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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

το τελευταίο Παραμύθι της Κυριακής 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 
 

 

Καθώς η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

ολοκληρώνει τη δράση του «το παραμύθι της Κυριακής» και ευχαριστεί όλους τους μικρούς 

και μεγάλους φίλους του που αγκάλιασαν τη δράση συμμετέχοντας στις διαδραστικές 

αφηγήσεις της Ελένης Μπετεινάκη και τις μουσικές αφηγήσεις της Ευαγγελίας 

Ορφανουδάκη.  

Την Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, στις 11:00 το πρωί, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης, η παιδαγωγός Ευαγγελία Ορφανουδάκη και ο μουσικός Αλέκος 

Φανουράκης σάς προσκαλούν στα «Πλουμιστά παραμύθια της Φύσης για το Μέλι τω 

Μελισσώ».   

Τα Πλουμιστά Παραμύθια της Φύσης, μια ενότητα δράσεων σε αποκλειστική παρουσίαση 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αντλώντας υλικό από την Παράδοση σε ιστορίες, 

μύθους, θρύλους, αινίγματα, παροιμίες, παιχνίδια, σκοπούς, τραγούδια, χορούς συνθέτουν 

και προτείνουν θεματικές παραστάσεις αφήγησης, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής με 

απώτερο σκοπό το «πάντρεμά» της με την Οικολογία. Ένας στόχος, όχι και τόσο δύσκολος, 

μιας η λαϊκή ψυχή έχει βαθιά σύνδεση με τη Φύση και τη μαγεία της!   

 

το Μέλι τω Μελισσώ!  

Μια εορταστική θεματική παράσταση - φόρος τιμής στη Άνοιξη και στην πρωτεργάτριά της, τη 

μέλισσα. Με μια ιστορία παράδοσης από τη Θράκη, με ένα μύθο του Αισώπου και ένα 

κλιμακωτό παραμύθι δοκιμάζουμε να γλυκαθούμε κι εμείς από το μέλι τω μελισσώ!  

 

Στο τέλος, καθένας θα ακούσει και θα τραγουδήσει τη μαντινάδα του, σε μια παραλλαγή του 

παραδοσιακού παιχνιδιού «Περνά - περνά η μέλισσα».   

Μικροί και μεγάλοι, είστε όλοι καλεσμένοι!!! 
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Η δράση «Πλουμιστά Παραμύθια της Φύσης» υλοποιείται κάθε 3η Κυριακή του μήνα  

στους χώρους του Μουσείου και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια*! 
*Κατάλληλο για παιδιά από 5 ετών και πάνω  

 
 

 
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 
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