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ΘEΜΑΤΑ
54 ΕΛΕOΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ: «Είμαι “παντρεμένη” με το
Star, έχω δεσμευτεί και έχω δώσει υποσχέσεις τις
οποίες τηρώ, γουστάρω να τις τηρώ και θα συνεχίσω να
τις τηρώ».
62 ΚΡΙΣΤΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Απαντά σε αδιάκριτες
ερωτήσεις.
66 ILLYA DARLING: 44 χρόνια πριν, το Broadway χόρευε
ζεϊμπέκικο.
74 ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «Γράφουν για μένα γιατί
έχουν εξαντλήσει τους υπόλοιπους και ήρθε η ώρα να
τινάξουν λίγη λάσπη και σε μένα».
82 ΑΛΚΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΚΛΟΣ: «Στην Ελλάδα paparazzi;
Μην τρελαθώ. Αν θέλεις να προστατέψεις τη ζωή σου
σε αυτή τη χώρα, μπορείς».
88 MATTHEW MΑCCONAUGHEY: « Έχω μια πολύ
όμορφη ζωή. Μου αρέσει να φροντίζω τον εαυτό μου
και να περνάω όμορφες στιγμές με την οικογένειά μου».
92 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο άνθρωπος που
φροντίζει τους σταρ.
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Με τσιγάρο στο στόμα, τα
μαλλιά του χτενισμένα πίσω
και με μακριές φαβορίτες, ο
Brad Pitt περιμένει τη σειρά
του στα γυρίσματα της νέας
του ταινίας Cogan’s Trade.
Για τον καινούριο ρόλο του
–επαγγελματίας ερευνητής
αναζητά τον ένοχο μιας
ληστείας– ο γοητευτικός σταρ
φόρεσε δερμάτινο μπουφάν
και μετακόμισε προσωρινά στη
Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα,
όπου πραγματοποιούνται τα
γυρίσματα του φιλμ. Η ταινία
βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζορτζ Β. Χίγκινς
και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2012.

2 /DOWN TOWN

7 CELEBRITIES GOSSIP, σχόλια και paparazzi στον
πλανήτη των διασήμων.
16 ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ Η Αλεξάνδρα Τσόλκα ακούει και
σχολιάζει.
18 TALK OF THE TOWN Η Λουέλα και η Κρουέλα σάς
ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουτσομπολιού.
20 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι συνέβη στον κόσμο.
24 AGENDA Όλα όσα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα.
26 NEW FILMS Οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
35 HOT Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη ελληνική
showbiz και τον κοσμική ζωή της Κύπρου.
44 FACE Ρίκκος Μαππουρίδης: Ο πρώτος τυφλός
υποψήφιος βουλευτής (σελ. 44), Πόσο εκτός ορίων
είναι ο Charlie Sheen; (σελ. 46), Un-made in Japan:
Σεισμός, τσουνάμι, πυρηνικός εφιάλτης (σελ. 50).
99 SMALL LUXURIES Ο Αχιλλέας Μανώλης μάς απο
κάλυψε όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις που
κάνουν τη ζωή του ομορφότερη!
100 HOT LIST Επιλογές για μια εβδομάδα γεμάτη ομορφιά
και μόδα.
102 ΜΟΔΑ Οι τάσεις της μόδας.
106 BEAUTY Τα νέα στην ομορφιά και την περιποίηση.
110 WHO… WHEN.. WHAT… WHY… WHERE…
112 PLANETARIUM Τα άστρα μιλάνε στη Χριστίνα Λουκά.
120 ATHEN’S REPORT Οι καλύτερες παραστάσεις στα
θέατρα και ό,τι παίζει στις αθηναϊκές πίστες.

