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Συν-ηχήσεις
µε τον ∆ηµήτρη Πικιώνη

εισαγωγή-επιµέλεια: Νίκος Σκουτέλης

Ο Πικιώνης κατά καιρούς επιστρέφει, πιο πολύ µε τον λόγο
του, στη συνέχεια µε τα σκίτσα του, τέλος µε τις κατά καιρούς
φωτογραφίσεις των διαδροµών προς την Ακρόπολη […]
επειδή η αναζήτηση αυθεντικών φωνών, εξαίρετων σχεδίων
και συγκροτηµένων χώρων αποτελεί ζητούµενο όχι µόνο εν-
τός, αλλά και εκτός των συνόρων µας.
Στον ∆ηµήτρη Πικιώνη, µπορούµε να πούµε πως το µοντέρνο
λειτούργησε ως τρόπος σκέψης και γραφής, ως µονόδροµος
ικανός, που οργανώνει τις σχέσεις µας µε τον κόσµο. Η πα-
ράδοση εµφανίζεται ως προσωπική, επίπονη επεξεργασία
των γνωστών και αιώνιων δεδοµένων που αναζητούν τον
χώρο τους σε’ ένα κόσµο µετάβασης, όταν εµφανώς πολλά
έχουν χαθεί, ειδικά µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.
Μέσα από αυτή τη δυαδικότητα ο Πικιώνης ισορροπεί τον
εαυτό του στον σύγχρονο κόσµο, σε µια αργή προσέγγιση των
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θεµάτων, όπου άλ λοτε το µοντέρνο λειτουργεί ως κάναβος αναφοράς επί του οποίου τοποθετού νται τα αποσπά-
σµατα της µνήµης και άλλοτε το ορθολογικό στοιχείο που ε νυπάρχει στην παράδοση ως ρυθµός µελετάται, εντο-
πίζεται και µεταγράφε ται. […] Πρό κειται για τους τρόπους του χειρόνακτα. Το αρχιτεκτονικό έρ γο µελετάται και σχε-
διάζεται σαν να έχει ήδη υπάρξει, καταπονηθεί, εξιστορηθεί. Η φάση του σχεδιασµού φαίνεται να προσλαµβάνει
όλους τους χρόνους ζωής, ως αναπαράσταση µιας επιτάχυνσης των ρυθµών, προκειµένου να οριστεί ο τρόπος συ-
νύπαρ ξης µε τα γύρω, και αλληλεπίδρασης µε τους ανθρώπους και τον καιρό. Μέσω µιας τέτοιας δυναµικής, ο Πι-
κιώνης επαναφέρει σε δική του ενότητα την ελληνική κληρονοµιά των τεχνών για να διαµορφώσει έναν προσωπικό
διάλογο µε τον κόσµο. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου η προσωπική µατιά µεταφράζεται σε γραφή και πέτρα, δύσκολα µπορούµε να µιλήσουµε
περί κληρονοµιάς, συνέχειας, ή περί επιγόνων. Προτιµήσαµε τις συν–ηχήσεις, στιγµές κατά τις οποίες µεµονωµένα
οι Έλληνες αρχιτέκτονες, κατά τη διάρκεια της ζωής του δασκάλου, αλλά και µέχρι σήµερα, αντιµετώπισαν τη δια-
δικασία του σχεδιασµού και της κατασκευής µε τρόπους παρόµοιους µε τον Πικιώνη
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