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Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

«Νέες προκλήζεις, νέες εμπνεύζεις» 

ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΤΕΙΩΝ 

18 Μαΐοσ 2012 

 

Οινθιεξώζεθαλ κε επηηπρία νη εθδειώζεηο πνπ δηνξγάλσζε ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ 

Πνιηηηζκνύ ζπκκεηέρνληαο ζηνπο ενξηαζκνύο γηα ηε Γηεζλή Ηκέξα Μνπζείσλ 2012, 

πνπ θέηνο είρε ζέκα "Σν Μνπζείν ζε έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη. Νέεο πξνθιήζεηο, λέεο 

εκπλεύζεηο".  

Οη εθδειώζεηο ηνπ Μνπζείνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ παξαπάλσ από 330 άηομα, είραλ 

σο εμήο:  

Πέμπηη 17 Μαΐοσ 2012 

ην πιαίζην ηεο Νύρηαο Μνπζείσλ δηνξγαλώζεθαλ βξαδηλέο μελαγήζεηο από ηνπο 

αξραηνιόγνπο ηνπ Μνπζείνπ ζηε κόληκε έθζεζε. Σηο μελαγήζεηο παξαθνινύζεζαλ 85 

άηομα. 

Παξάιιεια, μεθίλεζε ε πξνβνιή ηνπ video "ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΙΝ. Μηα ςεθηαθή 

πεξηήγεζε κε ηερλνινγία πςειήο επθξίλεηαο" κε ζέκα ηνλ δσγξαθηθό δηάθνζκν ησλ 

ηαθηθώλ κλεκείσλ από ηε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ. 

Παραζκεσή 18 Μαΐοσ 2012 

Από ηηο 8 ην πξσί έσο ηηο 8 ην βξάδπ ην Μνπζείν παξέκεηλε αλνηρηό κε ειεύζεξε είζνδν 

γηα ηνπο επηζθέπηεο. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλερίζηεθε ε πξνβνιή ηνπ 

video "ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΙΝ". Παξάιιεια, δηνξγαλώζεθαλ πξσηλέο μελαγήζεηο από ηνπο 

αξραηνιόγνπο ηνπ Μνπζείνπ ζηε κόληκε έθζεζε, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 75 άηομα. 

Σν απόγεπκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρνξεπηηθό δξώκελν "Μηα ζηηγκή" από ην 

ρνξνζέαηξν Αδξάζηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηζθέπηεο δηαζθέδαζαλ κε κνπζηθή rock 'n 

roll κε ηνπο Poco a Poco. Σηο εθδειώζεηο παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 100 άηομα. 

Κσριακή 19 Μαΐοσ 2012 

Οη εθδειώζεηο νινθιεξώζεθαλ κε ηε δηνξγάλσζε παηρληδηνύ ξόισλ κε ηίηιν "Η 

αδειθόηεηα" από ηε δεκηνπξγηθή νκάδα Gamecraft. Δλήιηθεο, γνλείο θαη παηδηά, 

ζπλνιηθά 62 άηομα, ελεπιάθεζαλ ζε κηα ηζηνξία κπζηεξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε ηνπ 1347 
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θαη απέδεημαλ όηη απνηεινύλ θξνπξνύο ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπκθέξνληνο. 

 

Οι εκδηλώζεις είναι δωρεάν. 

Υορηγοί: Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Οηλνπνηείν Γ. 

Κιώλα, Καθέ "Β". 


