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EDITORIAL
06 O ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ σε ένα one man show.
10 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο Down Town @ cy.

ΘΕΜΑΤΑ
50 Ο ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΛΙ∆ΗΣ αποκαλύπτει τα πάντα γύρω από την
υπόθεση ντόπινγκ που τον ταλαιπωρεί.

58 Ο ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ µιλά στο Down Town µετά τη βράβευσή
του ως αγαπηµένου κύπριου παρουσιαστή.

66 Η ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΥ φωτογραφίζεται στην Παραλιακή και
επαναφέρει τον καύσωνα.
DIANA Η µεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στη µνήµη της πριγκίπισσας της
Ουαλίας που διοργάνωσαν οι γιοι της.
88 O TONY PARKER & Η EYA LONGORIA ετοιµάζουν το γάµο τους.
98 O ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ διευκρινίζει ότι άλλο πράγµα είναι η σκληρή
κριτική και άλλο η κακοήθεια.
104 H ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ βρήκε στον 11 µηνών Αχιλλέα τον έρωτα της
ζωής της.
110 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ∆ιαβάσαµε προσεκτικά το βιβλίο του Πιστεύω.

ΦΩΤΟ: REUTERS
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ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
16 FACE Angelina Jolie (σελ. 16), David Beckham (σελ. 18), Ιωάννης Παπαζήσης (σελ. 36), Μάριος Αθανασίου (σελ. 38) Τόνυ ∆ηµητρίου (σελ. 44), Liz
Claiborne (σελ. 46).
12 AGENDA Οι εκδηλώσεις της εβδοµάδας.
14 ΑΤΑΚΕΣ Ό,τι λέµε µένει.
22 UP TOWN Η κοσµική ζωή της Αθήνας.
26 HIGHLIGHTS Νυχτερινά φλας στην Κύπρο.
30 TALK OF THE TOWN Κουτσοµπολεύω άρα υπάρχω.
40 PEOPLE Καθηµερινές στιγµές των επωνύµων.
116 SHOPPING Βολτάρουµε στα µαγαζιά και σας προτείνουµε την τελευταία
λέξη της µόδας.
118 STYLE Βρήκαµε τα trends που ορίζουν το στιλ.
120 BEAUTY Νέα προϊόντα οµορφιάς για όλο το σώµα.
122 GAMES & GADGETS Παίξτε µε την εξέλιξη.
128 PLANETARIUM Τώρα µιλάνε τα άστρα.

H Paris Hilton στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον Larry King για το CNN µετά την αποφυλάκισή της. Η Paris δήλωσε πως µέσα στο κελί ανακάλυψε
τον Θεό και εκτίµησε απλά πράγµατα όπως ένα µαξιλάρι, ένα κανονικό γεύµα ή την αγκαλιά των γονιών της. Μέσα στη συγκινησιακή της φόρτιση, ωστόσο, είπε και
µερικά ψέµατα και ανακρίβειες, όπως το ότι δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή της ναρκωτικά, κάτι που στάθηκε αφορµή για αρνητικά και ειρωνικά σχόλια.
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