ΠΡΟΚΛΗΗ
Τν Αξρείν Πνιέκνπ κε ηδηαίηεξε επραξίζηεζε ζαο πξνζθαιεί ζε κηα πξαγκαηηθά
κνλαδηθή παξνπζίαζε «πξνθνξηθήο ηζηνξίαο».

Οι πολεμιστές της οικογένειας ιώτα:
Δύο γενιές Ελλήνων στρατιωτών, από τη Μικρασιατική Εκστρατεία
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Μέτωπο Γαλλίας 1944-45) και
τέλος, στον πόλεμο της Κορέας.
Παρασκεσή 30 Ιανοσαρίοσ 2015, ώρα 19:30
Ομιλητής-Παροσσίαση: Δημήτρης (James) ιώτας
Η πξνθνξηθή ηζηνξία είλαη από ηα πην – ζρεηηθά- θαηλνύξηα θεθάιαηα ηεο
ηζηνξίαο. Αληιεί πιεξνθνξίεο από ηηο αλακλήζεηο αλζξώπσλ πνπ ππήξμαλ
κάξηπξεο ή έιαβαλ κέξνο ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα- αλακλήζεηο πνπ μεηπιίγνληαη κε
ηε κνξθή αθεγήζεσλ. Τν είδνο απηήο ηεο ηζηνξίαο εζηηάδεη πάλσ ζηε
«κηθξντζηνξία» ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη όρη πάλσ ζηελ αλάιπζε γεγνλόησλ
από κηα «καθξντζηνξηθή» νπηηθή. Έηζη, ε πξνθνξηθή ηζηνξία καο θέξλεη πην

θνληά ζηα γεγνλόηα, έζησ θαη αλ απηό ζεκαίλεη πσο ηα βιέπνπκε κέζα από ηελ
νπηηθή ησλ αθεγεηώλ.
Η παξνπζίαζε, πνπ κε κεγάιε καο ραξά δέρηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν θ.
Δεκήηξεο Σηώηαο, είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, γηαηί θαιύπηεη δύν γεληέο
ζηξαηησηώλ θαη ηξεηο πνιέκνπο: ηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, ηνλ Δεύηεξν
Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηνλ Πόιεκν ηεο Κνξέαο. Ο James ζα κηιήζεη γηα όζα
πξάγκαηα ηνπ αθεγήζεθε ν παηέξαο ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ εθζηξαηεία ηνπ 1922 θαη,
κεηέπεηηα, ηε κάρε ησλ Αξδελλώλ, αιιά θαη γηα ηε δηθή ηνπ ζεηεία ζηελ Κνξέα.
Η παξνπζίαζε ζα δηαλζηζηεί κε ηελ πξνβνιή κηαο ζεηξάο νηθνγελεηαθώλ
θσηνγξαθηώλ πνπ απνηεινύλ κνλαδηθά ηζηνξηθά ληνθνπκέληα.
Ο ομιλητής και η οικογένεια ιώτα
Ο παηέξαο ηνπ James, Χξήζηνο, γελλήζεθε ην 1899 θαη από κηθξόο
παξαθνινύζεζε από θνληά ην Μαθεδνληθό αγώλα ζηε Σηάηηζηα. Σηα 18 ηνπ
ρξόληα θαηαηάρηεθε εζεινληήο ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό θαη πνιέκεζε ζηε
Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, απ’ όπνπ θαη απνιύζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1922.
Γνπλαξάο ζην επάγγεικα, κεηαλάζηεπζε ζην Παξίζη ην 1925 κε ηε γπλαίθα θαη ηηο
δύν ηνπ θόξεο. Εθεί γελλήζεθε θαη ν James, ην 1927. Η κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 1929 ηνλ βξήθε ζηελ Ακεξηθή, όπνπ θαη αλαγθάζηεθε λα παιέςεη γηα λα
δήζεη, θαζώο ην εκπόξην γνύλαο θαηέξξεπζε.
Τν 1942 θαηαηάρηεθε εζεινληήο ζηνλ Ακεξηθάληθν ζηξαηό, ζην ειιεληθό ηάγκα
πνπ ζηξαηνπέδεπε ζην Fort Eustace ηεο Virginia. Ζήηεζε λα ζηαιεί ζηελ Ειιάδα,
αιιά όηαλ ε αίηεζή ηνπ απνξξίθζεθε επαλήιζε αηηνύκελνο ελεξγή ππεξεζία θαη
έηζη ζηάιζεθε ζην κέησπν ηεο Γαιιίαο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944. Πνιέκεζε ζηε
κάρε ησλ Αξδελλώλ όπνπ θαη ηξαπκαηίζηεθε. Μεηά ηε λνζειεία ηνπ απνιύζεθε,
ηνλ Θνύιην ηνπ 1945.
Δίδαμε ζηνλ γην ηνπ, James, ηελ ηέρλε ησλ γνπλαξηθώλ θαη έζηεζε καδί ηνπ μαλά
ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηελ Ακεξηθή, όπνπ θαη έθπγε από ηε δσή, ην 1955.
Ο James ζπλέρηζε ηελ επηρείξεζε αιιά ην 1951 θαηαηάρηεθε ζηνλ ακεξηθάληθν
ζηξαηό θαη ζηάιζεθε ζηελ Κνξέα (1951-1952) όπνπ θαη πνιέκεζε σο κέινο
νκάδαο ππξνβνιηθνύ. Από ην 1966 επέζηξεςε ζηελ Ειιάδα.
Αλδξέαο θαη Αλακπέιια Φξέξε
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Τν Αξρείν ζαο πεξηκέλεη κε ηδηαίηεξε ραξά ζε απηή ηελ εθδήισζε. Θα ζέιακε
σζηόζν λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην αλ πξνηίζεζζε λα έξζεηε είηε απαληώληαο ζε
απηό ην ειεθηξνληθό κήλπκα ζηε δηεύζπλζε at afreris@wararchivegr.org ή / θαη
εξρόκελνη ζε επηθνηλσλία κε ηελ Μάθα Νηνθρλάηδε ζην ηειέθσλν 210-8676390
ή ζην θηλεηό 69-98088220 ην αξγόηεξν έσο ηε 27. Θαλνπαξίνπ Σαο παξαθαινύκε,
έρεηε πάληα ππόςε ζαο πσο ν ρώξνο είλαη πεξηνξηζκέλνο.

