
Ο υπουργός Στάης δολοφονεί βουλευτή 

Σξ εκλιπόμ έθιμξ ςχμ μξμξμαυιώμ, έγιμε αιςία μα υσθεί άδικα πξλύ αίμα ρςη 
υώοαπ μαπ, υχοίπ τσρικά μα απξδίδεςαι Δικαιξρύμη. ςξ έθιμξ ασςό, καςά 
ςξμ 19ξ και ρςιπ αουέπ ςξσ 20ξσ αιώμα, εμέδχραμ και πξλλξί πξλιςικξί 
άμδοεπ, με ςοαγικά επακόλξσθα. 

Ο πσοίδχμ ςάηπ, σπήονε έμαπ λαμποόπ πξλιςικόπ, πξσ όμχπ η ιρςξοία ςξσ 
κηλιδώθηκε από ςη δξλξτξμία ρε μια μξμξμαυία, ςξσ βξσλεσςή Αλέναμδοξσ 
Χαςζηπέςοξσ. 

Σξ δοαμαςικό ασςό γεγξμόπ ρσμέβη ρςιπ 18 Ιξσμίξσ 1904. Ο ςάηπ ήςαμ ςόςε 
για δεύςεοη θηςεία, σπξσογόπ Παιδείαπ ρςημ κσβέομηρη ςξσ Γεχογίξσ 
Θεξςόκη. Σα Κύθηοα, ςξμ ενέλεγαμ βξσλεσςή από ςξ 1892, όςαμ μεςά από 18 
υοόμια εγκαςέλειφε ςη Μέρη Δκπαίδεσρη, όπξσ δίδαρκε χπ μαθημαςικόπ. 
Αμέλαβε για ποώςη τξοά ςξ σπξσογείξ Παιδείαπ ςξ Μάιξ ςξσ 1900 και για 
δεύςεοη τξοά ςξ 1903. 

Η μξμξμαυία, άουιρε από μια τοαρςική επίθερη ρςη Βξσλή, ςξσ βξσλεσςή 
Σοικάλχμ Αλέναμδοξσ Χαςζηπέςοξσ, γιαςί δεμ έγιμε καθηγηςήπ ςηπ 
Αμαςξμίαπ ξ τίλξπ ςξσ Μελιρρημόπ. Ονύθσμξπ και ξ ςάηπ απάμςηρε ρκληοά 
και ςα ποάγμαςα καςά ςα έθιμα ςηπ επξυήπ, ξδήγηραμ ρε μξμξμαυία, παοά 
ςιπ ποξρπάθειεπ ςξσ ποχθσπξσογξύ Γεώογιξσ Θεξςόκη μα ρσμβιβάρει ςα 
ποάγμαςα. 

Η μξμξμαυία ςξσπ, έγιμε με πιρςόλια ρςιπ 5 ςξ απόγεσμα ρςξσπ Σοάυχμεπ, 
όπξσ πήγαμ με άμανεπ. Ο ςάηπ έμπειοξπ και δειμόπ ρκξπεσςήπ βοήκε με ςημ 
ποώςη, ρςημ καοδιά ςξ Χαςζηπέςοξ και ςξμ άτηρε άπμξσ. Σα οαβδχςά 
πιρςόλια πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςημ μξμξμαυία εκείμη, αμήκαμ ρςξμ 
Αλέναμδοξ Ρώμα. 

Μεςά ςξ θάμαςξ ςξσ Χαςζηπέςοξσ εκδηλώθηκε μεγάλη κξιμχμική 
δσραοέρκεια για ςξ βάοβαοξ έθιμξ. Ο ςάηπ σπέβαλε παοαίςηρη και ρςη 
θέρη ςξσ διξοίρθηκε σπξσογόπ Παιδείαπ ξ Κχμρςαμςίμξπ Λξμβάοδξπ. 

Ο «Νξσμάπ» ρςιπ 27 Ιξσμίξσ 1904 εναπέλσρε δοιμεία επίθερη καςά ςξσ 
μξμξμάυξσ σπξσογξύ, γοάτξμςαπ: 

«Με ςέςξιξσπ σπξσογξύπ και με ςέςξια- απ ςξ πξύμε και ασςό- κξιμχμία, 
μπξοεί ξ κάθε ςάηπ μα ρκξςώμει όρξσπ βαρςάει η φσυή ςξσ, ατξύ είμαι 
βέβαιξπ πχπ δεμ θα πάθει ςίπξςα ξύςε πξιμικώπ ξύςε κξμμαςικώπ». 

Και είυε δίκιξ ξ «Νξσμάπ» ατξύ ξ ςάηπ δεμ ςιμχοήθηκε λόγχ αρσλίαπ ρςα 
καςξπιμά υοόμια, επαμενελέγη αοκεςέπ τξοέπ βξσλεσςήπ και έγιμε ναμά 
σπξσογόπ ςξ 1908 και ςξ 1921. Απξρύοθηκε από ςημ πξλιςική ςξ 1922 μεςά 
ςημ Δπαμάρςαρη ςχμ Πλαρςήοα- Γξμαςά. 

κληοή ήςαμ και η επίθερη ςηπ «Ακοόπξληπ» ςξσ Βλάρη Γαβοιηλίδη, πξσ ρςξ 
κύοιξ άοθοξ ςηπ ρςιπ 19 Ιξσλίξσ 1904, έγοαφε: 

«Ο βαριλεύπ έποεπε μα πάοει ςξ μαρςίγιξμ, εάμ ήςξ βαριλεύπ ςηοηςήπ ςξσ 
σμςάγμαςξπ και ςχμ μόμχμ, ειπ υείοαπ ςξσ και μα είπη ειπ ςξιξύςξσπ 
ρσμβξύλξσπ ςξσ ςέμμαςξπ ξίςιμεπ παοαβιάζξσμ ασςξύπ ςξσπ μόμξσπ, 



μξμξμαυξύμ και ρκξςώμξσμ αμθοώπξσπ: -Δίρθε κύοιξι δια ςαπ τσλακάπ και 
όυι δια θέριμ σπξσογώμ». 

Αμςίθεςα ξ ρσμήθχπ κασρςικόπ Γεώογιξπ ξσοήπ, αμςιμεςώπιρε με 
ρσγκαςάβαρη ςξ ςάη γοάτξμςαπ ρςξ «Ρχμηό» ρςιπ 26 Ιξσμίξσ 1904: 

«Χύμχ δάκοσα μαζί ραπ μποξπ ρςξσ θύμαςξπ ςξ μμήμα, 
όμχπ κλαίχ και ςξ ςάη, δεύςεοξμ ςηπ μξίοαπ θύμα. 
Κλαίει κι ξ τξμεύπ εκείμξπ 

Σξμ μεκοό ςξμ δσρςσυή 

Και δειμόπ ρπαοάζει θοήμξπ 

Κάθε πέςοιμη φσυή». 

Δσόμιρι μήμεπ ποιμ ρςιπ 4 Φεβοξσαοίξσ 1904, είυε ποξηγηθεί μια άλλη 
μξμξμαυία, ςξσ σπξσογξύ ςοαςιχςικώμ Κχμρςαμςίμξσ μξλέμρκη με ςξ 
βξσλεσςή Ιχάμμη Λιμποίςη. Αιςία μια πξλιςική αφιμαυία ςξσπ ρςη Βξσλή. Η 
μξμξμαυία έγιμε ρςξ Μποαυάμι, αλλά δεμ είυε αιμαςηοό απξςέλερμα. 
Αρςόυηραμ αμτόςεοξι. 

ςημ ελλημική κξιμξβξσλεσςική ιρςξοία έυει καςαγοατεί και η μξμξμαυία ςξσ 
ποχθσπξσογξύ Κχμρςαμςίμξσ Κχμρςαμςόπξσλξσ ςξ 1893 εμαμςίξμ ςξσ 
αουηγξύ κόμμαςξπ Δημηςοίξσ Ράλλη, ρςξ Γξσδί. Η μξμξμαυία ασςή είυε ραμ 
ατεςηοία μια πξλιςική αμςιδικία ςχμ δύξ, αλλά εσςσυώπ δεμ είυε θύμαςα… 
Γιαςί όςαμ δόθηκε από ςξσπ μάοςσοεπ ςξ ρύμθημα και πσοξβόληραμ… μπαμ 
ηκξύρθη ρςξμ αέοα, πλημ ςα βόλια πήγαμ πέοα!!! 

Μια μξμξμαυία ρςξ εμεογηςικό ςξσ είυε και ξ καςξπιμόπ ποχθσπξσογόπ 
ςέταμξπ Δοαγξύμηπ, πξσ μξμξμάυηρε χπ μεαοόπ λξυαγόπ ςηπ 
Δθμξτοξσοάπ με ςξμ ρσμάδελτό ςξσ επίρηπ λξυαγό Αλέναμδοξ Πεςράλη. Η 
μξμξμαυία ασςή είυε λήνει με ελατοξύπ ςοασμαςιρμξύπ. 

Σελικά κάςχ από ςημ κξιμχμική καςακοασγή, ξι μξμξμαυίεπ απαγξοεύθηκαμ 
με ρκληοέπ πξιμέπ, αλλά πξια ήςαμ η έκπληνη; Σξ Μάοςιξ ςξσ 1922 ξ 
βξσλεσςήπ Α. λήμαμ με ποόςαρή ςξσ ζηςξύρε μα καςαογηθεί ξ μόμξπ… πξσ 
καςάογηρε ςη μξμξμαυία!!! Ασςή η ποόςαρη όμχπ, όπχπ ήςαμ τσρικό, δεμ 
πέοαρε… 

Δίυε υσθεί άδικα, πξλύ αίμα ρςημ Δλλάδα, από ςιπ βάοβαοεπ μξμξμαυίεπ. 
 

Σξ άοθοξ ρσμςαυθηκε από ςξμ ιρςξοικό Παμςελή ς. Αθαμαριάδη 

Δπίρηπ σπάουει έκδξρη πξσ αματέοεςαι ρςη μξμξμαυίεπ από ςξμ εοεσμηςή 
Αογύοη Βξσομά με ςίςλξ "Δλλάπ 1904, αιμαςηοέπ μξμξμαυίεπ ελλήμχμ 
βξσλεσςώμ, σπξσογώμ και λξυαγώμ". 
Σέλξπ ςξ θέμα έυει παοξσριαρςεί και ρςξ ςηλεξπςικό ποόγοαμμα ςηπ 
Δλλημικήπ Βξσλήπ.  

 


