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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
το Παραμύθι της Κυριακής 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  
 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης γεμίζει την  
1η Κυριακή κάθε μήνα με «Ιστορίες και Παραμύθια του Κόσμου»  
από την Ελένη Μπετεινάκη και την 3η Κυριακή κάθε μήνα με μία σειρά μουσικών 
παραστάσεων Αφήγησης, τα «Πλουμιστά Παραμύθια της Φύσης» από την παιδαγωγό 
Ευαγγελία Ορφανουδάκη και τον μουσικό Αλέκο Φανουράκη. 

 
Κυριακή 7 Απριλίου 

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
 

Η  Ελένη Μπετεινάκη την Κυριακή 7 Απριλίου 2019, στις 11.00 το πρωί, στον  
3ο όροφο του Μουσείου, παρέα με μια μαγική κατσαρόλα, που θα κρύψει ή θα ζωντανέψει 
μυστικά, θα αφηγηθεί παραμύθια γνωστά!  

 
Κάθε χρόνο στις 2 του Απρίλη  γιορτάζουν όλα τα παιδικά βιβλία του κόσμου.  

Γιορτάζει κι ένας τρανός παραμυθάς που φέτος έχουν περάσει 214 χρόνια από εκείνο  
το πρωινό που αντίκρισε κι εκείνος το φως του ήλιου. Εκατοντάδες οι ιστορίες που έχει 

γράψει για μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ πολύ δύσκολα.  
Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος το γνωρίζουμε όλοι.  

Την ιστορία όμως του χοιροβοσκού την ξέρουν λίγοι.  
Εμείς θα σας τις πούμε και τις δυο γιατί είναι αγαπημένα παραμύθια. 

 
Να είστε εκεί να πετάξουμε με τη φαντασία μας πολύ μακριά… 

  
Γενική είσοδος για το παραμύθι: 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 πολύ για τη συνεργασία 
για το Γραφείο Τύπου 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
E mail : info@nhmc.uoc.gr 

mailto:info@nhmc.uoc.gr
http://www.nhmc.uoc.gr/
mailto:info@nhmc.uoc.gr

