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ΘEΜΑΤΑ
50 BACKSTAGE ΣΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ Τι γίνεται όταν ο
κορυφαίος Έλληνας σταρ συναντάει το πιο δημοφιλές
ελληνικό group και μια sexy performer;
54 ΑΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «Με τον Ρούσσο είμαστε ακόμα στην
αρχή… Ο χρόνος θα δείξει».
60 ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ «Τη ζωή μου δεν την έχω κρυφή
– απλά έχουμε επιλέξει να μην αυτοπροβαλλόμαστε και
να μη φωτογραφιζόμαστε ως οικογένεια».
66 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ «Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό
μου μακριά από το γήπεδο».
72 Μια μέρα με τον ΝΙΚΟ ΑΛΙΑΓΑ στο Παρίσι.
78 ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ «Πιστεύω πως σε μια σχέση παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο το σεξ».
84 ANTONIO BANDERAS «Δεν είμαι σίγουρος ότι έγινα
πιο ευτυχισμένος επειδή έγινα γνωστός. Μπορεί, αν δεν
γινόμουν, να περνούσα καλύτερα».

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

21.10.11
Η πάντα stylish Τζένη Μπαλατσινού (με εντυπωσιακή δημιουργία του
Βρεττού Βρεττάκου) στο πρώτο της
γύρισμα για το trailer του καινούριου (φιλανθρωπικού χαρακτήρα)
talent show Dancing on Ice που θα
παρουσιάζει στον ANT1. Το shooting
του trailer –που ήδη προβάλλεται
στις μικρές οθόνες– ολοκληρώθηκε
ύστερα από 8 ώρες στο εμπορικό
κέντρο Athens Metro Mall στον Άγιο
∆ημήτριο. Βασικό μότο ήταν το
«Φέτος το Dancing θα “φορεθεί”
πολύ», καθώς το σενάριο του clip
θέλει τα παγοπέδιλα να γίνονται
κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

2 /DOWN TOWN

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα πρέ
πει να ξέρετε για τη showbiz.
24 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
26 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα
αναλαμβάνουν να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο
του κουτσομπολιού.
28 MEDIA NEWS TV Oscars and the winner is...
30 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
38 MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
40 FACE Muammar Gadaffi: «Sic transit gloria mundi»
(σελ. 40), Tonia Buxton: «Her Cypriot kitchen» (σελ. 44),
Έκρηξη στο Μαρί: Ο λόγος στους τραυματίες (σελ. 46).
89 STYLE Retro Chic.
90 GOOD LIFE Όλα για τη γυναίκα.
92 SMALL LUXURIES Ο Χρήστος Γρηγοριάδης μάς
αποκάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
94 DRESSED IN STYLE Εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η
κοσμική ζωή με τα μάτια της Χριστίνας Δημητρίου.
102 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
110 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
116 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
120 WHO… WHEN.. WHAT… WHY… WHERE…
122 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
124 MARKET Τα νέα της αγοράς.
128 ATHENS CELEBRITY GALLUP Ζητήσαμε από Έλληνες
celebrities να βάλουν τη φαντασία τους για αυτά που
όλοι συζητάμε...

