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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1866 Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύ-
ναμη του γερμανικού έθνους, νικώ-
ντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιν-
γκραντς.
1884 Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρη-
ματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης 
Dow Jones. Πήρε το όνομά του από 
δύο δημοσιογράφους που τον δημι-
ούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον 
Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δημοσι-
ογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα 
σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν 
υπό τον τίτλο Customers Afternoon 
Letter.
1908 O ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι 
Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της 
Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου 
XL-101 του Μινωικού παλατιού της 
Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη 
νότια Κρήτη.
1933 Οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν 
τους Εβραίους από τις δημόσιες υπη-
ρεσίες της Γερμανίας.
1960 Ο Μάνος Χατζιδάκις κερδίζει το 
πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Ελα-
φρού Τραγουδιού του ΕΙΡ με το τρα-
γούδι Κυπαρισσάκι, το οποίο ερμη-
νεύει η Νάνα Μούσχουρη.
1964 Ομάδα ακροδεξιών νεαρών ει-
σβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρί-
ασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν 
δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν 
κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνο-
νται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδι-
καστούν σε αυστηρές ποινές φυλά-
κισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί 
από την προεκλογική συγκέντρωση 
του υποψηφίου Δημάρχου Γεωργίου 
Πλυτά, υποψηφίου της ΕΡΕ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1883 Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγρα-
φέας. (Η Δίκη) (Θαν. 3/6/1924)
1909 Σταύρος Νιάρχος, εφοπλιστής 
και επιχειρηματίας, από τους πλου-
σιότερους ανθρώπους του κόσμου. 
(Θαν. 16/4/1996)
1962 Τομ Κρουζ, καλλιτεχνικό ψευ-
δώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, αμερι-
κανός ηθοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1904 Τέοντορ Χερτζλ, ουγγροεβραίος 
δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνι-
στικού κινήματος. (Γεν. 2/5/1860)
1935 Αντρέ Γκουστάβ Σιτροέν, γάλλος 
μηχανικός και ιδρυτής της φερώνυ-
μης αυτοκινητοβιομηχανίας (Citroen). 
(Γεν. 5/2/1878)
1971 Τζιμ Μόρισον, αμερικανός τρα-
γουδιστής, ο ηγέτης των Doors. (Γεν. 

8/12/1943)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σταύρος Νιάρχος, 1909 – 1996
O  

Σταύρος Νιάρχος γεννήθηκε 
στις 3 Ιουλίου 1909 στην Αθή-
να. Οι γονείς του, με καταγωγή 
από την Λακωνία, μόλις είχαν 

επιστρέψει στην πατρίδα από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, όπου διατηρούσαν ένα 
πολυκατάστημα στο Μπάφαλο της Νέας 
Υόρκης. Ο πατέρας του Σπύρος ασχο-
λήθηκε με το εμπόριο λαδιού, ενώ η 
μητέρα του Ευγενία καταγόταν από την 
πλούσια οικογένεια των αδελφών Κου-
μάνταρου, που διατηρούσε στον Πειραιά 
τον αλευρόμυλο «Ευρώτας».
Ο Σταύρος Νιάρχος τελείωσε το Βαρβά-
κειο και τη Νομική Αθηνών. Το 1929 
άρχισε να εργάζεται στον αλευρόμυλο 
των θείων του και γρήγορα ξεχώρισε για 
τις διοικητικές ικανότητές του. Αντιλαμ-
βανόμενος το μεγάλο κόστος από την ει-
σαγωγή σιταριού από την Αργεντινή και 
τη Σοβιετική Ένωση, έπεισε τους θείους 
του ότι θα τους συνέφερε καλύτερα εάν 
είχαν δικά τους πλοία. Κατά τη διάρκεια 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αγόρα-
σε 6 πλοία αντί 120.000 δολαρίων.
Το 1930 συνάπτει τον πρώτο του γάμο 
με την Ελένη Σπορίδη, κόρη ναυάρχου, 
με την οποία χωρίζει ένα χρόνο αργότε-
ρα. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘30 ο θεί-
ος του Νίκος Κουμάνταρος μεταναστεύει 
στις ΗΠΑ. Μετά από λίγο τον ακολουθεί 
και ο ανιψιός του. Το 1939 παντρεύε-
ται σε δεύτερο γάμο την 20χρονη Μελ-
πομένη Κάπαρη, κόρη πλοιοκτήτη από 
τη Σύρο και χήρα διπλωμάτη. Τον ίδιο 
χρόνο αυτονομείται επιχειρηματικά από 
τον θείο του. Ιδρύει τη Niarchos Group, 
με 2 πετρελαιοφόρα και 5 φορτηγά.
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου στρατεύεται και υπηρετεί ως Ση-
μαιοφόρος στο Πολεμικό Ναυτικό. Συμ-
μετέχει στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
στη Νορμανδία, όπου παρασημοφορεί-
ται. Τα πλοία του μισθώνονται από τους 
Συμμάχους και έξι από αυτά βυθίζονται. 
Το 1947 χωρίζει από τη γυναίκα του 
Μελπομένη και η γνωριμία του με τον 
εφοπλιστή Σταύρο Λιβανό θα τον βά-
λει στα μεγάλα σαλόνια. Φλερτάρει με 
τη 14χρονη κόρη του Τίνα και όταν ο 
πατέρας της αρνείται να του δώσει το 
χέρι της, λόγω της μικρής της ηλικίας, 
παντρεύεται τη μεγαλύτερη αδελφή της 
Ευγενία. Τρία χρόνια αργότερα, η Τίνα 
παντρεύεται τον μεγάλο ανταγωνιστή 
του, Αριστοτέλη Ωνάση, γεγονός που 
εξοργίζει τον Νιάρχο.
Με τα 2.000.000 δολάρια της αποζημί-
ωσης από τα βυθισμένα πλοία του και τα 
16 «Λίμπερτυ», που πήρε ως δώρο από 
την αμερικανική κυβέρνηση, ο Νιάρχος 
ανακάμπτει οικονομικά και επενδύει σε 
μεγάλα τάνκερ. Η κίνησή του αυτή απο-
δεικνύεται ευφυής και θα τον καταστήσει 
έναν από τους μεγαλύτερους πλοιοκτή-
τες στον κόσμο. Για πολλά χρόνια του 
ανήκε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός στόλος 
του κόσμου. Θα εισέλθει στη χωρεία των 
Κροίσων και θα ονομαστεί «Χρυσός Έλ-

ληνας». Γίνεται εξώφυλλο στο περιοδικό 
«Time» με φόντο τα τάνκερ του (τεύχος 
6ης, Αυγούστου 1956). Είναι η εποχή 
της καταξίωσης. Οι κακές γλώσσες λένε, 
όμως, ότι το εξώφυλλο του στοίχισε 
500.000 δολάρια.
Την ίδια εποχή, ο Νιάρχος αγοράζει το 
νησί Σπετσοπούλα στον Αργοσαρωνι-
κό, ακολουθώντας ανάλογη κίνηση του 
ανταγωνιστή του Αριστοτέλη Ωνάση με 
τον Σκορπιό και γίνεται ένας από τους 
μεγαλύτερους συλλέκτες έργων τέχνης, 
με προτροπή της γυναίκας του Ευγενίας. 
Το 1957 αγόρασε ολόκληρη τη συλλο-
γή του γνωστού αμερικανού ηθοποιού 
Έντουαρντ Ρόμπινσον, η οποία περιε-
λάμβανε 58 έργα ιμπρεσιονιστών και 
μεταϊμπρεσιονιστών ζωγράφων, αντί έξι 
εκατομμυρίων δολαρίων. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του ‘50 άρχισε να επεν-
δύει στην Ελλάδα, επωφελούμενος του 
ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου. Οι δύο 
σπουδαιότερες επενδύσεις του είναι τα 
«Ελληνικά Διυλιστήρια» Ασπροπύργου 
(σήμερα ΕΛΔΕ) και τα «Ελληνικά Ναυ-
πηγεία» στον Σκαραμαγκά, που για με-
γάλο διάστημα υπήρξε το μεγαλύτερο 
ναυπηγείο στη Μεσόγειο.
Το 1965 ο Νιάρχος, που τρελαινόταν 
για το σκι, γνωρίζεται στο σαλέ του στην 
Ελβετία με τη Σαρλότ Φορντ, εγγονή του 
θρυλικού αυτοκινητοβιομήχανου Χέν-
ρι Φορντ. Η νεαρή Αμερικανίδα μένει 
έγκυος και το σκάνδαλο ξεσπάει. Η Ευ-
γενία, η μητέρα των τεσσάρων παιδιών 
του (Φίλιππου, Σπύρου, Κωνσταντίνου 
και Μαρίας-Ειρήνης), ζητά και παίρνει 
διαζύγιο. Ο Νιάρχος παντρεύεται με 
πολιτικό γάμο τη Φορντ, η οποία φέρ-
νει στον κόσμο το πέμπτο παιδί του, την 
Έλενα - Άννα. Στο μεταξύ, ξαναφουντώ-
νει ο έρωτάς του για την Ευγενία. Χω-
ρίζει με τη Φορντ, αλλά δεν χρειάζεται 
να ξαναπαντρευτεί την Ευγενία, καθώς 
το διαζύγιό τους δεν αναγνωρίζεται στην 
Ελλάδα, ούτε βεβαίως ο πολιτικός γάμος 
του με τη Φορντ.
Στις 4 Μαΐου 1970 ο Νιάρχος απασχο-
λεί και πάλι τα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων όλου του κόσμου. Η γυναίκα 
του Ευγενία, 44 χρονών, βρίσκεται 
νεκρή στη Σπετσοπούλα, κάτω από μυ-
στηριώδεις συνθήκες. Ο ιατροδικαστής 
βρήκε σημάδια πάλης και μώλωπες στο 
σώμα της. Αυτοκτόνησε ή δολοφονήθη-
κε η Ευγενία; Η επίσημη εκδοχή είναι 
θάνατος από υπερβολική χρήση βαρβι-
τουρικών και η υπόθεση κλείνει για τον 
Νιάρχο με απαλλακτικό βούλευμα του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, παρά 
την παραπεμπτική πρόταση του εισαγ-
γελέα. Την εκδοχή της δολοφονίας από 
τον Σταύρο Νιάρχο υποστηρίζει ο δημο-
σιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης στο 
βιβλίο του «Φάκελλος Νιάρχος» (εκδό-
σεις «Κάκτος»), επιστέγασμα της μεγάλης 
του δημοσιογραφικής έρευνας, που δη-
μοσιεύθηκε σε 58 συνέχειες στην εφη-
μερίδα Ελευθεροτυπία το δίμηνο Μαΐου 

- Ιουνίου 1976. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινείται και ο συγγραφέας Βασίλης Βασι-
λικός στη μυθιστορηματική εκδοχή του 
συμβάντος, με τίτλο «Ο Ιατροδικαστής» 
(εκδόσεις Λιβάνη).
Ο Νιάρχος ξεπερνά γρήγορα το χαμό της 
Ευγενίας και το 1971 παντρεύεται την 
αδελφή της Τίνα, που φαίνεται να είναι 
ο μεγάλος του έρωτας. Η Τίνα είχε χω-
ρίσει το 1959 με τον Ωνάση, αφού του 
είχε χαρίσει τα δύο παιδιά του, Αλέξαν-
δρο και Χριστίνα, και στη συνέχεια τον 
Μαρκήσιο του Μπλάντφορντ. Το 1974 
η Τίνα θα πεθάνει και αυτή από βαρβι-
τουρικά, εξαιτίας του χαμού του γιου της 
Αλέξανδρου σε αεροπορικό δυστύχημα. 
Οι φήμες οργιάζουν και πάλι. Η Τίνα 
πέθανε στο ξενοδοχείο «Ντε Σαντελιέ» 
του Παρισιού και ο Νιάρχος κοιμόταν 
στο διπλανό δωμάτιο.
Μετά την κρίση του 1973, ο Νιάρχος 
πούλησε κάποιες από τις ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις του και επεκτάθηκε στο 
εμπόριο διαμαντιών και τα χρηματοοι-
κονομικά, φθάνοντας να κατέχει το 2% 
της μεγαλύτερης τράπεζας του κόσμου 
Citybank. Επένδυσε, επίσης, στα άλογα 
κούρσας με εκτροφεία στη Γαλλία και τις 
ΗΠΑ. Συνέχιζε να εμπλουτίζει τη συλλο-
γή έργων τέχνης του με έργα των Βαν 
Γκογκ, Γκόγια, Ελ Γκρέκο και Ρούμπενς. 
Η αυτοπροσωπογραφία του Πικάσο τού 
κόστισε 47.850.000 δολάρια το 1989.
Οι θαλαμηγοί του («Κρεολή», «Ατλαντίς 
1 και 2») ήταν πλωτά μουσεία. Μονα-
δικοί πίνακες υπήρχαν στο σπίτι του 
Παρισιού (κτίσμα του 18ου αιώνα στην 
αριστερή όχθη του Σηκουάνα), στο σαλέ 
του Σεν Μόριτζ, στη βίλα του στη Γαλλι-
κή Ριβιέρα, στο ρετιρέ του στο Κλάριτζ 
του Λονδίνου και φυσικά στη Σπετσο-
πούλα. Η συλλογή του, σύμφωνα με 
τους ειδικούς, κόστιζε πάνω από ένα 1 
δισεκατομμύριο δολάρια.
Ο Νιάρχος βρισκόταν στην κορυφή και 
συμπεριλαμβανόταν στη λίστα με τους 
100 πλουσιότερους ανθρώπους του κό-
σμου, σύμφωνα με τη λίστα του περιοδι-
κού «Fortune». Στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90 αποσύρθηκε στο ησυχαστήριό 
του στο Σεν Μόριτζ, όπου πέθανε στις 
16 Απριλίου 1996, χτυπημένος από μια 
σπάνια αρρώστια, που του είχε παραλύ-
σει το ανοσοποιητικό του σύστημα.
Όσα είχε σκεφθεί και δεν πρόλαβε να 
κάνει ο ίδιος για την Ελλάδα, τα πραγ-
ματοποιεί σήμερα το «Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος», που συνεστήθη με τη διαθήκη 
του. Δραστηριοποιείται με την παροχή 
δωρεών στους τομείς της παιδείας, της 
κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, των 
τεχνών και του πολιτισμού. Το ίδρυμα, 
που διευθύνουν τα παιδιά του, ανακοί-
νωσε το 2006 ένα φιλόδοξο έργο: την 
κατασκευή Μεγάλης Βιβλιοθήκης και 
Λυρικής Σκηνής σ’ ένα τμήμα του πα-
λιού Ιπποδρόμου επί της Λεωφόρου 
Συγγρού.


