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ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
1712 - 1912

Φρειδερίκος ό Μέγας έγεννη-θη τήν 24 Ίανουαρίου 1712, καθ’ ήν εποχήν 
ή Πρωσσία, μετά τό πέρας τοϋ τριακονταετούς πολέμου, ευρίσκετο εν άθλία κα- 
ταστάσει. Κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν εσχεν έλαχίστας απολαύσεις- ό πατήρ 
του έπεζήτει, εχων ύπ’ ό'ψει του τό καλόν τής πατρίδος, νά άναθρέψη αύτόν άπο- 
κλειστικώς διά τήν πατρίδα, αλλά κατά τάς ιδέας αύτοΰ. Ούτως ή ανατροφή αύτοΰ 
έβασίζετο είς τήν άπόκτησιν πρακτικών γνώσεων και εις τήν άπομάκρυνσιν παντός 
•θεωρού μέν ου περιττοΰ και αχρήστου, παρά τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ κλίσιν πρός τήν 
μουσικήν, τήν ποίησιν και τήν φιλοσοφίαν. Αύτή έ'τι ή στρατιωτική αγωγή δέν 
ήτο σύμφωνος πρός τάς ιδέας τοΰ νεαροϋ πρίγκηπος, ό όποιος, έπηρεασθείς έκ 
τής συναναστροφής νεαρών αύτοΰ φίλων, ήρχετο είς συχνάς ρήξεις πρός τόν βασι
λέα πατέρα του, μέχρι τοΰ σημείου ώστε τή συνεννοήσει μετά τών δυο φίλων του 
Kathe καί Keith άπεφάσισε νά δραπετεύση. Συλληφθέντες δμως, ό μέν Φρειδε
ρίκος έφυλακίσθη, οι δέ σύντροφοι, αύτοΰ κατεδικάσθησαν είς θάνατον. Ή  έν τή 
φυλακή διαμονή και τά τελευταία παθήματα ήνάγκασαν τόν Φρειδερίκον νά σκεφθή 
δτι πάσαι αί ένέργειαι καί πράξεις τοΰ πατρός αύτοΰ έγένοντο πρός τό καλόν 
αύτοΰ τοϋ ίδίου, κατά τόν γάμον δέ τής αδελφής του Βιλελμίνης, κατά Νοέμ
βριον τοΰ 1731, έπήλθεν ή συμφιλίωσις πρός τόν πατέρα του καί ή έκ νέου εισα
γωγή αύτοΰ εις τόν στρατόν, διορισθέντος συνταγματάρχου διοικητοΰ τοΰ έν Ru- 
prin πεζικοΰ Συντάγματος. Τήν 12 ’Ιουνίου 1733 έτελέσθησαν οί γάμοι αύτοΰ 
μετά τής πριγκηπίσσης Έλισσάβετ τής Βρουνσβίκης καί έγένετο ή έγκατάστασίς 
του είς τά ανάκτορα τοΰ Rheinsberg, τά οποία έδώρησεν εις αύτόν ό βασιλεύς.

Έ ν  Rheinsberg συνή-θροισε περί εαυτόν κύκλον άνδρών λίαν ανεπτυγμένων, 
μεθ’ ών ήδυνατό νά συζητή πάντα τά φιλοσοφικά καί πρακτικά περί τοΰ κόσμου 
καί τής ζωής ζητήματα, ώς καί τήν πολιτικήν κατάστασιν τής έποχής έκείνης. Ό  
Φρειδερίκος ήσθάνετο εαυτόν έλκυόμενον ιδιαιτέρως πρός τούς γάλλους έγκυκλο- 
παιδιστάς καί ιδία πρός τόν Βολτάίρον, δι’ δ καί έν Rheinsberg καί βραδύτερον έν
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Potsdam έβλεπε παρ’ έαυτώ άνδρας σοφούς μεθ’ ών συνεζήτει, είργάζετο καί 
έφιλοσόφει.

Ώ ς ανωτέρω εί'δομεν, ή άνατροφή αύτοΰ υπήρξε πρακτική. Παρά ταΰτα 
δμως ό ιδεαλισμός, αί ποιητικαί καί ρωμαντικαί, αί δια τών μεταφυσικοφιλοσο- 
φικών σπουδών τρεφόμενοι τάσεις έπέδρασαν σπουδαίως έπ’ αύτοΰ. Τά ζητή
ματα περί τοΰ κόσμου, περί τοΰ θανάτου καί τών πέραν αύτοΰ, περί θρησκείας καί 
ηθικής, περί διαφωτίσεως τοΰ λαοΰ καί αλήθειας άπησχόλουν αυτόν ζωηρότατα 
καί έξηνάγκαζον αύτόν νά έρευνα παντοΰ, ένθα ήλπιζεν δτι θέλει εύρΰνη τάς γνώ
σεις του, δτι θά ήδΰνατο νά έμβαθυνη είς αύτά.

Ό  Φρειδερίκος παρηκολούθει ώς έκ τοΰτου μετά μεγίστου ζήλου πάσαν κί- 
νησιν τής πνευματικής ζωής τής εποχής του. Ώ ς μέλλων κύριος τής χώρας του 
ήσθάνετο εαυτόν ύποχρεωμένον νά έπιδράση διαφωτιστικώς έπί τοΰ λαοΰ του, νά 
εύρΰνη τάς γνώσεις καί την μόρφωσιν άύτοΰ καί νά άνυψώση αύτόν είς άνώτε- 
ρον πνευματικόν επίπεδον. Πρός τοΰτο έθεώρει καθήκον του νά παρακολουθή 
προσεκτικώς πάσας τάς πνευματικός τάσεις τής εποχής έκείνης, νά έξετάζη πάντα 
τά νέα μέσα, τά όποια θά  ήδΰναντο νά συντελέσωσιν είς τήν τοιαΰτην μόρφωσιν 
τοΰ λαοΰ του.

Τό θέμα ήμών δέν είναι νά γνωρίσωμεν τό μεγαλεΐον τοΰ βασιλέως Φρει
δερίκου τοΰ Μεγάλου. Μόνον δι’ ολίγων γραμμών δυνάμεθα νά καταδείξω μεν 
τοΰτο. Είναι μεγαλεΐον ηρωικόν, τό όποιον άνεγνωρίσθη γενικώς πανταχοΰ. Τό 
στρατηγικόν τοΰ βασιλέως πνεΰμα έ'θεσεν αύτόν παρά τούς μεγάλους πασών τών 
εποχών στρατηγούς, ώς τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον καί τόν Καίσαρα, ώς τοιοΰτος δέ 
άνεγνωρίσθη βραδύτερον καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. Είς αύτόν 
έπέπρωτο νά δημιουργήση τήν πρός τήν πρωσσικήν πατρίδα αγάπην, τήν γερμα
νικήν πειθαρχίαν, τό πνεΰμα τής συναδελφότητος, ούχί μόνον μεταξύ τών άξιωμα
τικών, άλλά καί μεταξύ πάντων τών λοιπών υπαλλήλων, τά όποια έ'τι καί σήμε
ρον θαυμάζομεν πάντες είς τόν γερμανικόν λαόν. Τό αυστηρόν τοΰ καθήκοντος 
αίσθημα, τό οποίον έγνώριζε νά έξυπνα εις τούς ανδρείους του στρατιώτας, μετ- 
εδόθη είς ολόκληρον τόν πολιτειακόν οργανισμόν, είς ολόκληρον τόν λαόν. Αί 
τέχναι καί αί έπιστήμαι καί αύτή ή γερμανική ποίησις, ήτις κατά τάς άρχάς τοΰ 
18 αίώνος ήτο ασήμαντος καί εύρίσκετο ύπό τήν έπίδρασιν τής γαλλικής, έ'λαβον 
μεγίστην άνάπτυξιν. Νέαι βιομηχανίαι είσήχθησαν. Ό  αιών ούτος δικαίως 'δ ιά  
τήν Γερμανίαν καλείται ύπερηφάνως «αιών τον Φρειδερίκον».

Είς τόν Φρειδερίκον τόν Μέγαν δ έλευθεροτεκτονισμός οφείλει πολλά καί 
ιδία ή Μεγ.·. Έ θ ν .· . Στ.·. «τών Τριών Σφαιρών» έν ’Αν.·. Βερολίνου, ήτις 
ίδρΰθη έκ τής πρώτης «Βασιλικής Στοάς», τής οποίας αύτός δ Φρειδερίκος έκρά- 
τει τήν πρώτην σφύραν.

Ή  άρχή τής έλευθεροτεκτονικής εταιρείας υπήρξε λίαν άφανής. Ό ,τ ι  ήνάγ- 
κασε τάς πρώτας τέσσαρας άγγλικάς Στοάς νά ενωθώ σι τό 1717, ήτο πρό παν
τός ή επιθυμία τής διατηρήσεως τών παλαιών ισχυρών επαγγελματικών συλλόγων, 
τής άνακαινίσεως αύτών κατά τάς απαιτήσεις τής έποχής, τοΰ νά δώσωσιν είς αύ- 
τάς, άντί τών παλαιών άποκλειστικώς πρακτικών σκοπών, άνωτέρας φιλοσοφικός 
καί ήθικάς άρχάς, καί νά καταστήσωσιν αύτάς κέντρα εύχαρίστου συναναστροφής, 
ηθικής καί αγαθοεργίας. Ή το  άναγκαία μακρά σειρά ετών, δπως ή έ'νωσις αυ
τή Στοών τινων τών οικοδόμων, παρά την είρωνίαν μεθ’ ής περιεβάλλετο, άνα-
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γνωρισθή καί προσέλκυση οπαδούς. "Οτε κατά πρώτον κατωρθώθη τφ 1721 νά 
πεισθή ό Δούξ τοΰ Montague νά άναλάβη τήν πρώτην σφΰραν τής Μεγ.-. Στοάς 
τής ’Αγγλίας και δτε ό τεκτ.·. έ'λαβε δι’ αυτοΰ λαμπράν αριστοκρατικήν χροιάν, 
ήρξαντο αί Στοα'ι νά πληθΰνωνται. Διά τής διαφυλάξεως τοΰ μυστηρίου τής μυ- 
ήσεως καί τών έν ταΐς Στοαϊς τελουμένων, διά τών φημών, αΐτινες ώς έκ τοΰ- 
του προεκαλοΰντο, άνεπτΰσσετο ή περιέργεια καί ή επιθυμία τής συμμετοχής, άλλ’ 
Ιδία ή μΰησις ευγενών τινων καί μελών τής βασιλ. αυλής κατέστησαν βεβαίάν 
τήν ΰπαρξιν τής νέας εταιρείας. Ό  έλευθεροτεκτονισμός έγένετο τοΰ συρμοΰ. Τό 
έκτακτον, τό όποιον προσεδίδετο εις τήν νέαν ταΰτην εταιρείαν διά τής μυήσεως 
τών μελών τών άνωτάτων κοινωνικών τάξεων, ηΰξανε τό γενικόν ενδιαφέρον, 
καί ό δρος δτι έντός τών Στοών επεκράτει πλήρης ελευθερία καί ίσότης, ηύξανεν 
έπίσης τήν τάσιν πρός προσέλευσιν είς τήν νέαν εταιρείαν.

Αί στεναί έμπορικαί σχέσεις αΐτινες ΰπήρχον πάντοτε μεταξύ Λονδίνου καί 
Άμβοΰργου, παρέσχον τήν ευκαιρίαν ώστε έν τή πόλει ταΰτη ήδη τφ 1737 νά 
καταστή δυνατή ή ΐδρυσις αγγλικής επαρχιακής Στοάς, ήτις βραδΰτερον τφ 1740 
ελαβε τό δνομα «Absalon».

Είναι αναμφισβήτητον δτι μετ’ ολίγον έ'φθασεν ή εΐδησις περί τής ίδρΰ- 
σεως ταΰτης είς τά έν Rheinsberg ανάκτορα, εκεί δέ δέν ήτο δυνατόν νά μή 
έγείρωσι τό ενδιαφέρον αί περί τοΰ τεκτ.·. διαδόσεις. Έλέγετο δηλαδή δτι ό τεκτ.·. 
εδράζεται επί λίαν φιλελευθέρου θρησκευτικής βάσεως, τοΰτο δέ συνεφώνει πρός 
τάς γνώμας καί τόν χαρακτήρα τών ανεπτυγμένων τάξεων τοΰ εύρωπαϊκοΰ κό
σμου. Ή  συμβολική διδασκαλία, ή άνεκτικότης, ή κοσμοπολίτικη ιδέα, ή εΐδησις 
δτι αί Στοαί είναι οί τόποι τής διαφωτίσεως τοΰ λαοΰ, δτι τά μέλη αυτών ειχον 
γνώσεις, τάς οποίας από μακροΰ ως τάς {θεμελιώδεις διά τήν έρευναν τών βαθυ- 
τάτων προβλημάτων τής φΰσεως ματαίως άνεζήτουν, δτι είναι αντίπαλος τών 
Ιησουιτών καί παπιστών - πάντα ταΰτα φυσικά έξήγειρον τό ενδιαφέρον τοΰ έλευ- 
θερόφρονος πεφωτισμένου πρίγκηπος. "Οτε δέ τέλος ό Πάπας Κλήμης XII τήν 
27 ’Απριλίου 1738 έξέδωκε τήν έγκΰκλιον αυτοΰ κατά τοΰ τεκτονισμοΰ, τότε έτέθη 
ή έπισφράγισις τής άναγνωρίσεως τής ύψίστης αυτοΰ σημασίας. Τό γεγονός 
τοΰτο σννέτεινε περισσότερον παντός άλλου εις τήν ταχίστην έξάπλωσιν τής έλευ- 
θεροτεκτονικής εταιρείας. Ή  ένέργεια αΰτη τοΰ Πάπα έβασίζετο έπί τής προϋπο- 
θέσεως δτι ό τεκτ.·. είναι εταιρεία φιλελευθέρας φιλοσοφικοθρησκευτικής φΰσεως. 
Τοΰτο ήρκεσεν ΐνα καταστήση αυτόν αγαπητόν εις τάς τάξεις τών ανεπτυγμένων, 
οϊτινες πανταχοΰ έπεζήτουν νά άποβάλωσι τήν αναγκαστικήν δογματικήν πίστιν.

Ό  Φρειδερίκος έ'σχεν ευκαιρίαν μετ’ ολίγον νά πληροφορηθή διεξοδικώτε- 
τερον τά τής νέας εταιρείας. Τήν άνοιξιν δηλονότι τοΰ 1738 συνώδευσε τόν βα
σιλέα πατέρα του είς έπίσκεψιν τοΰ Δουκάτου Cleve, έκεΐ δέ εις τά  ανάκτορα 
Loo λέγεται δτι είς γεϋμά τι έγένετο ομιλία περί τής νέας εταιρείας, περί τής 
οποίας ό βασιλεύς ώμίλησε περιφρονητικώς. Ό  κόμης ’Αλβέρτος τοΰ Σαουμ- 
βοΰργου - Λίππε, δστις είχε μυηθή είς τόν τεκτονισμόν έν ’Αγγλία, έδήλωσε σα
φώς τήν τεκτ.·. αυτοΰ ιδιότητα καί ύπερησπίσθη τήν εταιρείαν ευθαρσώς, άνη- 
ρεσε δέ πάσας τάς κατ’ αυτής κατηγορίας καί συκοφαντίας. Ή  ζωηρά αΰτη ύπε- 
ράσπισις έπροξένησε βαθυτάτην έντΰπωσιν εις τόν διάδοχον Φρειδερίκον, ώστε 
μετά τό τέλος τοΰ γεύματος έξέφρασε τήν έπιθυμίαν νά μυηθή είς τόν τεκτ.·.

Έ κ  τοΰ ανωτέρω συμβεβηκότος καταφαίνεται, δτι ό τεκτ Λ, καίτοι μόνον
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μία μικρά Στοά ύπήρχεν επί γερμανικού εδάφους, ήτο ήδη άντικείμενον συζητή- 
σεως είς τά ανώτατα κοινωνικά στρώματα, και δτι ό πρώσσος βασιλεύς, καίτοι 
δέν ήτο βεβαίως φίλος τών καθολικών καί τοΰ πάπα, έκρινε τόν έλευθεροτεκτο- 
νισμόν ώς οί μέγιστοι αύτοΰ έχθροί, καθότι έθεώρει αύτόν ώς έπικίνδυνον είς 
τό κράτος.

Ό  κόμης τοΰ Λίππε άπετάθη είς τόν βαρώνον τοΰ ’Αλβιδίλλ έν Άννο- 
βέρφ, δστις άνήκεν είς τήν άπό 6 Δεκεμβρίου 1737 έν ’Αμβούργφ έργαζομένην 
Στοάν, καί τής οποίας ό Σεβ .·. Βαρώνος τοΰ Ό μπεργ έμΰησε τόν διάδοχον Φρει
δερίκον τήν νΰκτα τής 1 4 -1 5  Αύγουστου 1738 είς τά τεκτ.·. μυστήρια.

Τό έγγραφον υλικόν, τό όποιον υπάρχει περί τής άμεσου τεκτ.·. έργασίας 
τοΰ μεγάλου Φρειδερίκου άπό τής ημέρας τής .μυήσεως μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, 
είναι, έν σχέσει πρός τό χρονικόν τοΰτο διάστημα καί τήν άνάπτυξιν ήν έλαβεν 
ό τεκτ/. έν Γερμανία, έκτάκτως έλάχιστον, πολυάριθμοι δέ τουναντίον είναι οί 
άβάσιμοι ισχυρισμοί περί τής μετά ταΰτα θέσεως τοΰ Φρειδερίκου πρός τήν βα
σιλικήν τέχνην, και οί διάφοροι σχετικοί περί αύτοΰ μΰθοι.

"Οτι ό διάδοχος ήτο λίαν ευχαριστημένος έκ τής εισδοχής του είς τήν τεκτ.·. 
εταιρείαν καί έκ τής πνευματικής βάσεως αυτής, ύπάρχουσι περί τούτου αναμφι
σβήτητοι άποδείξεις. Μετά τήν εις Rheinsberg έπιστροφήν του ϊδρυσεν έκεΐ Στοάν 
καί τώ 1739 παρώτρυνε τούς άδ.·. άδ.·. "Ομπεργ καί Μπίηρφελδ, ώς καί τόν κό- 
μητα τοΰ Λίππε, νά έπισκεφθώσιν αυτόν έπιστοποιήθη δέ παρ’ αυτών βραδύτε- 
ρον δτι μετά μεγάλης έπιμελείας είργάσθησαν καί είς πολλάς μυήσεις προέβησαν. 
Αί έργασίαι αύται επρεπε νά γίνωνται μετά μεγίστης μυστικότητος, ί'να μή έπλη- 
ροφορεΐτό τι ό βασιλεύς. Παρά τάς προφυλάξεις δμως ταύτας, διεβιβάσθησαν εις 
τόν βασιλέα συκοφαντικαί πληροφορίαι περί τής συναναστροφής τοΰ διαδόχου πρός 
άρνητάς τοΰ θεοΰ καί περί άθεϊστικών αύτοΰ τάσεων, ό δέ Φρειδερίκος καί οί 
φίλοι αύτοΰ μετά μεγίστης δυσκολίας κατώρθουν νά άντεπεξέρχωνται κατά τοιού- 
των συκοφαντιών.

Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι ό διάδοχος Φρειδερίκος κατά τήν έξάμηνον 
συναναστροφήν του μετά τών άδ.·. άδ.·. Ό μπεργ καί Μπίηρφελδ έκαμε διεξοδι
κός συζητήσεις καί ένεβάθυνε είς τάς διδασκαλίας τοΰ τεκτ.·., καί δτι συνωμίλει 
περί τών σχέσεων αύτοΰ άφ’ ενός μέν πρός δμοια σωματεία άρχαιότερα καί σύγ
χρονα, άφ’ ετέρου δέ πρός τήν φιλοσοφίαν, τήν θεολογίαν, τάς φυσικός έπιστή- 
μας, τήν πολιτικήν καί πρός τόν έν γένει πολιτισμόν.

Τό ζωηρόν αύτοΰ ένδιαφέρον διά τήν εταιρείαν ήμών κατέστη φανερόν δτε 
μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του τήν 3 ’Ιουνίου 1740 έδήλωσε δημοσία τήν 
τεκτ.·. αύτοΰ ιδιότητα καί 14 ήμέρας μετά τήν είς τόν θρόνον άνάρρησίν του 
έσεβασμίευσε κατά τάς πληροφορίας τών άδ.·. άδ.·. Ό μπεργ καί Μπίηρφελδ λαμ- 
προτάτης Στοάς. Τήν ημέραν δέ εκείνην εμυήθησαν δ νεώτερος αδελφός αύτοΰ 
Πρίγκηψ Αύγουστος Γουλιέλμος, δ κόμης Κάρολος τοΰ Βρανδεμβούργου, ό δούξ 
τοΰ Χολστάϊν καί δ ακόλουθος τοΰ βασιλέως λοχαγός Μέλλενδορφ.

Είς τό πρώτον φύλλον τοϋ διά τής πρωτοβουλίας Φρειδερίκου τοΰ Β ' ίδρυ- 
θέντος «Journal de Berlin» τής 4 ’Ιουλίου 1740 άναφέρεται: «’Ατυχής έταιρεία, 
είς τήν δποίαν προπαρασκευάζεται ή αύτή τύχη τών παλαιών ναϊτών, διίναται 
νά εύρη άσφαλές καταφύγιον εις τήν μεγαλόψυχον προστασίαν τής Α. Μεγαλ. 
Όμιλοΰμεν περί τών έλευθεροτεκτόνων. Ούτοι δύνανται νά θέσωσι τάς Στοάς αύ-
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τών ύπό τήν στέγην τοϋ -θρόνου κάι νά άπολαΰωσιν ήσυχίας, τήν οποίαν ούδεμία 
καταδίωξις δύναται νά διαταράξη >. Ή  εϊδησις αυτη δέν ή δυνατό βεβαίως νά κατα- 
χωρηθή άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ βασιλέως εν τή βασιλ. έψημερίδι, βεβαίως 
δέ έδημοσιευθη τή απαιτήσει αύτοΰ. Φρειδερίκος ό Μέγας έθεώρει ως σπουδαϊον 
νά γνωρίζη· ό κόσμος δτι είναι πρόθυμος νά δεχθή ύπό τήν προστασίαν του τήν 
ύπό τοΰ Πάπα άφορισθεΐσαν και ύπό τινων τών επιστημόνων τής εποχής εκεί
νης είρωνευομένην εταιρείαν. Τό επόμενον ήδη φΰλλον τής αυτής εφημερίδος τής 
9 ’Ιουλίου αναφέρει: «Ύπεδείξαμεν ήδη τήν προστασίαν τήν οποίαν ή Α. Μ. ό 
βασιλεύς θέλει νά παράσχη εις τούς Τέκτονας. Ό  ακόλουθος κατάλογος θά από
δειξη δτι εύρίσκονται ενταύθα άδ.-. άδ.\ άνήκοντες εις τάς άνωτάτας τάξεις». 
Έπσνται δέ τά ονόματα: «Κόμης τοΰ Βαρτεσλέβεν, κόμης τοΰ Τροΰξες, 'Ιππό
της τοΰ Κάϊστ, φόν Κάϊζερλιγκ, φόν Κνόβιλδορφ, φόν Γιόρδαν, αντιπρόεδρος τής 
’Ακαδημίας τών ’Επιστημών κλπ.

Ό  βασιλεύς συχνάκις είς τό ανάκτορα τοΰ Σαρλοτεμβούργου καί Βερολίνου 
διηΰθυνε τάς εργασίας Στοάς, περί τών οποίων και δημοσία έγένετο λόγος. Τόν 
Νοέμβριον τοΰ 1740 έμύησεν ό ίδιος τόν γαμβρόν του κόμητα τοΰ Βαϊρόϋτ.

’Εκ τής ζωηρός ταύτης έλευθεροτεκτονικής εργασίας τοΰ νεαρού βασιλέως, 
δστις βεβαίως ήτο πολυάσχολος, συνάγεται άναμφιβόλως τό μέγιστον αύτοΰ εν
διαφέρον πρός τήν Βασιλικήν ήμών Τέχνην, τό γεγονός δέ δτι διά τής συγκατα- 
θέσεως τοΰ βασιλέως ίδρύθη δευτέρα Στοά «αί Τρεις ΣφαΧραι» ήτις και έγκα- 
τεστάθη τήν 13 Σεπτεμβρίου 1740, ήτο μεγίστης σημασίας ούχί μόνον διά τήν 
άνάπτυξιν τοΰ τεκτ.·. έν Πρωσσία και έν Γερμανία, άλλά και εις ολόκληρον τόν 
κόσμον.

Ή  ηθική ένίσχυσις τήν οποίαν έ'λαβεν ή έλευθεροτεκτονική εταιρεία αμέ
σως μετά τήν εις τόν θρόνον άνάρρησιν Φρειδερίκου τοΰ Β ', κατεδηλώθη έκ τοΰ 
δτι οί ήγεμόνες και πολυάριθμοι εύγενείς τών λοιπών γερμανικών κρατών έζή- 
τουν νά ΐδουν τό τεκτ.·. φώς, οί όποιοι ούτω κατέστησαν τήν εταιρείαν ήμών 
σπουδαιοτάτην καί έκπολιτιστικωτάτην δύναμιν, ήτις διά τοΰ γνωστοΰ αυτής σκο
πού, τής διαδόσεως τοΰ φωτός, τής άναπτυξεως καί διαφωτίσεως, έγένετο έξαιρε- 
τικής ώφελείας πρόξενος διά τόν περαιτέρω εκπολιτισμόν τής Γερμανίας.

Ό τ ι  δέ οί φανατικώτεροι εχθροί τοϋ τεκτ.'., ό κλήρος και οί Ίησουΐται, 
έγνώριζον πολύ καλώς τήν σπουδαίαν σημασίαν τής εταιρείας, είς ήν άνήκεν ή 
πνευματική καί πολιτική τής Γερμανίας αριστοκρατία, απέδειξαν αρκούντως αί 
καίτοι πολλαπλώς διαψευσθεισαι άλλ,’ αναμφισβήτητοι δμως άπόπειραι αύτών ή 
νά διαλύσωσι ταύτην ή νά τήν καταστήσωσι δοϋλον τών σκοπών αύτών, ούτως 
ώστε αυτη φαινομενικώς ανεξάρτητος, πραγματικώς δμως έκ τής Ρώμης καί τών 
’Ιησουιτών έξαρτωμένη, νά έργάζηται ύπέρ τών πολιτικών, κοινωνικών, θεολογι- 
κών καί ήθικών σκοπών αύτών.

Ό  τεκτ.'. τόν όποιον ό διάδοχος Φρειδερίκος έν Rheinsberg, τόν όποιον 
μετά ταύτα ό βασιλεύς κατά τό μικρόν χρονικόν διάστημα, τό όποιον τώ έ'μενε, 
είργάζετο είς τά διάφορα βασιλικά αύτοΰ ανάκτορα μετά τών ύπ’ αύτού μυηθέν- 
των άδ.·. άδ.·., δέον νά θεωρηΟή μετά βεβαιότητος, καίτοι άνευ πραγματικών 
αποδείξεων, ώς άλλοΐος, βαθύτερος καί μετά μεγαλειτέρου περιεχομένου, ή ό έν 
’Αγγλία κατά τήν εποχήν εκείνην.

Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας δτι ό Φρειδερίκος ό Μέγας καί πάντες οί

I
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πνευματικώς τόσον υψηλά ίστάμενοι φίλοι καί αδελφοί θά ευρισκον πολύ μικράν 
πνευματικήν ίκανοποίησίν είς τό κυρίως τυπικόν μέρος τοΰ τεκτ.·. Μάλλον δέ τά 
πολυποίκιλα ζητήματα, τά άπασχολοΰντα τήν πνευματικήν ζωήν τών μεμορφωμέ- 
νων τής εποχής εκείνης, καί τά όποια πραγματεύεται ό Φρειδερίκος είς τάς πο
λυαρίθμους αυτοΰ έπιστολάς, τάς οποίας άντήλασσε μετά τών σπουδαιοτέρων άν- 
δρών τής εποχής εκείνης, άπετέλουν ώρισμένως τό άντικείμενον τών τεκτ.-. συζη
τήσεων εν τή «Στοά τής βασιλικής αυλής».

Ό  τεκτ.·. έ'λαβεν έν Γερμανία ώς έκ τοΰτου διά τής πρώτης «Στοάς τής 
βασιλικής αυλής» χαρακτήρα, όστις ούσιωδώς διέφερεν έκ τοΰ έξασκουμένου ε’ις 
τάς διαφόρους Στοάς έν ’Αγγλία καί ταΐς λοιπαΐς χώραις.

Ή  έπίδρασις δμως τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου έπί τοΰ παγκοσμίου τεκτ.·. 
συνέβη καί άλλως.

"Οτε δηλαδή ό Φρειδερίκος διά τών λαμπρών αυτοΰ έργων έφείλκυσε τά 
βλέμματα πάντων, ευρεν είς τοΰς άνωτάτους πολιτικούς καί λίαν ανεπτυγμένους κύ
κλους δλων τών έθνών πολυαρίθμους μιμητάς· ούτως έν 'Ισπανία τόν βασιλέα Κά
ρολον Γ ' καί τούς σπουδαιοτάτους αυτοΰ συμβούλους, έν Πορτογαλλία τόν κυρίαρχον 
υπουργόν τοΰ Βασιλέως ’Ιωσήφ Α ' Πομπάλ, έν Αυστρία τόν αύτοκράτορα ’Ιωσήφ 
Β ' καί πολλούς άλλους. Καί πανταχοΰ ύπό τήν προστασίαν τών μεγάλων τούτων 
άνδρών ό τεκτ.". έ'λαβε σπουδαίαν άνάπτυξιν καί ούτως ήδυνηθη νά υποστήριξή 
ένεργώς τάς ριζικάς μεταρνθμίσεις είς τήν παιδικήν μόρφωσιν καί σχολικήν παί- 
δευσιν, καί έν γένει πάσας τάς πολιτικάς έκείνας τάσεις, αΐτινες ήδύναντο νά είναι 
ωφέλιμοι είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τοΰ λαοΰ. Καί από τής άπόψεως ταΰτης 
ή προστασία καί προαγωγή τήν οποίαν ό Φρειδερίκος παρέσχεν είς τόν γερμανι
κόν τεκτονισμόν, έβοήθησε σπουδαίως τήν διαμόρφωσιν τοΰ τεκτ.·. εις πάσας 
τάς χώρας τοΰ τότε πεπολιτισμένου κόσμου είς μίαν δύναμιν διεθνή έκπολιτιστι- 
κήν καί πλήρη δράσεώς, τήν οποίαν ό Πάπας Βενέδικτος ΙΔ ' τό 1751 καί τόσοι 
πολλοί άλλοι μετ’ αυτόν μέχρι σήμερον ματαίως έκουράσθησαν νά καταπολεμώσιν.

'Η  πρώτη «Στοά τής βασιλικής αυλής» είχε καθαρώς αριστοκρατικόν χα
ρακτήρα. Ό  θεμελιώδης νόμος τής κοινωνικής ίσότητος έντός τής Στοάς ταύτης 
έχώλαινεν. ’Επειδή δέ ό αριθμός τών τεκτόνων τών μυηθέντων έν ’Αμβούργψ 
καί έν έξωτερικάΐς Στοαΐς έπολλαπλασιάζετο ταχέως έν Βερολίνο), ούτοι δέ δέν 
ήδύναντο νά λάβωσι μέρος είς τάς έργασίας τής «Στοάς τής βασιλικής αύλής» 
ύπέβαλον αΐτησιν είς τόν βασιλέα, ώς τόν Μεγ.·. Διδάσκ.·., περί ίδρύσειος δευτέ- 
ρας Στοάς. Ή  άδεια αύτη έδόθη αμέσως καί ούτως έγκατεστάθη ή Στοά «αί 
Τρεις Σφαΐραι» έν τφ  Ξενοδοχείο) Μόγκοβιρτ έν τή όδφ τών αδελφών.

Ό  μετ’ ολίγον άρξάμενος πρώτος Σλεβικός πόλεμος δέν άφήκε καιρόν είς 
τόν βασιλέα νά σεβασμιεύη τής βασιλικής Στοάς, ήτις ένεκα τούτου έκοιμήθη. 
Τά έπιπλα αυτής ήγοράσθησαν τήν 25 Μαΐου 1743 ύπό τής Στοάς τών 3 Σφαι
ρών, ήτις τή συγκαταθέσει τοΰ βασιλέως τώ 1744 έλαβε τό όνομα τής Μεγ.·. 
’Εθνικής Στοάς «αί 3 Σφαΐραι».

Μετά τήν κοίμησιν τής βασιλικής Στοάς ό βασιλεύς, έφ’ όσον είναι γνω
στόν, εις ούδεμίαν τεκε .·. έργασίαν έλαβε μέρος. Ώ ς έκ τούτου έγεννήθη ή γνώμη 
ότι τό ένδιαφέρον αύτοΰ διά τόν τεκτ .·. έξέλιπεν, ότι παρητήθη τής τεκτ Λ εται
ρείας, ότι ώμίλει βραδύτερον περιφρονητικώς περί αύτής, ότι ώνόμαζεν αύτήν 
«τό μέγα μηδέν» καί τά τοιαΰτα.
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Έ κ τούτων ούδέν είναι αληθές.
Ά πό τής ένάρξεως τοϋ πρώτου σλεβικοΰ πολέμου αί υποθέσεις τοϋ Κράτους 

ήσαν τόσω πολλαί καί άπησχόλουν τάς εργασίμους ώρας τοΰ βασιλέως, ώστε είναι 
εύνόητον δτι δέν ήδΰνατο νά εχτ) καιρόν νά ένασχολήται περ'ι τήν διεύθυνσιν 
τής Στοάς.·Τό ενδιαφέρον αυτοΰ διά τόν τεκτ.-. έ'δειξε πάντοτε, δτε έδόθη ευκαι
ρία, καί οι ακριβείς γνώσται τής ζωής καί τών συγγραφών αυτοΰ ούδαμοϋ εΰρον 
πληροφορίαν επί τής οποίας ήδΰναντο νά βασίσωσι τήν εκφρασιν «Grand rien» 
περί τοΰ τεκτονισμοΰ.

Δέν θά ήτο βεβαίως περίεργον, εάν ή άνάπτυξις τήν οποίαν ό τεκτ.·. άπό 
τών μέσων τοΰ 18 αίώνος έ'λαβεν, έάν αί πλάναι είς τάς οποίας ύπέπεσεν, ή άνά- 
μιξις αύτοΰ μετά τών άλχημιστών καί νεοναϊτών, έάν ή εμφάνισις τόσων άπα- 
ταιώνων, οϊτινες μετεχειρίσθησαν τεκτ.·. μέσα καί σύμβολα πρός έκμετάλλευσιν 
τών εύπιστων, δέν θά ήτο λέγομεν, περίεργον έάν ταΰτα άπεμάκρυναν αύτόν εκ τοΰ 
τεκτ.-., διότι είς πολλά μέρη τών συγγραφών αύτοΰ εκφράζει τήν άντιπάθειάν 
του πρός τό φαινομενικόν, πρός τό άπλοΰν τυπικόν, πρός πάν αναληθές, πρός τάς 
δεισιδαιμονίας κλπ. Παρά τήν πλήρη κατάπτωσιν τοΰ τότε τεκτ.'. έπίστευε καί 
δικαίως είς τήν μεγίστην δύναμιν τών απλών αύτοΰ εκπολιτιστικών διδα
σκαλιών καί σκοπών καί έπέτρεψε π. χ. ΐνα ό υίός τοϋ άδελφοΰ αύτοΰ Αύγου
στου Γουλιέλμου, ό μετέπειτα βασιλεύς Φρειδερίκος Γουλιέλμος, μυηθή είς τό 
τάγμα. Επίσης τό 1774 έξέδωκε διά τήν Μεγ.·. Στοάν διάταγμα προστατευτικόν, 
χωρίς δέ καί επί στιγμήν νά διστάση ένέδωκεν είς τήν επιθυμίαν τής Μεγ .·. Σ τ .'. 
καί άπέστειλεν είς αύτήν τήν 30 Ίανουαρίου 1777 εικόνα του, τήν όποιαν δη- 
μοσιεΰομεν σήμερον.

Όλόκληρος ή ζωή τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου άπέδειξεν δτι ήτο τέλειος, γνή
σιος καί αληθής τέκτων. Έ άν ό συνδυασμός πολιτικών περιστατικών ήνάγκασαν 
αύτόν νά ήγηθή μεγάλων πολέμων καί νά προσφέρη μεγάλας θυσίας άνθρώπων 
υπέρ τής προόδου τοΰ Κράτους του, απέδειξε δμως καί έν τφ πολέμω τεκτ .·. άρετάς. 
Πόσον μάλλον κατά τούς χρόνους τής ειρήνης, καθ’ ούς δι’ δλων τών δυνατών 
μέσων ού μόνον έπεζήτει νά θεραπευση τάς έκ τών πολέμων πληγάς, αλλά καί 
πάν τό δυνατόν ένήργει, ΐνα μετατρέψτ) τάς διαφωτιστικάς φιλοσοφικάς αύτοΰ 
ιδέας καί ιδεώδη είς έργα. Ή  διάδοσις φωτός καί μορφώσεως παρά τφ λαφ του, 
ή άνΰψωσις αύτοΰ είς άνωτέραν πνευματικήν μόρφωσιν, είναι τά κυριώτατα ζη
τήματα τής ζωής καί διοικήσεως αύτοΰ, τά όποια έπεζήτησε νά έπληρώση μέ σι
δηράν επιμέλειαν καί ίσχυράν δΰναμιν θελήσεως.

Ούτω δέ σήμερον ΐσταται πρό ήμών μετ’ άκριβεστάτην έρευναν τοΰ χα- 
ρακτήρός του, τών περί τοΰ κόσμου ιδεών του, τοΰ τρόπου τής σκέψεως, τών 
τάσεων καί πράξεων αύτοΰ, ή εϊκών τοΰ μεγάλου βασιλέως, ώς ή τοϋ ίδρυτοΰ τοΰ 
γερμανικοΰ τεκτονισμοΰ, ενός τέκτονος, δστις διαρκώς κατά τά παραγγέλματα καί 
τάς διδασκαλίας τής βασιλικής ήμών τέχνης εζησε καί εϊργάσθη, δι’ δ μίμησις 
αύτοΰ πρέπει νά είναι καί νά μένη ύ σκοπός παντός σοβαροΰ τέκτονος καί σή
μερον καί είς τό μέλλον.
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Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Κ  Τ Ω Ν  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ

"Οσον ανεπτυγμένος είναι τις, τόσον όλιγώτερον είναι δεισιδαίμων.
** *

Πάντοτε μάς σκοτίζει ό εγωισμός' παν το όποιον δεν δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν, δνομάζομεν σκοτεινόν καί παν δνομάζομεν άκατανόητον, δταν τοΰτο ενρί- 
σκεται εκτός τοΰ κύκλου μας.

** *

3Εκδίκησιν έπι&νμεΐ πας προσβεβλημένος' άλλά μόνον ενγενής ψνχη εχει 
γενναιοφροσννην.

** *

5 Εσχηματισμένοι γνώμαι, εγωισμός, στενοκεφαλιά καί προλήψεις θά είναι 
καθ’ δλονς τους αιώνας πάντοτε οί εχθροί οΐτινες άνθίστανται είς τήν πρόοδον 
τών επιστημών.

«* *

'Η  χειρ τον ονρανον επέχυσεν ανθρωπισμόν — μή τό λησμονήτε — εις τά 
στήθη σας. Δι αύτοΰ πρέπει νά καταπολεμηθώ τό μίσος, νά σνγχωρήται ή προσ
βολή.

** *

Το καλλιστον φάρμακον διά νέονς και γέροντας είνε ψυχική γαλήνη' μας 
επιχέει πραον ενθνμίαν, αναμιγνύει νέον βάλσαμον είς τό αίμά μας και κατα- 
πραννει πάσας τάς δρμάς ήμών.

* *

Τό καθήκον τοϋ ανθρώπου είναι νά παρέχη βοήθειαν είς τόν πλησίον του 
είς παν δ,τι εχει ανάγκην.

* *

" Οπ/Μ δεν θά καταστρέψωσι τήν δεισιδαιμονίαν, μόνον διά τοΰ βραχίονος 
τής αλήθειας πρέπει νά άποθάνη αυτη.
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*
*  *

"Α νθρωπος, δστις ζητεί την αλήθειαν και αγαπά αυτήν, πρέπει νά τιμ&ται 
εις άνθρωπίνην κοινωνίαν.

** *

Διά τής λέξεως έλενθερία, εννοώ έκάστην πράξιν τής θελήσεώς μας, κατά τήν 
οποίαν ένέργεϊ αϋτη μόνη και αν εν ανάγκης.

** *

Έ πεϋνμονν νά είμαι τόσον ευτυχής, ώοτε νά γίνω τό δργανον τής πάγκο- 
σμίου ειρήνης.

** *

"Οτι ζώ, δεν είναι άναγκαΐον, βεβαίως δ [/ως, δτι εργάζομαι.

** *

’Ανθρωπισμός, ή αξία μιμήσεως αρετή αντη, ήτις εμπεριέχει έν έαντή πάσας 
τάς λοιπάς, έπρεπε νά είναι ή κληρονομιά παντός λογικού δντος, και έάν ή αρετή 
αντη έπέπρωτο νά έξαλειφθή έκ τον κόσμον, επρεπε νά έξακολουθήση υπάρχουσα 
εις τονς ηγεμόνας.

** *

Τό πιστοποιητικόν δτι άνεκάλνψέ τις άλη θείας τινάς και έξηφάνισε πλάνας, 
είναι τό ώραιότατον τρόπαιον τό όποιον οί μεταγενέστεροι δύνανται νά άνεγείρωσι 
πρός δόξαν τοιοντον τινός.

** *

Ονδεμία αιτία δνναται νά είναι τόσον ισχυρά, ώστε νά έξαναγκάση τίμιον 
ανδρα νά παραβή τό καθήκον τον.

** *

Ή  μεγίστη χαρά, τήν όποιαν λογικόν ον δνναται νά άπολαύση, συνίσταται 
κατά τήν γνώμην μου, εις τό νά πράττη τό καλόν.

9 
*  *

Είς τά πολιτειακά έ'ργα δέν έχει τις ανάγκην προλήψεων και παθώ ν τό 
μόνον, τό όποιον πρέπει νά εχη, είναι ή άγάπη πρός τό κοινόν καλόν.

* a »

Ή  καλλίοτη διαφώτισις θά είναι πάντοτε δι έμέ, έκείνη ήτις έπιδρά έντο- 
εώτατα έπϊ τών ηθών, ή όποια καθιστά τήν κοινωνικήν ζωήν άσφαλεστέραν, ένα- 
ρεστοτέραν και πραοτέραν. Οντω σκέπτομαι και ό μόνος μον σκοπός είναι ή 
ννημερία τής άνθρωπότητος και τό καλόν τής κοινωνίας.
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** *

"Οταν τό ανμφέρον, τό φρικωδέστατον τοΰτο ελάττωμα, καταστή κύριος τής 
καρδίας, τότε φονεύει την ενγενή φλόγα τής δόξης και τιμής και έν γένει πάσης 
αρετής.

*
*  *

Φιλία είναι απαραίτητος διά τήν ευτυχίαν ήμών. 'Η. ονμφωνία τών σκέψεων 
ή ή διαφορά αυτών, ή ζωηρότης του ενός ή ή μελαγχολία τον ετέρου, δεν εχου- 
οιν ούδεμίαν έπίδρασιν έπι τής φιλίας. Τό νά είναι τις τίμιος ανήρ, είναι ή πρώτη 
ίδιότης, ήτις ενώνει τους χαρακτήρας και αν εν αύτής δέν είναι δυνατή έμπιστος 
συναναστροφή.

** *

Είς ήμάς αυτούς πρέπει νά άναζητώμεν τήν εύτυχίαν μας, ούχι είς έξωτε- 
ρικά πράγματα, τά όποια άπατοΰν ήμάς διά τής ψευδούς λάμψεώς των.

** *

Πρέπει νά γνωρίζη τις νά θέτη περιορισμούς είς τάς κλίσεις καί τά πάθη του.
** *

'Η  μεγάλ.η έκείνη άλήθεια, δτι πρέπει νά ενεργώ μεν Απέναντι τών άλλων 
ώς ημείς επών μου μεν νά πράττωσιν οί άλλοι απέναντι ήμών, είναι ό θεμελιώδης 
νόμος πάσης κοινωνίας.

** *

"ΐνα ήγεμών τις μηδέποτε λησμονήση τά καθήκοντα, τά όποΐα έχει νά έκπλη- 
ρώση, πρέπει νά ένθνμήται δτι είναι άνθρωπος ώς ό έλ,άχιστος τών υπηκόων τον. 
Δέν είναι τίποτε περισσότερον ή ό πρώτος υπηρέτης τον κράτους και είναι υπο
χρεωμένος μετά πάσης δικαιοσύνης, συνέσεως και άφιλοκερδείας νά ενεργή, ώς έάν 
έπρεπεν είς έκάστην στιγμήν νά δί&η λόγον είς τούς συμπολίτας τον περί τής πο
λιτείας.



Β Ι Β Λ Ο Ι  ΓΩΝϊ *ΜΕΤΡΟΝ, aiRBKTHS
ΤΠΟ ΑΔ.·. ΦΡ. ΣΙΜΩΝ 

( B u n d e s b l a t t  Λ'° 1 7 ,  1 9 0 6 )

 ■»------

Ή  Βίβλος, το Γωνιάμετρον καί 6 Διαβήτης είναι τά κυριώτατα σύμβολα, 
τά όποια περιέχουσι πλήρη τήν τεκτ.·. διδασκαλίαν. Ά νευ αύτών ούδείς δύνα- 
ται νά γείνη τέκτων, είναι δέ τά κύρια έργαλεΐα έκάστης Στοάς καί απαραίτη
τα διά πάσαν έργασίαν.

Έ κ  τών τριών τούτων κυρίων συμβόλων, τό Γωνιάμετρον η το σύμβολον 
τής όρθής γωνίας παρουσιάζεται συχνότερον έν τή Στοά τοΰ μαθητου. Τό γωνι
άμετρον κοσμεί τό στήθος τοΰ φέροντος τήν πρώτην σφύραν άδ.·. Σεβ.·.. Υπάρχει 
έπί τής ανοικτής Βίβλου. Ανοικτός είς όρθήν γωνίαν κεϊται έκεΐ και ό Διαβήτης 
δστι; κατά τήν ορκωμοσίαν τοΰ μυουμένου τίθεται έπί τοΰ στήθους αύτοΰ πρός 
τήν καρδιακήν χώραν. Έ ν όρθτ) γωνία Γστανται τά φώτα περί τόν βωμόν. Έ χον- 
τες τον άντίχειρα δρθογωνίως άπομεμακρυσμένον έκ τών λοιπών τεσσάρων δακτύ
λων τής δεξιάς χειρός ποιοΰμεν τό σημεΐον τοΰ μαθητοΰ. ’Ορθογωνίως φέρομεν 
τήν χεΐρα έκ τοΰ λαιμοΰ πρό; τόν ώμον καί έξ αύτοΰ πρός τά κάτω. Τό σχήμα 
τής Στοά; είναι έπίμηκες τετράγωνον, περιέχει λοιπόν τέσσαρας όρθάς γωνίας. 
’Ορθογώνιον είναι ώς έπί τό πλεΐστον τό σχήμα τών πλείστων οικοδομημάτων, 
έργων τής ανθρώπινης χειρός.

Τό Γωνιάμετρον έπί τοΰ στήθους τοΰ Σεβ.·. είναι σημεΐον δτι ή Στ.·, εί
ναι ορθή καί τελεία. Τοΰτο σημαίνει δτι ή Στ.·, νομίμω; ίδρύθη ύπό μιας άνε- 
γνωρισμένη; Μεγ.·. Ά ν .·. ή Μεγ.·. Στοά; καί δτι έργάζεται τακτικώς και συμ- 
φώνως προ; τού; κανονισμούς τοΰ τάγματος. Τό Γωνιάμετρον σημαίνει συγχρόνω; 
δτι πάσα έργασία τή; Στοά; πρέπει νά έκπληροΐ τόν τελικόν σκοπόν τοΰ τε
κτονισμού, τουτέστι νά φωτίζη τήν διάνοιαν καί νά θερμαίνη τάς καρδίας τών 
άδ .·. άδ .·. δι’ έναρέτου; πράξεις.

Τό Γωνιάμετρον καί τά σύμβολα τή; ορθής γωνίας δέν είναι μόνον παραί- 
νεσι; πρό; έκτέλεσιν τών έργασιών τή; Στοάς συμφώνως πρός τό ορθόν πνεΰμα 
τοΰ τάγματος, είναι προσέτι ίδιαίτεραι διδασκαλίαι δι’ έκαστον άδ.·.. Τό γωνιά-
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μετρον κρίνε: τάς πράξεις ήμών. ’Ορθογώνιος εργασία απαιτείται επί ήμών αύ
τών. Τάς πράξεις ήμών πρέπει νά έξετάζωμεν διά τοΰ γωνιαμέτρου της λογικής 
καί τής συνειδήσεως. Ώ ς ό κτίστης διά τοΰ γωνιαμέτρου σχηματίζει τήν δρθήν 
γωνίαν τών τοίχων, οΰτω καί ήμεΐς διά τοΰ συμβόλου' τούτου παροτρυνόμεθα 
προς μίαν ιδεώδη μορφήν, προς τήν οποίαν α£ πράξεις ήμών πρέπει νά προσαρ- 
μόζωνται. Όφείλομεν νά μεταχειριζώμεθα τό γωνιάμετρον καί νά παρατηρώμεν, 
έάν δ άκατέργαστος λίθος λαμβάνη τήν μορφήν τοΰ κυβολίθου καί προσαρμό
ζεται είς τήν οικοδομήν τοΰ παγκάλου ήμών τεμένους. Ό  άκατέργαστος λίθος, 
ή συμβολική αύτη τοΰ μαθητου είκών, είναι τό έσωτερικον ήμών αυτών μετά 
.τοΰ καλοΰ πυρήνος αύτοΰ, άλλά καί μεθ’ δλων τών άδυναμιών τής άνθρωπίνης 
ήμών φύσεως. Καί ό κάλλιστος άνθρωπος — πολύ δέ περισσότερον ό αγροίκος — 
εχει άναρίθμητα έλαττώματα κακίας καί έξεις. Εναντίον δλων αύτών πρέπει νά 
άρχίση ό άγών. Ή  έργασία έν τώ άκατεργάστω λίθω είναι τό κέντρον τής έργα- 
σίας τοΰ τέκτονος. Έ νεκα τούτου ί  άγραφος τεκτ.·. νόμος κελεύει δπως «ή πρώτη 
» καί σπουδαιοτάτη έργασία έκαστου τέκτονος στρέφεται είς τό ίδιόν του έσωτε- 
» ρικόν νά προσπαθή νά γνωρίση έαυτόν, Γνα έςεύρη ποια έλαττώματα εχει πρό 
» παντός διά νά τά καταπολέμηση, ποίας κακάς εξεις, διά νά τάς άποβάλη».

Μόνον έάν ούτως ένεργώμεν, δεικνύομεν έαυτούς έλευθέρους άνδρας. Μόνον 
έν τώ νόμω έγκειται ή άληθής έλευθερία. Διά τούτου υπονοείται ή έλευθερία 
τής κοινωνίας ήτις θά κατεστρέφετο, έάν χειρ άνυψοΰτο κατά χειρός, έάν τά 
έλαττώματα καί τά πάθη έκΰβέρνων έλευθέρως, έάν μή ή πολιτεία διά στιβαρας 
χειρός κατέβαλλε τά πάθη καί προεφύλασσε τά αγαθά τοΰ πολιτισμού καί τής 
ήθικής κατά τοΰ έγωϊσμοΰ, τής αυθαιρεσίας καί τοΰ σφετερισμοΰ. Τό ύψος τοΰ 
πολιτισμοΰ κράτους τινός πρέπει νά άναμετρώμεν συμφώνως πρός τά άναγκαι- 
οΰντα μέσα διά τήν διαφύλαξιν τών άγαθών τοΰ πολιτισμοΰ. Ό  λαός έκεϊνος 
ί'σταται υψηλά, δστις εχων τό φιλελευθερώτερον πολίτευμα καί συμμετέχων είς 
τάς δημοσίας υποθέσεις, εχει άνάγκην τής δλιγαριθμοτέρας άστυνομίας πρός έκτέ- 
λεσιν καί τήρησιν τών νόμων αύτοΰ. Τό κράτος δέ, ή πολιτεία μόνον έν μέρος, 
τό μικρότερον, τών έκ τής ήθικής άγαθών δύναται νά προάσπιση. Αναρίθμητοι 
είναι αί έξωτερικεύσεις τών κακιών, τών παθών κατά τοΰ θείου ήθικοΰ νόμου, 
αί'τινες δμως δέν προσβάλλουσι τόν πολιτειακόν τοιοΰτον καί τάς οποίας ούδείς 
ποινικός νόμος τιμωρεί. Ελεύθερος δέ ύπό τήν έλευθεροτεκτονικήν σημασίαν δέν 
είναι έκεϊνος δστις μόνον είς τούς πολιτειακούς νόμους άλλά καί είς τούς άγρά- 
φους ήθικούς τοιούτους υπακούει, δστις έλευθεροΰται έκ τών παθών καί ρυθμίζει 
τάς σκέψεις και πράξεις του κατά το γωνιάμετρον. Ούδέν έξαναγκαστικόν μέσον 
εύρίσκεται είς τήν διάθεσιν τής εταιρείας ήμών, δπως έπιβάλη τήν έκτέλεσιν τών 
διδασκαλιών καί παραγγελμάτων αύτής. Έκουσία είναι ή ύπακοή είς τούς κανο
νισμούς’ τής έταιρείας.

Ή  Βίβλος, τό πρώτον τεκτ.·. σύμβολον δέν παρουσιάζεται τόσω συχνά είς 
τάς τεκτ.·. ήμών έργασίας, ώς τό γωνιάμετρον. Βλέπομεν αύτήν άνοικτήν έπί 
τοΰ βωμοΰ, έπ’ αύτής ό μυούμενος θέτει τήν δεξιάν του κατά τήν όρκωμο- 
σίαν. Έ π ί τών θείων αύτής άληθειών βασίζεται ή έταιρεία ήμών. Τό πνεΰμα 
αύτής διαπνέει όλόκληρον τό τυπικόν, δλόκληρον τήν τεκτ.·. έργασίαν. Έ - 
κάστη τεκτ.·. έργασία παντός συμβολικοΰ βαθμοΰ άρχεται διά τής εύχής είς 
τόν Μέγαν τοΰ Σύμπαντος ’Αρχιτέκτονα. Διά τόν εύαίσθητον καί σκεπτόμενον
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άδ.·. ευρίσκονται έν τή έταιρεία ήμών πάντοτε νέα: παροτρύνσεις, νέαι άνα- 
μνήσεις είς ήμάς ώς τέκνα τοΰ θεοΰ. Ό ταν ό Σεβ.·. φωτίζη τήν Στ.·., δηλαδή 
άνάπτη τά φώτα επί τής στήλης τής Σοφίας καί μεταδίδη τό φώς του εις τούς 
επόπτας πρός φωτισμόν τών δύο άλλων στηλών, όταν ό μέχρι τότε άμυδρώς 
φωτιζόμενος _ ναός καταυγάζεται, δταν εις τόν νεοφώτιστον, μετά τήν άφαίρεσιν 
της καλύπτρας, δίδεται τό φώς —τότε γνωρίζομεν δτι τό φώς ένταΰθα σημαίνει 
τήν εσωτερικήν άνύψωσιν πρός τά άνω, όπόθεν προέρχεται τό φώς, όπου τά αιώ
νια άστρα διηγοΰνται περί τοΰ αιωνίου τοΰ κόσμου κυρίου. Τήν αυτήν συμβο
λικήν σημασίαν ευρίσκομεν καί εν τή τοποθετήσει, δτι ό βωμός καί ή έδρα τοΰ 
Σεβ.·. κεΐνται πρός Άνατολάς ή, έκεΐ ένθα τοΰτο δέν δύναται νά πραγμα
τοποιηθώ, δ βωμός καί ή έδρα τοΰ Σεβ.·. συμβολικώς άναπαριστώσι τήν άνα- 
τολήν. Ώς ό ήλιος έν τή ’Ανατολή άνατέλλει, Γνα διευθύνη τήν ήμέραν καί 
φωτίση τον κόσμον, ουτω καί ο Σεβ.·. φωτίζει καί διοικεί τήν Στοάν. Ή  είκών 
αΰτη έλήφθη βεβαίως έκ τής φύσεως. Έ κ  τής ’Ανατολής πρός τήν Δύσιν ήτο 
ή πορεία τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμοΰ καί ήθικής. Έ κ  τής ’Ανατολής ήλθεν είς 
ήμας τό άνώτατον άγνότατον φώς τής διαφωτίσεως περί τών θείων καί άνθρω- 
πίνων πραγμάτων. Ά νευ τής είς τόν Μ έγ.\ τοΰ Σύμπ.·. ’Αρχιτέκτ.·. πίστεως 
ούδείς δύναται νά είναι άληθής τέκτων. Έ ν  τώ τεκτ.·. δέν υπάρχει χώρος διά 
φυσιοδίφας ώς δ Έρνέστος Χαϊκελ, οί'τινες θέλουσι νά έξαλείψωσι τήν πρός τόν 
θεόν καί τήν αθανασίαν πίστιν. Ό  Χαΐκελ είς τάς 30 αύτοΰ παραγράφους περί 
τής δργανώσεως τοΰ μονισμοΰ, έξηγεϊ δτι πασαι αί ύποθέσεις περί τών «πέραν 
τοΰ τάφου» βασίζονται «έπι τής άγνοιας τής πραγματικότητας, έπι τής άσα- 
φείας τής σκέψεως καί έν μέρει έπί τής μυστικής παραδόσεως». Ή  ψυχή τοΰ 
άνθρώπου είναι «άθροισμα τών λειτουργιών τοΰ εγκεφάλου»· ή ένέργεια αύτη 
έξαφανίζεται φυσικώς μετά θάνατον καί είναι τελείως παράλογον νά ύποθέτω- 
μεν τήν άθανασίαν τής ψυχής. Ή  19Τ* παράγραφος έχει ώς έξής:

«Έάν ύπό τό πολυσήμαντον δνομα «θεός» «έννοεΐ τις προσωπικόν τι 
«Άνώτατον Ό ν »  τό όποιον κυβερνούν τόν κόσμον σκέπτεται άνθρωπίνως, άγαπα, 
» παράγει, διευθύνει, τιμωρεί, ανταμείβει κλπ., δ άνθρωπόμορφος ούτος θεός άνή- 
» κει είς τά δρια τής μυστικής ποιήσεως — άδιάφορον έάν ό «προσωπικός ούτος 
» θεός» θεωρείται εχων άνθρωπίνην μορφήν, ή ώς άόρατον πνεΰμα. Διά τήν νεω- 
» τέραν έπιστήμην ή έννοια τοΰ θεοΰ είναι τότε μόνον διατηρητέα, έάν θεόν 
» θεωρή τις τήν τελευταίαν, άγνωστον είσέτι αίτίαν παντός πράγματος, τήν άγνω- 
» στον, υποθετικήν «αρχικήν αίτίαν τής ύλης».

Άλλα καί δ συνεπέστατος ούτος αρνητής τοΰ θεοΰ καί τής ψυχής αναγ
κάζεται νά άναγνωρίση δτι ή άρχική ύλη, ή άρχή καί τό τέλος τής έξελίξεως 
τοΰ κόσμου παραμένει ανεξήγητος είς ήμας. Ή  τοιαύτη δμως τοΰ κόσμου έπι- 
σκόπησις δφείλει νά δνομάζη δπισθοδρομικήν τήν πρός τόν θεόν καί τήν αιω
νιότητα πίστιν; Ή  πίστις αύτη δέν ευρίσκει μάλλον τήν αίτίαν αύτής είς τούς 
νόμους τής φύσεως; Ούδείς έρευνητής ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά άνακαλύψη λαόν 
τινα δ δποΐος καίτοι έν άγρία καταστάσει δέν έπίστευεν είς υπερφυσικά πράγ
ματα καί δντα. Μία άπόδειξις είσέτι, δτι ή πίστις αύτη είναι άνεξιτήλως έντε- 
τυπωμένη έν τή ανθρώπινη καρδία, καί ούχί άπλώς κεκτημένη διά τής άνατρο- 
φης. Ή  πρός τόν θεόν πίστις ήλθεν είς τόν κόσμον δμοΰ ,μέ τόν άνθρωπον καί 
ώς έκ τούτου αντιστοιχεί είς . τούς νόμους τής φύσεως. Τά πάντα έν τή φύσει
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είνα’. διαρκής αλλαγή καί μεταβολή. Άφθαρτον είς τό σύμπαν είναι αυτό το 
μόριον τής κόνεωςν Έ κ  τής τέφρας άναγενναται δ φοΐνιξ. Έ κ  τοΰ μεμαρα- 
μένου καταπεσόντος φύλλου έκ τοΰ δένδρου τής ζωής άναβλύζει ή ζωή πρός 
νέαν δρδσιν, οταν τό φώς συλλέξη αυτήν καί άναζωογοννήση έκ νέου. Έ νεκα 
τούτου δέν δύναται ή ψυχή νά σβεσθή μετά τοΰ θανάτου. Έ ς  δλων τών γηίνων 
ζωικών δντων μόνος δ άνθρωπος έχει τό δρθιον βάδισμα. Πρός τά άνω τείνει 
τό βλέμμα αύτοΰ — έκει ένθα τό στερέωμα τοΰ ούρανοΰ κυρτοΰται όπεράνω αύ
τοΰ. θεός καί άθανασία είναι δι’ αύτόν αίώνιαι άλήθειαι.

Συνδεδεμένη μετά τής πίστεως ταύτης είναι είς τόν τέκτονα καί ή εύχά- 
ριστός έλπίς πρός βαθμιαΐον έξευγενισμόν καί εκπολιτισμόν τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους. Άπομακρύνωμεν τήν θλιβεράν άπαισιοδοξίαν, ή οποία έν τώ κόσμω τούτω 
βλέπει μόνον αθλιότητα, ή οποία στερείται πάσης έλπίδος πρός καλλιτέρευσιν 
τοΰ άνθρώπου καί τής άνθρωπίνης κοινωνίας. Ούδεμία σπουδαία έρευνα περί τοΰ 
πολιτισμού έπιβεβαιοΐ τάς κατηγορίας περί τής αύξανομένης καταπτώσεως τών 
ηθών καί τής άνθρωπότητος. Ή  έλπίς πρός καλλιτέρευσιν καί καλλίτερον μέλ
λον είναι άνεξιτήλως άναγεγραμμένη έν τή άνθρωπίνη καρδία. Καί έπ’ αύτοΰ 
τοΰ" τάφου καλλιεργοΰμεν τήν έλπίδα ταύτην. Ή  δέ φωνή αυτη τής καρδίας 
δέν άπατα^ Έ άν τοΰτο δέν είχεν ούτως, 6 τεκτ.'. ούδένα σκοπόν ύπάρξεως θά 
είχεν. Ό  τεκτ.·. είναι τέχνη τής ζωής, ένασχολουμένη ούχί μόνον μετά τοΰ πα
ρόντος άλλά καί μετά τοΰ μέλλοντος. Ούτος θέλει νά άναπτύξη ή μάς είς άν- 
θρώπους εύγενεστέρους καί παραγγέλλει είς ήμάς νά έχωμεν ώς ύπέρτατον νόμον 
καί είς τήν σκέψιν καί είς τά έργα ήμών τήν πρός τόν πλησίον άγάπην.

Πρός τόν πλησίον άγάπη, έργασία έν τώ άκατεργάστω λίθω, άσκησις τών 
θείων καί άνθρωπίνων ήθικών νόμων, είναι κατανοητά μόνον είς μίαν κοινότητα. 
Ελαττώματα καί άδυναμίαι, κακαί έξεις καί πάθη, τάς δποίας τό γωνιάμετρον 
προτρέπει νά άποβάλωμεν, παρουσιάζονται μόνον είς τάς σχέσεις ήμών πρός άλ
λους. Σχεδόν πάσαι αί άρεταί δύνανται έπίσης νά έξωτερικεύωνται μόνον έν 
σχέσει πρός τούς πλησίον μας. Ό  ήθικός θεμέλιος νόμος είναι ή έξίσωσις καί 
ή έπαναφορά τής ίσορροπίας μεταξύ δύο έν τώ άνθρωπο) ύπαρχόντων καθηκόν
των—μεταξύ τοΰ έγω'ίσμοΰ καί τών παραγγελμάτων τής πρός τόν πλησίον άγά- 
πης, τοΰ άλτρουϊσμοΰ. Πρός έπάνοδον είς τήν άρμονίαν ταύτην παροτρύνει ήμάς 
ό διαβήτης, δ^τις είναι τό άναγκαΐον συμπλήρωμα τών δύο άλλων συμβόλων, 
τοΰ γωνιαμέτρου καί τής βίβλου. Ό  διαβήτης, δστις είς τούς κτίστας χρησιμεύει 
διά τήν άκριβή καταμέτρησιν τών άποστάσεων έν τώ σχεδίω, εμφαίνει συμβολι- 
κώς τήν ίδεώδη εικόνα, τήν οποίαν έχομεν πρό δφθαλμών διά τήν ένέργειαν 
ήμών ώς μελών τής πολιτείας, τής κοινωνίας, τής οίκογενείας· ώς μέλη δφεί- 
λομεν έκουσίως νά προσαρμοζώμεθα πρός τό δλον. 'Ως άδελφοί δφείλομεν νά 
ένεργώμεν ούχί μόνον δι’ έαυτούς άλλά καί διά τούς λοιπούς άνθρώπους, μνήμο- 
νες τοΰ προορισμοΰ ήμών ώς μελών άνωτέρας τίνος καταστάσεως τοΰ κόσμου. 
Καί ούτως εύρισκόμεθα είς πλήρη άντίθεσιν πρός τόν Νίτσε, τόν δεινόν τοΰτον 
ήρωα τοΰ άτομικισμοΰ καί έγωϊσμοΰ. Δι’ αύτόν ό υπεράνθρωπος, δστις δέν γνω
ρίζει μέτρα καί δρια, είναι δ ίδεώδης άνθρωπος. Δι’ αύτόν δ άδύνατος άντι- 
προσωπεύει τό κακόν, ό ίσχυρός τό καλόν. Μόνον διά τό μέγα πλήθος, διά τό 
καταδυναστευόμενον ποίμνιον, υπάρχει ήθική καί άρετή. Διά τούς έκλεκτούς, 
τούς ύπερανθρώπους κυριαρχεί δ κανών: «Ούδέν είναι άληθές, τά πάντα έπιτρέ-
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πονται. Ούτοι εύρίσκονται έκτος τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ». Τό σημερινόν δου
λικόν γένος πρέπει νά είναι προωρισμένον νά παραγάγη τοιούτους δλίγους υπερ
άνθρωπους.

Μεγάλη είναι ή πλάνη τών πνευμάτων τήν όποιαν Ιπέφερεν ή φιλοσοφία 
αύτη, καίτοι σήμερον ό αστερισμός τοΰ Νίτσε εύρίσκεται έν τή δύσει του. ’Ανά
κτορα φανταστικά, φκοδομημένα έπί τής πλάνης, είναι ή ύπερανθρωπότης αυτη. 
Καί ήμεΐς θέλομεν νά οϊκοδομήσωμεν είς τά ύψη. Εις ήμάς δμως ή Βασιλική 
Τέχνη κηρύσσει ώς υπέρτατον . νόμον τήν πρός τον πλησίον άγάπην, ήτις δέν 
είναι κατανοητή άνευ ένεργοΰ άλτρουϊσμοΰ: δρια, μέσα καί σκοπός έτέθησαν είς 
τάς έπιθυμίας καί πράξεις ήμών. Πάντες καταγόμεθα άπό θεοΰ, εΓμεθα πάντες 
άδελφοί. Μεταξύ τών άδελφών είναι ή θέσις μας. Είς τήν άνύψωσιν ό'λων, είς 
μίαν ώραίαν εύγενή παγκόσμιον ένωσιν τών άνθρώπων βλέπομεν τό ιδεώδες 
ήμών.

Υπεράνθρωπος, έρευνητής διψαλέος, μή γνωρίζων δρια έν τή ζωή και τή 
δράσει είναι και ό Φάουστ τοΰ Γκαΐτε. Ά λλά  δέν είναι δ ύπεράνθρωπος τοΰ 
Νίτσε. Καθ’ δλον τό διάστημα διετήρησε τήν άνθρωπίνην αύτοΰ καρδίαν. Ό  βα
θύς έρευνητής καί ό διαρκώς άμφιβάλλων τελευτά ώς διδάσκαλος τοΰ άλτρουϊ- 
σμοΰ. Τό τελευταΐον αύτοΰ μέγιστον έργον, έν τώ όποίω ευρίσκει τέλος ίκανο- 
ποίησιν στιγμιαίαν, είναι διά τό καλόν τής άνθρωπότητος. θέλει νά περιορίση 
τήν θάλασσαν, νά απόκτηση γην Ι'να δυνηθή νά κατασκευάση παραδείσιον κα
τοικίαν είς έκατομμύρια άνθρώπων.

Τό ώραΐον καί υψηλόν τοΰτο άσμα τής έργασίας καί άλτρουϊσμοΰ, τοΰ 
άγνοΰ άνθρωπισμοΰ, άκούομεν έκ τοΰ θνήσκοντος Φάουστ. Φθάσας είς τό ήθικόν 
τοΰτο ύψος, έξαγνίζεται ούτος τών δσων είς τά θεία καί ανθρώπινα ήμάρτησε 
καί εύρίσκει συγχώρησιν μετά θάνατον. Ή  άθάνατος αύτη ποίησις μετά τοΰ μυ
στικού αύτής συμβολισμοΰ είναι δι’ ήμάς ραθεΐα είκών τής άπελευθερώσεως έκ 
τής πλάνης καί τοΰ έγωϊσμοΰ, τής άναστάσεως έκ τοΰ άγους καί τοΰ σκότους 

είς τό φώς.
Τό Γωνιάμετρον καί ή Βίβλος διδάσκουσιν ήμας δθεν τήν άληθή έκείνην 

έλευθερίαν, ήτις έν τή αναγνωρίσει τοΰ θείου ήθικοΰ νόμου καθαίρεται έκ τών 
παθών καί κακιών, είς τάς οποίας ή ζωή μας άνέθρεψε. Ή  άνθρωπίνη καρδία 
έν τή καταστάσει τής άγνότητος είναι έλευθέρα ελαττωμάτων, ό άνθρωπος γεν- 
νάται έλεύθερος αύτών. Ό  ώριμος καρπός τής άναγνωρίσεως τής σοφίας είς τά 
θεία καί ανθρώπινα πράγματα πρέπει κατά τήν συμβολικήν σημασίαν τοΰ Δια
βήτου νά έξωτερικεύεται είς τήν πρός τόν πλησίον άγάπην, είς άρετάς. Βίβλον, 
Γωνιάμετρον, Διαβήτην, δυνάμεθα ώς έκ τούτου ύπό τήν τεκτ.·. σημασίαν νά 
θεωρήσωμεν ώς ταύτόσημα πρός τόν θεόν, τήν Έλευθερίαν, τήν Α ρετήν. .
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ

ΤΠΟ

MIX. ΡΟΤΝΟΠΟΤΛΟΤ
Σ ε β τ ή ;  Σ Σ τ .'. “Φοϊν[ξ„ έν ’Αν .·. Πε'.οα'.ώ; καί Μέλου; τή ; Μεγ .·. ’Αν .·. τή : Έλλάδο;

( Συνέχεια. )

Ι ε ρ ε ί ς .

Ό  σπουδαιότερος και κυριώτερος τών βαθμών της Φιλικής Έταιρίας ήτο 
δ βαθμός τών 'Ιερέων, δστις λόγω τούλάχιστον τής σπουδαιότητος και τής σημα
σίας του δύναταί τις νά εΐπη δτι αντιστοιχεί πρός τόν ήμέτερον βαθμόν τών 
Διδασκάλων. Και αί μέν τυπικαί όμοιότητες αύτοΰ δέν είναι πολλαί, διότι ώς καί. 
υμείς θά παρετηρήσατε, οι' δημιουργοί τοΰ Φιλικοΰ Όργανισμοΰ τάς τεκτονικάς 
συνήθειας καί τύπους δέν έτήρησαν επακριβώς δι’ έκαστον βαθμόν, άλλ’ άνέμι- 
ξαν αύτούς είς τούς ίδικούς των, οΰτως ώστε ή μύησις τοΰ βαθμοΰ τοΰ ίερέως 
π. χ. νά εχη τάς αναλογίας καί τάς πολλαπλάς δοκιμασίας τής ήμετέρας μυή- 
σεως τοΰ μαθητου. Ίσω ς τοΰτο νά έγένετο διότι ό βαθμός τοΰ Ίερέως ήτο δ 
πραγματικός πρώτος βαθμός είς δν έγνωρίζετο τό άληθές δνομα τής έταιρίας· οί 
μυούμενοι έθεωροΰντο ένεργά μέλη τής έταιρίας, «τό ηθικόν τής Διδασκαλίας 
έξετείνετο πλατύτερον καί έδίδετο σαφεστέρα ή έξήγησις τοΰ πράγματος».

Αί ούσιαστικαί δμως όμοιότητες τών Ιερέων πρός τούς Διδασκάλους τοΰ 
Τεκτονισμοΰ είναι πολλαί καί ποικίλαι. Οί Ιερείς ήσαν τά πραγματικά στελέχη 
τής Έταιρίας, αυτοί άπήρτιζον τάς διαφόρους τοπικάς έφορίας, αύτοί είχον τό 
δικαίωμα τής μυήσεως, αύτοί έξελέγοντο άρχοντες-άξιωματικοί τών τοπικών έφο- 
ριών, αύτοί τέλος ήσαν οί διδάσκαλοι καί κατηχηταί καί άπόστολοι τής Φιλι
κής ίδέας.

Έ νεκα τής σημασίας τοΰ βαθμοΰ τούτου ή μύησις καί αί δοκιμασία·, δι’ 
αύτόν ήσαν πολύ μεγαλείτεραι καί πολυπλοκώτεραι καί κατά τάς διασωθείσας 
πληροφορίας «ή έξέτασις τοΰ χειροτονούμενου έγένετο πολλά εκτενής, αί προ
φυλάξεις έκανονίζοντο πολλά συνεχείς καί άκριβεΤς, διότι οί 'Ιερείς συνίστων τό 
μεγαλείτερον μέρος τής Έταιρίας».

Ό  Συστημένος δστις ένεκρίθη διά τόν βαθμόν τοΰ ίερέως έφέρετο ύπό άλλου 
τοιούτου ή άνωτέρου βαθμούχου είς μέρος μυστικόν καί άπόκεντρον. Έ κεΐ δέ 
ύφίστατο μακράν καί έπιτηδείαν έξομολόγησιν, δι’ ής παρετηρεΐτο τό σταθερόν ή
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άστατον τής ψυχής του καί έδοκιμάζετο ή ειλικρίνεια καί εύτολμία του ή ή 
μικροψυχία καί πανούργος ύποκρισία του.

Το πρώτον προπαρασκευαστικόν τής μυήσεως στάδιον έληγε καί έάν έθε- 
ωρεΐτο έπαρκής ειδοποιείτο δπως τήν έπαύριον είς ώραν προκεχωρημένην τής 
νυκτός καί είς τό αυτό μέρος μεταβή πρός συνάντησιν τοΰ μυοΰντος αύτόν φέρων 
καί iv κίτρινον κηρίον. Τό ιστορικόν τοΰ βαθμού τούτου μας πληροφορεί δτι 
«τό βαθύ σκότος τής νυκτός καί ή άκρα προσοχή προσδιωρίζοντο είς τήν έργα- 
σίαν αυτήν διά νά γίνηται ή κατήχησις νήφουσα καί ήσυχαστική». Διά τήν 
αυτήν αιτίαν δέν έσυγχωροΰντο έκτεταμέναι όμιλιαε κατά τήν νύκτα έκεί- 
νην. Τό δέ κίτρινον κηρίον κατά τήν έξήγησιν τοΰ τυπικού έσήμαινε τό δι’ αί
ματος άποκτώμενον φώς τής έλευθερίας. Ή  μύησις τής δευτέρας ταύτης ήμέ- 
ρας ήρχιζε μέ ενα προεισαγωγικόν δρκον καθ’ δν ο μυούμενος ώρκίζετο είς τό 
δνομα τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης καί ένώπιον τοΰ υπέρτατου δντος δτι 
θυσιάζων καί τήν ίδίαν του ζωήν θέλει φυλάττει τό μυστικόν έκεΐνο δπερ έμελλε 
νά τώ έξηγηθή. Ό  προεισαγωγικός ούτος δρκος είναι αντιγραφή τής βεβαιώ- 
σεως τοΰ δοκίμου πρό τής μυήσεως του δτι ούδέν θέλει άποκαλύψει περί τών 
δοκιμασιών είς ας θέλει ύποβληθή.

Μετά ταΰτα υπεβάλλετο είς λεπτομερεστάτην έρευναν τών καθ’ έαυτόν καί 
τών περί αύτόν. Ή το  δέ υποχρεωμένος νά άπαντήση είς ποικίλας έρωτήσεις 
προβαλλομένας αύτώ ώς καί έν τή τεκτονική μυήσει συνειθίζεται. Ήρωτάτο:

— Πώς καί πόθεν προέρχονται οί πόροι τής ζωής του;
— Ποιους συγγενείς έχει, ποιον τό έπάγγελμά του καί ή κατάστασίς του;
— Ά ν  είναι νυμφευμένος ή  έχει κλίσιν νά νυμφευθή;
— Ά ν  έχη έρωτα, αν είχε ποτέ, άν παρητηθη καί άπό πότε;
— Ά ν  είναι ευχαριστημένος άπό τό έπάγγελμά του καί τήν κατάστασίν του;
— Ά ν  έχη φίλον πιστόν καί ποιον;
— Ά ν  έσυγχίσθη ποτέ μέ φίλον του ή άλλον, άν έφιλιώθη μέ τοΰτον καί

πώς συνέβησαν άμφότερα;
Τά έρωτήματα δέ ταΰτα δέν έτίθεντο είκή καί ώς έτυχεν έξ άπλής περι- 

εργείας. Εΐχον πάντα σκοπόν έσώτατον καί έρευνητικώτατον τοΰ χαρακτήρος 
καί τών ήθών τοΰ μυουμένου, ήσαν δέ συνδυασμένα κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά κινοΰν τόν θαυμασμόν τοΰ μελετώντος εν έκαστον τούτων, καί διαβλέ- 
ποντος διά τών γραμμών του μέ ποιαν σκοπιμότητα καί έμβρίθειαν έτέθησαν 
ταΰτα δπως άνατάμουν καί έν τή έλαχίστη λεπτομερεία τόν μυούμενον, έτάζοντα 
νεφρούς καί καρδίας.

Ή  είς τά έρωτήματα ταΰτα ικανοποιητική άπάντησις τοΰ μυουμένου έπέ- 
τρεπεν είς τόν μυοΰντα αύτόν δπως γνωρίση αύτώ τό Σήμα τής έταιρίας, τούς 
σκοπούς αύτής, τείνοντας είς τήν άπελευθέρωσιν καί εύδαιμονιαν τοΰ έθνους, καί 
δτι συνίστατο άπό "Ελληνας φιλοπάτριδας τούς οποίους δέν ώνόμαζεν δμως. Μετά 
τάς πληροφορίας ταύτας έληγεν ή δευτέρα ήμέρα τής μυήσεως.

Τήν έπαύριον, τρίτην τής μυήσεως ήμέραν, δτε δόκιμος καί κατηχητής συν- 
ήρχοντο καί πάλιν σιωπώντες είς μέρος ασφαλές καί μυστικόν. Έ π ί μιας Τρα- 
πέζης έτίθετο είκών καί έπ’ αύτής τό κίτρινον κηρίον, τό όποιον ώς έλέχθη έφε- 
ρεν δ δόκιμος. Καί κατά τήν στιγμήν ταύτην ό κατηχητής ήρώτα τόν μυούμε
νον διά φράσεων άντιγεγραμμένων σχεδόν έπί λέξει έκ τής τεκτονικής μυήσεως



68 ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ

τοΰ πρώτου βαθμοΰ, έάν έπιμένη είσέτι είς τήν επιθυμίαν του δπως είσέλθη είς 
τήν εταιρίαν, έάν δέν μετεμελήθη έκ τών μέχρι τοΰδε δοκιμασιών, έάν θέλη τέ
λος νά άποσυρθή καθόσον εύρίσκεται έν καιρώ είσέτι.1 Είναι ανάγκη νά άνα- 
φέρωμεν ένταΰθα δτι, έάν έ κατηχητής ύπωπτεύετο καί αυτήν στιγμήν τόν δό
κιμον, διέκοπτε τήν μύησιν, πληροφορών τόν μυούμενον έπιτηδείως δτι έτερος θά 
έξακολουθήση τήν μύησίν του. ’Αμέσως μετά ταΰτα 6 κατηχητής' έλάμβανε παν 
προφυλακτικόν μέτρον ύπέρ τής Εταιρίας συνεργαζόμενος καί μετά τών λοι
πών Ιερέων όποχρεουμένων είς άμεσον καί άπροφάσιστον συνδρομήν:2 Μετά τήν 
έξακρίβωσιν τέλος τής έπιμονής τοΰ μυουμένου καί τής σταθερότητος είς τά 
ύπέρ τής εταιρίας φρονήματα του, ο κατηχητής διέτασσεν αυτόν δπως κλίνη τό 
δεξιόν γόνυ, μεθ’ δ παρέδιδεν είς αυτόν άναμένον τό κίτρινον κηρίον, τό μόνον 
φώς είς τό βαθύ σκότος τοΰ δωματίου, καί άφ’ ού τρις έπληττεν αυτόν, σχημα- 
τίζων τό σημεΐον τοΰ Σταυρού, έλεγε μέ φωνήν κατανυκτικωτάτην, « αύτό τό 
κηρίον είναι ό μόνος μάρτυς τόν όποιον ή δυστυχής Πατρίς μας λαμβάνει δταν 
τά Τέκνα της όμνύουσι τόν δρκον τής έλευθερίας» ’Αμέσως μετά ταΰτα ό 
μυούμενος θέτων τήν χεϊρά του έπί τής είκόνος ώμνυε μακρότατον δρκον, δστις 
έκαλεΐτο Μ έγας δρκος, καί οστις είς πολλά μέρη είναι αντιγραφή τοΰ τεκτονι
κού τοιούτου. «'Ορκίζομαι καί όμνύω, έλεγεν ό μυούμενος, έπί τή τιμή μου ένώ- 
πιον τοΰ Τπερτάτου Όντος δτι θέλω μείνη έπί ζωής μου πιστός διά-πάντα είς 
τήν εταιρίαν, δτι δέν θά φανερώσω τό παραμικρόν από τούς λόγους καί τά σημεία 
αύτής, ούτε θά σταθώ άφορμή δπως τά καταλάβωσιν άλλοι μήτε συγγενής, μήτε 
πνευματικός, μήτε φίλος. Υπόσχομαι νά αγαπώ καί ζήσω είρηνικώς μετά τών 
λοιπών αδελφών τής έταιρίας καί νά συντρέχω αυτούς είς τάς άνάγκας των. 
Υπόσχομαι νά προσφέρω σέβας καί ύπακοήν είς τάς διαταγάς τών άνωτέρων 
μου. Νά σέβωμαι τήν θρησκείαν μου, χωρίς νά καταφρονώ τάς άλλας, νά υπακούω 
τήν ίεράν δικαιοσύνην, τά κριτήρια καί τούς διοικητάς τοΰ τόπου είς δν διατρίβω.

*) Ή το  μεγίστη ή προφύλαξις τών -κατηχητών καί ή δδθύνη ήτις έβάρυνεν α ϊτούς διά τό 
ποιόν τών μυουμένων είς τόν σπουδαιότατον βαθμόν τών Ιερέων. Τπάρχουν παραδείγματα ότι 
έγκατελείφθησαν δόκιμοι καί μετά τήν δόσιν τοΰ Μεγάλου όρκου καί* ότι οί έπιπολαίως μέχρι 
τοΰ σημείου τούτου προχιβρήσαντες κατηχηταί εδικάσθησαν καί έστερήθησαν τών προνομίων 
τοΰ ίερέως (Φ ιλ. Έ π ο χ . β. Κεφ. Δ’.).

■) Τά προφυλακτικά μέτρα τή ; Έ τα ιρ ίας ειδοποιουμένης περί παντός τυχόν υπόπτου δέν 
ύπεχώρουν δν κ α ί σπανιώτατα καί πρό τής ζωής αύτοΰ. Ό  Φιλημων δ ιηγείτα ι περΓγρα^ικώ- 
τατα τόν θάνατον ενός τών μελών τής Έ τα ιρ ίας Γαλάτου όνόματι, καταστάντος υπόπτου είς 
τό Κέντρον. « Ό  Τσακάλωφ φθάσας είς τάς Πέτσας (Σπέτσας) έπροσπάθει νά πείση τόν Γαλά- 
την .νά διευθυνθώσιν είς Μάνην. Αύτός όμως έπέμενεν εις τήν, διά Τριπολιτσάς διέλευσίν του· 
Ό  Τσακάλωφ συμμορφώνεται πρός τήν πρότασιν, τόν πείθει δέ νά περιηγηθώσι μνημεία τινα 
τής άρχαιότητος είς τήν άντικρύ Έρμιόνην όπου μετέβησαν. Αύτός καί δ Γαλάτης ρηματί- 
ζονται είς παραληλλόγραμμον. Έφθασαν είς εν κοίλωμα δπου ό Δημητρόπούλος (εταίρος εντε
ταλμένος τήν έκτέλεσιν) ειδοποιεί διά νεύματος τόν Τσακάλωφ ότι είναι ή ώρα. Ό  Τσακά
λωφ εντεύθεν δέν προοδεύει ύποκρινόμενος δτι παρατηρεί τ ι» . 'Ο Δημητρόπούλος λαμβάνει τήν 
θέσιν του καί πυροβολεί τόν Γ αλάτην αύτός πληγωμένος αποσύρει τό ξίφος κ α ί όρμα κατά τοΰ 
φονέως του. δστις τόν πυροβολεί εκ δευτέρου είς τό στήθος. Ό  Γαλάτης έζησεν έπί. l[t  τής 
ώρας. Κατά τάς τελευταίας του στιγμάς έφώ να 'ε δακρυρροών « ’Αχ ! Τι σάς έκ α μ α :»  Ό  Δη- 
μητρόπουλος συντρίβεται καί περιχέεται από δάκρυα. Πλησιάσας δέ τόν ψυχοοραγοΰντα λέγει 
«ώ  δυστυχή άνθρωπε ! Τά δακρυά μου είναι δ μάρτυς τής καρδίας μου δτι σε έλυπούμ^ν. Ά λλά  
πώς άλλως ήτο δυνατόν νά γλυτώσωμεν άπό τήν άνοικονόμητον κακίαν σου !»
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Τέλος ό θάνατός μου ας είναι ή άφευκτος τιμωρία μου έάν παραβώ τάς 
άνωθεν υποσχέσεις μου, έάν γίνω έπίορκος προδότης ή επίβουλος κατά τών αδελ
φών καί της πατρίδος μου. ’Αμήν».

Καί ΐοιοΰτος μέν, ό τεκτονικώτατος δρκος τοΰ 'Ιερέως τών Φιλικών. Έ ν 
τούτοις νομίζομεν θά ήτο παράλειψις έάν δέν άνεφέρομεν ένταΰθα λυρίκωτάτην 
αποστροφήν τοΰ όμνύοντος πρός τήν Πατρίδα άξιοσημείωτον διά τήν ώραιότητα 
τής φράσεως καί τήν άγνήν καί άκρατον φιλοπατρίαν, ήτις διαπνέει αυτήν. Ό  
μυούμενος είς τό;-τέλος τοΰ δρκου του προσέθετε τά έξής: «Τέλος πάντων ορ
κίζομαι είς σέ, ώ ιερά καί φιλτάτη Πατρίς, ορκίζομαι είς τάς πολυχρονίους βα- 
σάν.ους σου, ορκίζομαι είς τά πικρά δάκρυα τά όποια τόσους αίώνας έχυσαν τά 
ταλαίπωρα τέκνα σου, είς τά ίδια δάκρυα μου τά χυνόμενα ταύτην τήν στιγμήν, 
δτι αφιερώνομαι δλος είς Σέ. Είς τό έξής σΰ θέλεις είσαι ή αίτία καί ο σκοπός 
τών  ̂διαλογισμών μου. Τό όνομά σου ό οδηγός τών πράξεών μου. Ή  ευτυχία 
σου ανταμοιβή τών κόπων μου. Ή  θεία δικαιοσύνη νά έξαντλήση έπι τής κε
φαλής μου δλους τούς κεραυνούς της, τό δνομά μου νά είναι είς αποστροφήν 
καί τό υποκείμενόν μου τό αντικείμενο'/ τής κατάρας καί τοΰ αναθέματος τών 
ομογενών μου, άν ϊσως λησμονήσω-καί μίαν στιγμήν τάς δυστυχίας των καί δέν 
έκπληρώσω τό χρέος μου».

Μετά τους ανωτέρω δρκους ους έν πλήρει κατανύξει έδιδεν ό μυούμενος, ό
κατηχητής έπληττε τόν άριστερόν ώμον αύτοΰ καί έλεγεν.

«Ενώπιον τοΰ ενός αοράτου καί απανταχού παρόντος αληθινού θεοΰ, τοΰ 
αυτοδίκαιου έκακητοϋ τής παραβάσεως καί τιμωροΰ τής κακίας, κατά τούς κα
νόνας τής Φιλικής έταιρίας καί τήν δύναμιν τήν οποίαν μοΰ έδωκαν οί μεγά
λοι Ιερείς τών Έλευσινίων καθιερώ τόν αδελφόν. . . .  ,έτών επαγγέλματος . . .
καί -δέχομαι αύτόν ώς μέλος καί 'Ιερέα καθώς καί έγώ παρεδέχθην είς τήν εται
ρίαν τών Φιλικών». Έ ληγεν ούτω καί ή τρίτη καί σπουδαιοτέρα ήμέρα τής 
μυήσεως καί εκαλείτο ό μυηθείς διά τήν έπομένην πρός γνώσιν τών διαφόρων 
σχετικών τοΰ βαθμοΰ του.

. Ό ντω ς τήν επαύριον ό μυηθείς κατ’ άρχάς έδήλου ποιον ψευδώνυμον θά 
φέρη άπό τό όποιον θά γνωρίζεται μεταξύ τών εταίρων, μετά ταΰτα κατέβαλλεν 
οίανδήτίοτε ποσότητα χρημάτων ήθελε, πρός έλεγχον δέ τοΰ λαμβάνοντος τά
χρήματα, ό καταβαλών έγραφεν έπιατολήν πρός τήν άνωτέραν αρχήν, έν ή 
έδήλου τό ποσόν δπερ δήθεν προσέφερε υπέρ τών πτωχών ή ενός Σχολείου καί 
τήν όποιαν μετά τών χρημάτων έλάμβανεν ό κατηχητής Γνα τήν παραδώση
δπου δ ε ι.1 Τήν επιστολήν ταύτην υπέγραφε διά είδικοΰ σημείου δπερ ήθελεν

')  Ά ντιγράφομεν έκ περίεργε ί ας τό περιεχόμενον τοιαύτης επιστολής.

Κ ύ ρ ι ε . . .
« Ε π ε ιδ ή , Φ ίλε, εμαθον ότι καταγίνεσαι είς μεταφράσεις και εκδόσεις βιβλίων, έργον 

» τφ δντι ιερόν καί άςιον τοΰ ελληνικού ονόματος καί επειδή έγώ  κατά δυστυχίαν ών ιατρός 
» κ α ί μιας ήλικίας επέκεινα τών 40 χρόνων δέν εϊμπορώ νά σέ μιμηθώ διά τούς περισπασμούς 
» τοϋ έπαγγέλματός μου καί τάς συνεχείς άσθενείας τοϋ σώματός μου εγχειρ ίζω  είς τόν Κύ-
» ριον . t . ευρισκόμενον. .  . επ α γγέλμ α το ς ,Φλωρία Βενέτικα . . .  διά νά σέ τά στείλη πρός
» ροήθειαν τοΰ έργου σου. »
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έκλέξη, και το όποιον τού λοιπού θά έχρησιμοποίει ώς υπογραφήν του είς πάντα 
τά πρός την άνωτέραν αρχήν έγγραφά του.

Ό  μυηθείς ώρκίζετο μετά ταΰτα κατά τήν τελευταίαν ταύτην ήμέραν τόν 
έσχατον δρκον υποσχόμενος δτι θέλει διαφυλάξει άπαρεγκλίτως πάσας τάς δο- 
θείσας μέχρι τοΰδε ’υποσχέσεις και δρκους του, μεθ’ δ έληγεν ή μύησίς του, 
έπισφραγιζομένη κατά τεκτονικόν τρόπον, μέ άσπασμόν έκ μέρους τοΰ κατη- 
χητοΰ έκπροσωποΰντος τους αδελφούς τής εταιρίας.

Ό  νέος ίερεύς προτοΰ άφεθή έλεύθερος έλάμβανε τό άναγνωριστικον τοΰ 
βαθμού του, δπερ είχε μέν τήν γενικήν προσωνυμίαν τοΰ «Έφοδιαστικού», είδι- 
κώτερον δμως εκαλείτο Δίπλωμα τών Ιερέων, αντίστοιχον και ταύτώνυμον πρός 
τό Δίπλωμα των Διδασκάλων τοΰ ήμετέρου Τάγματος. Επίσης δέ έγνώριζε τά 
λεγάμενα γράμματα τών 'Ιερέων, ήτοι κρυπτογραφικόν άλφάβητον, τοΰ οποίου 
έγένετο χρήσις είς τά πρώτα έτη τής έταιρίας καί διά τοΰ όποιου έγράφοντο 
ιδίως τά έφοδιαστικά.1 Τό έφοδιαστικόν έφερεν άνω καί έν τή προμετωπίδι τε
τράγωνον παραλληλόγραμμον, έχον έσω δέκα έξ στήλας συνδεδεμένας διά δύο 
γραμμών χιαστί. Άνωθεν ήτο τοποθετημένος σταυρός έν μέσω κλάδων έλαίας, 
έκατέρωθεν δέ δύο λογχοφόροι σημαΐαι, έφ’ ών ύπήρχον τά γράμματα Η. Ε. Α. 
— Η. θ .  Σ. σημαίνοντα «ή έλευθερία ή θάνατος».

Τό περιεχόμενον τοΰ Διπλώματος τών Ιερέων είχεν ώς έξής: «Είς τό δνομα 
τής μελλούσης Σωτηρίας καθιερώνω 'Ιερέα τών Φιλικών καί άφιερώνω είς τήν 
άγάπην τής Φιλικής έταιρίας καί είς τήν υπεράσπισιν τών Έλευσινίων Μυστη
ρίων τόν συμπολίτην . . . .  έτών . . . .  έπαγγέλματος . . . .  καί θερμόν ύπερασπι- 
στήν τής ευδαιμονίας τής Πατρίδος κατηχηθέντα καί όρκισθέντα παρά τοΰ . ; .  .»

Πολλά έφοδιαστικά διεσώθησαν μέχρις ήμών γεγραμμένα διά τών γραμμάτων 
τών ιερέων πανομοιότυπον δέ ένός έξ αύτών δημοσιεύομεν είς τήν έναντι σελίδα.

Είς τόν νέον 'Ιερέα έξηγεΐτο μετά ταΰτα ή χειραψία τοΰ βαθμοΰ του καί 
οί αναγνωριστικοί λόγοι, άμφότερα άντιγεγραμμένα έκ τοΰ τεκτονικού τυπικού, 
έλάχιστα δέ παρηλλαγμένα, έπηυξημένα δέ καί δι’ ετέρων προφυλάξεων.

Ή  χειραψία τών ιερέων ήτο ή έξής Α ον ή έπιτηδεία σύσφιγξις τών δύο 
χειρών, ακριβώς ώς γίνεται είς τόν τεκτονικόν βαθμόν τών διδασκάλων. Ή  χει
ραψία αυτη έγένετο άδιαφόρως πως καί συνοδευομένη καί ύπό τυπικής τινός 
έρωτήσεως, έάν ό πρός δν άπετείνετο ήτο έκ τών Ιερέων καί ούτος ώφειλεν άπαν- 
τών νά τρίψη ολίγον διά τής δεξιάς τόν δεξιόν του οφθαλμόν καί κατόπιν τό 
ούς αύτοΰ, σημαίνων δτι τόν είδε καί τόν ήκουσε. Τότε ό πρώτος σφιγγών τήν 
άριστεράν χεΐρά του έκτύπα αυτήν διά τοΰ λιχανοΰ καί τοΰ δείκτου σημαίνων 
δτι τόν προσκαλεΐ.

*) Τό κρυπτογραφικόν αϋτό άλφάβητον είχεν ώς έξής :
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Πολλάκις μετεχειρϊζοντο καί σκυτάλην, συνηθέστερον δμως τήν ελληνικήν γραφήν διά 
τής παρενθέσεως των μετωνυμικών λέξεων (Φιλ. Έ π ο χ . Β", Κεφ. Α' — Σακελ. Φ ιλική ετα ι
ρία σελ. 48).
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Τότε δ Α ήρώτα, πόσα εχεις;
ο Β άπήντα, δσα Ιχεις.
ό Α έξηχολούθε·., πόσα;
ό Β έξηκολούθεο, δεκαέξ ( ήννόει ίσως τάς 16 στήλας τοΰ έφοδιαστικοΰ 

τοϋ βαθμού" τούτου).
δ Α τίποτε περισσότερον, 
ό Β δχ:
ό Α επιθομοϋσα νά μοί τδ. εΐπητε. 
δ Β είπε τδ πρώτον νά εΐπω καί τδ δεύτερον, 
δ Α χ  δ Β α
δ Α κ ό Β η
δ Α κ ό Β ι

3α β8 8786η β3α 6ωδεα3α Α8;3ο3ηα Α8β3ο3ηα 4η23ωο878 3ωοωη 
Γ353487 4ω ηγ3ωο878 3α β37 ηυη937 β3α Γ35343α ωβωο3ηα 4ω 3α β37 
39ωοηα93α37 β87 6ωυηό87 3ωοω87 β87 ωδωγα37387 βω7 α369853β37 
αβ8υ3η737 αβ8υ3η7ε ωβω7 βο3η487βη 9ω7βω ω4 9ηβο3ψ8α η7ψο3η7ε985ω8α 
ω9ηυ4 ωο6ηβ8α ω698ο34ε 8α 2ωο687 39ωοηα93αβ37 β3α ωξψωβ8 73ηα β3α 
9βηο3ψ8α 4ηβ3δ32ω7βη 4ω 8ο482ω7βη 9ηοη βε

ω7 ωβ3 348α3 ω7η Γωςοεηο3ε 348α3 84β8 8ψωαη.

( άκολουΦεΐ.)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ θ. ΜΛΤΘΑΙΟΠΟΤΛΟΣ

Έγεννήθη έν Πειραιεϊ, έκεΐ δε διήκουσε και τάς εγκυκλίους σπου- 
δάς αύτοΰ, πάντοτε πρωτεύων.

Μετά τό πέρας αύτών μετέβη είς Ζυρίχην τής 'Ελβετίας πρός 
σπουδήν τής χημείας. Μετά εξαετείς σπουδάς άνηγορενθη χημικός δι
πλωματούχος τής ’Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής και διδάκτωρ τού 
Πανεπιστήμιου τής Ζυρίχης.

Έ'πανελϋ'ών έν Ελλάδι, διωρίσθη έπιμελητής τον Χημείου τού 
Παθολογικού ’Ανατομείου, βραδύτερον δ’ άνηγορεύΰ'η υφηγητής τής 
Γενικής Χημείας.

Έδημοσίευσε πολλά συγγράμματα, έν οις τά περισπούδαστα Θεωρί- 
αι τής ύλης καί ’Ανάλυσις τών ουρών, ώς και πολλής πρωτοτύπους 
έπιστημονικάς έργασίας είς έλληνικά και ξένα περιοδικά.

Άπεστάλη ώς έπίσημος αντιπρόσωπος τής 'Ελληνικής Κνβερνή- 
σεως εις τά χημικά συνέδρια τών Παρισίων και τής Γενεύης, όπου 
έξελέγη ’Επίτιμος Πρόεδρος.

Πολλάκις έζητήθη ύπό τών έκάστοτε Κυβερνήσεων ή γνώμη του 
έπί διαφόρων χημικών ζητημάτων, είς τάς ένεργείας δε και τήν προ
σωπικήν αυτού έπέμβασιν, οφείλει πολλά ή χημεία έν 'Ελλάδι.

Ούτως έπεδίωξε και έπέτυχε τόν καθορισμόν φυσικού έπιθεωρητοϋ 
έν τώ νόμω τών έπιθεωρητών τής μέσης έκπαιδεύσεως και τόν διορι
σμόν αύτού, τήν αναγραφήν τής χημείας ώς μαθήματος έν τοΐς γυμνα- 
σίοις, τόν διορισμόν χημικών έν τοΐς τελώνείοις τού Κράτους καί τήν 
ϊδρυσιν χημείων έν αύτοϊς κ.τ.λ.

Συνεκάλεσε τό πρώτον ελληνικόν σννέδριον πρός καθορισμόν τοΰ 
ορισμού τών γνησίων τροφίμων, έπελήφθη δε τής μελέτης τών ελληνι
κών προϊόντων άπό χημικής άπόψεως.
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Ά πό τής ίόρνσεως τής Φνσιοδιφικής 'Εταιρείας, τής όποιας τήν 
’Επίτιμον Προεόρείαν εύμενώς άπεόέχ&η ή Α .Β .Υ . ό Διάδοχος, έξε
λέγη πρόεδρος αύτής, εξέδιδε δ’ έπι τριετίαν τό μηνιάϊον Δελτίον τής 
Φνσιοδιφικής 'Εταιρείας.

Διά τάς επιστημονικός αύτοΰ εργασίας έτιμήθη διά τοϋ Σταύρον 
τον Σωτήρος.

Ά π ό  τής ίόρνσεως τοϋ 'Ομιλον ’Εκδρομών, σωματείον σκοποϋντος 
τήν γνώσιν τών 'Ελληνικών χωρών, τήν εκδοσιν χωρογραφιών τής 
'Ελλάδος και τήν σύμπηξιν σχετικής βιβλιοθήκης, έξελέγη πρόεδρος 
αύτοϋ. Διά τών ενεργειών αύτοϋ διωργανώθη ή πρώτη έκδρομή είς 
'Ιεροσόλνμα, καί έγένετο ή άποστολή πολντελεστάτης πενταφώτου μεγά
λης άργνράς λυχνίας, δι δ και έτιμήϋη ύπό τοϋ Μακαριωτάτου Πα- 
τριάρχον διά τοϋ χρυσοϋ Στανροϋ τοϋ Παναγίου Τάφον.

Είναι άντιπρόεδρος τής ’Ωδικής cΕταιρείας καί σύμβουλος τής ύπό 
τήν προεόρείαν τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργικής 'Εταιρείας.

Είς τά τεκτ.·. μυστ.·. έμυήύη τήν 27 Απριλίου 1904, μετά τινα 
δέ άποχήν άπό τής ένεργοϋ δράσεως, έγένετο διδάσκαλος τόν Νοέμ
βριον τοϋ 1907.

Τόν Δεκέμβριον τοϋ αύτοϋ έτονς, άμα τή ιδρύσει τής Σ .\  Σ τ.·. 
Ύψηλάντης, έξελέγη Σεβ.·. αύτής, έξ ής δέσεως άπεχώρησε κατά τόν 
παρελθόντα Δεκέμβριον, οπότε έτυχεν έξαιρετικών δλως τιμών παρά 
τής αγάπης τών μελών τοϋ Ύψηλάντου.

Τό 1907 έξελέγη μέλος τής Γαλ.·. Μεγ.·. Ά ν ; . , τής όποιας όια- 
τελεϊ Μεγ.·. Γεν.·. Γραμ.·. άπό τόν Ιούνιον τοϋ 1910.

Εϊνε "Ομηρος Φιλίας τής Μεγ.·. Ά ν .·. τής Γαλλίας καί τής Μεγ.·. 
Σ τ.·,  τής 'Ελβετίας Άλπίνα παρά τή Μεγ.·. Ά ν .·.  τής 'Ελλάδος.

'Η  δράσις αύτοϋ ώς τεκτ.·. εϊνε τόσον γνωστή ώστε παρέλκει 
πάσα σημείωσις περί αύτής.
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ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ *

"Οταν, φίλτ.·. άδ.·. Σεβ.·., μου έδώσατε τό Καθήκον ώς θέμα, τό 07roiov 
ώφειλον νά αναπτύξω κατά τήν εσπέραν ταύτην, έθεώρησα έμαυτόν υπο- 
χρεωμένον νά το αναπτύξω ώς εγώ τό εννοώ, ένόμισα δηλ. δτι ειχον 
καθήκον νά εκθέσω είλικρινώς τόν τρόπον μέ τον όποιον αντιλαμβάνομαι 
τοΰτο, άν δέ δ τρόπος ούτος είναι εσφαλμένος, τοΰτο άποδοτέον είς τό νεα
ρόν τής τεκτ.·. μου ηλικίας.

Τήν άνάπτυςίν μου ταύτην, έθεώρησα καλόν νά χωρίσω είς τρία μέρη. 
Είς τό πρώτον, θά εξετάσω τήν πηγήν τον καθήκοντος και ές αυτής θά 
προσπαθήσω νά δώσω τόν ορισμόν του. Είς τό δεύτερον, θά ταξινομήσω 
οΰτως είπεΐν τά διάφορα καθήκοντα τοΰ ανθρώπου, άναλόγως τής πηγής 
αύτών ή τών πράξεων τάς οποίας υπαγορεύουν είς αύτόν, άναλόγως τής 
επιβολής αύτών ή παραδοχής, καί τέλος, άναλόγως τής διευΰύνσεως προς 
τήν όποιαν στρέφονται. Είς δέ τό τρίτον μέρος, θά εΐπω Ιν ολίγοις περί 
τής έκπληρώσεως αύτών.

ι

Πόθ-εν προέρχεται τό καθήκον. Όρ:σμ.όξ αύτοΰ.

Ή  γενική σημασία τής λέξεως Καθήκον, είναι ή ύποχρέωσις τήν 
οποίαν έχει κάθε άνθρωπος τόσον νά πράττ^ το καλόν, όσον καί νά απο
φεύγω τό κακόν.

Έάν, έν τούτοις, θελήσω νά έπεκταθώ και νά δώσω ένα ορισμόν 
μάλλον αναλυτικόν, θελήσω δηλ. μέ περισσότερα λόγια νά διευκρινίσω τι 
σημαίνει ή λέςις αύτή, άναγκαστικώς θά κάμω τάς έξής σκέψεις. Κάθε 
άνθρωπος έρχόμενος είς τον κόσμον, άναλόγως τών συνθηκών ύπό τάς όποιας 
Zrj καί άναλόγως τών άρχών τάς όποιας πρεσβεύει, άποκτα συν τφ χρόνφ

*) 'Ομιλία γενομένη υπό τοΰ ά 5 .'. Ά λ ε ;. Ίωαννίδο» κατά τήν αΰςησιν μ’.αθοϊοαίας αϋ. 
τοΰ ε ις  -  “ έν τή -  .·. Ι τ . · .  Ύψτ,λάντής τή ·2·2« Νοεμβρίου 5911.
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δικαιώματα, έν φ συγχρόνως αναλαμβάνει ύποχρεώσεις απέναντι τοΰ έαυτοΰ- 
του και απέναντι παντός όμοιου του δστις τόν περιστοιχίζει, και δ όποιος 
άναλόγως τής θέσεως είς τήν οποίαν ισταται, Αντιπροσωπεύει αύτφ τήν 
θρησκείαν, .τον Νόμον, τήν Κοινωνίαν. Τδ σύνολον αυτών τών ύποχρεώ- 
σεων, τάς οποίας συναντα 6 άνθρωπος καθ’ δσον προχωρεί έν τή ζωή και 
τάς οποίας αντιλαμβάνεται, ώς λογικόν δν, νά τον δδηγοΰν, νά τφ δει
κνύουν τήν εύθεΐαν όδδν καί νά τον άποτρέπουν νά πράττη τδ μή άγα- 
θόν, δ ζυγδς δηλονότι αύτδς τοΰ λογικοΰ του, ο όποιος διηνεκώς βαρύνει 
έπί τής θελήσεώς του, είναι τδ Καθήκον. Πιθανόν ο άνθρωπος νά ένεργή 
παρά τάς υποχρεώσεις τάς οποίας έκουσίως ή άκουσίως έχει άναλάβη, πι
θανόν νά άκολουθή εν τή ζωή του διεύθυνσιν δλως άντίθετον άπό εκεί
νην ήτις είναι διαγεγραμμένη δι’ αυτόν, άλλά πάντοτε, δταν έλθτ; ή ώρα 
νά σκεφθή τι κάμνει ή τι θά κάμη, διακρίνει είς τον δρίζοντα τών σκέ
ψεων του τδ Καθήκον, τδ όποιον ισταται πάντοτε έκεΐ φρουρός κυρίαρχος 
τής θελήσεώς του, άκαμπτος είς τάς παρακλήσεις τής έπιθυμίας ή τοΰ 
πάθους. ....

2

Πόσων ειδών καθήκοντα ΰπάρχο^ν καί ποιον 
τό κ?>ρ:ώτερον.

Ό  ορισμός τον όποιον προσεπάθησα νά δώσω, είναι όρισμός ενός Γε
νικού Καθήκοντος, περικλείοντας έν αύτφ πολλά μερικά καθήκοντα.

θά προσπαθήσω νά ταξινομήσω ταΰτα είς κατηγορίας, άναλόγως τής 
' προελεύσεως πρώτον αυτών, μετά ταΰτα δέ άναλόγως τοΰ ποιοΰ τών πρά
ξεων τάς όποιας μάς υπαγορεύουν ή άναλόγως τής έπιβολής ή παραδοχής 
αύτών, και τέλος άναλόγως τής διευθύνσεως πρός ήν στρέφονται.

"Οταν μιά φορά έρχεται ό άνθρωπος είς τον κόσμον, δφείλει νά δια- 
νύση τήν ζωήν του μέχρις δτου άποθάνη. Τό νά έλθη είς τον κόσμον 
και νά άποθάνη φυσικόν θάνατον, είναι βεβαίως πράγματα άνεςάρτητα τής 
θελήσεώς του· έκεΐνο όμως τό όποιον άφορα είς τήν θέλησίν του, έκεΐνο 
δηλ. τό όποιον έξαρτάται άποκλειστικώς έξ αύτής, είναι ό δρόμος τόν 
όποιον μέλλει νά έκλέξη μέχρις δτου φθάση είς τόν θάνατον. Υπάρχει 
λοιπόν και άλλος προορισμός: οφείλει νά ένεργήση κατά τήν διάρκειαν 
τής ζωής" του διά πολλών τρόπων, οΐτινες ποικίλλουν, άναλόγως τών 
πολλών περιστάσεων ύφ’ ας εύρίσκεται, άναλόγως τών δυνάμεων ύπό τήν 
έπήρρειαν τών όποιων ζή. Καθώς λοιπόν ή ένέργειά του, αί πράξεις του 
ρυθμίζονται συμφώνως μέ αύτάς τάς δυνάμεις, συμφώνως μέ τάς βάσεις
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δφ’ ών στηρίζεται ή ΰπαρξίς του, οΰτω καί τά καθήκοντά του, τών όποιων 
συνέπειαι είναι αί πράξεις του, βασίζονται έπ! τών αυτών βάσεων. Αί βά
σεις αΰται είναι ή θρησκεία και ό Νόμος, και κατά δεύτερον λόγον ή 
Κοινωνία. Τά καθήκοντα συνεπώς, άναλόγως της προελεύσεως αυτών, δυ- 
νάμεθα νά τά ταξινομήσωμεν είς προερχόμενα άπό τήν Θρησκείαν, άπδ 
τόν Νόμον, άπό την Κοινωνίαν.

Ή  δεύτερα ταξινόμησις τών καθηκόντων εΐπον δτι θά γείνη, άναλό
γως τοϋ ποιου τών πράξεων άς υπαγορεύουν είς τόν άνθρωπον. Λέγων 
ποιόν πράξεων, δέν εννοώ εάν αί ύπαγορευόμεναι πράξεις είναι καλαι ή 
κακαί· εννοώ δτι τό καθήκον άλλοτε μάς υπαγορεύει νά κάμωμεν μίαν 
πράξιν και άλλοτε μάς άποτρέπει νά κάμωμεν έτέραν. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τό καθήκον θετικόν μέν έφ’ οσον μάς 
υπαγορεύει νά πράξωμέν τι, άρνητικόν δέ εφ’ οσον μάς άπαγορεύει ρητώς 
νά προβώμεν κακώς.

Είς τήν κατηγορίαν αΰτήν κατατάσσω και ετερον καθήκον, τό όποιον 
κατά τήν άντίληψίν μου είναι σπουδαιότατον. Δύο π. χ. καθήκοντα πολ
λάκις παρουσιάζονται άντιμαχόμενα πρός άλληλα, οπότε ευρισκόμεθα πρό 
συγκρούσεως καθηκόντων, σημεΐον δυσχερέστατον τής σταδιοδρομίας τοϋ 
άνθρώπου· άλλοτε πάλιν δύο καθήκοντα συμπίπτοντα τίθενται ύπεράνω τής 
δυνάμεως τοϋ άνθρώπου και συνεπώς δέν δύναται ούτος νά τά εκπλήρωσή 
συγχρόνως. Τόσον κατά τήν μίαν τών άνω περιπτώσεων, οσον και κατά 
τήν έτέραν, παρουσιάζεται τρίτον καθήκον : ή εκλογή τον καθήκοντος τό 
όποιον πρέπει νά έκπληρώστ) και ή εκλογή εκείνον τό όποιον οφείλει νά 
παρ αμελή or] είτε προσωρινώς είτε και διά παντός. Τό καθήκον αυτό είναι 
δν τών δυσκολωτέρων εν τή εκπληρώσει, διά νά μή εΐπω τό δυσκολώτα-, 
τον εξ δσων εχει ό άνθρωπος νά εκπληρώση.

Ήδη έρχομαι είς τήν τρίτη ν ταξινόμισιν. Διαιρώ δηλ. τά καθήκοντα 
είς έκούσια κα! άκούσια. Ό  άνθρωπος ευρεθείς έν τή ζωή ευρεθη συγχρό
νως, ώς προηγουμένως έξέθεσα, πρό καθηκόντων είς τά όποια όφείλει νά 
υποταγή· εντούτοις, άναλόγως τών άνάγκών του, άναλόγως τοΰ τρόπου 
καθ’ δν ζή, άναλαμβάνει κα! έτερα καθήκοντα έκουσίως του, τά όποια 
παραδέχεται νά έκπληρώση προτοϋ ετι τά άναλάβη. Τά έκούσια ταΰτα κα
θήκοντα, έξ ισου σπουδαία μέ τά έπιβληθέντα αύτφ, οφείλει επίσης νά θε- 
ωρή εχοντα τήν αυτήν άξίαν μέ τά δεύτερα, 'ίσως κα! μεγαλειτέραν, κα
θότι τά άνέλαβε μέ πλήρη συνείδησιν τής σημασίας αύτών.

Κα! τέλος έρχομαι είς τήν ταξινόμησιν τών καθηκόντων, άναλόγως 
τής διευθύνσεως προς ήν στρέφονται. Τρεις είναι αύταί αί διευθύνσεις: ο 
θεός, ό πλησίον, ό εαυτός. Τριών ειδών καθήκοντα εχομεν: Τά πρός τόν
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Θεόν, τά πρός τόν πλησίον, τά πρός έαυτόν. Είς τά προς τον θεόν καθή
κοντα δέν επιμένω, διότι είναι γνωστά παραδεδεγμένα δι’ δλους τούς λαούς 
τής υφηλίου και συνεπώς ανεπίδεκτα πάσης συζητήσεως. θά έπι μείνω 
δμως είς τά προς τον πλησίον και ιδιαιτέρως είς τά προς εαυτόν κα- 
θήκοντα. ’Αρχίζω άπο τά καθήκοντα προς τον πλησίον. Πρώτον τί είναι 
ό πλησίον; εν δεύτερον εγώ, μέ δύο λέξεις- δ,τι δήποτε λοιπδν δύναται κάθε 
άνθρωπος νά κάμη προς τον έαυτόν του, οφείλει νά το κάμη και δι’ αυ
τόν τον δεύτερον έαυτόν του· και άφ’ ου οφείλει, δύναται. Δεν πρέπει νά 
παραλείψω δτι έάν αύτή ή σειρά σκέψεων ύπήρχε πράγματι παραδεδεγμένη 
και ιδίως έφηρμοσμένη, θά ήτο ή ζωή διαφορετική άπο δ,τι είναι· θέλω 
δηλ. νά,εΐπω δτι δέν θά ήτο δ καθείς ήναγκασμένος νά έπαναλαμβάνη ή 
νά γράφη ή νά διαβάζη δτι μόνον δυστυχία ύπάρχει είς τήν ζωήν. Μέ 
άλλας λέξεις, δεν αποκρύπτω δτι αύτάς τάς σκέψεις πιθανόν νά τάς κά- 
μωμεν, άλλά χωρίς νά τάς εφαρμόζωμεν πάντοτε. Έν τούτοις οφείλομεν 
νά τάς θέσώμεν μίαν φοράν εστω είς ένέργειαν διά νά ’ίδωμεν πόσον εύ- 
χάριστον θά είναι τδ άποτέλεσμα δι’ ήμάς' αυτούς· καί τότε' θά βεβαιω- 
θώμεν, πόσον το κυριώτερον καθήκον προς τον πλησίον, ή άγάπη, είναι 
άπαραίτητον κατά τήν διάρκειαν τής ζωής.

Τά κυριώτερα καθήκοντα ή αισθήματα τά έποϊα άναπτύσσονται ή δέον 
νά άναπτύσσωνται προς τον πλησίον είναι ποικίλα· άς δνομάσω εκείνα. τά 
οποία θεωρώ δτι κατέχουν τήν πρώτην γραμμήν: Φιλανθρωπία, άγαθοερ- 
γία, ευγνωμοσύνη, δικαιοσύνη* και τδ σπουδαιότατον έξ αυτών κατά τήν γνώ
μην μου: ή διά ζώντων παραδειγμάτων μεταβίβασις ορθών Ιδεών. Τδ τε- 
λευταΐον αύτδ καθήκον τονίζω ιδιαιτέρως, καθ’ δτι νομίζω δτι ή εμπνευσις 
ή καί επιβολή εστω ιδεών εύγενών δσον καί δυνατών, είναι μία υποχρέωσις 
τήν οποίαν δφείλομεν νά έκτελέσωμεν με δσην θέρμην και δύναμιν δυνά- 
μεθα νά διαθέσωμεν.

Και ήδη έρχομαι είς τά προς έαυτδν καθήκοντα, τά έποϊα θεωρώ 
ώς τά μάλλον σημαντικά. Πάς άνθρωπος γνωρίζων τά καθήκοντα του προς 
τδ άτομόν του καί ευρισκόμενος έν τάξει προς αυτά, είναι είς θέσιν τόσω 
νά γνωρίζη καί τά λοιπά αύτοΰ καθήκοντα, δσω καί νά τά έκτελή. Ό  
άνθρωπος δ άναλαμβάνων μέ δλην του τήν δύναμιν νά τά άντιληφθή καί 
μετά ταϋτα καταβάλλων δλην του τήν θέλησιν νά τά έκτελέση, έ άνθρω
πος έ δποΐος σκέπτεται έλευθέρως καί μετά ταΰτα ενεργεί σύμφωνα μέ τάς 
υποχρεώσεις του, άποκτα τήν αξιοπρέπειαν.' Τδ νά ειναί τις άξιοπρεπής, 
τδ νά έχη έγγίση τδ άκρον άωτον τοΰτο τής άνθρωπίνης τελειότητας, τδ 
όποιον νά άπορρέ/j έξ αυτών τούτων τών αισθημάτων, άρχών ή πράξεών 
του, καί. τδ οποίον νά εμπνέη είς πάντα δμοιόν του άδιάκοπον σεβασμόν
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και εμπιστοσύνην, θεωρώ οτι είναι το σπουδαιότατον ούχί μόνον τών προς 
εαυτόν άλλά και τών εν γένει καθηκόντων τοΰ ανθρώπου.

3

Έκπλήρωσις τοό καθήκοντος.

Έκτελοΰμεν τά καθήκοντα μας; Αυτή είναι μία έρώτησις, τής οποίας 
ή άπάντησις είναι τόσον εύκολος, δσον και δύσκολος. Ποία είναι αυτή ή 
άπάντησις; «Ναι καί δχι.» Εξηγούμαι. Φέρω ώς παράδειγμα ενα οποι- 
ονδήποτε άνθρωπον, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν εχει άντιληφθή §ν κα
θήκον του καί πρόκειται νά το έκτελέση. Προτοΰ άρχίση τήν έκτέλεσιν 
τί σκέπτεται; Ποία είναι ή πρώτη του σκέψις; Νά θέση άντιμέτωπα το 
καθήκον αύτό με τον μεγαλείτερον αντίπαλόν του, το συμφέρον. Και έρωτα 
το δεύτερον: μοΰ είναι συμφέρον νά έκτελέσω το καθήκον μου αύτο ή θά 
είναι προτιμότερον νά τό άφίσω κατά μέρος; Το συμφέρον δεν άργεΐ νά 
άπαντήση· ή ναι, ή δχι, ή τέλος θά συνδυάση τήν εκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος 
μέ το άτομικδν συμφέρον. Έν τη πρώτq περιπτώσει ή έκτέλεσις τοΰ κα
θήκοντος είνε ■ γεγονός, έν τή ίτρίτη ή εκπλήρωσις είναι ήμιτελής· εν τή 
δευτέρα όμως καταντά προβληματική. Κατά τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, 
καθ’ ήν τδ συμφέρον άπαντα άρνητικώς, θά φανή δ εχων τήν δύναμιν νά 
άντιστή εις αύτόν τοΰτον τον έγωϊσμόν του. Έάν κρίνω άπδ τον εαυτόν 
μου, πρέπει νά συμπεράνω δτι και άλλοι θά ευρέθησαν πολλάκις είς τήν 
δύσκολον θέσιν ή νά παραμελήσουν το καθήκον των, περίπτωσις κατά τήν 
οποίαν άργά ή γρήγωρα μετενόησαν αισθανόμενοι περιφρόνησιν σχεδόν 
προς τον Ιαυτόν των, ή νά τδ έκπληρώσουν, άφίνοντες κατά μέρος τδ άτο- 
μικόν συμφέρον, περίπτωσις κατά τήν οποίαν ήσθάνθησαν μίαν μυστικήν 
υπερηφάνειαν δτι κατώρθωσαν μίαν άκόμη φοράν νά έπιβληθοΰν είς τδ Ιγώ 
των, διά νά δοκιμάσουν άργότερα τήν εσωτερικήν εκείνην χαράν, οποία 
είναι ή ηθική ίκανοποίησις.

Αί σκέψεις αύται, αΐτινες Αντιπροσωπεύουν τήν πολύ μικράν άτομι- 
κήν μου πείραν, με ήνάγκασαν νά άπαντήσω δτι άλλοτε έκτελεϊ δ άνθρω
πος τά καθήκοντα του και άλλοτε δεν τά έκπληροΐ. Νά έκτελή τις δλα 
του τά καθήκοντα είναι πολύ δύσκολον· διότι έν τοιαύτη περιπτώσει είναι 
τέλειος· άλλά τέλειος άνθρωπος υπάρχει; Αύτό, ευτυχώς ή δυστυχώς, δέν 
θεωρώ τον εαυτόν μου Ικανόν νά έξετάση· ή ιδέα μου λοιπόν είναι ή γε
νική ιδέα: δέν ύπάρχει δ «άπολύτως τέλειος άνθρωπος.» Αύτό δμως, κατά 
τήν γνώμην μου πάντοτε, δέν πρέπει νά άπελπίζη κανένα, δέν πρέπει νά

♦
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τον άποθαρρύνη έν τη έκτελέσει τών καθηκόντων του· διότι άν δέν κατορ- 
θώση ποτε "ίσως έκπληρών αυτά νά γείνη τέλειος, έχει έν τούτοις καθήκον 
νά δδηγήση τον εαυτόν του οσον το δυνατόν πλησιέστερον εις το Τέλειον.

Ό, τι ειχον νά ειπω, φίλτ.·. άδ.·. Σεβ.·., έτελείωσεν. Έν τούτοις 
μένουν άκόμη μερικαί λέξεις.

"Οταν έτελείωσα γράφων αυτά τά δποϊα κατά τήν έστιέραν. ταύτην 
άνέγνωσα, έκαμα ευθύς μίαν σκέψιν τήν έξης: Τό θέμα μου τό έξέθεσα 
γενικώς· άλλά αυτή ή έντολή μοΰ έδόθη; δέν επρεπε νά λάβω δπ’ οψιν 
μου οτι πρό παντός ώφειλον νά τό άναπτύξω τεκτονικώς; Δέν αποκρύπτω 
δτι πρός στιγμήν έσκέφθην οτι τό μόνον ποΰ μοΰ έμενεν ήτο νά σχίσω 
τά χαρτιά μου και νά αρχίσω έκ νέου. Άλλά νέα σκέψις μέ έκράτησεν. 
Ά φ ’ ενός δέν είχα γράψη ήδη, ίσως χωρίς νά τό άντιληφθώ, άπό τεκτο
νικής άπόψεως; Ά φ ’ ετέρου δ Τεκτονισμός δέν έπισφραγίΓει οΰτως είπεΐν, 
δέν ισχυροποιεί, δεν επιβάλλει είς τον άσπασθέντα τάς άρχάς του, τά αυτά 
περίπου καθήκοντα, τά δποΐα είχε πρότερον ώς βέβηλος; Ή  σκέψις αυτή, 
άφ’ ου τήν έξήτασα, έβεβαιώθην δτι δέν ήτο εσφαλμένη* καί μέ αυτόν τον 
τρόπον δχι μόνον άνέγνωσα εκείνα άκριβώς τά δποϊα ειχα ευθύς έξ αρχής 
γράψη, άλλά κα! τά άνέγνωσα μέ τήν πεποίθησιν οτι, εάν ποτέ κατωρ- 
θώσω νά τά έκτελέσω, θά γείνω άξιος τής τιμής τήν δποίαν μοΰ έκάματε 
νά μέ δεχθήτε μεταξύ σας ώς άδελφόν, έλάχιστα ισως προς τό παρδν τέ
κτονα, άλλά εχοντα δλην τήν καλήν διάθεσιν νά γείνη τέλειος τοιοΰτος.

ΑΛ.  Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Η Σ  2 °
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ΙΑΠΩΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ

Έ κ  τοΰ περιοδικού «Ausland» άρ. 45— 46 παραλαμβάνομεν χά έςής.
Ό  Βαρώνος φόν Σίημπολδ διηγείται τό εκπληκτικόν γεγονός δτι έν ’Ια

πωνία ύπήρξεν είδος τεκτόνων, οΓτινες ε’χον μετά τών Ευρωπαίων τούς αύτούς 
σκοπούς. Δύναταί τις δε νά ίσχυρισθή δτι at πρόοδο: διά τών όποιων ή χώρα 
αύτη άνυψώθη είς σχετικώς υψηλόν έπίπεδον, είνα: καρποί τών προσπαθειών 
έκείνων, τόν πυρήνα τών όποίων έθεσαν αί μυστικά! αύται έταιρεΐαι. Περί της 
αρχής τών είς τούς Ευρωπαίους σχεδόν τελείως αγνώστων καί έν ’Ιαπωνία σχε
δόν λησμονηθέντων συλλόγων, τούς όποιους μόνον τά πολύτιμα αγγεία, τών όποίων 
έγένετο χρήσις κατά τάς συνεδρίας, μας ένθυμίζουσιν, ύπάρχουσι διάφοροι έκ- 
δόσεις. Ή  κυρία έποχή τής ακμής αύτών ήτο κατά τούς χρόνους τοΰ αύτοκρά- 
τορος Ταϊκοσάμα, δστις έν Ιτει 1588 έν Κιτάρω τοΰ Όσάκα έπανέφερεν είς τήν 
ζωήν τήν εταιρείαν «Cha-no-yu» (=  σύλλογος τείου). Ό  σκοπός τής έται- 
ρείας ταύτης ήτο πολιτικός και ηθικός. Έ νεκα τών καταστρεπτικών θρησκευτι
κών πολέμων, τών προκληθέντων υπό τών Πορτογάλλων, ό ιαπωνικός λαός εΐχεν 
έκφυλισθή καί βαρβαρωθή, πάσα δέ σκέψις διά τάς έπιστήμας καί τέχνας, ήτις 
πρότερον, καίτοι έν σμικρώ, ύπήρχεν, έξηλείφθη τελείως, μόνον δέ ή φυσική υπε
ροχή έθεωρεΐτο ώς σπουδαία, αντί δέ τοΰ νόμου έκυριάρχει τό δίκαιον τοΰ ίσχυ- 
ροτέρου.

Ό  βαθύνους Ταϊκοσάμα κατενόησεν δτι έν πρώτοις έπρεπε νά καταπραΰνη 
τά άγρια ένστικτα, νά έξευγενίση, νά συνειθίση τά πλήθη είς τήν ειρήνην, ΐνα 
διατηρήση έν τή χώρα του τήν ευημερίαν καί είς τούς απογόνους του τήν κυ
ριαρχίαν. Πρός τοΰτο αφύπνισε τήν εταιρείαν Cha-no-yu, είς τήν οποίαν οί γνώ- 
σται τών συμβόλων καί σκοπών αύτής, οί λεγόμενοι διδάσκαλοι, έμύουν τούς μάλ
λον άνεπτυγμένους.

Ό  κύριος σκοπός τών ^Cha-no-yu ήτο ή καλλιτέρευσις τοΰ άτόμου, ή 
ηθική καί πνευματική αύτοΰ άνάπτυξις, Τά μέλη τής έταιρείας, τά όποια ήσαν 
μόνον άνδρες ενήλικες καί ήθικοί, ένδεδυμένοι διά λευκών καθαρών ένδυμάτων, 
άνευ δπλων, συνηθροίζοντο, Γνα συνοδεύσωσι τον άνώτατον καί κύριον αύτών, 
μετά παραμονήν δέ έπι τινα χρόνον είς τόν “προθάλαμον όδηγηθώσιν ύπ’ αύτοΰ 
είς τό ίδιον πρός τόν σκοπόν τοΰτον κατεσκευασμένον διαμέρισμα· τοΰτο ήτο κατ- 
εσκευασμένον έκ πολυτίμου ξύλου, άνευ ιδιαιτέρας πολυτελείας, ήτις ήδύνατο νά 
άπομακρύνη τάς σκέψεις, άνευ χρωματισμών, έφωτίζετο δέ άμυδρότατα διά στενών
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παραθύρων καί ήχο τόσφ χαμηλόν, ώστε ήτο σχεδόν άδύνατον νά μένη τις δρθιος 
έν αύτφ.

01 μύσται είσήρχοντο είς τήν αίθουσαν σοβαροί, καί βηματίζοντες ήσύχως, 
έγένοντο δεκτοί ύπό τοΰ· ■ οικοδεσπότου δι’ ώρισμένων. τυπικών καί έκάθηντο κυ- 
κλοτερώς δεξιόθεν καί αριστερόθεν. Πάσα' διαφορά τάξεως επαυε. Μετά ταΰτα 
διά σοβαράς τελετης έςήγοντο έκ τών πολυτίμων αυτών καλυμμάτων πανάρχαια 
αγγεία, τά όποια έγένοντο άντικείμενα χαιρετισμών και θαυμασμοΰ. Δι’ όμοιων 
διαγεγραμμένων σοβαρών τυπικών έβράζετο τό ύδωρ έπί ώρισμένης πυράς, έξή- 
γετο τό τέϊον έκ τών μνημονευθέντων άγγείων, παρεσκευάζετο καί διενέμετο είς 
τά κύπελλα. Τό τέϊον συνίστατο έκ τετριμμένων νέων φύλλων τοΰ τεϊοδένδρου 
καί έπέδρα λίαν τονωτικώς. Ό  τρόπος τής παρασκευής είναι πολύ δύσκολος, έν 
’Ιαπωνία δέ ή τέχνη αύτη είναι λίαν σεβαστή καί ώς έπί τό πλεΐστον διδάσκε
ται υπό γηραιών ιερέων. Έ ν μέσω βαθυτάτης σιγής έπίνετο τό τέϊον, ένώ είς 
μίαν γωνίαν «Τόκο» καλουμένην έκαίετο λίβανος καί διάφορα ά /λα άρώματα.

Άφοΰ δέ τό πνεΰμα έτονοΰτο, ήρχιζεν ή συνδιάλεξές, ήτις περιεστρέφετο 
ίδίως είς φιλοσοφικοκοινωνικά ζητήματα, χωρίς νά άποκλείωνται καί τά πολι
τικά τοιαΰτα.

Ή  άξια τών άγγείων ήτο πολύ μεγάλη. Ό  Ταϊκοσάμα έβράβευε τούς στρα
τηγούς του διά τοιούτων δώρων, αντί ώς συνήθως διά τής παροχής γαιών. Τά 
τελευταία τά όποια ό βαρώνος Σίημπολδ κατώρθωσε νά ΐδη δέν ήσαν ώραΐα, 
έφυλάσσοντο δμως καλυπτόμενα ύπό πολυτίμων μεταξωτών έντός έπιχρυσωμένων 
κιβωτίων. Μεταξύ τών θησαυρών τοΰ νΰν Μικάδου καί τοΰ προκατόχου του 
Ταϊκοΰνε, ώς καί εις τινα τεμένη φιλάσσονται τοιαΰτα παλαιά άγγεϊα μέ πλη
ροφορίας περί τής καταγωγής αύτών.

Πρέπει δικαίως νά άποδοθή είς τάς ύπό τοΰ Ταϊκοσάμα νεοϊδρυθείσας έται- 
ρείας, δτι ή ’Ιαπωνία, ή γή τοΰ άνατέλλοντος ήλίου, έπανεΰρε μετά μακράν σειράν 
πολέμων τήν πολυπόθητον ήσυχίαν καί άπήλαυσε 300ετοΰς είρήνης. Ό τ ι δέ έξε- 
μεταλλεύθη τό χρονικόν τοΰτο διάστημα σκοπίμως πρός έκπολιτιστικήν έργασίαν, 
άποδεικνύουσι τά σχετικώς έκπληκτικά κατορθώματα, τά όποια έπέδειξε, καί 
ένεκα τών όποίων δικαίως ελαβε τό δνομα «τής Μεγάλης Βρεταννίας τής άπω 
’Ανατολής».

(Bundesblatt Ho 2  1912).



Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τεύχους)

Έ ν τώ μέσω τών ποικιλωτάτων φιλοσοφικών συστημάτων, ών τήν αρχήν 
άνευρίσκομεν είς άπωτάτους χρόνους, άνεφάνη τό νψιστον φιλοσοφικόν σύστημα: 
Ό  Χριστιανισμός. Ό  ιδρυτής - αύτοΰ ύπήρξεν ό ταπεινότατος άμα και μεγαλοφυέ- 
στατος, ό  διαλεκτικώτατος άλλά και α γ ν ό τ α τ ο ς  διδάσκαλος. Ό  Χριστός εινε ό  
ύίρώσας τήν σημαίαν τής ’Αναγεννήσεως τοΰ κόσμου, τής άπολυτρώσεως αύτοΰ 
άπό τών δεσμών τής αμαρτίας, τής κακίας, τής πνευματικής και σωματικής δου
λείας. Και ή διδασκαλία του ύπήρξεν ό θεμέλιος λίθος μιάς μεγάλης θρησκείας 
καί δλαι αί φιλοσοφικαί θεωρίαι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμε
ρον δέν εινε ή αί μέν παλαιότεραι, προανακρούσματα, αί δέ νεώτεραι, παραφυάδες 
τοΰ Χριστιανισμού.

Έ κ τών φιλοσοφικών συστημάτων τό πλησιάζον περισσότερον πρός τόν 
Χριστιανισμόν, ώς έρειδόμενο.ν έπί τών αύτών άρχών, εινε ή παγκόσμιος θρησκεία 
τοΰ Τεκτονισμοΰ. ’Αποκαλώ θρησκείαν αύτόν, διότι διδάσκει τήν άρετήν, τήν 
άλληλοβοήθειαν, τήν άγάπην, τήν δικαιοσύνην, τήν ισότητα, τήν ελευθερίαν, εινε 
σωματεΤον κατ’ έξοχήν πνευματικόν. Άφαιρέσατε άπό τόν Χριστιανισμόν τάς άρ
χάς αύτάς καί θά έχετε ερείπια. Άφαιρέσατε τας άπό τόν Τεκτονισμόν καί θά 
έχετε σκότος.

Ό  Χριστιανισμός εινε ό πνευματικός φάρος, περί δν στρέφονται εκατομμύ
ρια θνητών, οΐτινες εύρίσκουσι παρηγορίαν καί άνακοΰφισιν.

Ή  ισότης, ήν έκήρυξεν ό Σωτήρ ήμών, άποτελεΐ καί τήν βάσιν τοΰ ήμετέ- 
ρου τάγματος. Ή  άγάπη υπέρ ής ό Χριστός έμαρτΰρησεν, άποτελεΐ τό ΰψιστον 
καθήκον τοΰ τάγματος ήμών. Ή  έλευθερία, ήν διαπρυσίως έκήρυξεν ό μέγας Να
ζωραίος εινε ή σημαία ύπό τήν οποίαν σκιάζονται οί τεκτ.·. άγωνιζόμενοι τόν 
άγώνα τής άπολυτρώσεως άπό παντός βαρβάρου ζυγοΰ. Ένοΰνται είς τόσα ση
μεία άλληλένδετα ό Χριστιανισμός καί ό Τεκτονισμός, ώστε νά μή δΰναταί τις 
σχεδόν νά διαχωρίση τό έν τοΰ άλλου.

Ό  Χριστιανισμός καί ό Τεκτονισμός έχουν μίαν καί τήν αύτήν πηγήν: Τήν
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φιλοσοφίαν. Ή  φιλοσοφία έξελαϊκεύθη διά τοϋ στόματος τοΰ Ίησοϋ, περιεβλήθη 
τύπους και σύμβολα δπως καί δ Τεκτονισμός, δστις εχει καί αυτός τά σύμβολά 
του, σύμβολα γνώσεως και έξαγνίσεως.

Βάσις άμφοτέρων εινε ή κήρυξις τοϋ λόγου τής αλήθειας.
Ό  Χριστιανισμός άνεφάνη είς τόν κόσμον διά νά τόν άπαλλάξη τοΰ ψεύ

δους και τής αμαρτίας, τών δυο αυτών τυράννων τής ανθρώπινης ψυχής. Ή λθε 
διά νά τόν διδάξϊ), διά νά έπαναφέρτ) τόν άνθρωπον εις τήν οδόν τοΰ καθήκον
τος, έξ ής έξετράπη. Ή λθε νά τόν σώστ). Άλλά μήπώς και ό Τεκτ.·. δέν έπαγ- 
γέλλεται τήν αυτήν διδασκαλίαν, δέν καταβάλλει προσπάθειαν δπως πάντες άσκώ- 
μεν τήν άρετήν; Ό  Τεκτ.·. είς τόν ηθικόν δεκάλογον τής νομοθεσίας του δέν 
αναγράφει μεγάλοις γράμμασι και δέν επιτάσσει τήν ηθικήν τοΰ άνθρώπου δια- 
παιδαγώγησιν και τήν αύταπάρνησιν; Ό  Τεκτ.·. εργάζεται, — και εινε ό κύριος σκο
πός του—νά έφαρμόζη, νά διευκολΰντ] τό έ'ργον τοΰ Χριστιανισμοΰ. Ή  αγαθο
εργία, ή σωφροσύνη, ή άμνησικακία κα! έτι πλέον ή ' αυτοθυσία — αί κατ’ εξοχήν 
Χριστιανικό! αύταί άρεται —είναι αί βάσεις τής ένεργείας τοΰ Τεκτ.·., εινε ή δικαι
ολογία τής ύπάρξεώς του. Εινε ή άσκησις τών αρετών αύτοΰ — άσκησις άνευ τίνος 
υστεροβουλίας — ή εΰγλωττοτέρα απολογία τοΰ Τεκτ.·., ό στενότατος σύνδεσμος 
Χριστιανισμοΰ και Τεκτονισμοΰ. Θά ερώτηση ίσως άμΰητός τις, πώς άφοΰ άσκήτε 
τόσον ύψηλάς άρετάς, μένετε έν τφ κρυπτώ; Τό κρυπτόν εινε δ στόχος, καθ’ ου 
βάλλονται τά βέλη τών βέβηλων. Άλλά διά τής μυστικότητος δ Τεκτονισμός 
εφαρμόζει εν έτι δίδαγμα τοΰ Χριστοϋ, διδάξαντος δτι ή μία χειρ πρέπει νά 
άγνοή τί πράττει ή άλλη. ΆρκεΤ τό καλόν νά άσκήται. 'Η  φιλανθρωπία διαφη
μιζόμενη άποβαίνει ματαιοδοξία.

Άλλ’ άρά γε δ Χριστιανισμός δέν εχει αρκετήν δύναμιν και επιβολήν ϊνα 
μή εχη ανάγκην συνεταιρισμών δπως πραγματώση τόν σκοπόν του; Έ άν δ Χρι
στιανισμός, ό αληθής και ειλικρινής Χριστιανισμός, έκυριάρχει έν ταΐς ψυχαΐς τών 
ανθρώπων, βεβαίως τό έ'ργον τοΰ Τεκτονισμοΰ \^ά περιωρίζετο είς ένα μόνον σύν
δεσμόν ατόμων έπί τώ σκοπώ έξυπηρετήσεως ώρισμένων σκοπών. Δέν θά ήτο ή 
παγκόσμιος Εταιρεία, ή άσκοΰσα τόσω ισχυρόν κράτος εις δλας τάς εκδηλώσεις 
τοΰ πολιτικοΰ και κοινωνικού βίου τών πεπολιτισμένων εθνών. Σήμερον ή ΰλη 
κυριαρχεί, τό ίδιον συμφέρον τίθεται ύπεράνω τοΰ κοινοΰ, δ εγωισμός κατισχύει 
τής πρός αλλήλους αγάπης, ή υποκρισία, ή διαφθορά περισφίγγουν ώς δφεις τάς 
νεωτέρας κοινωνίας. Έ ν  τοιαυττ| έκτρόπω καταστάσει, τό έ'ργον τοΰ Τεκτονισμοΰ 
δχι μόνον δέν περιττεύει, άλλ’ αποβαίνει πολύτιμον.

Βάσις τής Χριστιανικής Θρησκείας εινε ή αγάπη. 'Η  άγαθοεργία εινε τό 
non plus ultra τοΰ Χριστιανικοΰ κηρύγματος. Α γάπη πρός πάντας. Σκοπός επί
σης τοΰ Τεκτ.·. εινε ή αλληλοβοήθεια, ή πρός τόν πλησίον αγάπη χωρίς καμμίαν 
διάκρισιν φυλής. Ούκ ένι Έλλην, ούκ ενι βάρβαρος διά τούς Τέκτονας.

Δ.  I. Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ ε β , ' .  τ η ς  Σ  . · .  Σ τ .· .
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΤ ΤΕ Κ ΤΟ Ν ΙΣΜ Ο Ι

1277 Μαΐον 22. Ό  Έρβΐνος τοΰ Στάϊμπαχ καταθέτει τόν θεμέλιον λίθον
τής πύλης τής μητροπόλεως τοΰ Στρασβούργον.

1459 — Κανονισμοί τών οίκοδόμων τοΰ Στρασβούργον.
1498 *Οκτωβρίου 3. Ό  αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός ό Α ' έπικυροϊ τούς κανονι

σμούς τής εταιρείας τών οικοδόμων τοΰ Στρασβούργου. 
1598 Α πριλίου 15. Κάρολος δ Ε ' έπικυροϊ εκ Βαρκελώνης τούς κανονισμούς

τών οίκοδόμων τοΰ Στρασβούργου.
1563 Σεπτεμβρίου 28. Άναθεώρησις τών κανονισμών τής εταιρείας τών οικοδό

μων τοΰ Στρασβούργου.
1570 3Απριλίου 11. Ό  Αύτοκράτωρ Μαξιμιλιανός δ Β ' έπικυροϊ τούς κανο

νισμούς.
1602 ’Απριλίου 18. Θάνατος τοΰ σκώτου άρχιτέκτονος W. Schaw, συγγρα-

φέως κανονισμού διά τούς σκώτονς κτίστας.
1621 Σεπτεμβρίου 16. Ό  αύτοκράτωρ Φερδινάνδος δ Β ' έπικυροϊ εκ Βιέννης

τούς κανονισμούς τής εταιρείας τών οικοδόμων τοΰ 
Στρασβούργου.

1671 Νοεμβρίου 15. Θάνατος τοΰ φιλοσόφου I. Α. Κωμενίου, θεωρουμένου
ώς εισηγητοΰ τοΰ νεωτέρου τεκτονισμού.

1694 Φεβρουάριον 20. Γέννησις τοΰ άδ.·. Βολταίρου.
1706 Ίανουαρίου 17. Γέννησις τοΰ άδ.·. Βενιαμίν Φραγκλίνου, μυηθέντος τώ

1731.
1717 ’Ιουνίου 24. "Ιδρυσις τής Μεγάλης Στοάς τής ’Αγγλίας.
1721 Σεπτεμβρίου 29. Ή  Μεγ.·. Στ.", τής ’Αγγλίας άναθέτει είς τόν άδ.·. Ά ν -

δερσον νά συλλέξη τούς αρχαίους κανονισμούς.
1722 Μαρτίου 25. Ή  Μεγ.·. Στοά τής ’Αγγλίας άποφασίζ&ι τήν έκτύπωσιν

τοΰ βιβλίου τών κανονισμών, συνταχθέντος υπό τοΰ 
ά δ .’. Άνδερσον.

1723 ’Ιανουαρίου 17. Παραδοχή τών κανονισμών τοΰ Άνδερσον ύπό τής Μεγ.·.
Στ.·, τής Αγγλίας.

1725 Νοεμβρίου 22. 'Η  Μεγ.·. Στ.·, τής Αγγλίας παραχωρεί εις τάς Στοάς
τό δικαίωμα τής αυξησεως μισθοδοσίας ε’ις 2° και 3°,
τό όποιον μέχρι τοΰδε κατείχε μόνη.

1731 ’Απριλίου 6. Έγκατάστασις, έν Δουβλίνφ, τοΰ James Kingston πρώ
του Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής ’Ιρλανδίας.

1 732 Φεβρουάριου 22. Γέννησις τοΰ άδ.-. Ούασιγκτώνος.
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1732 Μαρτίου 31.

1733 'Απριλίου 30. 
1736 ’ Οκτωβρίου 15.
1736  — ■
1737 ' Ιουνίου 21.

1737 Δεκεμβρίου 6. 

1737 'Απριλίου 28.

1740 Σεπτεμβρίου 13
1740 'Ιουνίου 20.

1 7 4 0 'Οκτωβρίου 30.

1741 Αύγουστον 25. 
1743 Μαρτίου 14.

1743 Μαΐου 6.
1744 Νοεμβρίου 3. 
1749 Αύγουστου 28. 
1751 Μαίου 18.

1751 ' Ιουλίου 2.
1752 Νοεμβρίου 4.

1756 Ίανουαρίον 26.
1756 Δεκεμβρίου 25.
1757  —
1764 Ιουνίου 20. 
1766 'Οκτωβρίου 28.

1770 'Ιουνίου 16.
1771 Αύγουστου 15. 
1771 ' Οκτωβρίου 14. 
1771 Δεκεμβρίου 26.
1777 Νοεμβρίου 6.
1778 Φεβρουάριου 28.
1779 Μαΐου 25.
1780 'Ιουλίου 18.

1781 Φεβρουάριου 15. 
1781 Σεπτεμβρίου 5.

Γέννησις τοΰ άδ.·. Ί . Χάϋδν, μουσικοσυνθέτου, μυηθέν- 
τος την 4 Φεβρουάριου 1785, άποθανόντος τήν 31 
Μαΐου 1809.

"Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τής Μασσαχουσέτης.
"Ιδρυσις εν Έδιμβοΰργφ τής Μεγ.·. Στ.·, τής Σκωτίας.
"Ιδρυσις τής Μεγ.-. Στ.·, τής Γαλλίας.
Ό  Πάπας Κλήμης ό Β ' αποφασίζει νά άφορίση τούς 

έλευθεροτέκτονας.
Εισαγωγή'τελική τόΰελεύθεροτεκτονισμοΰ έν Άμβούργω 

ύπό τής Στοάς «Absalon».
’Εγκύκλιος «in eminenti apostolatus specula» Κλήμεν- 

τος Β ', πρώτος άφορισμός τών έλευθεροτεκτόνων.
“Ιδρυσις εν Βερολίνφ τής Μεγ.·. Στ.·.« αι Τρεις Σφαΐραι».
ΦρειδερΐκοςόΒ', βασιλεύς τής Πρωσσίας, διευθύνει διά πρώ- 

την φοράν έν Σαρλοτεμβούργφ τάς εργασίας μιάς Στοάς.
"Ιδρυσις τής Μεγ .·. Στ .·. τοΰ ’Αμβούργου, ώς επαρχια

κής Στοάς.
Γέννησις τού άδ.·. Χέρδερ, μεγάλου φιλοσόφου.
Ή  'Ιερά έξέτασις έν Λισσαβώνι συλλαμβάνει τούς τέκτο

νας καί καταδικάζει αυτούς ε’ις τάς γαλλέρας.
Θάνατος τοΰ άδ.·. Ράμσαϋ.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Σραΐδερ.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Γκαΐτε.
’Εγκύκλιος τοΰ Πάπα Βενεδίκτου Δ ' εναντίον τών τε

κτόνων.
Φερδινάνδος ό Δ ' απαγορεύει τόν τεκτονισμόν έν 'Ισπανία.
Μύησις έν Fredericksburg (Βιργινία) τοΰ άδ.·. Γεωργ. 

Ούασιγκτώνος.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Μόζαρτ, μυηθεντος έν Βιέννη.
"Ιδρυσις τής Μεγ.·. Εθνικής Στοάς τής ’Ολλανδίας.
Γέννησις τοΰ άδ.\ Ρήγα Φερραίου.

"Ιδρυσις τής Μεγ λ Σ τ .\ τής Πενσυλβανίας (’Αμερική).
"Ιδρυσις έν Φραγκφούτη επαρχιακής Μεγ.·. Στ.·, ύπό τήν 

δικαιοδοσίαν τής Μεγ.·. Στ.·, τής ’Αγγλίας.
"Ιδρυσις τής Μεγ.·., Έθν.·. Στ.·, τής Γερμανίας έν Βερολίνφ.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Βάλτερ Σκώτ.
Μύησις τοΰ άδ.·. Λέσσιγκ, μεγάλου ποιητοΰ καί φιλοσόφου.
Θάνατος τοΰ μεγάλου φιλοσόφου άδ.·. Έλβετίου.

"Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τής Βιργινίας (’Αμερική).
Μύησις τοΰ άδ.·. Βολταίρου έν τή Στοά «ΕννέαΆδελφαί».
Έγκατάστασις τής Μεγ.·. ’Επαρχιακής Στοάς τής Ρωσσίας.
Θάνατος τοΰ ναυάρχου άδ.·. Παύλου Jones, ήρωος τών 

υπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνων τής ’Αμερικής.
Θάνατος τοΰ άδ.’. Λέσιγγ έν Wolfenbiittel.
"Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τής Νέας Ύόρκης.

( Συνέχεια )



86 ΤΊΉ ΛΑΝΤΗΣ

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Α Γ Γ Λ Ι Α

Λ ,ονδϊνον. Ή  Μεγ.·. Στοά τής ’Αγγλίας κατά τήν παρελθοΰσαν τριμη
νίαν έγκατέστησε 17 νέας Στοάς. Έ κ  τούτων 9 εύρίσκονται έν Λονδίνο), 4 είς 
τάς έπαρχίας, δύο εις τήν νέαν Φιλανδίαν καί δύο είς τό Κίί'σλανδ.

Έ ν τή « Anglo -  Colonial» Στοά ύπ’ άρ. 3175 έμυήθη πρό μικρού ό πέρ- 
σης καθηγητής τοΰ περσικού δικαίου H adji M irra H ahya έκ Τεχαιράνης. Ώ ς 
διερμηνεύς έχρησίμευσεν αδελφός τής Στοάς, δστις μετέφραζε τάς ερωτήσεις καί 
άπαντήσεις.

Έ κ  τοΰ περιοδικού «Zirkel» παραλαμβάνομεν, δτι είς τόν δημόσιον κή
πον «W aste» έν Λονδίνφ έγένετο ή άποκάλυψις άνδριάντος τοΰ άδ .·. βασι- 
λέως Έδουάρδου φέροντος τήν έξής επιγραφήν: «Είς τόν Έδουάρδον τόν 7ον. 
Ή  είρήνη έδόξασεν αύτόν ούχί όλιγώτερον τοΰ πολέμου. 'Ιδρύθη υπό τεκτόνων 
τινών τοΰ άνατολικοΰ διαμερίσματος τοΰ Λονδίνου τφ 1911».

Ώς έκ Λονδίνου πληροφορούμεθα τή 25 Μαίου π. έ. έγένετο ή μύησις είς 
τά τεκτ.·. μυστήρια τοΰ μονογενούς υίοΰ τοΰ ένδ .·. Μεγ.·. Αιδ.*. άδ.·. Δουκός 
τοΰ Κόννωτ, τοΰ πρίγκηπος ’Αρθούρου τοΰ Κόννωτ, επί παρουσία τοΰ Μεγ .·. 
Διδ.·. υπό τοΰ π ρ .\  Μεγ.·. Διδ.·. άδ.·. Λόρδου Ampthill έν τή Στοά «Boyal 
A lpha» ύπ’ άρ.·. 16 έν τφ τεκτ.·. Μεγάρφ. Ό  πρίγκηψ Άρθοΰρος έγεννήθη είς 
τά άνάκτορα τοΰ Ούΐνδσωρ τήν 13 Ίανουαρίου 1883. Ή  Στοά «Eoyal A lpha» 
γεννηθεΐσα έκ τής συγχωνεύσεως πέντε άλλων Στοών κατέχει άπό τοΰ 1814 έξαι- 
ρετικήν θέσιν έν τφ άγγλικώ τεκτονισμψ, διότι έκ τών τεκτ.·. μέν μέλος αύτής 
δύναται νά γείνη μόνον ό διατελέσας μέλος τής Μεγ.·. Στοάς. Τους δέ πρός 
μύησιν βεβ.·. άπό τοΰ 1843 πρέπει νά προτείνη ή νά έγκρίνη ό Μεγ.·. Διδά
σκαλος. ■ Ένεκα τούτου αί μυήσεις είναι σπανιώταται. Κατά τά τελευταία έβδο- 
μήκοντα έτη δύο μόνον μυήσεις έγένοντο: τώ 1875 τοΰ Σουηδοΰ Πρέσβεως Βα- 
ρώνου Hochschild καί τώ 1885 τοΰ Δουκός Clarence. Σεβάσμιοι τής Στοάς 
υπήρξαν άπό τοΰ 1818-42 ό άδ.·. Δούξ τοΰ Sussex, τώ 1871, 1877 καί 1882 ό 
μακαρίτης βασιλεύς άδ.·. Έδουάρδος ό 7ος, μετά ταΰτα δέ οί άδ.·. άδ.·. Δούξ 
τοΰ Κόννωτ καί Δούξ τοΰ Clarence.

Ή  πλέον πολυπληθής Στοά τής ’Αγγλίας άριθμεΐ 300 μέλη. Είς τάς Η 
νωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ύπάρχουσι Στοαί άριθμοΰσαι 500, 1000 καί 
1500 μέλη (Latomia).
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Προς άνάμνησιν τών έορτών τής στέψεως τοΰ βασιλέως ίδρύθη έν Λονδίνω 
Στοά ήτις θά έχη μέλη έκ τών ένεργών ή προϋπαρξάντων;. δημάρχων τών 21 
τμημάτων τοΰ Λονδίνου καί έλαβε τό δνομα τής «Coronation Lodge» (Στοάς 
τής Στέψεως), Ή  δημαρχική αυτη Στοά είναι' μοναδική έν τψ κόσμφ.

Ύπό ΐήν Μεγ'.·.. Στοάν τής ’Αγγλίας έργάζονται δύο στρατιωτικαί Στοαί, 
αΓτινες δέν έχουσιν ώρισμένην έδραν, άλλά μεταβάλλουσι τοιαύτην μετά τοΰ 
συντάγματος είς τό όποιον άνήκουσιν. Έξαρτώνται άπ’ ευθείας · έκ τής Μεγ .*. 
Στοάς, μή ύπαγόμεναι είς ούδεμίαν επαρχιακήν τοιαύτην. Αύται είναι ή Στοά 
«U nity Peace and Concord 316» καί ή Σ τν·. «Social Friendship 497», 
έκ τών οποίων ή μέν πρώτη ανήκει είς τό Σύνταγμα τών βασιλικών Σκώτων 
καί ή δευτέρα είς τό 2ον τάγμα τών βασιλικών ’Ιρλανδών καραβινοφόρων. Μέλη 
τούτων δύνανται νά γίνωσι μόνον άξιωματικοΐ και ύπαξιωματικοί.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

’Λ λ ε ξ ά ν Π ρ ε ια -  Έ ν  ’Αλεξάνδρειά έκδίδεται τεκτ .·. έφημερίς είς αραβικήν 
γλώσσαν, ής έχομεν έν φύλλον. Έ νεκα άγνοιας τής γλώσσης δυνάμεθα μόνον 
τόν γαλλικόν τίτλον «L e journal magonique» καί τό δνομα τοΰ έκδοτου Νικο
λάου Σάβα νά άναφέρωμεν. Ό  άδ.·. ούτος είναι Σεβ.·. τής έκεΐ Στοάς «N our- 
e l-F a lid a» , υπαγόμενης υπό τήν δικαιοδοσίαν τής Μεγ.·. Στοάς τής Αίγύπτου.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Β ιέ ν ν η .  Ό  άδ.·. Α. Η. Φρίηδ έλαβε τό βραβεΐον τοΰ Νόμπελ διά τάς 
έργασίας αύτοΰ ΰπέρ τής ειρήνης. Ουτος έγεννήθη έν Βιέννη τώ 1864, είναι 
δημοσιολόγος καί άπό τοΰ 1891 σπουδαίος πρόμαχος τής παγκοσμίου ειρή
νης, έπισκεπτόμενος τά άπανταχοΰ συνερχόμενα πρός τοΰτο συνέδρια. Ούτος 
ίδρυσε τήν γερμανικήν έταιρίαν τής ειρήνης καί κατώρθωσε νά δώση είς αύτήν 
έπίστημονικήν κατεύθυνσιν. Τά άρθρα αύτοΰ καί βιβλία έχουσι μεταφρασθή είς 
πλείστας ξένας γλώσσας. Είναι ένεργόν μέλος τής Σ.·. Στ.·. «Σωκράτης» έν 
Αν.·. Πρεσβούργου.

ΒΕΛΓΙΟΝ

Βρ\>ςέλλ*.ι. Μετά μεγάλης λύπης άναγγέλλομεν τόν θάνατον τοΰ 
Ένδ.·.· άδ.·. Alfonso de Paepe 33° Μεγάλου Γεν.·. Γραμμ.·. τοΰ Τπ.·..Συμβ.·. 
τοΰ 33° τοΰ Βελγίου, μηχανικοΰ καί μεγάλου έπιτίμου έπιθεωρητοΰ τών σιδηρο
δρόμων τοΰ Κράτους, Έπιτίμου Μεγ.·. Ταξιάρχου τοΰ Υπάτου Συμβουλ. τής 
’Ιταλίας κλπ. κλπ.

ΓΑΛΛΙΑ

Π ΐ ρ ί β ι ο ι .  Ό  σύνδεσμος τών σοσιαλιστών τοΰ Σηκουάνα είς τό τελευταΐον 
αύτοΰ συνέδριον συνεζήτησε τήν σχέσιν αύτών πρός τόν τεκτονισμόν. Έ κ  τών 
τριών ύποβληθεισών προτάσεων έγένετο μετά μεγάλης πλειοψηφίας δεκτή ή τοΰ 
βουλευτοΰ άδ .·. ’Αλβ. θωμά, καθ’ ήν έπαφίεται είς τούς σοσιαλιστάς τό δι
καίωμα τής εισόδου αύτών είς τόν τεκτονισμόν καί τής υπέρ τών ιδεών αύτοΰ 
προπαγάνδας.

Έ ν  τώ τέως γαλλικώ υπουργείο) κατά τήν France antimaconnique εύρί-
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σκοντο εννέα τέκτονες, οί Μπριάν, Μιλλεράν, Δελκασέ, Χλότζ, Δαυίδ, Ράμς, 
Μπουρζοά, Σωμέ καί Μπεσνάρ. Έ ν  τφ προεδρείω της Γερουσίας είναι τέκτονες 
ό πρόεδρος Δυμπό, ό αντιπρόεδρος Λεκόντ, οί γραμματείς Μολλάρ καί Άστιέ 
καί ό πρωτοκολλητής Ρ'.βέ. Έ κ  τοΰ προεδρείου τής βουλής άνήκουσιν είς τήν 
εταιρίαν ήμών ό πρόεδρος Μπρισσόν, οί άντιπρόεδροι Έτιέν, Μασσέ καί Πνές 
καί οί πρωτοκολληταί Σωμάν καί Ντυράν.

Ή  γερμανική Στοά «Γκαΐτε» υπό τήν Μεγ.·. Στ.·, τής Γαλλίας άκμά- 
ζει καί έκπληροΐ τελείως τόν σκοπόν αύτής, τοΰ νά συσφίξη τόν μεταξύ τών 
Γάλλων καί Γερμανών τεκτόνων αδελφικόν δεσμόν καί νά συνδέση αύτούς παρά 
τάς πολιτικάς άντιπαθείας έπί τής έκπολιτιστικής καί ανθρωπιστικής τοΰ τεκτο- 
νισμοΰ βάσεως. Τήν θαυμασιαν ταύτην έργασίαν τής Στοάς ταύτης, άποδεικνύει 
τό λίαν ενδιαφέρον γεγονός, δτι Στοά έχουσα ώς πρόγραμμα τήν προπαγάν
δαν περί τής έπανακτήσεως τών επαρχιών ’Αλσατίας καί Αωρραίνης καί φέ- 
ρουσα τό δνομα τοΰτο, άνέλαβε τό σχέδιον τής ίδρύσεως καί δευτέρας γερμανι
κής Στοάς έργασθησομένης συνήθως μεν γαλλιστί, μή αποκλεισμένης δμως καί 
τής γερμανικής γλώσσης, ήτις νά φέρη τό δνομα «Γαλλία-Γερμανία» καί νά 
έργασθή εχουσα ώς πρόγραμμα τάς ίδέας τοΰ γερμανικού άνθρωπιστικοΰ τεκτονι
σμού καί τήν προσέλκυσιν τών είς Παρισίους ταξειδευόντων γερμανών άδ.·. άδ.·.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Ά μ .€ ο ΰ ρ γ ο ν .  Ή  Στοά «A bsalon» έν τή οποία είδε τφ 1738 τό 
τεκτ.·. φώς ό Μεγ.·. Φρειδερίκος τήν 18 Ίανουαρίου έ.έ. έώρτασε μεγαλοπρε
πέστατα τήν 200ετηρίδα τής γεννήσεως αύτοΰ.

Β α ΰ ρ ο 'έ τ .  Ό  ένδ.·. άδ.·. Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·. «"Ηλιος» Σίλ- 
λιγκ έν τφ συνεδρία) τών Γερμανικών Μεγ.·. Στοών κατήγγειλε·/ δτι έν τή Μεγ.·. 
Στ .·. τής Ρουμανίας οί άνώτεροι βαθμοί πωλοΰνται άντί ολίγων οστράκων υπό 
τοΰ Μεγ.·. Διδ.·. αύτής Μοροϋου, δτι ούτος διεγράφη υπό τής Μεγ.·. ’Αν.·, τής 
Γαλλίας καί δτι προεφυλακίσθη ένεκα πλαστογραφήσεως παλαιών ρουμανικών 
γραμματοσήμων. Ό  Μορόϊου κατήγγειλε τόν άδ.·. Σιλλιγκ, δστις είναι άνώτα- 
τος δικαστικός έν Βαυαρία, είς τό Βαυαρικόν ύπουργεΐον τής Δικαιοσύνης καί 
έζήτησεν άποζημίωσιν 100000 φρ., έν τούτοις ό αύτός δι’ έτέρας· έπιστολής 
ικετεύει τόν άδ.·. Σίλλιγκ νά άνακαλέση την κατηγορίαν του ταύτην.

Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν .  Έ ν τή Μεγάλη Έ θ ν .ν Σ τ .· .  «αί 3 Σφαΐραι» έτελέσθη 
μετά πάσης μεγαλοπρεπείας τήν 24 Ίανουαρίου έ. ε. άναμνηστική συνεδρία 
πρός τιμήν τοΰ άδ.·. Μεγάλου Φρειδερίκου, καθ’ ήν ό ένδ.·. Μέγας Διδ.·. Βάγνερ 
ώμίλησε διεξοδικώτατα περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Μεγ .·. άδ .·., μεθ’ δ 
έπηκολούθησε άγάπη, καθ’ ήν παρεκάθησαν άνω τών 400 άδ .·. άδ .·.

Ό  άνώτερος υγειονομικός σύμβουλος καθηγητής άδ .·. Όσκαρ 
Ραϊδερ ένεκα τής έκλογής του είς τό άξίωμα τοΰ Μεγ .·. Διδασκάλου, παρητήθη 
άμέσως τοΰ άξιώματος Σεβασμίου τής Στοάς «τό χρυσοΰν μήλον».

ΔΑΝΙΑ

Κ ο π ε γ χ ά γ η .  Ό  άδ.·. Πρίγκηψ ’Ιωάννης τοΰ Σλέβικ- Χολστάϊν- Σόντεν- 
βουργ-Γκλύκσβουργ άπέθανε τήν 27 Μαΐου π. έ. Ούτος έγεννήθη τήν 25 Δεκεμ
βρίου 1825 έν Γκότορπ καί ήτο νεώτερος άδελφός τοΰ μακαρίτου βασιλέως τής
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Δανίας Χριστιανού θ '  και θείος τοΰ βασιλέως ήμών Γεωργίου. Είς τό τεκτ.·. τάγ
μα, είς το . .όποιον άνήκεν ό πατήρ καί ό άδελφός αύτοΰ Δούξ Κάρολος, έμυήθη 
ούτος τήν 22 Φεβρουάριου 1862, διετέλεσε Σεβ.·. τής Σ . \  Στ.·. «Κόσμος» καί 
υπέρ τά 20 ετη μέχρι τοΰ 1908.Μέγας Διδάσκαλος τής Μεγ.·. Στ.·, τής Δανίας.

Ε Λ Β Ε Τ Ι Α

Λ ίε φ σ α τέλ η . Το δελτίον διά τάς τεκτ.·. σχέσεις δημοσιεύει είς το τεύχος 
Ιον τοΰ 1912 τάς εικόνας τών πρωτεργατών διά τήν διεθνή άδελφότητα καί με
ταξύ άλλων τού κρατ.·. άδ'.·. άνθ.·. Ταξ.·. I. Ε. Σ; Κεφάλα. Επίσης δημοσιεύει 
είκόνα τού κρατ.·. άδ.·. ύπ.·, Ταξ.·. Έ μμ . Γαλάνη, ώς καί άπόσπασμα τής επι
στολής τής άποσταλείσης είς τόν ένδ.·. άδ.·. Quartier - la - Tcnte όπό τοΰ άδ.·. 
Δημ. Δέπου Σεβ.·. τής Σ .·. Στ.·. «Πατρίς» έν Ά ν.·. Αθηνών, διά τής οποίας 
άπεστέλλοντο όστρακα 40 ώς'συνδρομή τής Στοάς ύπέρ τοΰ γραφείου τών διεθνών 
τεκτ .·. σχέσεων.

ΙΤΑΛΙΑ

Ρ ώ μ η .  Τό 'Ύπατον Συμβούλιον τής ’Ιταλίας ύπό τόν άδ.·. Φέρα πα- 
ρακαλεΐ διά πίνακος τάς ξένας τεκτ.·. δυνάμεις, δπως καταπολεμήσωσι τάς συ
κοφαντίας τάς διαδοθείσας κατά τών έν Τριπολίτιδι ’Ιταλικών στρατευμάτων διά 
τάς δήθεν ώμότητας αύτών. .

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Μ ο ρ μ ο β ίλ λ η .  Ό τ ι ό τεκτ.·. καί μεταξύ τών ίθαγενών, τών Μαόρι, 
ευρίσκει οπαδούς, άποδεικνύει ή εΐδησις, καθ’ ήν πρό μικροΰ έν τή Στοά Piako 
έν Morrmovill, ό Μαόρι Τέν Τουχακαράϊα έμυήθη είς τά τεκτ.·. μυστήρια. Άξιο- 
σημείωτον είναι δτι είς μίαν έπίτομον ιστορίαν τής καθολικής έκκλησίας μετα
φρασμένη'/ είς τήν γλώσσαν τών Μαόρι καί έκδοθεισαν έν Λυώνι τής Γαλλίας 
τώ 1885 υπάρχει είκών μέ τήν έπιγραφήν «ή έπιθανάτιος κλίνη ενός άρχηγοΰ 
τέκτονος.» ’Επί τού άκρου τής κλίνης κάθεται ζωηρός διάβολος μέ κέρατα καί 
μακράν ούράν, άπομεμακρυσμένος δέ ΐσταται άγγελος έχων έσταυρωμένας τάς 
χεΐρας, ανίκανος νά έπέμβη. (Bundesblatt).

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Β ο υ δ α ^ έ β τ η .  Ή  Μεγ.·. Ανατολή τής Ουγγαρίας άπέστειλεν τήν 16 
- X I I -1911 έγκύκλιον πρός τάς Μεγ.·. Ά ν.·. τής Τουρκίας καί ’Ιταλίας διά 
τής οποίας παροτρύνει τάς δύο ταύτας Μεγ.·. Ά ν.·. νά ένεργήσωσι δι’ δλων 
τών μέσων πρός κατάπαυσιν τοΰ μεταξύ τών δύο χωρών πολέμου, δστις τόσα 
κακά καί τόσας θυσίας έπέφερε μέχρι τοΰδε.
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Μ Η Τ Ρ Ο Ο Ν  

Τ ίΝ  ΑΠΟ ΤΗ Σ ΙΔΡΥΣΕΒΣ ΤΗΣ ΓΑΛ Λ Μ Ε Γ . ·.  Α ΙΑ Τ / .  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 1868 Σ .\  Σ Τ Ο ! »

1. Πανελλήνιον Έ ν  ’Αν.·. Αθηνών Έ ν  ΰπνψ
2. Σκοοφάς ». » Χαλκίδος »
3. Κέρκορα » » Κέρκυρας »
4. Ά ρ χ ι μ ι ^ ς » » Πατρών

Σΰρου
J>

5. Παΐδβς Αεωνίδο» » »
6. Ρ ι^ α ς  Φερραίος Λαμίας »
7. Ποσειδών » » Πειραιώς »
8. Ποθαγόρας ’Αθηνών Έ ν ένεργεία
9. Άθ-τ^νά » » » »

10. Ίσότ^ς » » Πειραιώς Έ ν  ΰπνο>
11. Εόκλείδ^ς » » Κεφαλληνίας
12. Πρόοδος » » Κερκΰρας »
13. Έλεοσίς » » ’Αθηνών »
14. “Ηλιος » » Ζακύνθου Έ ν  ένεργεία
15. Άκρόχολις » » ’Αθηνών « c< 1hv νπνω
16. Α χαϊκός Ά ατ^ρ Πατρών
17. ’Ολομπος » » Λαρίσσης »
18. Zijvcov » » Λεμησσοΰ Έ ν ένεργεία
19. Ρ ^γα ς Φερραίος » » ’Αθηνών Έ ν ΰπνφ
20. ’Αστήρ 'Υποδούλων » » Λαρίσσης »
21. ’Αργοναδται » » Βόλου Έ ν ένεργεία
22.
23.

Γερμανός Πατρών » » Πατρών Έ ν  ΰπνω
Ίσ ις » » Κάιρου Έ ν ένεργεία

24. Μαραθών » » ’Αθηνών Έ ν  ΰπνω
26. ’Αττικός ’Αστ^ρ » » » Έ ν ένεργεία
26. Έλεοθ-ερία » » » Έ ν ΰπνο)
27. Νίκ^ » » » »
28. "Ενωσις » » » »
29. θέσπις » »· * »
30. Λωδιόνι^

Σκενδέρμπε^ς
» » » »

31. * » » Έ ν ένεργεία
32. Μίνως Έ ν  ΰπνο>
33. Ό μιρρρεω ς Ζεύς » » Αίγιου
34. Σαλαμίς » » Λευκο>σίας
35. Μέγας ’Αλέξανδρος » » ’Αλεξάνδρειάς Έ ν ένεργεία
36. ’Αριστοτέλης » » Σερρών »
37. Π ρομ^θεός ’Αθηνών
38. Φίλιππος » » Θεσσαλονίκης »
39. Πατρΐς » » ’Αθηνών »
40. Μακεδονία » Έ ν  ΰπνφ
41. 'Υψ ηλάνζης » X* » Έ ν  ένεργεία
42. Μιαοόλ^ς » » Πειραιώς »
43. Παρθένων ’Αθηνών Έ ν  υπνω
44. 'Αρμονία » » Κων/πόλεως Έ ν  ένεργεία
45. ’Ελπίς » » Δράμας »
46. 'Ηράκλεια » » Μοναστηριού »
47. Φώτιος » » Κορυτσάς
48. Φοΐνιξ » » Πειραιώς

( Κ α τά  το ν  ά δ ε λ . \  Σ .  Σ νρμ ,όττονλον)
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΜΥΗΣΕΩΝ

έν ταΐς νπό τήν αίγ τής Γ α λ .\ Μ εγ .’. Ά ν . ’. τής 'Ελλάδος Σ : .  Στοαΐς 
κατά τό τεκτ.’. ετος 1911·

1 ·§. sr* 
« -8-

Σ Τ 0 A I ΕΔΡΑΙ
Μοήοεις j

Βat■S1-

4ί-*α.£οm<loo 9  ου 3°“
βαθμ.

1 Πυθαγόρας ΰπ’ άριθ.· 8 Ά θήναι --- — --- ·— —

2 Ά&ηνα 9 »

3 "Ηλιος » 14 Ζάκυνθος --- — — —

4 Ζήνων » 18 Λεμησσός

δ Άργονανται » 21 Βόλος 16 6 3 — 3

6 Ίσ ις » 23 Καιρόν 5 1 1 1 2

7 Α ττικός Ά σ τή ρ » 25 Ά θήναι 3 2 3 1 —

8 Σκενδέρμπεης » 31 » 2 — — —

9 Μέγας Αλέξανδρος » 35 ’Αλεξάνδρεια 6 3 3 1 —

10 Αριστοτέλης » 36 Σέρραι — — — —

11 Προμηϋενς 37 ’Αθήναι — — — — —

12 Φίλιππος » 38 Θεσσαλονίκη 8 — — 2 —

13 Πατρ'ις » 39 Ά θήναι 10 2 2 1 —

14 * Υψηλάντης » 41 » 4 6 4 — 1

15 Μιαούλης » 42 Πειραιεύς QO 4 6 1 —

16 Αρμονία 44 Κων/νοΰπολις 6 4 5 — 1

17 ’Ελπίς 45, Δράμα — _ — —

18 Ηράκλεια » 46 Μοναστηριον 2 5 3 — =

19 Φώτιος » 47 Κορυτσά ') — —

20 Φοινιξ » 48 Πειραιεύς 6 2 — Γ —

Έ ν δλω 88 35 30 8 7
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

['Ίνα κατωρθώσωμεν νά έ’χωμεν πλήρη τήν τεκτ.'. κίνησιν, παρακαλοΰμεν 
τούς φιλτ.·. άδ.·. άδ.·. νά ύποβοηθήσωσιν ημάς διά τής εγκαίρου αποστολής ειδή
σεων εκ τών Στοών αύτών καί περί άλλων ζητημάτων γενικού τεκτ.'. ενδιαφέ
ροντος.]

Σ τ . \  Ά ρ γο να ϋ τα ι έν Ά ν . ' .  Βόλου. Κατά τήν συνεδρίαν τής 28 Δεκεμ
βρίου έξελέγη σαν οί κάτωθι άξιωματικοί διά τό τεκτ.·. ετος 1912'

Σεβ .·. I. Ζΐφος Ταμ .·. Β. Άριστενς
1°? Έπ.·. Θ. Καλαμάρας Δοκ.·. X. Λεοΰσης
2°? Έπ.·. Γ. Ζουλλιέν Έλεον .·. Κ. Καραμανώλης
Ρήτ .·. Κ. Αΐγιαλίδης Στεγ.·. Α. Γερακάρης
Γραμμ.·. Γ. Πεταλλίδης

Σ τ .'.  Μ έγας ’Αλέξανδρος έν Ά ν . ' .  Α λεξάνδρειάς. Διά τό τεκτ.·. ετος 1912 
ή Στ.·, προέβη εις τήν εκλογήν τών κάτωθι αξιωματικών

Σεβ.·. Σπ. Καμβΰσης Δοκ.·. Γ. Γκίμπας
l°s Έπ.·. Γ. Νικολάου Έλεον.·. Γ. Γεωργιάδης
2»ς Έπ.·. Ά ν. Βερνϊκος Τελετ.·. Α. Φυσέκης
Ρήτωρ .·. Άρ. Παλαιολόγος Στεγ .·. Στυλ. Παφίτης
Γραμμ.·. Σπ. Σπηλιωτόπουλος Πρόσθ.·. Ρήτ·.. Κ. Άνδροΰσος
Ταμ.·. Α. Γλοΰ Πρόσθ.·. Γραμμ.·. I. Κυριαζίδης

Σ τ . '.  Α ρ μ ο ν ία  έν Ά ν . ' .  Κωνσταντινουπόλεω ς. Διά τό τεκτ.-. ετος 1912 
έγένετο ή εκλογή τών κάτωθι άξιωματικών·

Σεβ.·. Άλ. Πανταζής Ταμ.'. Β. Κιολεμένογλου
Α' Έπ.·. Ίορ. Τσεράχογλου Έλεον.·. Δημ. Ξανθός
Β' Έπ.·. Άρ. Σινιόσογλου Α' Δοκ.·. Μεν. Λαμπίρης
Ρήτ.·. Άνδρ. Άντΰπας Στεγ.·. Ξεν. Άγγελίδης
Γραμμ.·. Γεωργ. Άντωνιάδης Τελετ.·. Θεοδ. Κουρμούζης

Σ τ .'.  Προμη&ενς έν Ά ν ; .  Α θ η ν ώ ν .  Κατά τήν συνεδρίαν τής 27 Δεκεμ
βρίου 1911 ή Στ.·, προέβη εις τήν εκλογήν τών κάτωθι άξιωματικών

Σεβ.·. Σπ. Νάγος Ταμ.·. Μιχ. Έργΐνος
Α' Έπ.·. Άντ. Άνδριανόπουλος Έλεον.·. Κλ. Καριδάκης
Β' Έπ .·. Άπ. Κακισόπουλος Δοκ .·. Σπ. θεοχαρόπουλος
Ρήτ.·. Στεφ. Ίωαννίδης Στεγ.·. Ν. Καρδαμίτσης
Γραμμ.·. θεοδ. Πλοϋμος Τελετ.·. Δημ. Φωτόπουλος
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Σ τ : . ϋν& αγόρας έν Ά ν  : .  Α θ η ν ώ ν .  Ή  Στ Λ εξελέξατο διά τό τεκτ λ  ετος 
1912 τούς κάτωθι αξιωματικούς·

Σεβ.·. Α. Άλεξανδρόπουλος Α' Δοκ.·. Χρ. Κανδρής
Α' Έπ .·. Α. Κωνσταντινίδης Έλεον .·. Μ. Κατσίμπαλης
Β'.’Επ.·. Έπ. Βιθννός Τελετ.·. Ν. Καράς
Ρήτ .·. Κ. Μαρίνος Στεγ .·. Ν. Λάφης
Γραμμ.·. Π. Καλογερόπουλος Β' Δοκ.·· Μ. Καραβίας
Ταμ. Σ. Μενέίκος

Σ τ .'."Η λιος έν Ά ν : .  Ζ ακύνθου . Διά τό τεκτ.·. ετος 1912 έγένετο ή εκλογή 
των κάτωθι αξιωματικών-

Σεβ.·. Σπ. Πελικάσης Ταμ.·. Α. Καταμπιλίσης'
1°« Έπ.·. Σπ. Κοριατόπουλος Τελετ.·. Ν. Πελικάσης
2°« Έπ .·. Άν. Σκούρτης Έλεον .·. I. Φουστάνης
Ρήτ.·. Α. ’Ιθακήσιος Στεγ.·. Δ. Τσίπηρας
Γραμμ.·. Π. Μουζάκης Σημ.·. Ξιφ.·. Α. Φαραός

Σ τ : .  Ζ ήνω ν έν Ά ν : .  Λεμηοοοϋ. Ή  Στ.·, προέβη εις τήν έκλογήν τών κά- 
τωθι αξιωματικών διά τό τεκτ .·. ετος 1912’

Σεβ.·. Χρ. Σώζος Έλεον.·. Μ. I. Μιχαηλίδης
1°? Έπ.·. Κλ. Μυριαν&όπουλος Α' Δοκ.·. Σ. ΜυριανΟόπουλος
2°? Έπ.·. Ο. Μιχαηλίδης * Β' Δοκ.·. I. Ίωαννίδης
Ρήτ .·. Χρ. Χουρμούζης Στεγ .·. I. Ταβελούδης
Γραμμ.·. Κ. Κυριακίδης Άρχ.·. Άρχιτρ.·. Ήρ. Σκυρανίδης
Ταμ.·. Π. Σταυρινίδης Ηιφ.·. Σημ.·. I. Ίωαννίδης

Σ τ : .  Φώτιος έν Ά ν : .  Κορυτσας. Ή  Στ.', εξελέξατο διά τό τεκτ.·. ετος 
1912 τούς κάτωθι αξιωματικούς·

Σεβ .·. Παν. Γλιοζένης Ταμ.·. Σταύρος Γ. Βαλαούρας
Α' Έπ .·. Emh Λ. Τσάλλης Γραμ.·. Γρηγόριος Κ. Σκάλης
Β' Έπ .·. Χαρ. Π. Βάρδας ' Στεγ .·. Κίόστας Μάτσας
Ρήτ.·. Έφραίμ Γ κάνης

Σ τ . \  Ύ ψ η λά ντη ς . Ή  Σ .\  Στ.·. Ύψηλάντης προέβη είς τήν καινοτομίαν 
καθ’ ήν ούδεμία αύξησις μισθοδοσίας θά γίνεται, έάν μή ό πρός αύξησιν μισθ λ 
έπεξεργασθή θέμα τι, τό όποιον ό άδ.·. Σεβ.·. ήθελε τφ δώση πρό τινων ή μερών και 
τό όποιον οφείλει ούτος νά άναγνώση κατά τήν ημέραν τής προαγωγής τον. Ή  
πρώτη τοιαύτη προαγωγή έγένετο κατά τήν συνεδρίαν τής 22 Νομβρ. 1911, καθ’ 
ήν οί πρός αύξ.·. μισθ.·. είς 2° άδ.·. άδ.·. μαθ.\ Άλ. Ίωαννίδης και Τηλ. Κλεώ- 
άνέγνωσαν τάς πραγματείας αύτών, ό μέν πρώτος «περί καθήκοντος», τήν οποίαν 
δημοσιεύομεν σήμερον, ό δέ δεύτερος «περί πειθαρχίας» τήν οποίαν θέλομεν δη
μοσίευση εις τό προσεχές τεύχος, έπισπασάμενοι τάς επευφημίας τών παραστάντων 
πολυαρίθμων άδ.·. άδ.·.

Σ τ . ' .Ά & η ν α .  Ή  Σ .\  Στ.·. Ά θηνά άπεφάσισε τήν τέλεσιν τ$κτ.\ μνημο
σύνου υπέρ τοΰ άειμνήστου άδ.·. Ν. Δαμασκηνού, έπί 40ετίαν ύπηρετήσαντος τό 
τεκτ.·. τάγμα μετά μοναδικής άφοσιώσεως.

Πανηγυρική έγένετο ή έγκατάστασις τών νέων αξιωματικών τής Σ .\  Στ.·. 
Άθηνά, έπί τώ ευτυχεί γεγονότι τής προσχωρήσεως τών αδ.·. άδ.". τής έτέρας ομω
νύμου Στοάς. Παρήσαν ό ένδ.'. άδ.·. Μεγ.·. Διδ.·. Κ. Άγγελόπουλος μετά τών.
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μελών τής Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·., τά μέλη τού Ύ π .\  Συμβ.\ 33°, πάντες ot Σεβ.·., 
κα! αντιπρόσωποι τών διαφόρων Σ .\  Στ.·, καί πλεΐστοι έπισκέπται.

Ό  επίτιμος Σεβ.·. τής Στ.·, άδ.·. Ά θ. Βρυζάκης 33° παρέδωκε τήν σφυράν 
δι’ ωραίας προσφωνήσεως είς τόν νέον Σεβ.·. άδ.·. Δ. Καλογερόπουλον, είσελθόνία 
είς τόν ναόν κατά τούς κεκανονισμένους τύπους, προηγουμένου τοΰ λαβάρου τής 
Στ.·, καί τριών άδ.-. κρατουντών άνημμένας δάδας.

Ό  νέος άδ.·. Σεβ.·. δι’ εκτενούς δμιλίας διέγραψε κυρίως τό πρόγραμμα τής 
κατά τό άρξάμενον τεκτ.·. ετος γενησομένης εργασίας, τό κυριώτερον μέρος τοΰ 
οποίου εινε ή ΐδρυσις Βραβείου Αρετής.

Παραθέτομεν τό άπόσπασμα τής ομιλίας τοΰ φιλτ.·. άδ.·. Σεβ.·. τό όποιον 
ήκοΰσθη μετά μεγάλου ενδιαφέροντος.

“Ή  σημερινή εορτή θά καταστή λαμπρότερα έάν συσταθή πρός αυτήν ή ιδρυ- 
σις ένός συμβόλου, ή καθιέρωσις μιας άλλης εορτής. Ά ς  μή άπέλθωμεν μέ μό
νον τάς εντυπώσεις μιας τελετής πανυγηρικής αληθώς καί χαρμοσύνου, μιας όμη- 
γύρεως άδελφών τόσον περίλαμπρου, άλλά συγχρόνως καί μέ τήν συναίσθησιν οτι 
έπράξαμεν κάτι άνώτερον, κάτι οΰσιασηκώτερον, οτι άπερχόμεθα ούχί δπως ήλθο- 
μεν, άλλ' έπιτελέσαντες εν καθήκον' έπιβαλλόμενον ύπό τής αρετής καί τής συνει- 
δήσεως.

Τπάρχουν, φίλτ.·. άδ.·. έν τή Έλλ. κοινωνία ήρωες τοΰ καθήκοντος, άλλ’ 
ήρωες αφανείς, υπάρχουν Έργάται τοΰ καλού, ενθουσιώδεις, άξιοι θαυμασμού. Γνω- 
ρίζομεν δλοι πόσον δόσκολον είναι καί ώς έκ τής άτομικής μορφώσεως καί ώς εκ 
τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος καί ώς έκ τών συμπτωμάτων προϊόντος εκφυλισμού 
νά πράττη τις τό καλόν άνευ άνταποδόσεως, νά άσκή τήν άρετήν άθορύβως, νά θυ- 
σιάζη τό εγώ του ΰπέρ τού πλησίον, νά γίνεται θύμα διά νά σώση μίαν υπαρξιν. 
Ηρωισμοί σπανιώτατοι, άλλ’ ουχί καί ανύπαρκτοι.

Ό  ΰπέρ τής σωτηρίας τοΰ πλησίον άγών, ή ΰπέρ τών εθνικών ιδεωδών αυ
τοθυσία, ή ΰπέρ τής κοινωνικής ευημερίας αφιλοκερδής άφοσίωσις είνε πράξεις, αί 
όποϊαι αγλαΐζουν μίαν κοινωνίαν καί προσδίδουν είς αυτήν τόν τόπον τού πολιτι
σμού, οΰχί τοϋ βιαίου καί σπασμωδικοϋ, άλλά τοϋ ειρηνικού καί εΰγενούς.

Ή  βράβευσις τών ενάρετων πράξεων είνε επιτακτική ύποχρέωσις, είνε εργον 
ΰψίστης δικαιοσύνης. "Ο,τι δέν κάμνει τό Κράτος, δέν κάμνει ό Δήμος, δέν κάμουν 
τά περιώνυμα σωματεία, ας τό κάμη ό Τεκτ.·. Τιμή εις αυτόν, άν έν τώ ναώ 
τοΰτ» άνθήσουν αι δάφναι καί τά κρϊνα καί τά ρόδα, άτινα θά συμπλεχθοϋν διά νά 
κοσμήσουν τά μέτωπα τών ηρώων τοϋ καθήκοντος. ’Εδώ ένθα διδάσκεται ή Αρετή, 
ή Δικαιοσύνη, ή Αγάπη, ή Αδελφότης, έδώ έ'νθα ε’ίμεθα δλοι ταπεινοί έργάται 
ένός εΰγενούς ιδεώδους, έδώ προσήκει νά σφυρηλατηθή ό χρυσός, δστις θά στο
λίση τά στήθη, είς τά όποια κρύπτεται ή εΰγενεστέρα τής άνθρωπίνης ζωής έκδή- 
λωσι ή έθελοθυσία πρός έξυπηρέτησιν τού άγαθοϋ.

Προτείνω δπως ή Σ.·. ήμών Στ.·, ίδρυση Βραβεϊον Αρετής, τό όποιον καθ’ 
έκαστον έτος, κατά τήν ήμέραν τής έγκαταστάσεως τών νέων άρχών ή κατά τήν 
ήμέραν τής πρώτης τοϋ έτους έν λευκή συνεδρία θά άπονέμεται είς τόν "Ελληνα, 
δστις δπου δήποτε εΰρισκόμενος έπραξε κατά τήν διάρκειαν τοϋ λήγοντος έτους τήν 
ήρωΐκωτέραν πράξιν, τήν εΰγενεστέραν, τήν ήθικωτέραν, έν τή «πιτελέσει τού καθή
κοντος πρός οίονδήποτε άνθρωπον ή πρός τήν πατρίδα.
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Τό Βραβεϊον τής 'Αρετής θά άποβή εις τών ακρογωνιαίων λίθων τού οικοδο
μήματος ήμών. Διά τοΰ Βραβείου τής ’Αρετής ούχί μόνον ικανοποιείται χωρίς νά 
τό άναμένη, ό εύγενής τής τιμής πρόμαχος, αλλά ταύτοχρόνως κεντρίζεται ή φιλο
τιμία, και υποδαυλίζεται ή εύγενής φιλοδοξία καί άλλων, δπως άπόβώσιν άξιοι τής 
εξαιρετικής ταύτης τιμής.

’Αφήνω έκαστον έξ υμών νά φαντασθή, πόσον συγκινητική καί πόσον ένισχυ- 
τική τοδ φρονήματος και τοΰ ήθους θά είναι ή τελετή τής απονομής τοΰ βραβείου, 
καθ’ ήν οί τίμιοι τέκτονες θά χειροκροτήσωσι τόν τίμιον ήρωα και πόσον εύγενής 
Θά είνε ή υπερηφάνεια καί γλυκεία ή χαρά καί δικαία ή ίκανοποίησις, ήν θά αί- 
σθανθή ό άριστεύσας.

Βραβεϊον ’Αρετής έν τή ελεύθερα Έλλάδι πρώτην φοράν ιδρύεται. Λέγω έν 
τή ελεύθερα Έλλάδι, διότι πρό τινων ημερών ακριβώς έτελέσθη έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έν τφ φιλολογικά) συλλόγω Τψηλάντης, προϊσταμένου τοΰ Οίκ. Πατρ. καί 
συμπαρισταμένου τοΰ Έλληνος πρεσβευτοΰ, ή εορτή τής απονομής τοΰ χιλιοδράχ- 
μου Μαυρογενείου Βραβείου ‘Αρετής, τό όποιον άπενεμήθη κατά τό ήμισυ είς μίαν 
κόρην, ήτις ορφανή είργάσθη ώς διδασκάλισσα πρός συντήρησιν τής αδελφής της 
παθούσης τάς φρένας καί έν μέσω τών καταθλίψεων αυτής έφάνη χρήσιμος παρέ- 
χουσα βοήθειας είς άπορους μαθήτριας, τάς όποιας έν τή ϋποδοΰλιο πολίχνη έπρο- 
γύμναζε δωρεάν, καί κατά τό ετερον δέ ήμισυ εις "Ελληνα διδάσκαλον, δστις έμό- 
χθησεν είς Μακεδονικόν χωρίον νά ίδρυση Έλλ. σχολεΐον, μόνος παλαίσας κατά 
μυρίων δυσχερείων καί επιθέσεων θυσιάσας τόν βίον έπι 20τίαν. διδάσκων καί πο- 
δηγετών 2,000 μαθητών.

Βραβεϊον ’Αρετής, αλλά τεκτονικόν μόνον, έχει ίδρυθή καί εν Σουηδία, άπονε- 
μομένων μεταλλίων, άτινα άνεγνώρισεν έπισήμως ή Σουηδική Κυβέρνησις.

Έν ’Αμερική, Αγγλία καί Γερμανία είχον ίδρυθή έταιρεΐαι σκοπόν εχουσαι 
νά βραβεύουν πάντα ηρωισμόν έκδηλούμενον έν τφ καθ' ήμεραν βίω, εσχάτως δε 
ό Κάρνεζη, ό μέγας ύποστηρικτής τοΰ Καλού, άπέστειλε διά τόν αύτόν σκοπόν 
πρός τόν βασιλέα τής ’Ιταλίας 3,750,000 φρ.

"Οσοι δέ παρηκολούθησαν έξ αναγνώσεων τά τής απονομής έν Παρισίοις τοΰ 
βραβείου Μοντιόν, δύνανται νά όμολογήσωσιν, όποιαν εύεργετικήν τοϋτο ήσκησε καί 
ασκεί έζίδρασιν.

Κατά τήν σημερινήν ημέραν, άδ.·., ας τεθή ό θεμέλιος λίθος έργου, τό όποιον 
προώρισται νά τιμήση καί τήν Στ.·., ήτις θά λάβη τήν πρωτοβουλίαν καί τόν Τεκτ.·. 
έν γένει οστις έν τφ συνόλω αύτοϋ θά μετάσχη τής διοργανώσεως τοΰ βραβείου. 
Διότι έν τή Στ.·, ήμών, έάν ώς είμαι βέβαιος αυτη άποδεχθή κατ’ άρχήν τήν πρό- 
τασίν μου, δι’ επιτροπής θά κανονισθοΰν αί λεπτομέρεια1.. ’Αλλά τήν ελλανόδικον 
επιτροπήν, ήτις θά έκτιμήση τάς ύποβληθησομένας πρός βράβευσιν προτάσεις, θά 
άποτελέσουν πάντες οί Σεβ.·. τών έν ’Αθήναις Στοών.
‘Αλλ’ ΐνα μή περιορισθώμεν εις πρότασιν άπλώς, θά υποβάλλω επίσης είς τήν ψή
φον τής.Στ.·, ώς συναπτήν τήν πρότασιν οπως άποφασίση, καθιερωθή δέ καί είς 
τό μέλλον, ΐνα ό κορμός τής αγαθοεργίας τής εσπέρας ταύτης χρησιμεύση ώς ή 
πρώτη υλική ένίσχυσις διά τό βραβεϊον, είς έπικουρίαν τοΰ οποίου θά παρακληθοΰν 
νά συμβάλωσιν άπαντα τά έργαστήρια οίουδήποτε βαθμοΰ τά ύπό τήν αιγίδα τοΰ 
Ύπ.·. Συμ.·. ή τής Μεγ.·. ’Αν.·, περιάγοντα άπαξ ή δίς τοΰ έτους κορμόν τοΰ 
Βραβείου τής ’Αρετής, τό όποιον κατά τήν κρίσιν τής επιτροπής θα είνε χρηματι
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κόν ή άπλώς μετάλλιον χροσοον μ£τά καταλλήλου αναγραφής τοΰ ονόματος καί 
χρονολογίας. „

Υπέρ τής προτάσεως θερμότατα ώμίλησεν δ Μεγ.'. Διδ.·., ώς και ό Ρήτ.·. 
τής Στ.·., ήτις καί παμψηφεί άπεδέχθη τήν πρότασιν.

Έ ν  τή κατόπιν συνεδρία τής Στ.·, έψηφίσθη ό ύπό ειδικής πρός τοΰτο 
έκλεγείσης επιτροπής συνταχθείς κανονισμός τοΰ Βραβείου ’Αρετής, τό ν . όποιον 
θέλομεν δημοσιεύσει είς τό επόμενον τεΰχος ελλείψει χώρου.

 ---------

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΤ ΞΕΝΟΤ ΤΕΚΤ/. ΤΤΠΟΤ
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΕΡΙΟΔ.·. “ ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ,,

J ) e r  Z i r k e l .  Βιέννη. Ν ° 20 Σελ. 291. «'Η  Στοά 'Υψηλάντης έν ’Αν.'. 
Ά'&ηνών νπό την διεν&ννοιν τον ά δ :. Κ. Κνριαζοπονλον εκδίδει πεοιαπονδα- 
οτον και λαμπρόν περιοδικόν τό όποιον φέρει τό όνομα τής Στοάς και τον 
όποιον τό lor τενχος εκνκλοφόρησεν ήδη».

L a t o m i a .  Λειψία. 35 ετος. Ν ° 4 Σελ. 62. Νέον περιοδικόν έκδίδεται έν 
Ά ΰη να ις  νπό τό δνομα «Υψηλάντης»' Διενϋνντής εινε ό άδ.'. Κ. Κνριαζόπου- 
λος 2ας Έ π : .  τής έκεΐ Στοάς *Υψηλάντης, εκδότης ό άδ:. Α. Παπαδημητριού. 
Τό πρώτον τενχος τον Ίανουαρίου, τό όποιον ελάβόμεν, εχει καλήν και πλον- 
σίαν νλην και εΤνε κεκοσμημένον δι εικόνων τών άδ:. άδ:. Γαλάνη Ύ π : .  Ταξ:. 
και ’Αγγελοπονλον Μ εγ:. Δ ιδ:. τής Μ εγ:. Ά ν : .  τής Ελλάδος.

Z irkel K orrespon den z. Βερολΐνον. 41 ετος Ν °  5 Σελ. 143. Ή  Στοά 
'  Υψηλάντης εκδίδει έν Ά&ήναις έν νεοελληνική γλώσση, νέον λαμπρόν περιοδι
κόν τον όποιον εχομεν τό 1°ν τενχος — Έ ν  Σελ. 39 άναγράφονται τά μέλη τον 
° Υπάτου Σνμβονλίον και τής Μ εγ:. Ά ν :. τής 'Ελλάδος. *Επειτα άναγράφονίαι 
είδήοεις έκ τών διαφόρων υπό τήν αιγίδα τής Μ εγ:. Ά ν : .  τής Ελλάδος Στοών.

B u n d e s b l a t t .  Βερολΐνον Ν ° 6. 1912 Σελ. 170. Ά π ό  τών άρχών τον 
ετονς τούτον έκδίδεται έν Ά ϋήνα ις  νέον έξόχως ουναρμολογημένον περιοδι
κόν ύπό τό δνομα «'Υψηλάντης». Έ κδίδεται νπό τον άδ:. Ά .  Παπαδη μη 
τριόν και διενϋύνεται νπό τον άδ:. Δ?°ς Κ. Κνριαζοπονλον, 2°" Έ π : .  τής 
Σ τ:. Υψηλάντης. Τό άποσταλέν ήμϊν l m τενχος εχει πλουσίαν ϋλην και είναι 
κεκοσμημένον δι εικόνων τον ' Υ π :. Ταξ:. άδ:. Γαλάνη και τον Μ εγ:. Δ ιδ:. 
’ Α γγελ.οπούλου.



Τ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η Σ”
Τ Ε Κ Τ . · .  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΟΣΤΡΑΚΑ ΔΕΚΑ (10)

Σ ο ν ΐά χ ϊη ς : άδ.·. Κ. ΚΓΡΙΑ ΖΟ ΠΟΓΛ ΟΣ ο Ε κ δ ό τη ς: άδ.·. Α. Π Α Π Α Α Η Μ Η ΤΡΙΟ Γ 

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ, 30

Α Θ Η Ν Α Ι

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  :

ι. Φρειδερίκος ό Μέγας.
2. Άφορισμοί έκ τώ ν συγγραφών τοϋ Μεγάλου Φρειδερίκου.
3· Βίβλος, Γωνιάμετρον, Διαβήτης. 'Υπό άδ.·. Φρ. Σιμών.
4- Ή  Φιλική Ε τα ιρ ία  έν σχέσει πρός τόν τεκτονισμόν, ύπό άδ.·. Μ. Ρου- 

νοπούλου (συνέχεια).
5· Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος.
6. Περί καθήκοντος, ύπό άδελ.·. Ία-αννίδη.
7 · ’Ιάπωνες τέκτονες.
8. Ό  τεκτ.·. καί τά φιλοσοφικά συστήματα, ύπό άδ.·. Δ. Καλογεροπούλου 

(συνέχεια).
9· Σπουδαία συμβεβηκότα έκ τής ιστορίας τοϋ τεκτονισμού, 

ίο. Κίνησις τοϋ παγκοσμίου τεκτονισμού.
11. Μητρώον τών άπό τής ίδρύσεως τής Γαλ..·. Μ εγ.·. ’Αν.·, τής Ε λ λ ά δο ς

ι 868 Σ.·. Στοών.
12. Στατιστική τών γενομένω ν μυήσεων κατά τό τεκτ.·. έτος 1911 έν  ταΐς

ύπό τήν αιγίδα τής Γαλ.·. Μ εγ.·. Ά ν .· . τής Ε λ λ ά δο ς  Σ.·. Στοαΐς. 
Ι 3· Κίνησις τοϋ Ε λληνικού τεκτονισμού.
Ι4· Κρίσεις τοϋ ξένου Τεκτ.·. τύπου περί τοϋ ΓΙεριοδ.·. «Ύ ψηλάντης».
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