
 1 

 

 

Εκδήλωση μνήμης για τους Αποστολιανούς που χάθηκανστη 

μικρασιατική καταστροφή. 100 χρόνια μετά. 

 

  …και πλήθος αντρειωμένες έστειλε ψυχές στον Άδη κάτω 

παλικαριών, στους σκύλους ρίχνοντας να φάνε τα κορμιά τους και 

στα όρνεα ολούθε. 
 Έτσι μας περιγράφει ο Όμηρος ότι έγινε στον Τρωικό πόλεμο πριν 

3200 χρόνια περίπου. Το ίδιο έγινε και τον Αύγουστο του 1922  στην 

Μικρά Ασία πριν 100 χρόνια , η ιστορία επαναλαμβάνεται. 

Από το πλήθος των αντρειωμένων παλικαριών που δεν θάφτηκαν και 

έγιναν βορά στους  σκύλους και τα όρνεα, δεκατρία ήταν από τους 

Αποστόλους. Στα αρχεία του ΓΕΣ, ως αιτία θανάτου οι δώδεκα 

Αποστολιανοί στρατιώτες έχουν καταχωρηθεί ότι χάθηκαν με 

άγνωστο τρόπο, και ένας σφαγιάστηκε, όταν τον ανεγνώρισαν οι 

Τούρκοι ποιός ήταν, καθώς καταζητούνταν. Όλα αυτά έγιναν κατά 

την οπισθοχώρηση του Ελληνικού στρατού από τον Σαγγάριο 

ποταμό έως τα παράλια της Μικράς Ασίας, το διάστημα από 14 έως 

29 Αυγούστου του 1922. 

 Εκτός από τους δεκατρείς του Αυγούστου του 1922, έχουμε άλλους 

τρεις νεκρούς στα πεδία των μαχών το 1919 και 1921 αντίστοιχα. 

 Ο μακρύς κατάλογος δεν σταματά εδώ. Έχουμε  άλλους τρεις που 

γύρισαν στο χωριό σακάτηδες, από τα τραύματα και της κακουχίες 

που είχαν περάσει,  πέθαναν λίγους μήνες μετά στο χωριό. 

 Συνολικά το χωριό μας έχασε δεκαεννιά παλικάρια στην 

Μικρασιατική καταστροφή.  Όλοι τους ήταν νέοι. Δύο όλοι κι όλοι 

από τους δεκαεννιά ήταν παντρεμένοι. 

 Αρκετοί από αυτούς, αλλά και από τους υπολοίπους που 

επέστρεψαν στο χωριό, πολεμούσαν δέκα χρόνια συνεχόμενα και δεν 

είχαν πάρει ούτε μια φορά άδεια για να έλθουν στο χωριό. Πήγαν 

νέοι στο στρατό και γύρισαν μεγάλοι. Όταν τους ρωτούσαν τι 

δουλειά ξέρουν να κάνουν, απαντούσαν ότι δεν γνώριζαν κάποια 

τέχνη, αφού όταν ήταν νέοι και μπορούσαν να μάθουν, απουσίαζαν 

στο στρατό. Πλήθος Αποστολιανών στρατιωτών που συμμετείχαν 

πολεμώντας στην «κόλαση» της Μικρασιατικής καταστροφής, 

κατάφεραν να επιζήσουν και «τύχη αγαθή» επέστρεψαν στο χωριό 

τους. 

Αυτή ήταν η ιστορική διαδρομή των Αποστολιανών στρατιωτών της 

μικρασιατικής εκστρατείας. 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

Δε θα αναφερθώ στο γιατί και πως έγινε η μικρασιατική εκστρατεία 

ούτε στο πως φθάσαμε στην εθνική τραγωδία, ώστε να χαθούν 

τόσοι νέοι και να καταλήξουμε σε εκείνον τον μεγάλο  ξεριζωμό.  

Θα αναφερθώ στην πραγματική ανθρώπινη αγωνία και τον πόνο 

των απλών ανθρώπων του μικρού, αλλά τόσο μεγάλου σε φόρο 

αίματος,  

θυσίας για την πατρίδα, χωριού μας .  

Τα δυσάρεστα νέα της οπισθοχώρησης του Ελληνικού στρατού στο 

μέτωπο της Μικράς Ασίας, ήλθαν γρήγορα στο χωριό μας. Αγωνία, 

οδύνη, θλίψη , μαρτύριο, βάσανο, αμηχανία, δυστυχία, θυμός, 

άλγος, πόνος, αλλά και ελπίδα ήταν τα συναισθήματα των 

προγόνων μας για την τύχη των στρατιωτών τους. Το μαρτύριο της 

αναμονής για το τι είχε απογίνει, ήταν βασανιστικό. Ανείπωτος, 

βαρύς και αξεπέραστος ο πόνος για τους σκοτωμένους, ενώ η 

ελπίδα για την τύχη των αγνοούμενους δεν έσβησε. 

Το 1922 δεν υπήρχε σόι, συμπέθερος, κουνιάδος, γαμπρός, φίλος 

κουμπάρος, σύντεκνος, γείτονας, που να μην πενθούσε.  

Οι αγαπητικιές των αδικοχαμένων έκλαιγαν κρυφά. Δεν της είδε 

ποτέ ανθρώπου μάτι αλλά ούτε και τις άκουσε. Σε όλες τις γειτονιές 

του χωριού υπήρχαν θύματα. Όλες οι γειτονιές πενθούσαν. Όλο το 

χωριό πενθούσε. Μόνο μαυροφορεμένους άνδρες και γυναίκες 

θωρούσες. 

Τρείς όλοι κι όλοι από τους δεκαεννιά σκοτωμένους και 

αγνοούμενους θάφτηκαν στο χωριό μας. Που να πάει η χαροκαμένη 

μάνα να δει το θαμμένο γιος της; Σε πιο τάφο να του ανάψει το 

καντήλι: Πού να τον κλάψει ,να τον μοιρολογήσει, να ξεδώσει, να 

μαλακώσει για λίγο τον πόνος της ψυχή της και όχι να σκέπτεται, 

και να κλαίει, όλη μέρα και νύχτα, ότι μπορεί να έμεινε άθαφτος και 

να τον έχουν φάει τα όρνεα και οι σκύλοι. 

 Ποτέ μα ποτέ να μην ξανανιώσει κανείς αυτόν τον ανείπωτο πόνο. 

 Εμείς σήμερα κάνουμε το ελάχιστο που ήλθαμε εδώ και θυμόμαστε 

αυτούς που πολέμησαν και έδωσαν το πολυτιμότερο αγαθό , την ζωή 

τους, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Πρέπει να γνωρίζουμε 

την αληθινή και μόνο ιστορία μας - όσο πικρή και ας είναι - για να 

μην κάνουμε τα ίδια λάθη σήμερα, αύριο αλλά και στο μέλλον. 
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Μαρτυρίες και διηγήσεις από το κλίμα που υπήρχε 

στο χωριό μετά την μικρασιατική καταστροφή. 
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Αυτοί που σκοτώθηκαν στα πεδία τα μαχών στην 

μικρά Ασία είναι. 

 

Δαβάκης Ιωάννης του Μιχαήλ Στρατιώτης 1919 

 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922 και 

σκοτώθηκε στην Πέργαμο στις 2 Ιουνίου 1919. Μάνα τους ήταν η 

Πελαγία το γένος Ζαχαρία Παπαδάκη. Αδέλφια τους ο Παντελή ,ο 

Πέτρος και ο Γιώργης Δαβάκης. Η Χαρίκλεια γυν. του Κων/νου 

Μαχαιργιανάκη. 

 

 Μαραγκάκης Γεώργιος του Βασιλείου Ανθ/στής 1919 
Πήρε μέρος και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους 1912-1914. 

Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922. Πιάστηκε 

από τους Τούρκου στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Πέργαμο στις 2 

Ιουλίου 1919. Βασανίστηκε απάνθρωπα από τους Τούρκους με 

μαρτύρια που δεν τα χωρεί ανθρώπινος νους. 

Η μάνα ήταν η Μαρία το γένος Εμμ. Ανδρονά από το Καλό Χωριό. 

Αδέλφια του ήταν ο Μανόλης , ο Κωστής και ο Γιάννης Μαραγκάκης. 

H Στυλανή γυν. του Μανόλη Σμαριανάκη και η Καλλιόπη γυν. Του 

Γεωργίου Πλευράκη. 

 

Βουράκης Πανάγος του Γεωργίου Στρατιώτης 1921 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922 και 

φονεύτηκε κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις με τους Τούρκους στις 

14 Μαρτίου 1921. Η μάνα του ήταν η Κατερίνα το γένος 

Δημητρίου Στρατάκη Αδέλφια του ήταν ο Δημήτρης, ο Μανόλης, 

και η Πιπίνα Βουράκη. Η Ρεβέκα γυν. του Μανόλη Στρατάκη ,και η 

Μαρία γυν. του Γιώργη Καρουζάκη τ.Βασ. 
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Αποστολιανοί που χάθηκαν στην μικρά Ασία είναι 

 

Αργυράκης Αντώνιος του Εμμανουήλ Στρατιώτης 1922 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 χάθηκε με 

άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Σοφία το γένος Κωστή 

Φανουράκη. Αδέλφια του ο Νίκος, ο Γιώργης , ο Γιάννης και η 

Καλλιόπη Αργυράκη. Η Μαρία γυν. του Νίκου Νικολακάκη . 

 

 Δαβάκης Πέτρος Μιχαήλ Στρατιώτης 1922 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 και χάθηκε 

με άγνωστο τρόπο. Μάνα τους ήταν η Πελαγία το γένος Ζαχαρία 

Παπαδάκη. Η γυναίκα ήταν η Μαρία το γένος Τζανοδασκαλάκη 

από το Σμάρι. Γιος του ο Μιχάλης Δαβάκης και ζούσε στο 

Ηράκλειο. Αδέλφια τους ο Παντελή, ο Γιάννης και ο Γιώργης 

Δαβάκης. 

 Η Χαρίκλεια γυν. του Κων/νου Μαχεριανάκη. Ο Δαβάκης Πέτρος 

από τότε που σκοτώθηκε ο αδελφός του Γιάννης στις 2- 6-1919 

φορούσε πένθος στο αριστερό του χέρι. 

 

 Μαχεριανάκης Νικόλαος του Μιχαήλ Στρατιώτης 1922  

Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο. Η μάνα ήταν η Ανεζίνα το γένος 

Ζαχαρία Ανδουλάκη από το Ψυχρό. Αδέλφια του ήταν ο Κωστής 

Μαχαιριανάκη. Η Μαριόρα γυν.του Μανόλη Νικολακάκη. 

 

 Μπιτζαράκης Βασίλειος του Αποστόλη Στρατιώτης1922 
 Πολέμησε στην Μικρασιατική Εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο. Η μάνα τους ήταν η Καλλιόπη το γένος 

Αντωνίου Σταυρακάκη Αδέλφια του ήταν ο Γιώργης, ο Γιάννης, ο 

Μανόλης , ο 

Μιχάλης και η Δέσποινα Μπιτζαράκη .Η Ευαγγελία γυν. του 

Χαράλαμπου Στρατάκη, και η Μαρία γυν. του Μανόλη Στρατάκη. 

  

 Νικολακάκης Στυλιανός Γεωργίου Στρατιώτης 1922 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922 και χάθηκε με 

άγνωστο τρόπο. Μάνα τους ήταν η Αυγουστίνα το γένος Ιωάννη 

Πετρομιχελάκη Αδέλφια τους ο Μανόλης ,ο Νίκος και ο Γιάννης 

Νικολακάκης και ετεροθαλή αδέλφια , ο Δημήτρης και ο Κωστής 

Νικολακάκης.  
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Οικονομάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ Ανθυ /γός 1922 
Υπηρέτησε στο στρατό μόλις ενώθηκε η Κρήτη με την Ελλάδα το 

1913 και απολύθηκε με τον βαθμό του Λοχία. Έλαβε μέρος στις 

μάχες που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στην φονική μάχη της Δοϊράνης στις 6-7-8 Σεπτεμβρίου 1918 

δείχνει πρωτοφανή ηρωισμό και τραυματίζεται σοβαρά. Για την 

δράση του αυτή του απένειμαν μετάλλιο για πράξεις ανδρείας. 

Πούλησε την περιουσία του στους Αποστόλους και τα Χανιά και 

αγοράζει σπίτι στη Σμύρνη όπου μετακομίζει με την οικογένεια του 

το 1920. Πίστευε ότι η Σμύρνη θα παρέμενε πάντα Ελληνική. 

Υπηρετούσε στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 με τον 

βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Διακρινόταν για την ανδρεία του σε 

όποια μάχη κι αν ελάμβανε μέρος. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος του 

Τούρκικου Στρατού. Πιάστηκε αιχμάλωτος με την υποχώρηση του 

Ελληνικού Στρατού τον Αύγουστο του 1922. Μόλις τον 

αναγνώρισαν τον έσφαξαν οι Τούρκοι στην Μαγνησία σε μια 

χαράδρα την Λιντίκ Ντερέ. Η μάνα του ήταν η Αυγουστίνα το 

γένος παπά Σταύρου Παπασταυράκη Η γυναίκα του ήταν η Σοφία 

το γένος Τζεγιανάκη από τα Χανιά. Παιδιά του ήταν ο Μανόλης και 

ο Κωστής Οικονομάκης και ζούσαν στα Χανιά. Αδελφές του ήταν η 

Ειρήνη γυν. του Μιχάλη Δαμιανάκη ,η Μαρία γυν. του Στέλιου 

Χανιωτάκη και έμενε στους Κασσάνους και η Κατερίνα γυν. Του 

Γιώργη Ξανθάκη από τους Κασσάνους, 

 

Παντελάκης Σταύρος του Γεωργίου Στρατιώτης 1922. 
 Έλαβε μέρος στην μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Ανεζίνα το γένος 

Αντωνίου Σταυρακάκη Αδέλφια του ο Μανόλης , ο Αλέκος, και ο 

Αντώνης Παντελάκης . Η Μαριόρα γυν. του Μιχάλη 

Σαμπαθιανάκη, η Καλιόπη γυν. του Γιώργη Παπασταυράκη και η 

Όλγα γυν. του Γιάννη Τσικαλάκη. 

 

Παπαδάκης Ιωάννης του Παπά Κωνσταντή Υπ/γός 1922 

.Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 και χάθηκε 

με άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Κρουσταλία το γένος Νίκου 

Μπιτζαράκη Αδέλφια του ήταν ο Γιώργης, ο Νίκος και ο Λάμπρος 

Παπαδάκης. Η Καλιόπη γυν. του Γιώργη Πετρομιχελάκη και η 

Ευαγγελία γυν. του Γιώργη Τσικαλάκη από τους Ζοφώρους .  
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Πετροδασκαλάκης Εμμ. του Νικολάου Στρατιώτης 1922. 
Πολέμησε στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Κυριακή το γένος 

Κωστή Φρουδάκη. Αδελφές του η Μαρινιά Πετροδασκαλάκη ,η 

Καλλιόπη γυν. του Γιάννη Κορνελάκη, η Ελένη γυν. του 

Βογιατζάκη και ζούσαν στον Αγ. Βασίλη και η Σοφία γυν. του 

Κωστή Παπαδάκη και ζούσε και  αυτή στον Αγ .Βασίλη. 

Ετεροθαλή αδέλφια από τον δεύτερο γάμο του πατέρα τους ήταν. Ο 

Αντώνης Πετροδασκαλάκης και ζούσε στην Κασταμονίτσα και ο 

Φραγκίσκος Πετροδασκαλάκης και ζούσε στην Αθήνα. 

 

 Πρατικάκης Φώτης Δημητρίου Στρατιώτης 1922   
Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 και χάθηκε με 

άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Χριστινιά το γένος Δημήτρη 

Αποστολάκη( από το λασίθι) Αδέλφια του ο Μανόλης και ο 

Κωστής Πρατικάκης. Η Καλλιόπη γυν. του Κωστή Μεταξάκη και η 

Μαρία γυν. του Νικολάου Ασημιανάκη και μένανε στο Ηράκλειο. 

 

 Στρατάκης Ανδρέας του Δημητρίου Στρατιώτης 1922 
 Πολέμησε στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο. Η μάνα ήταν η Φωτεινή το γένος 

Γιώργη Μησήνη Αδέλφια του ήταν ο Γιώργης, και ο Μανόλης 

Στρατάκης. Η Εφροσύνη γυν. του Αντώνη Βονιανάκη και η 

Κατερίνα γυν. του Γιώργη Βουράκη. Ετεροθαλή αδέλφια ο 

Κωστής, ο Ζαχάρης,ο Γιάννης και η Δέσποινα Στρατάκη. Η Αθηνιά 

γυν. του Νικολάου Πετρομιχελάκη.  

 

Σωμαράκης Χαρίδημος του Γεωργίου Στρατιώτης 1922 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922 και χάθηκε με 

άγνωστο τρόπο. Η μάνα του ήταν η Δοξανιά το γένος Δημήτρη 

Δρακονάκη από την Ελούντα Μεραμπέλου. Αδέλφια του ο Γιάννη 

Σωμαράκης. Η Μαρία γυν. του Αλέξανδρου Παπαδάκη. 

 

Φανουράκης Ιωάννης του Εμμανουήλ Στρατιώτης 1922 
 Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 και 

χάθηκε με άγνωστο τρόπο . Η μάνα του ήταν η Σοφία το γένος 

Νικολακάκη. Η αδελφή του Μαρία ήταν πρώτη γυν. του Δημήτρη 

Σταράκη και η Βαγγελιώ η πρώτη γυναίκα του Αντώνη Φρουδάκη. 
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 Αποστολινοί που πολέμησαν στην μικρά Ασία και 

 πέθαναν στο χωριό από τα τραύματα τους και της  

κακουχίες. 

 

Μαλιωτάκης Γεώργιος Εμμανουήλ Στρατιώτης 1923 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία του 1919-1922. 

Επέστρεψε στο Χωρίο και πέθανε λόγω των κακουχιών το 1923. Η 

Μάνα του ήταν η Ευθυμία το γένος Μπαντατοσάκη από το Αβδού. 

Αδέλφια του ο Κωστής Μαλιωτάκης. Η Στυλιανή γυν. του Γιώργη 

Κορνελάκη, η Κατερίνα γυν. του Μιχάλη Μπομπουδάκη από την 

Παναγιά, η Σοφία γυν του Ζαχαρία Αποστολάκη από του 

Ζωφόρους και Ερωφίλη γυν. του Μιχάλη Στρατάκη. 

 

Νικολακάκης Ιωάννης του Γεωργίου Στρατιώτης 1923 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 επέστεψε 

στο χωριό και πέθανε το 1923 από τις κακουχίες και τα τραύματα 

του. Μάνα τους ήταν η Αυγουστίνα το γένος Γιάννη 

Πετρομιχελάκη Αδέλφια τους ο Μανόλης , ο Νίκος και ο Στυλιανός 

Νικολακάκης και ετεροθαλή αδέλφια, ο Δημήτρης και ο Κωστής 

Νικολακάκης.   

 

Παπασταυράκης Μιχαήλ του Ιωάννη Στρατιώτης 1924 
 Πολέμησε στη Μικρασιατική εκστρατεία του 1919-1922 

επέστρεψε στο χωριό και πέθανε το 1924 από τις κακουχίες και τα 

τραύματα του. Η μάνα του ήταν η Μαρία το γένος Ιωάννη 

Πετρομιχελάκη αδέλφια του ο Γιώργης Παπασταυράκης. Η Σοφίας 

γυν. του Ηρακλή Κουμπενάκη, Η Ειρήνη γυν. Γεωργίου Πρατικάκη 

και Καλιόπη Γυν. του Νίκου Φραγιαδουλάκη από τους Ζωφόρους. 
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Σαν ημέρα μνήμης δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους    

         Άλλους πεσόντες Αποστολιανούς που είναι  
 

Περτσελάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ Πρωτοπαλίκαρο 1897 

Κοντάκης Εμμαμουήλ του Ιωάννη    Στρατιώτης      1913 

 Μπιτζαράκης  Μιχαήλ του Αποστόλου   Στρατιώτης 1915 

Φαρσαράκης Γεώργιος του Ιωάννη      Λοχίας   1917 

Κουμπενάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ  Στρατιώτης    1918 

Σαββάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη Στρατιώτης 1941 

Στρατάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ Χωροφύλακας 1943 

Δαμιανάκης Γεώργιος του Ανδρέα Ανθυπολοχαγός 1944 

Ροβίθης Αλέκος του Μιχαήλ Στρατιώτης 1944 

Στρατάκης Βασίλης του Κανάκη Ανθυπολοχαγός 1944 

Πλευράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Συνταγματάρχης 1945 

Δαμιανάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ Στρατιώτης 1949 

Πετρομιχελάκης Γεώριος του Νικολάου Λοχίας 1949 

Ηγουμενάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Δεκανέας 1960 

 

Αλλά και τα θύματα πολέμων που είναι 
 

Καλαιτσάκη Πόπη του Χριστοφόρου     1943 

Σαμπαθιανάκης Μανόλης του Κων/νου 1944 

Δαμιανάκη Σοφία του Μανόλη              1949 

 

Tους αξίζει η αγάπη μνήμης, η αιώνια ανάπαυση της ψυχής τους και 

σύμφωνα και με τη ρήση του Απ. Παύλου << ο της δικαιοσύνης 

στέφανος>> 

 

Μελέτη-έρευνα για το τοπικό διαμέρισμα ,την ενορία και 

τον πολιτιστικό σύλλογο των Αποστολιανών. 

 

 Αύγουστος 2022      Νίκος Μανόλα Ηγουμενάκης 

 Τηλ. 6979224600 


