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     Ο Όµιλος Φιλάθλων Ιδιότυπων Σπορ, "ΙΕΡΑΞ", πρόκειται – όπως και το 2016 – να διοργανώσει 2 

χορευτικές βραδιές. Η εκδήλωση της Ιστορίας του Πυρρίχιου χορού, µε αίτηµα των ∆ηµοτών Πετρούπολης, 

καθίσταται πλέον "θεσµός". 

   Η πρώτη λοιπόν των εκδηλώσεων, προγραµµατίζεται για Απρίλιο του 2017 στο ∆ήµο Αχαρνών, µε την 

επωνυµία "ΘΑΡΓΗΛΙΑ 2017".   

   Η δεύτερη προγραµµατίζεται για την 10
η
 και 11

η
 Ιουνίου 2017, στο µικρό θέατρο Πέτρας του ∆ήµου 

Πετρούπολης, µε επωνυµία "ΓΥΜΝΟΠΑΙ∆ΙΕΣ 2017". 

  Στην παράσταση του Απριλίου – διήµερο – την πρώτη ηµέρα θα παρουσιασθεί από µαθητάς σχολείου του 

∆ήµου Αχαρνών, η παράσταση "ΑΧΑΡΝΕΙΣ", ενώ την δεύτερη ηµέρα θα παρουσιασθεί, στο πρώτο µέρος η 

Ιστορία του πολεµικού "ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ" χορού, από τους Ιδαίους ∆ακτύλους µέχρι την σηµερινή "Σέρρα". 

  Στο δεύτερο µέρος, θα παρουσιασθούν χοροί (αρκετοί από αυτούς άγνωστοι) από διάφορα µέρη της 

Ελλάδος, που η απαρχή τους ανάγεται στην Αρχαία Ελλάδα. 

   Η παράσταση στον ∆ήµο Πετρούπολης, θα περιλαµβάνει την πρώτη ηµέρα, παράσταση από µαθητάς του 
∆ήµου Πετρούπολης, µε τίτλο "Οδύσσεια". 

Την δεύτερη ηµέρα θα παρουσιασθεί στο πρώτο µέρος, η Ιστορία του "ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ" πολεµικού χορού, από 

τους Ιδαίους ∆ακτύλους µέχρι την σηµερινή "Σέρρα".  

  Το δεύτερο µέρος θα προσοµοιάζει µε το δεύτερο  µέρος της παραστάσεως του ∆ήµου Αχαρνών, θα είναι 

όµως αρκετά µεγαλύτερο σε διάρκεια και µε µεγαλύτερο αριθµό συγκροτηµάτων από όλη την Ελλάδα. 

Θα γίνει αναφορά και επίδειξη του ΚΟΡ∆ΑΚΑ (χορός προς τιµήν της Αρτέµιδος – πρόγονος του σηµερινού 

"τσιφτετελιού") του οποίου η ελληνικότητα αµφισβητείται. 

  Θα οµιλήσει ο ∆ρ. Αθανάσιος Νακάσης – Πρόεδρος του ελληνικού ICOMOSκαι Αντιπρόεδρος της 

Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Παγκραντίου Αθλήµατος µε θέµα: "Άυλη Πολιτιστική κληρονοµιά – η 

περίπτωση του Πυρρίχιου χορού". 

  Την εκδήλωση θα πλαισιώσει, το µουσικό σχήµα "Λύραυλος". 

  Για τους παράγοντες, το ∆ηµ. Συµβούλιο και τους χορηγούς, θα παρατεθεί "µπουφέ" µε αρχαιοελληνικές και 
βυζαντινές γεύσεις. 

  Για την επιτυχή και άρτια έκβαση των εκδηλώσεων, ο διοργανωτής Σύλλογος, αιτείται του χορηγικού 

ενδιαφέροντός σας.  

              "∆ΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΥΑΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ". 

   Προβλέπονται έξ (6) κατηγορίες χορηγών: 

1. Μέγας Χορηγός 
2. Χορηγός επίσηµου γεύµατος (ΜΠΟΥΦΕ) 

3. Χορηγός cocktail reception. 

4. Χορηγός επικοινωνίας. 
5. Χορηγός εντύπου υλικού 

6. Χορηγός Ε. Κ. Ε. 
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (Major Sponsor) 

   Θα υπάρξει µόνο ένας Μέγας Χορηγός για κάθε εκδήλωση, µε συνολικό κόστος χορηγίας τα 

25.000€ συν Φ.Π.Α.  

Ο Μέγας Χορηγός δικαιούται 20 δωρεάν συµµετοχές στο "µπουφέ".  

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΦΕ) 

(Official lunch sponsor) 

   Θα υπάρξουν δύο χορηγοί για τον κάθε "µπουφέ" της κάθε εκδηλώσεως, µε συνολικό κόστος 

χορηγίας τα 12.000€ συν Φ.Π.Α. Έκαστος των χορηγών, δικαιούται 5 δωρεάν συµµετοχές στο 

"µπουφέ".  

 ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL RECEPTION 

(Cocktail reception sponsor) 

   Θα υπάρξει µόνο ένας χορηγός για το cocktail reception της κάθε εκδηλέσεως µε συνολικό κόστος 

1.500€ συν Φ.Π.Α. Ο χορηγός δικαιούται 3 δωρεάν συµµετοχές στο "µπουφέ". 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(Communication sponsor) 

   Ο κάθε χορηγός επικοινωνίας, δικαιούται 2 δωρεάν συµµετοχές στον "µπουφέ". 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

(Supporter sponsor) 

   Μπορεί να υπάρξουν αρκετοί χορηγοί εντύπου υλικού, µε κόστος ανά χορηγία 100€ συν Φ.Π.Α. Ο 

κάθε χορηγός δικαιούται 2 δωρεάν συµµετοχές στον "µπουφέ". 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

  Θα υπάρξουν 3 χορηγοί για κάθε εκδήλωση. Το ποσόν της χορηγίας επαφίεται στην διακριτική 

ευχέρεια του χορηγού. ∆εν δύναται όµως, να είναι µικρότερο των 5.000€. 

Ο κάθε χορηγός δικαιούται 6 δωρεάν συµµετοχές στον "µπουφέ". 

Τα ποσά των χορηγών Ε.Κ.Ε., θα διατεθούν στα ιδρύµατα: 

α) Χ#κυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας. 
β) Χαµόγελο του Παιδιού. 

γ) Παιδικά Χωρία S.O.S.     

   Στους ενδιαφερόµενους χορηγούς, αποστέλλεται εγγράφως ο ακριβής κατάλογος των 
ανταποδοτικών οφελών που προσφέρει ο διοργανωτής, ο οποίος κατάλογος, συµπεριλαµβάνεται σε 

ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο υπογράφεται µεταξύ ∆ιοργανωτού και του εκάστοτε χορηγού. 

   Παρακαλούµε το αίτηµα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Ε. 

   Εν αναµονή – ευελπιστώντας θετικής – απαντήσεώς σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και  
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                                                                                                      Νέστωρ - Κων/νος Πλάκας 
                                                                                                        Υπεύθυνος διοργάνωσης 

 

 


