ο

5

Συμπόσιο
ιστορίας- λαογραφίας
αττικής
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Μεταξύ 19-22 Νοεμβρίου 1992 ο Δήμος Ν. Ιωνίας και η Ένωση Σπάρτης
Μ. Ασίας οργάνωσαν στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου της δεύτερης, στη Ν.
Ιωνία, το 5ο Συμπόσιο Ιστορίας- Λαογραφίας Αττικής.
Η οργάνωσή τους ανατέθηκε από τη διαρκή Γραμματεία των Συμποσίων,
επειδή, εκτός των άλλων, το έτος αυτό (1992) «εορτάζονταν» τα 70 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό και στο Συμπόσιο θα κατετίθεντο
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις με κύριο άξονα την «εγκατάσταση των Προσφύγων
στους Δήμους και τις Κοινότητες της Αττικής και τις αλληλεπιδράσεις με το
γηγενές στοιχείο».
Έως τότε τα συνέδρια είχαν γίνει: στις Αχαρνές (το 1988), στον Ασπρόπυργο
(το 1989),στο Μαραθώνα (το 1990) και στα Άνω Λιόσια (το 1991) και είχαν ως
αντικείμενο κύρια τη σπουδή θεμάτων αναφερομένων στην Ιστορία, τη Λαογραφία
και την αρχαιολογία της Αττικής.
Για την οργάνωση του Συμποσίου δούλεψε εντατικά, επί μήνες η Οργανωτική
Επιτροπή, η οποία είχε ως Πρόεδρο το Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Πέτρο Μπουρδούκο,
ως Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Χάρη Σαπουντζάκη – και Πρόεδρο
της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας- και ως μέλη, εκτός των άλλων, τον κ. Αλέξ. Σύρμα
(πρόεδρο της Ο.Ε. του 4ου Συμποσίου), τον κ. Δημ. Καλλιέρη (πρόεδρο της Ο.Ε. του
2ου Συμποσίου) τον κ. Στέλιο Μουζάκη (πρόεδρο της Ο.Ε. του 1ου Συμποσίου ) και
τον κ. Πέτρο Φιλίππου (πρόεδρο της Κοινότητας Καλυβίων Θορικού).
Υπήρξε βέβαια και ειδική Επιστημονική Επιτροπή στην οποία μετείχαν οι
κ.κ.:

Β.

Βογιατζόγλου

(ιατρός,

συγγραφέας),

Δημ.

Γιώτας

(συγγραφέας,

ιστοριοδίφης), Μαρία Δέδε- Μιχαήλ (συγγραφέας, λαογράφος), Μαρία ΜηλίγκουΜαρκαντώνη (επίκ. καθηγήτρια λαογραφίας Παν/μίου Αθηνών), Στ. Μουζάκης (πολ.
μηχανικός, λαογράφος, ιστορικός), Αν. Νικήτας (καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών), Παναγ. Νικολόπουλος (Δ/ντής Εθνικής Βιβλιοθήκης,

καθηγητής, Παν/μίου Αθηνών), Ανδρομάχη Οικονόμου (Εθνολόγος- λαογράφος),
Χάρης Σαπουντζάκης (Σχολ. Σύμβουλος- συγγραφέας.
Από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, που είχε θέσει υπό την αιγίδα του το
Συμπόσιο, εκπρόσωπος είχεν ορισθεί η κυρία Άλκηστις Σουλογιάννη (φιλόλογος).
Σ’ αυτή τη δοκιμαστική έκδοση παρουσιάζονται μόνον οι ανακοινώσεις που
έγιναν, όπως αυτές καταγράφηκαν στα μαγνητόφωνα, μαζί με τις ερωτήσεις και
παρεμβάσεις του κοινού.
Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα, πλην
ελαχίστων, ανεπαίσθητων διορθώσεων, ώστε ν’ αποδοθεί ακριβώς το ύφος και ο
παλμός των εργασιών του Συμποσίου.
Φυσικά ο αριθμός των αντιτύπων είναι εντελώς περιωρισμένος και
απευθύνεται μόνον στους εισηγητές και τους οργανωτές, με την παράκληση να
επιφέρουν τυχόν διορθώσεις και να δώσουν βιβλιογραφικά ή άλλα συνοδευτικά
στοιχεία, προκειμένου να υπάρξει η οριστική έκδοση.
Δεν μας διαφεύγει ότι έχουμε ήδη αργήσει πολύ, αλλά και αυτό το τεύχος με
μεγάλη δυσκολία και πολλές δαπάνες εξεδόθη.
Άλλωστε, παρά τις σχετικές υπομνήσεις μας, μόνον 2-3 εκ των εισηγητών μας
κατέθεσαν τα οριστικά κείμενα, ώστε η έκδοση αυτού του τεύχους να καθίσταται
αναγκαία.
Ευελπιστούμε ότι έως την 1η Σεπτεμβρίου 1995 θα έχουμε, εκ μέρους των
εισηγητών, τα πλήρη κείμενά τους, προκειμένου να προχωρήσουμε και στην οριστική
έκδοση των Πρακτικών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
και πολλήν εκτίμηση
ο επιμεληθείς τη δοκιμαστική αυτή έκδοση

Χάρης Σαπουντζάκης
Πρόεδρος Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας
(Ν. Ιωνία, 1 Ιουνίου 1995)
Σημείωση : Το σήμα του Συμποσίου με το περιστέρι φιλοτέχνησε ο
καλλιτέχνης κ. Ιωσήφ Πολυκάρπου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Εισηγητής
Β. Βογιατζόγλου

Θέμα
Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία

Μαρία Δέδε-Μιχαήλ

Η ελληνική ποίηση για τη μικρασιατική καταστροφή

Δημ. Λοΐζος

Εγκαταστάσεις αστών προσφύγων στην Αθήνα από
την Ε.Α.Π. 1924-1930

Αρχ. Παπαδοπούλου

Πειραιάς πόλος έλξης προσφύγων

Καλ. Κολιοπούλου-Γρίβα

Σμύρνη- Ν.Σμύρνη, η εγκατάσταση των προσφύγων
στη Ν. Σμύρνη

Δημ. Γιώτας- Μαίρη Φυτά- Στοιχεία χειροτεχνίας από το Μενίδι και τη γύρω
Γιώτα
περιοχή και η συνέχιση της παράδοσης σήμερα
Αγγ. Νικολοπούλου- Σκαρβέλη Η πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή
της Νικαίας
Δημ. Καλλιέρης

Επιρροές και επιδράεις στον Ασπρόπυργο από την
εγκατάσταση των 68 προσφύγων στην Αττική

Όλγα Βογιατζόγλου

Θέματα βιομηχανικής αρχαιολογίας, τα πρώτα
εργοστάσια στη Ν. Ιωνία Αττικής

Ευάγγ. Λιάπης
Δημ. Καλλιέρης

Εγκατάσταση των προσφύγων της Μ. Ασίας
στην Ελευσίνα
Η κηπευτική στον Ασπρόπυργο του 20ου αιώνα
και οι συναφείς μ’ αυτή αγροτικές και άλλες επαγ/κές
ασχολίες

Αργ. Πετρονώτης

Ο Περγαμηνός πρωτομάστορας Γιώργης Τσολίσος

Σοφ. Γεωργιάδου- Ευάγ.
Οδοιπορικό στη Ν. Φιλαδέλφεια
Καπετάνου-Βλ. Κουτσούκος
Νίκη Κολυβά- Γ. Φυτάς

Η μεταπολεμική πληθυσμιακή εξέλιξη των παλαιών
οικογενειών

Σπ. Τζόκας

Η ένταξη των προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία
και η εγκατάσταση στην Καισαριανή

Δημοσθ. Στρατηγόπουλος

Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης

Στέλιος Μουζάκης

Ερήμωση της Αττικής του 16ου αιώνα ιδιαίτερα του
λεκανοπεδίου, οικισμοί κι εκκλησίες της Πάρνηθος

Χάρης Σαπουντζάκης

Πρώτοι οικιστές της Ν. Ιωνίας, πρόσφυγες της Μ.
Ασίας, του Πόντου και της Αν. Θράκης και οι τόποι
γέννησής τους

Ιω. Ιωάννου

Η Μαρουσιώτικη Κεραμική

Μαρ. Καπλάνογλου

Τα παραμύθια των Ελλήνων της Μ. Ασίας από τη
μια στην άλλη πλευρά του Αιγαίου

Χ. Μπαμπούκης- Παν.
Κωνσταντοπούλου

Μικρασιάτες Έλληνες πρόσφυγες στη γη και στις
παρυφές της νοτιοανατολικής Αττικής

Ιω. Μπολανάκης

Διακόνισσα στη γη, Αγία στον ουρανό, Οσία
Φιλοθέη η Αθηναία

Γ. Ντελόπουλος

Φυτώνυμα Αττικής, διαχρονική θεώρηση

