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.

Τριήµερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Όλυµπο
20, 21 & 22 Ιουνίου
.

∆ελτίο Τύπου
.

Έκκληση για µια νέα πνευµατική αναγέννηση

Ο

.
ι προετοιµασίες για την τέλεση των Προµηθείων 2008, των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιµήν του ελληνικού
πνεύµατος έχουν ξεκινήσει.

.

Οι ευθύνες µας έναντι της αυξανόµενης ανταπόκρισης του κόσµου στο θεσµό των Προµηθείων, η ολοένα µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στην ανάγκη ανασύνδεσης µε τον αρχαίο, παγκοσµίως σεβαστό και πάντοτε επίκαιρο
πολιτισµό µας και ο προβληµατισµός για τα σηµερινά κοινωνικά αδιέξοδα που προβάλλουν έντονα, επιβάλλει να απευθύνουµε τούτη
την έκκληση ιδιαίτερα προς τους εκπροσώπους του πνευµατικού κόσµου της χώρας µας. Στους ανθρώπους των γραµµάτων και
των Τεχνών, της ελεύθερης έκφρασης και της δηµιουργίας, των φιλολογικών, νοµικών και θετικών επιστηµών, της διανόησης, της
πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, στους ανθρώπους που στη µέση συνείδηση έχουν καταγραφεί ως η ενσάρκωση της γνώσης και της
παιδείας. Σ’ αυτούς που ο ρόλος τους, για ν’ ανταποκρίνεται στο περιεχόµενο του όρου «πνευµατικός κόσµος», οφείλει να ξεπερνά
τη στενή ατοµικότητά τους και να αγγίζει, ιδίως σε περιόδους κρίσης, τη σφαίρα της πνευµατικής αφύπνισης των πολιτών.

.

Σ

ε µια τέτοια περίοδο κρίσης βρισκόµαστε εδώ και αρκετό καιρό όταν γινόµαστε όλοι σιωπηροί µάρτυρες, µέρα µε τη µέρα,
µιας διαρκούς έκπτωσης αξιών η οποία διατρέχει αθόρυβα απ’ άκρου εις άκρον την ελληνική κοινωνία. Αρχής
γενοµένης απ’ τα υψηλότερα κλιµάκια της εξουσίας σε όλο το πλέγµα των ορατών και αθέατων αλληλεξαρτήσεών τους µε
κέντρα εξωθεσµικά, µέχρι τη νοσηρή έκταση των φαινοµένων αυτών σε κάθε σχεδόν πτυχή της δηµόσιας ζωής αυτού του
τόπου. Με επιπτώσεις στο σώµα των πολιτών µιας διάχυτης αίσθησης γενικότερης ανυποληψίας και αναξιοπιστίας έναντι
πάσης αξίας και παντός θεσµού, που εντείνεται δραµατικά απ’ τη διογκούµενη απόγνωση λόγω της οικονοµικής ανέχειας και την
αναλγησία της πολιτείας απέναντι στα ασθενέστερα στρώµατα.

.
∆εν είναι φρόνιµο να παραµένουµε απαθείς όταν µεθοδικά και έντεχνα προωθείται η υλική και πνευµατική αβεβαιότητα,
ακυρώνοντας την οµαδικότητα και προάγοντας την ιδιώτευση, µε συνέπεια να επεκτείνεται σαν καρκίνωµα σε όλο το φάσµα της
κοινωνικής διαστρωµάτωσης η «ιδεολογία της αρπαχτής». ∆εν είναι συνετό να ανεχόµαστε αδιαµαρτύρητα την καθηµερινή ασέλγεια
στην ποιότητα της ζωής µας, ν’ αποδεχόµαστε την αποτελµάτωση της πνευµατικής καλλιέργειας και τον παπαγαλισµό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσυνθέτει κάθε έννοια περί παιδείας, να δεχόµαστε παθητικά τη λήθη της ιστορικής µνήµης που
επιφέρει τη σύγχυση και τον αποπροσανατολισµό. ∆εν επιτρέπεται να παραδινόµαστε αµαχητί στη συνεχιζόµενη πνευµατική
συσκότιση, στο έλλειµµα συνείδησης υποχρεώσεων, στη ζοφερή αίσθηση αδιέξοδης προοπτικής κι ελπίδας για το µέλλον. ∆εν µας
αξίζει να διολισθαίνουµε, µέρα µε τη µέρα, στο δυσάρεστο αίσθηµα της µείωσης του αυτοσεβασµού και της συλλογικής
αξιοπρέπειας.

.

Η

σιωπή των πνευµατικών ανθρώπων είναι καιρός να πάψει πλέον να δίνει άλλοθι σ’ αυτήν τη φθίνουσα πορεία που
ιθύνοντες εν ανευθυνότητη µας σύρουν κι όλοι εµείς, «µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα» διολισθαίνουµε. Είναι καιρός ν’
ακουστεί η φωνή τους ηχηρή, εµβαπτισµένη στα νάµατα της πατρογονικής µας κληρονοµιάς. Είναι κατάντια για τον
τόπο που ανέδειξε Ηράκλειτο και Αναξίµανδρο, Θαλή, Αριστοτέλη και Επίκουρο, Θεµιστοκλή, Αισχύλο, Ευριπίδη και
Σωκράτη, για τον τόπο όπου κάποτε οι καθηµερινοί πολίτες συναναστρέφονταν στις αγορές ποιητές και φιλοσόφους και
µετείχαν στα κοινά συναποφασίζοντας οι ίδιοι για τις τύχες τους, να λιµνάζει σήµερα στα βαλτώδη ύδατα µιας ακαθόριστης
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κουλτούρας, να παραπαίει στη θολούρα των πιο απίθανων κοινωνικοπολιτικών και µεταφυσικών δοξασιών, να γίνεται έρµαιο των
κάθε λογής ανεύθυνων και δηµοκόπων.

.
∆εν είναι τιµητικό για εκείνους που γέννησαν την αυτοδιάθεση και τις δηµόσιες συνελεύσεις, που δίχως έπαρση αλλά µε
υπερηφάνεια διακήρυτταν πως «Μόνοι γαρ τον τε µηδέν τώνδε µετέχοντα ουκ απράγµονα, αλλ’ αχρείον νοµίζοµεν»
(«Γιατί είµαστε ο µόνος λαός που τον µη αναµειγνυόµενο καθόλου στα κοινά δεν τον θεωρούµε φιλήσυχο, αλλά άχρηστο»
Περικλέους Επιτάφιος), να έχουν καταντήσει οι σηµερινοί απόγονοί τους θύµατα της µαζικής προώθησης - ως άβουλοι
καταναλωτές - κάθε τι απατηλού, φανταχτερού και εύπεπτου.

.
Είναι θλιβερό για εκείνους που καθιέρωσαν πανανθρώπινους θεσµούς, για τους οποίους δεν φείδονταν κόπων και θυσιών
«τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι» προκειµένου να τους προασπίσουν, να αντιµετωπίζουµε σήµερα εµείς τα επιτεύγµατά
τους και την κοσµοθεωρία τους µε συµπεριφορές τουριστικής µεταπράτησης και επαρχιώτικου µικροµεγαλισµού. Χωρίς
καν να υποψιαζόµαστε για τις αξίες που πρεσβεύανε, γεµάτοι άγνοια για την έννοια της Αρετής και όσες αξίες αυτή
εµπεριέκλειε: Φιλότης, Γνώση, Σοφία, Κάλλος, Αρµονία, Φρόνηση, ∆ικαιοσύνη, Ευνοµία, Ελευθερία, Ανδρεία,
Σεβασµός στην Φύση. Αξίες που απετέλεσαν το βάθρο του πολιτισµού των προγόνων µας και στις οποίες είχαν
προσδώσει ιερότητα και θεία αντήχηση, καθιστώντας τις έννοιες αυτές αδιαπραγµάτευτες και ταυτόσηµες µε την
ψυχοσύνθεσή τους. Αξίες που σήµερα παρά ποτέ είναι αναγκαίο ν’ αναδειχθούν και πάλι, να τις κατανοήσουµε, να γίνουν
κτήµα και οδηγός µας, αν µας ενδιαφέρει να προσβλέπουµε στο µέλλον ως συλλογική οντότητα συνειδητοποιηµένων και
ελευθέρων πολιτών.

.

Α

υτό είναι το χρέος του πνευµατικού κόσµου της χώρας µας. Να βγουν µπροστά για να δηλώσουν ηχηρά την αντίθεσή
τους στην καθοδική πορεία που αργά µα σταθερά οδεύουµε. Και συνάµα να διακηρύξουν τη θέση τους για µια νέα
πνευµατική αναγέννηση που θ’ αναβλύζει µέσα απ’ τον καθάριο λόγο και τη διαύγεια σκέψης των αρχαίων Ελλήνων.
Όχι σαν άγονη λατρεία ενός νεκρού παρελθόντος αλλά ως έκφραση του ζωντανού και ρέοντος Λόγου εκείνων στους
οποίους αναγνωρίζει η σώφρων ανθρωπότητα ότι τους οφείλει τα πάντα. Ως έναυσµα επίκαιρου και γόνιµου
προβληµατισµού για διεξόδους στα αδιέξοδα του σήµερα µε άξονα και πλαίσιο την κοσµοθέαση εκείνων: Το σεβασµό τους για την
Φύση, την προστασία της και τη λατρεία τους γι αυτήν ως οικείου, ζώντος και ζωοδότου οργανισµού, τον ανθρωπισµό (humanisme)
που πρέσβευαν και µας µετέδωσαν, την ατοµική και συλλογική τους υπερηφάνεια, την αυτοθέσµιση της κοινωνίας τους και την
ανάδειξη της έννοιας του πολίτου.
Να ξαναθυµίσουν τον αρµονικό συνδυασµό ενστίκτου µε τη νηφαλιότητα ψυχής και νου, τις δοξασίες και την αντίληψή τους για το
θείον που απετέλεσε το µυθολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο του ελληνικού πολιτισµού, τον ορθό λόγο σε συνύπαρξη µε τη
φαντασία και τη διόραση, τη συνεχή αµφισβήτηση, έρευνα και οξύνοια που τους χαρακτήριζε, τις φιλοσοφικές τους σχολές και
αναζητήσεις. Στάσεις και θέσεις ζωής σύµφυτες µε την ύπαρξή τους που αφορούν διαχρονικά το σύγχρονο γίγνεσθαι όσο ποτέ
άλλοτε, ικανών να διευρύνουν τον νου ως σηµεία αναφοράς για καταλυτικές παρεµβάσεις στο παρόν αλλά και ως βατήρας προς
ένα άνοιγµα στο µέλλον.

.

Α

πευθύνουµε την έκκληση αυτή διότι είµαστε πεπεισµένοι ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πνευµατικοί άνθρωποι σ’ αυτόν τον
τόπο που γνωρίζουν και νοιώθουν τι σηµαίνουν οι ελληνικές αξίες και εµφορούνται απ’ αυτές. ∆εν θα είναι µόνοι
τους αν το τολµήσουν. Πολύς κόσµος θ’ ακολουθήσει και θ’ αναλάβει τη σκυτάλη. Υπάρχουν φορές που µέσα στη γενική
απαξία και κατάπτωση, αρκεί µια πρωτοβουλία απ’ την πνευµατική ηγεσία για να ξαναδώσει ελπίδες, να προσδώσει και
πάλι την αίσθηση της αξιοπρέπειας και ν’ αναπτερώσει το ηθικό των πολιτών, απηυδισµένων απ’ την υποκρισία και τη
διπροσωπία. Υπάρχουν στιγµές στην ιστορία που µια σπίθα αρκεί για ν’ αφυπνίσει ένα λαό κουρασµένο και παρηκµασµένο απ’ των
αιώνων τα ψεύδη, τη συστηµατική αλλοίωση και νόθευση των εννοιών, των ιερών και των προγονικών του αξιών, που όµως
αναγνωρίζει ασυναίσθητα τις αρχέγονες πηγές της ύπαρξής του όταν αναδύεται και πάλι καθάρια, διαυγής και ρέουσα η Αλήθεια
µέσ’ απ’ τα σκοτάδια της Λήθης.

,
Τα ΙΓ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

,
Στα πλαίσια αυτής της νέας πνευµατικής αναγέννησης που προβάλλει ως αναγκαιότητα πλέον, δεν παραµένουµε αδρανείς
αρκούµενοι σε τούτη την έκκληση. Σταθεροί στις εκδηλώσεις του κορυφαίου θεσµού προς τιµήν του ελληνικού πνεύµατος, θα
βρεθούµε και πάλι, για 13η συνεχή χρονιά, στις υπώρειες του Ολύµπου. Τα ΙΓ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ θα τελεστούν στις 20, 21 & 22
Ιουνίου στο Άλσος Προµηθέως, όπως κάθε φορά. Αναδεικνύοντας επί ένα τριήµερο µέσα στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον του
Όρους των Θεών, τη θέαση των αρχαίων Ελλήνων για τον κόσµο µέσω φιλοσοφικών συζητήσεων, πολιτισµικών και καλλιτεχνικών
δρώµενων, αθλητικών δραστηριοτήτων και τιµώντας την ευσέβεια και την αντίληψή τους για το θείον.

,
Οι προετοιµασίες για τη µεγάλη ετήσια εορτή που καθιέρωσε ο καθηγητής του πανεπιστηµίου της Στοκχόλµης Τρύφων Ολύµπιος
έχουν ξεκινήσει. ∆ίνοντας όλοι µας το παρών στα πλαίσια του εθελοντισµού όπως κάθε χρονιά, καλούµε τους φίλους και φίλες που
διαπνέονται από το όραµα της επαναφοράς των ελληνικών αξιών και ιδεωδών, να συνδράµουν και πάλι καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ως
άτοµα, ως οµάδες ή ως συλλογικοί φορείς) στην επιτυχία των εκδηλώσεων. Με προτάσεις, µε ανάληψη τοµέων ευθύνης, µε
προσωπική εργασία, µε παρουσίαση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δρώµενων, µε οικονοµική συνεισφορά και χορηγίες. Η συµβολή
όπως και οι προτάσεις όλων των ευαισθητοποιηµένων συνελλήνων που νοιάζονται για την ανασύνδεση µε τον αρχαίο, παγκοσµίως
σεβαστό και πάντοτε επίκαιρο πολιτισµό µας, είναι σηµαντική και αναγκαία .

,
Περισσότερες πληροφορίες για την τέλεση των Προµηθείων όπως και το πλήρες πρόγραµµα των εκδηλώσεων θα γνωστοποιηθούν
µε νεότερες ανακοινώσεις.
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,
Οράτε το µέλλον, ευγένειαν ασκείτε, επαινείτε αρετήν
Έρρωσθε κι ευδαιµονείτε!

Τα µέλη της Επιτροπής Προµηθείων 2008 συναποτελούν οι:
Γεώργιος Αγρόδιος
Βασίλειος Γούσιος - Πελασγός
Αντώνης Μιχαηλίδης
Γεώργιος Παχτίτης
Μανώλης Σαραλής - Ηράκλειτος
Σωκράτης Σιδηρόπουλος
Σεµέλη Τραυλού
Γιώργος Φωτεινός
Σωκράτης Χριστοδουλάρης

,
Γενικές πληροφορίες:
Σεµέλη Τραυλού, τηλ. 210 2232712, 6945 305347, φαξ 210 2524 524
Για τη συµµετοχή στις εποπτικές και πρακτικές εργασίες:
Μανώλης Σαραλής, τηλ. 6974 005144, email manolis_saralis@yahoo.gr
Για τη συµµετοχή στον καλλιτεχνικό τοµέα και στα πολιτιστικά δρώµενα:
Γιώργος Φωτεινός, τηλ. 2310 280240, 2310 261051, 6938 735055, email georgefotinos@yahoo.gr
Για οικονοµικές συνεισφορές και χορηγίες:
Γεώργιος Παχτίτης, τηλ. 6973 808192, email prometheia_2008@yahoo.gr
Για τη συµβολή στην ασφάλεια, περιφρούρηση, πυρασφάλεια:
Σωκράτης Σιδηρόπουλος, τηλ. 6936 813669, email zeyss@otenet.gr
Για τη συµβολή στα αθλητικά δρώµενα:
Σωκράτης Χριστοδουλάρης, τηλ. 6977 306981, 210 8254012, email la.cones@hotmail.com
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