
Eκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατριδος  
Αποστολιανούς

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών πραγματοποίησε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 
2012 εκδήλωση μνήμης 

για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος Αποστολιανούς. Κατά την εκδήλωση έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια με τα ονόματα των πεσόντων στο μνημείο του χωριού.

Η πρόεδρος του συλλόγου μας κ.Λένα Ηγουμενάκη στην 
ομιλία είπε :

Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση 
του Συλλόγου μας και τιμήσατε με την παρουσία σας την 
εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος 
συγχωριανούς μας.

Το χωριό μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στους 
απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας, αλλά και στην 
Μικρασιατική καταστροφή από την οποία φέτος 
συμπληρώνονται 90 χρόνια.

Ο κ. Νίκος Μανόλα Ηγουμενάκης πρότεινε στο ΔΣ του 
Συλλόγου μας να αναλάβει ο ίδιος να ερευνήσει και να 
καταγράψει τα ονόματα των πεσόντων υπέρ πατρίδος 
Αποστολιανών. Το ΔΣ δέχτηκε την πρότασή του και 
ολοκληρώνοντας την έρευνά του ο κ. Ηγουμενάκης μας 
παρέδωσε τα αποτελέσματά της σε έντυπη αλλά και σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Έτσι, υπάρχουν πλέον στα αρχεία μας:

1. Ονομαστικός κατάλογος με το ονοματεπώνυμο, το όνομα 
πατέρα, τον βαθμό και την χρονολογία θανάτου των 
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πεσόντων. Για κάθε έναν από αυτούς αναφέρονται τα 
ονόματα των γονιών του, το γένος της μητέρας του, το όνομα 
και το γένος της συζύγου του, τα ονόματα των παιδιών του 
και των αδερφών του. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για 
παντρεμένες αδερφές, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο 
των συζύγων τους.

2. Ονομαστικός κατάλογος νεκρών που είχε συντάξει η 
κοινότητά μας στις 31/7/1949, ο οποίος περιέχει τα ονόματα 
των πεσότων Αξιωματικών και οπλιτών και έχει τον τίτλο 
«Ονομαστικός κατάλογος Αθανάτων νεκρών της κοινότητας 
Αποστόλων πεσόντων υπέρ Πατρίδος από το 1912 ως το 
1949».

3. Η αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Ιστορικού και το Τμήμα 
Απωλειών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στην οποία 
υπάρχει η επιβεβαίωση των ονομάτων των πεσόντων.

4. Μαρτυρίες κατοίκων του χωριού για σκοτωμένους και 
αγνουμένους Αποστολιανούς.

5. Κείμενα και άρθρα δημοσιευμένα κατά καιρούς τα οποία 
αναφέρονται σε πεσόντες και αγνοούμενους Αποστολιανούς.

6. Ημερήσιες διαταγές Διοικητών, οι οποίες επαινούν 
Αποστολιανούς στρατιώτες.

Όλα αυτά υπάρχουν στα αρχεία του Συλλόγου μας αλλά και 
στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση του 
καθενός από σας.

Είναι η αρχή, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως είναι 
υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε την έρευνα, γιατί και αυτό 
για μας είναι πολιτισμός.
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 Στην συνέχεια o κύριος Νίκος Ηγουμενάκης στην ομιλία του 
είπε.

 Χωριανές και Χωριανοί ευχαριστώ που είστε εδώ και τιμάτε 
την μνήμη των σκοτωμένων για την πατρίδα Αποστολιανών. 
Το θεωρούσα απαράδεκτο για το χωριό μας με τόσο πολλούς 
σκοτωμένους για την πατρίδα να μην έχουν καταγραφεί  και 
γραφτεί  στο  ηρώο  των  πεσόντων.  Πρότεινα  στον 
πολιτιστικό σύλλογο  να κάνω έρευνα και να βρω ποιοι ήταν 
αυτοί.  Ο  σύλλογος  δέχτηκε   και  σήμερα  σας  τους 
παρουσιάσω.
   Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους που με βοήθησαν 
στην έρευνα μου αυτή. Ιδιαίτερα θέλω να  ευχαριστήσω τους 
δασκάλους τον δικό μας  τον Μανόλη Σαμπαθιανάκη και τον 
Γιώργη Καλογεράκη από το Καστέλλι γιατί με το έργο τους 
έχουν σώσει ένα μέρος από την ιστορία του χωριού μας. Εγώ 
δεν  θα  σας  μιλήσω γιατί  και  πως  έγιναν  οι   πόλεμοι  και 
σκοτώθηκαν ή χάθηκαν τόσοι νέοι. Δεν θα σας μιλήσω αν 
συνωστίζονταν  ή  όχι  στα  παράλια  της  Μικρά  Ασίας  οι 
Έλληνες, για να φύγουν το Αύγουστο του 1922 ,όπως μας 
λένε σήμερα οι σοφοί ιστορικοί μας. Θα σας μιλήσω για τον 
αληθινό ανθρώπινο πόνο των απλών ανθρώπων του μικρού 
αλλά  τόσο  μεγάλου  σε  προσφορά  αίμα  για  την  πατρίδα 
χωριού μας .
   Το χωριό μας κτυπιώταν  από την μοίρα σε όλους τους 
πολέμους να έχει  νεκρούς. Ο πόνος για τους σκοτωμένους 
βαρύς αξεπέραστος. Όλοι ήταν νιοί, τα καλύτερα παλικάρια. 
Μα  στην  διάρκεια   της  Μικρασιατικής  εκστρατείας  του 
1919- 1922 ήταν πάρα μα πάρα πολλοί.   19 νεκροί .  Από 
τους 19 νεκρούς  οι 13 ήταν τον Αύγουστο του 1922 από τον 
Σαγγάριο  ποταμό μέχρι  τα  παράλια  της  μικράς  Ασίας.  Το 
1922 σε όλες τις γειτονίες του χωριού μας υπήρχαν θύματα.
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 Όλες οι γειτονίες πενθούσαν. Όλο το χωριό πενθούσε. Μόνο 
μαυροφορεμένους ανθρώπους θωρούσες. Τέσσερις  όλοι κι 
όλοι από τους 33 σκοτωμένους θαμμένοι στο χωριό μας. Που 
να πάει η χαροκαμένη  μάνα να δει το θαμμένο  γιος της ; να 
του ανάψει το καντήλι, να κλάψει ,να ξεδώσει, να μαλακώσει 
για λίγο ο πόνος της ψυχή της και όχι να σκέπτεται, και να 
κλαίει, μέρα νύχτα ότι μπορεί να έμεινε άθαφτος και να τον 
έχουν φάει τα όρνια και οι σκύλοι. Ποτέ μα ποτέ κανένας να 
μην ξανανιώσει αυτό τον πόνο. Εμείς σήμερα κάνουμε  το 
ελάχιστο  για  αυτούς  που  πολέμησαν  και  έδωσαν  την  ζωή 
τους,  για  ανθρώπινες  αξίες  που  ούτε  δίνονται,  ούτε 
παζαρεύονται, ούτε χάνονται. Μόνο φυλάσσονται. 

Και διάβασε τους πεσόντες 

                           ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
                           ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΝΟΙ   

Περτσελάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ Πρωτοπαλίκαρο 1897
Ήταν πρωτοπαλίκαρο του οπλαρχηγού Αντώνη Τριφίτσου και 
τραυματίστηκε στην μάχη της Επισκοπής στις 25 Ιουνίου του 1897 
μεταφέρθηκε στην Αθήνα για θεραπεία  αλλά πέθανε και θάφτηκε εκεί.  Η 
κοινότητα του χωριού μας τον έχει τιμήσει δίδοντας το όνομα του σε έναν 
δρόμο του χωρίου μας. 
Η μάνα του ήταν η Αννίκα το γένος  Κοντάκη.              
Αδέλφια του ήταν ο Γιάννης, ο Γιώργης και η Μαρία Περτσελάκη.
Η Παπαδιώ γυν. του Γιάννη Μαθιουδάκη, η Κατερίνα γυν. του Νίκου 
Παπαδάκη, η Φωτεινή γυν. του  Κωστή Ταμιωλάκη στους Ζωφόρους και η 
Καλιόπη γυν. του Κωστή Τσόβενα και  έμεναν στο Ηράκλειο.

 Κοντάκης Εμμαμουήλ του Ιωάννη    Στρατιώτης      1913
Πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους και φονεύθηκε στο Μπιζάνι, στις 3 
Ιανουαρίου 1913.  
Η Μάνα του ήταν η  Μαρία το γένος Βιδάκη.
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Ο αδελφός του ήταν ο Κωστής Κοντάκης και ζούσε στο Ηράκλειο.
 Ετεροθαλή αδέλφια ο Γιώργης ,ο Ανδρέας , ο Μανόλης , ο Κωστής,
 ο Ζαχάρης, και ο Γιάννης  Στρατάκης. Η Εφροσύνη γυν. του Αντώνη 
Βονιανάκη, η Κατερίνα γυν. του Γιώργη Βουράκη και η Αθηνιά γυν. του 
Νίκου Πετρομιχελάκη.

 Μπιτζαράκης  Μιχαήλ του Αποστόλου   Στρατιώτης  1915
Πολέμησε στον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918 και πέθανε στις 5 
Οκτωβρίου του 1915.   
Η μάνα τους ήταν η Καλλιόπη το γένος Αντωνίου Σταυρακάκη
Αδέλφια του ήταν ο Γιώργης, ο Γιάννης, ο Μανόλης , ο Βασίλης και η 
Δεσποινιά Μπιτζαράκη .Η Ευαγγελία γυν. του Χαράλαμπου Στρατάκη, και 
η Μαρία γυν. του Μανόλη Στρατάκη.
                                                                        
Φαρσαράκης Γεώργιος του Ιωάννη      Λοχίας   1917
Πολέμησε στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο . Πνίγηκε τις 2 Οκτωβρίου 1917.
Η μάνα του ήταν η Τσικίνα το γένος Μανόλη Πετροδασκαλάκη.
Αδέλφια του ο Δημήτρης, και ο Μανόλης Φαρσαράκης. Η Καλλιόπη γυν. 
του Μανόλη Παντελάκη και η Μαρίνα γυν.του Στάθη Ρουσάκη.

Του Γιώργη Καλογεράκη

5



Κουμπενάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ  Στρατιώτης    1918
Πολέμησε στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο και πέθανε στις 30 Οκτωβρίου 1918.
Η μάνα του ήταν η Καλλιόπη το γένος Μιχάλη Στρατάκη.
Γυναίκα ήταν η Αφροδίτη το γένος Μιχ. Κανιαδάκη από το Μουκτάρω.
Κόρη του η  Κρυσταλία γυν. του Μιχάλη Παπαϊωάννου. 
Αδέλφια του ο  Ηρακλής ,ο Νικολής, και η Κατερινιά, Κουμπενάκη.
 Η Μαριόρα γυν. του Γιώργη  Φρουδάκη .

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  Ανθυπασπιστής   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 

Του Γιώργη Καλογεράκη 
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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 Μανόλης, και η Πιπίνα Βουράκη. Η Ρεβέκα γυν. του 
Μανόλη Στρατάκη ,και η Μαρία γυν. του Γιώργη Καρουζάκη του Βασ.

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  Στρατιώτης      1922
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.
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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. 

Οικονομάκης  Νικόλαος του  Εμμανουήλ Ανθυπολοχαγός  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 και έμενε και αυτή στους Κασσάνους.

του Γιώργη Καλογεράκη
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 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 Υπολοχαγός 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 Νίκος και ο Λάμπρος Παπαδάκης.
 Η Καλιόπη γυν. του Γιώργη Πετρομιχελάκη και η Ευαγγελία  γυν. του 
Γιώργη Τσικαλάκη από τους Ζοφώρους .  

Πετροδασκαλάκης Εμμανουήλ 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 οι αυτή στον Αγ 
.Βασίλη. 
Ετεροθαλή αδέλφια από τον πρώτο γάμο του πατέρα τους ήταν

9



Ο Γιάννης και η Μαρία Πετροδασκαλάκη.
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 του 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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Του Γιώργη Καλογεράκη

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.

Του Γιώργη Καλογεράκη
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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 ΠετρομιχελάκηΑδέλφια  του ο 
Γιώργης Παπασταυράκης. Η Σοφίας γυν. του Ηρακλή Κουμπενάκη ,
Η Ειρήνη γυν. Γεωργίου Πρατικάκη και Καλιόπη Γυν. του Νίκου 
Φραγιαδουλάκη  από τους Ζωφόρους.

Σαββάκης   Εμμανουήλ του Ιωάννη  Στρατιώτης     1941
Πήρε μέρος στον Ελληνοιταλικό πόλεμο του 1940-1941. Πήρε μέρος στις 
μάχες του Αλβανικού μέτωπου. Μια βόμβα Ιταλικού αεροπλάνου πέφτει
δίπλα του και το κάνει κομμάτια σε μια ρεματιά της Κλεισούρας στις 
28-1-1941.Όταν έφυγε ο Σαββάκης για το μέτωπο ήταν νιόπαντρος και 
άφησε πίσω του την γυναίκα του έγκυο. Μάταια περίμενε γράμμα από τον 
άνδρα της. Η μάνα του και η αδελφή του έκλαιγαν κρυφά από την Μαρία 
απαρηγόρητα.  Για να την γλυτώσουν από τους άγριους βομβαρδισμούς του 
χωριού από τους Γερμανούς από τις 20 έως 25 Μαίου του 1941την κρύβουν 
σε μια σπηλιά στο κεφάλι του Χαρίδημου Ηγουμενάκη όπου γέννησε την 
κόρη της.    
Η μάνα του ήταν η Αργυρή το γένος Μανόλη Ηγουμενάκη.
Η γυναίκα του ήταν η Μαρία το γένος Ανδρέα Σμαριανάκη  και η κόρη του 
είναι η  Ευαγγελία γυν. του Νίκου Σημαντηράκη.
Αδέλφια του ήταν ο Μενέλαος και ο Χαράλαμπος Σαββάκης. Η Ευαγγελία 
γυν.του Γιάννη Κοπιδάκη και ζούσε στο Ηράκλειο.
 
Στρατάκης  Μιχαήλ του Εμμανουήλ  Χωροφύλακας     1943
Υπηρετούσε στην Χωροφυλακή και σκοτώθηκε μαχόμενος στην Μαλακάσα 
Αττικής το 1943.
Η μάνα του ήταν η Κατερίνα το γένος Μανόλη Πλευράκη.
Αδέλφια του ο Γιώργης και η Βιργινία Στρατάκη. 
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Δαμιανάκης  Γεώργιος του Ανδρέα Ανθυπολοχαγός      1944
Έλαβε μέρος στους βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 και στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918. Πολέμησε στη Μικρασιατική Εκστρατεία 
1919-1922 σαν έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Τον συλλάμβανε οι Γερμανοί στο 
χωριό το 1943, τον μετέφεραν στην Αυστρία και τον έκαψαν στους 
φούρνους του στρατοπέδου  συγκέντρωσης   Μαουτχάουζεν το 1944 όπου 
ήταν κρατούμενος.
Η μάνα του ήταν η Σοφία  το γένος Ιωάννη Πετρομιχελάκη.Η γυναίκα του 
ήταν η Ελένη το γένος Γιάννη Παντελάκη Κόρες του ήταν η Ευαγγελία γυν. 
του Παντελή Δαβάκη, η  Ελπινίκης γυν. του Μανόλη Ποταμιανάκη 
η Μαρία   γυν. του Απόλλων Πετροδασκαλάκη και η Ειρήνη γυν. του Μιχάλη 
Μαρκάκη.

Ροβίθης Αλέκος του  Μιχαήλ   Στρατιώτης     1944
Επέστρεφε με καράβι από την μέση ανατολή. Το πλοίο που ήταν μέσα 
πολυβολήθηκε από Γερμανικό αεροπλάνο και σκοτώθηκε  μαζί με άλλο 
ένας που ήταν στο κατάστρωμα.
Η μάνα του ήταν η Ειρήνη το γένος Δημήτρη Πετρομιχελάκη.
Τα αδέλφια του ήταν ο Γιάννη, ο Γιώργη ,ο Μανόλη Ροβίθης.
 Η Όλγα γυν. του Λευτέρη Παπαδάκη, η Μαρία γυν. του Γιάννη
Ασκορδαλάκη απο το Ηράκλειο και η Γεωργίας γυν. του Γιώργη Καβουσανάκη 
απο στους Σταμιούς. 

Στρατάκης  Βασίλης του Κανάκη     Ανθυπολοχαγός        1944
Τον συνέλαβαν  οι Γερμανοί στην Αθήνα το 1943 και τον μετέφεραν στην 
Αυστρία. Τον έκαψαν στους φούρνους του στρατοπέδου συγκέντρωσης 
Μαουτχάουζεν  όπου ήταν κρατούμενος το 1944.
Είχε αραβωνιαστή με την Αιμιλία Λιάσκου από την Αθήνα.
Η μάνα του ήταν η Μαριόρα το γένος Nίκου Μπιτζαράκη
 Αδελφές του ήταν η  Καλλιόπη Στρατάκη. Η Στυλιανή γυν. του Γιάννη 
Φαρσαράκη ,η Ευαγγελίας γυν. του Γιώργη Καρουζάκη, η Ιωάννα γυν. του 
Αντώνη Μαλιωτάκη και 

Πλευράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Συνταγματάρχης 1945
 Σπούδασε δάσκαλος αλλά κατετάγη στην Κρητική Φρουρά  επί Κρητικής 
Πολιτείας  το 1910. 
Πολέμησε και στους δυο Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Στον Α΄ 
παγκόσμιο πόλεμο 1914-1918.  Έλαβε μέρος στην Μικρασιατική 
εκστρατεία του 1919-1922 και έλαβε μέρος στις μάχες της Περγάμου και 
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Μενεμένης όπου και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Διετέλεσε Διοικητής των 
οχυρών Ρούμπελ  και Καρατάς.  Έλαβε μέρος στον Β παγκόσμιο πόλεμο 
1940-1945. Ήταν διοικητής του 160 Τάγματος Εθνοφυλακής. Το 
αυτοκίνητο του έπεσε σε νάρκη  στην περιοχή του Αι Γιάννη Ρέντη στον 
Πειραιά  και σκοτώθηκε στις 6-1-1945.
Η μάνα του ήταν η Μαρία το γένος Γιώργη Μησήνη .
Η γυναίκα του ήταν η Καλλιόπη το γένος Βασίλη  Μαραγκάκη.
Παιδία του ήταν ο Μανόλης, ο Λευτέρης, ο Βασίλης , και  ο Γιάννης 
Πλευράκης. Αδέλφια του ο Μιχάλης Πλευράκης. Αδελφές του ήταν η 
Σοφία γυν.              Μεταξάκη η Χρυσή γυν. του Ηρακλή Παπαδάκη από τη 
Βόνη και η Καλιόπη γυν. του Μιχάλη Σταφυλάκη επίσης από τη Βόνη.

Δαμιανάκης Ανδρέας του Εμμανουήλ Στρατιώτης      1949
Υπηρέτησε στο 756  ΛΟΜ και σκοτώθηκε  σε ενέδρα στη Κορώνη 
Καρδίτσας στις 9 Απριλίου 1949. 
Η μάνα του ήταν η Ειρήνη το γένος                   από Αθήνα.
Η αδελφή του  Σοφία Δαμιανάκη , σκοτώθηκε  από αδέσποτη σφαίρα στον 
εμφύλιο στην Αθήνα.

Πετρομιχελάκης Γεώριος του  Νικολάου  Λοχίας     1949
Υπηρετούσε στο 528 ΤΠ  και σκοτώθηκε στη Κοκκινιά
Θεσπρωτίας στις 22 Ιουνίου 1949.
Η μάνα του ήταν η Χρυσή το γένος Κωστή  Ποταμιανάκη.
Αδελφή του είναι η Αφροδίτη γυν. Γιάννη Πετροδασκαλάκη 

Ηγουμενάκης  Γεώργιος του Εμμανουήλ    Δεκανέας      1960
Υπηρετούσε στο κέντρο εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στο Χαϊδάρι Αττικής.
Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μέσα στο στρατόπεδο όταν 
ήταν σε υπηρεσία. Μεταφέρθηκε στο 401 ΣΝ και πέθανε την 1-8-1960.   
Μάνα του είναι η Χρυσή το γένος Γεωργίου Μαρκάκη από την Πολυθέα.
Αδέλφια του ο Κωστής, ο Νίκος, και ο Γιάννης Ηγουμενάκης.
 Η  Μαρία γυν. του Βασίλη Πρατικάκη και η Στέλλα γυν. του Μιχάλη 
Βλαχάκη. 

Tους αξίζει η αγάπη μνήμης, η αιώνια ανάπαυση της ψυχής τους
 και σύμφωνα και με τη ρήση του Απ. Παύλου << ο της δικαιοσύνης 
στέφανος>>
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Ακολούθησε επιμνημόσυνος δέησης στο χώρο του 
μνημείου 

Και η αποκάλυψη από τον καθηγητή κ. Λευτέρη 
Πλευράκη 
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                                                           Μελέτη-έρευνα 
                           Για τον πολιτιστικό σύλλογο των Αποστολιανών
Οκτώβρης 2012            Νίκος Μανόλα Ηγουμενάκης
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