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αθώς βγαίνεις από τη σουίτα σου τα πόδια 
σου βυθίζονται στη ζεστή, ηφαιστειακή άμμο 
με το ψιλό χαλίκι. Μπροστά σου απλώνεται 
εκθαμβωτική η θάλασσα. Αισθάνεσαι τη μυ-
στηριακή ενέργεια του νησιού στο κάθε σου 
κύτταρο – αν την αντέχεις θα είσαι για πάντα 

λάτρης αυτού του τόπου που ο Πλάτωνας ανέφερε 
ως «χαμένη Ατλαντίδα». Μακριά από τα πλήθη που 
συνωστίζονται στις βεράντες των Φηρών και τα στενά 
σοκάκια της Οίας, πάνω στη μαύρη παραλία του Περί-
βολου, το Istoria ξεκίνησε τη δική του ιστορία. H αύρα 
του ίδιου του κτιρίου είναι μαγική: ένα εγκαταλελειμ-
μένο palazzo που μεταμορφώθηκε αριστοτεχνικά σε 
ένα boutique ξενοδοχείο, επίσημο μέλος των Design 
Hotels, με 12 μόνο σουίτες, δημιουργία του Αντώνη 
και της Κάλιας Ηλιόπουλου (Vedema και Mystique) 
με τη σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Interior 
Design Laboratorium. «Μοιάζει με ένα καταφύγιο μέσα 
στο οποίο ο ήλιος και η θάλασσα δημιουργούν την αί-
σθηση μιας αθώας απελευθέρωσης», σχολιάζει ο lead 
designer Στάμος Χονδροδήμος, που πέτυχε μέσα από 
μια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό, τα υλικά και 
τις υφές να δημιουργήσει συναίσθημα τυλίγοντάς το 
σε μία γαλήνια αίσθηση πολυτέλειας. Κάθε στοιχείο 
συμβάλλει στην εμπειρία – από την πισίνα με τα χει-
ροποίητα πλακάκια σε γκρι και πράσινο, που διαχέουν 
σαν καλειδοσκόπιο το φως, μέχρι τις ελιές, τα μυρωδικά 
και τις αλόες γύρω σου και τις γεύσεις στο Mr. E του 
Αλέξανδρου Τσιοτίνη. 

Εκεί χαλαρώνεις απόλυτα. Βλέπεις, ακούς, αισθά-
νεσαι, γεύεσαι. Απολαμβάνεις. Ζεις.
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Σχήματα και φόρμες που μοιάζουν με γλυπτά,  
τοξωτά περάσματα που οδηγούν σε αυλές στο χρώμα  

της τερακότας και στις κρυφές βεράντες  
των σουιτών με τις ιδιωτικές πισίνες, δίνουν  
την αίσθηση πως το κτίριο ήταν πάντα εκεί,  

«ένας αφηγητής ιστοριών χωρίς λόγια».

Ένα ησυχαστήριο στη Σαντορίνη σχεδιασμένο για  
να δημιουργήσεις τη δική σου μοναδική ανάμνηση. 

ΙΣΤΟΡΙΑΜΙΑ

KEIMENO:  
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