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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Ελένη Μπετεινάκη αφηγείται «Ιστορίες και Παραμύθια του Κόσμου»  

στον 3ο όροφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

– Πανεπιστήμιο Κρήτης 

την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, ώρα 11:00 

ιστορίες και τέμπερες για τη μάγισσα Χρωματούσα! 

 

Η  Ελένη Μπετεινάκη εγκαινιάζει τη φετινή χρονιά με Ιστορίες και Παραμύθια του Κόσμου στο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 στις 11.00 το πρωί, στον 3 όροφο 

του Μουσείου αφηγείται ιστορίες παράξενες για τη μάγισσα Χρωματούσα, που φοράει τα πιο φωτεινά 

της ρούχα και γεμίζει  χρώματα το φθινόπωρο και τα παραμύθια! 

 

Η Ελένη Μπετεινάκη αφηγείται την ιστορία της και όλοι θα μάθουμε πως υπάρχουν και διαφορετικές 

μάγισσες στον κόσμο. Η Χρωματούσα δεν φοράει μαύρα ρούχα, δεν έχει γαμψή μύτη, δεν μένει σε πύργο, 

δεν της αρέσουν τα μαγικά ξόρκια με βατραχοπόδαρα, νυχτερίδες και αράχνες. Αγαπάει τόσο πολύ τα 

χρώματα, που με το μαγικό της πινέλο βάφει κάθε πρωί όλον τον κόσμο και τα βράδια τρυπώνει στα 

παραμύθια και δίνει ζωντάνια στις εικόνες. Μόνιμος βοηθός της η γάτα της, η Καμέλια… Μόνο που 

υπάρχει κι ένας άλλος μάγος, ο Αταίριαστος, που έχει άλλα σχέδια για τη μικρή μάγισσα, τα χρώματα και 

τα παραμύθια… 
 

Μια ιστορία για την κατανόηση του εαυτού μας, τη φιλία, την καλοσύνη και την αιώνια μάχη ανάμεσα 

στο καλό και στο κακό, τα χρώματα και τις εποχές! 

Ξεχωρίζουμε και μαθαίνουμε  τα χρώματα του φθινοπώρου πάνω σε μια μαγική παλέτα, αυτή της 

Χρωματούσας. Με τέμπερες, πινέλα και χαρτί του μέτρου ζωγραφίζουμε ένα τεράστιο δάσος. Με φυσικά 

αποξηραμένα φύλλα, διακοσμούμε τον πίνακα με στάμπες. 

 

Τιμή Εισόδου: 3 € 

για τον Σύλλογο Φίλων:  Δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί 

 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες ότι πρέπει να έχουν την ευθύνη των παιδιών τους  

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

 
Σας ευχαριστούµε ̟ολύ για τη συνεργασία 
 

για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  
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