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Porto Fira Suites 
καταφύγιο ξεκούρασης

Xαρίζει μία έντονη αίσθηση σκηνογραφίας

Photos: Giorgos Sfakianakis

Το Interior Design Laboratorium ανέλαβε την πρόσφατη ανακαί-

νιση του ξενοδοχείου Porto Fira Suites στη Σαντορίνη, δημιουρ-

γώντας ένα ιδιαίτερο καταφύγιο ξεκούρασης και χαλάρωσης

στην όμορφη γειτονιά των Κάτω Φηρών. Το Porto Fira Suites είναι χτι-

σμένο στη διάσημη και απότομη Καλντέρα και διαθέτει 13 σουίτες οι

οποίες χαρίζουν απλόχερα στον επισκέπτη την εμπειρία της διαμονής

σε ένα κτίριο που εναρμονίζεται και σέβεται απόλυτα το περιβάλλον

και τις ιστορίες του νησιού. Στόχος του Interior Design Laboratorium

στο συγκεκριμένο έργο ήταν να αναπαράγει μέσα από το σχεδιασμό

του την αθόρυβη μυστηριακή ενέργεια που πηγάζει από το ίδιο το νησί.

Ο σχεδιασμός αφορούσε στη ριζική ανακαίνιση εφτά σουιτών, τον επα-

νασχεδιασμό όλων των όψεων του ξενοδοχείου, τους εξωτερικούς χώ-

ρους αλλά και του χώρου της πισίνας.

Η αρχική έμπνευση πηγάζει από την ιστορία του παλαιότερου κτιρίου

του ξενοδοχειακού συγκροτήματος,  το οποίο ήταν κάποτε το παρά-

σπιτο της γειτονικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Το

Interior Design Laboratorium στηρίχτηκε πάνω στην ιστορία αυτή με

αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια τους κα-

νόνες της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής αρχιτεκτονικής των νη-

σιών του Αιγαίου και των απλοϊκών αλλά στιβαρών υλικών της.

Κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού αποτελούν τα τοξωτά σχήματα που

παραπέμπουν τόσο σε περάσματα και φόρμες μοναστηριακών χώρων

όσο και στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού. «Σκοπός μας

ήταν να συνδυαστούν αρμονικά η απλότητα των χώρων με τη βαρύτητα

υλικών όπως το ξύλο και το μέταλλο, τα οποία έχουν υποστεί ειδικές

επεξεργασίες παλαίωσης» αναφέρει ο Στάμος Χονδροδήμος, επικε-

φαλής του Interior Design Laboratorium. Το αποτέλεσμα είναι οι δια-

φορετικοί χώροι να διαπνέονται από μία αίσθηση καθαρότητας και

μελετημένης απλότητας αλλά συγχρόνως και από την ήρεμη και στι-

βαρή ατμόσφαιρα της μοναστηριακής καθημερινότητας. 

Κάθε υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί έχει επιλεγεί ώστε να υπηρετεί

απόλυτα την βασική ιδέα, ενώ η πλειοψηφία των επίπλων, των κου-

φωμάτων και των διακοσμητικών στοιχείων σχεδιάστηκαν κατά παραγ-

γελία ώστε να διασφαλιστεί ένα άψογα ισορροπημένο αποτέλεσμα που

θα υπηρετεί το στόχο του Ιnterior Design Laboratorium. 

Οι διάτρητες μαύρες πόρτες στις ντουλάπες - φτιαγμένες από βιενέ-

ζικη ψάθα και αμμοβολημένο δρυ - παραπέμπουν στα εξομολογητήρια

των μοναστηριών όπως επίσης και τα πέτρινα βυζαντινά πατώματα

που συναντά κανείς σε όλες τις σουίτες. 

Χειροποίητα φωτιστικά, σχεδιασμένα από μαύρο σχοινί θυμίζουν το

πλέξιμο των κομποσκοινιών. Τα τελευταία στοιχεία διακόσμησης, όπως

τα προσεκτικά επιλεγμένα μποέμ υφάσματα, τα παραδοσιακά υφαντά

και τα κιλίμια κοσμούν τα κεφαλάρια των κρεβατιών και τα διακοσμη-

τικά μαξιλάρια.  

Το ιδιαίτερο αποτέλεσμα της ανακαίνισης ολοκληρώνεται με την μαύρη

πισίνα υπερχείλισης, που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημι-

ουργεί την αίσθηση ότι χύνεται στη θάλασσα του Αιγαίου. Το χρώμα

της, ίδιο με αυτό της βαθιάς θάλασσας της Καλντέρας, χαρίζει μία έν-

τονη αίσθηση σκηνογραφίας θυμίζοντας πάντα το μαύρο του ηφαι-

στείου που αντικρίζει ο επισκέπτης απέναντί του.
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Interior Design Laboratorium studio recently under-

took the refurbishment of Porto Fira Suites, a hotel

located in the steep cliff of the Caldera in Santorini,

creating a unique retreat for those who take pleasure in

enjoying the ultimate experience of luxurious relaxation.

Built in the picturesque area of Kato Fira, Porto Fira

Suites is composed of 13 suites that blend in perfectly

with the natural environment as well as the different nar-

ratives surrounding the island. The ultimate goal set by

the Interior Design Laboratorium team was to recreate

the silent mystique energy of Santorini, while completely

renovating seven suites and redesigning the exterior

areas and building facade of the hotel as well as the pool

area. 

Inspiration was drawn from the oldest part of the hotel

that used to serve as a standalone house for the Saint

John Theologos church located nearby. Interior Design

Laboratorium studio thoroughly researched the build-

ing’s history thus creating a design that abides to the

rules of the monasteric architecture encountered in the

islands of the Aegean and its simple as well as concrete

materials. The arched features referring to monastery

passages and forms are the dominant element of the de-

sign project. «Our goal was to combine pure simplicity

with heavy and strong materials, such as wood and

metal that have undergone a specialized ageing

process» says Stamos Hondrodimos, director of Interior

Design Laboratorium studio. This resulted in creating

different spaces that are enhanced with a sense of purity

and orchestrated simplicity as well as the peaceful and

concrete atmosphere that one can typically come across

in a monastery. Each and every material that has been

used serves as a part of this main idea, while the major-

ity of the furniture, door frames and other decorative el-

ements were custom designed in order to assure a

perfectly balanced outcome that would satisfy the Inte-

rior Design Laboratorium studio standards. 

The wardrobes’ perforated black doors, made of Vien-

nese straw and sandblasted oak, are a discrete refer-

ence to the confession boxes found in monasteries as

well as the byzantine - like stone floors that one encoun-

ters in ever suite. Handmade lights manufactured out of

black rope were designed based on greek traditional

chaplets. Last but not least, carefully selected bohemian

fabrics, traditional hand-woven textiles and rugs are part

of the bed decoration and sofa cushions. This unique

project was completed with the design and construction

of a black pool that creates the illusion of blending into

the deep Santorini sea/waters. Its remarkable color sets

an extraordinary scenery that is perfectly combined with

the absolute view of the dark volcano overlooking the

Porto Fira Suites.  
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Sets an extraordinary scenery that is perfectly

combined with the absolute view of the dark

volcano.
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Ξύλινες κατασκευές, ντουλάπες: 

ΔΙΕΔΡΟΝ

Υφάσματα, μαξιλάρια, στρώματα δωματίων, κρεβάτια:

Furniture Gallery

Εξωτερικά κουφώματα: 

Drosos Markos Santorini   

Προμηθευτές

Interior Architecture and Design: Interior Design Laboratorium


