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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
07.00 – 09.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ»  ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
09.00 – 10.30 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
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

Η Ελληνίδα ηθοποιός και µοντέλο, Τόνια Σω-
τηροπούλου θα είναι ένα από τα τρία κορί-
τσια στο πλευρό του Τζέιµς Μποντ, στη νέα 

ταινία µε πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Γκρεγκ, που 
ονοµάζεται «Skyfall» και αναµένεται να βγει στις 
αίθουσες λίγο πριν τα τέλη του 2012.

Ξένα ΜΜΕ όπως η γαλλική «Le Figaro» και η 
ιταλική «La Repubblica» αφιερώνουν χώρο στην 
όµορφη Τόνια που στην νέα ταινία υποδύεται µια 
γυναίκα µε την οποία ο Τζέιµς Μποντ έχει µια σύ-
ντοµη σχέση και θα εµφανίζεται στο πλευρό του 

σε 2-3 σκηνές που θα γυριστούν στην Τουρκία. Η 
24χρονη Τόνια µοιράστηκε την χαρά της µε τους 
φίλους της στο facebook, γράφοντας: «Αγαπηµένοι 
µου φίλοι, επίσηµα ανακοινώνω ότι πήρα έναν 
ρόλο στη νέα ταινία του James Bond. Τουρκία σου 
έρχοµαι! Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και 
την υποστήριξη. Αυτή είναι επίσηµα η πιο ευτυχι-
σµένη µέρα της ζωής µου».

Η Ελληνίδα ηθοποιός ζει τα τελευταία χρόνια 
στο Λονδίνο και έχει παίξει σε ταινίες όπως η «Ψυ-
χραιµία» του Νίκου Περάκη.

Εγκαύµατα σε ένα µεγάλο µέρος 
του σώµατός της δείχνει η αυτο-
ψία που βγήκε στο φως της δη-

µοσιότητας και αποδεικνύει ότι η δη-
µοφιλής τραγουδίστρια τη στιγµή που 
µπήκε στο µπάνιο ήταν σε τόσο άθλια 
κατάσταση, που δεν µπορούσε να 
νιώσει πόσο καυτό ήταν το νερό. Για 
την ακρίβεια, 6 ώρες αφότου πέθανε, 
το νερό ήταν στους 33 βαθµούς, γε-
γονός που δείχνει ότι τη στιγµή που 
η τραγουδίστρια ήταν ακόµη ζωντανή 
ήταν σε πολύ πιο υψηλή κλίµακα. 
Σύµφωνα µε την έκθεση των ιατρο-
δικαστών, το σώµα της Γουίτνεϊ ήταν 
κακοποιηµένο παντού µε µελανιές σε 
όλο της το κορµί και αίµα γύρω από 
τη µύτη της. Μερικές πληγές ήταν 
πρόσφατες και άλλες παλιές από τη 

µακροχρόνια κατάπτωση της τρα-
γουδίστριας. Η αναφορά λέει επίσης 
ξεκάθαρα ότι το διάφραγµά της ήταν 
τρύπιο ως αποτέλεσµα των καταχρή-
σεων στις οποίες η µεγάλη σταρ είχε 
εθιστεί και κυρίως της µακροχρόνιας 
χρήσης κοκαϊνης. Σηµάδια είχε και 
κάτω από το στήθος της αλλά και στο 
στοµάχι της, τα οποία οφείλονται σε 
αισθητικές επεµβάσεις στις οποίες 
είχε υποβληθεί. 

Παρότι ο θάνατός της αποδίδεται 
στη χρήση κοκαΐνης, διάφορα φάρ-
µακα βρέθηκαν στην αιµατολογική 
εξέταση όπως το αντικαταθλιπτικό 
Xanax, το αντισταµινικό και βρογ-
χοδιασταλτικό Benadryl, καθώς και 
µαριχουάνα, τα οποία ωστόσο δεν 
συνέβαλαν στο θάνατό της.

Λίγο καιρό πριν σε Γαλλικό 
περιοδικό ο Ζαν Πολ Γοτιέ 
δήλωσε ότι «είναι απόλαυση 

να περπατάς στους πρόποδες της 
Ακρόπολης, ανάµεσα στο ρωµαϊ-
κό θέατρο, στους αρχαίους κίονες 
και τα σπιτάκια». Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους που ώθησε 
τον διάσηµο σχεδιαστή µόδας να 
αγοράσει ένα διαµέρισµα στο ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης. Σύµφωνα 
µε πρόσωπο από το στενό του πε-
ριβάλλον αναζητούσε πολύ καιρό 
ένα ωραίο διαµέρισµα, µε θέα την 
Ακρόπολη που να τον εµπνέει. Μό-
λις το βρήκε το αγόρασε.

Μια Ελληνίδα για τον Τζέιμς Μποντ

Μελανιές και εγκαύµατα 
δείχνει η αυτοψία 
της Γουίτνεϊ Χιούστον

Ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Αθηνών
ο Ζαν Πολ Γκοτιέ

ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


