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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

το Παραµύθι της Κυριακής 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήµιο Κρήτης γεµίζει µε παράξενες 

ιστορίες την 1η και την 3η Κυριακή κάθε µήνα.  

Την 1η Κυριακή, η Ελένη Μπετεινάκη αφηγείται «Ιστορίες και Παραµύθια του 

Κόσµου». 

Την 3η Κυριακή, η παιδαγωγός Ευαγγελία Ορφανουδάκη µαζί µε τον µουσικό Αλέκο 

Φανουράκη επιµελούνται και παρουσιάζουν µία σειρά µουσικών παραστάσεων Αφήγησης, 

τα «Πλουµιστά Παραµύθια της Φύσης».  

 

1η Κυριακή του Νοέµβρη: «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.  
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3η Κυριακή του Νοέµβρη: «Πλουµιστά Παραµύθια της Βροχής» 
 

Η παιδαγωγός Ευαγγελία Ορφανουδάκη και ο µουσικός Αλέκος Φανουράκης την 

Κυριακή 18 Νοεµβρίου, ώρα 11:00 π.µ., σας προσκαλούν στα «Πλουµιστά Παραµύθια 

της Βροχής»!  

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήµιο Κρήτης γεµίζει µε παράξενες 

ιστορίες την 3η Κυριακή κάθε µήνα, καθώς οι δύο συνεργάτες του Μουσείου επιµελούνται 

και παρουσιάζουν µία σειρά µουσικών παραστάσεων αφήγησης. Η δράση «Πλουµιστά 

Παραµύθια της Φύσης» υλοποιείται  στους χώρους του Μουσείου και απευθύνεται σε όλη 

την οικογένεια!  

 

Ελάτε να γνωρίσουµε τον πλούτο της λαϊκής - προφορικής µας λογοτεχνίας, να 

απολαύσουµε παραδοσιακούς σκοπούς από όλη την Ελλάδα, να αναπτύξουµε την οικολογική 

µας συνείδηση αβίαστα και ποιητικά, µαζί µε τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά µας!  

 

 

    

Τιµή Εισόδου για το παραµύθι: 3€ 
για τον Σύλλογο Φίλων:  ∆ωρεάν 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 πολύ για τη συνεργασία 
 
για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  
Πανεπιστήµιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
Fax : 2810 393636 
E mail : info@nhmc.uoc.gr 
 
 


