
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ 

Παρακαλείσθε να πειθαρχείτε στο πρόγραμμα των 

διοργανωτών. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 

- Οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν μας προσφέρουν δωρεάν 

το πρόγραμμα διασκέδασης. 

-Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί από επαγγελματικό συνεργείο, 

ΝSTV, για λογαριασμό του Συλλόγου «Αργοναύται-Κομνηνοί» 

και μπορεί να ζητηθεί από την Γραμματεία του Συλλόγου μας. 

-Οι γονείς παρακαλούνται να προσέχουν  τα μικρά παιδιά τους. 

Να μην απομακρύνονται από κοντά τους  (μπορεί να χαθούν, 

υπάρχει κίνδυνος από τα γύρω πηγάδια, από φίδια, νερά, 

βλάστηση κλπ). 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: 

-Οι οδηγοί παρακαλούνται να υπακούουν στις οδηγίες των 

αρμοδίων. 

-Τα αυτοκίνητα ΝΑ ΜΗΝ  ΚΛΕΙΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΧΩΡΟ, για την 

εύκολη πρόσβαση της πυροσβεστικής και των αρχών, όπου 

χρειαστεί. 

ΦΑΓΗΤΟ: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

-Φέρνουμε τα δικά μας φαγητά και στρώνουμε κάτω από τα 

δένδρα. 

-Θα παρέχεται  πάγος και κρασί (δωρεάν). 

-Θα πωλούνται σουβλάκια (καλαμάκια) μπύρες, νερά και 

αναψυκτικά. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗ: 

-Θα υπάρχουν πλαστικές σακούλες απορριμμάτων και ένας 

μεγάλος κάδος. Κρατάμε καθαρό το περιβάλλον! 

-Θα υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες  χημικές  τουαλέτες για 

τους επισκέπτες. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» 

 ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για την μεταφορά και τον καλύτερο προγραμματισμό της 

έγκαιρης προσέλευσης, παρακαλείσθε να δηλώσετε την 

συμμετοχή σας, στην Γραμματεία του Συλλόγου μας.  

 

 

 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
AΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 
Δαβάκη 10, Καλλιθέα 

ΤΗΛ : 2109569518 (και fax), 2109573994 
                              Email: argoadm@yahoo.gr                          

Ιστοσελίδα: http://www.argonautai-komninoi.gr 

Συγκοινωνίες: Λεωφορεία 218 και 219, στάση ΙΚΑ 

 

 

    

     «Τ΄Αελουτροπί,  τ’ Αγιαννί’» 

  

 

 

 

 

 

      Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 

 

      Αγ. Γεώργιος Καπανδριτίου 
       (προς γήπεδο ποδοσφαίρου Καπανδριτίου) 

 

 

 

      ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

mailto:argoadm@yahoo.gr
http://www.argonautai-komninoi.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 09:00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ πούλμαν από το κτίριο του 

Συλλόγου(Δαβάκη 10,Καλλιθέα)   

 

 09:55 ΑΦΙΞΗ στο Καπανδρίτι – εξωκλήσι Αγ. Γεωργίου 

 

 10:50 Επιμνημόσυνη Δέηση, για τις ψυχές των 

προγόνων παππούδων, γιαγιάδων, πατεράδων και μανάδων, 

που πρόφτασαν  να ριζώσουν στη μεγάλη πατρίδα την 

Ελλάδα, καθώς και στους συντοπίτες, που τους 

αποδέχθηκαν και τους έδειξαν την συμπαράστασή τους, για 

να σταθούν στα πόδια τους. Γι’ αυτούς που εργάστηκαν στον 

ναό του Αγίου Γεωργίου (τον Πανίκα Αμανατίδη, τον 

Κωστίκα Κουρταλίδη, τον Ευάγγελο Ντάση) και τον 

Πρωτομάστορα που τον σχεδίασε και τον έκτισε τον 

Κεπεξώτη Χαράλαμπο Υφαντίδη. 

 

 11:00    Σύντομος χαιρετισμός των εκπροσώπων 

εκκλησιαστικής και στρατιωτικής αρχής, Δήμων, φορέων 

και των ποντιακών σωματείων που συμμετέχουν. 

 

 11:30    Μια σύντομη αναφορά για την επίσκεψη των 

συμπατριωτών μας, για την συνάντηση των οικογενειών 

τους, για το ιστορικό του παρχαριού και για τον 

κατασκευαστή. 

 

 11:40 Συνάντηση - Επανασύνδεση  οικογενειών με 

καταγωγή από το Τσαγράκ’ και την Κεπέκκλησα της 

Τρίπολης του Πόντου,  που εγκαταστάθηκαν πριν από  

ενενήντα χρόνια περίπου στο  Καπανδρίτι και στο 

Μπαμπαλιό, κουβαλώντας επώνυμα και  μνήμες. 

 

 12:50    Γλέντι έως αργά.  

 

 19:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ πούλμαν για τον Σύλλογο (Δαβάκη 

10, Καλλιθέα) 

 

Ένα σύντομο ιστορικό «Τ΄Αελουτροπί΄,   τ΄Α-

Γιαννί΄» στο Καπανδρίτι. 

 

Στα πλαίσια της αναβίωσης του εθίμου, που τ΄ ονομάζουμε: 

«Τ΄Αελουτροπί΄, τ΄Α-Γιαννί΄», στον Αη-Γιώργη Καπανδριτίου, 

οι απόγονοι των ποντίων προσφύγων  του Μπαμπαλιού 

Αιτωλοακαρνανίας και του Καπανδριτίου Αττικής, πρόκειται να 

ξανασμίξουν μετά από 90 χρόνια και να επαναφέρουν στις 

μνήμες τους (εκτός από τους φίλους και τους συγγενείς που 

έχασαν) τους τόπους και τα όμορφα παρχάρια της αγαπημένης 

τους πατρίδας, αυτά που εγκατέλειψαν με την βία, στο 

Τσαγράκ΄   και  στην  Κεπέκκλησα του Πόντου. 

Αυτή η εκδήλωση και πρωτοβουλία, διοργανώθηκε και  
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του  Δήμου Ωρωπού,  με την 
έμπνευση και συμπαράσταση του Συλλόγου Ποντίων 
«Αργοναύται-Κομνηνοί». Μαζί με την ενεργό συμμετοχή του 
Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας  «Δημ. Ψαθάς» και του 
Συλλόγου Αιτολοακαρνανιτών εκ Πόντου «Αξέχαστες 
Πατρίδες» και την υποστήριξη  των Δήμων Ωρωπού, Καλλιθέας 
και  Αμφιλοχίας (τόποι που υποδέχθηκαν και φιλοξένησαν τους 
πρώτους πρόσφυγες), των τοπικών φορέων και αρχών, θα 
αναβιώσουμε για λίγο τις αλησμόνητες πατρίδες μας.   
«Τ΄Αελουτροπί΄, τ΄ΑΓιαννί΄» στο Καπανδρίτι, είναι μια 

συμβολική αναβίωση ενός ποντιακού εθίμου,  που αναφέρεται 

στην εορταστική εκδοχή της Θερινής Ισημερίας από τα αρχαία 

χρόνια έως την Ορθόδοξη Χριστιανική του εξέλιξη.    

Ο Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί»,  διοργάνωσε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2005,  την ομώνυμη εκδήλωση στο 

χώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ της Καλλιθέας και επανέφερε στην 

μνήμη το έθιμο του Κλήδονα.    

Η ιδέα αυτή, είναι εμπνευσμένη  από την λαογραφική μελέτη 

και επιστημονική καταγραφή της φιλολόγου - συγγραφέως  

Έλσας Γαλανίδου-Μπαλφούσια, η οποία είναι αξιότιμο μέλος 

του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται – Κομνηνοί» και της 

Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (Αρχείον Πόντου, «Οι 4 εποχές 

και οι μήνες τους», Ε Π Μ, Αθήνα 1999).    

Κατά την ποντιακή παράδοση,  όπως μας περιγράφει η ίδια, οι 

τελευταίες ημέρες του Ιουνίου μεγάλωναν σε διάρκεια και «ο 

Ήλεν εκλώσκουτουν» (δηλαδή πίστευαν ότι,  ο Ήλιος  

περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του)!   Εκείνη την περίοδο, 

οι πρόγονοί μας,   εγκατέλειπαν τις πόλεις και τις κωμοπόλεις 

τους, για να αναζητήσουν στα ορεινά ακόμα καλύτερες 

κλιματολογικές συνθήκες για τους θερινούς μήνες. Ανέβαιναν 

οικογενειακώς στις εξοχές τους (στα παρχάρια)  και έπαιρναν 

μαζί τους(εκτός από τον εξοπλισμό) και τα οικόσιτα ζώα τους, 

για να παρασκευάσουν τα τυροκομικά προϊόντα , τα βούτυρα 

και τα σκευάσματα του  Χειμώνα. 

Πρώτο τους μέλημα, μόλις έφθαναν στην εξοχή,  ήταν η 

φροντίδα των αγροτικών σπιτιών τους, η απαλλαγή από κάθε 

περιττό και άχρηστο αντικείμενο. Η ατμόσφαιρα εκείνου του 

απαντήματος, όπου έσμιγαν και πάλι οι οικογένειες στο ανέμελο 

περιβάλλον της εξοχής, για να γιορτάσουν μαζί την μεγαλύτερη 

μέρα που ανέτειλε, ήταν εορταστική και χαρούμενη και 

συνοδευόταν πάντοτε  από φαγοπότι και γλέντι με λύρες και 

νταούλια.  

Πετώντας κάθε περιττή σκέψη στην άκρη, συναντώντας τους  

δικούς μας ανθρώπους,  φίλους και συγγενείς,  χορεύοντας, 

τραγουδώντας και εξορκίζοντας το κακό, καλωσορίζουμε με 

αισιοδοξία το Καλοκαίρι που μας έρχεται! 

 Ας  το υποδεχθούμε όπως πρέπει λοιπόν!  

 

 


