
“Φύση και τεχνολογία συμπορεύονται
 με στόχο την αειφορία”

Αλίνα Τσολακάκη

PROJECT: OLIVE GREEN
Hotel Design & Concept Development 

by Alina Tsolakakis

Το Χθες και το Σήμερα της Κρήτης συναντώνται 
στο Olive Green Hotel δημιουργώντας μια 

πολυτελή εμπειρία διαμονής που σέβεται το 
περιβάλλον και τον επισκέπτη προσφέροντας 

την αληθινή κρητική φιλοξενία. Μια 
πολυκατοικία πόλης μεταμορφώθηκε σε ένα 
υπερσύγχρονο ξενοδοχείο, ικανό να καλύψει 

τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη. 
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Η ΣΎΛΛΗΨΗ
Tο Olive Green συνδυάζει τα δύο πρόσωπα 
της Κρήτης σε κάθε του έκφανση - από 
το όνομα και τη φιλοσοφία μέχρι τον 
τρόπο λειτουργίας του. Οι δύο λέξεις που 
συνθέτουν το όνομά του αποτελούν 
τους βασικούς πυλώνες του οράματός του: η 
ελιά συμβολίζει την κρητική παράδοση, ενώ 
η λέξη green την οικολογική πολιτική. 

H ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
H μοντέρνα αρχιτεκτονική και το σύγχρονο 
design επιλέχθηκαν στρατηγικά ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τον city χαρακτήρα του, 
ενώ οι εξελιγμένες υποδομές και οι high end 
παροχές του ικανοποιούν κάθε σύγχρονο 
ταξιδιώτη. Η Αλίνα Τσολακάκη και η ομάδα 
της προχώρησαν στην ψηφιακή απεικόνιση 
του ξενοδοχείου και σε διάστημα μόλις 7,5 
μηνών δημιούργησαν μια μονάδα ακριβές 
αντίγραφο των αρχικών φωτορεαλιστικών. 
Η ελιά πρωταγωνιστεί, από το λογότυπο που 
αποτελεί μια σύγχρονη μινωική σφραγίδα 
μέχρι τη διακόσμηση των χώρων, όπως και η 
Κρήτη, χάρη στην dedicated φωτογράφιση 
που η ίδια συνέλαβε και υλοποίησε με τον 

QUICK FACTS 
Olive Green 
Ηράκλειο, Κρήτη
Hotel Design & Concept Development 
by Alina Tsolakakis
Αριθμός δωματίων: 48
Περίοδος λειτουργίας: Όλο τον χρόνο 
Διάρκεια project: 1 χρόνος
Ύλοποίηση project: 7,5 μήνες

φωτογράφο Χρήστο Δράζο. Οι λήψεις που 
προέκυψαν από σημεία ενδιαφέροντος 
σε απόσταση μίας ώρας από το Ηράκλειο 
σήμερα κοσμούν τα δωμάτια της μονάδας. 
Η λειτουργικότητα των χώρων αλλά και η 
αξιοποίηση κάθε τετραγωνικού εκατοστού 
υπήρξε βασικό ζητούμενο και σε αυτό το 
πλαίσιο ο σχεδιασμός των δωματίων έγινε 
με στόχο να μοιάζουν μεγαλύτερα από 
ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Το 100% 
eco-friendly κτήριο αποτελεί απόδειξη 
της φιλοσοφίας που γίνεται πράξη, 
όπως και η ενεργειακή αυτονομία που 
διαθέτει, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 
ενεργειακών αναγκών του καλύπτονται εκ 
των έσω.  Η Αλίνα Τσολακάκη εμπνεύστηκε 
και υλοποίησε και το concept των δύο 
εστιατορίων του Olive Green: του «Λιοτρίβι» 
όπου σερβίρεται το πρωινό και θυμίζει 
παραδοσιακό ελαιοτριβείο, καθώς και 
του «626 All Day Lounge & City Garden», 
που αλλάζει πρόσωπα κατά τη διάρκεια 
της μέρας. Μετά την ολοκλήρωση της 
μονάδας η Αλίνα Τσολακάκη σχεδίασε και 
υλοποίησε τη φωτογράφιση και το βίντεο 
του ξενοδοχείου που μεταφέρει πιστά την 
εμπειρία διαμονής στον επισκέπτη.

Photography © Christos Drazos


