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Η “Μπριζίτ Μπαρντό” της Αυστραλίας, 
το κορίτσι του Σταύρου Νιάρχου

Ξεκίνησε µε αισιοδοξία 
η συγκοµιδή του 2012

Πώς να µην είναι τρελός 
για εκείνη ο Σταύρος 
Νιάρχος, όταν έχει τέ-

τοια γυναίκα στο πλευρό του; 
Η τελευταία φωτογράφηση της 
Τζέσικα Χαρτ, συντρόφου του 
Έλληνα γόνου της οικογένειας 
Νιάρχου, έγινε για λογαρια-
σµό της Victoria’s Secret και η 
«Μπριζίτ Μπαρντό» της Αυ-
στραλίας εντυπωσίασε ακόµη 
µία φορά µε τα κάλλη της! Στα 
25 της χρόνια είναι ήδη γνω-
στή στην Αυστραλία, ενώ χάρη 
στη σχέση της µε τον Σταύρο 
Νιάρχο ασχολούνται µαζί της 
όλα τα διεθνή media. 

Η Τζέσικα Χαρτ γεννήθη-
κε στις 26 Μαρτίου του 1986 
και µεγάλωσε στο Σίδνεϊ. Το 
µόντελινγκ προέκυψε µάλ-
λον τυχαία και ύστερα από 
παρότρυνση της θείας της και 
µίας οικογενειακής φίλης. Η 
καριέρα της άρχισε σε ηλικία 
δεκαπέντε ετών. Τότε ήταν που 
κέρδισε σε διαγωνισµό µόδας 
αυστραλιανού περιοδικού και 
την πλησίασαν ατζέντηδες για 
πρώτη φορά. Πήρε τη µεγάλη 
απόφαση να µετακοµίσει στη 
Νέα Υόρκη προκειµένου να 
κάνει καριέρα στο µόντελινγκ, 
προλαβαίνοντας όµως να γίνει 
εξώφυλλο για την αυστραλιανή 
«Vogue». Η επιτυχία δεν άργη-
σε να έρθει, έτσι το κορίτσι µε 

το ξεχωριστό χαµόγελο κατά-
φερε να γίνει γνωστό από την 
εµφάνισή του στο περιοδικό 
«Sports Illustrated», που κατά 
καιρούς έχει αναδείξει µερικά 
από τα οµορφότερα µοντέλα 
του κόσµου.

Εκείνη η φωτογράφηση έδω-
σε στη Χαρτ την απαραίτητη 
ώθηση ώστε να κλείσει και 
άλλες δουλειές και να συνερ-
γαστεί µε γνωστά brand names, 
όπως οι εταιρείες Guess, 
Triumph, Esprit, Target και Gap. 
Ακολούθησαν αρκετές διαφη-
µίσεις και φωτογραφήσεις και 
το 2008 πέρασε από οντισιόν 
για ρόλους σε τηλεοπτικές σει-
ρές, χωρίς πάντως να καταφέ-
ρει να πάρει κάποιον. Εν τέλει, 
εµφανίστηκε στη ριάλιτι σειρά 
του MTV «The City». Οι τέλειες 
αναλογίες της ασφαλώς και τη 
βοήθησαν στην καριέρα της, αν 
και οι περισσότεροι στον χώρο 
της µόδας την ξεχωρίζουν από 
το χαρακτηριστικό χαµόγελό 
της. Εξαιτίας του κενού που 
υπάρχει στα δύο µπροστινά δό-
ντια της πολλοί την παροµοίω-
σαν µε την Μπριζίτ Μπαρντό 
και η αλήθεια είναι πως υπάρ-
χει σχετική οµοιότητα.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ PLAYBOY

Με τον Σταύρο Νιάρχο είναι 

µαζί έναν χρόνο και κάτι και ο 
περιζήτητος γόνος πάει για... 
ρεκόρ, αφού οι περισσότερες 
σχέσεις του δεν άντεξαν πάνω 
από λίγους µήνες. Φαίνεται 
πως στο πρόσωπο της Χαρτ ο 
Νιάρχος βρήκε τον... µάστορά 
του. Το ζευγάρι γνωρίστηκε 
τον ∆εκέµβριο του 2010 στη 
Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια 
επίδειξης µόδας της εταιρείας 
Karen Millen για την ανοιξιάτι-
κη κολεξιόν του 2011. Σύντοµα 
άρχισαν τα πρώτα ραντεβού και 
από τότε είναι «αυτοκόλλητοι», 
δίνοντας συνέχεια το «παρών» 
σε πάρτι, επιδείξεις µόδας και 
άλλες κοσµικές εκδηλώσεις.

Η Χαρτ πήρε µια γεύση και 
από τα ελληνικά νησιά, αφού 
βρέθηκε σε Μύκονο και Σαντο-
ρίνη παρέα µε τον αγαπηµένο 
της. Προτού ο Σταύρος Νιάρ-
χος έρθει στη ζωή της, η Χαρτ 
διατηρούσε δεσµό µε τον συ-
µπατριώτη της Νίκολας Ποτς, 
µέλος του ροκ συγκροτήµατος 
Tamarama. Η σχέση τους δεν 
προχώρησε, παρά το γεγονός 
πως αγόρασαν διαµέρισµα 
αξίας ενός εκατοµµυρίου δο-
λαρίων στη Νέα Υόρκη για να 
στεγάσουν τον έρωτά τους. Χώ-
ρισαν το 2010 και λίγους µήνες 
αργότερα, στη ζωή της εντυπω-
σιακής Χαρτ ήρθε ο Σταύρος 
Νιάρχος. Θα µείνει, άραγε;

Η συγκοµιδή του 2012 ξεκί-
νησε µε τα σταφύλια για την 
παραγωγή αφρωδών οίνων 

στην ∆υτική Αυστραλία και ιδι-
αίτερα στην Swan Valley, όπου 
οι καλλιεργητές αναµένουν µια 
καλή συγκοµιδή σε ποσότητα και 
ποιότητα. Παρά τους κάποιους φό-
βους για την υγιεινή κατάσταση 
των σταφυλιών, οι παραγωγοί του 
Περθ κάνουν λόγο για ποιοτική 
παραγωγή. Οι πρώϊµες ποικιλί-
ες για τους αφρώδεις οίνους, θα 
συλλέγονται για λίγες εβδοµάδες, 

ακόµη ενώ ακολουθούν στη συ-
νέχεια οι υπόλοιποι αµπελώνες: 
Η βιοµηχανία είναι αισιόδοξη και 
θεωρεί ότι το αυστραλιανό κρασί 
βρίσκεται στο τέλος της σήραγγας 
µετά από πολλά δύσκολα χρόνια».

Στην περιοχή Riverland, της 
Νότιας Αυστραλίας, η συγκοµιδή 
άρχισε µια εβδοµάδα αργότερα. Οι 
οινοποιοί ελπίζουν ότι οι τιµές θα 
ανακάµψουν από τα χαµηλά ρεκόρ 
που καταγράφονται την τελευταία 
σεζόν, ενώ ο υγρός καιρός χάλασε 
ένα µέρος της συγκοµιδής.

ΓΙΑ ΑΦΡΩ∆ΕΙΣ ΟΙΝΟΥΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ 
“Ο ΕΡΜΗΣ”

Το Δ.Σ. σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή 
οργανώνουν ολοήμερη εκδρομή-προσκύνημα 

την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012 στο Gosford. 
Θα παρακολουθήσουμε την θεία λειτουργία στην εκκλησία 
του Αγίου Διονυσίου τιμώντας τον πολιούχο του Πύργου, 

Άγιο Χαράλαμπο. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας 
θα γλεντήσουμε με ζωντανή μουσική από την ορχήστρα 
“Η Πελοπόννησος” στο χωλ της εκκλησίας όπου παρέχει 

και κλιματισμό. Μην φέρεται φαγητά μαζί σας. 
Μόνο με $15 θα σας σερβίρουμε χορταστική μερίδα κοντοσούβλι, 

σαλάτες, μπρεντ ρολς και καφέ.
Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως στα τηλέφωνα:

Γραφείο - 9567 6005 (ζητήστε τον Τζίμη)
Κα Μπαντούνα - 9708 2450

Κος Αδαμόπουλος - 9599 4662
Κα Ρένα - 9558 5997

Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν 7 η ώρα το πρωΐ από Earlwood Coles, 
από Surry Hills Coles, από Punchbowl 11 Rossmore Avenue, 

από το παλιό κτίριο του συλλόγου. 
Τιμή λεωφορείου $30. Όλοι ευπρόσδεκτοι.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Γυναικεία Επιτροπή οργανώνουν 8ήμερη εκδρομή στη ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, 

Auckland, Rotorua, Wellington, Picton, Christchurch.
Aναχώρηση Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 και ώρα 8πμ από τα Coles Earlwood με λεωφορεία για το αεροδρόμιο.

Απαραίτητα διαβατήρια, Πλούσιο πρόγραμμα. Τιμή μόνο $1995 περιλαμβάνει λεωφορεία για το αεροδρόμιο, εισιτήρια, δίκλινα δωμάτια για 
ανδρόγυνο σε ξενοδοχείο, δικό τους δωμάτιο πρωϊνό, βραδυνό φαγητό, περιήγηση με πολυτελέστατα λεωφορεία, πληρωμένα και τα αξιοθέατα. 

Επιτελούμε κοινωνικό έργο, ψυχαγωγία. Δεν κάνουμε διακρίσεις από όποιο χώρο της Ελλάδας και αν κατάγεστε.
Κλέιστε τις θέσεις σας εγκαίρως για καλή διοργάνωση. Με μια προκαταβολή. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, τα χρήματά σας επιστρέφονται.
Επισκεφθείτε τα γραφεία του συλλόγου 279 Forest Rd, Bexley (γωνία Princes St). Tηλ. 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη.
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