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Δελτίο τύπου περιόδου αναστολής εργασιών λόγω της
πανδημίας covid 19
Φίλτατοι Αδελφοί,
Από τις αρχές Μαρτίου βιώνουμε στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, την επώδυνη
εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού, με βίαιη ανατροπή της καθημερινότητας
όλων των συνανθρώπων μας και δυστυχώς με απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η ημετέρα
Μεγάλη Στοά κατ’ εκτίμηση και εντολήν του Μεγάλου Διδασκάλου Ενδοξοτάτου
αδελφού Παναγιώτη Θαλάσση, ανέστειλε όλες τις εν Στοά συνεδρίες προλαμβάνοντας
και αυτά τα επίσημα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, παροτρύνοντας
ταυτόχρονα τις υπό την αιγίδα της Στοές εις επικοινωνίες και τηλεσυναντήσεις με την
χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.
Έτσι, η αναστολή των φυσικών συνεδριάσεων καθόλου δεν σήμανε και την
αναστολή του τεκτονικού έργου! Άμεσα και με την πολύτιμη συνδρομή του αδελφού
Β’ Μεγάλου Επόπτη, επιφορτισθέντος το έργο τούτο, όλες οι συμβολικές Στοές
συγκροτήθηκαν σε ομάδες τηλεδιάσκεψης και προχώρησαν σε «τηλε-εργασίες», με
ομιλίες αδελφών, συζητήσεις και ομαδικές προβολές. Η ανταπόκριση των αδελφών
ήταν μαζική έτσι ώστε όλες οι Στοές όχι μόνο διατήρησαν την επαφή τους, αλλά,
μέσω των τηλεδιασκέψεων, αυτή λαμβάνει πλέον χώρα με μεγαλύτερη συχνότητα απ’
ότι πριν ! Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει τις υπηρεσίες της στην
καλύτερη οργάνωση των εκ αποστάσεως επαφών μας. Με την βοήθειά της, σύντομα,
οργανώθηκαν και κοινές τηλεσυνεδρίες Στοών και οι Στοές προχώρησαν σε ανοικτές
προσκλήσεις προς όλους τους αδελφούς του ημετέρου Τάγματος, υπό το πνεύμα της
ενότητας και συλλειτουργικότητας που χαρακτηρίζει την ημετέρα Μεγάλη Στοά.
Περαιτέρω δημιουργήθηκε εφαρμογή ηλεκτρονικού ημερολογίου, η οποία παρέχει σε
όλους τους αδδ. ενημέρωση για όλες της επικείμενες τηλεσυνεδριάσεις.

Ταυτόχρονα, η Μεγάλη μας Στοά επικοινώνησε με τις φίλιες Μεγάλες Στοές της
αλλοδαπής, μέλη της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας του Σκωτικού Τύπου, όπου
είμαστε τρίτη κατά Τάξη Δύναμη, και απηύθυνε σχετικό μήνυμα συμπαράστασης.
Με αφορμή την επέτειο της Εθνεγερσίας της 25 Μαρτίου 1821 και στην συνέχεια του
κατά τα ειωθότα σχετικού μηνύματος – πανηγυρικού του Ενδοξοτάτου Μεγάλου
Διδασκάλου, ανεγνώσθησαν πανηγυρικοί και πονήματα σχετικά με την σχέση των
Τεκτόνων με την Φιλική Εταιρία, τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, τις
έννοιες της Ελευθερίας και του Φιλελευθερισμού του Ελευθεροτεκτονισμού, τόσον
ιστορικά, όσον και κατά την βιωματική προσέγγισή και την ενστέρνιση των εκ τούτων
ιδεών, αξιών και εμπειριών εις τον καθ’ ημέραν βίον μας . Παράλληλα απεστάλη
σχετικό μήνυμα (περιλαμβάνον τρίγλωσσο αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση)
στις προαναφερόμενες Δυνάμεις του εξωτερικού, τόσον τιμής και φιλίας ένεκεν, όσον
και ως συμβολή μας στην εμψύχωση των καταδυναστευομένων από την πανδημία
αδελφών αυτών.
Εκτιμώντας τις γνωστές συνθήκες της καθημερινότητάς μας, κατ’ εντολήν του
Ενδοξοτάτου Μεγάλου Διδασκάλου, η επιτροπή αλληλεγγύης της Μεγάλης Στοάς
μας, ενεργοποιήθηκε κατά το καθήκον να βοηθήσει κατά τις δυνατότητές μας τυχόν
πάσχοντες αδελφούς και τρίτους, όπως και να παροτρύνει τα μέλη των Στοών που
έχουν την δυνατότητα, να προσφέρουν αίμα για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας
και να οργανώσει τέτοιες δράσεις.
Συγκινητικό υπήρξε και το ενδιαφέρον τεκτονικών δυνάμεων του εξωτερικού για τα
τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Οι Μεγάλες Στοές της Ουρουγουάης και της Γεωργίας,
όπως και επώνυμοι αδελφοί του εξωτερικού έστειλαν μηνύματα, αντίστοιχα αυτών
που και η ημετέρα Μεγάλη Στοά απέστειλε, συμπαράστασης και αδελφικής
αλληλεγγύης στις δοκιμασίες που βιώνει η ανθρωπότητα όλη και η κάθε χώρα
διακεκριμένα.
Η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού
Τύπου παραμένει πάντα ενεργή, με όλους τους αδελφούς σε εγρήγορση και
αφοσιωμένους στα τεκτονικά ιδεώδη και θέσμια. Ας ευχηθούμε η θλιβερή αυτή
περιπέτεια να λάβει όσο γίνεται πιο γρήγορα τέλος και να αφήσει τις λιγότερες
δυνατές πληγές στους συνανθρώπους μας, το δε επικείμενο Πάσχα να οριοθετήσει την
ανάνηψη της χειμαζομένης ανθρωπότητας και την ανάδυση ενός κόσμου καλύτερου,
με πραγματική Ελευθερία, Ισονομία και Αδελφοσύνη, με Ανθρωπιά και

Πνευματικότητα, Ειρήνη και Δικαιοσύνη, με Ελπίδα για τον Άνθρωπο, Πίστη στις
διαχρονικές και υπερτοπικές Αξίες και Αγάπη προς όλους και όλα τα πλάσματα της
Κτίσης.
Αδελφοί υγιαίνετε και αισιοδοξείτε, με ταχεία και ανώδυνη διάβαση και υπέρβαση
των παθών της εποχής και με Ανάσταση ελπιδοφόρα και ψυχωφελή.
Ο Μέγας Γραμματεύς
Σάββας Πασάλης

