
                              ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ

                                   ΤΗΝ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

   Δυστυχώς,  από την προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1981), στη συνέχεια την είσοδο της «τρόικα» στα του «οίκου» μας (2010),
δημιουργούνται  θεσμοί  και  διατάξεις,  ψηφίζονται  νόμοι  και  λαμβάνονται
αποφάσεις,  που φαινομενικά  κάνουν  την  Ελλάδα  πιο  σύγχρονη  και
προοδευτική,  εφάμιλλη  των  μεγάλων  κρατών  της  Ευρώπης  στην
πραγματικότητα  όμως,  την  κάνουν  να  χάνει  την  Ορθοδοξία  της  τον
Ελληνισμό της,  αλλά και την οικονομία της.   

                                                         ***  

   Θα αναφερθούμε σε ένα μόνο θέμα, «Την Κυριακή αργία». Με το άρθρο 16
’’λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές’’ του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173
Α/8-8-2013).  καταργήθηκε αυτό που για χρόνια γνωρίζαμε και βιώναμε,
ως ’’Κυριακή αργία’’. 
   Σε  επτά  (7)  κατονομαζόμενες  Κυριακές  του  χρόνου,  τις  Κυριακές  στις
περιόδους των εκπτώσεων, τις δυο Κυριακές προ των Χριστουγέννων και την
Κυριακή  των  Βαΐων,  όλα  τα  καταστήματα  σε  όλη  την  Ελλάδα
μπορούσαν να είναι ανοικτά. 
   Από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2022,  και  σε  εφαρμογή μεταγενέστερου
νόμου  (Ν.  4753/2020  ΦΕΚ  227  Α/18-11-20)  που  συμπληρώνει  (;)  το  Ν.
4177/2013, ουσιαστικά καταργούν παντελώς την θεοπαράδοτη αργία της
Κυριακής, την αρχαιότερη χριστιανική γιορτή η οποία καθιερώθηκε ως
γιορτή και αργία από τον 2ο μ.Χ. αιώνα.  
   Καταργούν την αργία της Κυριακής,  την οποία ο Μ. Κωνσταντίνος,  μετά το
διάταγμα των Μεδιολάνων (313), την όρισε με τον πρώτο του νόμο, στις 7-3-
321, ως ημέρα αναπαύσεως, αγαλλιάσεως, θείας λατρείας και αγαθοεργίας, ἡ
Κυριακή αργία  ἡ σεβαστή ημέρα του ηλίου (εξ ου και το Sun-day). 
   Καταργούν την  ημέρα  που  οι  Ορθόδοξοι  Χριστιανοί  προσεύχονται,
πηγαίνουν στην εκκλησία και βρίσκονται με την οικογένειά τους. Σαν παιδιά
ζούσαμε το μεγαλείο της Κυριακής που πέρα από μέρα ξεκούρασης ήταν η
μέρα που η οικογένεια βρισκόταν γύρω από το τραπέζι μόλις επέστρεφε από
την Κυριακάτικη λειτουργία.
   Καταργούν την αργία της Κυριακής,  την οποία σειρά νομοθετημάτων
την  τιμούσαν,  την  σέβονταν  και  την   προστάτευαν  από  το  1928
(Διάταγμα 23-11-1928, Ν. 4388/1929, Π.Δ του 1930 ΦΕΚ 78 Α/14-3-1930, Ν.
4504/1966,  Β.Δ 748/1966 ΦΕΚ 179 Α/13-9-1966).  Από τότε (άρθρο  4  Ν.
4388/1929),  είχε  προβλεφτεί,  κατ  εξαίρεση,  να  είναι  ανοικτά  τα
καταστήματα μόνο την τελευταία Κυριακή του χρόνου με την παρατήρηση
αν η εορτή των Χριστουγέννων συμπίπτει με Κυριακή, η εξαίρεση να ισχύει
για την προτελευταία Κυριακή. 



   Η  διάταξη  αυτή  εφαρμόστηκε  μέχρι  και  τα  Χριστούγεννα  του  2012.Τα
Χριστούγεννα  του  2013,  εφαρμόστηκε  ο  νέος  νόμος  4177/2013  για  δυο
Κυριακές, στη συνέχεια την επόμενη χρονιά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
και για την Κυριακή των Βαΐων (13-4-2014). 
    Απίστευτο  !!!   Υπάρχουν  Κυβερνήσεις  που  υπηρετώντας  καταχθόνια
σχέδια, επιδιώκουν να καταργήσουν την αργία της Κυριακής – αυτή είναι ἡ
αλήθεια – βρήσκουν τον τρόπο  να ανορθώσουν την ελληνική οικονομία και
επιτέλους ἡ Ελλάδα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Πραγματικό θαύμα !!!  
   Στα  επιχειρήματα  των  κυβερνώντων  για  την  ανάγκη  να  ενισχυθεί  η
ανταγωνιστικότητα,  να  διευρυνθούν  οι  ώρες  και  οι  μέρες  λειτουργίας  των
καταστημάτων και να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, η μόνη αλήθεια είναι
ότι  έτσι  θα  επιταχύνουν  το  ξεκλήρισμα των  αυτοαπασχολούμενων,  και  ότι
κερδισμένοι  από  αυτό  το  μέτρο  θα  είναι  μόνο  τα  πολυκαταστήματα,  τα
σούπερ-μάρκετ και οι μονοπωλιακοί όμιλοι.                               

   Όσοι υποστηρίζουν την κατάργηση της Κυριακής αργίας, να ξέρουν ότι θα
αποτελέσουν τη ντροπή των επόμενων γενιών και τους υπενθυμίζουμε  :  τα
λόγια  του  αγίου  Κοσμά του Αιτωλού: «ἘκεΙνο  τὸ κέρδος  ποὺ γίνεται  τὴν
Κυριακὴ εἶνε  ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ
σπίτι (σ.σ στην πατρίδα) σας καὶ ὄχι εὐλογίαν».
   Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες που σήμερα κατέχουν μια υπουργική θέση
και νομίζουν ότι κάτι σπουδαίο είναι, μάλλον θέλουν να μείνουν στην
ιστορία διαπράττοντας εγκλήματα μιας και  δεν μπορούν να πράξουν
ανδραγαθήματα ή ηρωικές πράξεις.
    Τι άλλαξε στις ζωές τους και στις ψυχές τους ; Μόνο αυτοί ξέρουν…
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