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10 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο Down Town
@ cy.

ΘΕΜΑΤΑ
H Katie Holmes λίγο πριν εµφανιστεί
στο show του David Letterman στη Νέα
Υόρκη. Η 29χρονη ηθοποιός είπε στον
Letterman πως το τραγούδι του Kanye
West «Stronger» είναι αυτό που τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να
τερµατίσει στο µεγάλο µαραθώνιο, στον
οποίο πήρε µέρος το Νοέµβριο στη Νέα
Υόρκη. Όταν ρωτήθηκε αν θα εµπόδιζε
ΦΩΤΟ: RΕUTERS

τη Suri να ασχοληθεί µε το χώρο του σινεµά, απάντησε: «Καθόλου. Το αντίθετο,

µάλιστα. Θα τη βοηθήσω όσο µπορώ. Η
Suri έχει ήδη δείξει τις υποκριτικές της
ικανότητες. Αν θέλει κάτι, το κερδίζει µε
τη συµπεριφορά της».

52 Η ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΚΑ∆Η µιλά για τη συµµετοχή
της στη Γιουροβίζιον και τα παρατράγουδα
γύρω από το διαγωνισµό.
58 Ο ΜΑΡΚΟΣ και ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
φωτογραφίζονται µε τη µητέρα τους και
δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.
66 Η ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ µας αποκαλύπτει το
φύλο του παιδιού που περιµένει.
72 Η NICOLE KIDMAN είναι έγκυος.
78 BILAWAL BHUTTO ZARDARI Νέος ηγέτης ή νέο θύµα ο όµορφος γιος της Benazir;
84 Ο ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ παρουσιάζει
το νέο του δίσκο «Passion» και µιλά για την
τέχνη της ζωής.
88 Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ Μια γαλλική υπερπαραγωγή
χολιγουντιανών προδιαγραφών.

CONTENTS

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΦΩΤΟ: BRANKO PEIC

20 FACE Σταύρος Χατζησάββας (σελ. 20),
Wiil Smith (σελ. 32), Ονούφριος Σωκράτους (σελ. 128).
12 AGENDA Οι εκδηλώσεις της εβδοµάδας.
18 TALK OF THE TOWN Κουτσοµπολεύω
άρα υπάρχω. Η Λουέλα και η Κρουέλα
σάς ταξιδεύουν στο µαγικό κόσµο του
κουτσοµπολιού.
22 SOCIAL LIFE Η κοσµική ζωή σε Κύπρο
και Αθήνα.
35 PEOPLE Καθηµερινές στιγµές των επωνύµων στην Ελλάδα και όλο τον κόσµο.
96 STYLE Βρήκαµε τα trends που ορίζουν
το στιλ.
98 BEAUTY Νέα προϊόντα οµορφιάς για όλο
το σώµα.
102 PLANETARIUM Τώρα µιλάνε τα άστρα. Τι
είπαν στη Χριστίνα Λουκά για να µας πει.

6 /DOWN TOWN

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξαπλωµένος σε
ένα κρεβάτι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες
του γνωστού χορογράφου Κωνσταντίνου
Ρήγου για το βιντεοκλίπ του νέου του
τραγουδιού «Με ενοχλεί ο εαυτός µου».

«Με τον Κωνσταντίνο γνωριστήκαµε πριν
από αρκετό καιρό και πάντα ο ένας έτρεφε
εκτίµηση για τον άλλο, σχετικά µε τις
δουλειές που είχαµε κάνει» δήλωσε. Εκτός
από τη µεγάλη επιτυχία του κοµµατιού,
ο Γιώργος επέστρεψε και στη σκηνή, και
συγκεκριµένα στο νυχτερινό κέντρο Fever,
µαζί µε τον Νίκο Μακρόπουλο.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ολυµπία Κρασαγάκη
Μακιγιάζ - Μαλλιά: Ρούλα Σταµατοπούλου
(D-Tales)

