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B΄ EKΔΟΣΗ



ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ





Η ιδέα αυτού του βιβλίου ξεκίνησε 20 χρόνια πριν, όταν ακόμα έκανα την πρακτική
μου εξάσκηση στο Museum of Fine Arts στη Βοστόνη. 
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει το αλφάβητο με ένα διαφορετικό τρόπο, που βασίζεται
στην ποικιλία των εκθεμάτων του Μουσείου Μπενάκη. Απευθύνεται σε παιδιά όλων
των ηλικιών. Για τα μικρότερα παιδιά αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του
αλφάβητου και για τα μεγαλύτερα ένα χρήσιμο λεύκωμα με μερικούς από τους
θησαυρούς που φιλοξενεί το Μουσείο.
Στην αριστερή σελίδα παρουσιάζεται το γράμμα και η λέξη που αρχίζει από το
γράμμα αυτό. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και μια αναφορά όχι μόνο στη λέξη, αλλά
και στο ίδιο το έκθεμα. Στη δεξιά σελίδα υπάρχει το έκθεμα του Μουσείου. 

Πάρτε αυτό το βιβλίο μαζί σας ως οδηγό στην επόμενη επίσκεψή σας στο Μουσείο
Μπενάκη. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ψάξουν, να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν
τα αγαπημένα τους αντικείμενα. Γρήγορα τα παιδιά θα γίνουν οι οδηγοί σας.

Ελένη Γερουλάνου





Με ξεχωριστή ευχαρίστηση δέχτηκα την τιμητική πρόσκληση να απευθύνω δυο
λόγια στους ενήλικους χρήστες αυτού του βιβλίου. Για δύο λόγους. Πρώτα για τη
συναισθηματική ικανοποίηση που προσφέρει μια τέτοια φιλοφρόνηση όταν
απευθύνεται από νέους προς μεγαλύτερους και ύστερα γιατί μου δίνεται έτσι η
ευκαιρία να τονίσω ένα στόχο της εργασίας της Ελένης Γερουλάνου που τον θεωρώ
ιδιαίτερα σημαντικό: Το βιβλίο προορίζεται για να διαβαστεί από γονιό και παιδί μαζί.
Εδώ, δηλαδή, δεν προσφέρεται μόνο ένα σύγχρονο μέσο για την ικανοποίηση μιας
παλιάς και δοκιμασμένης μορφωτικής διαδικασίας που στηρίζεται στη συνεργασία
του παιδιού με τη μητέρα και τον πατέρα του. Οι σελίδες που ακολουθούν παρέχουν
επίσης και τη δυνατότητα η πνευματική αυτή επαφή να έχει ως αφετηρία έργα
υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, επιλεγμένα προφανώς με κριτήριο και τις απαιτήσεις
της αισθητικής αγωγής.
Η αξία του βιβλίου προβάλλει καθαρά όταν σκεφτεί κανείς σε πόση απομόνωση
οδηγούν το παιδί οι σημερινές συνθήκες ζωής και πόσα αντιαισθητικά ερεθίσματα
δέχεται κάθε μέρα.
Καλό διάβασμα, λοιπόν, και καλή συνεργασία!

Αλέξης Δημαράς



Αα
ααεερροοππλλάάννοο

Ãåéá óïõ, ÓðáèÜñç. Íá æÞóåéò åóý êé ï Êáñáãêéüæçò óïõ!





¸íáò ìéêñïýëçò èåüò ìðÞêå óôéò óåëßäåò ôïõ âéâëßïõ. Ìå ôá
âÝëç ôïõ Ýóôåéëå ìçíýìáôá áãÜðçò óå áãüñéá êáé êïñßôóéá.





Æåé ï âáóéëéÜò ÁëÝîáíäñïò;





Δδ

Äýï ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá ðñéí, óôçí Áßãõðôï, ÷ñçóéìïðïéïýóáí ôï
äéáâÞôç ãéá íá êÜíïõí êýêëïõò.





Εε
εεκκκκλληησσίίαα

ÅêêëçóéÜ ìïëõâùôÞ
ìïëõâïêïíôõëïðåëåêçôÞ,
ðïéïò óå ìïëõâïêïíôõëïðåëÝêçóå;
Ï ãéïò ôïõ ìïëõâïêïíôõëïðåëåêçôÞ.





Ζζ

Ï Íßêïò Åããïíüðïõëïò Ý÷åé æùãñáößóåé ôïí åáõôü ôïõ.
ÊñáôÜåé ôá óýíåñãá ôçò äïõëåéÜò ôïõ: ôá ðéíÝëá êáé ôçí ðáëÝôá.





Ηη
ήήλλιιοοςς

Óôï óðßôé ôçò óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ç öçìéóìÝíç êåíôÞóôñá
ÄåóðïéíÝôá êÝíôçóå ìå ÷ñõóÞ êëùóôÞ ôï ðáíß ôïõ åðéôáößïõ.
Ï Þëéïò ôçò ëÜìðåé óôï Ìïõóåßï.





Θθ
θθάάλλαασσσσαα

Ï ïõñáíüò êáé ç èÜëáóóá æïýóáí ìáæß. Óõìöþíçóáí íá
äþóåé êëïôóéÝò ï Ýíáò óôïí Üëëïí, êé Ýôóé ðÞãå ï ïõñáíüò
øçëÜ êáé ç èÜëáóóá óôï âÜèïò.





Ιι

¢ãéå ìïõ Íéêüëá, óïõ ôÜæù ôï êáñÜâé ìïõ, ãéá íá Ý÷ù 
êáëü ôáîßäé.





Κκ
κκοούύκκλλαα

Íá Ýíá ðáé÷íßäé áðü ôá áñ÷áßá ÷ñüíéá. Åßíáé ìéá êïýêëá ðÞëéíç,
ðïõ êïõíÜåé ôá ÷Ýñéá êáé ôá ðüäéá ôçò.





Λλ
λλοουυλλοούύδδιι

Óôç ËåõêÜäá Ýöôéáîáí Ýíá ìðïõêÝôï ëïõëïýäéá ìå ÷ñõóÜöé
êáé ìáñãáñéôÜñéá.





Μμ

Ï ìýëïò ãõñßæåé êáé ï öñåóêïôñéììÝíïò êáöÝò ìõñßæåé.





Νν
ννααυυμμααχχίίαα

Óôï ëéìáíÜêé ôçò Ðýëïõ Üêïõãáí ôéò êáíïíéÝò êé Ýâëåðáí ôïõò
êáðíïýò ôçò íáõìá÷ßáò.





Ξξ

¢íïéîá ôï îýëéíï ðáñÜèõñï êáé ôï äùìÜôéï ãÝìéóå öùò.





Οο

ÊÜèå ðáôñßäá åßíáé ùñáßá,
ÊÜèå ðáôñßäá åßíáé ãëõêéÜ.
Êé ü,ôé óôïí Üëëïí ðáôñßäá åßíáé
Ãéá ìÝíá åßí’ ç ÊåöáëïíéÜ.





Ππ
ππυυξξίίδδαα

Áðü ìéêñüò ï ÁíäñÝáò Ìéáïýëçò áãáðïýóå ôç èÜëáóóá. 
Ìå ïäçãü ôçí ðõîßäá ôïõ, äåí Ý÷áíå ðïôÝ ôï ÂïññÜ.





Ρρ
ρρόόκκαα

ÐáëéÜ, üôáí Ýãíåèáí ôï ìáëëß 
êáé Ýöôéá÷íáí êëùóôÞ, ôñáãïõäïýóáí: 
ÐÜíù óå øçëÞ ñá÷ïýëá
êÜèåôáé ìéá âïóêïðïýëá
êáé ôç ñüêá ôçò êñáôÜåé,
ðñüâáôá êé áñíéÜ öõëÜåé.





Σσ

Ôï áãáðçìÝíï öõôü ôçò Áöñïäßôçò, ç ìõñôéÜ, Ýãéíå ÷ñõóü
óôåöÜíé. 





Ττ
ττααύύρροοςς

¼ôáí ï Äßáò áãÜðçóå ôç âáóéëïðïýëá Åõñþðç,
ìåôáìïñöþèçêå óå ôáýñï äõíáôü. 
Ç Åõñþðç ðÞäçîå óôç ñÜ÷ç ôïõ êáé ðÝôáîáí ìáæß ðÜíù áðü ôç
èÜëáóóá, ðÝñá ìáêñéÜ óôçí ÊñÞôç.





Υυ

Ç õöÜíôñá äéÜëåîå êüêêéíåò, ðñÜóéíåò, ìáýñåò êáé êáöåôéÝò
êëùóôÝò ãéá íá õöÜíåé ôçí êïðÝëá ðïõ ÷ôåíßæåôáé êñáôþíôáò
Ýíáí êáèñÝöôç.





Ç êïðÝëá ðåñßìåíå íá öïñÝóåé áõôÞ ôç öïñåóéÜ ôç ìÝñá ôïõ
ãÜìïõ ôçò, ôçí ðéï üìïñöç ìÝñá ôçò æùÞò ôçò.





Χχ
χχέέρριι

Äåí åßíáé ãÜíôé. Äåí åßíáé ôÜìá. Ôé åßíáé; 
Åßíáé ôï êáðÜêé åíüò êïõôéïý ðïõ ìÝóá ôïõ Ýêñõâáí êÜôé
ðïëýôéìï.





Ψψ

«ÆùãñÜöéóáí» ìå ìéêñÝò ÷ñùìáôéóôÝò ðÝôñåò. Ôéò êüëëçóáí

ôç ìéá äßðëá óôçí Üëëç êáé Ýöôéáîáí ìéá åéêüíá.





Ωω
ώώρραα

Ôé þñá åßíáé;





ÓùôÞñç ÓðáèÜñç
(1892-1974): Öéãïýñá
áðü ôçí ðáñÜóôáóç

«O ãÜìïò ôïõ
Káñáãêéüæç».

Óêåýïò åêêëçóéáóôéêÞò
÷ñÞóåùò óå ó÷Þìá

âõæáíôéíïý íáïý. ¸ñãï 
ôïõ ìïíá÷ïý Äçìçôñßïõ

XáôæÞ, ï ïðïßïò ôï
áöéÝñùóå óôç ìïíÞ ôïõ
Téìßïõ Ðñïäñüìïõ ôùí

Óåññþí ôï 1613.

ÔÜìá íáõôéêïý óå 
åêêëçóßá ôçò åëëçíéêÞò
êïéíüôçôáò ôçò MéêñÜò

Aóßáò. 

ÐÞëéíç ðáéäéêÞ êïýêëá ìå
êéíçôÜ Üêñá. Aôôéêïý

åñãáóôçñßïõ, ãýñù óôá
430-420 ð.X.

XñõóÞ ôñÝìïëá ìå
ìáñãáñéôÜñéá óå ó÷Þìá

Üíèéíïõ ìðïõêÝôïõ, áðü ôç
ËåõêÜäá. 18ïò-19ïò áé.

Ìðñïýíôæéíïò ìýëïò
ôïõ êáöÝ. 

Nßêïõ Eããïíüðïõëïõ
(1910-1985):

Aõôïðñïóùðïãñáößá,
1935.

ËåðôïìÝñåéá áðü
÷ñõóïêÝíôçôï 

åíåðßãñáöï åðéôÜöéï,
åñãáóìÝíï áðü ôç

öçìéóìÝíç êåíôÞóôñá
ÄåóðïéíÝôá, óôçí

Kùíóôáíôéíïýðïëç ôï 
1682.

Óðýñïõ ÐáðáëïõêÜ 
(1892-1957): 

ÈÜëáóóá ôçò ÐÜñïõ.
Åëáéïãñáößá, 1948

ÐáñÜóôáóç ¸ñùôá óôï
÷åéñüãñáöï ìéáò

áíþíõìçò áíèïëïãßáò
áðü áõôÝò ðïõ

êõêëïöïñïýóáí ðñéí 
áðü ôçí EðáíÜóôáóç ôïõ

1821 óôéò åëëçíéêÝò
êïéíüôçôåò.

Ãïñãüíá ìå äýï ïõñÝò
áíÜìåóá óå 

äñÜêïíôåò, áðüôìçìá
åðéóôõëßïõ åíüò

ìáñìÜñéíïõ ôÝìðëïõ ìå
áíÜãëõöï äéÜêïóìï, 
áðü ôéò KõêëÜäåò.

XÜëêéíïò äéáâÞôçò áðü 
ôçí Aßãõðôï, ìå 

åã÷Üñáêôï äéÜêïóìï êáé
Ýíèåôï áóÞìé.
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ÓðÜíéá íõöéêÞ öïñåóéÜ, ç
ãíùóôÞ «÷ñõóÞ óôïëÞ», 
ðïõ öïñéüôáí óôá ÷ùñéÜ 

ôçò ÁôôéêÞò ìåôÜ ôçí
áðåëåõèÝñùóç áðü ôïõò

Ôïýñêïõò.  

Xñõóü áöéÝñùìá ìå
ðïëýôéìåò ðÝôñåò óå ó÷Þìá

÷åñéïý, ßóùò áðü åéêüíá 
ôçò Ðáíáãßáò, áí ü÷é áðü ôï

êÜëõììá ìéáò 
ëåéøáíïèÞêçò, ôïõ 17ïõ áé. 

ÓðÜñáãìá øçöéäùôïý ìå ôç
ìïñöÞ ôçò Èåïôüêïõ, áðü 

ôï äéÜêïóìï ôçò
êáôåóôñáììÝíçò óÞìåñá

ìïíÞò Óôïõäßïõ óôçí
Kùíóôáíôéíïýðïëç.

ÁóçìÝíéï ñïëüé ôóÝðçò ôïõ
õðáóðéóôÞ ôïõ ¼èùíá
XñÞóôïõ XáôæçðÝôñïõ 

(1799-1869), çãÝôç ôçò
åðáíÜóôáóçò óôç 

Èåóóáëßá ôï 1854.

Martin Verdiot: 
H íáõìá÷ßá ôïõ

Náõáñßíïõ óôéò 20
Oêôùâñßïõ 1827.

Yäáôïãñáößá. 

Îõëüãëõðôç ñüêá ìå
åíåðßãñáöç

ðáñÜóôáóç ôïõ 
áãßïõ Ãåùñãßïõ, 

ößäéá, áããÝëïõò, ôçí
åã÷Üñáêôç ðñïôïìÞ
åíüò áîéùìáôéêïý êáé

÷ñïíïëïãßá 1906. 

Xñõóü óôåöÜíé áðü
öýëëá ìõñôéÜò, 

ôïõ éåñïý äÝíôñïõ 
ôçò Aöñïäßôçò, ìå 
Ýíá ðïëýöõëëï 

Üíèïò óôï êÝíôñï.
EëëçíéóôéêÞ ðåñßïäïò. 

Xñõóü ðåñßáðôï óå
ó÷Þìá êåöáëÞò 

ôáýñïõ ìå êïêêéäùôÝò
äéáêïóìçôéêÝò

ëåðôïìÝñåéåò êáé
ðñüóèåôåò 

åðéêáëýøåéò áðü 
óìÜëôï. TÝëç 6ïõ-
áñ÷Ýò 5ïõ áé. ð.X.  

Kïðôéêü ýöáóìá ìå
ðáñÜóôáóç ãõíáéêåßáò

ìïñöÞò, ç ïðïßá
áðïäßäåôáé óå óôéãìÞ

êáëëùðéóìïý 
êñáôþíôáò Ýíáí

êáèñÝöôç, áðü ôçí
Aßãõðôï. 6ïò áé.

Îýëéíï äßöõëëï
ðáñÜèõñï ìå
áíÜãëõöïõò

åðé÷ñùìáôéóìÝíïõò
ñüäáêåò êáé ðïõëéÜ,

áðü ôçí Aßãõðôï. 
6ïò-7ïò áé.

Ìáíôïëßíï ìå ðáñÜóôáóç
ãõíáßêáò ìÝóá óå 

éóôéïöüñï âÜñêá, áðü
ößëíôéóé. Ôï ìáíôïëßíï

áðïôåëåß âáóéêü üñãáíï 
ôçò ìáíôïëéíÜôáò,
ïñ÷Þóôñáò áóôéêÞò 

ìïõóéêÞò, êõñßùò óôá
ÅðôÜíçóá êáé óôçí ÁèÞíá. 

H ðõîßäá ôïõ AíäñÝá
Méáïýëç (1769-1835),
áñ÷çãïý ôùí íáõôéêþí

äõíÜìåùí ôçò 
EðáíÜóôáóçò ôïõ 1821.
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Θέλω να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου στο Wheelock,  Μαίρη Ιατρίδη που μου έδειξε το δρό-
μο, την Έλλη Γιαννουκάκη, την Εύη Πρωτόπαπα και τον Αλέξη Λειβαδίτη, που πειραματίστηκαν για
μένα, τη Μένια Σπαθάρη και την Ερριέττη Εγγονοπούλου, που μοιράστηκαν την οικογενειακή τους
σοφία μαζί μου, τον Λάμπρο Λιάβα, που μου «χάρισε» το μαντολίνο του, τη Μίνα Παπαλουκά, που
μου παραχώρησε τα δικαιώματα δημοσίευσης του έργου «Θάλασσα της Πάρου» για τις σελίδες
του βιβλίου, το τμήμα Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μπενάκη και ειδικότερα τη Σοφία Χανδακά, που
τόσο πρόθυμα μου παραχώρησε το φωτογραφικό υλικό, την Ντορίνα Παπαδάκη, που αποτύπω-
σε στο φακό της τη χαρά μου, την Ελευθερία Κοψιδά, που πίστεψε σε μένα, τη Μαρίζα Ντεκάστρο,
που ενθάρρυνε την ιδέα μου, τον Αλέξη Δημαρά, που αφιέρωσε με τόση αγάπη τις πρώτες γραμ-
μές στο βιβλίο, την Μέλπω Θεοδωροπούλου, από την ALPHA BANK, που εμπιστεύτηκε την ιδέα
μου χωρίς καν να τη δει, την Ειρήνη Γερουλάνου, που με συμβούλεψε στις επιλογές μου, τη θεία
Αιμιλία, που ήταν πάντα εκεί, και τα παιδιά μου, που με άντεξαν.
Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γιάννη Παπαδόπουλο, τη Φραντζέσκα Αλεξοπούλου,
την Ελένη Κατσαμά, τη Δήμητρα Νέδα και τη Σταυρούλα Τζιουρτζιώτη που αγκάλιασαν το αλφα-
βητάρι και επιμελήθηκαν την έκδοση αυτή.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον άνδρα μου, Σπύρο, που με στήριξε, με
ενθάρρυνε και μου συμπαραστάθηκε σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτού του βιβλίου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
Ελένη Γερουλάνου



TO BΙΒΛΙΟ

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ

ANAΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟ NΟEMBΡΙΟ ΤΟΥ 2005

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑ�ΚΟ ΧΑΡΤΙ VELVET 150gr

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΔΕΔΕ 

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


