
Κοντεύει Αύγουστος. Το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Μικροί-μεγάλοι σε 
αναβρασμό. Παιχνίδια μέσα κι έξω από το σπίτι, βόλτες, μπάνια, εκδρομές, σχέδια 
για μεγαλύτερες αποδράσεις… Αλλά και άφθονες νωχελικές ώρες, για 
ονειροπόληση, διάβασμα ή και «βαρεμάρα». Γιατί όχι και για μια διαφορετική 
βουτιά; 

Πάρτε βαθιά ανάσα και… μακροβούτι στην τέχνη, ανάμεσα στα ζωγραφικά έργα του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα! Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη, αν έχετε την ευκαιρία, 
περιηγηθείτε ηλεκτρονικά στους χώρους της ή πραγματοποιείστε ελεύθερη 
αναζήτηση στον ιστότοπο του Μουσείου. Εξερευνήστε τα έργα και σταθείτε σε 
κάποιο που σας τραβάει το ενδιαφέρον και την προσοχή. «Διαβάστε» το θέμα του, 
παρατηρήστε τα χρώματα και τα σχήματα, αφεθείτε να νιώσετε την αίσθηση του 
πίνακα, ανακαλύψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας δημιουργεί ή 
ακολουθήστε τις διαδρομές της φαντασίας σας… 

Τώρα δοκιμάστε να τα βάλετε όλα σε λόγια! Mερικές ιδέες: περιγραφή του τοπίου 
που απεικονίζεται, μια μικρή ιστορία με πρωταγωνιστές τα πρόσωπα του έργου, ο 
καλλιτέχνης αφηγείται πώς το εμπνεύστηκε... Μπορείτε και να γίνετε συγ-γραφείς 
του ίδιου κειμένου με την παρέα σας ή να βουτήξετε στον ίδιο πίνακα ξανά, για νέες 
ανακαλύψεις. Να, εμείς πειραματιστήκαμε με κάποια καλοκαιρινά έργα του 
δημιουργού. Περιμένουμε τα δικά σας μικρά κείμενα για άλλα ή και τα ίδια έργα του 
στο education@benaki.gr 

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλές βουτιές!

-Όοοοπ! Ας προσγειωθώ κοντά στον μαντρότοιχο. Μα… πολύ γλιστράει αυτό το στάχυ! 
Οφείλω να παραδεχτώ πως τέτοια τσουλήθρα δεν έχω ξαναδεί… Όοοοπ! Φρένο στο 
φύλλο. Λεπτό, μακρύ φυλλαράκι σα δρεπάνι… Αχ, τρυπήθηκα! Τέτοια βροχή, αλλά πού να 
μαλακώσει το παλιο-γαϊδουράγκαθο. 
Με απειλείς με αυτά τα δάχτυλα, αγκαθωτέ; Μόνο εμείς έχουμε μουλιάσει σήμερα… Μμμμ! 
Μοσχοβολάει όλη η πλαγιά! Η Ύδρα στις ομορφιές της. Βγήκε και το ουράνιο τόξο. Για να 
δοκιμάσω μια ακόμη σύντομη… πτήση. Μεγάλο προνόμιο τα φτερά! Λίγο ακόμη… Άαα! 
Ωραία που είναι εδώ στα ψηλά! Μωβ, κόκκινες, πορτοκαλιές, γαλάζιες μάντρες. Μια 
πολύχρωμη πολιτεία! Και πολύ λαμπερή! Κοίτα πόσες δροσοσταλίδες! Όοοοπ! Επιτέλους, 
δροσίστηκα λιγάκι. Τη δροσιά του να ’χεις, κισσέ μου! Λίγο τίναγμα στα φτεράκια και… 
έτοιμοι πάλι για απογείωση. Ωχ, τι βλέπω εκεί κάτω; Τρομάζω! Μια σκιά σε σχήμα χεριού 
πίσω από το πεζούλι. 
-Πλατανόφυλλο είναι, αδελφάκι μου! Έλα κοντά μας να ζουζουνίσουμε παρέα. Τι 
επιθυμείς; Σκιά, δροσιά και θέα θάλασσα; Όλα τα προσφέρει ο γερο-πλάτανος. Έλα, κι 
έπειτα όλα τα τζιτζίκια πάμε παρέα μια βόλτα στα πουρνάρια. Πώς πας από φωνή;

Άγριος κήπος



Άγριος κήπος, 1959, λάδι σε μουσαμά


