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ΘEΜΑΤΑ
66 ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ «Η Κάτια είναι για μένα
σύντροφος ζωής».
72 ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Τέσσερις
υποψήφιες βουλευτίνες γίνονται η φωνή των
γυναικών της Κύπρου, απαντώντας με
ειλικρίνεια σε ζητήματα που απασχολούν και
προβληματίζουν.
78 ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Αν αρχίσω να φοβάμαι
δεν θα μπορώ να είμαι στην πολιτική».
84 GREEK IDOL Άρης Πλασκασοβίτης & Μαλού
Κυριακοπούλου. Γιατί μας αρέσουν τόσο πολύ;
90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ «Ζούμε σε
καθεστώς κομματικού γιγαντισμού».
96 ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΑΠΗ ΜΠΙΘΑΡΑ: New Entry.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΦΩΤΟ: REX / APEIRON

H Carla Bruni λέγεται
πως βρίσκεται στον
τρίτο μήνα της
εγκυμοσύνης της. Οι
φήμες που ξεκίνησαν
από ένα άρθρο του
γαλλικού περιοδικού
Closer με τον τίτλο
«Επιτέλους εγκυμοσύνη» για την Carla
(η οποία έχει ένα γιο,
τον Aurelien, που
γεννήθηκε το 2001
από τη σχέση της
με το διανοούμενο
Raphael Enhoven)
δεν έχουν (ακόμη)
επιβεβαιωθεί,
ούτε διαψευστεί
από την ίδια.

2 /DOWN TOWN

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια και paparazzi
στον πλανήτη των διασήμων.
16 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα
ακούει και σχολιάζει.
18 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η
Κρουέλα σάς ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο
του κουτσομπολιού.
20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
22 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να
δούμε αυτή την εβδομάδα.
24 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
28 FACE Θανάσης Βέγγος 1927-2011:
Ο καλός μας άνθρωπος (σελ. 28), Η νέα ζωή
της Φαίης Σκορδά (σελ. 34), William &
Catherine: Βασιλικό παραμύθι (σελ. 46), Crash
Test: Τέσσερις δημοσιογράφοι – υποψήφιοι
βουλευτές καλούνται να τοποθετηθούν σε
νευραλγικά θέματα που απασχολούν την
κυπριακή κοινωνία (σελ. 60).
33 HOT Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την
ελληνική show biz και την κοσμική ζωή της
Κύπρου.
101 SMALL LUXURIES Ο Άλεξ Καββαδίας μάς
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές
απολαύσεις που κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
102 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη
ομορφιά και μόδα.
104 ΜΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
112 WHO… WHEN... WHAT… WHY…
WHERE…
114 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη
Χριστίνα Λουκά.
122 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες
παραστάσεις στα θέατρα και ό,τι παίζει στις
αθηναϊκές πίστες.

