
το
φωτοστέφανο 
του Αιγαίου

Parīlio

Στο νησί της Πάρου, το ξενοδοχείο Parīlio, μέλος των Design Hotels™, 
είναι ένα έργο εμπνευσμένο από το απογυμνωμένο μεγαλείο της 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, την αγνή γη της Πάρου και το μοναδικό 
φως του ήλιου. Ο Στάμος Χονδροδήμος, ιδρυτής του Interior Design 
Laboratorium, κατάφερε να συνδυάσει την ελληνική, νησιώτικη 
αρχιτεκτονική με στοιχεία του ευρωπαϊκού design, δημιουργώντας τον 
απόλυτο, must-visit προορισμό φιλοξενίας.

Από τη Μαρία Μυλωνά

Φωτογράφος: Γιώργος Σφακιανάκης
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Η λέξη “παρήλιον” αποδίδεται ως “πλάι 
στον ήλιο”, ενώ επιστημονικά τα “παρή-
λεια” ή αλλιώς “ψευδείς ήλιοι” είναι 
έγχρωμες κηλίδες που παρατηρούνται 
ως οπτική ψευδαίσθηση κατά την ανα-
τολή και δύση του ήλιου. Αυτό ακριβώς 
είναι και το στοιχείο που ενέπνευσε το 
Interior Design Laboratorium, η μονα-
δική αίσθηση που προκαλούν οι ακτίνες 
του ήλιου πάνω στους κυκλαδίτικους 
αρχιτεκτονικούς όγκους.
Το αρχικό κτίριο αποτελούνταν από 
55 δωμάτια, χωρισμένα σε έξι κτίρια 
τυπικής νησιωτικής αρχιτεκτονικής και 
κατασκευάστηκαν την δεκαετία του ’80, 
σε μία έκταση 7 στρεμμάτων. Η νέα 
χρήση των κτιρίων απαιτούσε καθολική 
αλλαγή εσωτερικών και εξωτερικών 
διαμορφώσεων. Έτσι, σχεδιάστηκαν 33 
νέες σουίτες, χώρος υποδοχής και εστι-
ατορίου, νέα πισίνα, περιβάλλων χώρος 
και spa, μια κατασκευή που ολοκληρώ-
θηκε τον φετινό Ιούλιο.
Η αρχιτεκτονική του Parīlio αποτίει 
φόρο τιμής στις κυκλαδίτικες ρίζες, με 
απόλυτο πρωταγωνιστή τη μελετημένη 

απλότητα. Επηρεασμένη από τα 
παραδοσιακά λαϊκά σπίτια της Πάρου 
και με έμπνευση από τα οχυρωματικά 
μοναστήρια που υπάρχουν διάσπαρτα 
στο νησί, δημιουργεί εικόνες, οι οποίες 
“ταξιδεύουν” τον επισκέπτη σε περα-
σμένες αγνές δεκαετίες της νησιώτικης 
ζωής.
Στους εξωτερικούς χώρους των 
δωματίων απόλυτος πρωταγωνιστής 
είναι οι κίτρινες τέντες, σήμα κατατεθέν 
του Parilio. Οι καρέκλες και τα τραπέζια 
είναι σχεδιασμένα από τον Vincent Van 
Duysen, ενώ το βλέμμα δεν μπορεί 
να μη σταματήσει πάνω στην πισίνα 
του ξενοδοχείου, με τους φυσικούς 
βράχους που ξεπροβάλλουν μέσα από 
τα νερά. Σχεδιασμένη σε σχήμα σταυ-
ρού και στραμμένη προς την κεντρική 
είσοδο η οποία “καδράρει” αυστηρά τον 
απέναντι λόφο της Αρχαίας Ακρόπολης, 
δημιουργεί μια πολύ δυνατή εικόνα, 
φανερώνοντας την απόλυτη εναρμό-
νιση της αρχιτεκτονικής με το γύρω 
φυσικό τοπίο.

Μίξη παλαιών και νέων στοιχείων, σύγχρονων ή 
παλαιωμένων υλικών και επίπλων συνθέτουν
ένα ενδιαφέρον “μωσαϊκό”, βασισμένο στις γήινες 
χρωματικές επιλογές και τη χρήση φυσικών υλικών. 
Μέσα σε αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα παρατηρεί 
κανείς πολύ έντονα παραδοσιακές τεχνικές όπως η 
πλέξη και η κεραμική. Κεραμίστες από το Μαρόκο, 
την Κρήτη και την Κοπεγχάγη δημιούργησαν κεραμικά 
αγγεία, πιθάρια και χρηστικά αντικείμενα ως φόρο 
τιμής στην κυρίαρχη θέα του ξενοδοχείου, τον γειτο-
νικό λόφο των Κουκουναριών.

Ο χώρος υποδοχής, η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης, σαν ένα μονα-

στηριακό σύγχρονο ιερό με τα στενά παράθυρα και την μεγάλη είσοδο, γεμάτο από 

εντυπωσιακές διαδοχικές καμάρες, χαρίζει μία αίσθηση γαλήνης που καθηλώνει.

Μάρμαρο, ξύλο και τσιμέντο “παντρεύτηκαν” για να συνθέσουν ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό αμά-

γαλμα, με bespoke έπιπλα, σχεδιασμένα από την ομάδα του Interior Design Laboratorium, αλλά και 

άλλων κορυφαίων design brands. Σαν κυρίαρχο κομμάτι λαϊκής τέχνης, τα κιλίμια που κοσμούν τα 

κεφαλάρια σε όλες τις σουίτες, σχεδιάστηκαν ειδικά για το Parilio από την LRNCE, τη διεθνούς φήμης 

σχεδιάστρια, με βάση το Μαρόκο.
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Στην κορυφή του, βρίσκεται µια από τις αρχαιό-
τερες ακροπόλεις στο Αιγαίο, ένας προϊστορικός 
οικισµός που ανακαλύφθηκε και χάρισε σηµα-
ντικά ευρήµατα. Αυτό το ατόφιο κοµµάτι γης 
της Πάρου αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την 
παλέτα χρωµάτων που επιλέχθηκε.

INTERIOR DESIGN LABORATORIUM
Το Interior Design Laboratorium είναι µία εταιρεία εσωτερικού 
σχεδιασµού και κατασκευής µοναδικών επίπλων, που δηµιουρ-
γήθηκε από το Στάµο Χονδροδήµο το 2009. Η δηµιουργική 
βάση της βρίσκεται στην Αθήνα και αποτελείται από µία οµάδα 
εξειδικευµένων συνεργατών (εσωτερικοί αρχιτέκτονες, 
αρχιτέκτονες µηχανικοί, σχεδιαστές φωτισµού και γραφίστες). 
Το περιβάλλον και οι άνθρωποι κάθε τόπου, το φως, η ενέργεια 
και το τοπίο και η ιστορία, είναι τα σηµαντικότερα στοιχεία προ-
σέγγισης, για τη δηµιουργία µιας εµπνευσµένης σχεδιαστικής 
ταυτότητας. Στόχος του είναι να µελετάει και να εξελίσσει την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική µέσα από τον ισορροπηµένο σχεδι-
ασµό του, µε κύριο χαρακτηριστικό τη µελετηµένη απλότητα, και 
λεπτοµέρειες µε χαρακτήρα και φινέτσα.

Το Parīlio είναι ένα “καταφύγιο” χαλάρωσης και 
αποφόρτισης, για singles και οικογένειες, που 
αποσκοπούν στην απόλυτη εναρµόνιση µε την 
οµορφιά του αιγαιοπελαγίτικου φυσικού τοπίου.

Credits:
Creative concept - architecture and interior design: Interior Design 
Laboratorium
Lead designer: Στάµος Χονδροδήµος
Associate designer: Φραγκίσκος Σαρρής
Design team: Βιργινία Χαριτάκη, ∆ηµήτρης Σπύρος, Ιωάννα 
Καϊκτσόγλου, Ιωσήφ Φώσκολος
Lighting design: psquare
Graphic design: Αντωνία Σκαράκη
Project management: Στέλιος Μπαρδώσας
Έπιπλα - ειδικές κατασκευές εσωτερικού χώρου: Pro Wood, Nitsolas
Ξύλινα κουφώµατα – έπιπλα: Kritikos Wood
Φωτιστικά σώµατα & εξοπλισµός: Placed, Καύκας
Στρώµατα - κρεβάτια: Bed & Bath
Jacuzzi εξωτερικού χώρου: Acrilan
Έπιπλα εξωτερικού χώρου: Design Pergola
Mαρµάρινες ειδικές κατασκευές: ∆έλτα µάρµαρα
Πλακίδια – µπαταρίες: Bagno y Bagno
Πόµολα: Χατζηδηµητράκης
Οµπρέλες: Sunblock
Φωτιστικά σώµατα: Placed
Iστία σκίασης: mv fashion
Πέργκολες: Bαρδάλος Φίλιππος
Μαρµάρινες ειδικές κατασκευές: Σκαραµαγκάς ∆ηµήτριος
Κεραµικά πιθάρια: Pottery art - Μιχάλης Χουλάκης
 
Parīlio
Koλυµπήθρες, Νάουσα, Πάρος
Τ. 22840 51000
www.pariliohotelparos.com
info@pariliohotelparos.com
 
Interior Design Laboratorium
www.idlaboratorium.gr
info@idlaboratorium.gr
T +30 2109249415
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