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ΘEΜΑΤΑ
52 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ Το χρονικό του τρόμου, τα αίτια,
οι ευθύνες, τα πρόσωπα, τα αναπάντητα ΓΙΑΤΙ.
68 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ: «Τη χρονιά που πέρασε
παντρεύτηκα τη Φαίη και απέκτησα το παιδί μου, άρα,
ναι, αυτή όντως ήταν η χρονιά μου».
76 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ: « Έμαθα να ζω στα κόκκινα όσον
αφορά την ένταση, τη δουλειά, το τρέξιμο και τώρα,
λόγω
ηλικίας, αρχίζει να μην ακολουθεί το σώμα
μου και ίσως
ούτε το μυαλό μου ».
82 ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΝΟΣ: « Έχω διαβάσει ότι είμαι Αλβανός».
88 JON BON JOVI: «Μπορεί ακόμη να περιοδεύουμε και
να κυκλοφορούμε δίσκους, ο ενθουσιασμός όμως δεν
είναι ο ίδιος. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω πάρει
κιλά, πίνω αρκετά και πολλές φορές βαριέμαι μέχρι
θανάτου».
99 MARIA MENOUNOS: «Μου έστελναν μηνύματα στο
twitter να μην πάω στην Ελλάδα, για να μην κινδυνεύσει
η ζωή μου ».

11.7.11
O Brad Pitt προσέρχεται
με το γνωστό χαλαρό
του στιλ σε φωτογράφηση που έγινε με αφορμή
τα γυρίσματα της νέας
του ταινίας Moneyball
στο Κανκούν του Μεξικό. Ο Pitt υποδύεται το
μάνατζερ μιας ομάδας
baseball στο Όκλαντ,
o οποίος προετοιμάζει
τους παίκτες του για το
μεγάλο πρωτάθλημα.

6 /DOWN TOWN

10 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
13 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 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
46 FACE News of the World (σελ. 46), Betty Ford (σελ. 62).
103 SMALL LUXURIES Ο Δημήτρης Σαράντος μάς
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
104 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
106 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
110 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
114 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
116 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
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