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Πήγε µε το ιδιωτικό της 
αεροπλάνο στην Ελλάδα, 
µετακινήθηκε στη Μύκο-

νο µε ελικόπτερο και πήγε για 
γιόγκα στην Ψαρού φορώντας 
µεγάλο ψάθινο καπέλο και γυα-
λιά ηλίου, για να µην την ανα-
γνωρίσουν. Ο λόγος για την 
Ντέµι Μουρ. Την περασµένη 
Πέµπτη µια άκρως εντυπωσια-
κή γυναίκα διέσχισε νωρίς την 
παραλία της Ψαρούς προκειµέ-
νου να πάει στην αίθουσα που 
πραγµατοποιούνταν το µάθηµα 
γιόγκα. Όταν το µάθηµα άρχι-
σε η γυναίκα έβγαλε το καπέλο 
και τα γυαλιά και τότε όλοι οι 
υπόλοιποι µαθητές έµειναν µε 
το στόµα ανοιχτό. Ήταν η Ντέµι 
Μουρ και ποιος δεν θα ήθελε να 
την έχει συµµαθήτρια σε µαθή-
µατα γιόγκα;

Συνεχίζεται η διαµάχη µετα-
ξύ της Έλενας Παπαρίζου 
και του πρώην συντρόφου 

της, Τόνι Μαυρίδη, για τη µε-
ζονέτα στη Γλυφάδα, που απέ-
κτησαν µαζί κατά τη διάρκεια 
της σχέσης τους. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ της εκποµπής «Με-
σηµεριανή Μελέτη», η 30χρονη 
τραγουδίστρια δεν παρουσιά-
στηκε στο ραντεβού που είχε 
οριστεί µε τον δικηγόρου του 
Τόνι Μαυρίδη. Αυτή η κίνηση 
της Έλενας Παπαρίζου, σύµφω-
να πάντα µε τις πληροφορίες 
της εκποµπής, έχει ως συνέπεια 
την αντεπίθεση της πλευράς του 
πρώην συντρόφου της, καθώς ο 
δικηγόρος του σχεδιάζει να προ-
χωρήσει σε δύο δικαστικές κι-
νήσεις εναντίον της, µε πιθανό-
τερες µία αγωγή ή ένα εξώδικo. 

Η δηµοφιλής Βρε-
τανίδα τραγουδί-
στρια Adele ηχο-

γράφησε το τραγούδι 
που θα «ντύσει» µουσι-
κά τη νέα ταινία µε τις 
περιπέτειας του James 
Bond, Skyfall. Τις φή-
µες είχε ενισχύσει η 
πρόσφατη εµφάνιση 
της Adele στα στού-
ντιο Abbey Road, την 
ίδια περίοδο που γι-
νόταν η παραγωγή του 
soundtrack της ταινίας 
Skyfall. Σύµφωνα µε 
τα δηµοσιεύµατα, το soundtrack της νέας ταινίας 
του Bond θα έχει επίσης τον τίτλο Skyfall. 

Τ ο πρώην κεντρι-
κό πρόσωπο της 
διαφηµιστικής 

καµπάνιας της Estée 
Lauder και βραβευµέ-
νη µε Όσκαρ ηθοποι-
ός Γκουίνεθ Πάλτροου 
και οι ιθύνοντες του 
της Max Factor «έδω-
σαν τα χέρια» και από 
τον Νοέµβριο και για 
τους επόµενους έξι µή-
νες θα πρωταγωνιστεί στη διαφηµιστική εκστρα-
τεία της διάσηµης εταιρείας καλλυντικών. Η νέα 
καµπάνια της Max Factor σκοπεύει κι ελπίζει να 
αποτελέσει πηγή έµπνευσης για τις απλές καθηµε-
ρινές γυναίκες, προκειµένου να καταλάβουν ότι το 
γκλάµουρ τους αξίζει…

Γιόγκα στην Μύκονο

Η κόντρα συνεχίζεται...

Η Adele στο soundtrack 
της νέας ταινίας 
του James Bond

Η Γκουίνεθ Πάλτροου
το νέο πρόσωπο 
της Max Factor 
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