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Ser l i  Gazer  Boyac ı

Otantik materyalleri antika değerin-
deki kumaşlarla bir araya getiren Dimitris 
Dassios’un ceketleri ve çantaları Hollywo-
od yıldızlarının da gözdelerinden. Eğer 
Yunanistan’a yolunuz düşmezse markaya 
Vakko’lardan ya da dünyanın pek çok ye-
rindeki “department store”lardan ulaşabi-
lirsiniz (www.dassios.com). Yunanistan’ın 
önde gelen moda tasarımcılarından Dimit-
ris Petrou’nun Helenistik stile modern bir 
dokunuşla yarattığı, beyaz lazer kesimli 
tulumları bir Yunan tanrıçasına dönüşme-
nize sebep olacak. İtalya’da tasarım eğitimi 
alan Nassos Ntotsikas’sa imzası haline ge-
len desenler, incecik örgü trikoların üstüne 
uygulanıyor. Sahilde bikini ya da mayo üs-
tüne de giyilebilir, gece çıkarken de (www.
nassosntotsikas.com). Maria Mastori için 
mücevher tasarımcısı demek yanlış olur. 
Zira kendisi 30 yıldır bu işi yapan bir sa-
natçı. Mastori’nin parçalarına Yunanistan’ın 
her yerinden ulaşabilirsiniz (www.maria-
mastori.com). Kumsalda yürürken gözüne 
kestirdiği çakıl taşlarını toplayan ve onları 

Lüks 
kaçamak

Yazın yolu Yunan adalarından geçmeyenler 
için üzgünüm. Rotasını kapı komşumuza doğru 
çizenlerse kristal berraklığındaki suların, leziz 

yemekleri tadına varacaklar. Fakat bu tatile 
lüks bir dokunuş eklemek istiyorsanız sizi 

Yunanistan’ın en niş tasarımcılarıyla tanıştıralım. 

değerli pırlantalarla bir araya getiren Dolly Bou-
coyannis, Kos, Mykonos, Patmos gibi adalarda da 
satış yapıyor. Doğayı üzerinizde taşımak için Dol-
ly’nin bağımlılık yapan tasarımlarına mutlaka göz 
atmalısınız (www.dollyboucoyannis.com). 

Takı  değ i l  SanaT  yapanl ar
Niş kelimesine başka bir anlam yükleyen mü-

cevher tasarımcısı Theodoros’sa , senede sadece 
sekiz parçalık koleksiyon yaratıyor. En “ucuzu” 
yarım milyon dolardan başlayan parçalara Rihan-
na gibi isimler sahip. Markanın yakışıklı tasarım-
cısı Theo, aslında bir pırlanta avcısı. Dünyanın her 
bir yanında arayışa geçtiği mükemmel pırlantanın 
onun için anlamı farklı. Kusursuz olması için çizik-
siz, berrak ötesi olmasına gerek yok. Ardında yatan 
tatlı bir hikaye arıyor Theo. Mağazası yok, kendi-
sine sadece Atina’daki küçük showroom’undan ya 
da Los Angeles, Melrose Avenue’daki Maxfield’da 
ulaşabilirsiniz (www.theodoros.com.gr). Sanata ve 
mimariye olan tutkusunu yalın bir çizgiye sahip ta-
sarımlarıyla birleştiren Danai Giannelli, mükemmel 
olmayanın peşinde. Kendi elleriyle şekillendirdiği 
yüzükler, bileklikler ve küpeler rüzgarın, aşkın, 
müziğin izlerini taşıyor. Yunan adalarından Fiji 
adalarına kadar geniş bir skalada satış var (www.
danai-giannelli.com). Bronz teninize ve beyaz göm-
lek elbisenize en çok yakışacak aksesuvarlarla tanı-
şın, Lamprini Chantziara’nın renkli ve güçlü kolye-
leri stilinizi bambaşka bir noktaya taşıyacak. En iyi dEnEyimi yaşamak için

Elena Papanicolaou tarafından kurulan Fly Me To The Moon, 
Yunanistan’a yapılan gezilerde, tıpkı özel dikim bir elbise 

gibi, kişiye özel tur programı hazırlayan niş bir acente. FMTM 
tarafından hayata geçirilen programda mesela Atina’nın en 

tasarım oteli New Hotel’de kalabilir, ülkenin tüm güzelliklerini, 
gelenek, kültür ve stilini doğrudan yaşayabilirsiniz. Rafine bir 
seyahat deneyimi için www.fm-tm.com’dan inceleyebilirsiniz.
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yılda sadece sekiz 
parçalık koleksiyon 
üreten Theodoros (üstte), 
rihanna’nın da favori 
markalarından.

http://www.mariamastori.com
http://www.mariamastori.com

