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The magic of
greece
H Mαλβίνα Σαραντίτη μας υποδέχεται στο καταφύγιό της στην
Αντίπαρο, όπου όλα έχουν την επιμέλεια και τη γλυκιά της αύρα,
σ’ ένα υπέροχα αρμονικό σύνολο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

H κατοικία περιλαμβάνει τρία ισόγεια κτίσματα, εκ των οποίων το κεντρικό έχει
μπροστά του την πισίνα και ατενίζει την υπέροχη θέα στο αιγαιοπελαγίτικο γαλάζιο.
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Η χαρισματική ιδιοκτήτρια δημιουργεί
θαύματα στο art de la table.
Στους υπαίθριους χώρους, μια σειρά από ολόλευκες πέργκολες
προφυλάσσουν την outdoor ζωή της κατοικίας με στιλ.

ScaN. DISCOVER. enjoy.

Μαλβίνα Σαραντίτη
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νας επίγειος
παράδεισος, όπου
ο χρόνος μοιάζει
να σταματά και ο
επισκέπτης νιώθει με
όλο του το είναι τις
απολαύσεις που του προσφέρονται.
Η επαφή με τη φύση, η θέα στο
Αιγαίο, η αύρα του καλοκαιριού κι ένα
περιβάλλον αρμονικά διαμορφωμένο,
είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Η
φιλόξενη Μαλβίνα έχει φροντίσει τα
πάντα και η δημιουργική της επιμέλεια
στο καθετί είναι έκδηλη παντού. Μετά
τις σπουδές στο Παρίσι και το Λονδίνο
και τη θητεία της στο marketing σ’
εξέχουσες διαφημιστικές εταιρίες,
από το 2011 και μετά ασχολήθηκε
με το interior design παράλληλα με
το marketing της W real estate σε
τουριστικές κατοικίες, ενώ τo 2015,
δημιούργησε το lifestyle brand
Μalvez, ξεκινώντας να σχεδιάζει
αντικείμενα home décor και αξεσουάρ
μόδας.
Το σπίτι της στην Αντίπαρο είναι
μία σύνθεση τριών ισόγειων
κτισμάτων, με το κεντρικό κτίριο
να δεσπόζει έχοντας την πισίνα
μπροστά του και τους δύο ξενώνες
να λειτουργούν βοηθητικά. Δόθηκε
μεγάλη έμφαση στους υπαίθριους
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Ένα άνετο, χτιστό, υπαίθριο καθιστικό μ’ ένα εντυπωσιακό
καμπύλο, χτιστό τραπέζι, που σχεδιάστηκε από την ιδιοκτήτρια,
απολαμβάνει ιδανικά την καλοκαιρινή αύρα.

χώρους, όπου διαμορφώνονται χτιστά
καθιστικά, τραπέζια και μπαρ για να
εξυπηρετούνται οι επισκέπτες με τον
καλύτερο τρόπο.
Περιγράψτε μας το ιστορικό της
κατοικίας, σε τι κατάσταση έφτασε
στα χέρια σας και πώς προχωρήσατε
με τον ανασχεδιασμό της; Πρόκειται
για έναν κάβο με καταπληκτική θέα
και νοτιοανατολικό προσανατολισμό.
Υπήρχαν συγκεκριμένες δυνατότητες
και περιορισμοί στην κατασκευή
όταν ξεκίνησε, λόγω του ότι έπρεπε
να διατηρηθεί ο υπάρχων σκελετός
μπετόν. Επομένως, λοιπόν, ήταν
πρόκληση να διαμορφωθεί έτσι
ώστε να καλύψει τις ανάγκες ενός
λειτουργικού σπιτιού με θέα από τα
δωμάτια και τις απαραίτητες ανέσεις.
Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό
γραφείο του Νίκου Βαλσαμάκη, που
ανέλαβε την αρχική μελέτη, και με το
Studio 265 στη μελέτη κατασκευής,
ασχολήθηκα τόσο με τη λειτουργία και
τον σχεδιασμό όσο και με την επιλογή
των υλικών.
Περιγράψτε μας τη φιλοσοφία του
σπιτιού. Ποια είναι τα σημεία που
αναδείξατε και με ποιον τρόπο;
Το φως των Κυκλάδων, η θέα στη
θάλασσα και οι μυρωδιές της φυσικής
βλάστησης του κάβου ήταν βασικά

Αντίπαρος
10 Best

1. Πρωινό στην Ελιά για red velvet
pancakes ή στη Μαργαρίτα για ομελέτα.
2. Μπάνιο στα βράχια κάτω από το
σπίτι, στη Φανερωμένη και στην
παραλία του Δεσποτικού,
όπως και στα τιρκουάζ νερά στα
Παντερονήσια απέναντι.
Για τους λάτρεις του kite surf, το στενό
Πάρου-Αντίπαρου είναι από τα καλύτερα
σημεία. Για τους υπόλοιπους, το θέαμα
είναι εκπληκτικό, ειδικά όταν περνάνε
πάνω από τα ferries!
3. Μεσημεριανό στο Βeach house,
για ελληνικές γεύσεις και πολύ καλό
Εspresso Μartini.
4. Απογευματινή ξενάγηση στον
ναό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό.
5. Pizza στο Lolo’s, νωρίς
το απόγευμα, μετά τη θάλασσα.
6. Aperitif στην Εlia και βόλτα στο σοκάκι
με τα καταστήματα. Αγαπημένο, το Ζali.
7. Βραδινό φαγητό στο Sapou.
Αγαπημένα πιάτα, η σαλάτα με ντομάτες
και ροδάκινο, το ψητό avocado και το
σπιτικό burger.
8. Παγωτό στο Vicky’s. Οι επιλογές είναι
ατέλειωτες κι εμπλουτίζονται καθημερινά
με νέες γεύσεις.
9. Το βράδυ ποτό στην πλατεία.
Βoogaloo για cocktails και Doors
για rock μουσική.
10. Μετά την πλατεία, σουβλάκι
στο Οικογενειακό. Είναι must!
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Mια σειρά από χαρούμενα prints στα μαξιλάρια δίνουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο εσωτερικό
καθιστικό, που παίρνει χρώμα από τη φωτογραφία της Μαρίνας Βερνίκου και το έργο της
Νικομάχης Καρακωστάνογλου.
Λιτός σχεδιασμός και υψηλή
αισθητική στα υπνοδωμάτια
του σπιτιού, που διαθέτουν τα
εντελώς απαραίτητα.

Clutch bags της Malvez

που δίνουν χαρακτηριστικό τόνο στο τραπέζι.
Για παράδειγμα, όταν θέλω ένα τραπέζι με
θέμα tropical, θα χρησιμοποιήσω φύλλα σε
πράσινο ή χρυσό, ανανάδες και αντίστοιχα
sous plat. Τα κοράλλια, οι αστακοί, τα
καβούρια συνδυάζονται τέλεια με μπλε πιάτα.
Η νέα γεωμετρική συλλογή με τα εξάγωνα
και τους ρόμβους είναι από τις αγαπημένες
μου. Στο σπίτι έχω επιλέξει κεραμικά πιάτα
από τον Ατσώνιο στη Σίφνο και από ένα
τοπικό κατάστημα. Επίσης, τα αγαπημένα μου
λουλούδια για το καλοκαιρινό τραπέζι είναι οι
μπουκαμβίλιες, οι ορτανσίες και οι βασιλικοί.
Πώς ξεκινήσατε να σχεδιάζετε είδη για το
σπίτι, από πού εμπνέεστε και πώς εξελίχθηκε
αυτό με τον καιρό; Η ενασχόλησή μου με
τις ειδικές κατασκευές, αλλά και οι ιδέες που
είχα για αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν
στα σπίτια με οδήγησαν στον σχεδιασμό.
Η έμπνευση βρίσκεται παντού, τόσο στην
Ελλάδα με τον πλούσιο πολιτισμό και τα
υπέροχα χρώματα, όσο και σε όλο τον κόσμο,
μέσα από ταξίδια, παραστάσεις, μουσεία, τέχνη,
μόδα, κινηματογράφο.
Πώς προέκυψαν τα clutch bags και σε ποιον
τύπο γυναίκας απευθύνεστε; Ήταν το επόμενο
βήμα μετά από τα jewelry boxes. Απευθύνομαι
κυρίως στη γυναίκα που ψάχνει κάτι
διαφορετικό και αγαπάει την κομψότητα και τη
διαχρονικότητα στα αξεσουάρ.
Trivia
• Λατρεύω την… εξυπνάδα και το χιούμορ
στους ανθρώπους.
• Οι designers που ξεχωρίζω είναι οι John
Elgin Woolf για το glamour που έδωσε στην
αρχιτεκτονική, και ο Yves Saint Laurent για
την έμπνευση.
• Δε θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου interview
στο Λονδίνο, στα 23.
• Από τη ζωή μου θ’ άλλαζα τον ρυθμό!
• Δεν αποχωρίζομαι ποτέ τα γυαλιά ηλίου μου.
• Το motto μου είναι … Μέτρον άριστον.
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Η λιτή φύτευση, με κάκτους και χαμηλά φυτά,
συνδυάζεται υπέροχα με το κυκλαδίτικο λευκό.

συστατικά. Ήθελα να δημιουργηθεί ένα σπίτι που να προσφέρει με
απλότητα μια άνεση πολυτέλειας, ενώ ταυτόχρονα ο καθένας να το
αισθάνεται δικό του, για ν’ απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι.
Δημιουργήθηκε ένα κεντρικό οίκημα μ’ ένα μεγάλο master δωμάτιο
και χώρο υποδοχής, με μια μικρή κουζίνα και άλλους πέντε
ανεξάρτητους ξενώνες, ο καθένας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Έμφαση δόθηκε σε λεπτομέρειες για την άνετη διαμονή -μεγάλες
ντουλάπες και μπάνια, στρώματα ξενοδοχειακού τύπου και
ανεξάρτητος εξωτερικός χώρος με καθιστικό στους ξενώνες. Ο χώρος
συνάντησης είναι το lounge, δίπλα στην πισίνα, και οι δυο εξωτερικές
τραπεζαρίες, για 16 και 8 άτομα αντίστοιχα. Μια κουζίνα εξυπηρετεί
στην προετοιμασία των γευμάτων και λειτουργεί ως υπαίθριο μπαρ.
Στον περιβάλλοντα χώρο, διατηρήθηκε η φυσική βλάστηση και
δημιουργήθηκε μια πισίνα σε βαθύ μπλε, παράλληλα με τη θάλασσα.
Ποια είναι τα αγαπημένα σας στοιχεία του σπιτιού που το κάνουν
να ξεχωρίζει; Τα μαρμάρινα, διάτρητα γλυπτά καπάκια στα παράθυρα,
το μοτίβο που ακολουθείται κι εσωτερικά, τα ξύλινα διαχωριστικά
και τα έπιπλα και το λευκό ενιαίο δάπεδο είναι όσα ξεχωρίζω. Ο
συνδυασμός του λευκού με το μπλε στους βασικούς χώρους, όπως
το δάπεδο της κουζίνας, οι τοίχοι στο wc ξένων, η ψηφίδα της πισίνας
και τα υφάσματα, καθώς και τα τοπικά μάρμαρα στα μπάνια, η επιλογή
των φωτογραφιών και των έργων τέχνης συνθέτουν μια αίσθηση
ανεπιτήδευτης πολυτέλειας με την απλότητα που ταιριάζει σ’ ένα
κυκλαδίτικο σπίτι.
Περιγράψτε μας τους κανόνες σας για το art de la table. Ξεκινάω
πάντα με το χρώμα που θέλω να επικρατεί και στη συνέχεια, διαλέγω τα
σερβίτσια και τους κρίκους για τις πετσέτες από τις συλλογές Μalvez,

Τα έντονα χρώματα και οι
εντυπωσιακοί συνδυασμοί στο
art de la table ταιριάζουν με την
ανάλαφρη, καλοκαιρινή διάθεση.
Εξαιρετική λεπτομέρεια, τα napkin
rings της Malvez.

Η Μαλβίνα Σαραντίτη επιμελείται τα
πιο ευφάνταστα art de la table για τα
τραπέζια της.
Η κουζίνα ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο
δάπεδό της και τα διάτρητα
διαχωριστικά, που σχεδιάστηκαν ειδικά.

