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Το Βυζαντινό Μουσείο στη Μακρινίτσα
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Λαογραφία & Μουσεία

Tο πρώτο μουσείο με εκκλησιαστικά κειμήλια που λειτουργεί στην ευρύτερη
περιοχή της Μαγνησίας βρίσκεται στην πλατεία της Μακρινίτσας δίπλα από τον
ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής Εκκλησίας, μετά από τέσσερα χρόνια
προσπαθειών, με στόχο να αποτελέσει σημείο ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και
ταυτόχρονα πόλο έλξης των επισκεπτών κάθε ηλικίας, αλλά και μαθητών σε όλη
την διάρκεια του χρόνου.
Το Μουσείο καταλαμβάνει τους δύο πάνω ορόφους του κτιρίου που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας, δίπλα από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου και αποτελεί ένα καλαίσθητο, σύγχρονο Μουσείο, που αναδεικνύει με
υποβλητικούς τόνους, την Εκκλησιαστική ιστορία πολλών δεκαετιών.

Το Εκθετήριο Εκκλησιαστικών Κειμηλίων τιτλοφορείται «Μήτηρ Θεού η Οξεία
Επίσκεψις».
Εξέχουσα θέση μεταξύ των εκθεμάτων κατέχει το μαρμαρόγλυπτο της Παναγίας
της Οξείας Επισκέψεως, από την οποία «δανείστηκε» την ονομασία του το Μουσείο
«Οξεία Επίσκεψης». Η μονή χρονολογείται στον 13ο αιώνα μ.Χ. και το καθολικό
βρισκόταν στην θέση όπου ανεγέρθηκε ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Σπάνιες εικόνες, ιερά άμφια, ιερά σκεύη – κοσμήματα μικροτεχνίας, μια αξιόλογη

συλλογή

από

λειτουργικά

βιβλία,

επιτάφιοι,

ξυλόγλυπτα,

συντηρήθηκαν

με

επιστημονικό τρόπο και έχουν τοποθετηθεί σε γυάλινες προθήκες, σε περίοπτη
θέση του χώρου.

Το αρχαιότερο εκκλησιαστικό κειμήλιο είναι μια φορητή εικόνα του Χριστού, που
χρονολογείται τον 17ο αιώνα. Σπάνια είναι επίσης η εικόνα της Ανάστασης διά
χειρός του Θεόφιλου, που φιλοτεχνήθηκε το 1911, δύο ασημένια πολυκάντηλα του
19ου

αιώνος,

πολύτιμα

ιερατικά

άμφια

από

την

προσωπική

συλλογή

του

πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Δημητριάδος π. Δαμασκηνού και πολλά ακόμη
εκκλησιαστικά αντικείμενα μεγάλης ιστορικής αξίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου το ωράριο λειτουργίας του
είναι Δευτέρα με Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρις τις 7 το απόγευμα, ωστόσο
πριν το επισκεφτείτε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Υπεύθυνο του Μουσείου κ.
Απόστολο Τσιρογιάννη στο 2428090016
Οι πληροφορίες για τη δημιουργία του άρθρου πάρθηκαν από την εφημερίδα
“Ταχυδρόμος “
Επίσημη ιστοσελίδα Μουσείου http://makrinitsamuseum.gr
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