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Οδραµατική σειρά «To νησί» 
συνεχίζει να συναρπάζει 

και... σαλπάρει για 
νέα τηλεοπτικά λιµάνια. Μετά 
την επιτυχία που σηµείωσε στη 
Σερβία µε ρεκόρ τηλεθεάσεων, 
πωλήθηκε τόσο στη Βοσνία όσο 
και στην Ουγγαρία. Κι αν αυτοί 
οι προορισµοί είναι σχετικά κοντά 

στην Ελλάδα και τη φιλοσοφία 
της, n σειρά θα ξεκινήσει 

νέα καριέρα... στη Σκανδιναβία. 
Για πρώτη φορά ελληνικό 

προϊόν µυθοπλασίας θα µεταδοθεί 
στη φινλανδική τηλεόραση, 

n οποία αγόρασε τα δικαιώµατα 
προβολής της σειράς. Οι υπογραφές 

έπεσαν πριν από λίγες 
ηµέρες στο Ελσίνκι και ο Γιώργης 

µε την Ελένη θα κάνουν κι 
εκεί την ιστορία τους γνωστή. 
Με αυτή in συµφωνία και σε 
συνάρτηση µε την πορεία της 
παραγωγής και την ανταπόκριση 

που θα έχει από το τηλεοπτικό 
κοινό ανοίγεται για την ελληνική 

παραγωγή µια νέα αγορά 
σης χώρες του Βορρά. Ηδη 

µια πρώτη συνεργασία µε τη χώρα 
µας έχει ξεκινήσει n ∆ανία Η 

ΕΡΤ έχει εντάξει στο πρόγραµµα 
της τη σειρά δανέζικης προέλευσης 

«Συνωµοσίες εξουσίας» και 
το Mega έχει εξασφαλίσει την ^ 

Ο Στέλιος Μάινας και n Κατερίνα Λέχου µε τις τηλεοπτικές κόρες τους 

Η Φινλανδία αγόρασε τα δικαιώµατα 
npopoXns Tns eniTuxiTuevns oeipas 

επίσης δανέζικη αστυνοµική 
σειρά «Forbrydelsen», που σηµαίνει 

έγκληµα. 
Οι Φινλανδοί, όµως, δεν 

θα είναι οι µόνοι που θα παρακολουθήσουν 
«To νησί». To 

Mega, έχοντας να αντιµετωπίσει 
µια συρρικνωµένη τηλεοπτική 

σεζόν, την καθυστέρηση 
της προβολής των νέων κύκλων 

επεισοδίων των παραγωγών 
του κι ένα απαιτητικό 

τηλεοπτικό κοινό, αποφάσισε 
προσεχώς να επαναπροβάλλει 
τη σειρά σε επανάληψη. Μάλι¬ 

στα, προκειµένου να µην αρκεστεί 
στα ήδη παιγµένα πλάνα, 

συζήτησε µε την εταιρία παραγωγής 
Indico View το ενδεχόµενο 

να προβληθούν δύο ολοκαίνουργια 
επεισόδια, µε σκηνές 

που δεν έπαιξαν ποτέ αλλά 
και σιτγµές από τα παρασκήνια 
και τα γυρίσµατα 

Ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
n εταιρία εξέφρασε 

την επιφύλαξή της, καθώς 
n όλη υλοποίηση απαιτεί χρόνο 

και µια τεράστια διαδικασία 
επαναξιολόγησης εξαρχής όλου 

του υλικού. Ετσι, το κανάλι αρκέστηκε 
στα λίγα και ετοιµάζεται 

να ρίξει και πάλι στην τηλεοπτική 
αρένα την ιστορία της Σπιναλόγκας 

και της οικογένειας Πετράκη 
ζωντανεύοντας ξανά τους 

ήρωες της συγγραφέως Βικτόρια 
Χίσλοπ. Να θυµίσουµε όπ το 

τελευταίο επεισόδιο της σειράς 
σηµείωσε 64,6°/ο θεαµατικότητα 

στο σύνολο κοινού, δηλαδή 
το παρακολούθησαν 3.515.000 
τηλεθεατές. 

Βέβαια, το ερώτηµα είναι 
αν το κοινό, που ήδη γνωρίζει 

το θέµα που πραγµατεύεται 
το σίριαλ, θα δελεαστεί και πάλι 

από την πρόταση του Μεγάλου 
Καναλιού, που αποφάσισε 

σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα 
να το επαναφέρει στη 

µικρή οθόνη. 
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