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DOWNTOWN

ΘΕΜΑΤΑ
34 O ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
μιλάει πρώτη και τελευταία φορά
για τη ζωή του, την κόρη του,
την Τζούλια Αλεξανδράτου,
την Άννα Βίσση και άλλους
πρωτοσέλιδους έρωτες.
40 ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ Η ζωή
της πριν και μετά το dvd. Μιλάνε
πρώην φίλοι, συνεργάτες κι ειδικοί
αναλύοντας το φαινόμενο
της πιο πολυσυζητημένης Barbie
του καιρού μας.
46 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ «Η Τζούλια
είναι ένα ψυχικά ταλαιπωρημένο
κορίτσι».
50 OSCAR 30 σελίδες αφιερωμένες
στο μεγαλύτερο πάρτι της
κινηματογραφικής βιομηχανίας.
Οι καλεσμένοι, τα ρούχα, οι
δηλώσεις, τα πάρτι, οι άτυχες
στιγμές και η οπτική του
Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.
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76 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ο Κύπριος που διεκδικεί
τον τίτλο του Mr World
φωτογραφίζεται γυμνός
στο Down Town.
82 ΕΛΕΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Η γνωστή
ηθοποιός μιλά για το νέο έρωτα
στη ζωή της και την καινούρια
εκπομπή της στο ΡΙΚ.
88 Η απίστευτη ιστορία της
LYDIA CARRANZA που η σιλικόνη
στο στήθος τής έσωσε τη ζωή.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
8 CELEBRITIES Gossip, σχόλια και
paparazzi στον πλανήτη των
διασήμων.
18 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα
Τσόλκα ακούει και σχολιάζει.
20 10 CELEBRITIES και τα sex
tapes τους.
22 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα
και η Κρουέλα σάς ταξιδεύουν στο

μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
24 ENTERTAINMENT Όλα όσα
θέλεις πραγματικά να κάνεις
14 με 20 Μαρτίου.
26 NEW FILMS Οι νέες ταινίες
της εβδομάδας.
30 FACE Mikhail Khondorkovsky:
Ο διάσημος (και πιο πλούσιος)
κρατούμενος του κόσμου.
97 MY STYLE Ο Χρήστος Γρηγοριάδης
δίνει τα δικά του beauty tips.
98 HOT LIST Επιλογές για μια
εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
102 ΒEAUTY Τα νέα στην ομορφιά
και την περιποίηση.
106 RESTAURANT Φάγαμε στο Σούξου
Μούξου Μανταλάκια.
122 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε
στη Χριστίνα Λουκά.
124 MARKET Τα νέα της αγοράς.
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Κι ενώ το Hollywood ζούσε σε
οσκαρικούς ρυθμούς, η Angie και
ο Brad προτίμησαν να μείνουν στη
Βενετία. Την ίδια, μάλιστα, ώρα που
ξεκινούσε η τελετή, το ζευγάρι πήγε
μαζί με τα παιδιά του στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ο σκηνοθέτης
της ταινίας The Tourist, Henckel von
Donnersmarck, για το μικρό του γιο.

