
 

 

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΘΕΑΜΑ, ΟΠΕΡΑΤΟΡΙΟ (διάρκεια 40΄) 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ – ΣΑΛΑΜΙΣ 2500 ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ 

Νομισματικό Μουσείο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 7μμ 

Θα μεταδοθεί με Live-Streaming 

Παρουσιάζονται συνθέσεις του Αλέξανδρου Χαχάλη, άμεσα συνδεόμενες με την 

ιστορική συγκυρία της Σπουδαίας μάχης και της Μεγάλης Ναυμαχίας και με την 

περιοδική έκθεση με γλυπτά του Αριστομένη Κατσούλα εμπνευσμένα από τη 

Μάχη των Θερμοπυλών. Μεταξύ άλλων θα ακουστούν και δύο αποσπάσματα 

από την τραγωδία «Πέρσαι» του Σαλαμινομάχου Αισχύλου: ο θρυλικός Παιάν «Ω 

ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΤΕ» (απόσπ. 402-405) και «ΥΒΡΙΣ ΓΑΡ ΕΞΑΝΘΟΥΣ’ 

ΕΚΑΡΠΩΣΕ ΣΤΑΧΥΝ ΑΤΗΣ…» (απόσπ. 821-828). 

Θα παρουσιαστεί επίσης μετά από 2.500 χρόνια για πρώτη φορά μελοποιημένο 

το θρυλικό επίγραμμα του Σιμωνίδου προς τιμήν των πεσόντων στις 

Θερμοπύλες: «Ω ΞΕΙΝ’ ΑΓΓΕΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΟΤΙ ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ 

ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ!» 

Συμμετέχουν: 

Τζένη Δριβάλα, υψίφωνος 

Ειρήνη Κώνστα, υψίφωνος 

Θοδωρής Μπιράκος, τενόρος, τρομπέτα 

Κώστας Γιαλίνης, αφηγητής 

Κώστας Ακτύπης, κρουστά 

Νίκος Τουλιάτος, κρουστά 

https://www.alexandroshahalis.com/
http://drivala.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B7+%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%CE%98%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AE%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82%2C+%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/%ce%9a%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82_%ce%93%ce%b9%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%82
https://fandalism.com/kostasaktypis
http://kroustopanigiris.blogspot.com/p/blog-page_12.html


Μαραθών! Θερμοπύλαι! Σαλαμίς! Πλαταιές! 

Τόσο μικρές σε μέγεθος πόλεις, τόσο μεγάλες σε ιστορία! 

Τόσο, ώστε ν’ανήκουν πλέον στη σφαίρα του θρύλου: 

Οι Μάχες του Μαραθώνος των Θερμοπυλών, των Πλαταιών! 

 

Η Ναυμαχία τής Σαλαμίνος! 

Μιλτιάδης, ο πατήρ τής τραγωδίας Αισχύλος, οι αδελφοί του Κυναίγειρος και 

Αμεινίας, ο Λεωνίδας, ο Θεμιστοκλής, ο Ευρυβιάδης, ο Παυσανίας, ήταν μεταξύ 

τών Ελλήνων, των Ηρώων τε και Θεών που εστόρεσαν (ισοπέδωσαν) την 

γιγαντιαία και υπερπολλαπλασία αυτών τών «χρυσοφόρων» εισβολέων Μήδων 

συγκλονίζοντας την ανθρωπότητα, εδραιώνοντας την τότε νεογέν νητη 

Δημοκρατία, θέτοντας την θεμέλιον λίθον του περιφήμου «Χρυσού Αιώνος» του 

Πολιτισμού μας, δίδοντας την πολυπόθητη μα πλέον δυσεύρετη ευκαιρία στην 

Ιστορία να διαλαλήσει περίτρανα: 

Εκείνοι οι άνδρες δεν είναι μόνο πατέρες των σωμάτων μας, αλλά και πατέ ρες 

της ελευθερίας και της ιδικής μας και όλων όσοι κατοικούν στην ήπειρον αυτήν 

(την Ευρώπη)… απέδειξαν ότι δεν είναι ανίκητη η δύναμη των Περσών ή 

οποιαδήποτε δύναμη, αλλά κάθε δύναμη και κάθε πλούτος υποτάσσεται τελικά 

στην πολεμική Αρετή! Πλάτων 

 

Ο Ελληνοπερσικός πόλεμος ήτο η πλέον σημαντική σύγκρουση της Ευρωπαϊκής 

ιστορίας, διότι κατέστησε δυνατή την ύπαρξη της Ευρώπης! Ουίλ Ντυράν 


