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Το ισόγειο (κατώι) του πέτρινου αρχοντικού του Γιάννη Βογιατζή και της κόρης του Φούλας, που
ήταν χώρος διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης βρώσιµων ελαιών και ελαιολάδου,
µετατράπηκε στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου από την οικογένεια της ανιψιάς τους
Αθηνάς, κόρης του ∆ηµητράκη Αργυρόπουλου.
Το Μουσείο βρίσκεται στην Άνω Γατζέα, στο σταθµό του µικρού τραίνου του Πηλίου, του
«Μουτζούρη». Εγκαινιάστηκε την Κυριακή 9 Μαρτίου του 2008 µε µια µεγάλη γιορτή και λειτουργεί
από την Αστική Εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ.
Στο Μουσείο εκτίθενται συντηρηµένα τα αντικείµενα που βρέθηκαν στον χώρο και άλλα που
προσέφεραν φίλοι από τις ιδιωτικές τους συλλογές.
Στο µεγάλο χώρο, τα εκθέµατα διακρίνονται σε ενότητες σχετικές µε την

καλλιέργεια, τη συλλογή,

τη διαλογή, την επεξεργασία και την εµπορία της ελιάς. Κυριαρχούν οι µεγάλες ξύλινες κάδες, όπου
τοποθετούσαν τις ελιές για να ξεπικρίσουν και να καταστούν βρώσιµες. Μία κάδη σε τοµή έχει
µετατραπεί σε µία εντυπωσιακή βιβλιοθήκη. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος παραγωγής σαπουνιού
και υπάρχει και µια µικρή συλλογή οικιακών και άλλων αντικειµένων της καθηµερινής ζωής. Ο χώρος
στο πάνω επίπεδο, µε τέσσερα µεγάλα εντοιχισµένα πιθάρια για την αποθήκευση του λαδιού, έχει
µετατραπεί σε χώρο προβολών και εκθέσεων. Στην αυλή µε τις γέρικες ελιές, υπάρχουν πιθάρια
διαφόρων µεγεθών και µια µεγάλη κάδη, που αποσυναρµολογήθηκε από τον εσωτερικό χώρο,
συναρµολογήθηκε εκ νέου µε τον παραδοσιακό τρόπο και εργαλεία και κινηµατογραφήθηκε
αποτελώντας την πρώτη ταινία-παραγωγή του Μουσείου µε τίτλο «Αναπαράσταση κατασκευής
κάδης».
Στο Μουσείο παρουσιάζονται και οι παρακάτω ταινίες
•

«Από τον ελαιώνα στην κάδη»

•

«Από αποθήκη ελιάς σε εκθετήριο»

•

«Σαπωνοποιία»

Πληροφορίες
Το Μουσείο είναι ανοιχτό τις
ώρες του τραίνου καθώς και
κατόπιν συνεννόησης.
Τηλέφωνο: 24230-22009
www.mouseioelias.gr
mouseioelias.wordpress.com
info@mouseioelias.gr
gatzea@otenet.gr
Είσοδος Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου
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Από το 2008 πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία θεωρούνται
αναπόσπαστο κοµµάτι του Μουσείου. Στόχος τους είναι η γνωριµία των παιδιών µε
το Μουσείο, η εξοικείωση τους µε τις παραγωγικές διαδικασίες που αφορούν την
ελιά και το λάδι καθώς και µε την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονοµιά. Είναι
διαδραστικά και απαιτούν την ενεργή συµµετοχή των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια
της επίσκεψης. Αποτελούνται από ποικίλες δραστηριότητες, όπως π.χ. θεατρικό
παιχνίδι και ζωγραφική και εµπλουτίζονται από διαφορετικών ειδών εποπτικά µέσα
(λ.χ. προβολές, ερωτηµατολόγια κ.λ.π). Υλοποιούνται τέσσερα προγράµµατα για
µαθητές (δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου) και µια δραστηριότητα για ενήλικες και
οικογένειες.
Με τη βοήθεια κουκλών που ζωντανεύουν µυθολογικά πρόσωπα και αντικείµενα, οι

"Συνεχίστε να διατηρείτε
την παράδοση και την πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Τα παιδιά µας πρέπει να
µάθουν!“
•

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

µαθητές συµµετέχοντας ενεργά µαθαίνουν για την συλλογή και παραγωγή της ελιάς,

«Φατσούλες»

του σαπουνιού, την κατασκευή
της κάδης, την ιστορία της Άνω
Γατζέας

και

της

ευρύτερης

" Πολύ ωραίο µουσείο! Φανταστική έκθεση! Ένα ιδανικό περιβάλλον µε καλή
διάθεση και ότι πρέπει για
ευτυχισµένες διακοπές!“

περιοχής, την ιστορία του κτηρίου
και της οικογένειας. Πέρα από τη
γνωριµία µε το αντικείµενο του
Μουσείου

µε

δηµιουργικό

και

όχηµα

το

διαδραστικό

παιχνίδι και µε άξονα το Μουσείο
Ελιάς,

τα

•

εκπαιδευτικά

Χριστινάκι

προγράµµατα επιδιώκουν να θέσουν τα θεµέλια για ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης και σεβασµού της ιστορικής κληρονοµιάς µέσω της κατανόησης της
στενής σχέσης µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και υλικού πολιτισµού. ∆ίνεται η
δυνατότητα στα παιδιά σε συνάρτηση µε την επίσκεψη τους στο Μουσείο να
πραγµατοποιήσουν ένα ταξίδι στο χρόνο. Ο σταθµός του «Μουτζούρη», τα παλιά
καφενεία και το παντοπωλείο στην κεντρική πλατεία του οικισµού συνθέτουν ένα
σκηνικό του Πηλίου των αρχών και µέσων του 20ου αιώνα. Τέλος το ίδιο το οίκηµα
του Μουσείο, κατασκευασµένο το 1924 αποτελεί εξαίρετο δείγµα της Πηλιορείτικης
αρχιτεκτονικής και συγκεκριµένα των οικιών που κατασκευάστηκαν στα «καλύβια»
του Αγίου Γεωργίου.
Οι δραστηριότητες για ενήλικες και οικογένειες, που περιλαµβάνουν περιπάτους τόσο
µέσα στον οικισµό της Άνω Γατζέας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου
Γεωργίου Νηλείας, λειτουργούν σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν και σαν περιήγηση στις
φυσικές οµορφιές του Πηλίου. Απώτερος σκοπός είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες
την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής και µέσα από την
ιστορία της ελιάς να µυηθούν στις παραδόσεις του Πηλίου.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου έχουν
συντάξει

οι

µουσειολόγοι

Dr

Νότα

Πάντζου

και

Ms

Μυρσίνη

Πήχου.

Πραγµατοποιούνται ύστερα από σχετική συνεννόηση. Από το 2012 υπεύθυνη των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι η παιδαγωγός Ιωάννα Κωστούλα.

24.000 άτοµα επισκέφτηκαν το
Μουσείο Ελιάς και
Λαδιού Πηλίου µέσα στα 6 χρόνια
λειτουργίας του. Οι
µαθητές που παρακολούθησαν τα
διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα
είναι 6.000 και οι
ενήλικες 500!

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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Σεµινάριο για καθηγητές Γυµνασίων και
Λυκείων µε θέµα: «Τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα
συνεργασία

του Μουσείο», σε
µε το Γραφείο

Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 2008

♦

Σεµινάριο

18

µαθητών

από

την

Πελισσάνη της Γαλλίας, µε σκοπό τη
γνωριµία µε τον πολιτισµό της ελιάς,
2008

♦

∆ιήµερο Σεµινάριο µε θέµα: «Ζωική ενέργεια και θεραπεία: Εισαγωγή στη Γήινη
Σοφία των Θεραπευτικών τροχών» µε οµιλητές τους Hyemeyohsks - Swan Storm και
οργανωτή την Λίτσα Σκαφιδά, 2010

♦

"Σας ευχαριστούµε πολύ
που δώσατε στους µαθητές µας την ευκαιρία να
προσεγγίσουν βιωµατικά
τις παραγωγικές διαδικασίες που αφορούν την ελιά
και το λάδι!“
Οι δασκάλες του 7ου ∆ηµο-

•

τικού σχολείου Βόλου

Ηµερίδα µε θέµα: «Αξιολόγηση Προϊόντος Ελιάς και Ελαιολάδου» µε τις χηµικούς
Έφη Χριστοδούλου και Μαρία Λαζαράκη, σε συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα Αγ.
Γεωργίου Νηλείας, 2011

♦

Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών από το Πανεπιστήµιο του Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ,
στο πλαίσιο του Summer Schools. Υπεύθυνος ο καθ. Thomas W. Gallant, Ιούλιος
2012 και Ιούλιος 2013

♦

Τριήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο Gatzea I: «Στρατηγικές για την προβολή της
πολιτισµικής κληρονοµιάς» µε αντικείµενο µελέτης το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού
Πηλίου. ∆ιοργάνωση από την ΜΚΟ

"Συνεχίστε να υπάρχετε,
αναδεικνύετε τον τόπο µε
πολλές ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις!“
Σύλλογος Φίλων Αυτιστικού

•

Ατόµου ΕΛΠΙ∆Α

«∆ιάδρασις». Το Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε
σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο York και υπό την αιγίδα
τ ου
Π α ν επ ισ τ ηµ ί ου
Π α τ ρ ώ ν.
Συ µµ ετ είχ α ν
εκπα ιδευ τές
και
εκπαιδευόµενοι

από

4

ευρωπαϊκές

χώρες. Το Μουσείο χορήγησε µια
υποτροφία σε έναν εκπαιδευόµενο
από το ∆ήµο
Αύγουστος 2013.

Νοτίου

Πηλίου.

"Συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία. Αυτές οι ενέργειες αναβαθµίζουν τον
τόπο µας!“
•

♦

Εκπαιδευτικό σεµινάριο ιστορικής στρωµατογραφίας, διάρκειας µίας εβδοµάδας, µε
αντικείµενο µελέτης ένα παλιό ελαιοτριβείο. Gatzea II: «Στρωµατογραφική ανάλυση
κτηρίων». ∆ιοργάνωση από την ΜΚΟ «∆ιάδρασις». Το Σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο York και υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου
Πατρών. Συµµετείχαν εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι από 9 χώρες και 3 ηπείρους.
Σεπτέµβριος 2013.

♦

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για εκπαιδευτικούς µε θέµα: «Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
του Μουσείου». Από τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Μαγνησίας. Οκτώβριος 2013

Εστία Μητέρας Λιβαδειάς

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κατασκευής, κοσµήµατος κλπ.

"Να είστε γεροί να συνεχίσετε αυτή την θαυµάσια
προσπάθεια!“
•

Έκθεση χαρακτικής σε γυαλί
από το Γιώργο Ταβέλη

Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Τζιώρτζη και
παρουσίαση Ηµερολογίου 2011

2008
•

Οικογένεια Γ. Λεβέντη

"Συγχαρητήρια! Πολύ προσεγµένη και αξιόλογη δουλειά µε σεβασµό στην παράδοση!“

Έκθεση ζωγραφικής του ∆ηµήτρη Μοράρου στο Μουσείο (25 Αυγούστου - 7
•

Σεπτεµβρίου)

Γ.Γ.

2010
•

Έκθεση χαρακτικής σε γυαλί από τον Γιώργο Ταβέλη στο Μουσείο (6 -16
Αυγούστου)

•

Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Τζιώρτζη στο Μουσείο ( 19 - 31 Αυγούστου)

•

Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Τζιώρτζη στο Βόλο (15 - 22 Οκτωβρίου)

"Συγχαρητήρια!!! Συνεχίστε το έργο σας, είναι φοβερό, πρωτότυπο και αξιέπαινο“
•

Καραγιάννης Κωνσταντίνος

2011
•

Έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Μεταξιώτη µε θέµα: «Η ελιά» στο Τρίκερι (22
Ιουλίου έως 31 Αυγούστου)

•

Έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Μεταξιώτη µε θέµα: «Η ελιά» στο Μουσείο
(23 Ιουλίου - 31 Αυγούστου)

•

Έκθεση φωτογραφίας της Monique Aullen µε θέµα: «Τα τζιτζίκια» στο Μουσείο
(6 Αυγούστου - 12 Σεπτεµβρίου)

"Η εκδροµή στο Μουσείο
της Ελιάς ήταν καταπληκτική! Μπράβο! Θα θέλαµε να
ξαναέρθουµε και να καθίσουµε περισσότερη ώρα!
Μας ενώνει µε τις ρίζες του
παρελθόντος! “
•

∆’ τάξη ∆ηµοτικό Σχολείου
Ιωλκού

2012
•

Έκθεση χαρακτικών και ζωγραφικής της
Nora Adamo, µε θέµα: «Ελέας Εγκώµιον»
στο

Μουσείο

(17

Αυγούστου

-

5

Σεπτεµβρίου)
•

Έκθεση

ζωγραφικής

του

∆ηµήτρη

Μοράρου µε θέµα: «Εγκώµιον Νοτίου
Πηλίου»

Πάου Αργαλαστής (18 - 30

Αυγούστου)
•

Εκθέσεις κατασκευών µε θέµα: «Τέχνη

Έκθεση κατασκευής «Τέχνη και σκουπίδια» της Monique Aullen

από σκουπίδια» και φωτογραφίας µε θέµα:
«Φλαµανδική εξοχή» της Monique Aullen

"Ένας σταθµός παράδοσης
και δηµιουργικής αναπαράστασης του παρελθόντος.
Πρέπει να στηρίζουµε τέτοιες προσπάθειες που αφυπνίζουν τη µνήµη και
χαρίζουν ένα κοµµάτι ιστορίας στους νέους ανθρώπους! Μπράβο σε όλους!“

στο Μουσείο (21 Ιουλίου - 5 Αυγούστου)
•

Έκθεση

φωτογραφίας

της

Χρυσής

Π.

Σταυρίδη µε θέµα: «Ιστορίες κρυµµένες
στις ανάσες της ελιάς...» στο Μουσείο (6 16 Αυγούστου)

2013
•

Έκθεση

κοσµήµατος

Καραθανάση

-

της

Λυχναρά

Μαρίας

µε

θέµα:

«Πλάθοντας µέταλλα - Σφυρηλατώντας
παραµύθια»

στο

Μουσείο

(5

-

11

Αυγούστου)
•

Έκθεση

ζωγραφικής

Παπαδηµητρίου

µε

της

•
Έκθεση κοσµήµατος της Μαρίας
Καραθανάση Λυχναρά

"Αξίζει τον κόπο να φτάσεις µέχρι εδώ!“

Άννας-Μαρίας

θέµα:

Κίτσιος ∆ηµήτρης

«Φωτεινοί

Τόποι» στο Μουσείο ( 17 - 21 Αυγούστου)

•
•

Έκθεση χαρακτικών και ζωγραφικής της

Ανώνυµος

Nora Adamo, µε θέµα: «Ελέας Εγκώµιον»
στη Ξάνθη ( 2 - 12 Νοεµβρίου)
•

"Συγχαρητήρια!! Το µουσείο είναι υπέροχο και η
ενηµέρωση εξαιρετική!“

Έκθεση χαρακτικών και ζωγραφικής της
Nora Adamo, µε θέµα: «Ελέας Εγκώµιον»
στην Αθήνα (14 - 27 Νοεµβρίου)

•

Έκθεση χαρακτικών και ζωγραφικής της
Nora Adamo, µε θέµα: «Ελέας Εγκώµιον»

Έκθεση χαρακτικών της Nora
Adamo

•

4ο ∆ηµ. Σχολείο Ν. Ιωνίας
Βόλου

στο Βόλο (4 - 16 ∆εκεµβρίου)

Με αφορµή των 6 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου,
θα θέλαµε να συγχαρούµε θερµά όλους τους καλλιτέχνες έναν προς έναν για τη
δουλειά τους και την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν!

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου
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2008
•

9 Μαρτίου: Την ηµέρα των
εγκαινίων

του

ακολούθησε

Μουσείου
µουσική

εκδήλωση
•

25

Αυγούστου:

"Μου άρεσε πάρα πολύ και
θα ήθελα να ξαναέρθω!“

Ζωντανή

µουσική από τον Απόστολο

Ζωζίνα Φασουράκη

•

Γλαφυριώτη και την κοµπανία
του, µετά την παρουσίαση
του Ηµερολογίου 2008-2009

2009
•

23 Μαΐου: Παρουσίαση βιβλίου της Μαρλένας Πολιτοπούλου «Η
Μνήµη της Πολαρόιντ» από τον Π. Βούλγαρη, Γ. Παπαδόπουλο, Θ.

"Το µουσείο ήταν πολύ
ωραίο. Τα περισσότερα
εκθέµατα δεν τα είχα ξαναδεί!“

Σαµαρά, και Ρ. Πιτακή.

Πέτρος Καλανόψης

•
•

16 - 19 Ιουλίου: 1η Φιλοξενία δραστηριοτήτων εναλλακτικής
κατασκήνωσης νέων «Ιθαγενείς»

•

7 Αυγούστου: Μουσική Πανσέληνος, µε «Τραγούδια για το φεγγάρι»
από την Ίριδα Παλαµηδά και την Κατερίνα Χαρµάνη

2010

"Πανέµορφη βραδιά, ωραίο
περιβάλλον και ωραία τραγούδια! Ευχαριστώ.“
•

•

Ανώνυµη

18- 22 Ιουλίου: Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από το «Θρακικό Θέατρο
Σκιών» του Γ. Βουλτσίδη µε το έργο: «Ο Καραγκιόζης µάγειρας στην
Αργώ του Ιάσονα, ή αλλέως άλλος για το χρυσόµαλλο… πετρέλαιο..».
Στον Αη-Γιάννη, τα Καλά Νερά, την Μηλίνα, την Τσαγκαράδα και την
Αγριά

•

22-25

Ιουλίου:

2η

Φιλοξενία

δραστηριοτήτων

εναλλακτικής

"Ωραίο Μουσείο, ιδιαίτερα
η βιβλιοθήκη!“
•

Γιώργος ∆αβίδης

κατασκήνωσης νέων «Ιθαγενείς»
•

23- 25 Ιουλίου: Εργαστήριο ζωγραφικής στο µετάξι, από την Χριστίνα
Κελεσίδου

Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου διοργανώνει ψυχαγωγικές βραδιές
ποίησης, αφήγησης, παρουσίασης βιβλίων, µουσικής και κινηµατογράφου για
τους φίλους του!

•

23- 25 Ιουλίου: Συνάντηση «Γιόγκας του Γέλιου», συντονίστρια η
Ηλιάνα Κυνηγοπούλυ

•

9 Αυγούστου: Θεατρική Παράσταση: «Ήταυρος, στο υγρό µάτι της
θεσσαλικής γης», του Ευάγγελου

Κάβουρα σε σκηνοθεσία Θανάση

Ζέρβα και παραγωγή του Μουσείου Λιµναίου Πολιτισµού Κάρλας.
•

9 Αυγούστου: Αφήγηση παραµυθιού

(στην

γλώσσα)

αγγλική

για

τους

αλλοδαπούς επισκέπτες του
Μουσείου, από τον ∆ηµήτρη
Προύσαλη
•

19

Αυγούστου:

Βραδιά

κιθάρας από τους Πάρη Ζήκο
και ∆ηµήτρη Μαζαράκη, µετά την παρουσίαση του Ηµερολογίου 2011
•

"Πρόκειται για ένα ζωντανό
«µη µουσειακό» µουσείο
που ανασταίνει µνήµες και
ζωογονεί. Συγχαρητήρια!“
•

28 Αυγούστου: Βραδιά ποίησης, αφιέρωµα στον Γάλλο ποιητή Pierre

Π.Τ.

Goldin
•

13- 17 ∆εκεµβρίου: Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από το «Θρακικό
Θέατρο Σκιών» του Γ. Βουλτσίδη µε έργο: «Ο Καραγκιόζης µάγειρας
στην Αργώ του Ιάσονα, ή αλλέως άλλος για το χρυσόµαλλο…
πετρέλαιο..». «Αχίλλειο» Βόλου

2011
•

6 & 13 Φεβρουαρίου: Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από το «Θρακικό
Θέατρο Σκιών» του Γ. Βουλτσίδη µε έργο: «Ο Καραγκιόζης µάγειρας
στην Αργώ του Ιάσονα, ή αλλέως άλλος για το χρυσόµαλλο…
πετρέλαιο..». «Τσάι στην Σαχάρα» Αθήνα.

•

13 - 17 Ιουλίου: 3η Φιλοξενία
δραστηριοτήτων

"Πάρα πολύ πρωτότυπο,
καταπληκτικό, µε ωραίο
φωτογραφικό υλικό και
αναµνηστικά δώρα. ∆εν
έχω ξαναπάει σε τέτοιο
µέρος. ∆εν έχω ξαναζήσει
τέτοια µοναδική εµπειρία!
Συγχαρητήρια και στο σύγχρονο τρένο που µας
έφερε εδώ!“

εναλλακτικής
•

κατασκήνωσης νέων «Ιθαγενείς»
•

15-

22

Ιουλίου:

Παραστάσεις

Θεάτρου Σκιών από το «Θρακικό
Θέατρο Σκιών» του Γ. Βουλτσίδη
µε έργο: «Ο ∆ον Κιχώτης στην
Ελλάδα

προλογίζει

ο

κυρ

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης». Στο Τρίκερι, τα Καλά

Νερά, την

Μηλίνα, την Ζαγορά, την Ν. Αγχίαλο και την Αγριά
•

23 Ιουλίου: Μουσική βραδιά µε τον τραγουδοποιό Θανάση Κατεργάρη,
στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας του Νίκου Μεταξιώτη

•

6

Αυγούστου:

Αφήγηση

παραµυθιού

«Οδύσσεια:

Επιστροφή,

"Η ελιά η τροφή του λαού
µας, το µουσείο της, η
τροφή για τα παιδιά µας!
Σας ευχαριστούµε που µας
δίνετε την ευκαιρία να
γνωρίσουµε και να αγαπήσουµε τον τόπο µας!“
•

Οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά

Μνησηροφονία, Αναγνωρισµός» από τη Μάνια Μαράτου (Στα πλαίσια

του 8ου Νηπιαγωγείο Ν.

του τριήµερου Φεστιβάλ Αφηγήσεων: «Παραµύθια και Μύθοι στου

Ιωνίας Μαγνησίας

Κενταύρου τη ράχη»)
•

Κ.Π.

27 Αυγούστου: Βραδιά ποίησης, αφιέρωµα στο νέο βιβλίο του Γάλλου
ποιητή Pierre Goldin

2012
•

21 Ιουλίου: Μουσική εκδήλωση από το συγκρότηµα του Θανάση
Κατεργάρη, στα εγκαίνια της έκθεσης κατασκευών και φωτογραφίας
της Monique Aullen

•

4 Αυγούστου: «Ο Μάρκος στο Χαρέµι και Ο Βαµβακάρης στο Θέατρο
Σκιών», µια παράσταση Καραγκιόζη και συναυλία αφιέρωµα στον
Μάρκο Βαµβακάρη του Θ. Κοροβίνη και του Γ. Χατζή (στο κτήµα Θ.
Κοροβίνη)

•

6 Αυγούστου: Αφήγηση
µε θέµα: «Παραµύθια
και παραδόσεις από τον
κόσµο των λιόδεντρων
και

τους

ήρωες

της

ελιάς» (στα πλαίσια του
2ου

Φεστιβάλ

"Θερµά συγχαρητήρια για
τη θαυµάσια δουλειά που
αποτυπώνει την παράδοσή
µας και τη µεταλαµπαδεύει στο µέλλον!”

Αφήγησης «Παραµύθια
και

Μύθοι

•

στου

Πάρης Μ.

Κενταύρου τη ράχη»)
•

7 Αυγούστου: Αφήγηση για παιδιά «Παραµύθια για γέλια και για
κλάµατα» (στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Αφήγησης «Παραµύθια και
Μύθοι στου Κενταύρου τη ράχη»)

•

7 Αυγούστου: Αφήγηση για ενήλικους «Του χρόνου ψίθυροι, του

"Μου άρεσε πάρα πολύ το
Μουσείο γιατί µε εντυπωσίασε ο τρόπος κατασκευής
λαδιού. Από Κύπρο!”

κόσµου παραµύθια» (στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Αφήγησης
•

«Παραµύθια και Μύθοι στου Κενταύρου τη ράχη»)
•

11 Αυγούστου:

Αφήγηση για ενηλίκους «Η πράσινη κυρά, οι εφτά

ασηµένιοι εργαλειοί και άλλες ιστορίες» (στα πλαίσια του 2ου
Φεστιβάλ Αφήγησης «Παραµύθια και Μύθοι στου Κενταύρου τη
ράχη»)
•

25

Αυγούστου:

Βραδιά

τζαζ µε τους Black cats
band

στο

Club

Rivera,

Κάτω Γατζέα
•

2 Σεπτεµβρίου: «Σµύρνη.
Ενενήντα χρόνια από την
Καταστροφή»,

επετειακό

αφιέρωµα µνήµης από την Κική ∆ανιηλίδου
•

1 ∆εκεµβρίου: Παρουσίαση Ηµερολογίου 2013 στο Μουσείο Εξόριστων
Αη Στράτη, Αθήνα. Από τον καθηγητή Γ.Π.Α. Κώστα Ακουµνιανάκη και
την θεωρητικό τέχνης Εργίνα Ξυδούς.

•

Μαρία Χρήστου

7 ∆εκεµβρίου: Παρουσίαση Ηµερολογίου 2013 στο «Αχίλλειο», Βόλος.
Από τον καθηγητή του Παν Θεσσαλίας Πέτρο Λόλα και την φιλόλογοαρχειονόµο Αγγελική Νικολάου.

"Προσυπογράφω το ανωτέρω και οµολογώ ότι εκπλήσσοµαι που βρίσκω τα
οικεία αντικείµενα του
σπιτιού µου, του καλυβιού
µου, της µαµά µου, τον
κόπο του σαπουνιού στα
χέρια της που το έκοβε, οι
µυρωδιές, τα βαρέλια, η
αγάπη της, ο µόχθος του
µπαµπά, ο Καράς, τα
άλογά µας… Σ’ αγαπώ ζωή,
Πήλιο Πατρίδα µου..
•

Ιωάννα Σοδωροπούλου

2013
•

6 Ιουλίου: Αφιέρωµα στον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη, απαγγελία,
φιλολογική προσέγγιση και µουσική (στο κτήµα Θ. Κοροβίνη)

•

3 Αυγούστου: Προβολή κινηµατογραφικής ταινίας «Deadville» από την
«Παρέα της Γατζέας»

•

5 Αυγούστου: Αφήγηση για παιδιά «Παραµύθια υφαίνω εγώ… Ιστορίες
να σας πω» (Στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Αφήγησης «Παραµύθια και
Μύθοι στου Κενταύρου τη ράχη»)

•

"Ένα ταξίδι στο παρελθόν,
ένα ταξίδι γνώσης για τους
νέους στον µαγευτικό κόσµο της ελιάς!

5 Αυγούστου: Αφήγηση για ενηλίκους «Παραµύθια παλιά… Για νέα
των καιρών ταξίδια» (Στα πλαίσια
του

3ου

Φεστιβάλ

«Παραµύθια

και

Αφήγησης

Μύθοι

στου

•

Μαρία - Μιχάλης

Κενταύρου τη ράχη»)
•

7 Αυγούστου: 1903-2013: 110

"Υπέροχα εκθέµατα,
άριστη προσπάθεια!“

Χρόνια Μουντζούρης στο Πήλιο
«Όταν

ο

Μουντζούρης

φεστιβάλ…

και

το

α ν ε βά ι ν ε ι

στο

τραίνο

πάει

φεστιβάλ
•

της

Γιώτα- Λάµπρος- Ανδρέας∆ήµητρα

αφήγησης» (Στα πλαίσια του 3ου
Φεστιβάλ Αφήγησης «Παραµύθια
και Μύθοι στου Κενταύρου τη
ράχη») σε συνεργασία µε τον
ΟΣΕ.
•

17 Αυγούστου: Μουσική βραδιά µε νέους καλλιτέχνες της Μαγνησίας,
στα

εγκαίνια

της

Έκθεσης

ζωγραφικής

της

Άννας

-

Μαρίας

"Το Μουσείο είναι το καλύτερο που έχω πάει! Καλύτερο από όλα τα άλλα
Μουσεία της Ελιάς!“

Παπαδηµητρίου
•
•

Μαριάννα Τράκα

21 Αυγούστου: Πανσέληνος στο
Μουσείο. Μουσική βραδιά µε τους
Ρήγα

Μακρόπουλο

και

Ελένη

Εξάρχου
•

30 Αυγούστου - 1 Σεπτεµβρίου:
Προβολή 18 βραβευµένων ταινιών,
από το ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό

"Ιδιαίτερο, µε ευαισθησία
και αγάπη για τον τόπο του
ιερού Πηλίου Όρους!“
•

∆ώρα Ζάχου

Φεστιβάλ της Πάτρας
•

7 Σεπτεµβρίου: Βραδιά ποίησης,
αφιέρωµα στην τελευταία δουλειά
του Γάλλου ποιητή Pierre Goldin

•

27

Νοεµβρίου:

Αφήγηση

παραµυθιών µε θέµα την Ελιά από
τον ∆ηµήτρη Προύσαλη, Αίθουσα Τέχνης «ΗΩΣ», Αθήνα

"Ευχαριστούµε πολύ για το
όµορφο ταξίδι στον κόσµο
της ελιάς!
•

Ανδρέας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου

Απρίλιος 2014

6 Μοναδικά Ηµερολόγια µε θέµατα την ελιά, το λάδι και το Πήλιο!

Ηµερολόγιο 2008-2009
Το Ηµερολόγιο εκδόθηκε το Καλοκαίρι του 2008 και
ήταν

άµεσα

χρηστικό,

αφόσον

περιελάµβανε

το

τελευταίο εξάµηνο του 2008 και όλο το επόµενο έτος
2009. Περιείχε 20 έργα του ζωγράφου ∆ηµήτρη
Μοράρου που έχουν µοτίβα σχετικά µε την ελιά και το
λάδι. Εκτός από τις παλαιότερες δουλειές του ζωγράφου
περιείχε και τέσσερα νέα έργα ειδικά σχεδιασµένα για το
ηµερολόγιο του Μουσείου!

"Θερµά συγχαρητήρια για
την πολύ αξιόλογη προσπάθειά σας. Ότι αναδεικνύει την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά είναι άξιο
επαίνου, καθώς αποτελεί
πρότυπο µίµησης. Ευχόµαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στο έργο σας!”
•

Ηµερολόγιο 2010

Γκανάτσιος - Μωραΐτη

"Όπως η ελιά καρποφορεί,
έτσι να καρποφορήσουν
και οι κόποι σας!"

Το ηµερολόγιο αυτού του έτους είναι µε έργα του
∆ηµήτρη Μοράρου µε θαλασσινά θέµατα! Βοηθός και
µαθητής του Γιάννη Τσαρούχη µε σπουδές ζωγραφικής,
γραφικών τεχνών και αγιογραφίας είναι ο καλλιτέχνης. Στο
Ηµερολόγιο 2010, παρουσιάζει θαλασσινά θέµατα από τον
Παγασητικό

Κόλπο

και

τις

παραλίες

του

•

Λία - Σταύρος

Πηλίου,

εκφράζοντας µε λέξεις -εικόνες την ταυτότητα του χώρου.

Ηµερολόγιο 2011
Το θέµα των έργων του Ηµερολογίου είναι από τον
περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου (Πήλιο και ελιά).
Πρόκειται

για

ζωγραφισµένα

έργα
σε

της

Ελένης

ακουαρέλα!

Μια

Τζιώρτζη
σειρά

από

"Ένας µεγάλος έπαινος για
το έργο σας. Ζωντανέψατε
την παράδοσή µας και τη
µεταδίδετε στις επόµενες
γενιές! Θερµά συγχαρητήρια, συνεχίστε µε τον ίδιο
ενθουσιασµό!"

ακουαρέλες µε αφαιρετική µεν διάθεση αλλά κι
αναγνωρίσιµες
θυµίζουν

πηλιορείτικες

όψεις,

κινηµατογραφικές εικόνες!

τοπία

που

•

∆ηµήτρης - Γιώτα - Γιώργος

Ηµερολόγιο 2012
Με έργα του ∆ηµήτρη Μοράρου, είναι ντυµένο το Ηµερολόγιο
2012, παραπέµπουν σε µνήµες και µυρωδιές από τα παιδικά
χρόνια στο Νότιο Πήλιο, σε εικόνες µε θάλασσα και αρµυρίκια,
λυγαριές, λαδανιές, ελιές και θυµάρι, στα σχήµατα που τα
περικλείουν, στις µυρουδιές που τα καθορίζουν, στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το χώρο...

Ηµερολόγιο 2013

"Ευτυχώς υπάρχετε και
εσείς και µαθαίνουν τα παιδιά µας κάποια πράγµατα
που στις πόλεις αλλά ούτε
και στο χωριό πλέον δεν
υπάρχουν!”

Το Ηµερολόγιο του 2013 µε τίτλο «Τα βότανα του Νοτίου
Πηλίου» περιλαµβάνει 17 θαυµάσια έργα του ∆ηµήτρη
Μοράρου,

ηµερολόγιο,

εορτολόγιο

και

τις

παγκόσµιες

ηµέρες! Στην περιοχή του Νοτίου Πηλίου, περιοχή ιδιαίτερης
µορφολογίας και κάλους, γεµάτη παιδικές αναµνήσεις. Μέσα
από τις θάλασσες και τα αλιεύµατα τα τοπία και τους

•

∆ηµήτρης- Αναστασία -

ανθρώπους, τα δέντρα, τους θάµνους και τα αρωµατικά

Θανάσης

βότανα, που κατά τη γνώµη του, τα τελευταία δηµιουργούν
µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα στον τόπο. Μια οσφρητική
ταυτότητα!

"Μου θυµίζετε τα παιδικά
µου χρόνια στο χωριό, µε
τη γιαγιά να µαζεύουµε
ελιές!"

Ηµερολόγιο 2014

•

Το φετινό Ηµερολόγιο περιέχει τα µοναδικά έργα
χαρακτικής

-βελονογραφίας

(και

κάποια

επιζωγραφισµένα µε ακουαρέλα) της Nora Adamo!

"Εµπειρία µοναδική τρενάκι
& Μουσείο!

Στα χαρακτικά της Nora Adamo τα ελαιόδεντρα
επανακτούν

νέα

µαγεία.

Μας

δείχνει

µε

∆ηµήτριος

•

Α. Γιαννού

ασυνήθιστο τρόπο την ξύλινη επιφάνεια των
κορµών και των κλαδιών για λεπτοµερέστατη
παρατήρηση.

"Καταπληκτικό Μουσείο µε
µεράκι και αγάπη για τον
τόπο!"
- Ελιάννα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου

Απρίλιος 2014

• ∆ήµος Αγριάς & Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Αγριάς & Τοπικό Συµβούλιο ∆ράκειας
• ∆ήµος Βόλου & ∆ΗΠΕΘΕ Βόλου
• ∆ήµος Ζαγοράς – Μουρεσίου
• ∆ήµος Μηλεών & Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Μηλεών
• ∆ήµος Μουρεσίου
• ∆ήµος Νοτίου Πηλίου
• ∆ήµος Σηπιάδος
• Εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»
• Θεατρική Οµάδα Αγχιάλου
• Μικρός ∆ιάκοσµος. Πολιτιστική Εταιρεία & «Θρακικό Θέατρο Σκιών»
• Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας
• Μουσείο Λιµναίου Πολιτισµού Κάρλας
• Μουσείο Εξόριστων Αη Στράτη
• Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
• Νοµαρχία Μαγνησίας
• Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος: ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ
• Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος»
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλεών «Γρηγόριος Κωνσταντάς»

Οι τακτικές συνεργασίες που έχει το Μουσείο είναι µε:
•

Το «Θρακικό Θέατρο Σκιών» του Γιάννη Βογιατζή και της Γεωργίας Γιαννοπούλου

•

Τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος», στην οργάνωση του Ετήσιου Φεστιβάλ
Αφήγησης «Παραµύθια και Μύθοι στου Κενταύρου τη Ράχη»
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•
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“Ο Καραγκιόζης µάγειρας στην Αργώ του Ιάσονα ή αλλέως άλλος για το χρυσόµαλλο… πετρέλαιο..”, εκδόσεις Μικρός
∆ιάκοσµος και Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, 2010

•

Ενηµερωτικά Έντυπα προς χρήση για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα

•

Έντυπο πρόγραµµα εκδηλώσεων µε τίτλο «Καλοκαίρι στο Μουσείο» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα έτη 2010,
2011,2012,2013

•

Ενηµερωτικά φυλλάδια:
•

∆ισέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο στην γαλλική γλώσσα, 2008

•

Οχτασέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα, 2008

•

Οχτασέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα, 2008

•

∆ισέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε θέµα το σαπούνι και το λάδι στην αγγλική γλώσσα, 2008

•

∆ισέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο µε θέµα το σαπούνι και το λάδι στην ελληνική γλώσσα, 2008

•

Εξασέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα, 2008

•

∆ισέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου στην ελληνική γλώσσα, 2008

•

Τετρασέλιδο ενηµερωτικό φυλλάδιο για το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στην ελληνική γλώσσα, 2008

•

«Σχόλιον για την Ελιά» µε κείµενα των Θ. Κοροβίνη, Ε Λούντβιχ, Χ. ∆ραντάκη, 2008

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
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