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Στο χώρο κατασκευής
σκηνικών της Λυρικής Σκηνής
φωτογραφήθηκαν οι Νίκος
Αναδιώτης, Σόλων Τσούνης,
Τόμας Πρωτόπαπας,
∆ημήτρης Βλάχος, Αντίνοος
Αλμπάνης και ∆ημήτρης
Λαγιόπουλος φορώντας
εξολοκλήρου δημιουργίες
των έξι most talented νέων
Ελλήνων σχεδιαστών, προτείνοντας το ιδανικό outfit για την
πρώτη νύχτα του χρόνου.

ΘEΜΑΤΑ
48 ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ « Όταν ζεις μόνη σου με το παιδί, σου
λείπει ένα ταίρι να μοιραστείς στιγμές ή ακόμα και πιο
απλά πράγματα».
54 ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΓΚΡΕΚΟ « Έχω ερωτευτεί παράφορα, χωρίς
όμως ποτέ να χάσω την αξιοπρέπειά μου ».
58 ΚΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «Αισθάνομαι ευλογημένη. Λες και
κάποιος μου έκανε ένα τεράστιο δώρο, εδώ και πάρα
πολλά χρόνια».
66 ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ «Αν και θεωρώ ότι δεν είμαι ακόμη κορίτσι
της παντρειάς, για καλό και για κακό, έχω δύο τρία
κανάτια στο μπαλκόνι μου».
70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ « Έχω πάθη κι έχω πάθει. Κι αφού
είμαι ακόμη ζωντανός, μάλλον, τα αντισώματα έχουν
λειτουργήσει».
76 ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ «Είναι κόντρα στη μιζέρια να είσαι
ερωτευμένος».
80 ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ «Με τον Frank Sinatra ήταν δίπλα
δίπλα τα ξενοδοχεία μας. Τον έβλεπα κάθε πρωί με την
πιτζάμα και αχτένιστο».
84 ΜΑΡΙΚΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ «Μην αφήνετε το γάμο σας, γιατί
θα σας αφήσει κι αυτός».

ΦΩΤΟ: VISUAL HELLAS

ΜOΝΙΜΕΣ ΣΤHΛΕΣ
7 CELEBRITIES Gossip, σχόλια, paparazzi και όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για τη showbiz.
14 HOLLYWOOD REPORT Τα τελευταία «καυτά» νέα.
16 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα
αναλαμβάνουν να σας μυήσουν στο θαυμαστό κόσμο του
κουτσομπολιού.

2 /DOWN TOWN

18 FACE Τα 10 καλύτερα gossip της χρονιάς (σελ. 18),
Οι κερδισμένοι κι οι χαμένοι της ελληνικής και
κυπριακής TV (σελ. 24), Minus One: Το ροκ
συγκρότημα που ήρθε για να μείνει (σελ. 28), Κατερίνα
Στικούδη: «Αδιαφορώ για τα πικρόχολα σχόλια που
κάνει το κάθε νούμερο που θέλει να είναι “Νο 1!”» (σελ.
32), Δημήτρης Μπάσης: «Δεν είναι ντροπή να είσαι δια
σκεδαστής» (σελ. 36), Photos of the year:
Αποχαιρετώντας το 2011 με εικόνες (σελ. 38), In
memoriam: Μια βαθιά υπόκλιση από εμάς σε όλους
αυτούς που φέτος ανέβηκαν στη σκηνή του μύθου για
πάντα (σελ. 46).
20 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
22 MUST LIST Όλα όσα περιμένουμε να δούμε αυτή την
εβδομάδα.
89 STYLE Festive Look.
90 GOOD LIFE Όλα για τη γυναίκα.
92 SMALL LUXURIES Ο Άκης Πετρετζίκης 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 HOT LIST Επιλογές για μία εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
104 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.

