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παράσταση για την Κάλλας στην  
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΤΖΑΚΕΤ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ, NOIR KEI NINOMIYA. ΟΛΟΣΩΜΟ 

ΜΑΓΙΟ BOUND BY BOND-EYE, SALT WATER. 

ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ARTEMIS CHOKER ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ 

18Κ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ RIGHT HAND CUFF ΑΠΟ 

ΧΡΥΣΟ 18Κ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ 930, MINAS.

ΔΕΞΙΑ: ΦΟΡΕΜΑ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ ΤΟΥΛΙ ΜΕ 
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ΓΟΒΕΣ ΑΠΟ PVC ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ, AQUAZZURA. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ 

OPSIS EARRINGS ΚΑΙ TEARDROP EARRINGS 
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Τα μάτια στο επίκεντρο του μακιγιάζ.

96 DIRECTOR’S CUT 
Τα απαραίτητα για τη φθινοπωρινή 
φροντίδα.

98 ΕΠΆΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Ανανέωση τώρα! 

104 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Το ιδανικό νεσεσέρ για τον Σεπτέμβριο.

ΜΟΔΑΜΟΔΑ
108 GALACTICA 
Ο νέος φουτουρισμός με φόντο τη Μήλο.

130 S FOR STELLA 
Συνέντευξη της Stella McCartney.

136  NEW GOTH 
Οι τάσεις της νέας σεζόν που ξεχωρίσαμε.

152 MIUCCIA PRADA - RAF SIMONS 
Μια ξεχωριστή συνεργασία. 

LIVINGLIVING
162 ΤΆΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΗΛΟ.

170 SENTIMENTAL VALUE 
Το αγαπημένο αντικείμενο της Κατιάνας 
Μπαλανίκα. 

172 PROM QUEEN 
Ποια νέα αγάπη;

174 ΥΠΕΡΆΤΛΆΝΤΙΚΆ 
Με τα χέρια ψηλά. 

176 A LIFE IN VOGUE 
Από τον Κωνσταντίνο Κακανιά.

108

130

86
zeusndione.com Athens & Mykonos

ΕΠΆΝΟΡΘΏΣΗ:  
ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ/ΆΥΓΟΥΣΤΟΥ, 
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 170, 183 ΚΆΙ 185 ΟΙ ΣΏΣΤΕΣ 
ΛΕΖΆΝΤΕΣ ΆΝΤΙΣΤΟΙΧΆ ΕΙΝΆΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

- Φόρεμα από μεταξωτό σαντούκ Mi-Ro, 
διακοσμημένο με τάσια από τεπελίκια Μακεδονίας, 
Tzamalas Collection by Christina Tzamala. 
Κάλυμμα κεφαλής από γυναικεία αυλική 
ενδυμασία της εποχής του Γεωργίου Α΄, Συλλογή 
Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια».  
- Κάπα από γυναικεία αυλική ενδυμασία της 
εποχής του Γεωργίου Α΄, Συλλογή Ελληνικών 
Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια». Τιρμπάν από 
λινό και βαμβάκι, από προσωπική συλλογή. 
- Φόρεμα από οργανικό λινό με βαμβακερές 
λεπτομέρειες, Evi Grintela. Χρυσοκέντητη 
φέρμελη, Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών 
«Βικτωρία Γ. Καρέλια».
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Editor-in-Chief
@thaleiavoguegr

ΠΏΣ ΕΙΝΆΙ ΝΆ ΓΡΆΦΕΙΣ για καινούργιες αρχές ενώ το μόνο που θέλεις 
είναι να πάρεις χρόνο για να επεξεργαστείς αυτά που συμβαίνουν 
γύρω και μέσα σου; Το καλοκαίρι που μας πέρασε το είχα φανταστεί 
τελείως διαφορετικό, σίγουρα πιο φωτεινό, πιο αισιόδοξο και με πε-
ρισσότερες ευτυχισμένες στιγμές. Αντ’ αυτού με βρήκε απροετοίμαστη 
στο να διαχειριστώ διάφορες δύσκολες καταστάσεις, από αυτές που σε 
κάνουν να λυγίζεις, να μουδιάζεις ολόκληρη και να μην ξέρεις πώς 
να τις αντιμετωπίσεις. 

Οι φωτιές στην Αττική, στην Εύβοια και στην υπόλοιπη Ελλάδα με 
βρήκαν να αγωνιώ για δικούς μου ανθρώπους και να μιλάμε κάθε μία 
ώρα στα τηλέφωνα. Στο group chat της ομάδας της Vogue Greece τα 
μηνύματα διαδέχονταν τα ένα το άλλο, γεμάτα αγωνία για την επόμενη 
μέρα. Και με την επιστροφή στην Αθήνα, ήρθαμε αντιμέτωποι ξανά με 
τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και τον φόβο ότι δεν θα ξεμπερδέ-
ψουμε σύντομα από την πανδημία.

Όταν ξεκινήσαμε να προετοιμάζουμε αυτό το τεύχος, αρκετούς μή-
νες πριν, και οι 27 διευθυντές των εκδόσεων της Vogue ελπίζαμε ότι 
αυτόν τον Σεπτέμβριο τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και ότι θα μι-
λούσαμε για μια νέα αρχή, απεικονίζοντάς την ως ανατολή στα εξώφυλ-
λά μας. H διάθεσή μας όμως, παρά τις δυσκολίες που συνεχίστηκαν,  
έμεινε ίδια και το πείσμα μας μεγαλύτερο να ποντάρουμε στην ελπίδα. 
Ο μήνας των νέων αρχών έφτασε και, αν και δεν ξέρω με καμία σιγου-
ριά πώς θα πάει, ξέρω όμως ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι μια 
νέα ευκαιρία να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που θα μας κάνει να 
νιώσουμε πιο όμορφα. 

Καλή νέα αρχή, όποια και αν είναι αυτή! 

*Gone with the wind, 1939
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TIZIANA RAIMONDO 
Με έδρα το Παρίσι, η γνωστή makeup artist μετρά πολλές επιτυχημένες συνεργασίες με 
μεγάλους τίτλους –Vogue, SSAW Magazine, Office Magazine, Interview, Numéro– και 
με κορυφαίους φωτογράφους – Benjamin Lennox, Thomas Lohr, Ward Ivan Rafik, 
Daniel Sannwald, Benjamin Vnuk, Sebastian Kim κ.α. Προσεγγίζοντας με ιδιαίτερο 
τρόπο τη δουλειά της, στοχεύει στην ανάδειξη της αυθεντικής ομορφιάς των προσώπων, 
όπως στο beauty editorial αυτού του μήνα που επιμελήθηκε. «Η έμπνευση ήταν τα 
νέα ξεκινήματα. Φαντάστηκα ένα καθαρό μακιγιάζ με μαργαριτάρια και φύλλα χρυσού, 
για να μπορέσω να δώσω το αίσθημα καθαρότητας και διαφάνειας που πρέπει να 
χαρακτηρίζει κάθε νέο βήμα στη ζωή μας», μας είπε. 

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ
Πριν στραφεί στη δημοσιογραφία εργάστηκε σε διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες. Διηγήματά της 
έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες, ενώ έχει γράψει και συν-σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ μικρού 

μήκους που έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις. Σήμερα εργάζεται ως βοηθός αρχισυντάκτρια στο 
τμήμα ταξιδιωτικών εκδόσεων της Καθημερινής – Greece is / Ταξίδια. Στο τεύχος αυτό της Vogue 

Greece αποδέχτηκε την πρόσκληση να γράψει για το αγαπημένο της νησί, τη Μήλο. «Για μένα η 
Μήλος δεν είναι μόνο φωτογραφικά στιγμιότυπα, αλλά ο τόπος της εξ αγχιστείας καταγωγής μου. 

Έτσι, είχα την ευκαιρία να γράψω για όσα μπορεί κανείς να κοιτάξει, αλλά κυρίως για όσα βλέπει σε 
αυτό το άγρια όμορφο νησί που χρειάζεται προστασία όσο η δημοφιλία του μεγαλώνει», τονίζει.

JACOB KAJRUP 
Έπαιζε μουσική σε διάφορα συγκροτήματα 

στη Σουηδία, πριν συνειδητοποιήσει ότι 
η μεγάλη του αγάπη ήταν η κομμωτική. 
Έτσι, όταν γνώρισε τον hair stylist Dejan 
Cekanovic έγινε βοηθός του για κάποια 

χρόνια, δουλεύοντας παράλληλα σε 
φημισμένα hair salons της Στοκχόλμης. 

Η επόμενη συνεργασία του, με τον Rudi 
Lewis, πήγε πολλά βήματα μπροστά 
την καριέρα του, βοηθώντας τον να 

τελειοποιήσει την προσωπική του τεχνική, 
που έχει επιρροές από τους ήχους της punk 
rock και τη ζωγραφική του Anselm Kiefer. 
«Από το κάστινγκ που κάναμε καταλήξαμε 

σε τρία μοντέλα και αναρωτηθήκαμε: 
Πώς, άραγε, να έμοιαζαν τα μαλλιά των 
κοριτσιών στην εφηβεία τους, έξι μήνες 

πριν αποκτήσουν ένα απόλυτα goth look;», 
ανέφερε για το editorial με τις τάσεις του 

φθινοπώρου το οποίο επιμελήθηκε.

ALVARO BEAMUD CORTES
Ξεκίνησε την καριέρα του ως φωτογράφος σε 

νεαρή ηλικία στην Ισπανία, οδηγούμενος από την 
ανάγκη του να αφηγηθεί συναρπαστικές ιστορίες 

μέσα από εικόνες. Γρήγορα κατάφερε να χτίσει 
ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο συνεργασιών με διεθνή 

brands και γνωστούς τίτλους περιοδικών, με τις 
εικόνες του να ξεχωρίζουν για τη λάμψη, το πάθος 

και την εκλεπτυσμένη ομορφιά που αποπνέει 
η λεπτή χρωματική παλέτα του. «Η Μήλος μας 

μετέφερε σ' ένα σεληνιακό τοπίο, όπου θελήσαμε 
να αναδημιουργήσουμε τη νέα Barbarella. Η 

Jourdan ήταν η τέλεια υπερηρωίδα, τυλιγμένη σε 
μια μεταλλική γοητεία», μας είπε για το cover story 

του τεύχους Σεπτεμβρίου.
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ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ 

ΤΈΛΟΣ
Ο Σεπτέμβρης κρούει πιεστικά για όλους μας τον κώδωνα της καινούργιας αρχής. 
Όμως, μετά από μια τόσο δύσκολη και ασταθή χρονιά, ΠΌΣΌΙ ΑΝΤΕΧΌΥΜΕ 

ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΙ ΝΕΌ;
Από την  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ*

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΦΈΤΟΣ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΆ ΤΗΣ ΛΈΞΗΣ «resilience», 
δεν προτίθεμαι να μεταβώ πουθενά και να προσπαθήσω τίποτα. Αυτό 
το φθινόπωρο αποφάσισα να μην μπω σε χειμερινή λειτουργία, να 
μη θέσω κανένα στόχο, να μην πάρω καμία σοβαρή απόφαση. Ού-
τως ή άλλως, η ζωή τελευταία φτύνει κατάμουτρα κάθε βεβαιότητα 
–όλων μας– για το άμεσο μέλλον. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να 
βρω δικαιολογίες γι’ αυτή την ηθελημένη αδράνεια, μήπως πειστώ 
κι εγώ η ίδια ότι είναι εντάξει να μην πιεστώ να πάω παρακάτω, να 
μην κάνω καμία καινούργια αρχή – τουλάχιστον, πριν καταλάβω σε 
βάθος τι μας συνέβη, τι μού συνέβη. Πού να μεταβώ αν δεν ξέρω 
πού βρίσκομαι τώρα; 

Εδώ και ενάμιση χρόνο οι σταθερές μας κλονίζονται καθημερι-
νά σε κάθε πρακτικό επίπεδο –υγείας, επαγγελματικών, οικονομι-
κών– και είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι δεν έχουμε κλονιστεί εξί-
σου μέσα μας, ιδίως όσον αφορά τη σχέση με τον εαυτό μας και τους 
γύρω μας. Υπό το κράτος πανικού, φίλοι μάλωσαν ή χάθηκαν, σπίτια 
διαλύθηκαν ή φτιάχτηκαν ξαφνικά, πολλοί άλλαξαν τόπο κατοικίας 
προσωρινά και αποφάσισαν να μην επιστρέψουν, αρκετοί βίωσαν 
πένθος, ακόμα περισσότεροι βασανιστική μοναξιά. Είδαμε ανθρώ-
πους να φτάνουν στα όριά τους και να αντιδρούν απρόβλεπτα. Και 
είναι σαν να γνωριστήκαμε μαζί τους και μαζί μας για πρώτη φορά. 

Όλα τα μεγάλα γεγονότα που έχουμε 
υποστεί και εξακολουθούμε να υφιστάμεθα, 
αφενός μας διχάζουν, αφετέρου μας φέρνουν 
αντιμέτωπους, προσωπικά και συλλογικά, με 
τα ίδια δύσκολα ερωτήματα: Ποιοι ήμασταν, 
ποιοι είμαστε τώρα, ποιους έχουμε γύρω μας, 
πώς θέλουμε να ζούμε στο εξής και με ποιους. 
Είναι σαν ο πλανήτης να μας ανάγκασε σε μια 
υπαρξιακή αναθεώρηση που αρχίζει από τη 
σχέση με τον εαυτό μας και φτάνει μέχρι αυτή 
με την κοινωνία, την πολιτεία, τη φύση και την 
πίστη. Ένας διαθλαστικός φακός που μας έφε-
ρε, παραδόξως, αντιμέτωπους με τον πραγμα-
τικό εαυτό μας και τη ζωή που είχαμε επιλέξει.

Για την ώρα ένα ξέρουμε με σιγουριά: 
Θέλουμε να τελειώνουμε με τα δύσκολα. Να 
πάμε παρακάτω, να κάνουμε την καινούργια 
αρχή. Σαφώς και υπάρχουν εκείνοι που μετά 
από τόσες δυσκολίες θέλουν να ριχτούν τώρα, 
σήμερα, με τα μούτρα στη ζωή. Τους συγχαί-
ρω ειλικρινά και τους ζηλεύω. Εδώ μιλάω για 
εκείνους που δεν έχουν ακόμα το σθένος να το 
κάνουν, ειδικά στους τομείς που τους είναι προσωπικά σημαντικοί. 
Εκείνους οι οποίοι ακούν συχνά από τους γύρω τους τις φράσεις: 
«Πάμε παρακάτω», «Προχώρα», «Ξεκόλλα», «Δεν σε βοηθάει αυτή 
η στασιμότητα», «Πόσο ακόμα θα πενθείς;». Εκείνους που δεν μπο-
ρούν να εκβιάσουν την καινούργια αρχή τους, που νιώθουν ότι κάτι 
τους κρατά πίσω, δίχως να ξέρουν τι.  

Λένε πως η καινούργια αρχή είναι θέμα απόφασης. Έχω υπάρ-
ξει για χρόνια θιασώτης αυτής της άποψης. Κάθε τέλος, όσο επώ-
δυνο κι αν ήταν, το γιόρταζα, γιατί έδινε αυτομάτως την υπόσχεση 
μια νέας εποχής, μιας καινούργιας εμπειρίας, την είσοδο διαφο-
ρετικών ανθρώπων στο προσκήνιο της ζωής μου, τον ενθουσια-
σμό για το άγνωστο. Την επεδίωκα με κάθε κόστος, θάβοντας την 
προηγούμενη εποχή κάπου, χωρίς να την επεξεργαστώ. Το τέλος 
ήταν τέλος και όποιος δεν το καταλάβαινε, για μένα ήταν ένας άν-

θρωπος που βαριόταν να ζήσει, ανίκανος να τολμήσει, βολεμένος 
σε όσα ήξερε και είχε συνηθίσει. Μεγαλώνοντας όμως κατάλαβα 
ότι «βίος ανεξέταστος δεν είναι βίος». Βίος ανεξέταστος σημαίνει 
πως θα κάνω πάλι τα ίδια λάθη, εντός των ίδιων μοτίβων. Είδα 
ότι κάποιες εποχές της ζωής μας, όσο κι αν θα θέλαμε να έχουν 
τελειώσει, φωλιάζουν μέσα μας, και αν δεν τις κοιτάξουμε κατα-
πρόσωπο και σε βάθος, ενίοτε μας τρώνε ζωντανούς. Και εμάς και 
την επόμενη εποχή στην οποία πασχίζουμε να μπούμε στο πλαίσιο 
της «καινούργιας αρχής». Βιαζόμαστε να πάμε παρακάτω πριν κα-
ταλάβουμε τι έγινε εδώ – συχνά για να αποδείξουμε στους άλλους 
ότι είμαστε δυνατοί και ανώτεροι όλων των καταστάσεων, σε εμάς 
ότι δεν είμαστε ευάλωτοι και πληγωμένοι. 

Βλέπω κοντινούς μου ανθρώπους οι οποίοι, ως αποτέλεσμα των 
ανατροπών και της «αναθεώρησης», πρέπει τώρα να πάρουν απο-
φάσεις ζωής, προκειμένου να μεταβούν στην επόμενη εποχή τους. 
Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και τι είναι καλό γι’ αυτούς, αλλά δεν 

μπορούν να το πράξουν. Ειδικά σήμερα, τους 
κατανοώ. Σε μια περίοδο τόσης αστάθειας, κατα-
λαβαίνω εκείνους που επιλέγουν τη μη-αλλαγή, 
τη σταθερότητα, την ασφάλεια, αυτό και αυτούς 
που ξέρουν. Συντονίζομαι για πρώτη φορά πε-
ρισσότερο με τον ρόλο του παρατηρητή παρά με 
εκείνον του δράστη. Όλες οι μεταβάσεις, ακόμα 
και αυτές που γίνονται με ενθουσιασμό, εμπερι-
έχουν δυσκολίες τις οποίες μπορεί τώρα να μην 
έχουμε τις αντοχές να αντιμετωπίσουμε. Πίσω 
από μια μετακόμιση ελλοχεύουν οι αναπόφευ-
κτες δυσκολίες του ξένου μέρους. Κάτω από μια 
καινούργια σχέση, η γνωριμία μας με τα τρωτά 
του άλλου και η έκθεση των δικών μας. Πίσω 
από έναν ηθελημένο χωρισμό, η σύγκρουση και 
η αναγκαστική προσαρμογή σε μια νέα καθημε-
ρινότητα. Μια καινούργια δουλειά σημαίνει ένα 
άγνωστο γήπεδο με διαφορετικούς κανόνες παι-
χνιδιού. Κάθε αλλαγή, κάθε απόφαση, απαιτεί 
ζωτική ενέργεια. 

Ίσως σε αυτή τη συγκυρία χρειάζεται να 
παραδεχτούμε ότι κάποιοι δεν είμαστε έτοιμοι 

για αποφάσεις και αλλαγές – αρκεί, φυσικά, η «αδράνειά» μας να 
μην επηρεάζει ζωές άλλων ή να απειλεί τη δική μας. Ο οργανι-
σμός μας μπορεί να επιμένει στην προηγούμενη εποχή μας, ακόμα 
και αν αυτή μας είναι δυσάρεστη. Αυτό μάλλον σημαίνει πως δεν 
έχουμε κατανοήσει, διαχειριστεί, δει και μάθει όσα θα μας έκαναν 
να προχωρήσουμε παρακάτω. Όχι, δεν μιλώ υπέρ της καθήλωσης 
ή του βολέματος. Αυτό που λέω είναι πως, σε αυτήν τη συγκυρία, 
πριν βιαστούμε να φτάσουμε στην καινούργια αρχή μας, ίσως θα 
ήταν χρήσιμο να καθίσουμε ήσυχοι, να παρατηρήσουμε και να κα-
τανοήσουμε την προηγούμενη εποχή μας. Ίσως, αντί για μια και-
νούργια αρχή, κάποιοι χρειαζόμαστε ένα καινούργιο τέλος. Μια 
επανανοηματοδότηση, δηλαδή, αυτού που ζήσαμε, μια αναπλαισί-
ωση, μια διαφορετική ερμηνεία. Κάτι που θα σημάνει οριστικά το 
τέλος μιας εποχής, αλλά ένα τέλος χρήσιμο για την επόμενη. Σα-
φές, πλήρες, δίχως εκκρεμότητες και what ifs, ένα «τελένιο» τέ-
λος, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα εμπρός. Το τέλος 
που θα μας δώσει τη δύναμη και την επιθυμία να κάνουμε μια 
καινούργια αρχή.  

ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΉ 
ΣΥΓΚΥΡΊΑ, ΠΡΊΝ 
ΒΊΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ 

ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΉΝ 
ΚΑΊΝΟΥΡΓΊΑ ΑΡΧΉ 

ΜΑΣ, ΊΣΩΣ ΘΑ 
ΉΤΑΝ ΧΡΉΣΊΜΟ 
ΝΑ ΚΑΘΊΣΟΥΜΕ 
ΉΣΥΧΟΊ ΚΑΊ ΝΑ 

ΚΑΤΑΝΟΉΣΟΥΜΕ 
ΤΉΝ 

ΠΡΟΉΓΟΥΜΕΝΉ 
ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ.
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Από την EMILY ZAK  Απόδοση ΝΙΝΑ ΖΒΕ

Επιστρέφοντας στην κοινωνική ζωή, 
αγκαλιάζουμε τη νέα πραγματικότητα.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ  
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Η ΙΔΈΆ ΈΝΟΣ ΓΈΜΆΤΟΥ ΈΣΤΙΆΤΟΡΙΟΥ σε κλειστό χώρο σάς 
κάνει να ιδρώνετε; Είστε έτοιμοι να γυρίσετε στο γραφείο και στη 
ζωή σας όπως την ξέρατε ή σας αγχώνει και μόνο η ιδέα;

Η επιστροφή στις παρέες υπόσχεται να μας προσφέρει τη συλ-
λογική χαρά που μας έχει λείψει τρομερά. Το ότι θα μπορούμε να 
μοιραζόμαστε ξανά κοινές εμπειρίες –διά ζώσης και όχι μέσω οθό-
νης– από οικογενειακές γιορτές, συναυλίες ή απλώς από μια έξοδο 
σε ένα αγαπημένο εστιατόριο μας δίνει μια αίσθηση συντροφικό-
τητας μετά από έναν και πλέον χρόνο που ζούσαμε χώρια και απο-
μονωμένοι. Όμως, παρά τη λαχτάρα να ξαναβρεθούμε με ασφάλεια 
με φίλους και συγγενείς, αυτή η νέα πραγματικότητα σε πολλούς 
προκαλεί άγχος.

Οι απόψεις μας περί κινδύνου έχουν αλλάξει την τελευταία 
χρονιά. Χρειάστηκε να επανεκτιμήσουμε το ρίσκο των κοινωνικών 
συναναστροφών που κάποτε θεωρούσαμε δεδομένες. Ένα κατά-
μεστο κλαμπ ή ένα γεμάτο καφέ δεν τα θεωρούσαμε επικίνδυνα 
πριν από δύο καλοκαίρια, πλέον όμως γεννούν φόβο για την εξά-
πλωση του κορωνοϊού. Καθώς, ωστόσο, πολλές χώρες αρχίζουν να 
ανοίγουν ξανά τις δραστηριότητές τους, η επιστροφή στην κλειστή 
εστίαση και στο γραφείο είναι μια προοπτική που, ενώ κάποιους 
τους χαροποιεί ιδιαίτερα, άλλους τους γεμίζει τρόμο.

Όπως συνέβη και με τη διαχείριση της πανδημίας, η επιστροφή 
στην κανονικότητα είναι ζήτημα εξαιρετικά προσωπικό, αφού συ-
χνά συνυπολογίζονται παράγοντες όπως η υγεία κάποιου μέλους 
της οικογένειας ή ένα παιδί που υποφέρει από την κοινωνική απο-
μόνωση. Η εκτίμηση του ρίσκου για πολλούς βασίζεται σε τέτοιες 
καταστάσεις. Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το ότι οι απαντήσεις 
αναφορικά με την προοπτική αυτή ποικίλλουν, καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα που εκτείνεται από τον ενθουσιασμό μέχρι την εθε-
λούσια –πια– απομόνωση.

Όσοι έχουμε εμβολιαστεί μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να 
κυκλοφορούμε και να συναντάμε ανθρώπους, χτίζοντας καταστά-
σεις μέσα στις οποίες νιώθουμε άνετα. Αλλά ακόμα και αυτές οι δι-
ερευνητικές κινήσεις απαιτούν δεξιότητες που μετά την κοινωνική 
αποστασιοποίηση έχουν περιέλθει σε αδράνεια. 

V I E W P O I N T

Κέντρο Κοινωνικού Άγχους των ΗΠΑ αναφέρει σχετικά: «Μην 
ξεχνάτε πως ο καθένας μας νιώθει έως έναν βαθμό κοινωνική αμη-
χανία». Και, πράγματι, μπορούμε όλοι να διδαχθούμε από εκείνους 
που υποφέρουν από χρόνια διαταραχή κοινωνικού άγχους, κα-
θώς και από τη συνιστώμενη θεραπεία, μέρος της οποίας είναι να 
αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Για την ακρίβεια, η θεραπεία 
έκθεσης επικεντρώνεται στην καταπολέμηση των φόβων μέσω της 
αντιμετώπισης νέων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σταδιακής 
έκθεσης σε άβολες καταστάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ανε-
κτικότητα. Αν προσθέσουμε και την ανάγκη πρόληψης της νόσου 
Covid, το να μένει κανείς ασφαλής και να σέβεται τους κανόνες 
κοινωνικής αποστασιοποίησης περιπλέκει τα πράγματα. Ένας κα-
λός τρόπος να χτίζουμε επαφές σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι να 
επιλέγουμε τον κοινωνικό μας κύκλο, διασφαλίζοντας ότι εκείνοι 
που συναναστρεφόμαστε έχουν αντίστοιχο σκεπτικό ως προς την 
αντιμετώπιση των κινδύνων.

Είναι αλήθεια πως όσο περισσότερο αποφεύγουμε τις συνα-
ναστροφές, τόσο πιο πολύ θα εντείνεται αυτή μας η διάθεση. Οι 
σύμβουλοι κοινωνικού άγχους συνιστούν να μην περνάμε πολλές 
μέρες μόνοι, διότι έτσι γίνεται πιο δύσκολο να ξαναβρεθούμε με 
κόσμο. Για εκείνους που οι προσωπικές συνθήκες το καθιστούν 
ανέφικτο να επιστρέψουν στην κανονικότητα, είναι σημαντικό να 
βρουν εναλλακτικές μορφές κοινωνικών ερεθισμάτων, όπως για 
παράδειγμα να πηγαίνουν βόλτες με το ποδήλατο με παρέα ή να 
περπατούν με φίλους. 

Ο τελευταίος χρόνος πάντως είχε και τα καλά του, όπως τη δη-
μιουργία πιο στενών οικογενειακών και φιλικών δεσμών και την 
αναθεώρηση συνηθειών που θεωρούμε δεδομένες, όπως οι αγκα-
λιές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, οι επισκέψεις στους παππού-
δες μας ή οι συναντήσεις με φίλους. Μπορούμε με σιγουριά να 
πούμε πως υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τα εκτιμάμε περισσό-
τερο τώρα που αρχίζουμε να περνάμε ξανά χρόνο με τους δικούς 
μας ανθρώπους, πάντα με ασφάλεια. Καθώς αλληλεπιδρούμε ξανά 
με κόσμο, ίσως χρειαστεί να ξαναμάθουμε πώς να βρισκόμαστε σε 
παρέες ή πώς να μιλάμε ο ένας στον άλλο. Ίσως χρειαστεί και να 
αποδεχθούμε ότι στην αρχή θα μας φανεί περίεργο, αλλά πρέπει να 
το κάνουμε, όπως και να ’χει. 

ε αφορμή ένα δείπνο με φίλους πρόσφα-
τα, η έξοδος στα εστιατόρια και τα καφέ 
όπου σύχναζα προ πανδημίας μού φάνη-
κε σαν κάτι συναρπαστικό και εξαντλητι-
κό ταυτόχρονα. Μετά από έναν χρόνο συ-
ναναστροφών σχεδόν αποκλειστικά μέσω 
διαδικτύου, ο υπολογισμός του χρόνου 

που θα χρειαζόταν για να πάω και να επιστρέψω στο σπίτι φάνταζε 
σαν κάτι εντελώς ξένο.

Η αλήθεια είναι πως η ιδέα και μόνο της επιστροφής μετά 
την πανδημία σε όλα αυτά που ξέραμε μας βοήθησε να αντέξουμε 
τους μήνες της απομόνωσης, καθώς ήταν αυτό που λαχταρούσαμε. 
Συνηθίσαμε όμως σε έναν νέο τρόπο ζωής και εργασίας, κυρίως 
μέσω Zoom, και η προοπτική να βλέπουμε ξανά κόσμο σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις τώρα μας παραξενεύει. Εντούτοις, τα οφέλη της 
προσωπικής επαφής είναι ξεκάθαρα και έχουν διαπιστωθεί από 
επιστήμονες, οι οποίοι συνδέουν τη χρόνια μοναξιά με τα υψηλά 
επίπεδα ορμονών που σχετίζονται με το στρες. Η παρατεταμένη 
απομόνωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τάση προς την κατάθλι-
ψη, την παράνοια και την απαισιοδοξία. Σύμφωνα με τον σπουδαίο 
Γάλλο κοινωνιολόγο Émile Durkheim, η σύμπραξη σε μια κοινό-
τητα που ενώνεται προκειμένου να μοιραστεί μια εμπειρία όπως 
το τραγούδι, ο χορός ή η προσευχή δημιουργεί ένα είδος «κοινού 
αναβρασμού». Η συντροφικότητα γίνεται η ευκαιρία για μια ομάδα 
ανθρώπων να μοιραστούν τις ίδιες σκέψεις και πράξεις, κάτι που 
μπορεί να τους φέρει πιο κοντά.

Για όσους, πάλι, δυσκολεύονται να θυμηθούν λέξεις ή να ανα-
καλέσουν αναμνήσεις, τα στοιχεία δείχνουν πως η κοινωνική απο-
μόνωση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκα-
λέσει μέχρι απώλεια μνήμης. Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη 
κατέληξε στο ότι χρειαζόμαστε την κοινωνική αλληλεπίδραση για 
να κρατήσουμε το μυαλό μας σε τάξη, πράγμα που με τη σειρά του 
μας βοηθά να εξελίσσουμε τις κοινωνικές μας επαφές σε έναν αέ-
ναο κύκλο. Ωστόσο, το να εναρμονιστούμε ξανά με τους φίλους και 
τους συναδέλφους μας μπορεί να χρειαστεί χρόνο και υπομονή, 
ειδικά αφού πρέπει ακόμη να τηρούμε μέτρα κατά της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού. Αλλά, σύμφωνα με τους ειδικούς, αξίζει η προ-
σπάθεια.

Το διάστημα που περάσαμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μάς έδει-
ξε πόσες προσδοκίες και παραμέτρους περιλαμβάνει η κοινωνι-
κή ζωή. Η τήρηση των κανόνων αποστασιοποίησης μας έκανε να 
συνηθίσουμε να μένουμε απομονωμένοι παρά να βρισκόμαστε σε 
έναν συνωστισμένο χώρο. Και τώρα, η προοπτική της επιστροφής 
στις κοινωνικές συναναστροφές, όσο ασφαλείς και να είναι αυ-
τές, μπορεί να φαντάζει γεμάτη κινδύνους και υψηλές προσδοκίες. 
Ακόμη και όσοι είχαν έντονη δραστηριότητα προ πανδημίας ίσως 
αισθάνονται αμηχανία.

Είναι γνωστό ότι όσοι υποφέρουν από κοινωνικό άγχος στρε-
σάρονται και από τις πιο απλές επαφές. Ακόμη και αν δεν ένιω-
θαν έτσι νωρίτερα, το βιώνουν τώρα για πρώτη φορά, καθώς προ-
σπαθούν να επιστρέψουν σε μια κάποια κανονικότητα. Το Εθνικό 

ΠΑΡΑ ΤΉ ΛΑΧΤΑΡΑ ΝΑ 
ΞΑΝΑΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΊΑ 
ΜΕ ΦΊΛΟΥΣ ΚΑΊ ΣΥΓΓΕΝΕΊΣ, ΑΥΤΉ 
Ή ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΊΚΟΤΉΤΑ ΣΕ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΑΓΧΟΣ.
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Από τη  ΘΕΤΙΔΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ

Φέτος, οι νέες αρχές δεν μπορούν να περιμένουν τον Σεπτέμβριο. 

V I E W P O I N T

Οι προηγούμενοι Σεπτέμβριοι ήταν δροσεροί και έδιναν την αί-
σθηση ότι τα πράγματα καταλάγιαζαν. Τέρμα η αναμπουμπούλα των 
διακοπών. «Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», ακούγεται συνήθως 
στο πλοίο της επιστροφής και, ανάλογα με το τι περιμένει τον κα-
θένα στον εν λόγω πάγκο, η φράση μπορεί να μοιάζει με μαχαιριά 
στο στήθος. Νέοι στόχοι, οργάνωση, προγραμματισμός, ξεκινήματα, 
διατροφή, γυμναστήριο, μαθήματα κεραμικής ή και μια νέα γλώσσα 
– γιατί όχι; Συνήθως πρόκειται για το αργό αλλά σταθερό βύθισμα 
στη γνωστή ρουτίνα, αυτή στην οποία φαντασιωνόμαστε κάθε Σεπτέμ-
βριο ότι θα δώσουμε ένα twist. Γιατί η ρουτίνα είναι κάτι που συνή-
θως θέλουμε να ανατρέψουμε. Είναι πολύ κακό να «ρουτινιάζεις». 
Η επανάληψη δεν χαίρει εκτιμήσεως, δεν πρέπει να κάνεις τα ίδια 
και τα ίδια, η καθημερινότητα οφείλει να είναι συναρπαστική. Κα-
νείς δεν αναγνωρίζει την τεράστια αξία της ρουτίνας, την –επίπλαστη 
έστω– αίσθηση της ασφάλειας που προσφέρει. Επιπλέον, συχνά δεν 
συνειδητοποιούμε πόση σημασία μπορεί να έχει κάτι απλό, καθημε-
ρινό και επαναλαμβανόμενο, όπως, για παράδειγμα, η διαδρομή προς 
τη δουλειά. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που κάποιος μπορεί 
να κάνει κάτι πολύτιμο, όπως να αποσυμπιεστεί ή να περπατήσει. Με-
ρικοί μιλούν στο τηλέφωνο με τους φίλους τους, για άλλους είναι 
η μοναδική ώρα της ημέρας που θα ακούσουν την αγαπημένη τους 
μουσική. Η διαδρομή προς τη δουλειά είναι κάτι δεδομένο, στο οποίο 
δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Έτσι είναι και η ρουτίνα – την εκτιμάς 
μόνο αν διακοπεί απότομα. 

«Συνεχής ανατροπή οποιασδήποτε αίσθησης ρουτίνας». «Επανα-
προγραμματισμός». «Α–Ν–Α–Τ-Ρ–Ο–Π–Η». «Καμία απολύτως νόρ-
μα». Αυτά χαρακτήρισαν τους μήνες που πέρασαν. Και αυτός ο Σε-
πτέμβριος πιθανολογώ ότι λίγη σχέση θα έχει με τους προηγούμενους. 
Άλλωστε, η θαρραλέα βουτιά στις παλιές αγαπημένες μας συνήθειες, 
αυτή που περιμέναμε εναγωνίως αυτό το καλοκαίρι, δεν ήρθε ποτέ. 
Προς το παρόν τσαλαβουτάμε με προσοχή στα νερά μιας νέας πραγμα-
τικότητας που θυμίζει ελαφρώς την περασμένη κανονικότητα – αν αυτό 
βγάζει κάποιο νόημα. Έχουμε γίνει άσοι στο αμήχανο βαλς ανάμεσα 
στην αστάθεια και στο άγνωστο, ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια 
βήματα γι’ αυτόν τον παράξενο χορό. Όσο για το φθινόπωρο, δεν γνω-
ρίζουμε αν θα δουλεύουμε από το σπίτι, αν και πώς θα μπορούμε να 
ταξιδέψουμε, αν θα πηγαίνουμε σε κλειστά θέατρα. Ο προγραμματισμός 
μοιάζει πλέον μάταιος. Αυτός είναι και ο λόγος που οι νέες αρχές δεν 
χρειάζεται πια να περιμένουν τον Σεπτέμβρη. Τα καινούργια ξεκινήμα-
τα έσκασαν φέτος σαν τα λουλούδια στο μπαλκόνι – μέσα στο κατακα-
λόκαιρο. Η φίλη με την οποία στριμωχνόμασταν παρέα στο τρένο έφυγε 
για την επαρχία, αποφασισμένη να μην ξανακάνει πια την ίδια διαδρο-
μή. Η ορκισμένη εχθρός των καλοκαιρινών διακοπών επιθύμησε πα-
ραλίες. Κάποιος αγόρασε ποδήλατο και αποφάσισε να αλλάξει την κα-
θημερινότητά του τώρα. Προφανώς η ζωή συνεχίζεται, προχωράει με 
τρόπο σαρωτικό προς τα εμπρός, δεν περιμένει κανέναν. Ούτε καν τον 
Σεπτέμβριο. Σαν τα βαγόνια των συρμών ένα πράγμα. 

ΡΙΣΚΟΜΆΙ ΣΤΟ ΗΡΩΔΈΙΟ, για πρώτη φορά σε 
πολυκοσμία. Φοράω μάσκα. Το να κυκλοφορείς 
ξανά ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους είναι ελα-
φρώς τρομακτικό και συγχρόνως οικείο και παρή-
γορο. Φοράω μάσκα. Αναρωτιέμαι ποιοι από τους 
γύρω μου έχουν εμβολιαστεί. Φοράω μάσκα. Κάνει 
αδιανόητη ζέστη και όλοι και όλα κολλάνε. Φοράω 

μάσκα. Το καλοκαίρι στο κέντρο της Αθήνας είναι όσο γοητευτικό 
και υγρό ήταν πάντα. Φοράω μάσκα. Τα air conditions μοιάζει να 
στάζουν πιο πολύ από ποτέ. Φοράω μάσκα. Δεν θέλω να πασαλειφτώ 
με αντισηπτικά. Φοράω μάσκα. Επισκέπτομαι καινούργια και παλιά 
μπαρ. Φοράω μάσκα. «Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν». Ναι, 
αλλά ακόμα φοράω μάσκα. 

Στο λεωφορείο όλοι ανεξαιρέτως φορούν μάσκα. Από το πορτο-
φόλι μου ξεπηδάει μια σχεδόν ανέγγιχτη Ath.ena card. Την κοιτάζω 
σαν ενθύμιο μιας περασμένης ζωής, τότε που όλοι στριμωχνόμασταν 
στο τρένο χωρίς –σχεδόν– δεύτερη σκέψη. Δεν έχω μπει σε ΜΜΜ 
τον τελευταίο χρόνο, μπορεί και περισσότερο. Εξακολουθώ βέβαια να 
σιχαίνομαι την κίνηση, και το να παραμένω ακινητοποιημένη μέσα 
στο αυτοκίνητο πιστεύω ότι είναι εντελώς χαμένος χρόνος. Τουλάχι-
στον με το τρένο ή το μετρό προχωράς. Είτε καθιστός, είτε όρθιος, είτε 
διαβάζοντας ένα βιβλίο, είτε χαζεύοντας τους γύρω σου, κινείσαι προς 
τον προορισμό σου. Η διαδρομή έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Ξέρεις 
ότι –εκτός απροόπτου– θα φτάσεις. Από την άλλη, το μποτιλιάρισμα 
δεν γνωρίζει κανείς πότε θα τελειώσει. Ούτε μπορεί κάποιος να ξεφύ-
γει εύκολα από αυτό. Αν σου τύχει, πρέπει να το υποστείς. Σαν την 
πανδημία ένα πράγμα. 

Κατά την επιστροφή από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινού-
μασταν με βασανιστικά αργούς ρυθμούς στο ύψος της Κακιάς Σκάλας. 
Όσο έβλεπε το μάτι, ο δρόμος ήταν κόκκινος από τα φώτα των αυτο-
κινήτων. Στα διπλανά οχήματα πατούσες αναπαύονταν σε καθίσματα 
και σε παρμπρίζ, σκύλοι βαριανάσαιναν έξω από τα παράθυρα και 
κάποιος άκουγε μουσική δυνατά. Μοιραζόμασταν όλοι το ίδιο μαρ-
τύριο, καθένας στο δικό του κουβούκλιο, περιμένοντας. Γύρω μας τα 
τζιτζίκια λυσσομανούσαν – έμοιαζαν να τραγουδούν ακόμα πιο δυνατά 
φέτος το καλοκαίρι. Κι εμείς, συντονισμένοι στον ρυθμό τους, τρέχαμε 
να προλάβουμε τριήμερα, παραλίες, βουνά, συναυλίες σε ανοιχτούς 
χώρους, συναντήσεις με φίλους. Ναι, υπάρχει ακόμα το «να προλά-
βουμε» στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί, βλέπετε, η πραγματικό-
τητα καθόλου δεν θυμίζει αυτές τις μέρες τις διαδρομές του τρένου ή 
του μετρό. Κανείς δεν γνωρίζει προς τα πού ακριβώς κατευθυνόμαστε.

Αυτό το κείμενο γράφεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουν 
μόλις ξεκινήσει οι εξορμήσεις του Ιουλίου, τα κρούσματα αυξάνονται, 
τα μέτρα αναπροσαρμόζονται. Κάποιοι θα πάνε διακοπές, άλλοι θα τις 
αποφύγουν, μερικοί θα δουλεύουν πυρετωδώς. Κι εκεί κάπου στον 
Αύγουστο αρχίζει να διακρίνεται ο Σεπτέμβριος, με ένα τεράστιο ερω-
τηματικό να τον συνοδεύει. 
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Photographer ANTOINE HARINTHE @ HOME AGENCY  Fashion Editor  GEORGE KARAPETIS

Πρακτικές και άνετες, οι τσάντες HOBO πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν, 
σε κλασικές ΜΌΝΌΧΡΩΜΙΕΣ αλλά και με μοντέρνα ΕΜΠΡΙΜΕ.ΚΡΑΤΑ ΜΈ

Δερμάτινη τσάντα, Δερμάτινη τσάντα, 
Tory BurchTory Burch. . 
Πουκάμισο από Πουκάμισο από 
μεταξωτό σατέν μεταξωτό σατέν 
και παντελόνι από και παντελόνι από 
λουστρίνι, λουστρίνι, NanushkaNanushka. . 
Mules από λουστρίνι, Mules από λουστρίνι, 
Salvatore FerragamoSalvatore Ferragamo  
BoutiqueBoutique..
Στην απέναντι σελίδα: Στην απέναντι σελίδα: 
Δερμάτινη τσάντα, Δερμάτινη τσάντα, 
Tod’s Boutique. Tod’s Boutique. 
Μάλλινο τζάκετ και Μάλλινο τζάκετ και 
παντελόνι, παντελόνι, Bottega Bottega 
Veneta Boutique. Veneta Boutique. 
Γυαλιά ηλίου Γυαλιά ηλίου 
GivenchyGivenchy, Panaidis., Panaidis.
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Ζακάρ τσάντα, πουλόβερ από μοχέρ και δερμάτινα γάντια, Prada Boutique. Βαμβακερό παντελόνι, Bottega Veneta Boutique.  
Στην απέναντι σελίδα: Δερμάτινη τσάντα, σακάκι, παντελόνι και μαντίλι από μεταξωτό ταφτά, Versace.  

Σκουλαρίκια από χρυσό 18Κ, Kessaris Boutique.



I T ' S  V O G U E  /  A C C E S S O R I E SI T ' S  V O G U E  /  A C C E S S O R I E S

Δερμάτινη τσάντα, Lemaire. Τζάκετ και παντελόνι από δέρμα, Salvatore Ferragamo Boutique. Παπούτσια από 
λουστρίνι, Christian Louboutin. Βραχιόλι από επιχρυσωμένο ασήμι, Versace. 

Στην απέναντι σελίδα: Τσάντα από καμβά με δερμάτινες λεπτομέρειες, βαμβακερό Τ-shirt, τζιν παντελόνι και 
μάλλινο καπέλο, Celine by Hedi Slimane. Σκουλαρίκια από χρυσό 18Κ, Kessaris Boutique.
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Δερμάτινη τσάντα, μεταξωτό πουκάμισο και τζιν παντελόνι, Christian Dior Boutique. Σκουλαρίκια από χρυσό 18Κ, Kessaris Boutique. 
Σουτιέν από προσωπική συλλογή. 

MAKE UP & HAIR: VIVIAN KATSARI @ D-TALES. ΝAILS: ANNA ALMBANIS @ ΝΥΧΙ-ΝΥΧΙ. 
PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: ANGELOS DRISTELAS. FASHION ASSISTANT: CHRYSA CHRONI. 

PRODUCTION ON SET: DARK ROOM PRODUCTIONS. 
MODEL: ANNA FEOK @ D MODELS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DRIVE VINTAGE.

Δερμάτινη τσάντα Δερμάτινη τσάντα 
hobo Jackie 1961 hobo Jackie 1961 
με Balenciaga print, με Balenciaga print, 
τζιν παντελόνι από τζιν παντελόνι από 
οργανικό βαμβάκι και οργανικό βαμβάκι και 
κολιέ, κολιέ, GucciGucci. Τοπ, . Τοπ, 
Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo 
Boutique.Boutique.
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1. Το φως της Ανατολής συναντά τον αέρα της Δύσης στα φορέματα του Κινέζου σχεδιαστή, με έδρα το Λονδίνο, Huishan Zhang. 2. Σκουλαρίκια 
του οίκου Schiaparelli από τον Daniel Roseberry. 3. Κάθισμα Cocoon από υαλοβάμβακα και δέρμα, από τους Fernando και Humberto Campana, 
για τη συλλογή Objets Nomades του οίκου Louis Vuitton. 4. Την τέχνη του πλεξίματος πάνω σε παραδοσιακές γλάστρες της Ιβηρικής Γαλικίας 
ζωντανεύει η Loewe. 5. Tσαντάκι από πλέξιγκλας, Bottega Veneta. 6. Οι αποχρώσεις της αυγής στα γυαλιά Gucci Aviator.

HAPPY 
COLORS
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1. Η τσάντα Miu Sassy της Miu Miu ξεχωρίζει με το ασημί nappa δέρμα και την τεχνική matelassé. 2. O Alexandre Vauthier φέρνει την disco couture 
στη φθινοπωρινή συλλογή του. 3. Η ασημένια μανσέτα Alexander McQueen φοριέται διαγώνια στο αυτί σας! 4. Δύο look σε ένα κόσμημα. Αποσπώμε-

να κρύσταλλα στους κρίκους XL Link Paco Rabanne. 5. ’70s έμπνευση για τα Prada slingback με το τριγωνικό logo, που είναι ήδη εμβληματικά! 

ΛΙΩΜΈΝΟ ΑΣΉΜΙ
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Η ΣΧΕΣΗ της Μαργαρίτας Χρυσάκη με το 

κόσμημα ξεκίνησε πολύ νωρίς. Στα 18 της 

ξεκίνησε το δικό της brand χειροποίητων 

κοσμημάτων Maggoosh, μια ωδή στον 

πολυτελή μινιμαλισμό. Κάθε σχέδιό 

της –όπως το εντυπωσιακό περιδέραιο 

με χρυσή πλεξούδα που αγκαλιάζει το 

λαιμό όπως ένα μαντήλι–, κατασκευάζεται 

από έμπειρους τεχνίτες στην Ελλάδα, 

συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων.

Στην «καρδιά» του Maggoosh κρύβεται η 

δύναμη της θηλυκότητας και η λάμψη της 

εσωτερικής ομορφιάς κάθε γυναίκας, και 

κάθε κόσμημα δημιουργείται με στόχο 

να ενισχύονται αυτά τα χαρακτηριστικά 

V O G U E  P R O M O T I O N

DECORATING 
WOMEN

Οι χειροποίητες δημιουργίες MAGGOOSH της Μαργαρίτας Χρυσάκη 
συνδυάζουν την αγάπη της για το κόσμημα και τον χορό. 

και να στολίζει με ξεχωριστή αισθητική 

τη γυναικεία φιγούρα. Η Μαργαρίτα, 

εξάλλου, σχεδιάζει με όνειρο να 

φορεθούν οι δημιουργίες της από 

αυθεντικούς ανθρώπους με μοναδική 

προσωπικότητα, που είναι ο εαυτός τους 

και έχουν όρεξη για ζωή και ελευθερία. 

Η άλλη μεγάλη αγάπη της Μαργαρίτας 

είναι ο χορός, με τον οποίο ασχολείται από 

μικρή ηλικία. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, 

που τα ονόματα των περισσότερων 

κοσμημάτων της παραπέμπουν σε κάποιας 

μορφής κίνηση, όπως το κολιέ Breeze ή 

το εντυπωσιακό Aura Drape, τα βραχιόλια 

Current και τα σκουλαρίκια Melodia ή 

Disco. Με τον ίδιο τρόπο που η μαγεία ενός 

χορευτή εκφράζεται όταν χορεύει, έτσι 

και τα κοσμήματα Maggoosh ζωντανεύουν 

μέσω της ελεύθερης και αέναης κίνησης που 

τα χαρακτηρίζει. Αυτή ακριβώς η αίσθηση 

ελευθερίας αντανακλάται, όμως, και με 

έναν ακόμη τρόπο σε όλα τα κοσμήματα 

Maggoosh, που μπορούν να φορεθούν 

σε κάθε περίσταση, ακολουθώντας τους 

ρυθμούς της ζωής μας. 

Αυτές οι ξεχωριστές δημιουργίες 

αναδεικνύονται μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό της αδερφής της 

και πετυχημένης φωτογράφου Αθηνάς 

Χρυσάκη, www.athinachrissaki.com. 

GREECE | USA | UK | FRANCE | SPAIN | UKRAINE | DUBAI | QATAR | JAPAN | CHINA 

maggoosh.com | @maggoosh
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Powered by Nespresso

GO 
GREEN

Προτάσεις με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο για 
περισσότερη αειφορία στην καθημερινότητα. 

Από την ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΌΠΌΥΛΌΥ

H O T E L  C A S A  D I  L A N G A

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΎΤΈΛΈΙΑ 
Το νέο boutique ξενοδοχείο Casa di Langa στο Πιεμόντε της Ιταλίας βρίσκεται μέσα σε έναν αμπελώνα 40 εκταρίων 

και διαθέτει 39 δωμάτια που συνδυάζουν design, πολυτέλεια και βιώσιμες παροχές. Εδώ η ποιότητα της διαμονής του 
επισκέπτη και η προστασία του περιβάλλοντος πάνε χέρι χέρι. Συγκεκριμένα, οι πηγές ενέργειας είναι 100% βιώσιμες, το 

νερό περνάει από διαδικασία ανακύκλωσης, ενώ η χρήση πλαστικού είναι μηδενική. www.casadilanga.com

N E S P R E S S O

ON THE GO 
ΚΑΙ ΜΈ ΣΤΎΛ
Το πλέον απαραίτητο σε 
καθημερινή βάση «αξεσουάρ» 
μας, το μπουκάλι για το νερό, 
αξίζει προσοχής και σωστής 
επιλογής! Το πιο stylish που 
είδαμε τελευταία είναι το νέο 
on the go μπουκάλι για νερό 
της Nespresso, δημιουργημένο 
από γυαλί, με καπάκι από 
μπαμπού και χωρητικότητα 500 
γραμμαρίων. Δεν μπορώ να 
σκεφτώ πιο κομψό τρόπο για να 
πίνουμε νερό, αποφεύγοντας τη 
χρήση συσκευασιών και δοχείων 
πολλαπλής χρήσης.
www.nespresso.gr

U C O N  A C R O B A T I C S

BACKPACKER 
Ένα backpack φτιαγμένο από 20 

ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια 
είναι το πιο ηθικό, πρακτικό και 

χαρούμενο –χάρη στη φλούο 
απόχρωση– αξεσουάρ για τη νέα 
σεζόν. Η σειρά Lotus του brand 

Ucon Acrobatics είναι εμπνευσμένη 
από τη φύση και ξεχωρίζει για τη 
λειτουργικότητα και το σύγχρονο 

στιλ. Το σακίδιο είναι φτιαγμένο από 
πολυουρεθάνη χωρίς φθοράνθρακα, 
ενώ η επένδυση από φλις φροντίζει 

απαλά τα υπάρχοντά σας. 
www.ucon-acrobatics.com

P A N G A I A

HAPPY HOODIE
Το παιδικό hoodie από οργανικό βαμβάκι της Pangaia κατασκευάζεται 
με τον πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο, όπως και η συσκευασία 
μέσα στην οποία έρχεται στο σπίτι σας. Όσο για το εντυπωσιακό 
πορτοκαλί χρώμα του, προκύπτει από ανακυκλωμένο σύστημα νερού. 
Ένα δώρο που θα ενθουσιάσει ένα παιδί είναι ο καλύτερος τρόπος 
να του εξηγήσουμε ότι οι επιλογές που σέβονται το περιβάλλον δεν 
υστερούν σε ποιότητα και απόλαυση. www.thepangaia.com
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ΜΈΡΙΚΆ ΛΈΠΤΆ ΜΈΤΆ ΤΗΝ ΈΝΆΡΞΗ ΤΟΥ ΣΟΟΥ για τις συλ-
λογές των φετινών αποφοίτων του Central Saint Martins, είχα ήδη 
επιλέξει τον σχεδιαστή που ήθελα να γνωρίσω. Ο Seli Arku-Korsi μού 
απάντησε με ενθουσιασμό, με πολλά θαυμαστικά στα μηνύματά του, 
ενώ ακόμη δεν μπορούσε να πιστέψει ότι την ίδια μέρα κέρδισε και τη 
διάκριση L’Oréal Professionnel Young Talent Award 2021. 

Μία εβδομάδα αργότερα μιλώ μαζί του μέσω Ζoom και όσο με 
ξεναγεί στο σπίτι/ατελιέ του, δείχνοντάς μου τα ρούχα και τα έργα του 
από τα οποία τα εμπνεύστηκε, ακούω επιφωνήματα χαράς και βλέπω 
τις εκφράσεις του, τόσο έντονες όσο αυτές των προσώπων στους πί-
νακές του. Του λέω ότι κατά την παρουσίαση της συλλογής για την 
αποφοίτησή του είχα μαγνητιστεί από τους όγκους, τα μοτίβα και τα 
υφάσματα που επέλεξε για τα τρία looks του, που έμοιαζαν με ιμπρεσι-
ονιστικούς καμβάδες τροποποιημένους σε φορέματα, παντελόνια και 
σακάκια. «Ένας από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες είναι ο 
Matisse», με ενημερώνει. «Λατρεύω την απλότητα στα σχέδια και στις 
γραμμές του. Η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό για το έργο του είναι 
“αβίαστο”. Επίσης, έμαθα να ζωγραφίζω παρατηρώντας τα έργα του 
Michelangelo. Αν διέθετα το 5% από το ταλέντο και τη δεξιότητά του, 
θα ήμουν ευτυχισμένος». Ακούγοντάς τον ο νους μου πηγαίνει στον 
πίνακα του Matisse The Dessert: Harmony in Red που ανέκαθεν με 
γοήτευε, όχι μόνο για το έντονο κόκκινο χρώμα του, αλλά και επειδή 
αναιρεί κάθε προσπάθεια να εστιάσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, 
καταργώντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα αντικείμενα. 
Πού τελειώνει το κόκκινο τραπεζομάντιλο και πού αρχίζει ο κόκκινος 
τοίχος; Όλα είναι χρώμα. Έτσι και στην περίπτωση του Seli, οι πίνακές 
του απλώνονται πάνω στα ρούχα που σχεδιάζει και δεν ξέρεις πού 
τελειώνει η ζωγραφική και πού αρχίζει η μόδα. Όλα είναι τέχνη! 

ΤΟ LAYERING ΩΣ ΆΝΤΆΝΆΚΛΆΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
«Νιώθω πως είμαι ζωγράφος και ότι η ζωή με οδήγησε στη μόδα, 
επομένως θέλησα να ενώσω αυτούς τους δύο κόσμους με τρόπο που 
θα βγάζει κάποιο νόημα για εμένα», μου λέει. «Όσο σπούδαζα στο 
Foundation του Central Saint Martins πειραματιζόμουν προσαρμό-
ζοντας καμβάδες απευθείας πάνω στο σώμα, αλλά για τη συλλογή της 
αποφοίτησής μου ήθελα κάτι ποιητικό και μοναδικό. Όταν την ξεκί-
νησα, δεν είχα κάποια συγκεκριμένη ιδέα, αφέθηκα στο ρεύμα – κατά 
τον πατέρα μου, εξάλλου, ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί. Ενώ την 
ετοίμαζα όμως, ήμουν σε κακή ψυχολογική κατάσταση κι έτσι κατέφυ-
γα στη ζωγραφική. Την εβδομάδα που δούλευα τον πίνακα με το πρό-
σωπο που έχει μια αποσβολωμένη έκφραση –ο οποίος και αποτέλεσε 
το μοτίβο για ένα από τα παντελόνια της κολεξιόν, με το έντονο βλέμ-
μα να ξεχωρίζει πάνω στο διχτυωτό ύφασμα με τα φλούο χρώματα–, 
έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, εξαιτίας του κορωνοϊού. Πού να φα-
νταζόμουν όταν αποτύπωνα στον καμβά το έντρομο βλέμμα ότι αυτή 
ακριβώς θα ήταν η έκφρασή μου όταν θα μάθαινα τα νέα του χαμού 
της! Ακολούθησε μια περίοδος που όλα ήταν θολά. Κάποια στιγμή 
σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να εκτυπώσω ψηφιακά μερικά έργα μου 
πάνω σε διάφανα υφάσματα και να παίξω με το layering. Έτσι, το “out 
of focus” αποτέλεσμα που προκύπτει αντανακλά το πώς έβλεπα τον 
κόσμο τότε. Στους πίνακές μου αποτυπώνω και συναισθήματα που 
βιώνω στα όνειρά μου, γι’ αυτό και ονόμασα τη συλλογή Awake In 
Sleep, επειδή αντανακλά τον τρόπο που βλέπουμε όταν ονειρευόμα-
στε», αποκαλύπτει.
 
ΛΆΧΤΆΡΆ ΓΙΆ ΤΟΝ ΠΆΡΆΔΈΙΣΟ
Η συλλογή του Seli έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων 
της μόδας. Τον ρωτάω ποια είναι τα επόμενα σχέδιά του, αν σκέ-
φτεται ένα δικό του brand, να δουλέψει σε κάποιον μεγάλο οίκο ή 
αν θα συνεχίσει να ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα του και να 
αφουγκράζεται πού τον πάει το ρεύμα. «Θα ήθελα πολύ τον επό-
μενο χρόνο να κάνω μια έκθεση με τα έργα μου, στην οποία θα 
περιλαμβάνεται και η συλλογή μου, που θέλω να την ολοκληρώσω 
προσθέτοντας μερικά ακόμη looks. Είμαι χαρούμενος που ο κόσμος 
αγάπησε τη δουλειά μου, αλλά νιώθω πως χρειάζομαι περισσότερη 
εμπειρία και θα ήθελα να φτιάξω σιγά σιγά την κατάλληλη ομάδα. 
Ανέκαθεν ζωγράφιζα γυναικείες φιγούρες, με γοητεύουν οι καμπύ-
λες αλλά και το σώμα γενικά, το gender fluidity. Βλέπω τη μόδα 
σαν παιδική χαρά, έναν χώρο όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. 
Η πρώτη φορά που με εντυπωσίασαν τα ρούχα και τα μοτίβα ήταν 
στον γάμο της αδερφής μου στην Γκάνα – οι παραδοσιακές φορεσιές 
με τα μεγαλοπρεπή μοτίβα, ραμμένες απευθείας πάνω στα σώματα. 
Θέλω να εξελίξω τις εκτυπώσεις των έργων μου πάνω σε υφάσματα, 
να μάθω και τις χειροποίητες τεχνικές εκτός από την ψηφιακή εκτύ-
πωση. Επιθυμώ να δημιουργώ όμορφες σιλουέτες, σαν αυτές που 
ζωγραφίζω, όπως η Μούσα Που Κλαίει», λέει.

Ο Seli κέρδισε μέσα στη χρονιά και μία υποτροφία από το 
LVMH, με την οποία σκοπεύει να ολοκληρώσει τη συλλογή του. 
Πώς φαντάζεται το μέλλον της μόδας; «Το μόνο που ξέρω είναι ότι 
κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη δημιουργικότητα. Δεν θα στερέ-
ψουμε ποτέ από αυτήν και θα δούμε όλο και πιο εντυπωσιακά πράγ-
ματα να γίνονται στη μόδα», πιστεύει και τονίζει πως για τον ίδιο το 
μέλλον της μόδας διαγράφεται σαν τον πίνακά του με τίτλο Λαχτάρα 
για τον Παράδεισο. 

Συνδυάζοντας τις δύο αγάπες του, 
τη ζωγραφική και τη μόδα, o νεαρός 

απόφοιτος του Central Saint Martins, 
SELI ARKU-KORSI, πειραματίζεται 
με τα ρούχα και προκαλεί τον θαυμασμό 

εκείνων που ξέρουν να διακρίνουν 
το γνήσιο ταλέντο.

ΟΛΑ 
ΈΙΝΑΙ 

ΤΈΧΝΗ

Από την ΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Από τη SARAH BAILEY Απόδοση: ΝΙΝΑ ΖΒΕ

ευκαιρία
Η MOUCHETTE BELL ήταν μια επιτυχημένη 

fashion editor την 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΥ ΤΌΥ 2001, 
όταν το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους 
Πύργους κατέστρεψε το διαμέρισμά της, που 

βρισκόταν στο διπλανό τετράγωνο. Χρειάστηκε 
σθένος για να ανακάμψει, καθώς έπασχε από 

μετατραυματικό στρες. Σήμερα απολαμβάνει μια 
συναρπαστική δεύτερη καριέρα ως μοντέλο, στην 
έκτη δεκαετία της ζωής της, και ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΗΓΗ 

ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ. 
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10η ΣΈΠΤΈΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2001, όπως τη θυ-
μάται η αφρο-κελτικής καταγωγής Mouchette 
Bell, ήταν μια υπέροχη μέρα στη Νέα Υόρ-
κη. Είχε παρευρεθεί στην επίδειξη του Marc 
Jacobs στην Προβλήτα 54 και είχε πέσει αργά 

για ύπνο στο διαμέρισμά της, στο κέντρο της πόλης. «Ήμουν στα 
καλύτερά μου», λέει, εξηγώντας ότι πρόσφατα είχε αρχίσει να ερ-
γάζεται ως Editor στην Condé Nast, μετά τη θητεία της ως Fashion 
Director στο περιοδικό Mademoiselle. «Είχα μετακομίσει δίπλα 
από τους Δίδυμους Πύργους, σε ένα πανέμορφο διαμέρισμα με 
θέα στο ποτάμι. Ήταν η πρώτη φορά που αισθανόμουν οικονομικά 
ασφαλής και ένιωθα αυτοπεποίθηση. Και ξαφνικά, μπουμ!» 

Ξύπνησε από κάτι που νόμιζε πως ήταν σεισμός. Ακολούθησε 
και δεύτερη έκρηξη. «Νόμιζα πως είχε σκάσει ατομική βόμβα», δι-
ηγείται. Καθώς οι ασύλληπτες εικόνες της συντριβής δύο αεροσκα-
φών πάνω στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου άρχισαν να ξετυλίγονται 
στις οθόνες ολόκληρης της υφηλίου, αυτό που ένιωθε ήταν σύγ-
χυση και τρόμος. «Μας έβγαλαν έξω από το κτίριο, υπήρχε παντού 
σκόνη, την εισέπνεα, είχε μπει στα μάτια μου, έβλεπα φριχτές ει-
κόνες, ανθρώπους να τρέχουν, πουλιά πεσμένα στο έδαφος». Όταν 
οδηγήθηκε μαζί με πολλούς άλλους σε μια βάρκα με προορισμό το 
Χόμποκεν, φορούσε τα ρούχα με τα οποία κοιμόταν και είχε πάνω 
της μόνο την πιστωτική και την πράσινη κάρτα της. Όταν έφτασαν 
στην αντίπερα όχθη, έβλεπε το κέντρο του Μανχάταν να φλέγεται. 
Στη συνέχεια έμεινε για ένα διάστημα σε ξενοδοχείο, όπου σταδια-
κά άρχισε να συνειδητοποιεί πόσο στοίχισε στην ψυχική της υγεία 
το ότι έχασε το σπίτι και τα υπάρχοντά της. Ένας φίλος τής πρόσφε-
ρε δουλειά λίγο μετά τα γεγονότα και «δέχτηκα αμέσως, αλλά όταν 
ήρθε η ώρα, δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Είναι πολύ παράξενο 
να βιώνεις ψυχολογική κατάρρευση. Μου έλεγαν πως υπέφερα 
από μετατραυματικό στρες. Ένιωθα λες και με είχαν πετάξει από 
το αυτοκίνητο σε έναν γεμάτο αυτοκινητόδρομο και έρχονταν όλοι 
καταπάνω μου. Δεν μπορούσα να συνέλθω», ομολογεί.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η Mouchette Bell δείχνει εξαιρετικά 
καλά και στην έκτη δεκαετία της ζωής της απολαμβάνει μια νέα 
καριέρα ως μοντέλο – πρόσωπο της Fenty Beauty, της Clarins, της 
Simone Rocha x Hm, καθώς και μούσα μιας νέας γενιάς stylists. 
Πρόκειται για μια απίστευτη αναγέννηση, απόδειξη της ψυχικής 
της δύναμης, της επιρροής που είχε πάνω της η βουδιστική φιλο-
σοφία, αλλά και της γενικότερης αλλαγής των προτύπων ομορφιάς 
που συντελείται στην εποχή μας, στην οποία συμμετέχει και η ίδια.

Πριν συνεχίσω, πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχω τη χαρά και 
την τιμή να αποκαλώ τη Mouchette φίλη μου, γι’ αυτό και για τη 
συγκεκριμένη συνέντευξη κάθεται στην κουζίνα του σπιτιού μου, 
φορώντας μια έθνικ μακριά ζακέτα, τζιν και μια απλή μεταξωτή 
μπλούζα με υφασμάτινα κουμπιά, θυμίζοντας εικόνα από τα ’90s 
στις σελίδες του περιοδικού Mademoiselle. Η ικανότητά της να 
συνδυάζει το απλό με το κομψό είναι σήμα κατατεθέν της, καθώς 
δένει με μοναδικό τρόπο τις ιρλανδικές καθολικές επιρροές της 
παιδικής της ηλικίας με την μποέμ εφηβεία της στο Λονδίνο. Όπως 
λέει και ο φίλος της, ο δημιουργός καπέλων Stephen Jones, «η 
Mouchette θα μπορούσε να είναι απίστευτη φορώντας ακόμα και 
μια χάρτινη σακούλα».

Η
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Η Bell γεννήθηκε σε ένα χωριό έξω από το Δουβλίνο, μετά το 
σύντομο ειδύλλιο της Ιρλανδής μητέρας της με έναν φοιτητή από 
τη Νιγηρία, ο οποίος επέστρεψε στην Αφρική πριν έρθει εκείνη 
στη ζωή. Για τα επόμενα περίπου οκτώ χρόνια μεγάλωνε μαζί με 
τη μητέρα της και τον Ιρλανδό πατριό της, δεχόμενη επιρροές που 
παραμένουν σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της. «Είναι δυνατή 
κουλτούρα η κελτική», λέει. «Το ίδιο και ο καθολικισμός. Πολλά 
χρώματα, ιερείς με υπέροχα ενδύματα, άλογα και πομπές». Θυμά-
ται ακόμη τι φορούσε στην πρώτη της Θεία Κοινωνία – ένα λευκό 
φόρεμα από broderie anglaise και ένα κίτρινο μοχέρ παλτό. «Το 
πρώτο κόσμημά μου ήταν η τιάρα που φόρεσα εκείνη τη μέρα», συ-
μπληρώνει χαμογελώντας. «Ακόμη λατρεύω τις τιάρες». Δυστυχώς, 
η ομορφιά και η κομψή εμφάνισή της δεν εμπόδισαν τους γύρω της 
να την παρενοχλούν, επειδή ήταν διαφορετική. «Ήμουν η μόνη 
μαύρη κοπέλα και με τρομοκρατούσαν. “Δεν ταιριάζεις εδώ”, μου 
έλεγαν και με ρωτούσαν: “Αν πλυθείς, θα αλλάξεις χρώμα;”. Ακόμα 
και η καημένη η μητέρα μου άκουγε πικρόχολα σχόλια», θυμάται.

Καθώς ο πρώτος γάμος της μητέρας της δεν κράτησε πολύ, οι 
δυο τους έφυγαν κάποια στιγμή με μια «εφιαλτική» βραδινή πτήση, 
με προορισμό τη βόρεια Αγγλία. Ήταν η πρώτη από τις πολλές μετα-
κινήσεις τους, που τελικά τις οδήγησαν σε ένα νέο σπίτι στο Λονδίνο 
και σε μια καινούργια, μποέμ οικογενειακή δομή, όταν η μητέρα 
της ερωτεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της και η Mouchette απέκτησε, 
όχι μόνο δύο θετές αδελφές, αλλά και μια ισχυρή μητρική φιγούρα 
στο πρόσωπο της δικής τους μητέρας, μιας καλλιτέχνιδας με ανοιχτό 
πνεύμα. «Ήταν πολύ μορφωμένη και είχε το ωραιότερο στιλ που 
μπορείτε να φανταστείτε», λέει και συνεχίζει: «Στο Λονδίνο ένιω-
σα μεγάλη ανακούφιση, καθώς δεν ενδιέφερε κανέναν αν ήσουν 
διαφορετικός ή είχες παράξενο οικογενειακό παρελθόν. Ήταν σαν 
ένα μεγάλο χωνευτήρι. Γι’ αυτό εξακολουθώ να το αγαπώ τόσο». 
Έφηβη πια, κατά την περίοδο της ωρίμανσης και της αυτοαποδοχής 
της, σημαντικό σύμμαχο βρήκε στη μιγάδα κολλητή της στο σχολείο, 
καθώς και σε συμμαθητές της που τη βοήθησαν να ενημερωθεί για 
σημαντικές φιγούρες του ακτιβισμού, όπως η Angela Davis. «Ενώ 
μέχρι τότε ίσιωνα σαν τρελή τα μαλλιά μου, για τα οποία ντρεπόμουν 
απίστευτα, κατέληξα να δείχνω περήφανα την αφάνα μου στο σχο-
λείο, πράγμα λυτρωτικό», τονίζει. «Ενώ θεωρούσα πως δεν ήμουν 
ελκυστική επειδή δεν είχα ίσια μαλλιά, ξαφνικά κατάλαβα πως το 
άφρο look είναι ωραίο». Άρχισε επίσης να περνά περισσότερο χρόνο 
με την κοσμογυρισμένη θετή της μητέρα στο διαμέρισμά της κοντά 
στην αγορά του Portobello. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κινητά 
τηλέφωνα ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η Bell με τις θετές 
αδελφές της περνούσαν τον χρόνο τους κάνοντας βόλτες ντυμένες 
με μεταχειρισμένα ρούχα που ανακάλυπταν σε παζάρια, τραβώντας 
την προσοχή φωτογράφων του δρόμου, οι οποίοι πολλές φορές 
πουλούσαν τις φωτογραφίες τους σε περιοδικά. «Είχα ένα μεταξωτό 
σατέν φόρεμα με φαρδιά μανίκια και μια μέρα είδα τον εαυτό μου 
στο εξώφυλλο του περιοδικού Drum με αυτό και με τα άφρο μαλ-
λιά μου», θυμάται. Το ένα έφερε το άλλο και κάπως έτσι ξεκίνησε 
να δουλεύει ως μοντέλο συνεργαζόμενη με το πρακτορείο Lucie 
Clayton, με μάνατζερ τη νεαρή τότε Carole White, η οποία αργό-
τερα ίδρυσε το Premier και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη 
της Naomi Campbell. Έζησε τότε σπουδαίες στιγμές: τη λάτρεψαν η P
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 «Αλλάζουμε  
με τα χρόνια. Έχω 
ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ τώρα από 
ό,τι στα 20 μου, που 
ΔΕΝ ΜΠΌΡΌΥΣΑ 

ΝΑ ΔΙΑΝΌΗΘΩ ότι θα 
έμενα στο σπίτι έστω και 

ένα βράδυ. Όύτε ένα! 
Λάτρευα τον χορό».

Franca Sozzani και ο Peter Lindbergh, ο οποίος τη φωτογράφισε 
πάνω σε μια σχάρα εξαερισμού στο μετρό του Παρισιού, λέγοντάς 
της: «Θα σε κάνω τη μαύρη Μέριλιν». Υπήρξαν όμως και δυσκολίες: 
«Ένιωθα πως πάντα θα έρχομαι δεύτερη, λόγω των φυλετικών δια-
κρίσεων που υπήρχαν παντού».

Το πέρασμά της στον χώρο του styling ήταν επίσης απρόσμενο. 
Το οφείλει στην Creative Head of Fashion του Mademoiselle, Sarah 
Horowitz, που γνώρισε στη Νέα Υόρκη και η οποία πίστεψε στις ικα-
νότητές της και τη βοήθησε να γίνει Accessories Editor στο περιο-
δικό. «Ήταν μια υπέροχη γυναίκα, που με πήρε κάτω από τις φτε-
ρούγες της και κανόνισε να πηγαίνω στο Parsons School of Art and 
Design τα απογεύματα. Ήμουν τρομερά ανασφαλής και με ωθούσε 
να εξελιχθώ. Ήταν ξεχωριστή γυναίκα». Ανάλογη στήριξη έλαβε και 
από την Anna Wintour, η οποία της πρόσφερε τη θέση της Fashion 
Editor στη βρετανική Vogue. «Της άρεσε που 
πήγα στο Hyper Hyper στο Kensington και πήρα 
ρούχα από λάτεξ για μια ανοιξιάτικη φωτογράφι-
ση με τον David Bailey», λέει. Σύντομα όμως η 
Wintour έφυγε για την αμερικανική Vogue και 
έτσι επέστρεψε και η Bell στο Μανχάταν και στο 
Mademoiselle, όπου αναρριχήθηκε στη θέση της 
Fashion Director. Στις ΗΠΑ επηρεάστηκε έντο-
να από μία ακόμη θρυλική φιγούρα, την Alberta 
Wright, ιδιοκτήτρια του εστιατορίου Jezebel’s 
και πρωτοπόρο του soul-food, με πιστούς πελά-
τες όπως η Liza Minnelli, η Sade και ο Robert De 
Niro. Η Wright είχε γίνει επίσης γνωστή ως ιδι-
οκτήτρια μιας vintage μπουτίκ στο Upper West 
Side –σκεφτείτε ένα μέρος απ’ όπου θα ψώνιζε 
η Catherine Deneuve– και η Bell ερωτεύτηκε 
και παντρεύτηκε τον ηθοποιό γιο της, γάμος που 
κράτησε τρία χρόνια. «Η Alberta ήταν η μητριαρχική φιγούρα μιας 
απίστευτης αφροαμερικανικής οικογένειας και είχε τρομερό στιλ», το-
νίζει. Τη ρωτάω αν είχε επαφές με τον πατέρα της στη Νιγηρία όλα 
αυτά τα χρόνια και η απάντησή της είναι αρνητική, παρόλο που εκεί-
νος προσπάθησε κάποιες φορές να επικοινωνήσει μαζί της. «Ήθελε να 
τον επισκεφτώ. Δεν πήγα, γιατί ανησυχούσα για τη μητέρα μου», ομο-
λογεί και παραδέχεται ότι μετανιώνει, αλλά τα συναισθήματά της ήταν 
αλληλοσυγκρουόμενα. «Είχα πονέσει πολύ και μου είχε πάρει καιρό 
να γιατρευτώ, οπότε σκεφτόμουν ότι θα ξαναγινόμουν κομμάτια».

Εν μέσω όλων αυτών, οι επιπτώσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, 
που μεμιάς αναίρεσαν όλες τις προσπάθειές της για επαγγελματική 
και προσωπική καταξίωση και κλόνισαν ολόκληρη τη σκηνή της 
μόδας στο Μανχάταν, την έκαναν να πάρει την απόφαση να επι-
στρέψει στο Λονδίνο για να επουλώσει τις πληγές της και να ξανα-
χτίσει τη ζωή και την καριέρα της από την αρχή. Εκεί βρήκε σημα-
ντικούς υποστηρικτές –όπως ο Iain R. Webb του Elle, η Elizabeth 
Saltzman του Vanity Fair και η Kate Reardon του Tatler–, αλλά 
ήταν δύσκολα χρόνια και οι ευκαιρίες δεν χαρίζονταν εύκολα σε 
μια μεγαλύτερη, αφρικανικής καταγωγής γυναίκα. «Πάντα προ-
σπαθούσα υπερβολικά και προετοιμαζόμουν για μία ακόμη απόρ-
ριψη. Πληγώθηκα πολύ κι εκεί νομίζω ότι με βοήθησε ο βουδι-
σμός», λέει γελώντας. Έχοντας φτάσει σε κρίσιμο σημείο κι ενώ 
σχεδίαζε να ξεκινήσει μια πιο απλή ζωή στα βρετανικά παράλια, ο 
Greg Davis, βετεράνος μάνατζερ και φίλος του Iain R. Webb, την 
παρότρυνε να συναντηθεί με το «κλασικό τμήμα» του πρακτορείου 

Models 1. Εκείνη προετοίμασε το portfolio της, περιλαμβάνοντας 
και ό,τι είχε κάνει στους τομείς του styling και του editing, έτοιμη 
για όλα. Γι’ αυτό, όταν της ανακοίνωσαν χωρίς πολλά πολλά ότι θα 
την προσλάμβαναν, νόμιζε πως δεν άκουσε καλά. «Ήμουν έτοιμη 
να φύγω, εισπράττοντας άλλη μία απόρριψη», ομολογεί. 

Βρισκόταν ακόμα σε άρνηση όταν ανέλαβε την πρώτη της δου-
λειά ως μοντέλο σε αυτή τη δεύτερη περίοδο της καριέρας της, για 
το κατάστημα Harvey Nichols. «Περίμενα πως θα φορούσα ρούχα 
για “μεγαλύτερες”, αλλά όταν έφτασα στο σετ είδα πως ήμασταν 
ένα 20χρονο μοντέλο από τη Σουηδία, μια 18χρονη πακιστανι-
κής καταγωγής κι εγώ! Φορούσα Fendi και McQueen και σκε-
φτόμουν: “Καλώς ήλθες στον νέο, σύγχρονο κόσμο!”» λέει με ένα 
πλατύ χαμόγελο. Σύντομα ήρθαν και άλλες δουλειές, σταδιακά 
στην αρχή, αλλά στη συνέχεια με μια ορμή που δεν μπορούσε να 

φανταστεί: Sephora, Gap, Clarins, πασαρέλες 
για την Emilia Wickstead, εξώφυλλα... «Είναι 
πιο ωραία από την πρώτη φορά που ασχολή-
θηκα με το modelling. Τότε άκουγα συνέχεια 
σχόλια του τύπου “έχεις τέλεια ζυγωματικά”, 
τώρα νιώθω πως τους τραβάει η ενέργεια που 
αποπνέω. Φυσικά, υπάρχουν φορές που με 
απορρίπτουν, αλλά είμαι ευγνώμων γι’ αυτή 
την ευκαιρία, τη χρειαζόμουν», τονίζει, παρα-
δεχόμενη ότι έχει εξελιχθεί και η ίδια. «Αλ-
λάζουμε με τα χρόνια. Πιστεύω πως το παιδί 
που κρύβουμε μέσα μας είναι πάντα εκεί, αλλά 
υπάρχουν και πράγματα που κερδίζουμε. Έχω 
διαφορετικές επιθυμίες τώρα από ό,τι στα 20 
μου, που δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα 
έμενα στο σπίτι έστω και ένα βράδυ. Ούτε ένα! 
Λάτρευα τον χορό», εξομολογείται και, μετά 

από μικρή παύση, προσθέτει: «Είχα μέσα μου πολύ θυμό για τις 
συμπεριφορές που αντιμετώπιζα και ένιωθα την ανάγκη να τον 
εκφράσω με δημιουργικό τρόπο».

Τους μήνες της πανδημίας συνέχισε να εργάζεται στο Λονδίνο, 
ορισμένες φορές φροντίζοντας η ίδια τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, 
προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες συναναστροφές, 
ενώ, όταν ταξίδευε, επιστρέφοντας στο σπίτι της έβγαζε τα ρούχα 
που φορούσε στην πόρτα. Φοβόταν, αλλά ένιωθε ζωντανή. Και δεν 
έχει καμία πρόθεση να σταματήσει το modelling σύντομα. «Μπορεί 
τα μαλλιά μου να γίνουν γκρίζα σε πέντε χρόνια, μπορεί ξανθά, 
αλλά θα συνεχίσω. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να βοηθάμε τη 
νεότερη γενιά να βρει τον δρόμο της».

Χαίρομαι που το ακούω, καθώς η ίδια αποτελεί πρότυπο για 
όλες τις γενιές, για την αντοχή, τη διαφορετικότητα, την ομορφιά 
της ζωής που απολαμβάνει με χαμόγελο. Ποιος την εμπνέει; ανα-
ρωτιέμαι. Η Greta Thunberg, «επειδή μοιράστηκε την αφύπνισή 
της», και ο παρουσιαστής και ιστορικός David Olusoga, «που άλ-
λαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω το ότι είμαι μαύρη και 
Βρετανίδα». Όσο για το ποια δουλειά ονειρεύεται, θα ήθελε πολύ 
να συμμετάσχει σε μια καμπάνια του Ralph Lauren. 

«Η αλλαγή που συντελείται αυτή τη στιγμή στην κουλτούρα 
μας είναι εκπληκτική. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική αναμόρ-
φωση χωρίς τελειωμό και είμαστε όλοι μέρος της. Είμαστε διασυν-
δεδεμένοι. Και μπορούμε να αφήσουμε ο ένας τον άλλο να εξελι-
χθεί και να ανθίσει», καταλήγει. P
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Ίδρυτής του επιτυχημένου brand μόδας AIMÉ LEON DORE (ALD), νέος καλλιτεχνικός 
διευθυντής της NEW BALANCE, σχεδιαστής δύο μοντέλων της PORSCHE, o ομογενής 

TEDDY SANTIS εμφυσά στα σχέδιά του τον αυθεντικό ρομαντισμό της Ελλάδας που 
γνώρισε και αγάπησε τα καλοκαίρια στον τόπο καταγωγής του, τη Μυτιλήνη. 

Από την ΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

 ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΟ
DESIGN

E ΆΝ ΆΠΟΣΥΝΘΈΣΈΙΣ ΤΗΝ ΈΛΛΆΔΆ, στο τέλος θα δεις να 
σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που ση-
μαίνει: με άλλα τόσα, την ξαναφτιάχνεις», έγραψε ο Οδυσσέας 
Ελύτης στον Μικρό Ναυτίλο. 

Απέναντί μου, στην οθόνη του υπολογιστή μου, έχω τον Ελληνοα-
μερικανό Teddy (Theodore) Santis, με καταγωγή από τη Μυτιλήνη και 
την Πελοπόννησο, μεγαλωμένο στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ιδρυτή 
του επιτυχημένου διεθνώς fashion και lifestyle brand Aimé Leon Dore 
–Leon από το όνομα του πατέρα του (Λεωνίδας), Dore από το δικό του 
(Theodore)– και νέο καλλιτεχνικό διευθυντή της New Balance. Πίσω 
του διακρίνω ένα κλαδί ελιάς, ένα ζευγάρι αθλητικά New Balance, μερικά 
άλμπουμ από τη hip hop και την club σκηνή των ’90s στην Αμερική και 
ασπρόμαυρες οικογενειακές φωτογραφίες από γάμους, γιορτές και δια-
κοπές στην Ελλάδα. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι, αν αποσυντεθεί 
το Aimé Leon Dore (ALD), αυτά είναι όσα θα απομείνουν. Αλλά αρκούν, 
αναρωτιέμαι, για να ξαναφτιαχτεί το brand-αμάλγαμα της ελληνικής κλη-
ρονομιάς, του πολυπολιτισμικού Κουίνς και της streetwear Νέας Υόρκης, 
με ρούχα που μπορούν να φορεθούν είτε πίνεις ούζο σε μια ελληνική 
ταβέρνα είτε ένα Cosmopolitan στο μπαρ της πόλης που δεν κοιμάται 
ποτέ; «Μεγαλώνοντας ήθελα να γίνω η πιο ειλικρινής εκδοχή του εαυτού 
μου και το ALD είναι ακριβώς αυτό», απαντά ο Teddy. «Είναι ρούχα που 
φοράει ο παππούς μου στο χωριό κάθε μέρα, αλλά και όσα επιλέγει ο 
LeBron James. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά 
κοινός παρονομαστής είναι οι λόγοι για τους οποίους τα φοράνε αυτοί οι 
δύο άνθρωποι – επειδή τους αντιπροσωπεύουν. Δεν αντανακλούν τάσεις, 
είναι ρούχα που συμπληρώνουν την προσωπικότητά τους, τους βοηθούν 
να μένουν συντονισμένοι με το είναι τους». 

Ο Teddy μοιράζεται με τη Vogue Greece την ιστορία του όπως δεν 
την έχει διηγηθεί ποτέ και πουθενά. «Δεν δίνω συνεντεύξεις, αλλά αυτή 

τη φορά δέχτηκα, επειδή θέλω να πω στη γιαγιά μου στο χωριό να πάει 
στο περίπτερο και να αγοράσει τη Vogue Greece. Είναι 91 ετών και δεν 
έχει καταλάβει ακριβώς τι κάνω, αλλά τώρα μπορεί να διαβάσει την ιστο-
ρία μου. Ό,τι κάνω, είναι για να εντυπωσιάσω τους γονείς, τον παππού 
και τη γιαγιά μου, τα παιδιά από το χωριό μου. Επίσης, στην Ελλάδα αντι-
λαμβάνονται το ALD με έναν τρόπο που δεν μπορεί άλλος στον κόσμο. 
Μόνο το ελληνικό κοινό, για παράδειγμα, αναγνωρίζει την γκλίτσα που 
έβαλα στην οροφή της Porsche 911 Super Carrera», εξηγεί γελώντας. 

Οι συνέργειες με έναν κολοσσό όπως η Porsche αντανακλούν τον πα-
γκόσμιο αντίκτυπο του ALD, αλλά ειδικά η δεύτερη, πρόσφατη συνεργα-
σία τους αποθεώνει την ξεχωριστή οπτική του Teddy. Οι πρώτες εικόνες 
της Porsche 911 Super Carrera από την ομάδα του ALD, με περσικά χα-
λιά αντί για πατάκια, διακοσμητικά καλύμματα στα καθίσματα με ξύλινες 
χάντρες, την γκλίτσα, τα καφάσια και τα δίχτυα ψαράδων στη μεταλλική 
σχάρα οροφής, προκαλούν ένα κύμα αναμνήσεων από όλες τις παιδικές 
διακοπές μας με τα φορτωμένα αυτοκίνητα των γονιών μας. «Τα καλο-
καίρια στην Ελλάδα μου έμαθαν να αγαπώ τη ζωή. Τελειώναμε το σχο-
λείο στην Αμερική στις 27 Ιουνίου και στις 28 οι γονείς μου μας έστελναν 
να περάσουμε δύο μήνες ξυπόλητοι με τους παππούδες μας στη Μυτιλή-
νη. Ο πατέρας μου ήθελε να δούμε ότι είχε έρθει από ένα μέρος με φτώ-
χεια και αγώνες, να καταλάβουμε ότι οι ευκαιρίες της ζωής μας στη Νέα 
Υόρκη δεν ήταν δεδομένες. Πίστευε –σωστά– ότι δεν θα μπορούσαμε να 
γίνουμε καλύτεροι, αν δεν παίρναμε αυτά τα μαθήματα. Στην εφηβεία μου 
δυσανασχετούσα, επειδή ήθελα να περνάω τα καλοκαίρια με τους φίλους 
μου στο Κουίνς, αλλά στα 18 άρχισα να ενδιαφέρομαι για την οικογένεια 
και την πατρίδα μου. Είναι τόσο πλούσια η ιστορία μας, που μου έγινε εμ-
μονή να γυρίσω στις ρίζες μου, να συλλέγω οικογενειακές φωτογραφίες, 
να μάθω γιατί ο παππούς και η γιαγιά μου φορούσαν βράκες, για το ποια 
ήταν η επιρροή της Τουρκίας που βρίσκεται τόσο κοντά στο νησί και την 

"
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αναγνώριζα στη γλώσσα μας. Ερωτεύτηκα την παράδοσή μας και ήξερα 
ότι ο κόσμος θα εκτιμούσε την πρόθεσή μου να δείξω με ειλικρίνεια αυτό 
που είμαι στο ALD. Απλώς, αρχικά ήταν δύσκολο να μιλάω στο κοινό της 
Νέας Υόρκης για το χωριό, για την ελληνική ιστορία, για το design και το 
ήθος μας – έπρεπε να μπουν άλλες βάσεις για να αγκαλιάσουν το brand 
και, όταν πριν από τρία χρόνια συνειδητοποίησα ότι είχε συμβεί, τότε άρ-
χισα να μιλάω όλο και περισσότερο για την Ελλάδα».

Πόση Ελλάδα χωράει, άραγε, σε μια κλασική Porsche; «Η πρώτη, 
πολύ επιτυχημένη συνεργασία μας, ήταν η Porsche 911 ALD 964, αυτο-
κίνητο που όταν ήμουν μικρός φάνταζε άπιαστο όνειρο. Αλλά για τη δεύ-
τερη η Porsche ζήτησε να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας και να αφηγη-
θούμε μια ιστορία για το μοντέλο 911 SC. Οραματίστηκα, λοιπόν, ότι είμαι 
85 χρονών, ζω σε ένα χωριό στην Ελλάδα και οδηγώ αυτό το αυτοκίνητο. 
Πώς θα μοιάζει, πώς θα μυρίζει, τι αίσθηση θα δίνει; Τα αμάξια στο χωριό 
μου ήταν πάντα σκονισμένα και καλυμμένα από αλμύρα και ο κόσμος τα 
χρησιμοποιούσε ως μεταφορικό μέσο, όχι για εντυπωσιασμό. Έτσι, φτιά-
ξαμε ένα supercar με μπουκλέ ύφασμα που “πιάνει” τη σκόνη, με οικο-

γενειακές φωτογραφίες στα σκίαστρα, με σχάρα στην οροφή και καφάσια 
που δείχνουν τον χρόνο που έχει περάσει από πάνω τους. Με ενδιαφέρει 
το πώς “γερνάνε” τα αντικείμενα, είτε πρόκειται για ένα πουκάμισο είτε 
για ένα αυτοκίνητο, και νομίζω ότι το αποδώσαμε όμορφα. Είμαι περή-
φανος που είμαι Έλληνας, που μιλάω, διαβάζω και τραγουδάω ελληνικά. 
Γνωρίζω την ιστορία και τις εξελίξεις στη χώρα μας και ήταν σημαντικό 
για μένα να αφηγηθώ αυτή την πλευρά μου στο συγκεκριμένο project – 
αν επρόκειτο να έχω μια μακρόχρονη συνεργασία με την Porsche, έπρεπε 
να μπουν σωστά θεμέλια για να γνωρίζουν όλοι τι αντιπροσωπεύω. Η 
Porsche το υποστήριξε αυτό 100%, παρόλο που ήταν μεγάλο ρίσκο. Γιατί, 
ποιος νέος θα ενθουσιαστεί με ένα αυτοκίνητο που μοιάζει 50 χρόνων; 
Ξέρω, όμως, ότι αρκετοί θα εκτιμήσουν τη νοσταλγική ομορφιά, θαυμά-
ζοντας παράλληλα τις καινοτομίες ενός supercar – όσοι ενδιαφέρονται 
μόνο για το δεύτερο, δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνομαι. Και τώρα 
χαίρομαι που αυτό το αυτοκίνητο θα ταξιδέψει στο χωριό μου και θα πα-
ραμείνει εκεί για πάντα», δηλώνει με ενθουσιασμό. 

Πόση απόσταση χωρίζει μια αμερικάνικη μεγαλούπολη από ένα 
ελληνικό χωριό; «Γεννήθηκα το 1986 στο πολυπολιτισμικό Κουίνς και 
αγάπησα όλες τις κουλτούρες, τα αθλητικά παπούτσια, τη hip hop, τα κο-
σμήματα, το streetwear, το μπάσκετ, ενώ στη Νυφίδα, το ψαροχώρι των 
παππούδων μου, έβλεπα πολύ φτωχούς αλλά ευτυχισμένους ανθρώπους 
και παιδιά που με μια μπάλα έπαιζαν 10 ώρες ποδόσφαιρο στην παραλία. 
Τόσο διαφορετικά μέρη, αλλά με παράλληλη πορεία ως αίσθηση κοινό-
τητας. Η Νέα Υόρκη δεν είναι η Times Square και η Ελλάδα δεν είναι η 
Μύκονος, και ήθελα το brand μου να αντιπροσωπεύει τη ζωή και τις αξίες 
που έμαθα από αυτά τα μέρη. Θέλω να πουλάω ρομαντισμό, να κάνω τον 
κόσμο να νιώθει καλά με τον εαυτό του και να γίνεται η καλύτερη εκδοχή 
του μέσα από τις ιστορίες που αφηγούμαστε στο ALD». 

Ποιες είναι αυτές οι αξίες; «Όλη μου η οικογένεια βασίζεται σε δύο 
αξίες: να είμαστε καλοί άνθρωποι και να δουλεύουμε σκληρά. Ο πατέρας 
μου ήρθε στη Νέα Υόρκη στα 15 του – πάντα έβρισκα απίστευτο ότι μια 
Τρίτη πρωί περπατούσε 5 χιλιόμετρα για να πάει σχολείο στο χωριό του 
και μια Τετάρτη απόγευμα βρισκόταν στο Κουίνς. Από τον παππού μου 
έμαθα τη σημασία της αφοσίωσης και της δέσμευσης, γιατί όταν επέστρε-
ψε στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια σκληρής δουλειάς στην Αμερική, 
για να απολαύσει τη ζωή, συνέχισε να ξυπνάει κάθε μέρα χαράματα και 
να δουλεύει στα κτήματα. Τον βοηθούσα στις ελιές και στα αμπέλια, γιατί 
μου ήταν ευχάριστο, αλλά αργότερα κατάλαβα ότι έτσι μας έδινε μαθή-
ματα ζωής. Οι γονείς μου είχαν ένα καφέ-diner που έμενε ανοιχτό 24 
ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα και δουλεύαμε όλοι βάρδιες. Στα 13 μου 
εργαζόμουν και ως DJ και ήταν δύσκολο να φεύγω από τα club στις 4 
τα ξημερώματα και να πιάνω δουλειά στο καφέ στις 6. Όταν στα 16 μου 
ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι ήθελα να παρατήσω το σχολείο και να 
γίνω επαγγελματίας DJ, η μητέρα μου στεναχωρήθηκε επειδή ήθελε να 
σπουδάσουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή, ενώ ο πατέρας μου το 

Στιγμιότυπο από τη Στιγμιότυπο από τη 
νέα διαφημιστική νέα διαφημιστική 

καμπάνια της καμπάνια της 
New Balance, New Balance, 

που γυρίστηκε εξ που γυρίστηκε εξ 
ολοκλήρου στην ολοκλήρου στην 

Ελλάδα.Ελλάδα.
Στην απέναντι σελίδα: Στην απέναντι σελίδα: 

Οικογενειακές Οικογενειακές 
φωτογραφίες του φωτογραφίες του 
Teddy Santis, οι Teddy Santis, οι 
οποίες αποτελούν οποίες αποτελούν 

βασική έμπνευση για βασική έμπνευση για 
τα σχέδιά του.τα σχέδιά του.
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δέχτηκε, με τον όρο να εργάζομαι τα πρωινά στο καφέ και να πηγαίνω 
νυχτερινό σχολείο, σχολιάζοντας τη δουλειά του DJ με την ελληνική πα-
ροιμία “Όποιος νύχτα περπατεί…”! Όταν έγινα 20 ετών ο πατέρας μου 
βγήκε στη σύνταξη και σταμάτησα να δουλεύω ως DJ για να αναλάβω 
το καφέ. Έμαθα πώς δουλεύει μια επιχείρηση, μου άρεσε να σχεδιάζω το 
μενού και την ενδυμασία του προσωπικού και σκεφτόμουν να σπουδάσω 
σε σχολή μαγειρικής, όταν ο αδερφός μου ανακοίνωσε ότι ήθελε κι εκεί-
νος να ασχοληθεί με το μαγαζί. Το καφέ όμως δεν θα μπορούσε να υπο-
στηρίξει οικονομικά δύο οικογένειες στο μέλλον, οπότε αποχώρησα και 
επένδυσα χρήματα και χρόνο σε ένα κατάστημα οπτικών στο Μανχάταν, 
που άνοιξαν δύο Έλληνες φίλοι μου. Εκεί ανακάλυψα έναν άλλο κόσμο, 
έμαθα περισσότερα για το design και εκτέθηκα στην κοσμοπολίτικη Νέα 
Υόρκη, που μου φανέρωσε πόση αξία έχει το προσωπικό στυλ στη μόδα. 
Στα 26 μου αποφάσισα να κάνω ένα μεγάλο άλμα πίστης, ξεκινώντας το 
ALD, βασισμένο σε επιρροές από τη μέχρι τότε ζωή μου. Δεν είχα πτυχίο 
στη μόδα, μόνο αυτοπεποίθηση, κάποιες γνωριμίες και την υποστήριξη 
φίλων. Χτύπησα πολλές πόρτες, έκανα πολλά λάθη, τα τρία πρώτα χρόνια 
ήταν καταστροφικά, αλλά τελικά βρήκα τον τρόπο για να καταλάβει ο κό-
σμος την ειλικρίνεια πίσω από το brand», αφηγείται.

Το streetwear είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής κουλ-
τούρας και του ALD, αλλά τον ρωτάω ποιες είναι συγκεκριμένα οι ελλη-
νικές αναφορές στα ρούχα του. «Ανέκαθεν με γοήτευαν οι ψαράδες μας, 
ήταν οι πιο κουλ τύποι που έχω γνωρίσει! Φορούσαν φαρδιά παντελόνια 
με γυρισμένα ρεβέρ, φαρδιά πλεκτά πουλόβερ, δεν ξυρίζονταν, είχαν στυλ 
και ας μην το προσπαθούσαν ή το γνώριζαν. Ο παππούς και η γιαγιά μου 
φορούσαν κάθε μέρα τα ίδια ρούχα, που όμως είχαν χαρακτήρα. Αυτή 
η “στολή” είναι μεγάλη επιρροή στο design μου. Επίσης, στην Ελλάδα 
υπάρχει η κουλτούρα της παραλίας, με ένα ανεπιτήδευτο στυλ ποτισμένο 
από το αλάτι, κάτι που βρίσκω ρομαντικό. Στη Νέα Υόρκη μεγάλωσα με 
φαρδιά παντελόνια, φούτερ, αθλητικά παπούτσια και σκουφάκια, αλλά 
φορούσα πουκάμισο, παντελόνι και driving shoes όταν έβγαινα με τους 
Ελληνοαμερικανούς φίλους μου, που είχαν πιο ευρωπαϊκό αέρα στο ντύ-
σιμο. Θυμάμαι, όταν ήρθα στην Ελλάδα για να παίξω ως DJ στο Venue, 
ότι έβλεπα τους νέους στην Αθήνα να φορούν ρούχα διάσημων brand. 

Αντιλήφθηκα τότε ότι η μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ και η οικονο-
μική άνθηση έδινε στους ντόπιους, για πρώτη φορά ίσως, την πεποίθηση 
ότι ανήκαν στην Ευρώπη. Και ήθελαν να ντυθούν ανάλογα. Αλλά νομίζω 
πως πλέον η γενιά μου, οι 35χρονοι στην Ελλάδα έχουν βρει την ισορ-
ροπία και αισθάνονται άνετα με το να ντύνονται χωρίς να πρέπει να απο-
δείξουν κάτι. Θέλουν να τρώνε ένα καλό φαγητό, να περνάνε όμορφα, να 
κοιμούνται καλά... Είμαστε εραστές της ζωής στην Ελλάδα, στην Αμερική 
δεν υπάρχει αυτή η απόλαυση. Έχω μεγάλους στόχους για το ALD και η 
Ελλάδα είναι κομβικό μέρος για τα μελλοντικά σχέδιά μου – η φθινοπω-
ρινή μας καμπάνια, που γυρίστηκε εκεί είναι ένα όνειρο που έγινε πραγ-
ματικότητα. Το κυριότερο όμως είναι να μείνουμε αυθεντικοί απέναντι 
σε αυτό που κάνουμε στο ALD και να εξελισσόμαστε, για να μιλήσουμε 
για το μέλλον ή για το παρελθόν μέσα από το πρίσμα του ρομαντισμού».

Όσο για τον νέο, πρόσφατο ρόλο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής 
της New Balance, o Teddy Santis έχει βρεθεί για ακόμη μια φορά σε 
γνώριμα μονοπάτια που εξερευνά με φρέσκια οπτική. «Στα 80s η New 
Balance επένδυσε πολλά στο μπάσκετ, κάτι που δεν απέδωσε καρπούς, 
επειδή μεσουρανούσε η Nike. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την 
ιστορία για τα νέα σχέδιά μας και μέχρι στιγμής ό,τι έχουμε λανσάρει έχει 
συναντήσει μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι θα είναι σταθμός η συνεργασία 
μας στην ιστορία του brand. Ξέρεις ότι και οι ιδρυτές της New Balance 
έχουν ελληνική καταγωγή; Ο πατέρας τους, Jim Davis, είναι μετανάστης 
πρώτης γενιάς, όπως και η οικογένειά μου. Το λέω στους συνεργάτες μου 
πως όταν συναντιούνται οι Έλληνες υπάρχει απίστευτη σύνδεση μεταξύ 
τους. Μακάρι να μπορούσα να τους το εξηγήσω, αλλά είναι κάτι που βρί-
σκεται στο DNA μας. Μόνο όταν ταξιδέψαμε για την καμπάνια ALD στην 
Ελλάδα γύρισαν όλοι οι Αμερικανοί από την ομάδα μου και μου είπαν: 
“Ναι, τώρα βγάζεις πολύ περισσότερο νόημα”», λέει. 

«Είναι διγαμία να αγαπάς και να ονειρεύεσαι», έγραψε και πάλι ο 
Οδυσσέας Ελύτης, στο Σηματολόγιον. Ο Teddy Santis αγαπά και ονει-
ρεύεται με επιτυχία σε δύο γλώσσες και για δύο πατρίδες. Και, όπως λέει 
ο Nas στο Illmatic, το αγαπημένο του hip hop άλμπουμ που αντιπροσω-
πεύει το αμερικανικό κομμάτι του ALD, «Άσχετα με το τι θα συμβεί, εμείς 
θα το κρατήσουμε αληθινό». 

«Με ενδιαφέρει ΤΌ ΠΩΣ “ΓΕΡΝΑΝΕ” τα αντικείμενα, είτε πρόκειται για ένα 
πουκάμισο είτε για ένα ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΌ».

Η Porsche 911 Η Porsche 911 
Super Carrera, Super Carrera, 
σχεδιασμένη από σχεδιασμένη από 
τον Teddy Santis.τον Teddy Santis.

VOGUE.GR
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΌΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ @VOGUEGREECEP
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Ή επιχειρηματίας και σχεδιάστρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΒΑ 
βρίσκεται από τον περασμένο Οκτώβριο σε διαδικασία υιοθεσίας 

στην Ουγκάντα. Από εκεί μίλησε στην Κέλλυ Σταυροπούλου 
για την απόφαση που πήρε να αλλάξει τη ζωή της και να κάνει 

μια νέα αρχή με τη μικρή Ada. 

«Ή μητρότητα είναι 
η νέα αρχή που δεν 

έχει τέλος»
.P
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Photographer MANZI ROLLAND @ ABSOLUT RESOLUTION



ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΙΚΟ ΡΆΝΤΈΒΟΥ ΜΟΥ με τη Χριστίνα Κοντοβά 
ορίστηκε για τις 4 μ.μ. – και για τις δυο μας, καθώς με την Ουγκά-
ντα έχουμε την ίδια ώρα. Στερέωσα το κινητό στο laptop μου και 
την κάλεσα Facetime. Διαπίστωσα ότι ανυπομονούσα. Τι θα φοράει, 
πού θα βρίσκεται, πώς θα είναι η διάθεσή της; Μου φαίνεται τόσο 
γενναίο αυτό που κάνει, που στην πραγματικότητα ήθελα να το δω 
live. Ή, τέλος πάντων, να πάρω μια αίσθηση αυτού που ζει. Στην 
οθόνη μου εμφανίστηκε μια γυναίκα με λευκό καφτάνι και τραβηγ-
μένα μαλλιά σε κότσο. Καθόταν αναπαυτικά σ’ έναν καναπέ στο 
μπαλκόνι του σπιτιού της. Ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή. Μου 
έδειξε με την κάμερα το συγκρότημα όπου μένει. «Ο κήπος σε σώζει 
αν έχεις παιδί. Απασχολείται με τη φύση και περνάει η ώρα χωρίς 
να το καταλάβεις», σχολίασε. Δεν ήξερα τι να πω για να σπάσω τον 
πάγο προτού αρχίσω να κάνω ερωτήσεις πάνω σ’ ένα τόσο ευαί-
σθητο θέμα όσο η υιοθεσία και τη ρώτησα το πιο χαζό πράγμα: «Τι 
φάγατε σήμερα;». «Όταν ήρθα εδώ, αποφάσισα να ζήσω σαν τους 
ντόπιους, οπότε βρήκα μια κοπέλα να μαγειρεύει στο σπίτι τοπική 
κουζίνα και να με βοηθάει με τη μικρή. Μου αρέσει πολύ η αφρι-
κανική κουζίνα. Σήμερα είχαμε φασόλια με πίτες», με ενημέρωσε. 
Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, για να καταλήξουμε σε 
μια συζήτηση μιάμισης ώρας γεμάτη συγκίνηση, ειλικρίνεια και οι-
κειότητα. Ένιωσα ότι μοιράζεται μαζί μου, μαζί μας, κάτι πολύτιμο 
για εκείνη. Ένα βίωμα ζυμωμένο με θάρρος, δύναμη, αποφασιστι-
κότητα, μόχθο και προσωπική ανατροπή. Και όσο κλισέ ή cheesy κι 
αν ακουστεί, την ευχαριστώ γι’ αυτό.  

Μπορείς να μου πεις πολύ συνοπτικά 
ποια είναι η διαδικασία της υιοθεσίας; Συ-
ντάσσεις έναν φάκελο και, αφού πιστοποιη-
θείς ως κατάλληλος γονέας, τον στέλνεις σε 
δικηγόρο στην Ουγκάντα και εκείνος ανα-
λαμβάνει να κάνει το matching με το παιδί. 
Εφόσον το επιλέξεις, έρχεσαι στην Αφρική 
και περνάς περίπου έναν χρόνο μαζί του. Αν 
το στάδιο της αναδοχής πάει καλά, ζητάς από 
το δικαστήριο την άδεια υιοθεσίας και έπειτα 
επιστρέφεις στη χώρα σου με το παιδί. Εγώ 
επέλεξα την πρώτη «υπόθεση» που μου έστει-
λαν και ήρθα στην Ουγκάντα τον Οκτώβριο. 
Τότε η Ada ήταν δύο ετών, σήμερα είναι τρι-
ών – δεν ξέρουμε την ηλικία της ακριβώς, αλλά τα χαρτιά της λένε 
ότι γεννήθηκε κατά προσέγγιση τον Ιούλιο. Aν όλα πάνε καλά, θα 
γυρίσουμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Άνυπομονείς να επιστρέψετε ή απολαμβάνεις την παραμονή 
σου εκεί; Έχω περάσει απ’ όλες τις φάσεις. Πρέπει να σου πω ότι 
ήταν πολύ συνειδητή η απόφασή μου να υιοθετήσω ένα παιδί από 
την Αφρική. Είχα έρθει ξανά στην Ουγκάντα στο παρελθόν και τη 
θεωρώ μία από τις πιο όμορφες χώρες της Αφρικής. Ήρθα με με-
γάλη χαρά εδώ και με την επιθυμία να γνωρίσω τον τόπο και να 
κάνω μια παύση από τη ζωή που ήξερα. Κάθε μέρα ανακαλύπτω 
και κάτι νέο, έχω βρει τον ρυθμό μου. Από την άλλη, μου λείπει 
η ζωή μου και κυρίως οι δικοί μου άνθρωποι. Το δυσκολότερο 
που έχω να αντιμετωπίσω σε όλη τη διάρκεια της υιοθεσίας είναι η 
μοναξιά. Δεν παλεύεται. Γύρω στον Φεβρουάριο έπαθα κατάθλιψη. 
Δεν το βγάζω από το μυαλό μου, μου το επιβεβαίωσε η ψυχολόγος 
στην οποία μιλάω. Ευτυχώς, λόγω της δουλειάς που έχω κάνει στην 
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«Πρέπει να έχεις 
ξεπεράσει πάρα πολύ 
ΤΌ ΕΓΩ ΣΌΥ για να 
αισθανθείς δικό σου ένα 
παιδί που δεν έχει το 

DNA σου. Και χρειάζεται 
διπλή ΠΡΌΣΠΑΘΕΙΑ 

για να το κάνεις να νιώσει 
ασφάλεια».

ψυχοθεραπεία, κατάφερα να το γυρίσω. Όταν ξέρεις ότι κάτι είναι 
προσωρινό, δεν το αφήνεις να σε καταπιεί. 

Η μοναξιά προκάλεσε την κατάθλιψη; Όχι μόνο. Η υιοθεσία 
είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Τον 
πρώτο καιρό προσπαθούσα να επιβιώσω εγώ και το παιδί. Δεν είχε 
αναπτυχθεί καθόλου το συναισθηματικό κομμάτι. Δεν ξέρω πώς να 
το πω χωρίς να ακουστεί άσχημα, αλλά ήμουν στην άλλη άκρη της 
Γης, μόνη μου, μ’ ένα παιδί που δεν είχα προλάβει να αγαπήσω και 
έπρεπε να περνάω μαζί του 24 ώρες το 24ωρο.

Πώς σου γεννήθηκε η ιδέα της υιοθεσίας; Δεν είχε να κάνει 
με το αν μπορώ να γεννήσω η ίδια ένα παιδί. Δεν προηγήθηκαν 
αποτυχημένες εξωσωματικές. Η άποψή μου είναι ότι, αφού υπάρ-

χουν παιδιά χωρίς οικογένεια, γιατί να μην 
τους την προσφέρουμε; Έπαιξαν ρόλο και τα 
ταξίδια μου στην Αφρική, δύο εκ των οποίων 
με την Actionaid. Στη δεύτερη αποστολή, που 
ήρθα σε επαφή με τα παιδιά, μου γεννήθηκε 
έντονα η επιθυμία της υιοθεσίας. 

Πώς αισθανόσουν μπροστά στο ενδε-
χόμενο της μητρότητας μέχρι να ξεκινήσεις 
αυτό το ταξίδι; Τα τελευταία χρόνια δεν ήθε-
λα να γίνω μητέρα. Έλεγα ότι κατάφερα να 
στήσω τη δουλειά μου, να κατακτήσω τα όνει-
ρά μου και να φτάσω μέχρι εδώ μόνη μου. 
Μόχθησα και τώρα θέλω να χαρώ, να ξεκου-
ραστώ. Μου φαινόταν βουνό το να έχω παιδί, 
το σκεφτόμουν σαν εμπόδιο. Ίσως να ήταν και 

από φοβία, επειδή είχα δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες γύρω στα 
35. Είχα πει ότι δεν είναι για μένα αυτό. Μετά άρχισα να σκέφτο-
μαι ότι τίποτα δεν είναι ωραίο αν δεν το μοιράζεσαι, ότι ένα παιδί 
θα μου έδινε περισσότερη χαρά, δεν θα μου την έκλεβε. Άλλαξα, 
αναθεώρησα. 

Οι σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας προκύπτουν από εξωτε-
ρικά γεγονότα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή από προσωπική 
απόφαση και επιθυμία; Είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε από εσω-
τερική επιθυμία και τότε είναι που συμβαίνει κάτι μικρό που μας 
ωθεί, μας ανοίγει την πόρτα. Εγώ είχα πάει, θυμάμαι, σε μια θεα-
τρική παράσταση, το Μαμά, και ακριβώς στην πρώτη σκηνή η ηθο-
ποιός είπε τη φράση: «Θα υιοθετήσω ένα παιδί». Και με έπιασαν 
τα κλάματα. Ήταν το κλικ μου. Εκείνο το βράδυ γύρισα στο σπίτι, 
ξύπνησα τον σύντροφό μου και του είπα ότι θέλω να ξεκινήσουμε 
τη διαδικασία. 

Γενικά, σου είναι εύκολο να κάνεις αλλαγές; Θα έλεγα ότι 
είμαι πολύ σταθερή, αλλά μου αρέσει η εξέλιξη. Έχω κάνει πολ-
λές αλλαγές και πολλά νέα ξεκινήματα, πότε όμως βίαια, πάντα με 
σκέψη και απόφαση. Έχω παντρευτεί, έχω χωρίσει, έχω κάνει σχέ-
σεις. Σπούδασα βιοϊατρική τεχνολογία χωρίς να ξέρω γιατί – όταν 
έδινα πανελλήνιες, μου ακούστηκε καλό. Δούλεψα στις πωλήσεις, 
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στις δημόσιες σχέσεις, σταμάτησα να δουλεύω για να κάνω παιδιά 
με τον τότε άντρα μου και να φτιάξω το σπίτι μας. Και πάλι χωρίς 
να ξέρω τον λόγο. Μεγάλωσα με το αφήγημα ότι θα σπουδάσω, θα 
βρω ένα καλό παιδί και θα κάνω οικογένεια. Στην πορεία πήρα τη 
ζωή μου στα χέρια μου. Μετά το διαζύγιό μου γράφτηκα στη σχολή 
Βελουδάκη και άρχισα να σχεδιάζω μαγιό και αργότερα ρούχα. Αν 
με ρωτάς, βέβαια, με θεωρώ περισσότερο επιχειρηματία παρά σχε-
διάστρια. Έδωσα βαρύτητα σε αυτό που έκανα, γιατί για μένα είχε 
βιοποριστική αξία. Προέρχομαι από μια οικογένεια χωρίς οικονο-
μική άνεση και πατάω στα δικά μου πόδια από πολύ νωρίς. Ίσως να 
με τρόμαζε κι αυτό σε σχέση με τη μητρότητα. Φοβόμουν ότι θα μου 
στερήσει την απόλαυση όσων με κόπο κατέκτησα.

Η μητρότητα είναι μια νέα αρχή; Η μητρότητα είναι αυτή η 
αρχή που δεν έχει τέλος. 

Δεν ακούγεται λίγο τρομακτικό αυτό; Όχι. Πλέον το σκέφτομαι 
σαν κάτι που σου ανοίγει έναν ατελείωτο ορίζοντα. Μπορείς να κά-
νεις συνέχεια πράγματα. Αυτό που φοβόμουν ότι θα μου περιορίσει 
τη ζωή μού έχει δώσει τέτοια θέληση, κίνητρο και δύναμη, που ποτέ 
δεν φανταζόμουν ότι έχω. Είμαι 43 ετών και αισθάνομαι πιο νέα 
από ποτέ. Και προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ποτέ, για να 
μπορώ να ζήσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί της. Επί-
σης, η μητρότητα είναι η αρχή που σου προσφέρει πολλές αρχές. 
Οτιδήποτε κάνεις πρώτη φορά με το παιδί σου είναι μια νέα αρχή. 

Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα όταν γνώρισες την Ada; 
Είχα φοβερή ανυπομονησία και ενθουσιασμό μέχρι να τη συνα-
ντήσω, αλλά, όταν ήρθε η στιγμή της γνωριμίας μας, ήμουν πολύ 
φοβισμένη. Φοβόμουν πώς θα με δει, πώς θα νιώσει, πώς θα συ-
νεννοηθούμε χωρίς να μιλάμε την ίδια γλώσσα – εκείνη ακόμη έλε-
γε λίγες λέξεις στην τοπική διάλεκτο. Ένιωσα πολύ περίεργα, γιατί 
συνάντησα πρώτη φορά ένα παιδί –που δεν ήταν βρέφος, καταλά-
βαινε τα πάντα– και τα επόμενα λεπτά το πήρα αγκαλιά και έφυγα. 
Τα είχα χαμένα. Δεν ήξερα πώς να τη φροντίσω, με αποτέλεσμα να 
την ταΐζω συνέχεια! Τελικά μας έφερε κοντά ένα παιχνίδι: κρατούσα 
ένα αρκουδάκι κι εκείνη ήρθε και μου το πήρε από τα χέρια. Όταν 
την έβαλα στην κούνια να κοιμηθεί, μετά από λίγο άκουσα τραγού-
δια. Μπήκα στο δωμάτιο και τη βρήκα να τραγουδάει. 

Τι σε έχει δυσκολέψει περισσότερο έως τώρα; Το να βάλω 
όρια στο παιδί. Πολύ περισσότερο σε ένα παιδί που είχε απόλυτη 
ανάγκη από τρυφερότητα. Αισθανόμουν ενοχές να της πω σε κάτι 
«όχι» και εκείνη δοκίμαζε τις αντοχές μου. Ίσως από την ανασφά-
λεια που ένιωθε. Μετά συνειδητοποίησα ότι το να βάλω όρια θα 
απαλύνει την ανασφάλειά της, δεν θα την εντείνει, και από εκεί και 
πέρα αρχίσαμε να χτίζουμε τη σχέση μας.

Έίναι η υιοθεσία ο δύσκολος δρόμος της μητρότητας; Νομί-
ζω πως ναι. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει πάρα πολύ το εγώ σου για 
να αισθανθείς δικό σου ένα παιδί που δεν έχει το DNA σου. Και 
χρειάζεται διπλή προσπάθεια για να το κάνεις να νιώσει ασφάλεια. 

Άναρωτιέμαι, όταν υιοθετείς ένα παιδί, αισθάνεσαι ότι το 

«σώζεις»; Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Εκείνη με σώζει. Το ότι υπάρ-
χουν παιδιά χωρίς γονείς δεν είναι πρόβλημα κάποιου άλλου, είναι 
και δικό μου. Επίσης, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η τύχη αυτού του 
παιδιού. Μπορεί να του τύχαινε μια εξίσου καλή ή καλύτερη μητέρα 
από εμένα. Δεν νιώθω «πολύ καλή» που έχω κάνει αυτή την πρά-
ξη. Πολύ καλή είναι μια κοπέλα 27 χρονών από την Αμερική που 
συνάντησα εδώ στην Ουγκάντα, η οποία ήρθε να δουλέψει για ένα 
ίδρυμα με αυτιστικά παιδιά και υιοθέτησε ένα αγοράκι 7 χρονών με 
αυτισμό. Αν και κάθε απόφαση και επιλογή έχει και εγωισμό. 

Τι σε τρόμαζε πριν μπεις στη διαδικασία; Με τρόμαζε πώς θα 
αντιμετωπίσει το περιβάλλον μου το ότι υιοθετώ ένα παιδί, και μά-
λιστα από την Αφρική. Μπορεί να έλεγα ότι δεν με νοιάζει η γνώμη 
των άλλων, αλλά πάντα θέλουμε να μας αποδεχτούν – ζούμε σε 
μια κοινωνία. Με εξέπληξε ευχάριστα όμως η αντίδραση όλων. Οι 

γονείς μου, δύο άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, ενθουσιάστηκαν, 
μου είπαν αμέσως «θα το αγαπάμε, θα είναι το εγγόνι μας». Όπως 
και η αντίδραση άγνωστων ανθρώπων που μου έδειξαν και μου 
δείχνουν αγάπη. Έχω πάρει πολλή υποστήριξη από τον κόσμο. Τη 
μεγαλύτερη συγκίνηση μου έχουν προκαλέσει τα μηνύματα παι-
διών που έχουν υιοθετηθεί. Θυμάμαι ένα μήνυμα από έναν έφηβο 
που μου έγραψε: «Ευχαριστώ, εγώ ντρεπόμουν να πω ότι είμαι υιο-
θετημένος». Ή μια κοπέλα που μου έγραψε ότι τώρα καταλαβαίνει τι 
πέρασε η μαμά της. Ή μια μαμά η οποία ντρεπόταν να πει ότι θέλει 
να υιοθετήσει και πήρε δύναμη από εμένα. Δεν υπάρχει κάτι πιο 
συγκινητικό και υποστηρικτικό.

Υπάρχει ακόμα τόσο μεγάλο ταμπού με την υιοθεσία; Αρκεί 
να σκεφτείς ότι, όταν γεννιέται ένα μωρό, το πρώτο που λέμε είναι 
σε ποιον μοιάζει. Από αυτό και μόνο μπορείς να καταλάβεις. 

Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σας με την Ada από εδώ και πέρα; 
Φαντάζομαι να ξαναπηγαίνω σε μέρη που μου αρέσουν, να ξαναζώ 
όλα όσα αγαπώ, να ξαναβιώνω τη ζωή μου μέσα από τα δικά της 
μάτια. 

Ποιο είναι το πιο έντονο συναίσθημα που έχεις νιώσει μέσα 
σε όλο αυτό; Από τη στιγμή που ξεκίνησα τη διαδικασία, όλα μου 
τα συναισθήματα είναι πιο έντονα και έχω αποφασίσει να το ζήσω. 
Ευχαριστώ κάθε μέρα για την ευκαιρία που έδωσα στον εαυτό μου 
να γίνω μητέρα. Λέω ότι ευτυχώς που ξεπέρασα τον φόβο μου, το 
πήρα απόφαση και δεν το έχασα. Με όλες τις δυσκολίες του, δεν συ-
γκρίνεται με κάτι άλλο. Και τώρα ακούγομαι σαν όλες τις μαμάδες 
που κάποτε κορόιδευα! 

Μια μέρα μπορεί η Ada να διαβάσει αυτή τη συνέντευξη. Τι θα 
ήθελες να της πεις; Ότι ήταν να είμαστε μαζί. 

«Από τη στιγμή που ξεκίνησα τη 
διαδικασία της ΥΙΌΘΕΣΙΑΣ, όλα μου τα 

συναισθήματα είναι πιο έντονα και έχω 
αποφασίσει ΝΑ ΤΌ ΖΗΣΩ. Ευχαριστώ 

κάθε μέρα για την ευκαιρία που έδωσα 
στον εαυτό μου να γίνω ΜΗΤΕΡΑ».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Μια σπάνια φιλία και μια κοινή 
κοσμοθεωρία για την τέχνη και τη ζωή 

ενώνουν την ιέρεια της performance art, 
ΜARINA ABRAMOVIĆ, με τον Chief 

Creative Officer της Burberry, RICCARDO 
TISCI. Με αφορμή τη συνεργασία τους 
στο οπερατικό project της για τη Μαρία 

Κάλλας, που έρχεται στην Αθήνα, ο 
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΌΥΡΌΣ προσκάλεσε τους 

δημιουργούς σε μια κοινή αποκλειστική 
συνέντευξη, η οποία δεν άργησε να πάρει 
τη μορφή μιας εκ βαθέων εξομολόγησης. 
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arina Abramović: Μα, πού είναι ο Riccardo; 
Εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου. Δεν μου αρέσει 
να αφήνω τους άλλους να περιμένουν.

Riccardo Tisci: Buongiorno, segnora Abra-
mović!

Μ. A.: Καθυστέρησες δέκα λεπτά! Είμαι μεγαλύτερή σου, μωρό μου.
R. T.: Μη μου κρατάς κακία, σε παρακαλώ.
Μ. A.: Είχες αργήσει και στα 70ά μου γενέθλια!
R. T.: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν καθυστερώ. Ω, ναι, είχε φριχτή 

κίνηση, τώρα θυμάμαι. Πάντα κάτι συμβαίνει.
Μ. A.: Και να σκεφτείς ότι φόρεσα το υπέροχο Τ-shirt που μου χάρι-

σες, για να σε ευχαριστήσω. Αυτό με τους μονόκερους.
R. T.: Είσαι πανέμορφη κάθε φορά που το φοράς. Πού βρίσκεσαι;
Μ. A.: Στη Ρώμη. Μένω σε ένα υπέροχο δωμάτιο, πολύ αριστοκρατι-

κό. Κάνω μια μεγάλη διάλεξη στο Maxxi απόψε. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 
θα ανεβάσω την παράσταση για την Κάλλας στο Παρίσι και στο τέλος του 
ίδιου μήνα στην Αθήνα. Περιττό να σου πω ξανά πόσο αριστουργηματική 
δουλειά έχεις κάνει με τα κοστούμια.

R. T.: Εσύ είσαι το αριστούργημα. Η μητέρα των αριστουργημάτων.
Μ. A.: Λοιπόν, αυτός ο κύριος έχει να μας κάνει κάποιες ερωτήσεις, 

νομίζω. 
Βλάσης Κωστούρος: Η αλήθεια είναι ότι έχω προετοιμάσει αρκετές, 

αλλά προτιμώ να κάνετε σαν να μην είμαι παρών. Θέλω η συζήτηση να 
κυλήσει μεταξύ σας. Εγώ θα είμαι κάτι σαν μάρτυρας της συνομιλίας σας.

R. T.: Είσαι σίγουρος; Εντάξει, λοιπόν. Marina, βρίσκομαι στο Λονδί-
νο. Ήμουν λίγο άρρωστος τις προάλλες, όχι από Covid, μην ανησυχείς. 
Ένα κρύωμα ήταν. Πριν από δέκα μέρες ήμουν στη Μαδρίτη, για να στη-
ρίξω το Gay Pride. Είμαι στο διοικητικό συμβούλιο και μαχόμαστε για τα 
δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας.

Μ. A.: Πού ακριβώς είσαι τώρα;
R. T.: Στο διαμέρισμά μου, στο Λονδίνο.
Μ. A.: Φαίνεται λες και είσαι στο Κάπρι. Από πότε ο ουρανός στο 

Λονδίνο είναι τόσο μπλε και φωτεινός;
R. T.: Ξέρεις ότι έχουμε την υποστήριξη του Θεού κάθε φορά που 

συναντιόμαστε!
Β. Κ.: Θυμάστε πότε συναντηθήκατε για πρώτη φορά;
R. T.: Allora! Πάντα ήμουν τυχερός. Προέρχομαι από μια κανονι-

κή οικογένεια, αλλά είχα την τύχη να συναντηθώ και να συνεργαστώ με 
ξεχωριστούς ανθρώπους. Τη Marina την ήξερα πολύ πριν με γνωρίσει 
εκείνη. Όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο, στο Central Saint Martin’s, 
είχα εμμονή με τη δουλειά της. Ακόμα έχω. Κάποια στιγμή μού ζητή-
θηκε να κάνω μια συνεργασία με έναν καλλιτέχνη, για λογαριασμό ενός 
περιοδικού. Πάντα προσπαθούσα να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες που 
με έναν τρόπο ήταν αποκλεισμένοι, όχι τόσο γνωστοί και καθιερωμένοι 
στον χώρο τους. Ήθελα να δουλέψω παρέα με ένα νέο ταλέντο. Από την 
έρευνά μου έπεσα πάνω στον Paolo Canevari. Στην αρχή δεν κατάλαβα 
ότι είναι κι αυτός Ιταλός, νόμιζα ότι καταγόταν από την Κολομβία. Ταξί-
δεψα, λοιπόν, στη Νέα Υόρκη για να τον γνωρίσω. Θυμάμαι ότι ήμασταν 
πολύ ντροπαλοί. Γρήγορα, όμως, νιώσαμε να μας συνδέει κάτι βαθύτερο. 
Άρχισε να μου μιλάει για τη ζωή του, κυρίως για τη γυναίκα του, χωρίς 
όμως να αναφέρει το όνομά της. Την επόμενη μέρα είπαμε να βρεθούμε 
ξανά, πριν φύγω για το Παρίσι. Με κάλεσε σπίτι του και υποσχέθηκε να 
μου μαγειρέψει ζυμαρικά, για να τιμήσουμε την κοινή μας καταγωγή.

Μ. A.: Οφείλω να παραδεχτώ ότι μαγειρεύει υπέροχα.
R. T.: Θυμάμαι ότι ήταν γύρω στις 8 Δεκεμβρίου, έφτασα σε αυτό το 

υπέροχο σπίτι στο Soho, ανεβήκαμε στον επάνω όροφο και ξεκινήσαμε 
να μιλάμε. Είχαμε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση περί θρησκείας. Κάποια 
στιγμή αντιλαμβάνομαι μια επιβλητική γυναίκα, με έντονη ενέργεια, να 
έρχεται προς το μέρος μας. Ήταν ντυμένη από την κορυφή ως τα νύχια με 
Yohji Yamamoto – ήμουν φανατικός με τα σχέδιά του από τότε. Ήθελα 
να κραυγάσω: «Ποια είναι αυτή η τόσο εντυπωσιακή παρουσία;». Δεν το 
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Η Μarina Abramović φορώντας κοστούμια που σχεδίασε ο Riccardo Tisci για την παράστασή της, Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας. 

έκανα όμως. Είπαμε, έχω καλούς τρόπους! Ξαφνικά εκείνη άρχισε να 
μιλάει με μισά αγγλικά, μισά ιταλικά, με πολύ βαριά προφορά. Έδειχνε 
ανεξάρτητη και ισχυρή. Ανέκαθεν με γοήτευαν αυτές οι γυναίκες. Ο Paolo 
γυρίζει προς το μέρος μου και μου λέει: «Αυτή είναι η γυναίκα μου. Τη 
λένε Marina Abramović». Νομίζω ότι ήθελα να λιποθυμήσω από το δέος. 
Αρχίσαμε να μιλάμε και την ερωτεύτηκα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Στο 
πρόσωπό της είδα ταυτόχρονα την τέλεια μητέρα, την τέλεια γυναίκα, τον 
τέλειο άνδρα... Λες και βρήκα όλα όσα έψαχνα στη ζωή. Γίναμε αμέσως 
φίλοι. Θα ακουστεί παράξενο, αλλά αυτό που μας ένωσε ήταν τα δάκρυα. 

Μ. A.: Πριν συνεχίσεις, θέλω να προσθέσω κάτι. Προέρχομαι από 
την τότε Γιουγκοσλαβία, από μια κομμουνιστική οικογένεια. Αν η ανα-
τροφή μου μπορεί να εκφραστεί μέσα από μία λέξη, αυτή είναι «περιορι-
σμός». Μεγάλωσα νιώθοντας απίστευτα άσχημη και ανεπιθύμητη. Κανείς 
δεν με αγαπούσε πραγματικά. Φορούσα πάντα ορθοπεδικά παπούτσια 
και μια φριχτή φούστα, είχα τεράστια μύτη, πρόσωπο με σπυράκια, μαλ-
λιά κομμένα πολύ κοντά, γεμάτα τσιμπιδάκια. Ένιωθα απαίσια. Θέλω να 
πω ότι μεγάλωσα σαν μια πολύ ανασφαλής γυναίκα. Όταν ξεκίνησα τις 
performances, άρχισα να αποκτώ την ενέργεια και τη σιγουριά που σου 
δίνει η τέχνη. Αυτό με έσωσε. Στην πραγματική ζωή, όμως, παρέμεινα 
αβέβαιη και απίστευτα ντροπαλή. Ξέρεις, όταν περπάτησα το Σινικό Τεί-
χος με τον τότε σύντροφό μου, τον Ulay, τελειώνοντας τη διαδρομή των 
2.500 χλμ., εξαντλημένη σωματικά, είπα στον εαυτό μου: «Αρκετά πια με 
την ανασφάλειά σου!». Πήγα στον κομμωτή μου, περιποιήθηκα τα μαλλιά 
μου, έβαψα τα νύχια και τα χείλη μου κατακόκκινα, ψώνισα πολλά ρούχα 
Yamamoto –γιατί για μένα ήταν ένας αυθεντικός σχεδιαστής– και περπα-

«Παραλίγο να πεθάνω όταν πληγώθηκα 
από έρωτα. Ή ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ πέθανε 

πληγωμένη από την αγάπη. Ή διαφορά μας 
είναι ότι εμένα με έσωσε η δουλειά μου, ενώ 

εκείνη όχι».  – Μarina Abramović

M
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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τούσα στον δρόμο με αυτοπεποίθηση. Και έπειτα γνώρισα τον Riccardo. 
Αυτό που ξεχώρισα πάνω του, πολύ πριν καταλάβω το ταλέντο του, ήταν 
η ενέργειά του. Η αιτία της απόλυτης ταύτισής μας ίσως οφείλεται στην 
ιταλική του καταγωγή. Ξέρεις, πολύ δράμα, πολλά δάκρυα, πολύ συναί-
σθημα γενικότερα. Ενωθήκαμε σε ένα συναισθηματικό/ενεργειακό επί-
πεδο. Αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή, την τέχνη, την αγάπη και συνει-
δητοποίησα ότι ο τρόπος με τον οποίο με έβλεπε ήταν διαφορετικός από 
εκείνον που είχα συνηθίσει να με βλέπουν οι άνθρωποι γύρω μου. Είδα 
μέσα από τα μάτια του τον εαυτό μου έτσι όπως δεν τον είχα ξαναδεί. Μου 
παρείχε μια ασφάλεια που ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ότι μπορούσα να βρω. 
Τι να πω δε για τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για μένα; Ειδικά αυτά για την 
παράσταση της Κάλλας, είναι εμβληματικά, απόλυτα αυθεντικά. Ξέρεις, 
για μένα στην τέχνη, όποια κι αν είναι αυτή, είτε μιλάμε για μόδα, είτε 
για θέατρο, είτε για ζωγραφική, είτε για σινεμά, υπάρχουν δύο κατηγο-
ρίες καλλιτεχνών: οι αυθεντικοί και όσοι ακολουθούν τους αυθεντικούς. 
Για μένα στη μόδα αυθεντικός ήταν ο Yamamoto, αυθεντικός είναι και 
ο Riccardo. Το να είσαι αυθεντικός σημαίνει να είσαι διαφορετικός, να 
εφευρίσκεις κάτι από το μηδέν, να ταξιδεύεις σε μια χώρα όπου κανείς 
ποτέ δεν έχει ταξιδέψει. Ο αυθεντικός καλλιτέχνης, όπως ο Riccardo, 
δεν φοβάται την αποτυχία, επειδή διαρκώς προσπαθεί για κάτι καλύτε-
ρο. Κάθε του συλλογή είναι ένα άλλο επίπεδο, κάτι εντελώς καινούργιο. 
Έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, στο Boléro ας πούμε, αλλά η 
συνεργασία μας για την performance της Κάλλας ήταν αυτό το άλλο επί-
πεδο που περιγράφω. Του είπα: «Riccardo, παραλίγο να πεθάνω όταν 
πληγώθηκε η καρδιά μου από αγάπη και έρωτα. Η Μαρία Κάλλας πέθα-
νε πληγωμένη από την αγάπη. Η μόνη διαφορά μας είναι ότι εμένα με 
έσωσε η δουλειά μου, ενώ εκείνη όχι». Κάπως έτσι γεννήθηκε μέσα μου 
η ιδέα να ερμηνεύσω όλες τις ηρωίδες της όπερας που πέθαναν από αγά-
πη και η Κάλλας τις είχε ερμηνεύσει στη σκηνή. Τον ρώτησα: «Μπορείς 
να ντύσεις αυτές τις ηρωίδες;». Στο μυαλό της Κάλλας, ο μόνιμος συναι-
σθηματικός δολοφόνος της ήταν ο Ωνάσης. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε 
να τον ερμηνεύσει υπέροχα ο Willem Dafoe, ένας σημαντικός ηθοποιός 
της εποχής μας. Κάπως έτσι γεννήθηκε η συνεργασία μας γι’ αυτή την 
παράσταση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Όταν του εξήγησα την ιστορία, 
τη σκέφτηκε καλά και επέστρεψε με πολλές ιδέες, η πιο έξυπνη από τις 
οποίες ήταν να πειραματιστεί ενδυματολογικά με την έννοια του φύλου. 
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Νόρμα. Ερωτεύεται τον εχθρό της χώρας 
της, τον Πολλιόνε, αποκτά κρυφά μαζί του δύο παιδιά και τελικά εκείνος 
την αφήνει για μια άλλη γυναίκα. Καταλήγουν μαζί στην πυρά και στον 
θάνατο. Έχω ζήσει αντίστοιχη προδοσία στη ζωή μου. Ο Riccardo είχε την 
ιδιοφυή ιδέα να ντύσει τον Πολλιόνε με γυναικεία ρούχα και τη Νόρμα 
με ανδρικά. Αφαιρώντας κάθε στοιχείο ανδρισμού από πάνω του, τον κα-
τατάσσει αυτόματα στους αποτυχημένους. 

R. T.: Σχεδιάζοντας τα ρούχα, είχα στο μυαλό μου τη Μαρία Κάλ-
λας σαν διαχρονικό σύμβολο κομψότητας και ομορφιάς, μια γυναίκα που 
κουβαλούσε απίστευτη δυναμική, ικανή να μείνει στην ιστορία. Όταν μου 
τηλεφώνησε η Marina και μου εξήγησε τι ακριβώς ετοίμαζε, ένιωσα λες 
και ήμουν παιδί στο κρεβάτι, ακούγοντας τη φωνή της μητέρας μου να 
μου διηγείται μια υπέροχη ιστορία. Πάντα της έλεγα ότι μοιάζει πολύ στην 
Κάλλας, με την έννοια ότι και οι δύο αποτελούν πρότυπα μιας γυναίκας 
δυνατής και απροσπέλαστης, που στην ουσία της είναι τρομερά ευαίσθητη 
και ρομαντική. Γι’ αυτό λέω ότι για μένα αυτό το project είναι μια γιορτή 
για τις γυναίκες, αυτά τα τόσο ιδιαίτερα πλάσματα. Είμαστε τυχεροί που 
έχουμε τις γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο. Έχω δουλέψει με πολλές, καμία 

όμως δεν είναι σαν τη Marina. To ξέρεις, Marina, ότι μου έχεις διδάξει το 
πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή μου; Κάτι που έρχεται από τους δρόμους, 
από την πραγματικότητα. Ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου σε κάθε περί-
σταση και αυτό να μοιάζει κάθε φορά με γιορτή. 

Β. Κ.: Η Κάλλας δεν πέτυχε ποτέ τον διαχωρισμό μεταξύ του προ-
σώπου που ήταν επί σκηνής και αυτού στην πραγματική της ζωή. Εσείς 
νιώθετε «άλλοι» στην τέχνη σας και «άλλοι» στη ζωή σας; 

R. T.: Έχει ενδιαφέρον που το αναφέρεις. Ένα ακόμα κοινό μας χαρα-
κτηριστικό είναι η άποψη που έχει ο κόσμος για μας. Νομίζουν ότι είμαστε 
πολύ σκοτεινοί και κλειστοί χαρακτήρες, αλλά, όταν μας γνωρίσουν, κα-
ταλαβαίνουν ότι είμαστε ανοιχτοί, φωτεινοί, διασκεδαστικοί τύποι.

Μ. A.: Ξεκαρδιστικοί, θα πρόσθετα.
R. T.: Πριν από μία δεκαετία ήμασταν στη Νέα Υόρκη και ο κόσμος 

«Στο πρόσωπο της Marina είδα 
ταυτόχρονα την τέλεια μητέρα, ΤΗΝ 

ΤΕΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, τον τέλειο άνδρα... 
Λες και βρήκα όλα όσα έψαχνα. Γίναμε 

αμέσως φίλοι». – Riccardo Tisci

δίσταζε να σε πλησιάσει, νομίζοντας ότι είσαι ένα «θλιμμένο τέρας».
Μ. A.: Πίστευαν ότι είμαι μάγισσα.
R. T.: Οι άνθρωποι είμαστε επιφανειακοί, τελικά. Διστάζουμε να βου-

τήξουμε στα βαθιά. Και με την τέχνη το ίδιο δεν συμβαίνει; Οι περισσότε-
ροι παρακολουθούν τέχνη για να θεωρούνται cool. Βλέπουν έναν πίνακα 
ή μια παράσταση απλώς και μόνο για να πουν ότι τα είδαν. Λίγοι προ-
σπαθούν να καταλάβουν τι είδαν, να εξηγήσουν τι ένιωσαν, αν ένιωσαν.

Μ. A.: Θέλω να πω κάτι τρομερά σημαντικό σε αυτό το σημείο.
R. T.: Μη με τρομάζεις!
Μ. A.: Αυτό που μας ενώνει και τους δύο με την Κάλλας, αυτό που 

μας κάνει να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο θάνατος για την αγάπη, είναι 
ότι κατανοούμε καλά μια σύνδεση. Τη σύνδεση των απίστευτων δυνατο-
τήτων και της απίστευτης ευθραυστότητας. Όταν δημιουργείς μια συλλο-

γή, ξέρεις καλά τη δυναμική της, ταυτόχρονα όμως γνωρίζεις και πόσο 
ευάλωτη είναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμένα κάθε φορά που παρουσι-
άζω ένα νέο έργο. Το ίδιο συνέβαινε και στην Κάλλας. Ήταν και είμαστε 
η δύναμη και η αδυναμία στο ίδιο πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα σπάνιο 
χαρακτηριστικό. Κάτι που μόνο εμείς καταλαβαίνουμε. Έχουμε και οι δύο 
κινδυνέψει να πεθάνουμε από την αγάπη, αλλά μας έσωσε η δουλειά μας.

R. T.: Σκεφτόμουν ότι μιλάμε τόση ώρα για μια Ελληνίδα καλλιτέχνι-
δα, για μια παράσταση που θα παρουσιάσεις στην Ελλάδα και θυμήθηκα 
ότι η φιλία μας ξεκίνησε ουσιαστικά στην Ελλάδα. Ταξιδέψαμε στη Σα-
ντορίνη, πηγαίναμε κάθε μέρα στην παραλία με τα εντυπωσιακά βράχια 
και όλα ήταν έντονα. Ακόμα κι ένα πιάτο μακαρόνια να τρώγαμε, γεννού-
σε στην ατμόσφαιρα ένα σφοδρό συναίσθημα. Η Ελλάδα, στη δική μου 
καρδιά, είναι ταυτισμένη με μια προσωπική ιστορία αγάπης. Ξέρεις πολύ 

««Γιορτή για Γιορτή για 
τις γυναίκεςτις γυναίκες», », 
χαρακτηρίζει ο χαρακτηρίζει ο 
Riccardo Tisci Riccardo Tisci 
την καινούργια την καινούργια 
παράσταση παράσταση 
της Μarina της Μarina 
AbramoviAbramovićć.  .  

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η



64 | Σεπτέμβριος 2021

καλά ότι σε όλες μου τις ερωτικές ιστορίες, στην αρχή έκανα τα πάντα για 
να μην αγαπήσω τον άνθρωπο που είχα απέναντί μου. Φοβόμουν την 
αγάπη, φοβόμουν να ερωτευτώ, αλλά τελικά έμαθα πώς είναι να πέφτεις 
με τα μούτρα στον έρωτα και να νιώθεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς 
τον άλλο. Αυτό μου το δίδαξε η Ελλάδα. Στην αρχή την είχα συνδέσει με 
ένα ερωτικό τραύμα και δεν ήθελα να την επισκέπτομαι. Χρόνια αργότε-
ρα, την αγάπησα βαθιά και ανυπομονώ να επιστρέφω σε αυτή τη χώρα. 
Έχουμε παρόμοια κουλτούρα και την εκφράζουμε με έντονο τρόπο.

Μ. A.: Η Ελλάδα μοιάζει πολύ με τη Σερβία. Είμαστε ορθόδοξοι, φο-
ράμε πάντα μαύρα γιατί πάντα κάποιον πενθούμε, το φαγητό που έφτια-
χνε η γιαγιά μου το φτιάχνουν και οι Ελληνίδες γιαγιάδες. Κάθε φορά 
που πηγαίνω στο Βελιγράδι, νιώθω βαθιά λυπημένη για όσα συνέβησαν 
εκεί στο παρελθόν, επομένως κάθε φορά που γυρίζω στην Ελλάδα είναι 
σαν να επιστρέφω σπίτι χωρίς να πονάω. Αγαπώ την Ελλάδα. Ειλικρινά, 
η αγάπη είναι το πιο σημαντικό ανθρώπινο συναίσθημα. Χωρίς αγάπη 
τίποτα δεν αξίζει. Υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές μορφές αγάπης. Η 
αγάπη για το παιδί μας, η αγάπη για τη μητέρα μας, η αγάπη για την οι-
κογένειά μας, η αγάπη για τη χώρα μας, η αγάπη για το σύμπαν. Πολλές 
φορές φοβόμαστε να αγαπήσουμε, επειδή φοβόμαστε να πονέσουμε. Η 
αγάπη συμβαδίζει με τον πόνο. Αυτοί που αγαπούν πολύ τραυματίζονται 
ακόμα πιο πολύ. Riccardo, μας ενώνει μια κοινή κατάρα, το ξέρεις;

R. T.: Τι εννοείς;
Μ. A.: Όταν αγαπάμε, αγαπάμε απόλυτα. Χάνουμε τον εαυτό μας. Εί-

ναι οδυνηρό. Υποφέρουμε, αλλά αυτό το συναίσθημα μας οδηγεί στη δη-
μιουργία. Κανείς δεν έκανε ποτέ τίποτα σπουδαίο από ευτυχία. Η αγάπη 
που σε κάνει να υποφέρεις είναι η αγάπη που σε κάνει να δημιουργείς. 

R. T.: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Κάθε φορά που σε ακούω να 
μιλάς, είναι σαν να ακούω τον εαυτό μου.

Β. Κ.: Δεν διαφωνείτε ποτέ, λοιπόν;

R. T.: Νομίζω ότι οι μόνες στιγμές της διαφωνίας μας έχουν να κά-
νουν με τους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Η Marina είναι πιο αθώα από 
μένα. Κάθε φορά της λέω: «Πρόσεχε αυτόν τον άνθρωπο, μην του ανοί-
γεσαι τόσο». Και κάθε φορά καταλήγει να μου λέει: «Είχες δίκιο τελικά!».

Μ. A.: Είσαι η προστασία μου, το ξέρω καλά αυτό. 
R. T.: Είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον που να σκέφτεται με τον 

τρόπο που σκέφτεσαι. Όταν αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, βρέθηκαν πολ-
λοί που προσπάθησαν να μας χωρίσουν, κανείς όμως δεν τα κατάφερε.

Μ. A.: Γιατί η σχέση μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Ο καθένας κάνει 
αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Σε συγκαταλέγω στις σπάνιες φιλίες.

R. T.: Στις περισσότερες σχέσεις υπάρχει πάντα κάποιος που προσπα-
θεί να κερδίσει κάτι από τον άλλο. Στη δική μας υπάρχει μόνο ειλικρίνεια. 
Κάθε φορά που παρουσιάζεις μια νέα δουλειά, θαυμάζω τα κότσια σου να 
αναμετρηθείς με τη δυσκολία, με όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Είναι 
πολύ γενναίο να κάνεις κάτι για το οποίο ο κόσμος είναι δύσπιστος.

Μ. A.: Τελευταία όλοι με ρωτούν πώς αντιμετωπίζω τη συνθήκη της 
πανδημίας, αν έχει επηρεάσει τη δουλειά μου, αν οι Επτά θάνατοι της 
Μαρίας Κάλλας είναι μια αντίδραση σε αυτό που ζούμε. Τους απαντάω 
ότι δεν έχει καμία σχέση με την Covid. Όλες οι εποχές έχουν δυσκολίες, 
που κάποια στιγμή θα περάσουν για να έρθουν άλλες. Η αγάπη, όμως, εί-
ναι διαχρονικό συναίσθημα. Ο κόσμος πάντα θα πεθαίνει για την αγάπη. 

Β. Κ.: Νομίζω πως δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Μ. Ά: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Riccardo, σ’ αγαπώ, να 

προσέχεις τον εαυτό σου.
R. T.: Κι εγώ σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά.  

* Marina Abramović, Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας, 24, 25, 26, 
28 και 29 Σεπτεμβρίου, στις 19.30 (Κυριακή στις 18.30), Αίθουσα Σταύρος 
Νιάρχος, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ.

«Μέσα από τα μάτια του Riccardo είδα τον εαυτό μου όπως δεν τον είχα ξαναδεί. Μου 
παρείχε μια ΑΣΦΑΛΕΙΑ που δεν είχα ονειρευτεί ότι μπορούσα να βρω».  – Μarina Abramović 

Για την AbramoviΓια την Abramovićć  
η δουλειά του Tisci η δουλειά του Tisci 

είναι ιδιαίτερη, επειδή είναι ιδιαίτερη, επειδή 
είναι αυθεντικός. είναι αυθεντικός. 

««Για τα κοστούμια της Για τα κοστούμια της 
Κάλλας είχε πολλές Κάλλας είχε πολλές 
ιδέες, η πιο έξυπνη ιδέες, η πιο έξυπνη 

από τις οποίες ήταν να από τις οποίες ήταν να 
πειραματιστεί με την πειραματιστεί με την 
έννοια του φύλουέννοια του φύλου», », 

εξηγεί.   εξηγεί.   

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η



Συνέντευξη στην  ΕΛΙΣ ΚΙΣ

Αντιπροσωπεύοντας το νέο γυναικείο πρότυπο του γαλλικού κινηματογράφου, 
η CAMILLE COTTIN ξεκίνησε δυναμικά μια πολλά υποσχόμενη διεθνή 

καριέρα στο πλευρό του Matt Damon. Και έπεται συνέχεια! 

ΑΛΜΑ 
ΈΙΣ ΎΨΟΣ
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ΤΆ ΆΡΧΙΚΆ ΔΈΥΤΈΡΟΛΈΠΤΆ της πρώτης πρω-
ταγωνιστικής της εμφάνισης στον αμερικανικό κι-
νηματογράφο, η Camille Cottin γελάει με εκείνο το 
αβίαστο, je ne sais quoi στυλ που τη χαρακτηρίζει. 
Η σκηνή εκτυλίσσεται στα μπαλκόνια ενός ξενοδο-

χείου στην πολύβουη Μασσαλία, όταν το βλέμμα της ηρωίδας που 
υποδύεται, της Virginie, διασταυρώνεται για πρώτη φορά με εκείνο 
του Bill (Matt Damon). Οι κόσμοι τους είναι διαφορετικοί. Ηθοποι-
ός εκείνη, μεγαλώνει μόνη τη μικρή της κόρη. Ένας συντηρητικός 
άνδρας από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ εκείνος, βρίσκεται στη γαλλική 
πόλη για να επισκεφθεί την κόρη του Allison (Abigail Breslin), μια 
φοιτήτρια η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης, έχοντας καταδικαστεί για 
τον φόνο της συντρόφου της.

«Είναι απίστευτο πώς ο Matt εξαφανιζόταν πίσω από τον χαρακτή-
ρα μόλις ξεκινούσε το γύρισμα», μου λέει η ηθοποιός ένα καλοκαιρινό 
βράδυ από το Λονδίνο, όπου βρίσκεται. «Με βοήθησε πολύ αυτό, γιατί 
ξεχνούσα τελείως ότι ήταν ο Matt Damon. Αγάπησα, δε, ιδιαίτερα τον 
χαρακτήρα της Virginie. Όχι μόνο καθοδηγεί 
τον Bill και μεταφράζει στα γαλλικά ό,τι λέει, 
αλλά βάζει και λέξεις στα συναισθήματά του. 
Τον βοηθά να ανοιχτεί. Και το κάνει πολύ 
φυσικά, όπως ακριβώς μεγαλώνει την κόρη 
της – ηρωικά αλλά διακριτικά. Είναι ένας 
φωτεινός μεσογειακός χαρακτήρας που με 
αγγίζει».

Χαλαρά βασισμένο στην πραγματική ιστο-
ρία της Αμερικανίδας φοιτήτριας Amanda 
Knox, το Stillwater του Tom McCarthy είναι 
ένα κοινωνικό δράμα που αγγίζει το θρί-
λερ, σε σενάριο του ιδίου και των Marcus 
Hinchey, Thomas Bidegain και Noé Debré. 
Το έργο έκανε πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού 
στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Ιούλιο, εκεί που ο συμπρω-
ταγωνιστής της Cottin επιφύλλασσε τα δικά του εγκωμιαστικά σχόλια 
για τη συνεργασία τους. «Είναι εκπληκτική. Μια ηθοποιός που κάνει 
τη δουλειά και των δύο. Απλώς την κοιτάς και σε παρασέρνει», ανέφε-
ρε ο Damon σε συνέντευξη του στο δίκτυο CBS από την Côte d’Azur. 
Η ταινία ήδη προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η διεθνής κινηματογραφική πορεία της 42χρονης Γαλλίδας έχει 
ξεκινήσει δυναμικά. Πώς αισθάνεται για το νέο επαγγελματικό της 
κεφάλαιο; «Είναι δύσκολο να το αναλύσω αυτήν τη στιγμή που το 
βιώνω, αλλά θα έλεγα ότι είμαι συγκινημένη βλέποντας πράγματα που 
μπορεί να μην άφηνα το εαυτό μου να φανταστεί ότι θα μπορούσαν 
να συμβούν. Αυτό το επάγγελμα είναι εμπειρικό. Και γι’ αυτό μπορεί 
να γίνει συναισθηματικά κουραστικό. Δεν είναι γραμμικό. Μπορεί να 
κάνεις μια τεράστια επιτυχία και να ακολουθήσει η απόλυτη έρημος», 
τονίζει.

Από την ατρόμητη ομοφυλόφιλη μάνατζερ των σταρ Andréa 
Martel στο Call My Agent –σειρά που ξεκίνησε από την γαλλική κρα-
τική τηλεόραση πριν εκτοξευθεί διεθνώς μέσω του Netflix– μέχρι 
την Christine, μια πολύτεκνη μητέρα η οποία βρίσκει παρηγοριά και 
σκοπό σε μια χριστιανική αίρεση στο Les Eblouis της Sarah Suco, τη 
δουλειά της Cottin χαρακτηρίζει η φυσικότητα και η απουσία επιτή-
δευσης. Την ίδια στιγμή, στο εκφραστικό πρόσωπό της καθρεφτίζε-
ται το νέο γυναικείο πρόσωπο του γαλλικού κινηματογράφου, μέσα 
από μια ευελιξία ρόλων που περνούν από τη σάτιρα για να φτάσουν 
στην κωμωδία και το δράμα. «Είναι κάτι που επιδιώκω», μου λέει, 
καθώς μοιράζομαι μαζί της τις σκέψεις μου. «Είμαστε πολλοί που κά-
νουμε αυτήν τη δουλειά για να αλλάζουμε δέρμα και χαρακτήρα και 
είμαστε δυστυχείς όταν μας περιορίζουν σε έναν τύπο ρόλου, σε ένα 
είδος υποκριτικής. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, ανεξάρτητο 
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σινεμά – είμαι ευτυχής που μπορώ να εξερευνώ και να ταξιδεύω. Να 
μην μένω πολύ καιρό στο ίδιο περιβάλλον. Πιστεύω ότι σήμερα έχει 
πραγματικά ενδιαφέρον να είσαι γυναίκα ηθοποιός και να χτίζεις ρό-
λους με λεπτομέρειες και διαφορετικά επίπεδα, όπως της Andréa. Δεν 
είχα συνειδητοποιήσει όταν ξεκινήσαμε πόσο ελεύθερος χαρακτήρας 
είναι. Είχε σοβαρό αντίκτυπο στη LOATKI κοινότητα, ήταν ένας ρό-
λος με κοινωνική και πολιτική χροιά. Πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν 
μεγάλες απαιτήσεις από τους γυναικείους ρόλους και αντίστοιχα από 
τις γυναίκες σεναριογράφους, παραγωγούς και σκηνοθέτες. Σκέφτο-
μαι γυναίκες όπως η Phoebe Waller-Bridge στη Βρετανία ή η Reese 
Witherspoon και η Nicole Kidman στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε 
ακόμα δρόμο, αλλά είναι ωραία να βρίσκεσαι στον χώρο μας σήμερα. 
Όπως είπε και η Frances McDormand, “οι ωραιότεροι ρόλοι μου δό-
θηκαν στα 60”. Έχει σημασία αυτό. Είδαμε πολλές γυναίκες με λευκά 
μαλλιά στις Κάννες τον Ιούλιο. Υπάρχει ένας γενικότερος ενθουσια-
σμός, ώστε να πετάξουμε από πάνω μας την αρχετυπική ιδέα για εμάς 
που μας πνίγει. Και οι γυναίκες ηθοποιοί έχουμε μέρος αυτής της 

ευθύνης», τονίζει.
Στοιχεία όπως η απελευθέρωση της γυ-

ναικείας εικόνας, ο αυτοσαρκασμός και η 
αποφυγή της τελειότητας κυριαρχούν στην 
καριέρα της Cottin. Ήταν, άλλωστε, η πρω-
ταγωνίστρια της γαλλικής βερσιόν της μίνι 
σειράς Fleabag της Phoebe Waller-Bridge 
(Mouche). Παράλληλα, η ηθοποιός διατη-
ρεί ατόφιο τον γαλλικό της αέρα, εκείνο το 
σέξι-χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια χαρακτηρι-
στικό. «Όταν ήμουν μικρή, προσπαθούσα να 
δείχνω λίγο μοιραία, κάπως μυστηριώδης. 
Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανείς δεν ερχόταν 
να μου μιλήσει στα πάρτι! Θεωρούσαν ότι 
ήμουν βαρετή και αντιπαθής. Είχα φίλες που 

χαμογελούσαν, ήταν συμπαθείς και τα αγόρια τις πλησίαζαν», θυμάται. 
«Δίνω μεγάλη αξία στη φιλία, είναι θεμέλιο ακόμα και για τις ερωτικές 
σχέσεις. Για μένα, η έννοια του seduction, της αποπλάνησης, δεν έχει 
καμία σχέση με όλο αυτό το παιχνίδι της κυριαρχίας και της επίδειξης 
δύναμης».

ΠΆΡΙΣΙ-ΛΟΝΔΙΝΟ
Η Camille Cottin γεννήθηκε στο Παρίσι την 1η Δεκεμβρίου του 1978. 
Η μητέρα της, γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, είχε μεγαλώσει 
στην Αλγερία, ενώ ο πατέρας της είναι καλλιτέχνης. Στα χρόνια της 
εφηβείας ακολούθησε τη μητέρα και τον οικονομικό αναλυτή πατριό 
της στο Λονδίνο. Η ζωή στη βρετανική πρωτεύουσα της εξασφάλισε, 
μεταξύ άλλων, το ατού της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που σήμε-
ρα γίνεται σύμμαχός της σε μια διεθνή καριέρα. «Τότε αισθανόμουν 
σαν το ψάρι έξω από το νερό, είχα χάσει τον προσανατολισμό μου. 
Όμως η συνθήκη με βοήθησε, εκτός από τη γλώσσα, να καλλιεργήσω 
την επιθυμία να πάω παραπέρα, να γνωρίσω άλλες κουλτούρες, τρό-
πους δουλειάς και σκέψης γύρω από την ύπαρξή μας. Η επιθυμία για 
ταξίδια γεννήθηκε από αυτό».

Επιστρέφοντας στη Γαλλία έγινε καθηγήτρια αγγλικών, ενώ ξε-
κίνησε θεατρικές σπουδές πριν κάνει τα πρώτα της βήματα στη σκη-
νή. Το 2013 ανέλαβε να γίνει η Connasse –αγγλιστί «Bitch»– του 
συνδρομητικού Canal+, μια σειρά γυρισμένη με κρυφή κάμερα όπου 
η ηθοποιός υποδύεται έναν σούπερ αντιπαθητικό, καθόλου πολιτικά 
ορθό, εγωκεντρικό χαρακτήρα. Η τηλεοπτική επιτυχία οδήγησε στη 
μεταφορά της σατιρικής σειράς στη μεγάλη οθόνη, με την Connasse 
να ταξιδεύει στο Λονδίνο, με σκοπό να γνωρίσει και να συνάψει βα-
σιλικό δεσμό με τον πρίγκιπα Harry. Πολύ πριν την εγκατάσταση της 
Meghan Markle στην καρδιά του μικρότερου γιου της πριγκίπισσας 

«Δίνω μεγάλη αξία στη 
ΦΙΛΙΑ, είναι θεμέλιο ακόμα 

και για τις ΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ. Για μένα, η 

έννοια του seduction, της 
ΑΠΌΠΛΑΝΗΣΗΣ, δεν έχει 
καμία σχέση με το παιχνίδι 

της κυριαρχίας και της 
επίδειξης δύναμης».

Σ

Από επάνω αριστερά 
και δεξιόστροφα: Η 
Camille Cottin με τον 
Jean Reno και δύο 
συμπρωταγωνιστές 
τους σε σκηνές από 
τη σειρά Call my 
Agent. Στο τελευταίο 
Φεστιβάλ Καννών 
με δημιουργία Dior. 
Με τον Matt Damon, 
συμπρωταγωνιστή 
της στη νέα ταινία, 
Stillwater. Mε 
χαλαρό look, το 
2020.  
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Diana, η Cottin –ή αλλιώς The Parisian Bitch– Princess of Hearts, 
σκαρφάλωσε στις πύλες του Kensington Palace, λίγο πριν η βρετανι-
κή αστυνομία την οδηγήσει στο πλησιέστερο τμήμα, όπου σύμφωνα 
με πληροφορίες πέρασε τα επόμενα δύο βράδια.

Η γυναίκα με την οποία συνομιλώ στο βραδινό Zoom δεν μοιά-
ζει να έχει κάποια σχέση με την Connasse. Με τα μαλλιά μαζε-
μένα σε αλογοουρά, μιλάει προσεκτικά, σε χαμηλούς τόνους. Σε 
μια εποχή που όλοι έχουμε τη δυνατότητα να κοντρολαρουμε το 
επίπεδο της ψηφιακής μας «οικειότητας» με τον υπόλοιπο κόσμο, 
εκείνη έχει επιλέξει –για την ώρα τουλάχιστον– να μη διαθέτει 
προσωπικό λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 
Instagram. «Στην αρχή ξεκίνησε λίγο αστεία. Όταν έδινα μια συ-
νέντευξη, για παράδειγμα, δεν ήθελα να πρέπει να ποστάρω κάτι. 
Σκεφτόμουν ότι αν δεν είχα λογαριασμό, δεν θα μπορούσαν να μου 
το ζητήσουν. Δεν επιθυμούσα την αυτοπροβολή, είχε να κάνει με 
μια αίσθηση σεμνότητας. Σίγουρα όμως θα μου άρεσε το Insta με-
ταξύ φίλων. Από την άλλη, είναι ένα μέσο που σου δίνει τη δυνα-
τότητα να περάσεις  μηνύματα». Όπως και να ’χει, κρατάει την προ-
σωπική της ζωή –τον αρχιτέκτονα σύντροφό της και τις δύο κόρες 
τους– όσο γίνεται μακριά από τη δημοσιότητα. «Δεν περιστρέφομαι 
γύρω από την εικόνα μου. Δεν είναι κάτι μέσα στο οποίο αισθάνο-
μαι άνετα, οπότε είμαι πάντα χαρούμενη σε ένα στούντιο, σε ένα 
γύρισμα. Ακόμα και στις συνεντεύξεις πολλές φορές σκέφτομαι ότι 
δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει για κάτι, αλλά 
είναι μέρος της δουλειάς μου. Πρέπει να υποστηρίζεις τις ταινίες», 
συμπληρώνει. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η βιομηχανία του 
κινηματογράφου αντιμετωπίζει τις τεράστιες επιπτώσεις της παν-
δημίας, έχοντας ήδη έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τις συνδρο-
μητικές πλατφόρμες όπως το Netflix. «Βεβαίως και αγαπώ πολύ 
τον κινηματογράφο, όμως προέρχομαι και από την τηλεόραση, ενώ 
από την πλευρά των ηθοποιών και των σεναριογράφων η ανά-
πτυξη του Netflix, για παράδειγμα, είναι κάτι θετικό. Παλαιότερα, 
οι θέσεις ήταν λιγότερες και ο κύκλος κλειστός. Σήμερα υπάρχει 
αύξηση της ζήτησης. Από την άλλη, ο κινηματογράφος δεν είναι 
πλέον μόνος, υπάρχει κινητοποίηση για την υπεράσπισή του, όπως 
επίσης για το cinema d’auteur – των ανεξάρτητων δημιουργών. 
Γνωρίζω ότι στη Γαλλία γίνονται συμφωνίες ώστε οι πλατφόρμες 
να στηρίξουν το σινεμά. Είναι σημαντικό αυτό».

Αν και η πανδημία την εμπόδισε να ταξιδέψει στην Αθήνα τον 
περασμένο Απρίλιο ως επίσημη καλεσμένη του 21ου Φεστιβάλ Γαλ-
λόφωνου Κινηματογράφου, εκείνη έλαβε μέρος σε μια διαδικτυακή 
κουβέντα, συνομιλώντας με το ελληνικό κοινό για την ταινία Les 
Eblouis. Το μεγαλύτερο διάστημα το πέρασε στη γαλλική εξοχή με τις 
κατσίκες της, J.Lo και Shakira. Λίγους μήνες αργότερα, στις Κάννες, 
έκανε διπλή εμφάνιση: στην πρεμιέρα του Stillwater και στην παρου-
σίαση του Mon Légionnaire της Rachel Lang, ένα κοινωνικό δράμα 
γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους οι στρα-
τιωτικοί καριέρας, με συμπρωταγωνιστή τον Louis Garrel. «Πήγαμε 
στο Φεστιβάλ για να γιορτάσουμε το άνοιγμα του κινηματογράφου 
–δεν ξέρω για πόσο καιρό– και να δούμε ταινίες που περιμέναμε και-
ρό», παρατηρεί. «Όλοι ετοιμαζόμασταν να γίνουμε όμορφοι, να βά-
λουμε λίγη μαγεία στη ζωή μας μετά από δύο σχεδόν χρόνια μέσα στις 

πιτζάμες μας. Είχαμε την αίσθηση ότι θα το απολαμβάναμε όλο αυτό».
Μέρος της δικής της απόλαυσης στο ιστορικό φεστιβάλ ήταν και 

η Dior γκαρνταρόμπα που τη συντρόφευσε στις διάφορες εκδηλώ-
σεις. Ανάμεσά τους κι ένα μαύρο φόρεμα για το κόκκινο χαλί του 
Stillwater. «Tο σχεδίασε η Maria Grazia Chiuri και ομολογώ ότι αφέ-
θηκα. Είναι εντυπωσιακό πώς το σώμα μου προσαρμόστηκε αμέσως 
σε αυτό», λέει για το λουκ της, το οποίο ολοκλήρωσε με σκουλαρίκια 
Boucheron από τη συλλογή Holographique. «Αγαπώ τη δουλειά της 
Maria Grazia, όπως και τον οίκο Dior. Είναι μια φιλία που αναπτύσσε-
ται και βοηθάει να αισθάνεσαι λιγότερο μόνος σε ένα τέτοιο γεγονός. 
Από την άλλη, όπως λέει και ένας φίλος ο οποίος με βοήθησε πολύ 
στις Κάννες, το 99% των ανθρώπων εκεί έξω δεν ενδιαφέρονται κα-
θόλου για το τι θα φορέσεις».

Η μόδα και η ιστορία της όμως θα την ακολουθούν και στην 
επόμενη διεθνή εμφάνισή της, στο πολυαναμενόμενο biopic House 
of Gucci του Ridley Scott, που θα βγει στις αμερικανικές αίθου-
σες τον Νοέμβριο. Σε αυτό η Cottin υποδύεται την Paola Franchi, 
σύντροφο του Maurizio Gucci (Adam Driver), που δολοφονήθηκε 
από επαγγελματία δολοφόνο πληρωμένο από την πρώην σύζυγο 
του, Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Στο all-star καστ φιγουράρουν 
επίσης ο Al Pacino, o Jeremy Irons, o –αγνώριστος– Jared Leto και 
η Salma Hayek – η οποία ως γνωστόν είναι σύζυγος του Francois-
Henri Pinault, διευθύνοντα συμβούλου του ομίλου Kering, σημερι-
νού ιδιοκτήτη του οίκου Gucci. «Οι συμπρωταγωνιστές μου έχουν 
δώσει τον καλύτερό τους εαυτό. Έχουν έναν τρόπο οι Αγγλοσάξωνες 
να γλιστρούν στο δέρμα του χαρακτήρα, κάτι πολύ ενδιαφέρον να 
παρατηρήσει κανείς», λέει. «Όσο για τον Ridley Scott, είναι ξεχω-
ριστός. Θέλει ο ηθοποιός να νιώθει ελεύθερος. Παρατηρεί και την 
παραμικρή λεπτομέρεια, είναι όλα τακτοποιημένα στο μυαλό του, 
συζητάμε για τις θέσεις μας και μετά θέλει να δει τον ηθοποιό να 
ανθίζει. Την απόλαυσα αυτήν τη δουλειά». Παράλληλα, η Camille 
επιστρέφει στην τελευταία σεζόν της σειράς Killing Eve.

Εν τω μεταξύ, στο πρόγραμμά της έχει τις απαραίτητες διακοπές. 
Μου λέει ότι γνωρίζει και αγαπάει την Ελλάδα, ότι έχει περάσει κά-
ποια καλοκαίρια στη Σκόπελο και πως στα σχέδιά της περιλαμβάνε-
ται μια απόδραση στη Φολέγανδρο.

Η Andréa Martel θα είχε σίγουρα πολύ δουλειά αν έπρεπε να 
μανατζάρει την ανοδική πορεία της Cottin και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού. «Η Andréa πάντα κάνει κάτι παραπάνω», λέει και γε-
λάμε. «Μιλώντας, όμως, με τον Laurent Gregoire, τον μάνατζέρ μου 
στην Adequat (σ.σ. ένας από τους επαγγελματίες που αποτέλεσαν 
έμπνευση για το Call My Agent), μου εξηγούσε ότι σε αυτό το επάγ-
γελμα χαίρεσαι για πέντε λεπτά πριν περάσεις στο επόμενο πρόβλη-
μα. Αν σκεφτείς πόσο τεράστιο χώρο καταλαμβάνει η καριέρα για 
κάθε έναν από εμάς, είναι τρελό να σκεφτείς τι συμβαίνει με έναν 
μάνατζερ ο οποίος ασχολείται με δεκάδες τέτοιες διαδρομές κάθε 
μέρα». Τη ρωτάω αν η Andréa και η ομάδα της θα επιστρέψουν 
για πέμπτη σεζόν ή αν συζητιέται η μεταφορά της σειράς στη μεγά-
λη οθόνη, όπως έχει ακουστεί. Αλλά η Camille κρατάει τα χαρτιά 
της κλειστά, με την ήρεμη αυτοπεποίθηση που τη χαρακτηρίζει. Το 
νιώθει και η ίδια αυτό; «Καθόλου», απαντάει γελώντας, λίγο πριν 
κλείσουν οι οθόνες μας. «Πολλές φορές χάνω την αυτοπεποίθησή 
μου και νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο εμένα, όμως μπορεί 
να φέρει ανισορροπία και στους γύρω μου. Υπάρχει μια μικρή φωνή 
μέσα μου που μπορεί να μου ψιθυρίσει ότι δεν είμαι αρκετά καλή, 
αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να με ισορροπήσει. Όλοι την έχουμε. 
Όμως, πρέπει κάποιες φορές να νιώθουμε αυτοπεποίθηση και αυτό 
είναι κάτι που εμείς το αποφασίζουμε». 

Η Virginie, η Andréa και όλες οι άλλες ηρωίδες της θα συμφω-
νούσαν. 

«Δεν περιστρέφομαι ΓΥΡΩ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ ΜΌΥ. Δεν είναι κάτι 

μέσα στο οποίο αισθάνομαι άνετα, 
οπότε είμαι πάντα χαρούμενη σε ένα 

στούντιο, σε ένα γύρισμα».
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ΜΈΡΈΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

Από τoν  BΛΑΣΗ ΚΩΣΤΌΥΡΌ

ΜΈ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ECLIPSE να αναδεικνύει την ολοένα και πιο θολή 
αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα εξαιτίας της ρευστότητας 
που βιώνουμε, η πολυαναμενόμενη 7η Μπιενάλε της Άθήνας έρχεται 
δυναμικά σε διάφορα σημεία της πόλης –από το πρώην εμπορικό κέντρο 
Fokas και τα άλλοτε δικαστήρια Σανταρόζα μέχρι την Πλατεία Δικαιοσύ-
νης και το Μέγαρο Σίνα–, για να πυροδοτήσει έναν διαπολιτισμικό διάλο-
γο. Καλλιτέχνες από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Καραϊβική, την 
Αφρική και την Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους εκθέτουν στην Ελλά-
δα για πρώτη φορά, έρχονται στην Αθήνα με έργα που προσεγγίζουν ζη-
τήματα ταυτότητας, ιστορίας και πολιτισμικής πολυπλοκότητας. Τη συνε-
πιμέλεια υπογράφουν οι Omsk Social Club και Larry Ossei-Mensah, ενώ 
την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Poka-Yio. Από 24/9 έως 28/11, eclipse.
athensbiennale.org.

Αν σας έλειψαν ο Otis (Asa Butterfield), η Maeve (Emma Mackey), 
ο Eric (Ncuti Gatwa) και οι άλλοι χαρακτήρες του Sex Education, 
ετοιμαστείτε να τους συναντήσετε ξανά σε νέες περιπέτειες. Μία από 
τις πιο πνευματώδεις σειρές του Netflix επιστρέφει στις 17/9 με έναν 
τρίτο κύκλο επεισοδίων, πιάνοντας το νήμα της ιστορίας από εκεί όπου 
σταμάτησε. Τι έχουμε να περιμένουμε; Τον Otis να επιδίδεται σε περι-
στασιακό σεξ, τον Eric να θέλει να επισημοποιήσει τη σχέση του με τον 

Adam (Connor Swindells) και την απολαυστική σεξολόγο Jean (Gillian 
Anderson) να μένει έγκυος. Στο δε καστ θα δούμε νέες προσθήκες, όπως 
τον non binary ηθοποιό Dua Saleh στον ρόλο του Cal, ενός μαθητή που 
δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε ως άνδρας ούτε ως γυναίκα.

Τέσσερις ώρες από τον χρόνο μας ζητά ο Krzysztof Warlikowski για 
να ξετυλίξει επί σκηνής το κουβάρι της ιστορίας της νέας διεθνούς συ-
μπαραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών, με τίτλο Οδύσσεια. Μια ιστορία για 
το Χόλλυγουντ. Με κεντρικό άξονα τον νόστο, ο αιρετικός Πολωνός σκη-
νοθέτης δημιουργεί μια νέα θεατρική πρόταση, για την «Οδύσσεια» μιας 
γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπνευσμένος από το ομηρικό 
έπος και δύο έργα της Hanna Krall. Η σύγχρονη Πηνελόπη διακινδύ-
νευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άνδρα της και, όπως μαρτυρά 
ο τίτλος, θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολιγουντιανής 
ταινίας. Από 17 έως 19/9, στις 20.00, Πειραιώς 260 (Δ), aefestival.gr.

«Είσαι διάσημη. Ήρθε η στιγμή να κάνεις κι εμένα διάσημο», είπε ο 
Lawrence Schiller στη Marilyn Monroe λίγο πριν τη φωτογραφίσει. 
«Μην είσαι τόσο αλαζόνας, οι φωτογράφοι μπορούν εύκολα να αντικα-
τασταθούν», απάντησε εκείνη. Η στιχομυθία έλαβε χώρα το 1962. O 
Schiller δούλευε τότε για το περιοδικό Paris Match, ήξερε τη Marilyn –
είχαν συναντηθεί στα γυρίσματα του Let’s Make Love– και είχε γίνει 
προσωπικός της φωτογράφος. Σήμερα, το λεύκωμα Marilyn & Me συ-
μπυκνώνει την ιδιαίτερη σχέση μιας σταρ και ενός ανερχόμενου φωτο-
γράφου, μέσα από 100 σπάνιες φωτογραφίες και γλαφυρά κείμενα που 
αποκαλύπτουν τους τελευταίους μήνες της ζωής ενός μύθου. Κυκλοφο-
ρεί από την Taschen. 

Σεπτέμβριος στην πόλη  
με ενδιαφέρουσες επιλογές.

Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: 
Σκηνή από την ταινία Οδύσσεια. Μια Σκηνή από την ταινία Οδύσσεια. Μια 
ιστορία για το Χόλλυγουντ. Έργο της ιστορία για το Χόλλυγουντ. Έργο της 
Judy Chicago, από την 7η Μπιενάλε Judy Chicago, από την 7η Μπιενάλε 
της Αθήνας. Η Marilyn Monroe στον της Αθήνας. Η Marilyn Monroe στον 
φακό του Lawrence Schiller. Σκηνή φακό του Lawrence Schiller. Σκηνή 
από τη σειρά Sex Education.  από τη σειρά Sex Education.  
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δικό σας; Το σπίτι έχει έναν mix and match χαρακτήρα. Θα έλεγα ότι 
υπάρχει μια όμορφη ανάμειξη, κανένα στοιχείο δεν ταιριάζει απόλυτα 
με κάποιο άλλο, αλλά όλα δένουν αρμονικά μεταξύ τους, γιατί έχουν 
έναν κοινό σύνδεσμο: την αγάπη. Κάπως έτσι είμαι και σαν χαρακτήρας. 
Υπάρχει ένα τεράστιο χάος στο κεφάλι μου, ένα μείγμα διαφορετικών 
πραγμάτων, το οποίο έχει μια φυσικότητα και ακόμα είναι λειτουργικό. 

Υπάρχει κάτι στο σπίτι με το οποίο να συνδέεστε περισσότερο 
συναισθηματικά; Αγαπώ πολύ το σαλόνι μου με τα μαύρα prints του 
Emanuel Ungaro. Είναι σαν να βρίσκεται ακόμα κοντά μου με έναν τρό-
πο. Ήταν πολύ δικός μου άνθρωπος. 

Θα μας πείτε κάποια μυστικά για να αποπνέει το σπίτι μας κάτι από 
το γαλλικό joie de vivre; Καταρχάς, να χαμογελάτε. Ένα χαμόγελο μπο-
ρεί να κάνει τη μέρα σας πιο φωτεινή. Έπειτα, λίγα φρέσκα λουλούδια, 
ένα αρωματικό κερί και μουσική. Δοκιμάστε τα κάθε φορά που γυρίζετε 
σπίτι και θα με θυμηθείτε. Τα βιβλία επίσης. Δίνουν ψυχή σε κάθε χώρο.

Στο βιβλίο υμνείτε τη γαλλική φινέτσα, ωστόσο νιώθετε ότι το 
προσωπικό σας στυλ είναι επηρεασμένο και από την ελληνική σας κα-
ταγωγή; Φυσικά! Είμαι Ελληνίδα όσο τίποτα άλλο! Το σπίτι μου μοιάζει 
πολύ με ελληνικό, από την άποψη ότι τα βασικά στοιχεία που το συνθέ-
τουν είναι η αξία της φιλοξενίας και ο θεσμός της οικογένειας. Είναι γε-
μάτο από ελληνικές πινελιές και πολλά υπέροχα έπιπλα που ανήκουν 
στην ελληνική μου οικογένεια. 

*To Life in a French Country House: Entertaining for all Seasons θα κυ-
κλοφορήσει από τη Rizzoli στις 5/10. 

C U L T U R E  /  Π Ρ Ό Σ Ω Π Ό

CORDELIA DE CASTELLANE αντιπροσωπεύει από-
λυτα τον γαλλικό τρόπο ζωής. Αντλώντας έμπνευση από 
την καριέρα της ως Αrtistic Director των Dior Home 
και Baby Dior, την οικογενειακή της ζωή και τον μεγά-
λο κοινωνικό της κύκλο, έφτιαξε ένα φωτεινό βιβλίο με 
επίκεντρο την εντυπωσιακή κατοικία της στην εξοχή της 

Γαλλίας. Τα κεφάλαια, χωρισμένα στις τέσσερις εποχές, αποκαλύπτουν 
πώς να διασκεδάζουμε à la Française όλο το χρόνο, με συμβουλές εσω-
τερικής διακόσμησης, λαχταριστές συνταγές, κηπουρικά tips και ιδέες 
για special οικογενειακά events, ενώ οι φωτογραφίες είναι του Matthieu 
Salvaing και πολλές από το προσωπικό της αρχείο. 

Πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε αυτή την έκδοση; Άντλησα 
έμπνευση από το ίδιο μου το σπίτι. Ήθελα να δω τις δημιουργίες μου για 
τον Dior μέσα στον προσωπικό μου χώρο, σε κάθε εποχή του χρόνου. 

Θα λέγατε ότι ο χαρακτήρας του σπιτιού σας αντικατοπτρίζει τον 

H

Ζωηρό και φιλόξενο, το σπίτι της 
CORDELIA DE CASTELLANE στη 

γαλλική εξοχή «στριμώχνεται» στις σελίδες 
ενός πολύχρωμου βιβλίου, που μπορεί να 

σας αλλάξει την καθημερινότητα. 

ΜIX+MATCH

Από τoν  BΛΑΣΗ ΚΩΣΤΌΥΡΌ

P
H

O
T

O
S:

 M
A

T
T

H
IE

U
 S

A
LV

A
IN

G
. W

W
W

.R
IZ

Z
O

L
IU

SA
.C

O
M

.



Vogue.gr | 75

M I S S  V O G U E

Photographer Photographer THANASSIS KRIKIS @ 10 ARTISTS MANAGEMENT  THANASSIS KRIKIS @ 10 ARTISTS MANAGEMENT  Fashion Εditor Fashion Εditor  GEORGE KARAPETIS GEORGE KARAPETIS

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και και ΘΗΛΥΚΕΣ ΣΙΛΌΥΕΤΕΣΘΗΛΥΚΕΣ ΣΙΛΌΥΕΤΕΣ,  ,  
σε μια νέα ανάγνωση της κλασικής ανδρικής γκαρνταρόμπας.σε μια νέα ανάγνωση της κλασικής ανδρικής γκαρνταρόμπας.

ΑΝΔΡΟΓΎΝΟ

Μπλέιζερ και Μπλέιζερ και 
ολόσωμη φόρμα ολόσωμη φόρμα 

από ελαστικό μαλλί από ελαστικό μαλλί 
SportmaxSportmax, Max Mara , Max Mara 

Boutique. Τζάκετ Boutique. Τζάκετ 
από οικολογικό από οικολογικό 

δέρμα, δέρμα, Karl LagerfeldKarl Lagerfeld. . 
Μπότες από σουέντ Μπότες από σουέντ 

Gianvito Rossi,Gianvito Rossi,  
Kalogirou. Δαχτυλίδια Kalogirou. Δαχτυλίδια 

με ρουμπίνια και με ρουμπίνια και 
μπριγιάν και με μπριγιάν και με 

ζαφείρια και μπριγιάν, ζαφείρια και μπριγιάν, 
Danelian Diamond Danelian Diamond 
ClubClub. Στην απέναντι . Στην απέναντι 
σελίδα: Σακάκι από σελίδα: Σακάκι από 

μαλλί και πολυέστερ, μαλλί και πολυέστερ, 
Massimo DuttiMassimo Dutti. . 

Καπέλο και δερμάτινη Καπέλο και δερμάτινη 
τσάντα, τσάντα, MCM MCM 

BoutiqueBoutique. Σφυρήλατα . Σφυρήλατα 
σκουλαρίκια και σκουλαρίκια και 

δαχτυλίδι από ασήμι δαχτυλίδι από ασήμι 
92592500, , Ilias LalaounisIlias Lalaounis. . 

M I S S  V O G U E
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Κοστούμι από 
ανακυκλωμένο μαλλί 
και βισκόζη LivaEco, 

H&M STUDIO. 
Γυαλιά ηλίου 

Balenciaga, Delux 
Hellas. Σκουλαρίκια 

από κίτρινο χρυσό 
18Κ με μαύρο 

επιπλατίνωμα και 
λευκά διαμάντια 2 

ct και δαχτυλίδι από 
κίτρινο χρυσό 18Κ με 
μαύρο επιπλατίνωμα 
και λευκά διαμάντια 

0,50 ct, Yannis 
Sergakis.

Κοστούμι από Κοστούμι από 
100% αγνό 100% αγνό 

παρθένο μαλλί, παρθένο μαλλί, 
LOLALOLA. Πουκάμισο . Πουκάμισο 

από βαμβακερή από βαμβακερή 
ποπλίνα και ποπλίνα και 

μεταξωτή γραβάτα, μεταξωτή γραβάτα, 
Karl LagerfeldKarl Lagerfeld. . 

Δερμάτινη τσάντα Δερμάτινη τσάντα 
BerthelottiBerthelotti, , 

Greek Designers Greek Designers 
Store. Μάλλινος Store. Μάλλινος 
μπερές, μπερές, Katerina Katerina 

KaroussosKaroussos..
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Μάλλινο τζάκετ και πουκάμισο Stella McCartney, Luisa World. Βαμβακερό παντελόνι, Polo Ralph Lauren. Δερμάτινη τσάντα, Kooreloo.

Γιλέκο από βελούδο Γιλέκο από βελούδο 
100% cotton και 100% cotton και 
παντελόνι από παντελόνι από 
μάλλινο κρεπ και μάλλινο κρεπ και 
βισκόζη, βισκόζη, RococoRococo. . 
Δερμάτινα μοκασίνια Δερμάτινα μοκασίνια 
Miu MiuMiu Miu, Kalogirou. , Kalogirou. 
Βαμβακερές κάλτσες, Βαμβακερές κάλτσες, 
CalzedoniaCalzedonia. El-bags, . El-bags, 
TSANTILISTSANTILIS. Καπέλο . Καπέλο 
από μαλλί μερινός, από μαλλί μερινός, 
Katerina KaroussosKaterina Karoussos. . 
Κολιέ από τη Κολιέ από τη 
συλλογή συλλογή EchoesEchoes με  με 
μπριγιάν και ζαφείρι μπριγιάν και ζαφείρι 
σε σχήμα καρδιάς, σε σχήμα καρδιάς, 
Danelian Diamond Danelian Diamond 
ClubClub..
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Γιλέκο από ρεγιόν και Γιλέκο από ρεγιόν και 
ελαστάν με λεπτομέρειες ελαστάν με λεπτομέρειες 
από δέρμα και παντελόνι από δέρμα και παντελόνι 
από ρεγιόν και ελαστάν, από ρεγιόν και ελαστάν, 
Themis ZThemis Z. Σκουλαρίκια . Σκουλαρίκια 
από χρυσό 18Κ με ροζ από χρυσό 18Κ με ροζ 
ζαφείρια 10,36 ct, κολιέ ζαφείρια 10,36 ct, κολιέ 
από λευκόχρυσο 18Κ από λευκόχρυσο 18Κ 
με άκουα μαρίνα 47,49 με άκουα μαρίνα 47,49 
ct και δαχτυλίδια από ct και δαχτυλίδια από 
λευκόχρυσο 18Κ με λευκόχρυσο 18Κ με 
yellow topaz και μπριγιάν, yellow topaz και μπριγιάν, 
από λευκόχρυσο 18Κ με από λευκόχρυσο 18Κ με 
αμέθυστο και μπριγιάν και αμέθυστο και μπριγιάν και 
από κίτρινο χρυσό 18Κ με από κίτρινο χρυσό 18Κ με 
τουρμαλίνη και μπριγιάν, τουρμαλίνη και μπριγιάν, 
Kessaris BoutiqueKessaris Boutique..

Μάλλινο παλτό, 
πουκάμισο από 

βαμβακερή τρικολίνα 
και βαμβακερός 

γιακάς Sportmax, 
Max Mara Boutique. 
Δερμάτινα μοκασίνια 
Miu Miu, Kalogirou. 

Βαμβακερές 
κάλτσες, Calzedonia. 

Σκουλαρίκια από 
χρυσό 18Κ με 

μπριγιάν, από τη 
συλλογή Minotavros, 

Polina Ellis. 
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Κοστούμι από 
πολυέστερ και 
ελαστάνη, Karl 

Lagerfeld. Σουτιέν, 
Intimissimi. Παπούτσια, 
Converse. Γυαλιά ηλίου 
Kaleos, The Workshop. 

Σκουλαρίκια από 
κίτρινο χρυσό 18Κ με 

κίτρινα ζαφείρια 24,65 
ct και δαχτυλίδι από 

κίτρινο χρυσό 18Κ με 
κίτρινη πέτρα peridot 
και μπριγιάν, Kessaris 

Boutique. 
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Μάλλινο κοστούμι Μάλλινο κοστούμι 
Alexander McQueenAlexander McQueen  
και μεταξωτό και μεταξωτό 
πουκάμισοπουκάμισο Stella  Stella 
McCartneyMcCartney, Luisa , Luisa 
World. Καμπαρντίνα World. Καμπαρντίνα 
από βαμβάκι και από βαμβάκι και 
ελαστίνη, ελαστίνη, Ted Ted 
BakerBaker. Δερμάτινες . Δερμάτινες 
μπότες μπότες Miu MiuMiu Miu, , 
Kalogirou. Κολιέ Kalogirou. Κολιέ 
και δαχτυλίδι και δαχτυλίδι HeliosHelios  
από κίτρινο χρυσό από κίτρινο χρυσό 
18 ct με διαμάντια, 18 ct με διαμάντια, 
και δαχτυλίδια και δαχτυλίδια 
Σφραγίς ΕλευθερίαςΣφραγίς Ελευθερίας  
από ασήμι 925από ασήμι 92500  
με εγχάρακτο με εγχάρακτο 
αιματόλιθο, αιματόλιθο, Άγιος Άγιος 
ΓεώργιοςΓεώργιος από κίτρινο  από κίτρινο 
χρυσό 18 ct, χρυσό 18 ct, ΚίωνΚίων από  από 
κίτρινο χρυσό 18 ct με κίτρινο χρυσό 18 ct με 
μαλαχίτη και μαλαχίτη και Helios Helios 
από κίτρινο χρυσό 18 από κίτρινο χρυσό 18 
ct, όλα ct, όλα ZolotasZolotas. . 
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Μπλέιζερ από Μπλέιζερ από 
ελαστικό μαλλί και ελαστικό μαλλί και 
κασμίρι κασμίρι Max MaraMax Mara, , 
Max Mara Boutique. Max Mara Boutique. 
Πουκάμισο-κορμάκι Πουκάμισο-κορμάκι 
από βαμβακερή από βαμβακερή 
ποπλίνα, ποπλίνα, Wolford Wolford 
BoutiqueBoutique. Παντελόνι . Παντελόνι 
από οικολογικό από οικολογικό 
δέρμα, δέρμα, Ted BakerTed Baker. . 
Δερμάτινη τσάντα, Δερμάτινη τσάντα, 
Callista CraftsCallista Crafts. . 
Σκουλαρίκια με Σκουλαρίκια με 
ρουμπίνια και ρουμπίνια και 
μπριγιάν, από τη μπριγιάν, από τη 
συλλογή συλλογή CircusCircus, , 
και δαχτυλίδια και δαχτυλίδια 
με ρουμπίνια και με ρουμπίνια και 
μπριγιάν και με μπριγιάν και με 
ζαφείρια και μπριγιάν, ζαφείρια και μπριγιάν, 
Danelian Diamond Danelian Diamond 
ClubClub..

MAKEUP & HAIR: HARA MAKEUP & HAIR: HARA 
PAPANICOLAOU @ 10 PAPANICOLAOU @ 10 
ARTISTS MANAGEMENT.ARTISTS MANAGEMENT.
PHOTOGRAPHER’S PHOTOGRAPHER’S 
ASSISTANT: MARIOS ASSISTANT: MARIOS 
KAZAKOS.KAZAKOS.
FASHION ASSISTANT: FASHION ASSISTANT: 
CHRYSA CHRONI.CHRYSA CHRONI.
MODELS: SARA R @ ACE MODELS: SARA R @ ACE 
MODELS, MARYSE KYELEM MODELS, MARYSE KYELEM 
@ D MODELS.@ D MODELS.

Vogue.gr | 85

ΟΜΟΡΦΙΑ
ΤΑΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΡΟΤΑΣΕΊΣ

To μακιγιάζ έγινε To μακιγιάζ έγινε 
με προϊόντα με προϊόντα Giorgio Giorgio 
ArmaniArmani: Armani : Armani 
Prima Glow-On Prima Glow-On 
Moisturizing Cream, Moisturizing Cream, 
ρουζ-κραγιόν Neo ρουζ-κραγιόν Neo 
Nude A-Blush, Rouge Nude A-Blush, Rouge 
d’ Armani Matte (No d’ Armani Matte (No 
503). 503). 
Παλτό από Παλτό από 
ανακυκλωμένο μετάξι ανακυκλωμένο μετάξι 
και φτερά, και φτερά, Ronald Van Ronald Van 
Der KempDer Kemp..
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ για άλλη μία φορά ΣΤΌ ΕΠΙΚΕΝΤΡΌ 
και αποκτούν ακόμα περισσότερο φως, προδιαθέτοντας για τα καλύτερα που έρχονται! 

Από τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΌΥ  
Photographer DAVID FERRUA  Stylist  CHIARA FICOLA

START
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To μακιγιάζ έγινε με To μακιγιάζ έγινε με 
προϊόντα προϊόντα LancômeLancôme: : 
Teint Idole Ultra Teint Idole Ultra 
Wear Blush Stick (No Wear Blush Stick (No 
02 Daring Peach), 02 Daring Peach), 
L’Absolu Rouge La L’Absolu Rouge La 
Base Rosy. Base Rosy. 
Μπλούζα από Μπλούζα από 
πολυέστερ και πολυέστερ και 
γιλέκο από βισκόζη γιλέκο από βισκόζη 
με πούλιες, με πούλιες, Isabel Isabel 
MarantMarant..
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To μακιγιάζ έγινε με προϊόντα Yves Saint Laurent: Κραγιόν Rouge Pur Couture Glossy Stain Rebel Nudes. 
Στην απέναντι σελίδα: Το μακιγιάζ έγινε με προϊόντα MAC: Σκιά Dazzleshadow (Oh So Guilty), Glitter (Gold), 

Tendertalk Lip Balm.
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Δερμάτινο φόρεμα, Bottega Veneta. Στην απέναντι σελίδα: Το μακιγιάζ έγινε με προϊόντα L’Oréal Paris: Glow Mon Amour 
Highlighter Drops (No 04) και Brilliant Signature (No 305 Be Captivating). Μεταξωτό ζιβάγκο, παντελόνι από μάλλινη καμπαρντίνα 
και δερμάτινη ζώνη, Hermès Boutique. Σκουλαρίκια από ορείχαλκο, Patou.
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νώ διανύουμε τη «μετα-εμβολιαστική» περίοδο, 
σαφώς πιο ξεκούραστοι μετά τις καλοκαιρινές 
μας διακοπές, αλλά πάντα προβληματισμένοι 
για την εξέλιξη της πανδημίας και βέβαιοι ότι 
η μάσκα θα είναι για αρκετούς μήνες ακόμα το 
πιο απαραίτητο αξεσουάρ μας, ετοιμαζόμαστε 

για ένα ακόμα καινούργιο ξεκίνημα, από αυτά που παραδοσιακά 
εγκαινιάζει ο Σεπτέμβριος. Και ποιος καλύτερος τρόπος για να το 
εκφράσουμε, από την εμφάνισή μας; Μια αλλαγή είναι πάντα ευ-
πρόσδεκτη και η φροντίδα του εαυτού μας ο ευκολότερος τρόπος για 
να εκδηλώσουμε τις προθέσεις μας. Κι επειδή το πρόσωπο είναι ο 
καθρέφτης των συναισθημάτων μας, ας ξεκινήσουμε από εκεί. 

Οι make up artists έκαναν από νωρίς τις δικές τους προτάσεις, 
με δεδομένη τη χρήση της μάσκας, εστιάζοντας τη δημιουργικότητά 
τους στα μάτια, που χωρίς «ανταγωνιστές» πλέον διεκδικούν ακόμα 
περισσότερο την προσοχή των άλλων. Και υπήρξαν αρκετά τολμηροί 
μπορούμε να πούμε, αρχίζοντας από την επικεφαλής του μακιγιάζ 
του οίκου Coperni, Fara Homidi, η οποία στόλισε τις εσωτερικές 
γωνίες των ματιών των μοντέλων και το τέλος του φρυδιού με πολύ-
τιμους λίθους, χαρίζοντάς τους ένα μεταλλικό sci-fi αποτέλεσμα, που 
το ονόμασε post-pandemic. Στην ίδια λογική, ο Pablo Rodriguez 

στο σόου του Mark Fast τοποθέτησε μικρές πούλιες στο κέντρο των 
βλεφάρων και μεταλλικό eyeliner. Στον Courrèges κυριάρχησε ο 
διακριτικός στολισμός με τρία μικρά κρυσταλλάκια κάτω από το 
κάθε μάτι, σε συνδυασμό με φυσικά φρύδια και ανεπιτήδευτο hair 
look, ενώ η εξαιρετικά ταλαντούχα makeup artist Isamaya Ffrench 
άπλωσε αστεράκια σε ασύμμετρους σχηματισμούς στα πρόσωπα των 
μοντέλων του σόου Burberry menswear. Από τη μεριά της η Hélène 
Vasnier δημιούργησε για τον Giambattista Valli έντονα δίχρωμα 
eye looks σε αποχρώσεις βιολετί και γαλάζιες, σε συνδυασμό με 
ιριδίζοντα φρύδια, αντλώντας έμπνευση από την ντελικάτη ομορ-
φιά των πανσέδων, ενώ ο Stevie Huynh οραματίστηκε αφηρημένα 
avant-garde unibrows για τα μοντέλα του οίκου Altuzarra, πλαισιώ-
νοντας με τον καλύτερο τρόπο τις δημιουργίες του σχεδιαστή. 

Όλα αυτά σε εντελώς φυσική επιδερμίδα, trend που έχουν ασπα-
στεί σχεδόν όλοι οι σχεδιαστές και οι makeup artists αυτόν τον ενά-
μιση χρόνο της πανδημίας, μεταφράζοντας με τον τρόπο τους τα μη-
νύματα των καιρών. Σε αυτές τις σελίδες καταγράφονται όλες οι 
επιρροές με τρόπο ώστε να σας εμπνεύσουν να προσαρμόσετε στη 
δική σας προσωπικότητα και τρόπο ζωής τα looks που σας εκφρά-
ζουν, με δημιουργική ματιά και ευχάριστη διάθεση. Γιατί τα καλύτε-
ρα έρχονται. Και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να τα δεχτούμε!  

E
Όλοι οι διάσημοι makeup artists μεταφράζουν με τον τρόπο τους 

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ.

Από αριστερά: Χρυσό γκλίτερ Star Lit Glitter, Make up for Ever, Sephora. Το μακιγιάζ έγινε με προϊόντα Chanel: Mάσκαρα Le Volume de Chanel (No 10 Noir), 
Les Beiges Healthy Glow Sheer Colour Stick (No 21), σκιά Ombre Première (No 804 Scintillance), κραγιόν Rouge Coco Bloom (No 116 Dream). 

MAKEUP: TIZIANA RAIMONDO @ THE WALL GROUP. HAIR: JACOB KAJRUP @ CALLISTE AGENCY. CASTING DIRECTOR: ALEXANDRA SANDBERG. MODEL: ELEONOR GHIURITAN @ VIVA MODEL MANAGEMENT.

HYDRAGENIST 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΥΚΝΩΣΗ

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

24H
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ*

Διεγείρει την οξυγόνωση 
των ιστών μέσω της βαθιάς 
ενυδάτωσης.

Βιομιμητικό Οξυγόνο
+ Υαλουρονικό Οξύ

*Κλινικές μελέτες σε 10 εθελοντές - μια εφαρμογή - κλινικές μετρήσεις 

Σε επιλεγμένα Φαρμακεία και Πολυκαταστήματα καλλυντικών
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DIRECTOR’S 
CUT

Από επάνω αριστερά και 
δεξιόστροφα: Revitalizing Serum, 
Frezyderm. Hydragenist Mat, 
Lierac Paris. Skin Pharmacist 
Age Active Anti-Dark Spots 
SPF15, Intermed. Miracle Age 
Repair Eye Cream, Thank You 
Farmer. Neovadiol Platinium 
Eyes, Vichy. Wine Elixir 
Renewing Lift Night Cream, 
Apivita. Όλα στα φαρμακεία.

Tα προϊόντα που κάθε ενημερωμένη 
γυναίκα πρέπει να έχει στο νεσεσέρ της.

ΝΈΟΣ ΜΗΝΆΣ, ΝΈΆ ΈΠΟΧΗ, καινούργιες συνήθειες. Στις προηγού-
μενες σελίδες μιλήσαμε για όσα χρειάζεται η επιδερμίδα για να ανανεωθεί 
μετά το καλοκαίρι, εδώ θα σας συστήσουμε μερικά ακόμα προϊόντα, 
άκρως απαραίτητα για το φθινοπωρινό νεσεσέρ. Δοκιμάσαμε, λοιπόν, και 
σας προτείνουμε την κρέμα Skin Pharmacist Age Active Anti-Dark Spots 
SPF15 της Intermed, που μειώνει τις δυσχρωμίες και τις πανάδες χαρίζο-
ντας ομοιόμορφο τόνο. Η κατάλληλη για κανονικές και μεικτές επιδερμί-
δες τζελ-κρέμα Hydragenist Mat της Lierac Paris εγγυάται 24ωρη ενυδά-
τωση και επαναπυκνώνει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές. Ο ιδανικός για 
κάθε τύπο δέρματος αντιγηραντικός ορός Revitalizing Serum της 
Frezyderm αναζωογονεί το θαμπό, άτονο δέρμα και μειώνει τις λεπτές 
γραμμές και τις πρώτες ρυτίδες, ενισχύοντας τα αποτελέσματα της κρέμας 
ημέρας ή νύχτας. Για τη βραδινή ρουτίνα, η Wine Elixir Renewing Lift 
Night Cream της Apivita, με κύριο αντιγηραντικό συστατικό τις πολυφαι-
νόλες από τα αμπέλια της Σαντορίνης, περιορίζει τις ρυτίδες και ενισχύει 
την πυκνότητα και την ελαστικότητα του δέρματος, δίνοντας την αίσθηση 
άμεσου, φυσικού lifting. Επιπλέον, απολεπίζει ελαφριά χάρη στην παπά-
για, προστατεύει από το οξειδωτικό στρες με το πατενταρισμένο εκχύλισμα 
πρόπολης και θρέφει χάρη στο κερί μέλισσας, το υαλουρονικό οξύ, το 
βούτυρο καριτέ και το ελαιόλαδο. Όσο για την περιοχή των ματιών, ξεχω-
ρίσαμε τη Miracle Age Repair Eye Cream του κορεάτικου brand Thank 
You Farmer που μειώνει τους μαύρους κύκλους, συσφίγγει και τονώνει, 
ενώ αν βρίσκεστε στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και της μετεμμηνό-
παυσης η αντιγηραντική Neovadiol Rose Platinium της Vichy μειώνει τα 
οιδήματα και λειαίνει ορατά τις ρυτίδες χάρη στην καφεΐνη, το ασβέστιο 
και το Ιαματικό Ηφαιστειακό Νερό της Vichy. 

ΜΕ ΤΡΙΆΝΤΆ ΧΡΟΝΙΆ στην έρευνα 

και στην ανάπτυξη τεχνολογιών, οι 

οποίες αξιοποιούν τη δυνατότητα του 

ανθρώπινου οργανισμού να αναζωογονεί 

τα κύτταρα που καθίστανται αδρανή λόγω 

των παραγόντων γήρανσης ή κάποιου 

τραύματος, ο Γερμανός καθηγητής 

Augustinus Bader ανέπτυξε το 2008 

ένα πρωτοποριακό τζελ που θεραπεύει 

σοβαρές πληγές, απομακρύνοντας το 

ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης 

ή μοσχεύματος. Αυτή η επαναστατική 

εφεύρεση αποτέλεσε την έμπνευση και 

για τη δημιουργία της σειράς περιποίησης 

με την πατενταρισμένη τεχνολογία TFC8® 

που φέρει το όνομά του και μόλις έφτασε 

στην Ελλάδα. Έξυπνη και προσαρμοστική, 

η TFC8® αποτελείται από φυσικά αμινοξέα, 

βιταμίνες και συνθετικά μόρια και 

υποστηρίζει αποτελεσματικά τις φυσικές 

διαδικασίες ανανέωσης του δέρματος. 

Τα δύο προϊόντα της σειράς Augustinus 

Bader Skincare που ξεχώρισαν από την 

πρώτη στιγμή και εγκαινίασαν την «blue 

bottle» εποχή είναι η The Cream και 

η The Rich Cream. Η πρώτη είναι μια 

ελαφριά, αναζωογονητική και ενυδατική 

σύνθεση με βιταμίνες A, C και B5, που 

μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές, τις 

V O G U E  P R O M O T I O N

«ΕΞΥΠΝΗ» 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Συνώνυμη της καινοτομίας, 
η σειρά Augustinus Bader 
Skincare εξασφαλίζει υγιή, 
σφριγηλή και ομοιόμορφη 

επιδερμίδα, με αντοχή 
σε εσωτερικές και 

εξωτερικές επιθέσεις.

ρυτίδες και τον υπερχρωματισμό, διεγείρει 

την παραγωγή κολλαγόνου, φωτίζει, 

χαρίζει ομοιόμορφο τόνο, περιορίζει την 

ερυθρότητα και αποτρέπει ενδεχόμενες 

βλάβες από περιβαλλοντικές επιθέσεις. 

Εμπλουτισμένη με evening primrose oil, 

σκουαλένιο και βιταμίνη Ε, η εξαιρετικά 

πλούσια The Rich Cream ενυδατώνει 

βαθιά και ανακουφίζει το ξηρό δέρμα, 

το προστατεύει από τις περιβαλλοντικές 

επιθέσεις και το οξειδωτικό στρες και 

ενισχύει την ελαστικότητά του. Και 

οι δύο ενδείκνυνται για καθημερινή 

χρήση και έχουν άμεσα ορατά 

αποτελέσματα: ο τόνος και η υφή της 

επιδερμίδας μεταμορφώνονται θεαματικά, 

επιτυγχάνεται σφριγηλότητα και ανύψωση 

κατά 96%, οι ρυτίδες στο λεγόμενο «πόδι 

της χήνας» μειώνονται κατά 54,89% 

σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, ενώ η 

ενυδάτωση αγγίζει το 145,90% μετά από 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προϊόντα 

Augustinus Bader είναι 100% απαλλαγμένα 

από parabens, αρώματα, SLS, SLES, DEA, 

βαρέα μέταλλα, ταλκ, βαζελίνη, παραφίνη 

και ορυκτέλαια, ενώ δεν περιέχουν 

περιττούς συντηρητικούς διαλύτες ή 

γαλακτωματοποιητές.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
τεχνολογία TFC8® των καλλυντικών 
Augustinus Bader βασίζεται σε πάνω από 
30 χρόνια έρευνας και υποστηρίζει τη φυσική 
δυνατότητα ανάπλασης του δέρματος.

Ψηφισμένα σαν «Καλύτερα προϊόντα δέρματος όλων 
των εποχών» από το WWD Beauty Inc. 

Θα τα βρείτε σε πολύ επιλεγμένα σημεία σε Ελλάδα 
και Κύπρο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:  

RELIA TRADING (www.relia.com.cy).
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ΈΠΑΝΈΚΚΙΝΗΣΗ
Το skincare αναβαθμίζεται μετά τις διακοπές, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΌΝΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ υγεία και λάμψη.

Ή συστηματική περιποίηση 
με δραστικά προϊόντα 
μπορεί να ΑΝΑΣΤΡΕΨΕΙ 
τις φθορές που οφείλονται 
στην πολύωρη έκθεση 
στον ήλιο. Ή καλύτερη 
στιγμή για να ξεκινήσετε 
είναι τώρα!

ΝΟΥΜΈΡΟ ΈΝΆ ΠΡΟΤΈΡΆΙΟΤΗΤΆ τον Σεπτέμ-
βριο είναι η ανανέωση της επιδερμίδας, που αρκετά 
έχει υποφέρει όλο το καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο. 
Ωραίο το μαύρισμα, αλλά όσα μέτρα προστασίας και αν 
λάβει κανείς, δεν παύει να επιταχύνει τη φθορά. Που 

όμως είναι αναστρέψιμη. Αρκεί να οργανώσετε μια σωστή ρουτίνα πε-
ριποίησης, με τα κατάλληλα προϊόντα. Μετά από προσεκτική μελέτη 
καταλήξαμε σε αυτά που θα αποκαταστήσουν την υγεία της επιδερμί-
δας σας γρήγορα και με ασφάλεια, προσφέροντάς σας πολλαπλά οφέλη.  
Ξεκινάμε με τη Vichy και το νέο Neovadiol Meno 5 Bi-Serum, με δρα-
στικά συστατικά –proxylane, βιταμίνες B3-Cg, γλυκολικό οξύ, ηφαιστει-
ακό νερό της Vichy– που αντιμετωπίζει ρυτίδες, χαλαρότητα, κηλίδες και 
ξηρότητα. Mην ξεχνάτε ότι η γαλλική εταιρεία είναι η πρώτη που δια-
πίστωσε τη σημασία του εκθεσιώματος –οι εξωτερικοί παράγοντες που 
μας βλάπτουν, με τον ήλιο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας– και 
ενσωμάτωσε την τεχνολογία για την προστασία του στις συνθέσεις της.

Στην ίδια λογική, η Lancôme μελέτησε επί σειρά ετών το μικροβίωμα 
–τα δισεκατομμύρια βακτήρια που σχηματίζουν ένα ευεργετικό οικοσύ-
στημα στο δέρμα– και έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία 
του. Από τη μεγάλη γκάμα της προτείνουμε γι’ αυτή την εποχή τον ορό 
Advanced Génifique, που επανορθώνει κατά 77% ταχύτερα από τις πρώ-
τες κιόλας εφαρμογές. Το μυστικό του κρύβεται στον συνδυασμό επτά 
πρεβιοτικών φυτικής ή βιοτεχνολογικής προέλευσης και προβιοτικών 
κλασμάτων, ενώ η υφή του είναι ανάλαφρη.

Η επίσης γαλλική Nuxe, αξιοποιώντας την «πράσινη» τεχνολογία 
προτείνει το αντιγηραντικό Super Serum [10] με vegan σύνθεση –περι-
έχει 95% συστατικά φυσικής προέλευσης– και ισχυρή δράση έναντι των 
δυσχρωμιών, που είναι ιδιαίτερα ορατές αυτή την εποχή.

Η πρωτοπόρος στην έρευνα Shiseidο προχώρησε στην ανανέωση 
του πολυβραβευμένου –με 200 διακρίσεις– αντιγηραντικού της ορού 
Ultimune, ακόμα πιο αποτελεσματικός πλέον χάρη στην τεχνολογία P
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αιχμής ImuGenerationREDä την οποία ανέ-
πτυξε η ιαπωνική εταιρεία και στοχεύει σε 
δύο κύτταρα-κλειδιά που εμπλέκονται στο 
σύστημα αυτοάμυνας του δέρματος για να 
αντιμετωπίσουν εξωτερικούς και εσωτερικούς 
βλαπτικούς παράγοντες. Αρκούν τέσσερις 
εβδομάδες χρήσης για να δείτε τη διαφορά. 
Στην απέναντι πλευρά του χάρτη και ειδικά στη 
Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, η νέα τάση 
στην ομορφιά είναι οι «μικρο-δόσεις» –χο-
ρήγηση ισχυρών συστατικών σε χαμηλή και 
ακριβή ποσότητα– και αντιπροσωπευτικό προϊ-
όν της το Retinol Skin-Renewing Daily Micro-
Dose Serum της Kiehl’s. Αυτό είναι βασισμένο 
στην καθαρή ρετινόλη που προάγει σταθερά 
την ανανέωση των επιφανειακών κυττάρων 
και σε ένα πεπτίδιο που ενδυναμώνει τον επι-
δερμιδικό φραγμό αυξάνοντας την ανοχή του 
– η ρετινόλη λόγω της πολύ έντονης δράσης 
της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες αντι-
δράσεις, γι’ αυτό και πρέπει να εναχθεί σταδι-
ακά στο πρόγραμμα περιποίησης. Η σύνθεση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρωί ή βράδυ σε 
πρόσωπο, μάτια, λαιμό και ντεκολτέ και ταιριά-
ζει σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, ακόμα 
και στις πιο ευαίσθητες.

Τελευταίο αφήσαμε ένα από τα νέα και 
πολλά υποσχόμενα brands, το Augustinus 
Bader, αποτέλεσμα έρευνας του Γερμανού κα-
θηγητή που του έδωσε και το όνομά του, ο 
οποίος ανακάλυψε έναν μηχανισμό που με τη 
βοήθεια των αναγεννητικών δυνατότητων των 
βλαστικών κυττάρων θεραπεύει σοβαρά τραύ-
ματα, χωρίς την ανάγκη επέμβασης ή μοσχεύ-
ματος. Αυτή την τεχνολογία την ενσωμάτωσε 
στα προϊόντα του, από τα οποία συστήνουμε τις 
κρέμες The Cream και The Rich Cream, για 
άμεση αποκατάσταση ακόμα και σοβαρών βλα-
βών της επιδερμίδας.  

Η

Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: 
The Cream, Augustinus Bader, www.
heavenonearth.com.gr. Advanced Génifique, 
Lancôme. Neovadiol Meno 5 Bi-Serum, 
Vichy, στα φαρμακεία. Ultimune Power 
Infusing Concentrate, Shiseido. Retinol Skin-
Renewing Daily Micro-Dose Serum, Kiehl’s. 
Super Serum [10], Nuxe, στα φαρμακεία.
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H πρέσβειρα της Lancôme, LUPITA 
NYONG’O, μιλάει αποκλειστικά στη 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΌΥ 
γι’ αυτά που αγαπά και της αποκαλύπτει 

τα μυστικά ομορφιάς της. 

«ΟΤΑΝ ΉΜΟΥΝ  
ΜΊΚΡΉ ΔΌΚΙΜΑΣΑ  
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΊΑ ΝΑ ΓΊΝΩ 
ΔΙΑΦΌΡΕΤΙΚΗ. ΕΝΊΩΘΑ 
ΑΣΧΉΜΉ ΕΠΕΊΔΉ ΕΊΧΑ 
ΣΚΟΥΡΟ ΔΕΡΜΑ».

ΜΙΚΡΑ 
ΜΎΣΤΙΚΑ

Η ΓΈΝΝΗΜΈΝΗ ΣΤΟ ΜΈΞΙΚΟ από Κενυάτες γονείς Lupita Nyong’o 
τράβηξε την προσοχή το 2014, όταν κέρδισε το Όσκαρ για τον ρόλο της 
στην ταινία 12 years a Slave. Έκτοτε, δεν έπαψε να μας απασχολεί με την 
ιδιαίτερη παρουσία και το ταλέντο της, που θα θαυμάσουμε σύντομα στην 
κατασκοπική περιπέτεια The 355, με συμπρωταγωνίστριες τις Jessica 
Chastain, Diane Kruger και Penélope Cruz. Παράλληλα διοχετεύει τη 
δημιουργικότητά της στον κόσμο της ομορφιάς, ως πρέσβειρα της 
Lancôme, και στη συγγραφή. Ξεκίνησα τη συζήτηση μαζί της από το βι-
βλίο της Sulwe, με θέμα ένα κορίτσι που μαθαίνει να εκτιμά την ομορφιά 
της. Πρόκειται για αυτοβιογραφική ιστορία; «Η Sulwe είναι εγώ με λίγη 
μαγεία», απαντά. «Δοκίμασα τα πάντα για να γίνω διαφορετική. Ένιωθα 
άσχημη επειδή είχα σκούρο δέρμα». Και πώς το ξεπέρασε; «Με σοβαρό 
προβληματισμό και διαλογισμό», μου λέει. Και με πειθαρχία θα προσέθε-
τα, καθώς μου περιγράφει μια τυπική της ημέρα: Ξυπνάει στις 7 το πρωί, 
γυμνάζεται, παίρνει το πρωινό της, που βασίζεται στην κενυάτικη συνταγή 
nyoyo –βραστό καλαμπόκι, φασόλια και φιστίκια–, ασχολείται με τον 
κήπο και συνεχίζει την ημέρα της με μότο το «Que será, será», ειδικά σε 
περιόδους αβεβαιότητας. Ομολογεί ότι φοβάται τα ύψη, τις... πεταλούδες 
και το ενδεχόμενο να την ξεχάσει η τρίχρονη ανιψιά της, που ζει στην 
Κένυα. Όσο για τα μυστικά ομορφιάς της, ακολουθεί μια απλή ρουτίνα, 
«ακούγοντας» το δέρμα της. «Το πρωί ελέγχω αν είναι ξηρό ή ερεθισμένο 
και προσαρμόζω το πρόγραμμά μου. Μερικές φορές κάνω μασάζ για να 
ενεργοποιήσω την κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια πλένομαι με το 
Miel-en-Mousse της Lancôme. Μου αρέσει γιατί ζεσταίνεται καθώς αφρί-
ζει. Περιστασιακά απλώνω το Tonique Confort Lotion και μετά μια μά-
σκα ή ορό Génifique. Ολοκληρώνω με μια ενυδατική όπως η Absolue 
Precious Cells ή η Rénergie Day. Μου αρέσει επίσης η Génifique 
Hydrogel Melting Face Mask όταν ταξιδεύω με αεροπλάνο, για έξτρα ενυ-
δάτωση». Συνήθως δεν μακιγιάρεται, περιορίζεται στο foundation Teint 
Idole Ultra Wear. Αν όμως οι περιστάσεις το απαιτούν, λατρεύει το δρα-
ματικό eye look. Για να το πετύχει, επιλέγει την παλέτα σκιών Hypnose 
Palette 11 Terre de Sienne, την πούδρα Belle de Teint, το Blush Subtil 
471 Berry Flamboyante, το Le Crayon Khôl Black Ebony, το Le lip Liner 
290 Sheer Raspberry και τη μάσκαρα Monsieur Big ή την Hypnôse – όλα 
Lancôme. Εκεί που πέφτουν οι αντιστάσεις της είναι όταν περιποιείται το 
σώμα της. «Μου αρέσουν το μασάζ και το μαροκινό χαμάμ, ενώ λατρεύω 
τα άλατα μπάνιου», εξομολογείται. Τελευταία ερώτηση: Τι απολαμβάνει 
στη συνεργασία της με τη Lancôme; «Εκτιμώ το ότι εξελίσσεται, ανταπο-
κρινόμενη σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Είμαι περήφανη γι’ αυτή 
τη συνεργασία», καταλήγει. 



Black και, φέτος, το Luna Rossa Ocean, 

με την αίσθηση της περιπέτειας στον 

πυρήνα του. Και όχι μόνο ως ιδέα, αλλά 

και σε επίπεδο δημιουργίας, αφού οι 

δύο master αρωματοποιοί της IFF που 

το υπογράφουν, η Anne Flipo από το 

Παρίσι και ο Carlos Benaim από τη 

Νέα Υόρκη, αξιοποίησαν στο έπακρο 

την τεχνολογία για να δημιουργήσουν 

κάτι πρωτοποριακό. Για την ακρίβεια, 

τα εκλεπτυσμένα φυσικά εκχυλίσματα 

που προέκυψαν από την παραδοσιακή 

απόσταξη υποβλήθηκαν στη συνέχεια 

σε μοριακή, ώστε να αντληθούν τα 

ποιοτικότερα μόριά τους. Ακολούθως, 

κάθε συστατικό ανασυντέθηκε και 

καθαρίστηκε, προκειμένου να αποδώσει 

ένα 100% εξατομικευμένο προφίλ, 

με αποτέλεσμα η τελική σύνθεση να 

διεκδικεί μια οσφρητική πρωτοτυπία, 

διατηρώντας την τόλμη και τον δυναμισμό 

των προκατόχων της. Το άρωμα ανήκει 

στην κατηγορία fougère και βασίζεται 

σε ένα λαμπερό κοκτέιλ εσπεριδοειδών 

υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με 

λεβάντα, φασκόμηλο, ίριδα και σαφράν 

στην καρδιά του, πατσουλί και βετιβέρ 

βιώσιμης παραγωγής από την Αϊτή 

στη βάση και αισθησιακό μόσχο στο 

τελείωμα.  

Το Prada Ocean Luna Rossa φιλοξενείται 

σε ένα πολυτελές μπουκάλι από λάκα 

Η ΝΕΆ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

των αρωμάτων συνδυάζει τη ζωτική 

ενέργεια του ωκεανού και την άμιλλα 

του ανθρώπου απέναντι στη φύση. 

Το Prada Ocean Luna Rossa είναι μια 

δροσερή και αρρενωπή μυρωδιά, που 

κρύβει μια ενδιαφέρουσα ιστορία: 

είναι εμπνευσμένο από την ιταλική 

ιστιοπλοϊκή ομάδα Luna Rossa, που 

δημιουργήθηκε το 1997. Στόχος της ήταν 

η συμμετοχή στη διασημότερη ρεγκάτα 

του κόσμου, The America’s Cup, που 

απονέμει το παλαιότερο τρόπαιο στον 

διεθνή αθλητισμό, 45 χρόνια πριν από 

την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Καρπός του πάθους του Patrizio 

Bertelli –CEO του ομίλου Prada– για 

την ιστιοπλοΐα, κάλυψε σε χρόνο ρεκόρ 

για τα δεδομένα του αθλήματος τις 

προϋποθέσεις της συμμετοχής σε μια 

τόσο υψηλού επιπέδου διοργάνωση, 

καταφέρνοντας να ανέβει στη δεύτερη 

θέση της κατάταξης το 2000.

Εν τω μέσω όλης αυτής της 

δραστηριότητας, ο ιταλικός οίκος 

αποφάσισε το 2012 να λανσάρει ένα 

άρωμα με το όνομα της ομάδας, δυναμικό 

σαν το κύμα, ανάλαφρο σαν τον άνεμο, 

δροσερό σαν τα ρεύματα του ωκεανού. 

Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη, που 

ακολούθησαν το Luna Rossa Carbon, 

το Luna Rossa Sport, το Luna Rossa 

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Το νέο άρωμα LUNA ROSSA OCEAN του οίκου PRADA είναι μια αρωματική 

δημιουργία γεμάτη ένταση, που εκφράζει όσο τίποτα τον άντρα που έχει την περιπέτεια 
στο αίμα του – όπως ο εκπρόσωπός του, ο ηθοποιός Jake Gyllenhaal. 

σε ντεγκραντέ μπλε απόχρωση, με 

τη χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή 

του οίκου, και είναι αντιπροσωπευτικό 

του σύγχρονου άντρα στον οποίο 

απευθύνεται: περιπετειώδης, 

δημιουργικός, έτοιμος να κατακτήσει 

νέους ορίζοντες. Χαρακτήρα τον οποίο 

αποδίδει με ρεαλισμό ο Αμερικανός 

ηθοποιός Jake Gyllenhaal, ένας από τους 

πλέον χαρισματικούς της γενιάς του, 

με μια ήσυχη ένταση που γοητεύει το 

κοινό όλων των ηλικιών και φύλων. Με 

συμμετοχές σε σημαντικές ταινίες, όπως 

Donnie Darko, Brokeback Mountain, 

Zodiac, Love & Other Drugs, αλλά και 

στην ολοκαίνουργια The Guilty για το 

Netflix, σε σκηνοθεσία Antoine Fuqua, 

ο Gyllenhaal προσωποποιεί άριστα το 

Luna Rossa Ocean, υπό τις σκηνοθετικές 

οδηγίες του Σουηδού Johan Renck. 

Κάτω από τα πανιά του Luna Rossa, ο 

Gyllenhaal δείχνει απόλυτα εξοικειωμένος 

με το σκάφος, που του επιτρέπει να 

φτάσει όσο μακριά έχει φανταστεί. 

«Για μένα, το πιο σημαντικό είναι πόσο 

χώρο έχω να εκφραστώ. Λατρεύω τους 

χαρακτήρες που σου επιτρέπουν να 

εξερευνήσεις τις πιο πολύπλοκες πλευρές 

του εαυτού σου. Κατά τη γνώμη μου, 

για να είσαι χαρούμενος και ανάλαφρος, 

πρέπει να τις γνωρίζεις όλες», ανέφερε 

σχετικά ο ηθοποιός. Ο Jake Gyllenhaal, ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του, προσωποποιεί άριστα το Luna Rossa Ocean.  

V O G U E  P R O M O T I O N
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YSL Γνωστός για το χαρακτηριστικό του smokey eye, ο Global Beauty Director του γαλλικού οίκου, Tom 
Pecheux, δημιούργησε στο πρόσωπο της Kaia Gerber το απόλυτο Le Smokey Eye 2021. Εμπνευστείτε 
και τονίστε το βλέμμα σας με τη Mascara Volume Effet Faux Cils, το νέο, πλούσιο σε φυτικές χρωστικές 

Crushliner Waterproof liner –σε έξι αποχρώσεις– και, ανάλογα με την περίσταση, με τις μονές σκιές –σε 
καφέ, μοβ, taupe– Mono Velvet Matte και Mono Lame Metallic. 

LANCOME Η Shyamala 
Maisondieu, η Nadège Le 

Garlantezec και η Adriana Medina 
συνυπέγραψαν το 2019 το άρωμα 
Idôle Eau de Parfum και το 2020 

το Idôle l’Intense, γιορτάζοντας 
τις νίκες των γυναικών σε όλο 
τον κόσμο. Με τον ίδιο στόχο 
παρουσιάζουν φέτος το Idôle 

Aura, πάντα με πρωταγωνίστρια 
τη Zendaya. Ένα άρωμα με νότες 

περγαμόντου και αχλαδιού, σε 
εκρηκτικό συνδυασμό με τρία είδη 

τριαντάφυλλου, δύο γιασεμιού, 
καθώς και μόσχο Clean & Glow. 

VIOLETTE «Η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας», θεωρεί  
η Violette Serrat, δημιουργός του ολοκαίνουργιου  
brand Violette_Fr, με cruelty-free και vegan φόρμουλες.  
H γνωστή για τα παιχνιδιάρικα make-up tutorials στο 
YouTube και στο Instagram Γαλλίδα beauty expert 
ξεκινάει τη νέα σεζόν με νέα προϊόντα περιορισμένης 
έκδοσης, όπως το κραγιόν Bisou Balm σε τρεις 
αποχρώσεις, για το οποίο συνεργάστηκε με την cool 
γαλλική εταιρεία Bisous Skateboards. www.violettefr.com

VICHY Είναι εύκολες στη χρήση και προσαρμόζονται στις ανάγκες 
κάθε επιδερμίδας, ενισχύοντας τη δομή της, ειδικά μετά τις φθορές του 

καλοκαιριού. Οι Liftactiv Peptide-C αμπούλες της Vichy με 10% καθαρή 
βιταμίνη C, αντιγηραντικά βιοπεπτίδια και υαλουρονικό οξύ φυσικής 

προέλευσης γεμίζουν τις ρυτίδες και χαρίζουν λάμψη. Στα φαρμακεία.

LA PRAIRIE Αντλώντας 
έμπνευση από τη «χρυσή ώρα» 
στην κορυφή των Άλπεων και 
με κύριο συστατικό τον χρυσό,  
η La Prairie παρουσιάζει τη νέα 
ενυδατική Pure Gold Radiance 
Cream, με το στοχευμένο 
Pure Gold Diffusion System, 
που ενεργεί σε βάθος και 
ενδυναμώνει το ταλαιπωρημένο 
δέρμα, χαρίζοντάς του 
ελαστικότητα και λάμψη. 

ELEMIS Το ολοκαίνουργιο τόνερ Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow 
της Elemis εξασφαλίζει στην επιδερμίδα ακριβώς αυτό που χρειάζεται μετά 

το καλοκαίρι για να δείχνει υγιής: απολέπιση και λάμψη. Εμπλουτισμένο με 
AHA από ξίδι μήλου, βερίκοκου και ροδάκινου, απομακρύνει τους ρύπους και 

συσφίγγει τους πόρους, ενώ το Prickly Pear Cactus δρα αντιοξειδωτικά. Στα συν 
του και ένα πρεβιοτικό από φυσικά σάκχαρα, που ενισχύει το μικροβίωμα. 

O,TI ΧΡΕΊΑΖΕΣΤΕ ΓΊΑ ΠΛΉΡΉ 
ΑΝΑΝΕΩΣΉ ΜΕΤΑ ΤΊΣ ΔΊΑΚΟΠΕΣ.

BEAUTY 
CASE 

GUCCI Αν η επιλογή του Alessandro Michele να τιμήσει την 100ή επέτειο 
του οίκου του οποίου ηγείται σχεδιαστικά με αναφορές στις καταβολές του 
ήταν προφανής –ο Guccio Gucci ξεκίνησε φτιάχνοντας είδη ιππασίας–, 
η έκπληξη ήρθε από την απόφασή του να συμπράξει για τη σεζόν F/W 
2021-22 με το γαλλικό «συνώνυμό» του στον κόσμο του στιλ, Balenciaga 
– και οι δύο επωνυμίες ανήκουν στον όμιλο Kering. Το αποτέλεσμα είναι 
η αποθέωση της bourgeois αισθητικής, προσαρμοσμένης στον σύγχρονο 
κόσμο. Υπέροχα σύνολα με επίσης υπέροχο μακιγιάζ, βασισμένο σε φυσική 
επιδερμίδα, well-groomed φρύδια και μια πινελιά gloss στα χείλη. 

Ό Μ Ό Ρ Φ Ι Α  /  Ε Π Ι Λ Ό Γ Ε Σ
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CHANEL Ένας μεγάλος έρωτας, 
με τον Δούκα του Γουέστμινστερ, 
αποκάλυψε στην Gabrielle 
Chanel το 1924 την ομορφιά 
των Highlands, στη Σκωτία. 
Σήμερα, ο οίκος που φέρει το 
όνομά της αποδίδει οσφρητικά τα 
συναισθήματά της μέσα από το νέο, 
φρέσκο και ξυλώδες άρωμα Paris-
Édimbourg, που προστίθεται στην 
«οικογένεια» Les Eaux de Chanel. 
Με εκχυλίσματα από μούρο, 
άρκευθο, κυπαρίσσι και βετιβέρ, 
«θα μπορούσε να είναι αυτό που 
θα συνδύαζε με ένα κλασικό τουίντ 
σακάκι, δανεικό από μια αντρική 
ντουλάπα», λέει ο αρωματοποιός 
του οίκου, Olivier Polge.

GIORGIO ARMANI  
«Είμαι ότι ζω», ήταν το μότο 
του αρώματος My Way, που 
λάνσαρε το 2020 ο ιταλικός 

οίκος, καλώντας μας να 
ζούμε με πάθος. Το ίδιο μας 

προτρέπει να κάνουμε το νέο 
My Way Intense, με μούσα 

την ταλαντούχα ηθοποιό Adria 
Arjona, που τη βλέπουμε 

στην καμπάνια να ταξιδεύει 
στον κόσμο και να γνωρίζει 

άλλους πολιτισμούς. Με 
την υπογραφή του master 

αρωματοποιού Carlos 
Benaïm, το My Way Intense 
είναι έντονα λουλουδάτο και 

φιλοξενείται σε μπουκάλι που 
ξαναγεμίζει. 

LOEWE Το αρωματικό Tomato Leaves Scented 
Sticks του οίκου Loewe, από τη συλλογή Home 
Scents, πλημμυρίζει τον χώρο με τη φρεσκάδα της 
φύσης. Δημιουργία του Jonathan Anderson και 
της αρωματοποιού Nuria Cruelles, απελευθερώνει 
σταδιακά μια λεπτή μυρωδιά, που θα σας μεταφέρει 
νοερά σε μια υπαίθρια αγορά φρούτων και 
λαχανικών. Φιλοξενείται σε ένα κομψό πήλινο 
σκεύος από τερακότα, που είναι επίσης υπέροχο 
διακοσμητικό. www.net-a-porter.com

ΜΟΔΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΣ

Φόρεμα από Φόρεμα από 
βισκόζη με λαμέ βισκόζη με λαμέ 
κρόσσια, κρόσσια, LoeweLoewe..



Photographer ALVARO BEAMUD CORTES @ INTERLUDE PROJECT
Fashion Director NICHOLAS GEORGIOU

Ρούχα και κοσμήματα σε ΌΡΓΑΝΙΚΕΣ ΦΌΡΜΕΣ, αντιπροσωπευτικά 
της νέας ΦΌΥΤΌΥΡΙΣΤΙΚΗΣ αισθητικής, με φόντο το ΑΝΑΓΛΥΦΌ, 

σχεδόν απόκοσμο τοπίο της Μήλου. 

GALACTICA

Ολόσωμη φόρμα Ολόσωμη φόρμα 
από βαμβακερό από βαμβακερό 
denim με παγέτες, denim με παγέτες, 
Rick OwensRick Owens. . 
Δερμάτινες Δερμάτινες 
γόβες, γόβες, Christian Christian 
LouboutinLouboutin. Τσόκερ . Τσόκερ 
The Apollonian The Apollonian 
ChokerChoker από ασήμι  από ασήμι 
93093000, , MinasMinas..



Ολόσωμη φόρμα από ανακυκλωμένο πολυέστερ με παγέτες, Stella McCartney. Γόβες από PVC με κρύσταλλα, Aquazzura.  
Στην απέναντι σελίδα: Γυαλιά ηλίου Fendi, Panaidis Boutique. Τσόκερ Iconic C271 Chokers από ασήμι 9300, Minas.



Πλεκτό ριμπ 
τοπ από βισκόζη 
και σουτιέν από 

βισκόζη και ζέρσεϊ, 
Andreadamo. 

Δερμάτινο 
μεταλλιζέ 

παντελόνι, Balmain. 
Δερμάτινες 

γόβες, Christian 
Louboutin. Στο δεξί 
χέρι βραχιόλια Gold 

Cuff από χρυσό 
18Κ και Finger 

Print Bracelet από 
ασήμι 9300, και 

στο αριστερό χέρι 
βραχιόλια Kyma 

Bracelet από χρυσό 
18Κ και Finger 

Print Bracelet από 
ασήμι 9300, Minas.



Φόρεμα από ιριδίζον νεοπρέν, Dolce & Gabbana. Τσόκερ Universal Joint Choker και σκουλαρίκια The Swan Earrings από χρυσό 18Κ, Minas. Στην 
απέναντι σελίδα: Παλτό από λούρεξ, Dolce & Gabbana. Φόρεμα και σουτιέν από ριμπ βισκόζη και ζερσεϊ, Andreadamo. Δερμάτινες γόβες, Christian 

Louboutin. Γυαλιά ηλίου Tom Ford, Panaidis Boutique. Δαχτυλίδια Flow Rings και Tie Rings από χρυσό 18Κ, Minas.



Τοπ και παντελόνι Τοπ και παντελόνι 
από ελαστικό από ελαστικό 

μπροκάρ με μπροκάρ με 
μετάξι και λούρεξ, μετάξι και λούρεξ, 

Deux HommesDeux Hommes. . 
Δερμάτινες Δερμάτινες 

γόβες, γόβες, Christian Christian 
LouboutinLouboutin..



Φόρεμα από βισκόζη με παγέτες, Dries Van Noten. Σκουλαρίκια The Swan Earrings και τσόκερ Artemis Choker από χρυσό 18Κ, Minas. 
Στην απέναντι σελίδα: Ολόσωμο μαγιό από λύκρα, Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Δερμάτινες γόβες, Christian Louboutin. Καλσόν, 

Calzedonia. Βραχιόλια Right Hand Cuff από ασήμι 9300 και 430 Classics Bracelets από χρυσό 18Κ, Minas.



Μπλούζα από PVC, 
MSGM. Πλεκτή 

ριμπ φούστα από 
βισκόζη, Andreadamo. 

Δερμάτινες γόβες, 
Christian Louboutin. 

Τσόκερ Iconic C271 
Choker, και βραχιόλια 

Crescent Bracelets από 
χρυσό 18Κ και Curve 

Bracelets από χρυσό 18Κ 
και ασήμι 9300, Minas.



Βαμβακερό μεταλλιζέ παλτό, Valentino. Μπότες από πολυουρεθάνη με μεταλλιζέ φινίρισμα, Balenciaga. Τσόκερ Universal Joint Choker από 
χρυσό 18Κ, Minas. Στην απέναντι σελίδα: Πλισέ μεταλλιζέ φόρεμα από πολυέστερ, Alexandre Vauthier.



Φόρεμα κεντημένο 
με κρύσταλλα 
Sportmax, Max 
Mara Boutique. 
Γόβες από PVC 
με κρύσταλλα, 
Aquazzura. 
Bραχιόλια The Z 
Bracelets από ασήμι 
9300, Minas.



Μεταξωτό παλτό με παγέτες, Prada Boutique. Πλεκτό ποδηλατικό κολάν από βισκόζη, Andreadamo. Τσόκερ Helios Choker από ασήμι 9300, 
Minas. Στην απέναντι σελίδα: Φόρεμα από πολυουρεθάνη, Noir Kei Ninomiya. Στο αριστερό χέρι βραχιόλι Oval Bracelet και δαχτυλίδια Flow 

Ring και Ellipse Ring από χρυσό 18Κ και στο δεξί χέρι δαχτυλίδια Double Rings και Flow Ring από χρυσό 18Κ, Minas.



MAKEUP: ATHINA KARAKITSOU @ 10 ARTISTS MANAGEMENT.
HAIR: MARCO MINUNNO @ BLEND MANAGEMENT.
CASTING DIRECTOR: ALEXANDRA SANDBERG.
DIGITAL OPERATOR: KOSTAS KOKONOS @ POSTMODE LONDON.
PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: SIMONE TRIACA.
FASHION ASSISTANTS: CHRYSA CHRONI, IRENE MAGGINA.
PRODUCTION ASSISTANT: PANAGIOTIS ISOPOULOS.
MODEL: JOURDAN DUNN @ WOMEN MANAGEMENT.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ MILOS COVE ΚΑΙ WHITE 
PEBBLE SUITES ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.

Φούστα από οικολογικό δέρμα, Nο 21. Πλεκτό 
μάλλινο ριμπ πουλόβερ, Andreadamo.
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S FOR STELLA. Συνεπής στης αρχές της, η STELLA McCARTNEY  
συνεχίζει να υπηρετεί την υψηλή μόδα με βιώσιμο τρόπο.

Συνέντευξη στον  FILEP MOTWARY
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Μοντέλα σε Μοντέλα σε 
ρόλους ηρώων του ρόλους ηρώων του 
ζωικού βασιλείου, ζωικού βασιλείου, 

στην καρδιά του στην καρδιά του 
Λονδίνου, για τη Λονδίνου, για τη 

νέα καμπάνια νέα καμπάνια 
της Stella της Stella 

McCartnehy.McCartnehy.

ΧΡΟΝΙΆ ΠΟΥ ΔΙΆΝΥΟΥΜΈ, πέρα από την κα-
ταλυτική επίδραση της πανδημίας στη ζωή μας, 
για τη Stella McCartney σηματοδοτεί και μια 
εικοσαετία λαμπερής καριέρας. Αν και στο ξεκί-
νημά της η κόρη του θρυλικού Paul McCartney 
των Beatles και της φωτογράφου και καλλιτέ-
χνιδας Linda McCartney αμφισβητήθηκε για τη 

γνησιότητα των προθέσεων και του ταλέντου της –λόγω ασφαλώς του 
«βαρέος» επωνύμου της–, επιβλήθηκε γρήγορα με την αξία της, συνδέο-
ντας το όνομά της, πέρα από τις κλασικές αρχές της ραπτικής –τόσο με τη 
δική της γραμμή όσο και με συνεργασίες όπως με την Adidas– και με κρί-
σιμης σημασίας προβληματισμούς, όπως η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής των G7 που συγκλήθηκε στην Κορνου-
άλη στις 11 Ιουνίου, με επίκεντρο των συζητήσεων το παγκόσμιο εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα και τις απαραίτητες δράσεις που θα αποτρέψουν την 
κλιματική αλλαγή, εκτός από τους ηγέτες των επτά πιο πλούσιων χω-
ρών έδωσαν το «παρών» και εκπρόσωποι της παγκόσμιας βιομηχανίας. 
Τη μόδα, μία από τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες, εκπροσώπησε η 
McCartney, η οποία δήλωσε πως μέλημά της είναι η ενθάρρυνση νέων 
επενδύσεων που θα λειτουργήσουν ως κίνητρα για τις επόμενες γενιές 
και θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Από την αρχή της καριέρας της η Βρετανίδα σχεδιάστρια έδειξε μεγά-
λη ευαισθησία για το περιβάλλον και επικοινωνεί τα θέματα που την απα-
σχολούν με ποικίλους τρόπους. Αυτή τη σεζόν, στη νέα της καμπάνια με 

την υπογραφή των Mert Alas και Marcus Piggott, τα μοντέλα υποδύονται 
ήρωες του ζωικού βασιλείου, υπενθυμίζοντάς μας πως η συνύπαρξη αφο-
ρά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και υπογραμμίζοντας το επείγον 
του θέματος με χιούμορ. «Απ’ όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, υποστηρίζω 
τα δικαιώματα των ζώων, προσωπικά αλλά και μέσω της εταιρείας μου, 
στην οποία εδώ και 20 χρόνια δεν χρησιμοποιούμε υλικά όπως γούνα, 
φτερά ή δέρμα. Θέλησα να υπενθυμίσω αυτή μας τη δέσμευση μέσα από 
τη νέα μας καμπάνια, τοποθετώντας τα ζώα σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με 
τους ανθρώπους στους δρόμους του Λονδίνου», εξηγεί. «Η βαρβαρότητα 
δεν γνωρίζει σύνορα και το μήνυμα αυτής της εκστρατείας αφορά τον 
τερματισμό της χρήσης της γούνας. Η απάλειψή της από τη βιομηχανία 
της μόδας, αλλά και από την ανθρώπινη συνείδηση που την αντιμετωπί-
ζει ως ένδυμα πολυτελείας, είναι για μένα αυτοσκοπός. Αυτός ήταν και 
ο λόγος που η εταιρεία μας συνεργάστηκε στενά με τη Humane Society 
International, σε μια προσπάθεια τερματισμού του βάναυσου εμπορίου». 

Για την ίδια, η μόδα μπορεί να είναι και διδακτική, κάτι που απο-
δεικνύεται στη σχέση που έχει αναπτύξει με τους πελάτες της, οι οποίοι 
αγοράζουν Stella McCartney επειδή μοιράζονται τον ίδιο τρόπο σκέψης. 
«Αν δεν περιλαμβάνουν το κρέας στο διαιτολόγιό τους, είναι οξύμωρο να 
κουβαλούν μια δερμάτινη τσάντα», λέει αφοπλιστικά.

Πάνω από το 75% κάθε συλλογής Stella McCartney κατασκευάζεται 
με βιώσιμα υλικά. Ομολογώ ότι έχω μεγάλη περιέργεια σχετικά με τα 
κριτήριά της, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας 
της μόδας, που από τη φύση της βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων 

ιδεών. Πώς, λοιπόν, είναι εφικτή η επικαιροποίηση ενός brand το οποίο 
δημιουργεί σταθερά με άξονα τη βιωσιμότητα και την ίδια στιγμή παρα-
μένει στην πρώτη γραμμή των trendsetters; Μοιάζει με μεγάλο στοίχημα. 
«Η τρέχουσα συλλογή είναι και η περισσότερο βιώσιμη στην ιστορία μας, 
κάτι που με κάνει περήφανη», μου λέει. «Πρόκειται για ένα τεράστιο επί-
τευγμα, που καταφέραμε με κόπο. Το project είχε υψηλές απαιτήσεις τόσο 
από την ομάδα σχεδιασμού και τους προμηθευτές όσο και από το τμήμα 
πωλήσεων και προώθησης. Έχοντας όμως κοινούς στόχους, μάθαμε να 
είμαστε παραγωγικοί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Το αποτέλεσμα μεταφρά-
ζεται ως ένα είδος νίκης σε μια διαδικασία δύσκολη, καθώς κάθε φορά 
που σχεδιάζαμε κάτι καινούργιο έπρεπε να εξετάσουμε εκ νέου τις πηγές 
από τις οποίες προμηθευόμαστε τα υλικά μας, όπως και την ποιότητα και 
τη διάρκεια ζωής τους. Για παράδειγμα, μου αρέσει να δουλεύω με πού-
λιες όλων των μεγεθών και χρωμάτων, όμως πολύ νωρίς συνειδητοποί-
ησα ότι κατά 99% βασίζονται στο πετρέλαιο, επομένως για εμάς ήταν απα-
γορευτικές. Χρειάστηκε καιρός για να βρούμε βιώσιμες εναλλακτικές και 
τελικά χρησιμοποιούμε μόνο τέσσερις τύπους, συμβατούς με τα πιστεύω 
μας. Πράγμα που σημαίνει, βέβαια, πως η δημιουργικότητά μας υπόκειται 
σε περιορισμούς. Σε σχέση με τα βιώσιμα υφάσματα, στόχος μας είναι να 
χρησιμοποιούμε καινοτόμες επιλογές που συμβάλλουν στην προώθηση 
αλλαγών οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του τρόπου σκέψης του κατα-
ναλωτή. Δεν συνδέουμε ασύμβατα πράγματα μεταξύ τους, αποστασιοποι-
ημένοι από το πρόβλημα, αντιθέτως συμμετέχουμε στη συζήτηση γύρω 
από φλέγοντα θέματα σαν κι αυτά. Οι αλλαγές χρειάζονται κινητοποίηση 

και οι πρωτοβουλίες που εφαρμόζουμε πιέζουν για μεταβολή του status 
quo. Ήταν ρίσκο να δημιουργήσω το brand Stella McCartney στη βάση 
της χρήσης αποκλειστικά ανακυκλώσιμων υλικών, κάτι άγνωστο στην 
αγορά τότε. Πολλοί με αμφισβήτησαν, λέγοντάς μου ότι δεν θα κατάφερ-
να να στήσω μια επιτυχημένη επιχείρηση πολυτελείας αν δεν πουλούσα 
δερμάτινες τσάντες, για παράδειγμα. Αυτό δεν με σταμάτησε. Έλεγα στον 
εαυτό μου ότι έπρεπε να μείνω πιστή στις αξίες μου, ανεξάρτητα από το 
τι πίστευε ο κόσμος για μένα. Στο σημείο που βρίσκομαι με οδήγησε η 
επιμονή μου. Δούλεψα σκληρά για να αλλάξω τη νοοτροπία μιας βιομη-
χανίας εμμονικής με υφάσματα που χρησιμοποιούνται τα τελευταία 200 
χρόνια και παραμένουν ίδια, αφού στην ουσία πρόκειται μόνο για δέκα 
είδη. Η δημιουργία νέων υφασμάτων ήταν μεγάλη πρόκληση και μου 
έδωσε πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση γύρω από την καινοτομία και 
την τεχνολογία αιχμής. Μια εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν να προτείνου-
με μικρότερες συλλογές, σε αντίθεση με παρόμοια με εμάς brands που 
παράγουν πολύ μεγαλύτερες. Ωστόσο, μια εταιρεία μπορεί να έχει υγιή 
έσοδα με μικρότερη παραγωγή, ενώ πλέον υπάρχουν οίκοι των οποίων 
η επιτυχία στηρίζεται σε ένα-δύο είδη που ξεπουλούν και επαναλαμβάνο-
νται, γιατί έχουν διαχρονικό σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα».

Κάθε νέα σεζόν, όλο και περισσότερα βιώσιμα υλικά κυκλοφορούν 
και –ευτυχώς– υπάρχουν σχεδιαστές όπως η McCartney που τα χρησι-
μοποιούν. Θα μπορούσε η ανακύκλωση να γίνει κανόνας; «Η συνεργα-
σία μας με το ίδρυμα Ellen MacArthur που αγωνίζεται για την κυκλική 
οικονομία επιτάχυνε τη δουλειά μας προς αυτή τη κατεύθυνση», απαντά 
και με ενημερώνει πως σήμερα λιγότερο από το 1% των κλωστοϋφα-
ντουργικών προϊόντων ανακυκλώνονται για να παραχθούν καινούργια, 
πράγμα που σημαίνει ότι η πλειονότητά τους εξακολουθεί να προέρχεται 
από πρωτογενή υλικά. Ως εκ τούτου και με απλούς υπολογισμούς, αν 
επιμείνουμε στον παλιό τρόπο, τα απορρίμματα ρούχων που θα συσσω-
ρεύονται μέχρι και το 2025 θα ζυγίζουν όσο ο παγκόσμιος πληθυσμός!

Προσπαθώντας να αποσαφηνίσω τα πιο επιδραστικά σημεία της νέας 
της συλλογής και τις ιδέες στις οποίες βασίστηκε, σκέφτομαι πόση ευχα-
ρίστηση μου δίνει να ακούω έναν σχεδιαστή να μου αφηγείται ιστορί-
ες πραγματικότητας και φαντασίας που μεταμορφώνονται σε ενδύματα. 
«Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με μουσικούς, καλλιτέχνες, συγγραφείς 
και αρχιτέκτονες και αναζήτησα πολλούς από αυτούς κατά το πρώτο 
lockdown, για να μάθω πώς βίωναν αυτή την κατάσταση», εξομολογείται. 
«Οι περισσότεροι μου είπαν ότι η απομόνωση δεν ήταν κάτι καινούρ-
γιο γι’ αυτούς, καθώς συνιστά μέρος της καλλιτεχνικής τους διαδρομής. 
Όμως για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο και η διαχείρισή του ομολογώ 
πως ήταν δύσκολη. Στη βιομηχανία της μόδας συνεργαζόμαστε με μια τε-
ράστια ομάδα ανθρώπων και τροφοδοτούμε ο ένας τον άλλο δημιουργικά 
σε καθημερινή βάση, κάτι που χρειάστηκαν χρόνια για να το συνηθίσω. 
Τελικά, αυτή η σύντομη περίοδος απομόνωσης μου άρεσε, γιατί ήταν η 
πρώτη φορά μετά από καιρό που ήμουν πραγματικά μόνη – ίσως η τε-
λευταία φορά που ένιωσα έτσι να ήταν στο Παρίσι, όταν ξεκινούσα την 
καριέρα μου σε μια βιομηχανία εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. 
Και ξαφνικά, η πανδημία με έκανε διπλά δημιουργική. Έτσι προέκυψε το 

H

«Απ’ όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, 
υποστηρίζω ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΖΩΩΝ, προσωπικά αλλά και μέσω 
της εταιρείας μου, στην οποία δεν 
χρησιμοποιούμε γούνα, φτερά ή δέρμα».
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McCartney A to Z Manifesto, που θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως μέρος 
της φιλοσοφίας του οίκου. Το γράμμα “R” σε αυτό αντιπροσωπεύει τη 
λέξη “Repurpose” (επανάχρηση) και καταδεικνύει ότι είμαστε δεσμευ-
μένοι για την εκ νέου χρήση και αναβάθμιση υφασμάτων, είτε πρόκειται 
για τα παλιά μας είτε για αχρησιμοποίητα άλλων. Θεωρώ ότι η ιδέα της 
ανακύκλωσης είναι συναρπαστική, καθώς μας επιτρέπει να γινόμαστε 
ακόμα πιο δημιουργικοί, φτιάχνοντας κομμάτια περιορισμένης κυκλοφο-
ρίας, όπως έγινε την περασμένη άνοιξη όταν προτείναμε δημιουργίες με 
λωρίδες υφασμάτων παρμένες από εννέα συλλογές μας των τελευταίων 
πέντε χρόνων. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον της μόδας και θέλω 
να ελπίζω πως στα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες θα 
χρησιμοποιούν ανακυκλωμένες ή αναγεννημένες ίνες, κλιμακώνοντας 
την κυκλική καινοτομία. Αυτό μάλλον θα είναι και το νέο επιχειρημα-
τικό μοντέλο στο οποίο θα βασιστεί η βιομηχανία μας, σχετικά με την 
κατασκευή, την πώληση και την επαναδιάθεση των ρούχων, αντί να 
καταλήγουν σε υγειονομική ταφή αποβλήτων. Η αβεβαιότητα που όλοι 
βιώσαμε με ώθησε να ξεκινήσω να σχεδιάζω στα μέσα του lockdown, σε 
μια προσπάθεια συναισθηματικής αποσυμφόρησης. Το σημείο εκκίνησης 
ήταν το αλφάβητο-μανιφέστο McCartney, που λειτουργεί ως υπενθύμιση 
διαρκούς προσπάθειας για το καλύτερο αλλά και σαν οδηγός αξιών και 
ευθύνης προς τους άλλους και κυρίως προς τον εαυτό μας. Όλα τα μέλη 
της ομάδας συμφωνήσαμε πως το “J for Joy” θα προκαλούσε στους πε-
λάτες μας αισιοδοξία, οπότε ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε μια χαρούμενη 
συλλογή – ίσως την πιο πολύχρωμη που έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Θα 
προσέξετε ότι υπάρχουν αναφορές σε αθλητικά ενδύματα, κυρίως vintage 
σκι, γιατί ανέκαθεν μου άρεσε η τολμηρή χρήση του χρώματος σε αυτά. 
Έτσι, φτιάξαμε ρούχα από 100% Econyl –νάιλον εξ ολοκλήρου από απορ-
ρίμματα ωκεανού και υγειονομικής ταφής– που αντανακλούν την ένταση 
της δεκαετίας του ’90, την αισθητική BMX και τον διάχυτο αισθησιασμό».

Το lookbook της συλλογής που φωτογραφήθηκε στους χώρους της 
Tate Modern στο Λονδίνο δίνει την αίσθηση μιας συναρπαστικής επίδει-
ξης μόδας, γεμάτης χρωματική ένταση, που προδίδει τη νεανική διάθεση 
της σχεδιάστριας μαζί με μια αίσθηση ελευθερίας. Γεγονός καθόλου τυ-
χαίο, αφού φέτος κατάφερε να πάρει πίσω το μερίδιο της εταιρείας της 
που κρατούσε ο κολοσσός Kering, ενώ επισημοποίησε και μια συνερ-
γασία με την LVMH, της οποίας οι καρποί θα αποκαλυφθούν σύντομα.

Με την ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυση του 
brand Stella McCartney, της ζητώ να αποσαφηνίσει τη σχεδιαστική της 
ταυτότητα, ερώτηση που οι περισσότεροι σχεδιαστές συνήθως εκλαμβά-
νουν ως... αγενή. «Από το ξεκίνημά μου μέχρι σήμερα οι συλλογές μου 
διαθέτουν μια αβίαστη γυναικεία και αρσενική ενέργεια, εμπνευσμένη 
από την κοινή γκαρνταρόμπα των γονιών μου, καθώς επίσης και από τη 
μαθητεία μου στα ραφεία της Savile Row, όπου διδάχτηκα τις τεχνικές 
του πατρόν και πώς φτιάχνεται ένα σακάκι με τέλεια εφαρμογή. Όσες δε-
ξιότητες απέκτησα εκείνα τα απίστευτα τρία χρόνια ήταν τόσο πολύτιμες, 
που έγιναν αναπόσπαστο μέρος του DNA της εταιρείας, γι’ αυτό και έχω 
πάντα κάποιο στοιχείο tailoring στις συλλογές μου», μου λέει. «Το 2010 
κυκλοφόρησε αυτό που σήμερα είναι ευρέως γνωστό ως “στιλ Falabella”, 
υλικό για τσάντες και αξεσουάρ που συνεχίζει να είναι best seller και πι-
θανώς αποτελεί ένα από πιο δυνατά μας χαρτιά για τη σεζόν Φθινόπωρο/
Χειμώνας 2021. Σκεφτείτε ότι από την πρώτη χρήση του, μόνο από τις 
πωλήσεις Falabella έχουμε σώσει περίπου 400.000 αγελάδες. Κάθε χρό-
νο, 100 εκατομμύρια ζώα θανατώνονται για τη γούνα τους. Φέτος κατα-
φέραμε να σώσουμε 60.000 ζώα χάρη στη χρήση οικολογικής γούνας».

Η αναφορά στην οικογένειά της ήταν η ευκαιρία που περίμενα για να 
τη ρωτήσω για τις δυσκολίες που ενδεχομένως έπρεπε να αντιμετωπίσει 
σε σχέση με την αναπόφευκτη σύγκριση μαζί τους, αλλά και τη γενναι-
ότητά της να ακολουθήσει το όνειρό της. «Κάποιες από τις παιδικές μου 
αναμνήσεις ξεκινούν από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Θυμάμαι να κά-
θομαι στην γκαρνταρόμπα των γονιών μου και να περιεργάζομαι τα ρού-
χα τους», εξομολογείται. «Εκεί συνειδητοποίησα ότι μοιράζονταν τα πάντα 

– ήταν το απόλυτο ανδρόγυνο περιβάλλον. Τα μισά πράγματα που υπέθε-
τα ότι ανήκαν στη μητέρα μου τα φορούσε επίσης ο μπαμπάς μου. Κάποια 
στιγμή αργότερα βρήκα ένα εμπριμέ πουκάμισο και ήμουν σίγουρη πως 
ανήκε στη μητέρα μου, μέχρι που είδα σε μια φωτογραφία τον πατέρα μου 
να το φοράει. Αυτή η διαπίστωση ήταν και η αιτία να ξεκινήσω τη σειρά 
Shared με κοινά ρούχα για όλους που ήδη διανύει τη δεύτερη σεζόν της, 
στοχεύοντας στη εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου. Το ότι μεγάλωσα 
σε ένα περιβάλλον όπου τα ρούχα ήταν μέσο επικοινωνίας και έκφρασης 
αποτέλεσε τεράστια επιρροή για τις επιλογές μου ως ενήλικας και γι’ αυτό 
έγινα σχεδιάστρια. Η δημιουργικότητα ήταν σε πλήρη ευθυγράμμιση με 
τις πεποιθήσεις μου. Η στήριξη από την οικογένειά μου μου πρόσφερε 
αυτοπεποίθηση για να κυνηγήσω το όνειρό μου».

Πέρα από σχεδιάστρια μόδας και ακτιβίστρια, η Stella McCartney εί-
ναι επίσης σύζυγος, μητέρα και μια πραγματική πρέσβειρα των σύγχρο-
νων γυναικών. «Η μητρότητα αποτελεί την κύρια ενασχόλησή μου, χωρίς 
να με αποσπά από την ευθύνη που νιώθω απέναντι στο κοινό μου. Θέλω 
να συνεχίσω να καινοτομώ επαγγελματικά με σεβασμό στη φύση και να 
ενημερώνω τον κόσμο για ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν σε σχέση με την 
οικολογία και την κατανάλωση. Προσωπικά, ανέκαθεν προσπαθούσα να 
είμαι ενημερωμένη και να λαμβάνω συνειδητές αποφάσεις με υπευθυνό-
τητα. Ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη είναι ότι δημι-
ουργώ πολυτελή μόδα που δεν βλάπτει το περιβάλλον, σέβεται τα ζώα και 
δεν απαιτεί θυσίες», καταλήγει.  

«Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου 
τα ρούχα ήταν ΜΕΣΌ ΕΚΦΡΑΣΗΣ. 
Γι’ αυτό έγινα σχεδιάστρια».

«L is for Linda «L is for Linda 
McCartneyMcCartney»»: : 

Η φωτογράφος και Η φωτογράφος και 
ακτιβίστρια, η οποία ακτιβίστρια, η οποία 
έφυγε πρόωρα από έφυγε πρόωρα από 
τη ζωή, παραμένει τη ζωή, παραμένει 

σταθερή έμπνευση για σταθερή έμπνευση για 
την κόρη της, Stella.την κόρη της, Stella.

Η Stella Η Stella 
McCartney McCartney 
σχεδιάζει ρούχα σχεδιάζει ρούχα 
με θηλυκή με θηλυκή 
και αρσενική και αρσενική 
ενέργεια, ενέργεια, 
εμπνευσμένη εμπνευσμένη 
από την κοινή από την κοινή 
γκαρνταρόμπα γκαρνταρόμπα 
των γονιών της. των γονιών της. 
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Τρία ΝΕΑ ΚΌΡΙΤΣΙΑ που ανέβηκαν για πρώτη φορά 
στην πασαρέλα αυτή τη σεζόν, φορούν ό,τι αγαπήσαμε από τις 
ΦΘΙΝΌΠΩΡΙΝΕΣ ΚΌΛΕΞΙΌΝ, με φόντο τα ερείπια του 
παλατιού της Αικατερίνης των Μεδίκων, στο CHATEAU 

MONTCEAUX LES MEAUX.
Photographer JOHAN SANDBERG @ ARTLIST  Fashion Director NICHOLAS GEORGIOU

GOTH
Φόρεμα από Φόρεμα από 
μεταξωτό τούλι, μεταξωτό τούλι, 
Christian Dior Christian Dior 
BoutiqueBoutique..

NΈW



Φόρεμα από μεταξωτό ταφτά και δερμάτινες μπότες, Alexander McQueen.
Στην απέναντι σελίδα: Τζάκετ με αποσπώμενη κουκούλα από βαμβακερό ντένιμ και γκέτες από ελαστικό δέρμα με απλικέ επιχρυσωμένες 
λεπτομέρειες από ορείχαλκο, Schiaparelli.



Παλτό με Παλτό με 
ενσωματωμένο ενσωματωμένο 
φόρεμα από φόρεμα από 
ακρυλικό, βαμβάκι και ακρυλικό, βαμβάκι και 
cupro και δερμάτινες cupro και δερμάτινες 
μπότες, μπότες, Junya Junya 
WatanabeWatanabe. Τζάκετ . Τζάκετ 
από οικολογικό από οικολογικό 
δέρμα και φόρεμα δέρμα και φόρεμα 
από νάιλον και τούλι, από νάιλον και τούλι, 
Noir Kei NinomiyaNoir Kei Ninomiya. . 
Δερμάτινα μποτάκια Δερμάτινα μποτάκια 
Church’s x Noir Kei Church’s x Noir Kei 
NinomiyaNinomiya..



Μάλλινο παλτό, βαμβακερό καπιτονέ παντελόνι, μεταξωτό φόρεμα με κρύσταλλα και δερμάτινες μπότες, Louis Vuitton Boutique. Στην απέναντι σελίδα: Μάλλινο 
σακάκι με μανίκι από μεταξωτή οργάντζα και φούστα από βαμβάκι και μετάξι, Dries Van Noten. Δερμάτινες μπότες, Alexander McQueen. Φόρεμα από μάλλινη 

καμπαρντίνα με απλικαρισμένες λωρίδες από μεταξωτή ζορζέτα, Yohji Yamamoto. Δερμάτινα μποτάκια, Church’s x Noir Kei Ninomiya.



Τζάκετ από βινύλ, Courreges.
Στην απέναντι σελίδα: Φόρεμα από μεταξωτό ταφτά βαμμένο στο χέρι, Marni. Τσόχινο καπέλο, Ann Demeulemeester.



Μεταξωτός κορσές με πολύχρωμα κρύσταλλα, σουτιέν από κεντημένο τούλι, μανίκια από φτερά και πένσιλ 
φούστα από κεντημένο τούλι, Gucci. Στην απέναντι σελίδα: Μάλλινο παλτό, μανίκια, φούστα από κρεπ βισκόζη 

και βαμβακερό τοπ, Ann Demeulemeester.



Μάλλινο φόρεμα με βελούδινες λεπτομέρειες και ντεκολτέ με απλικέ φτερά και παντελόνι  
με ενσωματωμένες μπότες από λουστρίνι, Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

Στην απέναντι σελίδα: Κάπα από βαμβακερή καμπαρντίνα με μεταλλική πόρπη και λεπτομέρειες από δέρμα και φόρεμα από λινό και 
βαμβάκι με λεπτομέρειες από μεταξωτό τούλι, Jil Sander. Vintage δερμάτινα γάντια Thierry Mugler circa 1980, Passage Archives.



MAKEUP: ENY WHITEHEAD @ CALLISTE AGENCY. HAIR: JACOB KAJRUP @ CALLISTE AGENCY. CASTING DIRECTOR: ALEXANDRA SANDBERG.
PRODUCTION: MARION BESOMBES @ ARTLIST. PHOTOGRAPHER’S ASSISTANTS: OLOF OSTERLIND, STAN REY GRANGE.

FASHION ASSISTANT: CHRYSA CHRONI. MAKEUP ARTIST’S ASSISTANT: SUEVA FORTZER. HAIRSTYLIST’S ASSISTANT: ATSUSHI YOSHIDA.
MODELS: DILINTHE LAARMAN @ SUPREME MANAGEMENT, ISA G @ NEXT MODEL MANAGEMENT, ANNA PADHORNAYA @ PREMIUM MODELS.

Βαμβακερό πλεκτό τοπ με κρόσσια και βαμβακερό παντελόνι, Givenchy.
Στην απέναντι σελίδα: Παλτό από μάλλινο τουίντ, φούστα και τοπ από μεταξωτό σιφόν και ζακάρ, Chanel.  

Παπούτσια από προσωπική συλλογή. Όλα τα κοσμήματα του editorial είναι επίσης από προσωπική συλλογή. 



«Η ελπίδα ανθίζει», «Η ελπίδα ανθίζει», 
τόνισε η Miuccia τόνισε η Miuccia 
Prada μετά το σόου Prada μετά το σόου 
και  η κυριολεκτικά και  η κυριολεκτικά 
ολάνθιστη εδώ ολάνθιστη εδώ 
Wunmi Mosaku Wunmi Mosaku 
ενσαρκώνει τέλεια ενσαρκώνει τέλεια 
την άποψή της. την άποψή της. 

Μάλλινη φόρμα και Μάλλινη φόρμα και 
δερμάτινα γάντια, δερμάτινα γάντια, 
Prada.Prada.

H Miuccia Prada ΚΑΙ o Raf Simons, ΕΞΙΣΌΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΌΙ ΚΑΙ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΌΙ, ΜΙΛΌΥΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΌΓΗ PRADA ΠΌΥ ΣΥΝΥΠΌΓΡΑΦΌΥΝ, 
ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΌΠΌΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΌΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΌ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΥΣΕΣ ΝΕΕΣ ΗΘΌΠΌΙΌΥΣ.

Συνέντευξη AFUA HIRSCH  Απόδοση ΝΙΝΑ ΖΒΕ  
Photographs RAFAEL PAVAROTTI. Styling EDWARD ENNINFUL

“ΓΊΑ ΤΟΥΣ 
ΔΉΜΊΟΥΡΓΊΚΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
Ο ΕΝΘΟΥΣΊΑΣΜΟΣ 

ΕΊΝΑΊ Ο ΜΟΝΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ” 



EMMA CORRINEMMA CORRIN
Ποια είναι η «νέα αρχή» για την Ποια είναι η «νέα αρχή» για την 
οποία ανυπομονεί η 25χρονη οποία ανυπομονεί η 25χρονη 
ηθοποιός αυτό το φθινόπωρο; ηθοποιός αυτό το φθινόπωρο; 
«Να προσποιούμαι ότι επιστρέφω «Να προσποιούμαι ότι επιστρέφω 
στο σχολείο και αγοράζω στο σχολείο και αγοράζω 
δεκάδες μολύβια», λέει με το δεκάδες μολύβια», λέει με το 
χαρακτηριστικό παιχνιδιάρικο ύφος χαρακτηριστικό παιχνιδιάρικο ύφος 
της. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, της. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, 
δεν μιλάει για τις προσεχείς δεν μιλάει για τις προσεχείς 
κινηματογραφικές δουλειές στις κινηματογραφικές δουλειές στις 
οποίες θα συμμετάσχει – αρχικά οποίες θα συμμετάσχει – αρχικά 
στην ταινία στην ταινία My PolicemanMy Policeman δίπλα  δίπλα 
στον Harry Styles, η οποία στον Harry Styles, η οποία 
διαδραματίζεται τη δεκαετία διαδραματίζεται τη δεκαετία 
του 1960, ενώ αργότερα θα του 1960, ενώ αργότερα θα 
υποδυθεί τη Λαίδη Τσάτερλι στη υποδυθεί τη Λαίδη Τσάτερλι στη 
νέα κινηματογραφική μεταφορά νέα κινηματογραφική μεταφορά 
του κλασικού έργου του D. H. του κλασικού έργου του D. H. 
Lawrence. Από τότε που ενσάρκωσε Lawrence. Από τότε που ενσάρκωσε 
με εντυπωσιακή ακρίβεια την με εντυπωσιακή ακρίβεια την 
πριγκίπισσα Diana στην τηλεοπτική πριγκίπισσα Diana στην τηλεοπτική 
σειρά σειρά The CrownThe Crown, η Corrin , η Corrin 
έχει εδραιωθεί ως ανερχόμενο έχει εδραιωθεί ως ανερχόμενο 
αστέρι, καθώς και ως σαγηνευτική αστέρι, καθώς και ως σαγηνευτική 
παρουσία στο κόκκινο χαλί. παρουσία στο κόκκινο χαλί. 
«Χρώματα, ποιότητα και φαντασία, «Χρώματα, ποιότητα και φαντασία, 
όλα σε ένα», είναι η άποψή της για όλα σε ένα», είναι η άποψή της για 
τη συλλογή της Prada. τη συλλογή της Prada. 

  
Παλτό, μάλλινο polo, μάλλινο Παλτό, μάλλινο polo, μάλλινο 
ζιβάγκο, δερμάτινες μπότες κατόπιν ζιβάγκο, δερμάτινες μπότες κατόπιν 
παραγγελίας, τσάντα με πούλιες και παραγγελίας, τσάντα με πούλιες και 
δερμάτινα γάντια, Prada.δερμάτινα γάντια, Prada.

JESSIE MEI LIJESSIE MEI LI
«Πέρασα πολύ καιρό με τον εαυτό μου «Πέρασα πολύ καιρό με τον εαυτό μου 

την περασμένη χρονιά, κάτι που είχα την περασμένη χρονιά, κάτι που είχα 
ανάγκη», εξομολογείται η Jessie Mei ανάγκη», εξομολογείται η Jessie Mei 

Li αναφορικά με το επόμενο κεφάλαιο Li αναφορικά με το επόμενο κεφάλαιο 
στη ζωή της, δηλαδή τη διασημότητα. στη ζωή της, δηλαδή τη διασημότητα. 

Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Alina Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Alina 
Starkov στη νέα σειρά φαντασίας του Starkov στη νέα σειρά φαντασίας του 

Netflix Netflix Shadow and Bone Shadow and Bone –της οποίας –της οποίας 
ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται στο στάδιο ο δεύτερος κύκλος βρίσκεται στο στάδιο 

προετοιμασίας– και τον επικείμενο ρόλο προετοιμασίας– και τον επικείμενο ρόλο 
της στο πλευρό της Anya Taylor-Joy της στο πλευρό της Anya Taylor-Joy 

στην ταινία στην ταινία Last Night in Soho Last Night in Soho του του 
Edgar Wright, το 2021 είναι η χρονιά Edgar Wright, το 2021 είναι η χρονιά 

της 25χρονης ηθοποιού. «Δεν συνηθίζω της 25χρονης ηθοποιού. «Δεν συνηθίζω 
να προγραμματίζω, αλλά ελπίζω η να προγραμματίζω, αλλά ελπίζω η 

ζωή να με οδηγήσει σε ενδιαφέροντα ζωή να με οδηγήσει σε ενδιαφέροντα 
μονοπάτια», λέει. «Μου αρέσει να μη μονοπάτια», λέει. «Μου αρέσει να μη 

γνωρίζω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».γνωρίζω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Εσάρπα από τεχνητή γούνα διακοσμημένη Εσάρπα από τεχνητή γούνα διακοσμημένη 
με πούλιες, αμάνικο φόρεμα από ζακάρ με πούλιες, αμάνικο φόρεμα από ζακάρ 

και ζορζέτα, μάλλινο ζιβάγκο και μάλλινα και ζορζέτα, μάλλινο ζιβάγκο και μάλλινα 
γάντια, Prada. γάντια, Prada. 



Παλτό και μπότες Παλτό και μπότες 
σε έντονα χρώματα, σε έντονα χρώματα, 
ένα Prada look για ένα Prada look για 

τολμηρές. τολμηρές. 
Παλτό, μάλλινη Παλτό, μάλλινη 

μπλούζα πόλο, μάλλινο μπλούζα πόλο, μάλλινο 
ζιβάγκο, δερμάτινες ζιβάγκο, δερμάτινες 

μπότες, δερμάτινη μπότες, δερμάτινη 
τσάντα και δερμάτινα τσάντα και δερμάτινα 

γάντια, Prada. γάντια, Prada. 

Οι σοκολατί παγέτες Οι σοκολατί παγέτες 
φέρνουν τα πάνω φέρνουν τα πάνω 
κάτω στο παιχνίδι του κάτω στο παιχνίδι του 
εντυπωσιασμού. εντυπωσιασμού. 

Παλτό με παγιέτες, Παλτό με παγιέτες, 
μάλλινο ζιβάγκο, μάλλινο ζιβάγκο, 
παντελόνι και μάλλινα παντελόνι και μάλλινα 
γάντια, Prada.γάντια, Prada.



Hair: EugeneHair: Eugene
Souleiman. Make-up:Souleiman. Make-up:

Ammy Drammeh.Ammy Drammeh.
Nails: Ama Quashie.Nails: Ama Quashie.

Set design: Ibby Njoya.Set design: Ibby Njoya.
Flowers: S2 Events.Flowers: S2 Events.

Production: LalalandProduction: Lalaland
Production.Production.

Digital artwork:Digital artwork:
Dtouch London.Dtouch London.

WUNMI MOSAKUWUNMI MOSAKU
Οι θαυμαστές της την απόλαυσαν Οι θαυμαστές της την απόλαυσαν 
αυτή τη χρονιά. Η 35χρονη αυτή τη χρονιά. Η 35χρονη 
ηθοποιός από το Μάντσεστερ, ηθοποιός από το Μάντσεστερ, 
που πλέον ζει στο Λος Άντζελες, που πλέον ζει στο Λος Άντζελες, 
προτάθηκε για το βραβείο προτάθηκε για το βραβείο BAFTABAFTA  
για τον ρόλο της στην ταινία για τον ρόλο της στην ταινία 
His House His House –έχει ήδη κερδίσει –έχει ήδη κερδίσει 
BAFTABAFTA για τη συμμετοχή της σε  για τη συμμετοχή της σε 
τηλεοπτική σειρά–, ενώ διέπρεψε τηλεοπτική σειρά–, ενώ διέπρεψε 
στην τηλεοπτική επιτυχία στην τηλεοπτική επιτυχία Lovecraft Lovecraft 
CountryCountry και στη σειρά  και στη σειρά LokiLoki της  της 
Marvel. Τι της επιφυλάσσει το Marvel. Τι της επιφυλάσσει το 
μέλλον; «Ανυπομονώ για την μέλλον; «Ανυπομονώ για την 
κυκλοφορία του κυκλοφορία του Call JaneCall Jane», λέει », λέει 
αναφερόμενη στην ταινία σχετικά αναφερόμενη στην ταινία σχετικά 
με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα 
των γυναικών στα '60s, στην οποία των γυναικών στα '60s, στην οποία 
συμπρωταγωνιστεί στο πλευρό συμπρωταγωνιστεί στο πλευρό 
της Sigourney Weaver. «Δεν θα της Sigourney Weaver. «Δεν θα 
μπορούσε να είναι περισσότερο μπορούσε να είναι περισσότερο 
επίκαιρη», τονίζει, καθώς στις ΗΠΑ επίκαιρη», τονίζει, καθώς στις ΗΠΑ 
έχει ανοίξει και πάλι το θέμα των έχει ανοίξει και πάλι το θέμα των 
αμβλώσεων.αμβλώσεων.
Εσάρπα από ζακάρ και τεχνητή Εσάρπα από ζακάρ και τεχνητή 
γούνα, ζακέτα από ζακάρ, μάλλινη γούνα, ζακέτα από ζακάρ, μάλλινη 
ζακέτα με κουμπιά και κορδέλα με ζακέτα με κουμπιά και κορδέλα με 
πούλιες, Prada.πούλιες, Prada.

SIMONE ASHLEYSIMONE ASHLEY
«Λατρεύω τα γάντια. Είναι τόσο «Λατρεύω τα γάντια. Είναι τόσο 

σέξι!» αναφωνεί η Simone Ashley, σέξι!» αναφωνεί η Simone Ashley, 
θαυμάζοντας το look της. Η θαυμάζοντας το look της. Η 

26χρονη ηθοποιός από το Σάρεϊ, 26χρονη ηθοποιός από το Σάρεϊ, 
που πλέον διαμένει στο Λος που πλέον διαμένει στο Λος 

Άντζελες, έγινε γνωστή ως Olivia, Άντζελες, έγινε γνωστή ως Olivia, 
η ψυχρή «βασίλισσα» του σχολείου η ψυχρή «βασίλισσα» του σχολείου 

στη σειρά στη σειρά Sex Education Sex Education του του 
Netflix, αλλά σύντομα θα φορέσει Netflix, αλλά σύντομα θα φορέσει 

γάντια και καπέλα εποχής στη γάντια και καπέλα εποχής στη 
δεύτερη σεζόν του επιτυχημένου δεύτερη σεζόν του επιτυχημένου 

δράματος εποχής δράματος εποχής BridgertonBridgerton. Πώς . Πώς 
αισθάνεται με την πορεία που έχει αισθάνεται με την πορεία που έχει 

πάρει η καριέρα της; «Προσπαθώ να πάρει η καριέρα της; «Προσπαθώ να 
μη σκέφτομαι πολύ το μέλλον, γιατί μη σκέφτομαι πολύ το μέλλον, γιατί 

έτσι μου είναι πιο εύκολο να είμαι έτσι μου είναι πιο εύκολο να είμαι 
ευγνώμων και να δίνω το εκατό τοις ευγνώμων και να δίνω το εκατό τοις 

εκατό», μας λέει.εκατό», μας λέει.

Πλεκτό φόρεμα με πούλιες, εσάρπα Πλεκτό φόρεμα με πούλιες, εσάρπα 
από τεχνητή γούνα και ζακάρ, από τεχνητή γούνα και ζακάρ, 

δερμάτινες μπότες και μάλλινα γάντια, δερμάτινες μπότες και μάλλινα γάντια, 
Prada.Prada.
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ΤΗ MIUCCIA PRADA ΔΈΝ ΆΡΈΣΟΥΝ οι συνεργασί-
ες. «Μου το πρότειναν από παλιά, όμως πάντα το ζη-
τούμενο ήταν πώς θα πουλούσαν περισσότερο. Ήταν 
κοινότοπες προτάσεις, καθόλου φρέσκες. Δεν με ενδιέ-
φεραν», λέει με έντονη αγγλική προφορά ενώ κάθεται 

στο γραφείο της στο Μιλάνο, έχοντας δίπλα της τον Raf Simons, καλ-
λιτεχνικό συνδιευθυντή της στον οίκο που φέρει το όνομά της. 

Η ανακοίνωση της συνεργασίας τους τον Φεβρουάριο του 2020 
εξέπληξε τους πάντες, που δήλωναν ανυπόμονοι για το αποτέλεσμα. 
Μέχρι στιγμής οι σχεδιαστές έχουν λανσάρει δύο γυναικείες συλλο-
γές. Αυτή για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021, που παρουσιάστηκε 
τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση λόγω 
της πανδημίας, ήταν επικεντρωμένη σε μίνιμαλ φόρμες, αυστηρές 
γραμμές και παιχνιδιάρικα υφάσματα. Ανάμεσα στα prints και τα 
εφαρμοστά άνορακ, όμως, διέθετε και ένα νέο Prada look: μια εντυ-

«ΠΑΊΞΑΜΕ ΜΕ ΤΉΝ ΊΔΕΑ ΤΉΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΡΟΛΩΝ – ΕΓΩ ΩΣ ΕΠΊΚΕΦΑΛΉΣ 
ΤΟΥ BRAND RAF SIMONS ΚΊ ΕΚΕΊΝΟΣ ΤΉΣ PRADA». 

– MIUCCIA PRADA

 «KΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΊΔΕΕΣ ΚΑΊ ΑΠΟ ΕΚΕΊ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΠΟΡΟΊ ΠΟΥ ΣΕ 
ΛΊΓΟ ΚΑΊΡΟ ΘΑ ΦΥΤΡΩΣΟΥΝ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΊΝΟΥΝ ΜΕ ΔΊΑΛΟΓΟ».  

– RAF SIMONS

Σ πωσιακή φούστα σε γραμμή «Α» με φαρδιά ζώνη, σε ακαταμάχητο 
συνδυασμό με ένα προκλητικό ζιβάγκο, που κατάφερε να εκφράσει 
ταυτόχρονα τόσο την Prada όσο και τον Simons. Ακολούθησε τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο η συλλογή A/W 2021 με πολλά ενδιαφέροντα 
looks –από ψυχεδελικά χρώματα και αισθησιακά σχέδια μέχρι πανο-
πλίες και platform boots–, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα σκηνικό του 
Ολλανδού αρχιτέκτονα Rem Koolhaas. Από τη συγκεκριμένη είναι τα 
ρούχα που φορούν σε αυτό το editorial τέσσερις ταλαντούχες ηθοποι-
οί της νέας γενιάς. 

Προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς δημιουργούν από κοινού 
η 73χρονη Prada και ο 53χρονος Simons, κάτι εξόχως ενδιαφέρον 
στα μάτια μου, αλλά εξίσου αινιγματικό. «Ξεκινάμε συζητώντας», λέει 
ο Simons. «Μιλάμε για την προηγούμενη σεζόν, καταθέτουμε ιδέες 
και συναισθήματα και από εκεί προκύπτουν σπόροι που σε λίγο καιρό 
θα φυτρώσουν. Όμως, τα πάντα ξεκινούν από τον διάλογο».

«Αυτό είναι που κάνει έναν σχεδιαστή να ξεχωρίζει», προσθέτει 
η Miuccia Prada. «Πρώτα πρέπει να έχει καλές ιδέες και έπειτα να 
μπορεί να τις μεταφράσει. Όταν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό 
μου, αναρωτιέμαι τι με ενδιαφέρει πραγματικά. Μπορεί να είναι ένα 
τοπίο, ένα χρώμα, ένα συναίσθημα... Έπειτα πιάνομαι από αυτό και 
προσπαθώ να κατανοήσω γιατί με ελκύουν συγκεκριμένα πράγματα. 
Από πρακτικής άποψης ξεκινάμε με μια αισθητική. Η όλη διαδικασία 
διαρκεί μήνες». «Το κομμάτι της συνεργασίας είναι πολύ εύκολο», 
προσθέτει ο Simons. «Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε εμείς οι 
δύο έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Υπάρχουν σχεδιαστές που κλείνονται 
στο γραφείο τους και κάνουν εκεί τα πάντα. Εμείς δεν είμαστε έτσι». 
«Ήλπιζα ότι θα λειτουργούσε έτσι ο Raf, γιατί εγώ δεν μπορώ», λέει 
γελώντας η Ιταλίδα σχεδιάστρια. 

Αυτή η γυναίκα, της οποίας κάθε δημόσια εμφάνιση αποτελεί στι-
λιστική δήλωση, δεν σε απογοητεύει όταν τη βλέπεις από κοντά. Τα 
ξανθά μαλλιά της είναι τραβηγμένα απαλά προς τα πίσω, αποκαλύπτο-
ντας περίτεχνα χρυσά σκουλαρίκια με πολύτιμους λίθους. Φοράει ένα 
καρό καφέ κοστούμι και ροζ πουκάμισο έξω από το παντελόνι, look 
αρκετά συντηρητικό, μέχρι να στρέψει κανείς την προσοχή του στα 
παπούτσια της: ένα χνουδωτό ζευγάρι φανταχτερά slides Miu Miu, 
διακοσμημένα με πέρλες! «Τρελαίνομαι με το look της», αναφωνεί ο 
Simons, ο οποίος φοράει στενό μαύρο παντελόνι, ορειβατικά μποτάκια 
και το κλασικό του oversized πουλόβερ, μέσα από το οποίο προβάλλει 
ο γιακάς ενός μπλε πουκαμίσου. Ο θαυμασμός του ενός για τον άλλο 
είναι ειλικρινής. 

Στον χώρο της μόδας αυτή είναι η πρώτη φορά που ενώνουν 
τις δυνάμεις τους δύο τόσο επιτυχημένοι σχεδιαστές – το label Raf 
Simons μετρά 25 χρόνια επιτυχίας, ενώ η Prada δεν δείχνει σημάδια 
κόπωσης, είτε πρόκειται για τις πωλήσεις είτε για την επιρροή της. 
Τους ζητώ να μου πουν πώς πήραν την απόφαση να συνεργαστούν, 
μετά από πολλά χρόνια αμοιβαίας εκτίμησης. «Μου αρέσουν πολύ 
λίγα brands και η Prada είναι ένα από αυτά», παραδέχεται ο Simons, 
ο οποίος στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν γνωστός για την απρο-
θυμία του να φορέσει δικά του ρούχα, προτιμώντας έναν συνδυασμό 
κομματιών της Prada και του Helmut Lang. Μέχρι που, το 2005, η 

Miuccia Prada και ο σύζυγός της, Patrizio Bertelli, CEO του Prada 
Group, τον πρότειναν για καλλιτεχνικό διευθυντή στην Jil Sander. 
«Αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», λέει ο Simons. «To brand 
μου θεωρούνταν πρωτοπόρο στην ανδρική μόδα και η Jil Sander 
ήταν τόσο διαφορετική. Είδαν κάτι που κανένας άλλος δεν είχε δει 
και δεν θα τολμούσε να ρισκάρει». 

Οι δύο σχεδιαστές συνέχισαν να παρακολουθούν ο ένας τη δου-
λειά του άλλου, μέχρι που συναντήθηκαν το 2015 στο Τόκιο, μετά από 
μια επίδειξη της Miu Miu, όπου έκαναν μια «ανοιχτή συζήτηση», όπως 
την περιγράφουν. «Πολύ ανοιχτή», τονίζει η Prada. «Αναρωτηθήκαμε 
τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και σκεφτήκαμε να αλλάζαμε ρόλους – 
εγώ να διευθύνω το brand Raf Simons κι εκείνος την Prada». «Ήταν 
μια πολύ τολμηρή απόφαση», παρεμβαίνει στη συνομιλία μας μέσω 
Zoom ο Koolhaas. «Ταιριάζει απόλυτα στην τάση πειραματισμού της 
Miuccia, που εξακολουθεί να μας εκπλήσσει». Απαντά επίσης στο 
ολοένα και πιο επίκαιρο ερώτημα που αφορά τη σημασία των συνερ-
γασιών στη σημερινή μόδα. Σε μια εποχή που κανείς δεν φανταζό-
ταν ότι θα έρθει, με την Prada να ενώνει τις δυνάμεις της με τον Raf 
Simons και τους οίκους Balenciaga και Gucci να συμπράττουν επίσης 
–αν και η εν λόγω κίνηση χαρακτηρίστηκε όχι τόσο συνεργασία, αλλά 
μια μεμονωμένη επιλογή–, δεν μπορούμε παρά να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι ο κόσμος της μόδας έχει υποστεί μια θεμελιώδη αλ-
λαγή, απομακρυνόμενος από την ιδέα του σχεδιαστή ως δημιουργικής 
ιδιοφυΐας και υιοθετώντας μια πιο συλλογική προσέγγιση, τόσο όσον 
αφορά το design όσο και τα brands γενικά. (Ο Simons έχει τον ρόλο 
του καλλιτεχνικού συνδιευθυντή στην Prada, ενώ εξακολουθεί να δι-
ευθύνει το δικό του brand, και η Miuccia ελέγχει μόνη της τη Miu 
Miu, όπου ο Simons δεν εμπλέκεται). 

Η Linda Loppa, η οποία δίδαξε μεταξύ άλλων τον Simons στη δι-
άρκεια των 25 χρόνων που διηύθυνε το τμήμα μόδας της Βασιλικής 
Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, θεωρεί τη συνεργασία του 
πρώην μαθητή της με την Prada σχεδόν αναπόφευκτη. «Δεν με εκ-
πλήσσει», λέει. «Πρόκειται για δύο ανθρώπους που δεν είναι οι τυπικοί 
σχεδιαστές. Είναι τα αουτσάιντερ που διατήρησαν την προσωπικότητά 
τους και μοιράζονται ένα κοινό όραμα αναφορικά με το πώς πρέπει να 
συμπεριφέρονται στην περίπλοκη κοινωνία μας. Βιώνουμε μια στιγμή 
πολύ σημαντικής αλλαγής και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον 
τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε».

Η καριέρα του Simons έχει σηματοδοτηθεί από ριζοσπαστικές προ-
τάσεις που έχουν αγαπηθεί. Η περίφημη κολεξιόν του Riot Riot Riot 
του 2001 ήταν εμπνευσμένη από τη νεολαία της μετα-σοβιετικής Ανατο-
λικής Ευρώπης, ενώ η συλλογή Jil Sander Techno Couture του 2011, 
με τον Busta Rhymes στο soundtrack και μοντέλα ντυμένα με ψυχε-
δελικά χρώματα, εξυμνήθηκε ως μια στιγμή αναμόρφωσης του brand.

Τι είναι αυτό, όμως, που καθοδηγεί τον Simons και την Prada και 
συμβάλλει θετικά στη συνεργασία τους; Μα, τα κοινά ενδιαφέροντα 
και η προθυμία τους να γεφυρώσουν τις αντιθέσεις τους. Και οι δύο 
μοιάζουν να απολαμβάνουν να εξετάζουν όσα τους φοβίζουν ή τους 
προκαλούν δυσφορία, είτε πρόκειται για τα λινά υφάσματα –τα οποία 
δηλώνουν και οι δύο ότι μισούν– είτε για πράγματα πιο αφηρημένα. 
«Πρώτα μισείς κάτι και μετά εξετάζεις το γιατί», λέει η Prada. «Αυτό 
προκαλεί ενθουσιασμό, και για τους δημιουργικούς ανθρώπους ο εν-
θουσιασμός είναι ο μόνος δρόμος».

Αυτό που εμπνέει και τους δύο τη συγκεκριμένη περίοδο είναι οι 
πολιτισμικές και πολιτικές ανακατατάξεις. «Οι άνθρωποι γίνονται 
απίστευτα συντηρητικοί», εκτιμά η Prada. «Θέλω να κάνω μια επί-
δειξη γι’ αυτό, γιατί είναι η πραγματικότητα». Ούτε εκείνη ούτε ο 
Simons είναι πρόθυμοι να πουν περισσότερα σχετικά, αλλά, όταν 
ρωτάω αν η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 θα ασχολείται με τα 
αντιδραστικά κινήματα που ξεφυτρώνουν παντού στον κόσμο, κοι-
τιούνται με νόημα. «Νομίζω ότι και οι δύο θέλουμε να κατανοήσου-
με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, καθώς και το πώς αυτό αντικα-
τοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος εκλαμβάνει τη μόδα», 
λέει ο Simons. «Τα πράγματα αλλάζουν πολύ». Η Miuccia Prada, 
που έχει στηρίξει την καριέρα της στην ανατροπή της κατεστημένης 
αντίληψης για την πολυτέλεια, συμφωνεί: «Μέσω της δουλειάς μου 
εκφράζω τις ιδέες μου. Επομένως, την παίρνω πολύ στα σοβαρά», 
τονίζει και ξεκαθαρίζει ότι μετά από περισσότερες από πέντε δεκαε-
τίες που ηγείται του οίκου της, η ιδέα να σταματήσει να εργάζεται δεν 
της αρέσει καθόλου. «Γιατί πρέπει να σταματάμε να δουλεύουμε; 
Εγώ κάνω αυτό που θέλω», καταλήγει. 
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Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Με σήμα κατατεθέν τις ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, η ΜΗΛΌΣ 
συναγωνίζεται σε αναγνωρισιμότητα τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, 

διαθέτοντας όμως –ακόμα τουλάχιστον– ένα μεγάλο πλεονέκτημα: 
ΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, που μυρίζει πικροδάφνη και βρεγμένο στάχυ. 

Από τη ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΛΑΤΣΙΌΥ

ΤΟ 
ΑΝΈΡΧΟΜΈΝΟ 
ΑΣΤΈΡΙ ΤΟΎ 

ΑΙΓΑΙΟΎ

Με όλα αυτά κατά νου, θεώρησα πως θα ήταν πιο τίμιο –ίσως 
και χρήσιμο;– να κάνω έναν διαχωρισμό: να γράψω ένα κομμάτι 
«εξωτερικό», για τη Μήλο που θα πρότεινα στους φίλους που με 
ζαλίζουν κάθε χρόνο με την check list τους για διαμονή/κολύ-
μπι/φαγητό, και ένα «εσωτερικό», για τη δική μου Μήλο, το νησί 
που ακόμα απολαμβάνω στη σκιά των παραλιών-αξιοθέατων, των 
εντυπωσιακών σκαφών που κατακλύζουν το Κλέφτικο, των fancy 
εστιατορίων και των καινούργιων πολυτελών ξενοδοχείων. Ας ξε-
κινήσω όμως από τα ουσιαστικά.

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΗΛΟΣ
Μου αρέσει να ξυπνάω νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσουν τα αυτο-
κίνητα να τρέχουν στον κεντρικό δρόμο που ενώνει το λιμάνι του 
Αδάμαντα με τις παραλίες. Μέσα σε αυτές τις ώρες κρύβονται οι στιγ-
μές που συμπυκνώνουν το ελληνικό καλοκαίρι. Η πρωινή υγρασία 
σε ανατριχιάζει ευχάριστα, η ατμόσφαιρα μυρίζει βρεγμένο στάχυ 
και, καθώς κατεβαίνω τον χωματόδρομο του σπιτιού για να φτάσω 
στον κεντρικό, το άρωμα από τις πικροδάφνες με ζαλίζει. Τα τελευ-

«ΘΈΛΈΙΣ ΤΗ ΜΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΆ ΣΈΝΆ, έτσι δεν είναι;» διαπί-
στωσε ένας ξενοδόχος τον οποίο συνάντησα, κάνοντάς με να συνει-
δητοποιήσω ότι, πράγματι, οι ερωτήσεις μου ήταν αρκετά επίμονες, 
πράγμα που δεν θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη πε-
ρίπτωση. Όμως, η Μήλος είναι ο τόπος της –εξ αγχιστείας– κατα-
γωγής μου και, βλέποντάς τη να καλπάζει προς την κορυφή των 
ταξιδιωτικών προτιμήσεων διεθνώς, ομολογώ ότι τρομάζω. Το 
νησί έχει πάρει τέτοια φόρα, που φοβάμαι ότι θα έχει την τύχη της 
Μυκόνου και της Σαντορίνης – καθόλου κακή για τους επιχειρη-
ματίες, κάκιστη όμως για τον τόπο, εάν καταναλωθεί τόσο ώστε να 
χάσει αυτό που είναι σήμερα. Και σήμερα η Μήλος βρίσκεται στα 
καλύτερά της! Είναι ένας τόπος δημοκρατικός και συμπεριληπτι-
κός, όπου χωράνε όλοι: από τον Αυστριακό ορειβάτη Τιμ, που τον 
γνώρισα ενώ έκανε τον γύρο του νησιού με τα πόδια κι ένα σακίδιο 
στην πλάτη, μέχρι τον Justin Bieber, ο οποίος ταξίδεψε στον πλα-
νήτη τις δικές του εντυπώσεις μέσα από τον Instagram λογαριασμό 
του – πού να ήξεραν ότι βρέθηκαν στο σύρμα του ίδιου ψαρά, ο 
καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας για τον λόγο του. 

Το σμιλεμένο Το σμιλεμένο 
από τη φύση από τη φύση 
Σαρακίνικο.Σαρακίνικο.P
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ταία χρόνια συναντάω όλο και περισσότερους πρωινούς τύπους που 
τρέχουν, περπατάνε ή κάνουν ποδήλατο κατά μήκος του παραλια-
κού δρόμου, δίπλα στα ακύμαντα νερά του κόλπου. Ο Αδάμαντας, 
παρότι πολύβουος οικισμός, έχει το μαγικό προνόμιο ότι σε λίγα 
λεπτά μπορείς να βρεθείς από το κρεβάτι σου στο νερό, είτε προς 
τη Λαγκάδα είτε προς την παραλία του Παπικινού. Εκείνη ακριβώς 
την ώρα, στη συνοικία Κοντοποδαραίικα –κοντά στο βενζινάδικο– οι 
ψαράδες έχουν απλώσει την πρωινή ψαριά και οι αγρότες πουλάνε 
με τα φορτηγάκια τους ό,τι έχει βγάλει το χωράφι τους – καρπούζια, 
πεπόνια, ντομάτες, αγγουράκια, μελιτζάνες, κολοκύθια, φασολάκια, 
άνυδρα φρούτα και ζαρζαβατικά, μεγαλωμένα στο ηφαιστειογενές 
έδαφος που τους δίνει την έξτρα νοστιμάδα. Επίσης, κάποιοι συ-
σκευάζουν και πουλούν τον παραδοσιακό πελτέ ντομάτας – ιδανικό 
πρωινό πάνω σε μια φέτα ψωμί με μπόλικο λάδι. 

Στην καρδιά του καλοκαιριού, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες 
αρχίζει η μεγάλη ζέστη. Τα τζιτζίκια σκεπάζουν κάθε πιθανό ήχο κι 
εγώ επιστρέφω για να κρυφτώ πίσω από τα χοντρά ντουβάρια του 
σπιτιού, που κρατάνε μέσα τη δροσιά. Ώρα να καταστρώσω τα σχέ-
δια για μπάνιο. Είναι, πράγματι, φοβερό πλεονέκτημα της Μήλου 
το ότι υπάρχει πάντα μια παραλία που δεν την πιάνει ο αέρας, απ’ 
όποια κατεύθυνση κι αν φυσάει. Συχνά στα σχέδια μπαίνει κι ένα 
πλωτό μέσο. Μια βάρκα δικιά σου, κάποιου φίλου ή νοικιασμένη, 
ή ακόμα κι ένα καγιάκ ή ένα πλαστικό tender. Πατρικιά, Άγιος 
Δημήτριος, μικρές παραλίες που δεν τις πιάνει το μάτι και σίγουρα 
βρίσκονται στη σκιά των εμβληματικών παραλιών-συμβόλων της 
Μήλου, είναι αυτές που προτιμούν οι ντόπιοι. Ασφαλείς μετακι-
νήσεις μέσα στον κόλπο, με πλούσιο βυθό για χάζεμα, δίνουν την 
αίσθηση των παλιών καιρών, όταν υπήρχε ανθρώπινο μέτρο στην 
παρουσία μας μέσα στα τοπία. Υπάρχουν –ακόμα– πολλά τέτοια 
μέρη, όπου απολαμβάνεις το περιβάλλον, το ρουφάς με την ψυχή 
σου και εύχεσαι να βρίσκεται εκεί και του χρόνου, απείραχτο. 

Μια μακρόσυρτη αυτοκινητάδα μέσα από έναν δαίδαλο χωμα-
τόδρομων στη δυτική πλευρά του νησιού καταλήγει σε μια ιδιαί-
τερα αγαπημένη μου παραλία, τα Αγκάθια, με το ένα και μοναδικό 
σύρμα – σύρματα ονομάζονται τα χαρακτηριστικά σπιτάκια με τις 
χρωματιστές πόρτες σε ψαροχώρια και παραλίες, που χρησιμοποι-
ούνταν παλιότερα για να φυλάσσονται οι βάρκες και σήμερα έχουν 
μετατραπεί σε θερινές κατοικίες. Σε αυτή τη μεγάλη βόλτα νιώθω 
πάνω από το κεφάλι μου τις επιβλητικές ράχες του ορεινού όγκου 
του Χάλακα, που διαδέχονται η μία την άλλη μέχρι την ψηλότερη 
κορυφή του νησιού, τον Προφήτη Ηλία. Διασχίζω βοσκότοπους 
και θαυμάζω την οργιώδη φύση. Εδώ έχουν καταγραφεί 600 δια-
φορετικά είδη φυτών, τα περισσότερα φρύγανα. Αν και εύκολα τα 
σνομπάρει κανείς, ως ξερά, σίγουρα τους δίνει μεγαλύτερη σημα-
σία όταν ξέρει ότι «διαθερίζουν» –πέφτουν σε θερινό ύπνο–, για 
να αντισταθούν στις ορέξεις των κατσικιών αλλά και στην αφόρη-
τη ζέστη του καλοκαιριού. Ασφάκα, αχινόποδος, θυμάρι, θρούμπι, 
λεβάντα, φασκόμηλο, μαζί και χιλιάδες μανταλίδες –μοιάζουν με 
μαργαρίτες– ξεφυτρώνουν σε κάθε εκατοστό γης. 

Κάνοντας μια μικρή παράκαμψη, περνάω από το άγριο ακρω-
τήριο Βάνι, που τον προηγούμενο αιώνα φιλοξενούσε ορυχεία σι-
δηρομαγγανίου. Εδώ όλα είναι βαμμένα κόκκινα, στο χρώμα των 
πετρωμάτων. Και μετά πάλι στον δρόμο. Στον γυρισμό περνάω 
από ένα από τα ομορφότερα τοπία, τη λιμνοθάλασσα στο Ριβάρι, 
αρχαιολογική περιοχή, μέρος του δικτύου προστασίας Natura και 
μεταναστευτικός σταθμός πουλιών, όπως του σπάνιου μαυροπε-
τρίτη. Από την παραλία ένα βραχώδες μονοπάτι οδηγεί στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Νικολάου, σε έναν απειροελάχιστο βράχο, απ’ 

Ή Μήλος είναι σήμερα στα καλύτερά της.
Είναι ένας ΤΌΠΌΣ ΔΗΜΌΚΡΑΤΙΚΌΣ 
και ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΌΣ, όπου 
χωράνε όλοι.
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Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: Η 
Πλάκα, ένας από τους πιο όμορφους οικισμούς 
της Μήλου. Οι χαρακτηριστικοί λευκοί 
μονόλιθοι στο Κλέφτικο. Κλήμα, το φωτογενές 
ψαροχώρι των καρτ ποστάλ με τις πολύχρωμες 
πόρτες. Το άγριο ακρωτήριο Βάνι. 

Ο γραφικός –και πολύβουος– Αδάμαντας, λιμάνι και κέντρο 
υπηρεσιών του νησιού.

όπου μπορείς να θαυμάσεις το πανόραμα του νησιού: από τη μια 
απλώνεται ο φυσικός κόλπος της Μήλου μέχρι το άνοιγμά του, εκεί 
όπου στέκονται «φύλακες» οι δίδυμες απόκρημνες βραχονησίδες 
Ακραδιές, στην απέναντι πλευρά διαγράφεται χαμηλά το παραθα-
λάσσιο Κλήμα, ψηλότερα η Τρυπητή και στην κορυφή η Πλάκα. 
Πίσω, ο ορεινός όγκος του Χάλακα. Σε 10 λεπτά ακόμα φτάνω στο 
γραφικό λιμανάκι του Εμπουριού με τα σύρματα αλλά και το μο-
ναδικό ταβερνάκι του κυρίου Μανώλη όπως ακόμα το θυμούνται 
οι παλιοί, ένα τοπόσημο στον χρόνο. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, 
εδώ όπου κάποτε εκείνος σέρβιρε τους εργάτες των ορυχείων, σή-
μερα ο γιος του και οι άξιες και εργατικές εγγονές του συνεχίζουν 
να φτιάχνουν παραδοσιακά φαγητά, όπως κατσικάκι λεμονάτο και 
γεύματα «από το χωράφι στο πιάτο».

Αυτή η νέα τάση «farm to table», «τρώμε αυτό που παράγου-
με», μια μόδα επιστροφής στο κάποτε φυσικό, στη Μήλο υπήρχε 
πάντα και συνεχίζεται αδιάλειπτα. Εδώ οι άνθρωποι είναι βαθιά 
συνδεδεμένοι με τη γη τους. Στις 9 Μούσες, ο πανάξιος Μιχάλης 
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προσφέρει όλες τις κατηγορίες, από μικρά 1.000 κυβικών μέχρι 
αυτόματα τετρακίνητα– και το Escape to Milos –που αναλαμβάνει 
μεταφορές με μεγαλύτερης χωρητικότητας ή τετρακίνητα οχήμα-
τα–, μέχρι μεγαλύτερα γραφεία, όπως το Travel me to Milos, για 
την οργάνωση tailor-made εμπειριών σε όλο το νησί, με εκδρομές 
και εκδηλώσεις. 

Αξίζει να δοκιμάσετε παγωτό ή γλυκό στην Αγγελική –το πα-
γωτό μηχανής της είναι εξαιρετικό– και να γευματίσετε στο εστι-
ατόριο Μαριάννα, την κουζίνα του οποίου φέτος έχει αναλάβει η 
σεφ Μάρω Διακάτου, που κάνει εξαιρετική δουλειά. Μου αρέσει 
όταν με βοηθάνε να επιλέξω χωρίς τη λογική «όλα τα πιάτα είναι 
τέλεια!» κι εδώ έτσι λειτουργούν. Ιδιαίτερη περιποίηση απολαμβά-
νει ο πελάτης και στο εστιατόριο Μικρός Απόπλους, με εξαιρετικά 
ψάρια και ψαρομεζέδες. Στο λιμάνι βρίσκονται και δύο καλά μπαρ 
που «εποπτεύουν» πώς δένουν και λύνουν τα βαπόρια. Η Άκρη 
είναι λίγο πιο κοσμική, ενώ το Μικρό Καφέ πιο ήσυχο, που όμως 
μπορεί να γίνει και «προσωπικό», καθώς τη φροντίδα σε όλα τα 
επίπεδα αναλαμβάνει ο μπάρμπαν, αστροπαρατηρητής, σέρφερ, 
βαθύς γνώστης του νησιού –και ελαφρώς ιδιόρρυθμος– ιδιοκτήτης 
του, Παύλος Μπελιβανάκης.

Από τον Αδάμαντα θα ξεκινήσετε για τον επιβεβλημένο γύρο 
του νησιού με ένα από τα σκάφη που οργανώνουν ημερήσιες 
κρουαζιέρες. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξετε πού θα 
πάτε αργότερα οδικώς. Το αγαπημένο μου είναι το ξύλινο Θαλασ-
σίτρα, γιατί οι ιδιοκτήτες του είναι επαγγελματίες, σέβονται τις δι-
αθέσεις του καιρού και προσφέρουν εξαιρετικό φαγητό on board. 

Ή Μήλος είναι η Αφροδίτη της. Ή ομορφιά της, τα ΠΌΛΛΑΠΛΑ ΠΡΌΣΩΠΑ, η έλξη 
της, αλλά και τα μυστηριώδη χέρια της που χάθηκαν κάποτε στο ίδιο της το χώμα. 

Το ξενοδοχείο White Pebble Suites στα Πολλώνια προσφέρει μια 
πολλά υποσχόμενη διαμονή και μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία. 
Στην απέναντι σελίδα: Το ξύλινο σκάφος Θαλασσίστρα εγγυάται τον πιο 

όμορφο περίπλου του νησιού.

ψαρεύει, θρέφει ζωντανά και καλλιεργεί ζαρζαβατικά, ενώ η Σοφία 
φτιάχνει το καλύτερο παστίτσιο του νησιού. Στην ταβέρνα Ω Χα-
μός, όλα τα τυριά και τα κρεατικά παράγονται από την οικογένεια. 
Και σε πολλές άλλες ταβέρνες όμως «ψηφίζουν» ντόπια, ακόμα 
κι αν δεν τα παράγουν οι ίδιοι, όπως στο Δίπορτο στην Πλάκα, 
που σερβίρει από κατσικάκι μέχρι ντόπιο καρπούζι με τα μεγάλα 
κουκούτσια, για επιδόρπιο. Τουλάχιστον όταν δεν βρισκόμαστε στο 
peak της σεζόν, που δεν φαντάζομαι ότι μπορούν να βρίσκονται 
τόσες ποσότητες. 

Το τέλος καλοκαιριού για μένα έρχεται όταν μπαίνω στο μαγα-
ζάκι της Γητεύτρας στην Πλάκα. Η ανάμνηση των ημερών που πέ-
ρασαν παίρνει τότε τη μορφή ενός μικρού ομοιώματος της Αφρο-
δίτης της Μήλου, όπως το φαντάζεται κάθε φορά η καλλιτέχνις 
Μοσχούλα Μαυρογιάννη. Με την επιστροφή στο σπίτι, το ενθύμιο 
θα πάρει τη θέση του στη βιβλιοθήκη και σε κάθε βλέμμα μου σε 
αυτό η Μήλος θα ζωντανεύει. Γιατί η Μήλος είναι η Αφροδίτη της. 
Η ομορφιά της, τα πολλαπλά της πρόσωπα, η έλξη της αλλά και τα 
μυστηριώδη χέρια της, που χάθηκαν κάποτε μέσα στο ίδιο της το 
χώμα. Ή, ίσως, και να ξεχάστηκαν σε κάποιο κασόνι μεταφοράς στο 
μακρινό ταξίδι της ξενιτιάς της, προς τη Γαλλία. 

Η ΜΗΛΟΣ ΓΙΆ ΦΙΛΟΥΣ
Ξεκινάμε από τον Αδάμαντα, το λιμάνι και κέντρο υπηρεσιών του 
νησιού, από τον οποίο σίγουρα θα κάνετε ένα πέρασμα, ακόμα 
και για πρακτικούς λόγους. Εδώ θα βρείτε από εταιρείες ενοικί-
ασης αυτοκινήτων, όπως η οικογενειακή Τουρλάκης Cars –που 
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Είναι, άλλωστε, και ο μόνος τρόπος –εκτός κι εάν είστε έμπειροι 
περιπατητές– για να δείτε δύο από τα highlights του νησιού: τη 
σπηλιά της Συκιάς, με την «κρυφή» παραλία, και τους λευκούς 
μονόλιθους του Κλέφτικου. Λαμβάνοντας, βέβαια, πάντα υπόψη ότι 
τους καλοκαιρινούς μήνες πλέουν τόσα σκάφη, που κυριολεκτικά 
μπορείς να πατήσεις από το ένα στο άλλο και η μαγεία των δύο 
συγκεκριμένων σημείων δεν αναδεικνύεται. 

Κατά τα άλλα, οδικώς έχετε πρόσβαση σε πάνω από 70 παραλί-
ες με καλύτερους ή δυσκολότερους δρόμους. Κάποιες παραλίες-α-
ξιοθέατα αξίζει να τις δείτε πρωί πρωί, με μια βουτιά: Σαρακήνικο, 
Παπάφραγκας, Τσιγκράδο. Η Φυριπλάκα και τα Θειωρυχεία –με 
το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο εξόρυξης– βρίσκονται στην κορυ-
φή της λίστας. Στη μεν πρώτη, εάν δεν είστε fun της μουσικής του 
beach bar, καλύτερα να κατευθυνθείτε προς το τέλος δεξιά. Στη δε 
δεύτερη, όταν ο δρόμος δεν έχει πατηθεί μετά τον χειμώνα, ίσως 
χρειαστεί να περπατήσετε αρκετά. Επίσης πολύ αγαπητές παραλίες 
είναι το Παλιοχώρι, η Αγία Κυριακή και η Αχιβαδόλιμνη, ενώ στα 
παιδιά αρέσει πολύ ο Προβατάς. 

Επιστρέφοντας στους οικισμούς, οι πιο όμορφοι του νησιού 
είναι η Πλάκα και η Τρυπητή. Το ένα χωριό δίπλα στο άλλο, προ-
σφέρονται για να θαυμάσετε το ηλιοβασίλεμα, το οποίο συναγω-
νίζεται –σιγά σιγά– την πολυκοσμία της Οίας. 
Ο περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται στην 
εκκλησία της Παναγίας της Κορφιάτισσας, 
κρατώντας στο χέρι ένα κοκτέιλ από το μπαρ 
Verina και ρίχνοντας κλεφτές ματιές στην 
όμορφη γκαλερί του φωτογράφου Δημήτρη 
Τσιριγώτη. Οι περισσότερο τυχεροί πιάνουν 
θέση στην ασυναγώνιστη σε θέα και κοκτέιλ 
Ουτοπία, ενώ οι περιπετειώδεις ανεβαίνουν 
ψηλά, στο Κάστρο. Στην Τρυπητή, κάποιοι θα 
προτιμήσουν τη βεράντα του εστιατορίου της 
Εριγίνας, της εκπληκτικής μαγείρισσας που 
σερβίρει μεταξύ άλλων λαζάνια σε διάφορες 
συνταγές. Άλλη μια καταπληκτική κυρία στην 
κουζίνα της είναι η Αρχοντούλα στην Πλάκα – δεν χρειάζεται συ-
στάσεις, όταν δείτε πόσος κόσμος την προτιμά, θα καταλάβετε. Εξί-
σου άξιες είναι και οι τρεις γυναίκες –μαμά και κόρες– στο ζαχαρο-
πλαστείο Παλαιός, όπου με τη βοήθεια του άνδρα της οικογένειας 
φτιάχνουν εκπληκτικά γλυκά, αλλά και πρωινά με χειροποίητα 
αλμυρά και ομελέτες. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, που αξίζει να το επισκεφτεί κανείς για το ειδώλιο της 
«κυράς της Φυλακωπής» και, βέβαια, για την Αφροδίτη της Μή-
λου. Το «ριζοσπαστικό» άγαλμα που έχει εξυπηρετήσει από γελοι-
ογραφίες κατά της Ελλάδας –ας θυμηθούμε το περιοδικό Focus την 
περίοδο της κρίσης– μέχρι πολιτικές φιλίες –αλήθεια, γιατί κανείς 
δεν μιλάει για την επιστροφή της από το Λούβρο;– δεν είναι φυ-
σικά το αυθεντικό. Χάρη στον Μηλιό στρατηγό και μέγα λάτρη του 
νησιού Γιάννη Χαλκουτσάκη, όμως, βρίσκεται εδώ το αντίγραφό 
της. Κατηφορίζοντας από το μουσείο, αναζητήστε το σημείο όπου 
ανακάλυψε ένας χωρικός το άγαλμα και στη συνέχεια το πούλησε 
σε ένα Γάλλο πρεσβευτή. 

Από την Τρυπητή, με την επιβλητική εκκλησία του Αγίου Νι-
κολάου και τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, μέχρι το Κλήμα, 
το φωτογενές ψαροχώρι των καρτ ποστάλ με τις χαρακτηριστικές 
πολύχρωμες πόρτες, άνθησε η δεύτερη –μετά την αρχαία Φυλα-
κωπή– πρωτεύουσα του νησιού. Από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι 
σήμερα η περιοχή αυτή δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ – υπάρχουν τα 
υπολείμματα από το Γυμνάσιο της αρχαίας πόλης του Κλήματος, 
το αποκατεστημένο αρχαίο θέατρο και τμήμα των τειχών. Ψηλό-
τερα, η θέα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία, χτισμένη με 

αρχαία υλικά, είναι καταπληκτική. Ακόμα πιο κάτω βρίσκεται η 
αρχαιότερη εκκλησία της Μήλου, οι περίφημες Κατακόμβες, ένα 
σύμπλεγμα από στοές με λαξευμένους αψιδωτούς τάφους στα τοι-
χώματα, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και ως τόπος λατρείας των 
πρώτων χριστιανών. Η αρχαία νεκρόπολη, όμως, δεν περιορίζεται 
σε αυτό το ομαδικό νεκροταφείο. Τρύπες –εξ ου και το όνομα Τρυ-
πητή– με ατομικούς ή ομαδικούς τάφους υπάρχουν στην ευρύτερη 
περιοχή, πολλές ακόμα και σήμερα ανεξερεύνητες. Εντυπωσιακή 
είναι η ομοιότητα των κατακομβών με τα σύγχρονα μνήματα, στο 
κεντρικό νεκροταφείο. 

Η βόλτα καταλήγει στο Κλήμα. Το διάσημο ψαροχώρι έχει 
μετατραπεί σε οικισμό ιδιαίτερων κατοικιών, κάτι σαν τη Βενετία, 
όπου πολλοί επιθυμούν να μείνουν. Κινδυνεύει όμως να ομοιο-
γενοποιηθεί, καθώς οι ντόπιοι σταδιακά αποχωρούν, εκχωρώντας 
τα σπίτια στους τουρίστες. Το εστιατόριο του Άστακα, που ξεκίνησε 
με λίγα τραπέζια πάνω στο κύμα, σήμερα είναι το νέο highlight για 
τους επισκέπτες την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Στην άλλη άκρη του νησιού βρίσκονται τα γραφικά Πολλώνια. 
Το ψαροχώρι και πύλη εισόδου στο μικρότερο νησάκι της Κιμώ-
λου αναπτύχθηκε αργά και προσεκτικά, ίσως γι’ αυτό είναι και τόσο 
όμορφο. Εδώ συγκεντρώνονται μερικά από τα αξιολογότερα ξενο-

δοχεία της Μήλου, μεταξύ των οποίων το ολο-
καίνουργιο και ιδιαίτερα καλαίσθητο White 
Pebble Suites, με προνομιακή θέση δίπλα στη 
θάλασσα και θέα στην Κίμωλο. Στις 12 σουίτες 
με την κοινή πισίνα –με αλατόνερο– μπορεί 
κανείς να συνδυάσει τη διαμονή με αναζωο-
γονητικές θεραπείες wellness, πλήρεις υπηρε-
σίες concierge, γεύμα με room service και δεί-
πνο σε ένα pop-up «προσωπικό» εστιατόριο 
με κυκλαδίτικες γεύσεις και comfort food στο 
μπαλκόνι του δωματίου ή δίπλα στην πισίνα, 
καθώς και κοκτέιλ στο παραλιακό μπαρ. 

Για φαγητό οι επιλογές είναι πολλές και 
καλές. Κοντά στο ξενοδοχείο βρίσκεται το Ρα-

κόμελο με πρωινό σε μπουφέ, ενώ το απόγευμα σερβίρει φρέσκο 
ψάρι στη μικρή αυλή, με θέα σε μια όμορφη και πιο άγρια πλευρά 
στα δυτικά. Στον κεντρικό δρόμο αξίζει να σταθείτε στο Αρμενά-
κι για τη λίστα κρασιών και τα προσεγμένα πιάτα του με τοπικές 
επιρροές, καθώς και στο Αρμύρα, ακριβώς δίπλα, με εκλεπτυσμένα 
πιάτα με έμφαση στο ψάρι. Εάν θέλετε να αγοράσετε τοπικές λι-
χουδιές, ντόπιο μέλι που το συλλέγει η ιδιοκτήτρια και να φάτε 
πολύ καλό πρωινό με χειροποίητες πίτες και γλυκά σε μια σκιερή 
φροντισμένη αυλή, πρέπει να πάτε στην Κιβωτό των Γεύσεων. 

Η Μήλος είναι μεγάλο νησί και ορισμένα σημεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος, παλιά και καινούργια, δεν είναι συνδεδεμένα με 
τους οικισμούς. Όπως ο Φούρνος του Μουράτου στην τοποθεσία 
Κατηφόρα, όπου θα δοκιμάσετε τοπικά εδέσματα –πιταράκια (τυ-
ροπιτάκια με ντόπιο τυρί), λαδένια (ζυμωτή πίτα με ντομάτες και 
καραμελωμένα κρεμμύδια), καρπουζόπιτα (γλυκιά πίτα με ντόπιο, 
άνυδρο καρπούζι)–, και η ταβέρνα Μέδουσα, με τους θαλασσινούς 
μεζέδες, τις ψαγμένες μπίρες και το κοσμοπολίτικο σέρβις στον οι-
κισμό με τα σύρματα στα Μαντράκια. 

Ολοκαίνουργιο, με ανεβασμένο τον πήχη της πολυτελούς φι-
λοξενίας και της υψηλής γαστρονομίας, είναι το νέο ξενοδοχείο 
White Coast στον Μύτακα. Το εστιατόριό του είναι ανοιχτό και 
σε εξωτερικούς επισκέπτες –μόνο ενήλικες– κατόπιν κράτησης. 
Η καλύτερη ώρα για να βρεθείτε εκεί είναι όταν δύει ο ήλιος με 
φόντο τα κατάλευκα βράχια του Σαρακήνικου και να τον απολαύ-
σετε με μουσικές brazilian jazz και άψογα κοκτέιλ. Ο περιβάλλων 
χώρος είναι ήσυχος χρωματικά, ενώ έχει δοθεί έμφαση στην κάθε 

λεπτομέρεια: από τις πήλινες κούπες και τα αρωματικά κεριά –που 
μπορείτε επίσης να αγοράσετε– μέχρι τις ραμμένες κορδέλες στα 
μαξιλάρια της πισίνας με το λογότυπο του ξενοδοχείου. Η κουζί-
να είναι μεσογειακή και δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς 
τοπικά τυριά και λαχανικά στα ορντέβρ, καθώς και πιάτα με ψάρια 
και κρεατικά από ένα πλήρες μενού –που σχεδίασε ο σεφ Γιάννης 
Λιώκας και υλοποιεί ο Σπύρος Μαυρονάσος–, το οποίο καταλήγει 
σε μια ποικιλία εκλεπτυσμένων γλυκών. Η προσεκτικά επιλεγμένη 
λίστα κρασιών περιλαμβάνει πάνω από 40 ετικέτες από τον ελληνι-
κό και τον διεθνή αμπελώνα. 

Άλλο ένα νέο, πολυτελέστατο ξενοδοχείο –μόνο για ενήλικες–, 
με τη φιλοσοφία να αναδείξει τα πετρώματα του νησιού, είναι το 
Milos Cove στην απομονωμένη περιοχή της Κώμιας. O ορισμός 
της χαλάρωσης από οποιαδήποτε οικιστική ρύπανση συνδυάζεται 
με την εκπληκτική ιδιωτική παραλία της Αγκάλης. Η reception 
είναι ό,τι πιο ιδιαίτερο έχετε δει, καθώς μεταφέρεστε από το άπλετο 
φως στο απόλυτο σκοτάδι. Μέσα σε αυτόν τον μαύρο κύβο που 
επιδιώκει να δημιουργήσει μια σύνδεση με τον οψιδιανό –χαρα-
κτηριστικό ορυκτό του νησιού– βρίσκονται το spa, το συνεδριακό 
κέντρο και το γυμναστήριο, ενώ πάνω από την παραλία λειτουρ-
γεί μπαρ-εστιατόριο με μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα, ανοιχτό και 
σε επισκέπτες. Οι ευρύχωρες, λιτές σουίτες και βίλες του, τέλος, 
διαθέτουν πισίνα ή/και τζακούζι.

Υ.Γ.: ΚΆΙ Η «ΆΛΛΗ» ΜΗΛΟΣ
Πέρα απ’ όλα αυτά, όποιος επισκέπτεται το νησί πρέπει να γνωρί-
ζει ότι η Μήλος έχει μακρά μεταλλευτική ιστορία, από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα. Ο οψιδιανός, «το μαύρο γυαλί που στο καθρέ-

φτισμά του δεν δίνει εικόνα, αλλά σκιά», όπως τον περιέγραφε ο 
Πλίνιος, την καθόρισε. Η βάση ανάπτυξης της αρχαιότερης πόλης 
της Μήλου, της Φυλακωπής –επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος–, 
ήταν μόνο η αρχή, για να ακολουθήσουν το μαγγάνιο, ο άργυρος, 
η ελαφρόπετρα, το θείο, η καολίνη, το αλάτι και, σήμερα, ο μπεντο-
νίτης και ο περλίτης. Ο δρόμος που συνεχίζεται μετά το γραφικό 
ψαροχώρι των Πολλωνίων καταλήγει στην «άλλη» Μήλο, των 
ορυχείων. Εάν δεν γνωρίζει κανείς τα κατατόπια, οι απαγορευτικές 
πινακίδες και η σήμανση κινδύνου τον αποτρέπουν να συνεχίσει. 
Το ορυχείο της Αγγεριάς είναι το μεγαλύτερο ορυχείο μπεντονίτη 
στην Ευρώπη. Η φύση «αποκαθίσταται» στην περιοχή όταν η εξό-
ρυξη ολοκληρωθεί, με επαναφορά του τοπίου στην αρχική του γε-
ωφόρμα και μεταφύτευση με ενδημική χλωρίδα. Το Μεταλλευτικό 
Μουσείο του Αδάμαντα, τέλος, σε συνεργασία με την εταιρεία, ορ-
γανώνει μια ενδιαφέρουσα γεωλογική περιήγηση σε επιλεγμένα 
σημεία των ορυχείων, μια ευκαιρία για να μάθει κανείς και να λύ-
σει τις απορίες του πάνω σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο περιβαλλο-
ντικά όσο οι εξορύξεις.  

Το νησί έχει μακρά 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 

ΙΣΤΌΡΙΑ. Ο οψιδιανός, 
«το μαύρο γυαλί που στο 

καθρέφτισμά του δεν 
δίνει εικόνα, αλλά σκιά», 
σύμφωνα με τον Πλίνιο, 

την καθόρισε.

Υψηλή γαστρονομία στο εστιατόριο του ξενοδοχείου White Coast στον Μύτακα, 
με εξαίρετο μενού και προσεκτικά επιλεγμένη λίστα κρασιών.
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S E N T I M E N T A L  V A L U E

ΚΆΤΙΆΝΆ ΜΠΆΛΆΝΙΚΆ κατά τη διάρκεια 
της μεγάλης καριέρας της έχει έναν μοναδι-
κό τρόπο να κάνει τα δικά της restarts, με κι-
νήσεις που κάθε φορά την ανανεώνουν. Στο 
θεατρικό σανίδι είχαμε να τη δούμε πάνω από 
έξι χρόνια, γι’ αυτό και αποτέλεσε ιδιαίτερα 
ευχάριστη έκπληξη η επιστροφή της με την 
παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη Όποιος 

θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, που ανεβαίνει στο θέατρο 
Ήβη. Ηθοποιός με πολύπλευρο ταλέντο και άνθρωπος με χιούμορ 
και αυτοπεποίθηση, είναι σήμερα μια ευτυχισμένη γιαγιά που δεν 
σταματάει να μιλάει για τις εγγονές της, τις οποίες λατρεύει – γιατί 
για τον εαυτό της δεν το κάνει, ανέκαθεν απέφευγε την άνευ λόγου 
δημοσιότητα. Αν πρόκειται για τη δουλειά της, όμως, έχει πολ-
λά και ενδιαφέροντα να μας πει. Όπως αυτά που μας αποκάλυψε 
με αφορμή το αντικείμενο με συναισθηματική αξία που επέλεξε 
γι’ αυτό το τεύχος της Vogue Greece, ένα αγαλματίδιο με τη μορ-
φή μιας κοπέλας που πίνει σαμπάνια, τοποθετημένο στο σπίτι της 
πάνω σε ένα ακόμα αγαπημένο της αντικείμενο, 
ένα τραπεζάκι της γιαγιάς της. 

«Αυτό το αγαλματίδιο είναι σε στιλ ’20s-’30s, 
εποχή που ανέκαθεν με γοήτευε – έχω πολλά 
άλλα πράγματα εκείνης της περιόδου, κάποια 
από τη μητέρα μου. Το αγόρασα σε μια δημοπρα-
σία, γιατί με το που το είδα μου θύμισε τον τρόπο 
με τον οποίο με λάνσαρε ως μοιραία γυναίκα ο 
Γιώργος Μαρίνος όταν πρωτοβγήκα στο θέαμα, 
το 1969. Δεν ξέρω τι τον ενέπνευσε πάνω μου, 
γιατί εγώ δεν ένιωθα καθόλου μοιραία. Το αντί-
θετο μάλιστα – κλοτσούσα πέτρες στους δρόμους, 
έκανα παρέα με αγόρια και άλλα τέτοια δυναμι-
κά. “Σταμάτα να κάνεις τον φαντάρο”, μου έλεγε 
γελώντας και δούλευε μαζί μου ώρες ολόκληρες 
στη Μέδουσα πάνω σε νούμερα τα οποία έμαθα 
σιγά σιγά να εκτελώ. Με βοήθησε και το γεγονός 
ότι είχα κάνει χορό. 

»Ο Γιώργος είναι ένας από τους ανθρώπους που με σημάδεψαν, 
είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Κατάφερε να ξεκλειδώσει 
τη θηλυκότητά μου, αποβάλλοντας την έντονα αγορίστικη συμπερι-
φορά μου, με έμαθε πράγματα που μου χρησίμευσαν αργότερα στο 
θέατρο, όπως το ότι ο ηθοποιός παίζει και στην παύση, δεν χρειά-
ζεται να κάνει ανοησίες για να υπάρχει. Πράγμα πολύ σημαντικό. 
Δυστυχώς, δεν έχουμε επικοινωνία τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω 
ούτε πού είναι ούτε τι κάνει. 

»Και όλοι οι άλλοι, πάντως, με αντιμετώπιζαν ως μια σέξι πα-
ρουσία, κάτι που τελικά μου έμεινε... κουσούρι. Κι έτσι, όταν απο-
φάσισα να εγκαταλείψω τα μαγαζιά επειδή δεν άντεχα άλλο τους 

έντονους ρυθμούς τους και να ασχοληθώ με το θέατρο, στην αρχή 
με έπαιρναν μόνο στις επιθεωρήσεις, μου έδιναν ένα τραγούδι, 
μου έλεγαν “Σε αυτό το σημείο γδύνεσαι” και μετά μου πέταγαν 
κι ένα νούμερο. Έμοιαζε αδύνατον να δραπετεύσω από τη μοιραία 
γυναίκα, κάτι που με απογοήτευε πολύ, ειδικά επειδή στη σχολή 
δεν αναλάμβανα κωμικούς ρόλους, αλλά πάντα δραματικούς – από 

αρχαία τραγωδία μέχρι Τσέχοφ. 
»Πολύ αργότερα απεγκλωβίστηκα από όλο 

αυτό, με πείσμα και μεγάλη προσπάθεια ομο-
λογώ, ζητώντας με επιμονή διαφορετικά νούμε-
ρα, που μου τα έδιναν μεν, αλλά με τον όρο να 
κάνω κι ένα που θα είχε τραγούδι, θα ήταν και 
σέξι! Άρχισα να αποστασιοποιούμαι θεατρικά 
από αυτό το πρότυπο το 1989, με τη Βίδα του 
Θύμιου Καρακατσάνη, το 2000 με το Μαγειρεύ-
οντας με τον Έλβις –ρόλος που όμως ήταν και 
λίγο της ίδιας λογικής, γιατί ερμήνευα μια μάνα 
που έφερνε τον φίλο της στο σπίτι– και το 2005 
με το Παρακαλώ ας μείνει μεταξύ μας. 

»Στη δουλειά μου δεν κινήθηκα ποτέ βάσει 
σχεδίου, αλλά με την καρδιά, κάτι που ίσως δεν 
είναι και πολύ καλό. “Πρώτη φορά παίζω με 
γυναίκα ηθοποιό τόσο μη ανταγωνιστική”, μου 
έλεγε η Ελένη Ράντου, με την οποία συνεργα-

στήκαμε μια πενταετία σε έργα που αγαπήσαμε. Δεν έχω τις εξάρ-
σεις που έχουν άλλοι, αλλά αγάπη και σεβασμό. 

»Ο ρόλος που ερμηνεύω τώρα, στην παράσταση Όποιος θέλει 
να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρό-
κειται για μια μητέρα η οποία, όταν μαθαίνει πως η κόρη της είναι 
λεσβία, της εξομολογείται τη δική της ζωή, της αποκαλύπτει ότι 
παντρεύτηκε τον πατέρα της επειδή δεν την άφηναν να πάρει αυτόν 
που αγαπούσε και δεν έπαψε ποτέ να τον σκέφτεται. Το μήνυμα 
είναι πως η αλήθεια είναι λυτρωτική, δεν πρέπει να κρύβεται, ότι η 
μεγαλύτερη δυστυχία είναι να ζεις μέσα στο ψέμα. 

»Είμαι πολύ χαρούμενη που εισπράτω  επί τόσα χρόνια την 
αγάπη του κόσμου. Το απολαμβάνω! Και να σκεφτείτε ότι μικρή 
δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά αρχαιολόγος. Την αλλαγή ρό-
τας στη ζωή μου μου τη θυμίζει, λοιπόν, αυτό το αγαλματίδιο της 
κοπέλας που πίνει σαμπάνια, σαν να γιορτάζει αυτό που είναι. Μου 
θυμίζει τον εαυτό μου, το πώς ξεκίνησαν όλα. Μου αρέσει κι εμένα 
η σαμπάνια, ειδικά η pink, αλλά δεν πίνω συχνά, γιατί ζαλίζομαι, 
δεν μου ταιριάζει το αλκοόλ». 

Η

Ένα αγαλματίδιο σε στυλ του μεσοπολέμου θυμίζει στην 
 ΚΑΤΙΑΝΑ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ πώς ξεκίνησε την καριέρα της.

«Όταν πρωτοβγήκα 
στο θέαμα, το 1969,  

με λάνσαρε ως μοιραία 
γυναίκα ο Γιώργος 
Μαρίνος. Δεν ξέρω 

τι τον ενέπνευσε 
πάνω μου, γιατί εγώ 
δεν ένιωθα καθόλου 
μοιραία. Το αντίθετο 

μάλιστα».

Από τη ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΌΛΙΤΗ  
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Από την ΕΛΕΝΗ ΣΌΛΌΜΌΥ WOLF

Ο εαυτός μας μέσα από  
τους αγαπημένους άλλους.

ΈΝΆ ΆΠΟΛΆΥΣΤΙΚΆ ΒΡΟΧΈΡΟ βράδυ στο Λονδίνο, το αγόρι μου με 
είχε κατηγορήσει ότι ήμουν περισσότερο ερωτευμένη με τη σχέση μας 
απ’ ό,τι μαζί του. Tο είχε μεγάλο παράπονο για καιρό κι εγώ, φυσικά, 
τον είχα βγάλει τρελό, καθώς το μετεφηβικό μου μυαλό δεν μπορούσε 
να χωνέψει ότι ο έρωτας για μια ιδέα μπορεί να επισκιάσει τον έρωτα για 
έναν άνθρωπο. 

Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχω διαπιστώσει με περισ-
σότερους από 23 τρόπους πόσο δίκιο είχε, αλλά και πόσο το να ερωτεύ-
εσαι τη σχέση περισσότερο από τον άνθρωπο δεν είναι και τραγωδία. Θα 
όφειλε, αν μη τι άλλο, να νιώθει κολακευμένος. Ήταν φανταστικός και 
δημοφιλής, αστείος και έξυπνος, και μου άρεσε πολύ να είμαι το κορίτσι 
του. Μου άρεσε να είμαι ετερόφωτη; Φυσικά όχι. Μου άρεσε όμως η 
αίσθηση που είχα όταν γνώριζα κάποιον καινούργιο άνθρωπο και, χωρίς 
να με ξέρει, χωρίς καμία προσπάθεια εκ μέρους μου, υπέθετε και μου 
φερόταν από την πρώτη στιγμή σαν να είμαι φανταστική, επειδή ήξερε ότι 
είμαι το κορίτσι του φανταστικού. Μου άρεσε ο ρόλος στον οποίο έμπαινα, 
πολύ διαφορετικός από τις μέχρι τότε εμπειρίες της ζωής μου, ένας ρόλος 
που με ωθούσε να ανακαλύπτω κομμάτια του εαυτού μου που δεν ήξερα 
ότι υπήρχαν. Μου άρεσε αυτή που γινόμουν όταν ήμουν μαζί του.

Σε μία από τις πολλές εξωτικές ιστορίες που είχε μοιραστεί ο μπαμπάς 
μου μαζί μου, την ιστορία του αρραβώνα του στο Κιότο με μια Γιαπωνέζα 
στη δεκαετία του ’50, θυμάμαι να μου περιγράφει με νοσταλγία το σινεμά 
όπου πήγαιναν – ήταν σε εξωτερικό χώρο, είχε χώμα στο έδαφος και 
μια φωτιά για να ζεσταίνονται στο κέντρο. Μου περιέγραφε την αρρα-
βωνιαστικιά του και πόσο ντροπαλό ήταν το γέλιο της, πόσο αστείο το 

παρατσούκλι του, αλλά ο «βασιλιάς» στις περιγραφές του δεν ήταν ούτε 
η Ιαπωνία ούτε οι άνθρωποι: ήταν η ιστορία του κιμονό. Από την πρώτη 
στιγμή που το φόρεσε επειδή εκείνη του το ζήτησε, με συγκεκαλυμμένη 
υπερηφάνεια που της έκανε το χατίρι, μίλαγε με τις ώρες για το πόσο δια-
φορετικά βίωνε τον κόσμο επειδή κυκλοφορούσε με κιμονό, πόσο διαφο-
ρετικά τον κοίταζαν οι ντόπιοι, πόση ελευθερία αισθανόταν, πώς γινόταν 
άλλος άνθρωπος. Ίσως και με μια δόση σκανδαλιάς, σκεπτόμενος ότι, αν 
κάποιος γνωστός του τον έβλεπε, δεν θα τον αναγνώριζε. 

Για πολλά χρόνια είχα μείνει στην επιφάνεια αυτής της ιστορίας, βλέ-
ποντας μόνο το προφανές, ότι σε ένα μακρινό μέρος με πολύ διαφορετικά 
ήθη και έθιμα, το να ζήσεις για λίγο σαν ντόπιος είναι συναρπαστικό και 
σε αλλάζει. Αυτό που κατάλαβα πολύ αργότερα ήταν πόσο καταλυτικό 
ρόλο έπαιζε η ερωτική σχέση σε αυτή την εμπειρία. Δεν ήταν απλώς 

ένας τουρίστας ο οποίος για λίγες ημέρες βγήκε από τις συνήθειές του 
και έζησε σαν πρωταγωνιστής ταινίας. Ήταν ο φίλος του κοριτσιού τους, 
πρωταγωνιστής της πραγματικής ζωής αυτών των ανθρώπων. Περπα-
τούσε στον δρόμο και, καθώς ένιωθε το κιμονό πάνω στο δέρμα του, δεν 
ήταν πια ο ναυτικός από τον Πειραιά με το βομβαρδισμένο σπίτι, αλλά ο 
αρραβωνιαστικός του ντροπαλού κοριτσιού από το Κιότο. Κατάφερε να 
δραπετεύσει για λίγο από το ασήκωτο βάρος των αναμνήσεών του, των 
αδιέξοδων προσδοκιών που είχε η οικογένειά του από εκείνον, όρισε τον 
εαυτό του εκ νέου μέσα από το πρίσμα αυτής της καινούργιας σχέσης, 
έζησε έναν ρόλο και τον χάρηκε. Και, ίσως, ερωτεύτηκε τον ρόλο πε-
ρισσότερο από το κορίτσι, ίσως ερωτεύτηκε αυτή την καινούργια, πολύ 
αληθινή πλευρά του εαυτού του περισσότερο και από τον ρόλο και από 
το κορίτσι μαζί.

ΠΟΙΑ 
ΝΈΑ

ΑΓΑΠΗ;

Η συγκλονιστική εμπειρία του να δεις τη ζωή και τον εαυτό σου από 
μια προοπτική που δεν έχεις ξαναπροσεγγίσει πολλαπλασιάζεται σε έντα-
ση όταν αυτό συμβαίνει μέσα από μια καινούργια ερωτική σχέση. Όλες 
κρύβουμε μέσα μας εκατό διαφορετικές γυναίκες, που όλες είναι ένας 
ρόλος, καθένας από αυτούς και ένα υπαρκτό κομμάτι του εαυτού μας. Το 
να ανακαλύψεις ξανά ποιος είσαι μέσα από τα μάτια ενός άλλου –και όχι 
απλώς ενός τυχαίου άλλου, αλλά ενός άλλου που σε θέλει και βλέπει 
μόνο το καλό, πασπαλισμένο με χρυσόσκονη, σ’ εσένα– ίσως να μην είναι 
ο βέλτιστος τρόπος να ανακαλύψεις και να αγαπήσεις τον εαυτό σου, είναι 
όμως μια καταπληκτική ευκαιρία που σε φέρνει πολύ κοντά στο ζητούμε-
νο και δημιουργεί ιδανικές και ασφαλείς συνθήκες για να κάνεις πρόβα 
τους ρόλους που κρύβεις μέσα σου και περιμένουν μια αφορμή για να 
εκραγούν σαν πυροτεχνήματα και να εκπλήξουν ακόμα κι εσένα! 
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Υ Π Ε ΡΑ Τ Λ Α Ν Τ Ι Κ Α

Σε μια τοξική εποχή, θέλω να σας πω την αλήθεια για τις καινούργιες αρχές. Προσδεθείτε!
Από τη ΓΙΩΤΑ ΤΑΧΤΑΡΑ

βλέπουμε γραμμένο ακούγεται παρανοϊκό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι 
η ανθρώπινη φύση, δεν υπάρχει ίχνος λογικής στα συναισθήματα. Πριν 
τα βάλετε λοιπόν με τον εαυτό σας και αρχίσετε να αναρωτιέστε τι στο 
διάολο πάει στραβά μ’ εσάς, σας έχω νέα: όλοι τα ίδια περνάμε. 

Μια μεγάλη απόφαση/αλλαγή/νέα αρχή μπορεί να είναι καλή για 
εσάς, αλλά επίσης μπορεί να σας κάνει να νιώσετε τύψεις για όσα και 
όσους αφήνετε, ανασφάλεια για το αν θα τα βγάλετε πέρα και μερικές 
φορές αμφιβολία για το αν απλώς πρέπει να γυρίσετε πίσω – σε αυτό 
γνωρίζετε ήδη την απάντηση. Ή μπορεί οι πρώτες στιγμές να είναι γεμά-
τες αδρεναλίνη και ευφορία, αλλά μετά να έρθουν κακές μέρες, εμπόδια 
και εκπλήξεις που δεν είχατε υπολογίσει στο αρχικό σας σχέδιο. Σκε-
φτείτε πόσες γυναίκες ήταν έτοιμες να αφήσουν δυστυχισμένους γάμους, 
σχέσεις ή συγκατοικήσεις όταν χτύπησε η πανδημία. Πόσες σχεδίαζαν να 
εγκαταλείψουν γραφεία με τοξικό κλίμα και προϊσταμένους χωρίς όρια, 
όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Πόσες ετοιμάζονταν για μεταπτυχια-
κά ή για ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα τους όταν έκλεισαν τα σύνορα 
πέρυσι ή όταν η Αγγλία αποφάσισε να μην παίξει άλλο με τις φίλες της 
στην Ευρώπη και τους γύρισε την πλάτη. Δεν υπάρχει τρόπος να προ-
βλέψει κανείς τέτοιου είδους εμπόδια. Αλλά ακόμα κι αν εξαιρέσουμε την 
πανδημία, τις φυσικές καταστροφές και τα βρετανικά tantrums, μπορεί να 
υπάρξουν άλλα εμπόδια, αναποδιές ή απλώς αργόσυρτες συνεννοήσεις, 
που η Susan Miller θα απέδιδε στον ανάδρομο Ερμή. Όλα αυτά είναι 
μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Και δεν θα έπρεπε να σας τρομάζουν 
τόσο, ώστε να μην «παίξετε». Γιατί όσο και να σας ταρακουνήσει μια αλ-
λαγή, μια νέα αρχή, μια θαρραλέα απόφαση, τη χρειάζεστε. Αλλιώς δεν 
θα κάναμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Και οι αναταράξεις είναι καλές, αν μη 
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ΤΊΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΊΝΕΤΑΊ ΜΕ ΤΉΝ 
ΕΥΤΥΧΊΑ ΤΉΣ ΣΤΊΓΜΉΣ ΠΟΥ ΕΊΣΑΊ 
ΕΤΟΊΜΟΣ ΓΊΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΉΜΑ, 
ΠΑΊΡΝΕΊΣ ΒΑΘΊΑ ΑΝΑΣΑ, ΣΉΚΩΝΕΊΣ 
ΤΑ ΧΕΡΊΑ ΨΉΛΑ ΚΑΊ ΠΉΔΑΣ.

ΟΥ ΆΡΈΣΟΥΝ ΟΙ ΚΆΙΝΟΥΡΓΙΈΣ αρχές. 
Ειδικά μετά τον δεύτερο –εντάξει, τον τρίτο– 
καφέ, όταν έχω αποφασίσει ότι η ζωή είναι 
ωραία και έχει φτάσει η στιγμή να πάρω 
την τύχη μου στα χέρια μου, να αλλάξω τα 
κακώς κείμενα, να διαμορφώσω το πεπρω-
μένο μου, να απαντήσω σε όλα τα αστερά-
κια στο inbox μου και άλλα τέτοια φοβερά 

και υπεραισιόδοξα. Οι ιστορίες ζωής που διηγούμαι με λίγο παραπάνω 
καμάρι απ’ όσο δικαιολογεί ο δείκτης σοφίας μου περιλαμβάνουν πάντα 
δραματικές αναχωρήσεις, μετακομίσεις, ενάρξεις, χωρισμούς, αλλαγές 
σελίδας, παραγράφου, πρότασης. Είναι ιστορίες τρέλας, αυθορμητισμού 
και μεγάλων δηλώσεων. Κυρίως όμως είναι ιστορίες θάρρους – αλλά όχι 
αλήθειας. Γιατί πάνω στη μυθιστορηματική καταγραφή της αδρεναλίνης, 
του ρίσκου και των χαριτωμένων εμποδίων –που όλοι ξέρουμε ότι δεν 
ήταν και τόσο σοβαρά, αφού είμαστε εδώ και τα λέμε σιγοπίνοντας μια 
παγωμένη μιμόζα–, επιλέγω να αφήσω έξω πολλές λεπτομέρειες, που 
όμως είναι σημαντικές για την ολοκληρωμένη εικόνα. 

Και δεν είμαι μόνο εγώ. Γενικά σε αυτές τις κουβέντες αποφεύγουμε 
να αναφερθούμε στις μέρες, στις εβδομάδες ή στους μήνες που προηγή-
θηκαν της κινηματογραφικής μας απόφασης, όταν ακόμα διστάζαμε να 
την πάρουμε, όταν βασανιζόμασταν από την αγωνία, την ανασφάλεια και, 
τελικά, από τις τύψεις για την αδυναμία μας. Σε αυτές τις ιστορίες επιτυ-
χίας και happy end δεν απαριθμούσαμε τις βραδιές της αϋπνίας, όταν 
μας έπνιγε η κατάσταση/σχέση/δουλειά/πόλη που αφήσαμε πίσω, δεν 
αποκαλύπταμε πόσο δυστυχισμένοι, αγχωμένοι και μίζεροι νιώθαμε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν μαζέψουμε τελικά το θάρρος μας και προ-
χωρήσουμε. Ο μύθος της ξαφνικής απόφασης να πετάξουμε δυο ρούχα 
σε έναν σάκο και να φύγουμε για το αεροδρόμιο μπορεί να σταθεί στα 
κινηματογραφικά στούντιο, αλλά στην πραγματική ζωή δεν συμβαίνει 
τίποτα ξαφνικά. Έρχεται μετά από καιρό αμφιταλαντεύσεων, λίστες προ-
τεραιοτήτων και φίλες στο σπίτι, να μιλάμε μέχρι το ξημέρωμα, μπας και 
καταφέρουμε να φύγει το σφίξιμο στο στομάχι μας. Αλλά έχει σημασία 
να παραδεχτούμε ότι μας πήρε καιρό μέχρι να σηκώσουμε τα μανίκια 
και να κάνουμε μια καινούργια αρχή, γιατί κάποιος που περνάει κάτι πα-
ρόμοιο τώρα και ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο της δράσης, αλλά 
διανύει τη φάση του δισταγμού, πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι απολύτως 
φυσιολογικό, πως όλοι το περάσαμε, με μοναδικό εφόδιο τρομακτικές 
ποσότητες καφέ και σοκολάτας. Πρέπει να ξέρει πως δεν είναι ένδειξη 
δειλίας, παθητικότητας ή βολέματος να χρειάζεται χρόνο πριν κάνει τις 
μεγάλες αλλαγές του. 

Όμως, τώρα που μιλάμε για μεγάλες αλλαγές –και ακόμα μεγαλύτε-
ρες αλήθειες–, ας πάμε και στο «μετά» της τεράστιας απόφασης/έναρξης/
μετακόμισης. Σύσσωμα τα inspirational quotes στο διαδίκτυο και τα μα-
γνητάκια στα καταστήματα με είδη δώρων κατάφερναν να μας πείσουν 
ότι, άπαξ και πάρουμε τη μεγάλη απόφαση, όλα τα άλλα θα έρθουν εύκο-
λα. Το οποίο μπορεί να συμβεί, τίποτα δεν είναι απίθανο, και ποια είμαι 
εγώ που θα αμφισβητήσω τόση μαζεμένη ανθρώπινη γνώση, αλλά έτσι, 
για την τρέλα του πράγματος, ας σκεφτούμε και κάτι πιο πεζό. Πολύ συ-
χνά, όταν παίρνουμε την απόφαση να αλλάξουμε κάτι, ακόμα κι αν είναι 
η πιο σωστή του κόσμου, μπορεί να νιώσουμε θλίψη. Να θρηνήσουμε την 
προβληματική κατάσταση που αφήνουμε πίσω μας. Και, ναι, τώρα που το 

Μ

ΜΈ ΤΑ 
ΧΈΡΙΑ ΨΗΛΑ!

τι άλλο μας θυμίζουν πως είμαστε ζωντανοί. Είναι πολύ πιο εύκολο να τις 
αντιμετωπίσουμε αν τις περιμένουμε. 

Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία από τις αποφάσεις μου που τώρα 
συνθέτουν ωραίες ιστορίες για την οποία να έχω μετανιώσει. Μας αρέ-
σει να λέμε πως, αν ξεκινούσαμε και πάλι τη ζωή μας από την αρχή, θα 
κάναμε τα ίδια λάθη, για να τονίσουμε πόσο πολύ μας αρέσει να έχουμε 
δίκιο. Εγώ νομίζω ότι θα έκανα ακόμα περισσότερα. Για την ακρίβεια, 
θα μάζευα το θάρρος μου για να πάρω τις αποφάσεις μου νωρίτερα. Στα 
’90s της εφηβείας μου ακούγαμε πολύ ωραία μουσική και αγοράζαμε 
αρβύλες που τις φορούσαμε ακόμα και το καλοκαίρι, αλλά δεν μοιραζό-
μασταν καμία από τις έννοιες της ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης ή, 
έστω, την υποψία ότι μπορούσαμε να γίνουμε ό,τι εμείς αποφασίζαμε. 
Προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο με την παμπάλαια λογι-
κή της ελληνικής οικογένειας να μας τρομάζει μέχρι υπακοής –ο μπα-
μπούλας της παιδικής μας ηλικίας μεγάλωνε μαζί μας–, και παρέα με 
τον σεξισμό του νεοπλουτισμού που τότε πετάχτηκε πάνω μας σαν μυ-
θικό τέρας και κάλυψε τον ήλιο. Χρειάστηκαν χρόνος, πείσμα και τερά-
στια πάλη με όλα μας τα ένστικτα για να πατήσουμε στα πόδια μας. 
Χρειάστηκαν φίλες να μας κρατήσουν το χέρι, βιβλία που μίλησαν στην 
ψυχή μας και πολλές μπαταρίες για τα discman μας, πριν αρχίσουμε να 
πιστεύουμε ότι μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μας και να ορκιστούμε 
σε μια καινούργια αρχή. Σε μια νέα εποχή. Σε κάτι καλύτερο για εμάς 
τις ίδιες. Και τίποτα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την ευτυχία της στιγμής 
που είσαι έτοιμος για το μεγάλο βήμα, της στιγμής που παίρνεις βαθιά 
ανάσα, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και πηδάς.  
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