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ΘEΜΑΤΑ
54 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: «Η Νάντια υπήρξε από
τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μου – ήταν
στην κορυφή της πυραμίδας της δικιάς μου ζωής».
60 ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: «Υπήρχε περίοδος που δεν
μπορούσαν ούτε τα παιδιά να μου μιλήσουν. Ήμουν τόσο
απογοητευμένος από αυτά που άκουγα και έλεγα ότι
είναι κρίμα να υφίστασαι τέτοιον εξευτελισμό επειδή
θέλεις να προσφέρεις»
64 ΜΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όσα μας είπε στο νοσοκομείο
λίγο πριν κλείσει για πάντα τα μάτια.
68 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ: «Καιρός να σταματήσει το
παραμύθι ότι τα ’χω με τον Κανάκη».
74 O JUSTIN BIEBER είναι το τελευταίο μεγάλο φαινόμενο
της pop μουσικής σκηνής.
82 ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ: 99 χρόνια μετά το ναυάγιο, το αίνιγμα θα ζει
για πάντα και θα τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.
90 PIERRE BERGÉ: Ο σύντροφος του Yves Saint Laurent κι
ένας έρωτας που έγινε ταινία.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΦΩΤΟ: REUTERS

9.4.11
Η Sarah Jessica Parker
με την 21 μηνών κόρη
της Marion (μαζί τους
ήταν και η δίδυμη
Tabitha) στην παιδική
χαρά του Washington
Square Park.

2 /DOWN TOWN

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια και paparazzi στον πλανήτη
των διασήμων.
18 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
20 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύον στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
22 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
24 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
26 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
30 FACE Άκης Κλεάνθους: Το τελευταίο αντίο (σελ. 30),
TV Fun γελάσαμε βρε παιδιά(σελ. 40), Sidney Lumet:
Έφυγε ο σκηνοθέτης του Σέρπικο (σελ. 50).
35 HOT Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ελληνική
showbiz και την κοσμική ζωή της Κύπρου.
97 SMALL LUXURIES O Σωτήρης Πάστρας μάς
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
98 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
100 ΜΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
104 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
108 WHO… WHEN.. WHAT… WHY… WHERE…
112 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
120 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα
θέατρα και ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

