
Πρώτος το πήρε χαμπάρι ο ήλιος.
-Καλωσορίσατε, καλημέρα!, κι έκανε σινιάλο στον αέρα.
Αυτός χάιδεψε τη θάλασσα, που έστειλε αμέσως μήνυμα στην απέναντι στεριά, και το 
σφύριξε στους χαρταετούς.
-Καλωσήρθατε!, έκαναν εκείνοι μια τούμπα απ’ τη χαρά τους.
Τα πουλιά ζήλεψαν και χαμήλωσαν προς τη γη να προλάβουν τα νέα.
Οι πέτρες των μαντρότοιχων είδαν τη σκιά τους και ζιγκ – ζαγκ, άρχισαν να μεταφέρουν 
την είδηση παντού μουρμουρίζοντας.
-Καλώς τους, καλώς τους!, φώναξαν οι πυραμίδες των λόφων, οι κύβοι των σπιτιών και 
οι κύλινδροι των ανεμόμυλων, που βάλθηκαν να γυρίζουν.
Κι όλοι ντύθηκαν με τα καλά τους χρώματα, οι στέγες, οι ταράτσες, οι σκάλες, τα 
παράθυρα, ακόμα και τα πιθάρια.
-Καλωσήρθατε!
Τα χαμόδεντρα αναρρίγησαν μέχρι τις ρίζες τους. Και η φραγκοσυκιά της βεράντας; 
Αυτή ήταν ήδη πανέτοιμη, όταν ο παππούς άνοιξε επιτέλους διάπλατα την 
μπαλκονόπορτα.
-Το νησί μου, η Ύδρα, είπε στα παιδιά.

Μεγάλο τοπίο της Ύδρας

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!



Μεγάλο τοπίο της Ύδρας, 1938, λάδι σε μουσαμά


