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Βέροια, 30.07.2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 2020 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας συμμετέχει και φέτος στον πανελλαδικό θερινό 

εορτασμό των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και σας προσκαλεί στην γιορτή της 

πανσελήνου, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, στο: 

 

Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, Αύλειος Χώρος, 21:00 

Μουσική χωρίς σύνορα.  

Μία διαδρομή μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Συναυλία με το ΤΡΙΟ Χάικ Γιατζιτζιάν (ούτι) 

Συμμετέχουν οι μουσικοί: 

Γιώργος Κοντογιάννης: κρητική λύρα – κρουστά 

Τάσος Πούλιος: κανονάκι – φωνή 

φιλική συμμετοχή: Γιώργος Σκηπητάρης: καβάλ  

 

Σε συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας.  

 

Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, 22:00 

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου 

Διαβάζει η Γιώτα Φέστα. 

Ζωντανή Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Παρασκευόπουλος 

 

Σε συνδιοργάνωση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
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Η είσοδος για το κοινό θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα, με κάρτα ελεύθερης 

εισόδου, η οποία θα διατίθεται στον χώρο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων 90’ πριν την 

έναρξή τους.  

Θα τηρηθούν όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλούς προσέλευσης και παραμονής στον χώρο. 

Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού της ΕΦΑ Ημαθίας για την 

κίνησή τους στον χώρο και να και μην μετακινούνται από την θέση τους.  

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν 

αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους. 

Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων του ΕΟΔΥ και των υγειονομικών αρχών.   

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας και το Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας θα 

παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα.  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις μας 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 

Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια,  τηλ.23310 29737, fax 23310 71725,  e-mail: efahma@culture.gr 

 

 www.aigai.gr  

 

                    www.byzantine-museum-veria.gr     
 

     

• Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας 
https://www.facebook.com/Ephorate-of-Antiquities-of-Imathia-Archaeology-at-the-heart-of-Macedonia-
832878483711387/ 

• Ancient Theatre of Mieza 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of Veria  

• www.facebook.com/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Βέροιας-Archaeological-Museum-of-Veria-
746167515425797 

• Byzantine Museum of Veria 
https://www.facebook.com/byzantine.museum.veria/ 

•  Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597  

• Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai (Vergina)  
https://www.facebook.com/groups/125909644127522 

•  Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina 
https://www.facebook.com/aigai.museum.vergina/ 

    Aigai Vergina: twitter.com/AigaiVergina 
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