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Ο Θανάσης Φωτίου στο Down Town @ cy

ΘΕΜΑΤΑ
48 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ «Ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν την
καλοσύνη μου για αδυναμία». Η Καλομοίρα ωρίμασε και
εξηγεί γιατί εξαφανίστηκε την ώρα που όλοι μιλούσαν για
εκείνη.
56 Η ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΥ σε μια αποκλειστική συνέντευξη θυμάται
τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα και εξηγεί γιατί κοιμόταν για
έξι μήνες στο πάτωμα.
66 ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Στιγμιότυπα από τις
προπονήσεις των πρωταγωνιστριών ομάδων σε Κύπρο
και Ελλάδα.
78 ΘΕΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΛΑΜΝΙΣΟΥ Πιστεύει στο Θεό; Ποια
η σχέση της με τη μόδα; Ποια συμβουλή ακολουθεί πιστά;
Η γνωστή ηθοποιός απαντά σ’ αυτές και σε άλλες 32
ερωτήσεις.
84 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΟΥΠΗ Το pin-up girl της ελληνικής τηλεόρασης
μεταμορφώνεται σε suicide blonde woman.
92 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΟΥ Εννιά χρόνια από
την περίεργη εξαφάνιση του «χαϊδεμένου παιδιού» της
κοσμικής Αθήνας.
98 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Ηρωικές, σκοτεινές, περίεργες
και άδικες ιστορίες πίσω από τη λάμψη των μεταλλίων,
στα 112 χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων.
110 Η ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ είναι 68 ετών. «Στα 40 μου
σκέφτηκα ότι δεν θα κάνω παιδί και μετά ένα εγγόνι να
με πει γιαγιά». Η πιο σέξι ηθοποιός της δεκαετίας του ’60
κάνει απολογισμό.
116 RADOVAN KARADZIC Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν της
Ευρώπης παραδόθηκε στους δυτικούς. Η ιστορία μόλις
γύρισε σελίδα.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
Ο Σταύρος Νιάρχος διασκεδάζει με την
παρέα του στο beach bar-restaurant Bahia

Blanca στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.
Ο 23χρονος κληρονόμος έφτασε με το
πολυτελές του σκάφος στο κυκλαδίτικο νησί
την προηγούμενη εβδομάδα και κάθε βράδυ
έδινε το «παρών» στα μεγαλύτερα parties
– από το privé πάρτι του Πάνου Ζήνα στο
σπίτι του στα Χουλάκια μέχρι το «ταπεινό»
club Space στη Λάκκα. Οι φήμες μιλούν για
την «ιδιαίτερη» σχέση που ο Stav ανέπτυξε
με το μοντέλο Χριστίνα Στεφανίδου –με
την οποία γνωρίστηκαν μέσω κοινών τους
φίλων–, αλλά τίποτα δεν έχει και μάλλον δεν
πρόκειται να επιβεβαιωθεί.
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8 AGENDA Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας.
10 ΑΤΑΚΕΣ Προσέξτε τι λέτε. Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
15 PEOPLE Καθημερινές στιγμές των επωνύμων στην Κύπρο,
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
22 UP TOWN Η κοσμική ζωή σε Κύπρο και Αθήνα.
28 STYLE Τα αγαπημένα pieces του Γιάννη Αϊβάζη.
34 HOLLYWOOD REPORT Όλα τα τελευταία νέα.
36 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
38 FACE Βγήκαν μαχαίρια στο ΘΟΚ (σελ. 38), Σάντρα (σελ.
40), Ο δολοφόνος του Νίκου Σεργιανόπουλου (σελ. 42),
Αλέξανδρος Μπουρδούμης (σελ. 160).
126 SHOPPING - STYLE Βρήκαμε τα trends που ορίζουν το στιλ.
130 BEAUTY Νέα από το χώρο της ομορφιάς.
132 MARKET Τα νέα της αγοράς.
134 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.

