
208 CLOSE UP CLOSE UP 209 

ΗΡΕΜΗ 
πολυτΕλΕια

Μία τριώροφη 
μεζονέτα 
διαμορφώθηκε ιδανικά, 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
μιας τετραμελούς 
οικογένειας, 
αξιοποιώντας στο 
μέγιστο κάθε γωνιά της.

ΣΠΙΤΙ τΗΣ  α Γ Γ Ελ ι ΚΗΣ  Σαπ ι Κα  ΦΩτ . :  Χ Ρ ι Σ τ ι Να  ΜπΡουΣαλΗ ΣΠΙΤΙ

Στην ήσυχη, οικιστική περιοχή του Αϊ-Γιάννη, στην ανατολική Θεσ-
σαλονίκη, βρίσκεται ένα συγκρότημα κατοικιών, κατασκευασμένο με 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές γραμμές και υλικά. Η συγκεκριμένη τριώρο-
φη μεζονέτα, που αποτελεί μέρος του συγκροτήματος, έχει το προνόμιο 
ενός πολύ όμορφου ιδιωτικού κήπου, ενώ οι εσωτερικοί χώροι της είναι 
έτσι διαμορφωμένοι, ώστε να υπηρετούν ιδανικά μία οικογένεια. Η αρ-
χιτέκτων Αντιγόνη Καραμπατζού, η οποία επιμελήθηκε την εσωτερική 
διακόσμηση σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους των 
καταστημάτων Μαλλέ και Maison Μαλλέ, πραγματοποίησε κάποιες 
βασικές παρεμβάσεις στον ενιαίο χώρο καθιστικού - τραπεζαρίας οι 

Συμμετρία και άψογα συνδυασμένα 
χρώματα αποτελούν τα κύρια στοιχεία 
του καθιστικού, όπου όλα τα έπιπλα κα 
αντικείμενα είναι από τα καταστήματα 
Μαλλέ και Maison Μαλλέ. 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ: Με φόντο το έργο 
της Ράνιας Εμμανουηλίδου από έκθεσή 
της στην γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, 
αντικείμενα vintage αισθητικής έχουν 
βρει ιδανική θέση πάνω στην όμορφη 
ροτόντα της τραπεζαρίας. 
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οποίες συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί η απαραίτητη 
συνοχή μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων. Επειδή, από 
φορμαλιστικής άποψης, η είσοδος του σπιτιού δεν έχει 
τα συνήθη χαρακτηριστικά, σχεδιάστηκε μια ειδική, 
γωνιακή κατασκευή από ξύλο καρυδιάς σε συνδυασμό 
με δρυ από την εταιρία Μαλλέ -όπου ενσωματώθηκε και 
η τηλεόραση-, η οποία λειτουργεί και ως σημείο υπο-
δοχής για τον επισκέπτη, αφού τον εισάγει πιο ομαλά 
στον χώρο του καθιστικού. Αντιδιαμετρικά αντίθετα 
απ’ αυτήν την κατασκευή τοποθετήθηκε ένα καθιστικό 
που υπογραμμίζει τη φιλόξενη ατμόσφαιρα του χώρου. 
Τόσο αυτό όσο και το δεύτερο καθιστικό, όπως και όλα τα 
διακοσμητικά και οι κουρτίνες του σπιτιού επιλέχτηκαν 
από τα καταστήματα Μαλλέ και Maison Μαλλέ. Κινού-
μενα σε παρόμοιες αποχρώσεις του ανοιχτού γκρι και του 
έλεφαντ και με κυρίαρχο υλικό το ξύλο, όλο το πρώτο 
επίπεδο της κατοικίας αποπνέει τον αέρα ηρεμίας και 
ήσυχης πολυτέλειας. Στη βεράντα του σπιτιού, απ’ όπου 
πραγματοποιείται η πρόσβαση στον ιδιωτικό κήπο της 
μεζονέτας, ένα μεγάλο τραπέζι από ίνοξ και μάρμαρο 
αποτελεί αγαπημένο σημείο συγκέντρωσης της οικο-
γένειας, ειδικά τους ζεστούς μήνες του χρόνου.
Ο πρώτος όροφος της κατοικίας φιλοξενεί όλους τους 
ιδιωτικούς χώρους, που περιλαμβάνουν τα δύο παιδικά 

ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ: Όψη 
της τραπεζαρίας. Στο βά-
θος διακρίνεται ο μπουφές, 
κατασκευασμένος από δρυ 
και λάκα, ενώ οι πόρτες 
του «ντύθηκαν» με δέρμα 
από σαλάχι.  
Διακοσμητική λεπτομέρεια. 
Το καθιστικό της βεράντας, 
όαση δροσιάς για τα 
ζεστά ελληνικά καλοκαίρια. 
Λεπτομέρεια από την κα-
τασκευή που σηματοδοτεί 
την εσωτερική είσοδο του 
σπιτιού. 

ΕΠΑΝΩ:  
Ο γωνιακός  
καναπές, ντυμέ-
νος με βαμβακε-
ρό ύφασμα,   
συνδυάστηκε με 
το coffee table 
από λάκα και ίνοξ.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:   
Όψη της μεζο-
νέτας από τον 
ιδιωτικό κήπο  
του σπιτιού,  
όπου διακρίνο-
νται οι καθαρές 
αρχιτεκτονικές 
γραμμές της.
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ΣΠΙΤΙ  τΗΣ  ΦΕΝ ι α Σ  ΚοΡοΖ ι Δου  GET THE LOOK

υπνοδωμάτια, καθώς και το master 
bedroom. Στο τελευταίο, τα χρώμα-
τα γίνονται πιο ζεστά, με το καφέ 
να κυριαρχεί και να συνδυάζεται 
αρμονικά με το ξύλο και το ύφασμα, 
τόσο μέσα από τις ντυμένες με μετα-
ξωτή ταπετσαρία ντουλάπες –ειδική 
παραγγελία από τα καταστήματα  
Μαλλέ- όσο και μέσα από τα ιδιαί-
τερα διακοσμητικά στοιχεία, όπως 
είναι τα tailor made μαξιλάρια, ένα 
από τα πρόσφατα πρότζεκτ που υπο-
γράφουν τα εν λόγω καταστήματα. 
Τα παιδικά δωμάτια, το καθένα με 
το δικό του ξεχωριστό στιλ, όπου 
κυριαρχούν οι τόνοι του ροζ και του 
γαλάζιου αντίστοιχα, αποτελούν  
μικρές οάσεις χαράς για τα δύο  
παιδιά της οικογένειας.

Άποψη του master bedroom, όπου 
διακρίνεται το κρεβάτι, κατασκευα-
σμένο από ξύλο και δέρμα. 
ΚΑΤΩ:  Στο φροντισμένο WC του 
ισογείου, η παλέτα κινείται σε παρό-
μοιες αποχρώσεις με το υπόλοιπο 
σπίτι.  ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ:  Ο καναπές - 
κρεβάτι ως σχέδιο προτιμήθηκε και 
για τα δύο παιδικά υπνοδωμάτια, 
αλλά η επιλογή των υφασμάτων σε 
καθένα οδήγησε στο διαφορετικό 
τελικό αποτέλεσμα. Βάζο, Inart.

Καναπές Andy του σχεδιαστή Paolo Piva της B&B Italia, Γιάννης Δελούδης.

Βάζο, Maison MAΛΛΕ.

Cake stand Seletti, 2nd Floor.

Πολυθρόνα Sky, Casa Vogue - Luxury 
Living Theocharidis.

Vintage κολιέ, 
Fessa - Μάρθα 
Γραμμενίδου.  

Επιτραπέζιο φωτιστικό, Maison MΑΛΛΕ.

Διακοσμητικό μαξιλάρι, Maison MΑΛΛΕ.

Αρωματικό χώρου του σχεδιαστή 
Michael Angove, Jo Malone.
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ιΔ ια ιτΕΡα ΔιαΚοΣΜΗτιΚα ΣτοιΧΕια ,  οπΩΣ  τα tailor made ΜαξιλαΡια ,  Ε ιΝαι 
απο τα πΡοΣΦατα πΡοτΖΕΚτ που υποΓΡαΦουΝ τα ΚαταΣτΗΜατα maλλΕ. 


