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Ο Θάνος Σταθόπουλος συζητάει απόψε στο «Υστερόγραφο» με τη συγγραφέα Μαρία 
Ευσταθιάδη.  Με αφορμή ένα παλαιότερο κείμενο από τη συλλογή της «Παραβάτες», η Μαρία 
Ευσταθιάδη μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις της για τη λειτουργία του συγγραφέα και του 
έργου του στη συνείδηση του αναγνώστη.  
 
Διάσημες εκτελέσεις μπετοβενικών έργων παρουσιάζει ο Γιάννης Ευσταθιάδης στην «Πρόβα 
Ορχήστρας». Θα παρακολουθήσουμε σπάνια αρχεία με πρόβες των Sawwallisch, Harnoncourt, 
Szell, Μραβίνσκι, Abbado, Bohm, Celibidache, Ozawa.   
 
Το «Intercity» και ο Θάνος Φουργιώτης θα μας ταξιδέψουν και σήμερα στα Φάδος. Με οδηγό 
αυτή τη φορά τη διάσημη πορτογαλέζα τραγουδίστρια Μίσια θ΄ ακούσουμε μερικά από τα 
ωραιότερα σύγχρονα φάδος και θα μοιραστούμε μαζί της σκέψεις και απόψεις για τη μουσική.  
 
Η «Όπερα των Ζητιάνων» είναι το θέμα του σημερινού «Room Service». Ο Εμμανουήλ 
Κουτσουρέλης συζητάει με τον Γιάννη Φίλια και τον Χαράλαμπο Γωγιό, λιμπρετίστα και 
συνθέτη αντίστοιχα της σύγχρονης όπερας «η Κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος». 
Πρόκειται για δύο νέα παιδιά που έχουν αποφασίσει να αναμετρηθούν με το παρεξηγημένο 
αυτό είδος μουσικής και φαίνεται ότι έχουν τη γνώση και το πείσμα να φέρουν την όπερα 
κοντά στον σύγχρονο έλληνα ακροατή.  
 
Ο τσελίστας Δημήτρης Γούζιος και ο πιανίστας Γιάννης Μιχαηλίδης ερμηνεύουν την 
«Sicileinne» της Μαρίας Θηρεσίας Βον Παραντί.  
 
Μια σονάτα του Μότσαρτ, κοιταγμένη με τον ιδιαίτερο τρόπο του Χρίστου Παπαγεωργίου 
είναι αρκετή για να μας δείξει τον τρόπο που σκεπτόταν κι έγραφε ο μεγάλος αυτός μουσικός.  
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