
Πέρασε ένας χρόνος χωρίς το 
διακεκριμένο Ναξιώτη δημοσιογράφο και 

αγωνιστή Μιχάλη Γρατσία η 
Διφραγγομιχάλη, όπως τον αποκαλούσαν 

οι συγχωριανοί του Απεραθίτες. 
Ο Μιχάλης έφυγε απο τη ζωή τον Απρίλη 
του 2015 σε ηλικία 96 ετών και την 

εφημερίδα Τ'Απεράθου την είχε ήδη 
διακόψει απο το 2011 μετά απο προβλήματα 

υγείας που προέκυψαν. 

 
Η οικογένεια του διοργανώνει το ετήσιο 
μνημόσυνο την Κυριακή 10 Απρίλη στην 
εκκλησία του Αγ.Βασιλείου, περιοχή του 

Μουσείου (στην οδό Μετσόβου και 
Λ.Αλεξάνδρας) στις 10 το πρωί. 

Kαλεί τους φίλους, τους συναδέλφους του 

δημοσιογράφους, τους συγχωριανούς του, 
τους σντρόφους και συναγωνιστές του, 
τιμώντας τη μνήμη του, να παρευρεθούν, 
για να προσευχηθούμε για την ανάπαυση 

της ψυχής του. 
 

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα 
προσφερθεί καφές στο κήπο του Μουσείου 

στην οδό Πατησίων 44. 
Ακολουθεί το βιογραφικό του 

 

 

 

 

 



ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ 

Δημοσιογράφος – Εκδότης – Αντιστασιακός-Επιμελητής Εντύπων και 

Βιβλίων 

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Δημοσιογράφος Μιχάλης Ηλ. 

Γρατσίας. 
Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός» όπου νοσηλευόταν. 
 
Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1919. Είναι το μεγαλύτερο 
παιδί από τα οκτώ της οικογενείας. Από τις πρώτες τάξεις του 
Γυμνασίου στη Νάξο ξεκίνησε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία. 

Μαθητής Γ’ τάξης το 1935 
απέκτησε την πρώτη 
“δημοσιογραφική” του 
ταυτότητα, αυτή του 
ανταποκριτή στην “Εφημερίδα 
των Μαθητών” του Εκδοτικού 
Οίκου “Δημητράκος Α.Ε.”.  
Παράλληλα ασχολήθηκε με τη 
λογοτεχνία και την ποίηση. 
Πολλά ποιήματά του 
δημοσιεύθηκαν στις κυκλαδικές 
εφημερίδες και στα 
εβδομαδιαία ευρείας 

κυκλοφορίας περιοδικά “Μπουκέτο” και “Εβδομάς”. Μετά τον πόλεμο 
του 1940, την Ιταλο – Γερμανική Κατοχή (1941- 44) και τα Δεκεμβριανά, 
τον Φεβρουάριο του 1945, ύστερα από πολλές δυσκολίες (ανυπαρξία 
μέσων συγκοινωνίας, έλλειψη δημοσιογραφικού χαρτιού και 
τυπογραφικών υλικών, επιβολή προληπτικής λογοκρισίας από τη 
στρατιωτική διοίκηση Κυκλάδων κ.ά.) πηγαίνει στη Σύρο,  όπου 
επιτυγχάνει την παραχώρηση άδειας από τη Νομαρχία και τη 
Στρατιωτική Διοίκηση. Αμέσως μετά εκδίδει την πρώτη μετά την 
απελευθέρωση εφημερίδα της Νάξου με τίτλο “Ναξιακά Νέα”. 
Παραχωρεί την έκδοση και ιδιοκτησία της ύστερα από το πέμπτο της 
φύλλο στον αδελφικό του συγγενή και φίλο, γιατρό – γυναικολόγο 
Μανώλη Μπαρδάνη, που συνέχισε την έκδοσή της το 1946-47 στη Νάξο. 
Ύστερα από διώξεις, καταδίκες, φυλακίσεις στις φυλακές Σύρου, 
Πειραιά και Μακρονήσου διάρκειας 4 ετών, προσλαμβάνεται το 1951 
στο “Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων”. Το 1952, μετά από λίγους μήνες 
απολύεται γιατί δεν προσκόμισε το απαραίτητο για την εποχή 
“Πιστοποιητικό Κοινωνικών Φρονημάτων”. Το 1952-54 εργάζεται στη 
διαφημιστική εταιρία “Μηνύτωρ” με παράλληλες εργασίες στον 
ευρύτερο διαφημιστικό χώρο και το μάρκετινγκ στην Αθήνα. Το 1953- 57 
είναι συντάκτης στην εφημερίδα “Η Αυγή”, κυρίως στο εργατικό και 
ελεύθερο ρεπορτάζ. 
Την οκταετία 1958-1966 ήταν εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας 
“Κυκλαδικά Νέα¨” 
Το Μάιο του 1983, τα δύο αδέλφια -Μιχάλης και Αντώνης- προχώρησαν 
στην έκδοση της “Πολιτιστικής – Ειδησεογραφικής Έκδοσης της Νάξου” 



και της εφημερίδας – περιοδικού “Τ’ Απεράθου”. Το τελευταίο έφερε 
επανάσταση στον περιοδικό, επαρχιακό τύπο. Η κυκλοφορία του 
συνεχίστηκε έως το 2011 αδιάκοπα μέχρι που αρρώστησε. Έλαβε 
ενεργό μέρος στην Έθνική Αντίσταση και τιμήθηκε από αυτή με 
δίπλωμα και μετάλλιο. Ήταν μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ 
Νάξου (1942-44), υπήρξε υπεύθυνος της πόλης της Νάξου και 
γραμματέας της μετά την απελευθέρωση, καθώς και μέλος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΑΜ Κυκλάδων. Πήρε μέρος στην τριήμερη 
μάχη Απελευθέρωσης της Νάξου από τους Γερμανούς ως μέλος του 
Εφεδρικού ΕΛΑΣ Νάξου. Για τη συμμετοχή του ως στέλεχος του ΕΑΜ και 
μετά του κόμματος της ΕΔΑ, αντιμετώπισε διώξεις, εξορίες, φυλακίσεις, 
στρατοδικείο και στέρηση διαβατηρίου για πολλά έτη. Σήμερα, 
εξακολουθεί να του δίνει ζωή η προσωπική ενασχόλησή του με την 
αγαπημένη του εφημερίδα και δημιούργημά του “Τ’ Απέραθου”. Με 
πρωτοβουλία του, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 ο “Σύνδεσμος 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΑΜ Νάξου”, όπου για 15 έτη διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας. 
Είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΟΑΕΑ και του Συνδέσμου Δημοσιογράφων 
Εθνικής Αντίστασης 41-44. Επί 21 χρόνια εξέδιδε την εφημερίδα των 
Αντιστασιακών “Το Βήμα της ΠΟΑΕΑ”. 
Υπήρξε εκδότης του πρώτου περιοδικού στην Ελλάδα για το αυτοκίνητο 
με τίτλο “Το νέο αυτοκίνητο” από το 1953 έως το 1981, ενώ επι 28 
χρόνια είχε την ευθύνη για το πρόγραμμα του Ράλι Ακρόπολης. 
Υπήρξε σύμβουλος έκδοσης για 5 έτη του περιοδικού “Σκοποβολή” της 
σκοπευτικής εταιρείας Ελλάδας. 
Ήταν συνεργάτης των Προέδρων της ΕΔΑ Γιάννη Πασσαλίδη, Ηλιά 
Ηλιού και Μανώλη Γλέζου. Με τον τελευταίο, υπήρξαν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα αδερφικοί φίλοι αφού ήταν και συγχωριανοί. 
Διατηρεί αρχείο με μοναδικά και σημαντικά ιστορικά και Κυκλαδικά 
στοιχεία, ενώ έχει φυλάξει τη σημαία του ΕΑΜ της Νάξου. 
Η βιογραφία του κ. Γρατσία φιλοξενείται στις σελίδες της 6ης έκδοσης 
του Who is Who που κυκλοφόρησε το 2011. 


