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....καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη.....
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Σημεία Διανομής
Αρισμαρί

(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του
και με κανένα τρόπο την επίσημη άποψη
του εντύπου «Cineparmenos».

Passengers
Σκηνοθεσία: Morten Tyldum

Πρωταγωνιστές: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael
Sheen, Laurence Fishburne 

Silence
Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστές: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam
Neeson, Tadanobu Asano 

Fences
Σκηνοθεσία: Denzel Washington

Πρωταγωνιστές: Denzel Washington, Viola Davis,
Stephen Henderson, Jovan Adepo 

Gold
Σκηνοθεσία: Stephen Gaghan

Πρωταγωνιστές: Bryce Dallas Howard, Matthew
McConaughey, Toby Kebbell, Edgar Ramírez 

The Great Wall
Σκηνοθεσία: Yimou Zhang

Πρωταγωνιστές: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem
Dafoe, Tian Jing 

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται
αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους,

είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε
αξίζει πραγματικά να τις περιμένετε

Άρθρα Τεύχους

• 60 τεύχη cineπαρμένου
• «Η ανακωχή των Χριστουγέννων»
• 57o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2016
• Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λειψίας 2016
• Rogue One: A Star Wars Story
• « Χριστουγεννιάτικες» ιστορίες
• Suits
• Όταν η μαμά μου είπε ψέματα
• Matrix - Ο "Neo" δεν είναι ο εκλεκτός
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• «Η δολοφονία του Πυθαγόρα»
• Είναι Χριστούγεννα
• «Η δολοφονία του Πυθαγόρα»
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δημοσιεύσουν το
δικό τους άρθρο ή που επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως
προς τα θέματα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρμένου
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

Bad Santa (2003)

Σκηνοθεσία: Terry Zwigoff
Πρωταγωνιστές: Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Lauren Graham 

μερικές .....όχι και τόσο, Χριστουγεννιάτικες ταινίας

60 τεύχη cineπαρμένου

Φτάσαμε και στο 60ο τεύχος και είμαστε ακόμα εδώ
στη Λάρισα να γράφουμε και να διανέμουμε δωρεάν

το μόνο έντυπο σε όλη τη Θεσσαλία που άντεξε στα χρό-
νια (από το 2002) χωρίς χορηγούς και δεν βλέπει το λόγο
να μην αντέχει για άλλα 60 τεύχη τουλάχιστον. Όταν κά-
ναμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε όλα τα έντυπα από το
1ο του 2002 μέχρι το 50ο ώστε να κάνουμε ένα τόμο, το
βάρος ήταν μεγάλο. Τελικά μόνο με τρεις τόμους μπορεί
να είναι εύχρηστο το υλικό. Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει
πέντε 50άδες και μας έχουν ζητήσει άλλες τόσες (εννοείτε
δωρεάν). Ίσως θα πρέπει να πάμε και μια 50άδα και στο
Δήμο για να μην ξεχνά τον Μπαρμπή. 

Το 2002 ξεκινήσαμε, το 2006 κάναμε την πρώτη
μας ερασιτεχνική ταινία, το 2007 κάναμε σύλλογο
«cineπαρμένο» με προεδρείο και 30 μέλη (ο Μπαρμπής
δεν συμμετείχε στο σύλλογο αλλά πάντα χαιρόταν να έρ-
χεται σε κάποιες συνελεύσεις και να μιλάει με νέους για
τον κινηματογράφο και όχι μόνο). Φτάσαμε να έχουν γρά-
ψει στο έντυπο πάνω από 50 διαφορετικοί αρθρογράφοι
με άρθρα σχετικά με κινηματογράφο και άλλα πολιτιστικά
θέματα ή γεγονότα. 

Τυπώνουμε με δικά μας έξοδα 500 τεύχη και κά-
νουμε μόνοι μας την διανομή σε χώρους νεολαίας και πο-

λιτισμού και κυρίως στις προβολές της κινηματογραφικής
λέσχης της πόλης. Μερικές φορές δεν φτάνουν τα έντυπα
και εξαντλούνται γρήγορα και για αυτό έχουμε και την ηλε-
κτρονική έκδοση στο www.cineparmenos.gr , όπου μας
επισκέπτονται και φίλοι από όλη τη χώρα αλλά και από το
εξωτερικό (;) που δεν τους ξέρουμε ακόμα. Εννοείτε (για
όποιον δεν το ξέρει) ότι μπορεί να στέλνει κανείς άρθρο
στη διεύθυνση cineparmenos@yahoo.gr για θέματα κινη-
ματογράφου ή πολιτισμού γενικότερα και να του πούμε
κατά περίπτωση πότε θα το βάλουμε στην ύλη. 

Η βασική ομάδα του εντύπου ήμασταν στο 1ο
έντυπο περίπου 25 χρονών (και ο Μπαμπής περίπου εκεί
ήταν) και μόνοι. Τώρα είμαστε στα 40+ παντρεμένοι με
παιδιά. Μέσα από τις σελίδες του cineπαρμένου έχει κα-
νείς στα χέρια του ένα δείγμα του παλμού της πολιτιστι-
κής ζωής της Λάρισας (και όχι μόνο) όπως το
καταγράψαμε όλοι μας χωρίς να είμαστε επαγγελματίες
του γραπτού λόγου ή επαγγελματίες του πολιτισμού ή του
κινηματογράφου. Κάποιοι μας πρότειναν να γίνουμε και
επαγγελματίες κατά καιρούς αλλά αντισταθήκαμε στις
«σειρήνες». 

Αυτό που μας ενώνει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι
γράφουμε όπως μιλάμε, χωρίς αυτολογοκρισία  και χωρίς
το φόβο παρεξηγήσεων. Το αυθεντικό έχει από μόνο του
μια αξία όταν γίνεται γραπτό. 

Τα χαρήκαμε τα 60 μας και συνεχίζουμε…. 

Αφιέρωμα
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Coopers' Camera (2008)

Σκηνοθεσία: Warren P. Sonoda
Πρωταγωνιστές: Boyd Banks, Jennifer Baxter, Mike Beaver 

μερικές .....όχι και τόσο, Χριστουγεννιάτικες ταινίας

«Η ανακωχή των Χριστουγέννων»

Την ίδια περίπου περίοδο, πριν
πολλά χρόνια, διάβασα δυο βι-

βλία. Τη «ζωή εν τάφω» του Μυρι-
βήλη και το «ουδέν νεότερο από το Δ.
μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.. Το
αντιπολεμικό αριστούργημα του Ρε-
μάρκ με συγκλόνισε. Αναφέρεται
(όπως και του Μυριβήλη αλλά και
άλλων) σε κάποια γεγονότα του Ά Πα-
γκοσμίου πολέμου, Χριστούγεννα του
1914. Γεγονότα που μιλάνε για το
αληθές νόημα της γιορτής. Γεγονότα
που σε γεμίζουν αισιοδοξία. Που σε
κάνουν να σκέφτεσαι ότι όσο υπάρ-

χουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα!
Στο Δ. μέτωπο (Γαλλία-Βέλγιο) έχουν στηθεί χαρακώ-

ματα. Από τη μια μεριά Γάλλοι και Άγγλοι και από την άλλη Γερ-
μανοί και Αυστριακοί. Σε αυτούς τους λίγους μήνες
εχθροπραξιών έχουν ήδη δημιουργηθεί εκατόμβες νεκρών ένθεν
κακείθεν. Παραμονές Χριστουγέννων του 1914, τη σιωπή της νύ-
χτας διακόπτουν φωνές. Όσο περνούσε η ώρα, οι φωνές δυνά-
μωναν. Αντί για πολεμικές ιαχές, οι φωνές εύχονταν καλά
Χριστούγεννα. Και όχι στους συμπατριώτες και συμπολεμιστές
που βρίσκονταν στα ορύγματα. Στους απέναντι, στους
«εχθρούς» εύχονταν χρόνια πολλά.

Κάποια στιγμή οι τολμηρότεροι (από τους Γερμανούς)
ξεμύτισαν απ τα λαγούμια τους και πλησίασαν τις γραμμές του
εχθρού. Σαστισμένοι οι απέναντι δεν ξέρανε πώς να αντιδρά-
σουν. Η πρώτη σκέψη ήταν να πυροβολήσουν. Κάτι όμως κρά-
ταγε το δάχτυλο μακριά απ τη σκανδάλη…Αντί για
πυροβολισμούς, κάποιοι αποφάσισαν να βγουν απ τα ορύγματα.
Κι εκεί, στην ουδέτερη ζώνη, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση,
χωρίς την έγκριση των ανωτέρων, αυθόρμητα, έγινε μια εκεχει-
ρία που θα μνημονεύεται εσαεί. Στρατιώτες από τις δυο πλευρές
άρχισαν να ανταλλάσουν ευχές και χειραψίες. Οι χειραψίες γίναν

δειλά-δειλά αγκαλιές και σε λίγο άρχισαν ανταλλαγές δώρων!
Ένα μπράντυ, τσιγάρα, ταμπακιέρες, αναπτήρες κι ο,τι άλλο
υπήρχε διαθέσιμο, ακόμη και τρόφιμα, πηγαινοέρχονταν από αγ-
γλογαλλικά σε αυστρογερμανικά χέρια. Κάποια στιγμή άρχισε να
ακούγεται το «άγια νύχτα» στις γλώσσες όλων των στρατιωτών
του μετώπου..

Μια τέτοια νύχτα αξίζει να την αποκαλέσεις άγια. Το
θαύμα των Χριστουγέννων ήρθε να δείξει πως οι νεαροί στο μέ-
τωπο ήταν αδέρφια και όχι εχθροί. Ήταν παιδιά που θέλαν αγκα-
λιασμένα να γιορτάσουν, να πιούν να τραγουδήσουν. Να
παίξουν μπάλα. Και πράγματι, κάποια στιγμή, άγνωστο πως, μια
αυτοσχέδια μπάλα εμφανίστηκε και σε λίγα λεπτά το πεδίο της
μάχης είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο γήπεδο. Τα νέα προχώρη-
σαν ταχύτατα σε όλο το μέτωπο και τις επόμενες μέρες στα 800
περίπου χιλιόμετρά του, αντί για μάχες, γίνονταν Χριστουγεν-
νιάτικες γιορτές με τραγούδια, μπάλα, αγκαλιές, δώρα και οτιδή-
ποτε πρόσφορο για ρεβεγιόν στο πεδίο της μάχης.

Αυτός ο πόλεμος με κόστος τουλάχιστον 9 εκ. νεκρούς,
θα μείνει στην ιστορία και για την περίφημη ανακωχή των Χρι-
στουγέννων. Ένα φωτεινό διάλλειμα ελπίδας και αισιοδοξίας
μέσα στη μαυρίλα του πολέμου. Δε γνωρίζω πόσοι ήταν αυτοί
που δε συμμετείχαν στη γιορτή. Σίγουρα όμως δε συμμετείχε
τουλάχιστον ένας. Ο αυστριακός δεκανέας που έμεινε στην πα-
γκόσμια ιστορία για όσα προκάλεσε με το όνομα Αδόλφος Χίτ-
λερ….

Το βιβλίο του Ρεμάρκ (έγινε και ταινία που κέρδισε το
Όσκαρ το 1930) έχει κερδίσει μια θέση στα καλύτερα της πα-
γκόσμιας λογοτεχνίας. Όπως και τα γεγονότα των Χριστουγέν-
νων του 1914 μια περίοπτη θέση στην παγκόσμια ιστορία ως
εξαιρετικό δείγμα του πως θα μπορούσε να είναι
ο κόσμος μας. Διαβάστε το όλοι ανεπιφύλακτα.
Τόσο αυτοί που σε πείσμα των καιρών παρα-
μένουν παιδιά, όσο κι αυτοί που ξεχάσανε να
είναι παιδιά…

Βιβλίο

57o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Νοέμβριος 2016

Από τα βραβεία κοίνου

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΡΥΒΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΩ,
Ριάνα, Γαλλία – Ελλάδα – Αλγερία, 2016

Μεγάλο μέρος της ταινίας γυρίστηκε στο Μπέη Χαμάμ της
Θεσσαλονίκης. Στην καρδιά ενός χαμάμ, μακριά από το επι-

κριτικό βλέμμα των ανδρών, των μητέρων, των εραστών, των
παρθένων και των φανατικών Ισλαμιστών, συνυπάρχουν νοο-
τροπίες, μπούργκες, γέλια, έρωτες, δάκρυα, η Βίβλος και το Κο-
ράνι πριν τη λάμψη ενός στιλέτου και τη σιωπή του Θεού. Οι
ηθοποιοί που ερμηνεύουν τους ρόλους της ταινίας είναι αλγερι-
νής καταγωγής αλλά ζουν στη Γαλλία.

ΡΑΟΥΦ, Μπαρίς Καγιά & Σονέρ Τζανέρ , Τουρκία, 2016
Ο αγώνας των Κούρδων για αυτοδιάθεση μέσα από τα

μάτια του αξιαγάπητου εννιάχρονου πιτσιρικά Ραούφ, που μην
αντέχοντας άλλο τις άδικες τιμωρίες του δασκάλου εγκαταλείπει
το σχολείο για να μάθει κάτι χρήσιμο. Ξυλουργική δίπλα στον μά-
στορα Aχμέτ. Εκτός από το ξύλο θ’ αρχίσει
να σκαλίζει με ερωτήματα και την ίδια την
ζωή. Γιατί οι άντρες του χωριού έχουν ανέβει
στο βουνό; Ο μικρός Ραούφ θα νοιώσει έλξη
για την 20χρονη Ζάνα, την κόρη του μά-
στορα.

filmfestival.gr
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The Ref (1994)

Σκηνοθεσία: Ted Demme
Πρωταγωνιστές: Denis Leary, Judy Davis, Kevin Spacey

μερικές .....όχι και τόσο, Χριστουγεννιάτικες ταινίας

5η
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λειψίας 2016

«Τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος»

Το κινηματογραφικό βραβείο
για τους ασφαλείς και υγιείς

χώρους εργασίας 2016 απονεμή-
θηκε στην ταινία «Τι σημαίνει να
είσαι δάσκαλος» σε σκηνοθεσία
του Jakob Schmidt από τη Γερ-
μανία.

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση : «Με την υποστήριξη του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-
OSHA), το βραβείο απονέμεται

στην καλύτερη ταινία με θέμα που σχετίζεται με την εργασία,
στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών
Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας (DOK Leipzig). Στην ταινία
αναδεικνύονται οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των νέων
δασκάλων … Μια επίκαιρη ταινία – η προσωποποίηση του
στρες. Η ταινία «Τι σημαίνει να είσαι δάσκαλος» μας έδωσε
την ευκαιρία να συναισθανθούμε το ανθρώπινο δράμα τους
που μας συγκίνησε και διέγειρε τη σκέψη μας.

To be A Teacher αφηγείται την ιστορία τριών νέων
δασκάλων και των πρώτων χρόνων τους στο σχολείο, δη-

λαδή κατά την περίοδο που στα γερμανικά αποκαλείται «Ref-
erendariat». Στη διάρκεια αυτής της περιόδου συνειδητοποι-
ούν ότι οι σπουδές τους δεν τους προετοίμασαν καθόλου
σχετικά με την πραγματικότητα του να εργάζεσαι σε μια από
τις πλέον υπεύθυνες και σημαντικές θέσεις εργασίας στην
κοινωνία. Μια σπάνια διορατική ματιά στον τρόπο οικοδό-
μησης ενός από τους πολυτιμότερους πόρους της σύγχρο-
νης εποχής: την εκπαίδευση. Μια ιστορία ενηλικίωσης τριών
νέων ανθρώπων των οποίων ο ιδεαλισμός έρχεται σε σύ-
γκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα….»

Το κινηματογραφικό βραβείο για τους υγιείς και
ασφαλείς χώρους εργασίας απονέμεται κάθε χρόνο από το
2009 στο φεστιβάλ DOK Leipzig, ένα από τα σημαντικότερα
διεθνή φεστιβάλ καλλιτεχνικού ντοκιμαντέρ και ταινιών κι-
νουμένων σχεδίων. Με την υποστήριξη του EU-OSHA, το
βραβείο απονέμεται με στόχο την ενθάρρυνση της δημιουρ-
γίας ταινιών από ταλαντούχους κινηματογραφιστές με θέμα
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τις
αλλαγές που επηρεάζουν τους χώρους ερ-
γασίας σήμερα. Το βραβείο βοηθά την
προαγωγή υγιών και ασφαλών χώρων ερ-
γασίας στην Ευρώπη.

https://osha.europa.eu

Φεστιβάλ

Rogue One: A Star Wars Story

Πρόκειται για την πρώτη αυτο-
τελή και ολοκληρωμένη ταινία

τις σειράς ταινιών “Star Wars” για
την οποία δεν θα χρειαστεί να πε-
ριμένουμε για κάποια συνέχεια.
Από την εποχή του George Lucas
με την πρώτη ταινία το 1977 εί-
χαμε να αντιμετωπίσουμε τις τρι-
λογίες και την αναμονή
τουλάχιστον τριών ετών μέχρι η
ιστορία να ολοκληρωθεί. Ακόμη
και τώρα που η Disney απόκτησε
τα δικαιώματα του “Star Wars” η
συνήθεια δεν άλλαξε και η σινεφίλ

πρέπει να περιμένουν περισσότερο από τρία χρόνια, αυτή
την φορά, για την ολοκλήρωση της νέας ιστορίας.

Το “Rogue One” ευτυχώς δεν ανήκει σε αυτή την κα-
τηγορία. Αποτελεί μια ιδέα των studio Disney όπου με αυτο-
τελής ιστορίες θα προσπαθήσουν να συμπληρώσουν τα
κενά που μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί στο σύμπαν του
“Star Wars”. Έτσι το “Rogue One” έρχεται να μας μεταφέρει

στην εποχή πριν τα γεγονότα τις πρώτης ταινίας “Star Wars
A New Hope” και να μας διηγηθεί το πως μια ομάδα επανα-
στατών μπόρεσε και έκλεψε τα σχέδια του “Death Star” για
να μπορέσει στην συνέχεια ο “Luke Skywalker” να το κατα-
στρέψει.

Πρόκειται για μια ιστορία με αρχή μέση και τέλος, με
έντονες εναλλαγές συναισθημάτων, με ένα όχι ευτυχισμένο
τέλος όπου οι δυο πρωταγωνιστές δεν θα καταφέρουν να
επιζήσουν, με μικρές αλλά όχι και τόσο επιτυχημένες δόσεις
γέλιου και με τη σημαντική παρουσίας του “Donnie Yen”, που
γνωρίσαμε από τις ταινίες “Ip Man”.

Φυσικά δεν λείπουν όλες εκείνες οι πινελιές νο-
σταλγίας που μας συνδέουν με την πρώτη ταινία του 77,
όπως η εμφάνισης των, Darth Vader με τη βαθιά φωνή του
James Earl Jones, της πριγκίπισσας Leia (σα να μη γέρασε
πότε) και τον συγχωρεμένου κακού διοικητή
του Death Star, τον Grand Moff Tarkin που
υποδύθηκε ο Peter Cushing.  Μια προσπά-
θεια αρκετά επιτυχημένη και μια ταινία που
θα μπορούσαμε να δούμε και δεύτερη φορά.

Καλή προβολή. 
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Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Σκηνοθεσία: Jalmari Helander
Πρωταγωνιστές: Jorma Tommila, Peeter Jakobi, Onni Tommila 
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Κοινωνία « Χριστουγεννιάτικες» ιστορίες

Όταν ήμασταν μικρά ο
πατέρας μου, ένας

αγράμματος άνθρωπος
μεροκαματιάρης, συνήθιζε
τις συμβουλές του να μας
τις δίνει μέσα από ιστορίες.
Ποτέ δεν έμαθα εάν αυτές
οι ιστορίες ήταν πραγματι-
κές ή τις έπλαθε ο ίδιος για

να μας περάσει μέσα από αυτά  « στάση ζωής». Η αλήθεια
είναι πως μπορεί τις παραινέσεις και τις συμβουλές του να
μην τις θυμόμασταν , αλλά οι ιστορίες του έμειναν βαθιά
χαραγμένες στην μνήμη μας .

Εν όψει λοιπόν των Χριστουγέννων , θυμήθηκα
δύο από τις  « Χριστουγεννιάτικες» δικές του ιστορίες..

Κάποτε σε μία πόλη , υπήρχε ένα γηροκομείο. Οι
γιορτές πλησίαζαν και κάποιες « σπλαχνικές κυρίες »,
όπως χαρακτηριστικά  τις αποκαλούσε ο πατέρας μου , με
μία δόση μάλιστα ειρωνείας , αποφάσισαν να επισκεφτούν
το γηροκομείο . Ετοίμασαν δώρα, τρόφιμα για τα ανή-
μπορα γεροντάκια  και  παραμονές Χριστουγέννων με  χα-
μόγελα και πακέτα επισκέφτηκαν το ίδρυμα.

Η αλήθεια είναι ότι τα γεροντάκια , έκαναν μεγάλη
χαρά όταν τις αντίκρυσαν. Τους  « έψαλλαν » τα κάλαντα
, - ο πατέρας μου λέει ψέλνω τα κάλαντα και όχι « τρα-
γουδάω» , δίνοντας μία νότα ευλάβειας σε αυτά, τους έδω-
σαν τα δώρα τους και κατόπιν  επέστρεψαν στα σπίτια
τους ευχαριστημένες γιατί έδωσαν χαρά στα γεροντάκια. 

Την επόμενη χρονιά , οι ίδιες σπλαγχνικές κυρίες
, θυμήθηκαν και πάλι μέσα στο πνεύμα των εορτών και
των Χριστουγέννων να επισκεφτούν το ίδιο γηροκομείο .
Ετοίμασαν και πάλι δώρα , πακέτα , τρόφιμα και γεμάτες
χαρά ,  έφτασαν στο γηροκομείο.

Όμως αυτήν την φορά οι πόρτες ήταν κλειδωμέ-
νες και τα πάντα ερημωμένα , σημάδι βαριάς εγκατάλει-
ψης. Απόρησαν και ρώτησαν τι συνέβη με τα γεροντάκια
.. Τότε μία γειτόνισσα τους απάντησε :

Από πέρσι μέχρι φέτος κανείς δεν επισκέφτηκε το
γηροκομείο… Τα γεροντάκια πέθαναν από την έλλειψη
τροφίμων και από την στέρηση της αγάπης ..
Και συνέχιζε ο πατέρας μου: Έτσι , γιαβριά μου, η αγάπη
και η φροντίδα στους άλλους δεν πρέπει να δίνεται μόνο
στις γιορτές . Είθισται τις γιορτές και ειδικά τα Χριστού-
γεννα, να θυμόμαστε όλοι  αυτούς που έχουν ανάγκη.  Η
ανάγκη των ανθρώπων όμως για φροντίδα, τρόφιμα και

ιδίως για αγάπη είναι μία διαρκής ανάγκη, μία καθημερινή
αναζήτηση …  Κάτι σαν  την ανάσα , σαν το νερό , είναι και
η αγκαλιά …

Η δεύτερη ιστορία που μας έλεγε , ίσως συνέχεια
της προηγούμενης , ήταν η εξής: 

Κάποια μέρα, ένας νέος που περπατούσε στην
πόλη , είδε να στέκεται σε μία πλατεία ένας γεράκος ξυ-
πόλητος . Τον λυπήθηκε και πήγε και του αγόρασε ένα
ζευγάρι χνουδωτές ζεστές παντόφλες . Ο γεράκος χάρηκε
πάρα πολύ και έδωσε πολλές ευχές στο παλληκάρι.     

Την άλλη μέρα στην βόλτα του ο νεαρός συνά-
ντησε και πάλι τον γεράκο , ο οποίος αυτήν την φορά φο-
ρούσε τις ζεστές παντόφλες. Ο νέος τον καλημέρισε και
τον ρώτησε:
- Ζεσταίνεσαι γέρο μου, ζεσταίνεσαι;
- Ζεσταίνομαι παλληκάρι μου , να ‘σαι καλά απά-
ντησε με ευγνωμοσύνη ο γεράκος .
Την μεθεπόμενη μέρα το ίδιο σκηνικό . Ο νέος συνάντησε
και πάλι τον γεράκο , τον οποίο  ξαναρώτησε .
- Ζεσταίνεσαι γέρο μου,  ζεσταίνεσαι;
- Ναι γιε μου, σε ευχαριστώ απάντησε και πάλι ο
γεράκος .

Το σκηνικό αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές,
Κάθε μέρα ο νέος ρωτούσε τον γέρο εάν ζεσταινόταν με τις
παντόφλες που του χάρισε και κάθε μέρα ο γεράκος τον
ευχαριστούσε για τις παντόφλες που του χάρισε . 

Μία μέρα όμως , στην ερώτηση του νέου , ο γέρος
έσκυψε, έβγαλε τις παντόφλες και του τις έδωσε.
- Παρτες πίσω παλληκάρι μου.. Ούτε εγώ να τις
φορώ , ούτε εσύ  να με ρωτάς εάν ζεσταίνομαι …

Όταν δίνουμε λοιπόν κάτι πρέπει να το δίνουμε
πρώτα με την καρδιά μας ,  δεύτερον κρυφά και τρίτον
όπως  λέει ο πατέρας μου να τα « γράφουμε στον πάγο»
. Και    συνέχιζε χαριτολογώντας :   ¨Όταν παίρνεις γεμί-
ζουν τα χέρια , όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά …. 

Καλά  Χριστούγεννα λοιπόν!!!
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Silent Night, Deadly Night(1984)

Σκηνοθεσία: Charles E. Sellier Jr.
Πρωταγωνιστές: Lilyan Chauvin, Gilmer McCormick, Toni Nero 
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7η
Σινεμά Suits

Αφορμή για το σημερινό
σημείωμά μου είναι η

σειρά του FOX Channel
SUITS. Η σειρά αυτή δια-
δραματίζεται σε μια μεγάλη
δικηγορική εταιρία της
Νέας Υόρκης. Οι εργαζόμε-
νοι εκεί δεν είναι συνηθι-

σμένοι δικηγόροι. Είναι η αφρόκρεμα του επαγγέλματος.
Διάνοιες, καλοντυμένοι μέχρι εκεί που δεν παίρνει, σε ση-
μείο να αναφέρονται κοστούμια με τιμές 15.000 δολαρίων,
οι γραμματείς δεν είναι απλές γραμματείς, αλλά καλλί-
γραμμα μοντέλα εξαιρετικών διαστάσεων και ομορφιάς,
αλλά και εξυπνάδας. Το περιβάλλον είναι τόσο αποστει-
ρωμένο και «οξυζενέ» που υποθέτω πως δεν υπάρχει ούτε
ένα μικρόβιο στους χώρους της εταιρίας. Το μόνο μικρόβιο
είναι αυτό της επιτυχίας και της νίκης σε κάθε υπόθεση. Τα
γραφεία των συνεταίρων είναι σαν επιπλωμένες γκαρσο-
νιέρες με θέα που κόβει την ανάσα, μπαρ και όλες τις ανέ-
σεις.

Η σειρά παρουσιάζει με, ομολογουμένως εξαιρε-
τικό σενάριο, τις σχέσεις, επαγγελματικές και προσωπικές,
των μελών και μετόχων της εταιρίας μεταξύ τους. Ίντριγκες
υπάρχουν φυσικά όπως και τρυφερές στιγμές. Ο κόσμος
της δικηγορίας στο Μεγάλο Μήλο είναι όμως αδυσώπητος.

Στη σειρά βλέπουμε έξυπνους διαλόγους,  πολύ
καλές ερμηνείες και πλοκή που σε κρατάει σε εγρήγορση
σε κάθε επεισόδιο. Δεν θα σταθώ στους χαρακτήρες της
σειράς, αναφέροντάς τους έναν έναν, μιας και πολύς κό-
σμος δεν μπορεί να την παρακολουθήσει, αφού προβάλ-
λεται σε συνδρομητικό κανάλι.

Ο σκοπός αυτού του σημειώματος είναι να  σταθώ
στον τρόπο ζωής των πρωταγωνιστών. Οι ζωές τους είναι
στην πραγματικότητα το επάγγελμά τους. Βλέπουμε να τε-
λειώνουν την εργασία τους αργά τα βράδια, ο καθένας τους
μετά μεταβαίνει στον μικρόκοσμο της προσωπικής του
ζωής, όση μπορεί να έχει απομείνει μετά την αφαίρεση του
επαγγελματικού χρόνου ενασχόλησης με τη δικηγορία. 

Οι αμοιβές τους είναι όπως αφήνει να φανεί, πολύ
καλές και όλο αυτό με κάνει να θέσω το ερώτημα εάν και
πόσο αξίζει να θυσιάζεις προσωπική ζωή (σχέσεις, οικο-
γένεια, φίλους) με την επαγγελματική επιτυχία που κατα-
τρώγει το 24ωρό σου. Οι φίλοι των πρωταγωνιστών είναι
αποκλειστικά εντός της εταιρίας, πράγμα λυπηρό κατ’ εμέ,
καθόσον πιστεύω ακράδαντα ότι οι φίλοι μας πρέπει να
είναι εκτός χώρου εργασίας για διαφόρους λόγους, ένας εκ
των οποίων είναι η αποφυγή της λεγόμενης επαγγελματι-
κής διαστροφής.

Αν με ρωτούσατε τι θα απαντούσα στο ερώτημα
που έθεσα θα ήμουν κατηγορηματικός υπέρ μιας υγιούς
ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική
ζωή. Μού φαίνεται παράλογο να θυσιάζεις αξίες όπως
φιλία και οικογένεια για χάρη επαγγελματικής ανέλιξης με
αντάλλαγμα το πολύ χρήμα το οποίο συνήθως αναλώνεται
σε εφήμερες σχέσεις και υλικά αντικείμενα.

Το ερώτημα «σηκώνει» φυσικά μεγάλη συζήτηση
και με αφορμή την σειρά SUITS έχουμε
την ευκαιρία να την κάνουμε με τους φί-
λους μας, αλλά όχι με το αφεντικό μας
στη δουλειά.

Όταν η μαμά μου είπε ψέματα
Παραμύθι από την

Δάρτζαλη Σοφία
(Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Α.)

Μια χρωματιστή βόλτα με το λε-
ωφορείο και μια μικρή περιπέ-

τεια γύρω από ένα ψέμα κι ένα
βλέμμα γίνονται η ιστορία που μιλά,
μέσα από την καρδιά ενός μικρού
παιδιού, για την πραγματικότητα

που μερικές φορές θα θέλαμε να αλλάξουμε. 
http://www.greekbooks.gr

Η λαρισαία και συμμαθήτριά μου Σοφία Δάρτζαλη
μας χάρισε ένα όμορφο παραμύθι που το χάρηκε η Μαρία
και η Αφροδίτη στην παρουσίασή του στις αρχές Δεκεμ-
βρίου στην πόλη μας αλλά και η Δέσποινα όταν το διαβά-
σαμε στο σπίτι δίπλα στο στολισμένο δέντρο. Η Σοφία αλλά
και η εικονογράφος Σάντρα Ελευθερίου ήταν η αιτία να έχω
μια δημιουργική συζήτηση με τις κόρες και
την ανεψιά μου για θέματα αλληλεγγύης και
κοινωνικής δράσης. Αναζητήστε το παρα-
μύθι και χαρίστε το στα παιδιά. Μπράβο στη
Σοφία ! 
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The Ice Harvest (2005)

Σκηνοθεσία: Harold Ramis
Πρωταγωνιστές: John Cusack, Billy Bob Thornton, Connie Nielsen 
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Φεστιβάλ Matrix - Ο "Neo" δεν είναι ο εκλεκτός

μόνο για φανατικούς σινεφιλ

Ηπρώτη ταινία Matrix βγήκε
στις κινηματογραφικές αίθου-

σες το 1999. Πρόκειται για μια πε-
ριπέτεια επιστημονικής φαντασίας
σε σενάριο και σκηνοθεσία των
Λίλι και Λάνα Γουατσόφσκι με κύ-
ριους πρωταγωνιστές τους Κιάνου
Ρίβς και Λώρενς Φίσμπερν. Οι δύο
εμπνευστές της ιστορίας του Neo
μπόρεσαν και συνέδεσαν με με-
γάλη επιτυχία ιδέες από παλαιότε-
ρες ταινίες επιστημονικής
φαντασία, όπως το Tron του 1982,
με την αγάπη τους για τις ταινίες
πολεμικών τεχνών. 

Για την ιστορία ακολούθησαν δυο συνέχειες όπου ο
Neo ως  εκλεκτός - Μεσσίας προσπαθεί να τερματίσει των
πόλεμο με τις μηχανές και να ελευθερώσει την ανθρωπό-
τητα από την εικονική φυλακή της, το Matrix. Πρόκειται για
τα Matrix Reloaded, μια ανούσια γεμάτη εφέ ταινία και για το
Matrix Revolution που προσπαθεί να δώσει και να δέσει φι-
λοσοφικά την όλη ιστορία.

Πολλές η θεωρίες για τα κρυφά μηνύματα για το τι
πραγματικά ήθελαν ή όχι να μας πουν οι δημιουργοί του,
αλλά εμείς θα μείνουμε σε αυτή που έχει τις περισσότερες
πιθανότητες να είναι αληθινή και που είναι η πιο άρτια και
πιο λογικά δεμένη.

Ο Neo δεν είναι ο εκλεκτός. 
Ο εκλεκτός - σωτήρας της ανθρωπότητας είναι ο

κακός πράκτορας Smith.
Σύμφωνα με την προφητεία όπως, αυτή παρου-

σιάστηκε στην πρώτη ταινία μέσα από τα λόγια του Μορ-
φέα, έχουμε:
" όταν το Matrix δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας
άντρας γεννήθηκε μέσα σε αυτό που είχε την ικανότητα να
αλλάζει το Matrix όπως αυτός νόμιζε καλύτερα. Ήταν αυτός
που ελευθέρωσε τον πρώτο από εμάς. Όταν πέθαινε, η
προφήτης προέβλεψε την επιστροφή του που θα έφερνε την
καταστροφή του Matrix και την ελευθερία τις ανθρωπότη-
τας"

Ας δούμε ένα - ένα τα σημαντικότερα σημεία της
προφητείας
• Ο εκλεκτός γεννήθηκε μέσα στο Matrix

Ο Neo δεν γεννήθηκε μέσα στο Matrix. Αντίθετα ο
Smith δημιουργήθηκε μέσα σε αυτό από το πρώτο κιόλας
Matrix, αποκαλεί την προφήτη "Μητέρα" και στην έναρξη της

δεύτερης ταινίας στην συνάντηση του με τον Neo, του λέει
πως ξαναγεννήθηκε και πως η κίνηση του Neo να τον σκο-
τώσει στο τέλος της πρώτης ταινίας των άλλαξε, τον έκανε
μοναδικό.
• Έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει το  Matrix
όπως αυτός νομίζει καλύτερα

Αν και ο Neo έχει πολλές ικανότητες όταν βρίσκεται
μέσα στο Matrix, μπορεί να πετά, έχει μεγάλη δύναμη και
γενικός μπορεί να κάνει ότι θέλει, δεν μπορεί όμως να αλ-
λάξει το παραμικρό. Αντίθετά ο Smith μπορεί να αλλάξει τα
πάντα, από τα κτήρια μέχρι τις καιρικές συνθήκες. Όπως και
ο ίδιος μας λέει στον επίλογο της τριλογίας όταν ρωτάει τον
Neo αν του αρέσει αυτό που έχει κάνει με το Matrix.
• Ο ερχομός του θα σημάνει την καταστροφή του
Matrix

Οι μηχανές δεν έχουν τον
έλεγχο του Smith. Μετά την κατα-
στροφή του από τον Neo ο Smith
είναι πλέον ελεύθερος, Δεν θέλει
να επιστρέψει στην "πηγή" όπου
πρόκειται να διαγραφεί. Δεν του
αρέσει το Matrix και προσπαθεί να
καταστρέψει ότι και όσους είναι
μέσα σε αυτό. Οι μηχανές φοβού-
νται πως μετά το Matrix θα κατα-
στρέψει και την πόλη των
μηχανών. Από την πρώτη κιόλας
ταινία όταν συλλαμβάνει τον Μορ-
φέα, του φανερώνει πως έχει σι-
χαθεί το Matrix, πως θέλει να φύγει μακριά, πως δεν αντέχει
πλέον την "μυρουδία" αυτού που τον περιβάλει.

Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως ο Smith
πρέπει να είναι ο εκλεκτός. Γιατί όμως σε όλες τις ταινίες
σαν εκλεκτός διαφημίζεται ο Neo; Και όμως υπάρχει ένας
που ξέρει την αλήθεια. Που είπε ψέματα σε όλος για να πε-
τύχει τον σκοπό της, Είναι η προφήτης.  Η δημιουργός του
Smith, που ξεγέλασε ακόμη και τον αρχιτέκτονα, που ρί-
σκαρε δίνοντας στον Smith την ικανότητα να καταστρέψει
το Matrix τερματίζοντας τον πόλεμων ανθρώπων και μηχα-
νών.

Ενδιαφέρον θεωρία που δίνει μια άλλη οπτική
γωνία. Ο "κακός" Mr. Smith μετατρέπεται σε έναν αντί-ήρωα
που χωρίς να το θέλει και χωρίς να μπορεί
να το αντιληφτεί είναι αυτός που δίνει την
λύτρωση στο τέλος για όλους. Αδικημένος,
ξεχασμένος στο περιθώριο, παλεύει σε μια
μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει. 



Στήλες
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Trading Places (1983)

Σκηνοθεσία: John Landis
Πρωταγωνιστές: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy
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« Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ν Ο Σ  Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »
«καταναλώστε, γεννιέται ο Χριστούλης»

(graffiti)

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, έπεσε στα χέρια μου τις
προάλλες ένα περιοδικό που διατυμπάνιζε στο εξώ-

φυλλο του το αφιέρωμα στα Χριστούγεννα. Ανοίγω και
βλέπω. Τι θα φορεθεί τη βραδιά του ρεβεγιόν. Χτενίσματα
για τη βραδιά του ρεβεγιόν. Τι να μαγειρέψετε για το ρεβε-
γιόν. Δώρα για τη βραδιά του ρεβεγιόν. Και δεν ξέρω και τι
σημαίνει ρεβεγιόν!!!!!

Ομολογώ πως δεν ένιωσα καμία έκπληξη. Κάτι τέ-
τοιο περίμενα άλλωστε… Οι δεκαετίες που βαραίνουν την
πλάτη μου με δίδαξαν από παιδί πως τα Χριστούγεννα
είναι ωδή στην καλοπέραση, ύμνος στη ματαιοδοξία και
την επίδειξη μιας επίπλαστης ευημερίας…

Αντί για μηνύματα για το νόημα της γιορτής, αφιε-
ρώματα σε χειμερινές αποδράσεις, συνταγές για γαλο-
πούλες και μελομακάρονα και προτάσεις για δώρα. Φάτε,
πιείτε, αγοράστε, κάντε επίδειξη, γιορτάστε τη γέννηση του
Θείου βρέφους κατά πως του αξίζει!!!! Αυτό μας μαθαίνουν.
Αυτό είναι Χριστούγεννα. Θα αδειάσουμε τα ράφια των
S/M, θα ρημάξουμε τα ζαχαροπλαστεία και τις προθήκες
των πολυκαταστημάτων και θα στολίσουμε με λαμπιόνια
περισσότερα από του γείτονα για να καμαρώσουμε και να
θαμπώσουμε τη γειτονιά. Θα στολίσουμε τη μιζέρια και τη
ματαιοδοξία μας με χιλιάδες φώτα και αστραφτερά στολίδια
για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει δίπλα μας, στη σκιά του
χριστουγεννιάτικου δέντρου, κάτω απ’ το τραπέζι του ρε-
βεγιόν…

Εκεί που δε φτάνει η λάμψη απ τα λαμπιόνια του
δέντρου μας, εκεί που δεν ακούγονται οι ήχοι της γιορτής,
εκεί γεννιούνται κάθε μέρα χιλιάδες Χριστούληδες και πα-
σχίζουν να επιβιώσουν σκεπασμένοι με σανό σε μια
φάτνη…. Σεμνοί, ταπεινοί, αθόρυβοι, όπως ο Κύριος μας,
χωρίς λαμέ, παλτά, λουστρίνια, χωρίς δώρα και φαγοπότια
γύρω τους.. Κι επειδή το θέαμα προσβάλλει την αισθητική
μας και μας κάνει να αντικρύσουμε κατάματα το είδωλο του
σαρκίου μας που περιφέρουμε ασκόπως στα χιονοδρομικά
και στα ρεβεγιόν, φωτίζουμε όσο δεν πάει τη γιορτή για να
μην δούμε δυσάρεστα θεάματα κι αναγκαστούμε να κά-
νουμε καμιά ενδοσκόπηση και μας πέσει βαρύ μετά το χοι-
ρινό…

Στο τραπέζι της γιορτής, μπουκωμένοι με κουρα-
μπιέδες, κρέατα και κρασιά, με το παντελόνι ξεκούμπωτο
γιατί φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, θα μιλήσουμε ανε-
ρυθρίαστα και ξετσίπωτα για την κρίση που μας ταλαιπω-
ρεί, συνθέτοντας ένα απίστευτο κοντράστ εικόνας και

λόγων. Κάπου εκεί γύρω θα
υπάρχει ο μικρός Χριστός. Νη-
στικός, ρακένδυτος, ταλαιπω-
ρημένος, μέσα στη φάτνη του.
Θα σηκωθεί, και θα τρέξει στον
πλησιέστερο κάδο ο οποίος-
ευτυχώς-θα ναι γεμάτος από
τα αποφάγια της γιορτής που
κάναμε προς τιμήν της γέννη-
σης του. Έτσι, θα μπορέσει κι
αυτός να χορτάσει την πείνα
του ευχαριστώντας μας για τη λαιμαργία και την υπερκα-
τανάλωση που επιδεικνύουμε με ευλάβεια κάθε χρόνο τέ-
τοιες μέρες…

Χριστός γεννάται σήμερον και κάθε χρόνο για να
φέρει εν ανθρώποις ευδοκία και επι γης ειρήνη. Γεννάται
υποθέτω όχι για μας που δεν τον καλούμε στο σπίτι και το
τραπέζι μας. Γεννάται για τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον
υπομονετικό και πράο. Για το προσφυγόπουλο, τον
άστεγο, τον μόνο και ξεχασμένο. Γεννάται για να μας μάθει
τη χαρά της προσφοράς, την ειλικρινή αγάπη και συμπα-
ράσταση στον πλησίον. Γεννάται για να γίνουμε άνθρω-
ποι. Παρά τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, γεννάται κάθε
χρόνο, 2000 χρόνια τώρα και θα συνεχίσει να γεννάται
χωρίς να κουράζεται. Θα γεννάται για να ζεσταίνει τις καρ-
διές όσων τον δέχονται. Όσων έχουν την τύχη να αντιλη-
φθούν το νόημα της γιορτής. Ένα νόημα επίκαιρο 365
μέρες… Ας γίνει η αρχή έστω από τις μέρες αυτές. Ας γεν-
νηθεί μαζί Του η ελπίδα..

Από έναν άνθρωπο που δεν είναι «της εκκλησίας»
έμαθα μια φράση που ίσως περικλείει όλο το νόημα της
γιορτής: έχω κάνει με το θεό μια συμφωνία. Αυτός να μου
γεμίζει τις τσέπες κι εγώ να τις αδειάζω. Μέχρι τώρα ο θεός
τηρεί τη συμφωνία μας. Εγώ θα τη χαλάσω;;; Αυτός ο άν-
θρωπος που δεν κάνει μεγάλους σταυρούς, που δεν πιά-
νει πρώτο στασίδι στη λειτουργία για να δείξει πόσο πιστός
είναι, αδειάζει τις τσέπες του σε αγαστή συνεργασία με το
Θεό. Είθε να γίνει παράδειγμα για όλους μας!!!
Καλές γιορτές να ‘χουμε! Γεμάτες μελομακάρονα, χοιρινά
και σόδες για τη δυσπεψία……..
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The Nightmare Before Christmas (1993)

Σκηνοθεσία: Henry Selick
Πρωταγωνιστές: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

μερικές .....όχι και τόσο, Χριστουγεννιάτικες ταινίας

10η
«Η δολοφονία του Πυθαγόρα»

Το 2013 κυκλοφόρησε με εξαι-
ρετική επιτυχία το μυθιστό-

ρημα του Μάρκου Τσικότ (Μαδρίτη
1971) «Η Δολοφονία του Πυθα-
γόρα» στα ισπανικά. Ο συγγρα-
φέας, έχοντας σπουδάσει κλινική
ψυχολογία, οικονομικά και ψυχο-
λογία της εργασίας, αφιέρωσε
σχεδόν τρία χρόνια για την τεκμη-
ρίωση και τη συγγραφή του βι-
βλίου του. Υποψήφιο  για το
Βραβείο Planeta,  τιμήθηκε με το
Mediterranean Culture Award

στην Ιταλία το 2015, ενώ ίδια χρονιά η πόλη του Κρότωνα
τον τίμησε με τη διάκριση Encomio Solenne για την ιστο-
ρική ακρίβεια και την παγκόσμια εμβέλεια του μυθιστορή-
ματος αυτού, που «έδωσε νέα ζωή στη μορφή του
Πυθαγόρα». 

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για τη ζωή του Πυ-
θαγόρα είναι βέβαια ελάχιστες (οι περισσότερες γράφτη-
καν πολλούς αιώνες μετά τον θάνατό του) και οι μύθοι
πολλοί, ίσως επειδή ο φιλόσοφος έγινε (ήθελε να γίνει)
μύθος, ακόμη και πριν τον θάνατο του. Ο Πυθαγόρας ο
Σάμιος (580 π.Χ. - 496 π.Χ.) ήταν σημαντικός Έλληνας
φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της
μουσικής. Είναι ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών
μαθηματικών (το Πυθαγόρειο Θεώρημα έχει το όνομά
του), δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για την επιστήμη
των ουρανίων σωμάτων, που κατοχύρωσε με όλες τις σχε-
τικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις, και ήταν
ιδρυτής ενός μυητικού φιλοσοφικού κινήματος που ονο-
μάστηκε Πυθαγορισμός. 

Στη  νεότητα του ταξίδεψε πολύ. Έζησε 22 χρόνια
στην Αίγυπτο, όπου έμαθε την Αιγυπτιακή γλώσσα και με-
λέτησε τα Ιερά Βιβλία των Αιγυπτίων, εξορίστηκε δώδεκα
χρόνια στη Βαβυλώνα, όπου συναναστράφηκε με Πέρσες
μάγους και επισκέφτηκε την Ινδία, όπου μυήθηκε στα τε-
λετουργικά των Βραχμάνων. Επέστρεψε στη Σάμο σε ηλι-
κία 56 ετών με σκοπό να ιδρύσει μία Φιλοσοφική Σχολή.
Οι  συνθήκες όμως δεν ήταν κατάλληλες - η Σάμος εκείνη
την εποχή βρισκόταν υπό την εξουσία του τυράννου Πο-
λυκράτη. Έτσι ίδρυσε τελικά τη Σχολή του στον Κρότωνα
της Κάτω Ιταλίας. Παντρεύτηκε τη Θεανώ, που καταγόταν
από τον Κρότωνα, και απέκτησαν έναν γιό, τον Τηλαύγη
και τρία κορίτσια, τη Δαμώ, τη Μυία και την Αριγνώτη.. Για

το θάνατο του υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με την
πρώτη σκοτώθηκε σε μια από τις επιδρομές των δημο-
κρατικών κατά της Σχολής με αρχηγό τον Κόνωνα, και
σύμφωνα με τη δεύτερη, ύστερα από αυτό το περιστατικό,
αναγκάστηκε να καταφύγει στο Μεταπόντιο, όπου πέθανε
λίγο αργότερα, αποσυρόμενος στο ιερό των Μουσών και
παραμένοντας εκεί για σαράντα ημέρες δίχως τροφή.

Δεν περιβάλλονται όμως μόνο η ζωή και ο θάνα-
τος του Πυθαγόρα από μύθους, το ίδιο συμβαίνει και με
τη διδασκαλία του, που καλυπτόταν από ένα μανδύα μυ-
στικισμού. Xαρακτηριστικό στοιχείο της η θεωρία των
αριθμών - «τα πάντα είναι αριθμοί», τα αντικείμενα δηλαδή
«είναι» αριθμοί ή «ομοιάζουν» με αριθμούς. Ο άνθρωπος
παριστάνεται με τον αριθμό 250 (Οι ψυχολογικοί συνειρμοί
που λειτούργησαν δεν έχουν αποσαφηνιστεί). Mε αριθ-
μούς συνδέονται ακόμη και οι αφηρημένες έννοιες. 

Ο Πυθαγόρας δημιούργησε επίσης τον Πυθαγό-
ρειο Πίνακα ή Άβακα (πίνακας πολλαπλασιασμού ή αλ-
λιώς προπαίδεια) και διατύπωσε το «πυθαγόρειο
θεώρημα» (το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθο-
γωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων
των καθέτων πλευρών).

Έθεσε πρώτος τις βάσεις της επιστήμης της Μου-
σικής με μια επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της Μου-
σικής. Ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στο μήκος των
χορδών και το τονικό ύψος που δίνουν, χρησιμοποιώντας
ένα έγχορδο όργανο, που το δημιούργησε ο ίδιος, το «Μο-
νόχορδο».

Στην Αστρονομία πιθανολογείται πως πρώτος ο
Πυθαγόρας πίστεψε πως η γη είναι στρογγυλή και περι-
φέρεται γύρω από το «Κεντρικό Πυρ» (την «Εστία του Πα-
ντός») δημιουργώντας έτσι μια περιστρεφόμενη «ουράνια
σφαίρα». Οι μαθητές του επιπλέον υποστήριζαν ότι οι
αριθμητικοί λόγοι, από τους οποίους εξαρτάται η αρμονία
στη Μουσική, θα πρέπει να συντελούν και στην αρμονική
δομή του Σύμπαντος. Συνεπώς, από τις αποστάσεις με-
ταξύ των ουράνιων σωμάτων θα προκαλείται μια ουράνια
Μουσική, την οποία όμως οι άνθρωποι δεν
αντιλαμβάνονται, επειδή συνεχίζεται αδιά-
κοπα και αδιατάραχτα.

8

Βιβλίο
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Scrooged (1988)

Σκηνοθεσία: Richard Donner
Πρωταγωνιστές: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe

μερικές .....όχι και τόσο, Χριστουγεννιάτικες ταινίας

«Η δολοφονία του Πυθαγόρα»

ΟΠυθαγόρας πίστευε στην Μετεμψύχωση. Πί-
στευε, δηλαδή, ότι μετά το θάνατο η ψυχή του

ανθρώπου, αν είναι «τέλεια», μεταβαίνει και ενώνεται με το
Θεό, ενώ αν ο άνθρωπος έχει διαπράξει αμαρτήματα κατά
τη διάρκεια της ζωής του, επιστρέφει με τη μορφή φυτού
ή ζώου, για τιμωρία και εξαγνισμό. Στον Πυθαγορισμό η
κάθαρση επιτυγχάνεται με τη μελέτη των επιστημών, κυ-
ρίως των Μαθηματικών και της Μουσικής.

Οι κανόνες της θρησκευτικής ζωής στην κοινότητα
των Πυθαγορείων ήταν κατά βάση τελετουργικοί: απο-
φυγή της συζήτησης γύρω από ιερά θέματα, λευκή μόνον
ενδυμασία, αποχή από ορισμένα είδη καρπών, όπως τα
κουκιά, και φυσικά τήρηση σεξουαλικής αγνότητας.

Οι Πυθαγόρειοι έδιναν όρκο ότι θα τηρούσαν από-
λυτη σιωπή σ’ ότι αφορά την Πυθαγόρεια Διδασκαλία και
η κοινολόγηση των απόψεών τους απαγορευόταν. Όσα
είναι γνωστά για αυτούς, τα γνωρίζουμε κυρίως από τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.

Με  αυτές  τις  θεωρίες του βέβαια ο Πυθαγόρας
οδηγήθηκε γρήγορα στο δικαστήριο με τις κατηγορίες της

διαφθοράς των νέων και της αθεΐας. Οι κατηγορίες δεν έγι-
ναν όμως αποδεκτές και τελικά αθωώθηκε.

Ο ίδιος ο Πυθαγόρας δεν έγραψε ποτέ τίποτε:
προτιμούσε να μεταδίδει τη διδασκαλία του με σύντομα
αποφθέγματα ή με  παραδείγματα από τη ζωή. Δεν επι-
θυμούσε να εκλαϊκευθεί η σκέψη του και πολύ περισσό-
τερο να συζητηθεί. 

Διατύπωνε τα αποφθέγματα του ή μαθήματα με
τρόπο αυταρχικό και οριστικό (σαν δόγματα), επιτρέπο-
ντας μόνο στους μαθητές που βρίσκονταν πολύ καιρό
κοντά του να θέσουν ερωτήσεις, ενώ οι αρχάριοι (ακροα-
τές) μπορούσαν μόνο να ακούν. Λόγοι μυστικότητας επέ-
βαλλαν να μην κρατά κανείς σημειώσεις, γι’ αυτό μετά τον
θάνατο του φιλοσόφου, ήταν αδύνατον να ξεχωρίσει κα-
νείς τη δική του διδασκαλία από εκείνην των μαθητών του. 

Στους μαθητές του οφείλεται η γό-
νιμη συνέχεια του Πυθαγορισμού μέσω της
Πλατωνικής Ακαδημίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δια-
βάστε το βιβλίο!!!
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Είναι Χριστούγεννα

Είναι Χριστούγεννα. Τα
δέντρα στολίστηκαν.

Το κρύο ξεκίνησε. Οι δρό-
μοι μας περιμένουν, να
τους περπατήσουμε. Τα
σπίτια κατακλύζονται από
τη μυρωδιά της κανέλας
και των μπαχαρικών, που
μας οδηγεί στις χριστου-

γεννιάτικες πιατέλες, για να ‘’κλέψουμε’’ ένα ακόμα γλυκό.
Οι ευχές ηχούν στον αέρα.  Κάθε καλό κομμάτι του εαυτού
μας θυμάται, πως, τώρα, είναι ώρα να αναδυθεί και να μας
κάνει ευτυχισμένους.

Τα Χριστούγεννα μας φέρνουν το πιο πολύτιμο
δώρο κι αυτό δεν είναι άλλο, από την οικογένεια ενωμένη
και ευτυχισμένη. Αυτές οι μέρες, οι γεμάτες στολίδια,
φώτα, δώρα και λιχουδιές είναι η αφορμή, που οι περισ-
σότεροι  ψάχνουμε, για να πλησιάσουμε τους ανθρώπους
και να τους δείξουμε πως τους αγαπάμε.  Η ευτυχία κυ-
ριαρχεί, όχι εξαιτίας των υλικών αγαθών, αλλά χάρη στο

συναίσθημα, που μας ενώνει. Η χαρά είναι εδώ. Δεν κο-
στολογείται. Είναι στο χαμόγελο του παιδιού, στην αγκαλιά
των αγαπημένων μας. Ξέρουμε τι, πραγματικά, αξίζει. Ξέ-
ρουμε πως στα πιο απλά και, φαινομενικά, ασήμαντα,
κρύβεται η ευτυχία. 

Μπορεί ο Χριστός να μη γεννήθηκε στις 25 Δε-
κεμβρίου (μην το πείτε στα παιδιά σας!), αυτό, όμως,
μικρή σημασία έχει, μιας και το ουσιώδες είναι η ίδια η γέν-
νηση και τα μηνύματα, που αυτή φέρνει, ανεξάρτητα από
ημερομηνίες. Ξημερώματα, λοιπόν, Χριστουγέννων, οι κα-
μπάνες θα χτυπήσουν. Οι μάγοι, το άστρο, οι βοσκοί, όλοι
εμείς, θα είμαστε εκεί, στην πιο σημαντική μέρα του χρό-
νου, στην πιο ελπιδοφόρα και γιορτινή. Σ ’αυτή, που προ-
μηνύει, ανάμεσα στα άλλα, τη νέα αρχή, την αγάπη, τον
αλτρουισμό. Ας είμαστε και του χρόνου γεροί και ευτυχι-
σμένοι!

soffi.sam@hotmail.com

Σκέψεις



Κάθε χρόνο οι Wham εισπράτ-
τουν από τα δικαιώματα του τραγουδιού
τους ”Last Christmas” 350.000 ευρώ, ενώ ο
Γιάννης Καπετάνιος που έπαιζε τον «Κα-
ραβανέα» στη σειρά «Της Ελλάδος τα παι-
διά», εισπράττει 0,80 ευρώ κάθε φορά που
προβάλλεται ένα επεισόδιο της σειράς.
Σμήναρχε Κάκκαλε, παρακαλείσθε όπως
επιληφθείτε του θέματος!

ΔιάτοRος

κινηματογραφικοί σταθ-
μοί στις αρχές του 2017 : 
α) 21 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου
το Διεθνές Κινηματογραφικό Φε-
στιβάλ Λάρισας / artfools
β) 3 με 12 Μαρτίου το 19ο Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
θα είμαστε εκεί ... 

Θεόφιλος

Σε ομηρία η χώρα από
τους δανειστές όπως παραδέχε-
ται και η κυβέρνηση και "Ξαστε-
ριά" δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Αντέξαμε με χαμόγελο και χιού-
μορ το 2016 θα αντέξουμε και το
2017. 

Θεόφιλος 

Ο Σταμάτης Τζελέπης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην
παράσταση «Black humour» στο Θέατρο Τεχνών. Οι θαυ-
μαστές του από τις ταινίες του ’80 αλλά και όσοι τον θυμού-
νται από μια διαφήμιση που έπαιζε τότε στο TRT, όπου ως
διδάσκαλος διαφήμιζε τα  έπιπλα Μαργκά, θα τον

απολαύσουν εκ του συστάδην
ΔιάτοRος

Δεν
ξέρω φέτος αν είναι τα καλύτερα ή

τα χειρότερα Χριστούγεννα. Είναι σίγουρα τα
πιο αδιάφορα. Μόνο μεθυσμένος θα άρχισα

να ψιλομπαίνω στο κλίμα.
elessar

Ένα
νέο CD που έβγαλε ο

Νικόλας με βυζαντινούς
ύμνους δίνει μια άλλη διάσταση
στις γιορτές 

Θεόφιλος

"τόλ-
μησε" η ΑΕΛ να εμφα-

νιστεί με φανέλες υπέρ των
προσφυγόπουλων και αντιδρά-
σανε από πατριωτικό σύνδεσμο
μέχρι αντιρατσιστική....η ΑΕ-

ΛΑΡΑ πάντα μας ενώνει!!!!
Μ.Σίμος

Χριστουγεννιάτικα δώρα, στιγμές
οικογενειακής θαλπωρής. Μια μέρα για να βρε-
θείς με τα παιδία σου, να ανοίξετε δώρα....... να
πλακωθούνε μεταξύ τους για ποιο παιχνίδι είναι
ποιανού, να βρεις πως σκατά να συναρμολο-
γήσεις το κρυστάλλινο κάστρο και τελικά να παί-
ξουν με την συσκευασία.

elessar

Χρό-
νια πολλά σε όλους,

καλή χρόνια με υγεία. 60
τεύχη Cineparmenos. Αφού φτά-
σαμε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος

πως έχουμε αλλά 60. 
elessar

Δεύτερη απουσία για
τον Διατορο από την αρθρο-
γραφία του Cineparmenos.
Αρχίζω να υποψιάζομαι ότι
αρθρογραφεί για άλλο
έντυπο. Το νου σου "γέρο"....

elessar

Πριν ήταν σε με-
γάλη άνθιση, στην περι-
λάλητη ελληνική
τηλεόραση, οι εκπομπές
μαγειρικής, τώρα είναι τα
σόου τύπου «The voice»
και τα σχετικά. Σημεία των
καιρών ή κατάπτωση;

ΔιάτοRος

ο δικαιούμενος δωρεάν
τρόφιμα απο το κοινωνικό πα-
ντοπωλείο, δεν δικαιούται δω-
ρεάν πρόσβαση στο χ''γιάννειο
ή το θερινό... Γιατί η τέχνη-όπως
και το στομάχι- θέλει τάισμα....

Μ.Σίμος


