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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή ςτην Επέτειο τησ Ναυμαχίασ τησ Σαλαμίνασ (22/9) 
 
 Ο Σφμβοσ των αλαμινομάχων βρίςκεται ςτθ βόρεια ακτι τθσ Κυνοςοφρασ, μπροςτά ςτο καλάςςιο 
χϊρο όπου ζγινε θ θρωικι Ναυμαχία τθσ αλαμίνασ, ςτισ 22 επτεμβρίου του 480 π.Χ. κατά τθν οποία οι 
μεν Ζλλθνεσ ζχαςαν 40 τριιρεισ, οι δε Πζρςεσ υπολογίηεται οτι ζχαςαν 200 πλοία, ενϊ είχαν ςοβαρότατεσ 
απϊλειεσ ςε άνδρεσ. Οι Μεγαρείσ ςυμμετείχαν ςτθ ναυμαχία με 20 πλοία (4θ δφναμθ) αποτελϊντασ, μαηί 
με παρτιάτεσ και Αιγινιτεσ, τθ μία πλευρά του ελλθνικοφ ςτόλου. Σο ξθμζρωμα τθσ θμζρασ τθσ 
ναυμαχίασ, κατά τον Αιςχφλο, οι Πζρςεσ άκουςαν τον παιάνα των Ελλινων πριν ακόμθ δουν τα ελλθνικά 
πλοία: 

«Ω παίδεσ Ελλήνων ίτε, 
ελευθεροφτε πατρίδ', ελευθεροφτε δε 
παίδασ, γυναίκασ, θεών τε πατρώων ζδη, 
θήκασ τε προγόνων· νυν υπζρ πάντων αγών.» 

 Η Ναυμαχία τθσ αλαμίνασ ιταν θ κρίςιμθ καμπι των Περςικϊν Πολζμων, αφοφ ςταμάτθςε 
οριςτικά τθν προζλαςθ των Περςϊν και επζτρεψε ςτουσ Ζλλθνεσ να περάςουν ςτθν αντεπίκεςθ, με ςθμεία 
αναφοράσ τθ Μάχθ των Πλαταιϊν και τθ Ναυμαχία τθσ Μυκάλθσ. Αν μάλιςτα λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ 
οτι θ εκρθκτικι πολιτιςτικι ανάπτυξθ των Ελλινων χρονολογείται ακριβϊσ μετά τουσ Περςικοφσ 
Πολζμουσ, θ ναυμαχία αυτι αποκτά ακόμα μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα. 
 Σθν Πζμπτθ 22 επτεμβρίου, επζτειο τθσ Ναυμαχίασ, διοργανϊκθκε εκδιλωςθ ςτο χϊρο του 
Σφμβου αλαμινομάχων, με ομιλίεσ, τελετι κατάκεςθσ ςτεφάνων και μουςικι από τθ Φιλαρμονικι του 
Διμου αλαμίνασ. Σο Διμο Μεγαρζων εκπροςϊπθςε ο Διμαρχοσ Γρθγόριοσ ταμοφλθσ, ο οποίοσ κατζκεςε 
ςτεφάνι ςτο μνθμείο και, μετά τθν εκδιλωςθ, ζκανε τθν παρακάτω διλωςθ: 
 «Εορτάςαμε την επζτειο τησ μεγαλφτερησ και ιςτορικότερησ ναυμαχίασ όλων των εποχών, όπου το 
ναυτικό των ελληνικών πόλεων, ενωμζνο μπροςτά ςτον κοινό εχθρό, κατατρόπωςε το πολυπληθζςτερο 
ναυτικό των Περςών και των ςυμμάχων τουσ. Αυτή η ναυμαχία ςταμάτηςε το καταςτροφικό ζργο των 
Περςών και ςηματοδότηςε την αρχή νικηφόρων πλζον αγώνων των Ελλήνων για τα επόμενα χρόνια. Είναι 
ζνα γεγονόσ που οφείλουμε να τιμοφμε, ενώ ταυτόχρονα μασ διδάςκει οτι για τη νίκη δεν αρκεί η 
αριθμητική υπεροχή, κάτι που είναι χρήςιμο να θυμόμαςτε αυτζσ τισ μζρεσ.» 
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