
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 α�ό τις �λέον δραµατικές συνθήκες για τον 

Ελληνισµό και τον ίδιο, και σαν �ρόσφυγας εγκαταστάθηκε µε την 

οικογένειά του στις Σέρρες. Γεννήθηκε στο Μιχαλίτσι, α�ό το 

ο�οίο διατηρούσε τρυφερές �αιδικές αναµνήσεις, ό�ως αυτές τις 

κατέγραψε σε �εζά και �οιητικά του κείµενα. Η �αρακαταθήκη 

�ου µας άφησε µέσα α�ό τα γρα�τά του και τις διηγήσεις του- για 

όσους είχαν την τύχη να µιλούν µαζί του- ήταν η α�έραντη, 

ανυ�όκριτη, �ηγαία και αυθόρµητη αγά�η για την «µάνα» 

Μικρασία, �ροσφορά µέγιστη για την διατήρηση της µνήµης των 

Αλησµόνητων Πατρίδων, συναίσθηµα �ου βίωναν µόνο εκείνοι 

�ου έζησαν σε αυτούς τους τό�ους και κατό�ιν υ�έστησαν την 

µεγάλη καταστροφή. Αυτά τα βιώµατα ήταν εντονότατα στα 

�ρώτα χρόνια της ζωής της Αδελφότητας, ό�ως φαίνεται α�ό το 

�αρακάτω α�όσ�ασµα του βιβλίου �ράξεων του συλλόγου, όταν 

ήταν Πρόεδρος ο Αγαµέµνων Σωτηρίου: «…5ο. Να καθιερωθεί η 

3η Σε�τεµβρίου κάθε χρόνο σαν ηµέρα γενικού �ένθους του 

µικρασιατικού στοιχείου, γιατί τη µέρα αυτή του 1922, µετά α�ό 

διαταγή του στρατηγού Μαρούλη, εσάλ�ισε α�ό την �ροκυµαία 

του Τσεζµέ ο σαλ�ιγκτής της Στρατιάς του Νοτίου Συγκροτήµατος 

την αναχώρηση α�ό το αιµατόβρεχτο και �ροσφιλές έδαφος της 

Μικρασίας».  



Υ�ήρξε Πρόεδρος της Αδελφότητας το 1977-1978. Ανήκει στα 

ιδρυτικά µέλη της. Εισηγητής της έκδοσης του Ενηµερωτικού 

∆ελτίου του Συλλόγου, του ο�οίου έγραφε τα �ερισσότερα 

κείµενα. Ε�ί 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 ο�οίο µελο�οίησε ο Χρυσόστοµος Μουτάφης. 

Το 1979 ανακηρύσσεται ε�ίτιµος �ρόεδρος της Αδελφότητας. 

Οργανωτικός, δυναµικός, ανήσυχος, ανέ�τυξε – και εκτός της 

Αδελφότητας- αξιόλογη δράση, κοινωνική, �ολιτική, 

συνδικαλιστική. 

 

(Α�ό το άρθρο του Αθανάσιου Κανλή, φιλολόγου, υ�εύθυνου ύλης της 

«Μικρασιατικής Σ�ίθας», µε τίτλο «Αυτοί �ου θεµελίωσαν και ανέδειξαν την 

Αδελφότητάς µας», �ου δηµοσιεύθηκε στο 12ο τεύχος της «Μικρασιατικής Σ�ίθας», 

2007, σελ.89-90). 


