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©Με δόξα και τιµή ετοιµάζονται για τον 
ελληνικό τελικό Tns Eurovision τη ∆ευτέ- 

I Κόψε κόψε από ra budget, τελικά 
1 κάτι έµεινε. Ξαναµπήκε στο στούνπο 

της ΕΡΤ ο Χρήστος Φφεντίνος και από ό,τι 
µάθαµε άλλαξε concept και το Γώγε ολίγον 
προς το τηλεπαιχνίδι. To Μάρτιο ετοιµάζεται 

να βγει στον αέρα και αυτός. Αυτός ο 
Μάρπος! Της αναγεννήσεαχ; της ελληνικής 
τηλεόρασης θα γίνει. 

£Πν£ 
Jo ωάςαΠτο Κορίτ6ΐ. Πί* ΓΤί* 

i Τοβτί{Μη^ο\άΙ>Λ&το... 

s 

Θ Για m Ράνια θρασκιά 
(S) ακόµα τίποτα, Η τελευ 

ταία κίνησή της ήταν αυτή $ΒΚ 
της έκδοσης του βιβλίου ijj|jp^ 

της «Κοιτάω µπροστά», 
µε τις καταπληκτικές 
εκποµπές που έκανε 
στο ALTER, όπου ο 
Γιώργος απατούσε 
τη Μαρία, γιατί 
n τελευταία είχε j 
φτάσει 150 κιλά J 
και δεν χορού- i 
σε στο κρεβάτι 
τους! Αυτές -ή 
περίπου αυτέςπς 

ιστορίες, αποµαγνητοφωνηµένες, 

τις έκανε 
βιβλίο. Όσο για 
την εκποµπή της 
στην ΕΡΤ; Είναι 
ακόµα στο δρόµο.... 

για το Μάρπο 
κι αυτή; 

¦Αυτό από τη 
µία φαντάζει 

σαν ανέκδοτο και 
ano την άλλη δηµιουργεί 

µια αίσθηση 
on πλέον τα πράγµατα 
έχουν φτάσει στο «µη 
περεταίρω», και έτσι το 
να κρυβόµαστε πίσω 
από το δάχτυλο µας 
δεν ωφελεί. Ο λόγος 
για τους εργαζοµένους 
στο «Ριζοσπάστη» που 
έφτασαν πλέον στο 
σηµείο να ζητήσουν m 
συνδροµή της ΕΣΗΕΑ 
και να καταγγείλουν το 
«σπίτι του λαού» on τους I 
έχει οδηγήσει στα όρια I 
της εξαθλίωσης. «Συνάδελφοι, 

όπως γνωρίζετε ano τον 
περασµένο ∆εκέµβρη έχει 
ξεκινήσει στο "Ριζρσπάστη" 
πρόγραµµα µαζικών ατύολύαε-, 

ΑΛΗΘΕΙΑ 
Μετακοµίζει 

πάλι ο Etaupos 
Θεοδωράκη^ 

Επιστρέφει στην 
παλιά καλή του 
Κυριακή, καθάκ 
to «Dancinq» 
από απέναντι 

ιού «αδειάζει m 
γωνιά».Έισι οι 
«Πρωταγωνιστέ5» 

θα ξαναπαίξουν 
στη µέρα 

tous και σπιν ώρα 
tous. 

∆εν γράφει για 
την τϋλεόραση 

n Μιρέλλα 
Παπαοικονόµου. 
Η σεναριογράφθ5 
αυτή την περίοδο 
έχει αποµακρυνθεί 
από to θόρυβο tns 
Αθήναε και γράφει 

to πρώτο tns 
σενάριο για ιον 
κινηµατογράφο. 

Πραγµατικά π Ευαγγέλιο 
Αραβανή 

επιστρέφει στην 
τηλεόραση και 
µάλιστα µε δική 
tns εκποµπή. 

Από τη ∆ευτέρα 
θα παρουσιάζει 
στο MTV µια 

καθηµερινή µουσικήεκποµηή. 

ρα. Μιλάµε για µεγάλη υπερπαραγωγή µε ξέvous 
καιΈλληνεΒ καλλιτέχνεδ, διά χειρόδ AMD 

βέβαια. To µεγάλο πανηγύρι -(όχι πανηγυράκι) 
που το λένε µερικοί- είναι το τι έχει να γίνει µε 
τη µετάδοση στην ΕΡΤ, και όχι µόνο. Οι στάσεΐδ 
εργασία$ Tns ΠΟΣΠΕΡΤ συνεχίζονται και το πιθανότερο 

-µη oas πω και το σίγουρο- είναι ότι 
κατά τη διάρκεια Tns απευθεία$ µετάδοση5 τη 
∆ευτέρα θα υπάρχει στάση, ενώ επίσηδ το πιθανότερο είναι να µην εγκριθεί n αίτηση Tns εξαίρεση$ 

Tns µετάδοσηδ. Άρα εδώ θα έχουµε το πρωτοφανέ5 για τα «γιουροβιζιονικά» χρονικά να 
γίνει n µετάδοση µόνο από ιδιωτικό κανάλι! Αυτά cos npos το συγκεκριµένο θέµα, διότι στο «επί 
τόπου» αναµένονται άλλα παρατράγουδα αν αποφασίσουν (onous έκαναν και στα βραβεία MAD 
το καλοκαίρι που µα$ πέρασε) οι απλήρωτοι εργαζόµενοι του Metropolis να διαµαρτυρηθούν 
έξω από το «Γκάζι Music ΗαΙΙ»!!! θα γελάσει κάθε πικραµένο5... 

i ^av aurb γ*το 
I Λπόκτη^; 

ων άγνωστης διάρκειας. Ήδη έχουν απολυθεί 
9 εργαζόµενοι, ενώ παραµένει άγνωστο πόσοι 
θα απολυθούν ακόµα. Την ίδια ώρα στους 
εργαζοµένους οφείλονται δεδουλευµένα έξι 
µηνών, γεγονός που έχει οδηγήσει τους ίδιους 
και πς οικογένειες τους στα όρια της ανέχειας 
και της εξαθλίωσης Παρά πς επανειληµµένες 
εκκλήσεις µας n διεύθυνση της εφηµερίδας 
έχει αποφύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα 
ερωτήµατα που έχουµε θέσει, δηλαδή πόσοι 
και µέχρι πότε θα απολυθούν, πόσοι και µε 
ποιο εργασιακό καθεστώς θα συνεχίσουν να 

εργάζονται» αναφέρουν -µεταξύ άλ 
λων- στην επιστολή τους οι εργαζόµενοι 

του «Ριζοσπάστη», την 
ίδια ώρα που το ΚΚΕ (και καλά 
κάνα) βρίσκεται στο δρόµο και 
στον αγώνα για τους αγρότες 

και ιους εργάτες. 
Την ίδια ώρα που n 
«πανπέρα» του γράφα 
µε µεγάλα γράµµατα 
on n πάλη των εργαζοµένων 

πρέπει να 
γίνεται καθηµερινά 
στους χώρους δουλειάς. 

Σκεφτείτε ό,π 
θέλετε..... 

© Ο ίδιος χαµός 

4έ και µε τους 
εργαζοµένους 
του STUDIO 
ΑΤΑ που µε 
κάθε τρό- 

>υς I 

4 

no προσπαθούν να πάρουν τα 
χρήµατά τους από το Μεγάλο 

Κανάλι και κάθε... Μεγάλο! 
Μπορεί auro να ξεπεραστεί 
µε την όποια λύση, όµως 
ήδη έχει δηµιουργηθεί 

κλίµα και όλοι πλέον 
δείχνουν υποψιασµένοι. 

Πάντως, 
τα «όχι» που θα 

εισπράττουν 
θα είναι πολύ 
περισσότερα 
από τα «ναι». 
Προς to παρόν 

θα βολευτούµε 
µε την 

επανάληψη της 
«Κλινικής περίπτωσης» 

και των 
«7 θανάσιµων 

πεθερών» που 
ξανάρχονται 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ... 

To «Πίσω στο σπίτι» επιστρέφει, αλλά 
f πόσο θα µείνει; Ο Γρηγόρη επιστρέφει αλλά 

για πόσε5 εκποµπέ^; To «Masterchef» είχε αρχή, θα 
έχει τελικό, αλλά µέση θα έχει; Και ενώ υπάρχει όλη 
αυτή n ανασφάλεια, στο Μεγάλο Κανάλι µία είναι n 

παραγωγή που θα κάνει πρεµιέρα - έστω και καθυστερηµένα 
κατά ένα δεκαήµερο (λόγω ασθένειαδ του Κώστα 

Βουτσά): Η σειρά «Με τα παντελόνια κάτω». Ευχάριστα 
νέα για ooous συµµετέχουν. To είπε και ο Ιεροκλή$ Μιχαηλίδηδ 

ότι είναι τυχεροί. Αλλά έχουµε κι άλλα ευχάριστα 
σε αυτή τη σειρά, ανθρώπινα και προσωπικά. Η Ισαβέλλα 

ΚογεΒίνα, που πρωταγωνιστεί, περιµένει το δεύτερο 
παιδί Tns. Ήδη έχει ένα πολύ όµορφο αγοράκι 

και τώρα ετοιµάζεται να ξαναγίνει µαµά. 
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