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Ο Δημήτρης Αντωνακάκης έλαβε το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. (1958). Από το 1959 
συνεργάστηκε με τη Σουζάνα Αντωνακάκη με την οποία συνίδρυσαν το Εργαστήριο 66–Α66 (1965). 
Διετέλεσε Επιμελητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. (1958–62), Επισκέπτης Καθηγητής στο Μ.Ι.Τ. μετά 
από πρόσκληση του Stanford Anderson (1994, 1999), στο Ε.Μ.Π. (1997-1998) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
(1999-2000). 
Ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.), Χανιά (1997–2011). 
Ανακυρύχθηκε αντεπιστέλλον μέλος της Académie d’ Architecture (1995), Επίτιμος διδάκτωρ του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2007), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2016) και Επίτιμο μέλος του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας (2016). 
Ήταν μέλος και ταμίας του Δ.Σ. του Σ.Α.Δ.Α.Σ. (1962–63) και πρόεδρος του Ε.Δ.Π. του Ε.Μ.Π. (1975–77).

Στο πλαίσιο του Πανεπιστήμιου, μια παρόμοια συζήτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί περιττή. Κάθε Αρχιτεκτονικό 
πρόβλημα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη δύο πολυσύνθετους παράγοντες: το πρόγραμμα που 
καθορίζεται από τις ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την υλοποίησή κάποιου έργου, και τον τόπο, στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, με όλα τα χαρακτηριστικά του. 
Είναι προφανές ότι, στη σύνταξη αυτού του προγράμματος, θα πρέπει να παίρνουν μέρος, εκτός από τους 
παραγγέλοντες, και εκείνοι που θα αναλάβουν την υλοποίησή του, προκειμένου να βοηθήσουν στην ιεράρχηση των 
αναγκών  και την ενδεχόμενη αναδιάταξη των ενοτήτων που καθιστούν το πρόγραμμα βιώσιμο και τεχνολογικά 
άρτιο. Η χωροθέτηση και η οργάνωση των ενοτήτων στον συγκεκριμένο τόπο γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 
δεδομένα του τόπου και τις επιθυμίες–επιδιώξεις του προγράμματος. Ακολουθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 
έργου, που απαιτεί την συντονισμένη συμβολή όλων των παραγόντων την κατάλληλη στιγμή.
Ποιες οι ιδιαιτερότητες που αφορούν τους Αρχιτέκτονες; Τι σημαίνουν τα παραπάνω για την πολυτεχνική και 
αρχιτεκτονική εκπαίδευση; Ζητούμενα παραμένουν τα εξής: η γενική καλλιέργεια και εγρήγορση των αρχιτεκτόνων, 
η εμπιστοσύνη στον ειδικό συνεργάτη, η δημιουργία κλίματος διαλόγου, η κατανόηση και ο σεβασμός της άλλης 
άποψης, η αναζήτηση, από όλους, λύσεων που θα εξυπηρετούν τον τελικό στόχο, το ΈΡΓΟ. Ποιοι θα αναλάβουν, 
τελικά, όλα αυτά; Οι δάσκαλοι και οι φοιτητές, από την θέση της η κάθε ομάδα, με το επιστημονικό και καλλιτεχνικό 
της έργο και κυρίως με το παράδειγμά της, απέναντι σε μια κοινότητα αδιάφορη έως εχθρική για όλα αυτά που 
περιγράφω.

Watch live: https://youtu.be/LDaD3ECI-Z8
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