
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ ΣΤ. 

 

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Περιεχόμενα 

 Πρόλογος 

 Εισαγωγή-Ευεργετισμός 

 Βιογραφία ευεργέτη 

 Διαθήκη ευεργέτη 

 Συμπεράσματα   

 Βιβλιογραφία  

 

 

 

Πρόλογος 

Στα πλαίσια του μαθήματος «ευεργετισμός  της ελληνικής διασποράς» επέλεξα να 
μελετήσω την δημοσίευση της διαθήκης του Χαροκόπου Α. Παναγή για να αναδείξω το  
αίσθημα της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης που διακατέχεται καθώς και την ενέργεια 
ενίσχυσης της υγείας, της  παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και επίσης, την καλλιέργεια 
της γνώσης και της τέχνης. Μέσα από την διαθήκη, θα δούμε την  επιθυμία του παροίκου-
ευεργέτη να επανασυνδεθεί με την «ιδιαίτερη πατρίδα του» (Κεφαλονιά) και το εθνικό 
κέντρο (Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα Αθήνα), συμβάλλοντας ,βέβαια , στην ενότητα και 
ευημερία της παροικιακής κοινότητας.  

Αρχικά, παρουσιάζω το φαινόμενο του ευεργετισμού, στη συνέχεια παραθέτω την 
βιογραφία του ευεργέτη και ύστερα αναφέρω τα ευεργετήματα-κληροδοτήματα όπως 
ακριβώς έχω εντοπίσει στα αντίγραφα της διαθήκης του Χαροκόπου Α. Παναγή που μου 
παρείχε το Γενικό Αρχείο του Κράτους. 

 Τέλος, καταλήγω στα συμπεράσματα της μελέτης της διαθήκης διαμορφώνοντας 
μια τελική άποψη για τη συνολική εικόνα και τον χαρακτήρα του εθνικού ευεργέτη.  
 

 

 

 



 

 

 

 

Εισαγωγή  

Μέσα από τη μελέτη του παροικιακού ελληνισμού και της ελληνικής διασποράς, 
όλων εκείνων των Ελλήνων που μετακινήθηκαν προς την Κεντρική Ευρώπη και τον Νότο, 
δημιουργώντας οικονομικά και κοινωνικά δίκτυα μετοικεσίας οδηγούμαστε και στην 
ανάδειξη ενός ιδιαίτερου προτύπου ατομικής λειτουργίας, δηλαδή την προσωπική πορεία 
μελών των αδελφοτήτων που αναπτύχθηκαν μέσα από τις ελληνικές κοινότητες , την 
ευεργεσία η αλλιώς τον ευεργετισμό.  
 
Στο φαινόμενο του ευεργετισμού συγκλίνουν 3 λειτουργίες1 : 
 
α) Η προσωπική λειτουργία υλοποιείται μέσω της παραχώρησης προσωπικού πλούτου για 
κοινωνικούς σκοπούς. Η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η εθνική ασφάλεια και η κοινωνική 
πρόνοια συνιστούν βασικούς θεσμούς που συγκρότησαν, χρηματοδότησαν και υπηρέτησαν 
οι ευεργέτες. Στην περίπτωση αυτή οι ευεργέτες λειτουργούν ατομικά ως «χρηματοφόρα 
υποκείμενα» για την επιτέλεση έργων που, υπό άλλες συνθήκες, θα τα αναλάμβανε κατ’ 
αρχήν η πολιτεία, οι συλλογικότητες. 
 
β) Στη νεωτερικότητα και στη σύγχρονη εποχή, ο ευεργέτης υποστηρίζει μία ιστορική 
λειτουργία, που είναι η εμπέδωση της ηγεμονίας της αστικής τάξης και ειδικότερα της 
εκάστοτε ηγετικής ομάδας της αστικής τάξης. Οι ηγετικές αυτές ομάδες εναλλάσσονται 
φυσικά ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Η ιστορική λειτουργία καθιστά 
τον ευεργέτη οργανικό διανοούμενο της τάξης του. Οι ευεργέτες, ως οργανικοί 
διανοούμενοι, είδαν το πεπρωμένο της τάξης τους σε ευρύτερη προοπτική και το 
υπηρέτησαν εις βάρος των προσωπικών υλικών τους συμφερόντων. Έτσι, συνέβαλαν στην 
εμπέδωση αυτής της ηγεμονίας με όρους όχι μόνο οικονομικής και πολιτικής ισχύος και 
κυριαρχίας, αλλά κυρίως στο επίπεδο της ιδεολογικής, νοοτροπικής και πνευματικής 
διάκρισης, υπεροχής, καθολικής αναγνώρισης και εν τέλει ηγετικής λειτουργίας. Οι 
ευεργέτες υπήρξαν λειτουργοί της ιστορίας στον ύψιστο βαθμό διότι συνταύτιζαν την 
προσωπική με την ιστορική τους λειτουργία στο οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό πεδίο 
καθώς και στην ιδεολογική και πνευματική ζωή, συμβάλλοντας έτσι στη συγκρότηση της 
εθνικής ταυτότητας και του εθνικού κράτους.  
 
γ) Η ιστορική αυτή λειτουργία των ευεργετών υλοποιείται μέσα από μία κοινωνική 
λειτουργία. Πρόκειται για την δημιουργία, εμπέδωση και αναπαραγωγή θεσμών και που 
διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική πρόνοια και ευημερία και την κρατική 
ασφάλεια. 
 

Οι 3 αυτές λειτουργίες συγκλίνουν στο φαινόμενο του ευεργετισμού και τον 
διαφοροποιούν από την φιλανθρωπία. Ο φιλάνθρωπος είναι ο δυνάμενος που δίνει στον 
έχοντα ανάγκη για όσο ζει και δεν παρεμβαίνει από μόνος του. Έχει μια μέριμνα για τον 

                                                           
1 «Ευεργετισμός: Χθες – Σήμερα - Αύριο», Ματούλα  Τομαρά – Σιδέρη. Διάλεξη στη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 26 Φεβρουαρίου 2014. 



άλλο προσωπικά. Λειτουργεί με το συναίσθημα σε προσωπικό επίπεδο. Αντιθέτως, ο 
ευεργέτης διακατέχεται από το αίσθημα της κοινωνικής και εθνικής συνείδησης ,γεγονός 
που του δίνει την εθνική του ταυτότητα και παρεμβαίνει από μόνος του, χωρίς να του το 
ζητήσουν εκεί που νομίζει και κρίνει ο ίδιος ότι χρειάζεται να παρέμβει. Τα κληροδοτήματα-
ευεργετήματα υφίστανται είτε είναι εν ζωή ο ευεργέτης  η όχι και συνεχίζουν να τα 
λαβαίνουν οι μη έχοντες. 
 

Στη συγκεκριμένη εργασία, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω και να μελετήσω το 
τρίπτυχο της ευεργεσίας του Έλληνα ευεργέτη, Χαροκόπο Α. Παναγή, «ιδιαίτερη πατρίδα», 
«Ελληνική παροικία», «Εθνικό Κέντρο» μέσα από την βιβλιογραφία και την μυστική 
διαθήκη του.  
 

Βιογραφία ευεργέτη 

Ο Παναγής Χαροκόπος ήταν Έλληνας επιχειρηματίας και ευεργέτης. Γεννήθηκε το 

1835 στο Πλατύ της επαρχίας Σάμης στην Κεφαλονιά. Υπήρξε μεγαλέμπορος και 

εκμισθωτής γαιών στη Ρουμανία. Εκεί διέμεινε για περισσότερα από σαράντα χρόνια. 

Παράλληλα με την επιτυχημένη επιχειρηματική του δραστηριότητα επέδειξε και 

σημαντικότατη κοινωφελή – εθνική δράση. Ήδη από την περίοδο της διαμονής του στη 

Ρουμανία διέθεσε μεγάλα ποσά για εθνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμμετέχοντας 

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της ομογένειας. Όταν η ρουμανική κυβέρνηση 

απαγόρευσε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες, ο Χαροκόπος 

ανήγειρε Ναό στον περίβολο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, χώρο στον οποίο 

δεν θα μπορούσε να ισχύσει η απαγόρευση. Ο Χαροκόπος έδειξε από νωρίς το πνεύμα 

αλτρουισμού που τον διακατείχε δημιουργώντας Ίδρυμα Προικοδοτήσεως για τις Ρουμάνες 

χωρικές του Καλαρασίου, της περιοχής όπου είχε τα κτήματά του και όπου διέμενε. 

 Το 1899 επέστρεψε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και αγόρασε μεγάλες 

εκτάσεις στη Θεσσαλία. Συνέβαλε στον εκσυχρονισμό της γεωργίας στη Ρουμανία και στην 

Ελλάδα. Δραστηριοποιήθηκε, επίσης, για την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και βιομηχανίας στην 

Ελλάδα και συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του χρηματιστικού-τραπεζικού κλάδου της 

χώρας κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα.  Ασχολήθηκε επίσης και με 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Στα τέλη της ζωής του αναμείχθηκε στην πολιτική και 

εξελέγη βουλευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1910.  Οι 

δωρεές του προς το ελληνικό κράτος υπήρξαν σημαντικές. Ο Παναγής Χαροκόπος, μεταξύ 

των άλλων δώρισε ένα από τα τσιφλίκια του στους αγρότες που το καλλιεργούσαν, ίδρυσε 

με δική του δαπάνη «Γεωργικόν Σταθμόν» στα Φάρσαλα. Με τη διαθήκη του κληροδότησε 

5.500.000 χρυσές δραχμές που διατέθηκαν για την ίδρυση «Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών 

και κορασίων» στην Κεφαλονιά, υπέρ της «Γεωργικής Εταιρείας Αθηνών», υπέρ της 

«Πολυκλινικής Αθηνών», υπέρ του «Οίκου Τυφλών», υπέρ της «Βιοτεχνικής Εταιρείας» κ.ά. 

Η γνωστότερη πάντως ευεργεσία του υπήρξε η καταβολή όλων των εξόδων αγοράς 

οικοπέδου, ανέγερσης κτιρίου και λειτουργίας της «Χαροκοπείου Επαγγελματικής και 

Οικοκυρικής Σχολής» στην Καλλιθέα. Το οικόπεδο, έκτασης 25.000 τ. μέτρων, αγοράστηκε 

το 1906. Το κτίριο περατώθηκε γύρω στο 1920 και η λειτουργία του ιδρύματος ξεκίνησε το 

1929. Σήμερα η Σχολή έχει αναβαθμιστεί σε Πανεπιστήμιο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1899
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82


 

 

 

 

 

 

Διαθήκη ευεργέτη 

Το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας είναι η δημοσίευση της μυστικής διαθήκης 

του αποβιώσαντος Παναγή Α. Χαροκόπου, κατοίκου Αθηνών , ο οποίος γεννήθηκε 

στην Κεφαλλονιά το 1835 και πέθανε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου του 1911,ημέρα 

Τετάρτη. Η ημερομηνία κατά την οποία συντάσσεται η διαθήκη με συμβολαιογράφο, 

Γιάννη Οικονομόπουλο, είναι η 20η Απριλίου του 1910(Τρίτη,9:00πμ) και η 8η Οκτωβρίου 

1911,η ημέρα που διαβάζεται η διαθήκη σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδριάσεως του 

Δικαστηρίου, Πρωτοδικείο Αθηνών. Παρόντες ο δικαστής Ανθένιος Ρωμανός, ο πρόεδρος 

Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο εισαγγελέας Πρωτοδικείου Α.Αγαπηνός και ο υπογραμματεύς 

Λέκας Ι.Τσαμαδάς.        

 Στην διαθήκη αναφέρεται ότι ο Παναγής Χαροκόπος αγόρασε το 1906 οικόπεδο 

είκοσι χιλιάδων (20.000) τετραγωνικών μέτρων αξίας τριάντα πέντε (35.000) πήχεων για την 

ανέγερση όλων εκείνων των κτιρίων που θα ήταν απαραίτητα για την ίδρυση των 

Οικοκυρικών και Επαγγελματικών  υπηρεσιακών σχολών, ανώτερης και κατώτερης 

εκπαίδευσης των Ελληνίδων νεανίδων.       

 Το ίδρυμα καθώς και την λειτουργία των σχολών ανέλαβε υπό την προστασία της η 

πριγκίπισσα Σοφία, η μέλλουσα Βασίλισσα της Ελλάδας. Το ίδρυμα φέρει ως νομικό 

πρόσωπο το όνομα Χαροκόπειος, Οικοκυρική και Επαγγελματική σχολή των κορασίδων, 

παρέχοντας εργασία σε άπορες γυναίκες έχοντας όμως καλή διαγωγή. Δίνει το ποσό των 

τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών επιπλέον για την ανέγερση και την οικοδόμηση 

του περιφράγματος του οικοπέδου και των φυλακέων. Ορίζει τον αδελφό του Σπυρίδωνα Α 

Χαροκόπο σε περίπτωση που πεθάνει να αναλάβει εκείνος την αποπεράτωση του 

ιδρύματος καθώς και ως γενικό κληρονόμο της περιουσίας του.   

 Επίσης, διαθέτει έξι χιλιάδες (6.000) δραχμές για την σταθερή ετήσια επιχορήγηση 

προς ειδική υποτροφία τριών Ελληνίδων νεανίδων τελειόφοιτων των Παρθεναγωγείων του 

κράτους ύστερα από διαγωνισμό για να σπουδάσουν σε οικοκυρικές σχολές φημισμένες 

στην Ευρώπη. Ωστόσο μεριμνεί να αποκαταστήσει σε γάμο 4 άπορα κορίτσια δίνοντας δύο 

χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) δραχμές για την καθεμία ως προίκα.   

 Όσο αναφορά τα συγγενικά του πρόσωπα, κληροδοτεί στον γενικό κληρονόμο όπως 

ανέφερα παραπάνω, Σπυρίδωνα Α Χαροκόπο το ποσό των ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

δραχμών, στον ανιψιό του Διονύσιο, γιο του αποθανόντος αδελφού του Γεράσιμου 

Χαροκόπου, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές, στις ανιψιές του, Αικατερίνη Α. 

Γιανουλάτου και Αναστασία Πινιατώρου, κόρες του Γεράσιμου διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

(250.000) η καθεμία και στον ανιψιό Απόστολο Γερασίμου Χαροκόπου την πρόσοδο προς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/1835


συντήρηση με πόσο δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Τέλος, στους ανιψιούς του, Μαρίνο 

και Νικόλα, γιοι του Νικολάου Α Χαροκόπου το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (250.000). 

Την περιουσία θα την διαχειρίζονται έως ότου οι ανήλικοι συμπληρώσουν την νόμιμη 

ηλικία. 

Κληροδοτεί, παράλληλα, στον γραμματέα του δέκα χιλιάδες δραχμές, στην 

οικονόμο της οικίας του και στον υπηρέτη και υπάλληλο του Βελισάριο το ποσό των τριών 

χιλιάδων δραχμών (3.000) καθώς στον υπηρέτη Ιωάννη Μακάν χίλιες (1.000 )δραχμές. Στις 

δυο εκκλησίες του Χωριού Πλαγιά του Δήμου Κεφαλληνίας, την ενοριακή της Ζωοδόχου 

Πηγής και στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, κληροδοτεί σύνολο είκοσι χιλιάδες (20.000) 

δραχμές, δέκα χιλιάδες (10.000) στη καθεμία.     

 Ωστόσο δύο εκατομμύρια (2.500.000) φράγκα χρυσά δίνει για την ενίσχυση 

διάφορων κλάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας και παραγωγής του εθνικού πλούτου και 

συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του χρηματιστικού-τραπεζικού κλάδου της χώρας κατά 

την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Ασχολήθηκε με το εμπόριο σιτηρών και την 

καλλιέργεια μεγάλων κτημάτων τα οποία νοίκιαζε. Στην Αθήνα εδρεύει Ελληνική Βιοτεχνική 

Εταιρία στην  οποία κληροδοτεί οχτώ χιλιάδες δραχμές ( 8.000). Διετέλεσε μάλιστα 

σύμβουλος του βασιλέως Καρόλου του Α' για γεωργικά θέματα.   

 Ακόμα κληροδοτεί τρεις χιλιάδες δραχμές(3.000) κάθε εξαμηνία στην Εταιρία του 

οίκου των Τυφλών προεδρευόμενη από την  Α.Π. Αγίου Αθηνών Νεοκλήτου για την 

προστασία και την εκπαίδευση των τυφλών.  

 

Συμπεράσματα 

Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πώς ο Χαροκόπος Α. Παναγής 
έδρασε ευεργετικά στο τρίπτυχο «ιδιαίτερη πατρίδα», «Ελληνική παροικία», «Εθνικό 
Κέντρο».         
 Αναλυτικότερα, πρώτον,στο πεδίο της<< ιδιαίτερης πατρίδας>>, η οποία είναι η 
Κεφαλονιά,  κληροδότησε ένα σημαντικό ποσό για να ιδρυθεί το  «Εργαστήριο Απόρων 
Γυναικών και κορασίων» και στις δυο εκκλησίες του Χωριού Πλαγιά του Δήμου 
Κεφαλληνίας, την ενοριακή της Ζωοδόχου Πηγής και στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, 
κληροδοτεί σύνολο είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, δέκα χιλιάδες (10.000) στη καθεμία. 

Δεύτερον, στο πεδίο της «ελληνικής παροικίας» ,στην προκειμένη περίπτωση στη 

Ρουμανία ασχολήθηκε με το εμπόριο σιτηρών (γεωργία) και την καλλιέργεια μεγάλων 

κτημάτων τα οποία νοίκιαζε ο ίδιος. Επίσης, όταν η ρουμανική κυβέρνηση απαγόρευσε τη 

χρήση της ελληνικής γλώσσας στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες, ο Χαροκόπος ανήγειρε Ναό 

στον περίβολο της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι, χώρο στον οποίο δεν θα 

μπορούσε να ισχύσει η απαγόρευση. Επιπλέον, ο Χαροκόπος έδειξε από νωρίς το πνεύμα 

αλτρουισμού που τον διακατείχε δημιουργώντας Ίδρυμα Προικοδοτήσεως για τις Ρουμάνες 

χωρικές του Καλαρασίου, της περιοχής όπου είχε τα κτήματά του και όπου διέμενε. 

 Τρίτον, στο πεδίο του «εθνικού κέντρου», βλέπουμε ότι συνέβαλε σημαντικά στην 

γεωργία, βιοτεχνία, βιομηχανία στην Αθήνα και Θεσσαλία και ασχολήθηκε με τις 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, δώρισε ένα από τα τσιφλίκια του 

στους αγρότες που το καλλιεργούσαν και  ίδρυσε με δική του δαπάνη «Γεωργικόν Σταθμόν» 

στα Φάρσαλα. Ιδρύει την Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρία. Όσο αναφορά τον τομέα της υγείας 



και της κοινωνικής πρόνοιας ιδρύει την  Πολυκλινική Αθηνών καθώς και την  Εταιρία του 

οίκου των Τυφλών προεδρευόμενη από την  Α.Π. Αγίου Αθηνών Νεοκλήτου για την 

προστασία και την εκπαίδευση των τυφλών.  Παράλληλα,  στο τομέα της παιδείας και της 

γνώσης συνέβαλε στην ίδρυση της σχολής, Χαροκόπειος, Οικοκυρική και Επαγγελματική 

σχολή των κορασίδων, δίνοντας ευκαιρίες σε άπορα κορίτσια να μορφωθούν η ακόμα και 

να κερδίσουν υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Ωστόσο, μέσα από τη διαθήκη 

διακρίνουμε την ειδική φροντίδα και μέριμνα προς τέσσερα άπορα κορίτσια προικίζοντας  

τα για το γάμο τους. Μέσα από τα ευεργετήματα του αποκτά την υστεροφημία και την 

προσωπική του αναγνώριση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 Συμπεραίνουμε πως οι δωρεές του Χαροκόπου Α. Παναγή υπήρξαν σημαντικές 

προς όλα τα πεδία ευεργεσίας του και διέθεσε μεγάλα ποσά για εθνικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς για την καλύτερη διαβίωση τόσο της ομογένειας στην Ρουμανία 

όσο του ελληνικού κράτους . Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκει σ' εκείνους τους 

ελάχιστους Έλληνες οραματιστές που, στο πλαίσιο ενός πνεύματος ευεργετισμού και 

φιλοπατρίας, στήριξαν οικονομικά το ελληνικό κράτος και ως Έλληνας, όμως της 

διασποράς, ενδιαφέρθηκε για την εκπαίδευση των γυναικών στην χώρα του. Ο  Χαροκόπος  

δεν ήταν ούτε λόγιος, ούτε παιδαγωγός, ούτε υπέρμαχος της γυναικείας χειραφέτησης. 

Ωστόσο έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ευεργέτης Ρουμάνων και Ελλήνων, αλλά κυρίως ως 

ευεργέτης των γυναικών. 
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