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ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Ή ε'ίδηση δημοσιεύτηκε ατά Μέσα Ενημερώσεως 

την Κυριακή 7 Ιουλίου, ημέρα της μνήμης της άγιας 
μεγαλομάρτυρος Κυριακής, πού φέρει τό όνομα της 
ημέρας του Κυρίου. Και πριν κάν προλάβει νά κοι
νοποιηθεί ευρύτερα, ήδη με ακατανόητη κατεπείγου
σα διαδικασία προωθείται τό σχετικό νομοσχέδιο 
πρός ψήφιση στή Βουλή, έτσι ώστε ή ημέρα ή αφι
ερωμένη στόν Κύριο και τή λατρεία του Θεου νά 
προσφερθεί ώς θυσία στό βωμό της λατρείας του 
μαμωνα (χρήματος). 

Τά δύο κόμματα της τωρινής Κυβερνήσεως 
συμφώνησαν νά ολοκληρώσουν τό άπό μηνών 
άναγγελλόμενο και άπό πολύ περισσότερο 
καιρό σχεδιαζόμενο άνόσιο τόλμημα τής κα
ταργήσεως τής άργίας τής Κυριακής. 

Μέ τό ανυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ότι έτσι θά 
τονωθεί ή υποτονική εμπορική κίνηση επιδιώκονται 
δύο άλλοι αφανείς σκοποί: 

Πρώτος άφανής σκοπός είναι ή τελική εξόντωση 
όσων μικρών εμπορικών καταστημάτων άντέχουν 
άκόμη στή λαίλαπα της πρωτοφανούς οικονομικής 
εξαθλίωσης του τόπου. Οί έμποροι αύτοι ή θά χρει
αστεί νά πληρώσουν υπερωριακή απασχόληση του 

προσωπικού τους γιά τήν Κυριακή, μέ άποτέλεσμα 
νά γονατίσουν εντελώς, ή, άν τά λειτουργούν μό¬ 
νοι τους, όπως γίνεται στις πιό πολλές οικογενει¬ 
ακές επιχειρήσεις, δέν θά άντέξουν τή συνεχή 
εργασία 7 μέρες τήν εβδομάδα. Και στή μία και 
στήν άλλη περίπτωση θά αναγκαστούν νά κλεί¬ 
σουν τά καταστήματά τους παραδίδοντας τό 
εμπόριο στούς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τών 
πολυεθνικών. 
Γι' αύτό άλλωστε έχει εκδηλωθεί κάθετη ή διαφω

νία του συνόλου σχεδόν του εμπορικού κόσμου, οί 
συλλογικές οργανώσεις του οποίου μέ σειρά ενερ
γειών άντιδρουν στή σχεδιαζόμενη ρύθμιση και 
έχουν κονιορτοποιήσει ένα πρός ένα όλα τά προ-
παγανδιζόμενα επιχειρήματα του Υπουργείου Άνά-
πτυξης. 

Δεύτερος ύπουλότερος άφανής σκοπός του 
σχεδιασμου είναι μέσα στά πλαίσια της λεγόμενης 
πολυπολιτισμικότητας ο εξαφανισμός τής χριστια
νικής Κυριακής ώς ήμέρας άφιερωμένης στόν Κύ
ριο, γιά νά μήν ενοχλούνται οί άλλόθρησκοι. 
Αύτός μάλιστα είναι και ο κύριος επιδιωκόμενος 
σκοπός τών σκοτεινών κέντρων του έξωτερικου, 
πού εϊτε εύθέως εϊτε πλαγίως επιβάλλουν αύτόν 
τόν σχεδιασμό και όχι μόνον. 

Γιά τους παραπάνω λόγους είναι ανάγκη νά γίνει επιστράτευση όλων μας, 
ώστε νά αποτραπεί τό σχεδιαζόμενο έγκλημα : 

1. Καλουμε τούς πολίτες σέ κάθε τόπο νά 
άπευθυνθουν στούς βουλευτές και τά στε
λέχη τών συγκυβερνώντων κομμάτων το
νίζοντας τήν τρομερή εύθύνη πού αναλαμ
βάνουν απέναντι στήν ιστορία και τήν πα
ράδοση της Πατρίδας μας, και νά τούς δη
λώσουν ότι στις επερχόμενες εκλογές θά τά 
καταψηφίσουν. 

2. Καλουμε όλους 
νά αποστείλουν 
έγγραφες 

διαμαρτυρίες 
στά Μ.Μ.Ε. 

3. Τέλος περιμένουμε άπό τούς Σεβα-
σμιωτάτους Επισκόπους μας νά ενερ
γήσουν εγκαίρως, άκόμη και μέ έκτακτη 
σύγκληση τής Ιεραρχίας, ώστε νά μα
ταιωθεί ή κατάργηση ενός θεσμου 17 
αιώνων, άπό τήν έποχή πού τόν καθιέ
ρωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
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