
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Για να κατανοήσουμε την ιστορία και το μέγεθος της οικογένειας του Χρηστάκη Ζωγράφου, 
πρέπει να αναφέρουμε την πορεία που είχαν τα παιδιά του και με ποιους ανθρώπους της 
εποχής συνδέθηκαν. Ο Γεώργιος Χρηστάκης Ζωγράφος υπήρξε βουλευτής Καρδίτσας και εν 
συνεχεία υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Δημητρίου Ράλλη από το 1909. Ο Σόλωνας 
Χρηστάκης Ζωγράφος ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με την γεωργική εκμετάλλευση και 
είναι ο πρώτος που εισάγει και καλλιεργεί στα κτήματά του το Αιγυπτιακό βαμβάκι. Μετά από 
επιτυχημένη καλλιέργεια αρκετών ετών ακολούθησαν και άλλοι το παράδειγμά του. Σύζυγος 
του Σόλωνα ήταν η Ελένη Καυταντζόγλου, κόρη του διάσημου Αρχιτέκτονα, Λύσανδρου 
Καυταντζόγλου. Η Σοφία Ζωγράφου ήταν σύζυγος Αλέξανδρου Ρώμα. Ο Αλέξανδρος Ρώμας 
γεννήθηκε στην Ζάκυνθο από την αρχοντική οικογένεια Ρώμα. Διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής 
των Ελλήνων και υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη καθώς και 
υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας εκπαίδευσης στην κυβέρνηση Δηλιγιάννη (1902). Η 
Θεανώ Ζωγράφου ήταν σύζυγος του πολιτικού Λεωνίδα Δεληγεώργη. Ο αδερφός του Λεωνίδα 
Δεληγεώργη, Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας έξι φόρες. Ο 
Λεωνίδας Δεληγεώργης διετέλεσε υπουργός των Εξωτερικών (1890-1892) στην κυβέρνηση του 
Θεόδωρου Δηλιγιάννη. Τέλος, η Μαρία Ζωγράφου παντρεύτηκε τον βουλευτή Άρτας και 
υπουργό οικονομικών Κωνσταντίνο Καραπάνο.  Ο Καραπάνος εκτός των άλλων, ήταν και 
ερασιτέχνης αρχαιολόγος. Διεξήγαγε ανασκαφές στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης και την 
πλούσια αρχαιολογική του συλλογή την δώρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 1912. 
Προς τιμήν του το αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών του αφιέρωσε την «Αίθουσα Κωνσταντίνου 
Καραπάνου». 

Ο ίδιος ο Χρηστάκης Ζωγράφος αλλά και τα παιδιά του με τις οικογένειές τους, βοήθησαν την 
παρτίδα στην συγκρότηση της εθνικής συνείδησης αλλά και στην δόμηση του Νεοελληνικού 
Κράτους. Η πολυ-επίπεδη προσπάθειά τους, από την αγροτική εκβιομηχάνιση και την πολιτική 
ως την προστασία των τεχνών, των επιστημών και των γραμμάτων, όπως τα Ζωγράφεια 
Διδασκαλεία στην Αλβανία, ή τις δωρεές στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης και αλλού, έχουν 
μια πνευματική και υλική διάσταση που ξεπερνά τα στενά όρια της Ηπείρου και της 
Θεσσαλίας.   
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