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ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  

Αδελφοί μου,   

  

Η εξάπλωση της πανδημίας λόγω του Covid –19 δυστυχώς επαλήθευσε τα χειρότερα σενάρια,  

επιφέροντας πόνο, ανασφάλεια. Aβεβαιότητα και οικονομική κρίση. Ο Τεκτονισμός δεν θα 

έμενε αλώβητος. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εργαστούμε στο παρών στάδιο στις Στοές μας, 

δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον αδελφό μου και δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τον 

Τριπλό Αδελφικό Ασπασμό. Μια νέα φράση μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητα μας. 

Κοινωνική αποστασιοποίηση.  

  

Εμείς οι Τέκτονες οι οποίοι πρεσβεύομε την Τάξην και όλες ανεξαιρέτως τις Τεκτονικές Αρχές 

δεν μπορούμε παρά να υπακούσομε πιστά τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και 

ταυτόχρονα να προφυλάξομε την υγεία των αδελφών μας. Ευελπιστώ όμως αδελφοί μου ότι 

σύντομα θα βελτιωθεί η κατάσταση  και οι σφύρες μας θα ηχούν και πάλιν αρμονικά στα 

Σεπτά μας Εργαστήρια.  

  

Αδελφοί μου, το παρών εκλελεγμένο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου ολοκληρώνει 

σήμερα τρία χρόνια παρουσίας. Εντός των ημερών θα σας αποστείλω μέσω νέου 

Διαγγέλματος έκθεση πεπραγμένων για την χρονιά που μας πέρασε. Με το παρών όμως 

Διάγγελμα επιθυμώ να σας μεταφέρω τρείς  (3) ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Μεγάλης Στοάς της Κύπρου .  

  

Απόφαση Πρώτη – Η Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίθηκε  από την προηγούμενη 

Γενική Συνέλευση για  να συγκληθεί το τέλος Μαίου 2020, θα συγκληθεί μόλις οι 

επιδημιολογικές  συνθήκες το επιτρέψουν, συμφώνως των άρθρων 20 και 23 του 

Καταστατικού Χάρτη της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου .  

  

Απόφαση Δεύτερη – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία έπρεπε να διεξαχθεί μέχρι και τις 7 

Φεβρουαρίου 2021, θα συγκληθεί μόλις οι επιδημιολογικές  συνθήκες το επιτρέψουν 

συμφώνως των άρθρων 20 και 23 του Καταστατικού Χάρτη της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου.  

  

 

   

    



   

Απόφαση Τρίτη – Παρατείνεται η διάρκεια ζωής όλων  των Συμβουλίων των Στοών των  υπό 

την Αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, για  12 μήνες από την ημερομηνία που θα έληγε 

κανονικά η θητεία των.  

  

Αδελφοί μου, τα τελευταία τρία χρόνια εργαστήκαμε όλοι μαζί πολύ σκληρά, με γνώμονα 

πάντοτε τις Αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού και  πετύχαμε πραγματική αφύπνιση των Στοών 

μας, πετύχαμε να βγάλουμε την Μεγάλη μας Στοά από το τέλμα που είχε πέσει δηλώνοντας 

παρών στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου, πετύχαμε να βελτιώσουμε την εικόνα της Μεγάλης 

Στοάς στην αμύητο Κοινωνία και τέλος πετύχαμε η μικρή Μεγάλη μας Στοά να 

αντιμετωπίζεται ως  ίσος εταίρος στον Παγκόσμιο Τεκτονικό Χάρτη.  

  

Αγαπημένοι μου Αδελφοί μου, δυστυχώς το τι με κόπο και χρόνο έχουμε δημιουργήσει, δεν 

αντιμετωπίζεται  καλόπιστα από μικρή ομάδα ‘Εταίρων’ άσπονδων φίλων του παρόντος 

Συμβουλίου.  Γι’ αυτό σας  καλώ όπως στεγάσετε εαυτούς και  θωρακίσετε τις Στοές σας και 

κατά προέκταση την Μεγάλη Στοά της Κύπρου, προάγοντας την πρόοδο και ευημερία του 

Τάγματος, μη επιτρέποντας στους σύγχρονους εφιάλτες να δημιουργούν αχρείαστες 

εντυπώσεις στους κόλπους του Κυπριακού Τεκτονισμού.   

   
  

Ο Ενδοξότατος Μεγάλος Διδάσκαλος  

Ανδρέας Χρ. Χαραλάμπους   

 

 

   



 


