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ΘΕΜΑΤΑ
52 Δύο μήνες με την ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ! Όλα όσα είδαμε:
η μετακόμιση στη μεσημεριανή ζώνη, η οργάνωση
της νέας εκπομπής της, η επιλογή συνεργατών,
η γκαρνταρόμπα, τα νούμερα τηλεθέασης, ο
ανταγωνισμός.
58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ: «Ηθοποιός είμαι, όχι
επιστήμονας. Γιατί να καβαλήσω το καλάμι;».
64 ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ: «Ποιος είπε ότι το μόνο που
μπορούν να μοιραστούν ένας άντρας και μια γυναίκα
είναι το σεξ;».
70 ΙΩΑΝΝΑ ΠΗΛΙΧΟΥ: «Δεν είμαι κλασικό πρότυπο
γυναίκας ούτε εμφανισιακά ούτε ως χαρακτήρας».
76 ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: «Στον έρωτα είσαι
αυτοφορτιζόμενος. Και αυτόφωτος!».
82 RIHANNA: «Νιώθω μεγάλη ντροπή που υπήρξα
ερωτευμένη με τον Chris Brown».
86 ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ: «Ειδικά εμείς οι ηθοποιοί
πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κάτι σαν
παλιάτσοι πολυτελείας».
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Μετά τα πρόσφατα προβλήματα υγείας (πριν από λίγους
μήνες υποβλήθηκε σε θεραπεία
για διπολική διαταραχή (μετά
το στρες που της προκάλεσε
η περιπέτεια του συζύγου της
Michael Douglas), η Catherine
Zeta-Jones επιστρέφει
δυναμικά στα κινηματογραφικά
πλατό: Στην καινούρια της ταινία
Broken City η Jones (φωτό από
τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη)
υποδύεται τη γυναίκα ενός δημάρχου (Russell Crowe), η οποία
εμπλέκεται σε μια πολιτική
συνωμοσία.

2 /DOWN TOWN

6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.
9 CELEBRITIES GOSSIP, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
22 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
28 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα
αναλαμβάνουν να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο
του κουτσομπολιού.
30 MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
32 FACE Λουκάς Φουρλάς: Σε ρόλο συγγραφέα (σελ. 32),
Με Λένε Βαγγέλη – Πίσω στο Σπίτι: 1-0. Πρεμιέρα για
τις δύο πολυαναμενόμενες κωμικές σειρές του Mega,
με διαφορά προσδοκιών, ταχυτήτων και αποτελέσματος (σελ. 38), Νίνα Θεοχαρίδου: Οι Συνταγές της
(σελ. 42), Θάνατος στο Twitter: Οι διάσημοι την ώρα
που τουιτάρουν ανακαλύπτουν ότι ταυτόχρονα
υπάρχει μία μερίδα followers που τους κλαίει και τους
μοιρολογάει (σελ. 46), Λουκάς Παπαδήμος: Ένας
πρωθυπουργός που δεν είναι πολιτικός (σελ. 51).
34 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
91 STYLE In a witner mood.
92 GOOD LIFE Όλα για τη γυναίκα.
94 SMALL LUXURIES H Κρίστυ Παπαδοπούλου μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή της ομορφότερη!
96 DRESSED IN STYLE Εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η
κοσμική ζωή με τα μάτια της Χριστίνας Δημητρίου.
104 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
106 ΜΟΔΑ Όλες οι τάσεις της μόδας.
118 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
122 WHO... WHEN... WHAT... WHY... WHERE...
124 MARKET Τα νέα της αγοράς.
128 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.

