
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: é÷ïèöïù, 12-06-2013

ç÷ðþýõ: 37

æåä÷ãüû: 451 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 20790

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: 213 01 70 400

ßåÞù îð÷òýþ: ÝÜôéÛÚÜÙ ØÜçßÛñ

Απάτη 
Μαρία Ανδρέου 
manaxeou@dirnokratianews.gr 

ε την αρωγή ξένων τηλεοiul 
πτικών δυνάµεων, ίσως το 

Mr 2014 βιώσουµε την «άνοιξη» 
της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης 

µε... κρηηκή σφραγίδα! 
Σύµφωνα µε πληροφορίες ο 

σκηνοθέτης της mo µαγικής σειράς 
(από πλευράς αισθητικής αλλά και 
ερµηνειών), ο Κρητικός Θοδωρής 
Παπαδουλάκης, που υπέγραψε «To 
νησί», ετοιµάζεται να γυρίσει -πιθανότατα 

και πάλι για το Mega- ένα 
νέο σίριαλ που βασίζεται στο βιβλίο 
best seller «To νήµα» της συγγραφέως 

Βικτόρια Χίσλοπ. 

To εγχείρηµα 
To καινούργιο τηλεοπτικό εγχείρηµα 

θα είναι µια συµπαραγωγή της 
Ελλάδας, του Ισραήλ και της Τουρκίας, 

ενώ στη σειρά θα πρωταγωνιστούν 
εξαιρετικοί Ελληνες ηθοποιοί 

από την Κωνστανηνούπολη, οι 
οποίοι αναµένεται να εντυπωσιάσουν 

µε ης εκφραστικές τους δυνατότητες, 
ενώ θα αναµοχλεύσουν 

µε την παρουσία τους και την «κοιµισµένη» 
εγχώρια σοουµπίζ. Πέρασαν 

δύο χρόνια από τότε που ο 
σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδόυλάκης 

µάς χάρισε υπέροχα φωτογραφικά 
πλάνα από πι βροχερή Σπιναλόγκα 

και m γραφική Κρήτη... 
Προφανώς το νέο συγκλονιστικό 

µυθιστόρηµα της Βρετανίδας 
συγγραφέως τού έδωσε ξανά 

το έναυσµα για να πάρει την κάµερα 
στο χέρι και να πυροδοτήσει 

τη φαντασία του... «To νήµα» έχει 
ως κεντρικό άξονα τη θεσσαλον!- 

Οι EXAnves iris IloXns 
κινούν τα «νήµατα»! ¦ 

Ο σκηνοθέτηςτηςmo µαγικήςσειράς«To νησί»,ο Κρητικός Θοδωρής Παπαδονλάκης 
{πάνω δεξιά), ετοιµάζεται να γυρίσει ένα νέο σίριαλ που βασίζεται στο βιβλίο best 

seller «To νήµα» της συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ (δεξιά) 

Q ΠαπαδουλάκηΒ, που 
υπέγραψε «To νησί», 

σε συµπαραγωγή 
µε Τουρκία - Ισραήλ 

κη. Τι γράφει όµως n ίδια n συγγραφέας 
για τη βασική της ιστορία 

στο οπισθόφυλλο του βιβλίου; Γιατί 
εµπνέεται για ακόµη µία φορά από 
την Ελλάδα; 

«Την ώρα που γεννιέται ο ∆ηµήτρης 
Κοµνηνός, µια πυρκαγιά 

σαρώνει την ακµάζουσα πολυπολιτισµική 
µητρόπολη, όπου χριστιανοί, 

Εβραίοι και µουσουλµάνοι 
ζουν πλάι πλάι. Αυτό είναι το πρώτο 
από µια σειρά καταστροφικών γεγονότων 

που θα αλλάξουν για πάντα 
πι φυσιογνωµία της πόλης, καθώς 
ο πόλεµος, ο φόβος και οι διωγµοί 
αρχίζουν να διχάζουν τους κατοίκους 

της. Πέντε χρόντα αργότερα, n 
νεαρή Κατερίνα διαφεύγει στην Ελλάδα, 

όταν n πατρίδα της στη Μικρά 
Ασία ισοπεδώνεται από τα τουρκι¬ 

κά στρατεύµατα. Εχοντας χάσει τη 
µητέρα της µέσα στο πανδαιµόνιο 
της φυγής, βρίσκεται µόνη της πάνω 

στο πλοίο προς έναν άγνωστο 
προορισµό. 

Ano εκείνη τη µέρα, οι ζωές του 
∆ηµήτρη και της Κατερίνας πλέκονται 

άρρηκτα µεταξύ τους, αλλά και 
µε την ιστορία της ίδιας της θεσσαλονίκης. 

Μια συγκλονιστική ιστορία 
πίστης και αγάπης για όλους τους 
ανθρώπους και τους τόπους που 
µας προσδιορίζουν... Και n Ελλάδα, 
και n ιστορία της, προσδιορίζει τους 
ανθρώπους της». 

Οι EXAnves iris IloXns 
κινούν τα «νήµατα»! 
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