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H αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων Μαρία Χατζησταύρου 
της Lime Deco σχεδιάζει κατοικίες ή επαγγελματικούς 
χώρους που συμβάλλουν στην προσωπική ευτυχία  
των ανθρώπων. Από τη Νέλλη Καλαμαρά

AGENDA ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Ποιες είναι τελευταίες τάσεις στο χώρο του design;
Αυτή τη στιγμή, τα φυσικά υλικά σε απλοϊκές και μινιμαλιστικές φόρμες. Ωστόσο, υπάρχει 
μια έντονη στροφή προς πιο κλασικές γραμμές, όχι ακόμα φλύαρες, αλλά με κάποια 
κλασικά στοιχεία. Αυτό φαίνεται και στα fashion trends των μεγάλων οίκων μόδας, που 
παρουσιάζουν συλλογές πιο πλουμιστές, με floral και έντονα μοτίβα.
Ενσωματώνετε τα trends στη δουλειά σας;
Στους επαγγελματικούς χώρους –σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα καφέ– είναι σημαντικό να 
ενσωματώνεις καινούργια στοιχεία και να δίνεις ένα νέο παλμό. Ωστόσο, προσπαθώ να μην 
ακολουθώ ένα συγκεκριμένο στυλ, αλλά να δημιουργώ κάτι διαφορετικό κάθε φορά. 
Το πιο δύσκολο project για εσάς είναι οι κατοικίες ή οι επαγγελματικοί χώροι;
Η σημαντική διαφορά μεταξύ κατοικιών και επαγγελματικών χώρων αφορά  
στον παράγοντα «χρόνο». Ένας επαγγελματικός χώρος έχει περιορισμένο, ίσως και 
πιεσμένο, χρονοδιάγραμμα παράδοσης, αλλά και μεγαλύτερη σχεδιαστική ελευθερία. 
Στη διακόσμηση κατοικιών, από την άλλη, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση χρόνου, όμως 
αρκετές φορές δεν γίνεται να αφεθείς τελείως ελεύθερος στο σχεδιασμό, καθώς πρέπει  
να σεβαστείς απόλυτα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη. 
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη δουλειά σας έως σήμερα;
Το μεγαλύτερο στοίχημα για εμένα είναι να καταφέρνω μέσα από τη δουλειά μου  
να συμβάλλω στην προσωπική ευτυχία των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζομαι,  
είτε για την κατοικία τους είτε για τον επαγγελματικό τους χώρο. 
Τι θεωρείτε σημαντικό λάθος στη διακόσμηση;
Πιστεύω πως και εδώ ισχύει ό,τι και στο ντύσιμό μας. Είναι λάθος να προσπαθήσεις  
να εντάξεις κάποιο στοιχείο αταίριαστο με τα υπόλοιπα απλώς και μόνο επειδή σου αρέσει  
ή είναι «στη μόδα». Είναι σημαντικό τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα χώρο να συνεργάζονται 
ώστε το ένα να αναδεικνύει το άλλο. 
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1. Ξενώνας στη Βόνιτσα. 
2. Μοντέρνα κατοικία στον Πειραιά. 
3. Skyfall, cocktail & food bar 
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