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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.00 – 09.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
09.00 – 10.30 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
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 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 NON STOP MUSIC
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

Μεγάλη χαρά πήρε η ∆έ-
σποινα Στυλιανοπούλου, 
όταν ο εκδότης της, ο Νί-

κος Μουρατίδης, της παρέδωσε 
τιµής ένεκεν το πρώτο αντίτυπο 
του βιβλίου της µε τίτλο «Ηθο-
ποιός αµέσου δράσεως», που θα 
κυκλοφορήσει στις  9 Μαΐου στις 
προθήκες των βιβλιοπωλείων 
από τις εκδόσεις Τετράγωνο.

Σε συνέντευξη που έδωσε 
η δηµοφιλής ηθοποιός στην 
«Espresso» δήλωσε: «Μου το έφε-
ρε την τυχερή µου µέρα, που είναι 
η Παρασκευή! Πώς ένιωσα, όταν 
το πήρα στα χέρια µου; Όπως µια 
µάνα που περιµένει το νεογέννη-
το παιδί της για να το πάρει στην 
αγκαλιά της. Είµαι ευχαριστηµέ-
νη γιατί είµαι ηθοποιός και τα 

έγραψα όλα αυτά όπως τα έζησα 
µε τους συναδέλφους µου, που 
για µένα πάντα θα υπάρχουν στη 
ζωή». Η παρουσίαση του βιβλίου 
θα γίνει στις 8 Μαΐου στο ∆ηµαρ-
χείο Αµαρουσίου. Την εκδήλωση 
θα ανοίξει ο δήµαρχος Γιώργος 
Πατούλης, ενώ πρωταγωνιστές 
του θεάτρου θα διαβάσουν απο-
σπάσµατα από το βιβλίο.

Στην Κύπρο θα βρεθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα η Πέγκυ Ζήνα. Η δηµοφιλής τραγουδίστρια θα βρεθεί 
για δύο µοναδικές εµφανίσεις στο «Ασµάτιον Live» στη Λευκωσία, στις 16 και 17 Απριλίου. Μαζί της θα 
είναι ο Λούκας Γιώρκας.

∆εν έχει περάσει πολύς καιρός από τη µέρα που ανακοίνωσαν τη συ-
νεργασία τους και ο ∆ηµοσθένης Βεργής µε την Τζούλια έβγαλαν την 
πρώτη τους προεκλογική αφίσα. Ο πρόεδρος των Οικολόγων µας είχε 

συνηθίσει µε τολµηρές και... πρωτοποριακές εµφανίσεις. Τώρα, µε την Τζούλια 
στο πλευρό του θα περίµενε κανείς να «ζωγραφίσει». Παρόλα αυτά, µάλλον η 
Τζούλια έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο της και εµφανίστηκε... ντυµένη. Εκτός 
και αν έπεται και συνέχεια.

Μετά από δύο χρόνια µάχης µε τον καρκίνο το 
29χρονο µοντέλο Γιάννα Χατζηµιχάλη άφησε 
την Τρίτη την τελευταία της πνοή, σοκάροντας 

τον κόσµο της showbiz. Η άτυχη κοπέλα, που το 2005 είχε κερδίσει τον τίτλο 
της αναπληρωµατικής Playmate, είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως µοντέλο 
από το Ciao ANT1. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε συνέντευξή της είχε δουλέ-
ψει µε την Ρούλα Κοροµηλά στον Alpha, στο «10-2» στη ΝΕΤ, στη σειρά «Ελλάς 
το Μεγαλείο σου», στην «Νταντά και στον «Όµορφο κόσµο το πρωί». Η κηδεία 
της έγινε χθες από το Γ’ νεκροταφείο.

«Ηθοποιός αμέσου δράσεως»

Στην Κύπρο η Πέγκυ Ζήνα 

H προεκλογική αφίσα 
Βεργή-Αλεξανδράτου

Απεβίωσε από καρκίνο 
29χρονο μοντέλο
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