
 

 

 

 

Περί ορέξεως… στη Θεσσαλονίκη 
Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

 
 
Εικόνες γαστρονομίας στο χθες και το σήμερα, διορατικές ματιές στην καθημερινότητα του 

φαγητού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εξιχνίαση γρίφων στις αίθουσες του Μουσείου συνθέτουν τις 

εκδηλώσεις που οργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο του εορτασμού των 

Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2006. 

Έτσι, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου και υπό τον γενικό τίτλο «Περί… 

ορέξεως», στο αίθριο του Μουσείου θα παρουσιάζεται έκθεση φωτογραφίας σε συνεργασία με τη 

φωτογραφική ομάδα Stereosis. Από την αγορά στο τραπέζι και από την προετοιμασία στην 

«ιεροτελεστία» του γεύματος, οι εικόνες της έκθεσης συνθέτουν την ιδιαίτερη σχέση των 

Θεσσαλονικέων με το φαγητό. Παράλληλα, μια μικρή ενότητα αφιερώνεται στη Θεσσαλονίκη των 

γεύσεων του χθες και του σήμερα. 

Η αναπαράσταση ενός βυζαντινού τραπεζιού στον χώρο υποδοχής του Μουσείου θα δίνει 

πληροφορίες για τη γαστρονομία στο Βυζάντιο και τα σκεύη που μεταχειρίζονταν οι Βυζαντινοί για το 

μαγείρεμα και το σερβίρισμα του φαγητού. Το κοινό θα έχει επίσης στη διάθεσή του ειδικό θεματικό 

φυλλάδιο, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά της βυζαντινής διατροφής στη 

μόνιμη έκθεση του Μουσείου. 

Κατά το τριήμερο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 

Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 και στις 18:00, οι επισκέπτες θα 

έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα πρωτότυπο παιχνίδι στις αίθουσες του Μουσείου, λύνοντας 

γρίφους που θα τους επιτρέψουν να συγκεντρώσουν τα… υλικά και τα σκεύη που απαιτούνται για την 

προετοιμασία μιας βυζαντινής συνταγής. Το café-restaurant «Β» του Μουσείου ετοιμάζει μια έκπληξη 

για τους παίκτες που θα τερματίσουν πρώτοι! Δηλώσεις συμμετοχής έως 20 Σεπτεμβρίου στη 

γραμματεία του Μουσείου (καθημερινά 09:00-13:30, τηλ. 2310 868570, κ. Χωτίδου). 

Τέλος, το Μουσείο οργάνωσε μια πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας στο διαδίκτυο, η οποία θα 

διαρκέσει έως το τέλος της χρονιάς. Εικόνες γαστρονομίας και… γαστροανομίας, αλλά και σύντομα 

σχόλια που έστειλαν όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Μουσείου, συγκεντρώνονται και θα 

είναι διαθέσιμα από 22 Σεπτεμβρίου μέσω της ενότητας Περιοδικές Εκθέσεις της ιστοσελίδας του 

Μουσείου www.mbp.gr  .  

http://www.mbp.gr/�

