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Βέροια, 29-08-2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Αυτό μου μένει ακόμη — κάτι σαν ανταμοιβή, σαν απόμακρη δικαίωση, κι ίσως 

αυτό να μείνει, λέω, κάπου, στον κόσμο — μια στιγμιαία ελευθερία, 

φανταστική, βέβαια, κι αυτή — παιχνίδι της τύχης και της άγνοιάς μας. 

Γιάννη Ρίτσου, Ελένη. 

 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας σε συνέργεια με το Γραφείο Πολιτισμού της Αντιπεριφέρειας 

της Π.Ε. Ημαθίας και του Συλλόγου των Φίλων του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών και του Δικτύου 

αυτού, παρουσιάζουν την παράσταση:  

 

Ελένη του Γιάννη Ρίτσου 

 
σε δραματουργία-σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη  

στον ρόλο της Ελένης η Βερόνικα Αργέντζη 

 

στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, την Tετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020, 20:30. 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 

Διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη, σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης 

Ερμηνεύει η Βερόνικα Αργέντζη 

Φωνή Αφηγητή: Δήμος Αβδελιώδης 

Ένδυμα, μακέτες: Αριστείδης Πατσόγλου 

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Βοσκοπούλου 

Traillers: Φοίβος Αβδελιώδης 

Φωτογραφίες: Κορνηλία Σιδηρά 

Διάρκεια : 60’ 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.   

 
Ώρα προσέλευσης 20:00.  
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• 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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