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> Τι καθιστά την IDLaboratorium ξεχωριστή και σε ποιους 
απευθύνεται;
Το πάθος για ό,τι αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε. Μας εν-
διαφέρει η κάθε λεπτομέρεια και απαιτούμε από τους εαυ-
τούς μας το αποτέλεσμα να είναι πρώτιστα λειτουργικό,  
αισθητικά άρτιο και να σέβεται το περιβάλλον 
στο οποίο βρίσκεται. Απευθυνόμαστε σε ανθρώ-
πους που αναγνωρίζουν την αγάπη μας για το 
interior design και κατανοούν τη σημασία του.

> Ποια είναι τα σημαντικότερα projects 
που δουλεύετε αυτόν τον καιρό;
Μόλις ολοκληρώσαμε δύο ξενοδοχεία στη Σα-
ντορίνη. Το Mystique, A Luxury Collection 
Hotel, στην Οία και το Vedema, A Luxury 
Collection Resort, στο Μεγαλοχώρι. Στο πρώτο 
σχεδιάσαμε το ASEA Lounge Restaurant, ένα 
ιδιαίτερο ιαπωνικό εστιατόριο σε μια συγκλο-
νιστική τοποθεσία, και το Captain’s lounge, ένα παλιό καπετα-
νόσπιτο που διαμορφώσαμε σε χώρο πρωινού. Στο δεύτερο 
σχεδιάσαμε το εστιατόριο Αλάτι sea ‘n salt cuisine σε δύο αι-
σθητικά διαφορετικούς χώρους, το παλιό οινοποιείο σε μυστι-
κιστική σκηνογραφική ατμόσφαιρα και τον εξωτερικό χώρο, 
δίνοντας μια Mediterranean chic αισθητική. Επίσης, ανανεώ-
σαμε τις σουίτες με μικρές προσεκτικές παρεμβάσεις.

> Από πλευράς αισθητικής, τι θα μπορούσε να βελτιω-
θεί στο ελληνικό τουριστικό προϊόν;
Παρότι διαθέτουμε πανέμορφα μέρη, κάποια βεβηλώνονται 
αισθητικά και αυτό συνεχίζεται χωρίς κανένα όριο. Όλα ξε-
κινούν από τον σεβασμό που έχει ο καθένας προς τον τόπο 

του και από την παιδεία κάθε επιχειρηματία 
που δημιουργεί πάνω σε αυτόν. Πρέπει να 
αναπτυχθούν ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου, 
ώστε να σταματήσει η άναρχη συμπεριφο-
ρά όσων καταστρέφουν τη συνολική αισθη-
τική αρμονία.

> Τι περιλαμβάνουν τα μελλοντικά επαγ-
γελματικά σχέδιά σας;
Μελετούμε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονά-
δα στην Πάρο, η οποία είναι προγραμματι-
σμένη να τελειώσει με τμηματικές ετήσιες 
ανακαινίσεις σε 3 χρόνια. Επίσης, είμαστε 

σε συζητήσεις για καινούργια ξενοδοχειακά projects σε Σα-
ντορίνη, Μύκονο και Ύδρα.

Ο Στάμος Χονδροδήμος είναι αρχιτέκτονας εσωτερικών χώ-
ρων και δημιουργός της IDLaboratorium, τηλ.: 6946 959 482, 
www.idlaboratorium.gr, info@idlaboratorium.gr
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