18.12.11
Tο σούπερ-δημοφιλές
συγκρότημα ΟΝΙRAMA
ξεσήκωσε τους 500 μικρούς
θαυμαστές του- παιδιά από
όλα τα ιδρύματα της Αττικής
που προσκλήθηκαν στη
χριστουγεννιάτικη γιορτή του
Συλλόγου Φίλων Παιδιών
με Καρκίνο «Ελπίδα» και του
ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» που έγινε στο
Μουσείο Νάσιουτζικ. Μια
γιορτή- θεσμός, που φέτος
κλείνει δέκα χρόνια «ζωής»,
μοιράζοντας χαμόγελα,
ανθρωπιά , ελπίδα και γλυκές
στιγμές με πρωταγωνιστές
τα παιδιά.
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ΦΩΤΟ: VISUAL HELLAS

ΘΕΜΑΤΑ
42 ΕΛΙΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Εγκαύματα δευτέρου βαθμού, αλλά
και άλλες οικογενειακές περιπέτειες υγείας
σηματοδότησαν μια εβδομάδα των παθών για τη γνωστή
παρουσιάστρια.
46 CESARIA EVORA H ξυπόλητη ντίβα από το Πράσινο
Ακρωτήρι, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Είχε ζήσει μια
συναρπαστική ζωή.
50 ΡΑΜΟΝΑ ΦΙΛΙΠ Δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει.
Τώρα και ηθοποιός!
52 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ Αποκαλύπτει ότι στην τελευταία
πρόταση γάμου που της έγινε, απάντησε «ναι»!
58 ΟΥΡΚΟ ΠΑΡΝΤΟ Ο πορτιέρο του ΑΠΟΕΛ ζει στην Κύπρο
την καλύτερη στιγμή της καριέρας του.
65 ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χορεύει το Τανγκό των
Χριστουγέννων».
74 IT’S RAINING MEN Τρεις νέοι και ωραίοι ηθοποιοί
αποκαλύπτονται μέσα από 40 ερωτήσεις.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
6 Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΥ στο DownTown@cy.

2 /DOWN TOWN

9 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
22 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
30 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα
αναλαμβάνουν να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο
του κουτσομπολιού.
34 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
38 MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
92 SMALL LUXURIES Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν
τη ζωή της ομορφότερη!
94 DRESSED IN STYLE Εμφανίσεις που ξεχώρισαν και η
κοσμική ζωή με τα μάτια της Χριστίνας Δημητρίου.
102 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
104 ΜΟΔΑ Προτάσεις και συνδυασμοί που θα αρέσουν!
116 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.

