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T
α δικά μας Χριστούγεννα ξεκίνησαν εκεί γύρω στον Οκτώβριο, όταν τυχαία είδαμε τη Laetitia 
Casta, την Κορσικανή κουκλάρα της πασαρέλας, τη στιγμή που καταβρόχθιζε μια χούφτα 
μακαρονάδα. Και επειδή εμείς εδώ είμαστε του δόγματος «σιγά μην κλάψω, σιγά μη ζυγιστώ», 
τη βγάλαμε παμψηφεί cover girl του εορταστικού μας τεύχους. 

Παμψηφεί βγάλαμε και τους τρεις πιο αξιόλογους νέους Έλληνες σχεδιαστές που κάνουν σημαντική 
καριέρα στο εξωτερικό. Ο καθένας σε άλλη χώρα και με εντελώς διαφορετικές εμπνεύσεις δημιουργούν 
υπέροχες συλλογές που συζητιούνται και αρέσουν. Η Μαίρη Κατράντζου, ο Άγγελος Μπράτης και η 
Ιωάννα Κουρμπέλα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει η νέα φωνή του ελληνικού design και της μόδας με μια 
προσήλωση και συνέπεια που δίνει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον τους. 

Όλες οι υπόλοιπες σελίδες του τεύχους είναι αφιερωμένες στις Τάσεις της Μόδας και στη Στάση του 
Νίκα. Αν η Lady Gaga λέει «προσπαθώ να αλλάξω τον κόσμο λίγο-λίγο, μια παγέτα τη φορά», εμείς πάλι 
έχουμε άλλο μότο ζωής: 

Οκ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αλλάξουμε τον κόσμο. Μέχρι να καταρρεύσει ο καπιταλισμός, 
όμως, μπορούμε να πάμε για shopping και να ηρεμήσουμε. 

                               Εύχομαι να είστε χαρούμενες και νηφάλιες αυτές τις μέρες
-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Μπορείτε να διαβάζετε 
περισσότερη ύλη και θέματα 

καθημερινά στο site μας 
www.lookmag.gr 
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Υ.Γ. Όλες οι τιμές στα ρεπορτάζ αγοράς είναι πριν την έκπτωση.
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34 ΓΡΑΨΕ ΚΑΤΙ
Ο Θοδωρής Τσεκούρας (ο κύριος 

«Τυχαίο; Δεν νομίζω») και η multi-tasking 

Λένα Κιτσοπούλου σε απολαυστικές 

χειρόγραφες συνεντεύξεις. Μάθετε κι 

εσείς τι είναι το «μπριζότο».

42 ANGELOS BRATIS: 
ΑΘΗΝΑ-ΜΙΛΑΝΟ ΜΕ 
4 ΜΕΤΡΑ ΥΦΑΣΜΑ
Ο Γιάννης Νένες μιλάει με τον Έλληνα 

σχεδιαστή που πήρε «τις ευλογίες» του 

Armani. Από το σύνολο με άρωμα ουίσκι, 

μέχρι την κολεξιόν εμπνευσμένη από τον 

Γιάννη Μόραλη.

46 GIRL POWER 

Του ΓιώρΓου ΔημηΤρακοπουλου
Τρεις πρωταγωνίστριες της μουσικής 

Αθήνας, οι δύο αδελφές, και μία 

βραβευμένη σκηνοθέτρια που ζει στη 

Νέα Υόρκη, αποκαλύπτονται στο LOOk.

52 SO LONG 
MARIANNE
Ποια είναι η Μάριαν που κρύβεται πίσω 

από το γνωστό, νοσταλγικό τραγούδι του 

Λέναρντ Κοέν; Ένα απόσπασμα μίας πολύ 

όμορφης ιστορίας κι ενός μεγάλου έρωτα.

54 ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ
Το καλύτερο πράγμα μετά το shopping 

είναι η ώρα που κοιτάζεις τις βιτρίνες πριν 

το shopping. Εάν μπερδευτήκατε, απλώς 

χαζέψτε αυτά που διαλέξαμε για σας.

62 ΒΙΠΕΡ: Η ΟΣΙΑ 
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
Του ΔημηΤρη παπαΔοπουλου
Είναι λίγο τρελή η Τζολί ή μας φαίνεται; 

Είναι μία θεότητα ή απλώς μία ηθοποιός; 

Θα ασχοληθεί με την πολιτική; 

Θα αγοράσει τελικά το σπίτι στη 

Σαντορίνη; Και άλλες λεπτομέρειες μιας 

ζωής σαν βίπερ.

66 BEAUTY QUEEN 

Κορίτσια με χρυσή καρδιά. Τα πάντα –

καλλυντικά, κρέμες, σκιές, βερνίκια, 

όλα– με γκλίτερ. Μην το φοβηθείς, 

κουκλίτσα μου.

72 LOOk HERE, 
LOOk THERE: 
ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Aνανεωμένος! Ακόμα καλύτερος! Ο 

καλύτερος οδηγός shopping Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης με tips και λεπτομέρειες 

που σου φτιάχνουν τη μέρα! ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

περιεχομενα winter 2015 info@lookmag.gr Xαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα, 10679
Ε  Π  Ι  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω Ν  Ι  Α  -  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α  Τ  Α

πλέκουν. Δεν λείπει τίποτα.

24 IOANNA kOURBELA 
COLLECTION ’14-’15
Υπέροχα, πολυμορφικά ρούχα που αποκτούν 

κίνηση από την ενέργεια του σώματος. Μια 

σπουδαία ελληνική φίρμα.

32 ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ: 
ΠΟΣΟ ΜΑΣΑΖ 
ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΕΝΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ;
Στείλαμε τον Τάκη Σκριβάνο σε ένα spa, για 

πρώτη φορά στη ζωή του. Βγήκε και άρχισε 

να σκέφτεται το γάμο.

06  COVER
O kenneth Willardt μπορεί να σε 

φωτογραφήσει σαν θεά του glamour, ακόμα 

κι αν τρως σπαγγέτι ναπολιτάνα με τα χέρια.

10 COFFEE TABLE BOOkS
Υπέροχα βιβλία για να ξεκουράζεται το μάτι. 

Μεγάλοι φωτογράφοι απαθανατίζουν τη 

λάμψη, τη ματαιοδοξία, το σουρεαλισμό των 

σταρ και τα αγαπημένα τους pets.

14 AGENDA - WINTER 2015
Τα HOT, τα ΝΟΤ, τα Χμμμ, τα Α-πα-πα και 

τα Τέεεελειο. Trends που παίζουν στην πόλη 

αυτή τη στιγμή, νέα μαγαζιά, άντρες που 

GIRL POWER 
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COVER STORY

Ο 
φωτογράφος Kenneth 
Willardt έχει γεννηθεί 
στη Δανία. Η δημιουρ-
γική του ματιά και η 
βαθιά κατανόηση «του 

προϊόντος» στη συνεργασία του με 
μεγάλες εταιρείες μόδας και ομορφιάς, 
γρήγορα τον έκανε αρκετά διάσημο 
ώστε να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη 
όπου ζει και εργάζεται πλέον μόνιμα. 
Οι φωτογραφίες του χαρακτηρίζονται 
σαν επιτομή της ομορφιάς, δίνοντας 
συνθέσεις στιλάτης κομψότητας και 
εντυπωσιακών χρωμάτων, και έχουν 
δημοσιευθεί σε διεθνείς εκδόσεις πε-
ριοδικών όπως Vogue, Vanity Fair, Allure, 
Glamour, SELF,  A Magazine, Berliner,  Vs. 
Magazine. 
Στέλνοντάς μας τη φωτογραφία του  
για το χριστουγεννιάτικο εξώφυλλό 
μας, μας απάντησε σε μερικές  
ερωτήσεις.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη 
φωτογραφία; Από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου ήθελα να γίνω φωτογράφος, φα-
ντάζομαι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο ερώτημα 
μέσα μου, δεν ήταν κάτι που «αποφάσισα» 
κάποια στιγμή. Αυτό ήθελα να κάνω πάντα.  

Υπάρχει κάτι που θα ευχόσασταν να 
γνωρίζατε ήδη όταν ξεκινήσατε να τρα-
βάτε φωτογραφίες; Όλα. Θα ήθελα να 
είχα την εμπειρία που έχω σήμερα.

Τι ρόλο παίζει το photoshop στο τελικό 
αποτέλεσμα; Το χρώμα δίνει ένταση, δίνει 
όγκο στη δουλειά μου. Το photoshop είναι 
ένα εργαλείο στα χέρια μου που τονίζει 
αυτό το χαρακτηριστικό, τα χρώματα, είτε 
πρόκειται για φιλμ ή για ψηφιακές εικόνες. 

Υπάρχει κάποιος φωτογράφος που το 
έργο του σας επηρέασε περισσότερο;  
Τρία ονόματα έχω στο μυαλό μου. Του 
Helmut Newton, του Irving Penn και του 
Richard Avedon. Αυτοί άλλαξαν τα δεδομέ-
να. Αυτοί «έπλασαν» τον κόσμο της φωτο-
γραφίας. 
 
Σε τι διαφέρει να δουλεύει κανείς ως 
φωτογράφος μόδας/ομορφιάς στη Νέα 
Υόρκη απ’ ό,τι στη Δανία; Ο λόγος που 
εγκαταστάθηκα στη ΝΥ ήταν γιατί η πόλη 
ήταν και είναι η Μέκκα της Φωτογραφίας. 
Οι τάσεις που δημιουργεί στο δικό μου 
επαγγελματικό χώρο αγγίζουν ένα επίπεδο 
που καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν μπο-
ρεί να φτάσει. Ο πελάτης περιμένει πολλά 
περισσότερα από σένα, όντας στη ΝΥ, και 
αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Εμένα 
ως φωτογράφο αυτό με «οδηγεί», με κάνει 

να τολμώ το επόμενο βήμα, να γίνομαι κα-
λύτερος. 

Τι σας συναρπάζει περισσότερο στις 
φωτογραφίες μόδας; Η μόδα συνεχώς 
εξελίσσεται, αλλάζει, μεταλλάσσεται, συμπα-
ρασέρνοντας και το δικό μου έργο σε αυτή 
την αδιάκοπη «κίνηση», του επιβάλλει να 
την ακολουθήσει. 

Τι πιστεύετε για τη σημερινή υψηλή 
μόδα; Επηρεάζει καθόλου το στιλ «του 
δρόμου»; Η μόδα πάντα ξεκινάει «από το 
δρόμο» και πάντα γυρίζει εκεί, οι τάσεις που 
παρουσιάζονται στις πασαρέλες ή στις ακρι-
βές βιτρίνες των μεγάλων οίκων εμπνέονται 
από το ανώνυμο στιλ της καθημερινότητας 
και ταυτόχρονα αφομοιώνονται από αυτό. 

Τι σας εμπνέει; Έχετε αγαπημένες ταινί-
ες ή μουσικές που να σας δίνουν έμπνευ-
ση; Είμαι πολύ δημιουργικός ως άνθρωπος, 
όχι μόνο ως καλλιτέχνης, και οτιδήποτε 
υπάρχει γύρω μου, οτιδήποτε με το οποίο 
έρχομαι σε επαφή, μπορεί να με εμπνεύσει, 
μια τέχνη, ένα κοινωνικό κίνημα, μια διαφο-
ρετική κουλτούρα, οτιδήποτε «κινείται» εκεί 
έξω και με ενδιαφέρει θα επηρεάσει και τη 
δουλειά μου.  

Από τα πορτρέτα διασήμων που έχετε 
κάνει, μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποια 
αγαπημένα; Ακόμα ψάχνω το «αγαπημέ-
νο» μου. Νομίζω πάντως πως στο τελευταίο 
μου βιβλίο, «The Beauty Book», συνέλεξα, 
χωρίς να το καταλαβαίνω απαραίτητα, τα 
αγαπημένα μου πορτρέτα, τις καλύτερες 
στιγμές της δουλειάς μου. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.kwpf.com

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

Ο φωτΟγράφΟς τΟυ εξωφυλλΟυ μάς
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Η ΜΟΔΑ ΣΥΝΕχΩΣ ΕξΕλΙΣΣΕΤΑΙ, ΑλλΑζΕΙ, ΜΕΤΑλλΑΣΣΕΤΑΙ, 
ΣΥΜπΑΡΑΣΕΡΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΟπΗ «ΚΙΝΗΣΗ». 

ΤΟΥ ΕπΙβΑλλΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟλΟΥΘΗΣΕΙ. 



Fixing Loose Powder 
€18,50
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Η Tilda Swinton, 
με λιωμένα χρώματα 
από δάκρυα. 
O Mondino λατρεύει 
να «βάφει» τα πρό-
σωπα και τα κορμιά 
των celebrities 
που φωτογραφίζει, 
τσαλακώνοντας την 
εικόνα τους με τον 
πιο ειρωνικό τρόπο 
που θα μπορούσαν 
να φανταστούν.

Ο George Clooney 
μπαρουτοκαπνισμέ-
νος – αλλά πάντα 
χωρίς να χάνει το 
τέλειο στιλ του. Ένα 
από τα πολλά ονόμα-
τα που έχουν στρα-
πατσαριστεί μπρο-
στά στο φακό του 
Mondino, από τους 
Sting, David Bowie, 
Madonna, Matthew 
McConaughey, Javier 
Bardem, Vanessa 
Paradis, Charlotte 
Gainsbourg, Marion 
Cotillard, Charlize 
Theron, μέχρι την 
ατσαλάκωτη Lana 
Del Rey και την 
Penelope Cruz.

ΕΝΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΚΟΛΑΣΕΙ                                  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙ-ΚΑΠΝΙΣΤΗ
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COFFEE TABLE books

ΑΙΜΑ, 
ΚΑΠΝΟΣ & 
ΔΑΚΡΥΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
JEAN-BAPTISTE 
MONDINO
«Επιτέλους, το 
τρίτο». Three at 
Last. Έτσι ονόμασε 
το τρίτο κατά σειρά 
φωτογραφικό του 
άλμπουμ που μό-
λις κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις 
Schirmer/Mosel, ο 
γκουρού της pop 
εικόνας/σύμβολο, ο 
μεγάλος φωτογρά-
φος και καλλιτέχνης 
Jean-Baptiste 
Mondino.
Εικόνες με αίμα, κα-
πνό και δάκρυα αλ-
λά με το απαράμιλλο 
πνεύμα και glamour, 
έτσι όπως μόνο το 
κυνικό, μαύρο χιού-
μορ του Μοντινό 
ξέρει να αποδίδει. 
Ένας αλλόκοτος 
ερωτισμός με άρω-
μα διαφημιστικής 
φωτογραφίας αλλά 
και εντυπωσιακή, 
ανατρεπτική διά-
θεση. Θέμα του το 
τσιγάρο, ενάντια σε 
κάθε πνεύμα πολιτι-
κής ορθότητας, που 
το αναδεικνύει σαν 
ένα ιδανικό στοιχείο 
στην αντρική και 
γυναικεία εικόνα του 
cool.  Κρεμασμένο 
μποέμικα στην 
άκρη των χειλιών, 
με καπνούς που 
τυλίγονται ηδονικά 
γύρω από τέλεια 
πλάσματα. -Μ.M.

κυκλοφορεί 
απο τίς 
εκδοςείς 
Schirmer/moSelΕΝΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΚΟΛΑΣΕΙ                                  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙ-ΚΑΠΝΙΣΤΗ
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Η Νάταλι 
Γουντ με τον 

Γουόρεν Μπίτι 
στην είσοδο 
του ξενοδο-

χείου Κάρλτον 
και σκυλάκι  
dachshund-
λουκάνικο 
στο φόντο. 
Η γούνα της 
Νάταλι είναι 
από άλλο pet 

που το έφαγε η 
μαρμάγκα.

ΔΕΞΙΑ

Η από τότε  
φανατική ζω-
όφιλη Μπριζίτ 

Μπαρντό  
στο κρεβάτι, 

αγκαλιά 
με τον γλυκύ-

τατο μπασταρ-
δάκο Guapa 
και δίπλα τον 
μέντορά της 
Ροζέ Βαντίμ. 

Από τους δύο, 
κυρίως  

προτιμούσε 
τον πρώτο.

COFFEE TABLE books

«ΚΟΙΤΑ, ΛΟΥΛΟΥ, ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΝ!»

Ο 
Ιρλανδός φωτογράφος Edward Quinn έγινε διάσημος φωτογραφίζοντας διάσημους: με τα αγαπημένα τους αυτοκίνητα, με τα αγπημένα τους κοκτέιλ, με τα αγαπημένα 

τους κατοικίδια. Στο φωτογραφικό άλμπουμ «Celebrity Pets» δίνει μία εικόνα της λάμψης των αστέρων της χρυσής περιόδου των 50s και των 60s, συνδυασμένης με 

δύο απρόσμενα στοιχεία – την τρυφερότητα και τον αυθορμητισμό. Το μυστικό ήταν τα ζωάκια, κοντά στα οποία ακόμα και οι πιο σκληρά ποζάτοι σταρ λύνονται και 

γλυκαίνουν. Στο εξώφυλλο του άλμπουμ φιγουράρει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ αγκαλιά με ένα λευκό σκυλάκι poodle, λίγο μικρότερο από τα μπριγιάν που φοράει. -Μ.M.

Ο πρίγκιπας Ρενιέ 
του Μονακό χρη-
σιμοποιεί μία τίγρη 
για να σπάσει τον 
πάγο με την «αιώνια 
ψυχρή» σταρ Γκρέις 
Κέλι. (Τελικά τον 
έσπασε.)

εκθεςη ςτο 
monika mohr 
Gallery ςτο 
αμβουργο μεχρί 
τίς 3/2/2015
το αλμπουμ 
κυκλοφορεί απο τίς 
εκδοςείς TeneueS

©
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ΤΙ ΝΕΑ, ΨΙΨΙΝΑ;
Αν και γάτα, σιχαίνομαι το ναρκισσισμό και λατρεύω τη ματαιοδοξία

ATTICA CITY LINK
Jumpsuit κοντό Adidas Originals 

by Mary Katrantzou 
€349,95
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«ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΟΤΙ ΑΝ ΦΟΡΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ, 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ»

-Bette Midler

CHANEL
Sheep skin συλλεκτική επετειακή τσάντα

SHOP & ΤRADE
Mπλούζα Andy Warhol by Pepe Jeans London €63

NUMBER 3
Φόρεμα από τούλι Comme des Garçons €800

SWATCH GROUP GREECE
Μοντέλο Lights on, σειρά Let it Shine €90

IOANNA KOURBELA
Πλεκτή μπλούζα από τη συλλογή Reflections €108

FENDI
Φαντεζί γυαλιά €410

HERMÈS BOUTIqUE
Μεταξωτό φουλάρι Pegasus €330

LOUIS VUITTON
Μπότες από λουστραρισμένο δέρμα

MINAS
Παντατίφ από οξειδωμένο ασήμι, γούρι 2015 €135

hot

buy

hot
buy
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1] Οι πολύ χοντρές αλυσίδες στο λαιμό.
Είσαι γυναίκα. Δεν είσαι το Αίολος-
Κεντέρης να σε αλυσοδέσουμε στο ντόκο, 
καλή μου.
2] Μην τρώτε τις τηγανητές πατάτες 
του άλλου. Τα αγόρια διαμαρτύρονται και 
ξενερώνουν. Παραγγείλετε τις δικές σας.
3] Περπατώντας με ποτήρι καπουτσίνο  
στο χέρι. Φίλη μου, χαλάρωσε. Δεν 
κρατάς και το Τσάμπιονς Λιγκ.
4] Χειροποίητα μπιζού με 
πλαστικές χάντρες. Δεν εννοούμε αυτό 
ακριβώς όταν μιλάμε για «νεανική 
επιχειρηματικότητα».
5] Διαρροή γυμνών φωτογραφιών  
στο internet. Ω θεέ μου! Η Ριάνα γυμνή!  
Πέφτω από τα σύννεφα.

14.999 εορταστικά σπέσιαλ Swatch, παρά ένα 15, 
περιμένουν τους φανατικούς glitterati να τα αποκτήσουν 

δίνοντας ένα παιχνιδιάρικο twist στο χριστουγεννιάτικο 
look τους. Καντράν με χρυσό γκλίτερ και παραθυράκι 

έλατο που αποκαλύπτει ένα ξεχωριστό, μυστικό σύμβολο 
για κάθε μέρα. Και όπως πάντα, συσκευασία-γκάτζετ 

για να τη φυλάξεις.

«Ένας 
Ένήλικας πιςτός 

δΈν ακόλόυθΈι τα κυματα 
τής μόδας και τόυς πρόςφατόυς 

νΈωτΈριςμόυς».
-παπας ΒΈνΈδικτινός XVI

SWATCH 
XMAS 

SPECIAL: 
ΤΟ ΧΡΥΣΟ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΝΕΟ ΜΑΥΡΟ

BORING@5
Πέντέ βαρέτα ΠραγΜατα 

τΟυ φέτινΟυ ΧέιΜώνα

ΑΘΗΝΑ, Η ζωΗ 
στουσ δρομουσ

ίναι τόσο όμορφο σαν παλιό 

αναγνωστικό. Και τόσο νοσταλ-

γικό σαν τον αμαξά του δρόμου. 

Το εικονογραφήμενο βιβλίο του 

Κώστα Θεοχάρη «Αθήνα, η ζωή 

στους δρόμους» μοιάζει με ένα 

road movie στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’50 

και του ’60 ενώ το (αριστουργηματικό) στιλ του 

σχεδίου του θυμίζει τους μοντερνιστές σχεδιαστές 

και γραφίστες του ’60. Το βιβλίο είναι μια εικο-

νογραφημένη περιπλάνηση στους δρόμους και 

στα επαγγέλματα της παλιάς Αθήνας με σκίτσα και 

ποιητικά κείμενα του Θεοχάρη, ενώ την εισαγωγή 

υπογράφει ο Λευτέρης 

Παπαδόπουλος. Το 

βιβλίο εκδόθηκε από 

τις εξαιρετικές εκδόσεις 

Gramma και είναι ίσως 

το πιο στιλάτο βιβλίο 

που έπεσε στα χέρια μας 

φέτος. Κοστίζει μόνο 

€15 και θα εκτιμήσουν 

το στιλ σας αν διαλέξετε 

να το κάνετε δώρο φέ-

τος στις γιορτές.

Το λατρέψαμε 
        και το βρήκαμε στο 

DUSΤ+CREAM
(Αιόλου 73, 210 3217561)

Eyeliner €2,50



Ο κΟσμΟσ τΟυ hondos center δεν ειναι παραμυθι, 
διαθετει Ομωσ τη γΟητεια τΟυ παραμυθιΟυ

Δερμάτινο μποτάκι 
€220 Guess

Γόβα λουστρίνι 
€170 Guess

To απόλυτο 
xmas φετίχ 
κραγιόν της Dolce 
& Cabbana

Μπλούζα με φιλιά
€61 Naf Naf

Το νέο άρωμα Gucci Première Eau de Toilette, 
δροσερό και γεμάτο ζωντάνια, αναδεικνύει τον αισθησιασμό 

και τη θηλυκότητα κάθε γυναίκας

T-shirt με παγέτες €75
Silvian Heach

Σουτιέν €14,90 και 
σλιπ με δαντέλα €12,90, 

Pretty Me

Couture Palette 
Collector, 
Yves Saint 
Laurent

Τσάντα με suede 
λεπτομέρειες

€348 Coccinelle

από τα ματ περνάμε στα λαμπερά, 
από τα casual chic στις παγέτες κι από εκεί στα πλεκτά. 

δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε.

Γνωρίστε τις τάσεις της ομορφιάς και 
της μόδας μαζί με όλα τα νέα 

από τα αγαπημένα σας πολυκαταστήματα 
στο www.hondoscenter.com

Άρωμα, 
Agent Provocateur

Συνθετική γούνα 
animal print €139,95 

Yaya
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Έ
να μπουκάλι μαστίχα Χίου, λικέρ, βότκα, 
ουίσκι ή άλλο αλκοολούχο είναι εξαι-
ρετική ιδέα δώρου, ειδικά τις μέρες των 

εορτών. Αν το βάλεις και σε μία από τις σούπερ ντι-
ζαΐνάτες κυλινδρικές συσκευασίες ποτού του Mastiha 
Shop, παίρνεις πόντους για το καλό σου γούστο. 
«Κύλινδρος ποτού» €2,50

«Μερικά κοριτσιά άπλώσ 
γεννιούντάι 

Με γκλιτερ 
νά κύλάει στισ 
φλεβεσ τούσ».

-Paris Hilton, άνεργη

Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες, 
όταν μεγάλωναν, αφιέρω-
ναν στις θεές τις κούκλες 
με τις οποίες έπαιζαν; 
Ποιος είναι ο teddybear; 
Τι σχέση είχε ο Τιτανικός 
με την κατασκευή παι-
χνιδιών; Πότε η Barbie 
ερωτεύτηκε τον Ken; Πότε 
τα στρατιωτάκια από μο-
λυβένια έγιναν πλαστικά; 
Πόσο γρήγορα τρέχει ένα 
matchbox και από πότε το 
ποδόσφαιρο δεν παίζεται 
σε γήπεδο; Αυτές και άλ-
λες πολλές ακόμα ιστορίες 
συγκεντρώνονται σε μία 
μαγική έκθεση παλιών, 
σπάνιων παιχνιδιών απ’ 
όλο τον κόσμο στο Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος», που αξίζει να 
επισκεφθείτε.
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 254 0000, 
www.hellenic-cosmos.gr

Τσίγκινο πλοίο Arnold 4-Funnel Liner, από το 1930

Σωζιάννα, 19
«Ένα ζευγάρι γόβες για 

την αδερφή μου που 
γκρινιάζει ότι δεν τη σκέφτο-

μαι τα Χριστούγεννα».

 Ταμάρα, 26
«Κολιέ, για την 

καλύτερή μου φίλη».

Ισμήνη, 21
«Η κολλητή μου λατρεύει 
τα sweater με γκλίτερ».

LOOK LIKE YOU! 10 κορίτσία,10 δώρα
Τι δώρο θα κάνεις αυτά τα Χριστούγεννα και σε ποιον; Βγήκαμε βόλτα στα μαγαζιά, 

φωτογραφίσαμε 10 κορίτσια με τα ψώνια τους και σου δίνουμε ιδέες!

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΠΑΛΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Σωζία, 19
«Για την ξαδέρφη μου που 

λατρεύει τα καπέλα και παίρνει 
πάντα τα δικά μου».

Κατερίνα, 20 
«Ψώνισα αυτό το ροζ κολιέ 

για την κολλητή μου».

 
Μαστίχα 
από τον 
τόπο σου

ο παραδέχεται και η εκκλησία. Ξορκίστε το κακό 

μάτι και το τρολάρισμα γενικά, με πανέμορφα τά-

ματα, φυλαχτά και ξόρκια που παρουσιάζονται σε 

μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με κοσμήματα 

και αντικείμενα τέχνης η οποία θα βρίσκεται μόνι-

μα στην γκαλερί Eleni Marneri και θα εμπλουτίζεται συνέχεια με 

νέα έργα, κλείνοντας στο τέλος της επόμενης χρονιάς.

Λεμπέση 5-7 & Πορίνου, Μακρυγιάννη, 210 8619488, 
www.elenimarneri.com

Για το κακο ματι

«Fish Eye», έργο του 
Δημήτρη Κοροβέση
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Η εποχΗ 
που οι 
επιθυμιες 
γινονται 
δώρα 
ειναι εδώ! 
το ςτυλ 
Tezenis 
καλυπτει 
ολες τις 
διαθεςεις 
για δια-
φορετικα 
looks. 
Party 
outfits, 
sexy 
εςώρουχα, 
fun Prints 
αλλα και 
sPorty 
chic ιδεες 
για τα 
κοριτςια 
τΗς 
διπλανΗς 
πορτας.

Φούστα με χρυσά prints €12,90

Κορμάκι €19,90

Κορμάκι €19,90

Bandeau bra €9,90

Tank top με διαφάνειες €5,90

Mπούστο €15,90

Tα party outfits θέλουν μέσα κι έξω glam στοιχεία, εσώρουχα και ρούχα που φλερτάρουν με λάμψεις, 
παγέτες και χρυσά κεντήματα, δέρμα και διαφάνειες.
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Μαστίγιο €4,90 Baby doll €15,90

Ενισχυμένο push up bra €12,90, 
Brazilian €4,90, ζαρτιέρες€ 6,90 Σεμιζιέ με λεοπάρ στοιχεία €15,90

Mάσκα ύπνου €2,90

Κόκκινο, λεοπάρ, δαντέλα, διαφάνειες και 
sexy αξεσουάρ που ξυπνάνε μέσα σου την Αναστάζια 
στο 50 Αποχρώσεις του Γκρι.
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Tα fun prints είναι τα νέα motto του κοριτσίστικου εσωτερικού κόσμου. 
Aστεράκια, cup cakes αλλά και διαβολάκια/αγγελάκια 

εμπνέουν τα πιο funky lingerie set!

Brazilian σλιπάκια το ένα €4,90

Σλιπ €4,90Σλιπ €4,90

Lingerie set με μοτίβο macarons: ενισχυμένο 
τριγωνάκι €9,90 και σλιπ boxer €5,90

Lingerie set με αστεράκια: ενισχυμένο τριγωνάκι 
€9,90 και σλιπ boxer €5,90

Δείτε τη συλλοΓη 
tezenis.it/gr και calin.gr

Δαντελένια μάσκα 
ματιών €2,90
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Jumper €15,90

Bomber €19,90

Ζέρσεϊ μπλούζα €19,90

Ζέρσεϊ top €19,90

To street style 
εμπλουτίζεται 

με σπορτίβ 
φόρμες και stylish 
μοτίβα όπως floral 
και αστέρια που 

χαρίζουν μοντέρνο 
urban ύφος 

Leggings €16,90Leggings €19,90Leggings €5,90Leggings €19,90
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MINIMAL ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑ
Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

Τ
 
α ρούχα που σχεδιάζει η Ιωάννα Κουρμπέλα είναι πολυμορφικά. 
Ακολουθούν την κίνηση του σώματος παίρνοντας ενέργεια από 
αυτό και αποκτούν δική τους. Είναι μία δυναμική που τους αλλάζει 
σχήμα και κίνηση γι’ αυτό και οι συλλογές της μοιάζουν να έχουν 

τόσo πολύπλοκη κατασκευή αλλά με μία υπέρκομψη, μινιμαλιστική αισθητική. Η 
βαθιά ελληνικότητά τους οφείλεται στο νόημά τους: ρούχα που τονίζουν τα ουσι-
ώδη με τη γοητεία της κλασικής αρμονίας. 
Από τις φυσικές πρώτες ύλες αρχίζει το παιχνίδι της συνδιαλλαγής: βαμβάκι και 
λινό, μαλλί και μετάξι. Χυτές διαφάνειες τυλιγμένες με εσάρπες με περίπλοκη 
πλέξη. Άνετα παντελόνια συνοδεύονται από γεωμετρικούς όγκους ενός παλτό, 
ανάγλυφα νήματα τυλίγουν απαλά τους ώμους. Σχέδια που αλλάζουν μορφή, υλι-
κά που μετατρέπονται στιλιστικά, ανάλογα με τη διάθεση της στιγμής. 
Η συλλογή της Ιωάννας Κουρμπέλα για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2014-2015 είναι 
γεμάτη «Αντανακλάσεις». Όλα αντιστρέφονται, χρώματα, σχήματα, διαστάσεις, 
και όλα περιστρέφονται γύρω από το βασικό άξονα του σώματος που «θυμά-
ται» τον πυρήνα του. Παιχνίδι μέσα κι έξω, πάνω και κάτω. Τα χρώματα έχουν 
αποχρώσεις με αντανακλάσεις και όψεις στενά συνδεμένες με τα υλικά. Ενεργο-
ποιούν και μεγεθύνουν την ενέργεια της εποχής. Βαθύ μπλε τιρκουάζ: μια λίμνη 
στον Βορρά, μια φιγούρα στο ακίνητο νερό. Ανεπαίσθητο ροζ: η απαλότητα της 
σιωπής. Το χρώμα της ομίχλης: αντανάκλαση στο διάφανο πάγο. Σκοτεινό μοβ: ο 
καθρέφτης δεν βλέπει το ρούχο.  Λιωμένη λάβα:  λάμψη του πύρινου μάγματος. 
Σκούρο, λαμπερό του μολύβδου. Ανοιχτοί τόνοι που σε ηρεμούν συνδυασμένοι 
με αντανακλάσεις και ζωντάνια. Και όλα, σαν μια συμφωνία επάνω στη μεγαλο-
πρεπή απλότητα.
Αγαπάμε τα ρούχα της Ιωάννας Κουρμπέλα γιατί κάθε 6 μήνες παρουσιάζονται 
5 νέες αποχρώσεις που διαφοροποιούνται από τις συνήθεις τάσεις. Ευρηματικά 
πατρόν, πτυχές και αναδιπλώσεις, intelligent casual συλλογές. Φτιαγμένα για τους 
ανθρώπους της πόλης με μία ιδιαίτερη ευαισθησία. 
Αγαπάμε τα ρούχα της Ιωάννας Κουρμπέλα γιατί μπορούν να σταθούν με φινέ-
τσα και ελληνικότητα, από τα καλαίσθητα μαγαζιά της φίρμας στην Πλάκα μέχρι 
τα exclusive καταστήματα στη Νέα Υόρκη, στο Όσλο και σε 21 ακόμα χώρες.

Aνδριανού 109 & Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 2103224591   
www.ioannakourbela.com, eshop.ioannakourbela.com  

I O A N
KOURBELA
COLLECTION  2014-15
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ΑνοιχΤοι Τονοι που σε ηρεμουν συνδυΑσμενοι 
με ΑνΤΑνΑκλΑσεισ κΑι ζωνΤΑνιΑ. κΑι ολΑ, σΑν μιΑ 
συμφωνιΑ επΑνω σΤη μεγΑλοπρεπη ΑπλοΤηΤΑ.
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ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΣΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑ

Ω ραίο σαν ιδέα. Φτιάχνεις τα στολίδια του 
δέντρου μόνη σου και τα προσφέρεις. Η 

Βίκυ Άνδρη σού δείχνει πώς να τα φτιάξεις (θα τη 
βρείτε στο 6972 607607). Βάζεις αγάπη, βάζει δεξιο-
τεχνία. Κάνε μόνο σωστούς υπολογισμούς. Πόσες 
μπάλες θα χρειαστείς; Έχεις την ευκαιρία να μάθεις 
και να δημιουργείς σαπουνάκια, κεράκια, πιατέλες 
όλα με φυσικά υλικά.

Σοφία, 26
«Την αγαπημένη μου  

κολόνια..  
στον εαυτό μου!»

Δάφνη, 22
«Μια μεγάλη καρδιά 
για το αγόρι μου!»

Μαρίνα, 20
«Αυτή τη φούστα για μένα!»

Νία, 20
«Αυτό το φόρεμα είναι 

ό,τι πιο in βρήκα».

Τζένη, 20
«Δαχτυλίδι για την 

ξαδέρφη μου. Θα της 
το παίρνω βέβαια...»

Τ ο πιο fun χριστουγεννιάτικο δώρο. Kitsch και φτηνό 
θρησκευτικό glam, ο συνδυασμός που πάντα λάτρευε 
η pop μόδα. Ο Anima Theca (ο αρχιτέκτων Θοδω-

ρής Μπρουσκομάτης) 
ασχολείται με τους σύγ-
χρονους αγίους, είδωλα 
του κινηματογράφου, της 
μουσικής και της τέχνης 
που έχουν αναχωρήσει. 
Μπλέκοντας λίγο μεξικά-
νικη τέχνη με την ιδέα για 
ένα «εικονοστάσι» ειδώ-
λων, φτιάχνει νοσταλγικά, 
λαμπερά τρισδιάστατα 
κουτιά, επηρεασμένος 
από τον Αμερικανό καλ-
λιτέχνη Τζόζεφ Κορνέλ. 
Από την Τζένη Καρέζη και 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη μέχρι τη Ρίτα Χέηγουορθ και τη Φρίντα 
Κάλο, τα κουτιά είναι μοναδικά και πωλούνται €50-60. 
Βρείτε τα στο Matalou At Home (Ηπίτου 5 & Βουλής, Σύνταγμα) 
και στη σελίδα Anima Theca στο Facebook.

σχεδιάστρια 
κοσμημά-
των Ντόλυ 
Μπουκογιάννη 
εμπνεύστηκε 
το γούρι της για 
το 2015 από τα 

«Τροχάδια», δερμάτινα σανδάλια 
που η προέλευσή τους χάνεται στο 
βάθος των χρόνων. 
Σε ασήμι 925 ή μπρούτζο, στο κατάστημα  
της σχεδιάστριας (Λ. Δημοκρατίας 42,  
Νέο Ψυχικό, 210 6744900 και στο i-D,  
Golden Hall, www.dollyboucoyannis.com)

      «Όταν κυκλΌφΌρείς κΌντα μΌυ, 
      να ξερείς Ότί θα κΌλλήςείς γκλίτερ επανω ςΌυ».

-Keisha, τραγΌυδίςτρία

Σαπουνάκια cup cake

Βomb bath. Μπάλες οξυγόνου με 
αιθέρια έλαια, μαγειρική σόδα, 

αμυγδαλέλαιο, ροδόνερο και βιταμίνη Ε. 
Εύκολη και γρήγορη συνταγή. Μπορείς 

να τη φτιάξεις μόνη σου με ούτε €1.

Μπάλα χριστουγεννιάτικη με τη μέθοδο 
του Decoupage. Δηλαδή με μια απλή 

χαρτοπετσέτα και χρώματα για σκίαση.

To σανδαλι-
γούρι

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ





Μικρός έβλεπα συνέχεια  τη μητέρα μου να πλέκει και με θυμά-
μαι να της λέω πόσο θέλω να μάθω. Ποτέ της δεν μου δίδαξε, 
πιστεύοντας πως ήταν ένα καπρίτσιο. Πολλά χρόνια μετά, σε 
μια περίοδο που ένιωθα τεράστια πίεση στη δουλειά, ανέσυρα 
την ανάμνηση πιστεύοντας πως το πλέξιμο θα ήταν το ιδανικό 
αγχολυτικό. 
Ξεκίνησα με μπούσουλα τα περιοδικά για πλέξιμο, που εκείνη 
την εποχή έδιναν δώρα οι εφημερίδες. Πρωτομπήκα στο κατά-
στημα με τα νήματα με την ίδια ντροπή και τις επιφυλάξεις που 
είχα όταν παιδί πήγαινα στο περίπτερο και κοίταζα, θέλοντας 
να αγοράσω, τσοντοπεριοδικά. Όταν δυσκολεύτηκα μπήκα σε 
ένα νηματάδικο που σου παραδίδουν μαθήματα, αρκεί να αγο-

ράζεις από εκεί τα υλικά. Ξεκίνησα, τα μαθήματα δημιούργησαν 
φιλίες, και από εκεί κατέληξα στους Velonistas. Μαζευόμαστε 
μια φορά το μήνα με τα πλεκτά σε κάποιο καφέ, όπου και συ-
ζητάμε πάνω στο “άθλημα”. Αυτές οι συναντήσεις ονομάζονται 
“Stitch n’ Bitches”. Είμαι τυχερός, γιατί ως μοναδικός άνδρας 
που δεν χάνει συνάντηση –υπάρχει άλλος ένας, αλλά δεν είναι 
τόσο σταθερός– έχω την προσοχή και τη συμπαράσταση όλων 
των κοριτσιών σ’ αυτά που κάνω. 
Δεν μου αρέσει να πλέκω ρούχα, αλλά αξεσουάρ, είτε πράγματα 
για το σπίτι. Νομίζω, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στο πλέξιμο. Ας πούμε, μια γυναίκα θα 
πλέξει κάτι έχοντας στο μυαλό της έναν αποδέκτη. Εγώ ποτέ. 
Σκέφτομαι συνέχεια όμως το πώς αυτή η ενασχόληση θα μου 
αποφέρει και χρήματα – μέσω ενός bazaar, για παράδειγμα. 
Στο εξωτερικό είναι σχετικά σύνηθες το φαινόμενο να βλέπεις 
άνδρες να πλέκουν. Εδώ, δυστυχώς, ακόμα δεν τολμάω να βγω 
έξω να κάτσω και να πλέξω. Μια φορά που ανέφερα σε δυο φίλες 
μου που ήταν να βρεθούμε για καφέ πως θα πάρω μαζί μου το 
πλεκτό, μου απάντησαν “ούτε να το διανοηθείς”. Δεν το πήρα.
Πάντως είχα απόλυτο δίκιο για την αγχολυτική δράση του – 
πολλοί το αποκαλούν η Yoga του 2000+. Από τότε που ξεκίνησα 
και μέχρι σήμερα, όταν πλέκω, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Πό-
λεμος να γίνεται δίπλα μου, δεν θα πάρω χαμπάρι. Ασχολούμαι 
μόνο με τους πόντους, το ανάποδο, το ίσιο κ.λπ.

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ  

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ 
VELONISTAS
Ο ΚώΣτΑΣ ΧΑτζόΠόυλόΣ 

ξέρέι να πλέκέι 
και απΟ την καλη και 

απΟ την αναπΟδη

«Οι σχεδιαστεσ 
με θελΟυν να 

ντυνΟμαι σαν 
την ανΟιξη, Οταν 

Ολα ανθιζΟυν. 
      δεν νιώθώ 

σαν την 
ανΟιξη. 

νιώθώ σαν ενα 
ζεστΟ, κΟκκινΟ 

ΦθινΟπώρΟ».
-Marilyn Monroe, θεΟτητα

Κοστίζει €45 το δαχτυλίδι 

και €125 το βραχιόλι-μακαρόνι. 

Ζoumboulakis Galleries, 

Κριεζώτου 6, Κολωνάκι 

210 3634454
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ΜΕ ΕΝΑ TIGER 
ΞΕΧΝΙΕΜΑΙ

Σκουφάκι μπάνιου γκλίτερ. Βότανα του 
δάσους σε υπέροχες συσκευασίες. Γυαλιά 

με κρεμασμένο μουστάκι. Κούπα του καφέ 
ντυμένη με πλεκτό πουλοβεράκι. Υπέροχα 
σημειωματάρια – κι ακόμα ό,τι μπορεί να 

φανταστεί κανείς για το σπίτι, τα χόμπι, το 
γραφείο, παιχνίδια, γκάτζετς και μικρές 

εκπλήξεις. Όλα σε εξαιρετικό design και 
σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Αυτή είναι η 
ιδέα πίσω από τα καταστήματα Tiger που 
ξεκίνησαν από τη Δανία το 1995 και τώρα 

υπάρχουν σε 22 χώρες της Ευρώπης και όχι 
μόνο. Ακόμα και με €1 μπορείς να αγοράσεις 
καλοσχεδιασμένα δώρα, άψογης ποιότητας.

Ερμού 49, www.tiger-stores.gr

DESIGN 
JEWELLERY
έίναι σούπερ μοντέρνα, ελαφριά 

και μαλακά. τα κοσμήματα του 
Gaetano Pesce, κατασκευασμένα 

από μαλακή ριτίνη, είναι ό,τι πιο hot 
γι’ αυτή την εποχή. 





Tι θα φορεθει το χειμώνα
Για να μην το κουράζεις, επειδή υπάρχει πολυφωνία, καλύτερα άρχισε 

να σκέφτεσαι τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, να είσαι και μπροστά.

Των ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ
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Athletic φίλη, όλες τρέχουν. 
Βάλε τα Alexander Wang for H&M 
και ένα ζευγάρι Adidas Originals by 
Mary Katrantzou, που είναι δικός μας 
άνθρωπος, και πες δυνατά μέσα στο 
κλαμπ «όχι, ο προπονητής μου δεν 
με άφησε να τρέξω μαραθώνιο γιατί 
προετοιμάζομαι για το Iron Man». 
επίσης, θυμάσαι που το καλοκαίρι κά-
ποιες φόραγαν τις Adidas σαγιονάρες 
με ψηλή κάλτσα; H κάλτσα κόντυνε, η 
σαγιονάρα έγινε Stan Smith. το λες και 
μια μικρή βελτίωση αυτό. (1α, 1β)

Normcore Που πάει να πει 
«Normal» και «Hardcore» μαζί ή πώς 
να μοιάζεις με άνθρωπος και όχι σαν 
κάποια που κοιτάζει συνέχεια γύρω της 
να δει αν την κοιτούν. Βoyfit γραμμή, 
δετά μποτάκια ή σνίκερς, loose t-shirt, 
ανδρικά σακάκια. Ποιος είναι πια 
χίπστερ; (2)

UrANiA GAzelli Cluch bags 
σαν κουτάκια Tic Tac ή τραπουλόχαρτα 
της ανερχόμενης ελληνίδας. Και έτοιμη 
για την μπιρίμπα! (3)

Koυβέρτές Κουβέρτες ως πό-
ντσο, είναι και πονηρός ο καιρός. Έχει 
μία η Burberry, πολύ ωραία, μόνο 2.000 
δολάρια, ευκαιριάρα. (4)

FAUx-FUr Για να είμαστε ξηγημέ-
νες, μόνο αν έχεις αΥτο το παλτό και 
είσαι αΥτΗ. (5)

Aνακυκλωμένα Παράδειγμα: 
οι σικ σάκοι Salty Bag από την Κέρκυρα, 
που κατασκευάζονται από παλιά πανιά 
ιστιοπλοϊκών. μην είσαι γαϊδούρα, 
δεν έχει πια η πολική αρκούδα πού να 
κάτσει. (6)

κοςμήματα θυμάσαι που 
πέρσι τα χριστούγεννα όλες φο-
ρούσαν κάτι μικρά πέη που έγραφαν 
Fuck 2013; Και μετά, το καλοκαίρι, κάτι 
τεράστια μάτια από χάντρες, σαν αυτά 
που είχαμε μικρές και τα πετάξαμε 
και έπρεπε να τα χρυσοπληρώσουμε 
μετά; ε, φέτος δεν έχει αποφασιστεί τι 
θα γίνει, οπότε κάνε το γνωστό, βάλε 
30 βραχιολάκια μαζί και τα δαχτυλίδια 
πέντε-πέντε και έξω έξω. Check τα 
κοσμήματα του Nikos Koulis για να σου 
τρέξουν λίγο τα σάλια. (7)

οι μποτές πανω απο το 
γονατο Όχι μόνο το βράδυ και 
κατά προτίμηση με σορτς. αν φοβάσαι 
ότι ενδέχεται να το πας για Κάρα 
ντεΛεβίν και να βγεις Πάολα, έχεις 
δύο εναλλακτικές: ή προτίμησε να είναι 
φλατ οι μπότες ή κάνε την πάπια, ένας 
χειμώνας είναι, θα περάσει. (8)

rAve χρωματα τα λένε και 
primal και φοριούνται καλύτερα μαζί με 
μαύρο. Π.χ. πάρε μια ματζέντα μπογιά 
και τράβα μια ρίγα στο σμόκιν παντελό-
νι, εκεί που κάνει σιρίτι. Πολύ ωραίο; (9)

Kοκκινο κραγιον  
με όλα, όλες τις ώρες, ματ, πιο  
πορτοκαλίζον από ποτέ. Tα ̓ λεγε η 
τέιλορ Σουίφτ. (10)

iPhone Accessories Όχι πια 
άσπρο, έβαλε η μόδα το χέρι της (και 
όχι στρας, ήμαρτον). Power banks για 
να μιλάς με τις ώρες σε σχήμα αρώμα-
τος Chanel, πολύχρωμα ακουστικά της 
happy-ness. (11) 

1α 2

1β

3

4
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ

Μ ια φίλη μού λέει «θα σου κάνω δώρο 
ένα spa, με μασάζ και τέτοια». Και πα-
ρότι τα ψιλοντρέπομαι αυτά, δεν μπο-

ρούσα να αρνηθώ. Μου είχε κλείσει ραντεβού για 
τη μία το μεσημέρι στην Apivita, στη Σόλωνος, 
και από την προηγουμένη είχα αρχίσει να ψιλο-
αγχώνομαι και να σκέφτομαι αν έπρεπε να πάρω 
μαζί μου μαγιό μη με χώσουνε σε καμιά σάουνα 
με το σώβρακο. Έφτασα ένα τέταρτο νωρίτερα, 
στάθηκα στο απέναντι πεζοδρόμιο, άναψα ένα 
τσιγάρο και κοιτούσα από την τζαμαρία. Όλο γυ-
ναίκες ήταν μέσα. Στη μία ακριβώς μπήκα. «Γεια 
σας. Είμαι ο τάδε για το σπα». «Γεια σας. Ανεβείτε 
στον πρώτο, στο juice bar, και έρχομαι». Το juice 
bar είχε τέσσερα-πέντε τραπέζια που έβλεπαν 
στη Σόλωνος και διάφορα βιολογικά είδη στα 
ράφια. «Να σας προσφέρουμε ένα τσάι;» «Όχι, 
ευχαριστώ». Έκανε πολλή ζέστη εκεί μέσα και, 
πλέον, ήμουν σίγουρος ότι σε λίγη ώρα θα έμενα 
με το σώβρακο. Ίδρωνα και ξεΐδρωνα και ήθελα 
να καπνίσω αλλά απαγορευόταν, μέχρι που έρχε-
ται μια κοπέλα και μου λέει: «Το πρόγραμμά σας 
περιλαμβάνει ένα αναζωογονητικό μασάζ πλάτης, 
μασάζ προσώπου και μάσκα προσώπου. Ελάτε 
μαζί μου». Την ακολούθησα. 

Ανεβήκαμε στο δεύτερο όροφο ο οποίος είχε χα-
μηλό φωτισμό και μου σύστησε τη Μαρία, η οποία 
θα αναλάμβανε την περιποίησή μου. Η Μαρία με 
οδήγησε σε ένα δωμάτιο που αντί για τοίχους εί-
χε κυψέλες μελισσών, στη μέση ένα κρεβάτι για 
μασάζ και η μουσική έπαιζε Χατζιδάκι. «Θα ξε-
κινήσουμε με ένα μασάζ πλάτης. Θα βγω για λί-
γο έξω για να σας δώσω χρόνο να ετοιμαστείτε 
και μετά θα σας χτυπήσω την πόρτα να μου πείτε 
αν είστε έτοιμος. Αφήστε τα ρούχα σας εδώ» και 
μου έδειξε ένα κομοδίνο. «Αν θέλετε», συνέχι-
σε, «βγάλτε και το παντελόνι σας για να είστε πιο 
χαλαρός». «Α, δεν πειράζει, θα μείνω με το πα-
ντελόνι». «Όπως θέλετε. Αν φοράτε ζώνη όμως, 
καλό θα ήταν να τη βγάλετε. Να βγάλετε και τις 
κάλτσες σας να σας κάνω ένα μασάζ στα πόδια». 
Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, σκέφτηκα ότι θα 
γαργαλιόμουνα και πως θα κοκκίνιζα από ντρο-
πή, έτσι αποφάσισα να κρατήσω και τις κάλτσες. 
Καθώς η Μαρία έκλεινε την πόρτα πίσω της για 
να ετοιμαστώ, μου ήρθε στο μυαλό η ατάκα που 
θα έλεγε ένας φίλος που ξέρει δυο πράγματα από 
αυτά: «Μπίτι βλάχος είσαι, ρε μαλάκα». 
Έβγαλα την μπλούζα μου και τη δίπλωσα προσε-
κτικά στο κομοδίνο. Έκανα το ίδιο και με το φανε-

λάκι. Μετά έβγαλα τα παπούτσια, τα οποία έβαλα 
στην άκρη μην μπει η κοπέλα μέσα και σκοντά-
ψει και πέσει. Στο τέλος, ξάπλωσα μπρούμυτα στο 
κρεβάτι-φορείο, σκεπάστηκα με το σεντόνι και 
περίμενα τη Μαρία. Δέκα λεπτά αργότερα ήμουν 
ακόμα μπρούμυτα, με το πρόσωπο μέσα σε κάτι 
σαν σε τρύπα, από κάτω βγαίνανε υδρατμοί από 
αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού και η Μαρία μου πασά-
λειβε την πλάτη με άλλο αιθέριο έλαιο από λεμόνι, 
πράσινο μανταρίνι και δεντρολίβανο και μου έκα-
νε μασάζ. Κόντευα να αποκοιμηθώ όταν μου είπε 
να γυρίσω και ανάσκελα. Μου έκανε μασάζ και στο 
πρόσωπο και πάλι παραλίγο να με πάρει ο ύπνος. 
Ήταν ωραία. Σκεφτόμουν μια ζωή στην οποία θα 
έβρισκα μια γυναίκα που δεν θα κουραζόταν ποτέ 
να με τρίβει και να με ξύνει, για να ξυπνήσω γλυκά 
το πρωί, για να χωνέψω μετά το φαγητό στον κα-
ναπέ, για να αποκοιμηθώ γλυκά το βράδυ – ακόμα 
και στον ύπνο μου για να βλέπω ωραία όνειρα.  
Όταν ξύπνησα βρισκόμουν στη Σόλωνος χαμογε-
λαστός και μυρωδάτος. Είχε περάσει πάνω από μία 
ώρα χωρίς να καπνίσω κι έτσι εκείνο το τσιγάρο 
που άναψα το ευχαριστήθηκα. Περπατούσα και 
κάπνιζα και κοιτούσα τις περαστικές, βέβαιος ότι 
καμία δεν συμμεριζόταν τα όνειρά μου. 

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά για τη γενναιόδωρη φιλοξενία το ΤΗE APIVITA EXPERIENCE STORE Σόλωνος 6 & Κανάρη, Κολωνάκι, 210 3640560 
Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10.00-21.00, Σάβ. 10.00-18.00

Oι σκέψεις 
ενός άνδρα 

στο 
πρώτο του 

σπα

ΝΑ ΑΝΤΕξΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡωΠΟΣ;
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10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΨΕ ΚΑΤΙ

* H Λένα Κιτσοπούλου γράφει και σκηνοθετεί ένα έργο για το Θέατρο Τέχνης (πρεµιέρα, τέλος Ιανουαρίου). Ετοιµάζει µια νέα συλλογή διηγηµάτων 
(εκδ. Μεταίχµιο). Τον Απρίλιο θα παίξει στον «Βυσσινόκηπο» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.
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ΓΡΑΨΕ ΚΑΤΙ

* Ο Θοδωρής Τσεκούρας είναι Creative Director στη McCann Athens και ευθύνεται για γνωστές διαφημίσεις όπως 
το «Τυχαίο δε νομίζω» αλλά και για τη νέα καμπάνια Γιαούρτι Δωδώνη.
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J’ADORE PATRICK

Ό
λος ο κόσμος της μόδας λατρεύει 

τον Πατρίκ Ντεμαρσελιέ. To άλ-

μπουμ-μονογραφία που κυκλο-

φορεί με τίτλο το όνομά του από τις εκδόσεις 

Steidl, είναι ο απόλυτος οδηγός στη διάσημη, 

θεαματική καριέρα ενός από τους πιο χαρι-

σματικούς φωτογράφους της εποχής μας. Υ-

πέροχες εικόνες από τις πρώτες του δουλειές 

με το «Harpers Bazaar» μέχρι τη μυθική του 

συνεργασία με τη «Vogue», που δείχνουν πώς 

ο Ντεμαρσελιέ με ένα απλό κλικ της μηχα-

νής του άλλαξε τον κόσμο της μόδας και των 

fashion editorials, αλλά και πώς έκανε προσω-

πικότητες σαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα ή τη 

Μαντόνα να εμπιστευτούν το φακό του. Ένας 

γκουρού του μοντέρνου πολιτισμού, μέσα σε 

408 χορταστικές σελίδες. -Μ.M.
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COFFEE TABLE books

κυκλοφορεί 
απο τίς 

εκδοςείς Steidl
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W FAshIOn 
sTORIEs 
Ιστορίες μόδας
και ερωτισμού
To «W» (όπως Woman) 
είναι το περιοδικό-Βίβλος 
της μόδας με πιστούς σε 
όλο τον κόσμο και έδρα τη 
μητρόπολη των πάντων, τη 
Νέα Υόρκη. Σε κάθε τεύχος 
του φωτογράφοι, στιλίστες 
και μοντέλα δημιουργούν μια 
νέα μικρή επανάσταση στο 
χώρο της υψηλής μόδας και 
της φωτογραφίας παρουσιά-
ζοντας τις πιο τολμηρές τους 
ιδέες. Ονόματα όπως ο Steven 
Meisel, ο Helmut Newton, ο 
Hans Feuerer, ο Herb Ritts, 

ο Bruce Weber και ο Tim 
Walker παίζουν το παιχνίδι 
της υπερβολής με εκπληκτικό 
στιλ, χρησιμοποιώντας για 
μοντέλα από την Kate Moss 
και την Amber Valetta, μέχρι 
το ιερό ανδρόγυνο πλάσμα, 
την Tilda Swinton. Editorial 
μόδας σαν μία διαφορετική 
ιστορία το καθένα. Φαντασίες, 
εφιάλτες και ερωτικές οπτασί-
ες. Το άλμπουμ «W Fashion 
Stories» παρουσιάζει 11 από 
τις πιο θεαματικές ιστορίες 
του περιοδικού με κείμενα 
για το «making of» του κάθε 
editorial, γραμμένα από τα 
ίδια τα μοντέλα ή τους φωτο-
γράφους. Και εισαγωγή του βι-
βλίου από την ίδια την Miuccia 
Prada. Απολαυστικό. -Μ.M.

το «W FaShion StorieS», 
ςε επίμελεία SteFano tonchi. 
κυκλοφορεί απο τίς εκδοςείς 
SchriMer/MoSel

ΔΕΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ,  AVANT GARDE                              ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «W» 
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ΑθήνΑ – ΜιλΑνο 
Με 4 ΜετρΑ 
ύφΑσΜΑ
ΑθήνΑ – ΜιλΑνο 
Με 4 ΜετρΑ 
ύφΑσΜΑ

AN   G  E           LO    S

AN   G  E           LO    SBRATIS

Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 
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Τ
 
ον Σεπτέμβριο, ο 36χρονος Έλληνας 
σχεδιαστής Άγγελος Μπράτης ανέ-
βηκε στη σκηνή του εντυπωσιακού 
Τεάτρο Αρμάνι στο Μιλάνο, μετά το 

πέρας της επίδειξης της καλοκαιρινής του κολεξιόν 
για το 2015, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Ευχα-
ριστώ, Τζόρτζιο». Ο Αρμάνι τον είχε επιλέξει ανάμεσα 
σε δεκάδες άλλα ονόματα για να του παραχωρήσει 
το «άβατον» για το σόου του, εκτιμώντας τη δουλειά 
του. Μία σειρά ρούχων εμπνευσμένων από το έργο 
του Γιάννη Μόραλη, που έπλεαν με μία αέρινη κίνη-
ση και με χαρακτηριστικό το «σήμα κατατεθέν» του 
Angelo Bratis πια, το draping – τις απρόσμενες, γεω-
μετρικές του πτυχώσεις.
Λίγο καιρό αργότερα, τον Νοέμβριο στην Αθήνα, με 
την ευκαιρία της παρουσίασης ενός ρούχου που σχε-
δίασε ειδικά για το Johnnie Walker Black Label με ένα 
«τυπικά σκοτσέζικο» καρό ύφασμα ειδικά κατασκευ-
ασμένο από τη διάσημη φίρμα Harris Tweed Hebrides, 
ποτισμένο με τα υπέροχα αρώματα που απαρτίζουν 
την ποιότητα του γνωστού ουίσκι, ο Άγγελος Μπράτης 
μίλησε στο LOOK για τα ρούχα του, τις πτυχώσεις και 
τις πτυχές μιας θεαματικά ανοδικής πορείας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Ινστιτούτο 
Μόδας Arnhem της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με 
τον οίκο Gattinoni στη Ρώμη. Στα χρόνια που η Αθή-
να γνώριζε μία ευφορία «ολυμπιακών διαστάσεων», το 
2005, άνοιξε το ατελιέ του στην Ελλάδα αλλά γρήγορα 
κατάλαβε ότι αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να φύγει. 
«Ήταν ωραία εποχή για την Αθήνα τότε» παραδέχεται, «θα 
μπορούσα να μείνω, αλλά σκέφτηκα “μήπως να δώσω μία 
δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου”. Θέλησα να κάνω μόδα. 
Να μην περιμένω την πελάτισσα που θα της κάνω το νυφικό. 
Κι έτσι πήγα στην Ιταλία. Χωρίς να έχω τίποτα έτοιμο». 

Ρώμη κι αργότερα Μιλάνο. Μία σκληρή βιομηχανία 
μόδας, ένας χώρος που, αν δεν αξίζεις, δεν πρόκειται να 
σε αναγνωρίσει κανείς. «Άρχισα να δουλεύω για διάφορους 
οίκους» λέει. «Δούλεψα για τον Cavalli όπου έκανα μία μίνι 
κολεξιόν μέσα στην κολεξιόν του, έγινα head designer για τη 
Μadeleine Vionnet που ήταν το όνειρό μου. Βέβαια, είχαμε 
συμβόλαιο για 3 χρόνια και το σπάσαμε στους 6 μήνες, αλλά 
ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαν να μου κάνουν. 
Δεν με αφήνανε να κάνω αυτά που ήθελα, οπότε με πληρώ-
σανε πάρα πολύ καλά λεφτά για να φύγω, κι έτσι μπόρεσα 
να κάνω το πρώτο μου σόου στο Μιλάνο. Τελικά προτιμώ 
να δουλεύω μόνος μου παρά σε οίκους που βλέπουμε μια 
μπούρδα και προσπαθούμε να πείσουμε ο ένας τον άλλο ότι 
είναι ωραίο για να βγει η δουλειά».
Και τότε σκέφτηκε να βρει έναν τρόπο να δούνε όσο 
το δυνατόν περισσότεροι τη δουλειά του – και ποιος 
καλύτερος τρόπος από τη συμμετοχή σε ένα διαγωνι-
σμό με την υπογραφή της Franca Sozzani, διευθύντριας 
της ιταλικής «Vogue», τo Who Is On Next. Το 2011, ο 
Άγγελος Μπράτης πήρε το πρώτο βραβείο στην κατη-
γορία πρετ-α-πορτέ και αμέσως άρχισαν να του προ-
τείνουν δουλειές, πούλησε την κολεξιόν του και άνοιξε 
το ατελιέ του. Μάλιστα ο μαρκετίστας του μεγάλου ιτα-
λικού retailer, του Yoox, είχε ήδη πάει στα παρασκήνι-
α με το deal έτοιμο πριν καν παρουσιαστεί επίσημα η 
συλλογή. Και πέρυσι, ενώ είχαν 6 χρόνια να μπουν νέα 

ονόματα στο official calendar της ιταλικής μόδας, μπή-
καν τρία – το ένα ήταν το δικό του. «Δεν ήταν απλό» λέει. 
«Εμένα το βιογραφικό μου είναι τα ρούχα μου».

Το draping 
Αυτό που αναγνωρίζουν όλοι οι μεγάλοι συντάκτες μό-
δας στα ρούχα του Bratis είναι ο τρόπος που αποδίδει 
το draping, τα ελληνικά στοιχεία που παίρνει και τα εκ-
συγχρονίζει, δημιουργώντας πτυχώσεις σε αναπάντε-
χα σημεία με έναν «αυθόρμητο» τρόπο. «Έχω μία μανία 
με τα τρίγωνα και τις γωνίες. Αυτό λοιπόν το draping που 
μοιάζει τόσο πολύ φλου έχει πάρα πολλή γεωμετρία από 
κάτω. Δεν είναι ακριβώς χλαμύδα. Ξέρεις, μου αρέσει πάρα 
πολύ να κάνω ρούχα μόνο με ένα κομμάτι ύφασμα. Δεν 
είναι όλα μου τα ρούχα έτσι, αλλά τα αγαπημένα μου είναι. 
Ένα κομμάτι ύφασμα ολόκληρο, χωρίς να υπάρχουν κομ-
ματάκια, χωρίς πλαϊνές ραφές, ούτε φερμουάρ. Είναι όλο 
σαν να φοράς έναν χιτώνα αλλά μοντέρνο. Το βάζεις και το 

βγάζεις σαν t-shirt. Το σώμα είναι αυτό που δίνει το σχήμα».
Επηρεάζονται αυτά τα σχέδια από τους διαφορε-
τικούς σωματότυπους; «Όχι. Αν δεις την καλοκαιρινή 
κολεξιόν, σχεδόν τα μισά ρούχα είναι ένα μέγεθος. Αυ-
τό που φοράει το μοντέλο στην πασαρέλα είναι αυτό που 
παίρνουν και οι μπουτίκ για νούμερο 46. Μπορεί να φαί-
νεται εύκολο, ότι είναι απλώς ένα φαρδύ ρούχο, αλλά δεν 
είναι έτσι. Παίζει ρόλο το λοξό κόψιμο. Μπορεί να χρησι-
μοποιώ 4 μέτρα ύφασμα μονοκόμματο και όταν το φοράς 
να μη φαίνεται όλο αυτό, να εξαφανίζεται. Αγκαλιάζει το 
σώμα, τους γοφούς, μπαίνει το ένα σημείο μέσα στο άλλο 
και μετά εξαφανίζεται προς τα κάτω. Μ’ αρέσει πολύ η 
αναπάντεχη κίνηση, το πώς κινούνται τα ρούχα, πώς είναι 
όταν κάθεσαι, το flowing. Αυτό βασικά είναι το ελληνικό 
στοιχείο. Ότι το ρούχο χρειάζεται αέρα για να φανεί».
Το draping θα συνεχιστεί και στις επόμενες συλλο-
γές; «Ναι, γιατί είναι σήμα κατατεθέν πια και άλλωστε εξε-
λίσσεται, δεν είναι ποτέ το ίδιο…»
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ΤΟ SHOW 
ΣΤΟ ΤΕΑΤΡΟ ΑΡΜΑΝΙ 

ΜΟυ ΕδωΣΕ 
δΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ. 

ΟΛΟΙ ΟΙ δΗΜΟΣΙΟΓΡΑφΟΙ 
πΗΓΑΙΝΟυΝ ΓΙΑ ΝΑ 
δΟυΝ πΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑυΤΟΣ πΟυ δΙΑΛΕξΕ 

Ο ArmANI ΚΑΙ 
Η  «VOGue». 
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Βραδινά ρούχα
Φαίνεται τα ρούχα σου να φοριούνται κυρίως τις 
βραδινές ώρες και να είναι απέριττα, κάτι που εκτι-
μάται πολύ στο χώρο της μόδας. «Εκτιμάται πολύ από 
τις γυναίκες. Αλλά δεν κάνω μόνο βραδινά. Αυτά τα κοκτέ-
ιλς ή τα cut-outs που κάνω, τα κοντά, αυτά που θυμίζουν κα-
φτάνια, τα λίγο ασύμμετρα, φοριούνται και το πρωί με ένα 
σακάκι από πάνω ή με μία ζώνη. Έχουν όλα ματ υφάσματα, 
δεν είναι γυαλιστερά, δεν έχουν ντεκορέισιον. Τα ρούχα μου 
φαίνεται να φοριούνται περισσότερο τις απογευματινές, 
βραδινές ώρες γιατί είναι οι ώρες της αποπλάνησης. Είναι 
οι ώρες που οι γυναίκες είναι περισσότερο ο εαυτός τους, 
γιατί πολλές μπερδεύουν τις ώρες του γραφείου με το ότι 
πρέπει να μοιάζουνε άντρες. Εμένα δεν μ’ ενδιαφέρει αυτό. 
Τα σοβαρά ρούχα, παντελόνια κλπ. Ακόμα και παντελόνια 
αν κάνω, μοιάζουν με φούστες. Γι’αυτό μου αρέσουν και τα 
μαλακά υφάσματα, αυτά που γοητεύουν, σαγηνεύουν και 
βοηθούν την τεχνική μου, το draping. Ακόμα και με τη συ-
νεργασία μου με το Harris Tweed Hebrides, πήρα ένα πολύ 
σκληρό υλικό και το έκανα όλο twisted. Το έκανα να μοιάζει 
με γλυπτό και πολύ μαλακό».
Έχεις και τις γυαλάδες σου... «Κυρίως στα χειμωνιάτικα 
και κυρίως για εμπορικούς λόγους. Είναι πιο φλασάτα».
Μίλα μας λοιπόν για τη χειμερινή σου συλλογή. «Βα-
σικά έχει πολλά μαύρα, δεν ήμουν σε πολύ καλό mood» 
λέει γελώντας. «Έχει ψαροκόκαλο άσπρο-γκρι, έχει κάτι 
faded λαμέ. Στην ουσία έκανα μία γκαρνταρόμπα: δηλαδή 
ένα παλτό, ένα κοντό σακάκι, ένα ταγιέρ, δύο μαύρα φορέ-
ματα, δύο βραδινά μακριά λαμέ. Ήταν τύπου «basics Bratis». 
Και όλο το ύφος θύμιζε φιλμ νουάρ θα έλεγα, λίγο Ασανσέρ 
για Δολοφόνους. Γι’αυτό και έβαλα ρίγες τύπου lurex για να 
δείξω την κατασκευή του ρούχου καλύτερα. Αφού λείπει το 
χρώμα, έριξα φως. Και η φωτογράφιση έγινε τέλεια, φωτο-
γράφος ήταν ο Μπιλ Γεωργούσης».

Ύφασμα με τα αρώματα του ουίσκι
Τη χειμερινή σου συλλογή την είδαμε στην παρου-
σίαση που έκανες στην Αίγλη του Ζαππείου, με 
την ευκαιρία της συνεργασίας σου με το Johnnie 
Walker Black Label. Πώς αλήθεια δούλεψες με αυ-
τό το αρωματισμένο ύφασμα;  «Βασικά αυτό είναι ένα 
άρωμα, δεν μυρίζει το ύφασμα ουίσκι, έτσι; Έχει τη μυρω-
διά από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει ως άρω-
μα το Johnnie Walker Black Label – τα φρούτα, τη βανίλια. 
Εμένα προσωπικά μου δίνει μία αίσθηση ενός αντρικού, 
γαλλικού αρώματος των 70s, λίγο πούρο, καπνιστό, βανί-
λια, τριαντάφυλλο… κάτι τέτοιο. Είναι ένα ύφασμα που 
εκπέμπει αυτή την πολύ ωραία μυρωδιά. Δηλαδή αν υπάρ-
χει σε ένα δωμάτιο το μυρίζεις. Χρειάζεται πάνω από δέκα 
dry cleans για να φύγει το άρωμα. Είναι ποτισμένο μέσα 
στις ίνες του υφάσματος, κατά τη διάρκεια των διαδικασι-
ών ύφανσης. Βγήκε ένα μόνο σχέδιο, ένα ύφασμα. Είναι 
μεν Harris Tweed Hebrides καρό αλλά είναι πιο μοντέρνο. 
Τα χρώματα είναι πολύ ωραία, έχει κόκκινο, κίτρινο κάπως 
καμένο, σαν σαφράν, γκρι, μπλε. 
Πώς δούλεψες με ένα τόσο ιδιαίτερο υλικό όπως το 
δύσκολο ύφασμα Harris Tweed; «Τα Harris Tweed εί-
ναι πολύ σκληρά, ανθεκτικά υφάσματα, κάνουν για σακάκια 
και είναι itchy. Εγώ έκανα μία κάπα και μία φούστα. Και μία 
συνοδευτική κουβέρτα που δένει με δερμάτινα λουριά. Η 
ιδέα στην καμπάνια “Pioneer with Flavour” όπως ονομάζε-
ται είναι να γίνει ένα ρούχο σε τρεις διαφορετικές χώρες. Η 
Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα. Μετά ακολουθεί το Βέλγιο και 
η Γερμανία. Το δικό μου κομμάτι δεν θα βγει σε παραγωγή, 
το έχω παραδώσει στην εταιρεία σαν ένα collector’s item. 

Στην καμπάνια συμμετέχουν και άλλα άτομα, εδώ στην Αθή-
να. Εγώ είμαι «αυτός που επιδρά», ο influencer. Έκανα ήδη 
ένα workshop επάνω στο ύφασμα αυτό, στους δευτεροετείς 
της σχολής μόδας της Βίκυς Καγιά. Τους έδωσα ένα θέμα, 
την όσφρηση, για να κάνουν ένα ρούχο από προσωπικές 
αναμνήσεις και εμπειρίες, υπενθυμίζοντάς τους ότι όλα τα 
μεγάλα αρώματα είναι συνδυασμένα με μεγάλους οίκους 
μόδας. Το άρωμα είναι το απόλυτο, αόρατο ρούχο. Το άλ-
λο event είναι ένα μενού που ετοιμάζει η Ελένη Ψυχούλη 
στη Μεγάλη Βρετανία εμπνευσμένο από το Johnnie Walker 
Black Label αλλά και την Ελλάδα».

Ο Armani και η συλλογή SS 2015
Ας πάμε τώρα στην καλοκαιρινή συλλογή που έδει-
ξες στο Τεάτρο Αρμάνι. Με τον Armani πώς έγινε 
η επαφή; «Κάθε έξι μήνες ο Armani δίνει το χώρο του, 
το θέατρό του στο Μιλάνο, σε τρεις νέους σχεδιαστές για 
να δείξουν τη δουλειά τους. Στην ουσία είναι ένα publicity 
game. Δίνει το χώρο, χωρίς όμως τα logistics. Δεν σε υπο-
στηρίζει οικονομικά. Γι’ αυτό και μου κόστισε πάρα πολλά 
λεφτά αυτή η ιστορία. Ακόμα πληρώνω. Σου δίνει λοιπόν 
αυτό τον υπέροχο χώρο, την ευλογία του και το press office 
του, το οποίο είναι όλο international. Η είδηση ήταν τρομερά 
μυστική, απαγορευόταν να το πω ακόμα και στη μαμά μου, 
ήθελαν αυτοί να το πούνε πρώτοι και όπως καταλαβαίνεις 
πήγε σε όλο το internet, σε όλα τα μεγάλα περιοδικά του 
κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ένα δελτίο τύπου 
από τον Armani κάπου και να μη δημοσιευτεί. Σε μισή ώρα 
είχε ανέβει παντού. Εκεί βλέπεις και τη δύναμη της μόδας».
Τι αντίκτυπο είχε λοιπόν αυτό; «Μου έδωσε δημο-
σιότητα. Όλοι οι δημοσιογράφοι πηγαίνουν για να δούν 
ποιος είναι αυτός που διάλεξε ο Armani και η “Vogue”. 
Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί. Μου το είπαν λοιπόν τέλη 
Ιουλίου ότι εγώ θα δείξω τον Σεπτέμβριο εκεί. Ήταν ένα 
ρίσκο γιατί χρησιμοποίησα όλα μου τα λεφτά, ακόμα κι 
αυτά που δεν είχα. Κάθε μου κολεξιόν μου στοιχίζει σαν 
να αγόραζα ένα διαμέρισμα. Σκέφτηκα λοιπόν, τι θα είναι 
αυτό που πρέπει να κάνω για να δώσω το στίγμα μου, να 
καταλάβουν όλοι τι σημαίνει η υπογραφή Bratis. Το μπά-
τζετ μου με έπαιρνε για να κάνω μόνο 25 ρούχα, πολύ λίγα 
για ένα σόου, συνήθως δείχνουνε 40. Έπρεπε λοιπόν να 
δώσω ένα καινούργιο ελληνικό στοιχείο. Στο Μιλάνο τώρα 
όλοι έχουνε πάθει μία τρέλα με το μοντερνισμό, ανατρέ-
χουν σε μοντερνιστές καλλιτέχνες. Σκέφτηκα λοιπόν να 
τους δείξω την ελληνική πλευρά του κινήματος αυτού, που 
συνέβαινε την ίδια εποχή στην Ελλάδα. Και διάλεξα τον 
Μόραλη που πάντα μου άρεσε έτσι όπως χρησιμοποιούσε 
τη γεωμετρία, τα εναλλασσόμενα σχήματα, τις ισορροπίες 
ανάμεσα σε αυτά. Το μήνυμα ήταν fluidity, geometry, χρώ-
ματα, θεότητες. Αυτό που προσπάθησα ήταν να το δώσω 
μέσα από το κόλορ μπλόκινγκ. Προσπάθησα μέσα από 
τις τεράστιες ρίγες που μπαίνουν λοξά, μέσα από τους 
κύκλους, να δείξω ότι εκεί είναι η κατασκευή του ρούχου. 
Εκεί στηρίζεται όλο το μυστικό».
Ο Armani έκανε κάποιο σχόλιο για τη συλλογή σου; 
«Ούτε σχόλιο, ούτε γνώμη. Και εγώ δεν τον ρώτησα ποτέ. 
Ήταν εκεί, έβλεπε από πάνω, και δεν κατέβηκε καν να με 
χαιρετήσει. Γι’ αυτό κι εγώ του έστειλα το μήνυμα με το πλα-
κάτ. “Thank you, Giorgio”. Να σου πω κάτι; Τα καλύτερα κο-
μπλιμέντα για τη δουλειά μου τα παίρνω από άντρες, εκτός 
χώρου μόδας. Από συζύγους ή boyfriends πελατισσών. Νο-
μίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα σχόλια».

ΤΟ ΣΟΟυ ΕΙΧΕ πΟΛΛΑ 
ΤΡΙΓωΝΑ πΑΤΡΟΝ, 
ΕΙΧΕ ΤΗΝ πΑΛΕΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΧΡωΜΑΤΑ 

ΤΟυ ΜΟΡΑΛΗ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΗ 

ΚΑΙ ΜΟυΣΙΚΗ ΤΟυ ΚωΣΤΑ 
ΑΡΓυΡΙΟυ

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη 
στο lookmag.gr
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Τρεις 

πρωΤαγωνιςΤριες 

Της μουςικης 

αθηνας, οι δυο 

αδελφες, και μια  

βραβευμενη 

ςκηνοθεΤρια που 

ζει ςΤη νεα υορκη, 

αποκαλυπΤονΤαι 

ςΤο Look.

Του ΓιώρΓου 

ΔημηΤρακοπουλου

Το dress code θα Το χαρακΤηριζα 
rock boho chic, αλλα παει αναλοΓα 

με Τη Διαθεση μου. μ’ αρεσουν 
Τα ΔερμαΤινα πανΤελονια μου, 

οι μποΤεσ. Γενικα εχώ παραΤηρησει 
οΤι Το πιο «χρώμα» που θα φορεσώ 

ειναι Το Γκρι.
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DU
SK

Angelika
ετοιμάζω το άλμπουμ μου που θα βγει το 
2015, κάνω συνεχώς διασκευές κομματιών 
που μου αρέσουν και τις ανεβάζω στο κανάλι 
μου στο υouΤube, τώρα τρέχει ο διαγωνι-
σμός «Jumping Fish» της Cosmote στον ο-
ποίο χρειάζομαι τη βοήθεια και την ψήφο του 
κόσμου για να κερδίσω με το κομμάτι «Love 
on υour οwn Τerms»! επίσης έρχονται νέες 
συνεργασίες έκπληξη.
 
Dusk (σούρουπο) είναι η ώρα της ημέρας που 
το φως συναντιέται με το σκοτάδι. αυτό το 
πάντρεμα δύο αντίθετων πραγμάτων είναι 
κάτι που με ελκύει και χρησιμοποιώ και στη 
μουσική μου: μαύρο και άσπρο, χαρά και 
λύπη, έρωτας και οργή. ςαν την αναπνοή και 
την εκπνοή που δημιουργούν τη ζωή, έτσι και 
οι αντιθέσεις συνυπάρχουν για να νιώθεις και 
τις δύο πλευρές έντονα. επίσης είμαι τυχερή 
γιατί είναι και μέρος του επιθέτου μου.

η γειτονιά μου στην κηφισιά έχει πολύ πρά-
σινο, παραδόξως, μιας και στην αθήνα δεν 
είναι σύνηθες φαινόμενο. Έχει ωραία καφέ 
και ταβερνάκια, αδέσποτα σκυλιά που πλέον 
γνωρίζω και χαιρετάω όποτε τα βλέπω. 
 
με τις αδελφές μου και τις φίλες μας όταν 
ήμασταν μικρές μαζευόμασταν τα απογεύ-
ματα του καλοκαιριού στο εξοχικό μας σπίτι 
και όλα γυρνούσαν γύρω από τη μουσική: εγώ 
έκανα τον DJ και έβαζα Madonna, Michael 
Jackson, Whitney Houston και χορεύαμε, ενώ 
άλλες φορές μαθαίναμε χορογραφίες από βι-
ντεοκλίπ και χορεύαμε όλες μαζί στην αυλή.
 
γράφω για προσωπικές μου εμπειρίες και 
συναισθήματα. είναι κάτι σαν ημερολόγιο ή 
καλύτερα σαν να παίρνω μια κόλλα χαρτί και 
να εναποθέτω ό,τι έχω στην ψυχή μου. αυτό 
λειτουργεί σαν αγχολυτικό χάπι για μένα, και 
σίγουρα δεν θα μπορούσα να τραγουδάω κάτι 
που να μη με εκφράζει απόλυτα. μ’ αρέσει 
να μεταφράζω τις ιστορίες σε σύμβολα, όπως 
μαριονέτες, γυάλινες χιονόμπαλες, κλουβιά 
πουλιών, και να χτίζω ένα παραμύθι που πη-
γάζει από την πραγματικότητα.
 
από Έλληνες σχεδιαστές μ’ αρέσει ο γιώργος 
ελευθεριάδης, κάνει καταπληκτική δουλειά 
με το δέρμα – το αγαπημένο μου υλικό σε 
ρούχα.

Το dress code θα το χαρακτήριζα rock boho 
chic, αλλά πάει ανάλογα με τη διάθεσή μου. 
μ’ αρέσουν τα δερμάτινα παντελόνια μου, οι 
μπότες. γενικά έχω παρατηρήσει ότι το πιο 
«χρώμα» που θα φορέσω είναι το γκρι.
 
προτιμώ να βρίσκομαι με τους φίλους μου, 
τους οποίους δεν βλέπω όσο συχνά θα ήθελα, 
και να μαγειρεύουμε στο σπίτι, να μιλάμε ή να 
δοκιμάζουμε κάποιο καινούργιο ταβερνάκι 
για καλή μπριζόλα.
 
οι δικοί μου όροι για την αγάπη είναι να μην 
υπάρχουν όροι. 
 
για το 2015 η υπόσχεση που δίνω στον εαυτό 
μου είναι να προσέχω το πολυτιμότερο αγαθό 
μου, την υγεία μου, να γράφω συνεχώς μου-
σική, να περνάω χρόνο με τους αγαπημένους 
μου ανθρώπους και να αντικαταστήσω τα 
κρουασάν σοκολάτα του πρωινού μου με κά-
ποιο φρούτο.

Η Angelika Dusk είναι μία από τις τρεις υποψηφιότητες 
στο νέο «Jumping fish artist contest» του Jumping Fish της  

Cosmote με το τραγούδι «Love on Υour Οwn Τerms».



Παυλίνα

ΒΟ
ΥΛ
ΓΑ
ΡΑ
ΚΗ η μουσική μου προκύπτει από τους στίχους 

μου και οι στίχοι μου από την έμπνευση και 
τις στιγμές μου. η μουσική μου με συστήνει 
καλύτερα από εμένα. εννοώ με περισσότε-
ρη ειλικρίνεια από αυτή που θα συνέστηνα 
εγώ... τον εαυτό μου.

η απόφασή μου για μουσική καριέρα ήταν 
ξαφνική και η αλλαγή απότομη. ςτην οικογέ-
νειά μου υπήρξε μια αίσθηση ανησυχίας και 
ανασφάλειας, στα πλαίσια της συζήτησης 
όμως και της προστατευτικότητας. 
 
Έχω μια βαθιά αγάπη για τις εποχές 60s και 
70s. για κάθε είδους ροκ και ροκ τρόπου 
ζωής. Τη λουλουδάτη Porche της Janis Joplin. 
Τα ερωτικά μπερδέματα της Stevie Nicks, 
την παράνοια και την εκρηκτικότητα του 
Morrison (η αδυναμία μου στους σκορπιούς).  
   
η γειτονιά μου στο παγκράτι για κάποιο λόγο 
έχει ένα ψιλικατζίδικο που πετυχαίνω πάντα 
κλειστό τις ώρες που θυμάμαι πως χρειάζομαι 
κάτι, οπότε συνήθως τρέχω στην άλλη άκρη 
της γης για να το βρω. υπάρχει ένα μανάβι-
κο από το οποίο παίρνω τα αγαπημένα μου 
«εξωτικά» μανταρίνια Χίου και επίσης μου 
αρέσει που το σπίτι μου περιτριγυρίζεται από 
μέρη που ήταν ανέκαθεν στέκια μου.  
  
πιο πολύ κρητικιά είμαι, την αγαπάω όμως 
την αθήνα. Την περπατάω και την έχω ζήσει 
σε πολλές-πολλές φάσεις μου. 
 
Το dress code θα το έλεγα Gypsy boho. για 
να μην πω ψέματα, δυστυχώς δεν έχω ιδιαί-
τερη σχέση με αυτά τα πράγματα, ό,τι ξέρω 
το έμαθα τυχαία και αν μου κάτσει καλά δεν 
μπαίνω στη διαδικασία να το αλλάξω ίσως 
και ποτέ. Τα τελευταία χρόνια ακολουθώ και 
αγαπώ τα nidodileda.
 
αυτή την περίοδο κάνω πρόβες για πολλά 
και διαφορετικά σχήματα. Ξεκινάω στο γυά-
λινο με τον μανώλη μητσιά, τον μπάμπη 
ςτόκα και τη φωτεινή βελεσιώτου. και πα-
ράλληλα κάνω πρόβες για διάφορα project 
για acoustic lives. ο αδερφός μου ανοίγει 
ένα μεζεδοπωλείο στην πλατεία θεάτρου 
και ετοιμάζω και μια έκπληξη για εκεί.

για το 2015 η υπόσχεση που δίνω στον εαυτό 
μου είναι να μοιράζομαι περισσότερο τις 
σκέψεις μου με τους γύρω μου. να γίνω και 
λίγο πιο κοινωνική ίσως, αλλά δεν μου το 
υπόσχομαι ακριβώς.

πιο πολυ κρηΤικια ειμαι, 
Την αΓαπαώ ομώσ Την αθηνα. 

Την περπαΤαώ και Την εχώ ζησει 
σε πολλεσ-πολλεσ φασεισ μου.

Tο πρώτο άλμπουμ της «Λαβύρινθοι» 
κυκλοφορεί από την Cobalt Music. 

Eμφανίζεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. 
[Λ, Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 210 9315600]
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ΑΡ
ΙΣΤ
ΕΙΔ
ΟΥ Tον ιανουάριο ξεκινώ τα γυρίσματα της 

δεύτερης ταινίας μου. θα είναι επίσης 
μικρού μήκους, όμως αυτή τη φορά τα 
γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην 
κύπρο. είναι η πρώτη φορά που θα γυρί-
σω ταινία στη χώρα μου και είμαι ιδιαίτε-
ρα ευτυχισμένη για αυτό. 

θυμάμαι ότι όταν προβλήθηκε η ταινία 
στο BAM (Brooklyn Academy of Music) 
στη νέα υόρκη, κρύφτηκα κάπου σε μια 
γωνία πίσω-πίσω στην αίθουσα για να 
έχω καλύτερη πρόσβαση στην έξοδο. 
είχα τόση αγωνία που έσκυψα το κεφάλι 
και δεν άκουγα τίποτε, δεν έβλεπα τίπο-
τε… μέχρι που άρχισα να ρίχνω κάποιες 
κλεφτές ματιές στο κοινό – 400 άτομα 
που έβλεπαν τη μεγάλη οθόνη. Το από-
λαυσαν, γέλασαν, χειροκρότησαν. εγώ 
ζαλίστηκα.

πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια μετα-
βατική περίοδο, γιατί ήδη βλέπουμε 
δυναμικές γυναίκες να παίρνουν τη 
σκυτάλη του σκηνοθέτη και να ανοίγουν 
το δρόμο σε εμάς, τη νέα γενιά. 
οι ευκαιρίες υπάρχουν, απλώς είναι 
θέμα και προσωπικής δέσμευσης.

ςτο τέλος της πρώτης μου ταινίας 
έμαθα πάρα πολλά σε προσωπικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. Έμαθα 
όσα μαθαίνει ένα παιδάκι που περπατά 
πρώτη φορά.

Το όνειρό μου ήταν να σπουδάσω κα-
λές Τέχνες στη νέα υόρκη. πριν φύγω 
από την κύπρο όμως, πέρασα μια φάση 
που παρακολουθούσα συστηματικά 
ταινίες, ίσως πέντε ή έξι την ημέρα! Έ-
τσι, στο παρά πέντε κι ενώ πήρα τη 

θέση στο Pratt Institute για να 
σπουδάσω καλές Τέχνες, άλλαξα 
κατεύθυνση και ακολούθησα τον 
κινηματογράφο. 

από τους γονείς μου έμαθα να 
αγαπώ αυτό που κάνω και να είμαι 
ευγνώμων που μπορώ να κάνω αυτό 
που αγαπώ. 

για τη σχέση μου με τη μόδα ξέρω ότι 
σήμερα γλίστρησε ο αναπτήρας από 
την τσέπη μου στο δρόμο και συνει-
δητοποίησα ότι τώρα έχω δύο τρύπιες 
τσέπες. φοράω το ίδιο παλτό εδώ και 
πέντε χρόνια. 
 
Resolution για το 2015; Nα γινόμαστε 
καλύτεροι κάθε μέρα που περνάει 
σε ό,τι κάνουμε.

Μυρσίνη

Για Τη σχεση μου με Τη μοΔα 
ξερώ οΤι σημερα ΓλισΤρησε 
ο αναπΤηρασ απο Την Τσεπη μου 
σΤο Δρομο και συνειΔηΤοποιησα 
οΤι Τώρα εχώ 2 Τρυπιεσ Τσεπεσ. 
φοραώ Το ιΔιο παλΤο εΔώ και 
5 χρονια. 

H μικρού μήκους 
ταινία της «Not Now» 
(2013) προβλήθηκε στα 
Brooklyn Academy of 
Music και Cannes Short 
Film Corner και κέρδισε 
βραβείο σκηνοθεσίας 
(Βest Directing Award) 
στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους της Κύπρου 
(ISFFC) το 2014. Έχει 
γυρίσει το ντοκιμαντέρ 
«Patterns» (2014) και 
το «Lost Hopes» (2011). 
To 2011 συνεργάστηκε 
με την Aμερικανίδα 
σκηνοθέτρια Mirra 
Bank στο ντοκιμαντέρ 
«The Only Real Game», 
το οποίο κέρδισε το 
βραβείο της κατηγορίας 
στο New York Indian 
Film Festival.



50 LOOK

φ
ω

τό
: k

o
n

st
a

n
t

in
o

s 
o

. d
es

po
t

is
 (w

w
w

.k
o
d.

gr
 )

Διαβάστε ολόκληρες τις 
συνεντεύξεις στο lookmag.gr

ΔΑ
ΣΚ
ΑΛ
ΟΠ
ΟΥ
ΛΟ
Υ Αλεξάνδρα

αγαπάω τη μουσική, την ομάδα με την οποία 
δουλεύω, το καλλιτεχνικό στοιχείο που 
μπλέκεται μαζί με το thrill της επιχειρημα-
τικής δημιουργικότητας. και, ναι, δεν υπάρ-
χουν πολλές γυναίκες στο business κομμάτι 
της μουσικής βιομηχανίας, αλλά καιρός ήταν 
να μπουν.

ερασιτεχνικά μιλώντας, η ενασχόλησή μου 
με τη μουσική ξεκίνησε από τότε που άρχι-
σα να έχω ακοή! επαγγελματικά highlights: 
η καλοκαιρινή πρακτική στη Universal Music 
του βερολίνου στα 19. η πρώτη μου απλήρω-
τη δουλειά σε μια indie δισκογραφική όπου 
απλά έβαζα τα ονόματα των καλλιτεχνών σε 
μια βάση δεδομένων για να πάρουν δικαιώ-
ματα, μια δουλειά πολύ βαρετή η οποία όμως 
με οδήγησε στο Marketing της Warner 
Bros Uk. η υπόσχεση στον εαυτό μου να 
δουλέψω στην Procter & Gamble Uk για να 
μάθω marketing από τους καλύτερους για 2 
ακριβώς χρόνια και μετά να γυρίσω στη μου-
σική. η επιστροφή στην ελλάδα μετά από 8 
χρόνια έξω, και στο δημιουργικό κόσμο του 
ραδιοφώνου με τον En Lefko 87.7 πρώτα και 
τον Hit 88.9 ένα χρόνο αργότερα.

Όσο για το μυστικό της επιτυχίας, το μόνο 
που γνωρίζω είναι πως, όταν αγαπάς αυτό 
που κάνεις, η σκληρή δουλειά προηγείται και 
τα καλά αποτελέσματα ακολουθούν.

από μικρές, με την αδελφή μου Angelika 
(σ.σ. Dusk) πάντα συμβουλευόμασταν η μία 
την άλλη και συνεχίζουμε έτσι και σήμερα, 
σε θέματα μουσικά και μη.
 
Το ραδιόφωνο σήμερα λέει ιστορίες που δη-
μιουργούν εικόνα και συναίσθημα. Τα πάντα 
στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι storytelling. 
Το σημαντικό, το ιδιαίτερο και το σαγηνευ-
τικό σε αυτό το μέσο είναι να δημιουργείς 
εικόνα όταν αυτή δεν υπάρχει. 
 
Dress code: μου αρέσει το κλασικό ύφος με 
στοιχεία πιο «edgy», rock-chic ίσως…

Resolution για το 2015; υπομονή και να  
μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στα  
σοβαρά.  

Το ραΔιοφώνο σημερα 
λεει ισΤοριεσ που ΔημιουρΓουν 

εικονα και συναισθημα. 
Τα πανΤα σΤο ραΔιοφώνο 

πρεπει να ειναι storytelling.

Ιδιοκτήτρια της Frontstage, μιας μουσικής εταιρείας που εξελίχθηκε 
σε πλατφόρμα στην οποία ανήκουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Εν Λευκώ 87.7 και 
HIT 88.9, το ελληνικό franchise του iConcerts TV, το Freedom Web Radio, 
ενώ παράλληλα διοργανώνονται συναυλίες και φεστιβάλ.





52 LOOK

Σ
τα 22 της χρόνια, η Μαριάνε Ιλέν εγκατα-
λείπει το παγωμένο Όσλο και μετακομίζει 
στην Ύδρα, μαζί με τον αγαπημένο της 

Άξελ Γιένσεν, ήδη καταξιωμένο συγγραφέα. Αυτός 
γράφει· η Μαριάνε ασχολείται με το νοικοκυριό, 
μέχρι την ημέρα που ο Άξελ θα την αφήσει για χά-
ρη μιας άλλης γυναίκας, στο μικρό ελληνικό νησί, 
μ’ ένα νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά.
Μία από τις γκρίζες εκείνες μέρες, η Μαριάνε 
βρίσκεται στο μπακάλικο του νησιού. Ένας γοη-
τευτικός άνδρας εμφανίζεται μπροστά της από το 
πουθενά και της ζητάει να καθίσει με τον ίδιο και 
την παρέα του στα λιγοστά τραπεζάκια της αυλής. 
Της συστήνεται ως Λέναρντ Κοέν. Η συνάντηση 
σηματοδοτεί την αρχή ενός μεγάλου έρωτα, που 
θα διαρκέσει όλη την ταραγμένη δεκαετία του ’60 
και θα τους ταξιδέψει στο Όσλο, στο Μόντρεαλ, 
στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και ξανά πίσω στην 
Ύδρα. Την ίδια περίοδο, ο Κοέν θα δει την καριέρα 
του ως τραγουδοποιού να απογειώνεται και θα 

Το βιβλιο Της 
Κάρι ΧεςΤΧάμάρ 
«So Long, Marianne» 
ΚυΚλοφορει ςΤά 
ελληνιΚά άπο Τις 
εΚδοςεις ποΤάμος

Αυτή είναι η ιστορία της Μαριάνε, της γυναίκας που ερωτεύτηκε ο Λέναρντ Κοέν, 
κάποτε στην Ύδρα, της γυναίκας που σημάδεψε τη ζωή και την τέχνη του. 
Γι’ αυτήν έγραψε και το διάσημο τραγούδι «So Long, Marianne».

άνθη κόκκινα και ροζ· όλη η Ύδρα είναι έτοιμη 
να ανθίσει. Κατεβαίνει γρήγορα τα απότομα 
σκαλιά από το σπίτι κι ακολουθεί την παλιά 
κοίτη του ποταμού προς το λιμάνι, χαιρετώ-
ντας λιγοστούς γνωστούς καθ’ οδόν.
«Γεια σου, παιδί μου».
«Γεια σου».
Στο λιμάνι, μπαίνει στου Κάτσικα κρατώντας 
το καλάθι της, για να αγοράσει εμφιαλωμένο 
νερό και γάλα για το μωρό. Φοράει ένα ζευγάρι 
τσόκαρα και μια χειροποίητη ριγέ φούστα, με 
φαρδιές πιέτες και πολύχρωμες ρίγες σε γαλά-
ζιο φόντο. Ένας άνδρας που δεν έχει ξαναδεί, 
έρχεται και στέκεται στην πόρτα του καταστή-
ματος, με τον ήλιο ξοπίσω του, ντυμένος μ’ ένα 
χακί παντελόνι κι ένα πουκάμισο με σηκωμένα 
τα μανίκια. Φοράει ελβιέλες και τραγιάσκα. Η 
Μαριάνε δεν μπορεί να δει το πρόσωπό του, 
μόνο το περίγραμμα της φιγούρας του, μα τον 
ακούει να λέει στα αγγλικά: «Θα θέλατε να έρθε-
τε να καθίσετε μαζί μας; Είμαστε έξω».
Η Μαριάνε αποδέχεται την πρόσκλησή του 
ντροπαλά και τελειώνει με τα ψώνια της. Παίρ-
νει το καλάθι της, βγαίνει έξω και κάθεται στο 
τραπέζι του άνδρα, όπου βρίσκονται κι άλλοι 
τρεις-τέσσερις ξένοι. Κάθονται σε κάτι μικρές, 
ξύλινες καρέκλες, με ψάθινα καθίσματα και 
ίσιες πλάτες. Μερικοί πίνουν ρετσίνα. Η Μα-
ριάνε παραγγέλνει χυμό, αποφεύγοντας να 
πιει αλκοόλ τόσο νωρίς το πρωί. Είναι ανή-
συχη, ξέροντας ότι πρέπει σύντομα να γυρί-
σει σπίτι, να απαλλάξει τη γειτόνισσα από το 
μωρό. Συνεσταλμένη, μην ξέροντας τι να πει, 
αποστρέφει το βλέμμα της από την ήσυχη και 
ειρηνική ατμόσφαιρα του τραπεζιού. Ο άν-
δρας δεν λέει πολλά, κοιτάζει μόνο τη Μαριά-
νε. Κι όταν τα βλέμματά τους συναντιούνται, 
το σώμα της όλο τρέμει.
Η Μαριάνε σηκώνεται. Αποχαιρετά τους πα-
ρευρισκόμενους και τρέχει με ανάλαφρο βά-
δισμα μέχρι το σπιτάκι στα Καλά Πηγάδια.
Το καλάθι της είναι βαρύ αλλά δεν νιώθει το 
βάρος. Φτάνει σπίτι και νιώθει σχεδόν μεθυ-
σμένη. Ξεπροβοδίζει στα γρήγορα τη νεαρή 
γειτόνισσα και βάζει μουσική. Χορεύει μες 
στο δωμάτιο. Σκέφτεται πόσο όμορφα είναι 
που βρίσκεται εκεί μαζί με το μικρό Άξελ, δί-
χως να τη νοιάζει που ο μικρός δεν θέλει να 
πάει κατευθείαν για ύπνο. Νιώθει ανάλαφρη, 
ξαλαφρωμένη.
Η Μαριάνε και το παιδί ξεκουράζονται το 
απομεσήμερο, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο ζε-
νίθ του. Η Μαριάνε ξυπνάει και νιώθει να σφύ-
ζει από ενθουσιασμό. Θέλει να ξανακατέβει 
στο λιμάνι, γνωρίζοντας πως όλοι όσοι ξέρει 
βρίσκονται εκεί. Σκέφτεται ότι ίσως και να ξα-
νασυναντήσει εκεί τον Καναδό που γνώρισε 
το πρωί. Το μαυρομάλλη ποιητή με την τραγιά-
σκα και το έντονο βλέμμα.
Φοράει ένα καπελάκι στο μωρό και τσουλά-

γράψει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια αγάπης, 
το «So Long, Marianne», για την όμορφη Μαριάνε.

Τώρα, έρχεται η σειρά της Μαριάνε να πει την 
ιστορία της σε ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, που 
έγραψε σε συνεργασία με την Kari Hesthamar. 
Όχι μόνο μια ιστορία αλλά και η εικόνα μιας άλλης 
εποχής, ιχνηλατώντας το πορτρέτο της διεθνούς, 
καλλιτεχνικής «αποικίας» της Ύδρας στη δεκαετία 
του ’60. Οι πρωταγωνιστές του είναι όμορφοι, νέοι 
και ανήσυχοι, υπέρμαχοι μιας ζωής αντισυμβατι-
κής, αφιερωμένης στην τέχνη και την αναζήτηση 
της εσωτερικής ελευθερίας. Διαβάστε μερικά απο-
σπάσματα από το βιβλίο, πριν το αγοράσετε.

H πρώτη συνάντηση

Έ
να ζεστό πρωινό του Μαΐου, σχεδόν 
μεσημέρι, η Μαριάνε ζητάει από μία 
γειτόνισσα να προσέξει για λίγο το μι-

κρό Άξελ, ώστε να πάει για ψώνια. Τριγύρω της 



Επάνω: 
Ο Λέναρντ 
Κοέν με τη 
Μαριάνε και 
τον μικρό 
Άξελ σε 
υδραίικη 
ταβέρνα.
Δεξιά: 
Γυρίζοντας 
την Ελλάδα 
με ένα
 «σκαθάρι».
Κάτω: 
Νυχτερινή 
βόλτα στα 
σοκάκια της 
Ύδρας. Ένας 
έρωτας που 
φούντωσε 
καλοκαίρι.

ει το καρότσι στην κατηφόρα από τα Καλά 
Πηγάδια, έχοντας ξεχάσει, έστω και για λίγο, 
τον Άξελ.
……
Ο Λέναρντ Κόεν θυμάται ότι είχε δει πολλές 
φορές τη Μαριάνε με τον Άξελ και το μωρό, 
πριν τον πρωτοπαρατηρήσει εκείνη. Τους 
είχε δει να καταπλέουν στο λιμάνι –ξανθοί, 
όμορφοι και μαυρισμένοι– σκεφτόμενος, 
τι όμορφη Αγία Τριάδα, σκεφτόμενος πως 
η μικρή αυτή νορβηγική οικογένεια ταίριαζε 
απόλυτα με την εικόνα που είχε στο μυαλό 
του για την Ύδρα.
Το γεγονός ότι ο Λέναρντ είχε βρεθεί στην 
Ύδρα ήταν, εν ολίγοις, τυχαίο. Είχε φύγει τα-
ξίδι στο Λονδίνο για να δουλέψει πάνω στο 
πρώτο του μυθιστόρημα, αλλά ένιωσε πως 
η λονδρέζικη βροχή δεν επρόκειτο ποτέ να 
σταματήσει. Είχε μεγαλώσει στο Μοντρεάλ, 
όπου χιονίζει και κάνει κρύο μα οι άνθρωποι 
ξέρουν να ζεσταίνουν τα σπίτια τους. Στο Λον-
δίνο υπήρχαν ατελείωτες βροχερές ημέρες, 
μα καθόλου εσωτερική θέρμανση. Όση ώρα 
και να έβαζε τη θερμοφόρα στο κρεβάτι, τα 
ρούχα του και τα κλινοσκεπάσματά του παρέ-
μεναν συνεχώς υγρά.
Μια μέρα πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος για 
να εξαργυρώσει μια επιταγή. Στο ταμείο καθό-
ταν ένας ηλιοκαμένος, χαμογελαστός νεαρός. 
Ο Λέναρντ τον ρώτησε: «Πώς αποκτήσατε αυτή 
την έκφραση στο πρόσωπό σας; Όλοι εδώ γύρω 
είναι κατάλευκοι και σκυθρωποί». Ο νεαρός τού 
απάντησε ότι μόλις είχε επιστρέψει από την 
Ελλάδα, όπου ο ήλιος έλαμπε κι είχε μπει η 
άνοιξη. Την επομένη κιόλας ο Λέναρντ βρισκό-
ταν στο αεροπλάνο για την Αθήνα. Από την 
Αθήνα πήρε το πλοίο για την Ύδρα κι από εκεί 
έγραψε στη μητέρα του στο Μοντρεάλ, σε μια 
καρτ ποστάλ: Δεν νιώθω κανένα πολιτισμικό σοκ. 
Νιώθω σαν να ήρθα σπίτι μου.

Το αργό βαλς

Η 
γνωριμία του Λέναρντ και της Μα-
ριάνε ήταν σαν ένα αργό βαλς. 
Άρχισαν να συναντιούνται κατά τη 

διάρκεια της μέρας. Δεν έπαυε να της λέει 
πως ήταν η ομορφότερη γυναίκα που είχε δει 
στη ζωή του. Η Μαριάνε έτρεμε, ταρασσόταν, 
αδυνατώντας να κατανοήσει πώς ο Λέναρντ 
μπορούσε να είναι τόσο υπομονετικός και 
φιλικός απέναντί της. Ένα μέρος της κατάφε-
ρε να σπρώξει μακριά την ντροπή και τον πό-
νο που της είχε προκαλέσει ο Άξελ. Για χάρη 
του παιδιού της, μάζεψε τα κομμάτια της και 
τα ξανακόλλησε, έτσι ακριβώς όπως την είχε 
συμβουλέψει η μητέρα της. Αντί να σέρνεται 
κλαίγοντας στα σεντόνια της, ανέβηκε στο 
βράχο, δέκα μέτρα ψηλό και βούτηξε στο 
κενό, προς τη θάλασσα: dance macabre.
Ο Λέναρντ καθόταν στη στεριά και την πα-

ρατηρούσε. Ύστερα, την πήρε από το χέρι 
και τη συνόδευσε σπίτι. Η Μαριάννε ήθελε 
να ξεχάσει όλες τις σκέψεις που την πονού-
σαν, ήθελε να χαθεί μέσα σ’ έναν καινούργιο 
έρωτα. Όταν έπινε ρετσίνα και σηκωνόταν 
και συνόδευε τους Έλληνες στο χορό τους, 
ο Λέναρντ την περίμενε υπομονετικά. Εκείνη 
δεν ήθελε να σταματήσει το χορό, γινόταν 
όμορφη κι επικίνδυνη, χόρευε, χόρευε για 
να βγει έξω απ’ το σώμα της. Ο Λέναρντ, που 
σχεδόν δεν άγγιζε το ποτό, εν αντιθέσει με 
τους περισσότερους ξένους του νησιού, την 
κοιτούσε. Και περίμενε. Κι ύστερα, την έπαιρ-
νε και πήγαιναν μαζί στο σπίτι.
Η Μαριάνε ένιωθε ότι ο Λέναρντ την προ-
στάτευε και τη φρόντιζε. Ήταν το ακριβές 
αντίθετο του Άξελ: ο Άξελ ήταν απρόβλε-
πτος κι εκρηκτικός· ο Λέναρντ, ήρεμος και 
ήπιων τόνων. Ήταν ευγενής, με ολίγον πα-
λιομοδίτικους τρόπους, μεγαλωμένος σε 
μια παραδοσιακή εβραϊκή οικογένεια του 
Μοντρεάλ. Παρατηρώντας τον, η Μαριάνε 
αναγνώριζε όσα είχε μάθει στο σπίτι της για-
γιάς της: την ευγένεια μιας άλλης εποχής, την 
ευγένεια που σπάνια συναντούσε κανείς σε 
ανθρώπους της γενιάς τους. Ήταν ο τύπος 
του ανθρώπου που, βλέποντας μια γυναίκα 
να μπαίνει στον ανελκυστήρα, έβγαζε το κα-
πέλο του σε ένδειξη σεβασμού.
Ο Λέναρντ συμπαραστάθηκε στη Μαριάνε 
όταν ο Άξελ έφυγε με την Πατρίσια. Πήγαι-
ναν βόλτες κατά μήκος της ακτής του νη-
σιού. Φορώντας το λευκό του καπελάκι, ο 
μικρούλης Άξελ ερχόταν μαζί τους στο κα-
ροτσάκι του, πάνω από τις πέτρες που οδη-
γούσαν στον όρμο στο Καμίνι, εκεί που οι 
βάρκες κούρνιαζαν σφιχτά και τα βότσαλα 
της παραλίας ήταν λεία και ζεστά κάτω από 
το πέλμα. Έτρωγαν μεσημεριανό σ’ ένα εστι-
ατόριο στο χρώμα της ώχρας, με τα παρα-
θυρόφυλλα βαμμένα κόκκινα. Όταν το μωρό 
κοιμόταν τ’ απογεύματα, ο Λέναρντ διάβα-
ζε στη Μαριάνε τα ποιήματά του. Η πρώτη 
του ποιητική συλλογή, «Let Us Compare 
Mythologies», είχε εκδοθεί τέσσερα χρόνια 
πριν κι ο Λέναρντ είχε έρθει στην Ύδρα για 
να δουλέψει πάνω στη δεύτερη, «The Spice-
Box Of Earth».
Τα βράδια, όταν ο μικρούλης Άξελ πήγαινε 
για ύπνο, η Μαριάνε έπρεπε να μένει σπίτι. 
Τότε ερχόταν ο Λέναρντ να τη βρει. Κάθο-
νταν στη βεράντα κι αγνάντευαν το πέλαγος 
κι άλλα μικρά νησιά, με τα ασβεστωμένα τους 
ξωκλήσια να λένε σιωπηλά την προσευχή 
τους. Ο Λέναρντ σιγοτραγουδούσε νανου-
ρίσματα στο μωρό κι η Μαριάνε καθόταν σε 
μια κουνιστή καρέκλα, μ’ ένα κομμάτι σχοινί 
δεμένο στην κούνια του μικρού, λικνίζοντάς 
το, μέχρι που αυτό κοιμόταν και το βράδυ 
ήταν πια μόνο δικό τους. 
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ΙΝΤΙΜISSIMI
Βody με δαντέλα €29,90

MAX MARA
Φόρεμα από τη σειρά Sportmax

SWATCH GROUP GREECE
Μοντέλο Perlato, σειρά Let it Shine, €72

CHANEL
Μποτάκι από λουστραρισμένο δέρμα με φιόγκο 

GUESS
Συνθετική γούνα Marciano €179

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Δερμάτινη ασημί τσάντα Tod’s

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

ΛΙΓΟ EXTRA GLAMOUR
Κάθε 2 λεπτά glamour αντιστοιχούν σε 8 ώρες σκληρής δουλειάς

hotbuy
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SHOP & TRADE
Φόρεμα Silvian Heach €70

INTIMISSIMI
Γιακάς με πέρλες €12,90

CALZEDONIA
Κολάν με μπροκάρ σχέδια €29,95

ZEUS+ΔIONE
Ολομέταξο πουκάμισο €365

LOUIS VUITTON
Δερμάτινη ζώνη με χρυσές λεπτομέρειες

HONDOS CENTER
Pony skin γόβα Calvin Klein €166

REPLAY
Πλεκτή μπλούζα από τη σειρά We are Replay

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Τσάντα με παγέτες και κέντημα Dolce & Gabbana

«ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΦΡΑΧΤΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ: 
ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΑ»

-Sophia Loren

hot

buy
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GANT
Ζακέτα από αληθινή γούνα

THE BOX
Από τη σειρά Greece Revisited by We Design €12

SWATCH GROUP GREECE
Poλόι Summer Socks, σειρά High Lands Mix, €55

ΤΙGER
Γυναικεία καλτσάκια

GANT
Καρό κοντό μοντγκόμερι €479

ΜΗΔΕΝ ΒΑΘΜΟΙ C°
Τζάμπα μπότοξ, κορίτσια!

TEZENIS
Ασημί σκουφάκι €7,90

UGG
Πλεκτές μπότες 

LACOSTE
Φόρεμα μαρινιέρα €159

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

hotbuy

hot

buy
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ΤΕΖΕΝΙS
Ζέρσεϊ τοπ €19,90

G STAR RAW
Mάλλινο μπουφάν 

CALZEDONIA
Γυναικεία καλτσάκια €3,95

LACOSTE
Πουκάμισο polo €159

REPLAY
Δερμάτινα μποτάκια με υφασμάτινη επένδυση

OYSHO
Πλεκτό πουλόβερ €35,99

ΤΟΜΜΥ ΗΙLFIGER
Τσάντα ύφασμα και δέρμα €184,90

HERMÈS BOUTIqUE
Δερμάτινο σκουφάκι με sheep skin επένδυση

το 19ο αιώνα, οι γιατροι συμβουλευαν το πλεξιμο στισ γυναικεσ
σαν αντιδοτο στη νευρικοτητα και την υστερια

(γεγονός)

hot
buy
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HONDOS CENTER
Καρό παντελόνι ασπρόμαυρο

MAH JONG
Δερμάτινη τσάντα Τramontano €820

GRAFFITO
Κασκόλ από μαλλί και κασμίρ €29

SHOP & TRADE
Πλεκτή μπλούζα Naf Naf €61

NIKE 
Γυναικείο αδιάβροχo Air Max 1 sneakerboot

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ
«Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, όταν φοράω χαμηλό παπούτσι» 

                  -Victoria Beckham

VANS
Συλλεκτικά παπούτσια από τη σειρά Star Wars

SWATCH GROUP GREECE
Poλόι Red Flash, σειρά High Lands Mix, €45

FRANKLIN & MARSHALL
Κολάν με αστεράκια €49

I-D CONCEPT STORE
Tσάντα Ade Blue Canard

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

hot

buy
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HONDOS CENTER
Πουλόβερ Julia Bergovich €59,90

CONVERSE
Μοντέλο Chuck Taylor All Star rubber €79

H&M 
Φούστα με print €24,99

EMPORIO ARMANI
Χρυσά γυαλιά με προπελάκια €180

FRANKLIN & MARSHALL
Μπουφάν matelasse €189

MAH JONG
Κασμιρένιο κασκόλ €260

WeSC
Tσάντα πλάτης από καμβά €80

CALZEDONIΑ
Καρό κολάν €22,95

ΤΙΡ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΟ SPORTY CHIC ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ OLD SCHOOL ΣΕ ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ

hot
buy

hot
buy
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ANIMAL
Γιορτινή φόρμα €42

NUMBER 3
Πουκάμισο Comme des Garçons €180

SHOP & TRADE
Τσάντα από ribbon Superdry €44

ATTICA CITY LINK
Φούστα Adidas Originals by Mary Katrantzou €179,95

GUESS
Τζιν μπουφάν με γούνα €179

KOMONO
Γυαλιά ηλίου €65

SEXY CHICK
«Να περπατάτε, πάντα, σαν να σας ακολουθούνε τρεις άντρες από πίσω».

                                        -Oscar de la Renta

SHOP & TRADE
Φόρεμα Pepe Jeans London €88

UGG
Δερμάτινη suede μπότα με επένδυση Scarlett €265

CONVERSE
Μπουφάν matelasse €119

ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

hotbuy
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SWATCH GROUP GREECE
Irony big μοντέλο Moon Plaided €80

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Βραχιόλια των White Wish από χαλκό €80

(Πωλητήριο Γκίκα)

MARIA MASTORI JEWΕLLERY
Δαχτυλίδι από έβενο και επιχρυσωμένο ασήμι €215

KOMONO
Ρολόι Winston Royale €99,95

ILEAΝA MAKRI
Σκουλαρίκια Boa από επιχρυσωμένο ασήμι 

και τσαβορίτη €350

«ΤΟ TRENDY ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΟ» 
-Karl Lagerfeld

ZERTEO
Gothic γούρια με μαύρο πλατίνωμα και ζιργκόν €80

SWAROVSKI
Παντατίφ με κρύσταλλα €149

IOANNA KOURBELA
Mεταλλικό κολιέ από τη σειρά Reflection €123

ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΥΑΛΙΖΕΙ
Ένα αξεσουάρ μπορεί να κάνει τη διαφορά

hot

buy
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Από 
κΑκό κόρίτσί 

τόυ Χόλίγόυντ,
μίΑ Από τίσ πίό θετίκΑ επίδρΑστίκεσ στΑρ. 

πώσ κΑτΑφερε η ΑντζελίνΑ νΑ ΑπότΑξεί τόυσ πρόσώπίκόυσ τησ δΑίμόνεσ 
κΑί νΑ μετΑμόρφώθεί σε μητερΑ τερεζΑ;

του δημητρη πΑπΑδόπόυλόυ

ΒΙΠΕΡ
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πόσους πολύτεκνους σταρ του 
Χόλιγουντ, εκτός από τη μία φάροου, 
ξέρετε; κάτοχος Όσκαρ, 
πολυβραβευμένη, καλλονή, παθιασμένη 
με τα κοινά και έτοιμη να υπερασπιστεί 
το δίκιο κάθε ανθρώπου σε κάθε γωνιά 
του πλανήτη: καλώς ήρθατε στο μαγικό 
σύμπαν της Αντζελίνα τζολί. η φήμη της 
πάντα προηγείται. Όπως εξάλλου και 
τα χείλη της. πάντα. 

Μια φαμίγιε με 4 επώνυμα

Γ
εννήθηκε στις 4 ίουνίου του 1975 στο λος 
Άντζελες, πρόεδρος των ηπΑ ήταν ο τζέραλντ 
φορντ και ο καιρός ηλιόλουστος και ζεστός. η 

Αντζελίνα είναι κόρη του ηθοποιού γιον Βόιτ και της 
μαρσελίν μπερτράντ. όι γονείς της χωρίζουν ένα 
χρόνο μετά τη γέννησή της κι έτσι η Αντζελίνα μετα-
κομίζει στη νέα υόρκη με τη «δίπλα της πάντα» μαμά. 
«το πιο σημαντικό δώρο της μαμάς μου, πέρα από το 
ότι άφησε τη δική της καριέρα για να αναθρέψει εμένα 
και τον αδερφό μου (επίσης ηθοποιό τζέιμς Χέιβεν), 
είναι ότι μ’ έκανε να αισθάνομαι ότι έχω φωνή».  
ώς παιδάκι, ζει ευτυχισμένη με pets φίδια, σαύρες, τη 
μαμά και τον αδερφό. ό μπαμπάς, από την άλλη, την ει-
σάγει με άνεση στα κινηματογραφικά πλατό. το 1982 θα 
παίξει μαζί του στην ταινία «Lookin’ to get out» και εκεί 
φαίνεται ότι αγάπησε την υποκριτική. είναι άγριο παιδί, 
στο σχολείο υφίσταται bullying για τα υπερμεγέθη χεί-
λη της. Αποφασίζει σε πολύ μικρή ηλικία, ήδη από τα 14, 
να ασχοληθεί με την ηθοποιία. εγγράφεται στη σχολή 
λι στράσμπεργκ και την παρατά μετά από λίγο. φορά 
γυαλιά και σιδεράκια, δεν περνά καλά, γίνεται γκοθού. 
είναι 14, ζει μια εφηβεία όχι και τόσο επιεική. 
πρωταγωνιστεί στις σχολικές ταινίες του αδερφού 
της, είναι παράξενο παιδί. γλυκαίνεται ξανά με την 
ηθοποιία και το 1993 συμμετέχει στην πρώτη της ται-
νία το «Cyborg 2». σέξι, ασυγκράτητη, άγρια, βηματίζει 
αργά στο σταρ σίστεμ. εκείνη την εποχή γνωρίζει τον 
ηθοποιό που θα γίνει ο πρώτος σύζυγός της. με τον 
τζόνι λι μίλερ θα παντρευτούν το 1996. πρόεδρος 
των ηπΑ είναι ο μπιλ κλίντον. εκείνη στο γάμο θα 
φορέσει μαύρο κολάν και t-shirt και με το αίμα της θα 
γράψει το όνομά του: τζόνι ή τζόνι λι, άραγε;  

Τουζούρ Ζολί
θα τη γνωρίσουμε όλοι το 1998 ως πρωταγωνίστρια 
της ταινίας «τζία», το biopic για το διάσημο μοντέλο 
που έφυγε νωρίς. Ακολουθούν γλυκερές κομεντί, ο 
«συλλέκτης οστών» και το «κορίτσι που άφησα πί-
σω», δίπλα στην τότε mega star γουινόνα ράιντερ. για 
το ρόλο της λίζα στο «Girl Interrupted» θα κερδίσει 
το πρώτο της Όσκαρ το 2000. μαύρα μαλλιά, μαύ-
ρα ρούχα, μαύρα όλα. «είμαι τόσο πολύ ερωτευμένη 
με τον αδερφό μου» θα πει στο λόγο αποδοχής της, 
αφού ευχαρίστησε και τον μπαμπά της. Ακούσατε να 
ευχαριστεί πουθενά τη μανούλα; τα φιλιά στο στόμα 
με τον αδερφό αμέσως μετά την τελετή θα φουντώ-
σουν τις φήμες για τη σχέση των αδερφών. λέγεται 
όμως ότι την ημέρα των Όσκαρ ξεκίνησε τη θεραπεία ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ.

ΟΙ ΜΠΡΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΚΑΙ
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ. 



για τον καρκίνο η μαμά της, συνεπώς τα συναισθήματα 
ήταν έντονα. Χημειοθεραπεία κυριακάτικα, θα αναρω-
τηθείτε; τέλος πάντων, όσα ξέρουν τα αδέρφια, δεν τα 
ξέρει ο Perez Hilton όλος. 
όι ευχαριστίες στον μπαμπά δεν θα διαρκέσουν πο-
λύ. Έχει χωρίσει πια από τον μίλερ, περνάει μια φάση 
bisexual έχοντας ένα φλερτάκι με γυναίκα ηθοποιό, 
μέχρι που στη ζωή της μπαίνει ο οδοστρωτήρας μπίλι 
μπομπ θόρτον. είναι προφανές, έχει ένα οιδιπόδειο 
άλυτο κι ένα θέμα με τα διπλά ονόματα. ό μυθιστο-

ρηματικός έρωτας θα διαρ-
κέσει τρία χρόνια, μέσα στα 
οποία τα tabloids οργιάζουν. 
φορούν και οι δυο αμπού-
λες με το αίμα του άλλου, 
για να αισθάνονται συνέχεια 
ο ένας τον άλλο κολλημένο 
επάνω του. 
η καριέρα της απογειώνεται. 
γίνεται λάρα κροφτ. ταυ-
τόχρονα, με την αμπούλα 
αίματος του μπίλι μπομπ 

σφηνωμένη στο μπούστο της, αισθάνεται ότι ο δυτικός 
τρόπος ζωής δεν τη γεμίζει. δεν ασπάζεται καμπάλες 
και σαϊεντολογίες, αλλά ασχολείται ενεργά με τη σρι 
λάνκα, ταξιδεύει εκεί, προσφέρει 5 εκατομμύρια στην 
καμπότζη. φεύγοντας, θα πάρει μαζί της και τον μά-
ντοξ, το πρώτο της υιοθετημένο παιδί. «τυλίχτε το» 
θα πει, ή έτσι τουλάχιστον αντιμετωπίζει ο τύπος την 
απόφασή της να υιοθετήσει παιδί από την καμπότζη. 
Αδιαφορεί. στα επόμενα χρόνια θα ταξιδέψει σε πε-
ρισσότερες από 30 χώρες, συναντώντας πρόσφυγες, 
κάνοντας φιλανθρωπικό έργο όσο λίγες. γίνεται πρέ-
σβειρα καλής θελήσεως των ηνωμένων εθνών, βραβεύ-
εται για την ανθρωπιστική της δράση ακόμη και από 
τη Βασίλισσα της μεγάλης Βρετανίας. «όι αποστολές 
σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, βγαίνεις από την ασφά-
λεια της άνεσής σου. πώς όμως να εξηγήσεις σ’ ένα 
προσφυγόπουλο τον πόλεμο, μια συνθήκη που κι εσύ 
αδυνατείς να κατανοήσεις;» 
το 2003 χωρίζει με τον μπίλι μπομπ, οι αμπούλες αί-
ματος πάνε περίπατο, το τατού Billy Bob εξαφανίζεται 
από το μπράτσο της. Έχει ήδη γίνει μαλλιοκούβαρα 
με τον πατέρα της: εκείνος δηλώνει on national TV 
ότι η κόρη του έχει ψυχολογικά προβλήματα κι εκεί-
νη απλώς αιτείται να απαλλαγεί από το επώνυμο του 
πατέρα της. πέφτει με τα μούτρα στη δουλειά, γυρίζει 
τη μια ταινία μετά την άλλη, γράφει το βιβλίο «Notes 
from my travels», παίρνει το δίπλωμα πιλότου. πόσα 
ταλέντα, πόση ομορφιά. είναι 2003 και πρόεδρος των 
ηπΑ είναι ο τζορτζ μπους και η τζολί υιοθετεί ένα 
ακόμη παιδί: τον παξ τιέν από το Βιετνάμ. 
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«ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ»

ΘΑ ΠΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΣΚΑΡ,
ΑΦΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΤΗΣ

Αριστερά: Με τον Μπίλι 
Μπομπ Θόρτον. 

Με τη μητέρα της 
Μαρσελίν Μπερτράν.

Με τον αδερφό της 
Τζέιμς Χέιβεν 
και τον πατέρα της 
Γιόν Βόιτ.

Και εγένετο Μπραντζελίνα

Ε
πιτυχημένη, εκκεντρική, απόκοσμα όμορφη. η 
τζολί έχει όλα όσα ήθελε. Όλα; η θλίψη στα 
μάτια την προδίδει. σε κάθε περίπτωση, η τζολί 

αποτελεί πρότυπο μονογονεϊκής οικογένειας και φι-
λανθρωπικής δράσης. 
το 2004 συμπρωταγωνιστεί με τον μπραντ πιτ στην 
ταινία «Mr and Mrs Smith». όι φήμες για εκρηκτικό 
έρωτα κάνουν το γύρο του κόσμου. όι ίδιοι σιωπούν, 
όμως, πραγματικά, είναι δυνατόν η πιο όμορφη γυναί-
κα να είναι με τον πιο όμορφο άντρα του πλανήτη; ε, 
κι όμως είναι. τους πήρε καιρό να το παραδεχτούν, 
θα πρέπει να χωρίσει πρώτα ο πιτ με την Άνιστον. το 
2005, ο φακός τούς συλλαμβάνει στη μακρινή κένυα 
να βολτάρουν μαζί με το γιο της Αντζελίνα, μάντοξ. 
δύο μήνες μετά, υιοθετεί από την Αιθιοπία τη ζαχάρα 
μάρλεϊ ενώ τον ίανουάριο του 2006 ανακοινώνει την 
εγκυμοσύνη της από τον μπραντ κι όλοι αδημονούν 
για το αποτέλεσμα από το συνδυασμό αυτών των 
DNA. ταυτόχρονα, αιτείται την αλλαγή ονόματος για 
τα δυο της παιδιά. θα λέγονται πια τζολί πιτ. 
το πρώτο τους παιδί, η σάιλο, γεννιέται στη ναμίμπια. 
Όχι, δεν έσπασαν εκεί τα νερά, ήταν συμβολική η επι-
λογή. η απαγόρευση πτήσεων την ώρα του τοκετού, η 
άρνηση έκδοσης βίζας σε φωτογράφους και δημοσιο-
γράφους που δεν είχε εγκρίνει το ζευγάρι και η αστυ-
νόμευση του νοσοκομείου και του ξενοδοχείου που 
ζούσαν οι μπραντζελίνα, ήταν δώρα της κυβέρνησης. 
ό μύθος είχε πλέον χτιστεί, η Αντζελίνα μοιάζει ολο-
κληρωμένη, πιο γλυκιά.  είναι ευτυχισμένη. όι πρώτες 
φωτογραφίες της σάιλο πωλούνται στα περιοδικά 
«People» και «OK» προς 8 εκατομμύρια δολάρια, τα 
οποία δόθηκαν σε δωρεές. δύο χρόνια μετά, στον κό-
σμο έρχονται η Βιβιέν μαρσελίν και ο νοξ λίον. τούτη 
τη φορά επέλεξαν τη νίκαια της γαλλίας ως φόρο τιμής 
στη γαλλίδα μαμά της, που έχασε τη μάχη με τη ζωή με-
ρικούς μήνες πριν. μόνο που σκέφτομαι τα μπαγκάζια 
που είχαν να κουβαλήσουν, με πιάνει η καρδιά μου. 
για τους ίδιους, η νομαδική ζωή μοιάζει απόλαυση. «δεν 
ξεχωρίζω ποιο είναι υιοθετημένο και ποιο όχι» θα πει 
σε τηλεοπτική συνέντευξη. «ταυτόχρονα, είμαστε ένα 
σπίτι γεμάτο διαφορετικούς πολιτισμούς, γεύσεις, ση-
μαίες. υιοθετώντας ένα παιδί από άλλη χώρα, μπαίνει 
μια ολόκληρη χώρα στο σπίτι σου» συνεχίζει. στο ση-
μείο που είχε το τατού δράκο, αφιερωμένο στον μπίλι 
μπομπ θόρτον, τώρα υπάρχει εκείνο με τις συντεταγ-
μένες των τόπων που γεννήθηκαν τα παιδιά της.

Τ
ο σπίτι των μπραντζελίνα διέπεται από κα-
νόνες. δεν δουλεύουν ποτέ και οι δύο γονείς. 
Ένας από τους δυο θα προσέχει τα παιδιά. 

«Χαίρομαι πολύ διότι τα παιδιά είναι πολίτες του κό-
σμου. μπορούν να μείνουν σ’ ένα τρέιλερ σε γύρισμα 

ΒΙΠΕΡ
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στην έρημο, σ’ ένα ξενοδοχείο στο μανχάταν ή σ’ 
έναν καταυλισμό στην Αφρική με την ίδια χαρά. με τα 
χρόνια, έχουν φίλους σε διάφορες χώρες κι έτσι κάθε 
ταξίδι αποτελεί απόλαυση» δηλώνει η Αντζελίνα, που 
με τον ερχομό των παιδιών λύθηκε πλέον η γλώσσα 
της μπροστά στους δημοσιογράφους. Όταν οι τελευ-
ταίοι παίρνουν το θάρρος να ρωτήσουν «και πότε με 
το καλό ο γάμος;», οι μπραντζελίνα απαντούν: «Όταν 
αποκτήσουν όλοι οι Αμερικανοί το δικαίωμα να πα-
ντρευτούν» απαντούν. 

Ζολί στο κόκκινο χαλί
στην τελετή απονομής Όσκαρ του 2012, το δεξί πόδι 
της Αντζελίνα γίνεται viral σε μερικά δευτερόλεπτα. 
ξεπροβάλλει μέσα από τη στράπλες δημιουργία Atelier 
Versace. η αλήθεια είναι πως από τη χρονιά που κέρ-
δισε το δικό της Όσκαρ μέχρι την εποχή μπραντ 
έχει μεταλλαχθεί (και) στιλιστικά. με σαφή προτί-
μηση στους ευρωπαϊκούς οίκους, δίνει την αίσθηση 
ότι απολαμβάνει χωρίς ενοχή την ομορφιά της. φίνα, 
χωρίς γκοθ ή υπερσεξουαλικές υπερβολές, με body 
conscious φορέματα που αναδεικνύουν όλα τα χαρί-
σματά της. δίπλα στον μπραντ αισθάνεται ασφάλεια, 
ως ζευγάρι αποτελούν το μόνιμο αστείο των παρου-
σιαστών των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων, τα 
οποία πια χωρίζονται σ’ εκείνα που παρακολούθησαν 
οι μπρατζελίνα και σ’ εκείνα που δεν καταδέχτηκαν να 
πατήσουν το κόκκινο χαλί. 
Ακόμη και στις μη δημόσιες εμφανίσεις της (άραγε έχει 

τέτοιες η Αντζελίνα;), το στιλ της είναι αδιαφιλονίκητα 
αιχμηρό: power suits ή μεταξωτά πουκάμισα με pencil 
φούστες και γόβες στα των ηνωμένων εθνών, μαλακά 
t-shirts, oversized ζακέτες, skinny jeans, ankle boots ή 
μπαλαρίνες όταν κυκλοφορεί με τα κουτσούβελα (σύ-
ντομα στο αεροδρόμιο της περιοχής σας).
κάθε της εμφάνιση μοιάζει ανεπιτήδευτη: το θείο χάρι-
σμα της ομορφιάς της δέχτηκε λίγο μόνο από τη βοή-
θεια του πλαστικού χειρουργού στη μύτη της. Από την 
άλλη, αγαπημένο θέμα των tabloids είναι το βάρος της. 
«πάσχει από ανορεξία», «αδυνατίζει συνεχώς», «σκιά 
του εαυτού της», χαρακτηριστικοί τίτλοι gossip περιο-
δικών και websites την αφήνουν αδιάφορη. Έχει και μια 
οικογένεια να μεγαλώσει.  

Τρίτο στεφάνι 

Ε
ίναι 2013, πρόεδρος των ηπΑ είναι ο όμπά-
μα. η τζολί, με άρθρο της στους «New York 
Times», ανακοινώνει ότι έχει ήδη προβεί σε 

προληπτική μαστεκτομή καθώς ανιχνεύτηκε ύποπτο 
γονίδιο το οποίο αύξανε πολύ την πιθανότητα να νο-
σήσει από καρκίνο του μαστού. ό μπραντ απαντά μ’ 
ένα φλογερό σημείωμα θαυμασμού κι αιώνιας πίστης: 
«η γυναίκα μου αρρώστησε. ξεκίνησα να την νταντεύω 
με λουλούδια, φιλιά και γλυκόλογα. της έκανα εκπλήξεις, 
της έκανα δώρα. μιλούσα μόνο για εκείνη. δεν θα το 
πιστέψετε, άνθισε ξανά» θα πει. 
στις συνεντεύξεις τους αρχίζουν πια να δηλώνουν ότι 
τα παιδιά τούς πιέζουν να παντρευτούν. θα γίνει κι αυ-

τό, το περασμένο καλοκαίρι, στη γαλλία. το νυφικό της 
θα το ράψει o λουίτζι μάσι του οίκου Versace. τα παι-
διά θα ζωγραφίσουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και οι 
ζωγραφιές θα γίνουν prints στο νυφικό. τόση ευτυχία, 
πόσο να την αντέξει το μέσο αμερικανικό σπίτι; μια 
οικογένεια ουράνιο τόξο, μια οικογένεια που αφήνει τα 
παιδιά να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά 
τους, μια οικογένεια που παίζει το celebrity game με 
τους δικούς της όρους. μια οικογένεια που αποκαλεί 
τον μπραντ «stinky Daddy», καθώς λέγεται ότι δεν 
πλένεται. μια οικογένεια που αποτελεί το παράδειγμα 
όλων των ακτιβιστών κάθε είδους. 
η Αντζελίνα ηθοποιός, συγγραφέας, πιλότος, μητέρα, 
σύζυγος, παθιασμένη ανθρωπίστρια, σκηνοθέτρια. όι 
δαίμονες του παρελθόντος δεν την τρομάζουν. πριν 
λίγες μέρες δήλωσε ότι θα σταματήσει την ηθοποιία, 
ότι η σκηνοθεσία είναι το μεγάλο της πάθος. είναι μό-
λις 39 χρονών κι έχει καταφέρει να επανεφεύρει τον 
εαυτό της, να γίνει αυτό που πάντα ήθελε. Ακόμη και 
πολιτικός, καθώς στις αρχές νοεμβρίου δήλωσε: «Όταν 
ασχολείσαι με ανθρωπιστικό έργο έχεις την απόλυτη 
συνείδηση ότι η πολιτική είναι κομμάτι των επιλογών 
που ανοίγονται μπροστά σου. Αν πραγματικά θέλεις 
να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή, πρέπει να έχεις και την 
ευθύνη της. δεν ξέρω μέσω ποιας θέσης θα ήμουν πιο 
χρήσιμη» αναρωτιέται κι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
της ενασχόλησης με την πολιτική – εκεί να δεις ταγιέρ 
και τσάντα-φάκελο. τρέμε, Αμάλ και τζορτζ. ποιος ξέ-
ρει ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ηπΑ; 

Το Μπραντζελινέικο, 
μια οικογένεια πραγματικό 
ουράνιο τόξο. Ομοίως 
πολυφωνικό και το 
νυφικό της Αντζελίνα, 
ζωγραφισμένο από όλα 
τα παιδιά τους.



Φυσική λάμψη, ελαφριά σύνθεση, 
αδιόρατο φινίρισμα. Εξουδετερώνει τις 
χρωματικές ατέλειες και απλώνεται 
ομοιόμορφα και πιο ανάλαφρα από ποτέ. 
Sheer and Perfect Compact SHISEIDO

Η Αθήνα όταν φοράει τα λαμπιόνια της είναι πιο σέξι από ποτέ. Φρέσκια και παγωμένη. Αναζωογονητική. Σαν αντιρυτιδική κρέμα. Χαρίζει σύσφιξη, 
ενυδάτωση, επανόρθωση. Μια ευκαιρία για ξεσκαρτάρισμα σε ανθρώπους και προτεραιότητες. Απομακρύνει λάθος επιλογές και λεπτές γραμμές 
γύρω από τα μάτια. Χωρίς parabens. Αν ήταν γυναίκα θα ήταν πληθωρική, κακομαθημένη, μελοδραματική και λίγο κιτς. Μια ενζενί όλο λουστρίνι, 
κραγιόν και πληγωμένο εγωισμό. Το έξω είναι πάντα πιο φανταχτερό ή τα ασημόχαρτα πιο φερέγγυα. Αν ήταν αστείο θα ήταν «-άρχισα crossfit, 
-εγώ μελομακάρονα». Αν ήταν γεύση θα ήταν ζάχαρη άχνη, συναίσθημα ανασφάλεια-με-αγάπη, αν ήταν αριθμός θα ήταν το δύο (αγκαλιασμένο) 
και αν ήταν ινσταγκραμική λήψη καλτσάκια στο τζάκι. Αν ήταν καλλυντικό θα ήταν glam μανό, άρωμα με φρουτώδεις νότες και η σκιά της θα ήταν γε-
μάτη αστεράκια.  Η Αθήνα τα Χριστούγεννα θέλει το νεσεσέρ της. To Look βρήκε και κατέγραψε ό,τι πιο καυτό κυκλοφορεί στα ράφια της αγοράς 
και στις φετινές τάσεις της μόδας των beauties αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βιαστείτε, όμως, γιατί δεν μπορούμε να την κρατάμε πολλή ώρα ακίνητη! 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑ

Κλημεντίνη, μανταρίνι, 
γλυκολέμονο, φρεσκοπλυμένα 
σεντόνια, μυρωδιές από 
ιταλική ριβιέρα και δεν 
χορταίνουμε να ανασαίνουμε. 
Αν η Μεσόγειος είχε άρωμα  
θα ήταν, αυτό…  
Knot BOTTEGA VENETA

Κι αν κάναμε το 
Muppet Show βερνίκια; 

Είναι οκτώ και ακαταμά-
χητα, σε περιορισμένη 

έκδοση. Το αγαπημένο μας 
έχει λιλιπούτεια κομμάτια 

χρυσού και ροζ glitter. 
Muppets O.P.I.

Όχι άλλο smokey! Φουξ όπως ράζμπερι και βουτυρένιο 
κίτρινο για βλέμμα με glam και στιλ. Μονόχρωμες intense 

αποχρώσεις, γιατί πρέπει να περιμένουμε το καλοκαίρι; 
Ombre Essentielle CHANEL

       BEAUTY QUEEN
Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ 
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Ένα αστρικό σχέδιο ανάγλυφο 
σε μια κασετίνα που παρέχει 

τον τέλειο συνδυασμό 4 
απαλών χρωμάτων με λάμψη 

και βιταμίνη C και Ε. Μοοnlight 
Blusher,  ART DECO
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ΤΙΝΚΕΡΜΠΕΛ
Πέρασε μια παχιά γραμμή γκλίτερ σύριζα στις βλε-
φαρίδες και τα τεράστια γαλάζια μάτια της έγιναν 
ακόμα πιο τεράστια κι ακόμα πιο γαλάζια. Μπορεί 
το κλισέ να θέλει την ομορφιά να ξεκινάει από μέσα, 
αλλά αν η ομορφιά είναι διάθεση τότε ποιος είπε ότι 
δεν μπορεί να ανέβει και με λίγο γκλίτερ; Έλα, τώ-
ρα, τα Χριστούγεννα είναι ψυχολογική κατάσταση. 
Τα γκι και τα ψυχεδελικά φωτάκια λειτουργούν με 
τον ίδιο τρόπο. Τίποτα δεν ξεκινάει από την ψυχή 
αν δεν ερεθιστεί από κάτι εξωτερικό. Αυτό να το 
κάνετε σουβέρ και να το βλέπετε κάθε πρωί που 
πίνετε τον καφέ σας. Πίσω στο γκλίτερ λοιπόν και 
στην αστερόσκονη, αυτός ο χειμώνας θέλει βλέφαρα 
με χρυσές δροσοσταλίδες, γεμάτα χείλη που λαμπι-
ρίζουν τις πιο κρυφές μας ευχές, μάγουλα όλο υγεία 
και χρυσόσκονη. Πώς θα βαφτείς απόψε; Σαν να σε 
άγγιξε η Τίνκερμπελ. Γκλιν, γκλιν. Γύρνα σελίδα και 
δες το μαγικό kit που φτιάξαμε για σένα.
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BEAUTY FREE 

Μίλα μου για 
μέλι
Καθαρή επιδερμί-
δα=όμορφη επιδερμίδα. 
Η απολεπιστική κρέμα 
της Apivita θα γίνει η 
νέα σου κολλητή. Η 
αντιοξειδωτική δράση 
των οξέων φρούτων και 
οι τονωτικές ιδιότητες 
του βασιλικού πολτού 
και του μελιού όχι μόνο 
καθαρίζουν αλλά και 
αναζωογονούν την επι-
δερμίδα, ενώ εξαφανί-
ζουν τις δυσχρωμίες. 
«Queen Bee» €39,80 

APIVITA

Έλα να serum το 
χορό!
Η απόλυτη κούρα 
ομορφιάς για το πρό-
σωπο. Προσφέρει 
πολλαπλή ενυδάτωση 
σε όλα τα στρώματα 
της επιδερμίδας, ενώ 
το έγχυμα πράσινου 
τσαγιού μεγιστοποιεί 
τις αντιοξειδωτικές του 
ιδιότητες. Δοκιμάσαμε 
το serum ενυδάτωσης 
με αλόη και υαλουρο-
νικό οξύ και πάθαμε 
κοκομπλόκο.
«Natural Serum Hydration»  

APIVITA

Άρωμα γυναίκας
Το νέο άρωμα του Karl 
Lagerfeld δημιουργεί 
μια ιστορία επιθυμίας, 
ακαταμάχητης έλξης, 
μαγνητισμού και αισθη-
σιασμού. Η σύνθεσή 
του βασίζεται σε αντι-
θέσεις, ενώ η εμφάνιση 
του μπουκαλιού απεικο-
νίζει τη φιλοσοφία της 
αισθητικής του Karl.
«Karl Lagerfeld»  

(Hondos Center)

Leave me (Jo M)
alone
Ο κόσμος του Jo 
Malone είναι μια γιορ-
τή του βρετανικού 
στιλ. Στην limited 
edition «Christmas 
Cracker» θα βρεις ένα 
πακέτο με 3 αρωματικά 
προϊόντα ομορφιάς. 
Lime Basil & Mandarin 
κολόνια, Blackberry & 
Bay αφρόλουτρο και 
πλούσια Nectarine 
Blossom & Honey  
κρέμα σώματος. 
«Christmas Cracker» JO 

MALONE  (Αttica)

64

Φίλα με
Ο YSL δημιούργησε 
το πρώτο λίπγκλος που 
δεν «κολλάει». Ελαφρύ 
και γυαλιστερό, με αι-
θέρια υφή και σε τόσο 
σαγηνευτικά χρώματα 
που θα κάνει τα χείλη 
σου ακαταμάχητα. 
Άκου και το καλύτερο, 
το ειδικά σχεδιασμένο 
απλικατέρ του φροντίζει 
να απλώνεται στα χείλη 
σου τέλεια. Στα είπα 
όλα, φίλα τον τώρα! 
«Gloss Volupte» YVES SAINT 

LAURENT (Hondos Center)

THE IT LIST

31 2

12 νέα προϊόντα, 12 νέοι πειρασμοί

Μετεωρισμοί
Ευτυχώς δεν κοστίζουν 
όσο οι πραγματικές 
πέρλες αλλά αξίζουν πε-
ρισσότερο. Συνδυάζουν 
την αρμονία έξι απο-
χρώσεων σε μια γιορτι-
νή παλέτα. Ροζ και μπεζ 
για να καλύπτονται οι 
ατέλειες, λευκό και χρυ-
σό για να φωτίζεται το 
πρόσωπο, μοβ και κου-
φετί για να μη φαίνεται η 
κούραση όσο προχωρά 
η νύχτα. «Météorites 

Météorites Perles du 

Dragon» GUERLAIN 

(Hondos Center)

5
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Η κυρία με τις 
καμέλιες
Φώτισε τα ζυγωματικά, 
τα βλέφαρα ή το ντε-
κολτέ σου με ένα ημιδια-
φανές πέπλο από ασήμι 
και χρυσό. Εμπνευσμένο 
από τις δημιουργίες της 
Gabrielle Chanel «Fine 
Jewelry», αυτή η υπέρο-
χη, limited edition πού-
δρα έχει ένα ανάγλυφο 
μοτίβο φτερό σε σχήμα 
καμέλιας και υπόσχεται 
ότι θα κλέψεις τις εντυ-
πώσεις. 
«Camélia de Plumes» CHANEL

Kiss me, baby
Ξέρεις γιατί σε όλες 
τις διαφημίσεις τα μο-
ντέλα φοράνε κόκκινο 
κραγιόν; Γιατί είναι all 
time classic, φινετσάτο 
και σέξι. Όπως το One 
Pure του CK. Εφαρμό-
ζει άψογα στα χείλη και 
παραμένει απαλό για 
ώρες χωρίς να τα ξη-
ραίνει. Ποιος μπορεί να 
σου αντισταθεί; 
«CK One Pure Color 

Lipstick» CALVIN KLEIN

Οι γκλιτεράτι
Ό,τι λάμπει είναι φέτος 
στη μόδα. Παίξε με το 
γκλίτερ σε μοντέρνους 
απρόσμενους συνδυ-
ασμούς βάφοντας τα 
νύχια σου, αρκεί όλο 
το υπόλοιπο σύνολο 
να είναι αθόρυβο. Βρή-
καμε αυτά τα βερνίκια 
στην πιο δημοκρατική 
αλυσίδα καλλυντικών, τα 
Dust+Cream, και στοι-
χίζουν μόνο €2,50 το 
καθένα. Κατεβάσαμε όλη 
την γκάμα από το ράφι.
Βερνίκια με glitter, 

DUST+CREAM

Για τα μάτια σου 
μόνο
Για σένα που θες ένταση 
και βάθος στο βλέμμα 
σου. Μπορείς να το φο-
ράς όλη μέρα χωρίς να 
φοβάσαι μήπως χαλάσει 
το μακιγιάζ σου, αφού 
διαρκεί έως και 16 ώρες. 
Απλώνεται εύκολα χάρη 
στην απαλή υφή του και 
αφήνει ένα βελούδινο 
φινίρισμα που κάνει τα 
μάτια σου να δείχνουν 
περισσότερο από εντυ-
πωσιακά. 
«Color Artist Eyeshadow»  

ERRE DUE

1187 9

Χάπι νιάου γίαρ!
Το cat-eye είναι ίσως 
το πιο διάσημο λουκ 
ματιών. Πειραματίσου 
με τις ζεστές και ψυχρές 
αποχρώσεις της και δη-
μιούργησε το δικό σου 
απόλυτο cat-eye λουκ. 
Οι εννέα σκιές της 
παλέτας προσφέρουν 
ένταση, ακρίβεια και 
διάρκεια και θα σου χα-
ρίζουν δραματική ματιά 
σε λίγα λεπτά.
«Cat Eyes Palette»  

ΤΟΟ FACED (Sephora)

10

ERRE DUE
Lumitouch Primer, Brightening BB Base,

για αψεγάδιαστη, φωτεινή
Ως βάση ή και μόνη της, φόρεσέ την όλη την ημέρα

επιδερμίδα χωρίς κηλίδες.

White (Musk) 
Christmas
Δεν ξέρεις τι δώρο να 
κάνεις στην κολλητή, τη 
μαμά ή τον εαυτό σου; 
Το all time classic, με-
γάλο σουξέ της φίρμας, 
άρωμα White Musk, 
κυκλοφορεί σε mini gift 
edition που περιλαμβά-
νει Εau de Toilette των 
30ml μαζί με shower 
gel 60ml και body 
lotion 60ml σε υπέροχο 
κουτί δώρου. Tο θέλω! 
«White musk classic gift 

set» €25 THE BODY 

SHOP

12



70 LOOK

ΑΨΟΓΗ 
ΥΓΙΗ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ελαφρια σύνθΕση, 
θρΕπτικα σύστατικα, 
αντηλιακη προστασια. 

BEAUTY qUEEn 

NAIL
TRENDS 

Μάξι φούστες, μπλούζες 
με γιακά, πουά παντού, 

μαλλί μπούκλα. Το ρετρό 
επανήλθε δυναμικά και 

προστάζει κομψότητα από 
την κορυφή ως τα νύχια. 
Γράψαμε νύχια, να ξέρεις 
ότι το απόλυτο must της 
σεζόν είναι κοντά σε μή-

κος, έντονα σε χρώμα. Δεν 
έχει σημασία αν θα είναι 
στρογγυλά, τετράγωνα 
ή οβάλ αρκεί να είναι σε 

απόχρωση του κόκκινου. 
Είναι κλασικό, θηλυκό, 

ροκ, σέξι, ρετρό και κυρίως 
διαχρονικό. Φόρα το χωρίς 
σχέδια και στρας στις κα-
θημερινές σου εμφανίσεις 
και συνδύασέ το ιδανικά με 
ένα ανάποδο γαλλικό για να 
κλέψεις τις εντυπώσεις στο 

φετινό ρεβεγιόν.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ 
ΜΑΛΛΙ ΜΕ ΜΑΛΛΙ

©
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«le Vernis 
nail colour 

no687 Phenix» 
chanel

Μια βάση με εμποτισμένα 
ενεργά συστατικά που 
ενισχύουν την παραγωγή 
κολλαγόνου, εκχυλίσματα 
berryflux και μoβ ορχιδέας 
που τονώνουν την ενέργεια 
των κυττάρων, επιδιορθώ-
νουν το DNA και εξαφανί-
ζουν γραμμές και ρυτίδες.  
«DD cReaM» eRRe DUe

Σε καμία δεν 
αρέσει το φρι-
ζαρισμένο μαλ-
λί. Μην ανη-
συχείς όμως 
γιατί η κρέμα 
styling της 
Moroccanoil 
συντηρεί, 
ενυδατώνει και 
καταπολεμά 
το φριζάρισμα 
για όλους τους 
τύπους μαλ-
λιών, ιδιαίτερα 
των σκληρών 
και ξηρών 
μαλλιών. Προ-
σφέρει ελαφρύ 
κράτημα και 
διευκολύνει 
τη δημιουργία 
χτενισμάτων 
με πιστολάκι.

Μοναδικό λίπγκλος 
που προσφέρει λεπτή 
λάμψη και γυαλιστερό 
φινίρισμα. το εφαρ-
μόζεις είτε μόνο του 
είτε πάνω από κρα-
γιόν. η limited edition 
βγαίνει σε υπερλούξ 
χρυσή συσκευασία και 
φέρει το λογότυπο 
του Prabal Gurung. 
σε τρία δελεαστικά 
χρώματα, για να  
μην ξέρεις ποιο να 
διαλέξεις. 
«Prabal Gurung Tinted 
lipglass» Mac

 εντυπωσιακές. Βάλε το δικό σου δώρο σε ένα τετράγωνο

Οι ρετρό συσκευασίες δώρων είναι πρωτότυπες και

 μεταλλικό κουτί του mastiha shop με υπέροχες
 νοσταλγικές φωτογραφίες.

 

«hydrating 
Styling cream»

MOROccanOIl

«Bc Oil 
conditioning Milk», 

150 ml,  €18,00 
SchWaRZKOPF

Πλούσιο έλαιο, σε μορ-
φή spray, που θρέφει 
σε βάθος τα ξηρά και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά 
προσφέροντας ανθεκτι-
κότητα, πειθαρχία αλλά 
και απόλυτη απαλότητα, 
ενυδατώνοντάς τα συ-
νεχώς. Η φόρμουλά του 
συνδυάζει το έλαιο του 
σπόρου Barbary fig με 
μικροκερατίνη, η οποία 
αναδομεί την τρίχα χωρίς 
να τη βαραίνει, ενώ το 
λουλουδάτο άρωμά του 
μετατρέπει την κάθε 
θεραπεία σε απολαυστική 
εμπειρία φροντίδας.

Μεταλλικό κουτί δώρου MaSTIha ShOP

η Lancaster μας φέρνει 
ένα πραγματικά πρωτο-
ποριακό «έλαιο-serum», 
με υψηλή περιεκτικότητα 
σε ρετινόλη, που διαθέτει 
υφή ελαίου για εντατική 
δράση στην καρδιά των 
κυττάρων, στη διάρκεια 
της νύχτας. ανανεώνει 
την επιδερμίδα, ενώ 
απορροφάται στη στιγμή, 
χαρίζοντας μια μεταξένια 
αίσθηση, χωρίς ίχνη  
λιπαρότητας.
«complete anti-aging 
Retinol-in-Oil» lancaSTeR
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 Mοδα και προτιμήστε τα κλασικά. 
Βγάζουν όμως κάθε σεζόν 
κι από ένα φαντεζί κομμάτι 
που δεν μπορείς να του 
αντισταθείς. 

Dna Stars 
Λέκκα 2 & Bουλής, 
Σύνταγµα, 210 3310484 
Τα ρούχα που φοράς από το 
πρωί (casual chic) μέχρι το 
βράδυ (chic casual). Αγα-
πημένες επώνυμες φίρμες, 
όπως American Retro, 
Karavan, Molly Bracken, 
Madame Shoe Shoe, GDI 
Gio, αλλά και κάποια από τα 
cute γαλλικά See by Chloé.

Enny Di Monaco 
Ηροδότου 23, Κολωνάκι, 
210 7290805
Από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’80 «κακομαθαίνει» τις 
Αθηναίες με elegant κομ-
μάτια, ρούχα κι αξεσουάρ 
μεγάλων οίκων. Roland 
Mouret, Derek Lam, 
Peter Pilotto, Zac Posen, 
Louboutin, Nina Ricci, 
Golden Goose, κ.ά. 

Emporio Armani 
Σόλωνος 4, Κολωνάκι, 
210 3389104
Όχι τρομερή ποικιλία, αλλά 
κάθε σεζόν κάτι θα υπάρχει 
για σένα. Κάνουν πολύ ενδι-
αφέρουσες εκπτώσεις, όταν 
είναι η εποχή τους, οπότε 
μπορείς τότε να αγοράσεις 
όλα αυτά που ζήλευες την 
κανονική σεζόν. Πολύ 
ωραία σακάκια, εξαιρετικά 
υφάσματα, αρκεί να υπάρχει 
το νούμερό σου. 

Free Shop 
Βουκουρεστίου 50, 
210 3641308, 
freeshoplive.com

Ποτέ δεν θα ξεπεράσεις 
τα άψογα –τέλειο κόψιμο, 
τέλεια εφαρμογή– t-shirts 
που βρίσκεις εκεί, τα ιδι-
αίτερα αρώματα Comme 
des Garçons, κομμάτια τoυ 
Margiela, αλλά και τα πιο 
ψαγμένα κοσμήματα, αξε-
σουάρ και παπούτσια. 

Gucci
Tσακάλωφ 27, Κολωνάκι, 
210 3602519 
Εδώ θα φας τα (ανύπαρκτα) 
μπόνους σου. Πάρε την 
τσάντα Jackie O σε όλες τις 
παραλλαγές. 

Hermès boutique
City Link, Βουκουρεστίου 1, 
210 3233715 
Μόνο ένα φουλάρι, παρα-
καλώ, και πάρε την ψυχή 
μου. Arty βιτρίνες για ατε-
λείωτο χάζεμα...

Ηοgan boutique
Αναγνωστοπούλου 4, Κολω-
νάκι, 210 3356493/ Golden 
Hall, 210 3356475 
Eξαιρετικό στιλ και λειτουρ-
γικότητα, μαλακά καλοραμ-
μένα δέρματα και urban 
chic προτάσεις σε παπού-
τσια, τσάντες, αξεσουάρ και 
ρούχα για άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά. Δεν είναι φτηνά, 
αλλά αξίζουν τις τιμές τους. 

Juicy Couture boutique
Λεβίδου 11, Κηφισιά, 210 
8086942 
Μην αγοράσεις και φέτος 
άλλη μία βελούδινη φόρμα 
με στρας για να πας βόλτα 
στα μαγαζιά. Έλεος με τις 
φόρμες. Η φίρμα έχει τόσο 
ωραία ρούχα και αξεσουάρ, 
που είναι κρίμα να δίνεις 
λεφτάκια για φόρμες. Τα 
ρούχα είναι μέσα στη χαρά 

και στο χρώμα, τόσο τα γυ-
ναικεία όσο και τα παιδικά.
 
Lanvin
Ηρακλείτου 9, Κολωνάκι, 
210 3608315
Τα υπέροχα κομμάτια του 
Alber Elbaz, που από το 
2001 που ανέλαβε τον οίκο 
τού έχει δώσει άλλη πνοή και 
έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις 
του στο διάστημα. Εκτός 
από τα εκπληκτικά βραδινά 
φορέματα, μην ξεχάσεις να 
δοκιμάσεις και τις διάσημες 
πια μπαλαρίνες του. 

Linea Piu 
Σέκερη 6, Kολωνάκι, 
210 3606125, lineapiu.gr
H ελληνική rue Cambon. 
Pούχα και αξεσουάρ 
Chanel, όχι σε υπερβο-
λικές δόσεις, αλλά αρ-
κετά για να διαλέξεις. 
Επίσης Blumarine, 
Christopher Kane 
και Tom Ford σε 
πολύ καλές επιλο-
γές. Η Σοφία στο 
μαγαζί θα γίνει ο 
άνθρωπός σας. 

Louis Vuitton
Boυκουρεστίου 19, 
Κολωνάκι, 210 3613938
Δοξάζεται από τους fashion 
cognoscenti, λατρεύεται 
από τις γυναίκες, αλλά και 
τους αντιγραφείς. Αναμε-
νόμενες οι «τσιμπημένες» 
τιμές, αλλά χαλάλι.

Luisa 
Σκουφά 15, Κολωνάκι, 
210 3635600, Κολωκοτρώνη 
11, Κηφισιά, 210 8016641, 
luisaworld.gr
Η (ακριβή) χαρά των 
fashionistas. Από Lanvin 
μέχρι Chloé κι από Cavalli 

μέχρι Stella McCartney. 
Και Yves Saint Laurent και 
Roger Vivier και Pucci και 
Jean Paul Gaultier. Μερι-
κές μπαίνουμε μέσα μόνο 
όταν διοργανώνει τα έξυπνα 
bazaar της. 

Mah Jong
Κανάρη 14, Κολωνάκι 
210 3622860, 
mahjong-boutique.gr
Εδώ δεν θα βρεις τίποτα 
κραυγαλέο. Ό,τι διατίθεται 
είναι πάντα προσεκτικά 
επιλεγμένο και υψηλής 
ποιότητας. Sur mesure 
κοστούμια Kiton – και τη 

σειρά Sartoriο, τα απαρά-
μιλλα τζιν του Jacob Cohen 
και φυσικά τα παπούτσια 
Alder και Lottusse με τα 
μαλακά δέρματα. Απίστευτη 
συλλογή ημερολογίων και 
αξεσουάρ Μoleskine, αλλά 
και τα τρομερά και πάμφθη-
να γκατζετάκια της Bobino. 
Οι γυναίκες θα λατρεύσουν 
τα απαράμιλλα μεταξωτά 
αέρινα φουλάρια της Roda. 

Μarc By Marc Jacobs
Ξάνθου 3, Kολωνάκι, 
210 3636030
Οι Αθηναίες ντεμπιτάντ 
έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάζουν ό,τι ψώνιζαν 
κάποτε με κλειστά μάτια από 
το net-a-porter. Δηλαδή, 
τα πιο retro-chic ρούχα. 
Vintage πινελιές, φλούο λε-
πτομέρειες και η χαρακτηρι-
στική κοριτσίστικη εσάνς σε 
συνδυασμό με υπερμεγέθη 
αξεσουάρ. 

Max Mara boutique
Κανάρη 2, Κολωνάκι,  
210 3607300
Ιδανικό μαγαζί για γυναί-
κες 25 plus με ρούχα και 
αξεσουάρ πολύ καλής ποιό-
τητας σε μοντέρνες γραμμές 
και ποικιλία χρωμάτων. 
Φέτος ξεχωρίσαμε τα παλτό 
σε ίσιες και απόλυτα λιτές 
γραμμές, καθώς και εκείνα 
από γούνα (ψεύτικη ευτυ-
χώς, αλλά σε πολύ καλή 
ποιότητα). Πολύ ωραία 
σχέδια σε μπλούζες

Prada boutique
Βουκουρεστίου 17, 
210 3388386

Τα φορούσε ο διάβολος. 
Με μια μικρή περιουσία και 
αφού καταφέρεις να επιβι-
ώσεις από το σνομπισμό 
του χώρου, μπορείς κι εσύ 
να αποκτήσεις ένα μικρό 
«διαβολικό» κομματάκι. 
Μετά θα σε φωνάζουμε  
και Μέριλ. 

Sotris 
Aναγνωστοπούλου 30, 
Κολωνάκι, 210 3639281/ 
Βουκουρεστίου 41 & 
Τσακάλωφ, 210 3610662/ 
Golden Ηall, 1oς όρ,
 sotris.gr 
Το κατάστημα που δίδαξε 
τη μόδα στα 80s εξακολου-
θεί να φέρνει τα πιο glam 
ρούχα γνωστών εκλεκτών 
brands, όπως Dries Van 

Noten, Marni, Ann 
Demeulemeester, 

Αlaia, Comme des 
Garçons. Αλλά 
και Paul Smith, τη 
«δικιά» μας Mary 
Katrantzou, τη 
Charlotte Olumpia 
με τα εμπνευσμένα 

παπούτσια-έργα 
τέχνης της, κι ένα 

σωρό ακόμη νέους 
Μιλανέζους και Άγ-

γλους σχεδιαστές. Στην 
πρώτη διεύθυνση vintage 
κομμάτια. 

Τommy Hilfiger 
boutique
Α. Μεταξά 14, Γλυφάδα, 210 
8941675/ The Mall Athens/ 
Golden Hall
H denim collection, γυναι-
κεία και ανδρική, σκίζει. 
Πολύ χαρούμενα παιδικά 
και εξαιρετικά μεγάλη ποι-
κιλία από πουκάμισα και 
σακάκια για όλες τις ώρες. 

Zilly 
Αναγνωστοπούλου 5, Κολω-
νάκι, 210 3618713
Βρίσκεις τα ωραία κομμά-
τια των Vanessa Bruno, 
Issa, Alice+Olivia και όλα 
τα νεανικά και μοντέρνα 
κομμάτια από τις διεθνείς 
πασαρέλες. 

Casual 
American Vintage 
Λεβίδου 5, Κηφισιά,  
210 8019110 & Attica 
Μονόχρωμα, μακό, απα-
λά, εύκολα. Μπλουζάκια 
σαν δεύτερο δέρμα, λιτά 
φορέματα, «σπιτίσιες» ζα-
κέτες για ρομαντική έξοδο, 
φουλάρια. Με γαλλικό και 
vintage αέρα, για άψογο, ε-
πιμελώς ατημέλητο και ελα-
φρώς μποέμ look. Κατάλλη-
λα για βόλτες στις πράσινες 
ταράτσες της πόλης.   

Anthologia Humana
Ανδρέα Παπανδρέου 41, 
Χαλάνδρι, 210 6859171, 
anthologiahumana.com
Σαν να κάνεις ταξίδι για 
ψώνια στην Ευρώπη, όχι 
μόνο για να ντυθείς, αλλά 
και για να ντύσεις το σπίτι 

DEsIGNER 
WEaR 
Balenciaga boutique
Tσακάλωφ 28, Koλωνάκι, 
210 7290151
Φωτεινή, γεωμετρική και 
μινιμαλιστική μπουτίκ που 
μοιάζει με γκαλερί. Δικαί-
ως. Γιατί οι πολυτελείς, 
ανατρεπτικές δημιουργίες 
του οίκου αξίζουν όσο και 
ένας πίνακας. 

Βοttega Veneta
Κολοκοτρώνη 14, Κηφισιά, 
210 8085182
Μια τσάντα φτιαγμένη από 
το περίφημο πλεκτό δέρμα 
είναι αρκετή για να σου 
κρατήσει μια ολόκληρη 
ζωή. Ακριβή, αλλά αξίζει. 
Τα σχέδια των προϊόντων 
της έχουν μια «εθιστική» 
απλότητα που σε κερδίζουν 
με την πρώτη ματιά.

Diane Von 
Furstenberg
Ξάνθου 5, Kολωνάκι, 210 
3624004/ Κολοκοτρώνη 14, 
Κηφισιά, 210 8081999
Για την Diane τα wrap 
dresses είναι ό,τι για την 
Coco οι καμέλιες. Κάτι 
περισσότερο από σήμα κα-
τατεθέν, κάτι λιγότερο από 
φιλοσοφία ζωής. Με μότο: 
«Νιώσε γυναίκα, φόρεσε 
ένα φόρεμα», η σχεδιάστρια 
με το πριγκιπικό όνομα 
συστήθηκε στον κόσμο της 
μόδας το 1972. Ένα κρουα-
ζέ φόρεμα είναι το λιγότερο 
που θα αγοράσεις. 

Dior boutique
Βουκουρεστίου 18-20, 
Αθήνα, 210 3613 014, 
dior.com
Αρκετά μεγάλη ποικιλία 
από τα κλασικά του Οίκου, 
φορέματα, παπούτσια, 
κοσμήματα και φυσικά τσά-
ντες, τσάντες, τσάντες.  
H Lady Dior σε όλα τα 
χρώματα και όλες τις πα-
ραλλαγές.

Dolce & Gabbana 
Boutique
Σταδίου 4, City Link, Αθήνα, 
210 3356443
Τα ρούχα τους ξεχωρίζουν 
από χιλιόμετρα, γι’ αυτό 

«Οι δύΟ 
πιΟ εύτύχισμενεσ 
μερεσ τΟύ χρΟνΟύ 

ειναι τΟ πρωι 
των χριστΟύγεννων και 

η τελεύταια μερα 
τΟύ σχΟλειΟύ»

-Alice cooper
(rock freAk) 

Ας έχουμε μια όμορφη χρονιά, γεμάτη 
θαλασσινή αύρα και κομψότητα. 
Ο Οίκος Φανουράκη, διά χειρός Λίνας Φανουράκη, 
συνεργάζεται με τη Zeus+Δione για μια σειρά 
κοσμημάτων από ροζ χρυσό και οξειδωμένο 
ασήμι – και ένα γούρι παντατίφ, τον 
«Κρίνο της Θάλασσας», με έμπνευση από τις 
τοιχογραφίες της Σαντορίνης και της Κρήτης. 

ΓοΥΡΙ ΤοΥ 2015
ο ΚΡΙΝοΣ ΤΗΣ ΘαΛαΣΣαΣ

Ασημένιο γούρι €100

Ανακαλύψτε τη σειρά στο

www.zeusndione.com

(χωρίς την αλυσίδα)
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σου. Ρούχα από Πορτογα-
λία (ΤΜCollection), από 
Ελλάδα (Madame Shou 
Shou) κ.ά., αλλά και vintage 
έπιπλα και είδη σπιτιού, 
προϊόντα ομορφιάς, αρω-
ματικά κεριά, κοσμήματα 
και αξεσουάρ. Ο παράδει-
σος του shopping.

Attr@ttivo 
Πατησίων 150, 210 
8677083/ Κεντρική Διάθεση: 
Μεσογίτη & Σωρού, Με-
ταµόρφωση, 210 2853813, 
και στα Notos και Αttica, 
attrattivo.gr
Ένα από τα καλά ελληνικά 
brands για κοριτσίστικο 
λουκ. Καλοραμμένα ρούχα, 
προσεγμένα αξεσουάρ και 
αγαπημένα παπούτσια για 
ένα επιμελώς «χύμα» look. 
Τα αγαπάμε.

Βenetton & Sisley 
Ερµού 52, 210 3245991
Τη φίρμα την ξέρει και η 
γιαγιά σου, από τις πολυ-
συζητημένες καμπάνιες 
του Τοσκάνι κάποτε. Εκτός 
όμως από την αφύπνιση του 
καταναλωτικού κοινού, η 
ιταλική φίρμα ντύνει όμορ-
φα, χαρούμενα και casual 
όλους μας τόσα χρόνια.

Bershka
Σταδίου 52, 210 3250710, 
bershka.com 
Φτηνό και μοντέρνο (με 
αυτή τη σειρά). Τραβάς και 
κάνεις μαντάρα τα ράφια. 
Αποκτάς μοντέρνα ρούχα 
σε χαμηλές τιμές. Πρέπει 
να παλέψεις, ακόμα και 
να μαλλιοτραβηχτείς γι’ 
αυτό το σούπερ τελευταίο 
κομμάτι που μπάνισες και 
το απέκτησες τελικά ακόμα 
και με τόσες παράπλευρες 
απώλειες.

Body Talk 
Ερµού 69, 210 3246611, 
bodytalk.gr
Street, νεανικό ντύσιμο 
με sexy αθλητική γραμμή. 
Κολάν, φόρμες, σορτσάκια, 
φούστες, jackets, μακό και 
αξεσουάρ, τα περισσότερα 
με άφθονο χρώμα και πολ-
λές διαφορετικές πινελιές 
στα logo και τις γραμμές. 

BSB 
Ερµού 69, 210 3314074, 
και The Mall Athens, Metro 
Mall, bsbfashion.com
Το γνωστό brand name με 
τις ομώνυμες σειρές γυναι-
κείων ρούχων, αξεσουάρ, ε-
σωρούχων και υποδημάτων 
να προσφέρουν ολοκληρω-
μένα σετ ένδυσης. 

Carla G
Αναγνωστοπούλου 29  
& Πινδάρου, Κολωνάκι,  
210 3615032
Πολύ βολικό για όσες 
θέλουν να είναι ντυμένες 
με design κομμάτια, χωρίς 
αυτά να είναι πρώτων ονο-
μάτων (και να κοστίζουν 
μια περιουσία). Ένα μανίκι, 
μια σταυρωτή πλάτη και μια 

φούστα πλάγια κομμένη εί-
ναι το λιγότερο που μπορείς 
να βρεις. Λίγα αλλά επιλεγ-
μένα, τσάντες, παπούτσια 
και κοσμήματα.

Colori
Πατρ. Ιωακείµ 1, Κολωνάκι, 
210 7230094
Ρούχα για όσες προτιμούν 
τις μίνιμαλ εμφανίσεις. 
Χωρίς υπερβολές αλλά με 
σταθερή αξία, συνεχίζει 
να φέρνει κομμάτια που 
συνδυάζονται πολύ εύκολα 
με αυτά που έχεις ήδη στην 
ντουλάπα σου (δεν είμαστε 
για πολλά έξοδα)

Diesel Store
Golden Hall/ diesel.com 
Όλη η μυθολογία του 
δρόμου, των πολύχρωμων 
εκρήξεων, της φίρμας που 
την τελευταία δεκαετία α-
νατίναξε τις μητροπολιτικές 
λεωφόρους κάνοντας τα 
παιδιά να ζουν ντυμένα σαν 
σε βίντεο κλιπ.

Enzzo Fashion
Ελ. Βενιζέλου 94, Νέα  
Ερυθραία, 210 6252550/ 
Κεντρική Διάθεση: Υπάτης 
54, Περιστέρι, 210 5786860, 
enzzo.gr
Ρούχα «πόλης» από ποιοτι-
κά υφάσματα και με βασιλιά 
όλης της σειράς τα φο-
ρέματα και τα μονόχρωμα 
κομμάτια. 

Η&Μ 
Σκουφά 18, Κολωνάκι,  
216 8002777/ Σταδίου 49Β/ 
Αιόλου 89, 210 3249302, 
hm.com 
Ρούχα γυναικεία-παιδικά 
πάμφθηνα. Τα βαμβακερά, 
τζιν, οι φόρμες, τα παιδικά 
και τα σπορ τους είναι αξε-

πέραστα, αντέχουν σε φριχτά 
πλυντήρια, δεν καταλαβαί-
νουν Χριστό όσες φορές 
και να τα φορέσεις. Γνωστοί 
σχεδιαστές σχεδιάζουν κάθε 
χρόνο limited σειρές που 
εξαφανίζονται μέχρι να πεις 
κύμινο. Κάθε χρόνο και μια 
υπογραφή έκπληξη.

Hype
Κεντρική Διάθεση: Χρυσαλ-
λίδος 20, Νέα Χαλκηδόνα, 
210 2586380-1, hype.gr
Ρούχα για όλες τις ώρες, 
θηλυκά, με τάση στις μο-
νοχρωμίες και τις γραμμές 
που αγκαλιάζουν το σώμα. 
Δυνατά χαρτιά της φίρμας: 
τα all day φορέματα και τα 
skinny jeans.

Kannabishop
Ιπποκράτους 32, Εξάρχεια, 
210 3614111
Προϊόντα δημιουργημένα 
με βάση την ήμερη κάνναβη 
(cannabis sativa) και τη μεί-
ξη της με άλλα, φιλικά στο 
περιβάλλον υλικά, όπως 
μετάξι, βιολογικό μετάξι, 
μαλλί κ.ά. Εκτός από ρούχα 
ανδρικά και γυναικεία, 
βιολογικά πιστοποιημένα 
εσώρουχα (!), μωρουδιακά, 
πορτοφόλια, ζώνες και άλ-
λα πολλά. Μεγάλη ποικιλία 
από τσάντες, όχι μόνο από 
κάνναβη αλλά από βιολογι-
κό βαμβάκι, ανακυκλωμένα 
υλικά, ύφασμα αλεξιπτώτου 
ή ανακυκλωμένο μπουκάλι 
νερού. Για «ευαισθητοποιη-
μένες ψυχές».

Lacoste 
Σόλωνος 5, Κολωνάκι,  
210 3618030, 210 3635671, 
lacoste.com 
Ultra chic για τους φαν του 
old school. Τα polo σε όλα 

τα χρώματα της pantone 
και οι φουστίτσες του τένις 
αποτελούν το θεμέλιο λίθο 
κάθε γκαρνταρόμπας. Αλλά 
και οι κολεξιόν κάθε σεζόν 
γίνονται θέμα συζήτησης α-
νάμεσα στους φασιονίστας.

Lussile 
Ηρούς 13, Κολωνός, 210 
5133611-2, lussile.com 
Φορεματάκια, σακάκια, 
πουκάμισα και παντελόνια, 
όλα στενά. Αλλά πολύ στε-
νά! Και φυσικά, τα γνωστά 
κολάν με ριχτές φαρδιές 
μπλούζες. Φοριούνται 
φανατικά όλα. Κράτα λίγο 
αέρα στην κάρτα σου και για 
τα αξεσουάρ και τα μπιζού. 

Mango 
Eρµού 39, Σύνταγµα,  
210 3227657, mango.com 
Tο μυστικό είναι να ψά-
χνεις για ένα-δυο κομμάτια 
τη φορά, και να περνάς όσο 
πιο συχνά μπορείς.  
Έτσι θα οργανώσεις μια 
«Mng» γκαρνταρόμπα που, 
σε συνδυασμό μ ένα απλό 
τζιν δίνει ανά πάσα στιγμή 
σούπερ ντούπερ εμφάνιση. 

Marks & Spencer
Ερµού 33-35, 210 3240675, 
marksandspencer.com
Κλασικό εγγλέζικο brand, 
με ρούχα, αξεσουάρ, αλλά 
και συμπαθητικά είδη 
σπιτιού. Χωρίς να προδίδει 
το παρελθόν της κλασικής 
γραμμής, η φίρμα επα-
ναπροσδιορίζει τη σχέση 
της με τη νεολαία. Φάνκι 
μπλουζάκια, ζακέτες σε 
έντονα χρώματα, φουστίτσες 
με πιέτες κερδίζουν την 
επιδοκιμασία ακόμα και των 
teens. Cute πιτζάμες και 
νυχτικά, τοπ, μακό, λευκά t-

shirts βρίσκονται σε μεγάλα 
κέφια. Καλές τιμές, καλοί 
άνθρωποι.

Monsoon
The Mall Athens Μαρούσι, 
210 6300 275, monsoon.
co.uk, monsoonloves.gr
Η γνωστή λονδρέζικη 
φίρμα παρούσα με όλες 
τις σειρές της, γυναικεία 
ρούχα με έθνικ επιρροές 
σε καλές τιμές, αλλά και 
κοριτσίστικα, και φυσικά 
τα ονειρεμένα παιδικά και 
όλα τα αξεσουάρ που χρει-
άζονται και οι τρεις ηλικίες 
στις οποίες απευθύνεται. 
Λατρεύουμε τα καπέλα και 
τα παιδικά παπουτσάκια.

Μουρλοκούκου
Σκουφά 53, 210 3644291, 
mourlokoukou.gr
Το καλύτερο όνομα για 
μαγαζί ever. Ρούχα σε υπέ-
ροχα χρώματα και με νέες 
συλλογές, που θα αγαπη-
θούν απ’ όλα τα κορίτσια. 25 
χρόνια στο χώρο της μόδας 
και το μότο του είναι “what 

you wear should support 
you in your ways and 
beliefs”. Επικροτούμε.

Νike
Ερµού 1, 210 3224407
Ο ορισμός της «νίκης» 
στα αθλητικά είδη αγαπά 
το περιβάλλον και το απο-
δεικνύει έμπρακτα. Από 
τον Κριστιάν Ρονάλντο 
μέχρι τον Ρομπίνιο, όλοι 
επιλέγουν πλέον την πιο 
φιλική προς το περιβάλλον 
και τεχνολογικά εξελιγμένη 
σειρά που έχει φορεθεί στην 
ιστορία του αθλητισμού.

No Name 
Αθηνάς 8 & Αγ. Ειρήνης, 
Μοναστηράκι, 210 3232814 
/ Κεντρική διάθεση:  
210 2790020, no-name.gr
Αν είσαι φαν του πολύχρω-
μου, είσαι σε λάθος μαγαζί. 
Εδώ θα βρεις ωραία μαύρα, 
ανθρακί και γκρι γυναικεία 
και ανδρικά ρούχα. Επίσης, 
αρβυλάκια και μπότες που 
θα γίνουν τα αγαπημένα σου. 

Pepe Jeans Store
Ευαγγελιστρίας 12 & Ερµού, 
210 3313757
Ανδρικά και γυναικεία κομ-
μάτια όλων των συλλογών 
της Pepe Jeans: η άψογη 
pop σειρά Andy Warhol,  
βινύλ ρούχα, ροκ γόβες 
και αξεσουάρ, παπούτσια, 
«πειραγμένα» πουκάμισα 
και τζιν, τζιν, τζιν... Ό,τι 
ψάχνουν οι γνωστοί φα-
σιονίστας σ’ ένα exclusive 
κατάστημα.

Prime Timers Stores
Χαλάνδρι, Αγ. Παρασκευής 
3-5, 210 6814788
We are always the same! 
We make the difference! 
Η Αθήνα έχει απ’ όλα: ζωή 
μέρα και νύχτα, εμπορικούς 
δρόμους, ωραίο κόσμο, 
δράση... και Prime Timers 
stores! Ψαγμένες σειρές 
από τα brands που αγαπάμε 
σε μια τεράστια ποικιλία 
από γυναικεία και ανδρικά 
ρούχα, παπούτσια και αξε-
σουάρ. Wesc, Nudie Jeans, 
Retro Brand, Komono, 
Vans, Nike κ.ά. Με προσω-
πικό που έχει τη διάθεση 
να μας βοηθήσει να βρούμε 
αυτό που μας ταιριάζει. 
Από τα λίγα καταστήματα 
που μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι ότι, βγαίνοντας, θα 
κρατάμε ένα κομμάτι που θα 
γίνει από τα αγαπημένα μας.

Regalinas
Πλάτωνος 19, Χαλάνδρι,  
210 6849322
Ρούχα αμιγώς ελληνικά, 
σχεδιάζονται και ράβονται 
από ελληνικά χέρια. Κομ-
μάτια κομψά που αναδει-
κνύουν τη θηλυκότητα. Το 
κατάστημα στο Χαλάνδρι 
έχει φανατική πελατεία όχι 
μόνο λόγω της άριστης ποι-
ότητας, αλλά και λόγω των 
χαμηλών τιμών. Στα ράφια 
διαλέγεις μαζί με ανώνυμες 
και επώνυμες πελάτισσες. 

«δεν ΨΟΦαω 
για Ψωνια. 

ΒΟηΘαω απλωσ 
την ΟικΟνΟμια 

μασ να 
ΟρΘΟπΟδησει»

(πειτε τΟ 
απΟ μεσα σασ 
13 ΦΟρεσ καΘε 

ΦΟρα πΟύ 
Βγαινετε 

απΟ τΟ σπιτι)

LOGITECH+POP + TECH 
Νέα 360° ηχεία UE BOOK, αδιάβροχα και σε πολλά χρώματα, €199. / Αυτόνομο φορητό πληκτρολόγιο 

Keys-To-Go, συμβατό σε iPad, iPhone, Apple TV κ.ά., αδιάβροχο (βγαίνει και σε άλλα 2 χρώματα), €69,99
Θα τα βρείτε στα i-storm, i-square, περισσότερες πληροφορίες www.logitech.com

 Νέα ΤέχΝοΛοΓΙα
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Ropa Lavada
Σόλωνος 31, 210 3616591
Τρελά σουρεαλιστικές βι-
τρίνες και ανάλογης αισθη-
τικής ρούχα στα ενδότερα. 
Χειροποίητες μπλούζες με 
διακόσμηση κάθε λογής 
παραφερνάλιο, ψυχεδελικά 
κομμάτια από την Αγγλία, 
Δανία, Ιταλία, αλλά και από 
Έλληνες συνεργάτες. Εξα-
ντρίκ κοσμήματα.

S. Oliver 
Ερµού 62 & Αιόλου,  
210 3312203
Η ποιότητα των ρούχων 
είναι τόσο καλή όσο μόνο 
μία Γερμανίδα στιλίστρια θα 
μπορούσε να σου εγγυηθεί. 
Και, φυσικά, το all time 
classic στιλ της φίρμας. 

Staff Jeans & co 
Ερµού 64, 210 3253437 
Loose, baggy, 
«boyfriends», «girlfriends», 
χαμηλοκάβαλα, ψηλοκάβα-
λα. Διάλεξε από το γνωστό 
ελληνικό denim brand 
το τζιν που σου ταιριάζει. 
Πολύ δυνατή μουσική. (Τι 
είπες;; Πες πάλι;;)

Toi & Moi 
Ερµού 75, 210 3212611,  
toi-moi.com
Καθημερινά ρούχα προσεγ-
μένα, σέξι και θηλυκά, που 
τα φοράς όλη μέρα. Ωραία 
κολάν, τζάκετ, φούστες, 
παντελόνια, που καλύπτουν 
κάθε στιλ και ηλικία. 

Trussardi Jeans store
Σόλωνος 1, Κολωνάκι,  
210 3641429, 210 3648.293 
Τα τζιν έτσι όπως τα θέλουν 
οι γυναίκες, αποκλειστικά 
και μόνο γι’ αυτές. Εφαρμο-
στά, tights, sexy, loose, 
χαμηλοκάβαλα, αγκαλιά-
ζουν το σώμα σαν ζεστή 
ανδρική παλάμη. Αλλά κι 
όλα εκείνα τα πολυτελή αξε-
σουάρ και ρούχα με σήμα το 
greyhound σκυλάκι.

Tube
Σόλωνος 114, 210 3827706 
Cute, καλοραμμένα ρούχα 
με καλά υφάσματα (πολλά 
από Mιλάνο και Λονδίνο). 
Φιλοξενούνται επίσης και 
labels νέων, εγχώριων και 
ξένων σχεδιαστών. Γνωστό, 
καλό spot για arty φούστες 
και φουστάνια, ιδιαίτερες 
τσάντες και πολλά γλυκού-
λια μπιχλιμπίδια που τα 
θέλεις όλα. 

WeSC
Αρτέµιδος 2, Γλυφάδα,  
210 8941358 / Κεντρική 
Διάθεση: Λαµίας & Κων/
πόλεως, 210 5765920  
wesc.com/in/greece 
Μπαίνεις και νιώθεις πως 
βρέθηκες στην πηγή με 
τους θησαυρούς. Αθλητικά 
t-shirts και παντελόνια, 
παπούτσια, τοπ, φανελάκια 
και φυσικά τα φοβερά α-
κουστικά. Μπες και στο site 
για οn-line αγορές με φο-
βερές εκπτώσεις. Η φετινή 

Dassios 
Ξάνθου 7, Κολωνάκι,  
210 9573582, dassios.com
Τα κοσμήματα, οι τσάντες 
και τα jean τζάκετ του υπάρ-
χουν σε πολλές επώνυμες 
μπουτίκ του κόσμου, αλλά 
εδώ είναι η έδρα τους και 
επιπλέον εδώ βρίσκεις 
κάθε καινούργια συλλογή 
του, που χαρακτηρίζεται 
από ένα συνδυασμό ethnic 
παραδοσιακών στοιχείων 
με δυναμικά, σύγχρο-
να υλικά. Υπάρχει και 
online shop: dassios.com/
onlineshop 

Deux Hommes
Kανάρη 18, Κολωνάκι,  
210 3614155, deuxhommes.gr
Τους εμπιστευόμαστε 
πάντα. To atelier και 
showroom των Γρηγόρη 
Τριανταφύλλου και Δημή-
τρη Αλεξάκη είναι το hot 
σημείο για να βρεις μια 
μικρή collection prêt-à-
porter με limited edition 
κομμάτια και την εκάστοτε 
συλλογή που δημιουργεί 
το αχτύπητο δίδυμο. Ρά-
βουν και sur mesure για 
πιο ιδιαίτερες περιστάσεις 
(μέλλουσες νυφούλες, μην 
το σκέφτεστε).

HALLELUJAH
Αρχελάου 32, Παγκράτι, 
210 7235210/  Απόλλωνος 
16, Σύνταγµα, 210 3234891, 
hallelujaheshop.com για αγο-
ρες online
Τα υλικά που χρησιμοποιεί 
είναι φιλικά, η άνεση προ-
ϋπόθεση και το χιούμορ 
απαραίτητο. Εμπνέεται από 
τη λογοτεχνία, το σύγχρονο 
χoρό, τις Δωρικές γιαγιά-
δες... Η ενδυματολόγος 
Ελευθερία Δομένικου πι-
στεύει πως οτιδήποτε γνή-
σιο και εξυψωτικό αξίζει 
να περάσει στο σχεδιασμό 
και από κει στο σώμα και τη 
σκέψη μας. Αν φορέσεις τα 
ρούχα της, πολυμορφικά ή 
μη, θα το καταλάβεις και θα 
ψάλεις «Αλληλούια, νιώθω 
άνετα και ωραία». 

Ιoanna Kourbela 
Ανδριανού 109 & Χατζηµιχάλη 
12, Πλάκα, 210 3224591 (Κε-
ντρική Διάθεση: 210 9942731), 
eshop.ioannakourbela.com 
Φυσικές πρώτες ύλες και 
περίτεχνες υφές, έμπνευση 
από τη φύση για ρούχα σε 
κίνηση που μας επιτρέπουν 
να δημιουργούμε ένα προ-
σωπικό moulage πάνω στο 
σώμα μας. Για άνδρες και 

super άφιξη: τα σουηδικά 
παπούτσια Gram.

Zara
Σκουφά 22, Κολωνάκι,  
210 3636340 / Κοραή 2  
& Σταδίου 32, 210 3223210, 
zara.com.gr
Αν βρεθείς σε μία μεγάλη 
μητρόπολη του πλανήτη και 
θέλεις να ρωτήσεις «πού 
είναι η καρδιά της αγοράς», 
το μόνο που έχεις να κάνεις 
είναι να πεις «Ζ-ά-ρ-α». 
Και να βάλεις ερωτηματικό 
στο τέλος. Θα σου δείξουν, 
θα πας, θα μπεις και θα νιώ-
σεις σαν στο σπίτι σου. Η 
μόδα που σε ακολουθεί πα-
ντού. Επιπλέον επιλεγμένα 
οικονομικά καλλυντικά, 
απευθύνονται περισσότερο 
στα νέα κορίτσια που τα ξε-
πατώνουν. Τα είδη σπιτιού 
κάνουν θραύση.

3 Guys 
Κεντρική Διάθεση: Λεβα-
δείας 7, Μεταµόρφωση, 210 
28464403 
Άκρως νεανικά και funky 
ρούχα για αγόρια και κορί-
τσια. Vintage look και για 
τα δύο φύλα, dark denims 
και military jackets. (Ωραίο 
όνομα, αν είσαι single).

ΈλληνΈς 
ςχΈδιαςτΈς
Andria Creations
Ξάνθου 7, Κολωνάκι,  
210 3625386, adria.gr 
Mέλος της διαπρεπούς 
κοινότητας των fashion 
conoscenti, η Άντρια δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
υλικά και τα υφάσματα. Oι 
ρομαντικές ψυχές, οι φαν 
της αέρινης ασυμμετρίας, 
των ντραπέ, των διαφανει-
ών και των πτυχώσεων, τη 
λατρεύουν.  

Atelier Loukia
Κανάρη 24, Κολωνάκι,  
210 3627334, loukia.gr
Tο ατελιέ της αγαπημένης 
κυρίας της ελληνικής 
μόδας σταθερά στο ίδιο 
μέρος, εδώ και τρεις δεκα-
ετίας: υπέροχα, αέρινα και 
πολυτελή υφάσματα, δαντέ-
λες, εξαιρετικά πουκάμισα 
και ιδιαίτερα νυφικά. Όλα 
δεμένα με μια υπέροχη θεα-
τρικότητα και αγαπητά από 
μια «ορκισμένη» πελατεία.
 
Boho
Καρνεάδου 15 & Λουκιανού, 
Κολωνάκι, 210 7231136
Η σχεδιάστρια Χριστιάνα 
Βερούκα έχει πάντα στις 
βιτρίνες της τα πιο κοριτσί-
στικα –αλλά για μεγάλα κο-
ρίτσια– ρούχα. Πολλά του-
νίκ από σπάνια, πολυτελή 
υφάσματα, συχνά μοναδικά 
και ανεπανάληπτα σχέδια, 
γιλέκα, καπέλα, γάντια, α-
ξεσουάρ. Ακόμη και το πιο 
κλασικό φόρεμα «σπάει» 
με glam και «πειραγμένες» 
λεπτομέρειες. 

γυναίκες. Ρίξε μια ματιά 
και στα αξεσουάρ – κάνουν 
τη διαφορά. Αν δεν έχεις 
χρόνο να κατεβείς μέχρι την 
Πλάκα υπάρχει και διεύ-
θυνση e-shop.

Mi-Ro boutique 
Ηροδότου 31, Κολωνάκι,  
210 3318079, mi-ro.gr 
Ρούχα του ταλαντούχου 
σχεδιαστικού διδύμου (Δη-
μήτρης Μαστρόκαλος & 
Γιάννης Ράπτης). Θα βρεις 
τις τρέχουσες συλλογές 
τους και κάποια επιλεγμένα 
κομμάτια από παλιότερες. 
Ρούχα και νυφικά, prêt-à-
porter και haute couture, 
με έμφαση στις πρώτες 
ύλες και στο φινίρισμα. 

Old Athens -  
Vassilis Zoulias
Ακαδηµίας 4, Κολωνάκι, 210 
7225.613, vassiliszoulias.com
O Βασίλης Ζούλιας σχε-
διάζει ρούχα και αξεσουάρ 
Greek chic, με αέρα παλιάς 
Αθήνας και εξαιρετικά 
υλικά. Φαίνονται ακριβά, 
αλλά δεν είναι, αν δεις την 
ποιότητα των υλικών τους. 
Ακόμα, δημοφιλή είναι τα 
νυφικά του, ενώ το 2012 
παρουσίασε τη συλλογή του 
στη Νέα Υόρκη με τίτλο 
«New Look New York». 
Mεγάλο σουξέ το φουλάρι 
«Mrs Τependris» με την 
ηρωίδα του Κακανιά τυπω-
μένη σε μετάξι.

Space  
Yiorgos Eleftheriades
Τσακάλωφ 29 & Βουκουρεστί-
ου, Κολωνάκι, 210 3616272, 
yiorgoseleftheriades.gr 
Ο όμορφος, eco-friendly, 
χώρος φιλοξενεί τις εμπνευ-

σμένες δημιουργίες. Εδώ 
θα βρούμε την ολοκλη-
ρωμένη σειρά γυναικείων 
και ανδρικών ρούχων και 
αξεσουάρ που καιρό τώρα 
ταξιδεύει και διατίθεται σε 
ιδιαίτερα καταστήματα του 
εξωτερικού. Όλα τα κομ-
μάτια είναι limited edition, 
αλλά όσο ιδιαίτερα κι αν 
είναι μπορείς να τα φοράς 
όλη μέρα. 

Theia 
Θερµοπυλών 59 & Παρα-
µυθίας 2, Μεταξουργείο, 210 
3600449, corsetempire.com 
Το ροζ, κοριτσίστικο, ρε-
τρό, boudoir-like «σπιτάκι» 
με τους ιδιαίτερους, haute 
couture, custom-made 
κορσέδες της σχεδιάστριας 
Θεοδώρας Προβοπού-
λου. Στο δεύτερο όροφο, 
βρίσκεται το cute ατελιέ 
της Theia(ς), όπου θα σου 
πάρουν μέτρα και θα σου 
ράψουν sur mesure παραγ-
γελία. Μπορείς να κάνεις 
αγορές και online. 

Victoria Kyriakides 
Πατριάρχου Ιωακείµ 14, 
Κολωνάκι, 210 3622114, 
victoriakyriakides.gr 
Η χαρά της νύφης, αλλά και 
όσων λατρεύουν την υψηλή 
ραπτική. Οι συλλογές της 
παρουσιάζονται δύο φορές 
το χρόνο στο εξωτερικό, και 
αν θέλεις να τσεκάρεις τις 
καινούργιες της δημιουργί-
ες μπορείς να ρίχνεις καμιά 
ματιά στο Fashion TV.

Έςώρουχα
αεράκης
Φιλικής Εταιρείας 6, Πλατεία 
Κολωνακίου, 210 3624165 
Βέρο Ιταλιάνο. Πλούσια 
συλλογή των γυναικείων 
ιταλικών εσωρούχων 
Cotton Club, εισαγωγές 
των La Perla, των νεανικών 
και πρακτικών Verdisima, 
αλλά και τα ιταλικά ελαστικά 
καλσόν Silvia Grandi. 

Calzedonia
Σταδίου 21, 210 6840005/ 
Ερµού 60, Σύνταγµα, 210 
3222008/ The Mall Athens, 
Μαρούσι, 210 6300218 κ.ά./ 
Για πληροφορίες: Calin A.E., 
Kάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χα-
λάνδρι, 210 6840005
Γυναικεία καλτσόν με 
τέλεια σχέδια, παιδικά 
αστεία καλτσάκια, ανδρικές 
«σοβαρές» κάλτσες, από 
όλα έχει ο μπαχτσές. Να πη-
γαίνεις συχνά, γιατί οι νέες 
παραλαβές είναι συνεχείς, 
ενώ όλο το χρόνο θα βρεις 
και μαγιό (που στεγνώνουν 
αμέσως). Στα ομώνυμα 
καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα. 

Ιntimissimi
Ερµού 17, Σύνταγµα, 210 
3229389/ Πατησίων 137, 
Πατησίων, 210 8665190/ Βου-
κουρεστίου 27, Κολωνάκι, 210 
3646996 κ.ά./ Για πληροφορίες: 
Calin A.E., Kάλβου 2 & Παλαι-
ολόγου, Χαλάνδρι, 210 6840005
Total σώψυχο look για όλα 
τα κορμιά, όλα τα γούστα, 
όλα τα βαλάντια. Από απλά 
ή παιχνιδιάρικα βαμβακερά 
βρακάκια, που στέλνουν 
το μήνυμά τους, μέχρι ρο-
μαντικά, έθνικ ή ιδιαίτερα 
δαντελένια εσώρουχα για 
τολμηρές. Επίσης, πιτζά-
μες, νυχτικές, ρομπάκια 
με φιόγκους. Ό,τι πρέπει 

έΝα δΙαφοΡέΤΙΚο δώΡο

Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών περι-
λαμβάνει ό,τι πιο μοντέρνο και ενδιαφέρον παίζεται 
στον κόσμο και σε κάθε παράσταση γίνεται το έλα 

να δεις. Φανείτε μοντέρνες και δείξτε την κουλτούρα σας 
κάνοντας δώρο στους αγαπημένους σας μια εγγραφή στους 
Φίλους της Στέγης, αγοράζοντας 4 ανοιχτά εισιτήρια ζώνης 
Α(€50) με 5ετή ισχύ. Με αυτό θα έχουν μια σειρά προνομίων 
(εκπτώσεις έως 30% στην αγορά εισιτηρίων κ.ά.), ενώ αν η 
νέα εγγραφή γίνει εντός του Δεκεμβρίου η Στέγη σάς πιστώ-
νει με ακόμα 100 πόντους που ισοδυναμούν αυτόματα με 1 
δωρεάν εισιτήριο, εξαργυρώσιμο όποτε εσείς επιθυμείτε.

Πληροφορίες/Εγγραφές: sgt.gr | friends@sgt.gr | 
213 0178200 γραμμή Φίλων, καθημερινά 09.00-20.00

«στα παιδακια 
πΟύ δεν 

ΦύλασσΟνται 
απΟ τΟύσ 

γΟνεισ τΟύσ 
Θα διδεται 

ενασ εσπρεσΟ 
και ενα 

αδεσπΟτΟ 
γατακι»

(ταμπελα σε 
εισΟδΟ mAll 

στην αμερικη)
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για δώρο, τα πρακτικά σετ 
από μπούστο και σλιπ σε 
μοδάτες συσκευασίες. Στα 
ομώνυμα καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα. 

Tezenis
Σταδίου 28, 210 3225469/ Ελ. 
Βενιζέλου 106, Καλλιθέα, 210 
9588420/ Πατησίων 112, 210 
8219500 κ.ά./ Για πληροφορίες: 
Calin A.E., Kάλβου 2 & Παλαι-
ολόγου, Χαλάνδρι, 210 6840005
Ο κοριτσίστικος ναός του 
underwear. Εδώ βρίσκεις 
πάντα τα πιο girly εσώρουχα 
για όλα τα στιλ και όλες 
τις περιστάσεις. Σέξι ή 
fun, αλλά πάντα με άψογη 
εφαρμογή και ποιότητα. 
Τσέκαρε επίσης τα τέλεια, 
cosy «ρούχα για σπίτι», που 
συχνά είναι «όχι μόνο για 
σπίτι»... Άψογες τιμές και 
συχνά happy days! 

Υamamay
Golden Hall, Μαρούσι, 
210 6837348 / The Mall 
Athens, Μαρούσι, 210 6300166, 
yamamay.com
Ρομαντικά ή αισθησιακά. 
Κομψά ή σπορτίφ. Bλέ-
ποντας αυτή την κολεξιόν 
εσωρούχων οι ποιητές της 
ερωτικής ποίησης μπορούν 
να εμπνευστούν. Κάθε 
γυναίκα μπορεί να βρει εδώ 
αυτό που της ταιριάζει, το ί-
διο οι άνδρες και οι έφηβοι, 
αγόρια και κορίτσια. 

αξΈςουαρ
Accessorize
Ερµού 42, 210 3317780 / 
Σταδίου 30, 210 
3257907, Facebook.com/
AccessorizeGreece
The best of British για τα 
κορίτσια που λατρεύουν τον 
κόσμο των αξεσουάρ. Τσά-
ντες, πορτοφόλια, κοσμή-
ματα, ζώνες, καπέλα, μαντί-
λια, αξεσουάρ για τα μαλλιά 
δίπλα σε εσώρουχα, ακόμα 
και παπούτσια. Αξεσουάρ 
ανάλογα με την εποχή, τον 
καιρό και τη διάθεσή σου. 
Άλλοτε είναι ταξιδιάρικα 
και έθνικ με έμπνευση από 
μακρινές χώρες και άλλοτε 
ρετρό να θυμίζουν τα 50s, τα 
60s και τα 70s. 

Aχιλλέας Accessories
Κολοκοτρώνη 38-40, 
210 3239970 / Ερµού 34, 
210 3249708, 
achilleasaccessories.gr
Όλα τα αξεσουάρ που 
χρειάζεσαι για να παίξεις 
με το ντύσιμό σου: καπέλα, 
τσάντες σε διάφορα μεγέθη, 
αλλά και ζώνες, εσάρπες 
και φουλάρια για βραδινές 
βόλτες. Kαι σε όλα τα ομώ-
νυμα καταστήματα. 

Bree
Καραγιώργη Σερβίας 10, 210 
3232403, bree.com
Μίνιμαλ ντιζάιν, ποιότητα 
και εργονομία. Τσάντες, 
είδη ταξιδιού και αξεσουάρ. 
Γερμανική φίρμα με αυστη-

ρά προσεγμένο know-how.

Georgina Skalidi 
Λεβέντη 7, Κολωνάκι, 213 
0024253, georginaskalidi.com/
eshop
Αν λατρεύεις τις clutch 
τσάντες εδώ θα έρθεις, στο 
κατάστημα «Ma Chambre». 
Όλες οι τσάντες είναι χει-
ροποίητες από antique δέρ-
ματα, δέρματα δηλαδή που 
έχουν μέχρι και 10 χρόνια 
παλαιότητα. Αυτό σημαίνει 
πως δεν μπορούν να δημι-
ουργηθούν παραπάνω από 
δύο όμοιες. Vintage αέρας 
και τιμές προσιτές! Μπορείτε 
να κάνετε και online αγορές.  

Fullah Sugah
Ευαγγελιστρίας 21, 
210 3318666,fullahsugah.gr 
Συνώνυμο του αξεσουάρ 
στην ελληνική αγορά, 
η Skondras fashion 
accessories έχει πλέον επε-
κταθεί στο χώρο του υπο-
δήματος και της γυναικείας 
ένδυσης. Οι σχεδιαστές του 
Skondras ταξιδεύουν πολύ. 
Από τα ντεφιλέ του Παρι-
σιού, του Λονδίνου και του 
Μιλάνου καθορίζουν τις 
τάσεις των ρούχων τους, 
όπως την κομψότητα των 
γυναικείων Fullah Sugah, 
το νεανικό λουκ των Fullah 
Sugah jeans, τα αξεσουάρ 
για όλες τις σεζόν από γά-
ντια μέχρι σανδάλια. 

Hunter
Ύδρας 16, Μοσχάτο, 210 
9710110, hunteraccessories.
Κάτι σου θυμίζει αυτή η 
μάρκα. Ναι, είναι οι γαλό-
τσες που φόρεσε με σορτς 
η Kate Moss στο Coachella 
σε μία από τις πιο iconic 
εμφανίσεις της, μετα-
τρέποντας τη Hunter σε 
αντικείμενο του πόθου των 
fashionistas όλου του πλα-
νήτη. Εκτός από γαλότσες, 
εδώ θα βρεις δερμάτινα α-
ξεσουάρ, ιταλικό ντιζάιν και 

τσαντάκια από οικολογικό 
δέρμα. Προτάσεις διαχρο-
νικές αλλά και νεοσύστατες, 
value for money. 

Lollipops
Λεωφ. Βουλιαγµένης 276, 
210 8986548 / The Mall 
Athens, Μαρούσι, 210 6849086, 
lollipopsparis.gr
Έρχονται από το Παρίσι 
και είναι από τα πιο κορι-
τσίστικα μαγαζιά της πόλης, 
αν ψάχνεις για αξεσουάρ 
μόδας. Ροζ, ρομαντικό και 
κουκλίστικο. Σαν να βλέ-
πεις το δωμάτιό σου.   

Longchamp
Βουκουρεστίου 6, Σύνταγµα, 
210 3258750
Οι γνωστές τσάντες που τις 
συνδυάζεις επιτόπου μ’ ένα 
σωρό αξεσουάρ – μπλού-
ζες, μπαλαρίνες, κοσμήμα-
τα και ζώνες. 

koςμηματα
Arch Studio
Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σµύρνη, 
210 9370390, 
www.arch-studios.com
Τίποτα σε μαζική παραγω-
γή. Μόνο χειροποίητα μι-
κρογλυπτά από ορείχαλκο, 
αλλά και από πεπιεσμένο 
χαρτί και felt wοol. Δη-
μιουργίες της Λουίζας 
Δημητρίου υπάρχουν επί-
σης στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού.

Βένια Μητροπάνου
Ξάνθου 2, Κολωνάκι, 
210 7210409, www.
veniamitropanou.gr
Αν πιστεύεις πως τα παλιά 
πράγματα κουβαλούν μνή-
μες ή και παλιές ζωές τότε 
συμφωνείς με τη Βένια που 
αγαπά καθετί παλιό, χρη-
σιμοποιεί πέρλες, ημιπο-
λύτιμες πέτρες και γυαλιά, 
δαντέλες, υφάσματα και 
κορδέλες «δένοντάς» τα. 

Δώσε προσοχή: Μπορείς 
να αγοράσεις ακόμα και τις 
κούκλες της βιτρίνας που 
φορούν τα κοσμήματά της. 

Bulgari
Βουκουρεστίου 8, Κολωνάκι, 
210 3711011, www.bulgari.com
Ένα δαχτυλίδι από τη σειρά 
«Β.zero1» ή ένα ρολόι 
«Αssioma» θεωρούνται 
must have, αν θέλεις να ε-
πενδύσεις σε Μπούλγκαρι.   

Cartier
Βουκουρεστίου 7, Κολωνάκι, 
210 3313600, www.cartier.com
Δεν χρειάζεται να σε λένε 
Maria Felix ή Barbara 
Hutton για να αποκτήσεις 
ένα Cartier. Η νεανική 
κολεξιόν «Entrelaces» 
είναι προσιτή για μέτρα 
του Cartier. Αξεπέραστα 
τα βραχιόλια «Love» και 
πολύ ροκ οι τσάντες 
«Marcello».   

Folli Follie
Ερµού 18, 210 
3230729 / Σόλωνος 25, 
210 3632487, www.
follifollie.gr
Η πολυτέλεια μπορεί 
να είναι και προσιτή. 
Kοσμήματα, ρολόγια και 
αξεσουάρ στο πνεύμα της 
μόδας, που έχουν καθιε-
ρωθεί ως brand διεθνούς 
βεληνεκούς. 

Handromania
Ανδρέα Παπανδρέου 39, 
Χαλάνδρι, 210 6891566, 
www.handromania.gr
Πίνοντας καφέ και ακού-
γοντας μουσική παρέα με 
τον ιδιοκτήτη Μιχάλη μπο-
ρείς να διαλέξεις χάντρες, 
κρικάκια, μέταλλο, γυαλί, 
ξύλο, ασήμι, ύφασμα, 
ημιπολύτιμους λίθους, 
δέρματα, κουμπώματα για 
να φτιάξεις το κόσμημά 
σου, αλλά και χειροποίητα 
κοσμήματα (έχουν και 
κομπολόγια, δώρα και α-

ντικείμενα για το σπίτι). Ε-
πιπλέον, στο μαγαζί πραγ-
ματοποιούνται σεμινάρια 
κατασκευής κοσμημάτων 
με διάφορες τεχνικές. Κά-
νουν και service στα παλιά 
κοσμήματα.  

Huffy jewels
Καρ. Σερβίας 7 (4ος ορ.), 
Αθήνα, 210 3247054, 
www.huffyjewels.gr
Πολύ διαφορετικές συλλο-
γές κοσμημάτων, αφού ο 
σχεδιαστής τους Δημήτρης 
Σταυρόπουλος δεν βάζει 
όρια στην έμπνευσή του. 
Η συλλογή «automobilia» 
εμπνέεται από vintage 
αυτοκίνητα, η συλλογή 

«sprezzatura» είναι μικρο-
γλυπτική πάνω σε ξύλο κ.ά. 
Διαλέγεις τι σου πάει και 
παίρνεις.  

Ίζημα
Ιπποκράτους 6, Αθήνα, 
210 3636578, www.izima.gr
Πίσω από τις μοναδικές 
συλλογές της Γεωργίας 
Λαλιώτη κρύβεται μια 
όμορφη ιδέα. Στιλ κορι-
τσίστικο, περίεργα υλικά, 
αλλά και πιο σχεδιαστικό 
κόσμημα για παιδιά από 7 
έως 70 ετών. Τουλάχιστον 
12 τεχνίτες-φίλοι, από το 
εργαστήριο ACME του 

Θοδωρή Χριστογιάννη μέ-
χρι το εργαστήριο Ψιτ! της 
Κατερίνας Σταμάτη, συνει-
σφέρουν σε δημιουργίες 
που ξεκινούν από 6 και 
φτάνουν μέχρι 600 ευρώ. 

Καίσαρης
Πανεπιστηµίου 7, Αθήνα, 210 
3711100, www.kessaris.gr
Διαμάντια και μπλουζ 
γωνία Βουκουρεστίου 
& Πανεπιστημίου. Δεν 
είναι παγόβουνα αυτά που 
βλέπεις, γλυκιά μου, στη 
βιτρίνα. Καλό κοσμηματο-
πωλείο, ελαφρώς σνομπ 
υπάλληλοι. Θα αναγνωρί-
σεις τον ιδιοκτήτη από τα 
κόκκινα γυαλιά.

Lalaounis
Πανεπιστηµίου 6 & Βου-
κουρεστίου, 210 3611371 
/ Παναγίτσας 8, Κηφισιά, 

210 6837062, Κολωνάκι, 
www.lalaounis.gr
Η ναυαρχίδα του διε-
θνώς αναγνωρισμένου 
και καταξιωμένου 
οίκου χρυσοχοΐας βρί-
σκεται στο Κολωνάκι. 

Γιατί, όπως λέει και 
ο Ηλίας Λαλαούνης, 

«κάθε κόσμημα έχει τη 
δική του ιστορία» είτε αυτή 
ξεκινάει από τις Μυκήνες 
είτε από το Βυζάντιο. Τα 
είδαμε φορεμένα και από τη 
Charlize Theron.

Λεονταράκης
Σκούφου 6, Σύνταγµα, 
210 3247728, 
www.leondarakis.gr 
Επωνυμία που ξεκινάει από 
το 1920 στην Αλεξάνδρεια. 
Η εκκεντρικότητα και η 
πρωτοτυπία συναντούν 
την εμπορικότητα, ώστε να 
υπάρχει ισορροπία τιμής-
ποιότητας. Αρχιτέκτονες, 
σκηνογράφοι, καλλιτέχνες 
δοκιμάζουν συχνά τις δημι-
ουργίες της Μαριαλένας.  

Liana Vourakis
Πινδάρου 42, 210 3618029 
/ Αναγνωστοπούλου 26-28, 
210 3622564 / Βουκουρεστί-
ου 1, 210 3311107, 
www.lianavourakis.com
Η οικογενειακή παράδοση 
είναι εγγύηση. Διαχρονικό 
κόσμημα και εξαιρετικές 
προτάσεις για δώρα, από 
οίκους όπως Puiforcat, 
Hermès, Raynaud, Ercuis. 
Για τα κοσμήματά σου άσε 
τη Λιάνα να σε καθοδηγή-
σει – ξέρει πολύ καλά. 

Li-La-Lo
Βουκουρεστίου 2 & Σταδίου, 
210 3319864 / Π. Ιωακείµ 5, 
210 7255264, www.lilalo.gr
Εδώ σίγουρα θα βρεις αυτό 
το τόσο διαφορετικό κό-
σμημα που ψάχνεις, χωρίς 
να χρειαστεί να βάλεις το 
σπίτι σου υποθήκη. 

Lito - Cabinet de 
Curiosités
Hροδότου 25, Κολωνάκι, 
210 7295177, 
www.lito-jewelry.com

Για περισσότερα μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

«Θα μπΟρΟύσα 
να σταματησω 
τΟ SHoppiNG. 
αλλα δεν ειμαι  

απΟ αύτεσ πΟύ τα  
παρατανε εύκΟλα».

(απΟ σεανσ 
Ψύχαναλύσησ)

DuST+CREAM

Ποιος είπε πως για να έχεις μια πλήρη σειρά καλ-
λυντικών πρέπει να έχεις πουλήσει διαμέρισμα; 
Τώρα υπάρχει ένα κοινό μυστικό που μας έχει 

σώσει όλες, καθώς μπορούμε να εφοδιαζόμαστε και 
να ανανεώνουμε τα καλλυντικά μας σε εξαιρετικές 
τιμές και να είμαστε πάντα στη μόδα. Τα καταστήματα 
Dust+Cream διαθέτουν τουλάχιστον 10.000 ενερ-
γούς κώδικες προϊόντων (καλλυντικά, αξεσουάρ, είδη 
προσωπικής φροντίδας), όλα εγγυημένα και σύμφω-
να με τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ. Μας αρέσουν τα 
καταστήματα της αλυσίδας γιατί είναι φωτεινά και 
άνετα για να χαιρόμαστε τις αγορές μας. Έχει και site 
για όσες από εμάς δεν προλαβαίνουμε μια επίσκεψη 
(www.dustandcream.gr). 
Στην Αττική θα τα βρούμε: Κέντρο, Αιόλου 73, 210 3217561/  

Περιστέρι, Π.Τσαλδάρη 29, 211 4068729 / Μενίδι, Φιλαδέλφειας 1, 

210 2401411/ Γλυφάδα, Αρτέμιδος 1 (Πλ. Εσπερίδων),  

216 7006684 / Γαλάτσι, Βεΐκου 51, 210 2929089 
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Ταϊλάνδη, Αριζόνα, Ινδία 
και Αίγυπτος. Κοσμήματα 
που μυρίζουν ταξίδι. Ένα 
μικρό ιδιωτικό μουσείο 
γεμάτο θησαυρούς με την 
υπογραφή της Λητώς Καρα-
κωστάνογλου. Μεταμορφώ-
νει το παλιό και το vintage 
σε ροκ προτάσεις καθημε-
ρινής πολυτέλειας. Πετα-
λούδες σε κορνίζες, παλιές 
δαντέλες που μπλέκονται 
με σύγχρονα κοσμήματα, 
μικροί Βούδες σε κουτιά με 
μαξιλαράκια από λεβάντα 
για καλοτυχία.

Μαγεία
Χάρητος 18, Κολωνάκι, 
210 7240697
Τα κοσμήματα της Ιλεάνας 
Μακρή δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες συστάσεις, 
αφού η σχεδιάστρια έχει 
συνεργαστεί με τις αδερφές 
Όλσεν και έχει δει τις δη-
μιουργίες της στο Barneys 
New York. Εκτός από τα 
κοσμήματά της, στο μαγαζί 
της Ιλεάνας θα βρεις ρούχα 
και αξεσουάρ Épice, Swash 
London και φυσικά τη σει-
ρά ρούχων «The Row», με 
το μποέμικο και σικάτο στιλ 
των αδερφών Όλσεν.

Maria Mastori
Απόλλωνος 30, Πλάκα, 
210 7295077, 
mariamastory.com
Τα κοσμήματά της είναι 
απροσδόκητα, εντυπωσι-
ακά, φάνκι, εγωιστικά (με 
την έννοια ότι δύσκολα 
καταδέχονται να «συγκατοι-
κήσουν» με άλλο κόσμημα), 
έχουν κάτι παιδικό και 
μαζί μεγαλοπρεπές στο 
design τους. O τρόπος που 
δουλεύει τα σχέδιά της η 
Μάστορη άλλαξε τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε ένα 
κόσμημα. Τα σχέδια που 
υπογράφει ποτέ δεν ήταν 
ακριβώς ένα κόσμημα ή 
μόνο ένα κόσμημα. Τους 
δίνουμε το βραβείο των πιο 
κοσμοπολίτικων αξεσουάρ 
της ελληνικής Τέχνης. 
Λανσάρει μαζί με το γιο της 
μια νεανική, πιο οικονομική 
σειρά με το όνομα Cheap 
Thrills by Maria Mastory. 

Μαργαρίτα Μεϊτάνη
Ευριπίδου 18 (2ος όρ.), 
210 3242483, 
www.meitani.gr
Χαράζει λέξεις, στιχάκια, 
ευχές, λόγια ερωτικά, ποι-
ήματα πάνω σε ασήμι με 
έναν ιδιαίτερο διακοσμη-
τικό γραφικό χαρακτήρα... 
Μπορείτε ακόμα και να της 
ζητήσετε να σας χαράξει 
δικά σας αγαπημένα λόγια 
ή στίχους ή τραγούδια 
πάνω στο κόσμημα που θα 
παραγγείλετε χωρίς καμία 
επιπλέον επιβάρυνση.

Μαριάννα Πετρίδη
Χάρητος 34, 
Κολωνάκι, 210 7217789, 
www.mariannapetridi.com
Αγαπημένη γκαλερί καλλι-
τεχνικού κοσμήματος και 

μόνιμο εκθετήριο ομάδας 
καλλιτεχνών από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Εδώ 
θα βρεις, μεταξύ άλλων, 
δημιουργίες της Κατερίνας 
Ιωαννίδη, της Σαρίνας, της 
Νίνας Μιχαλοπούλου, της 
Ελένης Ιωαννίδη, της Βά-

λιας Πλαΐνη, της Χριστίνας 
Δάρρα, της Δάφνης Παπα-
θανασοπούλου, της Έλσας 
Σαραντίδου, του Πέτρου 
Μαντούβαλου, κ.ά. 

Menu
Καψάλη 6, 210 7256649, 
Κολωνάκι
Ξεκίνησε και συνεχίζει με 
ιδιαίτερα κοσμήματα, μανι-
κετόκουμπα, small leather 
goods και αξεσουάρ για τον 
άνδρα, αλλά το «μενού» του 
δεν αποκλείει γυναίκες με 
rock διαθέσεις – σε μετά-
φραση μαύρα διαμάντια, 
ασημένιες αλυσίδες, υπερ-
μεγέθη δαχτυλίδια... 

Minas
Εµ. Μπενάκη 8, 
Κηφισιά, 210 6233577, 
www.minastudio.com
Oι απόλυτα ροκ προτάσεις 
από ένα ρόκερ του ντιζάιν. 
Kοσμήματα που ακο-
λουθούν με ακρίβεια την 
ανατομία του ανθρώπινου 
σώματος. Vintage διαχρονι-
κά κοσμήματα που είναι και 
η πρώτη επιλογή των νέων.

οxette
Ερµού 28, Aθήνα, 
210 3233441/ The Mall 
Athens, Μαρούσι, 210 
6199003, www.oxette.com.gr
Λαμπερά κοσμήματα με 
ασήμι και ζιργκόν, εντυπω-
σιακά ρολόγια σε ατσάλι και 
rose-gold, σούπερ δερμά-
τινες ζώνες και τσάντες, 
μοντέρνος σχεδιασμός, 
ποικιλία και προσιτές τιμές. 

Paloma Negra
Σούτσου 9, Αµπελόκηποι, 
210 6410537
Στιλ, χαλαρότητα και στέκι 
καλλιτεχνών. Εδώ θα βρεις 
κοσμήματα Ελλήνων δημι-
ουργών, όπως της Μαργαρί-
τας Μεϊτάνη, της Βαρβάρας 
Περράκη, της Αφροδίτης 
Γούλα, της Τίνας Κοτσιώνη 
και πολλών άλλων. Όπως 
επίσης και επιλεγμένα 

κομμάτια από το εξωτερικό, 
τα οποία η Νάσια φέρνει 
ειδικά για το μαγαζί. 

Pandora
Ερµού 7, Σύνταγµα, 
210 3229930, www.pandora.
net/el-gr 
Το κουτί της Πανδώρας 
άνοιξε για πρώτη φορά το 
1982 ο Δανός χρυσοχόος 
Per Enevoldsen και η σύ-
ζυγός του Winnie. Από το 
ήσυχο προάστιο της Κοπεγ-
χάγης στην Ταϊλάνδη, προς 
αναζήτηση κοσμημάτων, 
έφτασαν στο δημοφιλές 
βραχιόλι με τα charms - 
σήμα κατατεθέν του οίκου. 
Οι αυθεντικοί ημιπολύτιμοι 
λίθοι, ο χρυσός των 14Κ και 
το ασήμι 925 της Pandora 
απευθύνονται στη γυναίκα 
που αγαπά την πολυτέλεια 
και δεν θέλει τα κοσμήματά 
της να είναι ίδια με της 
φίλης της. 

Swarovski
Ερµού 18, 210 3249645 / 
Ιωάννου Μεταξά 39, Γλυ-
φάδα , 210 8943918/  Αρ-
γυροπούλου 1-3, Κηφισιά, 
210 8083378 / The Mall 
Athens, 210 6300278, www.
swarovski.com
Το μόνο πρόβλημα είναι 
πως όταν μπεις σε ένα από 
τα καταστήματα ξεχνάς να 
βγεις, καθώς δεν ξέρεις τι 
να πρωτοδιαλέξεις. Πάντως 
ό,τι και να πάρεις δικαιού-
σαι να τραγουδάς το «Λά-
μπω από τη χαρά μου».  

Swatch
Π. Ιωακείµ 12, Κολωνάκι,210 
7239708 / Ερµού 5, 210 
3313833, www.swatch.com
Κωδικός χρώμα. Οι Ελβε-
τοί ωρολογοποιοί βάζουν 
την ακρίβεια και οι καλλι-
τέχνες την έμπνευση – όλοι 
θέλουν να βάλουν την πι-
νελιά τους στον «πιο μικρό 
καμβά» του κόσμου. 

Trollbeads
Για πληροφορίες: 
210 3221821, www.
trollbeadsuniverse.com 
Εδώ φτιάχνεις το πιο σού-
περ κόσμημα, επινοώντας 
μοναδικούς συνδυασμούς, 
καθώς χάνδρες από χρυσό, 
ασήμι, λίθους και μαργαρι-
τάρια μπορούν να αφαιρε-
θούν από το κόσμημα ή να 
προστεθούν νέες. (Tip: Αν 
δεν προλαβαίνεις να μπεις 
μέσα, άγγιξε τη διαδραστι-
κή οθόνη στη βιτρίνα του 
και δες τις χάνδρες.

φανουράκης
Π. Ιωακείµ 23, Κολωνάκι, 
210 7211762 / Παναγίτσας 
6, Κηφισιά, 210 6232334, 
www.fanourakis.gr
Στη Λίνα Φανουράκη 
αρέσει να παίζει με το 
χρυσό. Τον τσαλακώνει, 
τον διπλώνει και τον βά-
φει, με μία τεχνική που 
δημιούργησε η ίδια. Τον 
χρησιμοποιεί μαζί με δια-
μάντια και ημιπολύτιμους 
λίθους και φτιάχνει έντομα, 
λουλούδια, φιόγκους και 
υπέροχες υφές, όπως αυτή 

των δαχτυλιδιών της από 
χρυσή γάζα.

Very Gavello
Σκουφά 5-7, Κολωνάκι, 
210 7244933, 
www.verygavello.com
H μπουτίκ των Rinaldo & 
Elisabetta Gavello με τα 
σύμβολα «μάτι, σταυρό, 
αστέρι, καρδιά», σε περι-
μένει στο Κολωνάκι. Κο-
σμήματα που συνδυάζουν 
την κομψότητα με τη ροκ 
διάθεση και δίνουν έμφαση 
στη λεπτομέρεια.  

Zolotas
Πανεπιστηµίου 10, 
Αθήνα, 210 3601272, 
www.zolotas.gr 
Από τους πιο παραδοσια-
κούς οίκους με κοσμήματα 
εξαιρετικής ελληνικής 
τέχνης, σύγχρονα, αλλά 
πάντα με αναφορές στην 
παράδοση και την ιστορία. 
Kοσμήματα σμιλεμένα 
βάσει τεχνικών αργυροχρυ-
σοχοΐας που ο οίκος αναβι-
ώνει εδώ και δεκαετίες στα 
εργαστήριά του.  

ΠαΠουτςια
Camper Stores
Aναγνωστοπούλου 23 & 
Hρακλείτου, Κολωνάκι, 
210 3640052, camper.com
Tο πιο άνετο περπάτημα 
στο πιο γερό περιτύλιγμα με 
αρκετή δόση χιούμορ. Tο 
ένα παπούτσι σού ρίχνει α-
λάτι και το άλλο πιπέρι – σε 
λίγο, όπως το βλέπουμε, θα 
μιλούν και ισπανικά. 

Dexim
Ευαγγελιστρίας 28 & Κλειτίου, 
Αθήνα, 210 3221790, dexim.gr
Δετά μποτίνια, πέδιλα, μο-
κασίνια, μπαλαρίνες, αθλη-
τικά, εδώ είναι ο παπουτσο-
παράδεισος. Οικονομικές 
τιμές, χρώμα, καλά υλικά, 
άνετα σχέδια. 

Ecart
Χαρ. Τρικούπη 9, Εξάρχεια, 
2103823994, ecart.gr
Παπούτσια με άποψη, σε 
πολύ καλές τιμές, διαλεγμέ-
να ώστε να πιάνουν όλη την 
γκάμα, από εντελώς άβολα 
πλην όμως σούπερ-σέξι 
ως πολύ βολικά και ακόμα 
σέξι. Θα βρεις φίρμες από 
Ιταλία, Ισπανία ή Γαλλία, 
όπως Logan.   

Favela Dress Code
Σκουφά 71A, Κολωνάκι, 
211 7250213, favela.gr 
Κάθε φορά που σταματάμε 
στη βιτρίνα του, σκεφτό-
μαστε πως αν περνούσε 
από εδώ η Lady Gaga ή η 
Daphne Guinness θα την 
αγόραζαν όλη, ακόμα και 
το τζάμι!  Τα εξωφρενικά 
παπούτσια του Jeffrey 
Campbell έρχονται κατευ-
θείαν από το L.A. ντυμένα 
πάντα με τα πιο extreme σχέ-
δια και το πιο vintage ύφος. 

Καλογήρου
Πατριάρχου Ιωακείµ 4, 
Κολωνάκι, 210 3356401
Η αφρόκρεμα των επωνυ-
μιών: Ferragamo, Prada, 
Fendi, Sergio Rossi, Tods, 
Moschino, Alaia, YSL, 
Cesare Rossetti, και φυ-
σικά η δική τους σειρά σε 
καλύτερες τιμές. 

Salvatore Ferragamo
City Link, Σταδίου 4, 210 
3356437, ferragamo.com
Απόλυτο must οι φλατ –ή 
με λίγο τακουνάκι– μπα-
λαρίνες «Varina» σε όλα 
τα χρώματα. (Ο μοναδικός 
οίκος που βγάζει ακόμη κά-
ποια νούμερα παπουτσιών 
σε έξι διαφορετικά μεγέθη 
για όλα τα coup de pied).  
 
Sicuro
Πλουτάρχου 12, Κολωνάκι, 
210 7220610
Αν ο προϋπολογισμός σου 
είναι sotto voce, μπαίνεις 
μέσα, αγοράζεις μια τσάντα 
ή παπούτσια και έχεις την 
ικανοποίηση ότι έκανες τα 
ψώνια σου στο Κολωνάκι 
με τρεις κι εξήντα. Βρίσκεις 
πλατφόρμες Crocs, ανάμε-
σα στα άλλα, με 50 ευρώ. 
Η Crocs είναι η εταιρεία 
που βγάζει τα χρωματιστά 
πλαστικά σαμπό, που είναι 
πολύ ΙΝ κάθε καλοκαίρι στη 
Μύκονο και που οι θείτσες 
στη Θάσο τα φοράνε όταν 
ποτίζουν τα μποστάνια τους 
(δεν βουλιάζουν στη λάσπη). 
Τα κανονικά παπούτσια 
της φίρμας έχουνε λοξές 
πλατφόρμες σε κλασικές-
with-a-twist καστόρ γόβες 
πολύ αναπαυτικές. 

Tod’s
Βουκουρεστίου 13, 
Κολωνάκι, 210 3356425, 
tods.com
Αυτά τα loafers μάς έχουν 
στοιχειώσει: τα φοράνε από 
γιαγιάδες μέχρι 12χρονα. 

Tsakiris Mallas 
Ερµού 14, Σύνταγµα, 210 
3244839, tsakirismallas.gr
Όνομα που σε βγάζει λάδι 
στο παπούτσι εδώ και χρό-
νια. Μπότες ψηλές, χαμηλές, 
μυτερές, στρογγυλές, αλλά 
και all time classic μπαλα-
ρίνες με σχέδια και απλές. 
Στα καταστήματα θα βρεις 
και τα άλλα δύο brands της 
εταιρείας, τα νεανικά Εxe και 
τα θηλυκά Seven.   

Σπηλιόπουλος
Ερµού 63, 210 3227590 / 
Μητροπόλεως 80 & Αιόλου 
14, 210 3210018 
Μετά από τόσα χρόνια που 
παπουτσώνει στιλίστριες, 
περιοδικατζούδες και ηθο-
ποιές... εξακολουθεί να είναι 
θεός: οι τσάντες είναι πάντα 
ιδιαίτερες και ασυνήθιστες. 
Τα ρούχα τύπου vintage 
είναι η χαρά του shopper-
ψάχνομαι. Τα παπούτσια, 
πάλι, είναι χιλιάδες. Τα πιο 
«καυτά» βέβαια δεν υπάρ-
χουν στο νούμερό σου ή 

i-D CONCEPT STORE 

Στη λίστα με τα δώρα σου, δεν μπορεί, θα έχεις 
σίγουρα κάποιο κόσμημα ή ρολόι. Σου έχουμε 
το τέλειο κατάστημα. Στο i-D θα βρεις κοσμή-

ματα ως επί το πλείστον Ελλήνων διεθνώς αναγνωρι-
σμένων σχεδιαστών (Lito, Dolly Boucoyannis, Maria 
Mastori, Polina Sapouna Ellis, MarlenHt), αλλά και ξέ-
νων (Vanessa Pederzani, Melanie Nydegger-eikosi 
dyo) με κομμάτια από €15, αλλά και ρολόγια που α-
φορούν μάρκες καταξιωμένες στο επίπεδό τους σε 
επίσης μεγάλο εύρος τιμών. Σημείωσε πως εδώ θα 
βρεις γυναικεία και ανδρικά αξεσουάρ, από μαντίλια  
και gadgets μέχρι παπούτσια.

Golden Hall, 210 6832710

«Ολα τα 
δωματια 

τΟύ κΟσμΟύ 
ειναι τακτΟ-
πΟιημενα, 

μεχρι να ερΘει 
η ωρα να 

απΟΦασισεισ 
τι Θα 

ΦΟρεσεισ»
(σύναγωνιστριασ)
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τσούζουν, αλλά μια μπαλαρί-
να θα τη χτυπήσεις τελικά. 

Γυαλια
αμουργιανός
Υµηττού 111, Παγκράτι, 
210 7510334, 
amourgianos.gr
Τα τελευταία μοντέλα από 
όλες τις μεγάλες μάρκες, 
Dior, YSL, Marc Jacobs, 
Burberry, Dolce&Gabbana, 
Rayban, καθώς και τα υπερ-
μοδάτα Retro Super Future. 
Άψογο σέρβις. 

Βe Seen
Aκαδηµίας 44 & Σίνα, Εξάρχει-
α, 210 3620044, beseen.gr
Βρίσκεις upper σύγχρονα 
γυαλιά, πρωτοποριακής 
σύλληψης: Arty συλλογές 
από τους Theo, Alain Mikli, 
Illestiva, Tom Brown, 
Culter & Gross, Mykita κ.ά. 
Πανάλαφροι σκελετοί από 
κόκαλο και τιτάνιο. Σε πλήρη 
παράταξη και όλες οι μεγά-
λες φίρμες: Prada, D&G, 
Chanel, Gucci, Marc Jacobs, 
Rayban κ.ά. 
 
Zήκος οπτικά
Καψάλη 3, Κολωνάκι, 210 
7212263 
Κάτι παραπάνω από κατά-
στημα: αγαπημένο στέκι. 
Κολλάς ακόμα κι αν δεν 
χρειάζεσαι γυαλιά. Λα-
τρεύουμε τις χειροποίητες 
καρφίτσες-κόσμημα-κρε-
μασταράκια της Μαρίνας 
Βενέτη, για να κρεμάς 
τα γυαλιά σου. Θα βρεις 
ακόμα μοναδικά κομμάτια 
των Anne et Valentin, 
Graz, Paul Smith, Italia 
Independent, Etnia, Epos, 
L.G.R., Gant κ.ά. 

Κarakassis optics
Σόλωνος 50, Εξάρχεια, 210 
3613366
Οπτικά όλων των γνωστών 
οίκων, αλλά και πιο ιδιαίτε-
ρα, όπως τα βερολινέζικα 
Mykita με τους χειροποίη-
τους σκελετούς, τα δανέζικα 
Lindberg, που πρώτα λάνσα-
ραν το σκελετό από τιτάνιο, 
και τα γαλλικά, χειροποίητα 
Face a Face. Κυρίως θα 
φύγεις με γυαλιά για το 
δικό σου στιλ, στο δικό σου 
πρόσωπο. 

Mark Aalen
Κανάρη 7, Κολωνάκι, 
210 3617987, markaalen.gr 
Γυαλιά ηλίου και οράσεως, 
όλα τα σύνεργα που υποστη-
ρίζουν την καλύτερη όρασή 
μας, από φίρμες όπως Calvin 
Klein, D&G, Donna Karan, 
Hugo Boss, Moschino 
κ.ά. Aκόμα, προσφορές γι’ 
αυτούς που προσέχουν το 
πορτοφόλι τους. 
 
οφθαλμός
Εθνικής Αντίστασης 8, 
Ηλιούπολη, 210 9935698, 
ofthalmos.gr
Φακοί επαφής, γυαλιά ηλί-
ου, οράσεως και πολυεστι-

ακά, με έμφαση στο σωστό 
και βολικό σκελετό. Εδώ θα 
βρείτε τις αποκλειστικές συλ-
λογές χειροποίητων γυαλιών, 
όπως τα δανέζικα Bellinger 
(με τη συλλογή Blac), τα 
γαλλικά Fabien Barron, τα 
καλλιφορνέζικα Ε7, αλλά 
και τη συλλογή των Barton 
Perreira με τα εμπνευσμένα 
σχέδια της Patty Perreira. 

sHOPPING 
CENTER
Athens Heart
Πειραιώς 180, Αθήνα,  
210 3414105, athensheart.gr
Μεγάλο shopping center 
(δύο όροφοι, τέσσερα επί-
πεδα) σε σημείο της Αθήνας 
περισσότερο γνωστό για 
το heavy clubbing του και 
τα hardware πολυκαταστή-
ματά του. Η λογική εξίσου 
δυναμική: Πάρκινγκ 750 
θέσεων (οι 2 πρώτες ώρες 
στάθμευσης, δωρεάν), 80 
καταστήματα με διάσημες 
φίρμες ρούχων, αλλά και 
μαγαζιά για να κρατήσουν 
τα αγόρια απασχολημένα 
(π.χ. Πλαίσιο, Γερμανός και 
παγωτά Δωδώνη), όσο εμείς 
κάνουμε αυτό που ξέρουμε 
καλά. Για μετά, σύσφιξη σχέ-
σεων σε καφετέριες, εστια-
τόρια, μπαρ με συχνά live και 
ελεύθερη είσοδο, αλλά και 
το Ice Arena, το μεγαλύτερο 
παγοδρόμιο της χώρας. 

Athens Metro Mall
Λεωφ. Βουλιαγµένης 276,  
Άγ. Δηµήτριος, 210 9769444, 
athensmetromall.gr
Το πρώτο εμπορικό κέντρο 
στα Νότια Προάστια της 
Αθήνας, τοποθετημένο ακρι-
βώς μπροστά στο μετρό του 
Αγίου Δημητρίου, μόλις 9΄ 
από το Σύνταγμα με το μετρό.

Attica
Πανεπιστηµίου 9, Aθήνα,  
211 1802600, atticadps.gr
360 shops in shop. Αν τσε-
κάρεις από 6 τη φορά, τότε 
θα χρειαστείς 60 μέρες για 
να το εξαντλήσεις ολόκληρο. 
Καλό και ενημερωμένο τμή-

μα designer wear (Armani, 
Burberry, Kenzo, Juicy 
Couture, Michael Kors κ.ά.). 
Σπορ μάρκες, οk. Συμπαθη-
τική ποικιλία αξεσουάρ (τσά-
ντες, παπούτσια, κοσμήματα) 
και πολύ καλό τμήμα beauty 

και οικογενειακής φρο-
ντίδας, το Carelab. Για 
ξαφνικές ζαλάδες, 
στον 6o έχει καφέ 
στη χόβολη και για 
ξαφνική κούραση 
στον 4o έχει φουλ 
beauty ρεκτιφιέ. 
Πάρ’ τα όλα. 

Avenue
Λ. Κηφισίας 41-47, 
Μαρούσι, 210 6100901, 
avenuemall.gr
Μαζικό «οικογενειακό» 
shopping σε 6.500 τ.μ. 
Think big: Το μεγαλύτερο 
Carrefour της Ελλάδας 
δίπλα στο γιγα-Jumbo 
(με παιχνίδια αλλά και 
μικροπράγματα για το σπίτι, 
εποχιακά κ.λπ.). Το πρώτο 
ελληνικό H&M και άλλα 35 
καταστήματα (Mark-Aalen, 
Έρα Bijoux, Mat Fashion, 
Sephora, Swatch κ.ά.) για 
να σας κρατήσουν ήρεμες, 
ενώ τα παιδάκια σας θα αφρί-
ζουν στον παιδότοπο στην 
ταράτσα και οι άνδρες σας 
στο υπόγειο. Μετά, όλοι μαζί 
για φραπουτσίνο στο Palmie 
Bistro ή για παγωτό στο Πα-
γωτομάνια. 

Golden Hall
Λ. Κηφισίας 37Α, Mαρούσι, 210 
6803450, goldenhall.gr 
Χλιδάτο εμπορικό κέντρο για 
μεγάλα πορτοφόλια ή απλώς 
για μία μεγάλη μέρα στα 
cafés, με κομψά μικρά γεύ-
ματα και «θέαμα» shopping 
(προσοχή, τα Σάββατα γίνε-
ται πανικός). Ακριβές φίρ-
μες, ρούχα (στο κατάστημα 
Sotris σε αποκλειστικότητα 
τα TopShop), αξεσουάρ, 
κοσμηματοπωλεία, αθλη-
τικά είδη (και μπαλέτου), 
καλλυντικά, κομμωτήριο 
Doudesis, Ianos Museum με 
σπάνιες εκδόσεις και αντι-
κείμενα τέχνης, Πρυτανείον 
Gold για φαγητό και το πρώ-
το WagaMama της Αθήνας 
(περίπου 45 λεπτά αναμονή 
για να καθίσεις). Επίσης πα-
ράρτημα Attica (mall μέσα 
στο mall). 

IKEA
Λ. Κηφισού 96, Αιγάλεω,  
801 1122722, ikea.gr
Το δώρο της Σουηδίας στην 
ανθρωπότητα. «Διάσημα» 
φτηνές τιμές αλλά και καλή 
ποιότητα, μοντέρνο, λιτό, 
καλόγουστο design σε 6.500 
αντικείμενα και έπιπλα για το 
σπίτι (μεγάλο χιτ ο καναπές 
Ektorp). Ατού: απόλυτη 
προσαρμοστικότητα στη 
δική σας έμπνευση (γι’ αυτό 
καλύτερα να κάνετε προερ-
γασία στο σπίτι πριν πάτε). 
Fun: η συναρμολόγηση των 
αντικειμένων από εσάς τις 
ίδιες (το αγόρι σας). Xtra 
fun: η «παραποίηση» της 
χρήσης των αντικειμένων 
(π.χ. καρέκλα που την κάνετε 
λαμπατέρ κ.ά.). 

Νotos Galleries
Αιόλου 99 & Λυκούργου,  
Αθήνα, 210 3245811, 

notosgalleries.gr
Το παλιό, ιστορικό κτίριο του 
«Λαμπρόπουλου» συνεχίζει 
την παράδοση του ευχάρι-
στου, πολιτισμένου πολυκα-
ταστήματος downtown με 
«τα πάντα» – ρούχα, παπού-
τσια, εσώρουχα, αξεσουάρ, 
αθλητικά, παιχνίδια. Εγγύ-
ηση: οι καλές φίρμες (από 
τις Bodytalk, Lacoste, Toi & 
Moi, BSB μέχρι τα γνωστά 
μεγάλα ονόματα της μόδας, 
όπως Oscar de la Renta, 
Jil Sander κ.ά.). Η «οικογε-
νειακή» ποικιλία (από είδη 
ταξιδιού, εποχιακά, σχολικά, 
μέχρι καλλυντικά) ικανοποιεί 
τους πάντες και, στο τέλος, 
όπως πάντα, όλοι πηγαίνουν 
στον 7ο για καφέ ή φαγητό. 

ΝotosHome
Κρατίνου 5, πλ. Κοτζιά, Οµόνοι-
α, 210 3743000, notoshome.gr 
Χαυτεία. Ιστορικό shopping 
center της πόλης. Απέναντι, 
το Δημαρχείο (αλλά και με 
«ένθετο» υποκατάστημα στο 
Golden Hall στο Μαρούσι). 
Τα πάντα για το σπίτι σε ω-
ραίες, πλούσιες, πολύχρωμες 
και «με γυναικείο touch» 
συλλογές. Από σειρές δι-
άσημων σχεδιαστών μέχρι 
εξωτικά αντικείμενα και 
έπιπλα. Πρωτότυπα gadgets 
οικιακής χρήσης. Μεγάλη 
συλλογή από κουρτίνες, 
ριχτάρια, λευκά είδη (σε 
αποκλειστικότητα οι αξεπέ-
ραστες πετσέτες Hamam) 
και διακοσμητικά. Στον 6ο 
θα βρείτε ένα Habitat να σας 
περιμένει. 

Praktiker
Πειραιώς 176, Ταύρος,  
210 3493150-152, praktiker.gr
Ο παράδεισος της βίδας. 
Ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε 
και να νοικοκυρέψετε ένα 
σπίτι (ή να το γκρεμίσετε), 
μαζί και τον κήπο. Αν δεν τα 
καταφέρνετε, πάρτε μαζί κι 
έναν άντρα. Εξαιρετικά χρή-
σιμα gadgets (μερικά δεν φα-
ντάζεσαι καν ότι υπάρχουν), 
υλικά που δίνουν ιδέες, φουλ 
κάλυψη της καθημερινής 
ζωής σε τιμές σχετικά καλές. 
Πολύ καλή ταξινόμηση, 
ενημερωμένο και ευγενικό 
προσωπικό (ειδικά οι κυρί-
ες στα χρώματα). 

Public
Καρ. Σερβίας 1, πλ. 
Συντάγµατος, 8011140000, 

public.gr
Στο ωραιότερο κτίριο 

της πλατείας Συντάγ-
ματος (Μέγαρο Πάλ-
λη) μαζεμένα όλα τα 
νέα gadgets ήχου, 
εικόνας, internet, 
computers, μου-
σικής, ταινίες 
και βιβλία. Καλή 

ταξινόμηση και ενη-
μέρωση, ειδικά στο 

μουσικό τμήμα και στα 
βιβλία. Ενδιαφέρον το 

«δωματιάκι» με τα κόμικς 
και το παταράκι για τα πιτσι-
ρίκια, αλλά θα περιμέναμε 
ακόμα πιο ενημερωμένο το 
τμήμα ξένου Τύπου. Συχνά 
live, παρουσιάσεις δίσκων, 
αναγνώσεις βιβλίων, πολλές 
προσφορές και στα συν το 
δωρεάν σερφάρισμα στο 
internet και κατέβασμα 
μουσικής στα downloading 
terminals. 

River West
Λ. Κηφισσού 96-98, Αιγάλεω, 
8012 225050, riverwest.gr
Το πιο πολύχρωμο πολυκα-
τάστημα σ’ ένα από τα πιο 
πολυσύχναστα και κομβικά 
σημεία της πόλης. Θα βρεις 
ρούχα για όλες τις ηλικίες, 
όλα τα επώνυμα brands, 
κοσμήματα, αξεσουάρ ακόμα 
και είδη για το σπίτι. Το 
εμπορικό κέντρο πλαισιώνε-
ται από εστιατόρια και καφέ 
για χαλάρωση με θέα την 
Ακρόπολη και τον Λυκαβητ-
τό. Eπίσης το Τεχνολογικό 
Μουσείο «ΦΑΕΘΩΝ», 
με σπάνια «κομμάτια» με 
ιδιαίτερη σημασία για τον 
προκάτοχό του το καθένα και 
τη δική του ομορφιά. 

The Mall Athens
Ανδρέα Παπανδρέου 35, 
Μαρούσι, 210 6300000 -003, 
themallathens.gr
200 ονόματα σε καταστή-
ματα, Village με αίθουσα 
τρισδιάστατων προβολών, 
εστιατόρια και καφέ, χώρος 
βρεφικής φροντίδας, χώρος 
πρώτων βοηθειών, super 
market, Public, σημεία για 
δωρεάν τοπικές και διεθνείς 
κλήσεις, φουτουριστικός 
σχεδιασμός και τέλεια τα-
ράτσα για να ξελαμπικάρεις, 
όταν νιώσεις ότι ήρθε το 
τέλος του κόσμου. Αν είστε 
αγοραφοβικές, αποφύγετε τα 
Σάββατα και τις παραμονές 
μεγάλων αργιών. 

Καλλυν
Apivita Experience 
Store
Σόλωνος 6, Κολωνάκι,  
210 3640560
Ένας από τους ωραιότε-
ρους χώρους της Αθήνας, 
απόλυτη εμπειρία για τον 
επισκέπτη του. Το 5ώροφο 
νεοκλασικό κτίριο διαθέτει 
εκτός από όλες τις σειρές 
των εγγυημένων προϊόντων 
της φίρμας, σπα, το πρώτο 
πράσινο κομμωτήριο της 

Αθήνας (ανδρικό και γυναι-
κείο), juice bar, εξωτερικό 
κήπο του Ιπποκράτη στους 
επάνω ορόφους, καθώς και 
αίθουσα συνεδριάσεων, 
βιβλιοθήκη και φυσικά 
φαρμακείο με φαρμακο-
ποιό που σου φτιάχνει τα 
προσωπικά σου καλλυντικά. 
Μπορείτε να το επισκεφτεί-
τε και σαν μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης!

Avon
Λεωφ. Μαραθώνος 135 
& Θεσσαλονίκης, 
Γέρακας, 800 1160110, 
avoncosmetics.gr 
Με πάνω από 120 χρόνια 
εμπειρία στο χώρο των καλ-
λυντικών, η AVON είναι 
μια εταιρεία που ξέρει τι θέ-
λουν οι γυναίκες. Υψηλής 
ποιότητας μακιγιάζ, κρέμες 
περιποίησης και αρώμα-
τα – όλα με δυνατότητα 
επιστροφής χρημάτων σε 
περίπτωση που δεν μείνετε 
ευχαριστημένη. Έξτρα tip: 
«Ηθική» εταιρεία, έχοντας 
σταματήσει πρώτη –το 
1989– τις δοκιμές στα ζώα. 

Body Shop
Πατρ. Iωακείµ 5, Κολωνάκι, 
210 7259166/ Ερµού 10, 
Αθήνα, 210 3311186
Τόσο british, που θέλεις 
να τα πιεις με το τσάι σου. 
Προϊόντα περιποίησης για 
το πρόσωπο και το σώμα, α-
πό τα πρώτα «φυσικά και α-
γνά υλικά» που αγαπήσαμε, 
με ένα μυστηριώδη, γλυκό 
αέρα από παλιό μπουντου-
άρ της γιαγιάς. Πολύ πετυ-
χημένη η αρωματική σειρά 
White Musk και εγγυημένο 
hit οι συσκευασίες δώρων. 
Τσεκάρετε τις υπέροχες 
λίμες νυχιών και τα σακου-
λάκια με οτιδήποτε μέσα. 
Και για να μην ξεχνιόμαστε, 
πολύ funky προφυλακτικά. 

Heaven on Earth
Λεβίδου 16, Κηφισιά, 
210 8081151
Σπάνιες και εισαγόμενες 
φίρμες καλλυντικών και 
μικροαξεσουάρ για το σπίτι, 
που ακόμα κι αν αναρω-
τιέστε σε τι χρησιμεύουν, 
θεωρείτε ζωτικό να τα 
αποκτήσετε. Φροντίδα για 
τα λευκά είδη από τη The 
Laundress New York και 
την Annick Goutal (μύρισε 
Παρισάκι). Στην ίδια φίρμα 
και μια «τριανταφυλλένια» 
σειρά περιποίησης προσώ-
που. Aπό τη σούπερ-chic, 
λονδρέζικη Molton Brown, 
αντιοξειδωτικές θεραπείες 
με facial soaps, σαμπουάν 
και αφροντούς, αλλά και η 
νέα σειρά προϊόντων σώ-
ματος και σπιτιού NEOM. 
Just perfect. 

Hondos Center
Οµήρου 4-6, Πλατεία 
Οµονοίας, 210 5282900
Eδώ βρίσκεις τις χαμένες 
σου φίλες. Ή κάνεις και-
νούργιες. Κάνεις τα ψώνια 
της σεζόν ή φεύγεις με ένα 

«αναμεσα 
σε δύΟ αμαρτιεσ 
παντα διαλεγω 

αύτην 
πΟύ δεν εχω 
δΟκιμασει 

πρΟηγΟύμενωσ» 
mAe WeSt

«Οταν ενασ αντρασ 
καΘεται μ' ενα ωραιΟ 
κΟριτσι για μια ωρα, 
τΟύ Φαινεται λεπτΟ. 

αν Ομωσ τΟν καΘισεισ σε μια 
Θερμαστρα για ενα λεπτΟ, 
Θα τΟύ Φανει περισσΟτερΟ 

απΟ ωρα. αύτΟ ειναι 
η σχετικΟτητα». 

αϊνσταϊν

οΜοΡφΙα -
ΠέΡΙΠοΙΗΣΗ
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αφροί για το σώμα και για 
το ξύρισμα και σούπερ αξε-
σουάρ μπάνιου, νυχτικά και 
αξεσουάρ μάλλον νοσταλ-
γικού ύφους. Εν ολίγοις, αν 
έχεις φαντασίωση ότι είσαι 
η Αναΐς Νιν (λίγο ρομαντι-
κή, λίγο τσουλί), εδώ είναι 
το μαγαζάκι σου. Να τονί-
σουμε ξανά τα νυχτικά. 

Sephora
Μηλιώνη 2, Κολωνάκι, 
210 3612666 /Ερµού 24, 
Αθήνα, 210 3313167/ 
The Mall Athens, Μαρούσι, 
210 6300125
Σεφορά μου! Τι να πρω-
τοπάρω; Τα θέλω όλα! Τις 
φίρμες, τις φιρμάρες, τα 
καινούργια αρώματα που 
μόλις κυκλοφόρησαν, very 
alternative σειρές που 
δημιουργούν παγκόσμιες 
τάσεις: Murad, Make up 
for ever, Sephora Products, 
Priorities, Strivectin, ΟΡΙ. 
Τι σεφορά με βρήκε, τη 
γυναίκα; Τι τέλειες τιμές 
είναι αυτές; Να πω για την 
ποιότητα; Να πω ότι κόλ-
λησα «σεφοράισιον» και 
τη μαμά μου; Ή να πω για 
τα καταπληκτικά αξεσουάρ, 
που έπαθα κι άλλη «σεφο-
ρά» μόλις τα είδα; 

Κομμώτηρια
62 Skoufa Hair Salon
Σκουφά 62A , Κολωνάκι,  
210 3392346 
Ο Γιάννης θα σε κουρέψει 
και η Μαρία θα παίξει με 
τα χρώματα, ενώ εσύ θα 
χαζεύεις από την τζαμαρία 
τους περαστικούς... Όλο 
το φρέσκο, χαμογελαστό 
και έμπειρο team θα σου 
ανανεώσει όχι μόνο το 
μαλλί αλλά και τη διάθεση. 
Και υπηρεσίες μανικιούρ-
πεντικιούρ. 

Βαγγέλης χατζής
Λεωφόρος Kηφισίας 196,  
Ν. Ψυχικό, 210 6747011
Ο κορυφαίος όλων. Η 
λίστα των επώνυμων πε-
λατών του είναι τόμος. Οι 
συνεργάτες φροντίζουν για 
την cool ατμόσφαιρα και 
το luxe service. Mια ελα-
φρά εξειδίκευση στις πιο 
φυσικές ξανθές βαφές την 
έχουν από την εποχή της 
Ρούλας. Mη διανοηθείς, 
όμως, να σκάσεις μύτη 
χωρίς ραντεβού. 

D.Frank
Σίνα 50 & Aναγνωστοπούλου, 
Κολωνάκι, 210 3603297

Kούρεμα, χτένισμα, ανταύ-
γειες, βαφή, όλα όσα κάνει 
ένα κλασικό κομμωτήριο, 
αλλά με εκπλήξεις. Αν 
θες αλλαγή βαφής, ζήτα 
τη Γιάννα. Ο Φραγκίσκος 
παραμένει ο κορυφαίος 
«ψαλιδοχέρης». 

Daniel’s
Mαυροµιχάλη 20, Εξάρχεια, 
210 3610278, rasta. 
 daniels.gr  
O Daniel μοιάζει με τον 
Xιούι Λιούι και στα 80s 
δούλευε για τον Vidal 
Sassoοn στο Λονδίνο, ο-
πότε τα extreme κουρέματα 
είναι η ειδικότητά του, 
όπως και τα afro-rasta, τα 
οποία φέρουν σφραγίδα 
γνησιότητας, αφού συνερ-
γάζεται με κομμωτές από 
τη Μαύρη Ήπειρο. Kού-
ρεμα, dreadlocks, βαφή, 
ανταύγειες.

διαμαντής Νίκος
Σκουφά 77, Αθήνα, 210 
3623423 
Πάνω από 15 χρόνια το 
δυνατό, σούπερ επαγγελ-
ματικό team του κομμω-
τηρίου κουρεύει, βάφει 
και χτενίζει τα κεφάλια της 
«ορκισμένης» πελατείας 
του. Σ’ ένα minimal χώρο, 
όπου θα απολαύσεις και 
υπηρεσίες μανικιούρ-πε-
ντικιούρ. Δυνατό σημείο: 
κρατάει πάντα τις τιμές σε 
λογικά επίπεδα.

Georgios Doudessis
Βουκουρεστίου 39, Κολωνάκι, 
210 3629970/ Golden Hall, 
Μαρούσι, 210 6855650, 
doudesis.com
O επαγγελματισμός και η 
μοντέρνα αισθητική του 
Γιώργου Δουδέση άλλαξαν 
για πάντα την κοσμοθεωρία 
των αθηναϊκών κομμωτηρί-
ων. Κατά καιρούς έχει συ-
νεργαστεί με τα πιο γνωστά 
περιοδικά και έχει κάνει τις 

κομμώσεις για ταινίες, θεα-
τρικά, σίριαλ. Zήτα του ό,τι 
θες: κούρεμα σε στιλ blitz, 
new wave, 30s, ασύμμετρο, 
ή βαφή με τα πιο φωτεινά 
χρώματα που έχεις δει.   

Ιωάννης
Εθνικής Αντιστάσεως 33,  
Χαλάνδρι, 210 6858060/ Ανα-
γνωστοπούλου 27, 2103609004, 
ioanniscoiffure.gr
Το μαγαζί του Κολωνα-
κίου σκίζει από ντεκόρ, 
χτενίζεσαι και γουστάρεις 
να χαζεύεις τριγύρω. Στο 
Χαλάνδρι θα σταθείς στους 
τρεις πολυέλαιους αντίκες. 
Περιποίηση φουλ από αν-
θρώπους με άποψη και οι 
καλύτερες συμβουλές για 
τα μαλλιά και το στιλ σου. 

Notis Haute Coiffure
Ηροδότου 7, Κολωνάκι,  
210 7223864, notis-coiffure.gr
Όσο περιμένεις να σε α-
ναλάβει το team –ο Μάνος 
και η Ελένη είναι αδέρφια 
που ξέρουν όσο κανείς 
άλλος τι χρειάζονται τα 
μαλλιά σου–, «σερφάρεις» 
εντελώς δωρεάν μ’ ένα 
laptop στο ίντερνετ. Η 
Ελένη κάνει μαγικά με τα 
3 ψαλίδια της. Φυτικές, 
υποαλλεργικές –με βάση 
το γιαούρτι– βαφές. Happy 
day κάθε Τετάρτη.   

Τρύφων Σαμαράς
Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, 
Παγκράτι, 210 7230890
Πάρε την απόφαση εγκαί-
ρως και κλείσε ραντεβού με 
τον ίδιο τον Tρύφωνα (θα 
σου τα κόψει στο privé του). 
Όσο σε λούζουν και σου 
κάνουν μασάζ στο κεφάλι, 
χαλαρώνεις μέσα στον 
ντιζάιν ασπρόμαυρο χώρο. 
Kάνουν και extensions. Tο 
φόρτε του, οι βαφές. Aπα-
ραίτητα ραντεβού. 

V-Wind
Σπύρου Μερκούρη 3, 
Παγκράτι, 210 7222032
Men’s, women’s, juniors’s 
extensions, face tattoo. 
Kομμωτήριο που δεν υ-
ποτιμά τη νοημοσύνη σας, 
σε cool ατμόσφαιρα και με 
την προσωπική πάντα πε-
ριποίηση και φροντίδα της 
αεικίνητης Βάλιας. 

Whispers of Beauty
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 23, 
Νέα Ερυθραία, 210 8002300, 
whispersofbeauty.gr
Ένας πολυχώρος αφι-
ερωμένος στη γυναίκα. 
Μπαίνεις με μαλλί μεζ περ-
μανάντ, φράντζα δεκαετίας 
’80 και ανάλογο ντύσιμο και 
βγαίνεις μια άλλη, ολοκαί-
νουργια, από κεφαλή μέχρι 
νύχια – ναι, εκτός από κομ-
μωτήριο, μανικιούρ-πεντι-
κιούρ, εδώ θα βρεις ρούχα 
και αξεσουάρ. Κουρεύεσαι, 
ντύνεσαι και φεύγεις. 

Λάσκος-Σταμάτης
Πλ. Αθανάσιου Καρύλλου 8, 
Νέα Σµύρνη, 210 9356628

Εδώ και 25 χρόνια στη Νέα 
Σμύρνη, τους ξέρουν όλοι 
και όλες και τους εμπιστεύ-
ονται το κεφάλι τους. Θα 
πιάσεις ψιλοκουβέντα με 
τις φίλες σου – εκεί συνα-
ντιέστε τα Σάββατα! Ανα-
παυτικές καρέκλες μασάζ 
για το λούσιμο, απόλυτη 
περιποίηση και πολύ «δυ-
νατό» ψαλίδι. Εξαιρετικά 
τα προϊόντα Κeune. 

Τέλης Κίκερης
Γρηγορίου Λαµπράκη 54,  
Γλυφάδα, 210 9637793, 
kikeris.gr
Έχει παραδώσει 23 κατα-
στήματα franchising σε πολύ 
άξια χέρια. Με υπεύθυνες 
υποδοχής, βοηθούς βοηθών 
κομμωτών, hairstylists 
–αμέτρητο προσωπικό–, 
υπηρεσίες μανικιούρ-πεντι-
κιούρ, αξεσουάρ μαλλιών, 
είναι ειδικοί. 

Nυχια & 
χαλαουα
Arte + Nails & Make 
up Gallery
Αναγνωστοπούλου 36, 
Κολωνάκι, 210 3620046
Μανικιούρ-πεντικιούρ 
στο μικροσκόπιο: απλό, 
funky, καλλιτεχνικό. Το 
«ρεκτιφιέ» του σώματος συ-
νεχίζεται με ονυχοπλαστική 
(μικρή μάγισσα) και μασάζ 
προσώπου και σώματος με 
αιθέρια έλαια. Highlight το 
μακιγιάζ (πρωινό, νυφικό 
και βραδινό) από εξειδικευ-
μένο make up artist. 

BodyCare
Καραΐσκου 82, Πειραιάς,  
210 4127430
Η Χριστίνα και η Ηλιάννα, 
εκτός από κούκλες, είναι και 
εξαιρετικά ικανές. Φυσικά 
ή τεχνητά νύχια, σε gel και 
ακρυλικό, με βερνίκια Essie 
και υπηρεσίες spa σε πόδια 
και χέρια. Ακόμη, αποτρί-
χωση σώματος και το πιο 
τέλειο σχήμα φρυδιών, σε 
αποτρίχωση με κερί, χωρίς 
το εκνευριστικό τσιμπιδάκι! 

Butterfly Nails
Αγ. Γεωργίου 21, Χαλάνδρι, 
210 6832403, butterflynails.gr 
Στα ατού, το άψογο μανι-
κιούρ και πεντικιούρ για 
το οποίο έχει προηγηθεί 
επισταμένο spa και αποτρί-
χωση με κλωστή (για χεί-
λια, πιγούνι και δάχτυλα), 
μια αποτελεσματικότατη 
μέθοδος πακιστανικής 
προέλευσης. Για τις λιγό-
τερο τολμηρές, και με κερί. 
Ακόμα: τεχνητά νύχια, 
tattoo με henna, σχήμα και 
καθαρισμός φρυδιών και 
(αυτό που μας άφησε κό-
καλο): περμανάντ και βαφή 
στις βλεφαρίδες! 

Fairynails
Πατριάρχου Ιωακείµ 35, Κολω-
νάκι, 210 7221040, fairynails.gr
Εδώ ξεκίνησαν τα πρώτα 

απλό, σικάτο, μικρό πακε-
τάκι. Κάνεις όσες φορές 
θέλεις πάνω κάτω τις κυ-
λιόμενες και με μάτι περι-
σκόπιο εντοπίζεις θησαυ-
ρούς. Από καλλυντικά και 
εσώρουχα μέχρι designer 
ρούχα, αξεσουάρ για σένα 
και το σκυλάκι σου, home 
spa και home γενικά. Πάρε 
κάτι και για το αγόρι σου, 
ανόητη. Μουσικές, βιβλία, 
dvds, κινητά, ομπρέλες 
(ποτέ δεν ξέρεις), παπού-
τσια, μπουφάν, πουλόβερ... 
ή απλώς πας κατευθείαν 
ρετιρέ, για την ομορφότερη 
θέα της Αθήνας. 

Inglot
Αγγέλου Μεταξά 22, Γλυ-
φάδα, 210 8941920/ Metro 
Mall, Λεωφ. Βουλιαγµένης 
276, Άγ. Δηµήτριος, 214 
4169970
Είναι η νέα λατρεία κάθε 
γυναίκας. Απίστευτη ποι-
κιλία σε προΐόντα μακιγιάζ 
και χρωμάτων, τέλεια 
αξεσουάρ (βουρτσάκια, 
ψαλιδάκια, πινελάκια κ.λπ.) 
και μια ποικιλία από ψεύτι-
κες βλεφαρίδες που δεν θα 
ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. 
Πολύ οικονομικές τιμές και 
άψογη ποιότητα. 
 
Mac
Ερµού 44, Αθήνα, 
210 3258260
Eδώ θα ανακαλύψεις πώς 
ηθοποιοί, μοντέλα και 
γενικώς διασημότητες απέ-
κτησαν το τέλειο πρόσωπό 
τους (βγαίνει με νερό). 
Eάν υπάρχει μια τάση στο 
make-up, θα τη βρεις. Tο 
προσωπικό μάς μαθαίνει 
πώς να λειαίνουμε τις 
(σχεδόν ανύπαρκτες) ατέ-
λειές μας. Θα βρεις ακόμα 
τα τελειότερα πινέλα που 
μετατρέπουν το πιο ταπεινό 
καλλυντικό σε ακαταμάχη-
το όπλο πρώτης κατηγο-
ρίας. Ένα βαζάκι pigrim 
(φοριέται σε μήλα, μάτια 
και όπου αλλού καταλαβαί-
νεις) σε βγάζει μια ζωή.  

Mastiha Shop
Πανεπιστηµίου 6 & Kριεζώ-
του, Αθήνα, 210 3632750
Η μαστίχα είναι σούπερ μό-
δα: καλλυντικά για πρόσω-
πο και σώμα, γλυκά, ποτά 
και βιβλία για την ιστορία 
και τις ιδιότητες ενός προϊ-
όντος το οποίο μέχρι τώρα 
χαίρονταν μόνο όσες είχαν 
προίκα στη Xίο. Oι οδοντό-
κρεμες σου φτιάχνουν τη 
διάθεση κάθε πρωί. Plus, 
τέλειες μεταλλικές συσκευ-
ασίες, λεμονοκουλουράκια 
χιώτικα και μαστιχόσκονη 
με ινουλίνη για τη στομαχι-
κή μας ενδυνάμωση.

Natura
Ηροδότου 21, Kολωνάκι, 
210 3615494
Aπό τις σατέν τυλιγμένες 
κρεμάστρες μέχρι τις πιο 
ντελικάτες και σπάνιες 
κρέμες σώματος. Ακόμη, 
αρωματικά για τα συρτάρια, 

Ξέρετε πού θα δίνουμε ραντεβού στη Γλυφάδα τώρα τις γιορτές, για καφέ και όχι 
μόνο; Φυσικά στην Kayak all day café boutique για μελομακάρονα και κουραμπιέ-
δες ΚΑΥΑΚ, βασισμένα σε σπιτική συνταγή, για σοκολατένια χριστουγεννιάτικα 

δεντράκια και σπιτάκια, παραδοσιακή βασιλόπιτα με φρεσκοκαβουρδισμένα αμύγδαλα 
και πορτοκάλι, για κορμό κάστανο και τα 5 spices σε χριστουγεννιάτικη εκδοχή, όπως 
επίσης και macarons. Αν δεν σας τρέχουν ήδη τα σάλια, θα σας τρέξουν τώρα: παγωτό 
μελομακάρονο ή κουραμπιέ. Καλοκαίρι και χειμώνας στο ίδιο πιάτο. 

Μεταξά 24-26 & Ζησιμοπούλου 9, 210 8949130
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να» σαν ψηφιακά, γεμάτα 
φαντασία. Το Sake Tattoo 
Studio διακρίνεται και για 
την καθαριότητά του. Πα-
ράγγειλε το σχέδιο που θέ-
λεις ή άφησε τους ειδικούς 
να σου προτείνουν. 

Studio Tattoo
Σερρών 57, Κορυδαλλός,  
210 4946226
Ο Λουκάς και η Μάγδα έ-
χουν έναν άψογα εξοπλισμέ-
νο χώρο, ο οποίος τηρεί ό-
λους τους κανόνες υγιεινής, 
όπως τους υπαγορεύει το 
Stigma Skin Society (φεύγο-
ντας, παίρνεις και τη βελόνα 
σου για να πειστείς). Οπότε: 
νέο tattoo με φυτικά χρώμα-
τα, διόρθωση ή κάλυψη ενός 
παλιότερου, henna tattoo 
και body piercing τα κάνεις 
άφοβα και εγγυημένα. 

True Love Tattoo
Αλατσατών 1 & Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Ιωνία, 210 2711215
Ο γνωστός hip-hopάς Taki 
Tsan αφήνει το μικρόφωνο 
και τις ρίμες και βαράει με 
το δικό του, χαρακτηριστικό 
στιλ σε έντονα χρώματα, 
γιαπωνέζικα, παραδοσιακά 
tattoo, tribal, σχέδια από τη 
μυθολογία και την αρχαιό-
τητα κ.ά. Κάνουν επίσης και 
piercing. 

Unicorn
Mεταξά 24-26, εµπορικό  
κέντρο Plaza, Γλυφάδα,  
210 8940839 
Oι βασικοί λόγοι της 
επιτυχίας του είναι ο Mατ 
(super tattoo artist από τη 
Γερμανία με δέκα χρόνια 
πείρας), η Tiffani (η οποία 
θα διακοσμήσει το σώμα 
σου με σκουλαρικάκια από 
χειρουργικό ατσάλι) και η 
συνεχής επαφή που έχει το 

210 6640555, attikovet.gr
Κανονικό νοσοκομείο 
–με τα όλα του– για τε-
τράποδους ασθενείς, με 
θερμαινόμενα κλουβάκια 
και παροχές οξυγόνου για 
τη διάρκεια της νοσηλείας, 
εξωτερικά ιατρεία  και 
επείγοντα, χειρουργεία τις 
μεσημβρινές ώρες –εκτός 
απροόπτου– κατόπιν ρα-
ντεβού.   

Κλινική Ζώων
Καυτατζόγλου 3, Πατήσια, 
210 2286781
Με τέσσερις γιατρούς, 
λειτουργεί από Δευτέρα 
έως Πέμπτη 9.00-14.00 και 
18.00- 20.00 και από Παρα-
σκευή μέχρι Κυριακή όλο 
το 24ωρο. 

Νοσοκομείο 
Ζώων αθηνών
21ο χλµ Λ. Μαραθώνος,  
Πικέρµι, 210 6038023,  
210 6038024, vetnet.gr
Ένα σύγχρονα εξοπλι-
σμένο νοσοκομείο για να 
επεμβάσεις, επείγοντα πε-
ριστατικά και παρακολού-
θηση για την άτυχη στιγμή 
που θα αρρωστήσει το ζωά-
κι μας – κούφια η ώρα. Και 
μαγνητικός τομογράφος 
για μικρά ζώα και άλογα.   

Pet Taxi
6945 333218, pettaxi.gr
O Nίκος Πανούτσος ήταν 
εκπαιδευτής σκύλων, λα-
τρεύει τα σκυλιά και είναι 
ο πρώτος ταξιτζής σκύλων 
στην Eλλάδα, με κατοχυ-
ρωμένη την πατέντα του 
στο Υπουργείο Eμπορίου, 
παρακαλώ. Eιδοποίησέ τον 
μία μέρα νωρίτερα, αν και 
εξυπηρετεί και έκτακτες 
περιπτώσεις. Μεταφορές 
σε όλη την Ελλάδα, pet-

studio με τους πελάτες του 
για να τους κρατά ενημε-
ρωμένους σχετικά με τα νέα 
σχέδια και τις καινούργιες 
τεχνικές. Και tattoo-
piercing πια. 

urban Tribe
Αγ. Τριάδος 5, πλ. Ελ.  
Βενιζέλου, N. Φιλαδέλφεια, 
210 2515135
«Οι περισσότεροι πελάτες 
μου είναι κορίτσια» λέει 
ο Θανάσης, που έχει δύο 
μανίκια από tattoo. Υπέροχα 
τατουάζ που στα κάνουν 
επιτόπου, κι άμα το τραβάει ο 
οργανισμός σου σού τρυπάνε 
και τον αφαλό (ίου). Θα τον 
προτιμήσεις για νεράιδες και 
ξωτικά, ειδικεύεται όμως στο 
oriental tattoo, στα σχέδια 
ασιατικών φιλοσοφιών και 
στο tribal. Γενικά βγαίνεις 
αρτιμελής εντελώς από μια ε-
μπειρία λίγο φρίκουλη, όπως 
και να ’χει. 

Μέδουσα
Σολωµού 7, Εξάρχεια, 210 
8254593
Παρελαύνουν από το ροκά 
που «χτυπάει» το πορτρέ-
το της μαμάς του, μέχρι 
διάσημοι των οποίων τα 
ονόματα δεν αποσπάσαμε 
(αλλά υποψιαζόμαστε), 
καθώς και αρκετοί υπερ-
τολμηροί για piercing στα 
γεννητικά όργανα (άουτς!). 
6 ειδικοί, ο καθένας με το 
μαγικό του πενάκι, θα σου 
χτυπήσουν καλές γραμμές 
και ακριβή σχέδια. 

τΈτραΠοδα
αττικό Νοσοκομείο 
Ζώων
20ό χλµ. Λεωφ. Λαυρίου, 
Παιανία, 210 6640552,  

nail bars στην Ελλάδα χωρίς 
ραντεβού. Δηλαδή μπαίνεις, 
φρεσκάρεις τα νυχάκια σου 
και είσαι έτοιμη να γρατσου-
νίσεις όποιον θέλεις. Όλα τα 
προϊόντα που χρησιμοποι-
ούνται φέρουν την επιγραφή 
fairynails –μετρήσαμε 85 
αποχρώσεις στα βερνίκια– 
και φυσικά παρέχονται όλες 
οι υπηρεσίες ομορφιάς. 

Giel
Σκουφά 21, Κολωνάκι,  
210 3621363
Zωγραφική στα νύχια ή 
στρασάκια για έξτρα λάμψη; 
Δεν υπάρχει περίπτωση να 
γίνεται κάτι και να μην το 
κάνουν. 

Love your nails
Γορδίου 1 & 2ας Μαΐου, 
Νέα Σµύρνη, 210 9370070
Πολύ high-tech θεραπείες 
νυχιών για κάθε είδους δι-
άθεση: από σούπερ κοκέτα 
μέχρι ακόμα και το άλιεν 
της Σιγκούρνι Γουίβερ 
(you never know). Αλλά 
και κατασκευή πάτων για 
τα γοβάκια σου, για να 
περπατηθεί επιτέλους το 
δωδεκάποντο

Magic nails
Πελασγίας 7, Περιστέρι, 210 
5752310, magicnails-face.
blogspot.gr
Υπηρεσίες επαγγελματικές: 
Τεχνητά νύχια και φυσική 
ενίσχυση με gel, διακόσμη-
ση με στρας και θεραπεία 
παραφίνης. Αν θες να 
φύγεις εντελώς brand new, 
δοκίμασε την αποτρίχωση 
(κλωστή και κερί), τη henna 
tattoo και τα μασάζ σιάτσου 
και χαλαρωτικό.   

Nail Bar
Ακαδηµίας 74, Αθήνα, 210 
3813411, nailbar.gr
Εδώ έχουμε μια πρωτιά. 
Ένας άνδρας, ο Νίκος Πού-
λιας, έχει την ευθύνη του 
Nail Bar και μάλιστα μετράει 
στο ενεργητικό του 3 κατα-
στήματα (Μόναχο, Πάτρα, 
Αθήνα). Μανικιούρ-πεντι-
κιούρ, αλλά και τεχνητά νύ-
χια με τα καλύτερα προϊόντα 
της αγοράς σ’ ένα χώρο που 
τηρεί όλους τους κανόνες 
υγιεινής και απολύμανσης. 

Renato
Σκουφά 35, Κολωνάκι, 210 
3607559, renato.gr
Xωρίς πολλά εφέ, ριζική 
αποτρίχωση, μανικιούρ, 
πεντικιούρ, χαλάουα, 
αισθητική προσώπου και 
σώματος με προϊόντα 
Murad, Decleor και Guinot, 
καθαρισμοί-πίλινγκ, μασάζ 
(αδυνατιστικό και ριλάξ) – 
με ειδικά καλλυντικά. Αν 
έχεις κι άλλες απαιτήσεις, 
έχουν και power plate.  

Teta
Εθνικής Αντιστάσεως 84, 210 
6722053, 210 6722072, teta.gr
Φημισμένο μανικιούρ της 
πόλης, αν κρίνουμε από την 
τεράστια λίστα αναμονής 

(πρέπει να κλείσεις ραντε-
βού έως και 4 μέρες νωρίτε-
ρα) και τη διάσημη πελατεία 
του. Στήσε αυτί και μάθε 
όλους τους προβληματι-
σμούς της σόουμπιζ («πολύ 
κατσιβέλα έγινε η Άννα») 
και κάνε γαλλικό μανικιούρ, 
πεντικιούρ, χαλαρωτικό μα-
σάζ καθαρισμό προσώπου, 
μακιγιάζ, θεραπευτικό μα-
σάζ. Έχει και κομμωτήριο. 

Νηρηίδες
Ηροδότου 7, 
Κολωνάκι, 210 7221506 
Εξειδίκευση σε σχήμα φρυ-
διών και στην αποτρίχωση 
με κλωστή. Και μανικιούρ-
πεντικιούρ πάνω σε μια 
high-tech καρέκλα spa. 
Στην πρώτη σας επίσκεψη 
τα κορίτσια των Νηρηίδων 
σάς χαρίζουν ένα μανικιούρ 
με κάθε πεντικιούρ. 

TaTTOO
 
8Βall
Πατησίων 128, Αθήνα,  
210 8214780
Τα παιδιά του 8Βall ψά-
χνονται και ενημερώνονται 
διαρκώς για το χώρο του 
tattoo και συμβουλεύουν: 
«Ακόμα και για μόνιμο μα-
κιγιάζ προτιμήστε τα tattoo 
studios και όχι τα ινστιτούτα 
αισθητικής. Όποιος μακι-
γιάρει σωστά δεν σημαίνει 
πως μπορεί να «χτυπήσει» 
κιόλας. Ο Tolle είναι ο 
ιδρυτής του στούντιο και 
κάνει παραδοσιακό tattoo, 
αλλά θα πας στη Vasso 
για vintage American old 
school σχέδια και ρεαλιστι-
κές προσωπογραφίες. 

Lizard
Pιζάρη 32, Παγκράτι,  
210 7249816
Εδώ σκέφτηκαν την πανι-
κόβλητη μερίδα πληθυσμού 
που δεν αντέχει τον πόνο 
και, χάρη σε μια «μαγική» 
αλοιφή, μπορούν να σου 
κάνουν tattoo, piercing και 
διακόσμηση του σώματος 
με κοσμήματα χωρίς να 
πάρεις χαμπάρι. Κάνουν 
επίσης henna. 

Sake Tattoo Studio
Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη, Χα-
λάνδρι, 210 6814681
Αν έχεις βαρεθεί να βλέπεις 
ξεπερασμένα και άκομψα 
tattoo, κάνε τη διαφορά. 
Εδώ παίζουν με ρεαλιστικά 
σχέδια αλλά και «πειραγμέ-

sitting και dog-walking.   

Pet City
Λ. Μεσογείων 390, Αγ. Πα-
ρασκευή, 210 6001710/ Λ. 
Βουλαγµένης 72, Γλυφάδα, 
210 9640801/ Λ. Κηφισίας 
82, Μαρούσι, 210 6146130, 
petcity.gr
Η μεγαλύτερη αλυσίδα 
καταστημάτων-σουπερμάρ-
κετ για όσα χρειάζεται το 
κατοικίδιό σου. Θα βρεις 
ρούχα να το ντύσεις, τροφή 
να το ταΐσεις, στέγη να το 
κοιμίσεις, να το καλλωπί-
σεις, και, αν δεν έχεις ζωά-
κι, να αποκτήσεις. Ακόμη 
σου δίνουν πληροφορίες 
για γιατρούς, καλλωπισμό 
και περιποίηση.   

Pet Love
Λεωφ. Δηµοκρατίας 3,  
N. Ψυχικό, 210 6728138
Aξεσουάρ, τροφές, εν 
ολίγοις τα πάντα για όλα τα 
ζώα. Eκτός από σκύλους 
και γάτους, εδώ λατρεύουν 
παπαγάλους και χρυσόψα-
ρα. H βιτρίνα είναι γεμάτη 
χρωματιστά, πουπουλένια 
μαξιλάρια – αν ζήλεψες, 
σήκωσε το σκύλο και κά-
τσε εσύ.

Puppies Park
Παπαδιαµάντη 32 & Ειρή-
νης, Μαρούσι, 210 6095462, 
puppiespark.gr
«Παιδικός σταθμός» για 
σκυλάκια με ειδικούς να 
φροντίζουν για την ψυχα-
γωγία και την εκπαίδευση 
των σκύλων σε ένα σούπερ 
χώρο που έχει και...  
πισίνα! Μπορείς να πας 
να αφήσεις το σκυλί από 
το πρωί και να το πάρεις 
αργότερα, αφού θα έχει 
διασκεδάσει με τους φί-
λους του, ή να κάτσεις εκεί 
να πιεις ένα καφέ και να 
γνωρίσεις άλλες σκυλο-
μαμάδες όσο το ζωντανό 
κοινωνικοποιείται.

Puppy Love
Ξενοφώντος 20, Γλυφάδα, 
210 8941487, puppylove.gr
Kαλλωπισμός και προε-
τοιμασία για καλλιστεία, 
κούρεμα, πλύσιμο και 
κάθε περιποίηση (π.χ. 
μανικιούρ, εεεε, πεντι-
κιούρ) και φυσικά όλα τα 
προϊόντα και φάρμακα. Eυ-
γενείς ειδικοί σού δίνουν 
συμβουλές ιατρικές, αλλά 
και σχετικές με την εκπαί-
δευση και τη συμπεριφορά 
του ζωντανού.   

Η φωλιά των φίλων μας
Γ΄ Σεπτεµβρίου & Τήνου 1, 
Αθήνα, 210 8653956
Eπιστήμονες κτηνίατροι 
και (το καλύτερο) πτυ-
χιούχοι επαγγελματίες 
κουρείς (καλά διάβασες) 
αναλαμβάνουν το κούρεμα 
και την καθαριότητά τους. 
Eίδαμε τέλεια παιχνίδια 
και αξεσουάρ κομμένα  
και ραμμένα για το pet σου. 
Tα υπόλοιπα είναι δουλειά 
της Έφης. ■

GRAFFITO

Παιδικά ρουχαλάκια συγκατοικούν δίπλα σε νιπτήρες από το Βέλγιο, καφέδες 
από το Εκουαδόρ, κεντημένα γιλέκα του Ντάσιου, φιδίσιες μπαλαρίνες, βάζα, 
βότανα, γλυκά, δερμάτινα γάντια, φωτιστικά, καρέκλες από σκοινί, καναπέδες 

από την Ινδονησία και πάει λέγοντας. Πας εκεί για να ψωνίσεις, να πιεις καφέ, να συ-
ζητήσεις, να μελετήσεις, να μυρίσεις, να διαβάσεις την εφημερίδα σου ή να φύγεις 
με ένα ζευγάρι γάντια που είδες κάποτε σ’ ένα ταξίδι και σου πήραν την καρδιά. Ένα 
καθαρόαιμο consept store, που σίγουρα θα γίνει και… στέκι. 

Σόλωνος 34, 210 3608936, www.graffito.gr
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Andria Creations 
Mητροπόλεως 64, 2310 
222335, adria.gr
Mέλος της διαπρεπούς 
κοινότητας των fashion 
conoscenti, η Άντρια δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα υλι-
κά και τα υφάσματα (τα πε-
ρισσότερα εισαγωγής). Oι 
ρομαντικές ψυχές, οι φαν 
της ασυμμετρίας, των δια-
φανειών και των θηλυκών 
γραμμών τη λατρεύουν. 

Decibel
Γούναρη 27, 2310 282.948/ 
Εγνατία 14, 2310 536617, 
desibel.gr
Μακό με έξυπνα logo, τζιν 
με ρεβέρ ή άνευ, μπουφάν, 
φουστανάκια με χρώματα 
και ζακετούλες. Στα θετικά 
και το γεγονός ότι υπάρχει 
extra small.

Fena
Δηµοκρίτου 14, Φοίνικας, 
2310 471093 
Πολλά επώνυμα brand 
names, ειδικά διαμορ-
φωμένα τμήματα με όλες 
τις τελευταίες προτάσεις 
διάσημων οίκων και 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
δόσεων για να τινάξεις τον 
ισολογισμό σου στον αέρα.

Fena Fresh 
Παύλου Mελά 8, Ηλύσια, 
2310 257447 
Pούχα, παπούτσια, αξεσου-
άρ, παιχνίδια, πορτοφόλια, 
κουκλάκια, κολόνιες, 
σημειωματάρια Moleskin, 
μέχρι και χρυσά κοστούμια 
ή σανίδες για skate, από 
τις σελίδες των πιο προχό 
ξένων περιοδικών. Όλα 
χαρούμενα και ποπ, τίποτα 
συμβατικό. 

Future
Αµφιπόλεως 22, K. Τούµπα, 
2310 940330
Πραγματικοί streetwear 
θησαυροί. Pepe Jeans, 
Energie, Killah, Religion, 
Meltin’ Pot, Scotch & 
Soda, μερικά μόνο από τα 
brands που φιλοξενεί το 
διώροφο της Τούμπας.

Handover
Ιπποδροµίου 3,  
2313 014061 
Προσεγμένες επιλογές 
vintage ρούχων και αξεσου-

horoscope collection, τα ο-
ποία διατίθενται σε μεγάλη 
ποικιλία τιμών. 

Iosif 
Bενιζέλου 1 &  
Μητροπόλεως, 2310 
266360
Άνεση και πολυτέλεια σ’ 
ένα διώροφο απόλυτα ται-
ριαστό για να φιλοξενήσει 
τις χρυσές και ασημένιες 
δημιουργίες του Iosif, αλλά 
και άλλων Ελλήνων και 
ξένων σχεδιαστών.

Oro Vildiridis
www.orovildiridis.gr
Ο οίκος Chopard σε 
ένα πλήρες πανόραμα. 
Τσέκαρε τη συλλογή 
Temptations. Κανονικοί 
πειρασμοί!

SuperLora
superlora.com
Στιλάτα, εφευρετικά, χειρο-
ποίητα, αποκλειστικά, eco-
friendly, εκτός μαζικής 
παραγωγής κοσμήματα. 
Τα SuperLora ξεχειλίζουν 
αντισυμβατική προσωπι-
κότητα. 

Thalia Exarchou  
(Μιχαήλ)
Μητροπόλεως 103 &  
Χρυς. Σµύρνης, 2310 
278780
Κοσμήματα εξαιρετικής 
ποιότητας του οίκου Zydo, 
ιδιαίτερα σχέδια και πολύ-
τιμα υλικά, για κορίτσια με 
ακριβά γούστα. 

ΠαΠουτςια 
Chopine 
Πασσαλίδη 50, Καλαµαριά, 
2310 453898
Για τολμηρά θηλυκά, που 
δεν διστάζουν να φορέ-
σουν παπούτσι που τραβάει 
το βλέμμα. Σε αυτή τη 
λογική κινείται η συλλογή 
United Nude, με τρελά τα-
κούνια! Αν πάλι προτιμάς 
σπορτίφ εμφάνιση και 
άνετο βάδισμα, θα σε μαγέ-
ψουν τα μοντέλα της συλ-
λογής του Pedro Miralles, 
με highlight τα παπούτσια 
της σειράς Weekend. 

Γυαλια 
Ζωγράφος
Ερµού 77, πλ. Αγίας Σοφί-
ας, 2310 281456
Γυαλιά παθήσεως και 
ηλίου με την υπογραφή 
των Valentino, Armani, 
Dior, YSL, Gucci, Polo 
Ralph Lauren, Max Mara, 
Silhouette, Diesel. Επι-
πλέον, έγχρωμοι φακοί 
επαφής και ισόβιο after 
sale service.

Ταρασούδης
Αγίας Σοφίας 9,  
2310 276487
Μεγάλη ποικιλία σε 
επώνυμους σκελετούς 
των οίκων Bvlgari, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το streetwear στα κα-
λύτερά του. Converse, 
Adidas, Insight, Diesel, 
Von Dutch, Replay, 
Bench, Kanabeach και 
όλα για σκέιτ, σερφ και 
streetfighting outfit. 

WeSC
Κούσκουρα 5, 2310 
226.248, prime-timers.gr
Αν είσαι σκέιτερ, θα πάρεις 
Vans. Αν είσαι indie, μια 
χαρά σου πάνε τα adidas. 
Αν είσαι σικάτος και φευ-
γάτος, πάρε WeSC. 

Έςώρουχα 
Elegance 
Tσιµισκή 74, 2310 269.809/
Mητροπόλεως 46-48,  
2310 277187 
Σέξι, πολύ σέξι εσώρουχα 
από τη Γαλλία και την 
Iταλία. Όλα τα καινούρ-
για χρώματα και οι χοτ 
τάσεις σε underwear και 

AξEςoYAP 
Cosmos
Τσιµισκή 113, 2310 288075
Οι φυλές του δρόμου, αλλά 
και του τρόμου, αφού μια 
γκόθικ εσάνς την έχει. Με-
ταλλικές ζώνες, αγκράφες, 
σκουλαρίκια για τα αυτιά 
και τη μύτη, tribal διακο-
σμητικά, μαντίλες, είδη 
δώρων, ξύλινοι καθρέφτες 
και αντικείμενα εθνολογι-
κού περιεχομένου. 

La-di-da 
Δ. Γούναρη 22,  
2310 220158/ Π. Μελά 6,  
Εύοσµος,  
2310 712.908, ladida.gr
Χάντρες σε τεράστια ποι-
κιλία (μεταλλικές, ξύλινες, 
γυάλινες, κρυστάλλινες), 
για να δημιουργήσεις τις 
δικές σου συνθέσεις, αλλά 
και έτοιμα χειροποίητα 
κοσμήματα για να μην πο-
λυπαιδεύεσαι. Αι τιμαί κάτι 

άρ, κυρίως από Βρετανία και 
Ολλανδία. Τιμές... κρίσης. 

Largenti
Προξένου Κοροµηλά 17, 
2310 250552
Σαν τις μπουτίκ που συ-
ναντάς στο Λονδίνο ή στο 
Βερολίνο, με μοναδικά 
κομμάτια από τα πέρατα 
του κόσμου, αλλά και δη-
μιουργίες νέων αξιόλογων 
Eλλήνων σχεδιαστών. Πο-
λύ καλές τιμές και σέρβις 
στα όρια της performance 
από την ιδιοκτήτρια Νατα-
λία Παλάντζα. 

Notos Galleries
Στοά Χιρς, Τσιµισκή 24 & 
Μητροπόλεως 33,  
2310 366600
Πέντε όροφοι γεμάτοι of 
cool elegance. 250 fashion 
brands, από Denim & 
Supply Ralph Lauren 
και Juicy Couture έως 
Custo Barcelona, Tommy 
Hilfiger, Diesel, Replay, 
Chanel, Yves Saint 
Laurent, Christian Dior, 
Burberry. Η αποθέωση του 
shopping. 

Philly 
Μητροπόλεως 60,  
2310 242.304, 227403, 
philly.gr 
Μην τρέχεις για shopping 
στο Λονδίνο, δεν χρειάζε-
ται. Αποκλειστικότητα στις 
λονδρέζικες τρέντι φίρμες 
Uttam London, Jezebel, 
Pamela Mann, προσκύνα 
τα υπέροχα κρουαζέ ρετρό 
φορέματα, τα τουνίκ, τα 
εμπριμέ τοπ και τα κε-
ντημένα παλτό. 

Peter Sport
Ερµού 36, 2310 265.595/ 
Μητροπόλεως 97,  
2310 274634
Σειρές Nike, Champion, 
Adidas, Converse και ό,τι 
άλλο σε αθλητική φαντασί-
ωση για total athletic look.

Pάνια Ξανθοπούλου 
Προξ. Kοροµηλά 41,  
2310 276278 
H δημιουργός εστιάζει το 
ενδιαφέρον της στους εν-
δυματολογικούς κώδικες 
της πόλης, με ρούχα και 
αξεσουάρ ιδιαίτερα μεν, 
που δεν «ξεκουφαίνουν» 
δε. Eυδιάκριτες και ευ-
πρόσδεκτες οι παραπομπές 
σε στιλιστικούς κανόνες 
παλαιών δεκαετιών και 
καλλιτεχνικών ρευμάτων. 

T-Bar
Α. Σβώλου 24, 2310 
211299, t-bar.gr
Σταμπάδικο με καλλιτεχνι-
κές αναζητήσεις και πολύ 
χιούμορ. Ο Πάνος, ο Άρης 
και ο Ανδρέας θα σου 
προτείνουν την καλύτερη 
ατάκα, αν τους πεις την 
ιστορία σου. 

ultra
Αλεξ. Σβώλου 40, 2310 
232741

H ATHENS VOICE και το κατάστημα MAH JONG (Κανάρη 14, 
Κολωνάκι, 210 3622860, www.mahjong-boutique.gr) χαρίζουν 
σε 5 από εσάς ένα ημερολόγιο. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 18 
και το ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι 6/1 στις 11 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος 
όροφος, Εξάρχεια). Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ.

MOLESKINE 
Hμερολόγια 20155

Τα διάσημα μι-
κρά βιβλιαράκια 
με την κρυφή 
τσέπη, ημερολό-
για καθημερινής 
περιπέτειας 
στην πόλη. Τα 
γεμίζετε με 
σκέψεις, ιδέες, 
ζωγραφιές και 
το καθημερινό 
σας πρόγραμμα. 
Σας χαρίζουμε 
τα ημερολόγια 
του 2015.

homewear από μετάξι και 
δαντέλα, με υπογραφές 
Moschino, Blumarine, 
D&G, Donna Karan, 
Burberry κουλουπού. 

Gatta
Eρµού 69, 2310 281114 
Πικάντικα βρακάκια, διά-
φανα κομπινεζόν, δαντε-
λένια σουτιέν, η χαρά του 
«απ’ έξω εμφάνιση, από 
μέσα άνεση».

Med
Tσιµισκή 51, 2310 
256131/ Eµπορικό Kέντρο 
Mediterranean Cosmos 
Ο κόσμος του σχεδιαστή 
Χρήστου Χατζηβασιλείου. 
Πολλή δαντέλα, αλλά 
και ζέρσεϊ, βαμβακερά, 
μεταξωτά, με στάμπα ή 
άνευ. (πέταξα την τελευταία 
πρόταση)

παραπάνω από λογικαί, 
οπότε ετοιμάσου να φοράς 
κι άλλο πολύχρωμο και 
χαρούμενο αξεσουάρ κάθε 
μέρα. Μπορείς να ψωνί-
σεις και online. 

Naya and Piu
Γούναρη 30, 2310 269708, 
nayaandpiu.gr
Παιδάκια γκοθάκια, μαύρα 
μαλλάκια, μοβ χειλάκια, 
ψωνίζουν ονειροπαγίδες, 
τρυπάνε με ανώδυνο τρόπο 
τα αυτάκια και τη μυτούλα 
τους, αρματώνονται με 
αγκράφες και ζώνες, προ-
μηθεύονται χύμα καρφιά, 
δαxτυλίδια και αναπτήρες.

RinTinTin
Τσιµισκή 113 & Δ. Γούνα-
ρη, 2310 273117/ Καρύπη 
16, 2310 244412
Γκαγκάν χάντρες και 

αρτίστικη χειροτεχνία για 
κορίτσια με ποπ ή έθνικ ύ-
φος. Θα βρεις μια τεράστια 
γκάμα από έτοιμα αξεσου-
άρ και κοσμήματα για το 
λαιμό, το χέρι ή το πόδι, θα 
πάρεις όμως και ιδέες για 
να διακοσμήσεις μόνη σου 
το denim, την μπλούζα, τα 
sneakers, τις σαγιονάρες 
σου, ακόμα και το σπίτι 
σου. Μιλάμε για κανονικό 
καταφύγιο του DIY!

Σταμίων
Ι. Δραγούµη 24,  
2310 261393, stamion.gr
Καπέλα αντρικά και γυναι-
κεία, ομπρέλες. Επίσης, 
παιδικά αξεσουάρ Barbie, 
γραβάτες και είδη καπνι-
στού.

Sugarcube
Τσιµισκή 94
Τσάντες, καπέλα, φουλά-
ρια, πορτοφόλια, γάντια 
και διάφορα χρωματιστά 
αξεσουάρ που προσδίδουν 

στην Τσιμισκή μια γλυκιά 
μποέμ εσάνς για κορίτσια 
που ψάχνουν το στιλ και 
τον χαρακτήρα σε small is 
beautiful μαγαζιά. 

koςMHMATA 
Βιργινία Βιλδιρίδου
Τσιµισκή 94, 2310 262009
Μπριγιάν, σμαράγδια, 
ιδιαίτερα σχέδια, ένας πο-
λύτιμος κόσμος.

Gallery Diamond
Καρόλου Ντηλ 23,  
2310 220786
Με την εγγύηση της α-
δαμαντολόγου Angelika 
Mavridou. Σχεδίαση, 
κατασκευή, εκτίμηση και 
πιστοποίηση κοσμημάτων 
με διαμάντια. Ό,τι πρέπει 
για δώρα τα κοσμήματα της 
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Το LOOKmag και η PANTHENOL EXTRA χαρίζουν σε 3 από εσάς μία αντιρυτιδική κρέμα. 
Στείλτε SMS: AVP (κενό) 14 και το ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι 6/1 στις 11 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια). Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ.

PANTHENOL 
EXTRA 
Αντιρυτιδικές κρέμες3

Η αντιρυτιδική κρέμα 24ώρου με 
υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια και πανθε-
νόλη προσφέρει ολική ανάπλαση και 
αναδόμηση, καθώς εξασφαλίζει την 
απαραίτητη υγρασία που χάνει το δέρμα 
μεγαλώνοντας. Βοηθά στην επαναφορά 
της σφριγηλότητας, στην πρόληψη των 
ρυτίδων και στη σύνθεση κολλαγόνου.

δΙέΥΘΥΝΣέΙΣ αΓοΡαΣ ΤέΥχοΥΣ
ANIMAL Attica Department Store, Πανεπιστημίου 9, Αθήνα / The Mall Ath-
ens, Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι, 2106300420 ATTICA CITY LINK 
Πανεπιστημίου 9, Αθήνα, 2111802600 CALZEDONIA Σταδίου 21, 2106840005 
/ Σόλωνος 17, Κολωνάκι, 210 3605775 / Ερμού 60, Σύνταγμα, 210 3605775 / The 
Mall Athens, Μαρούσι, 2106300278 κ.ά. / Για πληροφορίες: Calin A.E., Κάλβου & 
Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 210 6840005 CHANEL Linea Piu, Σέκερη 6, Κολωνάκι, 
2103606125, chanel.com CONVERSE Κεντρική Διάθεση: FOLLIFOLLIE Group, 
23o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, 2106241000 EMPORIO 
ARMANI Κεντρική Διάθεση: LUXOTTICA GREECE Λ. Ανθούσας 3, Παλλήνη, 
2106669300 FENDI Κεντρική Διάθεση: SAFILO HELLAS, Λ. Βουλιαγμένης 563 
& Αλιμούντος 1, Ηλιούπολη, 2105322566 / Σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών 
FRANKLIN & MARSAL Κεντρική Διάθεση: FOLLIFOLLIE Group, 23o χλμ. 
Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, 2106241000 GANT Κύπρου 5, 
Κηφισιά, 2108087128 GRAFFITO Σόλωνος 34, Αθήνα, 2103608936, www.graf-
fito.gr GSTAR The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι, 2106100760 
/ Κεντρική Διάθεση: FOLLIFOLLIE Group, 23o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 
Άγιος Στέφανος, 2106241000 GUESS Κεντρική Διάθεση: FOLLIFOLLIE Group, 
23o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Άγιος Στέφανος, 2106241000 H&M 

Σκουφά 18, Κολωνάκι, 2168002777 / Σταδίου 49Β / Αιόλου 89, 2103249302, 
hm.com HERMES BOUTIQUE Βουκουρεστίου 1, City Link, 2103233715 HON-
DOS CENTER Πλ. Ομονοίας 4, 2105282800 / Μέρλιν 4, Κολωνάκι, 2103386000, 
www.hondoscenter.gr i-D The Golden Hall, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, 2106832710 
ILEANA MAKRI Χάρητος 11Α, Κολωνάκι, 2107230490, www.ileanamakri.com 
IOANNA KOURBELA Aνδριανού 109 & Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 2103224591 
/ Κεντρική Διάθεση: 2109942731, eshop.ioannakourbela.com INTIMISSIMI 
Σταδίου 21, 2106840005/ Ερμού 17, Σύνταγμα, 2103229389 / Πατησίων 137, 
Πατησίων, 2108665190/ Βουκουρεστίου 27, Κολωνάκι, 2103646996 κ.ά. / Για 
πληροφορίες: Calin A.E., Kάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 2106840005 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Κολωνάκι, 2103356401 KOMONO 
GREECE 2105765920, info@wescbb.com / komono.com LACOSTE Σόλωνος 5, 
Κολωνάκι, 2103618030, lacoste.com LOUIS VUITTON Βουκουρεστίου 19, Αθήνα, 
2103613938 MAH JONG Κανάρη 14, Κολωνάκι, 2103622860, mahjong-boutique.
gr MARIA MASTORI JEWELLERY Κατάστημα i-D, Golden Hall, 2106832710, 
mariamastori.com MAX MARA BOUTIQUE Κανάρη 2, Κολωνάκι, 2103607300 
MINAS Εμ. Μπενάκη 8, Κηφισιά, 2106233577, minastudio.com NIKE Ερμού 1, 
2103224407 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Χατζηκυριάκου Γκίκα, Κριεζώτου 3 NUM-

BER 3 Πατριάρχου Ιωακείμ 16, Κολωνάκι, 2107298980 OYSHO The Mall Athens, 
Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι / The Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α REPLAY 
Ηρακλείτου 14, Κολωνάκι, 2103640756 / Ερμού 53, Αθήνα, 2103245217 SWATCH 
GROUP GREECE Πατριάρχου Ιωακείμ 12, Κολωνάκι, 2107239708 / Ερμού 5, 
2103313833, swatch.co SWAROVSKI Ερμού 18, 2103249645 / Ιωάννου Μεταξά 
39, Γλυφάδα, 2108943918 /  Αργυροπούλου 1-3, Κηφισιά, 2108083378 / The 
Mall Athens, 2106300278, swarovski.com THE BOX Δορυλαίου 12, πλ. Μαβίλη 
(ως 31/12), wedesignshop.gr TEZENIS Σταδίου 28, 2103225469/ Ελ. Βενιζέλου 
106, Καλλιθέα, 2109588420 / Πατησίων 112, 2108219500 κ.ά. / Για πληροφορίες: 
Calin A.E., Kάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 2106840005 ΤΟΜΜΥ HILFIGER 
The Mall Athens, Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι TIGER Ερμού 49, Αθήνα / 
Ε. Βενιζέλου 130, Καλλιθέα / Λ. Ηρακλείου 300, Ν. Ιωνία UGG Κεντρική Διάθεση: 
FOLLIFOLLIE Group, 23o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος, 
2106241000 VANS VF ΗΕLLAS Λ. Κηφισίας 38, Μαρούσι, 2103449300 WeSC 
Αρτέμιδος 2, Γλυφάδα, 2108941358 / Κούσκουρα 5, Θεσσαλονίκη, 2310226248, 
wesc.com/in/greece ZERTEO Κύπρου 78, Γλυφάδα, 2108946682 / Κολοκοτρώνη 1 
(1ος όρ.), Κηφισιά, 2106234324 ΖEUS+ΔIONE Attica-Golden Hall, Κηφισίας 37Α, 
2111814000, zeusndione.com

Byblos, Cartier, Celine, 
Dior, Chanel, Dolce 
& Gabbana, Armani, 
Moschino, Escada, Gucci, 
Ferre, Donna Karan. 
Φακοί επαφής κάθε τύπου 
(συμβατικοί, έγχρωμοι, 
τριμηνιαίοι, μηνιαίοι, 
εβδομαδιαίοι, ημερήσιοι, 
πολυεστιακοί). 

οπτικά δαμουλά
Αλεξάνδρου Παπαναστα-
σίου 134, 2310 300687, 
opticsdamoula.gr 
Σταθερή αξία από το 1990. 
Οι πιο ολοκληρωμένες 
λύσεις σε σκελετούς 
οράσεως και ηλίου για 
μικρούς και μεγάλους, 
φακοί επαφής, αξεσουάρ 
όρασης, αναλώσιμα και 
ανταλλακτικά για τα γυαλιά 
μας, μάσκες θαλάσσης και 
άθλησης, friendly τιμές.

ΚαλλυντιΚα
Fresh Line
Αγίας Σοφίας 16,  
2310 267.460/ Μητροπόλε-
ως 62, 2310 223264/  
Mediterranean Cosmos
Φρέσκα χειροποίητα 
καλλυντικά, αιθέρια έλαια, 
αρωματικά λάδια, ολοκλη-
ρωμένες σειρές περιποί-
ησης προσώπου, μαλλιών 
και σώματος.  
Highlight οι συσκευασίες 
δώρου και κυρίως τα 
σαπούνια, όχι μόνο για τα 
περίεργα, αστεία, ρομαντι-
κά και γενικώς ευφάνταστα 
σχήματα, αλλά και για το 
άρωμά τους που μένει στην 
επιδερμίδα.

Mastihashop 
Mediterranean Cosmos, 
2310 250205 
Mαστίχα Xίου, η νέα 
Greek chic τάση. Aπό τα 
προϊόντα ομορφιάς,  
τα body lotions και την 
οδοντόπαστα μέχρι τα 
αρώματα και τις καραμελί-
τσες, όλα είναι γιάμι γιάμι! 
Θαυματουργή η κρέμα  
για την κυτταρίτιδα, το  

τζελ για την ακμή.  
Εύφημος μνεία στην  
κρέμα ματιών – δο-
κιμασμένα πράματα! 

Mirepsos
Β. Ουγκώ 9, 2310 518450
Οι «μυρωδάτες» γαλλικές 
εταιρεία Lothantique, 
Amelie & Melanie  
και Marius Fabre είναι 
εδώ! Εδώ υπάρχουν και 
βιολογικά αφρόλουτρα,  
λοσιόν, λαδάκια ενυδάτω-
σης, άλατα μπάνιου  
και σαμπουάν, χειροποί-
ητα σαπούνια, προϊόντα 
spa, σπόγγοι και λούφες, 
αγνά αιθέρια έλαια για το 
μπάνιο. Η earth friendly 
φιλοσοφία εκτείνεται και 
στα είδη αρωματισμού  
χώρου (κεριά, sticks,  
spray, αρωματικά pot-
pourris), ενώ η εταιρεία 
Mathilde M. υπογράφει 
«αγγελικά» είδη για το 
μπάνιο, αρωματικές 
πέτρες, sachets για τις 
ντουλάπες, έλαια χώρου, 
υφασμάτινες θήκες εσω-
ρούχων και παπουτσιών, 
κουτιά αποθήκευσης  
αλλά και καλλυντικά.

Sephora
Tσιµισκή 62, 2310 235.416/ 
Mediterranean Cosmos, 
2310 476536
Aπό τα πιο ενημερωμένα 
καταστήματα σε αρώματα 
και καλλυντικά. Συχνές 
προσφορές στα  
προϊόντα της ομώνυμης 
εταιρείας.  
Mε μερικά ευρώ παίρνεις 
body lotion που μυρίζει 
θάλασσα (βάλε  
το μπουκάλι στο αυτί σου 
και άκου τα κύματα  
να σκάνε). 

Κομμώτηρια 
Hair Affair Mitsas
Γρηγορίου Παλαµά 15, 231 
023 2388
Αντιμετωπίζουν κάθε 
γυναίκα ως ξεχωριστή 
περίπτωση, δίνουν έμφαση 

στις λεπτομέρειες, ανα-
δεικνύοντας τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά της. Εγγυ-
ημένα πράματα. Στα συν 
ότι περιμένοντας να γίνεις 
όμορφη από τα χέρια τους, 
θα έχεις τη δυνατότητα να 
διαβάσεις μόνο ποιοτική 
λογοτεχνία και μόνο ψαγ-
μένα περιοδικά. 

Κώμης Έργα
Λώρη Μαργαρίτη 6,  
2310 222073
Το πιο χαρούμενο κομμω-
τήριο, οι πιο χαρούμενοι 
κομμωτές! Απίστευτες 
πολυθρόνες από παλιά 
μπαρμπέρικα, φανζίν 
επιπέδου για να περνάει 
δημιουργικά η ώρα της 
αναμονής, αστείες αφίσες 
με κουρέματα της κατα-
στροφής. Ο Χρήστος  
πάντα οραματίζεται το  
μέλλον σου και βρίσκει  
τι σου πηγαίνει καλύτερα.  
Αν χρειαστεί, θα σε  
κουρέψει και με ξυράφι. 

ςΠιτι
Galerie Ντόρα Πέγκα 
Προξ. Kοροµηλά 19,  
2310 286482
Bάλε στοργή στο πάτωμα 
με τέλεια μαξιλάρια Aνα-
τολής, κιλίμια, νομαδικά 
χαλιά και gabbeh, που  
είναι νεανικά, με έντονα 
χρώματα και προσιτά. 

διαςΚΈδαςη
 
Bristol 
Γ. Παπανδρέου 24,  
2310 867.448,  
www.thebristolpub.gr
Παραδοσιακή βρετανική 
παμπ. Καφέδες και τσάι 
από νωρίς το πρωί, τερά-
στια γκάμα από μπίρες για 
το υπόλοιπο της ημέρας 
και της νύχτας, εξαίρετες 
μουσικές και ατμόσφαιρα 
ιδανική για να κάνεις το 
Bristol στέκι σου. 

Kantina Tropicana 
Στοά Κολόµβου, Εγνατία 
31, 2310 539.127
Κουκλίστικο, ποπ. Θα α-
κούσεις τις καλύτερες μου-
σικές, θα δεις μόνο όσους 
θέλεις να δεις. 

La doze  
Art Cocktail Bar 
Βηλαρά 1
Νεανική ενέργεια, artistic 
κόσμος, χαλαρή ατμόσφαι-
ρα, εξαίσιες μουσικές, το 
απόλυτο cool στην αίθουσα 
του μπιλιάρδου στο βάθος. 
Στο δεύτερο όροφο λει-
τουργεί και γκαλερί.

Local Espresso Bar 
Π. Π. Γερµανού 17,  
2310 223.307
Όλοι έξω! Στην Παύλου 
Μελά, το πιο πολύβουο 
και χαρούμενο σποτ της 
πόλης! Τραπεζάκια έξω, 
όλα γεμάτα, όλοι γνωστοί: 
γραφίστες, δημοσιογρά-
φοι, μιντιάδες, τρέντι 
πολιτικοί, 30something 

επιχειρηματίες, δικηγόροι, 
διαφημιστές, ψαγμένα 
εικοσάχρονα και ο σκύλος, 
από το παρκάκι απέναντι, 
να περιμένει το μπισκοτάκι 
του/σου. Fragile Η «ταρά-
τσα» για την οποία μιλάει 
όλη η πόλη. Όλος ο τρέντι 
κόσμος κάνει ένα πέρασμα 
μέσα στη νύχτα. 

Pulp 
Αλεξάνδρου Σβώλου 8,  
2310 270.830
Ο Άντι Γουόρχολο ζει! Και 
κατοικεί σε αυτή την cozy 
παμπ. Παίζει μουσικάρες, 
ενώ ως προς τη διακόσμη-
ση βρίθει ποπ αναφορών, 
από τη σούπα Campbell 
μέχρι το φετιχιστικό πακέτο 
των Gitane. 

χατζής 
Βενιζέλου 50, 2310 279.058, 
2310 236.304, www.chatzis.gr 
Μπακλαβάς με σοκολάτα, 
σεκέρ παρέ, κανταΐφια, μα-
λεμπί, χαλβάδες, αλλά και 
European pastry. Όπως 
λέμε, η σουρουκλεμέ Ανα-
τολή συναντάει την άγρια 
γλυκιά Δύση. ■

«τρια σπιρτα 
ενα ενα/ 

αναμμενα μεσ 
στη νύχτα/ τΟ 
πρωτΟ για να 

δω τΟ πρΟσωπΟ 
σΟύ ΟλΟκληρΟ/ 
τΟ δεύτερΟ για 
να δω τα ματια 
σΟύ/ κι ύστερα 

τΟ απΟλύτΟ 
σκΟταδι/ για να 
τα Θύμαμαι Ολα 

αύτα/  
σΦιγγΟντασ σε 
στην αγκαλια 

μΟύ»
JAcqueS prevert



82 LOOK

ZHΣΕ ΜΕ ΤΟ LOOK
Έρχονται γιορτΈς και ςας χαριζουμΈ δώρα

5 ERRE DUE 
Power Lash Effect Mascara

Ξέχνα τις ψεύτικες βλεφαρίδες, 
τώρα ο τρόπος να δώσεις 
ένταση και βάθος στο βλέμμα 
σου είναι η Power Lash Effect 
Mascara της Erre Due. Είναι 
ιδανική για κοντές βλεφαρίδες, 
αφού το ειδικό βουρτσάκι της 
υπόσχεται μοναδικό όγκο και 
μήκος με ένα μόνο πέρασμα.

Περιποιηθείτε τον εαυτό σας και την επιδερμίδα σας με τα υπέροχα προϊόντα της σει-
ράς Seasonal Gifts. Σας χαρίζουμε ένα Schoolbook of Joy, με άρωμα βανίλια μπρουλέ, 
αξίας €25. Το κουτί περιέχει Shower Gel, Body butter, Lip Balm και Mini Heart Soap.

Το LOOKmag και η ERRE DUE χαρίζουν σε 5 από εσάς μία μάσκαρα. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 11 και το 
ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι 6/1 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ.

THE BODY 
SHOP 
Schoolbook 
of Joy

1

τΗΈ 
BODY 
SHOP 
Προϊόντα 
ομορφιάς

Το LOOKmag 
και η THE BODY 
SHOP χαρίζουν 
σε 5 από εσάς 
ένα προϊόν ομορ-
φιάς. Στείλτε SMS: 
AVP (κενό) 13 και 
το ονοματεπώ-
νυμο στο 54121 
μέχρι 6/1 στις 11 
π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα 
παραλάβουν 
το δώρο τους 
από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 
3ος όροφος, 
Εξάρχεια). 
Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται €1,23 
με ΦΠΑ.

Το LOOKmag 
και η COTY 
PRESTIGE 
HELLAS SA χαρί-
ζουν σε 10 από 
εσάς ένα άρωμα. 
Στείλτε SMS: AVP 
(κενό) 12 και το 
ονοματεπώνυμο 
στο 54121 μέχρι 
6/1 στις 11 π.μ. 
Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με 
sms και θα παρα-
λάβουν το δώρο 
τους από τα 
γραφεία της A.V. 
(Χαρ. Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, 
Εξάρχεια). 
Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται €1,23 
με ΦΠΑ.

Το LOOKmag και η THE 
BODY SHOP χαρίζουν 
σε 1 από εσάς ένα 
Schoolbook of Joy. Στείλτε 
SMS: AVP (κενό) 17 και το 
ονοματεπώνυμο στο 54121 
μέχρι 6/1 στις 11 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, Εξάρχεια). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€1,23 με ΦΠΑ.

5
Φρόντισε τον εαυτό σου με 
προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ 
από την «The Body Shop». Σας 
χαρίζουμε από ένα Body Butter, 
ένα κραγιόν, μια σκιά, ένα eyeliner 
και ένα άρωμα.  

ARτDECO 
SKIN YOGA FACE3

Το Skin Yoga Face με πράσινο τσάι ανα-
ζωογονεί την επιδερμίδα με το υψηλής 
ποιότητας υαλουρονικό οξύ που περιέχει. 
Το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και η 
βιταμίνη Ε προστατεύουν από την 
επίδραση του φωτός που προκαλεί τη 
γήρανση του δέρματος, ενώ παράλληλα 
συσφίγγει την επιδερμίδα και τη βοηθά 
να διατηρεί την ελαστικότητά της.

Το LOOKmag και η ARTDECO χαρίζουν σε 3 
από εσάς ένα Skin Yoga Face. Στείλτε SMS: AVP 
(κενό) 15 και το ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι 
6/1 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους 
από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 
3οςόροφος, Εξάρχεια). Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€1,23 με ΦΠΑ.

CALVIN KLEIN 
Endless Euphoria (EDP 125ml)10

Αναζωογονητικό και λαμπερό, το νέο άρωμα 
EndlessEuphoriaCalvinKlein μεταφράζει την προκλητική 
φαντασίωση σε ένα όνειρο που εκτυλίσσεται στη διάρκεια 
της ημέρας, πλούσιο σε αισθησιασμό και με μυρωδιά από 
άνθη κερασιάς.

H ΑΤΗΕΝS VOICE και η TOMS χαρίζουν σε 1 από εσάς ένα ζευγάρι. Στείλτε SMS: AVP (κενό) 19 και το 
ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι 6/1 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια). Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ.

TOMS 
μποτάκια1

Η νέα φθινοπωρινή συλλογή της 
TOMS έχει σχεδιαστεί για να 
μας συνοδεύει σε κάθε δραστη-
ριότητα χαλαρή ή περιπετειώδη, 
κάθε στιγμή της ημέρας. Σας 
χαρίζουμε ένα κομψό γυναικείο 
ζευγάρι μποτάκια Black Suede 
Desert Wedge Highs Νο 38, που 
συνδυάζεται εξίσου με casual 
όσο και με πιο βραδινό ντύσιμο.
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