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«Xάος, τα ανθρώπινα πρόσωπα της ελλη-
νικής κρίσης» είναι ο τίτλος του ντοκι-
μαντέρ της Γαλλο-ρουμάνας σκηνοθέ-

τιδας Άνα Ντουμιτρέσκου, του οποίου η προβολή 
ξεκίνησε την Τετάρτη στους γαλλικούς κινηματο-
γράφους. «Επιτέλους, τα νούμερα έχουν ένα πρό-
σωπο» υπογραμμίζει η Ματίλντ Μπλοτιέρ, στην 
κριτική για την ταινία, στο περιοδικό Telerama. 
«Πέρα από τις στατιστικές, τα ποσοστά ανεργίας, 
τον διπλασιασμό των αυτοκτονιών και τη μείωση 
κατά 40% των μισθών, η πρώην ρεπόρτερ Άνα 
Ντουμιτρέσκου, μας φέρνει αντιμέτωπους με τις 
ανθρώπινες συνέπειες μιας τυφλής οικονομικής 
λιτότητας, αυτής μάλιστα που υποτίθεται ότι πρέ-
πει να σώσει την Ευρώπη» επισημαίνει η κριτι-
κός. Από τα Τρίκαλα, το νησί της Κέας, έως την 
Αθήνα, η κάμερα της Ντουμιτρέσκου έχει κατα-
γράψει «χωρίς μακιγιάζ», πολλαπλές μαρτυρίες 
και πορτρέτα απλών Ελλήνων, στην καθημερινή 
τους ζωή, με τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, 
με τη συμμετοχή και καθοδήγηση του ανθρωπο-
λόγου Παναγιώτη Γρηγορίου.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα road movie σε 
ρυθμούς τζαζ και ραπ, που μας φέρνει σε επαφή 
με τους απλούς πολίτες, από τον ψαρά του νησιού 
ως τον αγανακτισμένο, που αφήνει ελεύθερο τον 
θυμό του με τα «γκράφιτι» και τα πολιτικά συν-
θήματα στους τοίχους. «Εκπληκτικό στιγμιότυπο 
της κρίσης το ‘Χάος’ υπερασπίζεται το ανθρώπινο 
ενάντια στην εμπειρογνωμοσύνη. 

Εναπόκειται σε εμάς» καταλήγει η Μπλοτιέρ 

«να κατανοήσουμε αυτό που θέλει να μας δείξει 
και που είναι το ναυάγιο μιας ολόκληρης κοινω-
νίας στην καρδιά της Ευρώπης και, μάλιστα, στο 
όνομα της επιβίωσής της».

Mια υψηλού προφίλ προ-
βολή-έκπληξη το βράδυ 
της Δευτέρας στο Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου της Νέας 
Υόρκης, που έκανε πολλούς να 
περιμένουν στην ουρά έως και 
μία ώρα για να εισέλθουν στην 
αίθουσα, ήταν αρκετή για να 
πάρει φωτιά το διαδίκτυο με τις 
πρώτες κριτικές για το «Λίνκολν» 
του Στίβεν Σπίλμπεργκ, όλες με 
μία κοινή συνιστώσα: πάει βολί-
δα για τα Οσκαρ. Ατυπα εγκαίνια 
της προ-οσκαρικής περιόδου 
προκάλεσε ο χαμός που έγινε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μετά την προβολή της ταινίας, 
καθώς κριτικοί έσπευσαν να 
γράψουν στους λογαριασμούς 
του στο Twitter τις πρώτες εντυ-
πώσεις τους, ανάμεικτες στο σύ-
νολό τους, αλλά, όπως προείπα-
με, σταθερά προσανατολισμένες 
στις οσκαρικές προδιαγραφές 
της ιστορικής βιογραφίας.

Πολλοί συντάκτες συμφωνούν 
ότι είναι «η καλύτερη ταινία του 
Σπίλμπεργκ εδώ και χρόνια», 
ενώ θερμούς επαίνους για τη 
δουλειά τους εισπράττουν οι 
Τόμι Λι Τζόουνς και Σάλι Φιλντ, 
που πλαισιώνουν τον πρωταγω-
νιστή Ντάνιελ Ντέι Λιούις ως 
Αβραάμ Λίνκολν λίγο πριν από 
το τέλος της ζωής του. Στον ρόλο 

του Ρεπουμπλικάνου γερουσια-
στή Ταντέους Στίβενς ο Τόμι Λι 
Τζόουνς και στον ρόλο της Μέρι 
Αν, συζύγου του 16ου προέδρου 
της Αμερικής, η Σάλι Φιλντ, ει-
σπράττουν όλα τα εύσημα.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο 
της ιστορικού και συγγραφέως 
Ντόρις Κιρνς Γκούντγουιν με τίτ-
λο «Team of rivals: The political 
genius of Abraham Lincoln» 
(εκδόσεις «Simon & Schuster») 
και εξιστορεί τους χειρισμούς 
του Αμερικανού προέδρου, λίγες 
βδομάδες πριν από τη δολοφο-
νία του, σε ότι αφορά το φλέγον 
ζήτημα της κατάργησης της δου-
λείας, πάντα με φόντο τον εν εξε-
λίξει εμφύλιο πόλεμο. Στο καστ 
φιγουράρουν ακόμη σημαντικά 
ονόματα ανερχόμενων ή βετερά-
νων ηθοποιών, όπως αυτά των 
Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Τζάκι 
Ερλ Χάλεϊ, Μάικλ Στούλμπαργκ, 
Τζέιμς Σπέιντερ, Τζάρεντ Χάρις, 
Ντέιβιντ Στράδερν και Χαλ Χόλ-
μπρουκ

«Το ‘Lincoln’ μοιάζει να είναι η 
προσωποποίηση του οσκαρικού 
δολώματος. Ο Σπίλμπεργκ, που 
σε όλη του την καριέρα θολώνει 
τη γραμμή ανάμεσα στην τέχνη 
και στο εμπόριο, έχει φανεί αντά-
ξιος της περίστασης», γράφει 
η εφημερίδα «The Hollywood 

Reporter», ενώ συγκρίνει το δι-
άρκειας 2 ωρών και 25 λεπτών 
φιλμ με άλλες ιστορικές ταινίες-
σταθμούς του σκηνοθέτη, όπως 
είναι η «Λίστα του Σίντλερ» και η 
«Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν». 
Κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών, 
η ταινία μπορεί εύκολα να ει-
σπράξει 12 υποψηφιότητες για 
Οσκαρ και να πετύχει συνολικά 
4 νίκες (σίγουρα στις κατηγορίες 
των ερμηνειών).

Παρά τις γκρίνιες, που δεν 
λείπουν από κάποιες κριτικές, 
η συγκεκριμένη προβολή εξα-
σφάλισε το επικό στάτους του 
«Λίνκολν» και το έβαλε για τα 
καλά στον χάρτη των επερχόμε-
νων βραβείων της αμερικανικής 
κινηματογραφίας. Παρών στη 
βραδιά ήταν και ο ίδιος ο Στίβεν 
Σπίλμπεργκ, που εισέπραξε την 
ενθουσιώδη υποδοχή ενός κοι-
νού που τον χειροκροτούσε όρ-
θιο. «Ηταν προσωπική τιμή και 
προνόμιο να αποτυπώσω μια 
τέτοια ιστορική φιγούρα σε ται-
νία μου», δήλωσε ο δημιουργός, 
διευκρινίζοντας στις ερωτοαπα-
ντήσεις που ακολούθησαν πως 
το καινούριο έπος του βρίσκεται 
ακόμη στο τελικό στάδιο επεξερ-
γασίας, έναν μήνα πριν από την 
έξοδό του στους αμερικανικούς 
κινηματογράφους.

Ο Λίνκολν πάει για Οσκαρ 
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Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325

Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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Ðáñáêïëïõèåßôå êÜèå ÄåõôÝñá âñÜäõ 8-10 êáé êÜèå Ôñßôç ëßãï ìåôÜ ôéò 
2 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç, áðü ôï ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ óôç óõ÷íüôçôá 

152.325 ÷éëéïêýêëùí ôçí åêðïìðÞ “¼óéá êáé ÉåñÜ ôçò ÊñÞôçò”. 
Ï Ìé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò óêýâåé ìå óåâáóìü óôçí ðáñÜäïóç ôçò ÊñÞôçò 
êáé áíáóýñåé áðü ôç ëÞèç, ôïõò ðïëéôéóôéêïýò èçóáõñïýò ôïõ ôüðïõ ìáò 
êáé ìå ãëáöõñÞ áöÞãçóç ìåôáöÝñåé ôïõò áêñïáôÝò óå Üëëåò åðï÷Ýò ðïõ 

üëïé áãáðÞóáìå êáé íïóôáëãïýìå.

Ðáñáêïëïõèåßôå åðßóçò êÜèå ÊõñéáêÞ âñÜäõ áðü ôéò 6 ìÝ÷ñé ôéò 9 êáé 
êÜèå ÄåõôÝñá 2-5 ôï áðüãåõìá óå åðáíÜëçøç ôçí åêðïìðÞ: “Óôáãüíåò 

óôçí Ðëçììõñßäá” ìå ôïí ÏäõóóÝá Ðëáôýññá÷ï. ¸íá ôñßùñï ñáäéïöùíéêü 
ðñüãñáììá, ìå åéäÞóåéò, ó÷üëéá áðü ôïí ðáñïéêéáêü ÷þñï, ôïí 

åõñýôåñï áõóôñáëéáíü, ôçí ÅëëÜäá êáé üëï ôïí êüóìï. Ãåãïíüôá 
ðåñßåñãá, óáôõñéêÜ êáé Üëëá åõôñÜðåëá ðïõ äéáíèßæïíôáé ìå åêëåêôÜ 

ôñáãïýäéá áðü üëï ôï öÜóìá ôçò åëëçíéêÞò ìïõóéêÞò. 

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá áðïêôÞóåôå ôï 
åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò 

ôïõò Üëëïõò åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï 
Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÑÁÄÉÏ ÃÅÖÕÑÁ
Ìå óåâáóìü óôçí 
ðáñÜäïóç êáé ôçí 

Éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.

«Χάος», ένα ντοκιμαντέρ 
με θέμα την ελληνική κρίση 
στους γαλλικούς κινηματογράφους
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