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Σήμερον επικρατεί ή συνήθεια και ή τάσις νά άποδεικνυοισι τά πάντα διά
τής επιστήμης. Έ ά ν ήθελε τις νά άναλύσΓ] τήν σημερινήν κοινωνικήν ζωήν, θά
έπρεπεν ϊσως τη βοη θείοι τής βιολογίας νά φθάοη μέχρι τοΰ πρώτου κυττάρου,
ΐνα δυνηθή καί ταξινόμηση τήν έεέλιξιν τής κοινωνίας μέχρι σήμερον. Υποθέτω
δμως, δτι καί τοιουτοτρόπως δέν θά εφΟανεν εϊς σπουδαΐον συμπέρασμα, διότι ή
έξέλιςις από τοΰ πρώτου κυττάρου, μέχρι τοΰ σημερινοί λογικοΰ καί κοινωνικώς
αίσθανομένου ανθρώπου καλύπτεται υπό τοιοΰτου σκότους, ώστε δέν είναι δννατόν νά έξαχϋώσι λογικά καί βάσιμα συμπεράσματα- έξ άλλου δέ απλαΐ υποθέσεις
δέν επαρκούν. Ή φαντασία άπατα καί ούδέν άποδεικνΰει.
'Η διά τής Ιστορικής έςελίςεως άνα.ταράστασις τοΰ ανθρωπίνου γένους πρέ
πει νά εΰρη στερεωτέραν βάσιν, αντη δέ είναι ή οικογένεια, ή έιίν τις περαιτέρω
είσδύση εϊς τήν έξέλιξιν τής άνί)ρο>πότητος ώς κοινωνίας, είς τ»χς σχέσεις (ΐεταςυ
μητρός καί τέκνου. Μήτηρ καί τέκνον άνήκον όμοΰ κατά τους παλαιοτάτους χρόνους
ήδη καί έεηρτώντο πάντοτε απ’ αλλήλων. Ή μεταξύ τών δι’ο τούαυν σχέσις είναι
το κοινωνιοβιολογικόν κυτταρον, έπί τοΰ οποίου ΙδρύΟη ή άνίίρωπότης καί έκ τοΰ
όποιου ήρχισεν ολόκληρος ή λειτουργία τής έςελίξεως μέχρι τής σημερινής μορφής.
Έ κ τής μητρικής οίκογενείας ή προϊοϋσα έξέλιξις τής έννοιας τοΰ δικαίου, έσχημάτισε τήν πατρικήν οικογένειαν. Ό πατήρ έγένετο ή κεφαλή τής οίκογενείας
μέ τά πολλαπλά καθήκοντα τής προστασίας, τής διατροφής, τής αντιπροσωπείας
έν τώ δικαίω. Ή έκ τής οίκογενείας προελθοΰσα καί άρχικώς έκ τών αναγ
κών τής ζωής παραχθεΐσα σκέψις περί τής κοινωνίας έπέφερε τέλος κατά
τήν περαιτέρω έξέλιξίν της τόν σχηματισμόν τής κοινωνίας καί τοΰ κράτους.
Τό κράτος ύπό τήν έννοιαν ταΰτην είναι ή έ'νιοσις τών οικογενειών είς μίαν μεγαλειτέραν κοινότητα, είς τήν οποίαν ιιετεβιβάσΑη μέρος τοΰ δικαίου καί τών καθη
κόντων τών οικογενειών. 'Η οικογένεια δΟεν είναι τό θεμελιώδες κυτταρον τής
κοινοτικής ζωής καί τοΰ κράτους. Ή οικογένεια ώς εκ τούτου έχει μεγίστην σημα
σίαν. Έ ν τή οίκογενεία αναπτύσσεται ό άνθρωπος, έκεΐ λαμβάνει τάς πρώτας καί
διά τόν περαιτέρω βίον του αναγκαίας εντυπώσεις, έκεΐ διαπλάσσεται ώς μέλος
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τής κοινωνίας, εκεί πρέπει νά τφ έμποτισθώσιν αί ήθικαί θεμελιώδεις βάσεις, έπ'ι
τοϋ οποίου πρέπει αυτός βραδΰτερον νά οίκοδομήση τήν ζωήν του έπί ιδία πλέον
ευθύνη. Ή έννοια ώς μέλους οίκογενείας ήτο παλαιότερον πολύ μεγαλειτέρα, διότι
δσφ περισσότερα μέλη ειχεν ή οικογένεια, τόσφ εύρωστοτέρα ήτο, καθ’ δσον ήδύνατο νά έπιβάλη ευκολώτερον τόν σεβασμόν τών δικαιωμάτων αύτής. Ούτω πρέπει
νά έννοηθή, δτι παλαιότερον αί οίκογένειαι ήσαν μεγάλα σωματεία καί αί συγ
γενικά! σχέσεις ήσαν στενότεραι είς εύρύτερον κύκλον. Ή κοινωνική κα! πολιτική
έξέλιξις συν τώ χρόνω έπέφερον μεταβολήν είς τοΰτο, τό δίκαιον περιώρισε τήν
δύναμιν τής οίκογενείας, ώς εκ τούτου έξέλιπον τά καθήκοντα τής οίκογενείας διά
τήν οικογένειαν. Ταΰτα περιωρίσθησαν είς μικρόν κύκλον τοΰ οποίου ή άκτ'ις ορί
ζεται υπό τοΰ βαθμού τής συγγενείας. Ή σημασία τής οίκογενείας ώς ήθικοΰ
πυρήνος δέν έξέπεσεν ένεκα τούτου, άλλά τουναντίον έτι μάλλον, άνυψώθη. Ό σ φ
μικρότερος είναι ό κύκλος, τόσφ περισσότερον κα! έντονώτερον δύναται νά έπιρεασΟή- ή συγκέντροχτις έπιτρέπει τήν άνάπτυξιν μεγαλειτέρων δυνάμεων. Ούτως ή
οικογενειακή ζωή έγένετο ή βάσις τής πολιτειακής ζωής, ή οικογένεια δέ είναι ή
άρχή τής ηθικής κα! τοΰ πολιτισμού.
Ή οικογένεια σχηματίζει δι’ έαυτήν μίαν κοινωνικήν ζωήν, έν αυτή αναπτύσ
σεται ή ηθική ευθύνη διά τόν αρχηγόν κα! τά μέλη αύτής. Έ κ τούτου προήλ\^ον
τά οικογενειακά'καθήκοντα, τά όποια συντείνοιισιν εις τήν διατήρησιν τής έκ τοΰ
κράτους ανεξαρτησίας τής οίκογενείας κα! τήν προαγωγήν αύτής. Ή οικογένεια
φροντίζει διά τήν συντήρησιν τών μελών αύτής πριν ή τό κράτος έπέμβη, ή οικο
γένεια παιδαγωγεί τά μέλη αύτής πριν ή τό κράτος έπέμβη ώς παιδαγωγός! Τά
μέλη τής οίκογενείας έχουσιν δμως και δικαιώματα, π. χ. τήν συντήρησιν αύτών
δυστυχούντων κ λπ .'Έ ξ δλων τών τμημάτων τοΰ δικαίου ένεκα τής άναγνωρίσεως
τής μεγίστης αξίας τής οίκογενείας διά τήν πρόοδον τοΰ κράτους κα! τοΰ πολιτι
σμού τό οίκογενεικόν δίκαιον άνεπτΰχθη ένωρίτερον. Τοΰτο σκοπεί την διατήρη
ση» τής οίκογενείας ώς ζωϊκοΰ πυρήνος τοΰ κράτους, τήν ίσχυροποίησιν αύτής. Τό
ρωμαϊκόν δίκαιον ένασχολούμενον λεπτομερώς περί τής οίκογενείας, είναι έν Ϊσχύϊ
καί σήμερον. Καί τό κληρονομικόν δίκαιον πρέπει νά συγκαταριθμήται είς τό οικο
γενειακόν, διότι κανονίζει τήν διανομήν τής περιουσίας είς τά μέλη τής οίκογενείας.
Η οικογένεια δμως έξεπλήρωσε παν δ,τι έπρεπε ν’ άπαιτήση τις παρ’ αύτής
ώς ζωικού κυττάρου τοΰ κράτους καί ώς συντελεστοΰ τοΰ πολιτισμού; ή άπάντησις δέν είναι δυνατόν νά είναι αρνητική· ή έξέλιξις τής ζωής τών λαών καί τοΰ
πολιτισμού δεικνύει πάντοτε τήν οικογένειαν, έν τή οποία έγεννήθησαν εκείνοι
οΐτινες προήγαγον τήν ανθρωπότητα. Τίς δέ δέν σκέπτεται τότε τήν ιδίαν του οικο
γένειαν, τίς δέν αισθάνεται τήν μαγείαν τής στενής οικογενειακής ζωής; Πόσον
ώραΐον, μορφωτικόν καί τονωτικόν ήτο, δταν ά πατήρ, μήτηρ καί τέκνα όμονοοΰντες έκάθηντο μαζί, ή ύπό τό φώς πενιχράς λυχνίας κατεγίνοντο είς διαφόρους
ώφελίμους έργασίας; Πόσον τότε ή παιδική ψυχή συνεκινεΐτο, πόσαι θεμελιώδεις
διά τήν ψυχήν άρχαί δέν έτίθεντο εκεί, πόσον προήγετο ή αγάπη; εύτυχής έκεΐνος
ό όποιος ειχεν ευτυχή νεότητα, ό όποιος ύπό τών γονέων του περιποιούμενος καί
καθοδηγούμενος εισέρχεται είς τόν αγώνα τής ζωής, εύτυχής έκεινος, εις τόν όποιον
οί συγγενείς του παρέμειναν έν αγάπη καί έμπυστοσύνη.
Ή σημερινή ζωή μέ τήν άένναον κίνησιν, μέ τήν άσέβειάν της, μέ τάς
ιδέας της περί άποκτήσεως χρημάτων, μέ τήν λατρείαν τοΰ έγώ καί τήν μείωσιν
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τής άναγνωρίσεως τής αυθεντίας χαλαρώνει σοβαρώς τά θεμέλια τής οίκογενείας,
καί ήδη κατέστρεψε σοβαρά θεμέλια ή κατέστησεν αυτά ετοιμόρροπα. Δυνα
τοί τις νά εΐπη, δτι ή σημερινή οικογένεια εύρίσκεται εις τέλειον μετασχηματισμόν
καί άποσυ,νθεσιν. Ή έκ τής μικράς εργασίας εις τήν μεγάλην, ή έκ τής εργασίας
τών χειρών εις τήν διά τών μηχανών έχει χαλαρώσϊ) παλαιάς καί από μακροΰ
χρόνου δεδοκιμασμένας οίκογενειακάς συνήθειας. Συγγένειαι έξ αίματος τρίτου καί
τετάρτου βαθμού είναι σήμερον σχεδόν ά'νευ σημασίας, διότι αΰται άπεχωρίσθησαν καί άπώλεσαν τό αίσθημα δτι άνήκουσιν εις τήν αυτήν οίκογένειαν. Ή βιο
μηχανική πρόοδος καί σοσιαλιστική έξέλιξις τής κοινωνίας κατεσυνέτριψαν τήν οικο
γένειαν. "Ο,τι δέ παρέμεινεν είναι έν συγκρίσει πρός τήν παλαιόν εν μέρος, είναι
μάλλον πλαίσιον ή είκών, μάλλον φλοιός ή πυρήν. Πού είναι τό οικογενειακόν
είδύλλιον τών πατέρων μας; Παρήλθε δυστυχώς, ή δέ νεολαία γελά διά τήν παρελθούσαν κατάστασιν καί δέν κοπιάζει νά έξακριβώση τό δίκαιον τής ύπάρξεώς της.
Καί έάν ή σημερινή οίκογένεια είναι ό τόπος τής συγκεντρώσεως τών μελών
αυτής, πού είναι δμως ή μεγάλη έκείνη τράπεζα, πέριξ τής οποίας οί γονείς και
τά τέκνα έκάθηντο καί έξωτερικώς ακόμη άνεγνωρίζοντο ώς ένιαίόν τι; Πού έχει
ό πατήρ καιρόν νά συνομιλή μέ τά τέκνα του, νά χαίρη μετ’ αυτών καί νά προπαρασκευάζη αυτά διά τήν ζωήν; Λέγουσι τή άληθεία δτι ή κατανάλωσις τής
έργασίας έγένετο μεγαλειτέρα, δτι καταναλίσκη αύτη πάρα πολύ δύναμιν καί χρό
νον, ούτως ώστε ό πατήρ απομακρύνεται τής οικογένειας, άλλ’ δμως δέν έσκέφθησαν τόν άνδρα, 6 όποιος επισκέπτεται τακτικώς ' τό καφενεΐον, ό όποιος ανήκει
είς πολυάριθμα σωματεία, εκεί θεωρείται καί θαυμάζεται ώς ένεργητικός άνθρω
πος, ό όποιος δμως μετά τό μεσονύκτιον αναζητεί τόν οικόν του, δπου πάντες
κοιμώνται καί αύτόν ή ανάγκη τοϋ ύπνου εμποδίζει άπό πάσης σπουδαίας έργα
σίας; Έ άν ουτος δέν ήτο εγωιστής καί δούλος τής ματαιοδοξίας του, θά ήδύνατο
νά παραμείνη είς τήν. οίκογένειάν του καί νά σπείρη σπόρους αγαθούς είς τάς
καρδίας τών ίδικών του! Ό σ τις άναγινώσκει τάς ήμερησίας εφημερίδας πρέπει νά
έκπλαγή διά τό πλήθος τών -διασκεδάσεων, αϊτινες εφευρίσκονται ΐνα παρασύρωσι
πάντας, γέροντας καί νέους έκ τής οίκογενείας των. Ό σημερινός άνθρωπος δέν
άνθίσταται εις τήν άπόλαυσιν, άνευ άπολαύσεως, έ'στω καί παροδικώς, ή ζωή δέν
θά ειχεν αξίαν τινα διά τοιαύτας κενότητας. ’Έ πειτα δέ όμιλοϋσι περί χαλαρώσεως
τών οικογενειακών δεσμών, εάν ή υπομονητική σύζυγος αρχίζει τήν άντίστασιν
κατά τοϋ συζύγου της, δστις τέλος μόνον τήν Κυριακήν καί ίσως έν χειροτέρα
ψυχική καταστάσει βλέπει τά παιδία του .έξυπνα. Ό σπουδάζων τάς περί διαζυ
γίων δίκας θά ΐδη τρομακτικάς εικόνας τοιούτου είδους. Τό αίσθημα τής ευθύνης
έν τή οίκογενεία ήλαττώθη ούσιωδώς έν συγκρίσει πρός τό παρελθόν. Ή κοινωνιστική σκέψις, ήτις είς πολλάς κεφαλάς ένσωματούται είς τούτο, δτι τό κράτος
οφείλει νά άναλάβη τά βάρη τής ζωής καί ούτως έκαστος δύναται νά ελάττωση
τό βάρος τών καθηκόντων του, έχει τό μέρος του εις τό προαναφερθέν συμβάν.
Κατά πρώτον έρχεται αύτός ό άνθρωπος, έπειτα δέ οί συγγενείς του! Πόσα πρό
σωπα δέν τρέφονται τή βοήθεια φιλανθρωπικών σωματείων, διά τά όποια οί συγ
γενείς δέν θέλουσι νά φροντίσωσι, οί. όποιοι δμως αισθάνονται εαυτούς προωρισμένους νά διατρανώσωσι σπουδαΐον πρόσωπον έν τή κοινωνία; Πόσοι δέν έπιθυμοϋσι νά παρακωλυθώσιν είς τάς διασκεδάσεις των, δταν καί στενώτατοι συγγε
νείς κεϊνται βαρέως ασθενείς έπι τής κλίνης; Διά πόσους ή οικογένεια δέν ειναί τι
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ή μόνον τό πλαίσιον, τό όποιον πρέπει νά διατηρήται χάριν τοΰ κόσμου, οί όποιοι
δμως ένδομΰχως θεωρού σι τήν οικογένειαν ώς μέσον κωλΰον τήν πρόοδον
τοΰ εγώ των. Π ο/Λα νεωτεριστικά φαινόμενα, ως ή αΰξησις τοΰ αριθμού τών δια
ζυγίων, ή αΰξησις τών εις διάφορα ορφανοτροφεία και λοιπά ιδρύματα άνατρεφομένων παιδίων, ή αΰξησις τών φυλακών καί φρενοκομείων είναι αποτέλεσμα
τής καταστάσεως τής οίκογενείας, τής μειώσεως τοΰ αισθήματος τής ευθύνης. Ποΰ
φέρει ή φορά τής έποχής, ούδείς δύναται νά τό γνωρίζη. Έ ά ν δμως δέν τεθώσι
φραγμοί, βαδίζει πρός τό βάραθρον, ή ηθική κατάπτωσις απειλεί καί θά έπιφέρη
τήν καταστροφήν ολοκλήρων λαών. Ή ιστορία σαφώς όμιλε! περί αυτών.
Πρέπει ήμεΐς οί τέκτονες νά παραμείνωμεν αδρανείς απέναντι τής τοιαύτης
καταστάσεως; ’Όχι! “Οστις είναι αληθής τέκτων καί επιζητεί τήν ιδίαν του τελειο
ποίηση· καί είναι από πεποιθήσεο>ς ηθικός, δέν δΰναται νά κλείση τούς οφθαλ
μούς του, προκειμένου' περί τών υψηλών τούτων άγαθών έκαστου καί ολοκλήρου
τοΰ λαοΰ. Διατηρήσοψεν ήμεΐς αύτοί τό υψηλόν ιδεώδες τής οίκογενείας, επιμεληθώμεν νά είμεθα έν τή ίδία μας οίκογενεία τό πνευματικόν καί ηθικόν κέντρον,
δπως τά μέλη τής οίκογενείας ήμών καταστώσι θεμελιώδεις λίθοι τοΰ πολιτισμού.
Καί τότε δίδομεν τό καλόν παράδειγμα είς τά πλήθη, ενεργοΰντες παντού εκεί,
ένθα εργάζονται είς τήν διατήρησιν τής οίκογενείας, καί έπεμβαίνοντες πάντοτε
ύπέρ τοΰ δικαίου καί τοΰ καθήκοντος. Εΐναι εκτάκτως σπουδαΐον, δταν οί γονείς
εχουσι καλά τέκνα, διά τά τέκνα δμως είναι επίσης σπουδαΐον, έάν είχον καλούς
γονείς.
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Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ
τπο
MIX. ΡΟΤΝΟΠΟΤΛΟΤ
Σεβ.*. rrjr Σ

Στ.*. “ Φ οΐν·ξ„ έν Ά ν Π ε φ α ι ώ ί καί Μ έλοοί rrjc Μεγ.*. "Αν.·, r?)c Ε λ λ ά δ ο ς

( Συνέχεια. )

Καί τοιούτος μέν ό βαθμό; τών ιερέων τόν όποιον ώς τόν σπουδαιότερον
τών φιλικών, έγνώρισα ύμΐν κάπως λεπτομερέστερο'/. ’Απομένουν ήδη οί λοιποί
τέσσαρες βαθμοί,, τοΰ υπό ερευνάν οργανισμού, δηλαδή οί βαθμοί τών Ποιμένων,
Άρχυτοιμένω ν, τών ’Αφιερωμένων και τών ’Αρχηγώ ν τών ’Αφιερωμένων, είς τήν
έξέτασιν τών οποίων θέλω έλάχιστα άσχοληθτ; καθόσον ούδέν ένδιαφέρον παρου
σιάζουν διά τό θέμα ήμών, πενιχρώταται δέ άφ’ ετέρου καί αί περί αύτών μέχρις
ήμών διασωθεΐσαι πληροφορία·..

Ιίο’
.μένες.
Ή σαν βαθμούχοι άνώτεροι τών 'Ιερέων προβιβαζόμενοι δι’ άλλου Ποιμένος.
Τό αναγνωριστικόν Δελτίον παριστα πρηνή τήν Ημισέληνον καί έπ’ αύτής τόν
Σταυρόν εκατέρωθεν δέ δύο λογχοφόρους σημαίας, ή μία τών όποιων έφερε τόν
άκοίμ'ητον οφθαλμόν, τεκτονικόν καί τούτο σύμβολον, ή δέ έτέρα άγκυραν είς ήν
περιελύσσετο δφις τού όποιου ή κεφαλή έκλινε πρός μίαν μέλισσαν. Το έφοδιαστικόν τού βαθμού τούτου περιείχε τάς έξής συστάσεις: «Τον 'Ιερέα κατηχηθέντα
»παρά τον Ίερέω ς X γνωρίσας αξιον έονοτηοα. Και δννάμει τής νέας υπογρα»φής άδειας των ίδέχίϊην Ποιμένα καί ώς τοιοντον ειδοποιώ τόν μέγαν ’Αρχηγόν.
»Συστήνω».

Ά ,ο χ ς π ό '.μ έ ν ε ς .
Είς τόν βαθμόν τούτον προήγοντο οί εύόρκως ύπηρετήσαντες ώς ποιμένες
καί άξιοι τής εμπιστοσύνης τών άνωτέρων των γενόμενοι. Ύπήρξεν δμως περιωρισμένης χρήσεως βαθμός τελειοποιηθείς έν Βουκουρεστίω μή λαβών δέ μεγάλην
εκτασιν ώς οί άλλοι.
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Ο ί ’Α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο ι .
Ή το ·ό προτελευταίος βαθμός τών Φιλικών δστις συνήθως άπενέμετο είς
είδικάς περιστάσεις. Ό μυούμενος αφού έπΙ πολύ εοοκιμάοετο κατά τον χαρα
κτήρα καί τό ήθος αυτοΰ ώρκίζετο μακρόν καί ώραιότατον δρκον παρεμφερή πρός
τόν τοΰ 'Ιερέως. Ά π ή ντα μετά ταΰτα εις πλείστας δσας ερωτήσεις τοΰ τυπικού
τοΰ βαθμοΰ του κατά τεκτονικόν τρόπον τεθειμένα; καί μετά ταΰτα ώμνυε δεύ
τερον δρκον τόν λεγόμενον δρκον τής άφοσιώσεως δστις κατέληγεν ώς έξής: «Σύ
»λοιπόν αδελφέ οέξου τήν άφιέρωσίν μου τήν οποίαν τώρα καί διά πάντα προσ»φέρω εις τό γένος μου υπό τάς προσταγάς αύτής τής κορυφής καί αγνώστου
»αρχής τής Έ ταιρίας μέ δλον μου τό σώμα καί τήν ψυχήν καί τήν κατάστασιν»·
Προσέθετε δέ ό όρκιζόμενος: «Δέςου με λοιπόν αδελφόν άφιερωμένον είς αύτόν
τόν ιερόν Δεσμόν».
Ό κατηχών άπήντα: «Δέχομαι». Ό κατηχούμενος έξηκολούθ·η «Καί έπι»βεβαίωσιν καί έγγύησιν διά τήν άφιέρωσίν μου». Ό κατηχών προσέθετε: «Καί
»έπιβεβαιώ καί εγγυώμαι». Μεθ’ 3 κατά μίμησιν τής τεκτονικής άφιερώσεως έκτύπα
αύτόν τρεις είς τήν πλάτην διά ξίφους δπερ μετά ταΰτα παρέδιδε τώ μυουμένφ
λέγων αύτώ τά έξής: «Τό ξίφος τοΰτο συμβολίζει τήν τιμήν σου καί τής Πατρί»δος σου. Ή Πατρίς σοί τό δίδει νά τό μεταχειρισθής δι’ αύτήν μέ τήν αοειάν
»της δμως. Αύτό είναι τό τιμιώτερον καί άκριβέστερον ένέχυρόν της. Διά τελευ»ταίαν φοράν έκτυπήθης δι’ αύτοΰ είς τήν πλάτην. ’Από τό 'έξής μόνον μέ τό
»στήθος θά το αντιμετώπιζες».
Ό μυούμενος μετά ταΰτα έλάμβανε τό «Έφοδιαστικόν»1 τοΰ βαθμοΰ του τό
όποιον είχε τύπον έκκλησιαστικοΰ εγγράφου διατυπούμενον ώς έξής:
»'Ε γώ ό δοϋλος τον θ ε ο ΰ . . . . 2 μαρτυρώ δτι ό δούλος τον Θεοΰ1___·; έξω»μολογήθη εις έμέ δλα τά αμαρτήματα του τά όποια (ί)ς αμαρτωλός και ώς αν»·&ρωπος έ’πταισε. ' Υπήκουσε δε και εβαλε εις πράξιν με δλην τήν επιμέλειαν
»δλας τάς διαταγάς τάς όποιας τόν διώρισα. Εις τοΰτο τφ δίδω τό παρόν ώς άπό»δειξιν τής καλής καί χριστιανικής διαγωγής τον».
Τό ανωτέρω έφοδιαστικόν ύπεγράφετο διά τοΰ ιδιαιτέρου του σημείου ώς
ίερέως, γνωστοΰ είς τούς άνωτέρους του,4 καί ούτω έληξεν ή είς τόν βαθμόν τού
τον εισδοχή.
’Α ρ χ η γ ο ί
Ό
ρέστατα
χρονίως
Ό
’)
-)
■*)
*)

’Α φ ι ε ρ ω μ έ ν ω ν .

τελευταίος βαθμός τών ’Αρχηγών τών ’Αφιερωμένων άπενέμετο δυσχε
είς λίαν περιωρισμένον αριθμόν καί είς μέλη τοΰ Φιλικού Δεσμού πολυδοκιμασθέντα καί έξαιρετικάς »ροσενεγκόντα τή Εταιρία υπηρεσίας.
δρκος τών μυουμένων είς τύν βαθμόν τούτον περιείχε·/ άποκάλυψιν τών
Λελτίον άναγνωρίαεως.
Ε τ ίθ ε τ ο εν >αλογ71ριχόν όνομα.
Έ σ ημ ειουτο τό όνοματε;"ώνυμον του μυουμένου.
Ή έ ραθμόν Ίερ έω ς.
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γενομένων βεβαιώσεων εϊς τους δρκους τών προηγουμένων βαθμών καί ιδίως τοΰ
Ίερέως καί τοΰ ’Αφιερωμένου. Μετά τήν όρκομωσίαν του ό μυούμενος όπεβάλλετο είς μακράν έρευναν τών ιδεών του περί τής καταστάσεως τής Έταιρίας, τών
μέσων πρός πρόοδόν της καί τών ενεργειών του είς πάσαν περίστασήν ανάγκης
ή κινδύνου. Τήν έπομένην τέλος τοΰ έδίδετο τό έφοδιαστικόν τοΰ βαθμού του τό
όποιον έγράφετο δπισθεν τοΰ έφοόιαστικοΰ δπερ είχε λάβει είς τόν -ροηγούμενον
βαθμόν τών αφιερωμένων.
Τό έφοδιαστικόν τών ’Αρχηγών τών ’Αφιερωμένων έγράφετο ύπό τόν εξής
τύπον:
« Αλκιβιάδης·»'« ’Λρ^/^ός τών ’Αφιερωμένων, στρατιώτης τον Ίερο ν Λόχον
»τής Φυλακής τον Θυσιαστήριον με τήν δύναμιν τής άφιερωσύνης μον, δέχομαι
»τόν... διά σύντροφόν μον είς τόν Ίερο ν ^Λόχον».
Τό έφοδιαστικόν ΰπεγράφετο καί πάλιν διά τοΰ σημείου τοΰ 'Ιερέως.
(Ακολουθεί)

‘) Ή έτερον οίονδήποτε άρ'/αΤον συνήθως όνομα εΐ'/ε ό κατ/,χ& ν. Τό δνομα τοϋτο ώς
προηγουμένως ελέχθη ελάμβανε κατά τήν μϋησίν του εϊς τόν βαθμόν τοΰ Ίερ έω ς. Ό Γρηγόρ:σς
δικαίως κατά τό διαοωθέν έφοδιαστικόν του έφερε τό ρνομα Ε ν α γ ό ρ α ς .
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ΣΤΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
,

Τ Ο Τ Ε Λ Ε ΤΘ Ε ΡΟ ΤΕ Κ ΤΟ Ν ΙΚ Ο Τ Τ Α Γ Μ Α Τ Ο Σ
_
( Συνέχεια).

Έ ν τφ κανονισμφ τούτο) τών οικοδόμων ευρίσκομεν πολλάς συγκινητικός
διατάξεις τής αγαθής αυτών προαιρέσεως. Άπηγορεΰετο π. χ. αύστηρώς ή έπίκρισις άποθανόντων άδελφών ώς και τών έργων αυτών, επίσης και ή διδασκαλία
τής τέχνης αντί πληρωμής, άπηγορεΰετο είς τούς άρχιεργάτας νά έκδιώκωσιν εκ
τής έργασίας μαθητήν τινα, πριν ή συμβουλευθώσιν ετέρους δυο άρχιεργάτας και
πριν ή δόσωσι τήν συγκατάθεσίν των είς τοΰτο οι πλεϊστοι τών μαθητών εργατών.
Τάς μεταξύ τών άρχιεργατών φιλονικείας δφειλον νά διαλΰωσι διαιτηταΐ έκ τής
συντεχνίας.
Σπουδαΐον καί κύριον πρόσωπον είς τάς αδελφότητας ταύτας έπαιζεν ή
αδελφική σύμπνοια. Μηνιαίως συνεκαλοΰντο συνελεύσεις, περατοΰμεναι πάντοτε διά
συμποσίου. Κ αθ’ έκαστον έτος έωρτάζετο παρ’ έκάστης συντεχνίας ή κυρία εορτή
αύτών, καί ώς τοιαύτη ειχεν όρισθή ή τοΰ Ίωάννου προδρόμου. Κατά τούς μετέπειτα χρόνους συνεδρίαζον κεχωρισμένως οί διδάσκαλοι καί μαθηταί, οί: μέν πρώ
τοι κατά τριμηνίαν ή εξαμηνίαν, οί τελευταίοι μηνιαίως. Έκάστη συνεδρία ηρχιζε
καί έπερατοΰτο δι’ ώρισμένων ερωτήσεων καί απαντήσεων μεταξύ τοΰ προϊστο^,ιένου καί τών ώρισμένων αύτοΰ βοηθών. Είς τόν άποδημοΰιαα μαθητήν έδιδάσκοντο τά πρός άναγνώρισιν μυστικά σημεία τοΰ βαθμοΰ του ώς καί ή ιδιαιτέρα
μεταξύ τών κτιστών χειραψία. Διά τών σημείων τούτων ό άποδημών μαθητής
άνεγνωρίζετο πανταχοΰ ώς αδελφός οικοδόμος καί είχε τό δικαίωμα νά έκμανθάνη
τήν τέχνην δωρεάν. "Οταν ό μεταναστευων μαθητής έφθανε εις οίκίσκον τίλ’ά,
ένθα κατειργάζοντο οί' οικοδόμοι τά υλικά, έκλειε κατά πρώτον τήν θύραν τοΰ οίκίσκον
τούτου, ΐνα δυνηθή καί κρούση κατά τόν ίδιάζοντα είς τούς κτίστας τρόπον, είσήρχετο
κατόπιν καί ήρώτα έάν εργάζονται γερμανοί οικοδόμοι. Εύθύς έκενοΰτο ό οίκίσκος, οί μαθηταί έκλειον αύτόν καί έτοποθετοΰντο έν σχήματι ορθής· γωνίας. Καθ’
δμοιον τρόπον έτοποθέτει τούς πόδας του ό μεταναστευων, έπλησίαζε διά τριών
βημάτων καί έλεγεν «ό Θεός χαιρετίζει τόν τίμιον κτίστην». 'Γολ χαιρετισμόν τού
τον ήκολούθουν έτεραι ερωτήσεις καί απαντήσεις, μεταξύ δέ τών άλλων καί ή επο
μένη «Τίς σέ άπέστειλε;» - «ό σεβαστός μου διδάσκαλος καί άπασα ή άδελφότης
τών οικοδόμων τής πόλεως. X.» - «Πρός τ ί;» - «Πρός διδασκαλίαν καί τιμιότητα».
«Πότε άρχεται αυτη;» - « Ά φ ’ ής,στιγμής τιμίως καί πιστώς ύπέστην τόν χρόνον
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τής μαθήσεως». - «Πότε περατοϋται αΰτη;·» - «Ό ταν ό {θάνατος θραύση τάς καρ
δίας ήμών» κα'ι ούτω καθεξής.
'Η τελετή τής μυήσεως δέν είναι γνωστή. Ό συγγραφεύς Φάλλοβ έν τφ
βιβλίφ «περί τοΰ τεκτονισμοί καί τών συμβόλων τής γερμανικής αδελφότητος τών
οικοδόμων» άβασανίστως καί πολύ ευκόλως παρεδέχθη τήν σημερινήν τελετήν τής
μυήσεως τών ελευθέρων τεκτόνων ως όμοίαν τής τών τότε κτιστών. Είναι αλη
θές, δτι οί τότε κτίσται, είχον τά αυτά σημεία άναγνωρίσεως καί τόν αύτόν τρό
πον τής κρούσεως τής θύρας, άλλ’ έν τούτοις ή τελετή τής μυήσεως έν τφ έλενθεροτεκτονικφ τάγματι προϋποθέτει άναγκαστικώς τήν ήθικήν μόνον σημασίαν τής
έργασίας τών κτιστών, έπίσης δέ γνώσεις φιλοσοφικός, αΐτινες ήσαν τελείως άγνω
στοι είς τούς τότε οικοδόμους. Πιθανόν μάλλον είναι, καί συμφωνούσι πρός τούτο
πάσαι αί εϊκασίαι, δτι κατά τήν πρόσληψιν τών μαθητών, τό κύριον ζήτημα ήσαν
αί χειρονακτικαί έργασίαι, αί τεχνικά! ιδιότητες καί τά μυστικά αύτών, ό δέ μυού
μενος έλάμβανεν έπί τή ευκαιρία ταύτη καί τό σημεΐον τό όποιον επρεπε νά χαράσση έπί έκάστης έργασίας του. Πλήν τούτων έχαράσσοντο έπί τών έργασιών
τούτων τά διάφορα σύμβολα τής τέχνης τών οικοδόμων, ή σφύρα, ό γνωμών, τό
γωνιάμετρον, ώς καί μυστικαί τινες εικόνες π. χ. ό λάμπων άστήρ, τό πυθαγόρειον
πεντάγραμμον, αί δύο στήλαι τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος, φύλλα αμπέλου κλπ. Τό
σπουδαιότερον έκ τής τελετής τής μυήσεως είναι, δτι ό μιιού μένος ύπεχρεούτο νά
όρκισθή δτι θά κράτηση μυστικά πάντα δσα ήθελε διδαχθή.
Γνήσιαι τέλος είναι αί ύποληφθεΐσαι ήμΐν παραδόσεις περί τού τρόπου καθ’
δν έπινον οί κτισται καί δστις ένθυμίζει ολίγον τά σημερινά έθιμα τών γερμανών
σπουδαστών. Ούδείς π. χ. έπρεπε νά προσφέρη τό ποτήριον διά τής χειρός, άλλ’
οφείλε νά άφήση αύτό έπί τής τραπέζης, τό ποτήριον έπρεπε νά λαμβάνη μόνον
διά τής δεξιάς, κατά δέ τάς τιμητικάς προπόσεις μόνον διά λευκού χειροκτίου.
Αί αδελφότητες τών οικοδόμων ώς έκ τής καταγωγής αύτών έκ τών χριστια
νικών μοναστήρίων ύπεχρεοΰντο ύπό τού κανονισμού νά παρακολουθώσι τά έθιμα
τής καθολικής έκκλησίας. Ή προέλευσις δμως αύτη κατέδειξεν εις τούς τότε κτίστας τήν γυμνότητα τών τότε κληρικών. Αί παρά τήν αίματηράν καταδίωξιν άναφαινόμεναι απανταχού προτεσταντικαί κοινότητες, έχθρικαί πρός τόν παπισμόν,
συνέτεινον ώστε τά μέλη τών συντεχνιών τών κτιστών ίδία κατά τόν ΙΔ' καί Ι Ε '
αιώνα νά λάβωσι μέρος εϊς τόν κατά τής καθολικής έκκλησίας άγώνα, έκδηλοΰμενον σατυρικώτατα εϊς τά έν ταίς έκκλησίαις έργα αύτών. Ούτω βλέπομεν έπί τής
πύλης τής μητροπόλεως τής Βέρνης εϊς μίαν εικόνα, είκονίζουσαν τήν δευτέραν
παρουσίαν, πάπαν φέροντα τήν τιάραν νά πίπτη είς τήν κόλασιν, μεταξύ δέ τών
φυλάκων τής πύλης, φρονίμων καί μωρών παρθένων, τάς τελευταίας νά φέρωσι
πίλους καθολικών άρχιεπισκόπων, καρδιναλίων καί ιερέων. Έ ν τή έκκλησία τοΰ
Δοβεράν, έν Μεκλεμβούργω, υπάρχει είκών. είκονίζουσα μύλον, έν τφ όποίφ κατεργάζοΛ'ται τά έκκλησιαστικά δόγματα. Έ ν Στρασβούργφ άλλη είκών παριστάνουσα
λιτανείαν διαφόρων ζφων μέ άνημμένας τάς λαμπάδας καί δνον άναγινώσκοντα
τήν λειτουργίαν, έν Βρανδεμβούργφ τέλος, εικόνα έν τή οποία άλοίπηξ κυρήσσει
τόν θειον λόγον εϊς χήνας.
Ή διαφώτισις τοΰ λαοΰ είναι ό κύριος εχθρός τοΰ κληρικαλισμού' διότι δι’
αύτής δέν γίνονται ανεκτά πλέον παρά τοΰ λαοΰ ιδιαίτερα δικαιώματα τάξεως
τίνος ή επαγγέλματος. Ώ ς έκ τούτου οί οικοδόμοι διά τής παραδοχής τοΰ δόγμα--
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τος της διαφωτίσεως τοΰ λαοΰ, ύπέσκαπτον αυτοί οι ίδιοι τά θεμέλια τών Ιδρυ
μάτων εκείνων είς τά όποια ώφειλον την ύπαρξίν των, καί είργάζοντο τοιουτο
τρόπως ύπέρ τής ταχείας των διαλΰσεως.. Ή διάλυσις αυτη ήρχισε κατά τόν Ι Ε '
αιώνα, ότε ήρχισεν ή κατάπτωσις τοΰ γοτί>ικοΰ ρυθμού καί κατέπαυσε πάσα άνέγερσις νέων κτιρίων. Οί πλεϊστοι τών κτιστών ελλείψει έργασίας, ήναγκάσθησαν
νά μεταβάλλωσιν επάγγελμα γενόμενοι ζωγράφοι, τυπογράφοι κλπ., ή δέ αδελφό
της αύτών νά μεταβληθή είς τοιαύτας τών ανωτέρω επαγγελμάτων. Ο ί οίκοδόμοι
είχον άναμιχθή πολλαπλώς εις τήν διά μέσου τών αιώνων πραγματοποιούμενων
κίνησιν, ήτις ύπεβοή{)ησε τήν προπαρασκευήν τής μεταρρυθμίσεως καί είργάσθησαν μετά ζήλου είς τήν διάδοσιν τών κατά τής κακής καταστάσεως τής εκκλησίας
δημοσιευμάτων. ’Αρχηγός τών συντεχνιών τών οικοδόμων ήτο τότε ό ’Ιωάννης
Στάουβιτς, άπό τοΰ οποίου δμως άπεσπάσθησαν, δτε ούτος άπεχωρίσθη τοΰ Λου
θήρου, καί προσήλθον πρός τούς λεγομένοΐ’ς «νεοβαπτιστάς», πλησίον τών οποίων
παρέμειναν, έφ’ οσον ούτοι έζήτουν τήν άνάσύστασιν τοΰ αρχαίου χριστιανισμοΰ.
Τούτων ενεκα αί συντεχνίαι τών οίκοδόμων άπώλεσαν πάσαν σπουδαιότητα. Αί
φρικαλαιότητες τών ί>ρησκευνικών άγώνοίν τοΰ Ι Σ Τ ' καί Ι Ζ ' αίώνος, έπέφερον
μεγάλας βλάβας είς τήν οίκοδομητικήν τέχνην, ιδία δέ ή κατάληψις τής πρωτευούσης τών συντεχνιών τών κτιστών τοΰ Στρασβούργου ύπό τοΰ βασιλέως τής
Γαλλίας Λουδοβίκου Ι Δ ' υπήρξε κρισιμοτάτη δι’ αύτούς. Ή το φυσικόν δτι οί
γερμανοί ηγεμόνες δέν ήδύναντο νά άνεχθώσι τήν έξάρτησιν τών ύπηκόων των έκ
συλλόγων τοΰ έξωτερικοΰ καί ενεκα τούτου ή γερμανική βουλή τφ 1707 άπηγόρευσε εις τού γερμανούς κτΐστας πάσαν σχέσιν πρός τήν μεγάλην συντεχνιακήν
αδελφότητα τοΰ Στρασβούργου. ’Επειδή δμως ή ασυμφωνία καί ή αδυναμία τών
γερμανών οίκοδόμων ήμπόδιζον αύτούς νά ιδρύσω σι νέαν μεγάλην άδελφότητα, ό
αύτοκράτωρ άφηρεσε τό 1731 πάντα τά δικαιώματα τών συντεχνιών τούτων καί
άπηγόρευσεν είς αύτάς τήν χρήσιν τοΰ δρκου πρός μυστικήν διαφύλαξιν τών λεπτο
μερειών τής οικοδομητικής τέχνης καί τήν τήρησιν τών μυστικών συμβόλων ώς
καί τής διαφοράς μεταξύ αύτών. Παρά τήν άπαγόρευσιν δμως ταύτην αί αδελφό
τητες τών οίκοδόμων ύφίσταντο μυστικώς καί ύφίστανται είσέτι εϊς τινα μέρη,
καίτοι άπώλεσαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους πάσαν σημασίαν ένεκα τής έλευθέρας έξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος.
’Ενώ δέ αί γερμανικοί συνεργατικαί αύται ενώσεις διελύθησαν ύπό τής πολι
τείας, αί άγγλικαί τοιαΰται άνεπτύχθησαν σημαντικώς. Μυθολογικώς άναφέρεται
δτι ή οίκοδομητική τέχνη ήρχισεν έπί τής βασιλείας ’Αλφρέδου τοΰ Μεγάλου
(871 - 901) καί τοΰ διαδόχου αύτοΰ Αί-θαλσιανοΰ, τοΰ οποίου δ νεώτατος υίός
’Εδβΐνος συνεκάλεσε συνελεύσεις τών οίκοδόμων καί έ'δωκεν είς αύτούς κανονισμούς.
Ούτος κατηγορήθη έν τέλει ώς επαναστάτης καί κατεδικάσθη είς θάνατον άπό μιας
λέμβου είς τήν θάλασσαν. Τστορικώς άποδεδειγμένον δμως είναι, δτι σπούδαϊαι
οίκοδομαί διηυθύνοντο έν ’Αγγλία, ώς καί έν Γερμανία, κατ’ άρχάς ύπό τοΰ κλή
ρου, μεταξύ τών οποίων ώς είδικώτατος καί μάλλον δράσας άναφέρεται ό άρχιεπίσκοπος τής Κανταβριγίας Δόνστων άπό τής άναπτύξεως δμως τοΰ γοτθικού
ρυθμοΰ τήν διεύιΉτνσιν τών συντεχνιών τών οικοδόμων άνέλαβον και έν ’Αγγλία
κοσμικοί καί έτελειοποίησαν πιθανώς γερμανοί αρχιτέκτονες. Δι’ αύτών είσήχθη
έν ’Αγγλία καί ή γερμανική συνεργατική άδελφότης, διότι κατά τήν εποχήν ταύτην
ευρίσκομεν έν ’Αγγλία συνεργατικός ενώσεις, αιτινες έχουσι τά αύτά ήθη καί έθιμα
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πρός τάς γερμανικός, επίσης δέ ονόματα κεχαραγμένα έπ! τών οίκοδομών, τά όποια
άναμφισβητήτως είναι γερμανικά.
01 Ά γ γ γ ο ι οικοδόμοι έν άντιθέσει πρός τούς κοινούς κτίστας ώνόμαζοΛ'
.εαυτούς, fre^-massons, ελευθέρους τέκτονας. Τό όνομα τοΰτο ευρίσκομεν κατά πρώ
τον έν μια άποφάσει τής αγγλικής βουλής τοΰ 1350, διότι οί άγγλοι τέκτο
νες, ώς καί οί λοιποί χειρώνακτες, ύπήγοντο είς τήν δικαιδοσίαν τής αστυνομίας
καί κατεπιεζοντο νπό τοΰ στέμ,ματος καί τών εύγενών ήτο επίσης άπηγορενμένον
είς αύτούς νά συνέρχωνται καί νά μεταχειρίζωνται μυστικά σημεία πρός άναγνώρισιν.
Οί παλαιοί άγγλοι έλευθεροτέκτονες παρά τάς καταπιέσεις ταύτης ύφίσταντο
καί είχον κανονισμούς, οίτινες έν μέρει ύψίστανται είσέτι. Έθεώρουν εαυτούς ΐσοι>ς
ώς εταίρους καί δέν άνεγνώριζον εις τάς στοάς των τάς διαφοράς τών διδασκάλων
καί μαθητών. Διδάσκαλος ώνομάζετο ό έλευθέρως εκλεγείς προϊστάμενος στοάς,
μέλη τής όποιας δμως ουδέποτε προσελαμβάνοντο μαθητευόμενοι. Τά μέλη τής
στοάς δέν έφρόντιζον μόνον διά τήν τεχνικήν αυτών τελειοποίησιν αλλά καί διά
τήν ηθικήν τοιαύτην, ησαν ανεξίθρησκα, καί έπροστάτευον άλλήλους έν ταΐς άτυχίαις καί δυστυχίαις, ώνομάζοντό δέ αδελφοί.
Ή θέσις τών άγγλων τεκτόνων σύν τφ χρόνφ έκαλλιτέρευσεν. Ό Έδουάρδος Γ ' (1327 - 76) ήτο ό πρώτος άγγλος βασιλεύς, δστις έφάνη ευμενής πρός
αύτούς, καίτοι δέν ήδυνήθη νά μεταβάλη πάσας τάς κατ’ αύτών καταπιεστικός
αποφάσεις τής αγγλικής βουλής. Ή άπαγόρευσις τών συνελεύσεων έχαλαρώθη καί
έπετράπη νά γίνωνται συνεδριάσεις έπι παρουσία δμως κυβερνητικού τίνος υπαλ
λήλου ή τοΰ δημάρχου- καί αί λοιπαί έπιβληθεΐσαι βραδύτερον απαγορεύσεις δέν
έφηρμόσθησαν κατά τό μάλλον καί ήττον. Έ κ τοιαύτης δμως άθλιας καταστάσεως
άνεπτύχθη ώς έν τοίς έπομένοις θέλομεν ΐδει, εταιρεία έχουσα τό αυτό δνομα, τά
αύτά έθιμα καί μυστικά πρός τούς αρχαίους οικοδόμους, ήτις έλαβε τοιαύτην διάδοσιν διά τήν οποίαν έλάχισται έταιρεΐαι δύνανται νά καυχηθώσιν.
( άκολουθεί )

158

ΓΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
['Ομιλία γενομέ»; έν rj —

Σ

ι« Άθτ;νά» ijjv 9 Μαίοο 1912].

Τό πρώτον καθήκον τού ερχομένου έκ τοΰ βέβηλου κόσμου, έν τφ όποίω
άφθονοΰν α? κακ.'αι καί τά ψεύδη, τά συμφέροντα καί α: Αναγκαι, καί μυουμένου είς τά πνευματικά δόγματα τοΰ τεκτονισμοΰ, είναι νά άπογυμνοΰτα: πΑσης.
πονηρας έπηρείας προερχομένης έκ τοΰ χυδαίου Ανταγωνισμοΰ της βιοπάλης καί
νά όψοΰτα: είς άνωτέραν ατμόσφαιραν, είς ίδανικωτέραν άντίληψιν περί τής Ανθρωπίνης υπάρςεως. Έ άν γενόμενοι τέκτονες, εξακολουθούμε'/ νά είμεθα οίο: καί
έν τώ Αμυήτω κόσμω καί νά κομίζωμεν έδώ τά μικρόβια της κακίας, τότε ό
τεκτονισμός δέν έχει λόγον όπάρςεως. Ματαιοπονούμε·/ θέλοντες νά οίκοδομήσωμεν μέ τόν πηλόν, ον κομίζομεν έκ τοΰ βέβηλου κόσμου. Έ χομ εν ανάγκην διά
τό οικοδόμημα ήμών ογκολίθων ήτοι χ αρακτήρων, καί οί χαρακτήρες σφυρηλατοΰνται έδώ, ένθα άπηλλαγμένοι τού στενού καί άποπνικτικοΰ περιβάλλοντος τής
ΰλης καί της πεζότητος, άφοσιούμεθα είς τήν έξυπηρέτησιν τής κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης. 'Ομιλώ διά τούς Αληθινούς τέκτονας, τούς έν συνειδήσει τέκτονας, οί
όποιοι έχόμενοι τοΰ δρκου αυτών θέλουν νά έργασθούν ύπέρ τοΰ μεγάλου σκο
πού τοΰ τεκτονισμοΰ, σκοπού άπαιτοΰντος θυσίας καί αύταπάρνησιν. Διότι δυστυ
χώς όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι πάντες οί αδελφοί δέν εμφορούνται ειλικρι
νών διαθέσεων, δέν εχουσι πλήρη τήν συναίσθησιν τών πρός τόν πλησίον, πρός
τήν κοινωνίαν καί τήν πολιτείαν υποχρεώσεων, ας ό τεκτονισμός έπιβάλλει, ώς
θεμελιώδεις δρους όπάρςεως. Ά λ λ ά τίνες είναι αί υποχρεώσεις αύται, ποίαν έν
νοιαν περικλείουσι καί τίνα τά Αποτελέσματα τής έπιτελέσεως αύτών;
Ή έρμηνεία αΰτη θ’ Αποτελέση τό θέμα τής Ομιλίας.
Τίνες" αί κυριώτεραι τεκτονικαί Αρεταί;
Πρώτη Αρετή είναι ή αγάπη, Αγάπη Ανευ 'υστεροβουλίας, πρός τό δμοιον
πλάσμα. Ή ΑγΑπη είναι ό θεμέλιος λίθος πάσης κοινωνίας Ά νευ τής πρός
άλλήλους ΑγΑπης, ό κόσμος θά ήτο θέατρον κτηνώδους Αλληλοσπαραγμού. Ή
ΑγΑπη ήτις είναι έμφυτον δώρον τοΰ Δημιουργού, Ανθος εΰοσμον, τό όποιον θάλ
λει έν τή καρδία τών άνθρώπων, έχει πιστούς συνοδούς τήν Αλληλοβοήθειαν καί
τήν έλεημοσύνην.
Ή Αγάπη είναι τό κέρας τής Άμαλθείας. Από τού όποιου Απορρέει παν
Αγαθόν. Έ ς αύτής πηγΑζει ή πρόοδος καί έπ’ αυτής στηρίζεται ή π ίσ τ ις.-Ό ,τι
ε!να διά τό πνεΰμα ή πίστις - απόρροια φιλοσοφικής σκέψεως, είναι ή ΑγΑπη διά
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τήν καρδίαν - άπόρροια τών εδγενεστέρων ορμών καί τή ; εύαισθητοτέρας έκστάσεως τής ψυχής, θ ά ήτο Ισως τολμηρόν άλλ’ είναι αληθές έάν είπωμεν οτι αγά
πη χωρίς πίστιν είναι ίσως τι υπαρκτόν, άλλά πίστις χωρίς άγάπην δέν είναι
δυνατόν νά δπάρξη. Μετά τής άγάπης συνυπακούεται ή ευεργεσία. Τδ έλεεΐν
είναι τδ μάλλον προσεγγίζον ήμάς προς το ύπέρτατον ’Ον, πρός τδν ’Αρχιτέ
κτονα' τού Σύμπαντος. Τδ. βοηθεΐν άδελφδν πάσχοντα, τδ ένισχύειν αύτόν —ρδς
έπίτευξιν άγαθοΰ τίνος, τδ συνδράμειν χήρας καί ορφανά, άναπήρου.ς καί νοσοΰντας, είναι καθήκον τδ όποιον έπιβάλλεται καί δικαιολογεί τήν άνθρωπίνην
ήμών υπόστασιν. Υπάρχουν δυστυχώς τόσα δεινά είς τδν κόσμον, ώστε ευτυχείς
νά είναι οί δλιγώτερον δυστυχείς. Είς τήν διαβάθμισιν αύτήν υπάρχουν στοιχεία
δυστυχίας, τά δποϊα έχουν ανάγκην άρωγής καί άντιλήψεως. Δέν είναι μόνον αί
βιωτικαί άνάγκαι, αί όποιαι καθιστούν εν άτομον δυστυχές, είναι καί αί σωματικαί άλγη δόνες, αί όποϊαι έχουν άνάγκην περιθάλψεως· είναι συγχρόνως καί αί
ήθικαί άλγηδόνες, αί θλίψεις τής ψυχής, αί έχουσαι άνάγκην παρηγορίας. Διά
τοΰτο ελεημοσύνη άπαιτεΐται διά τούς πτωχούς, άλλά καί εύσπλαγχνία διά τούς
τεθλιμένους. Πόσαι ήθικαί ενδόμυχοι θλίψεις είναι βαθύτεραι, οδυνηρότερα ι, διαρκέστεραι τών σωματικών πόνων! Καί ποία δύναμις ψυχής καί έντιμότης χαρακτήρος άπαιτεΐται ίνα φανώμεν έλεήμονες είς τούς οΰτω πάσχοντας! ’Ελεημο
σύνη! ’Ιδού μία λέςις ή οποία έχει έν έαυτή τήν ελςιν τής μαγείας, μια άκτίς
χαράς είς έν σύννεφον θλίψεως. Τίς έλεών δέν ήσθάνθη μίαν εύχαρίστησιν, μίαν
συγκίνησιν, διότι εΐλκυσε τήν ευγνωμοσύνην τού έλεουμένου, άνακουφίσας αύτόν.
Έ ά ν ήτο δυνατδν νά προσέγγιση ό άνθρωπος τδν θεόν, μόνον διά τής έλεημοσύνης ή προσέγγισις θά έπετυγχάνετο. Μέγας συγγραφεύς εΐπεν: «Ή άνθρωπότης,
άναπνέει διά τής έλεημοσύνης». Καί δικαίως. Είναι αυτη στοιχεΐον ύπάρςεως τής
άνθρωπότητος.
Διά νά κατανοήσωμεν τήν δύναμιν τής άγαθοεργίας δέον νά άναμετρήσωμεν τάς συνεπείας αιτινες θά έπήρχοντο, έάν δέν- ήσκεΐτο αυτη. Ποιον μαΰρον
περιβάλλον θά έδημιουργεΐτο διά τούς άτυχεΐς εκείνους αποκλήρους τούς μή δυναμένους νά έργασθώσιν, έάν άπέλιπεν αύτούς ή βοήθεια τών εύπορων. Ή
ζωή θά ήτο διαρκής βάσανος, ή απελπισία θά ώθει είς τδ έγκλημα, ή οίμωγή
θά έπλήρου τδ πάν, ή αυτοκτονία θά ήτο ή μόνη διέςοοος τών δυστυχών έκείνων υπάρξεων. Έ έλημοσύνη προλαμβάνει δλα αυτά τά κακά.
Ή έλεημοσύνη είναι ή πλέον εύγενής, ή πλέον ίσχυρά, ή πλέον άγνή τών
άρετών. Καί διά τοΰτο πριν ή άκόμη άποκαλυφθώσιν ενταύθα οί όφθαλμοί τοΰ
μυουμένου βέβηλου είς τδ φώς τής άληθείας, καλείται είς τήν ένάσκησιν τής
άρετής ταύτης, διά τής προσφοράς βοηθήματος υπέρ τών πτωχών, ύπέρ τής χ ή 
ρας καί τών δρφανών. Είναι, καί δικαίως, μεγάλη ή σημασία ήν δίδει ο τεκτο
νισμός είς τήν έλεημοσύνην. Ό τεκτονισμός δστις κατέρριψεν δλα τά δδοφράγματα τής θρησκείας, τής γλώσσης, τής έθνικότητος, τού πλούτου, τής καταγω
γής, άνακηρύςας έαυτόν παγκόσμιον Άλτρουίστικήν Εταιρείαν χωρίς καμμίαν
άλλην οιάκρισιν ή τήν τής ήθικής, δέν ήτο δυνατδν ή νά θέση λίθον θεμέλιον
τήν άγάπην, τήν άλληλοδοήθειαν, τήν έλεημοσύνην. Έλεημοσύνην δμως μυστι
κήν. ’Ιδού έ αληθής χαρακτηρισμός τής άγαθοεργίας. Ό πράττων τδ άγαθόν,
τδ πράττει, διότι οφείλει νά τδ -ρχξη . Δέν είναι άνάγκη νά τδ γνωρίζη κανείς,
ούτε αύτδς δ έλεούμενος, πολύ δέ περισσότερον ό άλλος κόσμος. Ή διαφήμισις
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τοΰ έλέους προκαλεί τήν υπερηφάνειαν, δεικνύει έγωϊσμόν καί μικροφιλοδοςίαν.
Δ:’ αυτό ό τεκτονισμό; έχει καθιέρωση τήν μυστικότητα έν -α ντί καί δή έν τή
φιλανθρωπία. Ά λ λ ’ ή ελεημοσύνη Γνα έχη τήν πραγματικήν αξίαν πλήρη, ί’να
ή άποτελεσματική πρέπει έκτος τής μυστικότητος νά έχη καί έτερον προσόν.
Νά είναι έπίκαιρος. Νά έξασκήται ό’ταν πρέπει καί είς έκείνους οί όποιοι δντως
είναι άξιοι έλέους. Έ ά ν έρχεται αργότερα, αποβαίνει πολλάκις περιττή. Έ ά ν τό
κακόν δέν προλαμβάνεται, καταντα ή έλεημοσύνη ειρωνεία. Ά λλα νά άπονέμεται πρέπει αύτη είς τούς δντως ένδεεΐς καί ούχί τούς προσποιούμενους, διότι
άλλως ύποθάλπομεν τήν οκνηρίαν, βραβεύομεν τό ψεΰδος καί, τό χείριστον, δημιουργοΰμεν καί συντηροΰμεν άεργους, ένώ ό νόμος τής δημιουργίας είναι ή
έργασία.
Ά λ λ α καί έτερόν τινα χαρακτηρισμόν τής έλεημοσύνης δέν πρέπει νά παρίδωμεν. Ή έλεημοσύνη δέον νά προέρχεται έξ ίδίας αύτοβουλίας, αύθόρμητος
τουτέστιν, έκ τής άναγνωρίσεως δτι πράττομεν καθήκον καί ούχί κατόπιν έπιμόνου παρορμήσεως, ί κέσιών. Ή έλεημοσύνη χάνει τότε κάθε αξίαν.
•
**
Α ρετή τεκτονική επίσης θεμελιώδης είναι ή Δικαιοσύνη, ή βάσις πάσης
εύνομουμένης πολιτείας, τό άπαύγασμα τής καθαρας συνειδήσεως. Ή Δικαιοσύνη
προϋποθέτει τήν ίσότητα, τήν έλευθερίαν. Τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου έτάφη πλέον ύπό τά έρείπια τά όποια κάμπτει ή Μεσαιονική ισχύς. ’Ισχύει σήμε
ρον, δηλ. πρέπει νά ίσχύη τό δίκαιον τής έλευθέρας σκέψεως, τοΰ δρθολογισμοΰ, το δίκαιον τό όποιον καθιέρωσεν ό υπέρτατος νόμος, ό έξ άποκαλύψεως
θεσμοθετηθείς, τό δίκαιον έν τή ,άπολύτο) αύτοΰ έκδηλώσει, άνευ περιορισμού
τίνος άπονεμόμενον, άνευ συγκαταβάσεως ή προλήψεως, τό δίκαιον τό όποιον
ικανοποιεί τόν προσβληθέντα. Ή Δικαιοσύνη άλλοτε είναι Ά γγελος σκορπίζων
μειδιάματα καί άλλοτε Νέμεσις ύψοΰσα άκαμπτον τό ξίφος τής έκδικήσεως. Μή
λησμονώμεν δτι ή Δικαιοσύνη άπορρέει έκ τής Σοφίας· προαπαιτεΐται δηλονότι
όρθή κρίσις.
Διά νά είναι δντως δικαιοσύνη συνεπώς σεβαστή, δέον νά προέρχηται έκ
χρηστοΰ συνειδότος. Ή ζυγός τής θέμιδος δέον νά ίσορροπή έν τή εκτιμήσει
τών Ικάστοτε περιστάσεων, άπονέμουσα έκάστω τό προσήκον. Ή Δικαιοσύνη
είναι ύπερτάτη αρετή, διότι παραδειγματίζει, έχουσα τέκνα αύτής τήν Σωφρο
σύνην καί τήν ’Επιείκειαν.
Έ γκειται έν αύτή τή άνθρωπίνη φύσει τό συμπονείν, άλλα καί τό μετανοεΐν. Ή ’Επιείκεια δμως είναι ίδιότης *ένίοτε ελαστική. "Οπως ή άκρα δικαιο
σύνη άποβαίνει άκρα άδικία, ούτω καί ή έπιείκεια άπό δώρον τής Δικαιοσύνης
δύναται ν’ άποβή ή παραχάραξις αύτής. Πρέπει νά εΐμεθα έπιεικείς, άλλά τότε
μόνον δταν διά τής έπιεικείας πρόκειται νά έμπεδώσωμεν κλονιζομένην τήν πίστιν,
νά διορθώσωμεν τόν χαρακτήρα, δστις παρεξέκλινεν έκ περιστατικών διά τά
όποια δέν ένέχεται ή πρόθεσις τοΰ δρώντος.
("Επεται τό τέλρς)
Δ . I. Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ ε β .·. τής Σ .·. Σ τ . ·. “ Ά ·&·ηνα„
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΕΝΔ.·. ΑΔ.·. ΜΕΓ.·. ΔΙΔ.·. Κ. ΑΓΓΕΔΟΠΟΥΔΟΥ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΓΚΑΤΑΓΓΑΣΕ1 ΤΗΣ Σ .\ ΣΤ.·. “ΗΣΙΟΔΟΣ,,

Λογίζομαι αληθώς εύτυχής κατά τήν εσπέραν ταύτην - εσπέραν χαράς καί
άγαλλιάσεως - προσαγορεύουν από τοΰ' ΰψους τής θέσεως ταύτης, ώς Μέγας Διδά
σκαλος τών έλευθέρων τεκτόνων τής Ελλάδος, καί ές ονόματος τής Γαλ. Μεγά
λης 'Ανατολής καί των άλλων τών ύπό τήν αιγίδα αύτής όμοστέγων αδελφών,
προσαγορεύων μετ’ αδελφικής στοργής τόν αδελφόν Σεβάσμιον, τούς άξιωματικούς καί τούς άδελφούς τής Σεπτής Στοάς τού ' Ησιόδου, οιτινες, όμοθύμφ τή
γνώμη, τεκτονικώς δέ σκεπτόμενοι, καί τού άληθοϋς τεκτονισμού, τά ιδεώδη θεραπεύοντες, έγνωσαν νά προσέλθωσι συσσωματωμένοι ένθάδε, δπως έν κοινή εϊς
έξής μεθ’ ήμών συνεργασία συνεχίσωσι τήν τεκτονικήν αύτών σταδιοδρομίαν ύπό
τήν μίαν ταύτην καί κοινήν δλων τών έλευθέρων τεκτόνων τής Ελλάδος κοιτίδα
και} στέγην.
Ά ν έν τώ παρελθόντι, Αδελφοί μου. πάντες όσοι πάρεστε ένθάδε, καί μέ
χρι πρό όλίγων έτών, ό ελληνικός τεκτονισμός δέν παρήγαγεν, δσα εύλόγως άνεμένοντο παρ’ αύτοΰ εύάρεστα αποτελέσματα, άν ούτως είπεΐν έπί δεκάδας ένιαυ- .
τών παρέμεινεν είς εμβρυώδη κατάστασιν, παλαίων άγωνιωδώς μεταξύ φθοράς καί
αφθαρσίας, συνενούμενος ένθουσιωδώς τήν μίαν ήμέραν, δπως άποσυντεθή θλιβερώς τήν άλλην, τοΰτο, κατ' έμήν ταπεινήν γνώμην, πρέπει ν’ άποδοθή καί είς
άλλα μέν τινα αίτια, άλλ’ ίδίως είς τήν έλλειψιν αισθήματος εύγενοΰς και ύψηλόφρονος, πνεύματος συνοχής καί αρμονίας τών άποτελούντων αύτόν. Όμολογήσωμεν πάντες άπεριφράστως, έν αδελφική πρός άλλήλους ειλικρίνεια τάς ελ
λείψεις ήμών. Ή ειλικρινής ομολογία τών έλλείψεων εινε καί ή αρχή συγχρόνως
τής θεραπείας αύτών.
,.
Έ ν τώ τεκτονικώ ήμών καταρτισμό» πολύ δυστυχώς δέν παρετηρεϊτο μέχρι
προ ολίγου ή αδελφική εκείνη στοργή καί αμοιβαία έκτίμησις, ή στενή έκείνη
άφοσίωσις πρός άλλήλους, ήτις είναι ό κύριος συντελεστής μεγάλων πράξεων καί
μεγάλων άποτελεσμάτων άλλά καί τό στερεόν θεμέλιον τής τεκτονικής-ήμών
ύποστάσεως. Ά ν έν τή ένώσει έγκειται ή ισχύς, έν τή ένώσει τών τεκτόνων έ γ
κειται ή δικαιολογική βάσις τής ύπάρξεως αύτών. Ό ,τι διακρίνει τάς τεκτονικάς
Ινώσεις άπό πάσης άλλης ήθικής ή κοινωνικής ένώσεως είναι ακριβώς δ βαθμός
ούτος τής πρός άλλήλους στοργής καί άφοσιώσεως, δστις δέν εύρίσκει άλλην-θειο-
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τέραν λέξιν νά έκδηλωθή, είμή δανειζόμενος τό δνομα τοΰ άδελφοΰ καί άδελφικάς καλλιεργών και παράγων σχέσεις μεταξύ τών άποτελούντων αυτόν. Ποΐαι
άλλαι ενώσεις έν τή κοινωνία έχουσι τοσοΰτον υψηλόν προορισμόν, τείνουσιν εις
τοσούτον εύγενές ιδεώδες.
Ά λ λ ’ ακριβώς ή ευγένεια αύτη τού προορισμού, δν επιδιώκει ό τεκτονι
σμός, έπιβάλλει ύψηλάς καί μεγάλας υποχρεώσεις είς τούς άποτελοΰντας αύτόν.
Noblesse oblige. Δέν κατώρθωσα άληθώς νά έννοήσω, κατά ποιαν τινά άεικέλιον μοίραν οί έλληνες τέκτονες διδάσκοντες καί διδασκόμενοι τήν πρός άλλήλους άγάπην καί άρμονικήν συμβίωσιν, τήν ένωσιν τών κοινών προσπαθειών
πρός βελτίωσιν μέν ήμών αυτών, άλλά πρός έξάπλωσιν τών ηθικών καί μεγά
λων άρχών είς τούς άλλους, δέν έδείξαμέν - όμιλώ έν ειλικρίνεια τςερί δλων - δέν
έδείξαμεν δτι έμφορούμεθα πλήρως ύπό τοΰ αίσθήματος έκείνου τής άδελφικής
αλληλεγγύης, ήτις άποτελεΐ, καί πρέπει ν’ άποτελή τό κυριώτερον ήμών χαρα
κτηριστικόν.
'Ως συμβαίνει σχεδόν κατά κανόνα είς άλλα βέβηλα σωματεία, ένθα μαί
νεται καί λυμαίνεται τάς ψυχάς καί τάς διανοίας ή μικρολόγος διχόνοια, καί ό
ακηδής προσωπικός εγωισμός καί είς τόν έλληνικόν τεκτονισμόν κατά τινας θλιβεράς περιόδους τής ιστορικής αύτοΰ έξελίξεως παρετηρήθησαν, ώς μή ώφελε,
παροδικά τινα κρούσματα προσωπικών έρίδων, αΓτινες έπέδρασαν δλεθρίως καί
παρεκώλυσαν άναμφιβόλως τήν έπιθυμητήν αύτοΰ άνάπτυξιν καί πρόοδον.
Ά λλα πρό πολλοϋ ήδη εύτυχώς ή τεκτονική συνείδησις άνανήψασα έντελώς, έξηγέρθη σύσσωμος κατά τών τοιούτων παραλυτικών, καί άποσυνθετικών
τάσεων. ΐίρο πολλοϋ ήδη ομοθύμως μία καί διάτορος πανταχόθεν άνεπέμφθη
εύχή, καί είς έξεδηλώθη άκράτητος πόθος, δπως πάντες οί έλληνες ελεύθερα,
τέκτονες έν άδελφική όμονοία συσσωματωθώσιν είς έν ίσχυρόν άληθώς καί έπιβλητικόν σωματεΐον, καί ύπό μίαν στεγαζόμενοι στέγην, ύπό μίαν νόμιμον άρχήν
άδελφικώς συνεργαζόμενοι, ένώσωσιν, έν τή πλήρει καί καθαρά έπιγνώσει τοΰ
ύψηλοΰ αύτών καί εύγενοΰς προορισμού, τάς κοινάς αύτών προσπαθείας πρός
πραγμάτωσιν τοΰ τεκτονικού ίδεώδους.
Καί ιδού πρώτοι οί προσφιλείς αδελφοί τής Σεπτής Στοάς τής ' Αθήνας,
έδωκαν τό λαμπρόν παράδειγμα - ένωθέντες μεθ’ ήμών καί πρός γενικήν άπάντων χαράν καί άγαλλίασιν. Τούτους προφρόνως ήκολούθησαν οί προσφιλείς άοελφοί τής λεπτής Στοάς τοΰ Προμηθέως, έν άρμονία ήδη καί αδελφική άφοσιώσει,. ήν δικαίως δύναμαι νά χαρακτηρίσω, παραδειγματικήν, συνεργαζόμενοι έν
τώ κοινώ τούτω καί ένιαίω κέντρω τοΰ έλέυθέρου τεκτονισμού τής Ελλάδος.
JTo .κορύφωμα τής τεκτονικής ταύτης άδελφώσεως καί τό κορύφωμα όλων
ήμών τών έπιθυμιών καί τών άοκνων προσπαθειών άποτελεΐ ή έορταζομένη καί
πανηγυριζομένη κατά τήν χαρμόσυνον ταύτην Ισπέραν προσχώρησις τών προσ
φιλών αδελφών τοΰ ' Ησιόδου. Ή Σεπτή αύτη Στοά καί διά τόν. σεμνότατο ν καί
τεκτονικώτατον τρόπον, κοθ’ δν έλειτούργησε μέχρι σήμερον, καί διά τόν άριθμόν τών άποτελούντων αύτήν, άλλ’ ίδια καί πρωτίστως διά τήν ύπέροχον καί
διακέκριμένην θέσιν, ήν κατέχουσι τά μέλη αύτής έν τή βεβήλω κοινωνία, τήν
τεκτονικήν αύτών μόρφωσιν καί τήν πειθαρχικήν συγκρότησιν, δύναται άληθώς
νά χρησιμεύαη ώς τέλειον υπόδειγμα Στοάς, άξιον μιμήσεως καί άξιον πάσης
ειλικρινούς έκτιμήσεως.
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Α’.ά τή ; προσχωρήσεω; ταύτης. καί τή; μεθ’ ήμών ένώσεως τοιούτων αδελ
φών, δυνάμεθα πάντες έν υπερηφανεία νά καυχηθώμεν, δτι ό ελληνικός τεκτονι
σμός εισέρχεται, τοΰ λοιπού εις τήν αληθή οδόν τής άναπτύξεως κα'ι τή ; προό
δου, κα'ι δτι τό’ λεπτοφυές άλλά καί καχεκτικόν δενδρύλλιο'/, τό όποιον μέ τόσην
στοργήν και άφοσίωσιν έκαλλιεργήσαμεν έως άρτι, άλλά και μέ τόσας αμφιβο
λία; καί άνησυχία;. θ’ άναδώση πλέον έν ασφαλεία κα'ι ταχύτατα τού; προσδοκωμένους εύχύμους καρπούς.
Συγχαιρων άπό καρδίας άδελφικής ώς Μέγας Διδάσκαλος καί έξ ονόματος
τής Γαλ.· Μεγ.-. ’Αν.·, τής Ελλάδος, πάντας τούς προσφιλείς άδελφού; τή ; Σεπτής
Στοάς τοΰ 'Ησιόδου, καλώ πάντα; ' ϊ ’μάς, δσοι πάρεστε ένθάδε, όπω; ένούμενοι
μετ’ έμοΰ καί πρό; τιμήν τοΰ ’Αδελφού Σεβασμίου, τών ’Αξιωματικών καί τών
’Αδελφών τοΰ ‘Ησιόδου, άλλά καί πρό; ένδειξιν τή ; άπλέτου ήμών χαρά; έπί
τώ εύτυχεΐ γεγονότι, κρούσωμεν τρεΐ; χαρμοσύνω; τά; χεΐρας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ϋΠΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ Τ ΤΕΚΤΟΝΙΣΠΟΤ
-------- ·Γ^-ί·-------Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ (κατά τό ν έ ο ν ' Η μερολόγιο ν).

1 ’Απριλίου 1809. Μΰησις τοΰ άδ.·. Wieland, μεγάλου γερμανοΰ συγγραφέως.
»
1835. ’Εγκύκλιος τής νέας Μεγ.·. ’Αν.·, τοΰ Βελγίου περί τοΰ προ
γράμματος αυτής.
2 ’Απριλίου 1791. f Έ ν Παρισίοις τοΰ άδ.·. Μιραμπού μεγάλου πολιτικοΰ.
»
1843. Μΰησις τοΰ άδ.·. καθηγητοΰ Humbert, προέδρου τής έλβετιτικής ομοσπονδίας και Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Σ τ.-. «’Αλπίνα».
3 ’Απριλίου 1729. 'Η προντη γαλλική Στοά (Παρίσιοι) λαμβάνει τόν κανονισμόν
αύτής ύπό τής Μεγ.·. Σ τ /, τής ’Αγγλίας.
»
1764. Μΰησις τοΰ άδ.·. Κόμητος Κίνιγλ Μεγάλου Διδασκάλου τής
Έπαρχ. Μεγ.·. Στ.·, τής Βοεμίας.
»
1899. + τοΰ άδ.·. Κνόμπλαουχ, Μεγ.·. Διδ.·. τοΰ Έκλεκτικοΰ Τάγμα
τος έν Φραγκφοΰρτη.
. .
4 ’Απριλίου 1807... f έν Παρισίοις τοΰ άδ.·. Lalande, μεγάλου άστρονόμου, ίστορικοΰ Ιδρυτοΰ και Μεγ.·. Ρήτ.·. τής Μεγ.·. ’Αν.·, τής Γαλ
λίας, ίδρυτοΰ καί Σεβ.·. γης Στοάς «αί 9 άδελφαί», έν τή
οποία έμΰησεν ούτος τόν Βολταίρον.
»
1817. f τοΰ άδ.·. Massena, δουκός τοΰ Ριβολί, στρατάρχου τής πρώ
της γαλλικής αύτοκρατορίας, μέλους τής Μεγ.·. Άν.·. τής
Γ αλλίας.
5 ’Απριλίου 1691. Γέννησις τοΰ άδ.·. Λουδοβίκου Η ', δουκός τής Έ σ σ η ς-Δ α ρ μοτάτης.
»
1770. τ τοΰ άδ.·. βαρώνου Μπίκρφελδ, ίδρυτοΰ τής Στοάς «αί 3
σφαΐραι» καί Μεγ.·. Διδ.·, αύτής, Ρήτ.·. κατά τήν μΰησιν
τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου.
»
1791. Μΰησις τοΰ άδ.·. κόμητος Χένκελ τοΰ Donnersmark, υποστρα
τήγου Μεγ.·. Διδ.·., μυήσαντος τόν αύτοκράτορα Γουλιέλμον I ', ώς διάδοχον τής Πρωσσίας.
»
1814. Γέννησις τοΰ άδ.·. πρίγκηπος Lichnowsky, γενικοΰ ύπασπι- στοΰ τοΰ Δον Κάρλου τής 'Ισπανίας.
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5 ’Απρίλιον 1832. Γέννησις έν St. Die, τον άδ.·. Jules Ferry, γάλλου πρωθυ
πουργού.
6 Α π ρ ίλιο ν 1830. r τοΰ άδ.·. Λουδοβίκου I, μεγάλου δουκός τής ’Έσσης Δαρμστάτης.
»
1877. ΕΙς τάς έργασίας τής Στοάς «Μέλλον» έν Άν.·. Πρεσβοΰργου κατά πρώτην φοράν εισέρχεται αντιπρόσωπος τής άστυνομίας, δστις μετά ταΰτα έπ'ι μακρόν χρόνον τακτικώς έλάμβανε μέρος είς τήν έργασίαν.
7 Ά π ρ ιλ ίο ν 1713. Γάμος τής Ελισάβετ Aldworth, δνομαζομένης «the Lady
Mason» μιας τεκτονίδος πράγματι μυηθείσης, τής οποίας
ή εΐκών υπάρχει σχεδόν είς δλας τάς Ιρλανδικός στοάς.
»
1782. Μΰησις έν Γοττίγκη τοΰ άδ.·. J. Ν. Κ. Bischoff, σπουδαίου
νομικοΰ και συγγραφέως.
»
1791. Άλέξ. Κόμης Καλιόστρο. περίφημος τέκτων τυχοδιώκτης κατα
δικάζεται έν Ρώμη είς θάνατον, μεταβληθείσης τής ποινής
εις ισόβια δεσμά.
»
1820. Γέννησις ςν Temesvar, τοΰ άδ.·. Γεωργ. φόν Κλάπκα, οΰγγρου στρατηγού, Ιδρυτοΰ τοΰ Μεγ.·. Ά ν.·. Ουγγαρίας και
υπάτου ταξιάρχου τοΰ 33°.
->
1867. Αί υπό τής Μεγ.·. Άν.·. τής ’Ιταλίας Ιδρυ-θεΐσα Στοαί έν
Έλλάδι συνενοΰνται υπό τήν Μεγ.·. Άν.·. τής Ελλάδος.
8 Ά π ρ ιλίο ν 1807. Γέννησις έν W ermsdorf, (Σαξωνίας) τού άδ.·. Gelpke, καθηγητοΰ τής εκκλησιαστικής ιστορίας έν Βέρνη Μεγ.·. Διδ.·.
τής Στεγ.-. Στ.·, τής Ελβετίας.
9 Ά π ριλίο ν 1787. r τοΰ άδ.·. φόν Hymmen, σπουδαίου νομικού, δικαστικού
συμβούλου τοΰ Μεγ.·. Διδ.·. άδ.·. Φρειδ. πρίγκηπος τής
Βρουνσβίκης.
»
1762. τ έν Βερολίνω τοΰ άδ.·. Κόμ. Κλάϊστ, προίσσου άρχιστρατήγου.
»
1807. f έν Βερολίνω τοΰ άδ.·. Fritze, καθηγητοΰ τής Ιατρικής,
πρώτου διευθυντοΰ τοΰ έκεΐ κλινικού έργαστηρίου.
10 Ά π ρ ιλίο ν 1755. Γέννησις έν Meissen, τοΰ άδ.·. Jam. Hahnem ann, ιδρυτοΰ
τής 'Ομοιοπαθητικής.
»
1789. Μΰησις έν Βρεσλαβία τοΰ άδ.·. πρίγκηπος Φρειδ. τοΰ Άνχαλτ.
• »
1878. τ έν Παρισίοις τού άδ.-. Λουκιανού πρίγκηπος Μυράτ άνεψιοΰ τού Μεγάλου Ναπολέοντος, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·.
Άν.·. τής Γαλλίας.
11 Ά π ρ ιλ ίο ν 1804. Γέννησις έν Δρέσδη τοΰ άδ.·. Otto Erdmann, μεγάλου χημικού.
»
1852. Ό άδ.·. Erdm ann, μυεί τους τρεις αυτού υίοΰς, μεταξύ αυ
τών τόν έπίτιμον Μεγ.·. Διδ.'. τής Μεγ.·. Στ.', τής Σαξω
νίας Bern. Erdm ann, έν τή Στοά «Απόλλων» έν Άν.·.
Λειψίας.
»
1855. τ τοΰ άδ.·. R. Ficher, άρχιδιακόνου, έκδοτου τεκτονικών
περιοδικών.
12 Ά π ρ ιλ ίο ν 1765. Ή Στοά «αί 3 σφαΐραι» λαμβάνει τό δνομα' «Royal York
de l’amitie».
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12 ' Απριλίου 1777. Γέννησις έν Άννοβέρφ (Βιργινία), τοΰ άδ.’. H enry Clay,
άμερικανόν πολιτικού Μεγ.’. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.'. Βιργινίας.
'»
1799. τ έν Λονδίνο) τοΰ άδ.·. J. von Exter, προσθ.·. Μεγ.·. Διδ.·.
»
1892. Ιδρυσις τής Στοάς «Γκαΐτε» έν Ά ν.·. Πρεσβούργον.
13 Α π ρ ιλίο υ 1748. Γέννησις έν St. Cloud, τοΰ ά δ Λ ο υ δ ο β ί κ ο υ Φιλίππου τής
’Ορλεάνης.
»
1832. Μΰησις τοΰ άδ.·. Moser Montefiore, έβραίου φιλάνθρωπου έν
Στ.·. «Mount Morich Ν° 34» έν Άν.·. Λονδίνου.
».
1912. Γέννησις έν Janer, (Σιλεσίας) τοΰ άδ.·. Osw. Marbach, σπου
δαίου τέκτονος συγγραφέως.
»
1825. Μΰησις έν Γκότα τοΰ άδ.\ μυστικοσυμβουλου W alter, δστις
έμΰησε μετά ταΰτα τόν άδ.·. E rnest Β’. δοΰκα τοΰ Καβοΰργοχ' - Γκότα.
14 1Απριλίου 1768. Γέννησις έν Herzfeld, τοΰ άδ.'. βαρώνου Doernberg, δστις.
τό 1819 ένεκεν προδοσίας τής πατρίδος άπεκλείσθη έκ τής
Στοάς «Ιερώνυμος Ναπολέων» έν Άν.·. Κάσσελ.
»
1890. ’Εγκατάστασις τής Στοάς «Δημοκρατία» έν Βουδαπέστη.
»
1897. f έν Αμβούργο) τοΰ άδ.'. Garvens, Σεβ.'. τής Σ τ.-. «Ά βεσαλώμ» διευθυντοΰ τοΰ περιοδ. «H am burger Logenblatt».
15 ' Απριλίου 1783. Γέννησις τοΰ άδ.'. Escher, τελευταίου Μεγ.'. Διδ.'. τής Μεγ.’.
Στοάς τήν Ελβετίας, πρό τής ίδρΰσεως τής Μεγ.'. Στ.·.
« Ά λπίνα ».
»,
1840. τ τοΰ άδ.'. Errens, γενικοί' διοικητοΰ τών ολλανδικών ’Ινδιών,
σπουδαίου τέκτονος.
»
1905. Άποκάλυψις τοΰ μνημείου τοΰ άδ.·. Γαμβέτα έν Βορδώ.
16 'Απριλίου 1829. Μΰησις τοΰ άδ.'. Dr Crucefix, ιδρτ’τοΰ τοΰ πρώτου τεκτ.'.
γηροκομείου.
17 ' Απριλίου 1790. τ έν Φιλαδελφεία τοΰ άδ.'. Βεν. Φραγκλίνου.
»
1830. τ τοΰ άδ.·. Χριστ. Λουδοβίκον πρίγκ. τής ’Έσσης-Δαρμστάτης.
»
1853. Γέννησις τοΰ άδ.·. Λεοπόλδου δουκός τοΰ Ά λβανν.
18 'Απριλίου 1774. Μΰησις τοΰ άδ.-. Χριστοφόρου κόμητος Haugwitz, έν Λειψία.
»
1817. Μΰησις έν Χάλλη τοΰ κα{}ηγητον τής έκκλησιαστικής ιστορίας
άδ .·. Gieseles.
19 'Απριλίου 1837. τ έν Κιέβω τοΰ άδ.'. πρίγκηπος “Οστεν - Σάκεν.
20 'Απριλίου 1884. ’Εγκύκλιος πάπα Λέοντος ΙΓ ' (H um anum Genus).
2 1 'Απριλίου 1843. τ τοΰ άδ.'. Δουκός τοΰ Sussex, νϊ.οΰ τοΰ βασιλέως Γεωργίου
Γ ' τής Μεγάλης Βρετνανίας.
22 ' Απριλίου 1862. Μΰησις τοΰ περίφημου ζωολόγου άδ.·. Brehm.
»
1830. τ έν Κοπενάγη τοΰ άδ.'. Rahbelc, καθηγητοΰ τής αισθητικής
και τής δανικής γλώσσης.
2 3 ' Απριλίου 1801. Διαταγή τοΰ αυτοκράτορο; Φραγγίσκου Α ' τής Αΰστρίας δπως
πάντες οί υπάλληλοι όρκισθώσιν δτι είς οΰδέν μυστικό'·
σωματείο'· θά άνήκιοσι πλέον.
»
1821. τ έν Παρισίοις τοΰ άδ.·. Μαρκησίου Boumoville, στρατάρχου
τής Γαλλίας.
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23 ’Απρίλιον 1896. Μΰησις τών δανών πριγκήπών Χριστιανού, Καρόλου και Χαράλδου-Χριστιανσΰ-Φρείδερίκον.
,,
2 4 ’Απριλίου 1777. Μΰησις τοΰ άδ.\ Lange, παιδαγωγού, συγγραφέως τοΰ Ροβινσώνος.
»
1812. Γέννησις έν Λιέγη τοΰ άδ.'. Frere-O rban, βέλγου πρω-θυπουργοΰ.
. . .
*
1862. Μΰησις τοΰ άδ.\ Birsch - Hirschfeld, καθηγητοΰ τής Ιατρικής
έν τώ Πανεπιστημίφ τής Λειψίας.
25 'Απριλίου 181 Τ', r έν Βιέννη τοΰ άδ.·, Sonnenfels, πρύτανεως τοΰ Πανεπι
στημίου, προέδρου τής ’Ακαδημίας.
2 6 Α πριλίου. 1774. 'Ίδρυσις τής Στοάς «αί ;) σημαΐαι» έ\' Λεμπέργη.
2 7 Α πριλίου. 1743. Γέννησις έν Labes (Πομμερανία) τοΰ άδΛ N eander von
Petersheiden, πρώσσου στρατηγού, κα! Μεγ.·. Διδ.·.
»
1784. τ τοΰ άδ.·. δουκός Μάξιμ· τής Βρουνσβίκης κατά τάς έργασίας
πρός διάσωσιν έν τή πλημμύρα τοΰ ποταμού Όδέροτ’.
~ »
1897. ·(· έν Καρλάρούη τοϋ άδ.·.' Λουδοβίκου πρίγκηπος τοΰ Βάδεν,
Μεγ.;. Διδ.'. τής Μεγ.-. Στ.·. «Royal - York».
2 8 ’Απριλίου 1738. Ό πάπας Κλήμης IB ' εκδίδει την εγκύκλιον «in eminently
δι’ ής απειλεί τούς τέκτονας διά φυλακίσεως, στερήσεως τής
περιουσίας κλπ.
■ » '7875.
Έγκατάστασις ώς Μεγ.·. Διδ.·. τοΰ άδ.·. πρίγκηπος τής.Ο υα
λίας, μετέπειτά βασιλέως Έδουάρδου Ζ'.
2 9 ’Απριλίου 1801. t έν Weissenfels τοΰ άδ.·. Heidenreid, καθηγητοϋ τοϋ. Π α 
νεπιστημίου τής Λειψίας.
3 0 Α πριλίου 1796. Γέννησις έν Nimes τοΰ ά δ.\ Cremieux, γάλλου υπουργού,
ίδρΰτού τής παγκοσμίου ίσραηλιτικής ένώσεως, υπάτου
ταξιάρχου τής Γαλλίας.
ΜΑΪΟΣ
1

Μαΐου

»

»’
,
»
»
»

1738. Γέννησις τοΰ άδ.'.φόν Δίτφουρτ, Μεγ.·. Διδ.’. τής έπαρχιακής
Στοάς τής Φραγκφούρτης κά! ίδρυτοΰ τοΰ έκλεκτικοΰ συστή
ματος.
1760.
Γέννησις έν Bernburg τοΰ άδ.'. Gren, κα·θηγητοΰ τής χημείας
έν Χάλλη κα! ίδρυτοΰ τοΰ περιοδικού «annalen des
P hy sik .»
1772'. Μύησις τοΰ άδ.'. Φιλίππου δουκός τής Ορλεάνης υπό τοΰ
άδ.·.' δουκός τοΰ ΜονΤμορανσύ.
1850. Γέννησις τοΰ άδ.·. δουκός τοΰ Κόννωτ, Μεγ.·. Διδ.'. τής Μεγ.'.
’ Στ.·, τής ’Αγγλίας.
,. .
1865. Μύησις τοΰ άδ.'. Mac K inley,. προέδρου τών Ή ν. Πολιτειών
έν τή Στοά Hiram 121, έν W inchester.
1874. Μύησις τοΰ άδ.'. Λεοπόλδου Γεωργίου δουκός τοΰ ’Άλμπανυ,
άδ.'. τοΰ μακαρίτου βασιλέως Έδουάρδου έν τή Στοά
«University Apollo Ν° 37», έν ’Οξφόρδη.
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1842. Γέννησις τοΰ άδ.·. Felix Hirschfeld, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου τής Λειψίας, σπουδαίου παθολόγου..
1835. Έγκατάστασις τοΰ άδ.·. βαρώνου Stassart, ώς πρώτου Μεγ.'.
Διδ.·. τής Μεγ.-. Άν.·. τοΰ Βελγίου,
1891. Εκλογή τοΰ άδ.·. G erhardt ώς Μεγ.·. Διδ.·. τής Μ εγ.\ Έ θν.ν
Σ τ.’, τής Γερμανίας.
172.5. Γέννησις τοΰ ά δ.\ πρίγκηπος Ά λπρεχτ τής Βρουνσβίκης - Αννεβοΰργου.
185.5. Μΰησις τοΰ αδ.·. πρίγκηπος Φρειδερίκον τοΰ Σάλμ.
1876. γ τοΰ άδ.-. κόμητος Bantinek, Μεγ.-. Διδ.·. τής Μεγ.·. Ε π α ρ 
χιακής Στοάς Άννοβέρου.
1758. Γέννησις έν Νικαία τοΰ άδ.·. Άνδρέα Μασσένα, δουκός τοΰ
Ριβολί, άρχιστρατηγου. μέλους τής Μεγ.'. Άν.·. τής Γαλλίας.
1801. Γέννησις τοΰ άδ.·. πρίγκηπος Λουκιανοΰ Μνράτ, άνεψιοϋ τοΰ
Μεγ. Ναπολέοντος, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ λ Άν.·. τής Γαλλίας.
1873. γ τοΰ άδ.·. D undas of Zetland, Μεγ.·. Διδ.·. τής Μ εγ/. Στ.·,
τής Αγγλίας
1729. "Ιδρυσις τής πρώτης Στοάς έν Παρισίοις
1770. Ό δοΰξ Κάρολος τής Βρουνσβίκης άποφασίζει τήν κοίμησιν
τών τεκτ.·. Στοών ενεκα διχογνωμιών τών μελών αυτών.
1899. "Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τής Νορβηγίας « Πο/.ικός Άστήρ».
1774. Γέννησις τοΰ άδ.·. Νικολάου Νοβικώφ, Ιδρυτοΰ τής ρωσσικής
δημοσιογραφίας Μεγ.·. Διδ.-. έν Μόσχα.
1805. τ τοΰ άδ.-. Σίλλερ έν Βαϊμάρη.
1711. Γέννησις τοΰ άδ.·. δουκός τοΰ Βοαδεμβοΰργου, γαμβρού τοΰ
άδ.·. Μεγ. Φρειδερίκου, Ιδρυτοΰ καί Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·.
Στοάς «"Ηλιος» έν Βαΐρόϊτ.
1752. Γέννησις τοΰ άδ.·. Pierre M arquis de Beurronville, στρατάρχον τής Γαλλίας.
1891. "Ιδρυσις τής Μεγ.·. Στ.·, τής Σουηδίας.
1806. Μΰησις τοΰ άδ.·. Έρνέστου βασιλέως τοΰ Άννοβέρου, Μεγ.·.
Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·. Άννοβέρου.
1892. τ τοΰ άδ.·. van der Hayden. M r1,'.·. Διδ.·. Έκλεκτ.·. τοΰ
συστήματος.
1795. Μΰησις τοΰ άδ.·. Γουλιέλμου Φρειδερίκον δουκός τοΰ G lou
cester, άγγλου στρατηγοΰ.
1817. Ό άδ.·. Χριστιανός Η ', βασιλεύς τής Δανίας, λαμβάνει μέρος
δια πρώτην φοράν μέρος ε?ς τεκτ.·. έργασίας.
1819': Μΰησις τοΰ άδ.·. Χριστ.·. Μπράϊστρουπ, πρώην υπονργοΰ,
Μεγ.·. Διδ.'. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Δανίας.
1831. τ τόΰ άδ/·. Χρ. Καΐρνερ, συμβοΰλου τής έπικρατείας, πατρός
τοΰ ποιητοΰ.
1731. Μΰησις τοΰ άδ.·. πρίγκηπος Φραγγίσκου Στεφάνου τής Λιηρραίνης, μετέπειτα αύτοκράτορος Φραγγίσκου I, έν Χάγη
υπό άπεσταλμένων τής Μεγ.·. Στ.·, τής Αγγλίας.
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1786. Δ.άταγμα τοΰ αυτοκράτορος ’Ιωσήφ Β', διά τοΰ οποίον διελΰθησαν πάσαι αί βελγικαι Στοαί.
17S8. Γέννησις τοΰ άδ.-. Ροΰκερτ, μεγάλοι! γερμανοΰ συγγραφέως.
1859. Ιδρ υσ ις τής πρώτης γερμανικής Στοάς έν Βουένος Ά ϋρες
ύπό τής Μεγ.·. ’Αν/. τής ’Αγγλίας.
1829. Μΰησις τοΰ άδ.·. Πέτρου φόν Χουμπέεκ, πρώην ύπουργοΰ,
Ύπ.·. Ταξιάρχ.'.
τοΰ Βελγίου.
1860. τ τοΰ άδ.·. Χότιγκερ, καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Μεγ.'.
Διδ.·. τής Μεγ/. Σ ν.\ ’Αλπίνα τής Ελβετίας.
1892. γ τοΰ άδ/. φόν Κλάπκα, οΰγγρου στρατηγοΰ, 'Υ π /. Ταξ/.
τής Ουγγαρίας.
1745. Γέννησις τοΰ άδ/. ’Αδόλφου πρίγκηπος τής Βρουνσβίκης.
1741. Εγκύκλιος τοΰ πάπα Βενεδίκτου Ι Δ ' «providas» κατά τών
έλευθέρων τεκτόνων.
1776. 'Ο άδ/. Κάρολος κόμης τής Έ σ σ ης σεβασμιεύει τής Στ/.
«Άβεσσαλώμ» έπί παρουσία τοΰ άδ/. δουκός τής Βρουνσβίκης.
1798. Υιοθεσία έν τή Στοά «Διάρκεια» τοΰ άδ/. κόμητος Χαΐγκελ Ντόννερσμακ, Μεγ/. Διδ/. τής Μεγ/. Σ τ/, «αί τρείς
σφαΐραι», πρώσσου στρατηγοΰ, μυήσαντος τόν αΰτοκράτορα Γουλιέλμον Α '.
1899. Έναρξις τοΰ διεθνούς συνεδρίου τής ειρήνης έν Χάγη.
1762. Γέννησις τοΰ άδ/. I. Φίχτε μεγάλου φιλοσόφου.
1861. "Ιδρυσις τού συλλόγου τών γερμανών τεκτόνων.
1879. f τού άδ/. Τουλ. Ά νσμπαχ, δημάρχου Βρυξελλών, βονλευτοΰ, σπουδαίου τέκτονος, Σ εβ/. τής Σ τ/. «Les amis phi
lanthropes».
1834. γ τού στρατηγοΰ άδ/. μαρκησίου Λαφαγιέτ.
1837. γ τοΰ άδ/. Φρειδερίκου πρίγκηπος τοΰ Κάσσελ-Έσσης δλανδού στρατηγού.
1880. Μΰησις τού άδ/. Μ. Γκελλέκ, επιτίμου Μεγ/. Γραμμ/. τής
Μεγ/. Σ τ/, τής Ουγγαρίας, ίδρυτοΰ καί Σ εβ/. τής Στ/.
«Δημοκρατία».
1716. Γέννησις τοΰ άδ/. Κωνσταντίνου τής Έ σσης - Ράϊνφελς,
αυστριακού άρχιστρατηγου.
1775. Γέννησις τοΰ άδ/. Λουκιανού Βοναπάρτου, άδελφοΰ τοΰ [ΐεγάλου Ναπολεοντος.
1776. Μΰησις τοΰ άδ/. Χορνόβα, μέλους τοΰ τάγματος τών 'Ιησουι
τών, καθητού τής ιστορίας, κοσμήτορος τής φιλοσοφικής
σχολής τού Πανεπιστημίου Πράγας.
1821. γ τού άδ.·. Φέδερ, φιλοσόφου, άντιπάλου τοΰ Κάντ.
1840. Μΰησις τοΰ άδ/. Γουλιέλμου Α ' αυτοκράτορος τής Γερμανίας.
1855. τ τοΰ άδ/. Βίκτωρος Ουγγώ.
1864. Εκλογή τοΰ άδ/. ’Ιωσήφ Γαριβάλδη, ώς Μεγ/. Δ ιδ/. τής
Μεγ/. ’Αν.·, τής ’Ιταλίας
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1774. Γέννησις τοΰ άδ.·; Μαράτου, τοΰ διάσημου δημαγωγοΰ τής
Γαλλικής έπαναστάσεως.
1868. "Ιδρυσές εν Βουδαπέστη τής Στοάς «Ένότης» ύπό τοΰ κα
θηγητοΰ Λεβής.
1
. + τοΰ άδ.’. ’Ιωσήφ Γκιλλωτίν, θεωρού μένου ώς εφευρέτου τής
λαιμητόμου, ίδρντοΰ τής Μεγ.·. Άν.·. τής Γ αλλίας.
1883. τ τοΰ άδ.·. Ά βδέλ Κάδερ, άραβος άρχηγοΰ έν Δαμασκφ.
1756. Γέννησις τοΰ άδ.·. Μαξιμιλιανοΰ Α ', βασιλέως τής Βαυαρίας.
1819. Γέννησις τοΰ Γεωργίου άδ.·. Ε ', βασ.λέως τοΰ Άννοβέρου.
1738. Γέννησις τοΰ άδ.'. Γκιλλωτίν (ιδε 26 Μαΐου) έν Saintes τής
Γ αλλίας.
1739. τ τοΰ άδ.·. Άνδερσον, ίεροκήρυκος τής εκκλησίας τών πρε
σβυτεριανών έν Λονδίνω, συγγραφέως τοΰ βιβλίου τοΰ .
συντάγματος τής Μεγ.·. Στ.·, τής Αγγλίας.
1787. τ άδ.·. Λεοπ. Μόζάρτ, πατρός τοΰ μουσουργού
1:865. r τού άδ. ΙΙέτρου Μαγνάν, στρατάρχου τής Γαλλίας.
1904. τ τοΰ άδ.-. Φρειδερίκου Γουλιέλμου μεγάλου δουκός τοΰ Μεκλεμβούργου - Στρέλιτς, προστάτου τών Στοών τής χώρας του.
1778. τ τού άδ.·. Βολταίρου, έν Παρισίοις. ·
1731. τ τοΰ άδ.'. δουκός τοΰ Βάρτων έν ηλικία 24 ετών Μεγ.-.
Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Αγγλίας.
1750. Γέννησις τοΰ άδ.·. Καρόλου, πρίγκηπος Χάρτεμπεργ, πρώσσου
ύπουγοΰ.
1809. j τοΰ αδ.·. Χάϊδν, μουσουργού έν Βιέννη.
1853. Ό άδ.\ ’Ελίζα Κέντ Κάνε, έξερευνητής τοΰ Πόλοι?, βοηθούμενος ύπό τών άμερικανών- τεκτόνων, άναχωρεΐ διά δευτέραν φοράν εις τόν Πόλον πρός άνευρεσιν τοΰ άδ.·. Φραγκλίνου.
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ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ

ΕΝ KOINIJ ΣΤΧΕΔΡΙ.Α ΤΩΝ Σ

S ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912

ΣΤ .·. ? ΠΡΟΜΗθΕΤΣ ,. ΚΑΙ “ ΠΑΤΡΙΣ „

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΙΩΑΝΝΟΓ ΤΟΓ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ
ΤΠΟ

Σ. Κ. ΝΑΓΟΤ
Σ Ε Β .·. ΤΗ Σ Σ .·. Σ Τ .·. ’< ΠΡΟΜ ΗΘΕΤΣ»

♦
Αδελφοί,
Έ λα χβ ν εις έμέ ο κλήρος νά άπαγγείλω τον πανηγυρικόν τής έπισήμου
ταύτης δύο Σ .\ Στ.·, συνεδρίας, τήν όποιαν άφιερούν αυται είς ένδειςιν άγάπης,
ήν τρέφουν πρός τό πνεΰμα Ίωάννου τοΰ Προδρόμου.
Ά ληθώ ς τό έργον τό άνχτεθέν εις έμέ είναι βαρύ, διότι προσωπικότητες
πνευματικαί,. ώς ή τοΰ-Ίωάννου τού Προδρόμου, άπαιτοΰν νά έκδηλωθή έν τοιαύταις συνεδρίαις περισσότερος τού ΰπάρχοντος σεβασμός είς τά παρασκευάσαντα
τάς σημερινάς έλευθερίας τών ανθρώπων μυστήρια, καί νά έςαρθή πλειότερον
τό έργον αύτών, τό όποιον έπ'ι τόσους αιώνας έπάλαισε. πρός τό κρατήσαν κατ’
αύτούς φοβερόν σκότος, διά νά φθάση ή έςωτερικευθεΐσα τών μυστηρίων. άλήθεια μέχρις ήμών. Πιστός είς τήν πεποίθησιν, τήν οποίαν έχω δτι πάντοτε θά
μέ έμπνέη ή αλήθεια τών μυστηρίων, καί θά έκτοπίζη έκ τοΰ μέσου τά προσκόμ
ματα προβαίνω είς τό άνατεθέν έμο'ι έργον, έπι καλούμενος πρό τούτου άμέριστον
τήν ύμετέραν προσοχήν.
Το έργον τώνπροδρόμων τού πολιτισμού καί τών μεγάλων
μυσταγωγών
τών μυστηρίων άείποτε είς τούς άσχολουμένους νά διδαχθούν τήν αλήθειαν τής
Φύσεως φαίνεται είς τόν ορίζοντα ώς άκτινοβόλος 'Ήλιος, έχων τήν δύναμιν νά
θερμαίνη πάσαν ψυχήν, ήτις έπόθησε νά απαλλαγή άπό τάς έμπνεύσεις τοΰ σκό
τους, αί όποΐαι πάντοτε θλίψεις καί πικρίαν διά τήν ανθρωπότητα δημιουργούν.
'Ολόκληρος ό παρελθών ανθρώπινος κόσμος έπηρεάσθη άπό τά ερέβη ταΰτα
καί ολόκληρος έπλήρωσε διά στεναγμών καί στερήσεων πρός αύτά τάς πολυτιμοτέρας τής ζωής του δυνάμεις.
Ή χαρά, τήν όποιανφυσικώς ήτο προορισμένη νά αισθάνεται ή άνθρωπότης, ή ειρήνη, τήν όποιαν διά τών αρμονιών της ή Φύσις είχε παρασκευάσει
δι αυτήν, ή γλυκύτης τών αισθημάτων, άτινα θά έτερπον τάς ψυχάς αύτής καί
θά τάς καθίστων μεγαλουργούς, ή έςύψωσις τού πνεύματος.αύτής μέχρι τών ση
μείων τής κατανοήσεως τοΰ ολου έργου τής Φύσεως καί τών θαυμασίων καί άρ-
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μονικώς _λειτουργουσών δυνάμεων Τ η;, έπέπρωτο ν’ άπολεσθοΰν, καί νά μείνη
αυτη ξένη προς τά; χαρά; τή; Φύσεως ταύτα;.
Νηπιόθεν τό άνθρώπινον πνεΰμα περιεπλανήθη διά τών επιδράσεων 'τοΰ
ερέβους καί είσήλθεν είς οδούς, αίτινες τώ έ δημιούργησαν ολας τά; πικρίας, ύπό
τών οποίων καί σήμερον ετι διατηρείται αιχμάλωτον. Αί όδοί αϊτινε; θά ήγον
ταχύτατα τό άνθρώπινον πνεΰμα εί; τήν άπολαυήν δλων τών φυσικών αρετών
καί δλων τών φυσικών απολαύσεων, τά ; όποία; αύτή ή μορφή του διά τών θαυμασίων φυσικών τη ; λειτουργιών έγγυ.αται, έλησμονήθησαν ώ; ύπάρχουσαι καί
είσήλθεν οϋτω τό πνεΰμα τή ; γής εί; κράτο; ιδεών, άναπτυξασών παντελή λη
σμοσύνην περί τών φυσικών τούτων τή ; προόδου του οδών.
Οΰτω τό άνθρώπινον πνεΰμα εόρέθη περιπεπλεγμένο·/ είς χάο; σκέψεων
καί ιδεών, άπορευσασών άπό διαφόρου; άνθρώπου;, ζώντα; έν άντιφυσική καταστάσει καί ούδόλω; προστατευθέντα; άπό τά; ευεργετικά; διά τόν άνθρωπον έπιδράσει; τών νόμων τή ; Φύσεω;.
Ό άνθρωπο; έξετράπη τή; φυσική; όδοΰ καί άπητείτο πλέον ισχυρά πνευ
ματική δύναμι; £ιά νά τόν έπαναφέρη είς ταύτην. ’Από τή ; στιγμή; ταύτη;
έδημιουγήθησαν τά μυστήρια! ’Αλλά τά μυστήρια, ατινα έν παρόδω έξεπροσώπουν δ,τι άληθέ; υπάρχει έν τή Φύσει καί δ,τι εχει ώ; σκοπόν νά έκπληρώση ό
άνθρωπο;, παρουσιάσθησαν έν τή άνθρωπότητι ύπό διαφόρου; μορφά;. Αί μορφαί τών μυστηρίων υπήρξαν δι’ έκαστον μέρο; εί; τό όποιον έλειτούργησαν,
ανάλογοι πρό; τό φυσικόν περιβάλλον αύτοΰ, πρό; τό πνευματικόν περιβάλλον
αύτοΰ καί πρό παντός άνάλογον πρό; τό περιβάλλον έκείνο, πρός τό όποιον
περισσότερον έναρμονίζονται αί άκτίνες τοΰ φωτοδότου Ήλίου καί περισσότερον
καθίσταται αντιληπτή ή αρμονία τής λύρας τοΰ θεοΰ τσΰ Ήλίου. Ά λ λ ’ έάν αί
μορφαί τών μυστηρίων παρουσιάζονται άνάλογοι πρός τό περιβάλλον, έν ω δρώσι,
τοΰτο δέν συμβαίνει καί ώς πρός τόν σκοπόν, τόν όποιον ζητοΰν νά πληρώσι,
διότι διετυπώθη ό αύτός είς δλα τά μυστήρια.
Ούτως ό έλληνικός Διόνυσος είναι έν τή έξωτερικεύσει του δμοιος τή έννοια,
τήν οποίαν έξωτερικεύει είς τά μυστήρια Ίωάννου τοΰ Προδρόμου ό Χειράμ.
Οί καθαρμοί τοΰ βαπτίσματος τών μυστηρίων τοΰ Ίωάννου, οί καθαρμοί οί
όποιοι προαπητοΰντο διά νά είσέλΟη τις είς τά ένδότερα τής Δήμητρος μυστή
ρια, οί δι’ ϋδατος καί πυράς καθαρμοί τής μυήσεως τοΰ Α!.·. συμ.\ βαθ.·. τών
ήμετέρων μυστηρίων, τήν αύτήν έννοιαν άλληγοροΰν.
Καί έδώ καί έν Έλευσίνι καί έν Ίουδαία ό εισερχόμενος έπρεπε νά άπεκδυθή τόν παλαιόν άνθρωπον, τόν Ιχοντα σχέσιν πρός τό περιπλανώμενον άνθρώ
πινον γένος, ν’ άπεκδυθή τάς σκέψεις καί πράξεις τής βεβήλου άνθρωπότητος διά
νά είσέλθη είς τό ίερόν τής Φύσεως, διά νά μυηΛή τάς αλήθειας Αύτής καί
έναρμονισθή πρός τάς λειτουργίας τών νόμων Αύτής, ύπό τό κράτος τών όποιων
πρέπει περαιτέρω νά ζήση, δπως αίσθανθή τάς γλυκύτητας τής ζωής, άς οί νό
μοι οί φυσικοί υπαγορεύουν. Τά μυστήρια πανταχοΰ έζήτησαν νά έπαναφέρουν
τον άνθρωπον είς τήν φυσικήν οδόν καί ν’ άποκαταστήσουν αύτόν κύριον τών
φυσικών του δικαιωμάτων, άπό τά όποία τόν άπεξένωσεν ή δημιουργηθεΐσα κακία.
Ή κακία, ή όποία είναι σχεδόν σύγχρονος τής δημιουργίας τής άνθρωπίνης μορφής, πρέπει κατά τάς δόξας τών διαφόρων μυστηρίων, νά παταχθή. διά
νά άναπνεύση τό άνθρώπινον γένος. Πρέπει νά κτυπηθή έν τώ προσώπψ παντός
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ανθρώπου, άλλά νά διαφυλαχθή κατά τον Καλλιόστρον ή μο_ρφή αύτοΰ. «Τό έξαφανίζειν τήν μορφήν τοΰ ανθρώπου μέ τήν ύπάρχουσαν έν αύτή κακίαν, είναι
θρίαμβος τής- κακίας», έδόξαζον οί θείοι τής ΈλευσΤνος ΊερεΤς.
Ά π η τή θη έντεΟθεν ή σπουδή τής ανθρώπινης φύσεως καί ή πλήρωσις τών
άναγκών αύτής, διά νά είσέλθη αΰτη είς τήν οδόν τήν άπαιτουμένην καί ύπό
τής καθόλου φύσεως καί τής ίδίας αύτής. Ά λλά μοί φαίνεται, παρασύρομαι καί
εισέρχομαι είς τάς δοξασίας τών μυστηρίων, ενώ σκοπόν έχω νά ομιλήσω μόνον
περί αύτών, καθ’ δσον έχουν σχέσιν πρός τό Ιργον Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, είς
ενδειξιν τιμής τοΰ οποίου ποιοΰμεν τήν πανηγυρικήν ταύτην συνεδρίαν.
Τά μυστήρια, ελεγον, δτι πανταχοΰ έζήτουν νά πληρώσουν τόν αύτόν σκο
πόν, άλλ’ αί μορφαί αύτών κατά τάς διαφόρους χώρας παρουσίαζον διαφοράς.
Καί τά ήμέτερα μυστήρια, έν τή εξελίξει τής μυήσεως αύτών πληροΰν τόν αύ
τόν σκοπόν, διαφέρουν δμως κατά τήν μορφήν, έν σχέσει πρός τά έλληνικά μυ
στήρια καί κατά τι πρός τά τής Ίουδαίας, άπό τά όποια άπέρρευσαν. Διά νά
καταδείξω τό μέγεθος τοΰ Ίωάννου, είναι ανάγκη νά είσέλθω ολίγον είς τήν
ιστορίαν τών μυστηρίων ήμών, καίτοι ό λόγος μου είναι πανηγυρικός, θ ά κάμω
τήν παρέκβασιν ταύτην, διότι είναι άνάγκη νά καταυγάση τό πνεΰμα καί τό φώς
τοΰ Ίωάννου, δστις κακή τή μοίρα κινδυνεύει νά λησμονηθή παρ* ήμών.
_
Ή Ίουδαία, όπως καί ή Ε λλά ς, οιέθρεψεν έπί πολύ είς τούς κόλπους αύ
τής μεγάλας προσωπικότητας καί άνύψωσε τήν ίεράν τών μυστηρίων τέχνην έίς
περιωπήν κλέους.
Ό Μωϋσής, κατά πρώτον μυηθείς είς τά Αιγυπτιακά μυστήρια, έρχεται είς
τήν χώραν ταύτην, δπως τάς νομαδικά; αύτής φυλάς συντάξη είς εύνομούμενον κράτος.
_Ό Μωϋσής ύπήρξε προσωπικότης καί μόνον αμύητοι άνθρωποι δύνανται
ν’ αποδώσουν είς αύτόν τά ψευδή μυθεύματα, τά όποια βέβηλοι κοινωνία*, έδημιούργησαν διά νά τρομοκρατήσουν τό πνεΰμα καί υπαγάγουν αύτό είς .βαρύν
τής δουλείας ζυγόν. Ό Μωϋσής ύπήρξεν έξοχος μυσταγωγός καί άφήκε παρακαταθήκας πολυτίμους, τών όποιων, έάν επωφελείτο τό Ιουδαϊκόν Κράτος, δέν θά
άπέθνησκε τόσον προώρως, μέ όλίγας έλπίδας άναγεννήσεως.
Ό Μωϋσής μετενεγκών είς τήν Ίουδαίαν τά Αιγυπτιακά μυστήρια έχώρισεν αύτά είς δύο διακεκριμένα; τάξεις, ώς καί ό Πυθαγόρας έπραξε τοΰτο έν τή
πάλαι ποτέ μεγάλη Ελλάδι. Ή μία τών τάξεων τών μυστηρίων τοΰ Μωϋσέως
άναφέρεται είς τήν ίεράν τέχνην τής μυσταγωγίας, άπό τήν όποιαν προσδοκά ή
ψυχή τόν φωτισμόν της καί πας άνθρωπος τήν πνευματικήν του άνύψωσίν. Ή
έτέρα ύπήρξεν ή προπαρασκευή τών άνθρώπων, οί όποιοι δύνανται νά έπιβοηθήσουν τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν έςέλιξιν. Έ ν τή πρώτη τάξει άπεικονίσθησαν διά συμβολικών παραστάσεων όλαι αί άλήθειαι τής Φύσεως, αίτινες δύνανται νά μεταμορφώσουν τόν άνθρωπον καί ν’ άποκαταστήσουν τάς σχέσεις αύ
τοΰ πρός δλας τάς θαυμασίας τής Φύσεως λειτουργίας, αί Οποΐαι προπαρασκευά
ζουν τήν άποθέωσιν τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος. Αί συμβολικά! αύται παραστά
σεις διαδοχικώς Ιφθασαν μέχρις ήμών, καί έπί τή βάσει αύτών έδρασαν καί έξειλίχθησαν τά μετά τόν Μωϋσήν μυστήρια. Ή δευτέρα τάξις περιεστράφη είς διδα
κτικά; παρακαταθήκας, διά τών όποιων θά ήδύναντο νά προαχθοΰν αί ζώσαι
μακράν τών άπαιτήσεων τής Φύσεως άνθρώπιναι κοινωνίαι. Ά λλά βαθμιαίως έκλϊ-
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πόντος τοϋ Μωϋσέως, τά μυστήρια αυτοΰ άπώλεσαν τον συνεκτικόν των δεσμόν
κα! διεφθάρησαν εις τάς συνειδήσεις τών διαδόχων του. Ουτω παραμεμορφωμένα
έφθασαν μέχρι τής έποχής καθ’ ήν ήκμασε τό έξοχον και μυσταγιυγόν πνεΰμα
τοΰ. Σολομώντος.
Ό Σολομών, εμπνευσμένος άνήρ, έμάντευσεν δλον τό μυστήριον, τό
όποιον περιεκλείετο είς τά σύμβολα τού Μωϋσέως. καί αναδημιουργεί τή βοή
θεια. τοϋ Χειράμ, βασιλέως τής Τύρου. τά μυστήρια τού Μωϋσέως. Τά νέα
ταΰτα τής Ίουδαίας μυστήρια,' άτινα κατά τήν μορφήν καί τήν σύνθεσίν των
διαφέρουν τών μυστηρίων τού Μωϋσέως, περιλαμβάνουν ώς βοηθητικά σύμβολα
καί τήν προσωποποίησιν πολλών δυνάμεων τής Φύσεως, παραλλήλως πρός
τό έργον τής εξωτερικής φύσεως τών Ελληνικώ ν μυστηρίων. Έ π ι τή βάσει
τών συμβόλων τούτων, άνοικοδομεΐται ό Ναός τοΰ Σολομώντος, συμβολίζων
τό δλον τής δημιουργίας τής Φύσεως. Αί προσωποποιηθεΐσαι δυνάμεις τής
Φύσεως περιεβλήθησαν μέ ονόματα άνήκοντα είς τούς προγόνους τού Σολο
μώντος, τά όποια ώς Ιπί τό πολύ αποτελούν καί τάς μυστικάς λέξεις τοϋ Τάγ
ματος ήμών.
Ά λλά τό Ιργον τού Σολομώντος διαδέχεται ή αύτή διαφθορά, ήτις οιεδέχθη καί τό Ιργον τού Μωϋσέως. Οί έμπνευσθέντες ΙΙροφήται έκ τοΰ έργου τών
δύο τούτων τής Ίουδαίας μυσταγωγών ό είς μετά τόν άλλων άπέρχονται κα
τά Ιουδαϊκά μυστήρια καλύπτονται καί αύθις ύπό τοϋ πέπλου τής άφανείας.
Οί άπομείναντες συμβολισμοί δέν-έμπνέουν πλέον' ούοένα. Τό Ιουδαϊκόν Κράτος
καταρρέει καί ή κακία έγκολάπτει έπι τοΰ μετώπου τών αρχόντων τής Ίου
δαίας τό στίγμα τοΰ άδοξου τών μυστηρίων θανάτου. Τά μυστήρια τής Ίουδαίας
άπέθανον καί αί δύσμορφοι νύμφαι τής κακίας χορεύουν περί τούς τάφους αύτών
καί έναβρύνονται επί τή νικητώ ν. Τί έχουν πλέον νά φοβηθούν; Ό κόσμος καθί
σταται κτήμά των. Τά Αιγυπτιακά μυστήρια έχουν άποθάνει, τά Ε λλη νικά εκ
πέμπουν τάς τελευταίας άναλαμπάς των, άλλά καί αύτά είναι προορισμένα νά
σιγήσουν. Τό βαρύ τοΰ κατακτητοΰ ύφος εκμηδενίζει τάς δυνάμεις τών Ε λ λ ή 
νων ιερέων, καί προτιμούν ούτοι νά φέρουν αύτά είς τήν σιγήν ή νά διαφθείρουν
αύτά. Ούτω τό σκότος παρασκευάζει τόν μεσαίωνα μέ δλην του τήν άνεσιν καί
τάς ειδεχθείς απαιτήσεις του. Τάς κοινωνίας τίποτε πλέον δέν έμπνέει. Ή Ρώμη
έναβρυνομένη έπι τή δόξη της όργιάζει καί παραλύει πάντα ανθρώπινον σκοπόν.
Πασα ύπάρχουσα αρετή αφήνει πλέον έλευθέραν νά όργιάση τήν άνθρωπίνην
ματαιοδοξίαν. Ούδαμοΰ πλέον καταφαίνεται σεβασμός τής άνθρωπίνης μορφής,
τών φυσικών δικαιωμάτων αύτής. Έ π ι τών ίερών ναών τής Ελλάδος τίθενται
προτομαί οργιαζόντων αύτοκρατόρων. Ό Ε λληνικός Ό λυμπος έξισοΰται πρός τούς
Οργιαστάς τής Ρώμης καί αί ίεραί νύμφαι τών Ναών πρός τάς παλλακίδας τών
ύβριζόντων τήν άνθρωπίνην φύσιν Ρωμαίων.
Ά λ λ ’ ή άνθρωπότης δέν προώρισται νά άποθάνη είς δόξαν τής όργιαζούσης κακίας. Ή Φύσις, πρός ήν λατρείαν τά μυστήρια άπένειμον διά θαυμασίων
Της νόμων, δημιουργεί έξοχους διανοίας καί προορίζει αύτάς νά μεταγγίσουν
ή λιακόν φώς είς τάς άνθρωπίνας ψυχάς, διά νά άναθάλη είς αύτάς ή πίστις έπι
τήν άρετήν. Πρός αύτάς τάς ένεργείας τών νόμων τής φύσεως ή σημερινή άνθρωπώτης όφείλει λατρείαν. Ό πολιτισμός της, τό είναι της είς αύτάς οφείλεται. Ή
Φύσις δημιουργεί ένα Ίωάννην καί μεταδίδει είς αύτόν σπέρμα ήλιακοΰ Φωτός,
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προωρισμένου νά δημιουργήση πνευματικά; Αλήθεια;, δυναμένα; ν’ Αντιπαλαίσουν προ; τό επικρατούν σκότος. Ή Φύσις προκαλεΐ τήν προσοχήν τοΰ Ίωάννο.υ έπί τών μυστηρίων τοΰ Σολομώντος. Μαντεύει ούτος τάς έννοιας τών Ciasoiζομένων συμβόλων καί μέ ένθεον ενθουσιασμόν δημιουργεί νέα μυστήρια.
Τά μυστήρια τοΰ Μωϋσέιυς καί τοΰ Σολομώντος άναγεννώνται καί μέ αυτά
ή έλπίς, δτι ή Αρετή θά κατίσχυε καί ό κόσμο; θά ήδύνατο νά άναπνεύση. Ό
Ιω ά ννη ; δημιουργεί μύστας, μυεί αυτούς είς τάς άληθείας τής Φύσεως, καθίσταν
ται ουτοι μαθηταί καί βοηθοί τοΰ Χριστού καί άκούεται πλέον δημοσία ή φράσι; «Αγαπατε άλλήλου;». Ή άρετή έρχεται καί αύθι; έπί τών κοινωνιών ώ;
έλπιδοφορο; Νύμφη, παλαίει, ήττάται, άλλά Αναγενναται καί πάλιν καί δημιουρ
γεί συμφώνω; πρό; τά; μυήσει; τοΰ Ίωάννου δλα εκείνα τά Τάγματα άπό τά
όποια τά μυστήρια ήμών απορρέουν.
Ό Ιω ά ννη; καί ο Χριστό; ύπό τήν άνθρωπίνην αύτοΰ μορφήν παρέρχον
ται καί σύγχυσι; δημιουργείται έκ νέου περί τού; μαθητά; των. ’Αλλά καί ή
σύγχυσι; αΰτη είναι προωρισμένη νά καθαρίση τού; μύστα; άπό τού; βεβήλου;.
Οί μέν σπεύδουν νά διακηρύξουν δημοσία τά ; γνώμα; των, διά νά έπιδειχθοΰν
καί δημιουργήσουν δόξα;. Τού; αναμένει δμω; νέα σύγχυσι;, έκ τή ; όποία;
είΛτηδοΰν εί; τό μέσον τοΰ έργου των αί χριστιανικοί αίρέσει;. Έ δώ δημιουργεΐται άληθή; Βαβέλ καί έν τώ δνόματι τοΰ Χριστοΰ έπί συνεχεϊ; αίώνας, ή
λεγομένη Χριστιανική Ανθρωπότη; άκολασταίνει, τρεφομένη εϊ; τά ; μισαρά;
πράξει; τη ; έκ τοΰ ΐδίου αίματός της. Οί δέ σπεύδουν νά περιφρουρίσουν τά κλη.ροδοτηθέντα ύπό τοΰ Ίωάννου μυστήρια, νά διαρρυθμίσουν αύτά είς Αδελφότη
τας καί έξωτερικώς μέν νά εφαρμόσουν τάς ρήσεις, τοΰ Χριστού, έσωτερικώς δέ
νά κρατήσουν καί διαιωνίσουν τό ήλιακόν Φώς, τό έμπνέον Αγαθοεργίας πρός
τήν Ανθρωπότητα καί παρέχον είς τά διάφορα στάδια αύτής τά μέσα τής Αναγεννήσεώ; τη;.
Αί Αδελφότητες αύται, δράσασαι έπί δέκα εξ συνεχείς αιώνας, ύπό διαφό
ρους μορφάς, διετήρησαν δλον τό κλέος τών μυστηρίων τού Ίωάννου, τά όποια
συμβολικώς περιστρέφονται, ίστορικώ; μέν εί; τήν γενεαλογίαν τών τέκνων τοΰ
Ά δάμ , ίδεολογικώ; δέ εί; τό έργον τή; Φύσεως, τό έξεικονιζόμενον ύπό τού
Ναού τοΰ Σολομώντος. Ά λ λ ά τά τέκνα τού Ά δ ά μ φέρουν κατά τά μυστήρια τοΰ
Ίωάννου διάφορον καταγωγήν. Είναι συμβολικά δημιουργήματα τής Αρετής καί
τής κακίας προορισμένα ν’ Αντίπαλαίσουν μέχρις έξοντώσεως τοΰ έτέρου έξ αύ
τών. Τοΰτο δέν διαφεύγει τής προσοχής τών μυστών, τών μετά τόν Ίωάννην
δρασάντι·>ν, παλαίουν κατά τού κρατοΰντος ζόφους καί αποθνήσκουν ένδόξως
πρός δόξαν καί έλευθερίαν τής άνθρωπότητος. Διά τών συμβολικών του παρα
στάσεων ό Ιωάννης ενθαρρύνει έτι περισσότερον τού; γενναίου; ί π π ό τ Γ .; καί Ακά
θεκτοι ούτοι παλαίουν πρό; τού; τυράννου; τού Μεσαίωνο; καί τού; έντεΰθεν
αύτοΰ. Ή ίερά έξέτασι; δέν τού; τρομάζει καί έπί τέλου; νικούν φέροντε; ώ;
δείγμα τοΰ θείου των έργου τήν Αναγέννησιν τή ; Ανθρωπότητο; καί ώ; κληρο
δότημα αύτών τά ήμέτερα μυστήρα.
Οί μάρτυρε; τών δέκα εξ αιώνων οί διασώσαντε; έκ τή ; έπιδρομή; τών
έπισήμων τή; Χριστιανωσύνη; Αρχόντων τά μυστήρια τού Ίωάννου καί τού;
τετιμημένου; συμβολισμού; αύτών, οί όποιοι προκαλούν τόν θαυμασμόν παντό;
ι,ιμίου καί έκπεπολιτισμένου Ανθρώπου, παντό; εχοντο; συναίσθησιν τή ; Αξιοπρε-
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πείας αύτοΰ, ύπήρξαν ήρωες. Οί ήρωες ούτοι, τών όποιων πατήρ ύπήρξεν ό Ιω ά ν 
νης, δέν έχουν άνάγκην ούδεμ:άς λατρείας. Ή μήτηρ των Φύσις έχε: τά πνεύματα
αύτών μέ τάς ένδοξους δυνάμεις Της περιβεβλημένα, καί έχε: πρός αύτά δώσε:
τόν αίώνιον νόμον τής γαλήνης, ό οποίος προφυλάσσει αύτά άπό όλας τάς κατα^
δρομάς. Μεταξύ τών ήρώων τούτων είναι κα: οί δώσαντες τήν σημερινήν πολ:τικήν μορφήν τοΰ Τεκτονισμού Σοκίνοι καί ο: ένδοξο: σύγχρονο: αύτών Ροδοσταυρίτα:.
Οί νέο: οϋτο: μάρτυρες, ο:τ:νες πλε:ότερον παντός άλλου κατενόησαν τον
πατέρα τών μυστηρίων ήμών Ίωάννην κα! συμφώνως πρός τούς συμβολ:σμούς
αύτοΰ δ:εκόσμησαν τον νεώτερον τών Έλεθεροτεκτόνων Ναόν, ύπέστησαν τάς
μεγαλητέρας καταδρομάς έκ τών αρχόντων τής Χρ:στ:ανωσύνης κα: 1ν όνόματ:
τού Χρ:στοΰ ο: περ:σσότερο: τούτων έθανατώθησαν.
Είς μνήμην αύτών, είς μνήμην Ίωάννου τοΰ πατρος τών μυστηρίων ήμών,
ό Έλευθεροτεκτον:σμός έπρεπε νά έορτάζη. Είς μνήμην τών ένδοξων τούτων
πατέρων τοΰ νειοτέρου πολ:τ:σμοΰ, τής πολ:τε:ακής χε:ραφετήσεως τού ανθρώ
που, τών προδρόμων τούτων τής ’Αγγλικής καί Γαλλικής έπαναστάσεως, τών
ήρώων, λέγω, τούτων, οΓτινες έθραυσαν τά δεσμά τής δουλείας, ήτ:ς έκράτε:
τούς κόσμους προσηλωμένους έπ: τών τυράννων, έπρεπεν ο: νεώτερο: τέκτονες
νά εορτάζουν δ:ά νά καταδεικνύουν, δτι αίσθάνοντα: τήν αποστολήν των.
*
Η μ είς, οΐτινες έπροκαλέσαμεν τήν έορτήν ταύτην είς μνήμην τοΰ πατρός
τών ήρώων τοΰ Έλευθεροτεκτονισμού Ίωάννου, δέν εΤμεθα προσωπολάτρα: αύτοΰδέν εΐμεθα προσωπολάτρα: ούδενός.
ι
Αυτός ό Ιωάννης δ:ά τών συμβολ:σμών τού κεκοσμημένου Ναού μας, τούς
οποίους μάς έκληροδότησε διά τοΰ νεωτέρου τών Σοκίνων ήρωος, τοΰ Φαύστου
Σοκίνου, μάς δ'.δάσκε:, or. δέν πρέπει νά εϊμεθα προσωπολάτραι, άλλά λάτρα:
τής Φύσεως, λάτρα: τοΰ δλου τής Φύσεως μεγαλείου, μέρος τού όποιου άποτελεΐ
έστω κα: τό έξοχώτερον πνεΰμα. Οί λατρεύοντες τό δλον λατρεύουν κα: τό κατά
μέρος άξιον, ενώ οί προσωπολάτρα: άρνοΰνται τό δλον χάρ:ν τοΰ ελάχιστου.
Ό Ναός μας άναπαριστά, χάρις είς τόν Ίωάννην τό δλον τής Φύσεως.
Ό Ή λιος καί ή Σελήνη φωτίζουν τό περιβάλλον ήμών καί μεταγγίζουν πρός τό
πνεΰμά μας τήν δύναμιν τής λατρείας, τήν όποιαν πρέπε: νά εχωμεν. Ό Ή λιος
καί ή Σελήνη, τά πνευματικά ταΰτα σύμβολα τών ένδοξων δυνάμεων τής Φύ
σεως κατά τόν πατέρα τών μυστηρίων ήμών Ίωάννην, μεταγγίζουν πρός ήμας
τούς νόμους τής άρετής καί τάς δυνάμεις τής χε:ραφετήσεως τής συνε:δήσεώς
μας. Τά πνευματικά ταΰτα σύμβολα μάς προάγουν είς όρίζοντας δ:ανοητ:κώς
ύπερτέρους, άπό τούς οποίους διακρίνομεν τάς ύφισταμένας κακίας τών κόσμων
καί τήν ύπάρχουσαν είς τάς συνειδήσεις τών άμυήτων δουλείαν.
Α: άντιλήψεις αύται μάς φέρουν είς τήν έννοιαν τοΰ καθήκοντος, τό όποιον
έχομεν ώς τέκνα τών μυστηρίων. Τήν άνάγκην τής πληρώσεως τοΰ καθήκοντος
τούτου αίσθανόμεθα. Ά λ λ ά πρός τόν σκοπόν τούτον ζητούμεν νά έμπνευσθώμεν
άπό τούς ήρωας τούς προμυηθέντας ήμών καί άπό τόν πατέρα ήμών Ίωάννην.
Αί πράξε'.ς τών ήρώων έκείνων, ο:τ:νες ύπηγόρευσαν καί έλάτρευσαν τό δλον
τής Φύσεως, έν ταίς συνε:δήσεσ:ν ήμών άποτελεΐ ώθησ:ν καί ή ώθησις αυτη
μάς φέρε: είς τήν συναίσθησ:ν νά έορτάζωμεν είς δόξαν καί. τιμήν αύτών.
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ

Λ ,ο ν δ Ε ν ο ^ . Τά τρία μεγάλα τεκτονικά φιλανθρωπικά ιδρύματα έσχον κατά
τδ παρελθόν ετος τάς έξής εισπράξεις: Ή σχολή τών παίδων 36.624 λίρας, ή
σχολή τών κορασίων 32.669 καί τδ φιλανθρωπικόν 47.443. Πλήν τούτων ή Μεγ.·.
Στοά τής ’Αγγλίας διένειμε βοηθήματα έκ 15.290 λιρών είς 409 άδ.·. άδ.·. Τά
τρία ταΰτα ιδρύματα έσχον κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν ε:σπράξε:ς έν δλω
2.016.158 λ:ρών ήτο: περί τά· 50.000.000.

ΓΑΑΑΧΑ

f la p t e c o t . Ή Μεγ.·. Στ.·, τής Γαλλίας μετώκησεν έκ τής οδού Rechechouart είς τό άρχαΐον μοναστήριον τών Φραγκ:σκανών Rue de Puteau 8.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Β ε ρ ο λ ϊ ν ο ν . Τήν 17 Άπρ:λίου έγένετο «ή άγάπη τών γερόντων» τό
γεΰμα δηλαδή τών άδελφών εκείνων εντοπίων, ή ξένων, οΓτινες άπό είκοσιπενταετίας άνήκουσιν είς τό τάγμα. Τήν προεδρείαν είχεν ό ένδ.·. άδ.·. Μεγ.·. Διδ.·.
κόμης τού Δόννα, ό όποιος προσεφώνησε καταλλήλως τούς άδ.·. άδ.·.
Ό ένδ.·. άδ.·. Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, «αί τρεις σφαίρα:» Γκέρχαρτ
έώρτασεν έν πλήρει υγεία τήν Ογδοηκοστήν έπέτειον τής γεννήσεώς του.
’Έ ρ φ ο υ ρ τ . Ή Σ.·. Στ.· Κάρολος έώρτασε πρό ήμερών τήν 125 έπέτειον
τής ίδρύσεως της.
Λ α ο υ β ά ν χ . Έ Α. Μ. ό αΰτοκράτωρ Γουιέλμος II άπέστειλεν είς τήν
Σ.·. Στ.·. Ίσ :ς έπ’ εύκαιρεία τής ΙΟΟετηρίδος τής ίδρύσεώς της, θαυμασίαν εικόνα
φυσικού ·,μεγέθους μέ τήν ίδιόχειρον υπογραφήν του.
.
Β χ ϊ ρ ο ϊ τ . Ή Στοά «Έλευσίς» έώρτασε πρό ήμερών τήν 170ετηρ:δα τής
ίδρύσεώς της. Συγχρόνως δέ ό Μεγ.·. Δ:δ.·. τής Μεγ.·. Στ.·. «Ήλ:ος» άδ.·.
Schilling έώρτασε τήν 25ετηρίδα, ό Πρόσθ.·. Μεγ.·. Δ:δ.\ άδ.·. Kesselring καί
δύο άλλοι άδελφοί τήν 40ετηρίδα τής είς τό τάγμα ήμών μυήσεως των.
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Β ε ρ ο λ ΐ ν ο ν . 0 Ε πίτιμο; Μεγ.·. Διδ.·. άδ.·. G erhardt έώρτασε τήν 2ό
Μαρτίου έ. ε. τήν 80στήν επέτειον τή ; γεννήσεώς του.
— Ό άδ.·. Josef van der W yngert, έπίτιμος Σεβ.·. τή ; Σ.·. Στ.·, «οί 3 Σερα
φείμ», έώρτασε τήν έξηκονταετηρίδα τής μυήσεως του είς τό τεκτ.·. τάγμα. Ού
τος άνήκει είς τήν Στοάν «οί Σεραφείμ» άπό τοΰ 1870.·
Q uebeck. Ό καθολικός επίσκοπος Archambault έδήλωσεν άπό τοΰ
άμβονος δτι θά ύπερνικήση τήν άντίστασιν τινών τών δημοτικών συμβούλων,
οίτινες είναι έλευθεροτέκτονες. Έ δω /.ε δέ είς αυτούς διορίαν δύο έβδομάδων,
δπως παραιτηθώσιν εκ τών Στοών. ’Εν τέλει είπεν δτι θά άφορίση τούτους, έάν
έξακολουθησώσι να είναι μελη τής Στοάς. 'Ο φίλερις ούτος έπίσκοπο; sly εν άναγγείλει πρό μηνών δημοσία τόν άφορισμόν δλων τών τεκτόνων.

ΔΑΝΙΑ

Ό ένδ.·. άδ.·. Βασιλεύς Φρειδερίκος Η' τής Δανίας άπεθανεν τήν 2 Μαΐου
επί τίνος όδοΰ εν Άμβούργω δπου εύρίσκετο έπιστρέφων έκ Ρει-βιέρας είς -Κοπενάγην. Ούχί μόνον οι Δανοί πενθοΰσιν διά τόν καλόν βασιλέα, άλλ’ ολόκληρος ό
πεπολιτισμένος κόσμος Γσταται λυπημένος πρό τοΰ φερέτρρυ τοΰ λαμπρού σκαπανέως πάσης πνευματικής καί φιλανθρωπικής κινήσεως. Ό δέ τεκτονισμός
άπωλεσεν ενα τών πιστότερων αύτοΰ οπαδών. Ό βασιλεύς Φρειδερίκος Η’ μυηθείς τήν 1 Νοεμβρίου 1870 έν τή Στοά «Ζοροβάβελ καί Φρειδερίκος» έν Ά ν.·.
Κοπενάγης, άνέλαβε τήν G ’Ιουνίου 1872 τό αξίωμα τοΰ Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·.
Στ.·, τής Δανίας, έργασθείς έπί δεκαετηρίδας δραστηρίως. 'Γπό τήν αιγίδα αύτοΰ
ίδρύθησαν νέαι στοαί, ή δέ φιλανθρωπική δράσις τού τάγματος ηύρύνθη ετι
περισσότερον. Τακτικώς προσήρχετο είς τάς έργασίας τών διαφόρων στοών, ήτο
προϊστάμενος τοΰ περιστυλίου καί έφρόντιζε, δραστηρίως μέχρι τής είς τόν θρό
νον άνόδου του περί τών τεκτ.·. υποθέσεων. Μετά ταΰτα παρητήθη τοΰ άξιώματος τοΰ Μεγ ·. Διδ.·. ύπέρ τού υιού του. διαδόχου Χριστιανού, δστις νΰν ώς Χρι
στιανός X, φέρει τόδανικόν στέμμα. Ούτος έμυήθη τήν 22 Νοεμβρίου 1889, έννεαετής, είς τά τεκτ.·. μυστήρια. Οί άδελφοί αύτοΰ Κάρολος, ό νΰν βασιλεύς Χάκων τής Νορβηγίας καί Χαράλδος είναι μέλη άπό τής 25 Απριλίου 1896. Ό
τελευταίος είναι ύποψήφιος Μεγ.·. Διδ.·. τής Μεγ.·. Στ.·, τής Δανίας.

ΙΝΔΙΑΙ

Αί Στοαί είς τάς Ινδ ία ς έργάζονται Ακαταπόνητα πρός συμφιλίωσιν τών
Ά γγλ ω ν καί ’Ιθαγενών. Τούτο άποδεικνύει ή εορτή τής έγκαταστάσεως τού Σεβ.-.
άδ.·. Anantha Maragana Jyengas έν τή Southern Gross Lodge Palamgothah
(Madras). Ή Στοά αύτη έχει αξιωματικούς Ά γγλους καί ίθαγενεΐς. Ή άγάπη
έγένετο είς δύο τμήματα. Οί Ά γ γ λ ο ι καί οί ’Ινδοί έφαγαν χωριστά. Μετά τό
γεύμα πάντες οί άδ.·. άδ.·. ήνώθησαν είς κοινήν τράπεζαν, ένθα ήγέρθησαν
διάφοροι προπόσεις είς αγγλικήν καί τήν γλώσσαν τών ιθαγενών. Είς τήν κοι
νήν ταύτην τράπεζαν έλαβον μέρος καί πολλοί αμύητοι.
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T o 'j p i v o v . Το συμβοΰλιον τής Μεγ.·. Ά ν.·. τής Ιτα λία ς άπεφάσισεν
όμοφώνως την κοίμησιν, μέχρις πέρατος τής δίκης, τής Στοάς «Ρορόΐο Sovrano»,
ήτις άποτελείταΙέκ1 σοσιαλιστών. Ή Στοά αύτη κατηγορεΐται, δτι ήσκει άντιθρησκευτικήν, αντιστρατιωτικήν και άντιμοναρχικήν προπαγάνδαν. Ή οριστική κοίμησις τής Στοάς είναι πιθανωτάτη.
;· Ρώμη|. Ή Μεγ.·. Ά ν.·. τής ’Ιταλίας προσέφέρε 1500 φρ. διά τας οίκογενείας τών έν Τριπολίτιδι πεσόντων. δι’ έγκυκλίου δέ προτρέπει τάς υπό' τήν
αιγίδα αύτής Σ.·. Στ.·, πρός συλλογήν εράνων υπέρ τοΰ αυτοΰ σκοποΰ. Τήν αυ
τήν άπόφασιν ελαβε και τδ ύπό τόν άδ.·. Φέρα "Γπ.·. Συμβ.·. 33°.
— 0? έν Ρώμη άδ.·. άδ.· πρός ενδειξιν τών βαθυτάτων αισθημάτων σεβασμοΰ,
αγάπης καί εύγνωμοσύνης έτέλεσαν εορτήν πρός τιμήν τών άδ.·. -άδ.·. Νάθαν,
Φερράρι καί Βεντιβένια, τών τριών τούτων μεγάλων στηλών τοΰ τάγματος ήμών,
οίτινες έν τή βεβήλω κοινωνία έμφορούμενοι ύπό τών τεκ τ/. ιδεών έπετέλεσαν
σπουδαιότατα εργα. 'Γπό τών έκεί Στοών έδωρήθη είς αύτούς καλλιτεχνικόν
χρυσοΰν μετάλλιον.
— Ή Μεγ.·. Ά ν.·. τής ’Ιταλίας άπήντησεν εις τάς παροτρύνσεις' τής
Μεγ.·. Ά ν.·. τής Ουγγαρίας πρός κατάπαυσιν τοΰ Ίταλοτουρκικοΰ πολέμου
ώς έξήςι «Όπότε ήθελεν Ιλθη ή κατάλληλος στιγμή, ή Μεγ.·. Ά ν.·. τής ’Ιτα 
λίας δέν θά λείψη να έκτελέση τό πατριωτικόν καί τεκτονικόν αύτής καθήκον
?να δοθη τέλος είς τον πόλεμον, χωρίς δμως τό αίμα τών στρατιωτών μας νά
έχύθη ματαίως διά' τά ύψιστα άγαθά τοΰ πολιτισμού καί τής πατρίδος».
— Ή Μέγ.·. Άν:·'. άπό τοΰ "παρελθόντος Μα?ου μέχρι 1 Ίανουαρίου έ. έ.
ηύξησε κατά 47 νέας Στοάς, έκ τών όποίων 42 άφυπνίσθησαν ή έκ νέου ίδρύθησαν, έννέα προσεχώρησαν έκ τοΰ ύπό τόν άδ.·. Φέρα Ύπ.·. Συμβ.·., άπεσπάσθησαν δέ τέσσαρες έν Ά ν.·. Λιβόρνου;

-ΚΙΝΑ

Κ ιγεζιχ α ί μ ν σ τιχ α ϊ έταιρεϊαι. 'Γπό τόν τίτλον τοΰτον ή έφημερίς τοΰ
Danzig τής 19 Νοεμβρίου 1911 περιγράφει τάς μυστικάς ταύτας έταιρείας. «Τά
μέλη τών μετά μεγάλης έπιρροής μυστικών έταιρειών άριθμοΰνται είς χιλιάδας
καί είναι διεσπαρμένα είς διαφόρους έπαρχίας. Μία τών μεγίστων τούτων έταιρειών ή «Τιέν-τί-χούη» ή έταιρεία τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, ύφίστατάι περί τά
300 -ετη καί εχει γενικούς σκοπούς: έλευθερία^ καί ισότητα, άλήθειαν κάί δικαι
οσύνην, μείωσιν τών γενικών βαρών καί καλλιτέραν διανομήν τής ιδιοκτησίας.
Είς τήν έταιρείαν ταύτην άνήκουσιν οί αρχηγοί τής σημερινής έπαναστάσέως.
Μέρη τινά τής όργανώσεως, ό μυστικισμός, ή συναναστροφή μεταξύ τών μελών
ένθυμίζουσι τάς τεκτ.·. Στοάς. Τά νέα μέλη μυοΰνται κατά φανταστικόν έπίσημον τρόπον άφοΰ ένδυθώσι λευκόν Ενδυμα, πρέπει νά όρκισθώσι 36 βρκους, ένώ
γυμνόν ξίφος κρατείται πρό τοΰ -στήθους των. Μετά ■ταΰτα ' άττοκεφαλίζεται είς
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αλέκτωρ καί ένφ τό αίμα ρέει, έκφωνεΐτα: ή κατάρα: «ούτως ας άποθάνη πας
δστις προδίδει τά μυστικά μας».
t
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

V
;

rtox%vs«|A9toupY. Ή τεκτονική έφημερίς τής Νοτίου ’Αφρικής, ή
όποία άπό μακροΰ καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας περί ίδρύσεως ίδίας Μεγ.·;
Στοάς τής Νοτίου ’Αφρικής, συλλέγει όπογραφάς πρός τόν σκοπόν. τούτον.-Μετά
τ ή ν ' συλλογήν 200,0 υπογραφών, θέλει παραδώσητήν προκαταρκτικήν ταύτην
εργασίαν εις μίαν μόνιμον έπιτροπήν πρός περαιτέρω ένέργειαν καί έπεξεργασ;αν.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ό δλλάνδικός τεκτονισμός Ιλαβε πρό τίνος τρεις δωρεάς έκ 1000 φιορινίων
έκάστην ή μία είναι όπέρ τού ταμείου τών σπουδών, ή έτέρα ΰπέρ τής άνεγέρσεως τεκτ.·. Μεγάρου καί ή τρίτη όπέρ τοϋ συγκροτηθησομένου διεθνούς τεκτο
νικού συνεδρίου έν Χάγη τό 1913 έπ’ εύκαιρεία τών έγκαινίων τοϋ νέου Μεγά
ρου τής Ειρήνης. Έ ν τή Μεγ.·. ’Αν. . έρρίφθη ή ιδέα, δπως ό παγκόσμιος
τεκτονισμός προσφέρη ώς δώρον είς τό νέον μέγαρον τής είρήνης οκτώ μεγάλους
ηλεκτρικούς - πολυελαίους, οΓτινες θά κοστίσωσι περί νά 50000 φιορίνια.' Πρός τόν
σκοπόν τούτον άπέστειλεν ή Μεγ:·. ’Αν.·, τής 'Ολλανδίας εγκύκλιόν-πρός πάσας
τάς τεΆτ.·. δυνάμεις παρακαλοϋσα τήν συνδρομήν έκ 1700 φρ. μέ τήν δήλωσιν
δτι δέν θά φέρουν οί πολυέλαιοι όυτοι τεκτ .·. έμβλήμάτα. Ή Μεγ .·. ’Αν .·. τής
’Ιταλίας δμως δι’ έγκυκλίου της πρός τάς Μεγ .·. ’Αν .·. προτείνει τουναντίον
δπως φέρωσιν τεκτ.·. έμβλήματα.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

- r ν - *'v

O f e n p e s t . Τήν 14 Ίανουαρίου έγένετο έν Όφενπέστη μονομαχία διά
τήν τιμήν τοϋ τεκτονισμού. Είς συνέδριόν τι τοϋ κληρικόφρονος τύπου τήν 7
Ίανουαρίου1 ο καθηγητής "Mr/.λόσσυ άνέφερεν, δτι τό διεθνές τεκτ.·. συνέδριόν
τοΰ 1879 έν Παρισίοις ώρισεν ώς επίσημον καθήκον πα'/τός τέκτονος τόν πόλε
μον κατά τής έκκλησίας-, Ή έφημερίς «Vilag» διευθυνομένη ύπό άδελφών διέψευσε τοΰτο" κατηγορηματικώς καί ώνόμασε κακοήθες ψεΰδος καί παρά τήν δήλωσιν τοΰ καθηγητοΰ Μικλόσσυ, δτι παρέλαβε τά λεχθέντα έκ τοϋ βιβλίου τοϋ
Ιησουίτου Χαμερστάϊν, έπέμενεν ή έφημερίς Vilag· είς τά γραφέντα. 'Ως έκ
τούτου προεκλήθη μονομαχία μεταξύ τοϋ καθηγητοΰ Μικλόσσυ καί τοϋ διευθυντοΰ τής «Vilag» άδ.·. Balint, καθ’ ήν ούτος έπληγώθη διά σπάθης είς τό μέτωπον.
Ή Μεγ.·. ’Αν.·, τής Ούγγαρίας έπεξειργάσθη διά τοϋ άδ.·. Γεν.·. Γραμμ.-.
Fekete νέον τυπικόν, τό όποιον έξετυπώθη ήδη.

182

ΓΨΗΛΑΝΤΗ2

ΡΗΣΣΙΑ
9

Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ί ί . Ώ ς γνωστόν έν τή ρωσσική αυτοκρατορία άπό 90 έτών
ο τεκτονισμός είναι έντελώς άπηγορευμένος. Έ νεκα τούτου ούδέν τό βέβαιον γνω
ρίζομε'/ περί αύτοΰ, έν τούτοις σποραδικώς αναφαίνονται είς τόν ήμερήσιον τύπον
είδήσεις, ώς αύτη, τήν οποίαν παρελάβομεν έκ τής γερμανικής «Έφημερίς τής
Πετρουπόλεως».
Τ έ κ τ ο ν ε ς . Κατά τήν Bish-Hed, γίνονται ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπούργοΰ
επι τών Εσωτερικών άνακρίσεις περί τής δράσεώς τών τεκτόνων έν Ρωσσία. Τά άποτελεσμα τής άνακρισεως τηροΰνται μυστικά. Πολλά έπιβαρυντικά κατά τών ρώσσων τεκτόνων άνέφερεν ή έφημερίς «Χρόνος τοΰ Λονδίνου» είς τό άρθρον του
περι μυστικής συνεδρίας τής τεκτονικής Στοάς Πετρουπόλεως. έπί κεφαλής τής
οποίας εύρίσκεται προσωπον κατεχον άνωτάτήν κοινωνικήν θέσιν. Ή άστυνομική
επιτήρησις τών εν Πετρουπόλει ώς τεκτόνων θεωρούμενων προσώπων καί ή καταγ
γελία τοΰ υπηρέτου ένός τέκτονος περί τών νυκτερινών συνεδριών - έν τφ οΐκω
τοΰ κυρίου του προσέφερον αρκετόν Ολικόν».

ΣΕΡΒΙΑ

Β ε λ ι γ ρ ί δ ι ο ν . Γήν 13 Μαΐου ε. έ. καί ώραν 7 μ. μ. γ) ανεξάρτητος Σ. .
,Στ.·. «Pobratim» έώρτασε τά έγκαίνια τοΰ νέου αύτής τεμένους έν τώ ίδιοκτήτω μεγάρω, κειμένω έν τή όδψ Stoudenitchka 46“ . Τήν έπομένην κατά τήν
αύτήν ώραν έγένετο ειδική συνεδρία πρός τιμήν τών κυριών.
Είς τά έγκαίνια τάΰτα προσεκλήθη καί ή Γαλ. . Μεγ.-. Ά ν.·. τής Ε λ λ ά 
δος, ή οποία άντεπροσωπεύθη ύπό τοΰ άδ.·, Φιλώτα Παπαγεω,ογίου 31°, ρήτ.·.
τής Σ Λ Σ τ.·. Φίλιππος έν Ά ν.* Θεσσαλονίκης Εύχόμεθα άπό καρδίας εις τήν
ανεξάρτητον Σ .\ Στ.·, τής Σερβίας πάσαν πρόοδον έπ' άγαθώ τοΰ παγκοσμίου
τεκτονισμού.
ΤΟΥΡΚΙΑ

Ή Μεγ.-. Ά ν.·. τής Τουρκίας δι’ εγκυκλίου πρός τάς Μεγ.·. Τεκτ.·. Δυνά
μεις έκφράζεται ώς έξής περί τοΰ πολέμου.
«Πάς πόλεμος είναι θανατηφόρο'/ κτύπημα κατά τών άρχών. κατά τών
σκοπών ήμών. Έ κ τού πολέμου κερδίζουσιν οί έχθροί ήμών οπαδούς, ήμεΐς δέ
χάνομε'/ τήν επιρροήν μας. Ό τουρκικός τεκτονισμός, οστις έχει συνείδησιν τών
καθηκόντων αύτοΰ, έχει δέ νά έκπληρώση δυσκολωτάτην έκπολιτιστικήν έργα
σία'/, δεσμεύεται ύπό τού βλαβερού τούτου πολέμου καί έμποδίζεταί έπί τής δδοϋ
πρός θρίαμβον τοΰ έκπολιτιστικοΰ αύτοΰ έργου».
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Είς μίαν μικρά ν αμερικανικήν πόλιν επρόκειτο ν* προαχθή άδελφός τις εις
3°. Ό τ ε 6 Σεβ.·. ήρςατβ τήν μύησιν, άνηγγέλθη πυρκαϊά είς τήν παρακειμένων
οικίαν ένεκα τούτοι» οί άδ.·. άδ ·. έξήλθον τάχιστα ινα βοηθήσωσι πρός κατάπαυσιν του πυρός. Μετά μίαν ώραν ή πυρκαϊά έσβέσθη καί πάντες έπέστρεψαν
είς τήν Στοάν. Προς γενικήν κατάπληξιν εύρον οί άδ.·. ά δ .. τόν υποψήφιον λησμονηβέντα κατά τήν ταραχήν, έν τη αύτή καί πρό του πανικού θέσει. Έ ρω
τηθείς ούτος άπηντησεν δτΐ'εθεώρησε τόν θόρυβον καί τήν έξοδόν τών άδ.ν'άδ.·.
ώς μέρος τή ς μυήσεως, πρός δοκιμασίαν τής επιμονής καί όπομονής τοΰ μυουμένοο.
Νέα δωρεά τοό έκατβμμυρι&ϋρχου Κάρνεζη. Ό άμερικανός φιλάνθρωπος
Κάρνεζη, δστις έπανειλημμένως έδώρησε μεγάλα ποσά ύπέρ επιστημονικών, καλ
λιτεχνικών καί φιλανθρωπικών σκοπών, προσέφερεν είς ΐή ν «έταιρείαν Κάρνεζη»
ποσόν έξ 140 εκατομμυρίων δραχμών όπέρ τής λαϊκής έκπαιδεύσεως. Αί προγενεστεραι οωοεαι του Καρνε^η αφεωρων εις το επιστημονικόν ιορυμα αυτου εν
Φιλαδελφεία καί είς τήν προαγωγήν τής παγκοσμίου ειρήνης. Τά μέχρι τοΰδε
ύπ’ αύτοΰ οαπανηθέντα ποσά διά διαφόρους σκοπούς άνέρχονταί είς 1100 έκατομμύρια δραχμών. Ή νέα δωρεά είναι ύπέρ τής προαγωγής καί ριαδόσεως τής
λαϊκής μορφώσεως διά τής ίδρύσεως σχολών καί βιβλιοθηκών.

Τό τάγμα τών ’Ιησουιτών άριθμεΐ έπι τοΰ παρόντος 7848 ίερεΐς, 4385 σχο
λαστικούς καί 4060 λαϊκούς· 3272 μέλη εργάζονται είς τούς διαφόρους πρρπαγανδικούς σταθμούς, οίτινες περιλαμβάνουσιν ολόκληρον τήν γήν. Οί Ίησουΐται
ενα μόνον σκοπόν εχουσι, νά αύξήσωσι τήν ίσχύν τοΰ τάγματος καί κατενόησαν
θαυμασίως νά έπιβάλλωσι τήν γνώμην των πολλάκις παρά τήν γνώμήν τοΰ λαοΰ,
διότι προσπαθοϋσιν έν πρώτοις νά προσηλυτίσωσι τούς μεγάλους καί ισχυρούς.
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Μ εγ.’. Ά ν .'. τής ‘Ελλάδος. Έ ν' τή συνεδρία μαθητου τής 1 ’Ιουνίου έγέ
νετο ή πανηγυρική έγκατάστασις τής Σ.·. Στ.·, ό «Ησίοδος», προσχωρησάσης ύπό
τήν αιγίδα τής Γαλ.·. Μεγ.·. Άν.·. τής .Ελλάδος.
Κατ’ αυτήν ό ένδ.·. άδ.'. Μεγ.·. Διδ.’. Κ. Άγγελόπουλος προσεφώνησε τους
άδ.'. άδ.-. δι’ ωραίας προσλαλιάς, τήν οποίαν δημοσιεΰομεν άλλαχοΰ, ό άδ.·. Σεβ.-.
Π. Θεοχάρης εδωσε τόν νενομισμενον ορκον δΓ εαυτόν, τοΐις άξιο)ματικούς και
τά |χέλη τής Στοάς, ό δέ άδ.·. Ρητ.\ I. Μαργαρίτης άπήντησεν ώς εξής:
“ Μετά τήν άκριβοδικαίαν έπισκόπησιν τής μέχρι τούδε δράσεως τού ελληνικού
τεκτονισμού, τήν γενομένην παρά τοϋ Σεβ.·. Μεγ.·. Διδ.·. χα:. τήν θερμήν διαβεβαίωσιν τοδφιλτ.·. άδ.·. Σεβ.·. τού «Ησιόδου», ον. ή Στοά αδτη ή τείνουσα τήν εσπέ
ραν ταύτην αδελφικήν χείρα πρό; συνεργασίαν, οΰδ’ έπ" έλάχιατον ΰπολειφθήσεται έν
τή τεκτονική σταδιοδρομία, επιβάλλεται καί εις έμέ τόν άπό τής συστάσεώς της επί
σειράν ετών Σεβ.·. καί ήδη Ρητ.·. δπως ευχαρίστηση πάντας τούς παραστάντας επί
τή θερμή, καί φιλόφρονι δεςιώσει, ής παρ’ Υμών έτύχομεν.
Ό « Ησίοδος» προσέρχεται άπό τής εσπέρας ταύτης όπως στεγασθή ύπό τήν
αυτήν στέγην, δπως σκιασθή ΰπό τάς αϋτάς τεκτονικάς πτέρυγας, προσέρχεται δπως
συνεργασθή καί συμμελετήση μεθ’ Τμών όποία τά χρήζοντα βελτιώσεως καί τίνι
τρόπψ εϋκοπώτερον καί ταχύτερον θά έπιτύχωμεν τούτων.
Είναι άληθές φίλτ.·. άδ.·., δτι δέν προσερχόμεθα μέ πυκνός τάς τεκτονικάς
τάξεις, δτι δέν παρατάσσομε·/ ικανόν αριθμόν στρατιωτών τής τεκτονικής ιδέας, όμολογουμένως ή δυνάμεθα νά παρουσιάσωμεν πολύ πυκνότερα τά στελέχη τοϋ «Ησιό
δου», άλλ ευθύς άπό τής συστάσεώς του άπεολέψαμεν, κατά τό άνθρωπίνως δυνα
τόν είς τό ποιόν καί ούχί εις τό ποσόν, ή επιλογή δ' αυτή τών τεκτονικών στοιχείων
είναι μία έκ τών κυριωδεστέρων αιτιών τής θαυμασίας αύτοΰ συνοχής καί τής πρω
τοφανούς είς τά τεκτονικά χρονικά αΰταρκείας του. Ά λλ’ ή τεκτονική αυτη οράς
ήτις προσέρχεται δπως συνεργασθή μεθ’ Τμών, έμπεριέχει στοιχεία ύγειά. στοιχεία
ηθικά, στοιχεία εμπνευσμένα, στοιχεία φανατικά,' άν έπιτρεπεται ή λέξις, τής" τεκτο
νικής ιδέας. Ευτυχώς βλέπω παρισταμένους τήν εσπέραν ταύτην παλαιούς συναθλητάς εν τφ τεκτονικό) άγώνι, οΐτινες δύνάνται νά έπιμαρτυρήσιοσι τό άληθές τών λό
γων μου. Έν τφ προσώπω ικανών έξ Υμών θά άναγνωρίσωσιν άδ.·. άπό δεκάδων
ετών πρωτοστατούντα εν παντί, δπερ συντελεί πρός έξύψωσιν τής τεκτονικής ιδέας,
αλλά καί εξανισταμένους ε’ίτε κατά τών αρχόντων οσάκις οΰτοι τών τιμών μόνον
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γεύονται ούχί δέ. καί ιών πολλαπλών τεκτονικών υποχρεώσεων καί ευθυνών, καί κατά
τών Αρχομένων, οσάκις ούτοι ερασιτεχνικής τοδ τεκτονικού έπιλαμβάνονται. Έν τφ
Ήσιόδψ θέλετε εύρει Στοάν πειθαρχούσαν, Στοάν έργαζομένην ώς μία χειρ, σκεπτομένήν ώς μία διάνοια καί ένθουσιώσαν ώς μία καρδία.
'·'! Ά ν έπί σειράν έτών διϊστάμεθα, αν έπί σειράν έτών έστεγαζόμεθα εις ίδιον
κέντρον; ή διάστασις ήτις δέν προήρχετο, δέν άπέρρεεν έκ ζητημάτων ευθέως σχετιζομένων πρός τόν τεκτονισμόν, δέν μάς έχώριζον δόγματα ουδέ τόποι. Καί Ημείς,
ώς Σείς φιλτ.·. άδ.·., συνηρχόμεθα άνά πάσαν Τετάρτην είς τά ειρηνικά ταύτα ασυλα
καί συνεσκέπτόμεθα τίνι τρόπω θά βελτιώσωμεν τήν κοινωνίαν διά τής βελτιώσεως τών ατόμων. Καί 'Ημείς ώς καί Σείς φίλτ.·. άδ.·. συνηρχόμεθα εις
τά έργαστήρια ταΰτα τής ανθρωπότητας καί συνεζητούμεν τίνι τρόπφ θά παράσχωμεν εις ήμάς αυτούς καί τούς όμοιους μας τό δυνατόν τής διανοητικής,
τής πολιτικής, τής ήθικής καί τής κοινωνικής ευημερίας, καί Ήμεΐς ώς καί
Σείς συνηρχόμεθα είς τά έργαστήρια ταύτα τής αρετής καί τού καθήκοντος, καί
συνεμελετώμεν όποιον τό δίκαιον, τό αγαθόν, τό καλόν, τό αληθές· καί Ήμεΐς ώς
καί Σείς, είς έκαστον ποθοϋντα νά συνέλθη καί. συναριθμισθή έν ταΐς τεκτονικαΐς
τάςεσι, έλέγομεν ώς καί 'Υμείς έλέγετε,· πρόσελθε όπως διδαχθής καί διδάξης, ίνα
διδαχθης νά είσαι ανεκτικός διά νά ήσαι ηνωμένος, ήνωμενος δέ άν καθίστασαι ισχυ
ρότερος καί έξυπηρετεΐς κάλλιον τήν Ανθρωπότητα, αποτελείς μέρος τής κοινωνίας,
ή ευημερία της είναι καί Ιδική σου. ή σή οέ' ευημερία καί ίδική της,, δ,τι δήποτε
καλόν ή κακόν δι αύτήν είναι καί διά σέ. Καί Ήμεΐς ώς καί Σείς προσπαθ·οϋμεν
νά μεταδώσωμεν είς τά στήθη τών νεομυήτων, τό τεκτονικόν πύρ, τόν τεκτονικόν ένθουσιασμόν, δστις έπλήρου τά ίδικά μας, καί Ήμεΐς ώς καί Σείς, προσεπαθούμεν
νά ένσταλλάξωμ.εν εν ταΐς ψυχαΐς *αύτών, έν ταΐς καρδίαις αύτών, τήν μαγικήν, τήν
γλυκεΐαν λέςιν, ήτις καθιστά τόν βιόν μας εύτυχή, τάς δοκιμασίας μας ήττον σκληράς, ήτις φωτίζει καί ένσπείρει τήν χαράν έν τώ ο’ίκω μας, ήτις έπιρωννύει τάς απο
φάσεις μας, ήτις άνοίγει τήν καρδίαν μας είς πάσαν αθλιότητα.
Τήν μαγικήν λέξιν, ήτις συνδέεται μετά τών εύγενεστέρων συναισθημάτων, ή
λέξις αυτη πτερυγίζει έπί τού λίκνου μας, ή λέςις αυτη είναι ή πρώτη, ήν ή καρδία
κατανοεί καί τά χείλη ψιθυρίζουν, ή λέξις αυτη εμπερικλείει ολόκληρον τήν άνθρωπίνην έπιστήμην.
Ή μαγική, ή γλυκεία αυτη λέξις είναι ή αγάπη.
Α γ ά π η έν τή καρδία, φώς έν τή διανοία, αλήθεια έν τή ψυχή, ιδού ότρίπους, έφ' ού έρείδεται τό τεκτονικόν εύαγγέλιον.
Ή δη οπότε, τύχη αγαθή, σύμπας ό ελληνικός τεκτονισμός τίθεται όπό τήν
αιγίδα μιάς καί μόνης τεκτονικής δυνάμεως, ήδη όπότε καί όφείλομεν νά τό διακηρύξωμεν, τάς τόχας τού ελληνικού τεκτονισμού ίθόνουσι δεςιαί καί στιβαραί χεΐρες,
μνήμονες κάί εύλαβεΐς τών πολλαπλών πρός τήν παγκόσμιον τεκτονικήν Αλληλεγγύην
υποχρεώσεων, ας προσπαθώμεν πάντες νά έπιτελώμεν τό καθήκον, ή πιστή άλλά
καί ένταυτφ αύστηρά έπιτέλεσις τοΰ καθήκοντος εςαρκεΐ νά. εύοδωθή καί προκόψη
ή τεκτονική ιδέα. Ό Ησίοδος υπόσχεται καί διακηρύττει, δτι θά πρασπαθήση νά
έπιτελέση πλήρως τάς επιβαλλόμενα; εκάστη Στοά υποχρεώσεις, τό παρελθόν αύτού
είναι αρκετόν εχέγγυον διά τό μέλλον, ας προσπαθήσο^μεν πάντες δπως καί ό ελλη
νικός τεκτονισμός φανή ισάξιος καί έφάμιλλος τών Αλλων τεκτονισμών, ας προσπαθήσωμεν, οπως τό τεκτονικόν δένδρον, δπερ, ας τό όμολογήσωμεν πάντες, παρέδω-
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καν είς ήμάς αύχμηρόν, άκανθώδες καί θνησιγενές, οπως διά τών φροντίδων δλων
ήμών άναβλαστησίβ καί άναδώση καρπούς εύχυμους καί κλάδους άειθ«λλεϊς όπό τήν
σκιάν τών όποίων νά εύρίσκίβ δρόσον καί' αναψυχήν ό κεκμηκώς τέκτων,. ’
Μ εγ.·. Ά ν : . τής 'Ε λλάδος. Τήν 22 Ιουνίου έδόθη έν Παλαιφ Φάληρο τό
ετήσιον γεΰμσ της Γαλ.·. Μεγ.·. τής 'Ελλάδος είς τό όποιον παρεκάθησαν- περί
τούς 120 άδ.\ άδ.·. Χάριν τής 'Ιστορίας δημοσιεύομεν και τό «όψολόγιον».
’Ώνια αδελφικής μακαριότητος καρυκευτά.
’Έναλος ιχθύς έν έμβάμματι τεκτονικής αγάπης.
’Εφθός αμνός τών τής ακακίας εργατών μετ’ δξαλμικήςφυλλάδος αδελ
φικής ΐσότητος.
Μελίκρατον πέμμα άξιυλόγου αλληλεγγύης.
Έ πιδείπνια άρρΰκτου άλύσεως.
Πΰρ άκαπνον τεκτονικής ισχύος.
Ρόφημα έχεμυθείας μέλαν.
Σ : . Σ τ : . Π ατρίς. Κατά τό
α ' εξάμηνον τοΰ τρέχ. τεκτ.·.έτουςέμυήθησαν
εις τό Α ' Συμβ.·. βαθμ.·.
οί έξής άδ.'. άδ.-.
1. Σπ. Ζερβός μηχανικός.
2. ’Αντ. Πεζανός ή · Βερχ’κυκάκης δικηγόρος.
3. Γειόργ. Δημητράκης Ιατρός.
4. Ίω . Ριβουάρ ιατρός.
δ. Γεώργ. Φιλιππαΐος δημοδιδάσκαλος.
6. ΙΙαν. Φράγγος έμπορος άποικιακών.
7. Εύθ. ΙΙουρνάρας παραγγελιοδόχος.
8. Ά νδρ. Γιαννόπολος Διευθ. έξαγωγικοΰ γραφείο\\
9. Δημ. Βρατσάνος βουλευτής καί δημοσιογράφος.
Αυξήσεις μισθοδοσίας εις Β ' έγένοντο επτά, είς. Γ ' δυο, υίοθεσίαι δυο, τόΰ
άδ.·. E douard Carvallo 3", μέλος τής έν Αίγύπτω γαλλικής Στοάς καί Μαρίνου
Παπαμόσχου 3°, μέλος τής έν Ίνδίαις αγγλικής Στοάς «ό Νότιος Σταυρός».
’Αγάπαι έγένοντο δυο καί μία κοινή μετά τών άδ.’. άδ.·. τής Σ .\ Στ.·. ’Αθηνά, καθ’ ήν ομίλησαν περί τής ανάγκης τής στενωτέρας μεταξύ τών άδ.'. άδ.·.
έπικοινωνίας καί άλληλεγγύης, οί άδ.·. άδ.·. Σεβ.·. Δημ. Δέπος καί Δ. Καλογερόπουλος.
Ό σκοπός τών έργασιών τής Σ .\ Στ.·. Πατρίς αποβλέπει είς τήν πύκνωσιν
τών στελεχών αύτής διά μελών πολλών καί άριστων ύπό πάσαν έποψιν, διότι
καθώς ό Σεβ.'. αύτής πολλάκις άνέπτυξεν, ό έλληνικός τεκτ.·. έκεΐ πρέπει πρώτον
νά άποβλέψη, είς τήν μύησιν πολλών άλλ’ άν^ρώπων κατεχόντων πάντα τά ήθικά,
πνευματικά καί κοινωνικά στοιχεία, δπώς στηρίξωσι καί έφαρμόσωσι τάς θαυμασίας τοΰ τεκτονισμού ιδέας καί ειτα είς τόν σύνδεσμον τών μελών διά δεσμών
άδιασπάστιον, όπως έν τή κοινή δυνάμει καί ίσχύϊ έπιτευχθή τό έπιδιωκόμενον.
’Εν τή Στοά ταύτη επιδιώκεται ή μύησις μελών τοϋ κλάδου τών δημοδιδασκά
λων, ούτως ώστε είς τό προσεχές μέλλον δυνηΟή καί έπιληφθή τής συζητήσεως
καί έρεύνης τοΰ παρ’ ήμΐν νοσοϋντος έκπαιδευτικού ζητήματος.
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Τεκτονικά! διδασκαλίαι έγένοντο αί έξής:
1. Περί τής μεγάλης αξίας καί σπουδαιότητος τών βιβλίων ύπό άδ.'. Σεβ.·. Δημ.
Δέπου,.
2. ΓΙερί τών αιγυπτιακών μυστηρίων ύπό τοΰ άδ.-. Θ. Μπεκέ.
3. Τεκτονισμός καί πατριωτισμός ύπό τοΰ άδ.’. Ν. Δέπου.
4. Περί τών παραλλαγών είς τά διάίρορα τεκτονικά δόγματα καί ιδίως τοΰ αγγλι
κού πρός τό σκωτικόν υπό τοΰ άδ.-. άδ.·. Μ. ΙΙαπαμόσχου.
5. Περί τεκτονικού πνεύματος κατά τόν άδ.·. Quartier la Tetite, ύπό άδ. Σεβ.’.
Δημ. Δέπου.
6. Τεκτονισμός καί πατριωτισμός ύπό τοΰ άδ.'. Ν. Δέπου.
Σ : . Σ τ.·. Ά·&ηνά. Κατά τόν λήξαντα μήνα εμυήθη είς τά τεκτ.'. μυστήρια
ό άδ.-. Ά π . Καρέλης. τραπεζιτικός ύπάλληλος. ΗύξήίΗ} είς 2° ήμισθ.-. τών άδ.·.
άδ.'. μαθ.'. Π. Μακρή, Κ. Σκουρμπούτη, Σ. Παραμυθιώτου καί Λ. ΙΙαναγιωτάτου, είς 3° δέ τών έτ.'. Σ. Μάρκου, Κ. Γερδένη, Α. Σαρρή, Α. Φίτση καί Α.
Φωσκίνη.
Έ π ί τρεις συνεδριάσεις έγένετο ουζήτησις περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν πρέπει
νά έργασθή ό τέκτ.'. πρός έκρίζωσιν τών κατ’ αύτοΰ ύπαρχουσών εν τή κοινωνία
προλήψεων. Είς τήν συζήτησιν ελαβον μέρος καί άδ.'. άδ.'. άλλων Στοών. Τά
συμπεράσματα Αέλονσιν ύποβληί)ή δι’ ύπομνήματος είς τήν Γαλ.'. Μεγ.'. Άν.·.
Ό Σεβ.". τής Στ.', άδ.'. Δ. Καλογερόπυυλος ώμίλησεν έν ειδική συνεδριάσει
περί τών τεκτονικών αρετών.
Συνεζητήιΐη πρότασις τοΰ άδ.'. Α. Καραπαναγιώτου, ό'πως έπιδιωχθή συνενόησις μετά τών άδ.·. άδ.:. τών ξένων Ανατολών διά τό ζήτημα τών νήσων τοΰ
Αιγαίου. Άπεφασίσθη δπως ύποστηριχθή παρά τής Μεγ.'. Άν.·. ή ευχή ίδρύσεώς
τμήματος σχετικού, δπερ νά παρακολουθή τήν έν τώ Αίμα) κατάστσσιν.
Έ π ί τή διακοπή τών εργασιών ενεκα τοΰ θέρους άπεφασίσθη δπως γίν ο ν 
ται κατά δεκενθήμερον κοιναί εστιάσεις τών άδ.·. άδ.'. τής Στοάς, έγένοντο δέ
ήδη δύο τοιαΰται.
Άν.". Α θ η ν ώ ν . Οί Σεβ.’. πασών τών έν Άν.·. Α θηνώ ν Σ :. Στ.'.
παρέθηκαν έν Παλαιφ Φαλήρ<;) τιμητικόν γεΰμα είς τόν ένδ.'. άδ.·. Μεγ.·. Διδ.'.
Κ. Άγγελόπουλον.
Πρωτοβουλία τοΰ Σεβ.'. τής Σ .\ Στ.·. Ά θη νά έγένετο εκδρομή μετά κοινού
γεύματος έν Κεφαλαράο τής Κηφησσίας τών άδ.·. αδ.·. πασών τών Στοών. Είς
τό γεΰμα τοΰτο παρεκάι^ησαν καί οί παρεπιδημούντες ένταΰι^α φίλτ.'. άδ.·. Σεβ.·.
καί Γραμ.’. τής έν Πρεβέζη τεκτ.·. Στ.'., τής άρτι ίδρυί)·είσης.

188

ΓΨ ΗΛΑΝΤΗΣ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΚΑ

Μετ’ ανέκφραστου χαράς άγγέλλομεν τόν διορισμόν τοΰ φιλτ/. άδ/. Γ. Ματθαιοπούλου, Μεγ/. Γελ’/. Γραμμ/. και τέως Σεβ/. τής Σ τ/. «Ύψηλάντης» ά)ς καθηγητοΰ τής ’Οργανικής Χημείας έν τφ Έ θνικ φ Πανεπιστημίφ. 01 άδ/. της Σ τ/,
τοΰ Ύψηλάντου δπως έκδηλώσωσι τήν χαράν των επί. τούτα) παρέθηκαν πρός τιμήν
τοΰ άδ/. Ματθαιοπούλου επίσημον γεΰμα έν τφ ξενοδοχεία) τοϋ Σταθμού εν Νέω
Φαλήρφ.
·
'■
— Μετά χαράς άναγγέλλομεν τήν προαγωγήν τοΰ φιλτ/. άδ/. I. Ρετιτάγκου
άνωτέρουτ αχτδρ. υπαλλήλου και Σεβ/. τής Σ /. Σ τ/. «Μιαοΰλης» εν Ά ν /. Πειραιώς.
— Άνεχώρησεν είς Βερολΐνον πρός συμπλήρωσιν τών σπουδών του ό φίλτ.Λ
άδ/. Ριβοάρ ιατρός, μέλος τής Σ /. Σ τ/. «Πατρίς». Ή Σ .\ τοΰ 'Υψηλάντου εύχε
ται εις αύτόν πάσαν πρόοδον.
. . . .
— Ό φίλτ/. άδ/. Δημοσθ. ΔέποςΣεβ/. τής Στ/. «Πατρίδος» άνεχώ ρήσε δ ι’ Ε λ 
βετίαν πρός εύρυτέρας σπουδάς έν τοϊς φιλοσοφικοΐς και παιδαγωγικοΐς. 'Ιδιαιτέ
ρως ό άδ/. Δ. Δέπος θέλει έγκυψη .εις τό μέγα ζήτημα τής γυναικείας άγωγής καί
ανατροφής, φρονών δτι έν τή πατρίδί ήμών έκεΐθεν όφείλομεν νά άρχίζωμβν.
Πρώτον μητέρας και έπειτα καλοί'ς πολίτας. Ή Σ /. Στ/. «Πατρίς» ή τόσον κραταιωθεΐσα επί τών ημερών τής διενθυνσεως τών έργασιών αύτής υπό τοΰ άδ."
Δ. Δέπου χάνει όμολογουμένως ένα έκ τών πλέον δραστήριων εργατών τής τεκτο
νικής Ιδέας έν Έλλάδι καί διά τοΰτο οί- άδ/. της «Πατρίδος» μετά πολλής θλίψεως άπεχωρίσθησαν τοΰ άγαπητοΰ αύτών Σεβασμίου.
Ό σκοπός δμως δι’ ού ό φίλτ/. άδ.·. Δέπος προορίζει - πάσαν αύτοΰ τήν
δύναμιν καί δραστηριότητα είναι τόσον υψηλός ώστε ή Στ/. «Πατρίς» ας θεωρεί
τόν έαι>τόν της ύπερήφανον διότι είς τούς κόλπους αύτης άνεθρεψεν έ'να τόσον
έπτίλεκτον τέκνον αύτης πολλά έν τφ μέλλοντι δυνάμενον νά παράσχη καί ύπέρ
της λαϊκής άγίογής καί παιδείας καί ύπέρ τού Τεκτονισμού.
Είς τόν φίλτ/. άδ/. Δ. Δέπον άπει>\>ύνο)μεν έντεΰθεν τάς θερμοτέρας καί
ώραιοτέρας εύχάς μέ τήν ευχήν δπως μετά τριετίαν δταν καί θά έπανακάμψη, νά
κατορθώση πάν δ,τι καλόν καί άρεστόν φαντάζεται διά τή)· μεταρρύθμιση’ τών
παρ' ήμΐν εκπαιδευτικών πραγμάτων.
-

ΕΥΑΓ. ΚαΥΝΤΟΥΡΙΟΤΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΞΥΔΗΣ
.

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Μ Α ΙΕ Υ Τ Η Ρ — Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

’Επιμελητής τής χειρουργικής
κλινικής τοΰ Ευαγγελισμού

•
'Ο δ ό ς Μ εν ά ν δ ρ ο υ , 5 2

'Ο δός Σ ο λ ο μ ο ν , 5 8

'

'

ΔΗΜ. . ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΚΑΣ

Ειδικός ιατρός τών νοσημάτων
Ώ τω ν - 'Ρινός - Λάρυγγος

Χ Η Μ ΙΚ Ο Σ

‘Ο δ ό ς *Α γ . Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ν 5 α

‘Ο δός Μ α σ σ α λία ς, 3 α

ΚΩΝΣΤ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΣΟΠΟΥΑΟΣ

Ειδικός ιατρός τών Δερματικών
κα'ι Μεταδοτικών νοσημάτων

Χ Η Μ ΙΚ Ο Σ

'Ο δός Γ ' Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ ,

‘Ο δός Ί ω ν ο ς , 5

30

ΚΒΝΣΤ. ΠΕΡΑΚΗΣ

.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΖΑΡΛΗΣ

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

’Επιμελητής τής Παθολογ Κλινικής
τοΰ Εύαγγελισμοΰ
‘Ο δός Μ α σ σ α λία ς, 1 2

Χ Η Μ ΙΚ Ο Σ
δ - 7 μ . μ.

Π λ α τ ε ία Μ ητροπΑ λεοος, 2 8

ΓΕΟΡΓ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΝΑΡΗΣ

Ειδικός ιατρός τών Δερματικών
κα'ι Μεταδοτικών νοσημάτων

Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

‘Ο δός ‘Α γ ίο υ Κ ω ν σ τα ν τίν ο ι)

Κ ά τω & ι Δ η μ ο τ ικ ο ύ Θ εά τρου

ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΝΟΠΟΥΑΟΣ

“ Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η „
ΜΗΝΙΑΙΟ Ν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
Δ ιενΟ νντή ς

Ά ρ ι θ . Τ η λ ε φ . "96

ΑΗΜ. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΤΑΟΣ

‘Ο δός φ ίλ ω ν ο ς , 9 2 . Π ειρ α ιά

Ό δ ό ς Χ α ρ ίλ α ο ν

Τ ρ ιχ ο ν π η , 2 2

Καλλιτεχνικόν ΤοχογραφεΣον
καί Βιβλιοδετείων

Κ ΥΡ . Γ Ε Ρ Δ Ε Ν Η Σ
Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΑΑ
i

Π λ α τε ία Κ ο λ ο π ο τρ ώ ν η

'Ο δός Ό μ η ρ ο ν , 8

\

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ ΝΟΕ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΤΟΥΜΑΣ

Δ ΙΚ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

Χ ΡΥ ΣΟ Χ Ο Ο Σ

‘Ο δός Ά δ ρ ια ν ο ν , 5 7

*Ο δός Έ ρ μ ο ν , 1 3 9

ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

Καλλιτεχνικόν Αιθ-ογραφεϊον

Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ

Ό δός ϋεσ μ α τζό γλο ν

‘Ο δός ‘Ρ ά μ β η ς , 2 0
■

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΑΙΤΑΚΗΣ

Μέγα Άδαμαντοχωλεΐον

Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ο Σ

θ. Τ Σ Α ΜΠ Ο Υ Α Α & Α. ΜΑ ΡΚ ΟΥ

ϋ ε ιρ α ιε ν ς

‘Ο δός Έ ρ μ ο ν

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
= = = = =

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ =

=

=

Καταθέσεος είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής χλίμακος τών τόκων τών είς τραπε
ζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν οψει η έπι προ
θεσμία, δηλοποιεΐται, δτι άπό Χδ ’Απριλίου 1909 ή ’Εθνική Τρά
πεζα τής 'Ελλάδος δέχεται χαρά τε τφ Κεντριχώ Καταστήματι
χα'ι τοΐς ' Υποχαταοτήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμ
μάτια άποδοτέας εν οψει η εν ώριομένγι προθεσμία επί τόχω :
1 ’/* τοΐς °/„ κατ’ ετος διά τάς εν οψει άποδοτέας καταθέ
σεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου
όριζομένσυ είς 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος. Αί καταθέσεις αίται γίνον
ται δεκταί καί είς ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ κα
ταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμοί) καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοΐς % κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας ιιετά
εξ μήνας τουλάχιστον.
2 ‘/, τοΐς °/0 κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εν ετος τουλάχιστον.
3 τοΐς 0 0 κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο ετη τουλάχιστον.
3 V, τοΐς °/0 κατ’ ετος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά τέσσαρα ετη τουλάχιστον.
4 τοΐς
κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε ετη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών,
ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χροσόν.
Δέχεται ετι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα
καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας εν ώρισμέντ) προθεσμία ή διαρ
κείς· έπί τόκω :
1 1/„ τοΐς “/„ κατ’ ετος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2
» »
»
»
1 έτους
2 * / , » » » ·
»
2 έτών
3
» »
»
»
4 *
4

»

»

»

»

δ

»

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τον
καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι. — Τό κεφάλαιον και ot τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστή μάτι καί τή αΐτήσει τοΰ
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 'αύτό νόμισμα
είς Β έγένετο ή καταΦεσις.
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