
Η σιδηρά κυρία του ∆ι-
εθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου έχει τραβήξει 

την προσοχή του Τύπου όχι 
µόνο για τις επαγγελµατικές 
επιδόσεις της και τη σκλη-
ρή αλλά άδικη πολλές φο-
ρές γλώσσα της, καθώς και 
για το ακριβό γούστο της, 
αφού κάθε της εµφάνιση εί-
ναι αξίας πολλών χιλιάδων 
ευρώ. Η 56χρονη Γαλλίδα 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 
10 πιο ισχυρές γυναίκες της 
λίστας του Forbes αλλά και 
στους πιο καλοντυµένους 
ανθρώπους του πλανήτη, 
σύµφωνα πάντα µε την πιο 
έγκυρη λίστα στο είδος, 
την οποία δηµοσιεύει κάθε 
χρόνο το περιοδικό «Vanity 

Fair». Η Κριστίν Λαγκάρντ 
έχει υιοθετήσει ένα πανά-
κριβο, κλασάτο και αυστη-
ρό ντύσιµο γραφείου για τις 
καθηµερινές επαγγελµατικές 
εµφανίσεις, ενώ για τις βρα-
δινές εξόδους και δεξιώσεις 
δεν διστάζει να φορέσει του-
αλέτες διάσηµων οίκων.

Η ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ
Για το ντύσιµό της επι-

λέγει κυρίως Γάλλους σχε-
διαστές, ενώ η µεγάλη της 
αδυναµία είναι οι δηµι-
ουργίες του οίκου Chanel 
και περισσότερο τα τουίντ 
σακάκια (η τιµή τους ξεκινά 
από 3.000 ευρώ) και κο-
στούµια (από 4.000 ευρώ), 
αλλά και οι αέρινες τουαλέ-

τες του οίκου (από 15.000 
ευρώ). Λατρεύει επίσης τα 
παπούτσια Louboutin (από 
500 έως 1.000 ευρώ το 
ζευγάρι) και τα Ferragamo 
(από 300 ευρώ), ενώ στις 
τσάντες έχει µια εµφανή 
αδυναµία σε όλη τη σειρά 
του οίκου Hermes. Μά-
λιστα διαθέτει µια µικρή 
συλλογή από τσάντες Kelly 
(η τιµή τους ξεκινά από 
5.000 ευρώ) και Birkin 
(από 5.800). Τα ολοµέτα-
ξα φουλάρια και κυρίως 
εκείνα του οίκου Hermes 
αποτελούν την άλλη µεγά-
λη της αδυναµία, όπως και 
οι χρωµατιστές πασµίνες. 
Το ακριβό της γούστο συ-
µπληρώνουν τα ιδιαίτερα 

πάντα δερµάτινα γάντια και 
βέβαια τα αντίστοιχα πολύ-
τιµα κοσµήµατα. Προτιµά 
τις µεγάλες πέρλες (South 
Sea και Water Pearls) σε 
συνδυασµό µε λευκόχρυσο 
και διαµάντια.

Ετσι, τα σκουλαρίκια και 
τα βραχιόλια της κλέβουν 
συχνά την παράσταση στις 
συνεντεύξεις Τύπου, ενώ 
το αγαπηµένο της ρολόι 
Patek Philippe Twenty-4 
«24», τη στεφάνη του οποί-
ου κοσµούν 10 διαµάντια 
(η αξία του υπολογίζεται 
στα 45.000 ευρώ) δηµι-
ουργεί µια ενδιαφέρουσα 
αντίθεση µε την πάντα µαυ-
ρισµένη (χειµώνα-καλο-
καίρι) επιδερµίδα της.

Η σιδηρά κυρία του ΔΝΤ 
έχει πανάκριβο γούστο
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