O Γεώργιος Αβέρωφ
Γιάννηρ Φίκαρ
Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ ε πηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο.
Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο
15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν.
Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο
ηδενιόγνο,

αλζξσπηζηήο

νξακαηηζηήο.

Πξόζθεξε

ππεξεζίεο

ηόζν

ζην

θαη
κεγάιεο

ηόπν

πνπ

γελλήζεθε όζν θαη ζηνλ ηόπν πνπ
εξγάζζεθε ζην εμσηεξηθό . Ήηαλ ν
λεώηεξνο από ηα επηά

αδέιθηα ηεο

νηθνγελείαο θαη νη γνλείο ηνπ ηνλ
πξνόξηδαλ
ζρνιείν.

γηα

δάζθαιν

Δθείλνο,

ζην

όκσο,

εθεί

πλεύκα

αλήζπρν, πξνηίκεζε λα αλαδεηήζε η
ηελ ηύρε ηνπ ζην εμσηεξηθό.
Γεώργιος Αβέρωυ , έξγν ηνπ Π. Πξνζαι έληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ,
Μέηζνβν.

Τν 1840 ζε ειηθία

22 εηώλ κεηέβε ζην Κάηξν γηα λα εξγαζζεί

θνληά ζηνλ αδειθό ηνπ Αλαζηάζην πνπ εξγαδόηαλ ζε εκπνξηθή
επηρείξεζε ηνπ ζείνπ ηνπ Ν. Σηνπξλά ξα. Οη νδεγίεο ηνπ αδειθνύ ηνπ
θαζώο θαη ε έκθπηε επθπία, ε κεζνδηθόηεηα, ε εξγαηηθόηεηα θαη ε
εληηκόηεηα πνπ ηνλ δηέθξηλαλ ηνλ βνήζεζαλ λα κάζεη γξήγνξα ηα
κπζηηθά

ηνπ

εκπνξίνπ .

Αξγόηεξα

ην

1860

εγθαζίζηαηαη

ζηελ

Αιεμάλδξεηα όπνπ θαη αζρνιήζεθε κε δηθή ηνπ πιένλ εκπνξηθή
επηρείξεζε εηζαγσγώλ-εμαγσγώλ.
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Άγνωστος, Αλληγορία

της Σουίας και της Δύναμης 18 ν ο αη. ,

ιάδη ζε

κνπζακά , Δζλη θή Πηλαθνζήθε Αζελώλ, Κληποδόηημα Γε ωπγίος Αβέπ ωθ .
Τ ν έξγν απνηειεί α ληίγξαθν ηνπ έξγνπ ηνπ

Paolo Veronese (1528 Βεξόλα -

1588 κ.Φ. Βελεηία) πνπ εθηίζεηαη ζήκεξα ζην Μνπζείν Frick Collection ηεο
Νέαο Υόξθεο.
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Τν

1870

αλαγλσξίζζεθε

σο

ν

κεγαιύηεξνο

έκπνξνο

ηεο

Αηγύπηνπ. Από ηόηε άξρηζε θαη ην κεγάιν έξγν ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Απέθηεζε ηεξάζηηα πεξηνπζία θαη βνήζεζε ηελ ειιεληθή θν ηλόηεηα ηεο
Αιεμάλδξεηαο ηδξύνληαο ζρνιεία θαη λνζνθνκεία

ελώ παξάιιεια

πξνέβε ζε πνιιέο θηιαλζξσπηθέο θαη θνηλσθειε ίο πξάμεηο θαη ζηελ
Διιάδα.
Ταμίδεςε ζηε Βηέλλε όπνπ δηέκελε ν ζηελόο ηνπ θίινο Νηθόιανο
Γνύκπαο, ν νπνίνο σο πξόεδξνο ηεο ειιεληθήο θνηλόηε ηαο ηεο Βηέλλεο
ίδξπζε ηε θηιαξκνληθή ηεο Βηέλλεο . Σην ζπίηη ηνπ Νηθνιάνπ Γνύκπα,
ζύρλαδαλ ν Σνύκπεξη, ν Μπξάκο, ν Βάγθλεξ θαη ν Σηξάνπο.
Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ δηεηέιεζε θαη πξόεδξνο ηεο
Διιεληθήο θνηλόηεηαο ηεο Αιεμάλδξεηαο ( 1895-1896). Δπί ησλ εκεξώλ
ηνπ ε θνηλόηεηα γλώξηζε κεγάιε αθκή, ε νπνία νθεηιόηαλ θαηά θύξην
ιόγν ζηηο κεγάιεο δσξεέο πνπ έθαλε ν ίδηνο ν Αβέξσθ.
Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ πέζαλε ζηελ Αιεμάλδξεηα ζηηο 15 Ινπιίνπ
ηνπ 1899.
Η Διαθήκη ηος
Τέζζεξηο κήλεο πξηλ πεζάλεη, είρε ζπληάμεη

ηε δηαζήθε ηνπ

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηέζεηε ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα θνηλσθειείο
ζθνπνύο (Γηνιάληα Φαηδή, Γεώργιος Αβέρωυ ):
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Άγλσζηνο, Ερμής,

Έρση και Άγλασρος ,

18 ν ο αη.,

ιάδη ζε κνπζακά,

Δζληθή Πηλαθνζήθε Αζ ελώλ, Κληποδόηημα Γεωπγίος Αβέπωθ . Τν έξγν
απνηειεί αληίγξαθν ηνπ έξγνπ ηνπ Paolo Veronese (1528 Βε ξόλα -1588
κ.Φ.

Βελεηία)

πνπ

εθηίζεηαη

ζήκεξα

ζην

Μνπζείν

Fitzwilliam

ζην

Καίκπξηηδ.
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Κληποδόηημα ζηο Ελληνικό κπάηορ
Καηέζεζε ζηελ Δζληθή ηξάπεδα ρξεκαηηθά πνζά κε ζθνπό:


Τε λαππήγεζε ηζρπξνύ ζσξεθηνύ , ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηνύ ληαλ
θαη σο Ναπηηθή Σρνιή Γνθίκσλ.



Τε λαππήγεζε λένπ πινίνπ όηαλ ην πξώην ζα ήηαλ πηα εθηόο
ρξήζεο.



Τελ ίδξπζε Γεσξγηθήο Σρνιήο ζηε Λάξηζα.



Τελ

νινθιήξσζε

ηεο

αλακαξκάξσζεο

ηνπ

Παλαζελ ατθνύ

Σηαδίνπ.


Τε δηελέξγεηα δξακαηηθνύ θαη κνπζηθνύ δηαγσληζκνύ ζην Ωδείν
Αζελώλ κε ηελ επσλπκία «Αβεξώθεηνο » , ηε ρνξεγία βξαβείσλ
θαη ππνηξνθηώλ ζε θα ιιηηέρλεο.



Τελ νινθιήξσζε ησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ ζην Μεηζόβην
Πνιπηερλείν.



Τε ρνξήγεζε βξαβείσλ ζηνπο αξηζηνύρνπο θνηηεηέο ηεο Σρνιήο
Καιώλ Τερλώλ.



Τελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο κεγάιεο αμίαο γηα ηε δεκηνπξγία
Πηλαθνζήθεο ζην Πνιπηερλείν -ζην νπνίν θιεξνδόηεζε θαη ηνπο
νγδόληα πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ είρε ζην ζπίηη ηνπ - ε νπνία ζα
νλνκαδόηαλ Πηλαθνζήθε Αβέξσθ .
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Κληποδόηημα ζηην Ελληνική Κοινόηηηα ηηρ Αλεξάνδπειαρ


Πέξαζε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο έλα ηεξάζηην
αγξόθηεκα, κε ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ ζα ζπληεξνύληαλ ην
Αβεξώθεην Γπκλάζην θαη ην Αβεξώθεην Παξζελαγσγείν ηεο
Αιεμάλδξεηαο.



Γηέζεζε έλα κεγάιν ρξεκ αηηθό πνζό λ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ,

Κληποδόηημα ζηο Μέηζοβο
Καηέζεζε ζηελ Δζληθή ηξάπεδα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ
θνηλόηεηα ηνπ Μεηζόβνπ , ην νπνίν ζα δηαρεηξ ηδόηαλ ην ζπκβνύιην ηεο
θνηλόηεηαο. Με ηα ρξήκαηα απηά νη ππεύζπλνη όθεηιαλ:


Να

δηαηεξνύλ

θαξκαθείν

θαη

λα

ρνξεγνύλ

δσξεάλ

θάξκαθα ζηνπο θαηνίθνπο .


Να πξνηθνδνηνύλ άπνξα θνξίηζηα.



Να δηαλέκνπλ ρξήκαηα ζηνπο θησρνύο θάζε ρξόλν , ηα
Φξηζηνύγελλα θαη ην Πάζρα.



Να

ζπληεξνύλ

ηα

ζρνιεία

ηνπ

Μεηζόβνπ

θαη

ησλ

πεξηρώξσλ, ηνπο δξόκνπο θ αη ηνπο λανύο.


Να ηδξύζνπλ θνηλνηηθή βηβιηνζήθε θαη λα αγνξάδνπλ
βηβιία.



Να

θαηαζθεπάζνπλ

πδξαγσγεί ν,

γεθύξηα,

βξύζεο

θαη

δξόκνπο.


Να αλαθαηλίζνπλ ηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο .
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