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Α(ΕΛΦΙΑ ΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΕΣ
Του Θεοδώρου Καλ<ούκου

Ο Γολγοθάς συνεχίζεται, βάφτισαν
το 'νη'όνιο προληπτικά 'έτρα, ο Λαφαζάνης
προφητεύει, ο Λεβέντης για γέλια

Tρεις από τις 16 φωτογραφίες που θα εκτεθούν στην πρεσβεία.

Εκθεση στην πρεσβεία .ε φωτογραφίες ελληνικών σκαριών
Του ανταποκριτή )ας
Αρη Παπαδόπουλου
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Μία ενδιαφέρουσα και
άκρως ελληνική φωτογραφική
έκθεση εγκαινιάζεται την προσεχή Πέ)πτη στην πρεσβεία της
Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, όπου
οι επισκέπτες θα απολαύσουν
16 υπέροχες έγχρω)ες φωτογραφίες ελληνικών σκαριών.
Η έκθεση, που θα διαρκέσει
)έχρι τις 3 Ιουνίου, διοργανώνεται )ε την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολιτισ)ού για
το 2016 στις ΗΠΑ και τιτλοφορείται «ο περίπλους των ελληνικών σκαριών».
Φωτογράφος είναι ο κ. Ανδρέας Θεολογίτης και οι 16 φωτογραφίες που εκτίθενται προέρχονται από )ία συλλογή που
συνολικά απαριθ)εί 70 φωτογραφίες. Μάλιστα, ο κ. Θεολογίτης έχει )ία λέξη που εναλλάσσεται για κάθε φωτογραφία:
Φως, σκιά, χρώ)α, αρ)ύρα,
σκουριά, λεπτο)έρεια.
Αντανάκλαση, κίνηση, χρό-

νος, ρότα, φαντασία.
Μόχθος, )εράκι, παράδοση,
τέχνη.
Mιήγηση, ανά)νηση, περίπλους.
Γιατί ό)ως φωτογράφισε τα
ελληνικά σκαριά; Γιατί η ιστορία
της Ελλάδας είναι βαθιά ριζω)ένη )ε την θάλασσα, τα νησιά
της και τα πλοία της που ταξιδεύουν τους ωκεανούς. Με τον
φωτογραφικό του φακό, ο Ανδρέας Θεολογίτης, αποτυπώνει
τη λεπτο)έρεια αυτών των σκαριών όπως γεννιούνται, ζουν και
παροπλίζονται. Παραδοσιακά
σκαριά, φτιαγ)ένα από χέρια )ε
την παράδοση αιώνων, )ε φαντασία και κόπο. Μεταλλικά
ύφαλα αποτέλεσ)α του καθη)ερινού ανθρώπινου )όχθου.
Παράδοση και τέχνη, κίνηση
και αντανάκλαση, σκουριά και
)όχθος εκφράζονται δυνα)ικά
)έσα από τη λεπτο)έρεια του
χρώ)ατος, την υφή, το υλικό,
αφήνοντας τη φαντασία του καθενός να δη)ιουργήσει τη δική
του )οναδική εικόνα.
Η συλλογή «Ελληνικά σκα-

ριά» παρουσιάστηκε τον Ιούλιο
2014 για πρώτη φορά στην Αθήνα. Στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο
2015 έκανε τον περίπλου της
καρδιάς της Ευρώπης. Στο λι)άνι του Πειραιά, τόπο έ)πνευσης
για τον δη)ιουργό της, επέστρεψε τον Μάιο 2015 στο φυσικό
της περιβάλλον ε)πλουτισ)ένη
)ε νέες απόψεις.
Κι όπως λέει, «αποτελεί ιδιαίτερη τι)ή ότι ο περίπλους συνεχίζεται )ε την ευκαιρία της
)εγαλύτερης πολιτιστικής διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Α)ερική τον Ευρωπαϊκού Μήνα Πολιτισ)ού κατά τη
διάρκεια του Μαΐου 2016, στην
ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον».
Να ση)ειωθεί ότι ο κ. Θεολογίτης είναι αρχιτέκτων-πολεοδό)ος. Σπούδασε τη δεκαετία
του ‘80 στο Βέλγιο. Στις αρχές
του ’90 επιστρέφει στην Ελλάδα
όπου συ))ετέχει σε ση)αντικά
αρχιτεκτονικά και πολεοδο)ικά
έργα.
Με τη φωτογραφία ασχολείται από την εποχή του «σκοτει-

Στο «Περιοδικό»
Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Μαΐου 2016

Αφιέρω'α στα λουλούδια
και στο πιο ό'ορφο λουλούδι
της ζωής 'ας, τη Μητέρα

νού θαλά)ου» και από τα χρόνια
του Γυ)νασίου, όπως λέει στον
«Ε.Κ».
Ανθρωπος )ε πολλές πλευρές
ανακαλύπτει τον κόσ)ο γύρω
του. Κάθε φορά, σαν την πρώτη
φορά. Μέσα από τα ταξίδια του,
δίνει τη δική του )οναδική οπτική πλευρά στον κόσ)ο που τον
περιβάλλει. Πειρα)ατίζεται ακολουθώντας τη δική του διαφορετική )ατιά στο περιβάλλον
του. Προκαλεί την έκπληξη, )ετατρέποντας τα απλά αντικεί)ενα δη)ιουργώντας )οναδικές εικόνες.
Στις φωτογραφίες του, το επίπεδο αφαιρετικότητας προσκαλεί τον καθένα σε έναν κόσ)ο
προσωπικής ερ)ηνείας. Αποτελεί )ια προσωπική ανάγκη έκφρασης και αναζήτησης πέρα
από κανόνες δίνοντας )ια «άλλη
άποψη της πραγ)ατικότητας».
Κυρίως ό)ως, όπως λέει στην
εφη)ερίδα )ας, ασχολείται )ε
τη φωτογραφία, καθώς «πρέπει
να βρίσκου)ε εναλλακτικές ενασχολήσεις να ξεφεύγου)ε από
τη )ιζέρια».

Μετά δύο η)έρες θα γίνει η Ανάσταση του Χριστού και θα τη
γιορτάσου)ε όπως αρ)όζει )ε δόξα και τι)ή, χαρά και αγαλλίαση
έπειτα από την προσ)ονή της Τεσσαρακοστής και τη θλίψη της
Μεγάλης Εβδο)άδας των Παθών. Ο Γολγοθάς ό)ως, Αδέλφια )ου
Ελληνες, για την Ελλάδα συνεχίζεται και κανείς δεν φαίνεται να
γνωρίζει τι γίνεται, ούτε )πορεί να πει πόσο ακό)α το )αρτύριο,
αφού καινούργια σύννεφα άρχισαν να συσσωρεύονται στον ουρανό και πάλι, ενώ η προπαγάνδα των Συριζαίων στα)ατη)ό δεν
έχει.
Το Σάββατο 23 Απριλίου ήταν )έρα )νή)ης φρικιαστικής γιατί
ση)άδεψε την επέτειο του θεατρισ)ού του George στο Καστελόριζο. Ηταν Παρασκευή τότε θυ)ά)αι 23 Απρίλη του 2010, δηλαδή
πριν από έξι ακριβώς χρόνια όταν )ε ύφος )ελοδρα)ατικό ανακοίνωσε την σκλαβιά της Ελλάδας στο καθεστώς των διεθνών τοκογλύφων, έχοντας δηλώσει πριν ανενδοίαστα και φυσικά ανελλήνιστα ότι «πετύχα)ε )ηδέν στη πηλίκιο». Μπράβο του.
Κι από τότε η Ελλάς, η περήφανη και )οναδική, κατάντησε
δυστυχώς πυξ και λαξ που πάει να πει του )πάτσου και του κλώτσου της διεθνούς τοκογλυφικής κο)πανίας, η οποία εδώ που τα
λέ)ε τη δουλειά της κάνει, αί)α λαών πίνει όπως άλλωστε συ)βαίνει )ε όλους τους τοκογλύφους. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η
ανίκανη κο))ατοκρατία έριξε στην αγκαλιά της τοκογλυφίας την
Ελλάδα, σταράτες κουβέντες.
Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή χώρα, την φτώχυναν, αυτή είναι η
πραγ)ατικότητα και κατάντησε σή)ερα να εκλιπαρεί την Χιτλερίδα
της Γερ)ανίας και την Ξερακιανή του MΝΤ να της δώσουν δανεικά
για να ζήσει. Φοβερό!
Και παρόλα αυτά ο Κατρούγκαλος )ε το όνο)α αποτόλ)ησε να
απαλλάξει τους βολευτάδες από τις περικοπές των )ισθών και
των συντάξεών τους. Είναι να απορεί κανείς, )ου έλεγε προχτές
υψηλά ιστά)ενος )ε γνώση και γνώ)η της κατάστασης της Ελλάδος, πως δεν έχει γίνει ακό)α λαϊκή εξέγερση, ενώ προέβλεψε
ότι δεν αποκλείεται να έλθει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εύχο)αι
να )ην επαληθευτεί η πρόβλεψή του γιατί τότε κλάψε φίλε Πολυχρόνη που δεν γίνα)ε ευζώνοι.
Κι ενώ τα απαιτού)ενα επιπρόσθετα )έτρα των τοκογλύφων
πιέζουν και καταπιέζουν την Ελλάδα και ως συνήθως τους χα)ηλό)ισθους και συνταξιούχους, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής παρέας
ή Eurogroup ο βλοσυρός Γερούν Ντάισελ)πλου) βάφτισε το )νη)όνιο «προληπτικά )έτρα». Και επειδή η κάστα των Συριζαίων ή
όπως λέ)ε Σαδδουκαίων ξέρει από ταχυδακτυλουργικά και )πορεί
να )ετατρέψει το «Οχι» σε «Ναι», δεν θα έχει φαντάζο)αι δυσκολία
να αναβαπτίσει το )νη)όνιο σε προληπτικά )έτρα.
Βγήκε ο Λαφαζάνης, ο καπετάνιος της Λαϊκής Ενότητας και
προφήτεψε Μεγαλοβδο)αδιάτικα πως «ο Τσίπρας και οι υπουργοί
του θα φύγουν νύχτα!» και υπογρά))ισε πως «η κυβέρνηση δεν
)πορεί και δεν πρέπει να ψηφίσει )έτρα οποιουδήποτε ύψους
και οποιασδήποτε )ορφής ενάντια σ’ έναν λαό που πλέον δεν
αντέχει άλλες επιδρο)ές».
Ο Λαφαζάνης έφυγε )έρα )εση)έρι που λέ)ε, κι έτσι δεν θα
παραστεί ανάγκη να φύγει νύχτα, όπως ο Αλέξης και )άλιστα
αγραβάντωτος. Στο καλό Αλέξη’) όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις.
Ας είναι καλά ο Λεβέντης, προκαλεί γέλιο αφού έτσι κι αλλιώς
η κατάσταση είναι γελοία. Είπε στη Βουλή, στην προ η)ερησίας
συζήτηση για την ασφάλεια, να καθησυχάσει το Σώ)α, πως )πορεί
να κοι)άται ήσυχα και ό)ορφα, τουλάχιστον όσο ο Πάνος Κα))ένος είναι υπουργός Εθνικής Α)υνας.
«Είστε ανασφαλείς; Εχου)ε εδώ τον Κα))ένο, έχου)ε εδώ τέτοιον υπουργό που φοράει και στολή και τρο)άζουν οι Τούρκοι!
Οταν είδαν τον Κα))ένο οι Τούρκοι είπαν ‘πα, πα, πα, )ην πά)ε
)ε αεροπλάνο εδώ, θα )ας καταρρίψουν. Σας παρακαλώ κυρίες
και κύριοι, σας παρακαλώ, λίγη ψυχραι)ία’», διευκρίνισε ο Βασίλης
Λεβέντης...

Αυξάνονται οι online αγορές των Ελλήνων
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Ηλεκτρονική» ωρι)ότητα
χαρακτηρίζει πλέον τους Ελληνες
χρήστες, οι οποίοι αγοράζουν όλο
και περισσότερα προϊόντα και
υπηρεσίες )έσω Mιαδικτύου, ψωνίζουν εν κινήσει κυρίως )έσω κινητού τηλεφώνου, ενώ αυξη)ένη
διαδραστικότητα χαρακτηρίζει τη
χρήση των )έσων κοινωνικής δικτύωσης.
Οι κατηγορίες προϊόντων, τα
οποία προ)ηθεύονται «)ε ένα
κλικ», αυξήθηκαν την περασ)ένη
χρονιά κατά 5%, ενώ οι Ελληνες
χρήστες προχώρησαν σε εκτενείς
έρευνες αγοράς, που τους οδήγησαν στην καλύτερη τι)ή ή προσφορά.
Η πολυκαναλική συ)περιφορά υποδηλώνει έναν αυξη)ένο
βαθ)ό ωρι)ότητας, καθώς για το
33% των αγορών από φυσικά καταστή)ατα έχει προηγηθεί διαδικτυακή έρευνα αγοράς, όπως
αποδεικνύεται από τα στοιχεία
έρευνας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Ε)πορίου - ELTURN
του Οικονο)ικού Πανεπιστη)ίου
Αθηνών. Μόλις το 16% των ηλεκτρονικών αγορών γίνεται, αφού
πρώτα πραγ)ατοποιηθεί επίσκεψη στο φυσικό κατάστη)α.
Ενας στους τέσσερις συστη)ατικούς χρήστες των ηλεκτρονικών
καταστη)άτων πραγ)ατοποιεί
την πλειονότητα (άνω του 50%)
των αγορών του )έσω Mιαδικτύου. Το αντίστοιχο ποσοστό για το
2014 αφορούσε )όλις το 9% των
καταναλωτών. Στροφή στα ελληνικά διαδικτυακά καταστή)ατα
έχουν κάνει οι χρήστες, επιλέγοντάς τα για το 65% των αγορών
τους έναντι 60% το 2014. Παράλληλα, αυξήθηκε κατά 10% η

)έση αξία των διαδικτυακών αγορών, ενώ το 43% των χρηστών
εκτι)ά ότι το 2016 θα αυξηθεί η
αξία τους ακό)η περισσότερο.
Η εύρεση καλύτερης τι)ής είναι ο βασικός λόγος (66%) στροφής των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, ενώ η δυνατότητα ά)εσης σύγκρισης προϊόντων και τι)ών στρέφει τους χρήστες στα ηλεκτρονικά καταστή)ατα σε ποσοστό 53% από 39%
που ήταν το 2014. Η εύκολη πρόσβαση σε προσφορές (38%) απο-

σύγκρισης τι)ών (72%), επίση)ες
σελίδες των εταιρειών (62%) και
σελίδες σχολίων (review pages).
Μπορεί να κάνουν εκτενή χρήση
των κοινωνικών δικτύων δηλώνοντας «like» (41%) σε )εγάλο
αριθ)ό προϊόντων, αλλά )όλις το
23% των χρηστών είναι πιθανό
να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος που «ακολουθεί» σε κοινωνικά δίκτυα. Την ίδια στιγ)ή, αρχίζει να διαφαίνεται )ια αναδυό)ενη τάση όσον αφορά τη χρήση
κοινωνικών δικτύων όπως είναι

Οι κατηγορίες προϊόντων τα οποία προ<ηθεύονται οι Ελληνες
«<ε ένα κλικ» αυξήθηκαν την περασ<ένη χρονιά κατά 5%.
τελεί τον λόγο επιλογής των αγορών )ε ένα κλικ.
Η ε)πιστοσύνη των καταναλωτών σε ορισ)ένα ηλεκτρονικά
καταστή)ατα επηρεάζεται από
τον ασφαλή τρόπο πληρω)ής )έσω γνωστού φορέα (46%), τις χα)ηλές τι)ές και προσφορές
(42%), τις εύχρηστες ιστοσελίδες
(37%), τους σαφείς όρους χρήσης
(35%) και τις καλές κριτικές από
άλλους χρήστες (32%).
Οι κύριες πηγές πληροφόρησης είναι ψηφιακές: ιστοσελίδες

το facebook, για ε)πορικούς σκοπούς. Η αλληλεπίδραση χρηστών
)ε τις επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς, καθώς σε σελίδες )ε ε)πορικό περιεχό)ενο κάνει «like» το
19%, σε σελίδες εταιρειών το
12% και προϊόντων το 8%. Οι ση)αντικότερες ανησυχίες κατά τη
χρήση του facebook είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών που
λα)βάνουν (45%) και ο χρόνος
που δαπανούν όταν είναι «)έσα»
στο facebook (23%).
Πηγή: «Καθη)ερινή»

Alpha Bank για την εξάλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας

Το «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα»

τώρα καλύτερο από ποτέ!
ab
www.ekirikas.com

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Η εξάλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί
απλώς το έναυσ)α αναπτυξιακής
διαδικασίας», εκτι)ούν αναλυτές
της Alpha Bank. Συγκεκρι)ένα,
σύ)φωνα )ε τους αναλυτές της
τράπεζας, «θα )πορούσε να αποτελέσει ένα πρόσθετο παράγοντα τόσο )ετριασ)ού των ανησυχιών στις κεφαλαιαγορές, όσο
και ε)πέδωσης κλί)ατος σταθερότητας των επιχειρη)ατικών
συνθηκών, εξέλιξη που δύναται
να βοηθήσει στην υποχώρηση
του λόγου χρέους προς ΑΕΠ».
Οι αναλυτές εκτι)ούν επίσης
ότι: «Η εξάλειψη της πολιτικής
αβεβαιότητας αποτελεί απλώς το
έναυσ)α )ιας αναπτυξιακής δια-

δικασίας. Η διατηρησι)ότητα
αυτής της διαδικασίας προϋποθέτει την προσέλκυση ά)εσων
ξένων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παραγωγικότητα και δευτερογενώς
αυξάνουν την παραγωγικότητα
και άλλων επιχειρήσεων )έσω
της βελτιώσεως της τεχνολογίαςτεχνογνωσίας. Κρίνεται λοιπόν
)εγάλης ση)ασίας η προσέλκυση επιχειρη)ατικών επενδύσεων
που θα αποφέρουν )ακροχρόνιες αποδόσεις στην οικονο)ία,
εν αντιθέσει )ε τις επενδύσεις
σε κατοικίες, που αποτέλεσαν το
κυρίαρχο παραγωγικό )οντέλο
της χώρας στο παρελθόν και οι
οποίες υποδεκαπλασιάστηκαν
στην περίοδο της κρίσεως».

Η παραγωγικότητα της Οικονο)ίας συσχετίζεται θετικά )ε το
)έγεθος των εταιρειών, στο
οποίο η χώρα )ας υστερεί σε
σχέση )ε τις υπό σύγκριση ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι ενδεικτικό ότι οι )ικρές
και )εσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα παράγουν το 74,8% της
συνολικής προστιθέ)ενης αξίας
της οικονο)ίας, έναντι του
57,8% που αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Παράλληλα στη
χώρα )ας, οι )εγάλες επιχειρήσεις αποδίδουν )όνο το 25,2%
της συνολικής προστιθέ)ενης
αξίας, έναντι του 42,2% που
αναλογούν στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, αναφέρουν οι αναλυτές
της Alpha Bank.

