
Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει;

Ο γιος του Ερρίκου Σλήμαν  Από το μαθητή της Β΄Γυμνασίου , Σεβαστιανό Σκαλιδάκη. 

Ο Αγαμέμνων Σλήμαν γεννήθηκε στο Παρίσι το 1878, μετά από 3 αποβολές που είχε η 
μητέρα του Σοφία Σλήμαν, η οποία τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της μετακόμησε 
στο Παρίσι για να έχει καλύτερη ιατρική παρακολούθηση.
Στις 15 Μαρτίου 1878 ,,λοιπόν έγινε ο τοκετός, και ακολούθησε η βάπτιση στην ορθόδοξη 
εκκλησία των Παρισίων όπου ο πατέρας Ερρίκος Σλήμαν ενώ είχε αρχικά αποφασίσει να 
ονομάσει τον γιο του Οδυσσέα, άλλαξε γνώμη και τον ονόμασε Αγαμέμνονα μια και 
πρόσφατα είχε ανακαλύψει στις Μυκήνες το προσωπείο του Ατρείδη.

Τα παιδικά χρόνια τα πέρασε στο Ίλιον Μέλανδρον, και τις σπουδές του τις ολοκλήρωσε στο
Παρίσι. Ασχολήθηκε με τις επηχειρήσεις στην Αμερική, και παντρεύτηκε το 1902 μια 
16χρονη Γαλλίδα, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ασχολήθηκε με την πολιτική (διαδέχθηκε 
την θέση του γαμπρού του Λέοντα Μελά που είχε πεθάνει) καθώς και με μεγάλες 
κτηματικές εκτάσεις (τσιφλίκια) στην περιοχή της Αγιάς.
Σε εκείνη την περιοχή έδρασε ως πολιτικός, όπου είχε εκλεγεί βουλευτής 9 συνολικά φορές 
μέσα σε 30 χρόνια. Ακόμα είχε θητεύσει ως Διοικητής της Ηπείρου. Ο ιστορικός Γιάννης 
Κορδάτος, αναφέρει ότι ο Σλήμαν δεν είχε καμία σχέση με τον τόπο όπου εκπροσωπούσε 
σαν βουλευτής.

Μοναδικό προσόν που είχε ήταν η αντιδραστικότητά του, τύπος παλιού φεουδάρχη που 



μισούσε τους αγρότες και σιχαινόταν τους Κολλήγους. Τους θυμόταν μόνο τις παραμονές 
των εκλογών ξοδεύοντας αλύπητα κατάφερνε να βγει βουλευτής. είχε πολιτικές διαφορές 
με τον Μαρίνο Αντύπα, πρωτοπόρο του αγροτικού κινήματος, και τον θεωρούσε αναρχικό.
Ιστορικό ήταν και το χαστούκι του Μαρίνου Αντύπα στον Σλήμαν όπου σαν γεγονός 
σχολιάστηκε στις εφημερίδες της εποχής. Το 1935 χωρίζει την Γαλλίδα σύζυγό του, 
εγκαθίσταται μόνιμα στο Παρίσι, όπου γνωρίζει την δεύτερη σύζυγό του Σοφία 
Αντωνοπούλου.

Δεν άφησε παιδιά από κανέναν γάμο του, και πέθανε τελικά στο Παρίσι το 1954, με την 
ρητή εντολή να ταφεί εκεί και όχι στο επιβλητικό Μαυσωλείο που είχε κατασκευάσει ο 
πατέρας του στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου και βρίσκονται ενταφιασμένοι οι γονείς του.
Ο Αγαμέμνων Σλήμαν ήταν μια έντονα αμφισβητούμενη και αυτοκαταστροφική 
προσωπικότητα.


