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ΟΘΟΝΕΣ

** Ο τέταρτος κύκλοs ins πολυβρα
βευμένα oeipas «The handmaid’s 
tale», με xous Ελίζαμπεθ Mos (φωτ.) 
και Τζόζεφ Φάιν5, είναι γεγονόΒ. Η 
πρεμιέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη 29 
Απριλίου, στη Nova.

** Η Μαριάνθη Κάσδαγλη, η Ελενα «Μα- 
ριπόσα» Κρεμλίδου και ο Kpis Στα- 
μούλΜ κάθονται στον καναπέ του 
«Dot.» σήμερα (12.50, ΣΚΑΙ) και επι
λέγουν τον δικό mus νικητή του 
«Survivor». Αύριο, την ίδια ώρα, κα
λεσμένη τα Νάνσα Ζαμπέτογλου 
και του Θανάση Αναγνωστόπουλου 
είναι η nOonoios Χρύσα Ρώπα.

** Η βιβλιοθηκάριος Τέιλορ X0pis χάνει ξαφνικά τη δουλειά 
τα και επιστρέφει στο πατρικό ms στη Μοντάνα. Εκεί, 
θα δώσει αγώνα για να σώσει το μικρό ξενοδοχείο του 
αδελφού ms από τα χέρια του Τζόελ Σίναν, ο onoios θέ
λει να το ανακαινίσει. Καταλήγει, opus, να τον ερωτευθεί. 
Η ταινία «Colors of love» είναι διαθέσιμη από τη Μεγάλη 
Πέμπτη στο Vodafone TV.

** Πρεμιέρα αύριο, Κυρια
κή, για τον νέο κύκλο 
ms oeipds ντοκιμαντέρ 
«Αποστολή επιβίωσή με 
τον Bear Grylls» (φωτ.) 
στο National Geographic 
(21.00, Cosmote TV, Nova, 
Vodafone TV, Wind Vision).

** Η 24η Απριλίου, ημερομη
νία κατά την οποία οι Νε- 
ότουρκοι (1915) εξαπέλυ
σαν την πρώτη γενοκτονία 
του 20ού αιώνα, με ομαδι
κέ εκτελέσειε λογιών και 
προυχόντων ms αρμενικήε 
Koivomms ms Κωνστα

ντινούπολή, έχει καθιερωθεί διεθνώε us ημέρα pvhpns 
ms Γενοκτονία5 των Αρμενίων. Η ΕΡΤ3 τιμάει το γεγονό5, 
μεταδίδοντα3 απόψε (22.00) τη «Συναυλία pvhpns για τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων», σε συνεργασία του Μεγάρου 
Mououais Θεσσαλονίκηε και ms Κρατικήε Ορχήστρα3 
Θεσσαλονίκη.

** Στο Κολωνάκι κάνει βόλτα σήμερα, για την εκπομπή 
«Γειτονιέ3 στο πιάτο», ο Anpmpns Σκαρμούτσο3 (14.30, 
ΑΝΤΙ) και αύριο στην Κυψέλη, αναζητώντα5 εστιατόρια 
και ζαχαροπλαστεία.

**ΤηλεθέασηΠέμπτη3 22 Απριλίου: ΑΝΤΙ 18,9%, ΣΚΑΙ 13,2%, 
Star 12,3%, Alpha 9,8%, Open 8,4%, Mega 7,2%, EPT1 5,4%, 
Μακεδονία TV 1,6%,EPT2 1,4%, EPT2 1,2%. Δημοφιλέστε
ρα προγράμματα, οι «Αγριε3 μέλισσε3» (ΑΝΤΙ) με 1.884.000 
τηλεθεατέε (μ.ό.), οι «8 Λέξεΐ5» (ΣΚΑΙ) με 1.045.000 και ο 
«Ηλιοε» (ΑΝΤΙ) με 899.000.

** Εκπρόσωποι ms νεότερα γενιάε τραγουδιστών, σε ένα 
πάρτι με λαϊκά τραγούδια, απόψε στην εκπομπή «Στην 
υγειά pas, ρε παιδιά» με τον Σπ. Παπαδόπουλο (21.00, 
ΣΚΑΪ). Ερμηνεύουν οι Baofhis Ahpas, Γιώργοε Λιβάνη5, 
Βανέσα Αδαμοπούλου, Μελίνα Μακρή, Βασιλική Στεφάνου, 
Διογένη3 και Kuvoravwos Δημητρακόπουλθ3.
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