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του Μουσείου τα παραμύθια μήνας Φλεβάρης! 

Η Χρυσή πολιτεία… των Θαμνότοπων  

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 

Δύο είναι τα παραμύθια του Φλεβάρη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – 

Πανεπιστήμιο Κρήτης! Το 1ο παραμύθι του Φλεβάρη το αφηγείται η  Ελένη Μπετεινάκη 

την Κυριακή 2 Φλεβάρη και το 2ο παραμύθι του Μουσείου την Κυριακή 16 Φλεβάρη 

γράφεται από μικρούς και μεγάλους! Μια οικογενειακή δραστηριότητα εμπνευσμένη από 

τα οικοσυστήματα του Μουσείου που αναμένει να εκδοθεί τον Σεπτέμβρη του 2020.  

 

 Κυριακή 2 Φλεβάρη, στις 11:00   

Η Χρυσή πολιτεία… από την Ελένη Μπετεινάκη! 

Κάποτε υπήρχε μια πολιτεία με αμύθητα πλούτη. Κι ήταν τόσα πολλά που τα πάντα ήταν 

φτιαγμένα από χρυσάφι. Πόρτες παράθυρα ακόμα κι οι στέγες των σπιτιών ήτα 

χρυσαφένιες. Οι κάτοικοί της έτρωγαν με χρυσά πιάτα, έπιναν σε χρυσά ποτήρια και 

ντύνονταν με χρυσοκέντητα πλούσια ρούχα. Ίσαμε… 

Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε ήλιους σαν μικρά ανθρωπάκια με γλωσσοπιάστρες και 

χρωματίζουμε τα ρούχα τους με χρώματα της χαράς ή μήπως της καταχνιάς;  

Τιμή Εισόδου για το παραμύθι: 3€ 
για τον Σύλλογο Φίλων: δωρεάν οι ενήλικες συνοδοί 

 

 Κυριακή 16 Φλεβάρη, στις 11:00 

Περιεργάζομαι κι εμπνέομαι από τον Θαμνότοπο του ΜΦΙΚ!  

Ένας κόρακας μαύρος περπατά στη Λιβύη. Ο ύστρικας τρέχει με την όπισθεν και του 

φωνάζει: «Γρήγορα! Πέτα μέχρι το Πουρνάρι, να βρεις τον τσαλαπετεινό και να του πεις…». 

Ο κόρακας δεν ακούει τη συνέχεια. Αφηρημένος κοιτάει έναν θάμνο. Του φάνηκε ή όντως 

είδε έναν κρητικό αγριόγατο; 

Ζώα και φυτά των διοραμάτων του Μουσείου σάς περιμένουν για να γίνουν οι 

πρωταγωνιστές του δικού σας παραμυθιού. Μια ιδιαίτερη οικογενειακή δραστηριότητα που 

φέρνει πιο κοντά γονείς και παιδιά στα μυστήρια της δημιουργικής γραφής. Ακολουθώντας 

τις λειτουργίες του Vladimir Propp στη Μορφολογία του παραμυθιού η ομάδα του Μουσείου 
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ετοίμασε ένα φυλλάδιο πυξίδα. 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 σε έναν συγκεντρωτικό τόμο που θα κυκλοφορήσει τον 

Σεπτέμβρη του 2020! Έχετε όρεξη για γράψιμο και ζωγραφιές;  

Η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην τιμή εισόδου του Μουσείου 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
 
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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