2 8.8.11
Η 14χρονη κόρη της Madonna,
Lourdes Leon, συνόδευσε τη
μητέρα και τα τρία αδέρφια της
σε διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα.
Εκεί εθεάθη να διασκεδάζει στη
θάλασσα με ένα νεαρό που ο ξένος Τύπος τής χρέωσε ως το νέο
της φλερτ. Ωστόσο, η διαμονή στο
πολυτελέστατο Hotel Du Cap της
Κυανής Ακτής δεν ήταν βαρετή
ούτε για την 53χρονη βασίλισσα
της ποπ, αφού ο 24 ετών Brahim
Zaibat, με τον οποίο η Madonna
διατηρεί σχέση εδώ και έναν
περίπου χρόνο, ήταν μαζί της.
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ΘEΜΑΤΑ
48 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ «Με κοιτάνε στην κοιλιά! Ούτε
να φάω λίγο παραπάνω δεν τολμάω. Πάχυνα; Θα γίνει θέμα!
Αδυνάτισα; Πάλι θέμα!».
56 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Φωτογραφίζονται πρώτη φορά μαζί και βρίσκονται
αντιμέτωποι σε ένα ξεχωριστό ντέρμπι εκτός γηπέδων.
66 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΟΥΠΗ «Δεν υπάρχουν αστέρια που
εκτοξεύονται από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ, στο
Ηollywood, τη χτίζεις βήμα - βήμα την καριέρα σου».
70 ΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ «Ζω τις πιο ιστορικές στιγμές της
ΑΕΚ».
76 ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ «Φρόντισα δίπλα στο ρήμα
“παίζω” να βάζω και το “ζω”».
82 H COCO CHANEL ήταν ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο
στην ιστορία της μόδας του 20ού αιώνα. Κι αν αληθεύει
μια πρόσφατη βιογραφία της, συνεργάτις των Γερμανών
και κατάσκοπος.
90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ «Αυτό που με αφορά είναι να
βελτιώνομαι είτε ως τραγουδιστής είτε ως συνθέτης είτε
ως άνθρωπος. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να
αλλάξουν προς το καλύτερο είναι αυτοί που κερδίζουν τη
ζωή».
96 ΤΖΩΡΤΖΕΛΑ ΚΟΣΙΑΒΑ «Ποτέ δεν κοίταξα τα λεφτά ενός
άντρα, όταν ήθελα να κάνω μία σχέση. Δεν είμαι από τις
γυναίκες που κοιτάζουν τι ρολόι φοράει ο σύντροφός της και
τι αυτοκίνητο οδηγεί».

2 /DOWN TOWN

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi, Hollywood
report και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
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.
30 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
34 FACE Ιωάννης Χαραλάμπους: Ένας Κύπριος στο Εθνικό
Θέατρο Βρετανίας (σελ. 34), Apple: Μετά τον Steve Jobs,
τι; (σελ. 36), Muammar Gaddafi: The bitter end (σελ. 42).
103 SMALL LUXURIES Ο Γιώργος Παπαδημητράκης 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.
128 CELEBRITY GALLUP Ζητήσαμε από τους Έλληνες
celebrities να βάλουν τη φαντασία τους γι’ αυτά που όλοι
συζητάμε...

