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Λιάννα Πέρδις: Η κόρη του Ελληνα βασιλιά 
του μακιγιάζ είναι το επόμενο it girl
Η έφηβη θυγατέρα του διεθνούς Ελληνοαυστραλού και Hollywood makeup artist Ναπολέοντα 
Πέρδις (ναι, βάφει τη Μιράντα Κερ) έγινε 16 και ξεκίνησαν τα εξασέλιδα αφιερώµατα σε περιοδι-
κά µόδας, όπως αυτό στο «Russh» µε τις δηµιουργίες του Christian Dior. Γιατί; Ετοιµάζεται να υπο-
γράψει συµβόλαιο µε το πασίγνωστο πρακτορείο IMG Models, είναι το πρόσωπο στις καµπάνιες 
των καλλυντικών Napoleon Perdis και το επόµενο it girl

Η ελληνικής καταγωγής Λιάν-
να είναι το κεντρικό πρό-
σωπο στις καµπάνιες του 
οικογενειακού brand καλ-

λυντικών Napoleon Perdis. Μπορεί 
στην Ελλάδα να µην είναι ακόµη 
γνωστά, τα βρίσκεις όµως σε πάνω 
από 4.000 καταστήµατα στην Αυ-
στραλία και στα πιο ακριβά πολυκα-
ταστήµατα της 5ης Λεωφόρου στη 
Νέα Υόρκη, στα Neiman Marcus 
και Bergdorf Goodman. ∆ιατηρεί 
τη δική της στήλη µε beauty tips 
σε γνωστό περιοδικό µόδας στην 
Αυστραλία και ήδη από τα δεκαέ-
ξι της χρόνια θεωρείται επιδρα-
στική στον χώρο της µόδας. Μέσα 
από το κανάλι του πατέρα της στο 
YouΤube δίνει µαθήµατα µακιγιάζ 
στις συνοµήλικές της. «Τα µυστικά 
οµορφιάς είναι απλά και πολύ εύ-
κολα. Να πίνετε πάρα πολύ νερό 
γιατί έτσι µένει ενυδατωµένη η επι-
δερµίδα. Να κάνετε ένα φυσικό µα-
κιγιάζ και να µην απλώνετε το ένα 
προϊόν πάνω στ’ άλλο. Το κονσίλερ 
είναι το µαγικό σας όπλο για τα πά-
ντα. Να φτιάχνετε πριν ξεκινήσετε 
το µακιγιάζ τα φρύδια σας και τη 
µάσκαρα. Ετσι δεν θα χρειαστείτε 
πάρα πολύ µακιγιάζ. Φυσικά και 
µου δίδαξε ο πατέρας µου πώς να 
χρησιµοποιώ τα καλλυντικά και να 
βάφοµαι», λέει. Μεγάλωσε µεταξύ 
Σίδνεϊ και Λος Αντζελες και φυσικά 
έχει επώνυµες φίλες όπως τη Με-
λίσα Τζορτζ (πασίγνωστη ηθοποιός 
και µοντέλο στην Αυστραλία που 
παίζει σε σειρές όπως το «Grey’s 
Anatomy» και το «The Slap»), την 
Ιλα Μπίτι, κόρη του Γουόρεν Μπίτι, 
την Ασλεϊ Μπένσον (ηθοποιό που 
πρωταγωνιστεί στη σειρά «Pretty 
Little Liars»). Η Λιάννα είναι πά-
ντα προσκεκληµένη στο διάσηµο 
Nylon Υoung Hollywood Party 
στο «Roosevelt Hotel» του Λος 
Αντζελες, στο Prime Time Emmys 
Governors Ball µαζί µε τους ηθο-
ποιούς από δηµοφιλή τηλεοπτικά 
shows («Entourage», «Pretty Little 
Liars»). Τον περασµένο µήνα το δι-
εθνές περιοδικό µόδας «Russh» τής 
έκανε εξασέλιδο αφιέρωµα, φωτο-
γραφήθηκε από τη διάσηµη φωτο-
γράφο Καρλότα Μογέ, η οποία έχει 
επιµεληθεί τις φωτογραφήσεις των 
Κέιτ Μπλάνσετ, Μιράντα Κερ, Ρέι-
τσελ Μπίλσον, µεταξύ άλλων, για 

εξώφυλλα µεγάλων τίτλων µόδας 
(«Vogue», «Elle», «In Style»). Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ένα από τα χαρα-
κτηριστικά του περιοδικού «Russh» 
είναι ότι προωθεί και ανακαλύπτει 
νέα ταλέντα. Η δεκαεξάχρονη Λιάν-
να πρόκειται σύντοµα να υπογρά-
ψει συµβόλαιο µε την IMG Models, 
τη µεγαλύτερη εταιρεία παγκοσµίως 
στον χώρο του µόντελινγκ και της 
ανακάλυψης ταλέντων. «∆εν πήρα 
την απόφαση να δουλέψω ως µο-
ντέλο, απλώς συνέβη. Η οικογένειά 
µου είναι µέρος της βιοµηχανίας 
και έτσι παρουσιάστηκαν υπέροχες 
ευκαιρίες που δεν µπορείς εύκολα 
να απορρίψεις. ∆έχτηκα, τις εκµε-
ταλλεύτηκα και πέρασα πολύ όµορ-
φα. Εχει πλάκα», λέει.
Η Λιάννα τους τελευταίους µήνες 
ταξιδεύει µεταξύ Λος Αντζελες και 
Αθήνας και τον Ιανουάριο επέλεξε 
να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην 
Αθήνα και ειδικότερα στο «Salon de 
Bricolage» µε θέµα «Bright night, 
big city Athens» µε 120 καλεσµέ-
νους. Εκείνη φορούσε δηµιουργία 
Dimitris Petrou µε Dior µπότες ως 
το γόνατο αξίας 3.000 ευρώ, και οι 
τρίδυµες αδελφές της ήταν ντυµένες 
µε Lanvin. Ολες τους έγιναν πρω-
τοσέλιδο σε «Daily Telegraph» και 
«Daily Mail της Αυστραλίας». Η τε-
ράστια τούρτα της είχε το σχήµα της 
όπερας του Σίδνεϊ για να θυµίζει 
τον τόπο καταγωγής της. Ο πατέρας 

της, Ναπολέων Πέρδις, έχοντας 
πάντα στην καρδιά του την πατρί-
δα των γονιών του, στηρίζει και 
προωθεί την Ελλάδα στο εξωτερι-
κό µε κάθε ευκαιρία. Εχει συνεργα-
στεί µε αρκετές διασηµότητες όπως 
η Ντέµπρα Μέσινγκ, η Μελίσα 
Τζορτζ, η Ρενέ Ζελβέγκερ, η Τζέµα 
Γουόρντ κ.ά., ενώ έχει κάνει εξώ-
φυλλα όπως αυτό µε τη Ριάνα στο 
«Harper’s Bazaar» τον περασµένο 
Μάρτιο. Εχει τον δικό του κολοσσό 
προϊόντων, το brand καλλυντικών 
Napoleon Perdis, µε καταστήµατα 
σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και 
ΗΠΑ. Σε µία από τις συλλογές κρα-
γιόν έδωσε ονόµατα αρχαίων Ελλη-

νίδων θεών. Η Λιάννα µιλά αρκετά 
καλά ελληνικά για Ελληνίδα τρίτης 
γενιάς και, όπως µας δήλωσε, το 
πιο «ελληνικό πράγµα» που κάνει 
αυτές τις µέρες είναι: «Κουλουρά-
κια και τσουρέκι για το Πάσχα γιατί 
βοηθώ τη µητέρα µου. Κάθε φορά 
που ερχόµαστε στην Ελλάδα µένου-
µε και περισσότερο. Σκεφτόµαστε 
µάλιστα να εγκατασταθούµε µόνιµα 
εδώ. Η µητέρα µου µεγάλωσε στην 
Αθήνα και θα ήθελε για τις κόρες 
της µια ανάλογη εµπειρία. Κάτι 
πιο µόνιµο ως κατοικία. Πηγαίνω 
για ψώνια στο “Ensayar” στη Γλυ-
φάδα, για φαγητό αγαπώ το “IT” 
στη Σκουφά και για καφέ το “Da 
Capo” στην πλατεία Κολωνακίου. 
Το “Era Nuts” στην πλατεία είναι 
το αγαπηµένο µου µαγαζί για σνακ 
και ξηρούς καρπούς. Την Ελλάδα 
την επισκέπτοµαι κάθε καλοκαίρι 
από µωρό και πολλές φορές έχου-
µε περάσει και Χριστούγεννα εδώ. 
Τι θα ήθελα να κάνω τα επόµενα 
χρόνια; Ο πατέρας µου µας δίδαξε 
να δίνουµε τον καλύτερο εαυτό µας 
και να είµαστε ευτυχισµένες, να κά-
νουµε κάτι που µας δίνει χαρά, δη-
λαδή, αλλά να το κάνουµε άριστα. 
Θέλω να µπορώ να ταξιδεύω στον 
κόσµο, να παίρνω καλούς βαθµούς 
στο σχολείο και έτσι να επιλέξω 
εγώ την πανεπιστηµιακή εκπαίδευ-
σή µου. Θα ήθελα να υποστηρίξω 
τον πατέρα µου στην επιχείρησή 
του, ώστε να εξαπλωθεί η φήµη του 
και φυσικά να τον βοηθήσω να κα-
ταλάβει τις ανάγκες της γενιάς µου 
στο µακιγιάζ».
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