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Εισαγωγή 

 

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί αποπροσανατολιστικός, 

καθώς η εξέταση της διαδικασίας της κρατικοποίησης του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, καθώς και του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου αυτή λαμβάνει χώρα, 

καταλαμβάνουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής της έκτασης. Μια εκ πρώτης όψεως 

αστοχία στη συνάρτηση τίτλου – περιεχομένου, θεωρώ ότι προσπερνιέται σύντομα, 

καθώς στόχος μου είναι να δείξω την πορεία μεγέθυνσης και εδραίωσης του 

συγκροτήματος της Εμπορικής, ώστε να κατανοήσουμε για ποιους λόγους επήλθε 

τελικά η κρατικοποίηση. 

 Η ανάπτυξη του Ομίλου των επιχειρήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, την 

περίοδο 1952 – 1976 ταυτίστηκε με την προσωπικότητα του Στρατή Ανδρεάδη, ενώ 

χρονικά συνέπεσε με τη σημαντική ανάπτυξη που γνώρισε η ελληνική οικονομία στο 

σύνολό της για εκείνη την περίοδο, γνωστή σε αρκετούς ως «ελληνικό οικονομικό 

θαύμα», εξαιτίας των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που επιτυγχάνονταν κάθε χρόνο. Η 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ισχυρή 

παρέμβαση από την πλευρά των πολιτικών κυβερνήσεων, που βρέθηκαν εκείνη την 

περίοδο στην εξουσία. Αρχικά οι κυβερνήσεις της Δεξιάς που κυβέρνησαν για 11 

συναπτά έτη (1952 – 1963), έπειτα η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, με τις 

συνακόλουθες βραχύβιες διορισμένες κυβερνήσεις των «Αποστατών» και τελικά η 

δικτατορία των συνταγματαρχών, παρά τις διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις που 

πρότασσε η κάθε πλευρά, καθόρισαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επετεύχθη η 

μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί πως καθ’ όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο μεγάλη επιρροή ασκούσαν στο πολιτικό προσκήνιο και 

παρασκήνιο τόσο το Παλάτι, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.   

 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, πρωτίστως με την κατάρρευση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods και στη συνέχεια με την εκδήλωση 

της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, η ελληνική οικονομία άμεσα εξαρτημένη από 

ενεργοβόρες βιομηχανίες θα βρεθεί ενώπιων μιας οικονομικής κρίσης, η οποία θα 

πλήξει ανεπανόρθωτα το μοντέλο ανάπτυξης των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Η 

πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών και η έλευση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή, για να διαχειριστεί μια σειρά κομβικών ζητημάτων, θα σημάνει το τέλος 
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μιας οικονομικά αλματώδους περιόδου, αλλά παράλληλα την έναρξη μιας νέας 

εποχής, με κοινό πρόσταγμα την επούλωση των πληγών του Εμφυλίου πολέμου, την 

Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία. 

 Σε όλη την έκταση της εργασίας η σχέση πολιτικής και οικονομίας είναι 

διακριτή. Εξάλλου στη δεκαετία του ’50 η διαμόρφωση του τραπεζικού συστήματος 

της χώρας είναι προϊόν πολιτικών πρωτοβουλιών των κυβερνήσεων του Ελληνικού 

Συναγερμού και της ΕΡΕ. Τόσο η συγχώνευση της Εθνικής με την Τράπεζα Αθηνών, 

όσο και η εξαγορά της Ιονικής, αλλά και της Λαϊκής Τράπεζας από την Εμπορική, 

αποτελούν πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες αποβλέπουν στον έλεγχο και τη 

σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της 

ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Μια πολιτική πρωτοβουλία είναι εκείνη 

εξάλλου, που στα μέσα της δεκαετίας του ’70, θα εφαρμοστεί ώστε ο έλεγχος της 

Εμπορικής Τράπεζας να περάσει από τον έλεγχο του Ανδρεάδη, στο Ελληνικό 

Δημόσιο.  

Τα κίνητρα της κρατικοποίησης, σύμφωνα με πολλούς είναι ξεκάθαρα, ενώ οι 

αντιλήψεις γύρω από το ζήτημα είναι εξαιρετικά παγιωμένες. Βασικός μου στόχος 

στην εργασία αυτή, είναι να αντιμετωπίσω τις βεβαιότητες γύρω από τη διαδικασία 

της κρατικοποίησης και να μελετήσω πιθανές νέες ερμηνείες που επιδέχεται το 

ζήτημα. Γι’ αυτό το λόγο αποφάσισα να μην εξετάσω αποκλειστικά την 

κρατικοποίηση της Εμπορικής, αλλά να μελετήσω τη δημιουργία του συγκροτήματος 

και τις στρατηγικές αποφάσεις του Ανδρεάδη, ο οποίος μέσω των επιχειρήσεων του 

και με βασικό όχημα την Εμπορική, συμμετείχε ενεργά σε όλους τους νευραλγικούς 

τομείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (τράπεζες, ναυτιλία, βιομηχανία, 

τουρισμός, κ.α.) για 25 χρόνια. Η μελέτη της εξέλιξης των επιχειρήσεων του Ομίλου 

της Εμπορικής, νομίζω ότι τελικά μας δίνει τις απαντήσεις, ώστε να κατανοήσουμε με 

μεγαλύτερη νηφαλιότητα τους λόγους που έλαβε χώρα η κρατικοποίηση της 

Τράπεζας. 

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Για το πρώτο κεφάλαιο 

χρησιμοποιώ περισσότερο δευτερογενές υλικό, κάτι που επαναλαμβάνεται και στο 

τρίτο κεφάλαιο, με τη διαφορά ότι εδώ αντλώ αρκετά στοιχεία από τις Εκθέσεις του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης στο πρώτο κεφάλαιο αντλώ λίγα 

στοιχεία από το Αρχείο Κωνσταντίου Καραμανλή. Για το δεύτερο κεφάλαιο 
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χρησιμοποιώ περισσότερο πρωτογενές υλικό, με βασική πηγή το Αρχείο Νικολάου 

Μακαρέζου (ΑΝΙΜ), αλλά και τα Σύγχρονα Οικονομικά Αρχεία του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Σπουδών. Επίσης αντλώ αρκετό υλικό από την αρθρογραφία του 

Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στο τέταρτο κεφάλαιο χρησιμοποιώ πρωτογενές υλικό από 

το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, αλλά και το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της 

Ελλάδος, καθώς και αρκετά άρθρα από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο.  

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζω την περίοδο 1952 – 1967, μια περίοδο κατά την 

οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις στρέφουν τα επενδυτικά πλάνα της ελληνικής 

οικονομίας προς την ίδρυση βαριών βιομηχανιών, αφενός με την ίδρυση σχετικών 

φορέων και αφετέρου με την κατάρτιση σχετικής νομοθεσίας για την προσέλκυση 

ξένων και μη κεφαλαίων. Εκείνη την περίοδο ουσιαστικά συγκροτείται και το 

μεγαλύτερο μέρος του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, μέσω της εξαγοράς άλλων 

τραπεζικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, τη δημιουργία επενδυτικής 

τράπεζας, την ανάμειξη σε βιομηχανίες, καθώς και τις σημαντικές επενδύσεις στον 

τουρισμό. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, μελετώ την περίοδο της δικτατορίας 

(1967 – 1974), μια περίοδο κατά την οποία η Εμπορική αναπτύσσεται περαιτέρω με 

την έναρξη λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας, αλλά και την επέκταση της ίδιας 

της Τράπεζας με το άνοιγμα θυγατρικών τραπεζών στη Γερμανία και τη Γαλλία. Σε 

αυτή την περίοδο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ατομική επένδυση του 

Ανδρεάδη στο 3ο Διυλιστήριο, η οποία τελικώς δεν θα έχει ομαλή κατάληξη. Επίσης 

άξια αναφοράς είναι η σχέση που αναπτύσσει ο Ανδρεάδης με το δικτατορικό 

καθεστώς, μια σχέση που θα χρησιμοποιηθεί μετά την κατάρρευση του καθεστώτος 

ως επιχείρημα από αρκετούς, ώστε να δικαιολογηθεί η κρατικοποίηση της 

Εμπορικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας μελετώ τη διετία 1974 – 1975, όταν η 

κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αρχικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 

κατόπιν, καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν μια σειρά σοβαρών 

ζητημάτων που κληροδοτούνται από την περίοδο της δικτατορίας. Η εκκαθάριση της 

Δημόσιας Διοίκησης και του στρατεύματος από μηχανισμούς της δικτατορίας, η 

νομιμοποίηση του ΚΚΕ, η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, η 

διαχείριση της έντασης με την Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο, η επίλυση του 
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Πολιτειακού Ζητήματος, η ψήφιση Συντάγματος, αλλά και η έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων στην ΕΟΚ είναι μερικά από τα θέματα που θίγονται. Επίσης 

γίνεται αναφορά στα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα 

εκείνη την περίοδο, όπως η διαχείριση του στασιμοπληθωρισμού, έπειτα από την 

κατάρρευση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και το ενεργειακό ζήτημα μετά 

το ξέσπασμα της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης. Τέλος γίνεται μια συνοπτική αναφορά 

στις κρατικοποιήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Διυλιστηρίων 

Ασπροπύργου , στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τις 

οποίες σε συνδυασμό με την κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας κατηγορείται 

από τον ΣΕΒ για «σοσιαλμανία».  

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θίγεται αμιγώς η 

κρατικοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Μέσα από μερίδα του Τύπου 

της εποχής προσπαθώ να δω το κλίμα και τις ερμηνείες γύρω από το ζήτημα της 

κρατικοποίησης, προσπαθώντας να συνοψίσω χρονικά τους σημαντικότερους 

σταθμούς μιας εξαιρετικά πυκνής οκτάμηνης διαδικασίας. Επίσης προσπαθώ να 

εξετάσω τόσο την επιχειρηματολογία από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από 

την πλευρά του Ανδρεάδη και να αξιολογήσω τις αφορμές και τις αιτίες που 

οδήγησαν τελικά σε αυτή την απόφαση.  Ταυτόχρονα με πίνακες που απεικονίζουν τη 

μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων του συγκροτήματος της Εμπορικής προσπαθώ 

να δείξω το πλέγμα ιδιοκτησίας και διαχείρισης της κάθε εταιρείας.   
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Κεφάλαιο 1ο  

Η εδραίωση της Εμπορικής Τράπεζας και ο δρόμος προς την ανάπτυξη 

 

Ως βάση για την οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η Ελλάδα επί 2 σχεδόν δεκαετίες 

(1952 – 1973) λογίζεται το έτος 1952. Ο Εμφύλιος Πόλεμος έχει τελειώσει με την 

νίκη των αστικών δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονται σε θέση να διαμορφώσουν το 

πολιτικό και οικονομικό καθεστώς της εποχής. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι 

οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναλάβει το ρόλο της «προστάτιδας» δύναμης κατά τη 

διάρκεια του Εμφυλίου, στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού σκηνικού που έχει 

διαμορφωθεί παγκοσμίως, με την παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας 

μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ.1 Οι αρχές της δεκαετίας του ’50, λοιπόν, βρίσκουν την 

Ελλάδα σε διαδικασία ανασυγκρότησης και τις αστικές δυνάμεις στην αναζήτηση 

ενός οικονομικού μοντέλου ή τουλάχιστον οικονομικών μέτρων, που θα βοηθήσουν 

την ελληνική οικονομία να ανακάμψει και να επανέλθει στους προπολεμικούς 

δείκτες, αν όχι να τους ξεπεράσει.  

 Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το 1951, στην ελληνική 

πολιτική σκηνή θα επικρατήσει το φαινόμενο συχνών εναλλαγών, βραχύβιων 

κυβερνητικών σχηματισμών, στην εξουσία, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να 

αποδώσουν την αναμενόμενη σταθερότητα στην πολιτική και οικονομική σκηνή της 

χώρας. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1951, πρώτο κόμμα θα αναδειχθεί ο 

νεοπαγής Ελληνικός Συναγερμός με ηγέτη τον στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, ο 

οποίος διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο του στρατιωτικού μηχανισμού, ενώ 

παράλληλα προσελκύει τους ψηφοφόρους της αντικομουνιστικής Δεξιάς, που μέχρι 

πρότινος τάσσονταν υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. Η αδυναμία συγκέντρωσης 

απόλυτης πλειοψηφίας από τον Ελληνικό Συναγερμό και η επιθυμία του Παπάγου για 

διεξαγωγή νέων εκλογών με διαφορετικό εκλογικό σύστημα θα προκαλέσει την 

αντίδραση του βασιλιά Παύλου. Τελικά ο σχηματισμός κυβέρνησης ανατίθεται στο 

συνασπισμό των κομμάτων του Κέντρου, δηλαδή της ΕΠΕΚ (Εθνική Προοδευτική 

Ένωση Κέντρου) του Νικόλαου Πλαστήρα και του Κόμματος Φιλελευθέρων με 

                                                             
1 Γιώργος Σταθάκης, Το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας 
στην Ελλάδα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2004, σ. 137. 
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επικεφαλής των Σοφοκλή Βενιζέλο, τα οποία συγκέντρωναν μαζί μια οριακή 

πλειοψηφία.2 

 Ο συνασπισμός των κομμάτων του Κέντρου, που θα παραμείνει στην εξουσία 

για σχεδόν ένα χρόνο, με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα, θα αναλάβει να 

διαχειριστεί μια σειρά επιτακτικών ζητημάτων, σε νευραλγικούς τομείς, τόσο της 

εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Στο εσωτερικό επίπεδο, 

λοιπόν, μια από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης Πλαστήρα είναι η ψήφιση του 

αναθεωρημένου Συντάγματος, τον Ιανουάριο του 1952, η οποία εκκρεμούσε από την 

περίοδο του Εμφυλίου. Εξάλλου τα γεγονότα του Εμφυλίου ήταν αυτά που 

καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την μορφή αυτού του Συντάγματος, καθώς η διατήρηση 

αναγκαστικών νόμων (509/1947 και 375/1936) είχε στόχο την εξουδετέρωση του 

Κομμουνιστικού Κόμματος μέσω ενός «παρασυντάγματος».3 Στη βάση του 

«παρασυντάγματος» και των αναγκαστικών νόμων, αλλά και εξαιτίας μιας σειράς 

άλλων παραγόντων, όπως η ύπαρξη και η συντήρηση ενός βαθέος κράτους, αλλά και 

η αμερικανική επιρροή έκαναν την κυβέρνηση Πλαστήρα να φαίνεται ουσιαστικά 

αδύναμη να αποτρέψει την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων 

του, οι οποίοι καταδικάστηκαν τελικά με την κατηγορία της κατασκοπίας 

(α.ν.375/1936) και εκτελέστηκαν τον Μάρτιο του 1952.4 

 Στην εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση Πλαστήρα, πιστή στην πρόσδεση της 

Ελλάδας στο άρμα των ΗΠΑ, θα αναλάβει τον Φεβρουάριο του 1952 να 

ολοκληρώσει την ενταξιακή πορεία της χώρας στη βορειοατλαντική συμμαχία 

(ΝΑΤΟ), ενώ σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία θα θέσει το 

Κυπριακό Ζήτημα σε δεύτερη μοίρα.5 Ταυτόχρονα η σταδιακή μείωση της 

αμερικανικής βοήθειας, εξαιτίας κυρίως της κλιμάκωσης του Πολέμου της Κορέας 

και της αναθεώρησης των προτεραιοτήτων της μεγάλης δύναμης, στα πλαίσια του 

                                                             
2 Σωτήρης Ριζάς, Η Ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και Δικτατορία, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2008, σ. 25· Ηλίας Νικολακόπουλος, «Ελεγχόμενη Δημοκρατία. Από το τέλος 
του Εμφυλίου έως τη Δικτατορία», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού 1770 – 2000, τ. 9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 14 – 16. 
3 Ηλίας Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 16· Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922 – 1974. 
Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σ. 558 – 559. 
4 Νίκος Αλιβιζάτος, ό.π., σ. 570 – 572. 
5 Ηλίας Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 16. 
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Ψυχρού Πολέμου, θα έχει αντίκτυπο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της 

χώρας.6 

 Ο Πλαστήρας αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της μείωσης της αμερικανικής 

βοήθειας, αλλά και την ανεξέλεγκτη πορεία που είχε λάβει ο πληθωρισμός, είχε 

ζητήσει ήδη από τα τέλη του 1951, τη βοήθεια του Κυριάκου Βαρβαρέσου για την 

εκπόνηση ενός οικονομικού προγράμματος, που θα καλύπτει το σύνολο των 

οικονομικών δεδομένων της χώρας, καθώς και των αναπτυξιακών της προοπτικών. Ο 

Βαρβαρέσος με τη σειρά του εκπονεί ένα οικονομικό σχέδιο και το παραδίδει στην 

κυβέρνηση Πλαστήρα τον Ιανουάριο του 1952.7 Ο Βαρβαρέσος αναλύοντας μια 

σειρά ζητημάτων επικεντρώνεται κυρίως, στο αναπτυξιακό μοντέλο, που κατά τη 

γνώμη του πρέπει να υιοθετηθεί από τις πολιτικές ηγεσίες, ώστε η χώρα να 

ανακάμψει. Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση Βαρβαρέσου, η Ελλάδα είναι και θα 

παραμείνει μια χώρα αγροτική, η οποία όμως μπορεί να αναπτύξει ελαφριές 

βιομηχανίες και να ιδρύσει επιλεκτικά μερικές βασικές βαριές βιομηχανίες, όπως για 

παράδειγμα βιομηχανίες αλουμινίου, σιδήρου και αζώτου, πράγμα που βρίσκει 

σύμφωνη και την αμερικανική πλευρά. Επιπλέον, υποστηρίζει τη σταδιακή 

απεξάρτηση από την αμερικανική βοήθεια, ενώ μείζον επιχείρημα στην ανάλυση του 

Βαρβαρέσου είναι η εφαρμογή αυτών των μέτρων σε μια ευρύτερη βάση, καθώς 

επιθυμεί την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, ώστε η 

οικονομία να οδηγηθεί προς ένα σταθερό δρόμο ανάπτυξης.8 

 Δεδομένων των προτάσεων της Έκθεσης Βαρβαρέσου και ειδικά της 

απόρρητης έκθεσης για την υποτίμηση, αλλά και της διαμορφούμενης οικονομικής 

κατάστασης της χώρας, ο άνθρωπος που θα αναλάβει να εφαρμόσει στην πράξη την 

δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης Πλαστήρα είναι ο υπουργός Συντονισμού 

Γεώργιος Καρτάλης. Οι βασικοί άξονες των οικονομικών μέτρων που λαμβάνει ο 

Καρτάλης είναι στην κατεύθυνση της αύξησης των δημοσίων εσόδων, μέσω της 

φορολόγησης, με έμφαση στα υψηλά εισοδήματα, της καλύτερης αξιοποίησης των 

                                                             
6 Mogens Pelt, Tying Greece to the West: US – West German – Greek Relations 1949 – 1974, Museum 
Tusculanum Press, Κοπεγχάγη 2006, σ. 70 – 71. 
7 Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί του Οικονομικού Προβλήματος της Ελλάδος, Σαββάλας, Αθήνα 
2002. 
8 Εισαγωγή του Κώστα Κωστή, στο Κυριάκος Βαρβαρέσος, Έκθεσις επί του Οικονομικού Προβλήματος 
της Ελλάδος, ό.π., σ. 34 – 35, 61, 66 – 67, 70 – 73. 
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κονδυλίων της αμερικανικής βοήθειας, της περικοπής των κρατικών δαπανών και 

φυσικά της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών.9  

Πεποίθηση του Καρτάλη ήταν ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών ήταν 

το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η οικονομία και γι’ αυτό το λόγο 

πρότεινε μια σειρά δραστικών μέτρων για τη μείωσή του. Υποστήριζε ένα σχήμα 

μείωσης των εισαγώγιμων καταναλωτικών ειδών πολυτέλειας με ταυτόχρονη 

αναδιανομή πόρων από την κατανάλωση προς τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις με τη 

σειρά τους θα έφερναν αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, μια συνθήκη που 

τελικά θα κατάφερνε να μειώσει το έλλειμμα. Από την άλλη βέβαια, κάτι τέτοιο θα 

είχε ταυτόχρονα αρνητική συνέπεια στην άμεση άνοδο του βιοτικού επιπέδου της 

πλειονότητας των κοινωνικών τάξεων. Σε σχέση με τη φορολογική πολιτική, 

προσπάθησε να εφαρμόσει έναν ενιαίο φόρο εισοδήματος και να περιορίσει στο 

μέτρο του δυνατού τη φοροδιαφυγή. Στον τομέα των κρατικών δαπανών τα δεδομένα 

παρουσιάζονταν αρκετά πιο δύσκολα, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός στήριζε τις 

τιμές των αγροτικών προϊόντων, οι στρατιωτικές δαπάνες ήταν αρκετά υψηλές και 

παράλληλα αρκετά δύσκολο να περικοπούν σε μια τεταμένη περίοδο για την 

εξωτερική πολιτική της χώρας, ενώ υπόνοιες για περικοπές των μισθών των 

δημοσίων υπαλλήλων, θα απέβαιναν καταστροφικές για την κυβέρνηση, αφού θα 

χτυπούσε σε μεγάλο βαθμό ένα μέρος της εκλογικής της βάσης.10  

Πράγματι η πολιτική δημοσιονομικής σταθεροποίησης του Γεώργιου 

Καρτάλη στο Υπουργείο Συντονισμού, μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη σε 

σχέση με τους δείκτες της οικονομίας, αφού μέσα σε οκτώ μήνες κατάφερε να 

μειώσει το δημόσιο έλλειμμα σχεδόν στο μισό, απ’ ότι το παρέλαβε, να καταρτίσει 

νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, 

να περικόψει τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων, να ελέγξει τον πληθωρισμό 

και να μειώσει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Από την άλλη όμως, μπορεί να 

χαρακτηριστεί καταστροφική τόσο για τα κόμματα του Κέντρου, που βρίσκονταν 

στην εξουσία, εξαιτίας ενός σημαντικού πολιτικού κόστους, που εμπεριείχε η 

υιοθέτηση των συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων, όσο και για αρκετές κοινωνικές 

τάξεις που ανέλαβαν να συνεισφέρουν δυσανάλογα πολύ σε σχέση με τις δυνάμεις 

                                                             
9 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Πολιτική Οικονομία και Έλληνες Διανοούμενοι. Μελέτες για την Ιστορία 
της Οικονομικής Σκέψης στη Σύγχρονη Ελλάδα, Τυπωθήτω / Δαρδανός, Αθήνα 1999, σ. 195. 
10 Στο ίδιο, σ. 195 – 196. 
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τους, στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Στις επόμενες εκλογές, τον 

Νοέμβριο του 1952, τα κόμματα του Κέντρου θα συντρίβονταν από τον Ελληνικό 

Συναγερμό, παράλληλα όμως θα είχαν στρώσει το δρόμο για την οικονομική πολιτική 

που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση Παπάγου και θα καρπωνόταν στο σύνολό της ο 

νέος υπουργός Συντονισμού, Σπύρος Μαρκεζίνης.11    

Ο Μαρκεζίνης τον Απρίλιο του 1953 θα προβεί σε μια πολύ σημαντική 

κίνηση για την ελληνική οικονομία, καθώς θα προχωρήσει στην υποτίμηση της 

δραχμής κατά 50% σε σχέση με το δολάριο. Έτσι τώρα πια η νέα ισοτιμία ανάμεσα 

στα δύο νομίσματα είναι 1 δολάριο/ 30.000 δραχμές. Μέσα σε μικρό διάστημα θα 

αντικατασταθούν νέες δραχμές με τις παλιές, με την αντιστοιχία τους να είναι 1 νέα 

δραχμή / 1000 παλιές. Συνεπώς η ισοτιμία ανάμεσα σε δραχμή και δολάριο 

παγιώνεται στην αναλογία 1 δολάριο/ 30 δραχμές, μια ισοτιμία που θα παραμείνει 

σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μέχρι την 

κατάρρευση των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods το 1971. Τα οφέλη 

από την υποτίμηση της δραχμής, δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών και των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων μέσω της εισροής των άδηλων πόρων, αλλά και η 

αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και ο μακροπρόθεσμος έλεγχος του 

πληθωρισμού θα γίνουν περισσότερο αισθητά από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 

’50, όταν η παγίωση της νομισματικής σταθερότητας θα έχει δημιουργήσει πια τις 

κατάλληλες συνθήκες, ώστε η οικονομική πολιτική να οδηγηθεί σε ένα διαφορετικό 

μοντέλο ανάπτυξης, αυτό της βαριάς βιομηχανίας.12   

Η επιθυμία της κυβέρνησης της Δεξιάς για ταχεία εκβιομηχάνιση της 

ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται στην ανάγκη προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων προς το σκοπό αυτόν. Έτσι λοιπόν με την έκδοση του Νομοθετικού 

Διατάγματος 2687/53 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» 

δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και την ευνοϊκή μεταχείριση 

των ξένων επενδυτών που αποφάσιζαν να δραστηριοποιηθούν σε σημαντικούς τομείς 

της ελληνικής βιομηχανίας. Εντούτοις πρέπει να τονιστεί πως οι ξένες επενδύσεις δεν 

                                                             
11 Στο ίδιο, σ. 196 – 200· Χρυσάφης Ιορδάνογλου, «Η οικονομία 1949 – 1974. Ανάπτυξη και 
Νομισματική σταθερότητα», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 
1770 – 2000, τ. 9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 65 – 66. 
12 Χρυσάφης Ιορδάνογλου, «Η οικονομία 1949 – 1974. Ανάπτυξη και Νομισματική σταθερότητα», 
ό.π., σ. 66 – 69· Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά. Οικονομία και οικονομική πολιτική 
στη μεταπολεμική Ελλάδα 1944 – 2000, Πατάκης, Αθήνα 2001, σ. 166 – 168. 
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συνεπάγονταν άμεσα και την ιδιοκτησία αυτών των κεφαλαίων αποκλειστικά από 

ξένους επενδυτές, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε λόγο για 

κεφάλαια Ελλήνων εφοπλιστών.13  

Ενώ λοιπόν, η διετία 1952 – 1953, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια των 

ιθυνόντων της ελληνικής οικονομίας να σταθεροποιήσουν το νομισματικό σύστημα 

και να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, παράλληλα 

βρισκόμαστε μπροστά σε έναν μετασχηματισμό του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, το οποίο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

οικονομίας, μέσω των πιστώσεων για τα επόμενα 25 χρόνια.  

Το 1952 μετά από έντονες διαπραγματεύσεις το πλειοψηφικό πακέτο της 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος θα περάσει στα χέρια του εφοπλιστή και καθηγητή 

Στρατή Ανδρεάδη. Η Εμπορική Τράπεζα είχε ιδρυθεί το 1907 από τον Γρηγόριο 

Εμπεδοκλή. Ο γεννημένος στο Λονδίνο Γρηγόριος Εμπεδοκλής ίδρυσε το 1886 στην 

Αθήνα «Τραπεζικό Γραφείο», το οποίο είχε ως αντικείμενο χρηματομεσιτικές 

πράξεις. Μέσα σε μια δεκαετία το «Γραφείο» μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρεία με 

την ονομασία «Τράπεζα Γρηγορίου Εμπεδοκλέους». Την επόμενη δεκαετία και 

μάλιστα το 1905 με την είσοδο περισσότερων εταίρων η μικρή τράπεζα θα 

μετασχηματιστεί σε ετερόρρυθμη εταιρεία, ενώ στα 1907 θα λάβει ανώνυμη μορφή 

και θα μετονομαστεί σε «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».14  

Ο θάνατος του Γρηγόριου Εμπεδοκλέους το 1951, έφερε αναταράξεις στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εμπορικής. Ο Εμπεδοκλής έχοντας αναχωρήσει από τη 

χώρα, αλλά και από το τιμόνι της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, είχε 

ορίσει αναπληρωτές δύο στενούς του συνεργάτες. Την ίδια περίοδο φαίνεται ότι οι 

έμποροι αδελφοί Σικιαρίδη αγοράζουν συνεχώς μετοχές ενισχύοντας τη θέση τους, 

φτάνοντας σε σημείο να κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας. Η πιθανή περιθωριοποίηση των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, 

δηλαδή της οικογένειας Εμπεδοκλέους, αλλά και της οικογένειας Εμπειρίκου, οδηγεί 

τους συνεργάτες της οικογένειας Εμπεδοκλέους να απευθυνθούν σε πιθανούς 

αγοραστές για την εξαγορά των μετοχών των αδελφών Σικιαρίδη. Η θετική 

                                                             
13 ΦΕΚ 317 Α’ 10/11/1953· Τάσος Γιαννίτσης, Η Ελληνική Βιομηχανία. Ανάπτυξη και κρίση, Gutenberg, 
Αθήνα 1988, σ. 22 – 23, 272. 
14 Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: ένα χρονικό, Εμπορική Τράπεζα – Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002, σ. 24, 26, 28. 
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ανταπόκριση του Ανδρεάδη ξεκινά ένα γύρο διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο 

της οικογένειας Σικιαρίδη για την εξαγορά των μετοχών τους. Τελικώς, ο Ανδρεάδης 

θα καταφέρει σταδιακά να εξαγοράσει το σύνολο των μετοχών των αδελφών 

Σικιαρίδη, ενώ ταυτόχρονα θα προβεί και στην αγορά σημαντικού πακέτου μετοχών 

από την οικογένεια Εμπειρίκου. Αρωγός στην προσπάθεια του Ανδρεάδη θα σταθεί η 

βρετανική Hambros, η οποία είχε αισθητή παρουσία στη χώρα ήδη από τα μέσα του 

19ου αιώνα, κυρίως μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και της 

βρετανικών συμφερόντων Ιονικής Τράπεζας, πείθοντας τη διοίκηση της Εθνικής 

Τράπεζας, η οποία με τη σειρά της κατείχε ένα ποσοστό μετοχών της ανταγωνίστριας 

Εμπορικής, να στηρίξει την επιλογή Ανδρεάδη απέναντι στους υπόλοιπους μεγάλους 

μετόχους της Τράπεζας.15  

Πίνακας 1.1 

Μετοχική Σύνθεση Εμπορικής Τράπεζας για το έτος 1952 

Μέτοχοι Μετοχές 

Στρατής Ανδρεάδης 120.000 

Π. Βαφιαδάκης (αντιπρόσωπος της 

οικογένειας Εμπεδοκλέους, των ταμείων 

υπαλλήλων της Τράπεζας και της 

ασφαλιστικής εταιρείας «Φοίνιξ» 

110.000 

Οικογένεια Εμπειρίκου 60.000 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 

Hambros 

40.000 

Διάφοροι 220.000 

Σύνολο 550.000 

 

Πηγή: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος: ένα χρονικό, Εμπορική Τράπεζα – Ελληνικό 

Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002, σ. 93.   

 

                                                             
15 Στο ίδιο, σ. 92 – 93. 
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Με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Εμπορικής 

Τράπεζας, αλλά και την ταυτόχρονη τοποθέτησή του στην προεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο Στρατής Ανδρεάδης θα αποκτήσει το όχημα που θα του επιτρέψει 

κατά τα επόμενα χρόνια να μεγαλώσει εντυπωσιακά τις άλλες επιχειρήσεις του. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή η παρουσία του Ανδρεάδη σε χερσαίες επιχειρήσεις 

περιοριζόταν στη διεύθυνση των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, καθώς η 

βασική επιχειρηματική του ενασχόληση ήταν η ναυτιλία. Ο πατέρας του Στρατή 

Ανδρεάδη, Γεώργιος Χατζηφραγκούλης Ανδρεάδης από το Βροντάδο της Χίου 

διατηρούσε στις αρχές του 20ου αιώνα μικρό στόλο ιστιοφόρων πλοίων, ενώ στη 

συνέχεια ενεπλάκη στην αγοραπωλησία, κατοχή και διαχείριση ατμόπλοιων, 

φτάνοντας στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου να έχει στην ιδιοκτησία του 

δύο ατμόπλοια. Με καταγωγή, λοιπόν, από παραδοσιακή ναυτιλιακή οικογένεια της 

Χίου, ο Στρατής Ανδρεάδης σπούδασε νομικά και εξελέγη καθηγητής Δημοσίου 

Δικαίου στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 

1939, ενώ λίγο αργότερα εξελέγη καθηγητής στο ίδιο αντικείμενο στην Ανώτατη 

Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), ενώ υπηρέτησε το 

ίδρυμα από τη θέση του Πρύτανη για αρκετές φορές, από τα μέσα της δεκαετίας του 

1940 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Επίσης το 1941 νυμφεύθηκε την κόρη 

του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και κατόπιν πρωθυπουργού της Ελλάδας 

Αλέξανδρου Κορυζή, Ειρήνη.16  

Ο Ανδρεάδης ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των εφοπλιστών που μετά το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και με δεδομένη την καταστροφή σχεδόν του 

70% του ελληνικού εμπορικού στόλου, απέκτησε με την εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, δύο πλοία τύπου Liberty, στα πλαίσια της αμερικανικής βοήθειας. Παρά 

την καταστροφή που βίωσε ο ελληνικός εμπορικός στόλος κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, κατάφερε να ανακάμψει αρκετά γρήγορα, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο 

τις ψυχροπολεμικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Έτσι με το ξέσπασμα του 

Πολέμου της Κορέας, οι Έλληνες εφοπλιστές κατάφεραν να αποκομίσουν αρκετά 

μεγάλα κέρδη από την άνοδο των ναύλων και την αυξανόμενη ζήτηση για θαλάσσιες 

                                                             
16 Στο ίδιο, σ. 111· Γιάννης Θεοτοκάς – Τζελίνα Χαρλαύτη, Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις. Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 187· Τζελίνα 
Χαρλαύτη, Μάνος Χαριτάτος, Ελένη Μπενέκη, Πλωτώ. Έλληνες Καραβοκύρηδες και εφοπλιστές από 
τα τέλη του 18ου αιώνα έως τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 
Αθήνα 2002, σ. 239. 
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μεταφορές. Το κλείσιμο όμως της διώρυγας του Σουέζ από τον Νάσερ το 1956 θα 

αποτελέσει την καθιέρωση της ελληνικής παρουσίας στον παγκόσμιο καταμερισμό 

της εμπορικής ναυτιλίας αφού οι Έλληνες εφοπλιστές εκμεταλλευόμενοι για μια 

ακόμη φορά μια τόσο σημαντική γεωπολιτική κρίση και τη συνακόλουθη αύξηση των 

ναύλων, θα αναδειχθούν σε πρωταγωνιστές του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.17  

Η σταδιακή ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου, κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’50 θα φανεί και στην περίπτωση του Στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος 

ξεκινώντας μεταπολεμικά με δύο Liberty θα φτάσει να έχει στην ιδιοκτησία του, το 

1958, 12 φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια.18 Στο ευοίωνο επιχειρηματικό 

περιβάλλον της ναυτιλίας και έχοντας εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της 

Εμπορικής Τράπεζας, ο Ανδρεάδης θα προχωρήσει με μια επιθετική οικονομική 

στρατηγική, η οποία θα έχει απώτερο σκοπό τη μεγέθυνση του νεοπαγούς 

επιχειρηματικού του ομίλου. Προτού όμως εκδηλώσει τη στρατηγική του, μια 

πολιτικοοικονομική συγκυρία θα ερχόταν να ωθήσει το τραπεζικό σύστημα, μέσα 

από ραγδαίες εξελίξεις σε έναν ριζικό μετασχηματισμό. Ενώ αρχικά αυτή η συγκυρία 

μπορεί να φαινόταν απειλητική για τα συμφέροντα του Ανδρεάδη, σταδιακά θα 

γινόταν ορατό πως ήταν μια από τις σημαντικότερες αιτίες ανάπτυξης του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας. Η συγκυρία αυτή ήταν η συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων 

εμπορικών τραπεζικών ιδρυμάτων, μέχρι τότε, της χώρας, δηλαδή της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Αθηνών, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές του 

1953 επί κυβερνήσεως Παπάγου. 

Η διαδικασία της συγχώνευσης των δύο αυτών σημαντικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, καθώς και η έντονη πολιτική παρέμβαση για την επίτευξή της μπορούν να 

αναλυθούν εκτενώς, πολλώ δε μάλλον να αποτελέσουν αυτοτελές θέμα μιας 

εργασίας. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία επειδή η στόχευση είναι διαφορετική θα 

αναφερθούμε στο παραπάνω ζήτημα σε συνάρτηση με την ανάπτυξη του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας. Έτσι λοιπόν μετά τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την 

Τράπεζα Αθηνών σχηματίστηκε μια εξαιρετικά μεγάλη εμπορική τράπεζα για τα 

                                                             
17 Gelina Harlaftis, Greek Shipowners and Greece 1945 – 1975. From Separate Development to Mutual 
Interdependence, The Athlone Press, Λονδίνο και Ατλάντικ Χάϊλαντς 1993, σ. 50 – 51. 
18 Gelina Harlaftis και Jesus M. Valdaliso, «Business Groups and Entrepreneurial Families in Southern 
Europe: Comparing Greek and Spanish Shipowners in the Nineteenth and Twentieth Centuries», στο 
Harlaftis Gelina, Tenold Stig, Valdaliso Jesus (επιμ.), The World’s Key Industry. History and Economics 
of International Shipping, Palgrave Macmillan, 2012, σ. 246.  
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ελληνικά δεδομένα, με το Δημόσιο να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, καθώς 

συνέχισε να διατηρεί το θεσμικό έλεγχο του νέου οργανισμού. Το υπό διαμόρφωση 

τραπεζικό τοπίο κατέτεινε προς το σχηματισμό ενός οιονεί μονοπωλίου. Οι ιθύνοντες 

της Εμπορικής προχώρησαν σε μια στρατηγική προσέγγισης δύσπιστων πελατών των 

δύο συγχωνευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ελκυστικών επιτοκίων στις 

καταθέσεις. Πράγματι μετά το τέλος του Εμφυλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’50 οι ελληνικές τράπεζες θα προσπαθούσαν να πείσουν τους 

καταθέτες να τις εμπιστευτούν, πράγμα και το οποίο επετεύχθη σταδιακά μετά την 

υποτίμηση του ’53. Συνεπώς η Εμπορική προσέλκυσε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό 

ιδιωτών καταθετών, σημειώνοντας για τα έτη 1953 και 1954 μια αύξηση των 

καταθέσεων της τάξης του 60% και 42% αντίστοιχα. Από την άλλη η Εθνική και η 

Αθηνών προσέλκυσαν για τα ίδια έτη αυξημένες καταθέσεις της τάξης του 29% και 

22% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα η παρουσία της Εμπορικής ξεκίνησε να είναι διακριτή 

και στον τομέα των πιστώσεων.19  

Η πλήρης εκδήλωση της στρατηγικής του Ανδρεάδη, ώστε να θέσει την 

Εμπορική σε ανταγωνιστική τροχιά με την ΕΤΕΑ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 

Αθηνών, μια ονομασία που κράτησε μέχρι το 1958) και συνεπώς να αποκτήσει 

«ζωτικό χώρο» εντός του εμπορικού τραπεζικού συστήματος ήταν η εξαγορά, μερικά 

χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, της βρετανικών συμφερόντων 

(Hambros) Ιονικής Τράπεζας. Η Ιονική Τράπεζα, ένα πιστωτικό ίδρυμα με αρκετά 

ισχυρή θέση στον ελλαδικό χώρο είχε, επίσης, υπό τον έλεγχό της τη Λαϊκή Τράπεζα, 

που και εκείνη με τη σειρά της είχε έναν αρκετά σημαντικό κύκλο εργασιών στη 

χώρα. Για την επίτευξη της αγοράς των δύο παραπάνω τραπεζών από την Εμπορική 

Τράπεζα χρειάστηκε η χρηματοδότηση της τελευταίας από την Τράπεζα της Ελλάδος 

με ένα σημαντικό ποσό δανείου (635.000 χάρτινες λίρες Αγγλίας). Η χορήγηση αυτού 

του ποσού ήταν προφανώς μια κυβερνητική επιλογή και είχε και την ευλογία των 

ξένων μελών της Νομισματικής Επιτροπής, ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, η 

άμεση μεγέθυνση της Εμπορικής Τράπεζας και η σταδιακή της μεταμόρφωση σε έναν 

ισχυρό Όμιλο τραπεζών και επιχειρήσεων ήγειρε αντιδράσεις εντός του 

Κοινοβουλίου. Έτσι, τώρα πια, τα δύο ισχυροποιημένα τραπεζικά ιδρύματα με την 

εποπτεία, αν όχι την αρωγή του Δημοσίου, διαμόρφωναν στα τέλη της δεκαετίας του 

                                                             
19 Χρυσάφης Ιορδάνογλου, ό.π., σ. 67· Γιώργος Παγουλάτος, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 1940 – 
2000, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006, σ. 282 – 284. 
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’50 ένα καθοριστικό δυοπώλιο, το οποίο θα πρωταγωνιστούσε με την μορφή αυτή επί 

δύο δεκαετίες στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.20  

Πίνακας 1.2 

Σύγκριση ενεργητικού, χορηγήσεων και καταθέσεων της Εθνικής και της Εμπορικής 

Τράπεζας για επιλεγμένα έτη, σε δις δραχμές 

Έτη Ενεργητικό Χορηγήσεις Καταθέσεις 

 Εθνική Εμπορική Εθνική Εμπορική Εθνική Εμπορική 

1961 18,305 9,107 13,329 4,408 12,706 4,108 

1964 37,090 14,993 17,964 4,707 21,015 6,264 

1967 47,970 20,004 24,550 6,489 26,978 8,481 

1970 80,860 35,062 38,885 10,577 49,462 17,587 

1973 149,106 60,516 63,936 17,656 97,980 31,244 

1976 297,956 106,231 143,505 32,257 200,719 57,549 

 

Πηγή: Απολογισμοί Εθνικής και Εμπορικής Τράπεζας για τα έτη 1961, 1964, 1967, 

1970, 1973, 1976. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη πράξη του διαφαινόμενου ανταγωνισμού 

ανάμεσα στα δύο ισχυρά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, εκτυλίχθηκε προτού ο 

Ανδρεάδης εξαγοράσει την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα και διαμορφώσει τον Όμιλό 

του. Για την ακρίβεια, το 1955 ο Ανδρεάδης ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με την 

Εθνική Τράπεζα για το ζήτημα διαχείρισης των Ελληνικών Ηλεκτρικών 

Σιδηροδρόμων. Ο επιχειρηματίας έχοντας παρουσία στην εν λόγω εταιρεία ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1940, ως σύμβουλος και κατόπιν ως αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και διευθυντής, αμφισβήτησε ανοιχτά τον μεγαλύτερο 

μέτοχο της εταιρείας, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα. Παραδοσιακά, ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, ήταν ο 

διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, όμως ο Ανδρεάδης, εκμεταλλευόμενος το γεγονός 

ότι μετά της συγχώνευση της Εθνικής με την Αθηνών ο μέχρι πρότινος διοικητής της 

                                                             
20 Γιώργος Παγουλάτος, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 1940 – 2000, ό.π., σ. 284· Konstantinos 
Kostis, «The Transition After the Civil War in Greece», στο Green Edwin, Lampe John, Stiblar Franjo 
(επιμ.), Crisis and Renewal in Twentieth Century Banking. Exploring the history and archives of 
banking at times of political and social stress, Ashgate, 2004, σ. 138.  
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ΕΤΕ έπαψε να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΑ, καθώς 

προκρίθηκε στη διοίκηση της νέας τράπεζας, η διοίκηση της Τράπεζας Αθηνών, 

προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό της δικής του Τράπεζας την εταιρεία. Παρά το 

γεγονός ότι η ΕΤΕΑ κατείχε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της εταιρείας, εντός 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ήλεγχε μόλις τα 4 από τα 11 μέλη. Η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου των ΕΗΣ στα μέσα του 1955 ήρθε να ενισχύσει τη θέση του 

Ανδρεάδη, ο οποίος απέκτησε σημαντικό αριθμό μετοχών, όχι όμως αρκετό για να 

υπερκεράσει τη θέση της Εθνικής. Η διελκυστίνδα ανάμεσα στον Ανδρεάδη και την 

ΕΤΕΑ οδήγησε την κυβέρνηση να παρέμβει για την επίλυση του ζητήματος. Ενώ οι 

δύο πλευρές παρέμεναν άτεγκτες και οι αντεγκλήσεις εντείνονταν, η κυβέρνηση 

ισχυροποίησε τη θέση του Ανδρεάδη, αφού τοποθέτησε στη θέση του προέδρου της 

εταιρείας ένα πρόσωπο της αρεσκείας της, χωρίς να δεχθεί την πρόταση της Εθνικής 

για την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης από τον διοικητή της Τράπεζας. 

Παράλληλα ο Ανδρεάδης παρέμεινε στη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας, ενώ 

ταυτόχρονα ανέλαβε και τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου ελέγχοντας ουσιαστικά 

τις εργασίες των Ελληνικών Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.21 

Η Εθνική Τράπεζα και ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας θα διαγκωνίζονταν 

για τις επόμενες δύο δεκαετίες στην προσέλκυση καταθέσεων, αλλά πρωτίστως στη 

χρηματοδότηση της βιομηχανίας, της οικοδομής, του τουρισμού, καθώς και στη 

συμμετοχή ή τον έλεγχο σημαντικών εταιρειών, που έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στους παραπάνω τομείς και συνεπώς στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Η στροφή της χώρας προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν διακηρυγμένος 

στόχος των κυβερνήσεων του Ελληνικού Συναγερμού αρχικά, καθώς και του 

διάδοχου κόμματός του, της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης με ηγέτη τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ένας στόχος που σε γενικές γραμμές δεν θα άλλαζε τόσο 

με την Ένωση Κέντρου όσο και με τις μετέπειτα κυβερνήσεις της «Αποστασίας». Σε 

αυτή την κατεύθυνση κινούταν και η Τράπεζα της Ελλάδος με διοικητή, για την 

περίοδο 1955 – 1967, τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Ξενοφώντα Ζολώτα.22 Γεγονότα, όπως η εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ στις 

εκλογές του 1958 και η συνακόλουθη ανάδειξή της ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

πράγμα το οποίο φάνηκε να απειλεί με κατάρρευση τα θεμέλια του μεταπολεμικού 

                                                             
21 Γιώργος Παγουλάτος, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 1940 – 2000, ό.π., σ. 279 – 281. 
22 Χρυσάφης Ιορδάνογλου, ό.π., σ. 72. 
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αντικομουνιστικού οικοδομήματος, αλλά και στη συνέχεια η άνοδος της Ένωσης 

Κέντρου αρχικά ως αξιωματικής αντιπολίτευσης στις «αμφιβόλου αποτελέσματος» 

εκλογές του 1961, καθώς και στην τελική της επικράτηση στις διαδοχικές εκλογικές 

αναμετρήσεις του 1963 και 1964, δεν φάνηκαν ικανά για να μεταστρέψουν το 

αναπτυξιακό πλάνο της χώρας, το οποίο έθετε στο επίκεντρο τη βιομηχανία. 

Μάλιστα, σε ένα βαθμό η Ένωση Κέντρου λειτούργησε και ως ανάχωμα στην 

περαιτέρω ισχυροποίηση της ΕΔΑ, αφού αφ’ ενός υιοθέτησε μια ρητορική που 

έβρισκε απήχηση σε ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της Αριστεράς και 

αφετέρου προσδιοριζόταν πολιτικά ως εθνικόφρον κόμμα, το οποίο κάλυπτε το χώρο 

ανάμεσα στην ΕΡΕ και την ΕΔΑ, αλλά σε αντίθεση με την ΕΔΑ και εντός των 

πλαισίων της αντικομουνιστικής έξαρσης, λειτουργούσε με «νόμιμο και δημοκρατικό 

τρόπο».23  

Έτσι λοιπόν από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 το κράτος προέβη σε μια 

σειρά κινήσεων για την ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα με έμφαση στις 

βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό. Μετά την υποτίμηση της δραχμής του 

1953, αλλά και την ευνοϊκή νομοθεσία για τις ξένες επενδύσεις (2687/53) ίδρυσε μια 

σειρά κρατικών φορέων, που στόχο είχαν το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση της 

ελληνικής οικονομίας. Η αρχή έγινε με την σύσταση του ΟΧΟΑ (Οργανισμός 

Χρηματοδότησης Οικονομικής Αναπτύξεως) το 1954 και κατόπιν με τη σύσταση του 

ΟΒΑ (Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως) το 1959. Οι δύο αυτοί κρατικοί  

χρηματοδοτικοί φορείς θα συγχωνεύονταν τελικά το 1964 και θα δημιουργούσαν την 

ΕΤΒΑ (Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως), η οποία θα σημείωνε 

μεγαλύτερες επιτυχίες από τους δύο προηγούμενους φορείς και θα είχε ισχυρότερη 

παρουσία τόσο στη χρηματοδότηση, όσο και στη συμμετοχή σε σημαντικές 

βιομηχανίες της χώρας. Στο μεταξύ με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Καραμανλή 

ιδρύθηκε το 1958 το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, το οποίο στη συνέχεια 

μετονομάστηκε σε ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) 

που είχε ως στόχο τη συγγραφή μελετών και αναλύσεων για ζητήματα της ελληνικής 

οικονομίας. Παράλληλα οι εμπειρογνώμονες του νεοϊδρυθέντος φορέα, καθώς και 

συνεργαζόμενα μέλη με αυτό επιφορτίζονταν να καταρτίζουν μια σειρά από πενταετή 

                                                             
23 Ηλίας Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 22 – 36.  
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προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία η εκάστοτε κυβέρνηση μπορούσε να 

λάβει μεν υπόψη της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τα υιοθέτησε εξ ολοκλήρου.24 

Η διαφαινόμενη κερδοφορία από τη χρηματοδότηση των ολοένα 

αυξανόμενων βιομηχανικών επιχειρήσεων ήγειρε το ενδιαφέρον και των εμπορικών 

τραπεζών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 οι εμπορικές τράπεζες λειτουργούσαν 

μέσα σε ένα πλαίσιο περιορισμών σε σχέση με τη διοχέτευση των πιστώσεων τους. Η 

Νομισματική Επιτροπή έθετε το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όφειλαν να 

λειτουργούν και να πειθαρχούν οι εμπορικές τράπεζες. Όπως είδαμε παραπάνω οι 

σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και στα δύο μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

της χώρας (ΕΤΕ και Εμπορική) ήταν αρκετές φορές συγκρουσιακές, αλλά και σε 

πολλές περιπτώσεις διαπνέονταν από πνεύμα συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη διατήρηση της αναλογίας δυνάμεων και 

συμφερόντων. Οι εμπορικές τράπεζες για παράδειγμα ήταν υποχρεωμένες να 

αγοράζουν χαμηλότοκα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, με στόχο τη 

χρηματοδότηση της κρατικής οικονομίας και να κατευθύνουν ένα σημαντικό 

ποσοστό των καταθέσεων τους προς πιστώσεις για τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα είναι 

γνωστό πως μετείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο κρατικών αναπτυξιακών φορέων, όπως 

ο ΟΒΑ.25 

Σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα στα μέσα Φεβρουαρίου του 1960 στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 

Καραμανλή και τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του υπουργού 

Συντονισμού, του υπουργού Εμπορίου, του διοικητή και υποδιοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος, του προέδρου του ΟΒΑ, του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, αλλά και του προέδρου του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, συζητήθηκαν 

μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε, έπειτα από πρόταση της Εθνικής και της Εμπορικής, η 

περαιτέρω συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών στη βιομηχανική ανάπτυξη. Η 

διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτή φαίνεται στο σχετικό πρακτικό 

                                                             
24 Χρυσάφης Ιορδάνογλου, ό.π., σ. 75· Πάνος Καζάκος, Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά, ό.π., σ. 180 – 
183. 
25 Χρυσάφης Ιορδάνογλου, ό.π., σ. 76 – 77· Ο Ανδρεάδης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΒΑ και συμμετείχε στο μετοχικό του κεφάλαιο με ποσό 80.000.000 δραχμές. Βλ. Μαργαρίτα 
Δρίτσα, Emporiki Bank 1907 – 2007. Εναλλαγές ταυτότητας και μετασχηματισμοί, Εμπορική Τράπεζα 
της Ελλάδος Α.Ε., Αθήνα 2008, σ. 160. 
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ήταν η εξής: «Θα εξετασθούν υπό της Διοικήσεως της Τραπέζης της Ελλάδος 

προτάσεις των Τραπεζών Εθνικής αφ’ ενός και Εμπορικής και Ιονικής – Λαϊκής αφ’ 

ετέρου δια την πλέον ενεργόν σύμπραξιν των Τραπεζών τούτων εις την 

μακροπρόθεσμον βιομηχανικήν πίστη ιδίως υπό τη μορφή συμμετοχών εις 

αναδιοργανουμένας και νεοϊδρυομένας βιομηχανικάς επιχειρήσεις μετά ή άνευ της 

συνεργασίας του ΟΒΑ».26 

Την επόμενη ημέρα της συνεδρίασης, ο Ανδρεάδης έστειλε στον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή μια επιστολή, στην οποία συνόψιζε τις θέσεις που υποστήριξε για τα 

ζητήματα που αφορούσαν τις εμπορικές τράπεζες. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

βιομηχανικών επιχειρήσεων ο Ανδρεάδης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Εις τας 

εμπορικάς Τραπέζας δέον να παρασχεθή η ευχέρεια όπως, έν ποσοστόν εκ των παρ’ 

αυταίς καταθέσεων δυνάμενον ενδεικτικώς να καθορισθή εις το 10% επί του συνόλου 

αυτών, διατίθεται εις εργασίας παραγωγικών επενδύσεων εκ των περιλαμβανομένων 

εις το Κυβερνητικόν πρόγραμμα ανασυγκροτήσεως. Εις την περίπτωσιν αυτήν αι 

Τράπεζαι, λόγω του συγκεκροτημένου οργανισμού των, λόγω της εκ μακράς πείρας, 

εξειδικεύσεώς των και γνώσεως προσώπων και πραγμάτων και λόγω της 

απλουστεύσεως και ευελίκτου διαδικασίας των, θα δυνηθούν ταχύτερον παντός 

κρατικού ή ημικρατικού οργανισμού να προωθήσουν την επιθυμουμένην 

ανασυγκρότησιν, υποβοηθούσαι κατά τρόπον άμεσον και αποτελεσματικόν τας προς 

την κατεύθυνσιν ταύτην επιδιώξεις της Κυβερνητικής πολιτικής. Με την αφετηρίαν 

δε αυτήν θα δυνηθούν, οσάκις είναι αναγκαίον, να επιτύχουν και την εισαγωγήν 

ξένων κεφαλαίων, τα οποία μετ’ εμπιστοσύνης αποβλέπουν εις την συνεργασίαν μετά 

των Ελληνικών εμπορικών Τραπεζών». Στη συνέχεια προτρέπει τον Καραμανλή να 

περιορίσει τις αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής, η οποία θα μας 

απασχολήσει περισσότερο στην πορεία της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Η παρεμβολή της Νομισματικής Επιτροπής δέον να περιορισθή εις καθορισμόν 

γενικών κατευθυντηρίων γραμμών, αι δε εμπορικαί Τράπεζαι να αποκτήσουν 

μεγαλυτέραν ευχέρειαν εις την ανάληψιν εργασιών εντός του πλαισίου των γενικών 

αυτών κατευθύνσεων. Ο έλεγχος δια την τήρησιν της Κυβερνητικής πιστωτικής 

πολιτικής εις τας γενικάς της γραμμάς να διατηρηθή αμείωτος, χωρίς όμως να 

κατατρίβεται εις ασημάντους λεπτομερείας και απασχολεί τόσον τα όργανα αυτού 

όσον και το προσωπικόν των Τραπεζών εις την αναζήτησιν τυπικών 

                                                             
26 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή – Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή (ΑΚΚ/ΙΚΚ Φ11Α/1255). 
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μικροπαραβάσεων και δη εις τας πλέον επουσιώδεις των εργασιών, διότι τούτο, εκτός 

του ότι είναι έργον ενίοτε άγονον, παρακωλύει την δραστηριοποίησιν των οργάνων 

μας, και μειώνει την απόδοσιν των εις τους παραγωγικούς τομείς προς γενικωτέραν 

ζημίαν της Οικονομίας».27 

Ο Ανδρεάδης με αυτή την επιστολή ήθελε να κάνει ρητή την επιθυμία του 

Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας για μεγαλύτερη και εντονότερη παρέμβαση στη 

χρηματοδότηση και τη συμμετοχή ανερχόμενων κλάδων της βιομηχανίας, χωρίς τον 

κίνδυνο επιβολής ποινών από την Νομισματική Επιτροπή. Πράγματι η επιθυμία του 

Ανδρεάδη θα γινόταν πραγματικότητα δύο χρόνια αργότερα, όταν θα ίδρυε την 

Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα επωμιζόταν με την παροχή μακροπρόθεσμων 

πιστώσεων σε αναπτυσσόμενες ή νεοϊδρυόμενες βιομηχανίες, ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις θα συμμετείχε και στο μετοχικό κεφάλαιο αρκετών επιχειρήσεων. Στο 

μετοχικό κεφάλαιο της νέας επενδυτικής Τράπεζας του Ανδρεάδη, συμμετείχαν εκτός 

από την Εμπορική, και μια σειρά ξένων τραπεζών, κυρίως από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, 

τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Σε καμία περίπτωση όμως η 

συμμετοχή αυτών των τραπεζών δεν μπορούσε αθροιστικά να κατέχει την 

πλειοψηφία των μετοχών της τράπεζας, αφού κάτι τέτοιο απαγορευόταν ρητά από την 

Νομισματική Επιτροπή. Στο ίδιο μήκος κύματος, με την πρωτοβουλία της Εμπορικής 

για την ίδρυση της Τράπεζας Επενδύσεων, κινήθηκε και η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, η οποία ίδρυσε με τη σειρά της την ΕΤΕΒΑ (Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 

Βιομηχανικής Αναπτύξεως), για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.28 

Ο Όμιλος της Εμπορικής έχοντας κατακτήσει στις αρχές της δεκαετίας του 

’60 μια αρκετά σημαντική θέση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας θα 

προχωρούσε σε κλιμάκωση των επενδύσεων του προσπαθώντας να κατακτήσει 

μερίδιο και σε άλλους κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Προς αυτό το 

σκοπό η Εμπορική εξαγόρασε δύο ακόμη τράπεζες το 1962 και το 1964, εντάσσοντάς 

τες στον υπό ανάπτυξη Όμιλό της. Η Τράπεζα Πειραιώς αρχικά και η Τράπεζα 

Αττικής στη συνέχεια δεν κατείχαν σημαντικό μερίδιο στην τραπεζική αγορά έως 

τότε, όμως εντασσόμενες στο όχημα της Εμπορικής, συνέβαλλαν και αυτές με τη 

                                                             
27 Αρχείο Κωνσταντίνου Καραμανλή – Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή (ΑΚΚ/ΙΚΚ Φ11Α/1259).   
28 Μαργαρίτα Δρίτσα, Emporiki Bank 1907 – 2007. Εναλλαγές ταυτότητας και μετασχηματισμοί, ό.π., 
σ. 160 – 161· Δημήτρης Χαλικιάς, Δυνατότητες και προβλήματα πιστωτικής πολιτικής: η ελληνική 
εμπειρία, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1976, σ. 24 – 25· Τάσος Γιαννίτσης, Οι ξένες τράπεζες στην 
Ελλάδα: η μεταπολεμική εμπειρία, Gutenberg, Αθήνα 1982, σ. 63. 
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σειρά τους στη διόγκωση του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί πως στα πλαίσια 

στρατηγικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 

Αττικής συμμετείχε με το σημαντικό ποσοστό του 39% η γαλλική τράπεζα BNP.29 

Όπως ήταν αναπόφευκτο μαζί με την ανάπτυξη των τραπεζών του Ομίλου, 

αναπτυσσόταν ταυτόχρονα και ο τομέας των ασφαλειών, ενός κλάδου που ξεκίνησε 

να γνωρίζει τόνωση μαζί με την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά και της 

οικοδομικής δραστηριότητας στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Η διοίκηση Ανδρεάδη 

είχε κληρονομήσει από την προηγούμενη διοίκηση της Εμπορικής την ασφαλιστική 

εταιρεία Φοίνιξ, ενώ μετά την εξαγορά της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας είχε 

απορροφήσει και την ασφαλιστική εταιρεία Ιονική. Το 1962 με την εξαγορά της 

Τράπεζας Πειραιώς εντάσσεται στο δυναμικό του Ομίλου και η ασφαλιστική εταιρεία 

Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος, της οποίας η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μετοχών της.30 

Όπως προαναφέραμε, στις αρχές της δεκαετίας του ’60 οι ιθύνοντες του 

Ομίλου της Εμπορικής, δεν είχαν ως μοναδικό τους μέλημα την ανάπτυξη 

αποκλειστικά της χρηματοπιστωτικής τους παρουσίας, αλλά απέβλεπαν στη δυναμική 

τους παρουσία και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση προς τη 

βιομηχανία. Εξάλλου οι συνθήκες για την επίτευξη αυτού του στόχου 

παρουσιάζονταν εξαιρετικά ευοίωνες. Από το 1961 η Ελλάδα είχε υπογράψει με τις 6 

χώρες της ΕΟΚ τη Συμφωνία Σύνδεσης, η οποία είχε ως στόχο αφενός την 

τελωνειακή ένωση της χώρας με τις χώρες της ΕΟΚ και αφετέρου την μελλοντική 

πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η συμφωνία σε 

πρώτο επίπεδο φαινόταν αρκετά ελκυστική για την ελληνική πλευρά, αφού οι χώρες 

της ΕΟΚ δεσμεύονταν να καταργήσουν σταδιακά, αλλά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, τους δασμούς που επέβαλλαν στα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα. Από την 

άλλη πλευρά η Ελλάδα όφειλε να κάνει το ίδιο, για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, όμως 

μέσα σε μια περίοδο 22 ετών. Ενώ αρκετοί δέχτηκαν τη Συμφωνία Σύνδεσης ως την 

αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στα 

προϊόντα εξαγωγικού χαρακτήρα, υπήρχαν φωνές από διαφορετικά φάσματα της 

κοινωνίας που διαφωνούσαν με την πολιτική αυτή, ασκώντας έντονη κριτική. Από τη 

                                                             
29 Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σ. 126· Τάσος Γιαννίτσης, Οι ξένες τράπεζες στην Ελλάδα: η 
μεταπολεμική εμπειρία, ό.π., σ. 64 
30 Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σ. 111· Gelina Harlaftis, Greek Shipowners and Greece 1945 – 
1975. From Separate Development to Mutual Interdependence, ό.π., σ. 122 – 123. 
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μία πλευρά βρίσκονταν εκείνοι που υποστήριζαν ότι το περιεχόμενο της Συμφωνίας 

Σύνδεσης δεν ήταν αρκετό για να επιφέρει μια ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα της 

ελληνικής οικονομίας, η οποία όφειλε να δώσει περισσότερο βάρος στην 

ανταγωνιστικότητα, ενώ το κράτος να περιοριστεί σε έναν ρόλο περισσότερο 

ρυθμιστικό, παρά παρεμβατικό. Από την άλλη πλευρά το ΚΕΠΕ, αλλά και μια ομάδα 

γύρω από τον οικονομολόγο Άγγελο Αγγελόπουλο, καθώς και η ΕΔΑ υποστήριζαν 

ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας ήταν εξαιρετικά αδύναμη και 

ουσιαστικά ο δασμολογικός αφοπλισμός θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα, 

κυρίως σε εγχώριο επίπεδο, απ’ όσα τελικά θα έλυνε.31 

Η Συμφωνία Σύνδεσης ήταν όμως γεγονός και η κυβέρνηση Καραμανλή, 

θέλοντας να ενισχύσει τον εξαγωγικό χαρακτήρα ελληνικών, αλλά και ξένων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη χώρα, υιοθέτησε μια πολιτική παροχής 

κινήτρων, ψηφίζοντας του νόμους 4171/1961 και 4321/1962. Οι νόμοι αυτοί σε 

συνδυασμό με τους στόχους που έθετε το «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής 

Αναπτύξεως της Χώρας, 1960 – 1964» καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 

σημαντικών επενδύσεων της συγκεκριμένης περιόδου, στην οποία φυσικά 

πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε και ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας.32  

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και εξαιρετικά μεγάλες επενδύσεις που έλαβε 

χώρα αυτή την περίοδο ήταν η ίδρυση μονάδας παραγωγής για την εκμετάλλευση 

αλουμινίου. Η συγκεκριμένη επένδυση απαιτούσε την κινητοποίηση μεγάλης 

ποσότητας κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, ώστε να επιφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Επίσης ο εξαγωγικός προσανατολισμός των προϊόντων αλουμινίου 

και τα συνακόλουθα υψηλά κέρδη, ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για τους επιχειρηματίες 

που δραστηριοποιούνταν σε αυτό τον κλάδο. Πράγματι με την ανακοίνωση της 

επένδυσης συγκεντρώθηκαν αρκετοί υποψήφιοι για την ανάληψη του έργου. Τελικώς 

μια κοινοπραξία με προεξάρχουσα τη γαλλική εταιρεία Pechiney και τη συμμετοχή 

της αμερικανικής εταιρείας Reynolds, αλλά και του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου 

κατάφερε να αναλάβει το έργο και να υπογράψει σύμβαση με την ελληνική 

κυβέρνηση στα μέσα του 1960, ιδρύοντας έτσι την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος. 

Η σύμβαση με την Pechiney, ήταν για αρκετούς μια απαραίτητη επένδυση για τον 

ταχύ εκσυγχρονισμό της χώρας, με ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου παραγωγής 
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της οικονομίας, το οποίο επικεντρωνόταν στη δημιουργία βαριάς εξαγωγικής 

βιομηχανίας. Όμως οι ευνοϊκές διατάξεις, εντός της σύμβασης, για την τιμολόγηση 

του ρεύματος που θα κατανάλωνε η μονάδα παραγωγής της εταιρείας, ήταν για 

αρκετούς ληστρικές και κατεδείκνυαν μια εξόφθαλμη εκμετάλλευση των πόρων της 

χώρας με ελάχιστο αντίτιμο, από το ξένο κεφάλαιο. Μάλιστα η σύμβαση της 

Pechiney, έγινε για αρκετά χρόνια κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης ανάμεσα στην 

κυβέρνηση της ΕΡΕ και την αντιπολίτευση της Ένωσης Κέντρου, ακόμη και όταν 

αντιστράφηκαν οι συνθήκες και η Ένωση Κέντρου σχημάτισε κυβέρνηση.33 

Οι ξένες επενδύσεις είχαν κάνει αισθητή την παρουσία τους, ήδη από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’50 και τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Όμως η επένδυση της 

Pechiney σε έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο της υπό διαμόρφωση βαριάς 

βιομηχανίας, έδωσε την ώθηση και σε άλλες ξένες, αλλά και ελληνικές εταιρείες, 

καθώς και εφοπλιστές να διοχετεύσουν τα κεφάλαια τους προς ανταγωνιστικούς 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας, προσπαθώντας να επικρατήσουν αρχικά στην 

εγχώρια αγορά και στη συνέχεια να αναπτύξουν τις εξαγωγές τους, αποκομίζοντας 

έτσι μεγαλύτερα κέρδη. Συνεπώς τομείς όπως η επεξεργασία πετρελαίου, η 

μεταλλουργία, η τσιμεντοβιομηχανία, η παραγωγή λιπασμάτων, κ.α. γνώρισαν 

εξαιρετικά μεγάλη άνθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και σε ένα 

μεγάλο μέρος της δεκαετίας του ’70.34 

Ο Όμιλος της Εμπορικής δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος από την 

επενδυτική έκρηξη. Ο βιομηχανικός κλάδος που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή του 

Στρατή Ανδρεάδη ήταν η ίδρυση εργοστασίου παραγωγής λιπασμάτων. Παρ’ όλη την 

προσπάθεια των «αρχιτεκτόνων» της ελληνικής οικονομίας για το μετασχηματισμό 

αυτής, με έμφαση τη βαριά βιομηχανία, κύριος παραγωγικός τομέας της χώρας στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 παρέμενε ο πρωτογενής. Συνεπώς μια επένδυση σε ένα 

τόσο χρήσιμο προϊόν για την ελληνική αγροτική οικονομία αναμφίβολα 

παρουσιαζόταν ως εξαιρετικά κερδοφόρα. Η Εμπορική για μια ακόμη φορά 

ανταγωνιζόταν τη βασική της αντίπαλο την Εθνική Τράπεζα, η οποία προσπαθούσε 

και εκείνη με τη σειρά της να ιδρύσει ένα εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων. 

                                                             
33 Κώστας Κωστής, Ο μύθος του ξένου, Ή, η Pechiney στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σ. 13, 
21, 23 – 24, 30, 40. 
34 Χρυσάφης Ιορδάνογλου – Χρίστος Μπέλλας, Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου: 1963 – 
2000. Όψεις της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης μέσα από τα στοιχεία της ICAP, 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 81. 
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Υπεύθυνος για την ανάθεση του έργου ήταν ο ΟΒΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

οποίου συμμετείχαν τόσο ο Στρατής Ανδρεάδης, όσο και ο Δημήτριος Χέλμης, 

διοικητής της Εθνικής.35 

Η Εθνική Τράπεζα οδηγούσε ένα σχήμα εταιρειών, στο οποίο μεταξύ άλλων 

συμμετείχαν και γαλλικές εταιρείες (Saint Gobain), καταφέρνοντας τελικά να 

αναλάβει το έργο. Έτσι το 1963 ίδρυσε, έπειτα από αρκετούς συμβιβασμούς και 

εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, μονάδα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων στη 

Θεσσαλονίκη με την ονομασία Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ). Η 

αρχική επιθυμία της Τράπεζας ήταν το εργοστάσιο να εγκατασταθεί στην Αμφίπολη, 

όμως εξαιτίας της επένδυσης, με αμερικανικά κυρίως κεφάλαια, του συγκροτήματος 

της ESSO – PAPPAS στη Θεσσαλονίκη, προτιμήθηκε αυτή η περιοχή καθώς το 

διυλιστήριο της ESSO θα προμήθευε με αμμωνία το νεοσυσταθέν εργοστάσιο της 

ΧΒΒΕ, μειώνοντας τα κόστη σε μεγάλο βαθμό. Η Εμπορική Τράπεζα με τη σειρά της 

και με τη στήριξη επίσης γαλλικών εταιρειών, όπως η Compadec, κατάφερε να 

διαρρήξει το προς στιγμήν διαφαινόμενο δυοπώλιο (Στον τομέα παραγωγής 

λιπασμάτων υπήρχε από τις αρχές του αιώνα το εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας 

Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα), το οποίο έτεινε να 

σχηματίσει η Εθνική. Με την κινητοποίηση αρκετά μεγάλων ποσοτήτων κεφαλαίου 

κατάφερε να ιδρύσει την ίδια χρονιά τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στην 

περιοχή της Νέας Καρβάλης του νομού Καβάλας. Για το σκοπό αυτό μάλιστα η 

Εθνική Κτηματική Τράπεζα έδωσε στη συνεργαζόμενη γαλλική εταιρεία της 

Εμπορικής εγγυητική επιστολή ύψους 32.000.000 γαλλικών φράγκων. Η παραγωγή 

λιπασμάτων της χώρας θα διευρυνόταν περαιτέρω τα αμέσως επόμενα χρόνια όταν 

και η ΕΤΒΑ το 1965 θα ίδρυε στην Πτολεμαΐδα την Ανώνυμη Ελληνική Βιομηχανία 

Αζωτούχων Λιπασμάτων. Ο Όμιλος της Εμπορικής έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην 

επένδυση της ΒΦΛ, αφού μαζί με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στα οποία θα 

αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω, αποτελούσαν τις πιο μεγάλες και κερδοφόρες 

εταιρείες του. Με τη στροφή του Ομίλου στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 

τελικά τον έλεγχο μιας τόσο σημαντικής βιομηχανίας, εκδηλωνόταν επιτέλους ρητά, 

όπως φυσικά και στην περίπτωση των Ναυπηγείων, η επιθετική στρατηγική του 

Ανδρεάδη που επιθυμούσε να διεκδικήσει «ζωτικό χώρο» σε όλους τους 

                                                             
35 Χρήστος Τσάκας, Οι Έλληνες Βιομήχανοι μπροστά στην ευρωπαϊκή πρόκληση: Κρατική στρατηγική 
και ιδιωτικά συμφέροντα από τη σύνδεση με την ΕΟΚ στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2015, σ. 90. 
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αναπτυσσόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως 

ανάμεσα στις τέσσερις βιομηχανίες λιπασμάτων, η Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων είχε τη μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα με 700.000 τόνους.36 

Την ίδια περίοδο η επέκταση του Ομίλου και σε άλλους κλάδους της 

βιομηχανίας, όπως εκείνου των τροφίμων και των ποτών, έγινε πραγματικότητα με τη 

δημιουργία του εργοστασίου της νεοϊδρυθείσας εταιρείας με την ονομασία 

«Ελληνική Βιομηχανία Χυμών και Κονσερβών», στο Βέλο Κορινθίας, η οποία είχε 

ως στόχο την εκμετάλλευση των εσπεριδοειδών της Πελοποννήσου. Επίσης σε μια 

απόπειρα καθετοποίησης της παραγωγής της Βιομηχανίας Φωσφορικών 

Λιπασμάτων, ο Όμιλος της Εμπορικής ίδρυσε το 1965, την εταιρεία «Ελληνική 

Βιομηχανία Σάκκων και Ειδών Πλαστικής Ύλης», η οποία ουσιαστικά παρήγε 

πλαστικούς σάκους για τη συσκευασία των χημικών της λιπασμάτων.37 

Μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση που αποπερατώθηκε, επίσης στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, από τον Όμιλο της Εμπορικής ήταν η ανέγερση του 

Ξενοδοχείου Χίλτον στην Αθήνα. Ο Όμιλος είχε εξαγοράσει μέσω της Ιονικής – 

Λαϊκής Τράπεζας το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 

Α.Ε.» του Απόστολου Πεζά. Ο Πεζάς μέσω της εταιρείας του είχε συνάψει σύμβαση 

με την Hilton Hotels International Inc., ήδη από το 1957 για την κατασκευή του 

ξενοδοχείου στην Αθήνα. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και ενώ η επένδυση 

βρισκόταν σε εξέλιξη η ξενοδοχειακή εταιρεία του Πεζά απειλήθηκε με χρεωκοπία. 

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Στρατής Ανδρεάδης και με κυβερνητική υποστήριξη, 

εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας του Πεζά, συστήνοντας την εταιρεία 

«Ιονική Ξενοδοχειακή», ενώ παράλληλα ανέλαβε να ολοκληρώσει το έργο. Πράγματι 

ο Ανδρεάδης διατήρησε σχεδόν ακέραια την αρχική συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα 

προχώρησε σε βελτιωτικές κινήσεις, όπως η αύξηση της δυναμικότητας του 

ξενοδοχείου, από 300 σε 500 δίκλινα δωμάτια.38 Η επιθυμία των ελληνικών αρχών 

για στροφή προς την ανάπτυξη του τουριστικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας, 

αλλά και παραθεριστικών περιοχών της ελληνικής επαρχίας, θα κορυφωνόταν τα 

επόμενα χρόνια, όταν πλήθος επιχειρηματιών και ιδιαίτερα εφοπλιστών, θα 

                                                             
36 Γιώργος Παγουλάτος, ό.π., σ. 336 – 338· Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 85· Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος, ό.π., σ. 126. 
37 Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σ. 126, 128. 
38 Μαργαρίτα Δρίτσα, ό.π., σ. 164 – 165. 
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αναλάμβανε να επενδύσει μαζικά στον τουρισμό κατασκευάζοντας και ελέγχοντας 

ένα σημαντικό αριθμό ξενοδοχείων.39   

Η συγκρότηση και η εδραίωση λοιπόν του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας 

ταυτίστηκε χρονικά με τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, ενώ σε επίπεδο υποκειμένων ταυτίστηκε με την προσωπικότητα του 

Στρατή Ανδρεάδη και την επεκτατική στρατηγική που ακολούθησε. Με μικρές 

διαφοροποιήσεις ως προς το κέντρο βάρους των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, οι 

κυβερνήσεις της περιόδου 1952 – 1967 διαπνέονταν από μια κοινή λογική και 

πειθαρχία σε σχέση με τους στόχους που θέτονταν κάθε φορά στο ελληνικό 

οικονομικό περιβάλλον. Οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές, η κατεύθυνση των 

πιστώσεων σε κερδοφόρες εξαγωγικές βαριές βιομηχανίες, η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε συνάρτηση με την αύξηση των μισθών, η προστασία των ξένων 

επενδύσεων και η δασμολογική πολιτική σε ανταγωνιστικά εισαγώγιμα προϊόντα 

ήταν μερικοί στόχοι που παρέμεναν σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.40 

Μπορεί στην οικονομία να υπήρχε μια σύγκλιση ανάμεσα στις πολιτικές 

δυνάμεις της χώρας, όμως στα πολιτικά τεκταινόμενα επικρατούσε κλίμα απόκλισης 

και πόλωσης. Η τελική νίκη της Ένωσης Κέντρου στις αρχές του 1964 έφερε το τέλος 

μιας «ηγεμονίας» της Δεξιάς, που βρισκόταν στην εξουσία για 11 συναπτά έτη. Ο 

«Ανένδοτος Αγώνας» που είχε ξεκινήσει ο Γεώργιος Παπανδρέου, μετά το εκλογικό 

αποτέλεσμα του 1961, κλιμακώθηκε με την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην 

εξουσία. Η απειλή παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο, ηγετικών στελεχών της ΕΡΕ, 

μεταξύ των οποίων ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, για σκάνδαλα που 

αφορούσαν τη ΔΕΗ, αλλά και η δημοσιοποίηση του σχεδίου Περικλής έφεραν την 

απάντηση της αντιπολίτευσης. Εκείνη με τη σειρά της κατηγόρησε μέσω 

δημοσιευμάτων στον Τύπο, τον γιο του ηγέτη της Ένωσης Κέντρου, Ανδρέα 

Παπανδρέου ότι είχε εμπλοκή με την συνωμοτική οργάνωση ΑΣΠΙΔΑ, εντός του 

ελληνικού στρατεύματος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχοντας διαμορφώσει μια 

διαφορετική γραμμή, ως προς τη ρητορική του, σε σχέση με την παράταξη της 

Ένωσης Κέντρου, καταφερόταν αρκετές φορές τόσο εναντίον της μοναρχίας, όσο και 

εναντίον της αμερικανικής παρέμβασης στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο και 

                                                             
39 Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 116 – 121. 
40 Χρυσάφης Ιορδάνογλου – Χρίστος Μπέλλας, Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου: 1963 – 
2000. Όψεις της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης μέσα από τα στοιχεία της ICAP, ό.π., σ. 18. 
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παρασκήνιο. Ο νεαρός βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄, επιρρεπής στις πιέσεις που 

δεχόταν από το περιβάλλον του, με αφορμή την απόφαση του Γ. Παπανδρέου να 

αντικαταστήσει τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και βασιζόμενος στα δεδομένα 

που είχαν διαμορφωθεί με την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, καθώς και το φόβο της 

υποτιθέμενης ανόδου του Ανδρέα Παπανδρέου ανέτρεψε την κυβέρνηση Γ. 

Παπανδρέου, με τη βοήθεια ομάδας στελεχών της τον Ιούλιο του 1965.41 

Έκτοτε στην εξουσία εναλλάχθηκαν 3 διορισμένες κυβερνήσεις, από τον 

βασιλιά, με την τελευταία υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλο, να παίρνει την 

βουλευτική πλειοψηφία με στήριξη των «αποστατών» της Ένωσης Κέντρου, των 

βουλευτών της ΕΡΕ, καθώς και του μικρού κόμματος του Μαρκεζίνη. Η αδυναμία 

συνεννόησης των δύο μεγάλων κομμάτων, εξαιτίας συγκρουόμενων συμφερόντων, 

όπως και η αδράνεια του βασιλιά με τη στήριξη της αμερικανικής πλευράς, για την 

απόφαση διενέργειας νέων εκλογών βύθιζαν την πολιτική κατάσταση εντός 

μεγαλύτερων αδιεξόδων. Ο φόβος των Ανακτόρων, αλλά και των ΗΠΑ για πιθανή 

ενισχυμένη πλειοψηφία της Ένωσης Κέντρου μετά από εκλογική διαδικασία, έθετε σε 

ισχύ τις σκέψεις για την επιβολή βασιλικού πραξικοπήματος. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

θα επιτυγχανόταν, καθώς τον Απρίλιο του ’67 μια ομάδα συνταγματαρχών θα 

προλάβαινε να επιβάλλει πρώτη πραξικόπημα, περιθωριοποιώντας τις ελληνικές 

πολιτικές δυνάμεις και εδραιώνοντας σταδιακά την κυριαρχία της στην εξουσία, για 

τα επόμενα χρόνια.42  

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Ηλίας Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 40 – 41· Σωτήρης Ριζάς, «Η Δικτατορία 1967 – 1974», στο 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, τ. 9, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 47. 
42 Ηλίας Νικολακόπουλος, ό.π., σ. 42 – 46· Σωτήρης Ριζάς, «Η Δικτατορία 1967 – 1974», ό.π., σ. 48 – 
49. 
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Κεφάλαιο 2ο  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου της Εμπορικής στη διάρκεια της Δικτατορίας. 

 

Η επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967 δεν σήμαινε 

απαραίτητα και την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, που μέχρι τότε βρισκόταν σε 

λειτουργία. Εντούτοις η δικτατορία σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης του 

καθεστώτος της και αποδοχής της από τους Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες 

προέβη στην υιοθέτηση μιας σειράς μέτρων, αρκετά ελκυστικών για τα συμφέροντά 

τους.  

Στην εντεινόμενη ανάπτυξη που γνώριζε η ελληνική οικονομία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου, το 1967 αποτέλεσε έτος κάμψης. Μετά από προτροπή του 

διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ξενοφώντα Ζολώτα, η πρώτη δικτατορική 

κυβέρνηση υπό τον άμεσο έλεγχο της ηγετικής τριανδρίας Παπαδόπουλου, Παττακού 

και Μακαρέζου δημιούργησε μια σειρά νόμων στην προσπάθεια προσεταιρισμού των 

Ελλήνων και ξένων κεφαλαιούχων. Αρχικά ο α.ν. 89/1967 προέβλεπε φορολογικές 

απαλλαγές για όλες τις μη παραγωγικές δραστηριότητες των αμερικανικών 

επιχειρήσεων που θα αποφάσιζαν να μεταφέρουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 

εξαιτίας του δυσμενούς κλίματος που είχε διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, μετά το 

ξέσπασμα του Αραβοϊσραηλινού Πολέμου του 1967. Στην ίδια κατεύθυνση οι α.ν. 

147/1967 και α.ν. 148/1967 προέβλεπαν μεταξύ άλλων φορολογικές απαλλαγές και 

διευκολύνσεις, ο πρώτος επί των κερδών των βιομηχανικών επιχειρήσεων από τη 

στιγμή που θα υπήρχε διάθεση επανεπένδυσης τους, ενώ ο δεύτερος στα πλαίσια 

εισαγωγής νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.43 

Η οικονομική πολιτική των δικτατόρων, όμως, θα εκδηλωνόταν από την 

επόμενη χρονιά, όταν θα ήλεγχαν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους 

σημαντικότερους φορείς της εξουσίας. Η απομάκρυνση Ζολώτα από τη διοίκηση της 

Τράπεζας της Ελλάδας, τον Αύγουστο του 1967, ενώ στις αρχές ήγειρε αντιδράσεις, 

αρκετά σύντομα θα γινόταν αποδεκτή από την οικονομική ελίτ της χώρας. Η παγίωση 

της θέσης των δικτατόρων θα ερχόταν λίγους μήνες αργότερα, όταν το Δεκέμβριο του 

                                                             
43 Χρήστος Τσάκας, , Οι Έλληνες Βιομήχανοι μπροστά στην ευρωπαϊκή πρόκληση: Κρατική στρατηγική 
και ιδιωτικά συμφέροντα από τη σύνδεση με την ΕΟΚ στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 
Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, ό.π., σ. 117 – 118. 
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1967 θα κατάφερναν να εξουδετερώσουν αντιπραξικόπημα με ηγέτη τον βασιλιά 

Κωνσταντίνο Β΄, αναγκάζοντας τον να διαφύγει στο εξωτερικό. 

Στο μεταξύ, μετά την έλευση των συνταγματαρχών στην εξουσία, 

διαμορφωνόταν ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα τόσο για τον Ανδρεάδη όσο και για 

τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Τις πρώτες ημέρες του πραξικοπήματος, ο 

Ανδρεάδης ετέθη σε κατ’ οίκον περιορισμό και μέχρι το καλοκαίρι του 1967 οι 

επιχειρήσεις του Ομίλου της Εμπορικής ελέγχθηκαν από κυβερνητική επιτροπή με 

την υποψία πιθανών οικονομικών ατασθαλιών και παραβάσεων των κανόνων της 

Νομισματικής Επιτροπής. Στο διάστημα αυτό, ο Ανδρεάδης προσπάθησε να 

προσεταιριστεί το νέο καθεστώς, αρχικά τον Μάιο του 1967, όταν προέβη σε δήλωση 

στήριξης προς αυτό. Στη συνέχεια ανέλαβε να καλλιεργήσει και να προωθήσει σε 

οικονομικούς κύκλους του εξωτερικού μια εικόνα της πολιτικής που επρόκειτο να 

υιοθετήσουν οι δικτάτορες.44 

Οι σχέσεις Ανδρεάδη – συνταγματαρχών τελικώς αποκαταστάθηκαν με 

αμοιβαία οφέλη. Το δικτατορικό καθεστώς θα απολάμβανε τη στήριξη ενός αρκετά 

ισχυρού επιχειρηματία, ενώ παράλληλα θα αναλάμβανε να στηρίξει τον Ανδρεάδη, ο 

οποίος με τη σειρά του θα επέκτεινε τον κύκλο των επιχειρήσεων του, σε κομβικούς 

τομείς για την ελληνική οικονομία. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάλειμμα σε 

σημαντικές επενδύσεις, ο Όμιλος της Εμπορικής βρισκόταν και πάλι στο προσκήνιο 

με την έναρξη λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας το καλοκαίρι του 1969.  

Η επένδυση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας είχε αποφασιστεί στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. Για την ακρίβεια το 1962 ιδρύθηκαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

από τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 εκ. 

δολάρια, δηλαδή 20.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων έκαστη. Τον 

έλεγχο της νεοϊδρυθείσας εταιρείας ασκούσε εξ ολοκλήρου ο Όμιλος της Εμπορικής, 

αφού η Εμπορική Τράπεζα κατείχε το 60% των μετοχών, ενώ η Ιονική & Λαϊκή 

Τράπεζα το υπόλοιπο 40%.45 Η μεγάλη αυτή επένδυση ερχόταν να τονίσει σε 

σημαντικό επίπεδο, τη γενικότερη στροφή της ελληνικής οικονομίας προς τις βαριές 

βιομηχανίες. Παρά το γεγονός ότι η ίδρυση των Ναυπηγείων Ελευσίνας φαινόταν 

απαραίτητη για την ανάπτυξη του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα της χώρας, οι 

                                                             
44 Στο ίδιο, σ. 116 – 117. 
45 Βλ. Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα προς τη Νομισματική 
Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank / GRABHA_A9S2Y5F1YF1, σ. 143.  
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αντιδράσεις από τα συγκρουόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν άργησαν να 

κάνουν την εμφάνισή τους.  

Μέχρι εκείνη την εποχή τον πρώτο λόγο στην ναυπηγική βιομηχανία της 

Ελλάδας κατείχαν τα Ελληνικά Ναυπηγεία (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά), ιδιοκτησίας 

του Σταύρου Νιάρχου. Το ιστορικό Νεώριο της Σύρου περιοριζόταν σε δευτερεύοντα 

ρόλο, περιμένοντας την αναγέννησή του από τους Αδελφούς Γουλανδρή το 1968. Ο 

Νιάρχος έχοντας δημιουργήσει έναν τύπο μονοπωλίου στο συγκεκριμένο τομέα, 

έβλεπε ότι με την ίδρυση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας κινδύνευαν τα συμφέροντά 

του.46 Σε αυτή τη λογική, το 1963 προχώρησε σε απειλές εναντίον της κυβέρνησης, 

ότι σε περίπτωση που δινόταν άδεια λειτουργίας σε ανταγωνίστρια εταιρεία, θα 

σταματούσε τη λειτουργία των Ναυπηγείων του στην Ελλάδα και θα εγκαθίσταντο 

στην Ταγγέρη.47 Έπειτα από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Νιάρχο και τον 

Ανδρεάδη, λίγο αργότερα την ίδια χρονιά, τελικώς συμφωνήθηκε η αναστολή της 

λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τουλάχιστον μέχρι το 1968, ώστε να 

ολοκληρωθεί ο ναυπηγικός προγραμματισμός των Ελληνικών Ναυπηγείων, χωρίς 

προσκόμματα.48 

Η έναρξη λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας, το καλοκαίρι του 1969, 

συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία, ο σχεδιασμός της ναυτιλιακής πολιτικής 

των δικτατόρων είχε αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται. Ήδη από το 1968 οι 

συνταγματάρχες προσδοκούσαν σε στήριξη από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, 

προχωρώντας παράλληλα στη διαμόρφωση  ενός ευνοϊκού θεσμικού και επενδυτικού 

πλαισίου, μέσα στο οποίο οι Έλληνες εφοπλιστές θα προέβαιναν σε σημαντικές για 

τη χώρα τοποθετήσεις κεφαλαίων.49 Σε αυτή την κατεύθυνση το καλοκαίρι του 1968 

το καθεστώς προέβη στην έκδοση του α.ν. 465/68 «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Νόμου 1880/1951 ‘’περί φορολογίας των 

πλοίων’’».50 Ο συγκεκριμένος νόμος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ρητά την μείωση της 

φορολογίας των πλοίων, που βρίσκονταν υπό ελληνική σημαία, σε μια προσπάθεια 

των δικτατόρων για την προσέλκυση των ελληνόκτητων πλοίων στο ελληνικό 

                                                             
46 Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 96 – 97. 
47 Πάνος Καζάκος, ό.π., σ. 170. 
48 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 11/4/1963. 
49 Γιάννης Θεοτοκάς – Τζελίνα Χαρλαύτη, Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 
Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, ό.π., σ. 161, 163. 
50 ΦΕΚ 148 Α΄ 9/7/1968. 
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νηολόγιο. Ταυτόχρονα ήταν διάχυτη η επιθυμία του καθεστώτος για την ανάπτυξη 

ελληνικών ναυτιλιακών υποδομών, πράγμα που φάνηκε και στην πράξη, καθώς μετά 

τα Ελληνικά Ναυπηγεία και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας, επενδύθηκαν αρκετά κεφάλαια για την εξαγορά και την επέκταση του 

Νεωρίου στη Σύρο, από τους Αδελφούς Γουλανδρή. Επιπλέον ιδρύθηκαν και μια 

σειρά από άλλα ναυπηγεία, όπως τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, συμφερόντων του 

εφοπλιστή Ιωάννη Καρρά, καθώς και τα Ναυπηγεία Ναυσί στον Πειραιά, 

συμφερόντων των εφοπλιστών Νομικού και Λύρα. Μικρότερης παραγωγικής 

δυναμικότητας ναυπηγεία είτε βρίσκονταν σε λειτουργία από την προηγούμενη 

δεκαετία είτε ιδρύονταν μαζικά κατά την περίοδο της δικτατορίας από Έλληνες 

εφοπλιστές σε περιοχές, όπως το Λαύριο, η Σαλαμίνα και το Πέραμα.51   

Προτού λειτουργήσουν επίσημα τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το 1965 έγινε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την έκδοση 9.000 νέων μετοχών, 

αξίας 100 δολαρίων έκαστη. Μοναδικός αγοραστής των νέων μετοχών ήταν η 

Τράπεζα Επενδύσεων, μια τράπεζα που όπως είδαμε παραπάνω άνηκε κατά 

πλειοψηφία στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Έτσι μετά την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου η νέα μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων διαμορφωνόταν ως 

εξής: 

Πίνακας 2.1 

Μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας το έτος 1965 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

12.000 41,38% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

της Ελλάδος 

8.000 27,59% 

Τράπεζα Επενδύσεων 9.000 31,03% 

Σύνολο 29.000 100% 

 

                                                             
51 Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 94 – 95. 
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Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 143.  

Τα εγκαίνια λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τον Αύγουστο του 1969, 

έλαβαν πανηγυρικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο της εποχής. Τα 

εγκαίνια συντελέστηκαν από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Γεώργιο Παπαδόπουλο, 

παρουσία μελών του δικτατορικού καθεστώτος, όπως του υπουργού Συντονισμού 

Νικόλαου Μακαρέζου, αλλά και του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Ι. Χολέβα. 

Παρόντες ήταν επίσης μέλη του εφοπλιστικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος της 

Committee Ι. Κουλουκουντής, καθώς και ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου 

Α. Γράτσος. Ο Ανδρεάδης στην ομιλία του, ως πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου των Ναυπηγείων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ναυτιλιακού 

σχεδιασμού της δικτατορικής κυβέρνησης, βάσει του πενταετούς προγράμματος 

οικονομικής αναπτύξεως. Επίσης τόνισε τα οφέλη από την επένδυση των 

Ναυπηγείων Ελευσίνας για την ελληνική οικονομία, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε 

σε τεχνικά χαρακτηριστικά της νεοϊδρυθείσας εταιρείας, επισημαίνοντας πως η 

τελετή των εγκαινίων δεν σημαίνει μόνο την επίσημη έναρξη της λειτουργίας των 

Ναυπηγείων, αλλά και την έναρξη της δεύτερης φάσης έργων, που αφορούσαν τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Στόχος της νεότευκτης επιχείρησης ήταν να φτάσει 

σε σημείο να ναυπηγεί και να επισκευάζει πλοία από 32.000 dwt μέχρι 100.000 dwt 

και σε ένα τρίτο επίπεδο ακόμη μεγαλύτερα πλοία. Έπειτα αναφέρθηκε ρητά στην 

επιθυμία τοποθέτησης περαιτέρω κεφαλαίων στην εν λόγω επένδυση, καθώς και στον 

προγραμματισμό για την έναρξη λειτουργίας δύο τεχνικών σχολών υπό την αιγίδα 

των Ναυπηγείων, που στόχο θα είχαν, η μια, την κατάρτιση μηχανικών, ενώ η 

δεύτερη την κατάρτιση εργατοτεχνιτών.52 

Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, τον Σεπτέμβριο του 1971, 

πληροφορούμαστε ότι εγκαινιάζεται το ναυπηγικό πρόγραμμα των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας, τα οποία μέχρι τότε δραστηριοποιούνταν απλά στην επισκευή πλοίων. 

Στη διετία αυτή, τα Ναυπηγεία προχώρησαν στην επισκευή 120 πλοίων διαφορετικών 

εθνικοτήτων, συνολικής χωρητικότητας 1.200.000 τόνων. Η έναρξη του ναυπηγικού 

προγράμματος των Ναυπηγείων συνοδεύθηκε από ομιλία του Στρατή Ανδρεάδη, ο 

                                                             
52 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 28/8/1969, 4/9/1969, 11/9/1969.  
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οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα βήματα προόδου που είχαν σημειωθεί στην εν 

λόγω επένδυση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

δεύτερης πλωτής δεξαμενής που αποκτήθηκε από τα Ναυπηγεία, ικανής να δεχθεί 

πλοία μέχρι 65.000 dwt, καθώς και στη μελλοντική απόκτηση τρίτης πλωτής 

δεξαμενής για πλοία μέχρι 115.000 dwt. Στη συνέχεια αφού παρουσίασε τη 

μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα των Ναυπηγείων, αλλά και τις παραγγελίες 

που είχαν δεχθεί έως τότε, καθώς και τα μελλοντικά κεφάλαια που θα τοποθετούνταν, 

αναφέρθηκε εκτενώς στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Χαρακτηριστικά 

τόνισε πως οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα έφταναν στο τέλος του χρόνου τις 2.000, 

ενώ οι σχολές που θα ήταν υπεύθυνες για την κατάρτισή τους, σε αντίθεση με τις 

διακηρύξεις των εγκαινίων, θα αυξάνονταν σε τρεις. Η μία βρισκόταν ήδη σε 

λειτουργία (Σχολή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελευσίνος), η οποία είχε 

τετραετή φοίτηση και είχε εξασφαλίσει αμοιβές για τους οικότροφους μαθητές κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι άλλες δύο θα ξεκινούσαν τη λειτουργία τους πολύ 

σύντομα (Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολή Ταχυρρύθμου 

Εκπαιδεύσεως Ενηλίκων).53 

 Το καλοκαίρι του 1972 το πρώτο πλοίο που κατασκευάστηκε στα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, ένα φορτηγό 5.900 τόνων καθελκύστηκε σε επίσημη τελετή. Η αναδοχή 

του ονόματος του σκάφους έγινε από τη σύζυγο του Προέδρου της δικτατορικής 

κυβέρνησης και πρωθυπουργού Γεώργιου Παπαδόπουλου. Στην καθιερωμένη ομιλία 

του ο Ανδρεάδης αφού ανέλυσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου τόνισε ότι η 

επέκταση τόσο των εγκαταστάσεων όσο και της παραγωγικής δυναμικότητας των 

Ναυπηγείων είναι δεδομένη και μάλιστα αυτή θα επιτευχθεί με τη χρηματοδοτική 

στήριξη των τραπεζών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας.54 

Στο μεταξύ τα Ναυπηγεία Ελευσίνας προχώρησαν σε διαδοχικές αυξήσεις του 

μετοχικού τους κεφαλαίου, εξαιτίας των αυξανόμενων κεφαλαιακών τους αναγκών, 

διευρύνοντας έτσι τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν στα τέλη 

του 1974 να έχει αλλοιωθεί η αρχική μετοχική σύνθεση της εταιρείας και ο έλεγχός 

της να ασκείται από ξένες εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν μεν με τον Όμιλο της 

Εμπορικής, δε βρίσκονταν όμως υπό τον άμεσο έλεγχό του. 

                                                             
53 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 16/9/1971. 
54 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 29/6/1972. 
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Χαρακτηριστικά το 1970 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας με την έκδοση 17.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων 

έκαστη. Οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας αγόρασαν τις 7.000 μετοχές, ενώ οι 

υπόλοιπες 10.000 αγοράστηκαν από την Commercial Bank of the Near East (8.172) 

και την Near East Bank Nominees, London (1.828). Το 1972 έγιναν αρκετές 

αγοραπωλησίες μετοχών, με τις ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας 

να είναι έκδηλες. Πιο συγκεκριμένα, η Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα προχώρησε στην 

πώληση 3.500 μετοχών στον ίδιο τον Στρατή Ανδρεάδη, ενώ ταυτόχρονα πούλησε 

ακόμη 1.500 μετοχές σε ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα τον Παναμά, η οποία αγόρασε 

επιπλέον 8.500 μετοχές από την Τράπεζα Επενδύσεων. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία, 

σύμφωνα με την Έκθεση του Επιτρόπου, υπήρχαν σοβαρές υπόνοιες ότι βρισκόταν 

υπό την άμεση ιδιοκτησία του Ανδρεάδη. Ακόμη η Commercial Bank of the Near 

East δώρισε 330 μετοχές στην ασφαλιστική εταιρεία ‘’Φοίνιξ’’ του Ομίλου της 

Εμπορικής. Επομένως η μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

διαμορφωνόταν στα τέλη του 1972 ως εξής: 

Πίνακας 2.2 

Μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας το έτος 1972 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

14.896 32,38% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 4.931 10,72% 

Τράπεζα Επενδύσεων 2.673 5,81% 

Α.Ε.Ε.Γ.Α ‘’Φοίνιξ’’ 330 0,71% 

Στρατής Ανδρεάδης 3.500 7,60% 

Commercial Bank of the 

Near East Ltd, London 

7.842 17,04% 

Near East Bank Nominees, 

London 

1.828 4% 

Glara Steamship Co, 

Panama 

10.000 21,74% 

Σύνολο 46.000 100,00% 
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Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 144. 

Οι αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες των Ναυπηγείων Ελευσίνας, οδήγησαν 

τους ιθύνοντες της εταιρείας σε εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την 

έκδοση 50.000 νέων μετοχών, 100 δολαρίων έκαστη, κατά τη διάρκεια του 1973. Οι 

τρεις τράπεζες του Ομίλου της Εμπορικής, αλλά και η ασφαλιστική ‘’Φοίνιξ’’ δεν 

συμμετείχαν στην αγορά των νέων μετοχών, συνεπώς οι υπόλοιποι μέτοχοι ανέλαβαν 

να αυξήσουν τη θέση τους. Έτσι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η 

μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων διαμορφωνόταν ως εξής: 

Πίνακας 2.3 

Μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας το έτος 1973 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό 

Εμπορική Τράπεζα 14.896 15,52% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 4.931 5,14% 

Τράπεζα Επενδύσεων 2.673 2,78% 

Α.Ε.Ε.Γ.Α ‘’Φοίνιξ’’ 330 0,34% 

Στρατής Ανδρεάδης 16.500 17,19% 

Commercial Bank of the 

Near East Ltd, London 

23.542 24,52% 

Near East Bank Nominees, 

London 

3.128 3,26% 

Glara Steamship Co, 

Panama 

30.000 31,25% 

Σύνολο 96.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 145 – 146. 
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Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται πως η πλειοψηφία των μετοχών των 

Ναυπηγείων Ελευσίνας περνά στον έλεγχο των ξένων εταιρειών, που σχετίζονται με 

τον Όμιλο της Εμπορικής. 

 Ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ιθύνοντες του δικτατορικού 

καθεστώτος, ήδη από τις αρχές του 1968, ήταν διεύρυνση της βιομηχανίας 

πετρελαίου με την ίδρυση νέου Διυλιστηρίου (3ο Διυλιστήριο) με συνοδευόμενες 

σημαντικές παράλληλες επενδύσεις, καθώς και η αναθεώρηση της σύμβασης του 

κρατικού Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το οποίο εκμεταλλευόταν ένας όμιλος 

επιχειρήσεων με επικεφαλής τον Σταύρο Νιάρχο και την αμερικανική Mobil, μια από 

τις επτά μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο (Seven Sisters). Στο 

εξωτερικό, ο Πόλεμος των Έξι Ημερών στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές του, 

όπως το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ και η συνακόλουθη αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου, έκαναν την εισαγωγή υγρών καυσίμων πραγματικά ασύμφορη για την 

ελληνική οικονομία. Στο εσωτερικό οι αυξανόμενες ανάγκες της ολοένα 

μεγεθυνόμενης ελληνικής βιομηχανίας σε υγρά καύσιμα καθιστούσε επιτακτική τη 

δημιουργία περαιτέρω πηγών προμήθειας. Αυτά τα γεγονότα συνδυάστηκαν με τη 

λήξη της δεκαετούς συμφωνίας ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τον Όμιλο 

Νιάρχου – Mobil που εκμεταλλευόταν το Διυλιστήριο Ασπροπύργου από το 1958.55 

 Προτού, το δικτατορικό καθεστώς ανακοινώσει τις προθέσεις του για το 

άνοιγμα της βιομηχανίας πετρελαιοειδών, έως τότε λειτουργούσαν στην Ελλάδα δύο 

διυλιστήρια. Το πρώτο είχε ιδρυθεί από το ελληνικό κράτος το 1956 και είχε 

παραχωρηθεί το 1958, με σύμβαση για 10 χρόνια, στον Όμιλο Νιάρχου – Mobil, ενώ 

το δεύτερο ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στη 

Θεσσαλονίκη, υπό τον έλεγχο του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Τομ Πάπας και 

με μεγάλη στήριξη από αμερικανικά κεφάλαια.56 Η ανακοίνωση της επέκτασης του 

Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, αλλά και της δημιουργίας 3ου Διυλιστηρίου, έδωσε το 

έναυσμα για την έναρξη μιας εξαιρετικά έντονης διαμάχης ανάμεσα στους δύο 

επικρατέστερους «μνηστήρες» για την ανάληψη των έργων, Σταύρο Νιάρχο και 

Αριστοτέλη Ωνάση. Εκτός από την αναμενόμενη δημοσιότητα που έλαβε όλη η 

διαδικασία, η διαμάχη των δύο εφοπλιστών δημιούργησε ρήγματα εντός της 

                                                             
55 Χρήστος Τσάκας, ό.π., σ. 125 – 126. 
56 Κατερίνα Καπετανάκη – Σηφάκη, Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Η περίπτωση των 
διυλιστηρίων. Μια ανάλυση των σχέσεων Ελλήνων εφοπλιστών – πολυεθνικών εταιρειών 
πετρελαίου, Παπαζήσης, Αθήνα 1985, σ. 105 – 109. 
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δικτατορικής κυβέρνησης, με τα ηγετικά στελέχη της τριανδρίας να αναλαμβάνουν 

ανοιχτά θέση υπέρ του ενός ή του άλλου διεκδικητή.57 

 Τόσο ο Νιάρχος όσο και ο Ωνάσης γνώριζαν σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη μιας 

τέτοιας επένδυσης, καθώς εκτός του γεγονότος ότι ο πρώτος διαχειριζόταν το 

μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας ήδη μια δεκαετία, και οι δύο είχαν πολύχρονη 

εμπειρία από τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς διέθεταν από τους μεγαλύτερους 

στόλους πετρελαιοφόρων παγκοσμίως. Ενώ προς τα τέλη του 1968 φάνηκε να 

προκρίνεται η πρόταση του Ωνάση, η πλευρά Νιάρχου «απάντησε» δυναμικά 

καταφέρνοντας να ακυρώσει την οποιαδήποτε επί της αρχής συμφωνία. Στο μεταξύ ο 

Νιάρχος κατάφερε να ανανεώσει τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο για το 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου. Το στρατηγικό βάρος των δύο διεκδικητών την άνοιξη 

του 1969 επικεντρωνόταν αποκλειστικά στη διαμόρφωση της πιο ολοκληρωμένης 

πρότασης για την ανάληψη της επένδυσης του 3ου Διυλιστηρίου.58 

 Η επενδυτική πρόταση του Νιάρχου για την ίδρυση του 3ου Διυλιστηρίου, σε 

συνδυασμό με τις συμπληρωματικές επενδύσεις που θα ακολουθούσαν, ανερχόταν 

στα 500.000.000 εκ. δολάρια. Οι συμπληρωματικές επενδύσεις που πρότεινε ο 

εφοπλιστής, αφορούσαν την ίδρυση εργοστασίου αλουμίνας και αλουμινίου, 

εργοστασίου πετροχημικών και εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων. Μάλιστα σε 

σχέση με το εργοστάσιο αλουμινίου ο Νιάρχος επικαλούταν την εμπειρία του από τη 

συμμετοχή του στην εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος και τις εδραιωμένες σχέσεις με 

το δίκτυο των εταιρειών της Pechiney.59 Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιθυμία του 

Νιάρχου για την ίδρυση αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται να 

τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δεν εγκαταλείπεται, ακόμα και μετά την απόρριψη της 

πρότασής του για το 3ο Διυλιστήριο. Το καλοκαίρι του 1972, έπειτα από συνάντηση 

του Νιάρχου με τον ιταλό μεγαλοβιομήχανο και ιδιοκτήτη του Ομίλου της FIAT 

Τζιάνι Ανιέλι στην Αθήνα, ο Οικονομικός Τύπος της εποχής αισιοδοξεί για μια 

πιθανή συνεργασία των δύο.60 

 Ο Ωνάσης με τη σειρά του κατέστρωσε ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα 

επενδύσεων θέλοντας να παρουσιάσει μια πιο ελκυστική πρόταση, στα πλαίσια του 

                                                             
57 Χρήστος Τσάκας, ό.π., σ. 127. 
58 Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 91. 
59 Στο ίδιο, σ. 91 – 92. 
60 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 15/6/1972. 
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ανταγωνισμού του με τον Νιάρχο. Για την ακρίβεια, εκτός της αναμενόμενης 

επένδυσης για την ίδρυση του Διυλιστηρίου, ο Ωνάσης έκανε λόγο για την ίδρυση 

εργοστασίου αλουμινίου σε συνεργασία με την Alcoa, ενός αμερικανικού κολοσσού 

και σαφή αντίπαλο των ξένων συνεργατών του Νιάρχου, Pechiney και  Reynolds. Η 

διαφοροποίησή του σε σχέση με το σχέδιο του Νιάρχου έγκειτο στην ίδρυση 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική επένδυση του Ωνάση θα 

ανερχόταν σε τουλάχιστον 600.000.000 εκ. δολάρια, με την προοπτική αύξησης 

αυτού του ποσού, στα 750.000.000 εκ δολάρια, ανάλογα με το είδος της ενέργειας 

που θα παρήγαγε το αντίστοιχο εργοστάσιο.61 Τελικώς η πλειοδοσία του Ωνάση έγινε 

δεκτή από την κυβέρνηση και εκείνος ανέλαβε το έργο. Παρ’ όλα αυτά όμως και ενώ 

η σύμβαση Ωνάση – Ελληνικού Δημοσίου υπογράφηκε την άνοιξη του 1970, εκείνος 

σχεδόν αμέσως επιδίωξε την αναθεώρηση αρκετών όρων αυτής.62 Οι αντεγκλήσεις 

ανάμεσα στον Μακαρέζο και τον Ωνάση για την τήρηση των όρων της σύμβασης 

διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά «θερμό» καλοκαίρι. Το ίδιο σκηνικό διατηρήθηκε και 

τους επόμενους μήνες με τον αρθρογράφο του Οικονομικού Ταχυδρόμου να 

«αναρωτιέται» το Δεκέμβριο του 1970, «Τι ακριβώς συμβαίνει με τη σύμβαση 

Ωνάση».63 

 Την επόμενη χρονιά το «πολεμικό κλίμα» συνεχίστηκε και οι δύο πλευρές 

παρουσιάστηκαν αμετακίνητες. Στο τέλος η σύμβαση ανάμεσα στον Ωνάση και το 

Ελληνικό Δημόσιο ακυρώθηκε, τον Νοέμβριο του 1971, με τα άρθρα του 

Οικονομικού Ταχυδρόμου να αποτυπώνουν με τους τίτλους τους την διαμορφούμενη 

κατάσταση. Ενδεικτικά: «Για να μην επαναληφθεί η περιπέτεια της συμβάσεως 

Ωνάση»64 και «Ρέκβιεμ σε μια σύμβαση».65 

 Αρκετά σύντομα όμως το δυσμενές κλίμα που είχε διαμορφωθεί από την 

αποτυχία εκτέλεσης ενός τόσο μεγάλου έργου, θα ανατρεπόταν, καθώς 

καραδοκούσαν «μνηστήρες» με πιο περιορισμένες απαιτήσεις από αυτές του Ωνάση. 

Πιο συγκεκριμένα, το δικτατορικό καθεστώς έχοντας αναγνωρίσει την αποτυχία του 

στη διαχείριση του ζητήματος του 3ου Διυλιστηρίου και περιορίζοντας ταυτόχρονα τις 

επιδιώξεις του, προχώρησε στη διχοτόμηση του έργου με την προοπτική δημιουργίας 

                                                             
61 Gelina Harlaftis, ό.π., σ. 92. 
62 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 19/3/1970, 2/4/1970. 
63 Χρήστος Τσάκας, ό.π., σ. 165· Οικονομικός Ταχυδρόμος, 3/12/1970. 
64 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 18/11/1971. 
65 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2/12/1971. 
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δύο μικρότερων διυλιστηρίων, χωρίς παράλληλα να χρειάζονται και δεσμεύσεις για 

παράλληλες ή συμπληρωματικές επενδύσεις με τη μόνη διαφορά ότι το Δημόσιο θα 

συμμετείχε κατά 50% στα κέρδη των νεότευκτων διυλιστηρίων. Οι επικρατέστεροι 

ανάδοχοι για την ανάληψη του έργου ήταν ο Ιωάννης Λάτσης, ο Νικόλαος 

Βαρδινογιάννης και ο Στρατής Ανδρεάδης. Οι δύο πρώτοι είχαν ένα σχετικό 

προβάδισμα στην τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό, καθώς είχαν ιδρύσει ο καθένας 

από ένα μικρό εξαγωγικό διυλιστήριο, την ΠΕΤΡΟΛΑ και τη Motor Oil αντίστοιχα, 

κατά το διάστημα που λάμβανε χώρα η διαμάχη ανάμεσα στον Ωνάση και τον 

Μακαρέζο. Παρ’ όλα αυτά το 3ο Διυλιστήριο μοιράστηκε τελικώς κατά 1/3 στον 

Λάτση και 2/3 στον Ανδρεάδη. Ο Βαρδινογιάννης ασχέτως αν έκανε την πιο 

συμφέρουσα πρόταση για το ελληνικό Δημόσιο απορρίφθηκε καθώς οι ιθύνοντες του 

καθεστώτος θεώρησαν ότι το σχέδιό του ήταν αδύνατο να ευοδωθεί.66   

 Η αμηχανία των δικτατόρων για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του 3ου 

Διυλιστηρίου ήταν έκδηλη ακόμη και ελάχιστους μήνες πριν την υπογραφή των 

συμβάσεων με τον Ανδρεάδη και τον Λάτση. Για την ακρίβεια το Μάιο του 1972, ο 

υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεώργιος Πεζόπουλος σε επιστολή του προς τον 

Παπαδόπουλο εξέφραζε τις ανησυχίες του σχετικά με την εμπλοκή του Αριστοτέλη 

Ωνάση, ο οποίος δεν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια για την εκμετάλλευση της 

επένδυσης, παρά το ναυάγιο της αρχικής συμφωνίας. Ο Ανδρεάδης σε μια κίνηση 

καλής θέλησης αποδεχόταν την συνεκμετάλλευση των 2/3 του διυλιστηρίου με τον 

Ωνάση. Από την πλευρά του ο Ωνάσης παρουσιαζόταν αρνητικός, στην επικείμενη 

συνεκμετάλλευση με τον Ανδρεάδη. Δεδομένης της επιφυλακτικότητας απέναντι στα 

σχέδια Ωνάση, ο Πεζόπουλος πρότεινε δύο λύσεις. Η πρώτη λύση ήταν να παραμείνει 

το σχέδιο διχοτόμησης του Διυλιστηρίου με την εκμετάλλευση των 2/3 αυτού από τον 

Ανδρεάδη και του υπόλοιπου 1/3 από τον Λάτση. Η δεύτερη λύση που πρόκρινε ο 

Πεζόπουλος ήταν η εκμετάλλευση ολόκληρου του Διυλιστηρίου από τον Ανδρεάδη, 

καθώς το αναπτυξιακό του σχέδιο φαινόταν πιο σαφές και περιεκτικό από εκείνο του 

Λάτση. Συγκεκριμένα, ο υπουργός θεωρούσε ότι για τις αναπτυξιακές επιδιώξεις της 

χώρας, η διατήρηση του Διυλιστηρίου στο ακέραιο σήμαινε αυτόματα και μια 

μεγαλύτερου μεγέθους επένδυση. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός 

                                                             
66 Ανακοίνωσις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας: Εκυρώθησαν αι υπογραφείσαι συμβάσεις δια 
την ίδρυσιν και εκμετάλλευσιν του τρίτου Διυλιστηρίου συνολικής τελικής διϋλιστικής ικανότητος 
9.500.000 μετρ. τόνων, Αρχείο Νικολάου Ι. Μακαρέζου, ιδιωτική συλλογή, Αθήνα (ΑΝΙΜ), Φ327 – 
329/Α [Φ329/Α]· Χρήστος Τσάκας, ό.π., σ. 198 – 199. 
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ότι ο Ανδρεάδης είχε συνάψει ήδη συμφωνία για την προμήθεια αργού πετρελαίου με 

την αμερικανική εταιρεία GULF και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους φαινόταν πιο 

σίγουρη επένδυση από αυτή του Λάτση, ο οποίος θα προμηθευόταν πετρέλαιο από τις 

αραβικές χώρες, πράγμα που, σύμφωνα με τον υπουργό «ενείχε τον κίνδυνον 

δεσμεύσεως της χώρας μας προς την τόσον ευαίσθητον πολιτικώς και οικονομικώς 

περιοχήν τοιαύτην».67 

 Από τις επισημάνσεις και τις προτάσεις του Πεζόπουλου δεν έλειπε σε καμία 

περίπτωση το όνομα του Ανδρεάδη. Μπορεί θεωρητικά να παρουσίαζε την πιο 

περιεκτική προσφορά εκμετάλλευσης της επένδυσης του Διυλιστηρίου, όμως η 

πρόκριση της πρότασής του ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της αγαστής και 

αρμονικής σχέσης που είχε αναπτύξει ο επιχειρηματίας με τα ηγετικά στελέχη του 

δικτατορικού καθεστώτος και ιδιαίτερα με τον Παπαδόπουλο. Αξίζει να σημειωθεί 

πως προτού ο Πεζόπουλος στείλει την επιστολή στον Παπαδόπουλο και φυσικά 

υπογραφούν οι συμβάσεις με τους πλειοδότες του Διυλιστηρίου το καλοκαίρι του 

1972, ο Ανδρεάδης σε μια κίνηση με ισχυρούς συμβολισμούς, όντας πρόεδρος της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ήδη από το 1960, προέβη στην ανακήρυξη του 

Γεώργιου Παπαδόπουλου ως Ισόβιου Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης τον Μάρτιο 

του 1972.68 

 Τα 52 άρθρα της σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στον Στρατή Ανδρεάδη 

και το Ελληνικό Δημόσιο στις 22 Ιουλίου 1972, όριζαν ρητά τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα των συμβαλλόμενων πλευρών. Το πρώτο άρθρο όριζε την αναμενόμενη 

ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου, ενώ το δεύτερο τα χρονικά 

περιθώρια, αλλά και τα στάδια, στα οποία θα αποπερατωνόταν η επένδυση. Το τρίτο 

άρθρο επισήμαινε τη σύσταση εταιρείας, καθώς και το ύψος του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Το τέταρτο άρθρο παρουσίαζε τους τρόπους με τους οποίους θα 

χρηματοδοτείτο η εταιρεία. Η χρηματοδότηση της νεοσυσταθείσας εταιρείας με την 

ονομασία ΣΤΡΑΝ έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε τον ρόλο των τραπεζών 

του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην ατομική επένδυση του Στρατή Ανδρεάδη. 

Πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της σύμβασης ανέφερε: «Εν σχέσει 

προς την εκτέλεσιν της παρούσης Συμβάσεως και την σύναψιν υπό του Αναδόχου 

                                                             
67 Πεζόπουλος προς Παπαδόπουλο, Γ’ Διυλιστήριον, 5/5/1972, Αρχείο Νικολάου Ι. Μακαρέζου, 
ιδιωτική συλλογή, Αθήνα (ΑΝΙΜ), Φ327 – 329/Α [Φ329/Α]. 
68 Γιάννης Θεοτοκάς – Τζελίνα Χαρλαύτη, ό.π., σ. 167. 
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δανείων ή πιστώσεων προς εκτέλεσιν των κατά την παρούσαν Σύμβασιν 

αναλαμβανομένων υπ’ αυτού υποχρεώσεων η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και 

Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος είτε κεχωρισμένως μια εκάστη εξ αυτών είτε από 

κοινού αμφότεραι ενεργούσαι δικαιούνται να χορηγούν εγγυητικάς επιστολάς».69 

  Σύμφωνα με τη σύμβαση η περιοχή στην οποία θα κατασκευαζόταν το 

Διυλιστήριο, ήταν μια έκταση 3.000 στρεμμάτων στην Πάχη Μεγάρων. Η έκταση 

αυτή είχε απαλλοτριωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στη διάρκεια του 1971 με την 

προοπτική να στεγάσει την επένδυση που είχε συμφωνηθεί με τον Ωνάση. Τελικώς 

ένα μέρος της απαλλοτριωθείσας έκτασης μεταβιβάστηκε στην εταιρεία ΣΤΡΑΝ, στις 

αρχές του 1973 από την εταιρεία ΩΜΕΓΑ, η οποία άνηκε πια στην ΕΤΒΑ.70 

 Ο Ανδρεάδης μόλις απέκτησε την έκταση ανέλαβε να υλοποιήσει την 

επένδυσή του. Τον Ιούνιο του 1973 στα πλαίσια των χρηματοδοτικών του 

δεσμεύσεων σύνηψε δάνειο ύψους 45.000.000 εκ. δολαρίων με μια ομάδα ξένων 

τραπεζών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν σημαντικά ονόματα του τραπεζικού 

κλάδου, όπως η Bank of America.71 Τον Ιούλιο ενημέρωνε τον υπουργό Συντονισμού 

του δικτατορικού καθεστώτος Νικόλαο Μακαρέζο για την πορεία της επένδυσης,  

κάνοντας παράλληλα αναφορά σε ένα πρόβλημα που είχε προκύψει και έθετε 

προσκόμματα στην ομαλή εξέλιξη της κατασκευής του Διυλιστηρίου. Ο Ανδρέαδης 

προέτρεπε τον Μακαρέζο να ασχοληθεί προσωπικά με την επίλυση του 

συγκεκριμένου ζητήματος. Αρχικά, ο Ανδρεάδης απαριθμώντας τις εγγυητικές 

επιστολές και τα συνακόλουθα ποσά που είχαν δοθεί από την Εμπορική Τράπεζα σε 

συνεργάτιδες εταιρείες και τράπεζες του εξωτερικού για την κατασκευή και τη 

χρηματοδότηση του Διυλιστηρίου, στη συνέχεια εξέφραζε την απορία του για την 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα από την προσφυγή ιδιώτη, η οποία 

όριζε ότι η Εμπορική δεν μπορεί να προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών 

που υπερβαίνουν το 1/5 του μετοχικού της κεφαλαίου χωρίς την έγκριση του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η απόφαση αυτή ήταν, σύμφωνα με την ερμηνεία 

του Ανδρεάδη, αντίθετη με το Νομοθετικό Διάταγμα που κύρωνε τη Σύμβαση και 

αντιφατική σε σχέση με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 

                                                             
69 ΦΕΚ 130 Α΄ 26/7/1972· Σύμβασις, Αρχείο Νικολάου Ι. Μακαρέζου, ιδιωτική συλλογή, Αθήνα 
(ΑΝΙΜ), Φ345/Α. 
70 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 31/1/1974. 
71 Εκθέσεις Προσωρινού Επιτρόπου / GRABHA_A9S2Y5F1YF1, σ. 131 – 132. 
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παρόμοιο θέμα, αλλά και με απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής τον Φεβρουάριο 

του 1973 που επέτρεπε τη συγκεκριμένη πρακτική στην Εμπορική Τράπεζα.72 

 Η Νομισματική Επιτροπή τον Αύγουστο του 1973 σε σημείωμα προς τον 

Μακαρέζο θα αναλάμβανε να παρουσιάσει τα δεδομένα σχετικά με τη δυνατότητα 

έκδοσης εγγυητικών επιστολών της Εμπορικής και της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας 

για την επένδυση του Διυλιστηρίου. Ιδιαίτερα αναφέρεται πως τα μετοχικά κεφάλαια 

των δύο τραπεζών ανέρχονται σχεδόν στα 2.000.000.000 δραχμών. Με την 

προϋπόθεση ότι τα δάνεια που θα λάβει η ΣΤΡΑΝ από ξένες τράπεζες και εταιρείες 

κυμαίνονται γύρω στα 80.000.000 εκ δολάρια, οι τράπεζες του Ομίλου της Εμπορικής 

με τη σειρά τους πρέπει να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές ύψους σχεδόν 

2.400.000.000 δραχμών, ενώ βάσει του κανονιστικού πλαισίου μπορούν αθροιστικά 

να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές ύψους σχεδόν 400.000.000 εκ. δραχμών. Το ποσό 

αυτό αφενός υπερβαίνει τα μετοχικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών και 

αφετέρου υπερβαίνει το νομικό όριο του 1/5 κατά έξι φορές.73 

 Τους επόμενους μήνες θα συγκεντρώνονταν περισσότερα «σύννεφα» πάνω 

από την εξέλιξη της επένδυσης του Διυλιστηρίου. Στο μεταξύ λίγες ημέρες πριν την 

γνωμοδότηση της Νομισματικής Επιτροπής προς τον Μακαρέζο, οι ιδιοκτήτες των 

απαλλοτριωθέντων εκτάσεων της Πάχης Μεγάρων, έπειτα από αδυναμία 

συνεννόησης με την κυβέρνηση κατέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με 

αίτημα την ανάκληση και την άρση της απαλλοτρίωσης. Η πιθανή άρση της 

απαλλοτρίωσης σήμαινε ταυτόχρονα και την παύση των εργασιών για την 

εγκατάσταση του Διυλιστηρίου στην Πάχη. Τα προσκόμματα από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας και την Νομισματική Επιτροπή συνδυάστηκαν με την αποτυχημένη 

φιλελευθεροποίηση του δικτατορικού καθεστώτος, την εξέγερση του φοιτητικού 

κινήματος με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 και την τελική 

ανατροπή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, με την επιβολή μιας δεύτερης 

δικτατορίας, με επικεφαλής τον Δημήτρη Ιωαννίδη και πρωθυπουργό τον Αδαμάντιο 

Ανδρουτσόπουλο. Σχεδόν άμεσα η νέα δικτατορική κυβέρνηση υποστήριξε τα 

αιτήματα των κατοίκων της Πάχης και τους επέτρεψε να εγκατασταθούν στις 

εκτάσεις τους, προχωρώντας στην ανάκληση της απαλλοτρίωσης, πράγμα που 

                                                             
72 Ανδρεάδης προς Μακαρέζο, 14/7/1973, Αρχείο Νικολάου Ι. Μακαρέζου, ιδιωτική συλλογή, Αθήνα 
(ΑΝΙΜ), Φ374 – 375. 
73 Νομισματική Επιτροπή προς Μακαρέζο, Σημείωμα επί αιτήσεως εταιρείας ΣΤΡΑΝ, 6/8/1973,  
Αρχείο Νικολάου Ι. Μακαρέζου, ιδιωτική συλλογή, Αθήνα (ΑΝΙΜ), Φ374 – 375. 



44 
 

ταυτόχρονα σήμαινε τον τερματισμό των εργασιών εγκατάστασης της εταιρείας 

ΣΤΡΑΝ και την ίδρυση του μεγαλύτερου μέρους του 3ου Διυλιστηρίου.74 

 Τον Ιανουάριο του 1974 ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Henry Tasca, 

προέβη στην αποστολή τριών επιστολών προς τον πρωθυπουργό Αδαμάντιο 

Ανδρουτσόπουλο, τον υπουργό Εξωτερικών Σπυρίδωνα Τετενέ και τον υπουργό 

Βιομηχανίας και Ενέργειας Κωνσταντίνο Κυπραίο, με κοινό θέμα την επιθυμία του 

να συνεχιστεί η επένδυση της ΣΤΡΑΝ για την εγκατάσταση και λειτουργία του 

Διυλιστηρίου. Μάλιστα σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την νέα κυβέρνηση 

ο Tasca έκανε αρκετά σαφές ότι εξαιτίας της εμπλοκής μεγάλων αμερικανικών 

εταιρειών στην εν λόγω επένδυση, το ζήτημα θα έπρεπε να διευθετηθεί σύντομα.75 

Οι παραινέσεις του Tasca δεν απέδωσαν καρπούς, έτσι η δικτατορία 

Ανδρουτσόπουλου κατάφερε να δώσει το τελειωτικό «χτύπημα» στη φιλόδοξη 

επένδυση της ΣΤΡΑΝ, η οποία δεν επρόκειτο να ανακάμψει ποτέ. Στα πρώτα χρόνια 

της Μεταπολίτευσης η οικογένεια Ανδρεάδη θα προσπαθούσε να πείσει την 

Νομισματική Επιτροπή να της χορηγήσει συνάλλαγμα ώστε να εξοφλήσει τους 

ξένους πιστωτές της, καθώς τα χρέη είχαν συσσωρευτεί από την μη εκτέλεση της 

σύμβασης.76 Τελικώς η υπόθεση της ΣΤΡΑΝ μετά και τη λύση της σύμβασης το 1977 

οδηγήθηκε για μακρύ χρονικό διάστημα στα δικαστήρια με την τελευταία απόφαση 

να βγαίνει το 1994 από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου 

υπέρ των κληρονόμων του Στρατή Ανδρεάδη και την υποχρέωση του Ελληνικού 

Δημοσίου καταβολής αποζημίωσης. Το ευνοϊκό καθεστώς που απολάμβανε ο 

Ανδρεάδης εξαιτίας των σχέσεων που είχε αναπτύξει με τους συνταγματάρχες άρχισε 

να φθίνει σχεδόν αμέσως μετά την έλευση της δικτατορίας Ιωαννίδη στην εξουσία. 

Το τελειωτικό χτύπημα θα ερχόταν με την άνοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή για 

μια ακόμη φορά στην εξουσία.   

Η δικτατορία Ανδρουτσόπουλου με τη σειρά της απέβη εξαιρετικά βραχύβια, 

αφού υπό το βάρος της εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και το δυσμενές 

οικονομικό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

κατάρρευσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods, αλλά και εξαιτίας 

                                                             
74 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 31/1/1974. 
75 Tasca προς Androutsopoulos, 7/1/1974, Tasca προς Kypreos, 7/1/1974, Tasca προς Tetenes, 
7/1/1974, Σύγχρονα Οικονομικά Αρχεία ΙΜΣ, Συλλογή Β’, Ρέθυμνο, Φ28/Β.   
76 ΙΑΤΕ_A2S1Y1F84T2. 
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της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, με την συνακόλουθη εκτίναξη του πληθωρισμού, 

«έπεσε» δίνοντας το έναυσμα για την έλευση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Η διαχείριση των οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων στα πρώτα χρόνια της 

Μεταπολίτευσης (1974 – 1975) 

 

Η έλευση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα, στις 24 Ιουλίου του 1974 

σηματοδότησε τη μετάβαση από το δικτατορικό καθεστώς στη δημοκρατία. Ο 

Καραμανλής σχηματίζοντας σύντομα κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας θα προσπαθούσε 

να διαχειριστεί τα φλέγοντα και εν εξελίξει ζητήματα που είχαν προκύψει κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας. Ο συνδυασμός πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων, 

διαμόρφωναν ένα εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο η κυβέρνηση 

πιεζόταν να δράσει άμεσα για την επίτευξη της επίλυσής τους. 

 Το 1971 κατέρρευσε το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του 

Bretton Woods, το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία για δυόμισι σχεδόν δεκαετίες, από 

το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρακτικά μέχρι τότε, τα νομίσματα των 

χωρών που συμμετείχαν στο σύστημα του Bretton Woods βρίσκονταν σε σταθερή 

ισοτιμία με το «σκληρό» δολάριο, το οποίο με τη σειρά του ήταν το μόνο που 

μπορούσε να μετατραπεί σε χρυσό. Ο Νίξον ακολουθώντας τις συμβουλές του 

οικονομολόγου Μίλτον Φρίντμαν (ο οποίος τα επόμενα χρόνια με την εφαρμογή 

νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών θα βρισκόταν στο προσκήνιο, αρχικά 

επειδή κατηγορήθηκε ότι μαθητές του ήταν σύμβουλοι της δικτατορίας του 

Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή και έπειτα ως ιδεολογικός μέντορας της οικονομικής 

πολιτικής των κυβερνήσεων Ρέηγκαν στις ΗΠΑ και Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία) 

ανακοίνωσε μονομερώς την αποσύνδεση του δολαρίου από το χρυσό. Το γεγονός 

αυτό σηματοδοτούσε το τέλος των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και την 

έναρξη των κυμαινόμενων. Ταυτόχρονα το δολάριο είχε υποτιμηθεί σημαντικά 

συμπαρασύροντας μαζί του και τα υπόλοιπα νομίσματα του συστήματος, δίνοντας το 

έναυσμα για τη σημαντική άνοδο του πληθωρισμού και την εδραίωση οικονομικής 

ύφεσης παγκοσμίως.77 

                                                             
77 Michael Bordo, «The Bretton Woods International Monetary: A historical overview», στο Bordo 
Michael και Eichengreen Barry (επιμ.), A Retrospective on the Bretton Woods System. Lessons for 
International Monetary Reform, The University of Chicago Press, Σικάγο και Λονδίνο 1993, σ. 81 – 83· 
Ivan Berend, An Economic History of Twentieth – Century Europe. Economic Regimes from Laissez – 
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 Στην κατάρρευση των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήρθε να προστεθεί το 

1973 η πετρελαϊκή κρίση, η οποία ενέτεινε τη βαθιά ύφεση στην οποία βρισκόταν η 

παγκόσμια οικονομία. Αφορμή της κρίσης ήταν ο πόλεμος του Yom Kippur τον 

Οκτώβριο του 1973, ανάμεσα στην συμμαχία αραβικών κρατών με επικεφαλής την 

Αίγυπτο και τη Συρία εναντίον του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ ως σύμμαχος του Ισραήλ 

προέβησαν στη στρατιωτική και υλική του ενίσχυση, με τις αραβικές 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες, που ήταν μέλη του OPEC να απαντούν δυναμικά. Η 

πρώτη κίνηση των αραβικών κρατών – μελών του OPEC ήταν να αυξήσουν απότομα 

την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, στοχεύοντας άμεσα τις δυτικές αγορές και 

κυρίως τις ΗΠΑ. Το επιστέγασμα των αραβικών κυρώσεων ήταν η μείωση της 

παραγωγής του πετρελαίου, πράγμα που εξαιτίας της υψηλής τους εξάρτησης έφερε 

αναταράξεις στις οικονομίες των ΗΠΑ, της Δυτικής Ευρώπης, της Αυστραλίας και 

της Ιαπωνίας. Σταδιακά μέσα στο επόμενο έτος η τιμή του πετρελαίου θα γνώριζε 

περαιτέρω αύξηση, πράγμα που θα έθετε την παγκόσμια οικονομία σε τροχιά βαθιάς 

ύφεσης, με την εκδήλωση του φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή την 

ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας, με την παράλληλη 

επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και τη γενικότερη 

στασιμότητα αυτής. Το γεγονός αυτό θα έδινε το έναυσμα για την αυγή μιας νέας 

εποχής, η οποία θα ταυτιζόταν με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου που ίσχυε 

από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα 

χρησιμοποιούταν εκ νέου ως μοχλός πίεσης, μερικά χρόνια αργότερα, αυτή τη φορά 

εξαιτίας της Ιρανικής Επανάστασης του 1979, σε μια περίοδο που το δόγμα του 

νεοφιλελευθερισμού είχε κατακτήσει σημαντικό έδαφος στην δυτική πολιτική 

σκηνή.78 

 Εκτός από τα εξωγενή, κυρίως, οικονομικά προβλήματα που κληροδοτήθηκαν 

από την περίοδο της Δικτατορίας, στη Μεταπολίτευση, ένα γεωπολιτικό ζήτημα, που 

αφορούσε άμεσα την Ελλάδα και ήταν ουσιαστικά υπεύθυνο για την πτώση της 

δικτατορικής κυβέρνησης του Αδαμάντιου Ανδρουτσόπουλου, ήταν η εισβολή της 

                                                                                                                                                                              
Faire to Globalization, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 2006, σ. 277 – 278· Eric Hobsbawm, Η 
Εποχή των Άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914 – 1991, μετ. Β. Καπετανγιάννης, Θεμέλιο (β’ 
εκδ.), Αθήνα 2010, σ. 522. 
78 Ivan Berend, , An Economic History of Twentieth – Century Europe. Economic Regimes from Laissez – 
Faire to Globalization, ό.π., σ. 284 – 285· Ivan Berend, From the Soviet Bloc to the European Union. 
The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge 
University Press, Νέα Υόρκη 2009, σ. 7.   
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Τουρκίας στην Κύπρο και η de facto διχοτόμηση του νησιού. Από την έναρξη της 

στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, οι σχέσεις του καθεστώτος με τον ηγέτη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο διαμορφώνονταν με μελανά 

χρώματα, καθώς υπήρχε αμοιβαία καχυποψία για τις προθέσεις των δύο πλευρών. Η 

αδυναμία διαχείρισης του ζητήματος της Ένωσης, από τους ιθύνοντες της 

δικτατορίας, καθώς και ο αποσταθεροποιητικός ρόλος του Γρίβα, ο οποίος 

απολάμβανε τη στήριξη ακραίων στοιχείων εντός του ελληνικού δικτατορικού 

καθεστώτος, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούσε η Τουρκία για την προάσπιση 

των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων του νησιού, αλλά και ο ρόλος των ΗΠΑ σε 

θέση επιδιαιτητή, λειτουργούσαν ανασταλτικά στην επίλυση του Κυπριακού 

Ζητήματος. Η κατάσταση εντάθηκε όταν ο Παπαδόπουλος στην προσπάθεια 

νομιμοποίησης της δικτατορίας προσπάθησε να εφαρμόσει στην πράξη την 

διακηρυγμένη φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος. Τον Νοέμβριο του 1973 η 

βραχύβια κυβέρνηση Μαρκεζίνη ανατράπηκε από ομάδα στρατιωτικών γύρω από τον 

στρατιωτικό και διοικητή της ΕΣΑ Δημήτριο Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης στην περίπτωση 

του Κυπριακού Ζητήματος συντασσόταν ανοιχτά με τις πρακτικές του Γρίβα, του 

οποίου ο θάνατος τον Ιανουάριο του 1974 εγκαινίασε μια νέα περίοδο κλιμακούμενης 

έντασης εναντίον του Μακαρίου. Τελικώς στις 15 Ιουλίου του 1974 ο Ιωαννίδης 

κατάφερε να ανατρέψει τον Μακάριο, πράγμα που θα αποδεικνυόταν μοιραίο, καθώς 

στις 20 του ίδιου μήνα θα γινόταν η πρώτη στρατιωτική επέμβαση των Τούρκων στην 

Κύπρο. Υπό το βάρος του συγκεκριμένου γεγονότος και εξαιτίας της επιχειρησιακής 

ανετοιμότητας που παρουσίασε ο ελληνικός στρατός, η δικτατορική κυβέρνηση 

Ανδρουτσόπουλου – Ιωαννίδη θα κατέρρεε τάχιστα, ανοίγοντας το δρόμο για την 

έλευση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην εξουσία.79   

 Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Καραμανλή όφειλε να δράσει 

γρήγορα και αποτελεσματικά, πάνω σε συγκεκριμένους άξονες, ώστε να 

αποκατασταθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, να τεθούν υπό έλεγχο τα οικονομικά και 

εθνικά ζητήματα που είχαν προκύψει και φυσικά να ανακτηθεί ο έλεγχος των 

ενόπλων δυνάμεων και του κρατικού μηχανισμού, φορείς στους οποίους υπήρχε 

ακόμη έντονη παρουσία στοιχείων φίλα προσκείμενων στο προηγούμενο καθεστώς. 

                                                             
79 Σωτήρης Ριζάς – Ιωάννης Στεφανίδης, «Το Κυπριακό Ζήτημα. Ο Αγώνας για Ένωση, η Ανεξαρτησία, 
η Τουρκική Εισβολή», στο Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 
2000, τ. 9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 108 – 110. 
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Οι μήνες που ακολούθησαν χαρακτηρίζονται από μεγάλη πυκνότητα πρωτοβουλιών 

στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης ενός αποκαθαρμένου, από το πρόσφατο 

μετεμφυλιακό παρελθόν, δημοκρατικού καθεστώτος. Τα πρώτα μέτρα της 

κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που τέθηκαν σε ισχύ, ήταν μεταξύ άλλων η 

κατάργηση του στρατοπέδου της Γυάρου, μια κίνηση με σημαντικούς συμβολισμούς, 

η αμνήστευση πολιτικών αδικημάτων, καθώς και η απόδοση ιθαγένειας σε εκείνους 

που την είχαν στερηθεί εξαιτίας της δικτατορίας. Επιπλέον επανήλθαν στις θέσεις 

τους οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είχαν εκλεγεί προδικτατορικά 

και απολύθηκαν οι νομάρχες και οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων. Στον 

εργατικό τομέα καταργήθηκαν μια σειρά νομοθετημάτων που αφορούσαν το 

συνδικαλισμό, ενώ καθαιρέθηκαν αρκετές φιλοχουντικές διοικήσεις συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος, στις αρχές Αυγούστου η κυβέρνηση 

προχώρησε στην επαναφορά ισχύος του Συντάγματος του 1952, εκτός από τις 

διατάξεις που αφορούσαν το πολιτειακό ζήτημα της χώρας, ενώ λίγο αργότερα 

επανέφερε στο στράτευμα τους αξιωματικούς που είχαν πάρει μέρος στο Κίνημα του 

Ναυτικού. Στις 9 Αυγούστου ανακτήθηκε ο έλεγχος του, υπό κρατική εποπτεία, 

τραπεζικού συστήματος, καθώς έμπειρα πολιτικά στελέχη και πανεπιστημιακοί 

τοποθετήθηκαν στις νευραλγικές θέσεις των διοικητών. Ο Παναγής Παπαληγούρας 

τοποθετήθηκε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Άγγελος Αγγελόπουλος 

διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και ο Αδαμάντιος Πεπελάσης διοικητής της 

Αγροτικής Τράπεζας.80    

 Την εύθραυστη ισορροπία της νέας κυβέρνησης ήρθε να διαταράξει η δεύτερη 

εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, στις 14 Αυγούστου του 1974. Η ανετοιμότητα 

του υπό «εκκαθάριση» ελληνικού στρατεύματος, η τουρκική υπεροχή σε στρατιωτικό 

υλικό και η απροθυμία των ΗΠΑ να λάβουν ανοιχτά το μέρος της Ελλάδας, οδήγησε 

την νεότευκτη κυβέρνηση στην απόφαση να μην εμπλακεί σε πολεμικό μέτωπο με 

την Τουρκία. Η τουρκική επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα 

κατοχυρώνοντας τη διχοτόμηση της Κύπρου και οδηγώντας τις σχέσεις Ελλάδας και 

Τουρκίας σε μια εξαιρετικά τεταμένη περίοδο. Η δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς 

για την έλλειψη ισχυρής παρέμβασης από τις ΗΠΑ μετουσιώθηκε με την αποχώρηση 

της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την ίδια ημέρα. Τις επόμενες 

                                                             
80 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός Φιλελευθερισμός. Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932 – 1979, 
Πατάκης, Αθήνα 2010, σ. 495, 497. 



50 
 

ημέρες οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρώνονταν στην ανάκτηση του 

ελέγχου του στρατεύματος, αρχής γενομένης με την αποστράτευση των αρχηγών των 

Ενόπλων Δυνάμεων και του Στρατού, σε μια προσπάθεια εξάλειψης φιλοχουντικών 

πυρήνων που απεργάζονταν νέο πραξικόπημα.81  

 Τον Σεπτέμβριο έγινε το μεγαλύτερο βήμα για την εξομάλυνση των παθών 

που είχε γεννήσει το μετεμφυλιακό κράτος με αποκορύφωμα την περίοδο της 

δικτατορίας. Με την κατάργηση του Αναγκαστικού Νόμου 509/1947 νομιμοποιήθηκε 

επίσημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχοντας τη δυνατότητα πλέον να 

κατέλθει σε εκλογές, συμμετέχοντας στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πράγματι η 

έντονη περίοδος της μετάβασης στη δημοκρατία επιστεγαζόταν με την προκήρυξη 

εκλογών για τον Νοέμβριο του 1974. Η τελευταία πράξη της κυβέρνησης Εθνικής 

Ενότητας και ενώ η χώρα βρισκόταν ήδη σε προεκλογική τροχιά, ήταν η σύλληψη 

των πρωταιτίων του πραξικοπήματος και η άσκηση ποινικής δίωξης στις αρχές 

Νοεμβρίου του 1974. Λίγες ημέρες αργότερα και ιδιαίτερα στην επέτειο του 

Πολυτεχνείου, το νεοσυσταθέν κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ηγέτη τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή θα κέρδιζε τις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές 

καταλαμβάνοντας ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό εδραιώνοντας έτσι την κυριαρχία του 

στην ελληνική πολιτική σκηνή, καθορίζοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πολιτικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούταν η χώρα για τα επόμενα χρόνια.82  

 Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψε από τις εκλογές του 

Νοεμβρίου του 1974 προσπάθησε να κινηθεί στους άξονες που είχαν χαραχτεί από 

την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Πρωταρχικά μελήματα ήταν η επίλυση του 

Πολιτειακού ζητήματος, η ψήφιση Συντάγματος, η διαχείριση των οικονομικών 

ζητημάτων και φυσικά η πορεία της χώρας σε σχέση με την ένταξη της στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Έτσι λοιπόν τον Δεκέμβριο του 1974 ξεκίνησαν 

εκ νέου οι ενταξιακές διαδικασίες με την ΕΟΚ, οι οποίες είχαν διακοπεί από το 

δικτατορικό καθεστώς το 1968. Τον ίδιο μήνα το φλέγον Πολιτειακό ζήτημα θα 

έφτανε επιτέλους στην επίλυσή του έπειτα από το σχετικό δημοψήφισμα της 8ης 

Δεκεμβρίου. Οι ψηφοφόροι επέλεξαν κατά συντριπτική πλειοψηφία (69,18%) την 

αβασίλευτη δημοκρατία, με την Νέα Δημοκρατία να τηρεί ουδέτερη στάση, καθώς 

οποιαδήποτε εκδήλωση προτίμησης προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ήταν πιθανό να 

                                                             
81 Στο ίδιο, σ. 498 – 499. 
82 Στο ίδιο, σ. 499 – 500. 



51 
 

έχει σημαντικό πολιτικό κόστος. Η επίλυση του Πολιτειακού ζητήματος συνεπαγόταν 

με τη σειρά της την έναρξη των συζητήσεων για την ολική αναθεώρηση του 

Συντάγματος, πράγμα που θα απασχολούσε τα πολιτικά κόμματα για τους επόμενους 

έξι μήνες.83  

 Η Επιτροπή για την επεξεργασία του νέου Συντάγματος είχε συσταθεί με τη 

συμμετοχή όλων των κομμάτων που είχαν αναδειχθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου. 

Το σχέδιο του νέου Συντάγματος κατατέθηκε από την κυβέρνηση στις αρχές 

Ιανουαρίου του 1975, στην εν λόγω Επιτροπή, ενώ η συζήτηση στην Ολομέλεια της 

Βουλής ξεκίνησε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Οι διαφωνίες της αντιπολίτευσης και 

ιδιαίτερα του νεοπαγούς κόμματος του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβερνητική πρόταση 

επικεντρώνονταν κυρίως γύρω από τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Η αντιπολίτευση θεωρούσε ότι το εύρος των εξουσιών που συγκέντρωνε ο θεσμικός 

ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας έτεινε να γίνει επικίνδυνο αντικαθιστώντας 

αντίστοιχες βασιλικές αρμοδιότητες από προηγούμενες εποχές, οι αναμνήσεις των 

οποίων ήταν ακόμη αρκετά νωπές ιδιαίτερα στο επίπεδο των παρεμβάσεων και της 

αποσταθεροποίησης του δημοκρατικά εκλεγμένου πολιτικού κατεστημένου. Από την 

άλλη υπήρχε συναίνεση στο πεδίο ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας. Το 

Σύνταγμα ψηφίστηκε τελικά στις 7 Ιουνίου του 1975, σε αρκετά σύντομο χρονικό 

διάστημα από την έναρξη των συζητήσεων, μονάχα από τους βουλευτές της Νέας 

Δημοκρατίας, η οποία κατείχε την απόλυτη πλειοψηφία εντός του ελληνικού 

κοινοβουλίου. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης απείχαν από την τελική ψηφοφορία, 

ασκώντας έντονη κριτική στα σημεία που διαφωνούσαν, παρέχοντας όμως ένα βαθμό 

ανοχής, αν όχι συναίνεσης, στα σημεία που συμφωνούσαν. Λίγες ημέρες αργότερα 

μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Συντάγματος εξελέγη ως πρώτος πρόεδρος της 

Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, o Κωνσταντίνος Τσάτσος.84 

 Χωρίς να χάσει χρόνο η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αμέσως 

μετά την έναρξη της εφαρμογής του Συντάγματος κατέθεσε επίσημη αίτηση για την 

πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΟΚ θα 

γινόταν τα επόμενα χρόνια ζήτημα μείζονος σημασίας της εξωτερικής πολιτικής της 

                                                             
83 Στο ίδιο, σ. 500 – 501· Γιάννης Βούλγαρης, «Η δημοκρατική Ελλάδα 1974 – 2004», στο 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, τ. 10, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 12 – 13, 17. 
84 Νίκος Αλιβιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800 – 2010, Πόλις, 
Αθήνα 2011, σ. 499 – 507.  
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χώρας. Οι διαπραγματεύσεις θα κρατούσαν σχεδόν μια τριετία και θα 

κατοχυρώνονταν ως μια προσωπική πολιτική επιτυχία του Καραμανλή, όταν πια θα 

ολοκληρώνονταν τον Μάιο του 1979.85 Στο εσωτερικό, η «εκκαθάριση» του 

δικτατορικού καθεστώτος έβαινε προς το τέλος της δια μέσου μια σειράς δικών που 

έλαβαν χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 1975. Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο του 1975 έγινε η δίκη των «πρωταιτίων» της δικτατορίας. Το Πενταμελές 

Εφετείο Αθηνών απέδωσε την εσχάτη των ποινών στην ηγετική τριανδρία του 

πραξικοπήματος. Σε μια προσπάθεια αποφυγής δημιουργίας «μαρτύρων» η 

κυβέρνηση μετρίασε την ποινή σε ισόβια κάθειρξη, πράγμα που ήγειρε αντιδράσεις 

από την μεριά της αντιπολίτευσης. Η επόμενη δίκη που έλαβε χώρα το διάστημα 

Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου αφορούσε τους υπεύθυνους για τη βίαιη καταστολή της 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ η τρίτη δίκη, η οποία έγινε ενώπιον του Διαρκούς 

Στρατοδικείου Αθηνών αφορούσε την απόδοση ευθυνών στους βασανιστές της 

ΕΣΑ.86 

 Όσον αφορά το μέτωπο της οικονομίας, η Ελλάδα είχε συμπαρασυρθεί στη 

δίνη της παγκόσμιας ύφεσης. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αρχικά και η 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια προσπάθησαν να ανατρέψουν, στα 

πλαίσια του εφικτού, αυτή την κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο έμπειρα και 

ικανά στελέχη των προδικτατορικών χρόνων εναλλάχθηκαν στο τιμόνι τόσο του 

νευραλγικού υπουργείου Συντονισμού, όσο και στη διοίκηση της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Ο Παναγής Παπαληγούρας έχοντας αναλάβει αρχικά διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου ανέλαβε το υπουργείο 

Συντονισμού, ενώ ο Ξενοφών Ζολώτας ακολούθησε αντίθετη πορεία. Ο Ζολώτας 

έχοντας διατελέσει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το διάστημα 1955 – 1967, 

αλλά και ο Παπαληγούρας έχοντας διατελέσει υπουργός Συντονισμού στην τελευταία 

κυβέρνηση της ΕΡΕ υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή (1961 – 1963), φάνταζαν ένα 

κατάλληλο δίδυμο για να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο ανόρθωσης της 

οικονομίας. 

 Οι δράσεις εντός του 1974 ήταν περιορισμένες, αφού η μετάβαση στο 

δημοκρατικό καθεστώς συνέβη κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αυτό φαίνεται 

εξάλλου και από την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 

                                                             
85 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ό.π., σ. 506, 518 – 520. 
86 Γιάννης Βούλγαρης, ό.π., σ. 12· Νίκος Αλιβιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του, ό.π., σ. 496 – 498. 
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συγκεκριμένο έτος, αφού σε αρκετά σημεία του κειμένου γίνονται εκτενείς αναφορές 

στα οικονομικά δεδομένα προηγούμενων ετών, εξαιτίας των οποίων το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα βρέθηκε σε υφεσιακή τροχιά. Παράλληλα εντός της έκθεσης 

υπάρχουν ευθείες βολές εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος για τις επιλογές 

διαχείρισης της κρίσης, όταν αυτή άρχισε να επηρεάζει την ελληνική οικονομία.  

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών ο Ζολώτας παρατηρεί πως αυτό άρχισε να διευρύνεται ήδη από το 1972 

και στη συνέχεια διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα καθώς επηρεάστηκε από 

παράγοντες, όπως η ανατίμηση του πετρελαίου, η διεθνής οικονομική ύφεση και το 

κυπριακό ζήτημα. Έπειτα κατηγορεί το δικτατορικό καθεστώς για απουσία 

ρεαλιστικού οικονομικού πλάνου και αδυναμία αναδιάρθρωσης των δομικών 

προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το Ζολώτα, για να επιτευχθεί 

μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ειδικώς και μείωση του 

ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών γενικότερα, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να 

υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές. Για την καταπολέμηση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προτείνει την αναπροσαρμογή της αναπτυξιακής 

πολιτικής με την προοπτική να καταστεί η ελληνική οικονομία περισσότερο 

ανταγωνιστική. Ταυτόχρονα εφιστά την προσοχή των ιθυνόντων σε σχέση με τον 

εξωτερικό δανεισμό, καθώς μακροπρόθεσμα υπάρχει επιβάρυνση του ισοζυγίου 

πληρωμών. Για τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών ευρύτερα, ο 

Ζολώτας προτείνει την αύξηση της εισαγωγής κεφαλαίων («βελτίωσις της συνθέσεως 

των εισρεόντων κεφαλαίων»), τα οποία θα κατευθυνθούν προς άμεσες παραγωγικές 

επενδύσεις.87 

Στην κατεύθυνση του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών 

η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τον Μάρτιο του 1975 την οριστική αποσύνδεση 

της δραχμής από το δολάριο. Ο Ζολώτας σε αυτή τη κίνηση αναγνώριζε μια σειρά 

πλεονεκτημάτων, όπως η μεγαλύτερη σταθερότητα που θα απολάμβανε η δραχμή σε 

σχέση με τα νομίσματα χωρών που διατηρούσε υψηλό κύκλο συναλλαγών, πράγμα 

που θα απέφερε μικρότερες διακυμάνσεις στο ελληνικό νόμισμα, ενώ παράλληλα θα 

δημιουργούταν ευνοϊκότερο κλίμα για τις ελληνικές εξαγωγές. Ταυτόχρονα 

υποστήριζε ότι η συναλλαγματική πολιτική της Ελλάδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

                                                             
87 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού δια το έτος 1974, σ. 24 – 26. 
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εντός πιο ελεύθερων πλαισίων, χωρίς την εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες, τους 

οποίους η χώρα δεν μπορούσε να ελέγξει.88 

Ένα ζήτημα που συγκέντρωνε την προσοχή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η 

διατήρηση των υψηλών κερδών από τις εξαγωγικές, κυρίως, βιομηχανίες της χώρας. 

Εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες 

αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους. Ο Ζολώτας αναγνώριζε 

πως η Ελλάδα εξαρτιόταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή καυσίμων, 

πράγμα που καθιστούσε εξαιρετικά επισφαλή τη θέση της απέναντι στο παγκόσμιο 

δίκτυο προσφοράς και διανομής πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν έντονοι 

κίνδυνοι για το ισοζύγιο πληρωμών και την νομισματική ισορροπία της χώρας. Σε 

αυτή τη κατεύθυνση ο Ζολώτας πρότεινε αφενός την αξιοποίηση των πιθανών 

εγχώριων πηγών και αφετέρου τη ορθολογικότερη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος 

δικτύου ενέργειας.89 

Το κρίσιμο 1974 εντυπώθηκε ως ένα έτος, κατά το οποίο οι κυβερνήσεις 

Εθνικής Ενότητας και Νέας Δημοκρατίας ήρθαν αντιμέτωπες με μια σειρά 

οικονομικών ζητημάτων που απαιτούσαν άμεσες λύσεις, όπως οι αυξημένες 

αμυντικές δαπάνες εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, η άνοδος της τιμής 

του πετρελαίου, ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός και η οικονομική στασιμότητα. Κατά 

το επόμενο έτος η κατάσταση φάνηκε να βελτιώνεται αφού σύμφωνα με τον διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος τα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας είχαν ήδη κάνει 

την εμφάνισή τους. Ιδιαίτερα, σύμφωνα με το Ζολώτα ήδη από τα τέλη του 1974 ο 

πληθωρισμός επιβραδύνθηκε, ενώ η οικονομική ύφεση περιορίστηκε. Η άνοδος της 

οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να φανεί στην αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 3,7%, 

ένα ποσοστό, το οποίο δεδομένων των συνθηκών κρίνεται από το Ζολώτα ως 

ικανοποιητικό. Υποστηρίζει πως η ελληνική οικονομία, παρά τα προβλήματα, έχει 

εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς για το 1976 προβλέπεται αύξηση του Α.Ε.Π. 

κατά 4 – 5 %. Επίσης το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε 

κατά 209 εκ. δολάρια, ενώ αυξήθηκαν οι εισροές κεφαλαίων.90  

                                                             
88 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σ. 30 – 31. 
89 Ξενοφών Ζολώτας, Το ενεργειακόν πρόβλημα της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1975, σ. 
22 – 23. 
90 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις του Διοικητού δια το έτος 1975, σ. 12. 
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Η έλευση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας έφερνε την ενίσχυση της κρατικής 

παρέμβασης στη διαχείριση της ελληνικής οικονομίας. Οι προσπάθειες επαναφοράς 

της οικονομίας σε θετικούς δείκτες και η τήρηση του αναπτυξιακού προγράμματος 

που είχαν δομήσει προδικτατορικά τα ίδια πρόσωπα που βρίσκονταν πλέον στην 

εξουσία σε συνδυασμό με τις προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες συμπυκνώνονταν 

στις διαδικασίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δεν ήταν δυνατό να 

αφήσουν ανεπηρέαστη τη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής της χώρας. Αυτό 

φαίνεται εξάλλου και με την υπόδειξη του Ζολώτα, προς τις τράπεζες και τα 

πιστωτικά ιδρύματα, για την πλήρη αξιολόγηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούν, 

ώστε να προκρίνονται ανταγωνιστικές επενδύσεις με την προοπτική συμβολής στην 

αναδιάρθρωση των οικονομικών δομών της χώρας, στα πλαίσια ένταξης της Ελλάδος 

στην ΕΟΚ.91 

Η παρεμβατική πολιτική της κυβέρνησης θα φαινόταν αρκετά έντονα μέσω 

της ίδρυσης νέων κρατικών επιχειρηματικών φορέων, αλλά και μέσω ενός κύματος 

κρατικοποιήσεων, το οποίο έλαβε χώρα τη διετία 1975 – 1976. Οι κρατικοποιήσεις 

αυτές παρουσιάζουν τόσες διαφορές μεταξύ τους, που δύσκολα μπορούμε να πούμε 

ότι πιστοποιούν μια προσχεδιασμένη και συστηματική πολιτική από την πλευρά της 

κυβέρνησης, ώστε να ισχύει η κατηγορία του ΣΕΒ για «σοσιαλμανία». Ο 

χαρακτηρισμός αυτός έχει να κάνει περισσότερο με τη λανθάνουσα ανασφάλεια του 

ΣΕΒ απέναντι στο νέο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που 

διαμορφωνόταν παρά με μια υποτιθέμενη στροφή της Καραμανλικής Δεξιάς προς 

υιοθέτηση «σοσιαλιστικών ιδεών».92 

Η έναρξη του κύκλου των κρατικοποιήσεων έγινε με την Ολυμπιακή 

Αεροπορία, η οποία βρισκόταν υπό την ιδιοκτησία του Αριστοτέλη Ωνάση. Η 

Ολυμπιακή έχοντας πληγεί βαριά από την πετρελαϊκή κρίση παρουσιαζόταν ήδη από 

το 1973 ως η πιο ζημιογόνος επιχείρηση ολόκληρου του εταιρικού τομέα.93 Για να 

συνεχιστεί η λειτουργία της εταιρείας ο Ωνάσης ζητούσε από το ελληνικό Δημόσιο 

επιχορήγηση 45 εκ. δολαρίων. Το Δημόσιο αρνήθηκε να παράσχει αυτό το ποσό και 

ο Ωνάσης με τη σειρά του κατήγγειλε τη σύμβαση Ολυμπιακής – Δημοσίου. Τελικώς 

                                                             
91 Τράπεζα της Ελλάδος, ό.π., σ. 23 – 24. 
92 Για τη σχέση του ΣΕΒ με την Νέα Δημοκρατία και την αντίδραση απέναντι στο κύμα των 
κρατικοποιήσεων, Βλ. Χρήστος Τσάκας, ό.π., σ. 232 – 237. 
93 Χρυσάφης Ιορδάνογλου – Χρίστος Μπέλλας, Η πορεία του ελληνικού εταιρικού κεφαλαίου, ό.π., σ. 
92. 
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μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις και με μεγάλη απροθυμία από μέλη της 

κυβέρνησης ο Ωνάσης πούλησε τις μετοχές του για 68 εκ. δολάρια, μεταβιβάζοντας 

έτσι την κυριότητα της εταιρείας υπό κρατικό έλεγχο τον Απρίλιο του 1975. Στη 

διάρκεια του 1976 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μεγάλη κρατικοποίηση που 

αφορούσε το Διυλιστήριο Ασπροπύργου. Όπως είδαμε εκτενώς παραπάνω, το 

Διυλιστήριο Ασπροπύργου είχε ιδρυθεί από το ελληνικό Δημόσιο και είχε 

παραχωρηθεί για μια δεκαετία στον Όμιλο συμφερόντων του Σταύρου Νιάρχου. Στη 

διάρκεια της δικτατορίας ο Νιάρχος πέτυχε την ανανέωση της σύμβασης, 

αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα να διεκπεραιώσει μια σειρά παράλληλων επενδύσεων. 

Μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Νιάρχος δεν είχε ολοκληρώσει ακόμη τις 

«πολυπόθητες» επενδύσεις με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να 

πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή. Προτού τελικά το ζήτημα διευθετηθεί σε διεθνή 

διαιτησία τα δύο μέρη ήρθαν σε συμφωνία, με το Δημόσιο να ανακτά τον έλεγχο του 

Διυλιστηρίου αγοράζοντάς το από τον Νιάρχο για 12 εκ. δολάρια.94 

Η τρίτη κρατικοποίηση που έλαβε χώρα αυτή την περίοδο ήταν η 

κρατικοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Σε αντίθεση με την Ολυμπιακή, 

η οποία κρατικοποιήθηκε εξαιτίας ενός συνδυασμού οικονομικών προβλημάτων, 

πιέσεων από την πλευρά του Ωνάση και «φυσικού» μονοπωλίου στον τομέα των 

εγχώριων αερομεταφορών, αλλά και σε αντίθεση με το Διυλιστήριο Ασπροπύργου το 

οποίο, θα λέγαμε, ότι είχε παραχωρηθεί στον Νιάρχο, με μια αρκετά ευνοϊκή 

σύμβαση και χωρίς απτά ανταλλάγματα, η κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας 

ήταν η πιο αμφίβολη τόσο από την άποψη αφορμών και αιτίων, όσο και από την 

άποψη αποτελεσμάτων και ερμηνειών.  

 

 

 

 

 

                                                             
94 Παναγής Παπαληγούρας, Ομιλίες – Άρθρα, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (επιμ.), Αίολος, Αθήνα 1996, σ. 
234· Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος 1928 – 2008. Από Τράπεζα του 
κράτους εγγυήτρια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 2014, σ. 46 – 
47. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Η κρατικοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας 

 

Η διαδικασία της κρατικοποίησης του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας ξεκίνησε στα 

τέλη του 1975 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1976. Από τις αρχές του 1975, 

έπειτα από προφορική εντολή του υπουργού Συντονισμού Παναγή Παπαληγούρα δύο 

διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Εμμανουήλ Κηπουρίδης και ο Δημήτριος 

Καλοδούκας συγκέντρωναν στοιχεία για τις δραστηριότητες των τραπεζών του 

Ομίλου της Εμπορικής, κατά την προηγούμενη περίοδο. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1975 

οι δύο διευθυντές κατέθεσαν την εμπιστευτική έκθεση ελέγχου στην Νομισματική 

Επιτροπή, αρμόδιο όργανο μεταξύ άλλων για τον έλεγχο του πιστωτικού συστήματος.  

Στο κείμενο της έκθεσης, αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί 

περιεκτικά η δομή του «συγκροτήματος Ανδρεάδη», με ιδιαίτερη έμφαση στη 

συμμετοχή των ξένων εταιρειών του Ομίλου ή και των ξένων εταιρειών του ίδιου του 

Ανδρεάδη στη μετοχική σύνθεση των εγχώριων εταιρειών της Εμπορικής. Στη 

συνέχεια οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσιάζουν τις μεθοδεύσεις 

που έγιναν από τις ξένες εταιρείες, ώστε να αποκτήσουν ισχυρότερη θέση στις 

υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, αλλά και τις συνακόλουθες «ανωμαλίες». Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να σημειωθεί, πως οι καταγεγραμμένες «ανωμαλίες» αφορούν ως επί το 

πλείστον την αγορά μετοχών των ελληνικών εταιρειών του συγκροτήματος από τις 

ξένες, σε χαμηλότερη αξία, από τη χρηματιστηριακή τους. Η διαδικασία αυτή 

χαρακτηρίζεται από τους διευθυντές ως νομότυπη, καθώς οι συναλλαγές 

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην οποία εξαιτίας της έλλειψης 

Χρηματιστηρίου επιτρέπονταν οι συναλλαγές, μέσω συμβολαιογραφικής πράξης. Η 

διαδικασία αυτή μπορεί, σύμφωνα με τους ίδιους, να αποτελεί παράβαση των 

υποχρεώσεων των διοικήσεων των Τραπεζών σε σχέση με την προστασία των 

συμφερόντων τόσο των μετόχων όσο και ευρύτερα του εθνικού νομίσματος, αφού το 

εισαχθέν συνάλλαγμα, με το οποίο επετεύχθησαν οι συναλλαγές αντιστοιχεί σε 

χαμηλότερη τιμή από την πραγματική και δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει την 
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παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου σε ξένες 

εταιρείες.95 

Στο τρίτο μέρος της έκθεσης οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος 

αναφέρονται στις παραβάσεις από την πλευρά των τραπεζών του Ομίλου, του Νόμου 

5076/1931. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του συγκεκριμένου νόμου απαγορευόταν ρητά 

η χορήγηση πάσης φύσεως πιστώσεων (και εγγυήσεων) προς μια επιχείρηση με 

παραπάνω από το 1/5 των ιδίων κεφαλαίων του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος, 

εκτός εάν υπήρχε η έγκριση και η σύμφωνη γνώμη τόσο της Νομισματικής 

Επιτροπής, όσο και του υπουργού Εμπορίου. Σύμφωνα με την έκθεση η Εμπορική 

Τράπεζα υπέπεσε στην εν λόγω παράβαση παρέχοντας πιστώσεις και εγγυήσεις 

αρκετά παραπάνω από το 1/5 των κεφαλαίων της τόσο προς τα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, μιας εταιρείας που αρχικά βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Εμπορικής, όσο 

και προς την εταιρεία ΣΤΡΑΝ, του Στρατή Ανδρεάδη, μέσα στη διάρκεια της 

δικτατορίας. Η Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα με τη σειρά της προέβη στην ίδια παράβαση 

αφού υπερέβη τα πιστωτικά όρια σε τρείς περιπτώσεις, χρηματοδοτώντας τη 

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη ΣΤΡΑΝ. 

Τέλος η Τράπεζα Επενδύσεων υπέπεσε στην ίδια παράβαση στην περίπτωση 

χρηματοδότησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.96 

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος της έκθεσης αναφέρεται σε μια σειρά 

παραβάσεων εκ μέρους των τραπεζών αρκετών αποφάσεων της Νομισματικής 

Επιτροπής. Οι δύο διευθυντές κλείνοντας την έκθεση τονίζουν πως ο έλεγχος δεν 

διενεργήθηκε με το συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή τα πορίσματα της έρευνας δεν 

γνωστοποιήθηκαν στις αναφερόμενες τράπεζες με την προοπτική εκείνες να 

παρέχουν τις κατάλληλες εξηγήσεις προς υπεράσπισή τους. Ίσως μια εξήγηση από τις 

θιγόμενες τράπεζες θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαγωγή διαφορετικών 

συμπερασμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την έκθεση τα στοιχεία που 

παρατίθενται για την ισχυροποίηση των ξένων εταιρειών έναντι των ελληνικών, μέσω 

της αγοράς μετοχών, χρονολογικά τοποθετούνται στην περίοδο της δικτατορίας, 

πράγμα που δείχνει την επιθυμία των ιθυνόντων να αναδείξουν με αυτό τον τρόπο τις 

                                                             
95 Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας της Ελλάδος – ΙΑΤΕ_A2S1Y4F53T4. 
96 Στο ίδιο. 
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σχέσεις Ανδρεάδη – καθεστώτος, ώστε σε ένα βαθμό να δικαιολογήσουν και την 

έκταση της κρατικοποίησης.97 

Μετά την υποβολή της έκθεσης η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η ελληνική 

κυβέρνηση κινήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς. Την ίδια ημέρα, δηλαδή την 5η 

Δεκεμβρίου του 1975, ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος, Ι. Πασσιάς 

υποβάλλει με τη σειρά του εμπιστευτική έκθεση προς την Νομισματική Επιτροπή. Η 

γνωμοδότηση του συμβούλου, βάσει της έκθεσης των δύο διευθυντών ήταν ότι 

έπρεπε να ασκηθεί δίωξη στον Ανδρεάδη μόνο για τις πράξεις μεταβίβασης των 

μετοχών, αλλά όχι για τις παραβάσεις των αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής, 

αφού αυτές είχαν ήδη παραγραφεί και μάλιστα ήταν εν γνώσει της Τράπεζας της 

Ελλάδος, αλλά και της ίδιας της Νομισματικής Επιτροπής.98 

Σε συνέχεια των εκθέσεων ανέλαβε δράση η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας. Την ίδια ημέρα επίσης, μετά από πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 861/5.12.75 Προεδρικό Διάταγμα, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο προέβλεπε ότι σε 

έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορούσε να προβαίνει στην 

έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Η έκδοση του συγκεκριμένου 

Προεδρικού Διατάγματος απέβλεπε στην ενίσχυση των εξουσιών της Νομισματικής 

Επιτροπής ώστε να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες για το διορισμό 

Προσωρινών Επιτρόπων, που προέβλεπε ο Αναγκαστικός Νόμος 1665/1951.99 Το 

Προεδρικό Διάταγμα εκτελέστηκε άμεσα, αφού την ίδια ημέρα εκδόθηκε η απόφαση 

υπ’ αριθμόν 100/5.12.75 της Νομισματικής Επιτροπής, με την οποία διορίζονταν 

τρείς διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Προσωρινοί Επίτροποι στις τρείς 

μεγάλες τράπεζες του Ομίλου της Εμπορικής, ενώ αυτόματα καταργούνταν τα 

καταστατικά όργανα των συγκεκριμένων τραπεζών. Οι διορισθέντες Προσωρινοί 

Επίτροποι θα αναλάμβαναν να συγκροτήσουν ελεγκτικές εκθέσεις για τις 

δραστηριότητες των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων.100 

Στο μεταξύ ο υπουργός Συντονισμού Παναγής Παπαληγούρας, 

απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ανακοίνωνε την απομάκρυνση του Ανδρεάδη, 

                                                             
97 Στο ίδιο. 
98 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 18/1/1979. 
99 ΦΕΚ 275 Α΄ 5/12/1975. 
100 ΦΕΚ 276 Α΄ 6/12/1975. 
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από τη διοίκηση της Εμπορικής, της Ιονικής & Λαϊκής και της Τράπεζας Επενδύσεων 

και την τοποθέτηση Προσωρινών Επιτρόπων, προσπαθώντας παράλληλα να 

κατευνάσει τις αντιδράσεις που είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται, επιβεβαιώνοντας ότι 

τα οικονομικά στοιχεία των τριών τραπεζών βρίσκονταν σε αρκετά καλή κατάσταση. 

Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή της Παρασκευής ως ημέρας 

ανακοίνωσης του συγκεκριμένου ζητήματος, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν καθώς 

επιλεγόταν από τις κυβερνήσεις για την ανακοίνωση νομισματικών και πιστωτικών 

μέτρων, αφού την επόμενη ημέρα τόσο το Χρηματιστήριο, όσο και οι τράπεζες δεν 

λειτουργούσαν, πράγμα το οποίο ήταν εξαιρετικά βολικό για την απορρόφηση 

πιθανών οικονομικών αναταράξεων.101 

Ο διορισμός των Προσωρινών Επιτρόπων, αλλά και ο έλεγχος των τραπεζών 

του Ομίλου της Εμπορικής, δεν ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τον Ανδρεάδη. 

Οι τράπεζες του συγκροτήματος της Εμπορικής, εξαιτίας του μεγέθους τους, αλλά και 

των σημαντικών επενδύσεων, στις οποίες εμπλέκονταν είχαν βρεθεί και κατά το 

πρόσφατο παρελθόν αντιμέτωπες με την κυβερνητική παρέμβαση, έχοντας υποπέσει 

σε αρκετές περιπτώσεις σε ατασθαλίες. Χαρακτηριστικά από το 1956, δηλαδή προτού 

συγκροτηθεί ο Όμιλος της Εμπορικής, η κυβέρνηση της ΕΡΕ είχε τοποθετήσει 

Προσωρινό Επίτροπο στην Εμπορική Τράπεζα τον πρόεδρο του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, ενώ το 1959 είχε τοποθετηθεί Επίτροπος για μια ακόμη φορά. Την 

διετία 1962 – 1963 τόσο η Εμπορική όσο και η Ιονική & Λαϊκή ελέγχονταν από την 

Νομισματική Επιτροπή για παραβάσεις των κανόνων και των αποφάσεών της. Ο 

εκτενέστερος όμως έλεγχος εναντίον της Εμπορικής Τράπεζας, πριν την 

Μεταπολίτευση, διενεργήθηκε τη διετία 1966 – 1967, για τη χρηματοδότηση της 

Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, μιας εταιρείας που ανήκε κατά πλειοψηφία 

στις τράπεζες του Ομίλου. Οι ελεγκτές υποστήριζαν ότι για την κατασκευή του 

εργοστασίου της ΒΦΛ, στην Νέα Καρβάλη, Καβάλας η Εμπορική Τράπεζα είχε 

παραχωρήσει πιστώσεις, μεγαλύτερες από το 1/5 των ιδίων κεφαλαίων της. Τελικώς 

μετά την έλευση της Δικτατορίας και της εξομάλυνσης των σχέσεων του Ανδρεάδη 

με το καθεστώς των συνταγματαρχών, οποιοσδήποτε έλεγχος βρισκόταν σε εξέλιξη 

πάγωσε.102 

                                                             
101 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 4/1/1979. 
102 Στο ίδιο· ΙΑΤΕ_A2S1Y4F46· ΙΑΤΕ_A2S1Y4F47· ΙΑΤΕ_A2S1Y4F48· ΙΑΤΕ_A2S1Y4F49. 
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Στις 6 Δεκεμβρίου του 1975 οι Προσωρινοί Επίτροποι ξεκίνησαν να ασκούν 

τα καθήκοντά τους, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την έναρξη 

άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρεάδη. Στους μήνες που ακολούθησαν η 

διαμάχη Ανδρεάδη – Δημοσίου θα κορυφωνόταν με εκατέρωθεν εξώδικες δηλώσεις. 

Οι Προσωρινοί Επίτροποι κατάρτιζαν τις ελεγκτικές εκθέσεις για το συγκρότημα της 

Εμπορικής, ενώ το Δημόσιο κατάστρωνε τη στρατηγική του για τις επόμενες 

ενέργειες που θα ακολουθούσε. Στις 12 Αυγούστου του 1976 ο Παπαληγούρας 

κατέθεσε νομοσχέδιο για συζήτηση και ψήφιση με τη μορφή του κατεπείγοντος, στο 

Τμήμα Διακοπών της Βουλής. Το νομοσχέδιο αυτό προέβλεπε την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας με τον διπλασιασμό των μετοχών και 

ταυτόχρονα τη ρητή απαγόρευση αγοράς των νέων μετοχών από τους παλαιούς 

μετόχους της Τράπεζας. Κάτι τέτοιο σήμαινε, πως αν το νομοσχέδιο ψηφιζόταν, ο 

Ανδρεάδης θα έχανε πλέον τον έλεγχο της Εμπορικής, αφού δεν θα κατείχε πια την 

πλειοψηφία των μετοχών. Η αντίδρασή του εκδηλώθηκε άμεσα, όταν στις 23 του 

ίδιου μήνα έστειλε επιστολή στο Τμήμα Διακοπών της Βουλής χαρακτηρίζοντας 

μεταξύ άλλων το υπό ψήφιση νομοσχέδιο αντισυνταγματικό, καθώς σύμφωνα με τον 

Ανδρεάδη, για να είχε συνταγματική εγκυρότητα, θα έπρεπε να εισαχθεί στην 

Ολομέλεια της Βουλής και όχι απλά στο Τμήμα Διακοπών. Παρά τις αιτιάσεις του 

Ανδρεάδη ψηφίστηκε στα τέλη Αυγούστου ο Νόμος 431/1976 «Περί συμπληρώσεως 

και τροποποιήσεως των περί λειτουργίας και ελέγχου των Τραπεζών διατάξεων».103 

Με τη ψήφιση αυτού του νόμου το Δημόσιο έπαιρνε ουσιαστικά υπό τον 

έλεγχο του την πλειοψηφία των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας και κατά επέκταση 

όλων των εταιρειών του Ομίλου. Μεταξύ άλλων ο νέος νόμος όριζε ότι οι νέες 

μετοχές θα διατεθούν κατά 9/10 σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και 

στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ το εναπομείναν 1/10 θα διατίθετο στους 

υπόλοιπους μετόχους της Τράπεζας, κατ’ αναλογία συμμετοχής τους στο παλαιό της 

κεφάλαιο. Η τιμή των νέων μετοχών οριζόταν ως ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής 

τιμής των παλαιών μετοχών για δέκα εργάσιμες ημέρες προτού δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο διορισμός του Προσωρινού Επιτρόπου, ο οποίος 

ανακοίνωνε και την έκδοση των νέων μετοχών. Επιπλέον, σε μια απόπειρα πρόληψης 

πιθανών ενεργειών του Ανδρεάδη, ο νόμος όριζε ότι από την έναρξη ισχύος του θα 

απαγορευόταν τόσο στα ΝΠΔΔ όσο και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να 

                                                             
103 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 4/1/1979· ΦΕΚ 236 Α΄ 4/9/1976.  
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μεταβιβάσουν την κυριότητα μετοχών ημεδαπών Τραπεζών, που τους ανήκουν ή 

δικαιώματα για την απόκτηση των συγκεκριμένων μετοχών χωρίς προηγουμένως να 

έχουν λάβει ειδική άδεια από την Νομισματική Επιτροπή.104 

Με την έκδοση 3.630.000 νέων μετοχών, αξίας 162 δραχμών έκαστη η 

κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας ήταν πλέον γεγονός. Εξάλλου αυτό το 

μαρτυρά και σχετικό έγγραφο του Προσωρινού Επιτρόπου της Εμπορικής Τράπεζας 

προς την Νομισματική Επιτροπή τον Νοέμβριο του 1976, μέσα στο οποίο υπάρχει 

μεταξύ άλλων πίνακας με την αναλυτική σύνθεση των νέων μετόχων της Τράπεζας. 

Σε μια συνοπτικότερη μορφή η νέα μετοχική σύνθεση της Εμπορικής Τράπεζας ήταν 

η εξής:  

Πίνακας 4.1 

Μετοχική σύνθεση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την κρατικοποίηση 

Μέτοχοι Μετοχές Ποσοστό (%) 

104 ΝΠΔΔ, Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο, Ταμείο 

Παρακαταθηκών & 

Δανείων 

3.790.949 52,22% 

Ελληνικό Δημόσιο 455 0,01% 

10 Κοινωφελή Ιδρύματα 6.831 0,09% 

10 ΝΠΙΔ 601.781 8,29% 

Όμιλος Στρατή Ανδρεάδη 2.000.000 27,55% 

Λοιποί Μέτοχοι 859.984 11,84% 

Σύνολο 7.260.000 100,00% 

 

Πηγή: ΙΑΤΕ_A2S1Y1F177T4. 

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Ανδρεάδη και το Δημόσιο θα 

συνεχιζόταν αμείωτη τα επόμενα χρόνια. Στα τέλη του 1976 ο Ανδρεάδης θα 

κρινόταν αθώος για τις παραβάσεις που κατηγορούταν από την Νομισματική 

Επιτροπή με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και το 1978 με απόφαση του 

                                                             
104 Π. Αδαμόπουλος, «Το προηγούμενο μιας ‘’κρατικοποίησης’’. Νομικό χρονικό της υπόθεσης 
Ανδρεάδη», Σύγχρονα Θέματα, τ. 12, Σεπτέμβριος 1981, σ. 52.  
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Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Στο μεταξύ τον Ιανουάριο του 1977 θα εκλεγόταν το 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας, κάτι που θα επαναλαμβανόταν 

τις επόμενες ημέρες για τις υπόλοιπες τράπεζες και εταιρείες του Ομίλου. Η απώλεια 

ελέγχου του Ομίλου της Εμπορικής έφερε την αντίδραση του Ανδρεάδη, ο οποίος 

κατέθεσε αγωγή εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, της Εμπορικής Τράπεζας, του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των υπόλοιπων ΝΠΔΔ που κατείχαν μετοχές της 

Εμπορικής. Ο Ανδρεάδης εκτός από τον εαυτό του εκπροσωπούσε και τις ξένες 

εταιρείες του, δηλαδή την  Commercial Bank of the Near East, την Near East Bank 

Nominees, την Pax Steamship Corp. και την Perga Steamship Corp., οι οποίες μαζί με 

τον Ανδρεάδη κατείχαν, πριν την έκδοση νέων μετοχών και τη συνακόλουθη αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου, την πλειονότητα των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας. Οι 

αγωγές θα συνεχίζονταν και τα επόμενα χρόνια, αλλά η Εμπορική Τράπεζα είχε 

περάσει πλέον σε άλλη εποχή, αυτή της κρατικής εποπτείας.105 

Όπως ήταν αναμενόμενο η κρατικοποίηση ενός τόσο μεγάλου συγκροτήματος 

επιχειρήσεων απορρόφησε το ενδιαφέρον του εγχώριου, αλλά και του ξένου Τύπου, 

με τις ερμηνείες επί του ζητήματος να ποικίλουν. Αρκετοί, με νηφαλιότητα, 

προσπάθησαν να εξηγήσουν την ουσία του ζητήματος και να αξιολογήσουν τόσο την 

πλευρά της κυβέρνησης και των κρατικών αρχών, όσο και την πλευρά Ανδρεάδη. 

Από την άλλη, πολλοί ήταν εκείνοι που αρκέστηκαν σε πιο απλοϊκές ερμηνείες 

λαμβάνοντας θέση, σε πολλές περιπτώσεις υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, με 

επιχειρήματα που αρκετές φορές αιωρούνταν στη σφαίρα της παραφιλολογίας.  

Λίγες ημέρες μετά τον διορισμό των Προσωρινών Επιτρόπων στις τρεις 

τράπεζες του Ομίλου, ο συνεργάτης του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Σπύρος 

Μονδάνος, με αφορμή την υπόθεση Ανδρεάδη, παρατηρούσε το μέγεθος της 

σημασίας του Ομίλου από την πλευρά της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, από την 

άλλη όμως αναγνώριζε τους κινδύνους ενός υποτιθέμενου μονοπωλίου από μια 

«εθνικοοικονομική» σκοπιά. Ο συντάκτης επισήμαινε πως το κράτος, εξαιτίας της 

έλλειψης σοβαρών ελεγκτικών θεσμών βρισκόταν αντιμέτωπο σε μια άνιση μάχη με 

επιχειρηματικούς κολοσσούς, όπως οι επιχειρήσεις του Ομίλου της Εμπορικής, στους 

οποίους μέσω των εκάστοτε κυβερνήσεων είχε συμβάλλει σημαντικά στη σύσταση, 

την εδραίωση και την ανάπτυξή τους, κατά τα προηγούμενα χρόνια. Αφορμή για τα 

                                                             
105 Π. Αδαμόπουλος, ό.π., σ. 52 – 54· Οικονομικός Ταχυδρόμος, 25/1/1979. 
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λεγόμενα του συντάκτη αποτέλεσε η κατηγορία που εξετάσαμε παραπάνω για την 

μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών επιχειρήσεων της 

Εμπορικής προς τις ξένες εταιρείες είτε του Ομίλου είτε του ίδιου του Ανδρεάδη, με 

τις συναλλαγές να λαμβάνουν χώρα εκτός του Χρηματιστηρίου. Σε αυτήν την 

κατάσταση ο συντάκτης αναγνώριζε ένα νομοθετικό κενό που μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη χώρα, ώστε να 

διοχετεύονται κεφάλαια στο εξωτερικό. Ο Μονδάνος ανέφερε ότι το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα διερχόταν από μια σοβαρή και γενικότερη κρίση, όχι μόνο 

εξαιτίας των ατασθαλιών του Ανδρεάδη, αλλά εξαιτίας του ευνοϊκού πλαισίου μέσα 

στο οποίο δρούσαν οι ξένες τράπεζες που βρίσκονταν στη χώρα. Ο Μονδάνος 

εφιστούσε την προσοχή των ελληνικών αρχών στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης 

των ελεγκτικών τους μηχανισμών, καθώς είκαζε ότι από τη στιγμή που ο Ανδρεάδης 

θα είχε τη στήριξη ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων, η ελληνική οικονομία, ήταν 

πολύ πιθανό, να βρεθεί κάτω από αφόρητες πιέσεις, οι οποίες θα ασκούνταν από 

κύκλους του εξωτερικού. Προς επίρρωση του συγκεκριμένου επιχειρήματος, 

υπενθύμιζε τις πιέσεις που δέχτηκε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας μεταπολιτευτικά, 

ώστε να παραμείνει ευθυγραμμισμένη, κυρίως με εταιρείες αμερικανικών 

συμφερόντων. Ο συντάκτης μεταφέροντας το κλίμα από το ελληνικό κοινοβούλιο και 

τις απόψεις των κομμάτων, γύρω από την υπόθεση Ανδρεάδη, κατέληγε, τηρώντας 

μια μετριοπαθή στάση, στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να γίνει επανεξέταση της δομής 

του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και να ληφθούν αυστηρά μέτρα ελέγχου. Η 

άποψή του βρισκόταν ανάμεσα στις θέσεις της Ένωσης Κέντρου – Νέες Δυνάμεις και 

της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η ΕΔΑ απαιτούσαν την άμεση 

κρατικοποίηση των επιχειρήσεων Ανδρεάδη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά ο 

Παπαληγούρας είχε δηλώσει πως ήταν υπέρ του ελέγχου και όχι της κρατικοποίησης, 

μια θέση που τους επόμενους μήνες, δεν θα μπορούσε πια να κρατήσει.106 

Στις 20 Δεκεμβρίου του 1975 κυκλοφόρησε άρθρο στον Economist για την 

κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας με τίτλο: Stratis Andreadis:The Survivor. Ο 

συντάκτης, του οποίου τα στοιχεία δυστυχώς δεν γνωρίζουμε, επισημαίνει το γεγονός 

ότι ο Ανδρεάδης αντιμετώπιζε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 και 

του ’60, μετά τις αλλαγές των κυβερνήσεων στην εξουσία, μέχρις ότου 

προσεταιρισθεί το εκάστοτε νέο καθεστώς. Παρουσιάζοντας το σκεπτικό της δίωξης 

                                                             
106 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 18/12/1975. 



65 
 

του Ανδρεάδη, ο συντάκτης λαμβάνει σαφώς το μέρος του επιχειρηματία, τονίζοντας 

πως οι συναλλαγές για τις οποίες κατηγορείται ήταν εν γνώσει της Τράπεζας της 

Ελλάδος, την περίοδο που έλαβαν χώρα. Επιπλέον επισημαίνει πως η δικτατορία 

Ιωαννίδη – Ανδρουτσόπουλου ήταν ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στον επιχειρηματία, 

καθώς μετά το πάγωμα της επένδυσης των διυλιστηρίων, υπήρχαν υπόνοιες για τη 

συνολική κρατικοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής, πράγμα που οδήγησε τον 

Ανδρεάδη να διοχετεύσει κεφάλαια των εγχώριων εταιρειών του προς ξένες, ώστε να 

τα προστατεύσει από μια επικείμενη κρατικοποίηση. Τέλος αφού παρουσιάζεται 

συνοπτικά το πλέγμα των επιχειρήσεων, τονίζεται η ιδιότητα του επιχειρηματία και 

ως εφοπλιστή, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα εξαιτίας της πετρελαϊκής 

κρίσης, καθώς ο μισός του στόλος αποτελείται από δεξαμενόπλοια. Ο συντάκτης 

προβαίνει στη σωστή διαπίστωση ότι δεν υπάρχει εμπλοκή των εφοπλιστικών 

συμφερόντων του Ανδρεάδη με τις χερσαίες επιχειρήσεις του, καθώς οι τράπεζές του 

Ομίλου δεν έχουν χρηματοδοτήσει, ούτε έχουν εγγυηθεί, την κατασκευή πλοίων του 

επιχειρηματία.107 

 Την 1η Ιανουαρίου του 1976 ο Οικονομικός Ταχυδρόμος κυκλοφορούσε με 

άρθρο του Κώστα Κόλμερ με τίτλο: Άλλοι είναι περισσότερο υπεύθυνοι για ό, τι 

έπραξε ο κ. Ανδρεάδης. Ο συντάκτης αναγνωρίζοντας μεν τις παραβάσεις Ανδρεάδη 

εξηγεί πως οι παραβάσεις αυτές συνέβησαν σ’ ένα περιβάλλον που τις επέτρεψε να 

εκδηλωθούν. Ο συντάκτης υποστηρίζει πως το κράτος έχει μεγαλύτερες ευθύνες 

συνολικά, καθώς θεωρητικά τόσο ο υπουργός Οικονομικών όσο και ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος έχουν περισσότερη ισχύ από τον διοικητή του μεγαλύτερου 

ιδιωτικού τραπεζικού συγκροτήματος της χώρας. Σύμφωνα με τον Κόλμερ ο 

Ανδρεάδης επωφελήθηκε από την χαλαρότητα των νομισματικών ελέγχων, όχι μόνο 

κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και στις προηγούμενες δύο δεκαετίες, όταν η 

σύνθεση της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν παρόμοια με την 

περίοδο της κρατικοποίησης. Ο Κόλμερ κάνει λόγο για μια σιωπηρή ανοχή από την 

πλευρά των κυβερνήσεων τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ πιστεύει πως η μόνη 

κατηγορία που πρέπει να προσαφθεί στον Ανδρεάδη είναι γιατί τον ανέχθηκε, τον 

προώθησε και τον ενίσχυσε το πιστωτικό σύστημα της χώρας και όπως ο κάθε 

επιχειρηματίας, εκείνος το εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο. Κλείνοντας το άρθρο του ο 

Κόλμερ επισημαίνει πως οι αιτίες του πλουτισμού του Ανδρεάδη και η παράβαση των 
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κανόνων του νομισματικού συστήματος πρέπει να αναζητηθούν σε εκείνους που ήταν 

υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος της χώρας και 

ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας, καταλογίζοντας ευθύνες στους πολιτικούς της 

περιόδου, αλλά και στους δημοσιογράφους.108 

Στον Economist της 17ης Ιανουαρίου του 1976 με αφορμή τον υπό εξέλιξη 

έλεγχο στις τράπεζες του Ομίλου, κυκλοφόρησε ανώνυμο άρθρο με τίτλο: The new 

brooms. Στο άρθρο αυτό αναφερόταν η θέση της πλευράς Ανδρεάδη, που υποστήριζε 

ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Ξενοφών Ζολώτας είχε προσωπική 

αντιπαράθεση με τον Ανδρεάδη, η οποία χρονολογούταν πριν την περίοδο της 

δικτατορίας και αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που είχε ξεκινήσει η 

διαδικασία ελέγχου των τραπεζών. Το άρθρο συνέχιζε με την ανάλυση της 

παρεμβατικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία 

εκδηλωνόταν με μια σειρά αναθεωρήσεων αρκετών συμβάσεων ανάμεσα στο 

Δημόσιο και διάφορες κομβικές επιχειρήσεις που είχαν υπογραφεί κατά την περίοδο 

της δικτατορίας, ενώ γινόταν λόγος και για το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε 

διακηρύξει η κυβέρνηση με την προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από το 

εξωτερικό.109 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1976, μετά την επίσημη κρατικοποίηση της 

Εμπορικής Τράπεζας με τον διπλασιασμό του μετοχικού της κεφαλαίου, 

κυκλοφόρησε άρθρο της International Herald Tribune με τίτλο: Greek Regime Takes 

Over Part of a Banker’s Empire. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονταν συνοπτικά οι λόγοι 

και η διαδικασία της κρατικοποίησης των τραπεζών του Ομίλου, αλλά και η μορφή 

που θα λάμβανε το νέο καθεστώς της Εμπορικής Τράπεζας. Παράλληλα, σύμφωνα με 

την εφημερίδα, η δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών, Ελλήνων και ξένων, που 

δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν διάχυτη. Μάλιστα η εφημερίδα υποστηρίζει 

ότι συνομίλησε με τρεις επιχειρηματίες, έναν ξένο και δύο Έλληνες βιομηχάνους, οι 

οποίοι υποστήριξαν ότι ο νέος νόμος φαίνεται «να προωθεί την κρατικοποίηση χωρίς 

αποζημίωση» (‘’smells of nationalization without compensation’’). Μάλιστα οι τρεις 

επιχειρηματίες, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο άρθρο, ζήτησαν να μην 

γνωστοποιηθούν τα ονόματά τους υπό τον φόβο αντιποίνων από την πλευρά της 
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κυβέρνησης.110 Βέβαια, αν αυτή η συνομιλία συνέβη πράγματι δεν είμαστε σε θέση 

να το γνωρίζουμε, όπως επίσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι βάσιμοι οι 

φόβοι των επιχειρηματιών απέναντι στην υποτιθέμενη «σταυροφορία» που είχε 

εξαπολύσει η κυβέρνηση εναντίον των επιχειρηματιών ή απλά είναι ένα 

κατευθυνόμενο δημοσίευμα προς δημιουργία κλίματος και εντυπώσεων. 

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος της 16ης 

Σεπτεμβρίου του 1976, με το άρθρο του Κόλμερ με τίτλο: Η κρατικοποίηση του 

Ομίλου Ανδρεάδη αποτέλεσμα των αδιεξόδων στη χρηματαγορά της χώρας, 

προσπαθούσε να εξηγήσει με μεγαλύτερη νηφαλιότητα τις νέες καταστάσεις που 

διαμορφώνονταν από την κρατικοποίηση της Εμπορικής. Στο άρθρο του ο Κόλμερ 

κάνει αρχικώς μια αναδρομή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία 

εικοσαετία με έμφαση στη δημιουργία του εγχώριου τραπεζικού δυοπωλίου Εθνικής 

– Εμπορικής. Επισημαίνει πως η έλευση ξένων τραπεζών ειδικά από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’60 δεν ήταν ικανή να προσδώσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο 

εγχώριο πιστωτικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα οι δύο μεγάλες τράπεζες συμμετείχαν 

στη χρηματοδότηση αρκετών επιχειρήσεων που βρίσκονταν με κάποιο τρόπο υπό τον 

έλεγχό τους, πράγμα που λειτουργούσε αποτρεπτικά για την ανάπτυξη περισσότερων 

επιχειρήσεων και τη διεύρυνση της αγοράς. Επιπλέον υποστηρίζει πως οι ποιοτικοί 

έλεγχοι που υιοθετήθηκαν από τις νομισματικές αρχές εις βάρος των δύο μεγάλων 

εμπορικών τραπεζών δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τα κερδοσκοπικά τους σχέδια 

και την κατεύθυνση των πιστώσεων, λιγότερο στην περίπτωση της Εθνικής, η οποία 

βρισκόταν υπό έναν στοιχειώδη κρατικό έλεγχο και περισσότερο στην περίπτωση της 

Εμπορικής, η οποία, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό 

ανεξέλεγκτα.111 

Σύμφωνα με τον Κόλμερ η «αυτοκρατορία» Ανδρεάδη δημιουργήθηκε 

σταδιακά από τον έλεγχο και την κατεύθυνση των διαθεσίμων των πέντε τραπεζών 

του Ομίλου, τα κεφάλαιά των οποίων ανέρχονταν στα 70 δις δραχμές. Όμως η 

«αυτοκρατορία» αποδείχθηκε ότι είχε χτιστεί σε «πήλινα πόδια», δεδομένου του 

γεγονότος ότι στηριζόταν από μια μόνο τράπεζα, την Εμπορική, τα «διαθέσιμα της 

οποίας δεν προέρχονταν από ίδια κεφάλαια, αλλά από τις καταθέσεις των πελατών 

της». Ο Κόλμερ ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς 
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υποστηρίζει πως δεν χρειαζόταν να μεσολαβήσει ένα διάστημα οκτώ μηνών, από τον 

διορισμό των Επιτρόπων, μέχρι την κρατικοποίηση της Εμπορικής, καθώς η εικόνα 

που δημιουργήθηκε για το ζήτημα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ήταν 

ότι η αντιπαράθεση γινόταν για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους, πράγμα με το 

οποίο ο συντάκτης διαφωνεί. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η κρατικοποίηση ήταν 

αναπόφευκτη και ότι αν δεν πραγματοποιούνταν τότε θα συνέβαινε λίγο αργότερα, 

εξαιτίας δύο παραγόντων. Πρώτον, η διεθνής τάση ήταν τέτοια που επέτρεπε την 

κρατική παρέμβαση στην οικονομία και δεύτερον οι μεγάλες βιομηχανίες που 

δέχονταν κατευθυνόμενη τραπεζική χρηματοδότηση δεν ήταν σε θέση πια να 

αναπτύξουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες στη χώρα.112  

Κλείνοντας επισημαίνει ότι η κρατικοποίηση συνέβη σε μια εξαιρετικά 

κομβική περίοδο για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, η οποία χρειάζεται μια 

«νέα ώθηση» με εφαλτήριο τον πιστωτικό τομέα. Συγχρόνως εφιστά την προσοχή 

των αρμοδίων καθώς τονίζει ότι αφενός πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

«αποτελεσματικό διοικητικό σχήμα για τις τράπεζες και τις εταιρείες του Ομίλου», 

ενώ οι πιστώσεις πρέπει να διοχετεύονται με μεγαλύτερη «ορθοδοξία» και προς 

περισσότερες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη μεγέθυνση της ελληνικής 

οικονομίας. Η κρατικοποίηση της Εμπορικής, σύμφωνα πάντα με τον Κόλμερ, θα 

αποβεί επιτυχημένη μόνο εάν το κράτος επιβάλλει τον «εκδημοκρατισμό της 

ιδιωτικής οικονομίας» αποφεύγοντας να κάνει κατάχρηση ενός κρατικού 

καπιταλισμού, καθώς από την περίοδο της «αυτοκρατορίας θα διολισθήσει στην 

περίοδο του κομματικού ολοκληρωτισμού».113  

Σε αντίθεση με τον Κόλμερ, ο συντάκτης οικονομικών ειδήσεων της 

Καθημερινής, Νίκος Νικολάου, ο οποίος κάλυπτε από κοντά το ρεπορτάζ της 

περιόδου, σε βιβλίο του που εκδόθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα, με τις αναμνήσεις 

του από διάφορα πρόσωπα που σημάδεψαν την ελληνική οικονομία, υποστηρίζει ότι 

οι λόγοι της κρατικοποίησης της Εμπορικής Τράπεζας ήταν καθαρά προσωπικοί. Στο 

κεφάλαιο που ασχολείται με τον Παναγή Παπαληγούρα ο Νικολάου κάνει λόγο για 

προσωπική βεντέτα ανάμεσα στον Καραμανλή και τον Ανδρεάδη. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα η αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο άνδρες δημιουργήθηκε στη διάρκεια 

της δικτατορίας, όταν ο Ανδρεάδης άδειασε ένα διαμέρισμα που νοίκιαζε στον 
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Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας, από τα υπάρχοντα του πρώην πρωθυπουργού. 

Επιπλέον ο Νικολάου, αναγνωρίζει και μια αντιπαλότητα ανάμεσα στον 

Παπαληγούρα και τον Ανδρεάδη, εξαιτίας, όπως υποστηρίζει, της κατάσχεσης, από 

τις τράπεζες του Ομίλου, των περιουσιακών στοιχείων του αδελφού του 

Παπαληγούρα. Βέβαια σύμφωνα πάλι με τον Νικολάου, η κόντρα ανάμεσα στον 

Καραμανλή  και τον Ανδρεάδη ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ανδρεάδης, 

ενώ αρχικά βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στην έναρξη της δικτατορίας, 

σταδιακά κέρδισε την εμπιστοσύνη των συνταγματαρχών και ξεκίνησε να 

υποστηρίζει το καθεστώς κάνοντας τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά του ανοίγματα έως 

τότε. Ο Καραμανλής θεώρησε τον Ανδρεάδη αγνώμονα και αλαζόνα, καθώς ο ίδιος 

είχε συμβάλλει στην προώθηση και εδραίωση του επιχειρηματία, στη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’50 και η συνεργασία του με το καθεστώς συνεπαγόταν μια μορφή 

«προδοσίας».114 Οι προσωπικοί λόγοι που αναφέρει ο Νικολάου, μπορεί να έπαιξαν 

κάποιο ρόλο στην περίπτωση της συνεργασίας με το καθεστώς των συνταγματαρχών, 

όμως η περίπτωση έξωσης από το διαμέρισμα ή η κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων του αδελφού του Παπαληγούρα, δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικοί λόγοι, 

ώστε ο Καραμανλής μεταπολιτευτικά να οδηγηθεί σε «ρεβανσιστικές» πολιτικές, 

κινδυνεύοντας με μια τέτοια κίνηση, όπως η κρατικοποίηση της δεύτερης 

μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της χώρας, να αποσταθεροποιήσει το σύνολο της 

ελληνικής οικονομίας. 

Τα Δικαστήρια, αλλά και αρκετοί δημοσιογράφοι είχαν κρίνει αθώο τον 

Ανδρεάδη απέναντι στις κατηγορίες της κυβέρνησης. Άλλοι στέκονταν κριτικά 

απέναντι στο ζήτημα καταλογίζοντας τις ευθύνες και στις δύο πλευρές προσπαθώντας 

να ερμηνεύσουν τα βαθύτερα αίτια της κρατικοποίησης. Ο Ανδρεάδης από την 

πλευρά του πίστευε ότι η κρατικοποίηση των τραπεζών του οφειλόταν σε προσωπικά 

κριτήρια. Μάλιστα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών υποστήριξε 

ότι τον φθονούν και ό, τι έκανε το έκανε για το καλό της χώρας. Μάλιστα σε 

ερώτηση της έδρας για τον αν γνώριζε, μεταξύ άλλων, την υπέρβαση της 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του  με το  1/5 των κεφαλαίων των τραπεζών του, 

απάντησε ότι το γνώριζε και ότι ήταν «έθιμο».115 Ο Ανδρεάδης μπορεί με αυτή την 

απάντηση να προκαλούσε, όμως σε ένα βαθμό ήταν αλήθεια. Η χρηματοδότηση με 
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παραπάνω από το 1/5 των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών προς μεμονωμένες 

επιχειρήσεις τυπικά απαγορευόταν, καθώς έτσι επιτυγχανόταν η εξασφάλιση 

ευρύτερων κατανομών των κεφαλαίων των τραπεζών και παράλληλη μείωση των 

πιστωτικών κινδύνων. Στην πράξη, όμως η Νομισματική Επιτροπή παρείχε στις 

τράπεζες τη σχετική άδεια, χωρίς «να προβάλλει σοβαρές αντιρρήσεις στην χορήγηση 

πιστώσεων καθ’ υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου» 116, μια πρακτική που λάμβανε 

χώρα, όχι μόνο στη διάρκεια της δικτατορίας, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, 

όταν στην εξουσία βρίσκονταν οι πολιτικοί που αποφάσιζαν τώρα πια την 

κρατικοποίηση του Ομίλου της Εμπορικής.  

Σε μια νέα εποχή που ανοιγόταν για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, με 

βασική προτεραιότητα τον εκδημοκρατισμό της χώρας και την ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, περίπου το 80% του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος θα βρισκόταν πλέον υπό έμμεσο ή άμεσο κρατικό έλεγχο, με την ολική 

πλέον αναδιάταξη της πιστωτικής αγοράς της χώρας να είναι γεγονός.117 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν πίνακες με τη μετοχική σύνθεση των 

εταιρειών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, την περίοδο που διενεργούταν από 

το κράτος ο έλεγχος της, ώστε να κατανοηθεί το μέγεθος και το εύρος των 

επενδύσεων που έλαβαν χώρα την εποχή που στο τιμόνι του συγκροτήματος 

βρισκόταν ο Στρατής Ανδρεάδης. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Εκθέσεις που 

εκπόνησε ο Προσωρινός Επίτροπος της Εμπορικής Τράπεζας Γεώργιος 

Κουμβακάλης, ο οποίος στην έκθεσή του, διαχωρίζει τις επιχειρήσεις του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας, ή αλλιώς του Συγκροτήματος Ανδρεάδη, όπως συνηθέστατα 

χρησιμοποιείται, σε τέσσερεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της Εμπορικής Τράπεζας, 

δηλαδή τις θυγατρικές της εταιρείες. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις που ελέγχονται μέσω των θυγατρικών εταιρειών. Η τρίτη κατηγορία 

αναφέρεται σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο τον Ανδρεάδη, σε 

συνεργασία όμως με άλλες εταιρείες, ενώ η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις που ελέγχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Ανδρεάδη.  
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Μετοχική Σύνθεση των Εταιρειών του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, σύμφωνα με 

την Έκθεση του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη118 

1) Επιχειρήσεις άμεσα ελεγχόμενες από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Πίνακας 4.2 

Μετοχική σύνθεση Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 510.085.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 300.050 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1700 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

293.114 97,7% 

Ο Φοίνιξ Α.Ε.Ε.Γ.Α 1.146 0,4% 

Διάφοροι 5.790 1.9% 

Σύνολο 300.050 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 89 και Παράρτημα έκθεσης 

Αξίζει να σημειωθεί πως, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω 

Τράπεζας, συμμετέχουν πρωτοκλασάτα στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας. Όπως 

είναι λογικό πρόεδρος της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας έχει τοποθετηθεί ο Στρατής 

Ανδρεάδης, ενώ κομβικές θέσεις εντός του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν 

τόσο ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος όσο και ο Παντελής Βαφιαδάκης, οι οποίοι 

έχουν ενεργό ρόλο αφενός στην Εμπορική Τράπεζα και αφετέρου στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του Ομίλου. 

Πίνακας 4.3 

                                                             
118 Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες αντλούνται από τις Εκθέσεις του 
Προσωρινού Επιτρόπου της Εμπορικής Τράπεζας, Γεώργιου Κουμβακάλη. Οι μετοχικές συνθέσεις 
που παρουσιάζονται αφορούν την περίοδο από τον ορισμό των Προσωρινών Επιτρόπων μέχρι την 
κρατικοποίηση της Τράπεζας. Αν υπάρχει διαφοροποίηση αναφέρεται στο κείμενο που ακολουθεί 
τους πίνακες. Βλ. GRABHA_A9S2Y5F1YF1. 
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Μετοχική σύνθεση της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 979.325.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 979.325 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

546.000 55,81% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

της Ελλάδος 

273.000 27,91% 

Τράπεζα Επενδύσεων 127.540 13,03% 

Ο Φοίνιξ Α.Ε.Ε.Γ.Α 18.220 1,86% 

Γενικαί Ασφάλειαι της 

Ελλάδος 

10.021 1,02% 

Η Ιονική Α.Ε.Γ.Α 3.644 0,37% 

Σύνολο 979.325 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 90 και Παράρτημα έκθεσης 

 

Μετοχική σύνθεση της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας ‘’Γερανός’’ 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 31.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 310.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών έκαστη. 

Η παρούσα εταιρεία έχει μοναδικό μέτοχο την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η 

οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν 

αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς δεν παρουσιάζει σημαντική βαρύτητα για την 

ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά και εξαιτίας περιορισμένων στοιχείων. Από τα δεδομένα 

που παρουσιάζει η Έκθεση, η σύστασή της χρονολογείται το 1948, δηλαδή λίγα 

χρόνια προτού αναλάβει τον έλεγχο της Εμπορικής Τράπεζας ο Στρατής Ανδρεάδης. 

Σκοπός της εν λόγω εταιρείας ήταν η ανάληψη αντιπροσωπειών και η εκτέλεση 

παραγγελιοδοχικών εργασιών, όπως και η εκπόνηση μελετών, αλλά και η κατασκευή 
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τεχνικών έργων. Από το 1972 αποκλειστικό μέλημα του ‘’Γερανού’’ ήταν η 

εκμετάλλευση ενός ιδιόκτητου ηλεκτρονικού συγκροτήματος και μέσω αυτού η 

μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών όλων των επιχειρήσεων που άνηκαν στον 

Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Ο συμπληρωματικός ρόλος της συγκεκριμένης 

εταιρείας, φαίνεται εξάλλου και από την απουσία του Στρατή Ανδρεάδη, τόσο από 

την προεδρία, όσο και από οποιαδήποτε άλλη θέση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 

πράγμα εξαιρετικά σπάνιο.119 

Πίνακας 4.4 

Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Ο ‘’Φοίνιξ’’ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών 

Ασφαλειών 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 155.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 1.476.191 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 105 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

990.720 67,11% 

‘’MUNCHENAR’’ 

Ασφαλιστική Εταιρεία  

193.925 13,14% 

SUISSE Ασφαλιστική 

Εταιρεία 

95.953 6,50% 

Εθνική Ασφαλιστική 

Εταιρεία 

92.044 6,23% 

UNION Ασφαλιστική 

Εταιρεία 

26.000 1,76% 

Εταιρεία ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΣ 9.300 0,63% 

‘’Η Ιονική’’ Ανώνυμη Ετ. 

Γενικών Ασφαλίσεων 

6.000 0,41% 

Διάφοροι 62.249 4,22% 

Σύνολο 1.476.191 100,00% 

 

                                                             
119 Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα προς τη 
Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – GRABHA A9S2Y5F1YF1, 
Παράρτημα έκθεσης. 
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Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 90 και Παράρτημα έκθεσης. 

Πίνακας 4.5 

Μετοχική σύνθεση της εταιρείας ‘’Η Ιονική’’ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών 

Ασφαλειών 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 30.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 75.000 μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 400 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 63.498 84,67% 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2.560 3,41% 

Στράτος Ανδρέας 1.500 2,00% 

Ραφαήλ Μάριος 1.000 1,33% 

Διάφοροι 6.442 8,59% 

Σύνολο 75.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 90 – 91 και Παράρτημα έκθεσης. 

Όπως αναφέρεται εντός της Έκθεσης στις 31.12.1975 η Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος κατείχε 25.498 μετοχές της παραπάνω εταιρείας, καθώς είχε προβεί στην 

πώληση των 38.000 μετοχών προς την Α.Ε. Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ‘’Η 

ΙΟΝΙΚΗ’’. Οι μετοχές αυτές τελικά επεστράφησαν στην Εμπορική τον Ιανουάριο του 

1976. 

2) Ελεγχόμενες επιχειρήσεις μέσω των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου της 

Εμπορικής Τράπεζας 

 

Πίνακας 4.6 

Μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο = 300.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 300.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος  

117.832 39,28% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

Ελλάδος 

63.836 21,27% 

Bank of America 60.000 20,00% 

Barclays Bank Int. Ltd. 30.000 10,00% 

Commercial Bank of the 

Near East Ltd. 

4.726 1,58% 

Banque Nationale de Paris 4.178 1,39% 

Algemene Bank 

Nederlands 

3.000 1,00% 

Διάφοροι 16.428 5,48% 

Σύνολο 300.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 91 και Παράρτημα Έκθεσης 

 

Πίνακας 4.7 

Μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Αττικής Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 82.666.600 εκ. δραχμές, δηλαδή 826.666 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

‘’Η Ιονική’’ Α.Ε.Γ.Α 240.904 29,14% 

Γενικαί Ασφάλειαι της 

Ελλάδος 

132.874 16,07% 

Banque Nationale de Paris 165.332 20,00% 

Banque Nationale de Paris 

Intercontinental  

154.668 18,70% 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 124.486 15,06% 
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Διάφοροι 8.402 1,03% 

Σύνολο 826.666 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 91 και Παράρτημα έκθεσης 

Πίνακας 4.8 

Μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 60.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 600.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι  Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 301.554 50,25% 

‘’Γερανός’’ Ανώνυμη. 

Τεχνική Εταιρεία 

104.148 17,36% 

Γενικαί Ασφάλειαι της 

Ελλάδος Α.Ε. 

61.148 10,20% 

Commercial Bank of the 

Near East Ltd. 

51.438 8,57% 

Near East Bank Nominees 69.000 11,50% 

Διάφοροι 12.712 2,12% 

Σύνολο 600.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 92 και Παράρτημα έκθεσης 

Πίνακας 4.9 

Μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 35.987.300 εκ. δολάρια, δηλαδή 359.873 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100$ έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 
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Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 110.243 30,63% 

Commercial Bank of the Near 

East Ltd. 

88.251 24,52% 

Τράπεζα Επενδύσεων 80.283 22,31% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

Ελλάδος 

71.346 19,83% 

Near East Bank Nominees Ltd, 

London 

8.513 2,37% 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 1.237 0,34% 

Σύνολο 359.873 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 92 και Παράρτημα έκθεσης. 

Το Δεκέμβριο του 1974 έγινε δωρεάν διανομή 263.873 μετοχών ονομαστικής αξίας 

26.387.300 εκ. δολαρίων. Οι μετοχές αυτές αντιπροσώπευαν την κεφαλαιοποίηση 

ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας. Η Εμπορική Τράπεζα μαζί με τις 

Ιονική & Λαϊκή, Τράπεζα Επενδύσεων και τον ‘’Φοίνικα’’ ήλεγχαν μόλις το 23,78% 

των Ναυπηγείων. Ο Ανδρεάδης κατείχε ο ίδιος ποσοστό 17,19% των μετοχών, ενώ τη 

μερίδα του λέοντος καταλάμβαναν οι ξένες εταιρείες, οι οποίες με κάποιο τρόπο 

σχετίζονταν με τον Όμιλο της Εμπορικής, δηλαδή η Commercial Bank of the Near 

East, η Near East Bank Nominees και η Glara Steamship, με ποσοστό 59,03%. Τα 

στοιχεία που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα διαμορφώνονται τον Ιανουάριο 

του 1976, όταν ο έλεγχος στις εταιρείες του Ομίλου της Εμπορικής βρίσκεται σε ισχύ, 

και ο Στρατής Ανδρεάδης, αλλά και η Glara Steamship όπως και η Near East Bank 

Nominees αναλαμβάνουν να επιστρέψουν 54.403 μετοχές των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας στην Εμπορική Τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο η Εμπορική, μαζί με τις 

μετοχές που κατέχουν οι άλλες δύο μεγάλες τράπεζες του Ομίλου, ανακτά τον έλεγχο 

των Ναυπηγείων, τον οποίο είχε ουσιαστικά απολέσει από τις αλλεπάλληλες 

αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.120 

                                                             
120 Εκθέσεις Προσωρινού Επιτρόπου / GRABHA_A9S2Y5F1YF1 , σ. 92, 146 – 147. 
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 Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, πως παρ’ όλη την είσοδο των ξένων εταιρειών, 

που σχετίζονται με τον Όμιλο της Εμπορικής στη μετοχική σύνθεση των Ναυπηγείων 

το 1972, οι σημαντικότερες αυξήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και 

η συνακόλουθη ισχυρή συμμετοχή τους συντελείται το 1973 με κορύφωση τα τέλη 

του 1974. Έχοντας ελλιπή στοιχεία για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες αυξήθηκε το 

μετοχικό κεφάλαιο των Ναυπηγείων Ελευσίνας το 1973, μπορούμε να υποθέσουμε 

πως η μαζική αγορά μετοχών από ξένες εταιρείες συμπίπτει με την περίοδο κατά την 

οποία οι συνταγματάρχες αντιμετωπίζουν αρκετά έντονα το ζήτημα της 

φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος με σημείο αιχμής την πρωθυπουργοποίηση του 

Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη και την ακόλουθη ανατροπή τους από τη δικτατορία του 

Ιωαννίδη. Ο Ανδρεάδης έχοντας χτίσει μια αρμονική σχέση με τους συνταγματάρχες, 

πιθανότατα είναι αβέβαιος για τη μεταχείρισή του από το καθεστώς Ιωαννίδη, 

πράγμα που θα φανεί και στην πορεία με το ζήτημα των Διυλιστηρίων ΣΤΡΑΝ στην 

Πάχη Μεγάρων.  

 Όσον αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τη διάρκεια του 

1974, μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι μια κίνηση στον απόηχο της εμφατικής 

εκλογικής νίκης μόλις ένα μήνα πριν, τον Νοέμβριο του 1974, του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή. Αν υπήρχε επιφυλακτικότητα από την πλευρά του Ανδρεάδη για το 

«ιωαννιδικό» καθεστώς μερικούς μήνες προηγουμένως, για την άνοδο του 

Καραμανλή στην εξουσία υπάρχει τουλάχιστον ανησυχία.  

Πίνακας 4.10 

Μετοχική σύνθεση της  Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Επιχειρήσεων Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 36.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 36.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Τράπεζα Επενδύσεων  30.000 83,3% 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 4.200 11,67% 

‘’Η Ιονική Α.Ε.Γ.Α 1.000 2,78% 

Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος 800 2,22% 

Σύνολο 36.000 100,00% 
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Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 93 και Παράρτημα έκθεσης. 

Η παρούσα εταιρεία δεν αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς γνωστή και ως Μικρό 

Ναυπηγείο, είχε σκοπό λειτουργίας την κατασκευή και επισκευή πλοίων και εν γένει 

πλωτών μέσων στις ναυπηγικές της εγκαταστάσεις στο Πέραμα. Ιδρύθηκε την ίδια 

χρονιά (1962) με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και ο ρόλος της ήταν συμπληρωματικός, 

στην ανάπτυξη του Ομίλου. 

Πίνακας 4.11 

Μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Εταιρείας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων 

Κεφαλαίων Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 5.000.000 εκ. δραχμών, δηλαδή 5.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Τράπεζα Επενδύσεων 2.400 48% 

Barclays Bank Int. Ltd. 1.200 24% 

Merrill Lynch 1.200 24% 

Επενδυτική Αθηνών Ε.Π.Ε 200 4% 

Σύνολο 5.000 100% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 93 και Παράρτημα έκθεσης. 

Η παρούσα εταιρεία ιδρύθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας, με απόφαση της 

Νομισματικής Επιτροπής, το 1972. Δεν αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς είναι μια 

εξαιρετικά μικρή επιχείρηση, η οποία απλώς εισάγει ένα τραπεζικό προϊόν, όπως τα 

αμοιβαία κεφάλαια, αρκετά καινούργιο για τα ελληνικά δεδομένα και την εγχώρια 

αγορά. 

Πίνακας 4.12 

Μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Βιομηχανίας Σάκκων και Ειδών Πλαστικής 

Ύλης Α.Ε. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο = 35.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 35.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Τράπεζα Επενδύσεων 30.000 85,71% 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 1.500 4,29% 

‘’Η Ιονική’’ Α.Ε.Γ.Α 2.200 6,29% 

Ανδρ. Σοφοκλέους 500 1,43% 

Διάφοροι 800 2,28% 

Σύνολο 35.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 93 και Παράρτημα έκθεσης. 

Πίνακας 4.13 

Μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Βιομηχανίας Χυμών και Κονσερβών Α.Ε.  

Μετοχικό Κεφάλαιο = 32.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 32.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Τράπεζα Επενδύσεων 9.000 28,12% 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 8.400 26.25% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

Ελλάδος 

4.800 15,00% 

Hambros Bank 4.400 13,75% 

Schweppes Ltd. 5.400 16,88% 

Σύνολο 32.000 100,00% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 94 και Παράρτημα έκθεσης 

Πίνακας 4.14 

Μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής Α.Ε. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο = 36.960.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 36.960 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών έκαστη 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

Τράπεζα Επενδύσεων 18.480 50% 

Del Monte International Inc. 

Panama 

18.480 50% 

Σύνολο 36.960 100% 

 

Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 94 και Παράρτημα έκθεσης 

Η παρούσα εταιρεία δεν αναφέρθηκε παραπάνω, εξαιτίας έλλειψης στοιχείων. Από 

την Έκθεση του Προσωρινού Επιτρόπου, μαθαίνουμε πως αντικείμενο της 

επιχείρησης είναι η παραγωγή κονσερβών τομάτας.  

Πίνακας 4.15 

Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 64.000.000 εκ. δραχμές, δηλαδή 640.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών έκαστη. 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό (%) 

‘’Ο Φοίνιξ’’ Α.Ε.Ε.Γ.Α 531.872 83,11% 

Near East Bank Nominees Ltd., 

London 

36.800 5.75% 

‘’Η Ιονική Α.Ε.Γ.Α 29.440 4,60% 

Commercial Bank of the Near 

East Ltd., London 

20.000 3,12% 

Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα της 

Ελλάδος 

1.920 0,30% 

Διάφοροι 19.968 3,12% 

Σύνολο 640.000 100,00% 
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Πηγή: Εκθέσεις του Προσωρινού Επιτρόπου Γεώργιου Κουμβακάλη και έγγραφα 

προς τη Νομισματική Επιτροπή 1976 – 1977. Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank – 

GRABHA A9S2Y5F1YF1, σ. 94 και Παράρτημα έκθεσης. 

Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ‘’Η ΙΟΝΙΚΗ’’ 

Α.Ε. 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 3.000.000 εκ δολάρια, δηλαδή 10.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 300 $ έκαστη. 

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φαίνεται να ανήκει στο σύνολό της, στην Ιονική & 

Λαϊκή Τράπεζα μέχρι το 1971. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 2.500 μετοχές 

αξίας 750.000 δολαρίων. Το 1971 έλαβε χώρα η πρώτη αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 3.000 νέων μετοχών, ενώ το 1973 η δεύτερη 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έφερε την έκδοση 4.500 νέων μετοχών. Και στις 

δύο περιπτώσεις, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Ιονική & Λαϊκή 

Τράπεζα δεν συμμετείχε. Αντιθέτως η εξαγορά του συνόλου των νέων μετοχών έγινε 

από την ξένη εταιρεία Mara Steamship Co., συμφερόντων του Στρατή Ανδρεάδη, η 

οποία έφτασε να έχει υπό τον έλεγχό της το 75% του συνόλου των μετοχών της 

επιχείρησης. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα κύρια επιχειρήματα 

της κυβέρνησης εναντίον του Ανδρεάδη, καθώς αντικατόπτριζε τη μεταβίβαση 

ελληνικών περιουσιακών στοιχείων προς ξένες εταιρείες σε τιμή πολύ χαμηλότερη 

από την πραγματική τους.121  

 

3) Επιχειρήσεις ελεγχόμενες από τον Στρατή Ανδρεάδη, σε συνεργασία με άλλες 

εταιρείες 

Α) Commercial Bank of the Near East Ltd., London 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 200.000 λίρες Αγγλίας, δηλαδή 40.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 5 λιρών έκαστη. 

Η συγκεκριμένη τράπεζα, η οποία έδρευε στο Λονδίνο, ιδρύθηκε το 1922 και η 

συμμετοχή της Εμπορικής Τράπεζας ήταν αρκετά μεγάλη κατέχοντας 16.000 μετοχές. 

Στην πορεία, η συμμετοχή της Εμπορικής αυξήθηκε στις 21.194 μετοχές, έχοντας υπό 

τον έλεγχό της, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με ποσοστό 

                                                             
121 ΙΑΤΕ_A2S1Y4F53T4. 
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53%. Το 1964 αποφασίστηκε η πώληση 20.000 μετοχών, από την Εμπορική Τράπεζα, 

με αποτέλεσμα να απολέσει ουσιαστικά τον έλεγχο επί της Commercial Bank of the 

Near East. Όμως βάσει των στοιχείων της Έκθεσης του Επιτρόπου, ο έλεγχος της εν 

λόγω τράπεζας φαίνεται πως ασκείται από εταιρείες συμφερόντων του Στρατή 

Ανδρεάδη. Αυτό, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο Επίτροπος δεν αποδεικνύεται ρητά, 

αλλά υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις. Μάλιστα απέναντι στο ζήτημα πώλησης των 

μετοχών, μια μερίδα των μετόχων εξέφρασε την αντίθεση και τη δυσαρέσκειά της. 

 

Β) Banque Commerciale de Grece, Paris 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 4.000.000 γαλλικά φράγκα, δηλαδή 40.000 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 φράγκων έκαστη. 

Η συγκεκριμένη τράπεζα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ιδρύθηκε το 

1971 ως θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας, στο Παρίσι. Η αρχική εκτίμηση, 

βέβαια, έκανε λόγο για την ίδρυση υποκαταστήματος της Εμπορικής στο Παρίσι. Το 

αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Banque Commerciale de Grece, ανερχόταν σε 20.000 

μετοχές, από τις οποίες η Εμπορική Τράπεζα μαζί με την Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα 

ήλεγχαν το 45% των μετοχών. Ο Ανδρεάδης ήλεγχε το 20%, ενώ η Commercial Bank 

of the Near East ήλεγχε το 30%. Το υπόλοιπο 5% μοιραζόταν ανάμεσα σε 

μικρομετόχους. Στα τέλη του 1973 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, κατά 20.000 ακόμη μετοχές. Τόσο η Εμπορική όσο και Ιονική & Λαϊκή 

δεν συμμετείχαν στην αγορά των νέων μετοχών, ενώ από την άλλη πλευρά, η 

Commercial Bank of the Near East, αλλά και ο ίδιος ο Στρατής Ανδρεάδης, αύξησαν 

σημαντικά τις θέσεις τους, φτάνοντας να ελέγχουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Επιτρόπου, σχεδόν το 75% των μετοχών της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν 

λόγω τράπεζα προέβη στα τέλη του 1973 στην ίδρυση υποκαταστήματος στη 

Μασσαλία. 

 

Γ) Griechische Handelsbank G.m.b.H122 

Μετοχικό Κεφάλαιο = 3.500.000 εκ. γερμανικά μάρκα 

                                                             
122 Gesellschaft mit beschränkter Haftung : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 
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Η συγκεκριμένη τράπεζα ιδρύθηκε στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας το 1971 και 

ξεκίνησε να λειτουργεί εντός του επόμενου έτους. Όπως και στην περίπτωση της 

Banque Commericale de Grece, η νεοϊδρυθείσα τράπεζα ήταν θυγατρική της 

Εμπορικής. Σε μια προοπτική επέκτασης, στη διάρκεια του 1973, ιδρύθηκαν 

υποκαταστήματα σε σημαντικές γερμανικές πόλεις, όπως το Μόναχο, η Στουτγάρδη, 

το Ντίσελντορφ, η Νυρεμβέργη και η Χάγη. Η επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια 

περίοδο, κατά την οποία το ελληνικό στοιχείο έχει έντονη παρουσία στη Γερμανία, 

εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών, της προηγούμενης, κυρίως, δεκαετίας.  

 Βασικοί μέτοχοι της θυγατρικής τράπεζας φαίνεται να είναι η Εμπορική 

Τράπεζα της Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 32,8%, η Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα με 

ποσοστό συμμετοχής 11,4%, η Commercial Bank of the Near East με ποσοστό 

συμμετοχής 12,9% και ο Στρατής Ανδρεάδης με ποσοστό συμμετοχής 38,3%. Το 

εναπομείναν σχεδόν 4% μοιράζεται σε άλλα μέλη της οικογένειας Ανδρεάδη. 

Αξιοσημείωτο στην περίπτωση της Griechische Handelsbank, είναι το γεγονός πως 

αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 1.500.000 γερμανικά μάρκα, 

μετά από υπόδειξη της Ελεγκτικής Αρχής Γερμανικών Τραπεζών, τον Δεκέμβριο του 

1975. Το γεγονός αυτό συμπίπτει χρονικά με την επιβολή ελέγχου στις εταιρείες του 

Ομίλου της Εμπορικής από την κυβέρνηση Καραμανλή. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, η Εμπορική συμμετείχε στην αγορά των νέων μετοχών, 

αυξάνοντας μάλιστα τη θέση της, κατά σχεδόν 500.000 μετοχές. Δυστυχώς, εξαιτίας 

της έλλειψης περαιτέρω στοιχείων, δεν γνωρίζουμε την νέα μετοχική σύνθεση της 

τράπεζας. 

 

4) Ελεγχόμενες επιχειρήσεις αποκλειστικά από τον Στρατή Ανδρεάδη 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δύο εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και επτά εταιρείες 

με έδρα χώρες του εξωτερικού. Σε σχέση με τις ελληνικές εταιρείες, η πιο γνωστή σε 

εμάς είναι τα Ελληνικά Διυλιστήρια ‘’ΣΤΡΑΝ’’, για τα οποία κάναμε εκτενή 

αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. Η άλλη εταιρεία, με έδρα την Ελλάδα 

φαίνεται να δραστηριοποιείται σε κτηματικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όμως 

τα στοιχεία μας για αυτή είναι εξαιρετικά ελλιπή. Όσον αφορά τις ξένες εταιρείες, η 

πιο σημαντική φαίνεται να είναι η Near East Bank Nominees Ltd, London, εξαιτίας 

της συμμετοχής της σε αρκετές εταιρείες του Ομίλου της Εμπορικής, η οποία βάσει 

της Έκθεσης του Επιτρόπου φαίνεται πως ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό, από την 
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Commercial Bank of the Near East. Οι υπόλοιπες ξένες εταιρείες είναι, κυρίως 

ναυτιλιακές, από τις οποίες οι πέντε έχουν έδρα τον Παναμά και μια έχει έδρα τη 

Λιβερία. Οι παναμέζικες εταιρείες φέρεται να εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην 

εξαγορά περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου, πράγμα που 

χρησιμοποιεί η κυβέρνηση ως επιχείρημα για να εξαπολύσει τον έλεγχο στις 

επιχειρήσεις της Εμπορικής. 
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Συμπεράσματα 

 

Η συγκρότηση, η εδραίωση, η μεγέθυνση και η συνακόλουθη αποκαθήλωση του 

Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας συνέβη σε μια περίοδο, κατά την οποία η ελληνική 

οικονομία γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η 

Εμπορική Τράπεζα και η ελληνική οικονομία είχαν μια παράλληλη πορεία, 

συμβάλλοντας η μια στην ανάπτυξη της άλλης. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας, 

ταυτίστηκε την περίοδο 1952 – 1976 με τον επιχειρηματία, εφοπλιστή και 

παρεμπιπτόντως καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος με τις στρατηγικές του και 

την αρωγή, στις περισσότερες περιπτώσεις, των κυβερνήσεων της περιόδου οδήγησε 

την Εμπορική στη δημιουργία ενός εξαιρετικά μεγάλου συγκροτήματος επιχειρήσεων 

για τα ελληνικά δεδομένα, θέτοντάς τον έτσι σε περίοπτη θέση, στο πλαίσιο της 

ελληνικού οικονομικού προσκηνίου. 

 Ο Ανδρεάδης έχοντας δομήσει ήδη, πριν την εμπλοκή του στις χερσαίες 

επιχειρήσεις, έναν αξιόλογο στόλο, ο οποίος θα μεγεθύνονταν σταδιακά τα επόμενα 

χρόνια123, βρέθηκε εντός της συγκυρίας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι 

κυβερνήσεις της Δεξιάς, που βρέθηκαν στην εξουσία από το 1952 αποφάσισαν να 

ασκήσουν μια οικονομική πολιτική, η οποία στρεφόταν προς τις επενδύσεις σε 

εξαγωγικές «βαριές» βιομηχανίες. Ως γνωστόν η βιομηχανία και οποιαδήποτε 

σημαντική επιχείρηση για να λειτουργήσει έχει την ανάγκη κεφαλαίων και 

πιστώσεων. Ο Ανδρεάδης αγοράζοντας την πλειοψηφία των μετοχών της Εμπορικής 

Τράπεζας το 1952, αγόραζε ουσιαστικά το όχημα, που θα τον οδηγούσε στην κορυφή 

του πιστωτικού συστήματος, καθιστώντας τον έτσι έναν από τους βασικούς 

χρηματοδότες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των προσωπικών του 

συμφερόντων.  

 Στην επόμενη δεκαπενταετία με την αγορά κι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

τη δημιουργία τους, σε συνεργασία με ξένα κεφάλαια, αλλά και τη συμμετοχή σε 

βιομηχανίες, ναυπηγεία, ξενοδοχεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.α., θα δημιουργούσε 

                                                             
123 Η εξέλιξη του στόλου του Στρατή Ανδρεάδη: 2 liberties Μεταπολεμικά, 12 φορτηγά και 
δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 220.000 dwt το 1958, 18 δεξαμενόπλοια, bulk carrier και OBO 
χωρητικότητας 600.000 dwt το 1970, 30 πλοία χωρητικότητας 1.200.000 dwt to 1981. Γιάννης 
Θεοτοκάς – Τζελίνα Χαρλαύτη, Ευπόμπη. Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945 – 2000. 
Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2004, σ. 127.   
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έναν Όμιλο επιχειρήσεων124, με μητρική εταιρεία την Εμπορική Τράπεζα, ασκώντας 

εξαιρετικά συγκεντρωτικό έλεγχο, αφού στις περισσότερες εταιρείες του διατηρούσε 

ο ίδιος τη θέση του Προέδρου των Διοικητικών Συμβουλίων. Καθ’ όλη την περίοδο 

1952 – 1967 ο Ανδρεάδης διατηρούσε αρκετά καλές σχέσεις ιδιαίτερα με τις 

κυβερνήσεις της Δεξιάς, αν και σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζές του δέχονταν 

έλεγχο από τις νομισματικές αρχές. Σε δύο περιπτώσεις μάλιστα είχε εγκατασταθεί 

στην Εμπορική Τράπεζα και Προσωρινός Επίτροπος στα τέλη της δεκαετίας του ’50, 

όμως ποτέ η κατάσταση δεν οδηγήθηκε στα άκρα με μια πιθανή απομάκρυνση του 

τραπεζίτη από το τιμόνι των επιχειρήσεών του, πράγμα που θα συνέβαινε με πάταγο 

με την έλευση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.  

 Με την επιβολή της δικτατορίας τον Απρίλιο του 1967 ο Ανδρεάδης αρχικά 

θα αντιμετωπιζόταν από το νέο καθεστώς με καχυποψία. Όμως αρκετά γρήγορα θα 

κατάφερνε να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του και θα αναδεικνυόταν σε βασικό 

αρωγό του καθεστώτος, εξυπηρετώντας παράλληλα τα προσωπικά μεγαλεπήβολα 

σχέδια του. Ο Ανδρεάδης επιβεβαιώνοντας τη ρήση του Μποδοσάκη, ότι ο σωστός 

επιχειρηματίας πρέπει να είναι με το «γκουβέρνο», στη διάρκεια της δικτατορίας 

προχώρησε με δύο πολύ μεγάλες επενδύσεις για τα ελληνικά δεδομένα, την έναρξη 

λειτουργίας των Ναυπηγείων της Ελευσίνας και την υπογραφή της σύμβασης για την 

κατασκευή, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των 2/3 του Γ΄ Διυλιστηρίου της χώρας. 

Παράλληλα θα επέκτεινε τον κύκλο εργασιών της Εμπορικής Τράπεζας, αφού θα 

προχωρούσε στην ίδρυση θυγατρικών τραπεζών στη Γαλλία και τη Γερμανία. Το 

εμφανές φλερτ με τους συνταγματάρχες, τερματίστηκε απότομα όταν η διορισμένη 

κυβέρνηση του Μαρκεζίνη ανατράπηκε από τη δικτατορία Ιωαννίδη, η οποία θα 

πάγωνε με τη σειρά της την επένδυση του Ανδρεάδη για τα διυλιστήρια. 

 Η έναρξη της Μεταπολίτευσης τον Ιούλιο του 1974, ενώ για την πλειονότητα 

του ελληνικού πληθυσμού σήμαινε την έξοδο της χώρας από το «γύψο», για τον 

Ανδρεάδη σήμαινε το τέλος της εποχής που ήταν ανεξέλεγκτος. Η κυβέρνηση 

Εθνικής Ενότητας αρχικά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατόπιν είχαν να 

αντιμετωπίσουν μια σειρά επειγόντων ζητημάτων, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς 

που σχετίζονταν με την άμυνα, την οικονομία, την κοινωνία, το πολίτευμα, κ.α. Η 

                                                             
124 Gelina Harlaftis και Jesus M. Valdaliso, «Business Groups and Entrepreneurial Families in Southern 
Europe: Comparing Greek and Spanish Shipowners in the Nineteenth and Twentieth Centuries», στο 
Harlaftis Gelina, Tenold Stig, Valdaliso Jesus (επιμ.), The World’s Key Industry. History and Economics 
of International Shipping, Palgrave Macmillan, 2012, σ. 236 – 239, 246 – 247. 
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απροθυμία της κυβέρνησης Καραμανλή να υποστηρίξει τον επιχειρηματία φαινόταν 

ήδη από την άνοιξη του 1975, όταν τηρούσε στάση αναμονής στο ζήτημα 

«ξεπαγώματος» της επένδυσης των διυλιστηρίων. Ταυτόχρονα υπό άκρα μυστικότητα 

διενεργούσε έλεγχο στις επιχειρήσεις του Ανδρεάδη, ο οποίος θα οδηγούσε στα 

γνωστά αποτελέσματα της κρατικοποίησης της Εμπορικής. 

 Η κρατικοποίηση της Εμπορικής, σαν γεγονός, δέχθηκε πλήθος ερμηνειών, 

ενώ αρκετοί προέβησαν στη βεβιασμένη εξαγωγή συμπερασμάτων και βεβαιοτήτων, 

οι οποίες παραμένουν στεγανές μέχρι σήμερα. Η ερμηνεία της κρατικοποίησης για 

καθαρά εκδικητικούς σκοπούς από τον Καραμανλή εναντίον του Ανδρεάδη είναι η 

επικρατέστερη μεταξύ των σχολιαστών. Από μια σκοπιά φαντάζει λογική ή 

τουλάχιστον λογικοφανής. Ένας πρωθυπουργός που υποστηρίζει ότι έχει συμβάλλει 

τα μέγιστα στην εδραίωση ενός επιχειρηματία βλέπει πως εκείνος συνεργάζεται με 

ένα άλλο καθεστώς, και μάλιστα ολοκληρωτικό, αποκηρύσσοντας την προηγούμενη 

κοινή τους πορεία, στον βωμό του κέρδους. Αυτή είναι μια ωραία και εύπεπτη 

εξήγηση, όμως στην πραγματικότητα, ένας επιχειρηματίας και ένας πρωθυπουργός 

προβαίνουν σε μια άτυπη συμμαχία, μέχρι ο ένας να πάψει να είναι χρήσιμος στον 

άλλον. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει τη διατήρηση της εξουσίας του και ο 

επιχειρηματίας τη διεύρυνση του κέρδους του. Αν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα 

στους δύο ο ένας στηρίζει τον άλλον για την επίτευξη των στόχων του. Ο 

Καραμανλής ως έμπειρος πολιτικός και με γερές δόσεις ρεαλισμού, λογικά κάτι 

τέτοιο το αναγνωρίζει και είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Το ίδιο συμβαίνει και 

από την πλευρά Ανδρεάδη, ο οποίος φαίνεται να θέλει να συνεργαστεί εκ νέου με την 

κυβέρνηση. Μετά τον διορισμό των Προσωρινών Επιτρόπων στις τράπεζες του 

Ομίλου, αλλά και την εξαγγελία για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών, η πλευρά 

Ανδρεάδη, αλλά και μερίδα του Τύπου, όπως είδαμε παραπάνω, έκανε λόγο για 

προσωπική βεντέτα των Καραμανλή, Παπαληγούρα και Ζολώτα εναντίον του 

επιχειρηματία. Σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο αφήγημα μπορεί να λειτουργήσει 

αποπροσανατολιστικά, καθώς οι παραβάσεις είχαν καταγραφεί και οι αποδόσεις 

ποινικών ευθυνών είχαν ξεκινήσει, άσχετα με το γεγονός ότι ο Ανδρεάδης τελικά 

κατάφερε να βγει νομικά και ατομικά αλώβητος απ’ όλη τη διαδικασία. 

 Οι παραβάσεις όντως είχαν καταγραφεί και ο Ανδρεάδης κατηγορούταν για 

μια σειρά αδικημάτων. Όμως, όπως είδαμε εκτενώς παραπάνω, οι παραβάσεις έγιναν 

εντός ενός πλαισίου που είχε δημιουργηθεί στην περίοδο 1952 – 1967 και 
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«απογειώθηκε» στη διάρκεια της δικτατορίας. Η χαλαρότητα του νομισματικού 

καθεστώτος ανεχόταν τον Ανδρεάδη, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Καραμανλής, 

υπουργός Συντονισμού ο Παπαληγούρας και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ο 

Ζολώτας, την περίοδο όμως 1961 – 1963, αλλά και νωρίτερα με διαφορετική σύνθεση 

στο υπουργείο Συντονισμού. Η ίδια κυβερνητική σύνθεση έπαψε να ανέχεται τις 

τακτικές του Ανδρεάδη, πράγμα που φάνηκε με την εισηγητική έκθεση που 

κατατέθηκε στη Βουλή με το νομοσχέδιο «Περί Συμπληρώσεως και Τροποποιήσεως 

των Διατάξεων περί Λειτουργίας και Ελέγχου των Τραπεζών» και τελικά ψηφίστηκε 

ως νόμος 431/1976. Στην εισηγητική έκθεση αναφερόταν το εξής: «Για την 

εξασφάλιση ομαλής οικονομικής ζωής και για την εφαρμογή της νομισματικής και 

πιστωτικής πολιτικής χρειάζονται ισχυροί τραπεζικοί οργανισμοί, οι οποίοι να τηρούν 

τους κανόνες λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων κι όχι προφανώς ισχυρά 

πρόσωπα που να τους καταστρατηγούν».125 Η κυβέρνηση ήταν αποφασισμένη να 

κρατικοποιήσει την Εμπορική Τράπεζα και να βγάλει από το επιχειρηματικό 

προσκήνιο της χώρας τον Ανδρεάδη, αλλάζοντας απλά τους κανόνες ή 

αποφασίζοντας δυναμικά να τους τηρήσει. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει, βέβαια, ότι οι 

ευθύνες της δεν ήταν σημαντικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον που είχε 

διαμορφωθεί έως τότε και μέσα σε αυτό δρούσε και ο Ανδρεάδης, όμως στην 

κατεύθυνση αναμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, μετά την 

περίοδο της δικτατορίας, οι τομές ήταν ριζικές. 

 Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο 

του 1974, εξαιτίας της δημιουργίας νέων κρατικών επιχειρήσεων σε κομβικούς τομείς 

της οικονομίας, όπως η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, αλλά και εξαιτίας μιας 

σειράς κρατικοποιήσεων, κατηγορήθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων 

για «σοσιαλμανία». Αυτή η κατηγορία εκτός από ανυπόστατη είναι και αστεία αν 

αναλογιστεί κανείς ότι μια δεξιά κυβέρνηση ξαφνικά στράφηκε προς σοσιαλιστικές 

ιδέες για την επιβολή των πολιτικών της. Ολόκληρη η μεταπολεμική περίοδος 

σημαδεύτηκε από ισχυρή κρατική παρέμβαση στην οικονομία, άλλες φορές 

περισσότερο και άλλες λιγότερο.126 Σε μια περίοδο, όπου η Ελλάδα είχε υποστεί μια 

εθνική «τραγωδία» και είχε να αντιμετωπίσει τα απόνερα μιας διεθνούς οικονομικής 

κρίσης, η οποία την συμπαρέσερνε σε υφεσιακή δίνη, η ανάγκη για την ανάληψη 

                                                             
125 Οικονομικός Ταχυδρόμος, 16/9/1976. 
126 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Κεϋνσιανή θεωρία και ελληνική οικονομική πολιτική. Μύθος και 
πραγματικότητα, Κριτική, Αθήνα 1990, σ. 74 – 75. 
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ισχυρών πρωτοβουλιών από το κράτος ήταν κάθε άλλο παρά επιβεβλημένη. Το κύμα 

κρατικοποιήσεων, με τις μεγαλύτερες να εκδηλώνονται κατά της Εμπορικής 

Τράπεζας, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αλλά και του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου τη 

διετία 1975 – 1976 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φτιάξει μια νόρμα 

συντεταγμένης πολιτικής προς το σκοπό αυτό, από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι 

κρατικοποιήσεις των τριών εταιρειών είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και η 

μόνη κοινή συνισταμένη μπορεί να βρεθεί στην περίπτωση της Εμπορικής και των 

Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, για τις εξαιρετικές σχέσεις των ιδιοκτητών τους με το 

καθεστώς των συνταγματαρχών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Ωνάσης 

διατηρούσε καλή σχέση με κάποιους από τους δικτάτορες, όμως η εταιρεία του δεν 

κρατικοποιήθηκε με αφορμή τις σχέσεις του με το καθεστώς ή τις δεσμεύσεις που 

είχε αναλάβει επί δικτατορίας για περισσότερες επενδύσεις. 

   Η διατήρηση του παγώματος της επένδυσης των διυλιστηρίων της ΣΤΡΑΝ 

από την κυβέρνηση του Καραμανλή θα έπαιρνε νέα τροπή, όταν το 1977, θα 

προχωρούσε στην ακύρωση της σύμβασης ανάμεσα στον Ανδρεάδη και το Ελληνικό 

Δημόσιο. Έκτοτε ο Ανδρεάδης θα περιοριζόταν κυρίως στις ναυτιλιακές του 

επιχειρήσεις, διευρύνοντας μάλιστα σημαντικά τα επόμενα χρόνια τον στόλο του. 

Παράλληλα θα ξεκινούσε μια δικαστική διελκυστίνδα ανάμεσα στον Ανδρεάδη και 

το Ελληνικό Δημόσιο αρχικά και στη συνέχεια μετά το θάνατό του θα αναλάμβαναν 

να συνεχίσουν οι απόγονοί του. Το αίτημα της οικογένειας Ανδρεάδη θα ήταν η 

αποζημίωση για την επένδυση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μετά από αρκετές 

αναβολές και εφέσεις επί του θέματος, η οικογένεια κατέφυγε στο Διεθνές 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καταφέρνοντας τελικά στα 

μέσα της δεκαετίας του ’90 να κερδίσει μια σημαντική αποζημίωση από το Ελληνικό 

Δημόσιο. 

 Η κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και κατά συνέπεια η 

κρατικοποίηση των ελεγχόμενων εταιρειών αυτής, δηλαδή ενός ολόκληρου Ομίλου 

επιχειρήσεων οριοθετούσε το τέλος μιας εποχής και την έναρξη μιας νέας, όχι μόνο 

για την ίδια, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Η ραγδαία εκβιομηχάνιση που 

γνώρισε η χώρα για δυόμισι σχεδόν δεκαετίες και η συνακόλουθη σταθερή ανάπτυξη 

του ΑΕΠ της ήταν μια περίοδος που είχε παρέλθει ανεπιστρεπτί. Στον απόηχο της 

κατάρρευσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods και στην έναρξη 

των κυμαινόμενων, αλλά και εξαιτίας των πιέσεων που ασκούσαν τα αποτελέσματα 
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της πετρελαϊκής κρίσης η ελληνική οικονομία θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια 

πτωτική πορεία, μην μπορώντας να επανέλθει στους οικονομικού δείκτες της 

περιόδου του «ελληνικού οικονομικού θαύματος». Με την νομιμοποίηση του ΚΚΕ, 

την κατάργηση της βασιλείας και την ψήφιση ενός συντάγματος, η Γ΄ Ελληνική 

Δημοκρατία βάδιζε προς την κατεύθυνση επούλωσης των πληγών του εμφυλίου 

πολέμου και της αναπαραγωγής τους από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις με 

αποκορύφωμα την περίοδο της δικτατορίας. Η σαφής θέση και επιθυμία του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα θα άλλαζε σταδιακά το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο 

προσπαθούσε να συμμορφωθεί με τις κοινοτικές πολιτικές της Ευρώπης, ενώ 

ταυτόχρονα θα επικέντρωνε το μεγαλύτερο κομμάτι άσκησης της εξωτερικής 

πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Η κρατικοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας θα μπορούσε να μην έχει γίνει αν 

ο Καραμανλής αποφάσιζε να μην δώσει τόση σημασία στα στοιχεία εναντίον του 

Ανδρεάδη, όπως γινόταν τις προδικτατορικές εποχές, όμως οι ερμηνείες περί αυτού 

είναι αρκετές. Προχωρώντας σε μια εικασία για τα βαθύτερα αίτια της 

κρατικοποίησης του Ομίλου της Εμπορικής, θεωρώ ότι η πραγματοποίησή της 

συναρτάται άμεσα με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και τις διαφαινόμενες 

αλλαγές που επρόκειτο να δεχθεί η ελληνική οικονομία, προσαρμοζόμενη στις νέες 

δεσμεύσεις και ανάγκες της. Με την κρατικοποίηση της Εμπορικής και των 

υπόλοιπων τραπεζών του Ομίλου, όπως αναφέρθηκε εξάλλου και παραπάνω, και με 

τον έλεγχο υπό τον οποίον βρισκόταν ήδη η Εθνική Τράπεζα, η κυβέρνηση κατείχε ή 

ήλεγχε πλέον, σχεδόν το 80% του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έτσι 

στις νέες ανάγκες της οικονομίας η κυβέρνηση θα είχε τον πρώτο λόγο για την 

κατεύθυνση και διοχέτευση των πιστώσεων, χωρίς να εξαρτάται από τις επιθυμίες 

των εκάστοτε επιχειρηματιών. Ο μοχλός πίεσης που διατηρούσε η κυβέρνηση 

απέναντι στις επιχειρηματικές ελίτ ήταν τώρα πια ο έλεγχος της πλειοψηφίας του 

τραπεζικού συστήματος και η πιθανή αναδιάταξή του σύμφωνα με τις επιθυμίες της. 

Παράλληλα η συνεργασία αρκετών επιχειρηματιών με το καθεστώς των 

συνταγματαρχών, έδινε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το «ηθικό» 

πλεονέκτημα να ασκήσει μια τολμηρή πολιτική, που υπό κανονικές συνθήκες θα 

ήγειρε τρομερές αντιδράσεις και παράλληλα σημαντικές απώλειες εσόδων για την 
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εθνική οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοίνωσε και την αύξηση της 

φορολογίας των εφοπλιστών, μια απόφαση που έγινε δεκτή χωρίς αντιρρήσεις. 
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