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Από το Treaty Room του δεύτερου
ορόφου του Λευκού Οίκου, ο Barack Obama
παρακολουθεί μαζί με τη σύζυγό του,
Michelle, και τις κόρες τους, Sasha και Malia,
τον τελικό του έκτου Μουντιάλ γυναικών,
ανάμεσα στις ομάδες των ΗΠΑ και της
Ιαπωνίας. Αν και οι Αμερικανίδες, έχοντας
ήδη κατακτήσει τον τίτλο των παγκόσμιων
πρωταθλητριών δύο φορές, ήταν το φαβορί
για τη νίκη, τελικά ηττήθηκαν στα πέναλτι.

ΘEΜΑΤΑ

ΦΩΤΟ: REUTERS

62 ΦΩΝΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Μία συγγραφέας, ένας
σκηνοθέτης, μια παραγωγός ραδιοφώνου και δύο
δημοσιογράφοι μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους μετά την τραγωδία της 11ης Ιουλίου.
70 ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Δεν θα μπορούσα να κάνω
τηλεόραση, για να κάνω τηλεόραση. Τα έχω λύσει τα
προβλήματα της ματαιοδοξίας μου εδώ και πολλά
χρόνια. Θέλω να κάνω κάτι με το οποίο θα μπορώ να
προσφέρω κοινωνικά».
78 ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ «Σε έναν εύθετο χρόνο από
σήμερα θα αφοσιωθω σε εθελοντικές δουλειές με
ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Το κάνω, ήδη, αλλά δεν
θέλω να το συζητήσω».
84 ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ «Ε, όταν θα χαθώ, πείτε πως
χάσατε ένα χαμόγελο» - Αλίκη Βουγιουκλάκη.
90 ΦΙΛΙΠΠΗΣ Ο μύθος της Μυκόνου έσβησε. « Όταν όλος ο
κόσμος σε ξέρει με το μικρό σου όνομα, κάτι πολύ μεγάλο
έχεις κάνει».
96 LUDIVINE SAGNIER «Θα ήθελα να παίξω την Αντιγόνη».

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
10 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
13 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
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28 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
30 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
32 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
34 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
36 FACE Ολυμπία Δουκάκη: «Φοβόμουν πάντα πως δεν
ανήκα κάπου» (σελ. 36), Το σινεμά πέθανε, ζήτω το
σινεμά στην τηλεόραση (σελ. 44), Onirama: 10 χρόνια
live (σελ. 52), Ελένη Χαραλάμπους: Η μητέρα του 13ου
θύματος της τραγωδίας στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος
Φλωράκης», εξηγεί πώς βρήκε το κουράγιο να δωρίσει
τα όργανα του γιου της (σελ. 58).
40 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
103 SMALL LUXURIES Η Μαλού Κυριακοπούλου μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν
τη ζωή της 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.

