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Editor-in-Chief
@thaleiavoguegr

ΠΡΙΝ ΆΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ επισκέφτηκα δύο πολύ μικρά νησιά, 
την Ψέριμο και τη Θύμαινα. Κάθε φορά που με ρωτούσε κάποιος πού 
πήγα φέτος διακοπές, σάστιζε από τα ονόματα αυτών των δύο νησιών. 
Οι περισσότεροι δεν ήξεραν που βρίσκονται στον χάρτη, ενώ η μόνη 
μυημένη, λόγω επαγγέλματος, μου είπε σχεδόν γελώντας: «Είσαι σί-
γουρη ότι θα αντέξεις εκεί εσύ τόσες μέρες;». Όχι μόνο άντεξα, αλλά 
ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν: δύο τόποι που με έκαναν να 
εκτιμήσω βαθιά τη φύση και την επαφή μαζί της. Δύο μέρη μαγικά, με 
καταγάλανες θάλασσες, ανεπηρέαστο φυσικό τοπίο, ελάχιστους κατοί-
κους, δεκάδες κατσίκες παντού –τις έχω φωτογραφίσει και ποστάρει 
όλες!– και τα πιο νόστιμα σύκα που έχω φάει, κατευθείαν από το δέ-
ντρο. Δεν είχα σήμα στις περισσότερες παραλίες των νησιών και για 
πρώτη φορά βγήκα offline για αρκετές ώρες. Το συναίσθημα ήταν 
τρομερά απελευθερωτικό. Άκουγα μόνο τη θάλασσα και διάβαζα μα-
νιωδώς. Και, ναι, αυτό είναι ευτυχία. Ένας φίλος μου, που είχε επι-
σκεφτεί την Ψέριμο πριν από αρκετά χρόνια, μου είχε πει ότι σε αυτό 
το νησί το φως είναι πραγματικά μαγικό, και είχε δίκιο. Είδα εκεί τις 
πιο όμορφες ανατολές, μέσα στην απόλυτη ησυχία. Αν κατάλαβα κάτι 
από τις φετινές μου διακοπές είναι η χαρά που σου προσφέρουν τα 
μικρά – το να εκτιμήσεις τη φύση ξανά, να απολαύσεις τους ήχους, τις 
μυρωδιές και τα χρώματά της. 

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη φύση, που τόσο την έχουμε 
όλοι ανάγκη. Είναι καιρός να της δώσουμε τη σημασία και την προσοχή 
που της αξίζει.  

*Four adventures of Reinette and Mirabelle, 1987
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Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ

MARCUS FRANCIS 
To στιλ και η εμπειρία του στη δημιουργία ιδιαίτερων hair looks τον έχουν κάνει έναν 
από τους πιο περιζήτητους hairstylists στη βιομηχανία της μόδας και της ψυχαγωγίας. 
Συνδυάζοντας την αγάπη του για το σινεμά και τα ταξίδια, ξεκίνησε την καριέρα του 
στα πιο φημισμένα hair salons της Νέας Υόρκης. Σήμερα, με έδρα το LA, συνεργάζεται 
με λαμπερά ονόματα (Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, Jennifer Connelly, Jared 
Leto κ.ά.), επιδραστικούς τίτλους (Vogue, Vanity Fair, Numéro) και σπουδαίους 
φωτογράφους (Norman Jean Roy, Mark Seliger, David Bellemere). Για το χτένισμα της 
Andie MacDowell επέλεξε ένα boho στιλ, αντλώντας έμπνευση από τον ασυμβίβαστο 
χαρακτήρα της. «Ήθελα να δώσω μια hippie αίσθηση, συνδυάζοντας χαλαρές, 
κυματιστές μπούκλες με κομψές πινελιές», μας είπε. 

MICHAEL SCHWARTZ
Μεγάλωσε στη Νότια Φλόριντα αλλά λαχταρούσε να ζήσει στη Νέα Υόρκη. Το κατάφερε, 
πιάνοντας δουλειά σε ένα talent agency, εκπροσωπώντας τα πιο περιζήτητα μοντέλα του 

πρακτορείου. Θέλοντας να πάει τη δημιουργικότητά του ένα βήμα παραπέρα, ξεκίνησε να 
πειραματίζεται με μια φωτογραφική μηχανή, απαθανατίζοντας τα μοντέλα που εκπροσωπούσε σαν 

χόμπι. Γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι οι εικόνες του αποκάλυπταν έναν σημαντικό φωτογράφο. 
Σήμερα απολαμβάνει τον τίτλο «ο μετρ του φακού», συνεργαζόμενος με τους μεγαλύτερους σταρ 
του πλανήτη. Σαν την Andie MacDowell, που απαθανάτισε αποκλειστικά στο LA για λογαριασμό 

της Vogue Greece. «Μιας και το τεύχος είναι αφιερωμένο στη φύση, τόνισα την απλότητα και την 
αυθεντικότητα της Andie, μέσα από την αλληλεπίδρασή της με το φυσικό περιβάλλον», λέει.

MIN KIM 
Μια Νοτιοκορεάτισσα στο Παρίσι, που αντλεί 

καθημερινά έμπνευση από την τέχνη και τα 
χρώματα της φύσης για τα εκθαμβωτικά μακιγιάζ 

που δημιουργεί. Κάπως έτσι περιγράφει τον 
εαυτό της η Min, η οποία βλέπει τη δουλειά της 
στις σελίδες της Vogue, του W και του Numéro. 

Έχει συνεργαστεί με μεγάλους φωτογράφους 
μόδας, όπως ο Nick Knight, απολαμβάνοντας 

κάθε φορά την πρόκληση να χαρίζει στους 
διάσημους συνεργάτες της (Isabelle Huppert, 

Nicolas Ghesquiere, Vanessa Paradis κ.ά.) λίγη 
παραπάνω από τη λάμψη που ήδη φέρουν.  Στο 

εντυπωσιακό βιογραφικό της (Armani, Louis 
Vuitton, YSL, Lancôme, Bobbi Brown), έρχεται 

να προσθέσει και μια ανατρεπτική συνεργασία 
με τη Vogue Greece. «Ως βάση για το μακιγιάζ, 
ήθελα να χρησιμοποιήσω μια γήινη παλέτα με 

ξερά λουλούδια, για να ενισχύσω τα όμορφα 
χαρακτηριστικά του μοντέλου», ανέφερε. 

KIKI XUE
Μεγαλωμένος στην πόλη Chengdu της Κίνας, 
αποτυπώνει στις εικόνες του ένα ευρύ φάσμα 

συναισθημάτων, δίνοντας σημασία στις λεπτομέρειες 
που κάνουν τη διαφορά. Ζει και εργάζεται 

ως Fashion & Αrt Photographer στο Παρίσι, έχει 
εκθέσει τα έργα του σε σημαντικές γκαλερί και 

έχει κατακτήσει το βραβείο Photo Vogue Festival 
στο Μιλάνο. Τακτικός συνεργάτης της Vogue, 

εξερευνά με τις εικόνες του το ανθρώπινο σώμα 
και τη νεκρή φύση, παίζοντας με τα ζωντανά 

χρώματα και το φυσικό φως. «Χαίρομαι κάθε φορά 
που φωτογραφίζω ένα beauty story», λέει. «Η 

δημιουργία τέτοιων εικόνων σημαίνει για μένα μια 
υπέρβαση της ομορφιάς, αφού έχουμε να κάνουμε 

με έναν συνδυασμό ανθρώπινων πορτρέτων, μόδας 
και καλλιτεχνικής φωτογραφίας».
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ΑΠΌ ΤΌ ΑΝΌΙΧΤΌ ΠΑΡΑΘΥΡΌ αντικρίζω ένα κολάζ από απο-
χρώσεις του πράσινου. Ακούω το τιτίβισμα των πουλιών και, αφού 
βρίσκομαι στην Αγγλία, βλέπω τις πρώτες σταγόνες της φθινοπω-
ρινής βροχής. Όπως συνέβη σε πολύ κόσμο, χρειάστηκε να μείνω 
κλεισμένη μέσα την τελευταία χρονιά για να εκτιμήσω τον χρόνο 
που περνώ στη φύση. Και, συχνά, αυτός ήταν ο μόνος χρόνος που 
έβγαινα από το σπίτι μου. 

Όταν έγραφα πέρυσι για την ιαπωνική μέθοδο του forest 
bathing –ή Shinrin-yoku– δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι οι στο-
χαστικές μου βόλτες για περπάτημα στο Holland Park θα γίνονταν 
καθημερινή ιεροτελεστία. Και ενώ ανέκαθεν υποστήριζα την υπαί-
θρια άσκηση, έπρεπε να αφήσω στην άκρη τα ακουστικά μου για 
να βιώσω στο έπακρο την εμπειρία με όλες μου τις αισθήσεις – από 
τους ήχους και τα αρώματα μέχρι το άγγιγμα του ήλιου στην επι-
δερμίδα μου. (Να πω εδώ ότι τον όρο Shinrin-yoku τον επινόησε 
το 1982 ο Tomohide Akiyama, υπουργός Γεωργίας της Ιαπωνίας, 
βασισμένος στην πεποίθηση ότι ακόμα κι ένα μικρό χρονικό διά-
στημα μέσα στο πράσινο μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την 
υγεία. Ο όρος «bathing» δεν έχει την κυριολεκτική σημασία του 
λουτρού, αλλά της εναρμόνισης με τους ήχους της φύσης.)

Επί αιώνες στρεφόμαστε στη φύση για να βελτιώσουμε τόσο 
τη σωματική όσο και την πνευματική μας κατάσταση. Όταν ο 
Frederick Law Olmstead σχεδίαζε το Central Park της Νέας Υόρ-
κης, το 1857, στόχος του ήταν αυτό να αποτελέσει τους πνεύμο-
νες της πόλης. Σε μια μελέτη του περιοδικού Science το 1984, 
επιστήμονες αναγνώρισαν τα οφέλη τού να κοιτάζει κανείς τη 
φύση από το παράθυρό του ή ακόμα και μέσα από μια φωτο-
γραφία κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας μετά από χειρουργι-
κή επέμβαση, καθώς η ομορφιά της ανοίγει νέες προοπτικές και 
προσφέρει καταφύγιο για τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Ο χρόνος 
στη φύση μειώνει τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζό-
λης, βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα και καταστέλλει το άγχος.  

Μετά από ένα καλοκαίρι ΑΚΡΑΊΩΝ 
ΚΑΊΡΊΚΩΝ ΦΑΊΝΟΜΕΝΩΝ και  
μια έκθεση που υπογραμμίζει  

τα επιστημονικώς αδιαμφισβήτητα 
σημάδια της κλιματικής αλλαγής,  
οι ΚΑΘΗΜΕΡΊΝΟΊ ΠΕΡΊΠΑΤΟΊ  

στη φύση έχουν αποκτήσει νέο νόημα. 
Από την  EMILY ZAK  Απόδοση  ΝΊΝΑ ΖΒΕ 

MCM BOUTIQUE
2, XANTHOU STR.
KOLONAKI ATHENS 
210 7225910 www.mcmworldwide.com
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καλοκαιριού – από τις πυρκαγιές και τους άνευ προηγουμένου 
καύσωνες στην Ελλάδα ή τις πλημμύρες σε μέρη της Ευρώπης 
όπου συνήθως δεν παρατηρούνται ακραία φαινόμενα μέχρι την 
ξηρασία στην Καλιφόρνια. Παρά τις προειδοποιήσεις δεκαετιών 
για την ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων, η έκθεση τονίζει 
πως είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξουμε έστω και τώρα πορεία, 
καθώς το τίμημα θα είναι ακόμη βαρύτερο αν δεν αναλάβουμε 

δράση άμεσα.
Μετά από έναν χρόνο σε lockdown, πολλοί 

αρπάξαμε την ευκαιρία να κάνουμε και πάλι δι-
ακοπές, γεμίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης με φωτογραφίες με κρυστάλλινα νερά και 
πανέμορφα ηλιοβασιλέματα. Το φετινό καλοκαί-
ρι όμως μας δίδαξε και ότι η κλιματική αλλαγή 
δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια νέα 
πραγματικότητα που μας αφορά όλους. Κι ενώ το 
forest bathing δεν αποτελεί λύση για το μείζον 
αυτό πρόβλημα, μπορεί να μας βοηθήσει να μην 
το αγνοούμε. Πράγματι, η αμφισβήτηση της κα-
τάστασης έχει καθυστερήσει την αποτελεσματική 
χάραξη πολιτικής. Οι ανακοινώσεις όμως πολλών 
χωρών και επιστημονικών φορέων μπορούν ίσως 

να πείσουν τους δύσπιστους. Αξίζει να αντιμετωπίσουμε όσους αμ-
φισβητούν τα συμπεράσματα της επιστήμης με κριτική ματιά. Τα 
τραγικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού μάς έδειξαν πως δεν 
είναι ώρα να στρουθοκαμηλίζουμε και να ελπίζουμε πως η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη θα σταματήσει ξαφνικά. Πρέπει να συνερ-
γαστούμε και να απαιτήσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι 
δημιουργούν το πρόβλημα, καθώς και όσοι εμποδίζουν τις πολι-
τικές για το περιβάλλον με κοινοτοπίες για δήθεν προστασία του, 
απαιτώντας αλλαγές που θα κάνουν την ανάσχεση της κλιματικής 
αλλαγής προτεραιότητα. Αν εργαστούμε όλοι μαζί, μπορούμε να 
σταματήσουμε ή ακόμη και να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Αυτό 
που λείπει είναι η συντονισμένη προσπάθεια για δράση.

Ξεκινώ τη βόλτα μου γεμάτη αγωνία για το μέλλον, απογοητευμέ-
νη από την ελάχιστη πρόοδο που έχουμε κάνει. Σύντομα, όμως, βλέ-
πω τις σκιές να «προχωρούν» στο μονοπάτι μπροστά μου και μυρίζω 
το υγρό χώμα. Νιώθω την αναπνοή μου να ηρεμεί και τους μυς μου 
να χαλαρώνουν. Η βόλτα μου με βοήθησε να δω πιο καθαρά και δεν 
θέλω πια να γυρίζω το κεφάλι από την άλλη μεριά. Επιλέγω να κοιτά-
ζω μπροστά, κάνοντας αυτό που πρέπει. 

ι σχηματισμοί της, εξάλλου, έχουν λει-
τουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τα πιο 
εμβληματικά κινήματα τέχνης και design. 
Ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Frank Lloyd 
Wright, ο «πατέρας της οργανικής αρχι-
τεκτονικής», άντλησε έμπνευση από τον 
φυσικό κόσμο, καθορίζοντας τη σύγχρονη 

αρχιτεκτονική – χαρακτηριστικά παραδείγματα της δουλειάς του 
αποτελούν το Μουσείο Guggenheim στο Μανχάταν, που θυμίζει 
όστρακο, και η κατοικία Fallingwater στην Πενσυλβάνια, χτισμένη 
σε έναν καταρράκτη.

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έχω βάλει στη ζωή 
μου το forest bathing, ενώ το περιβάλλον αντιμετωπίζει τεράστια 
κρίση. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν ως αποτέλεσμα πρω-
τοφανείς θερμοκρασίες, που με τη σειρά τους προκαλούν ξηρασία 
και πυρκαγιές με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση απ’ ό,τι 
στο παρελθόν. Η κλιματική αλλαγή είναι πια γενική επιστημονική 
παραδοχή. Μπορεί τα σημάδια της υπερθέρμανσης του πλανή-
τη να μην είναι ορατά στις καθημερινές μου βόλτες, ωστόσο ένα 
πλημμυρισμένο υπόγειο μετά από έντονη βροχόπτωση στο Λον-
δίνο, η οποία προκλήθηκε από το ίδιο σύστημα που είχε ως απο-
τέλεσμα τις πρόσφατες μεγάλες καταστροφές στη 
Γερμανία, είναι κάτι που μπορώ να αναγνωρίσω 
ως πρόβλημα – η καγκελάριος Angela Merkel 
δήλωσε πως δεν υπάρχουν στα γερμανικά οι 
λέξεις για να περιγράψουν την καταστροφή που 
προκάλεσαν οι πλημμύρες που σκότωσαν εκατο-
ντάδες ανθρώπους.

Μετά από όλα αυτά, θα περίμενε κανείς πως 
θα ήταν εύκολο να αποφασίσουμε ότι πρέπει να 
προστατεύσουμε τη φύση. Και όμως, η πολιτι-
κοποίηση της κλιματικής αλλαγής έχει καθυστε-
ρήσει ή ακόμη και αντιστρέψει τις παγκόσμιες 
προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων. 
Άλλωστε, τα μεγαλύτερα λόμπι ορυκτών καυσί-
μων έχουν ξοδέψει πολλά εκατομμύρια για να 
εμποδίσουν πολιτικές για το κλίμα, ενώ έχουν επενδύσει πολύ 
μικρό μέρος των κερδών τους σε προγράμματα μείωσης των εκπο-
μπών άνθρακα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), θα χρειαστεί 
να περάσουν πολλές γενιές για να αναστραφεί η υπερθέρμανση 
του πλανήτη, ενώ υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της κλιματι-
κής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων του φετινού 

Ο

Το FOREST 
BATHING δεν 

αποτελεί λύση για 
το μείζον πρόβλημα 
της ΚΛΊΜΑΤΊΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ, 
μπορεί όμως να μας 

βοηθήσει να μην 
το αγνοούμε.
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Από την ANNE-MARIE CURTIS  Απόδοση ΝΊΝΑ ΖΒΕ
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Ό ΦΥΣΙΚΌΣ ΚΌΣΜΌΣ και η ποικιλο-
μορφία του αποτελούσαν ανέκαθεν πηγή 
έμπνευσης για τη μόδα. Μπορείτε να φαντα-
στείτε πόσο ανιαρή θα ήταν χωρίς τα χρώ-
ματα ή τα εμπριμέ, για παράδειγμα, και τι θα 
φορούσαμε αν τα υλικά από τα οποία φτιά-
χνονται τα ενδύματα εξαφανίζονταν; Δύσκο-
λο, έτσι δεν είναι; Όμως, η τελευταία έκθε-
ση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σήμανε συνα-
γερμό, κάνοντας έκκληση προς την ανθρω-
πότητα να δράσει άμεσα για την προστασία 
της φύσης, διαφορετικά ο άφθονος πλούτος 
που μας πρόσφερε έως τώρα θα αποτελεί 
σύντομα παρελθόν. Γιατί, ναι, βρισκόμαστε 
πια αντιμέτωποι με μια σειρά φυσικών κα-
ταστροφών, τόσο μεγάλων που δεν θα έχει 
καμία σημασία τι θα φοράμε μετά από αυτές.

Είναι σίγουρα στενάχωρη η σκέψη ότι 
χρησιμοποιούμε τον φυσικό κόσμο ως 
αστείρευτη πηγή δημιουργικής έμπνευσης, 
χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνουμε την ευ-
θύνη για τις συνέπειες των πράξεών μας 
στον πλανήτη. Ένα φόρεμα με botanic 
prints, μια σειρά κοσμημάτων που παρα-
πέμπουν σε θαλάσσια πλάσματα ή μια επί-
δειξη μόδας σε ένα εξωτικό μέρος αρχίζουν 
να μη συμβαδίζουν με τους καιρούς που 
διανύουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπο-
ρούμε ακόμη να δημιουργούμε όμορφα 
πράγματα, όμως για να παραμείνει ζωντα-
νή η βιομηχανία πρέπει να εξασφαλίσει ότι 

η βιωσιμότητα θα βρίσκεται στο επίκεντρο 
της δράσης της σε όλα τα στάδια – από την 
έμπνευση ως την υλοποίηση. 

Μια θετική εξέλιξη είναι πως ολοένα 
και περισσότεροι σχεδιαστές, καταξιωμένοι 
και νέοι, επικεντρώνονται στη διατήρηση 
της ομορφιάς του πλανήτη, αντί να αντλούν 
απλώς έμπνευση από αυτόν. Η Gabriela 
Hearst, η οποία υποστήριζε σταθερά τη 
βιωσιμότητα μέσα από το ομώνυμο brand 
της, έχοντας πρόσφατα πάρει τα ηνία της 

Η νέα επανάσταση στη μόδα έχει ένα όνομα:  
ΒΊΩΣΊΜΟΤΗΤΑ.

ΦΥΣΙΚΉ  
ΕΞΕΛΙΞΉ

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ελεύθερης πτώσης 
Domitille Kiger με φόρεμα της Iris Van Herpen 

από την couture συλλογή της, Earth Rise.

Chloé ανέλαβε και την αποστολή να αλ-
λάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί 
σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του ο 
ιστορικός γαλλικός οίκος. Από τη χρήση 
πιστοποιημένων υλικών ως τη μετρήσιμη 
καθαρή ενέργεια και κυκλική οικονομία, 
η πρώτη της συλλογή γι’ αυτόν συνδυάζει 
το luxe hippy πνεύμα με έναν σχεδιασμό 
που αποβλέπει στο μέλλον και περιλαμ-
βάνει χειροποίητα ponchos, ριγέ πλεκτά 
φορέματα και πανωφόρια από deadstock 
υφάσματα, όλα με κοινό χαρακτηριστικό τη 
βιωσιμότητα. 

Έπειτα έχουμε το παιδί-θαύμα Conner 
Ives, ο οποίος αποφοίτησε πρόσφατα από 
το κολέγιο St Martins και είναι φιναλίστ 
για το βραβείο LVMH 2021. Η πρώτη 
του πλήρης συλλογή μετά το κολέγιο –και 
αφού προηγουμένως συνεργάστηκε με τον 
οίκο Fenty της Rihanna και σχεδίασε μι-
κρές κολεξιόν για την Browns– έχει τίτλο 
The American Dream και πηγή έμπνευσης 
τις συμμαθήτριές του στη γενέτειρά του, το 
Μπέντφορντ της Μασαχουσέτης. Το πρώτο 
look του, ένα τσόχινο ταγέρ με σχέδιο έναν 
ανατέλλοντα ήλιο, δίνει την εντύπωση της 
folk couture, συμβολίζοντας παράλληλα 
τις βιώσιμες πρακτικές στις οποίες βασί-
στηκαν τα σχέδιά του, όπως η «δημιουρ-
γική επαναχρησιμοποίηση» –το λεγόμενο 
upcycling– και η «αργή μόδα». 

Άλλη μία νέα σχεδιάστρια που αξίζει να 

προσέξουμε είναι η Sindiso Khumalo, επί-
σης απόφοιτος του St Martins και μέλος του 
προγράμματος καθοδήγησης Vanguard του 
Net-a-Porter. Η Khumalo συνδυάζει τις νο-
τιοαφρικανικές ρίζες της με την κληρονομιά 
της από τους Ζουλού και τους Ντεμπέλε και 
δημιουργεί τολμηρά ρούχα για τη σύγχρο-
νη γυναίκα. Η πιο πρόσφατη συλλογή της, 
εμπνευσμένη από την πολιτική ακτιβίστρια 
Harriet Tubman, είναι γεμάτη εμπριμέ φο-
ρέματα, τα σχέδια των οποίων δημιουργή-
θηκαν σε συνεργασία με ντόπιους από τη 
Νότια Αφρική και τη ΜΚΟ Embrace Dignity, 
η οποία στηρίζει γυναίκες και κορίτσια που 
αναγκάστηκαν να στραφούν στην πορνεία. 
Όμορφα κομμάτια με έναν απώτερο σκοπό 
και ένα θετικό μήνυμα. Αν είναι σαν κι αυ-
τούς η νέα γενιά σχεδιαστών, τότε το μέλλον 
της μόδας φαντάζει πιο λαμπρό!

Για να παραμείνει ζωντανή η βιομηχανία της μόδας, ΠΡΕΠΕΊ Η ΒΊΩΣΊΜΟΤΗΤΑ 
να βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της, από την έμπνευση ως την υλοποίηση.

Από αριστερά: Δημιουργίες της Gabriela Hearst για τον γαλλικό οίκο Chloé, της Bethany Williams, της νεαρής Sindiso Khumalo  
και του Conner Ives, όλες με βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Η Bethany Williams, πάλι, ανέκαθεν 
προσέγγιζε τη δουλειά της με κριτήριο τη 
βιωσιμότητα, υποστηρίζοντας παράλλη-
λα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Η πιο 
πρόσφατη συλλογή της με παλτό για το 
Selfridges, φτιαγμένα από ανακυκλωμένες 
κουβέρτες με μια απλή αισθητική που θυ-
μίζει επιστροφή στη φύση, έκρυβε επίσης 
έναν φιλανθρωπικό σκοπό: το 20% των 
κερδών από τις πωλήσεις τους δόθηκε στη 
φιλανθρωπική οργάνωση Magpie Project, 
που έχει βάση το Λονδίνο και προσφέρει 
στέγη σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Άλλη 
μία απόδειξη ότι η μόδα μπορεί να είναι 
και στην ουσία της όσο όμορφη δείχνει 
εξωτερικά.

Τέλος, η σχεδιάστρια που δεν αντλεί 
απλώς από τη φύση, αλλά συνεργάζεται 
μαζί της, η Iris Van Herpen, στην πιο πρό-

σφατη couture συλλογή της με τίτλο Earth 
Rise έδειξε πώς μπορεί κανείς να αξιοποι-
ήσει τη δύναμη του φυσικού κόσμου χρη-
σιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας, προκειμένου να δημιουργήσει 
μια πραγματικά «εξωπραγματική» εικόνα 
της μόδας. Η Herpen συνεργάστηκε με την 
οργάνωση Parley for the Oceans και πολ-
λά κομμάτια της συλλογής της φτιάχτηκαν 
από ανακυκλωμένο πλαστικό, γεγονός που 
είχε ως αποτέλεσμα μια κολεξιόν με φορέ-
ματα που έμοιαζαν αιθέρια, αλλά ταυτόχρο-
να τρομερά επίκαιρα. Μάλιστα, το τελευ-
ταίο look, που φόρεσε η Γαλλίδα παγκόσμια 
πρωταθλήτρια ελεύθερης πτώσης Domitille 
Kiger, καθώς αιωρούνταν στον γαλανό ου-
ρανό συμβόλιζε το ότι η υγιής συνύπαρξη 
με τη φύση είναι η μόνη λύση για το μέλ-
λον όλων μας. 
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Από τη  ΘΕΤΊΔΑ ΠΕΧΛΊΒΑΝΊΔΗ

Η σωτηρία της ψυχής βρίσκεται 
στη σχέση που έχει ο καθένας μας 

με το φυσικό περιβάλλον.

ΠΙΑΣΤΕ 
ΦΥΣΉ!
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«ΠΙΑΣΕ ΦΥΣΗ», μου έλεγε και έσκυβε να χαϊδέψει το πλησιέστερο 
φυλλαράκι. «Πιάσε φύση», επέμενε, και την πρώτη φορά μού φάνηκε 
κάπως παράξενο να αγγίζω θάμνους και αγριόχορτα σαν τρελαμένη 
φυσιοδίφης. «Πιάσε φύση», έγινε αργότερα ο κανόνας στις βόλτες 
μας, ακουμπώντας κορμούς και πρασινάδες. Καμιά φορά το ξεχνού-
σαμε, αλλά τώρα πια «πιάνω φύση» με την κάθε ευκαιρία. Σέρνω τα 
ακροδάχτυλά μου πάνω σε πλατάνια, βελανιδιές, πικροδάφνες, θυ-
μάρια και φασκόμηλα – που είναι και αρωματικά. Είναι μια μυστική 
τελετουργία που ξεκίνησα να μοιράζομαι μαζί με τη φίλη μου στις 
πρώτες μας δειλές πεζοπορίες κοντά στην Αθήνα. 

«Πιάσε φύση»! Τα λόγια της κρύβουν μεγάλη δόση σοφίας, 
την οποία αντιλαμβάνομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στο βουνό, 
στη θάλασσα, σε ένα πάρκο: τη σημασία της αληθινής επαφής με το 
φυσικό μας περιβάλλον. Το να αγγίζεις τα πράγματα και να τα βι-
ώνεις με όλες σου τις αισθήσεις, αντί να τα κοιτάζεις από μακριά.   

V I E W P O I N T

που κάναμε αυτοσχέδια πικνίκ στο δάσος και μασουλούσαμε ροδάκι-
να και ψωμί με τυρί δίπλα στη θάλασσα. Απ’ όλα τα παραπάνω φαίνε-
ται ότι κράτησα την ησυχία, τη φρεσκάδα και τη δροσιά, τα τραγούδια 
μας στο αυτοκίνητο, τους γονείς μου που ήταν ήρεμοι και μπορού-
σαν απρόσκοπτα και χωρίς άγχος να χαρούν εμάς, τα παιδιά τους. 
Κράτησα την ατόφια χαρά της εκδρομής στη φύση και τη μαγεία της 
ανακάλυψης νέων εδαφών. Δεν θυμάμαι πια τις ατελείωτες στροφές, 
τα «πότε φτάνουμεεε» και τη βασανιστική βαρεμάρα στο πίσω κάθισμα 
μαζί με τον αδελφό μου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η μνήμη είναι επι-
λεκτική και άρα, και σε αυτή την περίπτωση, έκανε του κεφαλιού της. 

Τώρα πια, που στις εκδρομές κάθομαι στη θέση του συνοδηγού, 
διαπιστώνω ότι η φύση είναι πλέον για μένα την ίδια στιγμή φάρμακο 
και καταφύγιο. Και δεν θέλω απλώς να την «πιάνω» όποτε έχω την 
ευκαιρία, αλλά επιθυμώ να ζω μέσα σε αυτήν, να είναι κομμάτι της κα-
θημερινότητάς μου. Έτσι, το παράθυρο της κουζίνας μου είναι πνιγμένο 
στο πράσινο, ενώ το μπαλκόνι εμπλουτίζεται κάθε τόσο με κάποια και-
νούργια γλάστρα. Τα φυτά μέσα στο σπίτι δεν είναι μόνο μια διακοσμη-
τική τάση την οποία αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε, αλλά υπενθύμι-
ση της σημασίας που έχει η φροντίδα του φυσικού μας περιβάλλοντος. 
Το να ακούς και να ανακαλύπτεις τις ανάγκες που έχει ο κάθε οργανι-
σμός –θα συμπεριλάβω και τους ανθρώπους ανάμεσα σε αυτούς– ώστε 
να ζει με αξιοπρέπεια. Παράλληλα, τα φυτά εξαρτώνται από συνθήκες 
ανεξέλεγκτες, όπως μια βαρυχειμωνιά ή ένας ανελέητος καύσωνας. 
Μπορεί να κάνεις το καλύτερο γι’ αυτά, όμως κάποια μπορεί να επιβιώ-
νουν σχεδόν τυχαία, άλλα καθόλου και μερικά να πρασινίζουν ξανά και 
ξανά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Τα ξερά τους κλαριά μάς κάνουν κά-
ποιες φορές να αισθανόμαστε αδύναμοι και τα καινούργια φυλλαράκια 
τους μας γεμίζουν χαρά και ελπίδα. Τα φυτά του σπιτιού μας είναι οι 
ρίζες που επιλέξαμε να βάλουμε, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορι-
κά. Κυρίως είναι μια διακριτική υπενθύμιση του κύκλου της ζωής και 
του μηδαμινού ελέγχου που έχουμε απέναντι στα πράγματα. Αυτή η 
καθημερινή υπενθύμιση είναι ίσως πιο πολύτιμη και από τη φρέσκια 
ρίγανη και τον βασιλικό που φυτρώνουν στο περβάζι μας. 

α βρίσκεσαι μέσα σε αυτά – σε ένα φαράγγι, σε ένα λι-
βάδι, σε παρθένα νερά. Να κάθεσαι κάτω από τα δέντρα 
και να ακούς το θρόισμα των φύλλων, αντί να σε προ-
σπερνούν έξω από το παράθυρο ενός κινούμενου αυτο-
κινήτου. Η συλλογή τέτοιου είδους εμπειριών μού έχει 

χαρίσει όχι μόνο μοναδικές απολαύσεις, αλλά και κάθε φορά ηρεμεί 
την ψυχούλα μου με τρόπο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. 

Με τον άνθρωπό μου μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τα outdoors 
και τη μαγεία ενός δροσερού πρωινού στο βουνό και μιας ερημικής, 
δυσπρόσιτης παραλίας. Περπατάμε στη φύση με κάθε ευκαιρία, ενίοτε 
και με κάθε κόστος. Έχουμε βουτήξει σε παγωμένα νερά καταρράκτη, 
έχουμε ξαπλώσει στις όχθες διαφορετικών ποταμών, έχουμε ανέβει 
μονοπάτια που έπαιζαν με τα όρια των ανθρώπινων δυνάμεων –μου–, 
έχουμε χαθεί, έχουμε απελπιστεί, έχουμε φορτωθεί σακίδια και νερά, 
έχουμε επιστρέψει πάντα πιο γεμάτοι και συγχρόνως πιο ανάλαφροι. 
Κυρίως, έχουμε επιλέξει να εμπλουτίζουμε τη ζωή μας με τη συναρ-
παστική αίσθηση της απόδρασης στη φύση. Μαζί του ανακάλυψα τη 
διαλογιστική γοητεία της πεζοπορίας, αλλά και τον μοναδικό τρόπο 
με τον οποίο αδειάζει το μυαλό όταν βρίσκεσαι 
μακριά από ίχνη ανθρώπινου πολιτισμού. Έμα-
θα την εμπιστοσύνη που χτίζεται ανάμεσα σε 
ανθρώπους που αγαπούν να μοιράζονται τέτοιες 
εμπειρίες – μέσα στη φύση λειτουργείς σαν ομά-
δα και μαθαίνεις να βοηθάς και να βοηθιέσαι. 
Μαθαίνεις επίσης να παρατηρείς, να προστατεύεσαι, να προετοιμάζε-
σαι με τον κατάλληλο τρόπο διαλέγοντας τον εξοπλισμό που σου ται-
ριάζει. Να ζεις με τα λίγα, αλλά και να επιλέγεις τους συνοδοιπόρους 
σου με προσοχή. Μαθαίνεις να μην τα παρατάς στα δύσκολα. Με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, παίρνεις από τη φύση μαθήματα ζωής, πολύτι-
μα σουβενίρ για την επιστροφή στην πόλη, που έρχονται με μια μικρή 
δόση ταλαιπωρίας.

Πολλοί απορούν. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν γιατί ένας άν-
θρωπος θα επέλεγε να τον φάει ο ήλιος, να φλερτάρει με διαστρέμμα-
τα σε απότομες πλαγιές, να ξεκινήσει προς το άγνωστο με βάρκα την 
ελπίδα ότι θα πιάνει σήμα το GPS. Η διάθεση για περιπέτεια και εξε-
ρεύνηση απαιτεί όχι μόνο όρεξη, αλλά κι ένα καλό απόθεμα αντοχών, 
το οποίο σπάνια περισσεύει. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι κι εγώ η ίδια 
τι είναι αυτό που μας κάνει να παίρνουμε τα βουνά και τα λαγκάδια. 
Ίσως δεν είναι μόνο οι συναρπαστικές στιγμές που βιώνει κανείς κο-
ντά στη φύση ή η γοητεία του πρασίνου, αλλά και τα συναισθήματα 
που έχει συνδέσει ο καθένας μας με αυτήν. 

Η απάντηση πιστεύω ότι βρίσκεται στις παιδικές φωτογραφίες από 
τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Τότε που οι γονείς μου έσπρω-
χναν με τα καρότσια εμένα και τον αδελφό μου μέσα στα πάρκα, τότε 

Από τη φύση ΠΑΊΡΝΟΥΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ, 
πολύτιμα σουβενίρ για την επιστροφή στην πόλη.

Ν
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Photographer HARIS FARSARAKIS @ 10AM  Fashion Editor  GEORGE KARAPETIS

O ΔΊΑΣΤΗΜΊΚΟΣ τουρισμός έγινε πραγματικότητα -έστω και για λίγους- και 
ο κόσμος της μόδας δεν θα μπορούσε παρά να εμπνευστεί. Ready for take-off?

BOOTS
38 | Σεπτέμβριος 2021

SPACE
Μπότες από δέρμα Μπότες από δέρμα 
και νάιλον, ολόσωμη και νάιλον, ολόσωμη 
φόρμα και balaclava φόρμα και balaclava 
από ελαστικό μάλλινο από ελαστικό μάλλινο 
βελούδο, όλα βελούδο, όλα KenzoKenzo..
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Δερμάτινες μπότες Δερμάτινες μπότες 
με γούνα με γούνα ChanelChanel, , 
Linea Piu. Μάλλινες Linea Piu. Μάλλινες 
κάλτσες, κάλτσες, CalzedoniaCalzedonia. . 
Στην απέναντι  Στην απέναντι  
σελίδα: Μπότες σελίδα: Μπότες 
και καπέλο από και καπέλο από 
οικολογική γούνα και οικολογική γούνα και 
μερσεριζέ ολόσωμη μερσεριζέ ολόσωμη 
φόρμα, φόρμα, GCDSGCDS..
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Μπότες από πολυέστερ, Christian Dior Boutique. Ολόσωμη φόρμα από λίκρα, Kilo-Shop. 
Στην απέναντι σελίδα: Μπότες από δέρμα και μαλλί, Chloé. Μάλλινες κάλτσες, Calzedonia.  
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Mπότες από νάιλον, πλεκτό φόρεμα από μοχέρ και καπιτονέ σατέν, σκουφί, κασκόλ και γκέτες από μαλλί, όλα Miu Miu.
Στην απέναντι σελίδα: Σουέντ μπότες με γούνα Valentino Garavani, Luisa World. Καλσόν, Calzedonia.
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Μπότες και τζάκετ από νάιλον και οικολογική γούνα, Dolce & Gabbana.  
Ζακέτα και κολάν από βαμβάκι, Η&Μ.

ΝAILS: ANNA ALMBANIS @ ΝΥΧΙ-ΝΥΧΙ.
PRODUCTION: SUNWISE PRODUCTIONS.

PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: MARIA MANIATI.
MODELS: ZVAN, ALEX KO @ DMODELS.

P
H
O

T
O

: C
. C

O
U
T

A
Y
A

R

wwwwww..mmiinnaass--ddeessiiggnnss..ccoomm

ADV22X29D_Σχέδιο 1  14/9/2021  11:38 πμ  Page 1



I T ' S  V O G U E  /  E Π Ί Λ Ο Γ Ε Σ

2

1

3

4

5

6

1. Μαθήματα αποδόμησης ενός κλασικού αξεσου-
άρ στα δερμάτινα γάντια Maison Margiela. 2. Tο 
animal print συναντά το boho λονδρέζικο στιλ στη 
συλλογή Fall ’21 Temperley London. 3. Η μόνη 
θήκη που αξίζει στο πιο design αξεσουάρ είναι η 
Louboutin Elisa airpod case. 4. Κασμίρι, μετάξι, 
κρόσσια και γεωμετρία στο animal print Valentino 
φουλάρι. 5. Ο ορισμός της κομψής πληθωρι-
κότητας σε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου Dolce & 
Gabbana. 6. Το εμβληματικό Splash φουλάρι 
είναι εμπνευσμένο από το αρχείο του οίκου Fendi. 

ANIMAL
INSTINCT
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1. Πρακτικότητα και στιλ σε αυτή τη νάιλον σκηνή για κάμπινγκ, The North Face x Gucci.  
2. Περιπέτεια στην πόλη ή βόλτα στην ύπαιθρο; Οι νέοι κανόνες του Hedi Slimane στη Celine. 

3. Παγούρι-statement! Μοτίβο ζέβρας στο μεταλλικό θερμός, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης συ-
νεργασίας της Stella McCartney με την Adidas. 4. Μιλιτέρ επιρροές και λογότυπο εμπνευσμένο 
από την Dior Book Tote: D-Major μποτάκι, Dior. 5. Γυαλιά ηλίου Alexander McQueen από χακί 

acetate και υπογραφή-γκράφιτι. 6. Η Puzzle –εδώ σε μορφή τσάντας μέσης– είναι η πρώτη 
τσάντα που σχεδίασε ο Jonathan Anderson για τη Loewe.
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GO GREEN
Προτάσεις με θετικό περιβαλλοντικό 
πρόσημο για περισσότερη αειφορία 

στην καθημερινότητα. 
Από την ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

N E S P R E S S O

IT BAG 
Όλα ξεκίνησαν με τη δημιουργία μιας 
επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας από 
οργανικό βαμβάκι για να μεταφέρουμε  
τις κάψουλες του καφέ μας από τη Nespresso 
Boutique στον χώρο μας. Όμως,  
η συγκεκριμένη shopping bag μας άρεσε  
τόσο πολύ, που θα τη χρησιμοποιούμε 
συχνότερα από το προβλεπόμενο. Χωράει 
άνετα το laptop και τα προσωπικά μας 
αντικείμενα και μπορεί να εξελιχθεί  
στην απόλυτη it bag του φθινοπώρου! 

www.nespresso.gr

V O L C A N O E S  S A F A R I S  K Y A M B U R A  L O D G E  

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΉΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο πλάι στο εθνικό πάρκο Queen Elizabeth της Ουγκάντα προσφέρει 
μια μοναδική εμπειρία διαμονής. Προτεραιότητα είναι η συνύπαρξη με τα ζώα και τα πουλιά 

–εδώ ζουν 600 είδη άγριων πτηνών–, ενώ διοργανώνονται και οικολογικές δράσεις στις 
οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι φιλοξενούμενοι. www.volcanoessafaris.com 

B U C H A N A N  S T U D I O 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑΝ
Λίγο πριν διαμορφώσουμε τον χώρο 
όπου θα περάσουμε πολύτιμες στιγμές 
τον χειμώνα που έρχεται, διαβάζοντας, 
βλέποντας σειρές και δουλεύοντας στο 
laptop μας, χρειαζόμαστε το κατάλληλο 
έπιπλο. Αυτή η πολυθρόνα του Buchanan 
Studio είναι άνετη και δίνει στιλ σε κάθε 
σπίτι. Στα συν της, το βελγικό λινό της 
ταπετσαρίας, κατασκευασμένο με τις αρχές 
της βιωσιμότητας. www.buchanan.studio 

K I N G  A N D  T U C K F I E L D

ΛΕΜΕ ΝΑΙ 
ΣΤΉΝ ΑΡΓΉ 
ΜΟΔΑ
Μέχρι το 2016 που η Stacey Wood 
ίδρυσε το brand King and Tuckfield, 
σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να 
επινοήσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
που να βασίζεται στην ακεραιότητα 
και στο ήθος. «Περιτριγυριζόμουν 
από ανθρώπους που το μόνο που 
τους απασχολούσε ήταν το κέρδος. 
Εγώ όμως ήθελα να κάνω πράγματα 
με την καρδιά μου και με γνώμονα 
τη βιωσιμότητα», έχει πει. Έκτοτε, 
πιστή στις αρχές του slow fashion, μας 
εκπλήσσει ευχάριστα με τις συλλογές 
της, που αποπνέουν διαχρονικότητα και 
chic διάθεση. 

www.kingandtuckfield.com
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SAINT DILARA BEACH CLUB ΚΑΙ ΓΙΏΡΓΌΣ ΛΑΝΘΙΜΌΣ 
Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα μαγικό νησί στο οποίο οι γυναίκες μπορούν 
να αποδράσουν, να πετάξουν από πάνω τους τα ρούχα και τα βάρη που 
τις καταπιέζουν, να εξαγνιστούν και να μεταμορφωθούν σε Αγίες. Το νησί 
αυτό υπάρχει και ονομάζεται Saint Dilara Beach Club – δηλαδή υπάρχει 
στο σύμπαν της σχεδιάστριας Dilara Findikoglu. Saint Dilara Beach Club 
ονομάζεται η πρώτη Swimwear συλλογή της σχεδιάστριας με καταγωγή 
από την Τουρκία και έδρα το Λονδίνο, την οποία φωτογράφισε ο Γιώρ-
γος Λάνθιμος. Η σημαντική διαφορά, βέβαια, είναι πως στο νησί αυτό οι 
Αγίες φορούν μαγιό με ενσωματωμένους κορσέδες, με διαφάνειες και 
διχτυωτές λεπτομέρειες, με χρυσές αλυσίδες σαν γοργόνες - χορεύτριες 
της κοιλιάς και κορδόνια που δένουν στα πόδια και φέρνουν στο μυα-
λό ζαρτιέρες. «Είναι σαν ο Λάνθιμος να σκηνοθέτησε το Like A Prayer 
του σήμερα κι εσύ να είσαι η νέα Madonna μας», λέω στην Dilara στην 
αρχή της συζήτησής μας και ξεσπάμε σε γέλια. «Η συνεργασία μου με τον 
Γιώργο Λάνθιμο γι’ αυτή την καμπάνια ήταν ένα όνειρό μου που έγινε 

πραγματικότητα. Λατρεύω τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο – εκ πρώτης 
όψεως όλα φαίνονται φυσιολογικά, αλλά υπάρχει κάτι σκοτεινό και πε-
ρίεργο στη ματιά του. Και ο δικός μου κόσμος είναι θεατρικά σκοτεινός 
καμιά φορά, αλλά καταφέραμε να υπάρχει και το σέξι και διασκεδαστικό 
στοιχείο που ήθελα για τη συλλογή», μου λέει.
 
ΜΌΔΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dilara Findikoglu παίζει με την έννοια 
της θρησκείας και σχολιάζει τον τρόπο που αυτή παραδοσιακά καταπιέζει 
τις γυναίκες. «Κατάγομαι από την Τουρκία, μια μουσουλμανική χώρα, 
και βίωσα από μικρή την καταπίεση, οπότε ξεκίνησα να έχω κριτική στά-
ση απέναντι στις θρησκείες από νωρίς. Ως καλλιτέχνης, χρησιμοποιώ 
τις εμπειρίες και το παρελθόν μου, επομένως ενσωμάτωσα εξαρχής στη 
δουλειά μου τα θρησκευτικά σύμβολα και την ανατροπή τους. Δεν θέλω 
να πω ότι υπάρχει σωστός τρόπος να ντύνεσαι ως σύγχρονη γυναίκα ή 
ότι υπάρχει μόνο ένας τύπος της γυναίκας Dilara, καθώς έχω αρκετές 
πελάτισσες που φοράνε hijab και ένα από τα headpieces της νέας συλλο-
γής μου είναι εμπνευσμένο από αυτό. Αλλά η θρησκεία έστηνε πάντα τις 
γυναίκες στη γωνία και τις κάνει να ντρέπονται για τα σώματα και το είναι 
τους. Στο Ισλάμ πρέπει να πλένεσαι πριν προσευχηθείς, αλλά οι γυναίκες 
απαγορεύεται να προσεύχονται όταν έχουν περίοδο, γιατί θεωρείται ότι το 
σώμα τους παραμένει βρόμικο. Δηλαδή, μας κάνουν να ντρεπόμαστε για 
μία βιολογική λειτουργία χάρη στην οποία μπορούμε να αναπαραγόμα-
στε! Ο πρωταρχικός στόχος μου ως σχεδιάστρια είναι να κάνω τις γυναί-
κες που φορούν τα ρούχα μου να νιώθουν γενναίες και ελεύθερες. Θέλω 
να γιορτάζω το γυναικείο σώμα όπως είναι, να αποθεώνω κάθε τύπο με 
τα ρούχα μου και έχει περισσότερη σημασία αυτό από το να ακολουθώ τις 
επιταγές της βιομηχανίας της μόδας, τα trends και τους κανόνες», τονίζει.
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
Η Dilara έσπαγε πάντα τους κανόνες, αποδεικνύοντας, ως άλλη Vivienne 
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Στιγμιότυπα από την καμπάνια της συλλογής Saint Dilara Beach Club με την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου.

Westwood, ότι το πανκ είναι ιδεολογία και όχι απλώς στιλιστικό εύρημα. 
Όταν αποφοίτησε από το Central Saint Martins, το όνομά της δεν βρι-
σκόταν στη λίστα όσων είχαν επιλεγεί για να παρουσιάσουν τις συλλογές 
αποφοίτησης στο επίσημο σόου της σχολής. Έτσι, έμεινε στην ιστορία δι-
οργανώνοντας το #encoreCSM, ένα «αντάρτικο» σόου στο προαύλιο, στο 
οποίο συμμετείχαν απόφοιτοι που είχαν την ίδια τύχη με εκείνη. «Ήρθα 
στο Λονδίνο με όνειρα, χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, και έπρεπε να τα κάνω 
πραγματικότητα – κατάφερα να αντιστρέψω μια κατάσταση που έμοιαζε 
δυσάρεστη και τελικά νιώθω τυχερή που δεν ήμουν σε εκείνη τη λίστα. 
Αυτό που με κάνει περισσότερο χαρούμενη είναι τα μηνύματα που λαμ-
βάνω από γυναίκες που μου λένε ότι εμπνεύστηκαν από εμένα και κυ-
νήγησαν τα όνειρά τους. Θέλω να τις κάνω να πιστεύουν ότι μπορούν να 
πετύχουν ό,τι ονειρεύονται, άσχετα από την καταγωγή, τη γλώσσα ή την 
εμφάνισή τους. Να ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα μπορέσει 
να τρομάξει, να περιορίσει και να σταματήσει τις γυναίκες». 
 
NICHE BRAND
Η Dilara εξακολουθεί να σπάει τους κανόνες, παρουσιάζοντας τις δραμα-
τικά θεατρικές, σχεδόν haute couture συλλογές της χωρίς να ακολουθεί 
τις σεζόν και τις εβδομάδες μόδας αυστηρά, με μόνη σταθερά τη βιωσιμό-
τητα και τη χρήση deadstock και upcycled υλικών. «Δεν θέλω να πουλάω 
ρούχα, αλλά κόσμους στους οποίους θα επιθυμούσαμε να ζούμε. Όλα 
έχουν σχεδιαστεί και είναι βαρετό να κάνω τα ίδια με τους άλλους, θέλω 
να είμαι ένα niche brand – αν κάνω ένα μαύρο τζάκετ, να καταλαβαίνεις 
ότι είναι Dilara μαύρο τζάκετ. Εμπνέομαι από τη Μέση Ανατολή, αλλά και 
από την ευρωπαϊκή ιστορία. Αγαπώ τον μοντερνισμό των κτιρίων στην 
Κωνσταντινούπολη με την ιερή γεωμετρία, τις χορεύτριες της κοιλιάς, τα 
καφτάνια και τα κεντητά ρούχα που βρίσκω στα χωριά της Τουρκίας, 
αλλά αγαπώ και τη Βικτωριανή εποχή, την πανκ κουλτούρα. Και το πανκ 
είναι κάτι που νιώθεις – όταν η Vivienne Westwood έκαψε το αρχείο της, 
ήταν πανκ. Είμαι, λοιπόν, κάτι σαν οθωμανικό πανκ». 

Με καταγωγή από την Τουρκία, 
η DILARA FINDIKOGLU είναι μια 

αντάρτισσα της μόδας, που με όπλο 
τη δουλειά της μάχεται εναντίον των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων που 
καταπιέζουν τη γυναίκα. 

Από την ΕΛΊΝΑ ΔΗΜΗΤΡΊΑΔΗ



Η JULIE GILHART, 
η οραματίστρια σύμβουλος 
μόδας που αναμόρφωσε 
το Barneys New York 
σφραγίζοντας μια ολόκληρη 
εποχή, είναι αποφασισμένη 
να στρέψει την αγοραστική 
μας συμπεριφορά προς 
βιώσιμη κατεύθυνση. Αυτό, 
βέβαια, όταν δεν ασχολείται 
με το προσωπικό της πάθος, 
το σερφ. Η SARAH BAILEY 
μίλησε με τη δυναμική 
γυναίκα που ξέρει να ταράζει 
τα νερά. 
Απόδοση ΝΊΝΑ ΖΒΕ
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ΔΏ ΖΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ φύση», 
μου λέει η Julie Gilhart για την 
Κόστα Ρίκα, προσωρινή της 
βάση. «Μπορεί να έχει φοβερή 
ζέστη, να φυσάει τρομερός αέ-
ρας ή να πέφτει το ρεύμα, αλλά 

η ομορφιά είναι μοναδική». 
Η εξερεύνηση του τόπου, παρά τις παρα-

ξενιές του κλίματος, ήταν μια αναζωογονητική 
εμπειρία γι’ αυτή την ισχυρή γυναίκα, η οποία 
αποφάσισε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος 
του 2021 στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. 
Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη της να ξε-
φύγει για λίγο από τη μοναξιά της κατ’ οίκον 
εργασίας τους δύσκολους μήνες του νεοϋορ-
κέζικου χειμώνα εν μέσω πανδημίας, αλλά 
τελικά έμεινε περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζε. 
Η Chief Development Officer της Tomorrow 
Ltd και πρόεδρος της Tomorrow Projects, σύμ-
βουλος βιωσιμότητας μεγάλων luxury groups, 
μέλος πολλών συμβουλίων και υποστηρίκτρια 
πληθώρας μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
που ασχολούνται με το περιβάλλον, εργάζεται 
ασταμάτητα, αναγκάζοντας τη βοηθό της σε 
«ακροβατικά» προκειμένου να καταφέρω να 
συνομιλήσω μαζί της μέσω Zoom. 

«Δουλεύω σαν να είμαι στη Νέα Υόρκη, 
αλλά εδώ μπορώ να απολαύσω το ηλιοβασίλε-
μα και να περπατήσω στην παραλία το πρωί», 
εξηγεί γελώντας. Πόσω μάλλον που υπάρχει 
ένας παράδεισος του σερφ στο κατώφλι της, 
σπορ που ξεκίνησε στα 40 της, δηλώνοντας 
έκτοτε «μαθήτρια των κυμάτων». Αν και, όπως 
επισημαίνει, τα τεράστια κύματα και οι καταρ-
ρακτώδεις βροχές για τις οποίες φημίζεται η 
Κόστα Ρίκα δεν βοηθούν πάντα. «Όμως, μετά 
βγαίνει ο ήλιος, τα κύματα χαμηλώνουν και 
νιώθεις ότι έχεις μια μοναδική ευκαιρία, οπότε 
πρέπει να την αρπάξεις».

Η γεννημένη στο Τέξας Gilhart είχε ανέ-
καθεν ταλέντο να αρπάζει τις ευκαιρίες. Στην 
προηγούμενη θέση της, ως Fashion Director 
του Barneys New York, όρισε μια ολόκληρη 
εποχή συστήνοντας καινούργια brands στην 
αμερικανική αγορά, ειδικά με την «προφητική» 
συνεργασία της με τη Stella McCartney πάνω 
σε οργανικά luxury προϊόντα. «Ρωτήσαμε τότε 
πολλούς σχεδιαστές, αλλά η Stella ήταν η μόνη 
που δέχθηκε. Δεν θα σας πω ποιους, αλλά όλοι 
έβρισκαν μια δικαιολογία ή απλώς δίσταζαν να 
κάνουν κάτι που δεν είχε ξανακάνει κανείς, φο-
βούμενοι την αποτυχία. Ήταν πριν αποκτήσουν 
όλοι βήμα σχολιασμού για τα πάντα. Αλλά η 
Stella ήταν ατρόμητη». Θυμάται ότι έφτιαχνε το 
πλάνο σε ένα καφέ στο Notting Hill του Λον-
δίνου μαζί με τη McCartney και τον τότε CEO 
του οίκου της, Marco Bizzarri – πλέον CEO της 
Gucci, υπευθύνου για το άνοιγμα του luxury 
ιταλικού οίκου στον τομέα της βιωσιμότητας. 
«Μάθαμε πολλά. Το εγχείρημα ήταν πολύ 
μπροστά από την εποχή του», τονίζει η Gilhart, 
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αναφέροντας πως ένα κάπως στενάχωρο μά-
θημα για όλους ήταν ότι τότε οι πελάτες ήθελαν 
να πληρώνουν λιγότερα για τη βιώσιμη συλ-
λογή της McCartney απ’ ό,τι για τη βασική της. 
«Και αυτό ενώ στην πρώτη είχε αφιερωθεί πε-
ρισσότερος χρόνος και είχε δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στη λεπτομέρεια» εξανίσταται, αλλά 
αμέσως ανασηκώνει αδιάφορα τους ώμους 
της, καθώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα 
πώς λειτουργούν τα πράγματα στη μόδα και ότι 
η πρόκληση είναι να μπορέσεις να εμπνεύσεις 
τον κόσμο να αλλάξει τρόπο σκέψης. «Η νέα 
γενιά δίνει μεγάλη σημασία στον αντίκτυπο 
που έχουν οι επιλογές της, γιατί μεγαλώνει σε 
έναν βασανισμένο πλανήτη, και αυτό είναι κάτι 
που θέλει να το αλλάξει. Οπότε, σήμερα είναι 
cool να είσαι υπεύθυνος, αλλά καθόλου αν αδι-
αφορείς», πιστεύει.

Η χαρισματική 60χρονη, γνωστή για τις 
προοδευτικές ιδέες και για το ότι δεν παίρνει 

στα σοβαρά τη φήμη της, μεγάλωσε στο Ντάλας 
με την εργαζόμενη μητέρα της, μια γυναίκα με 
ελεύθερο πνεύμα, οι δυο τους μέλη μιας οικο-
γένειας που ξέφευγε από τα πρότυπα του επαρ-
χιακού περιβάλλοντος. Η παιδική της ηλικία 
σημαδεύτηκε από «πολλή ώρα στην ύπαιθρο, 
βόλτες με το ποδήλατο, σκαρφάλωμα στα δέ-
ντρα, άραγμα στο ρυάκι». Η αγάπη της για το 
σερφ –περισσότερο στη θεωρία παρά στην πρά-
ξη– ήταν απόρροια του εφηβικού της έρωτα για 
το χίπικο στιλ της Καλιφόρνια και του Gidget, 
τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του ’60, με 
πρωταγωνίστρια τη Sally Field στον ρόλο ενός 
αγοροκόριτσου που έκανε σερφ. Στον αντίπο-
δα, τη γοήτευε μια θεία της από το Τέξας, «πολύ 
κομψή, ντυμένη πάντα με Norman Norell και 
James Galanos», με την οποία πήγαιναν για 
ψώνια όποτε η νεαρή Julie χρειαζόταν κάτι. 
«Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω πως ήταν 
ακραίες επιλογές», λέει και γελάει, αλλά εγώ 
σκέφτομαι πως αυτή η ζωηρή αισθητική αντί-
θεση –από τη μια ο καθωσπρεπισμός και από 
την άλλη το ελεύθερο πνεύμα– εξακολουθεί να 
επηρεάζει τη δουλειά της.

Το ταξίδι της στον τομέα των πωλήσεων 
ξεκίνησε νωρίς, με μια καλοκαιρινή δουλειά 

E

Από επάνω και 
δεξιόστροφα: Η Julie 
Gilhart με την Anna 
Wintour στο Barneys 
New York, το 2010. 
Η ίδια αξιολογώντας 

συλλογή ρούχων, 
το 2007. Σε ρόλο 
κριτή στο CFDA 

Fashion Fund, με 
τους (από αριστερά) 

Robert Duffy, Sally 
Singer και Narciso 

Rodriguez, το 2004.
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«Η νέα γενιά δίνει μεγάλη 
σημασία στον αντίκτυπο 

που έχουν οι επιλογές της, 
γιατί μεγαλώνει σε έναν 

βασανισμένο ΠΛΑΝΗΤΗ. 
Σήμερα είναι cool να είσαι 
υπεύθυνος, αλλά καθόλου  

αν αδιαφορείς».

στο Neiman Marcus του Ντάλας το 1979, όταν 
ολοκλήρωσε το τρίτο έτος των σπουδών της 
στο Πανεπιστήμιο του Τέξας – μια σχολή που 
δεν τελείωσε ποτέ. Την ανέλαβε τότε υπό την 
προστασία της η θρυλική κυρία του αμερικανι-
κού λιανεμπορίου, Bettina Downing, παίρνο-
ντάς τη μαζί της στα ταξίδια της στην Ευρώπη 
για αγορές και μεταλαμπαδεύοντάς της τις γνώ-
σεις της στη μόδα. Ήταν η περίοδος που ανα-
πτυσσόταν η αγορά του luxury και η Downing 
καινοτομούσε «ανακαλύπτοντας» τους οίκους 
Missoni και Ungaro, συναναστρεφόταν τον 
Karl Lagerfeld στον οίκο Chloé και αναζητού-
σε τη γυναίκα που έπλεκε ονειρεμένα πουλό-
βερ στην εξοχή της Ιταλίας. «Ήταν η απόλυτη 
υπεύθυνη αγορών, σημείο αναφοράς για την 
εξαιρετική ποιότητα και το ευρηματικό στιλ», 
τονίζει η Gilhart. «Τόσο δυναμική, που ξεκίνη-
σε νομικές σπουδές στα 70 της. Αλλά δεν ήταν 
υπερβολική ως παρουσία, δεν φερόταν σαν 
πρωταγωνίστρια, αλλά ως παρατηρητής. Δεν 
είχα ιδέα τότε ότι με δίδασκε, αλλά οι αρχές που 
μου έδωσε είναι αυτές στις οποίες βασίστηκα 
σε όλη την καριέρα μου και με έχουν βοηθήσει 
να παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Της είμαι ευ-
γνώμων. Μου έμαθε πώς να αντιμετωπίζω τη 
μόδα και να ακολουθώ το ένστικτό μου».

Η καθοδήγηση της Downing ήταν μια γερή 
βάση για τη δουλειά της Gilhart στο Barneys 
New York, όπου ξεκίνησε το 1992. «Κάθε 
οικογενειακή επιχείρηση έχει μια μοναδική 
προσωπικότητα και οι Pressman ήταν φιλο-
περίεργοι», λέει για το κατάστημα-φαινόμενο 
που όρισε μια ολόκληρη εποχή. «Ήμασταν πε-
ρήφανοι που δεν ακολουθούσαμε, θέλαμε να 
είμαστε εμείς οι οδηγοί, επιβάλλοντας μια ολο-
δική μας άποψη. Επίσης, νομίζω ότι είχαμε μια 
έμφυτη τάση για αυθεντικότητα, είτε μιλάμε για 
τους Comme des Garçons είτε για την Goyard. 
Επιθυμούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι που 
ήταν πραγματικά πρώτο στο είδος του». 

ι ιστορίες από τη 18χρονη θητεία 
της εκεί αποκαλύπτουν έναν θρύλο 
της μόδας – επένδυσε στην Prada 
όταν η προσφορά της ήταν στην 

ουσία ένα μαύρο νάιλον σακίδιο πλάτης και 
στήριξε τον επαναστάτη «πρίγκιπα» του Λον-
δίνου Alexander McQueen «όταν δεν είχε να 
παρουσιάσει τίποτε άλλο πέρα από ρούχα που 
δεν θα στέκονταν καν σε μια κρεμάστρα!». Κα-
θώς η φήμη της ως του ανθρώπου που κινούσε 
τα νήματα μεγάλωνε, το ίδιο μεγάλωναν και οι 
ευθύνες της στο πολυκατάστημα, του οποίου 
έγινε αντιπρόεδρος. Αναρωτιέμαι αν της ήταν 
δύσκολο να παίρνει ρίσκα και απαντά με ένα 
κατηγορηματικό «όχι». «Αν έχεις μπροστά σου 
μια εξαιρετική δουλειά, δεν είναι δύσκολο να 
πάρεις το ρίσκο», εξηγεί. Παραδέχεται πως 
κατά καιρούς δυσκολευόταν να πείσει τους λο-
γιστές ότι υπήρχε, για παράδειγμα, ένας σχεδι-
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αστής στο Λονδίνο όπως ο Hussein Chalayan, 
που έθαβε τα ρούχα στον κήπο του, και ότι 
αυτά ήταν το κάτι άλλο, εμμένοντας ωστόσο 
στον στόχο της να κάνει όσους ασχολούνταν με 
τα νούμερα να συμφωνήσουν. Μοιραζόταν τις 
γνώσεις της με τους συναδέλφους της, προκει-
μένου να ασπαστούν τις επιλογές της. «Υπάρχει 
κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον στην ανθρώπινη 
φύση. Μόλις αφήσεις τους άλλους να μάθουν 
ό,τι γνωρίζεις και μετά τους προκαλέσεις, σα-
γηνεύονται και παίζουν το παιχνίδι σου», λέει.
Η περίοδος αυτή της επεκτατικότητας της πο-
λυτέλειας συνοδεύτηκε από καταστροφικά γε-
γονότα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον υπόλοιπο 
κόσμο –από την 11η Σεπτεμβρίου και τον τυ-
φώνα Κατρίνα μέχρι την οικονομική κρίση του 
2008–, ενώ την ίδια περίοδο η Gilhart βίωνε 
μια εσωτερική αλλαγή, την οποία πυροδότη-
σε η ταινία του Al Gore Μια άβολη αλήθεια, 
που αναφερόταν στο μέγεθος της περιβαλλο-
ντικής κρίσης. Θυμάται να τη βλέπει σε ένα 
σχεδόν έρημο σινεμά στο Τσέλσι, καθώς και 
ότι τη συγκλόνισε. «Είχα μείνει άφωνη», εξο-
μολογείται. «Ντρεπόμουν που δεν τα γνώριζα 
αυτά τα πράγματα». Επηρεάστηκε τόσο πολύ, 
ώστε σκέφτηκε να εγκαταλείψει τη δουλειά 
της, κάτι που άλλαξε όταν συνάντησε τον Δα-
λάι Λάμα σε γεύμα με 130 προσκεκλημένους 
που οργάνωσε η Donna Karan. «Μόνο στη 
Νέα Υόρκη γίνονται αυτά!», αναφωνεί. Μετά 
το γεύμα, ο πνευματικός ηγέτης του Θιβετι-
ανού Βουδισμού μίλησε με λόγια γεμάτα ζε-
στασιά και ευαισθησία, δίνοντας συμβουλές 
στο συνεπαρμένο κοινό του: «Πρώτον, να 
συγχωρείτε τους εχθρούς σας, δεύτερον, να 
μη βλάπτετε κανένα έμβιο ον. Και μετά είπε 
πως πρέπει να δημιουργούμε την ομορφιά 
και να διατηρούμε τον πολιτισμό», θυμάται.  

ότε ήταν που κατάλαβε πως και η 
ίδια θα μπορούσε να κάνει τη δια-
φορά. Η μόδα ήταν το βήμα για να 
φέρει την αλλαγή! Είχε πλέον ξεκά-

θαρο στόχο, αλλά γνώριζε ότι έπρεπε να μά-
θει πολλά για την επικείμενη περιβαλλοντική 
καταστροφή. Άρχισε μιλώντας με φίλους της 
στην Παταγονία, που είχε ήδη κάνει μεγάλη 
πρόοδο στον τομέα της βιωσιμότητας, μπήκε 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας Φυσικών Πόρων 
(NRDC), αφοσιώθηκε στη συνεργασία με τη 
Stella McCartney για την οργανική σειρά που 
κυκλοφόρησε στο Barneys το 2007 και έγινε 
μέλος της Συνόδου Μόδας της Κοπεγχάγης 
«όταν διοργάνωσε το μεγάλο συνέδριο για το 
κλίμα, από τα πρώτα στα οποία παρευρέθηκε 
ο Obama, το 2009», εξηγεί. «Κάτι που έμαθα 
γρήγορα ήταν ότι σημαντικό μέρος όλου αυτού 
είναι η επιστήμη, ενώ εξίσου μεγάλο κομμάτι 
αφορά την πολιτική. Και κανένας από τους δύο 
τομείς δεν είναι το φόρτε μου. Όταν δεν κατέ-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

χεις κάτι, πρέπει να απευθυνθείς σε ανθρώπους 
που εμπιστεύεσαι, σε ειδικούς που επιθυμούν 
να κάνουν τον πλανήτη καλύτερο. Δεν λύνε-
ται το πρόβλημα με ένα “φώτα, κάμερα, πάμε”. 
Το θέμα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να 
δούμε πώς θα φέρουμε το έργο μας εις πέρας».

Καθώς εμβάθυνε στις επιλογές που θα συ-
νέβαλλαν στη συμβολή της μόδας στη σωτηρία 
του πλανήτη, έγινε αλλαγή στη διοίκηση του 
Barneys New York το 2010 και, προς έκπληξη 
πολλών, ο νέος CEO, Mark Lee, την απέλυσε. 
Παρότι ταράχτηκε, πλέον θεωρεί πως αυτή η 
απόφαση ήταν ευλογία, καθώς ξεκίνησε ένα 
νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, συνδυάζοντας 
τις διοικητικές ικανότητες και τη δημιουργική 
της φαντασία με τη διάθεση να επηρεάσει θετι-
κά την κοινωνία. «Εκ των υστέρων μπορώ να 
πω ότι ήταν δώρο, γιατί δεν ξέρω τι θα μπο-
ρούσε να με κάνει να φύγω, δεν εγκαταλείπω 

εύκολα», ομολογεί. Σύστησε τότε μια συμβου-
λευτική εταιρεία για επιχειρήσεις που στόχευαν 
στη βιωσιμότητα, η οποία στη συνέχεια συγχω-
νεύτηκε με την Tomorrow Ltd, συνέβαλε στη 
θέσπιση του Βραβείου Ανερχόμενου Ταλέντου 
της LVMH και εισήλθε στον κόσμο της τεχνο-
λογίας, ως σύμβουλος της Amazon Fashion για 
τρία χρόνια. Μου διηγείται μία από τις πρώτες 
επαφές της με το digital μεγαθήριο, κάτι σαν τα 
ραντεβού χωρίς καμία ελπίδα που ακολουθούν 
το τέλος μιας μεγάλης σχέσης. «Δεν είχα στρα-
τηγική, ήταν σκέτη απελπισία. Τους ρώτησα αν 
θα έκαναν μια ενέργεια του τύπου “για κάθε τι 
σε μπλε χρώμα που πωλείται μια συγκεκριμέ-
νη ημέρα, θα γίνεται μια δωρεά σε οργάνωση 
υπέρ των ωκεανών”. “Ναι, θα μπορούσαμε”, 
ήταν η απάντηση. Αυτό είναι το θέμα με την 
Amazon. Πιστεύουν πως τα πάντα είναι δυνα-
τά. Το αν τα κάνουν είναι άλλη ιστορία».
Σήμερα, ως πρωτοπόρος στον τομέα της βιω-
σιμότητας, η Gilhart εξετάζει τι είναι εφικτό. 
Επιπλέον, εκφράζει τον ενθουσιασμό της που 
τα νέα sneakers Charlie του Louis Vuitton 
είναι φτιαγμένα από 90% ανακυκλωμένα υλι-
κά ή που ο Hermès πειραματίζεται με vegan 
δέρμα μανιταριών στις τσάντες του. Αυτή τη 

στιγμή επικεντρώνεται σε ιδέες που εστιάζο-
νται στο no-waste και στη βιωσιμότητα και 
συνεργάζεται με μια καινοτόμο start-up. Δεν 
είναι μόνο στη μόδα, όμως, που αναζητά μο-
ντέλα τα οποία βασίζονται στην αναδημιουργία. 
Μου το εξηγεί κουνώντας ένα μάτσο χαλασμέ-
να καλώδια, που χαλάνε με τρομερή ταχύτη-
τα στο υγρό περιβάλλον της Κόστα Ρίκα, και 
νιώθω πως, αν ήξερε ότι κάποιος, κάπου έχει 
μια καλή λύση για τα ξεπερασμένα τεχνολογι-
κά προϊόντα, θα κοιμόταν καλύτερα τα βράδια. 

 
Gilhart είναι ονειροπόλος, αλλά και 
πραγματίστρια – ξέρει ότι δεν περιο-
ρίζεται η κατανάλωση. «Δεν μπορεί 
να συμβεί με τόσα δισεκατομμύρια 

ανθρώπους στον πλανήτη και νέες οικονομίες 
να αναδύονται συνεχώς. Αλλά μπορούμε να 
πορευόμαστε με πιο υπεύθυνο τρόπο», ξεκαθα-
ρίζει. Θεωρεί, δε, ότι οι υπεύθυνοι των επιχει-
ρήσεων πρέπει να αρχίσουν να δίνουν προτε-
ραιότητα στην ψυχική υγεία των συνεργατών 
τους. «Όλοι πρέπει να το κάνουν, ειδικά στον 
τομέα της μόδας, καθώς πρόκειται για έναν 
πολύ δυναμικό χώρο», λέει και αναφέρει ως 
παράδειγμα προς μίμηση τον εκλιπόντα φίλο 
της Alber Elbaz, ο οποίος αντιμετώπιζε με σε-
βασμό από τον θυρωρό του καταστήματός του 
μέχρι τον εργάτη του δρόμου. Όσο για το πώς 
πρέπει να λειτουργούμε ως καταναλωτές, είναι 
σαφέστατη: «Να προτιμάμε τις εταιρείες που 
λειτουργούν με συνείδηση και να εγκαταλεί-
πουμε όσες παίρνουν κακές αποφάσεις».

Απομένουν μόνο λίγες ημέρες που η 
Gilhart θα μπορεί να απολαμβάνει τον αέρα 
της Κόστα Ρίκα, πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρ-
κη και στη φθινοπωρινή τρέλα της μόδας. Συ-
ζητάμε για τη φύση, που λειτουργεί αναζωο-
γονητικά στη ζωή της. Ακόμη και στις 
δεκαετίες του 1990 και του 2000, όταν βρι-
σκόταν στο επίκεντρο της μόδας, ακολουθού-
σε ένα εντελώς διαφορετικό lifestyle από αυτό 
που θα περίμενε κανείς. Το σερφ είναι σχετι-
κά νέο στη ζωή της, καθώς το δοκίμασε πρώτη 
φορά πριν από 15 χρόνια, όταν βρισκόταν στο 
Μπαλί, καλεσμένη σε γάμο. Έκτοτε έχει ανα-
πτύξει το ταλέντο της με τη βοήθεια των γκου-
ρού του Μόντοκ, Terry Simms και Corey 
Senese. Μου περιγράφει τι συμβαίνει όταν 
ασκείται κανείς στο νερό: «Το σώμα λικνίζεται 
σύμφωνα με την περιστροφή της Γης, οπότε 
είσαι περισσότερο εναρμονισμένος με τη 
φύση. Νομίζω πως αυτό προσφέρει το άθλη-
μα», λέει με χαμόγελο. «Και επίσης, είναι δια-
σκεδαστικό». Ενώ ετοιμαζόμαστε να κλείσου-
με, τη ρωτάω τι μπορούμε να διδαχθούμε από 
τη φύση. «Να την αγαπάμε. Είναι δώρο. Είναι 
τιμή μας να είμαστε μέρος της. Και είναι κάτι 
που δεν θέλουμε να χάσουμε», έρχεται καθα-
ρή η απάντησή της. 

«Δεν λύνεται το πρόβλημα 
του ΠΛΑΝΗΤΗ με ένα 
“φώτα, κάμερα, πάμε”. 

Το θέμα είναι να 
ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΑ 

ΜΑΝΊΚΊΑ και να δούμε 
πώς θα φέρουμε το έργο 

μας εις πέρας».
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Δεινή σέρφερ, η Julie Gilhart ανεβάζει διαρκώς στη σελίδα  
της στο Instagram σχετικές φωτογραφίες.
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Με έναν καινούργιο ρόλο στη σειρά MAID του Netflix που την έχει ενθουσιάσει, 
στο πλευρό μάλιστα της επίσης ηθοποιού κόρης της, η ANDIE MacDOWELL 

κάνει στον ΒΛΑΣΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟ έναν απολογισμό ζωής, με ειλικρίνεια  
σπάνια για σταρ της δικής της εμβέλειας. 

Photographer MICHAEL SCHWARTZ  Fashion Editor  ANNA KATSANIS

Παλτό από 
πολυέστερ 
με γιακά από 
συνθετική γούνα, 
Stella Jean.
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Ό «HELLO!» της Andie 
MacDowell στο διπλανό πα-
ραθυράκι του Zoom μοιάζει 
με το χαμόγελό της: ειλικρι-
νές και οικείο, φορτισμένο 
με υψηλή συναισθηματική 

ένταση, που λιώνει γρήγορα τον πάγο και 
σκορπίζει στην ατμόσφαιρα αισιοδοξία. 
Στην απομονωμένη κατοικία της στο Λος 
Άντζελες, ένα σπίτι ισπανικού στιλ περιτρι-
γυρισμένο από δέντρα και λουλούδια, είναι 
περίπου 10 το πρωί. «Συνήθως ξυπνάω 
πολύ νωρίς, για να κάνω γιόγκα ή πεζο-
πορία», μου λέει. Αρκεί να την ακολουθή-
σει κανείς στο Instagram και θα καταλάβει 
την επιθυμία της να βρίσκεται διαρκώς στη 
φύση. Στο βιογραφικό της αυτοχαρακτηρί-
ζεται tree hugger, hiker και animal lover, 
γεγονός που μου επιβεβαιώνει η γκρίζα 
γάτα που κόβει ράθυμες βόλτες στον κα-
ναπέ πίσω της. «Από κοριτσάκι με θυμάμαι 
να σκαρφαλώνω στα δέντρα ή να τα αγκα-
λιάζω. Η αγκαλιά των δέντρων είναι πε-
ριεκτική, ίσως πιο ειλικρινής από πολλές 
ανθρώπινες. Έχει αποδειχτεί επιστημονικά 
ότι μειώνει τα επίπεδα του στρες, μαζί με 
το περπάτημα. Το τελευταίο διάστημα είμαι 
δεινή πεζοπόρος. Μου αρέσει να κάνω δια-
λογισμό στη φύση ενώ περπατάω, με φέρ-
νει σε ισορροπία με τον εαυτό μου. Είχα 
σχεδόν ξεχάσει πόσο καταπραϋντικό είναι 
για την ψυχή να κοιτάζουμε το φως που 
περνά ανάμεσα από τα κλαδιά, να ακούμε 
το κελάηδισμα των πουλιών ή ενός ποτα-
μού που κυλάει. Όλοι έχουμε πρόσβαση σ’ 
αυτή τη μαγεία. Και είναι δωρεάν». 

Ο Νίτσε έλεγε ότι λατρεύουμε να είμα-
στε μέσα στη φύση επειδή δεν έχει καμία 
άποψη για εμάς. Εύλογο είναι, λοιπόν, μια 
σταρ του δικού της βεληνεκούς, με την 
υπερκατανάλωση της εικόνας της από τα 
μίντια να είναι κάποιες φορές «αποκρου-
στική» –όπως θα μου πει αργότερα–, να 
απολαμβάνει την ανωνυμία της στα ζωηρά 
χρώματα ενός λιβαδιού. Κάπως έτσι, άρα-
γε, πήρε την απόφαση να αφήσει τα μαλλιά 
της στο φυσικό τους γκρι χρώμα; «Ασημί, 
όχι γκρι!» με διορθώνει με χιούμορ. «Όλα 

ξεκίνησαν στην καραντίνα. Δεν μπορούσα 
να πάω στο κομμωτήριο και άρχισε σιγά 
σιγά να εμφανίζεται το φυσικό μου χρώμα. 
Οι κόρες μου μου έλεγαν: “Μαμά, δείχνεις 
φοβερή!”. Και ποια γυναίκα δεν θέλει να 
δείχνει φοβερή στα 63 της; Η αλήθεια εί-
ναι ότι σκεφτόμουν πολλά χρόνια να τα 
αφήσω, αλλά το περιβάλλον μου ήταν επι-
φυλακτικό και με αποθάρρυνε. Τώρα κα-
ταλαβαίνω πόσο μου ταιριάζουν, δένουν 
αρμονικά με το χρώμα του δέρματός μου, 
με τα μάτια μου. Από την άλλη, πιστεύω 

«Μου αρέσει να κάνω 
διαλογισμό στη ΦΥΣΗ 

ενώ περπατάω, με φέρνει 
σε ΊΣΟΡΡΟΠΊΑ με τον 
εαυτό μου. Όλοι έχουμε 

πρόσβαση 
σ’ αυτή τη μαγεία. 

Και είναι δωρεάν».

Παλτό από μάλλινη Παλτό από μάλλινη 
καμπαρντίνα με καμπαρντίνα με 
ενσωματωμένο ενσωματωμένο 

καπιτονέ γιλέκο, καπιτονέ γιλέκο, 
πλεκτό ζιβάγκο πλεκτό ζιβάγκο 

από μαλλί μερινός, από μαλλί μερινός, 
φούστα από μάλλινη φούστα από μάλλινη 

καμπαρντίνα και καμπαρντίνα και 
δερμάτινες μπότες, δερμάτινες μπότες, 

όλα όλα ChloéChloé..

πως με κάνουν πιο σοφιστικέ. Μου προσ-
δίδουν μια αίσθηση γοητευτικού μυστη-
ρίου, που έχω να πω ότι αρέσει πολύ και 
στους άνδρες – δέχομαι πολλά θετικά σχό-
λια από τους φίλους μου! Ξέρουμε καλά 
ότι ένας άνδρας με γκρίζα μαλλιά απολαμ-
βάνει ασυλία: θεωρείται έξυπνος, γοητευτι-
κός, πετυχημένος. Ομολογώ ότι μου άρεσε 
η ιδέα να αισθανθώ όπως ένα αρσενικό, 
να μη θεωρούμαι απλώς “pretty”, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαι φεμινίστρια. 
Εξακολουθώ να είμαι, αλλά χαίρομαι και 
αυτή την πλευρά μου. Νιώθω περισσότερο 
αυθεντική και αληθινή τώρα από ό,τι στο 
παρελθόν. Το βλέπω, βέβαια, και πιο φιλο-
σοφικά το πράγμα. Μέχρι να γίνουν όλα τα 
μαλλιά μου σαν “αλατοπίπερο”, όπως συ-
νηθίζω να λέω, θα πάρει χρόνια. Θέλω να 
πω ότι είναι μια διαδικασία που θα με κά-

νει να καταλάβω ότι μεγαλώνω, ότι εξελίσ-
σομαι, ότι προχωράω μπροστά και αλλάζω. 
Οφείλεις να συμβαδίζεις με την εξέλιξη του 
εαυτού σου, να μην είσαι ούτε ένα βήμα 
πίσω ούτε ένα βήμα μπροστά από τη θέση 
που έχεις στο σήμερα», πιστεύει.

Aπό τις αρχές του 1980 που ξεκίνη-
σε την καριέρα της ως μοντέλο, λίγο πριν 
αποφασίσει να βουτήξει στα βαθιά νερά της 
υποκριτικής και να καθιερωθεί ως ένα από 
τα πιο λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ, 
έχει ενστερνιστεί ή απορρίψει πολλά και 
διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς. «Νιώθω 
ότι ο κόσμος πλέον είναι πιο ελεύθερος. 
Η κοινωνία αγκαλιάζει τη διαφορετικότη-
τα στην ομορφιά. Παλιά είχαμε συγκεκρι-
μένες αντιλήψεις γύρω από το τι σημαίνει 
να είσαι ωραία γυναίκα. Σήμερα υπάρχει 
μια συμπερίληψη που μου αρέσει, γιατί 
ανέκαθεν πίστευα ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν τη δική τους γοητεία. Μικρή παρα-
τηρούσα με τις ώρες τις γυναίκες μεγαλύ-
τερης ηλικίας στον δρόμο και θαύμαζα τον 
αέρα, την αυτοεκτίμησή τους, τις εμπειρί-
ες ζωής που κουβαλούσαν στο πρόσωπό 
τους. Με στενοχωρεί που βάζουμε στο πε-
ριθώριο τους μεγαλύτερους ανθρώπους».  

 
ναρωτιέμαι αν διακρίνει μια 
δόση υποκρισίας στις δηλώσεις 
διάσημων γυναικών στην ηλι-
κία της που βροντοφωνάζουν 

πόσο ενθουσιασμένες είναι που μεγαλώ-
νουν ή πόσο συμφιλιωμένες με τις ρυτίδες 
τους. Παίρνει λίγο χρόνο πριν μου απαντή-
σει. «Θα μιλήσω ειλικρινά. Δεν με τρομάζει 
που μεγαλώνω. Περισσότερο με τρομάζει 
ότι ίσως έρθει μια μέρα που μπορεί να μη 
με απασχολεί ότι μεγαλώνω. Το μόνο που 
με αγχώνει είναι να παραμένω υγιής, γι’ 
αυτό φροντίζω να διατηρώ καλή φυσική 
κατάσταση, να κάνω γυμναστική, πεζοπο-
ρία, γιόγκα. Δεν μπορείς να αποφύγεις τη 
φθορά. Όσο πιο γρήγορα το κατανοήσεις 
αυτό, τόσο πιο ήρεμος θα είσαι». 

Στρέφω την κουβέντα σε μια άλλου 
τύπου φθορά, την καλλιτεχνική, λέγο-
ντάς της πόσο ακομπλεξάριστη βρήκα την 

Τ
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Δερμάτινο τζάκετ, Δερμάτινο τζάκετ, 
φούστα από μετάξι φούστα από μετάξι 
και βισκόζη και και βισκόζη και 
δερμάτινη ζώνη, δερμάτινη ζώνη, 
Isabel MarantIsabel Marant. . 

πρόσφατη παραδοχή της ότι έχει παίξει σε 
ορισμένες «πολύ κακές ταινίες», που ούτε 
η ίδια ήθελε να δει, αναφερόμενη κυρίως 
στο Town & Country (2001), μία από τις 
μεγαλύτερες χολιγουντιανές εισπρακτικές 
αποτυχίες. «Νομίζω ότι σε όλους συμβαί-
νει, δεν μπορείς να το αποφύγεις σε μια 
πορεία ετών. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
είναι τρομερά δύσκολο να βρεις μια καλή 
ταινία», λέει η γυναίκα που έχει γράψει 
ιστορία μέσα από φιλμ όπως το Sex, Lies 
and Videotape (1989), το Groundhog Day 
(1993), το Short Cuts (1993) και, φυσικά, 
το Four Weddings and a Funeral (1994).  

 
ια εκείνη όλα ξεκινούν από το σε-
νάριο. «Όταν είναι καλό, όλα θα 
κυλήσουν ομαλά», θεωρεί. Είναι, 
όμως, κάτι σχεδόν δυσεύρετο. Συ-

νήθως έβρισκα δικαιολογίες. Έλεγα, ΟΚ, 
μπορεί να έχω ένα σενάριο με ατέλειες, 
όμως μου αρέσει αυτός ο ηθοποιός για να 
παίξουμε μαζί ή ο τάδε σκηνοθέτης. Έπει-
τα, μια γυναίκα ηθοποιός μετά τα 40 δεν 
έχει και πολλές επιλογές. Θέλει απλώς να 
μπορεί να δουλεύει. Ξέρεις ποιο είναι το 
πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι άνθρω-
ποι του Χόλιγουντ όταν συζητούν για μια 
νέα ταινία; Πώς θα φτιάξουν τον τέλειο 
ανδρικό χαρακτήρα. Οι γυναικείοι ρό-
λοι έρχονται δεύτεροι. Ακόμα κι αν είναι 
πρωταγωνιστικοί, υποστηρίζουν συνήθως 
τη γοητεία ενός άνδρα ηθοποιού. Είμαι 
σε μια φάση ζωής που δεν θέλω να παί-
ζω άλλο τέτοιους ρόλους, αλλά χαρακτήρες 
που θα συμβαδίζουν με την ηλικία μου. 
Ολοκληρωμένους, ενδιαφέροντες ανθρώ-
πους, που δεν θα απαιτούν ούτε την τέλεια 
ομορφιά ούτε τα τέλεια μαλλιά. Απλούς, 
κανονικούς, γήινους χαρακτήρες, σαν αυ-
τούς που βλέπουμε στον δρόμο, και ρεα-
λιστικές ταινίες». «Σαν το Maid;» ρωτάω. 
«Ακριβώς!» αναφωνεί με ενθουσιασμό. 
Δεν είναι χαρούμενη μόνο για τον «συναρ-
παστικό» χαρακτήρα της εκκεντρικής Paula 
στην ολοκαίνουργια σειρά του Netflix, που 
βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της 
Stephanie Land, αλλά και γιατί είχε την 

«Τώρα νιώθω ότι είμαι 
στην πιο ΣΩΣΤΗ 

ΣΤΊΓΜΗ της ζωής μου 
για να κάνω πράξη όλα 

τα ΟΝΕΊΡΑ που έπλαθα, 
αλλά φοβόμουν 

να τα ζήσω».

Γ
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Πλεκτό μάλλινο Πλεκτό μάλλινο 
πουλόβερ, πουλόβερ, Ulla Ulla 

JohnsonJohnson. Τζιν . Τζιν 
παντελόνι, παντελόνι, Eve Eve 

DenimDenim. Δερμάτινες . Δερμάτινες 
μπότες, μπότες, Isabel Isabel 

MarantMarant..

MAKEUP: STEPHEN MAKEUP: STEPHEN 
SOLLITTO USING PAT SOLLITTO USING PAT 

MCGRATH LABS AT TMG-MCGRATH LABS AT TMG-
LA.COM.LA.COM.

HAIR: MARCUS FRANCIS HAIR: MARCUS FRANCIS 
AT A-FRAME AGENCY. AT A-FRAME AGENCY. 

SET DESIGN: DIN MORRIS. SET DESIGN: DIN MORRIS. 
DIGITAL TECHNICIAN: DIGITAL TECHNICIAN: 

MAXWELL TIGGAS.MAXWELL TIGGAS.
PRODUCTION: SUZE LEE.PRODUCTION: SUZE LEE.

PHOTO ASSISTANTS: PAUL PHOTO ASSISTANTS: PAUL 
RAE, DANYA MORRISON.RAE, DANYA MORRISON.

STYLIST’S ASSISTANT: STYLIST’S ASSISTANT: 
PAULINA CASTRO PAULINA CASTRO 

OGANDO.OGANDO.
PRODUCTION ASSISTANT: PRODUCTION ASSISTANT: 

JESUS MEZA.JESUS MEZA.
LOCATION: MALIBU LOCATION: MALIBU 

CANYON RANCH.CANYON RANCH.

ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά μαζί 
με την κόρη της, Margaret Qualley. Η τα-
λαντούχα 26χρονη, την οποία γνωρίσαμε 
από το Once Upon a Time In Hollywood 
και το The Leftovers, σκέφτηκε ότι θα είχε 
ενδιαφέρον να δει την πραγματική της μη-
τέρα στον ρόλο της κινηματογραφικής, με 
το αποτέλεσμα να δικαιώνει αμφότερες. 
«Ήταν συγκινητικό να παίζω μαζί της. Κατ’ 
αρχάς, την ευγνωμονώ που μου πρότεινε 
έναν ρόλο ζωής, θα τολμούσα να πω. Από 
την άλλη, νιώθω ότι βρήκαμε ακόμα έναν 
τρόπο επικοινωνίας μέσα στους χιλιάδες 
που έχουμε αναπτύξει έτσι κι αλλιώς ως 
μάνα και κόρη. Είχε πλάκα, γιατί ένιωθα 
λες και έκανα δύο φορές τη μαμά της. Όταν 
τέλειωνε το γύρισμα, της ετοίμαζα θρεπτι-
κές σούπες λαχανικών για να μπορεί να 
αναπληρώνει τις δυνάμεις της. Ήμασταν 
στο Βανκούβερ, έκανε κρύο, είχαμε πολλές 
εξωτερικές σκηνές, σήκωνε το βάρος ενός 
πρωταγωνιστικού ρόλου, επομένως έπρε-
πε να την ενθαρρύνω με κάθε τρόπο».

υνεχίζει να μιλάει με ζέση για 
την κόρη της, σαν τους ατελεί-
ωτους μονολόγους των χαζο-
μαμάδων, αφήνοντάς με να κα-

ταπατήσω –έστω για λίγο– τα δυσδιάκριτα 
σύνορα της ιδιωτικότητας που κάθε δημό-
σιο πρόσωπο φυλάσσει σαν κόρη οφθαλ-
μού και να καταλάβω ότι η μητρότητα ήταν 
το καύσιμο που της επέτρεψε να πετύχει το 
ακατόρθωτο. «Το να είμαι μητέρα ήταν το 
σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου», λέει, 
βάζοντας ασυναίσθητα το δεξί της χέρι στο 
σημείο της καρδιάς. «Το να μεγαλώσω σω-
στά τα παιδιά μου ήταν προτεραιότητα, το 
στοίχημά μου. Πήρα συνειδητά την από-
φαση να μην επενδύσω πολλά στην κα-
ριέρα μου τη στιγμή που εκτοξευόταν, για 
να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου. Όταν 
κάνεις παιδιά, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι 
θα μονοπωλήσουν τη ζωή σου. Αν δεν εί-
σαι, καλύτερα να μην τα κάνεις. Θέλω να 
πιστεύω ότι βρήκα μια υγιή ισορροπία με-
ταξύ καριέρας και οικογένειας. Τώρα δεν 
έχω τη δυνατότητα να είμαι και πολύ μαμά 

και αυτό με “σκοτεινιάζει” κάπως. Θέλω 
να πω, τα παιδιά μου έχουν πια μεγαλώ-
σει, έχουν τις δικές τους ζωές, δεν τα βλέ-
πω όσο συχνά θα ήθελα. Γι’ αυτό χάρηκα 
πολύ που συναντηθήκαμε με τη Margaret 
στη σειρά. Νιώθω ότι περισσότερο απ’ όλα 
απήλαυσα την ευκαιρία να νιώσω ξανά 
μαμά».

Ο πρώτος λόγος για να δει κανείς το 
Maid είναι για να θαυμάσει το απαύγα-
σμα της υποκριτικής σοφίας της Andie. Ο 
δεύτερος για να έρθει αντιμέτωπος με μια 
αναπόφευκτη αλήθεια ζωής: αυτήν που θέ-
λει το παιδί να αναλαμβάνει κάποια στιγ-
μή χρέη γονέα, όταν ο τελευταίος μοιάζει 
άβουλος και απροστάτευτος, όπως ακριβώς 
ένα μικρό παιδί. Το σενάριο μοιάζει σχε-
δόν αυτοβιογραφικό για τη MacDowell, η 
οποία μεγάλωσε στο πλάι μιας μητέρας εθι-
σμένης στο αλκοόλ. Διόλου τυχαία, το όνο-
μα της ηρωίδας της είναι ίδιο με της μητέ-
ρας της. Θυμάται πως όταν ήταν 10 ετών, 
σηκωνόταν κάθε βράδυ από το κρεβάτι 
για να σβήνει τα τσιγάρα της μαμάς της, 
που γλιστρούσαν από τα χέρια της αναμ-
μένα στο πάτωμα, καθώς ήταν μεθυσμέ-
νη. «Όταν η μητέρα σου είναι αλκοολική, 
νιώθεις ότι πρέπει να τη βοηθήσεις, ακόμα 
κι αν είσαι παιδί», μου λέει. «Είναι ακόμα 
κάπως μπερδεμένη στο μυαλό μου η σχέση 
μας. Ένιωθα ότι με αγαπούσε πολύ. Ήταν 
όμορφη, έξυπνη και μορφωμένη. Θα σου 
πω κάτι που μάλλον δεν το έχω πει ποτέ: 
Νιώθω ότι αυτό από το οποίο πραγματικά 
έπασχε, που την έκανε να παλεύει με έναν 
παρατεταμένο πόνο και τελικά διαμόρφωσε 
κι εμένα ως προσωπικότητα, ήταν ότι ως 
ευφυής άνθρωπος μισούσε το ότι της είχαν 
επιβάλει να νιώθει “λίγη” ως γυναίκα. Στα 
χρόνια που μεγάλωνε, οι γυναίκες ήταν 
εντελώς υποβαθμισμένες. Λες και η κοι-
νωνία τούς επέβαλλε να αισθάνονται “χα-
λασμένες”. Όταν, δυστυχώς, έχεις μια ικα-
νότητα αντίληψης παραπάνω από τον μέσο 
όρο και αντιλαμβάνεσαι ότι η θέση σου στη 
ζωή είναι τόσο περιορισμένη, δεν μπορείς 
να νικήσεις τις ψυχολογικές διακυμάνσεις 
που σε καταστρέφουν. Νομίζω ότι θα ήταν 

«Είμαι σε μια φάση που ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΊΖΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
που συμβαδίζουν με την ΗΛΊΚΊΑ μου. Απλούς, κανονικούς, γήινους, 

σαν αυτούς που βλέπουμε στον δρόμο».

ευτυχισμένη αν ζούσε σήμερα, που οι γυ-
ναίκες έχουν τη δική τους φωνή. Θα ήταν 
πιο ελεύθερη, πιο ήρεμη». 

σο μιλάει για τη μητέρα της, 
παρατηρώ κάτι που δεν ήξερα 
ότι υπάρχει. Μοιάζει σαν να 
κλαίει, χωρίς να τρέχουν δά-

κρυα. Ένας πόνος αποκατεστημένος, που 
δεν αφήνεται στην απότομη σύσπαση του 
στήθους και του λάρυγγα, αλλά επιβάλλει 
την παρουσία του μέσα από την ξαφνική 
αλλαγή του βλέμματος. Προσπαθώ να ελα-
φρύνω το κλίμα και της λέω ότι η εμπειρία 
της καραντίνας έμοιαζε λίγο με τη Μέρα 
της Μαρμότας, ταινία στην οποία έπαιξε το 
1993 μαζί με τον Bill Murray, βραβευμένη 
με BAFTA πρωτότυπου σεναρίου. «Είμαι 
αρκετά φοβισμένη με όλη αυτή την κατά-
σταση, αλλά νιώθω ότι βγήκε και κάτι καλό. 
Ο κόσμος απέκτησε ξαφνικά ενσυναίσθη-
ση. Το μόνο που μου έχει λείψει είναι τα 
ταξίδια. Να μπορώ να πηγαίνω ελεύθερα 
σε όποιο μέρος του πλανήτη επιθυμώ και 
να γεύομαι τη χαρά της ανακάλυψης μιας 
διαφορετικής πραγματικότητας». 

Η ατζέντισσά της, που συμμετέχει στο 
Zoom, με ενημερώνει ότι ο χρόνος έχει σχε-
δόν καταπατηθεί, δίνοντάς μου όμως την ευ-
καιρία για μια τελευταία ερώτηση. «Andie, 
όταν ζεις μια φαινομενικά χορτασμένη ζωή, 
εξακολουθεί κάτι να σου λείπει;» ρωτάω. 
«Να σου πω την αλήθεια, τώρα νιώθω ότι 
είμαι στην πιο σωστή στιγμή της ζωής μου 
για να κάνω πράξη όλα τα όνειρα που έπλα-
θα, αλλά φοβόμουν να τα ζήσω. Μοιάζει λες 
και έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις 
που έθετα στον εαυτό μου για να ευτυχήσω. 
Δουλεύω σκληρά πάνω στις φιλίες, τις θεω-
ρώ ζωτικής σημασίας. Αγαπώ τα παιδιά μου 
με πιο βαθύ τρόπο και θέλω πολύ να απο-
κτήσω εγγόνια – θα είμαι υπέροχη γιαγιά! 
Έχω ακόμα κάποια όνειρα για ρόλους που 
θέλω να ερμηνεύσω. Αγαπώ τη ζωή. Νομίζω 
ότι κι αυτή με αγαπάει». 

*Το «Maid» κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 
1/10.

O
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Από τους  ΕΛΊΣ ΚΊΣ, ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΊΝΑ ΔΗΜΗΤΡΊΑΔΗ, ΒΛΑΣΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟ
Photographer YIORGOS KAPLANIDIS @ THIS IS NOT ANOTHER AGENCY 

Fashion Εditor CHRYSA CHRONI

Η μάχη 
για το περιβάλλον 
δεν μπορεί να περιμένει. ΠΕΝΤΕ 

ΔΥΝΑΜΊΚΕΣ ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ οι οποίες 
πρωτοστατούν στον χώρο της έρευνας, 

της εκπαίδευσης, του ακτιβισμού και του 
εθελοντισμού, μας καλούν να πάρουμε 
μέρος στον αγώνα ΕΝΑΝΤΊΑ ΣΤΗΝ 

ΚΛΊΜΑΤΊΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Από αριστερά: Η Ειρίνα 
Δεδούση με μεταξωτη 

μπλούζα, μάλλινο 
παντελόνι και μπότες, 
όλα από προσωπική 

συλλογή.
Η Αμαλία Alberini με 
φόρεμα από μαλλί και 

βαμβάκι Alexander 
McQueen, Luisa 
World. Ασημένιο 

δαχτυλίδι Charlotte 
Chesnais, i-D Concept 

Stores. Δερμάτινα 
μοκασίνια Geox, Attica.
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Κατερίνα Τοπούζογλου   
ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΗΣ ALL FOR BLUE

«Απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος είμαστε όλοι ίσοι. Οφεί-
λουμε να συμβάλλουμε από κοινού στην προστασία του», λέει η Κατε-
ρίνα Τοπούζογλου. Για χρόνια υπήρξε παγκόσμια πρωταθλήτρια υπο-
βρύχιας σκοποβολής, δίνοντας παράλληλα το «παρών» σε πολυάριθμες 
δράσεις υποβρύχιου και παράκτιου καθαρισμού των θαλασσών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το έργο της βρήκε επίσημο «σπίτι» το 2017, 
όταν ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue, με διεθνείς 
δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η προστασία του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος, η ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης 
και τους τρόπους αποφυγής τους. Με μια ομάδα εθελοντών που διαρ-
κώς μεγαλώνει έχουν συλλέξει πάνω από 300 τόνους σκουπίδια από 
παραλίες και βυθούς σε περισσότερες από 385 οργανωμένες δράσεις 
– και αμέτρητα σε μη οργανωμένες. 

«Από παιδί μάζευα σκουπίδια από τις παραλίες. Η διαφορά είναι ότι 
πλέον το κάνω οργανωμένα», τονίζει. «Η πιο συγκινητική δράση μας έλα-
βε χώρα πριν από λίγες μέρες στη Δήλο. Η αίσθηση του να καθαρίζεις τον 
ιερό βυθό ήταν μοναδική. Αφαιρέσαμε πάνω από έναν τόνο απορρίμματα 
– σακούλες, γυαλιά, καρέκλες, ταμπέλες, μπουκάλια, λάστιχα, σίδερα, μά-
σκες. Τα “πανδημικά απορρίμματα” έχουν κατακλύσει τους βυθούς. Κάτι 
που δεν ξέρει ο κόσμος, για παράδειγμα, είναι ότι πρέπει να κόβουν τα 
κορδόνια από τις μάσκες πριν τις πετάξουν, γιατί πολλές καταλήγουν στις 
θάλασσες, με αποτέλεσμα τα θαλάσσια πτηνά να εγκλωβίζονται». 

Σοκάρεσαι όταν απαριθμεί το είδος των σκουπιδιών που βρίσκει. 
«Έχουμε ανασύρει από καρότσι σούπερ μάρκετ και πλυντήριο ρούχων 
μέχρι μοτοσικλέτα!». Τα αποτελέσματα των καθαρισμών, όπως και ο 
αριθμός των τετραγωνικών μέτρων που έχουν καθαριστεί, καταγράφο-
νται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων. «Τα πλαστικά τα μεταφέρουμε σε 
μονάδα επεξεργασίας, που τα μετατρέπει σε δομικά υλικά», εξηγεί. 

Σημαντικό μέρος της δράσης της All For Blue είναι το εκπαιδευτικό 
και βιωματικό υπόβαθρο που προσφέρει σε παιδιά και νέους. Η Κατερίνα 
επισκέπτεται συχνά σχολεία –την περίοδο της πανδημίας μέσω διαδικτύ-
ου–, οργανώνοντας σεμινάρια για την προστασία των θαλασσών. «Είναι 
σημαντικό να συμβάλουμε στο χτίσιμο μιας νέας γενιάς με περιβαλλοντι-
κή συνείδηση. Αυτά θα σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί», λέει. 

Ως εκπαιδεύτρια για την προστασία των καρχαριών από τον παγκό-
σμιο οργανισμό Project Aware (US), επιχειρεί ακόμα να διευρύνει τις 
γνώσεις μας για τον «επίσημο καθαριστή του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Καθώς οι καρχαρίες τρέφονται με ασθενή και άρρωστα ψάρια, συμβάλ-
λουν στη διατήρηση της ισορροπίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα», εξηγεί. 

Τις μελλοντικές δράσεις της οργάνωσης μπορείτε να τις μαθαίνετε στο 
allforblue.org. «Στόχος μας είναι να πείσουμε όσο περισσότερο κόσμο 
μπορούμε να έρθει κοντά μας», καταλήγει. Β. Κ.

Αμαλία Alberini 
MARINE BIODIVERSITY OFFICER, WWF GREECE

Η Αμαλία Alberini μεγάλωσε στην Αθήνα και ήταν πάντα σε επαφή με 
τη φύση. «Το 2007 έγιναν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι 
φετινές ήταν οι δεύτερες χειρότερες. Τότε ήμουν 14 ετών και ταρακου-
νήθηκα. Στο σχολείο είχαμε όμιλο οικολογίας που συντόνιζε η Ελένη 
Σβορώνου του WWF, αλλά αναλάμβανα και εθελοντικές δράσεις», λέει. 

Μετά από σπουδές Βιολογίας στη Γαλλία και μεταπτυχιακό στο Duke 
University στη διαχείριση και την προστασία θαλάσσιων πόρων και οικο-
συστημάτων, επέστρεψε επειδή πιστεύει ότι το φυσικό κεφάλαιο της χώ-

ρας μας είναι το πιο σημαντικό και, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, δεν 
θα έχουμε μέλλον. Σήμερα είναι υπεύθυνη προστασίας της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας στο WWF Greece και ασχολείται με προγράμματα για τη 
χάραξη πολιτικών και τοπικών δράσεων. Παράλληλα είναι ιδρυτικό μέ-
λος της πρωτοβουλίας Athens Climate Lab, που δημιουργήθηκε από μια 
ομάδα νέων από το Global Shapers Community / Athens Hub, με στόχο 
να δώσει φωνή σε εκπροσώπους της κοινωνίας σε θέματα κλιματικής 
αλλαγής, με επίκεντρο την Αθήνα. «Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος 
που βιώνεται η κλιματική αλλαγή σε επίπεδο πόλης και διαπιστώσαμε 
ότι έπρεπε να συζητηθούν τέσσερα βασικά θέματα μέσω workshops: τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η 
διάβρωση των ακτών. Σε αυτά ήταν μεγάλη η συμμετοχή των νέων και 
το report εστάλη σε αρμόδιους φορείς, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο, 
ειδικά μετά το φετινό καλοκαίρι, κατά το οποίο τρία από τα τέσσερα αυτά 
φαινόμενα μας απασχόλησαν έντονα, με ανυπολόγιστη ζημιά. Πιστεύω 
ότι, επειδή έχει αρχίσει και επηρεάζεται η καθημερινότητά μας, αυτό θα 
αποτελέσει ώθηση για τον μέσο Έλληνα να συνειδητοποιήσει και να υι-
οθετήσει διαφορετικές συμπεριφορές σε πρακτικό και ατομικό επίπεδο – 
αλλά δεν αρκεί. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να προχωρήσει στο ζήτημα του 
1,5 βαθμού θερμοκρασίας, ενώ πρόσφατα στο IUCN World Conservation 
Congress ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και των θαλασσών. Ο κόσμος βλέπει πώς έχει επηρεαστεί η ποιό-
τητα του νερού με τα πλαστικά, τις τσούχτρες που εμφανίστηκαν φέτος, τις 
λιγότερες γαλάζιες σημαίες, τις πυρκαγιές – ακόμα και οι ψαράδες με τους 
οποίους συνεργαζόμαστε, που πριν από κάποια χρόνια ήθελαν τα παιδιά 
τους να ακολουθήσουν το επάγγελμα για λόγους παράδοσης, αντιλαμ-
βάνονται πως δεν είναι βιώσιμο πια. Δεν είναι κατακλυσμιαία γεγονότα 
όσα συμβαίνουν, η πίεση στη φύση είναι συσσωρευμένη και τώρα βλέ-
πουμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει το momentum για να περάσουμε από 
τη θεωρία στην πράξη, με λύσεις βιώσιμες και οικονομικά και σε επίπεδο 
ζωής. Είναι σημαντική και η περιβαλλοντική εκπαίδευση, γιατί τα παιδιά 
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Η Κατερίνα 
Τοπούζογλου με 
φόρεμα από μάλλινο 
κρεπ Sportmax, Max 
Mara Boutique.
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ένα πρώτο πτυχίο μηχανικού με ειδίκευση στην αεροναυπηγική από το 
πανεπιστήμιο του Cambridge και μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το 
ΜΙΤ στο πώς οι αεροπορικοί ρύποι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. «Μας 
ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις του κάθε ρύπου, γιατί η μόλυν-
ση μεταφέρεται», σημειώνει από το γραφείο της στο Delft. «Μέσα από την 
έρευνα μπορούμε να έχουμε εκτιμήσεις, για να δούμε πώς μπορούμε να 
μετριάσουμε το πρόβλημα».

Πριν από λίγα χρόνια, το έργο της Δεδούση στο ΜΙΤ βρέθηκε στο 
προσκήνιο όταν η ίδια και η ερευνητική ομάδα στην οποία συμμετείχε 
κλήθηκαν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των πραγματικών εκπομπών των 
οχημάτων Volkswagen στις ΗΠΑ, ύστερα από αποκαλύψεις ότι η γερμανι-
κή εταιρεία είχε αλλοιώσει στοιχεία. Παράλληλα, η μέχρι τώρα πορεία της 
της χάρισε πέρυσι μια θέση στην ευρωπαϊκή 30 Under 30 λίστα Forbes, 
στην κατηγορία των επιστημών και της υγείας. Είναι η δική της γενιά 
εκείνη που καταρρίπτει τον μύθο περί γυναικών και θετικών επιστημών; 
«Γίνονται προσπάθειες, αλλά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τα ποσοστά δεν 
είναι ιδιαίτερα καλά, ειδικά στον αεροναυπηγικό τομέα. Υπάρχει βελτίωση, 
αλλά προσπαθούμε να εξαλείψουμε το ταμπού ότι, όταν είσαι μηχανικός, 
φοράς συνέχεια κράνος και βρίσκεσαι σε χώματα. Όταν είσαι μηχανικός, 
μπορείς να βοηθήσεις να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις για το περιβάλ-
λον. Αυτό που θέλουμε τελικά είναι να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Και όχι 
μόνο σε θέματα φύλου», τονίζει. «Μου αρέσει πολύ το ότι αυτό που κάνω 
είναι σημαντικό για την κοινωνία. Ότι το θέμα που ερευνώ θα επηρεάσει 
το μέλλον. Και παρατηρώ ότι ισχύει αυτό για πολλούς. Ότι αυτός ο κοινω-
νικός στόχος αποτελεί μεγαλύτερο κίνητρο από ό,τι παλαιότερα».

H έρευνά Δεδούση στοχεύει στο να βοηθήσει εκείνους που χα-
ράσσουν πολιτική, όμως τι μας συμβουλεύει για να γίνουμε καλύτεροι 
παγκόσμιοι πολίτες; «Πρέπει να αξιολογούμε τον λόγο για τον οποίο 
ταξιδεύουμε, αν όντως χρειάζεται ή μπορεί να λυθεί με ένα Zoom, για 
παράδειγμα. Και αν πρέπει να ταξιδέψουμε, να δούμε αν μπορούμε να 
το κάνουμε με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Πρέπει να σκε-
φτούμε ολιστικά πώς θα φτάσουμε στον τελικό στόχο», τονίζει. «Η έρευνα 
και η γνώση δεν πρέπει να μένουν στα πανεπιστήμια, αλλά να φτάνουν 
στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις και αντιστρόφως. Παραδοσιακά υπήρχε 
ένα κενό μεταξύ της δουλειάς στο πανεπιστήμιο και εκείνης στα κέντρα 
αποφάσεων. Πιστεύω ότι αυτό το κενό πρέπει να περιοριστεί. Και σήμερα 
υπάρχει μια ευρύτερη τάση γι’ αυτό, κάτι που έγινε εμφανές τα τελευταία 
δύο χρόνια – η επιστήμη πρέπει να βοηθάει τη ζωή μας», καταλήγει. Ε. Κ.

Ελένη Μυριβήλη
ATHENS CHIEF HEAT OFFICER

Η Ελένη Μυριβήλη είναι διδάκτωρ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 
(Columbia University), διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και φέτος 
ορίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων Chief Heat Officer της πόλης. Το 2007, 
που η Ελλάδα επλήγη σοβαρά από τις πυρκαγιές, άρχισε να την απασχο-
λεί η κλιματική αλλαγή. Το 2014 εξελέγη στον Δήμο Αθηναίων και με την 
«πράσινη» ατζέντα της ίδρυσε το τμήμα Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας. 
«Με μια μικρή ομάδα συνεργατών και τη συμμετοχή πλήθους Αθηναίων 
συντάξαμε τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας για το 2030, που προσέλκυ-
σε δάνειο 55 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 
2017. Στις αρχές του ‘18 ορίστηκα αντιδήμαρχος Αστικού Πρασίνου και 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και έστρεψα την ατζέντα προς μια 
σειρά έργων για πράσινες και μπλε υποδομές στην πόλη. Με το τέλος 
της θητείας μου, το φθινόπωρο του 2019, έφυγα για το Χάρβαρντ με την 
υποτροφία Loeb Fellow 2020 in Advanced Environmental Studies και 
είχα την ευκαιρία να σκεφτώ, μαζί με μερικά από τα καλύτερα μυαλά του 
κόσμου, τα επόμενα βήματα για τις πόλεις και την άνοδο της θερμοκρασί-
ας λόγω της κλιματικής κρίσης», λέει. 

σήμερα γνωρίζουν περισσότερα και μπορούν να μεταφέρουν πρακτικές 
στο σπίτι. Οι νέοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη συνθήκη, 
αλλά είμαι αισιόδοξη, επειδή πλέον έχουμε τη γνώση, τα εργαλεία και 
τη δυνατότητα να δράσουμε. Δεν εξιδανικεύουμε καταστάσεις, υπάρχουν 
περιστατικά στα οποία δεν εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι και προκύπτει 
το θέμα “γιατί να το κάνω, αν δεν το κάνει και το κράτος;”, αλλά αυτό δεν 
μπορεί να μεταφράζεται ως απάθεια και σκεπτικισμός. Είναι θέμα προ-
σαρμογής για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και μέλλον». Ε. Δ.

Ειρίνα Δεδούση
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Λίγες ώρες μετά τη συνομιλία μας, η δρ Ειρίνα Δεδούση ταξιδεύει με αε-
ροπλάνο ανά τον κόσμο, μια επιβάτις ανάμεσα σε εκατομμύρια ταξιδιώτες. 
Για την ίδια, αυτό το ταξίδι, όπως και κάθε ταξίδι, έχει ειδική σημασία, κα-
θώς η αεροπορία –και συγκεκριμένα οι επιπτώσεις που έχουν τα αεροπο-
ρικά ταξίδια στο περιβάλλον– καλύπτει μεγάλο μέρος της ερευνητικής της 
δράσης. Επίκουρη καθηγήτρια στη σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής 
(αεροναυπηγική και αστροναυτική) του Delft University of Technology 
της Ολλανδίας, η 31χρονη δραστηριοποιείται στον τομέα sustainable 
aviation, της βιώσιμης αεροπορίας δηλαδή, καινούργιο σχετικά πεδίο, στο 
οποίο συμμετέχει με έρευνες γύρω από τις επιπτώσεις των καυσαερίων 
των αεροπλάνων, μεταξύ άλλων. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει επίσης 

«Μου αρέσει που αυτό που κάνω είναι 
καλό για την ΚΟΊΝΩΝΊΑ. Ότι το θέμα 

που ερευνώ θα επηρεάσει το μέλλον». 
- Ειρίνα Δεδούση

Η ΕλένηΜυριβήλη Η ΕλένηΜυριβήλη 
με μεταξωτή μπλούζα, με μεταξωτή μπλούζα, 
φούστα από βελούδο και φούστα από βελούδο και 
κοσμήματα, όλα από κοσμήματα, όλα από 
προσωπική συλλογή.προσωπική συλλογή.
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Αναφερόμενη στον νυν τίτλο της λέει ότι «Στις 23 Ιουλίου 2021 ορί-
στηκα από τον Κώστα Μπακογιάννη υπεύθυνη για την Αντιμετώπιση της 
Αστικής Υπερθέρμανσης (Chief Heat Officer), που σήμανε και την έναρ-
ξη της συνεργασίας της Αθήνας με το Κέντρο Ανθεκτικότητας του Ατλα-
ντικού Συμβουλίου (Ουάσιγκτον). Εκεί ιδρύσαμε πέρυσι με επιστήμονες, 
decision makers και οργανισμούς την Extreme Heat Resilience Alliance 
(ERHA). Στόχος ήταν να μπει η Αθήνα σε αυτόν τον χώρο και να πρω-
τοστατήσει με πολιτικές και δράσεις που θα την κάνουν πιο δροσερή και 
βιώσιμη, προσελκύοντας τεχνογνωσία, υποστήριξη και συνεργασίες με 
άλλες πόλεις, οργανισμούς και διεθνή δίκτυα (RCN, C40, GCA). Όσο 
για το αντικείμενό μου, είναι να συντονίσω και να οργανώσω πολιτικές 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης, καθώς και δράσεις για τους κινδύνους που 
φέρνουν οι καύσωνες, που σκοτώνουν περισσότερο κόσμο από οποιοδή-
ποτε άλλο καιρικό φαινόμενο. Επίσης, θέλω να συμβάλω ώστε η Αθήνα 
να είναι πράσινη και ελκυστική τις επόμενες δεκαετίες». 

Κατά την άποψή της η μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία, την 
οικονομία, τη δημοκρατία και τις διεθνείς σχέσεις είναι η κλιματική κρίση. 
«Είναι η μητέρα όλων των μαχών. Έχουμε θερμάνει τον πλανήτη πάνω 
από 10 βαθμούς τον τελευταίο αιώνα και συνεχίζουμε. Φέτος πήραμε 
μια γεύση τού τι σημαίνει αυτό. Φωτιές στον Καναδά τον Ιούνιο, πλημ-
μύρες και καταστροφές στην κεντρική Ευρώπη τον Ιούλιο, ρεκόρ ζέστης 
στη Σκανδιναβία. Μετά ήρθε ο Αύγουστος, ένας πύρινος εφιάλτης για τη 
Μεσόγειο, πλημμύρες, καύσωνες και φωτιές στην Αμερική. Στην Αθήνα 
ζήσαμε σκηνικά Mad Max: καυτοί δρόμοι, τοξικός αέρας, βροχή στάχτης. 
Δεκαετίες τώρα οι επιστήμονες προειδοποιούν αλλά δεν έχουμε κάνει 
τίποτε για να προετοιμαστούμε για τις συνθήκες ακραίας ζέστης που θα 
ζήσουμε στην ανατολική Μεσόγειο. Στα μέσα του αιώνα στην Ελλάδα μάς 
λένε ότι θα έχει κατά μέσο όρο 15-20 περισσότερες μέρες καύσωνα και 
12% λιγότερη βροχόπτωση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και αναρωτιέ-
μαι αν θα συνεχίσουμε να θέτουμε άλλες προτεραιότητες». Κ. Σ.

Κάτια Λαζαρίδη 
KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η Κάτια Λαζαρίδη είναι διδάκτωρ στη Μηχανική Περιβάλλοντος (Leeds 
University) και διδάσκει στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο 
οποίο παράλληλα εργάζεται ερευνητικά σε θέματα διαχείρισης και τεχνο-
λογίας περιβάλλοντος, με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων και στην 
κυκλική οικονομία. Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημο-
νικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει υλοποιήσει και υλοποιεί περισσότερα 
από 50 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και μελέτες σε θέματα κυκλικής 
οικονομίας, κυρίως στον άξονα της διαχείρισης και της επεξεργασίας απο-
βλήτων. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης και έχει εργαστεί ως σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέ-
ματα διαχείρισης αποβλήτων. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Στις σχετικές μελέτες οι Έλληνες δείχνουν να έχουν πολύ υψηλή ευ-
αισθητοποίηση σε σχέση με το περιβάλλον – κυρίως οι νεότερες ηλικίες», 
λέει. «Το ερώτημα είναι πόσες από τις συνήθειές μας είμαστε διατεθειμένοι 
να αλλάξουμε για να μειώσουμε τις πιέσεις στο περιβάλλον. Κι εδώ υστε-
ρούμε αρκετά σε σχέση με τις πιο ευαισθητοποιημένες ευρωπαϊκές χώρες, 
για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως θεωρούμε ότι για την υποβάθμιση 

και την προστασία του περιβάλλοντος είναι υπεύθυνοι οι «άλλοι» – η βιο-
μηχανία, η κυβέρνηση, οι δήμοι... Ο δεύτερος, ότι οι συνθήκες καθιστούν 
δυσκολότερη την υιοθέτηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου 
ζωής. Για παράδειγμα, πόσο εύκολο είναι να κινηθείς με ποδήλατο στην 
Αθήνα; Πόσες επιλογές υπάρχουν για την προμήθεια προϊόντων με λιγό-
τερη ή καθόλου συσκευασία; Πόσα χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά; 
Και πόσο εφικτό οικονομικά είναι να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, ώστε να 
μειώσεις το ενεργειακό σου αποτύπωμα;». 

Αποφάσισε να σπουδάσει φυσική επειδή της άρεσε να μαθαίνει για 
για το πώς λειτουργούν η φύση και το σύμπαν. «Στο πανεπιστήμιο γνώ-
ρισα τη φυσική ατμόσφαιρας και τη μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
ενώ ταυτόχρονα ήρθα σε επαφή με το οικολογικό κίνημα και κατανόησα 
ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει την ισορροπία του πλανήτη. 
Είμαστε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο είδος, όμως αυτή ακριβώς η επιτυχία 
απειλεί να καταστρέψει την ικανότητα του πλανήτη να μας προσφέρει τις 
απαραίτητες οικοσυστημικές υπηρεσίες για τη συνέχιση της ευημερίας 
μας. Όταν κατανόησα το μέγεθος της πρόκλησης, αποφάσισα να κάνω 
κάτι γι’ αυτό. Τότε το ενδιαφέρον μου μετατοπίστηκε από την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση στη διαχείριση αποβλήτων και συγκεκριμένα στην κομπο-
στοποίηση, πάνω στην οποία εκπόνησα το διδακτορικό μου. Ο τομέας 
χρειάζεται δραστικές αλλαγές, που έχουν αρχίσει να αχνοφαίνονται». 

Κατά τη γνώμη της το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι 
πάντα η κλιματική αλλαγή. Πολύ σημαντική, όμως, είναι και η γραμμική 
κατανάλωση πόρων και η παραγωγή αποβλήτων. «Συνηθίζουμε να λέμε 
ότι τα καλύτερα απόβλητα είναι αυτά που δεν έχουν παραχθεί. Έτσι, την 
τελευταία δεκαετία ασχολούμαι κυρίως με την πρόληψη: πώς μπορούμε 
να αλλάξουμε τις καταναλωτικές συνήθειες και τα μοντέλα παραγωγής 
και διανομής, ώστε να μη δημιουργούνται απόβλητα, είτε πρόκειται για 
ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές είτε για τρόφιμα. Ειδικά για τα 
τελευταία, η σπατάλη είναι μεγάλο ζήτημα. Καταναλώνουμε τεράστιες πο-
σότητες πόρων, όπως χώρο, νερό και ενέργεια, καθώς και χημικών ουσι-
ών που εισέρχονται στο περιβάλλον, για τρόφιμα που δεν θα καταναλω-
θούν ποτέ. Περίπου το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής –1,3 
δισεκατομμύρια τόνοι τον χρόνο– καταστρέφεται ή πετιέται, την ίδια ώρα 
που περίπου 811 εκατομμύρια άνθρωποι πεινούν. Αυτή την περίοδο, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με μια 
μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εργαζόμαστε για την εκτίμηση της ποσό-
τητας των αποβλήτων τροφίμων που δημιουργούνται στη χώρα μας σε 
κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τον εντοπισμό των αιτίων 
δημιουργίας τους και την ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
πρόληψή τους». Λύσεις υπάρχουν, τονίζει. «Πρώτα απ’ όλα, να σκεφτού-
με πριν αγοράσουμε. Ο καλύτερος προγραμματισμός αγορών και γευμά-
των βοηθάει το περιβάλλον και το πορτοφόλι μας. Επίσης η κατάψυξη 
μπορεί να σώσει πολλά γεύματα, ενώ είναι σημαντικό να μάθουμε να 
διαβάζουμε τη σήμανση των τροφίμων. Δεν τα πετάμε επειδή πέρασε μια 
ημερομηνία “κατανάλωσης κατά προτίμηση πριν από”. Αλλά και σε άλλα 
αγαθά ίσως πρέπει να αμφισβητήσουμε λίγο τον καταναλωτισμό: χρειάζο-
μαι καινούργια ρούχα, συσκευές, έπιπλα; Μπορώ να αξιοποιήσω τα πα-
λαιότερα, να αγοράσω ή και να πουλήσω από δεύτερο χέρι; Και σίγουρα 
να δωρίσω τα πράγματα που μπορεί να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλο. 
Τέλος, ό,τι δεν μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί, να βρει τον δρόμο για τη 
σωστή οδό ανακύκλωσης. Ελπίζω ότι σταδιακά θα βλέπουμε στις γειτο-
νιές και καφέ κάδους για τα απόβλητα κουζίνας και κήπου, ενώ υπάρ-
χουν δυνατότητες για την ανακύκλωση ρούχων, μπαταριών, συσκευών 
κ.λπ. Ας τις αναζητήσουμε». Κ. Σ. 

«Οι άνθρωποι είμαστε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο είδος, όμως αυτή ακριβώς  
η επιτυχία απειλεί να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΊ την ικανότητα του πλανήτη να μας προσφέρει  

τις απαραίτητες οικοσυστημικές υπηρεσίες για τη συνέχιση της ευημερίας μας». - Κάτια Λαζαρίδη

Η Κάτια Λαζαρίδη με Η Κάτια Λαζαρίδη με 
φόρεμα από μάλλινο φόρεμα από μάλλινο 
τουίλ με μεταλλικές τουίλ με μεταλλικές 
λεπτομέρειες Sportmax, λεπτομέρειες Sportmax, 
Max Mara Boutique. Max Mara Boutique. 
Παπούτσια από Παπούτσια από 
προσωπική συλλογή.προσωπική συλλογή.

MAKEUP: GIOTA MAKEUP: GIOTA 
DIMITRAKOPOULOU USING DIMITRAKOPOULOU USING 
MAC COSMETICS.MAC COSMETICS.
HAIRSTYLIST: CHRYSANTHOS HAIRSTYLIST: CHRYSANTHOS 
SMYRNAIOS @ BEEHIVE SMYRNAIOS @ BEEHIVE 
ARTISTS.ARTISTS.
PHOTOGRAPHER'S ASSISTANT: PHOTOGRAPHER'S ASSISTANT: 
KATERINA GORITSA.KATERINA GORITSA.
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RANCH 
GIRL

ΤΌΝ ΌΚΤΏΒΡΙΌ ΤΌΥ 1989 η Tatjana Patitz, 
εγκαινιάζοντας την «era of Tatjana», πρωταγωνι-
στεί στο editorial της αμερικανικής Vogue, True 
West, στο οποίο απαθανατίζεται από τον Arthur 
Elgort να ιππεύει, να ψαρεύει, να κάθεται γύρω 
από τη φωτιά συντροφιά με καουμπόηδες και να βοηθάει στις εργασίες 
ενός τυπικού ράντσου στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Παρό-
τι τα εντυπωσιακά fashion editorials αποτελούσαν καθημερινότητα στη 
μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα της, σε αυτές τις φωτογραφίες η 
Tatjana αποπνέει μια ήρεμη δύναμη, μοιάζει να κινείται με οικειότητα 
ανάμεσα στα άλογα και στους ανθρώπους, να ιππεύει με στιβαρότητα και 
να βρίσκεται στο φυσικό της περιβάλλον – δηλαδή σε ένα ράντσο, όχι 
απλώς σε μια φωτογράφιση. Ίσως αυτή η άνεση να οφείλεται στη σχέση 
της με τα άλογα, καθώς ξεκίνησε ιππασία στην ηλικία των 7 ετών και 
πέρασε όλα τα παιδικά καλοκαίρια της σε ιππικές κατασκηνώσεις.

Στα ’90s η Patitz έκανε ρεκόρ εμφανίσεων στα εξώφυλλα της 
Vogue, υπήρξε μούσα διάσημων φωτογράφων όπως o Peter Lindbergh, 
ο Richard Avedon και ο Nick Knight και σύχναζε με τα υπόλοιπα 
supermodels της εποχής είτε στις πασαρέλες διάσημων οίκων –Versace, 
Valentino, Jean Paul Gaultier, Chanel, Vivienne Westwood–, είτε στο 
εμβληματικό video clip του George Michael για το τραγούδι Freedom! 
’90. Τα απαλά, αλλά δυναμικά χαρακτηριστικά της την έκαναν για χρόνια 
πρόσωπο του διάσημου για τον μινιμαλισμό του οίκου Jil Sander και 
είναι εκείνα που μας μαγνητίζουν κάτω από το μαύρο βέλο στη θρυλική 
φωτογραφία του Herb Ritts, με κοντινό στο καλυμμένο πρόσωπό της.

Μετά από μια μεγάλη 
καριέρα στο μόντελινγκ, 

η TATJANA PATITZ 
αποσύρθηκε στη φύση, 

όπου απολαμβάνει την 
ιππασία, που λατρεύει, 

και βρίσκει την ισορροπία 
που χρειάζεται.

Από την ΕΛΊΝΑ ΔΗΜΗΤΡΊΑΔΗ
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Τριάντα χρόνια μετά, με μια ζωή που κινού-
νταν σε φρενήρεις αλλά συναρπαστικούς ρυθ-
μούς, η Tatjana Patitz είναι πλέον επιλεκτική 
στις εμφανίσεις της ως μοντέλο. Μένει μόνιμα 
σε ένα ράντσο έξω από τη Σάντα Μπάρμπαρα με 
τον έφηβο γιο και τα Ανδαλουσιανά άλογά της, 
είναι πρέσβειρα του μη κερδοσκοπικού οργανι-
σμού American Wild Horse Campaign και δίνει 
προτεραιότητα σε δουλειές μόντελινγκ τις οποίες 
μπορεί να συνδυάσει με τον αγώνα για την προ-
στασία των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η οικογένειά της, η φύση και τα ζώα είναι 
αυτά που πλέον της προσφέρουν ευχαρίστη-
ση, ισορροπία και αίσθηση πληρότητας, όπως 

δηλώνει σε κάθε της συνέντευξη. Η φύση για την Tatjana είναι ένα 
σύστημα επικοινωνίας που μας επιτρέπει να συνδεθούμε ουσιαστικά 
με τους ανθρώπους και η ίδια περιγράφει στα social media πώς στους 
περιπάτους με τα άλογά της έμαθε να αφουγκράζεται, ανακαλύπτοντας 
πράγματα για τον εαυτό της.

Στο Instagram ποστάρει συχνά στιγμιότυπα από την αλληλεπίδρα-
σή της με τη φύση, είτε εξερευνώντας στο δάσος, είτε καλπάζοντας σε 
ανθισμένα λιβάδια, είτε κάνοντας καταδύσεις, γράφοντας μεταξύ άλλων: 
«Το πιο αγαπημένο μου μέρος είναι αυτό όπου βρίσκομαι πάνω σε ένα 
άλογο», «Ο ωκεανός και τα άλογα είναι ο παράδεισός μου», «Η φύση 
είναι η θρησκεία μου». 

«Ιππασία σημαίνει ελευθερία, σύνδεση και αφοσίωση. Τα άλογα είναι 
αυθεντικά και πνευματικά όντα και μειώνουν το άγχος και τις έγνοιες 
μου», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της για τη μακρόχρονη αγάπη που 
τρέφει για την ιππασία. Όταν πρόσφατα τη ρώτησαν για ποιον λόγο έχει 
επιλέξει να μη ζει σε κάποια από τις μεγάλες πόλεις, από αυτές που λά-
τρευε να επισκέπτεται όσο δούλευε, απάντησε: «Χρειάζομαι τη φύση και 
να είμαι δίπλα στα ζώα μου. Ήταν και θα είναι η άγκυρα στη ζωή μου και 
θέλω ο γιος μου να μεγαλώσει στην εξοχή και να αποκτήσει εμπειρίες με 
βάση αυτές τις αξίες». 

Η Tatjana Patitz ξεκίνησε ιππασία μόλις στα 7 της Η Tatjana Patitz ξεκίνησε ιππασία μόλις στα 7 της 
χρόνια και έκτοτε το δέσιμό της με τα περήφανα ζώα χρόνια και έκτοτε το δέσιμό της με τα περήφανα ζώα 
όλο και μεγαλώνει. όλο και μεγαλώνει. 
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MISS 
DIOR

ΜΕΤΑ ΤΌ ΒΙΒΛΙΌ Coco Chanel: Τhe Legend and the Life, κατα-
πιαστήκατε με τον οίκο Dior στο Miss Dior: A Story of Courage and 
Couture. Ήταν ζήτημα προτεραιότητας η επιλογή των οίκων;

Αφού κυκλοφόρησε η βιογραφία μου για τη Chanel, μου δόθηκε η 
ευκαιρία να εξερευνήσω τα αρχεία του οίκου Dior και κατάλαβα ότι ήθελα 
να γράψω για τον Christian Dior, αλλά δεν ήμουν σίγουρη για το πώς να 
διηγηθώ την ιστορία του. Μου πήρε καιρό να βρω το concept. 

Συγκεκριμένα εστιάζετε στην αδερφή του, Catherine. Πώς επηρέ-
ασε τον οίκο; Η Catherine ήταν η μικρότερη αδερφή του Christian Dior 
και οι δυο τους είχαν πολύ στενή σχέση. Εκείνη ενέπνευσε το πρώτο 
του άρωμα, Miss Dior, το οποίο λάνσαρε ταυτόχρονα με την πρώτη του 
συλλογή, τον Φεβρουάριο του 1947, καθώς και την πρώτη του couture 
κολεξιόν, αφιερωμένη στις γυναίκες «λουλούδια». Εκείνη του κληροδό-
τησε την αγάπη της για τα τριαντάφυλλα και την κηπουρική, που η ίδια 
την κληρονόμησε από τη μητέρα τους, Madeleine, η οποία έφυγε από τη 
ζωή το 1931, όταν η Catherine ήταν 13 ετών. 

Ποια ήταν η σχέση μεταξύ των αδελφών και πώς σας ενέπνευσε; Ο 
Christian και η Catherine ήταν φίλοι, εκτός από αδέλφια. Η τρυφερότητα, 
η αγάπη και η κατανόηση του ενός προς τον άλλο αποτελούν έμπνευση. 

Πώς συνδέεται η Catherine με το New Look του Dior; Κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Catherine εντάχθηκε στη Γαλ-

λική Αντίσταση και επέδειξε υποδειγματική γενναιότητα στον αγώνα. Τον 
Ιούλιο του 1944 συνελήφθη και βασανίστηκε από την Γκεστάπο, αλλά 
παρέμεινε σιωπηλή, σώζοντας δεκάδες ζωές, όπως και αυτή του αδερφού 
της. Τον Αύγουστο του 1944 απελάθηκε στη Γερμανία, στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Ravensbruck. Από θαύμα επέζησε και επέστρεψε στο 
Παρίσι. Ο Christian πήγε να την παραλάβει από τον σταθμό του τρένου, 
αλλά δεν την αναγνώρισε, από τις κακουχίες που είχε υποστεί. Με τη 
στήριξη του αδερφού και του εραστή της, Herve des Charbonniers, ανέ-
καμψε γρήγορα. Πιστεύω ότι η αναγέννηση της Catherine ενέπνευσε τον 
Christian να δημιουργήσει τον δικό του οίκο μόδας. Όσο για την ελπίδα, 
την ομορφιά και τη θηλυκότητα που διέπουν τη σχεδιαστική του προσέγ-
γιση, ήταν αντίδραση στο σκοτάδι του πολέμου. Κάπως έτσι το New Look 
έγινε έμβλημα της νέας αρχής, στον απόηχο του πολέμου. 

Γιατί αποφασίσατε να γράψετε γι’ αυτή την ιστορία; Η ιστορία της 
Catherine δεν είχε καταγραφεί ποτέ άλλοτε σε βιβλίο και η επιθυμία μου 
ήταν να υμνήσω το θάρρος και τη δύναμή της. Επίσης, έκρινα ότι οι ανα-
γνώστες πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα για εκείνη, ώστε να κατανοή-
σουν καλύτερα τον ίδιο τον Christian Dior. 

Μπορούμε να πούμε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλίο μόδας, 
αλλά για μια ιστορία θάρρους και έμπνευσης; Εύχομαι να είναι ένα βι-
βλίο που θα εμπνεύσει. Καταδεικνύει τη σκοτεινιά του πολέμου και απο-
καλύπτει πώς οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν φριχτά τραύματα. 
Κατά μια έννοια το ζήσαμε κι εμείς μέσα από την πανδημία και γι’ αυτό 
βρίσκω την ιστορία της «Miss Dior» τρομερά επίκαιρη. Η Catherine βρή-
κε παρηγοριά στο να καλλιεργεί τριαντάφυλλα και γιασεμιά, όπως πολλοί 
από εμάς την περασμένη χρονιά ανακαλύψαμε πόσο σημαντικό είναι για 
την ψυχική μας υγεία να φροντίζουμε τον κήπο μας και να αγαπάμε τους 
δικούς μας ανθρώπους. 

* Το βιβλίο Miss Dior: A Story of Courage and Couture κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Faber & Faber. 

Η συγγραφέας JUSTINE 
PICARDIE, πρώην Editor in Chief 
του Harper’s Bazaar UK και του Town 
& Country UK, μας συστήνει ξανά 
τον CHRISTIAN DIOR και το New 
Look. Σημείο εκκίνησης είναι η αδελφή 
του, Catherine Dior, ένα παράδειγμα 
θάρρους και αναγέννησης.
Από την  ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το βιβλίο, φωτογραφίες  Το βιβλίο, φωτογραφίες  
από αυτό και η συγγραφέας από αυτό και η συγγραφέας 

(στην απέναντι σελίδα).(στην απέναντι σελίδα).

C U L T U R E / Β Ί Β Λ Ί Ο
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C U L T U R E / Ε Π Ί Λ Ο Γ Ε Σ

4  4
Από τoν  BΛΑΣΗ ΚΩΣΤΟΥΡΟ

ΤΌΝ ΠΡΏΤΌ ΤΌΥ ολοκληρωμένο προ-
σωπικό δίσκο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει 
ο Finneas και μοιάζει ιδιαίτερα αισιόδοξος, 
αν σκεφτεί κανείς ότι του χάρισε τον τίτλο 
Optimist. O ταλαντούχος αδερφός και πα-
ραγωγός της Billie Eilish με τα 8 Grammy, 
που με την αισθητική του οδήγησε την ποπ 
πολλά βήματα μπροστά, μας δίνει μια καλή 
πρόγευση για το ύφος της νέας του δουλειάς 
μέσα από το συναισθηματικό A Concert Six 
Months From Now και το νοσταλγικό The 
90s. Αν και τα υπόλοιπα 11 κομμάτια του 
δίσκου –ο οποίος αναμένεται να κυκλοφο-
ρήσει στις 15/10– διατηρήσουν τον ίδιο 
χαρακτήρα, ίσως μιλάμε για το μουσικό 
γεγονός του φθινοπώρου. Το άλμπουμ θα 
περιλαμβάνει και το υπέροχο What They’ll 
Say About Us, που ο Finneas έγραψε πριν 
από έναν χρόνο, επηρεασμένος από την 
πανδημία και το κίνημα Black Lives Matter. 
Το ντεμπούτο του ετοιμάζει και ο καταξι-
ωμένος fashion & fine art φωτογράφος 

Stewart Shining, κυκλοφορώντας το βιβλίο 
με τίτλο Alessandra by Stewart Shining. Η 
πολυτελής έκδοση καταγράφει τη διαπε-
ραστική γοητεία της Alessandra Ambrosio 
μέσα από παλιές και νέες φωτογραφίες. Ο 
Calvin Klein υπογράφει τον πρόλογο, ενώ 
ο Olivier Rousteing του Balmain αναλύει 
σε ένα συναισθηματικό κείμενο τους λό-
γους για τους οποίους η καλή του φίλη Alé 
θα αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης 
για τους σχεδιαστές. Pre-Order στο www.
alessandrabook.com.

O πολυμήχανος Rousteing καταπιάνεται 
με ακόμα ένα project, συμπράττοντας με το 
βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 για 
το Fracture. Ο Γάλλος σχεδιαστής σκέφτηκε 
έναν πρωτότυπο τρόπο παρουσίασης της συλ-
λογής του για τον Balmain για το τρέχον φθι-
νόπωρο, κάνοντας το creative direction μιας 
δραματικής σειράς πέντε επεισοδίων, όπου 
οι πρωταγωνιστές (Jesse Jo Stark, Tommy 
Dorfman, Charles Melton, Ajani Russell) θα 

Τέσσερις εβδομάδες, τέσσερις προτάσεις. Ο ΟΚΤΩΒΡΊΟΣ 
ΓΕΜΊΖΕΊ με ωραίους ήχους και υπέροχες εικόνες.
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Από επάνω και Από επάνω και 
δεξιόστροφα: δεξιόστροφα: 

Έργο του Richard Έργο του Richard 
Long, το βιβλίο Long, το βιβλίο 
Alessandra by Alessandra by 

Stewart Shining, Stewart Shining, 
το άλμπουμ το άλμπουμ 

Optimist του Optimist του 
Finneas και Finneas και 

στιγμιότυπο από τη στιγμιότυπο από τη 
σειρά Fractureσειρά Fracture..        

φορούν τις καινούργιες του δημιουργίες. Η 
ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα υποβαθμισμένο 
μοτέλ στο Λος Άντζελες και, όπως τονίζει ο 
σχεδιαστής, «αναδεικνύει τις δυνατότητες της 
φιλίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας να 
μας τραβήξουν από σκοτεινές στιγμές». Διαθέ-
σιμο στο www.fractureseries.com.

O πρωτοπόρος του κινήματος Land Art 
και ένας από τους πιο σημαντικούς Άγγλους 
καλλιτέχνες εν ζωή, o Richard Long, έρχε-
ται στην Αθήνα για να εγκαινιάσει στην 
Bernier/Eliades την 7η ατομική του έκθεση 
στην γκαλερί. Πυρήνας της καλλιτεχνικής 
πρακτικής του είναι το περπάτημα στη φύση 
και ο στοχασμός που προκύπτει μετά. Περ-
νώντας το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου 
ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, μετα-
τρέπει τους περιπάτους του –από βουνά σε 
ερήμους, ακτές, λιβάδια, ποτάμια και χιό-
νια– σε έργα τέχνης, γλυπτά, φωτογραφίες 
και κείμενα. Επταχάλκου 11, Θησείο, από 
7/10 έως 17/11.  

www.internistore.com  ·  www.modabagno.gr  ·  T.  210 8036700  ·  www.baxter.it
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Μεταξωτά εσώρουχα, Intimissimi. 
Σκουλαρίκια, βραχιόλι και κολιέ από 

επιχρυσωμένο ασήμι, Maggoosh. Καλσόν 
από προσωπική συλλογή. Στην απέναντι 

σελίδα: Μάλλινο παλτό Red Valentino 
και βαμβακερό κεντητό πουκάμισο 

Sandro, Attica. Μοκασίνια από 
λουστρίνι, Τamaris. Καλσόν, Calzedonia. 
Δαχτυλίδι και επιροδιωμένο βραχιόλι με 

κρύσταλλα, Swarovski.

Vogue.gr | 85

Photographer PANOS DAVIOS @ 10AM  Fashion Εditor  GEORGE KARAPETIS

Κόντρα στην αντίληψη ότι οι εξορμήσεις ΣΤΗ ΦΥΣΗ θέλουν σπορ αισθητική,    
άνετα σύνολα σε πνεύμα 60s διηγούνται ΠΕΡΊΠΕΤΕΊΕΣ ΜΕ ΣΤΥΛ.

TOWN 
&COUNTRY
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Mπλούζα από βαμβάκι και κασμίρι και δερμάτινη φούστα, Polo Ralph Lauren. Δερμάτινη τσάντα, Trussardi.  
Δερμάτινη ζώνη, Kilo-Shop. Μάλλινο καπέλο Maison Michel, Luisa World. Σκουλαρίκια από επιχρυσωμένο ασήμι, Maggoosh. 

Παλτό από αλπακά Παλτό από αλπακά 
και κασμίρι, και κασμίρι, Christian Christian 

Dior BoutiqueDior Boutique. . 
Μπλούζα από Μπλούζα από 

βισκόζη βισκόζη Hugo BossHugo Boss, , 
Boss Stores. Φούστα Boss Stores. Φούστα 

από βαμβακερό κοτλέ από βαμβακερό κοτλέ 
Red ValentinoRed Valentino, Attica. , Attica. 

Δερμάτινη ζώνη Δερμάτινη ζώνη 
Kilo-ShopKilo-Shop. Καλσόν . Καλσόν 

CalzedoniaCalzedonia. Ασημένια . Ασημένια 
σκουλαρίκια από τη σκουλαρίκια από τη 

συλλογή συλλογή ByzantiumByzantium, , 
Polina EllisPolina Ellis..
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 Βαμβακερή καμπαρντίνα Burberry, Attica. Μάλλινο ζιβάγκο, Marks and Spencer. 
Δερμάτινα μποτίνια, Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Δερμάτινη τσάντα, MCM 

Boutique. Σκουλαρίκια και δαχτυλίδια από ασήμι, Minas.

Καπιτονέ βαμβακερό Καπιτονέ βαμβακερό 
φόρεμα και δερμάτινο φόρεμα και δερμάτινο 
πουκάμισο, πουκάμισο, 
H&MH&M. Δερμάτινες . Δερμάτινες 
μπαλαρίνες, μπαλαρίνες, Salvatore Salvatore 
Ferragamo BoutiqueFerragamo Boutique. . 
Καλσόν, Καλσόν, CalzedoniaCalzedonia. . 
Eπιροδιωμένα Eπιροδιωμένα 
σκουλαρίκια σκουλαρίκια 
με κρύσταλλα, με κρύσταλλα, 
SwarovskiSwarovski. . 



M I S S  V O G U EM I S S  V O G U E

Βαμβακερό φόρεμα, LOLA. Δερμάτινες μπότες με μεταλλική 
επίστρωση, Dries Van Noten. Καλσόν, Calzedonia. Γυαλιά ηλίου 
Balenciaga, Delux Hellas. Σκουλαρίκια, βραχιόλι και δαχτυλίδι 
από ασήμι, από τη συλλογή Byzantium, Polina Ellis.
Στην απέναντι σελίδα: Πλεκτή μπλούζα από μαλλί και ανκορά 
και φούστα από βαμβάκι και βισκόζη Sportmax, Max Mara 
Boutique. Τζάκετ από πολυέστερ, Ted Baker. Γυαλιά ηλίου 
Chloé, Delux Hellas. Ασημένια σκουλαρίκια, Minas.
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Παλτό από ανακυκλωμένο πολυέστερ και μάλλινο ζιβάγκο Vero Moda, Hondos Centrer. Φούστα από βισκόζη Versace, Luisa 
World. Δερμάτινες μπότες με μεταλλική επίστρωση, Dries Van Noten. Σκουλαρίκια από επιχρυσωμένο ασήμι, Maggoosh. 

MAKEUP & HAIR: SOPHIA KOSSADA @ BEEHIVE ARTISTS. PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: YRIA TAMARI.  FASHION ASSISTANTS: CHRYSA CHRONI, IRENE MAGGINA.
MODEL: LISE SAUVE @ DMODELS.  EΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΉ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELATOS RESORT & HEALTH CLUB. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΠΙΣΉΣ ΤΉ ΔΑΦΝΉ 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΟΛΥΤΙΜΉ ΒΟΉΘΕΙΑ.

Παλτό από κασμίρι Παλτό από κασμίρι 
με λεπτομέρειες από με λεπτομέρειες από 
γούνα και καπέλο από γούνα και καπέλο από 
αδιαβροχοποιημένο αδιαβροχοποιημένο 
βαμβάκι, βαμβάκι, Falconeri Falconeri 
BoutiqueBoutique. Δερμάτινη . Δερμάτινη 
τσάντα, τσάντα, Callista CraftsCallista Crafts. . 
Δαχτυλίδι και Δαχτυλίδι και 
επιροδιωμένο βραχιόλι επιροδιωμένο βραχιόλι 
με κρύσταλλα, με κρύσταλλα, 
Swarovski. Swarovski. 
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ΟΜΟΡΦΙΑ
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Καπιτονέ φόρεμα από Καπιτονέ φόρεμα από 
μεταξωτό εμπριμέ, μεταξωτό εμπριμέ, 

KenzoKenzo. Ζέρσεϊ . Ζέρσεϊ 
κουκούλα, κουκούλα, Nina RicciNina Ricci..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΞΑΝΘΟ.  
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ 

ΤΟΝΟΙ. 
NEO Blonde Perfecting Purple Shampoo

Επαγγελματική ενδυναμωτική φόρμουλα που εξουδετερώνει τους κίτρινους  
τόνους, ενώ το ArganID™ βοηθά στην αναδόμηση από το εσωτερικό της τρίχας. 

Ιδανικό για ξανθά,  
μαλλιά με ανταύγειες  

ή γκρι μαλλιά

Moroccanoil.com
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THE 
HERBALIST

Η φθινοπωρινή φύση, τυλιγμένη στις ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΊΣ  
των ξερών φύλλων και της νοτισμένης γης, εμπνέει ένα μακιγιάζ  

ΚΑΠΩΣ ΔΊΑΦΟΡΕΤΊΚΟ. 
Από τη ΒΑΣΊΛΊΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ  

Photographer KIKIXUE @INTERLUDE PROJECT   Fashion Editor  ALINE DE BEAUCLAIRE @INTERLUDE PROJECT

Φόρεμα από Φόρεμα από 
κεντημένο κεντημένο 

μεταξωτό τούλι, μεταξωτό τούλι, 
Giambattista Valli.Giambattista Valli.
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Βαμβακερό πλεκτό ασύμμετρο φόρεμα, Givenchy.
Στην απέναντι σελίδα: Ασύμμετρο πλεκτό φόρεμα από μαλλί και μοχέρ, Sportmax, Max Mara Boutique.  

Ψάθινα καπέλα Abdel και Bracusi, Atelier 144. 
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Πλεκτή κάπα από βαμβακερό μερίνο μαλλί κεντημένη στο χέρι με μπουκλέ μοτίβα, Jil Sander by Lucie and Luke Meier. 
Στην απέναντι σελίδα: Μίνι φόρεμα από πλεκτό λούρεξ με trompe l’oeil μεταλλικό σουτιέν, Schiaparelli.
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Μάλλινο πλεκτό patchwork φόρεμα, Gaultier by Sacai. Καπέλο από μάλλινη τσόχα, Atelier 144.  
Στην απέναντι σελίδα: Body από καπιτονέ νάιλον, Frida Joé.



104 | Οκτώβριος 2021

Ό ΦΘΙΝΌΠΏΡΌ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ από μια 
γοητευτική αντίθεση: από τη μία συμβολίζει τη 
φθορά και το τέλος, με τα κιτρινισμένα φύλλα 
των δέντρων και τα σμήνη των αποδημητικών 
πουλιών που εγκαταλείπουν τις καλοκαιρινές 
φωλιές τους, από την άλλη την αναγέννηση, 
με τις καλοδεχούμενες βροχές και την αφθονία 

των φρέσκων καρπών. Χαρακτηρίζεται επίσης από μια ουδέτερη 
χρωματική παλέτα, απαλή στη ματιά και ταυτισμένη στη συνείδησή 
μας με τη φυσικότητα. Που είναι και το ζητούμενο στο μακιγιάζ την 
τρέχουσα σεζόν, τάση που ενισχύεται ακόμα περισσότερο μετά τα κα-
ταστροφικά φαινόμενα του καλοκαιριού και την αναζωπύρωση της 
συζήτησης για το κλίμα. Η μόδα, πάντα στην πρωτοπορία, μετέφρα-
σε αυτή την αγωνία έγκαιρα σε προτάσεις που μας καθησυχάζουν 
για τη στροφή που καλείται να πάρει εδώ και τώρα, υποστηρίζοντας 
βιώσιμες επιλογές. Στην ίδια λογική κινείται και ο τομέας της ομορ-
φιάς, με απτές αποδείξεις τις τελευταίες σεζόν ότι το μήνυμα έχει 
ληφθεί. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να επικοινωνηθεί 
αυτό πλατιά, από τα εφήμερα έργα τέχνης σε ζωντανό «καμβά» που 
δημιουργούν οι make up artists, με στόχο να μας ομορφύνουν αλλά 
και να μας ευαισθητοποιήσουν. Το είδαμε στη γνωστή για την περι-

βαλλοντική της ευαισθησία Gabriela Hearst, τα μοντέλα της οποίας 
παρήλασαν με γήινους τόνους στα μάτια και τα χείλη, που ανέδειξαν 
τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους. Ουδέτερα χρώματα και ελαφριές 
υφές προτίμησαν και οι Proenza Schouler, σε συνδυασμό με μαλ-
λιά τραβηγμένα πίσω και στιλιζαρισμένη χωρίστρα στη μέση. Στη 
Celine κυριάρχησε η αντίθεση της γυαλιστερής επιδερμίδας στα ζυ-
γωματικά με τα άχρωμα χείλη και τις γυμνές βλεφαρίδες, οι makeup 
artists της Yuhan Wang έπαιξαν με το ανοιχτό καφέ μολύβι στην 
εξωτερική γραμμή των βλεφαρίδων, ενώ η makeup artist Janeen 
Witherspoon έκλεψε την παράσταση στο σόου του Τούρκου δημι-
ουργού Bora Aksu, στολίζοντας με λουλούδια τα πρόσωπα των μο-
ντέλων. «Εμπνεύστηκα από την ομορφιά των λουλουδιών. Πίεσα 
με το χέρι μου άνθη Astrantia, τα στέγνωσα, χώρισα κάθε λουλούδι 
στα δύο και στη συνέχεια τα τοποθέτησα στο κάτω μέρος του ματιού 
χρησιμοποιώντας κόλλα βλεφαρίδων», ανέφερε. 

Στην ίδια λογική κινείται και αυτό το editorial, προσφέροντας 
έμπνευση για τολμηρά looks που δηλώνουν το αυτονόητο: ότι η 
φύση είναι η πηγή της ζωής και της έμπνευσης και η προστασία της 
προτεραιότητα για όλους μας. Παίξτε με τις υφές και τα χρώματα, 
ζωγραφίστε στο πρόσωπό σας το μήνυμά σας και πάρτε ενεργά μέ-
ρος σε έναν αγώνα απαραίτητο όσο και η ζωή.  

T

Τολμηρά looks 
με σχεδόν ανύπαρκτο 
μακιγιάζ, ζωντανά 
λουλούδια και εκκεντρικά 
κάποιες φορές 
χτενίσματα ΔΊΝΟΥΝ ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ότι η φύση 
παραμένει αστείρευτη 
έμπνευση στη μόδα 
και την ομορφιά. 
Ασύμμετρο πλεκτό φόρεμα από μαλλί και μοχέρ 
Sportmax, Max Mara Boutique. 

MAKE UP ARTIST: MIN KIM @STREETERS. HAIR STYLIST: RUDY 
MARTINS @THE WALL GROUP. CASTING DIRECTOR: MARINA 
FAIRFAX. DIGITAL OPERATOR: LORENZO TOUZET @D 
FACTORY. PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: EMIL KOSUGE.
STYLIST’S ASSISTANT: SOPHIA CREMA.
 MAKE UP ARTIST’S ASSISTANT: BEATRICE HAN CHING.
HAIR STYLIST’S ASSISTANT: CLÉMENT BILLON.
MODELS: JEANNE ZHENG @PREMIUM MODELS, ODILE @
WOMEN 360, ANASTASIA @SUPREME, ARAME @DAVID
PRODUCTION: INTERLUDE PROJECT.

Ο Μ Ο Ρ Φ Ί Α  /  Μ Α Κ Ί Γ Ί Α Ζ

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 και δεξιόστροφα: 
Hypnôse Palette (No 17 Bronze 
Absolu), Lancôme. Touche Éclat 
Le Teint (Cool Ivory), Yves Saint 
Laurent. Couture Colour Clutch 
(No 04 Tuxedo), Yves Saint 
Laurent. Premium La Crème 
Voluptueuse, Lierac Paris, στα 
φαρμακεία. Vital Perfection 
Intensive WrinkleSpot Treatment, 
Shiseido. Super Serum [10], 
Nuxe, στα φαρμακεία. Alien 
Goddess Eau de Parfum, Thierry 
Mugler. Τeint Idole Ultra Wear 
All Over Concealer (No 04 Beige 
Nature), Lancôme. 

Οκτώ προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ 
για το νεσεσέρ του φθινοπώρου. 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΌΧΗ για να ανανεώσετε το νεσεσέρ σας είναι τώρα! 
Στην καρδιά του φθινοπώρου, νέα προϊόντα διεκδικούν την προσοχή. 
Φέτος κάνουμε τις επιλογές μας ακολουθώντας την ολοκαίνουργια τάση 
skin minimalism, που αναλύουμε στις επόμενες σελίδες. Με αυτή τη λογι-
κή κάναμε την έρευνά μας και σας προτείνουμε τον «έξυπνο» vegan ορό 
Super Serum [10] της Nuxe, με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, 
που δρα ενάντια σε ρυτίδες, χαλάρωση και δυσχρωμίες. Για τις βαθιές 
ρυτίδες και τις κηλίδες ενδείκνυνται η Premium La Crème Voluptueuse 
της Lierac Paris, με συμπύκνωμα ενεργών συστατικών (εξαπεπτίδιο-FX, 
σύμπλοκο Hyalu-3, εκχύλισμα μαύρων λουλουδιών), και την εντατική 
2 σε 1 θεραπεία Vital Perfection Intensive WrinkleSpot Treatment της 
Shiseido, εξαιρετικά αποτελεσματική χάρη στη Reneura Technology και 
τη ρετινόλη που περιέχει. Και οι δύο έχουν ελαφριά υφή και απορρο-
φώνται άμεσα.
Για το μακιγιάζ –που αρχίζει να κερδίζει το χαμένο έδαφος μετά τον περι-
ορισμό του λόγω των αλλεπάλληλων lockdowns– τα πλέον απαραίτητα 
προϊόντα είναι το Touche Éclat Le Teint του Yves Saint Laurent και το 
Τeint Idole Ultra Wear All Over Concealer της Lancôme. Για τα μάτια 
προτείνουμε την ολοκαίνουργια παλέτα YSL Couture Colour Clutch με 
δέκα ιριδίζουσες, σατέν, μεταλλικές και ματ σκιές και την Hypnôse Palette 
(No 17 Bronze Absolu) της Lancôme με πέντε γήινες αποχρώσεις με 
ανάλαφρη υφή – σας συμβουλεύουμε να τις εφαρμόσετε με βρεγμένο 
πινέλο για πιο έντονο αποτέλεσμα. Τέλος, ανανεώστε τη διάθεσή σας με 
το νέο λουλουδάτο/ξυλώδες άρωμα Mugler Alien Goddess, στο οποίο 
συνυπάρχουν ινδικό γιασεμί, βανίλια Μαδαγασκάρης, ξύλο κασμίρ και 
περγαμόντο. 

Ή ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΉ ΚΆΛΛΥΝΤΙΚΉ 

φροντίδα επικεντρώνεται για 

τους περισσότερους στη χρήση 

προϊόντων που θα τους απαλλάξουν 

από τις κηλίδες, «κληρονομιά» του 

έντονου ήλιου κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, αφού όσο και να 

προσέξει κανείς, δύσκολα θα αποφύγει 

τις συνέπειές του. Μέχρι σήμερα 

ξέραμε ότι ένα καλό προϊόν στην 

καλύτερη περίπτωση θα απάλυνε 

τις δυσχρωμίες σε βάθος χρόνου, 

δύσκολα όμως θα τις εξαφάνιζε. 

Μέχρι σήμερα! Γιατί τώρα όλοι έχουμε 

πρόσβαση στο δυναμικό «δίδυμο» 

της iS Clinical, Brightening Serum 

και Brightening Complex. Συνώνυμα 

της αποτελεσματικότητας, αυτά τα 

εξαιρετικά προϊόντα χρησιμοποιούνται 

συνδυαστικά και στοχευμένα, δρώντας 

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

ΙΣΧΥΡΉ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Το Brightening Serum και 
το Brightening Complex της 
IS CLINICAL συνιστούν ένα 
αποτελεσματικό «ντουέτο», 

που απαλλάσσει με ασφάλεια 
την επιδερμίδα από τις 

δυσχρωμίες. 

στην «καρδιά» του προβλήματος, 

προκειμένου να δημιουργήσουν 

τις προϋποθέσεις πλήρους 

αποκατάστασης της ομοιομορφίας στο 

πάσχον σημείο. 

Σε πρώτη φάση, το Brightening 

Serum με την εξειδικευμένη σύνθεση 

από φύκια Νορβηγίας και ισχυρά 

βοτανικά οξέα κάνει μια απαλή 

απολέπιση για να απομακρύνει τα 

νεκρά, «χρωματισμένα» κύτταρα, 

αφήνοντας ελεύθερο το έδαφος 

ώστε να γεννηθούν καινούργια, 

υγιή, γεμάτα φως και ζωντάνια. 

Παράλληλα η επιδερμίδα δέχεται 

μια απελευθερωτική «επίθεση» 

αντιοξειδωτικών, που εισχωρούν 

βαθιά, τη θρέφουν, την ενυδατώνουν 

και τη λειαίνουν, απαλλάσσοντάς τη 

μετά από λίγες μόνο χρήσεις από τις 

αντιαισθητικές κηλίδες. 

Σε δεύτερο επίπεδο, η επίσης 

καινοτόμα σύνθεση του Brightening 

Complex με λευκαντικά και βοτανικά 

συστατικά φαρμακευτικής ποιότητας 

δρα στους πέντε μηχανισμούς 

που συμβάλλουν στην εμφάνιση 

των πανάδων και των δυσχρωμιών. 

Απόλυτα απορροφήσιμο, ενυδατώνει 

βαθιά, θρέφει και ανανεώνει άμεσα 

την επιδερμίδα τόσο στην όψη όσο 

και στο άγγιγμα. Να πούμε πως η 

θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί 

σε ολόκληρο το πρόσωπο ή σε 

συγκεκριμένες περιοχές. 

* Τα προϊόντα και τις θεραπείες της iS 

Clinical θα τα βρείτε σε δερματολόγους, 

πλαστικούς χειρουργούς και αισθητικούς 

κοσμετολογίας.
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Νιώστε ελεύθερες, λέγοντας «όχι» 
στην καταπίεση των στιλιζαρισμένων 

χτενισμάτων. ΖΗΤΩ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ! 

Η ΜΌΔΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, και 
αυτό αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, καθώς δεν είναι τυ-
χαίο που μία από τις κύριες τάσεις στην ομορφιά είναι αυτή 
τη σεζόν τα ανάλαφρα, φυσικά μαλλιά. Το στιλ κυριάρχη-
σε όσο διήρκεσαν οι κατ’ οίκον περιορισμοί και τώρα που 
βγαίνουμε και πάλι έξω, επιστρέφοντας στα γραφεία και στις 
διασκεδάσεις, μονοπωλεί το ενδιαφέρον, αφού είναι πρακτι-
κό και ελκυστικό. Ξεχάστε τις ατελείωτες ώρες μπροστά στον 
καθρέφτη για το απαραίτητο στιλιζάρισμα και αξιοποιήστε τον 
πολύτιμο ελεύθερο χρόνο σας για να δείτε ξανά τους φίλους 
σας είναι το μήνυμα των hair stylists. Ο Damien Boissinot 
εξηγεί: «Στην πασαρέλα της Isabel Marant ασχοληθήκαμε 
κυρίως με την υφή των μαλλιών, απλώνοντας μους σε όλο 
το μήκος της τρίχας και αφήνοντάς τα να στεγνώσουν φυσι-
κά». Στον Kenzo και στον Missoni κυριάρχησαν οι μακριές 
αφέλειες, που έφταναν μέχρι τα φρύδια, στο σόου της Celine 
τα μοντέλα είχαν φυσικά χτενίσματα σε διάφορα μήκη και 
απαλό μακιγιάζ, οι οίκοι Hermès και Chloé λάνσαραν τη 
statement χωρίστρα στη μέση με χαλαρούς κυματισμούς στα 
υπόλοιπα μαλλιά, ενώ ο Dries van Noten επισήμανε εύστο-
χα: «Νομίζω πως έχουμε σταματήσει πια να προσποιούμαστε, 
απλοποιώντας την εμφάνισή μας. Βιώσαμε όλοι μαζί κάτι που 
μας έχει στιγματίσει, οπότε επενδύουμε πλέον στις αληθινές 
αξίες, στα αυθεντικά συναισθήματα». 

Ανεξάρτητα από την κουπ που σας ταιριάζει ή το χρώ-
μα που σας αρέσει, αφήστε αυτό το φθινόπωρο τα μαλλιά 
σας ελεύθερα και νιώστε τη γοητεία της απλότητας. Αφού 
όμως προηγουμένως τα έχετε φροντίσει με επιμέλεια και 
με τα κατάλληλα προϊόντα, για να αναδείξετε τη φυσική 
ομορφιά τους.  

Από αριστερά: Πολυδιάστατο σπρέι που ξεμπερδεύει και ενυδατώνει All In One  
Leave-In Conditioner, Moroccan Oil, σε επιλεγμένα κομμωτήρια. Ξηρό σαμπουάν 

Fresh Affair, Kérastase και σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά Vitamino Color,  
L’Oréal Professionnel, και τα δύο αποκλειστικά στα κομμωτήρια.

CELINE HERMÈS CLOÉ
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ΓΉΙΝΉ 
ΓΟΉΤΕΙΑ

Φυσικός μέχρι τον τελευταίο  
του κόκκο, ο ΑΡΓΊΛΟΣ –ο γνωστός 

πηλός– είναι κορυφαίο  
ΣΥΣΤΑΤΊΚΟ ΟΜΟΡΦΊΑΣ. 

Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: Μάσκα για βαθύ καθαρισμό Πράσινη 
Άργιλος, Apivita. Μάσκα καθαρισμού με άργιλο Purifying Clay Mask, 

Jowaé. Μάσκα για βαθύ καθαρισμό Φυσική Άργιλος, Korres. Μάσκα για βαθύ 
καθαρισμό Sébologie Deep Cleansing Scrub Mask, Lierac Paris.  

Όλες στα φαρμακεία.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΌΥΜΕ, λοιπόν, για μάσκες! Όχι, μην πάει ο νους σας σε 
αυτές που φοράτε καθημερινά για να προστατευτείτε από τη νόσο 
Covid και σας έχουν κουράσει, αλλά σε εκείνες που μόλις αγγίξουν το 
πρόσωπό σας θα σας χαλαρώσουν υπέροχα! Μάσκες ομορφιάς είναι 
το θέμα μας, και μάλιστα οι πιο φυσικές απ’ όλες: οι μάσκες αργίλου.  
Γνωστός από την αρχαιότητα για τις καθαριστικές, αντιοξειδωτικές 
και αντισηπτικές του ιδιότητες, ο άργιλος είναι βασική πρώτη ύλη 
της βιομηχανίας της ομορφιάς. Υπάρχει σε διάφορους τύπους, ανά-
λογα με τα συστατικά του, και αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων, 
προσφέροντας από τόνωση και σύσφιξη μέχρι αναζωογόνηση, επού-
λωση και, φυσικά, τέλειο καθαρισμό – εδώ είναι ασυναγώνιστος.   

Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά προϊόντα με άργιλο, από τα 
οποία ξεχωρίσαμε κάποια, όπως η βασισμένη στο πρωτόκολλο του 
εξυγιαντικού resurfacing Sébologie Deep Cleansing Scrub Mask 
της Lierac Paris, που αποτοξινώνει και φωτίζει την επιδερμίδα χάρη 
στην πράσινη και λευκή άργιλο και στους απολεπιστικούς μικρό-
κοκκους φυτικής προέλευσης. Το απαλό άρωμά της από νότες ροδά-
κινου, σταφυλιού και ξύλου χαρίζει μοναδική αίσθηση καθαριότη-
τας. Η σχεδιασμένη για μεικτές-λιπαρές επιδερμίδες Purifying Clay 
Mask της Jowaé με 96% συστατικά φυσικής προέλευσης καθαρίζει, 
τονώνει και αναζωογονεί. Η ιδανική και για άντρες Πράσινη Άργι-
λος της Apivita με 91% συστατικά φυσικής προέλευσης απομακρύ-
νει το περιττό σμήγμα και μειώνει τα μαύρα στίγματα. Τα εκχυλί-
σματα πρόπολης και σαπωναρίας εξυγιαίνουν την επιδερμίδα, ενώ 
ο βιολογικός χυμός αλόης, οι πρωτεΐνες σιταριού και το βιολογικό 
εκχύλισμα χαμομηλιού την απαλύνουν. Η μάσκα με λευκή Άργιλο 
της Korres, τέλος, απομακρύνει αποτελεσματικά ρύπους, σμήγμα και 
νεκρά κύτταρα. 

Εκτός από αυτές που κυκλοφορούν στην αγορά, μπορείτε όμως 
να φτιάξετε και τη δική σας μάσκα, ανακατεύοντας μία κουταλιά αρ-
γίλου με ένα κουταλάκι ροδόνερο και δύο σταγόνες αιθέριο έλαιο 
της αρεσκείας σας – ιδανικά λεβάντας, χαμομηλιού ή tea tree. 
Απλώστε τη σε στεγνό δέρμα και αφήστε τη να δράσει 15-20 λεπτά. 
Αφαιρέστε τη με χλιαρό νερό. 

Ο Μ Ο Ρ Φ Ί Α  /  Τ Α Σ Η
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V O G U E  P A R T N E R S H I P

COOL BEAUTY

O Ι RED CARPET εμφα-
νίσεις της Zoe Kravitz 
κόβουν την ανάσα. Η 
Αμερικανίδα ηθοποιός και 

τραγουδίστρια ξεχωρίζει για την εκθαμβωτική 
της παρουσία. Η φυσική ομορφιά, τα τολμηρά 
και σέξι hair looks –ποιος δεν θυμάται τη με-
ταμόρφωσή της από μακριές ξανθιές πλεξίδες 
σε κοντό pixie cut;– και το signature cool chic 
κόκκινο κραγιόν –το Rouge Pur Couture του 
Yves Saint Laurent φυσικά– συνθέτουν την 
εικόνα της σύγχρονης γυναίκας που ασκεί με-
γάλη επιρροή στις εκπροσώπους του φύλου 
της – και όχι μόνο. Ο λογαριασμός της στο 
Instagram μετράει 6,3 εκατομμύρια ακολού-
θους και οι επιτυχημένες ερμηνείες της –High 
Fidelity, Big Little Lies– την έχουν κάνει πε-
ριζήτητη στον κόσμο του θεάματος. 

Η πολυτάλαντη παγκόσμια πρέσβειρα 
του γαλλικού οίκου ομορφιάς Yves Saint 
Laurent από το 2017, η οποία υπέγραψε το 
2019 τη συλλογή Rouge Pur Couture YSL 
x Zoe Kravitz σε έξι αποχρώσεις, φέτος μας 
επιφυλάσσει μία ακόμα μεγάλη έκπληξη, 
καθώς θα προσωποποιήσει την καινούργια 
εκδοχή ενός θρυλικού αρώματος: του ανα-
τολίτικου-gourmand Black Opium Eau de 
Parfum Extreme. 

Η συζήτηση με μια τέτοια γυναίκα-πρό-
τυπο έχει πάντα ενδιαφέρον και η δική μας 
ξεκίνησε από το δικό της πρότυπο. Που μα-
θαίνουμε ότι είναι η μητέρα της, Lisa Bonet. 
«Μου έχει μάθει όλα όσα ξέρω για την ομορ-
φιά και την υγεία και είμαι πολύ τυχερή που 
την έχω στη ζωή μου», εξομολογείται η Zoe. 
«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ταλαντούχα 
καλλιτέχνιδα και υπέροχη μητέρα». Εκείνη 
της δίδαξε πως η ομορφιά εξαρτάται απόλυτα 
από την καλή υγεία, γι’ αυτό και η ίδια φρο-
ντίζει ιδιαίτερα τη διατροφή της, καταναλώνο-
ντας ισορροπημένα γεύματα. «Αν αντιληφθώ, 

για παράδειγμα, πως η επιδερμίδα μου αντι-
δρά στις λιπαρές τροφές, τότε αλλάζω αμέσως 
διατροφή», αποκαλύπτει. «Πίνω επίσης πολύ 
νερό, ειδικά μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε 
κάποια βραδινή έξοδο». Άλλο ένα beauty tip 
της μητέρας της για να νιώσει καλύτερα όταν 
είναι πιεσμένη είναι η ενασχόληση με το μα-
κιγιάζ. «Με δημιουργικό τρόπο και όχι απλώς 
για να καλύψω τις όποιες ατέλειες», τονίζει. 
Πώς, άραγε, ορίζει την ομορφιά; αναρωτιέ-
μαι. «Η ομορφιά έχει να κάνει με την αυτο-
πεποίθηση. Κάποιος που είναι ο εαυτός του 
και ακολουθεί αυτό που του λέει η καρδιά του 
απολαμβάνει μια υγιή ζωή, που καθρεφτίζεται 
στο πρόσωπό του. Είναι η αυθεντικότητα που 
σε κάνει να λάμπεις», πιστεύει. Φυσικά, δεν 
απαξιώνει την καθημερινή εξωτερική φροντί-

δα, ακολουθώντας συστηματικά μια λεπτομε-
ρή ρουτίνα. Μου λέει ότι μετά τον καθαρισμό 
και την εφαρμογή ενός προϊόντος με αντηλια-
κή προστασία –έχει εμμονή με αυτήν χειμώνα 
και καλοκαίρι– απλώνει στο πρόσωπό της το 
Touche Éclat Stylo του Yves Saint Laurent, 
«το απόλυτο go to προϊόν, ειδικά το καλοκαίρι 
που δεν θέλω να φοράω φον-ντε-τεν και να 

μπλοκάρω τους πόρους μου. Είναι ανάλαφρο 
και το χρησιμοποιώ για να δώσω ομοιόμορφο 
τόνο στην επιδερμίδα μου, αλλά και κάτω από 
τα μάτια και στις κοκκινίλες γύρω από τη μύτη. 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αν χρειάζε-
ται να παρευρεθώ σε κάποια εκδήλωση ή η 
επιδερμίδα μου έχει ανάγκη από μεγαλύτερη 
κάλυψη, εφαρμόζω το All Hours Foundation. 
Στη συνέχεια επιμηκύνω το σχήμα των μα-
τιών μου με το Eye Pencil Crush Liner, για 
να πετύχω ένα διακριτικό, όχι παχύ cat-eye 
look. Αυτό που λατρεύω όμως είναι το κρα-
γιόν! Ξεχωρίζω το The Slim Velvet Radical 
Lipstick με τη μεταξένια υφή, που μπορεί να 
γίνει πιο glossy με ένα lip balm. To πρωί προ-
τιμώ τις nude αποχρώσεις, ενώ το βράδυ ένα 
τολμηρό κόκκινο». Στην ερώτηση αν προτιμά 
το μακιγιάζ των ματιών ή των χειλιών απαντά: 
«Εξαρτάται από τη διάθεση και την περίσταση. 
Αν θέλω κάτι εντυπωσιακό και γρήγορο, θα 
έλεγα πως τα κόκκινα ή ανάλαφρα ροδακινί 
χείλη που αντανακλούν αυτοπεποίθηση είναι 
η λύση. Τα μάτια από μόνα τους είναι εντυπω-
σιακά και όταν τονίζονται ξεχωρίζουν, αν και 
χρειάζεται περισσότερος χρόνος για ένα καλό 
αποτέλεσμα. Αυτή την περίοδο που τα zoom 
calls έχουν την τιμητική τους, προτιμώ ένα 
απαλό eyeliner, σκιές σε γήινες αποχρώσεις, 
ένα πέρασμα με τη μάσκαρα, ρουζ σε φυσι-
κό τόνο και nude κραγιόν – το natural look 
μαρτυρά αυτοπεποίθηση, μην το ξεχνάμε! 
Ολοκληρώνω τέλος το μακιγιάζ μου με το στι-
λό λάμψης Touche Éclat, το αγαπημένο μου 
προϊόν όπως ήδη σας είπα, που το έχω πάντα 
στην τσάντα μου. Είναι ένα “μαγικό ραβδί” 
που φωτίζει και λειαίνει το δέρμα. “Χτίζει” το 
look σταδιακά και αναδεικνύει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά. Είναι σαν μια δόση εσπρέσο 
για το πρόσωπο!». 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Zoe 
είχε περισσότερο χρόνο να φροντίσει τον εαυ-
τό της. «Διατηρούσα το πρόσωπό μου καθαρό 
και ενυδατωμένο –όλοι είχαμε βγάλει ακμή 
από τη χρήση της μάσκας–, ενώ έκανα και 
πολλές ειδικές θεραπείες στο σπίτι, αφού δεν 
υπήρχε η δυνατότητα για επίσκεψη στον ειδι-
κό. Θα σας αποκαλύψω ότι ένα από τα καλύτε-
ρα τρικ για να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι να 
εφαρμόσετε ένα παγάκι στο πρόσωπό σας με 
κυκλικές κινήσεις (skin icing), για να κατα-
πραΰνετε τυχόν πρηξίματα, ή να προμηθευτεί-
τε ένα facial roller, που γυμνάζει επιπλέον το 
δέρμα – εγώ το δικό μου το κρατάω στο ψυ-
γείο. Πιστέψτε με, είναι φανταστικό!»  

Η ZOE KRAVITZ, παγκόσμια πρέσβειρα του γαλλικού 
οίκου ομορφιάς Yves Saint Laurent, αποκαλύπτει στη Βασιλική 

Παπαγεωργίου τα μυστικά που την κάνουν ακαταμάχητη.

Για τη Zoe Kravitz η ομορφιά ταυτίζεται με 
 την αυτοπεποίθηση. «Είναι η αυθεντικότητα  

που σε κάνει να λάμπεις», πιστεύει.
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Ο Μ Ο Ρ Φ Ί Α  /  Φ Ρ Ο Ν Τ Ί Δ Α

ΔΙΑΦΑΝΟ 
ΔΕΡΜΑ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της πανδημίας όλοι 
αλλάξαμε συνήθειες, με την περιποίηση της 
επιδερμίδας να μην αποτελεί εξαίρεση. Το μα-
κιγιάζ περιορίστηκε στα ελάχιστα, ώστε να πα-
ρουσιάζουμε μια ωραία εικόνα στα zoom calls, 
η καλλυντική φροντίδα όμως αυξήθηκε, καθώς 
υπήρχε πλέον αρκετός χρόνος να αφιερώσου-
με στον εαυτό μας. Βοήθησε και το Διαδίκτυο, 
αφού όποια ιστοσελίδα κι αν ανοίγαμε πέφταμε 
πάνω σε άρθρα για το πώς να αξιοποιήσουμε 
την ευκαιρία για μια αναβαθμισμένη ρουτίνα 
ομορφιάς, συνοδευόμενα φυσικά από μια ανε-
ξάντλητη ποικιλία θεραπειών και προϊόντων. 
Και κάπως έτσι χάθηκε το μέτρο. Το καταλάβα-
με όταν μια μέρα το ράφι του μπάνιου μας δεν 
είχε χώρο για άλλη μία θαυματουργή κρέμα, 
«απαραίτητο» συμπλήρωμα για το χι ή το ψι 
πρόβλημα. Πελαγώσαμε, ξορκίσαμε την κορε-
άτικη ρουτίνα των 10 βημάτων και αναζητή-
σαμε αποτελεσματικές, αλλά πιο απλές λύσεις. 

Οι επαγγελματίες της ομορφιάς που κι-
νούν τα νήματα πήραν το μήνυμα και με το ξε-
κίνημα της σεζόν η κυρίαρχη τάση στην ομορ-
φιά είναι το Skin Minimalism. Αυτή δεν μας 
προτρέπει να πετάξουμε τα καλλυντικά μας, 
αλλά να εξορθολογίσουμε την καθημερινή 
μας περιποίηση με στόχο τη φυσικότητα. Που 
πολύ απλά σημαίνει ότι η φροντίδα πρέπει να 
βασίζεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότη-
τα προκειμένου να πετύχουμε τον ρεαλιστικό 
στόχο της διατήρησης της υγείας του δέρματός 
μας – προϋπόθεση για κάθε περαιτέρω βήμα 
εξωραϊσμού της εικόνας μας.  

Έχοντας πάντα στον νου πως κάθε επι-
δερμίδα έχει τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες, 

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ στο SKINCARE μας ενθαρρύνει να μειώσουμε  
στο ελάχιστο τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

ξεκινάμε από τη διάγνωση και στη συνέχεια 
επιλέγουμε μετά από λεπτομερή μελέτη των 
συστατικών τους τα καλλυντικά που χρειαζό-
μαστε – πάντα με eco-conscious κριτήριο τόσο 
για τις συνθέσεις όσο και για τις συσκευασίες. 
Το τελετουργικό δεν αλλάζει, αφού τα βασικά 
βήματα παραμένουν ίδια: καθαρισμός, ενυδά-
τωση, θρέψη, αντηλιακή προστασία, φροντίδα 
ματιών και, κατά περίπτωση, αντιμετώπιση 
ειδικών προβλημάτων, όπως η ακμή ή οι 
ορατοί πόροι. «Ο σωστός καθαρισμός είναι το 
απαραίτητο βήμα ενός αποτελεσματικού προ-
γράμματος περιποίησης. Είναι σημαντικό όλοι 
να συμβουλεύονται τον δερματολόγο τους, 
ώστε μαζί να επιλέξουν ένα προϊόν που να 
έχει ισορροπημένο pH, να μην περιέχει άρω-
μα και να είναι εμπλουτισμένο με καταπραϋ-
ντικά συστατικά, για να μη βλάπτει τον δερμα-
τικό φραγμό», τονίζει ο δερματολόγος Dr. Ted 
Lain, θέση που υποστηρίζουν σταθερά όλοι οι 
συνάδελφοί του εδώ και χρόνια και οι περισ-
σότεροι προσπερνούσαμε με ελαφρότητα. Μέ-
χρι τώρα, καθώς μια προσεκτική ματιά στα τε-
λευταία στοιχεία δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει: 
Σύμφωνα με έρευνα της CeraVe σε 23 χώρες 
και σε δείγμα 10.000 ατόμων, με στόχο να 
εντοπιστούν οι παρανοήσεις στο θέμα, το 64% 
των ερωτηθέντων άλλαξαν συνήθειες μέσα 
στον προηγούμενο χρόνο –στην Ελλάδα το 
ποσοστό άγγιξε το 75%–, παραδεχόμενοι ότι 
πλέον καθαρίζουν το πρόσωπό τους πιο επι-
μελώς και πιο τακτικά και ότι χρησιμοποιούν 
ήπια προϊόντα. Να μια πρώτη θετική αλλαγή 
των όσων έφερε αυτή η ιδιαίτερη χρονιά.

Μια γενική συμβουλή είναι η επιλογή P
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ενός ήπιου καθαριστικού για το πρωί με συ-
στατικά που εξισορροπούν την υγρασία και 
ενός δραστικότερου για το βράδυ, που θα απο-
μακρύνει ρύπους και υπολείμματα μακιγιάζ – 
τα μικυλλιακά είναι ιδανική λύση όταν ο χρό-
νος σας είναι περιορισμένος ή είστε 
κουρασμένοι. Συμπληρωματικά, μία φορά την 
εβδομάδα εφαρμόστε ένα απολεπιστικό με μι-
κρούς κόκκους για να απομακρύνετε τα νεκρά 
κύτταρα, όπως το τζελ απολέπισης Facial Scrub 
της Frezyderm. Για τη συνέχεια αρκεί μια καλή 
κρέμα με προσεγμένη σύνθεση, όπως η Cera 
Repair Barrier Cream της Biotherm, που κατα-
πραΰνει χάρη στο προβιοτικό κλάσμα Life 
Plankton και επανορθώνει τον «τραυματισμέ-
νο» προστατευτικό φραγμό χάρη στα βιοκερα-
μίδια, ή η θρεπτική Skin Pharmacist Hydra 
Boost της Intermed, που αποκαθιστά την ισορ-
ροπία του μικροβιώματος, ενισχύει την υγρα-
σία και καταπραΰνει. Η αντηλιακή προστασία, 
το έχουμε ξαναπεί, είναι απαραίτητη χειμώνα 
καλοκαίρι. Όλες οι εταιρείες διαθέτουν τέτοια 
προϊόντα, από τα οποία ξεχωρίσαμε αυτόν τον 
μήνα το εμπλουτισμένο με αντιγηραντικά 
ενεργά συστατικά Capital Soleil UV-Age Daily 
SPF50 της Vichy και το κατάλληλο για λιπα-
ρές/μεικτές επιδερμίδες Sun Project Light 
Sun Essence SPF50+ της κορεάτικης Thank 
You Farmer. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, 
απορροφώνται εύκολα, δεν κολλάνε και εξα-
σφαλίζουν αόρατο φινίρισμα χωρίς λευκά 
ίχνη. Ολοκληρώστε με τα κατάλληλα για τις 
ανάγκες σας προϊόντα ματιών ή αντιμετώπισης 
εξειδικευμένων προβλημάτων και είστε έτοι-
μοι. Να θυμάστε: ουκ εν τω πολλώ το ευ!  

Από επάνω αριστερά και 
δεξιόστροφα: Τζελ απολέπισης 
Facial Scrub, Frezyderm, 
στα φαρμακεία. Ενυδατική/
αντιγηραντική κρέμα Cera 
Repair Barrier Cream, 
Biotherm. Αντηλιακό Sun 
Project Light Sun Essence 
SPF50+, Thank You 
Farmer, στα φαρμακεία. 
Αντηλιακό Capital Soleil 
UV-Age Daily SPF50, Vichy, 
στα φαρμακεία. Θρεπτική 
ενυδατική κρέμα Skin 
Pharmacist Hydra Boost 
Probiotics Cream, Intermed, 
στα φαρμακεία. Καθαριστικό 
τζελ προσώπου και σώματος 
Foaming Cleanser, CeraVe, 
στα φαρμακεία.
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Σε φυσικούς τόνους και με φιλικές 
συνθέσεις, τα καινούργια προϊόντα ανοίγουν 
ένα νέο κεφάλαιο στο βιβλίο της ομορφιάς. 

BEAUTY 
CASE

GIORGIO ARMANI  
Το κόκκινο κραγιόν είναι 
διαχρονικό και ακαταμάχητο. 
Ειδικά το νέο Lip Power του 
Giorgio Armani Beauty με 
την υπογραφή της Linda 
Cantello, χαρίζει πλούσιο 
χρώμα μακράς διαρκείας. Με 
βελούδινη υφή, κυκλοφορεί 
σε 30 αποχρώσεις. 

ROGER & GALLET Μέσα από τη μεγάλη ποικιλία της 
συλλογής Fleur D’Osmanthus του εκλεκτικού γαλλικού 
οίκου, ξεχωρίσαμε αυτό το μεταξένιο αρωματικό σαπούνι 
με αιθέρια έλαια και φρουτώδεις/λουλουδάτες νότες 
Οσμανθού, που καθαρίζει αποτελεσματικά και χαλαρώνει 
τις αισθήσεις. Στα φαρμακεία.

APIVITA Το πρωί, 
μετά τον καθαρισμό 
και πριν από την 
κρέμα σας, εφαρμόστε 
το Beessential 
Oils της Apivita, 
που ενυδατώνει 
βαθιά, ενδυναμώνει 
τον επιδερμικό 
φραγμό χάρη 
στα αιθέρια έλαια 
εσπεριδοειδών και 
δρα αντιοξειδωτικά 
χάρη στην πρόπολη. 
Στα φαρμακεία.

BURBERRY Η Isamaya 
Ffrench, Beauty Director 
του Burberry, επινόησε 
ένα μακιγιάζ απόλυτα 
συμβατό με το πνεύμα της 
φθινοπωρινής συλλογής 
του επικεφαλής σχεδιαστή 
του οίκου, Riccardo 
Tisci, φυσικό, σαν να μη 
χρησιμοποίησε καθόλου 
προϊόντα. Στην ίδια λογική 
κινήθηκε και ο hair stylist 
Paul Hanlon, με μαλλιά ίσια 
και λαμπερά, τραβηγμένα 
απαλά πίσω από τα αυτιά.



CHANEL Όποια κι αν 
είναι τα συναισθήματά σας, 
το πρόσωπό σας μπορεί  
να τα αποκαλύψει χωρίς  
να χάσει την ομορφιά του, 
μας διαβεβαιώνει  
ο οίκος Chanel. Και μας 
προτείνει τα νέα μολύβια 
Stylo Yeux Waterproof με 
αδιάβροχη σύνθεση και 
πολλαπλούς συνδυασμούς 
για εντυπωσιακό –και 
ασφαλές– αποτέλεσμα. 
Μαζί εφαρμόστε τις σκιές 
της παλέτας Les 4 Ombres 
(Lumières et Vibrations) 
στους επίκαιρους τόνους 
των πεσμένων φύλλων.  

SHISEIDO Με βασικό συστατικό το κίτρο Yuzu –με περίπου  
τρεις φορές περισσότερη βιταμίνη C στη φλούδα του από  
το λεμόνι–, η ενυδατική μάσκα νύχτας Yuzu-C από τη σειρά Waso 
της Shiseido θρέφει, αναπληρώνει την υγρασία και επαναφέρει  
τη λάμψη στην επιδερμίδα. Στα συν της, η refillable συσκευασία. 

LANC ME Το νέο, πολυτελές Absolue The Serum,  
με αποκλειστικό εκχύλισμα τριαντάφυλλου, απορροφάται 
άμεσα, έχει ανάλαφρη αίσθηση και χαρίζει άμεσα 
αποτελέσματα. Ο επιδερμικός φραγμός ενδυναμώνεται 
και μετά από τέσσερις εβδομάδες χρήσης το δέρμα σας 
είναι πιο νεανικό και λαμπερό.  

AUGUSTINUS BADER 
Σχεδιασμένο για όλους 
τους τύπους δέρματος,  
το The Face Oil του brand 
«γεμίζει» άμεσα λεπτές 
γραμμές και ρυτίδες 
χάρη σε ένα πλούσιο 
μείγμα βοτανικών ελαίων 
και την αποκλειστική 
τεχνολογία TFC8. 
Αυτή είναι αποτέλεσμα 
μακροχρόνιων ιατρικών 
ερευνών και τώρα 
εφαρμόζεται με επιτυχία 
σε καλλυντικές συνθέσεις. 
www.macherie.gr

Ο GIORGIO ARMANI μάς προσκάλεσε 

το 2020 σε ένα ανεπανάληπτο οσφρητικό 

ταξίδι με το My Way Eau de Parfum, που 

γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ανοίγοντας 

τον δρόμο για νέες περιπέτειες σε 

ολάνθιστους κήπους. Ήρθε, λοιπόν, η 

στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο στην όμορφη 

αυτή ιστορία, με οδηγό το My Way 

Intense, που ενισχύει ακόμα περισσότερο 

τη διάθεσή μας να αποκτήσουμε 

καινούργιες εμπειρίες. Δημιουργία του 

master αρωματοποιού Carlos Benaïm, 

διαθέτει πολυπολιτισμική ταυτότητα, καθώς 

συνδυάζει νότες absolute από καρδιά 

ινδικής τουμπερόζας που συλλέγεται 

με το χέρι, άνθη πορτοκαλιάς από την 

Αίγυπτο, καλλιεργημένα αποκλειστικά για 

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

ΕΙΚΌΝΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Το νέο, εκλεπτυσμένο άρωμα MY WAY INTENSE του Giorgio Armani 

αναδίδει μια λουλουδάτη ευωδιά που ενεργοποιεί όμορφες μνήμες. 

τον ιταλικό οίκο, κρεμώδες σανδαλόξυλο 

από τη Νέα Καληδονία, εκχύλισμα 

βανίλιας Μαδαγασκάρης μέσω τοπικών 

προγραμμάτων με βάση τις αρχές του 

δίκαιου εμπορίου, σε συνεργασία με 

τοπικές ΜΚΟ. Παράλληλα, το μπλε 

γυάλινο μπουκάλι του είναι σχεδιασμένο 

για να ξαναγεμίζει, αντιπροσωπευτικό της 

νέας εποχής που έχει ανατείλει, με τους 

συνειδητοποιημένους καταναλωτές να 

απαιτούν με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή 

αποδείξεις βιωσιμότητας την ώρα που το 

καμπανάκι της κλιματικής αλλαγής χτυπάει 

επικίνδυνα. 

Σε επίπεδο αντιπροσώπευσης, δεν θα 

μπορούσε να είναι πιο εύστοχη η επιλογή 

της Adria Arjona, πρωταγωνίστριας της 

καμπάνιας, που φέρει την υπογραφή του 

ταλαντούχου φωτογραφικού διδύμου 

Hunter & Gatti. Ή χαρισματική ηθοποιός 

προσωποποιεί το My Way και στη νέα του 

εκδοχή, σε ένα ταξίδι στον κόσμο που 

τη βοηθάει να ανακαλύψει τη βαθύτερη 

ουσία της, καθώς γνωρίζει διαφορετικές 

κουλτούρες. Από την παραδοσιακή ινδική 

τελετουργία Sangeet και το ταϊλανδέζικο 

φεστιβάλ φώτων Loy Krathong μέχρι 

την ιστορική πόλη Ayutthaya και το 

τελετουργικό της παρασκευής τσαγιού 

matcha σε μια πανέμορφη λίμνη στην 

Ιαπωνία, μπροστά της και μπροστά 

μας ξετυλίγονται εικόνες μοναδικής 

ομορφιάς. Να ένας διαφορετικός τρόπος 

απόδρασης!P
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VICHY Έχοντας μελετήσει τις ανάγκες των γυναικών,  
η Vichy έχει την απάντηση για να δείχνει το δέρμα τους υγιές 

και λαμπερό! Η κρέμα Collagen Specialist SPF25 μειώνει 
ορατά ρυτίδες και καφέ κηλίδες, ανορθώνει το περίγραμμα και 

προστατεύει από τις ακτίνες UVA/UVB. Στα φαρμακεία.

PAT McGRATH Cult 
προϊόν της κολεξιόν μακιγιάζ 
Pat McGrath Labs, το ρουζ 
Divine Blush υπογραμμίζει τα 
ζυγωματικά με τον πιο φυσικό 
τρόπο. Με ανάγλυφο μοτίβο 
τριαντάφυλλων προσφέρει 
buildable χρώμα με ματ και 
σατινέ φινίρισμα. Κυκλοφορεί 
σε εννιά αποχρώσεις,  
από τις οποίες ξεχωρίσαμε 
το απαλό μπεζ-ροζ με ματ 
φινίρισμα (Fleurtatious) για 
ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. 
www.patmcgrath.com  
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VERSACE Στον ιταλικό οίκο που 
ανέκαθεν τολμούσε να προκαλεί,  

το μακιγιάζ αυτή τη σεζόν στηρίζεται στα 
έντονα μάτια, τόσο σε σχήμα όσο και σε 

χρώμα. Στο σόου του η makeup artist 
Pat McGrath χρησιμοποίησε έντονες ροζ 

και μπλε αποχρώσεις στα βλέφαρα των 
μοντέλων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. 

FREZYDERM Η κρέμα ματιών 
Color Eye Balm με ελαφρύ 
χρώμα απαλύνει τις ατέλειες 
την ίδια στιγμή που καταπολεμά 
αποτελεσματικά μαύρους κύκλους 
και σακούλες και βελτιώνει  
τη μικροκυκλοφορία. 
Στα φαρμακεία.

IS CLINICAL Με φύκια 
Νορβηγίας και ισχυρά βοτανικά 
οξέα, το ανάλαφρο Brightening 
Serum της iS Clinical απολεπίζει 
απαλά και εξασφαλίζει ομοιόμορφο 
τόνο. Σε δερματολόγους. 

GROWN ALCHEMIST 
Περιποιηθείτε  
τα χέρια σας με το vegan 
αρωματικό τζελ Hand 
Wash: Cedarwood Atlas, 
Ylang Ylang, Tangerine, 
που ενυδατώνει και 
καταπραΰνει, ενώ  
το χαλαρωτικό άρωμά 
του από λεβάντα, βανίλια 
και μανταρίνι τονώνει  
τις αισθήσεις. 

Οικολογική γούνα Οικολογική γούνα 
με ενσωματωμένο με ενσωματωμένο 

βαμβακερό πλεκτό βαμβακερό πλεκτό 
ριμπ, ολόσωμη ριμπ, ολόσωμη 

φόρμα από βαμβάκι φόρμα από βαμβάκι 
και κασμίρι και και κασμίρι και 

μπότες από μπότες από 
καουτσούκ και καουτσούκ και 

δέρμα, δέρμα, GivenchyGivenchy. . 
Γυαλιά ηλίου Γυαλιά ηλίου 

Incognito star by Incognito star by 
Martin MargielaMartin Margiela  

S/S 2009, Passage S/S 2009, Passage 
Archives. Archives. 

ΜΟΔΑ
OKTΩΒΡΙΟΣ



Κασμιρένιο ζιβάγκο Κασμιρένιο ζιβάγκο 
CelineCeline, Luisa World. , Luisa World. 

Φούστα από ντένιμ Φούστα από ντένιμ 
και μαλλί, και μαλλί, Alexander Alexander 
McQueenMcQueen. Μεταξωτό . Μεταξωτό 

φουλάρι, φουλάρι, Christian Christian 
Dior BoutiqueDior Boutique. . 

Δερμάτινες μπότες, Δερμάτινες μπότες, 
ChloéChloé..

NEW NOMAD Η Carmen Kass πρωταγωνιστεί σε μια ιστορία μόδας 
με φόντο την ελληνική φύση, αλλάζοντας ρούχα και ρόλους: από δυναμική 

αγρότισσα μέχρι αστή περιηγήτρια.  
Photographer THANASSIS KRIKIS @ 10AM   Fashion Director NICHOLAS GEORGIOU



Πλεκτό πόντσο από 
κασμίρι με καπιτονέ 
νάιλον γιακά, Chloé. 
Ντένιμ πουκάμισο, 
Victoria Beckham. 
Κάλτσες από κασμίρι, 
Max Mara Boutique.



Τουίντ κοστούμι, Dries Van Noten. Πουκάμισο από μάλλινη φανέλα Isabel Marant Étoile, Luisa World.
Στην απέναντι σελίδα: Τουίντ μπλέιζερ, βαμβακερό πουκάμισο, πλεκτό γιλέκο από κασμίρι, ντένιμ φούστα και δερμάτινα μποτάκια,  

Celine by Hedi Slimane. Vintage στρατιωτική τσάντα από προσωπική συλλογή. Μάλλινες κάλτσες, Calzedonia.



Ντένιμ σακάκι, τζιν 
παντελόνι, δερμάτινη 

ζώνη και γυαλιά ηλίου, 
Saint Laurent by Anthony 

Vaccarello. Κασμιρένιες 
κάλτσες, Max Mara 

Boutique. Μποτάκια vintage 
Timberland, Kilo Shop.



Παλτό από πολυέστερ και ακρυλικό, patchwork πουκάμισο από βαμβάκι και μαλλί και ντένιμ σακάκι, Études.
Στην απέναντι σελίδα: Φόρμα από αδιαβροχοποιημένο νάιλον, Bottega Veneta Boutique. Μάλλινο ζιβάγκο Totême, Luisa World.



Βαμβακερό πουκάμισο και φόρεμα με trompe l’oeil μπουφάν, μεταξωτό παντελόνι και δερμάτινα πουγκιά, Lemaire.  
Καπέλο από τσόχα, Savapile. Σουέντ μποτάκια Legres, Kalogirou.

Στην απέναντι σελίδα: Δερμάτινο πουκάμισο, μάλλινο ριμπ ζιβάγκο και σουέντ παντελόνι, Alberta Ferretti.  
Σουέντ μποτάκια Fratelli Rossetti, Kalogirou. Vintage ζώνη Maison Martin Margiela, από προσωπική συλλογή. 



Σουέντ πουκάμισο Σουέντ πουκάμισο 
και τζιν παντελόνι, και τζιν παντελόνι, 

Alexandre VauthierAlexandre Vauthier. . 
Μπαντάνα από Μπαντάνα από 

μαλλί και vintage μαλλί και vintage 
ζώνη ζώνη Maison Martin Maison Martin 

MargielaMargiela, από , από 
προσωπική συλλογή. προσωπική συλλογή. 

Δερμάτινες μπότες, Δερμάτινες μπότες, 
ChloéChloé..



Ντένιμ φόρεμα, Balenciaga. Βαμβακερό πουκάμισο Woera και καπέλο από τσόχα Nick Fouquet, Luisa World.

MAKEUP: ATHINA KARAKITSOU @ 10AM. HAIR: CHRISTOS BAIRABAS @ BEEHIVE ARTISTS. CASTING DIRECTOR: MARINA FAIRFAX.  
PHOTOGRAPHER’S ASSISTANT: MARIOS KAZAKOS. FASHION ASSISTANT: CHRYSA CHRONI. MODEL: CARMEN KASS @ SILENT MODELS.

Κάπα από καπιτονέ Κάπα από καπιτονέ 
μάλλινη φανέλα, μάλλινη φανέλα, 

πουλόβερ από πουλόβερ από 
μαλλί και μοχέρ, μαλλί και μοχέρ, 

τουίντ φούστα και τουίντ φούστα και 
κασμιρένιες κάλτσες, κασμιρένιες κάλτσες, 
Max Mara BoutiqueMax Mara Boutique. . 

Μποτάκια vintage Μποτάκια vintage 
TimberlandTimberland, Kilo , Kilo 

Shop Athens.Shop Athens.



ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ξεφεύγουν αυτή τη σεζόν από την κλασική αισθητική, 
συνδυάζοντας την άνεση και τη ζεστασιά με ένα ΦΟΥΤΟΥΡΊΣΤΊΚΟ στυλ. 

Photographer JOHAN SANDBERG @ ARTLIST  Fashion Director NICHOLAS GEORGIOU

GREEN
SHELTER

Ολόσωμη φόρμα Ολόσωμη φόρμα 
από ελαστική από ελαστική 
βισκόζη, βισκόζη, Saint Saint 
Laurent by Laurent by 
Anthony VaccarelloAnthony Vaccarello. . 
Δερμάτινες μπότες, Δερμάτινες μπότες, 
MM6 Maison MM6 Maison 
MargielaMargiela..



Τοπ και φούστα από μοχέρ και σκούφος από αδιαβροχοποιημένο νάιλον, Miu Miu.
Στην απέναντι σελίδα: Χειροποίητο φόρεμα από κασμίρι με απλικέ φτερά και δερμάτινες μπότες, Bottega Veneta Boutique.



Πλεκτό ριμπ Πλεκτό ριμπ 
ζιβάγκο και ζιβάγκο και 
παντελόνι από παντελόνι από 
μαλλί και βαμβάκι, μαλλί και βαμβάκι, 
OttolingerOttolinger. Μπότες . Μπότες 
από καουτσούκ και από καουτσούκ και 
δέρμα, δέρμα, GivenchyGivenchy..



Μάλλινη ολόσωμη φόρμα και 
δερμάτινα παπούτσια, Prada.
Γυαλιά ηλίου Incognito star by 
Martin Margiela S/S 2009, 
Passage Archives.



Διχτυωτό τοπ από βαμβάκι και κασμίρι, Valentino.
Στην απέναντι σελίδα: Διχτυωτό πλεκτό τοπ από μοχέρ, φούστα από μαλλί και μοχέρ  

και γάντια από μοντάλ Sportmax, Max Mara Boutique.



Πλεκτό μάλλινο ριμπ φόρεμα, 
Isabel Marant. Μπότες από 

πολυέστερ, Courrèges.



Φόρεμα, μπλούζα, κολάν και κουκούλα από μοχέρ, Kenzo. Δερμάτινα παπούτσια, Prada.
Στην απέναντι σελίδα: Μάλλινο πουλόβερ με ραβδώσεις, στρογγυλές τσέπες και κουκούλα, μάλλινη μπαλούν φούστα και 

δερμάτινες μπότες, Louis Vuitton Boutique. Γυαλιά ηλίου Incognito star  
by Martin Margiela S/S 2009, Passage Archives.



Καλσόν, ζακέτα και γάντια 
από μοχέρ, Acne Studios.

MAKEUP: MARIE GUILLON  
@ ARTLIST.

HAIR: JACOB KAJRUP  
@ CALLISTE AGENCY.
CASTING DIRECTOR:  

ALEXANDRA SANDBERG.
PRODUCTION: MARION 

BESOMBES @ ARTLIST.
PHOTOGRAPHER’S ASSISTANTS: 

OLOF ÖSTERLIND, SADAK SOUICI.
FASHION ASSISTANT:  

CHRYSA CHRONI.
MODEL: OLIVIA MARTIN  
@ OUI MANAGEMENT.



Συνέντευξη στον  FILEP MOTWARY THE EMPEROR

Ως ένας από τους 
«μεγάλους» της 

μόδας, ο GIORGIO 
ARMANI είναι 

διαχρονικά 
επίκαιρος. Για 

σχεδόν μισό 
αιώνα η σκέψη 
του παραμένει 

δημιουργική,  υγιής  
και ξεκάθαρη, όπως 

ακριβώς συμβαίνει 
με τις συλλογές του.
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ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΌ να ασχολείται κάποιος με 
τη μόδα για να γνωρίζει ποιος είναι ο Giorgio Armani 
– ένας άνθρωπος που σέβονται όλοι, με αξία σταθερή 
στον χρόνο, καθώς εκφράζει διαφορετικές γενιές, πάντο-
τε περιβεβλημένος από την άνεση και την πολυτέλεια 
που τόσο όμορφα έχει συνδυάσει στις δημιουργίες του. 

Ο θαυμασμός που προκαλεί το όνομα του Ιταλού δημιουργού και η καθο-
λική παραδοχή της υψηλής ποιότητας της δουλειάς του είναι αποτέλεσμα 
μιας πορείας σχεδόν εμμονικής με το στιλ. 

Ο Giorgio Armani έγινε γνωστός στο δεύτερο μισό της δεκαετίας 
του ‘70 για τις ανδρικές συλλογές του, που καθιερώθηκαν ως σύμβολα 
πλούτου και καταξίωσης. Λίγο αργότερα, η επιτυχημένη ταινία του Paul 
Schrader, American Gigolo, της οποίας τα κοστούμια επιμελήθηκε, χά-
ρισε στον πρωταγωνιστή Richard Gere ανεπανάληπτο class, που αντέχει 
μέχρι σήμερα. Στον χαρακτήρα του συνοψίστηκε η νέα αρρενωπότητα 
που ξεχείλιζε από αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση, look που υιοθέτησαν 
αμέσως οι γιάπις στη Νέα Υόρκη, για να γίνει σύντομα παγκόσμιο φαινό-
μενο. Αυτό που κατάφερε o Armani ήταν να εξελίξει αβίαστα την έννοια 
του casual σε επίσημο ένδυμα, μέσα από υπερμεγέθη κοστούμια, τα οποία, 
ενώ θύμιζαν κλόουν, μόνο αυτό δεν ήταν. Ρούχα που ταυτίστηκαν με την 
άνεση και αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της υπογραφής του.

Μέσα από το ίδιο πρίσμα αγκάλιασε και τις γυναίκες. Αρκεί να θυ-
μηθούμε τη ριζοσπαστική αλλαγή στις γκαρνταρόμπες των αρχών του 
’80, που χαρακτηρίστηκε για την υπερβολή στη μόδα, τη διακόσμηση, την 
αρχιτεκτονική και την τέχνη, την αφθονία του χρήματος και τα γρήγορα 
αυτοκίνητα/τρόπαια. Αυτή την εποχή ο Armani χάραξε με ποιητική έντα-
ση την πορεία του, με δημιουργίες που θόλωναν σε ανύποπτο χρόνο τα 
στεγανά μεταξύ των φύλων, ενθαρρύνοντας την ισότητα μέσα από τα ρού-
χα και συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω υπό τον όρο «power dressing». 

Όπως συνέβη με τα ανδρικά, τα γυναικεία κοστούμια του αποτέλεσαν 
επίσης σύμβολο της εποχής. Αν και σαν ιδέα δεν ήταν κάτι καινούργιο 
–ο Yves Saint Laurent είχε προ πολλού παρουσιάσει τη δική του εκδο-
χή–, η πρόταση του Armani ήταν πολύ διαφορετική και αντανακλούσε 
μάλλον δύναμη παρά φετιχιστική διάθεση. Η έμπνευση πίσω από το συ-
γκεκριμένο στιλ ήταν τα ανδρικά σακάκια που είχε προσαρμόσει για την 
αδελφή του Rosanna και τις φίλες της, μετά από δική τους επιθυμία. Ένα 
ρομαντικό οικογενειακό bonding, που έμελλε να καθορίσει την εικόνα 
της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. «Θα έλεγα ότι η μόδα αντικατοπτρίζει 
τον πολιτισμό και αποτελεί μέρος της δημιουργίας του. Για παράδειγμα, 
η απόφασή μου να προσαρμόσω ανδρικά ενδύματα στο γυναικείο σώμα 
ως έναν έξυπνο τρόπο ένδυσης είχε ως αποτέλεσμα το look να χαρακτη-
ριστεί φεμινιστική δήλωση και έγινε η αφορμή για τη δημιουργία μιας 
γκαρνταρόμπας για τη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα. Από αυτή την 
άποψη, ανταποκρίθηκα δημιουργικά σε κάτι που συνέβαινε πολιτισμικά, 
βοηθώντας στην καθιέρωση του συγκεκριμένου στιλ», εξηγεί ο μετρ.

H χυτή σιλουέτα με την υπογραφή Armani αποτελεί αξεπέραστο πα-
ράδειγμα ραφής και τεχνογνωσίας, πάντοτε σε συνδυασμό με τον εκλε-
κτικισμό και τη λιτότητα που τον ακολουθούν από το ξεκίνημά του. «Η 
κομψότητα είναι έννοια διαχρονική και ανέκαθεν φιλοδοξούσα το όνομά 
μου να ταυτιστεί με αυτή τη λέξη. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να μάθω 
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τη γλώσσα της ομορφιάς και τα συστατικά της ελκυστικότητας. Δεν έχω 
κυνηγήσει ποτέ τις τάσεις και το εφήμερο, αφού πιστεύω πως το αληθινό 
στιλ είναι αιώνιο και δεν υπόκειται στις ιδιοτροπίες μιας συγκεκριμένης 
στιγμής», τονίζει. «Διαμόρφωσα αυτόν τον τρόπο σκέψης ακούγοντας τις 
συμβουλές της μητέρας μου. Τη θυμάμαι να μου λέει πως, αν θέλω να 
δημιουργήσω και να κατακτήσω την ομορφιά, πρέπει να κάνω μόνο τα 
απαραίτητα, χωρίς υπερβολές. Μία από τις συμβουλές που δίνω στους 
πελάτες μου είναι να κοιτάζονται στον καθρέφτη πριν φύγουν από το σπί-
τι, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάτι στο ντύσιμό τους που μπορεί να 
αφαιρεθεί. Άλλωστε, η ομορφιά δεν μπορεί να είναι περίπλοκη». 

Δ

«Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ τις τάσεις και το εφήμερο, αφού πιστεύω 
πως το ΑΛΗΘΊΝΟ ΣΤΊΛ είναι αιώνιο και δεν υπόκειται στις ιδιοτροπίες 

μιας συγκεκριμένης στιγμής».

Μια τελευταία ματιά από τον μετρ στην εμφάνιση του μοντέλου. Στην απέναντι 
σελίδα: Δημιουργίες από την κολεξιόν Armani Privé F/W '21-'22. 
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Φέτος, γιορτάζει την 40ή επέτειο της σειράς Emporio Armani. «Την 
ξεκίνησα γύρω στο 1981, θέλοντας να αγκαλιάσω μια νεότερη ηλικιακή 
ομάδα, ανθρώπους φύσει εξερευνητές που πίστευαν στον πειραματισμό, 
όπως κι εγώ. Η επιθυμία προέκυψε μέσα από την παρατήρηση των κοινω-
νικοπολιτικών αλλαγών που συνέβαιναν, εστιάζοντας στη νεανική κουλ-
τούρα και στην επιθυμία των νέων για αλλαγή του τρόπου που ντύνονταν, 
με στόχο να συσπειρωθούν μέσα από το ένδυμα. Η μουσική, ο αθλητισμός 
και η αειφορία αποτέλεσαν τους πυλώνες της διαφοροποιημένης ταυτότη-
τας της Emporio Armani. Παρότι έχουν περάσει 40 χρόνια, το όραμα πα-
ρέμεινε ίδιο, ενώ παράλληλα ανέπτυξα τη σειρά Giorgio Armani, προσπα-
θώντας να μεταφράζω μέσα από τη δουλειά μου τις πολιτισμικές αλλαγές. 
Πάντα θα υπάρχει χώρος για τη μητροπολιτική αισθητική της Emporio 
Armani, που συνεχίζει να βρίσκεται σε διάλογο με το κομψό, συγκρατημέ-
νο σύμπαν της σειράς Giorgio Armani. Η δουλειά μου είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της προσωπικής μου ζωής. Αυτό που πιστεύω βρίσκει διέξοδο 
σαν μια παθιασμένη έκφραση σε αυτό που δημιουργώ. Συνεπώς, τα 40 
χρόνια ύπαρξης της Emporio Armani είναι κατά κάποιον τρόπο η αυτοβι-
ογραφία μου, γραμμένη με ρούχα. Η αφήγηση χωρίζεται σε κεφάλαια που 
κάθε ένα περιλαμβάνει διαφορετικά γεγονότα. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω 
υπερήφανος, γιατί εξακολουθεί να “αναπνέει”, έχοντας ως πνεύμονες τους 
ίδιους ανθρώπους για τους οποίους δημιουργήθηκε».

Προσπαθώ να υπολογίσω τον βαθμό δυσκολίας της αποδοχής ενός 
brand σε μια εποχή εντελώς διαφορετική από τη δική μας, χωρίς τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. «Εκείνα ήταν πράγματι γενναία χρόνια και –επι-
τρέψτε μου να πω ότι– η ιδέα πίσω από τη σειρά Emporio Armani ήταν 
πρωτοποριακή, αν και σαν βήμα ήταν κάπως οξύμωρο σε σχέση με την 
υπόλοιπη δουλειά μου. Ο περισσότερος κόσμος είδε την κίνησή μου με 
μισό μάτι. Θυμάμαι πως ακόμα και η λέξη “Emporio” δημιούργησε ανα-
ταραχή, γιατί ήταν κάπως λαϊκή για κάποιον που αποκαλούσε τον εαυτό 
του σχεδιαστή μόδας. Όμως, εγώ προσπαθούσα να εκδημοκρατίσω τη 
μόδα, με ενδιέφεραν οι νέοι άνθρωποι, και η συλλογή ήταν ακριβώς αυτό 
που τους έλειπε. Αναμφίβολα, αν ξεκινούσα αυτή την ιδέα σήμερα, το 
όχημα για να έρθω κοντά στη νεολαία θα ήταν τα social media. Όμως 
τότε έπρεπε να χρησιμοποιήσω συμβατικά μέσα, όπως τον Τύπο και τη 
διαφήμιση στα μεγάλα έντυπα μόδας. Ακόμα κι έτσι όμως είχα την ευκαι-
ρία να καινοτομήσω, και το 1984 η πρώτη μου διαφημιστική καμπάνια 
ήταν ένα billboard γιγαντιαίων διαστάσεων στο κέντρο του Μιλάνου, στη 
Via Broletto, που έκτοτε έγινε αναπόσπαστο μέρος του αστικού τοπίου. 
Το 1988 ξεκίνησα και το πειραματικό περιοδικό Emporio Armani, που, 
αν και κυκλοφόρησε μόνο σε 19 τεύχη, δημιούργησε ένα παλλόμενο, 
καλειδοσκοπικό σύμπαν, φτιαγμένο από εικόνες και κείμενα που στροβι-
λίζονταν γύρω από τις συλλογές».

Μιλάνου, γνωστή ως “paninari”, που σύντομα ξεπέρασε τα σύνορα της 
χώρας, ενώ πλέον εκφράζει ένα αναγνωρίσιμο ύφος. Καθόλου τυχαία, 
στην αρχή της πανδημίας το σπορ κομμάτι της συλλογής ξαφνικά απέ-
κτησε μεγάλη δημοτικότητα».

Είναι πεπεισμένος πως η κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα έχει 
κάνει τους ανθρώπους να αδημονούν για όμορφα πράγματα. «Η ωραία 
εμφάνιση είναι μέρος τού να νιώθεις καλά. Αυτή η πολύ ανθρώπινη επι-
θυμία παραμένει κοινή ανάγκη. Καθώς απελευθερωνόμαστε από τους 
περιορισμούς που έφερε η πανδημία, προβλέπω ότι θα αγκαλιάσουμε τη 
μόδα ακόμα πιο σφιχτά, σαν μια έκφραση της επιθυμίας μας να βγούμε 
έξω, να δούμε άλλους ανθρώπους και να κοινωνικοποιηθούμε όπως άλ-
λοτε. Γιατί, όταν βλέπεις ανθρώπους, σε βλέπουν κι αυτοί», λέει. 

Για τους σχεδιαστές μόδας, η πρόσφατη υγειονομική και οικονομική 
κρίση μεταφράστηκε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την κατεύθυνση 
που ακολουθεί ο καθένας. Για κάποιους ήταν καταστροφική, για άλλους 
μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό των αξιών τους. Ο ίδιος πώς αντιμε-
τωπίζει την κατάσταση; «Η πανδημία με έκανε να σκεφτώ τι θα ήθελα να 
αλλάξω. Ενώ η φυσική παρουσία είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, έχω 
πλέον τις επιφυλάξεις μου για τις χιλιάδες ανθρώπων που ταξιδεύουν 
από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη για να συμμετάσχουν σε ένα 
σόου. Για παράδειγμα, η απόφαση που πήρα τον περασμένο Φεβρου-
άριο να κάνω τη γυναικεία επίδειξη κεκλεισμένων των θυρών και σε 
ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα άσκηση 
που απέδειξε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να κάνουμε 
τα πράγματα αποτελεσματικά. Επομένως, μια αλλαγή που πρέπει να γίνει 
και αφορά κυρίως τα μεγάλα brands, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των 
συλλογών. Προσωπικά έχω δεσμευτεί τα ρούχα που θα διαθέτω στο εξής 
στην αγορά να ταιριάζουν με την εποχή. Δεν θα προσφέρονται χειμερινά 
πανωφόρια τον Ιούλιο ούτε λευκά φορέματα τον Ιανουάριο. Σκέφτομαι 
και πολλά άλλα, όπως ρούχα για πραγματικούς ανθρώπους και με υψηλή 
ποιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στον σχεδιασμό, ώστε να έχουν 
μακροζωία, όχι μόνο από άποψη κατασκευής, αλλά και αισθητικής». 

Θεωρεί ότι η μεγαλύτερη ευθύνη του είναι να κρατήσει τη δουλειά του 
στα ίδια επίπεδα, προσφέροντας χαρά σε όσους επιλέγουν τις δημιουργίες 
του. Στόχος του είναι επίσης να διατηρήσει βιώσιμη την επιχείρησή του, 
προς όφελος των εργαζομένων του. «Αισθάνομαι ότι έχω πολλές ευθύνες 
και όχι μόνο απέναντι στους πελάτες μου. Είμαι ρεαλιστής και πιστεύω 
ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Γι’ αυτό έχω αναλάβει 
πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Acqua for Life, που ξεκίνησε το 2010 
και επικεντρώνεται στην παροχή πόσιμου νερού σε περιοχές που έχουν 
έλλειψη. Έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 390.000 ανθρώπους σε 
20 χώρες», αποκαλύπτει. 

Πώς, όμως, αξιολογεί ένας σχεδιαστής τη γραφή του και πόσος χρό-
νος απαιτείται για να νιώσει αυτοπεποίθηση; Παραδέχεται ότι δεν αμ-
φισβήτησε ποτέ τις ικανότητές του, κάθε άλλο. «Δεν είχα πρόβλημα να 
εκφράσω ό,τι πιστεύω και είμαι πεπεισμένος για τη συμβολή αυτής της 
στάσης στην επιτυχία μου. Διότι, αν είσαι σίγουρος για ό,τι δημιουργείς, 
τότε ο πελάτης είναι επίσης σίγουρος γι’ αυτό που φοράει. Ποτέ δεν έχω 
ασχοληθεί με το τι πιστεύει ο Τύπος για τη δουλειά μου. Διαβάζω τι γρά-
φουν, αλλά δεν αλλάζω με βάση την κριτική. Οι μόνοι άνθρωποι των 
οποίων εκτιμώ τις απόψεις είναι οι πελάτες μου. Εκείνοι, άλλωστε, είναι 
οι πραγματικοί κριτές για το αν κάνω καλή δουλειά ή όχι», δηλώνει.

Η μόδα του δρόμου αποτέλεσε στο παρελθόν πόλο έλξης για τους 
σχεδιαστές, οι οποίοι για αρκετές δεκαετίες αντλούσαν έμπνευση κυρίως 
από τη νεολαία, που είναι συνδεδεμένη με οτιδήποτε καινούργιο. Αναρω-
τιέμαι αν το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, μετά την αποδόμηση των συστατι-
κών του στιλ. «Στους δρόμους πάντα θα συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγ-
ματα», θεωρεί. «Η διαφορά του σημερινού streetwear από εκείνο του 
1981 είναι πως τότε σηματοδοτούσε κάτι πρωτόγνωρο. Η σειρά Emporio 
Armani έμοιαζε με έναν ενοχλητικό νέο κώδικα, αν και έγινε αμέσως κοι-
νωνικό φαινόμενο. Το λογότυπο με τον αετό –το οποίο σχεδίασα τυχαία, 
ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο– εξελίχθηκε σε σύμβολο που έφερνε τους 
νέους πιο κοντά, το διαβατήριο για να ενταχθώ στην υποκουλτούρα του 

Μερικές από τις πρώτες διαφημιστικές καμπάνιες για τη σειρά Emporio Armani, που τάραξε τα νερά στη δεκαετία του '80, όταν ο Ιταλός δημιουργός αποφάσισε  
να απευθυνθεί δυναμικά στη νέα γενιά, με μια συλλογή που την εξέφραζε και την κινητοποιούσε. 

«Οι μόνοι άνθρωποι 
των οποίων εκτιμώ 
τις απόψεις είναι 

ΟΊ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ. 
Εκείνοι, άλλωστε, είναι 
οι πραγματικοί ΚΡΊΤΕΣ 

για το αν κάνω καλή 
δουλειά ή όχι».
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Η συλλογή prêt-à-porter της Emporio 
Armani για τον χειμώνα εκφράζει περισσότε-
ρο ελπίδα παρά προσδοκία, αφού η πανδημία 
έκανε πολλούς να προβλέψουν ότι τα επόμε-
να χρόνια μπορεί να θυμίζουν τη δεκαετία του 
1920, σε μια προσπάθεια, ίσως, να απαλύνει το 
κλίμα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε να συν-
δέσουμε το παρόν με την οικονομικά δύσκολη 
δεκαετία του ’70 και τα γεμάτα υπερβολή ’80s, 
όμως καλύτερα να αποφύγουμε τις συγκρίσεις. 
Επιστρέφοντας στην τρέχουσα σεζόν, οι δημι-
ουργίες Emporio έχουν μαλακούς ώμους, κα-
λύπτουν ανάγκες ανδρών και γυναικών και πε-
ριλαμβάνουν μικρές πολυτελείς λεπτομέρειες, 
όπως κουμπιά σε σχήμα boule, pom-pom και 
εσάρπες από οικολογική γούνα, μεταξοκλωστές 
και μουσελίνα. Κυριαρχούν τα βελούδινα υφάσματα, τα ζακάρ σε στιλ 
ψαροκόκαλο, οι παγέτες και τα κρύσταλλα για τις βραδινές εμφανίσεις. 

Κανένας άλλος σχεδιαστής δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Armani 
στη χρήση των συνεχώς μεταβαλλόμενων, αλλά και τακτικά επαναλαμ-
βανόμενων μοτίβων της βιομηχανίας. Το 2005, όταν έγινε 70 ετών, 
αποφάσισε να λανσάρει τη σειρά υψηλής ραπτικής Armani Privé, που 
αγαπήθηκε αμέσως. Η τελευταία του κολεξιόν, που παρουσιάστηκε τον 
Ιούλιο σε φυσική μορφή στους κήπους της ιταλικής πρεσβείας στο Πα-
ρίσι, ήταν άλλη μία κατάθεση ψυχής, ένα έξοχο δείγμα savoir faire. Για 
τον ίδιο ήταν και μια ευκαιρία να μας απελευθερώσει από την καταπίεση 
της πανδημίας, ξορκίζοντάς τη με υφάσματα στα χρώματα του ουράνιου 
τόξου και υπενθυμίζοντάς μας πως τα ρούχα δεν «πεθαίνουν» μετά από 
μία σεζόν και ότι η ετικέτα Made in Italy δεν είναι απλά μια πληροφορία 
προέλευσης, αλλά επίσης μια ισχυρή δήλωση πως ό,τι τη φέρει είναι το 
καλύτερο στον κόσμο! 

Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζει κανείς τι 
πρόκειται να αλλάξει στη μόδα μελλοντικά, 
όμως, αν ο Giorgio Armani υποστηρίζει ότι 
αυτή η αλλαγή ήδη κυοφορείται, τότε πιθανότα-
τα λέει την αλήθεια. «Νομίζω ότι είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή να δημιουργήσουμε μια ριζικά νέα 
γλώσσα, να ανακαλύψουμε εκ νέου τη χαρά της 
εφεύρεσης. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν 
αποτινάξουμε τον φόβο», υποστηρίζει. «Είμαι 
πεπεισμένος ότι ένας σχεδιαστής με ευανάγνω-
στη υπογραφή και ξεκάθαρο όραμα είναι κατα-
νοητός από όλους. Αν με την πάροδο του χρό-
νου υπάρχει συνέπεια σε αυτό το όραμα και 
ταυτόχρονα εξελίσσεται, τότε αυτό λέγεται επι-
τυχία. Αν επισκεφτείτε τον μόνιμο εκθεσιακό 
και εκπαιδευτικό μου χώρο στο Μιλάνο, το 

Armani/Silos, και ρίξετε μια προσεκτική ματιά στην εξέλιξη της δου-
λειάς μου, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που επαναλαμ-
βάνονται, όπως η ουδέτερη χρωματική παλέτα, τα ελαφρά υφάσματα, οι 
αποδομημένες σιλουέτες, καθώς και ορισμένα αγαπημένα μου στιλ, 
όπως το γυναικείο κοστούμι. Ένα κοστούμι Armani από τη δεκαετία του 
’80, όμως, παρόλο που θα μπορούσε να φορεθεί άνετα, διαφέρει πολύ 
από αυτό του 2021. Μου αρέσει να εξερευνώ πιθανότητες, ενώ παραμέ-
νω περίεργος και αμφισβητώ ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό, φτάνο-
ντας στα άκρα. Αυτός είναι ο λόγος που στα τόσα χρόνια που εργάζομαι 
ανέπτυξα όχι μόνο ρούχα και αξεσουάρ με την υπογραφή Armani, αλλά 
και αρώματα, έπιπλα, ξενοδοχεία, ακόμα και σοκολάτες! Παρότι ορισμέ-
να από τα μεμονωμένα κομμάτια που φτιάχνω κάθε εποχή αντανακλούν 
μια δημιουργική εξέλιξη, η οποία μπορεί να είναι σχεδόν άχρωμη ή 
διακριτική, σας διαβεβαιώ πως γίνεται ορατή στα υφάσματα που επιλέ-
γω και στις σιλουέτες που προτείνω», καταλήγει. 

«Μου αρέσει  
να ΕΞΕΡΕΥΝΩ 

ΠΊΘΑΝΟΤΗΤΕΣ, ενώ 
παραμένω περίεργος 

και αμφισβητώ και  
τον ίδιο μου τον εαυτό, 
φτάνοντας στα άκρα».

Looks από τη συλλογή Emporio Armani για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2021-'22. Στην απέναντι σελίδα: Μοντέλα με δημιουργίες Armani Privé  
στους χώρους της ιταλικής πρεσβείας στο Παρίσι, όπου παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο η κολεξιόν για την τρέχουσα σεζόν.  
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Δέκα πρόσωπα της ελληνικής μόδας μιλούν για τα 
ιδιωτικά τους ησυχαστήρια - εκεί όπου επιστρέφουν για να 

επανασυνδεθούν με τη φύση, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους 
και να βρουν έμπνευση για τη δουλειά τους

Από την ΕΛΊΣ ΚΊΣ

Φωτογράφος, Τήνος
«Η Τήνος περιβάλλεται, λες, από μια δυνατή ενέργεια. Διαθέτει μια απλότητα που 
με συγκινεί, ένα ανθρώπινο μέτρο. Εδώ η ζωή κινείται στους ρυθμούς της φύσης, 

δεν της αντιστέκεται όπως συμβαίνει σε άλλους, κατά τα άλλα πανέμορφους, τόπους. 
Στην Τήνο συμβιώνω με το περιβάλλον, κατοικώ μέσα του και το παρατηρώ να 

μεταμορφώνεται σοκαρισμένη από τις διαφορετικές του όψεις όταν το σαρώνουν 
οι άνεμοι. Η ματιά μου ακολουθεί με δέος τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς των 

νεφών που αλλάζουν με τρομακτική ταχύτητα όταν φυσούν τα μελτέμια. Και όταν οι 
άνεμοι καταλαγιάζουν, λατρεύω την απόκοσμη σιωπή που απλώνεται παντού, μονα-

δική συνθήκη για διαλογισμό ή για δημιουργική ευφορία. Η Κυρία των Αγγέλων 
έχει δεσμεύσει την ψυχή μου, νιώθω “ταγμένη” σε αυτήν, μου προσφέρει ασταμάτη-

τη έμπνευση. Την Τήνο την έχω μαζί μου πάντα και παντού».

Σχεδιάστρια κοσμημάτων, Ύδρα
«Αν για μένα είναι το νησί μου, που το αγαπώ και το 
επισκέπτομαι όλες τις εποχές, για τους επισκέπτες είναι 
ο τόπος της απόλυτης ηρεμίας. Λέξεις όπως αυτοκίνητο, 
ποδήλατο ή πατίνι είναι απούσες από το λεξιλόγιο των 
κατοίκων του. Εδώ πρωταγωνιστούν το περπάτημα, η 
εναλλαγή των χρωμάτων, η δύναμη του κανόνα. Απαγο-
ρεύονται τα ρολά, οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι δορυ-
φορικές κεραίες, τα κουφώματα αλουμίνιου, η ευκολία 
του πρόσκαιρου. Στην Ύδρα όλα είναι πιο εύκολα. Δεν 
χρειάζεσαι αυτοκίνητο για να πας στην παραλία, να ταξι-
δέψεις μακριά για να δεις το ηλιοβασίλεμα, να αγχωθείς 
αν θα είσαι συνεπής στο επόμενο ραντεβού σου. Σε 10 
λεπτά μπορείς να βρίσκεσαι σχεδόν παντού. Κι αυτό για 
μένα σημαίνει ποιότητα ζωής. Οι καλημέρες ξεκινούν από 
νωρίς, την ώρα που το νησί ξυπνάει και το λιμάνι γεμίζει 
ζωή. Επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο έρχονται να απολαύ-
σουν το μοναδικό αυτό τοπίο, μαγεύονται και επαναλαμ-
βάνουν το ίδιο ταξίδι για χρόνια. Η ενέργεια του νησιού 
τούς ηρεμεί, τους “ξεδιπλώνει”. Ακόμα και οι γάτες 
βρίσκονται σε ζεν κατάσταση, ζώντας το δικό τους αιώνιο 
καλοκαίρι. Η Ύδρα είναι για μένα δώρο. Με ηρεμεί, με 
εμπνέει, με ξεκουράζει. Με θυμάμαι από τα φοιτητικά μου 
χρόνια να μαζεύω βότσαλα στην παραλία του Καμινιού 
για τα κοσμήματά μου, κάτι που εξακολουθώ να κάνω. 
Μια διαδικασία αγχολυτική και λυτρωτική, που με δένει 
ακόμα περισσότερο με τον τόπο. Και είναι σπουδαίο ότι 
αυτή η ομορφιά δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί. Προ-
στατευμένο το νησί από την υπηρεσία αρχαιοτήτων, θα 
συνεχίσει να είναι φιλόξενο, ένας παράδεισος για όσους 
θαυμάζουν και εκτιμούν το αυθεντικό και το ωραίο».

Μάρα Δεσύπρη

THE 
GETAWAY Έλενα Βότση
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Fashion editor, Ορεινή Αρκαδία
«Πιστεύω πως μεγαλώνοντας η ίδια μας η βιολογία μάς οδηγεί 

κοντά στη φύση. Λόγω των έντονων ρυθμών, είναι απαραίτητη η 
αποσυμπίεση σε τακτά διαστήματα, την οποία η φύση προσφέρει 

σχεδόν αυτόματα, είτε πρόκειται για βουνό είτε για θάλασσα. Έτσι, 
λοιπόν, κι εγώ έφτιαξα ένα ησυχαστήριο σε ένα κεφαλοχώρι της 

Ορεινής Αρκαδίας, όχι μόνο λόγω καταγωγής, αλλά από επιλογή 
– για διαφυγή, ηρεμία, recharge. Το περπάτημα στο δάσος πλάι 
στα τρεχούμενα νερά με γαληνεύει, καθαρίζει το μυαλό και την 

ψυχή μου, με θεραπεύει από τους φρενήρεις ρυθμούς της πόλης, 
με επαναπρογραμματίζει. Λειτουργεί ψυχαναλυτικά μέσα από τις 

σιωπές, με μοναδικούς ήχους το κελάηδισμα των πουλιών και το 
θρόισμα των φύλλων. Και το σπουδαιότερο: με γεμίζει έμπνευση. 

Η φύση εξάλλου είναι η καλύτερη πηγή για να αντλήσεις 
ιδέες. Χρώματα, φως, μυρωδιές, ήχοι, όγκοι, φόρμες, όλα είναι 

καμωμένα με μαεστρία».

Μιχάλης Πάντος

Φωτογράφος, Παρνασσός
«Ένα βουνό είναι μέσα στην καρδιά μου, ένα ύψωμα 2.457 μέτρων. Το όνομά του προέρχεται από τον μυθικό ήρωα Παρνασσό. Όταν η πόλη που 
είχε χτίσει στο βουνό καταστράφηκε από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, οι κάτοικοι ακολούθησαν τις κραυγές των λύκων και οδηγήθηκαν ψη-
λότερα για να γλιτώσουν. Η νέα πόλη, η Λυκώρεια –δηλαδή κραυγές των λύκων–, δίνει το όνομά της παραλλαγμένο στην κορυφή του βουνού, 
τη Λιάκουρα. Πολλοί αγαπούν τον Παρνασσό, αλλά λίγοι εκτιμούν τις σιωπές του. Ένα ξημέρωμα σε ένα ξέφωτο, ένας περίπατος στο δάσος, μια 
χιονισμένη πλαγιά... Οι ήσυχες γωνιές του παγώνουν τον θόρυβο και αφήνουν μοναδικό ήχο τον άνεμο, τα πουλιά και τις σκέψεις σου. Βρέθηκα 
για πρώτη φορά στο βουνό έφηβος και, λίγο η μαγεία του τοπίου λίγο η ονειροπόλα εφηβική φύση, με αιχμαλώτισε για πάντα. Στον Παρνασσό θα 
σπεύσω, ενήλικας και με το παραπάνω πλέον, σε κάθε παύση της χαοτικής καθημερινότητας, για να ξαναμετρήσω τον χρόνο και τον εαυτό μου. 
Να βρω ισορροπία ανάμεσα στην αγριάδα του τοπίου και τη γαλήνη της ψυχής. Αν οι Μούσες, που ήθελαν έναν ήσυχο τόπο για να αφιερωθούν 
στις Καλές Τέχνες επέλεγαν να περάσουν τις μέρες τους στον Παρνασσό, τότε πώς μπορεί να του αντισταθεί ένας απλός θνητός;»

Πάνος ΔάβιοςΣχεδιαστής κοσμημάτων, Πάπιγκο
«Υπάρχουν δύο τρόποι να πας στο Πάπιγκο: Με το αεροπλάνο στα Ιωάννινα και από εκεί 
με αυτοκίνητο, μια διαδρομή 40 λεπτών, ή οδικώς μέσω της νέας εθνικής οδού, ένα ταξίδι 
πέντε ωρών. Μου αρέσει ο δεύτερος, για να βλέπω τις εικόνες να εναλλάσσονται. Δεν 
έχω κάποιον τόπο καταγωγής όπου να θέλω να γυρίζω, γι’ αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια 
το Πάπιγκο έχει γίνει το χωριό μου. Το να χαλαρώνω στην όχθη του Βοϊδομάτη ή να 
περιφέρομαι στο φαράγγι, με αναγεννά. Σας διαβεβαιώ πως όποτε και να αποφασίσει κά-
ποιος να φτάσει στη Δρακόλιμνη με στάση –ίσως βραδινή– στο καταφύγιο, μπαίνοντας σε 
ένα αλπικό τοπίο που την άνοιξη είναι γεμάτο κρόκο και τρεχούμενα νερά, θα μαγευτεί. 
Εκεί, ακόμα και οι ιστορίες που λέμε είναι διαφορετικές: πώς οι αρκούδες κατέβηκαν στο 
χωριό μια καθημερινή του χειμώνα, πώς ένα μελίσσι εγκαταστάθηκε στο απέναντι δέντρο 
την άνοιξη. Είναι αυτές οι ιστορίες με τους φίλους –πια– Παπιγκιώτες που ανυπομονώ να 
ακούσω όταν ανηφορίζω στην Ήπειρο. Η φύση της θα μου είναι πάντα απαραίτητη».

Γιάννης Σεργάκης
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Ιλεάνα Μακρή

Άγγελος Μπράτης

Σχεδιάστρια κοσμημάτων, 
Πάτμος
«Η Πάτμος είναι νησί ευλογημένο.  
Από τη στιγμή που θα τη νιώσεις, δεν  
την αποχωρίζεσαι. Υπάρχει ένας μυστικι-
σμός στην ατμόσφαιρα που σε γαληνεύει. 
Πρωτοπήγα στις αρχές του ’80 και, ενώ 
αναπτύχθηκε αρκετά από τότε, διατηρεί 
ανέπαφη την πολιτισμική και θρησκευτική 
της κληρονομιά, καθώς και τη φυσική 
της ομορφιά. Τα νερά που την περιβάλ-
λουν είναι κρυστάλλινα και οι παραλίες 
παρθένες. Είναι η δύναμη του αυθεντικού 
που σε γοητεύει και σε κερδίζει. Αυτό 
είναι που με τράβηξε στο νησί. Στο ιερό 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου ο Ευαγ-
γελιστής Ιωάννης συνομίλησε με τον Θεό, 
βάπτισα την κόρη μου, κι εκείνη πριν από 
δύο χρόνια βάπτισε εκεί τον εγγονό μου. 
Είναι ένας τόπος που σε υποχρεώνει να 
είσαι ταπεινός, γιατί η μεγαλοσύνη του σε 
ξεπερνάει. Τον χειμώνα το σπίτι στη Χώρα 
γίνεται φωλιά και χώρος ενδοσκόπησης, 
ενώ με το που μπαίνει η άνοιξη και έρχε-
ται το Πάσχα, η φύση ζωντανεύει και  
οι παραδόσεις τηρούνται με ευλάβεια. 
Αγάπησα την Πάτμο από την πρώτη 
στιγμή που πάτησα το πόδι μου. Εκεί 
αισθάνομαι σπίτι μου».

Σχεδιαστής, Τζουμέρκα
«Όταν τα καλοκαίρια οι συμμαθητές μου όργωναν τα νησιά και τις 
θάλασσες, εγώ και οι γονείς μου σκαρφαλώναμε στις ψηλές κορυ-
φές των Τζουμέρκων, κοινό τόπο καταγωγής τους. Εκεί περνούσα 

τις διακοπές μου, βιώνοντας τις αλλαγές των εποχών μέσα στην 
αρχέγονη φύση. Ανακάλυπτα, μαζί με την παρέα μου, την άναρχη 

ομορφιά της. Ξεκινούσα κάθε πρωί με άγνωστο προορισμό, ως 
μικρός εξερευνητής. Αρχικές διαδρομές οι όχθες των ποταμών, ως 
δρόμοι που καταλήγουν σε λεωφόρους, στη σκιά αιωνόβιων πλα-
τάνων. Πολλές φορές χανόμουν για ώρες, μέχρι που η φωνή της 
μητέρας μου με καλούσε μέσα από τον αντίλαλο των βουνών να 
επιστρέψω στη ζεστασιά του σπιτιού μας. Συνήθως εκεί, στον πά-

γκο της κουζίνας, με περίμεναν οι “γωνίες” που απέμειναν από το 
ταψί με την πίτα της ημέρας, συνήθως με γέμιση από άγρια χόρτα 
της περιοχής. Περιμετρικά του πατρικού μου σπιτιού υψώνονταν 
λόφοι καλυμμένοι από καταπράσινα έλατα, ενώ στην ησυχία της 

νύχτας άκουγα τα νυχτοπούλια, όπως τον μυθικό στην Ήπειρο γκι-
όνη, πριν παραδοθώ αποκαμωμένος στον πιο γλυκό και ξεκούρα-
στο ύπνο. Όλα αυτά επανέρχονται στη μνήμη μου κάθε φορά που 

τα χαμόγελα των ανθρώπων με καλωσορίζουν στον τόπο μου».

Σχεδιάστρια, Κέρκυρα
«Η Κέρκυρα έχει όμορφες παραλίες – στον νότο απέραντες αμμουδιές, τη λίμνη Κορισσίων και το κεδροδάσος, δυτικά τις κοσμοπολίτικες 

παραλίες Γλυφάδα και Κοντογυαλό, ανατολικά κόλπους με πράσινα νερά και πλούσια βλάστηση. Κάπου εκεί βρίσκεται ο αγαπημένος 
μου προορισμός, ο Ερημίτης. Δυστυχώς, η Κέρκυρα είναι από τα πρώτα νησιά που αναπτύχθηκαν άναρχα. Σε κάθε παραλία υπάρχει του-

λάχιστον ένα τεράστιο ξενοδοχείο, συγκροτήματα σπιτιών, ταβέρνες... Ο Ερημίτης είναι μια τελευταία παρθένα περιοχή. Εκεί αδειάζει το 
μυαλό μου όταν ψάχνω για βότσαλα με τρύπες, που σπάνια βρίσκω – η αγαπημένη μου καλοκαιρινή ασχολία. Πηγαίνουμε με τα παιδιά 

για εξερευνήσεις, ελπίζοντας να δούμε βίδρες, και, αν είμαστε τυχεροί, πετυχαίνουμε ερωδιούς, βατραχάκια και λιβελούλες. Ωστόσο, ο 
Ερημίτης δεν θα υπάρχει για πολύ ακόμα, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή τουριστικών συγκροτημάτων. Είναι πολύ στενάχωρο, ειδικά 

στις μέρες μας, που τόσος λόγος γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, να μη φυλάγεται αυτός ο παράδεισος. #saveerimitis!» 

Χριστίνα Μαρτίνη
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Επιχειρηματίας, Σύρος
«Η θάλασσα και ο ήλιος έχουν παίξει τον σπουδαιότερο ρόλο στη ζωή μου. Έχω περάσει όλα μου τα 
καλοκαίρια ως παιδί και ενήλικας στη μικρή παραλία της Σύρου, στην Ποσειδωνία – γνωστή και ως 

Ντελαγκράτσια. Πάντα κατέφευγα εκεί για να ηρεμήσω, να ονειρευτώ, να πάρω κουράγιο για να 
συνεχίσω. Η φύση θεωρώ ότι μας τροφοδοτεί και μας προστατεύει. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να την 

υπερασπιστούμε. Γι’ αυτό και με τη Zeus+Δione υποστηρίζουμε φορείς που ασχολούνται με την 
προστασία της θάλασσας, όπως το Plastic Free Aegean Sea του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. 

Λασκαρίδη, καθώς και τις δράσεις του Ιδρύματος Common Seas». 

Ορσαλία Παρθένη

Δήμητρα Κολοτούρα

Σχεδιάστρια, Μύκονος
«Η σχέση μου με τη Μύκονο ξεκίνησε όταν 
ήμουν έξι χρονών. Ήταν ο τόπος όπου περ-
νούσα τα καλοκαίρια μου, το Πάσχα, μέχρι 

και Πρωτοχρονιές. Ήταν το “χωριό” μου 
κατά κάποιον τρόπο και η σχέση μου με το 
νησί έγινε πολύ προσωπική, συνυφασμέ-
νη με διάφορες φάσεις της ζωής μου. Με 

έναν μαγικό τρόπο, κάθε φορά που πατάω 
το πόδι μου εκεί νιώθω ευφορία. Με το 

που με χτυπάει ο αέρας, ξεχνώ τα πάντα. 
Η αγαπημένη μου εποχή είναι η άνοιξη, 

όταν αντικρίζει κανείς μια πολύ διαφο-
ρετική, πράσινη Μύκονο και όχι το ξερό 

τοπίο που έχει συνηθίσει, με τους βράχους 
και τις φραγκοσυκιές. Παρά το ότι το νησί 

έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό, τα τοπία 
του εξακολουθούν να με εκπλήσσουν. Οι 
παραλίες, όλες τόσο διαφορετικές μεταξύ 
τους και παγωμένες, σε αναζωογονούν. 

Περπατώντας στις πλαγιές απολαμβάνω τη 
χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρινάκια 

της θάλασσας, τα γαϊδουράγκαθα, το θυμά-
ρι... Επίσης, για μένα δεν υπάρχει ωραιό-

τερο ηλιοβασίλεμα από αυτό που αντικρίζω 
από το μαγαζί μου ή από το παράθυρο του 

σπιτιού μου στην Αλευκάντρα, ακόμα κι 
όταν ο καιρός είναι βαρύς. Το χιόνι επίσης 
στη Μύκονο, αν και σπάνιο, δημιουργεί σε 
συνδυασμό με τη λευκή αρχιτεκτονική ένα 

τοπίο σχεδόν διαστημικό».
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Σάκης Ρουβάς είναι ο ορισμός του outdoors. 
Ένας νους υγιής εν σώματι υγιεί. Μια «βόλ-
τα» στο Instagram του μας ταξιδεύει σε βου-
νά και θάλασσες, με ποδήλατο, ιστιοπλοϊκό ή 
σερφ. Αν δεν ήταν ο πιο λαμπερός μας σό-
ουμαν, θα ήταν πρωταθλητής. Μάλλον είναι 
πρωταθλητής, αφού από παιδί προσπαθεί να 
ξεπερνάει τα όριά του, να τολμάει καινούρ-

για πράγματα και να εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. Προσωπικά 
τον βλέπω σαν τον Superman, έναν επιτυχημένο άνθρωπο με μια 
τέλεια οικογένεια που ζει σε ένα υγιές περιβάλλον. Πάντα θετι-
κός και συγχρόνως ανήσυχος για την επόμενη κίνησή του – που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ενασχόληση με τον πράσινο 
τρόπο παραγωγής ενέργειας. 

«Με μπέρδεψες με το αντικείμενο συναισθηματικής αξίας που 
μου ζήτησες για τη Vogue, μου ήταν δύσκολο να βρω κάτι που να 
έχει σχέση με τη φύση», μου λέει. «Νομίζω όμως πως η πρώτη 
φωτογραφική μηχανή που αγόρασα το 1992 με τα πρώτα καλά 
χρήματα που έβγαλα, είναι η πλέον κατάλληλη, γιατί έχει απαθανα-
τίσει τα ωραιότερα τοπία. Η φωτογραφία εί-
ναι το αγαπημένο μου χόμπι. Γι’ αυτό και δεν 
την αντικατέστησα με το κινητό και συνεχίζω 
να αγοράζω καινούργια μοντέλα. Η καθαρό-
τητα και ευκρίνεια της καλής φωτογραφικής 
μηχανής δεν συγκρίνεται. Χρόνια τώρα είμαι 
συλλέκτης ωραίων στιγμών και αγαπημένων 
προσώπων. Μου αρέσει να απαθανατίζω την 
ομορφιά γύρω μου, τα παιδιά μου που με-
γαλώνουν... Όμως αυτό το καλοκαίρι, δυστυ-
χώς, με την καινούργια μηχανή μου φωτο-
γράφισα και τις πυρκαγιές στην Εύβοια.

»Σε σχέση με αυτό που ανέφερες στην 
αρχή, εγώ δεν με βλέπω καθόλου σαν 
Superman, αλλά σαν έναν εντελώς γειωμένο 
άνθρωπο που δεν μπορεί να ζει μέσα στην 
αγριότητα της πόλης. Έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπί-
ζουμε το φυσιολογικό σαν υπερφυσικό ή εξωτικό. Δεν είναι εκκε-
ντρικότητα το να ζεις σε ένα κτήμα με το μποστάνι σου, τις κότες 
σου και τα σκυλιά σου. Λόγω της δουλειάς μου, τόσα χρόνια τώρα 
έχανα αναγκαστικά μεγάλο κομμάτι της μέρας, κάτι που με προ-
βλημάτιζε. Άλλαζε ο βιορυθμός μου και αυτό με κούραζε. Γι’ αυτό 
αποφάσισα αυτόν τον καιρό να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου 
και να κάνω ένα fine tuning στις ισορροπίες μου και σε έναν υγιή 
τρόπο ζωής». 

Δεν θεωρεί πιθανό να τραγουδήσει άμεσα σε κάποιο νυχτερι-
νό κέντρο. «Στην καθημερινότητά μου δεν υπάρχει καμία ρουτίνα. 
Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Όλο το καλοκαίρι όμως τριγύριζα με 

τα παιδιά με το φουσκωτό, ψαρεύαμε και κολυμπούσαμε σε αγα-
πημένα, ήσυχα μέρη όπως η Σχοινούσα. Αυτόν τον χειμώνα, με το 
The Voice και την εκπομπή που έκανα στον ΣΚΑΪ και είναι έτοιμη, 
για τις προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή, θα μπω σε 
κάποιο πρόγραμμα. 

»Μεγάλωσα μέσα στη φύση. Στην Κέρκυ-
ρα, το σπίτι μου ήταν σε μια αγροτική περιο-
χή, όλο κι όλο 50 τετραγωνικά, γι’ αυτό και 
ήμουν συνεχώς έξω και έπαιζα. Η θάλασσα 
είναι επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
μου. Όλο τον χρόνο περιμέναμε πότε θα έρ-
θει η ώρα για το πρώτο μπάνιο. Μέχρι τα 
18 μου χρόνια που έζησα στην Κέρκυρα, η 
φύση ήταν κομμάτι μου κι εγώ δικό της. Την 
έχω ανάγκη, όπως επίσης την άσκηση και τα 
σπορ – η καλή φυσική κατάσταση ήταν μεγά-
λο όπλο και στην καριέρα μου. Καλλιεργώ τα 
δικά μου λαχανικά και φρούτα και έχω κότες, 
όχι για να είμαι αυτάρκης, αλλά για τη χαρά 
που σου δίνει το να τρως πράγματα που έχεις 
φροντίσει ο ίδιος. Αυτή την καθημερινότητά 

μου μου αρέσει να μοιράζομαι και να επικοινωνώ στον κόσμο με 
τα social media.

»Την αγάπη μου για τη φύση την έχω μεταδώσει και στα παιδιά 
μου, τα οποία δεν ξέρουν καν πώς είναι να ζεις στην πόλη. Γεν-
νήθηκαν και μεγαλώνουν στον Μαραθώνα και δεν έχουν μείνει 
ποτέ σε πολυκατοικία. Σε σχέση με τη διατροφή τους δεν τα πιέζω. 
Θα βρουν μόνα τους την ισορροπία. Τους δίνω το δικό μου πα-
ράδειγμα, αν θέλουν να τραφούν διαφορετικά δεν θέλω να τους 
δημιουργήσω απωθημένα, απλώς τους εξηγώ τι κατά τη γνώμη 
μου είναι πιο ωφέλιμο.

»Η φύση είναι η ζωή μας. Πρέπει να μας απασχολεί όλους. 
Όταν καίγονται τα δάση, καίγονται τα πνευμόνια μας. Μένω πάνω 
από το Μάτι, εκεί που πέρασε η καταστροφική φωτιά πριν από 
τρία χρόνια. Δεν μπορώ να περιγράψω τη διαφορά του πριν με το 
μετά – εκεί που ήταν δάσος, έγινε κρανίου τόπος. Όλο το δάσος 
μπροστά και πίσω κάηκε ολοσχερώς. Οι φωτιές στα δάση είναι 
ακρωτηριασμός της ανθρωπότητας. Θεωρώ αδιανόητο να βάζουν 
οι άνθρωποι φωτιές. Οι εμπρηστές θα έπρεπε να τιμωρούνται πα-
ραδειγματικά. Αυτό που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι ήταν ό,τι χει-
ρότερο έχουμε βιώσει». 

O

Η πρώτη του φωτογραφική μηχανή, με την οποία έχει 
απαθανατίσει όμορφα τοπία και αγαπημένους ανθρώπους,  

είναι για τον ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ πολύτιμο απόκτημα.

«Η φωτογραφία είναι 
ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ 

ΜΟΥ ΧΟΜΠΊ. Γι’ αυτό 
και αγόρασα καινούργια 

μηχανή φέτος. Έχω 
και το κινητό, αλλά η 
ευκρίνεια της καλής 

φωτογραφικής μηχανής 
δεν συγκρίνεται».

Από τη ΧΡΊΣΤΊΝΑ ΠΟΛΊΤΗ  

ΤΟΠΙΑ &ΣΤΙΓΜΕΣ
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Από την ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΟΜΟΥ WOLF

Ένα φθινόπωρο για να 
γιορτάσουμε τα λάθη μας.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ αρραβωνιάστη-
κα έναν θε-ό-μουρ-λο ζωγράφο που γνώριζα 
για περίπου ένα μήνα και ήρθα αντιμέτωπη με 
ένα σχετικά δικαιολογημένο κύμα ανησυχίας 
από γνωστούς, συγγενείς και φίλους που με 
έβαλε σε θέση απολογητική για καιρό. Χωρίς 
να έχω κάνει ενδελεχές ψυχογράφημα της 
επιλογής μου, ήξερα ότι έχω πάρει τη σωστή 
απόφαση, και ταυτόχρονα ήξερα ότι η έντονα 
λογική και υπολογιστική μου φύση αποκλεί-
εται να ένιωθε άνετη με την απόφαση αυτή 
αν οι ασυνείδητοι και αστραπιαίοι εσωτερικοί 
μου υπολογισμοί δεν είχαν καταλήξει σε θετι-
κό πρόσημο.

Όταν μου έκαναν ερωτήσεις, οι απαντήσεις 
μου ενστικτωδώς δημιουργούσαν την εικόνα 
της γυναίκας που πιστεύει ότι οι άνθρωποι 
αλλάζουν και ότι σε όλους αξίζει μία δεύτερη 
και τρίτη ευκαιρία. Δεν είμαι μια τέτοια γυναί-
κα όμως. Δε σε φοβίζει που είναι διπολικός 
και δεν παίρνει φάρμακα; Δε σε προβληματίζει 
που μπήκε για πρώτη φορά σε σωφρονιστικό 
ίδρυμα στα 9 του; Πώς γίνεται να αισθάνεσαι 
ασφαλής που τον ξέρεις μόνο 23 μέρες και 
τώρα μένει στο σπίτι σου; Το ότι ο γκαλερίστας 
του έχει βάλει φραγή στο τηλέφωνό του δε σου 
λέει κάτι; Το ότι οι γονείς του τον έχουν απο-
κληρώσει μήπως είναι red flag; Το δαχτυλίδι 
που σου έφτιαξε από κόκκαλα κότας το φοράς;

Ένιωσα πολύ έντονα ότι για τους γύρω 
μου υπήρχαν μόνο δύο αποδεκτοί δρόμοι: 
το να δω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακός 
για μένα, να παραδεχτώ το λάθος μου και να 
το λήξω, ή το να τους πείσω με επιστημονικά 
εμπεριστατωμένα επιχειρήματα ότι οι λόγοι 

για τους οποίους πιστεύουν ότι είναι κακός 
για μένα, υπάρχουν τρόποι να σταματήσουν 
να υφίστανται.

Οι προσδοκίες του περίγυρού μου με 
έβαλαν σε μία θέση κωμική για τα δεδομένα 
μου, τη θέση της γυναίκας που προσπαθεί να 
πείσει τους γύρω της ότι εκείνη θα τα κατα-
φέρει και θα μάθει στον παλιό το γάιδαρο την 
καινούργια περπατησιά, θα τον κάνει τον αλ-
κοολικό να πίνει χαμομήλια, θα του μάθει του 
εργένη πώς να είναι νοικοκύρης, θα τον κάνει 
τον βίαιο νταή γάτα καναπέ, θα του διαβάσει 
του αγενή όλο το savoir vivre στον ύπνο του, 
υπνοπαιδεία. Θα τον κάνει το βάτραχο πρίγκι-
πα με την αγάπη της. 

Όλα αυτά τα στατιστικά λάθη που όταν τα 
λες ακούγεσαι χαζούλα, απλά και μόνο γιατί η 
αλήθεια είναι πολύ πιο δύσκολη να ειπωθεί. 
Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση της 
ζωής σου, προτιμάς τον βάτραχο. Όχι επειδή 
δε βρέθηκε κανένας πρίγκηπας στο δρόμο 
σου και διάλεξες το βάτραχο σα λύση ανά-
γκης, ούτε γιατί δεν αγαπάς τον εαυτό σου 
αρκετά, ούτε επειδή ελπίζεις να αλλάξει και να 
μεταμορφωθεί σε πρίγκιπα, αλλά επειδή απλά 
προτιμάς το βάτραχο. Γιατί βαρέθηκες τα κά-
στρα και θες να δεις και λίγο βάλτο. Γιατί είναι 
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πιό ενδιαφέρον το σεξ. Γιατί θέλεις να ζήσεις 
την εμπειρία του να έχεις σχέση με κάποιον 
που είναι απεχθής. Γιατί έτσι.

Το στίγμα του ότι κάθε μας συνειδητή επι-
λογή συντρόφου οφείλει να έχει όλα τα κουτιά 
τσεκαρισμένα σα φορολογική δήλωση, ή το 
κάπως αυτόματο αξίωμα πως όταν διαλέγου-
με κάτι που είναι “κακό” για εμάς το κάνουμε 
επειδή πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί, μας κάνει 
να σιγομουρμουράμε δικαιολογίες που στο 
τέλος τις πιστεύουμε και οι ίδιες. Μάλιστα με-
ρικές φορές, ενώ ξεκινάμε σχέσεις απλά και 
μόνο για τη χαρά της περιπέτειας, μπαίνουμε 
στη θέση να προσπαθούμε να τις μετατρέψου-
με σε κάτι πιο ήρεμο, μόνιμο, αναμενόμενο, ή 
παραγωγικό, παρασυρόμενες από τα ψέμματα 
που λέμε στους γύρω μας προκειμένου να μας 
αφήσουν ήσυχες να ζήσουμε το λάθος μας με 
την ησυχία μας.

Όταν πας να κάνεις ελεύθερη πτώση από 
αεροπλάνο δεν προσπαθείς να πείσεις την οι-
κογένειά σου ότι αυτό το ρίσκο με τον καιρό 
θα μειωθεί διότι σκοπεύεις σταδιακά να γίνεις 
πιλότος, ούτε ότι δεν υπάρχει κανένα καλύτε-
ρο σπορ από αυτό που διάλεξες. Είναι ένα ρί-
σκο υπολογισμένο, και το παίρνεις γιατί κρί-
νεις ότι αυτό που σου προσφέρει είναι πιο 
σημαντικό. Μία “κακή” σχέση δε διαφέρει και 
πολύ, αρκεί όπως και με την ελεύθερη πτώση, 
το ρίσκο να είναι μικρό και υπολογισμένο, να 
έχεις αλεξίπτωτο που λειτουργεί, και να μην 
αισθάνεσαι υποχρεωμένη σε κανέναν να τον 
πείσεις ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό 
απ’ό,τι πραγματικά είναι: κάτι που θέλεις να 
κάνεις, γιατί έτσι. 
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THE GREAT Η  ΓΊΩΤΑ ΤΑΧΤΑΡΑ αποφάσισε πως, ναι, είναι κουλ και φυσιολογική,  
κι ας μην της αρέσει να σκαρφαλώνει σε κορφές. Πλέον ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΊ ΧΩΡΊΣ 

ΕΝΟΧΕΣ τα αγαθά της πόλης, αφήνοντας τη φύση στην ησυχία της.

μια συμπαντική αλήθεια: όταν ένα 4χρονο 
σου λέει «κλείσε τα μάτια και άνοιξε το χέρι», 
σκοπεύει να σου χαρίσει ένα σκουλήκι που 
μόλις βρήκε σκάβοντας το χώμα με την πλα-
στική του μπουλντόζα.

Φέτος, όμως, όλα άλλαξαν. Ή, τουλάχι-
στον, αποφάσισα να μην προσπαθώ άλλο να 
με αλλάξω, μετά το σοκ της πανδημίας και τη 
συνειδητοποίηση ότι στα 40 κάτι μου βρίσκο-
μαι κάπου στη μέση του προσδόκιμου ζωής 
– σκέψη καταθλιπτική και απελευθερωτική 
ταυτόχρονα. Στην καλύτερη περίπτωση μου 
μένουν άλλα 40 κάτι χρόνια σε αυτόν τον πλα-
νήτη, που θα επιμείνω ότι πρέπει να σώσου-
με από την καταστροφή. Αλλά δεν χρειάζεται 
να το κάνω μέσα από ποτάμια, που ορκίζομαι 
ότι πρέπει να κρατήσουμε καθαρά. Δεν θέλω 
να περάσω το υπόλοιπο μισό της ζωής μου 
με το ίδιο ψεύτικο χαμόγελο κάθε φορά που 
κάποιος προτείνει ενθουσιασμένος να περπα-
τήσουμε κάπου όπου πρέπει να προσέξουμε 
τους σκορπιούς. Ή ότι αξίζει τις χαμένες ώρες 
ύπνου η μαγική θέα ανάμεσα σε δέντρα και 
ζωντανά που κινούνται δίπλα στα πόδια σου 
και ποτέ δεν βλέπεις – μόνο ακούς. 

Φέτος, λοιπόν, ανακάλυψα τη δική μου 
μαγεία, την απόλυτη ελευθερία, την πιο ωραία 
αίσθηση ηρεμίας: τη φράση «όχι, ευχαριστώ». 
Για πρώτη φορά χωρίς ντροπή, χωρίς τύψεις, 
χωρίς ενοχές επειδή «χαλάω την παρέα», λέω 
ξανά και ξανά «όχι, ευχαριστώ». Και η αδρε-
ναλίνη αυτής της μικρής φράσης δεν συγκρί-
νεται με κανένα σκαρφάλωμα σε σχοινένιες 
γέφυρες σε ύψος εκατοντάδων μέτρων πάνω 
από τις κορυφές των δέντρων. Αυτή η φράση 
με γλίτωσε από τσιμπήματα κουνουπιών και 
άβολο ιδρώτα, αλλά και από το βάρος που 
κουβαλούσα και δεν αναγνώριζα πόσο εξα-
ντλητικό ήταν – το βάρος τού να μη δυσαρε-
στώ κανέναν, να μην είμαι η ξινή της ομάδας. 
Με ένα «όχι, ευχαριστώ» έφυγε από πάνω 
μου όλη αυτή η καταπίεση που κατέληγε σε 
μίσος για τον ίδιο μου τον εαυτό, που δεν 
μπορούσε να είναι σαν τους άλλους, τους φυ-
σιολογικούς, αυτούς που μάλλον θα ζήσουν 
περισσότερο επειδή προτιμούν να κρέμονται 
από βράχια αντί να κάθονται σταυροπόδι και 
να πίνουν μαρτίνι. Βαρέθηκα να υποκρίνομαι, 
να συμφωνώ με όσα κάνουν τους άλλους χα-
ρούμενους. Γιατί –δεν ξέρω αν γνωρίζετε και P
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αλήθεια είναι πως προσπάθη-
σα. Για να μη χαλάσει η παρέα, 
για να μη χάσω τίποτα από την 
εμπειρία που όλοι ορκίζονταν 
ότι θα μου άλλαζε τη ζωή, για να 

εντυπωσιάσω τον καλλιτέχνη που ήθελε να 
κατασκηνώσουμε στην έρημο της Νεβάδα για 
το φεστιβάλ Burning Man. Φόρεσα το έτοιμο 
χαμόγελο που κάλυπτε το μείγμα από δυσα-
ρέσκεια, τύψεις για την εν λόγω δυσαρέσκεια, 
θυμό και αυτομαστίγωμα επειδή δεν μπορού-
σα να είμαι σαν τους άλλους –φυσιολογική, 
άνετη, κουλ– και πήγα παντού: σε βουνά και 
ωκεανούς, σε ράφτινγκ και πεζοπορίες, σε χά-
ικινγκ και γιόγκα ριτρίτ μέσα στα πεύκα και 
τις κάμπιες. Βλέπετε, είχα περάσει μοναχικά 
καλοκαίρια ως φοιτήτρια, όταν όλοι γύρω μου 
αποφάσιζαν, σε μια μαζική κρίση παράνοιας, 
ότι ο μόνος τρόπος να είσαι πραγματικά ελεύ-
θερος είναι να γυρνάς γυμνός στη Χαλκιδική 
– δεν τους ξαναείδα μέχρι το φθινόπωρο. 

Παντρεύτηκα έναν Αμερικανό ελπίζοντας 
να γεράσουμε μέσα σε ένα Starbucks και μου 
βγήκε απ' αυτούς που βάζουν ξυπνητήρι για 
να να δουν το ξημέρωμα από τα βουνά του 
Βερμόντ. Το ίδιο και η οικογένειά του που, 
ναι, καλά το καταλάβατε, προπονούνται και 
τρέχουν μαραθώνιους την Ημέρα των Ευχα-
ριστιών. Τους ακολούθησα για λίγο, από περι-
έργεια, από ντροπή, από την ανασφάλεια του 
τι θα σκεφτούν για μένα. Γιατί υπάρχει αυτή η 
ανομολόγητη ηθική ανωτερότητα των ανθρώ-
πων που είναι δραστήριοι και φυσιολάτρες 
και βρίσκουν ειλικρινά καλή ιδέα να πάνε ως 
την Κόστα Ρίκα για διακοπές περνώντας τις 
μισές μέρες κρεμασμένοι σε καλώδια πάνω 
από τη ζούγκλα για το περίφημο ziplining. 

Και πάνω που ήμουν έτοιμη να τσιρίξω 
ότι δεν είναι «περίπατος» αν πρέπει να ψα-
χνόμαστε μήπως μας έμειναν τσιμπούρια από 
τα ελάφια, έκανα παιδιά. Πάλι από ενοχές, 
έσφιξα τα δόντια και κυλίστηκα στα χορτάρια, 
έμαθα πώς μοιάζει το poison ivy για να τα 
προειδοποιώ, πάτησα στον γλοιώδη βούρκο 
ποταμών και λιμνών, τσαλαβούτησα στα ρηχά 
ενώ σιχαίνομαι τα φύκια και προσποιήθηκα 
ότι ενθουσιάζομαι με τα βατράχια που ανακά-
λυπταν και τα τζιτζίκια που έπιαναν και μου τα 
έδιναν να τα κρατάω για να κάνουν κούνια! 
Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αυτή είναι 

H αυτή τη συμπαντική αλήθεια– η αυτοθυσία εί-
ναι ενδιαφέρουσα εμπειρία για μία φορά, δο-
κιμαστικά, αλλά σαν γενικός τρόπος ζωής δεν 
είναι και πολύ διασκεδαστική. Περνάς καλύ-
τερα όταν αποφασίζεις να κάνεις και τις δικές 
σου ανάγκες προτεραιότητα, να ζητήσεις από 
τους άλλους να συμβιβαστούν καμιά φορά και 
να μην επιτρέπεις σε κανέναν να σε πείσει ότι 
κάτι πάει πολύ στραβά μ’ εσένα μόνο και μόνο 
επειδή σου αρέσουν διαφορετικά πράγματα. 

Όλο αυτό ξεκίνησε από την άρνησή μου 
να συρθώ για μία ακόμα φορά σε κάποιον 
εθνικό δρυμό για πεζοπορία και αναρρίχηση 
–που με την πανδημία είχε γίνει η μοναδική 
μας επιλογή ψυχαγωγίας– και συνεχίστηκε με 
μια γενικότερη αναθεώρηση των υποχωρή-
σεων που έκανα για τους άλλους. Οι οποίοι 
φυσικά και αντιστάθηκαν, γιατί τους ξεβόλεψα, 
αναγκάζοντάς τους να προσαρμοστούν κι αυ-
τοί στις δικές μου ανάγκες – μεταξύ μας, κα-
νείς δεν θέλει να το κάνει, ακόμα και για τους 
πιο αγαπημένους του. Αλλά δεν με νοιάζει πια 
αν θα με χαρακτηρίσουν περίεργη ή θα μου-
τρώσουν, αν μου κουνήσουν επιδεικτικά το 
δάχτυλο στη μούρη πως αυτός είναι ο σωστός 
τρόπος ζωής κι εγώ κάνω λάθος. Δεν τους 
κάνει καλύτερους ανθρώπους το να απολαμ-
βάνουν τη φύση, ούτε εμένα χειρότερη το να 
απολαμβάνω περισσότερο τη ζωή στην πόλη. 

Έχω δει αρκετές ανατολές και ηλιοβασιλέ-
ματα για να μπορώ να πω ότι δεν θέλω να 
χαζέψω άλλα από τις κορυφές των βουνών. 
Τα επόμενα θέλω να τα απολαύσω από ταρά-
τσες. Από παράθυρα. Από ουρανοξύστες και 
rooftops. Θέλω να περάσω χρόνο με τα παιδιά 
μου σε μουσεία και καφέ, να μιλάμε, να γελά-
με, να τα γνωρίζω καθώς μεγαλώνουν και δι-
αμορφώνονται, και όχι ιδρωμένη ενώ παλεύω 
με ακρίδες. Θέλω να μιλήσω με τους φίλους 
μου υπό από τους ήχους αγαπημένης μουσι-
κής και όχι γάργαρου νερού. Θέλω να εξερευ-
νήσω πόλεις, να θαυμάσω την τέχνη τους, να 
δοκιμάσω τα φαγητά τους και όχι να σκαρφα-
λώσω στα δέντρα τους. Θέλω να κουνήσω το 
χέρι από το παράθυρο στην αμερικάνικη οικο-
γένειά μου καθώς απομακρύνονται με 
snowshoes σαν ρακέτες δεμένες στα πόδια και 
να κάτσω πλάι στο τζάκι με το βιβλίο μου. 
Θέλω οι άλλοι να σέβονται τις επιλογές και τα 
όριά μου. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. 



VOGUE_HC_OCT_2021.indd   1VOGUE_HC_OCT_2021.indd   1 7/9/2021   4:45:24 μμ7/9/2021   4:45:24 μμ

176 | Oκτώβριος 2021

M R S  T E P E N D R I S  /  A  L I F E  I N  V O G U E

Aπό τoν Κωνσταντίνο Κακανιά
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