
«Το παιδί µαθαίνει ακούγοντας µυστικές φωνές µέσα του. 

Μαθαίνει κάθε στιγµή, κάθε ώρα, την ώρα που πρέπει, όπως 

αυτό από µόνο του µπορεί να µάθει. Εµάθαινα από όλα, 

από τη φύση από τη διαγωγή των ανθρώπων. Αισθανόµουν 

πως ο καθένας θέλει ιδιαίτερη ανατροφή, ιδιαίτερη 

παίδευση, ανάλογη µε τις κλίσεις του για να καρποφορήσει. 

Κι όµως µας αναγκάζουν να διατρέξουµε τη µακριά έρηµο 

µιας συµβατικής παιδείας που απονεκρώνει απειράριθµες 

ψυχές. Από νωρίς αισθανόµουν την ανάγκη ενός 

παιδαγωγού που θα διάβαζε µέσα στην ψυχή µου και θα 

µπορούσε να µε ποδηγετήσει.» 

 

Ο Δημήτρης Πικιώνης με τα παιδιά του, Ινώ, Ίωνα, Τάσο και Πέτρο στην Αίγινα το 1937. 



 

«1912-1920. Είναι από την περίοδο τούτη των εκστρατειών, των 

επιστρατεύσεων και των καταστροφών που χρονολογούνται οι 

πνευµατικές µου φιλίες. Αλιµπέρτης, Μπουρνιάς, κι ύστερα ο 

Αποστολάκης και οι Πολίτηδες… 

Κι έπειτα οι άλλοι: ο Κόντογλου κι ο Παπαλουκάς κι ο αρχιτέκτων 

Μητσάκης, ο Στρατής ∆ούκας κι ο Βέλµος. Κι η νεότερη γενιά, ο 

Γκίκας, ο Τσαρούχης, ο Εγγονόπουλος, ο ∆ιαµαντόπουλος. Πόσο 

γόνιµα µαθήµατα έβγαζες από την αντίθεση τούτη των πνευµατικών 

χαρακτήρων που αντιπροσώπευε ο καθένας τους! Ειλικρινά δεν ξέρω τι 

εγώ έδωσα σ’ αυτούς. Μα έχω συνείδηση του τι οφείλω στον καθένα 

τους…» 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Μόνο η κατανόηση των νόµων της τέχνης και 

των Σχηµάτων της θα σ’ οδηγήσει στην 

κατανόηση της λαϊκής-αυθόρµητης τέχνης του 

τό̟ου σου, και τότε η ̟ροσκόλλησή σου – α̟ό 

συναισθηµατικούς λόγους – στη λαϊκή σου τέχνη, 

θα σ’ οδηγήσει στην Τέχνη. 

Πρέ̟ει να ’µαστε ικανοί να ξεχωρίζουµε την 

Τέχνη σε καθετί…» 

                                                                                                                                                            ∆. Πικιώνης 

   

 



«Είχα φθάσει εις το συµ̟έρασµα ότι µεταξύ λαϊκών τινών 

µορφών της ελληνικής αρχαιότητος ως λ.χ. ενίων αρχαίων 

οικιών, υ̟άρχουν τινές, συγγενέσταται ̟ρος τας µορφάς της 

νεοελληνικής ̟αραδόσεως και ̟ροσφέρονται εις µίαν 

σύγχρονον ερµηνείαν, αρκεί να γίνεται τούτον εντέχνως…» 

                                                        ∆. Πικιώνης 

 

 

Το σπίτι Καραµάνου είναι µία ευρηµατική και οργανωµένη 

αρχιτεκτονική έκφραση µε κλασικιστικό, ελληνιστικό και 

µοντέρνο, πρωτοµοντέρνο, για πιο σωστό λεξιλόγιο. Ένα έργο, 

πιστεύω, από τα πιο σηµαντικά της εποχής του στην παγκόσµια 

αρχιτεκτονική σκηνή.                                                                                                         

                                                                      ∆. Φατούρος 



 
14ο ∆ηµ. Σχ. Αθηνών «∆ηµήτρης Πικιώνης» 

«Α̟ό της ε̟οχής ταύτης σηµειούται µία στροφή εις τας αισθητικάς 

µου αντιλήψεις... 

Έργον του αρχιτέκτονος δεν είναι η εφεύρεσις εφηµέρων  µορφών, 

αλλ’ η α̟οκάλυψις του αϊδίου αυτού σχήµατος της ̟αραδόσεως, υ̟ό 

την µορφήν την καθοριζοµένην α̟ό τας ̟ροϋ̟οθέσεις του 

̟αρόντος... 

Προεκτείνοντες την γόνιµον αρχήν της συνθέσεως των αντιθέσεων 

θα ελέγωµεν ότι το «διεθνικόν», ό̟ερ εικονίζει την καλώς 

εννοουµένην συνεργασίαν των φυλών, οφείλει να συντεθεί µετά του 

«εθνικού», της εκδηλώσεως τουτέστιν της ιδιαιτέρας ατοµικότητος 

εκάστης εθνότητος. 

Το «λαϊκόν» ε̟ίσης, ό̟ερ είναι ο φύλαξ της της ̟αναρχαίας ουσίας 

της εθνότητος, διαφυλάττον ταύτην εν ̟ρωτογόνω µεν αλλ’ 

αγνοτάτη καταστάσει, µακράν ούτως ει̟είν των ακµών και των 

̟αρακµών της ε̟ισήµου τέχνης, το λαϊκό τούτο µε την αγνοτικήν 

και ενστικτώδη σοφίαν του οφείλει να συντεθεί ̟ρος την ε̟ιστήµη 

και σοφίαν της ̟ροηγµένης τέχνης...»                                         

                                                                                         ∆. Πικιώνης 



«Το «Ξενία» των ∆ελφών εδράζεται σε βραχώδες έδαφος.  

Η αρχική το̟ογραφία του εδάφους δεν αλλοιώθηκε. 

Οι όγκοι του ξενοδοχείου, τεµαχισµένοι σε οµάδες  

δύο έως ̟έντε δωµατίων  

α̟λώνονται χαµηλά ̟άνω στο έδαφος,  

ό̟ως µια ̟αραδοσιακή γειτονιά στα βουνά της Ρούµελης.»  

                                                                                                Αλ. Ν. Παπαγεωργίου 

                                                      

 



«Ο Πικιώνης δεν α̟έφευγε την ε̟οχή του, 

αλλά αναζητούσε τρό̟ους 

ώστε τα ε̟ιτεύγµατά της να µετουσιωθούν 

και να εγγραφούν 

µέσα στις ζωντανές ακόµα 

µορφο̟λαστικές δυνατότητες του τό̟ου…» 

                                                           Αλ. Ν. Παπαγεωργίου 

 

 

 

Οικία Ποταμιάνου, Φιλοθέη  (1953-55) 



∆ιαµόρφωση των χώρων γύρω α̟ό την Ακρό̟ολη και τον λόφο του Φιλο̟ά̟̟ου 

(1954-1958) 

 

«Ότι το ̟ροκείµενον έργον δεν είναι µηχανικόν, 

διαλαµβάνον κοινώς ̟αραδεδεγµένας κατασκευάς, 

ων η εφαρµογή είναι γνωστή και τρεχούσης φύσεως, 

αλλ’ ότι είναι ουσιωδώς καλλιτεχνικόν, 

εµ̟εριέχον ̟ολλήν χειρωναξίαν, 

ουδείς, βεβαίως δύναται να το αµφισβητήσει…» 

                                                                                                                                               ∆. Πικιώνης 

 



«Θα ήθελα ακόµα να ̟ω δυο λόγια για τον ̟αιδικό κή̟ο 

της Φιλοθέης… 

Η κυρίαρχη µέσα µου αίσθηση ήταν να αναχθώ 

εις την µία και αδιαίρετη ̟αράδοση του κόσµου. 

Είχα ̟ρώιµα διίδει την ̟αγκόσµια ενότητά της 

τη µία και αδιαίρετη σε όλο τον ̟λανήτη. Ήθελα να 

αναχθώ σ’ αυτήν…» 

                                                                                                  ∆. Πικιώνης 

 

 

 

 



«Η φύση ̟ρέ̟ει να γίνει τέχνη…  

Οι αρχαίοι στάθηκαν µεγάλοι δάσκαλοι σε τούτο.  

Ε̟άνω στην Ακρό̟ολη δεν διανοήθηκαν ̟οτές να 
εξαφανίσουν το ̟λούσιο σε 

 αισθητικά συναισθήµατα έδαφος. 

Ο Παρθενώνας εγείρεται ̟άνω στο βράχο,  

α̟άνω του είναι σκαλισµένη η ̟ρώτη βαθµίδα του 
στυλοβάτη.  

Έτσι γίνεται η µετάβαση α̟ό τη φύση στην τέχνη…» 

                                                                                                  Δ. Πικιώνης 

 

Το 14ο ∆ηµ. Σχολείο Αθηνών «∆ηµήτρης Πικιώνης» στη φάση των εργασιών. 

 



«Κά̟οιος εί̟ε σωστά ̟ως α̟’ την υ̟εύθυνη στάση µας 

ανάµεσα  Ανατολής και ∆ύσης  

θα εξαρτηθεί η ̟ορεία του Ελληνισµού. 

Θα ̟ροσθέσω: κι α̟ό την αρµόδια σύνθεση των αντιθετικών 

ρευµάτων σε µια νέα µορφή.» 

                                                                                                             ∆. Πικιώνης 

                                  



«Τη  νέα ε̟οχή την ανοίγουν εκείνοι  οι καλλιτέχνες,                        
αρχιτέκτονες, γλύ̟τες ή ζωγράφοι                                                                

̟ου οι ̟ροσ̟άθειές τους α̟οβλέ̟ουν                                                          
εις την ανασύσταση του καθολικού αισθητικού σχήµατος της ε̟οχής µας˙ 

άθλος ̟ου θα µας κάνει ικανούς να ξε̟εράσουµε                                         
τις κατώτερες µορφές του νατουραλισµού  και ρεαλισµού,                                

και θα µας φέρει στην ουσία της τέχνης» 

                                                                                                    ∆. Πικιώνης 

 

 



Ο Πικιώνης χρησιµοποίησε τα υλικά —φυσικά η τεχνητά, παραδοσιακά ή 

σύγχρονα— µε µια νοοτροπία χειροτεχνική. Το υλικό τον οδηγεί, καθώς και ο 

µάστορας που το χειρίζεται. Γι' αυτό εξηγεί πάντα ΤΙ θέλει να κάνει κι όχι 

ΠΩΣ θα το κάνει, αφήνοντας τους συνεργάτες του να πάρουν πρωτοβουλία —

που πάντα ήλεγχε—. µετατρέποντάς τους έτσι σε ουσιαστικούς συντελεστές του 

έργου.» 

                                                                                                                                                        Δ. Αντωνακάκης 

                   

 



«Το αττικό τοπίο, μου έλεγε κάποτε (ο Πικιώνης),  

το θεωρώ το πλαστικότερο του κόσμου, 

τη μήτρα της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής.  

Τη μήτρα της μεγάλης τέχνης.» 

                                                                                                                                       Τζούλιο Καΐμη 

 

 



 

«Όσο αποβλέπουμε στο ουσιαστικό και στο κύριο 

στη ζωή και στην τέχνη μας, 

τόσο ρίχνουμε ρίζες στο γνήσιο είναι μας, 

εξασφαλίζοντας έτσι την παραδοτική συνέχεια. 

Αλλιώς δουλεύουμε στο μεταβλητό και στο εφήμερο, 

και καταλύουμε έτσι 

τη σχέση του σήμερα και του αύριο με το χθες, 

Δηλαδή την ιστορική μας μνήμη.» 

                                                      Δ. Πικιώνης 

 


