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Η Ιταλίδα σχεδιάστρια με έδρα τις Σπέτσες 
Ingrid Incisa di Camerana μοιράζεται μαζί μας  

τα χρυσά μυστικά της για να κατακτήσουμε  
την τέχνη τoυ κομψού παραθερίζειν.

Από τη Χριστινα-Μαρια Κραββαρη

Jet Set Style
σχεδιαστησ

π οιο είναι το μυστικό για να πακετάρουμε έξυπνα και σωστά; 
Η αλήθεια είναι πως προτιμώ να τηρώ τον κανόνα του «less is 
more». Εστιάστε στα αγαπημένα σας κομμάτια που σίγουρα 
θα φορέσετε και μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας κάτι 

που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Ευτυχώς έχω τη φίλη μου Αλεξάνδρα. Η 
βαλίτσα της είναι η βαλίτσα της Μαίρη Πόπινς! Είναι μία απίστευτη smart 
packer που μπορεί να χωρέσει ολόκληρη γκαρνταρόμπα ακόμα και σε μια μι-
κρή βαλίτσα! Φανταστείτε 4 ημέρες, 4 σύνολα χωρίς να φοράτε τα ίδια ρούχα 
ή αξεσουάρ πάνω από μία φορά. Εχει έμφυτο ταλέντο!
Ποια είναι τα τρία κομμάτια που πρέπει να έχει η βαλίτσα μας; 
Mια «chiquissima» δεν χρειάζεται πολλά, μόνο ένα καφτάνι ή ένα απλό μακρύ 
φόρεμα, ένα ζευγάρι σανδάλια και φυσικά το χαμόγελό της. Τα κοσμήματα 
είναι περιττά. Αλλωστε έχω βάλει αρκετά Swarovski στα πέδιλα!
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλοκαιρινός προορισμός;
Οι Σπέτσες! «Οι Σπέτσες Μου» όπως αποκαλώ το νησί. Είναι ο παράδεισός 
μου, η απόλυτη πηγή έμπνευσης. Εντυπωσιάστηκα από το νησί του Αργο-
σαρωνικού και τους ανοιχτόκαρδους ανθρώπους του από την πρώτη στιγμή 
που πάτησα εκεί το πόδι μου πριν από πολλά χρόνια. Ηταν αυτό που λέμε 
έρωτας με την πρώτη ματιά. Ενας έρωτας που μεγαλώνει όσο περνάνε τα 
χρόνια. Σήμερα θεωρώ τον εαυτό μου Σπετσιώτισσα. Η αγάπη και ο θαυμα-
σμός μου για το νησί έχουν αποτυπωθεί στην couture συλλογή σανδαλιών 
Ingrid Spetses.
Τα σανδάλια σας Ingrid Spetses κατασκευάζονται στην χώρα μας και έχουν 
ήδη αγαπηθεί πολύ από τις Ελληνίδες. Ποιό σχέδιο είναι πιο δημοφιλές;
Σίγουρα τα πέδιλα peperoncino! Είναι κομψά και άνετα και μπορείς να τα φοράς 

το πρωί με τζιν και Τ-shirt και το βράδυ με φορέματα. Με σήμα κατατεθέν 
το κόκκινο κέρας που διώχνει το κακό μάτι, φέρνουν καλή τύχη όπως 

ακριβώς το μπλε μάτι! Μία από τις φίλες μου, η Φραντζέσκα, τα φό-
ρεσε πρώτη φορά όταν ήταν υποψήφια φέτος για το βραβείο του 

Καλύτερου Συγγραφέα και κέρδισε!  
ingridspetses.com

LUST ITEΜ
Η Iγκριντ έχει 

δώσει στα 
σανδάλια της 

ονόματα 
αγαπημένων της 
φίλων. Τα φλατ 

μαύρα Diana 
είναι από τα πιο 

δημοφιλή.
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