
2
www.tophotels.gr

3
www.tophotels.gr

Ο Στάμος Χονδροδήμος είναι ο 
άνθρωπος πίσω από σημαντικά 
ξενοδοχειακά projects, που έχουν 
απασχολήσει ιδιαίτερα τους κύκλους 
του design τα τελευταία χρόνια, όπως 
τα Mystique, Α Luxury Collection 
Hotel, και Vedema, Α Luxury 
Collection Resort, στη Σαντορίνη. Το 
πρώτο, μάλιστα, βρέθηκε στη λίστα 
με τα Top 100 Hotels & Resorts 
in the World του «Condé Nast 
Traveler» Readers’ Choice Awards 
το 2014 και αποτέλεσε τη μοναδική 
ελληνική παρουσία στην εν λόγω 
κατηγορία. Φέτος, η σύλληψή του 
να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες 
από την άγνωστη Σαντορίνη, 
προκειμένου να διακοσμηθούν 
οι σουίτες του Vedema, A Luxury 
Collection Resort, έκανε την 
άγνωστη πλευρά της Σαντορίνης 
διάσημη μέχρι την άλλη άκρη 
του κόσμου μέσα από τον φακό του 
ιδιαίτερου φωτογράφου Πέτρου 
Κουμπλή. Η ιδέα του κέντρισε το 
ενδιαφέρον του κόσμου του design 
και των τεχνών και έγινε viral μέσω 
σημαντικών εγχώριων και διεθνών 
sites (Ρωσία, Ιαπωνία, Γερμανία, 
Γαλλία κ.α.), ενώ αναδείχθηκε ως  

το δημοφιλέστερο άρθρο στο Yatzer 
για το 2014 με 6.500 likes. 

Ποιοι απαρτίζουν την 
IDLaboratorium;
Ένας σταθερός πυρήνας νέων 
ανθρώπων με έδρα την Αθήνα, αλλά 
και συνεργάτες μας που ζουν και 

εργάζονται στο Βερολίνο. 
Αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων, 
γραφίστες, μελετητές φωτισμού και 
3D visualisers συγκροτούμε μια 
ομάδα που μοιράζεται την πίστη 
στην ορθότητα του σχεδιασμού και 
στην ανάγκη της απλότητας στη 
σύνθεση.

Στάμος Χονδροδήμος
Ο interior designer και ιδρυτής του 
IDLaboratorium μας ταξιδεύει στον κόσμο 
των luxury hotels.

Mystique, A Luxury Collection Hotel.

Mystique, 
A Luxury 
Collection Hotel.
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Τι πιστεύετε πως έχετε 
αποκομίσει –και ως designer 
και ως προσωπικότητα– από 
την ενασχόλησή σας με τόσο 
premium projects;
Το να καλείσαι να σχεδιάσεις 
ξενοδοχεία όπως το Μystique και 
το Vedema, που βρίσκονται 
στις διεθνείς λίστες του hotelling, 
είναι για την ομάδα μας μεγάλη 
ευθύνη και ικανοποίηση. Η εικόνα 
τους –που είναι το αποτέλεσμα 
της δουλειάς μας– ταξιδεύει 
σε όλο τον κόσμο με ποικίλους 
τρόπους. Έργα σαν αυτά, λοιπόν, 
αφενός μας κάνουν υπερήφανους 
και αφετέρου επικοινωνούν τη 
δέσμευσή μας για σχεδιασμό 
υψηλής αισθητικής με ό,τι 
αποφασίζουμε να ασχοληθούμε.
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IDLaboratorium, εσωτερική αρχιτεκτονική 
και Διακόσμηση
Τηλ. 210 9249415, 
info@idlaboratorium.gr, 
www.idlaboratorium.gr

Είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις 
δουλειές που θα αναλάβετε;
Σίγουρα είμαστε προσεκτικοί στις 
κινήσεις μας και αξιολογούμε 
ιδιαίτερα τις επιλογές μας. Η 
φιλοσοφία μας είναι ξεκάθαρη 
και δεν παρεκκλίνουμε από 
αυτήν. Το ζητούμενο είναι να 
εξελισσόμαστε μέσα από κάθε έργο 
που αναλαμβάνουμε και να χτίζουμε 
δυνατές σχέσεις συνεργασίας.
Πώς προσεγγίζετε δημιουργικά 
και σχεδιαστικά κάθε νέο project; 
Ποιος είναι ο βασικός άξονας 
της αισθητικής σας που δεν είναι 
διαπραγματεύσιμος;
Όλα ξεκινούν από την τοποθεσία: 
Πού βρίσκεται ο χώρος ή το κτίριο 
που μας δίνεται. Το περιβάλλον, το 
φως, η μορφολογία του εδάφους, 

η καλή ή κακή αρχιτεκτονική, οι 
άνθρωποι, η ενέργεια και η ιστορία 
του τόπου είναι τα σημαντικότερα 
ερεθίσματα για να φτιάξουμε στο 
μυαλό μας τις πρώτες εικόνες. 
Σεβόμαστε απόλυτα όλα τα παραπάνω 
και υπηρετούμε με πάθος τη 
μελετημένη απλότητα σχεδιάζοντας 
χώρους στη λεπτομέρεια.
Πότε θεωρείτε πως εσείς και η 
δουλειά σας εξελίσσεστε; Πώς 
αντιλαμβάνεστε αυτή την εξέλιξη;
Τα βασικά στοιχεία που 
με εξελίσσουν –πρώτα ως 
προσωπικότητα και μετά ως interior 
designer– είναι η ενημέρωση, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, στον τομέα μου 
και η παρατήρηση. Η συνεχής αυτή 
διαδικασία φέρνει την προσωπική 
αισθητική ωρίμανση και κατόπιν 

την αναγκαιότητα της συνδιαλλαγής 
των νέων ιδεών με την υπόλοιπη 
ομάδα μου. Ο διάλογος αυτός είναι η 
εξέλιξή μας.
Αν μπορούσατε να επιλέξετε ένα 
project –οποιοδήποτε– και να το 
διαμορφώσετε όπως θέλετε εσείς, 
ποιο θα ήταν και γιατί;
Αδιαμφισβήτητα θα ήταν ένα project 
σε κάποιο ιδιαίτερο μέρος της 
Ελλάδας. Ίσως ένα ξεχασμένο κτίριο 
που θα έχει να μας διηγηθεί κάτι. 
Είναι ιδανικό για μας να σχεδιάζουμε 
σε μέρη που έχουν ιστορία. 
Αυτό μας διεγείρει καλλιτεχνικά 
και πνευματικά. Μας αρέσει να 
δημιουργούμε ένα διάλογο μεταξύ 
παλιού και νέου και μέσα από αυτήν 
τη μίξη να βγαίνουν στην επιφάνεια 
ενδιαφέροντες χώροι.

Asea Lounge 
Restaurant  
(1, 2) και 
Mystery Villa (3)  
στο Mystique, 
A Luxury 
Collection Hotel.
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Το εστιατόριο Αλάτι, 
sea ’n salt cuisine, 
στο Vedema, 
A Luxury Collection 
Resort.


