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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 ΝEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ
12.03 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΦΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 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 «ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ
18.00 – 19.00 «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ… ΚΑΙ ΚΥΛΑΕΙ» ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, 
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
21.00 – 22.00 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ
22.00 – 22.10 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.10 – 24.00 «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΪ» ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ

Μια εντυπωσιακή εµφάνι-
ση έκανε η Μαντόνα στο 
ηµίχρονο του τελικού 

του Super Bowl στις ΗΠΑ, σπά-
ζοντας κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. 
Η βασίλισσα της ποπ µπήκε στο 
στάδιο σαν Κλεοπάτρα, ενώ 30 
άνδρες τραβούσαν το άρµα της, 
υπό τους ήχους του τραγουδιού 
Vogue. Ακολούθησαν τα Music, 
Party Rock Anthem µαζί µε τους 
LMFAO και Sexy And I Know It.

Στη συνέχεια η Νίκι Μινάζ, η 
M.I.A. και δεκάδες µαζορέτες τη 
συνόδευσαν στο ολοκαίνουργιο 

τραγούδι της Give Me All Your 
Luvin’, ενώ ο Τσι-Λο Γκριν τρα-
γούδησε µαζί της τα Open Your 
Heart και Express Yourself. Τε-
λευταίο η Μαντόνα τραγούδησε 
το Like a Prayer, µαζί µε χορωδία.

O τελικός του αµερικανικού 
ποδοσφαίρου, γνωστός ως Super 
Bowl, που έγινε στην Ιντιανά-
πολη. έσπασε κάθε ρεκόρ σε 
«tweets». Στα τελευταία τρία λε-
πτά του αγώνα, τα tweet έφτασαν 
τα 10.000 ανά δευτερόλεπτο. 
Στο ηµίχρονο του αγώνα, όταν 
στη σκηνή στο κέντρο του γηπέ-

δου τραγούδησε η Μαντόνα, το 
Twitter δεχόταν 8.000 µηνύµατα 
το δευτερόλεπτο, για τουλάχιστον 
πέντε λεπτά. Ο καταιγιστικός ρυθ-
µός των 10.000 tweets κατέρριψε 
το προηγούµενο ρεκόρ, που είχε 
καταγραφεί τον Αύγουστο, όταν η 
διάσηµη τραγουδίστρια Μπιγιον-
σέ ανακοίνωσε την εγκυµοσύνη 
της στη διάρκεια των µουσικών 
βραβείων του ΜTV.  Στον τελικό, 
οι New York Giants επικράτησαν 
των New England Patriots µε 21-
17, ανατρέποντας το σε βάρος 
τους σκορ στo τελευταίo λεπτό.

Στο πλαίσιο της καθιερωµένης 
προβολής ταινιών στο χωλ του 
ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνα 

στο Kingsford, υπό την αιγίδα του Ελ-
ληνικού Κέντρου Προνοίας, ανακοι-
νώνεται ότι:

Αύριο, Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου, 
ο Κώστας Τζαβέλλας κι ο Τάσσος 
(Darcy) Πέτρου θα παρουσιάσουν την 
ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότι-
µο». Είναι µία ταινία της χρυσής επο-
χής του ελληνικού κινηµατογράφου 

και µία από τις µεγαλύτερες επιτυχίες 
του Αλέκου Σακελλάριου. Πρωταγω-
νιστούν οι αξέχαστοι Μίµης Φωτό-
πουλος, Βασίλης Αυλωνίτης, Τζένη 
Καρέζη και Αλέκος Αλεξανδράκης.

Θα προσφερθούν, όπως πάντα, 
καφές, τσάι και βουτήµατα, όπως και 
µεσηµεριανό φαγητό από τις ακούρα-
στες κυρίες του Γυναικείου Τµήµατος 
του Αγίου Σπυρίδωνα.

Ώρα έναρξης: 9:30.
Είσοδος ελεύθερη.

Eνα µυστικό που δεν κατάφεραν 
να κρατήσουν, µία είδηση που 
εξέπληξε τους πάντες! Το αµε-

ρικανικό περιοδικό ΟΚ µε εξώφυλλο 
το ζεύγος Brangelina αναφέρει στον 
τίτλο του: «Περιµένουν δίδυµα αγό-
ρια»! Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευ-
χάριστα νέα ήδη στα άλλα έξι παιδιά 
τους, και σε εκλεκτούς φίλους. 

Το δηµοσίευµα επισηµαίνει πως η 

εγκυµοσύνη της Αντζελίνα Τζολί δεν 
ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά προϊόν 
κατόπιν προσπάθειας ώσπου στον 
υπέρηχο άκουσαν δύο καρδιές και 
πέταξαν από την χαρά τους! 

Τώρα τα παιδιά τους γίνονται µε 
το καλό 8!  Επιπλέον µετά από επτά 
χρόνια που είναι µαζί, δεν αποκλείε-
ται να γίνει ο γάµος εντός των επόµε-
νων µηνών!

Εντυπωσιακό 
το σόου της Μαντόνα 
στον τελικό του Super Bowl

Δίδυμα ξανά για Μπραντ Πιτ 
και Αντζελίνα Τζολί

«Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» σήμερα 
στο χωλ του ιερού ναού Αγίου Σπυρίδωνα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


