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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ�

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙ  ΟΟ
ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΠΠ..  ΤΤΣΣΙΙΩΩΛΛΗΗΣΣ

ὉὉἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς
σσυυννδδεεόότταανν  μμὲὲ  σσυυγγγγεεννιικκὴὴ  ἀἀλλλλὰὰ
κκααὶὶ  ππρροοσσωωππιικκὴὴ  σσχχέέσσηη  μμὲὲ  ττὴὴνν

ἱἱσσττοορριικκὴὴ  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ��--μμὲὲ
ἀἀππώώττεερρηη  κκααττααγγωωγγὴὴ  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ἌἌγγρρααφφαα  ττῆῆςς
ΕΕὐὐρρυυττααννίίααςς--11 κκααθθὼὼςς  ἡἡ  ἀἀννεεψψιιάά  ττοουυ  ἈἈρρεεττὴὴ  ΚΚ..
ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆ  ((11888877--11996677))  εεἶἶχχεε  ππααννττρρεευυττεεῖῖ
ττὸὸνν  ννοομμιικκὸὸ  κκααὶὶ  πποολλιιττιικκὸὸ  ΝΝιικκόόλλααοο  ΧΧααρρ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ((11887777--11991133))..  ὉὉ  γγάάμμοοςς  ἔἔγγιιννεε
ττὸὸ  11990022,,  ἡἡ  δδὲὲ  ἈἈρρεεττὴὴ  ἦἦτταανν  κκόόρρηη  ττοοῦῦ
ΣΣκκιιααθθίίττηη  κκααρρααββοοκκύύρρηη  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΚΚ..
ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆ22,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  εεἶἶννααιι  ὁὁ  ἥἥρρωωααςς  ττοοῦῦ
δδιιηηγγήήμμααττοοςς  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ΤΤὸὸ
ἈἈγγγγέέλλιιαασσμμαα..  ἩἩ  μμηηττέέρραα  ττηηςς  ΧΧααρρίίκκλλεειιαα,,33 ��ἡἡ
ὁὁπποοίίαα  ττὸὸ  11888800  ππααννττρρεεύύττηηκκεε  ττὸὸνν  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΚΚ..
ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆ��,,  ἦἦτταανν  κκόόρρηη  ττοοῦῦ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ
ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααΐΐττηη  ((11883333--11990000)),,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς
δδιιεεττέέλλεεσσεε  ττρρεεῖῖςς  φφοορρὲὲςς  δδήήμμααρρχχοοςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ,,44

ἦἦτταανν  δδὲὲ  ἀἀδδεελλφφὸὸςς  ττῆῆςς  ἈἈγγγγεελλιικκῆῆςς  ((ΓΓκκοουυλλιιῶῶςς))
ΜΜωωρρααΐΐττηη  ((11882288--11990000)),,55 μμηηττέέρρααςς  ττοοῦῦ
ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..  ΣΣηημμεειιωωττέέοονν
ππὼὼςς  ὁὁ  ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααΐΐττηηςς,,
ππααπππποοῦῦςς  ττῆῆςς  ἈἈρρεεττῆῆςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ππλλεευυρρὰὰ  ττῆῆςς
μμηηττέέρρααςς  ττηηςς,,  ἦἦτταανν  ὁὁ  ἀἀννάάδδοοχχοοςς  σσττὴὴ  ββάάππττιισσηη
ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  σσττὶὶςς  99
ἈἈππρριιλλίίοουυ  11885511,,  σσττὸὸνν  ἱἱεερρὸὸ  ννααὸὸ  ττῶῶνν  ΤΤρριιῶῶνν
ἹἹεερρααρρχχῶῶνν  ΣΣκκιιάάθθοουυ..66

ΤΤὴὴ  σσυυγγγγεεννιικκὴὴ  σσχχέέσσηη  ττοουυ  μμὲὲ  ττὴὴνν  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ἀἀννααφφέέρρεειι  κκααὶὶ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  ὁὁ
ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  σσὲὲ  γγρράάμμμμαα  ττοουυ
ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  σσττεεννὸὸ  φφίίλλοο  ττοουυ  κκααὶὶ  σσυυννεερργγάάττηη  ττὸὸνν
ἸἸωωάάννννηη  ΒΒλλααχχοογγιιάάννννηη,,  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  σσττὶὶςς
1144  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11990033,,  μμὲὲ  ἀἀφφοορρμμὴὴ  ττὴὴνν
ἀἀπποοσσττοολλὴὴ  σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα  χχεειιρρόόγγρρααφφωωνν
μμεεττααφφρράάσσεεωωνν,,  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ΓΓααλλλλιικκάά,,  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς
ττῆῆςς  ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς    ἘἘππαανναασσττάάσσεεωωςς ττοοῦῦ
Thomas Gordon,7 μμὲὲ  δδιιαακκοομμιισσττὴὴ  ττὸὸνν
ΝΝιικκόόλλααοο  ΧΧααρρ..  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκααὶὶ  ττὴὴ  σσύύζζυυγγόό  ττοουυ
κκααὶὶ  ἀἀννεεψψιιὰὰ  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἈἈρρεεττήή::

««ὩὩςς  λλάάββῃῃςς  ττὴὴνν  ππααρροοῦῦσσαανν,,  μμεεττὰὰ  δδύύοο
ἡἡμμέέρρααςς,,  ὕὕππααγγεε  ὁὁδδὸὸνν  ἈἈρριισσττοοττέέλλοουυςς  6644,,  κκααὶὶ
ζζήήττηησσοονν  ννὰὰ  ἐἐννττααμμώώσσῃῃςς  ττὸὸνν  κκ..  ΝΝῖῖκκοονν
ΦΦρρααγγκκίίσστταανν,,  ἢἢ  ττὴὴνν  σσύύζζυυγγόόνν  ττοουυ,,  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς
μμοουυ,,  ἐἐρρχχοομμέέννοουυςς  ααὐὐττόόσσεε..  ἘἘππίίδδεειιξξοονν  ττὴὴνν

ππααρροοῦῦσσαανν,,  κκααὶὶ  θθὰὰ  λλάάββῃῃςς  δδέέσσμμηηνν
χχεειιρροογγρράάφφωωνν,,  φφέέρροουυσσαανν  ἐἐππιιγγρρααφφὴὴνν  ττὸὸ  ὄὄννοομμάά
σσοουυ..  ΕΕἶἶννααιι  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  774477  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς  ττοοῦῦ
ΓΓόόρρδδωωννοοςς..  ΣΣοοῦῦ  ττὰὰ  σσττέέλλλλωω  ἐἐππωωφφεελλοούύμμεεννοοςς
ττὴὴνν  ἀἀσσφφααλλῆῆ  εεὐὐκκααρρίίαανν»»..88

******

ΤΤὶὶςς  ππρρῶῶττεεςς  ππρρωωϊϊννὲὲςς  ὧὧρρεεςς  ττῆῆςς  22ααςς  ππρρὸὸςς  33ηηνν
ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11990077  ἐἐκκοοιιμμήήθθηη  σσττὴὴνν  οοἰἰκκίίαα  ττηηςς
ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς  ὁὁδδοοῦῦ  ἸἸοουυλλιιααννοοῦῦ  1199  σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα,,  ἡἡ
ΜΜααρρίίκκαα  ττὸὸ  γγέέννοοςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  σσύύζζυυγγοοςς
ΦΦιιλλοοκκλλέέοουυςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  χχρρηημμααττιισσττὴὴ  κκααὶὶ  ἐἐππὶὶ
σσεειιρρὰὰνν  ἐἐττῶῶνν  δδηημμάάρρχχοουυ  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ..  

ΣΣττὴὴνν  ἐἐφφηημμεερρίίδδαα  ««ἘἘμμππρρόόςς»»,,  σσττὶὶςς  2244
ΦΦεεββρρ..  11990077,,  ἀἀννήήμμεερραα  ττοοῦῦ  ((4400ηημμέέρροουυ))
μμννηημμοοσσύύννοουυ  ττηηςς  δδηημμοοσσιιεεύύσσεεττααιι    γγιιὰὰ  ττὴὴνν
ἐἐκκλλιιπποοῦῦσσαα  μμίίαα  πποολλὺὺ  σσυυγγκκιιννηηττιικκὴὴ
ἐἐππιιμμννηημμόόσσυυννηη  ννεεκκρροολλοογγίίαα,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα
ὑὑπποογγρράάφφεεττααιι  ὡὡςς  ΑΑ..  ΠΠ..::99

ΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΝΝ
ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΦΦ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ

ΕΕἰἰςς  ττὸὸνν  ννααὸὸνν  ττοοῦῦ  ἁἁγγ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ττεελλεεῖῖττααιι
σσήήμμεερροονν  μμννηημμόόσσυυννοονν  ὑὑππὲὲρρ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττῆῆςς
ἁἁγγννῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς,,  ττῆῆςς  χχααρριιττωωμμέέννηηςς  κκόόρρηηςς  ττῶῶνν
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ττῆῆςς  ΛΛααμμίίααςς  κκααὶὶ  σσυυζζύύγγοουυ  ττοοῦῦ  ἐἐκκ
ΣΣκκιιάάθθῳῳ  ττρρααππεεζζίίττοουυ  κκααὶὶ  πποολλιιττεευυττοοῦῦ
ΦΦιιλλοοκκλλέέοουυςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ..  ἩἩ  ἀἀππόόγγοοννοοςς
ἐἐκκεείίννοουυ,,  ττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοονν  ὁὁ  ἥἥρρωωςς  ΚΚααττσσααννττώώννηηςς
ὠὠννόόμμααζζεε,,1100  κκααττὰὰ  ττὸὸ  ᾆᾆσσμμαα,,  κκααὶὶ  σσύύ,,
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  μμ᾿̓  ἀἀδδεελλφφέέ,,  ἄἄξξιιοο  μμοουυ
ππααλλλληηκκάάρριι,,1111 ὑὑππῆῆρρξξεε  δδιι᾿̓  ὅὅσσοουυςς  ττὴὴνν
ἐἐγγννώώρριισσαανν  μμίίαα  ἀἀκκττὶὶςς  χχεειιμμεερριιννοοῦῦ  ἡἡλλίίοουυ,,  μμίίαα
ααἴἴγγλληη  ἐἐααρριιννοοῦῦ  λλυυκκααυυγγοοῦῦςς,,  ἓἓνν  φφέέγγγγγγοοςς  λλεευυκκὸὸνν
χχιιόόννοοςς  κκααὶὶ  ππεερριισσττεερρᾶᾶςς  χχρρυυσσααυυγγιιζζοούύσσηηςς,,  ἓἓνν
ἄἄννθθοοςς  δδιιααχχῦῦσσαανν  εεὐὐωωδδίίαανν,,  ππρροοώώρρωωςς  μμααρρααννθθέένν..
ἘἘππὶὶ  δδηημμααρρχχίίααςς  ττοοῦῦ  σσυυζζύύγγοουυ  ττηηςς,,  εεἰἰςς  ττὴὴνν
ΣΣκκίίααθθοονν,,  κκααττὰὰ  ττὴὴνν  ππααρρεελλθθοοῦῦσσαανν  ππεερρίίοοδδοονν,,
ὑὑππῆῆρρξξεε  ππρροοσσττάάττιιςς  ττῶῶνν  ππττωωχχῶῶνν  κκααὶὶ
ππααρρηηγγοορρίίαα  ττῶῶνν  ττεεθθλλιιμμμμέέννωωνν,,  ὅὅσσοονν  ἦἦττοο
δδυυννααττὸὸνν  εεἰἰςς  ττὴὴνν  θθέέσσιινν  ττηηςς,,  ὡὡςς  γγυυννααιικκὸὸςς  ἐἐνν  ττῷῷ
οοἴἴκκῳῳ..

ΜΜόόννηη  ἡἡ  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ἤἤρρκκεειι  δδιιὰὰ  ννὰὰ
φφααιιδδρρύύννῃῃ,,  ννὰὰ  ἐἐμμππννεεύύσσῃῃ  θθᾶᾶρρρροοςς,,  κκααὶὶ  ννὰὰ
ἀἀννααππττεερρώώσσῃῃ  ττὰὰςς  ἐἐλλππίίδδααςς  ττῶῶνν  θθλλιιββοομμέέννωωνν..
ΜΜὲὲ  μμόόννηηνν  ττὴὴνν  ππρρααεεῖῖαανν,,  ττὴὴνν  ἀἀφφεελλῆῆ  κκααὶὶ

μμεελλιιχχρρὰὰνν  ὁὁμμιιλλίίαανν  ττηηςς,,  πποολλλλάάκκιιςς  κκααττεεππρράάϋϋννεε
ττοοὺὺςς  ππόόννοουυςς  ττῶῶνν  ὀὀδδυυννοομμέέννωωνν..

ΠΠῶῶςς  ννὰὰ  ππααρρηηγγοορρήήσσῃῃ  ττιιςς  ττὸὸνν  χχηηρρεεύύσσαανντταα
ππρροοώώρρωωςς  σσύύζζυυγγοονν,,  ττοοὺὺςς  ἀἀπποορρφφααννιισσθθέέννττααςς
οοἰἰκκεείίοουυςς  ττηηςς;;  ΠΠοοίίοουυςς  λλόόγγοουυςς  ννὰὰ  εεὕὕρρῃῃ  δδιιὰὰ  ννὰὰ
κκααττααππρρααΰΰννῃῃ  ττὸὸ  ἄἄλλγγοοςς  ττῆῆςς  σσττεερρήήσσεεώώςς  ττωωνν;;
ἜἜππρρεεππεε  ννὰὰ  ἔἔχχῃῃ  ττὴὴνν  φφωωννὴὴνν  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ττῆῆςς
ΜΜααρρίίκκααςς  δδιιὰὰ  ννὰὰ  δδυυννηηθθῇῇ  ννὰὰ  ἐἐννσσττααλλάάξξῃῃ
ββάάλλσσααμμοονν  ππααρρηηγγοορρίίααςς  εεἰἰςς  ττὰὰςς  πποοννοούύσσααςς
κκααρρδδίίααςς  ττωωνν;;  ἈἈλλλλ᾿̓  ἡἡ  φφωωννὴὴ  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς
ἐἐσσίίγγαασσεενν  φφεεῦῦ!!  δδιιὰὰ  ππααννττόόςς,,  κκααὶὶ  ἡἡ  ψψυυχχήή  ττηηςς
ἐἐππέέττααξξεενν  εεἰἰςς  ττὰὰ  ααἰἰθθέέρριιαα,,  ὡὡςς  ἄἄγγγγεελλόόμμοορρφφοονν  ὄὄνν,,
ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  δδὲὲνν  ἦἦττοο  ἄἄξξιιοοςς  ὁὁ  κκόόσσμμοοςς..

ἊἊςς  ἑἑννώώσσωωμμεενν  ττὰὰ  δδεεήήσσεειιςς  κκααὶὶ  ττὰὰςς  ἱἱκκεεσσίίααςς
μμααςς  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη  ἂἂςς
ππααρραακκααλλέέσσωωμμεενν  ττὸὸνν  ὝὝψψιισσττοονν  ὅὅππωωςς
ἀἀννααππααύύσσῃῃ  εεἰἰςς  ττόόπποονν  φφωωττεειιννόόνν,,  εεἰἰςς  ττόόπποονν
χχλλοοεερρὸὸνν  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ττῆῆςς  ἀἀθθώώααςς  ΜΜααρρίίκκααςς..  

ΑΑ..  ΠΠ..

ΤΤὸὸ  κκεείίμμεεννοο  θθεεωωρροοῦῦμμεε,,  σσααφφῶῶςς,,  ππὼὼςς
γγρράάφφττηηκκεε  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ἈἈλλέέξξααννδδρροο
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  εεἶἶννααιι  δδὲὲ  ἀἀθθηησσααύύρριισσττοο··  δδὲὲνν
ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σσὲὲ  ὅὅσσαα  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  ἔἔχχοουυνν
ἐἐκκδδοοθθεεῖῖ  γγιι᾿̓  ααὐὐττόόνν..  ΜΜὲὲ  ττὸὸ  γγννωωσσττὸὸ  γγλλωωσσσσιικκόό
ττοουυ  ὕὕφφοοςς  κκααὶὶ  ἀἀννττλλῶῶννττααςς  λλέέξξεειιςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν
ππλλοούύσσιιοο,,  ἀἀππέέρρααννττοο    λλεεκκττιικκὸὸ  λλεειιμμώώνναα  ττοουυ,,  ὁὁ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ζζωωγγρρααφφίίζζεειι  ττὸὸνν  σσππάάννιιοο

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ΣΣχχέέδδιιοο  ττοοῦῦ  ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΤΤΙΙΟΟ..
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χχααρραακκττήήρραα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ππρροοσσφφοορρὰὰ  σσττὴὴνν  ττοοππιικκὴὴ  κκοοιιννωωννίίαα  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ττῆῆςς
ἐἐκκλλιιπποούύσσηηςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦιιλλ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ..  ΔΔὲὲνν  ππααρρααλλεείίππεειι  ννὰὰ  ἀἀννααφφεερρθθεεῖῖ
κκααὶὶ  σσττὴὴνν  κκααττααγγωωγγήή  ττηηςς  ππααρρααθθέέττοοννττααςς  ἕἕνναα  σσττίίχχοο  ἀἀππὸὸ  δδηημμῶῶδδεεςς
πποοίίηημμαα,,  ὅὅπποουυ  δδηηλλώώννεειι  ππὼὼςς  ὁὁ  ππααπππποοῦῦςς  ττηηςς  ὑὑππῆῆρρξξεε  σσττεεννὸὸςς  κκααὶὶ  ἄἄξξιιοοςς
σσυυννεερργγάάττηηςς  κκααὶὶ  σσυυννααγγωωννιισσττὴὴςς  ττοοῦῦ  ππρροοεεππαανναασσττααττιικκοοῦῦ  ἀἀγγρρααφφιιώώττηη
ἥἥρρωωαα    ΚΚααττσσααννττώώννηη..1122  ΚΚααττααλλήήγγεειι  δδὲὲ  ππρροοττρρέέπποοννττααςς  ὅὅσσοουυςς  ἐἐππιιθθυυμμοοῦῦνν
......μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη,,��  ννὰὰ  ππρροοσσέέλλθθοουυνν  σσττὴὴνν  ἐἐππιιμμννηημμόόσσυυννοο  δδέέηησσηη  σσττὸὸνν
ννααὸὸ  ττοοῦῦ  ἉἉγγ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ((ΚΚααρρύύττσσηη))  γγιιὰὰ  ννὰὰ  ππρροοσσεευυχχηηθθοοῦῦνν,,  ὑὑππὲὲρρ
ἀἀννααππααύύσσεεωωςς  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ......ττῆῆςς  ἀἀθθώώααςς  ΜΜααρρίίκκααςς..

ὩὩςς  ΑΑ..  ΠΠ..  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ὑὑπποογγρράάφφεειι  κκααὶὶ  ἄἄλλλλαα  δδηημμοοσσιιεεύύμμααττάά
ττοουυ::  σσττὶὶςς  1199  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11990055  σσττὴὴνν  ἐἐφφηημμ..  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσιιςς,,
ννεεκκρροολλοογγίίαα  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΕΕὐὐθθυυμμιιάάδδηη,,  ΛΛααμμιιααῖῖοο··1133 σσττὶὶςς  1199
ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11888888  σσττὴὴνν  ἐἐφφηημμ..  ἘἘφφηημμεερρίίςς,,    ἐἐκκττεεννὴὴςς  ννεεκκρροολλοογγίίαα  γγιιὰὰ
ττὸὸνν  γγέέρροονντταα  ΔΔιιοοννύύσσιιοο··1144  σσττὶὶςς  88  ἈἈππρριιλλίίοουυ  11990000  σσττὴὴνν  ἐἐφφηημμ..  ἌἌσσττυυ
δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  ἡἡ  ΜΜιικκρρὰὰ  ἀἀππάάννττηησσιιςς  σσὲὲ  ππρροοηηγγηηθθὲὲνν  δδηημμοοσσίίεευυμμαα  ττοοῦῦ
ΖΖααχχααρρίίαα  ΠΠααππααννττωωννίίοουυ  σσχχεεττιικκὸὸ  μμὲὲ  ττὴὴ  ΒΒυυζζααννττιιννὴὴ  μμοουυσσιικκὴὴ  σσττοοὺὺςς  ννααοοὺὺςς
ττῶῶνν  ἈἈθθηηννῶῶνν..1155

ἩἩ  ἐἐξξόόδδιιοοςς  ἀἀκκοολλοουυθθίίαα  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦιιλλ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ἐἐψψάάλληη  σσττὸὸνν  ἱἱ..
νν..  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΚΚααρρύύττσσηη  ττὶὶςς  μμεεσσηημμββρριιννὲὲςς  ὧὧρρεεςς  ττῆῆςς  ἰἰδδίίααςς
ἡἡμμέέρρααςς,,1166 ἐἐννῷῷ  ἀἀκκοολλοούύθθηησσεε  ἡἡ  ττααφφήή  ττηηςς  σσττὸὸ  ΑΑ΄́  ΚΚοοιιμμηηττήήρριιοο  ἈἈθθηηννῶῶνν..
ΠΠρράάγγμμααττιι,,  σσττὸὸ  ΒΒιιββλλίίοονν  ττῶῶνν  ἐἐνν  ττῷῷ  ΑΑ΄́  ΝΝεεκκρροοττααφφεείίῳῳ  θθααππττοομμέέννωωνν  ττοοῦῦ
ἔἔττοουυςς  11990077,,  κκααττααχχωωρρίίζζεεττααιι  σσττὶὶςς  33  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  μμὲὲ  ααὔὔξξοονντταα  ἀἀρρ..  2255,,    ἡἡ
ττααφφὴὴ  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίααςς  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  ἐἐττῶῶνν  3388..

ΜΜιικκρρὸὸ  ἀἀννώώννυυμμοο  δδηημμοοσσίίεευυμμαα  σσττὶὶςς  44  ἸἸαανν..  11990077,,  σσττὴὴνν  ἐἐφφηημμεερρίίδδαα
ττῶῶνν  ἈἈθθηηννῶῶνν  ««ΧΧρρόόννοοςς»»  ἀἀννααφφέέρρεειι::1177

ΟΟὔὔττεε  ττῆῆςς  ἘἘππιισσττήήμμηηςς  ἡἡ  ἐἐππιιμμεελληημμέέννηη  φφρροοννττὶὶςς  οοὔὔττεε  ττοοῦῦ  ττλλήήμμοοννοοςς
σσυυζζύύγγοουυ  κκααὶὶ  ττῶῶνν  ἀἀττυυχχῶῶνν  ἀἀδδεελλφφῶῶνν  ἡἡ  σσττοορργγὴὴ  ἠἠδδυυννήήθθηησσαανν  νν᾿̓
ἀἀπποοσσππάάσσωωσσιινν  ἀἀππὸὸ  ττῶῶνν  χχεειιρρῶῶνν  ἀἀττέέγγκκττοουυ  ΕΕἱἱμμααρρμμέέννηηςς  ἁἁββρρὰὰνν  κκααὶὶ
λλεεππττοοφφυυῆῆ  ὕὕππααρρξξιινν,,  ττὴὴνν  ΜΜααρρίίκκαανν  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  ττὸὸ  γγέέννοοςς
ΦΦρρααγγκκίίσστταα..  ΚΚααὶὶ  ὑὑππέέκκυυψψεενν  χχθθὲὲςς  ττὴὴνν  ππρρωωΐΐαανν  εεἰἰςς  ττὸὸ  μμοοιιρρααῖῖοονν  ττέέλλοοςς
μμεεττὰὰ  πποολλυυώώδδυυννοονν  ννόόσσοονν  ἐἐνν  ττῇῇ  ἀἀκκμμῇῇ  ττῆῆςς  ἡἡλλιικκίίααςς  ααὐὐττῆῆςς  ἡἡ  πποολλύύττιιμμοοςς
σσύύζζυυγγοοςς,,  ἡἡ  φφιιλλόόσσττοορργγοοςς  ἀἀδδεελλφφήή..  ἩἩ  κκηηδδεείίαα  ττηηςς  σσεεμμννὴὴ  κκααὶὶ
ἐἐππιιββάάλλοουυσσαα  ἐἐγγέέννεεττοο  χχθθὲὲςς  ττὴὴνν  μμεεσσηημμββρρίίαανν  ππααρραακκοολλοουυθθοοῦῦννττοοςς  ἐἐνν
ἀἀννυυπποοκκρρίίττῳῳ  θθλλίίψψεειι  ἐἐκκλλεεκκττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ..  ΕΕἰἰςς  ττὸὸνν  ββααρρυυππεεννθθοοῦῦνντταα  ααὐὐττῆῆςς
σσύύζζυυγγοονν  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἀἀδδεελλφφοοὺὺςς    δδιιααββιιββάάζζοομμεενν  ττὰὰ  θθεερρμμὰὰ  κκααὶὶ  εεἰἰλλιικκρριιννῆῆ
σσυυλλλλυυππηηττήήρριιάά  μμααςς..

ΤΤὴὴνν  ἴἴδδιιαα  ἡἡμμέέρραα,,  ππάάλλιι  μμὲὲ  ἀἀννυυππόόγγρρααφφηη  σσύύννττοομμηη  ννεεκκρροολλοογγίίαα  σσττὴὴνν
ἐἐφφηημμεερρίίδδαα  ««ΣΣκκρρίίππ»»,,  ὁὁ  σσυυννττάάκκττηηςς  ττηηςς  δδηηλλώώννεειι  ττὰὰ  ππρροοττεερρήήμμαατταα  κκααὶὶ
ττὶὶςς  ἀἀρρεεττὲὲςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  κκααὶὶ  ἀἀππεευυθθύύννεειι  λλόόγγοονν  ππααρρηηγγοορρίίααςς  σσττοοὺὺςς
οοἰἰκκεείίοουυςς  ττηηςς::1188

ΜΜΑΑΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΦΦ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ
ἘἘκκηηδδεεύύθθηη  χχθθέέςς,,  ὑὑπποοκκύύψψαασσαα  εεἰἰςς  ννόόσσοονν  χχρροοννίίαανν,,  κκααθθ᾿̓  ἧἧςς  οοὐὐδδὲὲνν

ἴἴσσχχυυσσαανν  ττῆῆςς  ἘἘππιισσττήήμμηηςς  ααἱἱ  ππρροοσσππάάθθεειιααιι  κκααὶὶ  ττῶῶνν  οοἰἰκκεείίωωνν  ααἱἱ
θθεερρμμόόττααττααιι  ππεερριιθθάάλλψψεειιςς,,  δδέέσσπποοιινναα  χχρρηησσττὴὴ  κκααὶὶ  ἐἐννάάρρεεττοοςς,,  ἡἡ  ΜΜααρρίίκκαα
σσύύζζυυγγοοςς  ττοοῦῦ  ἐἐκκ  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ΦΦιιλλοοκκλλέέοουυςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  ττὸὸ  γγέέννοοςς
ΦΦρρααγγκκίίσστταα..  

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ἘἘφφ..  ἘἘμμππρρόόςς,,  φφ..  33771188,,    2233..  22..  11990077,,  σσ..  33..
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ΔΔιιὰὰ  σσππααννίίωωνν  ππρροοττεερρηημμάάττωωνν
ππεεππρροοιικκιισσμμέέννηη,,  σσυυννεεννοοῦῦσσαα  δδὲὲ  εεὐὐγγέέννεειιαανν
ψψυυχχῆῆςς  μμεεττὰὰ  χχααρραακκττῆῆρροοςς  ἀἀγγααθθοοῦῦ  κκααὶὶ
μμεειιλλιιχχίίοουυ  εεἶἶχχεενν  ἐἐππιισσππάάσσεειι  ττὴὴνν  ἄἄππεειιρροονν
ἐἐκκττίίμμηησσιινν  κκααὶὶ  ἀἀμμέέρριισσττοονν  ἀἀγγάάππηηνν  ππάάννττωωνν  ττῶῶνν
ἐἐκκ  ττοοῦῦ  σσύύννεεγγγγυυςς  γγννωωρριισσάάννττωωνν  ααὐὐττήήνν..

ὉὉ  ππρρόόωωρροοςς  ααὐὐττῆῆςς  θθάάννααττοοςς,,  κκααττααλλεείίππεειι
χχάάοοςς  δδυυσσττυυχχίίααςς  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ἀἀππααρρηηγγόόρρηηττοονν
σσύύζζυυγγοονν  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἀἀππααρρααμμυυθθήήττοουυςς  ἀἀδδεελλφφοοὺὺςς
κκααὶὶ  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς  ααὐὐττῆῆςς,,  ππρρὸὸςς  οοὓὓςς  ἐἐκκ  κκααρρδδίίααςς
εεὐὐχχόόμμεεθθαα  ττὴὴνν  ἐἐξξ  ὕὕψψοουυςς  ππααρρηηγγοορρίίαανν..  

ΠΠάάλλιι  ττὴὴνν  ἴἴδδιιαα  ἡἡμμέέρραα,,  ἀἀλλλλὰὰ  σσττὴὴνν  ἐἐφφηημμεερρίίδδαα
««ΕΕΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣ»»,,  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  ἄἄλλλλοο  ἕἕνναα
ππααρρόόμμοοιιοο  μμιικκρρὸὸ  ννεεκκρροολλοογγιικκὸὸ  σσηημμεείίωωμμαα  γγιιὰὰ
ττὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ::1199

ΔΔέέσσπποοιινναα  ἐἐννάάρρεεττοοςς,,  σσύύζζυυγγοοςς  πποολλύύττιιμμοοςς,,
ἀἀδδεελλφφὴὴ  λλααττρρεευυττὴὴ  ἡἡ  ΜΜααρρίίκκαα  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ττὸὸ
γγέέννοοςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ἐἐνν  ττῇῇ  ἀἀκκμμῇῇ  ττῆῆςς  ἡἡλλιικκίίααςς
ααὐὐττῆῆςς  μμεεττὰὰ  πποολλυυώώδδυυννοονν  ννόόσσοονν  ττὴὴνν  ππρρωωΐΐαανν  ττῆῆςς
χχθθὲὲςς  ἀἀππέέδδωωσσεε  ττὴὴνν  ὑὑσσττάάττηηνν  ππννοοήήνν..  ΔΔὲὲνν
ἠἠδδυυννήήθθηησσαανν  ννὰὰ  ἀἀπποοττρρέέψψωωσσιι  ττῆῆςς  ἀἀδδυυσσωωππήήττοουυ
ΕΕἱἱμμααρρμμέέννηηςς  ττὸὸ  ππλλῆῆγγμμαα  οοὔὔττεε  ττῆῆςς  ἘἘππιισσττήήμμηηςς
ἡἡ  ἐἐππίίμμοοννοοςς  ππρροοσσππάάθθεειιαα,,  οοὔὔττεε  ττῶῶνν  οοἰἰκκεείίωωνν  ααἱἱ
φφιιλλόόσσττοορργγοοιι  φφρροοννττίίδδεεςς..  ΚΚόόσσμμοοςς  ἐἐκκλλεεκκττὸὸςς
ππααρρηηκκοολλοούύθθηησσεενν  ἐἐνν  εεἰἰλλιικκρριιννεεῖῖ  θθλλίίψψεειι  ττὴὴνν
κκηηδδεείίαανν  γγεεννοομμέέννηηνν  χχθθὲὲςς  μμεεττὰὰ  μμεεσσηημμββρρίίαανν..

ΠΠρρὸὸςς  ττὸὸνν  ττόόσσοονν  σσκκλληηρρῶῶςς  δδοοκκιιμμααζζόόμμεεννοονν
σσύύζζυυγγοονν  ααὐὐττῆῆςς  κκ..  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆνν  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηνν  κκααὶὶ
ττοοὺὺςς  ἀἀδδεελλφφοοὺὺςς  ααὐὐττῆῆςς  ἀἀππεευυθθύύννοομμεενν  ἐἐγγκκάάρρδδιιαα
κκααὶὶ  εεἰἰλλιικκρριιννῆῆ  σσυυλλλλυυππηηττήήρριιαα..  

ΟΟἱἱ  ττρρεεῖῖςς  ααὐὐττὲὲςς  ἀἀννυυππόόγγρρααφφεεςς  σσύύννττοομμεεςς
ννεεκκρροολλοογγίίεεςς  θθὰὰ  ἦἦτταανν  δδυυννααττόόνν,,  εεὐὐλλοογγοοφφααννῶῶςς,,
ννὰὰ  ἀἀπποοδδοοθθοοῦῦνν  σσττὸὸνν  ἈἈλλέέξξααννδδρροο
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..  ὍὍππωωςς  ππααρρααθθέέσσααμμεε
ἀἀννωωττέέρρωω  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  δδιιααττηηρροοῦῦσσεε  σσττεεννὴὴ
σσυυγγγγεεννιικκὴὴ  κκααὶὶ  φφιιλλιικκὴὴ  σσχχέέσσηη  μμὲὲ  ττὴὴνν
οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ἐἐννῶῶ  γγιιὰὰ  ττὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα
ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  ��μμὲὲ  σσυυννττάάκκττηη  ττὸὸνν
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  σσώώζζεεττααιι  ἄἄλλλληη  μμίίαα,,
δδηημμοοσσιιεευυμμέέννηη  σσττὰὰ  ««ἍἍππαανντταα
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη»»,,  σσύύννττοομμηη  ἐἐππιιμμννηημμόόσσυυννηη
κκααττααχχώώρριισσηη  σσττὴὴνν  ἐἐφφ..  ««ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ»»  ττῆῆςς
2255ηηςς  ΦΦεεββρρ..  11990077,,  μμὲὲ  ττὴὴνν  ὑὑπποογγρρααφφὴὴ  ««ΠΠ»»..
ἈἈππὸὸ  ααὐὐττάά,,  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττὸὸ  ἐἐππιιμμννηημμόόσσυυννοο
δδηημμοοσσίίεευυμμαα  σσττὴὴνν  ἐἐφφ..  ««ΕΕΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣ»»  ττῆῆςς
2233ηηςς  ΦΦεεββρρ..  11990077  μμὲὲ  ττὴὴνν  ὑὑπποογγρρααφφήή  ««ΑΑ..
ΠΠ..»»,,  ππρροοκκύύππττεειι  ππὼὼςς  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς
ἐἐκκττιιμμοοῦῦσσεε  ἰἰδδιιααίίττεερραα  ττὴὴ  μμοορρφφὴὴ  κκααὶὶ  κκοοιιννωωννιικκόό
ἔἔρργγοο  ττῆῆςς  ἀἀγγρρααφφιιώώττιισσσσααςς  ΜΜααρρίίκκααςς..  

ΜΜάάλλιισστταα,,  σσυυμμφφώώννωωςς  μμὲὲ  ττὴὴ  λληηξξιιααρρχχιικκὴὴ
ππρράάξξηη  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ππέέθθααννεε
ττέέσσσσεερραα  χχρρόόννιιαα  ἀἀρργγόόττεερραα  ττὴὴ  ννύύκκτταα  ττῆῆςς    22ααςς
ππρρὸὸςς  33ηη  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11991111  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  κκααὶὶ
ἐἐττάάφφηη  ἐἐκκεεῖῖ  σσττὶὶςς  33  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ,,2200 ἐἐννῷῷ
χχααρραακκττηηρριισσττιικκὰὰ  σσηημμεειιοολλοογγιικκὸὸ  εεἶἶννααιι  ππὼὼςς  οοἱἱ
ἡἡμμεερροομμηηννίίεεςς  ἐἐκκδδηημμίίααςς  κκααὶὶ  ττααφφῆῆςς  ττῆῆςς
ΜΜααρρίίκκααςς  σσυυζζ..  ΦΦιιλλοοκκλλέέοουυςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,
σσχχεεδδὸὸνν  ττααυυττίίζζοοννττααιι  μμὲὲ  ἐἐκκεεῖῖννεεςς  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη..

ΛΛίίγγεεςς  μμέέρρεεςς  άάρργγόόττεερραα,,  σσττὶὶςς  1111  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ
11990077,,  μμὲὲ  κκααττααχχώώρριισσήή  ττοουυςς  σσττὸὸνν  ἈἈθθηηννααϊϊκκὸὸ
ΤΤύύπποο  ὁὁ  σσύύζζυυγγόόςς  ττηηςς  κκααὶὶ  ἡἡ  εεὐὐρρύύττεερρηη
οοἰἰκκοογγέέννεειιάά  ττηηςς  ἐἐκκφφρράάζζοουυνν  ττὶὶςς  εεὐὐχχααρριισσττίίεεςς
ττοουυςς,,2211    σσὲὲ  ὅὅσσοουυςς  σσυυμμμμεεττεεῖῖχχαανν  σσττὸὸ  ππέέννθθοοςς  ττοουυςς
γγιιὰὰ  ττὴὴνν  κκοοίίμμηησσηη  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς::  

ΜΜόόλλιιςς  σσυυννεελλθθόόννττεεςς  ἐἐκκ  ττῆῆςς  ππλληηξξάάσσηηςς  ἡἡμμᾶᾶςς
δδιιὰὰ  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ  ττῆῆςς  ππρροοσσφφιιλλοοῦῦςς  μμααςς  ΜΜααρρίίκκααςς
σσππεεύύδδοομμεενν  ννὰὰ  εεὐὐχχααρριισσττήήσσωωμμεενν  ππάάννττααςς  ττοοὺὺςς
ὁὁππωωσσδδήήπποοττεε  σσυυμμμμεετταασσχχόόννττααςς    ττῆῆςς  λλύύππηηςς
μμααςς  ττααύύττηηςς..  ὉὉ  σσύύζζυυγγοοςς::  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς..  ΟΟἱἱ  ἀἀδδεελλφφοοίί::  ΝΝιικκ..  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,
ὈὈλλυυμμππιιὰὰςς  ΒΒ..  ΒΒαασσιιλλάάκκηη,,  ΕΕὐὐττυυχχίίαα  ΠΠ..
ΤΤρρίίμμηη,,  ΒΒαασσίίλλ..  ΤΤρρίίμμηηςς,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΓΓ..
ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς,,  ΠΠααννααγγ..  ΤΤρρίίμμηηςς,,  ἈἈρρεεττὴὴ  ΝΝ..

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ἘἘφφ..  ΧΧρρόόννοοςς,,  φφ..  11118866//  44..11..  11990077,,  σσ..  22..  

ἘἘφφ..  ΣΣκκρρίίππ,,  φφ..1100..440000//  44..11..  11990077,,  σσ..  22..

ἘἘφφ..  ἘἘμμππρρόόςς,,  φφ..  33666677//    44..  11..  11990077,,  σσ..  33..

ἘἘλλααιιοογγρρααφφίίαα  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆ  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη  
χχρροοννοολλοογγηημμέέννηη  σσττὶὶςς  66  ΔΔεεκκ..  11992200..
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ΦΦρρααγγκκίίσστταα..    

ἈἈκκόόμμηη,,  ττὴὴνν  ΠΠααρραασσκκεευυὴὴ  2233  ΦΦεεββρρ..  11990077,,
ἡἡ  οοἰἰκκοογγέέννεειιάά  ττηηςς  ἀἀννααγγγγέέλλεειι  δδιιὰὰ  ττοοῦῦ  ττύύπποουυ  ττὴὴνν
ττέέλλεεσσηη  ἀἀρρχχιιεερρααττιικκοοῦῦ  μμννηημμοοσσύύννοουυ  γγιιὰὰ  ττὴὴνν
ἀἀννάάππααυυσσηη  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  σσττὸὸνν  ἱἱ..  νν..  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
((ΚΚααρρύύττσσηη))..  ΤΤὸὸ  μμννηημμόόσσυυννοο  ττεελλεεῖῖττααιι  ττὴὴνν
ἑἑπποομμέέννηη  ἡἡμμέέρραα,,  ΣΣααββββάάττοο  2244  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ
11990077::2222

ΑΑὔὔρριιοονν  ΣΣάάββββααττοονν  κκααὶὶ  ὥὥρραανν  1100ηηνν  ππ..  μμ..
ττεελλοοῦῦμμεενν  ἀἀρρχχιιεερρααττιικκὸὸνν  μμννηημμόόσσυυννοονν  εεἰἰςς  ττὸὸνν
ννααὸὸνν  ττοοῦῦ  ἁἁγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ((ΚΚααρρύύττσσηη)),,  ὑὑππὲὲρρ
ἀἀννααππααύύσσεεωωςς  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττῆῆςς  πποολλυυκκλλααύύσσττοουυ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΦΦ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ..  ὍὍθθεενν
ππααρραακκααλλοοῦῦμμεενν  ττοοὺὺςς  σσυυγγγγεεννεεῖῖςς  κκααὶὶ  φφίίλλοουυςς
ὅὅππωωςς  εεὐὐααρρεεσσττοούύμμεεννοοιι  ππρροοσσέέλλθθωωσσιι  κκααὶὶ
ἑἑννώώσσωωσσιι  μμεεθθ᾿̓  ἡἡμμῶῶνν  ττὰὰςς  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ὝὝψψιισσττοονν
δδεεήήσσεειιςς  ττωωνν..  ἈἈθθῆῆννααιι  2233  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11990077..
ὉὉ  σσύύζζυυγγοοςς::  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς..  ΟΟἱἱ
ἀἀδδεελλφφοοίί::  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΧΧ..  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,
ὈὈλλυυμμππιιὰὰςς  ΒΒ..  ΒΒαασσιιλλάάκκηη,,  ΕΕὐὐττυυχχίίαα  ΠΠ..
ΤΤρρίίμμηη,,  ΒΒαασσ..  ΓΓ..  ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς,,  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς
ΤΤρρίίμμηηςς,,  ἈἈρρεεττὴὴ  ΝΝ..  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ἸἸωωάάννννηηςς
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς..  ἩἩ  μμάάμμμμηη::  ΜΜααρρίίαα  ΚΚωωττοούύλλαα..      

ὉὉ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ππααρρεευυρρέέθθηη  σσττὸὸ
ππρροοααννααφφεερρθθὲὲνν  μμννηημμόόσσυυννοο  ττὸὸ  ΣΣάάββββααττοο  2244
ΦΦεεββρρ..  11990077,,    σσττὸὸνν  ἅἅγγ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ττοοῦῦ
ΚΚααρρύύττσσηη,,  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἑἑπποομμέέννηη  σσττὸὸ  ἑἑββδδοομμααδδιιααῖῖοο
((κκυυρριιαακκάάττιικκοο))  ἔἔννττυυπποο  ««ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ»»
δδηημμοοσσιιεεύύεειι  ννέέοο,,2233 μμιικκρρόόττεερροο  σσὲὲ  ἔἔκκτταασσηη,,
ἐἐππιιμμννηημμόόσσυυννοο  σσηημμεείίωωμμάά  ττοουυ  πποοὺὺ
χχααρραακκττηηρριισσττιικκὰὰ  ττιιττλλοοφφοορρεεῖῖ  ὡὡςς,,    ««ἝἝνν  δδάάκκρρυυ
ἐἐππὶὶ  ττῷῷ  θθααννάάττῳῳ  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦ..
ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ»»::

««ὙὙππὲὲρρ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦ..
ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ,,  ππρρῴῴηηνν  δδηημμάάρρχχοουυ  ΣΣκκιιάάθθοουυ,,
ἐἐττεελλέέσσθθηη  χχθθὲὲςς  σσεεμμννὸὸνν  μμννηημμόόσσυυννοονν  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ννααὸὸνν
ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ..  ἩἩ  ππρροοώώρρωωςς
ἀἀπποοθθααννοοῦῦσσαα,,  ἡἡ  ττόόσσοονν  θθεελλκκττιικκὴὴ  ννεεααρρὰὰ  γγυυννήή,,
κκααττήήγγεεττοο  ἐἐκκ  ΛΛααμμίίααςς,,  ἐἐκκ  ττῆῆςς  οοἰἰκκοογγεεννεείίααςς
ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  κκααὶὶ  ἦἦττοο  ττὸὸ  χχάάρρμμαα  κκααὶὶ  ττὸὸ
κκόόσσμμηημμαα  ττῆῆςς  δδιιαακκεεκκρριιμμέέννηηςς  ττααύύττηηςς
οοἰἰκκοογγεεννεείίααςς..  ἈἈππεευυθθύύννοομμεενν  θθεερρμμοοὺὺςς  λλόόγγοουυςς
ππααρρηηγγοορρίίααςς  ππρρὸὸςς  ττοοὺὺςς  οοἰἰκκεείίοουυςς,,  κκααὶὶ
ἱἱκκεεττεεύύοομμεενν  ττὸὸνν  ΠΠααννττοοδδύύννααμμοονν,,  ‘‘‘‘ττὸὸνν  ββάάθθεειι
σσοοφφίίααςς  φφιιλλααννθθρρώώππωωςς  ππάάνντταα  οοἰἰκκοοννοομμοοῦῦνντταα’’’’,,2244

ὅὅππωωςς  ἀἀννααππααύύσσῃῃ  ἐἐνν  χχώώρρᾳᾳ  δδιικκααίίωωνν  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν
ττῆῆςς  ππρροοώώρρωωςς  ἀἀππεελλθθοούύσσηηςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ττοούύττοουυ,,
ἀἀττυυχχοοῦῦςς  ΜΜααρρίίκκααςς»»..2255  

******

ἩἩ  ΜΜααρρίίκκαα  ἦἦτταανν  θθυυγγααττέέρραα  ττοοῦῦ  ἰἰααττρροοῦῦ
ΧΧααρρααλλάάμμπποουυςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκααὶὶ  ἐἐγγγγοοννὴὴ  ττοοῦῦ
ππρροοεεππαανναασσττααττιικκοοῦῦ  ἀἀγγωωννιισσττῆῆ  κκααὶὶ
μμεεττεεππαανναασσττααττιικκοοῦῦ  σσττρρααττιιωωττιικκοοῦῦ  ΓΓιιααννννάάκκηη
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ((11777744--11886611)),,2266 ττοοῦῦ  ὁὁπποοίίοουυ  ἡἡ
γγεεννέέττεειιρραα  ἦἦτταανν  ἡἡ  ἈἈννααττοολλιικκὴὴ  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ττῶῶνν
ἈἈγγρράάφφωωνν..  ἈἈγγρρααφφιιώώττιικκηηςς  κκααττααγγωωγγῆῆςς  ἡἡ
ΜΜααρρίίκκαα  σσυυζζ..  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  σσττὴὴ
ΛΛααμμίίαα  ττὸὸ  11886699,,  ὅὅπποουυ  εεἶἶχχεε  ἐἐγγκκαατταασσττααθθεεῖῖ  ὁὁ
ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἉἉγγίίαα
ΤΤρριιάάδδαα  ττῶῶνν  ἈἈγγρράάφφωωνν,,2277 ττόόπποο  δδιιααμμοοννῆῆςς  ττῆῆςς
οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς  ττῶῶνν  ΦΦρρααγγκκίίσστταα..2288 ΠΠααννττρρεεύύττηηκκεε
ττὸὸνν  ΣΣκκιιααθθίίττηη  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆ  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη  ((22
ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11884455--1166  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  11993366))
κκααττὰὰ  ππεερριιόόδδοουυςς  δδήήμμααρρχχοο  ΣΣκκιιάάθθοουυ,,  μμὲὲ
ἀἀππώώττεερρηη  κκααττααγγωωγγὴὴ  ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΒΒάάββδδοο  ττῆῆςς
ΧΧααλλκκιιδδιικκῆῆςς,,2299  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  δδιιεεττέέλλεεσσεε  ΔΔήήμμααρρχχοοςς
ΣΣκκιιάάθθοουυ  σσὲὲ  δδύύοο  χχρροοννιικκὲὲςς  ππεερριιόόδδοουυςς  11889999--
11990033  κκααὶὶ  11990077--11991144,,  κκααὶὶ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττῆῆςς
ΚΚοοιιννόόττηηττοοςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  σσττὰὰ    11992299--11993300..3300 ὉὉ
ππααττέέρρααςς  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆ  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς
ΙΙ..  ἸἸωωάάννννοουυ  ((11880044--11888822)),,    ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς
γγεεννννήήθθηηκκεε  ττὸὸ  11880044  σσττὸὸνν  ΒΒάάββδδοο  ττῆῆςς
ΧΧααλλκκιιδδιικκῆῆςς,,  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι,,  μμὲὲ  ππααρρωωννύύμμιιαα,,  σσὲὲ
ἕἕξξιι  δδιιηηγγήήμμαατταα  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  μμὲὲ  ππιιὸὸ  γγννωωσσττόό,,  ττὴὴ
ΣΣττααχχοομμααζζώώχχττρραα..3311

ΣΣττὴὴ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττῆῆςς  δδεεύύττεερρηηςς  δδηημμααρρχχιικκῆῆςς  ττοουυ
θθηηττεείίααςς  σσυυμμββααίίννεειι  ὁὁ  θθάάννααττοοςς  ττοοῦῦ  ἈἈλλ..
ΠΠααππααδδιιααμμέέννττηη  ((++33  ἸἸαανν..  11991111))..  ὉὉ  ΦΦιιλλ..
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς  σσυυγγκκααλλεεῖῖ  ἐἐκκττάάκκττωωςς  ττὸὸ
ΔΔηημμοοττιικκὸὸ  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  ἀἀνναακκοοιιννώώννεειι  ττὴὴνν
κκοοίίμμηησσηη  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααὶὶ  λλααμμββάάννεειι
ἀἀππόόφφαασσηη  δδιιάά,,  ««ττὴὴνν  ἔἔννδδοοξξοονν  θθέέσσιινν  ἣἣνν  ἐἐνν  ττῷῷ
φφιιλλοολλοογγιικκῷῷ  κκόόσσμμῳῳ  κκααττεεῖῖχχεενν  ὁὁ  μμεετταασσττάάςς,,  κκααὶὶ
ττὴὴνν  ττιιμμὴὴνν  ἣἣνν  ππεερριιῆῆψψεενν  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἰἰδδιιααιιττέέρραανν
ααὐὐττοοῦῦ  ππααττρρίίδδαα  κκααὶὶ  σσύύμμππαασσαανν  ττὴὴνν  ἙἙλλλληηννιικκὴὴνν
ΠΠααττρρίίδδαα»»,,  ἡἡ  κκηηδδεείίαα  ννὰὰ  γγίίννεειι  δδηημμοοσσίίᾳᾳ
δδααππάάννῃῃ,,  ννὰὰ  δδιιαακκοοπποοῦῦνν  ἐἐππὶὶ  ττρριιήήμμεερροονν  οοἱἱ
ἐἐρργγαασσίίεεςς  ττοοῦῦ  ΔΔηημμ..  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααὶὶ  ἡἡ  σσηημμααίίαα
ττοοῦῦ  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ννὰὰ  ἀἀννααρρττηηθθεεῖῖ  μμεεσσίίσσττεειιαα  ἐἐππὶὶ
ττρριιήήμμεερροο,,  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ννὰὰ  ἀἀκκοολλοουυθθήήσσεειι  ττὴὴνν
κκηηδδεείίαα  ὅὅλλοο  ττὸὸ  ΔΔηημμ..  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  μμεεττὰὰ  ττοοῦῦ
ΔΔηημμάάρρχχοουυ..3322

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ἘἘφφ..  ἙἙσσττίίαα,,  φφ..  44663399  //  33..  11..  11990077,,  σσ..  33..

ἘἘφφ..  ΣΣκκρρίίππ,,  φφ..  1100..443300//    2233..  22..  11990077,,  σσ..    22..

ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  εεἰἰκκοοννοογγρρααφφηημμέέννηη  ἐἐππιιθθεεώώρρηησσιιςς  
"ἩἩ  ἈἈλλήήθθεειιαα",,  ΚΚυυρριιαακκὴὴ  2255  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11990077..
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ΕΕἶἶννααιι  ἐἐννδδεειικκττιικκὸὸ  ττῆῆςς  ἀἀξξίίααςς  κκααὶὶ  ττῆῆςς
χχρρηησσττόόττηηττοοςς  ττῆῆςς  ἀἀγγρρααφφιιώώττιισσσσααςς  ΜΜααρρίίκκααςς
ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ππὼὼςς  ὁὁ  σσύύζζυυγγόόςς  ττηηςς  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς
μμεεττὰὰ  ττὴὴνν  κκοοίίμμηησσήή  ττηηςς  ��ττιιμμώώννττααςς  ττὴὴ  μμννήήμμηη
ττηηςς��  δδὲὲνν  ξξααννααππααννττρρεεύύττηηκκεε  κκααθθὼὼςς  δδήήλλωωννεε  ππώώςς::
««δδὲὲνν  ββρρέέθθηηκκεε  ἄἄλλλληη  γγυυννααῖῖκκαα  σσὰὰνν  ἐἐκκεείίννηη»»..3333

******

ἩἩ  ἁἁγγννὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα,,  ἡἡ  ἁἁββρρὰὰ  κκααὶὶ  λλεεππττοοφφυυὴὴςς
ὕὕππααρρξξιιςς,,  ἡἡ  ααἴἴγγλληη  ἐἐααρριιννοοῦῦ  λλυυκκααυυγγοοῦῦςς,,  ἡἡ
χχααρριιττωωμμέέννηη  κκόόρρηη  ττῶῶνν  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ἀἀππέέδδωωσσεε
ττὴὴνν  ὑὑσσττάάττηηνν  ππννοοὴὴνν  ππρροοώώρρωωςς,,  ἐἐνν  ττῇῇ  ἀἀκκμμῇῇ  ττῆῆςς
ἡἡλλιικκίίααςς  ττηηςς..  ὍὍ,,ττιι  δδὲὲνν  ἠἠδδυυννήήθθηη  ττῆῆςς
ἘἘππιισσττήήμμηηςς  ἡἡ  ἐἐππιιμμεελληημμέέννηη  φφρροοννττὶὶςς  κκααὶὶ  ττῶῶνν
οοἰἰκκεείίωωνν  ττηηςς  ἡἡ  σσττοορργγὴὴ  ττὸὸ  ἔἔκκααμμεε  ἀἀλλλλοοιιῶῶςς,,  μμὲὲ
ττὸὸνν  ττρρόόπποο  ττοουυ,,  μμὲὲ  ττὴὴ  γγρρααφφίίδδαα  ττοουυ,,  ὁὁ
ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς
γγννώώρριισσεε  ττὶὶςς  ἀἀρρεεττέέςς  κκααὶὶ    ττὰὰ  ππρροοττεερρήήμμααττάά  ττηηςς,,
ττὴὴνν  εεὐὐγγέέννεειιαα  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ττηηςς  κκααὶὶ  ττὴὴνν
ἀἀγγααθθόόττηητταα  ττοοῦῦ  μμεειιλλιιχχίίοουυ  χχααρραακκττῆῆρραα  ττηηςς..  ΜΜὲὲ
ὅὅσσαα  ἔἔγγρρααψψεε  κκααὶὶ  δδηημμοοσσίίεευυσσεε  γγιι᾿̓  ααὐὐττήήνν,,  ττὴὴνν
ππρροοσσττάάττιιδδαα  ττῶῶνν  ππττωωχχῶῶνν  κκααὶὶ  ππααρρήήγγοορροο  ττῶῶνν
ττεεθθλλιιμμμμέέννωωνν,, ττὴὴνν  ἀἀννέέσσυυρρεε  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  χχάάοοςς  ττῆῆςς
λλήήθθηηςς,,  ττοοπποοθθεεττώώννττααςς  ττηηνν,,  ὡὡςς  ἀἀγγγγεελλόόμμοορρφφοονν
ὄὄνν,, σσττὸὸνν  χχῶῶρροο  ττῆῆςς  μμννήήμμηηςς,,  ἀἀθθααννααττίίζζοοννττάάςς
ττηηνν,,  ὅὅππωωςς  ἀἀθθάάνναατταα  εεἶἶννααιι  ττὰὰ  γγρρααππττὰὰ  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααθθὼὼςς  ἡἡ  γγρρααφφὴὴ  ππααγγιιώώννεειι  ττὴὴ
μμννήήμμηη  κκααὶὶ    χχααρρίίζζεειι  ἕἕνναανν  χχῶῶρροο  ἀἀθθαανναασσίίααςς..

******

ΣΣηημμ:: ἘἘκκττεεννέέσσττεερρηη  μμοορρφφὴὴ  ττῆῆςς
ἀἀνναακκοοίίννωωσσήήςς  μμααςς  γγιιὰὰ  ττὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα  ΦΦιιλλ..
ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  ττὸὸ  γγέέννοοςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκααὶὶ  ττὴὴ
σσχχέέσσηη  ττῆῆςς  ἴἴδδιιααςς  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  γγεεννιικκόόττεερραα  ττῆῆςς
οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  μμὲὲ  ττὸὸνν  ἈἈλλέέξξααννδδρροο
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααὶὶ  ττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  θθὰὰ
δδηημμοοσσιιεευυθθεεῖῖ  ππρροοσσεεχχῶῶςς..

ΕΕὐὐχχααρριισσττίίεεςς  γγιιὰὰ  ττὴὴ  ββοοήήθθεειιάά  ττοουυςς  σσττοούύςς::
ΓΓιιάάννννηη  ΠΠααρρίίσσηη,,  ΓΓιιάάννννηη  ΜΜααυυρροομμύύττηη,,  ΜΜααρρίίαα
ΣΣττααμμααττοοπποούύλλοουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηη  ΝΝάάττσσιιοο,,  ΚΚώώσστταα
ΓΓααλλῆῆ,,  ΧΧρρῆῆσσττοο  ΚΚοουυττσσόό,,  ΝΝίίκκοο
ΠΠααππααοοιικκοοννόόμμοουυ,,  ττοοὺὺςς  ἐἐφφηημμεερρίίοουυςς  ππ..
ΓΓεεώώρργγιιοο  ΣΣττααμμααττᾶᾶ  κκααὶὶ  ππ..  ΚΚωωνν//ννοο  ΚΚααλλλλιιααννόό,,
κκααὶὶ  φφυυσσιικκὰὰ  ττὸὸνν  ἈἈννττώώννηη  ΠΠααππααββαασσιιλλεείίοουυ  γγιιὰὰ
ττὴὴ  φφιιλλοοξξεεννίίαα..

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ

11..  ΠΠεερρὶὶ  ττῆῆςς  σσχχέέσσεεωωςς  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  μμὲὲ  ττὴὴνν  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ττῶῶνν
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκααὶὶ  ττὰὰ  ἌἌγγρρααφφαα  ββλλ..
ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ΣΣππ..  ΤΤσσιιώώλληηςς,,  ««ἈἈχχιιλλλλέέααςς
ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς  ((11991111--11998844))..  ΠΠρρῶῶττεεςς
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  ἈἈγγρρααφφιιώώττιικκηη
οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκααὶὶ  ττὴὴ  σσχχέέσσηη  ττηηςς  μμὲὲ
ττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἈἈλλέέξξααννδδρροο
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη»»,,  ἈἈρρχχεεῖῖοο  ΕΕὐὐρρυυττααννιικκῶῶνν
ΣΣπποουυδδῶῶνν  κκααὶὶ  ἘἘρρεευυννῶῶνν  1122  ((11991133))  3322--3355..

22..  ΓΓιιὰὰ  ττὴὴνν  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  κκααρρααββοοκκύύρρηηδδωωνν
««ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆ»»  ββλλ..  ΤΤζζεελλίίνναα  ΧΧααρρλλααύύττηη  --
ΜΜάάννοοςς  ΧΧααρριιττάάττοοςς  --  ἙἙλλέέννηη  ΜΜππεεννέέκκηη,,
ΠΠλλωωττώώ..  ἝἝλλλληηννεεςς  κκααρρααββοοκκύύρρηηδδεεςς  κκααὶὶ
ἐἐφφοοππλλιισσττὲὲςς  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ττέέλληη  ττοοῦῦ  1188οουυ  ααἰἰ..  ἕἕωωςς  ττὸὸνν
ΒΒ’’  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  ΠΠόόλλεεμμοο,, [[ΕΕΛΛΙΙΑΑ]]  ,,  ἈἈθθήήνναα
22001122,,  σσ..  440022..  ΓΓιιὰὰ  ττὸὸνν  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΚΚωωνν..
ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆ,,  ππεεννθθεερρὸὸ  ττοοῦῦ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΧΧααρρ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ββλλ..  ἸἸωω..  ΝΝ..  ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,
ΠΠααππααδδιιααμμααννττιικκὴὴ  ΣΣκκιιααθθίίττιικκηη
ππρροοσσωωπποογγρρααφφίίαα,,  ἐἐκκδδ..  ὯὯρρεεςς,,  ΒΒόόλλοοςς  11999966,,
σσ..  2277--2288,,  ὅὅπποουυ  μμεεττααξξὺὺ  ἀἀλλλλωωνν  ἀἀννααφφέέρρεειι  ὅὅττιι::
««ΣΣττὸὸ  δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ΤΤ’’
ἈἈγγγγέέλλιιαασσμμαα ((11991122))    ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  μμὲὲ  ττὰὰ
ἀἀρρχχιικκάά,,  ὁὁ  κκααππεεττὰὰνν  ΓΓ..  ὁὁ  ΜΜ.. [[......]]  ΠΠέέθθααννεε  σσττὶὶςς
2244  ἸἸοουυννίίοουυ  11889911  σσττὸὸ  ἐἐξξοοχχιικκόό  ττοουυ  σσππίίττιι  σσττὴὴνν
ΚΚεεχχρριιάά»»··  ββλλ..  ἈἈλλέέξξααννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,
ἍἍππαανντταα,,  κκρριιττιικκὴὴ  ἔἔκκδδοοσσηη  ΝΝ..  ΔΔ..

ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς,,  ἐἐκκδδ..  ΔΔόόμμοοςς,,  ἈἈθθήήνναα
11998888,,  ττόόμμ..  ΔΔ΄́,,  σσ..  339955--  440033))..  ὉὉ  ΓΓεεώώρργγιιοοςς
ΚΚωωνν..  ΜΜααυυρροογγιιααλλῆῆςς  ἔἔκκττιισσεε    μμίίαα  ἀἀππὸὸ  ττὶὶςς
ὡὡρρααιιόόττεερρεεςς  οοἰἰκκίίεεςς  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  κκααὶὶ  φφιιλλοοξξέέννηησσεε
ττὸὸνν  ΒΒαασσιιλλέέαα  ΓΓεεώώρργγιιοο  ττὸὸνν  ΑΑ΄́,,  ττὸὸ  11889966,,  ὅὅτταανν
ααὐὐττὸὸςς  ἐἐππιισσκκέέφφθθηηκκεε  ττὸὸ  ννηησσίί··  ββλλ..  ἸἸωω..  ΝΝ..
ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,  ἈἈννεερρεεύύννηηττεεςς  ππττυυχχὲὲςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς
ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἐἐκκδδ..  ἸἸωωλλκκόόςς,,
ἈἈθθήήνναα  11998888,,  σσ..  4499..  ἈἈκκόόμμηη,,  σσὲὲ  ππρροοιικκῶῶοο
οοἰἰκκόόππεεδδοο  ἔἔκκττιισσεε  σσύύγγχχρροοννοο  ἐἐλλααιιοοττρριιββεεῖῖοο  σσττὴὴ
ΣΣκκιιάάθθοο,,  σσττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοο  ἀἀρργγόόττεερραα  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  ἀἀππὸὸ
ττοοὺὺςς  ἀἀγγοορραασσττέέςς  ττοουυ  κκααὶὶ  ττὸὸ  σσππίίττιι  πποοὺὺ
γγεεννννήήθθηηκκεε  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  ἀἀφφοοῦῦ  ππρρῶῶτταα
γγκκρρεεμμίίσσττηηκκεε··  ββλλ..  ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,  ἈἈννεερρεεύύννηηττεεςς
ππττυυχχὲὲςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,
σσ..  4499..

33..  ἩἩ  ΧΧααρρίίκκλλεειιαα,,  ππρρώώττηη  ἐἐξξααδδέέλλφφηη  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  κκααὶὶ  ππεεννθθεερρὰὰ  ττοοῦῦ  ΝΝ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  φφρροοννττίίζζεειι  ννὰὰ  σσττέέλλννεειι  ρροουυχχιισσμμὸὸ
σσττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα,,  ὅὅτταανν
ααὐὐττὸὸςς  ἦἦλλθθεε  σσττὴὴνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  γγιιὰὰ  σσπποουυδδέέςς··
ββλλ..  ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,
ἈἈλλλληηλλοογγρρααφφίίαα,,  φφιιλλοολλοογγιικκὴὴ  ἐἐππιιμμέέλλεειιαα  ΝΝ..  ΔΔ..
ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς,,  ἐἐκκδδ..  ΔΔόόμμοοςς,,  ἈἈθθήήνναα
11999922,,  σσ..  4400,,  ὅὅπποουυ  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  σσὲὲ
ἐἐππιισσττοολλήή  ττοουυ  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα  σσττὶὶςς  1199
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11887744,,  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ἱἱεερρέέαα  ππααττέέρραα
ττοουυ  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο  δδηηλλώώννεειι::  ««ΣΣεεββαασσττέέ  μμοοιι

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  ἐἐππίίσσκκεεψψηη,,  ττὸὸ  11991144,,  σσττὸὸνν  ΒΒάάββδδοο  ττῆῆςς  ΧΧααλλκκιιδδιικκῆῆςς  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆ  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη  γγιιὰὰ  ττὴὴ  θθεεμμεελλίίωωσσηη  ττοοῦῦ  σσχχοολλιικκοοῦῦ
κκττιιρρίίοουυ..  ΔΔιιαακκρρίίννοοννττααιι  ὁὁ  μμηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΚΚαασσσσααννδδρρεείίααςς  ΕΕἰἰρρηηννααῖῖοοςς,,  ὁὁ  ἱἱεερρέέααςς  ἈἈθθααννάάσσιιοοςς  ΠΠααππααθθαανναασσίίοουυ,,  ὁὁ  ἱἱεερρέέααςς
ΧΧρρῆῆσσττοοςς  ΛΛααχχααννᾶᾶςς,,  ὁὁ  δδιιάάκκοοννοοςς  ττῆῆςς  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  κκααὶὶ  οοἱἱ  λλααϊϊκκοοὶὶ  ΣΣττέέρργγιιααννηηςς  ΞΞάάκκηηςς  κκααὶὶ  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚοοττζζιιᾶᾶςς..
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ππάάττεερρ..  ἜἜλλααββαα  ττὴὴνν  ἐἐππιισσττοολλήήνν  σσααςς  κκααὶὶ  ἓἓνν
ὑὑπποοκκάάμμιισσοονν  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἐἐξξααδδέέλλφφηηνν  μμοουυ
ΧΧααρρίίκκλλεειιαανν»»..    ἈἈππὸὸ  ττὴὴ  ΣΣοοφφίίαα,,  μμιικκρρόόττεερρηη
ἀἀδδεελλφφὴὴ  ττῆῆςς  ΧΧααρρίίκκλλεειιααςς  κκααὶὶ  ἐἐξξααδδέέλλφφηη  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἡἡ  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  ΝΝιικκ..  ΧΧααρρ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα  κκλληηρροοννόόμμηησσεε  ττὸὸ  ΜΜωωρρααϊϊττέέιικκοο
ἀἀρρχχοοννττόόσσππιιττοο,,  ττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοο  κκάάηηκκεε  ττὸὸ  11994444  ἀἀππὸὸ
ττοοὺὺςς  ΓΓεερρμμααννοούύςς··  ββλλ..  ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,
ἈἈννεερρεεύύννηηττεεςς  ππττυυχχὲὲςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξ..
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  σσ..  4466))..    

44..  ΒΒλλ..  ἸἸωω..  ΝΝ..  ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς..,,  ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα
ΔΔ΄́  ..  ΜΜννῆῆμμεεςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ,,  ἐἐκκδδ..  ἸἸωωλλκκόόςς,,  ἈἈθθήήνναα
11998866,,  σσ..  112200,,  ὅὅπποουυ  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ὡὡςς
ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααΐΐττηηςς,,  κκττηημμααττίίααςς
κκααὶὶ  δδιιααττεελλέέσσααςς  δδήήμμααρρχχοοςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ττὶὶςς
ππεερριιόόδδοουυςς::  11886666--11887700,,  11887744--11887799,,
11889911--11889955..      ὉὉ  ΚΚωωννσσττααννττῖῖννοοςς  ἈἈλλ..
ΜΜωωρρααΐΐττηηςς,,  θθεεῖῖοοςς  ἐἐκκ  μμηηττρρὸὸςς  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννηη,,  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  σσὲὲ  ττρρίίαα
δδιιηηγγήήμμααττάά  ττοουυ::  ««ΤΤὰὰ  ΡΡόόδδιινν’’  ἈἈκκρροογγιιάάλλιιαα»»,,

««ΘΘάάννααττοοςς  ΚΚόόρρηηςς»»  κκααὶὶ  ««ΒΒεεννέέττιικκαα»»··  ββλλ..
ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,  ἈἈννεερρεεύύννηηττεεςς  ππττυυχχὲὲςς  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς
ττοοῦῦ  ἈἈλλεεξξ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  σσ..  4488--4499..

55..  ΒΒλλ..  ΦΦώώττηηςς  ΔΔηημμηηττρραακκόόπποουυλλοοςς,,
ΛΛεεύύκκωωμμαα  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἐἐκκδδ.. ERGO,,
ἈἈθθήήνναα  22000011,,  σσ..  2277..

66..  ΣΣττὸὸ  ἴἴδδιιοο..
77..  ΣΣχχεεττιικκὰὰ  μμὲὲ    ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴ  μμεεττάάφφρραασσηη  ββλλ..

ἌἌγγγγεελλοοςς  ΜΜααννττᾶᾶςς,,  ««ΟΟἱἱ  ΠΠααππααδδιιααμμααννττιικκὲὲςς
μμεεττααφφρράάσσεειιςς  ττοοῦῦ  Gordon κκααὶὶ  ττοοῦῦ  Finley»»,,
ΠΠρραακκττιικκὰὰ  ΓΓ΄́  ΔΔιιεεθθννοοῦῦςς  ΣΣυυμμπποοσσίίοουυ  γγιιὰὰ  ττὸὸνν
ἈἈλλέέξξααννδδρροο  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,, ἈἈθθήήνναα  77--88
ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  22001111,,  ἐἐκκδδ..  ΔΔόόμμοοςς,,  ἈἈθθήήνναα
22001122,,  σσ..  229999--331100..

88..  ΒΒλλ..  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  ΓΓρράάμμμμαατταα,,
ππρρόόλλοογγοοςς--σσηημμεειιώώσσεειιςς  Octave Merlie,,
[[ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ππρρὸὸςς  ΔΔιιάάδδοοσσιινν    ὨὨφφεελλίίμμωωνν
ΒΒιιββλλίίωωνν]],,  σσ..  118866..  ΣΣὲὲ  μμεεττααγγεεννέέσσττεερροο
γγρράάμμμμαα  ττοουυ,,  σσττὶὶςς  1133  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11990044
ἀἀππὸὸ  ττὸὸνν  ΒΒόόλλοο,,  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ἸἸ..  ΒΒλλααχχοογγιιάάννννηη
σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα,,  γγρράάφφεειι  γγιι’’  ααὐὐττὸὸ  ττὸὸ  ζζήήττηημμαα::
««ΓΓρράάμμμμαα  σσοουυ  δδὲὲνν  ἔἔλλααββαα,,  δδιι’’  οοὗὗ  ννὰὰ  μμὲὲ
ππλληηρροοφφοορρῇῇςς  ἂἂνν  ἔἔλλααββεεςς  ττὰὰ  774477  χχεειιρρόόγγρρααφφαα
ττὰὰ  σσττααλλέένντταα  ππρρὸὸ  δδύύοο  μμηηννῶῶνν  δδιιὰὰ  ττοοῦῦ  κκ..  ΝΝ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα»»··  ββλλ..  ΘΘωωμμᾶᾶςς  ΓΓόόρρδδωωνν,,  ἹἹσσττοορρίίαα
ττῆῆςς  ἙἙλλλληηννιικκῆῆςς  ἘἘππαανναασσττάάσσεεωωςς,,  μμεεττααφφρρ..
ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,, φφιιλλ..  ἐἐππιιμμ..
ΛΛααμμππρριιννὴὴ  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλοοπποούύλλοουυ,,  σσυυννεεππιιμμ..
ἌἌγγγγεελλοοςς  ΜΜααννττᾶᾶςς  --  ΝΝ..  ΔΔ..
ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοοςς,,  [[ΜΜ..  ΙΙ..  ΕΕ..  ΤΤ..]],,  ττ..  ΑΑ΄́,,
σσ..  4444..

99..ἘἘφφ..  ἘἘμμππρρόόςς,,  φφ..  33771188  //  2233..  22..  11990077,,
σσ..  33..

1100..  ἈἈννααφφοορρὰὰ  σσττὸὸνν  ππρροοεεππαανναασσττααττιικκὸὸ  ἥἥρρωωαα
ΚΚααττσσααννττώώννηη  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἀἀδδεελλφφόό  ττοουυ  ΚΚώώσστταα
ΛΛεεππεεννιιώώττηη  ὑὑππάάρρχχεειι  σσττὸὸ  πποολλὺὺ  γγννωωσσττὸὸ
δδιιήήγγηημμαα  ττοοῦῦ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ὉὉ  ξξεεππεεσσμμέέννοοςς
δδεερρββίίσσηηςς··  ββλλ.. ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  ἍἍππαανντταα,,  σσ..
111111--111166,,  ὅὅπποουυ  σσὲὲ  ἕἕνναα  χχωωρρίίοο  ττοοῦῦ
δδιιηηγγήήμμααττοοςς  ὁὁ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  γγρράάφφεειι::

««ἘἘππῆῆρρεενν  ἕἕνναα  δδρροομμίίσσκκοονν,,  κκααττέέμμππρροοσσθθεενν
ττοοῦῦ  ἱἱεερροοῦῦ  ββήήμμααττοοςς  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ἈἈσσωωμμάάττωωνν..
ΔΔρροομμίίσσκκοονν  ττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοονν  ἡἡ  σσεεββαασσττὴὴ  ἐἐππιιττρροοππὴὴ
εεἶἶχχεενν  ὀὀννοομμααττίίσσεειι,,  δδηηλλααδδὴὴ  εεἶἶχχεε  γγρράάψψεειι  ἐἐππὶὶ
ππιινναακκίίδδοοςς  ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ὁὁδδὸὸςς  ΛΛεεππεεννιιώώττοουυ..  ὉὉ  ἴἴδδιιοοςς
ὁὁ  ΛΛεεππεεννιιώώττηηςς  ὁὁ  λλεεοοννττόόκκααρρδδοοςς,,  ὅὅσσοονν  κκααὶὶ  ἂἂνν
ἔἔττρρεεφφεε  φφιιλλέέκκδδιικκοονν  ππάάθθοοςς  δδιιὰὰ  ττὸὸνν  φφόόννοονν  ττοοῦῦ
μμεεγγάάλλοουυ  ἥἥρρωωοοςς,,  ττοοῦῦ  ἀἀδδεελλφφοοῦῦ  ττοουυ,,  ἀἀννίίσσωωςς  ττὸὸ
ππννεεῦῦμμάά  ττοουυ  ππεερριιεεφφοοίίτταα  ἐἐκκεεῖῖ,,  κκααὶὶ  ἠἠδδύύννααττοο  ννὰὰ
ἴἴδδῃῃ  ττὸὸνν  ἄἄμμοοιιρροονν  ΔΔεερρββίίσσηηνν,,  δδιιωωγγμμέέννοονν,,

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ἘἘλλααιιοογγρρααφφίίαα  ττοοῦῦ  ὁὁππλλααρρχχηηγγοοῦῦ  ἸἸωωάάννννηη  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ππααπππποοῦῦ  ἐἐκκ  ππααττρρὸὸςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  σσυυζζ..  ΦΦιιλλ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ....  
ΧΧεεὶὶρρ  ΓΓ..  ΔΔηημμηηττρριιάάδδηη,,  ΛΛααμμίίᾳᾳ  118855[[..]]..  

ΚΚάάττωω  ἀἀρριισσττεερράά::  ΣΣῆῆμμαα  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη..  ΛΛάάδδιι  σσὲὲ  μμοουυσσααμμᾶᾶ  8822ΧΧ6633  ἑἑκκ..
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ἐἐξξωωρριισσμμέέννοονν,,  ἀἀννέέσσττιιοονν,,  ρριιγγοοῦῦνντταα  ἀἀννὰὰ  ττὴὴνν
σσττεεννωωππόόνν,,  ἕἕρρπποονντταα  ἀἀννααμμέέσσοονν  δδύύοο  σσεειιρρῶῶνν
ππααλλααιιῶῶνν  οοἰἰκκίίσσκκωωνν,,  θθὰὰ  ττὸὸνν  ἐἐσσππλλααγγχχννίίζζεεττοο..
ΚΚααὶὶ  ὁὁ  σσααλλεεππττσσὴὴςς  ττὸὸνν  ἐἐλλυυππήήθθηη»»

1111..  ἈἈππὸὸ  δδηημμῶῶδδεεςς  ττῶῶνν  μμεεττέέππεειιτταα  ττοοῦῦ
θθααννάάττοουυ  ττοοῦῦ  ΚΚααττσσααννττώώννηη  ((11880088))  χχρρόόννωωνν
ὅὅπποουυ  ἐἐξξυυμμννεεῖῖττααιι  ὁὁ  ἡἡρρωωϊϊκκόόςς,,  μμααρρττυυρριικκὸὸςς
θθάάννααττόόςς  ττοουυ  κκααὶὶ  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ττὸὸ  ὄὄννοομμαα  ττοοῦῦ
σσυυννττρρόόφφοουυ  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΦΦρρααγγκκίίσστταα··  ββλλ..
ἘἘππααμμεειιννώώννδδααςς  ΙΙ..  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,
ΣΣκκηηννοογγρρααφφήήμμαατταα,,  ἈἈθθήήνναα  1188990022,,  σσ..  6688--
7700..  ὉὉ  δδιικκηηγγόόρροοςς  ἘἘππααμμεειιννώώννδδααςς  ἸἸωω..
ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς  θθεεῖῖοοςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦιιλλ..
ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  εεἶἶννααιι  ὁὁ  ἐἐκκδδόόττηηςς  ττοοῦῦ  ββίίοουυ  ττοοῦῦ
ΚΚααττσσααννττώώννηη  μμὲὲ  ββάάσσηη  ττὶὶςς  δδιιηηγγήήσσεειιςς  ττοοῦῦ
ππααττέέρραα  ττοουυ  κκααὶὶ  ππιισσττοοῦῦ  σσυυννττρρόόφφοουυ  ττοοῦῦ
ΚΚααττσσααννττώώννηη,,  ἸἸωωάάννννηη  ΦΦρρααγγκκίίσστταα..  ἩἩ
ββιιοογγρρααφφίίαα    ἐἐκκδδίίδδεεττααιι  ττὸὸ  11886622  σσττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα..
ΣΣττὴὴνν  εεἰἰσσααγγωωγγὴὴ  ττοοῦῦ  ἔἔρργγοουυ  ὁὁ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς,,
μμεεττααξξὺὺ  ἄἄλλλλωωνν,,  δδηηλλώώννεειι::  ««ΤΤὰὰςς  ππρράάξξεειιςς  ττοοῦῦ
ἀἀννδδρρὸὸςς  ττοούύττοουυ  ἠἠκκοούύσσααμμεενν  ἀἀππὸὸ  σσττόόμμααττοοςς  ττοοῦῦ
μμαακκααρρίίττοουυ  ππααττρρόόςς  μμααςς  ττοοῦῦ  ἀἀππ’’  ἀἀρρχχῆῆςς  μμέέχχρριι
ττέέλλοουυςς  σσυυννττρρόόφφοουυ  ττοοῦῦ  ΚΚααττζζααννττώώννηη,,  κκααὶὶ
κκρρίίννοοννττεεςς  ἐἐθθννιικκὴὴνν  ζζηημμίίαανν  ττὸὸ  ννὰὰ  ππεερριιέέλλθθωωσσιινν
εεἰἰςς  λλήήθθηηνν  ἐἐππεεχχεειιρρήήσσααμμεενν  ττὴὴνν  δδηημμοοσσίίεευυσσιινν  ττῆῆςς
ββιιοογγρρααφφίίααςς  ααὐὐττοοῦῦ  [[......]]  ἘἘνν  ΛΛααμμίίᾳᾳ  ττὴὴνν  1100
ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11886611..  ἘἘππααμμιιννώώννδδααςς
ΦΦρρααγγγγίίσσττααςς»»..··  ββλλ..  ΒΒίίοοςς  ΚΚααττζζααννττώώννηη,, ὑὑππὸὸ
ἘἘππααμμιιννώώννδδαα  ΦΦρρααγγγγίίσστταα  ((δδιικκηηγγόόρροουυ)),,
ττύύπποοιιςς  ΠΠ..  ΣΣοούύττσσαα  κκααὶὶ  ΑΑ..  ΚΚττεεννᾶᾶ,,  ἐἐνν  ἈἈθθήήννααιιςς
11886622,,  σσ..  77--88..  ΠΠιιθθααννώώτταατταα,,  ὁὁ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  ἀἀννττλλεεῖῖ  ττὶὶςς  ἀἀννααφφοορρέέςς  ττοουυ  σσττὸὸνν
ΚΚααττσσααννττώώννηη  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἀἀδδεελλφφόό  ττοουυ  ΛΛεεππεεννιιώώττηη
��ττόόσσοο  σσττὸὸ  δδιιήήγγηημμάά  ττοουυ  ««ὉὉ  ξξεεππεεσσμμέέννοοςς
δδεερρββίίσσηηςς»»,,  ὅὅσσοο  κκααὶὶ  σσττὴὴ  ννεεκκρροολλοογγίίαα  ττοουυ  γγιιὰὰ
ττὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα��  ἀἀππὸὸ  ααὐὐττὴὴ  ττὴὴνν  ἔἔκκδδοοσσηη  ττοοῦῦ  ἘἘππ..
ΦΦρρααγγκκίίσστταα..  ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  ππρροοσσωωππιικκὴὴ  κκααὶὶ
σσυυγγγγεεννιικκὴὴ  σσχχέέσσηη  ττοουυ  μμὲὲ  ττὴὴ  ΜΜααρρίίκκαα  ττὴὴνν
ἀἀννααφφέέρρεειι  ὡὡςς  ἀἀππόόγγοοννοο  ττοοῦῦ  ἀἀφφοοσσιιωωμμέέννοουυ
σσυυννττρρόόφφοουυ  ττοοῦῦ  ΚΚααττσσααννττώώννηη..

1122..  ΣΣττὴὴ  ἀἀππόόφφαασσηη  ττῆῆςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοοῦῦ
ΔΔηημμοοττιικκοοῦῦ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ττῆῆςς
2299ηηςς  ΑΑὐὐγγοούύσσττοουυ  11888877,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  εεἶἶχχεε  ὡὡςς
ἀἀννττιικκεείίμμεεννοο  ττὴὴνν  ππααρρέέμμββαασσήή  ττοουυ  γγιιὰὰ  ττὴὴνν

ἐἐκκλλοογγὴὴ  ὡὡςς  ἡἡγγοουυμμέέννοουυ  ττῆῆςς  μμοοννῆῆςς  ττοοῦῦ
ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσμμοοῦῦ  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ττοοῦῦ  μμοοννααχχοοῦῦ
ΣΣωωφφρροοννίίοουυ  ΚΚεεχχααγγιιόόγγλλοουυ,,  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ππὼὼςς  ὁὁ
ἀἀγγρρααφφιιώώττηηςς  ππρροοεεππαανναασσττααττιικκὸὸςς  ὁὁππλλααρρχχηηγγὸὸςς
ΚΚααττσσααννττώώννηηςς  ββρρέέθθηηκκεε,,  σσὲὲ  κκάάπποοιιαα  χχρροοννιικκὴὴ
σσττιιγγμμήή,,  σσττὴὴ  ΣΣκκιιάάθθοο,,  σσττὸὸ  μμοονναασσττήήρριι  ττοοῦῦ
ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσμμοοῦῦ::  

««ἩἩ  μμοοννὴὴ  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐααγγγγεελλιισσμμοοῦῦ,,  ἥἥττιιςς  κκααὶὶ  ππρρὸὸ
ττοοῦῦ  ἈἈγγῶῶννοοςς  κκααττὰὰ  ττοοὺὺςς  ἁἁρρμμααττοολλιικκοοὺὺςς  χχρρόόννοουυςς
κκααὶὶ  κκααττὰὰ  ττὸὸνν  ἈἈγγώώνναα  ὑὑππέέθθααλλψψεε  κκααὶὶ
ὑὑπποοσσττήήρριιξξεε  ττοοὺὺςς  ὑὑππὲὲρρ  ππίίσσττεεωωςς  κκααὶὶ  ππααττρρίίδδοοςς
ἀἀγγωωννιιζζοομμέέννοουυςς  ππααττέέρρααςς  μμααςς,,  δδιιόόττιι  κκααὶὶ  ὁὁ
ΚΚααττσσααννττώώννηηςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ΒΒλλααχχάάββααςς  κκααὶὶ  ὁὁ
ΝΝιικκοοττσσάάρρααςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ΚΚααρρααττάάσσοοςς  κκααὶὶ  ππάάννττεεςς  οοἱἱ
ὁὁππλλααρρχχηηγγοοὶὶ  οοἱἱ  ἀἀγγωωννιιζζόόμμεεννοοιι  κκααττὰὰ  ττὴὴνν
ΘΘεεσσσσααλλίίαανν,,  ἬἬππεειιρροονν  κκααὶὶ  ΜΜαακκεεδδοοννίίαανν  εεὗὗρροονν
ἐἐνν  ττῷῷ  κκααττααφφυυγγίίῳῳ  ττοούύττῳῳ  ἄἄσσυυλλοονν  κκααὶὶ
ὑὑπποοσσττήήρριιξξιινν,,  κκααθθὼὼςς  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ττόόπποονν  ὑὑπποοσσττήήρριιξξεε
κκααττὰὰ  ττοοὺὺςς  σσκκοοττεειιννοοὺὺςς  ἐἐκκεείίννοουυςς  χχρρόόννοουυςς»»..

ΕΕἶἶννααιι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκὸὸ  ππὼὼςς  ττὴὴνν  ἀἀππόόφφαασσηη
ττοοῦῦ  ΔΔηημμ..  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ὑὑπποογγρράάφφεειι  ὡὡςς  μμέέλλοοςς
ττοουυ  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἰἰδδιιόόττηητταα  ττοοῦῦ  ππρρωωττοοκκοολλλληηττοοῦῦ  ὁὁ
ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς  ΓΓ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς··  ββλλ..  ΦΦρρααγγγγοούύλλααςς,,
ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  ΔΔ΄́,, σσ..  113344--113388  κκααὶὶ  σσ..  5588..

1133..  ἈἈλλεεξξάάννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,
ἍἍππαανντταα,,  ττόόμμ..  ΕΕ΄́,,  σσ..  334422,,  440055..

1144..  ΣΣττὸὸ  ἴἴδδιιοο,,  σσ..  332277--333311,,  440033..
1155..  ΣΣττὸὸ  ἴἴδδιιοο,,  σσ..  223311,,  339933,,    σσττὸὸ  ὁὁπποοῖῖοο  μμᾶᾶςς

ππλληηρροοφφοορρεεῖῖ  ππὼὼςς  σσττὸὸνν  ννααὸὸ  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  δδὲὲνν  ἀἀκκοολλοουυθθεεῖῖττααιι  ττὸὸ  ΒΒυυζζααννττιιννὸὸ
ττυυππιικκὸὸ  σσττὴὴνν  ψψααλλττιικκήή..

1166..  ΣΣττὸὸ  ἀἀννααγγγγεελλττήήρριιοο  ττῆῆςς  κκηηδδεείίααςς  ττηηςς
πποοὺὺ  κκοοιιννοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττὸὸνν  ἡἡμμεερρήήσσιιοο  ΤΤύύπποο  ττῶῶνν
ἈἈθθηηννῶῶνν  σσηημμεειιώώννεεττααιι::  ΤΤὴὴνν  λλααττρρεευυττήήνν  μμααςς
ΜΜΑΑΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝ  ΦΦ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ  κκηηδδεεύύοομμεενν
σσήήμμεερροονν  ΤΤεεττάάρρττηηνν  κκααὶὶ  ὥὥρραανν  11ηηνν  μμ..  μμ..  ἐἐκκ  ττῆῆςς
οοἰἰκκίίααςς  μμααςς  κκεειιμμέέννηηςς  ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς  ὁὁδδοοῦῦ  ἸἸοουυλλιιααννοοῦῦ
ἀἀρρ..  1199  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ἱἱεερρὸὸνν  ννααὸὸνν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
((ΚΚααρρύύττσσηη))..  ὉὉ  σσύύζζυυγγοοςς,,  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς
ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς..  ΟΟἱἱ  ἀἀδδεελλφφοοίί..  ··  ἘἘφφ..  ἙἙσσττίίαα,, φφ..
44663399  //  33..  11..  11990077,,  σσ..  33..  

1177..  ἘἘφφ..  ΧΧρρόόννοοςς,,  φφ..  11118866//  44..11..  11990077,,  σσ..
22..  ΣΣττὴὴνν  ἐἐφφηημμεερρίίδδαα  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  ππεερρίίοοδδοο
ὑὑπποοδδιιεευυθθυυννττὴὴςς  κκααὶὶ  ὑὑππεεύύθθυυννοοςς  ἔἔκκδδοοσσηηςς  εεἶἶννααιι  ὁὁ

ἀἀγγρρααφφιιώώττηηςς  λλοογγοοττέέχχννηηςς  κκααὶὶ  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοςς
ΣΣττέέφφααννοοςς  ΓΓρρααννίίττσσααςς  ((11888800--11991155)),,    ὁὁ
ὁὁπποοῖῖοοςς  ἔἔχχεειι  δδηημμοοσσιιεεύύσσεειι  ἕἕνναα  ἐἐκκττεεννὲὲςς  ἄἄρρθθρροο  μμὲὲ
ττίίττλλοο  ««ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς»»,,  ὅὅπποουυ
ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ἐἐππααιιννεεττιικκὰὰ  σσττὴὴ  μμοορρφφὴὴ  κκααὶὶ  ττὸὸ  ἔἔρργγοο
ττοοῦῦ  σσκκιιααθθίίττηη  λλοογγοοττέέχχννηη··    ββλλ..  ΜΜάάρρκκοοςς
ΓΓκκιιόόλλιιααςς,,  ἍἍππαανντταα  ΣΣττέέφφααννοουυ  ΓΓρρααννίίττσσαα,, ἐἐκκδδ..
ΤΤυυμμφφρρηησσττόόςς,,  ἈἈθθήήνναα  11997700,,  σσ..  330088--331100..  

1188..  ἘἘφφ..  ΣΣκκρρίίππ,, φφ..1100..440000//  44..11..  11990077,,
σσ..  22..

1199..  ἘἘφφ..  ἘἘμμππρρόόςς,,  φφ..  33666677//    44..  11..  11990077,,
σσ..  33..

2200..  ὉὉ  ἈἈλλ..  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  κκααττὰὰ  ττὶὶςς
ἀἀδδεελλφφέέςς  ττοουυ  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηη
[[ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς,,  ΜΜὲὲ  ττοοῦῦ  ββοορρηηᾶᾶ  ττὰὰ
κκύύμμαατταα,, ἐἐκκδδ..  ΣΣιιδδέέρρηη,,  ἈἈθθήήνναα  11992277,,  ττ..  ΣΣττ΄́,,
σσ..  44--55]]  ππέέθθααννεε  ττὰὰ  μμεεσσάάννυυχχτταα  ττῆῆςς  22ααςς  ππρρὸὸςς
33ηηνν  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  11991111..  ΚΚααττὰὰ  ττὴὴνν  λληηξξιιααρρχχιικκὴὴ
ππρράάξξηη  θθααννάάττοουυ  ττοουυ  σσττὶὶςς  22  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ  ἡἡμμέέρραανν
ΚΚυυρριιαακκὴὴνν  κκααὶὶ  ὥὥρραανν  1111  ππ..μμ..  [[ΦΦώώττηηςς
ΔΔηημμηηττρραακκόόπποουυλλοοςς,,  ΛΛεεύύκκωωμμαα
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἐἐκκδδ..  ΕRGO,,  ἈἈθθήήνναα  22000011,,
σσ..  117711]]»»..  ὉὉ  Octave Merlier ἀἀννααφφέέρρεειι  ὡὡςς
ἡἡμμέέρραα  κκοοιιμμήήσσεεώώςς  ττοουυ  ττὴὴνν  11ππ..μμ..  ττῆῆςς  22ααςς  ἸἸαανν..
11991111  κκααὶὶ  ττααφφῆῆςς  ττοουυ  ττὴὴνν  33ηη  ἸἸαανν..  ·· βλ. Oc-
tave Merlier,,  ««ἈἈππὸὸ  ττὴὴνν  ΣΣκκιιάάθθοο,,  ττὸὸ
ἑἑλλλληηννιικκὸὸ  ννηησσίί»»,,  ΝΝέέαα  ἙἙσσττίίαα 335555,,  ((11994411))  σσ..
1199··  ππββλλ..  ΧΧρρῆῆσσττοοςς  ΒΒ..  ΧΧεειιμμώώννααςς,,
««ἈἈλλέέξξααννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς»»,,  ΣΣκκιιάάθθοοςς 55
((11997777))  11--22..

2211..  ἘἘφφ..  ἘἘμμππρρόόςς,, φφ..  33667744//  1111..  11..
11990077,,  σσ..  33..

2222..  ἘἘφφ..  ΣΣκκρρίίππ,,  φφ..  1100..443300//    2233..  22..
11990077,,  σσ..    22..

2233..  ἩἩ  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ααὐὐττοοῦῦ  ττοοῦῦ
ἐἐππιιμμννηημμοοσσύύννοουυ  σσηημμεειιώώμμααττοοςς  ττοοῦῦ
ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη,,  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ἄἄλλλλωωνν
δδηημμοοσσιιεευυμμάάττωωνν  ττοουυ  σσττὴὴνν  ἈἈλλήήθθεειιαα,,  ἕἕνναα
ἀἀξξιιόόλλοογγοο  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκὸὸ  φφύύλλλλοο  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς,,
ἐἐννδδεεχχοομμέέννωωςς  σσυυννδδέέεεττααιι  κκααὶὶ  μμὲὲ  ττὸὸ  γγεεγγοοννὸὸςς
ππὼὼςς  ἐἐκκδδόόττηηςς  ττηηςς  ἦἦτταανν  ὁὁ  ΕΕὐὐάάγγγγεελλοοςς  ΝΝ..
ΛΛααχχααννοοκκάάρρδδηηςς  ((11887733--11993388)),,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  κκαα--
ττααγγόότταανν  ἀἀππὸὸ  ττὴὴ  ΛΛααμμίίαα,,  γγεεννέέττεειιρραα  ττῆῆςς  ΜΜαα--
ρρίίκκααςς  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ππεερριιοοχχὴὴ  μμὲὲ  ττὴὴνν  ὁὁπποοίίαα  ὁὁ

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ΚΚααττααχχώώρριισσηη  ττῆῆςς  ττααφφῆῆςς  ττῆῆςς  ΜΜααρρίί((κκ))ααςς  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ  σσττὸὸ  "ΒΒιιββλλίίοονν  ττῶῶνν  ἐἐνν  ττῷῷ  ΑΑ΄́ΝΝεεκκρροοττααφφεείίῳῳ  θθααππττοομμέέννωωνν"
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ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς  κκααὶὶ  οοἱἱ  ΣΣπποορράάδδεεςς  γγεεννιικκόόττεερραα  εεἶἶχχαανν  κκοοιιννωωννιικκοοὺὺςς  ἀἀλλλλὰὰ
κκααὶὶ  ἐἐμμπποορριικκοοὺὺςς  δδεεσσμμοούύςς..  ΓΓιιὰὰ  ττὸὸνν  ΕΕὐὐάάγγγγεελλοο  ΛΛααχχααννοοκκάάρρδδηη  ββλλ..  ΚΚώώ--
σσττααςς  ΔΔηημμ..  ΓΓααλλλλῆῆςς,,  ««ἩἩ  ἐἐφφηημμεερρίίδδαα  ὉὉ  ΡΡοουυμμεελλιιώώττηηςς  ((11992255--11996622))
κκααὶὶ  οοἱἱ  ἐἐκκδδόόττεεςς  ττηηςς  ΕΕὐὐάάγγγγεελλοοςς  ΝΝ..  ΛΛααχχααννοοκκάάρρδδηηςς  ((11887733--11993388))  κκααὶὶ
ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΕΕ..  ΛΛααχχααννοοκκάάρρδδηηςς  ((11990066--11996633))»»,,  ΦΦθθιιωωττιικκὰὰ  ΧΧρροοννιικκὰὰ
3366  ((22001155))  113377--113388,,  ὅὅπποουυ  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ππὼὼςς  εεἶἶχχεε  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  μμεε--
ττααξξὺὺ  ἄἄλλλλωωνν  ττὸὸνν  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη  ἀἀλλλλὰὰ  κκααὶὶ  ττὸὸνν  ΝΝιιρρββάάνναα··  κκααὶὶ  οοἱἱ  δδύύοο  ἀἀππὸὸ
ττὶὶςς  ΒΒ..  ΣΣπποορράάδδεεςς..

2244..  ἈἈπποολλυυττίίκκιιοονν  ττῶῶνν  ψψυυχχοοσσααββββάάττωωνν..  
2255..  ἈἈλλεεξξάάννδδρροοςς  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηηςς,,  ἍἍππαανντταα,,  ττόόμμ..  ΕΕ΄́,,  σσ..  334433..
2266..  ΓΓιιὰὰ  ττὸὸνν  ΓΓιιάάννννηη  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ((11777744--11886611))  ββλλ..  ἘἘππααμμεειιννώώ--

ννττααςς  ΦΦρρααγγγγίίσσττααςς,,  ΒΒίίοοςς  ττοοῦῦ  ΚΚααττσσααννττώώννηη,, ἐἐππιιμμέέλλεειιαα--σσχχόόλλιιαα  ΠΠάάννοοςς
ἸἸ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ,,  [[ἙἙττααιιρρεείίαα  ἹἹσσττοορριικκῶῶνν  ἘἘρρεευυννῶῶνν]],,  ἈἈθθήήνναα,,  χχ..χχ..,,  σσσσ..
7700--7744,,  ὅὅπποουυ  μμεεττααξξὺὺ  ἄἄλλλλωωνν  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ππώώςς  ««ππῆῆρρεε  σσύύζζυυγγοο  ττὴὴνν
ἀἀδδεελλφφὴὴ  ττοοῦῦ  ἐἐππὶὶ  ττῆῆςς  ββαασσιιλλεείίααςς  ττοοῦῦ  ὌὌθθωωνναα  γγεερροουυσσιιαασσττῆῆ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ
ΧΧααττζζίίσσκκοουυ    [[......]]  ἈἈππόόχχττηησσεε  δδύύοο  γγυυιιοούύςς,,  ττὸὸνν  ΧΧααρράάλλααμμπποο,,  κκααὶὶ  ττὸὸνν
ἘἘππααμμεειιννώώννδδαα  ττὸὸνν  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ττοοῦῦ  ππααρρόόννττοοςς  ἔἔρργγοουυ»»..  ὉὉ  ΓΓιιάάννννηηςς
ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς  ττὸὸ  11883377  δδιιέέμμεεννεε  σσττὴὴνν  ΛΛααμμίίαα  ππρροοεερρχχόόμμεεννοοςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν
ἉἉγγ..  ΤΤρριιάάδδαα  κκοοννττὰὰ  σσττὴὴ  ΦΦοουυρρννᾶᾶ  ττῶῶνν  ἈἈγγρράάφφωωνν,,  ὅὅππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ἀἀππὸὸ
ττὸὸ  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ππρροοιικκοοσσυυμμφφώώννοουυ  μμὲὲ  ἀἀρρ..  333300  ττοοῦῦ  ἐἐκκττεελλοοῦῦννττοοςς  κκααὶὶ  ττὰὰ
ΣΣυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκὰὰ  ΕΕἰἰρρηηννοοδδίίκκοουυ  ΛΛααμμίίααςς,,  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ    ΠΠεερρρρααιιββοοῦῦ,,
ὅὅπποουυ  ὑὑπποογγρράάφφεειι  ὡὡςς  μμάάρρττυυςς::    ««ΤΤὴὴνν  ἐἐννννάάττηηνν  ἈἈππρριιλλλλίίοουυ,,  ττοοῦῦ  χχιιλλιιοο--
σσττοοῦῦ  ὀὀκκτταακκοοσσιιοοσσττοοῦῦ  ττρριιαακκοοσσττοοῦῦ  ἑἑββδδόόμμοουυ  ἔἔττοουυςς  [[......]]  ἐἐππὶὶ  ππααρροουυσσίίᾳᾳ  κκααὶὶ
ττῶῶνν  ὑὑπποοφφααιιννοομμέέννωωνν  μμααρρττύύρρωωνν  κκυυρρίίωωνν  ἸἸωωάάννννοουυ    ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ἐἐκκ  ττοοῦῦ
χχωωρρίίοουυ  ἉἉγγ..  ΤΤρριιάάδδοοςς  ΚΚααλλλλιιδδρρόόμμηηςς  κκααὶὶ  δδιιααττρρίίββωωνν  ἐἐννττααῦῦθθαα»»..  ἘἘννῷῷ
ππααλλααιιόόττεερραα  ἀἀννααφφεερρόότταανν  ὡὡςς  χχρρόόννοοςς  γγεεννννήήσσεεωωςς  ττὸὸ  11777766  κκααὶὶ  χχρρόόννοοςς
θθααννάάττοουυ  ττὸὸ  11885566,,  ὀὀρρθθὴὴ  ἡἡμμεερροομμηηννίίαα  θθααννάάττοουυ  ττοοῦῦ  ΓΓιιάάννννηη  ΦΦρρααγγκκίίσστταα
ππρρέέππεειι  ννὰὰ  θθεεωωρρηηθθεεῖῖ  ἡἡ  2255ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  11886611  σσυυμμφφώώννωωςς  μμὲὲ  ννεεκκρροολλοογγίίαα
ττοουυ  πποοὺὺ  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  σσττὴὴνν  ἐἐφφ..  ««ΦΦωωννὴὴ  ττῶῶνν  ΜΜεεθθοορρίίωωνν  ((ΛΛααμμίίαα,,  11..  44..
11886611,,  φφ..  6655))  ἐἐννῷῷ  ὀὀρρθθὸὸνν  ἔἔττοοςς  γγεεννννήήσσεεωωςς  ππρρέέππεειι  ννὰὰ  θθεεωωρρηηθθεεῖῖ  ττὸὸ
11776644··  ββλλ..  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΘΘ..  ΝΝάάττσσιιοοςς,,  ««ΠΠόόττεε  γγεεννννήήθθηηκκεε  κκααὶὶ  ππόόττεε  ππέέ--
θθααννεε  ὁὁ  ΓΓιιάάννννηηςς  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς»»,,  ΕΕὐὐρρυυττααννιικκὰὰ  ΧΧρροοννιικκὰὰ  3322  ((22000099))  2200--
2211··  ββλλ..  κκααὶὶ  ΚΚώώσσττααςς  ΖΖηησσόόπποουυλλοοςς,,  ««ΓΓιιάάννννηηςς  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,  ττὸὸ
ππρρωωττοοππααλλλλήήκκααρροο  ττοοῦῦ  ΚΚααττσσααννττώώννηη  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη»»,,  ἐἐφφ..  ΛΛαα--
μμιιαακκὸὸςς  ΤΤύύπποοςς,,  φφ..  2211331166  //  3300..  33..  22001177,,  ὅὅπποουυ  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ππὼὼςς  ἡἡ
οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  μμεετταακκόόμμιισσεε,,  σσὲὲ  ἄἄδδηηλλοο  χχρρόόννοο,,  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιάάδδαα  ΚΚττηη--
μμεεννίίωωνν  ττοοῦῦ  νν..  ΕΕὐὐρρυυττααννίίααςς  σσττὴὴ  ΛΛααμμίίαα  ὅὅπποουυ  ἐἐγγκκαατταασσττάάθθηηκκαανν  ττὰὰ  δδύύοο

ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ἘἘππααμμεειιννώώννδδααςς  κκααὶὶ  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  ἐἐννῷῷ  ὁὁ  ἴἴδδιιοοςς  μμεετταακκόόμμιισσεε
σσττὸὸ  κκοοννττιιννὸὸ  χχωωρριιὸὸ  ΚΚόόμμμμαα  ὅὅπποουυ  κκααὶὶ  ἐἐττάάφφηη..  ΜΜέέρροοςς  ττοοῦῦ  ἐἐππιικκηηδδεείίοουυ
ττοουυ,,  ττὸὸνν  ὁὁπποοῖῖοο  ἐἐκκφφώώννηησσεε  ὁὁ  δδιικκηηγγόόρροοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΔΔ..  ΚΚλλωωττσσάάρρηηςς,,  κκααὶὶ
ἀἀρρκκεεττὰὰ  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ππρροοεεππαανναασσττααττιικκήή  ττοουυ  δδρράάσσηη,,  δδηημμοοσσιιεεύύεειι  ὁὁ  κκααθθηη--
γγηηττὴὴςς  ττοοῦῦ  ΑΑΠΠΘΘ  ΘΘααννάάσσηηςς  ΓΓιιαανννναακκόόπποουυλλοοςς·· βλ.  http://evry-
tanikospalmos.blogspot.gr/2011/07/21.html  8. 5. 2017. 

2277..  ΤΤὴὴ  γγννώώσσηη  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ααἴἴσσθθηησσηη  ττῆῆςς  ἀἀππώώττεερρηηςς  κκααττααγγωωγγῆῆςς  ττῆῆςς
οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ἈἈννααττοολλιικκὴὴ  ΦΦρρααγγκκίίσστταα  ββεεββααιιώώννεειι  σσὲὲ  σσυυννέέννττεευυξξήή
ττοουυ  σσττὸὸ  ππεερριιοοδδιικκὸὸ  ἈἈρργγώώ,,  ττὸὸνν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ττοοῦῦ  22000011,,  ὁὁ  ἐἐγγγγοοννὸὸςς  ττοοῦῦ
ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΧΧ..  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ττοοῦῦ  ἀἀδδεελλφφοοῦῦ  ττῆῆςς  ΜΜααρρίίκκααςς  ΦΦ..  ΓΓεεωωρργγιιάά--
δδοουυ,,  ὁὁ  ΝΝίίκκοοςς  ἈἈχχ..  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,  ννοομμιικκὸὸςς  μμὲὲ  ἔἔννττοοννηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσὲὲ
ννααυυττιιλλιιαακκὲὲςς  ἐἐππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ὅὅπποουυ  μμεεττααξξὺὺ  ἄἄλλλλωωνν  δδηηλλώώννεειι  ππώώςς::  ««ἩἩ
οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  κκααττάάγγεεττααιι  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ΕΕὐὐρρυυττααννίίαα  κκααὶὶ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν
ἈἈννααττοολλιικκὴὴ  ΦΦρρααγγκκίίσστταα,,  ἀἀππὸὸ  ὅὅπποουυ  ππήήρρααμμεε  ττὸὸ  ὄὄννοομμάά  μμααςς..  ΑΑἰἰσσθθάάννοο--
μμααιι  πποολλὺὺ  ὑὑππεερρήήφφααννοοςς  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ππρροο--ππρροοππάάπππποο  μμοουυ,,  ττὸὸνν  ΓΓιιάάννννηη  ΦΦρραα--
γγκκίίσστταα,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  ἦἦτταανν  ππρρωωττοοππααλλλλήήκκααρροο  ττοοῦῦ  ΚΚααττσσααννττώώννηη  κκααὶὶ
ἀἀρργγόόττεερραα  κκααππεεττάάννιιοοςς,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  ἔἔδδωωσσεε  πποολλλλὲὲςς  μμάάχχεεςς  μμὲὲ  ἐἐππιιττυυχχίίαα  ἐἐνναα--
ννττίίοονν  ττῶῶνν  ΤΤοούύρρκκωωνν..  ὉὉ  ππααπππποοῦῦςς  μμοουυ,,  ὁὁ  ΝΝίίκκοοςς  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,  ἀἀσσχχοο--
λλήήθθηηκκεε  μμὲὲ  ττὴὴνν  πποολλιιττιικκήή,,  εεἶἶχχεε  ἐἐκκλλεεγγεεῖῖ  μμάάλλιισστταα  κκααὶὶ  ββοουυλλεευυττὴὴςς
ΣΣττυυλλίίδδοοςς»»··  ββλλ..  ΝΝίίκκοοςς  ἈἈχχ..  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς,,  ««ΟΟἱἱ  κκρρίίσσεειιςς  γγεεννννοοῦῦνν  εεὐὐκκααιι--
ρρίίεεςς»»,,  ἈἈρργγὼὼ 443300  ((22000011))  3366..

2288..  ΣΣττὸὸ  ββιιββλλίίοο  μμεεττααγγρρααφφῶῶνν  ττοοῦῦ  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚττηημμεεννίίωωνν  [[ττ..  ΑΑ΄́,,  ττῆῆςς  μμεε--
ρρίίδδοοςς  4466  κκααὶὶ  4477,,  ἀἀρρ..  2288,,  ἡἡμμ..  μμεεττααγγρρααφφῆῆςς::  ΚΚααρρππεεννήήσσιι  33  ὈὈκκττ..
11885588]]  κκααττααχχωωρρίίζζεεττααιι  σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκὴὴ  ππρράάξξηη  μμὲὲ  ἡἡμμεερροομμηηννίίαα  σσυυ--
ννττάάξξεεωωςς,,  ἐἐνν  ΛΛααμμίίᾳᾳ,,  2255..  ΣΣεεππ..  11885588  ττοοῦῦ  σσυυμμββοολλααιιοογγρράάφφοουυ  ΛΛααμμίίααςς
ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ΔΔυυοοββοουυννιιώώττηη  μμὲὲ  ττὴὴνν  ὁὁπποοίίαα  ὁὁ  ἸἸωωάάννννηηςς  ΦΦρρααγγκκίίσσττααςς  ἐἐππιι--
σσυυννττααγγμμααττάάρρχχηηςς,,    μμεεττααββιιββάάζζεειι  ἀἀκκίίννηηττηη  κκααὶὶ  κκιιννηηττὴὴ  ππεερριιοουυσσίίαα  ττοουυ,,
πποοὺὺ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττὴὴνν  σσττὴὴνν  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιάάδδαα  ττοοῦῦ  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚττηημμεεννίίωωνν,,  σσττὸὸνν
υυἱἱόό  ττοουυ,,  ττὸὸνν  δδιικκηηγγόόρροο    ἘἘππααμμεειιννώώννδδαα  ΦΦρρααγγκκίίσστταα..

2299..  ΣΣὲὲ  οοἰἰκκοογγεεννεειιαακκὸὸ  ττααφφιικκὸὸ  μμννηημμεεῖῖοο  πποοὺὺ  ἀἀννήήγγεειιρραανν  οοἱἱ  ἀἀδδεελλφφοοὶὶ  ΓΓεε--
ωωρργγιιάάδδηη  σσττὸὸ  κκοοιιμμηηττήήρριιοο  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  σσααφφῶῶςς  ππὼὼςς  ἡἡ  γγεε--
ννέέττεειιρραα  ττοοῦῦ  ππααττέέρρααςς  ττοουυςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ἸἸωω..    ἸἸωωάάννννοουυ  ((11880044--11888822))
ἦἦτταανν  σσττὴὴ  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα··  ββλλ..  ΣΣυυρρααϊϊννὼὼ  ΚΚοορρωωννιιοοῦῦ,,  ««ἩἩ  ἀἀννθθεεμμωωττὴὴ  σσττήήλληη
ττοοῦῦ  ΝΝεεκκρροοττααφφεείίοουυ  ττῆῆςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ»»,,  ΔΔεελλττίίοουυ  ττῆῆςς  ΦΦιιλλααρρχχααίίοουυ  ἙἙττααιι--
ρρεείίααςς  ἉἉλλμμυυρροοῦῦ  ΒΒόόλλοουυ  33  ((11999999))  9999--110033..

3300..  ΒΒλλ..  ΦΦρρααγγγγοούύλλααςς  ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  ΓΓ΄́,,  σσ..  5599--6611··    ΦΦρρααγγγγοούύλλααςς,,
ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  ΔΔ΄́,, σσ..  112200--112211  κκααὶὶ  114433,,  ὅὅπποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  μμιικκρρὸὸ  ββιιοο--
γγρρααφφιικκὸὸ  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλ..  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη..  

3311..  ΒΒλλ..  ἸἸωω..  ΝΝ..  ΦΦρρααγγκκοούύλλααςς,,  ««ΠΠααππααδδιιααμμααννττιικκὴὴ  ΣΣκκιιααθθίίττιικκηη
ππρροοσσωωπποογγρρααφφίίαα»»,,  ΠΠρραακκττιικκὰὰ  ΑΑ΄́  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  γγιιὰὰ  ττὸὸνν  ἈἈλλέέξξααννδδρροο  ΠΠαα--
ππααδδιιααμμάάννττηη,, ΣΣκκιιάάθθοοςς  2200--2244  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11999911,, ἐἐκκδδ..  ΔΔόόμμοοςς,,
ἈἈθθήήνναα  11999966,,  σσ..  226655--226677..

3322..  ΒΒλλ..  ΦΦρρααγγγγοούύλλααςς,,  ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  ΔΔ΄́,, σσ..  118899..  ἈἈννάάλλοογγοο  φφήήφφιισσμμαα
ἐἐκκδδίίδδεεττααιι  κκααὶὶ  ὅὅτταανν  ἐἐκκοοιιμμήήθθηη  ὁὁ  ἈἈλλ..  ΜΜωωρρααϊϊττίίδδηηςς  ((��2255  ὈὈκκττ..  11992299)),,
μμὲὲ  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλοοκκλλέέοουυςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς    ἦἦτταανν  ππρρόόεε--
δδρροοςς  ττῆῆςς  ΚΚοοιιννόόττηηττοοςς  ΣΣκκιιάάθθοουυ··  ββλλ..  ΦΦρρααγγγγοούύλλααςς,,  ΣΣκκιιααθθίίττιικκαα  ΔΔ΄́,,  σσ..
119900..  

3333..  ΒΒλλ..  ΝΝίίκκοοςς  ΓΓ..  ΣΣααμμοολλααδδᾶᾶςς,,  ««ὉὉ  εεὐὐεερργγέέττηηςς  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆςς  ΓΓεεωωρρ--
γγιιάάδδηηςς»»,,  ἘἘφφ..  ΦΦωωννὴὴ  ττοοῦῦ  ΒΒάάββδδοουυ,, φφ..  111100,,  ἸἸοούύννιιοοςς  22001111,,  σσ..  1100..

““......κκααὶὶ  μμὲὲ  ττρρέέμμοονντταα  χχεείίλληη......””
ἈἈθθηησσααύύρριισσττοονν  ἈἈλλεεξξάάννδδρροουυ  ΠΠααππααδδιιααμμάάννττηη

ὉὉ  λλοογγόόττυυπποοςς  ἀἀππὸὸ  ἐἐππιισσττοολλιικκὸὸ  δδεελλττάάρριιοο  ττοοῦῦ  ΦΦιιλλοοκκλλῆῆ  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηη  
σσὲὲ γγρράάμμμμαα  ττοουυ  ππρρὸὸςς  ΒΒααββδδιιννοοὺὺςς  σσττὶὶςς  2233  ΦΦεεββρρ..  11991166..  


