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George Panteloukas 
A high Aesthetic Architecture

L.S. Η GJP βλέπει την αρχιτεκτονική ως μέσο για την αναζήτηση
νέων χωρικών σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον
του. Ποιο είναι το μυστικό πίσω από το ανατρεπτικό design  του
γραφείου.

G.P. Θα έλεγα ότι το μυστικό πίσω από το ανατρεπτικό design
είναι η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα. Κάθε έργο προσεγγίζεται
αυτόνομα και σφαιρικά, χωρίς να εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο
σχεδιαστικό ύφος. Επεξεργαζόμαστε κάθε φορά τις ανάγκες του
επιχειρηματία, του Project, του κοινού στο οποίο απευθύνεται, του
χώρου που διατίθεται και του ευρύτερου περιβάλλοντος του.
Κάθε χώρος που σχεδιάζουμε έχει το δικό του μοναδικό στυλ που
θα το κάνει να ξεχωρίσει και το καθιστά αναγνωρίσιμο μέσα στην
πληθώρα των καταστημάτων.

L.S. Τα τελευταία χρόνια εστιάζετε στους χώρους μαζικής εστία-
σης, σε κέντρα ψυχαγωγίας και μπαρ σε κεντρικά σημεία της Αθή-
νας.  Σε όλα τα project αναδεικνύεται το high-end design. Είναι
δική σας επιλογή ή αποτελεί στροφή των επιχειρηματιών στις υψη-
λές επενδύσεις σε περίοδο κρίσης;

G.P. Είναι κοινή επιλογή και των δύο. Δηλαδή, από τη μία ως αρχι-

τέκτονες/κατασκευαστές το high-end-design αποτελεί πάντα μια
πρόκληση και έχει μεγάλο σχεδιαστικό και κατασκευαστικό εν-
διαφέρον δίνοντας περιθώρια για πειραματισμούς με νέες τάσεις
και υλικά. Από την άλλη, οι επιχειρηματίες έχουν πλέον υψηλές
απαιτήσεις όσον αφορά το design και αναζητούν πάντα το καλύ-
τερο αποτέλεσμα που θα στηρίξει το concept του καταστήματος
τους και στη συνέχεια και υγιή εξέλιξη της επιχείρησης. Τέλος,
τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι πελάτες σήμερα στην Ελλάδα απο-
τελούν ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό κοινό που περιμένει να δει το
κάτι διαφορετικό ανεβάζοντας τον πήχη των απαιτήσεων πολύ
ψηλά.

L.S. Η τεχνογνωσία και τα εργαλεία του πολιτικού μηχανικού προ-
στάτεψαν τη δημιουργικότητα του interior designer, προκειμένου
ξεπεράσει με επιτυχία τον σκόπελο των χρονοδιαγραμμάτων και
των αυστηρών deadlines του κάθε project και σε ποιο βαθμό;

G.P. Είναι ένας συνδυασμός πολυετούς εμπειρίας και ιδεών, αγά-
πης και πάθους για αυτό που κάνω και ταυτόχρονα πολλών ωρών
σκληρής εργασίας και συνεχούς έρευνας ώστε να παραχθεί το
επιθυμητό αποτέλεσμα, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατα-
σκευή. 
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L.S. Υπάρχουν προϊόντα που χρησιμοποι-
είτε τακτικά  και απολαμβάνετε ιδιαίτερα
και ταυτόχρονα εξηγούν τις αρχές του μο-
ντέρνου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που
ακολουθείτε;

G.P. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο
προϊόν που να ξεχωρίζω. Χρησιμοποιώ
πολλά και διάφορα τα υλικά στα έργα, από
τα πιο βατά και συνηθισμένα μέχρι και τα
πιο εξεζητημένα και δύσκολα, ψάχνοντας
πάντα για την καλύτερη εφαρμογή τους.  

L.S. Το επόμενο project  που ετοιμάζετε;

G.P. Το μοναδικό Cavo Tagoo στην Μύ-
κονο, το δροσερό Vivemar στη Βούλα, το
all-time-classic Rock'n'Roll στην Λουκιανού
στο Κολωνάκι, το εξωτικό Nikkei στον Λυ-
καβηττό... και... πολλά ακόμα... 

LS. GJP sees architecture as a means of
finding new spatial relationships between
man and his environment. What's the se-
cret behind the subversive design of the
office?

G.P. I would say that the secret behind sub-
versive design is originality and authentic-
ity. Every project is approached autono-
mously and spherically, without applying a
particular design style. Every time we pro-

cess the needs of the entrepreneur, Project,
the target audience, the space available
and the wider environment. Each space we
design has its own unique style that will
make it stand out and makes it recogniza-
ble in the plethora of shops.

L.S.In recent years, you have been focus-
ing on mass-catering facilities, entertain-
ment centers and bars in central Athens. In
all projects high-end design is emerging. It
is your choice or is a shift of entrepreneurs
to high investment in times of crisis?

G.P. Is a common choice of both. That is to
say, on the one hand as architects /
builders, high-end design is always a chal-
lenge and has great design and manufac-
turing interest, giving room for experime-
ntation with new trends and materials. 
On the other hand, businesspeople now
have high design requirements and are al-
ways looking for the best result that will sup-
port their store concept and then healthy
development of the business. 
Finally, both owners and customers today
in Greece are a particularly demanding au-
dience that expects to see something dif-
ferent by raising the bar of requirements
very high.

L.S. The know-how and tools of the civil

engineer have protected the creativity of
the interior designer in order to success-
fully overcome the hedging of the timeta-
bles and the strict deadlines of each
project and to what extent?

G.P. Is a combination of many years of ex-
perience and ideas, love and passion for
what I do and at the same time many hours
of hard work and continuous research to
produce the desired result, both in design
and construction.

L.S. Are there products that you regularly
use and enjoy, while explaining the princi-
ples of the modern architectural design
you are following?

G.P. I would not say there is a product to
stand out for. I use a lot of different materi-
als in the works, from the most difficult and
usual to the most sophisticated and difficult,
always looking for their best application.

L.S. The next project you are preparing
for?

G.P. The unique Cavo Tagoo in Mykonos,
the cool Vivemar in Voula, the all-time-clas-
sic Rock'n'Roll in Lucian in Kolonaki, the ex-
otic Nikkei in Lycabettus ... and ... much
more ...
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