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Ο Jon Bon Jovi σε μια από τις τελευταίες live
εμφανίσεις τους. Οι Bon Jovi μπορεί να μην
μπήκαν στο πολυπόθητο Rock and Roll Hall of
Fame, αλλά τελείωσαν τη χρονιά που πέρασε
με τον τίτλο της πιο επιτυχημένης live μπάντας
(το γκρουπ πούλησε εισιτήρια που αγγίζουν σε
αξία τα 201,1 εκατομμύρια δολάρια). Υπομονή
άλλους 7 μήνες (ως τις 20 Ιουλίου), όταν η
χαίτη του Jon Bon Jovi θα ανεμίσει στο ΟΑΚΑ.

ΘEΜΑΤΑ
48 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μετά το «Just the 2 of Us», η
Eurovision.
54 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ «Εγώ αυτό είμαι, αυτό είναι το
όνομά μου, αυτό έγινα. Δεν μου αρέσει πάντα, αλλά ζω
μαζί του».
62 WOMAN POWER Οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Ελένη,
η πόρνη» σε μια κοινή φωτογράφηση.
70 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΣΗΣ Μιλά για τη νέα του ζωή ως
τραγουδιστής και την πολύχρονη σχέση και το χωρισμό
του με τη Βίκυ Καγιά.
76 ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Οι εικόνες που
θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας από τη
χρονιά που έφυγε.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο Down Town @ cy.
9 CELEBRITIES GOSSIP, σχόλια και paparazzi στον πλανήτη
των διασήμων.
16 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.

4 /DOWN TOWN

18 Ο J.F. GAY συνέρχεται από το Hangover.
20 GREEK Media news TV Oscars And the winner is…
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σας
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
26 AGENDA Όλα όσα θέλεις πραγματικά να κάνεις 9 με 15
Ιανουαρίου.
28 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
33 HOΤ Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ελληνική showbiz
και την κυπριακή κοσμική ζωή.
42 FACE Τα πολλά πρόσωπα της Ευγενίας Μανωλίδου (σελ.
42), Τα παιδιά της σαϊεντολογίας (σελ. 44).
97 ΜΥ STYLE Ο Αντώνης Βλοντάκης μάς αποκάλυψε όλες
εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή του πιο
luxurious.
98 HOT LIST Επιλογές για μια εβδομάδα γεμάτη ομορφιά και
μόδα.
100 MΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
104 ΒEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
108 WHO… WHEN… WHAT… WHY… WHERE…
110 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
120 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα θέατρα
και ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

