
Με άνευ προηγουμένου επιτυχία στέφθηκε η ετήσια εκδήλωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε το 
περασμένο Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. 

Πλέον των 1.100 ατόμων, ναι αδ∴ μου καλά το διάβασες, παρέστησαν στην κεντρική εκδήλωση που τίμησε 

τους συνανθρώπους μας για μία ακόμη χρονιά εκείνους που πραγματικά παρ’ όλες τις αντικειμενικές 
ιδιαιτερότητες της καθημερινότητά των καταφέρνουν να διακριθούν μεταξύ μας.  

Η ΜΣΤΕ, πρωτοστατούντος του Μεγ∴ Διδ∴ μας Γεωργίου Βασιλογεώργη, του Προσθ∴ Μεγ∴ Διδασκάλου 
Κωνσταντίνου Πολίτη και του Μεγ∴ Ελεον∴ Νικολάου Παπαγιαννίδη, βρέθηκαν μπροστά στην κάθε μία 

παρουσία των συνανθρώπων μας, παραδίδοντας διατακτικές και υποτροφίες είτε ατομικά είτε συλλόγους 
της τάξεων άνω των 280.000€ συνολικά! 

Το πλήθος των παρευρισκομένων προσκεκλημένων χειροκρότησε, συγκινήθηκε, επεφήμησε την επιτομή 
της φιλανθρωπίας, ζώντας μία πραγματικά δυνατή ημέρα που καταξιώνει τον Ελληνικό Τεκτονισμό στα 
μάτια της κοινωνίας μας με κινήσεις που πραγματικά χαράζονται στα μυαλά των ευεργετημένων.  

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κόμπιασμα κατά την διάρκεια της προσλαλιάς του πατήρ-Ιωάννη της ενορίας 
Αγίας Τριάδας Ριαχόβου Ιωαννίνων, ο οποίος όχι μόνο έχτισε ο ίδιος ένα ξενώνα φιλοξενίας πασχόντων 
γερόντων, αλλά ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 να χτίζει ένα ορφανοτροφείο!  

Αισθανθήκαμε την σπιρτάδα των νέων μας ταλέντων, της Ελληνικής Μαθηματική Εταιρίας των δύο μας 
νέων Ολυμπιονικών όπου παρέλαβαν τις υποτροφίες τους. Νιώσαμε ιδιαίτερα όταν ο Κωστής 
Γεωργουσόπουλος (πρώην πρόεδρος του ΔΣ στο Εθνικό Θέατρο, πρόεδρος της επιτροπής θεάτρου του 
Υπουργείου Πολιτισμού, ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας και Πρακτικών Εφαρμογών Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος «Δεσμοί» και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του και διευθυντής της 
Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου) καταλήγοντας της τοποθετήσεώς του «…τα σύμβολα του 
Τεκτονισμού να είναι εκείνα που θα καταποντίσουν τις βόμβες και τα υποβρύχια της κοινωνίας…» 

Είδαμε στα μάτια του χορευτή και χορογράφου Γεωργίου Χριστάκη την θέληση για προσφορά που 
αψηφώντας τους νόμους της φυσικής και τα πρέπει της κοινωνίας αποφάσισε να χαρίζει την μαγεία της 
κίνησης του χορού καθήμενος στο αναπηρικό του καροτσάκι. Παράλληλα μεταλαμπαδεύοντας αυτή την 
θέληση σχημάτισε την ομάδα χορευτών που παραδειγματίζει. 

Γευτήκαμε την μουσική πανδαισία που μας πρόσφεραν απλόχερα οι νεαρές Μαργαρίτα Κολάση – Βούρτση 
και η Όλγα Μπογδάνη. Η πρώτη με τα μαγικά χέρια της στο πιάνο και η εταίρα χρησιμοποιώντας με 
μαεστρία το δοξάρι της μας δίδαξαν ότι το DNA της κληρονομιάς είναι μια πραγματικότητα!  

Οι μουσικές νότες που  

διασκορπίζονταν είχαν την αίγλη και την θύμηση των προγόνων τους, αυτών του Βύρωνος Κολάση του 
διάσημου βιολιστή, αρχιμουσικού, πιανίστα, καθηγητή και συνθέτη και του Μιχάλη Σουγιούλ του 
σημαντικότατου συνθέτη ελαφράς μουσικής πολυγραφότατος στο είδος της ελληνικής ελαφράς μουσικής 



κατά τον Μεσοπόλεμο και την πρώτη μεταπολεμική/μετεμφυλιακή δεκαετία, γράφοντας περισσότερα από 
700 τραγούδια σε όλα τα στυλ, ταγκό, ρομάντζες, βαλς, καντάδες, δημοτικά, πατριωτικά και λαϊκά. Την 
εκδήλωση για μία ακόμη φορά έκλεισε με την βράβευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη και δημιουργού του 
τεκτονικού ύμνου αδ. Μίμη Πλέσσα όπου τόνισε ότι δεν ήθελε να «χαλάσει» την θεάρεστη αρμονία που μας 
προσέφεραν οι προηγούμενες καλλιτέχνιδες με δικά του «παλαιά» ακούσματα…. 

Για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο της ΜΣΤΕ εργάστηκε με περίσσια δυναμική και οργάνωση προσφέροντας 
σε όλους μας μία καταπληκτική εκδήλωση. Ο συντονισμός των ενεργειών πλέον της φιλανθρωπικής 
αρωγής που φέρει την σφραγίδα του Μεγ∴ Ελεονόμου Ενδ∴ αδ∴ Νικολάου Παπαγιαννίδη, διεκρίθει η 

εξαιρετική οργανωτική δομή του Μεγ∴ Α’ Επ∴ Μιχαήλ Ματτέ και του Μεγ∴ Θησ∴ Άγη Παπαδόπουλου και η 
απανταχού παρουσία του Μεγ∴ Γεν∴ Γραμ∴ Παναγιώτη Λούρη όπου μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την 

έναρξη είχε την αγωνία για την διευθέτηση των προσκεκλημένων. Τέλος μοιράστηκε σε όλους τους 
παρόντες το βιβλίο ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ όπου παραθέτεται όλο το φιλανθρωπικό 
έργο της ΜΣΤΕ από το 2013, περικλείοντας 23 ευχαριστήριες επιστολές από ισάριθμα ιδρύματα όπου 
ευεργετήθηκαν. 

Eχει αναρτηθεί video με αποσπάσματα της εκδήλωσης στο news247.gr έναν απο τους εγκυρότερους 
ειδησεογραφικούς ιστοτόπους. Aπολαύστε το: bit.ly/1Tm9tf4 και στο  bit.ly/1Ox5Sgh   

http://news247.gr
http://bit.ly/1Tm9tf4
http://bit.ly/1Ox5Sgh



