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Οι δημιουργικές αντιφάσεις 
του Δημήτρη Πικιώνη 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ υκλοφόρησε από την Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος το έκτο τομίδιο στη σειρά 
«Λόγος 4», αφιερωμένο στον Δημήτρη 

Πικιώνη (1887 - 1968), με τις ιδιότητες στον 
υπότιτλο να αντιστοιχούν στις ομιλίες των 
συμμετεχόντων στην εκδήλωση του 2018: «ο 
αρχιτέκτονας, ο ζωγράφος, ο στοχαστής». Εμ-
βληματική μορφή για την Ελλάδα του Μεσο-
πολέμου, ο Δ. Πικιώνης είναι από τους λίγους 
πρωτοπόρους που αφήνουν αποτύπωμα στο 
πολιτισμικό απόθεμα των Νεοελλήνων, σε μια 
περίοδο ανταγωνισμού ανάμεσα στην παρα-
δοσιοκρατία και τη σύγχρονη «ελληνικότητα». 

Για τον αρχιτέκτονα Πικιώνη ο Δημήτρης 
Φιλιππίδης, ομότιμος καθηγητής Αρχιτεκτό-
νων ΕΜΠ, σημειώνει πόσο λίγο τον γνωρί-
ζουμε πραγματικά, αγκυλωμένοι ενίοτε σε 
γενικεύσεις και αφορισμούς για το «μεγαλείο 
του» παραγνωρίζοντας τις αντιφάσεις που 
ορίζουν το έργο κάθε δημιουργού. Ακριβώς 
αυτές αναδεικνύει με το παράδειγμα του συ-
γκροτήματος γύρω από τον ναό του Αγ. Δημη-
τρίου Λουμπαρδιάρη στου Φιλοπάππου. «Ως 
τώρα όλοι όσοι από εμάς μελέτησαν το έργο 
ασχολήθηκαν με το “γιαπωνέζικο” πρόπυλο 
του συγκροτήματος, τα υπέροχα πλακόστρω-
τα... τις πλούσιες επενδύσεις των εξωτερικών 
τοίχων του ναού... με την ομορφιά και αίσθηση 
γαλήνης που ανέδιδαν το ξύλινο χαγιάτι του 
ναού, όπως και ο σκεπαστός διάδρομος που 
οδηγούσε στο belvedere» (συνοδεύεται από 
αντίστοιχες φωτογραφίες). Μία λεπτομέρεια, 
ωστόσο, φωτίζει για τον Δ. Φιλιππίδη τα πολ-
λαπλά πρόσωπα του Πικιώνη απομακρύνοντάς 
τον από τη γλυκερή φαντασίωση για έναν 
«μεγάλο, πλην απρόσιτο»: ο σχεδιασμός του 
πρόναου με σκελετό μπετόν και πλήρωση από 
συμπαγή τούβλα χωρίς επίχρισμα. Ενα σχετικά 
άχαρο, δηλαδή, εσωτερικό, κόντρα στην ιστο-
ρικίζουσα εξωτερική διακόσμηση. «Εδώ μέσα 
ήταν ο ίδιος κυρίαρχος και μπορούσε ελεύθερα 
να επιβάλει τη θέλησή του χωρίς κανέναν 
εξαναγκασμό. Και αυτό το ήθελε “σύγχρονο” 
ή έστω αόριστα πρόσφατο». 

Για τη ζωγραφική παιδεία του Πικιώνη, ο 
οποίος μαθητεύει κοντά στον Παρθένη το 1906, 
ο Αντώνης Κωτίδης, καθηγητής Ιστορίας της 
Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελεί-
ου, επισημαίνει τη συμπληρωματική σχέση της 
με την αρχιτεκτονική εφαρμογή και τη στοχα-
στική διάθεση. «Ως μέρος μιας συλλογικότητας 
που ξεκινούσε από τον Παρθένη και μέσω του 
Κόντογλου έφτανε ως τον Χατζηκυριάκο-Γκίκα 

και τον Τσαρούχη», διατηρώντας προφανώς τις 
προσωπικές αποχρώσεις, πάντα στο πνεύμα 
του ελληνοκεντρικού μοντερνισμού. «Ο Πι-
κιώνης είναι ζωγράφος όταν φιλοτεχνεί την 
όψη του Λουμπαρδιάρη, είναι αρχιτέκτονας 
όταν ζωγραφίζει με το βλέμμα της βιεννέ-
ζικης πρωτοπορίας και κατόπιν του Σεζάν, 
είναι στοχαστής όταν βασίζει τη μορφολογία 
του Πειραματικού [Σχολείου Θεσσαλονίκης] 
στο καστοριανό αρχοντικό, είναι σηματωρός 
σχεδιαστής, συνθέτης, εικαστικός όταν τε-
χνουργεί ένα opus magnum της μεταπολεμικής 
ελληνικής αρχιτεκτονικής, τη διαμόρφωση της 
πρόσβασης στην Ακρόπολη». 

Ο «μύθος»
Για τη «μυθολογία» που ακολουθεί τον Πικιώνη 
και τις αυτοβιογραφικές αναφορές του τοποθε-
τείται η Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, τακτική κα-
θηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, 
καταλήγοντας στις περίφημες τρεις διαλέξεις 
του στο Πολυτεχνείο το 1965 (η μία δεν έχει 
εντοπιστεί, οι δύο απομαγνητοφωνήθηκαν και 
δημοσιεύθηκαν το 2009, με επιμέλεια Δ. Φι-
λιππίδη): «Μοιάζει σαν να διηγείται ένα παλιό 
παραμύθι, και πάλι έναν μύθο. Διατρέχοντας 
τον ιστορικό χρόνο χωρίς σειρά ο Πικιώνης 
ανατρέχει στο χθες, το σήμερα και το αύριο της 
Ελλάδας, υπερβαίνοντας όλες τις αισθήσεις και 
αγγίζοντας το μεταφυσικό, όπως ο ίδιος λέει 
στη δεύτερη διάλεξή του. Και δημιουργεί τη 
δική του αχρονολόγητη μυθοπλασία». 

Η καλαίσθητη έκδοση, την οποία επιμελήθη-
κε τυπογραφικά ο Μάνος Δημητρακόπουλος, 
αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου 
της ΕΒΕ, περιέχει τον χαιρετισμό της Αγνής 
Πικιώνη, κόρης του αρχιτέκτονα και προέδρου 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Δ. 
Πικιώνης», αυτόγραφα και χειροποίητα τεύχη 
του δημιουργού, καθώς και σχέδια από τα 
Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μου-
σείου Μπενάκη. Τα εισαγωγικά κείμενα κάθε 
ενότητας είναι του Σταύρου Ζουμπουλάκη, 
προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου και 
συντονιστή της εκδήλωσης του 2018.  

Σημείωση: Από τη σειρά «Λόγος 10» της 
ΕΒΕ κυκλοφόρησε και το τομίδιο «Για τον πό-
λεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», 
που περιέχει τα κείμενα τα οποία εκφώνησαν 
στις 14 του περασμένου Απριλίου οι Γιώργος 
Τσακνιάς, Δημήτρης Χριστοδούλου και Στ. 
Ζουμπουλάκης.

Προσκλητηριο 
εΠιστροφησ 

στο κΘΒε 
στο νέο καλλιτεχνικό 
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σκηνοθεσία  
του στάθη λιβαθινού, 

ανέβασμα  
της «Νύχτας της 

ιγκουάνα» και έργα 
του νεοελληνικού 

ρεπερτορίου,  
στόχος είναι  

η «επανασύνδεση» 
της σκηνής  

με το καλλιτεχνικό 
δυναμικό της πόλης

Με μότο «Θέατρο 
Ξανά» το Κρατι-
κό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος 
παρουσιάζει 
τον προγραμ-
ματισμό του για 

τη νέα θεατρική σεζόν, ενώ ο νέος καλλιτε-
χνικός διευθυντής του οργανισμού Αστέριος 
Πελτέκης ανοίγει ουσιαστικά τα χαρτιά του 
για τους άξονες που θα διέπουν τη διοίκησή 
του την ερχόμενη τριετία. «Γεμάτες αίθουσες, 
συνομιλία εκ νέου, σε μεγάλη κλίμακα, με 
την πόλη, αλλά και μια νέα καλλιτεχνική 
ταυτότητα και εδραίωση ευρύτερα στον χώρο 
του ελληνικού θεάτρου» είναι οι πρωταρχικοί 
στόχοι του ίδιου, όπως ανέφερε, εμπλουτίζο-
ντάς τους με πολιτική βιώσιμης διαχείρισης, 
ανακατασκευή των θεατρικών σκηνών, συ-
νολική εξωστρέφεια, άνοιγμα στην κοινωνία, 
σεβασμό στη διαφορετικότητα, ανανέωση 
της Δραματικής Σχολής και επιμόρφωση του 
ανθρώπινου δυναμικού του θεάτρου. 

Ως προς τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, 
στον οποίο συμμετείχε ο Χρήστος Σουγάρης 
ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό του, αυτός 
επικεντρώνεται στον καλλιτέχνη-δημιουργό. 
Χαρακτηριστικό είναι πως σε ορίζοντα τρι-
ετίας οι γυναίκες αναλαμβάνουν το 40% 
της παραγωγής του οργανισμού, κάνοντας 
άνοιγμα σε όλα τα είδη αφήγησης. Για τις 

Της Διονυσιασ Μαρινου

ww Ο Δημήτρης Πικιώνης με τα παιδιά του στην Αίγινα το 1937
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