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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, 
  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
21.00 – 22.00 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ
22.00 – 22.10 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.10 – 24.00 «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΪ» ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ

Μέσα από ειδική βραδιά 
τη ∆ευτέρα 12 Μαρτίου 
στις 21:00 (ώρα Ελλά-

δας) θα γίνει η επιλογή του τρα-
γουδιού που θα εκπροσωπήσει 
την Ελλάδα στον διαγωνισµό 
της Eurovision. 

Τη βραδιά του τελικού οι τη-
λεθεατές και η κριτική επιτροπή 
θα αποφασίσουν σε ποσοστό 
50/50 για το τραγούδι που θα 
εκπροσωπήσει τη χώρα στο 
Μπακού.Τα βίντεο κλιπ έχουν 
κοινή αισθητική και µεταδίδο-
νται εµβόλιµα στο πρόγραµµα 
της ΕΤ1 και της ΝΕΤ, ενώ θα 

είναι προσβάσιµα για θέαση 
και µέσα από την επίσηµη ιστο-
σελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr/
eurovision. 

Τα τέσσερα τραγούδια που θα 
διεκδικήσουν το εισιτήριο για 
το Μπακού (µε τη σειρά εµφά-
νισής τους τη βραδιά του ελλη-
νικού τελικού, όπως προέκυψε 
από κλήρωση), είναι τα εξής:

BABY, I’M YOURS 
Ερµηνεία: ∆ώρα. 
Μουσική: Franc, 
Ηλίας Πανταζόπουλος. 
Στίχοι: Νεκτάριος Τυράκης 

KILLER BEE
Ερµηνεία: Cassiopeia. 
Μουσική: Χρήστος ∆άντης. 
Στίχοι: Λεωνίδας Χατζάρας 

NO PARKING
Ερµηνεία: Velvet Fire.
Μουσική-Στίχοι: 
George Samuelson, 
Λεωνίδας Χατζάρας 

APHRODISIAC
Ερµηνεία: Ελευθερία 
Ελευθερίου. Μουσική- 
Στίχοι: ∆ηµήτρης Στάσσος, 
Mikaela Stenstrom, Dajana Lof 

Φήµες θέλουν την Τζέ-
νιφερ Άνιστον µε τον 
Justin Theroux να πα-

ντρεύονται αυτό το καλοκαίρι 
και µάλιστα στην Κρήτη!

Μετά τις υποχρεώσεις της ται-
νίας θα κάνουν µία αναγνωρι-
στική επίσκεψη-αστραπή στην 
χώρα καταγωγής της διάσηµης 
ηθοποιού και συγκεκριµένα στη 
Κρήτη, µιας και η όµορφη ηθο-
ποιός έχει ρίζες από τα Χανιά. 
Ο πατέρας της, Γιάννης Αναστα-
σάκης, γεννήθηκε στα Χανιά το 

1933 και δύο χρόνια µετά, το 
1935, η οικογένεια του αναγκά-
στηκε να µεταναστεύσει µε προ-
ορισµό της ΗΠΑ. Η Άνιστον 
έχει βρεθεί αρκετές φορές στην 
Ελλάδα για διακοπές ενώ τελευ-
ταία φορά που επισκέφτηκε την 
Κρήτη ήταν το 2005.

Σύµφωνα µε τις φήµες στο 
Χόλιγουντ «ήταν ένα όνειρο 
ζωής για την Τζένιφερ να πα-
ντρευτεί στην Ελλάδα. Ο σύ-
ντροφος της είναι επίσης κατεν-
θουσιασµένος!»

Ωρες αγωνίας περνά ο Ντίνος 
Καρύδης και η οικογένειά του 
µετά και τα αποτελέσµατα της 

βιοψίας που βγήκαν και τον θέλουν 
να ξεκινά άµεσα χηµειοθεραπεία. 
«Ένιωσα σαν να µε χτύπησε κεραυ-
νός όταν µου το ανακοίνωσε ο για-
τρός», δήλωσε ο ηθοποιός, ο οποίος 
δε χάνει ούτε λεπτό τη δύναµη και το 
κουράγιο του. Στο πλευρό του οι δύο 
γυναίκες της ζωή του, η κόρη του, 
Σµαράγδα, και η σύζυγός του, Τζού-
λια. Μέσα από την προσωπική του 
σελίδα στο facebook, ο Ντίνος Κα-

ρύδης ενηµέρωσε µε ιδιαίτερα πρω-
τότυπο τρόπο για την κατάσταση της 
υγείας του: «Και κάτι να γελάσουµε. 
Μια κυρία µόλις έχει βγει από το ια-
τρείο. Όταν όµως φθάνει σπίτι, έχει 
ξεχάσει για ποια πάθηση της είπε ο 
γιατρός και τον παίρνει τηλέφωνο 
και του λέει: Γιατρέ µου ξέχασα. Τι 
ακριβώς µου είπατε; ∆εν θυµάµαι. 
Κριός; Αιγόκερως; Ιχθύες; Παρθέ-
νος; Σκορπιός; Τι ακριβώς µου εί-
πατε; Θυµίστε µου σας παρακαλώ. 
Και ο γιατρός: Καρκίνος κυρία µου. 
Καρκίνος. Η περίπτωσή µου».

Tη Δευτέρα 12 Μαρτίου 
η επιλογή του ελληνικού τραγουδιού 
για το διαγωνισμό της Eurovision

Ώρες αγωνίας για 
τον Ντίνο Καρύδη

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Γάμος αλά ελληνικά για την Τζένιφερ Άνιστον
ΦΗΜΕΣ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ο Νίκος Καρύδης 
µε την κόρη του, 
Σµαράγδα.

Η Τζένιφερ Άνιστον µε τον 
πατέρα της, Γιάννη Αναστασάκη.




