
 

 

 
  

 
Λαμύα, 14 Αυγούςτου 2020 

 

Θέμα: Εκδηλώςεισ «Θερμοπύλεια 2020» 

 

Υϋτοσ ςυμπληρώνονται 2500 χρόνια από την ιςτορικό μϊχη των Θερμοπυλών, 

το 480 π.Φ., που αποτϋλεςε ϋκτοτε ορόςημο ςτην παγκόςμια ιςτορύα και ςημεύο α-

ναφορϊσ ηρωιςμού, πατριωτιςμού και υπϋρβαςησ των ανθρωπύνων ορύων.  

Για την ιςτορικό αυτό επϋτειο, εύχαμε ςχεδιϊςει εκδηλώςεισ αντύςτοιχησ λα-

μπρότητασ, όμωσ η πανδημύα και η δύςκολη κατϊςταςη που βιώνει ο τόποσ μασ, μασ 

οδόγηςαν να αλλϊξουμε τουσ ςχεδιαςμούσ μασ. 

Ϊτςι, τιμώντασ την ιςτορύα και τισ ρύζεσ μασ, δώςαμε τη δικό μασ μικρό μϊχη, 

κρατώντασ ζωντανό τη φλόγα του θεςμού των Θερμοπυλεύων.  

χεδιϊςαμε και προγραμματύςαμε μια εβδομϊδα πολιτιςμού από 26 ϋωσ 31 Αυ-

γούςτου,  ςτα πλαύςια του θεςμού των Θερμοπυλεύων 2020,  που θα διεξαχθούν 

ςτον αρχαιολογικό χώρο του πεδύου τησ μϊχησ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτο τοπύο και 

τηρώντασ ςχολαςτικϊ όλα τα πρωτόκολλα υγειονομικόσ  αςφϊλειασ. Με ειδικό δι-

αρρύθμιςη θϋςεων και όλεσ τισ προφυλϊξεισ που απαιτούνται. 

Σισ εκδηλώςεισ αυτϋσ ανακοινώνουμε ςόμερα. 

Όμωσ εύναι προφανϋσ ότι εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να ςεβαςτούμε την οποιαδό-

ποτε απόφαςη και τισ οδηγύεσ τησ Πολιτεύασ που θα  ληφθούν για λόγουσ προςτα-

ςύασ τησ δημόςιασ υγεύασ, από τουσ κινδύνουσ διϊδοςησ του COVID-19. Αυτό ςημαύ-

νει ότι αν υπϊρξουν εντολϋσ ό κατευθύνςεισ από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, ο οποιοςδόπο-

τε ςχεδιαςμόσ ανατρϋπεται.  

Η εξϋλιξη λοιπόν τησ κατϊςταςησ  τησ πανδημύασ  θα καθορύςει αν τελικϊ θα δι-

εξαχθούν οι προγραμματιςμϋνεσ εκδηλώςεισ   «Θερμοπύλεια 2020».  



 

 

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ: 

 

Σετϊρτη 26 Αυγούςτου 2020 – Δευτϋρα 31 Αυγούςτου 2020 

«Θερμοπύλεσ Τπό το φώσ» 

ώρα: 20:30 

Παρουςύαςη φωτιςτικόσ ανϊδειξησ του μνημεύου του Λεωνύδα και του περιβϊλλο-

ντοσ αρχαιολογικού χώρου, από τη τϋλλα Κϊλτςου, υπό τουσ όχουσ τησ μουςικόσ του 

Βαγγϋλη Παπαθαναςύου. Ο νϋοσ φωτιςτικόσ ςχεδιαςμόσ θα αναδεικνύει το τοπύο των 

Θερμοπυλών κϊθε βρϊδυ ϋωσ τη λόξη των εκδηλώςεων.   

 

Σετϊρτη 26 Αυγούςτου 2020 

Εθνικό Θέατρο, «Λυςιςτράτη» 

Ώρα προςϋλευςησ: 19:30 

Η αντιπολεμικό κωμωδύα του Αριςτοφϊνη, αποτελεύ ϋργο αναφορϊσ ςτο παγκόςμιο 

θϋατρο. Η παρϊςταςη παρουςιϊζεται λύγεσ ημϋρεσ από την πρεμιϋρα τησ ςτην Επύδαυ-

ρο, ςε ςκηνοθεςύα Οδυςςϋα Παπαςπηλιόπουλου. 

Πληροφορύεσ για το ϋργο και την παρϊςταςη: 

Η Λυςιςτρϊτη γρϊφτηκε το 411 π.χ. Μια χρονιϊ που η πόλη–κρϊτοσ τησ Αθόνασ 

βρύςκεται ςτη δυςκολότερη καμπό τησ εν μϋςω Πελοποννηςιακού Πολϋμου. Η ικελικό 

εκςτρατεύα ϋχει καταλόξει ςε πανωλεθρύα και ο Αλκιβιϊδησ ϋχει αυτομολόςει ςτην 

πλευρϊ των παρτιατών, οι οπούοι οχυρωμϋνοι ςτη Δεκϋλεια επιτύθενται με ςφοδρότη-

τα ςτουσ Αθηναύουσ. Εντόσ των τειχών η κατϊςταςη εύναι εξύςου ζοφερό καθώσ οι πο-

λιτικού τριγμού οδηγούν ςε αποδυνϊμωςη την Εκκληςύα του Δόμου, και οι ολιγαρχικού 

κϊνουν ϋντονη την παρουςύα τουσ. 

 



 

 

Ο Αριςτοφϊνησ παρουςιϊζει τη Λυςιςτρϊτη ςτα Λόναια του 411 πΦ., μεταφϋροντασ 

τη γυναύκα, από τον «Ούκο» ςτο «Δόμο» όπωσ θα κϊνει αργότερα και ςτισ Εκκληςιϊζου-

ςεσ, και προςφϋροντϊσ τησ τη δυνατότητα πολιτικόσ δρϊςησ για όςα αφορούν ςτο ςπύ-

τι αλλϊ και ςτην πόλη τησ. 

Η Λυςιςτρϊτη, που μπορεύ να «λύςει ςτρατούσ», ςύγουρα μπορεύ να φτιϊξει τη δικό 

τησ «ουτοπύα». Και κϊπωσ ϋτςι ο Αριςτοφϊνησ μϋςω τησ κωμωδύασ του κλεύνει το μϊτι 

ςτην πολιτικό, προτεύνοντασ μια λύςη που βρύςκεται «ϋξω από τα καθιερωμϋνα». 

Τπόθεςη: Εύκοςι χρόνια μετϊ την ϋναρξη του πελοποννηςιακού πολϋμου, η Αθόνα 

και η πϊρτη ςυνεχύζουν ϋναν πόλεμο που φαύνεται να μην ϋχει τϋλοσ. Οι ανθρώπινεσ 

απώλειεσ και οι καταςτροφϋσ βαύνουν αμεύωτεσ και από τισ δύο πλευρϋσ, ενώ κϊθε 

προςπϊθεια ειρόνησ ϋχει αποτύχει. Η Αθηναύα Λυςιςτρϊτη όμωσ δεν απελπύζεται και 

προτεύνει ϋνα ανορθόδοξο ςχϋδιο για την παύςη των εχθροπραξιών. 

Μαζύ με τη Λαμπιτώ, την επικεφαλόσ των γυναικών τησ πϊρτησ, κηρύςςουν πϊν-

δημη και αυςτηρό ςεξουαλικό αποχό των γυναικών, με ςτόχο να οδηγόςουν τουσ ϊ-

ντρεσ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών ςε ςυνθηκολόγηςη και ςύναψη ειρόνησ. 

Η Λυςιςτρϊτη ενιςχύει το ςχϋδιό τησ εμποδύζοντασ την πρόςβαςη των ανδρών ςτο 

δημόςιο ταμεύο, που φυλϊςςεται ςτην Ακρόπολη, εγκαθιςτώντασ εκεύ μια ομϊδα φρού-

ρηςησ από ηλικιωμϋνεσ γυναύκεσ. 

Παρϊ τισ ποικύλεσ κωμικϋσ αντιδρϊςεισ, τόςο των ανδρών όςο και των γυναικών, το 

ειρηνευτικό ςχϋδιο φαύνεται να αποδύδει καρπούσ και η ςτρατηγικό τησ Λυςιςτρϊτησ 

αποδεικνύεται  αποτελεςματικό. 

Η Eιρόνη δεν θα αργόςει να κϊνει την εμφϊνιςό τησ με τη μορφό μιασ νϋασ και ό-

μορφησ γυναύκασ, που θα δώςει το εναρκτόριο λϊκτιςμα των εορταςμών μϋςα ςτην 

Ακρόπολη. 

υντελεςτϋσ: 

Μετϊφραςη :ωτόρησ Κακύςησ 

Δραματουργικό επεξεργαςύα - κηνοθεςύα : Οδυςςϋασ Παπαςπηλιόπουλοσ 



 

 

κηνικϊ : Όλγα Μπρούμα 

Κοςτούμια  : Ωγγελοσ Μϋντησ 

Μουςικό : Κατερύνα Πολϋμη 

Κύνηςη : Σϊςοσ Καραχϊλιοσ 

Υωτιςμού : Νύκοσ Βλαςόπουλοσ 

Μουςικό διδαςκαλύα : Μελύνα Παιονύδου 

Βοηθόσ ςκηνοθϋτη :Αναςταςύα τυλιανύδη 

Παύζουν (με αλφαβητικό ςειρϊ) Πϊρησ Αλεξανδρόπουλοσ, Βύκυ Βολιώτη, τεφανύα 

Γουλιώτη, Βαγγϋλησ Δαούςησ, Δϊφνη Δαυύδ, τϋλιοσ Ιακωβύδησ, Γιϊννησ Κότςιφασ, Νε-

φϋλη Μαώςτρϊλη, Γιώργοσ Ματζιϊρησ, Ελπύδα Νικολϊου, Αγορύτςα Οικονόμου, Οδυςςϋ-

ασ Παπαςπηλιόπουλοσ, Βύκυ ταυροπούλου, Νύκοσ Χαρρϊσ 

 

Δευτϋρα  31 Αύγουςτου 

ταύροσ Ξαρχάκοσ: 5 Λαΰκεσ Μορφέσ  

Ώρα προςϋλευςησ: 19:30 

 

Ο ςπουδαύοσ μασ ςυνθϋτησ, διευθύνοντασ επταμελό ορχόςτρα κορυφαύων ςο-

λύςτ που τον πλαιςιώνουν και φωνητικϊ, θα μασ χαρύςει ϋνα ςπϊνιο ταξύδι όχων και 

ςυναιςθημϊτων ςτα μουςικϊ ϋργα του ιδύου, καθώσ και των Μϊνου Φατζιδϊκι, Μύκη 

Θεοδωρϊκη, Βαςύλη Σςιτςϊνη και Μϊρκου Βαμβακϊρη. 

Σην επταμελό ορχόςτρα απαρτύζουν οι διακεκριμϋνοι μουςικού : 

Νεοκλόσ Nεοφυτύδησ (πιϊνο) 

Βαςύλησ Δρογκϊρησ (ακορντεόν) 

Αλϋξανδροσ Καψοκαβϊδησ (κλαςικό κιθϊρα, νυκτϊ ϋγχορδα) 

Γιώργοσ Λιμϊκησ (κιθϊρα) 

Αντώνησ Σζύκασ (κοντραμπϊςο) 

Ηρακλόσ Ζϊκκασ (μπουζούκι , μπαγλαμϊσ, τζουρϊσ) 



 

 

Δημότρησ Ρϋππασ (μπουζούκι , μπαγλαμϊσ, τζουρϊσ) 

 

Κυριακό 13 επτεμβρύου 

Εθνική Λυρική κηνή: όλο Μπαλέτο 

Μύα ςόλο χορογραφύα ςτο χώρο του Κϋντρου Ιςτορικόσ Ενημϋρωςησ Θερμοπυλών, 

ςε διαδοχικϋσ παρουςιϊςεισ.  

‘Ψρεσ παρουςύαςησ: 13:00, 13:45, 14:30. 

 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΜΕ ΔΕΛΣΙΑ ΕΙΟΔΟΤ 

ΚΡΑΣΗΕΙ: viva.gr 

(Θα ενημερωθείτε για την έναρξη διάθεςησ των δελτίων ειςόδου ςτο αμέςωσ    
επόμενο διάςτημα) 

 
Αυςτηρή ώρα προςέλευςησ υπαίθριων εκδηλώςεων: 19:30 

Οι εκδηλώςεισ θα ξεκινούν χωρύσ καθυςτϋρηςη ςτην καθοριςμϋνη ώρα ϋναρξησ. 

Μετϊ την ϋναρξη καμύα εύςοδοσ δε θα επιτρϋπεται ςτο χώρο τησ εκδόλωςησ.  

Απαραύτητη η χρόςη ατομικόσ μϊςκασ . 

 

Διοργανωτέσ: 

Δόμοσ Λαμιϋων 

Δημοτικό Περιφερειακό Θϋατρο Ρούμελησ 

Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Δόμου Λαμιϋων 

 

Καλλιτεχνική Διεύθυνςη: Νύκοσ Ορφανόσ 

 

Ευχαριςτούμε θερμϊ για την υποςτόριξη ςτην πραγματοπούηςη των εκδηλώ-

ςεων την Εφορεύα Αρχαιοτότων Υθιώτιδασ Ευρυτανύασ  

 


