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Destination Malia:

Τα όρια αντοχής ενός τουριστικού προορισμού…
Η ανάπτυξη ενός τόπου ως

τουριστικού προορισμού, βασί-
ζεται συνήθως στον πολιτι-
σμικό (πχ αρχαιότητες, πα-
λαιός οικισμός) ή και στον
φυσικό πλούτο της περιοχής

(πχ αμμουδιές, κάμπους,
βουνά) αλλά και στην τοπική
κοινωνία, στη φιλικότητα δη-
λαδή των κατοίκων. 

Ο τρόπος, όμως, που ανα-
πτύσσεται ο τουρισμός σ’ αυ-

τόν τον τόπο επηρεάζει αρνη-
τικά τόσο το περιβάλλον όσο
την πολιτισμική κληρονομιά,
αλλά και την τοπική κοινωνία.
Οι  επιπτώσεις,  δηλαδή,  του
τουρισμού  είναι  αναπόφευ-
κτες.
Έχει, όμως, σημασία η επί-

δραση αυτή να έχει τις λιγότε-
ρες  αρνητικές  συνέπειες.
Γιατί οι αρνητικές συνέπειες
δεν αφορούν μόνο στο παρόν
του τόπου, αλλά και στο μέλ-
λον ώστε να υποστηρίζει την
τουριστική του ανάπτυξη. 

Γιατί, αν οι παράγοντες που
ήταν υπεύθυνοι για την αρχική
επιτυχία του προορισμού (ο
πολιτισμικός και φυσικός πλού-
τος της περιοχής, αλλά η φιλι-
κότητα των κατοίκων) εξαφανι-
στούν, τότε οι τουρίστες τον
εγκαταλείπουν για άλλες πε-
ριοχές,  παραχωρώντας  τη
θέση  τους σε άλλους  τουρί-
στες  που  πληρώνουν  λιγό-
τερο. 

Τα Μάλια 

μετά την κρίση…

Τα Μάλια μετά την κρίση θα
είναι η πόλη που θα ταυτιστούν
οι επόμενες γενιές του 21ου αι-
ώνα… 

Είναι αλήθεια πως περνάμε
μία από τις χειρότερες περιό-

δους της ιστορίας μας, με αβέ-
βαιο παρόν και μέλλον. Τα χρό-
νια της κρίσης έχουν δημιουρ-
γήσει κλίμα απογοήτευσης και
φυσικά οικονομικής δυσπρα-
γίας. Η αξιολόγηση αυτή οφεί-
λεται όχι μόνο στην πτώση των
οικονομικών δραστηριοτήτων,
γεγονός που δίνει την εικόνα
παρακμής, αλλά κυρίως στην
έλλειψη ελπίδας για το μέλλον. 

Τα Μάλια μετά την κρίση αλ-
λάζουν… Αλλάζει η νοοτροπία
της ευκολίας και του βολέμα-
τος. 

… γιατί πολλά περιμένει κα-
νείς από μια πόλη που αξιο-
ποιεί τα ποιοτικά της χαρακτη-
ριστικά, εστιασμένα τόσο στον
ποιοτικό τουρισμό όσο και
στην ποιοτική γεωργία. 
…γιατί, είναι αδιανόητα κα-

ταστροφικό  να  μην  αναδει-
κνύονται τα συγκριτικά εκείνα
πλεονεκτήματα,  δηλαδή  τα
ιστορικά σύνολα, ο πολιτισμι-
κός και φυσικός πλούτος της
περιοχής, που θα την κάνουν
μία ζηλευτή πόλη. Μία πόλη
με  αναγνωρίσιμη  διεθνώς
ταυτότητα, όπως είναι τα Μά-
λια. 
Ελπίζουμε  στην  έναρξη

μιας  νέας,  καλύτερης  πο-
ρείας. Με προοπτική την αλ-
λαγή, το καινούριο, το νέο…
που  θα  έχει  επίκεντρο  την
κοινωνία. 
Destination Malia: 
Η αλλαγή, το καινούριο, 
το νέο… 

…είναι ανθρώπινο κάποιοι να
αντιστέκονται στην αλλαγή. 

Δεν βλέπουμε όλοι με τον
ίδιο τρόπο μια αλλαγή. Και η
καλύτερη ακόμη μπορεί να δη-
μιουργήσει στρες. Δεν έχει,
δηλαδή, σημασία αν είναι καλή
ή κακή μια αλλαγή. Μερικοί άν-
θρωποι θα προτιμήσουν να
διατηρηθεί η κατάσταση ως
έχει, για να αποφύγουν το
στρες που δημιουργεί το και-
νούριο. 

Για μερικούς ανθρώπους και
η παραμικρή αλλαγή πυροδο-
τεί αντίδραση. Μπορεί, δη-
λαδή, κάποιος, να διαλυθεί

από μια ασήμαντη αλλαγή αν
τα αποθέματά του έχουν
εξαντληθεί…

Έχει παρατηρηθεί ότι όσο
πιο μεγάλος σε ηλικία είναι ο
άνθρωπος, τόσο περισσότερο
αντιστέκεται στις αλλαγές και
ειδικά στις σωστές αλλαγές …
ενώ για άλλους είναι χαρά να
βρίσκονται    στον  αφρό  της
αλλαγής. 
Ξέρετε γιατί δεν είναι σω-

στό  η  άρνηση  στην  αλλαγή; 
Διότι, ενώ ο κόσμος αλλά-

ζει, κοιτάει μπροστά τις νέες
προκλήσεις  και  γυρίζει  την
πλάτη στο γκρίζο παρελθόν,
αν εσύ επιμένεις να μένουμε
στα ίδια και τα ίδια, τότε αναγ-
καστικά μένουμε πίσω. 
Για αυτό η αλλαγή, το και-

νούριο, το νέο είναι απαραί-
τητο να γίνει για την ευημερία
της κοινωνίας. 

* Ο Τάκης Πατελής είναι
δημοτικός σύμβουλος του
Δήμου Μαλίων 1990-1994.
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ
“La La Land” αλλά και...
“Νυκτόβια Πλάσματα”

Η αγάπη αποθεώνεται στην
ταινία “La La Land” μέσα από το
όνειρο και τη νοσταλγία στην
ταινία “Νυκτόβια Πλάσματα”
μέσα από την κυνικότητα και
την παραποιημένη τέχνη, απόρ-
ροια μιας σημερινής πραγματι-
κότητας που την αγνοεί σαν να
τη φοβάται.

Αυτό είναι το όραμα δύο δια-
φορετικών σκηνοθετών, του νε-
αρού Νταμιέν Σαζέλ και Τομ
Φόρντ, που παραδίδουν δύο

ταινίες υποδειγματικές στο είδος τους με ερμηνείες που κα-
θηλώνουν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη βάση πάνω
στην οποία στηρίζεται η συνεργασία των συντελεστών μιας
κινηματογραφικής παραγωγής. Στο μακρινό παρελθόν δεν
υπήρχε τόσο δίκαιη κατανομή στην ευθύνη συμμετοχής τους.

Η παντοδυναμία των παραγωγών εκείνης της εποχής, όταν
ο κινηματογράφος διεκδικούσε μια δυναμική θέση στις καρ-
διές των θεατών δημιουργούσε αρκετές αδικίες σε βάρος κυ-
ρίως των ηθοποιών. Ο ρόλος τους αποθεωνόταν και τότε
αλλά με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Γι’ αυτό και πιστεύω
ότι με το σπαθί τους και με την απαραίτητη καλλιέργεια
οπωσδήποτε οι ηθοποιοί σήμερα εισπράττουν την αποδοχή
που τους αξίζει, συμβάλλοντας καίρια στην επιτυχία μιας ται-
νίας. Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα που πραγματεύονται οι
δύο αυτές ταινίες. Στη “La La Land” ένα νεαρό ζευγάρι μοι-
ράζεται μια δυνατή τρυφερή αγάπη που όμως οι διαφορετι-
κές καλλιτεχνικές τους επιδιώξεις τους αναγκάζουν να την
απαρνηθούν.  Στα “Νυκτόβια Πλάσματα μια παρόμοια ιστορία
ενός ταιριαστού ζευγαριού “σκαλώνει” στις διαφορετικές κοι-
νωνικές επιρροές που υιοθετούνται από το ένα από τους δύο
και η ένωσή τους “ναυαγεί”. Αυτός είναι ο καμβάς πάνω στον
οποίο στήνονται δύο άκρως διαφορετικές ταινίες, που όμως
κατά περίεργο τρόπο συγκλίνουν έχοντας αναφορές σ’ ένα
παρελθόν που επηρεάζει δραστικά το σήμερα. Κι’ αυτό το
βρίσκω δίκαιο από την άποψη ότι μια διαχρονική αξία, όπως
είναι η αγάπη που πραγματεύονται, μπορεί κι είναι το ουσια-
στικότερο κομμάτι ενός ιδανικού φόντου πάνω στο οποίο
αποτυπώνονται όλα όσα αλλάζουν ή μένουν απλώς τα ίδια.

Η La La Land σε ταξιδεύει, η ταινία “Νυκτόβια Πλάσματα”
σου γραπώνει την ψυχή. Με την τάση του ανθρώπου για εκ-
δίκηση, παρόμοια μ’ αυτή της φύσης όταν παραβιάζεται και
αγονείεται, κυριαρχεί στηρίζοντας την ασχήμια ακόμα και με
το πρόσχημα της τέχνης. Το ζητούμε όμως πάντα είναι να μην
χαθεί η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία κι αγάπη, που
πάντα θα αποτελούν, ειδικά η τελευταία, τον κινητήριο μοχλό
για μια ισορροπημένη ζωή.

Σας αναφέρω ότι η ταινία “La La Land” απέσπασε βραβεία
“Χρυσής Σφαίρας”, σ’ όσα δηλαδή ήταν υποψήφια με εξαιρε-
τικούς τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν να διακρί-
νονται ακόμα και για τη χορευτική τους δεξιότητα.

Στα “Νυκτόβια Πλάσματα” μπορώ να πω ότι με καθήλωσαν
όλες οι ερμηνείες των ηθοποιών με κορυφαία την Έιμι Άν-
ταμς, καθώς “κεντούν” με τις συμβολικές ερμημείες τους
αυτή την κάπως παράδοξη ταινία που κινείται μεταξύ φαντα-
σίας και πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά
ίσως δεν συμπέσουν η γνώμη μου, με τη  δική σας, αλλά αυτό
εξαρτάται ίσως από τον βαθμό εξοικείωσης με τη  διαφορετι-
κότητα. 

Της Αλίκης Καλλέργη

Σοβαρά κι αστεία 
Η άσπρη μέρα του χιονιά
έγινε μαύρη μέρα!

Από μέρες πριν μας ανήγγειλε η Σούζη τα ευχάριστα ότι θα
χιονίσει και στην Κρήτη. Τα συναισθήματα της χαράς αναμέ-
νανε με αγωνία αλλά η μέρα της χαράς δεν ερχόταν. Θα χιο-
νίσει, δεν θα χιονίσει, στο “ναι”, στο “όχι” πλανιόταν η σκέψη.
Μιας και έχει χαθεί η άσπρη μέρα της οικονομίας, μιας και χά-
θηκε το φως, όχι μόνο από το τούνελ, ας είναι και μια άσπρη
μέρα του χιονιά. 

Είχε πάει Κυριακή πρωί. Ακούω στον ύπνο μου χαρμόσυνες
φωνές! Κωστή - Κωστή, μα σήκω να δεις, τρέχα - τρέχα... 

Τι τρέχει; Να δεις απού χιονίζει και είναι όλα κάτασπρα, μου
λέει η καλοπαντρεμένη μου. Τρέχω κι εγώ όπως μου ‘πε. Αυτό
που είδα ήταν πρωτόγνωρο όπως και η χαρά μου. Οσο πιο με-
γάλος είναι ο χιονιάς, όσο πιο πυκνή είναι η στούπα, τόσο πιο
μεγάλη γίνεται και η χαρά σου. Κοιτάζαμε από το παράθυρο.
Τέτοια ησυχία, τέτοια καταχνιά, τέτοια πυκνή στούπα να πέ-
φτει από τον ουρανό (με το... τουλούμι την έριχνε, που λέγανε
οι παλιοί) δεν είχαμε ξαναδεί! Το πάχος του χιονιού όλο και
γινόταν παχύτερο. Αυτό κράτησε από το πρωί μέχρι και την
άλλη μέρα. Μ’ άρεσε να βγαίνω κάθε τόσο με το μέτρο να με-
τρώ το πάχος του χιονιού. Αλλού είχε 30 πόντους, αλλού 35,
αλλού 40. Ναι μωρέ, να το κάμει 50, ναι να το κάμει 60! Σαν
τα παιδιά χαιρόμουν κι εγώ. Το χαρούμενο συναίσθημα του
χιονιά είναι το μόνο που έχουμε όλοι μικροί μεγάλοι. Είναι βέ-
βαια ένα σπάνιο φαινόμενο, γι’ αυτό. Διότι αν ήταν συχνό
όπως η βροχή αντί χαρά θα μας έπιανε πανικός! Οπως ακρι-
βώς μ’ έπιασε εμένα την επόμενη μέρα που βγήκα έξω και
είδα και τι δεν είδα! Η άσπρη μέρα έγινε μαύρη, η χαρά μου
έγινε κατάθλιψη και πανικός! Τα μανταρίνια, τα πορτοκάλια,
τα λεμόνια, όλα όσα είχανε απομείνει “κακομούντρουλα” από
τις προηγούμενες θεομηνίες και προπαντός από το... χαλα-
ζοκάρυδο, πέσανε όλα χάμω! Σπασμένοι κλώνοι, μαραμένα
τα φύλλα σα να τα βούτηξες σε βραστό νερό. Τέρμα η ζωή
τους! Ζωή σε μας... Οσο πήγαινα πιο πέρα, η θλίψη με κυρί-
ευε περισσότερο. Τα ελαιόδεντρα είχανε... ασκημήνει τόσο
πολύ που σου ράγιζαν την καρδιά. Ο ένας κλώνος χάμω, ο άλ-
λος να κρέμεται, άλλος να στέκει στη μέση όρθιος... Σου θύ-
μιζε τον άλλο μεγάλο χιονιά του ‘04 που ξεραθήκανε εντελώς
και ούτε μια δεκάρα δεν πήραμε! Αν και τώρα πάθουμε το
ίδιο, αλίμονό μας!  Θεοί και δαίμονες κυνηγάνε τον άμοιρο
αγρότη. Κανείς δεν τον σκέφτεται ούτε τον λυπάται. Ακόμη
και ο Θεός τον εγκατέλειψε. Τη μια θεομηνία πάνω στην άλλη! 

Θα πω μόνο για το 2016. Ξηρασία, με συνέπεια την ακαρ-
πία, την σκινοκαρπία κ.λπ. Τις ελάχιστες που στέσανε τις ρή-
μαξε το χαλάζι και ο δάκος... πέθανε από την πείνα! Ο,τι
έμεινε γι’ αυτόν δεν ήταν αρκετό... 

Αυτά όλα δεν τα ξέρουνε αυτοί που κάθονται... άδικα στις
καρέκλες και μας κυβερνάνε; Ή τα ξέρουνε και αδιαφορούνε
και είναι χαράμι οι καρέκλες που κάθονται! 

Λένε κάτι φωστήρες ότι είναι λίγα αυτά που δηλώνει 5 χιλ.
ο αγρότης. Σας λέω εγώ που ξέρω. Το 2016 ο Μοχός είχε μη-
δέν εισόδημα. Πώς ζούνε οι νέοι; Από τις φτωχικές συντάξεις
των γερόντων, από μεροκάματα στα κλαδέματα, στα οργώ-
ματα, ραντίσματα, ξερημάσματα κ.λπ. Τις δουλειές που κά-
νανε πρώτα οι Αλβανοί τις κάνουνε τώρα οι νέοι μας αγρότες!
Πώς θα πληρώσουνε το ασήκωτο φορτίο που τους βάλανε οι
άσχετοι και προπαντός τις εισφορές; Ειπανε ότι θα βάζανε
30% αύξηση στην εισφορά του ΟΓΑ. Και βάλανε 50%. Από
1.200 στα 1.800. Κρίνετέ τους...

Στα όρθια …
«Ε

κεί που ήμουν
αραχτός στον
καναπέ, κι απο-
λάμβανα τις

διαφημίσεις, να ‘σου στο STAR
και μου πετάει ένα έργο.Για
λίγο…». Κι αν είναι ανέκδοτο,
είναι ένα πικρό ανέκδοτο, κα-
θότι, με τα διαφημιστικά δια-
λείμματα, σε ένα έργο που αρ-
χίζει π.χ. στις 11 μ.μ. αν θες να
δεις και το τέλος του (που μάλ-
λον θα θέλεις), πρέπει να μεί-
νεις άγρυπνος ως τις 3 π.μ. και
βάλε. Και τα διαλείμματα αυτά
διαρκούν ως και τα είκοσι λε-
πτά, το καθένα. Μετά από τόση
ώρα, χρειάζεσαι ανακεφαλαί-
ωση, κάθε φορά που το κανάλι
θα βάλει στην άκρη τις διαφη-
μίσεις και θα δεήσει να ξαναμ-
πεί στην κανονική ροή του προ-
γράμματος. Γνωρίζοντας ο
τηλεθεατής αυτή την τακτική,
είναι βέβαιο ότι θα επιλέξει
κάτι άλλο, από το να μπει στο
μαρτύριο που αναφέραμε και
να ξενυχτίσει… 

Στην περίπτωση αυτή το κα-
νάλι βγαίνει χαμένο, επειδή ο
τηλεθεατής, που έχει διδαχτεί
από προηγούμενα παθήματα,
προτιμά να δει κάτι άλλο. Μοι-
άζει δηλ. με την περίπτωση της
νοοτροπίας του κράτους, που
αυξάνει υπέρμετρα τους φό-
ρους π.χ. στη βενζίνη και αναγ-
κάζει πολλούς ιδιοκτήτες Ι.Χ.
να παραδώσουν τις πινακίδες,
χάνοντας έτσι το φόρο, αλλά
ζημιώνοντας και πολλά επαγ-
γέλματα που είναι συναφή με
το χώρο του αυτοκινήτου. Από
την άποψη αυτή, θα προτιμή-

σουμε ένα κρατικό κανάλι,
όπου οι διαφημίσεις είναι λιγό-
τερες και το πρόγραμμα είναι
σαφώς πιο «διδακτικό» και ποι-
οτικό – τις πιο πολλές φορές.
Φυσικά, τα κρατικά κανάλια τα
πληρώνουμε όλοι εμείς, με
κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ…
Μπορεί οι τηλεπαρουσιαστές
να αστειεύονται, όταν ανακοι-
νώνουν το διαφημιστικό διά-
λειμμα, λέγοντας ότι από τα
έσοδα των διαφημίσεων εξαρ-
τάται και η βιωσιμότητα του
καναλιού, αλλά όλα έχουν (και
πρέπει να έχουν) ένα μέτρο!

Μένουμε στο χώρο της τηλε-
όρασης και ιδιαίτερα στο Δελ-
τίο Ειδήσεων, αλλά και σε άλ-
λες ζωντανές εκπομπές
ενημερωτικού χαρακτήρα. (Ση-
μειώστε, ότι ο όρος Δελτίο έχει
πια καταργηθεί … απλά Ειδή-
σεις). Ο τρόπος της παρουσία-
σης δεν είναι ανακάλυψη δική
μας, ελληνική δηλαδή. Και οι
άνθρωποι της τηλεόρασης
βλέπουν ξένα προγράμματα,
για να είναι ενημερωμένοι και
πολλά απ’ όσα βλέπουν τα αν-
τιγράφουν και μας τα παρου-
σιάζουν και εδώ. Δεν είναι και
πολλά χρόνια, που η τεχνολο-
γία τελειοποίησε την τεχνική
της γιγαντο-οθόνης. Η αξία της
έγκειται στο ότι, ενώ ο τηλεπα-
ρουσιαστής κάνει την παρου-
σίαση των γεγονότων, πίσω
μπορεί να προβάλλονται σε με-
γάλο μέγεθος σκηνές από το
τρέχον θέμα. Έτσι, ο τηλεθεα-
τής βλέπει ταυτόχρονα και τον
τηλεπαρουσιαστή και τα γεγο-
νότα στα οποία αναφέρεται…

Δεν πρέπει να είναι πολλά,
αλλά ας πούμε τα τελευταία
δυο – τρία χρόνια, οι τηλεσκη-
νοθέτες, ίσως αντιγράφοντας
(όπως είπαμε) εκπομπές από
κανάλια του εξωτερικού, μας
εμφανίζουν τους τηλεπαρου-
σιαστές να στέκονται όρθιοι,
μπροστά στην γιγαντο-οθόνη
και να μας δείχνουν με το χέρι
ενδιαφέροντα σημεία της εικό-
νας ή να συνομιλούν με τον αν-
ταποκριτή του καναλιού, όπου
κι αν βρίσκεται αυτός. 

Γενικά, ένα μέρος του προ-
γράμματος, «θέλει» τους τηλε-
παρουσιαστές να μας παρου-
σιάζουν το πρόγραμμα, όρθιοι,
μπροστά στη γιγαντο-οθόνη.
«Στα όρθια», δηλαδή, όπως
λέμε: «δουλειές του ποδα-
ριού». Γιατί, δεν μπορεί κανείς
να ισχυριστεί, πως σε μια πα-
ρουσίαση,  όπου απαιτείται
από τον τηλεπαρουσιαστή να
συμβουλευτεί τις σημειώσεις
του ή ακόμη και το «τάμπλετ»
του, μπορεί να γίνεται καλύ-
τερα … «εκ του ορθίως». Μας
παραπέμπουν, έτσι, στις αμερι-
κανικές ταινίες, όπου το σεξ,
στην πλειοψηφία των ταινιών,
γίνεται στα όρθια, λες και οι
εμπλεκόμενοι, πάνω στο πά-
θος τους, αγνοούν την ύπαρξη
του επίπλου που ονομάζεται
κρεβάτι! 

Η σκηνοθετική «καινοτομία»,
με τους τηλεπαρουσιαστές όρ-
θιους μπροστά στην γιγαντο-
οθόνη, όπως οι πιστοί μπροστά
στο εικόνισμα του πολιούχου
της πόλης, έχει το και σκεπτικό
της... Αφενός, υποτίθεται ότι

ένα στατικό πρόγραμμα, όπως
είναι η μετάδοση των ειδή-
σεων, γίνεται πιο ζωηρό, πιο
ζωντανό, αποκτά κίνηση. Αυτό,
είναι και μια κάποια δικαιολο-
γία. Με την σχετική ακινησία
αυτού που κάθεται μπροστά
στην οθόνη, το ενδιαφέρον του
τηλεθεατή μειώνεται με την
πάροδο του χρόνου, όσο εν-
διαφέροντα πράγματα κι αν
αναφέρει ο τηλεπαρουσια-
στής. Και πίσω από τις οθόνες
μας, στα γραφεία των σταθ-
μών, οι επιτελείς κάνουν και
ξανακάνουν αναλύσεις για τη
βελτίωση της ακροαματικότη-
τας. Έτσι,  όταν ο παρουσια-
στής ή οι ευρισκόμενοι στο
«τραπέζι» πρέπει να κάθονται,
φροντίζουν ώστε πίσω στο
φόντο της οθόνης να υπάρχει
μια εικόνα ή ένα σχήμα που να
κινείται αργά, έτσι για να δημι-
ουργείται μια έστω και υποτυ-
πώδης κίνηση, ώστε να μην εί-
ναι το πλάνο στατικό. 

Όμως, η σκηνοθετική εμ-
μονή, της «εκ του ορθίως» πα-
ρουσίασης μιας εκπομπής,
έχει και τα θετικά, αλλά και τα
αρνητικά της αποτελέσματα. Ο
τηλεθεατής, κατά ένα ποσο-
στό, αποσπά την προσοχή του
από το αντικείμενο του προ-
γράμματος, καθώς εστιάζει
π.χ. στο ντύσιμο των τηλεπα-
ρουσιαστών, που τώρα έχει
την ευκαιρία να τους βλέπει
ολόσωμα. Έτσι, ενώ οι άνδρες
τηλεπαρουσιαστές, ήταν αρ-
κετό να φορούν πάνω από την
καθημερινή τους ένδυση ένα
σακάκι, (αφού αυτό μόνο φαί-

νεται όταν ο παρουσιαστής κά-
θεται), τώρα πρέπει να δίνουν
μεγαλύτερη σημασία και προ-
σοχή στο συνολικό ντύσιμό
τους. Ευτυχώς, για όσους αντι-
παθούν τη γραβάτα, το «στυλ
Τσίπρα» τους δίνει μια σοβαρή
δικαιολογία. Στις γυναίκες πα-
ρουσιάστριες, τα πράγματα εί-
ναι ακόμα πιο πιεστικά. Το βέ-
βαιον είναι ότι οι τηλεθεάτριες,
το πρώτο πράγμα που θα προ-
σέξουν και θα κριτικάρουν, εί-
ναι όχι οι ειδήσεις, αλλά το ντύ-
σιμο και τα αξεσουάρ της
τηλεπαρουσιάστριας. Αν και
πότε είχε ξαναφορέσει αυτό το
συνολάκι, αν ταιριάζει το κολιέ
και τα σκουλαρίκια με τη λαι-
μόκοψη του φορέματος κ.λπ.
Για να μην φτάσουμε και στο
περίπου ρατσιστικό συμπέρα-
σμα, ότι αν δεν έχεις ΚΑΙ τα
απαιτούμενα σωματικά προ-
σόντα, η θέση της τηλεπαρου-
σιάστριας δεν είναι για σένα!

Και μια τελευταία παρατή-
ρηση στην εμφάνιση όλων
όσων παρουσιάζουν εκπομπή
στην τηλεόραση. Μιμούμενοι
κάποια «στερεότυπα», πολλοί
παρουσιαστές της μικρής οθό-
νης, δίνουν εικόνα απαράδε-
κτη. Κουβαλώντας υποσυνεί-
δητα το σύμπλεγμα από το
υποχρεωτικό καθημερινό ξύρι-
σμα στο στρατό ή στην υπηρε-
σία, εμφανίζονται αξύριστοι και
θλιβεροί, με τη δικαιολογία του
«επιμελώς ατημέλητος». Ίσως,
η επώνυμη αποστολή μιας ξυ-
ριστικής λεπίδας (και όχι εκρη-
κτικού μηχανισμού) στον ατη-
μέλητο παρουσιαστή, να είχε

κάποιο αποτέλεσμα. Το ίδιο
συμβαίνει και με την κόμμωση
πολλών ανδρών, στη μικρή
οθόνη. Μαύρα χάλια δηλαδή,
που δυστυχώς δίνουν το λάθος
πρότυπο στο τηλεοπτικό κοινό
και ιδιαίτερα στους νέους… για
να μη μιλήσουμε για την μερική
ή ολική δερματοστηξία (τα-
τουάζ) ορισμένων παρουσια-
στών. Ακόμα και ο γράφων, σε
στιγμές αμηχανίας και σύγχι-
σης, τείνει να πιστέψει ότι χω-
ρίς τατουάζ, δεν μπορεί κανείς
να ευδοκιμήσει, τηλεοπτικά –
τουλάχιστον, ως σεφ!!!

Κλείνουμε με το χρώμα, το
μαύρο. Το χρώμα αυτό είναι
κατάλοιπο της εποχής, που οι
εφημερίδες τυπώνονταν σε
ασπρόμαυρο. Αργότερα,
μπήκε το χρώμα και ο γραπτός
τύπος όπως και η τηλεόραση
γέμισαν με χρώμα με την καθο-
λική επικράτηση των Η/Υ. Σή-
μερα, δεν δικαιολογείται ο τίτ-
λος σε μια εφημερίδα ή οι
τίτλοι ενός τηλεοπτικού προ-
γράμματος να έχουν μαύρο
χρώμα, όπως στο δελτίο ειδή-
σεων τοπικού καναλιού. Ακόμα
και τα αγγελτήρια θανάτου
έχουν εκσυγχρονιστεί και βγαί-
νουν έγχρωμα. Ας βάλουμε και
λίγο χρώμα στη ζωή μας. Ιδιαί-
τερα στις μέρες μας με την επι-
κράτηση των Η/Υ. Υπάρχουν
άπειροι συνδυασμοί, απλά με
ένα «κλικ» του ποντικιού!

Ep.Peripatitis@gmail.com

Μα τι είδους επιτέλους συ-
νομιλίες διεξάγονται για «την
επίλυση του Κυπριακού»; Πού
αρχίζει η λογική και πού τελει-
ώνει το προσκύνημα; Εάν κά-
νει καλό αυτός που σου ανοί-
γει τα μάτια, τότε σου είναι και
σύμμαχος. Επειδή το ερώτημα
έπαψε δυστυχώς να είναι αν
θα φύγει ο Τούρκος από την
κατεχόμενη Κύπρο. Έστω και
αν η διεθνής κοινότητα (με τα

ψηφίσματα του ΟΗΕ) απαιτεί
σεβασμό στην κυριαρχία, στην
ανεξαρτησία και στην εδαφική
ακεραιότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, με επιστροφή
όλων των προσφύγων στα σπί-
τια τους σε συνθήκες ασφά-
λειας. Έστω και αν ζητά την
άμεση αποχώρηση όλων των
ξένων στρατιωτικών δυνάμεων
από την Κυπριακή Δημοκρα-
τία. Την απάντηση την ξέ-
ρουμε εδώ και δεκαετίες. Το
θέμα κατάντησε σήμερα να εί-
ναι εάν θα τους βάλουμε συνε-
ταίρους – κατ’ ουσίαν διαχειρι-
στές – και στην υπόλοιπη
ελεύθερη πατρίδα, εν ονόματι
μιας «ενωμένης» Κύπρου.

Να ενωθεί ποιος με τι και
υπό ποιες συνθήκες; Συναι-
νώντας έτσι στην τρίτη και χει-
ρότερη τουρκική εισβολή,
μετά τις δύο του 1974. Μα,
τότε στη Μεγαλόνησο ο ελλη-
νισμός θα πάει περίπατο για

να πάρουν ύστερα προς δυ-
σμάς άλλοι σειρά. Και όταν η
ιστορία γράψει ότι η Κύπρος
κρατούσε τον Τούρκο μακριά
από το Αιγαίο, τότε θα κατα-
λάβουν οι επιχειρηματίες της
λύσης του φυσικού αερίου την
αξία που έχει το μπραντ νέιμ
«Κυπριακή Δημοκρατία». Θα
είναι όμως αργά. Η Κύπρος
σήμερα – με τη θέση, τα λάθη,
τις δυνάμεις και τις αδυναμίες
της – υπερασπίζεται όχι μόνο
τα συμφέροντα ολόκληρου
του ελληνισμού αλλά αποτελεί
και το ανάχωμα της Ευρώπης
απέναντι στην ισλαμοφασι-
στική Τουρκία και τις μεγαλοϊ-
δεατικές γεωπολιτικές της
βλέψεις. Θα παραιτηθεί ο ελ-
ληνισμός τόσο τραγικά από το
δικό του γεωπολιτικό στή-
ριγμα; Άλλωστε, ποτέ δεν
ήταν ούτε εύκολες αλλά ούτε
και βραχυχρόνιες οι αντιπαλό-
τητες με τους γείτονές μας.

Τώρα που άρχισαν να γίνονται
εμφανείς οι διαλυτικές τάσεις
της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας; Γιατί ποτέ δεν έπαψε να
υπάρχει. Η σημερινή Τουρκία
ζει κατά τεκμήριον έξω από τα
όρια της, καταπιέζοντας λα-
ούς και πολιτισμούς. Είναι
πολύ νωρίς για να «λυθεί» το

κυπριακό με το μύθο των χα-
μένων ευκαιριών. Εδώ μιλάμε
για τη φυσική και εθνική μας
ύπαρξη σ’ αυτό τον τόπο. Δεν
είναι δουλειά κανενός ψυχρού
ισορροπιστή τεχνοκράτη. Ας
είναι καλά ο καρντάσης Ερν-
τογάν, που θέλει με το στρατό
του να είναι διά παντός εγγυη-

τής της Κύπρου και συγκυβερ-
νήτης – μέχρι να του δοθεί
ξανά η ευκαιρία της ολικής
αρπαγής. Μπορεί και να
άνοιξε σε μερικούς τα μάτια.

*Ο Κώστας Ν. Κωνσταντί-
νου είναι φιλόλογος 

στο 3ο Λύκειο
http://kostaskonstantinou.com

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Οι συνομιλίες για το Κυπριακό
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