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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με άρωμα ’19!» 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 
Tο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης κρατώντας τον μίτο από την 

περσινή χρονιά και τις 10 επετειακές εκδηλώσεις μετρά αντίστροφα μέχρι την έναρξη του 

καινούριου χρόνου με 10+1 γιορτινές δράσεις! 

 

 
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018, 10:00 – 14:30  

 
τελευταίο εργαστήρι του '18 στο Μουσείο 

πρωτοχρονιάτικο Aς Παίξουμε Σινεμά Fast Forward 

Η Πρωτοχρονιά είναι η πιο μαγική στιγμή του χρόνου και η Βίκη Χρηστάκη αποχαιρετά 

το 2018 με το τελευταίο εργαστήρι αυτής της χρονιάς. Παιδιά από Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού θα 

δημιουργήσουν στο Μουσείο κάτι μαγικό, κάτι που ξεπερνά την φαντασία! Θα κάνουν 

Σινεμά! 

Αυτές τις γιορτές μην αρκεστείτε μόνο στο να πάτε σινεμά. Ελάτε στο Μουσείο και 

ανακαλύψτε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες! Η Βίκη Χρηστάκη και το στολισμένο 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σας προ(σ)καλούν να φτιάξετε τη δική σας ταινία μόλις 

σε τέσσερις ώρες! 

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ 

ΔΩΡΟ Χριστουγέννων: είσοδος στο ΜΦΙΚ για 2 γονείς-συνοδούς 

Δηλώσεις συμμετοχής : Υποδοχή ΜΦΙΚ 2810-393630 

Περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018  

Δώρα Αγάπης γιορτινά, 11:00 στο Μουσείο 

 

Μια διαδραστική παράσταση αφήγησης από την Ελεάνα Χατζάκη και τον μουσικό 

Αλέξανδρο Κανακάκη με κάλαντα, θρύλους και παραμύθια της λαϊκής παράδοσης για 

δώρα αγάπης γιορτινά. 

 

Ποιο δώρο έφερε στον κόσμο τα παραμύθια; Ποια είναι η ιστορία της Βασιλόπιτας; Ποιος 

είναι αυτός που, τελικά, φέρνει τα δώρα στα παιδιά; Οι απαντήσεις στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης πλησιάζοντας στο τέλος της χρονιάς! 

Τιμή Εισόδου: 3 ευρώ 
 

 

Επιτραπέζιο παιχνίδι «Πάντα υπάρχει χρόνος», 13:00 στο Μουσείο 

 

«Πάντα υπάρχει χρόνος!»: με αυτό το παράξενο παιχνίδι καλλιεργούμε το συναίσθημα της 

συνυπευθυνότητας, καθώς στη διάρκειά του συνεργαζόμαστε όλοι μαζί έχοντας μοναδικό 

αντίπαλο τον Χρόνο! Ένα παιχνίδι περιβαλλοντικής αφύπνισης για τα οικολογικά 

προβλήματα και την κλιματική αλλαγή, που αν και μοιάζει απειλητική, «πάντα υπάρχει 

χρόνος» για να αναστρέψουμε όλοι μαζί τις ανεπιθύμητες συνέπειες της στη ζωή μας. 

«Χριστουγεννιάτικο Κέρας!»: Ελάφια με ροπαλόσχημα κέρατα, νάνα ελάφια και η παρέα 

τους στολίζουν το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο! 

«Ένα ελάφι στο κεφάλι μου!»: δημιουργούμε το πιο πρωτότυπο καπέλο των 

Χριστουγέννων χρησιμοποιώντας πατρόν από τα περίεργα κέρατα των κρητικών ελαφιών! 
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Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018 

Καλούδια και Κάλαντα, 11:00 στο Μουσείο 

Μια γλυκιά και εύηχη παραμονή της Παραμονής του νέου χρόνου περιμένει τους 

επισκέπτες του Μουσείου την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου! 

Tο τμήμα Ζαχαροπλαστικής της Taste Academy θα μοσχοβολήσει το πρωί τους 

διαδρόμους του Μουσείου και θα κεράσει γλυκίσματα τους επισκέπτες του! Μικροί και 

μεγάλοι θα γίνουν ζαχαροπλάστες για να πλάσουν τα δικά τους καλούδια! Ελάτε να πάρετε 

τον σκούφο σας και ξεκινάμε τα ζυμώματα!  

Η μεικτή χορωδία και η ορχήστρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού 

«Αρτεμισία» θα μας ταξιδέψουν μουσικά σε μέρη παλιά και χρόνους περασμένους, με 

κάλαντα και τραγούδια παραδοσιακά! 

 

βραδιά αφιερωμένη στο Tango 

Προβολή ντοκιμαντέρ Το Τελευταίο μας Tango, παραγωγής Wim Wenders, 19:30 – 

21:30 στην αίθουσα Πολυμέσων 

 

Το Τελευταίο μας Tango είναι πάνω απ’ όλα μια ιστορία αγάπης. Η ιστορία αγάπης 

ανάμεσα στους δύο πιο διάσημους χορευτές στην ιστορία του τάνγκο. Και η ιστορία της 

απέραντης αγάπης τους για το τάνγκο. Η Maria Nieves Rego και ο Juan Carlos Copes, το 

πιο διάσημο ζευγάρι τάνγκο που μαζί άλλαξε για πάντα την ιστορία του, 

γνωρίστηκαν όταν ήταν 14 και 17 αντίστοιχα και χόρεψαν μαζί για περίπου πενήντα χρόνια. 

Σε αυτά τα χρόνια αγάπησαν και μίσησαν ο ένας τον άλλον και πέρασαν πολλούς επίπονους 

χωρισμούς αλλά πάντα στο τέλος γύριζαν πίσω ο ένας στον άλλον. Τώρα, στη δύση της ζωής 

τους, ο Juan και η Maria θέλουν να μοιραστούν την ιστορία της αγάπης και του μίσους 

τους. Στην ταινία, οι δυο τους λένε την ιστορία τους σε μια ομάδα νέων χορευτών και 

χορογράφων τάνγκο από το Μπούενος Άϊρες, οι οποίοι και μεταμορφώνουν τις πιο όμορφες, 

συγκινητικές και δραματικές στιγμές του ζευγαριού σε εκπληκτικές τανγκο-χορογραφίες. 

Τιμή Εισόδου: 3€ 
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Milonga με την ομάδα Tangoneón, 21:30 – 24:00 στον 3ο όροφο 

 

Η ομάδα Tangoneón  μεταφέρει την Πρωτοχρονιάτικη Milonga του στο ΒallRoom του 3ου 

ορόφου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μάς προσκαλεί να μοιραστούμε την 

εμπειρία αυτού του νοσταλγικά ρομαντικού και βιωματικού χορού! 

Είσοδος Δωρεάν 

 

**************************************************** 

Ανεβείτε μαζί μας στο έλκηθρο των γιορτών για ένα ταξίδι στο παρελθόν του φυσικού 

περιβάλλοντος της Κρήτης, στα χιονισμένα τοπία της Λαπωνίας, στα μυστήρια των 

παραμυθιών, των παραδόσεων, του Tango και της μουσικής! 

 

Η νέα χριστουγεννιάτικη έκδοση του ΜΦΙΚ-ΠΚ κυκλοφόρησε! 

 
Δείτε το βιβλίο http://www.nhmc.uoc.gr/el !!! 

 
 

Εκ μέρους της διευθύνσεως της Έκθεσης ΜΦΙΚ-ΠΚ 

Λένα Μπορμπουδάκη  

Διευθύντρια Έκθεσης 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης 

lena@nhmc.uoc.gr, 2810-393260 

 
από το Γραφείο Τύπου 

Στέλλα Χαιρέτη 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου  

71202 Ηράκλειο Κρήτης  

info@nhmc.uoc.gr, 2810-393630 
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