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ΗΝΩΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αρχαίου & Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 

ORDO AB CHAO

Ανατολή Αθηνών την 1η Δεκεμβρίου 2021

Αγαπητέ Μεγάλε Διδάσκαλε της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας, 
Ενδοξότατε Αδελφέ Jean- Pierre Rollet,
πληροφορηθήκαμε ότι η Μεγάλη σας Στοά αποφάσισε να εγκαταστήσει μια Στοά Τουρκόφωνη με
το όνομα ‘’ Αγία Σοφία’’ (AyaSofya) No 2112.  H καθιέρωσή της, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
έχει  ήδη  κυκλοφορήσει,  θα  γίνει  την  6η  Δεκεμβρίου από εσάς  και  τον  Περιφερειακό  Μεγάλο
Διδάσκαλο της  Λουτέτσιας (Lutece), Ενδοξοτάτο Αδελφό Frederick Dollfus.

 Ενδοξότατε Μεγάλε Διδάσκαλε, αγαπητέ αδελφέ,  με την παρούσα θέλουμε να σας μεταφέρουμε
την θλίψη και την έντονη ανησυχία μας για αυτή σας την απόφαση.

  Ασφαλώς  γνωρίζετε  ότι  η  Εκκλησία  της  Αγίας  Σοφίας  αποτελούσε   το  κέντρο  Βυζαντινού
πολιτισμού  και  του  Ορθόδοξου  χριστιανικού  κόσμου  για  περισσότερο  από  1000  χρόνια  και
παραμένει  ένα  από  τα  ισχυρότερα  σύμβολα  του  Παγκοσμίου  πολιτισμού,  της  Χριστιανικής
Παράδοσης και βεβαίως όλων των Ελλήνων.

  Ο δημιουργός της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας ως κοσμικού κράτους, ο Κεμάλ Ατατούρκ,
κατανοώντας την μοναδική σημασία της, ήδη από το 1934 την μετέτρεψε σε Μουσείο και σύμβολο
θρησκευτικής ελευθερίας και ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και λαών. Απετέλεσε
σημείο αναφοράς για όλον τον κόσμο και είναι αναγνωρισμένο Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO.

  Οι ακραίοι φανατικοί απαιτούσαν εδώ και χρόνια να γίνει Τζαμί και αυτό το έκανε, ακριβώς  πριν
από έναν χρόνο, ο πρόεδρος Ερντογκάν, σε μια τελετή ακραίου εθνικισμού και μισαλλοδοξίας, η
οποία προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή προεξαρχούσης της Γαλλίας σε τούτο, όπως θα θυμάσθε.

  Η  Επιτροπή  Πολιτισμού  της  Κοινοβουλευτικής  Συνέλευσης  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης
κατεδίκασε αμέσως την απόφαση της Τουρκίας ως “απαράδεκτη και ακατανόητη, ως μια κίνηση
διχασμού και διακρίσεως, που αντιβαίνει σε όλες τις αρχές του Συμβουλίου”. Την θεώρησε μια
κίνηση “που ενισχύει τον ακραίο Φονταμενταλισμό, τον Εθνικισμό, που προσβάλλει τον παγκόσμιο
Πολιτισμό και υπονομεύει την ανοχή στη διαφορετικότητα, τον αλληλοσεβασμό, τα ανθρώπινα



δικαιώματα και γενικά τις αξίες που υπηρετεί το Συμβούλιο της Ευρώπης”, τις αξίες της Ευρώπης.

  Και σήμερα, εσείς, ένας εκπρόσωπος της Γαλλίας, της χώρας που γέννησε τον Διαφωτισμό και
συνιστά  την  κοιτίδα  του  Δυτικού  Ανθρωπιστικού  Πολιτισμού,  που  καθιέρωσε  την  ανοχή  στη
διαφορετικότητα και  τις  αρχές  της Ελευθερίας,  της  Ισότητας  και  της  Αδελφότητας  μεταξύ των
πολιτών  αλλά  και  όλων  των  λαών,  αποφασίσατε  να  καθιδρύσετε  μια  Τεκτονική  Στοά  που
σφετερίζεται  ένα  Παγκόσμιο  Πολιτιστικό  σύμβολο,  την  ‘’Αγία  Σοφία’’,  συνδέοντάς  τούτο
αποκλειστικά με την τουρκική γλώσσα, επιβραβεύοντας, υιοθετώντας και προβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο φονταμενταλιστικά οράματα.

  Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ένας Τέκτων, και μάλιστα Γάλλος, θα θεσμοθετήσει με τη
στάση του αυτό που το Συμβούλιο της Ευρώπης καταδίκασε ως ‘’απαράδεκτο και διχαστικό’’ και
θα επιτρέψει στον  φονταμενταλισμό  να αναπτυχθεί εντός Ευρώπης  και εντός του Ευρωπαϊκού
Τεκτονισμού, παρέχοντάς του ένα τέτοιο ισχυρό έρεισμα.

 Αγαπητέ Μεγάλε Διδάσκαλε της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας, 
Ενδοξότατε Αδελφέ Jean- Pierre Rollet,

θα  συμφωνείτε ότι  ο  Ελευθεροτεκτονισμός από τότε που υπάρχει  προσπαθεί  να εμποδίσει  την
σπορά του διχασμού, προάγει την αρετή και κτίζει γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους.

  Η  απόφασή  σας  έχει  ήδη  δημοσιοποιηθεί  στα  ελληνικά  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  και  έχει
προκαλέσει  έντονες  αντιδράσεις,  τόσο  κατά  της  Γαλλίας  εν  γένει,  όσον  και  καθ’ όλου  του
Ελευθεροτεκτονισμού αδιακρίτως, κατηγορώντας τον για πράξεις με σαφή πολιτική σκοπιμότητα,
αναιρώντας έτσι την βασική αρχή του κανονικού Ελευθεροτεκτονισμού για απόλυτη αποχή από
ενέργειες που οξύνουν πολιτικές και θρησκευτικές αντιθέσεις.

  Κατόπιν όλων τούτων 

ΔΗΜΟΣΙΩΣ διαμαρτυρόμαστε ως έλληνες και τέκτονες και αντιτιθέμεθα απόλυτα  σε αυτή την
ενέργεια  και, με  όλη την αδελφική Αγάπη μας, σας παρακαλούμε να πράξετε προκειμένου να
αποτραπεί η δημιουργία Τουρκόφωνης Στοάς με αυτό το όνομα.

Με αδελφικούς Ασπασμούς
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