
Ιούνιος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 
 
Ξεναγήσεις 
Τετάρτη 6, 13, 20, 27 Ιουνίου 2018 στις 11.00 
Δωρεάν ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση «Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η 
Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής». Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται 
από τους επιμελητές της έκθεσης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου». 
Παρασκευή 8, 15  Ιουνίου 2018 στις 12:00 
Θεματική ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Μνημείων Μνήμες» από την 
επιμελήτρια της έκθεσης. 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Συνέδρια-Ημερίδες 
Παρασκευή 1 Ιουνίου 9.30-16.00 | Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη»  
Παρουσίαση της προόδου υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
Διοργάνωση: Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
Είσοδος ελεύθερη.  
Παρασκευή 8 Ιουνίου 9.15-15.30 | Αμφιθέατρο «Στέφανος Δραγούμης» 
INFO DAY για τους δικαιούχους του προγράμματος «Ελλάδα-Π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020». 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
Είσοδος ελεύθερη για τους δικαιούχους.  
 
Σεμινάριο 
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στις 10:00 -14:00 | Αμφιθέατρο «Μελίνα 
Μερκούρη» 
Σεμιναριακό μάθημα του κ. Θανάση Διαμαντόπουλου, καθηγητή στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο με θέμα «Ελλάδα – 20ος αιώνας». 
Διοργάνωση: Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ). 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
Δηλώσεις συμμετοχής στην ΠΕΕΒΕ. 
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 στις 10:00 -14:00 | Αμφιθέατρο «Μελίνα 
Μερκούρη» 
Σεμιναριακό μάθημα του κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητή στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Η δύσκολη πορεία του 
φιλελευθερισμού στην Ελλάδα του 20ού αιώνα». 
Διοργάνωση: Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ). 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
Δηλώσεις συμμετοχής στην ΠΕΕΒΕ. 
 
Συναυλίες 
Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στις 21:00 | Αίθριο Μουσείου  
Συναυλία με την Κ.Ο.Θ. υπό τη διεύθυνση της κ. Ε. Γώγου με τη σοπράνο κ. Μ. 
Κωστράκη στο πλαίσιο της δράσης «ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ. Β. Ελλάδος. 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 



Είσοδος ελεύθερη.  
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στις 20:00 | Αίθριο Μουσείου  
5η Συνάντηση χορωδιών.  
Χορωδία «Les Vocalistes De Kalamari» 
Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Επανωμής  
Χορωδία του Σωματείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» 
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης. 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018 - «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες 
προσεγγίσεις, νέο κοινό» 
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρα Μουσείων 2018, 
που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), προσκαλεί τους 
ψηφιακούς του φίλους να στείλουν φωτογραφίες από τα προσωπικά και οικογενειακά 
τους αρχεία, στις οποίες απεικονίζονται  μνημεία και κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης. 
Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν διαδικτυακή έκθεση που θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.mbp.gr/ 
Η υποβολή των φωτογραφιών και των επεξηγηματικών σχολίων που θα πρέπει να τις 
συνοδεύουν θα γίνεται στη διεύθυνση info@mbp.gr 
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 – 18 Ιουνίου 2018  
«Μνημεία και πρόσωπα». Διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα του Μουσείου στην 
οποία θα παρουσιαστούν φωτογραφίες που απεικονίζουν μνημεία και κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης στο α΄ μισό του 20ού αιώνα, τις οποίες θα αποστείλουν στο Μουσείο 
οι κάτοχοί τους στη διεύθυνση info@mbp.gr  
 
Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, 11.00: θεματική περιήγηση στις αίθουσες του 
Μουσείου, με στόχο την ανάδειξη της παρουσίας του φυτικού κόσμου σε 
αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης από αρχαιολόγο του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα 
προσεγγίσουν τη μορφή και τον συμβολισμό των φυτών στην τέχνη των Bυζαντινών 
μέσα από τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης. 
Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, 11.00: θεματική περιήγηση στις αίθουσες του 
Μουσείου, με στόχο την ανάδειξη της παρουσίας του φυτικού κόσμου σε 
αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης από αρχαιολόγο του Μουσείου. Οι επισκέπτες θα 
προσεγγίσουν τη μορφή και τον συμβολισμό των φυτών στην τέχνη των Bυζαντινών 
μέσα από τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με τη 
διανομή εποχικών φυτών, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
Για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις η είσοδος στο Μουσείο θα είναι 

ελεύθερη. 

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης 
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Ν. Σφήκα με τίτλο «Ο Αλφόνσο διδάσκει 
Μπροστάιν» στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος». 
Είσοδος ελεύθερη. 
Διάρκεια έκθεσης: 27 Ιουνίου – 2 Σεπτεμβρίου 2018 
 
Εγκαίνια περιοδεύουσας έκθεσης 
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 στις 21:30 
Εγκαίνια περιοδεύουσας φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Η Αγία Σοφία των 
αδελφών Fossati» στο Λαογραφικό Μουσείο της Νικήτης Χαλκιδικής. Η έκθεση, μία 
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παραγωγή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με υλικό που παραχωρήθηκε από 
την περίφημη Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
του Α.Π.Θ., θα παρουσιαστεί στη Νικήτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. 
 
Συνεχίζονται οι περιοδικές εκθέσεις 
 «Στη δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της 
Ανατολής (1915-1918)»  
Παραγωγή του Μουσείου στο πλαίσιο της 6ης Μπιενάλε. Είσοδος ελεύθερη. 
«Μνημείων Μνήμες». Συνεργασία του Μουσείου με το Μουσείο Φωτογραφίας 
«Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς. Διάρκεια έκθεσης έως τις 17 Ιουνίου 
2018. 
Είσοδος ελεύθερη. 
 
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr 
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