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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
14.00 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» 
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΙΚΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
21.00 – 22.00 «ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
  ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Η Κάιλι Μινόγκ είναι η µεγά-
λη νικήτρια της τελευταίας 
δεκαετίας στο παγκόσµιο 

µουσικό στερέωµα, καθώς η 
επιτυχία της «Can’t get you out 
of my head» αναδείχτηκε ως το 
πιο πολυπαιγµένο κοµµάτι των 
τελευταίων δέκα χρόνων. Το 
αποτέλεσµα αυτό προέκυψε από 
στοιχεία του «PRS» για τη µου-
σική που εκπροσωπεί συνθέτες 
και στιχουργούς.

Το τραγούδι αυτό της Αυστρα-
λιανής σταρ κυκλοφόρησε το 
2001 και σε χρόνο-ρεκόρ κα-
τέκτησε ολόκληρο τον κόσµο. 
Παρέµεινε για πάρα πολύ καιρό 
στην κορυφή των τσαρτ, ενώ 
παιζόταν επί χρόνια και συνεχί-
ζει µέχρι σήµερα να παίζεται, στα 
ραδιόφωνα και στο ίντερνετ. 

Γράφτηκε από την περφόρ-
µερ-τραγουδοποιό Κάθι Ντένις 
και πριν γίνει τεράστια επιτυχία 
µε τη φωνή της Κάιλι Μινόγκ 
το είχαν απορρίψει δύο φορές 

άλλοι καλλιτέχνες... Η µεγάλη 
αυτή επιτυχία αποδεικνύει πως 
η προηγούµενη δεκαετία, εκτός 
από την πολύ δύσκολη περιπέ-
τεια µε την υγεία της - πάλεψε 
µε τον καρκίνο - είχε για τη σταρ 
και πολλά καλά πράγµατα.

Στη δεύτερη θέση της ίδιας 
λίστας συναντάµε µία άλλη, επί-
σης ταλαιπωρηµένη αρκετά στην 
προσωπική της ζωή σταρ, την 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς µε το τραγούδι 
της «Toxic», το οποίο κυκλοφό-
ρησε το 2004.

Αξίζει να σηµειωθεί πως και 
αυτό το κοµµάτι φέρει την υπο-
γραφή της Κάθι Ντένις. Μέσα 
σε αυτήν τη δεκαετία η Μπρίτνεϊ 
Σπίαρς ουσιαστικά γκρέµισε και 
ξανάχτισε την καριέρα της. 

Τα προβλήµατα εξάρτησης, τα 
οποία την κράτησαν και για ένα 
διάστηµα µακριά από τα παιδιά 
της, κόντεψαν να τη διαλύσουν. 
Τελικά κατάφερε να ξανασταθεί 
στα πόδια της και να συνεχίσει.

Το τρίτο πιο πολυπαιγµένο 
κοµµάτι της τελευταίας δεκαετί-
ας είναι το «Angels» του Ρόµπι 
Γουίλιαµς που γράφτηκε από τον 
Γκάι Τσάµπερς. 

Και τα τρία παραπάνω τραγού-
δια κέρδισαν, το διάστηµα της 
κυκλοφορίας τους, το Βραβείο 
Ivor Novello Award ως τα πιο 
δηµοφιλή τραγούδια της χρο-
νιάς.

875 ΕΚΑΤ. ΦΟΡΕΣ 
Υπολογίζεται πως τα πρώτα 

πέντε τραγούδια της συγκεκριµέ-
νης λίστας έχουν παιχτεί περισ-
σότερες από 875 εκατοµµύρια 
φορές!

ΤΟ ΤΟΠ-5 ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
1. Κάιλι Μινόγκ - «Can’t Get You 
Out Of My Head»
2. Μπρίτνεϊ Σπίαρς - «Toxic»
3. Ρόµπι Γουίλιαµς - «Angels»
4. Jamelia - «Superstar»
5. Liberty X - «Just A Little»

Η Αρίθα Φράνκλιν, «βασίλισσα 
της σόουλ», αρραβωνιάστηκε 
τον σύντροφό της Γουίλιαµ 

Γουίλκερσον «Γουίλι». Η 69χρονη 
τραγουδίστρια-θρύλος της σόουλ 
δήλωσε ότι ευελπιστεί να παντρευτεί 
µέσα στο καλοκαίρι. 

Με δύο γάµους και ισάριθµα δι-
αζύγια στο ενεργητικό της, αλλά και 
µε τέσσερις γιους, η βασίλισσα της 
σόουλ, η οποία πριν από µερικούς 
µήνες ανακοίνωνε ότι κατάφερε να 
κερδίσει το παιχνίδι της ζωής στη 

µάχη της µε τον καρκίνο, αποφάσισε 
να ξαναπαντρευτεί. Και µάλιστα τον 
επί χρόνια φίλο της Γουίλιαµ Γουίλ-
κερσον, στο Μαϊάµι, το καλοκαίρι. 

Ο πρώτος γάµος της Αρίθα ήταν 
το 1961, έως το 1969, στο Οχάιο µε 
τον κτηµατοµεσίτη Τεντ Γουάιτ και ο 
δεύτερος το 1978, έως το 1984, µε 
τον ηθοποιό και συνθέτη Γκλιν Ρά-
σελ Τάρµαν. Πάντως, ακόµη και τον 
τρίτο της γάµο τον αντιµετώπισε µε 
χιούµορ σχολιάζοντας: 

«Οχι, δεν έχω µείνει έγκυος».

Αρραβωνιάστηκε 
η 69χρονη «βασίλισσα της σόουλ»

TO TOP-5 ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ

Η βασίλισσα Κάιλι νίκησε την Μπρίτνεϊ 


