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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βέροια, 13.08.2021 

 

 

                                   «Ἐσειότουν τ' ὁλοστρόγγυλο καί λαγαρό φεγγάρι» 

                                                                                              Δ. Σολωμός 

 

        Δύο στιχουργοί και ένας συνθέτης στη Μίεζα για τον 

Διονύσιο Σολωμό 

 

                        Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας γιορτάζει τα 200 χρόνια της 

                                                       Ελληνικής Επανάστασης  

 

                           με ένα αφιέρωμα στο έργο του Διονυσίου Σολωμού  

 

                  στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας την Πανσέληνο του Αυγούστου  

  

                                           Κυριακή 22 Αυγούστου, ώρα 21:00 

 

Δύο στιχουργοί, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Παρασκευάς Καρασούλος συναντιούνται στο 

αρχαίο θέατρο της Μίεζας την Πανσέληνο του Αυγούστου, φέρνοντας ο καθένας ένα μικρό 

ανθολόγιο  από το έργο του Διονυσίου Σολωμού.  

Θα διαβάσουν και θα απαγγείλουν ποιήματα, κείμενα και επιστολές του Εθνικού μας Ποιητή. 

Μαζί τους ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου, πλαισιώνει την παρουσίαση με μια αυτοσχέδια 

μουσική αφήγηση. 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης στον 

παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.eventbrite.com/e/166962095121  

https://www.eventbrite.com/e/166962095121
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Ώρα προσέλευσης 20:00       

• 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 προκράτηση 

στον ηλεκτρονικό ιστότοπο που αναφέρεται παραπάνω 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 μάσκας 

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

• Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να κρατούν 

αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους.  

 

 

 

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 

 

mailto:efahma@culture.gr
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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/Ancient-Theatre-of-Mieza-272971756416504 

• ΑρχαιολογικόΜουσείοΒέροιας - 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/ 

• ΕικονικόΜουσείο, ΜέγαςΑλέξανδρος (Virtual museum, Alexander the Great) 
www.facebook.com/groups/414624375246597 

• Μουσείο&ΑνάκτοροΑιγών - 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/ 

AigaiVergina: twitter.com/AigaiVergina 
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