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Αδελφοί μου,
Έχει περάσει ένας χρόνος και πλέον, που η πανδημία του κορωνοϊού μας έχει
αλλάξει κάθε κανονικότητα. Στο άμεσο μέλλον θα διαπιστώσουμε μεγάλες αλλαγές σε
παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνθήκες εργασίας, τα κεκτημένα δικαιώματα, οι αμοιβές των
εργαζομένων, το μοντέλο παιδείας, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι θρησκευτικές
προσεγγίσεις, η κοινωνική διαστρωμάτωση αλλά και ο Τεκτονισμός θα γνωρίσουν την
εξελικτική μεταστοιχείωση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Οι στοχασμοί αυτοί εκ πρώτης όψεως δημιουργούν ανησυχία, διότι όλοι μας
σκεφτόμαστε ότι μάλλον πάμε από το κακό στο χειρότερο και αυτό είναι η θλιβερή
πραγματικότητα. Όμως, τώρα αδελφοί μου, την στιγμή της μεγάλης αλλαγής, είναι για
όλους μας, και ιδιαίτερα για τον Τεκτονισμό και τους Τέκτονες η ευκαιρία να
δηλώσουμε παρουσία στο γίγνεσθαι και να συμμετέχουμε ενεργά σαν βασικά δομικά
στοιχεία στο νέο οικοδόμημα. Ο Τεκτονισμός και οι Τέκτονες, πρέπει πλέον να
διαμορφώσουν οργανωτική αναδιάρθρωση και προγραμματισμένη λειτουργία, που θα
επιτρέψει την πλατιά συμμετοχή τους σε ένα νέο μοντέλο πολύπλευρης κοινωνικής
δράσης και παρέμβασης. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη ποικιλόμορφης
δραστηριότητας οριοθετεί και θεμελιώνει αποφασιστικά τις βάσεις μιας προοδευτικής
μετεξέλιξης.
Ο Τεκτονισμός, αδελφοί μου, πριν από δυόμιση αιώνες φάνηκε να συμβάλει στην
οικουμενική αλλαγή της ανθρωπότητας, μέσα από την διδασκαλία των ηθικών,
υπερβατικών και ηρωικών αρετών και λειτούργησε σαν ένα εμπνευσμένο
πανανθρώπινο κίνημα με δημοκρατικές, φιλελεύθερες, εθνικοαπελευθερωτικές ιδέες.
Συνδέθηκε ιστορικά με την επαναστατική νοοτροπία της εποχής, που χαρακτήριζε την
Δυτική Ευρώπη και την Αμερική και με την μεθοδολογική συσπείρωση στις τάξεις του
πολλών από εκείνους που καλλιέργησαν και τελικά εξέφρασαν εμπράκτως τις
ποικίλες ανατρεπτικές τάσεις έναντι της τότε καθεστηκυίας τάξεως των πραγμάτων,
συμμετείχε θεσμικά στους αγώνες προς όφελος ολόκληρης της Ανθρωπότητας.
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Τα τεκτονικά βιώματα, σε συνδυασμό με το τεκτονικό σύστημα αξιών, είχαν
δημιουργήσει μία αδιανόητη μέχρι τότε για το κοινωνικό σύστημα ισότητα, που
εκδηλωνόταν με αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων. Με τον
τρόπο αυτό ενώθηκε η ακμάζουσα και μορφωμένη αστική ευρωπαϊκή τάξη, για την
οποία, αφού οι κοινωνικές διαφορές είχαν ήδη καταργηθεί μέσα στις στοές, δεν έμενε
άλλο τι από τη διάδοση αυτής της ελευθερίας στον αμύητο κόσμο.
Αδελφοί μου,
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και την Ανάσταση Του Σωτήρος Χριστού,
πρέπει εμείς οι Τέκτονες να δράσουμε συλλογικά, με συνεργατικότητα, συνοχή και
σύμπνοια και να προβάλουμε ότι η παγκόσμια πρόοδος πρέπει και μπορεί να γίνει,
μέσα από την εναρμόνιση των κοινών ανθρώπινων συμφερόντων, με εθελούσια
συνεργασία, αγάπη, σεβασμό και αμοιβαία ανοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μια
κοινωνία αδελφών ελευθέρως αλληλέγγυων, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει στους
πάντες τη μέγιστη ελευθερία, τη μέγιστη ανάπτυξη και τη μέγιστη δυνατή ευημερία.
Ο Τεκτονισμός είναι βιωματική μεθοδολογία που καθοδηγεί τα μέλη του με
συστηματική εργασία και αέναη οικοδόμηση, να βιώσουν την «Συλλογικότητα» με
αρμονία, ένωση και ομόνοια, μέσα από την αναζήτηση της γνώσης. Οδηγεί τον
άνθρωπο να χαλιναγωγήσει «το θυμικό» μέρος της ψυχής του, για να απαλείψει τη
ζήλια, το μίσος, τον φθόνο, την διχόνοια και την ασπλαχνία. Τον βοηθάει να
καταπραΰνει με την εγκράτεια «το επιθυμητικό», για να δαμάσει την φιλαργυρία, την
ματαιοδοξία και τα σαρκικά πάθη. Και τέλος του διδάσκει την μέθοδο να επιβληθεί με
τον διαλογισμό και το Φως της Γνώσεως «στο λογιστικό», εκμηδενίζοντας την
Απιστία, την Υπερηφάνεια και τον Εγωισμό. Τότε επέρχεται η ώρα που αναγνωρίζεται
από τον λίαν εξελιγμένο Άνθρωπο, το αληθινό βασίλειο του Ορθού Λόγου, εν μέσω
Δικαιοσύνης και Αγάπης, μετά την λύτρωση της Ελευθέρας Βουλήσεως, από τον
διαρκή αγώνα της με τις κληρονομικές προδιαθέσεις και με τις ανάγκες της ζωής.
Αδελφοί μου,
Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, Χρόνια Πολλά και καλό Πάσχα.
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