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∆ελτίο Τύπου 

 

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2005 και ώρα 18.30 παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη 

(κτίριο οδού Πειραιώς) η εκπαιδευτική εφαρµογή πολυµέσων «Ο Κρυµµένος Θησαυρός του 

Μουσείου Μπενάκη», µια παραγωγή που πραγµατοποιήθηκε χάρη στην ευγενική υποστήριξη 

της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Το έργο έχει τη µορφή παιχνιδιού. Το παιδί που θα την επισκεφθεί θα ταξιδέψει σε βουνά 

και θάλασσες, καβαλάρης και καπετάνιος, θα ψάξει να βρει τους τόπους που γεννήθηκαν τα 

έργα της συλλογής του παιχνιδιού. Θα τον οδηγήσουν οι µουσικές που θα ακούσει από κάθε 

τόπο και µια φιγούρα βοηθός του, που έχει ξεφύγει από το Θησαυρό του Μουσείου. Η 

εξερεύνηση θα έχει περιπέτειες και η εξέλιξη πολλές διαδροµές. Το παιδί δοκιµάζει τις 

ικανότητές του, παίρνει αποφάσεις, χρησιµοποιεί τη φαντασία του και µαθαίνει να «βλέπει».  

Οι λεπτοµέρειες των έργων γίνονται στόχοι και οι στόχοι έργα. Παίζοντας µε τις 

διακοσµητικές λεπτοµέρειες θa ανακαλύψει το περιεχόµενο των έργων και θα ξεχωρίσει 

αυτά που του άρεσαν περισσότερο για να φτιάξει τη δική του συλλογή ανάλογα µε τους 

βαθµούς που συγκεντρώνει, και για να τους ανταλλάξει, κατόπιν, µε παιγνίδια παρατήρησης 

και στρατηγικής (τρίλιζα, παζλ, βρες το σωστό, κλπ.). Ως έπαθλο, στο τέλος, θα 

φιλοτεχνήσει µια αφίσα.  

Το µικρό ψηφιακό µουσείο του «Κρυµµένου Θησαυρού» περιλαµβάνει δείγµατα από την 

Συλλογή της Νεοελληνικής - Λαϊκής Τέχνης του Μουσείου: ζωγραφικά και έργα χαρακτικής, 

κεντήµατα, κεραµεικά, κοσµήµατα, λίθινα, είδη µεταλλοτεχνίας, και ξύλινα αντικείµενα, που 

προέρχονται από διάφορες περιοχές του ευρύτερου ιστορικά ελληνικού χώρου: Αττική, 

ανατολικό Αιγαίο, ∆ωδεκάνησα, Επτάνησα, Ήπειρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Μακεδονία, 

Σποράδες, Μ. Ασία. 
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Συντελεστές 

 

Παραγωγή:        Μουσείο Μπενάκη 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:              Άγγελος ∆εληβορριάς 

Σενάριο – Σκηνοθεσία:    Λέων Λοΐσιος 

Ελεύθερα σχόλια – Επιµέλεια κειµένων:            Βαρβάρα ∆εληβοριά 

Καλλιτεχνική επιµέλεια:    Παναγιώτης Χαρατζόπουλος 

Μουσική:      Κυριάκος Σφέτσας 

Ανάλυση – Προγραµµατισµός:              Σπύρος Λοΐσιος 

Οργάνωση παραγωγής:    Μιχάλης Γιούλτον 

Προγραµµατισµός:     Κώστας Μάζης, Γιώργος Αντικατζίδης 

Σκίτσα:      Γιώργος Θεοδώρου 

Επεξεργασία εικόνας: Μάριος Καράµπαλης, Παναγιώτης 

Καραστέρης, Γιάννα Πολυδούρη 

3D Animation: Κώστας Μάζης 

Επεξεργασία ήχου και video: Σπύρος Λοΐσιος 

 

 

 

 


