
Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
στη διάρκεια της Κατοχής
με αφορμή την επ έτειο  των 75 χρόνων λειτουργίας της

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ΙΕ.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1928 
με σκοπό τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των ε 
παγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Πιο α
ναλυτικά, στους στόχους της Ε.Ε.Τ. στο πρώτο κατα
στατικό της αναφέρονταν η παρακολούθηση της οικο
νομικής κατάστασης της χώρας και η δημοσίευση 
σχετικών στατιστικών και μελετών, η υποστήριξη της 
επικρατούσας αστικής οικονομίας και η επιδίωξη κοι
νωνικής και οικονομικής ισορροπίας, η μελέτη των με
θόδων για την πληρέστερη εκμετάλλευση του φυσι
κού πλούτου της χώρας, η ανάπτυξη των τραπεζικών 
εργασιών στη χώρα σε αρμονία με τα οικονομικά συμ
φέροντα των άλλων επαγγελματικών τάξεω ν και η 
προαγωγή της ελληνικής οικονομίας. Επίσης αναφέρο

νταν η υποστήριξη των συμφερόντων του τραπεζικού 
κόσμου στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, η μελέτη 
και ερμηνεία της νομοθεσίας περί τραπεζών και η σύ
νταξη προτάσεων νόμου, η διευκόλυνση των σχέσε
ων μεταξύ των μελών της Ένωσης και μετά από αίτη
σή τους παρέμβαση για τον φιλικό διακανονισμό των 
διαφορών τους, η προώθηση τραπεζικών, τεχνικών 
και γενικότερα οικονομικών και στατιστικών μελετών, 
η μελέτη των σχέσεων μεταξύ τραπεζών και κοινού 
και η υποβολή προτάσεων για το διακανονισμό τους, 
καθώς και η παρακολούθηση και η προσπάθεια για τη 
βελτίωση της θέσης των τραπεζικών υπαλλήλων με 
την ίδρυση σχολών, συνεταιρισμών κτλ.
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50 και η Τράπεζα



Η πρωτοβουλία ίδρυσης της Ε.Ε.Τ. ανήκε αποκλειστι
κά στον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Δροσό- 
πουλο' -κάτι που συμβαδίζει με τη γενικότερη πολιτική 
του-, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ. Από τό τε  και μέχρι 
σήμερα πρόεδρος του Δ.Σ. της ήταν πάντα ο διοικητής 
της Εθνικής Τράπεζας ή ο εκτελών χρέη διοικητή της 
ως εκπρόσωπος της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας.

Η Ε.Ε.Τ. εγκαταστάθηκε στο Μέγαρο της Λαϊκής 
Τράπεζας στην οδό Πεσμαζόγλου. Πρώτος διευθυ
ντής ανέλαβε ο Γ. Χαριτάκης. Σύμφωνα με τον Κ. Κω- 
στή «ο αριθμός των μελών της Ε.Ε.Τ. δεν θα πάψει να 
μεταβάλλεται καθώς νέα μέλη θα προσχωρούν σε αυ
τήν, κάτι που θα επιδιώξει άλλωστε και η ίδια η Ένωση, 
ενώ ταυτοχρόνως τα χρόνια της κρίσης θα οδηγή
σουν σε εκκαθάριση και ορισμένες από τις τράπεζες- 
μέλη της Ε.Ε.Τ. Σε καμιά όμως περίπτωση το μερίδιο 
της τραπεζικής αγοράς που ελέγχουν οι τράηεζες- 
μέλη της Ε.Ε.Τ. δεν θα πέσει κάτω από το 90%».7

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Ε.Ε.Τ. ιδιαίτερο 
βάρος δόθηκε στις συμφωνίες των τραπεζών για 
τους όρους των εργασιών τους, οι οποίες προέβλε- 
παν λεπτομερέστατο καθορισμό των προμηθειών κα
τά περιοχή και εν γένει αμοιβών που θα εισέπραττε 
κάθε τράπεζα για τις διαμεσολαβητικές της εργασί
ες.3 Η αλληλογραφία της Ένωσης στα τέλη της δεκα
ετίας του 1920 και στις αρχές του 1930 κατακλύζεται 
από αλληλοκαταγγελίες για μη εφαρμογή των συμ
φωνιών.

Η δραστηριότητα της Ε.Ε.Τ. κατά τη διάρκεια της Κα
τοχής είναι λιγότερο γνωστή, επειδή μέχρι πρόσφατα 
δεν είχε εντοπιστεί αρχειακό υλικό σχετικό με τις 
δραστηριότητές της την εποχή εκείνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν παλαιότερα γνω
στά, όπως περιγράφονται αναλυτικό στο βιβλίο του 
Κ. Κωστή, η Ε.Ε.Τ. με πρόεδρο του Δ.Σ. τον Κωνσταντίνο 
Ζαβιτζιάνο, ο οποίος εκτελούσε χρέη διοικητή της Εθνι
κής Τράπεζας την εποχή εκείνη, προκειμένου να εξοικο
νομήσει πόρους θέλησε να προχωρήσει σε συρρίκνωση 
των λειτουργικών της εξόδων με τη μείωση του προσω
πικού της. Το νομικό όμως πλαίσιο της Κατοχής δεν επέ
τρεπε κάτι τέτοιο, καθώς είχαν απαγορευτεί με νόμο οι 
απολύσεις. Ο νόμος απαγόρευε επίσης την πολυθεσία 
και η Ε.Ε.Τ. φοβόταν παράλληλα μήπως η κατοχική κυβέρ
νηση προχωρήσει στην αντικατάσταση των στελεχών 
της που κατείχαν περισσότερες από μία θέσεις. Για να 
παρακόμψει τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου η 
διοίκηση της Ε.Ε.Τ. σκέφτηκε να προχωρήσει, τον Ιούλιο 
του 1941, αφενός στη διάλυση της Ένωσης και αφετέ
ρου στην ίδρυση «Κοινού Γραφείου Συνεργασίας Ελληνι
κών Τραπεζών»" με προσωπικό έναν λογιστικό υπάλληλο, 
μία δακτυλογρόφο και έναν κλητήρα.

Η εισροή στο Ιστορικό Αρχείο της 
Ε.Τ.Ε. νέου αρχειακού υλικού, που α
φορά τη δραστηριότητα της Ε.Ε.Τ. 
και ειδικότερα την κατοχική περίοδο 
1941-1944, αποδεικνύει ότι τελικό τα 
σχέδια που προέβλεπαν τη διάλυση 
της Ένωσης ουδέποτε υλοποιήθη
καν. 5 Ο ίδιος ο Κ. Κωστής στο βιβλίο 
του αφήνει ανοικτή την πιθανότητα 
τα σχέδια αυτό να μην υλοποιήθηκαν, 
όταν τονίζει: «Είναι ενδιαφέρον να 
σημειωθεί εδώ ότι μετά την απελευ
θέρωση όλες οι ενδιάμεσες αποφά
σεις για τη διάλυση της Ε.Ε.Τ. και τη 
δημιουργία του Κοινού Γ ραφείου δεν 
λαμβάνονται σε τέτοιο βαθμό υπό
ψη, λες  και δεν υπήρχαν».6

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η Ε.Ε.Τ. συνέχισε 
κανονικά τη λειτουργία όλο το καλοκαίρι του 1941.7 
Τον Οκτώβριο του 19417 το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ. αποφάσισε 
τελικά για λόγους οικονομίας να καταγγείλει τις συμ
βάσεις των νομικών συμβούλων της, Γεωργίου Χαρι- 
τόκη, που εκτελούσε χρέη διευθυντή της Ένωσης, και 
Αθανασίου Μίχα, που εκτελούσε χρέη γενικού γραμ
ματέα, χωρίς όμως να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια 
που προέβλεπαν τη διάλυση της Ε.Ε.Τ. και την αντικα
τάστασή της από «Κοινό Γ ραφείο Συνεργασίας Ελληνι
κών Τραπεζών». Το έργο της Ένωσης διεκπεραιωνό- 
ταν από έναν Προϊστάμενο Γραφείου και Τεχνικές Επι
τροπές. Τον Οκτώβριο το ίδιο Δ.Σ. αποφάσισε επίσης 
τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, που θα ε ξέ τα ζ ε  τα 
προκύπτοντα γενικότερα ζητήματα της Ένωσης η ο
ποία θα αποτελούνταν αφενός δικαιωματικά από τον 
δικαστικό σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας και α φ ετέ 
ρου από δύο νομικούς συμβούλους που θα προέρχο
νταν, με κλήρωση, από δύο από τις υπόλοιπες τέσσε
ρις μεγαλύτερες τράπεζες (Αθηνών, Ιονικής, Λαϊκής 
και Εμπορικής). Μ ετά από κλήρωση συστάθηκε η πρώ
τη επιτροπή, η οποία είχε τη γενική εποπτεία των ερ 
γασιών της Ένωσης, από τους Πέτρο Γουναρόκη, δικα
στικό σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, Μιχάλη Πε
σμαζόγλου, νομικό σύμβουλο της Τράπεζας Αθηνών, 
και Γεώργιο Σημίτη, νομικό σύμβουλο της Εμπορικής 
Τράπεζας. Το Τεχνικό Συμβούλιο Διαφόρων Εργασιών 
της Ενώσεως, που προβλεπόταν από τους κανονι
σμούς και τις συμφωνίες της Ένωσης, μελετούσε και 
αποφάσιζε πάνω σε ζητήματα είσπραξης ποσοστών 
από προμήθειες των διαφόρων τραπεζικών εργασιών 
και γενικότερα για την εφαρμογή των όρων διεξαγω
γής τους. Προϊστάμενος του Γραφείου της Ένωσης 
που θα υπέγραφε όλα τα αυστηρώς υπηρεσιακό έγ 
γραφα ανέλαβε ο Ευάγγελος Ηλιόδης.

Κωνσταντίνος 
Ζαβαζιόνος, 

Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών 
1941-1943

Όλο το χρονικό διάστημα της Κατοχής η Ε.Ε.Τ. είχε 
να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
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Ανακοίνωση της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών προς όλες τις τράπεζες 
που είναι μέλη της με απόοπαομα πρακτικών για την απόλυση 
των νομικών συμβούλων της και τη σύσταση τριμελούς επιτροπής, 
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Με τον πόλεμο και την Κατοχή η οικονομία της χώρας 
κατέρρευσε. Φυσικό επακόλουθο της γενικότερης οικο
νομικής κατάστασης ήταν και η ραγδαία μείωση των ε 
σόδων των τραπεζών, που οφείλονταν αφενός στη ση
μαντική μείωση των εργασιών τους και αφετέρου στην 
αύξηση των λειτουργικών εξόδων τους από τη συνεχή 
αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων τους λόγω πλη
θωρισμού. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προέκυψαν η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δραστηριοποι
ήθηκε τα πρώτα χρόνια 1941-1943 προς τρεις κατευ
θύνσεις: καταρχήν επιδίωξε την ενίσχυση των τραπεζών 
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα λει
τουργικό τους έξοδα- διατύπωσε τις απόψεις της σχε
τικό με τις αποφάσεις των κατοχικών κυβερνήσεων για 
τα οικονομικό και νομισματικά θέματα- έλαβε αποφάσεις 
που αποσκοπούσαν στην ενιαία και ομοιόμορφη εφαρ
μογή ορισμένων μέτρων από όλες τις τράπεζες.

Τον Ιανουάριο του 1943 η κατοχική κυβέρνηση, θε
ωρώντας ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έθ ετε  
εμπόδια στην υλοποίηση των οικονομικών της σχεδί
ων, διόρισε στην κενή θέση του διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας τον Γεώργιο Μερκούρη με αποτέλεσμα την 
παραίτηση του Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου και του νό
μιμα εκλεγμένου Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 
Σημειώνουμε ότι το 1941, μετά την ανάληψη της πρω
θυπουργίας της χώρας από τον διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας Αλέξανδρο Κοριζή, ορίστηκε συνδιοικητής 
της Τράπεζας ο Κ. Ζαβιτζιάνος, ο οποίος προήδρευε 
σε ένα νεοπαγές όργανο, τη Διοικούσα Επιτροπή της 
Τράπεζας στην οποία συμμετείχαν ως μέλη ο Κ. Τρια- 
νταφυλλόπουλος και ο Γ. Πεσμαζόγλου. Ο Γεώργιος 
Μερκούρης ως διοικητής της Εθνικής Τράπεζας ανέ
λαβε, όπως προέβλεπε και το Καταστατικό της Ε.Ε.Τ., 
πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης, θέση που κατείχε μέ
χρι το θάνατό του, τον Νοέμβριο του 1943, οπότε α- 
ντικαταστάθηκε από τον Δημήτριο Λυμπέρη, ο οποίος 
είχε διοριστεί από τις κατοχικές αρχές ως διοικών 
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. Οι δυνατότητες ά
σκησης ουσιαστικής πολιτικής από την πλευρά της 
Ε.Ε.Τ. περιορίζονται ακόμα περισσότερο, αν και παρέ- 
μεινε στη θέση του τόσο ο Ευάγγελος Ηλιάδης, που ε 
ξακολούθησε να ασκεί χρέη προϊσταμένου του Γρα
φείου της Ένωσης, όσο και η τριμελής επιτροπή, του
λάχιστον ως τον Δεκέμβριο του 1943, όπως προκύ
πτει από το αρχειακό υλικό, αποτελούμενη από τους 
Π. Γουναράκη, Μ. Πεσμαζόγλου και Γ. Σημίτη.

Από τη σύντομη αυτή αφήγηση της ιστορίας της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής, γίνεται φανερό πόσο πολύτιμη για τη γνώ
ση των πραγματικών γεγονότων αποτελεί η διάσω
ση και η διατήρηση των αρχείων ώστε να είναι δυ
νατή η διασταύρωση των πληροφοριών που περιέ
χουν και η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Νίκος Παντελ άκης
Ιστορικό Αρχείο Ε Τ.Ε

52 και η Τράπεζα


