ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ο Αγαµέµνων Σωτηρίου του Νικολάου ήταν αιδί της µεγάλης
ροσφυγιάς του 1922, ου σε ηλικία µόλις οκτώ ετών εγκατέλειψε
την Μικρά Ασία, κάτω αό τις λέον δραµατικές συνθήκες για τον
Ελληνισµό και τον ίδιο, και σαν ρόσφυγας εγκαταστάθηκε µε την
οικογένειά του στις Σέρρες. Γεννήθηκε στο Μιχαλίτσι, αό το
οοίο διατηρούσε τρυφερές αιδικές αναµνήσεις, όως αυτές τις
κατέγραψε σε εζά και οιητικά του κείµενα. Η αρακαταθήκη
ου µας άφησε µέσα αό τα γρατά του και τις διηγήσεις του- για
όσους είχαν την τύχη να µιλούν µαζί του- ήταν η αέραντη,
ανυόκριτη, ηγαία και αυθόρµητη αγάη για την «µάνα»
Μικρασία, ροσφορά µέγιστη για την διατήρηση της µνήµης των
Αλησµόνητων Πατρίδων, συναίσθηµα ου βίωναν µόνο εκείνοι
ου έζησαν σε αυτούς τους τόους και κατόιν υέστησαν την
µεγάλη καταστροφή. Αυτά τα βιώµατα ήταν εντονότατα στα
ρώτα χρόνια της ζωής της Αδελφότητας, όως φαίνεται αό το
αρακάτω αόσασµα του βιβλίου ράξεων του συλλόγου, όταν
ήταν Πρόεδρος ο Αγαµέµνων Σωτηρίου: «…5ο. Να καθιερωθεί η
3η Σετεµβρίου κάθε χρόνο σαν ηµέρα γενικού ένθους του
µικρασιατικού στοιχείου, γιατί τη µέρα αυτή του 1922, µετά αό
διαταγή του στρατηγού Μαρούλη, εσάλισε αό την ροκυµαία
του Τσεζµέ ο σαλιγκτής της Στρατιάς του Νοτίου Συγκροτήµατος
την αναχώρηση αό το αιµατόβρεχτο και ροσφιλές έδαφος της
Μικρασίας».

Υήρξε Πρόεδρος της Αδελφότητας το 1977-1978. Ανήκει στα
ιδρυτικά µέλη της. Εισηγητής της έκδοσης του Ενηµερωτικού
∆ελτίου του Συλλόγου, του οοίου έγραφε τα ερισσότερα
κείµενα. Εί της Προεδρίας του- σε εκδήλωση για τα 56 χρόνια του
ξεριζωµού το 1978- οργανώθηκε και έκανε την εµφάνιση του το
χορευτικό τµήµα του συλλόγου. Το 1977 συνέθεσε τον «ύµνο της
Μικράς Ασίας» τον οοίο µελοοίησε ο Χρυσόστοµος Μουτάφης.
Το 1979 ανακηρύσσεται είτιµος ρόεδρος της Αδελφότητας.
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