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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
Η Apoella (η ευφάνταστη συντομογραφία του «Από την Ελλάδα») 
είναι ένα πρωτότυπο concept με συλλογές από ρούχα, αξεσουάρ, 
κοσμήματα και δερμάτινα είδη, που προσδιορίζει την έννοια του 
σύγχρονου Greek chic και δημιουργήθηκε με σκοπό να προβάλ-
λει τις αξίες και την ποιότητα του ελληνικού πολιτισμού. Πρώτος 
χώρος φιλοξενίας της, το Daios Cove Luxury Resort & Villas στην 
Κρήτη, όπου το αρχιτεκτονικό γραφείο APK architects της Αλεξί-
ας Αναστασοπούλου και της Μαρίας Κυριαζή σχεδίασε έναν χώρο 
υψηλής αισθητικής δίνοντας κυρίαρχο ρόλο στο φυσικό ξύλο, το 
καλάμι και το λευκό. Εκεί οι ταξιδιώτες του κόσμου μπορούν να 
ανακαλύψουν το καλοκαιρινό lifestyle με ισχυρές δόσεις μοντερνι-
σμού και διαχρονικής κομψότητας. apoella.com

ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ
Δεν είναι παπούτσια, αλλά ούτε και γλυπτά… 
Είναι η υπέρβαση των ορίων του ντιζάιν και της 
τεχνολογίας. Η United Nude –κορυφαία μάρ-
κα υποδημάτων– και το 3D Systems –ο εφευ-
ρέτης και ηγέτης της τρισδιάστατης εκτύπω-
σης– ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργα-
σία που ξεκίνησε στο Salone del Mobile στο Μι-
λάνο. Μια επίλεκτη ομάδα από πέντε κορυφαί-
ους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές (Ben van Berkel, 
Zaha Hadid, Ross Lovegrove, Fernando Romero 
και Michael Young) δημιούργησαν και εκτύπω-
σαν(!) παπούτσια από σκληρό νάιλον και μαλα-
κό ελαστικό υλικό εξαντλώντας –εκτός των άλ-
λων– τα όρια της φαντασίας. Τα μοντέλα, όπως 
το «Ammonite» του Lovegrove στη φωτογραφία, 
θα παραχθούν σε 50 ζευγάρια. unitednude.com

THE HARD WAY 
Ένα ευμέγεθες βότσαλο που «μα-
λάκωσε» από το κύμα. Το μπλε 
του Αιγαίου. Παρθένες ακρογια-
λιές που πληγώνουν τα γυμνά 
σώματα. Νοοτροπία DIY. Το αρ-
χέγονης αισθητικής stool των 
Greece is for Lovers είναι όλα 
αυτά τα συστατικά μαζί, «δεμένα» 
σε μια βάση από ράβδους οπλι-
σμένου χάλυβα και ένα απλό σύ-
στημα που αυξομειώνει το ύψος 
του. Καλό ελληνικό καλοκαίρι! 
greeceisforlovers.com

114

spETsEs cAlling 
Με τα φωτιστικά «Zero S» 
του Ronni Gol για την εται-
ρεία Light Point (Light Plus) 
να αναδεικνύουν τα χειρο-
ποίητα κοσμήματα στις βι-
τρίνες από λαμαρίνα και 
ξύλο, τα βιομηχανικής αι-
σθητικής vintage φωτιστι-
κά οροφής της ολλανδικής 
εταιρείας 360 Volt να δέ-
νουν με τις αυθεντικές βιεν-
νέζικες καρέκλες Thonet και 
τις αντίκες που διακοσμούν 
τον χώρο, ο οίκος A. Λεο-
νταράκη μόλις εγκαινίασε το 
νέο κατάστημά του στις κο-
σμοπολίτικες Σπέτσες. Α. Λε-
ονταράκης, Αγορά Σπετσών, 
τηλ.: 22980 75502. 

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Το μεγαλείο του μαργαριταριού, που σχηματίζεται μέσα 
στα όστρακα, είναι ένα φαινόμενο εκπληκτικό και εξαι-
ρετικά σπάνιο. Από αυτή την υπέροχη φυσική διαδικα-
σία εμπνεύστηκε η εταιρεία Ginger & Jagger για να δη-
μιουργήσει μια αχιβάδα που... ανάβει, και ιδού το απο-

τέλεσμα: το επιτοίχιο φωτιστικό «Pearl». Από μάρμα-
ρο για να αναδεικνύεται η φόρμα του, σκαλισμένο στο 

χέρι και αφινίριστο, ακριβώς όπως ένα μοναδικό γλυπτό. 
gingerandjagger.com


