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ΗΜΕΙΣ 

Ο ΕΝΔΟΞΩΤΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ  

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
Όλων των Τεκτονικών Εκδηλώσεων,  συνεδριών και  συναθροίσεων, εντός και 
εκτός των εργαστηρίων, κανονικών ή εκτάκτων  μέχρι και την 30ην Ιουνίου 
2020.  
 

Αδ∴ μου το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου αφού μελέτησε 
επισταμένα τις σημερινές συνθήκες μαζί με  τα τρέχοντα  Διατάγματα του 
Υπουργού Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν την διασπορά 
του Covid-19, κατέληξε στο συμπέρασμα και απόφαση όπως παραταθεί η 
αναστολή των Τεκτονικών Εργασιών μέχρι και του τέλους της φετεινής 
Τεκτονικής Χρονιάς , δηλαδή την 30ην Ιουνίου 2020.  
 

Όθεν καλούμεν τα μέλη της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου όπως απέχουν 
οποιωνδήποτε Τεκτονικών εργασιών η/και συναθροίσεων η/και συμμετοχής 
εις συνεδρίας ή συνάξεις οιασδήποτε μορφής των Σ ∴Σ∴ Στοών υπό την 
αιγίδα της Μ.Σ.Τ.Κ. 
 

Η μή συμμόρφωσις εις τα  ανωτέρω θα επισύρει τας υπό του Καταστατικού 
Χάρτου και Γενικού Κανονισμού της Μ∴Σ∴Τ∴Κ∴ προνοουμένας κυρώσεις. 
 

Περαιτέρω αδ∴ μου αφουγκραζόμενον τις εύλογες ανησυχίες των Σεβ∴,  των 

Συμβ∴ και των μελών των Σ∴ Σ∴ Στοών σχετικά με τον προγραμματισμό 

πάσης φύσεως Τεκτονικών εργασιών, το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς 
της Κύπρου επεξεργάζεται αριθμό μέτρων και λύσεων,  μη εξαιρουμένης της 
έναρξης της νέας Τεκτονικής Χρονιάς από την 1ην Σεπτεμβρίου 2020. Για το 
σκοπό αυτό  ετοιμάζεται Πρωτόκολλο λειτουργίας το οποίο θα λαμβάνει 
υπόψη τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες λόγω της πανδημίας του  Covid-19,  

για  χρήση από τις Σ∴ Σ∴  Στοές.  
 

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ 

 
Γραφείο Μεγάλου Διδασκάλου 



 
 

Αδ∴ μου με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που διακατέχουν τους 
απανταχού της γης Τέκτονες  σας καλώ όπως συνεχίσομεν να συνδράμομεν 
με άκρατον υπευθυνότηταν εις τις προσπάθειες της Πολιτείας, δια 
περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19,  τηρούντες τις εκάστοτε οδηγίες 
που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Κράτους. 
 
 

 
Είθε ο Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ να χαρίζει υγεία στις οικογένειες ημών . 
 
Εγένετο  εν  Αν Λευκωσίας την 23ην   Μαίου  2020 

 

Ο Ενδοξώτατος Μεγάλος Διδάσκαλος  

 
                                                         Ανδρέας Χαραλάμπους   


