
Κ Όταν αναλαμβάνετε ένα νέο έργο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε;
Πώς ξεκινάτε τη διαδικασία σχεδιασμού; Τι σας εμπνέει;

Στην αρχή κάθε έργου είναι σημαντικό να έχουμε την πλήρη εικόνα του χώ-
ρου και των περιορισμών. Σε συνδυασμό με όλα όσα έχουμε συζητήσει με
τον πελάτη προκύπτει μία πρώτη ιδέα. Αυτή η διαδικασία της έμπνευσης εί-
ναι το αποτέλεσμα όλων των πληροφοριών και των ερεθισμάτων που έχουν
προηγηθεί, που απλά κάποια στιγμή αποκτούν σχήμα και μορφή, αρχικά
μέσα στο μυαλό του αρχιτέκτονα και κατόπιν αποτυπώνονται στο χαρτί.

Κ Ποια πιστεύετε ότι είναι η κεντρική ιδέα, που χαρακτηρίζει τη δουλειά σας
και την κάνει αναγνωρίσιμη; Υπάρχουν υλικά και μέθοδοι κατασκευής, που σας
εκφράζουν και επαναλαμβάνονται στα έργα σας;

Ως γραφείο μας χαρακτηρίζει η καθαρότητα των γραμμών και των όγκων
και η χρήση φυσικών - καθαρών υλικών. Θεωρούμε κάθε πελάτη ξεχωριστό
και κάθε έργο μοναδικό, μια φιλοσοφία που μας οδηγεί να σχεδιάζουμε
διαφορετικά σε κάθε έργο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν βασιζόμα-
στε πάντα στις ίδιες αρχές. Τα υλικά, όπως το εμφανές σκυρόδεμα, το ξύλο,
το γυαλί και η πέτρα, είναι στοιχεία που βρίσκει κανείς στη δουλειά μας και
αναδεικνύουν τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.

Κ Ποιο ρόλο παίζει η βιοκλιματική και ενεργειακή αντιμετώπιση των
κτιρίων στο σχεδιασμό σας; Σας απασχολεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
όταν σχεδιάζετε;

Η αισθητική πολλές φορές καθοδηγεί το σχεδιασμό μας, αποτελώντας
όμως ένα πρώτο επίπεδο προσέγγισης της λύσης μας. Σ’ αυτό που διαρ-
κώς εμβαθύνουμε και αποσκοπούμε, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού,
είναι να εξασφαλίσουμε στο μελλοντικό χρήστη του κτιρίου τη βέλτιστη
ενεργειακά λύση και διαβίωση. Παραμετροποιώντας τον τόπο, το χώρο και
τις ανάγκες του χρήστη, στοχεύουμε στη δημιουργία χώρων που σέβονται
το μικρόκλιμα και προσφέρουν συνθήκες θερμικής άνεσης. Για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας ο αρχιτέκτονας μπορεί να χρησιμοποιήσει δικά του σχε-
διαστικά εργαλεία, αλλά και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που του προ-
σφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Σ’ αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν
οι συνεργάτες μας. 

Κ Πόσο ενεργά επεμβαίνουν οι ιδιοκτήτες στο τελικό αποτέλεσμα; Ποιος
είναι ο ιδανικός πελάτης;

Όταν κάποιος αποφασίζει να αποκτήσει τη δική του κατοικία, έχει ένα συ-γκε-
κριμένο αρχιτεκτονικό ύφος που τον εκφράζει και ένα σύνολο απαιτήσεων
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“Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να επισκέπτεται ο αρχιτέκτονας, 
ως καλεσμένος πλέον, το έργο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει.”
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Το γραφείο δημιουργήθηκε το 2007
με σκοπό την ανάληψη ιδιωτικών
έργων. Κύριο αντικείμενό του είναι η
μελέτη και η επίβλεψη κατοικιών και
επαγγελματικών χώρων. Το γραφείο
απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λίλα
Κατσιβέλη και Κυριάκος
Μιχαλόπουλος, καθώς και μια ομάδα
συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων.
Πολλά από τα έργα τους έχουν
δημοσιευτεί σε γνωστά βιβλία,
περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλη την
Ευρώπη και την Ασία. Στο έργο του
γραφείου η παραγόμενη αρχιτεκτονική
αποκτά χαρακτήρα και προσωπικότητα
και γίνεται αντιληπτή και βιώσιμη για το
μέσο χρήστη. Με βάση τη
λειτουργικότητα, τη βέλτιστη
αξιοποίηση του χώρου και την
οικονομία, ο λεπτομερής
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ορίζει το
υψηλό τελικό αποτέλεσμα της
ποιότητας της κατασκευής. Κάθε
γραμμή του αρχιτεκτονικού σχεδίου,
αφού πρώτα αξιολογηθεί ως προς τη
δυνατότητα υλοποίησής της, οδηγεί σε
μια σειρά από πρωτότυπες
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, που
επιλύονται με απόλυτη ακρίβεια.
Φέρνοντας διαρκώς νέα δεδομένα στο
σχεδιασμό, η ομάδα επιτυγχάνει την
πρωτοπορία της αρχιτεκτονικής
έκφρασης. Το έργο του γραφείου
χαρακτηρίζεται από το διαρκή
πειραματισμό με υλικά νέας
τεχνολογίας, καινοτόμους φόρμες και
τη δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων,
που προσαρμόζονται στις ανάγκες και
επιθυμίες του πελάτη.
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που χρειάζεται να εξυπηρετηθούν. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον
οποίο επιλέγει να απευθυνθεί σε αρχιτέκτονα, για να εκπληρωθούν όλες οι
προσδοκίες που έχει διαμορφώσει. Αυτό από μόνο του είναι μία μεγάλη πρό-
κληση, διότι καλούμαστε να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανά γκες και τα όνει-
ρά του, αφομοιώνοντάς τα στην αρχιτεκτονική μας λύση με την ενεργή συμμε-
τοχή του. Αυτού του είδους η επικοινωνία δημιουργεί μία σχέση εμπιστοσύ-
νης που χτίζεται και κατακτιέται σταδιακά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικα-
σίας είναι μοναδικό, διότι δημιουργείται μία πολύ ιδιαίτερη σχέση, που παρα-
μένει ακόμη και μετά το τέλος της συνεργασίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη α -
νταμοιβή από το να επισκέπτεται ο αρχιτέκτονας, ως καλεσμένος πλέον, το
έργο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει.
Ο ιδανικός, λοιπόν, πελάτης είναι αυτός που στο τέλος της διαδικασίας θα
έχει καταφέρει να επικοινωνήσει τις ανάγκες του και ταυτόχρονα να σε
αφήσει να τον οδηγήσεις στη βέλτιστη για αυτόν λύση.

Κ Παίρνετε μέρος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς; Ποιες είναι οι εμπειρίες
σας και η γνώμη σας για αυτούς;
Από την αρχή της λειτουργίας του γραφείου δεν υπήρξε ο χρόνος για να
συμμετέχουμε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Πολλές φορές ακόμη και
στις περιπτώσεις που είχαμε αποφασίσει τη συμμετοχή μας σε κάποιο δια-

Στην κατασκευή υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές που μπορούν να
εξασφαλίσουν μια καλή ποιότητα. Όμως σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμο
να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση από τον αρχιτέκτονα που έχει την πλή-
ρη εικόνα των αναγκών του έργου και τεχνογνωσία.

Κ Ποιος αρχιτέκτονας αποτελεί πρότυπο για σας; Ποιο είναι το κτίριο που
ονειρεύεστε να σχεδιάσετε;

Μας έχουν εμπνεύσει στο ξεκίνημά μας ο Γιώργος και η Ελένη Μανέτα. Οι λι-
τές τους γραμμές και η επιμονή τους για κατασκευαστική τελειότητα είναι αρ-
χές που υιοθετήσαμε και μας εκφράζουν απολύτως. Σε κάθε έργο τους μας
γοητεύει ο συνδυασμός της λιτότητας με τη χρήση πολλών επιπέδων και ο
ζωντανός, αλλά καθόλου φλύαρος χειρισμός του χρώματος, που προσδίδει
μια διάθεση παιχνιδιού στο χώρο. 
Η ανάδειξη της λεπτομέρειας στο σχεδιασμό που αναγνωρίζουμε στα έρ-
γα τους είναι κάτι που διαρκώς αναζητούμε και εμείς.

Κ Ποιο / ποια έργα σας θεωρείτε ότι είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά της έως 
τώρα πορείας σας;

Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο έργο. Κάθε δημιουργία

μας αντιπροσωπεύει και μας χαρακτηρίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σί-
γουρα μας εκφράζουν περισσότερο τα τελευταία μας έργα, καθώς σε αυτά
βλέπουμε την εξέλιξή μας.

Κ Ποιος είναι ο απώτερος στόχος στη δουλειά σας; Για ποιο πράγμα θέλετε να
σας θυμούνται; 
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πιο όμορφο δομημένο περιβάλ-
λον. Μπορεί να ακούγεται πολύ θεωρητικό και ρομαντικό αλλά είναι κινητή-
ριος δύναμη για εμάς και πολύ ουσιαστικό, αν αναλογιστεί κανείς το λιθα-
ράκι που προσθέτει στο οικιστικό περιβάλλον ένας αρχιτέκτονας, κάθε φο-
ρά που υλοποιείται ένα έργο του. 
Προς το παρόν μας αρκεί που μας θυμούνται οι πελάτες μας καθημερινά,
βιώνοντας τους χώρους που έχουμε σχεδιάσει γι’ αυτούς.

Κ Ποια συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο αρχιτέκτονα, που ξεκινάει τώρα την
επαγγελματική του πορεία; 
Ένας νέος αρχιτέκτονας χρειάζεται να έχει στόχους, υπομονή και επιμονή
για να τους πετύχει και ατελείωτη όρεξη για δουλειά. Είναι σημαντικό να
πραγματοποιεί μικρά και σταθερά βήματα, που θα τον οδηγήσουν στην
πρώτη κορυφή· από εκεί θα μπορεί να δει την επόμενη.

γωνισμό, τελικά το εγκαταλείψαμε εις βάρος κάποιου απαιτητικού έργου.
Το γεγονός ότι έχουμε θέσει άλλες προτεραιότητες δεν σημαίνει ότι δεν
γνωρίζουμε τα οφέλη που θα μπορούσαμε να έχουμε από τη συμμετοχή
μας σε διαγωνισμούς. Για εμάς μια τέτοια ενασχόληση παραμένει, ακόμη,
μια πολυτέλεια.

Κ Περνάμε μια περίοδο κρίσης, ειδικά στον κλάδο των κατασκευών.
Μπορεί να πετύχει ένας αρχιτέκτονας πολύ καλό αισθητικά και άρτιο
τεχνικά αποτέλεσμα με χαμηλό προϋπολογισμό;
Τα περισσότερα έργα μας έχουν υλοποιηθεί την περίοδο της οικονομικής
κρίσης. Αυτό για μας είναι πάντα μια πρόκληση και μια συνεχής άσκηση,
στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε ό,τι μας εμπνέει με την πραγματικό-
τητα. Είναι ένας δρόμος εξέλιξης, που χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια και σα-
φήνεια στις προθέσεις του αρχιτέκτονα. Αυτή η εμπειρία μας, έχει δείξει ότι
ο προϋπολογισμός σίγουρα δεν επηρεάζει επί της αρχής το σχεδιασμό,
καθώς η αισθητική και λειτουργική επίλυση ενός έργου δεν έχουν να κά-
νουν με τον παράγοντα του κόστους. Από την άλλη, ένας προϋπολογισμός
χωρίς στενά όρια δίνει την ελευθερία να χρησιμοποιηθούν μορφολογικά
εργαλεία και να γίνουν πειραματισμοί με καινοτόμα υλικά, που συνήθως εί-
ναι πιο ακριβά. 
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