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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Αδελφοί μου,  

 

Σκέψεις, προβληματισμοί, Ελπίδα  

 

Ο Κόσμος γύρω μας βρίσκεται στην δύνη της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει στο 

Παγκόσμιο η έλευση της πανδημίας λόγω του Covid – 19.  Η υγεία μας και η φυσική μας 

ύπαρξη, απειλείται από τον ‘αόρατο εχθρό’ όπως ευρέως αναφέρεται. Τα οικονομικά 

συστήματα των χωρών και ο κοινωνικός ιστός κλυδωνίζονται με ορατό τον κίνδυνο της 

άμεσης απειλής της συνοχής των. Όλα γύρω μας αλλάζουν και ζούμε πρωτόγνωρες 

συνθήκες στην καθημερινότητα μας. Ό,τι μέχρι χθές εθεωρείτο δεδομένο, σήμερα βρίσκεται 

υπό αμφισβήτηση. Τα πάντα πλέον αντιμετωπίζονται κάτω από ένα νέο πρίσμα, αυτό της 

ανθρώπινης επιβίωσης.  

 

Εν μέσω των προβληματισμών και  φοβίας για το αύριο, καλόν είναι να θυμόμαστε ότι η 

Ανθρωπότητα έζησε και στο πρόσφατο παρελθόν πολύ μεγαλύτερες πανδημίες από την 

σημερινή. Στο τέλος, ο άνθρωπος βρήκε την θέληση και το κουράγιο και κατάφερε να  

ξεπεράσει τις εκατόμβες των νεκρών, κατάφερε και αποκολλήθηκε από το τέλμα της 

καταστροφής κάνοντας άλματα προόδου, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες για το 

ανθρώπινο γένος .  

 

Αδελφοί μου, ο Τεκτονισμός ως θεσμός προοδευτικός, διατηρεί την παράδοση του, τις αρχές 

του και τα μυστήρια του σχεδόν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην Γή, την δε δομημένη 

ύπαρξη του εδώ και 300 χρόνια περίπου. Εμείς ως νόμιμοι κληρονόμοι αυτών των αρχών 

καλούμαστε σήμερα να κάνουμε σωστή διαχείριση και να γράψουμε την δική μας ιστορία.  Η 

Πίστις σε ότι πρεσβεύομε και η Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο αποτελούν τα όρια 

προφύλαξης μας στο δαιδαλώδες απόκρυμνο ανηφορικό μονοπάτι της πορείας μας προς 

βελτίωση αλλά και της προσωπικής μας επιβίωσης. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι 

ακολουθώντας όσα μας υπαγορεύουν , πρώτα η συνείδηση μας ως Τέκτονες, αλλά και οι 

νόμοι της ευνομούμενης Πολιτείας στην οποία ανήκουμε , θα τα καταφέρουμε. 

 

Αδελφοί μου η συνεισφορά στους πάσχοντας συνανθρώπους μας αποτελεί ένα από τα 

υψηλότερα καθήκοντα μας και ως εκ τούτου η Μεγάλη Στοά της Κύπρου δεν μπορούσε να 

μείνει απαθής στις εκκλήσεις της Πολιτείας για συνεισφορά στις τεράστιες και άμεσες 
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ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Το Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴  

αποφάσισε τη  δωρεά ενός προκατασκευασμένου σπιτιού για τις ανάγκες του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Κέντρου της Υπηρεσίας ασθενοφόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

βρίσκεται στην Λακατάμεια Λευκωσίας. Το κόστος της δωρεάς ύψους €10,000 καλύφθηκε 

εξίσου, από το Μεγάλο Ελεονομείο της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου και το Μεγάλο 

Θησαυροφυλάκιο του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού για την Κύπρο. Η 

ως άνω αναφερόμενη προσφορά των Κυπρίων Τεκτόνων  έλαβε πολύ θετικά σχόλια από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την ευκαιρία τονίζω την  άμεση και 

ειλικρινή  ανταπόκριση  του Υπάτου Συμβουλίου μέσω του Υπάτου Μεγ∴ Ταξ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ 

Χαράλαμπου Χαραλάμπους τον οποίο θερμά ευχαριστώ. 

 

Περαιτέρω αξιολογώντας τις σημερινές συνθήκες και τις αναμενόμενες αυξημένες ανάγκες 

των αδελφών μας οι οποίες αναπόφευκτα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο εγγύς μέλλον, 

το Συμβούλιο της  Μ∴Σ∴τ∴Κ∴  απεφάσισε την δημιουργία Ταμείου Αρωγής Τεκτόνων Μελών 

της ΜΣΤΚ - η δομή και οι κανονισμοί λειτουργίας του οποίου  θα επεξεργαστούν  από Ειδική 

Επιτροπή η οποία θα συσταθεί εντός των ημερών και θα ενημερωθείτε μέσω εγκυκλίου από 

την Μεγάλη Γενική Γραμματεία. 

 

Αδελφοί μου σε πρόσφατη διαδυκτιακή συνεδρία του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της 

Κύπρου μαζί με όλους τους Σεβασμίους των Σεπτών Στοών υπό την Αιγίδα της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, 

ενημερώθηκα με μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της κάθε Στοάς. Το Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ θα μελετήσει τους κανονισμούς και 

όπου δικαιολογείται θα συνδράμει εμπράκτως τις Στοές στην προσπάθεια τους να 

διατηρήσουν την συνοχή και πρόοδο τους. Με τα σημερινά δεδομένα δεν γνωρίζω πότε 

ακριβώς θα επαναλειτουργήσουμε τα Εργαστήρια μας. Σίγουρα θα παραταθεί η αναστολή 

εργασιών και πέραν της 30ης Απριλίου 2020. Η απόφαση επαναλειτουργίας των 

εργαστηρίων μας θα ληφθέι εφόσον οι γενικότερες συνθήκες διασφαλίσουν τόσο το 

συμφέρον του Κυπριακού Τεκτονισμού όσο και το πρoσωπικό και οικογενειακό συμφέρον 

των μελών μας.  

 

Τελειώνοντας αδελφοί μου, σας καλώ όπως στεγάσετε εαυτούς και να θωρακίσετε την 

Μεγάλη Στοά της Κύπρου, προάγοντας την πρόοδο και ευημερία του Τάγματος, μη 

επιτρέποντας στις σύγχρονες σειρήνες να δημιουργούν αχρείαστες εντυπώσεις στους  

κόλπους του Κυπριακού Τεκτονισμού.  

 

Αδελφοί μου σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και προπάντων Υγεία σε εσάς και στις οικογένειες 

σας.  
 

Ο Ενδοξότατος Μεγάλος Διδάσκαλος 

Ανδρέας Χρ. Χαραλάμπους  
 

                                                                                                           


