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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

E 
λληνας επιχειρηματίας, πολιτι-
κός και εθνικός ευεργέτης. Από 
τις σημαίνουσες προσωπικότη-
τες του ελληνισμού τον 19ο αι-

ώνα. Εθεωρείτο ο ισχυρότερος άντρας 
της εποχής του, μετά τον Βασιλιά Γε-
ώργιο Α’. Ο Ανδρέας Τσιγγρός, όπως 
ήταν το πραγματικό του όνομα (Συγ-
γρός είναι εξευγενισμένη μορφή του, 
που υιοθέτησε αργότερα) γεννήθηκε 
στη συνοικία Σταυροδρόμι (Πέρα) της 
Κωνσταντινούπολης στις 12 Οκτωβρί-
ου του 1830 και ήταν γιος του Χιώτη 
γιατρού Δομένικου Τσιγγρού και της 
Μονδινής Νομικού. Φοίτησε στην 
περίφημη σχολή του Θεόφιλου Καΐ-
ρη στην Άνδρο και ολοκλήρωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του στην Ερμούπο-
λη της Σύρου το 1845. Ο πατέρας του 
επιθυμούσε να τον καμαρώσει γιατρό, 
αλλά ο νεαρός Συγγρός είχε ακαταμά-
χητη έφεση για το επιχειρείν.
Αμέσως μετά την αποφοίτησή του άρ-
χισε να εργάζεται ως μαθητευόμενος 
στο κατάστημα του Χιώτη εμπόρου Θε-
όδωρου Ροδοκανάκη στην Ερμούπολη 
και μέσα στον ίδιο χρόνο συνέχισε ως 
βοηθός λογιστή στο κατάστημα του φί-
λου του πατέρα του Νικολάου Δαμια-
νού στην Κωνσταντινούπολη. Ταχύ-
τατα ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας 
και το 1849 έγινε διευθυντικό στέλε-
χος της νεοσύστατης εταιρείας Βούρος, 
Δαμιανός και Σία, η οποία πραγματο-
ποιούσε εισαγωγές και εξαγωγές προ-
ϊόντων προς και από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, και αργότερα συνεταί-
ρος με τα πρώην αφεντικά του.
Το 1863 άρχισε να ασχολείται με τρα-
πεζιτικές εργασίες και γρήγορα σχημά-
τισε μία αξιοσέβαστη περιουσία. Τον 
ίδιο χρόνο δάνεισε το ελληνικό κράτος 
με 6.000.000 δραχμές. Συνεταιρίστη-
κε με τον τραπεζίτη Γεώργιο Κορωνιό 
στην ετερόρρυθμη εταιρεία Συγγρός, 
Κορωνιός και Σία και το 1867 απο-
φάσισε να μεταφέρει την έδρα της επι-
χειρηματικής του δραστηριότητας στην 
Αθήνα.
Το 1871 παραλίγο να χρεοκοπήσει, 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που 
προκλήθηκε από τον Γαλλο-Πρωσικό 
Πόλεμο του 1870-1871 και την κατα-
κόρυφη πτώση των τουρκικών χρεο-
γράφων. Με μια σειρά ριψοκίνδυνων 
χρηματιστηριακών ελιγμών διέσωσε 
μεγάλο μέρος της περιουσίας του και 
μαζί με τους Γεώργιο Κορωνιό, Στέφα-
νο Σκουλούδη και Αντώνιο Βλαστό, 
ίδρυσε την Τράπεζα Κωνσταντινουπό-
λεως με έδρα την Κωνσταντινούπολη.
Το 1872 επέστρεψε στην Αθήνα και 
μαζί με τον Ιωάννη Σκαλτσούνη ίδρυ-
σε τη Γενική Πιστωτική Τράπεζα, ενώ 
τον επόμενο χρόνο αγόρασε το κτή-
μα των Ρου-Σερπιέρη στο Λαύριο και 
ίδρυσε την Ελληνική Λαυρίου. Για να 
αντιμετωπισθεί η δαπάνη της εξαγοράς 

της γαλλοϊταλικής μεταλλευτικής εται-
ρείας προχώρησε σε μετοχοποίησή 
της. Η διακύμανση της μετοχής ήταν 
τέτοια, που οδήγησε σε πτώχευση πολ-
λούς επενδυτές που είχαν εμπιστευθεί 
τις οικονομίες τους στον Συγγρό. Ήταν 
το πρώτο χρηματιστηριακό σκάνδαλο 
στην Ελλάδα, σε μια εποχή που δεν 
υπήρχε χρηματιστήριο στη χώρα μας 
και οι συναλλαγές γίνονταν στο καφε-
νείο Η Ωραία Ελλάς στην Ομόνοια.
Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλί-
ας και μέρος της Ηπείρου στο Ελλη-
νικό Κράτος (1881), ο Συγγρός μαζί 
με άλλους κεφαλαιούχους ίδρυσε την 
Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, η οποία 
έδρευε στον Βόλο και είχε το εκδοτικό 
προνόμιο για τις Νέες Χώρες. Η δρα-
στηριότητά της δεν κράτησε για πολύ, 
καθώς έπαθε μεγάλες καταστροφές 
κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού 
Πολέμου του 1897 και δύο χρόνια αρ-
γότερα συγχωνεύτηκε με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.
Πιστός στη ρήση του «Άμα μυρισθώ 
επικερδή επιχείρησιν δεν αντέχω», 
συμμετείχε σε πλήθος επιχειρηματι-
κών σχημάτων, όπως ο σιδηρόδρομος 
Αθηνών - Λαυρίου, η διάνοιξη της 
Διώρυγας της Κορίνθου, η ίδρυση της 
Πανελληνίου Ατμοπλοΐας, η αποξή-
ρανση της Στυμφαλίας, και η Εταιρεία 
σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς. Οι 
τράπεζές του συμμετείχαν στη σύναψη 
των δανείων του ελληνικού κράτους 
και λέγεται ότι συνέβαλε στη χρεωκο-
πία της Ελλάδας το 1893, προκειμένου 
να αποκτήσει την Εθνική Τράπεζα.
Ο Ανδρέας Συγγρός άφησε εποχή για 
το φιλανθρωπικό του έργο και αναδεί-
χθηκε σε μέγα εθνικό ευεργέτη. Έχει 
υπολογισθεί ότι οι δωρεές του ξεπερ-
νούσαν τα 5.000.000 δραχμές, ποσό 
κολοσσιαίο για την εποχή εκείνη, που 
τον φέρνει στην πρώτη θέση των Εθνι-
κών Ευεργετών. Για τη φιλανθρωπική 
του δράση είχε τιμηθεί με τα ανώτατα 
μετάλλια της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας και του Βασιλείου της Ελλάδας. 
Ανάμεσα στα έργα που χρηματοδότησε 
και στις δωρεές του εν ζωή και αιτία 
θανάτου ξεχωρίζουν:
Το λεγόμενο «Κτήμα Συγγρού» μεταξύ 
Αμαρουσίου και Κηφισιάς.
Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερ-
ματικών Παθήσεων «Ανδρέας Συγ-
γρός» στην Αθήνα.
Μία πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγ-
γελισμός» στην Αθήνα.
Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών στην 
Πλατεία Κοτζιά (έχει κατεδαφιστεί).
Οι Φυλακές Συγγρού στην Αθήνα (εκεί 
που βρίσκονται σήμερα οι εργατικές 
πολυκατοικίες του Ταύρου) .
Τα αρχαιολογικά Μουσεία Δελφών και 
Ολυμπίας.
Το Μέγαρο Συγγρού (Πρόκειται για 
την οικία του στη Λεωφόρο Βασιλίσ-

σης Σοφίας, όπου σήμερα στεγάζεται 
η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών).
Η χρηματοδότηση του εκσυγχρονι-
σμού της οδού Φαλήρου (νυν Λεωφό-
ρος Συγγρού).
Θαυμαστής του Χαρίλαου Τρικούπη, 
συμπορεύτηκε μαζί του πολιτικά. Εξε-
λέγη βουλευτής Σύρου (1885-1886, 
1892-1895), Αττικοβοιωτίας (1890-
1892) και Αττικής (1899). Παρά τις 
προτάσεις που του έγιναν από τον 
Χαρίλαο Τρικούπη, αρνήθηκε να ανα-
λάβει υπουργικό αξίωμα. Το 1887 
εκλέχτηκε δήμαρχος Αθηναίων, αλλά 
η εκλογή του ακυρώθηκε για τυπικούς 
λόγους, επειδή δεν ήταν γραμμένος 
στους εκλογικούς καταλόγους.
Ο Ανδρέας Συγγρός πέθανε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου 
του 1899 από καρδιακό επεισόδιο. 
Την επομένη έγινε η κηδεία του στην 
Αθήνα και ήταν «πάνδημος, εκτάκτως 
πολυτελής και πρωτοφανής δια την 
Ελλάδα», όπως ανέφερε ο Τύπος της 
εποχής. Στην τελευταία του κατοικία 
στο Α’ Νεκροταφείο τον συνόδευσαν 
ο Βασιλιάς, σύσσωμο το υπουργικό 
συμβούλιο, το διπλωματικό σώμα και 
χιλιάδες κόσμου. «Τοσούτον πλήθος 
ουδέποτε συνώδευσε νεκρόν εν τη 
νεωτέρα Ελλάδι, αλλά και ουδέπο-
τε η νεωτέρα Ελλάς έσχε τόσω μέγαν 
νεκρόν να κηδεύση, διότι ‘οι τοιούτοι 
άνδρες’ όπως προσφυέστατα είπε κά-
ποιος συγγραφεύς δεν είνε απλά άτο-
μα, αλλά “αποτελούν ανθρωπότητας εν 
σμικρώ”!» έγραψε μια εφημερίδα την 
επαύριο της κηδείας του. Σε ένδειξη 
πένθους, τα σχολεία παρέμειναν κλει-
στά επί τριήμερο, ενώ ματαιώθηκαν οι 
εκδηλώσεις της Αποκριάς.
Το φιλανθρωπικό έργο του Συγγρού 
συνέχισε η χήρα του, Ιφιγένεια Μαυρο-
κορδάτου (1842-1921), με την οποία 
δεν απέκτησε παιδιά. Το 1908 εκδόθη-
καν τα «Απομνημονεύματα» σε τρεις τό-
μους, με την επιμέλεια του Δημητρίου 
Βικέλα και του Γεώργιου Δροσίνη.
Η πληθωρική προσωπικότητα του Αν-
δρέα Συγγρού διχάζει τους ιστορικούς. 
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης γράφει: «Ήτο 
προικισμένος με τα προσόντα του με-
γάλου επιχειρηματίου. Ήτο κυνικός 
εις τας διαπιστώσεις του, αλλά πάντο-
τε μέσα στα πράγματα. Και μόνον η 
επιγραμματική φράσις, με την οποίαν 
έκρινε τον Τρικούπην, όταν εκήρυξε 
την πτώχευσιν, αρκεί δια να χαρακτη-
ρίση τον τρόπον του σκέπτεσθαι του 
ανδρός. Ηρκέσθη να είπη τότε λακω-
νικότατα, ότι και η πτώχευσις εχει την 
τέχνην της. Ο Γιάννης Κορδάτος χαρα-
κτηρίζει τον Ανδρέα Συγγρό «μηχανορ-
ράφο και επιδέξιο πολιτικάντη», ενώ ο 
Τάσος Βουρνάς αναφέρει ότι παρίστα-
νε τον εθνικό ευεργέτη για να εξαγορά-
σει τις αμαρτίες του.

Ανδρέας Συγγρός, 1830 – 1899
Επέτειοι: 
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου.
Γιορτάζει: Ακύλας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1633 Ο ιταλός αστρονόμος Γαλιλαίος 
(Γκαλιλέο Γκαλιλέι) φτάνει στη Ρώμη για 
να δικαστεί ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης, 
κατηγορούμενος για τη δοξασία του ότι η 
Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο.
1816 Οι Τούρκοι σφάζουν μέσα στο σπίτι 
του τον πρόκριτο της Καρύταινας Ιωάννη 
Δεληγιάννη. Ο γιος του, Κανέλλος, και 
οι άλλοι Δεληγιανναίοι όρκιζαν από τότε 
τους Φιλικούς επάνω στον τοίχο όπου 
υπήρχαν οι κηλίδες του αίματος του Δε-
ληγιάννη.
1894 Οι αδελφοί Λιμιέρ εφευρίσκουν μία 
συσκευή που την ονομάζουν κινηματο-
γράφο. Λειτουργεί ως κάμερα και ως 
μηχανή προβολής.
1957 Στις 12 το μεσημέρι τα πάντα νε-
κρώνουν στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρό-
πο, ο ελληνικός λαός αποφασίζει να δια-
μαρτυρηθεί για τη στάση της Βρετανίας, 
αλλά και άλλων χωρών, στο Κυπριακό 
Ζήτημα. Το σύνθημα δίνουν οι καμπάνες 
των εκκλησιών και οι σειρήνες συνα-
γερμού.
1991 Κατά τη διάρκεια του Πολέμου στον 
Κόλπο, οι Αμερικανοί χτυπούν υπόγειο 
καταφύγιο της Βαγδάτης με δύο κατευ-
θυνόμενες με λέιζερ «έξυπνες βόμβες». 
Εκατοντάδες άμαχοι Ιρακινοί, μεταξύ 
αυτών και πολλά παιδιά, πεθαίνουν με 
φρικτό τρόπο. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι 
σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυ-
στικών υπηρεσιών τους επρόκειτο για 
στρατιωτική εγκατάσταση.
1993 Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δη-
λώνει ότι το όνομα που θα λάβει η ΠΓΔΜ 
δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί κανείς 
δεν θα το θυμάται σε 10 χρόνια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1766 Τόμας Μάλθους, άγγλος οικονομο-
λόγος και ιερωμένος, που θεωρείται ο 
«πατέρας» της δημογραφίας. Διατύπω-
σε το νόμο που φέρει το όνομά του, σύμ-
φωνα με τον οποίο ο πληθυσμός τείνει 
να αυξάνει γρηγορότερα από την τροφή 
που χρειάζεται για τις ανάγκες του. (Θαν. 
23/12/1834)
1903 Ζορζ Σιμενόν, βέλγος συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα 
τον επιθεωρητή Μεγκρέ. 
1910 Γουίλιαμ Σόκλεϊ, αγγλοαμερικανός 
φυσικός. Το 1956 κέρδισε μαζί με τους 
Τζιν Μπαρντίν και Γουόλτερ Μπράτεϊν το 
Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη του 
τρανζίστορ. (Θαν. 12/8/1989)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1571 Μπενβενούτο Τσελίνι, ιταλός συγ-
γραφέας και γλύπτης, γνωστός για το δι-
άσημο μπρούτζινο άγαλμά του Ο Περσέ-
ας με το κεφάλι της Μέδουσας. Έγραψε 
σπουδαία απομνημονεύματα. 
1883 Ρίχαρντ Βάγκνερ, γερμανός συνθέ-
της. (Γεν. 22/5/1813)
1899 Ανδρέας Συγγρός, έλληνας επιχει-
ρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέ-
της. (Γεν. 12/10/1830)


