C OV E R S T O RY

PάRιS HίLτον

“Θα μπορούσα
να μείνω
για πάντα
στη Μύκονο”

Η Πάρις βρέθηκε στη Μύκονο με τον αρραβωνιαστικό της και το μονόπετρο
των 20 καρατίων που της χάρισε. Διασκέδασε σε ένα πάρτυ που κόστισε 3 εκατ.
ευρώ, γνώρισε Ελληνες πολιτικούς, δείπνησε κάτω από τα αστέρια, κολύμπησε στο
απέραντο ελληνικό γαλάζιο και φωτογραφήθηκε για λογαριασμό του «Gala»
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Π
Περίπου 4,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χώρας, στον γραφικό οικισμό του Ορνού και
μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή που καταλήγει σε αδιέξοδο, βρίσκεται χτισμένος ένας
μυστικός παραθαλάσσιος παράδεισος, μακριά
από αδιάκριτα βλέμματα και τηλεφακούς
παπαράτσι. Είναι η «Villa Kenshō Ornos», το
«διαμάντι» του «Kenshō Boutique Hotel»,
ένα υπερπολυτελές απροσπέλαστο φρούριο
357 τετραγωνικών για VIPs με έξι κρεβατοκάμαρες, βεράντες που κυριολεκτικά κρέμονται
πάνω από τον κόλπο του Ορνού και μια infinity
pool που σου δίνει την αίσθηση ότι συνεχίζεται στη θάλασσα.

Η Πάρις Χίλτον νιώθει ανανεωμένη, τρισευτυχισμένη, χαλαρή και απρόσμενα προσιτή στην τοποθεσία «Villa Kenshō Ornos»,
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Εδώ και λίγες μέρες τις αναπαυτικές μαξιλάρες δίπλα στην πισίνα απολαμβάνει η
Πάρις Χίλτον μαζί με τον αρραβωνιαστικό της
Κρις Ζίλκα. Μια Πάρις Χίλτον η οποία δεν
θυμίζει σε τίποτα τον παλιό άτακτο εαυτό της,
το ασυγκράτητο πάρτυ άνιμαλ με τις εκκεντρικότητες και την έντονη ροπή σε υπερβολές
παντός είδους. Ισως φταίνε τα χρόνια που
μεσολάβησαν, καθώς έχει φτάσει πλέον τα 37,
ίσως όμως η θετική μεταστροφή του χαρακτήρα της να έχει να κάνει με τον μετριοπαθή,
ήρεμο και ευγενικό άνθρωπο που τη συνοδεύει όχι μόνο στο συγκεκριμένο ταξίδι της,
αλλά και στη ζωή. Δίπλα του ίσως βρήκε τις
ισορροπίες της και γνώρισε τη γαλήνη και το
αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει η συναισθηματική σταθερότητα. Οπως έκανε η ίδια
γνωστό μέσα από τον ιδιαιτέρως ενεργό λογαριασμό της στο Instagram -κάποια πράγματα δεν αλλάζουν-, ο Κρις Ζίλκα τον Φεβρουάριο που πέρασε γονάτισε στο χιόνι και
της έκανε πρόταση γάμου στην κορυφή ενός
βουνού στο Ασπεν του Κολοράντο όπου είχαν
πάει για σκι. Οπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες της στα social media, το διαμαντένιο δαχτυλίδι των 20 καρατιών για το οποίο
ο αρραβωνιαστικός της έδωσε 2 εκατ. δολάρια
της αρέσει πολύ. Και φυσικά το φοράει παντού.
Κάτω από τις αχτίδες του καυτού μυκονιάτικου
ήλιου η λάμψη του είναι εκτυφλωτική.
Η κληρονόμος της δυναστείας Χίλτον με το
αμαρτωλό παρελθόν, το περιβόητο sex tape

που είχε κυκλοφορήσει το 2003, τη σύλληψή
της μετά από έλεγχο όπου βρέθηκε μεθυσμένη και τις συνεχείς προσπάθειες να τραβήξει
την προσοχή με όλους τους λάθος τρόπους
δείχνει εντελώς διαφορετική δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, τον 32χρονο ηθοποιό Κρις
Ζίλκα, ο οποίος είναι γνωστός και στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του σε κινηματογραφικές ταινίες όπως το «The Amazing
Spider-Man», το «Piranha 3DD», το «Shark
Night», αλλά και τηλεοπτικές σειρές, όπως το
«The Leftovers» και το «The Secret Circle».
Ηταν ο πρώτος που το συνεργείο του «Gala»
συνάντησε μέσα στη βίλα, εντυπωσιάζοντας με
την απλότητα του χαρακτήρα του, την αμεσότητά
του και την ηρεμία που διέκρινε κάθε του κίνηση.
Η Πάρις εμφανίστηκε λίγο αργότερα στον
χώρο της πισίνας, απολογήθηκε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση, άναψε τσιγάρο, πήρε
δυο βαθιές τζούρες και δήλωσε έτοιμη να
κάνει αυτό που ξέρει πραγματικά να κάνει
καλύτερα ως το απόλυτο it girl - τόσο στην
Ανατολική όσο και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ:
να φωτογραφίζεται σαν επαγγελματίας μοντέλο. Αλλωστε η καριέρα της ξεκίνησε από το
μόντελινγκ, όταν στα 19 της είχε υπογράψει
συμβόλαιο με το model agency του Ντόναλντ
Τραμπ. Και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα,
καθώς η Πάρις εκτός από το να στήνεται
μπροστά στον φακό έχει και το απίστευτο
ταλέντο -παράλληλα με την ξέφρενη ζωή και
τα DJ acts της σε ολόκληρο τον κόσμο- να
ηγείται ενός τεράστιου ομίλου επιχειρήσεων
που περιλαμβάνει από το γνώριμό της real
estate και τα ξενοδοχεία μέχρι σειρές αρωμάτων και προϊόντων περιποίησης δέρματος,
ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ. Και
ενώ το όνομα Hilton είναι συνυφασμένο με
τη γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, το Paris
Hilton αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό brand
name, με ένα ευρύτατο πεδίο εμπορικής δραστηριότητας που δεν περιορίζεται στα πέντε
αστέρια πολυτελών καταλυμάτων.
Η φωτογράφηση είχε ήδη ξεκινήσει, όταν ο
Κρις πήρε στα χέρια του τη φωτογραφική του
μηχανή και άρχισε και αυτός να απαθανατίζει
τις στιγμές. Ενθάρρυνε την Πάρις να μας

Η Πάρις δεν
θυμίζει
σε τίποτα τον
παλιό άτακτο
εαυτό της με τις
εκκεντρικότητες
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DJ acts και μια ξέφρενη ζωή ως
party animal περνάνε σιγά σιγά
σε δεύτερη μοίρα για την πιο
χαμηλών τόνων πλέον Πάρις που
απολαμβάνει την κοινή ζωή με
τον αγαπημένο της Κρις Ζίλκα

getty images / ideal image

GALA: Πώς νιώθεις κάθε φορά που βρίσκε-

Με ένα μοναδικό ταλέντο να στήνεται στον φακό, η Πάρις Χίλτον χρειάστηκε
ελάχιστα λεπτά για να αναδείξει τον πιο φωτογενή εαυτό της
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δώσει πιο σέξι πόζες και μας προέτρεπε να
είμαστε πιο «απαιτητικοί» απέναντί της, καθώς
«η Πάρις είναι εύκολη και της αρέσουν οι
φωτογραφίες. Παιδιά, ζητήστε της να κάνει
ό,τι της πείτε».
Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή της «συντονίστριας» του ταξιδιού της Πάρις στην Ελλάδα
από το βρετανικό travel PR agency Mediaco:
«Guys, you have only 10 minutes».
Στα εναπομείναντα 10 λεπτά η Πάρις επιβεβαίωσε τον έρωτά της για την Ελλάδα και
ιδιαιτέρως για τη Μύκονο και αποκάλυψε
λεπτομέρειες για το κεκλεισμένων των θυρών
πάρτυ του ακριβοθώρητου Μπρόνσον βαν
Βάικ στο εργοστάσιο των παλιών μεταλλείων
στο Λούλο με θέμα την αρχαία Ελλάδα, όπου
εκτός από τους Duran Duran, έκανε την εμφάνισή του ένας Δούρειος Ιππος. Οσοι ήταν
εκεί, συμπεριλαμβανομένων της μισής enfant
gâté της Νέας Υόρκης, του δημάρχου Μυκόνου αλλά και μερικών κυβερνητικών αξιωματούχων, φορούσαν τις χλαμύδες και τις περικεφαλαίες τους.

σαι στην Ελλάδα;
P.H.: Αγαπώ την Ελλάδα, έρχομαι εδώ από
τότε που ήμουν μικρό κορίτσι. Είναι απίστευτο μέρος, ειδικά η Μύκονος. Η ενέργεια του
νησιού είναι τόσο όμορφη. Κοίταξε γύρω
σου. Πού αλλού στον κόσμο θα δεις κάτι
τόσο εντυπωσιακό; Η αρχιτεκτονική, τα πάντα
έχουν αυτό το πολύ όμορφο vibe. Αυτή είναι
η πρώτη φορά που μένω στο «Kenshō», στην
πιο εντυπωσιακή βίλα του. Τα πάντα σχετικά
με το ξενοδοχείο -η πισίνα, η θέα από τα
δωμάτια, το προσωπικό- είναι επίσης υπέροχα και έχουν την ίδια απίστευτη ενέργεια.
Είμαι ενθουσιασμένη γιατί αυτές είναι οι
πρώτες μου διακοπές μετά από πολύ καιρό.
Δουλεύω πολύ και βρίσκομαι συνεχώς σε
ένα αεροπλάνο. Ενώ ταξιδεύω σε πολλές
χώρες, ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη φορά
που ταξίδεψα κάπου όχι για δουλειά αλλά
για διακοπές και είναι τέλεια.
GALA: Τι διάφορες εντοπίζεις στη Μύκονο
και την Ελλάδα κάθε φορά που επιστρέφεις;
Κάθε χρόνο βρίσκω τα πράγματα όλο και
καλύτερα. Θυμάμαι πως όταν ήμουν μικρό
κορίτσι, στα 15 μου, νόμιζα ότι το Σεν Τροπέ
ήταν το πιο δημοφιλές μέρος στον κόσμο,
Τώρα παρατηρώ ότι όλοι έχουν «μετακομίσει»
από το Σεν Τροπέ στη Μύκονο. Είναι το πιο
δημοφιλές μέρος τα τελευταία 15 χρόνια,
όλοι μου οι φίλοι είναι τρελοί με τη Μύκονο.
GALA: Να υποθέσω ότι η Μύκονος είναι το
αγαπημένο σου μέρος στην Ελλάδα;
P.H.: Πάντα ήταν και τώρα συγκεκριμένα
είναι το μέρος όπου βρισκόμαστε αυτή τη

“Για μένα
Ελλάδα
σημαίνει
παράδεισος, κέφι,
πανέμορφος
πολιτισμός”.

στιγμή. Λατρεύω να κολυμπάω, να κάνω
scuba diving και βόλτες με «γουρούνες», να
κυκλοφορώ στα σοκάκια της Χώρας. Λατρεύω,
επίσης, το ελληνικό φαγητό, το οποίο είναι
πεντανόστιμο. Μου αρέσει που κάθε φορά
που είμαι εδώ έρχονται και οι φίλοι μου από
Νέα Υόρκη, LA, Μόσχα, Ντουμπάϊ - όλοι
έρχονται εδώ κάθε καλοκαίρι και είναι σαν
reunion φίλων.
GALA: Θα μπορούσες να ζήσεις σ΄αυτό το
νησί για πάντα;
P.H.: Σε αυτή τη βίλα; Θα μπορούσα να μείνω
για πάντα τόσο εδώ όσο και στη Μύκονο. Ο
αρραβωνιαστικός μου κι εγώ είχαμε χθες μια
ήρεμη νύχτα, δεν βγήκαμε έξω και απολαύσαμε τον χρόνο μας ξαπλωμένοι κοιτώντας
τα αστέρια και τη θέα με τα φωτισμένα σκάφη.
Ηταν μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και
ξεκούρασης.
GALA: Τι θα έλεγες ότι σημαίνει για σένα η
Ελλάδα με μια λέξη;
P.H.: Η Ελλάδα με μια λέξη; Μου έρχονται
τόσες πολλές στο μυαλό...
GALA: Πες μου τρεις...
P.H.: Τρεις λέξεις; Παράδεισος. Κέφι. Πανέμορφος πολιτισμός. Βασικά, γνώρισα τον
δήμαρχο της Ελλάδας (σ.σ.: εννοεί τον δήμαρχο Μυκόνου) πριν δύο βράδια στο πάρτυ του φίλου μου Μπρόνσον βαν Βάικ. Ηταν
ένα απίστευτο πάρτυ!
GALA: Εμαθα ότι κόστισε 1 εκατ. δολάρια...
P.H.: Αλήθεια; Νόμισα ότι κόστισε 3 εκατομμύρια. Εχω βρεθεί σε πάρα πολλά πάρτυ
αλλά σε κανένα σαν κι αυτό. Ηταν ένα από
τα πιο επικά πάρτυ σε όλον τον κόσμο. Αλλωστε δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από
αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί συνάντησα τον
δήμαρχο που είναι αξιαγάπητος και μερικούς
κυβερνητικούς αξιωματούχους της χώρας
σας μαζί με τις γυναίκες τους, όλοι τους
πολύ ευγενικοί! Γνώρισα επίσης και πάρα
πολλούς ντόπιους.
GALA: Εκτός από την ενασχόλησή σου με τη
μόδα και τη σειρά αρωμάτων σου, ετοιμάζεις
επιχειρηματικά κάτι άλλο;
P.H.: Κάνω πάρα πολλά πράγματα, είμαι σε
αυτή τη δουλειά περίπου δύο δεκαετίες και
μόλις κυκλοφόρησα το 24ο νέο μου άρωμα
και το skin care line μου. Εχω αλλά 19 product
lines από ρούχα για ενήλικες μέχρι ρούχα
για παιδιά, παπούτσια, γυαλιά, ρολόγια,
κοσμήματα, εσώρουχα, τσάντες... Το τελευταίο
μου project είναι το virtual reality. Χτίζω τον
δικό μου εικονικό κόσμο Πάρις Χίλτον και
έχω ως βάση το Βερολίνο. Τώρα το σχεδιάζουμε και πιστεύω ότι είναι το μέλλον. Ακόμη,
έχω δύο ιδιοκτησίες με το όνομά μου στις
Φιλιππίνες, projects που σχεδιάζουμε να
επεκτείνουμε σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας
τα οικογενειακά βήματα, καθώς τόσο το real
estate όσο και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
είναι στο DNA μου ◆
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