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Σχετικά με εμένα 

Είμαι η Σάρα, κατάγομαι από την Ιταλία, αλλά ζω στο Λονδίνο από τον Ιανουάριο του 2017. Είμαι έμπειρη 

βιώσιμη στιλίστρια, απόφοιτος της Σχολής Σχεδίου Μόδας του Λονδίνου (London School of Styling) και 

μέλος του δικτύου των ατόμων που ασκούν επιρροή δεοντολογικά (Ethical Influencers Network). Οι 

δημιουργίες μου βασίζονται στις αρχές της βιωσιμότητας, της άνεσης και της κομψότητας. Προσπαθώ 

να επαναπροσδιορίζω τις ενδυματολογικές συνήθειες των πελατών μου, χρησιμοποιώντας παλιά ρούχα 

για να δημιουργήσω νέα, τα οποία αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής τους. Τους 



 

προκαλώ, επίσης, να ξανασκεφτούν τις παλιές και δυνητικά αλόγιστες αγοραστικές συνήθειές τους και 

να μετατρέψουν τις σκέψεις τους αυτές σε κάτι θετικό και χαρούμενο. 

Μετακόμισα στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2017 από το Παλέρμο της Ιταλίας. Πάντα ήμουν 

οραματίστρια, από παιδί. Όταν βλέπω ένα παλτό, διαβλέπω ήδη τι μπορώ να φτιάξω από αυτό. Πάντα 

μου άρεσε η μόδα, αλλά η ζωή στο Λονδίνο αποτέλεσε το σημείο καμπής. Μία από τις πρώτες μου θέσεις 

εργασίας εδώ στο Λονδίνο ήταν σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών, έναν τομέα που στο Ηνωμένο 

Βασίλειο έχει γίνει μια τεράστια επιχείρηση. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η δουλειά. Έτσι, αποφάσισα να 

μάθω περισσότερα για τη μόδα και παρακολούθησα μαθήματα στη Σχολή Σχεδίου Μόδας του Λονδίνου. 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Πριν από την πανδημία, το κύριο επίτευγμά μου ήταν η παρακολούθηση μαθημάτων στη Σχολή Σχεδίου 

Μόδας του Λονδίνου. Για μένα ήταν μια σημαντική εμπειρία που με έκανε να καταλάβω με ποιο τρόπο 

ήθελα να ασχοληθώ στον χώρο της μόδας. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη στιλιστική μόδας, αλλά ήθελα 

να γίνω μια προσωπική στιλίστρια, να συνεργάζομαι με απλούς ανθρώπους και να έχω άμεση επαφή 

μαζί τους, να τους βοηθώ να νιώθουν καλύτερα, πιο χαλαροί και άνετοι με το ντύσιμό τους, 

συμβάλλοντας παράλληλα θετικά στην επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Έγινα, λοιπόν, προσωπική στιλίστρια και τώρα εργάζομαι ειδικά για γυναίκες (30-45 ετών), αναλύω τις 

ενδυματολογικές τους συνήθειες και, ανάλογα με τις ανάγκες, τις σωματικές τους αναλογίες και τη 

σιλουέτα τους, τις βοηθώ να φορούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα ρούχα που ήδη έχουν δοκιμάζοντας 

νέους συνδυασμούς και στιλ, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν καινούργια ρούχα. Τις βοηθώ να 

αποδεχτούν το σώμα τους και να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους. Ως βιώσιμη στιλίστρια 

δεν εργάζομαι μόνο για τους πελάτες μου, αλλά αναλαμβάνω και φωτογραφίσεις βιώσιμων εμπορικών 

σημάτων, ετοιμάζω καταλόγους για φωτογράφους και εργάζομαι ως εκπαιδεύτρια. Διδάσκω στους 

νέους πώς να μεταμορφώνουν ένα παλιό μπλουζάκι σε ένα νέο μοντέρνο, χωρίς να χρειάζεται να 

αγοράσουν καινούργιο. Τους διδάσκω πώς να είναι σκέφτονται και να ενεργούν βιώσιμα και, όντως, η 

γενιά Z ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το θέμα. Η εργασία μαζί τους αποτελεί μεγάλο κίνητρο για μένα. 

Ξεκίνησα να εργάζομαι και με Ιταλούς φοιτητές. Με έναν Ιταλό ψυχολόγο διοργανώσαμε ένα σεμινάριο 

εξειδίκευσης για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι έφηβοι τον εαυτό τους και πώς σχετίζονται με τους 

ενήλικες και άλλους ανθρώπους. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους να σπάσουν τα στερεότυπα. 



 

 

Φωτογραφία - Μια συνεδρία με την προσωπική στιλίστρια Σάρα Ιμπραήμ  

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εργασίες μου σταμάτησαν ξαφνικά. Όλα τα ραντεβού με τους 

πελάτες μου ακυρώθηκαν. Ήταν δύσκολο. Έτσι, άρχισα να μεταφέρω τη δουλειά μου στο διαδίκτυο και 

συμμετείχα σε αρκετά διαδικτυακά εργαστήρια σε ζωντανή μετάδοση. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

εργαστηρίων, συνεργάστηκα με ψυχολόγους και διατροφολόγους έχοντας διαπιστώσει με σαφήνεια ότι 

για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ευεξίας απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας 

η προσωπική στιλίστρια πρέπει να συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας. Η συμμετοχή μου σε αυτά τα 

διαδικτυακά εργαστήρια με ενθάρρυνε και με ενέπνευσε, καθώς με βοήθησε να δείξω τη δουλειά μου 

και να μεταδώσω το μήνυμα ότι η μόδα είναι γεμάτη στερεότυπα και μπορεί να είναι σκληρή. Ωστόσο, 

η βιώσιμη μόδα μπορεί να αποβεί χρήσιμη στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. 

Η δουλειά μου απαιτεί πολύ σκληρή δουλειά, μελέτη και εκπαίδευση. Πρέπει να ενημερώνομαι για τα 

νέες βιώσιμα εμπορικά σήματα, την προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας και ακόμη και για την εθνική 

νομοθεσία όσον αφορά τη βιωσιμότητα. 

Μετά την πανδημία, έπρεπε να είμαι δημιουργική και να χρησιμοποιώ καινοτόμα εργαλεία στην εργασία 

μου. Έτσι, αξιοποίησα διάφορα διαδικτυακά εργαλεία, όπως το Zoom, για την εργασία με τους πελάτες 

μου, αλλά τώρα που τα πράγματα βελτιώνονται επιστρέφουμε στα ραντεβού διά ζώσης και μου αρέσει. 



 

Αν και μου αρέσει η διά ζώσης επαφή με άλλους ανθρώπους και με τους πελάτες μου, γνωρίζω ότι πρέπει 

να χρησιμοποιώ το Instagram για να προωθώ τη δουλειά μου. 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Ελπίζω να μπορώ πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατό, να μπορώ να οργανώνω καλύτερα την εργασία 

μου και να βελτιώνω τις συνεργασίες μου με τους Ιταλούς συναδέλφους μου. Επίσης, ελπίζω ότι θα 

συνεργαστώ περισσότερο με μητέρες, βοηθώντας τις να βελτιώσουν τόσο την εικόνα και την 

αυτοπεποίθησή τους όσο και τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους αποτελώντας, για αυτά, ένα πιο θετικό 

πρότυπο. Η μητέρα που έχει θετική σχέση με τον εαυτό της θα έχει καλύτερες σχέσεις και με τα παιδιά 

της αποτελώντας η ίδια το παράδειγμα φυσικής αποδοχής του υγιούς σώματός τους. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Προτείνω σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της δημιουργικότητας και του πολιτισμού να 

είναι υπομονετικοί, να δουλέψουν με αφοσίωση και αποφασιστικότητα, να είναι δυνατοί και να είναι 

έτοιμοι να σηκωθούν ξανά όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Υπάρχουν καλές και κακές μέρες, αλλά 

πρέπει πάντα να προχωράτε προς τα εμπρός. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο κάποιες μέρες, προσωπικά εγώ 

θέλω να προχωρώ, να πηγαίνω μπροστά και να κάνω το καλύτερο στη δουλειά μου. 

https://www.instagram.com/simastylistlondon   

 www.simastylist.com 

https://www.linkedin.com/in/sara-ibrahim-10b704195/ 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε ο οργανισμός CESIE. 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 Πώς διαβάζοντας αυτή την ιστορία εμπνεύστηκα και διαμόρφωσα τους επαγγελματικούς μου 
στόχους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα; 

 Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; 
 Τι έμαθα αναφορικά με τον τρόπο υπέρβασης των προβλημάτων που δημιουργούνται από 

απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του κορονοϊού; 
 Πώς θα αξιοποιήσω όσα έμαθα στο μέλλον; 

 

 «Η πανδημία συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα της μόδας. Ως γυναίκα και ως 

βιώσιμη προσωπική στιλίστρια, θέλω να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους για να οικοδομήσουμε 

έναν κόσμο στον οποίο τα ρούχα δεν μας περιορίζουν, αλλά μάλλον μας ενδυναμώνουν».  

https://www.instagram.com/simastylistlondon
http://www.simastylist.com/
https://www.linkedin.com/in/sara-ibrahim-10b704195/

