
VOGUE.GR | 219218 | VOGUE GREECE – MΑΪΟΣ 2019

Στο Λονδίνο μπορεί να βρει κανείς μοναδικά ρούχα και αξεσουάρ,  
«θησαυρούς» για τους πιστούς της τάσης –συνήθως ανθρώπους με έμφυτο στιλ–, 

όλο και περισσότερους τα τελευταία χρόνια.
αράδεισος του vintage, το 
Λονδίνο φημίζεται για τα 
καλύτερα καταστήματα του 
είδους. Εκεί μπορεί να βρει 
κανείς μοναδικά ρούχα και 

αξεσουάρ, «θησαυρούς» για τους πιστούς της 
τάσης –συνήθως ανθρώπους με έμφυτο στιλ–, 
όλο και περισσότερους τα τελευταία χρόνια. 
Όμως, πώς ακριβώς ορίζεται το vintage; Για να 
χαρακτηριστεί ως τέτοιο ένα κομμάτι, πρέπει 
να έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 
είκοσι χρόνια και να είναι αντιπροσωπευτικό 
της εποχής του, ενώ τα καινούργια με vintage 
αισθητική αποκαλούνται ρετρό. Όσα ξεπερνούν 
την εκατονταετία θεωρούνται αντίκες.
Μόλις διαβείς την πόρτα ενός τέτοιου κατα-
στήματος νιώθεις να τηλεμεταφέρεσαι λόγω 
της χαρακτηριστικής «παλιακής» μυρωδιάς, η 
οποία οφείλεται στο προϊόν που χρησιμοποι-
ούν για να αποστειρώσουν τα ρούχα. Εμείς κά-
ναμε μια βόλτα στα καλύτερα vintage μαγαζιά 
της βρετανικής πρωτεύουσας και ανακαλύψαμε 
designer κομμάτια σε εξαιρετικές τιμές. Ξεκι-
νήσαμε από το Ανατολικό Λονδίνο και την πε-
ριοχή του Hackney, που πριν από μία δεκαετία 
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δεν είχε καλή φήμη, αλλά τελευταία έχει μετα-
μορφωθεί, διαθέτοντας από υπαίθριες αγορές 
μέχρι ανεξάρτητα fashion houses, μικρά καφέ, 
χώρους εργασίας για ελεύθερους επαγγελματί-
ες, night clubs και καλλιτεχνικά hot spots.

PAPER DRESS VINTAGE
Από τα πιο ιδιαίτερα καταστήματα όχι μόνο 
του Ανατολικού Λονδίνου, αλλά γενικά 
της πόλης, καθώς έχει δύο «πρόσωπα». Η 
vintage συλλογή του δεν περιορίζεται σε 
γνωστές φίρμες, ενώ διαθέτει κυρίως δημι-
ουργίες της περιόδου 1920-1960. Εκεί ανα-
καλύψαμε μια κόκκινη σατέν ρόμπα της δε-
καετίας του ’40 που μπορεί να φορεθεί σαν 
φόρεμα, στην τιμή των 75 λιρών. Στο Paper 
Dress Vintage η έκπληξη όμως έρχεται το 
βράδυ, όταν οι ράγες με τα ρούχα κρύβο-
νται πίσω από βαριές κουρτίνες και ο χώρος 
μετατρέπεται σε μπαρ που σερβίρει από τα 
καλύτερα Espresso Martini του Hackney. Ο 
επάνω όροφος γίνεται dance floor με ατμό-
σφαιρα που θυμίζει πάρτι σε σπίτι, διακό-
σμηση τα κρεμασμένα στους τοίχους ρούχα 

και ντίσκο μουσική μέχρι τις τρεις το πρωί.
Paper Dress Vintage, 352a Mare St, London 
E8 1HR. Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: 
Hackney Central.

STRUT ARCHIVES
Κατευθυνόμαστε ακόμα πιο βόρεια, στην 
περιοχή Stoke Newington, ανερχόμενη 
γειτονιά με ένα από τα πιο όμορφα vintage 
shops. Το συγκεκριμένο δεν μοιάζει με 
τα καθιερωμένα –γεμάτα ρούχα και ρετρό 
ατμόσφαιρα–, μπορείς μάλιστα να το μπερ-
δέψεις με μπουτίκ σκανδιναβικού στιλ λόγω 
της μίνιμαλ και urban αισθητικής του. Εκεί 
ανακαλύψαμε ένα φόρεμα Maison Margiela 
με 165 λίρες και ένα ζευγάρι mules Prada 
από την καλοκαιρινή συλλογή του 1997, με 
85 λίρες. Αν ζητάτε κάτι πολυτελές, με κα-
θαρές γραμμές, της περιόδου μεταξύ 1990 
και 2000, επισκεφτείτε το οπωσδήποτε.
Strut Archives: 182 Stoke Newington 
Church Street, N16 0JL.
Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: Stoke 
Newington ή Rectory Road.

TRAID
Στην περιοχή Dalston, στο Traid, οι επιλογές 
είναι ακόμα πιο οικονομικές –από 5 μέχρι 50 
λίρες–, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακής 
ποιότητας. Το κατάστημα ανήκει στην κατη-
γορία των charity shops, projects με κοινω-
νική διάσταση, καθώς λειτουργούν ως εξής: 
σε κεντρικά σημεία του Λονδίνου είναι τοπο-
θετημένοι ειδικοί κάδοι στους οποίους μπορεί 
οποιοσδήποτε να αφήσει ρούχα που δεν θέλει 
ή δεν χρειάζεται. Η ομάδα του αντίστοιχου 
charity shop τα συγκεντρώνει και τα χωρίζει σε 
αυτά που μπορούν να διατεθούν σε ανθρώπους 
που τα έχουν ανάγκη και σε εκείνα που μπο-
ρούν να πωληθούν. Τα έσοδα διατίθενται για 
να λειτουργήσει το κατάστημα και τα υπόλοιπα 
προσφέρονται σε ευπαθείς ομάδες. Μέσω αυ-
τής της έξυπνης ανακύκλωσης ρούχων στηρί-
ζεται η κοινότητα της κάθε περιοχής. 
Το Traid ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα charity 
shops λόγω της ομάδας που επιλέγει τα ρούχα. 
Συνήθως οι βιτρίνες του είναι πιο εκκεντρικές 
και η ποικιλία τόσο μεγάλη, ώστε μπορείς να 
περάσεις ώρες ξεθάβοντας μικρoύς vintage 

ΕΠΑΝΩ, ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: TA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ THE BOX ΚΑΙ TRAID. ΣΤΗΝ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ: Η ΝΑΣΙΑ ΜΑΤΣΑ ΣΤΟ STRUT ARCHIVES ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟ SEROTONIN (ΑΡΙΣΤΕΡΑ).
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θησαυρούς. Εμείς βρήκαμε ένα φόρεμα της 
cool σουηδικής μάρκας Acne από τις αρχές του 
2000 στην τιμή των 30 λιρών και ένα μαύρο 
δερμάτινο σακάκι των ’80s για 40 λίρες.
Traid: 106-108 Kingsland High Street, 
E8 2NS. Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: 
Dalston Kingsland.

SEROTONIN
Στην Brick Lane, μία από τις πιο τουριστικές 
αγορές του Λονδίνου, το καινούργιο Camden 
όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, θα βρείτε πολ-
λά μαγαζιά που πωλούν ρετρό κομμάτια (και 
όχι vintage), αλλά το Serotonin είναι αυθεντικό 
vintage, με μία από τις καλύτερες συλλογές από 
τη δεκαετία του 1980 και τις αρχές του 1990. Το 
κάνει να ξεχωρίζει η έντονη χρωματική παλέτα 
των ’80s –κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε ελεκτρίκ, 
φούξια, κίτρινο–, ενώ θα βρείτε δημιουργίες 
μεγάλων οίκων: από Moschino, Valentino και 
Jean-Paul Gaultier μέχρι κομμάτια σχεδιασμένα 
από τον ίδιο τον Gianni Versace, ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή το 1997. Εκεί βρήκαμε ένα σακάκι 
Valentino στο χαρακτηριστικό «Valentino Red», 
με έντονες βάτες, στην τιμή των 60 λιρών.
Serotonin Vintage: Brick Lane, E1 6SA.
Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: Liverpool 
Street.

ONE OF A KIND
Ιστορικό vintage shop, με τη μεγαλύτερη ποικι-
λία σε δημιουργίες της Vivienne Westwood, το 
One of a Kind είναι η επιτομή του λονδρέζικου 
στιλ. Βρίσκεται στο Notting Hill, μία από τις 
πιο τουριστικές αγορές της πόλης και meeting 
point για το καρναβάλι που γίνεται εκεί το τε-
λευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Αυγούστου. 
Μόλις μπείτε στο μαγαζί, κοιτάξτε στο ταβάνι, 
όπου βρίσκεται η πραγματική «βιτρίνα» του, με 
κρεμασμένα τα καλύτερα κομμάτια από τη συλ-
λογή του. Ο τοίχος αριστερά είναι καλυμμένος 
από polaroids διασήμων που το έχουν επισκε-
φτεί, μεταξύ των οποίων η Naomi Campbell, 
η Kate Moss και ο Prince. Ανάμεσα σε 5.000 
κομμάτια θα βρείτε ρούχα για πολύ ειδικές πε-
ριστάσεις, αλλά σε ακριβότερες τιμές, από 500 
λίρες και πάνω. Αν θέλετε να δείτε τη συλλογή 
του καταστήματος, κλείστε ραντεβού. Θα εντυ-
πωσιαστείτε από δημιουργίες όπως αυτές που 
εκτίθενται στο Metropolitan Museum of Art 
της Νέας Υόρκης ή έχουμε δει σε ταινίες του 
Almodovar και του Tom Ford. Αν σας ενδιαφέ-
ρει η μόδα ως τέχνη, αξίζει να το επισκεφτείτε.
One of a Kind, Fashion Archive: 259 
Portobello Rd, W11 1LR.
Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: Ladbroke 
Road.

THE BOX
Άλλο ένα ατού της αγοράς της βρετανικής πρω-
τεύουσας είναι τα sample sales, όπου μεγάλοι 
οίκοι προσφέρουν για μία ημέρα σε πολύ οι-
κονομικές τιμές κομμάτια βιτρίνας ή ρούχα τα 
οποία έχουν φορεθεί σε καμπάνιες και φωτο-
γραφίσεις, όλα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, 
που όμως δεν μπορούν να πωληθούν πλέον 
ως καινούργια. Αυτές οι προσφορές διαδί-
δονται από στόμα σε στόμα και συνήθως οι 
στιλίστες είναι οι πλέον ενημερωμένοι γι’ αυ-
τές, καθώς είναι δύσκολο να βρεις ένα καλό 
sample sale αν δεν εργάζεσαι στη βιομηχανία 
της μόδας. Το κατάστημα The Box, λοιπόν, δι-
οργανώνει κάθε Σαββατοκύριακο διαφορετικά 
sample sales από τα πιο cool brands: από JW 
Anderson μέχρι Fiorucci. Μπορείτε να πληρο-
φορηθείτε ποια θα είναι τα brands της εβδομά-
δας που σας ενδιαφέρουν μέσω του λογαρια-
σμού του στο Instagram, αλλά προετοιμαστείτε 
να στηθείτε στην ουρά πριν καν ανοίξουν οι 
πόρτες. Όμως, ακόμη και αν αργήσετε, μην 
απογοητευτείτε, ρίξτε μια ματιά απέναντι, στο 
outlet της Burberry, όπου θα βρείτε κομμάτια 
με εξίσου οικονομικές τιμές.
The Box, 4-6 Ram Place, E9 6LT. 
Ο πιο κοντινός σταθμός τρένου: 
London Fields. 

Άλλο ένα ατού της αγοράς του Λονδίνου είναι τα sample sales, όπου μεγάλοι οίκοι 
προσφέρουν για μία ημέρα κομμάτια βιτρίνας σε πολύ οικονομικές τιμές.

Η ΝΑΣΙΑ ΜΑΤΣΑ ΣΤΟ PAPER DRESS VINTAGE KAI ΜΙΚΡΟΙ «ΘΗΣΑΥΡΟΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

ΤΗ ΘΥΜΌΜΑΣΤΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΌΧΗ που εργαζόταν στον 
χώρο της επικοινωνίας, τότε που σε ηλικία μόλις 25 
ετών ταξίδευε για να συμμετέχει σε PR meetings 
πελατών της, όπως ο Louis Vuitton. Για πολλά χρόνια 
φιλοξενούσε τα media σε events και press confer-
ences. Σήμερα, η Σοφία Βλάσση μάς φιλοξενεί στο 
ξενοδοχείο της Racconto, στην Πάργα, και μας μυεί 
στον δικό της κόσμο του hospitality.

Πώς νιώθετε τρία χρόνια μετά από ένα παγκόσμιο 
βραβείο που κατάφερε να αποσπάσει το Racconto 
στα Luxury Travel Guide Αwards, σε μόλις ενάμιση 
χρόνο λειτουργίας;
Εξαιρετικά υπερήφανη, πιο σοφή, αλλά και με μεγαλύτερη 
ευθύνη. Κάθε βραβείο, ειδικά όταν προέρχεται από 
γνωστούς θεσμούς στον τουρισμό, δημιουργεί υψηλές 
απαιτήσεις, όχι μόνο από τους πελάτες μας, αλλά και 
από τον ίδιο μου τον εαυτό και την ομάδα μου. Σημασία 
έχει να είσαι συνεπής σ’ αυτό που δημιουργείς και η 
πραγματική εικόνα, όταν ο επισκέπτης έρχεται στο 
ξενοδοχείο, να ανταποκρίνεται πλήρως σε ό,τι έχεις 
παρουσιάσει. Χαίρομαι που το έχουμε πετύχει. Στόχος 
μας είναι να εξελισσόμαστε.

Ποιο είναι το κοινό σας;
Beautiful people, έμπειροι ταξιδιώτες, κυρίως ζευγάρια, 
καθώς είμαστε adults-only hotel! 

Τι διαφοροποιεί το Racconto και ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του;
To Racconto είναι ένα adults-only ξενοδοχείο σε έναν 
αμιγώς οικογενειακό προορισμό όπως η Πάργα. Άρα, έχει 
ένα ξεκάθαρο concept, κάτι που δεν συναντάς εύκολα. Το 
design και η αισθητική που έχει δώσει ο σχεδιαστής του, 
Πάνος Πετρίδης, σαφώς το διαχωρίζουν. Χαρακτηριστικά, 
οι πελάτες μας εκμυστηρεύονται επί λέξη ότι στο Raccon-
to νιώθουν σαν να βρίσκονται σε μέρη όπως η Ίμπιζα ή 
το Μαϊάμι. Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι 
το customized service που παρέχουμε. Για ένα μικρό 
κατάλυμα όπως το δικό μας, η ομάδα είναι πολυμελής, 

ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ADULTS-ONLY 
BOUTIQUE HOTEL RACCONTO  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΩΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ BEAUTIFUL PEOPLE. 

Η ΣΌΦΙΑ ΒΛΑΣΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ. 

FASHIONABLE 
HOSPITALITY

γιατί πιστεύω στην εξατομικευμένη υπηρεσία. Ωραίους 
χώρους και εγκαταστάσεις βρίσκεις σε πολλά ξενοδοχεία, 
ευγενικό και εκπαιδευμένο προσωπικό όμως, που να 
μπορεί να σταθεί σωστά, δεν συναντάς εύκολα. Φιλοξενία 
για εμάς σημαίνει να κάνεις τον επισκέπτη να ζει μια 
ξεχωριστή εμπειρία και να αναπολεί τη διαμονή του. Εξ 
ου και το μότο μας: «Stories that stay with you forever».

Τι διαφορετικό προσφέρετε φέτος;
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουμε κάνει 
σημαντικές αισθητικές παρεμβάσεις στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες 
μας, βελτιώσαμε  τους τομείς food & beverage, που 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διαμονής – κυρίως 
στο πρωινό! Επίσης προσφέρουμε εμπειρίες μέσα από 
εξωτερικές δραστηριότητες που οργανώνουμε, καθώς ο 
τόπος προσφέρεται για περιηγήσεις στις γύρω περιοχές, 
αλλά και με σκάφος στις ακτές και στα κοντινά νησιά.

Motto σας;
Grateful for where I am at, excited about where I 
am going.
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