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Δημιουργώντας ένα νέο κόσμο 
Από τον Αδ.·. Τριαντάφυλλο Κοτζαμάνη † 

Εθνικό Μεγάλο Διδάσκαλο του Α.·.Α.·.Α.·.Τ.·. Μισραΐμ και Μέμφις 1989-2007 

 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο οτι ζούμε σε δύσκολους από κάθε άποψη καιρούς. 

Είμαστε όλοι μάρτυρες μιας οδυνηρής πραγματικότητας. Πολλοί, σε διαφορετικό βαθμό ο 
καθένας,  γινόμαστε καθημερινά της θύματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 
 
Τα αίτια του φαινομένου μπορεί να είναι πολλά. Το πιο πιθανό είναι πως είναι και πολλαπλά. 
Ο κόσμος βρίσκεται οπωσδήποτε σε μία μεταβατική φάση και οι εκκρεμότητες του 
παρελθόντος κληροδοτούνται στο δικό μας σήμερα κατά τον πιο πιεστικό τρόπο. Τα 
προβλήματα των οποίων η λύση είχε μετατεθεί σε κάποιο χρονικό αόριστο μέλλον φαίνεται 
να αγγίζουν πια το οριακό τους σημείο και να απειλούν τη σταθερότητα της καθημερινής μας 
ζωής, όπως την ξέραμε. Η πείνα σε όλο της τον παραλογισμό, θερίζει γειτονικά κράτη, οι 
πολιτικές και φυλετικές διαφορές γνωρίζουν μια αιματηρή πρωτοφανή οξύτητα, η ίδια μας η 
οικονομία φαίνεται να ψυχοραγεί. 
 
Πού μπορεί να στραφεί με ασφάλεια ο σύγχρονος και ειδικότερα ο νέος άνθρωπος; Ο 
κόσμος, όπως τουλάχιστον του τον περιγράψανε σε σχολεία σε Πανεπιστήμια ή στο 
οικογενειακό περιβάλλον του, φθίνει συνεχώς ή ίσως να μην υπάρχει πιά. Το σημαντικότερο, 
όμως, είναι πως δεν μοιάζει να είναι έτοιμη, ή και εξασφαλισμένη η διαδοχή από έναν άλλο. 
 
Θέλουμε σήμερα να επισημάνουμε ειδικά αυτό το πρόβλημα της διαδοχής, να σας καλέσουμε 
να συμμετάσχετε ενεργά και στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, στη διαδικασία της 
δημιουργίας του νέου κόσμου. Γνωρίζετε οτι είμαστε μια Παγκόσμια Οργάνωση με 
περιεχόμενο και σκοπούς καθαρά Πνευματικούς και Ανιδιοτελείς. 
 
Τόσο η Παγκοσμιότητά μας  όσο και η ίδια μας η φιλοσοφία διασφαλίζουν το ότι είμαστε 
ανοιχτοί απέναντι σε όλους και σε όλα. Δεν μας φοβίζει ούτε το παλαιό επειδή είναι παλαιό, 
ούτε το νέο επειδή είναι νέο. Διακρίνουμε και ενστερνιζόμαστε τα θετικά στοιχεία όπου τα 
βρίσκουμε. 
Πιστεύουμε, όχι μόνο πως μπορούμε, αλλά και πως οφείλουμε, να συνεισφέρουμε ως 
Τέκτονες στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 
 
Για να γίνει αυτό θα χρειασθεί να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από τους ζωντανούς πυρήνες 
του Τάγματος, θα χρειασθεί να στραφούμε συνειδητά στον εσωτερικό μας εαυτό και να 
απαιτήσουμε όλα του τα θετικά αποτελέσματα. 
 
Σε ταραγμένες εποχές, όταν η εξωτερική πραγματικότητα υποφέρει και ο υλικός κόσμος 
συρρικνώνεται, βρίσκει την ευκαιρία να θαυματουργήσει ο εσωτερικός άνθρωπος. 
 
Η στείρα επίδειξη και οι μαλθακές πολυτέλειες υποχωρούν ως την εξαφάνιση για να δώσουν 
τη θέση τους σε μία εποικοδομητικότερη και πλουσιότερη εσωτερική ζωή που αποτελεί το 
νέο πλαίσιο αναπτύξεως. 
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Σας καλούμε σ’αυτή τη σταυροφορία, που επίκεντρό της θα έχει το  εσωτερικό σας εαυτό και 
σκοπό τον νέο κόσμο. Σας χρειαζόμαστε κοντά μας και θα είμαστε κοντά σας κι’εμείς, ως 
Τάγμα, ως άτομα. Είμαστε μια μεγάλη αλυσίδα στην οποία ο κάθε κρίκος είναι 
αναντικατάστατος. Μην διστάζετε να ζητήσετε οποιαδήποτε βοήθεια, οποιαδήποτε μικρή ή 
μεγάλη έμπνευση μπορούμε να προσφέρουμε, πριν χαλαρώσετε την προσοχή σας στο έργο 
μας, πριν χαλαρώσει ο κρίκος τον οποίο αποτελείτε. 
 
Χτίζουμε μια Δικαιοδοσία πολύ πιο στέρεη, θεμελιωμένη στην πιο ενεργητική συμμετοχή 
όλων μας. Μην παραμελείτε την μελέτη των Τεκτονικών αρχών, μέσα από τα τυπικά των 
βαθμών. 
 
Τονίζουμε, συνεπώς, για μία ακόμη φορά: Xρειαζόμαστε το κάθε κύτταρο, όλη την δύναμη 
και την ενέργεια της σκέψης του καθενός, της αγάπης και της εσωτερικής σας γαλήνης. Και, 
ανάλογα, υποσχόμαστε κι’εμείς την ανάλωση των δικών μας κυττάρων στην υπηρεσία ενός 
καλύτερου κόσμου. 
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