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• Γιατί θα πρότεινες σε κάποιο φίλο 
σου να μείνει στο Istoria;
Για τη σπιτική ατμόσφαιρά του. Όταν 

μπαίνεις μέσα στο Istoria, νιώθεις 

ότι βρίσκεσαι σε έναν ιδιωτικό χώρο 

και μπορείς να ξεκουραστείς. Όλος ο 

σχεδιασμός στηρίζεται πάνω σε αυτό. 

Σαν να έχεις μπει μέσα σε ένα φιλι-

κό σπίτι στο οποίο σε φιλοξενούν. 

Σου δίνει διαφορετικές εικόνες και 

εμπειρίες που σε κάνουν να νιώθεις 

όμορφα. Μπορείς να απολαύσεις 

τη θέα στη θάλασσα ή να ζήσεις μία 

άλλη εμπειρία στον πίσω χώρο του 

ξενοδοχείου.

• Αν σου ζητούσαν να περιγράψεις 
με 3 λέξεις το Istoria, ποιες θα ήταν 
αυτές;
Αληθινό, Ιστορία, Σαντορίνη.

• Μιας και αναφέρεις τη Σαντορί-
νη, πόσο σημαντική θεωρείς την 
εντοπιότητα;
Το κάθε έργο που αναλαμβάνει το 

γραφείο μας πρέπει να δένει, να 

ακουμπάει, στο μέρος που βρίσκεται. 

Μελετάμε την τοποθεσία, τα καλά και 

INTERIOR DESIGN LABORATORIUM 
ISTORIA - ΣΆΝΤΟΡΊΝΗ

Ο Στάμος Χονδροδήμος από το Interior Design Laboratorium εξηγεί, με-
ταξύ άλλων, πότε η έλλειψη θέας ενός δωματίου δεν αποτελεί απαραίτητα 
μειονέκτημα για τον επισκέπτη.
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 «ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ISTORIA, 
ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟ ΚΑΙ OTI ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙΣ. 
ΟΛΟΣ Ο ΣΧΕΔIΑΣΜΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ».

1. ΠΕΤΡΑ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΣ 

ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΝΤΑΙ ΕΞΥΠΝΑ 

ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ. 

2, 3. ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΙΝΑΙ CUSTOM 

DESIGN, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

4. Η ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ 

ΕΝΑΝ  ΟΙΚΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.
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τα κακά της αρχιτεκτονικής της, τις συ-

νήθειες των ανθρώπων, την ιστορία 

του, και όλα αυτά μας δίνουν σιγά σιγά 

το concept αυτού που σχεδιάζουμε.

• Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση 
στο σχεδιασμό του Istoria;
Ο χρόνος. Το project ξεκίνησε τον 

Οκτώβριο του ’17 και ολοκληρώθηκε 

το Μάιο του ’18. Επίσης, υπήρχαν 

και κατασκευαστικά ζητήματα στην 

υπάρχουσα κατασκευή. 

• Πώς αντιμετωπίσατε τους σχεδι-
αστικούς περιορισμούς που δημι-
ουργούσε η υπάρχουσα κατασκευή;
Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε 

ακόμη και τα περιοριστικά χαρακτη-

ριστικά, προς όφελος της εμπειρίας 

του επισκέπτη. Ενδεικτικά, γνωρίζα-

με ότι στα δωμάτια θα υπάρχουν 

αυλές με θέα και αυλές χωρίς θέα. 

Ένα δωμάτιο χωρίς θέα μπορεί για 

κάποιον που έρχεται από την άλλη 

άκρη του κόσμου να είναι περίεργο. 

Όμως, όταν ο χώρος σχεδιάζεται έτσι 

ώστε να φαίνεται ότι π.χ. βγαίνεις στη 

βεράντα σου, υπάρχουν τοίχοι ύψους 

2,5 μέτρων, δεν βλέπεις θέα, όμως 

νιώθεις ότι αυτή είναι η φωλιά σου 

και εδώ μπορείς να χαλαρώσεις, να 

φας, να ξαπλώσεις, να κάνεις μπάνιο 

στην ιδιωτική σου πισίνα χωρίς να σε 

βλέπει κανείς, τότε σου δημιουργείται 

ένα άλλο συναίσθημα. Δείχνεις στον 

επισκέπτη ότι αυτός ο χώρος είναι 

ενδιαφέρων και χωρίς θέα.

• Τα περισσότερα έπιπλα είναι 
custom design. Αυτό συνήθως ανε-
βάζει το κόστος. Γιατί το επιλέξατε;
To custom design είναι ένα χαρακτη-

ριστικό του γραφείου μας. Πιστεύ-

ουμε ότι κάνει μοναδικό το κάθε 

έργο. Επίσης, θεωρούμε πολύ πιο 

ενδιαφέρον να σχεδιάζουμε έπιπλα 

για τον κάθε χώρο, από το να βρί-

σκουμε κάτι έτοιμο που ενδέχεται να 

μην κουμπώνει με το εκάστοτε έργο. 
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Δεν είναι πάντα πολύ πιο ακριβό το 

custom design, εξαρτάται από πού 

αγοράζεις το έτοιμο προϊόν. Κοστίζει 

σε χρόνο, αλλά το αποτέλεσμα σε 

δικαιώνει.

• Ποια ήταν τα κριτήρια πίσω από 
την επιλογή των υλικών;
Ξέραμε από την αρχή ότι θέλαμε το-

πικά υλικά. Χρησιμοποιήσαμε πέτρα, 

άμμο… υλικά να θυμίζουν ότι πατάς 

πάνω σε αυτό το νησί. Επιλέξαμε έγ-

χρωμους σοβάδες και όχι πλαστικό 

χρώμα, γιατί ο έγχρωμος είναι ένα 

παραδοσιακό υλικό που είναι πιο 

αληθινό, πιο κοντά στη νησιωτική 

αρχιτεκτονική. Αν το κτίριο δεν ήταν 

από έγχρωμο σοβά και ήταν από ένα 

πλαστικό χρώμα, το συναίσθημα που 

θα απέπνεε θα ήταν εντελώς διαφο-

ρετικό. Και αν η πισίνα δεν είχε αυτό το 

πέτρωμα, που την κάνει να έχει το ίδιο 

χρώμα με το βυθό της θάλασσας, και 

ήταν από τσιμεντοκονία, θα ήταν και 

πάλι εντελώς διαφορετικό. Το κάθε 

υλικό έχει ένα συναίσθημα. Άλλο συ-

ναίσθημα σου βγάζει το ξύλο, άλλο το 

μάρμαρο,  άλλο το βελούδο ή το λινό.

• Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα φίλο 
σου ξενοδόχο, που τώρα ξεκινάει 
το δικό του project;
Να ψάξει το όραμά του, να βρει ακρι-

βώς τι θέλει να κάνει, να το ονειρευτεί. 

Να το δομήσει μέσα του και να είναι 

πάρα πολύ συγκεκριμένο. Επίσης, να 

τολμήσει να εμπιστευτεί νέα μυαλά για 

την υλοποίησή του.

w w w. i d l a b o r a t o r i u m .g r

«ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΥΧΑ, 
ΟΜΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ,  

ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ  
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ».
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1, 2. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, 

ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΤΟΥ ISTORIA Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΘΥΜΙΖΕΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  

ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ.

3. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ.

4. ΤΟ ΠΕΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.
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