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ΘEΜΑΤΑ
54 ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: «Πιστεύω πως το να τα φτιάξεις με
έναν παντρεμένο ή το να είσαι είκοσι χρόνων και να τα φτιάξεις
με έναν ογδοντάχρονο για να του φας τα λεφτά είναι πολύ πιο
ανήθικο από τη σχέση με ένα μικρότερο άντρα».
60 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ: «Δεν θεωρώ ότι ένας γιατρός, ένας
δικηγόρος ή ένας οικονομολόγος μπορεί να γίνει καλύτερος
πολιτικός από ένα δημοσιογράφο».
66 ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ: «Γιατί έκανα απόπειρα αυτοκτονίας».
70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ: «Ζητάω εύκολα συγνώμη».
76 ΕΛΕΑΝΑ ΒΡΑΧΑΛΗ: « Όταν έγραφα το ‘‘Watch my dance’’,
ονειρευόμουν το τρίλεπτο που η Ελλάδα θα έβγαινε με αυτό τον
τσαμπουκά».
82 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Θέλω πολύ να γίνω
μπαμπάς».
86 ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ ΤΟΛΗ « Όταν βλέπεις το γονιό σου να είναι
περήφανος για τη χώρα από την οποία προέρχεται, αυτό
το αίσθημα αμέσως μεταφέρεται και σε σένα».
90 JOHN GALLIANO Ένας maître στο εδώλιο.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
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ΦΩΤΟ: REUTERS

H Lady Gaga τραγουδά
το καινούριο της κομμάτι «Government hooker»
κατά την επίδειξη του
Thierry Mugler για το
Φθινόπωρο/Χειμώνα 2011/2012 στη
διάρκεια του παρισινού
Fashion Week.

2 /DOWN TOWN

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES GOSSIP, σχόλια και paparazzi στον πλανήτη των
διασήμων.
16 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
18 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς ταξιδεύουν
στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
22 HOT LIST Όλα όσα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα.
24 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
28 EYE WITNESS EUROVISION 2011 Όσα είδαμε
παρακολουθώντας τον ελληνικό τελικό (από μέσα).
34 FACE Ευτέρπη Αραούζου (σελ. 34), Το παλιό Hollywood
κατακτά την TV (σελ. 50) Μαρίνος Κλεάνθους (σελ. 52).
37 HOT Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ελληνική showbiz και
την κοσμική ζωή της Κύπρου.
99 SMALL LUXURIES Ο Στέλιος Καλαϊτζής μάς αποκάλυψε όλες
εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν τη ζωή του
ομορφότερη!
100 HOT LIST Επιλογές για μια εβδομάδα γεμάτη ομορφιά και μόδα.
102 ΜΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
106 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
110 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
112 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
120 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα θέατρα και
ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

