα 
αδελφών Τεκτόνων διηρημένων, ένώ ούδείς απολύτως σπουδαίος όπωσοΰν λόγος 
εδικαιολόγει τήν τοιαΰτην διαίρεσιν.

Διά τούτον τόν λόγον πάντες επίσης είλικρινώς καί έπίσης έπιμόνως επεδίωξαν 
πρό πολλοΰ ήδη τήν επάνοδον εις τό άρμονικόν καί ένωτικόν καθεστώς, τό όποιον 
αποτελεί τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν γνώρισμα, άλλά καί τήν αληθή δόξαν τοΰ 
γνησίου τεκτονισμού. Ά ν  δέν συντελέσθη ταχΰτερον ή ένιοσις αύτη, ή τοσοΰτον είς 
πάντας ημάς επιθυμητή, τοΰτο εινε φανερόν, δτι δέν πρέπει ν’ άποδοθή τό παράπαν
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είςέλλειψιν ειλικρινών προθέσεων εκατέρωθεν, άλλ’είς τυπικός τινάς δυσχερείας, αϊτι- 
νες παρά τήν θέλησιν ημών άναφϋονται ενίοτε τοσοΰτον άπροσδοκήτως έκ δυσμενών 
περιστάσεων.

Ά λ λ ’ ήδη δτε ή ποθητή αυτη ενωσις συνετελέσθη πλήρης, δτε ή έκ τοΰ ψυχρού 
χωρισμού λύπη, ήν έξ ίσου ήσθανόμεθα πάντες, συντελεί ίσχυρότερον είς έκρηξιν 
τή; διάπυρου ημών χαράς, νϋν δτε ή υπό μίαν και τήν αυτήν στέγην συνάντησις και 
συνεργασία πληρούσι τούς έγκαρδίους πόθους δλων ήμών, νΰν δτε τό αδελφικόν 
ημών αίσθημα, τό καλυφθέν πρός στιγμήν υπό λεπτής τέφρας, λαμπρότερον άναζω- 
πυροϋται, νΰν δτε άποκαίΚσταται εις ακέραιον έν ταΐς ψυχαΐς ήμών ή αδελφική αγά
πη,συνομολογείτε βεβαίως, δτι προσφορώτερον δέν έχομεν νά πράξωμεν άλλο, ή νά 
ρίψωμεν πάντες οί αδελφοί πέπλον λήθης, πυκνώς ύφασμένον, έπί τοΰ παρελθόντος 
και ν ’ ατενίσωμεν έν χαρά κα! αγαλλιάσει σταθεροί /.αί ευέλπιδες τό εύοίωνον 
μέλλον.

’Απευθύνομαι πρός πάντας υμάς αδελφοί μου, κα! δσοι έργάζεσθε είς τό έργο- 
στάσιον τούτο τής Σεπτή; Στοάς Ά θη νά ; κα! δσοι άλλοι έπισκέπται κατάτήν εσπέραν 
ταύτην, από τών άλλων όμοστέγων Στοών, ώ; από σίμβλων Ικχυθέντες, συνεδρά- 
μετεάθρόοι ενθάδε, ώς μέλισσαι προσπετόμενοι βοτρυδόν είς τάθελκτήρια άνθη τοΰ 
Τεκτονικού παραδείσου, απευθύνομαι πρός υμάς, κα! συνιστώ πρό παντός άλλου είς 
υμάς, δπως είτε έν τοίς τεκτονικοί; έργοστασίοις εργαζόμενοι, εϊτε καί εκτός αύτών 
έχητε διαρκώς έν τή καρδία καί τή διανοία υμών τάς έπισήμους καί ίεράς υποσχέσεις 
άς οίκειοθελώς εδώκατε γενόμενοι Τέκτονες. ’Ακούσατε τής αδελφικής συστάσεως 
εκείνου, δν ή ευμενής έκτίμησις τών Ελλήνων Τεκτόνων άνεβίβασεν εις τό υψη
λόν καί τοσούτφ τιιιητικόν αξίωμα τοΰ Μεγάλου υμών Διδασκάλου. Εινε φωνή 
έξερχομένη από τών εγκάτων τής ψυχής αδελφοί’, άφοσιωμένου είς τό τεκτονικόν 
ιδεώδες, φωνή διδάσκουσα καί παραγγέλλουσα πάντας υμάς. καί δ ι’ υμών πάντας 
τούς εν διασπορά Έλληνας Τέκτονας, δπως έπιδιώκοντες είλικρινώς τήν πραγματο- 
ποίησιν τών εύγενών ήμών προθέσεων συσπειριοθώμεν έν αγάπη καί όμονοία πέρις 
τοΰ μεγάλου βωμού τών υψηλών αληθειών, ας πρεσβεύομεν. Άμιλλα εύγενής καί 
αδελφική καθ’ δλα αρμονία έστωσαν οί μόνοι ήμών έν τή τεκτονική συνεργασία 
οδηγοί. Οΰτω μόνον θά χιυρήσωιιεν εύσταθώς καί εύτόλμως είς τήν υψηλήν ήμών 
αποστολήν.

Είναι αληθώς ωραία ή λέξις αρμονία, καί γλυκύτατα ηχεί είς τό ούς μεμορφωμέ- 
vtov άνδρών, καί μάλιστα Τεκτόνων. ’Αλλά πρέπει ν’ άποβλέπωμεν είλικρινώς καί 
μάλλον είς τό δ ι’ αυτής έκφραζόμενον νόημα, τΰ όποιον ήμείς οί Τέκτονες πρέπει νά 
θεωρώμεν πολλώ ώραιότερον άλλά καί πολυταιότερον. Ή  λέξις αΰιή αποτελεί αυτήν 
τήν ύπαρξιν ήμών καί τήν δικαιολογίαν ήμών ώς Τεκτόνων. Ούτε νά ζήση, άλλ’ 
ούτε καί νά έννοηθή δύναται ό Τεκτονισμός άνευ αδελφικής αρμονίας. Καί δπως 
υπάρχη πάντοτε ή αρμονία αυτη, πρέπει νά πρυτανεύη άκρος καί ανυπόκριτος σεβα
σμός πρός τό Σύνταγμα ήμών καί τούς Γενικούς Κανονισμούς, πρός τούς Νόμους 
δηλ. ούς ημείς αυτοί από λελογισμένης ανάγκης κατεστήσαμεν, ϊνα άρμονικώς κυβερ- 
νώμεθα. 'Ο  σεβασμός οΰτος εινε ή βάσις τής πειθαρχίας. Πάσα παρέκκλισις εξ 
αΰτής θά όδηγήση μοιραίοος είς παρα/.υσίαν καί άποσύνθεσιν.

Μή καταλογίσητε είς έμέ, αδελφοί μου, ανύπαρκτον δλως εγωισμόν άλλά θεωρώ 
ώς πολύτιμον τίτλον καί δ ι’ έμέ ώς Μέγαν Διδάσκαλον, καί διά τήν μετ’ εμού έν 
αδελφική σύμπνοια συνεργαζομένιον Μεγάλην ’Ανατολήν, δτι έπί τών ημερών ήμών
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έπετευχθη ή πλήρης σχεδόν αρμονική ένωσις πάντων τών ‘Ελλήνων τεκτόνων, δ υπό 
μίαν κοινήν καί αδελφικήν στέγην στεγασμός αυτών.

Πέποιθα καί ελπίζω, δτι καί οί ολίγοι έτι ύπολειπόμενοι μακράν ήμών αδελφοί, 
αναλαμβανόμενοι ευρΰτερον καί ύψηλοφρονέστερον τής τεκτονικής αυτών αποστο
λής, άποβλέποντες έν άδελφικώ πνεΰματι πρός τάς είλικρινείς ήμών προθέσεις καί 
προσπαθείας, θά  κρίνουν ήρεμώτερον, καί θά θελήσουν νά ενωθώσι μεθ’ ήμών 
εις ενιαΐον κέντρον τεκτονικόν, Ικανόν οΰτω ν ’ αύςηθή είς πρόοδον καί ακμήν έπ’ 
άγαθώ τής Ελληνικής κοινωνίας.

Είθε δ Μέγας Άρχιτέκτων τοϋ Σύμπαντος νά καθοδηγή εύμενώς είς γαλήνια 
ΰδατα καί νά κατευθυνη είς δρμον ασφαλή τήν τεκτονικήν ήμών τριήρη. Ε’ίθε άγρυ- 
πνως εφ’ ήμών έφορεϋων νά συντελή,ώστε νά κατισχΰη πάντοτε ή ορθή κρίσις, και 
νά πρυτανεΰτ] έν ήμΐν ή αμοιβαία έκτίμησις. Εϊθε νά έμπνέη είς ήμάς πάντοτε άδελ- 
φικάς καί ειλικρινείς έμπνεΰσεις έν τώ τεκτονικώ έργω,οΰ έτάςααεν εαυτούς ύπηρέτας.

Καί ήδη αδελφοί μου, πάντες, δσοι πάρεστε ένθάδε, οΐ τε λαμπρΰνοντες τήν 
’Ανατολήν, και δσοι ώραΐζετε τάς στήλας τοϋ Βορρά καί τής Μεσημβρίας, καλώ 
υμάς, δπως είς ένδειξιν τής άπλέτου χαράς, ήν αΐσθανόμεθα, συμπανηγυρίζοντες μετά 
τών αδελφών τής Σεπτής Στοάς ’Αθηνάς τήν ένωσιν αυτών, αλλά και πρός τιμήν 
.αυτών συνενωθήτε μετ’ έμοΰ, καί κροΰσωμεν τρίς  χαρμοσΰνως τάς χεΐρας.
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r a m s  τ ο υ  π α γ κ ο σ μ ί ο υ  τ ε κ τ ο η ι ς μ ο υ

Δρέσδη. — Ή  Μεγάλη Στοά τής Σαξωνίας ίώρτασε τήν 14 Σεπτομβςίου έ. έ. 
τήν εκατοιπαετηοίδα τής Ιδρύσεώς της. Εις τάς έορτάς, αΐτινες ίτελέο&ηοαν μετά  
πάσης μεγαλοπρεπείας παρενρέι'ϊηοαν πλεΐοτοι άδ.". άδ.'. ί ί  ολιυν τών μερών τον 
χόομον.

'Ισ π α ν ία . Ή  Μεγ.". Ά ν . ’. τής ' Ισπανίας προέβη είς τήν ίδρυαν εργατικών 
Στοών πρός τόν οκοπόν νά άννψώστ] τήν κανωνιοτικήν ιδέαν διαδίδουσα εις αυτήν 
τάς αργάς τοΰ τεκτονισμού. Ή  μύησις, τά σήματα, βιβλία και πάντα τά χρειώδη 
τών στοών χορηγούνται δωρεάν.

Δανία.— 'Ο άδ.’. S tarke ΰέλει παραδόσει εβδομαδιαία μα&ηματα εις τό Πανε- 
πιστήμιον τής Κοττενάγης περι τής ιστορίας και τοΰ σκοπού τον τεκτονισμού. *0 
άδ.'. οντος είναι διευΰνννής γσμνασίου και Σεβάσμιος τής Στοάς «Χριστιανό;» ίν  
Κοπενάγ-η.

’Ια πω νία .— Ό  τεκτονισμός εχει απαγόρευσή δυστυχώς είς τους Ιάπωνας, 
καίτοι είναι ϊοως εκ τών δλίγων λαών οΐτινες εχουοι ανάγκην τών ευεργετικών δι
δασκαλιών αυτοΰ. Στοα'ι ςέναι και Ιδίως Ά γγλικα ί ΰπάρχουσιν έν Υοκοχαμα άπο 
τσΰ 1862, και εν Τεντοοούμα άπό τοΰ 1869. Έ ν  Ναγασάκη Ίδρύϋησαν δύο Στοα'ι 
νπό τή: Μ εγ.'. Σ τ . ' . τής Σκωτίας και μία έν Τόκιω τώ 1883. Α ί Στοα'ι αύται 
είναι τό κέντρον τών εν ’Ιαπωνία διαμενόντων ξένων.

Νορβηγία. — "Ιδρύ&η Στοά εν T rom soe, ή βορειοτάτη πασών. Μέχρι τοΰδε 
τό προνόμιον τοΰτο εϊχεν ή Στοά τοΰ T rodjiem .

Νέα Ύ ό ρ κ η .— Έ ν  αυτή ύπάρχουοιν 14 στοα'ι επτά διαφόρων έϋνικοτήτων 
διαβιονσαι έν πλήρει δμονοία και φιλία και έργαζόμεναι ΰαυμασίως. Έ κ  τών 14 
τούτων Στοών 5 είναι Ίταλικαί, 3 Γαλλικαί, δύο Ίσπανικαί, μία Συριακή, 1 Δα
νική, Νορβηγική και Σουηδική.

Ή νω μένα ι Π ολιτείαι τής Βορείου ’Α μερ ική ς.— Στοά ιδρύ&η έν τώ αέρι.
Και δ ελευδεροιεκτονισμός καιέκτηοε τόν αέρα, βεβαίως έν ’Αμερική. 'Υ π ε-  

ράνω τοΰ G rennfieldsm asz, 7,000 πόδας υψηλά, έγένετο ή πρώτη έργασία τής 
νεοϊδρνΰείσης Στοάς A erie l-L odge» (Στοά άέοος) εν τώ όεροστάτω «Μαοσα- 
χουοέτηΐ).



ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΚΙΝΗΣΙΣ TOT ΕΛΛΗΝΛ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΤ

Υ Π Α Τ Ο Ν  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Ν  Τ Ο Υ  3 3 °  . Μετά τάς τελευταίας μεταβολάς τό 
Ύ πατον Συμβούλων τοΰ 33° ουνεκροτήϋη ώς έξης : >'

"Ύτιατος Μέγας Ταξιάρχης 
Άνθνπατος Μέγ. Ταξιάρ- 

7Μ
Μέγας Καγκελ.'. Γεν.'. Γοαμμ.'. 
Σφοαγιόοψνλαξ
'Υπουργός τής Έπικρατείας, Μέ
γας Ρήτωρ
Μέγας θησαυροφύλαξ 'Τέρας Α υ
τοκρατορίας 
Μέγας ’Αρχειοφνλαξ 
Μέγας Τελετάρχης 
Μέγας ’Αρχηγός τής Φρουράς 
Μέγας Σημαιοφόρο;

Έ μ . Γαλάνης. ουντ. Καθηγητής 
I. Ε. Σ . Κεφαλάς Γραμματευς παρά 
rfj Διεθνεϊ Οικονομική ’Επιτροπή 
Π. Δ. Γκιουράνοβιτς ουντ. ΕΙροδίκης

Π. Δ. Κα/.ογερόπονλος Διευθ. Βιβλιο
θήκης τής Βουλής 
θ . Μπεκές έμπορος

Δ. Σεφερ/.ής παραγγελιοδόχος 
Ά λ .  Άλεξανδρόπουλος δικηγόρος 
Ν . Κανάοης δικηγόρος 
X . Διοοκουρίδης καθηγητής 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Α Ν Α Τ Ο Λ Η  ΤΗ Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  Τό συμβούλων τής Ι'α λ;. Μεγ.·. 
’Ανατολής τής 'Ελλάδος εχει καταρτισθή ώς έξής :

Μέγας Διδάοκαλος

Πρόσθετος Μέγας Διδάοκαλος 
1ος Μέγας ’Επόπτης

2ος Μέγας Ε πόπτης  
Μέγας Ρήτωρ
Μέγας Γενικός Γραμματευς
Μέγας Θηοανροφΰλαξ
Μέγας ’Ελεονόμος
Μέγας Δοκιμαστής
Μέγας Τελετάρχης
Μέγας ’Αρχηγός τών Φρουρών

Κ. ’Αγγελόπουλος 18° δικηγόρος, πρώην 
βουλευτής
Α. Μπουρνιάς 30° συ ιιβολαιογράφος 
Χ ρ. ΙΙεριστέρης 30° διενθ. τοΰ Ζαννείον 
Νοσοκομείου
Έ μ . Παπακωνσταντίνου 18° μηχανικός 
Ν. Κανάοης 33° δικηγόρος 
Γ. Ματϋαιόπουλος 3° υφηγητής 
Ν. Παζαρλής 18° καθηγ. τής Χημείας 
Σ. Συρμόπουλος 30 0 ύπάλ. Έ θ . Τραπέζης 
I. Σπα··ούδης 30° δικηγόρος 
Μ. Νεγρεπόντης 3° βουλευτής
Μ. Ροννόπουλος 18° δικηγόρος 

Μ Ε Γ Α Λ .'.A N A T .·.Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ .·. 'Ο  Έ ν δ .\  άδ.·. Μέγας Διδάσκαλος Κ . Ά γ 
γελό πουλος ηυδόκησε διά τοΰ υ π ’ άριθ. 33  υψηλόν Διατάγματος νά άποκαταστήση 
εις τά Τεκτονικά αυτής δικαιώματα τήν Σ . . Σ τ .',  ό Προμηθευς καί τους αξιωμα
τικούς αύτής.

Σ Τ .'. ΑΘ Η Ν Α. Κατά τήν συνεδρίαν τής 7 Δεκεμβρίου έγένετο ή πανηγυρική 
δες ίυ.σις τών προσχ<·;ρησάντων φ ιλτ.'. άδ.'. άδ.’. τον υπό τόν α δ;. Α θ . Βρυζάκην 
Κέντοοί’ έν συνεδρία τής Γα,.... Μ εγ.'. 'Ανατολής συνέδρια,ούσης εν Στοά Μαθη-
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τοϋ. 'Ο Έ νδ .'. άδ.'. Μ εγ.'. Δ ιδ:. Κ . ’Αγγελόπουλος προσεφώνησε τους άδ.'. άδ.'. 
της Σ : .  Σ τ.'. ’Αθήνα. (την προσφώνησιν ταύτην δημοοιεύομεν άλλαχοϋ ), άνταπήν- 
τηοαν οΐ άδ.'. άδ.'. Δ. Καλόγερόττονλος και Φ. Παναγιωτακος, οΐτινες έξ δνόμαχος 
τών λοιπών ά δ :. ά δ .'. έξηδήλωσαν την χαράν των έπί τή ένώοει και την προθυμίαν 
αυτών προς ειλικρινή συνεργασίαν. Με θ '  δ  Σεβασμιενοντος τοϋ έπίτιμον Σεβασμίου 
άδ.’. Ά θ .  Βρυζάκη προέβη ή Σ : . Σ ι . '.  ’Αθήνα εις την έκλογήν τών κάτωθι 
άξιωματικών διά τό τεκτ.'. ετος 1912.

Σεβ.'. Δ. Καλόγερό που λος
1ος Έ π '. ' Α. Παναγιωτακος
2ος Έ π .'. Θ. Μόστρας
Ρήτ.'. Γ. Βρυζάκης
Γ ρ α μ μ :. Ε. Κουντονριώτης
Τ α μ :. Μ π. Σακκής
Έ λεον:. Θ. Τσαμπονλας
Δοκ. . Μ. Έργΐνος
Σ τ ε γ : . Παπαδόπουλος
Tr-λετ:. Ξ. Καραπανογιώτης

Σ Τ .'. Α Τ Τ ΙΚ Ο Σ  Α ΣΤΗ Ρ . Ή  Σ .'. Σ τ .'.  ’Αττικός ’Αστήρ κατάτήν συνεδρίαν 
τής 9 Δεκεμβρίου προέβη εις τήν έκλογην τών κάτωθι άξιωματικών διά τό τεκτ.'. 
ετος 1912.

Σ εβ :. Α. Φωκάς
1ος Έ π : . Κ . Καπερώνης
2ος ’Ε π .'. Λ . Τζανόγλον
Ρ ήτ:. Ν . Κανάρης
Γραμμ:. I . Βοΐ/.ας
Τ αμ:. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος
Έ λεον:. Χ ρ. Ξανθόπονλος
Δοκ:. Δ. Ζησιμάς
Σ τεγ : . Ε. Ξανθόπονλος
Τελετ:. I . Σωμάκης

Σ Τ .'. Υ Ψ Υ Λ Α Ν Τ Η Σ . Κατά τήν συνεδρίαν τής 6 -Χ ΙΙ-1 9 1 1  ή Σ .·.Σ τ .- .Ύ ψ η -  
λάντης προέβη είς τήν εκλογήν τών κάτωθι άξιωματικών διά το τεκτ.'. ετος 1912 .

Σ εβ :. Σ . Συομόπουλος
Ιος Έ π : . Γ. Μανσόλ.ας
2ος Έ π : . Κ. Κοριαζόπονλος
Ρήτ.·. Κ . Περάκης
Γραμμ.'. Α . Μαυροπούλης
Τ α μ : . ’Ανδρ. Παπαδημητριόν
Έ λεον:. Β. Φωτόπουλος
Δ ο κ:. Τ. Ψιλάκης
Στεγ.'. Δ. Κισσόπονλος
Ίελετ. ·. Δ. Άφθονίδης
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Σ Τ .'. Σ Κ Ε Ν Δ Ε Ρ Μ Π Ε Η Σ . Κατά τήν συνεδρίαν τής 8 -Χ Ι Ι -1 9 11 έξελέγη- 
σαν οί κάτωθι άξιο)μαγικοί διά τό τεκτ:. ετος. 1912.

Σ εβ:. Κ. Άγγελό.τουλος
Ιο,' Έ :ι. ·. Ν. Παζαρλής
2ος Έ π . ·. Λ. Ίωάννου
Ρ ήτ:. Γ. Κ'ύαράς
Γραμμ.'. Ν. Νώε
Ταμ:. I. Δαφφας
Έ/.εον, ·. ’Α νδρ. Άγγελό.Ύονλος
Δ οκ:. Α. Λεοιάρδο;
Σ τεγ : . 1.1. Φωκά;
Τε\ε’.'. Θ. Ρήγο;

Σ Τ : .  Π Α Τ Ρ ΙΣ . Κατά την συνεδρίαν τή; 9 Χ Π -1911 ϊγένεια ή έ::'.ογή τώ ν  
κάτωθι άξιωματικών διά τό τεκτ:. ετος 1912.

Σ ε β : . Λημ. Δέ.ιος
Ιο; Έ ύ: .  Θ. Μ.ιεκές
2ος ’£>.τ.·. Β. Αονζέας
Ρήτ:. Π. Άξιωτίδης
Γραμμ:. Π. Οίκονομίδης
Ταμ:. Σ . Ντούμας
Έλεον.'. Π. Οικονομά πουλος
Δοκ:. Μ. Σαρρής
Στ3·/:. J . Λουκάς
Τ ε/ετ:. Κ. Σέρβης

Σ Τ : .Μ ΙΑ Ο Υ Λ Η Σ Ε Ν : . Α Ν :.Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ . Κατά τήν συνεδρίαν τής 7- X I I  έγέ
νετο ή εκλογή τών κάτωθι άξιωματικών διά τό τεκτ:. ετος 1912.

Σ εβ .'. I. Ρεπτά/κο;
Ιος Έ . ύ : .  Δ. 'ΙιηαΐΊ ίδης
2ο; Έ π : .  J. Μανοΰσος
Ρ,)τ.'. "-Ivy. Κοσμής
Γραμμ.'. Π. Ζο/.ώτας
Ταμ.'. Λ . Καρα τλής
Έ λ ε ο ν : .  Γ. 'Αργυρίου
Δοκ.:. Π. Βασιλειάδης
Σ τεγ:. Σ. Σαουσόπουλος
Τελετ:. Σ χ. Άραβαντινός
Α ρχ .'.Α ρχ.'. Ε. Σιαθάτος 

Σ Τ : .  Φ Ο ΙΝ ΙΞ Ε Ν  Α Ν :. Π ΕΙΡΑΙΩ Σ. Κατά τήν συνεδρίαν τής 8 -Χ ΙΙ-1 9 1 1  
Ιξελχγησαν οι κάτωθι άδ:. άδ:. Δ ιδ:. ώ; άξιωματικο'ι διά τό τεκτ:. ετος 1912. 

Σ εβ .’. . Μι7.· Ρουνόπου/.ος
1ος 'E c : .  Jo . Καλλιγάς
2ος Έ π '. '  I. Πεοιμένης
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Ρή «.·. Χ ρ. ΙΙεριοτέρης
Γ ρ α μ μ :. :Δ Πολιτάκης
Ταμ.'. Μ. Νεγροττόντης
Έλεον.'. I. Καζανόβας
Δοκ.'. X X
Σ τεγ:. Κ. Ζαλοχώοτας
Τελετ:. X X

Σ Τ .\  Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  Ε Ν  Α Ν :. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ . Κατά την πινεδρίαν τής 
3 Δεκεμβρίου I. ε. έγένετο ή εκλογή τών κάτυ:ϋι αξιωματικών διά τό τεκτ.'. 
ετος 1912.

Σεβ.'. Δ. Μαργαρίτης
Α ’ Έτχ:. Θεοδ ωρίδης
Β ' ’Επ.·. Γευιργιάδης
Ρ ήτ:. Πα.-ταγεωργίου
Γ ραμμ .'. Ζουμετΐκ.ος
Προστ).'. Γραμμ.'. Κιιράϊας
Τ α μ :. Γραικός
A ' Δοκ.:. Διβύλης
Β ' Δοκ:. Παϊτιέτης
’Ελεον.'. ΙΙαπάζογλον
Τελετ:. Μττενσουσάν
Σ τεγ:. Σιακής

Σ Τ : .  'Ί Σ ΙΣ  Ε Ν  Α Ν :. Κ Α  ΙΡ Ο Υ . Κατά την πυνεδρίαι
ε. Ιξελέγηααν οί κάτο.ί)ι αξιωματικοί διά τό ,εκ τ:. έτος 1911

Σ έβ:. Δ. Ζού/.ας
Α ’ Έ τ : . Ε. Γεωογιάδνς
Β ' Έ π : . Δ. Π . Ά δ ά μ
Ρήτ:. I. Ρεγκονζης
Γ ρα μμ:. Δ. Καββαδίας
Τ α μ : . X . Τοιβιλής
Α ' Δοκ:. Σ . Κουρτέοης
Β ’ Δοκ:. Θ. Άπτερίου
Έ λεον:. I. Δελαττόρτας
Τ ελετ:. Γ. Κανιζας
Έ ο : .  Σ τε γ : . Κ . Καραντζάς

Ά ρ χ : .  Ά ρ χ ιτρ : X . Μ.-τογάτσος
Ά ρ χ : .  Βιβ)..'. Δ. Κιιββαδΐας
Ξ ιφ .'. Σ ημ .'. Σ . ΡονχλιαΊτης
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ΕΓΑ1ΤΕΛ0Σ ΚΟΓΝΤΟΪΡ1ΩΤΗΣ 

’Επιμελητή; τή; Χειρουργική; κλινηκή; 
τοΰ Ευαγγελισμού 

'Ο ο ό ;  Χ ο λ ω μ -ο ΰ  '£55

Ναπολέων Κανάρης

Δικηγόρος παρ’ rLcaoi τής έν Άθήναις 

Δικαστήριο ις 

Κ άτω θι Δημοτικού Θεάτρου

Δη μ. Μ αστρογιαννόπουλος
Ειδικό; ’Ιατρό; τών νοσημάτων Ώ τω ν 

Ρινό; καί Λάρυγγο;

Ό ϊ > .  Ά γ .  Κ ω ν ί τ χ ν τ '. ν ο υ  ->/.

MIX. ΡΟΥΝΟΠΟΓΛΟΣ 

Δικηγόρο;

Οδός Φίλωνος 9 2  Πειραια.
ΆριΟ. Τηλεφ. !)6

Κωνστ. Κυριαξόπονλος
Διδάκτωρ τή; ’Ιατρική; Σχολή; Μονάχου

Ειδικός τών Δερμ. καί μεταδ. νοσημάτων 

'0 7 5 -  Γ ' .  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  3 0

Ι ¥ .  Μ  12 Ε
Δικηγόρος

\  Ό δό ; ’Αδριανοϋ 37

|Ιωάννης Σπανονδης

Δικηγόρο;
'Ο « 5 ο ς ’ Α ρ ε σ τ ε έ δ ο υ  Ύ

Κωνστ. Περάχης
’Επιμελητή; τή; Παθολογική; Κλινική ς 

τοΰ Ευαγγελισμού 

Ό ί ό ;  Μ Μ Α ΐ λ ί » ;  1  w

Ν. Π α ξ α ρ λ ή ς
Χημικό;

Πλστεία Μητροπόλεως 27 
5 — 7 μ. μ.

Γεώργιος ’Εμμανουήλ
ΕΙδικό; ’Ιατρό; τών Δερμ. καί Μεταδ.

νοσηαάτων 

Ό ί .  Ά γ .  Κ ω ν β τ α ν τ ίν ο υ  1 *»
ΔΗΜ. ΚΙΣΣΟΠΟΓΔΟΣ 

Χημικό; 
Ό ί ό ς  ’Ί ω ν ο ςA A E S .  Φ Α Κ Α Χ

Φαρμακοποιό;

1Οδός Σ ταδίου 4 0
Γ. Α. Ίωάννίδης καί Σια

’Αντιπροσωπεΐαι
Ά θ ή ν «

‘Α λ. Ί σ α α χ ί δ η ς  
Φ ϊ ρ μ » * ο η ο ’.ό ς

'Οδό; Κολοκοτρώνη 20

Λ Ε Ω Ν  Μ Ο Σ Τ Ρ Α Σ
Παραγγελιοδόχος
£ θ γ 0 χ λ ε ί θ ν
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Κ αλλιτεχνικόν Φωτογραφεΐον

Ε, Ξ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

' Οδός Έ ρμοΰ 19

Τ υ ζ ο γ ρ α φ ε ϊ ϊ  

Κ κ λ λ ιτ β χ ν ιχ ή ς  Έ ί- .ε θ ε ω  ρ ή σ ε ω ς

Χ Ρ . Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

'Οδός Λέκκα 7

Κ αλλιτεχνικόν Τυηογραφ εΐον  

και Β ιβλιοδετεϊον

ΓΕ Ω Ρ Γ . ΚΑΡΑΜΓΙΕΛΑ 

\W v --z~ .y  Κ ο λ ο χ ο τ ρ ώ ν η

Δ η  μ . Π ο λ ιζ ά χ η ς

Συμ βολβιογράφος 

l i s t  ρ α α εΰ ς

ΑΧΤΩΧ. ΜΠ0ΓΡΧ1ΑΣ 

Σ χμ ιβο/ aioyodff ο;

' Οδός Πεσμαζόγλου' Ο π τ ι κ ό ν  Κ  <ιτ ά ο τ  η μ  u*

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΙΙΑΔΙΑΜ ΑΧ'ΓΟΠΟΓΑΟΓ 

Κ άτω & ι Ταχυδρομείου
Λ η μ .  Χ ε φ ε ρ λ ν ΐς

1 ιιοαγγε/.ιούόχος

'Ο δό; Αίολου 8C-ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΤΟΠΙΑΣ 

Χρυσοχόος 

'Ο δ ό ;  Έ ρ μ , ο ΰ  ί« >
Κ αλλιτεχνικόν Αι& ογραφεϊον

Γ . Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ο Ν Η

Ό δός Ρόμβης 20
Λ ο υτρ ά  ό «Φοΐνιξ» 

Γ Ε Ω Ρ Γ .  Χ Α Ρ Α Μ Η

'Οδός ’Ίωνος

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Δημ. Καλογεροπούλου
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9 MIKE ΤΡΑΠΕΖΑ HE MADS

" Ε ν το κ ο ι  Κ α τα θ έσ ε ις
Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

Too—οποιηθείστ,ς τοΰ κλίμαχος τών τόκων τών είς τρ α π εξ ιχ ά  
γρ α μ μ ά τ ια  νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει ή έπ ι προθεσμία, δη- 
λοπο>.ειτα>, οτι από 15 ’Απριλίου 1909 ή Ε θ ν ικ ή  Τοαπεζα τής 
'Ελλάδος δέχετα ι παρά τε τώ  Κεντοικώ κατα ιτήμ ατ; και τοϊς ΰπο- 
καταστήμασιν αύτής καταθέτεις εις τ ρ α π ε ζ ιχ ά  γρ α μ μ ά τια  άποδο- 
τέας έν δψε; ή έν ώο’σμέντ] προθεσμία έπ ι τόκω  :

1 I |2 τοϊς ο ιο κατ’ έτος δ:ά τάς εν ό ψ ει άποδοτέας καταθέσεις 
μέχρι ποσοϋ δρ. 10 .000 , πέρα τοϋ ποσοϋ τούτου τοϋ τόκου όοιζο- 
μένου εις I τοϊς ο Ιο κ α τ’ έτος. Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί 
καί είς ανοικτόν λογαριασμόν, παοαδιδομένου τώ  καταθέτη βιβλια
ρίου λογαριασμοί καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοϊς ο Ιο κ α τ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά  εξ 
μήνας τουλάχιστον.

2 I 12 τοϊς οιο κ α τ’ Ιτος δ·ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας, μετά 
εν  ιτο ς  τουλάχιστον.

3 ο)ο κ α τ ’ έτος δ;ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ε τη  
τουλάχιστον.

1 I τοϊς οιο κ α τ’ Ιτος διά τάς καταθέσεις τας άποδοτέας μετά π έ ν τ ε  
ε τη  τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Κ α τα θ έσ ε ις  είς  χρυσ όν
Δ έχεται ετ: έντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς φράγκα 

καί λίρας ’Α γγλίας, άποδοτέας έν ώο'.σμένν; προθεσμία ή διαρκείς 
έπ ι τόκοι :

1 1)2 τοϊς 0)0 κ α τ’ Ιτος διά καταθ. ό μηνών τουλάχιστον
1 >· » » » » 1 έτους
2 Γ|2 » » * 5 * 2 έτών
3 » » » » » 4  )#
4 * » )ι » » 5

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδιδονται κατ’ εκλογήν
τοϋ καταθέτου όνομαστικαΐ ή άνώνυμοι

Τό κεοάλα’.ον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τώ  
Κεντοικώ Καταστήματα ‘/.αί τή  αιτήσει τοϋ Καταθέτου παρά τοϊς 
'Υ ποκαταστήμασι τής Τραπέζης εις τό αύτό νόμισμα εις 3 έγένετο 
ή κατάθεσις.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ *

y;
x

ΑΠ Ο Θ Ε Μ ΑΤΙΚ Ο Ν  ΔΡΑΧ . 1 0 ,4 8 0 , 0 0 0

ΕΔΡΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Τηλεγραφική Λ’.εύΟυντ.ς <Ά&ηναϊχήνι> Athenocles.

Υ Π Ο Κ Α Τ Α ΣΤ Η Μ Α Τ Α  
Έ ν  Έ λλά δ ι. Έ ν  Π ε’.ρα·.εΓ, Πάτρα'.;, Σύοω, Κ *λάα*:ς, Τρ’.πό- 

πόλε·., Βάλω και Ααο;<sirr  
Έ ν  Κρήτη. Έ ν  Χανίοις, Ή ρα κλείω  καί ΡεΟύανω.
Έ ν  Τουρκία. Έ ν  Κωνΐζόλε·.. ( 'Υ το χα τά ϊτη α α  έν Γαλατά  μετά 

ττοακτορείου έν ΣτααττούλΙ, ’Αμισσώ, Τρα“ εζοΰντι, Κερασοΰντ'., 
Π άοοα, Σαύοντ;, Χ ίω , Μερσΰντ·,, ’Αδάνοις, Τ αο ιώ . Θ εσιαλονί- 
*-/), Σέοοαις, Καβάλλα, ΐάνΟτ], Λεδεαγάτ; καί Ίω αννίνο '.ς.

Έ ν  Α Ιγνπτω . Έ ν  ’Αλεξάνδρειά ι αετα  παραρτήματος έν τγ; συ
νοικία Μίδαν), Καίοω (μετά ταραρτήαατο? έν ττ; συνοικία Μοϋ- 
σκυ), Ζ αγαζίκ , Μανσούοα, Μ ίτ-Γκάμρ, Τ άντα κα ί Μ -ενγ, Σουέ®. 

Έ ν  Λον&ίνω (N o  22  F e n c t 'u r c h  S tre e t) . Έ ν  Άμβοϋργω  
ί D o m h o f  M o n c k e -b c rg s tra sse  1 8 ). Έ ν  Αεμεσσω (Κύπρου; 
καί έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Διμένι Βα&έως (Σάμου).

T it AtotxiQTtxov ϊυμβούλίον

Σ. Φραγκιάδης, πρόεδρος 
Κ. Βερούγκ 
Ε. Εμπειρικός 
Δ. Εΰγενίδης 
Λ. Ζαρίφης
I. Ήλιάσκος 
Δ. Ε . Ήλιόπουλος

|
y;
χ
χ

Ίω άν. Μπότασης,άντυτρόεόρος
Ζ. Κ. Μάτσας 
Έ μμ . Α. Μπενάκης 
Βαρώνος δέ ΝεφλΙζ 
Μαρκήσιος δέ Ρεβερσώ 
Μιχ. Σαλβάγος 
Διον. Στεφάνου

Γενιχός Διεν&νντής
ΖΑ Φ ΕΙΡΙΟ Σ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

y;
y; ζ Α Φ Ε ίρ ιο Σ  κ. μ α τ ς α ς  y;



Α Α Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Ίδρν& εϊσα  παρά τής Έ & νικής Τραπέζης τή ς  'Ελλάδος 

Κ α ι όμάδος Κ εφ α λα ιο ύ χω ν  φ ίλω ν  το ΰ  Α α ο ν  
Διατελοΰσα Οπό τήν έποπτείαν τής Κυβερνήσεως 
Διευθυντής τής Λαϊκής Τραπέζης Δ. ΛΟΒΕΡΤΟΣ 

Ινεφάλαιον δρ. 6.000.000 — Καταβεβλημένοι Ι.δυΟ.ΟΟΟ

Η ΛΑ Ϊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
έχει τό τε/.ειότερον θησαυροφυλάκιον τής ’Ανατολής, συστήματος 

Arheim. Κατασκευασμένον άηό δύο θώρακας beton arme 
πάχονς τριών μέτρ«ν καί άπό ενα θώρακα χάλυβος άδιατρήτου

Η Β Α Σ ι Α Ι Κ Η  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ  
έ'χει πρός φύλαξιν είς τά ΰ·ησαυροφνλάκια τής

Α Λ Ί  Κ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ
Πολύτιμα σκεύη αντικείμενα καί Χρεοιγραφα 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 
Η ΛΑ'ΓΚΗ διά νά έ'ίαπλώση είς τόν λαόν τό πνεΰμα τής άποτα- 

μιεύσεως, δέχεται είς τό Ταμιευτήριόν της καταθέσεις άπό 
μίαν δραχμήν εως πέντε χιλιάδας δραχ. καί δίδει τόκον 4 1)4 
τά ο ο. Διά τάς καταθέσεις είς χρυσόν· 3 1Q τά ο ο. Κάθε 
καταθέτης είμπορεΐ νά πάρη όπίσω τά χρήματά τον. δποτε 
θέληση, είτε δλα είτε μέρος.

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Η Λ A Ι· Κ Η

διά καταθέσεις άποδοτέας είς Αην ζήτησιν δίδει τόκον 3 1(2 0)0 
»  »  μετά εξ μήνας » » 4 0)0
» >· » εν ετος » » 4 1)2 ο)ο
» » » δύο ετη καί πλέον δ 1,2 ο)ο

Διά τάς είς χρυσόν καταθέσεις 1)2 ο,ο όλιγώτερον.
Η ΛΑΊ’ΚΗ δέχεται καί καταθέσεις μέ άνατοκισμόν. "Οσοι κα" 

ταθέίουν 7 δραχμσς τήν εβδομάδα, ή 30 δραχμάς τόν μήνα, λαμ" 
βάνουν μετά δ ετη δρ. 2,078,7δ, μετά 10 ετη δρ. 4,772.3δ.

Η ΛΑ'Ι’ΚΗ κάμνει κάθε άλλην τραπεζιτικήν εργασίαν καί 
πάντοτε ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ.

Α Α 'Γ Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  όδός Π ανεπιστημίου
" Εναντι ’Agoaxtiov
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