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Γιατί φέτος το όνομά σας 
απασχόλησε τόσο τους κύκλους  
του hotel design στη Σαντορίνη;
Ίσως επειδή δύο από τα πιο 
σημαντικά ξενοδοχεία της Σαντορίνης 
εμπιστεύθηκαν σε μένα και τους 
συνεργάτες μου την ανακαίνισή τους, 
καθώς και το σχεδιασμό νέων χώρων. 
Πρόκειται για το Mystique, Α Luxury 
Collection Hotel στην Οία και το 
Vedema, Α Luxury Collection Resort στο 
Μεγαλοχώρι. Το αν έχουμε απασχολήσει 
έως τώρα τους κύκλους του hotel design 
του νησιού δεν το γνωρίζω, καθώς 
ήμασταν προσηλωμένοι στο να δώσουμε 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Πώς αντιμετωπίζετε τις ιδιαίτερες 
αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες 
των premium hotel επισκεπτών;
Από τo A ως το Ω κάθε μελέτης 
σκεφτόμαστε τις ανάγκες των επισκεπτών 
του εκάστοτε χώρου. Αυτός είναι και  
ο πρωταρχικός στόχος: ο σχεδιασμός 
μας να μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά. 
Στα εν λόγω ξενοδοχεία οι απαιτήσεις 
είναι μεγάλες, ενώ η επιτυχία στηρίζεται 
στην ικανοποίηση των φιλοξενουμένων. 
Η ιδιωτικότητα, το service, τα facilities 
και η υψηλή αισθητική είναι μόνο 
λίγα από τα χαρακτηριστικά που είναι 
απολύτως απαραίτητα. 

Ποια εμπειρία αποκομίσατε από δύο 
τόσο απαιτητικές δουλειές;
Δύσκολα μπορώ να περιγράψω με  
λέξεις την εμπειρία. Είναι τόσο πολλά 
και διαφορετικά αυτά που μαθαίνεις! Οι 
μηχανισμοί οργάνωσης και οι άνθρωποι 
που δουλεύουν πίσω από τέτοιου 
μεγέθους ξενοδοχεία πιστεύω πως 
είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι που 
διακρίνει κανείς βουτώντας στα νερά του 
hotel design – και χωρίς αμφιβολία αυτοί 
οι άνθρωποι αξίζουν συγχαρητήρια.
Ποια στοιχεία σας κερδίζουν  
την εμπιστοσύνη των πελάτων σας;

Η αγάπη για την αισθητική,  
ο επαγγελματισμός και ο σεβασμός 
απέναντι στις ανάγκες και τις 
επιθυμίες όσων απευθύνονται σε μας. 
Αντιμετωπίζουμε κάθε χώρο ως κάτι 
καινούργιο και δουλεύουμε σαν να  
είναι το μοναδικό μας project. Άλλωστε, 
κάθε χώρος είναι διαφορετικός και  
η conceptual προσέγγισή του επίσης. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τον οδηγό 
μας, δίνουν τη σφραγίδα στα έργα 
μας και μάλλον είναι κάποια από τα 
χαρακτηριστικά που μας κάνουν άξιους 
της εμπιστοσύνης των συνεργατών μας. 

Στάμος Χονδροδήμος
Ο ταλαντούχος interior designer και ιδρυτής 
της IDLaboratorium παρουσιάζει την ιδιαίτερη 
αισθητική του μέσα από τα νέα του hotel projects.

IDLaboratorium, Εσωτερική 
Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση,  
τηλ. 694 6959482, 
info@idlaboratorium.gr, 
www.idlaboratorium.gr

Εστιατόριο Asea του Mystique, 
Α Luxury Collection Hotel, 
στη Σαντορίνη

Εστιατόριο Sea ’n’ salt cuisine 
του Vedema, Α Luxury Collection 
Resort, στη Σαντορίνη

Mystique, Α Luxury Collection Hotel


