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ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως
τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς ἁγίας
μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς
ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Καὶ πρὶν κὰν προλάβει νὰ κοι‐
νοποιηθεῖ εὐρύτερα, ἤδη μὲ ἀκατανόητη κατεπείγου‐
σα διαδικασία προωθεῖται τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο
πρὸς ψήφιση στὴ Βουλή, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφι‐
ερωμένη στὸν Κύριο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ νὰ
προσφερθεῖ ὡς θυσία στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ
μαμωνᾶ (χρήματος).

Τὰ δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως
συμφώνησαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπὸ μηνῶν
ἀναγγελλόμενο καὶ ἀπὸ πολὺ περισσότερο
καιρὸ σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς κα‐
ταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Μὲ τὸ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ
τονωθεῖ ἡ ὑποτονικὴ ἐμπορικὴ κίνηση ἐπιδιώκονται
δύο ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί:
Πρῶτος ἀφανὴς σκοπὸς εἶναι ἡ τελικὴ ἐξόντωση
ὅσων μικρῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων ἀντέχουν
ἀκόμη στὴ λαίλαπα τῆς πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς
ἐξαθλίωσης τοῦ τόπου. Οἱ ἔμποροι αὐτοὶ ἢ θὰ χρει‐
αστεῖ νὰ πληρώσουν ὑπερωριακὴ ἀπασχόληση τοῦ

προσωπικοῦ τους γιὰ τὴν Κυριακή, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ γονατίσουν ἐντελῶς, ἤ, ἂν τὰ λειτουργοῦν μό‐
νοι τους, ὅπως γίνεται στὶς πιὸ πολλὲς οἰκογενει‐
ακὲς ἐπιχειρήσεις, δὲν θὰ ἀντέξουν τὴ συνεχὴ
ἐργασία 7 μέρες τὴν ἑβδομάδα. Καὶ στὴ μία καὶ
στὴν ἄλλη περίπτωση θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ κλεί‐
σουν τὰ καταστήματά τους παραδίδοντας τὸ
ἐμπόριο στοὺς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τῶν
πολυεθνικῶν.
Γι᾿ αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἐκδηλωθεῖ κάθετη ἡ διαφω‐
νία τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, οἱ
συλλογικὲς ὀργανώσεις τοῦ ὁποίου μὲ σειρὰ ἐνερ‐
γειῶν ἀντιδροῦν στὴ σχεδιαζόμενη ρύθμιση καὶ
ἔχουν κονιορτοποιήσει ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ προ‐
παγανδιζόμενα ἐπιχειρήματα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνά‐
πτυξης.
Δεύτερος ὑπουλότερος ἀφανὴς σκοπὸς τοῦ
σχεδιασμοῦ εἶναι μέσα στὰ πλαίσια τῆς λεγόμενης
πολυπολιτισμικότητας ὁ ἐξαφανισμὸς τῆς χριστια‐
νικῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸν Κύ‐
ριο, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόθρησκοι.
Αὐτὸς μάλιστα εἶναι καὶ ὁ κύριος ἐπιδιωκόμενος
σκοπὸς τῶν σκοτεινῶν κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ,
ποὺ εἴτε εὐθέως εἴτε πλαγίως ἐπιβάλλουν αὐτὸν
τὸν σχεδιασμὸ καὶ ὄχι μόνον.

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει ἐπιστράτευση ὅλων μας,
ὥστε νὰ ἀποτραπεῖ τὸ σχεδιαζόμενο ἔγκλημα :
1. Καλοῦμε τοὺς πολίτες σὲ κάθε τόπο νὰ
ἀπευθυνθοῦν στοὺς βουλευτὲς καὶ τὰ στε‐
λέχη τῶν συγκυβερνώντων κομμάτων το‐
νίζοντας τὴν τρομερὴ εὐθύνη ποὺ ἀναλαμ‐
βάνουν ἀπέναντι στὴν ἱστορία καὶ τὴν πα‐
ράδοση τῆς Πατρίδας μας, καὶ νὰ τοὺς δη‐
λώσουν ὅτι στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς θὰ τὰ
καταψηφίσουν.

2. Καλοῦμε ὅλους
νὰ ἀποστείλουν
ἔγγραφες
διαμαρτυρίες
στὰ Μ.Μ.Ε.

3. Τέλος περιμένουμε ἀπὸ τοὺς Σεβα‐
σμιωτάτους Ἐπισκόπους μας νὰ ἐνερ‐
γήσουν ἐγκαίρως, ἀκόμη καὶ μὲ ἔκτακτη
σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, ὥστε νὰ μα‐
ταιωθεῖ ἡ κατάργηση ἑνὸς θεσμοῦ 17
αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ τὸν καθιέ‐
ρωσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος.

