
 

ΠΙΚΙΩΝΗΣ, , , , ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ    ΟΣΟ    ΠΟΤΕ    

Αγαπητοί  µας  επισκέπτες , διευθύντρια, δάσκαλοι  και  γονείς,   ο  σύλλογος  γονέων  &   

κηδεµόνων  του  14ου σχολείου,  ή  σχολείου  « ∆ηµήτρη  Πικιώνη» χαιρόµαστε  πραγµατικά  

για την συµµετοχή  όλων σας  στην  προσπάθεια  γνωριµίας και  προβολής   του 

αρχιτεκτονικού και  όχι   µόνο,  έργου  του  ∆. Πικιώνη.  Για  µας  και  για τα  παιδιά  µας  

αποτελεί   πραγµατικά  ένα  πολιτιστικό  βήµα   η επαφή  µας  µε  τον  άνθρωπο  που  µε τις  

ιδέες  του,  το  πνεύµα  του,  το όραµα  του   στέγασε  µε τον  καλύτερο  τρόπο  πρακτικά  και  

αισθητικά  το  χώρο  µόρφωσης  των  παιδιών  µας, αλλά  και  των  γονιών  τους  και  των  

παππούδων   τους.   Τον  κορυφαίο  Ελληνα  αρχιτέκτονα  της  περίφηµης  Γενιάς  του '30  

που γονιµοποίησε τα αισθητικά ρεύµατα του µοντερνισµού και του σουρεαλισµού που 

κατέφθασαν από την Ευρώπη µε την µακραίωνη ελληνική πολιτιστική παράδοση.  Αυτά  

όµως  είναι  ζητήµατα  που οι  ειδικοί  θα  τα  αναπτύξουν  στο  βάθος  και  πλάτος που τους  

αρµόζει   εµείς  ως  γονείς  δράττουµε  την  ευκαιρία  χρησιµοποιώντας  τα  λόγια  του  ίδιου του  

Πικιώνη ,  να δούµε αυτό  το  δηµιούργηµα  από  όλες  του τις  πλευρές  και  κυρίως  σαν  έναν  

ζωντανό  οργανισµό  που  κλείνει  µέσα  του : κεφαλάκια  που  αποζητούν  τον  ίσκιο  του  

πεύκου, µάτια  που  ονειροπολούν  µέσα από  σπασµένα  παράθυρα,  χέρια  που  παγώνουν  

από  το  βοριά  που  µπάζουν  οι  χαραµάδες, γόνατα  που  µατώνουν  στα αφρόντιστα  

τσιµεντένια  προαύλια και  κυρίως  µυαλά  και  ψυχές  ορθάνοικτες  να  δεχτούν «  «  «  «  ιδιαίτερη    

ανατροφή, , , , ιδιαίτερη    παίδευση, , , , ανάλογη    τις    κλίσεις    τους, , , , για    να    καρποφορήσουν».».».». Και     

συνεχίζει  ο  σεµνός  και         πρωτοπόρος δάσκαλος  µε  µια  φράση  που  µας  καλύπτει  απόλυτα 

70 ολόκληρα  χρόνια  µετά: «Κι    όµως    µας    αναγκάζουν    να    διατρέξουµε    τη    µακριά    έρηµο    µιας    

συµβατικής    παιδείας    που    απονεκρώνει    απειράριθµες    ψυχές».                                                        

Αν   λοιπόν πραγµατικά  θέλουµε  να  γνωρίσουµε  να  εµβαθύνουµε  στο  έργο  του  ∆. 

Πικιώνη   πρέπει  να  πιάσουµε  το  σκοινί  από  κει  που   εκείνος  µοιραία  το  άφησε  και  όλοι  

µαζί  να  κάνουµε  το  όραµα  του  πραγµατικότητα. Θέλησε  και  έφτιαξε  ένα  σχολείο  

κτιριακά  άρτιο  ικανό  να  στεγάσει,  να  προστατεύσει,  να  προάγει  και  να εµπνεύσει, τις 

κατοπινές  γενιές , τους  επόµενους   που  θα  αγωνιούσαν  όπως  εκείνος , που  θα ««««µάθαιναν            

ακούγοντας        µυστικές        φωνές        µέσα        τους.».».».» 

Ίσως  κάποιοι  πουν  πως  σ΄ αυτή  την  Ελλάδα της  κρίσης  δεν  µπορούµε  παρά  να  ζητούµε 

τα  απολύτως  απαραίτητα , να  δεχόµαστε µε  ευγνωµοσύνη  αυτά  που µας  δίνουν, και  να 

σκύβουµε  το  κεφάλι  σέρνοντας  τα  βήµατα µας  σε ένα  αβέβαιο  και  σκοτεινό µέλλον.                                                                           

Αυτό   µάλλον  δε ήταν  το  όνειρο  του  Πικιώνη  για τους  µαθητές  του  σχολείου του . Έκτισε  



ένα  σχολείο  σε  λόφο   ώστε και  ο πιο  µικρούλης  να  κοιτά  την  πόλη  και  τα  µεγάλα  της  

κτίρια  από  ψηλά  κρατώντας  την  απαραίτητη  απόσταση  από  τα δρώµενα  σ΄αυτην  για  

να  µπορεί  ανεπηρέαστα να  κρίνει,  να ονειρεύεται, να  στοχεύει και να  κατακτά ,κάτι  σαν 

την καινοτόµο  παρέµβαση του  Μπρεχτ  στο  θέατρο. Ήθελε  µε τον δικό του  τρόπο µέσα  από  

τη  δική του  τέχνη  να  κάνει  τον  µαθητή  του  υποκείµενο  και  όχι έρµαιο . ««««Περισσότερη    

ανθρωπιά, , , , βαθύτερη    νόηση    και    ψυχική    ευαισθησία    ----     κι    αλλάζουν    όλα: : : : από    την    αρχική    στάση, , , , 

ως    τις    λεπτοµέρειες».  ».  ».  ».   

Πιστεύουµε  και  θεωρούµε  δεδοµένο  τόσο  για  εµάς  όσο  και  για  σας, πως  επίκεντρο  όλων  

των   εκδηλώσεων  και  προσπαθειών  µας  πρέπει  να  είναι  ο µαθητής  αυτού του  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ  . 

Ο  µαθητής   και   το   σχολείο σε  µια  αµφίδροµη  και  δυναµική σχέση   και  ποτέ το ένα  έξω  

και  ξέχωρα  από  το  άλλο . Γιατί  ο ∆ηµήτρης  Πικιώνης  ονειρεύτηκε,  σχεδίασε  και  

ολοκλήρωσε   ένα αρχιτεκτονικό  αριστούργηµα   που  από  µέσα  του  θα  ξεπηδούσαν ,η γενιά  

του  40’, η  γενιά  του  50΄,  η γενιά  του  60΄, του  70΄, του  80΄… … … .και  ούτω   καθεξής  . 

Σε  καµιά  περίπτωση  δεν  ονειρεύτηκε  οικόπεδα  και  µεζονέτες  σε   τιµή  ευκαιρίας  ! 
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