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Ημερομ: Αν Λευκωσίας,  22  Φεβρουαρίου  2021 

Αριθμός Πρωτ: 2/2021 

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Φίλτατοι Αδελφοί μου,  

 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να απέχουμε των Τεκτονικών μας εργασιών και  να 

είμαστε μακριά από τις Στοές και τους αδελφούς μας, μή έχοντας άλλη επιλογή, παρά 

μόνον την πιστή τήρηση των περί Λοιμοκαθάρσεως Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας της 

Κύπρου, τα οποία καθορίζουν αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για 

παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19. Η πρόσφατη επιδημιολογική 

κατάσταση στην Κύπρο στέλνει πολύ θετικά μηνύματα για κλιμακωτή άρση των 

περιορισμών  σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Προσωπικά ευελπιστώ, εύχομαι  και αναμένω 

ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να άρομεν την επ΄αόριστον αναστολή των Τεκτονικών 

εργασιών των Σ∴ Στοών οι οποίες εργάζονται  κάτω από την διακαιοδοσία της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, 

 

Αδ∴ μου επειδή τον Φεβρουάριο κλείνει ο τρίτος  χρόνος  ζωής του παρόντος Συμβουλίου 

της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου και επειδή για τους λόγους που αναφέρω πιο κάτω δεν 

κατέστη δυνατόν μέχρι σήμερα να συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση,  κρίνω σκόπιμο να 

επικοινωνήσω σήμερα μαζί με ΟΛΑ τα Ενεργά μέλη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, με σκοπό την απευθείας  

ενημέρωση πεπραγμένων  της χρονιάς που μας πέρασε και άμεσων στόχων του Συμβουλίου.  

Ο επίσημος Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ θα παρουσιαστεί 

στους Αδ∴ Διδασκάλους στα πλαίσια της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης η οποία  

πάντοτε διεξάγεται  εις τον βαθμόν του Διδασκάλου .  ( Καταστατικός Χάρτης, Κεφάλαιο Ε΄, 

Γενική Συνέλευσις , άρθρο 23  ).   

 

Φιλτ∴  Αδ∴ μου, αυτήν την πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη σε όλους μας περίοδο που ζούμε,   

το Συμβούλιον της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ όφειλε να πλεύση μέσα σε αχαρτογράφητα νερά και να 

καταφέρει να φανεί αντάξιο των προσδοκιών σας. Την περίοδο αυτή κινηθήκαμε πάνω σε 

δύο (2) άξονες.  Από την μιά προσπαθήσαμε να καθοδηγήσομε  ορθά τους Σεβασμίους ούτως 

ώστε η φυσική αποχή από τις Στοές και τις τελετές να μην επηρεάσουν αρνητικά την 

συνοχή των μελών της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ και ταυτόχρονα έπρεπε να κερδηθεί ένα μεγάλο στοίχημα   

που δεν ήταν άλλο από την διαφύλαξη ως κόρην οφθαλμού της υγείας των αδελφών  μας.    

Από την άλλη εν μέσω πανδημίας, έπρεπε η  Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ να παραμείνει ένα ενεργό κύτταρο 

της αμύητου κοινωνίας, προσφέροντας την έμπρακτη στήριξη  της . 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ 

 

Γραφείο Μεγάλου Διδασκάλου 
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Αδ∴ μου οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για το Συμβούλιο της 

Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ και τον Μ∴Δ∴ των οποίων οι αποφάσεις  είχαν και έχουν  πάντοτε σκοπό  την 

ευημερία του Τάγματος.  Φιλτ∴ Αδ ∴ μου συνεπικουρούμενοι από την δική σας  βοήθεια  και 

αρωγή επιτελέσαμε κατά την άποψη μου ένα πολύ αξιόλογο έργο.  Σίγουρα μπορούσαν   να 

γίνουν περισσότερα, αλλά όλα έγιναν μέσα στα πλαίσια του δυνατού και πάντοτε με 

γνώμομα το καλώς νοούμενο συμφέρον  της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ .  

 

Φιλτ∴ Αδ∴ το έργον του Συμβουλίου της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ για την χρονιά που μας πέρασε 

παρουσιάζεται πιο κάτω, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πολλαπλές  

διαδυκτιακές η μη, συνεδρίες των μελών του Συμβουλίου και και σε θέματα καθαρά 

Διοικητικής φύσεως: 

 

1. To Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, έχει με Απόφαση του επικροτήσει και ενθαρρύνει 

τους Σεβασμίους των Στοών για να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο για ομαδικές 

βιντεοκλήσεις μεταξύ των αδελφών με σκοπό την συζήτηση θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος, απαγορεύοντας όμως ρητά την διαδικτυακή παρουσίαση 

οποιασδήποτε μορφής τελετουργικού. Έχει επίσης επιτραπεί κατά παρέκκλιση 

άρθρων του Γενικού Κανονισμού, η χρήση του διαδικτύου από τα Συμβούλια 

Αξιωματικών των Στοών για Διοικητικά θέματα που τις αφορούν.   

 

2.  Η Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις της πολιτείας για την δική της  

συνδρομή στην άνιση μάχη κατά της πανδημίας,  απεφάσισε την δωρεά από τους 

Κύπριους Τέκτονες, ενός προκατασκευασμένου σπιτιού για τις ανάγκες του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Κέντρου της Υπηρεσίας ασθενοφόρων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 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.  

 

3. Πρόσφατα έχει οργανωθεί το Τεκτονικό  κατάστημα της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ Σύντομα θα 

αποσταλεί σε όλα τα μέλη των Στοών κατάλογος προϊόντων σε πολύ 

ανταγωνιστικές τιμές και σας καλώ να αγκαλιάσετε το δικό σας Τεκτονικό 

κατάστημα το οποίο λύνει το πρόβλημα της ανομοιομορφίας που υπάρχει από 

ιδρύσεως της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Μεγάλης Στοάς της 

Κύπρου, επιτυγχάνεται ομοιομορφία μεταξύ των Αδ∴ με την χρήση του λογότυπου 

της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ στα χειρόκτια και στις γραββάτες. Φιλτ∴ Αδ∴ 

 

4. Πάρα τα μέτρα περί κοινωνικής αποστασιοποίησης, έγινε με πολύ μεγάλη 

επιτυχία η τρίτη στην σειρά ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση ‘Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ - 

Σταγόνες Ζωής 2020‘. Η συνεισφορά όλων σας στην αιμοδοσία που οργανώθηκε με 

την ευθύνη των Σεβασμίων και Ελεονόμων των Στοών κάτω από την καθοδήγηση 

του Μεγ∴ Ελεονομείου έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι Τέκτονες απέδειξαν 

ακόμη μια φορά ότι πιστοί στις αρχές και αξίες που πρεσβεύουν , είναι έτοιμοι να 
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δώσουν το πολυτιμότερο τους αγαθό για τον συνάνθρωπο τους. Είναι άξιο 

αναφοράς ότι ο Κυπριακός Τεκτονισμός και κατ΄επέκταση η Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ έτυχαν 

πολύ θετικών σχολίων από όλους τους εμπλεκόμενους.   

 

5. Η δεύτερη θεσμοθετημένη ετήσια  φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία θα γινόταν 

για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την ονομασία,  ‘Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ - Μία Εκδήλωση Ένας 

Σκοπός 2020‘, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των απαγορευτικών μέτρων. Παρά την 

μη διεξαγωγή της εκδήλωσης  το  Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ αποφάσισε ο σκοπός 

της να αφιερωθεί στα άτομα που πάσχουν από κατά πλάκας σκλήρυνση. Με ειδική 

απόφαση και με οικονομική επιβάρυνση μόνο το Μεγάλο Ελεονομείο, αγοράστηκε 

για τις ανάγκες του Συνδέσμου Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης Λάρνακας, ειδική 

ηλεκτρονική πλατφόρμα μετρήσεων αξίας €2,270. 

 

6. Έχει εκδοθεί πολυσέλιδο βιβλιάριο – Ο Ελευθεροτεκτονισμός / Γενικές πληροφορίες 

για τις ανάγκες των αμύητων οι οποίοι θέλουν αν γίνουν μέλη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴.  

Εντός των ημερών  θα αποσταλεί σε όλες τις Στοές ικανοποιητικός αριθμός 

αντιτύπων για να παραδοθεί σε όλα τα ενεργά μέλη. Επιπρόσθετος αριθμός 

αντιτύπων θα παραμείνει στις Γραμματείες των Στοών για να χορηγείται σε 

αμύητους που ζητούν να γίνουν μέλη. Η πιο πάνω έκδοση έγινε εφικτή με την   

συνδρομή ομάδας Ενδ∴ Αδ∴ μελών του παρόντος Συμβουλίου της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, 

ικανοποιώντας έτσι μια ανάγκη που υπήρχε από την ημέρα που ιδρύθηκε η 

Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

7. Έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η ολοκλήρωση της δημιουργίας του συστήματος 

ενδοεπικοινωνίας της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Εχει ήδη ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και 

αναμένεται εντός των ημερών να καταχωρηθούν οι τεκτονικές ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των μελών.  Σύντομα θα σας αποσταλούν οδηγίες για την δημιουργία 

της τεκτονικής σας  διεύθυνσης στους προσωπικούς υπολογιστές και συσκευές 

κινητών. Μέσω του συστήματος δημιουργούνται πλέον ιστορικά αρχεία στις 

Γραμματείες και επιτυγχάνεται η άμεση και ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των 

μελών. Το πρόγραμμα έχει επίσης την δυνατότητα ψηφιοποίησης αρχείων και 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματων.   

 

8. Έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η ολοκλήρωση της δημιουργίας της νέας 

ιστοσελίδας της  Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Αναμένεται από κάποιες Στοές οι οποίες μέχρι 

σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί για την αποστολή υλικού, να το αποστείλουν 

ούτως ώστε να δοθεί  η ιστοσελίδα για χρήση από τα  μέλη. Ομάδα Εν∴ Αδ∴ από 

το Συμβούλιο παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και τους οποίους ευχαριστώ 

ιδιαίτερα.   

 

Αδελφοί μου, όπως είχα αναφέρει στο Διάγγελμα μου της 7ης Φεβρουαρίου 2021,  δεν 

κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν μέχρι σήμερα τόσον η Καταστατική Γενική 

Συνέλευση, η οποία είχε εγκριθεί από την τελευταία Γενική συνέλευση  να γίνει τέλη Μαίου 
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του 2020 όσον και η Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία έπρεπε υπο κανονικές συνθήκες να 

διεξαχθεί μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2021.  

 

Το Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ προσηλωμένο στην αυστηρή  τήρηση των Κανονισμών και 

Διατάξεων του Γενικού Κανονισμού και Καταστατικού Χάρτη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, αρχικά   

μελέτησε και συζήτησε διεξοδικά πιθανά σενάρια για τρόπο διεξαγωγής ή μή της 

Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. Ομόφωνα το Συμβούλιο της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴, αποφάσισε ότι 

λόγοι ανωτέρας βίας  εξ αιτίας της πανδημίας του Covid-19  απέκλειαν το ενδεχόμενο της 

διεξαγωγής της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.  Στην πορεία οι συνθήκες χειροτέρεψαν 

και οι ίδιοι λόγοι ανωτέρας βίας  δεν κατέστησαν επίσης εφικτή  την διεξαγωγή της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης. Όπως έχω αναφέρει στο Διάγγελμα μου της 7ης Φεβρουαρίου 2021, 

μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα συγκληθεί η Καταστατική Γενική 

Συνέλευση και  ακολούθως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκληθεί η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση. 

 

Φιλτ∴ Αδ∴ μου,  επειδή  ενημερώθηκα τόσον   προφορικώς όσον και γραπτώς, ότι μια πολύ 

μικρή ομάδα Αδ∴ θεωρεί λανθασμένη την απόφαση  του Μ∴Δ∴ να μήν συγκαλέσει μέσω  

Διατάγματος Γενική Συνέλευση στις 7 Φεβρουαρίου 2021, κρίνοντας κακόπιστα κατά την 

άποψη μου την εν λόγω απόφαση,  κρίνω σκόπιμον  να ενημερώσω  μέσω του παρόντος 

διαγγέλματος όλα τα ενεργά μέλη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ για τους λόγους που οδήγησαν τον Μ∴ Δ∴ 

στην απόφαση του αυτή, αποφεύγοντας έτσι πιθανή αχρείαστη παραφιλολογία επί του 

θέματος. 

 

1. Η οποιαδήποτε απόφαση του Μ∴Δ∴ πρέπει πάντοτε εκ προοιμίου να διασφαλίζει την 

πιστή τήρηση των νόμων της Πολιτείας. Από τον Μάρτιο 2020 μέχρι και σήμερα  τα  

περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματα του Υπουργού Υγείας της Κύπρου, καθορίζουν 

αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του 

Κορωνοϊού Covid-19. Κανένας υφιστάμενος Τεκτονικός Ναός δεν έχει το απαιτούμενο 

εμβαδόν για να  στεγάσει ικανοποιητικώς τους Αδ∴ Δυστυχώς Αδ∴ μου  εάν ακόμη 

υπήρχε τέτοια δυνατότητα, γνωρίζομε  εκ των προτέρων ότι μεγάλος αριθμός Αδ∴ οι 

οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα αδυνατούσε να παρευρεθεί. Συνειδητά 

λοιπόν ο Μ∴Δ∴ και το Συμβούλιο του θα στερούσαν το δικαίωμα του λόγου, της 

κρίσης, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από ομάδα Αδ∴ σε αντίθεση του αναφαίρετου 

δικαιώματος παντός Ενεργού και Τακτικού Τέκτονα Διδασκάλου μέλους Στοάς υπό 

την Αιγίδα της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ να παρευρίσκεται στην Γενική Συνέλευση. (Καταστατικός 

Χάρτης, Κεφάλαιο Ε΄, Ι , Γενική Συνέλευσις , άρθρο 18).  

   

2. Ενώ ευρίσκεται σε ισχύ Διάταγμα του Μ∴Δ∴ για αναστολή εργασιών λόγω της 

πανδημίας ήταν και είναι αδιανόητο να συγκαλείται από τον ίδιον μέσω  ετέρου  

Διατάγματος Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ωσάν να θεωρείται ότι  Γενική Συνέλευση 

δεν είναι Τεκτονική εργασία. Πέραν τούτου ήταν και είναι αδιανόητο  ο Μ∴Δ∴ να 
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συγκαλεί  σύναξη μεγάλου αριθμού πολιτών, εν γνώσει του ότι η ενέργεια του αυτή  

αντιβαίνει κάθετα  στο πνεύμα των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας .  

 

3. Εισήγηση  για  διαδικτυακή Γενική Συνέλευση απορρίπτεται επίσης από όλα τα μέλη 

του Συμβουλίου της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ πλήν ενός για τους πιο κάτω λόγους:   

 

3(1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί Τεκτονική Εργασία η οποία διεξάγεται εις τον βαθμό 

του Διδασκάλου ( Καταστατικός Χάρτης, Κεφάλαιο Ε΄, Γενική Συνέλευσις , άρθρο 23 ) . 

3(2) Καμμία Τεκτονική Εργασία δεν θεωρείται νόμιμη εαν δεν υπάρχουν τα Τρία 

Μεγάλα Φώτα. (Καταστατικός Χάρτης, Κεφάλαιο Α΄, Θεμελειώδεις  Αρχαί, Άρθρο VI ). 

3(3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των 

παρόντων μελών δι΄ανατάσεως η εάν ζητηθή και επί προσωπικών ζητημάτων, η 

ψηφοφορία γίνεται μυστική ( Καταστατικός Χάρτης, Κεφάλαιο Ε΄, Γενική Συνέλευσις , 

άρθρο 24 )  . 

3(4) Σε περίπτωση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης τα πιο κάτω άρθρα τα οποία 

αναφέρονται στην διαδικασία ψηφοφορίας είναι αδύνατον να εφαρμοστούν                 

( Καταστατικός Χάρτης, Κεφάλαιο Ε΄, Γενική Συνέλευσις , άρθρο 6 & 7) .   

 

Αδ∴ μου ο Τεκτονισμός ως θεσμός διατηρεί την Παράδοση του, τις Αρχές του και τα 

Μυστήρια του εδώ και αιώνες,  την δε δομημένη ύπαρξη του εδώ και 300 χρόνια περίπου. Η 

Μεγάλη Στοά της Κύπρου αντλεί την Κανονικότητα της μέσω των Θεμελειωδών Αρχών όπως 

αναφέρονται στον Καταστατικό Χάρτη, Κεφάλαιο Α΄, Θεμελιώδεις Αρχαί, Άρθρον 1 

(Ι),(ΙΙ),(ΙΙΙ),(IV),(V),(VI),(VII) και (VIII) και ως  Μ∴Δ∴ έχω ύψιστη υποχρέωση να διαφυλάξω αυτή 

την Κανονικότητα. Πρέπει και έχουμε όλοι την  υποχρέωση να παραμένουμε πιστοί στις 

Διαβεβαιώσεις που έχουμε κατά καιρούς δώσει προς την Μεγάλη Στοά και να θυμόμαστε 

επίσης τα Καθήκοντα και Υποχρεώσεις μας ως Τέκτονες Μέλη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ Η Μεγάλη 

Στοά της Κύπρου δεν δύναται να λειτουργεί βάσει επιλεκτικών προτύπων της αμύητου 

κοινωνίας , ούτε βάσει εταιρικών κανονισμών και δικαίου. 

 

Φιλτ∴ Αδ∴ μου, προτού κλείσω την σύντομη αυτή παρουσίαση, οφείλω να ευχαριστήσω τα 

μέλη του Συμβουλίου τα οποία ενωμένα όσον ποτέ και πάντοτε μέσα σε πνεύμα ειλικρινούς 

διαλόγου επέδειξαν εν μέσω πανδημίας υπέρμετρο ζήλο προσφοράς προς την Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. 

Ως  ακούραστοι εργάτες οι οποίοι όμως  δεν τελείωναν την εργασία τους το μεσονύχτιο,  

πρόσφεραν με την ειλικρινή διάθεση και το ψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει στην 

ευόδωση του έργου της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Ευχαριστώ επίσης τους Σεβασμίους των Σ∴ Στοών οι  

οποίοι παρά τις αντιξοότητες παραμένουν πιστοί στις υποσχέσεις τους για την ευημερία 

των Στοών του και κατ’ επέκταση της ευημερίας της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴. Τέλος ευχαριστώ όλα τα 

ενεργά μέλη της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴ για την έμπρακτη συμπαράσταση που παρέχουν προς τους 

Σεβ∴ τους και στο Συμβούλιον της Μ∴Σ∴τ∴Κ∴   

  

Αδ∴ μου εύχομαι σύντομα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να αρθούν τα μέτρα 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, να μην υπάρχουν περιορισμοί στην διακίνηση και να 
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μπορέσουμε να επανέλθουμε υγιείς στις Στοές μας. Αδ∴ μου μέχρι να ελθεί εκείνη η  ημέρα 

ας συνεχίσομε την ανηφορική και δαιδαλώδη πορεία μας στην αμύητη κοινωνία με οδηγό 

μας Τεκτονικές αξίες οι οποίες πρέπει να μας συντροφεύουν σε  κάθε βήμα και σε κάθε 

απόφαση μας. 

 

Ο Ενδοξότατος Μεγάλος Διδάσκαλος 

 

                                                                                                           
Ανδρέας Χρ. Χαραλάμπους 


