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Στάμος Χονδροδήμος «Βρίσκομαι ακριβώς στο σημείο 
που ονειρευόμουν όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω», λέει με αφο-
πλιστικό χαμόγελο ο interior designer Στάμος Χονδροδήμος, 
μιλώντας για τη δημιουργία χώρων που τον εκφράζουν, «που 
αφηγούνται κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία προκαλώντας 
συναισθήματα με τις συνθέσεις και τις υφές». Κάτι που το ει-
σπράττεις μπαίνοντας στον προσωπικό του χώρο, με τα κατα-
πράσινα φυτά και τις ήσυχες αποχρώσεις που αναδεικνύουν 
αντικείμενα συναισθηματικής αξίας από τα ταξίδια του. Όλα 
είναι διακριτικά και καλόγουστα, για να συνθέσουν μια ήρεμη 
εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με την ενέργεια του 32χρονου 
δημιουργού, ο οποίος δεν στέκεται για πολλή ώρα στο ίδιο 
σημείο. Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει με το γραφείο του, 
Interior Design Laboratorium, τη διαμόρφωση ξενοδοχείων 
σε Κέρκυρα, Κύθηρα, Σαντορίνη και Τουρκία – ταυτόχρονα! 
«Όταν δεν τρέχω όλη την ημέρα για τη δουλειά, προτιμώ να 
κρύβομαι στον παράδεισό μου στην Καρδιανή στην Τήνο», μου 
εμπιστεύεται. «Αλλά μην περιμένεις να με δεις πουθενά. Ούτε 
καν στα στενά του χωριού. Προτιμώ να γεμίζω τις μπαταρίες 
μου αγναντεύοντας τη θάλασσα από τη βεράντα». Άλλωστε, 
για τον Στάμο πηγή έμπνευσης είναι εν αρχή η θάλασσα κι ύ-
στερα ο τόπος που φιλοξενεί το εκάστοτε έργο του, η παράδοσή 
του και τα «υλικά που έχουν ψυχή και γεννούν εικόνες όταν τα 
αγγίζεις». Στο πορτφόλιό του περιλαμβάνονται δουλειές που 
–κατ’ επιλογήν του– δεν μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν 
συνδετικό κρίκο το πάθος του για το interior design, ανάμεσά 
τους τα ξενοδοχεία Vedema και Mystique στη Σαντορίνη και 
το Bon Bon στα Κύθηρα. Με το πρόσφατο πρότζεκτ του, το 
Ιstoria Hotel στη Σαντορίνη να ανήκει ήδη στη διεθνή αλυσίδα 
Design Hotels, η δική του ιστορία μόλις ξεκίνησε – και κινείται 
με ταχύτητα φωτός!  Nίκη Πηλείδου

at home.


