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Για τα πενήντα χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του, 

το Μουσείο Μπενάκη εγκαινιάζει το κτίριο της οδού 

Πειραιώς µε ένα µεγάλο αφιέρωµα που τιµά τη µνήµη 

και το παράδειγµα του Αντώνη Μπενάκη. Το αφιέρωµα 

συµπεριλαµβάνει: 

- έκθεση µε δηµιουργίες 70 σηµαντικών Ελλήνων 

ζωγράφων, εµπνευσµένες από την  προσωπικότητά του 

- φωτογραφικό πανόραµα από στιγµιότυπα του κύκλου 

της ζωής του 

- προβολή εφαρµογής πολυµέσων, βασισµένη σε 

αποσπάσµατα από το πολυδιαβασµένο βιβλίο της 

Πηνελόπης ∆έλτα «Τρελαντώνης»  

- δύο εκπαιδευτικά έντυπα που συνοδεύουν σχετικές 

εκδηλώσεις του αφιερώµατος, για µαθητές του 

∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου 

- ηµερίδα µε θέµα «Το φαινόµενο του ευεργετισµού 

στη νεότερη Ελλάδα» 



- ηµερίδα αφιερωµένη στο πορτρέτο και την κρίση της 

αναπαράστασης 

- το δοκίµιο του Θανάση Μουτσόπουλου πάνω στο 

πορτρέτο 

- τη µονογραφία του Ευθύµιου Σουλογιάννη, µε θέµα 

τη ζωή και την προσφορά του Αντώνη Μπενάκη 

- την έκδοση µε φωτογραφικό υλικό και κείµενα για 

το νέο κτίριο της οδού Πειραιώς 

 

Το αφιέρωµα εγκαινιάζεται στις 2 ∆εκεµβρίου 2004 µε 

την επίσηµη έναρξη της λειτουργίας του νέου 

πολυδύναµου κέντρου επί της οδού Πειραιώς από τον 

Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισµού κ. Κώστα 

Καραµανλή.  
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Το Τµήµα Πληροφορικής του Μουσείου Μπενάκη σχεδίασε 

ένα ηλεκτρονικό αφήγηµα (σε µορφή βιντεοπροβολής) 

βασισµένο στον «Τρελαντώνη», το βιβλίο της Πηνελόπης 

Σ. ∆έλτα για τον αδελφό της Αντώνη Μπενάκη. 

 

Η εφαρµογή παρουσιάζει µε σύγχρονη εικονογράφηση τα 

βασικά επεισόδια της διήγησης που αναβιώνουν µέσα από 

τις φωνές όσων, µικρών και µεγάλων, προσφέρθηκαν να 

υποδυθούν τα πρόσωπα του βιβλίου. Το ύφος της 

εικονογράφησης του Μιχάλη Λουκιανού εµπνέεται από την 

τεχνική των story boards που θέλει τα σχέδια απλά, 

αλλά εκφραστικά και περιγραφικά της δράσης. Οι µορφές 

και το σκηνικό της ιστορίας χρωµατίζονται επιλεκτικά, 

µε τρόπο που να εξυπηρετείται η πλοκή του έργου. 

 

Το βιβλίο αφηγείται τις περιπέτειες του µικρού Αντώνη 

(Τρελαντώνης) και των αδελφών του, όταν έρχονται από 

την Αλεξάνδρεια στον Πειραιά για να περάσουν τις 

καλοκαιρινές τους διακοπές µε τον θείο Ζωρζή και τη 

θεία Μαριέττα: περίπατοι, παιχνίδια, µικροκαβγάδες των 



αδερφών, οικογενειακές συγκεντρώσεις, όλα εµποτισµένα 

από την παλικαριά και τις αρετές του Αντώνη που τον 

κάνουν αξιαγάπητο στους µεγάλους και αξιοθαύµαστο στα 

µάτια των άλλων παιδιών. Παρακολουθούµε τον ήρωα 

ανεξάντλητο σε ιδέες για παιχνίδια, αταξίες και 

σκανταλιές, απολαµβάνοντας τις περιπέτειές του µέσα 

από τον απόηχο των δικών µας παιδικών αναµνήσεων. 

 

 

 

ΣΣυυννττεελλεεσσττέέςς  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  

Σχέδια και Εικονογράφηση: Μιχάλης Λουκιανός 

Οργάνωση παραγωγής - 

Σκηνοθεσία: 

Χρυσάνθη Κοντάκη 

Τεχνική επεξεργασία: Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου 

Συνεργάστηκαν: Μαίρη Γκίκα 

Μαρία Θρουβάλα  

Ζωή Μεταξιώτου 

Ηχογράφηση και επεξεργασ

ήχου: 

Best of Studio 

 

ΑΑκκοούύγγοοννττααιι,,  κκααττάά  σσεειιρράά,,  οοιι  φφωωννέέςς  ττωωνν::  

Μάρια ∆ιαµάντη:  Αφηγήτρια, Μις Ράις 

Χαρά Σταυροπούλου: Πουλουδιά 

Νίκος Κάστανος: Αλέξανδρος 

Άννα Αλεξανδρίδου: Αντώνης 

Μαίρη Γκίκα: Αλεξάνδρα 

Ζωή Μεταξιώτου: Θεία Μαριέττα 

Ροζαλία Χριστοδουλοπούλου: Γιάννης 

Αγγελική Καστάνου: Κερά Ρήνη 

Αγγελική Ζήβα: Αφροδίτη 

Αριάδνη ∆ρανδάκη: Αλίς 

Χρυσάνθη Κοντάκη: Κλειώ, Μαριόρα, θεία Αργίνη 

Σοφία Σταµπόλη:  Κατίνα 



Άκης Μελάχρης: Αλέκος, Μπαρµπαγιάννης Κανατά

Βασιλιάς 

∆ηµήτρης ∆αµάσκος: Θείος Ζωρζής 

 

Ευχαριστούµε τις Εκδόσεις της Εστίας για την 

παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των αποσπασµάτων, 

καθώς και τις εταιρείες Unisystems S.A. Information 

Technology και Systema Technologies S.A. για την 

ευγενική τους χορηγία. 

 

 

 

 Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο Οδού Πειραιώς 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα 
Πληροφορίες: 210 3453111  
Ωράριο λειτουργίας:   
Τετάρτη – Πέµπτη 9:00 – 17:00 
Παρασκευή – Κυριακή: 10:00 – 22:00 
∆ευτέρα – Τρίτη: Κλειστό 

 


