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ΑΠΟ ΤON ΝΙΚΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ   Ποιες ήταν οι εμπειρίες που επηρέ-
ασαν την αισθητική σας, τη σχεδιαστική 
σας φιλοσοφία; 
Μεγαλώνοντας σε ένα νεοκλασικό σπίτι 
του αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη με θέα στο 
Θερμαϊκό, η θάλασσα, ο ουρανός, το φως, 
η δύση του ηλίου σε διαμορφώνουν και σε 
ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή. Μετά τις 
σπουδές πολιτικού μηχανικού που ολοκλήρω-
σα, κατάλαβα ότι ο δρόμος μου είναι αλλού 
και συνέχισα στην Αρχιτεκτονική. Εκεί έμαθα 
να αναλύω προβλήματα και να συνθέτω 
λύσεις. Εκεί οι δάσκαλοι μας βοήθησαν να 

προσεγγίσουμε τα έργα τoυ Le Corbusier, 
του Mies van der Rohe και του Frank Lloyd 
Wright, αλλά και Ελλήνων αρχιτεκτόνων, 
όπως ο Ζενέτος, ο Κωνσταντινίδης, ο Βαλσα-
μάκης, καθώς και ο Α. Τομπάζης με τον προ-
βληματισμό της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

 Πιστεύετε ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδια-
σμός είναι μοναχική ή συλλογική δουλειά; 
Και τα δύο. Δουλεύεις μόνος σου, δουλεύεις 
και με την ομάδα σου. Σημαντικό είναι η 
ομάδα να διατηρήσει μέχρι το τέλος την 
ευαισθησία της πρωταρχικής αρχιτεκτονικής 

πρότασης του κάθε έργου. Στην πορεία μπο-
ρεί να παρασυρθείς από την ανταλλαγή σκέ-
ψεων μεταξύ συνεργατών, από τις συζητήσεις 
με τον πελάτη σου ή και από δικές σου νέες 
σκέψεις. Ενώ πάντα ακούω τους συνεργάτες 
μου, έρχεται μια στιγμή που ακούω μόνο τη 
δική μου φωνή. Είναι σαν να γίνεται ένα 
reset, να επανέρχεσαι στην αρχική πρόταση 
και να την υποστηρίζεις συνεχώς μέχρι την 
ολοκλήρωση της μελέτης.

  Υπάρχει κάποιο από τα projects σας 
που ξεχωρίζετε; 
Είναι αρκετά έργα της επαγγελματικής δια-
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Εξωτερική όψη κατοικίας 
στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης με 
εντυπωσιακούς  
aρχιτεκτονικούς όγκους.

Η αρχιτέκτονας με την ξεχωριστή αισθητική υπογραφή μιλάει 
για τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τις επιρροές της, καθώς και για την «ειδική σχέση» 

της αρχιτεκτονικής με το μοναδικό ελληνικό τοπίο.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ
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δρομής μου που ξεχωρίζω. Η κατοικία στην 
Κασσάνδρα –που ακόμη σαν την αντικρίζω 
με εμπνέει–, το Ηλέκτρα Παλλάς στην πλατεία 
Αριστοτέλους, η μονοκατοικία στο Πανόραμα, 
το διαμέρισμα στην παλιά παραλία της Θεσ-
σαλονίκης, το ξενοδοχείο Sani Asterias, αλλά 
και οι τελευταίες δουλειές: το Sani Dunes, το 
Ikos Dassia και το Ikos Aria.

  Ποιο project δουλεύετε αυτή την εποχή; 
Το Porto Sani Village, ένα από τα ξενοδοχεία 
στη Σάνη που άρχισε να λειτουργεί το 1997 
και τώρα ήρθε η ώρα να ανακαινιστεί ριζικά. 
Παράλληλα, δουλεύουμε σε ένα νέο project 
στη Σάνη, αλλά και σε ένα μεγάλο ξενοδο-
χείο στη Θεσσαλονίκη. 

  Πόσο διαφέρει ο σχεδιασμός ενός 
ξενοδοχείου από μιας κατοικίας; 
Η κατοικία είναι ένα από τα πιο προσωπικά 
αντικείμενα σχεδιασμού στη ζωή μας και η 
μικρή κλίμακά της δεν αναιρεί την ανάγκη για 
στενή συνεργασία με τον ιδιοκτήτη διότι αφο-
ρά τη δική του ζωή. Το ξενοδοχείο είναι ένα 
πολυσύνθετο και πολυδιάστατο αντικείμενο 
μελέτης. Το κτιριολογικό του πρόγραμμα προ-
σεγγίζει το πρόγραμμα ενός μικρού οικισμού, 
με δίκτυα και υποδομές, με ειδικούς χώρους 
διαβίωσης, σίτισης, διασκέδασης, αθλητισμού, 
κίνησης. Όλα αυτά σε ένα σύνολο κτιρίων 
διαφορετικών μεγεθών, που πρέπει όμως να 
έχουν συνοχή και να λειτουργούν άρτια. Σε 
μια κατοικία δεν υπάρχει αυτή η πολυπλοκό-
τητα. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι αντλώ 

την ίδια χαρά δουλεύοντας ένα μικρό ή ένα 
μεγάλο έργο διότι για εμένα η σημασία του 
έργου δεν εξαρτάται από το μέγεθός του. 

  Πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο χρόνο το 
προσωπικό σας σχεδιαστικό ύφος; 
Ξεκινώντας την καριέρα μου, επηρεαζόμουν 
από κάποια αρχιτεκτονικά κινήματα που δεν με 
συγκινούν πια. Με τα χρόνια έχω κατασταλά-
ξει σε ένα προσωπικό ύφος. Με ενδιαφέρει 
να καλύπτω με την ομάδα μου τη λειτουργία, 
σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη, λαμ-
βάνοντας πάντα υπόψη τον προσανατολισμό, 
τη θέα, την ιδιωτικότητα. Πάντα όμως μαζί με 
όλα αυτά φροντίζουμε να προχωρήσουμε με 
το δικό μας τρόπο και να πάμε το σχεδιασμό 
μας ένα βήμα πιο πέρα. Πειραματιζόμαστε 
με τη μορφή και τα υλικά και προσπαθούμε 
να δημιουργήσουμε ένα δικό μας πλαίσιο 
αναφοράς. Μας ενδιαφέρει τα κτίριά μας 
να εντάσσονται όσο γίνεται καλύτερα στο 
περιβάλλον και να αντέχουν στο χρόνο. Ανα-
ζητούμε τα στοιχεία που κάνουν ένα κτίριο 
σημαντικό για την εποχή του.

  Ή αρχιτεκτονική πρέπει να είναι σε άμε-
ση σχέση με την περιοχή όπου βρίσκεται. 
Για την Ελλάδα, τι πρέπει να λαμβάνει ο 
αρχιτέκτονας υπόψη του; 
«Πρέπει να χτίζουμε αφουκραζόμενοι τη 
φωνή του τόπου», έλεγε ο Άρης Κωνσταντι-
νίδης. Το εύκρατο ελληνικό κλίμα, οι δυνατό-
τητες χρήσης εξωτερικών χώρων οκτώ μήνες 
το χρόνο και η ανάγκη προστασίας από το 

δυνατό καλοκαιρινό ήλιο απαιτούν τη δημι-
ουργία υπόστεγων και ημιυπαίθριων χώρων 
ή πέργκολας. Ενδιαφέρομαι πολύ γι’ αυτούς 
τους ενδιάμεσους χώρους όπου βγαίνοντας 
από τον κλειστό χώρο μπορείς να νιώσεις το 
φρέσκο αέρα να σου χτυπάει το πρόσωπο και 
τους εντάσσουμε πολύ συχνά στο σχεδιασμό 
μας. Είναι σημαντικό για εμένα να δημιουργεί-
ται αυτή η εύκολη επικοινωνία ανάμεσα στον 
εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο.

  Πολλοί αρχιτέκτονες προσπαθούν να 
εντυπωσιάσουν με το έργο τους. Τι πιστεύ-
ετε γι’ αυτό;  
Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να 
απολαμβάνουμε ευφάνταστες αρχιτεκτονικές 
μορφές με έντονο γλυπτικό ενδιαφέρον. Η 
παραγωγή αυτών των έργων οφείλεται στην 
απελευθέρωση της εκφραστικότητας των αρ-
χιτεκτόνων από τα δόγματα και τις ιδεολογίες 
του παρελθόντος αλλά και στις δυνατότητες 
που έχει προσφέρει η χρήση των σύγχρονων 
λογισμικών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
Αυτό όμως που έχει σημασία είναι το να με-
ταχειριζόμαστε την τεχνολογία με μέτρο και 
λογική. Τα τελευταία χρόνια στις χώρες του 
Περσικού κόλπου και στην Κίνα πιστεύω ότι το 
κύριο μέλημα στην αρχιτεκτονική δημιουργία 
δεν είναι η άρτια σύνθεση αλλά ο εντυπωσι-
ασμός με κτίρια-γλυπτά που δεν λαμβάνουν 
υπόψη τα παγκόσμια οικολογικά προβλήματα. 
Όπως έγραψε ο D. Libeskind, «μπορείς πάντα 
να κάνεις τέχνη με την Αρχιτεκτονική αλλά ποτέ 
Αρχιτεκτονική κάνοντας τέχνη». 

Η είσοδος  
του Sani Dunes.  
Κάτω αριστερά, κατοικία 
στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής και δεξιά 
εσωτερικό του Ikos Aria.
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