3.9.11
Μία ημέρα μετά τα 45α γενέθλιά
της, η Salma Hayek απολαμβάνει στιγμές οικογενειακής
ευτυχίας, κάνοντας βόλτα με
το σύζυγό της François-Henri
Pinault και την 3χρονη κόρη
τους Valentina στη Βενετία
(εκεί πραγματοποιήθηκε και
ο μεγαλειώδης γάμος του
ζευγαριού πριν από δύο χρόνια).
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48 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ TV ΣΕ ΚΡΙΣΗ Οι εκπομπές που
κόβονται και οι τηλεστάρ που περιμένουν στο ακουστικό
τους.
54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ «Με ενόχλησε η
συμπεριφορά της Εμμανουέλας».
60 11/9: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Τα γενέθλια του
τρόμου.
70 ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Γουστάρω παρά πολύ
αυτό που κάνω στις “Πατάτες Αντιναχτές”, ώστε θα ήταν
αχαριστία να ήθελα να ήμουν κάπου αλλού ».
76 ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΡΗ «Δεν μπορείς να ζήσεις από το πόλο.
Εγώ, που υποτίθεται ότι είμαι από τις πολύ καλά
αμειβόμενες στην Ελλάδα, πρέπει να κάνω κι άλλη
δουλειά για να μπορώ να τα βγάζω πέρα».
82 ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ «Η αχαριστία με τρελαίνει. Είμαι
πιστός στις αρχές μου. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος που να
μου πει ‘‘φέρθηκες άτιμα’’».
90 ΤHE ART OF STEALING ART Οι πιο εντυπωσιακές
κλοπές των διασημότερων έργων τέχνης, όπου οι
κλέφτες επιδεικνύουν στιλ, άποψη, γούστο και
φαντασία.
96 ROSE MCGOWAN «Mισώ τόσο αυτούς που κακοποιούν
τα ζώα όσο και εκείνους που τα χρησιμοποιούν σαν
αξεσουάρ».

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.
20 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
26 ENTERTAINMENT Όλα όσα περιμένουμε να δούμε
αυτή την εβδομάδα.
30 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
38 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 68 Mostra Internazionale d’
arte Cinematographica: Ανταπόκριση από τον Τάσο
Θεοδωρόπουλο.
101 SMALL LUXURIES Ο Παναγιώτης Σιμόπουλος μας
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του 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 σταρ να
βάλουν τη φαντασία τους για αυτά που όλοι συζητάμε...
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