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ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Από ετών έχει διαπιστωθεί ότι το κτίριο που
λειτουργεί στην Κηφισιά είναι μικρό, αντιαισθητικό
και πρόχειρα κατασκευασμένο. Δεν ικανοποιεί τις
ανάγκες εξυπηρέτησης Α.μ.ε.A., δεν διαθέτει πρόναο, έχει λάθος διαστάσεις ναού (είναι τετράγωνος), έχει μόνο μία αίθουσα, είναι ακριβό
το ενοίκιό του (700,00 €/μήνα για 120,00 m2),
έχει πολλά κατασκευαστικά προβλήματα (υγρασίες,
μούχλα κλπ.), δεν διαθέτει καμία μόνωση (ζέστη
το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα, δεν διαθέτει
εξαερισμό και γενικά έχει εικόνα υποβάθμισης
που δεν ταιριάζει με τον Τεκτονισμό.

Το κτίριο αυτό αποτελείται από ισόγειο 699,19
m2 σε οικόπεδο 2.042,62 m2 περίπου που βρίσκεται σε πολύ φαρδύ ήσυχο δρόμο, σε πολύ
καλή περιοχή, με πολύ πράσινο, εύκολο parking
μέσα στο οικόπεδο και στο δρόμο και δώμα 699,19
m2 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις,
ηλιοστάσια και ποτήρια αγάπης στη θερινή περίοδο.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου νοικιάσθηκε το ακίνητο τον Νοέμβριο του 2016 με
σκοπό να ολοκληρωθεί η μελέτη του μεγάρου και
ο φάκελος δημοπράτησης για να διακηρυχτεί το
έργο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2016. Έγινε η
δημοπρασία στα μέσα Ιανουαρίου 2016 και το
αποτέλεσμά της περιελήφθη στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του 2016 και
εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23 Ιανουαρίου του 2017 με 288 ψήφους υπέρ και 8 κατά.

Αποφασίσθηκε λοιπόν να μεταστεγαστούν όλα τα
εργαστήρια της Κηφισιάς σε νέο κτίριο με την
προϋπόθεση να ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για την λειτουργία ενός σύγχρονου Τεκτονικού Μεγάρου, με προοπτική εικοσαετίας τουλάχιστον. Στο τέλος του 2016 βρέθηκε
Τον Φεβρουάριο Κατατέθηκε φάκελος έκδοσης
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διαρρυθμίσεις, αλλαγή όψεων και αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε χώρο συνάθροισης κοινού
στην οδό Ποταμού 32 στις Αδάμες Αττικής».
Με την έκδοση της αδείας από την πολεοδομία
στα μέσα Ιουνίου 2017 και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή της αποφάσεως της
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γου είναι 187.050,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) ποσό για
το οποίο υπεγράφη και το συμφωνητικό.
Το έργο αυτό στοχεύει στην μετατροπή του
ισογείου κτιρίου επί της οδού Ποταμού 32 στις
Αδάμες της Κάτω Κηφισιάς, συνολικού εμβαδού
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32 στις Αδάμες της Κάτω Κηφισιάς, συνοαίθουσες
τεκτονικών εργασιών με εμβαδά 64,80
λικού εμβαδού 699,19 m2 εντός περιm2, 72,00 m2, και 130,76 m2 αντιστοίχως.
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τέσσερα άτομα, κουζίνα – παρασκευαστήριο,
αίθουσα εστιατορίου εμβαδού 165,87 m2 με
δυνατότητα διαχωρισμού με κινητά χωρίσματα ώστε να δημιουργούνται τρείς
απολύτως χωριστές αίθουσες εξυπηρέτησης
τριών εργαστηρίων αντιστοίχως, γραφείο,
χώρους 20 αυτόνομων αποθηκευτικών
ντουλαπών των εργαστηρίων και αποθήκη
υλικών.
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ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ»
(σύντομο ιστορικό 2009 μέχρι σήμερα)
Το σωματείο με την επωνυμία «Τεκτονική Αδελφότητα» και διακριτικό τίτλο «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» ιδρύθηκε το 2009 από το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Νικ.
Βουργίδη, για λειτουργικές ανάγκες (για να γίνονται
οι συναλλαγές με το Α.Φ.Μ. του, αφού η ένωση προσώπων «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος» (Μ.Σ.Τ.Ε.) δεν
μπορούσε τότε να αποκτήσει Α.Φ.Μ. και σε καμία
απολύτως περίπτωση δεν υποκατέστησε και δεν
ταυτίστηκε με την Ένωση Προσώπων Μ.Σ.Τ.Ε. που
ιδρύθηκε το 1811.

Η πρώτη φορά που έγινε προσπάθεια για την τέλεση νόμιμων αρχαιρεσιών στο Σωματείο «Τεκτονική
Αδελφότητα» ήταν το 2016. Οι υποψηφιότητες υπεβλήθησαν χωριστά, ο χρόνος, ο τόπος, οι κάλπες,
τα ψηφοδέλτια και οι υποψήφιοι των αρχαιρεσιών
ήταν προγραμματισμένα και οργανωμένα να είναι
διαφορετικά, εκτός από τους εκλέκτορες που ήταν
οι αντιπρόσωποι των Στοών (άρθρο 5ο παρ. 2 του
Εσωτερικού Κανονισμού) όπως και στις προηγούμενες έξη Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου από
το 2010 μέχρι και το 2016.

Οι νομικοί συντάκτες του καταστατικού τού σωματίου με την επωνυμία «Τεκτονική Αδελφότητα»
που ήταν ο τότε Μεγάλος Διδάσκαλος Νικόλαος
Βουργίδης και ο αδελφός Ηλίας Κοντογιάννης, ήθελαν όχι μόνο να ταυτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με το Συμβούλιο της Μ.Σ.Τ.Ε.,
αλλά και αυτό καθαυτό το σωματείο να φαίνεται ότι
ταυτίζεται με τον θεσμό που είναι η Μ.Σ.Τ.Ε. και γι'
αυτό του προσέθεσαν τον διακριτικό τίτλο «Μεγάλη Στοά της Ελλάδος».

Με την 1345/2017 Απόφαση του Μονο- μελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, ορίσθηκε προσωρινή διοίκηση στο σωματείο «Τεκτονική Αδελφότητα» με
συγκεκριμένη και περιορισμένη εντολή η οποία είναι η εξής: «Η Προσωρινή Διοίκηση θα διενεργεί
όλες τις αναγκαίες επείγουσες πράξεις διοικήσεως
και εκπροσωπήσεως, εξώδικης ή δικαστικής, του
σωματείου με την επωνυμία «Τεκτονική Αδελφότητα» και τον διακριτικό τίτλo «Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος», ιδιαίτερα δε την εκπροσώπηση ενώπιον
κάθε δικαστικής και δημοσίας αρχής, την κάλυψη
των μισθοδοσιών του προσωπικού του, την αντιμετώπιση των επειγουσών οικονομικής φύσεως υποθέσεων. Η θητεία των διοριζομένων οργάνων
λήγει με την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως
που απορρίπτει την από 27.06.2016 και με αριθμό 34950/2184/2016 ακυρωτική αγωγή.»

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω ταυτίσεις, που ήταν
ο σκοπός των δημιουργών του, οι αρχαιρεσίες στο
σωματείο γινόντουσαν ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Συμβουλίου της Μ.Σ.Τ.Ε. και
μάλιστα με κοινό ψηφοδέλτιο, σε κοινή κάλπη και
με κοινούς υποψηφίους. Έτσι λοιπόν διεξήχθησαν
οι πρώτες και οι δεύτερες αρχαιρεσίες του σωματείου το 2010 και το 2013 αντίστοιχα, τις οποίες είχε
προγραμματίσει, οργανώσει και διαχειριστεί ο τότε
Μεγάλος Διδάσκαλος Νικόλαος Βουργίδης με τον
τότε Μεγάλο Γραμματέα Αετό Τζιφάκι.
Μετά την απόκτηση Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) από τη Μ.Σ.Τ.Ε. ως ένωση προσώπων, τον
Ιούνιο του 2015 και τη δυνατότητα απ’ ευθείας συναλλαγών, η αναγκαιότητα του σωματείου έπαψε
να υπάρχει. Για τον λόγο αυτό και δεδομένων όλων
των παρατυπιών που ελάμβαναν χώρα κατά τις αρχαιρεσίες του, προκειμένου να επιτευχθούν οι ταυτίσεις των συμβουλίων Μ.Σ.Τ.Ε. και Σωματείου, κατά
την βούληση των δημιουργών του, αποφασίστηκε
να γίνει εισήγηση για την κατάργησή του στην Γενική Συνέλευση του 2016 και η όποια περιουσία του
να μεταφερθεί στο Τεκτονικό Ίδρυμα όπως έλεγε
και το καταστατικό του (άρθρο 12 του Καταστατικού του).

Το σωματείο με την επωνυμία «Τεκτονική Αδελφότητα» από τον Ιούνιο του 2015 και μετά, δεδομένης της αυτόνομης και ανεξάρτητης απευθείας λειτουργίας της Μ.Σ.Τ.Ε. σαν νομική οντότητα, μετά
την απόκτηση Α.Φ.Μ., κατέστη μη αναγκαίο, χωρίς
καμία απολύτως αρμοδιότητα ή λειτουργία και ήδη
τελείως ανενεργό πλέον των οκτώ μηνών.
Η περιουσία του δε τη στιγμή που το παρέλαβε η
προσωρινή διοίκηση αποτελείτο μόνον από μετρητά και καταθέσεις που βρίσκονται σε λογαριασμούς
ταμιευτηρίου τραπεζών και στο ταμείο του, ανερχότανε στο ποσό των 120.000,00 € περίπου και οι
συνολικές οφειλές του στο ποσό των 20.000,00
€ περίπου. Δηλαδή είναι ένας φορέας διαχείρισης
χρημάτων των αδελφών μας συνολικού ύψους
περίπου 100.000,00 €. l
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επί πολλά χρόνια η επίλυση των όποιων διαφορών
των τεκτόνων εγίνετο μέσα στα τεκτονικά πλαίσια
και τις θεσμοθετημένες από δεκαετίες διαδικασίες.
Από τον Σεπτέμβριο όμως του 2015 έως και σήμερα η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αντιμετωπίζει
βροχή καταχρηστικών αγωγών, μηνύσεων και δικαστικών αιτήσεων που κινούνται εκτός των τεκτονικών θεσμών, παραβαίνουν τις διαβεβαιώσεις
των τεκτόνων και θέτουν υπό αμφισβήτηση τον
Καταστατικό Χάρτη και τον Γενικό Κανονισμό.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί η ρύθμιση των εργασιών και της εσωτερικής τάξης λειτουργίας της ΜΣΤΕ στην αμύητη κοινωνία, η οποία έχει ασαφή εικόνα του πνεύματος
λειτουργίας του Τεκτονισμού και των σύνθετων
διαδικασιών του.
Η Μεγάλη Στοά, επιδεικνύοντας την επιβαλλόμενη αυτοσυγκράτηση, αντιμετωπίζει την
προσβολή του θεσμού μας από εκείνους που
επιθυμούν την μετατροπή της σε σωματείο και
διαπιστώνει ότι ως επι το πλείστον η δικαιοσύνη αναγνωρίζει το δίκαιο των χειρισμών της.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε
την αίτηση ακυρώσεως της Γενικής Συνελεύσεως
της 23.01.2016 και των αρχαιρεσιών με συνέπεια το
Συμβούλιο της Μεγ. Στ. να συνεχίζει το έργο του
(απόφαση 7153/2017) απρόσκοπτα.
• Η απόφαση θεωρεί ότι ο Καταστατικός Χάρτης
και ο Γενικός Κανονισμός είναι εκείνοι που
καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μας.
• Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικάζοντας
κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων
απέρριψε
την αίτηση προσωρινής διαταγής, που υποβλήθηκε
αιφνιδιαστικά τον Αύγουστο του 2017 και
συζητήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2017 για την
αναστολή των εργασιών του νέου κτιρίου της
Κηφισιάς.
• Η κύρια αίτηση της υπόθεσης συζητήθηκε στις
06.11.2017 και επίσης απερρίφθη από το ίδιο
δικαστήριο με την υπ’ αριθ. 8441/2017 απόφαση
του.
• Σημειωτέον ότι την κατασκευή του έργου του
Μεγάρου Κηφισιάς, έργου βασικού για τον
Τεκτονισμό, ιδίως των Βορείων Προαστείων

Αττικής, απεφάσισε η Γεν. Συνέλευση των
τεκτόνων τον Ιανουάριο του 2017.
• Η προσπάθεια υποκατάστασης των θεσμικών
οργάνων και των αποφάσεων του με τέτοιες
μεθοδεύσεις που συνοδεύονται από συνεχείς
συκοφαντικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και το
διαδίκτυο, φανερώνουν τις προθέσεις όλων όσων
πρωτοστατούν σε αυτά.
• Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της δια
προσωρινής διαταγής απόδοσης του κυλικείου του
Μεγάρου Αθηνών στον προηγούμενο μισθωτή του
κυλικείου Αργώ Α.Ε., ο οποίος είχε αποβληθεί με
νόμιμη δικαστική απόφαση (18.08.2017). Κατά την
συζήτηση της κυρίας αίτησής του ασφαλιστικών
μέτρων που συνεζητείτο την 06.11.2017 η ΑΡΓΩ
Α.Ε. και ο εκπρόσωπός της δεν παρέστησαν στο
δικαστήριο.
• Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, μετά από ενδελεχή
νομική έρευνα αδελφών νομικών, κατήγγειλε
εγγράφως το παράνομο χρησιδάνειο που είχε
συναφθεί προς την Τεκτονική Αδελφότητα για
την χρήση του κυλικείου του Τεκτονικού Μεγάρου
Αθηνών.
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• Το Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς επισημαίνει
ότι με δικαστική απόφαση το υπό την ηγεσία
του Υπ. Μεγ. Ταξ. αδ. Εμμ. Γερακιού Ύπατο
Συμβούλιο, με το οποίο διατηρεί “φίλιες σχέσεις”,
δικαιώθηκε: Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
ανεγνώρισε ως ανυπόστατες τις διοικήσεις του
Σκωτικού Τύπου, που ακολούθησαν μετά την μη
σύνωμη απομάκρυνση του τότε Υπάτου Μεγ. Ταξ.
Ραφήλ ντε Σιγούρα, διότι δεν συνεκλήθησαν από
αυτόν ως νόμιμο Ύπατο (απόφαση 2595/2017 σε
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 590/2015 απόφαση του
Αρείου Πάγου).
• Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος σεβόμενη την
Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της είχε έγκαιρα
επισημάνει την αναγκαιότητα της υιοθετήσεώς
τους, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις την δικαιώνουν
πλήρως.
• Προσφάτως εξεδόθη και η από καιρού εκκρεμούσα
και συζητηθείσα πριν την παραπάνω απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Τακτικής
Διαδικασίας απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων με
την οποία προσωρινά απηγορεύθη η χρήση της
επωνυμίας “Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού
δια την Ελλάδα” από το υπό την ηγεσία του Υπ.
Μεγ. Tαξ. αδ. Εμμ. Γερακιού Ύπατο Συμβούλιο.

• Την 21.08.2017 κατετέθη και κοινοποιήθηκε
αγωγή εκτάσεως 92 σελίδων με την οποία
ζητείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης της
Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, η οποία ορίστηκε
να συζητηθεί την 16.10.2017. Η συζήτηση της
υπόθεσης ανεβλήθη.
• Επίσης οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κοντούλης και
Λεωνίδας Κασσιάπης κατέθεσαν αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων για να παρακολουθεί
εργασίες στην Στοά Ποσειδωνία ο πρώτος και
αγωγή ακυρώσεως των αρχαιρεσιών του Αττικού
Αστέρα ο δεύτερος.
• Η αίτηση Κοντούλη απερρίφθη και του Κασσιάπη
εκκρεμεί.
• Παραλλήλως ο κ. Κοντούλης, μετά την απόρριψη
της αιτήσεώς του εζήτησε τον διορισμό
προσωρινής διοικήσεως της Σ. Στ. Ποσειδωνίας
με αποτέλεσμα να ορισθεί από το δικαστήριο ως
συμβούλιο εκείνο το οποίο είχε ήδη εκλεγεί με
απόφαση των μελών της Στοάς. l

• Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και το Αδελφάτο
του Τεκτονικού Ιδρύματος, ζήτησε την επίσπευση
της αίτησης εφαρμογής της συντηρητικής
πραγματογνωμοσύνης (διαδικασία ασφαλιστικών
που ορίστηκε με την απόφαση 183/2017
κατόπιν αιτήσεως των αδ. Βασ. Κούτση και
Ηλία Κοντογιάννη) για έλεγχο του Τεκτονικού
Ιδρύματος, της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και
του Σωματείου Τεκτονική Αδελφότητα Μεγάλη
Στοά της Ελλάδος.

ΦΙΛΤΑΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ, ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ
Η Συντακτική Ομάδα
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STOP PRESS
Την 20η Δεκεμβρίου 2017 εξεδόθη η υπ’ αριθ 4731/2017 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή η
ελληνική δικαιοσύνη αποφαίνεται ρητά επί της εσωτερικής δομής
ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ _ IANOYAΡIOΣ 2018
και λειτουργίας της ΜΣΤΕ, θέτοντας τέρμα
στις προσπάθειες
εκκοσμίκευσης του τεκτονισμού.

