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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

Ο γνωστός µουσικοσυνθέ-
της Γιώργος Χατζηνάσι-
ος µίλησε σε πρόσφατη 

συνέντευξή του για τα «προϊό-
ντα» των reality. «Νοµίζω ότι τα 
talent shows έχουν δηµιουργή-
σει µεγάλα δράµατα. Πάντα η 
δικαιολογία κάποιου που δεν τα 
κατάφερνε ήταν ότι δεν του δό-
θηκε η ευκαιρία. Αυτές οι στρα-

τιές των ανθρώπων που βγήκαν 
από τα talent shows, που τους 
δόθηκε η ευκαιρία και δεν έκα-
ναν τίποτα, δεν έχουν ούτε αυτή 
τη δικαιολογία και νοµίζω ότι 
πρέπει να είναι σε βαριά κατά-
θλιψη. Βγήκαν κάποιοι βέβαια, 
αλλά νοµίζω ότι θα έβγαιναν 
έτσι κι αλλιώς από τις εταιρείες, 
δεν χρειαζόταν να εκτεθούν».

Μητέρα για ακόµη µία φορά 
θα γίνει η Ούµα Θέρµαν, 
καθώς περιµένει το πρώ-

το της παιδί µε τον σύντροφό της, 
Αρπάντ Μπουσόν. Το ευτυχές γε-
γονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος 
της 41χρονης σταρ του Χόλιγουντ.  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εγκυµο-
σύνη της δεν είχε γίνει αντιληπτή 
από τα Μέσα, παρά το γεγονός ότι 
πριν από δύο περίπου εβδοµάδες 

εµφανίστηκε σε show στην Εβδο-
µάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. 
Η Ούµα Θέρµαν έχει αποκτήσει 
δύο ακόµη παιδιά, την 13χρονη 
σήµερα Μάγια και τον 10χρονο 
Λεβόν, µε τον πρώην σύζυγό της, 
Ίθαν Χοκ. Εκείνη και ο 49χρονος 
Αρπάντ Μπουσόν είναι ζευγάρι 
από το 2007. Το 2009 είχαν ένα 
σύντοµο χωρισµό, αλλά σύντοµα 
τα ξαναβρήκαν.

Η Ραλλία Χρηστίδου έδωσε 
µια συνέντευξη, στην οποία 
µίλησε για τις πορείες που 

γίνονται στο κέντρο της Αθήνας. 
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσµένη 
στην εκποµπή «Κορίτσια για σπί-

τι», όπου δήλωσε ότι κατεβαίνει 
σε όλες τις πορείες που γίνονται 
γιατί θέλει να διαµαρτυρηθεί για 
την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται η χώρα. Αποκάλυψε όµως 
ότι φοράει µάσκα για να µπορεί 

να περνάει απαρατήρητη.  ∆ήλω-
σε ότι κατεβαίνει στις πορείες για 
να διαµαρτυρηθεί και όχι για να 
φανεί και για να την δει ο κόσµος. 
∆ήλωσε επίσης ότι είναι γενικά 
κατά της βίας. 

Οι σταρ έχουν τόσα λεφτά στην 
διάθεση τους, που δεν ξέρουν 
πώς να τα διαχειριστούν. Η 

Rihanna από ότι φαίνεται έχει βρει 
έναν τρόπο να ξοδεύει τα λεφτά 
της καθώς αγόρασε ένα πορτραίτο 
της Marilyn Monroe στολισµένο µε 
65.000 κρύσταλλα αξίας 100.000 
λιρών.  Η τραγουδίστρια νιώθει ότι 

έχει µια ιδιαίτερη σύνδεση µε το 
είδωλο της δεκαετίας του ‘50 λόγω 
της πίεσης από τα φώτα της δηµο-
σιότητας. 

Η 23χρονη ήρθε σε επαφή µε την 
δηµιουργό, Claire Milner η οποία 
αφιέρωσε τέσσερις µήνες στο έργο 
της αυτό, χρησιµοποιώντας κρύ-
σταλλα Swarovski. 

Η θρυλική «Ζήνα» των αλησµό-
νητων σειρών δράσης, γνω-
στή και ως Lucy Lawless, συ-

νελήφθη στη Νέα Ζηλανδία, επειδή 
πρωτοστάτησε σε διαµαρτυρία της 
Green Peace!

Η ακτιβίστρια «Ζήνα», λοιπόν, 

είχε ανέβει πάνω σε ένα tanker 
µαζί µε αρκετά άλλα µέλη της Green 
Peace και προσπαθούσαν να απο-
τρέψουν τον απόπλου από το λιµάνι. 
Έπειτα από τέσσερις ηµέρες διαµαρ-
τυρίας επενέβη η αστυνοµία και η 
Lucy βρέθηκε στη... φυλακή!

«Τα παιδιά των talent shows 
πρέπει να είναι σε βαριά κατάθλιψη»

Η Rihanna αγόρασε 
πορτραίτο της Marilyn 
αξίας 100.000 λιρών

Συνελήφθη η Lucy Lawless

Εγκυος η Ούµα Θέρµαν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ:

«Δεν φαίνομαι στις πορείες 
γιατί φοράω μάσκα»

ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ:




