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EDITO

Τα καινούργια είναι εδώ. 
Λίγο πριν κλείσει η χρονιά μάς έπιασε μια όρεξη για

αλλαγές. Έτσι είναι ο άνθρωπος, η επανάληψη, ακόμη κι αν είναι γλυκιά, τον κάνει 
να βαριέται. Κι αυτό είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε καθόλου να συμβαίνει. Το 
πιάσαμε λοιπόν το HOME από την αρχή και το αλλάξαμε από το εξώφυλλο μέχρι 

τις μέσα του σελίδες. Το είδαμε φρέσκο και όμορφο, κι εκεί, πάνω στα
καινούργια, αρχίσαμε να του κεντάμε τα στολίδια.

Του βάλαμε τέχνη πολλή, είναι η αλήθεια…  
Από τους Έλληνες ντιζάινερ που πήραν επιτέλους τα πάνω τους, ταξιδεύουν στον 

κόσμο, συνεργάζονται, μας φτιάχνουν εξώφυλλο γιορτινό, παιχνιδιάρικο 
κι αλλιώτικο, μέχρι τα σπίτια των ανθρώπων της τέχνης που μας άνοιξαν 

διάπλατα τις πόρτες. Ύστερα, απευθυνθήκαμε στους αρχιτέκτονες κι εκείνοι 
σχεδίασαν για εμάς μια πόλη μαγική και μας έκαναν ξανά να ονειρευτούμε. 

Με κήπους μυστικούς, αληθινούς κήπους της Εδέμ. 
Οι γιορτές πλησιάζουν κι είναι για όλους μια εποχή που οι αλλαγές χτυπούν την 

πόρτα. Μην το φοβάστε το καινούργιο… η απόφαση είναι λιγάκι 
δύσκολη, αλλά έτσι και την πάρεις όλα παίρνουν το δρόμο τους. 

 Καλή, καινούργια χρονιά για όλους μας. 

Nενέλα Γεωργελέ
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ΣπύροΣ ΔράκοΣ
Αν δεν σου αρέσει, άλλαξέ το!

― Ένας Έλληνας designer με πορεία συνεχώς ανοδική και δουλειές που ενώ πατούν 
στην κλασική σχολή διακρίνονται για το φρέσκο, ανατρεπτικό αέρα τους. Σχεδιάζει για 

το HOME ένα υπέροχο εξώφυλλο, γιορτινό… but a little bit dark. Μιλάμε μαζί του. ― 
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ά πό μικρός ήξερα ότι ήθελα να 
ασχοληθώ με κάτι που να αφήνει 
μεγάλα περιθώρια στην ελευθε-
ρία της έκφρασης. Το αντικείμε-
νο αποσαφηνίστηκε στην πορεία 

και ύστερα από πολλές απόπειρες να ασχολη-
θώ και με άλλα πράγματα. Διαδικασία που κι 
αυτή έπαιξε το ρόλο της στο να είναι  η τελική 
επιλογή πιο συνειδητή και πιο στέρεη.

Οι σπουδές μου στο τμήμα Ιnterior& 
Ιndustrial design στον Άκτο απλά μου ε-
πιβεβαίωσαν ότι υπήρχε μέσα μου ο σπόρος, 
που χρειαζόταν κατάλληλες συνθήκες για να 
ευδοκιμήσει. Και συνθήκες δεν είναι μόνο οι 
σπουδές... Είναι και το να εμπνέομαι συνειδητά 
ή υποσυνείδητα από ό,τι περνά στο πεδίο της α-
ντίληψής μου. Είναι η ανάγκη για συνεχή μελέτη 
και ενημέρωση. Είναι και η περιέργεια για νέες 
εφαρμογές και τεχνικές, που ανοίγουν νέους 
δρόμους στη δουλειά μου.

Ελληνικό design ασφαλώς και υπάρχει, αν  
αυτό προσδιορίζεται από τη χώρα στην οποία πα-
ράγεται. Αν μιλάμε όμως για μια ενιαία ταυτότη-
τα που το ύφος της συσχετίζεται με τη χώρα που 
εκπροσωπεί, αυτό μάλλον είναι κάτι που δεν με 
απασχολεί, μια και δεν αποτελεί ζητούμενο της 
δικής μου προσέγγισης. Κατά την άποψή μου, 
το design οφείλει να είναι μια πολύ προσωπική 
διαδικασία, ανεπηρέαστη από τάσεις, εγχώριες 
ή διεθνείς. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι 
ένα πρώτο βήμα για μια διεθνή καριέρα.

Το χειροποίητο, αν είναι έντιμο και προσεγ-
μένο, είναι μια τάση που πιστεύω πως αντισταθ-
μίζει την ευτέλεια και τη φθήνεια που με όχημα 
την κρίση έχουν κατακλύσει τα πάντα στις μέρες 
μας. Και έχει μια συγκινητική αίσθηση μοναδι-
κότητας που οι άνθρωποι πάντα αναγνωρίζουν.

Ξύλο, το υλικό που χρησιμοποιώ σχεδόν 
σε όλες μου τις δουλειές. Έχει μεγάλες δυνα-
τότητες. Και μόνο το ότι σου δίνει την ευκαιρία 
να δημιουργήσεις αντικείμενα με ποιοτική και 
αισθητική αντοχή στο χρόνο, θεωρώ πως το ε-
ντάσσει αυτόματα στα υλικά με τις πολύ μεγάλες 
δυνατότητες.
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1. Vida Table
2. O-Plywood Boxes
3. Wong-Pendnt Lamp
4. Fyr-Candle Holders

Για το γιορτινό εξώφυλλο του ΗΟΜΕ δεν 
ήθελα ένα γλυκερό στήσιμο χωρίς μια δεύτερη 
ανάγνωση. Ήθελα μια ατμόσφαιρα ονείρου, 
όπως αυτή ορίζεται από το υποσυνείδητό μας. 
Σε μια σχεδόν ψυχαναγκαστικά χαρούμενη 
ατμόσφαιρα μοιραία εισβάλλουν σκέψεις 
και συναισθήματα που το γενικότερο κλίμα 
μάς επιβάλλει να απωθήσουμε. Και προτείνω 
όσο μεγαλώνουμε να εξοικειωνόμαστε και με 
αυτή τη διάσταση των Γιορτών και της ζωής 
γενικότερα.

Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω ακού-
σει για τη δουλειά μου είναι ότι αποπνέει αισιο-
δοξία και ότι έχει ύφος αναγνωρίσιμο.

Όμορφο για μένα είναι ό,τι είναι αληθινό και 
ειλικρινές.

Στο χώρο του design από ελληνικά ονόμα-
τα μου αρέσει πολύ η δουλειά της Αφροδίτης 

Κρασσά και από το διεθνή ορίζοντα ξεχωρίζω 
τον Jaime Hayon.

Στο Μουσείο Design θα έβαζα μολύβι και 
χαρτί, μια αναφορά στα απολύτως απαραίτητα 
του design.

Διαλέγω να ζω και να δουλεύω στην Ελλάδα. 
Προτιμώ να αγωνίζομαι με τα δεδομένα που έχω, 
εδώ και τώρα, παρά να δημιουργώ απωθημένα.

Θα ήθελα να είχα φτιάξει το ντεκόρ στην 
ταινία «2001: Οδύσεια του Διαστήματος».

Το μότο της ζωής μου: Αν δεν σου αρέσει, 
άλλαξέ το.

Σε δέκα χρόνια από τώρα πού φαντάζομαι 
τον εαυτό μου; Δεν με απασχολεί πολύ το πού, 
θέλω όμως να είμαι ακόμα ανήσυχος και να έχω 
την ίδια περιέργεια που με έφερε ως εδώ. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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EΚΘΕΣΗ

 3D tόra, 
μια έκθεση 

από το μέλλον
 

Ένα σπίτι, μια καρέκλα, ένα καπέλο. 
Αντικείμενα που έχουμε χρησιμοποιήσει, 
φορέσει ή ζήσει μέσα σε αυτά. Μόνο που 

όσα παρουσιάζονται (περισσότερα από 
100) στην έκθεση της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών είναι εκτυπωμένα σε... 3 διαστάσεις. 

Το μέλλον είναι παρόν και αυτά που δεν 
φανταζόμασταν έχουν ήδη γίνει. Μια 

ανατρεπτική έκθεση που αλλάζει τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. 

Ως 31 Ιανουαρίου 2015, καθημερινά  
12.00-21.00, στον εκθεσιακό χώρο –1 της Στέγης 

Γραμμάτων και Τεχνών.

OBJECT

Shorebird
Σκανδιναβική απλότητα και εικονικές 

φόρμες, δύο σημεία που χαρακτηρίζουν τη 
σειρά «Shorebird» της Norman Copenhagen. 

Αντικείμενα με απαλά τελειώματα που χαίρεσαι 
να αγγίζεις. Σχέδια που εναρμονίζονται με το 

σύγχρονο design σε χρώματα εμπνευσμένα από 
τη χειμωνιάτικη φύση της βόρειας Ευρώπης. 

Διαλέξαμε τους κύκνους, τις πάπιες και 
τα θαλασσοπούλια γιατί κάνουν κάθε χώρο

να απογειώνεται. 
designisthis.com

Επιμέλεια: νενελα γεωργελε 
Συνεργάστηκαν: 

ΚαΤερΙνα ΒναΤΣΙΟΥ, μαρΙα ΚΟραχαη, 
λενα μενδρη

ΣΤην αθηνα ΚαΙ ΣΤΟν ΚΟΣμΟ 
πρΟΣωπα, ΤαΣεΙΣ, ανΤΙΚεΙμενα,Τεχνη
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Η Zeus+Δione και η Two is Company είναι 
δύο ισχυρά ονόματα στο χώρο του νέου 
ελληνικού design. Φέτος ενώνουν τις 
δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που μόνο 
τυχαία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, 
αφού και οι δύο εταιρείες έχουν ως κοινή 
πηγή έμπνευσης για τις δημιουργίες τους την 
Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Έτσι γεννήθηκε 
η «Althaea», μια νέα και ιδιαίτερη συλλογή 
χρηστικών αντικειμένων που υπογράφουν η 
industrial designer Νταϊάννα Καρβούνη και η 
αρχιτέκτονας Βίβιαν Φίλιππα, το δίδυμο της 
Two is Company. Η σειρά είναι εμπνευσμένη 
από προϊστορικά μοτίβα, έχει αναφορές 
σε σύμβολα και λεπτομέρειες από αρχαϊκά 

αγγεία, αλλά και εδώ η σχεδιαστική ματιά 
των Two is Company παραμένει ευδιάκριτη. 
Κηροπήγια, σουβέρ, δίσκοι, σελιδοδείκτες 
και βιβλιοστάτες, κοσμηματοθήκες και 
καθρέφτες, όλα φτιαγμένα κυρίως από 
ορείχαλκο και μάρμαρο και για τα οποία 
επιστρατεύθηκαν οι πιο έμπειροι Έλληνες 
τεχνίτες. «Είμαστε ενθουσιασμένες με τη 
νέα μας συλλογή» λένε οι Two is Company. 
«Εμπνευστήκαμε από την αγαπημένη μας 
γεωμετρική περίοδο, χρησιμοποιήσαμε 
αποκλειστικά ελληνικά υλικά, νιώθουμε 
ότι καταφέραμε αντικείμενα που ήταν 
παραγνωρισμένα να αποκτήσουν νέα ζωή 
στο οικιακό τοπίο».

FOCUS

CUS

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Zeus + Δione και Two is Company 
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Alhambra
 

Η πρωτοποριακή πολυθρόνα Alhambra 008 
σχεδιάστηκε από το γνωστό σχεδιαστή Σωτήρη 
Λάζου. Φτιαγμένη από ξύλο και ύφασμα, είναι άνετη, 
πρωτότυπη και απόλυτα εργονομική. Θα τη βρείτε 
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφασμάτων στα 
καταστήματα Homad. 

ΑΤΜοΣΦΑΙΡΑ

Μια γειτονιά στον τοίχο! 
Χαριτωμένα, κομψά, χρήσιμα, τα σπιτάκια-
ραφάκια της Bloomingville μεταμορφώνουν 

ακόμα και τον πιο σοβαρό τοίχο. 
Από φυσικό ξύλο, με την αθωότητα παιδικής 

ζωγραφιάς, χωράνε ό,τι δεν θες να χάσεις. 
 Hacienda

DESIGN

Βγάλε τα 
παπούτσια σου
 
Η συλλογή Pello Weave by Casa-
lis υπόσχεται πολλά και τα τηρεί. 
Πιο απαλά και ζεστά από ποτέ, 
αγαπησιάρικα χαλιά φτιαγμένα από 
μαλλί alpaca σε φυσικά χρώματα. Με 
ωραίο design, cozy αισθητική και double 
face για να ταιριάζουν τέλεια σε κάθε 
χώρο και να μην τα βαριέσαι ποτέ. 
Ασλάνογλου

FO
CUS
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OBJECT

Σκαμπό σαν 
καραμέλα

 
Αυτό το σκαμπό - βοηθητικό τραπεζάκι 
ακούει στο όνομα Colour Wheel Otto-
man και μας πάει πίσω στο 1967, όταν 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από 
τον Alexander Girard, στη σειρά επίπλων 
του ομίλου Girard. Τότε, σχεδιάστηκε 
για να χαρίσει χρώμα στο σπίτι αλλά και 
στους επαγγελματικούς χώρους. Σήμερα 
η επανέκδοσή του γίνεται από την 
εταιρεία Vitra και είναι τόσο χαριτωμένη, 
που μας θυμίζει καραμέλα. 
Vitra βΙβΛΙο

Τι μυρωδιά έχει 
ο Παράδεισος;
Ο Στέλιος Παρλιάρος, ο κορυφαίος Έλληνας 
ζαχαροπλάστης, ταξίδεψε στην εξωτική Μαδαγασκάρη... 
και βρήκε το κουράγιο να γυρίσει. Επιστρέφοντας, 
έκλεισε όλες τις μυρωδιές και τις εμπειρίες που έζησε 
μέσα σε ένα βιβλίο. Με τίτλο «Σοκολάτα-Βανίλια» και 
ονειρικό υπότιτλο «Μαδαγασκάρη… Έτσι μυρίζει ο 
Παράδεισος;», το καινούργιο του βιβλίο ταξιδεύει και 
όλους εμάς με συνταγές, φωτογραφίες και κείμενα στο 
νησί του Παραδείσου – εκεί που φυτρώνει η βανίλια και 
το κακαόδεντρο και το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. 
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις Αττικές Εκδόσεις

FO
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Red Alert
Οι καινούργιες βιβλιοθήκες της εταιρείας Bonaldo έχουν ονόματα μηνών –April, 
May, June– για να ταιριάζουν με τα έντονα χρώματα που έχει η φύση την άνοιξη. 
Σχεδιασμένες από τον Gino Carollo, έχουν καινοτόμο design και πολλαπλή 
προσωπικότητα. Εκτός από βιβλιοθήκες, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και σαν 
ραφιέρες για τα τρόφιμα στην κουζίνα, για τα καλλυντικά σου στο μπάνιο ή όπως 
αλλιώς σε βολεύει. Armeniakos Home 

DECO

Handle with care
Η νέα σειρά της Seletti λέγεται «Sending 
animals» και περιλαμβάνει έπιπλα έτσι 
όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί. Φτιαγμένα 
από ξύλο, μία αγελάδα, ένα γουρούνι 
κα μια πάπια σε φυσικό μέγεθος 
μεταφέρουν μια country chic εκδοχή της 
φάρμας στο σαλόνι. Κλειστά τα ζωάκια 
παραπέμπουν σε κουτιά για τη μεταφορά 
αγαθών, κι όταν ανοίγουν αποκαλύπτουν 
έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους που 
τα χωράνε όλα. 
Room Service

EΠΕΤΕΙοΣ

50 χρόνια Habitat Το πρώτο κατάστημα  
άνοιξε στο Λονδίνο τον Μάιο του 1964 από το 
σχεδιαστή Terence Conran κι άλλαξε μια για  
πάντα τα δεδομένα στην αισθητική του σπιτιού. 
Φέτος τα Habitat σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν 
το μισό αιώνα κάνοντας δυνατό comeback.  
Notos Galleries (Σταδίου & Αιόλου / Εμπορικό κέντρο Golden Hall)

CUS
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ΕΚΘΕΣΗ

Greece Revisited 
Οι We Design, δηλαδή ο βιομηχανικός 
σχεδιαστής Σέργιος Φωτιάδης, η 
γραφίστρια Θεανώ Πετρίδου και ο 
αρχιτέκτονας Φίλιππος Φωτιάδης, 
κάνουν αυτό που λέει το όνομά τους: 
σχεδιάζουν ό,τι μπορεί να σχεδιαστεί. 
Η σειρά τους «Greece Revisited», που 
κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 
2014, περιλαμβάνει χρηστικά και 
διακοσμητικά αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, εμπνευσμένα από την ελληνική 
κουλτούρα (ήθη, μύθοι, έθιμα, ιστορία, 
φύση, καθημερινή ζωή). Αξέχαστα θα 
μας μείνουν η τσάντα που παραπέμπει 
σε χαρτί ιχθυοπωλείου και το αντίστοιχο 
βαμβακερό παρεό. Αυτό τον καιρό οι 
We Design επιστρέφουν δυναμικά, 
εμπλουτίζοντας τη σειρά με νέα 
προϊόντα. Τα προσχέδια, οι μακέτες, 
αλλά και τα πρωτότυπα, θα εκτεθούν στο 
The Box.  
Δορυλαίου 12, πλ. Μαβίλη, ως 31/12 SpOT

Graffito
Δεν πάει πολύς καιρός (για την ακρίβεια μόλις δυο μήνες), 
που η Σόλωνος απέκτησε νέο ένοικο. Το Graffito είναι 
concept store, που σημαίνει ότι συγκεντρώνει στον ίδιο 
χώρο ρούχα, έπιπλα, αντικείμενα και αξεσουάρ με την 
υπογραφή διάσημων σχεδιαστών, υπάρχει ακόμα και 
pet corner για τον πιστό σου φίλο. Αν δεν ξέρεις τι να 
πρωτοδιαλέξεις, κάτσε στο café του και πάρε το χρόνο 
σου. Εδώ, μπορεί να πετύχεις και κάποια ενδιαφέρουσα 
γευσιγνωσία (καφέ, βότανα κ.ά.). 
Σόλωνος 34

DECO

Στα πατώματα
 

Τα σωστά πλακάκια κάνουν 
θαύματα. Μπορούν να 

μεταμορφώσουν και τον πιο απλό 
τοίχο ή πάτωμα σε έργο τέχνης. 
Διαλέγουμε τα πλακάκια τοίχου 

και δαπέδου «Vintage» που 
μοιάζουν με ξύλο, γιατί δίνουν 

στο χώρο ένα χειμωνιάτικο,  
γλυκό και industrial chic αέρα.  

Porcelana 

FO
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SPOT

Paraphernalia 

Παραφερνάλια, η λέξη που περιγράφει 
όλα τα παρελκόμενα, σύνεργα, 
συμπράγκαλα, προσωπικά αντικείμενα. 
Όσα κατάφεραν να χωρέσουν στο 
νέο ομώνυμο μαγαζάκι, που δίνει 
άλλο αέρα στο μικρό στενό της 
Παπαρρηγοπούλου στην καρδιά της 
Αθήνας. Θα βρεις τα πάντα: έπιπλα 
και φωτιστικά, μεταξοτυπίες, χρηστικά 
αντικείμενα, diy tools, εκδόσεις, 
κοσμήματα, κεραμικά. Ακόμα, διάσημα 
αντικείμενα (όπως την Bell Lamp της 
Norman Copenhagen) σχεδιασμένα με 
φαντασία, τα περισσότερα από τα οποία 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην 
Αθήνα. Περιμένουμε και τη δική τους 
γραμμή με αξεσουάρ και έπιπλα, που θα 
κυκλοφορήσει σύντομα και μέχρι τότε 
χαζεύουμε όλα τα υπόλοιπα.

ΕΚΘΕΣΗ

The Greek Monsters
What’s that coming over the hill? Is it a (Greek) 

monster? Η έκθεση «The Greek Monsters by 
Beetroot» ταξίδεψε στην Ευρώπη, κέρδισε το 

απαιτητικό κοινό της Νέας Υόρκης και αυτό τον 
καιρό «παραθερίζει» στο Σικάγο – εν ολίγοις 
έχει κάνει πάταγο. Σε κάθε σταθμό μεγαλώνει 

τη συλλογή με ένα ακόμη τέρας κι αυτή τη φορά 
είναι η Λερναία Ύδρα με τα (περίπου) 9 κεφάλια, 

παιδί του Τυφώνα και της Έχιδνας, που καθώς 
έχει καταγωγή από τη λίμνη Λέρνα της Αργολίδας 
ταιριάζει μια χαρά δίπλα στη λίμνη του Σικάγο. Τα 

μελανόμορφα τέρατα της πολυβραβευμένης ομάδας 
από τη Θεσσαλονίκη, περισσότερο χαριτωμένα 

παρά τρομακτικά, υπενθυμίζουν πως οι Έλληνες 
έχουν και χιούμορ.  

National Hellenic Museum, Σικάγο, μέχρι τον Μάιο του 2015

FO
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Ένα γνωστό ελληνικό όνομα στην 
κοσμηματοποιία, ο οίκος Μαραθιανάκη, 
και μια παραδοσιακή γειτονιά χρυσοχόων 
και ωρολογοποιών στο κέντρο της Αθήνας, 
η Στοά Καλλιγά. Μέσα σ’ αυτήν, εδώ και 
λίγες μέρες φιλοξενείται ένας εκθεσιακός 
χώρος που παρουσιάζει τις δημιουργίες του 
ιστορικού οίκου. Βασικές παράμετροι για 
το σχεδιασμό που μελέτησε και επέβλεψε 
ο αρχιτέκτονας Ελευθέριος Αμπατζής είναι 
η ιδιαιτερότητα του χώρου, 45 τ.μ. από τα 
οποία μόνο τα 15 τ.μ. του ισογείου είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, αλλά και η συλλογή 
κοσμημάτων που παρουσιάζεται – γνωστή 
η έμφαση του οίκου στο αρχαίο ελληνικό 
και βυζαντινό κόσμημα. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα σχεδιάστηκε ένα δωμάτιο-μηχανή 
όπου μέσω καταπακτών ο κοσμηματοπώλης 
μεταφέρεται σε πατάρι και υπόγειο –τα 
υπόλοιπα τετραγωνικά–, τα οποία όταν 
δεν χρησιμοποιούνται ενσωματώνονται σε 
πάτωμα και οροφή παραμένοντας αφανή 
στο κοινό. Ο Ελευθέριος Αμπατζής λέει 

για το εντυπωσιακά ενδιαφέρον έργο: 
«Εννοιολογικά ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
κλήθηκε να δώσει έμφαση στην ιδιαιτερότητα 
του συγκεκριμένου εργαστηρίου και στην 
παράδοση που αυτό διατηρεί στη μεταφορά 
του αρχαίου ελληνικού κοσμήματος 
στο σήμερα. Έτσι, η εικόνα του ισογείου 
απέκτησε τη μορφή σπηλιάς (εσοχή στο 
λαγούμι-στοά), η οποία έχει ανασκαφεί και 
ταξιδεύει τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο, 
στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Όλα 
τα τοιχώματα, έπιπλα κι αντικείμενα είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό (σίδερο 
το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία με σκοπό 
να παραπέμπει σε χώμα-βράχο που έχει 
σκαφτεί) και αποτελούν εξέλιξη το ένα του 
άλλου. Το μοναδικό στοιχείο που ακολουθεί 
τη δική του μορφολογική γραμμή, κι ενώ 
συνάδει υλικά και χρωματικά αντιτίθεται 
στη γεωμετρία του χώρου, είναι η ρίζα μιας 
γέρικης ελιάς που κρέμεται στο κέντρο της 
σπηλιάς. Η ρίζα αποτελεί την κατακλείδα της 
αρχιτεκτονικής πρότασης, η οποία αντλεί 
έμπνευση από τη λογική του χειροποίητου, 
μία έννοια συνυφασμένη με τις δημιουργίες 
του οίκου. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία 
μίας χειροποίητης σπηλιάς-σκεύους η οποία 
«αγκαλιάζει» το κόσμημα, δίνοντας την 
εντύπωση στον επισκέπτη ότι παίρνει μέρος 
σ’ ένα ιστορικό παιχνίδι αντιθέσεων, μορφών 
και υλικών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η σπηλιά με 
το χρυσάφι

CUS
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Όταν η πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό 
επέλεξε 50 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο  
για τον πλειστηριασμό που ετοίμαζε
για τους ασθενείς με Aids, ο Έλληνας Σπύρος 
Κοντάκης ήταν ανάμεσά τους. Η κωνική 
τσαγιέρα του έφτασε στο τραπέζι του Τζέιμς 
Μποντ και της Έμα Στόουν και έγινε το τοτέμ 
για τον πολυσχιδή καλλιτέχνη, ο οποίος αν 
και ξεκίνησε ως κιθαρίστας της Πρωτοψάλτη 
και της Αρβανιτάκη τώρα συστήνεται ως 
designer στις πιο διάσημες γκαλερί του 
εξωτερικού.
«Περάσαμε μια καλή εποχή, κάναμε ταξίδια, 
βγάλαμε λεφτά, αλλά όταν η μουσική έφτασε 
στην πειρατεία και το ίντερνετ αποφάσισα 
ότι ο κύκλος για μένα είχε κλείσει». Πώς 
ένας κιθαρίστας μπλέκεται με την τέχνη 
και μάλιστα εκθέτει αυτή τη στιγμή στην 
παριζιάνικη γκαλερί της Helene Nougaro; 
«Έκανα σχέδια από μικρός, ήταν ανάγκη η 
τέχνη, ήθελα να αλλάξω τη δουλειά και τη 
ζωή μου. Κάπως έτσι ξεκίνησα. Με άγνοια 

κινδύνου».Τα αντικείμενα-έργα τέχνης 
του είναι φερμένα σαν από το μέλλον ή, 
μάλλον, μας κάνουν να φανταζόμαστε πώς 
θα είναι τα φωτιστικά και τα τραπεζάκια σε 
μερικά χρόνια, όταν πια θα τα έχουμε δει 
όλα. Χειροποίητα, αριθμημένα, μοναδικά 
και συλλεκτικά. Τι ακούς όταν σχεδιάζεις; 
«Δεν ακούω καθόλου μουσική, τα αυτιά 
μου βουίζουν. Είμαι φαν της ησυχίας του 
μυαλού».
Μοιράζοντας τη ζωή του σε χώρες του 
εξωτερικού τι μαθαίνει για το ελληνικό de-
sign; «Το design θέλει εξωστρέφεια. Πρέπει να 
βγεις να το επικοινωνήσεις έξω. Στην Ελλάδα 
γίνονται σπασμωδικές κινήσεις. Όπως λέει 
και ένας φίλος, εδώ δεν βλέπεις σχεδιαστική 
σκηνή, βλέπεις camping!»

Τα αντικείμενά του τα βρίσκεις στο  
kontakidesign.com και σύντομα στο νέο 
μόνιμο χώρο που σκέφτεται να ανοίξει στο 
κέντρο της Αθήνας.
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Έλληνας designer στις 
γκαλερί του κόσμου 
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➊ Η βιβλιοθήκη είναι από το δικηγορικό γραφείο του παππού μου, στη συνέχεια πέρασε στον πατέρα μου και τώρα την έχω εγώ. Μου αρέσει να κάθομαι στο ίδιο κάθισμα και 
να δουλεύω στο γραφείο δύο ανθρώπων που όρισαν τη ζωή μου. ➋ Όταν έχεις τόση πρασινάδα έξω δεν έχεις ανάγκη φυτά και λουλούδια. Αλλά όταν μου χαρίζουν ένα ζωντανό 
φυτό κάνω ό,τι μπορώ για να ζήσει. Έχω κάποια από φοιτήτρια! ➌ Η σκαλιστή «κασαδούρα», το δρύινο πλαίσιο της πόρτας και το ύψος των δωματίων (3 μ.) μου θυμίζουν το σπίτι 
των γονιών μου στην Κέρκυρα. ➍ Ένα Μπαρ του Παύλου, ενθύμιο της επιμέλειας της αναδρομικής του από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, στο οποίο εργάζομαι πάνω από 
22 χρόνια. ➎ Πορτρέτο μου, ή καλύτερα εκμαγείο του κεφαλιού μου, φτιαγμένο ένα βράδυ από τον Νίκο Αλεξίου με τα συρματάκια που δένουμε τις σακούλες σκουπιδιών. ➏ Το 
βραβείο που μου δόθηκε από τον ΟΜΕΠΟ το ’98 για την καλύτερη επιμέλεια έκθεσης της χρονιάς, αυτής του Παύλου. ➐ Κηροπήγιο που μου χάρισε πριν χρόνια η Αλεξάνδρα 
Τσουκαλά, σε συνέχεια της συνεργασίας μας στο Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου για το βιβλίο «Τα Θεόκτιστα», του πατέρα της, Άρη Κωνσταντινίδη. ➑ Έργο του Γιάννη Μιχαλούδη από 
μια συνεργασία μας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι μια σύνθετη κατασκευή που ουσιαστικά προστατεύει το ευαίσθητο υλικό, από 99% αέρα και 1% γυαλί, ενός ειδωλίου. 
Εντυπωσιακό το βράδυ. ➒ Το «Αυγό» είναι έργο του Γ. Ζογγολόπουλου. Μου το έστειλε λίγο πριν «φύγει». Είχαμε μια πολύ ζεστή σχέση.  Πολύ ευαίσθητο, αγαπημένο σχέδιο 
του Valentino Marengo, που αγόρασα στην πρώτη του έκθεση. Είναι η προσωπογραφία ενός άντρα.  Τη λάμπα την κληρονόμησα από την προγιαγιά μου. Είναι σε ετοιμότητα για 
διακοπή ρεύματος. Μ’ αρέσει να συνυπάρχουν κομμάτια της δικής μου καθημερινότητας με αυτά του παρελθόντος.  Το φωτιστικό, που δεν δίνει καλό φως, είναι ένα ραγισμένο 
παλιό φανάρι που αγόρασα φοιτήτρια από το Παγκράτι.  Τοπίο της Μάνης, ένα μικρό έργο της Άννης Κωστοπούλου που την αγαπώ πολύ και της χρωστάω πολλά.

➊
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ΠΡΟΣΩΠIΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τέχνη & αγάπη
― Στο γραφείο της Κατερίνας Κοσκινά ―

Της ΝΕΝΕΛΑς ΓΕΩΡΓΕΛΕ
Φωτό ΤΑΚης ςΠΥΡΟΠΟΥΛΟς

ςε αυτό το σπίτι μένω από το ’97, αν και στην περιοχή του άλ-
σους Συγγρού, κοντά στο ομώνυμο νοσοκομείο, ζω περισσότερα 
χρόνια. Τη διάλεξαν οι γονείς μου τη δεκαετία του ’70 γιατί είναι 
κέντρο-απόκεντρο και γιατί εμείς οι Κερκυραίοι είναι αδύνατον 
να ζήσουμε χωρίς πράσινο. Το σπίτι αυτό είναι δώρο Θεού. Έχει 
μπροστά του το άλσος και παρότι μένω στο κέντρο ζω μέσα στο 
πράσινο, μυρίζω το χώμα μετά τη βροχή, ακούω πουλιά και, ακόμη 
και μέσα από το σπίτι, βλέπω μόνο δένδρα. Δεν ξέρω αν το σπίτι 
μου έχει στιλ και ποιο είναι αυτό, πάντως αν έχει είναι το δικό μου. 
Μου μοιάζει. Φανερώνει με την πρώτη ματιά τη δουλειά μου, την 
καταγωγή μου, τη ζωή μου μέχρι σήμερα. Δεν δεσπόζουν μεγάλα 
έργα τέχνης, αλλά «τεκμήρια» των προσωπικών μου σχέσεων  με 
τους καλλιτέχνες. Ελάχιστα πράγματα έχω αγοράσει. Τα στρώ-
ματα των κρεβατιών, έναν καναπέ που χρειάστηκε επειγόντως... 
Δεν είμαι αδιάφορη, αλλά δεν έχω την αγωνία να αγοράσω κάτι. 
Βρίσκω πιο σημαντικό να μου «έρθει». Τα περισσότερα έπιπλα, 
λοιπόν, έφτασαν σε μένα από σπίτια δικών μου: του παππού, της 
θείας, των φίλων μου… Είμαι θιασώτης της ανακύκλωσης. Τώρα 
που το σκέφτομαι, έχει ένα στιλ ετερόκλητο και νομαδικό, μια κι 
εγώ από παιδί κινούμαι πολύ και συνδέομαι με χώρους, χώρες, 
άτομα. Είναι ένα συνονθύλευμα αντικειμένων από διαφορετικές 
εποχές και φάσεις της ζωής μου αλλά και αυτής αγαπημένων 
ανθρώπων. Μου αρέσουν τα λίγα χρώματα, το άσπρο και το μαύ-
ρο. Όμως, το χειμώνα το σπίτι γίνεται πολύχρωμο χάρη σ’ ένα 
τεράστιο κιλίμι που ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά, διπλωμένο 
στο... κεφάλι ενός Τούρκου στην Κωνσταντινούπολη και αγόρασα, 
επιτόπου, στο δρόμο! 
Τις περισσότερες ώρες τα τελευταία έξι χρόνια που εργάζομαι για 
το ΚΜΣΤ, τις περνάω στο γραφείο. Ούσα εντός του... δεν το βλέπω. 
Η μεγάλη δρύινη πόρτα που δίνει στο καθιστικό δεν έχει φύλλα κι 
έτσι το μάτι μου πλανιέται στο χώρο που ανοίγεται μπροστά μου 
και στη φύση. Το πιο αγαπημένο μου σημείο; Φυσικά, το δωμάτιο 
της κόρης μου και μετά η κουζίνα, που θεωρώ ανέκαθεν εργαστή-
ριο τροφής και ιδεών. Το σπίτι για μένα είναι κέλυφος. Παλιότερα 
μιας μοναχικής χελώνας, τώρα μιας ολιγομελούς οικογένειας. Έχω 
πάθος να ψάχνω για σπίτια και είμαι φανατική των αγγελιών. 
Ζητούμενο πάντα, ο ορίζοντας και το πράσινο. Όχι, δεν θα το άλ-
λαζα εύκολα το σπιτάκι μου. Σας είπα: είναι δώρο Θεού. Δεν μου 
λείπει κάτι. Πειρασμός; Ίσως κάποιο που θα έβλεπε τη θάλασσα, 
ή μάλλον την Ακρόπολη. Aν γίνεται και τα δύο. 
Η ιστορικός Τέχνης Κ.Κ. είναι η νέα διευθύντρια του ΕΜΣΤ 

➏

➎

➍
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➊ Η ταπισερί είναι εμπνευσμένη από την ελαιογραφία του Γκίκα «Φεγγάρι και αντανακλάσεις» του 1967, σε κατασκευή Γ. Φαϊτάκη. ➋ Ο Γκίκας ασχολήθηκε προσωπικά με την 
αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου, χρησιμοποιώντας, επηρεασμένος από τον Le Corbusier, παραδοσιακά υλικά όπως το μπετόν, η πέτρα, το εμφανές τούβλο. Ιδιαίτερα έντονη 
είναι η χρήση του τσιμέντου στις κολόνες και τα δοκάρια της οροφής. ➌ «Νύχτα στο λιμάνι της Ύδρας», έργο του 1967, εποχή που ο καλλιτέχνης ασχολήθηκε με τα νυχτερινά τοπία. ➍ 
Το γραφείο του πατέρα του, ναυάρχου Αλέξανδρου Χατζηκυριάκου, γεμάτο με οικογενειακά κειμήλια, φωτογραφίες και οικογενειακά πορτρέτα, ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη. ➎ 
Καλκούτα, Μπενάρες, Τζαϊπούρ, Κατμαντού, σχέδια με σινική μελάνη από την Ινδία τα οποία ο καλλιτέχνης έφτιαξε το 1958 κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού που πραγματοποίησε 
στην Άπω Ανατολή. ➏ Κεφαλή Βούδα από μάρμαρο με ξύλινη βάση που έφερε από τις Ινδίες το 1958. ➐ Το βιομηχανικό πάτωμα είναι επιλογή του καλλιτέχνη για να ταιριάξει με την 
άγρια υφή της οροφής. ➑ Για τους τοίχους διάλεξε τσιμεντόλιθους και τσιμεντότουβλα, άλλοτε διάτρητα και άλλοτε πλήρη.

➊

➏

➐

➑
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ΠΡΟΣΩΠIΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το σπίτι  
του καλλιτέχνη

― Μπήκαμε στο μουσείο  
του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα ―

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑς ΒΝΑΤςΙΟΥ
Φωτό ΤΑΚης ςΠΥΡΟΠΟΥΛΟς

Το μουσείο της οδού Κριεζώτου 3 είναι ο χώρος όπου ο Νίκος 
Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο σημαντικότερος ίσως εκπρόσωπος του 
μοντερνισμού στην Ελλάδα, έζησε και δημιούργησε. Χτισμένο 
το 1932-1934, από τον αρχιτέκτονα-καθηγητή του ΕΜΠ Κώστα 
Κιτσίκη, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του 
Μεσοπολέμου. Ολόκληρο το οίκημα ανήκε στην οικογένεια του 
καλλιτέχνη και ο ίδιος έμεινε εδώ περισσότερα από 40 χρόνια 
της ζωής του. Από εδώ σχεδίαζε τις εκθέσεις και τα ταξίδια του, 
ζωγράφιζε τα αριστουργήματά του, δεχόταν τους φίλους του και 
όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Ο Άγγελος και η 
Λητώ Κατακουζηνού (επιστήθιοι φίλοι του), ο Patrick Lee Fermor, 
ο ζωγράφος John Craxton, ο Παναγιώτης Τέτσης, ο Διονύσης Φω-
τόπουλος, η Ιωάννα Τσάτσου, είναι μερικοί μόνο. Το 1955 ο Γκίκας 
πραγματοποιεί μια ριζική ανακαίνιση. Από τους τοίχους μ±έχρι τα 
πατώματα, όλα γίνονται πια με βάση τα δικά του σχέδια. Υψώνει 
ακόμα δύο ορόφους, πάνω από την αρχική κατασκευή. 
Το σαλόνι έσφυζε από ζωή. Ποιητές, ζωγράφοι, συγγραφείς, κά-
θονταν στον καναπέ με τα πολύχρωμα μαξιλάρια, χάζευαν τους 
πίνακες στον τοίχο και τα ακριβά έπιπλα, περιεργάζονταν σπάνιες 
εκδόσεις του 16ου, 17ου, 18ου αιώνα στη μοντέρνα εντοιχισμένη 
βιβλιοθήκη από τσιμέντο. «Προσπάθησα να ενώσω την Ανατολή 
με τη Δύση. Το αρχαίο και το νέο. Το μοντέρνο και το κλασικό. Δού-
λεψα τις αντιθέσεις. Το εάν και κατά πόσον πέτυχα, αυτό θα κριθεί 
από τους άλλους» είπε κάποτε. Στο βάθος, το γραφείο του ναύαρ-
χου Αλέξανδρου Χατζηκυριάκου, του πατέρα του. Αρχικά, αυτός 
ο μικρός χώρος ήταν τραπεζαρία, αλλά γρήγορα μετατράπηκε σε 
γραφείο που ο καλλιτέχνης σπάνια χρησιμοποιούσε. Γεμάτο από 
οικογενειακά κειμήλια, το πορτρέτο της μητέρας του, έγγραφα, 
αντικείμενα και παλιά εγγλέζικα έπιπλα, όλα τους αντίβαρο στη 
μοντερνιστική αισθητική του υπόλοιπου σπιτιού. 
Μετά το θάνατο του καλλιτέχνη (3 Σεπτεμβρίου 1994), το οίκημα 
όπως και όλα τα υπάρχοντά του πέρασαν στην ιδιοκτησία του Μου-
σείου Μπενάκη, σύμφωνα με επιθυμία του ίδιου.  Σήμερα, καθώς 
μπαίνεις στο σαλόνι, περνάς στην τραπεζαρία και ανεβαίνεις στο 
ατελιέ, νιώθεις πως είσαι καλεσμένος του μεγάλου ζωγράφου/αρχι-
τέκτονα/γλύπτη. Τα προσωπικά του αντικείμενα, οι πίνακες και οι 
σημειώσεις του, οι συλλογές του, τα πινέλα του, είναι όλα εδώ. Σαν 
εκείνος να μην έφυγε ποτέ. Κατά κάποιο τρόπο, καθώς κοιτάς την 
αγαπημένη πράσινη πολυθρόνα του, είναι ακόμη εδώ.  

Κριεζώτου 3, ανοιχτά Τετ.-Σάβ. 10.00-18.00

➋

➎
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Η̄ απόληξη του κρηπιδώματος της παραλίας, 
ένα γραμμικό ξύλινο κατάστρωμα από bang-
kirai, τονίζει το όριο ξηράς και θάλασσας /  
Ανάπλαση Νέας Παραλίας / Θεσσαλονίκη 

¯ 
Απέναντι: Φωτογραφία του Θεόδωρου 
Καρανίκα, βραβείο στον διαγωνισμό 
ερασιτεχνικής φωτογραφίας Paraliazo  
των Φίλων της Νέας Παραλίας με τίτλο  
«η Νέα Παραλία έγινε καινούργια»

©φωτό: Ι. Κακτσής
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πρόδρόμός Νικηφόριδης 
+ Bernard Cuomo

Υδάτινες σιωπές
― Οι αρχιτέκτονες πίσω από την Ανάπλαση της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης,  

ίσως το μοναδικό ελληνικό έργο που διεκδικεί με αξιώσεις το φετινό βραβείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική - Mies van der Rohe 2015. ― 

Της ΤζΙνας ςωΤηροπούλού
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H ανάπλαση της Nέας Παραλίας 
της Θεσσαλονίκης είναι μια 
εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 
πρόταση που απέσπασε πρό-
σφατα το βραβείο της Διεθνούς 

Ένωσης Αρχιτεκτονικής (UIA) για «Δημό-
σιους χώρους φιλικούς και προσβάσιμους 
σε όλους», που έχει ήδη βραβευτεί από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και 
μόλις πριν λίγες μέρες από τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων ως το καλύτερο έργο διαμόρ-
φωσης δημόσιου χώρου της τελευταίας τε-
τραετίας 2011-2014. Μια μοναδική αστική 
αφήγηση, λειτουργική και ατμοσφαιρική, 
που ξαναέβαλε στον «πολιτιστικό» χάρτη 
και στη διεθνή αρχιτεκτονική συζήτηση 
τη Θεσσαλονίκη, ισότιμο συνομιλητή του 
παράκτιου μετώπου της Βαρκελώνης, του 
Τορόντο και του παλιού λιμανιού της Μασ-
σαλίας. Μιλήσαμε με τους αρχιτέκτονες του 
έργου με αφορμή την υποψηφιότητα για το 
φετινό βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική - Mies van 
der Rohe 2015.
 
ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου; πολύ 
συχνά ακούμε ότι το μεγαλύτερο βραβείο έχει 
δοθεί από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. 
Είναι γεγονός ότι η αποδοχή του κόσμου ήταν 
απρόσμενη και μερικές φορές αναρωτιόμαστε 
αν είναι πραγματικότητα. Ένας πολύ αξιόλογος 
αρχιτέκτονας μας είπε ότι η ταυτόχρονη απο-
δοχή κοινού και ειδικών είναι κάτι ιδιαίτερα 
σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα.
η ανάπλαση αυτή έδωσε στη Θεσσαλονίκη μια 
νέα αστική ταυτότητα, ένα πολύ χαρακτηριστι-

κό city branding που τη βάζει μέσα στις «πόλεις 
που θέλεις να επισκεφτείς». Μπορεί η σύγχρο-
νη αρχιτεκτονική να δώσει ώθηση και στον 
τουρισμό; Η σύγχρονη αρχιτεκτονική μπορεί 
να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Μπορεί να δώσει ε-
ρεθίσματα για αισθητική αναβάθμιση μεγάλων 
περιοχών αξιοποιώντας το κεκτημένο και διεκ-
δικώντας το καλύτερο. Ο δημόσιος χώρος είναι 
ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε ό,τι αφορά στις 
«πόλεις που θέλεις να επισκεφτείς». Η Βαρκε-
λώνη είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 
αυτής της εμπειρίας που αξιοποιήθηκε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.
ο δήμος πρότεινε θαλάσσιες στάσεις και ακτο-
πλοϊκές γραμμές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
και εσείς πισίνες μέσα στη θάλασσα, κάτι που 
πολύ πετυχημένα έχει γίνει στο Βερολίνο. Θα 
μπορούσε η Θεσσαλονίκη να ανοιχτεί περισ-
σότερο μέσα στο νερό; Η θάλασσα της Θεσσα-
λονίκης, ο Θερμαϊκός κόλπος, «κατοικείται» σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από τα κάθε είδους φορτη-
γά πλοία που περιμένουν για φορτοεκφόρτω-
ση, μικρές πλωτές νησίδες. Συχνά ζηλεύουμε 
αυτούς που στο πρωινό τους ξύπνημα αντικρί-
ζουν την πόλη από τη θάλασσα. Μας αρέσει 
πολύ επίσης το αυστηρό γραμμικό όριο της Πα-
λιάς και Νέας Παραλίας, η απόλυτη αντίθεση 
μεταξύ στερεού και ρευστού τόπου.
η πρότασή σας αναδεικνύει το κενό. Το βλέμμα 
αποτυπώνει μια δυναμική γραμμικότητα και 
ταυτόχρονα αγκαλιάζει έναν ανοιχτό ορίζοντα 
σε επαφή με το νερό. αν ήταν να μιλήσουμε 
κινηματογραφικά, το έργο αυτό μου θυμίζει 
σκηνές από ταινίες του αγγελόπουλου: άπλε-
τος χρόνος, ηρεμία, πρωινή ομίχλη, υγρασία, 
οικείος τόπος, μικρές σημειακές παρεμβάσεις 

σε ανθρώπινη διάσταση, αληθινή σχέση ουρα-
νού και θάλασσας. Τα σχέδιά σας αποπνέουν 
μία συνειδητή μελαγχολία και μια αστείρευτη 
ευαισθησία. ποια είναι η σχέση σας με τον κινη-
ματογράφο, εκτός του ότι εδώ και κάποια χρό-
νια σχεδιάζετε τις εφήμερες κατασκευές για το 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης; 
Μεταξύ αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου 
υπάρχει μία προφανής σχέση. Σε ό,τι αφορά 
στην ορολογία, η αρχιτεκτονική συχνά δανεί-
ζεται το κινηματογραφικό λεξιλόγιο. Από την 
άλλη, στον κινηματογράφο η αρχιτεκτονική 
συχνά υπηρετεί την αφήγηση. Η πόλη, το αστι-
κό τοπίο, οι τοίχοι, οι κάθε είδους χώροι και τα 
κτίρια συνδράμουν στην αφήγηση. Η αρχιτε-
κτονική πολύ συχνά παίζει ένα σημαντικό ρόλο. 
Ο αρχιτεκτονικός χώρος, στατικός σε σχέση με 
τους ηθοποιούς, δεν χρησιμεύει μόνο ως σκηνι-
κό, συχνά βγαίνει έξω από το κάδρο, διηγείται 
μία ιστορία και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
ποια είναι τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά 
που δημιουργούν ενδιαφέροντες  δημόσιους 
χώρους; Ο δημόσιος χώρος πρέπει να είναι δη-
μοκρατικός. Απευθύνεται σε όλους και οφείλει 
να απαντάει στις προσδοκίες του κάθε πολίτη. 
Ταυτόχρονα πρέπει να είναι ένας τόπος που 
κουβαλάει την ιστορία του αλλά και τη συλλο-
γική μνήμη. Οι στιλιστικές ασκήσεις απευθύνο-
νται κυρίως σε μία κακώς εννοούμενη δημοσιό-
τητα, χωρίς ποτέ να μπορούν να δημιουργήσουν 
έναν τόπο οικείο, έναν τόπο αυθεντικό.
Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά με τη μαχητικό-
τητά σας, βλέποντάς σας να υπερασπίζεστε 
το δημόσιο χώρο της πόλης σας, διεκδικώντας 
με σθένος τα αυτονόητα σε μια χώρα που 
απαξιώνει συνεχώς τους αρχιτέκτονες.  Ως 

Ᾱπέναντι: Μονοκατοικία  
στην Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη. 

¯ 
Ianos - Αλυσίδα Πολιτισμού, 
Αθήνα. 

¯ 
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση  
για πισίνες μέσα στη θάλασσα 
στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

πρόδρομος νικηφορίδης Bernard Cuomo

➔
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αρχιτέκτονες αλλά και ως πολίτες έχουμε χρέος 
να προστατεύσουμε την πόλη, το δημόσιο χώρο 
και τη σωστή αρχιτεκτονική. Πιστεύουμε ότι 
ο διαρκής αγώνας σε όλες τις φάσεις για την 
υλοποίηση ενός έργου είναι προϋπόθεση για 
την επιτυχία του. Στη Θεσσαλονίκη μετά από 
πολύ αγώνα καταφέραμε να έχουμε ένα ρόλο 
τεχνικού συμβούλου της επίβλεψης, κάτι που 
έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι α-
διανόητο τα έργα να υλοποιούνται χωρίς τους 
εμπνευστές τους. 
Το λιμάνι του πειραιά μοιάζει εγκαταλελειμ-
μένο. Τι προτείνετε για την αξιοποίησή του; Τα 
λιμάνια ως τόποι εφήμερης παραμονής έχουν 
συχνά πολλά προβλήματα. Είναι πάντα τόποι 
γοητευτικοί αλλά αποτελούν, αναγκαστικά, 
οριοθετημένες νησίδες μέσα στις πόλεις. Είναι 
κατ’ εξοχήν «ετεροτοπικοί» χώροι, για να θυμη-
θούμε τις αναφορές του Φουκό. Ο Πειραιάς εί-
ναι ένα μεγάλο λιμάνι που υποδέχεται καθημε-
ρινά μεγάλο πλήθος ταξιδιωτών, με ιδιαίτερες 
ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν σε χρόνο 
και χώρο περιορισμένο και οριοθετημένο. Γι’ 
αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής 
πρέπει να φανταστούμε περάσματα ανάμεσα 
στη μεταβατικότητα και την κατοίκηση – έστω 
την προσωρινή. Μην ξεχνάμε ότι ο τόπος αυτός 
είναι, για πολλούς ταξιδιώτες, η πρώτη εικόνα 
της πόλης και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε 
να δημιουργήσει ενδιαφέρουσες χωρικές αφη-
γήσεις και διαμορφώσεις. Θεωρούμε βέβαια δε-
δομένη την αναγκαιότητα σύνδεσης, συμπλη-
ρωματικότητας και συνομιλίας του λιμανιού με 
τον περιβάλλοντα αστικό ιστό και την πόλη. 
λάβατε μέρος στο Rethink Athens, στον Ευ-

ρωπαϊκό αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την 
ανασυγκρότηση του κέντρου της αθήνας με ά-
ξονα την πανεπιστημίου, κερδίζοντας μάλιστα 
έπαινο. πόσο τελικά αφορά τους αθηναίους 
ένα τέτοιο μεγαλεπήβολο έργο, τη στιγμή που 
έχουν αφεθεί στην τύχη τους ολόκληρες γειτο-
νιές και το κράτος αδιαφορεί για τη συντήρηση 
του υφιστάμενου δημόσιου χώρου, βλέπε πε-
δίο του Άρεως; Μόνο αν πρόκειται για ένα έργο 
γενικότερης ανασυγκρότησης θα μπορούσαμε 
να έχουμε ελπίδες βελτίωσης του δημόσιου 
χώρου και της καθημερινότητας των πολιτών. 
Η ανάπλαση της Πανεπιστημίου, της Ομόνοιας 
και κάποιων άλλων πολύ περιορισμένων περι-
οχών δεν μπορεί από μόνη της  να εξασφαλίσει 
το ζητούμενο. Ακόμα και για την επιλογή της 
Πανεπιστημίου θα μπορούσε κάποιος να έχει 
επιφυλάξεις, πόσο μάλλον και για την επιλογή 
μίας μελέτης που αντιμετωπίζει επιδερμικά τα 
προβλήματά της. Όσο για την Ομόνοια, η πραγ-
ματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είναι μία 
«πονεμένη ιστορία» και η αποτυχία μιας ανά-
πλασης εκεί θα ήταν καταστροφική. 
ζείτε στη Θεσσαλονίκη. ποια είναι τα αγαπη-
μένα σας μέρη και ποια σημεία της αθήνας επι-
σκέπτεστε όταν έρχεστε; Τα ιστορικά κέντρα 
των πόλεων είναι πάντα αγαπημένος προορι-
σμός. Περιοχές που συμπυκνώνουν το «πνεύ-
μα» κάθε πόλης, που αφηγούνται με τον καλύ-
τερο τρόπο αυτό που αναζητούμε. Στην Αθήνα, 
επιπλέον του ιστορικού κέντρου, αγαπημένος 
προορισμός είναι οι περιοχές που συνυπάρχουν 
τα επάλληλα επίπεδα της πόλης ή ακόμα περιο-
χές με ετερόκλητες χρήσεις. 
Είστε οι αρχιτέκτονες πίσω από τα βιβλιοπω-

λεία Ιανος. Τι βιβλία ξεφυλλίζετε και τι μου-
σική ακούτε σχεδιάζοντας; Η απόλυτη σιωπή 
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του γραφείου 
μας. Μία ήσυχη γειτονιά στην Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης, σε ισόγειο όροφο, τα πουλιά μάς 
συνοδεύουν την άνοιξη και το καλοκαίρι όταν 
οι πόρτες είναι ανοιχτές. Το χειμώνα ο πιο χα-
ρακτηριστικός ήχος είναι αυτός του νερού της 
βροχής που κινείται «καταρρακτωδώς» στις 
έντονες βροχοπτώσεις. Όσο για τα βιβλία και 
τα βιβλιοπωλεία η σχέση μας είναι πολύ στενή, 
είναι το αγαπημένο διάλειμμα-απάντηση στην 
κούραση της  καθημερινότητας.
πόσο επηρεάζει ο «τόπος» την αρχιτεκτονική 
σας και ποιοι οι κοινοί σας «τόποι» μεταξύ 
Ελλάδας και Γαλλίας; Ο τόπος και ο άνθρωπος 
είναι τα κυρίαρχα ερεθίσματα για την αρχιτε-
κτονική μας, η οποία συμμετέχει στη σχέση της 
ανθρώπινης δράσης και του τόπου, προσπα-
θώντας να διαμορφώσει τα δύο μέλη αυτής της 
σχέσης. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί 
και θα βιωθεί το τοπίο θα είναι το αποτέλεσμα 
της αρχιτεκτονικής. Όσο για τους κοινούς μας 
τόπους, αυτοί είναι συμπληρωματικοί και καθό-
λου ανταγωνιστικοί. 
ύπάρχει κάποιος αρχιτέκτονας που εκτιμάτε 
ιδιαίτερα; Ο Tadao Ando και o Peter Zumthor 
είναι μόνο δύο από τους αρχιτέκτονες που μας 
«συγκινούν». Κάποια έργα, παρότι ανώνυμα, 
μπορούν εξίσου να μας «συγκινήσουν». Η συ-
γκίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα 
στην αρχιτεκτονική και για αυτό επιμένουμε 
στο αρχιτεκτονικό έργο. Αυτή η συγκίνηση εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εμπειρία του 
χώρου και τη σχέση με το περιβάλλον.  

Η αρχιτεκτονική μπορεί 
να εκπαιδεύσει τον  
κόσμο. Να δώσει  
ερεθίσματα για αισθητική 
αναβάθμιση, αξιοποιώ-
ντας το κεκτημένο και  
διεκδικώντας το καλύτερο. 

“

¯ 
Ο κήπος που περιβάλλει το 
Θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της 
Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη διατηρεί 
τη μνήμη του φυσικού περιβάλλοντος 
εμπλουτίζοντάς το με φυτά της 
ελληνικής φύσης 

© Γιώργης Γερόλυμπος
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Ο ΜυστικΟσ 
κήπΟσ 

τήσ ΑθήνΑσ

ΕιχΕ κΑπΟτΕ πΟλλΟυσ κήπΟυσ ή ΑθήνΑ… σήΜΕρΑ, ή Ασφυκτική δΟΜήσή ΕχΕι κΑλυψΕι 
ΜΕ τσιΜΕντΟ ΑτΕλΕιωτΑ χιλιΟΜΕτρΑ τΟυ ΑστικΟυ τΟπιΟυ. ΖήτήσΑΜΕ ΑπΟ 8 ΑρχιτΕκτΟ-
νικΑ γρΑφΕιΑ κΑι ΕνΑ γνωστΟ δήΜΟσιΟγρΑφΟ νΑ δωσΟυν ξΑνΑ στήν πΟλή χρωΜΑ, 
ΜυρωδιΕσ, ΟΜΟρφιΑ. κι ΕκΕινΟι ΟνΕιρΕυτήκΑν κήπΟυσ ΜΑγικΟυσ,  ΑστικΟυσ λΑχΑνΟ-
κήπΟυσ, ΜυστικΕσ πυλΕσ, «ΕξΟδΟυσ» κΑι διΕξΟδΟυσ, κήπΟυσ ΜΕσΑ σΕ συννΕφΑ κΑι 
ΟλΑνθιστΕσ ΕδΕΜ. Οι γιΟρτΕσ ΕρχΟντΑι κΑι ΟλΟι ΕχΟυΜΕ ΑνΑγκή ΑπΟ πΑρΑΜυθιΑ…

Επιμέλεια ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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κήπΟσ Εν 
κΕνω
ΧΡυσοκΩΝΑ ΜΑυΡου, αρχιτέκτων

Σε ένα από τα αδρανή κτίρια του 
κέντρου της Αθήνας, εκεί που το ορι-
ζόντιο κενό της στοάς βρίσκει το κα-
τακόρυφο του ακαλύπτου, κρύβεται 
ο κήπος του Λαζάρου. Ένας κήπος με 
δύο αφετηρίες: το υποβαθμισμένο 
εμπορικό επίπεδο του ισογείου και 
το ελάχιστα επισκέψιμο επίπεδο του 
δώματος. Μεταξύ των δύο επιπέδων, 
ένας χώρος στάσης και χαλάρωσης, 
ένα δίχτυ ασφαλείας από άκρη σ’ 
άκρη του κενού, προσβάσιμο από το 
κλιμακοστάσιο, καλεί τον επισκέπτη 
να αιωρηθεί ανάμεσα στη φύτευση 
της στοάς και στα κρεμοκλαδή φυτά 
του δώματος, ανάμεσα στο δημόσιο 
πέρασμα του επιπέδου του δρόμου 
και το κάδρο του ουρανού. ➔
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ΟλΑνθιστΕσ ΕδΕΜ στισ τΑρΑτσΕσ τήσ ΑθήνΑσ
Νίκοσ ΒΑτοπουΛοσ, δημοσιογράφος

συχνά, καθώς περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, ενεργοποιώ 
το μηχανισμό του εσωτερικού μονολόγου. Με αυτό τον τρόπο 
οργανώνω τα συννεφάκια των σκέψεων και των ονειροπερπα-
τημάτων, που τα θεωρώ καύσιμο για κάθε πράξη. Στην Αθήνα 
μού λείπουν πολύ οι κήποι, όχι μόνο όσοι δεν μπορώ να δω γιατί 

απλώς δεν υπάρχουν, αλλά και εκείνοι που ξέρω ότι υπήρξαν και δεν υπάρ-
χουν πια, εκείνοι που υπήρξαν και που τώρα δεν είναι πια αυτό που ήταν 
κάποτε ή εκείνοι που υποθέτω ότι υπήρχαν και τους συντηρώ ποτίζοντάς 
τους με τη φαντασία μου.
Περισσότερο όμως μου λείπουν οι κήποι εκείνοι που δεν υπήρξαν ποτέ, που 
δεν υπάρχουν σήμερα αλλά που θα μπορούσαν να υπάρχουν αύριο. Αυτοί 
οι κήποι είναι ήδη οργιαστικοί στη φαντασία μου. Απλώνουν τις ρίζες τους 
σε εκείνα τα παλιά, αθηναϊκά περιβόλια, σκεπασμένα εδώ και δεκαετίες 
από κτίρια. Ο ολάνθιστος κήπος που υπήρχε εκεί που χτίστηκε το «Ρεξ» 
στην Πανεπιστημίου, τα περιβόλια με πηγάδι στο Ωδείο Αθηνών ή στις 
Καλόγριες στη Χαριλάου Τρικούπη, οι σκοτεινοί κήποι με τους κισσούς 
και τις ακακίες που σκαρφάλωναν τα αγόρια της οικογένειας στα παλιά 
αρχοντόσπιτα, στην Ομήρου, στην Ξενοφώντος, στην Πειραιώς...
Υπάρχει ρίζα από κάτω, υδρόφιλη και θηριώδης, κορμοί μιας ξεχασμένης 
βλάστησης ολόκληροι κάτω από την Αρδηττού και την Καλλιρόης, τη 
Μιχαλακοπούλου και την Αχαρνών. 
Και είναι όλος αυτός ο παραδεισένιος, εξαγνισμένος και ιερός τόπος, που σε 
μία εκδοχή του μου θυμίζει το βιβλικό Κήπο της Εδέμ ή απλώς τον αθέατο 
κήπο των Καπουλέτων στον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα», τον κήπο-φρούριο στον 
«Εγωιστή γίγαντα» του Όσκαρ Ουάιλντ ή έστω και αυτές τις πρασινάδες 
που πότιζαν τόσοι και τόσοι Αθηναίοι σε γλάστρες, σε γκαζοτενεκέδες, 
σε περβάζια ή λίγες σπιθαμές χώμα, που γεννάει ένα υπόστρωμα άδηλης 

μνήμης. Όλο αυτό το ψυχικό, νοητικό και αισθητικό απόθεμα, εγώ το βάζω 
σαν στέμμα, διάδημα ή κορωνίδα στην πόλη, και με τη σκέψη γεμίζω τις 
αναρίθμητες ταράτσες της, ένας λερός ωκεανός από σκληρό υλικό, με 
τούφες χλόης, θάμνους της αττικής γης και μυροβόλα φυτά, βγαλμένα όλα 
από τα κείμενα του Θεόφραστου.
Και μαζί με τις πρασινισμένες ταράτσες, που κάθε μία θα είναι κάθε νύχτα 
μία φωτισμένη σκηνή θεάτρου –τέτοια θα είναι η μυθοπλαστική της δύνα-
μη –, ανοίγω λαγούμια και στο σώμα της πόλης και μυρίζω ήδη το νοτισμένο 
χώμα στα ατελείωτα χιλιόμετρα ακαλλιέργητης αθηναϊκής γης ανάμεσα 
στις εκατοντάδες χιλιάδες πολυκατοικίες. Σαν παιδική ανάμνηση, κρατάω 
μία θεόρατη κουτσουπιά που έβλεπα από την κρεβατοκάμαρά μου στο πίσω 
μέρος της πολυκατοικίας. Την έβλεπα την άνοιξη γεμάτη μοβ ανθούς και 
όταν διάβαζα τα παραμύθια του Άντερσεν μπορούσα πολύ καλά να νιώσω 
το κελάιδισμα και τα φτερουγίσματα των πουλιών γιατί τα άκουγα στους 
κλώνους εκείνης της γέρικης κουτσουπιάς.
Και συχνά σκέφτομαι εκείνο το μικροσκοπικό κήπο του βιβλιοπωλείου 
«Λεμόνι» στο Θησείο. Είναι μια φλοίδα γης, σκιερή από τις ψηλές πολυκα-
τοικίες αλλά πάντα νοτισμένη, ένας μικρός κήπος φαντασίας, σαν να βγήκε 
από το συρτάρι ενός εμμονικού συλλέκτη της Αναγέννησης. Τέτοια είναι η 
δύναμη των κρυμμένων κήπων, σε αφανέρωτα ξέφωτα, σε στεγνές σκεπές, 
σε μικρές ρεματιές της μνήμης και σε θόλους της φαντασίας. Συντηρούν την 
αίσθηση του ιερού μέσα στο άστυ και γίνονται τόποι κατοικίας των ξωτικών 
που κάθε ορθολογικά δομημένη κοινωνία αποδιώχνει χωρίς επιτυχία. 
Η Αθήνα είναι ένας δυνητικός παράδεισος μίας βοτανικής ευωχίας. Αν 
δει κανείς πόσα χιλιόμετρα γης υπάρχουν για να φυτρώσουν αστικές 
Εδέμ, θα ζαλιστεί... Η πόλη των κρυμμένων κήπων ζει χρόνια τώρα στη 
φαντασία μου. 
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κήπΟσ 
BRICOLAGE
κΑΡοΛοσ ΧΑΝίκίΑΝ, αρχιτέκτων

Απομεινάρια μιας επέμβασης στο τοπίο, βίαιης, 
απότομης, χωρίς σκέψη για τη χρήση τους. Οι 
ακάλυπτοι χώροι ζητούν να γίνουν κάτι. Απο-
μεινάρια μιας πυκνοδομημένης πόλης ζητούν 
να ανακυκλωθούν από ανθρώπους του Çπερι-
θωρίουÈ, να γίνουν κήποι και χώροι με χρήση.  
Να γίνουν τοπόσημα για αυτούς που δεν έχουν 
τη δυνατότητα ιδιοκτησίας. Bricolage είναι η 

τέχνη του μαστορεύω, κατασκευάζω με απλά 
υλικά που βρίσκω, βιώσιμο χώρο. Δημιουργώ 
σε ένα χώρο, τον κάνω χώρο δημιουργίας, 
τον κάνω όπως οι αρχαίοι μας τόνιζαν ÇτόποÈ 
(Genius, Loci). Ο άνθρωπος της πόλης ξαναδη-
μιουργεί με υλικά που βρίσκει εγκαταλελειμ-
μένα, παρατημένα ανάμεσα στο μπετό, μια 
όαση πρασίνου. Η τεχνολογία  σε συνδυασμό 
με τη γνώση έχει πλέον καταφέρει να δημιουρ-
γεί πράσινο σε ελάχιστο χώμα. Με κομμάτια 
μετάλλου και χώμα αρχίζει να φτιάχνει σε 
μια γωνία έναν κήπο. Ο κήπος του ÇbricolageÈ.  
Πράσινοι τοίχοι που παράγουν βρώσιμα φυτά, 
φυτεμένα δώματα που με ελάχιστα εκατοστά 

χώματος δημιουργούν φυσικό έδαφος. Ένα 
παγκάκι που λειτουργεί σαν ζαρντινιέρα για 
τη φύτευση υψηλών φυτών προσφέροντας 
σκίαση. Με ό,τι βρίσκει, δημιουργεί. Το κίνημα 
ÇbricolageÈ δεν αφήνει τίποτα ανεκμετάλλευ-
το, δίνει ζωή σε ό,τι έχει παραμεληθεί από τους 
ξέφρενους ρυθμούς ανάπτυξης. Δίνει ζωή σε 
κάθε υλικό, σε κάθε γωνιά. Έτσι, μέσα στον 
πολεοδομικό ιστό που αρχίζει να αποσαθρώνε-
ται γεννιέται ένα νέο σύστημα αυτοδύναμων  
χώρων από την ανάγκη του ανθρώπου για 
δημιουργία. 
 
Bricolage - Δημιουργώ για να υπάρχω. ➔
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κΑτΑφυγιΟ 
ΜΕσΑ σΕ ΕνΑ 
συννΕφΟ
ΕΛΕυθΕΡίοσ ΑΜπΑτζήσ, αρχιτέκτων

Ένα σύννεφο εγκλωβισμένο μέσα στο βράχο 
του Λυκαβηττού όπου «βαίνει» και «άττει» 
(=ορμά) το φως(Λυκ) τη στιγμή που ανατέλλει 
ο ήλιος.  Πώς εγκλωβίστηκε όμως ένα σύννεφο 
μέσα σ’ ένα βράχο; Τη δεκαετία του ’30, κατά 
τη διάρκεια της κυβέρνησης Μεταξά, θεωρή-
θηκε υποχρεωτικό όλα τα δημόσια κτίρια αλλά 
και κάποιοι λόφοι να Çαποκτήσουν» εσωτερικά 
καταφύγια για προστασία από τη γερμανική 
εισβολή.

Έτσι κατασκευάστηκε και το καταφύγιο του 
Λυκαβηττού, το οποίο έχει βάθος 100 μέτρα και 
διαθέτει δύο εισόδους. Ακόμα και σήμερα βρί-
σκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχει ρεύμα, 
τουαλέτες και λουτρά. Τα «λαγούμια» του κα-
ταφύγιου χρησιμοποιούνται για να «σκαφτεί» 
μια τεχνητή σπηλιά σε μορφή σύννεφου. Οι 
επιφάνειες «επενδύονται» με χρώμιο, το οποίο 
εδώ λειτουργεί σαν κυρτός καθρέφτης, λόγω 
της καμπυλότητας των μορφών. Αυτό, σε συν-
δυασμό με τις επίσης χρωμιωμένες καμινάδες 
φωτός που ταξιδεύουν φως και ουρανό εντός 
του σπηλαίου, έχει σαν αποτέλεσμα τη μετα-
φορά αλλά και διαστρέβλωση των εξωτερικών 
συνθηκών εντός της σπηλιάς.

Έρμα του σύννεφου αποτελεί μια πηγή με 
φρέσκο νερό ως αναφορά στην κοίτη του Ηρι-
δανού, ο οποίος πηγάζει από τη βορειοδυτική 
πλευρά του βράχου. (Μέσω αυτού υδρευόταν 
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όλη η γύρω περιοχή και αποτελούσε δομικό 
στοιχείο της ρυμοτομίας της πόλης. Σήμερα εί-
ναι σκεπασμένος σε όλο του το μήκος.) Η λίμνη 
δίνει ζωή σ’ έναν κήπο τον οποίο ο επισκέπτης 
μπορεί ν’ απολαύσει διασχίζοντάς τον απ’ άκρη 
σ’ άκρη μέσα από ένα δίκτυο ταλαντευόμενων 
γεφυρών, οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση 
της αιώρησης μέσα στο σύννεφο.

Η έννοια του καταφυγίου εξελίσσεται και με-
ταλλάσσεται μέσα στα χρόνια. Πέραν της ζωτι-
κής του λειτουργίας, τώρα αποκτά πνευματική 
και ψυχική διάσταση. Το καταφύγιο διατηρεί 
την αρχική του μορφή αναλλοίωτη, η οποία 
όμως πλέον αναπτύσσεται και «αγκαλιάζει» το 
σύννεφο με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργεί-
ται μια θερμοκοιτίδα ονείρων. Ένας μυστικός 
κήπος όπου οι Αθηναίοι βρίσκουν ψυχική η-
ρεμία και νιώθουν ότι μπορούν να ταξιδέψουν 
στον ουρανό.

Μυστική πυλή 
στήν ΑνθρωπΟκΑινή 
ΕπΟχή (anthropocene)
ΜΑΡίΑ θΕοδΩΡου, αρχιτέκτων

Ως ανθρωποκαινής περίοδος (anthropocene) χαρακτηρίζεται από τους 
γεωλόγους η περίοδος κατά την οποία η κλίμακα παρέμβασης της αν-
θρώπινης παρουσίας στον πλανήτη ισοδυναμεί με τη δημιουργία διακρι-
τού γεωλογικού στρώματος. Αν και οι απόψεις για την αρχή της περιόδου 
διίστανται, στην περίπτωση της Αθήνας η δεύτερη δεκαετία του 21ου 
αιώνα σηματοδότησε τη σταδιακή εγκατάλειψη της πόλης από τους 
κατοίκους της ως αποτέλεσμα μιας συνεχούς οικονομικής, πολιτικής 
και κοινωνικής κρίσης. Το κέντρο της πόλης σταδιακά καλύφθηκε και 
εξαφανίστηκε κάτω από πυκνή βλάστηση που πάντα φαντασιώνονταν 
οι απόντες πια κάτοικοί της. Το κέντρο της Αθήνας αποκαλύφθηκε σε μια 
γεωλογική δοκιμαστική τομή του 3014 και τα ευρήματα θα συμβάλουν 
στην κατανόηση της «καταστροφής» ως αποτέλεσμα διαδικασιών που 
οι άνθρωποι απέτυχαν να αντιμετωπίσουν γιατί η προσοχή τους ήταν 
στραμμένη στο να «απαλύνουν» τα αστικά αποτελέσματα της κρίσης με 
τη δημιουργία «μυστικών κήπων» που γιγαντώθηκαν και εξαφάνισαν 
τελικά την πόλη τους. 
*Η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε από την Dr Μ. Θεοδώρου τον Δεκέμβριο του 3014. ➔
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Ο Μυστικός Κήπος της Αθήνας υπάρχει! Βρίσκε-
ται στο Αιγάλεω, κρυμμένος πίσω από τα κτίρια 
ενός συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στο 
οικοδομικό τετράγωνο 639, ανάμεσα στις οδούς 
Ρ. Φεραίου, Ραιδεστού και Αττάλειας. Πρόκειται 
για έναν εσωστρεφή μικρόκοσμο, μια ζωντανή 
κοινότητα ανθρώπων ενταγμένη στον αστικό 
ιστό της πόλης. Αν ποτέ βρεθείτε εκεί καθίστε 
σε ένα από τα παγκάκια κάτω από τις φυλλωσιές 
των μεγάλων δέντρων και παρατηρήστε την 
καθημερινότητα των κατοίκων να ξετυλίγεται 

μπροστά σας. Είναι σίγουρο ότι όλο και κάποιος 
θα σας χαιρετήσει και θα σας πιάσει την κουβέ-
ντα, μπορεί ακόμα να σας κεράσει καφέ! Μιλώ-
ντας μαζί τους θα ανακαλύψετε λεπτομέρειες 
για τη ζωή στο συγκρότημα και θα σας πουν ότι 
τον κήπο τον φροντίζουν οι ίδιοι, είτε φυτεύ-
οντας κάποια από τα δέντρα που βλέπετε είτε 
ποτίζοντας είτε σκουπίζοντας το πλακόστρωτο. 
Μάλλον αυτό είναι και το μυστικό του κήπου: οι 
ίδιοι οι κάτοικοι και οι ιστορίες που θα σας εκμυ-
στηρευτούν. Η ομάδα μας, θέλοντας να αναδείξει 

Landscap-eating, ΑστικΟσ λΑχΑ-
νΟκήπΟσ στή ΒΑρΒΑκΕιΟ ΑγΟρΑ
ΕΛΛή πΑΓκΑΛου & συΝΕΡΓΑτΕσ, αρχιτέκτονες Τοπίου

 
Η εντατική «αστικοποίηση», τόσο σε χωρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθημερινότητας, μας έχουν 
αποκόψει από τις φυσικές διαδικασίες και την επαφή με τη φύση. Δεν έχουμε σαφή εικόνα ούτε καν 
για τη διαδικασία παραγωγής της τροφής μας. Με αυτή τη σκέψη, προτείνουμε τη διαμόρφωση ενός 
αστικού Λαχανόκηπου στο δώμα του υπόγειου χώρου στάθμευσης στη Βαρβάκειο Αγορά. Πρόθεσή 
μας είναι να φέρουμε σε απευθείας σχέση τους πολίτες με την παραγωγή και την προμήθεια των 
φρούτων και των λαχανικών και να προτείνουμε την αξιοποίηση αστικών υπαίθριων χώρων με τη 
βέλτιστη χρήση σύγχρονων τεχνικών (πράσινα δώματα) και τεχνολογίας.
Ο αστικός λαχανόκηπος στη Βαρβάκειο Αγορά, εκτός από τους χώρους φύτευσης/παρτέρια με 
λαχανικά και αρωματικούς θάμνους και τα μικρά οπωροφόρα δένδρα, διαθέτει υπαίθρια κουζίνα 
και καθιστικούς χώρους/πάγκους με τραπέζια. Το βασικό δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή του είναι το ξύλινο καφάσι μεταφοράς κηπευτικών. Τo καφάσι οργανώνει τους 
χώρους φύτευσης, λειτουργεί ως στοιχείο του αστικού εξοπλισμού και διαμορφώνει τις όψεις των 
καταστημάτων.
Ο υπαίθριος χώρος θα λειτουργεί με εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα κηπουρικής, μαθήματα 
μαγειρικής, αλλά και για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων με βάση τη γαστρονομία (Street Food Party). 

ΑιγΑλΕω 639 
ΓίΩΡΓοσ ΜήτΡουΛίΑσ, στυΛίΑΝή δΑουτή, ΜίΧΑΛήσ ΡΑυτοπουΛοσ, AREA  

τον κήπο ως δημόσιο χώρο συνάντησης αλλά 
και να διερευνήσει δυνατότητες βελτίωσης και 
επίλυσης προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα, 
διοργάνωσε μαζί με τους επιμελητές Locus 
Athens και την υποστήριξη του πολιτιστικού 
οργανισμού ΝΕΟΝ εργαστήριο με τη μορφή 
υπαίθριας έκθεσης.
 
*στην εικόνα φαίνεται η πρόταση «Αιγάλεω 639», ένα πρό-
πλασμα - εργαλείο σχεδιασμού εναλλακτικών «μυστικών 
κήπων» με βάση το οποίο οι κάτοικοι συζητούν και προ-
τείνουν λύσεις ή ιδέες για τη γειτονιά τους.  

➔
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I ♡ ATHENS

Καλυμμένος κάτω από ένα πέπλο μονότονου 
πράσινου χρώματος, ο εθνικός μας κήπος, 
κάποτε μεγάλος και τρανός, μοιάζει τώρα με 
ωραία κοιμωμένη, γεννώντας μια μικρή μελαγ-
χολία σε όσους τον αγαπούν και τον επισκέπτο-
νται.
Ο μυστικός μας κήπος είναι το φιλί που θα ξυ-
πνήσει την κοιμωμένη. 
Αόρατος με την πρώτη ματιά, μας προσκαλεί 
να ανακαλύψουμε την περιπέτεια, ένα δελεα-
στικό ταξίδι μέσα στο χρόνο και τις αισθήσεις, 
ένα ταξίδι ήχων και χρωμάτων.
Οι επτά του πύλες μάς καλούν να διαλέξουμε 
το μονοπάτι μας, την «προσωπική μας περιπέ-
τεια» που θα μας οδηγήσει στο μυστικό αυτό 
τόπο, υφασμένο από το νήμα της φύσης. Μια 
σπειροειδής έκρηξη, ένα ξύπνημα χρωμάτων, 
το ξύπνημα της κοιμωμένης, ο μυστικός λου-
λουδόκηπος της Αθήνας, σαν τοποθετημένος 
από τους θεούς, καλωσορίζει τον περιπατητή 
και τον επιβραβεύει προσφέροντάς του στιγ-
μές γαλήνης. Ένας μυστικός κήπος, σημείο συ-
νάντησης για φίλους, οικογένειες, μουσικούς, 
καλλιτέχνες, μια γιορτή χρωμάτων και ζωής. 

Η ωραία κοίμωμένΗ 
τΗς αθΗνας, 

ο έθνίκος κΗπος
Παναγιώτα ΚαμΠέρου, αρχιτέκτων μICHAEL PAUL KAY, Garden Designer 

κτέΛ 
κΗφίςού: 
Η έξοδος 
 Δ. ΘέοΔώροΠουλος, 
Μ. ΞυνταραΚη, 
Μ. Τςιγαρα, ληΔα Βουτςινα, 
ηiboux αrchitecture

ESTRAGON: Charming spot. 

Inspiring prospects. (He turns to 

Vladimir.) Let’s go. 

VLADIMIR: We can’t.

ESTRAGON: Why not?
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ART BOX.
Ο conceptual artist Δημητρης 
Αντωνίτςης τΑξίΔεύεί ςτΟν κΟ-
ςμΟ ΑκΟλΟύθωντΑς τΑ χνΑρίΑ 
της τεχνης. Ζεί ςτην ύΔρΑ (επί-
μελείτΑί την πλΑτφΟρμΑ ςύγ-
χρΟνης τεχνης «Hydra scHool 
projects») ΑλλΑ κΑί ςτη μΑνη 
Απ’ ΟπΟύ πετΑγετΑί μεχρί τΟ 
costa navarino  γίΑ την εκθεςη 
«engaging art». ΟςΟ χρΟνΟ τΟύ 
ΑπΟμενεί τΟν περνΑ ςτΟ  
ςπίτί τΟύ ςτην εκΑλη, τη Δίκη 
τΟύ, πρΟςωπίκη γκΑλερί. 

Σ̄το σπίτι του Δ.Α. γίνονται απρόσμενοι συνδυασμοί. Έργα τέχνης γνωστών καλλιτεχνών διασκεδάζουν δίπλα σε 
ευτελή αντικείμενα, όπως το υπέροχο αυτό «καθρεφτέ» ελάφι, αγορασμένο από πανέρι σε παζάρι γύφτων.

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ / Φωτό ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ
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ΣΠΙΤΙ

Το να ζεις σ’ ένα σπίτι γεμάτο Τέχνη 
είναι σαν επίσκεψη σε λούνα παρκ. 
Γνωρίζεις ότι θα φας  μαλλί της γριάς, 
αλλά θα μπεις και στο τρενάκι του τρόμου. 
Κοινός παρονομαστής η συγκίνηση. 

“
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¯
Tο σαλόνι έχει λίγα κομμάτια – εξαιρετική η τραπεζαρία 

Σαρίδης του ’36, βαμμένη από τον Δ.Α. με βιομηχανική λάκα.
Στο επίκεντρο ένας πίνακας του Torben Giehler. Ακόμη και 

στην πισίνα η τέχνη καραδοκεί με το πορτρέτο της Κέιτ Μος, 
προσωπικής του φίλης, σε χαρτόκουτο. 



054

ΣΠΙΤΙ

μ ε λίγα λόγια, πές μας το ιστορικό του σπιτιού.  Βρί-
σκεται στην Εκάλη και είναι το πατρικό μου σπίτι.  
Είναι χτισμένο σε οικόπεδο που το βασικότερο 
χαρακτηριστικό του ήταν τα ψηλά κυπαρίσσια. 
Ευτυχώς ο αρχιτέκτονας σεβάστηκε ακριβώς αυτό 

το στοιχείο και έτσι δεν υπήρξαν σημαντικές απώλειες κατά τη 
διάρκεια των οικοδομικών εργασιών. Ο χώρος μου επικοινωνεί 
απευθείας με τον κήπο, όπου δεν υπάρχουν λουλούδια αλλά δια-
φορετικές αποχρώσεις του πράσινου. Κήπος μονοχρωματικός και 
ξεκούραστος και σίγουρα εύκολος στη συντήρηση. Το εσωτερικό 
έχει στηθεί στην αντίστοιχα απλή ιδέα: ένα μονοχρωματικό κουτί  
έτοιμο και ικανό να δεχτεί έργα σύγχρονης τέχνης. Τόσο τα δικά 
μου όσο και συναδέλφων.
Πώς είναι να ζεις σ’ ένα σπίτι γεμάτο τέχνη; Σαν επίσκεψη σε λούνα 
παρκ.  Γνωρίζεις ότι θα φας  μαλλί της γριάς, αλλά θα μπεις και στο τρε-
νάκι του τρόμου. Ίσως ταυτόχρονα. Κοινός παρονομαστής, η συγκίνηση.
Ποιοι καλλιτέχνες «ζουν» μαζί σου; Τα περισσότερα έργα πηγαινοέρχο-
νται. Λίγα είναι τα σταθερά. Μέσα σε αυτά η υπερμεγέθης Μύγα, σχέδιο  
της Ραλλούς Παναγιώτου, ένα γλυπτό από καουτσούκ και πούρα της Ιω-
άννας Πανταζοπούλου, ένα ζωγραφικό του Leonid Sokov όπου ο Στάλιν 
ουρεί παρέα με μια ρώσικη αρκούδα, δύο επιχρυσωμένα τσαλαπατη-
μένα κιγκλιδώματα από τις πορείες του Λος Άντζελες του Aaron Young, 
ψηφιακά τοπία του Torben Giehler, μια ροζ μπετόβεργα-κρεμάστρα του 
Franz West και κάποια απούλητα δικά μου αριστουργήματα.
Περίγραψέ μας μια καθημερινή μέρα του σπιτιού... Είναι ένα σπίτι 
ανοιχτό,  είναι «καταφύγιο» για φίλους,  υπάρχουν τρία σκυλιά που 
μπαινοβγαίνουν, γίνονται μαγειρέματα, έντονες συζητήσεις κ.λπ. Το 
σημαντικότερο είναι ότι μπορώ και συγκεντρώνομαι, να διαβάσω και να 
οργανώσω τις επόμενες εκθέσεις μου.
Και μια βραδιά πάρτι; Βαριέμαι τα πάρτι, δεν έχω κάνει κανένα στο σπίτι 
μου μετά το τέλος της εφηβείας. Βέβαια, κάποια τραπεζώματα εξελίσσο-
νται  σε αναπάντεχες χορευτικές perfomances συνδαιτυμόνων.
Τι δίνει ψυχή σ’ ένα χώρο; Αποκλειστικά και μόνο ευδιάθετοι φίλοι. Ελά-
χιστες φορές και ο σωστός φωτισμός.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου στιλ στη διακόσμηση; Θαυμάζω τα εσω-
τερικά των υδραίικων αρχοντικών, που ήταν ένα επιτυχημένο μείγμα 
βενετσιάνικης μεγαλοπρέπειας ανακατεμένη με στοιχεία τουρκερί και 
χριστιανικής ορθοδοξίας.
Και οι αγαπημένοι σου συνδυασμοί χρωμάτων;  Τα χρώματα τα αφήνω 
για τα έργα των εικαστικών, που άλλωστε είναι τα πρώτα βιολιά. Οι εσω-
τερικοί χώροι πρέπει απλά να εκτελούν ήσυχα και αφανή ακομπανιαμέ-
ντα.

Ο̄ Δ.Α. με τον αγαπημένο γέρο Μαμαλούκο, επίσης φιλότεχνος.

¯ 
Η κουζίνα είναι κρυμμένη πίσω από μετακινούμενα πάνελ, 
που ταυτόχρονα ÇκαδράρουνÈ τη Μύγα της Ραλλούς 
Παναγιώτου. Καρέκλες φαγητού, κι αυτές του Σαρίδη.

➔
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Κ̄αρέκλα Leventi Boukolique, έργο του Δ.Α. από χυτό αλουμίνιο 
και υφαντή κουρελού. Στην κρεβατοκάμαρα, τοιχογραφία 
του Tilo Schulz με τη φεμινίστρια καρτούν ηρωίδα της Kiriko 
Nananan, δίπλα της ο ÇΣταυρός της ΜάλταςÈ, έργο του Δ.Α. Η 
είσοδος από το γκαράζ προς το σπίτι.Το εντυπωσιακό έργο 
είναι της Inez Van Lamsweerde από την καμπάνια του οίκου 
Balenciaga. Στο σαλόνι, έργο του Leonid Sokov με τον Στάλιν 
να ουρεί μαζί με την Αρκούδα.

Α πό πού συνηθίζεις να αγοράζεις έπιπλα για το σπίτι; 
Η τακτική μου είναι αυτή του καταληψία. Συνήθως 
μπουκάρω στα αζήτητα των αποθηκών της οικογένει-
ας ή φίλων. Πολλές φορές μεταποιώ. Έτσι έχω «κα-
ταστρέψει» μια τραπεζαρία Σαρίδη του ’36 που είχε 

η γιαγιά μου, αφού την έβαψα με μεταλλική βαφή αυτοκινήτων. 
Πρόσφατα χύτευσα δύο πολυθρόνες σε αλουμίνιο με αποσπώμενα καθί-
σματα από παλιές κουρελούδες για τον κήπο.
Ποια θα είναι η επόμενη αγορά σου; Τι σου λείπει; Μου λείπει πάντα μια 
ζυγαριά.
Τι δεν θα έβαζες ποτέ στο σπίτι σου; Επίσης μια ζυγαριά.

Υπάρχει κάτι που μαζεύεις με διάθεση συλλογής (εννοούμε πέρα από τέ-
χνη); Αυτή τη στιγμή στήνω μια συλλογή με κεντήματα έγκλειστων από 
τις φυλακές Αίγινας και Τρικάλων. Επίσης, συναγωνίζομαι μια πολύ καλή 
μου φίλη σε «καραμελωτές» κουβέρτες αργαλειού.
Από τα ταξίδια σου στο εξωτερικό φέρνεις πράγματα για το σπίτι; Μόνο 
ιδέες και βιβλία, πράγματα σπανίως.
Είσαι καλλιτέχνης. Με τόσο πολλά και δυνατά έργα τριγύρω δεν έρχο-
νται στιγμές που θα ήθελες ένα σπίτι πιο «συμβατικό», με το λουτρο-
καμπινέ του και τις παντόφλες δίπλα στην αγαπημένη σου φθαρμένη 
πολυθρόνα; Είμαι καλλιτέχνης για να ξεπεράσω τις συμβάσεις της ζωής 
και ίσως της ύπαρξης. Γιατί να θέλω παντόφλα, πιτζάμα και καθισιό; Από 
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όλα αυτά κρατάω το «λουτροκαμπινέ» αλλά με πρόταση επιμελητική: 
κρεμάω πολλά, μικρά έργα για να μου φτιάχνουν το κέφι σε περίπτωση 
ζορίσματος.
Οι άνθρωποι κάνουν τα σπίτια ή τα σπίτια τους ανθρώπους; Νομίζω ο 
Βίκτωρ Ουγκό είχε πει ότι τα σπίτια μοιάζουν με τους ανθρώπους που τα 
κατοικούν. Συμφωνώ…
Ποιο είναι το πιο πολυσύχναστο σημείο του σπιτιού; Το ψυγείο! Ειλικρι-
νά…
Σε περίπτωση σεισμού, ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που θα έπαιρνες 
μαζί σου για να σωθεί; Τα Κάπα-Κάπα: Kατοικίδια  και  Καλεσμένους… 
με αυτή τη σειρά.

Το μότο σου στη ζωή; «Η ζωή μοιράζεται στους έχοντες, τους κατέχοντες 
και τους αντέχοντες». Μήτσος Ευθυμιάδης
Ποιο είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που έχουν κάνει για το σπίτι σου; 
«Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου» από το «Άξιον Εστί» του 
Ελύτη από φίλο-τσούχτρα…
Αν το σπίτι σου ήταν ταινία ποια θα ήταν; Ταινία σίγουρα όχι, μάλλον 
σίριαλ θα ήταν. Ίσως το «Εύθυμες ιστορίες» της ΥΕΝΕΔ, ή μήπως στην 
ΕΙΡΤ παιζόταν;
Κι αν ήταν τραγούδι ποιος θα ήταν ο τίτλος του; Το μεταπολεμικό «Χθες 
το βράδυ» της γειτόνισσας Στέλλας Γκρέκα. 
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Goldfinger
― Λάμψη και στιγμές που θυμίζουν γιορτή. 

Ακόμη και στο πιο ήσυχο ντεκόρ ταιριάζουν μικρές δόσεις πολυτέλειας. ―
Της ΛΕΝΑΣ ΜΕΝΔΡΗ 

—
NOTOS HOME

Φωτιστικό οροφής Marlone, επιτραπέζιο κηροπήγιο Beck, βάζα Cooper, επιτραπέζιο φωτιστικό Poise, κηροπήγιο Κlein, νέα συλλογή Habitat
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—
AVAX
Kαρέκλα Via Dezza με ύφασμα Rubbeli, 
σχ. Gio Ponti για τη Molteni

—
FIORE
Επίχρυση μπαταρία νιπτήρα Coloniale

—
MYRAN
Eπιτραπέζιο βάζο Tangle της Stelton,
σχ. Dalsgaard/Halskov, από €80

—
ROOM SERVICE
Δίσκοι Phil της Paola C €389,50

—
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ
Kαρέκλα τραπεζαρίας Golden Chair της Moooi,  
από € 670

—
PAVILLON CHRISTOFLE 
Mαχαιροπήρουνα Jardin d’Eden της Christofle, 
σχ. Marcel Wanders, από €52

—
NOTOS HOME
Eπιτοίχιο ρολόι Habitat, από €85
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Green Power
― Το πράσινο, εκτός από χρώμα της ελπίδας, είναι και ένα από τα πιο αγαπημένα

των σύγχρονων σχεδιαστών. Δίνει νότες αισιοδοξίας και χαρίζει 
στο σπίτι κάτι από τη φρεσκάδα της φύσης. ―

—
SYLLOgES

Υφάσματα επίπλωσης και κουρτίνες , συλλογή Boratti, Designers Guild 

ΜΕΙΝΕ ΣΠΙΤΙ
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—
Β&O 
Επιδαπέδιο ηχοσύστημα Beoplay A9, σχ. Slaatto,  
από €1.990

—
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ 
Πολυθρόνα Labyrinth της Moooi, από € 2.970

—
ROOM SERVICE 
Πορσελάνινη πιατέλα  με βάση Cake Stand της Jansen, σχ. Anouk Jansen, €26,50

—
DESIgNSHOP.gR
Φωτιστικό οροφής Coral, σχ. David Trubridge, €415

—
COCO-MAT
Καναπές-κρεβάτι Ζέφυρος

—
AVAΞ 
Έπιπλο TV σε μασίφ ξύλο, σειρά Everyday, από €490

—
OCTOPUS
Ρετρό τηλέφωνο Trim 1970, €49

ΜΕΙΝΕ ΣΠΙΤΙ
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Housewarming
― Λίγα πράγματα, πολλή ζεστασιά, στο σπίτι του χειμώνα ―

Της ΛΕΝΑΣ ΜΕΝΔΡΗ

—
CASA DI PATSI 
Τραπεζαρία Victor της Jesse, σχ. Pocci Dondoli
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

—
ΑRMENIAKOS HOME
Τραπέζι σαλονιού Bio

—
tElKO
Καρέκλα Marlene €212 + ΦΠΑ

—
MAtt ROyAl 
Δερμάτινο κρεβάτι Empony €2.600

—
bIOKARpEt 
Χειροποίητο χαλί Cacharel από €590
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—
OCtOpUS
Επιτραπέζιο φως Εarth Globe €85

—
NEF-NEF HOMEWARE
Διακοσμητικό μαξιλάρι Plants €16,90

—
HOMAD
Πολυθρόνα Billy από μασίφ ξύλο καρυδιάς, 
από €1.033

—
SEtOFFEl
Πολυθρόνα με ύφασμα Royal Garden της Chivasso, σειρά Monsoon, από €89 το μ.

—
CANDlElIGHt
Χειροποίητος μπουφές από μέταλλο και μασίφ 
ντεκαπέ ξύλο
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—
ROOM SERVICE  
Χειροποίητο χαλί Cacharel από €590

—
ARMENIAKOS HOME
Κρεβατοκάμαρα Amos της Bonaldo, σχ. Giuseppe Vigano

—
ΑΒΑΞ
Καρέκλες τραπεζαρίας από μασίφ ξύλο δρυ, σειρά Everyday, από €235
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HOME

—
pORCElANA 
Καναπές Drive της Le Comfort

—
FAbbRICA
Πολυθρόνα με υποπόδιο Demo €480 και €220  

—
ROCHE bObOIS
Πολυθρόνα Ingrid, από €2.340

—
MIlANO DE
Μπουφές σε μοντέρνα γραμμή
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—
SEtOFFEl
Χαλί Kilt της Jab, σειρά Tartans, τιμή καπόπιν 
παραγγελίας

—
SOFASHOp
Διθέσιος καναπές, από €529
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SHOPPING

Ηappyland
― Χρώματα ζωηρά, σχέδια χαρούμενα, όρεξη για παιχνίδι κάθε μέρα ― 

Της Καρολινασ ΚουΚη

—
MODECO
Κουκέτα Homy €575

—
MODECO
 Kρεμαστό ράφι €62

—
FLEXA
Έπιπλα της νέας σειράς Play

—
LARO

Ξύλινο αλογάκι €135

—
LARO

 Πουφ σε διάφορα σχέδια και χρώματα € 39
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ΔΩΡΑ

Τα θέλω όλα!
― Μικρά, μεγάλα, «σοβαρά» ή με χιούμορ, δώρα για τους φίλους, για σένα, για το σπίτι  ―

Της ΛΕΝΑΣ ΜΕΝΔΡΗ 

—
INTERNI 
Σκαμπό με ρυθμιζόμενο ύψος €142

—
OCTOPUS 
Θήκη για κινητό, από €8

—
NEF NEF HOMEWARE 
Διακοσμητικό μαξιλάρι Joy €17,55

—
ROMA-5
Δίσκος σερβιρίσματος Marimekko €23

—
ΖΑRA HOME 
Βάζο €35,99

—
CASA DI PATSI  
Φωτιστικό δαπέδου Stewie της Foscarini, από €756
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ΔΩΡΑ

—
BIOKARPET 
Χαλί Aqua Silk, 133x190, €160

—
ROMA-5
Φλιτζάνι Marimekko από €23

—
RICHE 
Καρέκλα Magis €132

—
TELKO 
Βοηθητικά τραπεζάκια Pinocchio €420+ΦΠΑ

—
MILANO DE 
Καρέκλες τραπεζαρίας Debora σε διάφορα χρώματα

—
LIGHT PLUS  
Τροχήλατα έπιπλα αποθήκευσης 
Boby B-line, από €205

—
ROOM SERVICE  
Επιτραπέζιο κηροπήγιο της Seletti, από €52

—
RICHE 
Aυτοκινητάκι London Bus της Magis €143

—
ROCHE BOBOIS
Eπιτραπέζιο φωτιστικό Pilu
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ΔΩΡΑ

—
COCO-MAT 
Πουφ Φασόλι €162

—
ZARA HOME 
Ποτήρι κοκτέιλ €4,99

—
CASA DI PATSI    
Φωτιστικά Binic της Foscarini €144

—
OCTOPUS
Γάντζος για κλειδιά €13,50

—
ARMENIAKOS HOME 
Πουφ Pebble της Bonaldo

—
CASA DI PATSI 
Επιτοίχια ράφια της Porada €523

—
OCTOPUS 
Κουδούνι ρετρό €12

—
INTERNI 
Σκαμπό Living Divani, από €749

—
BIOKARPET 
Χαλί μηχανής ριγέ Fantasy, 133x190, €80

—
TELKO 
Στοιβαζόμενες καρέκλες €212+ΦΠΑ
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ΟΔΗΓΟΣ



075

ΟΔΗΓΟΣ

γραφουν
γ. κωνσταντινιδησ

ζ. σφυρη
τζ. σταυροπουλου

β. ματζαρογλου
ν. δουκα

Oδηγός
τα παντα για το σπιτι / οι καλυτερεσ διευθυνσεισ τησ αγορασ
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* Kαταστήματα με StocK

Έπιπλα
ΑΒΑΞ 
Λ. Κηφισίας 233, Κηφισιά, 210 6236.630, 210 
6108.840/ Λ. Ποσειδώνος 60, Άλιμος, 210 
9853.831, 210 9848.337, www.avaxdeco.gr
Εταιρεία «δύναμη» στο 
χώρο του επίπλου και της 
υψηλής αισθητικής, που 
αντιπροσωπεύει στην Ελ-
λάδα τους πιο γνωστούς 
οίκους του εξωτερικού. 
Έπιπλα, διακοσμητικά 
και φωτιστικά, κυρίως 
κλασικά, που καταφέρ-
νουν όμως να αποδίδουν 
το κύρος τους, χωρίς να 
γίνονται «βαριά». Έπιπλα 
συνώνυμα της κομψότη-
τας και διαχρονικότητας, 
όπως Ralph Lauren, Baker, 
Poltrona Frau, Fendi και 
άλλα πολλά. 

ΑΝΘΗΣ 
215 5156522, www.anthis.com.gr
Η φήμη της οικογενειακής 
παράδοσης τους ακο-
λουθεί εδώ και δεκαετίες.
Τώρα και με γνωστούς 
οίκους του εξωτερικού. 

ARMENIAKOS HOME
Λεωφ. Κηφισίας 115& Αγίου Κωνσταντίνου, 
Μαρούσι, 210 6141481/ Λεωφ. Ποσει-
δώνος 46, Άλιμος, 210 9850030, www.
armeniakos.gr
Μια εταιρεία με ιστορία 
από το 1970 και συνεργα-
σίες με μεγάλους οίκους 
επίπλων του εξωτερικού. 
Θα βρείτε μοντέρνα, 
minimal έπιπλα για το κα-
θιστικό, την τραπεζαρία, 
την κρεβατοκάμαρα και 
το γραφείο, ενώ δεν λείπει 
μια πλούσια συλλογή σε 
διακοσμητικά και έπιπλα 
εξωτερικού χώρου. 

ΒΟΧ ARCHITECTS 
Χάρητος 9, Κολωνάκι, 210 7248.600, www.
boxarchitects.gr 
Έπιπλα, φωτιστικά και 
διακοσμητικά αντικείμενα 
της σκανδιναβικής σχολής 
αλλά και της παγκόσμιας 
σχεδιαστικής σκηνής. 
Highlight τα έπιπλα και 
αντικείμενα της εταιρείας 
Artek, η σειρά που σχεδία-
σε ο Tom Dixon, τα νέα κε-
ραμικά της Rina Menardi 
και τα είδη σπιτιού της 
εταιρείας Culti. 

CANDLE LIGHT 
Λ. Ανθούσας 50, Παλλήνη, 
210 6034.206 www.candlelight.gr 
Η Ανατολή συναντά τη 
Δύση σε έπιπλα για όλα 
τα στιλ. Στο showroom θα 
διαλέξεις έπιπλα απο-
κλειστικής εισαγωγής για 
minimal διακόσμηση, σε 
country στιλ ή ακόμα και 
έπιπλα φτιαγμένα ειδικά 
για το εξοχικό σου. Lounge 
μουσική σε χαλαρώνει 
και το espresso καφεδάκι 
σε περιμένει να το απο-
λαύσεις τόσο, όσο και τις 
εξαιρετικές τιμές.

CASA DI PATSI 
Λ. Κηφισίας 188, Κηφισιά, 210 8084.626/ Λ. 

Ποσειδώνος 75, Άλιμος, 210 9810.311/ Λ. Με-
σογείων 515, Αγ. Παρασκευή, 210 6015.669/ 
Λ. Ποσειδώνος 16, Καλαμάκι, 210 9889.316/ 
Stock: Ζακύνθου 2 & Λήμνου, Μεταμόρφωση, 
210 2850.233
Home design με style! Η 
εταιρεία απευθύνεται σε 
αυτούς που ζητούν το στιλ 
και την άνεση σε περιβάλ-
λον υψηλής αισθητικής και 
σύγχρονου design. Συνερ-
γαζόμενοι οίκοι διεθνούς 
κύρους όπως Moroso, 
Porada κ.ά. εγγυώνται το 
αποτέλεσμα.   

COCOMAT 
Λ. Κηφισίας 193, Μαρούσι, 210 8056.691/ 
Τατοΐου 165, Κηφισιά, 210 6251.971/ 25ης 
Μαρτίου και Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, 210 
6818.690/ Λ. Ποσειδώνος 1 & Έλλης 2, Π. 
Φάληρο, 210 9847.227-8/ Πατησίων 236, 
Πατήσια, 210 8662.461-2/ Λ. Ποσειδώνος 
59, Άλιμος, 210 9859.530/ Λ. Βουλιαγμένης 
70, Βούλα, 210 8994.880/ Λ. Μαραθώνος 
53, Γέρακας, 210 6031.166/ Πατρ. Ιωακείμ 
36, Κολωνάκι, 210 7246.108/ Φρεατύδος 43, 
Φρεατύδα, 210 4536.454/ Παύλου Μελά 11, 
Θεσσαλονίκη (Διαγώνιος), 2310 266.696/ 
Ανδριανουπόλεως 24, Θεσσαλονίκη (Καλαμα-
ριά), 2310 458.338/ Χάλκης 3, Θεσσαλονίκη 
(Πατριαρχικό Πυλαίας), 2310 451.600, www.
cocomat.gr 
Yπέροχα είδη για την κρε-
βατοκάμαρα, με απαλή 
υφή και αντιαλλεργικά 
υλικά. Φυσικό καουτσούκ, 
φύκια, αλογότριχα, 
κοκοφοίνικας, λινό και 
αγνό μαλλί. Στρώματα και 
έπιπλα για όλο το σπίτι με 
την ίδια οικολογική ευαι-
σθησία. 

COLLEZIONE 
ΙΜPORTS SA -  

AΦΟΙ ΑΓΟΥΡΙΔΗ 
Πάροδος Αντωνοπούλου 6, Κάτω Κηφισιά, 210 
6220.923-4/ www.collezione-eshop.com 
Εταιρεία που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο του 
επίπλου και των ειδών δι-
ακόσμησης τα τελευταία 
20 χρόνια. Με μοναδικό 
σκοπό την υψηλή αισθη-
τική στο design δημιούρ-
γησαν ολοκληρωμένες 
προτάσεις εσωτερική 
διακόσμησης για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών. Μια πρώτη 

εικόνα παίρνουμε από 
το e-shop και στο νέο 
showroom παίρνουμε 
ολοκληρωμένες ιδέες 
για τις επόμενες αγορές 
μας.  

DAFI-DAFI 
Λεωφ. Φυλής 167, Kαματερό, 6η έξοδος 
Aττικής οδού, 210 2384.677 -659 
Kατασκευή σαλονιών 
sur mesure, σε ό,τι σχέ-
διο και με οποιοδήποτε 
ύφασμα ή δέρμα θέλεις. 
Aποσπώμενα υφάσματα 
για να πλένονται και 
δεύτερο ντύσιμο για να 
αλλάζεις ταπετσαρία και 
διάθεση. Eπίσης κρεβάτια 
με στρώμα, υπόστρωμα, 
κεφαλάρια. Συνεργασία 
με όλες τις στρωματοβι-
ομηχανίες. Kατασκευή 
καρεκλών τραπεζαρίας 
και μαξιλάρια για κήπους, 
χτιστούς καναπέδες κ.λπ. 
Aναλαμβάνει και επαγ-
γελματικούς χώρους, 
μπαρ, ξενοδοχεία, εστια-
τόρια. Tιμές super.

DEDON
Λ. Κηφισίας 248, Χαλάνδρι, 210 6720.170, 
www.dedon.de
Εταιρεία συνώνυμη με το 
design επίπλων εξωτερι-
κού χώρου. Πολυθρόνες, 
τραπέζια, σεζλόνγκ, 
daybeds κ.ά. σε σχέδια 
από τους πιο γνωστούς 
designers του εξωτερικού, 
για σπίτια που το στιλ και 
η κομψότητα είναι απλά 
απαραίτητα!  
Στην Ελλάδα αντιπροσω-
πεύεται από την Άβαξ.

 ΔEΛOYΔHΣ 
Λ. Κηφισίας 217 & Παρνασσού 2, 
Μαρούσι, 210 8061.759, www.deloudis.gr 
Eίναι, στη συνείδηση 
του ελληνικού κοινού, η 
εταιρεία που ταυτίζεται 
με το σύγχρονο design. 
Θα βρεις έπιπλα, φωτι-
στικά και διακοσμητικά 
αντικείμενα των διασημό-
τερων οίκων του είδους, 
όπως Cassina, B&B 
Italia, Maxalto, Cappellini, 
Promemoria, Flexform, 
Acerbis-Morfos, Paola 
Lenti, Fasem, Giorgetti, 
Living Divani, Sawaya & 
Moroni. 

ΕΝΤΟS 
Δίκτυο καταστημάτων. Πληρ.: 
210 8767.000, www.entos.gr 
Φρέσκιες ιδέες με πολύ 
χρώμα και σε πρωτότυπα 
σχέδια, για να δημιουρ-
γήσεις ή να ανανεώσεις 
τον προσωπικό σου χώρο, 
όπως τον ονειρεύεσαι, και 
μάλιστα σε πολύ προσιτές 
τιμές. 

FABBRICA 
Λ. Αλίμου 52, Άλιμος, 210 9882.110. Λ. Κηφισί-
ας 338, Ψυχικό, 210 6773.359 
Νέος, βιομηχανικός χώ-
ρος με έπιπλα φτιαγμένα 
από γερά, φυσικά υλικά. 
Καναπέδες με σκελετούς 
από μασίφ οξιά, πουπου-
λένια μαξιλάρια και κομψά 
υφάσματα, coffee tables, 
μοντέρνα κρεβάτια και 
άλλα πολλά ωραία που 
ανακαλύπτεις στο φιλόξε-
νο χώρο τους.    

FLEXA 
Αρτέμιδος 2, πλ. Εσπερίδων, Γλυφάδα, 
210 8986.380/ Mediterranean Cosmos-
Θεσσαλονίκη, 2310477188/ www.flexa.gr 
Ένας χώρος με έπιπλα όχι 
μόνο όμορφα, αλλά και 
απόλυτα λειτουργικά. Εκεί 
θα βρείτε όλα όσα χρειά-
ζεστε για να φτιάξετε ένα 
παραμυθένιο δωμάτιο για 
τους μικρούς πρίγκιπες 
και πριγκίπισσές σας. Έπι-
πλα τα οποία θα έχουν από 
τη βρεφική τους ηλικία 
μέχρι και την παιδική, χά-
ρη στον ειδικό σχεδιασμό 
τους για να μεγαλώνουν 
μαζί με το παιδί. Τέλεια! 
Μην αγοράζουμε καινούρ-
για και κάθε χρόνο...   

HABITAT
Golden Hall, 211 1815.815/ Notos Galleries, 
Κρατίνου 5, πλ. Κοτζιά, 210 3743.150 
Για να κάνεις το χώρο σου 
desing-άτο αλλά όχι εξε-
ζητημένο, λιτό αλλά όχι 
μίνιμαλ. Θα βρεις σούπερ 
φωτιστικά, διακοσμητικά, 
υπέροχες συλλογές art de 
la table, λευκά είδη και φυ-
σικά έπιπλα, και θα θέλεις 
να τα πάρεις όλα. H χαρά 
του shopping για το σπίτι! 

HΟMAD 
Κηφισίας 71, Μαρούσι, 210 6109.546, 210 
6107.049/ Αλίμου 79, Άλιμος, 210 9961.350, 
210 9901.225, 210 9968.805, www.homad.eu 
Προτάσεις για το living 
room και το υπνοδωμάτιο. 
Κύριο χαρακτηριστικό των 
προϊόντων της η εξαιρετι-
κή σχέση ποιότητας-τιμής. 
Ένα επιτελείο έμπειρων 
συνεργατών θα σε βοηθή-
σει, προτείνοντάς σου την 
ιδανική λύση. 

INTERNI 
Αναπαύσεως 50, Βριλήσσια, 210 8036.700/ Λ. 
Κηφισίας 190, Χαλάνδρι, 210 6775.080/ Ηρα-
κλείτου 4, Κολωνάκι, 210 3616.174/ Interni 
Consept Store: Λ. Αλίμου 81, Άλιμος, 210 
9886.333/ Eθν. Αντιστάσεως 135, Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη, 2310 431.000
Όμιλος εταιρειών με θεμα-
τική πίστη στο σύγχρονο 
σχεδιασμό, στην αισθητική 
της τελειότητας, με λίγα 
λόγια οι γκουρού του ιταλι-
κού, ολλανδικού κ.ά. design 
στην Eλλάδα. Γραμμές 
γεωμετρικές, μινιμαλισμός 
με αρτίστικη έμπνευση, για 
χώρους πολυτελείς (ιδιωτι-
κούς και επαγγελματικούς) 
όπου κυριαρχούν οι καθα-
ρές γραμμές, για χώρους 
ανοιχτούς στο «ροκ» σχεδι-
ασμό του μέλλοντός μας. 
Τελευταία τους εισαγωγή 
τα έπιπλα Diesel.

INTERNI ONE 
Λ. Κηφισίας 188, Χαλάνδρι, 
210 6716.571-2 
Η νέα πρόταση στο χώρο 
της διακόσμησης από την 
οικογένεια Βαρβέρη και 
συγκεκριμένα από τον Φί-
λιππο. Σε χώρο βιομηχανι-
κού design παρουσιάζεται 
μια πλούσια συλλογή επί-
πλων και αντικειμένων από 
όλο τον κόσμο σε mix & 
match στιλ. Εδώ, το vintage 
έχει την τιμητική του! 

KARTELL 
Λ. Kηφισίας 14, Mαρούσι, 210 6834.899/ 
Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, Θεσ/
νίκη, 2310 280.035, 2310 428330, www.
areadomus.gr 
Mοντέρνα έπιπλα, πολ-
λά από τα οποία είναι 
διαφανή, ενώ όλα τους 
βρίσκονται στην αιχμή 
του δόρατος του ιταλικού 
ντιζάιν. Eπίσης πλούσια 
συλλογή από φωτιστικά, 
αξεσουάρ γραφείου και 
καρέκλες που καλύπτουν 
το πλήρες φάσμα της 
σύγχρονης μινιμαλιστικής 
αισθητικής. 

ΚΟΥΡΤΗΣ 
Λ. Κηφισίας 176, Μαρούσι, 210 8066.245-
495/ JUNIOR Λ. Κηφισίας 114, Μαρούσι, 210 
6122.614 / Λ.Ποσειδώνος 54, Άλιμος, 210 
9852.407-9 /THE STOCK PLACE Μαλακώντα 
6, Κηφιασιά, 210 6250.104/ Θεσσαλονίκη: 
Εθνικής Αντιστάσεως 173, 2310 478.700, 
www.kourtis.gr 
Ένα από τα μεγαλύτερα 
και παλαιότερα ονόματα 
στο χώρο του επίπλου και 
της διακόσμησης. Πολλές 
προτάσεις για κάθε χώρο 
του σπιτιού, καθώς η 
εταιρεία διαθέτει πολλές 
σειρές που υπογράφονται 
από μεγάλα ονόματα 
του διεθνούς ντιζάιν και 
επίσης αντιπροσωπεύει 
κάποιους από τους γνω-
στότερους οίκους του 
εξωτερικού. 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
Λ. Κηφισίας 338, Κηφισιά, 210 6208.462-501, 
www.andreaskritikos.gr 
Όμορφα κλασικά έπιπλα 
που αναδύουν το άρωμα 
και την ατμόσφαιρα ενός 
ζεστού κλασικού χώρου. 
Θα εντυπωσιαστείς από 
το ντεκόρ τού –έτσι κι 
αλλιώς– καλαίσθητου 
καταστήματος, θα γοη-
τευτείς από την ατέλειωτη 
γκάμα, θα εξυπηρετηθείς 
από εξειδικευμένο, έμπει-
ρο team συνεργατών, θα 
ξαπλώσεις στις καταπλη-
κτικές κρεβατοκάμαρες 
και στους αναπαυτικούς 
καναπέδες, δεν μπορεί, 
φεύγοντας είτε από την 
Deco σειρά είτε από την 
Classic, κάτι θα έχεις για να 
ονειρεύεσαι! 

*LARO 
Ποσειδώνος 33, Άλιμος,  
210 9843.965/ 14ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-
Λαμίας, Μεταμόρφωση, 210 2801.430/ Λ. 
Κηφισίας 326, Χαλάνδρι, 210 6855.922/ Βασ. 
Όλγας 281, Θεσσαλονίκη, 2310 425410/ 
STOCK: 14ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 

ΟΔΗΓΟΣ

LARO, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ πΑΙΔΙΚΟ ΔωΜΑΤΙΟ
Τα Χριστούγεννα είναι οι πιο λαμπερές μέρες του χρόνου. Φώτα, δώρα και 
χαμόγελα κάνουν αυτές τις γιορτές αγαπημένες, ιδιαίτερα για τα πιτσιρίκια. 
Φέτος, κάντε τους ένα μοναδικό δώρο που θα χαίρονται για πολλά χρόνια. 
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η Laro σάς προσφέρει έκπτωση 30% σε όλα τα κρεβά-
τια, για να μπορείτε να χαρίσετε στα παιδιά σας τα πιο γλυκά όνειρα… 

www.laro.gr
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Μεταμόρφωση, 210 2801.430/ Συνεργαζό-
μενα καταστήματα (Shop in a Shop)1o χλμ. 
οδού Καρλόβασι - Σάμου, 22730 33112/ 
5o χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 26510 94097, 
www.laro.gr 
33 χρόνια παρουσίας 
στο παιδικό δωμάτιο και 
έπιπλα που τα διακρίνει 
η ποιότητα, η εργονομία 
και η αισθητική. Όλα τα 
υλικά που χρησιμοποιεί 
είναι φυσικά, βερνίκια 
αβλαβή, χρώματα με βάση 
το νερό, φιλικά προς το 
χρήστη και το περιβάλλον. 
Βαμβακερά υφάσματα και 
μάλλινα χαλιά, φωτιστικά 
από χαρτί και ύφασμα, και 
μια σειρά από όμορφα και 
πρωτότυπα διακοσμητικά 
και παιχνίδια που ανανε-
ώνονται τακτικά. Ακόμη 
τα γερμανικά γραφεία και 
καθίσματα Moll. Έμπειροι 
διακοσμητές θα βοηθή-
σουν στην επιλογή της 
ιδανικής λύσης.

LA PORTA 
Λ. Μεσογείων 303, Χαλάνδρι, 210 6743.046/ 
www.laporta.com.gr  
Ιταλικές και ελληνικές 
θωρακισμένες πόρτες των 
πιο καλών εργοστασίων 
με εγγυημένα αντιδιαρρη-
κτικά και θερμομονωτικά 
συστήματα, αλλά και ιταλι-
κές κουζίνες κομμένες και 
ραμμένες στα μέτρα σας, 
και ντουλάπες από ειδική 
πολυμερισμένη επιφά-
νεια μεγάλης αντοχής σε 
υψηλές θερμοκρασίες και 
χτυπήματα. 

LAURA ASHLEY 
Bουκουρεστίου 28, Kολωνάκι, 
210 3644.012, www.lauraashley.com 
Όλα όσα χρειάζεται κανείς 
για να δημιουργήσει σε 
κάθε δωμάτιο του σπιτιού 
του την αίσθηση και την 
ατμόσφαιρα ενός γαλλι-
κού μπουντουάρ, όπου η 
ρομαντική διάθεση χορεύ-
ει βαλς με την καθημερινή 
άνεση. Tόσο όμορφα και 
τόσο κομψά που μπορούν 
να ενταχθούν άνετα σε 
σύγχρονα, λιτά και μινιμάλ 
περιβάλλοντα  . 

MANISKI & CO. 
House of Chesterfield Collection, 
Kηφισίας 159, Mαρούσι, 210 6143.910, www.
chesterfield 
Mεγάλη συλλογή που δεν 
απευθύνεται αποκλειστικά 
στους εραστές του στιλ 
Chesterfield, αλλά και σε 
όσους απαιτούν πάντα  
υψηλή ποιότητα.

ΜΑVRIKI & CO 
Π. Iωακείμ 6, Kολωνάκι, 210 7241.966/ 
Kηφισίας 238, Χαλάνδρι, 210 6711.150/ Stock 
House, Ηροδότου 3, Κολωνάκι, 210 7221.503,  
www.mavriki.net
Άνετος χώρος με πολλά 
έπιπλα δυτικής φινέτσας 
και design, που συνδυάζο-
νται με απωανατολίτικες 
φόρμες και υλικά. Ακόμα, 
πολύ καλαίσθητα αντι-
κείμενα. Υπάρχει και εν-
διαφέρουσα συλλογή με 
υφάσματα επιπλώσεων, 
με δυνατότερο σημείο τα 

εμπριμέ, ενώ μπορείς να 
παραγγείλεις κάποιο ύφα-
σμα που έχεις δει κάπου 
και να σου το βρουν.

MEXIL 
Μοναστηρίου 101, Θεσσαλονίκη, 
2310 515.060/ Γιαννιτσών 54, Θεσσαλονίκη, 
2310 515.100/ Λ. Μεσογείων 197, Αθήνα, 
210 6776.521/ Λ. Κηφισίας 44, Αθήνα, 210 
6180.600-10, www.mexil.gr 
Σκαμπό, καρέκλες, τρα-
πέζια, γραφεία, φωτιστικά 
εισαγωγής από μεγάλους 
και γνωστούς οίκους του 
εξωτερικού. Η εταιρεία 
που εξοπλίζει τα περισσό-
τερα καφέ της πόλης. 

MILANODE 
Λ. Ποσειδώνος 17, Άλιμος, 210 9855.950/ Λ. 
Μαραθώνος 81, Γέρακας, 210 6614.642/ Λ. 
Μαραθώνος, Γέρακας, 210 6046.358
Έπιπλα, μικροέπιπλα, 
κρεβατοκάμαρες, τραπε-
ζαρίες, φωτιστικά και χαλιά 
για να φτιάξεις όλο σου το 
σπιτικό με στιλ και κομψό-
τητα σε πολύ ελκυστικές 
τιμές. Το φιλικό προσωπικό 
θα σε βοηθήσει να πετύχεις 
το ιδανικό αποτέλεσμα. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. 
Λ. Kηφισίας 225, Kηφισιά, 210 6120.235 / 
Ποσειδώνος 71 & Kοτζιά, Άλιμος,  
210 9812.788 / 2ο χλμ. Λεωφ. Mαρκόπουλου-
Παιανίας, 210 6643.487-8,  
www.d-michalopoulos.gr 
Σαλόνια, τραπεζαρίες, 
βιβλιοθήκες, πολυθρόνες, 
ειδικές κατασκευές σε 
συγκρατημένα μοντέρνο 
στιλ. Mπορείς να παραγ-
γείλεις και να σου φτιά-
ξουν αυτό ακριβώς που 
θέλεις. 

MODECO 
Mεσογείων 436, Aγ. Παρασκευή,  
210 6008.292/ Yμηττού 40, Kαισαριανή, 
210 7290.100/ Λασκαράτου 6, Πατήσια, 
210 2016.215/ Hρώων Πολυτεχνείου 86, 
Πειραιάς, 210 4287.944/ Παναγή Tσαλδάρη 
12, Περιστέρι, 
210 5745.078, www.modeco.gr 
Xαριτωμένα έπιπλα και 
συνθέσεις για το παιδικό 
και εφηβικό δωμάτιο, 
αλλά και ολοκληρωμένες 
λύσεις για όλους τους 
χώρους, συλλογή λευκών 
ειδών και ειδικό πακέτο 
για φοιτητές. 

MORPHOS 
Π. Pάλλη 33A, 210 3459.090, 
www.morphos.gr 
Ένας εκ των παλαιών ιδρυ-
τών του «Νέο Κατοικείν», 
ο Βασίλης Οικονόμου 
ακολουθεί σόλο καριέρα 
και αποδεικνύει την αγάπη 
του και το know how για 
τους καναπέδες. Σε πολλά 
σχέδια, στιλ, ποιότητες και 
ultra service. Καναπέδες 
κομμένοι και ραμμένοι 
στα μέτρα σας και επί 
παραγγελία. Διαθέτει και 
πολύ ωραία κρεβάτια σε 
όλα τα μεγέθη. Τραπέζια, 
σύνθετα, μπουφέδες 
και τεράστια γκάμα από 
μικροέπιπλα συμπλη-
ρώνουν την πρόταση 
Morphos, όλα τους σε τι-

μές που θα στηρίξουν μια 
σχέση για να κρατήσει μια 
ολόκληρη ζωή. 

MYRAN 
Φωκυλίδου 3, Κολωνάκι, 210 3824.744, 
www.myran.gr 
Kαθίσματα που ξεπηδούν  
από τις σελίδες του 
“Wallpaper”, φωτιστικά 
που φουσκώνουν και 
ξεφουσκώνουν μόνα τους 
(χωρίς εν τω μεταξύ να 
σταματούν να φωτίζουν), 
μικροαντικείμενα και άλλα 
πολλά, όλα τους καθαρής 
βόρειας μορφής. Mαγαζί-
παράδεισος για τον ψαγ-
μένο αρχιτέκτονα. 

NEOSET 
Δίκτυο καταστημάτων. Πληρ.: 210 6601.106, 
www.neoset.gr
H ανθρωποκεντρική 
αισθητική των επίπλων 
θα σε κερδίσει αμέσως. 
Kαναπέδες, πολυθρόνες, 
τραπέζια, κρεβατοκάμα-
ρες, βιβλιοθήκες, αλλά 
και κουζίνες, όλα με από-
λυτη λειτουργικότητα.Με 
τη βοήθεια των πωλητών-
συμβούλων διακόσμησης 
αποκλείεται να μην επιλέ-
ξεις σωστά. 

OPUS 
Tσακάλωφ 25, Kολωνάκι, 210 3612.356 
Σημείο αναφοράς για 
όσους αγαπούν τις μο-
ντέρνες διαχρονικές φόρ-
μες που κατασκευάζονται 
με πρώτης ποιότητας 
υλικά. Διατίθενται έπιπλα, 
ωραία φωτιστικά (μερικά 
εκ των οποίων σχεδιασμέ-
να από ιερά τέρατα του 
ντιζάιν, όπως ο Christian 
Liaigre), αξεσουάρ διακό-
σμησης και έργα τέχνης. 

PAPADATOS 
Λ. Τατοΐου 196, Αχαρναί, 210 8079.300/ Λ. 
Κηφισίας 358, Χαλάνδρι, 210 6858.858 
Ελληνική εταιρεία που 
ειδικεύεται στο έπιπλο για 
όλο το σπίτι. Καναπέδες, 
κρεβάτια, πολυθρόνες 
και τα απαραίτητα συνο-
δευτικά, κατασκευασμένα 
με πολύ καλά επιλεγμένα 
υλικά από μια ομάδα 
έμπειρου προσωπικού. Τα 
προϊόντα τους έχουν και 
σφραγίδα γνησιότητας.

PLANET HOME 
Πειραιώς & Φλωρίνης 15, Μοσχάτο, 210 
4848.100, Υμηττού 190, Παγκράτη/ Πατρι-
αρχικά Πυλαίας (έναντι Mediterannean 
Cosmos), Θεσσαλονίκη 
Με όνομα που τα λέει 
όλα. Εδώ μπορείς να 
εξοπλίσεις όλο το σπίτι, 
να συμπληρώσεις απλά 
ένα έπιπλο που σου λείπει 
ή και να διαμορφώσεις 
όλο το σαλόνι σου από την 
αρχή. Θα βρεις, λοιπόν, 
έπιπλα για όλα τα δω-
μάτια, σερβίτσια για την 
κουζίνα, καλύμματα για το 
υπνοδωμάτιο, έπιπλα για 
το γραφείο, τραπεζάκια 
και γλάστρες για τον κήπο. 
Και οι τιμές ακολουθούν 
την ίδια ποικιλία, ξεκινώ-
ντας από πολύ χαμηλά. 

POOFOMANIA 
Ηλιουπόλεως 7, Αθήνα, 210 7010.210/ 
Θηβών 478, Αιγάλεω, 210 5911.988, www.
poofomania.gr
Για τους φανατικούς των 
πουφ. Αχλάδια, καρδιές, 
μαργαρίτες, κύβοι, 
μπάλες ποδοσφαίρου, 
τεράστια κόκκινα χείλη, 
όλα ντυμένα με δερματίνη 
ή ύφασμα, για να γεμίσει 
ο χώρος σας με σουρεα-
λιστικά και αφράτα πουφ. 
Αλλά και πολλούς κανα-
πέδες. 

PORCELANA  
Λ. Βουλιαγμένης 111, Γλυφάδα, 210 9607.010/ 
Λένορμαν 206-208, 210 5156.163-165/ 
Μαρκόπουλο, ΒΙΠΑ Καλυβίων Αττικής, οδός 
Θορικού, 22990 63750/ Λ. Γεωργικής Σχολής 
53, Πυλαία Θεσσαλονίκης, 2310 474.767/ 
Περ. οδός Θεσ/νίκης, κόμβος Κορδελιού, 
2310 753.003/ Καλοχώρι Θεσ/νίκης, 
Οδός Πρωτομαγιάς, 2310 700.861, www.
porcelana.gr
Έπιπλα, διακοσμητικά, 
φωτιστικά, πόρτες, 
ντουλάπες, λύσεις για 
την κουζίνα, το μπάνιο 
και το δάπεδο συνθέτουν 
τη μεγάλη γκάμα των 
προϊόντων της εταιρείας 
Porcelana, που υπογρά-
φεται από επώνυμους 
σχεδιαστές μεγάλων οί-
κων του εξωτερικού. 
 
ROCHE BOBOIS 
Λ. Κηφισίας 248, Χαλάνδρι, 210 6711.700/ Λ. 
Ποσειδώνος 55,  
Άλιμος, 210 9859.040, www.roche-bobois.
com
O γαλλικός οίκος που 
φέρνει στην Ελλάδα τις 
απόλυτες country chic και 
modern chic συλλογές. 
Έπιπλα, αντικείμενα, 
διακοσμητικά, φωτιστικά 
με χρώματα και σχέδια 
που, αν και μέσα στο σπίτι, 
δημιουργούν το κατάλλη-
λο σκηνικό για να γίνεσαι 
ένα με την ύπαιθρο και τη 
φύση. 

ROOM 
Αλίμου 91, Άλιμος, 210 9969.569/ Λ. Κηφισίας 
41, Μαρούσι, 210 6858.200 
Eπίπλωση για το σπίτι 
από γνωστούς οίκους του 
εξωτερικού σε μοντέρνο 
ύφος

ROOM SERVICE 
Φοίβης 16, Γλυφάδα, 210 8946.700/ 
Ηροδότου 33, Κολωνάκι, 210 7230.629/ Πρ. 
Κορομηλά 42, Θεσ/κη, 2310 286.099, www.
roomservice.gr 
Eπώνυμοι designers και 
περισσότεροι από 100 οί-
κοι του εξωτερικού κρύβο-
νται πίσω από τα έπιπλα, 
τις πορσελάνες και τα 
γυαλικά. Όλα σύγχρονου 
χαρακτήρα και μινιμαλι-
στικής αισθητικής. 

SOFA SHOP
Λεωφ. Κηφισίας 151, Μαρούσι, 210 8022272/ 
6ο χλμ. Θεσσαλονίκη-Λαγκαδά, 2310 722517 
και σε όλη την Ελλάδα, sofashop.gr
Αν θέλετε έναν καναπέ 
όπως ακριβώς τον φα-
ντάζεστε, το Sofa Shop 
είναι αυτό που ψάχνετε. 
Εκτός από άπειρα σχέδια, 
υφάσματα, χρώματα και 

διαστάσεις, για να δημι-
ουργήσετε τον κατάδικό 
σας καναπέ, θα βρείτε 
και πολυθρόνες, σκαμπό, 
υφασμάτινα κρεβάτια και 
πολλά διακοσμητικά μαξι-
λάρια από €10.

SECOND 
Ιερά Οδός 152, Αθήνα, 210 3411.858 / Λ. 
Ηρακλείου 409, Ηράκλειο, 210 2836.100 / 
Πειραιώς 18,  
Μοσχάτου, 210 4827.581/ 9o χλμ. Λεωφ. 
Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί,  
210 6620.336, www.second.com.gr
Έπιπλα για το γραφείο 
και το σπίτι σε απλό και 
μοντέρνο ύφος. Πολύ με-
γάλη γκάμα σε καθίσματα 
και καρέκλες κάθε είδους 
για το γραφείο ή το σα-
λόνι, αλλά και συνθέσεις 
για την τραπεζαρία, κρε-
βατοκάμαρες και παιδικά 
δωμάτια. Πάντα θα βρεις 
ευκαιρίες και προσφορές 
σε αντικείμενα που όντως 
χρειάζεσαι και όλα τα είδη 
σε πολύ καλές τιμές.

SOFA COMPANY 
Λ. Κηφισίας 282 & Ύδρας 2,  Xαλάνδρι, 
210 6895.635/ Λ. Αλίμου 41, Άλιμος, 210 
9842.350/ notoshome: Κρατίνου 3-5 , πλ. 
Κοτζιά (6ος όρ.), 210 3743.166/ Ιδομενέως 
105, Ήλιον, 210 2631.170/ Αδριανουπόλεως 
24, Καλαμαριά, 2310 280.035/ Ν.Ε.Ο. 
Πατρών-Αθηνών 167, Πάτρα, 2610 439.953/ Λ. 
Καζαντζάκη 191, Χανιά, 28210 98120/ www.
sofacompany.gr 
35 σχέδια σε καναπέδες, 
πολλά υφάσματα και ένας 
super μοντέρνος εκθεσια-
κός χώρος μόνο για σένα! 
Διαλέγεις τον καναπέ 
που σ’ αρέσει, το ύφασμα 
που θα τον ντύσεις, τις 
διαστάσεις …και έτοιμος! 
Στο σπίτι σου άμεσα και σε 
πολύ καλή τιμή!   

STUDIO  
METAPLASI 
Eργοστάσιο-εκθετήριο: Στ. Δαμάσκου 15, 
Aχαρναί, 210 2402.607, 
www.studiometaplasi.gr 
Έπιπλα σε μοντέρνα 
γραμμή με ποικιλία 
ύφους, που σχεδιάζουν οι 
Έλληνες σχεδιαστές και 
εικαστικοί καλλιτέχνες 
Nίκος Zουμπούλης, Tίτσα 
Γραικού, Σοφία Zουμπού-
λη, οι οποίοι, μπορούν να 
αναλάβουν και την εσωτε-
ρική διακόσμηση ή κατα-
σκευή επίπλων ανάλογα 
με το γούστο σας (limited 
edition). 

TELKO
Ηρούς 31, Αθήνα, 210 5141406, tlk.gr 
Καινοτόμα έπιπλα, ιδέες 
και λύσεις για επαγγελ-
ματικούς χώρους και 
προσωπικούς χώρους. 
Αυτόφωτα τραπεζάκια, 
έπιπλα που τσουλάνε 
(στην κυριολεξία), ντιζαϊ-
νάτες βιβλιοθήκες, ό,τι πιο 
ευφάνταστο θα το βρεις 
εδώ. 

TwO IS COMPANY 
Λουκιανού 36, Kολωνάκι, 210 7254.844, 
www.dianakarvounis.com 
Έπιπλα, φωτιστικά και 
κεραμικά, όλα τους ιδιαί-

τερης αισθητικής, χειρο-
ποίητα και σχεδιασμένα 
από την interior designer  
Nταϊάννα Kαρβούνη και 
την αρχιτέκτονα Βίβιαν 
Φίλιππα.  

VARANGIS 
Λ. Kηφισίας 38, Μαρούσι, 210 6154.800-2, 
www.varangis.com.gr 
Έπιπλα που αποπνέουν 
φίνο γούστο και class. 
Προτάσεις σίγουρες και 
βαρύνοντος status από 
τις συλλογές Διά Χειρός 
Βαράγκη, Schemata 
Varangis, Zanotta και 
Lexington.

ZANOTTA 
SHOP ATHENS 
ΒΑΡΑΓΚΗΣ 
Σίνα 11-13, Kολωνάκι, 210 3613.218 
Ολόκληρη η συλλογή της 
Zanotta S.p.A., ενός από 
τους πιο πρωτοποριακούς 
και αξιοσέβαστους οίκους 
ιταλικού ντιζάιν. 

Yφασματα  
ΈπιπλωσΈων
CRIPE 
Λ. Kηφισίας 194, Xαλάνδρι, 210 6775.780/ 
Β. Όλγας 212,  
Θεσσαλονίκη, 2310 801.616, www.cripe.gr 
Yφάσματα επιπλώσεων, 
κουρτίνες και ταπετσαρίες 
τοίχων από αναγνωρι-
σμένους οίκους σαν τους 
Zimmer + Rohde ή το 
γαλλικό Etamine. Μαζί και 
πολλά έπιπλα σε ιδιαίτερο 
στιλ. Εντυπωσιακή γκάμα 
χρωμάτων, επαγγελματι-
κό σέρβις. 

ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ 
Aιόλου 22, Aθήνα, 210 3234.993 
Mη χάσεις το μυστικό 
μονοπάτι για το σωστό 
καραβόπανο, τα πιο 
καθημερινά δίμιτα, τις 
στόφες και τα κρετόν με 
τριαντάφυλλα. Παραδοσι-
ακό «σέρβις», πωλητές με 
αυστηρότητα (και ηλικία 
παππού). 

GALANIS K. 
Bάρναλη 21, Χαλάνδρι, 210 6854.390 
Οικογενειακή επιχείρηση 
που στηρίζει την επιτυχία 
της στη διαρκή αναζήτηση 
στο χώρο του υφάσματος, 
την καλή εξυπηρέτηση, τη 
φιλικότητα και τον επαγ-
γελματισμό. Κουρτίνες, 
ριχτάρια, ταπετσαρίες 
τοίχων, από υλικά κατάλ-
ληλα για οικιακή και επαγ-
γελματική υποστήριξη. 
Συνεργασία με πολλούς 
οίκους του εξωτερικού. 

KA INTERNATIONAL 
Κεντρική Διάθεση: 5o χλμ. Ε.Ο.  
Λαρίσης - Αθηνών, πληρ.: 2410 688.688, 
www.ka-international.com 
Η Bιοκαρπέτ είναι ο 
αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος της ισπανικής 
αλυσίδας με είδη σπιτιού 
ΚΑ Ιnternational στην 
Ελλάδα. Mεγάλη ποικιλία 
από κουρτίνες, ριχτάρια, 
υφάσματα επιπλώσεων, ➔
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ψάθες, διακοσμητικά, 
μαξιλάρια και υπέροχα 
έπιπλα γαλλικής εξοχής. 

ΚΑΙΤΗ 
ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ 
Βουλής 46, Αθήνα, 210 3231.508 
Μια πλούσια συλλογή 
υφασμάτων από γνω-
στούς οίκους του εξω-
τερικού όπως Decoviz, 
Aleta, Camillatex, Monti, 
Titley & Marr σε ένα 
υπέροχο νεοκλασικό 
χώρο. Υφάσματα που θα 
ντύσουν όλο σου το σπίτι 
καλόγουστα και με τιμές 
από € 25 το μέτρο.

MADURA 
Σταδίου 9, Aθήνα, 210 3239.953/  
Γ’ Σεπτεμβρίου 161, 210 8659.867/  
Λ. Κηφισίας 238-240, Εμπορικό  
Κέντρο Μελά, 210 8015.066 
Mε εμπειρία τριάντα 
χρόνων δίνει λύσεις στην 
εσωτερική διακόσμηση 
αλλά κυρίως με προϊόντα 
έτοιμα να χρησιμοποιη-
θούν – αυτό, άλλωστε, 
είναι και το concept της 
εταιρείας. Kουρτίνες 
ριχτάρια, μαξιλάρια, 
λάμπες, τραπεζομάντιλα, 
καλύμματα για καρέκλες 
και φιλικό εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

MIKOS 
Μητροπόλεως 66, Αθήνα, 210 3231.219-20, 
www.mikos.gr
Έπιπλα, διακοσμητικά 
αντικείμενα, υφάσματα 
και ταπετσαρίες, σε 
σχέδια και χρώματα που 
θα σε καταπλήξουν. Οι 
«ειδικοί» βρίσκουν τις 
λύσεις σε οποιοδήποτε 
διακοσμητικό θέμα και με-
ταμορφώνουν το σπίτι σε 
μητρόπολη του στιλ. 

ΡΑΓΚΟΣ FABRICS 
Λ. Mεσογείων 304, Xολαργός, 
210 6527.250/ Hρώων Πολυτεχνείου 6, Eρυ-
θραία, 210 6254.237-8,www.rangos.gr
Mεγάλη ποικιλία υφασμά-
των σε πολύ καλές τιμές. 
Aπό άγριο μετάξι μέχρι 
φτηνά τσινς, και άλλα, 
κι άλλα, κι άλλα μικρά, 
γλυκά, γλυκούτσικα χρω-
ματιστά μαξιλαράκια. 

SETOFFEL 
Λ. Kηφισίας 360 & Θερμοπυλών 7, Xαλάνδρι, 
210 6834.831-2, www.seroffel.gr 
Yφάσματα πολυτελείας 
για διάφορες χρήσεις 
–κουρτίνες και έπιπλα–, 
που έρχονται από Eυρώ-
πη και Aμερική. Oργά-
ντζες, γάζες, ταφτάδες, 
λινά, βαμβακερά, καρό, 
ριγέ.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
Φωκυλίδου 7A, Kολωνάκι,210 3632.760, 
www.eurotextile.gr
H λίστα με τους οίκους 
που αντιπροσωπεύονται 
είναι μεγαλούτσικη, αλλά 
αξίζει να αναφερθεί ολό-
κληρη, δεδομένου ότι πε-
ριλαμβάνει όλα τα ονόμα-
τα που εγγυώνται ποιότη-
τα και την τελευταία λέξη 
της μόδας στα υφάσματα 

επιπλώσεων: Manuel 
Canovas, Boussac/
Romanex, Colefax & 
Fowler, Jane Churchill, 
Designers’ Guild, Ralph 
Lauren, William Yeoward, 
Jim Thompson, Larsen, 
Fadini Borghi, Pierre Frey. 

NEOMAGIC 
Κεντρική διάθεση: Επταλόφου 3 , Νίκαια, 
210 4918.135/ Ηλιουπόλεως 9, Δάφνη, 210 
7019.980, www.metridis.gr
Yφάσματα επιπλώσεων, 
κουρτίνες, χαλιά, δέρματα, 
πολύτιμα αξεσουάρ από 
τους πιο σημαντικούς 
οίκους του είδους, όπως 
οι: Alcadara, Romo Fabrics, 
Andrew Muirhead Leathers, 
Versace Home Collection, 
Italvelluti. Διαθέτουν επίσης 
υφάσματα επιπλώσεων 
ειδικών προδιαγραφών με 
αυξημένες αντοχές στον 
ήλιο, στο αλάτι και στη θά-
λασσα, για τον εξοπλισμό 
σκαφών αναψυχής. 

*XΥΤHΡΟΓΛΟΥ 
Mητροπόλεως 49, Aθήνα, 210 3248.332/ 
Kαπνικαρέας 3, Aθήνα, 210 3220.101/ 
Mεσογείων 352,  
Aθήνα, 210 6540.494/ Kηφισίας 
320, Aθήνα, 210 8089.127, Stock:  
Kαπνικαρέας 3, Aθήνα, 210 3220.101 
www.hitiroglou.gr 
Mαξιλάρια, μαξιλαροθή-
κες, κορδόνια, τρέσες 
και φούντες, ριχτάρια, 
σεντόνια, στρώματα, 
υποστρώματα, φωτιστικά, 
αμπαζούρ, φλιτζάνια, 
σερβίτσια, μέχρι και χαρ-
τοπετσέτες. Ξεχωρίζει 
για το πατροπαράδοτο 
«σέρβις» του και για την 
προσφορά τεράστιου 
αριθμού δόσεων με πι-
στωτική κάρτα – ακόμα 
και για πολύ μικρά ποσά 
(παροιμιώδης, άλλωστε, 
η φράση «χώρισα μετά 
από 18 μήνες γάμου και 
ακόμα πληρώνω δόση 
στο Xυτήρογλου, 

Art de lA 
tAble

BACCARAT 
Bουκουρεστίου 21, Aθήνα, 210 3625.050/ Λ. 
Kηφισίας 238-240, Eμπορικό Kέντρο Mελά, 
Kηφισιά, 210 6236.698-9/ Shop in Shop 
Notos Galleries Home: Κρατίνου 3-5, πλ.  
Κοτζιά, 210 3743.206/ Golden Hall,  
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, 210 6832.710, 
www.baccarat.gr 
Μια «νησίδα πολυτέλει-
ας», στην οποία το γαλλι-
κό touch λαμπυρίζει και 
ξεχωρίζει στην έτσι κι αλ-
λιώς υπερπολυτελή Bου-
κουρεστίου. Στο Baccarat 
θα βρείτε τα περιώνυμα 
άκρως συλλεκτικά κρύ-
σταλλα και τα εξαιρετικά 
κοσμήματα της διάσημης 
φίρμας. 
BODUM 
Notos Galleries Home, πλ. Κοτζιά, 
210 3245.811, www.bodum.com 
Eίδη σερβιρίσματος, 
σκεύη κουζίνας, καφε-
τιέρες, τσαγιέρες σε 
μοντέρνα και λιτή γραμμή. 

Ποτηράκι για σφηνάκια 
έως σκεύη για fusion 
μαγειρέματα. Ποιότητα 
με αυστηρές δανέζικες 
προδιαγραφές σε τιμές 
λογικές. 

ERCUIS &  
RAYNAUD 
Λ. Kηφισίας 238-240, εμπ. κέντρο Μελά, Kηφι-
σιά, 210 6236.698, www.ercuisraynaud.fr 
Τα ομώνυμα μαχαιρο-
πίρουνα και oι πιο φίνες 
πορσελάνες Bernadaud. 
Ό,τι δηλαδή χρειάζονται 
τα μικρά και μεγάλα 
pallazzi της πόλης, ως 

ασφαλείς επενδύσεις, 
από την εταιρεία-μύθο της 
art de la table. 

*IωNIA 
Δίκτυο καταστημάτων Ιωνία και  σε επιλεγμένα 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, www.
yalco.gr 
Σερβίτσια από φίνα πορ-
σελάνη για το επίσημο 
τραπέζι, διακοσμημένα με 
πολύτιμα μέταλλα όπως 
χρυσό και πλατίνα, χαρού-
μενα σχέδια για καθημε-
ρινή χρήση, καθώς και τα 
λευκά all time classic. H 
ελληνική απάντηση στην 
art de la table. 

LES CONNAISSEURS 
Xάρητος 23, Kολωνάκι, 210 7239.195, www.
lesconnaiseurs.gr
H χαρά όποιου εκστα-
σιάζεται με την art de la 
table και τα εξειδικευμένα 
εργαλεία κουζίνας. Mε-
γάλη ποικιλία ποτηριών 
ειδικών χρήσεων (π.χ. για 
τη σαμπάνια, το κονιάκ, το 

καλβαντός κ.λπ.). Eπίσης, 
πολυτελείς πορσελάνες 
και κεραμικά από τη Γαλ-
λία. Mεγάλη συλλογή από 
τσαγιέρες και τα άπαντα 
του οίκου Mariage Frères, 
που τον τελευταίο ενάμι-
ση αιώνα είναι οι μεγάλοι 
μετρ του τσαγιού στο 
Παρίσι. 

*πAPOYΣIAΣH 
Π. Iωακείμ 33, Kολωνάκι, 210 7237.656 και στα 
ομώνυμα καταστήματα σε όλη την Eλλάδα, 
Stock: Eρμού 45, Aθήνα, 210 3241.504, www.
parousiasi.gr 
WMF, Rosenthal, 

Thomas, Villeroy & 
Boch, Hutschenreuther, 
Wedgwood, Waterford, Alfi, 
Lenox, Leonard, ποτήρια 
Riedel, για τους μυημένους 
μύλοι Peugeot και για τη 
διακόσμηση του σπιτιού 
ολοκληρωμένη συλλογή 
επίπλων Hülsta – γερμανική 
ποιότητα με πρωτοποριακό 
σχεδιασμό. 

PAVILLON 
CHRISTOFLE 
Kουμπάρη 5, πλ. Kολωνακίου, 210 3620.483/ 
Λ. Kηφισίας 293, Kηφισιά, 210 8012.264/ Μ. 
Μπότσαρη 10, Γλυφάδα, 210 8981.714,  
www.christofle.com 
Τα είδη του αποτελούν 
επενδυτική αξία, μια και 
όλες οι συλλογές έχουν 
υπεραξία (ως αντίκες του 
μέλλοντος) πριν ακόμα 
ξεκινήσει η παραγωγή 
τους. Eκτός από τις ultra 
chic νεότατες δημιουργί-
ες της Andrée Putman για 
τον οίκο, θα βρείτε και την 
εξαιρετική συλλογή από 

πορσελάνες που σχεδίασε 
ο Christian Lacroix. 

ACCeSSOrIeS
BENTOYPAKH 
Λ. Κηφισίας 256, Χαλάνδρι, 210 6775.551, 
210 6726.422 
Xρηστικά και διακοσμη-
τικά αντικείμενα, μικροέ-
πιπλα, σε design διεθνών 
οίκων, όπως Alessi, 
Kartell, Murano V. Nason 
& Co. 

ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ 
Ακαδημίας 18, 210 3610.361 
Μικροέπιπλα για το σπίτι, 
είδη δώρων και πολύ 
ιδιαίτερα έπιπλα για το 
πιο όμορφο παιδικό δω-
μάτιο. Ξύλινα χρωματιστά 
έπιπλα, κατασκευές, 
παιχνίδια που οξύνουν 
το μυαλό του μπόμπιρα. 
Για να πάρεις μια γεύση, 
η καινούργια σειρά για τα 
κοριτσάκια διαθέτει μέχρι 
φούξια παιδική πολυ-
θρόνα Louis XIV. Eπίσης 
καθρέφτες, αντίγραφα 
παλιών αντικειμένων, φω-
τιστικά, κατασκευές και 
πολλά ακόμα κομμάτια.

DING 
Σοφ. Βενιζέλου 21, Χαλάνδρι, 210 6892.256, 
www.ding.gr 
Τσαλακωμένα κεραμικά 
ποτήρια, καρέκλες με 
10 πόδια, πορσελάνινες 
μπότες-βάζα, χαρτιά 
υγείας σε κόκκινο, μαύρο, 
πράσινο, πορτοκαλί, χάρ-
τινοι κάδοι από αφίσες 
δρόμου, πολυέλαιοι με 
χρωματιστά φίλτρα από 
πλεξιγκλάς. Όλα φτιαγ-
μένα με χιούμορ, ανατρο-
πή και αυτοσαρκασμό. 

LIANA VOURAKIS 
Πινδάρου 42, Κολωνάκι, 210 3618.029/ 
City Link, Βουκουρεστίου 1, Κολωνάκι, 210 
3311.027, www.lianavourakis.com 
Στην Πινδάρου για τα 
δώρα, στο City Link για τα 
κοσμήματα. Εξαιρετικές 
προτάσεις για δώρα που 
θα διαλέξεις ανάμεσα σε 
φίρμες όπως Puiforcat, 
Hermes, Saint-Louis, 
Raynaud. Από τα πιο κα-
λόγουστα καταστήματα 
της πόλης. 

EA 
Πλ. Aγίας Eιρήνης 9, Mοναστηράκι, 210 
3218.562 
Aντικείμενα από διάφο-
ρα μέρη του κόσμου, 
κρυστάλλινα ιταλικά 
φωτιστικά, έπιπλα εσω-
τερικού χώρου, μαριονέ-
τες, λεπτομέρειες από 
διάσημους πίνακες που 
γίνονται μινιατούρες, 
πορσελάνινες κούκλες, 
γκατζετάκια αλλά και 
ψαράκια-καλώδιο για το 
τηλέφωνο. 

HACIENDA 
Αναστάσεως 127, Παπάγου, 210 6542.319 
Κουρτίνες με πρωτότυ-
πα σχέδια, χρωματιστά 
ριχτάρια με φούντες, 

μαξιλάρια, κουνουπιέρες, 
διακοσμητικά είδη από 
όλο τον κόσμο για το σπίτι, 
αλλά και δώρα που θα συ-
ναρπάσουν τους φίλους 
σου. Τώρα θα βρείτε και 
μία μεγάλη συλλογή από 
κοσμήματα και ρούχα.

LE SHOP 
Σκουφά 28, Kολωνάκι, 210 3644.787, 210 
3641.422/ Κηφισίας 187Α, 210 6727.417, 
www.leshop.gr 
Aποξηραμένα άνθη, 
μικροέπιπλα και μικροα-
ντικείμενα από διάφορα 
μέρη του κόσμου. Mεγάλη 
συλλογή από διακοσμη-
τικά είδη για όσους αγα-
πούν τους ευφάνταστους, 
πλούσιους στολισμούς. 
Tεράστια ποικιλία από 
εποχικά είδη (ειδικά στα 
χριστουγεννιάτικα, που 
κάθε χρόνο γεμίζουν τη 
βιτρίνα τους μεταδίδοντας 
κέφι και διάθεση εορτα-
σμού στους περαστικούς). 

OCTOPUS 
Π. Ιωακείμ 16, Κολωνάκι, 210 7212.532/ Ερμού 
15, Σύνταγμα, 210 3246.726/ The Mall Athens, 
Μαρούσι, 210 6300.287/ Αthens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγ. Δημήτριος, 210 
9718.570/ Smart Park, Θέση Γυαλού, Σπάτα, 
210 3455.646/ Αγ. Ιωάννου 24, Αγ. Παρασκευ-
ή, 210 6010.672/ Ροζάκη Αγγελή 13, Λαμία, 
22310 35034/ Παπακυριαζή 15, Λάρισα, 2410 
623.292/ Τάσου Σεχιώτη 47, Τρίπολη
Tο κατάστημα F.T.C. 
(fancy- trendy-crazy) της 
πόλης, ο Θεός των μικρών 
πραγμάτων που κάνει 
τη ζωή μας να μοιάζει 
με θαύμα. Άπειρα είδη 
καθημερινής χρήσης 
και τρελής εμφάνισης, 
αντικείμενα όπως ημε-
ρολόγια, ρολόγια τοίχου, 
ξυπνητήρια-καθίσματα, 
κουμπαράδες, αλλά και 
τοστιέρες, φρυγανιέρες 
και ό,τι βάλει ο νους σου, 
ζωγραφισμένα με funky 
διάθεση, cartoonίστικη 
λογική για να κάνουν πιο 
ανάλαφρη την καθημε-
ρινότητά μας. Iδανικά 
δώρα για μη ιδανικούς 
αυτόχειρες, μες στη χαρά 
της ζωής. 

ΟΙΚΟΣ 
Hροδότου 26, Kολωνάκι, 210 7231.350/ Xάρη-
τος 9, Kολωνάκι, 210 7254.587, www.oikos.gr 
Tο κατάστημα που καθι-
έρωσε το ντιζάιν ως μια 
υπόθεση των νέων ανθρώ-
πων. Tεράστια συλλογή 
επίπλων και μικροαντικει-
μένων που έχουν μια πολύ 
ζεστή σχέση με την έννοια 
funky. Και e-shop, ώστε 
με ένα κλικ να έχεις τα 
προϊόντα που θέλεις στο 
χώρο σου. 

ΟΥΤΟπΙΑ 
Σκουφά 26, Kολωνάκι, 210 3612.987, -179 
Eυφάνταστα και φινετσάτα 
επάργυρα είδη της εται-
ρείας Sabattini, δημιουργί-
ες που σχοινοβατούν ανά-
μεσα στο έργο τέχνης και 
το γκάτζετ από τις super 
cool Γαλλίδες σχεδιάστρι-
ες Tse Tse και δερμάτινα 
είδη γραφείου εξαιρετικής 

πΙΟ ΛΑΜπΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!
Η Telko διακρίνεται για την ποιότητα κατα-
σκευής, τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, τη 
λειτουργικότητα. Τώρα, έρχεται να προσθέσει 
ακόμα περισσότερες φωτεινές εκπλήξεις στην 
ήδη ανατρεπτική σειρά της με φωτιζόμενα 
έπιπλα. Εντυπωσιάστε τους καλεσμένους με 
ποτήρια και σφηνάκια που φωτίζονται μόνα 
τους αλλά και με φωτιζόμενες γλάστρες και 
σαμπανιέρες. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να 
ετοιμάσετε το πιο λαμπερό πάρτι της χρονιάς 
στο σπίτι σας. 

Ηρούς 31, Αθήνα, 210 5141406, tlk.gr 

➔
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Α ν ένα πράγμα χαρακτηρίζει α-
πόλυτα την Ideal Standard είναι 
ο άριστος συνδυασμός φόρμας 
και εργονομίας, έτσι ώστε όλοι 
να μπορούμε να κάνουμε το ιδα-

νικό για εμάς μπάνιο πραγματικότητα.
Τα εντυπωσιακά είδη υγιεινής, οι μπα-
νιέρες και οι λειτουργικοί αποθηκευτικοί 
χώροι της Ideal μεταμορφώνουν το μπάνιο 
στο πιο όμορφο δωμάτιο του σπιτιού. Κα-
θόλου τυχαία δεν είναι λοιπόν η βράβευση 
της νέας σειράς ειδών μπάνιου Dea της 
Ideal Standard σε δύο πολύ σημαντικούς 
διαγωνισμούς σχεδιασμού, που πραγ-
ματοποιούνται κάθε χρόνο στην Αγγλία. 
Σχεδιασμένη από το διακεκριμένο Studio 
Seymourpowell, με επικεφαλής το διάση-
μο σχεδιαστή Dick Powell, η σειρά Dea 
κέρδισε το Χρυσό Βραβείο ως το καλύτε-
ρο προϊόν Μπάνιου στα House Beautiful 
Awards 2014, ενώ στα Designer Kitchen 
&Bathroom Awards 2014 πήρε το Βραβείο 
Καινοτομίας στο Σχεδιασμό Μπάνιου. 
Σύμφωνα με τον Mike Pentecost, διευθυντή 
Μάρκετινγκ της Ideal Standard Αγγλίας: 
«Η Dea αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, με 
εντυπωσιακά αυξανόμενη ζήτηση. Και τα 
δύο βραβεία είναι πολύ αξιόλογα και ουσι-
αστικά, δεδομένου ότι χαίρουν υψηλής ε-
κτίμησης σε όλο το χώρο του βιομηχανικού 
σχεδιασμού».

Λ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό,  
210 6790880

Ideal Standard 
A beautiful use 

of space
― δύο βραβεία σχεδιασμού για την 

πρωτοποριακή σειρά dea ―

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΟΔΗΓΟΣ

ποιότητας, αυστηρής 
γραμμής και απροσδόκη-
των αποχρώσεων από την 
εταιρεία Tapinetti. Και εξαι-
ρετική art de la table. 

PARAPHERNALIA
Παπαρρηγοπούλου 15 (ανάμεσα πλ. Καρύ-
τση& Κλαυθμώνος), 213 0343663
Από χειροποίητα έπιπλα 
και φωτιστικά, μεταξοτυ-
πίες, χρηστικά αντικείμενα 
για το σπίτι ή το γραφείο, 
diy tools, εκδόσεις, κο-
σμήματα και κεραμικά 
μέχρι διάσημα αντικείμενα 
γνωστών σχεδιαστών. Θα 
το αγαπήσετε.

PRAKTIKER
Πειραιώς 176, Ταύρος, 210 3493.150-2 και σε 
όλη την Ελλάδα
Μεγάλη αλυσίδα καταστη-
μάτων-σουπερμάρκετ με 
τη γερμανική λογική του 
“do it yourself”. Σίγουρα θα 
βρεις κάτι που σου λείπει, 
αλλά θα εμπνευστείς και 
για να δημιουργήσεις. 
Ιδανικό κατάστημα για 
αρσενικά που τους αρέσει 
να καταπιάνονται με κα-
τασκευές και μερεμέτια! 
Πήγαινε να διαλέξεις πέρ-
γκολα για τον κήπο, φυτά, 
αλλά και πομολάκια για το 
ντουλάπι που θα σου φτιά-
ξει (το αρσενικό). Θα βρεις 
και parking.

RUGOSA 
Πανόρμου 26, Αιγάλεω, 210 5313.094
Έπιπλα, διακοσμητικά και 
αντικείμενα για βιτρίνα. 
Ένας χώρος αφιερω-
μένος στο design για να 
εξοπλίσεις το σπίτι ή το 
κατάστημά σου μέσα από 
μια μεγάλη γκάμα προϊ-
όντων.

SHOP
Ερμού 112Α, Μοναστηράκι, 210 3231.683, 
www.shopandtrade.gr
Τώρα πια δεν πηγαίνεις 
μόνο για να ντυθείς με τα 
πιο super κομμάτια, αλλά 
και για να διαλέξεις μο-
ναδικά αντικείμενα για το 
σπίτι. Εναλλακτική art de 
la table, αν έχεις βαρεθεί 
τα συμβατικά σερβίτσια 
και τα κλασικά μοτίβα. 
Ακόμη πολλά διακοσμη-
τικά αλλά και χρηστικά 
αντικείμενα, όπως φωτι-
στικά, μαξιλάρια, βάζα, 
με υπογραφές από τους 
10 Swedish Designers, 
Design Stockholm House, 
Eno Studio, Gaia & Gino 
και πολλούς ακόμη. Θα 
λατρέψεις τους δίσκους 
Ibride και σίγουρα θα αγο-
ράσεις έναν.

SIA 
Πινδάρου 15, Kολωνάκι, 210 3606.930/ Λ. 
Kηφισίας 292-294, εμπορικό κέντρο Ψυχικού, 
N. Ψυχικό, 210 6726.329/ Notos Galleries 
Home, πλ. Kοτζιά, 210 3743.315/ Marvel 
Plant, Γλυφάδα, 210 8947.837 και σε πολλά 
άλλα καταστήματα σε όλη την Eλλάδα,www.
homefashion.com 
Aποκλειστικός αντιπρό-
σωπος των Sia και Parlane. 
Aντικείμενα διακόσμησης, 
art de la table, μικροέπι-

πλα, παιχνίδια, υπέροχα 
μουσικά κουτιά, στολίδια 
εποχικά, είδη κήπου, αρω-
ματικά κεριά και βεβαίως 
τα μοναδικά, σαν αληθινά, 
λουλούδια για ανθισμένα 
κασπό όλο το χρόνο. Ακό-
μη, μεγάλη γκάμα επίπλων 
με ένα touch γαλλικής φι-
νέτσας και προσιτές τιμές. 

SINU ARTEFACTOS 
Σκουφά 52, Kολωνάκι, 210 3630.983
Aντικείμενα και κοσμή-
ματα από τη Λατινική 
Aμερική. Πολλά απ’ 
αυτά αντιπροσωπεύουν 
παραδοσιακές τέχνες 
των περιοχών απ’ όπου 
προέρχονται, αλλά είναι 
έτσι επιλεγμένα ώστε 
να ενσωματώνονται τέ-
λεια στα πιο σύγχρονα, 
μοντέρνα και μίνιμαλ 
περιβάλλοντα. Μεταλλι-
κά αντικείμενα από την 
Kολομβία, κεραμικά από 
το Περού, κεριά από τη 
Bαρκελώνη, πολύ ωραία 
γυαλικά, υπέρκομψα 
φωτιστικά και αυθεντικά 
καπέλα Παναμά. 

λΈυκα Έιδη
AIΓΑΙΟΝ 
Κεντρική διάθεση: 13o χλμ. Ε.Ο.  
Αθηνών - Λαμίας, Μεαταμόρφωση 
Δημιουργίες λευκών ειδών 
υψηλής ποιότητας για το 
μπάνιο, την κρεβατοκάμα-
ρα και το παιδικό δωμάτιο. 
Οι επιλογές είναι πολλές 
ανάμεσα σε έντονες μο-
νοχρωμίες, εμπριμέ, δρο-
σερά florar ή εκκεντρικούς 
συνδυασμούς.

ΑSLANIS HOME 
Αιόλου 39, Αθήνα, 210 5200.552/ Λ. Βουλιαγ-
μένης 65, Γλυφάδα, 210 9606.616/  Λευκάδος 
2Β Μοσχάτο, 210 4838.073
Διάσημα και σε λογικές 
τιμές! Yφάσματα, λευκά 
είδη, χαλιά, συστήματα 
κουρτινών, πορσελάνες 
και άλλα είδη σπιτιού με 
την υπογραφή του σχεδι-
αστή Μιχάλη Ασλάνη που 
θα ομορφύνουν το σπίτι 
σου.

BIOKARPET HOME
Πληροφορίες για τις διευθύνσεις 

των καταστημάτων 2410 688.688

Στα καταστήματα Bιοκαρ-
πέτ εκτός από χαλιά θα 
βρεις σεντόνια, παπλώ-
ματα, πετσέτες & μπουρ-
νούζια σε πολλά σχέδια 
και χρώματα σε ιδιαίτερα 
προσιτές τιμές, καθώς και 
όλη τη συλλογή λευκών 
ειδών του οίκου NAF NAF. 
Για τους μικρούς μας 
φίλους υπάρχουν λευκά 
είδη με την υπογραφή της 
Disney.

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 
CASA BLUE 
Attica, the department store, 6ος όρ., Πανε-
πιστημίου 9, 211 1802.747/ A. Λαζαράκη 31, 
Γλυφάδα, 210 8947.873/ Λ. Πεντέλης 61 &  
Πάριδος, Bριλήσσια, 210 8102.531, 
www.goulandrisgroup.gr
Από τα πρώτα καταστή-
ματα που ασχολήθηκαν με 

τα ανατομικά μαξιλάρια, 
αλλά κυρίως τα πιο εξεζη-
τημένα «αξεσουάρ» κρε-
βατιού και ύπνου. Eκεί θα 
βρείw και τις τελευταίες 
δημιουργίες της σχεδιά-
στριας-φιλοσόφου Sonia 
Rykiel, για chic ύπνους à 
la parisienne και τις δημι-
ουργίες της “glamorosa” 
Laura Biagiotti

ΚΕΝΤΙΑ 
Κεντρική διάθεση: Λευκάδος 17, Μοσχάτο, 
210 4832.832, www.kentia.gr
Ατέλειωτη ποκιλία σε σε-
ντόνια, παπλωματοθήκες, 
πετσέτες κ.λπ. Μοντέρνα 
σχέδια, σετ καθημερινής 
χρήσης και πιο πολυτελή 
και ιδιαίτερα, υπέροχα 
εμπριμέ και όλη η παλέτα 
στα μονόχρωμα. 

NEF NEF
Αγ. Παρασκευής 27, Χαλάνδρι, 210 2462.042, 
www.nef-nef.gr 
Ελληνική εταιρεία με 
παράδοση 60 χρόνων στο 
χώρο των λευκών ειδών. 
Έχει 300 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα, 32 
shops-in-shops  και εξά-
γει τα προϊόντα της και 
στο εξωτερικό. Οπότε 
για σεντόνια, πετσέτες, 
μπουρνούζια, κουβερλί, 
κουβέρτες με πολύ καλή 
σχέση ποιότητας-τιμής, 
ξέρεις πού θα απευθυν-
θείς. 

ολα για το 
σπιτι

*ANΔPEAΔHΣ 
HOMESTORES 
Στα ομώνυμα καταστήματα,
 www.homestores.gr
Aν υποθέσουμε ότι 
έχεις ένα άδειο σπίτι και 
μπείς στα Aνδρεάδης 
homestore, τότε φεύγο-
ντας θα έχεις ένα πλή-
ρως εξοπλισμένο σπίτι. 
Kαναπέδες, τραπέζια, 
ριχτάρια, μαξιλάρια, 
φωτιστικά, διακοσμητικά 
αντικείμενα, σερβίτσια 
φαγητού, μαχαιροπίρου-
να, ποτήρια, ηλεκτρικά, 
λευκά είδη. Καλορίζικο!

COOK SHOP 
Δίκτυο καταστημάτων. Πληρ.: 210 9478.700, 
www.cookshop.gr
Aλυσίδα αφιερωμένη στα 
είδη κουζίνας. Σε κάθε 
κατάστημα υπάρχει μία 
πλούσια γκάμα προϊόντων 
(περισσότερα από 2.500). 
Kαλές τιμές, αλλά και πολύ 
καλά βιβλία μαγειρικής, για 
σκονάκι. 

ΙΚΕΑ 
Περιοχή Αεροδρομίου, Πυλαία, Θεσσαλονί-
κη/ Λ. Κηφισού 96, Αιγάλεω/ Εμπορικό Κέντρο 
Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος/ 801 11 22722,  
210 3543.503, www.ikea.com 
Mανία! Όλοι έχουμε κάτι 
Ιkea στο σπίτι μας. Από 
ντουλάπες και βιβλιο-
θήκες μέχρι ποτιστήρια 
και από μαχαιροπίρουνα 
μέχρι mousepad των 60 
λεπτών. 

ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ 
Θεσσαλονίκης 100, κοντά στον HΣAΠ Kαλλι-
θέας, 210 9577.180-1, www.kiourtzoglou.gr 
H φίρμα απευθύνεται 
κυρίως στους επαγ-
γελματίες του χώρου 
της εστίασης, πράγμα 
που σημαίνει ότι εδώ 
είναι ο παράδεισος κάθε 
φανατικού λάτρη της 
μαγειρικής τέχνης. Όλα 
τα επαγγελματικά εργα-
λεία κουζίνας, μαζί με μια 
τεράστια ποικιλία από 
μαγειρικά σκεύη, σερβί-
τσια, πιατέλες, ποτήρια 
και μικροαντικείμενα – οι 
χαμηλές τιμές θα σε χα-
ροποιήσουν.

NOTOS HOME 
Kρατίνου 5, πλ. Kοτζιά, Aθήνα, 210 3743.000/ 
Golden Hall, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι,  
211 1815.000, www.notoshome.gr 
Ό,τι παίζει στην ελληνική 
αγορά, ελληνικά και ει-
σαγωγής, στο μοναδικό 
πολυκατάστημα για το 
σπίτι. Έπιπλα, φωτιστι-
κά, χαλιά, λευκά είδη, 
υφάσματα, κουρτίνες, 
σερβίτσια, κρύσταλλα, 
διακοσμητικά, πορσε-
λάνες, ντουλάπες, είδη 
κουζίνας, ηλεκτρικές 
συσκευές, είδη μπάνιου, 
παιδικό δωμάτιο. Με τη 
σφραγίδα των γνωστό-
τερων οίκων όλης της 
Αθήνας και του εξωτερι-
κού (ΙΩΝΙΑ, Ralph Lauren, 
Coincasa, Habitat, Sofa 
Company, Cook Shop, 
Sia κ.λπ.). Mπαίνεις, δια-
λέγεις τα πάντα, έχοντας 
παρκάρει στο parking που 
διαθέτει, ντύνεις όλο το 
σπίτι και φεύγεις ήσυχος, 
γιατί η παράδοση είναι 
δική τους. 

PALLET STORES 
Στα ομώνυμα καταστήματα, 
www.palletstores.gr 
Tι τα κάνει τόσο ακατα-
μάχητα; Mα οι χαμηλές 
τιμές φυσικά, στις οποίες 
πο-τέ, κα-νείς και που-θε-
νά δεν μπόρεσε να αντι-
σταθεί. Tα περισσότερα 
είδη –έπιπλα, κηροπήγια, 
μικροφωτιστικά, κεριά, 
πιατάκια, φλιτζάνια κ.λπ.– 
καταφθάνουν από την 
Kίνα. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΣπΙΤΙΟΥ 
Eλ. Bενιζέλου 16-20, Γαλάτσι, 210 2135.750/ 
Eλ. Bενιζέλου 52 (πρ. Θησέως), Kαλλιθέα, 210 
9596.156/ Πρωτόπαππα 1 & Iσαύρων (στάση 
Nησάκι), Hλιούπολη, 210 9955.111/ Δήμητρος 
& Πίνδου 40, Eλευσίνα, 210 5546.189 και 
άλλα δύο καταστήματα στο Kιάτο και την 
Aκράτα, www.o-k.gr 
Πολυκαταστήματα με 
είδη οικιακής χρήσης, 
εποχικά και λευκά είδη 
που συνδυάζουν ποιότητα 
και αισθητική σε χαμηλές 
τιμές. H γκάμα των προϊ-
όντων ανανεώνεται διαρ-
κώς, ώστε να ικανοποιεί 
όλα τα γούστα. Tα κατα-
στήματα της αλυσίδας 
μεταμορφώνονται τουλά-
χιστον  5 φορές το χρόνο, 
ανάλογα με τις ανάγκες 

των καταναλωτών και τα 
είδη που αναζητούν κάθε 
εποχή. 

*STUDIO KOSTA 
BODA ILLUM 
Σταδίου 19, Aθήνα, 210 3223.643,  
www.kostaboda.gr 
H εταιρεία που καθιέ-
ρωσε τη λίστα γάμου 
στη χώρα μας. Προϊό-
ντα-έργα τέχνης των 
διάσημων οίκων Kosta 
Boda, BodaNova, Royal 
Copenhagen, Noritake, 
Diade, Llardo, Meyer, 
Rosenthal, Eva-Trio, κα-
θώς και πολλών άλλων. 
Για λίστες γάμου: 800 11 
19000 

SUPER HOME
BAZAAR 
Ανδ. Μεταξά 6, Κηφισιά, (εγκαταστά-
σεις Yalco), 210 6299.856-7, www.
superhomebazaar.gr 
Ένα μόνιμο bazaar με 
επώνυμα είδη για όλο 
το σπίτι με τιμές έως και 
-70% από τις αρχικές! Τώ-
ρα τα αγαπημένα σου έπι-
πλα και αντικείμενα από 
τα Habitat, Omnishop, 
Ionia, Τefal, Rowenta, 
Haier και άλλα πολλά 
μπορούν επιτέλους να 
γίνουν δικά σου σε τιμές 
που θα ζήλευαν πολλοί!   

ZARA HOME 
Στα ομώνυμα καταστήματα 
Κατάστημα-έρωτας με 
την πρώτη ματιά, για 
όποιον διαβεί την πόρτα 
τους. Υπέροχα είδη για 
όλο το σπίτι με έμφαση 
στο μπάνιο, την λινοθήκη 
και την art de la table, που 
μας κάνουν να ξεχνάμε το 
κακό του αμπαλάζ και τις 
λίγο τσιμπιμένες τιμές, 
απ’ οτι θα περίμενες για 
τη deco του Zara. 

Χαλια
ASLANOGLOU 
CONTACT CARPETS
Δαβάκη 3-5, Αθήνα, 210 6980.690,
www.aslanogloucc.gr
Για μοντέρνα χαλιά και 
μοκέτες από γνωστούς 
οίκους του εξωτερικού, 
όπως Capsalis, Stepevi, 
Limited Edition, Concept 
Handfufting και πολλούς 
άλλους.  
Ακόμη θα σε βοηθήσουν 
όχι μόνο στην επιλογή της 
μοκέτας σου, αλλά και 
στην τοποθέτησή της με 
εξειδικευμένο προσωπι-
κό, χωρίς δικό σου κόπο.

ΒΙΟΚΑΡπΕΤ 
Κεντρική διάθεση: 5o χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης - 
Αθηνών. Πληροφορίες: 2410 688.688, www.
biokarpet.gr 
Όχι μόνο χαλιά –που έτσι 
και αλλιώς υπάρχουν 
σε τεράστια ποικιλία 
μοντέρνων και κλασικών 
σχεδίων– αλλά όλα όσα 
χρειάζεται για να ντυθεί 
το σπίτι από την κορυφή 
ως τα νύχια! Υφάσματα, 
σεντόνια, ριχτάρια, είδη 
μπάνιου, όλα σε μεγάλη 

γκάμα και πολύ καλές 
ποιότητες. 

ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 
Λ. Mεσογείων 282, Xολαργός, 210 6534.750-1/ 
Bασ. Σοφίας 13, Mαρούσι, 210 8029.992/  
Nέο κατάστημα: Λ. Bουλιαγμένης 44, Eλλη-
νικό (έναντι AB MEGA), 210 9643.719, www.
efremoglou.gr
Από τα πιο σπάνια και 
κλασικά μέχρι τα πιο μο-
ντέρνα σε ύφος χαλιά, για 
όλα τα γούστα και σε όλες 
τις τιμές.

ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 
Λ. Mεσογείων 405, Aγ. Παρασκευή, 210 
6011.175, 210 6012.592,
 www.kachramanoglou.gr 
Kατάστημα με οικογενει-
ακή παράδοση 4 γενεών. 
Όπως εξηγούν οι ίδιοι, 
είναι η μοναδική ελληνική 
επιχείρηση του κλάδου 
των χαλιών που διαθέτει 
δική της παραγωγική 
μονάδα στην Aνατολή και 
παρουσιάζουν μια ελίτ 
χαλιών-έργων τέχνης, 
από μαλλί διαλεγμένο και 
γνασμένο στο χέρι, φυτι-
κές βαφές από λουλούδια 
και βότανα, τα οποία 
υφαίνουν δεξιοτέχνες 
Aνατολίτες τεχνίτες με 
παραδοσιακό τρόπο. 

ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΝΤΟΥ 
Κονίτσης 5, Μαρούσι, 210 6851.478, 210 
6856.153, 210 6856.549
Xειροποίητα κλασικά 
και μίνιμαλ χαλιά, πολλά 
κιλίμια και πάρα πολλά 
αντικείμενα σπιτιού και 
είδη δώρων για όλους 
τους χώρους, σε ένα πο-
λύ cozy περιβάλλον.Τώρα 
και με νέες σειρές από 
ιδιαίτερα έπιπλα, φωτι-
στικά και πορσελάνες.
Πολλές προσφορές σε 
ανοιξιάτικα-καλοκαιρινά 
είδη. 

PETRATOS  
HAND KNOTTED
Λ. Κηφισίας 228, Κηφισιά,  
210 8015.855, www.orientalcarpets.gr 
Χειροποίητα χαλιά, ολό-
μαλλα, μεταξωτά, από 
Πακιστάν, Αφγανιστάν, 
Ινδία και Ανατολή σε 
ό,τι σχέδια και χρώματα 
βάλεις με το μυαλό σου. 
Κλασικά ή μοντέρνα μέσα 
από μια μεγάλη συλλογή 
με αυτή της Robinson 
Collection και τα χαλιά 
Jurgen Dulhmanns να 
ξεχωρίζουν.

TAPICAP 
Πόντου 24 & Π. Ράλλη, Ταύρος, 210 2816.414, 
www.tapicap.gr 
Χειροποίητα χαλιά, 
μοντέρνα, ολόμαλλα, 
ακρυλικά, πολυεστερικά, 
δερμάτινα, γούνινα. Σε 
πολλά χρώματα, πολυ-
άριθμα σχέδια και σε 
επιθυμητές διαστάσεις 
για να βρει ο καθένας αυ-
τό που του ταιριάζει. Μια 
πλούσια συλλογή χαλιών 
που προκύπτει από συ-
νεργασίες με μεγάλους 
οίκους Ευρώπης, Ινδίας 
και Κίνας. 
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κουζινα
ALTA LINEA
Bουλιαγμένης 589, Aργυρούπολη, 210 
9950.172/ Λ. Kηφισίας 208, Xαλάνδρι, 210 
6774.170-2/ 20ό χλμ. Βάρης- Κορωπίου, 
Βάρη, 210 8971.148, www.altalinea.gr 
Συνθέσεις κουζίνας και 
συνδυασμοί επίπλων, με 
έμφαση στο ντιζάιν και 
στην εφαρμογή του στο 
χώρο. Mπορούν να σχε-
διάσουν ολόκληρη την 
κουζίνα σου, ανάλογα με 
τις ανάγκες και το γούστο 
σου. 

ELTOP 
Λ. Λαυρίου 7, Κάντζα, 210 6040.559/ 25o 
χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θηβών, Μάνδρα, 801 11 
805805, www.eltop.gr 
Ντύνουν τις επιφάνειες 
της κουζίνας, του μπά-
νιου, ή όποια άλλη επιθυ-
μεί ο πελάτης, με Solid 
ή Corian, υλικά συμπαγή 
και πολύ ανθεκτικά, σε 
διάφορα χρώματα. Εσύ 
απλώς επιλέγεις, και οι 
ειδικοί της Εltop αναλαμ-
βάνουν τα υπόλοιπα. 

FRANKE 
Εξυπηρέτηση πελατών: 22991 50000, www.
franke.gr 
Φίνο σύγχρονο ντιζάιν, 
ελβετική αξιοπιστία και 
εγγυημένη τεχνολογία. 
Tα πάντα γύρω από τις 
εντοιχιζόμενες συσκευές 
κουζίνας, πλήρης γκάμα 
και όλων των υπόλοιπων 
ηλεκτρικών συσκευών, 
νεροχύτες και μπαταρίες 
νερού υψηλής τεχνο-
λογίας και εξαιρετικής 
ποιότητας. Eπιπλέον, 
ολόκληρη η συλλογή 
από τα περίφημα ανοξεί-
δωτα συστήματα ειδών 
υγιεινής και μπάνιου της 
εταιρείας. Σε επιλεγμένα 
καταστήματα επίπλων 
κουζίνας και μπάνιου.

KITCHEN GALLERY 
Kηφισίας 282, Xαλάνδρι, 210 6800.595/ Λε-
ωφ. Bουλιαγμένης 370, 210 9930.074, www.
kitchengallery.gr 
Έπιπλα κουζίνας,  
ντουλάπες υπνοδωματί-
ου, εντοίχιση ηλεκτρικών  
συσκευών, αξεσουάρ.

PETCO 
Λ. Kηφισίας 3, Φιλοθέη, 210 6837.400, 
www.petco.gr 
Tο motto της εταιρείας 
είναι –δικαιολογημένα– 
«τεχνολογία και αισθητική». 
Eδώ, θα βρεις τις πιο 
ωραίες ηλεκτρικές συ-
σκευές, καθώς και έπιπλα 
για μια κουζίνα σούπερ 
ντιζαϊν. Ναι, θα βρεις και τα 
ωραιότατης εμφάνισης και 
εξαιρετικής τεχνολογίας 
ψυγεία Smeg σε άπειρες 
εκδοχές και χρώματα. 

μπανιο
AMARILIO ΚREINER
Λ. Κηφισίας 258, Χαλάνδρι, 210 6744.880/ 
Outlet: Λεωφ. Μαρκοπούλου Παιανίας, 8ο 
χλμ., Κορωπί, 210 6627.386, www.amarilio.gr 
Όλα για το μπάνιο σε πολύ 

μεγάλη ποικιλία και καλές 
τιμές. Η πλήρης γκάμα του 
οίκου Villeroy & Boch αλλά 
και Zanotta, ολοκληρωμέ-
νες προτάσεις και μεμο-
νωμένα κομμάτια σε ύφος 
κλασικό και μοντέρνο. 

BAGNO FANTASIA 
Αλίμου 91, Άλιμος, 210 9969.569, www.
bagnofantasia.gr
Έπιπλα μπάνιου, μπαταρί-
ες, αξεσουάρ, με άποψη 
στο ντιζάιν και καλόγου-
στα στη λεπτομέρεια. Έπι-
πλα από σίδερο και γυαλί, 
αλλά και πιο κλασικά κομ-
μάτια, με ξύλο μασίφ και 
άρωμα εποχής. Aκριβώς 
ό,τι χρειάζεται ένα μπάνιο 
με φαντασία. 

ΒΑΤΗ&ΜΟRE 
Ηρώων Πολυτεχνείου 7-9, Δάσος Χαϊδαρίου, 
210 5321.588
Ένα κατάστημα αφιε-
ρωμένο στα αξεσουάρ 
που ομορφαίνουν τον πιο 
privé χώρο του σπιτιού, το 
μπάνιου σου! Κουρτίνες, 
χαλάκια, αντιολισθητικά 
ταπέτα, καπάκια λεκάνης, 
ντισπένσερ, σαπουνο-
θήκες, κρεμαστρούλες 
τοίχου κ.λπ. σε χρώματα 
και σχέδια που θα σε 
καταπλήξουν. Όλα, από 
τις πιο γνωστές εταιρείες 
στο είδος. 

ΒATHROOM PLUS 
Λ. Κηφισίας 186, Χαλάνδρι, 210 6710.701, 
www.bathroomplus.gr 
Από πλακάκια, πατώ-
ματα, μπανιέρες, μέχρι 
κρυστάλλινες καμπίνες 
για το ντους. Επίσης, εδώ 
θα βρεις μίνι πισίνες και 
υπέροχα spa. Όλα φέρουν 
τις υπογραφές γνωστών 
οίκων από το εξωτερικό 
(Grohe, Keramag,Tubes).

ΗΛΙΟπΟΥΛΟΣ 
BATHROOM 
Λ. Kηφισίας & Σολωμού 1, Kηφισιά,  
210 6233.460/ Βύσσης 23, Μοναστηράκι/ Λ. 
Bάρης - Kορωπίου 12, Bάρη, 210 8996.009, 
www.iliopoulos.com.gr 
Το Bathroom υποστηρί-
ζεται από τη μακρόχρονη 
πείρα της Hλιόπουλος 
A.E., μιας από τις μεγα-
λύτερες και παλαιότερες 
εταιρείες στο χώρο και 
εστιάζει το ενδιαφέρον 
της στο συνδυασμό σχε-
διαστικής τελειότητας και 
άριστης ποιότητας. Διαθέ-
τει δημιουργίες των ισπα-
νικών οίκων Cosmic και 
Antonio Miro By Altro, του 
ιταλικού οίκου Flaminia και 
του γερμανικού Laufen by 
Alessi. Μεγάλη συλλογή 
ειδών των πασίγνωστων 
οίκων Samuel Heath, 
Devon & Devon. Τα τελευ-
ταία χρόνια και με υπέρο-
χα έπιπλα και αξεσουάρ 
για όλο το σπίτι

IDEAL STANDARD 
Έκθεση: Λ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό, 210 
6790.880-2 και σε επιλεγμένα καταστήματα 
ειδών μπάνιου, www.idealstandard.gr
Γνωστό για την ποιότητα 
και την ποικιλία του στα 

είδη υγιεινής. Mοντέρνα 
κομμάτια που τα υπογρά-
φουν διάσημοι σχεδιαστές 
όπως ο Marc Newson και ο 
Saddler, σε φωτεινά χρώ-
ματα και ανάλαφρη διάθε-
ση, αλλά και πιο «χαλαρά», 
έπιπλα και αντικείμενα για 
το μπάνιο. Eπίσης, υδρο-
μασάζ, καμπίνες, ντουζιέ-
ρες, παιδικό μπάνιο, home 
spa κ.ά. 

ΚΥπΡΙωΤΗΣ 
Έκθεση-αποθήκη: Πλαταιών & Δήμητρος 3, 
Πειραιάς, 210 4145.120/ Κατάστημα Ανθού-
σας: Παράδρομος Αττικής Οδού, Έξοδος 14,  
210 6607.660, www.kypriotis.gr 
Eίδη υγιεινής, υδρομασάζ, 
έπιπλα μπάνιου, μπατα-
ρίες μπάνιου, αξεσουάρ, 
πλακάκια και έπιπλα κου-
ζίνας, νεροχύτες, απορ-
ροφητήρες.

MODA BAGNO + 
KITCHEN
Αναπαύσεως 50, Βριλήσσια, 210 8036.700/ 
Λ. Κηφισίας 192, Χαλάνδρι, 210 6775.080/ 
Λ. Αλίμου 81, Άλιμος, 210 9652.680-2, 210 
9886.333, www.modabagno.gr 
Όνομα πασίγνωστο και 
συνώνυμο με την άριστη 
ποιότητα και την πρω-
τοπορία στο design στο 
χώρο του μπάνιου και της 
κουζίνας. Θα βρεις δάπε-
δα, πλακάκια, επενδύσεις, 
καμπίνες λουτρού, είδη 
κιγκαλερίας, σάουνες και 
υδρομασάζ, είδη υγιεινής 
και αξεσουάρ, υδραυλικά 
είδη υψηλών απαιτήσεων 
και είδη κρουνοποιίας. Επί-
σης οι περίφημες ψηφίδες 
του οίκου Bisazza. Eξυπα-
κούεται και τα μεγαλύτερα 
ονόματα σχεδιαστών και 
οίκων παραγωγής.

PAPAPOLITIS 
Λ. Βουλιαγμένης 72, Βούλα, 210 9658.883/ 
16ο χλμ. Εθ. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Ν. Κηφι-
σιά, 210 6254.500/ 31o χλμ. Αθηνών -  
Λαυρίου, Μαρκόπουλο Αττικής, 
211 5001.500, www.papapolitis.gr 
Eπιτυχημένη πορεία 
χρόνων στο χώρο του 
μπάνιου, της κουζίνας και 
του δαπέδου. Ποιότητα, 
που εξασφαλίζεται από 
τις εταιρείες που αντι-
προσωπεύει, όπως Ideal 
Standard, Teuco, Franke, 
Grohe, Rex, Viva, Snaidero, 
Miele. Ευρεία γκάμα προ-
ϊόντων για να καλύψεις 
όλες σου τις ανάγκες.

RESPOTECHNIK 
Πανόρμου 81, Αθήνα, 210 6915.638, 210 
6927.115, www.respotechnik.gr 
Μια εταιρεία που κάνει 
θαύματα! Επισμαλτώνει 
φθαρμένες- πολυκαιρι-
σμένες μπανιέρες, είδη 
υγιεινής και πλακάκια. 
Τους αλλάζει και χρώμα 
αν θέλεις, διορθώνει 
τους αρμούς και κάνει 
το μπάνιο σου να μοιάζει 
ολοκαίνουριο! Με 3 χρόνια 
εγγύηση. Pas Male! 

ROCA 
Πληρ.: 210 8054.721, www.roca.com 
Ισπανικά είδη υγιεινής 
κατασκευασμένα με κρι- ➔
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τήρια το design υψηλής 
αισθητικής, την άνεση και 
την αντοχή στο χρόνο. Σε 
επιλεγμένα καταστήματα 
ειδών υγιεινής σε όλη την 
Ελλάδα.

VENETI 
Λ. Kηφισίας 246, Xαλάνδρι, 210 6777.080-2/ 
Kηφισού & Nιρβάνα, Aθήνα, 210 8542.731/ 
Λ. Μαραθώνος 163, 210 6046.824-6/ Λ. Βου-
λιαγμένης 113, 210 9690.350, www.veneti.gr 
Προτάσεις και ιδέες από 
γνωστούς οίκους του εξω-
τερικού και της εγχώριας 
αγοράς. Πολλές λύσεις 
για τον εξοπλισμό της 
κουζίνας και του μπάνιου. 

VISION TANK 
Φιλοξένου 20, Αθήνα, 210 9270.300 
Αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος μεγάλων εταιρειών 
σε έπιπλα μπάνιου και είδη 
υγιεινής design, υψηλής 
αισθητικής και ποιότητας. 
KOS, Rapsel, Royo Bath, 
Hatria, Cogliati Cogliati, 
Sign, Supergrif και ΟASIS 
κάποιες από τις εταιρείες 
που θα συναντήσεις. Κάθε 
προϊόν έχει και μια διάση-
μη υπογραφή σχεδιαστή, 
όπως Μatteo Thun και 
Philippe Starck κ.ά. Ανα-
ζήτησέ τα σε επιλεγμένα 
καταστήματα. 

φωτιστικα
ARTEMIDE - 
PROLIGHT 
Kηφισίας 200, Kηφισιά, 210 6233.537-8, 
www.artemide.gr
Φώτα που φέρουν τις 
υπογραφές των Artemide, 
Megalit, DZLight, Tre Ci 
Luce, Lucitalia, Castaldi, 
Norlight, Lumina κ.ά. Για 
σπίτια και επαγγελμα-
τικούς χώρους όπου τα 
φωτιστικά όχι μόνο διακο-
σμούν αλλά συγχρόνως 
«σκηνοθετούν» την καθη-
μερινότητά. Με δυο λόγια, 
φωτιστικά για να ’χεις να 
θαυμάζεις. 

LIGHT PLUS 
Μπότσαρη 11, Γλυφάδα, 210 9689.113-5 
Κομψό και απλό το νέο 
κατάστημα, στο οποίο θα 
βρεις μοντέρνα έπιπλα, 
φωτιστικά και αντικείμενα 
που θα μεταμορφώσουν 
το χώρο σου σε ένα σπίτι, 
με δυο λέξεις, simply chic!

MAYΡΟΣ 
Γ. Παπανδρέου 157, Μεταμόρφωση Αττικής, 
210 2824.700-1, www.mavroslights.com 
Φωτιστικά όμορφα, κλασι-
κά ή μοντέρνα, φτιαγμένα 
από μπρούτζο, οπαλίνες 
και ξύλο. Από το 1962 μέ-
χρι σήμερα, με πολυελαί-
ους, πλαφονιέρες, απλί-
κες, επιδαπέδια φωτιστικά 
αλλά και ανεμιστήρες 
οροφής με φως 

RICHE 
Λ. Κηφισίας 204, Κηφισιά, 210 8011.517
Εντυπωσιακό το κατάστη-
μα των βορείων προαστίων 
του Μάρκου Βουζουνε-
ράκη. Xώρος σύγχρονου 
σχεδιασμού, με έμφαση 

στα φωτιστικά μοντέρνου 
ντιζάιν (εταιρείες Oluce και 
Pradina) και όχι μόνο. 

FOTODIASTASIS 
Λ. Καραμανλή 99, Αχαρναί, 210 2442.634, 
210 2445.237
Η εταιρεία που δίνει 
«άλλη» διάσταση στην 
έννοια του φωτισμού. 
Με εμπειρία 15 χρόνων 
στο φωτεινό αυτό κόσμο, 
αντιπροσωπεύουν στην 
Ελλάδα μεγάλες εταιρείες 
του εξωτερικού και προ-
σφέρουν ολοκληρωμένες 
λύσεις σε αρχιτέκτονες, 
διακοσμητές και ιδιώτες 
για τα μικρά λαμπερά τους 
παλατάκια.

VIOKEF 
Κεντρική διάθεση: οδός Φιλιάτη, Μπουρ-
μπουτσάνα, Κορωπί,  210 6626.495, www.
viokef.com 
Tεράστια συλλογή ποιο-
τήτων και σχεδίων. Πολύ 
ενδιαφέρουσα η σειρά 
Lusso, που συνδυάζει 
σουρεαλιστικά στοιχεία 
μεταμοντέρνου σχεδια-
σμού, με φυσητά γυαλιά και 
κλασικούς κρυστάλλους 
πολυελαίων. Συνεργασίες 
με Έλληνες designers. 

Έιδη 
αλουμινιου - 
δαπΈδα

EXALCO 
4o χλμ. Λαρίσης - Αθηνών, 2410 688.688, 
www.exalco.gr 
Με τη χρήση της πιο 
σύγχρονης τεχνολογίας 
δημιουργεί και διαθέτει 
συστήματα αλουμινίου 
ανοιγόμενα, συρόμενα, 
πτυσσόμενα, με θερ-
μοδιακοπή, προηγμένα 
συστήματα σκίασης και 
αιθρίων, καθώς και κάγκε-
λα αλουμινίου εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. 

MOURIKIS S.A. 
Παρνασσού 4, Ρέντη, 210 4910.103/ 17o χλμ. 
παραδρόμου Εθ. οδού  ΑΘηνών, Κ. Κηφισιά, 
210 6205.465, www.mourikis.gr 
Ξύλινα δάπεδα με πολλές 
διαφορετικές τεχνικές 
και ποιότητες, υλικά υπο-
στήριξης και συντήρησης 
ξύλου, και διάφορα ξύλινα 
υλικά για επένδυση και 
κατασκευή. Μια μεγάλη 
βιομηχανία με πείρα πολ-
λών ετών στο αντικείμενο. 

ηλΈκτρικα
Έιδη

ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΒΕΛΟΥ 
Κυθήρων 12, Άλιμος, 210 9895.000/ 17ο 
χλμ. Λ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, 
23920 72259 
Αποκλειστικός αντι-
πρόσωπος της B&W για 
κορυφαία συστήματα 
ήχου υψηλής σχεδίασης, 
αλλά και αποκλειστικές 
αντιπροσωπείες σε τηλε-
οράσεις, dvd και hi-tech 
gadgets υψηλής ευκρίνει-
ας και απόδοσης.

BAng & OlufsEn 
Bουκουρεστίου 18, Kολωνάκι, 210 3624.208, 
www.bang-olufsen.com 
Tι βαρύνει περισσότερο 
για να προτιμήσει κανείς 
ένα ηχοσύστημα B&O απ’ 
οποιοδήποτε άλλο – η 
υψηλή πιστότητα του ήχου 
του ή ο σχεδιασμός του, 
που ανέκαθεν αποτελούσε 
ορόσημο της εποχής του; 
Και τα δύο! Πεθαίνεις να 
τα αποκτήσεις.

BOsCH 
210 4277.829, www.bosch-home.gr
Γερμανική εταιρεία με 
μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών 
συσκευών για να εξοπλί-
σεις όλο σου το σπίτι, μια 
φορά και για πάντα. Ψυ-
γεία, πλυντήρια ρούχων, 
κουζίνες, ακόμα και μικρο-
συσκευές που χαρακτηρί-
ζονται για την τεχνολογική 
υπεροχή και την αντοχή 
τους στο χρόνο.  

ELECTROLUX 
ΕΛΛΑΣ 
Κεντρική διάθεση: Aγ. Γερασίμου 2 & Τριών 
Ιεραρχών 1, Άλιμος, 210 9854.880, www.
electrolux.gr 
Σουηδική εταιρεία από 
τις πιο γνωστές στο χώρο 
των οικιακών συσκευών 
διεθνώς, με κομμάτια 
απλά, λειτουργικά αλλά και 
τελευταίας τεχνολογίας. 
Ειδικεύεται σε κουζίνες, 
ψυγεία, πλυντήρια πιάτων, 
air conditions, ηλεκτρικές 
σκούπες και στεγνωτή-
ρια, για το σπίτι αλλά και 
επαγγελματικούς χώρους. 
Αντιπροσωπεύει, εκτός 
από την ομώνυμη, και τις 
ΑEG και Ζanussi. 

*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝωΝ 
www.electroniki.gr 
Πλυντήρια, κουζίνες 
(ελεύθερες ή εντοιχι-
σμένες), κομπιούτερ, air-
conditions, μικροσυσκευ-
ές και γενικά ό,τι μπαίνει 
στην πρίζα. Kάνει συχνά 
προσφορές σε διάφορα 
είδη. 

ΚωΤΣΟΒΟΛΟΣ 
www.kotsovolos.com 
Aπό τα παλιά καταστήμα-
τα του είδους, με ηλεκτρι-
κά και ηλεκτρονικά είδη σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Πέρα 
από τα «απαραίτητα», εδώ 
θα βρεις τηλεοράσεις 
plasma, play station, MP3, 
φωτογραφικές μηχανές, 
κομπιούτερ κ.ά. 

LG ELECTRONICS 
Λ. Ποσειδώνος 5 & Λοκρίδος, Mοσχάτο, 210 
4800.500, www.hellas.lge.com 
Aπό κινητό τηλέφωνο  
μέχρι ψυγείο, πλυντήριο, 
σκούπα, τηλεόραση,  
συστήματα home theatre. 
Προσιτές τιμές. 

MEDIA MARKT 
www.mediamarkt.gr 
Eπώνυμα ηλεκτρικά  
είδη που ξεπερνούν τα 
120.000 κομμάτια σε πολύ 
χαμηλές τιμές. 

MIELE 
Λ. Μεσογείων 257, Ν. Ψυχικό, 210 6794.444, 
www.miele.com 
Oικιακές συσκευές υψη-
λής γερμανικής τεχνο-
λογίας με λιτό και κομψό 
design. Ακόμη, μηχανές 
καφέ, μικροκύματα, πλυ-
ντήρια (για μια ζωή) μέχρι 
σιδερωτήρια και φούρνοι 
ατμού.

MπENPOYMπH 
Aγ. Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου, 
210 6199.300, www.benrubi,gr 
Aπό τις μεγαλύτερες 
εταιρείες οικιακού και 
επαγγελματικού εξο-
πλισμού. Xύτρες SEB, 
χρήσιμες ηλεκτρικές 
μικροσυσκευές σαν εκεί-
νες της Babyliss, γυαλικά 
Duralex, καθώς και πλήρη 
συλλογή λευκών ειδών. 
Όλος ο επώνυμος κόσμος 
του σπιτιού. Eξυπακούεται 
ότι διατίθενται και όλα τα 
σχετικά ανταλλακτικά και 
αναλώσιμα. 

NESPRESSO 
Κηφισίας 168, Ν. Ψυχικό, 210 6771.300/ Π. 
Ιωακείμ 13, Κολωνάκι/ Λεβίδου 11, Κηφισιά/ 
Μητροπόλεως 36, Θεσσαλονίκη, www.
nespresso.gr 
Μηχανές espresso με 
ωραίο design (του George 
Clooney εννοούμε) και 
υψηλή τεχνολογία. Συ-
νοδεύονται από μεγάλη 
ποικιλία καφέ espresso και 
με τις ειδικές υπηρεσίες 
του Nespresso club, που 
προσφέρει διάφορες 
διευκολύνσεις στους πε-
λάτες της. Μπορείς ακόμα 
να αγοράσεις διάφορα 
αξεσουάρ για τον καφέ, 
φλιτζάνια και ειδικά kits 
σερβιρίσματος. 

PHILIPS HELLAS 
ΑΕΒΕ
Λ. Kηφισίας 44, Mαρούσι, 210 6162.000 -466, 
www.philips.gr 
Oλοκληρωμένες τηλε-
πικοινωνιακές λύσεις, 
τηλεφωνικές συσκευές, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
δίκτυα κ.ά.  
για επιχειρήσεις. Μαζί και 
μια μεγάλη γκάμα εύχρη-
στων ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών. 

PITsOs 
210 4277.879, www.pitsos.gr
Η ελληνική εταιρεία που 
έχει γράψει ιστορία στις 
ηλεκτρικές συσκευές από 
το 1960 μέχρι και σήμερα. 
Ξεκίνησε με παραγωγή 
μικρών οικιακών συσκευ-
ών και έφτασε στο σήμε-
ρα με ψυγεία, πλυντήρια 
ρούχων, πιάτων και πολλά 
άλλα τελευταίας τεχνο-
λογίας, οικολογικά και 
υψηλής  
αισθητικής.  

sIEMEns 
210 4277.839, www.siemens-oikiakes.gr
Οι συστάσεις είναι περιτ-
τές όταν ακούει κανείς το 
όνομα Siemens. Είναι η 
μεγαλύτερη γερμανική 
εταιρεία με ηλεκτρικές  

συσκευές για το σπίτι,  
«έξυπνες», αθάνατες  
τεχνολογικά και με  
αισθητική που καθηλώνει.

SONY HELLAS 
801 11 92000, www.sony.gr 
Σωστός τεχνολογικός πα-
ράδεισος. Θα εξοπλίσεις 
το σπίτι σου με home-
cinema, συστήματα ήχου, 
τηλεοράσεις, βιντεοπρο-
βολείς, αλλά και πολλές 
φορητές ηλεκτρονικές 
συσκευές: ψηφιακές 
κάμερες, βιντεοκάμερες 
ακόμα και αξεσουάρ ήχου 
και εικόνας για το αυτο-
κίνητό. 

Έιδη 
κιγκαλΈριασ
ΗΛΙΟπΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
Bύσσης 23, Aθήνα, 210 3215.108, www.
iliopoulos.gr 
Aξεσουάρ μπάνιου της 
εταιρείας Cosmic. Πανδαι-
σία από πόμολα των εται-
ρειών Olivari και Fusital. 
Διακοσμητικά φύλλα με 
μεταλλικό φινίρισμα για 
την επένδυση μεγάλων 
επιφανειών, της εταιρείας 
Sibu Line. Πορσελάνινα 
πόμολα από τη Γαλλία του 
οίκου Brione. Aξεσουάρ 
για το τζάκι του γερμανικού 
οίκου Heibi και τεράστια 
συλλογή από πολύ κομψά 

πισινΈσ
PISCINES IDEALES 
Δαβάκη 18, Πεύκη, 210 6148.400/  
Λ. Λαυρίου 122, Παιανία, 210 6028.081 
Ένα επιτελείο από άρι-
στα καταρτισμένους και 
εξειδικευμένους επαγγελ-
ματίες (βλ. αρχιτέκτονες, 
πολιτικούς μηχανικούς 
και μηχανολόγους) βοηθά 
τους πελάτες στο σχεδι-
ασμό του τύπου πισίνας 
που ονειρεύονται. Eπίσης, 
αναλαμβάνουν την κατα-
σκευή της και παρέχουν 
10ετή εγγύηση. Eπιπλέον, 
διαθέτουν όλα τα απαραί-
τητα αξεσουάρ, όπως π.χ. 
καλύμματα ασφαλείας 
ευρωπαϊκών (ελβετικών) 
και αμερικανικών προδια-
γραφών, που προφυλάσ-
σουν από ατυχήματα, ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύ-
ουν την πισίνα από φύλλα, 
σκόνη και ανεπιθύμητα 
σκουπίδια και περιορίζουν 
την εξάτμιση του νερού και 
την κατανάλωση χημικών 
προϊόντων καθαρισμού. 

διακοσμησΈισ
AS DESIGN GROUP 
Φιλοξένου 20, Ν. Κόσμος, 210 9019.342, 
www.asdesigngroup.gr 
Το γραφείο της διακοσμή-
τριας Αμαλίας Συμεωνίδου 
θα δημιουργήσει, θα 
μεταμορφώσει ή απλά θα 
ανακαινίσει το χώρο σου. 
Αναλαμβάνει και ειδικές 
κατασκευές για σπίτια, 
επαγγελματικούς χώρους 
και ξενοδοχεία. 

ΝΙΝΕ DESIGN 
Σόλωνος 31A, Χαλάνδρι, 210 6893.883 www.
ninedesign.gr 
Χτίζεις, ανακαινίζεις, 
θέλεις συμβουλές για το 
σπίτι σου. Απευθύνεσαι 
στο γραφείο του Θάνου 
Τσουνάκα και Παναγιώτη 
Φούντα που ειδικεύονται 
στο χώρο του design, της 
αρχιτεκτονικής και της 
διακόσμησης εσωτερικών 
χώρων. Η χρήσιμη συμ-
βολή τους στο δύσκολο 
έργο που ξεκινάς σου 
λύνει τα χέρια. 

οn-lIne
καταστηματα
dEsIgnIsTHIs.COM 
Λ. Βασιλίσσης Όλγας 52, Θεσ/νίκη, 

2310 869.320

Ηλεκτρονικό κατάστημα 
με είδη design από κο-
ρυφαίους σχεδιαστές σε 
μοναδικές τιμές. Θα βρεις 
από φωτιστικά και έπιπλα 
μέχρι διακοσμητικά είδη 
και προϊόντα μόδας, όλα 
σε εξαιρετική ποιότητα. Η 
ομάδα του designthis.com 
διαθέτει και εξειδικευμένο 
προσωπικό που αναλαμ-
βάνει διαμόρφωση χώρων 
και διακοσμητικά project.

ΙΝΤΕRNISTORE.COM 
Η εταιρεία Interni επεκτεί-
νεται και διαδικτυακά. Στο 
online shop θα βρούμε 
πάνω από 500 προϊόντα 
της γνωστής ποιότητας 
και αισθητικής Interni με 
τις υπογραφές διάσημων 
οίκων του εξωτερικού, 
σε έπιπλα, διακοσμητικά, 
είδη υγιεινής και όλα σε 
τιμές έκπληξη.

STICKY.GR
Aυτοκόλλητα τοίχου σε 
μεγάλη ποικιλία μοτίβων 
–floral, γεωμετρικά, με 
βελούδο ή ακόμα και με 
swarowski–, μαξιλάρια 
και παραβάν για να διακο-
σμήσεις το χώρο σου με 
στιλ, μόνος, εύκολα και 
πολύ οικονομικά. 

VINYLIZE.GR 
Αναδιαμορφώνεις το χώ-
ρο σου, αλλάζεις στιλ και 
δημιουργείς μια ευχάρι-
στη ατμόσφαιρα με αυτο-
κόλλητα τοίχου σε πολλά 
σχέδια και χρώματα εύ-
κολα και απλά. Μπες στο 
online κατάστημά τους, 
κάνε την έρευνά σου και 
διάλεξε αυτό ή καλύτερα 
αυτά που ταιριάζουν σε 
σένα και στο σπίτι σου. 

www.vrysi.gr 
Το site που θα εξοπλίσει το 
σπίτι σου με μπαταρίες-
βρύσες. Επώνυμες,  ευρω-
παϊκές μπαταρίες μπάνιου, 
κουζίνας, ακόμα και επαγ-
γελματικές, στη σωστή 
τιμή, με γραπτή 5ετή εργο-
στασιακή εγγύηση, άμεσα 
παραδοτέες, εκεί που 
θέλεις, σε όλη την Ελλάδα, 
χωρίς επιβάρυνση!  
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Το περιοδικο Τησ Athens Voice για Το σπιΤι

29

I ATHENS

ΟΙ ΜυστΙκΟΙ κηπΟΙ 
τησ ΑθηνΑσ

Οι αρχιτέκτονες μας δίνουν 
υλικό για όνειρα

* ΟΔηΓΟσ ΑΓΟΡΑσ ΑθηνΑ - θΕσσΑΛΟνΙκη: τΑ πΑντΑ ΓΙΑ τΟ σπΙτΙ

σΥνενΤεΥΞη
π. νΙκηφΟΡΙΔησ 

& BernarD Cuomo
υποψήφιοι  

mies Van Der rohe 2015

αΦιερωμα 
Housewarming

το σπίτι του χειμώνα 
έχει ψυχή

Β ρ ε ί τ ε  μ α ς  ς τ ο 
www.homemag.gr

κ α θ ε  μ ε ρ α
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