
 
Antonio De Martino σε patranews.gr: «Τα 
καλύτερα έρχονται αφού τα καλά τα έχουµε» 
 

 
 
Πάντα µε χαµόγελο και θετική αύρα, κάθε κουβέντα µε τον Ιταλοπατρινό 
σχεδιαστή, στυλίστα και διακοσµητή Antonio De Martinο, καταφέρνει να σε 
παρασύρει σε µονοπάτια αισιοδοξίας.  
Το πλούσιο και ενδιαφέρον βιογραφικό του Antonio περιλαµβάνει την πρακτική 
του εξάσκηση στο πλευρό ενός θρύλου της µόδας, στα αtelier του οίκου 
Versace σε Μιλάνο και Φλωρεντία, ενώ έχει συνεργαστεί, µεταξύ πολλών 
άλλων, µε Artisti Italiani, If Ganas κ.ά., έχει οργανώσει επιδείξεις µόδας µε 
ρούχα Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana και Iceberg και έχει επιµεληθεί το 
styling φωτογραφήσεων για µεγάλα περιοδικά µόδας, όπως Elle, Marie Claire, 
Vogue κ.ά. Eχει επιµεληθεί την δηµιουργία και επιµέλεια Χριστουγεννιάτικου 
θέµατος στο Baneasa Shopping Center στο Βουκουρέστι κα στα Athens 
Metro Mall και The Mall Athens. Ακόµη, ο Antonio De Martino "υπέγραφε" για 7 
χρόνια τις βιτρίνες στα πολυκαταστήµατα Notos Galleries σε όλη την Ελλάδα, 
ενώ έχει επιµεληθεί και την Χριστουγεννιάτικη διακόσµηση στο Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη.  
 
Σήµερα µιλάει στο patranews.gr για µόδα και τάσεις διακόσµησης, για 
στυλάτους λαούς και µας εξοµολογείται τί απολαµβάνει σε Πάτρα και Ρίο, εκεί 
όπου βρίσκεται το πρσωπικό του ησυχαστήριο.  
 



Πτυχιούχος αρχιτεκτονικής, διακοσµητής αλλά και στυλίστας. Ποιο είναι το 
µυστικό για να οµορφαίνεις ένα χώρο, µια βιτρίνα ή να αλλάζεις την εικόνα 
ενός ανθρώπου;   
 
«Πελάτες και φίλοι λένε οι µισοί το ταλέντο και οι άλλοι µισοί το χαµόγελο και η 
θετική αύρα που έχω. Ώς καλλιτέχνης, µε ότι καταπιάνοµαι δίνω και κάτι απο 
τον εαυτό µου και αν θεωρήσουµε πως υπάρχει µυστικό είναι να έχουµε 
ρεαλιστικές απαιτήσεις και να ξέρουµε ποιοί είµαστε και τί θέλουµε να κάνουµε 
µε τον χώρο µας και τους εαυτούς µας. Άλλωστε σε όλα τα πράγµατα υπάρχει 
οµορφιά, που σκοπός είναι να αναδειχτεί µε τα σωστότερα υλικά. Θα πρέπει 
να παντρευτεί το θέλω µε το πρέπει».  
 
Την µόδα πρέπει όλοι να την ακολουθούν ή µόνο σε όσους ταιριάζει;  
 
«Η µόδα εξ ορισµού είναι κάτι που δεν ακολουθεί τον όρο ταιριάζει και πρέπει 
να ακολουθείται απο όλους. Αλλά, ο καθένας µας θα πρέπει να γνωρίζει την 
προσωπικότητα του, τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που θέλει να φαίνεται 
στο κοινωνικό σύνολο ώστε να αντλεί απο την µόδα όλα εκείνα τα στοιχεία 
που µπορούν να ταιριάξουν στην ιδιοσυγκρασία του. Θα ήθελα να τονίσω 
πως η µόδα δεν αφορά µόνο τα ρούχα ή το προσωπικό styling, αφορά όλη 
µας τη ζωή και όλα τα πράγµατα που ερχόµαστε σε επαφή...Το σπίτι, το 
αυτοκίνητο, τους χώρους που επισκεπτόµαστε. Άρα θα πρέπει να 
προσαρµόσουµε τις προτάσεις της µόδας στην προσωπικότητα µας, ώστε να 
κάνουµε το στίγµα µας εντονότερο και πιο διακριτό στο σύνολο». 
 
 
Τι έχεις να µας προτείνεις για το φετινό καλοκαίρι; Πως µπορούµε να 
οµορφύνουµε το χώρο µας και τι θα µας ανεβάσει τη διάθεση;  
 
«Αν παρακολουθείτε πώς εξελίσσονται οι τάσεις στη διακόσµηση, θα 
γνωρίζετε ήδη πώς η µόδα προστάζει φέτος απλές γραµµές, απαλά χρώµατα, 
neutral περιβάλλον, spa-resort ατµόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο, έχετε την 
ευκαιρία να προσαρµόζετε τη διακόσµηση του χώρου µε µικρές 
προσθαφαιρέσεις, οι οποίες άλλοτε αποδεσµεύουν τον χώρο από περιττά 
αξεσουάρ και άλλοτε τον ζωντανεύουν µε ενδιαφέρουσες προσθήκες. 
Ανοικτόχρωµα υφάσµατα µε έµφαση στο λευκό, να αφήσουµε τον χώρο µας 
να αναπνεύσει να µπει φως και ροµαντική ατµόσφαιρα µε κεριά, λίγα και 
µεγάλα. Μια στρατιά ρεσό είναι απλά αντιαισθητική. Το ελληνικό καλοκαίρι 
είναι η επιτοµή της απλότητας, από µόνο του είναι µια εποχή που µπορεί να 
µας ανεβάσει την διάθεση. Πως µπορούµε να µην έχουµε καλή διάθεση σε 
σκέψεις για εξορµήσεις και καλοκαιρινές διακοπές;».  
 
 
Πιστεύεις ότι οι Eλληνες είναι καλαίσθητοι; Από την εµπειρία σου από το 
εξωτερικό, ποιός λαός θεωρεί ότι πολύ στυλάτος;  
 
«Η καλαισθησία είναι η αντίληψη της οµορφιάς, δεδοµένου ότι οι Ελληνες 



είµαστε όµορφος λαός η καλαισθησία βρίσκεται κάπου στο DNA µας. Ίσως το 
θέµα της αντίληψης να είναι συγκεχυµένο γιατί τα εξωτερικά ερεθήσµατα είναι 
πολλά και οι ίδιοι εσωτερικά δεν παράγουµε στυλ δεν έχουµε δηµιουργήσει 
µοναδικά χαρακτηριστικά καλαισθησίας.  Σχετικά µε τον λαό που θεωρώ 
πολύς στυλάτο, δεν θα πρωτοτυπήσω και θα πω, πως οι Ιταλοί είναι ίσως ο 
πιο φινετσάτος λαός. Ως µισός Ιταλός πιστεύω πως κάτι έχω πάρει απο εκεί. 
Στην Ιταλία δεν θα δεις ατιµέλητη γυναίκα, και δεν θα σου πει ένας άντρας πως 
ενα αξεσουάρ του αφαιρεί κάτι απο την αρρενωπότητά του. Σε όλες τις στιγµές 
της καθηµερινότητας θα είναι προσεγµένοι, περιποιηµένοι, και αν η οικονοµική 
δυνατότητα δεν τους επιτρέπει να κάνουν αγορές ακριβών αντικειµένων που 
προσδίδουν στύλ θα στραφούν στην απλότητα για να τονίσουν την 
προσωπικότητα τους».  
 
 
Είσαι πάντα χαµογελαστός και µε θετική ενέργεια. Στις δύσκολες µέρες που 
περνάµε, ποιο το δικό σου µότο ζωής;  
 
«Η καθηµερινότητα καθρεπτίζει την κοινωνία και η κοινωνία δεν έχει έµπνευση. 
Ίσως να οφείλεται στο ότι έχει αποκοπεί από την φύση της ή ακόµη από 
έννοιες που φέρνουν εµπνεύσεις. Αυτό για τον καθένα µπορεί να είναι κάτι 
διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερα προσωπικό. Π.χ στην δική µου περίπτωση η πηγή 
έµπνευσης είναι ο ταξιάρχης στο Μανταµάδου της Λέσβου που µε έχει 
βοηθήσει πολύ και µε βοηθά καθηµερινά και µου δίνει έµπνευση και θετική 
ενέργεια. Θα πρέπει να δούµε τον καθένα µας ως µονάδα που δηµιουργούµε 
ένα σύνολο. Τι κάνουµε εµείς για εµάς και τι κάνουµε εµείς για τα αγαπηµένα 
µας πρόσωπα; Αν σκεφτούµε πως συνάνθρωποι παλέυουν καθηµερινά να 
κρατηθούν στην ζωή,  και πως η αρνητική αντιµετώπηση των καταστάσεων 
έχει γιγαντώσει τις ασθένειες που σχετίζωνται µε τον ψυχισµό τότε θα πώ πως 
είµαστε καλά. Και έτσι τα καλύτερα έρχονται αφού τα καλά τα έχουµε!».  
 
 
Σε ποια επαγγελµατική φάση σε πετυχαίνουµε αυτή την εποχή;  
 
«Μετά απο ένα διάστηµα περισυλλογής και επαναπροσδιορισµού πολλών 
πραγµάτων, νοµίζω είµαι στην καλύτερη µου φάση. Υπάρχουν πολλά 
πράγµατα που τρέχουν αυτό το διάστηµα και είναι κάτι που µου δίνει την 
απαιτούµενη ένταση για µια δηµιουργική συνέχεια. Δουλεύω σε Αθήνα 
Θεσσαλονίκη Πάτρα και εξωτερικό και προσπαθώ να κάνω ποιοτικά 
πράγµατα και να δίνω τον καλύτερο µου εαυτό».  
 
 
Οι διακοπές περιλαµβάνονται στο πρόγραµµά σου; Το Ρίο, των παιδικών σου 
χρόνων, αποτελεί για σένα καλοκαιρινό προορισµό;  
 
«Ο τόπος καταγωγής µου είναι η Φλωρεντία της Ιταλίας, το Ρίο είναι ο τόπος 
που µεγάλωσα, δεν ξέρω αν αποτελεί έναν καλοκαιρινό προορισµό από την 
άποψη των επιλογών και των υποδοµών για κάτι τέτοιο. Σίγουρα όµως 



αποτελεί προορισµό για απόδραση απο την καθηµερινότητα και χαλάρωση 
απο τους εξαντλητικούς ρυθµούς. Κάθε φορά που επισκέπτοµαι το Ρίο, κάτι 
που το κάνω τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, µου έρχεται το ίδιο πράγµα στο 
µυαλό: Η ελπίδα να δω κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι πρωτοποριακό να 
συµβαίνει για να  µπει η περιοχή στον χάρτη των προορισµών. Φέτος το 
πρόγραµµα του καλοκαιριού λέει ναι στις διακοπές, ναι σε ένα ελληνικό νησί. 
Ισως και δύο και κάποιες µέρες στο εξοχικό µου στο Ρίο, ώστε να 
υπερφορτωθούν οι µπαταρίες για τον δύσκολο - όπως προβλέπετε - 
χειµώνα».  
 
 
Τι σου αρέσει και απολαµβάνεις ακόµα να κάνεις σε Πάτρα και Ρίο;  
 
«Την οικογένεια µου, τους καλούς φίλους, το καλό φαγητό, και το εξοχικό µου. 
Στο Ρίο ζουν οι γονείς µου και εύχοµαι να τους έχει ο Θεός καλά, να τους 
επισκέπτοµαι και να περνάµε υπέροχες στιγµές µαζί. Στην Πάτρα απολαµβάνω 
πάντα την παρέα υπέροχων φίλων που είναι αρκετοί και ο χρόνος δεν µου 
επιτρέπει να τους βλέπω όσο συχνά θα ήθελα αλλά τους σκέφτοµαι συνέχεια 
και τους έχω στην καρδιά µου. Το φαγητό γιατί µου αρέσει να τρώω το ψαράκι 
µου δίπλα στην θάλασσα και να ηρεµεί η ψυχή µου και φυσικά τις µοναδικές 
δηµιουργίες της φίλης µου Σοφίας Χατζή και της αδερφής της Ντίνας που κάθε 
φορά κάτι θα βρούν να µε εκπλήξουν περισότερο. Δεν θα άλλαζα µε τίποτα 
τον προσωπικό µου χώρο, το εξοχικό µου στο Ρίο που πραγµατικά έχει γίνει µε 
πολύ µεράκι και έχει ένα κοµµάτι του εαυτού µου και µε βοηθά κάθε φορά να 
ξεκουράζοµαι και να χαµογελάω βλέποντας την θάλασσα και την γέφυρα».  
 
Στο χώρο που κινείσαι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θαυµάσεις ή 
κάποιος χώρος – µπορεί να είναι και από εξωτερικό – και θα ήθελες να βάλεις 
την προσωπική του «πινελιά»;  
 
«Φυσικά και υπάρχουν και άνθρωποι που θαυµάζω και χώροι. Αν και στο 
χώρο υπάρχει µια ψευδαίσθηση και µια χρυσή κουρτίνα που δηµιουργεί 
προσωπία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αφήσει το στήγµα τους 
έχουν δηµιουργήσει και είναι σηµείο αναφοράς για κάθε καλλιτέχνη 
επαγγελµατία. Θαυµάζω τους χώρους µε προσωπικότητα, µε θετική αύρα και 
µοναδικότητα. Χώροι που µπαίνεις και σε κερδίζουν απο την αρµονία την 
καλαισθησία και που µπορείς να καταλάβεις αµέσως τον λόγο που έχουν 
δηµιουργηθεί. Σε κάποιους τέτοιους χώρους θα ήθελα να βάλω την 
προσωπική µου πινελιά και τέτοιοι χώροι είναι αυτοί που σε ιντριγκάρουν να 
ξεπεράσεις τον εαυτό σου για να εξελιχθείς και εσύ παράλληλα. Το τελευταίο 
διάστηµα συνεργάζοµαι µε ένα εµπορικό κέντρο, ένας θαυµάσιος χώρος που 
µου δίνει το έδαφος για δηµιουργία και ελπίζω τέτοιοι χώροι να 
πολλαπλασιαστούν».  
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