
      

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης  Θερμοπυλών 

 

Το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, ιδρύθηκε  το 2010 και αποτελεί  

ένα πραγματικό κόσμημα για το Δήμο Λαμιέων και όχι μόνο. Τοποθετημένο στο 

χώρο δίπλα από το περίφημο μνημείο του Λεωνίδα, που σμιλεύτηκε  το 1955, 

από το Γλύπτη Βάσο Φαληρέα, ατενίζει απέναντί του το όρος Καλλίδρομο που 

υψώνεται επιβλητικό και καταπράσινο. Από την άλλη μεριά, απλώνεται η 

προσχωσιγενής πεδιάδα του Σπερχειού και των παραποτάμων του. Βέβαια, στα 

χρόνια του βασιλιά Λεωνίδα και της μάχης των Θερμοπυλών, το 480 π.Χ, η 

πεδιάδα δεν υπήρχε, αλλά αντίθετα η θάλασσα έφτανε μέχρι τα όρια της 

παλαιάς Εθνικής Οδού, καταλήγοντας σε αχανή έλη. 

Το Κέντρο, στην αρχιτεκτονική του κάτοψη, έχει τη μορφή μιας αιχμής δόρατος 

που μάλιστα στρέφεται προς το Βορρά. Το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης, 



εξωτερικά και εσωτερικά είναι πανέμορφο, λειτουργικά σχεδιασμένο, με 

μεγάλες επιφάνειες γυαλιού που επιτρέπουν στο φως να καταυγάζει το χώρο. 

Εκείνο όμως που είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι το ίδιο το υλικό 

ιστορικής τεκμηρίωσης σχεδιασμένο και  επιστημονικά επιμελημένο από το 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 

Ο επισκέπτης, καθώς εισέρχεται στο Κέντρο, έχει τη δυνατότητα να δει τρεις 

αίθουσες στη σειρά. Στην πρώτη, που ονομάζεται «Λεωνίδας», ο επισκέπτης 

μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο, διάρκειας  περίπου 7 λεπτών, το οποίο 

τον ενημερώνει για τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και  για  το τι θα δει στη 

συνέχεια, στις άλλες αίθουσες του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης. Στη δεύτερη  

αίθουσα, που ονομάζεται «Διηνέκης»,  ο επισκέπτης φορά τα ειδικά γυαλιά, για 

να παρακολουθήσει μια ταινία εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), 

διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία προβάλλονται ιστορικά στοιχεία για τη Μάχη, 

τον πολεμικό εξοπλισμό των Ελλήνων, τη διάβαση της Ανοπαίας οδού, την 

έκβαση της μάχης. Στη συγκεκριμένη σκηνή ο θεατής, αισθάνεται σα να είναι 

παρών και να παρακολουθεί τον Εφιάλτη να οδηγεί μέσα στη νύχτα, τους Πέρσες   

από την Ανοπαία Οδό στη Δυτική Πύλη και το λόφο του Κολωνού.   

 

 Στην τρίτη αίθουσα, που ονομάζεται «Θερμοπύλες», ο επισκέπτης  μπορεί να 

ενεργοποιήσει με την αφή του τις οθόνες των ειδικών διαδραστικών  τραπεζιών 

και να λάβει με τρόπο εύληπτο όλες τις  πληροφορίες, σχετικά με  την ιστορία 

της Μάχης, αλλά και το γενικό ιστορικό περίγραμμα των Περσικών Πολέμων, τα 

αίτια των Πολέμων, να δει τη ναυμαχία του Αρτεμισίου, να μάθει για τα 

πρωταγωνιστικά πρόσωπα, ποιοι ήταν οι 300, πώς ήταν ο οπλισμός τους, ποιες 



ήταν οι  κινήσεις των δύο στρατών και πώς παρατάχθηκαν την ώρα της μάχης και 

πολλά άλλα, με έναν τρόπο απρόσμενα διασκεδαστικό. 

 

Η ιστορική τεκμηρίωση που πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, έχει στηριχθεί απολύτως στην ιστοριογραφία του Ηροδότου 

(βιβλίο της Πολύμνιας), ο οποίος συνέγραψε την Ιστορία των Μηδικών πολέμων, 

έχοντας συμπεριλάβει σε μεγάλο ποσοστό όλες τις πληροφορίες που εκείνος 

παραθέτει, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ιστορικά και αισθητικά άρτιο. 

Η ησυχία που επικρατεί στην περιοχή, η ομορφιά του Καλλίδρομου και η μνήμη 

της Θυσίας-γιατί οι Θερμοπύλες είναι τόπος μαρτυρίου και θυσίας για την 

υπέρτατη αξία της ελευθερίας- προξενούν ένα αίσθημα κατάνυξης και μεγαλείου 

στον επισκέπτη. Είναι πραγματικά μια υπέροχη βόλτα, ειδικά αν ανεβεί κανείς με 

τα πόδια και στην κορυφή του λόφου του Κολωνού, απέναντι από το Κέντρο,  για 

να δει το αντίγραφο του αρχαίου επιγράμματος του Σιμωνίδη που στήθηκε εκεί 

από τα αρχαία χρόνια, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε, το γνήσιο,  από τους 

αρχαιολόγους. Ο επισκέπτης μπορεί να ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο χώρο 

των Θερμοπυλών,  απολαμβάνοντας ένα ρόφημα στο Κέντρο Ιστορικής 



Ενημέρωσης Θερμοπυλών με θέα το Καλλίδρομο και να αγοράσει τα  

αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο του Κέντρου. 

Ωράριο λειτουργίας:  

 Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 19.00 

Σάββατο – Κυριακή 10.00- 18.00.  

Είσοδος: Από 1 έως 3 ευρώ, κατά περίπτωση. 

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, οι επισκέπτες που κατέχουν κάρτα πολιτισμού έχουν ελεύθερη 

είσοδο στο μουσείο. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22310 

93054 και 22310 93758. 

                                                                                 

 

 


