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(Ε Π ΙΣΤ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  ΐΚ λ ϋ Λ Φ Κ Ι )

Περί τής τεκτονικής ήμών συνεργασίας έπεθύμουν νά σας όμιλήσω σήμε
ρον, φίλταται καί αξιότιμοι άδελφαί. θά  είναι δέ άναγνώρισις τών λαμπρών άρε- 
τών τής γυναικός, έάν αναφέρω είσαγωγικώς 2ν μέρος τής συνεργασίας σας σπου
δαιότατο'/ δ;’ ήμας τούς άνδρας, οΐτινες κατηγορούμεθα ώς έγωϊσταί. Είναι ή ίκα- 
νότης υμών πρός αύταπάρνησιν. Ή  Στοά είναι λίαν απαιτητικής Είναι άνχίζη- 
λος τής οίκογενείας κατά τοΰτο, δτι δέν δέχεται νά ύπηρετήται διά τών ήμί- 
σεων δυνάμεων, διά τής ήμισείας θελήσεως* αυτη άπαιτεΐ έπί ώρας έντελώς όλό- 
κληρον τόν άνθρωπον, ολόκληρον τόν άνδρα, άνεξαρτήτως τοΰ δτι πανταχοΰ καί 
πάντοτε θέλει τόν άνδρα σκεπτόμενον καί δρώντα διά τόν τεκτ.·. Τοΰτο είναι δέ 
σχεδόν τό αυτό, τό όποιον καί ή σύζυγος καί ή μήτηρ πρέπει νά άπαιτή δι’ έαυ- 
τήν και διά τους ίδικούς της, έάν θέλη νά έγκατασταθή ή ευτυχία έν τώ οίκω 
της. ’Αλλά συμβαίνει, ώστε καί ή Στοά ενεκα τών μεγάλων, όλόκληρον τόν κόσμον 
περιλαμβανόντων, σκοπών αύτής, νά μή δύναται νά υποχώρηση, ούδεμίαν τών 
άξιώσεών της νά έγκαταλείψη, ενεκα τούτου δέ πάλιν σείς αί γυναίκες, αί εύγε- 
νέσταται άδελφαί, πρέπει νά υποχωρήσετε, συμβιβάζουσαι οΰτω τά πράγματα, 
ώστε χωρίς νά βλαβή ή οικιακή ευτυχία, νά άφιεροΰται ό άνήρ είς τήν πραγμά- 
τωσιν τών σκοπών τοΰ τεκτ.·. Είς τήν παροχήν ταύτην ουσιώδους μέρους τοΰ 
χρόνου, τόν όποιον ό άνήρ θά διέθετε έν τή οίκογενεία του, έγκειται μία θυσία, 
τήν όποιαν ή Στοά πάντοτε μετ’ ευγνωμοσύνης θά άναγνωρίζη, έν τούτοις δμως 
πάντοτε θά άξιοι καί θά θεωρή αυτήν αυτονόητον, διότι ή ύπέρ τοΰ τεκτονισμοΰ 
εργασία, είνε έργασία ύπέρ τή^ οίκογενείας καί άντιστρόφως.

θά  ήδύνασθε τώρα νά έρωτήσητε διατί δέν προσλαμβάνομεν ύμας ώς τα
κτικά μέλη τής Στοάς, άφοΰ παρ’ υμών άναμένομεν θυσίας καί συνεργασίαν, 
καί άφ’ ού μάλιστα ύπάρχει σήμερον μεγάλη κίνησις περί τής ίσότητος τών δύο 
φύλων καί τής άναγνωρίσεως τής γυναικός ώς ισαξίου πρός τόν άνδρα. Διατί 
λοιπόν δέν προσλαμβάνομεν γυναίκας είς τάς Στοάς ήμών; Ή  άπάντησις είναι
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σχετικώς άπλή. Οί τέκτονες εις τά ζητήματα τής τάξεως είναι άναγκαίως 
συντηρητικοί. Ό  σκοπός αύτών είναι ή άνάπτυξις, ό έξευγενισμός, ή ανατροφή 
τοΰ άτόμου και τής κοινωνίας, τόν σκοπόν τούτον δμως μόνον διά τής δδοΰ τής 
■δρθής καί ευθείας δύναται νά έπιζητήση, δέν δύναται δέ καί δέν θέλει νά κα- 
τάστρέψη δ,τι ή φύσις καί ή διοικούσα τόν κόσμον ύψίστη θέλησις έν σοφία έποίη- 
σεν. Έ ν τή τάξει ταύττ; δέ έγκειται διά τόν τεκτονισμόν άμετάβλητος θεμελιώ
δης δρος, δπως έκαστος άνθρωπος πράττει τό καθήκον του επί τής θέσεως, είς 
τήν δποίαν προσδιώρισεν αύτόν ή θέλησις τοΰ Μεγάλου Άρχιτέκτονος τού Σύμ- 
παντος. Ό  τεκτονισμός δέν άνέχεται, ώστε ό είς νά υπερπηδά είς τό φυσικόν 
πεδίον τοΰ άλλου, διότι τοιουτοτρόπως αί δυνάμεις έξασθενοΰσι καί είς τήν δε- 
δομένην στιγμήν άναγκαίως παραλύουσι. Τδ δέ πεδίον τής δράσεως τής γυναι- 
κός είναι φυσικώς τελείως διάφορον τοΰ άνδρός, καίτοι ούχί μικρότερον τά ση- _ 
μεΐα δέ τής έπαφής τής τεκτονικής εργασίας τής γυναικός καί τοΰ άνδρός ευ- 
ρίσκονται είς τήν καθημερινήν ζωήν.

Έ άν δέ έξ άλλου θελήσετε φίλταται άδελφαί, νά ίσχυρισθήτε δτι ό τεκτο
νισμός άσχολειται δι’ έργα άγάπη; πρός τό καλόν τής άνθρωπότητος καί δτι 
διά τοΰτο ή γυνή δέν φαίνεται βεβαίως δλιγώτερον κατάλληλος τοΰ άνδρός, καί 
πάλιν σάς δίδω δίκαιον. Είς εν μόνον έχω άντίρρησιν, δτι ό σκοπός αύτός παν- 
τοΰ καί πάντοτε δέν έκπληροΰται διά τών αύτών δυνάμεων. Οί σκοποί τής ένερ- 
γόΰ άγάπης είναι πολλαπλοί καί δέν έκπληροΰνται διά τής συνταγής, τήν όποιαν 
δίδει ή καλή καί αγαθή καρδία. Εις τόν άνδρα ανήκει τό βαρύτερον μέρος τής 
έργασίας ταύτης· τό μέρος εκείνο, τό όποιον έν τή φοβερά καθημερινή πάλη, είς 
τά διάφορα στιγμιαίως άναφαινόμενα ζητήματα, πρέπει νά έκπληροι μετά τών 
μεγαλειτέρων αύτοΰ δυνάμεων. Πρός τοΰτο έχει άπόλυτον άνάγκην τής έπικοι- 
νωνίας μετά τών όμοιων καί άδελφών του, τής συναναστροφής έν τή Στοά, είς 
τήν δποίαν είσρέει ή έκ τής ζωής πείρα διά τήν περαιτέρω εργασίαν. Ή  γυνή 
δμως δέν έχει άνάγκην τοιούτου τίνος κέντρου ώς ή Στοά. Τό μέγιστον, παρά 
τήν φαινομενικήν αύτοΰ σμικρότητα, πράγματι δέ εύρύτατον έδαφος ένεργείας 
τής γυναικός είναι ή οίκία· ή πηγή τών δυνάμεων της είναι ή καρδία, ήτις γ ί
νεται τόσω πλουσιωτέρα, δσω περισσοτέρα άγάπη καί εύλογία έκρέει έξ άύτής. 
"Ο,τι ούδέποτε θά ήδύνατο νά κατορθώση ό άνήρ, φέρει τοΰτο είς πέρας ή γυνή· 
καθιστά αυτη τήν οικίαν Στοάν καί τό αγαθόν αύτής πνεΰμα ταξινομεί, δπως 
παραμείνωμεν είς τόν συμβολισμόν, τό τυπικόν καί τήν έργασίαν διά τήν καλ
λιέργειαν τής άνθρωπιστικής ίδέας. ’Ανωτέρω άνέφερα, πόσα ήμεΐς οί τέκτονες έχο- 
μεν νά έπιτελέσωμεν, ίνα διαπαιδαγωγήσωμεν διά τό μέλλον τούς άνθρώπους, τούς 
όποιους τοΰτο έχει άνάγκην. Φίλταται καί έρίτιμοι άδελφαί! έπι τοΰ σπουδαιο- 
τάτου τούτου θέματος έχετε σείς τό -μεγαλείτερον μέρος τής έργασίας· έδώ είναι 
ή γέφυρα, έπι τής όποιας ό τεκτονισμός καί ή ήσυχος έργασία υμών θά τείνωσι 
πρός άλλήλας τάς χεΐρας καί πρέπει νά έμπιστεύωνται άμοιβαίως.

Είναι πράγματι, έάν καί μόνον έπ’ έλάχιστρν παρατηρήση τις άφ’ ύψηλοΰ 
τήν ζωήν, μία τών έκπληττουσών αληθειών, δτι τά πλέον αύτονόητα πράγματα 
έν τούτους είς έλαχίστους τών άνθρώπων είναι αύτονόητα. Πρέπει νά έκφράση 
τις αυτά, Γνα λάβωσιν έν δνομα, πάσαι δέ αί σοφαί καί άληθεΐς παροιμίαι δέν 
είναί τι πλέον ή αυτονόητοι άλήθειαι. Έ π ’ ούδενί θέλω νά σάς όμιλήσω διά 
παροιμιών, έάν σάς είπω τόν ακόλουθον θεμελιώδη κανόνα: «Τό καλόν πνεΰμα
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τής γυναικός ίδρύει την οικίαν- ή οικία στηρίζει τήν οικογένειαν, ή οικογένεια τό 
κράτος, καί άμφότεραι, οικογένεια καί κράτος, στηρίζουσιν ώς φορείς τής τάξεως 
τον κόσμον, Γνα μή καταπέση ούτος πάλιν είς τό χάος, άμφότερα δμως είναι ευγενέ- 
σταται καί ανεξάντλητοι δυνάμεις προερχόμεναι έκ τής ψυχής τής γυναικός». 'Ως 
έλέχθη, τούτο είναι αυτονόητον. Μόνον δέ διότι δέν έκφραζόμεθα πάντοτε τοιου
τοτρόπως καί δέν σκεπτόμεθα αρκούντως περί αύτών, ένεκα τούτου έκρινα καλόν 
καί ωφέλιμον έπί τή ευκαιρία ταύτη νά υπενθυμίσω τήν αλήθειαν αυτήν. Πα
ρεμπιπτόντως δέ έκ τών ανωτέρω εξάγεται δτι ή γυνή, ή άληθής γυνή, ήτις ύπε- 
ρηφάνως φέρει τό δνομα τοΰτο, δέν έχει βεβαίως λόγον νά έποφθαλμιά ήμάς τούς 
άνδρας καί τήν ποικίλην, σκληράν καί δυστυχώς πολλάκις ούχί μόνον άχάρι- 
στον άλλά καί άκαρπον έργασίαν μας.

Ποία δέ πρέπει νά είναι ή τεκτονική υμών έργασία; Δέν θέλω νά σάς δι
δάξω ώς άπό άμβωνος περί τοΰ μέτρου καί τής περιοχής τών καθηκόντων σας. 
Τοΰτο δέν θά ήτο πολύ φιλόφρον, σείς δέ τουναντίον πρέπει vas άκούσετε σή
μερον πράγματα φιλόφρονα. Λοιπόν ούχί διδασκαλίας, ούχί πολλά περί καθη
κόντων. θ ά  όμιλήσωμεν τούναντίον περί τής ίλαρότητος καί τής γελαστής καρ- 
δίας. Ά ς  παρατηρήσωμεν όμού τήν ζωήν καί τήν κοινήν έργασίαν τοΰ άνδρός 
καί τής γυναικός καί τότε άφ’ έαυτοΰ θά έξαχθή τό συμπέρασμα, πώς ή έργασία 
αΰτη δύναται νά είναι ωφέλιμος.

Ένθυμηθώμεν δύο τύπους γυναικών. Τήν γυναίκα τοΰ εύπορου καί τήν γυ
ναίκα τοΰ πτωχοΰ. Ή  πρώτη μή έχουσα άνάγκην νά παρέξη υλικήν συνδρομήν, 
μεριμνά περί τής τάξεως τής οικίας της, άγρυπνεΐ έπί τής άνατροφής τών τέ
κνων της, τών μελλόντων αύτών παραγόντων τής προαγωγής τής κοινωνίας -  
διότι μή λησμονώμεν δτι ή μητέρα κυρίως διαπλάσσει τούς χαρακτήρας τών παι
διών, δλοι δέ οί μεγάλοι άνδρες άνωμολόγησαν πάντοτε, δτι τήν άνάπτυξιν αύ
τών είς τήν μητέρα των όφείλωσι-καί άφοΰ περατώση τό έργον έν τώ ίδίω αύ
τής οΐκω, προσπαθεί νά άνεύρη έκτός αύτοΰ τούς πάσχοντας, τούς πονοΰντας, 
τούς δυστυχείς, τούς οποίους διά τών δυνατών αύτή μέσων βοηθεΐ, άνακουφίζει, 
ενδυναμώνει, συμβάλλουσα ούτως ύπέρ τής βελτιώσεως τής κοινωνίας, ύπέρ τής 
προαγωγής αύτής. Ή  δεύτερα έν ω μεριμνά διά τό οίκοκυρ ιό της καί έν φ έπι- 
βλέπει καί καθοδηγεί τήν άνατροφήν τών τέκνων της, άφ’ έτέρου προσπαθεί διά 
τής άκρας οικονομίας, διά προσωπικής έργασίας κατά τάς έλευθέρας αύτής ώ
ρας -  καί τοιαύτας έχει άρκετάς ή καλή - οικοκυρά -  κεντώσα, ράπτουσα, βοηθούσα 
γραφικώς ή χειρωνακτικώς τόν σύζυγον αύτής νά έπιτύχη τήν έπάρκειαν τοΰ 
οίκου αύτής καί ούτω διά τής ένδυναμώσεως καί ύποστηρίξεως τής οίκογενείας 
στερεώνει τό κράτος, έργάζεται επίσης ύπέρ τής άνθρωπότητος.

Οί δύο ούτοι τύποι, άξιότιμοι άδελφαί, δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς τι 
σπάνιον υπόδειγμα, άναφέρομεν μόνον αύτούς Γνα καταδείξωμεν δ,τι διακρίνει χυ
τούς ίδιαιτέρως. Οί δύο ούτοι τύποι άπαντώσι σχεδόν γενικώς είς τάς έλληνικάς 
οίκογενείας, ή δέ άπεριόριστος ίκανότης τής γυναικός πρός προσαρμογήν δίδει είς 
τόν άνδρα έν τή συζύγω μίαν θαυμασίαν βοηθόν. Έ κ  τής γενικεύσεως τοΰ πα
ραδείγματος τούτου συνεπάγεται, δτι αί γυναίκες ήμών έχουσιν άκατάβλητον θη
σαυρόν αγάπης, μεγάλην νοημοσύνην καί σωφροσύνην καί δτι είναι πάντοτε έτοι
μα·. καί ίκαναί νά αύτοθυσιάζωνται έργαζόμεναι ύπέρ τής οίκογενείας. Έπεθύμουν 
νά έξάρω ιδιαιτέρως ύπό τήν τεκτονικήν αύτής σημασίαν μίαν τών ίκανο-
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τήτων τής καλής συζύγου: τήν ικανότητα νά όιατηρή είς τόν'άνδρα τήν ευ
θυμίαν καί τήν φαεδρότητα, τής όποιας εχει ουτος άπόλυτον άνάγκην. Τοΰτο 
γνωρίζετε φυσικά πάσαι και δέν πρέπει νά είναι άξίωσις άλλά μάλλον άναγνώ- 
ρισις, έάν εϊπω: δτι ή γυνή. ούχί μόνον αναμένει μετά χαράς τήν επιστροφήν 
τοϋ συζύγου άλλά καί έπιθυμεΐ νά διασκέδαση έκ τής ψυχής αύτοΰ πάσαν δυ
σαρέσκειαν, τήν όποιαν προξενεί είς αύτόν ή έργασία. Είμαι πεπεισμένος καί 
θέλω νά σάς έκφράσω τάς εύχαριστίας μας διά τοΰτο, δτι σείς δλαι δεικνύετε 
είς τούς συζύγους σας πρόσωπον εύχαρι καί στόμα μειδιών, όταν ούτος κουρα
σμένος καί έξηντλημένος επιστρέφει είς τόν οίκόν του. -  Γνωρίζετε έπίσης, φίλ- 
ταται άδελφαί, δτι μόνον ούτως ή αληθής χαρά, μόνον ούτως ή εύχαρίστησις δύ- 
ναται νά βασιλεύση έν τφ οίκοι, ήτις δίδει ίκανοποίησιν διά τήν παρερχομένην 
ήμέραν καί δίδει δυνάμεις διά τήν έπομένην. Πιστεύσατέ με: Καί τοΰτο, οσον 
άσήμαντον καί άν φαίνεται, είναι έν τούτοις πολύτιμον μέρος άληθοΰς τεκτονικής 
εργασίας, τήν όποιαν μόνη ή γυνή δύναται νά έκτελέση. ’Ανατρέφει άνθρώπους 
εύθυμους καί γελαστούς, εύθυμοι δέ άνθρωποι έπραξαν καθ’ δλους τούς χρόνους 
τό άριστον έν τφ κόσμο) καί ανέπτυξαν τάς μεγίστας δυνάμεις. Μία γυνή, κατά 
τήν πρέπουσαν .στιγμήν εύχαρις καί γελαστή, πολλαπλασιάζει τήν δύναμιν τοΰ 
άνδρός καί αύξάνει τόν πλοΰτον τής οικίας, διά τών λεπτών εύεργετικών αύτής 
χειρών έξαλείφει πάσας τάς δυσαρέσκειας, αιτινες αναφαίνονται κατά τήν διάρ
κειαν τής ήμέρας. Αυτη βλέπει περί έαυτήν αναπτυσσόμενο·/ γένος ισχυρών αν
θρώπων, δωρεΐ είς τό κράτος τούς εύγενεστέρους πολίτας καί προσθέτει λίθους 
καταλλήλους είς τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ τοΰ άνθρωπισμοΰ, τούς οποίους οί χρό
νοι δέν δύνανται νά καταστρέψωσι.

Τό εύχαρι καί ό καλός τρόπος τής συνετής συζύγου έπιδρά καί έπί τών πλη
γών τής ψυχής, τάς όποιας συχνάκις ούδείς αντιλαμβάνεται. Τοΰτο συμβαίνει 
διότι ή καλή καρδιά τής γυναικός είναι άγνοτάτη αγάπη έξυψουμένη είς τό ύ
ψος τοΰ ιδεώδους, ήτις δι’ ένός μειδιάματος δύναται νά έπαναφέρη καί τό αίμα 
είς τήν καρδίαν. Ή  αγάπη τής γυναικός βλέπει μέ έκατόν οφθαλμούς, δ,τι συ
χνά είς τούς οφθαλμούς , τοΰ άνδρός παρουσιάζεται ψευδώς ή δ,τι πολλάκις ού
τος δέν βλέπει* κατανοοΰμεν δέ ήμεΐς οί άνδρες πλειστάκις, δτι καί αί άπλοΐκό- 
τεραι καί άμοιραι τοΰ κόσμου γυναίκες πολλάκις ρίπτουσι διά μιάς λέξεως φώς, 
τό όποιον ήμεΐς ματαίως άνεζητοΰμεν δι’ δλων τών σκέψεών μας. ’Επιθυμώ νά 
τονίσω δτι ή αγάπη τής γυναικός -  άδιάφορον έάν άναφέρεται είς τά τέκνα ή τόν. 
σύζυγον-εχει τήν ικανότητα νά έξιχνιάζη τάς άνάγκας έκείνας, αιτινες κεΐνται 
βαθύτερον. Περαιτέρω άπαιτήσεις τινές τής έποχής καταδεικνύουσιν ετι περισ
σότερον τάς διαφοράς μεταξύ τής εργασίας τοΰ άνδρός καί τής γυναικός.

’Εξετάσωμεν νΰν μίαν τών απαιτήσεων τούτων: τήν θρησκείαν. Αυτη άπώ- 
λεσε γενικώς καί είς βάθος καί είς περιεχόμενον καί ή εύσέβεια έγένετο σπανιω- 
τέρα. Τοΰτο είναι άσθένεια τής έποχής, τήν όποιαν ήμεΐς οί τέκτονες θέλομεν νά 
καταπολεμήσωμεν. Ή μεΐς αύτοί καλλιεργοΰμεν έν τή Στοά τήν εύσέβειαν καί 
δέν θά έπιτρέψωμεν νά άνατραφώσι τά τέκνα ήμών άνευ αύτής. Δυνάμεθα νά 
άξιώμεν ί’να τά τέκνα μας μεταβαίνωσιν είς τήν έκκλησίαν και νά προσεύχων-, 
ται τακτικώς, δυνάμεθα νά συνομιλώμεν μετά τών θυγατέρων και υιών μας καί 
νά συνειθίζωμεν τό πνεΰμα αύτών είς τό μεγαλεΐον τοΰ θεοΰ. Ά λλά  παρ’ δλην 
τήν καλήν θέλησιν δέν έχομεν πάντες την αύτήν ικανότητα διά τό σπουδαΐον
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καί δύσκολον τοΰτο θέμα, έκαστος δέ δέν δύναται νά έμβαθύνη είς τήν ψυχήν 
τοΰ νεαροΰ παιδιού, ώστε αί σκέψεις νά προσαρμόζωνται είς τάς παρατηρήσεις 
αύτοΰ καί νά έπηρεάζωσι τοΰτο. Καί εδώ μόνον ή γυνή, ή μήτηρ, δύναται καί' 
πρέπει νά έπέμβη καί βοηθήση. Καί ή άπλή γυνή δύναται, έάν έχη τήν καλήν 
καρδίαν καί τον καλόν τρόπον, νά κατορθώση πολύ περισσότερα ή ήμεΐς οί 
άνδρες μέ τάς αξιώσεις καί έντολάς μας. Είς αύτήν πρό παντός είναι έμπεπι- 
στευμένη ή άνάπτυξις τοΰ παιδικού πνεύματος καί αΰτη δύναται διά πλήθους 
μικρών, μικρότατων μέσων νά ένεργήση, ώστε ή ψυχή τοΰ παιδίου νά μένη εύαί- 
σθητος είς τήν εύσέβειαν καί μή καταπέση είς τήν ασέβειαν καί βαναυσότητα. 
Τό παράδειγμα τής μητρός, ή εύχάριστος εύσεβής πίστις πρέπει νά καταστήση 
είς τά παιδία αδύνατον νά καταρρίπτωσι προώρως πράγματα, τά όποια έν τή 
πλησμονή τής παιδικής των σοφίας βλέπουσι περιφρονητικής, διότι δέν έχουσι 
τήν ικανήν άνάπτυξιν, ινα άναγνωρίσωσι τήν αξίαν αύτών. Ά λ λ ’ ή γυνή θά 
δυνηθή νά έκπληρώση τοΟτο, μόνον έάν ή εύσέβεια αύτής είναι πλήρης ίλαρό- 
τητος, έάν ή μήτηρ δέν θέλει νά άναθρέψη ανθρώπους προσποιουμένους εύσέ- 
βειαν καί Ίησοόίτας.

Πρέπει νά είναι τις χαρωπός είς τήν εύσέβειαν καί εύσεβής είς τήν χαράν. 
Καί τοΰ ενός καί τοΰ άλλου έχει άνάγκην ή έποχή μας καί άμφότερα δύναται 
ή γυνή νά προσφέρη άφθσνώτερον καί καλλίτερον τοΰ άνδρός.

’Εάν ή βάσις αύτη υπάρχη, τότε δύναται ή γυνή νά οίκοδομή ήσυχος καί 
βεβαία περ: τοΰ άποτελέσματος. Τό παράδειγμα καί ή σωφροσύνη αύτής πρέπει 
νά παλαίσωσι κατά τής άσεβείας, ήτις ήρχισε νά καταλαμβάνω τήν νεολαίαν. 
Τό παράδειγμα καί ή σκόπιμος αύτής άγάπη πρέπει νά προκαλώσι σεβασμόν 
είς τήν νεολαίαν πρός τούς ανθρώπους καί σεβασμόν πρός οίανδήποτε έργασίαν. 
Ό  νέος δέν πρέπει υπερήφανος νά περιφρονή τήν έργασίαν τοΰ άπλοΰ άνδρός. 
Τοΰτο είναι σπουδαιοτάτη άξίωσις τής έποχής, ή γυνή δέ πρό παντός έχει τήν 
δύναμιν νά έργασθή είς τήν μείωσιν τών διαφορών καί νά σμικρύνη τό χάσμα, 
τό όποιον χωρίζει τούς άνθρώπους. Καί εδώ βοηθεΐ ή ίλαρότης, διότι δέν υπο
μένει ψυχράν καρδίαν καί υπερηφάνειαν. Ή  άληθής ίλαρότης, τό καλόκαρδον, 
υπήρξαν πάντοτε ή εύθυτάτη οδός πρός άδελφοποίησιν, καί ίδρυσαν καθ’ ολους 
τούς χρόνους τούς ίσχυροτάτους συνδέσμους, τούς όποιους τό καθήκον καί ή θέ- 
λησις δέν θά ήδύναντο νά φέρωσιν (είς πέρας.

Καί έτερον χείριστον έθιμον έχει άνάγκην τής συνεργασίας υμών, έρίτιμοι 
άδελφαί. Ή  έφεσις πρός διασκέδασιν, ήτις φθάνει καί μέχρι τής παιδικής ήλι- 
κίας, παρεσκεύασε μίαν επικίνδυνον έπιπολαιότητα, ητις πάλιν επιφέρει πλήθος 
επικινδύνων συνεπειών, τάς όποιας μόνον ή λογική, γελαστή καί χαρωπή μήτηρ 
δύναται ένεργώς νά καταπολεμήση. Ή  νεολαία τείνει εκτός τής οικίας· έκτος 
αύτής είναι πολυάριθμα πράγματα τά όποια έλκύούσι, καί δυστυχώς δέν είναι 
σπάνιον, δτι ή οικία καταπίπτει είς τόπον πρός' ύπνον καί τροφήν, έπι τοΰ οποίου 
έχε: τις νόμιμα δικαιώματα. ’Εκεί ένθα τοΰτο συμβαίνει, ή οίκία, ό πατήρ καί 
έτι μάλλον ή μήτηρ έδείχθησαν ακατάλληλοι, δέν κατενόησαν τό άγιώτατον 
αύτών καθήκον καί έβλαψαν είς τά τέκνα αύτών ολόκληρον τήν άνθρωπότητα. 
Ή  κλίσις δμως όπάρχει σχεδόν πάντοτε καί πειραματικώς εισχωρεί καί είς παι
δία, τά όποια έσχον καλλιτέραν άνατροφήν. Ή  μήτηρ δφείλει νά έχη ανοικτούς 
τούς όφθαλμούς καί όλιγώτερον μετ’ αύστηρότητος, μάλλον δέ μετά τής μορφω
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τικής ισχύος τής άγάπης πρέπει νά δεσμεύη τό τέκνον είς τήν οικίαν. Ό σω 
έγκαρδιωτέραν και άρμονικωτέραν καθιστά τήν ζωήν έν τή οικία, τόσω άσφαλέ- 
στερον θά προφύλαξη τήν νεαράν καρδίαν έκ τών έξωτερικών δελεασμών· τόσω 
βεβαιότερον θά καταπολεμήσω τό άσχημον τοΰτο τής εποχής φαινόμενον, ένεκα 
τοΰ οποίου τό ίδιον αύτής φΰλον πάσχει* τήν ευκολίαν δηλ. τής καταφρονήσεως τοΰ 
άλλου φύλου, τόν μή σεβασμόν τής γυναικός,. δστις έκ τής φρασεολογίας τοΰ 
Νίτσε είσέδυσεν είς τάς γνώμας τής έποχής: διά τήν γυναίκα ή ράβδος! Τοΰτο 
είναι εν βήμα πρός τά δπίσω, τοΰτο είναι ή όδός πρός τήν κουφότητα, ήτις έν 
τή έποχή τοΰ Λουδοβίκου 15°» διά τοΰ Βολταίρου έλεγεν: Ή  γυνή είναι ανθρώ
πινον δν, το όποιον ένδύεται, φλυαρεί και έκδύεται. Τοΰτο είναι άναίδεια, ήτις 
ειρωνεύεται τά ίερώτατα ήμών κειμήλια καί προσβάλλει ήμάς έκεΐ, ένθα βαθύ
τατα πληγωνόμεθα. Καί έδώ φίλταται άδελφαί, δύνασθε σείς νά έργασθήτε δι’ 
έαυτάς καί νά έπιδείξετε συγχρόνως εις τόν κόσμον μεγάλας υπηρεσίας, έάν σείς 
αί ΐδιαι καί τό παράδειγμά σας καί τό δλον τής γυναικείας προσωπικότητος 
έξαναγκάσει τήν νεολαίαν είς σεβασμόν τής γυναικός.

Ό  υίός, δστις έμαθε νά άγαπά καί νά σέβεται τήν μητέρα του, δστις μέ 
γελώντας οφθαλμούς θεωρεί αύτήν ώς τόν ήλιον τής νεότητάς του καί εκ βα- 
θείας εύγνωμοσύνης παρατηρεί αύτήν, ούτος δέν σέβεται μόνον τήν-μητέρα, ούτος 
σέβεται τήν γυναίκα καί θά είναι άνίκανος νά άκολουθή τήν συνταγήν τοΰ 
Νίτσε. Καί ή θυγάτηρ, ήτις πρέπει νά άκολουθή τό παράδειγμα τής μητρός, 
θά ισταται βεβαία καί άγνή έν τή ζωή καί θά είναι μήτηρ μιάς νέας γενεάς 
καί θά δυνηθή νά μεταδώση τήν ευλογίαν τής μητρότητος είς νέαν γενεάν. 
Ό στις δέ τοιουτοτρόπως είς τήν ήθικοποίησιν τής άνθρωπότητος έργάζεται, ούτος 
ένεργεΐ υπό τήν καλλίστην σημασίαν έλευθεροτεκτονικώς καί είς τούτον τείνο- 
μεν ήμεΐς μέ θαυμαστήν καί εύχάριστον καρδίαν τάς χεΐρας ώς είς ένα αληθή 
βοηθόν έν τή; οικοδομή τοΰ ναοΰ τοΰ άνθρωπισμοΰ. Καί ό τις ούτος είναι ή Γυνή
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Η  Τ Ε Κ Τ . · .  A A Y S O S

ΤΠΟ ΑΔ.·. ΜΑΙΣΝΕΡ 

(B a y re u th e rb u n d e s b la t t  36 8. 1 9 0 9 )

"Οταν εισέρχομαι είς τεκτ.·. τέμενος, τόν επίσημον τόπον της εγκαρδίου 
ήμών τεκτ . \  εργασίας, σκέπτομαι τάς εύτυχεΐς ώρας τής μυήσεώς μου είς τό 
τεκτ.·. τάγμα.

'Ότε μετά τό πέρας τής μυήσεως ό άδ .·. Σεβ .·. διέταξε τόν σχηματισμόν 
τής τεκτ.·. άλύσου καί είδον έμαυτόν διά πρώτην φοράν μέλος τόσον στενοΰ φι
λικού κύκλου, τότε έγεννήθη έν έμοί το σοβαρόν αίσθημα τής αδελφότητος, τής 
ήνωμένης ισχύος. Καί μέχρι σήμερον παραμένει το αίσθημα τοΰτο αμετάβλητον 
κατά τόν σχηματισμόν τής τεκτ.·. άλύσου. Έ ν τοιαύτη ψυχική καταστάσει ευ
ρισκόμενος, έγραψα πρό τινων ήμερων τάς παρατηρήσεις μου ταύτας περί τοϋ 
συμβολισμοΰ τής τεκτ.·. άλύσου.

Ή  τεκτ.·. άλυσος, ήτις είναι εν τών σπουδαιοτάτων τεκτ.·. Συμβόλων, άνα- 
φέρεται έν τή ιστορία τοΰ τεκτ ·. ήδη τό 1778, διότι τήν 28 Φεβρουάριου 17.78 
έν Μαγδεμβούργω, δτε έγένοντο τά έγκαίνια τής νέας Στοάς «Ευτυχία», έπί πα
ρουσία τοΰ άδ.·- Φερδινάνδου δουκός τής Βρουνσβίκης, ό δούξ έδίδαξε τόν σχη
ματισμόν τής τεκτ.·. άλύσου.

Καί κατά πρώτον ό 3ε6.\ ορισμός τής λέξεως «αλνσος». «Άλυσος είνε ή 
πρός άνάληψιν δυνάμεων συνεχής παράθεσις άμοιβαίως. κινούμενων, έν τούτοις 
στενώς συνδεόμενων σωμάτων, τά όποια δνομάζομεν μέλη (κρίκους)».

Ύπάρχουσιν εξ είδη άλύσων:

1. Άλυσος πρός άνύψωσιν βαρών.
2. Άλυσος κινητήριος προς έξαγωγήν αντικειμένων.
3. Άλυσος τών άγκυρών τών άτμοπλοίων.
4. Άλυσος πρός μεταβίβασιν κινήσεων.
5. Άλυσος πρός καταμέτρησιν τοΰ μήκους.
6. Άλυσος πρός στολισμόν.

Τόν ορισμόν, τά διάφορα είδη τών άλύσων καί τήν χρησιμοποίησιν άύτών.
θέλομεν θέση ώς βάσιν τών παρατηρήσεών μας καί μετά ταΰτα θέλομεν πράγμα- 
τευθή έν τέλει τήν έρώτησιν «είς τί μας παροτρύνει ή τεκτ.·. άλυσος;»

Αδελφοί μου! Ούσιώδης, σπουδαίος δρος τοΰ όρισμοΰ είναι ή κατά σειράν 
παράθεσις τών μελών διότι άνευ τοΰ στενοτάτου συνδέσμου έκάστου τών μελών
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δέν είναι δυνατόν νά ύπαρξή άλυσος. Ώ ς εικόνα τή; ένώσεως δεικνύομε-/ κατά 
τήν. μύησιν είς τόν νεοφώτιστον τήν τεκτ.·. αλυσον.

Οί τέκτονες διά τής άλύσου ύποδηλοΰμεν τήν αδελφικήν ημών εταιρίαν, 
περιλαμβάνουσαν ολόκληρον τόν κόσμον. Ώ ς σύμβολον τής ένότητος τών άδ .·. άδ . \  
σχηματίζομε'/ τήν ’αλυσον μετά τό πέρας τής έπισήμου εργασίας. Ό  σχηματισμός 
ούτος τής τεκτονικής άλύσου είνε ώσαύτως ώραΐον σύμβολον τής αγάπης καί τής 
όμονοίας. Διά τοΰτο τήν τεκτ.·. αλυσον σχηματίζομε'/ και κατά τάς χαρμοσύνους 
ώρας καί κατά τάς ώρας. βαθυτάτου πένθους. "Οταν κατά · τόν Σεπτέμβριον π. έ. 
έλαβον .μέρος είς άγάπην δοθεΐσαν ύπό τής έν Ά ν . .  Βερολίνου Σ λ  Σ τ .-. «Εύ- 
στάθειχ», ειδον διά πρώτην φοράν δτι ό άδ .·. Σεβ .·. καί μετά το πέρας τής άγά- 
πης, ήτις έγένετο μετά τών τεκτ.·. διάσημων, διέταξε τούς άδ.·. άδ.·. νά σχημα- 
τίσωσι τήν τεκτ.·. αλυσον, αυτός δέ μόνος έψαλε τό άσμα τής άλύσου.

’Εςόχως συγκινητικόν είνε ή τεκτ.·. άλυσος έπι τοΰ τάφου! Πρό τινων εβδο
μάδων εϊδον τό θαυμάσιο'/ τοΰτο θέαμα, καί ήκουσα τόν άδ.·. 2ον Έ π .· . λέγοντα. 
«Ό ταν σχηματίζωμεν τήν τεκτ.·. αλυσον δεικνύομε'/ εις τούς λοιπούς συμπενθοΰν- 
»τας, δτι ό είς τήν αίωνίαν Ανατολήν άποδημήσας ήτο δι’ ήμάς αδελφός, δτι άπω- 
» λέσαμεν εν μέλος τής άδελφικής μας άλύσου».

Περαιτέρω τονίζεται έν τώ όρισμώ τής άλύσου ή κατάλληλος προσαρμογή. 
Καί έπι τοΰ σημείου τούτου δυνάμεθα νά εΰρωμεν στοιχεία παραλληλισμού έν τώ 
τεκτ.·. Οϋτω δέν προσλαμβάνομε'/ πάντα αίιοΰντα, αλλά προσκαλοΰμεν μόνον 
τούς έλευθέρους, τίμιους καί καλής διαγωγής· άνδρας, άπαιτοϋμε'/ δέ παρ’, αύτών 

, δτί πρέπει νά προσαρμόζωνται εις τά υπάρχοντα ήδη μέλη, νά είνε έσωτερικώς' 
ισχυροποιημένοι καί δεδοκιμασμένοι, ΐνα δύνανται νά φέρωσι τά βάρη τής έρ- 
γασίας καί νά βοηθώσι πρός τοΰτο. Διότι μία άλυσος είναι ισχυρά, όταν τά μέλη 
αύτής είναι στερεά. Όσον στερεώτερον συγκρατώνται τά μέλη, τόσον ισχυρότερα 
είνε ή άλυσος, ή δέ ισχύς τής τεκτ.·. άλύσου βασίζεται επί τής άγάπης, όμονοίας 
καί έμπιστοσύνης, δι’ ών αί καρδίαι τών άδελφών προσαρμόζονται πρός άλλήλας. 
Μόνον ομόνοια καί κοινότης αισθημάτων δίδουσι τήν ίσχύν, αί εξ δέ τοΰ τέκτο- 
νος ιδιότητες: έργατικότης, καρτερία, μετριοφροσύνη, τιμιότης, έχεμυθία καί εύ- 
σπλαχνιά, είναι πλήρεις ευλογίας δι’ ολόκληρον τήν άνθρωπότητα.

Ούχί δέ μόνον κατά τήν έκλογήν τών νέων μελών τής τεκτ.·. άλύσου οφεί
λομε'/ νά προβαίνωμεν μετά περισκέψεως, ΐνα μή προσλαμβάνωμεν μέλη έλαττω- 
ματικά, επικίνδυνα είς τήν στερεότητα καί τήν ικανότητα πρός άντίστασιν ολο
κλήρου τής άλύσου, άλλα πρέπει νά προσέχωμεν τά έλαττωματικά γενόμενα 
μέλη, νά προσπαθώμεν νά καλλιτερεύσωμεν αυτά καί έφ’ δσον ή διόρθωσις δέν 
είναι δυνατή, νά άπομακρύνωμεν αυτά τελείως. Εις και μόνος άδ είναι ικανός 
νά διαταράξη τήν ομόνοιαν και άγάπην τών λοιπών.

Ασθενές καί έλαττωματικόν είναι εν μέλος έν τή τεκτ.·. άλύσω, όταν κυ- 
ριαρχήται υπό έλαττωμάτων καί ΐδιοτελείας. Πάντες έπιθυμοΰμεν τήν άπολύτρωσιν 
έκ τών παθών, πάντες έπιθυμοΰμεν τήν ειρήνην, καί όμως μάς είναι δύσκολον νά 
φθάσωμεν εις τήν νίκην καί τήν ειρήνην έν τή πάλη πρός τά έλαττώματά μας.

Τά μέλη τής άλύσου είναι κυκλοτερή, είναι λοιπόν πάντα όμοια. Ούτως εΐ- 
μεθα καί ήμεΐς πάντες οί έργαζόμενοι άδελφοί. Πάντες άνευ διαφοράς έχομε'/ 
όμοιον σκοπόν νά έπιτελέσωμεν, έκαστον μέλος τής τεκτ.·. άλύσου έχει τήν αυτήν 
σημασίαν, ούδείς δέ έξ ήμών έχει άφορμήν νά ζηλεύη τόν άλλον, νά περιφρονή'
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αύτόν, νά θεωρή αυτόν ώς αντίπαλον ή αντίζηλον, διότι ημείς, τά μέλητής τεκτ :ν 
άλύσου, ύπηρετοΰμεν άνευ έγω'ίσμοΰ, άνευ ίδιοτελείας, είς τόν Μέγαν τοΰ Σύμπαν- 
τος ’Αρχιτέκτονα, δστις παρήγγειλεν είς ήμάς, κατά πρώτον νά έργάσθώμεν είς 
τήν έξευγένισιν τής ίδίας ήμών ψυχής, τής ίδιας ήμών οίκογενείας, καί μετά 
ταΰτα είς τήν καλλιτέρευσιν τής άνθρωπότητος, κα'ι ύπεσχέθη είς ήμάς διά τοΰτο, 
μετά πιστήν τοΰ καθήκοντος έκπλήρωσιν τό ϋψιστον αγαθόν τοΰ άνθρώπου, τήν 
ήσυχίαν τής καρδίας μας, τήν γλυκεϊαν είρήνην είς τά στήθη μας.

Ή  ζωή ήμών είναι έργασία καί ή έργασία είναι ζωή· ή κοινή έργασία ήμών έν 
τή τεκτ.·. άλύσω είναι δι’ ήμάς άγιον καθήκον, είναι καθήκον έκαστου έξ ήμών.

Έκαστον μέλος τής άλύσου παροτρύνεται πρός ομοιόμορφον έργασίαν, πρός 
όμοειδή έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, διότι ούδέν μέλος τής τεκτ.·. άλύσου δύ- 
ναται νά άποφύγη τήν άναγκαίαν παροχήν έργασίας, τούναντίον δέ τά μέλη τής 
άδελφ.·. άλύσου ιστανται πρός άλληλα είς στενότατον σύνδεσμον, είς στενοτάτας 
συγγενικάς σχέσεις, εξωτερικόν σημεΐον τών οποίων είναι ή όμοιότης, ή ομοιο
μορφία. Ούτως ίστάμεθα κυκλοτερώς άνδρες άνήκοντες είς μίαν ένωσιν', ψυχικώς 
συγγενείς, έλεύθεροι καί τείνομεν πρός άλλήλους τάς χέΐρας ένεργητικώς. Είναι 
αίσθημα-εύαρέστου άναπαύσεως, αίσθημα ευτυχίας διά μίαν εύαίσθητον καρδίαν, 
δταν τό αύτό ίσχυρόν ρεΰμα τής ζωής, δμοιον πρός τό ήλεκτρικόν ρεΰμα, διέρ
χεται διά τής άδελφ·.·. ήμών άλύσου, δι’ ήμών δλων, δτάν ήμεΐς ώς έργατικά , 
άξια μέλη τής άνθρωπιστικής έταιρείας ήνωμένοι είς κεκλεισμένον κύκλον, τεί
νομεν πρός άλλήλους τάς χεΐρας. Είμεθα έμπεποτισμένοι ύπό τοΰ αισθήματος" 
τής ένότητος καί έχομεν τήν πεποίθησιν, δτι δέν είμεθα πλέον λίθοι διεσκορπι- 
σμένοι έδώ καί έκεΐ.

Είς τήν ομοιότητα τών κοινών ήμών σκοπών καί τής θελήσεώς καί τάσεως 
ήμών άντιστοιχοΐ καί το ένιαΐον τοΰ έξωτερικοΰ ήμών, τής τεκτ.·. ήμών περί-· 
βολής. «Όμοιος τφ όμοίω αεί πελάζει». Είμεθα ομοιοι θνητοί άνθρωποι καί άκρι- 
βώς ή στερεά συνείδησις, δτι πάντες θά άποθάνωμεν, πλησιάζει τάς καρδίας ήμών.

Ό  ορισμός ήμών καθορίζει τά μέλη τής άλύσου ώς «σώματά άμοιβαίως 
κινούμενα». Καί ήμεΐς οί τέκτονες όφείλομεν νά προσαρμοζώμεθα πρός άλλή
λους! Έσο άδελφός καί θά έχης άδελφούς. Συγχρόνως δέ ό άγνότατος ήθικός
νόμος είναι τό υψιστον μέτρον τής διαγωγής ήμών έάν δέ ούτος δέν κυρίαρχη
έφ’ ήμών, έάν ή τάξις δέν θεωρείται ώς υψιστον άγαθόν, τότε αίσθανόμεθα 
τήν συμμετοχήν ήμών είς τήν άδελφικήν άλυσον ώς άφόρητον καταναγκα
σμόν, ώς βαρύ φορτίον, ώς σιδηρά δεσμά, έκ τών οποίων δέν δυνάμεθα ευκόλως 
νά λυτρωθώμεν αίσθανόμεθα έαυτούς τότε έν τή κοινωνία, έπί τής όδοΰ, παν- 
ταχοΰ, στερουμένους έλευθέρας κινήσεως, φανταζόμεθα δτι έπιβλεπόμεθα έμπρο
σθεν καί όπισθεν καί πλαγίως υπό τών άδελφών καί δτι θά άνακαλυφθώμεν θεω- 
ροΰμεν μίαν τοιαύτην υποθετικήν έπιτήρησιν ώς κηδεμονίαν, άναξίαν είς τήν άνδρι- 
κήν ήμών έλευθερίαν. Ταΰτα είναι μαρτυρικά αίσθήματα τοΰ άργοΰ τέκτονος καί 
ούχί τοΰ έλευθέρου, ταΰτα δέν είναι αίσθήματα τοΰ έλευθέρου άνδρός, άλλά ψυ
χικά πάθη τοΰ τέκτονος έκεινου, δστις έκ ματαιοδοξίας ή έξ υπολογισμού ή έκ 
περιεργείας. κατώρθωσε νά είσχωρήση είς τό τεκτ .·. ήμών τέμενος, είναι βάσανοι 
τοιούτων άδελφών, είς τούς οποίους ή Στοά είναι δεσμεύουσα άλυσος.

’Αδελφοί μου! Άφοΰ παρελληλίσαμεν τόν τεκτονικόν πρός τόν έπιστημο-
νικόν ορισμόν τής έννοιας «άλυσος», προβώμεν ήδη είς παρατηρήσεις τινάς
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περί τών Εξ ειδών τής άλύσου έν συγκρίσει πρός τάς τεκτο νικάς ήμών έργα-· 
σίας. Ύπάρχουσιν:

1. Άλυσοι πρός άνύψωσιν βαρών: Δέν-θά ήτο δυνατόν είς ήμάς τούς τέ
κτονας μετά τών άλυσοειδώς συνηθροισμένων, ήνωμένων δυνάμεων νά φέρωμεν 
άπό κοινού τάς βαρείας φροντίδας καί βάρη τών αδελφών 'ήμών και τών πλη
σίον/ μας καί νά βοηθώμεν πρός έλάττωσιν τών μεγάλων αναγκών έν τή υπη
ρεσία τής ανθρωπιστικής ιδέας ; .

2. Άλυσοι πρός εξαγωγήν άντικειμένων: Δέν έκλήθημεν οί τέκτονες τούς 
είς τά βάθη τής ανθρώπινης ψυχής υπάρχοντας θησαυρούς νά έξαγάγωμεν καί 
προάγωμεν έν κοινή συνεργασία;

3. Άλυσοι τών άγκυρών τών άτμοπλοίων: Ή  έργασία έν τή Στοά, ή έργα- 
σία τοΰ τέκτονος έπί τοΰ έαυτοϋ του, σκοπεί πρωτίστως νά εύρη είς τόν έν τή 
ταραχώδει-ζωή περιπλανώμενον άνθρωπον ασφαλή λιμένα.

Ή  άδελφική ήμών αγάπη, ή αδελφική ήμών άλυσος ας είναι είς έκαστον 
ναυαγόν ασφαλής άλυσος, καί ή Στοά ήμών είς δλους ήμάς ας γείνη, άς είναι 
κα'ι άς μείνη είς φάρος έν τή θαλάσση τής ζωής.

4. Άλυσοι πρός μεταβίβασιν κινήσεων: Ή  μεταβίβασις δυνάμεων, πρόβλημα 
σπουδαιότατο'/ έν τή μηχανική, είς τό όποιον χιλιάδες μηχανικών μετά μεγά
λης άφοσιώσεως είργάσθησαν, είναι σπουδαιότατο'/ καί άπό παιδαγωγικής άπό- 
ψεως· διότι οί σπόροι τής αρετής καί τών παθών, δύο κολοσσιαίων δυνάμεων, εισ
έρχονται διά τών οφθαλμών καί τών ώτων είς τήν ψυχήν. Είθε αί Στοαί ημών 
νά αποδίδουν τοιούτους καρπούς, οΐτινες δέν αναπτύσσονται είς δηλητηριώδεις·' 
τοιούτους, είθε συγχρόνως πάντοτε φιλαλήθεια, ειλικρίνεια καί άδελφική έμπι- 
στοσύνη νά είναι αί τεκτονικαί έκεΐναι άλυσοι πρός μεταβίβασιν κινήσεων είς 
τούς άδελφούς καί είς ολόκληρον τήν ανθρωπότητα!

-5. Άλυσοι πρός καταμέτρησιν τοΰ μήκους: Αί έν τή Στοά άσκούμεναι 
άρεταί πρέπει νά χρησιμεύωσιν είς ήμάς πάντοτε ώς μέτρον διά τήν έκτίμησιν τής 
ζωής ημών έκτός τής Στοάς.

6. Άλυσοι πρός στολισμόν: «Ώραιότης άς κοσμή τήν οικοδομήν!» Ήμεΐς οί 
τέκτονες, γνωρίζομε'/ την άξιαν καί τήν χάριν τοΰ κάλλους καί στολίζομε'/ τό τέμε
νος ήμώ ν δέν τείνομε'/ δμως πρός μάταιόν στολισμόν άλλά πρός-τήν άληθή ωραιό
τητα, πρός έξευγενισμόν ήμών αύτών, πρός τήν πηγήν άγνής, άφθίτου ώραιότητος.

Αδελφοί μου! Τελευτώντες νΰν ίδωμεν πρός τί παροτρύνει ήμάς ή άδελ
φική άλυσος. Ή  τεκτ.·. άλυσος τριπλώς παροτρύνει ήμάς:

1. Νά εΐμεθα ισχυροί διά τής άγάπης καί όμονοίας.
2. Νά καταπολεμώμεν τά πάθη ήμών.
3. Νά θαρρώμεν έν τή έλπίδι καί προσδοκία.

Ή  έλπίς αϋτη, τήν όποιαν κάί έν αύτώ τώ τάφώ καλλιεργώμεν, δίδει είς ήμάς 
τό άτελεύτητον τής άδελφικής άλύσου: άνευ άρχής καί τέλους περιλαμβάνει αΰτη 
την γήν άπό Ανατολών είς Δυσμάς. Έκαστον μέλος είναι συγχρόνως άρχή καί 
τέλος· έάν εν μέλος άποχωρεΐ, τά παραμένοντα κλείονται πάλιν στενότατα.

Είθε, φίλτατοι άδελφοί, νά παραμένη είς ήμάς πάντοτε ισχυρά, άτελείωτος, 
άδελφική ή άλυσος!
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Ο ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΤΕΚΤ.·.*

Εύφροσύνως χαιρετίζων τήν Ικδοσιν ■ τοΰ νέου περιοδικοΰ, οπερ προώ- 
ρισται να έξυπηρετήση τά υψηλά τοΰ επίλεκτου σωματείου ήμών συμφέ
ροντα καί νά διάλυση τά; έν τω σκοτει τής θρησκοληψίας καί τοΰ φανα- 
τισμοΰ τεκταινομένας σκευωρίας, χαράσσω τάς δλίγας ταύτας γραμμάς 
περ! τοΰ έν Μακεδονία Τεκτ.·., ου ή σπουδαιότης καί ή σημασία δέν δύ- 
νανται νά διαφύγωσι τήν προσοχήν τών έπαιοντων.

Έν χώρα διηνεκώς σπαρασσομένη υπό εμφυλίων σπαραγμών, έν 
χώρα έν ή αί πολίτικα! καί φυλετικά! διαμάχαι άλληλοσυγκρουόμεναι 
αγρίως, προύκάλεσαν τα γνωστά αιματηρά γεγονότα, ών κα! ή άπλή ά- 
φήγησις πληροί λύπης τήν καρδίαν, το ευθαλές κα! ευώδες τοΰ έλευθερο- 
τεκτ.·. άνθους μεταφυτευθέν βιαίως και έπ! έπισφαλοΰς έδάφους μικροΰ 
δεΐν έμαραίνετο κα! έφυλλορρόει.

Αί Στ.·, καθίστανται αί έστίαι τής κατά το 190S κηρυχθείσης με- 
ταπολιτεύσεως κα! ό Τεκτ.·. λαμβάνει πολιτικήν χροιάν κα! χαρακτήρα 
λίαν έπικίνδυνον κα! έπισφαλή. Το δέ χείριστον, έν τοΐς πλείστοις τών 
έργαστηρίων άνευ έπισταμένης έξετάσεως κα! σοβαράς έρεύνης έμυοΰντο 
ε!ς τάς δψηλάς τοΰ Τεκτ.·. άρχάς άτομα, άτινα ώς έπ! τό πλεΐστον δέν 
ήσαν ε!ς θέσιν νά έκτιμήσωσιν ούτε τήν φιλοσοφικήν τοΰ Τεκτ!·. άξίαν, 
ούτε νά κατανοήσωσι τά σοφά αύτοΰ δόγματα.

Κα! τό μοιράϊον αποτέλεσμα δέν έβράδυνε νά έπέλθη, διότι άλλαι 
μέν Στ.·, άτροφήσασαι τελείως έμαράνθησαν, άλλαι δ’ άνανήψασαι συν- 
ησθάνθησαν τό πλημμελές τοΰ συστήματος κα! έν άσπασία μεταμελεία

*) - ·  X. Μετ’ ιδιαιτέρας δλω; '/αρ α ; δημοοιεύομεν τήν μελέτην αυτήν τοΰ ? ιλ τ  .·, άδ .·. 
Φ'.λώτα Π αππαγεωργίου, τοΰ δποίου είναι τόιον γνωατή ή πολλαπλή δρασις, ώστε θεωροΰμεν πε
ριττόν πάντα περί αύτοϋ λόγον.
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είς ύπνον κατεδικάσθησαν, ίνα έν εύθέτω χρόνω άνασυστηθώσιν επί υγιέ
στερων κα5. άσφαλεστέρων βάσεων.

Ευτυχώς ή έν Άνατ.·. Θεσσαλονίκης ίδρυθεΐσα Σ.·. Σ .·. Φίλιππος 
καί τά λοιπά έν Μακεδονία δπό τήν αίγίδα της Γ.·. Μ.·. Ά . · .  ήμών 
εργαζόμενα έργαστήρια έν άξιεπαίνφ αύστηρότητι καί αγαστή σταθερό- 
τητι, παρ’ δλας τάς πολιτικάς μεταβολάς καί τάς τοΰ καθεστώτος μετα- 
τροπάς, μετά θρησκευτικοΰ σεβασμού προς .τάς θεμελιώδεις τοΰ Τεκτ.·. 
άρχάς, πάντοτε απώθησαν άπό τοΰ ίεροΰ περιβόλου των τήν άλλοπρόσαλ- 
λον πολιτικήν καί μεγίστην έπεδείξαντο αυστηρότητα είς τήν έκλογήν 
τών μελών των.

Έν ετει 1907 ό τότε Μ.·, θησ.·. τής Γ.·. Μ.·. Ά . · .  τής Ελλά
δος άδ.·. Κωνσταντίνος Παππαγεωργίου, κατήλθεν είς Θεσσαλονίκην, μέ 
τήν υψηλήν εντολήν νά ίδρυσή έργαστήριον αντάξιον τοΰ φιλοσοφικοΰ 
του προορισμοΰ.

. Συγκινητική, συγκινητικωτάτη δπήρξεν ή πρώτη καί ιστορική συν
εδρία, καθ’ ήν εκάλεσεν ουτος παρ’ αύτψ τούς Ά δ .·. Ά δ .·. Διδ.·. Διδ,·. 
Μαργαρίτην Δ., θεοδωρίδην Μ., Χρυσάφην Γ., Παπάζογλουν Α. καί Παπ
παγεωργίου Φ. καί άνεκοίνωσεν αύτοΐς τήν όψηλήν του εντολήν.

Ή  Στ .·. συνέστη υπό τούς άρίστους οίωνούς καί εκτοτε τακτικώτατα 
εργάζεται έν άκρα συνέσει καί άξιοθαυμάστω όμονοία, υπό τήν έμπνευσμέ- 
νην καί όντως πατρικήν αρχηγίαν τοΰ Σεβ.·. άδ.·. Μαργαρίτου 33°, 
τοΰ άληθοΰς τύπου καί ύπογραμμοΰ τής τεκτ.·. άρετής.

Μικρόν κατά μικρόν τά μέλη ηύξήθησαν, περίλαμπρον δ’ ίδρύθη Πε- 
ριστηλιον δπό τό διακρ.·. όνομα «Μακεδονία», κοσμούμενον υπό δέκα καί 
τριών Ίππ.·. Ροδοσταύρων. ·

Έ ν Ά ν .·. Θεσσαλονίκης ίδρύθησαν αί έξής Στ.·.

Macedonia Μ . Ά ν.· . ’Ιταλίας ίδρύθη τώ 186δ μέλη 36 (διελύθη).

Macedonia R isorta » » » 1901- » 125 (έν ΰπνω).

V eritas » Γ αλλίας » 1904 » 101

Laboret Lux » ’Ιταλίας » 1906 . » 50

Perseverentia » Ισπανίας » 1906 » 149

Φίλιππος » Ελλάδος » 1907 » 76

S teara Salonicului » Ρουμανίας » 1907 » 115

Faziilet » Ισπανίας » 1908 » 50 (έν ΰπνω).

A venir d’Orient » Γαλλίας » 1908 » 65

Terra e sole » ’Ιταλίας » 1909 » 30

D r Seb.·. Lima » Πορτογαλλίας » 1911 » 51 (άτακτος).
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Τπό τήν δικαιοδ.·. τής Μ.·. Ά ν .·. τής Ελλάδος υπάγονται καί 
αί έξης Σ.\ Σ.·. έν Μακεδονία:

Σέρραι ’Αριστοτέλη; ίδρύθη τώ 1904 μέλη 25
Μοναστήριον Ηράκλειον » 1909 » 32
Κορυτσά Φώτιο; » 1909' » 22

Δράμα Ε λπ ίς » 1909 » 7

Εύχόμεθα ολοψύχως δπως δλα τά τεκτ.·. τής Μακεδονίας εργαστή
ρια κατανοήσωσι τήν Αποστολήν αύτών και μνήμονα αείποτε τών σπα
νίων προσόντων, ατινα δέον νά κοσμώσι τους νεοφύτους, προβαίνουσι μετά 
πολλής προσοχής ε;.ς τήν αποδοχήν τών βέβηλων, διότι βαρεία, βαρύτατη 
ή εύθύνη ή βαρύνουσα τάς Στ.·., αΐτινες έλαφρα τη συνειδήσει καί Ανευ 
εμβριθούς μελέτης και έρεύνης διανοίγουσι τάς λαμπρας τοΰ Τεκτ.·. πύ- 
λας είς βεβ.·., οΐτινες δέν είναι Αξιοι να φέρωσι τον Αξιοζήλευτον καί 
υψηλόν τοΰ Αληθούς Τεκτ.·. τίτλον.

Έ γραφον έν Ά ν.·. θ ε 3 3 αλονίκης τή 2s  Μαρτίου 1912 Έ  .·. Β .·.

Φ Ι Λ Ω Τ Α Σ  Τ. Π Α Π Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ .  31°

'Ρ ήτω ρ τή ς  Σ  .·. 2  .·. “ Φ ίΧ ιη ηο ς ,,
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Ο NR02 ΤΟΥ 20Λ0Α1ΩΝΤ0Σ
ΤΠΟ ΑΔ.·. ΧΙΛΛΕΡ 

( B u n d e s b l a t t  X» 6 ,  1 9 1 2 )

Δ'.’ ολίγα οικοδομήματα τής άρχα:ότητο; έγεννήθησαν τόσο: μύθο:, δσο: δ:ά 
τον ναόν τοΰ Σολομώντο;. Ό  Βασ:λεύς Δαυίδ κατώρθωσε μέν νά ένωση πάσας 
τάς φυλά; τοΰ ’Ισραήλ, κα: ώ; έξωτερ:κδν δείγμα τή ; ένώσεω; ταύτη; νά ίδρυση 
τήν ’Ιερουσαλήμ ώ; πρωτεύουσαν τοΰ κράτου; του, δέν έπέτυχεν δμω; τήν θρη- 
σκευτ:κήν ενότητα ο:’ ένό; μητροπολ:τ:κοϋ ναοΰ. Ό  υίδ; αύτοΰ Σολομών, ό υίδ; 
τή ; Βηρσαβεέ, τήν οποίαν ο Δαυίδ μετά τήν δολοφονίαν τοΰ πρώτου αύτή; συ
ζύγου, τοΰ Ούρία, προσέλαβεν είς τδ χαρέμ:όν του, τή συνεργασία τών Φο:ν:κων 
άνωκοδόμησεν έν ’Ιερουσαλήμ ναόν, δστ:; κατά τά επόμενα ετη ταχέω; υπερτέ
ρησε τού; έπαρχ:ακού; το:ούτου; 1 καί έγένετο τδ κέντρον τή ; θρησκευτ:κή; ζωή; 
τοΰ ’Ισραήλ. Τδ συμβάν τοΰτο ήτο φυσ:κώτατον, δ:ότ: ό ναδ; δστ:; άνωκοδομήθη 
πλησίον τών βασ:λ:κών άνακτόρων, εί; τδν όποιον ίερούργουν αί έπ:σημότατα: 
ίερατ:καί ο:κογένε:α:, ενθα τά πλουσ:ότατα θυμ'.άματα προσεφέροντο καί λαμπρό
τατα: βασ:λ:καί έορταί έτελοΰντο, προσείλκυεν ούχί μόνον τήν περ:έργε:αν καί 
τήν φ:λαυτ:αν, άλλά καί τήν άρ'.στοκρατίαν τήν έκ γενετή; καί τήν τοΰ χρή- 
ματο; ώ; καί τήν πνευματ:κήν το:αύτην τής χώρα;.

Αί έβραϊκαί γραφαί, αί πραγματευόμενα: περί τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντο; 
Ιφθασαν μέχρ:; ήμών λίαν παρηλλαγμένα:. Ή  άρχ:κή περ:γραφή προέρχετα: 
ώρ:σμένω; παρά ίερέως, δστις ε ίχ ε . πανταχοΰ τοΰ ναοΰ είσοδον, ή τούλάχ:στον 
έγνώρ:ζε τά σχέδ:α τή ; οίκοδομή; Γτοΰ ναοΰ- άλλ’ έν μέρε: μέν έκ παραδρομή;, 
έν μέρε: δέ δ:ά μεταβολών μεταγενεστέρων, αΓτ:νε; :σω; έγένοντο κατά τά; άνα- 
κα:ν:σε:; τοΰ ναοΰ, ή παλα:ά περ:γραφή φαίνετα: σπουδαίω; παρηλλαγμένη. 
Συνέτε:νε δέ βεβαίως εις τοΰτο ή έπ:θυμ:α τή ; περιγραφής τοΰ ναοΰ δ:’ ίδ:α:τέ- 
ρω; λαμπρών χρωμάτων ί  προφήτη; δμω; Ίεζεκ:ήλ, δστ:; είδε τδν πρώτον 
ναόν, δίδε: ε:; ήμά; νύξε:;, πώ; ήτο τδ άρχ:κόν οικοδόμημα.

Τδ ποσόν τή ; εργασίας καί τά έξοδα τή; κατασκευή; τοΰ ναοΰ τοΰ Σο
λομώντο; υπήρξαν κολοσ:α:α. Κατά τδ 480 μετά τήν Ιξοδον τών υίών τοΰ 
’Ισραήλ καί κατά τδ τέταρτον ετο; τή ; βασ:λε:'α; τοΰ Σολομώντο; έτέθησαν τά 
θεμέλ'.α τοΰ ναοΰ, επτά δέ έτη μετά ταΰτα έπερατώθη τελείως ή οίκοδομή. Ό

*) Σ η μ . Μ ετ . Κατά τάς άσφαλεστέρας πληροφορία; οί ΊουϊαΤοι πρό τοΰ ναοΰ τοΰ Σο- 
λομώντος δέν si'/ov καθ’ δλου ναούς, άλλ’ ούτε μετ ' αύτόν, τά άγια  8έ έφέροντο έν τ§ Κιβωτω.
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Χειράμ, ό βασιλεύς της Τύρου, προσέφερε καί τά υλικά τής οικοδομής ώς καί 
τούς καλλίτερους διά τήν οικοδομήν τεχνίτας, ό δέ Σολομών τοσοΰτον έξηρτήθη 
έξ αύτοΰ έ'νεκα τούτου, ώστε ήναγκάσθη είς τδν φίλον του Χειράμ νά Λαρα- 
χωρήση είκοσι πόλεις έν Γαλιλαία. 1 !Εν τούτοις καί αύτδς ό λαός τοΰ ’Ισραήλ 
έβασανίζετο μέ βαρυτάτας έργασίας κατά τήν οικοδομήν τοΰ ναοΰ, ούτως ώστε 
δέν φαίνεται υπερβολικόν, έάν ύπολογίσωμεν τδν άριθμδν τών διαρκώς έν τή οι
κοδομή τοΰ ναοΰ έργαζομένων, βεβαίως διαρκώς έναλασσομένων ’Ισραηλιτών είς 
εξήκοντα χιλιάδας. 2 Ό  τόπος, ενθα Γστατο ό ναός, ήτο τδ δψιστον σημεΐον τής 
πόλεως ’Ιερουσαλήμ, τδ όποιον έν τή βίβλω όνομάζεται Μόριά, είναι δέ άγνω
στον έάν τδ δρος Σιών καί τδ δρος Μόριά είναι δύο διάφορα ή μόνον όνόματα 
διά διάφορα μέρη τοΰ αύτοΰ υψώματος. Καί σήμερον άκόμη δ τόπος τοΰ ναοΰ, 
άναγνωρίζεται σαφώς.

Ό  ναδς έξετείνετο άπδ άνατολών είς δυσμάς καί μάλιστα ούτως ώστε άνα- 
τολικώς έκ τής κυρίας εισόδου αύτοΰ έκειτο τδ μέγα θυσιαστήριον. Μετά τοΰτο 

• δυτικώς ήρχιζε τδ κύριον τοΰ ναοΰ οικοδόμημα. Ούτος ήτο ό κυρίαρχών ρυθμδς 
είς δλην τήν ’Ανατολήν καί προήρχετο πιθανώς έκ τής λατρείας τοΰ Ήλίου υπό 
τών Αίγυπτίων. Πρέπει νά παρατηρήσωμεν προσέτι, δτι ή κυρία είσοδος τοΰ ναοΰ 
ευρίσκεται έν τή ανατολική πλευρά, άντιθέτως πρδς τάς σημερινάς χριστιανικάς 
έκκλησίας, τών όποιων ή είσοδος κεΐται έν τή δυτική πλευρά.

Τδ κύριον τοΰ ναοΰ ’οικοδόμημα συνίστατο έκ τριών κυρίων μερών, τοΰ κυ
ρίως ναοΰ, τοΰ προνάου είς τδ ανατολικόν μέρος, καί τοΰ περιβόλου είς τάς λοι- 
πάς τρεις πλευράς. Ό  κύριος ναός, τδ ιερόν δηλονότι μετά τοΰ άδύτου είς τδ 
βάθος, είχε μήκος έξήκοντα πήχεων, είκοσι πήχεων πλάτος καί τριάκοντα ύψος. 
’Επειδή δέ ό έβραϊκός πήχυς είναι τδ ήμισυ τοΰ μέτρου (άκριβώς 0,495 μ.), ό 
κύριος ναδς ήτο μέγα ορθογώνιον. Τά μέτρα έλήφθησαν έν τφ έσωτερικώ τοΰ 
ναοΰ. Διά τά έξωτερικά μέτρα πρέπει νά προστεθή καί τδ ούχί μικρδν πάχος 
τών τοίχων. Κατά τδν Ίεζ . Κεφ. μα.' 5, τδ πάχος τοΰτο ήτο είς τήν βάσιν 
εξ πήχεις. Πρό τοΰ άνατολικοΰ μέρους ήτο έν μέγα πρόναον, τδ όποιον ήτο τό
σον εύρύ, δσον καί ό κύριος ναός. Περί τοΰ ύψους αύτοΰ ούδέν τδ άκριβές γνω- 
ρίζομεν, διότι ή σημείωσις (Παρ. Βασ. ή Χρον. Β κεφ. Γ 4), ήτις αναβιβάζει 
αύτδ είς 120 πήχεις, δέν φαίνεται αληθής. Δέν πρέπει δμως νά λησμονηθή, δτι 
οί αιγυπτιακοί ναοί είχον πολλάκις πρό τοΰ κυρίου ναοΰ οίκοδόμημα ύψηλότερον 
καί στενώτερον. Νεώτεροι έρευνηταί άποκλίνουσι νά ύποθέτωσι τδ ύψος τοΰ προ
νάου είς τριάκοντα πήχεις άνευ τής στέγης.-Α ί λοιπαί τρεις πλευραί τοΰ ναοΰ 
περιεβάλλοντο υπό οικοδομήματος μετά τριών όρόφων, τδ όποιον περιείχε πολυά
ριθμα έπιμήκη κελλία. Ταΰτα έχρησίμευον ώς φαίνεται, ώς έπί τδ πλεΐστον

*) Σ η μ .  Μ ετ .  Κατ" άρχάς καί μέχρις άποπερατώσεως τοΰ ναοΰ δ Σολομών εδιδεν ένιαυ- 
σίως τω Χειράμ 2000 Κόρας σίτου κ α ί είκοσι κόρας ελαίου. Μετά τό πέρας δέ τής οικοδομής 
τοϋ ναοΰ κ α ί των ανακτόρων του Ιδωκεν αΰτψ τάς πόλεις. (Βασ. Ε. 11.)

')  Σ η μ .  Μ ετ . Ό  Σολομών ήνδρολόγησε 30000 έκ παντός ’Ισραήλ, έξ ών 10000 εΐργά- 
ζοντο εναλλάξ κατά τρίτον μήνα. *Ησαν δέ πρός τούτοις βεβαίως ξένοι 70000 αχθοφόροι καί 
80000 λατόμοι έν τφ  δρει. (Βασ. Ε. 13, 14, Ιό ,)*

* Σ η μ .  i l r r .  Π άντ;; οί λφο*. έλαξεύθηοαν έν τοίς λατομείοις χα ί μετηνέχ&ηβαν Ιτοιμοι εις Ιεροσόλυμα, δ*ου ito- 
ποθΐτοΰντο απ’ εΰθ-είας, ούτως ώβτε δέν ήκούσ^η ήχος βφΰρας, outs δλλου βιδηροϋ οργάνου. 'Ομοίως έτοίμη έχομίζετο x f i  
ή  ξυλεία.
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πρός φύλαξιν τών σκευών, Αφιερωμάτων κλπ. τοΰ ναού- δτι δέ έχρησίμευον διά 
κατοικίας τών ιερέων, ούδαμοΰ άναφέρεται. Τό δψος τοΰ οικοδομήματος τούτου 
ήτο δέκα πέντε πήχεων, ήτο λοιπόν κατά τό ήμισυ χαμηλότερο·/ τοΰ κεντρικοΰ 
οικοδομήματος. Επειδή δέ ή στέγη κατά τό έν ’Ανατολή Ιθιμον, ήτο έπίπεδος, 
ot: αριθμοί ούτοι δίδουσι περίπου τό πραγματικόν ΰψος.

Τό έσωτερικόν τοΰ κεντρικοΰ τούτου οικοδομήματος ήτο τό ιερόν κα'ι έν 
τώ έσωτερικώ τοΰ ίεροΰ τούτου, στηριζόμενον έπ'ι τής δυτικής πλευράς, πρέπει 
νά φαντασθώμεν κυβικόν οικοδόμημα άνευ παραθύρων, τοΰ όποιου τό μήκος, ύ
ψος καί πλάτος ήτο είκοσι πήχεις. Τοΰτο ήτο ό κύριος χώρος, δπου έλατρεύ- 
ετο ό Κύριος, ή είσοδος είς τόν όποιον ήτο καί είς αυτόν τόν κοινόν ίερέα άπη- 
γορευμένη έπί ποινή θανάτου. Καί τό μέν ιερόν έφωτίζετο άμυδρώς έκ τών πα
ραθύρων, τά όποια έίχεν ύπεράνω τοΰ έξωτερικοΰ οικοδομήματος, τό άγιον τών 
άγίων δμως ήτο τελείως σκοτεινόν. 'Ως δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν έκ πολλών 
χωρίων τής παλαιάς διαθήκης, τό σκότος προσήρμοζεν άναγκαίως είς τόν τόπον 
τής λατρείας τοΰ θεοΰ καί βεβαίως είς τό ιερόν δέν θά υπήρχον παράθυρα, έάν 
μή τό έκεΐ ύπάρχον θυσιαστήριον καθίστα ταΰτα αναγκαιότατα πρός άερισμόν. 
Κατά τούς χρόνους τοΰ Ίησοΰ, ώς γνωρίζομεν έκ τών άγίων γραφών περί τών 
παθών Αύτοΰ, ή ανατολική πλευρά τοΰ άγιου τών άγίων ήτο άποκεκλεισμένη 
διά πόλυτελεστάτου παραπετάσματος βαβυλωνιακοΰ, τό όποιον έσχίσθη κατά τόν 
θάνατον Αύτοΰ, δτε διά τοΰ σεισμοΰ κατέρρευσε τό κατώφλιον τοΰ ναοΰ, είς τό 
όποιον ήτο τοΰτο έστερεωμένον. Τό άπόκρυφον έβραΐκόν εύαγγέλιον αναφέρει τό 
συμβάν τοΰτο, καί ό Ταλμούδ καί ό ’Ιωσήφ μνημονεύουσι τοΰτο ωσαύτως. Έ ν 
τώ ναώ τοΰ Σολομώντος φαίνεται δμως, δτι τό ίερόν είχε μεγάλην θύραν, ήτις 
μετά τοΰ κατωφλιού είχε τήν μορφήν συμμετρικού πενταγώνου.

Περί τού έσωτερικού διακόσμου τοΰ ναού γνωρίζομεν έλάχιστα. Οί τοίχοι 
ήσαν κεκαλυμμένοι ύπό ξύλου έκ κέδρου καί δλος ό ναός ήτο έσανιδωμένος ύπό 
ξύλου κυπαρίσσου. Ίσως καί ό ναός τοΰ Σολομώντος, ώς βραδύτερον ό τοΰ Ήρώ- 
δου, είχε διάκοσμον έκ χρυσού. Είναι δμως μύθος, δτι δλοι οί έσωτερικοί τοίχοι 
ήσαν κεκαλυμμένοι ύπό φύλλου χρυσού. Τό χωρίον Βασιλ. Δ. Κεφ. ΙΗ, 16 Ανα
φέρει, καίτοι κριτικώς ούχί άναντίρρητον, δτι ό" βασιλεύς Έζικίας διέταξε νά 
άφαιρέσωσι τάς μεταλλίνας θύρας τοΰ ναοΰ, τάς όποιας ό ίδιος έτοποθέτησεν, 
?να πληρώση είς τόν βασιλέα τής ’Ασσυρίας τό όρισθέν πρόστιμον. 1

Είς τόν πρόναον ίσταντο έλεύθεροι δύο στύλοι μεγάλοι έκ χαλκού, οΓτινες 
έσωτερικώς ήσαν κοίλοι· έκαστος είχεν ΰψος μέν δέκα όκτώ πήχεων, περίμετρον 
δέ δεκατεσσάρων, τό δέ τοίχωμα αύτών είχε πάχος τεσσάρων δακτύλων. Έ π ’ 
αύτών εύρίσκοντο έπιθέματα έκ χαλκού, ΰψους πέντε πήχεων. Οί στύλοι ούτοι 
ήσαν τό υπόδειγμα τών μετέπειτα χριστιανικών κωδωνοστασίων.

Περί τού διακόσμου τών επιθεμάτων, τόν όποιον έποίησε Χειράμ ό έκ 
Τύρου, υίός -τέκτονος χαλκού, τεχνίτης δ’ άριστος καί φυσικά διάφορος τού προ- 
αναφερθέντος Χειράμ τού βασιλέως Τύρου, αναγράφονται λεπτομερώς έν Βασ. Γ. 
Κεφ. Ζ, 15 κ.έ. Ήσαν ταΰτα χωνευτά χαλκά έπιθέματα ΰψους πέντε πήχεων 
έκαστον, περικεκαλυμμένα ύπό χαλκών δικτύων, κύκλω δέ τών έπιθεμάτων, τών 
κιονοκράνων δηλ., ήσαν κρεμαστοί στίχοι ροδίων. Τούς στύλους τούτους Ιστησεν

*) Σ η μ .  Μ ετ .  Ά λ λ η  πιθανότερα είναι, 2τι ε ίχε  καλύψει ταύτας ϊιά  φύλλων χρυσοΰ.



ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ 115

έν τφ προνάψ· «κα! έστησε τόν στύλον τόν ενα και έπεκάλεσεν τό δνομα αύ
τοΰ Ία χο ύ ν  καί εστησε τόν στύλον τόν δεύτερον καί έπεκάλεσε τό δνομα αύτοΰ 
Βοά». Τό χωροον τούτο είναι λίαν παρηλαγμένον κα! ώς έκ τούτου δέν : είναι 
δυνατή ή άκριβής κατανόησις τών λέξεων τούτων. 1 ’Ακριβώς δμως ή δυσνόητος 
αϋτη περιγραφή εδωσε καθ’ δλους τούς χρόνους πτερά εις τήν φαντασίαν τών δια
φόρων έρευνητών. Είναι πολύ πιθανόν, δτι τό χωρίον τούτο είς παλαιοτάτους ήδη 
χρόνους, ίσως μάλιστα κα! σκοπίμως, μετεβλήθη έπ! τό μυστηριωδέστερον, διότι 
ήδη μετ’ δλίγον μετά τόν Σολομώντα οί Εερεΐς ειχον μεγάλον ενδιαφέρον νά κα- 
ταστήσωσιν είς τόν λαόν άκατανόητον τήν άρχικήν σημασίαν τών στύλων τούτων 
και τά ονόματα αύτών. Γεγονός είναι, δτι δ λαός τού ’Ισραήλ είς τούς στύλους 
τούτους ούδέν άλλο έβλεπεν ή τόν άρχιτεκτονικόν διάκοσμον, δστις άπλούστατα 
άνήκεν είς τόν προασιατικόν άρχιτεκτονικόν ρυθμόν. Ό  καθηγητής Κίτελ έν τή 
έκκλησιαστική του έγκυκλοπαιδεία γράφει: « Έ ν  τώ ναώ τού Σολομώντος οί δύο 
ούτοι στύλοι ήσαν σύμβολα, ιερά δένδρα και τόποι λατρείας τής θεότητος και 
άνήκον είς τήν λατρείαν τής θεότητος τοΰ λαοΰ, τόν όποιον εύρον οί Ίσραηλΐται 
κατά τήν μετανάστευσίν των είς Χαναάν. 'Ως γνωστόν οί μετά ταΰτα χρόνοι 
γέμουν έσωτερικών θρησκευτικών διαμαχών, περί τοΰ έάν δ λαός τοΰ ’Ισραήλ 
πλήν τοΰ αρχικού αύτών θεοΰ Ίαβέ ώφειλε νά λατρεύη και τόν θεόν τοΰ έγχω- 
ρίου λαοΰ, τόν Βαάλ. Διά τόν γράφοντα τάς γραμμάς ταύτας είναι άναμφισβή- 
τητόν, δτι οί δύο ούτοι στύλοι άρχικώς ήσαν τά σύμβολα τών θεών Ίαβέ καί
Βαάλ, οΓτινες κατόπιν ούτε άνεγνωρίζοντο ούτε έλατρεύοντο ώς τοιοΰτοι. Τά τε
λευταία σημεία τής άρχικής αύτών σημασίας παρέμειναν είς τά αρχικά γράμ
ματα τών ονομάτων τών θεών, τά όποια κατέστησαν δυσνόητα ειτε έκ θρησκευ
τικού φόβου, εϊτε έξ ενδιαφέροντος είς τόν μονοθεϊσμόν».

Ό  ναός τοΰ Σολομώντος ήτο διά τήν εποχήν αύτοΰ οικοδόμημα επιβλητι
κόν και ώς σύμβολον τής ένότητος τών λαών τοΰ ’Ισραήλ έξήσκει μαγικήν δύ- 
ναμιν καί δταν το βασίλειον τοΰ Σολομώντος διηρέθη είς δύο κράτη, είς τό τοΰ 
’Ιούδα κα! τοΰ ’Ισραήλ.

Τό 586 δ βασιλεύς Ναβουχοδονόσωρ κατέλαβε τήν ’Ιερουσαλήμ και κατέ
στρεψε τόν ναόν, συνέλαβε δέ αίχμάλωτον τόν βασιλέα τοΰ ’Ιούδα Ζεδεκίαν, τόν
όποιον έτύφλωσε και μέτέφερεν δμοΰ μετά τών θησαυρών τοΰ ναοΰ είς τήν Βαβυ
λωνίαν. Ό  ναός ουτος τοΰ Σολομώντος, είς τήν άνοικοδόμησιν τοΰ όποιου ό λαός 
τοΰ ’Ισραήλ κα! άλλοι είδωλολατρικο! λαοι έπέδειξαν δλην τήν τέχνην αύ
τών, δέν διετήρήθη πλέον τών 400 ετών. Σπαρακτική ήτο ή λύπη τοΰ λαοΰ 
και πρό παντός τοΰ προφήτου ’Ιερεμία, δστις εμεινεν έπ! τών ερειπίων τής ’Ιε
ρουσαλήμ. Κατά τόν αύτόν δέ χρόνον δ Σόλων εθετεν έν ’Αθήναις διά τών νό
μων. αύτοΰ τά θεμέλια τής κοσμοϊστορικής σημασίας τής πατρίδος του.

‘) Σ η μ .  Μ ετ .  Κατά πλείστους Ίαχούν =  θ έλ ε ι στηριχθή. Βοάς =  έν αύτφ δύναμις. Έ ν  τ§ 
μελέτ-g ταύτ»; αί δνομασίαι κ α ι αι παραπομπαί εϊνε κατά  τούς θ ’, ή γραφή δμως τών όνομά- 
των τών δύο στύλων εϊνε' κατά  νεωτέραν μετάφρασιν, καθότι κατά  τούς έβραιολόγους δπως ταΰτα 
αποδίδονται ύπό τών θ ',  ήτοι Ίαχούν καί Βοός, δεν είνε ή δρθή προφορά.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΙΠΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΠΟΐ

ΜΑΡΤΙΟΣ (κατά τό νέον Ή μερολόγιον),

1 Μάρτιον 1769.

» 1782.
» 1797.

1792.

1817.
2 Μάρτιον 1769.

1782.
1785.

» 1792.
. » 1801.

3  Μάρτιον 1715. 
» 1753.

» 1805.

1840.
4 Μάρτιον 1775.

1808.

1873.

Γέννησις τοΰ άδ.·. Πρίγκηπος Φρειδερίκου τοΰ “Ανχαλτ - 
Μπέρνμπουργ.

Μΰησις τοΰ άδ.·. Joh. Reil ιδρυτοΰ τής ψυχιατρικής.
Ό  άδ.'. Rob. Burns, μέγας ποιητής σκώτος, λαμβάνει τόν τί

τλον τοΰ «Poeta laureatus».
f  τοΰ άδ.·. αύτοκράτορος Λεοπόλδου II, υίοΰ τοΰ άδ.·. αύτο- 

κράτορος Φραγκίσκου Α ' καί τής αύτοκρ. Μαρίας Θηρεσίας.
"Ιδρυσις τοΰ Υπάτου Συμβουλίου 33° τοΰ Βελγίου.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Βίττ, άμερικανοΰ πολιτευτοΰ καί άρχηγοΰ 

τοΰ Δημοκρατικοΰ κόμματος, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.-. Στ.·, 
τής Νέας 'Υόρκης.

Μΰησις είς τόν βαθμόν τοΰ διδ.·. τοΰ άδ.-. Γκαΐτε.
Ό  Ήγεμών Κάρολος Θεόδωρος τής Βαυαρίας ύπό τήν έπηρ- 

ρειαν τών ’Ιησουιτών εκδίδει αΰστηράν άπαγόρευσιν κατά 
τών έλευ·θέρων τεκτόνων.

t  τοΰ άδ/. John Wesley, Ιδρυτοΰ τών Μεθοδιστών.
Μΰησις τοΰ άδ.’. Βάλτερ Σκώτ, μεγάλου ίστορικοΰ καί μυ- 

•θιστοριογράφου.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Χριστ. Κλάϊστ, μεγάλου γερμανοΰ ποιητοΰ.
Αυςΐ]σις μισθοδοσίας είς 2° τοΰ άδ.·. Γεωργ. Ουασιγκτώνος, 

πρώτου προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών καί Ιδρυτοΰ 
τής άνεξαρτησίας αυτών.

Γέννησις τοΰ άδ.·. Δ. Ί .  Φοϋρερ, πρώτου προέδρου τής Ε λ 
βετικής 'Ομοσπονδίας.

Φρειδερίκος ό Ζ ', Βασιλεύς τής Δανίας, λαμβάνει τόν 2°.
Μΰησις τοΰ άδ .·. Καρόλου πρίγκηπος τής Έσσης.
Μΰησις τοΰ μεγάλου χειροΰργου άδ.·. Γκραίφε, καθηγητοΰ 

έν Βερολίνω.
Θάνατος τοΰ άδ.·. Νικολάου τοΰ Δαλεκάρλιεν, άδελφοΰ τοϋ 

βασιλέως Όσκαρ Β ' τής Σουηδίας, Μεγάλου Διδ.·. τής 
Μεγ.·. Σι.·, τής Σουηδίας.
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3 Μαρτίου 1875. ’Εγκαίνια τοΰ νέου τεκτ.·. Μεγάρου εν Ρώμη, οπότε σοβα
ρότατοι έγένοντο προσβολαί έκ μέρους τών κληρικοφρό- 
νων κατά τοΰ τεκτονισμοΰ.

5 Μαρτίου 1746. Γέννησις τοΰ άδ.-. Κόμητος τοΰ Σάλμ, Μεγ.·. Δ ι δ τ ή ς  επαρ
χιακής Στ.·, τής Βοεμίας.

» 1804. Έπανάληψις τής άπαγορεΰσεως δλων τών μυστικών σωμα
τείων υπό τοΰ ήγεμόνος- Καρόλου Φρειδερίκου τής Βαυα
ρίας.

» 1806. Μύησις τοΰ μεγάλου έντομολόγου και μεταλλειολόγου Γκέρμαρ.
» 1815. γ  τοΰ άδ.·. Μέσμερ, ίδρυτοΰ τής διδασκαλίας περί τοΰ ζωϊ-

κοΰ μαγνητισμού.
» 1824. r  τοΰ άδ.-. Ίωάννου Πρίγκηπος τοΰ Καμπασαρές, δουκός

τής Πάρμας, Μεγ.·. Διδ.-. τής Μεγ.·. Άν.·. τής Γαλλίας.
6 Μαρτίου 1742. Μύησις τοΰ αρχιεπισκόπου Κόμητος Σάφγκοτς έν Βρεσλαβία.

» 1775. "Ιδρυσις τής πρώτης Στοάς τών μαύρων «African Lodge
Ν° 1 » έν Βοστώνι.

» 1799. Γέννησις τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ τεκτονισμοΰ έν Αυστρία άδ.·.
Λέβης.

» 1907. τ  τοΰ Zoellner, συνταγματάρχου καί Μεγ.·. Διδ.·. έν Βε
ρολίνφ..

7 Μάρτιον 1743. Διά τής βίας διάλυσις τής έν Βιέννη Στοάς «Τά 3 πυρο
βόλα» καί σύλληψις τών παρόντων άδ.'. άδ.'. Κόμητος 
Στάρεμπεργ, Τράουτμανσδορφ, Γκάλ, τών βαρόνων Λεβεν- 
στάϊν, Τίντι κ.λ,π.

» 1808. Γένντ|σις τοΰ άδ.·. I. Μπλοΰντσλι μεγάλου πολιτειολόγου καί
νομικοΰ, Μεγ .·. Διδ .·. τής Μεγ .'. Στ .··. « "Ηλιος » έν Βαϋρόϊτ. 

» 1824. f  τοΰ μεγάλου φυσικοΰ άδ.·. Γκιλμπέρ έν Λειψία.
» 1874. Παραίτησις έκ τοΰ άξιώματος τοΰ Μεγ.·. Δ ιδ.-. τοΰ άδ."

Διαδόχου τής Πρωσσίας καί μετέπειτα αυτοκράτορος Φρει
δερίκου Γ '.

8 Μαρτίου 1778. f  τοΰ άδ.-. Κόμητος Χόδιτς έν τή αυλή Φρειδερίκου τοΰ
μεγάλου.

» 1806. Μύησις τοΰ υπουργού τής Πρωσσίας καί καθηγητοΰ τής
νομικής άδ.’. φόν Diedirichs.

» 1844. f  τοΰ άδ.·. Καρόλου ΙΔ ' βασιλέως τής Σουηδίας καί Νορ-
βηγίας.

» 1905. f  τοΰ άδ.·. Neuschloss, επιτίμου Μεγ.·. Διδ.-. τής Μ.·. ’Αν.·,
τής Ουγγαρίας.

.9 Μαρτίου 1666. Γέννησις έν Barmen τοΰ άδ.'. Κόμητος Spork, Ιδρυτοΰ τής
έν Πράγα Στοάς, καί έν γένει τοΰ Αυστριακού τεκτονισμού. 

» 1749. Γέννησις έν Bigon τοΰ άδ.-. Μιραμπώ, πνευματικοΰ άρχηγοΰ
τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεώς.

» 1786. Μύησις τοΰ άδ.·. Γουλιέλμου Δ ', βασιλέως τής Μεγάλης
Βρεταννίας καί Άνοβέρου.

» 1871. Ιδρυσις τής Στ.·. «Hum anitas» έν ’Αν.·. Πρεσβούργου.
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9 Μαρτίου 1872. "Ιδρυσις τής Σ τ .-. «H ungaria» εν Άν.·. Βουδαπέστης.
» 1888. γ  τοΰ άδ.·. Αύτοκράτορος Γουλιέλμου τοϋ Α ' έν Βερολίνω.

10 Μαρτίου 1779. Μΰησις τοΰ πρώσσου Στρατάρχου Σάρνχορστ έν Γοττίγκη.
» 1794. Γέννησις έν Aranjuez τοϋ αδ.-. Franz de Paula, Anton

Maria de Bourbon, ’Ινφάντου τής 'Ισπανίας, μεγάλου θαυ- 
μαστοϋ τοϋ τεκτονισμοΰ καί διά τοΰτο άφορισθέντος ύπό 
τοΰ πάπα.

» 1903. γ  τοΰ άδ.·. Δος Carus περίφημου ζωολόγου.
11 Μαρτίου 1802. f  τοϋ άδ.·. Φρειδερίκου πρίγκηπος τής Έσσης - Δαρμστάτης.
12 Μαρτίου 1663. Γέννησις τοϋ άδ.·. Θεοφίλου Δεζαγκουλιέ, μέλους τής Α κα

δημίας τών Επιστημών, ιδρυτοΰ τοϋ τάγματος τών έλευ- 
θέρων τεκτόνων.

» 1817. Ό  άδ.·. Χριστιανός Η '  βασιλεύς τής Δανίας, μυεΐται εις 3°.
» 1870. f  τοΰ άδ.·. Ερρίκου τοΰ Βουρβώνος, ’Ινφάντου τής 'Ισπα

νίας, φονευθέντος έν μονομαχία ύπό τοϋ δουκός Mont- 
pensier, υίοΰ τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου τής 
Γαλλίας. (Ό  Σαρκοφάγος αύτοΰ έ'φερε τεκτ.·. διάσημα καί 
σύμβολα, τάς δέ ταινίας τοΰ φερέτρου έκράτουν οί Μεγά
λοι Έπιθεωρηταί 33").

13 Μαρτίου 1741. Γέννησις τοϋ αύτοκράτορος ’Ιωσήφ Β'.
» 1825. Εγκύκλιος «Quo graviora» τοϋ Πάπα Δέοντος Β '.
» 1891. γ  τοϋ άδ.·. Μεγάλου Δουκός Λουδοβίκου Δ ' τής 'Έσσης.

14 Μαρτίου 1817. Μυησις τοΰ πρίγκηπος Γουλιέλμου τής ’Οράνης, μετέπειτα
βασιλέως Γουλιέλμου Β ' τών' Κάτω Χωρών έν Βρυξέλλαις.

15 Μαρτίου 1767. Γέννησις τοΰ άδ.·. Άνδρέα Γιαξων, προέδρου τών Η νω μέ
νων Πολιτειών τής Αμερικής, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.-. Στ.·. 
«Tennesfce».

» 1779. r  τοϋ άδ.·. Κόμητος Thun, ιππότου τοΰ τάγματος τής Μάλτας.
» 1850. Διαταγή τοΰ υπουργείου τής Παιδείας έν Βαυαρία, δι’ ής

έπετράπη ή είσοδος τών διδασκάλων εις τάς Στοάς.
» 1858. ν  τοΰ άδ.·. Busch, κα-θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Βερολίνου

καί Μεγ.-. Διδ.·. «,
16 Μαρτίου 1719. Γέννησις τοϋ άδ.-. Λουδοβίκου Πρίγκηπος Χολστάϊν έν Α μ 

βούργο).
» 1748. Μύησις τοΰ άδ.·. Φρειδερίκου πρίγκηπος Χολστάϊν.
» 1764. γ  τοΰ άδ.·. κόμητος Rutoski, υίοΰ Αύγουστου τοΰ ίσχυροΰ,

βασιλέως τής Πολωνίας, ιδρυτοΰ τοϋ τεκτονισμού έν Σα
ξονία.

»' 1843. γ  τοΰ άδ.·. βαρώνου Φολ, πολιτευτοΰ τής 'Ολλανδίας,
ΙΊροσ&.·. Μεγ.·. Διδ.·.

17 Μαρτίου 1764. Μύησις τοϋ άδ.’. ’Αλβέρτου τοϋ Sachsen - Techsen, συζύ
γου τής αγαπημένης θυγατρός τής Μαρίας Θηρεσίας.

» 1849. f  τοΰ άδ.-. Γουλιέλμου Β ' βασιλέως τής 'Ολλανδίας.
» 1870. j  τοϋ άδ.·. φόν ’Zeschau, ύπουργοΰ και Μεγ.·. Διδ.·. τής

Μεγ.-. Στ.·, τής Σαξωνίας.
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17 Μάρτιον 1835.

1791.

1893.

18 Μάρτιον 1783.
1810.

19 Μαρτίου 1743.

19 Μαρτίου 1722.

20  Μαρτίου 1761.
1793.

1894.

21 Μαρτίου 1777.
» 1788.

* 1809.
1854.

1886.
1902.

22 Μαρτίου 1779.

1793.

» 1797.
1812.

1832. 
» 1880.

1882 .

Μΰησις τοΰ δουκός τοΰ Clarence, υπό τοΰ πατρός του πρίγ
κηπος Ουαλίας κα'ι μετέπειτα βασιλέως Έδουάρδου Ζ ' 
έν τή Royal Alpha- Loge 'Ν’0 ι 6.

f  έν Ρώμη τοΰ ά δ .\ πρίγκηπος Ναπολέαντος, έπκίμου μέ
λους τής Μεγ.·. Στ.·, τής Δανίας Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. 
Άν.·. τής Γαλλίας.

j  έν Παρισίοις τοΰ ά δ .\ Julies Ferry, ύπουργοΰ τής παι
δείας κα'ι πρωθνπουργοΰ.

Ιδρυσις τοΰ έκλεκτικοΰ Τάγματος.
γ  έν Βερολίνου τοΰ άδ.·. Klein μέλους τής Ακαδημίας καί 

συμβοΰλου τοΰ υπουργείου τής Δικαιοσύνης, Μεγ.·. Διδ.-. 
τής Μεγ.·. Στ.·. Royal - York.

Άπελευθέρωσις τών συλληφθέντων άδ.·. άδ.-. τής έν Βιέννη 
διά τής βίας διαλυθείσης Στοάς «Τά 3 πυροβόλα».

Ό  αΰτοκράτωρ Φραγκίσκος Β ' έπιτρέπει τήν διατήρησιν τής 
Στοάς « 7 άστέρες» έν Πέστη.

γ  τοΰ άδ.·. Φρειδερίκου πρίγκηπος τής Ουαλίας.
Μΰησις τοΰ άδ.·. Γουσταΰου Άδόλφου Δ ' βασιλέως τής 

Σουηδίας.
Τ έν Τουρίνο) τοΰ άδ.·. Λουδοβίκου Κοσσοΰθ, οΰγγρου πο- 

λιτευτοϋ.
Γέννησις τοΰ άδ.·. Καρόλου κόμητος Bressler.
Ό  άδ.·. Φρειδερίκος Brigidolo, αρχιεπίσκοπος τοΰ Λάίμπαχ 

μυεΐται εις την «Stricte Observanz».
Γέννησις τοΰ άδ.·. ’Ιουλίου Φάβρ, γάλλου πολιτικοΰ.
Γέννησις έν Μασσαλία τοΰ Λέοντος 'Γαξίλ, ενός τών μεγαλει- 

τέρων τυχοδιωκτών τής έποχης μας, τέκτονος καί πολεμίου 
κατ’ άρχάς τοΰ κληρικαλισμού, τόν όποιον κατώρθωσεν 
ειτα νά παρασΰρη διά τών φαινομενικών αποκαλύψεων περί 
τοΰ τεκτονισμοΰ, τής Miss Vaughan, καί τοΰ διαβόλου 
Βιτροΰ κλπ.

"Ιδρυσις τής Μεγ.-. Στ.·, της Ουγγαρίας.
f  τοΰ άδ.·. Δ0? Szontagh, επιτίμου Μεγ.·. Διδ.·. τής Ουγγαρίας.
Ό  άδ.·. Φρειδερίκος δούξ τής Ostgotland, γίνεται ΜέγΛ 

Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Σουηδίας.
Ό  άδ.·. Γουσταΰος Άδόλφος Γ ', βασιλεύς τής Σουηδίας 

αναλαμβάνει τό άξίωμα τοΰ Ύ π .\ Ταξιάρχου.
Γέννησις έν Βερολίνφ τοΰ άδ.·. αΰτοκράτορος Γουλιέλμου Α '.
γ  τοΰ άδ.-. I. Bronner, γερουσιαστοΰ, ίδρυτοΰ τοΰ έκλεκτι- 

κο<3 Τάγματος έν Φραγκφοΰρτη.
f  έν Βαϊμάρη τοΰ άδ.·. Γκαΐτε.
Ό  άδ.·. Γουσταΰος βασιλεύς τής Σουηδίας ονομάζεται Μεγ.·. 

Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Σουηδίας.
Ό  άδ.’. Όσκαρ τοΰ Γκότλανδ (Πρίγκηψ Βερναδότης) γίνε

ται Προσθν. Μεγ.-. Διδ.·. τής Σουηδίας.
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22 Μαρτίου 1898. Ό  άδ.\ Όσκαρ Β ', βασιλεύς τής Σουηδίας, εορτάζει τήν 2δετη- 
ρίδα ώς Μ .\ Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Σουηδίας.

24 Μαρτίου 1816. γ  τοϋ άδ.·: Φρειδερίκου δουκός τοϋ Νασσάου.
» 1874. Μΰησις τοϋ άδ.-. ’Αρθούρου δουκός τοϋ Κόννωτ, αδελφού

τοϋ μακαρίτου βασιλέως Έδουάρδου Ζ ', εν τή Στ.·· 
«Πρίγκηψ τής Ουαλίας».

25  Μαρτίου 1739. Γέννησις τοϋ άδ.·. Έδουάρδου δουκός τής Ύόρκης, μυηθέν-
τος έν τή Στ.·. «A m itie» ένεκα τού οποίου καί ή Στ.·, 
ελαβέ τό δνομα Royal - York.

» 1771. Γέννησις έν la Bastide (Cahors) τού άδ.·. ’Ιωακείμ Μυ-
ράτ, γαμβρού Ναπολέοντος Α ', βασιλέως τής Νεαπόλεως, 
Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.-, τής Νεαπόλεως.

» 1816. f  τοϋ άδ.·. Φρειδερίκου δουκός τοΰ Χολστάϊν, Σ εβ .\ διαφό
ρων Στοών.

ν 1856. f  έν Καρσλούτ) τού άδ.·. Λουδοβίκου πρίγκηπος τής Βάδης,
Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στοάς Royal-York.

26 Μαρτίου 1692. Γέννησις έν Άλτεμβούργψ τού άδ.·. κόμητος Γουσταΰου
φόν Γκόττερ διευθυντοϋ τοΰ βασ. μελοδράματος έν Βερο- 
λίνω, Υπουργού, Σεβ.·. τής Στοάς «αι 3 σφαϊραι» μετέ- 
πειτα Μεγ.-. Στ.·.

» 1779. Διαταγή τοΰ δημαρχείου τοΰ Άαχεν, δι’ ής άπηγορευετο είς
τούς τέκτονας τεκτόνικαί συνεδρίαι εις τάς οικίας των.

» 1780. γ  τοΰ άδ.-. Καρόλου Α ' δουκός τής Βρουνσβίκης, προαγω-
γοϋ τών έπιστημών καί τεχνών, υψηλού προστάτου τής 
Στ.·. «Κάρολος» έν Βρουνσβίκη.

» 1785. Ό  άδ.·. Μόζαρτ συνέθεσε τό μελόδραμα αυτοΰ «Ταξείδιον
τοϋ εταίρου».

» 1819. γ  έν Λωζάννη τοϋ άδ.·. Πιερόν Γκλάβρ, διευθυντοΰ τής
τότε ελβετικής δημοκρατίας, ίσο βίοι' Μεγ.’. Διδ.·. τής 
«Μεγ.·. Έ θ ν .. ελβετικής Στοάς».

» 1896. · γ- τοΰ άδ.·. Λουδοβίκου Ίππολύτου, προέδρου τής δημο
κρατίας τών μαύρων τής ’Αϊτής.

» 1902. γ  τοΰ άδ.·. Cecil Rhodes, μεγάλου άγγλου πολιτικού άποι-
κιακοϋ.

27 Μαρτίου 1739. Γέννησις τοΰ άδ.’. Λουδοβίκου πρίγκηπος τής Έσσης-Δαρμ-
στάτης, στρατηγοΰ, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ Λ Έ θν.·. Στοάς. 

» 1848. Ίδρυσις τής Μεγ.·. Στοάς τών Μαύρων έν Κολομβία. ,
28 Μαρτίου 1529. γ  τοΰ άδ.'. Κομενίου, πατρός τής παιδαγωγικής, πνευματικοϋ

είσηγητοΰ τοϋ νεωτέρου τεκτονισμοΰ.
» 1743. γ  τοΰ άδ.·. Καρόλου Δουκός τής Σαξωνίας - Μαϊνίγγης, Ιδρυ-

τόϋ Στοάς έν Μαϊνΐγγη.
» 1792. Μΰησις τού άδ.'. Ίωάννου Rschokke, συγγραφέως έν Φραγκ-

φούρτη.
» 1848. γ  τοϋ άδ.·. Άστωρ, γερμανοϋ υιού χωρικού, δστις κατώρ-

θωσε νά γείνη άμερικανός εκατομμυριούχος, ίδρυτού δη
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μοσίας βιβλιοθήκης, Σεβ.’. τής έν Νέα Ύόρκη Στοάς Ν" 
8 και Μεγ.-. Θησαυροφ.·. τής Μεγ.·. Στ.·. Νέας Ύόρκης.

28 Μαρτίου 1854. y τοΰ άδ.'. δουκός τοΰ Albany, άδελφοΰ τοΰ βασιλέως Έ -
δουάρδου Ζ ', Σεβ.·. τής Στ.·. Apollo-Universitat Ν° 357 
έν ’Οξφόρδη.

29 Μαρτίου 1769. Γέννησις τοΰ άδ.·. Νικολάου Σοΰλτ, δουκός τής Δαλματίας.
» 1792. τ  τοΰ άδ.·. Γουσταΰου Γ ', βασιλέως τής Σουηδίας.

30 Μαρτίου 1738. γ  τοΰ άδ.·. ’Αντωνίου κόμητος Σϊίόρκ, διοικητοΰ τής Βοε-
μίας, πατρός τοΰ αυστριακού τεκτονισμοΰ.

» 1856. Μΰησις τοϋ άδ.·. λόρδου Lathom, μετέπειτα Μεγ.·. Διδ.·.
τής Μ εγ.\ Στ.·, τής ’Αγγλίας.

» · 1860. "Ιδρυσις τής Στοάς «Deutscher Bund Ν° 819» έν Κων-
σταντινουπόλει ύπό τής Μεγ.·. Στ.·, τής ’Αγγλίας.

» 1873. "Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τών μαΰρων έν Άρκανσάς.
» 1895. γ  τοΰ άδ.·. Σώρ, γερουσιαστοΰ, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·.

’Αν.-, τοΰ Βελγίου.
31 Μαρτίου 1717. Γέννησις τοΰ άδ.·. βαρώνου Μπίηρφελδ, μέλους τής επιτρο

πής τής μυησάσης τόν διάδοχον Φρειδερίκον (μετέπειτα 
Φρειδερίκον τόν Μέγαν).

» 1732. Γέννησις τοΰ άδ.·. Χάϋδν, μεγάλου μουσικοσυνθέτου.
» 1892. Ό  μέλας δούξ Έρνέστος Λουδοβίκος τής 'Έσσης άνέλαβε

την υψηλήν προστασίαν τών Στοών τής "Εσσης.
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ΣΤΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΤ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. Οί οικοδόμοι ώς πρόδρομοι τών έλευϋ'έρων τεκτόνων.

Ό  έλευθεροτεκτονισμός οφείλει τήν γένεσίν του είς δυο κλίσεις τών άνωτέρων 
τάξεων τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμοΰ, άφ’ ενός μέν εις τήν κλίσιν πρός τόν μυστι- 
κισμόν καί τό αινιγματώδες, άφ’ ετέρου δέ είς τήν έφεσιν πρός τόν συνεταιρισμόν, 
διά τοΰ οποίου διαλύονται ευκόλως πάσαι αί χωρίζουσαι τούς άνθρώπους διαφοραί. 
Έταιρεΐαι δέ τοιαΰται, έν ταΐς όποίαις ικανοποιούντο κατά τό μάλλον καί ήττον 
άμφότεραι αί κλίσεις αύται, ύπήρξαν καθ’ δλας τάς έποχάς, ούχί όρθώς δμως προσ- 
επάθησαν τινές δπως άναζητήσωσιν είς αύτάς τήν ρίζαν τοΰ έλευθεροτεκτονισμοΰ. 
Τοΰτο αφόρα ίδία εις τά μυστήρια τών άρχαίων. Τοιαΰτα μυστήρια ύπήρχον εν 
Αίγυπτω, ένθα ήσαν άποκλειστική ιδιοκτησία τών ιερέων, οΐτινες άπέκρυπτον τάς 
βαθυτέρας έννοιας τής θρησκείας τής χώρας των άπό τοΰ λαοΰ, δστις ήτο άδΰνα- 
τον νά κατανόηση ταύτας. Ύπήρχον τοιαΰτα έπίσης έν Έλλάδι, ένθα ήσαν προ
σιτά είς δλας τάς τάξεις. Ή  πυθαγόρειος τέλος εταιρεία, διαδεδομένη ίδία είς τάς 
έλληνικάς άποικίας έν τή κάτω ’Ιταλία, ήτο εταιρεία φιλοσοφική μετά σκοπών πο
λιτικών. Άλλά καί κατά τόν μεσαίωνα ύφίσταντο έταιρεΐαι μυστικαί, μή έ'χουσαι 
ομως κοινόν τι πρός τόν τεκτονισμόν. Ή  κυριωτάτη τούτων ήτο τό τάγμα τών 
ναϊτών, τό μυστικόν τοΰ οποίου ήσαν διαφοραί τινες δογματικοί.

Οί λοιποί δέ μυστικοί σύλλογοι, «Βεγάρδοι», «οί άδελφοί τής κοινής ζωής» 
είχον σκοπούς θρησκευτικούς, τινές δέ καί επιστημονικούς, ή δέ μυστική αύτών 
ύπαρξις έξηναγκάζετο ένεκα τών διωγμών τής ίσχυούσης τότε καθολικής έκκλησίας.

Έλευθεροτεκτονισμός εινε τό περιεχομένων τών διδασκαλιών καί εθίμων τών 
ελευθέρων τεκτόνων, ή δέ Ιστορία αύτών διαιρείται είς τό προϊστορικόν καί τό 
κυρίως ιστορικόν μέρος. Τό πρώτον έχει τάς ρίζας αύτοΰ έν τφ μεσαίωνι καί 
μάλιστα είς τόν κύκλον τών χειρωνακτών.

• Ό  μεσαίων δέν ήδυνήθη βεβαίως νά έξυψωθή πνευματικώς είς παρατηρή
σεις τοιαύτας, καθ’ ας νά θεωρήται ή έργασία άνωτέρα τής άργίας, ή ειρήνη 
άνωτέρα τοΰ πολέμου, ό δέ εργάτης ήναγκάζετο νά παραμένη ώς έκ τούτου είς 
κατωτέραν κοινωνικήν θέσιν. Καλλίτερα δμως έγένετο ή θέσις αύτοΰ άφ’ ής επο
χής ήρξαντο άναπτυσσόμεναι αί πόλεις. Καίτοι δέ εις τινας μέν έξ αύτών μόλις κα- 
τώρθωσεν ούτος νά διατηρήση τά ήδη κεκτημένα δικαιώματά του, είς άλλας δέ
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άπώλεσε τα προ πολλοϋ κεκτημένα τοιαΰτα, έν τοΰτοις υπήρξαν πόλεις τινές, 
είς τάς οποίας ούχί μόνον διετήρησε ταΰτα, άλλα και άπέκλεισεν ετέρας τάξεις έκ 
τοϋ πολιτικοϋ βίου.

Ή  ισχύς, τήν οποίαν οί χειρώνακτες άπέκτησαν, προήλθεν έκ τών επαγγελ
ματικών αυτών συλλογών, τών συντεχνιών. Τοΰ κανονισμοΰ τών συντεχνιών τού
των ώς υπόδειγμα υπήρξαν εν μέρει μεν τά κολλέγια τών χειρωνακτών τής ρω
μαϊκής έποχής, έν μέρει δέ τά χριστιανικά μοναστήρια. Καί εκείνα μεν ειχον μυ
στήρια καί έθιμα, περί τών οποίων οΰδέν τό ακριβές γνωρίζομεν, τά δέ μοναστή
ρια έπρέσβευον τόν χριστιανικόν μυστικισμόν καίτοι δέ δέν είνε δυνατόν νά άπο- 
δειχθή δτι υπάρχει σχέσις τις μεταξύ τών γερμανικών χειρωνακτικών συλλόγων τοΰ 
μεσαίωνος καί τών ρωμαϊκών τοιούτα>ν, είναι έν τοΰτοις άναμφισβήτητον γεγονός, 
δτι καί οί χειρωνακτικοί οΰτοι σύλλογοι εΐχον μυστικά ήθη καί έθιμα. Τοΰτο δέν 
συνέβαινε βεβαίως είς πάντας τούς συλλόγους· έξ άλλου δέ τά μυστικά αύτών ή
σαν λέξεις καί σημεΐά τινα, διά τών οποίων τά μέλη άνεγνωρίζοντο μεταξύ των. 
Λίαν άνεπτυγμένοι καί ποικίλοι ησαν οί τύποι οΰτοι είς τούς συλλόγους τών κτι
στών ή άλλως οίκοδόμων καλούμενων.

Οί οικοδόμοι παρουσιάσθησαν ώς συντεχνία κατά πρώτον είς τά μοναστή
ρια, είς τά όποια κατωκούν, μόνοι κατασκευάζοντες τάς κατοικίας των καί μόνοι 
φροντίζοντες διά τάς λοιπας ανάγκας των. "Εκαστον μοναστήριον συνετήρει παν
τός είδους χειρώνακτας, οίτινες χωρίς νά εινε μοναχοί, κατωκουν έντός αύτών. Διά 
τούς έργάτας τούτους λέγεται, δτι κατά τά τέλη τοΰ ενδεκάτου αίώνος ό ηγούμε
νος Γουλιέλμος τοϋ Χιρσάου ίδρυσε συντεχνίαν πρός προαγωγήν τής οίκοδομητι- 
κής τέχνης.

Έ φ ’ δσον ή οίκοδομητική τέχνη ευρίσκετο ύπό τήν ηγεσίαν τών μοναστηρίων, 
παρηκολούθει τόν ρωμαϊκόν αρχιτεκτονικόν ρυθμόν, δστις διά τών άπλών κιόνων, 
κυκλοτερών τόξων, διά τών μικρών πύργων έξεδήλου τήν υποταγήν του είς ξένην 
τινά κυριαρχίαν. 'Ο δεσμός ουτος διήρκεσεν, έφ’ δσον οί μοναχοί ένησχολοΰντο καί 
μετά τών τεχνών καί επιστημών. Αφ’ ής στιγμής δμως έ'παυσεν ή ένασχόλησις αύτη 
κατά τόν δωδέκατον · αιώνα, οι οικοδόμοι ήναγκάσθησαν νά άποχωρήσωσι, διότι 
δέν ήθελον νά ύπηρετώσι μονάχους, οίτινες κυρίαν ένασχόλησιν είχον τήν οινοπο
σίαν, τό κυνήγιον καί τόν πόλεμον. "Ενεκα τούτου ίδρύθησαν σύλλογοι τών οίκο
δόμων μακράν τών μοναστηρίων, ιδία εις τάς πόλεις καί ώς έκ τούτου κατά τήν 
έποχήν ταύτην οί ναοί τών μοναστηρίων ύστέρΟυν κατά τό μέγεθος καί τήν λαμ
πρότητα τών ναών τών πόλεων.

Τοΰτο συνέβη ιδία κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος, ή δέ μετα
βολή είς τήν διεύθυνσιν τών συλλόγων τούτων κατέστη κατάδηλος διά τής άνα
πτύξεως νέου άρχιτεκτονικοΰ ρυθμού. Ούτος δέν έφερε πλέον τήν μοναστηριακήν 
σφραγίδα. Εις άντικατάστασιν τών απλών κιόνων έτέθησαν δέσμαι τοιούτων, ώς 
έξεικόνισις τής έλευθέρας συντεχνίας καί τής ισχύος έν τή ενώσει, είς τήν θέσιν 
τών κυκλοτερών τόξων αιχμηρά τοιαΰτα, διά τών όποίων καθιστώσι γνωστήν τήν 
ύπαρξίν των μέχρις αποκτήσεως τοΰ σκοποΰ των, καί δηλονσιν δτι τό ύπεράνω 
αύτών κείμενον βαστώσιν όμοϋ, είς χήν θέσιν δέ τών μικρών πύργων, υψηλούς 
τοιούτους προσπαθοΰντας νά φθάσωσι τό άπειρον, ώς έάν ήθελον νά δηλώσωσιν, 
δτι δέν έννοοϋσι νά τεθώσι πλέον ύπό κηδεμονίαν, δτι ή φύσις αύτών εινε δια
φανής καί καθαρά, έλευθέρα, ύποτεταγμένη μόνον εις τόν ούρανόν, διά δέ τών
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προστεθέντων διακόσμων τών παραθύρων ύποδηλοΰσι διαμαρτυρίαν κατά τής σχο
λαστικής μονοτονίας. Ό  ρυθμός ουτος είνε ό γοτθικός, δστις καίτοι άνεφάνη κατ’ 
άρχάς έν τή βορείφ Γαλλία, ήτις ήτο τότε πλήρης γερμανών μεταναστών, τό κυ
ρίως ό'μως αύτοΰ χαρακτηριστικόν έ'λαβεν Ιδία έν Γερμανία. Ό  γοτθικός ουτος 
ρυθμός είνε ή έ'κφρασις τοΰ μυστικισμοΰ, όσης αναζητεί τό θειον διά πολυαρίθ
μων πρός τόν ουρανόν τεινόντα>ν κορυφών, εχει δέ διά τών στενών αύτοΰ πα
ραθύρων και κολοσσιαίων θόλων τι τό μελαγχολικόν και μυστηριώδες. Ούτος 
εύνοεΐ τήν ελευθερίαν, εινε αντίθετος τής αναγκαστικής δογματικής πίστεως. Ώ ς 
έκ τούτου ό ρωμαϊκός ρυθμός ε̂ νε παπικός, δ δέ γοτθικός ό τής έλευθέρας έκκλησίας.

Τόπος συγκεντρώσεως τών συλλόγων τούτων τών κτιστών ήσαν οΐ ξύλινοι 
εκείνοι οίκίσκοι, οΐτινες κατασκευάζονται πλησίον τών οικοδομών, ΐνα ύπό τήν στέ
γην τούτων δύνανται οί έργάται νά κατεργάζωνται τούς διά τήν οίκοδομήν προ- 
ωρισμένους λίθους. Τούς έπαγγελματικούς τούτους συλλόγους εύρίσκομεν ένωρίτατα 
έν Γερμανία ηνωμένους είς μίαν μεγάλην ένωσιν, τά μέλη τής οποίας πρός άνά- 
μνησιν τής έκ τών μοναστηρίων καταγωγής των ωνομάζοντο αδελφοί, ή δέ έ'νωσις, 
αδελφότης, οί προϊστάμενοι δέ αύτών ειχον ιερατικούς τίτλους, ώς Σεβάσμιος κλπ. 
Πότε ακριβώς ίδρύθη ή έ'νωσις αυτη δέν εινε γνωστόν ώς χρόνος τής ίδρύσεως 
υποτίθεται ό δέκατος τρίτος αιών και κύριος προστάτης θεωρείται ό τότε ζών 
δομινικανός πατήρ ’Αλβέρτος, ονομαζόμενος Μέγας, κόμης τοϋ Φολστάϊτ (1205- 
1280), δστις πλήν δύο ετών, καθ’ α διετέλεσεν αρχιεπίσκοπος Ρεγενσβούργης, έζη 
έν Κολωνία συγγράφων φιλοσοφικά, θεολογικά και μαθηματικά έ'ργα και εργα
ζόμενος πρός προαγωγήν τής ο’ικοδομητικής τέχνης. Έ ν  τή ένδόξω μητροπόλει τής 
Κολωνίας πρό παντός έστεγάσθη καί ίσχυροποιήθη ή μεγάλη τών οικοδόμων αδελ
φότης. Μέλη δέ ταύτης μεταναστευσαντα κατά τόν 130ν καί 14ου αιώνα κατε- 
σκευασαν-τά σπουδαιότατα ο’ικοδομήματα έν Γαλλία, ’Αγγλία, ’Ιταλία καί Ισπανία.

’Απεσταλμένοι τών διαφόρων συ/Λόγων τών κτιστών συνελθόντες τφ 1459 
έν Ρεγενσβούργη έπεξειργάσθησαν διά τήν μεγάλην ταύτην αδελφότητα κοινόν σύν
ταγμα ύπό τόν τίτλον «κανονισμός τής κοινής αδελφότητος τών κτιστών», δστις 
αναθεωρηθείς και είς άλλας συνελεύσεις έν Βασιλεία τφ 1497 και έν Στρασβούργφ 
τφ 1498 έπεκυρώθη ύπό τού αύτοκράτορος Μαξιμιλιανού τοΰ Α '. Τόν κανονισμόν 
τοΰτον οί αδελφοί ώνόμαζον « βιβλίον τών αδελφών». Έ κ  τοϋ κανονισμού τού
του καί έξ άλλων χειρογράφων τής αδελφότητος ταύτης συνάγονται και τά έξής: 
Οί αδελφοί διεκρίνοντο είς διδασκάλους, καί μαθητάς, πλήν τούτων ύπήρχον 
καί οί θεράποντες, οΐτινες δέν έθεωροΰντο αδελφοί άλλά μάλλον ώς άνήκοντες 
είς τήν ένωσιν. Προϊστάμενος έκάστου συλλόγου ήτο αρχιεργάτης έλευθέρως 
εκλεγόμενος. Οί προϊστάμενοι τών τριών συντεχνιών έν Στρασβούργφ, Κολωνία 
καί Βιέννη ήσαν οί ανώτατοι δικασταί τής αδελφότητος, μεταξύ τών οποίων τήν 
προεδρίαν είχεν ό έν Στρασβούργφ. Ύ πό τήν δικαστικήν έξουσίαν τού Στρασβούρ
γου ύπήγοντο αί πέραν τής άριστεράς όχθης τοΰ Ρήνου χώραι, Βαυαρία, Σουη- 
βία, Φραγγονία καί Έσση, ύπό τήν τής Βιέννης, ή Αύστρία, Ούγγαρία καί ή ’Ι 
ταλία. Κεχωρισμένη ύπό ίδιον προϊστάμενον ήτο ή Ελβετία έχουσα έ'δραν τήν 
Βέρνην και κατόπιν τήν Ζυρίχην. Οί οικοδόμοι τής βορείου Γερμανίας ήσαν μό
νον κατ’ όνομα μέλη τής αδελφότητος ταύτης, πράγματι δέ ύπό ούδεμίαν τών 
ενώσεων τούτων ύπήγοντο, τό δέ 1462 απέκτησαν ιδίαν τοιαύτην μετά ιδιαιτέ
ρου κανονισμοΰ. (dxowoei)
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
I
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912

Ευρώπη.

'Ονόματα Μ εγ.·. Άν .·. χα ί M rf .·. Σ τ .· . "Εδραι ’Apt». Σ τ.·. Άριθ·. Μελών

Ηνωμένη Μεγ.·. Σχ.*. τής ’Αγγλίας Λονδΐνον 2968 154000
Μεγ.* . Στ.· . τής ’Ιρλανδίας Δουβλΐνον 376 18000

» » »  Σκωτίας Έδίμβοΰργον 747 ' 50000
» » «Αί τρεις σφαΐραι» Βερολΐνον 144 15754
» » τών τεκτ.·. τής Γερμανίας » '1 3 8 14504
» » τοΰ έκλεκτ.·. τεκτ.·. Φραγκφούρτη 21 3289
» » τής Πρωσσίας «Royal-York» Βερολΐνον 74 7366
» » «Ήλιος» Βαϋρόϊτ 34 3167
» » τοΰ Αμβούργου Άμβοΰργον 55 5170
» » τής Σαξωνίας Δρέσδη 26 4581
» » «Όμόνο:α» Δα^μστάτη 8 727

Έλευθέρα ένωσ:ς τών ανεξαρτήτων Στοών Λειψία 5 1413
ΤΓπατον Συμβούλ:ον Λουξεμβοΰργον 1 80
Μεγ.*. Στ.·.. τής Σουηδίας Στοκχόλμη. 43 13600

» » » Νορβηγίας Χριστιανία 15 4200
» » » Δανίας Κοπενάγη 12 4735
» » » Ουγγαρία; Βουδαπέστη 79 5957

Άνεςάρ. 1Ιτ.\ «Προβατίμ» Βελιγράδίον 1 78
Μεγ.· . Ά ν .·. τής Γαλλίας Παρίσ’.οι 448 35000

» Στ.· » * » » 129 7300
» Ά ν. ·. τοΰ Βελγίου Βρυξέλλαι 22 2500
» » τών Κάτω Χωρών Χάγη 102 4600
» Στ.· . Ά λ-ίνα Ζυρίχη 34 4200

Μεγ.· . Ά ν. ·. τής ’Ιταλίας Ρώμη 345 15000
» » » Ισπανίας Μαδρίτη ' 87 4241
» » » Πορτογαλλίας Λισσαβών 148 2887
» ». » Ελλάδος Αθήνα: 20 950
» » » Ρουμανίας Βουκουρέστιον 9 250

Έ ν Ευρώπη έν συνόλω 6104 383549
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'Αφρική.

’Ονόματα Μ εγ.'. Ά ν .· .  χα ί Μεγ.*. Σ τ . \ "Εδραι ’Apt». It .·. ΆριίΚ Μβλών

Μεγ. ·. Έθν.κή Στ.', τής Αίγυπτου Κάϊρον 20 500
» Στ.·, τής Λιβερίας '  Μονροβία 8 250

Έ ν δλω 28 750

- Βόρειος ’Αμερική.

1) Άλαβάνα Μοντγομερί 509 22319

2 ) Άριζών Τουςόνη 20 1912

3) Άρκανσάς Λιτλ-Ρόκ 553 21776
4) Καλιφορνία Ά γ . Φραγκίσκος 340 43675

5) Κολοράδο Δένβερη 124 14917

6 ) Κοννεκτικούτ Χάρτφορδ 110 23251

7) Δελάβάρε Φίλμιγκτων 22 3131
8 ) Κολουμβία Ούασιγκτών 29 9005
9) Φλωρίς Γιάξωνβιλ 202 9501

10) Γεωργία Μάκων 622 35255

11) Ίδάχω Βοάζη .58 3568
12) Ίλλινοά Βλούμ'.γκτων 808 108500
13) Ινδιάνα Ίνδιανούπολις 542 57499
14) Ινδιάνα καί Όκλοχάμα Ά τοκα 410 23434
15) Ίόβα Καΐδαρ-Ράπις 520 44399
16) Κάνσας Τοπέκα 390 35496
17) Κεντούκη Αουϊσβίλλη 557 35983
18) Λουϊζι άνη Νέα ’Ορλεάνη 212 13802
19) Μαΐνη Πορτλάνδη 203 28789
20) Μαρυλάνδη Βαλτιμόρη 114 13468
21) Μασσαχουσέτη Βοστώνη 239 56657
22) Μιχιγκάνη Ρίδ-σίτυ 417 65708
23) Μιννεζότα Ά γ . ΠαΟλος 253 25800
24) Μισσισιπής Αίξμπουργ 352 18147
25) ΜισσουρΙ Ά γ .  Λουδοβίκος 611 53218
26) Μοντάνα Ελένη 77 16485
27) Νεβράσκα Ό μάχη 253 18507
28) Νεβάδα Κάρσον 25 1771
29) Νέα Χάμσιρ Κονκόρδη 79 10358
30) Νέα Ύερσέη Τρέντον 190 33094
31) Νέον Μεξικδν Άλβουκέρκη 38 3572
32) Νέα Ύόρκη Νέα Ύόρκη 803 168714

Είς μεταφοράν . 9682 1021711



33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
54
55
56
57
57
58

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ΤΨΗΛΑΝΤΗΣ

’Ονόματα Μ εγ.·. Ά ν .* . κα ί Μεγ .·. S t . · .  "Εδραι Ά ρι» . Χτ.

’Εκ μεταφοράς 9682
Βορ. Καρολίνα Ραλέγη 395

» Δακότα Φάργο 101
’Οχ: ον Κιγκινάτοι 524
Όρεγώνη Εύγενεία · 124
Πενσυλβανία Φιλαδέλφεια 481
Ρδδ-’Ισλάνδ Προβ’.δάνς 37
Νοτ. Καρολίνα Κάρλστων 232

» Δακότα Σούξ-φάλς 128
Τεννεσέη Νασβίλλη 445
Τεξάς Βάκο 824
Ούτάχ Σάλτ-λακ-σίτυ 18
Βερμούτ Βουρλ'.γκτόνη 104
Βιργινία Ρ:χμόνδη 321
Βάσιγκτον ’Ολυμπία 168
Δυτ. Βιργινία Σαρλεστόνη 145
Βίσκωνσιν Μιλβαουκέ 265
Βυόριγκ Σαρατόγα 

Αποικία ι.

30

Άλμπέρτα (Καναδά) Έδμοντον 47
Βρετ. Κολουμβία Βικτωρία 56
Καναδά Άμιλτον 413
Μανιτόβα Ούννιπέγη 72
Νέα Βρουνσβίκη Ά γ .  ’Ιωάννης 38
Νέα Σκωτία Χάλιφαξ 73
Πρ. Έδουάρδου Ίσλα;νδ Σουμερσίδ 14
Κουεβέκη Μοντρεάλη 64
Σασκατσεβάνη Ρεγγίνα 86

Έ ν  δλω 

Κεντρική Α μερική.

14887

Κούβα Αβάνα 69
Βαλλέ τοΰ Μεξ’.κοΰ Μεξικδν 18

Άϊτ> Λ'.μήν τοΰ Πρίγκη-ος ’ 64
Κόστα-Ρίκα Ά γ . Ίωσίας 7
Πορτορίκο Ά γ .  ’Ιωάννης 30
Γουατεμάλα Γουατεμάλα 12

Ά γ . Δομΐγκος Ά γ . Δομΐγκος 13
Έ ν  δλω 213
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Νότιος ‘Αμερική.

’Ονόματα Μ εγ.·. Ά ν  χα ί Μεγ.· . Στ "Εδραι Ά ρ ι* . Ι τ  .·. ΆριΦ. Μελών

1) Περουβία Αίμα 33 550
2) Βραζιλία Ρίον Ίανέϊρον 450 50000
3) Βενεζουέλα Καρακας 26 1673
4) Ούραγουάη Μοντεβίδεον 18 580
5) Παραγουάη ’Ανάληψις 9 812
6) Παρανα Κουριτόβα 12 580
7) Ρίο-Γράντε Πόρτο ’Αλέγρε 44 2332
8) ’Αργεντινή Βουένος ’Αύρες 108 4500
9) Χιλή Σαντιάγο 19 2000
/ Έ ν  δλω 719 63027

Αυστραλία.

1) Νότιος Αυστραλία ’Αδελαις 64 4199
2) Νέα Ουαλία Σίδνεϋ 238 15550
3) Βικτωρία Μελβούρνη 200 11728
4) Τασμανία Χόβαρτ 30 1445
5) Άνατολ. Αυστραλία Πέρθη 90 3750
6) Κίησλανδ Βρισβάνη 57 2000
7) Νέα Ζηλανδία Δυνεδΐνον 183 11558

Έ ν  δλω 862 50180
ίιάφοροι χώραι .· 100 10000

Ή τοι τή 1 Ίανουαρίου 1912 ό παγκόσμιος τεκτονισμός ήρίθμει. 22913 
Στοάς καί 2.029.936 μέλη ένεργά.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ

Αον>6λινον. Ή Μεγ.·. Στ.·, τής ’Ιρλανδίας έσχε μεγάλην άπώλειαν διά 
τοΰ θανάτου τοΰ Προσθ.·. Μεγ.·. Διδ.·. αυτής άδ.·. James Creed Meredith. Ούτος 
έμυήθη είς τά τεκτ.·. μυστήρια τδ 1869, τδ 1874 έξελέγη Σεβ.·. καί τδ 1877 
μέλος τοΰ Σ υ μ β .ντή ς Μεγ.·. Στ.·. Διετέλεσεν επί τι να χρόνον Μέγας θησαυρο-
φύλαξ, μέχρις ου τδ 1897 ό άδ.·. Μεγ.·. Διδ.·. Δούξ· τοΰ Abercom ώρισεν
αύτόν Πρόσθ.·. Μεγ.-. Διδ.·.

Λ ,ονδ ινον. ’Επαίτης δστις ύπό τήν ψευδή ιδιότητα μέλους Τεκτ.. Στ.·, 
έλαβε χρήματα παρά τοΰ Έλεονόμου τής Στοάς «Fair field Ν° 2224», κατεδι-
κάσθη είς 21 ήμερων φυλάκισιν.

— Μέγαν θόρυβον έπροξένησεν έν Λονδίνφ ή άναφώνησις τοΰ διά φόνον 
είς θάνατον καταδικασθέντος Henry Seddon, μέλους τοΰ έλευθεροτεκτ. τάγματος, 
πρός τδν πρόεδρον τοΰ δικαστηρίου, τόν όποιον άνεγνώρισεν ούτος ώς αδελφόν. 
"Οτε οί ένορκοι άπήγγειλαν τήν έτυ'μηγορίαν των, ήγέρθη ό κατηγορούμενος καί 
άποτεινόμενος πρός τόν Πρόεδρον, ΐνα άποφύγη τήν είς θάνατον καταδίκη'/, είπε 
μεταξύ άλλων: «Σάς δηλώ πρό τοΰ Μεγ.·. ’Αρχ.·. τοΰ Σύμπ.·., δτι είμαι άθώος». 
Ό  Πρόεδρος άπήντησεν άμέσως ώς έξής: «Ό ,τι ειπετε, άποδεικνύει δτι καί σείς 
άνήκετε είς τήν αύτήν μέ έμέ έταιρίαν. Τόσω δυσκολώτερον είναι δι’ έμέ νά 
είπω δ,τι είναι καθήκον μου. Ή  έταιρία ήμών δέν εύνοεΐ τό έγκλημα, τούναν- 
τίον καταδικάζει τοΰτο. Σάς εύχομαι δπως έλθετε είς ειρήνην πρός τδν Μ έγ.\ 
τοΰ Σύμπ.·. ’Αρχιτ.·.» Μετά ταΰτα δ Πρόεδρος έκάλυψε τήν κεφαλήν του διά 
τοΰ πίλου καί άνήγγειλε κατά τό άρχαΐον εθιμον, δτι δ Seddon «πρέπει νά κρε- 
μασθή έκ τοΰ λαιμοΰ, μέχρις ού έπέλθη ό θάνατος».

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια .  Τό "Ύπατον Συμβ.·. τής Αίγυπτου ίδρύθη τό Ί8 6 4  ύπό 
τοΰ ένδ.·. άδ.·. Zola καί έγκατεστάθη όριστικώς τήν 8 ’Οκτωβρίου 1865. Τόν Μάϊον 
τοΰ 1875 ίδρύθη ή Μεγ.·. Στ.·, τής Αίγυπτου, ή δέ έπίσημος έγκατάστασις αύτής
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έγένετο τήν 8 ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους. Πρώτος Μεγ.·. Διδ.·. αυτής ύπήρξεν 
ό άδ.·. Δρ Οίκονομόπουλος, μετά τοΰτον δέ ή Α. Γ. ό Κεδίβης Tefic Pacha, άπδ 
δέ τοΰ 1889 ευρίσκεται ή Μεγ.·. Στ.·, ύπδ τήν συνεχή προεδρείαν τοΰ ένδ.·. 
άδ.·. Itris bey Ragheb.

Ά π δ  τής ίδρύσεως τής Μεγ.·. Στ.·, τής Αίγυπτου έγεννήθησαν 160 Στοαί, 
τών δποίων τά s/4 εύρίσκονται έν ΰπνω, Εργάζονται δέ σήμερον μόνον 40 μετά 
6000 μελών.

Έ ν  Αίγύπτω έργάζονται έπίσης αί. έξής Στοαί ύπδ τήν αίγίδα ξένων τεκτο
νικών δυνάμεων:

Ύπδ τήν αίγ.·. Μεγ/., Στ.·. τής Α γγλίας 8
» » » » » » » ’Ιταλίας 7
» » » » » » » Γαλλίας 6
» » » » » Άν.·. » » 3
» » » » » Στ.·. » Αμβούργου 2

» » » » » Άν.·. » Ελλάδος 2

» » » » » » » 'Ισπανίας 1
» » » » » » » Ρουμανίας 1

ΑΜΕΡΙΚΗ

β ο α τ ώ ν η .  Τήν 6 Μαρτίου 1775 έμυήθησαν έν Βοστώνη 15 μαΰροι, μεταξύ 
δέ αύτών δ γνωστδς Prince Hall. Οί μαΰροι ούτοι Ιλαβον μέρος κατά τδν ύπέρ 
τής άνεξαρτησίας αγώνα τών Ηνωμένων Πολιτειών ύπέρ τών Ά γγλω ν και διά 
τοΰτο έλαβον τδ δικαίωμα τής ίδρύσεως Στοάς, μέ τήν ρητήν δμως διάταξιν νά 
μή λαμβάνωσι μέρος είς τάς έπισήμους τεκτονικάς έορτάς. Κατά δέ τδ 1784 
παρεχωρήθη είς τήν νέαν Στοάν, ώς Αφρικανικήν τοιαύτην, σύνταγμα, τδ όποιον 
δμως ένεκα τοΰ πολέμου μόλις τδ 1787 έφθασεν είς χεΐρας τοΰ Prince Hall. 
Τδ 1797 μαΰροί τινες μυηθέντες έν Α γγλία  καί ’Ιρλανδία ίδρυσαν ύπδ τδ αύτδ 
δνομα Στοάν έν Φιλαδελφεία, τδ δέ 1808 έν Προβιδάνς. Έ ν  έτος μετά τδν θά
νατον τοΰ Prince Hall αί Στοαί αύται ήνώθησαν είς μίαν Μεγ.·. Στοάν, ήτις 
άπδ τοΰ 1847 φέρει τδ δνομα Μ. W. Prince Hall Lodge F. ant. A. Μ. καί ύπδ 
τδ δνομα τοΰτο έργάζεται είσέτι. Σήμερον ύφίστανται έν Αμερική καί Λιβερία 
πολυάριθμοι Στοαί μαύρων π. χ. ή Μεγ. Στ.·, τοΰ Ό χιο  μέ 50 Στοάς καί 1481 
μέλη. Ά τυχώς αί Μεγ.·. αύται Στοαί δέν είναι άνεγνωρισμέναι ύπδ τών πλεί- 
στων μεγάλων τεκτ.·. δυνάμεων. Κατά τδν «van Dalen» ύπάρχουσιν έν ταΐς 
Ήνωμ. Πολιτείαις 34 Μεγάλαι Στοαί Μαύρων μέ 1300 Στοάς καί 28000 αδελ
φούς. Ύπό τής Ένώσεως τών Μεγ.·. Στοών τής Γερμανίας είναι άνεγνωρισμέναι 
ή Μεγ.·. Στ.·. Prince Hall, καί ή Μεγ.·. Στ.·, τής Λιβερίας, άμφότεραι μέ 980 
άδελφούς.

Λ ίεα  Ό ρ λ ε ά ν ς .  Ή  Μεγ.·. Στ.·, τής Λουϊζιτανίας έώρτασε τήν ΙΟΟετη- 
ρίδα τής ίδρύσεως της τήν 5 Φεβρουάριου έ. έ.
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Ο ΰα οιγχτώ ν. Ύπό τήν συμμετοχήν τών τεκτόνων έξ δλων τών μερών 
τών Ηνωμένων Πολιτειών κατετέθη πρό τίνος ό θεμέλιος λίθος τοΰ νέου τεκτ.·. 
Μεγάρου, τό όποιον θά είναι τό μέγιστον καί ώραιότατον δλου τοΰ κόσμου.

Μ ε ξ ιχ ό ν .  Ό  νέος πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ώς καί ό προκάτοχος αύ- 
τοΰ Porfirio Diaz, είναι μέλη τοΰ τάγματος τών έλευθέρων τεκτόνων.

Πενοι>λ6αν£α. Ό  Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Πενσυλβανίας έγνω- 
μάτευσεν, δτι νάνος καίτοι Ιχων τήν κανονικήν συμμετρίαν τοΰ σώματος καί πνευ
ματικήν καί ηθικήν μόρφωσιν, δέν είναι δυνατόν νά μυηθή είς τά τεκτ.·. μυστήρια.

Γ Α Λ Λ Ι Α

Λ ϊλ λ η .  Ή  σοσιαλιστική έ'νωσις διά μεγάλης πλειονοψηφίας άπεδέχθη 
τήν πρότασιν, καθ’ ήν προτρέπονται ο? σοσιαλισταί νά μή γίνωνται μέλη τοΰ 
τεκτ.·. τάγματος καί όμοιων σωματείων, άντιθέτως πρός τά άποφασισθέντα έν τώ 
σοσιαλιστικώ συνεδρίω τών Παρισίων (ΐδε Ύψηλ. Τεΰχ. Β' σελ. 87).

Π ιρ ίβ ιο ι .  Ή  Στοά Γκαΐτε έώρτασεν είς τάς αίθουσας τοΰ Palais d’Or- 
say τήν οΟετηρίδα τής ίδρύσεώς της δι’ αγάπης είς τήν οποίαν παρεκάθησαν 
περί τούς 60 αδελφοί καί άδελφαί. ’Αξιοπαρατήρητος είναι ή προσφώνησις τοΰ 
άντιπροσώπου τής Μεγ.·. ’Αν.·, τής Γαλλίας, δηλώσαντος δτι πασαι αί υπό τήν 
αιγίδα τής Μεγ.·. ’Αν.·, τής Γαλλίας Στοαί θά ύποβοηθήσωσι τάς ένεργείας τής 
Στοάς «Γκαΐτε», δπως έπιτύχωσι στενώτερον σύνδεσμον μεταξύ Γαλλίας καί 
Γερμανίας.

—  Έ ν Παρισίοις συνήλθε πρό τίνος διεθνές άντιτεκτονικον συνέδριον. Δώ
δεκα κράτη άπέστειλαν άντιπροσώπους, τούς δέ περισσοτέρους ή Γερμανία.

— Έ ν Παρισίοις έδρεύει τδ κέντρον τοΰ διεθνούς μικτού τεκτ.·. τάγματος, 
τό όποιον ίδρύθη τήν 4 ’Απριλίου 1893 ύπό τού άδ.·. G. Martin καί τής άδελφής 
Maria Deraismes, ήτις πρό 10 έτών είχε μυηθή είς τά τεκτ.·. μυστήρια έν τή 
Στ.·. Σκωτ.·. δόγμ.·. «Les libres Penseurs» έν Άν.·. Pecq Seine-et-Oise, τή 
βοηθεία 16 άδελφών γυναικών μυηθεισών ύπ’ αύτής είς τούς τρεις πρώτους βαθ
μούς τοΰ Σκωτικοΰ δόγματος. Στοαί τοΰ τάγματος τούτου ύπάρχουσι πλήν τών 
Παρισίων, έν Λυώνι, Ρουέν, Χάβρη, Λονδίνω, Ζυρίχη, Άμστελοδάμω καί έν Char
leroi τής Πενσυλβανίας.

Τόν Μάϊον τού 1899 ίδρύθη τό 'Ύπατον αύτοΰ Συμβούλιον έξ άδ.·. άνδρών 
καί γυναικών μεγάλων έπιθεωρητών καί έπιθεωρητριών. Νΰν δέ προβαίνουσιν 
είς τήν άνέγερσιν τεκτ.·. Μεγάρου έν Παρισίοις ύπό τό δνομα «Droit Humain». 
Τό τάγμα τούτο έκδίδει περιοδικόν μηνιαΐον ύπό τό δνομα «Bulletin mensuel 
de la Franc-Ma9on.·. m ixte», τού όποιου διευθυντής είναι ό άδ.·. G. Martin, Μέ
γας Διδάσκαλος καί ίδρυτής τοΰ τάγματος τούτου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ή  Σ Σ τ . · .  Ύψηλάντης έπι τφ σκοπψ τής διαδόσεως τοϋ ελληνικού τραγουδιού, 
καί τής περισυλλογής καί καλλιεργείας τών ελληνικών μελωδιών, καί τής άναπτύξεως παρά 
τώ λαώ τον μουσικοί αισθήματος, μέ τόν άπώτερον τεκτ.·. σκοπόν, δπως διά τής μουσικής 
έπιδράση έπι τάς ψυχάς καί τόν χαρακτήρα τοϋ λαοΰ, απόσπαση δ’ αυτόν άπό τάς θορυβώ- 
δεις καί ψυχοφθόρους διασκεδάσεις τών καπηλειών, ίδρυσε τήν Ελληνικήν Ωδικήν Εται
ρείαν, τής οποίας τό διοικητικόν συμβούλων, ψηφισθέν έν τή Στοά, άποτελεΐται, πλήν τριών 
δημοσιογράφων τών κ. κ. Τσοκοπούλου, Γ. Κορομηλα καί Εύστρατιάδου, έκ τεκτόνων. Τό 
συμβοΰλιον κατηρτίσθη ώς έξής:

Πρόεδρος άδ.·. Κωνσταντίνος Μελάς, υποπλοίαρχος Β. Ν.
’Αντιπρόεδρος άδ.·. Γεώργιος Ματθαιόπουλος, χημικός 
Γραμματευς άδ.·. Τίτος Ψιλάκης, τμηματάρχης Τραπέζης ’Αθηνών 
Ταμίας άδ.·. Σόλων Συρμόπουλος, υπάλληλος ’Εθνικής Τραπέζης 
Σύμβουλος Μιλτ. Νεγρεπόντης βουλευτής 

» Μ. Ροννόπουλος Δικηγόρος
» ’Α. Παπαδημητρίου άδ.·. υπάλληλος ΈθΛ'. Τραπέζης
» Κ. Περάκης άδ.·. ’Ιατρός
» Α. Φωκάς άδ.·. Χημικός
» Λ. Κανάρης άδ.·. Υποπλοίαρχος Β. Ναυτικού
» Π. Κουκέας άδ.·. ύπάλ. Διεθνούς ’Ελέγχου
» Γ. Τσοκόπουλος Δημοσιογράφος

Διευθυντής Σχολών άδ.·. Γ. Ψύλλας Ύπάλ. Τραπέζ. ’Αθηνών 
Χορφδίας Ν. Κόκκινος Μουσικοσυνθέτης

Ή  Στοά ένοικίασε δι’ αυτήν ίδιον οίκημα έπι τής όδοΰ Πανεπιστημίου καί άνέθηκε 
τήν μέν μουσικήν διευθυνσιν είς τόν κ. Κόκκινον, βοηθούμενον τά μέγιστα άπό τόν άδ.·. 
Ψύλλαν, τήν δέ γενικήν διευθυνσιν είς τούς άδ.·. Ψιλλάκην καί Ψύλλαν.

’Εν αύτή φοιτώσιν ήδη υπέρ τούς όγδοήκοντα μαθητάς διδασκόμενοι δωρεάν θεω
ρίαν καί $σμα.

Τήν πρώτην τοΰ νέου έτους ύπό τήν οδηγίαν τών άδ.·. Ψιλάκη καί Ψύλλα οί μαθη-
ταί, ήγουμένης τή; μουσικής τοΰ ορφανοτροφείου, εύγενώς παραχωρηθείσης ύπό τού κ, Δη
μάρχου ’Αθηνών, περιήλθον τάς οδούς τών ’Αθηνών αδοντες τό έωθινόν, σύνθεσιν τοΰ κ.
Κοκκίνου. Δυστυχώς ή ώρα, 6 πρωϊνη, δέν ήτο κατάλληλος πρός τοιαύτην παρέλασιν, επο
μένως έλάχιστοι άπήλαυσαν τοΰ ωραίου άσματος. Τό προσεχές ετος, κατ’ άπόφασιν τής Στοάς, 
ή τοιαύτη παρέλασις θά γείνη κατά τάς έσπερινάς ώρας τής παραμονής.

Μετά τήν παρέλασιν κ.ατέλήξαν οί μαθηταί πάλιν είς τό κατάστημα τής Εταιρείας,
όπου προσεφέρθησαν αύτοΐς γλυκίσματα καί ποτά.

Κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τών ’Απόκρεω συνηγωνίσθησαν είς τόν ύπό τής ’Επι
τροπής τών Εορτών προκηρυχθέντα διαγωνισμόν Ωδικών ομίλων καί έτυχον τοΰ πρώτου, 
τριακοσιαδράχμου βραβείου.

Ή  αύτή επιτροπή άνέθηκεν είς τήν Εταιρείαν τήν έκτέλεσιν τοΰ πρός τόν Βάκχον 
ύμνου τοΰ κ. Σαμάρα, 6 οποίος έξετελέσθη μετ’ επιτυχίας μεγάλης, έπισπασάσης τά θερμά 
συγχαρητήρια τοΰ μεγάλου Έλληνος μουσουργού.

Τέλος τήν 8Τ1ν ’Απριλίου ένεφανίσθη έπισήμως ένώπιον τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού διά 
συναυλίας, δοθείσης έν τώ Δημοτικφ θεάτρω. Ή  έπιτυχία τής πρώτης αύτής συναυλίας ήτο 
μεγίστη, τήν έπομένην δέ ένθουσιωδέστατα έγραψαν δλαι αί ’Αθηναϊκαί έφημερίδες, ολό
κληρα δ’ άρθρα καί χρονογραφή ματα έγράφησαν ύπό τών ειδικών διά τήν καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν κυρίως τής έκ πεντήκοντα άνδρών χορωδίας.

Κατά γενικήν άπαίτησιν έπανελήφθη μετά τινας ήμέρας, τό δέ θέατρον ήτο πλήρες 
έκ τής καλλιτέρας άθηναϊκής κοινωνίας, ή όπόία προσήλθεν ΐνα χειροκροτήσω τό ύπέρ τοΰ 
λαού έργον τής Ελληνικής ’Ωδικής Εταιρείας.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Σ τ . \  «'Ηράκλεια» έν Ά ν : .  Μ οναστηριού. Ή  Σ .\  Σ τ .\ «'Ηράκλεια» από 
κοινοΰ μετά τής εκεί Ιταλικής Στοάς «Terra e Sole» έφερε διά τοΰ Σεβ.*. αυ
τής άδ.". Α. Ματλή δυο απολυμαντικά μηχανήματα κατά τής χολέρας καί τών άλ
λων λοιμωδών νόσων. Ή  προμήθεια τών μηχανημάτων έγένετο έξ ’Αγγλίας βοη- 
•θησάσης μετά μεγίστης προθυμίας τής Μεγ.·. Στ.·, τής ’Αγγλίας.

Αί τοιαϋται πράξεις τών τεκτ.·. Στοών δεικνΰουσι, πόσον οι προϊστάμενοι 
καί τά μέλη αύτών αισθάνονται βαθύτατα τόν άλτρουϊσμόν καί δρώσιν ύπέρ τοΰ 
γενικού καλού.

Σ τ. « Υ ψ η λά ντη ς». Ή  Σ λ  Στ.·. Υψηλάντης έώρτασεν έν λευκή συνεδρία 
μεγαλοπρεπώς την έπέτειον τής έθνικής παλιγγενεσίας. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέ- 
ρας έξεφώνησεν δ άδ.·. Α. Παπαδημητρίου, ή Δίς Παπαχρηστοπούλου καί ό κα
θηγητής τής απαγγελίας^ κ. Σιγάλας απήγγειλαν, τμήμα δέ τής χορφδίάς τής ύπό 
τής Σ .\  Στ.·. Υψηλάντης ιδρυθείσης «Ελληνικής Ωδικής Έταιρίας» έψαλλε 
κατάλληλα άσματα. Ό  άδ.·. Σ. Συρμόπουλος έκαμε τήν είσηγησιν διά τής εξής 
ωραίας προσλαλιάς:

“ Κνρίαι, Κύριοι, Αδελφοί,

Καί πάλιν ή Σεπτή Στ.·. “ Υψηλάντης,,, τής όποιας εχω τήν υψηλήν τιμήν 
νά προΐσταμαι, έκάλεσεν όμάς. δπως από κοινοδ άναμνησθώμεν τής μεγάλης εκεί
νης διά τήν Πατρίδα ήμών εποχής, καθ' ήν τό Ελληνικόν Έθνος άπετίναξεν δου
λείαν αιώνων.

Καί πάλιν τό σκοτεινόν, μυστηριώδες, καί άπροσπέλαστον μασσωνικόν τέμενος 
εχει τήν τιμήν νά φιλόξενή όπό τήν στέγην αύτοΰ αντιπροσώπους τού τε ωραίου καί 
τοϋ άσχημου φύλου, μή άνήκοντας είς τάς τεκτ.·. τάξεις, οΐτινες προθόμως άντα- 
ποκρινόμενοι είς τήν πρόσκλησιν τής Σ.·. ήμών Στοάς, εσπευσαν νά λάοωσι μέρος 
είς επισήμους αυτής έργασίας.

Ή  παρουσία 'ϊμών, Κυρίαι καί Κύριοι, μεταξύ ήμών, άποδεικνύει διά πολ
λαπλήν φοράν δτι ή σημερινή πνευματική τής Κοινωνίας πρόοδος έξηφάνισε, παν
τελώς, δύναταί τις είπείν, τήν μεσαιωνικήν σημασίαν τής λέξεως “ Μασσώνος„ τό 
άκουσμα τής όποιας ετι άφήσωμεν νά προκαλή τόν τρόμον καί τήν φρίκην μόνον 
εΤς τινας άπομεμακρυσμένας συνοικίας τοΰ κλασικού ήμών ’Άστεως.

"Οταν άναλογισθή τις, Κυρίαι καί Κύριοι, οτι όπήρξεν εποχή μή τής σήμε
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ρον άπομεμακρυσμένη, καθ' ήν οί Ελεύθεροι Τέκτονες έν Έλλάδι συνήρχόντο έν 
κρυπτφ καί παραβύστφ, δταν άναλογισθή δτι τά ξίφη ταΰτα, ατινα έκ παλαιάς 
παραδόσεως φέρομεν κατά τάς έργασίας ήμών ώς σύμβολον τιμής ήσαν ήκονισμένα 
καί προωρισμένα νά χρησιμοποιηθώσιν έν ανάγκη πρός προσωπικήν αμυναν τών Τε
κτόνων, δέν δόναται ειμή έν χαρά νά όμολογήση δτι ή ψοχρά έπισκόπησις τών 
πραγμάτων έπικρατήσασα, κατέδειξε τό άδικον, δσον καί παράλογον τών τότε έπι- 
κρατουσών ιδεών διά λογαριασμόν τής Έταιρίας ήμών.

Καί όντως. 'Απλή τών πραγμάτων έπισκόπησις αρκεί διά νά πείση καί τόν 
άπλούστερον δτι πάν αλλο ή ώς ήθέλησαν νά τόν παραστήσωσιν είναι ό Ελεύθερος 
Τεκτονισμός.

Δέν πρόκειται ουτε καν περί μυστικής εταιρίας. Τών μυστικών εταιριών, Κύ
ριοι, καί αυτή ή υπαρξις πλειστάκις αγνοείται, ένφ περί τοδ Ελευθέρου Τεκτονι
σμού, τίς είναι σήμερον ό μή γνωρίζων πλείστας λεπτομερείας; Τό πρώτον τυχόν 
έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν έάν ανοίξετε, θά άναγνώσητε έν πάση λεπτομερείς τήν Ιδρυ- 
σιν, τόν οργανισμόν, καί τήν λειτουργίαν τού Ελευθέρου Τεκτονισμού.

Καί είναι όντως μεγάλη, καί είναι όντως θαυμαστή ή ιστορία του.
Άποτελεσθείσα έν άρχή, ή Εταιρία ήμών, οπό άπλών τεκτόνων, κτιστών, λι

θοτόμων καί άλλων πτωχών έργατών συμπηχθέντων είς Εταιρίαν δπως άμυνθώσι 
κατά τών πιεζόντων αυτούς μηχανικών καί έργολάβων, καί όνομασάντων εαυτούς πλέον 
“Ελευθέρους Τέκτονας „ (F rancs -  Mapons), κατώρθωσε μικρόν κατά μικρόν, ού 
μόνον τόν πτωχόν έργάτην νά ΰψώση εις τήν έμπρέπουσαν αύτώ θέσιν, ώς άνθρώ- 
πψ, άλλά καί προσελκύσασα είς τάς έαυτής τάξεις ανδρας ανεπτυγμένους, άφιερώ- 
σαντας εαυτούς είς τήν ’Ιδέαν τής διδασκαλίας τής κοινωνικής καί έπαγγελματικής 
προόδου, κατώρθωσε νά έπιβάλη τάς υγιείς καί ΰψηλάς Ά ρχάς παντού καί είς πάν
τας, έπιτελέσασα τά μεγαλείτερα έργα, ατινα ή Ιστορία τής Άνθρωπότητος εχει τήν 
σήμερον νά έπιδείξη.

Οί άπλοί καί άξεστοι Τέκτονες μικρόν κατά μικρόν άπεχώρησαν, άφήσαντες 
τήν θέσιν των είς τούς μεγαλειτέρους ανδρας δλων τών έποχών. Τά έργαλεία των, 
αί σφΰραι, οί διαβήται, οί γνώμονες, διετηρήθησαν έ'κτοτε ώς σύμβολον τού Ελευ
θέρου Τεκτονισμού, καί ή έμπροσθέλλα, τό σύμβολον τούτο τής έργασίας περιέζωσε 
τούς αντιπροσώπους δλων τών ανεπτυγμένων τάξεων, απανταχού τής Ύφηλίου. Τό 
δόγμα αυτής, “ Ελευθερία -Ίσ ότη ς- Αδελφότης „ εύρε τούς φανατικωτέρους οπα
δούς μεταξό αυτών. Καλλιτέχναι, λογογράφοι, ποιηταί, μουσικοδιδάσκαλοι, οί μεγα- 
λείτεροι στρατηλάται, οί διασημότεροι έφευρέται, οί έπιφανέστεροι Κληρικοί, Βασιλείς 
καί Αύτοκράτορες υπήρξαν καί υπάρχουν φανατικά τής Έταιρίας ήμών μέλη.

Τοιούτους ανδρας συγκαταλέγων είς τάς τάξεις αύτοΰ ό Έλευθεροτεκτονισμός, 
καί τοιαύτα δοξάζων, δέν ήδύνατο είμή νά έπιτελέση τά γιγάντια έκείνα έ'ργα ατινα 
έπετέλεσε.

Μήπως έν Άγγλίς, δέν ήτο καί δέν είναι παγκοίνως γνωστή ή δράσις τού Ε 
λευθέρου Τεκτονισμού, καί ό ρόλος τόν όποιον έ'παιξεν ουτος είς τήν καθόλου έξέ- 
λιξιν καί πρόοδον τοΰ ένδοξου τούτου Κράτους; Μήπως ή περίφημος Γαλλική Έ - 
πανάστασις δέν έχαλκεύθη μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών αύτής έν ταίς Γαλ- 
λικαίς Στοαϊς; Μήπως ή άποκατάστασις τοΰ ’Ιταλικού Βασιλείου δέν είναι έ'ργον 
τών Ελευθέρων Τεκτόνων; Μήπως ή κατάργησις τής άπαισίας 'Ιεράς Έξετάσεως, 
τής διαπραξάσης τά απεχθέστερα κακουργήματα έν όνόματι τού Σωτήρος ήμών δέν
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οφείλεται εις. τόν Τεκτονισμόν; Μήπως ή κατάργησις τοδ Παπικού Κράτους καί ό 
περιορισμός τοδ Πάπα τής Ρώμης εις τά καθήκοντα του ώς θρησκευτικού άρχη- 
γού δέν είναι έργον καί τοδτο τών Ελευθέρων Τεκτόνων; Έν Έλλάδι, μήπως ή 
πρώτη λειτοοργήσασα Ελληνική Στοά πλησίον τής Λαρίσσης τφ 1807 δέν διευθύ- 
νετο παρ’ αυτού τοδ 'Ρήγα τοδ Φεραίου; Μήπως οί ίδρυταί τής Φιλικής Έταιρίας 
Σκουφάς, Ξάνθος καί Τσακάλωφ, δέν ήσαν Ελεύθεροι Τέκτονες; Μήπως αύτή ή 
Φιλική Εταιρία, δέν είναι Έλευθεροτεκτονικόν Σωματείον; Μήπως ό πρώτος Α ρ
χηγός τοδ Έλληνικοδ Άγώνος Άλέξ. Τψηλάντης δεν ήτο Ελεύθερος Τέκτων;

Οί έπιτελέσαντες τά εργα εκείνα, Κυρία1. καί Κύριοι, οί χύσαντες ποταμούς 
αιμάτων ύπέρ τοΰ Δόγματος τής Ελευθερίας, τής Ίσότητος καί τής ’Αδελφότητος, 
ήσαν οί Μασώνοι, ήσαν οί άθεοι!.....

Καί εύρίσκονται καί σήμερον, έν έτει 1912, άνθρωποι κεκηρυγμένοι ύπέρ τής 
προόδου καί τής αριστοκρατίας τού πνεύματος, οίτινες συγχίζουσι τάς λέξεις “ άθεος 
καί Ελεύθερος Τέκτων Εύχομαι άπό μέσης καρδίας, οί κύριοι ούτοι νά έκπλη- 
ρώσι τά θρησκευτικά των καθήκοντα μετά τής αύτής εύλαβείας, καί μετά τής αύ
τής άφοσιώσεως πρός τό Θειον, μεθ·’ ής τά έκπληρούμεν ήμεΐς, οί Μασώνοι!

Παρακαλώ τάς άξιοτίμους Κυρίας καί Κυρίους, αφού συγχωρήσωσι τήν μι- 
κράν είσήγησιν ήν έν ε’ίδει παρεκβάσεως έκ τού κυρίου ήμών θέματος τής έσπέρας 
ταύτης έποιησάμην, νά δεχθώσι τάς ενθέρμους ευχαριστίας τής Στοάς μας, διότι 
μετά τόσης εύγενείας άνταπεκρίθησαν είς τήν πρόσκλησιν ήμών„.

Σ τ.'. « Ά & η να ». Κατά τόν λήξαντα μήνα έμυήθησαν είς τά τεκτ.·. μυστή
ρια οί άδ.’. άδ.-. Σ. Παραμυθιώτης πλοίαρχος καί Π. Παναγιωτάκος Ιατρός, ηύ- 
ξηθη δέ ή μισθοδοσία είς 2° τών άδ.·. μαθ.·. Α. Φωσκίνη, Β. Νοΰσκαλη καί 
Σ» Σακκή.

Έγένετο δεκτή ή πρότασις τών άδ.·. Α. Καραπαναγιώτη καί Ν. Καζάζη, 
δπως έκφρασθή ευχή πρός τήν Γαλ.". Μεγ.'. ’Αν.·, περί συνεννοήσεως μεταξύ τών 
άδ.-. άδ.·. τών Βαλκανικών Κρατών πρός ιδρυσιν ’Ανατολικής ομοσπονδίας. Κα- 
τηρτίσθη δέ επιτροπή πρός μελέτην τής προτάσεως ταύτης. Ό μοία πρότασις έι̂ τη- 
φίσθη καί είς τάς Στ.'. Πατρίς καί Προμηθεύς.

Έψηφίσθη νέος είδικός κανονισμός τής Στοάς, τοϋ ήΐ>η ΰπάρχοντος άπό 
τοΰ 1885 περιέχοντος πολλάς διατάξεις περιπ:εσούσας έν άχρηστία.

Έξελέγη πρόσθ.·. Γραμμ.·. τής Στοάς ό άδ.·. Κ. Γερδένης.

Σ τ . \  «Προμη&ενς». Ή  Στ.·. Προμηθεύς πιστεύουσα δτι έργον τής Στ.·, 
πρέπει νά εινε ή τεκτονική μόρφωσις καί διαπαιδαγώγησις τών μελών αυτών, 
έθεσεν ώς πρόγραμμα εργασιών τήν άνάπτυξιν τών τεκτονικών άρχών καί τήν 
ερμηνείαν τών συμβόλων καί τών άλληγοριών τοΰ Τεκτονισμοΰ.

Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τοΰτο έγένοντο έν τή Στ.', τούτη άπό τής 
ένάρξεως τοΰ έτους 1912 αί έξής όμιλίαι.

Όμιλία τοΰ άδ.·. Άνδρ. Παράσχη περί τής άρχής τών μυστηρίων.
Όμιλία τοϋ ίδιου άδ.·. περί τής ερμηνείας τοΰ σκοτ.\ θαλ.'. καί τής μυή- 

σεως τοΰ α ' βαθμ.\
Όμιλία τοΰ άδ.·. Σπ. Θεοχαροποΰλου περί τής ερμηνείας τών συμβολικών λέ

ξεων καί σημείων και τών έν τή κατηχήσει τοΰ α ' βαθμ.\ άναφερομένων συμβόλων.
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Όμιλία τοΰ άδ,\ Θεοδ. Πλούμου .περί τών συμβόλων και τών αλληγοριών
εν τοΐς μυστηρίοις. · ·

Όμιλία τοΰ άδ. Άντ. Άδριανοπούλου περί τής διαφοράς μεταξύ βέβηλου 
κα'ι τέκτονος.

Όμιλία τοΰ ιδίου άδ.’. περί τοΰ τρόπου τής έρεύνης έν τοΐς μυστηρίοις.
Όμιλία τοΰ Σεβ.·. άδ.·. Σπ. Νάγου περί τής τεκτονικής άντιλήψεως τής 

ελευθερίας τής συνειδήσεως. *·
Προσέτι έγένοντο και δυο άνακοινώσεις τοΰ άδ.1. Φρ. Πρίντεζη περ'ι τών

πειραματικών άποδείξεων τής ύπάρξεως τής ψυχής, και τοΰ άδ.·. Σπ. Νάγου περ'ι
τής ψυχής και τής σχέσεως αύτής πρός τάς έκδηλώσεις τής ζωής καί τάς οργα
νώσεις τών μορφών έν τή φύσει.

Αί άνωτέρω όμιλίαι καί άνακοινώσεις άποτελοΰν τήν σειράν τών κατά τό 
ετος τοΰτο διδασκαλιών τοΰ α' βαθμ .·. Ταύτας θά έπακολουθησουν διδασκαλίαι 
περί τής ερμηνείας τών μυήσεων καί συμβόλων τοΰ β ' καί γ '  βαθμ.4.

’Αξία μνείας εινε έπίσης ή συνεδρία τελετής Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ήτις 
έγένετο την 8’>ν Ίανουαρίου έ. ετ. ύπό τών Στ.·. Πατρίδος καί Προμηθέως. Έ ν  
αρχή τής συνεδρίας εκαμεν εϊσήγησιν ό Σεβ.·. τής Στ.·. Πατρίδος άδ.·. Δ. Δέπος 
όμιλήσας περί τής σημασίας τής τελετής, καί μετά τούτον ό Σεβ.·. τής Στ.·. Προ
μηθέως άδ.-: Σπ. Νάγος έξεφώνησε λόγον περί τής ιστορίας τών Εβραϊκών μυ
στηρίων αύτοΰ καί τής σχέσεως αύτών πρός τά τεκτονικά μυστήρια.

Μυήσεις έγένοντο δύο εις α ' συμβ.·. βαθμ.·.

Σημ . Σ ν ν τ .-. Δυστυχώς ένεκα αποδημίας τοΰ φιλτ.·. άδ.·. Μ. Ρουνοποΰλου, ή συνέ
χεια τοΰ άρθρου «ή Φιλική Εταιρία έν σχέσει πρός τόν Τεκτονισμόν» θέλει δημοσιευθή 
είς τό προσεχές τεϋχος.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟΥ APETHS

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΤΠΟ ΤΗΣ ΜΕΓ.·. ΑΝ.·. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .........

Α \  "Ιδρυσις.

’Ά ρϋρον 1. Ύπό τής Σ.·. Στ.·, ή «’Αθηνά» ιδρύεται Βραβείον Αρετής.
’Ά ρΰρον 2. Τό Βραβείον ’Αρετής είναι έτήσιον, άπονέμεται δέ είς τόν "Ελληνα, 

τόν έπιτελέσαντα τήν εύγενεστέραν, ήθικωτέραν καί έναρετωτέραν πράξιν, άφορώσαν 
ε’ίτε είς διάσωσιν τοΰ πλησίον, εϊτε είς άφοσίωσιν τών ύπέρ τής ελευθερίας άγώνων, 
είτε είς έξυπηρέτησιν τού κοινωνικού έν γένει αγαθού.

’Ά ρύρον 3. Ή  άγαθή πραξις βραβεύεται άδιαφόρως ηλικίας, φύλου, κοινωνι
κής καταστάσεως, πνευματικής άναπτύξεως, ώς καί τοΰ τόπου έν φ έγένετο αυτη.

Β'. Α ίτήοεις. ~Τ

*Άρϋρον 4. Οίοςδήποτε δύναται νά ΰποβάλη έγγραφον αιτησιν πρός τόν Σεβ.·. 
τής Σ.·. Στ.·, ή «’Αθηνά» δι’ ής νά άναγγείλη οίανδήποτε αγαθήν πράξιν ής ελαβε 
γνώσιν, αναγραφών τό δνοματεπώνυμον τού -πράξαντος αυτήν, τήν πατρίδα, τήν ήλι- 
κίαν, τό μέρος Ινθα έγένετο ή πράξις καί άφήγησιν τής πράςεως, στηριζομένην έπί 
έξηκριβωμένων γεγονότων. Ή  αιτησις, έάν -παρίσταται ανάγκη, δέον νά συνοδεύηται 
ΰπό δικαιολογητικών έγγράφων;

Ή  ϋποβολή τής αίτησεως δέον νά γίνεται μέχρι τής 10 Νοεμβρίου, έάν δέ 
δέν είναι δυνατόν νά έξακριβωθή ή πράξις, παραπέμπεται ή αιτησις είς τήν έπιτρο- 
πήν τοΰ επομένου έτους. Ό  Σεβ.·. τής Στ.·, οφείλει νά ζητήση πάσαν πληροφορίαν 
συμπληρωματικήν ή διαφωτιστικήν, αμα τή λήψει τής αίτήσεως.

Γ  ·  iljJTLXQOJtOLL.

*Αρΰρον 5. Μόνιμον έπιτροπήν τοΰ βραβείου ’Αρετής άποτελοΰσιν υπό τήν 
προεδρείαν τοΰ Σεβ.·. τής Σ .\ Στ.·. «’Αθηνά» οί δύο έπόπται, ό ρήτωρ, ό γραμμα- 
τεύς, δ ταμίας καί δ έλεονόμος τής Στ.·. Ή  μόνιμος Επιτροπή κανονίζει πάσαν 
λεπτομέρειαν, μή προβλεπομένην υπό τοΰ παρόντος κανονισμού καί έπιμελεΐται τής 
τελετής τής απονομής τοΰ βραβείου. ’Απαρτίαν άποτελούσι τρία μέλη, έν οίς άπα-
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ραιτήτως καί ό Σεβ.·. Τήν Επιτροπήν καλεί είς συνεδρίασιν ό Σείλ·. τής- Σι». Τόν 
Σεβ.·. κωλυόμενον άναπληροϊ ό α' Επόπτης.

6'. Αί αιτήσεις πρός απονομήν τοΰ βραβείοο υποβάλλονται εντός τοΰ 
πρώτου δεκαημέρου τοΰ μηνός Δεκεμβρίου είς τήν κρίσιν Ελλανοδίκου Επιτροπής, 
άποτελουμένης έκ τών Σεβ.·; πασών τών έν Άθήναις καί έν ΠειραιεΙ έν ένεργεία 
Στοών. Ή  Ελλανόδικος Επιτροπή έκλέγει έκ τών μελών αυτής τόν Πρόεδρον καί 
Γραμματέα. Ό  Σ.·. τής Σ.·. Στ.·. «Άθηνά» είναι αυτοδικαίως ό εισηγητής τής 
’Επιτροπής.

Δ'. Βράβενοις.

’’Αρΰρον 7. Αί αιτήσεις πάσαι τίθενται όπό τήν κρίσιν τής Ελλανοδίκου Ε π ι
τροπής, μετά τήν άνάγνωσιν δ’ αυτών γίνεται έφ’ έκάστης φανερά ψηφοφορία. "Οσαι 
ήθελον έγκριθή διά ψηφοφορίας δπως μετάσχωσι τοΰ άγώνος τίθενται πάλιν είς 
ψηφοφορίαν ή αϊτησις, ήτις ήθελε σογκεντρώση πλειοψηφίαν τών ήμίσεων ψήφων 
πλέον μιάς έκ τών παρόντων μελών τής Επιτροπής, βραβεύεται; Πρός τοοτο συντάσ- 
σεται πρακτικόν, όπογραφόμενον ύπό τών παρόντων μελών. Κατά τήν απόφαση/ τής 
βραβεόσεως όπό τής Ελλανοδίκου Επιτροπής δέον νά παρίστανται οί ήμίαεtς πλέον 
ενός τών Σεβ.·. τών έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ έν ενεργεία Στοών. Μή έπιτυγχα- 
νομένου τοΰ αριθμού τούτου κατόπιν δύο προσκλήσεων πρός συνεδρίαν, ή άπόφασις 
λαμβάνεται καί όπό μικροτέρου αριθμού μελών τής ’Επιτροπής μέχρι τριών.

Ε'. Πόροι.

’Ά ρϋρον 8. Ό  κορμός τής αγαθοεργίας ό περιφερόμενος κατά τήν ημέραν 
τής έγκαταστάσεως τών νέων άςιωμ.·. τής Στ.·. «Άθηνά» διατίθεται διά τό βρα- 
βεΐον Αρετής, διαθέτει δέ ή Στ.·, έκ τοΰ ίδιου ταμείου της ή καί έξ άλλων κορ
μών αγαθοεργίας ποσόν, όπερ ήθελε κρίνη άναγκαϊον πρός συμπλήρωσιν τοΰ βρα
βείου.

"Αρΰρον 9. Πρός υλικήν ένίσχυσιν τοΰ βραβείου θά παρακληθοΰν νά μετά- 
σχουν δι’ εισφοράς έτησίας τό "Γπ.·. Συμβ.·., ή Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. καί πάντα τά 
όπό τήν δικαιοδοσίαν αυτών Τεκτ.·. έργαστήρια.

’Άρ&ρον 10. Πρός αυςησιν τών πόρων τοΰ βραβείου δύναται ή μόνιμος έπι- 
τροπή, έγκρίσει τής Σ .\, νά διοργανοΐ λεύκάς έορτάς.

ΣΤ'. Ταμεϊον.

57Αρ&ρον 11. Τό ποσόν δπερ διαρκοΰντος τοΰ έτους ήθελε συλλεχθή διά τό 
βραβεΐον τής Αρετής κατατίθεται είς χεΐρας τοΰ ταμίου τής Σ.-. Στ.·. «Άθηνά», 
δστις δταν τό ποσόν υπερβαίνει έκάστοτε τάς 100 δρ. αγοράζει άνά μίαν λαχειοφό- 
ρον μετοχήν τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άνακοινών έγγράφως πρός τόν 
Σεβ.·. τής Στ.·, τόν αριθμόν τής μετοχής, ήν καί καταθέτει πρός φύλαξιν εις τινα 
τών έν Άθήναις άνεγνωρισμένων Τραπεζών.

Ό  Ταμίας είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τά χρήματα, τά παρ’ αυτοΰ είσ- 
πραχθέντα.
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’Ά ρϋρον 12. Τήν 1 Νοεμβρίου υποβάλλεται ύπό τοδ Ταμίου είς τήν . Μόνιμον 
επιτροπήν κατάστασις λεπτομερής έμφαίνουσα τό συλλεγέν ποσόν, ορίζεται δέ τριμε
λής εξελεγκτική επιτροπή έκ μελών ενεργών τής Στ.·, πρός έξέλεγξιν, ήτις διενεργείται 
εντός τοδ μηνός Νοεμβρίου.

Ζ'. *.Α πονομή .

*Αρθρον 13. Είς τόν βραβευθέντα άπονέμεται χρηματικόν ποσόν δπερ άναλό- 
γως τής έν γένει καταστάσεως τοδ Ταμείου τοδ βραβείου, ορίζει ή Στοά. 'Ως βάσις 
τοδ βραβείου λαμβάνονται τά εισοδήματα αύτοδ, ώς τοιαδτα δέ θεωρούνται άί.τακτι- 
καί είσφοραί, αί έκ τών έορτών εισπράξεις, αί διορεαί μέχρι τοδ ποσοδ τών δρ. 50 
και οί τόκοι τών χρηματικών κεφαλαίων.

Έάν τό συλλεχθέν ποσόν είναι ελασσον τών 400 δρ. προσφέρεται αναμνηστι
κόν δώρον διά τών υπαρχόντων χρημάτων. Έάν τό ποσόν υπερβαίνει τάς 400 δρν 
δύναται ή Ελλανόδικος Επιτροπή νά άπονείμη καί δεύτερον καί τρίτον χρηματικόν 
βραβεϊον, έάν ήθελε κρίνη τούτο άναγκαίον.

"Αρθρον 14. Είς τόν βραβευθέντα άπονέμεται εκτός τοδ χρηματικού ποσοδ 
καί χρυσοδν μετάλλιον, φέρον έπι τής μιας δψεως, γύρφ μέν τάς λέξεις Σ :. Σ τ:. 
«Αθήνα»  &Βραβεϊον ’Αρετής» καί έν τώ μέσφ τά τεκτονικά σύμβολα, έπι δέ τής 
ετέρας δψεως τό δνομα καί έπώνυμον τοδ βραβευομένου καί τήν ήμερομηνίαν 
τής πράξεως, ή, έάν τοδτο δέν είναι έφικτόν, τήν ήμερομηνίαν τής απονομής τού 
βραβείου.

’Ά ρθρον 15. Ή  απονομή τοδ βραβείου γίνεται έν λευκή εορτή τό πρώτον 
δεκαήμερον τοδ μηνός Ίανουαρίου, έν έκτάκτφ συνεδρία τής Σ.·. Στ.·. «Άθηνά». 
Τό πρόγραμμα τής τελετής καί ό τόπος κανονίζονται έκάστοτε υπό τής μονίμου Ε π ι
τροπής, καλούνται δέ δπως παρευρεθώσιν αί άρχαί τού Τεκτ.·. καί πάντες οί άδ.·. 
τών έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Στοών.

*Αρθρον 16. Κατά τήν ημέραν τής απονομής τού βραβείου άναγινώσκει ό 
Σεβ.·. τής Στ.·, τήν εκθεσιν τής Ελλανοδίκου Επιτροπής καί εγχειρίζει τφ βρα- 
βευθέντι τό βραβεϊον, προσφωνών αυτόν. ‘

Ό  βραβευτείς δύναται νομίμως νά άντιπροσώπευθή.
Έάν ό βραβευθείς ήθελεν άποθάνει έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος, τό βρα- 

βεΐον άπονέμεται είς τήν σύζυγον αυτού ή νά τέκνα ή τούς γονείς ή τούς αδελ
φούς, ών προτιμώνται αί αγαμοι -άδελφαί. >

*Αρθρον 17. Έάν ό βραβευθείς είναι τέκτων, χρηματικόν βραβεϊον δέν άπονέ- 
μεται αύτψ, αλλά τό χρυσούν μετάλλιον, τό δέ δνομα αυτού αναγράφεται χρυσοίς 
γράμμασιν έν τιμητική λευκή μαρμαρίνη στήλη τοποθετουμένη είς ήν θέσιν ήθελεν 
έγκρίνη ή Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. τής Ελλάδος. Είς τήν Ελλανόδικον Επιτροπήν άπό- 
κειται νά όρίση έάν συντρέχη έξαιρετική περίπτωσις δπως άπονεμηθή καί χρηματι
κόν βραβεϊον.

Αλλοδαπός τήν καταγωγήν, άλλ' άνήκων ένεργώς είς τόν Ελληνικόν Τεκτονι
σμόν, δύναται νά λάβη τό βραβεϊον.

”Αρθρον 18. Έάν ούδεμία αϊτησις πρός απονομήν βραβείου ήθελεν ΰποβληθή 
είς τήν μόνιμον Επιτροπήν, ή έκ τών ΰποβληθεισών ούδεμία ήθελεν έγκριθή ύπό 
τής 'Ελλανοδίκου Επιτροπής, τό συλλεγέν ποσόν χρησιμεύει, έάν παραστή ανάγκη,
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πρός σύμπλήρανσιν τοδ βραβείου τοϋ επομένου έτους, ή κατατίθεται ώς άποθεματικόν 
κεφάλαιον δι’ όμοίαν χρήσιν έν τφ μέλλοντι. : "  V - ί

Η'. Γενικαι διατάξεις.

’'Λούρον 19. Ή  μόνιμος Επιτροπή δημοσιεύει διά τοΰ τόπου κατά τήν άρχήν 
έκαστου έ'του ,̂ προκήρυίιν περί τής απονομής τοΰ βραβείου, καθ’ δν τόπον ήθελεν 
αποφασίσω έν συνεννοήσει μετά τής Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. · .

- Γ ’Ά ρϋρον 20. Ό  παρών κανονισμός δέν δόναται νά τροποποιηθή ή μετά παρέ- 
λευσιν μιάς διετίας καί τή αιτήσει δέκα ένεργών μελών τής Στ.·., πλήν τών άρθρων 
1, 2, 3, 5, 8 καί 14 ατινα παραμένουσιν αμετάβλητα.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος κανονισμού άρχεται άπό τής έγκρίσεως αυτού ύπό 
τής Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. τής Ελλάδος.

Έ ν  Ά θήναις, 18 Ίανουαρίου 1912

Ό  Σεβ .·.

Δ .  I. Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  3 0 ° .

Ό  Γ ρ α μ μ  .· .

Ε. Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Ι Ω Τ Η Σ  18°.
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΤ ΞΕΝΟΤ ΤΕΚΤ/. ΤΤΠΟΤ

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΕΡΙΟΔ.·. “ ΤΨ Η Λ Α Ν Τ ίΕ ,,

F r e i m a u r e r - Z e i t u n g .  Λειψία. Ν° 17, 1912 Σελ. 135. ’Από τών αρ
χών τοΰ 1912 έκδίδεται είς νεοελληνικήν γλώσσαν νέον λαμπρόν περιοδικόν υπό
τόν τίτλον «'Υψηλάντης ». ’Εκδότης είναι ό άδ.'. Α . Παπαδη μητριόν, συντάκτης 
ό άδ:. Κ. Κυριαζόπουλος, 2°' Έ π : .  τής νπό την αιγίδα τής Μ εγ:. ’Α ν : , τής 
*Ελλάδος Σ :. Σ τ : . «’Υψηλάντης». Τά δυο τεύχη εγονοι πλονσίαν νλην κα'ι τ ό - 
πρώτον είναι κεκοσμημένον δι εικόνων τον ά δ Ά γ γ ε λ ο π ο ν λ ο ν  Μεγ :. Δ ιδ :. και 
τον άδ:. Γαλάνη Ύ πάτον Ταξιάρχου.

R iv is ta  Mas&onica. Ρώμη. Ν ° 7 - 8 .  1912 Σελ. 235. Έ χομεν τό 
πρώτον τενχος τον νέον τεκτ:. περιοδικού Υψηλάντης, έν μεγάλφ σχήματι, έκ- 
τνπωμένον είς πολυτελή χάρτην καί περιέχον πλονσίαν νλην, κεκοσμημένον δε δι 
εικόνων τον άδ:. Ύ π . \  Ταξιάρχ. Γαλάνη και τον ά δ:. Μ εγ:. Δ ιό:. ’Αγγελο
πον λον. Ε κδότης είναι ό ά δ :. Παπαδημητριού, Συντάκτης ό ά δ :. Κ. Κνριαζό- 
πονλος 2 ος Έ π : .  τής έν Ά ν : .  Α θη νώ ν Σ Σ τ : .  Υψ ηλάντης.

M agonniek W eekblad. Άμστελόδαμον Ν ° 16 1912 Σελ. 278. Δν-
νάμεθα σήμερον νά πληροφορήσω μεν τους άναγνώστας ήμών περί τον ελληνικόν
τεκτ:. περιοδικού Υψηλάντης, έκδιδομένου κατά διμηνίαν υπό τής Σ τ : .  '  Υψη
λάντης εν Άθήναις. Συντάκτης αυτόν είναι ό άδ:. Κ. Κνριαζόπονλος. Ε κδότης  
δ άδελφ:. Α. Παπαδη μητριόν. Δύο τεύχη ίξεδόθησαν ήδη. Έ ν  τώ δευτέρω περι
λαμβάνεται κα'ι μελέτη περί Φρειδερίκον τον Μεγάλου. Μή γνωρίζοντες άτυχώς 
τήν νεωτέραν Ελληνικήν γλώσσαν, δεν δννάμεθα ν άπολαύσωμεν τον περιεχο- 
μένον. Δννάμεθα δμως νά εΐπωμεν άδιστάκτως δτι οί "Ελληνες άδελ:. έπεμελή- 
θησαν τό εξωτερικόν τοΰ φύλλου των καλλιτεχνικότατα. Έλπίζομεν δτι κα'ι τό 
περιεχόμενον όννάδει πρός τό έξωτερικόν, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει άναμφιοβητή- 
τως άποτελεϊ εν θαυμάσιον περιοδικόν. . -

B r u d e r h ilf e . Λειψία. Ν° 5. 1912 Σελ. 128. Ή  Στοά Υψ ηλάντης έν 
’Αθήναις εκδίδει υπό τήν διεύθννσιν τοΰ ά δ :. Δ ρος Κ. Κνριαζοπονλον πολντε- 
λώς κεκοσμημένον περιοδικόν. Έ κ  τής πλονσίας νλ.ης τοΰ τεύχονς τούτου παρα- 
λαμβάνομεν τά εξής. (Σ. Μ. Επακολουθεί δε λεπτόμερεστάτη άνάλνσις τών δια
φόρων, κεφαλαίων τον 1ου τεύχονς, ώς και άπαρίθμησις τών τοΰ 2 ον Τεύχονς).·



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ Α Ν Ε ΙΟ Ν  Κ ΤΗ Μ ΑΤΙΚ Η Σ Π ΙΣ Τ Ε Ω Σ
’Επί i f  βάσει τών Νόμων Φ Κ Τ 'τή ς  11 ’Απρίλιο» 18S9 καί ΒΓΞΑ' τη ι 8 Ίανοοαρίοο 1897

ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΙΚΕΦΑΛΑΙΟΜ Α*». 30.000.000

δί^ρημένον εις 300.000 ομολογίας 100 Λραχμών έκαστον έπι τόκ<ρ έτησίω πρός Αρ. 2 V, °/0
Μ Ε Τ Α  Α Α .3 Ζ Κ Γ £ 2 Ν Γ

ΕΞΟ Φ Λ Η ΤΕΟ Ν  ΕΝ ΤΟ Σ Π ΕΝ ΤΗ Κ Ο Ν ΤΔ  ΕΤΩΝ

Σόνολον τών καταβλητέων λαχνών 14.925.000 Δραχμών
Πρώτη κλήρωσι? μετά λάχνου τ-g 1 Αογούστου 1912

Ε Κ Δ Ο ΣΙΣ  Ε ΙΣ  Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Ν  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Ν  ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΔΑ Ν ΕΙΟ Υ  

Α ' Κ Α ΤΑ Β Ο ΛΗ  Τ Ο Υ  Α Ν Τ ΙΤ ΙΜ Ο Υ  Ε ΙΣ  Δ Ο Σ Ε ΙΣ
ΠΡΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 106 ΚΑΘ’ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

Τοΰ χαρτοσήμου δντος είς βάρος της Έ·θνικης Τραπέζης

Πρώτη δόσις Δραχμάς 30 κατά τήν εγγραφήν
Δευτέρα » » '  2δ άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1912
Τρίτη » » 25 άπό 1 μέχρι 15 Ιουνίου 1913
Τετάρτη » » 26 άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1913

Επιτρέπεται ή προκαταβολή τών ΰπολειπομένων δόσεων καί μετά τήν εγγραφήν, άλλά 
μόνον παρά τδ ’Εθνική Τραπέζι) τής Ελλάδος καί τοϊς Ύποκαταστήμασι αυτής έπι έκπτώ- 
σει τόκου προεξοφλήσεως 2 7·> °/ο λογιζομένου επί τοΰ ήμίσεως τοΰ μέχρι 1 Νοεμβρίου 
1913 χρόνου.

Β ' Π Ρ Ο Κ Α ΤΑ Β Ο Λ Η  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ο Υ  Τ Ο Υ  Α Ν Τ ΙΤ ΙΜ Ο Υ

Οί εγγραφόμενοι δΰνανται νά προκαταβάλωσι κατά τήν εγγραφήν ολόκλη
ρον τό άντίτιμον τών ομολογιών επί καταβολή έφ’ άπαξ (τοΰ χαρτοσήμου εις 
βάρος τής Τραπέζης).

Δ Ρ Α Χ Μ Ώ Ν  1 0 3

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι όμολογιοΰχοι μετέχουσι πασών τών κληρώσεων άπό τής καταβολής 
τής Α  δόσεως, άλλ5 οί καθυστεροΰντες μίαν ή πλείονας τών επομένων δόσεων 
δέν δικαιοΰνται είς λαχνούς έφ’ δσον δέν έξώφλησαν πρό τής κληρώσεως τήν ή 
τάς καθυστερουμένας δόσεις μετά τοΰ τόκου υπερημερίας.



Έγγραφα! γίνονται δεκταί είτε άπ’ ευθείας είτε δι’ αλληλογραφίας έπ'ι κατα
βολή τής πρώτης δόσεως:

Παρά τω Κεντρικω Καταστηματι τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
και τοΐς Ύποκαταστήμασιν αυτής

άπό 15/28 ’Απριλίου μέχρι 30 Μαίου/13 ’Ιουνίου 1912.

Παρά ταΐς έτέραις Τραπεζαις Ίονική Limited, Τραπέζι] ’Αθηνών, Τρα
πέζι] τής ’Ανατολής, Λαϊκή Τραπέζι], ’Εμπορική Τραπέζγ] καί 
τοΐς ' Υποκαταστήμασιν αύτών

άπό 1/1.4 Μαίου μέχρι 30 Μαίου/13 ’Ιουνίου 1912.
Ή  πληρωμή τοΰ αντιτίμου τών ομολογιών δύναται νά γ ίνη :
Έ ν  Έ λλάδι. Διά τραπεζικών γραμματίων, χρυσοΰ και τραπεζικών επιταγών 

οψεως έπ'ι Παρισίων, τοΰ χρυσοΰ καί τών επιταγών γενομένων δεκτών είς τό άρ
τιον. Γίνονται δεκτα'ι κα'ι λίραι ’Αγγλίας πρός δραχ. 25.15 και δολλάρια πρός 
δραχ. 5.15.

’E y  τω  Έ ξω τερ ικφ  ή έκ τοΰ ’Εξω τερικόν δ ί  άλληλογραφίας. Ή  κατα
βολή τοΰ αντιτίμου γίνεται διά τραπεζικών επιταγών οψεως φράγκων, λιρών Α γ 
γλίας κα'ι δολλαρίων είς τάς αΰτάς ώς άνω τιμάς.

Κατά τήν εγγραφήν παραδοθήσονται τοΐς έγγραφομένοις προσωριναί αποδείξεις, 
άνταλλαχθησόμεναι διά προσωρινών ανωνύμων ατλών πρό τής πρώτης κληρώσεως.

Οί προσωρινοί ανώνυμοι τίτλοι άνταλλαγήσονται διά τών οριστικών, φερόντων προσ- 
ηρτημένα καί τά σχετικά τοκομερίδια, έπί τή καταβολή τής τελευταίας δόσεως. Κατά τήν 
ανταλλαγήν δέν τηρείται ή ταύτότης τών αριθμών.

Τούς ανωνύμους προσωρινούς τίτλους καί τούς οριστικούς ανωνύμους τίτλους οί ομο
λογιούχοι δικαιούνται νά λάβωσιν είτε παρά τοϋ έν Άθήναις Καταστήματος τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είτε τή αιτήσει των παρά τών Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τραπέζης ή παρά 
τών έν Έλλάδι ετέρων Τραπεζών ή τών έν Έλλάδι Υποκαταστημάτων αύτών.

Πρός τούς έν τφ έξωτερικφ ή έκ τοϋ εξωτερικού έγγραφομένους άποστέλλονται απο
δείξεις έγγραφής, οί δέ προσωρινοί ή οριστικοί ανώνυμοι τίτλοι άποστέλλονται αύτοΐς μόνον 
τή αιτήσει καί ύπ’ ευθύνην των, έπί καταβολή τών έξόδων αποστολής, άλλ’ ή ’Εθνική Τρά
πεζα δέχεται νά κράτηση τούτους πρός φύλαξιν είς τό ταμεΐον τών Τίτλων αύτής, άποστελ- 
λομένης τής σχετικής άποδείξεως πρός τόν όμολογιοϋχον μετά σημειώσεως τοϋ άριθμοϋ τής 
ομολογίας έπί καταβολή ύπ’ αύτοΰ τοΰ έπί τής άποδείξεως τοΰ χαρτοσήμου 50 λεπτών καί 
άνευ πληρωμής φυλάκτρων έπί μίαν πενταετίαν άπό 1 Ίανουαρίου 1914 λογιζομένην.

. Π Ι Ν Α Ξ  Τ Ω Ν  Λ Α Χ Ν Ω Ν
Λαχνοί  κα τ ά  τό ετος 1912.  Λυο κληρώσε ι ς . *

j 1 Ανγονστον 1 Νοέμβριον
Όμολογ.

μβτά
λαχνών

Λαχνοί Σύνολον
λαχνών

Όμολογ.
μετά

λαχνών
Λαχνοί !

1
Σύνολον
λαχνών

1
ί 1

ΙΟΟΟΟΟ ΙΟΟΟΟΟ I 5 ο ο ο ο 50000
5 3000 15000 5 30001 15000

ΙΟ ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ ΙΟ ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ

[ 125000 ι6 I 75000



Λαχνοί άπό τοδ Ιτοος 1913-1931. Τ έ α : α α ρ Ξ ς  κ λ η ρ ώ σ ε ι ς  κατ’ Ιτος.

1 Μάρτιον ί? Μαΐον 1 Ανγονστον 1 Νοέμβριον
Όμ-οΚογ. ■ j Σ. χ 
λαχνών 1 ΛθΧν<“ ! λβΧνών '° & ·\  Λαχνοί | “  

λαχνών | λ“ Χνα»

Ό μολογ, : Σ . λ 

λαχνών ^ ν ώ ν » , « - : »  λαχνών | Λ

I ΙΟΟΟΟΟ ΙΟΟΟΟΟ 
5 3000 15000 

ΙΟ ΙΟΟΟ 10000

ι 5°οοο 50000 
5 ί 3θοο 15000

10 ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ

ι 75000 75000 
5 1 3οοο 1 15000

10 j ΙΟΟΟ; ΙΟΟΟΟ

1 ·ι ζοοοο 50000 
5 j 3000 15000 

10 1000 ιοοοο
ι 6 125000 

Λαχνοί άχο τ

ι 6 j 75000 

5δ Ιτοος 1932 -1941

ι6 | ιοοοοο 

. Τέασαρες κλ^ρώ:

ι6 j 75000 

5δΐς κατ’ Ιτος.

1 Μάρτιον 2 Μαΐον 1 Ανγονστον 1 Νοεμβρίου

°μ?:Τ' Λαχνοί
λαχνών ! * λ“·/.«“ν ' ° & ·  Λαχνοί

λ ^ ν ώ ν  i ■ λάχνων

Όμολογ. νύνολον 
μετά Λαχνοί 

λαχνών j ^

Όμολογ. * ί ν ύνολον 
μ*τά Λαχνοί λ (ών 

λάχνων | Λ
•I ΙΟΟΟΟΟ ΙΟΟΟΟΟ 

5 3000 15000 
ΙΟ ΙΟΟΟ 10000

ι  ! 25000 25000 
5 3°οο 15000

10 ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ

ι 75°οο 75°οο 
5 300° ΐ5°οο 

ΙΟ  ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ

I 25000 25000
5 3οοο 15000

ΙΟ ΙΟΟΟ 10000
ι 6 125000 ι6 5θοοο ι6 ιοοοοο ι6 | 50ΟΟΟ

Λαχνοί άπό τοΰ Ιτοος 1942 -1951. Τρεις κλ^ρώαεις έτ^σίως.

1 3Απρίλιον 1 Ανγονστον 1 Νοέμβριον
Όμολογ.

μετά · 
λαχνών

Λαχνοί Σύνολον
λαχνών

Όμολογ.
μετά

λαχνών
. . Σύνολον 

αχνο. λαχνών
Όμολογ.

μετά
λαχνών

ι Λαχνοί Σύνολον
λαχνών

I ΙΟΟΟΟΟ ΙΟΟΟΟΟ I 25000 25000 I 50000 50000

5 3000 15000 5 3000 15000 5 3000 15000
ΙΟ ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ ΙΟ ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ ΙΟ ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ
ι ό 125000 ι 6 50000 ι 6 75000

Λαχνοί άπό τοΰ Ιτοος 1952-1956. Λόο κληρώσεις έτ^σίως.

1 *Απρίλιον 1 'Οκτώβριον
Όμολογ.

μετά
λαχνών

Λαχνοί Σύνολον
λαχνών

•Ομολογ. | Εύνολβν 
μ κ α  , Λαχνό; λ ών 

λάχνων Λ

I 75°οο 75000 ι  25000 25000

5 3000 15000 5 3000 15000
10 ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ 1 0  ΙΟΟΟ ΙΟΟΟΟ

ι 6 ΙΟΟΟΟΟ i 6 50000

ό τοΰ ετοος 1957- Ι9Β7. Μία κλ^ρωαι

1 Ίοννίον
Όμολογ. ϊΰνολον

μετά Λαχνό·. | λαχνών
λαχνών

5
ΙΟ

ΐ6

7 5 0 0 0  75000

3000 15000
ΙΟΟΟ. 1 0 0 0 0  

ΙΟΟΟΟΟ




