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ΘEΜΑΤΑ

20.6.11
H Cameron Diaz
στο Βερολίνο για
την προώθηση της
νέας της ταινίας
Bad Teacher (και
πάνω με τον Justin
Timberlake στην
επίσημη πρεμιέρα του φιλμ στη
Νέα Υόρκη). Στην
κωμωδία, η οποία
«ανοίγει» στις
24 Ιουνίου στην
Αμερική, η Diaz
ερμηνεύει μια αθυρόστομη δασκάλα,
που βάζει στο
μάτι έναν όμορφο
έκτακτο συνάδελφό
της, ο οποίος μόλις
διορίστηκε στο
σχολείο τους.

2 /DOWN TOWN

48 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ « Έχω μάθει να πηγαίνω πάντα με
τον σταυρό στο χέρι».
58 ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ «Θα μου άρεσε πολύ να είμαι
σε ένα πρωινό πρόγραμμα, γιατί τώρα που είμαι 26 και
παντρεύτηκα νιώθω ότι μπορώ να καταλάβω καλύτερα τη
νοικοκυρά και να μοιραστώ τις εμπειρίες μου».
64 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ «Τον καιρό που υπήρχε ζήτημα
επιβίωσης για μένα, έπαιξα σε καθημερινή σειρά. Τις
σιχαίνομαι, πιστεύω πως είναι γελοίες και ανόητες. Γι’ αυτό
μάλλον δεν άντεξα και πολύ».
72 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΙΡΗ «Η αγωνία μου είναι να μη μείνω
χωρίς δουλειά, όχι να μη βγω στην τηλεόραση».
80 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ «Με τις γυναίκες, αν δεν είσαι σε
πόλεμο, δεν υπάρχει σχέση».
86 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ «Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο
πίσω, θα άλλαζα επίθετο».
92 TIMOTHY SHRIVER KENNEDY «Η προσφορά της
προηγούμενης γενιάς της οικογένειάς μου μού άνοιξε
δρόμους, μου πρόσφερε ευκαιρίες, μου έδωσε φωνή για να
ακούγομαι».
96 J.J. ABRAMS «Ο Spielberg, ακόμα και αν δεν σε πείσει μια
ιδέα του, έχει άλλες 100 έτοιμες στη στιγμή, οπότε δεν τον
νοιάζει».

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
7 MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2011 Τα βραβεία, οι
εμφανίσεις που ξεχώρισαν και τα απρόσμενα ντουέτα.
22 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
24 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
26 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
28 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή
την εβδομάδα.
32 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
34 WEDDING Όλα όσα έγιναν στο γάμο της Γώγως
Αλεξανδρινού και του Χαράλαμπου Προύντζου.
101 SMALL LUXURIES Ο Λάζαρος Σεφερίδης 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 Όλες οι τάσεις τις μόδας.
108 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
112 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
114 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.

