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  Από νώρις «ανάβει» το γλέντι!
Πηγή: ESPRESSO Σελ.: 1,34-35 Ημερομηνία

έκδοσης:
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Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

1969.23
cm²

Κυκλοφορία: 8330

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Από mpis 
«ανάβει»
τα νΑέντι!
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος 
με τους καλεσμένους του

Παραμονή Πρωτοχρονιάς η Ζωή 
Κρονάκη και ο Δημήτρης Γιαγ- 
τζόγλου στις 13.00 στην εκπο
μπή «Δύο am 1»μας κρατούν 
συντροφιά με την καλύτερη και 
την πιο εορτασηκή διάθεση. Λί
γο πριν από την έλευση της νέας 
χρονιάς υποδέχονται στο στοά- 
νπο τους αγαπημένους ηθο
ποιούς Δήμητρα Παπαδήμα και 
Απόστολο Γκλέτσο.
Στη συνέχεια, ο Γρήγορης ΜπιΘη 
κώτσης αναλαμβάνει να διασκεδά
σει τους τηλεθεατές με τα υπέρο
χα τραγούδια που ερμηνεύει, ενώ 
η Λίνα Ροδοπούλου μάς ταξιδεύ
ει μουσικά και μας λέει τα κάλαντα 
παίζοντας άρπα. Στις 22.00 αρχίζει 
το πρόγραμμα «1,2,3... έρχεται το 
’23!» και η παραμονή της Πρωτο
χρονιάς Οτην ΕΡΤ θα είναι μαγική!

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, 
με μια παρέα από πενήντα ξεχω
ριστούς καλεσμένους, προσκα- 
λεί τους τηλεθεατές σε ένα πρω
τότυπο κεφάτο, εορταστικό πρό
γραμμα.

Τον Σπύρο Παπαδόπουλο 
πλαισιώνουν ο Φοίβος Δεληβο- 
ριάς, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και 
ο μουσικοσυνθέτης και σολίστας 
του μπουζουκιού Χρήστος Νικολό-

πουλος, οι οποίοι ντύνουν μουσικά 
τη βραδιά! Τα τραγούδια του Χρή
στου Νικολόπουλου ερμηνεύει με 
την ξεχωριστή φωνή της η Γιώτα 
Νέγκα, ενώ η Ρένα Μόρφη, με την 
ιδιαίτερη φωνή της, θα μας χαρίσει 
πολλά αγαπημένα τραγούδια και 
διασκευές. Τις τρεις ώρες της μου
σικής βραδιάς υπογράφει μια εξαι
ρετική μπάντα, «Οι μουσικοί του 
κουτιού».

Μαγική βραδιά
Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσια- 
στές, δημοσιογράφοι, αλλά και συν
θέτες που μας κρατάνε συντροφιά 
καθημερινά μέσα από το πρόγραμ
μα της ΕΡΤ γιορτάζουν μαζί μας την 
αλλαγή του νέου χρόνου, σε μια μα
γική βραδιά, γεμάτη γλυκιές ανα
μνήσεις, μοναδικές εκπλήξεις και 
πολλά αγαπημένα τραγούδια.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, 
αγαπημένοι ηθοποιοί που πρωτα
γωνιστούν σης επιτυχημένες σει
ρές της ΕΡΤ και γνωστοί παρουσι- 
αστές θυμούνται τις Πρωτοχρονιές 
των παιδικών τους χρόνων, μοιρά
ζονται με τους τηλεθεατές τρυφε
ρές, αστείες αλλά και συγκινητικές 
αναμνήσεις και ερμηνεύουν υπέ
ροχα τραγούδια, δημιουργώντας

μια ατμόσφαιρα γιορτής, «ντυμέ
νη» με αγαπημένες μελωδίες! Στις 
εκπλήξεις της βραδιάς, η Εμιλυ Κο- 
λιανδρή, η Λένα Παπαληγούρα και 
η Ευγενία Δημητροπούλου, οι οποί
ες συγκινούνται όταν ανοίγουν τα 
δώρα τους, κι επιτέλους κρατάνε 
στα χέρια τους τα παιχνίδια που επι
θυμούσαν από παιδιά και ποτέ δεν 
τους έφερε ο Αί-Βασίλης.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, 
η Τζένη Μελιτά, η Φωτεινή Μπα
ξεβάνη, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η 
Πηνελόπη Πλάκα, ο Τάκης Γιαν- 
νούτσος και ο θοδωρής Βαμβα- 
κάρης φέρνουν φωτογραφίες από 
το παρελθόν και μας «ταξιδεύουν» 
σης αναμνήσεις των παιδικών τους 
χρόνων.

Ανάμεσα στα απρόσμενα ντου
έτα της βραδιάς, ο Χρήστος Δού
λης και η σύζυγός του Εμιλυ Κο- 
λιανδρή ερμηνεύουν με διαφορε
τικό τρόπο το τραγούδι του Χρή
στου Νικολόπουλου «Ο ωραίος και 
η ωραία», ανεβάζοντας το κέφι στα 
ύψη. Η Δωροθέα Μερκούρη ενώ
νει τη φωνή της με τον Νίκο Πορ- 
τοκάλογλου σε ένα ντουέτο-έκπλη- 
ξη, ενώ οϊάσος Γιαννόπουλος θα 
«ραπάρει» μαζί με τον Φοίβο Δελη- 
βοριά το «Je suis bossu», από τα

Με ένα πρόγραμμα πλούσιο σε 
τραγούδια, μουσική και ταινίες 
για όλη την οικογένεια γιορτάζει 
η ΕΡΤ3 την παραμονή και ανή
μερα την Πρωτοχρονιά, ενώ στην 
αλλαγή χρόνου θα παρουσιάσει 
σε πρώτη προβολή τη μοναδική 
συναυλία «Διονύσης Σαββόπου- 
λος... γεννήθηκα στη Σαλονίκη». 
Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, στις 
13.30, η ΕΡΤ3 θα προβάλει την εκ
πομπή «Κάθε τόπος και τραγούδι». 
Οι τηλεθεατές θα δουν μια διαφο
ρετική Πρωτοχρονιά στον μοναχι
κό και μοναδικό Ακρίτα της Φλώ
ρινας. Σ’ ένα χωριό όπου η αποδη
μία και η μετανάστευση άφησαν πί
σω τους μια απέραντη μελαγχολία, 
οι ελάχιστοι κάτοικοι που έχουν 
απομείνει μάς εύχονται καλή Πρω
τοχρονιά μέσα από τα έθιμα και τα 
δρώμενα του χωριού τους.

Με κιθάρα και τύμπανα μας περι
μένει στις 24.00 ο Διονύσης Σαββό- 
πουλος... για να μας πει «Γεννήθη
κα στη Σαλονίκη».

Στην ΕΡΤ3 θα προβληθεί σε 
πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η μα
γνητοσκοπημένη συναυλία παρα
γωγής ΕΡΤ3 που πραγματοποιήθη
κε στις 17 Ιουνίου στο Επταπύργιο 
Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγα
πημένος Θεσσαλονικιός δημιουρ
γός, επιστρέφει στη γενέτειρά του 
60 χρόνια μετά, στήνοντας μια μου
σική βραδιά που επιμελείται καλ
λιτεχνικά ο ίδιος. Θα παρουσιάσει 
μερικές από τις αγαπημένες του 
μελωδίες, ειδικά επιλεγμένες και 
ενορχηστρωμένες για το φεστιβάλ. 
Τις ενορχηστρώσεις υπογράφουν ο

Αντώνης Σουσάμογλου και ο Λά
ζαρος Τσαβδαρίδης. Η Συμφωνι- 
κή Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονί
κης, υπό την μπαγκέτα του αρχι
μουσικού Μίλτου Λογιάδη, θα φω
τίσει πτυχές του έργου του Διονύση 
Σαββόπουλου.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά θα 
ακούσουμε στις 08.30 την «9η» του 
Μπετόβεν, στο Βερολίνο.

Τη σκυτάλη παίρνει στις 11.00 
«Το αλάτι της γης», κάνοντας 
«Πρωτοχρονιά στης Λωξάντρας».

«Το αλάτι της γης» είναι αφιε
ρωμένο σε κάλαντα, γιορταστικά 
τραγούδια και χορούς που θα μας 
ταξιδέψουν στην παλιά Σμύρνη και 
την Κωνσταντινούπολη.

«Πρωτοχρονιά στης Λωξά
ντρας», με μια μεγάλη παρέα από 
80 τραγουδιστές, μουσικούς και 
χορευτές, πολίτικες λιχουδιές στα

Πα όΑα τα γούστα
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ονται 15 έργα (συν τα εκτός προ
γράμματος), τα 14 από τα οποία 
ακούγονται για πρώτη φορά αε 
πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Εκτός 
από τα έργα των τεσσάρων με
λών της οικογένειας Στράους, πα
ρουσιάζονται και έργα των Ziehrer, 
Suppe και Hellmesberger Jr. Τη 
συναυλία προλογίζει και σχολιά
ζει ο παραγωγός του Τρίτου Προ
γράμματος 90,9/95,6 Νίκος Κα- 
νελλόπουλος.

Τη Δευτέρα 2 Ιανουάριου στις 
16.00 το «Στούντιο 4» υποδέχεται 
τη νέα χρονιά με ιστορίες, μουσι
κή και αγαπημένους ανθρώπους! 
Πρώτη καλεσμένη της χρονιάς, η 
μία και μοναδική Δήμητρα Γαλάνη.

Ο στιχουργός Λευτέρης Παπα- 
δόηουλος διηγείται τις πιο ωραίες 
στιγμές από την καριέρα του, που 
συμπεριέλαβε όλα τα μεγάλα ονό
ματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ακόμη, η Νάνου Ζαμπέτογλου 
και ο Θανάσης Αναγνωστόπου- 
λος υποδέχονται τον νέο χρόνο 
μετά μαθήματα ζωής που πήραν 
από τους πολύτιμους καλεσμένους 
τους και με ένα παραδοσιακό, πε- 
ντανόσημο γαλακτομπούρεκο, 
από τα χεράκια του Δημήτρη Μα- 
κρυνιώτη.

Για παιδάκια, «Μαμά-δεβ» 
και επίδο&ΝΚ μάγειρε$

Espressonews.gr ► Ρεπορτάζ

Ημισκούμπρια. Ανήμερα την Πρω
τοχρονιά, στις 12.00, η ΕΡΤ1 θα 
προβάλει την πρωτοχρονιάτικη συ
ναυλία της Βιένης. Οπως κάθε 
χρόνο, η ΕΡΤ1 μεταδίδει και φέτος 
την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία της

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
της Βιένης, σε απευθείας δορυ
φορική σύνδεση με την αίθουσα 
«Musikverein».

Σε όλο τον κόσμο .
Στο πόντιουμ της χρυσοποίκιλτης 
αίθουσας του Μεγάρου των Φί
λων της Μουσικής της Βιένης θα 
βρεθεί για τρίτη φορά (2011,2013, 
2023) ο Αυστριακός αρχιμουσικός 
Franz Welser-Most. Το μοναδικό 
αυτό πολιτιστικό γεγονός μεταδίδε
ται σε περισσότερες από 90 χώρες 
σε όλο τον κόσμο, σε υψηλή ευκρί
νεια (HD), από πολυάριθμους τηλε
οπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθ- 

; μούς. Πρόκειται για μια μοναδική 
μουσική εμπειρία, την οποία οι τη
λεθεατές της ΕΡΤ1 και οι ακροα
τές του Τρίτου Προγράμματος θα 
έχουν την ευκαιρία να απολαύ
σουν απευθείας από την πρωτεύ
ουσα της Αυστρίας.

Στη φετινή συναυλία ερμηνεύ

Πρωτοχρονιά στην τηλεόραση!!! 
Το... βαρύ πυροβολικό στο ρεβε
γιόν της παραμονής της Πρωτο
χρονιάς για το 2023 βρίσκεται στην 
ΕΡΤ1.

Στις 22.00 ο Σπύρος Παπαδό- 
πουλος και περισσότεροι από πε
νήντα λαμπεροί καλεσμένοι τρα

γουδούν τα κάλαντα και υποδέχο
νται τον νέο χρόνο στις δώδεκα 
νταν! Η δημόσια τηλεόραση έχει 
το καλύτερο πρόγραμμα για την 
Πρωτοχρονιά και αποδεικνύει για 
μια άλλη φορά τη διαχρονική αξία 
της τις γιορτινές ημέρες. Η ιδιωτι
κή τηλεόραση, πέρα από τον Alpha

που θα κάνει ρεβεγιόν Πρωτοχρο
νιάς με τον Νίκο Κοκλώνη και το 
«J2US», θα προβάλει εορταστικές 
ξένες ταινίες (Σκάι, Star, ΑΝΤΙ), 
ενώ το Open έχει ετοιμάσει μια λα
μπερή γιορτή με τον Γιάννη Μπέ- 
ζο και τη μουσική εκπομπή «Ο,τι 
αγαπώ».

τραπέζια και πολλές ευχές για «κα
λοσύνη, γεροσύνη και καλά μπερε- 
κέτια»! Παίζουν και τραγουδούν 
οι νέοι της χορωδίας και της ορ
χήστρας της Σχολής Ελ
ληνικής Μουσικής 
Παράδοσης του 
Ωδείου Αθη
νών, μαζί με 
τους δασκά
λους τους.
Εφορος 
της σχο
λής είναι ο |
Χρήστος 
Τσιαμού- 
λης, υπεύ
θυνη της 
χορωδίας η 
Κατερίνα Πα 
παδοπούλου 
και υπεύθυνος της 
ορχήστρας ο Ανδρέ- 
ας Τσεκούρας. Συμμετέχει 
ο Χορευτικός Ομιλος Νέας Ερυ
θραίας.

Στις 13.30, μια μαγική «Κυρια
κή στο χωριό» περιμένει το τηλε
οπτικό κοινό. Η εκπομπή γιορτά

ζει στους πρόποδες του Χολομώ- 
ντα, στην παραδοσιακή Αρναία 
Χαλκιδικής. Μέσα σε ένα γραφικό 

σκηνικό, που έχει κριθεί δια
τηρητέο, η χορωδία 

της Αρναίας τρα
γουδάει τοπικά 

και βυζαντι
νά κάλα
ντα, ενώ 
τα παι
διά του 

| χωριού 
1 βγαί

νουν το 
απόγευ
μα στα 
σοκάκια 

κρατώ
ντας φανα- 

ράκια για να 
τα «πούνε»,όπως 

τον παλιό καλό και
ρό. Ο παρουσιαστής Κω- 

στής Ζαφειράκης θα μάθει από 
δύο ντόπιες πώς παρασκευάζε
ται το παραδοσιακό χριστόψω
μο ή χριστόπιτα, που προορίζεται 
για τον νεογέννητο Χριστό, αλλά

και την ιστορία της εκκλησίας του 
Αγίου Στεφάνου, που λειτουργεί 
ως ναός κι ως εκθετήριο αρχαιο
λογικών ευρημάτων.

Ακολουθεί, στις 15.00, το ντοκι
μαντέρ «Ποιος είναι ο Αϊ-Βασίλης 
των Χριστουγέννων».

Ολοι έχουμε στο μυαλό μας την 
εικόνα του φιλικού Α'ί-Βασίλη, με 
τα άσπρα γένια του, την παχουλή 
κοιλιά, το κόκκινο παλτό με τη λευ
κή γούνα, που γλιστράει στα τζά
κια για να βάλει δώρα κάτω από το 
δέντρο. Από πού ήρθε αυτή η εντε
λώς γκροτέσκα ιστορία και τι συμ
βολισμό κουβαλά;

Στις 19.00, η πρωτοχρονιάτικη 
συναυλία της ΚΟΘ, σε απευθείας 
μετάδοσης από το Μέγαρο Μουσι
κής Θεσσαλονίκης.

Η ΚΟΘ υποδέχεται το 2023 με 
δύο αριστουργήματα του 23ου αι
ώνα. Το μυθικό έργο του Καρλ 
Ορφ «Carmina Burana» προέκυψε 
από μία ανακάλυψη του συνθέτη 
διάφορων μεσαιωνικών ποιημά
των κάποιων αρνησίθρησκων και 
αφορισμένων μοναχών, που λά
τρευαν τις κοσμικές απολαύσεις.

Την τιμητική του έχουν τα πιτσιρίκια παραμονή Πρωτοχρονιάς 
στην ΕΡΤ2, από τις 08.30, στην «Kookooland! Με τίτλο «Ποιος εί
δε τον καλικάντζαρο;», στην «KooKooland» περιμένουν τον νέο 
χρόνο! Τι θα συμβεί όταν η Χρύσα μιλήσει στο Ρομπότ για τους 
καλικάντζαρους; Κι όταν αδειάσει η πιατέλα με τα γλυκά; θα μά
θουν ποιος έφαγε τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις 
διπλές; Ηταν οι καλικάντζαροι ή κάποιος άλλος απρόσμενος επι
σκέπτης; Ακολουθεί η παιδική ταινία στις 11.45 «ΑέΒασίλης». Ο 
ΑέΒασίλης παίρνει σύνταξη κι ετοιμάζεται για διακοπές στην ηλιό
λουστη Αυστραλία. Τη σκυτάλη, στις 13.00, παίρνει η εκπομπή 
«ΠΟΠ μαγειρική».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο εξαιρετικός σεφ Ανδρέας 
Λαγός ετοιμάζει ξεχωριστές συνταγές για το εορταστικό τραπέζι, 
ώστε να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο με νοστιμιά! Στη στολισμένη 
κουζίνα της «ΠΟΠ μαγειρικής» έρχεται ο ταλαντούχος ηθοποιός- 
σκηνοθέτης Γώργος Νανούρης, έτοιμος για εορταστικές συντα
γές. Το μενού περιλαμβάνει σούπα σελινόριζας με μήλο και λού- 
ντζα, ψαρονέφρι με αποξηραμένα φρούτα, σάλτσα ροδιού και 
πουρέ κυδώνι και, τέλος, σοκολατένιο ρολό μαρέγκας με μους 
σοκολάτας και κόκκινα φρούτα.

Στις 17.00, στην εκπομπή «Μαμά-δες» η Τζένη θεωνά υποδέ
χεται τους εκλεκτούς καλεσμένους της. Ο Φώτης Σεργουλόπου- 
λος μιλάει για τον γιο του και τις όμορφες στιγμές που προσπαθεί 
να του χαρίσει. Η Μαρίνα Ασλάνογλου μιλάει για τον γιο της και 
για τη διαδικασία των εξωσωματικών, στην οποία υποβλήθηκε για 
να τον αποκτήσει.

Η Ελενα Ασημακοπούλου αναφέρεται στη σχέση που έχει 
με την κόρη της και στην επιστροφή της στην τηλεόραση, που τό
σο επιθυμούσε. Ακόμη στις 21.00, στην εκπομπή «Art week», λί
γες ώρες πριν από την έλευση της νέας χρονιάς, προσμένοντας 
το νέο έτος 2023, η Λένα Αρώνη συγκεντρώνει μία υπέροχη πα
ρέα καλλιτεχνών, που μοιράζονται ιστορίες, ευχές, αναμνήσεις 
και ωραίες μουσικές. Ο συνθέτης Κώστας Λειβαδάς, η τραγου
δίστρια Ανδριάνα Μπάμπαλο και ο πολυαγαπημένος πρωταγωνι
στής του θεάτρου και της τηλεόρασης Βασίλης Χαραλαμπόπου- 
λος, ομοτράπεζοι, περνάνε στιγμές με αγάπη, τρυφερότητα, χα
μόγελο και τραγουδούν επιτυχίες και κάλαντα! Στις 22.30, η ΕΡΤ2 
θα συνδεθεί με το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την Κυριάκη 1 η Ιανουάριου, στην ΕΡΤ2, στις 13.00, ανήμερα 
την Πρωτοχρονιάς, ο εξαιρετικός σεφ Ανδρέας Λαγός μαγειρεύ
ει μαζί με τον Γώργο Καραμίχο.

Το μενού περιλαμβάνει λαχανοντολμάδες, αρνάκι μαγειρευ
τό με ελληνικά μανιτάρια και για το τέλος κρεμ καραμελέ. Στις 
17.00 θα προβληθεί η ταινία «Ο τάρανδος του ΑέΒασίλη», ενώ 
στις 20.00 μας περιμένει η εορταστική «Αυλή των χρωμάτων».
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