
4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FRIDAY 12 MARCH 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή 12χρονου αγοριού από τη Riverina

Παγκόσμια διαδικτυακή πρεμιέρα για το βραβευμένο, 
«προφητικό» Utopia του Κώστα Νίκα ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα Παρασκευή Γρηγορίου πάπα 
Ρώμης του Διαλόγου (†604), Θεοφάνους 
ομολογητού (†818), Συμεώνος του νέου 
Θεολόγου († 1022). Φινεές του δικαίου 
(†1500 π. Χ). Των εν Περσίδι Μαρτύρων. 
Αύριο Σάββατο Πουπλίου επισκόπου 
Αθηνών († β΄αι.), Νικηφόρου πατριάρ-
χου Κων/πόλεως (†846). 
Κυριακή Ευσχήμονος του ομολογητού, 
επισκόπου Λαμψάκου († θ΄αι.), Βενε-
δίκτου οσίου, αρχιμανδρίτου Ρώμης († 
543). 
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Τ
ο δυστοπικό φιλμ Utopia του βρα-
βευμένου Αυστραλού, ελληνικής 
καταγωγής, σκηνοθέτη Κώστα 
Νίκα, που γυρίστηκε το 2016 και 

κυκλοφόρησε το 2019, είναι ανάμεσα στις 
επίσημες επιλογές μιας από τις μεγαλύτε-
ρες πλατφόρμες προβολής ταινιών, της 
Omeleto και η παγκόσμια πρεμιέρα του 
έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 
12 Μαρτίου.
Η πλατφόρμα Omeleto φιλοξενεί τους 
σημαντικότερους βραβευμένους σύγχρο-
νους σκηνοθέτες και διαθέτει πάνω από 
5 εκατομμύρια συνδρομητές με δεκάδες 
εκατομμύρια θεατές κάθε μήνα.
«Ολοκληρώσαμε την πορεία μας στα διε-
θνή φεστιβάλ, οπότε τώρα είμαστε ενθου-
σιασμένοι που υπογράψαμε συμφωνία με 
την Omeleto και θα μοιραστούμε την ται-
νία μέσω διαδικτυου με θεατές σε όλο τον 
κόσμο», ανέφερε ο σκηνοθέτης και σενα-
ριογράφος Κώστα Νίκας.
Το Utopia κέρδισε δύο διεθνή βραβεία 
και συμμετείχε σε περισσότερα από δέκα 
κορυφαία φεστιβάλ ταινιών, ανάμεσα τους 
και το  παγκοσμίου φήμης UTOPIALES 
στη Γαλλία, ως μία από τις 35 καλύτερες 
ταινίες επιστημονικής φαντασίας για το 
2020.
Αν και ο Νίκας συνέλαβε την ιδέα του 
Utopia πριν από μια δεκαετία, τα βασικά 
θέματα με τα οποία καταπιάνεται η ταινία 
είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ επί-
καιρα και περιγράφουν καίρια το «πνεύμα 
της εποχής».
«Όλοι βιώσαμε την πανδημία, τώρα 
ήρθε η ώρα να δούμε πώς μπορεί να 
μοιάζει το μέλλον μας», ανέφερε ο πα-
ραγωγός Aaron Bush.

Π
ροχτές η Αστυνομία της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας εξέδωσε επείγουσα 
ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για 
ένα 12χρονο αγόρι που φαίνεται 

ότι απήχθη στην περιοχή Riverina.
Οι αξιωματικοί της αστυνομίας απευθύν-
θηκαν στους πολίτες ζητώντας επειγόντως 
βοήθεια από μέλη του κοινού για τον 
εντοπισμό του νεαρού Dasean Kroon, ο 
οποίος απήχθη από το Culcairn την Τρί-
τη.
Ο νεαρός Dasean εθεάθη τελευταία φορά 
να φεύγει από ένα σχολείο στο Culcairn 
περίπου στις 12 μ.μ. την Τρίτη.
Το αγόρι έχει καυκάσια εμφάνιση και 
ύψος περίπου 1,50 εκ. Έχει σπαστά κα-
στανά μαλλιά και τελευταία φορά φορούσε 
σχολική στολή με κίτρινο κουμπί, σορτς 
και πάνινα παπούτσια. Έχει ένα σημάδι 
εκ γενετής στο δεξί αυτί του.
Ο Dasean πιστεύεται ότι είναι μαζί με μια 
36χρονη γυναίκα, την Tracy Rush, που 
είναι γνωστό ότι συχνάζει στην περιοχή 
Wagga Wagga.
Περιγράφεται και αυτή ως καυκάσια, 

Σε αντίθεση με άλλες δυστοπικές ιστορίες 
στις οποίες οι κυβερνήσεις ταυτίζονται με 
τον «Μεγάλο Αδελφό» και ασκούν έλεγχο 
και εξουσία μέσω μιας κάθετης ιεραρχι-
κής σχέσης με τους πολίτες της, ο Νίκας 
παρουσιάζει μια εκδοχή όπου η ιεραρχι-
κή σχέση έχει γίνει οριζόντια.
«Σήμερα, μέσω της τεχνολογίας κινητής 
τηλεφωνίας, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε οι 
«Big Brother. Στο Utopia πηγαίνω ένα 
βήμα παραπέρα δείχνοντας ότι οι πολί-
τες έχουν κίνητρα να συμμορφωθούν με 
το κράτος, μέσω ενός συστήματος αντα-
μοιβών και τιμωριών. Πρόκειται για μια 
πολύ πιο επικίνδυνη κοινωνία, όπου 
εμείς οι ίδιοι γινόμαστε ο εχθρός μας. 
Μπορείς να πολεμήσεις έναν εξωτερικό 
εχθρό, αλλά πώς να πολεμήσεις τον ίδιο 
σου τον εαυτό; » αναφέρει ο Νίκας.

ύψους 1,60 εκ. και μεσαίου αναστήματος, 
με μαύρα μαλλιά.
Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους 
πολίτες να είναι σε εγρήγορση και να 
αναφέρουν οποιοδήποτε στοιχείο παρα-
τηρήσουν γύρω τους που θα μπορούσε 
να οδηγήσει στον νεαρό Dasean ή στη συ-
γκεκριμένη γυναίκα.
Η αστυνομία προέτρεψε οποιονδήποτε 
κατέχει ήδη πληροφορίες σχετικά με την 
απαγωγή του παιδιού να καλέσει στο 000.
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