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O τραγουδιστής Ρόµπιν 
Γκιµπ του διάσηµου συ-
γκροτήµατος Bee Gees 

έπεσε σε κώµα, ανακοινώθηκε 
στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, 
εκπρόσωπος του 62χρονου, ο 
οποίος δίνει εδώ και χρόνια 
µάχη µε τον καρκίνο, δεν επι-
βεβαίωσε τις πληροφορίες των 
βρετανικών Μέσων Ενηµέρω-
σης, σύµφωνα µε τις οποίες ο 
Γκιµπ νοσηλεύεται σε νοσοκο-
µείο του Λονδίνου µε πνευµο-
νία και του µένει λίγος χρόνος 
ζωής. «∆υστυχώς ο Ρόµπιν 
παρουσίασε πνευµονία και 
βρίσκεται σε κώµα» έγραψε η 

ιστοσελίδα του robingibb.com. 
«Ελπίζουµε και προσευχόµαστε 
να τα καταφέρει» πρόσθεσε.

Φίλος της οικογένειας τόνισε 
στην εφηµερίδα ταµπλόιντ Sun 
πως κοντά του βρίσκονται η σύ-
ζυγός του Ντουίνα, τα τρία του 
παιδιά και ο αδελφός του Μπά-
ρι. Ο Ρόµπιν Γκιµπ υποβλήθηκε 
το 2010 σε χειρουργική επέµ-
βαση για την αφαίρεση όγκου 
του παχέος εντέρου. Όµως λίγο 
αργότερα εµφάνισε όγκο στο 
ήπαρ.

Το 2003 ο δίδυµος αδελφός 
του Μορίς πέθανε από επιπλο-
κές, αφού υποβλήθηκε σε χει-

ρουργική επέµβαση στο παχύ 
έντερο. Ο Γκιµπ γεννήθηκε στο 
Νησί Μαν ανάµεσα στην Αγ-
γλία και την Ιρλανδία το 1949. 
Η οικογένειά του µετακόµισε 
στο Μάντσεστερ και µετά στην 
Αυστραλία όπου ο Ρόµπιν, ο 
Μορίς και ο µεγαλύτερος αδελ-
φός τους Μπάρι άρχισαν την 
καριέρα τους δηµιουργώντας το 
συγκρότηµα Bee Gees.

Το πρώτο τους άλµπουµ κυ-
κλοφόρησε το 1963, αλλά οι 
τρεις αδελφοί έγιναν διάση-
µοι την δεκαετία του ‘70 µε τα 
ντίσκο κοµµάτια τους, όπως το 
Staying Alive.

Oι Βρετανοί σπάζουν το κεφάλι 
τους για να κάνουν την καλύ-
τερη τελετή έναρξης Ολυµπι-

ακών Αγώνων, αλλά στην προσπά-
θειά τους αυτή υπέπεσαν σε γκάφα 
ολκής! Αναζητώντας καλλιτέχνες για 
να «ντύσουν» µουσικά την τελετή, 
οι φωστήρες της οργανωτικής επι-
τροπής έστειλαν πρόσκληση στον 
θρυλικό ντράµερ των The Who, Κιθ 

Μουν (Keith Moon). Καλά ως εδώ, 
αλλά υπάρχει ένα µικρό πρόβληµα: 
ο Μουν έχει αφήσει το µάταιο τού-
το κόσµο, από το 1978! Ο µάνατζερ 
του ντράµερ απάντησε ευγενικά εξη-
γώντας ότι «ο Κιθ βρίσκεται πλέον 
σε τόπο χλοερό και δεν θα µπορέσει 
να παραστεί. Αν θέλετε, µπορούµε 
να κάνουµε µία σεάνς, µε στρογγυλό 
τραπέζι και κεριά».

Eχουµε δει µέχρι στιγµής τη 
Barbie πιλότο, τη Barbie πα-
λαιοντολόγο και άλλα 130 

περίπου επαγγέλµατα. Αυτή τη 
φορά όµως η κούκλα που αγάπη-
σαν µικροί και µεγάλοι ανεβάζει 
ψηλά τον πήχη και αναµειγνύεται 
µε την πολιτική. Για την ακρίβεια, η 
νέα εκδοχή της Barbie που θα κά-
νει την εµφάνιση της στις βιτρίνες 
τον Αύγουστο, βάζει υποψηφιότητα 
για πρόεδρος των ΗΠΑ. ∆εν είναι 
όµως ούτε µε το κόµµα των ∆ηµο-
κρατών, ούτε και µε την παράταξη 
των Ρεπουµπλικάνων, αλλά µέλος 
της παράταξης B όπως την ονοµάζει 
η κατασκευάστρια εταιρεία.  Το νέο 
φαβορί για το Λευκό Οίκο είναι ντυ-
µένο στα ροζ και τα ρούχα του έχει 
σχεδιάσει ο Chris Benz που ντύνει 
την αληθινή πρώτη κυρία των ΗΠΑ, 
Michelle Obama. H µεγαλύτερη, 

ωστόσο, καινοτοµία στην εµφάνιση 
της Barbie είναι τα παπούτσια της. Τα 
ψηλοτάκουνα αντικαθίστανται µε πιο 
χαµηλά, συνεπώς και πιο άνετα, πα-
πούτσια. Η κατασκευάστρια εταιρεία 
συνεργάστηκε για τη συγκεκριµένη 
εκδοχή της Barbie µε µια µη κυβερ-
νητική οργάνωση που αγωνίζεται για 
τη µεγαλύτερη ανάµειξη των γυναι-
κών στην πολιτική σκηνή. Άλλωστε 
όπως δήλωσε και η πρόεδρος της 
οργάνωσης, η Barbie αποτελεί πρό-
τυπο για πολλά κορίτσια που µεγα-
λώνουν µαζί της παρακινώντας να 
γίνουν ο,τιδήποτε επιθυµούν, ακόµα 
και πρόεδροι των Ηνωµένων Πολι-
τειών. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί 
που επικρίνουν την κατασκευάστρια 
εταιρεία καθώς όπως ισχυρίζονται 
εκτιµούν ότι τα νέα µοντέλα Barbie 
δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα 
καινούργιο πέρα από νέα συνολάκια. 
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  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ,
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Σε κώµα ο Ρόµπιν Γκιµπ
Κάλεσαν νεκρό ντράμερ 
στην τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών Αγώνων

ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΙΘ ΜΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Η Barbie βάζει υποψηφιότητα 
για πρόεδρος των ΗΠΑ!

O 62χρονος Ρόµπιν Γκιµπ αντιµετωπίζει 
τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήµατα υγείας.   


