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Τι κάνει το γραφείο interior design 
Lime Deco να ξεχωρίζει είτε στη 
διαμόρφωση ξενοδοχειακών 
projects είτε στη διαμόρφωση 
ιδιωτικών κατοικιών;
Δίνουμε έμφαση στη μοναδικότητα 
ενός χώρου. Συζητάμε αρκετά με τον 
πελάτη προκειμένου να καταλάβουμε 
τις ανάγκες του και να καταφέρουμε 
μέσα από τη χημεία της συνεργασίας 
μας να δημιουργήσουμε ένα συνδυασμό 
θεαματικού και λειτουργικού 
αποτελέσματος. Θεωρώ ότι αυτό 
στο οποίο ξεχωρίζουμε είναι πως 
προσπαθούμε να διαμορφώσουμε 
χώρους εντελώς διαφορετικούς, χωρίς 
να υπακούμε σε κάποια σχεδιαστική 
ταυτότητα και να επαναλαμβάνουμε 
χιλιοειπωμένες διακοσμητικές πατέντες.
Τα πιο συνηθισμένα «λάθη» που 
εντοπίζετε στους χώρους φιλοξενίας 
που επισκέπτεστε ή αναλαμβάνετε;
Τα βασικά «λάθη», όπως τα 
χαρακτηρίζετε, έχουν να κάνουν 
συνήθως με την ατυχή χωροταξία και 
την έλλειψη λειτουργικότητας. Όταν ένας 
χώρος δεν είναι λειτουργικός, δεν μας 
επιτρέπει –ίσως και υποσυνείδητα– να 
αισθανθούμε αρμονία και ισορροπία. 
Κατά συνέπεια, η όποια διακόσμηση 
δεν εκπληρώνει το αίσθημα της 

ικανοποίησης, στοιχείο απαραίτητο 
για μια επιτυχή έκβαση. Άλλο ένα 
λάθος είναι η παρουσία στοιχείων 
που δεν πρεσβεύουν τον –εξ 
ορισμού απαραίτητο– χαρακτήρα της 
φιλοξενίας. Αυτά μπορεί να είναι τα 
κακοδιατηρημένα υλικά, τα φθαρμένα 
υφάσματα, η εσφαλμένη υποδομή, η 
απουσία αισθητικής αρτιότητας κ.ά.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
για έναν interior designer στη 
διαμόρφωση ενός ξενοδοχείου;
Νομίζω πως το μεγαλύτερο στοίχημα για 
έναν interior designer που σχεδιάζει ένα 

ξενοδοχείο είναι ένας ευχαριστημένος 
πελάτης-ξενοδόχος και ένας ακόμα πιο 
ευχαριστημένος πελάτης-επισκέπτης 
που θα επιστρέψει στο ξενοδοχείο 
είτε με τη φυσική παρουσία του είτε 
με τις θετικές συστάσεις του. Εξάλλου, 
το interior design είναι μόνο ένα 
μέρος μιας συνολικής προσέγγισης 
και ενός πολυπαραγοντικού concept 
που λέγεται φιλοξενία. Ακόμα και το 
πιο εντυπωσιακό design μπορεί να 
τελικά να εξελιχθεί αφιλόξενο, εφόσον 
δεν τηρηθούν και οι παράπλευρες 
προϋποθέσεις.
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