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∆ηµοσιεύθηκε από 12thespis στο Ιουνίου 10, 2008
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2008
prometheia_2008@yahoo.gr
Τριήµερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Όλυµπο
20, 21 & 22 Ιουνίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2008
Εκδηλώσεις τιµής, προβολής και ανάδειξης
της ελληνικής θέασης του κόσµου
Τα Προµήθεια αποτελούν πανελλήνιο θεσµό που σκοπό έχουν να µας φέρουν σ’ επαφή µε τον πολιτισµό, το πνεύµα
και τις αξίες των προγόνων µας. Με εµπνευστή και πρωτεργάτη τον Τρύφωνα Ολύµπιο συµπληρώνουν ήδη το δέκατο
τρίτο έτος συνεχούς παρουσίας τους.

Οι εκδηλώσεις των Προµηθείων λαµβάνουν χώρα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον του Άλσους Προµηθέως, στους
πρόποδες του Ολύµπου, όπου επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα αλλά κι από το εξωτερικό συγκεντρώνονται κάθε χρόνο
για να κατασκηνώσουν κάτω από τον καταγάλανο ουρανό του Όρους των Θεών. Να γνωρίσουν το ελληνικό πνεύµα
και έθος, να τιµήσουν τους αρχαίους φιλοσόφους και τις φιλοσοφικές σχολές µε δηµόσιες συζητήσεις και
εκδηλώσεις, να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικά δρώµενα µε αποκορύφωση τα δρώµενα του Προµηθεϊκού Πυρός
(Σαββάτο βράδυ) που προσελκύουν χιλιάδες θεατών λόγω της υποβλητικής ατµόσφαιρας και της έντονης συγκίνησης
που προκαλούν.
Η θέαση που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον κόσµο εκφράστηκε µέσα από τον τρόπο ζωής τους (ήθη και έθιµα
πλήρως εναρµονισµένα µε το σεβασµό τους για τη φύση), µέσα από τις κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες, τη
συµµετοχή στα κοινά και την ανάδειξη της έννοιας του πολίτη, τη µαχητικότητα για την προάσπιση των θεσµών που
δηµιούργησαν, τη φιλοσοφική αναζήτηση, την επιστηµονική έρευνα, την Τέχνη καθώς και την αντίληψή τους για το
θείον που απετέλεσε το µυθολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο της ελληνικής κοσµοθεάσεως και του ελληνικού
πολιτισµού. Οι παράγοντες αυτοί, αλληλένδετοι για τους προγόνους µας και για όποιον σήµερα επιχειρεί να τους
κατανοήσει, συναποτελούν ένα όλον η προσέγγισή του οποίου φρονούµε ότι αποτελεί ζητούµενο αλλά και
αναγκαιότητα για το σύγχρονο γίγνεσθαι.
Αυτή την ανασύνδεση µε τον αρχαίο, παγκοσµίως σεβαστό και πάντοτε επίκαιρο πολιτισµό µας προβάλλουµε και
αναδεικνύουµε στις εκδηλώσεις των Προµηθείων. Παράλληλα, ως η κορυφαία εκδήλωση της ελληνικής
κοσµοθεάσεως, τα Προµήθεια 2008 αποσκοπούν στο Κοινό των Ελλήνων ως µια Προµηθεϊκή Αµφικτυονία συνεύρεσης
και όσµωσης όλων των συλλογικών φορέων και των ρευµάτων του ελληνισµού που αναπτύσσονται στη χώρα µας,
προς τέλεση εορταστικών εκδηλώσεων και πολιτισµικών δρώµενων ανά το πανελλήνιο µε σκοπό µια νέα πνευµατική
αναγέννηση.
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Ευπρόσδεκτοι είναι όλοι όσοι νιώθουν πως η διαύγεια σκέψης και οι αξίες των προγόνων µας µπορούν ν’ αποβούν
βατήρας πνευµατικής παλιγγενεσίας και αντίστασης στους µαζικούς ισοπεδωτικούς µηχανισµούς της εποχής µας.
Οράτε το µέλλον, ευγένειαν ασκείτε, επαινείτε αρετήν
Έρρωσθε κι ευδαιµονείτε!

Πρόγραµµα Προµηθείων 2008
Παρασκευή 20 Ιουνίου
ώρα 7:30 µ.µ., Αφή Προµηθεϊκού Πυρός
Τελετουργική έναρξη των εκδηλώσεων του τριηµέρου µε την αφή του Προµηθεϊκού Πυρός από τις Ιέρειες.
Νόστιµον Ελλάνων Ήµαρ. Ποίηση: Στέφανου Κωλέττα – Μέλανθου
ώρα 9:00 µ.µ., Μελοποίηση Ορφικών Ύµνων
Ύµνοι Φύσεως, Έρωτος, Κρόνου
Μελωδός: Βασίλης Γαλανός µε συνοδεία πανδωρίου.
Ύµνοι Απόλλωνος, Ηλίου
Μελωδοί: Λύκος, Απολλωνία (Ηildr Valkyrie), Μέντωρ, µέλη των Κάβειρων.
ώρα 9:30 µ.µ., Φιλοσοφικό Συµπόσιο
Θέµα: Η φιλοσοφία των Σκεπτικών
Εισηγήσεις: Σεµέλη Τραυλού, Μιχάλης Καλόπουλος
Συντονισµός: Σεµέλη Τραυλού
Ακολουθεί συζήτηση µε τη συµµετοχή των παρευρισκοµένων.
ώρα 11:30 µ.µ., Προβολή ταινιών από τις εκδηλώσεις του ελληνοκεντρικού κινήµατος, προσφορά εξοπλισµού της
Key Sound
Σάββατο 21 Ιουνίου
ώρα 10:00 π.µ., Ανοιχτή συνάντηση Επικούρειων
∆ιοργάνωση: Περιοδικό «Ο Κήπος του Επίκουρου».
ώρα 12:30 µ.µ., ΠΑΙΑΝ, επικολυρική ποίηση της Γεωργίας Αλεξίου – Γοργούς µε τη συνοδεία αυλού.
Απόγευµα, ∆ιανοµή του Κυκεώνα
(αρχαιοελληνικό έδεσµα µαγειρεµένο από ποικιλία δηµητριακών).
ώρα 6:00 µ.µ., Αθλητικά δρώµενα σε αρχαία αγωνίσµατα µε την ελεύθερη συµµετοχή των παρευρισκοµένων:
∆ρόµου (ανδρών, γυναικών και παίδων), Οπλιτοδροµίας (ανδρών, γυναικών), Πάλης (ανδρών, παίδων), Ρίψεις στο
λιθάρι (ανδρών, παίδων). Στεφάνωσις µε κότινο, δάφνη, κυπάρισσο.
ώρα 7:00 µ.µ., Επίδειξη αρχαίας ελληνικής πάλης
ώρα 7:15 µ.µ., Επίδειξη παγκρατίου αθλήµατος
από µέλη του Συλλόγου Παγκρατίου Αθλήµατος Θεσσαλονίκης.
ώρα 7:45 µ.µ., Απαγγελία Ορφικών Ύµνων από την Γεωργία Αλεξίου – Γοργώ.
ώρα 8:00 µ.µ., Συναυλία του µουσικού σχήµατος Κάβειρος
ώρα 9:00 µ.µ., Μελοποίηση Ύµνων από τον Βασίλη Γαλανό.
ώρα 9:15 µ.µ., Χαιρετισµοί, Τιµώµενα πρόσωπα
Παρουσίαση: Σεµέλη Τραυλού.
ώρα 9:30 µ.µ., Έναρξη δρώµενων υπό τον τίτλο:
«Προµηθεϊκόν Πυρ. Αείζωον και αεί υπάρχων»
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Η Φύσις και ο Λόγος, Ησίοδος, Ηράκλειτος,
κοσµογονικό ταξίδι της γενέσεως του Κόσµου
∆ήµητρα, Περσεφόνη, Ελευσίς
Αισχύλου Προµηθεύς ∆εσµώτης (εκλογαί)
Απολλώνιο Φως, ∆ιόνυσος Ζαγρεύς & γένεση της Αρετής
Βάκχος, ο άρτος και ο οίνος, Αρχίλοχος και Πίνδαρος
Ανάδειξη και πεµπτουσία του ελληνικού πνεύµατος.
ώρα 11:15 µ.µ., Εν χορδαίς και οργάνοις
Βακχική µουσική και διονυσιακός χορός µε τη συµµετοχή όλων των παρευρισκοµένων, ευωχία, έκσταση και ψυχική
ανάταση.
Κυριακή 22 Ιουνίου
ώρα 9:00 π.µ., Ιεροπραξία θερινού ηλιοστασίου
ώρα 10:30 π.µ., Ονοµατοδοσίες µε το τυπικό της πατρώας παράδοσης.
ώρα 11:30 π.µ., Κοινό των Ελλήνων
Συζήτηση µε θέµα «Αµφικτυονία συλλογικών φορέων προς τέλεση εορταστικών εκδηλώσεων και πολιτισµικών
δρώµενων ανά το πανελλήνιο µε σκοπό µια νέα πνευµατική αναγέννηση».
Εισηγητής: Μανώλης Σαραλής – Ηράκλειτος.
Συντονιστής: Μανώλης Τσάµης – Εύµολπος.
Χώρος εκδηλώσεων: Αλσος Προµηθέως, Όλυµπος
- Προς τους επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά: Βγαίνετε από το Λιτόχωρο προς Όλυµπο και ακολουθείτε την
αριστερή ορεινή οδό (ασφαλτοστρωµένη) προς Ξενώνα Μέγα.
Τα Προµήθεια αποτελούν υπόθεση όλων των Ελλήνων στο έθος. Στα Προµήθεια 2008 συµµετέχουν ενεργώς οι
εξής συλλογικοί φορείς, σχήµατα και οµάδες:
ΑΠΟΛΛΩΝ
∆ΕΛΦΥΣ
∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΕΥΜΟΛΠΙ∆ΕΣ
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ
Περιοδικό «Ο Κήπος του Επίκουρου».
Σύλλογος Παγκρατίου Αθλήµατος Θεσσαλονίκης
Μουσικό σχήµα Κάβειρος
Οδηγίες προς Προµηθειείς:
- Η ενδυµασία σας να είναι απλή εκδροµής για να µπορείτε να κάθεστε στο γρασίδι. Προτρέπουµε τους φίλους και τις
φίλες που διαθέτουν χιτώνες και χλαµύδες, να τις φέρουν µαζί τους για να τις φορέσουν κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων αλλά και συµµετέχοντας ενεργώς στα δρώµενα. Η αρχαιοπρεπής ενδυµασία αποτελεί στοιχείο της
κληρονοµιάς µας, συµβάλλει στη συναισθηµατική επαφή µε το απώτερο παρελθόν κι εκτός αυτού, προσφέρει θέαµα
αισθητικά πανέµορφο!
- Στο χώρο κατασκηνωτών του Αλσους Προµηθέως, οι κατά τόπους εστίες φωτιάς και τα ψησίµατα απαγορεύονται
τελείως από φέτος για την πρόληψη των πυρκαγιών. Ενδεχόµενες τέτοιες ανάγκες εκ µέρους των κατασκηνωτών, θα
καλύπτονται αποκλειστικώς από την εγκατάσταση µίας κεντρικής ψησταριάς σε ελεγχόµενο χώρο του άλσους. Οι
συνήθειες προηγούµενων ετών µε τα ψησίµατα ανά παρέες µέσα στο δάσος, ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν
διότι αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόµου.
- Αν παίζετε κάποιο µουσικό όργανο πάρτε το µαζί σας.
- Αν θέλετε, προµηθευτείτε κάτι για να κάθεστε (κουβέρτα, καρεκλάκι κλπ), όπως επίσης και φακό (για να βρίσκετε
τη θέση σας στο πάρκινγκ αλλά και στις σκηνές).
- Στο χώρο του Αλσους Προµηθέως υπάρχει πηγή, τρεχούµενο νερό και εγκαταστάσεις WC.
- Η είσοδος στο χώρο των εκδηλώσεων είναι δωρεάν. Τα έξοδα των Προµηθείων καλύπτονται από τις ευγενείς
προσφορές των προσερχοµένων και την παροχή αναµνηστικών και αντικειµένων Τέχνης στο χώρο της Γραµµατείας
των Προµηθείων.
Μην αµελείτε λοιπόν να συνδράµετε, ανταποκρινόµενοι στις οικονοµικές απαιτήσεις για την κάλυψη των
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εκδηλώσεων του τριηµέρου.
Τα µέλη της Επιτροπής Προµηθείων 2008 συναποτελούν οι:
Μανώλης Σαραλής - Ηράκλειτος
Γεώργιος Αγρόδιος
Βασίλειος Γούσιος - Πελασγός
Αντώνης Μιχαηλίδης
Γεώργιος Παχτίτης
Σωκράτης Σιδηρόπουλος
Σεµέλη Τραυλού
Γιώργος Φωτεινός
Σωκράτης Χριστοδουλάρης
Η επιτροπή Προµηθείων ευχαριστεί θερµά τον συνέλληνα Γ. Β. από την Ελασσόνα και την σύζυγό του Ιφιγένεια,
για το σεβαστό ποσό των 1.000 ευρώ που προσέφεραν προς ενίσχυση της τέλεσης των Προµηθείων. Ευχαριστεί
επίσης όλους τους συνέλληνες που ευγενώς προσέφεραν χρηµατικά ποσά, αποδεικνύοντας ότι το κίνηµα
επανελλήνισης δύναται να στηριχθεί στις ιδίες αυτού δυνάµεις µε φανερές εισφορές, δίχως την ύπαρξη κρυφών
χορηγών ή άδηλων κονδυλίων.
Η διεύθυνσις του ξενοδοχείου OLYMPUS MEDITERRANEAN HOTEL, ανταποκρίθηκε εµπράκτως και αµέσως
στην έκκληση της επιτροπής Προµηθείων για οικονοµική ενίσχυση του θεσµού αυτού που αναδεικνύει το αρχαίο
ελληνικό πνεύµα. Τιµώντας την ευαισθησία που επέδειξε, εκφράζουµε και δηµοσίως τις ευχαριστίες µας.
Το OLYMPUS MEDITERRANEAN HOTEL βρίσκεται στο κέντρο του Λιτόχωρου (οδός ∆ιονύσου 5, τ.κ. 602 00).
Είναι Α΄ κατηγορίας 4 αστέρων.
Τηλέφωνο: 23520 81831
Τηλεοµοιότυπον: 23520 83333
ηλεκτρον. ταχυδροµείο: olympus-med@acn.gr www.olympusmed.gr
Αυτή η καταχώριση έγινε στις Ιουνίου 10, 2008 στο 4:03 µµ υπό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Με ετικέτα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εκδηλώσεις στον Όλ. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις αποκρίσεις σε αυτή την καταχώριση µέσω RSS 2.0 ροή. ∆εν
υπάρχει αυτή τη στιγµή δυνατότητα απάντησης, αλλά µπορείτε trackback από τον δικό σας ιστότοπο.
« Σκόπια - Οι ξεχασµένοι Έλληνες
Αρωγή προς συνανθρώπους µας »
Blog στο WordPress.com. | Theme: Andreas09 by Andreas Viklund.
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