
 

 
 
                            

 

Μικρασιατική Καταστρουή:  

Ιστορία, Μνήμες και Πολιτισμός 
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ΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΟΡΔΤΣΙΚΑ ΓΡΩΜΔΝΑ 

ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ 

 
 

 

υνδιοργϊνωςη: 
Περιφερειακό Ενότητα Κεφαλονιϊσ 

ύλλογοσ Υύλων Ιακωβατεύου Βιβλιοθόκησ 
 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 
21 και 22 επτεμβρύου 2022, 8 μ.μ. 

 

το Μουςεύο Ληξουρύου 
 

ΛΗΞΟΤΡΙ 2022  



 

 

 

 

     Σετϊρτη,  21 επτεμβρύου, 8 μ.μ. 
 

ΟΜΙΛΙΑ 

   Αναςτϊςησ Γκύκασ,  ιςτορικόσ, δρ Πολιτικών Επιςτημών, ςυγγραφέασ                                                                                                                                 
«Αναζητώντασ τουσ παράγοντεσ που ςυντέλεςαν ςτη Μικραςιατική  
Καταςτροφή». 
 

 

 ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΤΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  
Κλειώ Ζαφειρϊτου, καθηγήτρια Αγγλικήσ Φιλολογίασ                                                        
«Μνήμεσ προςφυγιάσ –  Στη μνήμη τησ γιαγιάσ Κατίνασ». 
 

 

ΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 

Λαμπρογιϊννησ Πεφϊνησ, μουςικολόγοσ – βιολί 
  Παντελόσ κιαδαρϋςησ, μουςικολόγοσ – ούτι  
 

   Θα παύξουν παραδοςιακούσ μουςικούσ ςκοπούσ από τισ περιοχϋσ τησ Μικρϊσ 
Αςύασ. 

 

 

ΕΚΘΕΗ ΒΙΒΛΙΟΤ 

Θα εκτεθούν βιβλύα ςχετικϊ με το Διχαςμό, τον Ελληνιςμό τησ   Μικρϊσ 
Αςύασ, τη Μικραςιατικό Εκςτρατεύα και Καταςτροφό, το Προςφυγικό 
Ζότημα. 

 

 

 

ΜΠΟΤΥΕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Πϋμπτη, 22 επτεμβρύου, 8 μ.μ. 
 

 
ΟΜΙΛΙΑ 

Αλεξϊνδρα Αραγιϊννη, φιλόλογοσ, master ςτην ιςτορική έρευνα, διδακτική και νέεσ 
τεχνολογίεσ        
«Αποτυπώςεισ τησ ελληνικήσ πολιτικήσ γελοιογραφίασ: Διχαςμόσ και Μικραςιατική 
Εκςτρατεία».  

 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΤ  
 
 

Υούβη Ρύζου, φιλόλογοσ                                                                                                             
«Γράμματα ενόσ αθώου ςτρατιώτη (1919-1920)». Ένασ Παλικηςιάνοσ καθ’ οδόν 
προσ το Μέτωπο.  

 
 
 

ΦΟΡΕΤΣΙΚΑ  ΔΡΩΜΕΝΑ 

 
Δημότρησ Μαντζουρϊτοσ, καθηγητήσ Φυςικήσ Αγωγήσ,  χοροδιδάςκαλοσ 
 

Φορευτϋσ «Ιονύου Πνοόσ» 
Ορχόςτρα:  Γιώργοσ Μαρινϊκησ, βιολί 

                             Ηλύασ Μαυρύκησ, λαούτο 
                             ταυρούλα Δαλιϊνη, φωνή 
Θα χορϋψουν παραδοςιακούσ χορούσ τησ Μικρϊσ Αςύασ. 

 
 

 

 

ΕΚΘΕΗ ΒΙΒΛΙΟΤ 

Θα εκτεθούν βιβλύα ςχετικϊ με το Διχαςμό, τον Ελληνιςμό τησ   Μικρϊσ Αςύασ, τη 
Μικραςιατικό Εκςτρατεύα και Καταςτροφό, το Προςφυγικό Ζότημα. 
 

 

 

ΜΠΟΤΥΕ 

 

 

 

 



 

Από το μετανάστη Δημήτριο Βενέζη από τα Μονοπολάτα  

στον πρόσφυγα Ηλία Βενέζη στη Μυτιλήνη και την Αθήνα 

 

● Ο ινγνηέρλεο θαη αθαδεκατθόο Ηιίαο Βελέδεο ζην βηβιίν ηνπ «Γιιεληθέο 

ζάιαζζεο» (1973) έρεη ηελ εμήο αθηέξσζε: «Σηε κλήκε ηνπ πάππνπ κνπ Δεκεηξίνπ 

Μηραήι Βελέδε, Κεθαινλίηε, πνπ άθεζε ην λεζί ηνπ κεηά ηελ Γπαλάζηαζε ηνπ 1821, 

ηαμίδεςε θη εγθαηαζηάζεθε ζηε Μηθξαζία, ζηα παξάιηα ηεο Αηνιίδαο, ην Αϊβαιί».  

● Ο ίδηνο έγξαθε ζηελ εθεκεξίδα Τν Βήκα ην 1966: «Με ζπγθηλεί ό,ηη έξρεηαη απ’ 

ηελ Κεθαινληά […]. Οη πξόγνλνί κνπ ήηαλ Κεθαινλίηεο πνπ […] έθηαζαλ θάπνηε κε 

θαΐθη ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα θαη ξηδώζαλε ζηελ εύθνξε γε».  

● Η θόξε ηνπ Ηιία Βελέδε Άλλα Βελέδε – Κνζκεηάηνπ, παξνπζηάδνληαο επηζηνιή 

ηνπ 1948 από ην νηθνγελεηαθό ηεο αξρείν, απνθάιπςε όηη ε  νηθνγέλεηα ηνπ παηέξα 

ηεο θαηαγόηαλ από ηα Μνλνπνιάηα ηεο Παιηθήο.   
 

 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ (1904-1973)   

Γελλήζεθε ζην Ατβαιί (Κπδσλίεο) ηεο Μ. Αζίαο.   Ο παηέξαο ηνπ θαηαγόηαλ από ηελ 

Κεθαινληά  (Μνλνπνιάηα ηεο Παιηθήο) θαη ε κεηέξα ηνπ από ηε Λέζβν. Τα πξώηα 

ρξόληα ηεο δσήο ηνπ κέρξη ην 1914 ηα έδεζε ζην Ατβαιί θαη κεηά εγθαηαζηάζεθε κε 

ηε κεηέξα ηνπ θαη ηα αδέιθηα ηνπ ζηε Μπηηιήλε κέρξη ην 1919, νπόηε επαλήιζε ζην 

Ατβαιί. Τν 1922 κε ηε κεγάιε θαηαζηξνθή ε νηθνγέλεηα εγθαηέιεηςε νξηζηηθά ην 

Ατβαιί, ν ίδηνο όκσο ν Ηιίαο, 18 ρξνλώλ ηόηε, δελ πξόιαβε λα θύγεη. 

Αηρκαισηίζηεθε θαη ζηάιζεθε κε ρηιηάδεο άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζηα Τάγκαηα 

Γξγαζίαο. Μεηά από 14 κήλεο απειεπζεξώζεθε καδί κε άιινπο 23 ζπκπαηξηώηεο 

ηνπ, πνπ ηειηθά θαηόξζσζαλ λα επηβηώζνπλ. Τηο εκπεηξίεο ηνπ από εθείλε ηε 

βαζαληζηηθή πεξίνδν ηηο έρεη θαηαζέζεη ζην βηβιίν ηνπ «Τν Ννύκεξν 31328». Μεηά 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπ επέζηξεςε ζηε Μπηηιήλε θαη από ην 1932 εγθαηαζηάζεθε 

κόληκα ζηελ Αζήλα. 


