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Τα ZUHA θα σας θυμίσουν τις παραλίεςΤα ZUHA θα σας θυμίσουν τις παραλίες
άλλων δεκαετιώνάλλων δεκαετιών
Old-school αλλά και σύγχρονα, ένα νέο brand με ελληνικά μαγιό δημιουργήθηκε
από δύο φίλες που ονειρεύτηκαν μια συλλογή η οποία να ξεχωρίζει χωρίς να
υπερβάλει.

Στέλλα Σαρρή

29.06.2019

Σ τον κεντρικό τοίχο στο μικρό ατελιέ τους στο ΠεριστέριΠεριστέρι

έχουν ένα μεγάλο πίνακα με φελλό όπου πάνω του είναι

καρφιτσωμένη η αρχική τους έμπνευση. Επιλεγμένες

φωτογραφίες μόδας από τη δεκαετία του ’80 συνθέτουν ένα μωσαϊκό

ζηλευτού στυλ και ελκυστικού ερωτισμού.

Λίγο πιο μπροστά, σαν αιωρούμενα σώματα από μια αόρατη κορδέλα,

στέκονται τα μαγιό τους, τοποθετημένα προσεκτικά σε μια κρεμάστρα

για βεστιάριο. Φινετσάτα ολόσωμα με βαθύ «V» ή πιο αθλητικά με

έναν ώμο, old-school ψηλόμεσα μπικίνιold-school ψηλόμεσα μπικίνι, βρακάκια που ανεβαίνουν

ψηλά στους γοφούς και κλασικά τριγωνάκια με λεπτή τιράντα που

τονίζουν το στήθος.

Τα σχέδια δεν είναι πολλά, δεκατέσσερα τον αριθμό. Αρκούν όμως

για να δώσουν τον ρυθμό της πρώτης τους συλλογήςπρώτης τους συλλογής. H μικρή

χρωματική ποικιλία συμπληρώνει το απέριττο της υπόστασής τους: 

άσπρο, μαύρο, ο συνδυασμός τους σε καρό, και ένα φωτεινό πλην

γήινο ροζ. 

Τα μαγιό ZUHAμαγιό ZUHA, τα οποία έχουν εμφανιστεί εδώ και τρεις εβδομάδες

στις ελληνικές παραλίες, δεν φωνάζουν την παρουσία τους για να

κλέψουν βιαστικές ματιές. Τουναντίον, προβάλλουν ιδανικά το σώμα

και χαρίζουν ξανά σε όσες τα φορούν τη χαμένη τους θηλυκότητα.
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Τα πατρόν τους, δουλεμένα και παιδευμένα πολλάκις, αγκαλιάζουν

σαν χάδι ερωτικό τις καμπύλες, ακολουθώντας με μαθηματική

ακρίβεια τις γυναικείες αναλογίες. Τα τολμηρά τους κοψίματα

προσδίδουν μία γοητευτική κομψότητα η οποία ενισχύεται με κάποιες

προσεγμένες αθλητικές λεπτομέρειεςπροσεγμένες αθλητικές λεπτομέρειες, ενώ τα υφάσματα με την

ιδιαίτερη υφή επιβεβαιώνουν την προσήλωση στη λεπτομέρεια. Και

αυτή η εμμονή με την λεπτομέρεια είναι που ουσιαστικά κρατάει το

μέτρο. Εκπέμπουν σε σωστές δόσεις σεξουαλικότητα, άρα δεν

γίνονται χυδαία, και ταυτόχρονα είναι βουτηγμένα όσο πρέπει στη

νοσταλγία ώστε να μην κουράζει ο υπονοούμενος ρομαντισμός τους.

Άλλωστε, αυτός ήταν και ο στόχος των δύο σχεδιαστών στόχος των δύο σχεδιαστών, της

Βανέσσας ΧατζηγιαννάκηΒανέσσας Χατζηγιαννάκη και της Χριστίνας ΖούκοβαΧριστίνας Ζούκοβα, όταν ένα

χρόνο πριν αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία ZUHA. Να

σχεδιάσουν μαγιό που έχουν αυτό το «κάτι» που τα κάνει να ξεχωρίζει

δίχως όμως να παρασυρθούν σε υπερβολές.

«Στη δική μας οπτική η σύγχρονη γυναίκασύγχρονη γυναίκα θέλουμε να διατηρεί
την αυτοπεποίθηση και το δυναμισμό της, αποφεύγοντας τις
συνηθισμένες ινστραγκραμικές κακοτοπιές, δηλαδή τις
κραυγαλέες επιλογές που θολώνουν την εικόνα της», μου εξηγεί η

Βανέσσα, για να συμπληρώσει η Χριστίνα πως «απευθυνόμαστε σε
γυναίκες που έχουν τη διάθεση να συμφιλιωθούν με τις
ιδιαιτερότητές τους και να κυριαρχήσουν ξανά στον εαυτό τους.
Για αυτό επιλέξαμε το σύνθημά μας να είναι το “own it!”». 

Γενικότερα, οι δυο τους φαίνεται πως δένουν εντελώς φυσικά, χωρίς

να καταβάλλουν κάποια προσπάθεια. Όπως φυσικά προέκυψε και το

όνομα των μαγιό τους, το οποίο προέρχεται από την ένωση των

επωνύμων τους στα αγγλικά. Αν και η παραγωγή ελληνικών μαγιόελληνικών μαγιό

έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλές

διάσημες περσόνες κυκλοφορούν τις δικές τους συλλογές, ο ισχυρός

ανταγωνισμός δεν τις απέτρεψε.

Με σημείο εκκίνησης την προσωπική τους ανάγκη να φορούν μαγιό

που φέρουν μια αξιοσημείωτη στυλιστική ιδιαιτερότητα και

εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο άψογα, θεώρησαν ότι υπάρχει

χώρος στην αγορά για δημιουργίες που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη

ταυτότητα. Είχαν ήδη συζητήσει την ιδέα όσο φοιτούσαν στη σχολή

μόδας, αυτά που τους έλειπαν ήταν η εμπειρία και το κεφάλαιο.

Ένας χρόνος πέρασε μέχρι να δουν τα μαγιό τους να μπαίνουν σε

διαδικασία παραγωγής. Στη διάρκεια αυτών των μηνών

περιπλανιόντουσαν μόνες στον αφανή κόσμο της μόδας -αυτόν που
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κρύβεται πεισματικά στα σχεδιαστήρια, στα περίπτερα των εκθέσεων

και στα εργοστάσια παραγωγής- με μοναδική πυξίδα το ένστικτο τους.

Χρειάστηκε να δοκιμάσουν αρκετές πατρονιστ ωσότου βρουν κάποια

που να αποδίδει τα σχέδιά τους όπως τα είχαν φανταστεί, έπρεπε να

ξεπεράσουν πολλές αρνήσεις συνεργατών που τους έλεγαν ότι τα

μαγιό τους σχεδιαστικά δεν στέκουν, και το κυριότερο, είχαν να

διαχειριστούν τις δικές τους ανασφάλειες για το εγχείρημά τους.

Τελικώς, με πολλή επιμονή και ακλόνητη πίστη στην αρχική ιδέα, η

συλλογή «ZUHA swimline» λανσαρίστηκε στις αρχές Ιουνίου.

Διαβάζοντας το δελτίο Τύπου που έστειλαν στα Μ.Μ.Ε., τις ρωτάω

γιατί μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει ως μοναδικό σημείο διανομής,

πέραν της απευθείας αγοράς από τα δικά τους social media και το

site τους (θα τεθεί σε λειτουργία αρχές Ιουλίου), την μπουτίκ του

πεντάστερου ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa. «Kαταρχάς, η
παραγωγή μας είναι περιορισμένη, άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα
για συνεργασία με πολλά καταστήματα. Δεύτερον, η ΠάτμοςΠάτμος μας
εκφράζει πολύ γιατί ως νησί έχεις τις ιδανικές αναλογίες στο
καθετί. Και ο κόσμος που την επισκέπτεται ψωνίζει…», περιγράφει

η Βανέσσα.

Κουβεντιάζοντας για τη διανομή και τις αντικειμενικές δυσκολίες

εξάπλωσης του δικτύου λιανικής, χτυπάει το τηλέφωνο της Χριστίνας.

«Νέα παραγγελία»«Νέα παραγγελία», λέει ψιθυριστά στη συνεργάτιδα της,

χαμογελώντας μέχρι τα αυτιά. Και αυτή η στιγμή ικανοποίησης, όπως

θα μου πει αργότερα, λειτουργεί λυτρωτικά. Σβήνει μονομιάς όλες τις

προηγούμενες αγωνίες και τη δυναμώνει με κουράγιο. Εις ανώτερα.

Τα μαγιό μπορείτε να τα βρείτε στη μπουτίκ “Ammos”
του ξενοδοχείου Patmos Aktis Suites & Spa στην Πάτμο,
να τα παραγγείλετε μέσω Instagram ή Facebook, είτε να
κλείσετε ραντεβού για επίσκεψη στο ατελιέ. Από αρχές
Ιουλίου θα μπορούν να πραγματοποιούνται και online
παραγγελίες στο site: www.zuha.gr
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https://om.grepolis.com/grepo/gr/?ref=tab_gr_gr&&external_param=258746731&pid=popagandagr-p16141132&bid=258746731
https://m.popaganda.gr/life/ta-zodia-tis-evdomadas-1808-24082019/3/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery
https://ad.atdmt.com/c/img;adv=11192208065882;ec=11192227122604;c.a=546508;s.a=taboola;p.a=1205570;as.a=NoSet;a.a=140356200;c.n=EUR_GR_EL;p.n=popagandagr-p16141132;as.n=NoSet;a.n=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5+%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1+%CF%83%CE%B5+3+%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AC;qpb=1;?h=https://el.simplesite.com/pages/receive.aspx?partnerkey=taboolacoreg:Taboola_CPA_Coreg_EUR_GR_EL_Site=popagandagr-p16141132_Title=None_CampaignID=546508_ItemID=140356200_Device=Desktop&target=ftp3:crea&culturekey=el&&utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=EUR_GR_EL&utm_content=popagandagr-p16141132&utm_term=140356200
https://popaganda.gr/art/oli-alithia-gia-ton-andrea-empiriko/?utm_source=projectagora&utm_medium=contentdiscovery
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/lindbergh/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/since-1920/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/puma-rs-98-space/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/ancient-greek-sandals/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/new-era-we-reign-as-one/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/ananke-moda-renaissance/


ΚΟΣΜΟΣ Σκωτία :Σκωτία :

Αποκαλύφθηκε τί είναι τοΑποκαλύφθηκε τί είναι το

τέρας του Λοχ Νες ;τέρας του Λοχ Νες ;

ΚΟΣΜΟΣ Ρωσία : Ο ΠούτινΡωσία : Ο Πούτιν

υπέρ μιας διευρυμένης G7υπέρ μιας διευρυμένης G7

με την Κίνα , την Ινδία καιμε την Κίνα , την Ινδία και

την Τουρκίατην Τουρκία

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠαγκόσμιοΠαγκόσμιο

Κύπελλο : Νίκησε καιΚύπελλο : Νίκησε και

προκρίθηκε στους “16” ηπροκρίθηκε στους “16” η

εθνική ομάδα μπάσκετεθνική ομάδα μπάσκετ

ΚΟΣΜΟΣ Βρετανία : ΤοΒρετανία : Το

Κοινοβούλιο θα ψηφίσειΚοινοβούλιο θα ψηφίσει

και πάλι τη Δευτέρα για τοκαι πάλι τη Δευτέρα για το

αν θα διεξαχθούν ή όχιαν θα διεξαχθούν ή όχι

πρόωρες εκλογέςπρόωρες εκλογές

ΚΛΠ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΛΠ

Αυτοκίνητο :Αυτοκίνητο :

Παρουσιάστηκε η TaycanΠαρουσιάστηκε η Taycan

ως το πρώτο πλήρωςως το πρώτο πλήρως

ηλεκτροκίνητο μοντέλο τηςηλεκτροκίνητο μοντέλο της

PorschePorsche

Ιταλία : Ορκίστηκε ηΙταλία : Ορκίστηκε η

νέα , φιλοευρωπαϊκήνέα , φιλοευρωπαϊκή

κυβέρνησηκυβέρνηση

Αυτοκίνητο :Αυτοκίνητο :

Παρουσιάστηκε το νέοΠαρουσιάστηκε το νέο

Ford PumaFord Puma

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

POP TODAY

Δίστιχο από τον ύμνο της κόρηςΔίστιχο από τον ύμνο της κόρης Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννιέται οΣτις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννιέται ο
Freddie MercuryFreddie Mercury

20 χρόνια από τον σεισμό του 1999: «Το πώς20 χρόνια από τον σεισμό του 1999: «Το πώς
θα αντιδράσεις την ώρα της καταστροφής τοθα αντιδράσεις την ώρα της καταστροφής το
μαθαίνεις μόνο την ώρα της καταστροφής».μαθαίνεις μόνο την ώρα της καταστροφής».

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

https://popaganda.gr/newstrack/world/
https://popaganda.gr/newstrack/skotia-apokalifthike-ti-ine-to-teras-tou-loch-nes/
https://popaganda.gr/newstrack/world/
https://popaganda.gr/newstrack/rosia-o-poutin-iper-mias-dievrimenis-g7-me-tin-kina-tin-india-ke-tin-tourkia/
https://popaganda.gr/newstrack/sports/
https://popaganda.gr/newstrack/pagkosmio-kipello-nikise-ke-prokrithike-stous-16-i-ethniki-omada-basket/
https://popaganda.gr/newstrack/world/
https://popaganda.gr/newstrack/vretania-to-kinovoulio-tha-psifisi-ke-pali-ti-deftera-gia-to-an-tha-diexachthoun-i-ochi-proores-ekloges/
https://popaganda.gr/newstrack/klp/
https://popaganda.gr/newstrack/world/
https://popaganda.gr/newstrack/klp/
https://popaganda.gr/newstrack/aftokinito-parousiastike-i-taycan-os-to-proto-pliros-ilektrokinito-montelo-tis-porsche/
https://popaganda.gr/newstrack/italia-orkistike-i-nea-filoevropaiki-kivernisi/
https://popaganda.gr/newstrack/aftokinito-parousiastike-neo-ford-puma/
https://popaganda.gr/newstrack/
https://popaganda.gr/art/disticho-apo-ton-imno-tis-koris/
https://popaganda.gr/art/disticho-apo-ton-imno-tis-koris/
https://popaganda.gr/newstrack/stis-5-septemvriou-tou-1946-genniete-o-freddie-mercury/
https://popaganda.gr/newstrack/stis-5-septemvriou-tou-1946-genniete-o-freddie-mercury/
https://popaganda.gr/stories/20-chronia-apo-ton-sismo-tou-1999to-pos-tha-antidrasis-tin-ora-tis-katastrofis-to-mathenis-mono-tin-ora-tis-katastrofis/
https://popaganda.gr/stories/20-chronia-apo-ton-sismo-tou-1999to-pos-tha-antidrasis-tin-ora-tis-katastrofis-to-mathenis-mono-tin-ora-tis-katastrofis/


ΙΣΤΟΡΙΕΣ

20 χρόνια από τον20 χρόνια από τον
σεισμό του 1999: «Τοσεισμό του 1999: «Το
πώς θα αντιδράσειςπώς θα αντιδράσεις
την ώρα τηςτην ώρα της
καταστροφής τοκαταστροφής το
μαθαίνεις μόνο τηνμαθαίνεις μόνο την
ώρα τηςώρα της
καταστροφής».καταστροφής».

ΜΑΘΕ ΜΠΑΛΙΤΣΑ

Μουντομπάσκετ 2019:Μουντομπάσκετ 2019:
«Το μετάλλιο και πώς«Το μετάλλιο και πώς
να το πετύχετε» σε 7να το πετύχετε» σε 7
απλά, αν και μεγάλα,απλά, αν και μεγάλα,
βήματα…βήματα…

ΔΙΕΘΝΗ

Σουδάν. ΤοΣουδάν. Το
γκράφιτι τηςγκράφιτι της
επανάστασηεπανάσταση
ς επιστρέφεις επιστρέφει
σε δρόμοσε δρόμο
του Χαρτούμτου Χαρτούμ

ΔΙΕΘΝΗ

Η έφηβηΗ έφηβη
ακτιβίστριαακτιβίστρια
ΓκρέταΓκρέτα
ΘάνμπεργκΘάνμπεργκ
ξεκίνησε τοξεκίνησε το
ταξίδι τηςταξίδι της
στονστον
ΑτλαντικόΑτλαντικό

ΔΙΕΘΝΗ

Το Τουρ ντεΤο Τουρ ντε
ΦρανςΦρανς
έφτασε στοέφτασε στο
Παρίσι.Παρίσι.
ΑνταπόκρισΑνταπόκρισ
η τουη του
BernardBernard
Steffin.Steffin.

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σκάνδαλο R. Kelly:Σκάνδαλο R. Kelly:
ΑποκλειστικήΑποκλειστική
συνέντευξη με τονσυνέντευξη με τον
ρεπόρτερ που έκανερεπόρτερ που έκανε
τις συγκλονιστικέςτις συγκλονιστικές
αποκαλύψειςαποκαλύψεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Έρνο Ρούμπικ: ΟΈρνο Ρούμπικ: Ο
Άνθρωπος Πίσω απόΆνθρωπος Πίσω από
τον Κύβοτον Κύβο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΔημήτρηςΟ Δημήτρης
ΠέλκαςΠέλκας
«Όνειρο Ζει,«Όνειρο Ζει,
Μην ΤονΜην Τον
Ξυπνάτε»Ξυπνάτε»

POP ID

Η ΕλένηΗ Ελένη
ΣκάρπουΣκάρπου
μεγάλωσεμεγάλωσε
με ποδήλατομε ποδήλατο
δίχως φρέναδίχως φρένα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΓιάννηςΟ Γιάννης
ΓιουλούνταςΓιουλούντας
πιστεύει ότιπιστεύει ότι
το δίλημματο δίλημμα
της εποχήςτης εποχής
μας είναιμας είναι
ουτοπία ήουτοπία ή
δυστοπία. Κιδυστοπία. Κι
επιλέγει τοεπιλέγει το
πρώτο.πρώτο.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

https://popaganda.gr/stories/
https://popaganda.gr/stories/20-chronia-apo-ton-sismo-tou-1999to-pos-tha-antidrasis-tin-ora-tis-katastrofis-to-mathenis-mono-tin-ora-tis-katastrofis/
https://popaganda.gr/stories/learntheball/
https://popaganda.gr/stories/mountompasket-2019-china-ethniki-omada-basket/
https://popaganda.gr/stories/internationsl/
https://popaganda.gr/stories/soudan-to-gkrafiti-tis-epanastasis-epistrefi-se-dromo-tou-chartoum/
https://popaganda.gr/stories/internationsl/
https://popaganda.gr/stories/i-efivi-aktivistria-gkreta-thanmpergk-xekinise-to-taxidi-tis-ston-atlantiko/
https://popaganda.gr/stories/internationsl/
https://popaganda.gr/stories/to-tour-nte-frans-eftase-sto-parisi-antapokrisi-tou-bernard-steffin/
https://popaganda.gr/people/interview/
https://popaganda.gr/people/jim-derogatis-r-kelly-soulless-book-interview/
https://popaganda.gr/people/interview/
https://popaganda.gr/people/erno-rubik-cube/
https://popaganda.gr/people/interview/
https://popaganda.gr/people/dimitris-pelkas-paok-red-bull/
https://popaganda.gr/people/pop-id/
https://popaganda.gr/people/i-eleni-skarpou-megalose-me-podilato-dichos-frena/
https://popaganda.gr/people/interview/
https://popaganda.gr/people/o-giannis-gioulountas-pistevi-oti-to-dilimma-tis-epochis-mas-ine-outopia-i-distopia-ki-epilegi-to-proto/


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Μέσα στη βουή τουΜέσα στη βουή του
δρόμουδρόμου

PoV

Στο Πανηγύρι πουΣτο Πανηγύρι που
χορεύουν ο Θεός, τοχορεύουν ο Θεός, το
Καλοκαίρι και ηΚαλοκαίρι και η
Κοινότητα.Κοινότητα.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Τώρα πουΤώρα που
είναιείναι
καλοκαίρικαλοκαίρι

ΤΑ ΓΚΟΜΕΝΙΚΑ

Έρως,Έρως,
θέρος,θέρος,
τέλοςτέλος

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

ΚουοτάροντΚουοτάροντ
ας Ιωάννηας Ιωάννη
τηςτης
ΑποκάλυψηςΑποκάλυψης
σε tatooσε tatoo

ΤΕΧΝΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

9 Επαναστατικά9 Επαναστατικά
Σχεδιασμένες ΑφίσεςΣχεδιασμένες Αφίσες
της Ψυχροπολεμικήςτης Ψυχροπολεμικής
ΚούβαςΚούβας

TV SHOWS

Η δεύτερη σεζόν τουΗ δεύτερη σεζόν του
Mindhunter είναι οMindhunter είναι ο
θρίαμβος τηςθρίαμβος της
αφήγησηςαφήγησης

ΘΕΑΤΡΟ

Παράδοση-Παράδοση-
παραλαβήπαραλαβή
στονστον
ΠολιτισμόΠολιτισμό
Νο2:Νο2:
ΦεστιβάλΦεστιβάλ
ΑθηνώνΑθηνών
ΕπιδαύρουΕπιδαύρου

ΘΕΑΤΡΟ

ΠρομηθέαςΠρομηθέας
ΔεσμώτηςΔεσμώτης
από τοαπό το
ΔΗΠΕΘΕΔΗΠΕΘΕ
Πάτρας:Πάτρας:
ΤραγωδίαΤραγωδία

ΣΙΝΕΜΑ

ΜάθετεΜάθετε
πρώτοι τιςπρώτοι τις
ανεξάρτητεςανεξάρτητες
αμερικάνικεαμερικάνικε
ς ταινίεςς ταινίες
που θαπου θα
προβληθούνπροβληθούν
στις 25εςστις 25ες
ΝύχτεςΝύχτες
ΠρεμιέραςΠρεμιέρας

ΓΕΥΣΗ

https://popaganda.gr/postscripts/
https://popaganda.gr/postscripts/mesa-sti-voui-tou-dromou/
https://popaganda.gr/postscripts/point-of-view/
https://popaganda.gr/postscripts/point-of-view-panigiri/
https://popaganda.gr/postscripts/
https://popaganda.gr/postscripts/tora-pou-ine-kalokeri/
https://popaganda.gr/postscripts/ta-gomenika/
https://popaganda.gr/postscripts/ta-gomenika-eros-theros-telos/
https://popaganda.gr/postscripts/
https://popaganda.gr/postscripts/kouotarontas-ioanni-tis-apokalipsis-se-tattoo/
https://popaganda.gr/art/photography/
https://popaganda.gr/art/afises-kouva/
https://popaganda.gr/art/tv-shows/
https://popaganda.gr/art/i-defteri-sezon-tou-mindhunter-ine-o-thriamvos-tis-afigisis/
https://popaganda.gr/art/theatre/
https://popaganda.gr/art/festival-athinon-evaggelatoy/
https://popaganda.gr/art/theatre/
https://popaganda.gr/art/promitheas-desmotis-apo-to-dipethe-patras-tragodia-2/
https://popaganda.gr/art/cinema/
https://popaganda.gr/art/anexartites-tenies-25es-nichtes-premieras/


SPIRITS

Ο Δημήτρης ΚιάκοςΟ Δημήτρης Κιάκος
μας εξηγεί τη σχέσημας εξηγεί τη σχέση
του με το «The Localτου με το «The Local
Spirit Project»Spirit Project»

SPIRITS

ΕλληνικάΕλληνικά
Αποστάγματα: ΟΑποστάγματα: Ο
Θοδωρής ΠύριλλοςΘοδωρής Πύριλλος
μας ξεναγεί στονμας ξεναγεί στον
κόσμο τους με τοκόσμο τους με το
«Local Spirit Project»«Local Spirit Project»

SPIRITS

To ιδανικόTo ιδανικό
τραπέζι μετραπέζι με
τους φίλουςτους φίλους
σουσου

ΓΕΥΣΗ

ChomolungChomolung
ma: Το νέοma: Το νέο
street foodstreet food
της Αθήναςτης Αθήνας
που μαςπου μας
ταξιδεύειταξιδεύει
στο Θιβέτστο Θιβέτ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΜεσογειακήΜεσογειακή
κουζίνα καικουζίνα και
αποθεωτικόαποθεωτικό
ηλιοβασίλεμηλιοβασίλεμ
α στοα στο
Myhtos byMyhtos by
DivaniDivani

ΠΟΛΗ

ΕΞΟΔΟΣ

Barro Negro: Ακόμα κιBarro Negro: Ακόμα κι
αν η τεκίλα δεν είναιαν η τεκίλα δεν είναι
το ποτό σου, σε αυτότο ποτό σου, σε αυτό
το μπαρ θα αλλάξειςτο μπαρ θα αλλάξεις
γνώμηγνώμη

ΠΟΛΗ

Η Μικρή Μόσχα τηςΗ Μικρή Μόσχα της
ΚαλλιθέαςΚαλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ

ΠΑΡΤΙ

ΟληΟλη
(σχεδόν!) η(σχεδόν!) η
ΑθήναΑθήνα
συζητάει γι’συζητάει γι’
αυτό που θααυτό που θα
συμβείσυμβεί
τέσσεριςτέσσερις
μέρες στηνμέρες στην
ΑίγιναΑίγινα

ΠΟΛΗ

ΟιΟι
freestylersfreestylers
επιλέγουνεπιλέγουν
την Αθήνατην Αθήνα
τοτο
καλοκαίρι,καλοκαίρι,
γιατί ξέρουνγιατί ξέρουν
ότι τότεότι τότε
είναι πιοείναι πιο
όμορφη απόόμορφη από
ποτέποτέ

ΠΟΛΗ

Surf ArtSurf Art
Festival Vol.Festival Vol.
6: Μια6: Μια
ΜεγάληΜεγάλη
ΚαλοκαιρινήΚαλοκαιρινή
Γιορτή ΣτηνΓιορτή Στην
Καρδιά ΤηςΚαρδιά Της
ΠόληςΠόλης

LIFE

https://popaganda.gr/table/spirits/
https://popaganda.gr/table/the-local-spirit-project-dimitris-kiakos-cocktails/
https://popaganda.gr/table/spirits/
https://popaganda.gr/table/thodoris-pirillos-local-spirit-project/
https://popaganda.gr/table/spirits/
https://popaganda.gr/table/filoi-alfa-mpira-fagito/
https://popaganda.gr/table/
https://popaganda.gr/table/chomolungma-thivetiano-street-food/
https://popaganda.gr/table/estiatoria-details/
https://popaganda.gr/table/mesogiaki-kouzina-ke-apotheotiko-iliovasilema-sto/
https://popaganda.gr/citylife/exodos-details/
https://popaganda.gr/citylife/barro-negro-akoma-ki-tekila-den-ine-poto-sou-se-afto-bar-tha-allaxis-gnomi/
https://popaganda.gr/citylife/
https://popaganda.gr/citylife/i-mikri-mosxa-tis-kallitheas/
https://popaganda.gr/citylife/prosklisi-se-parti/
https://popaganda.gr/citylife/aigina-kormoranos-perdikiotika-4da/
https://popaganda.gr/citylife/
https://popaganda.gr/citylife/i-freestylers-epilegoun-tin-athina-gia-to-kalokeri-giati-xeroun-oti-tote-ine-pio-omorfi-apo-pote/
https://popaganda.gr/citylife/
https://popaganda.gr/citylife/surf-art-festival/


ΑΓΟΡΑ

Η Vans παρουσιάζειΗ Vans παρουσιάζει
ένα jacketένα jacket
σχεδιασμένο για νασχεδιασμένο για να
αντιμετωπίσειαντιμετωπίσει
οποιαδήποτεοποιαδήποτε
δυσκολίαδυσκολία

ΜΟΔΑ

Ο Peter LindberghΟ Peter Lindbergh
μέσα από τιςμέσα από τις
ασπρόμαυρεςασπρόμαυρες
φωτογραφίες τουφωτογραφίες του
[PHOTOS][PHOTOS]

ΑΓΟΡΑ

LE MONDELE MONDE
BootcampBootcamp
SeptemberSeptember
Edition: ΕκείEdition: Εκεί
που θέλουνπου θέλουν
νανα
βρίσκονταιβρίσκονται
όλοι οιόλοι οι
επίδοξοιεπίδοξοι
chef καιchef και
pastry chefpastry chef

ΑΓΟΡΑ

AlphaAlpha
Industries xIndustries x
Eastpak:Eastpak:
Δύο θρυλικάΔύο θρυλικά
brandsbrands
ενώνουν τιςενώνουν τις
δυνάμειςδυνάμεις
τουςτους

WELLNESS

ΔιαλογισμόςΔιαλογισμός
10 λεπτών10 λεπτών
για τογια το
chakra τηςchakra της
καρδιάςκαρδιάς
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https://popaganda.gr/life/market/
https://popaganda.gr/life/i-vans-parousiazi-to-neo-drill-chore-coat-pio-anthektiko-chari-sto-skateboarding/
https://popaganda.gr/life/fashion-lifestyle/
https://popaganda.gr/life/lindbergh/
https://popaganda.gr/life/market/
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