
The woman who makes Greeks famous in Paris!
Η γυναικα που κανει διασΗμουσ τουσ ελλΗνεσ στο παρισι!
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Volta 29

VOLTA ADA ILIOPOULOU

28 Volta

VOLTA INTERVIEW

Το Euro American Women’s
Council των ΗΠΑ, βράβευσε

την Άντα, στο Μουσείο της
Ακρόπολης, με το βραβείο 

"Η οραματιστής που ενώνει τη
Μόδα με την κοινωνία", για το

έργο της με τους διάσημους
οίκους μόδας.

The Euro American Women’s
Council των ΗΠΑ honored

Ada at the Acropolis Museum
with the award of "The

Visionary who Unites Fashion
with Society" for her work with

famous fashion houses.

Lyraraki: a collection of unique shoes, created
using traditional techniques of the 16th century,
the uninterrupted thread of the Labyrinth and
the representations of the renowned frescoes of
Knossos. When investing in such show, literally
an act of cultural diplomacy, we are very interest-
ed in making sure that foreign journalists fully
understand our history. That is why a booklet
was available showing next to each shoe the cor-
responding fresco with detailed explanations;
This is what I mean when I say that when some-
one is initiated in the Greek civilization, they can
set themselves free from the disorder of modern
“values”, from the reign of competition and cru-
elty. The Greek antiquity is a matter of esthetic
value. France honors it and that is why the first
shoes everyone showed was “La Parisienne”,
from the famous fresco of Knossos.

It is clear that, my intention being to present
these concepts in shows, I am irrevocably identi-
fied with opinions such the ones stated by Melina
Merkouri, who started an entire “school”; she was
the first to have been engaged into aggressive,
modern cultural diplomacy in favor of Greece and
even though she became a famous artist, she never
gave up her campaign to bring back the Parthenon
Marbles. Thus, I asked for the rights of the CD
“Playing with Melina’’, and under the auspices of
the Melina Merkouri Foundation, I had Melina’s
voice speaking on our inalienable cultural element,
our civilization, heard over the music playing. It

“

Είναι�η�γυναίκα�της�χρονιάς�αφού�απογειώνει�κάθε�δημιουργό�με�τον
οποίο�ασχολείται.�Ταυτοχρόνως,�όμως,�είναι�μια�σύγχρονη�μούσα�αφού
μεγαθήρια�της�μόδας�εμπνέονται�από�αυτή�και�την�πολυτάραχη�ζωή�της�που
μόνο�από�ταινία�μοιάζει�να�έχει�βγει.�Ο�Jitrois�δημιούργησε�το�δερμάτινο�Ada
dress�για�να�την�τιμήσει�για�το�αφιλοκερδές�έργο�της�υπέρ�της�Ελλάδας�και
εμπνευσμένοι�από�αυτήν�μεγάλοι�Οίκοι�μόδας,�όπως�ο��Miyake,�η�Chantal
Thomass,�η�Escada,�η�Schiaparelli,�ο�Franck�Sorbier,�ο�Stephane�Rolland
εργάστηκαν�για�να�στηρίξουν�την�χώρα�μας�με�την�δουλειά�τους
υπενθυμίζοντας�σε�όλους�την�πολιτιστική�αξία�της�Ελλάδας.�Διοργάνωσε�το
σόου�της�Έλλης�Λυραράκη�στο�Παρίσι,�κατά�το�οποίο�η�φωνή�της�Μελίνας
Μερκούρη�ακούστηκε�να�μιλάει�για�τον�πολιτισμό.�Η�Marianne�Battle�έκανε
το�πρόσωπό�της�καρφίτσα�για�την�προστασία�των�καλλιτεχνών�και�προσφάτως
φωτογραφία�της�με�φόντο�την�Ακρόπολη�έγινε�έργο�τέχνης�από�τον�Thomas
Iser�στην�Ίμπιζα�για�την�διάσωση�του�Αμαζονίου�μαζί�με�την�Gigi�Hadid�και
τον�William�Dafoe.�Ήταν�διευθύντρια�σημαντικών�ελληνικών�περιοδικών,
εργάστηκε�για�δέκα�χρόνια�στο�Παρίσι�για�το�ΒΗΜΑ,�έχει�πάρει�πολλά
βραβεία�και�δύο�χρόνια�τώρα�είναι�Εxecutive�member�of�the�Board�of
Directors�του�Euro�American�Women’s�Council�των�ΗΠΑ,�όπου
συμπράττουν�και�γνωστές�Congress�women�όπως�η�Carolyn�Maloney�που
ασχολούνται�με�τα�ελληνικά�θέματα�στο�Κογκρέσο�καθώς�και�άλλες�μεγάλες
προσωπικότητες.�Ποια�είναι�η�γυναίκα�που�επιλέγει�για�την�γαλλική
Mephistopheles�Productions�τους�Έλληνες�δημιουργούς�για�να�γίνουν
διάσημοι�στη�Γαλλία;�Πολλές�φορές�δείχνει�εκκεντρική�αλλά�στην
πραγματικότητα�είναι�το�πιο�απλό�και�καλό�παιδί�στον�κόσμο!

She�is�the�woman�of�the�year,�given�that�every�artist�she�works�with
becomes�a�star.�At�the�same�time,�she�is�a�modern�Muse,�since�the�greatest
designers�are�inspired�by�her�and�her�eventful�life,�which�seems�to�be
coming�out�of�a�film.�Jitrois�designed�the�leather�Ada�dress�to�honor�her�for
her�selfless�work�in�favor�of�Greece,�whereas�several�important�fashion
houses�such�as�Miyake,�Chantal�Thomass,�Escada,�Schiaparelli,�Franck
Sorbier,�Stéphane�Rolland�were�inspired�by�her�and�supported�Greece
through�their�work,�reminding�everyone�its�cultural�value.�She�organized
the�show�of�Elli�Lyraraki,�in�Paris,�and�Melina�Merkouri’s�voice�was�heard,
speaking�of�culture�of�Greece.�Marianne�Battle�made�a�brooch�with�her�face
as�the�protector�of�artists�and�recently�a�photo�of�her,�with�the�Acropolis�in
the�background,�was�placed�along�photos�of�Gigi�Hadid�and�Willem�Dafoe,
as�part�of�an�artwork�by�Thomas�Iser,�dedicated�to�the�preservation�of�the
Amazon.�She�has�been�the�editor�of�important�Greek�magazines,�has
worked�for�ten�years�in�Paris,�and�has�received�several�awards.�For�the�past
two�years,�she�is�an�Executive�member�of�the�Board�of�Directors�within�the
US�organization�Euro-American�Women’s�Council,�where�well�known
Congresswomen,�such�as�Carolyn�Maloney,�along�with�other�important
personalities,�work�together�to�promote�Greek�issues�within�the�US
Congress.�Who�is�the�woman�who�selects,�on�behalf�of�the�French�company
Méphistophélès�Productions,�the�Greek�designers�who�will�become�famous
in�France?�Even�though,�she�may�sometimes�look�a�little�eccentric,�in
reality�she�is�the�simplest�and�kindest�person�in�the�world!

τις τοιχογραφίες δίπλα στο κάθε υπόδημα και α-
ντίστοιχη επεξήγηση για την αναπαράσταση. 

Είναι αυτό που λέω πως όταν μυηθείς στην
ελληνική κουλτούρα σου επιτρέπει να απελευ-
θερωθείς από την αταξία των σύγχρονων «α-
ξιών», όπου βασιλεύουν ο ανταγωνισμός και η
ωμότητα. Η ελληνική αρχαιότητα είναι τάξεως
αισθητικής. Όλη η Γαλλία την τιμά. Γι’ αυτό και
τα πρώτα υποδήματα μας που έδειχναν όλοι ή-
ταν η Παριζιάνα από την γνωστή τοιχογραφία
της Κνωσού. Είναι σαφές πως για να επιδιώκω
να δείχνω τέτοια σόου, είμαι απολύτως ταυτι-
σμένη με την απόψεις όπως αυτές της Μελίνας
Μερκούρη. Ήταν η πρώτη που άσκησε επιθετι-
κή, σύγχρονη πολιτιστική διπλωματία υπέρ της
Ελλάδας και αν και έγινε διάσημη ως καλλιτέ-
χνης δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα της για την
επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι
ζήτησα τα δικαιώματα του cd “Playing with
Melina’’, και με την αιγίδα του Ιδρύματος Μελί-
να Μερκούρη έβαλα την φωνή της Μελίνας να
μιλήσει πάνω από την μουσική για το μοναδικό
αναφαίρετο στοιχείο κληρονομιάς μας, τον πο-
λιτισμό. Εντυπωσίασε αλλά και συγκίνησε. Πί-
στεψα πως μπορεί να την αναγεννήσουμε στο
σόου μας ώστε με την φωνή της οι ξένοι δημο-
σιογράφοι να τιμήσουν τον ελληνικό πολιτισμό.
Όπως και έγινε. 

Ήταν ανατριχιαστικό να την ακούς μέσα στο
σόου μας στο France -Ameriques μπροστά σε
700 δημοσιογράφους από όλη την γη να λέει: «Η

Ελλάδα είναι ο πολιτισμός της, αυτό είναι η περι-
ουσία της και χωρίς αυτό είμαστε κανείς!» Το φι-
νάλε ήταν πολύ συγκινητικό όταν έβγαινε η Έλ-
λη μέσα στα χειροκροτήματα, να ακούγεται η φω-
νή της Μελίνας να λέει «Θέλω να δω την Ελλάδα
να προοδεύει». Αυτό πρέπει να επιδιώκει ο κάθε
νοήμων Έλληνας, να θέλει να δει την χώρα μας
να παίρνει αυτό που της αξίζει για όσα έχει προ-
σφέρει σε όλη την γη. 

Γι’ αυτό κάνουμε μόνο αυτές τις δράσεις 5 χρό-
νια. Αυτά είναι τα πιστεύω μας. Η Ελλάδα να ε-
πιστρέψει στην θέση που της ανήκει με βάση το α-
ντικειμενικό πολιτιστικό κριτήριο. 
The Greek Ministry for Culture declared 2020
as the year of Melina Merkouri. How was it
that, ahead of that announcement, during a
show for the Winter Collection 2020, thanks
to you 700 foreign journalists, heard Melina
Merkouri speaking of the Greek civilization?
Ever since the capital controls began in Greece, I
managed to stir in Paris an action in favor of our
country; thus, famous fashion houses such as
Jitrois, Chantal Thomass, Escada, Miyake, Schi-
aparelli, Ziad Nakad support Greece and pro-
mote philhellenism and the Greek civilization,
through their work. Thanks to my work with the
French company, Méphistophélès Productions,
during Paris Fashion Week, I managed to incor-
porate, for the first time ever, several Greek ele-
ments, through our shows. We presented the
show of the emerging Cretan designer, Elli

Το Υπουργείο Πολιτισμού
της Ελλάδας ανακήρυξε το 2020 ως έτος Με-
λίνα Μερκούρη. Πώς κατάφερες με ένα σόου
για τον χειμώνα του 2020 εξαιτίας σου 700
ξένοι δημοσιογράφοι  να ακούσουν τη φωνή
της Μελίνας Μερκούρη να μιλάει για τον πο-
λιτισμό της Ελλάδας; 

Από την ώρα που ξεκίνησε το capital control
στην Ελλάδα κινητοποίησα στο Παρίσι μια δρά-
ση υπέρ της χώρας κατά την οποία διάσημοι δη-
μιουργοί, όπως ο Jitrois, η Chantal Thomass, η
Escada, ο Miyake, η Schiaparelli, o Ziad Nakad
και πολλοί άλλοι στηρίζουν την Ελλάδα και προ-
μοτάρουν  μέσω της δουλειάς τους τον φιλελλη-
νισμό και την διάδοση του ελληνικού πολιτι-
σμού. Λόγω της δουλειάς μου στην Εβδομάδα
Μόδας Παρισιού με την γαλλική εταιρία
Mephistopheles productions κατάφερα να πε-
ράσω για πρώτη φορά στα χρονικά πολλά ελλη-
νικά στοιχεία στα σόου μας. 

Τον Ιούλιο παρουσιάσαμε το σόου της ανερ-
χόμενης Κρητικιάς σχεδιάστριας Έλλης Λυρα-
ράκη, με μια σειρά συλλεκτικών υποδημάτων,
δημιουργημένα με παραδοσιακές τεχνικές 16ου
αιώνα, την αδιάκοπη κλωστή του Λαβύρινθου
και την αναπαράσταση των τοιχογραφιών της
Κνωσού. Όταν κάνουμε ένα τέτοιο σόου, κυριο-
λεκτικά πολιτιστικής διπλωματίας, μας ενδιαφέ-
ρει πολύ να κατανοήσουν πλήρως οι ξένοι δη-
μοσιογράφοι την ιστορία μας και γι’ αυτό τα πα-
πούτσια συνοδεύονταν από ένα βιβλιαράκι με
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was an idea that impressed and stroke a chord with
people. I believed that we could make her come
alive again through our show, so that, through her
voice, the foreign journalists honor the Greek civi-
lization; and that was exactly the case. 

It was truly emotional to hear her saying dur-
ing the show at France –Amériques, before 700
journalists from all over the world: “Greece is its
civilization. This is its asset and without it, we are
nobody!” The finale was indeed heartwarming:
Elli came, and over the sound of the applause,
Melina’s voice was heard saying, “I want to see
Greece to move forward”. This is what any intel-
ligent Greek should strive for: to see our country
get what it deserves for all the things it has of-
fered to the world. This is the reason why we have
been investing in these initiatives for the past 5
years. These are our convictions, what we be-
lieve. We wish that Greece returns to its rightful
place, based on objective cultural criteria.

Στην δράση σου υπέρ του πολιτισμού φιλο-
ξενείς στην Ελλάδα μεγάλες προσωπικότη-
τες. Πώς το πέτυχες αυτό;
Όταν αποφάσισα να μείνω στο Παρίσι, συνεργά-
στηκα με πάρα πολλούς διάσημους δημιουργούς,
όπως ο θρύλος και τεράστιος φιλέλληνας Φραν-
σουά Λεσάζ της Chanel, ο Jitrois που είναι επί-
σης φανατικός φιλέλληνας και αληθινός γνώστης
της αρχαίας Ελλάδας, ο Franck Sorbier που έκα-
νε αφιέρωμα σε κολεξιόν του για τις Αρχαίες Τρα-
γωδίες, η Chopard που έχει φτιάξει το συλλεκτικό
ρολόι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.  Άρα
όλη αυτή η δράση έγινε γιατί καλλιέργησα υπέρ
της Ελλάδας καλές γνωριμίες. Ήθελα να είμαι η
Ελληνίδα που σου αλλάζει την γνώμη σου για
την Ελλάδα. Τέσσερα χρόνια τώρα έγινα διευθύ-
ντρια αναπτυξιακής πολιτικής, PR και διευθύ-
ντρια Ελλάδας για τη γαλλική Mephistopheles
Productions και ανάμεσα στα πολλά βραβεία που
έχω πάρει, πήρα και ένα βραβείο από το EAWC
των ΗΠΑ για τη δράση αυτή με τους Οίκους που
στηρίζουν την Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της
προσπάθειας, καλώ αφιλοκερδώς διάσημες προ-
σωπικότητες στην Ελλάδα με την προοπτική να
εμπνευστούν από την χώρα μας και πιθανώς να
κάνουν ένα έργο για την πατρίδα μας αν νιώσουν
πως τους άγγιξε. Έχουμε σε όλους πρόγραμμα με
διερμηνείς και ξεναγούς στην γλώσσα τους και
τους ξεναγούμε στην Ακρόπολη, στο Μουσείο
της Ακρόπολης, στον ναό του Ποσειδώνα κ.λπ. 

Ταυτοχρόνως, προσφάτως δημιουργήσαμε

και ένα δωμάτιο με το όνομα του Jitrois στο St
George Lycabettus με τους positive +architects
για να τιμήσουμε τον φιλελληνισμό του. Κάνουμε
πολλά. Πιστεύω στην κοσμοπολίτικη Ελλάδα. Θα
ήθελα όλοι να επιθυμούν να έρθουν στην χώρα
μας και να τους δείξουμε την αληθινή πλευρά της
Ελλάδας. Γιατί να μην το κάνω αφού μπορώ; 
Within the framework of these efforts, you
also host important personalities in Greece.
How did you achieve that? 
When I decided to stay in Paris, I worked with
many famous fashion designers such as the leg-
end and sincere philhellene, François Lesage of
the Chanel fashion house; Jitrois who is also a ar-
dent philhellene and a true connoisseur of An-
cient Greece; Franck Sorbier who made a special
collection inspired by ancient tragedies; Chopard
who made the 2004 Olympic Games wrist watch
which is a collector’s item, etc. All this came true
because of the good relations I managed to estab-
lish in favor of Greece. I aspired to be the Greek
that changes your opinion on Greece. For four
years, I have been working for Méphistophélès
Productions, as the Chief Development Officer,
Public Relations Officer and Director for Greece.
Among the awards I have received, I can also in-
clude the award from the US organization EAWC
on the initiative regarding the fashion houses sup-
porting Greece. As part of that effort of selfless ini-
tiatives for Greece and France, I invite pro bono
famous personalities in Greece with the aim to get
them inspired from our country so that they could
then work on something related to Greece, if they
felt that what they saw actually touched them.
Anyone coming for the first time will visit the
Acropolis, the Museum of the Acropolis, the Tem-
ple of Poseidon at Cape Sounio; I take them any-
where and everywhere. It is so important for me
that these legendary people confirm the cultural
proximity as well as our historical bonds. At the
same time, we recently created a room named af-
ter Jitrois at St George Lycabettus Hotel, with the
help of positive +architects, to honor his philhel-
lenism. We engage in many projects. I firmly be-
lieve in a cosmopolitan Greece. I would like every-
one wishing to come to our country so that I can
show them, the true side of Greece. Why shouldn’t
I do it since I can? 

Kάλεσες στην Ελλάδα τον διάσημο, βρα-
βευμένο σκηνοθέτη Julien Landais. Υπήρχε
κάποιος λόγος;
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Η Πρόεδρος της Chopard, Caroline Scheufele 
και η Άντα Ηλιοπούλου.  
The president of Chopard and Ada Iliopoulou in Paris.

Άντα και Miyamae, του οίκου Miyake / 
Ada and Miyamae, of Miyake House

Η Πρόεδρος του Euroamerican Women’s council, Λούλα Λόη-Αλαφογιάν-
νη βραβεύει στο Μουσείο της Ακρόπολης την Άντα Ηλιοπούλου με το βρα-
βείο «ο οραματιστής που ενώνει την Μόδα με την Κοινωνία» για το αφιλο-
κερδές έργο της υπέρ του Ελληνικού πολιτισμού καθώς και για το σόου
του Οίκου Λάσκαρη στο Παρίσι. Το βραβείο απένειμαν η κυρία Μαρίνα Πα-
τούλη και ο Γιώργος Πατούλης / The President of Euro-Αmerican Women's
Council, Lula Lois-Alafogiannis awards Ada Iliopoulou at the Acropolis
Museum with as  "the visionary who unites fashion with society" for her
work in support of Greek culture as well as for Lascaris’ show in Paris. The
award was given by Mrs. Marina Patoulis and George Patoulis

Ρένος Χαραλαμπίδης, Άντα Ηλιοπούλου, ο σκη-
νοθέτης και παραγωγός Julien Landais που γυ-
ρίζει ταινία που συμπεριλαμβάνει και την Ελλά-
δα και ο Στράτος Τζώρτζογλου / Renos Har-
alambidis, Ada Iliopoulou, the director and pro-
ducer Julien Landais who shoots a film that in-
cludes Greece and Stratos Tzortzoglou

Με τον εκδότη της Assouline, 
Alex Assouline στη Μύκονο / 
With the publisher of Assouline,
Alex Assouline in Mykonos

Η Πρόεδρος της Nαυτιλιακής Λέσχης Πειραιά Ειρήνη Νταιφά, ο JITROIS, η
Ada, η Chantal Thomass και ο Αντιπρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πει-
ραιά Γιώργος Αλεξανδράτος / The president of Μarine club of Piraeus,
Irene Daifas, Jitrois, Ada, Chantal Thomass and the vice president of
Μarine club of Piraeus, George Alexandratos

Στο γραφείο του διάσημου couturier Stéphane 
Rolland / At the office of famous couturier 
Stéphane Rolland

“Aπό φέτος, 2019, και για ένα
χρόνο η Méphistophélès
Productions θα έχει την
επιμέλεια των επίσημων

εμφανίσεων της Miss France”

“Starting in 2019 and for one
year Méphistophélès

Productions will be in charge
of Miss France's official

appearances”

“ Θα κάνει ταινία που θα συμπεριλαμβάνει και την
Ελλάδα. Είμαστε φίλοι από το Παρίσι. Έκανε επι-
τυχία με την ταινία « Aspern Papers » που είχε τη
συνεργασία της οικογένειας Σαρκοζί. Τώρα ολο-
κληρώνει τρία πρότζεκτς. Το ένα είναι η γαλλό-
φωνη ταινία του «Σόδομα και Γόμορα» με τον
Gerard Depardieu και τον μικρό γιο του Alain
Delon, Alain Fabien Delon. Η δεύτερη είναι για
τον Οίκο Balmain. Αλλά για μένα ήταν μια μεγάλη
τύχη το γεγονός πως λίγες μέρες πριν τα γενέθλια
μου υπέγραψε και το συμβόλαιο του για την τρίτη
του ταινία που αφορά και την Ελλάδα καθώς και
την Αίγυπτο και την Ιταλία και έτσι τον κάλεσα
στην Αθήνα για να τον τιμήσω και να του συστή-
σω Έλληνες ηθοποιούς για την ταινία. Δεν θα
μπορούσα να δεχτώ σε καμία περίπτωση πως έρ-
χεται καλλιτέχνης στην Ελλάδα να κάνει ταινία
και δεν τον πάμε να εμπνευστεί από τα αρχαία, το
Μουσείο και το Ηρώδειο. Έτσι γιόρτασα τα γενέ-
θλιά μου με τον Julien Landais να ξεναγείται στην
Ακρόπολη. Αυτό ήταν το δώρο μου.
You invited in Greece a famous, awarded
film director, Julien Landais. Was there a rea-
son for that? 
He is making a film that includes Greece as well.

We are friends from Paris. His film “The Aspern
Papers” was very successful and managed to have
the collaboration of the Sarkozy family. He is now
completing three projects: one of them is the
French film “Sodom and Gomorrah”, starring
Gérard Depardieu and the younger son of Alain
Delon, Alain Fabien Delon. The second one is
about the fashion house Balmain. For me, how-
ever, it was a serendipitous event that only a few
days before my birthday, he signed the contract
for his third film, which involves Greece, but also
Egypt and Italy. That was why I invited him to
Greece, to honor him and to introduce him to
Greek actors for his film. It would be unaccept-
able for me to host any director who is about to
make a film about Greece, but has not seen our
antiquities, the Museum, the Odeon of Herod
Atticus in order to get inspired. So, I celebrated
my birthday taking Julien Landais to visit the
Acropolis. That was my very special gift!

Oι περισσότεροι  Έλληνες σχεδιαστές που
δείχνουν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
έρχονται από σένα στην Méphistophélès pro-

ductions. Συνεργάστηκες με τον Λάσκαρη, τον
Ζούλια, την Παρθένη, τον Paris Valtadoros  και
την Έλλη Λυραράκη. Τι ακριβώς κάνετε;
Το γραφείο μας είναι full production για fashion
shows στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, για
βιντεοκλίπ, τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες αλλά
και hotelling αλλά προσφάτως και για την δυνα-
μική παρουσία μας στις Κάννες. Γίναμε πολύ
γνωστοί για το δυνατό press office μας που έχει
ανταπόκριση σε όλο τον πλανήτη καθώς φιλοξε-
νούμε περί τους 500-700 δημοσιογράφους από
όλο τον κόσμο στα πιο μικρά μας events. Το 2020
στην εβδομάδα υψηλής ραπτικής θα έχουμε 14
σχεδιαστές. 

Είμαι υπεύθυνη κάθε δράσης που γίνεται ή
προέρχεται από την χώρα μας και κάνω αναπτυ-
ξιακή πολιτική σε πολλά επίπεδα ώστε να βρούμε
νέους σχεδιαστές ή καλλιτέχνες που έχουν δυνα-
μική για καριέρα σε όλη την γη. Επίσης, δουλεύω
εξειδικευμένα projects που θυμίζουν σε πολιτι-
στικό επίπεδο την Ελλάδα, όπως αυτό που είχα
κάνει με τον Λάσκαρη με μουσική από αρχαία όρ-
γανα και ορφικούς ύμνους, ή την μουσική του
Ψαραντώνη και του Λιβαδά ή το σόου με τον διά-
σημο σχεδιαστή Ziad Nakad που ντύνει σταρ και
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Στο ίδιο έργο σε ένα παζλ φωτογραφιών συ-
μπράττουν πολλοί, όπως αυτοί που προαναφέρ-
θηκαν, καθώς και ο JITROIS, η κυρία Μαρίνα
Πατούλη που είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη
Αττικής, η κυρία Ειρήνη Νταϊφά που είναι η πρώ-
τη Πρόεδρος γυναίκα της ναυτιλιακής λέσχης
Πειραιά και αντί δήμαρχος πολιτισμού Πειραιά
και πολλοί άλλοι. Πολλές από τις φωτογραφίες
αυτές έγιναν όταν φιλοξενούσα τον καλλιτέχνη
στην Ελλάδα και κάναμε μαζί ένα πάρτυ. Εκεί
φωτογράφισε πολλούς Έλληνες φίλους μου τους
οποίους συμπεριέλαβε στο έργο. Γνώριζε ήδη
πως υπερασπιζόμαστε την οικολογική συνείδηση
και θέτουμε ζητήματα περί εγ-κλιματικής αλλα-
γής, αφού με την Méphistophélès productions έ-
χουμε κάνει και ένα σόου στο Παρίσι με μια πολύ
αιρετική σχεδιάστρια την Armine Ohanyan που
χρησιμοποίησε αποκλειστικά ανακυκλωμένα υ-
λικά. Έκανε couture μέχρι και από χρησιμοποιη-
μένα καλαμάκια από καφέ του Παρισιού, που έ-
μοιαζαν με κεντήματα πάνω στα ρούχα. Ήταν πο-
λύ εντυπωσιακό. Θα ήθελα με όλα αυτά να προ-
βληματίζουμε τον κόσμο να δουλέψει για το μόνο
που έχει...την Γη και τον εαυτό του.
Recently, artist Thomas Iser, included you,
together with Gigi Hadid, Willem Dafoe and
Marina Patouli in an artwork in Ibiza, aiming
to alarm the world and raise awareness on
the preservation of the Amazon River.
It’s actually a puzzle of photos, and there are
many people participating. Among others, the
ones previously mentioned, but also Jitrois, Ms
Marina Patouli, the wife of the Attica Regional
Governor and Ms Eirini Daifa-the first female
President of the Piraeus Marine Club and
Deputy Mayor of Piraeus. Many of those photos
were taken while I hosted him in Greece, and we
held a party together. It was during the party that
he photographed many of my Greek friends who
were included in this artwork. He already knew
that we champion an environmentally friendly
mentality and are concerned about climate
change, given that Méphistophélès Productions
organized a show for quite a heretic designer,
Armine Ohanyan, who used exclusively recycled
materials. She made couture even with used s-
traws from a Paris café, and they looked like em-

broidery on the fabric. It was truly impressive! I
wish that through all these projects we could help
alarm the people so that they work for the only
things they have… the planet and themselves.

Ακόμη παίζεις με κούκλες;
Πάντα παίζω! Στις φωτογραφίες χρησιμοποιήσα-
με τις συλλεκτικές κούκλες Χριστουγέννων της
κόρης μου Αλεξάνδρας, καταρχάς γιατί με εμπνέ-
ει η ίδια να δημιουργώ και γιατί συνεχώς μου θυ-
μίζει πως ο δρόμος προς την αγάπη για την ομορ-
φιά ξεκινά από την παιδική ηλικία όταν ένα κορίτσι
μαθαίνει να ντύνει και να περιποιείται την κούκλα
και αρχίζει να πιστεύει πως μπορεί να γίνει όσα ο-
νειρεύεται. Παρατηρήστε καλά τα μικρά παι-
διά...κάποια στιγμή γίνονται η κούκλα τους! Με
αυτή την διαπίστωση η δουλειά μου μου έμαθε να
μετατρέπω όλες τις γυναίκες σε πανέμορφες κού-
κλες αλλά και να παίζω μαζί τους, όπως μέχρι σή-
μερα κάνω με τις κούκλες της Αλεξάνδρας. Η μό-
δα και η ομορφιά είναι μόνο ένα μαγικό παιχνίδι!
Να παίζετε με όλη σας την καρδιά. Το 2020 στο
Παρίσι έχουμε και μια παρουσίαση με art dolls
της εικαστικού Ιωάννας Παρασκευά, οι οποίες έ-
χουν ντυθεί από διάσημους σχεδιαστές και θα
στηρίξουν παιδάκια με ανίατες ασθένειες. Ανάμε-
σα στους σχεδιαστές είναι ο Jitrois, ο Franck Sor-
bier, η Chantal Thomass, πολλοί...
As we can see from the pictures, you still play
with dolls?
I always do! For the photos, we used the collectible
Christmas dolls of my daughter, Alexandra. We
did so, first of all because she is a source of inspi-
ration for my creations, by constantly reminding
me that the path toward love for anything beautiful
is born during childhood; that's when a little girl
learns to dress her doll, to care for it... That's when
she starts believing that she can become anything
she dreams of! Do observe little kids... at some
point they become their doll! My job taught me
this: how to turn every woman into a beautiful doll,
how to interact with her, as I still do today with
Alexandra's dolls. Fashion and beauty is but a
magical game! Do play it with all your heart. For
2020 we will also present the art dolls made by vi-
sual artist, Ioanna Paraskeva, who are dressed by
famous fashion designers, in an effort to support
children suffering from incurable diseases. The
said designers include Jitrois, Franck Sorbier,
Chantal Thomass, and many more… 

Έχεις ζήσει πράγματι μια μυθιστορηματική
ζωή. Ποια θα ήταν η φράση που απαντάει σε
όλα;  
Όταν μετά από πολύ δουλειά και συνειδητή προ-
σπάθεια, έρθει η ώρα κάπου να πιστέψεις... πίστεψε
σε σένα! Είναι ο μόνος τρόπος να τα κάνεις όλα! Θα
τα κάνεις. Κατά κάποιο μαγικό τρόπο όλα γίνονται ό-
ταν πρέπει να γίνουν και αν τελικά πρέπει να γίνουν. 
You have a life that seems to come out of the
pages of a novel. What would be the phrase
that is an answer to everything? 
When after a lot of work and conscious effort, you
have to believe in someone, then believe in your-
self! It’s the only way to achieve everything. More-
over, you will achieve it. As if in a magical way, every-
thing will fall into place, exactly as they should.

Σας ευχαριστούμε!  /  Thank you!
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πρίγκιπες και θυμίσαμε την ελληνική αρχαιότητα
με ένα project που συνδύαζε την θεά Δήμητρα με
την αρχαία Ελλάδα αλλά και την αειφορία. Ένα
τέτοιο σόου ήταν και τα υποδήματα με τις τοιχο-
γραφίες της Κνωσού για την Έλλη Λυραράκη.
Most Greeks coming to Paris Fashion Week,
do so through you, at Méphistophélès Pro-
ductions. You collaborated with Laskaris,
Zoulias, Partheni, Paris Valtadoros and Elli
Lyraraki. What is it that you do exactly?
Our office provides full production services for
fashion shows during the Paris Fashion Week,
but also for video clips, TV series, films and
hotelling. Recently, we had a very dynamic pres-
ence at Cannes. We are well known for our
strong press office, which communicates infor-
mation all over the world, as we host approxi-
mately 500-700 journalists from around the
globe; we reminded the Greek antiquity through
a project which combined the goddess of agri-
culture, Dimitra, with ancient Greece and sus-
tainability. A similar show was the one of Elli
Lyraraki for the shoes bearing the Knossos fres-
coes on them.

Aνοίξατε show room στις Κάννες. 
Μια από τις πρώτες μου αποκλειστικές συνε-
ντεύξεις στο Παρίσι ήταν με την Πρόεδρο της
Chopard, η οποία ήταν φανατική φιλελληνίδα και
λάτρης του σινεμά. Με εντυπωσίασε η ιστορία
της Caroline Scheufele για τον τρόπο με τον ο-
ποίο διεκδίκησε, πήρε και αναδημιούργησε τον
Χρυσό Φοίνικα και από τότε είχα ένα όνειρο... μια
μέρα να ντύσω όλες τις σταρ κυρίως με ρούχα Ελ-
λήνων σχεδιαστών και να φοράνε ασφαλώς αυτά
τα μαγικά, περίτεχνα κοσμήματα. Φυσικά για χρό-
νια πήγαινα μόνο στα πάρτυ και στις διάφορες
πρεμιέρες και ποτέ δεν φαντάστηκα αυτό που θα
γινόταν φέτος. Σε ένα μίτινγκ μας αποφασίσαμε
πως αφού ήδη συνεργαζόμαστε με τα Golden
Globes και άλλους θεσμούς, θα ήταν πολύ ωραίο
να κάνουμε το βήμα να ανοίξουμε το γραφείο μας
στις Κάννες για δυο εβδομάδες. Πήραμε ένα χώ-
ρο ακριβώς δίπλα στο Palais de festival και φέρα-
με όλους μας τους σχεδιαστές. Πίστευα πολύ στον
Βασίλη Ζούλια και πήρα και δικά του ρούχα μαζί.
Ήθελα να δω να τα φοράνε κάποιες στις Κάννες,
όπως και έγινε με αποκορύφωμα την διάσημη και
στην Ελλάδα Τούρκο Γερμανίδα ηθοποιός
Meryem Uzerli, γνωστή από τον ρόλο της στο δη-
μοφιλές σίριαλ «Σουλειμάν» και με 5.600.000 α-
κολούθους στο Instagram. Ντύσαμε, επίσης, με
Prince Erotokritos  την ομάδα του Βασίλη Κεκά-
του που πήραν τον Χρυσό Φοίνικα. Αλλά το πιο
σημαντικό για μας ήταν πως ετοιμάσαμε για το
κόκκινο χαλί με τις εξωπραγματικές τουαλέτες
των σχεδιαστών μας πολλές διάσημες, όπως την
Miss Universe Iris Mittenaere, την πολύ σικ Bar-
bara Meier, την Kimberley Garner, τη Léa
Mornar, την Fagun Thakrar, την Hina Khan, ακό-
μη και την Pamela Anderson. Κάνουμε τα πάντα
ως γραφείο, από το να ντύσουμε τις σταρ με τα
ρούχα των σχεδιαστών μας και να βάψουμε τις
κυρίες μέχρι να τις φωτογραφίσουμε στο κόκκινο
χαλί και να κάνουμε το press τους στον παγκό-
σμιο τύπο. Αναλαμβάνουμε τα πάντα γύρω από
τα φεστιβάλ και τις βραβεύσεις, ακόμη και το PR.
Έχουμε ήδη αρχίσει και συγκεντρώνουμε συμ-
μετοχές για το Φεστιβάλ των Καννών του 2020.
You opened a showroom in Cannes. 
One of my first exclusive interviews in Paris, was

the one with the President of Chopard, a sincere
philhellene and cinema lover. I was impressed by
the story of Caroline Scheufele, about the way she
claimed, was assigned to and finally recreated the
Palmes d’or prize. Ever since, I had a dream; that,
one day, I will be dressing all the stars, in outfits
made mainly by Greek designers and that they
would be all wearing this amazingly detailed jew-
elry. Of course, for years, I was only going to the
parties and the different premieres and never re-
ally imagined what would happen this year. During
a meeting, we decided that since we already work
with the Golden Globes and other events, it would
be very nice take the next step and opene our of-
fice here at Cannes, for two weeks. We found a
place, just next to the Palais de festival and brought
all of our designers. I believe a lot in Vassilis Zou-
lias so I brought several of his outfits. I wanted to
see different ladies at Cannes to wear those outfits;
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Ο διάσημος σχεδιαστής των εστεμμένων Ziad Nakad
και η Άντα / The famous designer of the princesses
Ziad Nakad and Ada

Με το δεξί χέρι του Karl Lagerfeld, François Lesage
του διάσημου οίκου Lesage που προσεταιρίστηκε στην
Chanel / With the right hand man of Karl Lagerfeld,
François Lesage of the famous Lesage House who
joined the Chanel

and they did! The highlight was the Turkish-Ger-
man actress, Meryem Uzerli, with 5,600,000 In-
stagram followers, well known by her role at the
popular TV series “Suleyman”. The team of Vas-
silis Kekatos, who received a Palmes d’or prize,
was dressed with outfits by Prince Erotokritos.
However, the important thing for us was that
through the exquisite gowns of our designers, we
prepared for the red carpet several famous ladies,
such as Miss Universe, Iris Mittenaere, the always
elegant Barbara Meier, Kimberley Garner, Léa
Mornar, Fagun Thakrar, Hina Khan and even
Pamela Anderson. Our office offers a wide range
of services, from styling, with outfits and makeup,
to capturing photographs on the red carpet and
ensuring their presence in the international press.
We take care of everything in terms of festivals,
award ceremonies and film promotions. We have
already started counting the participations for the
Cannes Film Festival of 2020. 

Ποιά είναι τα σχέδια για το μέλλον; 
Έχουμε 14 σόου για τον Ιανουάριο του 2020 στο
Παρίσι. Φέτος θα έχουμε και μια έκπληξη στην
εβδομάδα μόδας. Θα παρουσιάσουμε το cd μιας
από τις ωραιότερες γυναίκες της Γαλλίας, της
Miss France 2019, Vai Chaves. Φέτος υπογρά-
ψαμε συμβόλαιο αποκλειστικότητας για την Miss
France κάτι που σημαίνει πως θα φροντίζουμε τις
εμφανίσεις τους για ένα χρόνο. Ήταν μια συγκι-
νητική στιγμή στον διαγωνισμό στην Μασσαλία
όταν οι 5 φιναλίστ φορούσαν ρούχα μας από τον
σχεδιαστή μας Ziad Nakad και δίπλα τους τρα-
γουδούσε ο Robbie Williams. Επίσης, ήδη ντύ-
σαμε την Ophély Mezino με δημιουργίες του σχε-
διαστή μας Patrick Pham για το Miss world και
βγήκε δεύτερη καθώς και την Maeva Coucke, για
την Miss Universe και βραβεύτηκε ως η πιο κα-
λοντυμένη φορώντας τουαλέτα μας. Θα κάνου-
με επίσης την πρώτη χριστουγεννιάτικη φωτο-
γράφιση για τη Miss France στη Disneyland.
What are your plans for the future?
We have 14 shows planned for January 2020 in
Paris. On 21 January 2020 we will also have a
surprise during the fashion week and launch the
CD of one of the most beautiful women in
France, Miss France 2019, Vai Chaves. Addi-
tionally, after many years of collaboration for the
major events of the Miss France pageant, we are
currently in charge of their appearances for a
year. It was such an emotional moment for us to
see, during the pageant night at Marseille, the 5
finalists wearing the outfits of our designer Ziad
Nakad, with Robbie Williams singing by their
side. We also dressed Ophély Mezino with cou-
ture of our designer, Patrick Pham, for the Miss
World pageant, where she received the second
place, as well as Maeva Coucke for the Miss U-
niverse competition, where she was declared as
the best-dressed contestant, wearing one of our
Ziad Nakad gowns. We will also make the first
shooting for Miss France for Christmas in Dis-
neyland.

Πρόσφατα, ο Thomas Iser σε συμπεριέλα-
βε ως μούσα μαζί με την Gigi Hadid και τον
William Dafoe και την Μαρίνα Πατούλη για
να ξυπνήσει την οικολογική συνείδηση του
κόσμου στο έργο του για την διάσωση του Α-
μαζονίου στην Ίμπιζα.

H Miss France 2020 φοράει Ziad Nakad με τον Robbie Williams να τραγουδάει / 
Miss France 2020 wears Ziad Nakad with Robbie Williams singing (photo Greg Alexander)

Chantal Thomass and JITROIS στην Ακρόπολη /
Chantal Thomass and JITROIS in Acropolis

Είναι αυτό που λέω πως όταν
μυηθείς στην ελληνική

κουλτούρα σου επιτρέπει να
απελευθερωθείς από την
αταξία των σύγχρονων

«αξιών», όπου βασιλεύουν ο
ανταγωνισμός και η ωμότητα.
Η ελληνική αρχαιότητα είναι

τάξεως αισθητικής.

This is what I mean when I
say that when someone is

initiated in the Greek
civilization, they can set
themselves free from the

disorder of modern “values”,
from the reign of competition

and cruelty. The Greek
antiquity is a matter of

esthetic value.

“


