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Το ότι μεγαλώνει αρχίζεις να το καταλαβαίνεις όχι μόνο από τις αντοχές σου στο ποτό και
το ξενύχτι που μειώνονται ή τις πρώτες ρυτίδες, τις άσπρες τρίχες ή τον κρατήρα που
κάνει δειλά – δειλά την εμφάνισή του στην άλλοτε πλούσια χαίτη σου. Αλλά και από το
γεγονός ότι πλανάρεις τις καλοκαιρινές διακοπές σου ανάλογα με το σε πόσους γάμους και
βαφτίσια πρέπει να δώσεις το «παρών».

Εκτός από budget, οι εν λόγω κοινωνικές εκδηλώσεις απαιτούν και το απαραίτητο dress
code. Κι επειδή Μάιο έχουμε και το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, συγκεντρώσαμε πέντε
tips που θα σε βοηθήσουν να ντυθείς όπως πρέπει για να κλέψεις τις εντυπώσεις (και τις
κλεφτές ματιές των παράνυφων) όταν είσαι καλεσμένος σε γάμο.

Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες

Το έχεις ακούσει τόσες φορές που έχει καταντήσει κλισέ. «Η λεπτομέρεια κάνει τη
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διαφορά». Είναι ένα κλισέ όμως που πρέπει να λάβεις σοβαρά υπόψιν, αν θέλεις να
ξεχωρίσεις από τον σωρό και να μην είσαι ντυμένος πανομοιότυπα με τους υπόλοιπους
άντρες που είναι καλεσμένοι στο γάμο.

Η λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη περίσταση είναι τα αξεσουάρ. Σε αυτά πρέπει να
εστιάσεις την προσοχή σου, μιας και είναι εκείνα που θα διαφοροποιήσουν και θα
απογειώσουν την συνολική σου εικόνα. Επένδυσε για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι
μανικετόκουμπα, ένα ποσέ ή σε ένα ζευγάρι ιδιαίτερες κάλτσες.

Συντονίσου με τη συνοδό σου

Στην περίπτωση που πας στο γάμο μαζί με το plus one σου, τότε για ένα πράγμα οφείλεις
να σιγουρευτείς: ότι το στυλ σου θα ταιριάζει με το δικό της και τούμπαλιν. Το να φορέσεις
ένα κοστούμι που σε κολακεύει, ενώ προσθέτει πόντους στυλ και στην εμφάνιση της
συντρόφου σου που σου κρατάει το χέρι είναι αν μη τι άλλο μια κλασάτη κίνηση για την
συνολική εικόνα σας.

Επίσης, το να συζητήσεις μαζί της τι σκοπεύεις να φορέσεις και να τη ρωτήσεις τι έχει
εκείνη στο μυαλό της να βάλει, μπορεί να σε βοηθήσει σημαντικά στο πώς να ντυθείς αν δεν
έχεις την παραμικρή ιδέα και έμπνευση.
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Ντύσου ανάλογα με την περίσταση

Τουτέστιν, να είσαι πρακτικό μυαλό. Αν ο γάμος που θα παρευρεθείς θα γίνει σε νησί και
συγκεκριμένα σε ένα ξωκλήσι στην παραλία, τότε ένα «κοστούμι» σίγουρα θα σε κάνει να
δείχνεις εκτός τόπου και χρόνου. Προτίμησε στην περίπτωση αυτή, πιο ελαφριά υφάσματα,
όπως είναι ένα λινό ή ένα βαμβακερό κοστούμι και ξεφορτώσου την γραβάτα οπωσδήποτε.

Μην είσαι αμελής

Επειδή το να τα κάνει όλα την τελευταία στιγμή είναι στο DNA του Έλληνα, προσπάθησε να
πας κόντρα στο ρεύμα και να μην αφήσεις την προετοιμασία σου για δύο ώρες πριν την
έναρξη της τελετής. Πολλά μπορούν να πάνε στραβά και σίγουρα το τελευταίο πράγμα που
επιθυμείς είναι να ψάχνεις μία ώρα πριν το γάμο πώς θα κοντύνεις το παντελόνι που σου
κάθεται τελικά μακρύ ή πώς θα γυαλίσεις τα παπούτσια σου για να μοιάζουν σαν
καινούργια.

Μην ξεχνάς ποιος έχει την τιμητική του
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Για το τέλος σου κρατήσαμε το ίσως πιο σημαντικό tip απ’ όλα τα παραπάνω. Εκείνο που
σου υπενθυμίζει ποιος άντρας είναι εκείνος που έχει την τιμητική του στο γάμο που
σκοπεύεις να παραστείς: ο γαμπρός (μετά, ο κουμπάρος). Είναι η δική του ημέρα και αυτό
πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό από μέρους. Πώς; Επιλέγοντας να μην το
παρακάνεις για να μην κλέψεις την δόξα του. Τουτέστιν, προτίμησε ένα κλασικό κοστούμι
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου, που μην είναι υπερβολικό. Δηλαδή, να μην είναι λευκό
ή ένα που «φωνάζει» από μακριά πως είναι γαμπριάτικο. Τόσο απλά.

Στα δικά σου σού ευχηθήκαμε;

Δες ακόμα: men

πηγή:askmen.gr
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