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το αρχιτεκτονικό περιοδικό ek σε συνεργασία με το Ελληνικό ινστιτούτο αρχιτεκτονικής οργανώνουν το Σάββατο 

17 Δεκεμβρίου 2016, στο αμφιθέατρο του μουσείου μπενάκη οδού πειραιώς, Επιστημονική ημερίδα αφιερω-

μένη στο έργο του Δημήτρη και της Σουζάνας αντωνακάκη.

αντικείμενο της ημερίδας είναι η συνολική προσέγγιση της δημιουργικής παρουσίας των δύο αρχιτεκτόνων 

–αρχιτεκτονικής και εκπαιδευτικής– και η διερεύνηση του έργου του Εργαστηρίου 66 ή Atelier 66, του αρχιτεκτο-

νικού γραφείου που ίδρυσαν πριν 51 χρόνια και της συνέχειάς του ως α66, η αναζήτηση του αποτυπώματος του 

έργου των ίδιων, αλλά και των κατά καιρούς μελών και συνεργατών του γραφείου, στην ελληνική αρχιτεκτονική 

των τελευταίων πενήντα χρόνων, καθώς και ο εντοπισμός των ευρωπαϊκών του συσχετίσεων.

από τους λίγους Έλληνες αρχιτέκτονες που το έργο τους έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στη διεθνή βιβλιο-

γραφία, ο Δημήτρης και η Σουζάνα αντωνακάκη έχουν τιμηθεί με πολλές διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνι-

σμούς, έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς εκθέσεις, έχουν διδάξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν 

παρουσιάσει τη δουλειά τους σε διαλέξεις, σεμινάρια και τηλεοπτικές παραγωγές. 

οργάνωση: περιοδικό ek, Ελληνικό ινστιτούτο αρχιτεκτονικής
Επιστημονική επιμέλεια: παναγιώτης τσακόπουλος, ηλίας κωνσταντόπουλος
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οι εργασίες της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν σε δύο συνεδρίες (πρωινή και απογευματινή) διάρκειας περί-

που τρεισήμισι ωρών η κάθε μία, με ενδιάμεσο διάλειμμα μιάμισης ώρας. 

Θα περιλαμβάνονται τέσσερις ενότητες, που θα έχουν ως αντικείμενο:

1. το Εργαστήριο 66 αυτοβιογραφείται

2. Δημήτρης και Σουζάνα αντωνακάκη / η διδασκαλία, ο λόγος, οι δράσεις

3. Εργαστήριο 66 – Atelier 66 / το έργο ι / Εστιάσεις

4. Εργαστήριο 66 – Atelier 66 / το έργο ιι / Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Θα παρουσιαστούν συνολικά 22 εισηγήσεις διάρκειας 15’ η κάθε μία, ενώ θα προβληθούν βιντεοσκοπημένες 

παρεμβάσεις από έγκριτους ιστορικούς της αρχιτεκτονικής του εξωτερικού. 

μετά το τέλος των εισηγήσεων θα επακολουθήσει συζήτηση.

ο κατάλογος των ομιλητών περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά τους: 

Δ. αναστασιάδη και Γ. κοκολάκη, αρχιτέκτονες, τηλέμαχο ανδριανόπουλο (Εμπ), Στέλιο Γιαμαρέλο (Βartlett 

School of Architecture UCL), νίκο καλογήρου (απΘ), ηλία κωνσταντόπουλο (παν. πατρών), μανώλη οικονό-

μου (αρχισυντάκτη GreekArchitects.gr), παναγιώτη πάγκαλο (αΣκτ), Βαγγέλη παπανδρέου και κατερίνα τσακ-

μάκη, αρχιτέκτονες, νίκο πατσαβό (παν. ιωαννίνων), Βασιλική πετρίδου (παν. πατρών), νικόλα-Ίωνα τερζόγλου 

(Εμπ), παναγιώτη τουρνικιώτη (Εμπ), Σοφία τσιράκη (Εμπ), Δημήτρη Φατούρο (ομ. καθ. απΘ), Δημήτρη 

Φιλιππίδη (ομ. καθ. Εμπ), καθώς και τα κατά καιρούς μέλη ή συνεργάτες του Εργαστηρίου 66:

κωστή Δασκαλάκη, αρχιτέκτονα, μπούκη μπαμπάλου (ομ. καθηγήτρια Εμπ), αντώνη νουκάκη, αρχιτέκτονα, 

αλέκο πολυχρονιάδη, αρχιτέκτονα, Λούση τριανταφύλλου, Θεανώ Φωτίου (ομ. καθ. Εμπ, αν. υπουργό κοι-

νωνικής αλληλεγγύης) και κωστή Χατζημιχάλη (ομ. καθ., Χαροκόπειο παν.).

Επιστημονικοί υπεύθυνοι της ημερίδας είναι ο ηλίας κωνσταντόπουλος, καθηγητής, τμήμα αρχιτεκτόνων παν. 

πατρών, πρόεδρος Ε.ι.α. και ο παναγιώτης τσακόπουλος, Δρ αρχιτέκτων, Δ/ντής Σύνταξης του περιοδικού ek.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οργανώνεται την ίδια ημέρα, σε αίθουσα του μουσείου μπενάκη, έκθεση βιβλίων 

και αρχιτεκτονικών περιοδικών με αναφορές στο Εργαστήριο 66 και τους Δημήτρη και Σουζάνα αντωνακάκη, 

καθώς και προβολές βίντεο σχετικών με το έργο τους. Επιμελητές της έκθεσης και των προβολών είναι οι αρχι-

τέκτονες Βαγγέλης παπανδρέου και κατερίνα τσακμάκη.

η ημερίδα θα συνοδεύεται επίσης από την έκδοση ενός βιβλίου με θέμα τις κατοικίες που σχεδίασαν ο Δημή-

τρης και η Σουζάνα αντωνακάκη στην κρήτη. 



προΓραμμα ημΕριΔαΣ

10:00-10:30  Έναρξη και χαιρετισμοί

Παναγιώτης Τσακόπουλος, Διευθυντής σύνταξης ek
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής
Εκπρόσωπος Μουσείου Μπενάκη 
Δημήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη

10:30-12:20 πρώτη πρωινή συνεδρία 
  Ενότητα Α: Το Εργαστήριο 66 αυτοβιογραφείται

Συντον ιστής : 
Μάρω Αδάμη, Αρχιτέκτων, Ομότιμη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

ομιλητές :
Αλέκος Πολυχρονιάδης, Αρχιτέκτων
 “Εργαστήριο 66  : 50 χρόνια επίμονης προσπάθειας”
Κωστής Δασκαλάκης, Αρχιτέκτων
 ”Ήμουν κι εγώ εκεί”
Λούση Τζάφου-Τριανταφύλλου, Συνεργάτης Εργαστηρίου 66
 ”1980-2000… και συνεχίζουμε”
Θεανώ Φωτίου, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
   ο τίτλος δεν έχει οριστικοποιηθεί
Κωστής Χατζημιχάλης, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγητής, Τμ. Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστημίου
 ”Για το Εργαστήριο 66, πολύ προσωπική κατάθεση”
Μπούκη Μπαμπάλου, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
 ”αφετηρίες + Συσχετίσεις”
Αντώνης Νουκάκης, Αρχιτέκτων 
 ”Εμπειρίες συνύπαρξης”

12:20-13:00 Διάλειμμα [40’]

13:00-14:30 Δεύτερη πρωινή συνεδρία
  Ενότητα Β: Δημήτρης & Σουζάνα Αντωνακάκη / Η διδασκαλία, ο λόγος, οι δράσεις

Συντον ιστής : 
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών

ομιλητές :
Νικόλας-Ίων Τερζόγλου, Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
 ”μία υπόθεση ‘Επιστημολογικής τομής’ στο Έργο των αντωνακάκη: 
   τρία Εννοιολογικά πρίσματα Ερμηνείας”
Σοφία Τσιράκη, Αρχιτέκτων, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
 ”Σ. & Δ. αντωνακάκη: η διδακτική παραβολή του Ευπαλίνου ή του αρχιτέκτονα”
Παναγιώτης Πάγκαλος, Αρχιτέκτων, διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
 ”οι αντωνακάκη και η ελληνική αρχιτεκτονική εκπαίδευση”
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
 ”η διδασκαλία του Δημήτρη αντωνακάκη στο πολυτεχνείο της αθήνας”
Νίκος Πατσαβός, Αρχιτέκτων, Διδάσκων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 ”Atelier CAM: ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημήτρης αντωνακάκης.
    μια αρχειακή προσέγγιση”

14:30-16:00 μεσημεριανό Διάλειμμα [1h 30’]



16:00-17:30 πρώτη απογευματινή συνεδρία
  Ενότητα Γ: Εργαστήριο 66 – Atelier 66 / Το έργο Ι - Εστιάσεις

Συντον ιστής : 
Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ομιλητές :
Μανώλης Οικονόμου, Αρχισυντάκτης GreekArchitects.gr, Gratv.gr 
  “ τα αρχιτεκτονικά καλοκαίρια στο έργο των Δ. & Σ. αντωνακάκη.
   τα ξενοδοχεία Hydra Beach και Porto Hydra, 1989-2011
Δημήτρης Αναστασιάδης και Γιώργος Κοκολάκης, Αρχιτέκτονες 
  “ παραθεριστικός οικισμός στις Σπέτσες. ιδέα, υλοποίηση, οικειοποίηση
Βαγγέλης Παπανδρέου, Αρχιτέκτων, Βιομηχανικός Σχεδιαστής, March Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός,          
Κατερίνα Τσακμάκη, Αρχιτέκτων, Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Πολυαισθητηριακή 
          Αρχιτεκτονική για Εργάτες Εξόρυξης Βωξίτη.
 ”ο οικισμός στο Δίστομο των Σουζάνα & Δημήτρη αντωνακάκη. Επισκέψεις ι-VIι.”
Στέλιος Γιαμαρέλος, Αρχιτέκτων, Διδάσκων, Βartlett School of Architecture UCL, Λονδίνο 
 ”μια μονοκατοικία για 4 οικογένειες στην οδό μπενάκη 118”
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
 ”αρχιτεκτονική ακραία, ακροναυπλία”

17:30-18:10 Διάλειμμα [40’]

18:10-19:40 Δεύτερη απογευματινή συνεδρία
  Ενότητα Δ: Εργαστήριο 66 – Atelier 66 / Το έργο ΙΙ - Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Συντον ιστής : 
Γιάννης Κίζης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

ομιλητές :
Βασιλική Πετρίδου, Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
 ”πολυπλοκότητες και αντιφάσεις στην αρχιτεκτονική του πολυτεχνείου κρήτης”
Νίκος Καλογήρου, Αρχιτέκτων, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
 ”ταυτότητα ή/και παγκοσμιότητα: η βιωματική αρχιτεκτονική των αντωνακάκη
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Αρχιτέκτων, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
 ”Χορείες μεταβάσεων”
Δημήτρης Φιλιππίδης, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
 ”H χορευτική κίνηση στα έργα του A66”
Δημήτρης Φατούρος, Αρχιτέκτων, Ομ. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
 ”η δυναμική της μακράς διάρκειας”

19:40-20:30 Συζήτηση και κλείσιμο της ημερίδας

Βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις (αίθουσα έκθεσης):
Francois Loyer, Ιστορικός τέχνης, CNRS, Παρίσι 
Kenneth Frampton, Ιστορικός αρχιτεκτονικής, Columbia University, Νέα Υόρκη
Herman Hertzberger, Αρχιτέκτων, Άμστερνταμ
Γιάννης Τσιώμης, Αρχιτέκτων, EHESS, Παρίσι
Jean Louis Cohen, Ιστορικός αρχιτεκτονικής, New York University Institute of Fine Arts




