
Α
νάµεσα στο βροχερό Λονδίνο και την οµιχλώδη 
Σκωτία θα περάσουν τις φετινές γιορτές των Χρι-
στουγέννων η Σοφία Χαρµαντά και ο γοητευτικός 

σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ. Το καλλίγραµµο µοντέλο µε τα 
αµέτρητα χιλιόµετρα στις διεθνείς πασαρέλες έχει επιλέξει 
ως βάση για τον χειµώνα τη Βρετανία, έτσι ώστε να µπο-
ρεί να ταξιδεύει στις χώρες της Ευρώπης για επαγγελµατι-
κούς λόγους. Η πανδηµία έχει αλλάξει προς το παρόν τα 
σχέδια της Σοφίας. Τα σχέδιά του, όµως, άλλαξε και ο σύ-
ντροφός της. Ο Τζ. Μπάτλερ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγα-
πητός στην Ελλάδα, έχει επιλέξει από το φθινόπωρο να µέ-
νει στην πολυτελή έπαυλή του στη Σκωτία και, τηρώντας 
όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, ταξιδεύει, όσο µπο-
ρεί, είτε για επαγγελµατικούς είτε και για φιλανθρωπικούς 
λόγους, καθώς είναι γνωστός για την έντονη φιλανθρωπι-
κή δράση του.

 «Επέλεξαν τη Βρετανία ως βάση, καθώς σκέφτηκαν πως 
έτσι θα µπορούν να µοιράζονται τον κοινό ελεύθερο χρό-
νο τους. Πρόσφατα ταξίδεψαν στην Ελβετία, όπου η Σο-
φία συµµετείχε σε φωτογράφιση. Προσπαθούν, όµως, και 

οι δύο να µην προβάλλουν τη σχέση τους στα media, ειδι-
κά τώρα, που η κατάσταση µε την πανδηµία είναι ιδιαίτε-
ρα σοβαρή και επικίνδυνη. Οταν χάνονται τόσοι άνθρω-
ποι καθηµερινά, δεν είναι ωραίο να µιλάς για την προσω-
πική σου ευτυχία. Οταν η Σοφία έχει κάποιες ηµέρες κενό 
από επαγγελµατικές υποχρεώσεις, φεύγει από το Λονδίνο 
και βρίσκεται µε τον αγαπηµένο της στη Σκωτία, ενώ µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας έχουν καθηµερινή επικοινωνία. Ο 
Τζ. Μπάτλερ αγαπά ιδιαίτερα τη γενέτειρά του και το σπί-
τι του εκεί, πολύ περισσότερο µετά την τραγωδία που έζη-
σε το 2018, όταν η κατοικία του στο Λος Αντζελες κάηκε 
ολοσχερώς κατά τη διάρκεια µιας από τις πιο καταστροφι-
κές πυρκαγιές που έπληξαν την Καλιφόρνια», εξηγεί στη 
Realnews στενή φίλη του ζευγαριού. 

 Η Ελληνίδα καλλονή και ο ηθοποιός γνωρίστηκαν στην 
Αµερική πριν από τέσσερα χρόνια, όταν εκείνη είχε ταξιδέ-
ψει εκεί για να κυνηγήσει το όνειρό της για διεθνή καριέρα. 
Ο Τζ. Μπάτλερ ήταν εκείνος που τη φιλοξένησε τους πρώ-
τους επτά µήνες στην υπερπολυτελή κατοικία του στο Λος 
Αντζελες και τη βοήθησε να έρθει σε επαφή µε τους κορυ-
φαίους µάνατζερ στη βιοµηχανία της µόδας και του κινη-
µατογράφου. Τότε εκείνος διατηρούσε σχέση µε τη Μόρ-
γκαν Μπράουν, µε την οποία χώρισε για ένα διάστηµα, 
επανασυνδέθηκε, για να έρθει στη συνέχεια ο οριστικός 
χωρισµός. Από τότε, η Σ. Χαρµαντά είναι στο πλευρό του. 
Μετά το καλοκαίρι, η Σοφία πήρε την απόφαση να αποδε-
χθεί προτάσεις για δουλειά στη Βρετανία και όχι στη Νέα 
Υόρκη, όπως έκανε τα τελευταία χρόνια, γιατί γνώριζε πως, 
λόγω της πανδηµίας, θα ήταν επίφοβο να ταξιδέψει στην 
Αµερική, όπου µπορεί να εγκλωβιζόταν, µακριά από τον 
αγαπηµένο της. 

Τσίτα τα νεύρα
στην καραντίνα

ΝΕΥΡΑ, πολλά νεύρα! Oπου και 
κοιτάξεις, μανούρες βλέπεις πα-
ντού! Παίκτες ριάλιτι... κυλιούνται 
στις λάσπες και στην ίντριγκα, από 
το «Big Brother» μέχρι το «GNTM» 
και το «My Style Rocks», ενώ πολλά 
νεύρα έχουν και οι κριτές των σό-
ου αυτών, αλλά και του «Just the 2 
of us», με κάποιους εξ αυτών να... 
στάζουν χολή σε προκλητικότατο 
βαθμό. Χολή βλέπω να χύνεται και 
από ειδήμονες του χώρου, από κρι-
τικούς που έχουν στοχοποιήσει εκ-
πομπές και πρόσωπα και τους λέ-
νε να... πάνε και στο σπίτι τους! Ναι, 
ναι, το διάβασα και αυτό και ανέβα-
σα πίεση. OΚ, ας έχεις όποιες εν-
στάσεις θέλεις για ένα προϊόν ή για 
ένα πρόσωπο, εφόσον μπαίνει στον 
χορό αναλαμβάνοντας ρόλο πα-
ρουσιαστή/παρουσιάστριας. Αλλά 
δεν μπορεί συχνά-πυκνά να τον/την 
«σταυρώνεις», φτάνοντας και στο 
σημείο να γράφεις να πάει και στο 
σπίτι του/της! Μα, σοβαρά τώρα; Σε 
καραντίνα και με το όλο «σκηνικό» 
να θυμίζει θρίλερ, βγαίνει κριτικός 
και δείχνει σε παρουσιαστή/παρου-
σιάστρια τον δρόμο για το σπίτι του/
της και μαζί με αυτόν/ήν και σε όλο 
το επιτελείο του/της; Δεν θέλω να 
μπω στο παιχνίδι που αρέσει σε κά-
ποιους και να λερωθώ με... μπουγα-
δόνερα, αλλά χαλαρώστε λίγο, αυ-
στηροί κριτικοί, που θέλετε και... κε-
φάλια επί πίνακι για να προασπίσετε 
τα συμφέροντά σας! Επίσης, καλό 
είναι να πέσουν λίγο και οι τόνοι στα 
σχόλια πανελατζήδων/πανελατζού-
δων, που την έχουν δει πρωταγω-
νιστές/πρωταγωνίστριες και... χτυ-
πούν αλύπητα πρόσωπα με βιτριολι-
κή ειρωνεία, προκειμένου να σηκώ-
νουν τα πεσμένα στο πάτωμα νού-
μερα τηλεθέασής τους! Κόψτε κά-
τι, γιατί όλα γυρίζουν μπούμερανγκ 
να ξέρετε!
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Ο χολιγουντιανός 
σταρ Τζέραρντ 

Μπάτλερ θα 
περάσει τις 

γιορτές µαζί µε 
την εκθαµβωτική 
Σοφία Χαρµαντά 
στην έπαυλή του 
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Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ 

«ΣΤΟΛΙΣΑ ΝΩΡΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΩΞΩ

ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ

Λίγο μετά την απόφασή τους να 
μείνουν μαζί, ο σχεδιαστής μόδας 
Βλάσσης Χολέβας και το μοντέλο 
Ελενα Αργυριάδου αντιμετωπίζουν 
σοβαρή κρίση στη σχέση τους

Γκρίζα σύννεφα μετά 
τη συγκατοίκηση
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