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Μιχαήλ Τοσίτσας & 

Ανδρέας Συγγρός 
  

 Οι ιστορικοί εθνικοί ευεργέτες θεωρούνται 

πρόσωπα με σπουδαία προσωπικότητα. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η σύγχρονη 

ελληνική ιστορία έχει καταγράψει 

με "χρυσά γράμματα" τις δωρεές και 

τα κληροδοτήματα 

εκατοντάδων εύπορων συμπατριωτών μας. 

Και πράγματι, δεν είναι δυνατόν 

να αμφισβητηθεί σήμερα 

η εθνική προσφορά του 

Μιχαήλ Τοσίτσα και 

του Ανδρέα Συγγρού. 



Ανδρέας Συγγρός-

Βιογραφία 
 Καταγωγή  

Ο Ανδρέας Συγγρός(Ανδρέας 
Τσιγγρός όπως ήταν το αληθινό 
όνομά του) ήταν μία από τις 
σημαίνουσες προσωπικότητες του 
ελληνισμού τον 19ο αιώνα, 
θεωρείται ο ισχυρότερος άντρας 
της εποχής του, μετά τον Βασιλιά 
Γεώργιο Α'. Γεννήθηκε στη 
συνοικία Σταυροδρόμι (Πέρα) της 
Κωνσταντινούπολης στις 12 
Οκτωβρίου του 1830 και ήταν γιος 
του Χιώτη γιατρού Δομένικου 
Τσιγγρού και της Μονδινής 
Νομικού. 

 



 Επαγγελματική Σταδιοδρομία 
 

Φοίτησε στην περίφημη σχολή του 
Θεόφιλου Καΐρη στην Άνδρο και 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 
στην Ερμούπολη της Σύρου το 1845. Ο 
πατέρας του επιθυμούσε να τον 
καμαρώσει γιατρό, αλλά ο νεαρός 
Συγγρός είχε ακαταμάχητη έφεση για το 
επιχειρείν. Αμέσως μετά την αποφοίτησή 
του άρχισε να εργάζεται ως 
μαθητευόμενος σε κατάστημα στην 
Ερμούπολη. μέσα στον ίδιο χρόνο 
συνέχισε ως βοηθός λογιστή στο 
κατάστημα του φίλου του πατέρα του 
Νικολάου Δαμιανού στην 
Κωνσταντινούπολη. Το 1849 έγινε 
διευθυντικό στέλεχος της νεοσύστατης 
εταιρείας Βούρος, Δαμιανός και 
Σία(εισαγωγές-εξαγωγές) , και αργότερα 
συνεταίρος με τα πρώην αφεντικά του. 
Το 1867 αποφάσισε να μεταφέρει την 
έδρα του στην Αθήνα.  
 
 
 

 

 
 

 



 Πιστός στη ρήση του «Άμα 
μυρισθώ επικερδή επιχείρησιν 
δεν αντέχω», συμμετείχε σε 
πλήθος επιχειρηματικών 
σχημάτων, όπως ο 
σιδηρόδρομος Αθηνών - 
Λαυρίου, η διάνοιξη της 
Διώρυγας της Κορίνθου, η 
ίδρυση της Πανελληνίου 
Ατμοπλοΐας, η αποξήρανση 
της Στυμφαλίας, και η Εταιρεία 
σιδηροδρόμων Αθηνών - 
Πειραιώς. Οι τράπεζές του 
συμμετείχαν στη σύναψη των 
δανείων του ελληνικού 
κράτους και λέγεται ότι 
συνέβαλε στη χρεωκοπία της 
Ελλάδας το 1893, προκειμένου 
να αποκτήσει την Εθνική 
Τράπεζα. 
 
 

 

 Έργο 

Το 1871 παραλίγο να χρεοκοπήσει, 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Παρόλα 
αυτά ίδρυσε την Τράπεζα 
Κωνσταντινουπόλεως με έδρα την 
Κωνσταντινούπολη. Το 1872 επέστρεψε 
στην Αθήνα και μαζί με τον Ιωάννη 
Σκαλτσούνη ίδρυσε τη Γενική Πιστωτική 
Τράπεζα, ενώ τον επόμενο χρόνο 
αγόρασε το κτήμα των Ρου-Σερπιέρη στο 
Λαύριο και ίδρυσε την Ελληνική Λαυρίου. 
Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας 
και μέρος της Ηπείρου στο Ελληνικό 
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 δραστηριότητά της δεν 
κράτησε για πολύ και δύο χρόνια 
αργότερα συγχωνεύτηκε με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
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 Φιλανθρωπικό 

έργο 

Ο Ανδρέας Συγγρός άφησε εποχή για 
το φιλανθρωπικό του έργο και 
αναδείχθηκε σε μέγα εθνικό ευεργέτη. 
Έχει υπολογισθεί ότι οι δωρεές του 
ξεπερνούσαν τα 5.000.000 δραχμές, 
ποσό κολοσσιαίο για την εποχή 
εκείνη, που τον φέρνει στην πρώτη 
θέση των Εθνικών Ευεργετών. 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.  
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 
Δερματικών Παθήσεων «Ανδρέας 
Συγγρός» στην Αθήνα. 

• Μία πτέρυγα του νοσοκομείου 
«Ευαγγελισμός» 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 
Βασιλίσσης Σοφίας, όπου σήμερα 
στεγάζεται η κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών). 

• Η χρηματοδότηση του 
εκσυγχρονισμού της οδού 
Φαλήρου (νυν Λεωφόρος 
Συγγρού). 
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Κτήμα Συγγρου 



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ανδρέας 
Συγγρός»  



Πτέρυγα από το 
Νοσοκομείου του 

Ευαγγελισμού 



Δημοτικό θέατρο 


