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Η Κέιτ στα πράσινα
Ακόµη µία προσγειωµένη δή-

λωση αναφορικά µε το επάγ-
γελµα του ηθοποιού έκανε 

ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η οποία 
προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή 
Μέσα Ενηµέρωσης. Μιλώντας στην 
βρετανική εφηµερίδα «The Sun» ο 
ηθοποιός δήλωσε: «Γνωρίζω ότι δεν 
αλλάζω τη ροή της ιστορίας. Είµαι 

ηθοποιός, γυρίζω µια ταινία και αυτό 
είναι. Πρέπει να καταλάβετε ότι είµα-
στε κλόουν προς ενοικίαση». Επίσης, 
για την φετινή επανακυκλοφορία του 
Τιτανικού σε 3D, ο 37χρονος ηθοπο-
πιός είπε: «∆εν θα µπορούσα ποτέ να 
προβλέψω ότι ο Τιτανικός θα γινόταν 
µια από τις µεγαλύτερες ταινίες όλων 
των εποχών».

Τ ην επιθυµία να απολαύσει την 
όλη διαδικασία της Eurovision 
εξέφρασε η Ελευθερία Ελευ-

θερίου. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας 
στο διαγωνισµό τραγουδιού ήταν 
καλεσµένη της εκποµπής «Μες στην 
καλή χαρά» και µίλησε µεταξύ άλ-
λων για το αν θα υπάρξουν αλλαγές 
στη χορογραφία.

«∆εν θέλω να µε καταβάλει το άγ-
χος και θέλω να το απολαύσω γιατί 
δεν ξέρω αν θα µπορέσω να το ξα-
νακάνω». Όσο για το πώς θα είναι 
η χορογραφία είπε: «Να σου πω την 
αλήθεια δεν ξέρω. Πρέπει να ξεκινή-
σουµε σιγά-σιγά γιατί µέσα στους δύο 
µήνες έχουµε τόσα πράγµατα να κά-
νουµε. Είναι µεγάλη προετοιµασία». 

∆εν ψηφίζει Βενιζέλο, δεν 
υποστηρίζει τον Πανα-
θηναϊκό! Το καταπράσι-

νο φόρεµα της Κέιτ Μίντλετον 
επιλέχθηκε για την περίσταση 
της γιορτής του Αγίου Πατρικί-
ου. Ο Άγιος είναι προστάτης της 
Ιρλανδίας και η Κέιτ πέρασε την 
ηµέρα στο αρχηγείο της Ιρλανδι-
κής Φρουράς, στο Όλντερτον της 
Βρετανίας. 

Αυτή ήταν η πρώτη κοινωνική 
εκδήλωση στην οποία η Κέιτ εµ-
φανίστηκε µόνη, χωρίς τον Ουί-
λιαµ, ο οποίος παραβρέθηκε σε 
άλλη εκδήλωση. 

Η Κέιτ, η οποία ήταν πιο 
αδυνατισµένη από ποτέ, παρα-
κολούθησε την παρέλαση της 
φρουράς, χαιρέτισε τους αξι-
ωµατικούς και είχε γεύµα µαζί 
τους. Μοναδικό απρόοπτο της 
ηµέρας, η λιποθυµία ενός νεα-
ρού αξιωµατικού, ο οποίος δεν 
άντεξε την ορθοστασία.

Ως προσκεκληµένος του Οµί-
λου Antenna, ο Αντώνης 
Ρέµος ταξίδεψε πρόσφατα 

στο Βελιγράδι πραγµατοποιώντας 
µια ειδική live εµφάνιση στην 
ξεχωριστή εκδήλωση για τη 2η 
επέτειο εξαγοράς του µεγαλύτε-
ρου τηλεοπτικού σταθµού της 
Σερβίας PRVA TV, µε παρούσα 
την πολιτική ηγεσία της χώρας.  
Ο Αντώνης Ρέµος, ο οποίος εδώ 
και ένα χρόνο ανήκει στη «µου-

σική» οικογένεια του Οµίλου 
Antenna - καθώς έχει υπογρά-
ψει συµβόλαιο συνεργασίας µε 
τη δισκογραφική εταιρία Heaven 
Music - είναι εξαιρετικά δηµοφι-
λής και πολυτραγουδισµένος από 
το κοινό της Σερβίας.  Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι οι δύο µεγάλες 
συναυλίες που έχει δώσει µέχρι 
σήµερα στο Βελιγράδι έγιναν sold 
out, καθώς και το ότι έχει τραγου-
δήσει στη σερβική γλώσσα δύο 

από τις µεγαλύτερες επιτυχίες 
του, ενώ έχει συνεργαστεί µε 
γνωστούς Σέρβους καλλιτέχνες.  
Ο Αντώνης Ρέµος ερµήνευσε live 
τις πρόσφατες επιτυχίες του από 
το πολυπλατινένιο album «Κλει-
στά τα στόµατα», το οποίο κυκλο-
φόρησε από τη Heaven Music 
- αλλά και παλαιότερες µεγάλες 
επιτυχίες του, προσφέροντας µία 
ξεχωριστή ατµόσφαιρα στη λα-
µπερή βραδιά! 
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«Ηθοποιός σημαίνει κλόουν 
προς ενοικίαση»

«Θέλω να το απολαύσω»

O Αντώνης Ρέμος στο Βελιγράδι
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