
To resort brand Le Sirenuse Positano και τα Ancient Greek Sandals συνεργάζονται για τη 
δημιουργία μιας νέας capsule συλλογής παπουτσιών για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020, 
που διατίθεται online και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως από τα μέσα Μαρτίου. 
Η συλλογή Ancient Greek Sandals X Le Sirenuse Positano περιλαμβάνει οκτώ πρωτότυπα 
σχέδια σανδαλιών που αποτελούν την επιτομή της μεσογειακής resort κομψότητας. 

Παράλληλα, επιλεγμένα fashion items από την καλοκαιρινή συλλογή Le Sirenuse Positano θα διατίθενται 
αποκλειστικά από το Ancient Greek Sandals flagship store της Αθήνας, στην οδό Κολοκοτρώνη 1. Όπως το folk 
φόρεμα Que Onda Ornella με το χαρακτηριστικό ριγέ μοτίβο, το 100% βαμβακερό sundress Pomegranate Tracey 
Paisley στις μοναδικές αποχρώσεις του ροδιού αλλά και κομμάτια που ενέπνευσαν με τα κυματιστά άσπρα-μπλε 
prints τους τα σανδάλια της σειράς Que Onda!, όπως το cropped top Que Onda Cindy και το λινό σoρτς Vali Myers
με τα διακριτικά κεντητά τελειώματα. 

Φιλοξενώ τα Ancient Greek Sandals στην μπουτίκ Emporio, που βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο
Le Sirenuse Positano, εδώ και πολλά χρόνια και πάντοτε θαύμαζα την απλότητά τους, τη διαχρονική τους 
φινέτσα και φυσικά την ποιότητα των σχεδίων τους. Τόσο η σειρά Que Onda! (Τι κύμα!) όσο και η σειρά Lurex 
είναι μια καταπληκτική ερμηνεία της νέας μου συλλογής Le Sirenuse Positano για την Άνοιξη του 2020. 
Είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτή τη συνεργασία!”

Carla Sersale, σχεδιάστρια της συλλογής Le Sirenuse Positano. 

 Η νέα συλλογή Le Sirenuse Positanο για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 είναι αφιερωμένη στην αυστραλιανής 
καταγωγής χορεύτρια και εικαστικό Vali Myers, διάσημη για την μποέμικη ζωή της αλλά και για το πρωτοποριακό 
κίνημα που ενέπνευσαν τόσο οι δημιουργικές της αναζητήσεις όσο και η προσωπική της ιστορία. Για να τιμήσει τα 
ανέφελα χρόνια που έζησε η Vali Myers στην εξοχική της κατοικία στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, το brand Le Sirenuse 
Positano ένωσε τις δυνάμεις του με τους Ancient Greek Sandals επαναπροσδιορίζοντας iconic σχέδια που θα 
συνοδεύσουν τα καφτάνια, τα φορέματα και τα easywear κομμάτια της συλλογής. 

Είμαι φανατική του Le Sirenuse εδώ και χρόνια και αντλώ μεγάλη έμπνευση από την ιστορία του ξενοδοχείου 
αλλά και από το ονειρικό τοπίο που το περιβάλλει. Όταν μου ζήτησαν να συνεργαστούμε, ήξερα ότι θα είναι 
μια τέλεια συγκυρία!”

Χριστίνα Μαρτίνη, συνιδρύτρια και σχεδιάστρια των Ancient Greek Sandals.

ANCIENT GREEK SANDALS Χ
LE SIRENUSE POSITANO  
ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗ 

https://www.dropbox.com/sh/27ax4edvllgtw0z/AAAWmTGiMCSo1bXqtJjvfzRDa?dl=0


ANCIENT GREEK SANDALS Χ
LE SIRENUSE POSITANO  
ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗ 

Ancient Greek Sandals
Τα προϊόντα Ancient Greek Sandals είναι χειροποίητα και 
παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από επιδέξιους 
εγχώριους τεχνίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
παραδοσιακές μεθόδους που επιβίωσαν μέσα στους 
αιώνες. Μια ακατέργαστη, αλλά σοφιστικέ θηλυκότητα 
έκανε τα σανδάλια AGS να ξεχωρίσουν από την πρώτη 
στιγμή, ενώ το ελεύθερο από χημικά, φυσικό δέρμα 
vachetta γίνεται πιο όμορφο με το χρόνο, τη χρήση και
τη φθορά. Η αγάπη των ιδρυτών Χριστίνας Μαρτίνη και 
Νικόλα Μίνογλου για την αρχαία Ελλάδα, τον πολιτισμό
και την ιστορία της, σε συνδυασμό με τις τεχνικές γνώσεις 
που διαθέτει ο καθένας στην υποδηματοποιία, είχε ως 
φυσική συνέπεια τη δημιουργία του brand Αncient Greek 
Sandals. Οι συλλογές είναι εμπνευσμένες από τους 
αρχαίους Έλληνες θεούς, τη μυθολογία, τα αγγεία, τα 
κοσμήματα αλλά και τη γλυπτική τέχνη. Περισσότερα στο 
www.ancient-greek-sandals.com

Le Sirenuse Positano 
Η συλλογή Le Sirenuse Positano παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά το καλοκαίρι του 2013 από τη σχεδιάστρια Carla 
Sersale στην μπουτίκ Emporio Sirenuse, εντός του 
οικογενειακού ξενοδοχείου Le Sirenuse Positano στην 
ακτή Αμάλφι της Νότιας Ιταλίας. Η κολεξιόν ενσαρκώνει 
τη χρωματική παλέτα του γραφικού ιταλικού θερέτρου 
Ποζιτάνο αλλά και την κομψή, διακριτική φινέτσα του 
ίδιου του ξενοδοχείου. Επίσης, χαρακτηριστικό της 
συλλογής είναι η ποικιλία αυθεντικών μοτίβων σε μια 
υπέροχη γκάμα έντονων χρωμάτων. Μαγιό, βαμβακερά 
καφτάνια, μεταξωτά καλοκαιρινά φορέματα και αέρινα 
cover-ups για την παραλία είναι οι πρωταγωνιστές
του brand. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.emporiosirenuse.com

Que Onda!
H σειρά αποτελείται από πέντε πρωτότυπα σχέδια: 
Niki Onda, Nausica Onda, Stephanie Onda, Clio Onda και 
Eleftheria Onda. Από χρωματιστό δέρμα vachetta, αυτά 
τα σανδάλια αντλούν έμπνευση από τα πολύχρωμα 
μοτίβα της συλλογής S/S 2020. Όλα τα σχέδια είναι 
επίσης διαθέσιμα σε μαύρο, ιβουάρ, φυσική vachetta 
και πλατινέ μεταλλική απόχρωση. 

Lurex
Η σειρά διατίθεται σε τρία iconic σχέδια: τα slides, τα 
ψηλά δετά σανδάλια και τα ankle strap πέδιλα. 
Κεντημένα με μεταλλικές lurex κλωστές, είναι ιδανικά 
για τις βραδινές εμφανίσεις τόσο στο νησί όσο και 
στην πόλη. Οι μεταλλικές αποχρώσεις παραπέμπουν 
στα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα της Μεσογείου και 
ξυπνούν ισχυρές δόσεις νοσταλγίας.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ

Ancient Greek Sandals Flagship Store  |  Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62  |  Tηλ.: 210 3230938  |  www.ancient-greek-sandals.com 

H ΣΥΛΛΟΓΗ ANCIENT GREEK SANDALS X LE SIRENUSE POSITANO

 Alcyone

Lysi  •  DesmosClio Onda  •  Stephanie Onda  •  Niki Onda
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περισσότερες φωτογραφίες εδώ

https://www.dropbox.com/sh/522x210tpnprlch/AADP6UwT50CIWcCU9K9qscLPa?dl=0
http://www.ancient-greek-sandals.com/
https://emporiosirenuse.com/



