
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ

Σάββατο 17 ∆εκεµβρίου 2022
έως

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023

Αγάπη 
και 

πολλά 

κεράσµατα 

για όλους

Παρουσίαση παραδοσιακών Καλάντων
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα 

για µικρούς και µεγάλους
Παιδικές Χορωδίες και Χορωδίες φίλων

Μουσικά προγράµµατα
Κιθάρες

Ζωντανές αφηγήσεις 
Χριστουγεννιάτικων ιστοριών

∆ιαγωνισµός Φωτογραφίας
Εικαστικά  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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Τηλέφωνο: +30.2428090016
E-mail: ekmakrinitsas@gmail.com
www.makrinitsamuseum.gr
Ωράριο Λειτουργίας: 
∆ευτέρα – Πέµπτη 10.00 έως 16.00
Παρασκευή – Κυριακή 10.00 έως 18.00
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Χριστούγεννα αλλιώτικα φέτος στη Μακρινίτσα, που 
οι νεώτεροι φορείς του χωριού, το Βυζαντινό Μουσείο Μα-
κρινίτσας και η Α.Μ.Κ.Ε.  «ΟΙ ΜΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ», 
συνεργάζονται και έρχονται να δώσουν μια διαφορετική Χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, όμοια με αυτή που πάντα είχε η 
Μακρινίτσα μας, πολλά χρόνια πριν!

Όλοι οι άλλοι, θα υποδεχτούν τον καινούργιο χρόνο με τη 
φαμίλια και λίγους φίλους, με την κότα, τα μελομακάρονα και 
τους κουραμπιέδες, «εις τας εσπερινάς συντυχίας» κατά την 
Παπαδιαμάντειο διάλεκτο. 

Εμείς ωστόσο θα προσπαθήσουμε τα φετινά Χριστούγεννα 
να είναι πραγματικά αλλιώτικα στη Μακρινίτσα, να είναι για 
όλους, για τους χωριανούς μας και για τους πολλούς φίλους 
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της Μακρινίτσας, που αποφάσισαν την μεγάλη αυτή γιορτή 
της Χριστιανοσύνης να την περάσουν στο χωριό μας.

Έχουμε ετοιμάσει, παρουσίαση παραδοσιακών Καλάντων, 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, Παιδι-
κές Χορωδίες  και Χορωδίες φίλων, Μουσικά προγράμματα, 
κιθάρες, ζωντανές αφηγήσεις Χριστουγεννιάτικων ιστοριών, 
Διαγωνισμό Φωτογραφίας και Εικαστικά.    Και όλα αυτά με 
ανυπόκριτη αγάπη και πολλά κεράσματα για όλους. 

Ωστόσο πέρα από τα δύσκολα, κάθε καινούργιος χρόνος 
φέρνει μαζί του και τη φροντίδα να τα αντιπαλέψουμε τα δύ-
σκολα, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, ελευθερία και ανθρωπιά.

Οι ευχές του Βυζαντινού Μουσείου Μακρινίτσας και της 
Α.Μ.Κ.Ε.  «ΟΙ ΜΑΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ»   θερμότατες για 
όλους, παιδιά, ηλικιωμένους, εργαζόμενους, μετανάστες στο 
«Πρεβαντόριο» και Επισκέπτες μας.

Ευλογημένα Χριστούγεννα, 
Αρχιμηνιά κι αρχή χρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος, 

με Φώτιση. 
Καλή χρονιά στη φαμελιά σας. 

Καλή χρονιά και στη Μακρινίτσα μας.
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Διαδραστικά Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους που 
έχουν τη διάθεση όχι μόνο να γνωρίσουν το Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και να 
απασχοληθούν δημιουργικά σ’ αυτό. 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε γονείς και παιδιά όλων των ηλικιών και 
περιλαμβάνουν μια σύντομη περιήγηση στο μουσείο, όπου με τη βοήθεια του 
εμψυχωτή-ξεναγού οι γονείς και οι μικροί μας φίλοι θα «ανακαλύψουν» εικόνες 
που συνδέονται με τις γιορτές του Δωδεκαημέρου και θα «διαβάσουν» την ει-
κόνα της Γέννησης του μικρού Χριστού, εμβαθύνοντας στα νοήματα 
της παράστασης. 

Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσουν πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια και ευχετήριες 
κάρτες με διάφορα υλικά που προσφέρονται στους ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους του μουσείου. 

Τέλος, θέλοντας οι μικροί μας φίλοι να φύγουν με γιορτινή διά-
θεση από τον χώρο μας, ολοκληρώνουμε το εργαστήριο με ζωγρα-
φική προσώπου (face painting) χαρίζοντάς τους τα πιο χαρούμενα 
χαμόγελα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις από το μουσείο μας.

Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, 
Βυζαντινό Μουσείο

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τις 10:00 μέχρι τις 15:00
Δήλωση Συμμετοχής: 2428090016
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ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/2022, 14.00: Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Χορτωδίας 
- χορωδία κατοίκων Νοτίου Πηλίου με τραγούδια από διαφορετικές εποχές και 
χώρες με τις ευφάνταστες ενορχηστρώσεις του Νικόλα Παπαθανασίου, μουσικά 
σύνολα από μέλη της χορωδίας και τη διεύθυνση του Νίκου Αδρασκέλα
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Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022,  
Κεντρική Πλατεία

11:30 – 12.30: Συναυλία Μουσικού Σχολείου Βόλου. 
Το φωνητικό σύνολο Παραδοσιακού Τραγουδιού με μαθητές των τάξεων 

Γ3 και Γ4 Γυμνασίου παρουσιάζει στην Πλατεία της Μακρινίτσας τραγούδια 
της λαϊκής τοπικής παράδοσης και Χριστουγεννιάτικα κάλαντα με την οργα-
νική συνοδεία  καθηγητών και μαθητών, υπό την επίβλεψη των καθηγητών 
Βαγγέλη Μπαντελά και Κώστα Δεδούση.

Παίζουν οι μαθητές: Αντώνης Βαγενάς (Λαούτο – Τραγούδι) Γιάννης Λαΐ-
νας και Λευτέρης Αγροκώστας (κρουστά).

Συνοδεύουν οι καθηγητές: Βασίλης Αγροκώστας (λύρα-τραγούδι), Βαγγέ-
λης Μπαντελάς (κλαρίνο), Κώστας Γεδίκης (λαούτο), Χρήστος Θωμαΐδης (μπά-
σο). Διεύθυνση: Κώστας Δεδούσης

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο Βυζαντινό Μουσείο.
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Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

18:00-21:00: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΤΑΒΑΛΗ

Θέμα: «Ακρίβεια στις χωρικές διακυμάνσεις της Πηλιο-
ρείτικης Αρχιτεκτονικής». Διάρκεια από 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2022 έως 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΤΣΑΡΕΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ» 
Κ. Π. Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ - ART CAFÉ

Έναρξη φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ».

Ενημερωθείτε για τους όρους του Διαγωνισμού.
Κριτική Επιτροπή έργων, οι Καλλιτεχνικοί φωτογράφοι: Αργύρης 

Ζαφειρίδης, Ελένη Παπαθανασίου και Αργύρης Ρουσογιάννης. 
Διάρκεια: 22 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023.
Αποστολή φωτογραφιών στη ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Βυζαντινού 

Μουσείου: ekmakrinitsas@gmail.com 
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Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022, 
Κεντρική Πλατεία

14:00: Ζιγιά με πηλιορείτικους ζουρνάδες, θα εκτελεί σε πορεία κάλα-
ντα και θα συνοδεύεται από άλλους Μακρινιτσιώτες. Περιδιάβαση κατά 
μήκος του κεντρικού πεζόδρομου της Μακρινίτσας και πανηγυρική είσοδος 
στην πλατεία. Παίζουν: Βαγγέλης Μπαντελάς (ζουρνά), Ιάκωβος Μπαδια-
νούδης (ζουρνά), Γιάννης Καραμανιώλας (νταούλι).

14:30 – 15:30: Στη συνέχεια, ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής θα 
συνεχίσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Πλατεία, παίζοντας παραδοσι-
ακούς σκοπούς και τραγούδια της περιοχής του Πηλίου και της ευρύτερης 
περιοχής Μαγνησίας.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Γακιόπουλος (τραγούδι), Γιάννης Σκαμπαρ-
δώνης (βιολί), Βαγγέλης Μπαντελάς (κλαρίνο), Κώστας Γεδίκης (λαούτο), 
Γιάννης Καραμανιώλας (μπάσο), Ιάκωβος Μπαδιανούδης (κρουστά).

Προσφορά ζεστού κρασιού και φιλέματα για τα παιδιά καθόλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί σε κλειστό χώρο.
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Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, 
Κεντρική Πλατεία

18.00: Παραμυθένια Χριστούγεννα από την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου. 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Τραγουδοποιός & Κιθαριστής Τάσος Ιωακειμί-

δης.
Πρόεδρος: Γρηγορία Πελεκούδα
Με τη συμμετοχή του Σολίστ και Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Κιθα-

ριστών, Στέλιου Γκόλγκαρη.
Σολίστ: Ντίνος Γκρίνιας, Πάρης Θεοδωρακόπουλος, Αρετή Κουσμαλή, Γε-

ράσιμος Σιούρας, Γιάννης Διακογιάννης.



10

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, 
Κεντρική Πλατεία

Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2023, 
Βυζαντινό Μουσείο Μακρινίτσας

11:30: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Βασδέκειο»
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου
Εργαστήρια: Μουσικοκινητική, Ορχήστρα Orff
- Αφήγηση Παραμυθιού με ηχητική και μουσική επένδυση (ηχοϊστορία) 

«Το Ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει 
ένα αστεράκι», Ευγένιος Τριβιζάς.

- Κάλαντα και Χριστουγεννιάτι-
κα τραγούδια με συνοδεία ρυθμι-
κών και μελωδικών κρουστών από 
τα παιδιά.

16:00:   Παραμύθια της Ελπίδας! Αφήγηση με συνοδεία κιθάρας. Από 
τον Νίκο Βαραλή.

Γιορτάζουμε το νέο χρόνο 2023 με αφήγηση παραμυθιών.
Στα ενδιάμεσα μέλη της Κιθαριστικής Ορχήστρα Βόλου του Γιώργου 

Φουντούλη
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Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023, 
Κεντρική Πλατεία

17.30: Βραδινό Σεργιάνι στο χωριό με Παραδοσιακά Κάλαντα των Φώτων. 
Ζιγιά πηλιορείτικων ζουρνάδων που θα συνοδεύεται από άλλους Μα-

κρινιτσιώτες, θα παίζουν κάλαντα των Φώτων περιδιαβαίνοντας τα γραφικά 
καλντερίμια. Επίσκεψη σε σπίτια, ξενοδοχεία και άλλα καταστήματα του χω-
ριού.

Παίζουν: Βαγγέλης Μπαντελάς (ζουρνά), Ιάκωβος Μπαδιανούδης (ζουρνά), 
Γιάννης Καραμανιώλας (νταούλι).
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