
Τα βράδια, όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, αφήνω ένα άνοιγμα στην πόρτα της σκηνής 
και κοιτάζω έξω. 
Σιγά-σιγά, η νύχτα σηκώνει τα μαύρα της πέπλα και διακρίνω στον ουρανό μικρά-μικρά 
άσπρα φωτάκια, τ’ αστέρια.
Πιάνω να τα μετρήσω, μα μπερδεύομαι και σταματάω. 
Αρχίζω τότε να τραβάω χρωματιστές γραμμές και να τα ενώνω σε παράξενα σχήματα, 
όπως μου ’μαθε ο παππούς μου, που ήταν καπετάνιος. Τα παλιά χρόνια, λέει, για να 
βρουν το δρόμο τους στη θάλασσα, οι ναυτικοί διάβαζαν στον χάρτη τ’ ουρανού αυτά τα 
σχήματα. Ψιθυρίζω συλλαβιστά τα ονόματά τους, σαν ξόρκια μαγικά, κι αρχίζουν να 
μεταμορφώνονται σε πρόσωπα, ζώα, πράγματα. Αρκούδα, άλογο, κριάρι… Τα 
συμπληρώνω με άλλα δικά μου γεμίζοντας ολόκληρο τον ουρανό.
Αυτά, χαμηλώνουν λίγο-λίγο κι έρχονται να κρατήσουν συντροφιά στους πέτρινους 
πύργους, τους φράχτες και τους θάμνους. 
Τότε ηρεμώ, αλλάζω πλευρό κι αποκοιμιέμαι. 

Αστερισμοί

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!
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