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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
14.00 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» 
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΙΚΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
21.00 – 22.00 «ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
  ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Στην τιµή ρεκόρ των 
796.135 ευρώ, πουλήθηκε 
το χειρόγραφο της Σαρλότ 

Μπροντέ, «The Young Men’s 
Magazine, Number 2», έπειτα 
από σκληρή «µάχη» µεταξύ των 
πλειοδοτών, που το διεκδίκησαν 
κατά τη διάρκεια δηµοπρασίας 
του Οίκου Sotheby’s στο Λονδί-
νο.  Το χειρόγραφο του 1830, 
που πέτυχε την υψηλότερη τιµή 
για χειρόγραφο οποιασδήποτε 
από τις τρεις αδερφές Μπρο-
ντέ, ανήκει στη 14χρονη τότε 
Σαρλότ.  Ο Peter Selley, Senior 
Director και ειδικός του Τµήµα-

τος Βιβλίων και Χειρογράφων 
του Οίκου, σχολίασε:  «Η τιµή 
ρεκόρ που επιτεύχθηκε αντανα-
κλά το τεράστιο διεθνές ενδιαφέ-
ρον στο έργο της Σαρλότ Μπρο-
ντέ και ήταν µεγάλη τιµή για τον 
Οίκο Sotheby’s που δηµοπράτη-
σε ένα χειρόγραφο τέτοιας σπου-
δαιότητας και σπανιότητας. 

Το µικροσκοπικό The Young 
Men’s Magazine, Number 2, 
γραµµένο από τη συγγραφέα 
στην ηλικία των 14 ετών, µας 
παρέχει µια συναρπαστική ει-
κόνα για την εξέλιξη µιας από 
τις µεγαλύτερες διάνοιες στην 

ιστορία της λογοτεχνίας και απο-
καλύπτει τα ζητήµατα που θα 
χαρακτήριζαν µερικές από τις 
γνωστότερες σκηνές του έργου 
της ως ενήλικης». Στα κορυφαία 
κοµµάτια της δηµοπρασίας πε-
ριλαµβάνονται και: Ένα αντίτυ-
πο του έργου «Ανεµοδαρµένα 
Ύψη» της Έµιλυ Μπροντέ από 
το 1847, που η ίδια είχε χαρίσει 
σε φίλη της και πουλήθηκε προς 
181.250 ευρώ. Το έργο του Κά-
ρολου ∆αρβίνου «The variation 
of animals and plants under 
domestication», του 1868, που 
πουλήθηκε στα 70.584 ευρώ.

Η νεαρή Μαροκινή Καρίµα 
Ελ Μαχρούµπ, γνωστή ως 
«Ρούµπι η καρδιοκλέφτρα», η 

οποία βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης 
σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού 
της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 
γέννησε τη ∆ευτέρα στη Γένοβα ένα 
κοριτσάκι, στο οποίο δόθηκε το όνο-
µα Σοφία Αΐντα. Το µωρό, το οποίο 
ζυγίζει 3,560 κιλά και η µητέρα εί-
ναι καλά, δήλωσε στα ιταλικά ΜΜΕ 
ο πατέρας του παιδιού Λούκα Ρίσο, 
ιδιοκτήτης µέχρι πρόσφατα δυο ντι-
σκοτέκ στη Γένοβα στις οποίες εργα-
ζόταν η 19χρονη Ρούµπι. 

«Είναι αδύνατο να περιγράψω τη 
χαρά µου», πρόσθεσε ο Ρίσο. Σύµ-
φωνα µε την εισαγγελία του Μιλά-
νου, ο Καβαλιέρε πλήρωσε περίπου 
10 φορές στο διάστηµα από το Φε-
βρουάριο ως το Μάιο του 2010 τη 

Ρούµπι, η οποία ήταν τότε ανήλικη, 
για να κάνει σεξ µαζί της. 

Ο Μπερλουσκόνι κατηγορείται 
επίσης για κατάχρηση εξουσίας 
επειδή άσκησε πίεση στην αστυνο-
µική διεύθυνση του Μιλάνου για 
την απελευθέρωση της Ρούµπι ένα 
βράδυ στα τέλη Μαΐου του 2010 
µετά τη σύλληψή της για κλοπή.  

Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρενέβη 
για να αποτρέψει διπλωµατικό επει-
σόδιο επειδή νόµιζε ότι η Ρούµπι 
ήταν ανιψιά του Αιγύπτιου πρώην 
προέδρου Χόσνι Μουµπάρακ.

Στη δίκη που διεξάγεται στο Μι-
λάνο από τον Απρίλιο, αστυνοµικοί 
κατέθεσαν ότι την περίοδο εκείνη η 
Ρούµπι εκδιδόταν, κάτι που η νεαρή 
µαροκινή, η οποία είναι πιθανό να 
καταθέσει στη δίκη του Μπερλου-
σκόνι, αρνείται.

Ρεκόρ σε δηµοπρασία χειρογράφου 
της Σαρλότ Μπροντέ

Η “πέτρα του σκανδάλου” 
έγινε µητέρα

796.135 ΕΥΡΩ

Μικρό στο µάτι, αλλά 
για µεγάλα πορτοφόλια...

Η 19χρονη που φέρεται να προσέφερε τις... υπηρεσίες της τουλάχιστον 
10 φορές στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, γέννησε ένα κοριτσάκι.




