
Συνέντευξη στη Ζέτα Τζιώτη 

Π
αρατηρώντας τις κατασκευές ανά 
τον κόσμο της αρχιτέκτονα-
designer Έλενας Κάρουλα τόσο 
σχεδιαστικά και κατασκευαστικά 
όσο και από πλευράς διακόσμη-
σης και design αντιλαμβανόμαστε 
αμέσως τον λόγο που ξεχώρισε 

στο Τop Award for the Best Residential Property 
Interior το 2011, καθώς και το γιατί κάποιες δουλειές 
της επιλέχτηκαν από την Amazon και συμπεριλή-
φθηκαν στα βιβλία της.  Διακρίνου-
με αναμφίβολα την υψηλού επι-
πέδου αισθητική και τη λειτουρ-
γικότητά τους, την αρμονική 
ένταξή τους στο φυσικό και δομη-
μένο περιβάλλον, τη λειτουργική 
δομή των έργων, καθώς και τη 
λειτουργική ενότητα του εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου, έχο-
ντας πάντα κεντρικό σημείο ανα-
φοράς τον χρήστη. Όσο για τη 
διακόσμηση του εσωτερικών χώ-
ρων, η Κάρουλα επιλέγει τους κα-
τάλληλους εικαστικούς δημιουρ-
γούς που τα έργα τους ταιριάζουν τόσο στον χώρο 
όσο και στην ιδιοσυγκρασία και αισθητική του 
ιδιοκτήτη. Εμείς συναντήσαμε την Έλε-

να Κάρουλα και μιλήσαμε για τις διακρίσεις της και 
τη δουλειά της.

- Έχετε κατασκευάσει άρτιες κατοικίες τόσο 
δομικά όσο και σχεδιαστικά τόσο σε Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. Πού υπάρχουν κατα-
σκευές σας;

- Η σχεδιαστική μου πορεία ξεκίνησε στο Λονδίνο, 
μετά τις σπουδές μου εκεί. Μέχρι σήμερα έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έργα μου στο Λονδίνο, 
στο Κουβέιτ, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ενδεικτι-
κές της επιτυχούς εφαρμογής της σχεδιαστικής μας 

φιλοσοφίας είναι πολυάριθμες αναφορές των 
σχεδίων μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συ-
μπεριλαμβανομένου και του Top Award for the 
Best Residential Property Interior.

- Τι προσέχετε κυρίως στην κατασκευή μιας 
οικίας και πώς την ενσωματώνετε στο περι-
βάλλον; Ανακυκλώνετε υλικά;

- Στις βασικές παραμέτρους που λαμβάνονται 
υπ’ όψιν στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η έντα-
ξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, η βιοκλι-
ματική συνοχή και λειτουργική δομή των έργων, 
η λειτουργική ενότητα του εσωτερικού και εξω-
τερικού χώρου, με κεντρικό σημείο αναφοράς τον 

άνθρωπο χρήστη. Οι κατασκευές πρέπει επίσης να 
ταυτίζονται με αναγνωρίσιμη προσωπικότητα, αρ-
μονική ένταξη στον χώρο και αισθητική αρτιότητα. 
Η ανακύκλωση χώρων θα έλεγα ότι είναι ένα από 
τα κύρια αντικείμενα μελέτης του γραφείου μου, με 
την έννοια της ανακαίνισης παλαιών ακινήτων, 
κυρίως διαμερισμάτων στο κέντρο μεγάλων πόλεων, 
όπως Λονδίνο και Αθήνα. Επαναπροσδιορίζοντας 
τα διαθέσιμα τετραγωνικά και διατηρώντας το κέ-
λυφος, οι νέοι χώροι που σχεδιάζουμε έχουν ταυτό-
χρονα αναφορές στην ιστορία του κτηρίου και με 
τον νέο, σύγχρονο εσωτερικό σχεδιασμό αποκτούν 
τη διάσταση του νέου τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο 
αυτής της πρακτικής ανακυκλώνονται υλικά του 
υφιστάμενου χώρου, όπως ξύλινα δάπεδα, πλάκες 
από ορθομαρμαρώσεις, τα οποία μετατρέπονται σε 
χρηστικά αντικείμενα/έπιπλα.

- Κυκλοφορούν σε παγκόσμια κλίμακα δύο 
βιβλία μέσω του Amazon στα οποία παρουσι-
άζονται δουλειές σας. Πώς προέκυψε αυτή η 
συνεργασία;

- Κάποια από τα έργα μου επιλέχθηκαν και συ-
μπεριλήφθηκαν στα βιβλία «ANOTHERESCAPE, 
Designing the Modern Guest HouseII» και 
«FANTASTIC ESCAPES, Architecture and Design 
for Stylish Stays» της Images Publishing, που 
κυκλοφορούν διεθνώς μέσω της Amazon. Η συνερ-
γασία αυτή προέκυψε μετά την ευγενική πρόσκλη-

ση από τους εκδότες των βιβλίων, οι οποίοι έχουν 
την έδρα τους στο HongKong. Την επιλογή τους την 
προσλαμβάνω ως μια τιμητική αναγνώριση της 
ποιότητας του σχεδιαστικού μας έργου. Μέσα στους 
πρώτους μήνες του 2019 επίκειται η κυκλοφορία 
διεθνώς και τρίτου βιβλίου, το οποίο περιέχει υλο-
ποιηθέντα σχέδιά μας.

- Τι είδους κατασκευές επιλέχτηκαν για τα 
βιβλία αυτά; Γιατί πιστεύετε επιλέχτηκαν αυτές 
οι κατασκευές;

- Στο πρώτο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «ANOTHER 
ESCAPE», οι εκδότες έχουν συλλέξει από όλον τον 
κόσμο εξοχικές οικίες υψηλής αισθητικής, οι οποίες 
προσφέρουν στους ιδιώτες τους την πολυτέλεια της 
φυγής από τα σφικτά δομημένα αστικά περιβάλλο-
ντα. Η δική μας συμμετοχή παρουσιάζει μια εξοχική 
κατοικία σε νησί του γαλάζιου Αιγαίου. Στο δεύτερο 
βιβλίο, «FANTASTIC ESCAPES», η δική μας συμμε-
τοχή παρουσιάζει παραλιακή κατοικία σε προνομι-
ακή παραλία της Κύπρου.

- Εκτός από την κατασκευή, αναλαμβάνετε 
και τη διακόσμηση. Τι είδους έργα επιλέγετε; 
Γλυπτά, πίνακες, design;

- Το σχεδιαστικό μας έργο ασχολείται με τη δημι-
ουργία ολοκληρωμένων λύσεων για το εσωτερικό 
περιβάλλον των κατασκευών. Οι λύσεις αυτές, όπο-
τε και όπου αποκτούν την ενσωμάτωση έργων τέ-
χνης, δεν επιλέγουν μόνο έργα επώνυμων αλλά και 
νέων ανερχόμενων καλλιτεχνών, τα οποία εντάσσο-
νται αρμονικά στο σύνολο του σχεδιασμού.

- Τι πιστεύετε για την αγορά real estate στην 
Ελλάδα;

- Το real estate είναι μια καταξιωμένη επενδυτι-
κή πρακτική ανά τον κόσμο. Ο επιτυχής σχεδιασμός 
από διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες του 
χώρου για την υλοποίηση ενός έργου προσφέρει 
πάντοτε προστιθέμενη αξία στα ακίνητα, βελτιώνο-
ντας σημαντικά την οικονομική απόδοση της επέν-
δυσης. Οι ευκαιρίες των επενδύσεων στο real estate 
εξαρτώνται από τις οικονομικές υπεραξίες, όχι μόνο 
σε έργα νέων κατασκευών αλλά και σε αναπαλαιώ-
σεις υφιστάμενων κατασκευών.

- Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για το κέντρο 
της Αθήνας από ξένα funds και επενδυτές. 
Βλέπετε ότι αυτό θα επεκταθεί και σε άλλα 
μέρη στην Ελλάδα; 

- Εκτός από το κέντρο της Αθήνας, άλλες περιοχές 
της Ελλάδας που μπορούν να θεωρηθούν υποψή-
φιες για παρόμοια ανάπτυξη είναι αυτές που χαρα-
κτηρίζονται από καλές υποδομές, εύκολη προσβα-
σιμότητα και από ελκυστικό φυσικό περιβάλλον.

Οι κατασκευές πρέπει να 
ταυτίζονται με αναγνωρί-
σιμη προσωπικότητα,  
αρμονική ένταξη  
στον χώρο και  
αισθητική αρτιότητα

Ο επιτυχής σχεδιασμός 
προσδίδει αξία στα ακίνητα
H αρχιτέκτων-Designer Έλενα Κάρουλα μιλάει στην «αxianews» 
για τις διακρίσεις της και τη δουλειά της
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  Η ΕΛΕνΑ ΚΑρΟυΛΑ ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο 

Λονδίνο, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον σχε-
διασμό έργων. Στη συνέχεια διεύρυνε τις επαγγελματικές της 
δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο, κάνοντας έργα σε χώρους 
όπως το Κουβέιτ, η Κύπρος, η ρουμανία, η Αγγλία και η Ελλάδα. 
Στη φάση σχεδιασμού των έργων της, εκτός από τη σύλληψη της 
κεντρικής ιδέας του σχεδίου η Έλενα εμπλέκεται σε όλο το φάσμα 
του σχεδιασμού των λεπτομερειών, καθώς και της υλοποίησης. 

Τα έργα της περιλαμβάνουν ξενοδοχεία 5 αστέρων, όπου συν-
δυάζεται ο ονειρικός κόσμος της πολυτέλειας με τις λειτουργικές 
απαιτήσεις της αυστηρά οργανωμένης επιχειρηματικότητας. Τα 
εταιρικά κτίρια που έχει σχεδιάσει η Έλενα Κάρουλα για εταιρείες 
όπως η 3E Coca-Cola, J&P Avax και AB Bank προβάλλουν δια-
κριτικά την ταυτότητα του επιχειρηματικού ομίλου. Στα σχέδιά 
της περιλαμβάνονται και πολλά έργα για εστιατόρια και εμπορικά 
καταστήματα, όπως «Dolce & Gabbana» και «Ideal Standard». Η 
λειτουργική ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων έχει δημιουργήσει εξαίρετα οικιστικά 
έργα, τόσο για ιδιώτες όσο και για μεγάλα αναπτυξιακά έργα. 
Επιλεγμένα οικιστικά έργα της Έλενας είναι δημοσιευμένα σε 
βιβλία που έχουν εκδοθεί από την εκδοτική εταιρεία Images / 
HongKong και είναι διαθέσιμα από την Amazon.


