
Tο Greek Resort Design 2019 θα παρουσιάσει στην πισίνα του Hilton 
resort συλλογές με ελληνική υπογραφή. Λίγο πριν από το πιο καλοκαιρινό 

catwalk, o φακός εστιάζει στα πέντε ελληνικά brands μαγιό που αγαπάμε και 
τις γυναίκες που κρύβονται πίσω από τις ευφάνταστες δημιουργίες beachwear.

από τις ΓΩΓΩ ΘΩΜΑ, ΚΡΙΣΤΕΛ ΛΙΑΚΟΥ
φωτογραφίες ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

επιμέλεια ΠΕΝΝΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Local 
Perfection

SUN.SET.GΟ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ

Πιστό στη φρέσκια αισθητική του, το brand SUN.SET.GO! μας παρουσιάζει 
και το φετινό καλοκαίρι μια παιχνιδιάρικη κολεξιόν. Η σχεδιάστριά του, 
Αλεξάνδρα Αναγνώστου, δίνει τη δική της, σύγχρονη ματιά στα 70s. Τα 

μαγιό της πασπαλίζονται με έντονα prints –πουά, μαργαρίτες, καρδιές και 
animal prints– και εξίσου λαμπερά χρώματα – βαθύ κόκκινο, πορτοκαλί και 

μαύρο. Το SUN.SET.GO! είναι ένα inclusive brand. «Φέτος ειδικά, στη 
Women in Revolt συλλογή μας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχεδίων, τα οποία 
καλύπτουν όλους τους σωματότυπους» επιβεβαιώνει η σχεδιάστρια. Η νέα 

κολεξιόν έχει έμπνευση και δέκτη τη σύγχρονη γυναίκα, που νιώθει θηλυκή, 
ως after-effect, επειδή φοράει κάτι που την κάνει να νιώθει μοναδική.

sunsetgo.com
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Carolyn: Εμπριμέ μπικίνι 
«Jerry», €96, Sun.Set.Go! Γυαλιά 
ηλίου Carolina Herrera, De 
Rigo. Κολιέ από προσωπική 
συλλογή. Αλεξάνδρα: Eμπριμέ 
ντεπιές, τοπ «Lola» €60, 
παντελόνι «Falana» €90, Sun.
Set.Go! Κοσμήματα από 
προσωπική συλλογή.
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SOGNARE
ΕVA VARAKIS

Με τη φετινή, δεύτερη συλλογή της η Εύα Βαράκη φαίνεται πως 
συνεχίζει να σχεδιάζει μαγιό για γυναίκες με ισχυρή προσωπικότητα.  

Η σχεδιάστρια που κέντρισε το ενδιαφέρον πέρσι λανσάροντας το 
brand Sognare με την πρώτη της σειρά, Luxury Swimwear, παρουσιάζει 

και φέτος μια Luxury Εxclusive συλλογή. «Στη φετινή κολεξιόν μου 
έβαλα αρκετό χρώμα, δίνοντας έτσι ένα παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα 

δυναμικό ύφος. Η συλλογή έχει πηγή έμπνευσης τα χρώματα των 
αγαπημένων μας Barbie girls αλλά και τη δυναμική γυναίκα που έχει 

γεννηθεί για να ξεχωρίζει» λέει η ίδια. 

sognare.gr
Carolyn: Μαγιό «Azora» Sognare, €270, sognare.gr. Εύα: Playsuit από δίχτυ «Shanne 

Fishnet» Sognare, €255, και ολόσωμο μαγιό «Elodie» Sognare, €240, sognare.gr. 

RIEN BY PENNY VOMVA 
ΠΕΝΝΥ ΒΟΜΒΑ
Η καλοκαιρινή συλλογή Wanderlus του brand Rien μας δημιουργεί 
την επιθυμία να ταξιδέψουμε φορώντας απλώς το μαγιό μας. 
Φέτος μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ολόσωμα μαγιό με 
περίτεχνα δεσίματα και ρετρό αισθητική και σε μπικίνι με 
νεανική και παιχνιδιάρικη διάθεση. Υπάρχει ένα σχέδιο και μια 
απόχρωση για την καθεμία μας, αφού η σχεδιάστρια Πέννυ 
Βόμβα έχει φροντίσει κάθε μαγιό να βγαίνει σε αρκετά 
χρώματα, ώστε να ταιριάζει σε όλες τις αποχρώσεις 
δέρματος και μαλλιών. «Το θέμα είναι η κάθε γυναίκα να 
επιλέξει αυτό που της ταιριάζει και την κάνει να αισθάνε-
ται άνετα! Γιατί η ομορφιά και η θηλυκότητα πηγάζουν 
αρχικά από το πώς νιώθει κανείς με αυτό 
που φοράει» λέει η Πέννυ και δεν θα 
μπορούσαμε να συμφωνήσουμε 
περισσότερο.  
rien.gr
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Carolyn: Ολόσωμο μαγιό «Symi 
Suimsuit» Rien by Penny Vomva, 

€150, rien.gr. Γυαλιά ηλίου 
Carolina Herrera, De Rigo. 

Πέννυ: Κιμονό «Okinawa» Rien 
by Penny Vomva, €225, rien.gr. 
Γυαλιά ηλίου Carolina Herrera, 

De Rigo. Κοσμήματα από 
προσωπική συλλογή. 



ANTMARKANT 
ΑΘΗΝΑ ΜΥΛΏΝΑ
Η Αθηνά είναι η γυναίκα πίσω από το νέο brand Antmarkant. 
Φέτος κάνει το παρθενικό της ταξίδι στα άδυτα του 
beachwear και μας συστήνεται με δύο συλλογές επηρεασμέ-
νες από τα 50s, 60s και 70s. Η Lounge σειρά χαρακτηρίζεται 
από iconic χρώματα και patterns αυτών των δεκαετιών στα 
μαγιό αλλά και στα ασορτί beachwear bottoms. Στη σειρά 
Black & White, σχεδιάζει staple κομμάτια με vintage επιρροές. 
«Δεν μπορώ να φανταστώ κάποια γυναίκα που δεν έχει ένα 
άσπρο ή ένα μαύρο μαγιό στη συλλογή της». Η γυναίκα για 
την οποία σχεδιάζει είναι ευαισθητοποιημένη (με κάθε αγορά 
από το e-shop της, πέντε ευρώ πηγαίνουν στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού»), δεν έχει αναλογίες μοντέλου και θέλει να είναι 
θηλυκή χωρίς να είναι προκλητική. 

antmarkant.com

ZEBRAS & LIBRAS
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΤΗ

Η συλλογή SS19 του brand είναι εμπνευσμένη από την ισορροπία 
μεταξύ γήινων στοιχείων και ουράνιων σωμάτων. Το minimal design 
των μαγιό αναδεικνύει τον sporty chic χαρακτήρα. Tα one-piece με 

τον έναν ώμο αλλά και τα μπικίνι σε bold αποχρώσεις είναι ιδανικά για 
γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν, ενώ τα 70s inspired μοτίβα 

προσδίδουν μια retro chic νότα. «Αυτό που ξεχωρίζει το Zebras & 
Libras είναι τα σχεδιασμένα στο χέρι prints, καθώς και το minimal, 

sporty chic design. Επιπλέον, η προσεκτική επιλογή των υλικών, όπως 
τα εξαιρετικής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον υφάσματα» 

προσθέτει η σχεδιάστρια. 

zebrasandlibras.com
Carolyn: Ολόσωμο μαγιό «Estella Cosmo» Zebras & Libras, €105, zebrasandlibras.com. 

Γυαλιά ηλίου Police, De Rigo. Ελένη: Τοπ «Maya Top Cosmos» Zebras & Libras, €54, 
zebrasandlibras.com. Τζιν από προσωπική συλλογή. 
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Mακιγιάζ: Κωνσταντίνα Μιχοπάνου. Μαλλιά: Μαριάννα Γεντή. Βοηθός Φωτογράφου: Εμμανουέλα Αντωνοπούλου. Βοηθός Styling: Goldy Hatzitheodorou.
Μοντέλο: Carolyn (Ace Models). Το Greek Resort Design είναι μια πρωτοβουλία και ιδέα της Plus More 360. 

Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο Hilton Αthens (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, τηλ. 210-7281000, hiltonathens.gr) για τη φιλοξενία.

Carolyn: Καπέλο από προσωπική συλλογή. Τριγωνικό σουτιέν 
«Chiki Stripes» από μπικίνι Antmarkant Lounge Collection, €140 
το σετ, και παντελόνα «Chiki Stripes Culottes» Antmarkant 
Lounge Collection, €140, antmarkant.com. Αθηνά: Πουκάμισο, 
παντελόνι και γυαλιά ηλίου από προσωπική συλλογή. 
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