ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Την 22α/12/2020 έλαβε χώρα διαδικτυακά η Λευκή Εορτή του Χειμερινού Ηλιοστασίου.
Στην εκδήλωση, συμμετείχαν οι αδελφοί των Στοών Αθηνών και επαρχίας της ημετέρας
Μεγάλης Στοάς, προσκεκλημένοι φίλοι και οικείοι τους, καθώς και αδελφοί ανήκοντες σε
ημεδαπές και αλλοδαπές φίλιες τεκτονικές δυνάμεις, οι οποίες παραστάθηκαν δια των
εκπροσώπων τους ή αντιπροσώπων αυτών.
Κατά την αναμονή της έναρξης προβάλλονταν στιγμιότυπα των δράσεων της Ηνωμένης
Μεγάλης Στοάς με κατάλληλη για την εποχή και την περίσταση μουσική υπόκρουση.
Μετά την ανάκρουση του ύμνου της Μεγάλης Στοάς τον λόγο έλαβε ο Πρόσθετος Μέγας
Διδάσκαλος, Ένδοξος αδελφός Χριστόφορος Περδικούρης, ο οποίος με πρωτότυπο τρόπο και
εν συντομία αναφέρθηκε στον Τεκτονισμό, στην προέλευση, στον χαρακτήρα και στην
κοινωνική λειτουργία του, καθώς και στις Λευκές Εορτές και την σημασία του.
Κατόπιν ο Μέγας Διδάσκαλος, Ενδοξότατος αδελφός Παναγιώτης Θαλάσσης, χαιρέτισε τους
συμμετέχοντες και στη συνέχεια εστίασε στις ιδιαιτερότητες του λήγοντος έτους και των
εορταστικών αυτών ημερών λόγω της κρατούσας πανδημίας, αλλά και στις αλλαγές των
πρακτικών και θεωρήσεων που αυτή επέφερε στην καθημερινή ζωή, εκφράζοντας την ελπίδα
η αλληγορία της ανοδικής πορείας του Ηλίου που αρχίζει στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο να
σηματοδοτήσει και την αντίστοιχη πορεία μας προς την πρόοδο, την συνεργασία, την αγάπη,
την πνευματικότητα και την ανθρωπιά. Τέλος, ευχαρίστησε τους οδελφούς της ομάδος της
διοργάνωσης της εορτής, απονέμοντας τον μείζονα έπαινο της ημετέρας Μεγάλης Στοάς.
Ακολούθησε η προβολή βίντεο κινουμένων σχεδίων, την δημιουργία του οποίου
επιμελήθηκαν αδελφοί της ημετέρας Μεγάλης Στοάς, που αναφερόταν στους συμβολισμούς
του Χειμερινού Ηλιοστασίου και τη σχέση τους με τους αντίστοιχους εορτασμούς των
ημερών.
Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στους Μεγάλους Διδασκάλους των παρισταμένων φιλίων
ημεδαπών τεκτονικών δυνάμεων, στους εκπροσώπους αλλοδαπών Μεγάλων Στοών, καθώς
και στον προσκεκλημένο της Μεγάλης Στοάς Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου
Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος, Κραταιότατο
αδελφό Ιορδάνη Πουλκούρα, οι οποίοι απηύθυναν τους χαιρετισμούς-μηνύματά τους και
συνεχάρησαν για την διοργάνωση της όλης εκδήλωσης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε πνεύμα αδελφικής αγάπης και ευεξίας, με την τέλεση
προπόσεων και τις ευχές τόσο εν όψει των εορτών και του νέου έτους, όσο και ως προς την
σύντομη παρέλευση της πανδημίας και δυνατότητα εκ νέου τελέσεως δια ζώσης τεκτονικών
εργασιών.
Για την διευκόλυνση των αλλοδαπών αδελφών, το βίντεο έφερε αγγλικούς υποτίτλους και οι
ομιλίες-χαιρετισμοί συνοδεύονταν από διερμηνεία.
Τέλος, η σύνδεση έληξε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου με υπόβαθρο την
γαλανόλευκη.
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