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Το HOTEL ΤΡΙΤΩΝ , η ωριαία πολιτιστική τηλεοπτική εκπομπή του Τρίτου 
Προγράμματος της Ραδιοφωνίας που προλογίζει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ξεκινάει 
τον νέο της κύκλο στην ΕΤ1.  
Το HOTEL ΤΡΙΤΩΝ ανέδειξε στη μέχρι τώρα πορεία του απροσδόκητες εκφάνσεις των 
ελληνικών πολιτιστικών δρώμενων και όχι μόνο.  
Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή τρία νέα ένθετα προστίθενται που αφορούν στο 
Ελληνικό τραγούδι, στο βιβλίο και στην Ελληνική και ξένη ροκ σκηνή. Στο πρώτο, 
λοιπόν, επεισόδιο οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν: 
 
-Στην Πρόβα Ορχήστρας, τον μόνιμο συνεργάτη του HOTEL ΤΡΙΤΩΝ Γιάννη 
Ευσταθιάδη να μας παρουσιάζει μεγάλους σολίστες και διευθυντές ορχήστρας σε μία 
εκπομπή αφιερωμένη στο κονσέρτο. Στις οθόνες μας εμφανίζονται οι Λέοπολντ 
Στοκόβσκι, Σέρτζιου Σελεμπιτάτσε, Γεχούντι Μενουχίν, Κλαούντιο Άμπατο, Τζίνα 
Μπαχάουερ και πολλοί άλλοι εξαίρετοι μουσικοί. 
 
-Τον επίσης μόνιμο συνεργάτη του HOTEL ΤΡΙΤΩΝ Χρίστο Παπαγεωργίου, που 
συνεχίζει στο Αναζητώντας την κυρία με την Στρυχνίνη να μας μυεί με τον μοναδικό 
του τρόπο στα μυστικά μονοπάτια της μουσικής. Αυτήν την Τρίτη παίζει στο πιάνο και 
αναλύει την μουσική του  Τζων Γουίλλιαμς για την ταινία του Στήβεν Σπίλμπεργκ 
«Στενές επαφές τρίτου τύπου». 
 
-Στο Office, τον Θάνο Σταθόπουλο που φιλοξενείται στο εργαστήριο του εικαστικού 
Νίκου Παπαδημητρίου, για να συζητήσουν για την γραμμή, το όριο και άλλα θέματα που 
απασχολούν την δουλειά του καλλιτέχνη. 
 
-Στο νέο ένθετο «μέλοτρον», που παρουσιάζει η Καρολίνα Χριστοφιδάκη και είναι 
αφιερωμένο στην Ελληνική και ξένη ροκ μουσική, θα δούμε τα μέλη του ελληνικού ροκ 
συγκροτήματος MODREC να παίζουν και να μιλούν για τη μουσική τους και τη μεταξύ 
τους συνεργασία.  
 
-Στους Έλληνες Σολίστες, ο εξαίρετος τσελίστας Ρενάτο Ρίπο ερμηνεύει το έργο του 
Μωρίς Ραβέλ, Habanera . Στο πιάνο τον συνοδεύει η Ισμήνη Μαυρέα.  
 
-Τέλος, η εκπομπή μας ταξιδεύει για μια σύντομη περιήγηση στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης της πόλης Λεόν την Ισπανίας, Στον κήπο των γιγάντων της πόλης Σέντο της 
Ιταλίας και στο Εθνολογικό Μουσείο της Γενεύης στην Ελβετία. 
 


