5 .6.11
Την 5η Ιουνίου στο Σύνταγμα, μαζί με την αγανάκτηση, ξεχείλισε και η Πλατεία: ένα συμπαγές και
πολύχρωμο πλήθος κάλυψε το οδόστρωμα από τους
Στύλους του Ολυμπίου ∆ιός μέχρι την οδό Αμερικής,
ξεπερνώντας σε όγκο και παλμό κάθε προηγούμενη
συγκέντρωση. Το πρώτο στοίχημα –της συμμετοχής– θεωρείται κερδισμένο. Το δεύτερο –του
περιεχομένου που πρέπει να πάρει η διαμαρτυρία για
να μην εκφυλιστεί– παίζεται κάθε βράδυ στη λαϊκή
συγκέντρωση του «κάτω» Συντάγματος: Ασκήσεις
συμμετοχικής δημοκρατίας, σε ένα πείραμα
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πολιτικά ήθη.
Μακάρι να αποδώσει!
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ΘEΜΑΤΑ
56 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ «Δεν αντέχω την καταπίεση,
τη ζήλια. Όταν είμαι σε μια σχέση, είμαι πολύ
συνειδητοποιημένος, δεν υπάρχει λόγος να με ζηλεύουν.
Δεν έχω απιστήσει ποτέ και είμαι πολύ κάθετος σ’ αυτό».
64 ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ «Δεν ήμουν ποτέ τσογλάνι, είχα
λίγο υφάκι παραπάνω, αυτό ήταν όλο».
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ «Δεν είμαι άνθρωπος που ρισκάρει.
Προτιμώ να νιώθω μια ασφάλεια».
72 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ «Νιώθω αγχωμένος και
αισθάνομαι βαριά ευθύνη. Όπου πηγαίνω, ο κόσμος
μου λέει “εμείς σε ψηφίσαμε, τώρα είναι η σειρά σου να
δείξεις ποιος είσαι”».
78 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΓΙΝΙΤΗ: « Έλεγα ότι ποτέ δεν θα
παντρευτώ για να χωρίσω».
84 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΔΑΜΑΛΗΣ Ο chef του εστιατορίου «Τα
Πιατάκια» και κριτής στις «Κουζινομαχίες» του Sigma,
αφηγείται ιστορίες μαγειρικής..
90 SHAYA «Για πολλές Ελληνίδες τραγουδίστριες λέω
“respect”, αλλά επαναπαύονται. Λένε “ok, είμαι σταρ
εδώ”».
96 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ « Ήξερα ποια ήταν η Μιμή
πριν την παντρευτώ. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ δεν
υιοθέτησα παρωχημένα στερεότυπα ότι ο άντρας είναι
πάνω απ’ τη γυναίκα».
102 JANUARY JONES «Δεν θεωρώ πως ένα παιδί πρέπει να
έχει δύο γονείς για να είναι ευτυχισμένο».
106 ZACH GALIFIANAKIS «Μπορεί να μη μιλάω ελληνικά,
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αλλά δεν σημαίνει πως απαρνιέμαι τις ελληνικές μου
ρίζες».

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
26 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
28 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
30 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
32 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
34 FACE Γιώργος Παπαδόπουλος (σελ. 34), Τάσος Μπιρσίμ:
Από τον Ανδρέα Παπανδρέου στη Δέσποινα Μοιραράκη
(σελ. 50).
36 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
115 SMALL LUXURIES Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μάς
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
116 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
118 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
122 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
126 WHO… WHEN.. WHAT… WHY… WHERE…
128 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
136 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα
θέατρα και ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

