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Αντωνία καρρά 
 Όλα ξεκίνησαν από ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη πέρυσι τον Ιούνιο, 
όταν η Αντωνία Καρρά, φανατική της μόδας, διέκρινε το νέο trend 
στην αγορά, όπως και στην αγαπημένη της blogger, η οποία 
είναι και λάτρης των friendship bracelets Μanrepeller, τη Leandra 
Medine. Επιστρέφοντας, αποφάσισε να φτιάξει τα δικά της βραχιόλια 
για το καλοκαίρι. «Το αιώνιο ελληνικό καλοκαιράκι με τα μαγικά 
χρώματα της θάλασσας και τις αποχρώσεις από το ηλιοβασίλεμα 
αποτελούν τεράστια πηγή έμπνευσης! Κάπως έτσι ξεκίνησε το χόμπι 
που έγινε τρόπος ζωής τελικά! «Η καλή μου φίλη Εμμανουέλα Λύκου 
τα πρόσεξε και μου εμπιστεύτηκε την καλοκαιρινή της καμπάνια. 
Μου έστειλε τα δείγματα από τα μαγιό και φτιάξαμε βραχιόλια 
custom made με τα ίδια χρώματα. Δειλά, έκανα τα πρώτα μου βήματα 
και δε θα έκανα τίποτα μέχρι σήμερα, αν δεν τα είχα δείξει σ’ ένα 
πρόσωπο που θαυμάζω, διεθνή σχεδιάστρια μόδας και πολύ καλή 
φίλη. Ζήτησα τη γνώμη της και η απάντηση ήταν «go for it, by all 
means”… Χρησιμοποιώ τα καλυτέρα νήματα που μπορεί να βρει 
κανείς, μεταξωτά, με αποτέλεσμα τα χρώματα να βγαίνουν ζωντανά και 
φίνα. Η πλέξη είναι συμπαγής και δημιουργείται η αίσθηση πλεκτού 
υφάσματος χωρίς να διακρίνονται χοντροκομμένοι κόμποι. 
Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι τα καλά σχόλια, όταν μου λένε ότι τα 
βραχιόλια μου αποπνέουν ένα ύφος πολυτέλειας παραμένοντας, όμως, 
χίπικα! Παθιάζομαι μ’ αυτό που κάνω, χάνομαι με τις ώρες ανάμεσα σε 
χρώματα και κλωστές, παιδεύομαι μέχρι να βρω το κατάλληλο ύφος 
και συνδυασμό. Είμαι τελειομανής κι έχει τύχει να πετάξω κάτι που 
αποφάσισα ότι δε θα φορέσω, γιατί ποτέ δε θα έφτιαχνα κάτι που δε θα 
φορούσα εγώ η ίδια. 
Πώς ανακαλύψατε αυτήν την τέχνη; Είναι η τέχνη που έγινε λατρεία… 
τέχνη που έμαθα από τη λατρεμένη μου γιαγιά όταν με πρόσεχε τα 

ελληνικά καλοκαίρια! 
Σε ποια γυναίκα απευθύνεστε; 
Η γυναίκα στην οποία 
απευθύνομαι είναι 
ελεύθερο πνεύμα, λατρεύει 
τις προκλήσεις και είναι 
περιπετειώδης, τα ταξίδια είναι 
μέρος της ζωής της, όπως και 
η καλή παρέα! 
Ποια είναι τα αγαπημένα σας 
σχέδια; Οι σειρές μου είναι 4 
geometry με σχήμα ρόμβου, 
boho luxe με φλουριά, ξέφτια, 
κουδουνάκια, Hipster πιο 
τρελούτσικα φλούο με καρφιά, 
λίγο περίεργα, και greek 
summer φυσικά, με χρώματα 
της θάλασσας και ελληνική 
αύρα! Σ.Κ.

Summer Fashion

Τα αγαπημένα μου

Προς το παρόν 
τα κοσμήματα 

διατίθενται στα 
καταστήματα G List, 

fenafresh, bettina 
στην Αθήνα, μια 
exclusive σειρά 
για το Starbags.

gr και από τον 
Σεπτέμβριο, άλλη 
μια για το e-shop 
Queen Calliope. 
Aκόμη στην Apia 

boutique του 
Costa navarino 

και στο ξενοδοχείο 
Santa Marina στη 

Μύκονο.

Αγαπημένος μου 
προορισμός είναι 

το στολίδι της 
Χαλκιδικής, Sani 

Resort

Δε λείπει από 
τη βαλίτσα των 
καλοκαιρινών 

διακοπών, 
Fekkai beach 
waves spray
(Sephora). Βαμβακερό τοπ και παντελόνι G List, 

σανδάλια  Valia Gabriel, bettina (Αθήνα), 
ποδήλατο Motion - the bike Megastore

Εστιατόριο: Nobu 
Μatsuhisa στο 
Βelvedere Ηotel
στη Μύκονο

Βιβλίο για το καλοκαίρι: Diane 
von Furstenberg, A signature 
life. Ίσως η πιο συναρπαστική 

αυτοβιογραφία που θα διαβάσει 
κανείς, σαν ταινία. 

Βαμβακερό καφτάνι 
Muzungu Sisters και  
σανδάλια  Valia Gabriel, 
bettina (Αθήνα)
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