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Το γραφείο του Σωματείου λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 2011 
Πληροφορίες δίνονται απ’ το 

γραφείο της ΑΚΑ - Βουλής 16 - 
2ος όροφος - Σύνταγμα - τις ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ., τηλ.: 210 
3248418.
Επίσης μπορείτε να τον προμη-

θευτείτε και από τον επίτιμο Πρό-
εδρο της ΑΚΑ κ. Νίκο Γιαννόπου-
λο - Σύρου 62 - Περιστέρι, ώρες 
14.00 - 22.00, τηλ. επικοινωνίας: 
210 5731943.
Η συνδρομή σας είναι το μονα-

δικό έσοδο που έχουμε, η οποία τα 
τελευταία χρόνια παραμένει η ίδια 
δηλ. 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του τιμοκαταλόγου και της 
μηνιαίας εφημερίδας. 
Το σωματείο ζητά τη βοήθεια 

όλων των συναδέλφων για να συνε-
χίσει να υπάρχει και να αγωνίζεται. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

πρόβλημά σας είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας. 

TO Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πληρώστε εγκαίρως τις υποχρεώσεις σας όπως 

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΟΑΕΕ.

Τυχερά  παίγνια :  Αλλαγές  στον  τρόπο  φορολόγησης
Νέο τρόπο φορολόγησης πε-

ριλαμβάνει το ενημερωτικό 
δελτίο του Υπουργείου Οικο-
νομικών σχετικά με τη ρύθμι-
ση της αγοράς παιγνίων που 
ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
Το Υπουργείο “αποσύρει” 

από το νομοσχέδιο τη φορολό-
γηση 6% επί των εσόδων και 
προβλέπει τη φορολόγηση 30% 
επί των μεικτών κερδών και 
10% φόρο στα κέρδη των παι-
κτών.
Στα υπόλοιπα βασικά σημεία 

του ενημερωτικού σημειώμα-
τος δεν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές συγκριτικά με το αρχι-
κό σχέδιο νόμου.
Πιο συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρεται στο ενημερωτικό 
σημείωμα, στόχος του σχεδίου 
νόμου είναι:

- Η ρύθμιση της σχετικής 
αγοράς με στόχο την προστα-
σία του δημοσίου συμφέροντος 
και ειδικά των νέων, την έντα-
ξη και παρακολούθηση σε νό-
μιμο πλέον πλαίσιο των διεξα-

γόμενων παιγνίων.
- Η διασφάλιση και είσπρα-

ξη εσόδων για το κράτος από 
τη ρυθμιζόμενη λειτουργία της 
αγοράς. Ειδικά για το 2011 
προβλέπεται η είσπραξη 500 
εκατ. ευρώ από την έκδοση 
αδειών και 200 εκατ. ευρώ από 
τα τέλη των τυχερών παιγνίων 
(τα οποία θα εισπράττονται σε 
ετήσια βάση με αυξητική, πι-
θανότατα, τάση στα αμέσως 
επόμενα χρόνια).

- Η προσαρμογή των εθνικών 
διατάξεων στην κοινοτική νο-
μοθεσία. Το σχέδιο νόμου θα 
κοινοποιηθεί για έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας 98/34.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, 

η δημιουργία κατάλληλων ρυθ-
μιστικών, εποπτικών και ελε-
γκτικών μηχανισμών ώστε:

- Να διασφαλιστεί η διαφά-
νεια και η φερεγγυότητα της 
διεξαγωγής των παιγνίων

- Να διατηρηθεί σε ανεκτά 
επίπεδα η συμμετοχή των πο-
λιτών στα τυχερά παίγνια και 

να αποτραπεί η εκ μέρους τους 
υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων

- Να διασφαλιστεί ότι τα 
επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά-
τεχνικά παίγνια, τα τυχερά 
παίγνια με παιγνιομηχανήματα 
και τα παίγνια μέσω του δια-
δικτύου οργανώνονται και διε-
ξάγονται σύμφωνα με το νόμο, 
σύμφωνα με τους κανόνες του 
υπεύθυνου παιχνιδιού, και δεν 
εκτρέπονται προς παράνομη 
εκμετάλλευση και αισχροκέρ-
δεια

- Να προστατευθούν οι κατα-
ναλωτές των σχετικών υπηρε-
σιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι 
και άλλες ευαίσθητες ομάδες 
του πληθυσμού από τον εθισμό 
που μπορεί να υποστούν

- Να αποτραπεί η μετατρο-
πή των ψυχαγωγικών-τεχνικών 
παιγνίων σε παράνομα τυχερά 
παίγνια

- Να κατευθυνθεί η στοιχη-
ματική δραστηριότητα σε νό-
μιμους και ελέγξιμους παρό-
χους, ώστε να περιοριστεί και 
προοπτικά να εξαλειφθεί το 
παράνομο παίγνιο και τα ποι-
νικά αδικήματα που υποθάλπει 
(απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμο-
ποίηση εσόδων από εγκληματι-
κές πράξεις, κ.λπ.)
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου 

προτείνει τα εξής:
Ορισμός του πεδίου 

εφαρμογής του νόμου
- Βασικοί ορισμοί των εννοι-

ών που εμπλέκονται στην περι-
γραφή και στη λειτουργία των 
παιγνίων.

- Για τις εταιρίες ΟΠΑΠ ΑΕ 
και ΟΔΙΕ ΑΕ εφαρμόζονται οι 
ειδικές ισχύουσες διατάξεις.

- Διενέργεια παιγνίων μετά 
από αδειοδότηση.
Ίδρυση “Επιτροπής Εποπτεί-

ας και Ελέγχου Παιγνίων”
- Η ΕΕΕΠ θα παρακολουθεί 

την αγορά που ανοίγει και θα 
ενσωματώνει τις αρμοδιότητες 
όλων των σχετικών υφιστάμε-
νων εποπτικών αρχών.

- Η ΕΕΕΠ είναι ειδικευμένη 
αυτόνομη δημόσια υπηρεσία, 
με λειτουργική και οικονομική 
αυτονομία, εποπτευόμενη από 
το Υπουργείο Οικονομικών.

- Επειδή επείγει η συγκρό-
τησή της και η λειτουργία της, 
προτείνεται να αποτελέσει κα-
θολικό διάδοχο της ήδη υπάρ-
χουσας Επιτροπής Εποπτείας 
και Ελέγχου Τυχερών Παιχνι-
διών του ν. 3229/2004. 

- Τα βασικά κείμενα διάρ-
θρωσης και λειτουργίας της 
ΕΕΕΠ είναι ο Οργανισμός, ο 
Κανονισμός Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων (ΚΔΕΠ) και 
ο Κώδικας Δεοντολογίας Παι-
γνίων (ΚΔΠ).

- Προβλέπονται οι τεχνικές 
απαιτήσεις και οι εξασφαλί-
σεις για την αποτελεσματική 
λειτουργία του Πληροφορια-
κού Συστήματος Εποπτείας και 
Ελέγχου (ΠΣΕΕ) που προσδι-
ορίζονται από τον ΚΔΕΠ με 
στόχο την ηλεκτρονική παρα-
κολούθηση των παιγνίων σε 
πραγματικό χρόνο.

- Προσδιορίζεται ο τρόπος δι-
ανομής και απόδοσης των κερ-
δών στους παίκτες, με ισορρο-
πημένο τρόπο που ανταποκρί-
νεται στα έννομα συμφέροντα 
των παρόχων και στις προσδο-
κίες των παικτών (προβλέπεται 

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται στην Ταμία κυρία Θεοδώρα 
Μαρούλη ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την ονομαστική της 
εορτή, ευτυχισμένα - χαρούμενα με αισιοδοξία 

και πάντα με υγεία!

Στον πρώην Ταμία της Α.Κ.Α. κ. Χαράλαμπο Γεωργό-
πουλο, το Δ.Σ. εύχεται για την ονομαστική του εορτή 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με υγεία σε αυτόν 
και την οικογένειά του.
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Τυχερά  παίγνια :  Αλλαγές  στον  τρόπο  φορολόγησης
ελάχιστο όριο 80%).

Κανόνες υπεύθυνου 
παιχνιδιού για την 

προστασία των παικτών, 
των ανηλίκων ιδιαίτερα και 

της κοινωνίας γενικά
- Απαγορεύεται η συμμε-

τοχή ατόμων που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους σε τυχερά παί-
γνια. Τα άτομα αυτά μπορούν 
να συμμετέχουν μόνο στα τε-
χνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.

- Ορίζεται ανώτατο όριο συμ-
μετοχής στα παίγνια με παι-
γνιομηχανήματα που δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 2 ευρώ)

- Απαγορεύεται το μέγιστο 
ποσό που μπορεί να χάσει ένας 
παίκτης να υπερβαίνει το ποσό 
της συμμετοχής του στο παί-
γνιο.

- Προβλέπεται η ατομική 
κάρτα παίκτη, ώστε να παρα-
κολουθούνται η ηλικία, οι πε-
ριορισμοί που θέλει ο ίδιος να 
θέσει στον εαυτό του και οι 
χρηματικές ροές.

- Ορίζονται κανόνες απορ-
ρήτου για την προστασία των 
παικτών από τους οποίους 
εξαιρούνται οι ελεγκτικές και 
φορολογικές αρχές.

Κανόνες αδειοδότησης 
παιγνιομηχανημάτων 

- Προβλέπεται η προκήρυ-
ξη τεσσάρων έως δέκα αδειών 
μετά από διεθνή πλειοδοτικό 
διαγωνισμό που θα αφορούν 
σε 30.000 παιγνιομηχανήμα-

τα συνολικά. Τμήμα των αδει-
ών αυτών θα λάβει η ΟΠΑΠ 
ΑΕ σύμφωνα με το δικαίωμα 
προαίρεσης που διαθέτει βά-
σει της συμβάσεώς της με το 
ελληνικό Δημόσιο, η οποία κυ-
ρώθηκε με το ν. 2843/2000.

- Κάτοχοι άδειας μπορούν να 
είναι ΑΕ με κατατεθειμένο κε-
φάλαιο τουλάχιστον 400.000 
ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα. Απαι-
τείται και σύσταση εγγύησης 
ύψους 200.000 ευρώ.

- Ορίζεται ότι στην προκή-
ρυξη θα προβλέπεται η τιμή 
εκκίνησης, το δε τίμημα θα 
καταβάλλεται 80% με την έκ-
δοση της άδειας και το υπό-
λοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα 
με την προκήρυξη.

- Η διάρκεια των αδειών θα 
είναι δεκαετής

- Προβλέπεται η ελεύθερη 
διάθεση πιστοποιημένων τε-
χνικών-ψυχαγωγικών παιγνί-
ων και διεξαγωγή τους μόνο 
σε αδειοδοτημένους χώρους.
Κανόνες και περιορισμοί 

παροχής υπηρεσιών διαδι-
κτυακού στοιχήματος 

στην Ελλάδα 
- Προβλέπεται η προκήρυξη 

15 έως 50 αδειών μετά από δι-
εθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό

- Η ΕΕΕΠ, μέσω του ΚΔΕΠ, 
καθορίζει τις λεπτομέρειες του 
συστήματος αδειοδότησης και 
τις υποχρεώσεις που επιβάλ-
λονται στους κατόχους άδειας.

- Κάτοχοι άδειας μπορούν 
να είναι κεφαλαιουχικές εται-
ρείες με κατατεθειμένο κε-
φάλαιο τουλάχιστον 200.000 
ευρώ και σύσταση εγγύησης 
ύψους 100.000 ευρώ.

- Η διάρκεια των αδειών εί-
ναι πενταετής.

- Οι ιστότοποι οφείλουν να 
έχουν ονομασία με κατάληξη.
gr

Γενικές υποχρεώσεις 
αδειούχων, παρόχων 

και φορέων 
- Προβλέπονται παράβολα 

για τη συμμετοχή στους δι-
αγωνισμούς και για την εγ-
γραφή στα σχετικά μητρώα, 
διοικητικά τέλη εκκίνησης και 
λειτουργίας, και συμμετοχή 
του δημοσίου στα έσοδα σε 
ποσοστό 30% επί των μεικτών 
κερδών καθώς και φόρος 10% 
στα κέρδη των παικτών.

- Προβλέπονται διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις σε πε-
ριπτώσεις παράβασης ή κα-
ταστρατήγησης των όρων του 

νόμου και της άδειας.
Τέλος, στο προτεινόμενο σχε-

δίου νόμου προβλέπονται ειδι-
κές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή 
τυχερών παιγνίων από ραδι-
οτηλεοπτικά μέσα και η ανα-

θεώρηση του πλαισίου για το 
ιπποδρομιακό στοίχημα, προ-
κειμένου να προσαρμοστούν τα 
ισχύοντα για την ΟΔΙΕ ΑΕ στις 
διατάξεις του σχεδίου νόμου.
ΠΗΓΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 

Θέμα: Α) Πτωχευτικό Δίκαιο
Β) Ρυθμίσεις χρεών στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ

Α) Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του Πτωχευτικού Δικαίου 
είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην κατεύθυνση της εξασφάλισης 
μιας δεύτερης ευκαιρίας για όσους επιχειρούν, ρισκάρουν και έως τώρα 
εβρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και 
του κοινωνικού και οικονομικού στιγματισμού στην Ελλάδα. 
Ανάλογη λογική θα πρέπει να είχε επικρατήσει και στις διατάξεις 

του Φορολογικού Νομοσχεδίου. Σημειωτέον ότι η επιχειρηματικότητα 
δεν είναι μια εξ υπ’ αρχής εξασφαλισμένη οικονομική διαδικασία. Το 
δε πρώτο «στραβοπάτημα» δεν αποτελεί απαραίτητα και ένδειξη 
ανικανότητας, αλλά περισσότερο αποτελεί «μάθημα» και απόκτηση 
εμπειρίας για ένα καλύτερο δεύτερο «ξεκίνημα». Σημειωτέον ότι στην 
Ε.Ε. το 50% των επιχειρήσεων που ανοίγουν, κλείνουν μετά από 7 
χρόνια λειτουργίας. 
Β) Σημαντική, ιδιαίτερα γι’ αυτή την κρίσιμη περίοδο για τις επιχειρή-

σεις και η τροπολογία που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό 
Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη. Δίνεται η δυνατότητα με ευνοϊκούς όρους 
να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ 
δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες με όρους που λαμβάνουν, επιτέλους, 
υπ’ όψιν την οικονομική συγκυρία.
Για χρέος π.χ. προς ΟΑΕΕ 15.000 € δίνεται η δυνατότητα με την 

καταβολή ενός επιπλέον 20% επί της τρέχουσας εισφοράς να αποπλη-
ρωθεί σε 15 χρόνια. Στηρίζεται έτσι η ρευστότητα και δίνεται «ανάσα 
ζωής» σε επιχειρηματίες που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν 
(ασφαλιστική ενημερότητα), παρέμεναν ανασφάλιστοι και οδηγούνταν 
στην περιθωριοποίηση. Σημαντικές θετικές αλλαγές και στον τρόπο 
παροχής σύνταξης αναπηρίας αλλά και στον τρόπο υποβολής αίτησης 
συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Δεν απαιτείται 
ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης και η διακοπή της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας. Το έγγραφο της διακοπής κατατίθεται όταν 
εκδοθεί η σύνταξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.
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Ανακοίνωση
Το σωματείο μας συνεργάζεται 
με έγκριτο λογιστικό γραφείο. 

Για τυχόν πληροφορίες λογιστικές ή φοροτεχνικές, 
δωρεάν, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας τις ώρες 

λειτουργίας: 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 198

Θέμα: ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ
Στις 20/2/2011 ολοκληρώθηκε το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΣΕ-

ΒΕΕ.
Εγκρίθηκε ο Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός και ο Προγραμματισμός 

Δράσης της Συνομοσπονδίας.

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει στην δύναμή της 58 Τοπικές και 28 Κλαδικές Ομοσπονδίες 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων με 160.000 εγγεγραμμένα μέλη 
(φυσικά πρόσωπα).

Αποτελέσματα Εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου ΓΣΕΒΕΕ:
Ψήφισαν: 267 Εκλέκτορες από όλη την Ελλάδα
Ευρέθησαν: Έγκυρα: 267 Άκυρα: 0 Λευκά: 0

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ

2011 2011 2008 2008 2005 2005

1. ΠΑΣΚΜΜΕ
Επικεφαλής
Δ. Ασημακόπουλος

46,82% 24+3 39,92% 21 34,85% 18

2. ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩ-
ΛΙΑΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Επικεφαλής
Γ. Χιόνης

17,98% 9-2 22,39% 11 20,75% 11

3. ΔΑΚΜΜΕ
Επικεφαλής
Στ. Ζαχαρέλης

16,10% 8-3 21,27% 11 21,99% 11

4. ΑΣΚΕΒΕ
Επικεφαλής
Ν. Σκορίνης

15,36% 8-0 16,42% 8 14,94% 8

5. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Επικεφαλής
Ν. Πράγκαλης

3,74% 2 - - - -

Εκλέγονται κατά αλφαβητική σειρά 
οι κάτωθι:

- Από τον συνδυασμό ΠΑΣΚΜΜΕ: 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ
4. ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΔΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
7. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ
10. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
12. ΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
13. ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
14. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΠΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΠΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
13. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20. ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ
22. ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23. ΣΦΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
24. ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΚΑΚΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Από τον συνδυασμό ΑΝΤΙΜΟΝΟ-

ΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ
3. ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
4. ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1. ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Από τον συνδυασμό ΔΑΚΜΜΕ:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
8. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Από τον συνδυασμό ΑΣΚΕΒΕ: 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΧΑΡΙΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
8. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- Από τον συνδυασμό ΝΕΟΙ ΟΡΙ-

ΖΟΝΤΕΣ:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΖΗΜΠΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΧΑΡΧΑΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-

γελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το οποίο 
προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 20ης Φεβρουαρίου 2011, συνήλ-
θε σε Σώμα την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011, με βασικό θέμα 
Ημερήσιας Διάταξης την εκλογή νέου Προεδρείου.
Μετά από διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέχτηκε το νέο 

Προεδρείο για τα επόμενα τρία χρόνια με την παρακάτω σύνθε-
ση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΦΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΙΟΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ
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Λαογραφική Στήλη

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ENOIKIAZETAI ΓΡΑΦΕΙΟ 35μ2

ΒΟΥΛΗΣ 16 - 2ος όροφος, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406
e-mail: adekafe@otenet.gr

Εορτολόγιο μηνός Φεβρουαρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Τρύφωνα, Σταμάτη, Ασημίνα, Ασημάκη, Ζαχαρία,
Χαράλαμπο, Χαρίκλεια, Βλάση, Μελέτη, Φιλοθέη, 

Θεόδωρο, Θεοδώρα, Πολύκαρπο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλούνται επαγγελματικό ψυγείο με ψύκτη, 

μια τοστιέρα και ένα ντουλάπι 1,5 τ.μ. 
σε άριστη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλ.: 210 9425389 

κα Κωνσταντινοπούλου Θεοδώρα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση στην περιοχή Ομονοίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο: 210-5222684 κύριος Θεμελής.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΙΟ
1. ÅÜí äåí ìáò êÜíåé íá ÷Üíïõìå ÷ñüíï.
2. ÅÜí äåí Ý÷åé ðáñÜëïãåò áðáéôÞóåéò.
3. ÅÜí äåß÷íåé óåâáóìü ãéá ôç äïõëåéÜ ìáò.
4. ÅÜí äåí ìáò âëÝðåé óáí õðçñÝôåò ôïõ.
5. ÅÜí Ý÷åé ôç äéêÞ ìáò õðïìïíÞ.
6. ÅÜí Ý÷åé ôç äéêÞ ìáò åõãÝíåéá.
7. ÅÜí äåí æçôÜ åêðôþóåéò.
ÊÁÉ ÐÁÍÙ ÁÐ’ ÏËÁ
8. ÅÜí ðëçñþíåé óå ìåôñçôÜ.

ÓõíÜäåëöïé áíáñôÞóôå ôï óôá ìáãáæéÜ óáò!

ÅëëÜäá • 25ç ÌÁÑÔÉÏÕ
ÅèíéêÞ ÅðÝôåéïò
Åðßóçìç Áñãßá
Åïñôáóìüò ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ãéá ôçí áíåîáñôçóßá áðü ôçí 

ÏèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá.
Ïñèüäïîç Åêêëçóßá:
Åõáããåëéóìüò ôçò Èåïôüêïõ.

25η Μαρτίου 1821 (Εθνική Εορτή) 
Ç 25ç Ìáñôßïõ åßíáé ç ìéá áðü ôéò äýï ÅèíéêÝò ÅïñôÝò ìáò. Ôçí çìÝñá 

áõôÞ ôéìïýìå ôïõò Þñùåò ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ 1821. Ôïõò Þñùåò áõ-
ôïýò ðïõ Ýäùóáí ôçí æùÞ ôïõò þóôå ç ðáôñßäá ìáò íá åßíáé ìéá åëåýèåñç 
÷þñá.

Áðü ôéò 29 ÌáÀïõ ôïõ 1453, ìåôÜ ôçí Üëùóç ôçò Ðüëçò, êáé ãéá ôÝóóåñéò 
áéþíåò ïé ̧ ëëçíåò æïýóáí êÜôù áðü ôçí ôïõñêéêÞ êáôï÷Þ. Ðïëëïß áðü ôïõò 
¸ëëçíåò ôçò åðï÷Þò áõôÞò äåí Üíôå÷áí ôïí ôïõñêéêü æõãü êáé åß÷áí êáôá-
öýãåé óôá âïõíÜ. Áõôïß Þôáí êáé ïé ðñùôåñãÜôåò ôçò åðáíáóôÜóåùò.

Óôéò 25 Ìáñôßïõ ôïõ 1821 óôçí ìïíÞ ôçò ÌÝãéóôçò Ëáýñáò óôá ÊáëÜ-
âñõôá, ï åðßóêïðïò Ðáëáéþí Ðáôñþí Ãåñìáíüò, óÞêùóå ôï ëÜâáñï ôçò 
åðáíÜóôáóçò. Ôüôå Üñ÷éóå åðßóçìá ç ÅëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóç ðïõ ïäÞãçóå 
ìåôÜ áðü ðïëëïýò áãþíåò êáé èõóßåò, óôçí åëåõèÝñùóç êáé áíáãíþñéóç 
ôïõ Åëëçíéêïý êñÜôïõò ôï 1830 ìå ôç óõíèÞêç ôïõ Ëïíäßíïõ. ÓõíèÞêç ðïõ 
õðÝãñáøáí óôéò 22 Éáíïõáñßïõ ôïõ 1830 ç Áããëßá, ç Ãáëëßá êáé ç Ñùóßá. 

Äýï ÷ñüíéá ìåôÜ, óôéò 14 Áõãïýóôïõ 1832, ïñßóôçêáí êáé ôá óýíïñá 
ôçò ÅëëÜäáò íá öôÜíïõí ìÝ÷ñé ôçí íïçôÞ ãñáììÞ ðïõ Ý÷åé Üêñá ôïí 
Ðáãáóçôéêü êáé ôïí Áìâñáêéêü êüëðï. Ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ Ýôïõò áõôïý 
áðïäÝ÷ôçêå ç ÏèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá áõôÞ ôçí áðüöáóç êáé áðü ôüôå 
îåêéíÜ ç ðïñåßá ôïõ ÍÝïõ Åëëçíéêïý ÊñÜôïõò. 

Ï åïñôáóìüò ôçò 25çò Ìáñôßïõ ùò ÅèíéêÞò ÅïñôÞò êáèéåñþèçêå ìå 
ôï äéÜôáãìá 980, óôéò 15 Ìáñôßïõ ôïõ 1838. Ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ Ýãéíå êáé ï 
ðñþôïò åðßóçìïò åïñôáóìüò. 

ÔåëÝóôçêå äïîïëïãßá óôïí íáü ôçò Áãßáò ÅéñÞíçò, óôçí ïäü Áéüëïõ. 
ÐëÞèïò êüóìïõ åß÷å ìáæåõôåß êáé áíÜìåóÜ ôïõò Þôáí êáé ïé áãùíéóôÝò 
ôçò åðáíÜóôáóçò, ïé ïðïßïé áðïèåþèçêáí. ÌåôÜ ôç äïîïëïãßá, óôÞèçêå 
ãëÝíôé óôçí ðëáôåßá Êëáõèìþíïò. Ôï âñÜäõ Üíáøáí öùôéÝò óôçí Áêñüðï-
ëç. Óôïí Ëõêáâçôôü óôÞèçêå Ýíáò öëåãüìåíïò óôáõñüò, ðïõ Ýöåñå ôçí 
öñÜóç «ÅÍ ÔÏÕÔÙ ÍÉÊÁ». 

Áðü ôüôå ç 25ç Ìáñôßïõ, ãéïñôÜæåôáé êÜèå ÷ñüíï, óáí ìÝñá ôéìÞò óôïõò 
Þñùåò ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ 1821.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25η Μαρτίου)
Óôéò 25 Ìáñôßïõ åïñôÜæïõìå ôïí Åõáããåëéóìü ôçò Èåïôüêïõ. Ôçí ÷áñ-

ìüóõíç äçëáäÞ åßäçóç, ðïõ Ýöåñå ï Áñ÷Üããåëïò ÃáâñéÞë óôçí Ðáíáãßá, 
üôé ìÝóù áõôÞò èá åíóáñêùèåß ï Õéüò ôïõ Èåïý. «Éäïý íõí åõáããåëßæïìáé 
÷áñÜí ìåãÜëçí» ôçò åßðå ï Áñ÷Üããåëïò. 

¼ôáí ç Ðáíáãßá ñþôçóå ðþò åßíáé äõíáôüí íá ôåêíïðïéÞóåé ÷ùñßò Üíäñá, 
ï Áñ÷Üããåëïò ôçò áðÜíôçóå üôé ôï ¢ãéï Ðíåýìá èá Ýñèåé óå åóÝíá êáé ìå 
ôçí äýíáìç ôïõ Õøßóôïõ èá óõíôåëåóôåß ç åíóÜñêùóç ôïõ Õéïý ôïõ. 

¸ôóé ç Ìáñßá óõíÝëáâå ôïí Õéü êáé ëüãï ôïõ Èåïý, ôïí Éçóïý ×ñéóôü, 
ï ïðïßïò ìå ôçí åêïýóéá èõóßá êáé ôïí ìáñôõñéêü «èÜíáôü» ôïõ, Ýóùóå ôï 
áíèñþðéíï ãÝíïò áðü ôïí áéþíéï èÜíáôï, óôïí ïðïßï åß÷å ïäçãçèåß ìåôÜ 
áðü ôçí åêäßùîç ôùí ðñùôïðëÜóôùí áðü ôïí ðáñÜäåéóï. 

Ôï áðïëõôßêéï ôçò ãéïñôÞò ëÝåé:
«ÓÞìåñïí ôçò óùôçñßáò çìþí ôï êåöÜëáéïí êáé ôïõ áð’ áéþíïò ìõóôç-

ñßïõ ç öáíÝñùóéò ï Õéüò ôïõ Èåïý Õéüò ôçò ÐáñèÝíïõ ãßíåôáé êáé ÃáâñéÞë 
ôçí ÷Üñéí åõáããåëßæåôáé. Äéü êáé çìåßò óõí áõôþ ôç Èåïôüêù âïÞóùìåí, 
×áßñå, Êå÷áñéôùìÝíç, ï Êýñéïò ìåôÜ óïõ.»

ÄçëáäÞ:
«ÓÞìåñá åßíáé ç êõñéüôåñç ìÝñá ôçò óùôçñßáò ìáò êáé ç öáíÝñùóç ôïõ 

Ìõóôçñßïõ, ðïõ Þôáí áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá êñõììÝíï: Ï Õéüò ôïõ Èåïý èá 
ãßíåé Üíèñùðïò, Õéüò ôçò ÐáñèÝíïõ Ìáñßáò êáé ï Áñ÷Üããåëïò ÃáâñéÞë áõôü 
ôï ÷áñìüóõíï ìÞíõìá öÝñíåé. Ãé’ áõôü êé åìåßò ìáæß ì’ áõôüí áò ðïýìå 
æùçñÜ óôçí Ðáíáãßá: ×áßñå, Êå÷áñéôùìÝíç, ï Êýñéïò åßíáé ìáæß óïõ.»

Ï Åõáããåëéóìüò ôçò Èåïôüêïõ, åßíáé áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ãéïñôÝò ôçò 
Åêêëçóßáò ìáò. Åßíáé ìÝñá ÷áñÜò êáé áãáëëßáóçò. Ç Åêêëçóßá åðéôñÝðåé 
ôçí âñþóç øáñéþí áêüìá êáé áí ï Åõáããåëéóìüò ôçò Èåïôüêïõ «ðÝóåé» 
ìÝóá óôçí ÌåãÜëç ÅâäïìÜäá. Ç çìÝñá áõôÞ åßíáé êáé çìÝñá áñãßáò. Ç 
ðáñÜäïóç ëÝåé üôé áõôÞí ôçí çìÝñá ïýôå ôá ÷åëéäüíéá äåí ÷ôßæïõí ôéò 
öùëéÝò ôïõò.

Óå êÜðïéåò ðåñéï÷Ýò ôçò ðáôñßäáò ìáò, ôçí çìÝñá áõôÞ, ôá ðáéäéÜ 
âãÜæïõí áðü ôá ÷Ýñéá ôïõò ôïí «ÌÜñôç» êáé ôïí áöÞíùí ðÜíù óôéò ôñé-
áíôáöõëëéÝò Þ óå êëáäéÜ äÝíôñùí, ãéá íá ôïí ðÜñïõí ôá ÷åëéäüíéá êáé íá 
÷ôßóïõí ôéò öùëéÝò ôïõò.

Óå ìåñéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò Çðåßñïõ, ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ Åõáããåëéóìïý, 
ôá ðáéäéÜ îå÷ýíïíôáé óôá ÷ùñÜöéá, ÷ôõðþíôáò êáôóáñüëåò, êáðÜêéá 
ôóïõêáëéþí êáé üôé ìåôáëëéêü ìáãåéñéêü óêåýïò Ý÷ïõí. Ðéóôåýïõí üôé ìå 
áõôüí ôïí ôñüðï äéþ÷íïõí ôá ößäéá, ðïõ åêåßíç ôçí ìÝñá îõðíïýí áðü 
ôçí ÷åéìåñßá ôïõò íÜñêç. Ìå ôïí Ýíá Þ ôïí Üëëï ôñüðï, üðïõ õðÜñ÷ïõí 
×ñéóôéáíïß áõôÞ ôçí çìÝñá ãéïñôÜæïõí ôçí ÷áñìüóõíç åßäçóç ôïõ Áñ-
÷áããÝëïõ êáé ôéìïýí ôçí Ðáíáãßá.


