26.5 .11
Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή
του NBC The Today Show, η
Rihanna τραγούδησε, μεταξύ
άλλων, το κομμάτι «S&M». Στα
δύο χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την τελευταία εμφάνισή
της στη δημοφιλή αμερικανική
εκπομπή, η 23χρονη pop star έχει
καταφέρει να δει την καριέρα της
να εκτινάσσεται και να γίνεται η
πιο νέα καλλιτέχνις, δέκα κομμάτια της οποίας έχουν κατακτήσει
την κορυφή των billboard charts.

ΤΕΥΧΟΣ 239
5 - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΘEΜΑΤΑ
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ «Δεν έχω και τις
καλύτερες σχέσεις με τον Θεοφάνους, αλλά δεν το
ξεκίνησα εγώ».
48 ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ «Με αφορά μόνο το να έχω δουλειά.
Η ματαιοδοξία μου πέθανε!».
56 ΗΛΙΑΣ ΛΑΔΑΣ Ο χορευτής του Dancing with the Stars 2
στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή τους
από το show: «Με την Ελεονώρα υπάρχει χημεία και έλξη».
60 OPRAH WINFREY Η πιο ισχυρή γυναίκα της Αμερικής
αποχαιρετίστηκε από 15.000.000 τηλεθεατές στην
τελευταία της εκπομπή.
70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ Η σχέση του με την Κύπρο και
την οικογένεια Λανίτη.
76 GREG LOUGANIS «Ήξερα πάντα πως ήμουν
διαφορετικός».
82 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ «Αυτή τη στιγμή ζω γι’ αυτό που
κάνω και δεν θα ήθελα να είναι διαφορετική η ζωή μου».
88 SNOWTOWN Η αληθινή ιστορία του Ελληνοαυστραλού
serial killer.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
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9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια και paparazzi στον
πλανήτη των διασήμων.
20 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει
και σχολιάζει.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
26 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
28 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
35 HOT Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ελληνική show
biz και την κοσμική ζωή της Κύπρου.
97 SMALL LUXURIES Η Αννίτα Ναθαναήλ μάς αποκάλυψε
όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή της
ομορφότερη!
98 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά και
μόδα.
100 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
106 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
110 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.

