
Με κεντρικό θέμα τον ήλιο, o Στάμος Χονδροδήμος, επικεφαλής του γραφείου  ID 
laboratorium, ερμηνεύει τον κυκλαδίτικο μινιμαλισμό 

σχεδιάζοντας το «Parilio  A member of Design Hotels» στην Πάρο, με όρους φωτεινούς!
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elios, my sun, let me shine in the echo of your gold light» 
είναι η φράση που θα διαβάσει ο επισκέπτης μπαίνοντας 
στο καινούριο ξενοδοχείο «Parilio» στη Νάουσα της 
Πάρου και θα τον προετοιμάσει για την εμπειρία που τον 

περιμένει: γαλήνια διαμονή σε ηλιόλουστους χώρους διαμορφωμένους 
με απλότητα, ώστε να υπενθυμίζουν την ανάγκη μας για άμεση επαφή 
με τη φύση και την παράδοση χωρίς να στερηθεί τις σύγχρονες ανέσεις. 
Ολα σχεδιασμένα με κεντρικό άξονα το φως του κυκλαδίτικου ήλιου, 
όπως σημειώνει το γραφείο Interior Design Laboratorium που υπογράφει 
την ολιστική διαμόρφωση του «Parilio Hotel». Δεν είναι τυχαίο που το 
ξενοδοχείο πήρε το όνομά του από το παρήλιο, το φυσικό φαινόμενο του 
φωτοστέφανου που σχηματίζεται κάποιες φορές γύρω από τον ήλιο. Σε 
αυτό προσθέτεις και την ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας που κάθε φορά 
καθορίζει την έμπνευση για τον επικεφαλής του ID Laboratorium Στάμο 
Χονδροδήμο. «Φτάνοντας στις Κολυμπήθρες στην Πάρο μας γοήτευσαν η 
φωτεινότητα της μέρας, το άγριο φυσικό τοπίο, τα γρανιτένια βράχια και τα 
απλά σπίτια των ψαράδων», θα μας πει. Πιστός στην κυκλαδίτικη απλότητα, 
ο interior designer σχεδίασε και αυτή τη φορά χώρους που αναφέρονται 
με σεβασμό στην παράδοση. Κυκλαδίτικο μάρμαρο, βουρτσισμένα ξύλα, 
custom made έπιπλα σε simply chic design για τις 33 σουίτες, απαλές 
αποχρώσεις που αναδεικνύουν το περιβάλλον και μια θεαματική πισίνα σε 
σχήμα σταυρού δημιουργούν δυνατές εικόνες που γυρνάνε τον επισκέπτη 
πίσω στον χρόνο. Στόχος του; « Να δώσουμε μια αυθεντική εμπειρία, να 
γεννήσουμε συναισθήματα στον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να αγγίζει τα 
υλικά και να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες», εξηγεί, σημειώνοντας ότι το 
«Parilio» αποτελεί τη συνέχεια του ξενοδοχείου «Istoria» στη Σαντορίνη. 
Μέλη της διεθνούς αλυσίδας Design Hotels, τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία 
έχουν κοινό παρονομαστή το όραμα του γραφείου ID Laboratorium, που 
αφηγείται κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία, προσέχοντας επιμελώς και 
την παραμικρή λεπτομέρεια. «Oταν έχεις μια ισχυρή τοπική ταυτότητα, 
πρέπει να τη σεβαστείς, να την αναλύσεις και να την εξελίξεις», είναι το 
μότο του γραφείου που αντιμετωπίζει με το ίδιο πάθος ό,τι έργο κι αν 
αποφασίσει να υλοποιήσει. 
www.idlaboratorium.gr
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Tο γραφείο ID laboratorium ξεκίνησε μια αφήγηση διαμορφώνοντας το ξενοδοχείο «Istoria» στη Σαντορίνη και 
την εξελίσσει στο εικονιζόμενο «Parilio» στην Πάρο, επιμένοντας με άποψη στον κυκλαδίτικο μινιμαλισμό.


