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ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Από τον Αδ.·. Τριαντάφυλλο Κοτζαμάνη †
Εθνικό Μεγάλο Διδάσκαλο του Α.·.Α.·.Α.·.Τ.·. Μισραΐμ και Μέμφις 1989-2007

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μια συμβολική ιστορία, ακριβώς όπως μας μεταφέρθηκε
από τους πρώην Διδασκάλους μας. Ελπίζω οτι θα την βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και
διδακτική.
Μερικοί άνθρωποι, αναθρεμένοι μέσα στην άγνοια και την οκνηρία, φθάνοντας σε ώριμη
ηλικία, ξεκίνησαν να διασχίσουν ένα μεγάλο βασίλειο. Μιάς όμως, και οδηγούνταν μονάχα
από μία μάταιη περιέργεια, έκαναν λίγες μόνο προσπάθειες για να γνωρίσουν τα αληθινά
μέσα με τα οποία κυβερνιόταν αυτή η χώρα. Δεν είχαν ούτε αρκετό θάρρος, ούτε αρκετά
εχέγγυα για να παρουσιασθούν στους Κυβερνήτες του Κράτους, οι οποίοι θα μπορούσαν να
τους αποκαλύψουν τις κρυφές μεθόδους της Κυβερνήσεως.
Ετσι, αρκέσθηκαν να περιδιαβαίνουν από πόλη σε πόλη και να βαδίζουν ρίχνοντας το αβέβαιο
βλέμμα τους στους δημόσιους τόπους, όπου, βλέποντας τον λαό να συνωστίζεται λες και
ήταν αφημένος να κάνει ό,τι θέλει, δεν αντιλήφθηκαν τίποτε από την τάξη και την σοφία των
νόμων που γρηγορούσαν μυστικά για την ασφάλεια και την ευτυχία των κατοίκων. Πίστεψαν,
λοιπόν, οτι όλοι οι πολίτες, εξ’ίσου αργόσχολοι, ζούσαν σ’αυτό το κράτος μέσα σε μία πλήρη
ανεξαρτησία.
Στην πραγματικότητα, αυτά που είχαν δεί, δεν παρουσίαζαν στο ελάχιστα φωτισμένο πνεύμα
τους ούτε κανόνα, ούτε νόμο. Επειδή δεν συμβουλεύονταν παρά μόνο τα μάτια τους, δεν
κατόρθωσαν να γνωρίσουν οτι άνθρωποι ανώτεροι κυβερνούσαν εκεί με το αξίωμα τους και
τις δυνάμεις τους, το πλήθος που δρούσε συγχυσμένο μπροστά τους. Πείσθηκαν οτι μιάς και
δεν υπήρχαν διόλου νόμοι, στην χώρα που διέσχιζαν, δεν υπήρχε αρχηγός. Η, ότι, κι’αν
ακόμη υπήρχε, ήταν αδρανής και χωρίς εξουσία.
Κολακευμένοι, από την ανεξαρτησία τους, και μη αντιλαμβανόμενοι καμμιά επικίνδυνη
συνέπεια για τις πράξεις τους, τις θεωρούσαν μάλλον ως αυθαίρετες και αδιάφορες και
πίστεψαν οτι μπορούσαν να αφεθούν στα καπρίτσια τους. Ωστόσο, δεν άργησαν να γίνουν
θύματα του Σφάλματός τους και των απερίσκεπτων κρίσεών τους΄ γιατί οι άγρυπνοι
Υπεύθυνοι του Κράτους, πληροφορημένοι για την έκλυση των ηθών τους, τους στέρησαν την
ελευθερία και τους περιόρισαν τόσο στενά ώστε έφθιναν μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι, δίχως
να ξέρουν αν θα τους ξαναδινόταν ποτέ το φως.
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