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Βέροια, 29-08-2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ο Φίλιππος σας βρήκε νομάδες και φτωχούς, βοσκούσατε τα λίγα σας πρόβατα στα βουνά 

ντυμένοι με διφθέρες που πολεμούσατε για αυτά με δυσκολία εναντίον των Ιλλυριών και των 

Τριβαλλών και των γειτόνων Θρακών. Σας αξίωσε να φορέσετε χλαμύδες αντί για τα δέρματα και σας 

κατέβασε από τα βουνά στις πεδιάδες, καθιστώντας σας αξιόμαχους απέναντι των γειτόνων 

βαρβάρων, έτσι που να στηρίζετε τη σωτηρία σας πια όχι στην οχυρότητα της τοποθεσίας αλλά στην 

προσωπική σας ανδρεία, και σας κατέστησε πολίτες πόλεων και σας κόσμησε με νόμους και χρηστά 

ήθη. 

Αρριανός, Ζ’ 9.1. Η αρχή της ομιλίας του Αλεξάνδρου στην Ώπιδα, τον Αύγουστο  του 324 π.Χ.  

 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών παρουσιάζει την 

παράσταση: 

 

Από θέση Ισχύος 

Η δύναμη του δημόσιου λόγου 

Θουκυδίδης, Ηρόδοτος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αρριανός, Διόδωρος Σικελιώτης, M.L. King 

 

στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας, Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020, 21:15. 

 

σύλληψη-σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι 

με τους Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέξανδρο Συσσοβίτη, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
Πρωταγωνιστούν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέκος Συσσοβίτης, Άννα Μάσχα, Καλλιόπη Ευαγγελίδου 

Σύλληψη –Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι 

Δραματουργία-έρευνα – επιλογή κειμένων : Κάτια Σωτηρίου Ενκε Φεζολλάρι 

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου 

Σκηνικός χώρος-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης 

Συγγραφική επιμέλεια : Σοφία Καψούρου 

Βοηθός Σκηνοθέτη : Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος 

Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου 
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Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η προμήθεια των καρτών ελευθέρας εισόδου γίνεται 

μέσω της εφαρμογής viva.gr 

 
 

• Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα 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 μην μετακινούνται από την 

θέση τους.  

• Την παράσταση θα παρακολουθήσουν μόνον όσοι έχουν εξασφαλίσει την 

είσοδό τους κατά προτεραιότητα ή με κάρτα ελεύθερης εισόδου και μόνον 

καθήμενοι. 

• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των θεατών προς και από το αρχαίο 

θέατρο της Μίεζας και σε όλη την διάρκεια της παράστασης είναι υποχρεωτική η 

χρήση προστατευτικής μάσκας.  

• 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.   

 

 

 

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 

 

 Websites       

                    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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