
ΕΛΕΥΘΕΡΗ RΥΘΡΕΑ 

θούν να κερδίσουν τις καρδιές όλων των 

ανθρώπων που κατοικούν στη γη και θέ

λουν να γίνουν Άτλαντες δηλαδή γιοί του 

Ουρανού και της Γης και όχι υπηρέτες 

τους. 

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν αυ

τοί οι άνθρωποι ότι Βασίλισσα όλων των 

aρετών και της Γης που ζούμε είναι και 

θα παραμείνει η Δικαιοσύνη γιατί μόνο αυ

τή ξέρει να περιθάλπει τα θύματα της και 

να τα οδηγεί στον δρόμο του καλού και 

της αλληλοκατανόησης. Ναι η Δικαιοσύνη 

που βρίσκεται στον χάρτη των Ηνωμένων 

Εθνών και στο Διεθνές Δίκαιο αυτή και 

μόνο αυτή ξέρει πως να σώζει την ειρήνη 

και τη δικαία κατανομή του πλούτου, αυ

τή και μόνη μπορεί να φέρει ευτυχία στον 
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πλανήτη μας. Ενώ η απουσία της όχι μόνο 

βλάπτει και καταστρέφει αλλά υπάρχει κίν

δυνος να φέρει το τέλος του πλανήτη μας. 

Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμα μας που 

πρέπει να είναι και μήνυμα όλων των λαών 

θα ακουσθεί από αυτούς τους ισχυρούς 

της γης και θα κάμουν ότι μπορούν για να 

λύσουν όλα τα προβλήματα οικονομικά και 

πολιτικά που αντιμετωπίζει σήμερα η aν

θρωπότης με ειρηνικά μέσα. 

Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί 

θα πάψουν επιτέλους να σκέφτονται και να 

προετοιμάζονται για πυρηνικούς πολέμους 

και θα αρχίσουν να σκέφτονται την αξία 

της ζωής που βρίσκεται μέσα στους νό

μους της Δικαιοσύνης. 
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