15 .9.11
Ο πρίγκιπας της Ισπανίας
Felipe μιλάει με τη Letizia
στο 7ο διεθνές συνέδριο που
επικεντρώνεται στα ζητήματα
αντιμετώπισης της τρομοκρατίας που έγινε στο Παρίσι.
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ΘEΜΑΤΑ
60 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ «Κανένας άλλος δεν θα με
καταλάβαινε όσο ο Χάρης».
66 ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ «Με αποσυντονίζει το να
συμβεί κάτι σοβαρό σε μέλος της οικογένειάς μου ».
74 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ «Δεν με ενδιαφέρει να διαρρέω
πράγματα στον Τύπο μόνο και μόνο για να βρίσκομαι
στην επικαιρότητα. Το απεχθάνομαι αυτό».
82 ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ «Δεν είμαι από τους ανθρώπους
που λένε “ποτέ δεν θα έκανα εκείνο ή το άλλο”. Με
αγριεύουν οι απόλυτοι άνθρωποι».
88 JOE JONAS «Είναι πολύ ΟΚ να είσαι gay, απλά εγώ δεν
είμαι».
94 ΣΑΝΤΥ ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΜΑΤΗ « Έχω συναντήσει σταρ
εθισμένους στην τηλεόραση».

ΦΩΤΟ: REUTERS

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.
20 VOLUME Όταν η ελληνική επικαιρότητα
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ανεβοκατεβάζει τις μπάρες της έντασης.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σας
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 EMMY AWARDS 2011
38 FACE Η νέα ζωή του Βασίλη Ξηρού (σελ. 38), Ο John
Malcovich στην Κύπρο (σελ. 42), Ο λαμπερός γάμος της
Ελίνας Θεοδότου (σελ. 48).
101 SMALL LUXURIES Η Χριστίνα Παππά μάς αποκάλυψε
όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή
της ομορφότερη!
102 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
104 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
108 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
112 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
114 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...

