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Η Ελένη Μπετεινάκη αφηγείται στον 3ο όροφο  

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, ώρα 11:00 

 

Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. η Ελένη Μπετεινάκη, παρέα με τις κούκλες της, θα 

αφηγηθεί το παραμύθι της Ηλιογέννητης* στον 3
ο
 όροφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Ένα 

παραμύθι με πολλές παραλλαγές που χάνεται στα βάθη των χρόνων και διατηρήθηκε ίσαμε τις μέρες μας. 

 

«Μια φορά και δυο καιροί όπως λένε τα παραμύθια, ένα ζευγάρι όμορφο σε ένα μικρό χωριό 

περίμενε να γεννηθεί το πρώτο το παιδί τους. Δουλειές πολλές κάθε πρωί έκανε η γυναίκα  και σαν 

πέρασε ο καιρός και βάρυνε πολύ κανείς δεν ήταν δίπλα της να τήνε βοηθήσει να κουβαλήσει φορτίο 

βαρύ στο σπίτι να ανάψει τη φωτιά, να στήσει το τσουκάλι της. Κι ό Ήλιος τότε  έσκυψε και ένα χαμόγελο 

πλατύ της χάρισε. Εκείνη του ’πε «Βοήθα με, σου τάζω το παιδί μου!». Σε λίγο γεννήθηκε μια κόρη που 

ομορφότερη δεν είχε γεννηθεί με κατάξανθα μαλλιά και χρώμα άσπρο, λαμπερό, φωτεινό σαν τον Ήλιο…» 

Ένα παραμύθι ύμνος στη μάνα, την μητρική αλλά και πατρική αγάπη, στη δύναμη ψυχής, τους 

φόβους, τις κακοτοπιές της ζήσης… 

 

Όταν τελειώσει η αφήγηση, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης θα γιορτάσει την Ημέρα της 

Μητέρας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο! 

 

*Βασισμένο στο βιβλίο του Αριστείδη Δάγλα με τον ομώνυμο τίτλο και σε Λαϊκά παραμύθια 

 

 

 

Τιμή εισόδου:  

Η δραστηριότητα συμπεριλαμβάνεται στη Γενική Είσοδο 

˟Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης κόστος συμμετοχής: 2€/παιδί  

(χωρίς χρέωση ενηλίκων) 

 

 

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

καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

 


