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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

του Μουσείου τα παραμύθια! 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης, κι αυτή τη χρονιά, κάθε 

1η και 3η Κυριακή του μήνα μάς καλεί με χαρά στην αφήγηση παραμυθιών από την Ελένη 

Μπετεινάκη και μάς προ-καλεί να φτιάξουμε τις δικές μας ιστορίες εμπνευσμένοι από τη 

μόνιμη έκθεση του Μουσείου των μεσογειακών οικοσυστημάτων! 

Την 1η Κυριακή κάθε μήνα η Ελένη Μπετεινάκη θα μας συντροφεύει σε ιδιαίτερα 

πρωινά μαζί με τη χρυσόσκονη, τις κούκλες και με τον μοναδικό τρόπο αφήγησής της!  

Παραμύθια και ιστορίες περισσότερο ή λιγότερο γνωστών παραμυθάδων καταλήγουν σε 

μοναδικές κατασκευές!  

Την 3η Κυριακή κάθε μήνα γονείς και παιδιά αναλαμβάνουν δράση και γίνονται 

επίδοξοι συγγραφείς! Η ομάδα του Μουσείου μάς προσκαλεί να έρθουμε στο Μουσείο και 

ακολουθώντας τις οδηγίες των παραμυθάδων, να αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία μας και 

να δημιουργήσουμε το δικό μας παραμύθι. Μία ευκαιρία να γίνουμε συγγραφείς και να 

δούμε το έργο μας να κυκλοφορεί!  

του Μουσείου τα παραμύθια, μήνας Νοέμβρης 

 

 Κυριακή 3 Νοεμβρίου, στις 11:00   

Η μάγισσα Χρωματούσα από την Ελένη Μπετεινάκη 

διαδραστική αφήγηση! 

Ήταν μια φορά κι ένα καιρό μια μικρή μάγισσα λίγο διαφορετική απ΄ όσες ξέρουμε να 

ζουν στα παραμύθια. Λάτρευε τα χρώματα και αντί για σκούπα ταξίδευε με ένα τεράστιο 

πινέλο μαγικό κι έβαφε τις μέρες, τις εποχές, τη γη και τον ουρανό με χίλια χρώματα και 

τις νύχτες τρύπωνε μέσα στα παραμύθια. Μόλις έμπαινε το φθινόπωρο η παλέτα της γέμιζε 

με τα πιο ζεστά χρώματα. Μαζί με την κατακόκκινη γάτα της την Καμέλια έβαφαν τις μέρες 

ροζ, πορτοκαλί, κίτρινες, κόκκινες, και χρυσαφί. Ένα βράδυ όμως που είχαν μπει στο 

παραμύθι του Νοέμβρη ένας παράξενος επισκέπτης εμφανίστηκε! Ο Μάγος Αταίριαστος 

άπλωσε παντού μαύρο! 
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Δραστηριότητα : Με τέμπερες, πινέλα και χαρτί του μέτρου ζωγραφίζουμε ένα τεράστιο 

δάσος. Τα φύλλα των δέντρων θα είναι αληθινά, αποξηραμένα και «βουτώντας» τα σε χρώμα 

διακοσμούμε τον πίνακα με στάμπες. Ζωντανεύουμε τα φύλλα και τους βάζουμε καπέλα, 

μάτια και μπόλικη φαντασία! 

Τιμή Εισόδου για το παραμύθι: 3€ 

για τον Σύλλογο Φίλων: δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί 

 

 Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 11:00 

Γράψε την ιστορία σου στο Φυλλοβόλο δάσος του ΜΦΙΚ!  
Κόκκινη κλωστή δεμένη σ' ένα δάσος περιμένει  

πιάσ' την άκρη για ν' αρχίσεις, μύθο να δημιουργήσεις! 
Μια φορά κι έναν καιρό… ή ένα πρωινό, καιρός φθινόπωρο, σ’ ένα φυλλοβόλο δάσος, μία 

αρκούδα και ένας λύκος ή ένα ζώο που ακόμα δεν ξέρουμε το όνομά του αποφάσισε να πει 

την ιστορία του! Ακολουθώντας τις λειτουργίες του Προπ η ομάδα του Μουσείου ετοίμασε 

ένα φυλλάδιο πυξίδα στα μονοπάτια της γραφής! Γονείς και παιδιά ακολουθώντας τα 

βήματα του φυλλαδίου και χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους δημιουργούν το δικό τους 

παραμύθι! 

Το Μουσείο θα συγκεντρώσει τις ιστορίες και τα παραμύθια μαζί με τις ζωγραφιές και θα τα 

εκδώσει σε ηλεκτρονική μορφή έναν συγκεντρωτικό τόμο που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη 

του 2020! Έχετε όρεξη για γράψιμο και ζωγραφιές;  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην τιμή εισόδου του Μουσείου 

 

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 
 
υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 
E mail : info@nhmc.uoc.gr 
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