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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
10ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΩΤΑ  23/10/2011 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, το 10ο Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής, 

περνάει απόψε στην ιστορία της υπαίθρου Αττικής. 
Άκουσα με εύλογο ενδιαφέρον και ικανοποίηση τα ευγενικά σας σχόλια και τους 

υπερβολικούς οφείλω να ομολογήσω επαίνους προς όλους τους συντελεστές της ολοκλήρωσης 
και της επιτυχίας της διοργάνωσης και σας ευχαριστώ από βάθους καρδιάς. 

Δόθηκε η ευκαιρία στο κοπιαστικό, αλλά ενδιαφέρον, για όλους μας τετραήμερο να 
ακουστούν και να καταγραφούν μια σειρά από νέα στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό 
αυτού του πολύπαθου και λαμπρού χώρου της υπαίθρου Αττικής που αποκάλυψαν νέες πτυχές 
της ιστορίας του. 

Οι σαράντα οκτώ πρωτότυπες εισηγήσεις του Συμποσίου, από εξαίρετους Επιστήμονες 
συνέδρους, έδειξαν χωρίς αμφιβολία πιστεύω, πόσο απαραίτητη ήταν η συνέχιση του θεσμού 
που διακόπηκε το 2002. 

Αρχίσαμε το 1988 με πρωτοβουλία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών τη 
διοργάνωση των Συμποσίων και ο ενθουσιασμός που επικράτησε, δημιούργησε άλλες οκτώ 
διοργανώσεις με λαμπρά αποτελέσματα χάρη στην έμπνευση και τον ευλογημένο μόχθο 
προσώπων και φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης που στήριξαν το θεσμό. Τα πρακτικά των 
Συμποσίων που εκδόθηκαν αποτέλεσαν μια βιβλιογραφική παρακαταθήκη σημαντική και 
αιώνια. Το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών πήρε σήμερα τη σκυτάλη της 
συνέχισης του θεσμού με την ευαισθησία που εύλογα έχει, εορτάζοντας μάλιστα τα τριάντα 
χρόνια της ιστορίας της. Συμβουλεύτηκε τα μέλη της άτυπης Γραμματείας των προηγουμένων 
Συμποσίων, τα οποία με θέρμη παρότρυναν για τη νέα πρωτοβουλία, έστω και αν 
διατυπώθηκαν διαδικαστικές αντιρρήσεις. 

Άρχισε λοιπόν ένας δεύτερος κύκλος Συμποσίων με το ίδιο σκεπτικό και θεματολόγιο. Και 
κάθε φορά σε άλλη πόλη της Αττικής θα διοργανώνεται το επόμενο Συμπόσιο. Κρατήσαμε την 
αρίθμηση από σεβασμό στο μόχθο των προηγουμένων συντελεστών και τιμούμε τα πρόσωπα 
και τους φορείς που έγραψαν την ιστορία των Συμποσίων του παρελθόντος. Η παρουσία των 
προέδρων των προηγούμενων διοργανώσεων στην παρούσα διοργάνωση σφυρηλατεί το θεσμό 
για επιτυχή συνέχιση. Η ηλεκτρονική εποχή που κυριαρχεί στη ζωή μας, έδωσε την ευκαιρία να 
περάσει στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, και τα ξενιτεμένα μας παιδιά, ο απόηχος και η ζωντανή 
εικόνα του Συμποσίου, μέσα από την ιστοσελίδα dekatosymposio.blogspot.com 

Θερμές ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Κώστα Ζίγκιρη και τον επιμελητή των πρακτικών και 
δημοσιογράφο κ. Αργύρη Αργυρόπουλο, που από την πρώτη στιγμή ανέλαβαν αυτό το δύσκολο 
έργο, αλλά και την καθημερινή ενημέρωση μέσω του site του συμποσίου όσο και από τα 
προσωπικά τους site. (Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών και Μενιδιάτης) 

Θέλαμε, οι οργανωτές, από την πρώτη στιγμή να περάσει σ’ όλο τον κόσμο, ότι η γωνιά αυτής 
της Αττικής στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας παράγει πολιτισμό και ελπίζω στη 
μετάδοση αυτού του αισιόδοξου μηνύματος. 

Δεν θα μπω στην ανάλυση και την αξία των επιμέρους εισηγήσεων. Αυτό θα αποτιμηθεί από 
το κοινό στο εξής, εκφράζω όμως από μέρους της Ο.Ε. τη βαθειά μας ικανοποίηση για την 
πνευματική συνεισφορά την σεμνότητα και την επιστημονική επάρκεια των Συνέδρων, αλλά και 
τη συμμετοχή και πρωτοφανή προσήλωση του κοινού που παρακολούθησε το Συνέδριό μας. 

Με συντομία θα ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τον αγαπητό φίλο Πρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Α. κ. 
Γιώργο Φυτά που πρώτος αυτός μας ζήτησε να οργανώσουμε το 10ο Συμπόσιο και επέμενε 
παρά τις όποιας μορφής αντιξοότητες να προχωρήσουμε, αλλά και το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Α. την τιμή 
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που μου έκανε να μου αναθέσει την προεδρία και τέλος να αναλάβει το οικονομικό κόστος της 
διοργάνωσης. 

Ευχαριστώ τον σεβασμιότατο μητροπολίτη μας κ. κ. Αθηναγόρα για την ευγενική και πατρική 
του παρουσία στις εργασίες  του Συμποσίου. 

Ευχαριστώ το Δήμαρχο Αχαρνών κ. Σωτήρη Ντούρο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
συμπαράσταση, τη συνεισφορά του και τη στήριξη της προσπάθειάς μας, καθώς και τους κ. κ. 
αντιδημάρχους και υπαλλήλους του Δήμου. 

Ευχαριστώ από μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής για την πολύμοχθη συνεισφορά τους, τα 
μέλη της Ι.Λ.Ε.Α., τους συνέδρους με τις πρωτότυπες εισηγήσεις τους και το κοινό γενικά που 
παρακολούθησε τις εργασίες του Συμποσίου. 

Για τις παράλληλες εκδηλώσεις μας ευχαριστώ την κ. Νίκη Κολυβά και τις κυρίες που 
συμμετείχαν στην έκθεση τοπικής χειροτεχνίας και τα τοπικά εδέσματα που μας προσέφεραν 
και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπευθύνους και τα μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων του 
Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου, της «Γρίζας» Άνω Λιοσίων και του Λυκείου Ελληνίδων 
Αχαρνών που συμμετείχαν και μας χάρισαν ευχάριστες στιγμές και μνήμες τοπικής παράδοσης. 
Ιδιαίτερη μνεία οφείλεται στη συνεισφορά και συμμετοχή των αρχαιολόγων της πόλης μας και 
ειδικά της κ. Ειρήνης Αναγνωστοπούλου για την ξενάγηση των συνέδρων στην Αρχαιολογική 
Συλλογή Αχαρνών και το Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο της Λυκότρυπας. 

Κυρίες και κύριοι, ο θεσμός εδραιώνεται σε σωστές βάσεις και πάλι. Είμαστε βέβαιοι για τη 
συνέχιση, έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκυτάλη και αισθανόμαστε ευτυχείς για το άρωμα 
πολιτισμού που αναδύει σ’ αυτή την αίθουσα και την πόλη των Αχαρνών. 

Εάν δε για οποιοδήποτε λόγο ή αντιξοότητα δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη συνέχιση των 
Συμποσίων, εμείς από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών σας υποσχόμαστε, ότι σε 
δυο χρόνια θα διοργανώσουμε στην πόλη μας το 11ο Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής, 
πιστεύοντας στην αξία της συνέχισης του θεσμού. 

 
Ευχαριστώ! 

 
 

 
                      Σταματίνα Στριφτού- Βάθη, Δημήτρης Γιώτας 
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Το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Αχαρνών 
 

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών, Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε το 1981 
από μέλη κυρίως του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών. 

Από το 1977 ο Ορειβατικός Σύλλογος είχε ξεκινήσει τη συλλογή λαογραφικού υλικού, 
δημιουργώντας μια μικρή λαογραφική συλλογή που στεγαζόταν σε ενοικιασμένο κτήριο. 

Αρκετοί συμπολίτες βοήθησαν αυτή την πρωτοβουλία προσφέροντας αντικείμενα, αλλά και 
αρχαιολογικά ευρήματα. 

Το 1982 ο Δήμος Αχαρνών παραχώρησε για στέγαση  της Λαογραφικής Συλλογής το κτήριο 
του παλαιού δημαρχείου στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών. Παραδόθηκαν τότε, το 1982, στην 
αρχαιολογική υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. 16 αρχαιολογικά ευρήματα που αποτέλεσαν την υποδομή 
της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών η οποία στεγάστηκε στο κτήριο αυτό, στο ισόγειο, ενώ 
στον όροφο στεγάστηκε το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Ι. Λ. Ε. Αχαρνών. 

Η Ι. Λ. Ε. Αχαρνών ανέπτυξε σημαντική πολιτισμική δράση σε όλη την τριακονταετή πορεία 
της. 

Ο σεισμός του 1999 έπληξε το κτήριο όπου στεγαζόταν το Αρχαιολογικό και Ιστορικό 
Μουσείο. Το μεν Αρχαιολογικό, αυτοτελές, με την ονομασία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, υπαγόμενη στο ΥΠ.ΠΟ., μεταφέρθηκε στην οδό Φιλαδελφείας έναντι του 
Δημαρχιακού Μεγάρου, το δε Λαογραφικό υπολειτουργούσε. Ακολούθως με πρωτοβουλία της 
Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και του Δήμου Αχαρνών αποκαταστάθηκε το κτήριο και ανατέθηκε σε 
Μουσειολόγους με επικεφαλής την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου κ. Σόνια Χαραλαμπίδου η 
πλήρης μελέτη της νέας πλέον εγκατάστασης με σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
(κλιματισμός, εξαερισμός, φωτισμός, οπτικοακουστικά μέσα, προθήκες, προδιαγραφές 
ασφαλείας κλπ). Η Ι. Λ. Ε. Α. έχει περί τα 20.000 αντικείμενα και στο νέο Μουσείο 
παρουσιάζονται ψηφιοποιημένες οι συλλογές της. Χρηματοδότης της ανακαίνισης του κτηρίου, 
αλλά και της Μουσειακής μελέτης και εφαρμογής υπήρξαν η Νομαρχία Ανατ. Αττικής και ο 
Δήμος Αχαρνών. 

Για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, η Ι. Λ. Ε. Αχαρνών δαπάνησε όλο το αποθεματικό της, για 
να παρουσιαστεί ανακαινισμένο και σύγχρονο το νέο Μουσείο της στο κοινό, με ελεύθερη 
είσοδο, την 16η Οκτωβρίου 2011. 
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Κατάλογος Εισηγητών 
 
1. Αικατερίνη Παντελίδου-Αλεξιάδου 
2. Ειρήνη Αναγνωστοπούλου  
3. Γ.Ν. Αντωνακόπουλος  
4. Βασιλική Αντωνοπούλου 
5. Ειρήνη Απλαδά  
6. Ελένη Ασημακοπούλου 
7. Σταματίνα Στριφτού – Βάθη 
8. Σοφία- Μαρία Βερούτη  
9. Δημ. Βογιατζής 
10. Παρασκ. Κοψιδά-Βρεττού 
11. Σπύρος Βρεττός 
12. Θεοδώρα Γεωργουσοπούλου  
13. Αντωνία Γιαλλελή  
14. Μαρία Πλάτωνος-Γιώτα 
15. Δημήτρης Γιώτας  
16. Μαρία Γκασούκα 
17. Ιωάν. Γκικάκης 
18. Ιωάννα Γκουρτζιούμη 
19. Στέλλα Δρένη 
20. Ελευθερία Ζαγκουδάκη 
21. Νικόλαος Καλοσπύρος  
22. Σταματία Κατσανδρή  
23. Κυριακή Χρυσού-Καρατζά 
24. Θανάσης Κατάρας 
25. Αιμιλία Μαρίνα Κόλλια  
 

26. Ιωάννα Κόκλα  
27. Μαργαρίτα Κλαδιά  
28. Νίκη Τσίγκου - Κολυβά 
39. Τάσος Κούζης 
30. Αγγ. Κομποχόλη 
31. Λεων. Κουρής 
32. Χάρης Κουτελάκης  
33. Νικόλαος Λαζάρου  
34. Ζωή Μάργαρη 
35. Μαρία Μαργώνη 
36. Χρήστος Μηλιώνης 
37. Νικ. Π. Οικονομίδης 
38. Γεώργιος Πάλλης 
39. Βαγγέλης Δ. Πανταζής  
40. Κων. Καζά-Παπαγεωργίου 
41. Χριστίνα Πινάτση 
42. Στέλιος Πλακίτσης 
43. Λαμπρινός Πλατυπόδης 
44. Μαρία Πολύζου 
45. Γεώργιος Σαριγιάννης 
46. Αναστ. Στάμου 
47. Σπύρος Στεργίου  
48. Γιώργος Φυτάς  
49. Γιάννης Χαιρετάκης 
50. Ανθή Χοτζάκογλου 
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Ευχαριστίες  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συμποσίου Ιστορίας & Λαογραφίας, καθώς και το Δ.Σ της 

ΙΛΕΑ αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία του 10ου 
Συμποσίου: 

Τον Δήμο Αχαρνών για την παντοειδή συνεισφορά του, όπως: παραχώρηση αίθουσας 
Συμποσίου, catering, μεταφορικά και εποπτικά μέσα, δείπνο συνέδρων. 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. 
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και των προεδρείων των  συνεδριάσεων. 
Την κα Νίκη Κολυβά και τις κυρίες- μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. για την έκθεση της Αχαρναϊκής 

Χειροτεχνίας. 
Τις αρχαιολόγους κα Ειρήνη Αναγνωστοπούλου και κα Έλενα Κασωτάκη για τις ξεναγήσεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους. 
Τους δημοσιογράφους κ. Αργύρη Αργυρόπουλο, κ. Κώστα Ζίγκιρη, κ. Γιώργο Νιώρα και κ. 

Γιάννη Καλομενίδη για την φωτογράφηση, συλλογή υλικού και προβολή του Συμποσίου μέσω 
ιστοσελίδων. 

Τα χορευτικά του Π.Κ Ασπροπύργου, «Γρίζας» Άνω Λιοσίων και Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών 
για την εντυπωσιακή παρουσία τους. 

Τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους και τις ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις τους. 
Τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Α., τους επισήμους και το κοινό που παρακολούθησαν το Συμπόσιο. 
Τους επιμελητές συλλογής και έκθεσης των πρακτικών κ. Αργύρη Αργυρόπουλο και κα 

Μαργαρίτα Κλαδιά. 
Στο Συμπόσιο παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν τις εργασίες του: Οι Δήμαρχοι Αχαρνών 

και Φυλής κ. Σωτ. Ντούρος και κ. Δημήτριος Μπουραΐμης. 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αχαρνών – Ιλίου και Πετρούπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο πρ. Υπουργός κ. 
Στάθης Γιώτας, οι καθηγητές πανεπιστημίου Ταξ. Κόλιας, Άννα Γουϊλ – Μπαδιεριτάκη, καθώς 
και οι σύνεδροι καθηγητές, η διευθύντρια του κέντρου έρευνας Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών κα. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη και στελέχη του κέντρου. Οι πρόεδροι των 
προηγούμενων Συμποσίων κ. Δ. Καλλιέρης, κ. Αλ. Σύρμας, κ. Γεωργ. Γιαγτζόγλου και κ. Μαρούλα 
Χατζηδημητράκη – Λίτσικα. Επίσης αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, ιστορικοί, αντιδήμαρχοι και 
δημοτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου.  
 

 
 

 
 
         
 
 
 

Νίκη Τσίγκου- Κολυβά, 
Σωτήρης Παρθενίου,   
Ελένη Δίελα,  
Γιώργος Φυτάς. 
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Ξενάγηση στον θολωτό Μυκηναϊκό τάφο Αχαρνών 
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Ξενάγηση στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών 
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Ξενάγηση στο λαογραφικό μουσείο της  Ι.Λ.Ε.Α 
 

 
 

Ξενάγηση στο λαογραφικό μουσείο της  Ι.Λ.Ε.Α 
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Έκθεση χειροτεχνίας 
 

 
 

Δείπνο εισηγητών και επισήμων σε ταβέρνα των Αχαρνών 
 

 

 


