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ΙίΙΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

Τέως Τμηματάρχου Εθνικής Τραπέζης

•

Τήν 15)9)1927 ύπεγράφη στή Γενεύη πρωτόκολλον ύπό τοϋ Υπουρ
γού των Οικονομικών Γεωργ. Καφαντάρη καί τής αρμόδιας ’Επι
τροπής τής Κοινωνίας τών Εθνών, διά τοϋ όποιου έχορηγεϊτο στήν 
Ελλάδα δάνειο λιρ. 9.000.000. Τό πρωτόκολλον τούτο έκυρώθη διά 
τού Νομ. Δ)τος τής 10)11)1927 καί τοϋ νόμου 3423)7-12-1927 (έφημ. 
Κυβερν. τεύχος Α, φυλ. 298)7-12-1927). Τό πρωτόκολλον αΰτό πε
ριείχε τούς όρους ύπό τούς όποιους έδίδετο τό δάνειον, μεταξύ των 
όποιων ήτο καί ή ΐδρυσις τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Σύμφωνα μέ 
τό πρωτόκολλον αύτό, ύπεγράφη μεταξύ τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου 
καί τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος τήν 27)10)1927 σύμβασις. 
Διά τής συμβάσεως αυτής ή ’Εθνική Τράπεζα παραιτεΐτο τοϋ έκδοτι- 
κοΰ προνομίου καί συνιστάτο νέα Τράπεζα ύπό τήν έπωνυμίαν «Τρά
πεζα τής Ελλάδος». Στή σύμβασι αυτή ήταν προσηρτημένο καί τό 
καταστατικό τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Ή σύμβασι αυτή έκυρώ
θη μέ τό Νομ. Διάταγμα τής 10)11)1927 καί μέ τό νόμο 3424)7)12)1927 
(έφημ. Κυβ. φυλ. 298)7-12-1927 τεύχος α'.). ’Επίσης ή σύμβασι αύ- 
τή ένεκρίθη καί άπό τή Γεν. Συνέλευσι των Μετόχων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, κατά τή συνεδρίασι αυτής, τής 1)3)1928. Τό έπικυρωμένο 
καταστατικό τής Τραπέζης τής Ελλάδος μαζί μέ τις άλλες διατάξεις 
είχε καί τις άκόλουθες πού ήταν πιό ουσιαστικές.

α'.) Ή διάρκεια τής Τραπέζης όρίζεται μέχρι (31)12)1970) καί ή 
διάρκεια τοϋ έκδοτικοΰ προνομίου μέχρι 31)12)1960 (άρθρ. 1 καί 2).

β'.) 'Ως κυρία άποστολή τής Τραπέζης όρίζεται ή έξασφάλισις 
τής σταθερότητος τής εις χρυσόν άξίας τών τραπεζογραμματίων αυ
τής (άρθρ. 4). Ύποχρέωσις αυτής είναι ή άγορά καί πώλησις συναλ
λάγματος χρυσής βάσεως, εις τούς αίτούντας μέ τιμή σταθερά ώς 
ήθελε όρισθή (άρθρ. 5).

γλ) Τό μετοχικό κεφάλαιο τής Τραπέζης ώς διεμορφώθη σήμερον 
άνέρχεται εις 168 έκατ. δρχ., διαιρούμενον εις 80.000 μετοχάς όνομ· 
άξίας 2.100 έκατ. δρχ.

δ'.) Καθορίζεται ότι τό Δημόσιον θά άναθέτη στήν Τράπεζαν τήν 
διεξαγωγήν όλων τών τραπεζικών συναλλαγών αύτού. Τήν τήρησιν 
πάντων τών λ)σμών του καί τών ύπολοίπων των. Τήν έκδοσι καί τήν 
'Υπηρεσία τών έσωτερικών δανείων του. ’Επί τών λ)σμών τού Δημο
σίου ούδείς τόκος θά καταβάλλεται, πλήν τών είς τό έξωτερικόν δια
θεσίμων αύτοϋ. Έξ άλλου ή Τράπεζα ύποχρεοϋται νά ένεργή άνευ τι- 
νός άμοιβής εισπράξεις καί πληρωμάς δημοσίων χρημάτων καί νά 
τηρή τούς σχετικούς λ)σμούς (άρθρ. 45).

Εις τήν Τράπεζαν έπιτρέπεται ή προεξόφλησις, ή άγορά γραμμα
τίων τοϋ Δημοσίου Ταμείου ή ή άποδοχή τοιούτων είς έγγύησιν πι
στώσεων μέχρι ποσού 400.000.000. Ή χορήγησις είς τό Δημόσιον 
προσωρινών προκαταβολών ποσοϋ δραχμών 400.000.000. Τό σύνολον 
όμως τών τοιούτων προεξοφλήσεων, έγγυήσεων καί προκαταβολών 
δέν δύναται ποτέ νά ύπερβή τό 1)10 τοϋ συνόλου τοϋ τακτικοϋ προ
ϋπολογισμού τών έσόδων τής έκάστοτε χρήσεως (άρθρ. 55).

ε'.) Είς τήν Τράπεζαν έπιτρέπονται αί τραπεζικοί έν γένει έργασίαι 
πλήν κυρίως τής παροχής τόκου είς καταθέσεις ή τρεχουμένους παρ’ 
αύτή λ)σμούς (έξαιρέσει τών καταθέσεων τών Τραπεζών μέχρι 1%), 
τής άσκήσεως έμπορίας ή τής συμμετοχής είς έμπορικάς, βιομηχανι
κός ή άλλας έπιχειρήσεις, τής άποκτήσεως άκινήτων, έξαιρέσει τών 
πρός ιδίαν χρήσιν τοιούτων, τής άγορας μετοχών Τραπεζών καί Ε
ταιρειών (άρθρ. 55, 56).

στ'.)Τό κάλυμμα τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων καί 
τών έν όψει ύποχρεώσεων τής Τραπέζης δέν δύναται νά είναι κατώ
τερον τοϋ 40% αύτών, ήτοι ν’ άποτελήται άπό χρυσόν ή συνάλλα
γμα χρυσής βάσεως (άρθρ. 61 καί 62). Αιτήσει τής Τραπέζης δύνανται 
ν’ άνασταλώσι προσωρινώς αί περί καλύμματος διατάξεις, έπί κατα
βολή ειδικού φόρου είς τό Δημόσιον (άρθρ. 63).

ζ’.) Τό Δημόσιον συμμετέχει κατά τό 1)2 είς τό πλεόνασμα τών κα
θαρών κερδών τής Τραπέζης, τό όποιον άπομένει μετά τήν άφαίρε-

ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
Διοικητής ( 1931 - 1939)

φ.

σιν τών διαφόρων προβλέψεων καί εισφορών ώς καί τού συσσωρευτι- 
κοϋ μερίσματος πρός 8% έτησίως έπί τοϋ μετοχικού κεφαλαίου.

Τό έτερον 1)2 τού πλεονάσματος διατίθεται πρός σχηματισμόν 
άποθεματικοϋ μέχρι τής έξισώσεως αύτού πρός τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον. 'Οπότε, τό πλεόνασμα άποδίδεται ολόκληρον είς τό Δημόσιον, 
μετά προηγουμένην άφαίρεσιν έξ αύτοϋ ύπέρ τών μετόχων τού 1)4 
αύτού ή ποσοστού 4% έπί τοϋ μετοχικού κεφαλαίου (όπότερον πο- 
σόν είναι μικρότερον) (άρθρ. 71).

η'.) Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άπαλλάσσεται παντός φόρου ή τέ
λους (άρθρ. 73).

Διά διατάγματος τής 21)4)1928 διωρίσθη Διοικητής τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος ό ’Αλέξανδρος Διομήδης, ύποδιοικητής δέ αύτής 
ό ’Εμμανουήλ Τσουδερός.

Τήν 12)5)1928 δημοσιεύθηκε διάταγμα (έφ. Κυβερν. τευχ. α άριθμ. 
φύλλου 79) τό όποιον ώριζε τήν εναρξιν τών έργασιών τής Τραπέζης 
καί τήν περιεκτικότητα είς καθαρόν χρυσόν τής δραχμής, ή όποια 
θά ΐσχυε ώς νομισματική μονάδα στήν Ελλάδα. Τά 1.000 γραμμάρια 
χρυσού είχον όρισθή είς δραχμάς 51.212.87. Ή τιμή τής άγγλικής 
λίρας είχε όρισθή είς δραχμάς 375. Ή έναρξις τών έργασιών τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είχε όρισθή τήν 14 Μαΐου 1928.

Στάς 12 Μαΐου 1928 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος μετεβίβα- 
σε στήν Τράπεζα τής Ελλάδος τά στοιχεία τοϋ ένεργητικοϋ καί τού 
παθητικού, σύμφωνα μέ τις συμφωνίες αί όποιες είχαν προηγηθή. 
Τά στοιχεία ταΰτα άπετέλεσαν τήν πρώτην κατάστασιν τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, ή όποια άρχισε νά λειτουργή τήν 14)5)1928, όπότε 
είχε υπογραφή καί σχετικό πρωτόκολλο.

Τά στοιχεία τά όποια μετεβίβασε ή ’Εθνική Τράπεζα στήν Τρά
πεζα τής Ελλάδος ήταν περιληπτικά τά έξής:

Οικονομική κατάστασις 
τής 14 Μαΐου 1928

’Ενεργητικόν Παθητικόν

Δρχ. Δρχ.
876.306.000 Κεφάλαιον μετοχ. 400.000.000

Τ ραπεζογραμμάτια
3.191.081.000 έν κυκλοφορία 4.863.353.000

'Υποχρεώσεις 6-
9.828.000 ψεως:

Δημοσίου 666.738.000
Τραπεζών 964.588.000

Χρυσός
Συνάλλαγμα χρυ

σής βάσεως
"Ετερον συνάλ

λαγμα
Συναλλαγματικοί 

καί Γραμμάτια
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ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΩΛΟΤΑΣ 
Διοικητής ( 1955 - )

έσωτερικοϋ 
Χρέος Δημοσίου

Έτερα στοιχεία 

δρχ.

49.999.000
3.759.525.000

42.938.000

7.929.677.000

Έτεραι υποχρεώ
σεις

'Υποχρεώσεις εις 
συνάλλαγμα 

χρυσής βάσεως 

Υποχρεώσεις είς 

έτερον συνάλ
λαγμα

"Ετερα στοιχεία

891.430.000

103.383.000

9.828.000
30.357.000

δρχ. 7.929.677.000

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος στεγάσθηκε προσωρινά στό μικρό κατά
στημα έπΐ τής όδοϋ Πανεπιστημίου, όπου ήτο άλλοτε ή Λαϊκή Τρά
πεζα. Είχε 198 υπαλλήλους καί 231 βοηθητικό προσωπικό, προερχο- 
μένους από τήν Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Έτσι τό 1928 ξεκί
νησε τή λειτουργία ή Τράπεζα τής Ελλάδος. Σέ μιά έποχή πού ούτε 
στήν Ελλάδα άλλα ούτε καί στά κράτη τής δυτ. Ευρώπης είχε στρώ
σει καλά, καλά άκόμη ή οικονομία. Τό 1929 άρχισε νά ξεσπάη ή 
οικονομική κρίσι σέ παγκόσμια κλίμακα. Τόν μήνα Δεκέμβριο του 
έτους αότοϋ ξέσπασε ή κρίσι καί στις Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Α
μερικής. Ή κρίσις αυτή είχε τή μορφή χρηματιστηριακού κατακλυ
σμού. Οί άξιες των χρηματογράφων έπεφταν μέ γρήγορο ρυθμό. Οί 
Τράπεζες έκεΐ άνέστειλαν τις πληρωμές ή τις πιστώσεις των. Οί 
έπιχειρήσεις χρεωκοποΰσαν. Ή άγοραστική ικανότητα των ιδιωτών 
περιωρίσθηκε άπότομα. ’Αποτέλεσμα τής μειώσεως τής άγοραστι- 
κής δυνάμεως τών άμερικανών ήταν ή μείωσι τής καταναλώσεως τών 
άγαθών καί ή πτώσι τών τιμών.

Τόν άντίκτυπο τής κρίσεως αυτής άρχισε νά τόν αισθάνεται καί ή 
Ελλάς. Οί εξαγωγές περιωρίσθηκαν. Τό 1928 είχαν έξαχθή καπνά 
άξίας 3.000.000 λιρών ’Αγγλίας. Τό 1929 τά καπνά πού βγήκαν έξω 
άπό τήν Ελλάδα μόλις έφθασαν στήν άξια τών λιρών ’Αγγλίας 1.500. 
000. Τό ίδιο συνέβηκε καί μέ τή σταφίδα" ένεκα συναγωνισμού μέ 
τήν αποικιακή σταφίδα, ή έξαγωγή σταφίδος έκ τής Ελλάδος σημείω
σε μείωσι άξίας κατά τό 1929 σέ 400.000 λίρες ’Αγγλίας, άπό τήν έξα
γωγή τού 1928.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος είχε άμέσως άπό τό δεύτερο χρόνο τής 
ίδρύσεώς της νά άντιμετωπίση δύσκολη κατάστασι. Πριν φανή ό 
χρηματιστηριακός πανικός στήν ’Αμερική, στήν Ελλάδα σημειώ
νονται τά ίδια φαινόμενα. Ή άκρίβεια τού κεφαλαίου στις χρηματα
γορές τού έξωτερικοΰ καί ή κερδοσκοπική κίνησι στό χρηματιστή

ριο τής Νέας Ύόρκης είχαν στρέψει τά έλληνικά κεφάλαια πρός τά 
έξω. Περίπου 1.600.000 άγγλικές λίρες τό 1929 έφυγαν άπό τήν 'Ελ
λάδα γιά τήν άγορά χρηματογράφων ξένων κρατών.

Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάστασι ή Τράπεζα τής Ελλάδος, προσε- 
πάθησε νά διατηρήση τή σταθεροποίησι τού νομίσματος διά ψυχο
λογικούς τουλάχιστον λόγους, διότι είχε έπιτευχθή αϋτη μέ τόσους 
κόπους καί θυσίες. ’Αλλά τό έμπορικό ισοζύγιο τής Ελλάδος γινό
ταν πολύ δυσμενές τό 1929 άπό τή μείωσι τών έξαγωγών σταφίδος 
καί καπνού καί άπό τήν έξοδο κεφαλαίων έκ τής χώρας. Οί δυσμε
νείς αύτοί συντελεσταί είχαν άντίκτυπο στό άπόθεμα χρυσού καί 
συναλλάγματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Τήν 31)12)1928 τό κάλυμμα τής Τραπέζης ήτο άξίας 11.308.348 λι
ρών ’Αγγλίας.

Τήν 31)12)1929 τό κάλυμμα τής Τραπέζης ήτο άξίας 8.309.111 λι
ρών ’Αγγλίας.

Σέ ένα χρόνο χάθηκαν 3.000.000 λίρες περίπου.
Ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος ήρχισεν έπίσης νά έργάζεται γιά τήν όρ- 

γάνωσι τής ταμειακής συγκεντρώσεως τού Δημοσίου. ’Από τή συγ- 
κέντρωσι αύτή έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή ταχύτης στις σχετι
κές λειτουργίες τού Δημοσίου καθώς καί σαφήνεια καί ένότητα στούς 
λ)σμούς του. Έτσι ύπήρχε έλπίδα νά χρησιμοποιηθούν πρός ώφέ- 
λειαν τής παραγωγής, τά κεφάλαια τά όποια στεκόταν λιμνάζοντα 
σέ διάφορα Ταμεία τού Κράτους.

Σύμφωνα μέ τό άρθρον 45 τού καταστατικού της ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος άνέλαβε καί τήν έκδοσι καί τήν υπηρεσία όλων τών έσω- 
τερικών έθνικών δανείων. Ή έξυπηρέτησι αΰτη παρουσίαζε πολύ 
μεγάλο όγκο έργασίας καί τεχνικών δυσκολιών. Ή άπότομη διόγκω- 
σι τού έσωτερικοϋ δημοσίου χρέους άπό τό 1910 - 1929 είχε ώς συ
νέπεια νά έκδοθοΰν έκατομμύρια τίτλοι μικρής όνομαστικής άξίας 
καί νά κατανεμηθοϋν σέ πολύ μεγάλο μέρος τού πληθυσμού. Τό σύ
νολο τών όμολογιών τών έσωτερικών δανείων πού είχαν έκδοθή άπό 
τό 1910- 1929 έφθανε είς 15.600.000 ομολογίες καί ήταν κατανεμη
μένες σέ έκατοντάδες χιλιάδες κομιστών. Είναι φανερό ότι ό όγκος 
τής έργασίας αύτής γιά τά τοκομερίδια καί γιά τις όμολογίες ήταν 
πολύ μεγάλος. Ή άμοιβή τήν όποια έπαιρνε ή Τράπεζα άπό τό Δη
μόσιο δέν ήταν ίκανή νά άντιμετωπίση ούτε τό 1)2 τής μισθοδοσίας 
τών όπαλλήλων της πού ήταν άπησχολημένοι σ’ αύτή τή δουλειά.

Ή οικονομική θύελλα ή όποια συνεκλόνιζε τόν κόσμο άπό τό 1929 
έξακολουθοϋσε καί κατά τό 1930. Έσυνεχίζετο ή πτώσις τών τιμών, 
ή μείωσι καταναλώσεως καί ή άνεργία. Πολλές χώρες μεγάλης παρα
γωγής, γιά νά προστατεύσουν τις τιμές τών έθνικών προϊόντων των 
άπό τόν πλήρη έξευτελισμό, έφθασαν στό σημείο ν’ άγοράζουν τά 
περισσεύματα τού σιταριού διά νά τά καταστρέψουν, τού βάμβακος 
γιά νά τά έξαφανίσουν κάτω άπό τή γή, τού καφέ γιά νά τά κάψουν 
ή νά τά μεταχειρισθοϋν γιά καύσιμο ύλη τών σιδηροδρόμων των.

Ή κρίσι τών τιμών στά γεωργικά προϊόντα παρέσυρε σέ ύποτί- 
μησι καί τά βιομηχανικά είδη. Ή νομισματική κρίσι καί ή κρίσι 
τής πίστεως γενικεύθηκε στήν Εύρώπη.

Τότε τόν Δεκέμβριο τού 1931 στήν κρίσιμη αύτή κατάσταση κατά- 
φτασε νέο πλήγμα στήν έλληνική οίκονομία. Ή Μεγάλη Βρεταννία 
έγκατέλειψε τή χρυσή βάσι τού νομισματικού της συστήματος.

Είκών καλύμματος καί κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων 
31)12)1928 κυκλ. δρχ. 5.689.550.000 κάλυμμα λίραι Άγγ. 11.308.000 
31)12)1929 » » 5.193.000.000 » » » 8.309.000
31)12)1930 » » 4.803.000.000 » » » 8.030.000

Μέ τήν ύποτίμησι τής άγγλικής λίρας πανικός κατέλαβε τή χρη
ματιστηριακή άγορά τών ’Αθηνών. Οί τιμές τών χρηματογράφων 
άρχισαν νά πέφτουν πολύ. Τά άποτελέσματα τής νομισματικής πολι
τικής τής 21)9)1931 γιά τήν Ελλάδα ήταν άποκαρδιωτικά. Όλος ό 
κόσμος ζητούσε νά άγοράση συνάλλαγμα. Μέσα σέ μία βδομάδα 
(21 - 26)9)31) ή Τράπεζα τής Ελλάδος έχασε συνάλλαγμα άξίας δολ- 
λαρίων 3.613.961. Άνταποκρινομένη στήν άθρόα ζήτησι συναλ)τος, 
ή Τράπεζα πίστευε ότι θ’ άντιδράση στόν πανικό. ’Αλλά ό πανικός, 
ήταν τόσο μεγάλος ώστε στις θυρίδες τών ταμείων τής Τραπέζης, όλοι 
οί άγορασταί συν)τος έκάλυπτον όλες τις δραχμές τους σέ έπιταγές 
έξωτερικοΰ. Ό πανικός δέν είχε έπηρεάσει μόνο τούς ίδιώτας άλλά 
καί τις Τράπεζες. Ή κατάστασις ήτο άπελπιστική" πρό τής διαρροής 
τού καλύμματος καί τής κακής τροπής τής καταστάσεως αύτής, έλή-
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φθησαν τά πρώτα περιοριστικά μέτρα. Γιά τό μετριασμό τοΟ πανικού 
ή ’Εθνική Τράπεζα έδάνεισε στήν Τράπεζα τής Ελλάδος 5.000.000 
δολλάρια τήν 26)9)1931. Ό πρώτος άναγκαστικός νόμος τής προ
στασίας ’Εθνικού νομίσματος έδημοσιεύετο τήν 28)9)1931. ’Ολίγες 
μέρες άργότερα ήτοι τήν 8)10)1931 έδημοσιεύετο καί άλλος άναγκα
στικός νόμος.

Έτσι μέ τούς περιοριστικούς αύτούς νόμους καθιερώνετο νέο νο
μισματικό καθεστώς στήν Ελλάδα. Τούς νόμους αύτούς συνεπλή- 
ρωσε καί τό Ν.Δ. τής 1)2)1932. Οί σπουδαιότερες διατάξεις τών νό
μων αύτών ήταν οί έπόμενες:
1) Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άπηλλάγη άπό τήν ύποχρέωσι νά άν- 

ταλλάσση τά τραπεζογραμμάτιά της μέ συνάλλαγμα. Ή κυκλο
φορία έγινε άναγκαστική.

2) Ή άγορά καί πώλησις χρυσού καί συναλλάγματος άνετέθη στήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος.

3) Ή πώλησις συναλλάγματος έπετράπη μόνον διά πραγματικάς καί 
έμπορικάς άνάγκας τής χώρας καί κατόπιν προηγουμένης έγκρί- 
σεως είδικής ’Επιτροπής, ή όποια έδρεύει είς τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος καί άποτελεϊται άπό τό Γενικό Διευθυντή τού Δημοσίου 
Λογιστικού, τόν Διευθυντή τού ’Εμπορίου καί Βιομηχανίας ή 
άπό τούς νομίμους άναπλη ρωτάς αύτών καί άπό ένα Διευθυντή 
τής Τραπέζης 'Ελλάδος, ό όποιος όρίζεται άπό τήν Διοίκησι 
αύτής.

4) Οί έξαγωγεΐς 'Ελληνικών προϊόντων ύπεχρεώθησαν νά έκχω- 
ρούν στήν Τράπεζα τής Ελλάδος, τό συνάλλαγμα τής άξίας των.

5) Άπηγορεύθη ή έξαργύρωσις έπιταγών είς δραχμάς έκδόσεως έξω- 
τερικοΰ, έξαιρέσει τών περιπτώσεων κατά τάς όποιας έπωλείτο 
προκαταβολικώς στήν Τράπεζα τής Ελλάδος, τό άντίτιμον αύ
τών είς έλεύθερον συνάλλαγμα.

6) Άπηγορεύθη ή άπόδοσις τών καταθέσεων είς συνάλλαγμα οί 
όποιες ύπήρχαν τήν 29)9)1931. Έγινε έξαίρεσις τών καταθέ
σεων είς συνάλλαγμα τών έταιρειών οί όποιες είχαν συμβληθή 
μέ τό κράτος διά τήν έκτέλεσι παραγωγικών έργων ή άλλων τοιού- 
των διά λ)σμόν τού Δημοσίου, καθώς καί τών μονίμως είς τό 
έξωτερικόν έγκατεστημένων προσώπων, ήδύναντο αύται νά άπο- 
δίδωνται αύτούσιαι κατόπιν έγκρίσεως τής Τραπέζηςτής Ελλάδος.

7) Άπηγορεύθη ή άνευ άδειας τής Τραπέζης τής Ελλάδος έξαγωγή 
καί ή άσφάλισις ΰπό άσφαλιστικών έταιρειών, χρηματογράφων 
τοκομεριδίων, μερισματαποδείξεων, τραπεζογραμματίων ήμεδα- 
πών καί ξένων καί ή ύπό οίανδήποτε μορφήν μεταφορά δραχμών 
στό έξωτερικό.

8) Τέλος άπηγορεύθη ή χορήγησις δανείων είς δραχμάς έπί ένεχύ- 
ΡΦ χρυσού, έξωτερικοΰ συν)τος, ξένων νομισμάτων καί χρεο
γράφων είς χρυσόν ή είς έξωτερικόν συνάλλαγμα.

Ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος μόλις στόν τρίτο χρόνο άπό τής ίδρύ- 
σεώς της ήταν ύποχρεωμένη ν’ άναλάβη καθήκοντα πολύ βαριά. 
Ό όγκος τής εύθύνης καί τής έργασίας ήταν άνευ προηγουμένου.

Αλλά καί μετά τήν λήψι τών περιοριστικών μέτρων έπί τού συναλ
λάγματος, ή κατάστασις δέν παρουσίαζε καί πολλή καλυτέρευση. Ή 
Τράπεζα ήταν ύποχρεωμένη νά καλύπτη όλες τις άνάγκες σέ συνάλ
λαγμα τού Δημοσίου διά τις ύποχρεώσεις του στό έξωτερικό. Ήταν 
ύποχρεωμένη νά καλύπτη σέ συνάλλαγμα τις άνάγκες τού εισαγωγι
κού έμπορίου. Τό συνάλλαγμα όμως άποκτάτο όλονέν καί λιγώτερο. 
Όσοι είχαν συνάλλαγμα άπό πηγές άλλες έκτος άπό τήν έξαγωγή 
προϊόντων, τό πωλοΰσαν στήν έλεύθερη άγορά όπου ή τιμή τού 
δολλαρίου τόν ’Οκτώβριο 1931 έφθασε σέ δραχ. 86, άντί τών 77.05 
δραχμών πού ώριζε ό νόμος. Μέ τήν πίεσι τής γενικής αύτής κρίσεως 
καί μέ τήν παθητικότητα τού Ισοζυγίου τών έξωτερικών λ)σμών τό 
κάλυμμα είχε φθάσει τήν 31)12)1931 είς 824.867.000 καί ή χάρτινη 
χρηματική κυκλοφορία σέ δρχ. 4.002.998.000.

Ή Τράπεζα ήκολούθησε καί τόν κανόνα τού Gold Exchange Stan
dard, τόν κανόνα χρυσού καί συναλλάγματος τού νόμου Γ.Χ.Μ.Β. 
Ή ζημία ή όποια προέκυψε τελικά στήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
άπό τήν έγκατάλειψι τής χρυσής βάσεως πού έκανε ή Αγγλία τήν 
21)9)1931, έφθασε σέ 174.711.000 δραχμές ή δολλάρια 2.000.000. Τό 
ποσόν αύτό άνεγράφη στό ένεργητικό τής Τραπέζης γιά νά άποσβε- 
σθή σέ 10 χρόνια (νόμος 5305)31-12-31).

Βάσει νόμου τής 29)7)1932 αί καταθέσεις αί όποΐαι ύπήρχαν είς

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 
Διοικητής (1939 - 1946 )

συνάλλαγμα μέχρι τής 29)4)1932 έτράπησαν είς δραχμάς μέ συμβα
τική τιμή δρχ. 100 κατά δολλάριον, άναλόγως δέ καί διά τά άλλα 
νομίσματα. Εισηγητής τού νομοσχεδίου δραχμοποιήσεως ήτο ό 
καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος, τότε Υπουργός τών Οικονομι
κών. Τό συνάλλαγμα πού συγκεντρώθηκε άπό τή δραχμοποίησι τών 
καταθέσεων σέ συνάλλαγμα έφθασε στό ποσό τών 6.533.000 δολλα- 
ρίων.

Μέ τό νόμο 5.456)5-1-1932 άνεστάλη έπ’άόριστον ή πληρωμή 
τών τοκοχρεωλυσίων όλων άνεξαιρέτως τών έσωτερικών καί έξω
τερικών δανείων τού κράτους.

Ή κυκλοφορία τραπεζογραμματίων έφθασε τήν 31)12)1932 είς τό 
ποσόν τών δρχ. 4.714.000.000 μέ κάλυμμα 29.232.000 δολλάρια Τά 
άνωτέρω περιοριστικά μέτρα καί άλλα παρόμοια τά όποια έλήφθη- 
σαν νομοθετικώς διά τήν κατασφάλισιν τού συναλλάγματος καί τής 
χάρτινης χρηματικής κυκλοφορίας έν Έλλάδι, έλήφθησαν καί είς 
άλλας χώρας οί δποϊες άντιμετώπιζαν τις ίδιες δυσχέρειες μέ τήν 
Ελλάδα. Τά μέτρα ταύτα άπετέλεσαν τή βάσι τής οικονομικής πο
λιτικής τής χώρας μέχρι τής καταλήψεώς της άπό τόν έχθρό τόν 
Απρίλιο 1941. Ό εισηγητής τών μέτρων τούτων καθηγητής Κυριά
κος Βαρβαρέσος ύπεγράμμισε σχετικώς άργότερα καί έξιστόρισε τήν 
άποτελεσματικότητά των λέγων: «Χάρις στά μέτρα αύτά κατωρθώσα- 
με νά ίσοσκελίσωμε τούς έξωτερικούς λ)σμούς καί νά διατηρήσωμε 
πλήρη νομισματική σταθερότητα γιά μιά δεκαετία. Μπορέσαμε νά 
αύξήσωμε σημαντικά τή γεωργική καί τή βιομηχανική παραγωγή. 
Μπορέσαμε νά ένισχύσωμε τήν έκτέλεσι δημοσίων έργων. Σταθήκα
με ίκανοί ν’ αύξήσωμε τις στρατιωτικές δαπάνες καί γιά πρώτη φορά 
ίσως άπό τής ίδρύσεως τού 'Ελληνικού Κράτους, νά κάμωμεν πάν
τα ταύτα, χωρίς νά προσφύγουμε στό ξένο κεφάλαιο. ’Εάν λάβωμε 
ύπ’ δψιν ότι όλα αύτά έγιναν σέ περίοδο πού ήταν διεθνής ή οικονο
μική κρίσι, πρέπει καλά νά καταλάβωμε ότι ή πολιτική τήν όποια 
άκολουθήσαμε ήταν έπιτυχής καί έξυπηρέτησε πραγματικά τά συμ
φέροντα τής Χώρας. Αύτοί πού έκφράζουν τήν δυσφορία τους γιά 
τούς έλέγχους καί τούς περιορισμούς οί όποιοι έπεβλήθησαν, ξέ- 
χασαν ότι οί συναλλαγματικοί πόροι πού βρισκόταν στή διάθεσι τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, ήταν πολύ άνεπαρκεΐς γιά τήν κάλυψι όλων 
τών άναγκών τού πληθυσμού καί τού Κράτους. Ξέχασαν ότι ύπήρ
χαν άνάγκες έπιτακτικές καί άνάγκες πού μπορούσαμε νά τις παρα- 
μερίσωμε χωρίς νά κινδυνεύσωμε. Ό έλεγχος καί οί περιορισμοί 
άπέβλεπαν νά ικανοποιηθούν πρώτον οί άνάγκες σέ τρόφιμα, σέ καύ
σιμα, σέ πρώτες ύλες βιομηχανιών καί σέ άλλα είδη πού ήταν άπαραί-
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ 
Διοικητής. ( 1946 - 1955 )

τητα γιά τή λειτουργία τής οίκονομίας. Οί άλλες άνάγκες πού ήταν 
πιό χαλαρές θά ϊκανοποιηθοϋν μονάχα έάν ή Τράπεζα έχει έπάρ- 
κεια σέ συναλλαγματικά μέσα. Ότι ό έλεγχος καί οί περιορισμοί 
τοϋ συναλλάγματος καί τοϋ χρυσοϋ δέν είχαν άλλο σκοπό, άποδει- 
κνύεται άπό τό γεγονός ότι όταν τά συναλλαγματικά μας μέσα αύξά- 
νοντο, οί περιορισμοί αύτοί κατά λόγο αντίστοιχο έχαλαροϋντο.

Τό 1932 γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα έφηρμόσθη ό θεσμός τοϋ 
Clearing, ή συμψηφιστική έξόφλησις άπαιτήσεων καί δικαιωμάτων 
έξωτερικοϋ, έκ τοϋ εισαγωγικού καί έξαγωγικοϋ έμπορίου τής χώρας.

Γιά τό θεσμό τοϋ Clearing έγραψε τό 1933 χαρακτηριστικά κατά 
πλάνην ή Επιτροπή τών έμπειρογνωμόνων τής Οίκονομικής καί 
νομισματικής διασκέψεως πού είχε συνέλθει στό Λονδίνο. «Τά μέ
τρα τοϋ έλέγχου συναλλάγματος παρέσυραν καί στή δημιουργία 
ένός μεγάλου άριθμοϋ συμφωνιών Clearing, συμψηφισμών, άνταλλα- 
γών (troc) κ.λ.π. τών όποιων κύριος σκοπός ήτο στήν άρχή ή συγ- 
κράτησι τών έμπορικών συναλλαγών, παρά τούς περιορισμούς οί 
όποιοι ισχύουν. Άπό τότε όμως δόθηκε στις συμφωνίες αότές εύρύ- 
τερη έφαρμογή. Οί συνέπειες μερικών άπό τις συμφωνίες αύτές ήταν 
νά έξαναγκάσουν τό έμπόριο νά διενεργήται σέ κατευθύνσεις όχι φυ
σικές. Νά παρέχουν πλεονεκτήματα αύθαίρετα σέ συμβαλλόμενα πα
ραγωγό κράτη. Επίσης νά προκαλοΰν διάκρισι μεταξύ τών δανειστών 
καί τών όφειλετών διαφόρων έθνικοτήτων σχετικά μέ τήν τακτοποίη- 
σι χρεών νέων ή παλαιών δεσμευμένων.

Ή τάσις τήν όποιαν έχουν οί συμφωνίες αύτές τών Clearings, τών 
συμψηφισμών, νά δίδουν χαρακτήρα άπολύτως διμερή σέ διεθνείς 
σχέσεις έμπορικές καί οικονομικές, τις κάμει νά έχουν μία κατα
στρεπτική έπίδρασι στήν οικονομική δραστηριότητα. Ή άποκατά- 
στασι όμαλών όρων στις συναλλαγές δέν είναι δυνατή παρά έάν οί 
συμφωνίες αύτές έγκαταλειφθοϋν τό ταχύτερον.

(S.D.N. Ν° = Officiel C. 48 Μ. 18.1933 Γενεύη).
Αί συμφωνίαι όμως τών Clearings, τών συμψηφισμών, έβαλαν σέ 

σύστημα τό εισαγωγικό καί έξαγωγικό έμπόριο. Δέν τό δφισαν νά 
περιπλανάται άπό δώ καί άπό κεΐ στις άγορές έξωτερικοϋ καί νά πα- 
ραπατάη άπό τις τιμές άνταγωνισμοϋ τοϋ ξένου έμπορίου καί πρό 
παντός άπό τις έπικίνδυνες τιμές τών Dumpings. Dumpings είναι ή 
έκ προθέσεως μειωμένη τιμή έμπορεύματος πρός άνταγωνισμόν καί 
άπόκτησιν συναλλάγματος. Τά Clearings έδιδαν άμεσα συγκριτικά 
στατιστικά αποτελέσματα εισαγωγών καί έξαγωγών (πόσα πήρες 
έσΰ άπό μένα καί πόσα πήρα έγώ άπό σένα. Πρέπει νά πάρης κι’ άλλα 
νά πατσίσωμε, άλλοιώς σταματάμε τό Λογαριασμό. ’Αλλά τό στα-

μάτημα τοϋ Λ)σμοΰ δέν τό θέλαν τά κράτη τοϋ Clearing διότι τί θά 
έκαναν τά άποθέματα τών έμπορευμάτων τους. Θά τά κατέστρεφαν;)

Τά Clearings έδιδαν καί τό εύεργέτημα νά μή έξοφλήται συντόμως 
ό λ)αμός τής άξίας τοϋ έμπορεύματος σέ συνάλλαγμα, τό όποιον τό 
κράτος δέν τό είχε πάντοτε έτοιμο νά τό διαθέση.

Στις άρχές τοϋ Μαρτίου 1933 οί Ηνωμένες Πολιτείες τής ’Αμε
ρικής έγκατέλειψεν τήν χρυσή βάσι τοϋ νομισματικού των συστή
ματος. Τήν οΰγγιά Troy χρυσοϋ άπό 20 δολλάρια τήν ώρισαν σέ 
35 δολλάρια. Ή άλλαγή τής νομισματικής πολιτικής τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών έκλόνισε τήν έμπιστοσύνην τών ξένων Κρατών, τά 
όποια είχαν κεφάλαια σέ ξένα νομίσματα στό έξωτερικό. Έτσι άρ
χισε νά είσρέη συνάλλαγμα στήν Ελλάδα. Παράλληλα ή κερδο
σκοπία καί ή δυσπιστία στό έθνικό νόμισμα άρχισαν νά κάμπτων- 
ται. Ή Τράπεζα Ελλάδος έβλεπε πάλι νά έρχεται πολύ συναλ)μα 
στά ταμεία της. Άπό 15)1)1933 μέχρι 15)3)1933 συνεκέντρωσε συνάλ) 
γμα 41.000.000.000 έλβετικά φράγκα.

Κατά τήν 31)12)1933 ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος είχε κάλυμμα έλβε
τικά φράγκα 127.654.000 καί κυκλοφορία 5.449.000.000 δραχμές. Τό 
συνάλλαγμα τοϋτο έκάλυπτε ,τά 74% τής κυκλοφορίας της. Ένεκα 
τής εύρωστίας αύτής τοϋ συναλλάγματος, ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
τήν 3)5)1933 έθεσε σέ κυκλοφορία τά πρώτα τραπεζογραμμάτιά της 
τών 500 καί τών 5.000 δραχμών.

Οί ύπάλληλοί της άπό 469 τοϋ έτους 1928, εις τό τέλος τοϋ έτους 
έφθασαν τούς 1.400.

Τήν 15)5)1933 έγιναν τά έγκαίνια τοϋ νέου μεγάρου της στή Θεσ
σαλονίκη.

Τήν 12)6)1933 έγκαινιάσθηκε τό κατ)μά της στόν Πειραιά.
Τήν 20)11)1933 έτέθη ό θεμέλιος λίθος τοϋ Κεντρικού Κ)τός της 

στήν Αθήνα.
Ό τότε Διοικητής Εμμανουήλ Τσουδερός άπέθεσε εις τά θεμέλια 

τοϋ μεγάρου, γιά καλό ποδαρικό, γιά «γούρι» χρυσά καί άργυρά νο
μίσματα άπό όλους τούς έλληνικούς χρόνους, άπό τούς μακρυνούς 
χρόνους τοϋ έλληνισμοϋ, άπό τούς χρόνους τής Κνωσσοΰ, τής Γόρ- 
τυνος, τής Σιδονίας, τοϋ Σόλωνος, τοϋ Περικλέους, τοϋ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τοϋ Βυζαντίου, τοϋ Καποδίστρια. Άπέθεσε έντός 
κρυστάλλινου δοχείου συμβολικώς διά τό χρύσωμα τών θεμελίων 
τοϋ Κεντρικού Καταστήματος τής Τραπέζης, νομίσματα τών Αθηνών 
μέ κεφαλήν τής Άθηνάς, ληφθείσης καί ώς σύμβουλον τής Τραπέ
ζης. Κατόπιν νομίσματα Μακεδονίας μέ τόν Μέγαν Αλέξανδρον, 
νομίσματα τής Κρήτης μέτό έμβλημα τοϋ Μίνωος, τής Γόρτυνος, 
τής Κυδωνιάς (Χανίων) τής Λαρίσης μέ σύμβολον τόν Δία καί τόν 
κεραυνό τών Θεσσαλών, καί νομίσματα χρυσά τών αύτοκρατόρων 
τοϋ Βυζαντίου. Τά παλαιά αύτά νομίσματα είναι σύμβολα καί καλά 
θά είναι νά στηριχθή άπάνω τους τό νόμισμα τής νέας Ελλάδος. Τά 
παλαιά αύτά νομίσματα έχρησίμευον γιά τήν άνταλλαγή τών προϊόν
των τών έλληνικών έπαρχιών μέ τά όποια προϊόντα είναι συνυφασμέ- 
νη ή λειτουργία τοϋ νομισματικού μας συστήματος καί τής Ελληνι
κής οίκονομίας.

Κατά τό 1934 ή παγκόσμια οικονομική άνωμαλία παρουσίαζε τά
σι γιά βφεσι. Κάποια οικονομική άναζωογόνησι άρχισε νά παρατη- 
ρήται. Ή άγοραστική ικανότητα τοϋ κοινοϋ έφαίνετο πιό ζωηρή. Ή 
παραγωγή άρχισε νά προσαρμόζεται στις άνάγκες τής καταναλώ- 
σεως. Παρ’ όλα όμως αύτά ή νομισματική κατάστασι τοϋ κόσμου 
δέν ήταν καθησυχαστική. Στά τέλη Ίανουαρίου 1934 αί Η.Π. Αμε
ρικής έμείωσαν μέ νόμο κατά 50% τήν άξια τοϋ δολλαρίου έναντι 
τοϋ χρυσοϋ. Τό νέο χάρτινο δολλάριο είχε 59% τής άξίας τοϋ χρυ
σοϋ δολλαρίου. Ή Τσεχοσλοβακία ύπετίμησε κατά 16,6% τήν άξια 
τοϋ νομίσματος της, χωρίς νά έγκαταλείψη τή χρυσή βάσι. Ή Αυ
στρία μείωσε τό αύστριακό σελλίνιο. Ή ’Ιταλία έπέβαλε περιορι
σμούς καί έλαβε μέτρα γιά τις καταθέσεις καί τά χρεόγραφα πού 
είχε σέ ξένο νόμισμα. Μέσα στήν άνήσυχη αύτή άτμόσφαιρα ή έξω- 
τερική άξίας τής δραχμής διατηρήθηκε σταθερή έναντι τών νομι
σμάτων τής χρυσής βάσεως καθ’ όλον τό έτος 1934.

Αί περιστάσεις έπέβαλλον τήν διεύρυνσι κατά πρόοδο τοϋ συστή
ματος άνταλλαγής έμπορευμάτων μεταξύ τών κρατών καί τό συμψη
φισμό τών πληρωμών. Ή έλευθερία τοϋ έμπορίου είχε ξεπεραστει 
καί βρισκόταν στό παρελθόν.

Τά καθήκοντα τής Τραπέζης τής Ελλάδος στήν άσκησι αύτοΰ
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τού συστήματος τοΟ έμπορίου, γινόταν συνεχώς περισσότερα. Τό 
1934 λειτουργοΟσαν 15 Clearing. Άπό τις 15 αύτές συμβάσεις ανταλ
λαγών καί συμψηφισμών, oi 9 ήσαν όλοκληρωτικού συμψηφισμού. 
Οί 4 συμβάσεις ήσαν μερικού συμψηφισμού. 'Υπήρχαν καϊ δύο 
συμβάσεις μέ τά μονοπώλια καπνού Ουγγαρίας καί ’Ιταλίας. Έξ άλ
λου αί συμβάσεις μέ τήν Γιουγκοσλαυία καί τή Ρουμανία ήσαν τρι
μερείς. Τά ύπόλοιπα τά όποια θά προέκυπταν άπό αύτές μπορούσαν 
νά συμψηφισθοΰν μέ τό «λαβεΐν» μέ τήν άπαίτησι άλλων χωρών, 
έάν οί χώρες αύτές τό ήθελαν.

Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1934 ή Τράπεζα τής Ελλάδος είχε κάλυμ
μα 129.000.000 Ελβετικά φράγκα καί κυκλοφορία δραχ. 5.686.000.000 
καί σχέσι μέ κυκλοφορία 70,56%.

Κατά τό 1935 έγιναν στή χώρα μικραί πολιτικοί ταραχαί καί στα
σιαστικό κίνημα. ’Αλλά αί κυβερνητικοί δυνάμεις ύπό τόν Γεώρ
γιον Κονδύλην είχον νικήσει καί ή τάξις άπεκατεστάθη.

Καθ’ δλον τό έτος 1935 ή δραχμή κινήθηκε έν συγκρίσει μέ τά δύο 
νομίσματα, τό Ελβετικό φράγκο καί τό Γαλλικό φράγκο τά όποια 
έστηρίζοντο άκόμη στή χυρή βάσι. Κινήθηκε πάλιν ή δραχμή απέ
ναντι τού δολλαρίου καί τής λίρας, άν καί τά νομίσματα ταΰτα εδρί- 
σκοντο σέ διακυμάνσεις έναντι τού χρυσού.

Κατά τό 1935 συνέβηκε ή πρώτη μείωσι τού καλύμματος άπό τής 
έποχής τής άρσεως τής σταθεροποιήσεως. Ή Τράπεζα κατά τό έτος 
αύτό έπώλησε συνάλλαγμα 120.830.000 Ελβετικά φράγκα καί άγό- 
ρασε συνάλλαγμα 99.067.000 Έλβ. φράγκα. Τό απόθεμά της λιγό
στεψε κατά 21.763.000 Έλβ. φρ.

Κατά τήν 31)12)1935 είχε:
Κάλυμμα 106.202.000 Έλβ. φρ. καί κυκλοφορία τρ)τίων 5.987.000. 

000 μέ σχέσι 54,47%.
Τήν 3)11)1935 έγινε δημοψήφισμα πολιτεύματος στην Ελλάδα. 

'Υπέρ τού θεσμού τής βασιλείας έψήφισαν 90% τών Ελλήνων. Ή 
Δημοκρατία κατηργήθη. Ό Βασιλεύς Γεώργιος έπανήλθε τήν 25)11 
1935. Ή έσωτερική διαίρεσις καί αί πολιτικές έπαναστάσεις έπαυσαν. 
Μέ τήν όμαλότητα καί τή γαλήνη άνασυγκροτεϊται ή Πολιτεία. Ή 
προσπάθεια καί ή προσοχή στρέφεται στά οικονομικά καί στό νό
μισμα.

Τό 1936 έγιναν έξαιρετικά νομισματικά γεγονότα στό έξωτερικό 
πού άντανακλούσαν καί στήν Ελλάδα. Όταν ή στερλίνα έφυγε 
άπό τή χρυσή βάσι τό 1931, ήκολούθησαν τή νομισματική πολιτική 
τής ’Αγγλίας 36 άλλα Κράτη. Κατά συνέχειαν καί τά νομίσματα 
άλλων άκόμη 8 χωρών έγκατέλειψαν τή χρυσή βάσι. Μόνον ή 'Ολ
λανδία, ή Γαλλία καί ή Ελβετία έμεναν άκόμη πιστές στή χρυσή 
βάσι. ’Αλλά καί αύτές τό Σεπτέμβριο 1936 ύπέκυψαν καί έγκατέλει- 
ψαν τή χρυσή βάσι, διότι τις ώδηγοΰσε στήν καταστροφή τού έξω- 
τερικού έμπορίου των. ’Αποτέλεσμα ήταν νά προσαρμοσθή καί ή 
δραχμή στή νέα αύτή κατάστασι τών νομισμάτων. "Οταν τό Σεπτέμ
βριο 1936 ή Γαλλία, ή 'Ολλανδία καί ή Ελβετία έφυγαν άπό τόν 
χρυσοϋν κανόνα τής νομισματικής κυκλοφορίας των, ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος άπεφάσισε νά συνδέση τή δραχμή μέ τήν ’Αγγλική 
λίρα. Τήν τιμή τής λίρας ώρισε σέ 550 δραχμές. Ή τιμή τών λοιπών 
ξένων νομισμάτων θά ώρίζετο σύμφωνα μέ τήν τιμή αύτή τής λίρας 
καί σύμφωνα μέ τήν άξια των άπέναντι τής λίρας, τήν όποιαν θά εί
χαν στό χρηματιστήριο τού Λονδίνου. Ή σύνδεσι τής δραχμής 
πρός τήν τιμή τής λίρας ή όποια πλέον ήτο συνάλλαγμα μή χρυσής 
βάσεως, έθεωρήθη τότε ότι έξυπηρετοΰσε τά συμφέροντα τής Εθνι
κής μας οίκονομίας. Πρό πάντων όμως κατόπιν τής νομισματικής 
συμφωνίας τών κυβερνήσεων Ηνωμένων Πολιτειών, ’Αγγλίας καί 
Γαλλίας πού άπέκλειε πλέον τή διακύμανσι τών τιμών τών νομισμά
των των πέραν μικρών όρίων.

Τήν 4)8)1936 ό ’Ιωάννης Μεταξάς διέλυσε τή Βουλή καί έκήρυ- 
ξε δικτατορία. Κατά τά μέσα Αύγούστου 1936 ή Κυβέρνησι Μεταξά 
έπέβαλε τά πρώτα αύστηρά μέτρα έλέγχου τών πράξεων έπί συναλ
λάγματος. Λογοκρισίαν τής άλληλογραφίας διά τήν πρόληψιν έξα- 
γωγής συναλ)τος, έλεγχον τών άναχωρούντων στό έξωτερικό καί 
σκληρές ποινές. Ώργανώθη Υπηρεσία προστασίας Εθνικού Νομί
σματος. Είς τό έργον αυτής ήσαν τεχνικά όργανα καί ύπάλληλοι τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος. Άμεση συνέπεια τών μέτρων τά όποία 
είχαν ληφθή ήτο ότι ένώ κατά τό 1935 ή Τράπεζα τής Ελλάδος είχε 
σύνολο άγορών συναλλάγματος φράγκων χρυσών 86.364.000, τό

1936 τό σύνολον τών πραγματικών άγορών της έφθασε τά 135.857.000 
χρυσά φράγκα. Είσέρρευσε δηλαδή τό 1936 στήν Τράπεζα συνάλλα
γμα περισσότερο κατά 49.493.000 χρυσά φράγκα.

Τά άναγκαϊα αύτά μέτρα πού έλήφθησαν έναντίον τής λαθρεμπο
ρίας συναλλάγματος, έκαναν τόν Διοικητή τής Τραπέζης τής Ελλά
δος νά όμιλή σχετικώς στή συνέλευσι τών μετόχων τού 1937 καί νά 
ένθυμηθή τόν Πλάτωνα (Πλάτωνος Νόμοι ε' XII). Βλέπετε περίπου 
τί έλεγε πριν άπό 24 αιώνες (400 π.Χ. - 1937 μ.Χ.) ό άρχαίος φιλό
σοφος διά τάς υποχρεώσεις τών πολιτών πρός τό νόμισμα τής Πα- 
τρίδος.

«Δι όλους αυτούς υπάρχει και τούτος ό νόμος άκόμη: Νά μή επι
τρέπεται είς τούς πολίτας ν’ άποκτονν μήτε χρυσόν, μήτε άργυρον. . . 
Έάν δέ παρονσιασθή είς κάποιον πολίτην ή άνάγκη νά ταξιδεύση 
κάποτε, τούτο νά επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας τών ’Αρχόντων. 
Έάν δέ γυρίση άπό κάποιο μέρος στήν Πατρίδα του έχων ξένον νό
μισμα τό όποιον τού έπερίσσευσε, νά τό καταβάλη εις τό δημόσιον Τα- 
μείον, λαμβάνων έν αναλογία νόμισμα τής ΤΙατρίδος του. Έάν δέ 
κανείς εύρεθή νά κρατή ξένα νομίσματα, τότε τό μέν ξένον νόμισμα 
νά δημεύεται υπέρ τής πόλεως, έκείνος δέ ό όποιος τό είσήγαγε κρυφά 
καθώς καί έκείνος ό όποιος τό γνωρίζει καί δεν τό καταγγέλλει, νά 
κηρνσσωνται ένοχοι καί νά καταδικάζωνται είς κατάραν καί μομφήν, 
πρός τούτοις δέ είς χρηματικήν τιμωρίαν ούχί κατωτέραν τού ξένου 
νομίσματος πού έφεραν».

Τήν 31)12)1936 ή Τράπεζα τής Ελλάδος είχε κάλυμμα 90.352.000 
χρυσά φράγμα καί κυκλοφορία δραχμών 6.203.000.000. Ή έσωτερική 
άγοραστική δύναμις τής δραχμής έμεινε σχεδόν σταθερή καθ’ δλον 
τό 1931. Ό μέσος όρος τού τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως τού 
Άνωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, καταρτιζόμενος τότε μέ βάσι 
τόν δείχτην 100 τού 1931, είχε άνέλθει τό 1935 είς 2003 ή 20,03 φο
ρές περισσότερο. Τό δέ 1936 είς 2038 ήτοι 20,38 περισσότερο τού 
έτους 1931.

Ή Τράπεζα μέσα στό 1935 καί 1936 πού πέρασαν είχε ϊδει τό κά
λυμμά της νά μειώνεται κατά 55.866.000 χρυσά φράγκα. Τά αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα ήμπόδισαν τό έλλειμμα αυτό νά γίνη μεγαλύ
τερο. Τό 1937 ή έξέλιξις τού συναλλαγματικού ισοζυγίου τών λ)σμών, 
παρουσίασε κάπως ικανοποιητική είκόνα. Τό άπόθεμα τής Τραπέ
ζης είς συνάλλαγμα καί χρυσόν, τό όποιον τήν 1)1)1937 είχε πέσει 
σέ 90.352.000 χρυσά φράγκα, έφθασε τήν 31)12)1937 τά 109.333.000 
χρυσά φράγκα. Παρουσίασε δηλαδή αϋξησι κατά 17.981.000 χρυσά 
φράγκα.

Ή αϋξησι αύτή ήταν άποτέλεσμα όχι περιορισμού τών άναγκών 
μας, άλλά τής αύξήσεως προσφοράς συναλλάγματος. Ή αϋξησις αύ
τή έσημειώθη κυρίως στό ναυτιλιακό καί μεταναστευτικό συνάλλα
γμα. Ένώ τό 1936 τό συνάλλαγμα τό όποιον προσεπορίσθη ή Τράπε
ζα άπό τήν αίτια αύτή ήτο ποσό 13.559.000 χρυσά φράγκα, τό 1937 
έφθασε σέ χρυσά φράγκα 53.314.000. Ή καταπληκτική αύτή διαφο
ρά ώφείλετο στά δραστικά μέτρα πού είχαν ληφθή διά τήν προστα
σία τού νομίσματος. Χάρις είς τά μέτρα αύτά διά τήν εφαρμογή τών 
όποιων συνέβαλον καί αί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης, δεν διέφυγε πρός 
τήν έλενθέραν άγοράν τό είσαγόμενον συνάλλαγμα, άλλά έδηλώνετο 
καί ένεφανίζετο κανονικώς.

Παράλληλα μέ τό συνάλλαγμα, έκινήθη καί ή κυκλοφορία κατά 
τό 1937 είς έπίπεδα άνώτερα.

Τήν 31)12)1937 ή Τράπεζα είχε κάλυμμα 108.333.000 χρυσά φρά
γκα καί κυκλοφορία τρ)τίων 6.894.000.000 δρχ.

Ή σημαντική αϋξησις αύτή ήτο άπόρροια έν μέρει τής έντάσεως 
τής οικονομικής δραστηριότητος τής χώρας. Άλλά ώφείλετο κυρί
ως είς έκτακτους είδικάς χορηγήσεις τής Τραπέζης πρός καπνε- 
μπορικούς οίκους έπί έγγυήσει μάρκων Clearing.

Κατά τό 1937 ίδρύθησαν 26 πρακτορεία τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος πλησίον είς τά δημόσια Ταμεία, διά νά συμπληρώσουν τό 
δίκτυον τών Υπηρεσιών τής Τραπέζης πού άπέβλεπαν κυρίως στή 
συγκέντρωσι τών είσπράξεων καί πληρωμών τού Δημοσίου καί στή 
διαχείρισι τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Έτσι είς 
τό τέλος τού 1937 ή Τράπεζα είχε 70 Πρακτορεία παρά τά Δημόσια 
Ταμεία. Κατά τό 1937 έγκατεστάθη ή Τράπεζα καί είς δύο άκόμη 
Τελωνεία τής Θεσσαλονίκης καί είς τό 6ον Τελωνεϊον Πειραιώς.

Ή συμπλήρωσι τής δεκαετίας άπό τότε πού ιδρύθηκε ή Τράπεζα
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τής Ελλάδος, εϋρισκε τόν κόσμο σκεπασμένο μέ σύγνεφα τά όποια 
άπειλοΟσαν τήν ειρήνη.

Στις αρχές τοΟ Σεπτεμβρίου 1938 οί Γερμανοί Σουδήται τής Τσε
χοσλοβακίας, πληθυσμός περίπου 3.500.000 ζήτησαν άπό τήν Κυ- 
βέρνησι τής Πράγας αύτονομία. Ό Χίτλερ στό συνέδριο των σο
σιαλδημοκρατικών τής Νυρεμβέργης έδήλωνε ότι ή τύχη τών Γερ
μανών Σουδητών δέν θά άφηνε άδιάφορη τή Χιτλερική Γερμανία. 
Η Γερμανία δέν θά έμενε κωφή στό δίκαιο τών Σουδητών. Ή Πρά

γα κήρυξε στρατιωτικό νόμο. Τήν 29)9)1938 ό Τσάμπερλαιν, ό Χί
τλερ, ό Νταλαντιέ καί ό Μουσολίνι συναντηθήκαν στό Μόναχο 
γιά συμβιβαστική λύσι.

Τήν 1)10)1938 γερμανικός στρατός, άρχισε νά καταλαμβάνη έδά- 
φη τής Τσεχοσλοβακίας πού είχε καθορίσει ή συμφωνία τοΰ Μο
νάχου. Οί Πολωνοί κατέλαβαν τή Σιλεσία. Ό Πρόεδρος τής Τσε
χοσλοβακίας Μπένες παρητήθη. Μέ τά γεγονότα αύτά ρίγος φρικια- 
στικό κατέλαβε τόν κόσμο. Ή άτμόσφαιρα όλο καί ήλεκτρίζονταν 
γιά πόλεμο. Στις γειτονικές χώρες τής Γερμανίας, ξεδηλώθηκε μέ- 
γάλος πανικός. Οί δυσμενείς αύτές περιστάσεις δίδουν άφορμή σέ 
δυσάρεστα οικονομικά ρεύματα τά όποια έπηρεάζουν άμέσως τόν 
κόσμο. Ό πανικός αυτός έφτασε καί στήν Ελλάδα. Ή κυκλοφορία 
αυξήθηκε άμέσως κατά δρχ. 1.000.000.000 τόν Σεπτέμβριο 1938.

Βλέποντας ό κόσμος ότι βρισκόταν σέ παραμονές πολέμου έτρε
χε νά σηκώση τις καταθέσεις του άπό τις Τράπεζες γιά νά έχη ρευ
στό χρήμα στά χέρια του. Οί έμποροι έσπευδαν πολλοί μαζί νά ζη
τήσουν άνανέωσι τών πιστώσεων άπό φόβο ότι αί πιστώσεις εις τό 
μέλλον θά περιωρίζοντο.

Κατ’ άνάγκην ή τάσι αύτή έφερε σημαντική μείωσι στά διαθέσιμα 
κεφάλαια τών Τραπεζών. Έτσι οί καταθέσεις πού είχαν οί άλλες Τρά
πεζες στήν Τράπεζα τής Ελλάδος κατήντησαν νά είναι μόνον 87.000. 
000 δραχμές. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άντέδρασε άμέσως σ’ αύτές 
τις κρίσιμες στιγμές. Έδήλωσε ότι θέτει στή διάθεσι τών Τραπεζών 
οίονδήποτε ποσό πού θά είχαν άνάγκη γιά τήν όμαλή συνέχισι τών 
έργασιών των. Άπεφάσισε νά συμπληρώση τά κενά τά όποια έδη- 
μιούργησε ή μείωσι τών διαθεσίμων τών Τραπεζών.

Έτσι τό σύνολο τών τοποθετήσεων τής Τραπέζης ηύξησε κατά 
600.000.000 δραχμές τόν μήνα Σεπτέμβριον έν συγκρίσει μέ τόν 
προηγούμενο μήνα.

Όταν πέρασε ή κρίσι τά πράγματα έπανήλθον αυτομάτως στήν 
προηγούμενη κατάστασι. Αί καταθέσεις τών Τραπεζών πού είχαν 
στήν Τράπεζα τής Ελλάδος άπό 87.000.000 έφθασαν πάλι νά είνα 
τόν Δεκέμβριο τοΰ 1938 εις 963.000.000.

Ή κυκλοφορία κατά τόν Δεκέμβριον 1938 ήτο δρχ. 6.728.000.000 
καί είχε κάλυμμα 110.708.000 χρυσά φράγκα.

Έχρειάζετο πλέον πολλή προσοχή στή μεταχείρισι καί διαχείρι- 
σι τών συναλλαγματικών πόρων τής Χώρας, διά νά είναι μόνιμα 
έξησφαλισμένη ή οικονομική εύστάθεια.

Τήν 4 ’Απριλίου 1938 έγιναν τά έγκαίνια τού νέου μεγάρου τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, στήν όδό Πανεπιστημίου, τό όποιον έθε- 
μελιώθη τήν 20)11)1933. Ό ’Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών έκανε τόν 
Αγιασμό. Παρόντες ήσαν ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως ’Ιωάννης 
Μεταξάς, ή ήγεσία τής οικονομικής καί πνευματικής ζωής τού Έ
θνους καί οί Σύμβουλοι τοϋ Ιδρύματος.

’Από τά παληά οικήματα στά όποια εΐργάζοντο έως τότε οί ύπάλ- 
ληλοι τής Τραπέζης, μετακινήθηκαν σ’ ένα μέγαρο πολυτελείας. Ή 
έπάρκεια τοϋ χώρου του καί ή άνεσις τών αιθουσών του φαινόταν 
μυθική γιά κείνη τήν έποχή.

Ό Διοικητής τής Τραπέζης Εμμανουήλ Τσουδερός στά έγκαίνια 
τοϋ μεγάρου έλεγε: «Ή μέλλουσα γενεά δέν ύπάρχει φόβος νά στε- 
νοχωρηθή. Στήν αίθουσα τών συναλλαγών ό πολίτης θά έχη πάντοτε 
εύάρεστο συναίσθημα. Τό συναίσθημα αυτό τό χαρίζουν κτίρια 
τά όποια άνταποκρίνονται στον κοινωνικό τους προορισμό μέ τήν 
άνετη καί καλαίσθητη έμφάνισί τους».

Τό μέγαρο έλαβε θέσι κοντά στό πιό λαμπρό συγκρότημα τών δη
μοσίων κτιρίων τής πρωτευούσης. Τοΰτο ήτο ένας άκόμη λόγος νά 
προσπαθήσωμε τό νέο κτίριο νά τό έμφανίσωμεν άπλό καί ήρεμο. 
Νά μή ταράσση καθόλου τό ρυθμό καί τή φυσιογνωμία άπό τά λα
μπρά Ιστορικά Ιδρύματα μέ τά όποια έχει τήν ευτυχία νά γειτονεύη. 
Ή πρόσοψι τοϋ νέου κτιρίου φανερώνει άκόμη τήν ήρεμη σταθερό

τητα καί τήν έμπιστοσύνη στήν έπιτυχία άπό τήν έργασία του, ή 
όποια είναι ειλικρινής καί σοβαρά. Έργασία τήν όποια όδηγεί ή 
άρχή τής καλής όργανώσεως καί τής καλής λειτουργίας τής Τρα
πέζης.

Ή Τράπεζα καί τό μέγαρό της είναι έργα νέα, σύμφωνα μέ τις άν- 
τιλήψεις τής έποχής μας. Σκοπό έχουν νά ικανοποιήσουν σύγχρο
νες άνάγκες. Καί τά δύο ένσαρκώνουν τό νέο πνεΰμα τό όποιον δί
δει τή μορφή στις ιδέες αύτές. Εμπνέουν έλπίδες καί στερεώνουν 
τήν πίστι γιά μία καλλιτέρα ζωή. Γιά μιά ζωή πού μπαίνει σέ μία 
νέα περίοδο στήν όποια ή πρόοδο καί ό πολιτισμός πλατύτερα έξε- 
λίσσονται.

Στό τέλος τής πρώτης δεκαετίας της (1928 - 1938) ή Τράπεζα είχε 
προσωπικό τό όποιον άποτελοΰσαν 2061 ύπάλληλοι. Άπό τούς ύπαλ- 
λήλους της οί 1714 ήταν άρρενες καί αί 347 ήταν γυναίκες.

Τό 1939 μπήκε μέ ταραχές τών Ευρωπαϊκών κρατών καί μέ έκκρή- 
ξεις πολέμου. Τήν 1 Σεπτεμβρίου 1939 τά Γερμανικά στρατεύματα 
κατέλαβον τόν λιμένα τοϋ Ντάνσιγκ, τόν Πολωνικόν διάδρομον καί 
είσέβαλον εις τήν Πολωνίαν.

Τήν 4 Σεπτεμβρίου 1939 ή Γαλλία έκήρυξε τόν πόλεμο έναντίον 
τής Γερμανίας. Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήρχιζε. Τήν φορά 
αύτή ήρχιζε πάλι τό πένθος τοϋ κόσμου σέ έκτασι ιλίγγου. Ή κήρυ- 
ξι τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου είχε άμεσο άντίχτυπο στήν Ελ
λάδα καί στήν οικονομική της ζωή. Ή κυκλοφορία τών τραπεζο
γραμματίων ή όποια άπό τήν άρχή τοϋ έτους μέχρι τόν ’Ιούλιο 1939 
έκυμαίνετο μεταξύ 6.600.000.000 έως 8.250.000.000 δραχμών, έφθασε 
τόν Σεπτέμβριο 1939 εις 10.639.000.000 δραχμές. Ό κόσμος είχε 
χάσει τήν ψυχραιμία του καί έτρεχε νά άποσύρη τις καταθέσεις του 
άπό τις Τράπεζες καί τά Ταμιευτήρια. Έξ άλλου οί Τράπεζες δίστα
ζαν νά δώσουν κανονικές πιστώσεις. Ή άντίδρασι στήν οικονομική 
κρίσι πού προέκυψε έπρεπε νά είναι άμεση. Στις Τράπεζες άνεγνωρί- 
σθη ότι δέν είχαν ύποχρέωσι νά άποδώσουν τις καταθέσεις στό άκέ- 
ραιο ποσό — άλλά σέ λίγο ή άπόφασι αύτή άνεστάλη. Ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος έθεσε στή διάθεσι τών Τραπεζών άπεριόριστα ποσά, 
διά νά άντιμετωπίσουν τήν όμαδική άνάληψι τών καταθέσεων. Τό 
μέτρο αυτό προσωρινά άπεδείχθη άποτελεσματικό. Δέν έγινε με
γάλη αϋξησι κυκλοφορίας οϋτε διαταραχή στόν τιμάριθμο.

Τήν 30 ’Ιουνίου 1939 ό Διοικητής τής Τραπέζης Εμμανουήλ Τσου
δερός παρητήθη. Εις άντικατάστασίν του διωρίσθη Διοικητής τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ό ’Ιωάννης Δροσόπουλος, ό όποιος περί 
τήν 20.7)1939 άπέθανε.

Διοικητής τότε τής Τραπέζης τής Ελλάδος διωρίσθη ό καθηγη
τής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών Κυριάκος Βαρβαρέσος.

Ή νέα Διοίκησις είχε ν’ άντιμετωπίση έξ άρχής ένα κλονισμό έκ 
θεμελίων τής διεθνοϋς οικονομικής όργανώσεως. Ή οικονομία καί 
ή παραγωγή τών εμπολέμων κρατών είχε άποκλεισθή. Αί συνθήκες 
παραγωγής καί καταναλώσεως, αί προϋποθέσεις τής δημιουργίας 
προσφοράς καί ζητήσεως καί οί όροι σχηματισμοϋ τιμών δέν ήσαν 
πλέον διεθνείς, παρά είχαν περιορισμένο χαρακτήρα.

Ή κολοσσιαία ζήτησις τών άγαθών γιά τή διεξαγωγή τοϋ πολέμου, 
ώδηγοΰσε τήν παραγωγική προσπάθεια σέ μονομερείς κατευθύνσεις 
καί άνέτρεπε τήν ισορροπία τής οικονομίας. Ή διατάραξι τής οι
κονομίας είχε ώς φυσικό άποτέλεσμα τήν άνώμαλη διαμόρφωσι τών 
τιμών τών άγαθών. Σέ μερικούς κλάδους τής παραγωγής ένεφανίσθη 
άλματώδης αΰξησις τιμών. Σέ άλλους κλάδους έξεδηλώθη στασιμό- 
της καί σ’ άλλους πτώσις. Άπό τις διακυμάνσεις αύτές ή λειτουργία 
τής οικονομίας τών ουδετέρων κρατών άρχισε πολύ νά έπηρεάζεται. 
Ή θάλασσα είχε άποκλεισθή. Τό έμπόριο γινόταν μέ άνεπαρκή μέσα 
μεταφοράς διά ξηράς. Τό έξαγωγικό έμπόριο καί ό άνεφοδιασμός 
τής Ελλάδος συναντούσε σοβαρά προβλήματα. Έν δψει τοϋ κινδύ
νου πολέμου έπρεπε ν’ άντιμετωπισθοΰν πολεμικοί δαπάναι καί στρα
τιωτικοί προετοιμασίαι.

Παρά τήν κρίσι τών τελευταίων μηνών τοϋ 1939 τό κάλυμμα τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τής 31)12)1939 δέν έσημείωσε μείωσι. Ή 
συναλλαγματική κίνησι τοΰ 1939 άφησε καί μικρό περίσσευμα. Ή 
Αγγλική Κυβέρνησι τήν 5)9)1939 ύπετίμησε τή λίρα μέ νέα σχέσι 
4.02 δολλάρια. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος όμως δέν άλλαξε νομισμα
τική πολιτική καί κράτησε τή λίρα στά ίδια έπίπεδα.

Τό κάλυμμα την 31)12)1939 είχε φθάσει σέ χρυσό καί συνάλλαγμα
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αξίας 3.685.000.000 δρχ. ή λιρών 6.868.000, ένώ ή κυκλοφορία τρα
πεζογραμματίων εφθασε είς δρχ. 9.453.000.000.

Ό πόλεμος των μεγάλων Δυνάμεων ό όποιος είχε άρχίσει τό φθι
νόπωρο τοϋ 1939 έδειχνε ότι θά μετεβάλλετο σέ παγκόσμια σύρραξι. 
Ή σύρραξι αυτή φυσικά θά έπληττε καί τήν Ελλάδα. Περί τά μέσα 
τοϋ έτους 1940 ή ’Ιταλία κατέλαβε στρατιωτικώς τήν ’Αλβανία.

Τήν 3ην πρωινήν τής 28 ’Οκτωβρίου 1940 ό έν Άθήναις ’Ιταλός 
Πρέσβυς Γκράτσι έπέδωκε είς τόν Πρωθυπουργόν Ίωάννην Μετα- 
ξαν τελεσίγραφον. Ή ’Ιταλία ζητούσε τήν παράδοσι τμημάτων τού 
'Ελληνικού έδάφους κατά τήν ιδίαν βούλησίν της. Πρός κατάληψίν 
των ανήγγειλε ότι ή κίνησις των στρατευμάτων της θά ήρχιζε τήν 
6ην πρωινήν τής ίδιας ημέρας, άπό τήν ’Αλβανίαν είς τό Ελληνικόν 
έδαφος. Ό Έλλην Πρωθυπουργός άπήντησε είς τόν ’Ιταλόν Πρέσβυν 
ότι θεωρεί τό αίτημα αύτό καί τόν τρόπον μέ τόν όποιον έγίνετο, 
ώς κήρυξι πολέμου τής ’Ιταλίας κατά τής Ελλάδος. ’Ολίγος ώρας 
άργότερον ό Βασιλεύς Γεώργιος Β' άπηύθυνε τό άκόλουθο διάγγελ
μα:

«Πρός τόν Ελληνικόν Λαόν»
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως σας άνήγγειλε πρό ολίγου ύπό 
ποιους όρους ήναγκάσθημεν νά κατέλθωμεν είς πόλεμον κατά 
τής ’Ιταλίας, έπιβουλευθείσης τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

Κατά τήν μεγάλην αύτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε "Ελ- 
λην καί κάθε Έλληνίς θά έκτελέση τό καθήκον του μέχρι τέλους 
καί θά φανή άντάξιος τής ένδοξου ημών Ιστορίας. Μέ πίστιν είς 
τόν Θεόν καί είς τά πεπρωμένα τής φυλής, τό έθνος σύσσωμον 
καί πειθαρχούν ώς είς άνθρωπος θά άγωνισθή υπέρ βωμών καί 
έστιών μέχρι τής τελικής νίκης.

Έν τοϊς άνακτόροις τών ’Αθηνών 
τή 28 ’Οκτωβρίου 1940

Γεώργιος Β'»

Ό πόλεμος είχε αρχίσει στά ήπειρωτικά βουνά. Τό έλληνικό έθνος 
διά μίαν άκόμη φοράν έμελλε νά βαδίση στό δρόμο τής άρετής καί 
τής θυσίας.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος βρέθηκε φυσικά άμέσως στό πλευρό τού 
έθνους στις κρίσιμες αύτές ώρες.

Στό πρόσφατο παρελθόν είχε χρηματοδοτήσει τήν πολεμική προ- 
παρασκευή τής Χώρας. Έθεσε πάλιν είς τήν διάθεσιν τοϋ Κράτους 
τάς υπηρεσίας της γιά τήν άντιμετώπιση τού είσβολέως.

Τό πρώτο θέμα τό όποιον έπρεπε νά άντιμετωπισθή ήτο πάλιν ή 
νομισματική κρίσις, διότι ό κόσμος έσπευσε νά άναλάβη τις κατα
θέσεις του. Ή κρισιμότης τής καταστάσεως έμεγάλωνε σοβαρώς 
τόν κίνδυνο τού πληθωρισμού, διότι οί Τράπεζες θά ζητούσαν τήν 
απεριόριστη χρηματοδότησι άπό τό έκδοτικό Ίδρυμα. Έπεβλήθη 
τό Moratorium, δηλαδή ή καταβολή μόνον τμήματος καταθέσεως. 
Κατά τό υπόλοιπόν των αί καταθέσεις τών πολιτών έθεωρήθησαν 
δεσμευμέναι. Ή δέσμευσις δέν έπηρέασε καθόλου τό πλήθος τών κα
ταθετών. Ή έμπιστοσύνη του πρός τό νόμισμα ήτο μεγάλη. Παρά τή 
σημαντική αΰξησις τής κυκλοφορίας δέν παρετηρήθη αύξησις τών 
τιμών άνω άπό τό διεθνές έπίπεδο. Ή ’Ιταλική έπίθεσις καί ή άπό- 
φασις τού Έθνους νά τήν άποκρούση, δημιούργησαν τεράστιες πο
λεμικές δαπάνες, τις όποιες ή Ελλάς ήτο άδύνατον νά τις καλύψη 
μόνη της.

Ή Ελλάς έζήτησε χρηματική ένίσχυσι άπό τή Μεγάλη Βρεταν- 
νία γιά τή διεξαγωγή τού πολέμου. Τό συνολικό ποσό τής βοήθειας 
πού έδωσε ή Βρεταννική Κυβέρνησι στήν Ελλάδα μέχρι τής είσό- 
δου τών Γερμανών είς τά Ελληνικά έδάφη, εφθασε τά 45.000.000 λί
ρες καί 5.000.000 δολλάρια, Τά 35.000.000 λίρες τό Έλληνικό Δη
μόσιο τά έθεσε στή διάθεσι τής Τραπέζης τής Ελλάδος διά τόν άνοι- 
κτόν λ)σμόν του δραχμών. Τά 10.000.000 λίρες τό Κράτος τά διέθεσε 
στό έξωτερικό γιά προμήθεια πολεμικού ύλικού.

Ό άντίκτυπος τού πολέμου στή χρηματική κυκλοφορία ήτο μέ
γιστος.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1940 τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζο
γραμματίων έφθασε δρχ. 15.369.000.000.

Τό άντίστοιχον καλυμμάτων ήτο 18.338.000 ήτοι 65,06 %.
Είχε περάσει ό χειμώνας τού 1940-1941. Τό Έλληνικό Έθνος, 

καταματωμένο είχε πλέον γράψει νέες έπικές σελίδες τής Ιστορία 
του στά ήπειρωτικά βουνά. ’Αφού άπώθησε τόν πανίσχυρο ’Ιταλό

εισβολέα άπό τό Έλληνικό έδαφος, έφερε τό μήνυμα τής έλευθερίας 
στή μαρτυρική γή τής βορείου ’Ηπείρου. Αύτή ήτο μία δόξα τής 
όποιας ή λάμψι γέμισε όλο τόν κόσμο μέ τό όνομα τής Ελλάδος.

Στό τέλος ’Ιανουάριου 1941 πέθανε ό Πρωθυπουργός ’Ιωάννης 
Μεταξάς. Ώς Πρωθυπουργός διωρίσθηκε τότε ό Διοικητής τής Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ’Αλέξανδρος Κοριζής. Ήρθε ή άνοιξι 
τοϋ 1941. Τότε ή Χιτλερική Γερμανία άπεφάσισε νά δώση τό χέρι 
της στή φασιστική ’Ιταλία γιά νά συντρίψη τήν Ελλάδα. Τήν 5ην 
πρωινήν ώραν τής 6ης ’Απριλίου 1941 ό πρεσβευτής τής Γερμανίας 
έπεσκέφθη τόν Έλληνα Πρωθυπουργό καί τού άνεκοίνωσε ότι ό 
Γερμανικός στρατός θά έπιτεθή κατά τής Ελλάδος. Πράγματι τήν 
ίδια μέρα γερμανικές μηχανοκίνητες μονάδες ήρχισαν νά προσβάλ
λουν τά Ελληνικά σύνορα άπό τά έδάφη τής Βουλγαρίας. Τότε ό 
Βασιλεύς Γεώργιος Β' άπηύθυνε τό άκόλουθο διάγγελμα πρός τόν 
Έλληνικό Λαό.

«"Ελληνες,

Νέος έχθρός προσέβαλε σήμερον τήν πρωίαν τήν τιμήν τής Πα- 
τρίδος μας, χωρίς καμμίαν προειδοποίηση», τήν ιδίαν στιγμήν 
κατά τήν όποιαν έπεδίδετο άπό τήν Γερμανικήν Κυβέρνησιν είς 
τήν Ελληνικήν εν έγγραφον, άναγγέλλον άπλώς τήν ένέργειάν 
της, τά γερμανικά στρατεύματα έκτύπησαν τά σύνορά μας.
Ό ηρωικός στρατός μας, φρουρός άκοίμητος τοϋ ιερού έδάφους 
μας, τό προασπίζει ήδη διά τού αίματός του.
"Ελληνες, ό Ελληνικός λαός, ό όποιος άπέδειξεν ήδη είς τόν κό
σμον, ότι θέτει ύπέρ παν άλλο τήν τιμήν, θά τήν ύπερασπισθή 
καί έναντι τοϋ νέου έχθροϋ μέχρις έσχάτων. Ή Ελλάς ή τόσον 
μικρά τήν όποιαν προσβάλλει σήμερον μία άκόμη αυτοκρα
τορία, είναι ταύτοχρόνως τόσον μεγάλη ώστε νά μή δύναται νά 
έπιτρέψη είς κανένα νά τήν θίξη.

Ό αγών μας είναι σήμερον σκληρός, τραχύς καί άμείλικτος. Δέν 
θά όρρωδήσωμεν πρό ούδενός πόνου, δέν θά σταματήσωμεν πρό 
ούδεμιάς θυσίας. Άλλ’ ή νίκη μας άναμένει είς τό τέρμα τοϋ δρό
μου μας, διά νά στεφανώση μίαν άκόμη καί όριστικήν φοράν 
τήν Ελλάδα. Είς τό πλευράν μας ϊστανται πανίσχυροι σύμμαχοι. 
Ή Βρεταννική αύτοκρατορία μέ τήν άκατάβλητον θέλησίν της 
καί αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής μέ τούς άνεξαντλήτους 
πόρους των. Είς τό πεδίον τής μάχης άγωνιζόμεθα άγκώνα πρός 
άγκώνα μέ τούς άδελφούς μας Νοτιοσλαύους, οί όποιοι χύνουν 
καί αύτοί μαζύ μας τό αίμα των διά τήν σωτηρίαν όλοκλήρου 
τής Βαλκανικής καί τής άνθρωπότητος. Θά νικήσωμεν. Μέ τήν 
βοήθειαν τοϋ Θεοΰ καί τήν εύλογίαν τής Παναγίας θά νικήσω
μεν. Ή ιστορία τών ’Αθηνών θά γράψη άκόμη μίαν φοράν ότι ή 
χώρα τήν όποιαν λαμπρύνει ό Μαραθών, ή Σαλαμίς καί αί Πλα- 
ταιαί δέν ύποκύπτει, δέν κάμπτεται, δέν παραδίδεται.

"Ελληνες, όλοι μαζύ, άνδρες, γυναίκες, παιδιά ύψώσατε τό άνά- 
στημά σας, σφίξατε τούς γρόνθους σας καί σταθήτε είς τό πλευράν 
Μου, προασπισταί τής Ελληνικής Πατρίδος τής χθεσινής, τής 
σημερινής καί τής αύριανής, άντάξιοι τής έλευθερίας τής βγαλ- 
μένης άπό τά ιερά κόκκαλα τών Ελλήνων. Εμπρός τέκνα τής 
Ελλάδος είς τόν ύπέρ πάντων άγώνα.

Γεώργιος Β'

"Ητο πλέον φανερόν ότι όλόκληρος ή χώρα θά κατελαμβάνετο άπό 
τόν έχθρόν. Οί Έλληνες στρατηγοί τοϋ άλβανικοϋ μετώπου έσυν- 
θηκολόγησαν. Ό Πρωθυπουργός ’Αλέξανδρος Κοριζής ηύτοκτό- 
νησε τήν 18 ’Απριλίου 1941. Τήν 20 ’Απριλίου 1941 διωρίσθη άντι- 
πρόεδρος τού Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργός τών Ναυτι
κών ό Υποναύαρχος ’Αλέξανδρος Σακελλαρίου.

Τήν 21 ’Απριλίου 1941 ώρκίζετο ώς Πρωθυπουργός ό πρώην Δι
οικητής τής Τραπέζης Ελλάδος Εμμανουήλ Τσουδερός.

Τά κύματα στρατοϋ τοϋ νέου σιδηροφράκτου γίγαντος ήρχιζαν 
νά κατακλύζουν τήν νικήτριαν τού ’Αλβανικού πολέμου, τήν Ελλά
δα καί νά κατεβαίνουν πρός τήν πρωτεύουσάν της.

Άπεφασίσθη τότε όπως ό βασιλεύς καί ή Κυβέρνησις άναχωρή- 
σουν άπό τάς ’Αθήνας διά νά συνεχίσουν τόν άγώνα καί νά ύπερα- 
σπισθοΰν τά συμφέροντα τής Χώρας. Ό Βασιλεύς καί ή Κυβέρνη- 
σις, τή αιτήσει καί τοϋ πρεσβευτοΰ τής Μεγάλης Βρεταννίας έκά- 
λεσαν τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τής Ελλάδος, νά άκολουθήση 
τήν Κυβέρνησιν, μεταφέρουσαν τήν έδραν της έκτός τών τμημάτων
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της χώρας πού θά κατελάμβανε ό έχθρός. Τόσον ό Διοικητής τής 
Τραπέζης Κυριάκος Βαρβαρέσος όσον καί ό Υποδιοικητής της 
Γεώργιος Μαντζαβίνος, ύπακούοντες εις τήν πρόσκλησιν, ήκολού- 
θησαν τόν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησιν, μέ τήν άπόφασιν νά μετα
φέρουν τήν έδραν της, έκεΐ όπου θά ήτο καί ή έδρα τής έλευθέρας 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως. Τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης συνώδευσαν 
καί έλάχιστοι ανώτεροι υπάλληλοι αυτής καί συγκεκριμένως ό ’Αρι
στείδης Λαζαρίδης, ό Μίνως Λεβής καί ό Σωκράτης Κοσμίδης. Ό 
Βασιλεύς Γεώργιος, ή Κυβέρνησις καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
μέ τή μικρή άκολουθία της, άνεχώρησε άπό τάς ’Αθήνας τήν 22)4) 
1941 διά τήν Κρήτην καί έπειτα διά τήν ’Αλεξάνδρειαν. Τόν χρυσόν 
τής Τραπέζης,'ό όποιος άνήρχετο εις 610.796 ούγγίες TROV άφοϋ 
συνεσκευάσθη καταλλήλως εις στερεά κιβώτια, άπό τάς άρχάς Φε
βρουάριου 1941, τόν μετέφεραν τά άντιτορπιλικά «Βασιλεύς Γεώρ
γιος» καί «Βασίλισσα Όλγα» εις τήν Κρήτην. ’Από τήν Κρήτην 
μέ πολλούς κινδύνους έκ τών βομβαρδισμών των γερμανικών στού- 
κας, τόν μετέφερε τήν 22 Μαϊου 1941 τό ’Αγγλικόν καταδρομικόν

Κεντρικόν Κατάστημα.

«Διδώ» εις τήν ’Αλεξάνδρειαν. Εις τήν ’Αλεξάνδρειαν ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Αίγυπτου δέν έδέχθη νά παραλαβή καί φυλάξη τόν χρυ
σόν εις τά Θησαυροφυλάκια τού ύ)τός της. Διά τούτο ή Διοίκησις 
τής Τραπέζης τόν μετέφερε εις τήν πόλιν DURBAN τής Νοτιοαφρι- 
κανικής Ένώσεως. Εις τήν πρώτην συνέλευσιν τών μετόχων τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, μετά τήν άπελευθέρωσιν τήν 22)11)1947, ό Διοι
κητής Γεώργιος Μαντζαβίνος έλεγε σχετικώς «’Οφείλω νά έκφράσω 
ιδιαιτέρως καί άπό τής αιθούσης ταύτης τήν εύγνωμοσύνην τού 'Ιδρύ
ματος πρός τόν South African Reserve Bank καί πρός τόν ύπέροχον 
Κυβερνήτην στρατάρχην Smuts διά τήν βοήθειαν τήν όποιαν μάς 
παρέσχον. Τήν πραγματικώς ίπποτικήν φιλοξενίαν τού στρατάρχου 
Smuts τού όποιου τά φιλελληνικά αισθήματα, έδόθη εις τό Έθνος 
πλειστάκις ή ευκαιρία νά τά έκτιμήση». Ό Βασιλεύς, ή Κυβέρνησις 
καί ή Διοίκησις τής Τραπέζης άπό τής 22)4)1941 άλλαξαν πολλές 
έδρες μέχρι τήν 22)9)1941. Άπό τήν Κρήτη πήγαν στήν Αλεξάν
δρεια. Άπό τήν Αλεξάνδρεια στό Γιοχάνεσμπουργ τής Ν. Αφρι
κής. Πήγαν στό Κάιρο καί έπειτα στό Αονδΐνο.

Έτσι ή Διοίκησις τού 'Ιδρύματος έγκαθίστατο εις τήν έδραν τής 
έξορίας της, στή ξένη γή καί διέσωζε έκεΐ τά άποθέματα χρυσού τής 
Τραπέζης. Τά άποθέματα ταΰτα ήσαν ή έλπίς τών Ελλήνων γιά τή 
μεταπολεμική άνασυγκρότηση τής Χώρας. Τό άλλο σώμα όμως, τό 
κύριον σώμα τής Τραπέζης τής Ελλάδος έμενε στή θέσι του, διά νά 
βασανισθή καί νά μαρτυρήση, όπως έμαρτύρησε όλος ό Ελληνικός 
λαός κατά τούς χρόνους τής δουλείας. Κατά τήν διάρκειαν τής ’Ιτα
λικής καί Γερμανικής κατοχής 1941 - 1944.

Τήν 27ην Απριλίου 1941 οί πρώτες γερμανικές μηχανοκίνητες 
φάλαγγες κατελάμβανον τάς Αθήνας. Άλλα τμήματα τής χώρας κα-

τελάμβανον τά Γερμανικά στρατεύματα καί τά ήττημένα ’Ιταλικά 
στρατεύματα. Εις τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην είσήρχοντο νά 
Βουλγαρικά στίφη. Τά συμμαχικά στρατεύματα τά όποια ήρθαν νά 
βοηθήσουν τήν Ελλάδα, τήν έξεκένωσαν ΰπό τόν άπηνή βομβαρδι
σμό τής Γερμανικής άεροπορίας. Άφωπλισμένοι καί καταματωμένοι 
οί Έλληνες νικηταί τών ’Ηπειρωτικών βουνών, μέ συντριμμένην ψυ
χήν, γύριζαν στούς δρόμους τών πόλεων καί τών χωρίων τής Ελλά
δος. Ήρχιζε ή περίοδος τών δεινών τής Χώρας καί τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος. Αί κατοχικοί Κυβερνήσεις άνέθεσαν τήν Διοίκησιν 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος διαδοχικά:

1) Εις τόν Δημήτριον Σάντην, Διοικητήν άπό 2)7)1941 έως 20)1) 
1943.

2) Εις τόν Θεόδωρον Τουρκοβασίλην, Διοικητήν άπό 19)4)1943 
έως 18)11)1944.

4) Εις τόν Σπύρον Χατζηκυριάκον, ύποδιοικητήν καί άργότερον 
Διοικητήν άπό 5)4)1943 έως 5)10)1944.

Αί κατοχικοί Διοικήσεις παρουσίασαν καί τό έξής θλιβερό φαι
νόμενο διά τήν Τράπεζα. Κατά τήν είσοδο τών Γερμανών στήν Αθή
να, ή όλική δύναμι τού προσωπικού της άνήρχετο σέ 2.200 ΰπαλλή- 
λους. Κατά τήν άναχώρησι τών Γερμανών άπό τήν Ελλάδα τόν 
’Οκτώβριον 1944, ή Τράπεζα τής Ελλάδος είχε 3.325 ΰπαλλήλους. 
Κατά τό διάστημα τής κατοχής, οπότε πάσα παραγωγική ύπηρεσία 
τής Τραπέζης είχε νεκρωθή, ό άριθμός τών υπαλλήλων της ηύξήθη 
κατά 1.125 υπαλλήλους ήτοι κατά 51 %. Ή Τράπεζα καί τό Προσω
πικόν αύτής στήν τραγική έκείνη περίοδο πέρασε δραματικές συν
θήκες ζωής. Δέν πρέπει νά λησμονηθή ούτε ό μόχθος ούτε ή ψυχική 
άγωνία τών υπαλλήλων τής Τραπέζης. Οί υπάλληλοι είργάζοντο έν 
τφ μέσιρ μυρίων κινδύνων καί ύπό τήν συνεχή άπειλήν τών κατα- 
κτητών. Οί κατακτηταί άπό τών πρώτων ήμερών τής δουλείας είχον 
έγκαταστήσει έντός τής Τραπέζης τά όργανα αύτών. Μέ τά όργανά 
τους ταύτα καθυπόταξαν εις τήν άνομον θέλησίν των τό έκδοτικόν 
Τδρυμα καί έξεβίασαν τούς ΰπαλλήλους του νά συνεχίζουν τήν έκτέ- 
λεσιν τής υπηρεσίας αύτών, χωρίς ουδέποτε νά καμφθώσι ψυχικώς, 
χωρίς ουδέποτε νά χάσουν τό πνεύμα τής άντιστάσεως εις τάς θελή
σεις τού έχθροΰ.

Πρός άπαν τό προσωπικόν τούτο τό όποιον έπετέλεσε τό καθήκον 
του πρός τήν Πατρίδα καί τήν Τράπεζαν ΰπό τραγικός συνθήκας καί 
μέ κίνδυνον τής ζωής του, όφείλεται δίκαιος, ιστορικός έπαινος.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης στήν άλλοδαπή κατέβαλε κάθε προσ
πάθεια νά άντιμετωπίση τις δαπάνες τού Κράτους άπό τούς πόρους 
πού είχε τό ίδιο, άπό τά διαθέσιμά του καί άπό τις ένισχύσεις πού 
πήρε άπό τις κυβερνήσεις τής Αμερικής, τής Αγγλίας καί τού Κα
ναδά. Προσεπάθησε ή Τράπεζα νά διαφυλάξη άθικτο τό άπόθεμά 
της σέ χρυσό καί τά προπολεμικά διαθέσιμά της σέ συνάλλαγμα. 'Η 
Τράπεζα τής Ελλάδος στό έξωτερικό έκανε τις εισπράξεις καί τις 
πληρωμές τού Κράτους. Ό λ)σμός του τήν 31)12)1944 έκλεισε μέ 
χρεωστικό υπόλοιπο 2.020.000 λίρες. Τήν 26ην Απριλίου τού 1941 
τά διαθέσιμα τής Τραπέζης σέ συνάλλαγμα ήταν 37.258.000 λίρες. 
Μέχρι τήν 31)12)1944 είχαν άκόμη αύξηθή μέ λίρες 1.639.650 καί 
έφθασαν στήν ήμερομηνία αΰτή σέ 38.897.650 λίρες. Έκ τού ποσού 
τούτου πρέπει νά έκπεσθώσι τά κάτωθι ποσά.
α) Χρεωστικόν ύπόλ. λ)σμοΰ 

Κυβερνήσεως κατά τήνπαρα- 
μονήν της στό έξωτερικό. 

β) 1. Διά τήν άξίαν ΰλικοϋ νέων
τραπεζογραμματίων Λ 250.000

2. Διά τήν άντικατάστασιν
μέ συνάλλαγμα δραχμών 
τάς όποιας έφεραν μαζύ 
τους συμμαχικοί στρατι
ωτικοί μονάδες όταν έφυ
γαν άπό τήν 'Ελλάδα κα
θώς καί άπό τήν Ελλάδα 
καταφυγόντες εις τήν Α
φρική Λ 175.000

3. Έξοδα τήξεως χρυσού είς
Ν. Αφρικήν Λ 20.000

4. Έξοδα Διαχειρίσεως καί 
έγκαταστάσεως τής Τρα
πέζης κατά τήν τετραετίαν
είς τήν άλλοδαπή ν Λ 51.650

2.020.000

496.650 Λ 2.516.650
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Καθαρόν ύπόλοιπον συν)τος τό 
όποιον είχε ή Τράπεζα τήν 31-
12-1944 Λ36.831.000

Τά στοιχεία ταϋτα έθεσε ύπ’ όψιν των μετόχων της Τραπέζης τής 
Ελλάδος, στή Γενική Συνέλευσι τής 22)11)1947 ό Διοικητής Γεώρ
γιος Μαντζαβΐνος.

Οί κατακτηταί τής Ελλάδος έκαναν τήν Τράπεζα τής Ελλάδος 
όρμητήριο γιά τήν καταλήστευσι καί τήν οίκονομική έξαθλίωσι τοϋ 
τόπου. Μετά τήν κατάληψι τών ’Αθηνών έγκατέστησαν στήν Τρά
πεζα ’Επιτρόπους των καί τήν έξουσίαζαν. Οί ’Επίτροποι αυτοί έξε- 
λίχθησαν σέ ούσιαστικοΰς δικτάτορες.

Ή θέλησίς των στήν Τράπεζα ήταν νόμος.
Στάς 19)12)1941 ό Διοικητής τής Τραπέζης Δημήτριος Σάντης άνε- 

κοίνωσε στό Γενικό Συμβούλιό της ότι κατ’ άπόφασιν τών Κυβερ
νήσεων Γερμανίας καί ’Ιταλίας, έτοποθετήθησαν ’Επίτροποι εις 
Τράπεζαν καί έγκατεστάθησαν εις γραφεία τής έκλογής των.

Αί ρηματικαί διακοινώσεις τάς όποιας άπηύθυναν στήν 'Ελληνική 
κατοχική κυβέρνησι σχετικά μέ τό διορισμό τών ’Επιτρόπων αυτών 
ήσαν οί έξής:

Έν Άθήναις 10 Σεπτεμβρίου 1941

Τό Γραφείον τοϋ πληρεξουσίου τού Ράιχ διά τήν 'Ελλάδα λαμβά
νει τήν τιμήν νά άνακοινώση εις τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τά 
άκόλουθα:

Πρός προστασίαν τής Ελληνικής οικονομίας σχετικώς μέ τά τρα
πεζικά καί χρηματικά ζητήματα, άπεφάσισαν ή Γερμανική καί ή 
βασιλική ’Ιταλική Κυβέρνησι όπως διορίσωσι άνά ένα έπίτροπον πα
ρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος.

Ή Γερμανική καί ή ’Ιταλική κυβέρνησις συνεφώνησαν ότι τά άφο- 
ρώντα τάς πληρωμάς τής Ελλάδος μετά τρίτων χωρών μέτρα ύπά- 
γονται εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Ίταλοΰ ’Επιτρόπου, καθότι αί 'Ελ
ληνικοί πληρωμαί συντελεσθήσονται μέσω τοϋ ’Ιταλικού Γραφείου 
συμψηφισμού. Ό μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Γερμανίας, όσον καί 
μέ τάς ύπό τής Γερμανίας έλεγχομένας χώρας συμψηφισμός δέν 
ύπάγεται εις τήν ρύθμισιν ταύτην. Ή Γερμανική Κυβέρνησις προ
βλέπει ώς Γερμανόν ’Επίτροπον τόν Παΰλον Hahn, διευθυντήν παρά 
τη Γερμανική Τραπέζη καί νΰν εισηγητήν διά χρηματικά καί τρα
πεζιτικά καί χρηματιστηριακά ζητήματα παρά τώ Γραφεία) τοϋ πλη
ρεξουσίου.

Καί ή ’Ιταλική διάκοινωσις:

’Εν Άθήναις τή 10 Σεπτεμβρίου 1941

Πρός τό Γραφείον κ. Προέδρου 

τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως

Ό πληρεξούσιος τής ’Ιταλίας διά τήν Ελλάδα ό Βασιλικός Πλη
ρεξούσιος Υπουργός τής ’Ιταλίας διά τήν Ελλάδα, τή έντολή τής 
Κυβερνήσεώς του, άνακοινοϊ τά άκόλουθα:

1. Πρός τόν σκοπόν τής κηδεμονίας τής δημοσίας καί τής τραπε
ζικής οικονομίας τής Ελλάδος, ή Β. Κυβέρνησις τής ’Ιταλίας καί ή 
Κυβέρνησις τοϋ Ράιχ συνεφώνησαν όπως:

α) Έκάστη τών δύο Κυβερνήσεων διορίση ίδιον ’Επίτροπον παρά 
τή Τραπέζη τής Ελλάδος.

Ή Βασιλική Κυβέρνησις τής ’Ιταλίας, καί ή Κυβέρνησις τοϋ Ράιχ, 
συνεφώνησαν ότι τά μέτρα τά άφορώντα τάς μεταξύ τής Ελλάδος 
καί τρίτων χωρών ένεργηθησομένας πληρωμάς ύπάγονται εις τήν 
αρμοδιότητα τοϋ Ίταλοϋ ’Επιτρόπου, καθ’ όσον τό Ελληνικόν έμ- 
πόριον θά διεξάγεται μέσω τών ’Ιταλικών λ)σμών clearing. Τό μετά 
τής Γερμανίας καί μετά τών ύπό τής Γερμανίας έλεγχομένων Κρα
τών, έλληνικόν έμπόριον ύπάγεται εις τήν άρμοδιότητα τοϋ Γερμα
νού ’Επιτρόπου.

2. Έν σχέσει μέ τά άνωτέρω ό Διευθυντής τής Banca d’ltalia κ. 
Dolt. Vittorio Forte διορίζεται ’Ιταλός Επίτροπος παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος καί Διευθυντής τοϋ τραπεζικού Ελέγχου.

Ό Πρόεδρος τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου παρακαλεϊται όπως 
λάβη τά ένδεικνυόμενα μέτρα, παρέχων τήν περί τούτων διαβεβαίω- 
σιν.

Άμα μπήκαν οί Γερμανοί καί ’Ιταλοί στήν Ελλάδα άρχισαν τή 
δήωσι τής χώρας. Πρώτη συνέπειά της ήτο ό φοβερός λιμός κατά

τόν χειμώνα 1941 - 1942, ό όποιος έθέρισε τούς Ελληνικούς πληθυ
σμούς.

Οί κατακτηταί μέ τρεις τρόπους έλεηλάτησαν κυριολεκτικά τήν 
Ελλάδα κατά τά χρόνια τής κατοχής:

1) Διήρπασαν όλα τά άγαθά καί τά προϊόντα στήν άρχή, όπου τά 
βρήκαν στούς τόπους τής παραγωγής. "Υστερα άρχισαν νά έπιτάσ- 
σουν καί νά έξαγοράζουν σέ έξευτελιστικές τιμές τήν παραγωγή πού 
είχε προορισμό γιά τή ζωή τών πολιτών.

2. Άρπαξαν συστηματικά τό μεγαλύτερο μέρος τών προϊόντων 
μας, τά όποια κάναμε έξαγωγή στό έξωτερικό όταν ήταν όμαλές οί 
συνθήκες (καπνό, λάδι, σταφίδα, μεταλλεύματα) χρησιμοποιοϋντες 
τά διάφορα clearings.

3. Επέβαλαν ένα πρωτοφανή νομισματικό πληθωρισμό πού άπε- 
στράγγισε τήν άγοραστική δύναμι τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ καί πρό παν
τός τών μισθωτών, ύπαλλήλων καί εργατών. Μέ τόν πληθωρισμό 
αύτό ώθησαν τις τιμές τών ειδών σέ ΰψη τόσον απροσπέλαστα γιά 
τις μάζες τοϋ λαοϋ, ώστε νά είναι καταδικασμένος νά άποθάνη άπό 
τήν πείνα, αν δέν ήρχετο ή μερική έπισιτιστική βοήθεια άπό τόν 
Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Τή μεγάλη ϋψωσι τών τιμών έδημιούργει 
καί ή σπάνις τών ειδών τά όποια διήρπασαν καί έξήγαγον οί κατα
κτηταί πρός τις χώρες των.

4. Μόλις εισέβαλαν στήν Ελλάδα οί τρεις κατακτηταί, έθεσαν σέ 
κυκλοφορία ό καθένας τους καί χωριστό δικό του νόμισμα. Οί Γερ
μανοί έβαλαν σέ κυκλοφορία τά μάρκα κατοχής. Τά μάρκα αύτά δέν 
είχαν καμμία ύπογραφή, παρά μόνον τά στοιχεία τής σειράς καί τόν 
αύξοντα άριθμό. Έσημειώνετο ότι έξεδόθησαν βάσει διατάγματος 
διά λ)σμόν τής Διευθύνσεως τών Κρατικών Πιστωτικών Ταμείων 
«Aus gegeben auf grund der veronndung liber reichskreditkassen, 
hauptverwaltung der reichskreditkassen». Καμμία κυκλοφοριακή 
ισχύ δέν είχαν τά μάρκα αύτά στή Γερμανία.

Οί ’Ιταλοί οί όποιοι κατέλαβαν τά Ίόνια νησιά, ώς κληρονόμοι 
καθώς έλεγαν τής Βενετίας, έπέβαλαν έκεΐ ιδιαίτερο νόμισμα, τήν 
ίονική δραχμή. Έπέβαλαν έπίσης τήν ’Ιταλική έπικυριαρχία καί 
προσάρτησι καί ώνόμασαν τά νησιά «Isole Italiana». Έπεσήμαναν 
έκεΐ τά έλληνικά γραμματόσημα γιά νά δείξουν τήν έπικυριαρχία 
τους αύτή, καθώς βλέπομε σ’ ένα παράδειγμα τής νήσου τών Παξών.

Ή ίονική δραχμή κατηργήθη μετά τήν κατάρρευσι τής ’Ιταλίας τό 
Σεπτέμβριο τοϋ 1943 διά διαταγής τοϋ Γερμανού Επιτρόπου τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος Hahn. Αί άποσυρθείσαι τής κυκλοφορίας ίονικαί 
δραχμαί άντεκατεστάθησαν μέ έλληνικές.

Οί Βούλγαροι έπέβαλαν τά λέβα στήν Ανατολική Μακεδονία. 
Έδημιούργησαν έτσι μία πρωτοφανή νομισματική πολυαρχία πού 
έκλόνισε άπό τά θεμέλια τήν έμπιστοσύνη τοϋ λαοϋ στή δραχμή. 
Τήν 1 Αύγούστου 1941 οί Γερμανοί καί οί ’Ιταλοί κατακτηταί άπέσυ- 
ραν άπό τήν κυκλοφορία εις τά μέρη τά όποια έξουσίαζαν τά κατο
χικά τους νομίσματα έναντι δραχμών ώς έξής:

1 μάρκον κατοχής = 60 δραχμαί
1 μεσογειακή δραχμή = 1 δραχμή

Ή άνταλλαγή έγινε στά Ταμεία τής Τραπέζης τής Ελλάδος, βά
σει ειδικής συμφωνίας τοϋ έλληνικοϋ Δημοσίου καί τών Αρχών 
κατοχής. Ή νομισματική κυκλοφορία ή όποια άπό τήν 31 Μαρτίου 
1941 είχε ξεκινήσει άπό τό έπίπεδο τών 19.371.000.000 έφτασε στάς 
30 Σεπτεμβρίου 1942 στό ποσό τών 179.947.000.000 δραχμών.

"Οσο περνούσε ό καιρός, ή δήωσις τής Ελλάδος άπό τούς κατα- 
κτητάς καί ή άπαθλίωσις έσυνεχίζετο μέ όλοένα έντεινόμενο ρυθμό. 
Δέν έφθαναν οί άμεσοι τρόποι μέ τούς όποιους καταλήστευαν τή 
χώρα οί δυνάσται της. Ήρχισαν νά εφαρμόζουν καί σειρά τεχνικών 
μέσων γιά νά στερήσουν τούς συναλλασσομένους άπό μετρητό χρή
μα. Κατά συνέπειαν νά μειώσουν καί τήν άγοραστική τους δύναμι. 
Τήν 1η Δεκεμβρίου 1942 καθιέρωσαν ΰποχρεωτικώς τήν τραπεζιτι
κή έπιταγή (cheque barre) γιά τήν πληρωμή κάθε ποσοϋ μεγαλυτέ- 
ρου τών 30.000 δραχμών. Έπέβαλαν τήν ύποχρεωτική μεταφορά 
τών διαθεσίμων τών Τραπεζών στήν Τράπεζα τής Ελλάδος καί εις 
πίστωσιν τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου έναντι έκδόσεως έντοκων όμο- 
λογιών. Έπέβαλαν τήν έκδοσιν έντοκων γραμματίων άπό τάς Τρα- 
πέζας ύπό τήν έγγύησιν τοϋ Δημοσίου. Τήν καθιέρωσιν ταμιακών 
γραμματίων λήξεως 3, 6, 9 μηνών, έκδιδομένων υπό τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, διά τήν πληρωμήν δι’ αύτών ποσοστού 75 % τής άξίας
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τών άγοραζομένων ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης γεωργικών προϊ
όντων. Κάθε προσπάθειά των ώδηγοϋσε στήν πλήρη κατάρρευσι 
τής Ελληνικής ΟΙκονομίας.

Τήν 30 Σεπτεμβρίου 1943 ή πραγματική κυκλοφορία τής δραχμής 
προσήγγιζε τά 130.000.000.000. Τό σύνολον τών χορηγήσεων τής 
Τραπέζης πρός τό Δημόσιον καί πρός τις ’Αρχές Κατοχής κατά τήν 
ιδίαν χρονολογίαν έφθανε τά 1578 δισεκατομμύρια.

Τόν ’Οκτώβριον τού 1944 οί Γερμανοί κατακτηταί όταν έφυγαν 
άπό τήν Ελλάδα έγκατέλειψαν πληθωρικήν κυκλοφορίαν χαρ
τονομίσματος έκ δραχμών 165.526 τρισεκατομμυρίων (άριθμ.
165.526.400.000.000.000).

’Επίσης ή κατωτέρω κατάστασις είκονίζει τά έξοδα κατοχής καί 
τάς πιστώσεις τάς όποιας κατέβαλε ή Ελλάς διά τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος εις τούς κατακτητάς άπό τόν μήνα ’Απρίλιον 1941 έως τόν 
μήνα ’Οκτώβριον 1944.

Έξοδα κατοχής καί πιστώσεις πρός τάς Κυβερνήσεις 
Γερμανίας καί ’Ιταλίας ύπολογιζόμεναι εις χρυσός λίρας 
’Αγγλίας έπί τή βάσει τής μέσης μηνιαίας τιμής τής χρυ

σής λίρας εις τό Χρηματιστήριον ’Αθηνών

Έχθρικαί Άντίτιμον
χώραι Είς δραχμάς εις χρυσάς λίρας.

Έξοδα Κατοχής 
α) Γερμανία 
β) ’Ιταλία

87.747.791.120.000
63.425.551.480

2.002.663.—
1.378.338.—

Σύνολον 87.811.216.671.480 3.381.001.—

'. Πιστώσεις 
α) Γερμανία 
β) ’Ιταλία

1.530.033.302.528.819
157.053.637.000

3.670.610.— 
835.616.—

Σύνολον 1.530.190.356.165.819 4.506.226.—

'. Σύνολον καταβολών 
α) Γερμανία 
β) ’Ιταλία

1.617.781.093.648.819
220.479.188.480

5.673.273.—
2.213.954.—

Γενικόν σύνολον 1.618.001.572.837.299 7.887.227.—

Τώρα βλέπομε τό Clearing Γερμανίας, διά μέσου τού όποιου ή 
Ελλάς ύπέστη πλήρη καταλήστευσι άπό 1)5)41 έως 31)12)1944.

Clearing Γερμανίας

Σύμφωνα μέ τήν κίνησι τήν όποια παρουσίαζε 
τό έλληνικό-γερμανικό Clearing παρά τή Τρα- 
πέζη τής Ελλάδος τήν 31)12)1940, ό λ)σμός του 
ένεφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο τής Γερμα
νίας πρός Ελλάδα. r.m. 5.569.627

Έξαγωγαί
Τό χρεωστικό ΰπόλοιπό της ηύξήθη άπό 1)1)

1941 έως τέλους 1944, κατά τά κάτωθι ποσά άξιών 
τάς όποιας έστειλε ή Ελλάδα στήν Γερμανία.

1) Διά κάλυψιν άξίας έξα-
χθέντωνέλληνικώνέμπορευμ. r.m. 255.118.146

2) Διά διακανονισμόν οικο
νομικών άναγκών r.m. 112.048.557

3) Διά τά 3)7 τιμολογιακής 
άξίας έξαχθέντων Γερμανικών 
έμπορευμάτων συμφώνως συμ-
φωνίμ 17-11-42. r.m. 27.000.000 r.m. 394.166.703

Σύνολον r.m. 399.736.330

Είσαγωγαί
Τό ποσόν τούτο μειοϋται κατά τά έπόμενα ποσά 

μέ τά όποια ή Γερμανία έχρέωσε τήν Ελλάδα άπό 
1)1)1941 — τέλους 1944.

1) Διά διακανονισμόν άξίας 
είσαχθέντων εις τήν Ελλάδα
γερμανικών έμπορευμάτων r.m. 564.110.140

2) Διά διακανονισμόν οικο
νομικών άναγκών r.m. 67.901.726

3) Διά διακανονισμόν είσα-
χθέντος χρυσού r.m. 31.929.445 r.m. 663.931.311

Χρεωστικόν υπόλοιπον εις 
βάρος τής Ελλάδος τήν 31)
12)1944. r.m. 264.194.981

Τό χρεωστικό αύτό ύπόλοιπο εις βάρος τής Ελλάδος, δέν άπεικο- 
νιζε καθόλου τήν πραγματικότητα, διότι τά είσαχθέντα έκ τής Γερ
μανίας εις τήν Ελλάδα έμπορεύματα τά κατηνάλωσαν κατά μέγα μέ
ρος οί Γερμανικές άρχές καί τά στρατεύματα κατοχής. ’Επίσης μέγα 
μέρος τών Ελληνικών έμπορευμάτων έξήχθη εις τήν Γερμανίαν χω
ρίς νά μεσολαβήση τό Clearing. Τάς τιμάς αυτών ή Γερμανία τάς ώρι- 
ζεν αΰθαιρέτως. Δέν ύπήρχε καμμία άναλογία εις τάς τιμάς τών άν- 
ταλλασσομένων έμπορευμάτων έν σχέσει με τά έπίπεδα τών τιμών 
τής προπολεμικής περιόδου.

Ή Γερμανία άπέδειξε χειριστή οικονομική πίστι. ’Από τήν 22)4) 
1941 -13)10)1944 άπεμύζησε, καί έλεηλάτησε εις τό σύνολό της τήν 
Ελληνική οικονομία. Ώς νά μήν έφθανε ή έρήμωσις αΰτη μάς έβγα
λε στό τέλος καί λ)σμό ότι χρωστάμε καί 264.194.981 μάρκα. Δηλαδή 
όπως λέει ό λαός «έκεΐ πού μάς χρωστούσαν, μάς πήραν καί τό βώδι». 
Λέγοντας τή ρηματική αύτή άλήθεια ό λαός έννοεΐ τούς λ)σμούς τούς 
ψευτοσυνταγμένους, τούς άπατηλούς.

Τόν ’Οκτώβριον 1944 οί κατακτηταί έφυγαν άπό τήν 'Ελλάδα. Ή 
κυβέρνησις τής άπελευθερώσεως ύπό τόν Γεώργ. Παπανδρέου ήρ
θε άπό τήν ’Ιταλία στάς ’Αθήνας.

'Ο Διοικητής τής Τραπέζης καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος 
όλίγο μετά τήν άπελευθέρωσι ύπέβαλε παραίτησι διότι διαφωνούσε 
μέ τή νομισματική πολιτική τής Κυβερνήσεως.

Συνδιοικητής τής Τραπέζης έγινε ό καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας. 
«Έγεννήθη εις τάς ’Αθήνας τό 1904. Έσπούδασε εις τήν Νομικήν 
Σχολήν τού Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, εις τήν Άνωτάτην ’Εμπο
ρικήν Σχολήν τής Λειψίας, εις τά Πανεπιστήμια Λειψίας καί Παρι- 
σίων καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εις τό Λονδίνον. Έγινε κα
θηγητής στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τό 1928 καί άκολούθως 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τό 1931. Μέλος τής ’Ακαδημίας τών 
•Αθηνών. Μετέσχε ώς έκπρόσωπος τής Ελλάδος εις πολλάς διεθνείς 
συνδιασκέψεις καί συνέδρια. Διοικητής γιά τήν Ελλάδα εις τό Διε
θνές Νομισματικόν Ταμεΐον. ’Αντιπρόεδρος τής Οικονομικής ’Επι
τροπής τής Εύρώπης, διά τό έτος 1952. Συγγραφεύς πολλών έπιστη- 
μονικών έργων. Εκδότης τής Έπιθεωρήσεως τών Οικονομικών καί 
Πολιτικών Επιστημών».

Μετά τήν άπελευθέρωσιν, ήρχισαν νά δίδωνται εις τόν έλληνικόν 
λαόν ό όποιος πεινούσε, τά πρώτα έφόδια άπό τις στρατιωτικές ’Αρ
χές τής Μεγάλης Βρεταννίας.

Τό νομισματικό πρόβλημα καθώς είχε προβλεφθή έπρόβαλε όξύ 
άπό τήν πρώτην ήμέραν τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος. Ή έκ- 
μηδένισι τής δραχμής έσυνεχίζετο μέ ρυθμό περισσότερο ίλιγγιώδη. 
Ό πληθωρισμός έφθασε εις σημεϊον άνευ προηγουμένου. "Επρεπε νά 
δοθή τάχιστη λύσις. Έπρεπε νά δημιουργηθή νέον νόμισμα σταθερής 
άγοραστικής ίκανότητος, τό όποιον νά άντικαταστήση τήν έκμηδε- 
νισμένη πληθωρική δραχμή.

Ή νομισματική διαρρύθμισι ή όποια είσήγαγε τήν νέα δραχμή 
έγινε μέ τό νόμο 18)11-11-1944. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άνεκοίνωνε 
ότι άπό σήμερον είσάγεται εις τήν κυκλοφορίαν ή νέα δραχμή. 
Ή σχέσις της μέ την χαρτίνην λίραν ’Αγγλίας ήτο 1 λίρα ίση μέ 600 
δραχμές. Ή σχέσις τής νέας δραχμής πρός τήν παλαιάν πληθωρικήν 
ήτο 1 νέα δραχμή ίση μέ 50 δισεκατομμύρια πληθωρικών δραχμών. 
Διά τού νόμου τούτου όλα τά έσωτερικά δάνεια τού Κράτους, αί κα
ταθέσεις τών Τραπεζών καί ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, αί παντός 
είδους χρηματικοί όφειλαί καί άπαιτήσεις τών πολιτών, φυσικών 
καί νομικών προσώπων, έμηδενίσθησαν. Τό κάλυμμα τής νέας χρη
ματικής κυκλοφορίας εις αύτούσιον χρυσόν καί συνάλλαγμα άνήρ- 
χετο εις 43.000.000 λίρες ’Αγγλίας.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άνέθεσε προσωρινά εις τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος νά στήριξή τήν χρυσή λίρα εις τήν τιμήν 
τών 2.850 δραχμών. Τούτο διά νά άποσοβήση ένδεχομένην μεγαλυ- 
τέραν ϋψωσι τής τιμής αυτής καί κατ’ άκολουθίαν άπό άπότομη άνα- 
τροπή τής σταθεροποιήσεως διά λόγους ψυχολογικούς. Διότι ό κό
σμος ήρχισε πάλι νά στρέφεται στή χρυσή λίρα.
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Τό μέτρο τής άγορας καί πωλήσεως χρυσών λιρών σέ ώρισμένη 
τιμή άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα ήταν προσωρινό.

Ή χρηματική κυκλοφορία άνήρχετο μόνον εις 125.000.000 δραχμές 
άντΐ τών 10.000.000.000 δραχμών, αί όποϊαι έπρεπε νά κυκλοφορή
σουν ύπό όμαλάς συνθήκας. Αί ελπίδες όμως διά κανονική νομισμα
τική σταθεροποίησι δεν έπραγματοποιήθησαν. Εις τάς άρχάς τον Δε
κεμβρίου 1944 έξερράγη τό κομμουνιστικόν κίνημα τό όποιον εγέ- 
μισε την Ελλάδα με νέα ερείπια μέ άγριότητα και μέ αίμα.

Τό κίνημα κατεστάλη τελικά άπό τάς έθνικάς δυνάμεις μέ τή βοή
θεια τών ’Αγγλικών στρατευμάτων. Άντιβασιλεύς ώρίσθη ό ’Αρχιε
πίσκοπος ’Αθηνών Δαμασκηνός. Ή Κυβέρνησις τής άπελευθερώ- 
σεως τοϋ Γεωργίου Παπανδρέου παρεχώρησε τήν θέσιν της εις τήν 
νέαν Κυβέρνησιν ύπό τόν στρατηγόν Νικόλ. Πλαστήραν. Τό χάος 
τό όποιον έδημιούργησε τό κομμουνιστικό κίνημα τοϋ Δεκεμβρίου 
είχε άντίκτυπο καί είς τήν οικονομική ζωή τής χώρας. Διά τάς άνάγ- 
κας τών δημοσίων δαπανών ή κυκλοφορία άνέβηκε κατά 70 %. Ή 
άγοραστική ίκανότης τής νέας δραχμής έχασε τά 2)3. Οι μισθοί 
έχασαν τό 1)2 τής άγοραστικής δυνάμεως.

Ή τιμή τής χρυσής λίρας άνέβαινε μέ άλματα.
Έπρόκειτο γιά ένα νέο πληθωρισμό. Ή σταθεροποίησι τοϋ νομί

σματος έπρόβαλε καί πάλιν ώς άναπόφευκτη.
Στάς 4 ’Ιουνίου 1945 έδημοσιεύετο ό νέος νόμος ύπ’ άριθμ. 362 

«περί νομισματικής διαρρυθμίσεως».
Ή Τράπεζα τής Ελλάδος καθώρισε τότε σχέσιν δραχμής ώς έξής:

1 λίρα χάρτινη ’Αγγλίας = 2.000 δραχμές
1 δολλάριον = 500 δραχμές

Ό ίδιος νόμος έθέσπισε νέας περιοριστικός διατάξεις επί τον συναλ
λάγματος, έκτος άπό έκείνας πού υπήρχαν έως τότε, βάσει τοϋ νόμου 
5422 τοϋ έτους 1932 καί τών νόμων καί διαταγμάτων πού είχαν εκ- 
δοθή μετέπειτα μέχρι τής 26)4)1941.

Ή κατοχική περίοδος είχε ώς έπακόλουθον τήν πλήρη κατάρρευ- 
σιν τής πίστεως. Τό πιστωτικό σύστημα τής χώρας είχε όλότελα 
άδρανήσει. Μετά τήν άπελευθέρωσι ήρχισαν σιγά-σιγά νά παρου- 
σιάζωνται καταθέσεις ιδιωτών στις Τράπεζες. ’Αλλά τό σύνολο τών 
καταθέσεων αύτών μόλις έφθανε τά 25 % τής κυκλοφορίας. ’Ενώ 
προπολεμικά τά συνολικά ποσά τών καταθέσεων έφθαναν στό δι
πλάσιο τής άντιστοίχου κυκλοφορίας, όπως καί σήμερον. Ή άποθη- 
σαύρισις χρυσών λιρών πού έκανε ό πληθυσμός άπορροφοΰσε τά 
άποταμιεύματα είς δραχμάς, τά όποια ύπό όμαλάς συνθήκας θά είσέρ- 
ρεον είς τά Ταμεία τών Τραπεζών σέ μορφή καταθέσεων. "Ετσι οί 
έμπορικές Τράπεζες δέν ήμποροϋσαν νά δώσουν άξιόλογες πιστώ
σεις στήν οικονομία. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος έγινε κατ’ άνάγκην 
ή κύρια πηγή κεφαλαίων διά τήν άντιμετώπισι τών τεραστίων άναγ- 
κών χρηματοδοτήσεως.

Αί χρηματοδοτήσεις αύται ήσαν άπαραίτητοι διά τήν ένίσχυσιν 
τών παραγωγικών κλάδων τής Χώρας.

Τοιαύτης έκτάσεως πιστωτικόν πρόβλημα δέν ήτο βεβαίως έφι- 
κτόν νά άντιμετωπισθή, έστω καί σέ περιωρισμένη κλίμακα άπό τήν 
στερούμενη παντελώς άποταμιευτικοΰ κεφαλαίου οικονομίαν ήμών. 
Πρό πάντων μετά τήν σύναψιν συνθηκών ειρήνης διά τών όποίων ή 
'Ελλάς δέν έτυχε ώς άνεμένετο, άξιολόγων έπανορθώσεων πρός κά- 
λυψιν έστω καί μερικώς τών κολοσσιαίων ζημιών τάς όποιας ύπέστη 
κατά τόν πόλεμον. Αί ζημίαι αύται τής Ελλάδος ύπελογίζοντο είς 
δισεκατομμύρια δολλάρια.

Επομένως ούδεμία άλλη όδός άπέμεινε πρός άντιμετώπισιν τής 
τεράστιας άνάγκης τής έλλείψεως κεφαλαίων, άπό τήν έξωθεν άρω- 
γήν καί τήν έπικουρίαν τών συμμάχων μας, καθώς καί άπό τήν πι
στωτικήν ένίσχυσιν ύπό τών διεθνών όργανισμών πίστεως. Έκ τής 
οικονομίας της ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος ήρχισε κατ’άνάγκην νά 
δίδη πιστώσεις καί είς τάς Τραπέζας, διότι δέν διέθεταν πλέον κε
φάλαια. Τάς πιστώσεις ταύτας, έδιδε ή Τράπεζα τής Ελλάδος είς 
τάς Έμπορικάς Τραπέζας γιά νά άντιμετωπίσουν τις μισθολογικές 
δαπάνες των καί διά νά έπαναλάβουν τίς πιστωτικές τους έργασίες.

Ήτοι ή Τράπεζα τής Ελλάδος έγινε ή μόνη κινητήριος δύναμις 
τής οίκονομικής ζωής τοϋ τόπου.

Κατά τό 1945 έχορήγησε πιστώσεις έκ δρχ. 5.872.617.746 είς τούς 
κλάδους τής βιομηχανικής καί γεωργικής οικονομίας τής Ελλάδος.

Κατά τήν 31)12)1945 τό κάλυμμα είς χρυσόν καί συνάλλαγμα έφθα
νε είς 1.440.498.000.000 καί ή κυκλοφορία είς 104.082.000.000.

Τό 1945 έτελείωνε ή μεγάλη τραγωδία τοϋ πολέμου. Ό δεύτερος 
παγκόσμιος πόλεμος έληξε. Τά συμμαχικά στρατεύματα είσήρχοντο 
είς τήν έρειπωμένην Γερμανίαν. Ό Χίτλερ αΰτοκτόνησε είς τά ύπό- 
γεια καταφύγιά του. Ό Μουσολίνι συλλαμβανόμενος ύπό τών ’Ιτα
λών Παρτιζάνων άπαγχονίζεται είς τά παρά τάς "Αλπεις Ίταλοελβε- 
τικά σύνορα. ’Αλλά τά πένθη πού άφηναν πίσω τους θά σκέπαζαν 
γιά πολλά χρόνια τήν άνθρωπότητα.

Τό 1946 έπανήλθεν είς τόν θρόνον κατόπιν δημοψηφίσματος ό 
Βασιλεύς Γεώργιος Β'. Τήν 11)2)1946 διωρίσθη διοικητής τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος καί άνέλαβε τά καθήκοντά του ό έως τότε Υπο
διοικητής Γεώργιος Μαντζαβΐνος.

Τό 1946 έξεδηλώθη νέα άνταρσία τών κομμουνιστών έναντίον τής 
'Ελλάδος. Έπειτα άπό τά τόσα έρείπια τοϋ καιροΰ τοϋ πολέμου καί 
τής κατοχής, τό Κράτος εύρίσκετο καί πάλιν στήν άνάγκη νά άντι- 
μετωπίση τή νέα άπειλή. Καί νά καλυφθή άπό νέα έρείπια, άπό νέον 
αίμα καί δάκρυα.

Τό σύνολον τών πιστώσεων τάς όποιας έχορήγησε μέσιρ τών άλ
λων Τραπεζών ή Τράπεζα τής Ελλάδος, είς τό έμπόριον, τήν βιομη
χανίαν καί τούς άλλους κλάδους τής Οικονομίας έφθασε τήν 31)12) 
1946 είς δραχμάς 623.604.213.323, έναντι τών πιστώσεων τοϋ 1945 
αί όποϊαι είχον φθάσει είς δραχμάς 29.060.552.618.

Τό κάλυμμα τής Τραπέζης τήν 31)12)1946 άνήρχετο είς
1.325.077.000. 000 καί ή χάρτινη χρηματική κυκλοφορία είς δρχ.
537.463.000. 000.

Τό 1947 ή U.N.R.R.A. έτερμάτισε τό έργον της είς τήν Ελλάδα. 
Ό διεθνής όργανισμός ό όποιος είχε προικοδοτηθή άπό τούς συμμά
χους μέ γενναία ποσά διά νά βοηθήση τίς χώρες πού είχαν άπελευ- 
θερωθή, διέθεσε είς αύτάς άγαθά διατροφής, ιματισμού, ύγειονομι- 
κοϋ ύλικοϋ καί άνασυγκροτήσεως άξίας συνολικής 2.337.000.000 
δολλαρίων.

Ή βοήθεια σέ διάφορα είδη τήν όποιαν ή U.N.R.R.A. έδωκε είς 
τήν Ελλάδα άνήλθε είς 416.252.800 δολλάρια. ’Επίσης ή ’Αμερικα
νική ’Αποστολή βοήθειας διά τήν Ελλάδα διέθεσε:

διά στρατιωτικής δαπάνας δολλάρια 149.000.000
διά οικονομικήν ένίσχυσιν » 96.500.000
δΤ έργα άνασυγκροτήσεως » 50.000.000
δι’έξοδα διαχειρίσεως » 4.500.000

δολλάρια 300.000.000

Κατά τήν 31)12)1947 τό άπόθεμα χρυσοϋ καί συναλλάγματος ήτο 
άξίας δραχμ. 1.051.115.000.000, ή δέ χάρτινη χρηματική κυκλοφορία 
είχε φθάσει είς 973.609.000.000 δραχμάς.

Τό 1945 είναι ό πρώτος χρόνος τής έφαρμογής τοϋ σχεδίου Mar
shall στήν Ελλάδα. Ή ’Αμερικανική βοήθεια γίνεται πλέον ή βάσις 
τής οίκονομικής μας ζωής. Ή έκτασις καί ό ρυθμός της καθορίζουν 
τήν όλη δραστηριότητα τοϋ τόπου.

Όλα τά καθήκοντα πού έπιβάλλει ή χρησιμοποίησις τής ’Αμερι
κανικής βοήθειας, τήν τήρησιν τών λογαριασμών της, τήν κατανομή 
καί τή διάθεσι τών κεφαλαίων, τά άναδέχεται ώς τεχνικόν οργανον 
ή Τράπεζα τής Ελλάδος. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος γίνεται όλονέν 
άπαραίτητος διά τά πάντα καί παντοδύναμη γιά τήν 'Ελληνική οίκο- 
νομία.

Ή ’Αμερικανική βοήθεια πού έδόθη είς τήν Ελλάδα κατά τό 1948 
βάσει τοϋ δόγματος τοϋ Προέδρου Τροϋμαν καί τοϋ Σχεδίου Μάρσαλ 
έφθασε τά 186.460.000 δολλάρια. ’Επίσης παρεχώρησε καί 275.000.000 
δολλάρια διά στρατιωτικάς δαπάνας. ’Επίσης έχορήγησε δολλάρια
44.015.000 διά παιδικήν περίθαλψιν. Τό σύνολον τοϋ ποσοϋ τούτου 
έκ δολλαρίων 505.475.000 παρεχωρήθη είς είδη στήν Ελλάδα, ή 
είς πιστώσεις μέσφ Clearing ξένων κρατών ή ξένων Τραπεζών.

Τά άποθέματα χρυσοϋ καί συναλλάγματος τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος τήν 31)12)48 άνήρχοντο είς δρχ. 1.078.018.000.000, ή χάρτινη 
νομισματική κυκλοφορία έφθασε είς τό ποσόν τών 1.202.166.000.000 
δραχμών.

Κατά τό 1949 έσημειώνετο τό τέλος τής ένοπλου κομμουνιστικής 
άνταρσίας. Κατά τόν σκληρόν τριετή άγώνα (1946 - 1949) αί έθνικαί 
δυνάμεις άνεδείχθησαν άξιαι τής Πατρίδος, τοϋ ένδοξου παρελθόν
τος της καί τών μεγάλων ίδανικών της.
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Χάρις εις τόν τραχύ αγώνα καί εις τά λαμπρά άποτελέσματά του, 
είχε άρχίσει ή άπόδοσις χιλιάδων χειρών εις τήν παραγωγικήν έρ- 
γασίαν. Ήρχισαν ό βαθμιαίος έπαναπατρισμός τών προσφύγων. 
Πολλοί άπό αύτούς παρελάμβανον τά τέκνα τους άπό τάς παιδουπό- 
λεις διά νά τά φέρουν μαζύ μέ τήν έργασίαν καί τήν χαράν των στις 
περιοχές έκεϊνες οΐ όποιες είχαν άπολυτρωθή άπό τό φόβο τού παι
δομαζώματος. Τά προβλήματα όμως, τά έρείπια καί τά πένθη πού 
άφηνε πίσω της ή άντεθνική άνταρσία ήταν τεράστια. Ή άποκατά- 
στασις τής ύπαίθρου καί ή άνασυγκρότησις έπρόβαλλον ώς τά μεγα
λύτερα ζητήματα τής χώρας.

Τό άποκατασταθέν όμως αίσθημα άσφαλείας είναι τό άληθινά 
πολύτιμο κεφάλαιον τό όποιον άποκομίζομεν άπό τή συντριβή τοϋ 
άντεθνικοΰ άγώνα. Στο έτος 1949 ο κύκλος τής Τραπέζης ευρύνεται 
άκόμη περισσότερο. Ή ασκησι τής νομισματικής και πιστωτικής 
πολιτικής, ή ρύθμισις τοϋ εξωτερικού εμπορίου, ή εφαρμογή τοϋ προ
γράμματος άνασυγκροτήσεως, ολα αυτά κινούνται διά τοϋ μηχανι
σμού τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Εις τά κνριώτερα συλλογικά όρ

γανα πού διευθύνουν τήν οικονομία, πού διοχετεύουν τά κεφάλαια τής 
αμερικανικής βοήθειας διά τήν άνασυγκρότησι μέ επικεφαλής τήν 
Κεντρική ’Επιτροπή Δανείων, μετέχει ή Διοίκησις τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος και τά άνώτερα στελέχη της. Κύρια μέλη, είαηγηταί, όρ
γανα έκτελέσεως στις σπουδαιότερες ’Επιτροπές τής διευθυνομένης 
οικονομίας είναι στελέχη τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. Σέ επίκαιρες 
κρατικές θέσεις καλούνται υπάλληλοι τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, 
διότι κρίνονται απαραίτητοι. Τό προσωπικόν της μέ τήν μακράν πα- 
ράδοσιν τής εντιμότητας καί τής τεχνικής καταρτίσεως άναδεικνύε- 
ται αξιον τής εμπιστοσύνης τής Ελληνικής Πολιτείας.

Τήν έφαρμογήν τών νόμων οί όποιοι άφοροΰν τήν συναλλαγμα
τικήν, τήν νομισματικήν πολιτικήν, τάς χρηματοδοτήσεις, τήν άνα- 
συγκρότησιν, τήν γεωργίαν καί τήν πολιτικήν τοϋ έξωτερικοϋ έμ- 
πορίου, παρακολουθεί άγρύπνως ή Νομισματική Επιτροπή ή όποια 
συνεστήθη καί λειτουργεί βάσει τοϋ νόμου 1015)1946.

Ή Επιτροπή αΰτη άποτελεϊται άπό τόν 'Υπουργό τών Οικονομι
κών, τούς 'Υπουργούς Συντονισμού, Εμπορίου, Βιομηχανιών, άπό 
τόν Διοικητήν τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί άπό ένα Βρεταννόν 
καί ’Αμερικανόν τεχνικόν σύμβουλον τής Επιτροπής Διαχειρίσεως 
ξένης οικονομικής βοήθειας διά τήν άνασυγκρότησιν τής 'Ελλάδος.

Κατά τό 1949 ή τιμή τής χάρτινης λίρας ’Αγγλίας ήτο δραχμαί
42.000 καί τοϋ δολλαρίου 15.000.

Ή ’Αμερικανική βοήθεια διά τήν Ελλάδα κατά τό έτος 1949 είχε 
καθορισθή εις 263.000.000 δολλάρια.

Τήν 31)12)1949 τό άπόθεμα χρυσοϋ καί συναλλάγματος τής Τρα
πέζης παρουσίαζε τήν κάτωθι εικόνα.
Κάλυμμα Δρχ. 1.068.838.000.000
Χάρτινη κυκλοφορία νομίσματος » 1.858.613.000.000

Κατά τό 1950 είχεν έκραγή πόλεμος έναντίον τής Βορείου Κο
ρέας καί είχαν συμβή καί άλλα ταραχώδη διεθνή πολιτικά γεγονότα. 
Ή δυσμενής ψυχολογική κατάστασις ή όποια σχηματίσθηκε άπό 
τήν τροπή τών διεθνών αύτών ζητημάτων, στήν 'Ελληνική άγορά 
χρυσοϋ παρουσίασε μεγάλη ζήτησι χρυσών λιρών.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άναγκάσθηκε ν’ άντιδράση καί πάλιν

μέ ταχύ καί έπαρκή έφοδιασμόν εις χρυσάς λίρας. Διά τόν έφοδια- 
σμόν αύτόν διέθεσε πολύτιμον συνάλλαγμα. Τήν έποχή αύτή τό 'Ελ
ληνικόν κοινόν είχε έπενδύσει 560.000.000.000 δραχμάς ήτοι τό 1)3 
περίπου τής νομισματικής κυκλοφορίας σέ χρυσές λίρες. Ή έπέν- 
δυσις αΰτη στερούσε τήν οικονομίαν άπό άντίστοιχα μέσα πληρω- 
μής, χρήσιμα διά τήν άγοράν άλλων άπαραιτήτων άγαθών. Ένας άπό 
τούς σοβαρούς λόγους τής χαλαρώσεως τής οικονομικής δραστηριό- 
τητος τής χώρας ήτο ή δέσμευσις κεφαλαίων στόν άποθησαυρισμό 
χρυσών λιρών. Ό θησαυρισμός χρυσών λιρών άπό τούς Έλληνες 
πολίτες είναι καταστρεπτικός διά τήν Ελληνικήν οικονομίαν. Συ
νάμα είναι καί πολύ βλαβερός διά τούς άποθησαυριστάς τών λιρών, 
διότι μέ τάς κυμάνσεις τής τιμής τής χρυσής λίρας, ύφίστανται ζη
μίαν ή όποια μειώνει τό χρηματικό των κεφάλαιον. Αί χρυσαϊ λίραι 
εις ούδέν χρησιμεύουσι παρά μόνον ώς κάλυμμα τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, διά τήν χαρτίνην χρηματικήν κυκλοφορίαν. Τό κάλυμμα 
αύτό τών χρυσών λιρών είναι ή έγγύησς τής διατηρήσεως τής στα
θερός άγοραστικής ίκανότητος καί τής έξωτερικής άξίας τής δραχ

μής, ή όποια ένδιαφέρει όλους τούς "Ελληνες. ’Από τό 1928 - 1939 
οΰδείς έσκέπτετο νά μαζεύση χρυσές λίρες, διότι διερωτάτο τί νά 
τις κάνη, σέ τί θά τόν ωφελήσουν. Τά μεγάλα αυτά ποσά τών χρυσών 
λιρών τά όποια ζητούσε τό 1950 ή έλληνική άγορά χρυσοϋ, άπό ενα 
άδικαιολόγητο ψυχολογικό λόγο, τά έπρομήθευε εις τήν Τράπεζα 
τής Ελλάδος ή Federal Reserve Bank τών Ηνωμένων Πολιτειών 
κατόπιν συμφωνίας της μετά τών άρμοδίων τοϋ State Department. 
Τό έλλειμμα τοϋ έμπορικοϋ Ισοζυγίου τής Ελλάδος κατά τό 1950 
άνήλθε εις 312.600.000 δολλάρια. Μεγάλη έπιβάρυνσις ύπήρξε τό 
συνάλλαγμα τό όποιον διέθεσε ή Τράπεζα τής Ελλάδος διά τήν άγο
ράν χρυσών λιρών διά τήν σταθερότητα τοϋ νομίσματος.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος κατά τό 1950 έχρηματοδότησε ή ίδια 
καί μέσφ τών Ελληνικών Τραπεζών, τάς βιομηχανίας, τό έμπόριον 
καί τήν γεωργικήν οικονομίαν μέ δραχμάς 3.149.344.000.000.

Τό άπόθεμα χρυσοϋ καί συναλλάγματος τής Τραπέζης τής Ελλά
δος κατά τήν 31)12)1950 ήτο άξίας δρχ. 1.167.072.000.000 ή δέ χάρ
τινη χρηματική κυκλοφορία έφθασε εις 1.887.060.000.000 δραχμάς.

Τό 1951 ή οικονομική βοήθεια τής ’Αμερικής άρχισε νά μειώνεται 
καί νά περιορίζεται εις σκοπούς μόνον στρατιωτικούς.

Ή μεταβολή εις τήν έκτασιν καί εις τούς σκοπούς τής βοήθειας, 
έδημιούργησε ψυχολογικούς συντελεστάς άβεβαιότητος. "Ηρχισε 
διά τήν χώραν μας νά προβάλλη τό έρώτημα τοϋ μέλλοντος. Τί θά 
έπακολουθοϋσε όταν ή βοήθεια θά διεκόπτετο έντελώς. Παράλληλα 
ή διεθνής άτμόσφαιρα καί οί έλληνικοί έσωτερικοί παράγοντες ήρχι- 
σαν νά έπιδροϋν εις τάς τιμάς τών άγαθών, αί όποϊαι άνέβαινον. Κατ’ 
άνάγκην έπραγματοποιήθησαν τό 1961 αύξήσεις μισθών καί ήμερο- 
μισθίων. Οί έμποροι καί βιομήχανοι έδειχναν τάσεις δημιουργίας 
άποθεμάτων. Ή ζήτησις τών χρυσών λιρών έφαίνετο έντονος. Οί πα
ράγοντες αύτοί έπέβαλον εις τήν Νομισματικήν Επιτροπήν καί τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος μίαν πολιτικήν συντηρητικότητος εις τήν 
έκδοσιν τραπεζογραμματίων καί εις τήν χορήγησιν πιστώσεων. Άν- 
τιθέτως άλλοι παράγοντες ύπηγόρευον τήν διεύρυνσιν τής κυκλοφο
ρίας καί τών πιστώσεων. Ένας τών παραγόντων ήτο ή αύξησις τής 
γεωργικής παραγωγής πού είχε πραγματοποιηθή. Ό άλλος ήτο ή
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έφαρμογή τής πολιτικής τής συγκεντρώσεως ούσιωδών έγχωρίων 
προϊόντων, διά τήν σταθεροποίησιν τοϋ κόστους τής ζωής. Τάς δύο 
αύτάς άντιθέσεις προσεπάθησε νά συμβιβάση ή νομισματική καί 
πιστωτική πολιτική τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής Νομισμα
τικής Επιτροπής κατά τό 1951.

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος εϋρισκε τήν λύσιν τοϋ πιστωτικού προ
βλήματος τών παραγωγικών κλάδων, όχι εις τήν εκδοσιν χαρτονο
μίσματος καί όχι εις τήν χορήγησιν τοϋ μεγίστου ποσοστού τών 
κεφαλαίων τής οικονομίας έκ τοϋ έκδοτικοϋ προνομίου, άλλά εις 
τήν όλονέν εις εύρυτέραν κλίμακα εισροήν τής λαϊκής άποταμιεύ- 
σεως εις τάς Έμπορικάς Τραπέζας.

Κατά τήν 31)12)1951 τό άπόθεμα χρυσού καί συναλλάγματος τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος ήτο άξίας 2.280.230.000.000 καί ή χάρτινη 
χρηματική κυκλοφορία εφθασε εις τό ποσόν τών δραχμών
2.198.494.000.000.

Κατά τό 1952 ή ’Αμερικανική βοήθεια ή όποια άπό τό 1948 ήρχισε 
νά δίδεται εις τήν Ευρώπην βάσει τοϋ σχεδίου Μάρσαλ σταμάτησε. 
Άπεφασίσθη όμως νά έξακολουθήση νά δίδεται βοήθεια εις τήν Εύ- 
ρώπην δι’ άμυντικάς δαπάνας.

Τό σύνολον τής βοήθειας πού έδόθη κατά τήν τετραετή έφαρμογήν 
τοΰ σχεδίου Marshall εις τήν Εΰρώπην άνήλθε εις 13.368.000.000 
δολλάρια. Άπό τό ποσόν αύτό ή Ελλάς έλαβε 976.400.000 δολλάρια.

Κατά τό 1952 όλοι οί παράγοντες οι όποιοι έπηρέαζαν τό μέγεθος 
τής νομισματικής κυκλοφορίας ύπεβλήθησαν εις συστηματικόν 
έλεγχον καί αυστηρόν προγραμματισμόν. Οί σπουδαιότεροι άπό 
τούς παράγοντες αυτούς ήσαν, αί ταμειακοί διευκολύνσεις τοϋ Δη
μοσίου Προϋπολογισμού, ή πιστωτική πολιτική, ή συγκέντρωσις 
τών έγχωρίων γεωργικών προϊόντων, αί δαπάναι άνασυγκροτήσεως, 
ή διάθεσις τών δραχμών τής ’Αμερικανικής βοήθειας καθώς καί ή 
κίνησις τών συναλλαγματικών πόρων καί πληρωμών. Διά τήν πι
στωτική πολιτική είχαν χαραχθή γενικώτερες κατευθύνσεις. Είχε 
άποφασισθή νά πιστοδοτηθή ή οικονομία σέ μεγαλύτερη δυνατή κλί
μακα άπό τά διαθέσιμα τών ’Εμπορικών Τραπεζών διά νά έλαττωθή 
ό όγκος τής έκδόσεως χαρτονομίσματος. Ή νομισματική ’Επιτροπή 
έδωσε τήν έξουσιοδότησί της εις τάς Έμπορικάς Τραπέζας νά χρη
ματοδοτούν τή βιομηχανία καί τό έμπόριο ύπ’ εύθύνην των, άλλά 
σύμφωνα πρός τούς όρους καί τάς διατάξεις τών έκάστοτε άποφάσεών 
της.

Κατά τήν 31)12)1952 τό άπόθεμα χρυσοΰ καί συναλλάγματος τής 
Τραπέζης ήτο άξίας 2.385.008.000.000 δραχμών, ή δέ χάρτινη χρημα
τική κυκλοφορία εφθασε εις τό ποσόν τών δραχμών 2.475.923.000.000 
δραχμών.

Μέ τήν χρήσιν 1952 - 1953 ή Τράπεζα έκλειε τά είκοσι πέντε χρό
νια ζωής της. Ήταν αύτά τά 25 χρόνια τά πιό κρίσιμα τοϋ Έθνους 
καί τοϋ κόσμου.

Έτσι ή εικοσιπενταετία τοϋ έκδοτικοϋ 'Ιδρύματος ταυτίζεται μέ 
τόν άδιάκοπον άγώνα τής πατρίδος νά ΰπερνικήση τάς συμφοράς 
καί τά δεινά καί νά έπιζήση. Τό προσωπικό τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος κατά τήν 31)12)1952 άπετελεΐτο άπό 4013 ύπαλλήλους. Έξ 
αύτών 2.029 ύπάλληλοι άνήκον εις τόν Λογιστικόν κλάδον, 1040 
υπάλληλοι εις τόν ταμειακόν κλάδον καί οί ύπόλοιποι εις τάς τεχνι
κός καί βοηθητικός ύπηρεσίας. Έάν τό έκδοτικόν Ίδρυμα κατά τήν 
διάρκειαν τής έχθρικής κατοχής κατεκτήθη, τό προσωπικόν αύτοϋ 
ούδέποτε ύπετάγη ψυχικώς εις τόν εισβολέα. Εύρέθη πάντοτε καί όπό 
όποιασδήποτε συνθήκας εις τό ύψος τής άποστολής του. Τοιουτοτρό
πως δέ όλη τήν εικοσιπενταετία πού πέρασε, δημιουργήθηκε ύγιής 
παράδοσις ή όποια καθοδηγεί τήν Τράπεζα. Ή παράδοσις αύτή σφυ- 
ρηλατήθηκε καί χαλυβδώθηκε καί στήν ειρήνη καί στόν πόλεμο. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι έξυπηρέτησις όλων τών παρα
γωγικών τάξεων καί τής κοινωνίας. Ή έξυπηρέτησις αύτή είναι ειλι
κρινής. Δέν έπηρεάζεται ποτέ άπό τό κίνητρο τής έπιδιώξεως έπι- 
χειρηματικοϋ κέρδους. Οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης οί όποιοι πολλά- 
κις έδοκιμάσθησαν σκληρά άπό τάς δύσκολους περιστάσεις είναι 
ύπερήφανοι. Αί γνώσεις καί ή πείρα των τούς οδηγεί νά σέβωνται 
τήν άτομικότητά τους καί τήν πίστιν τοΰ Ιδρύματος. Οί άρχαιότεροι 
ύπάλληλοι μεταβιβάζουν εις τούς νεώτερους τήν παράδοσι τής άρε- 
τής καί τοϋ καθήκοντος. Στή λήγουσα εικοσιπενταετία όλοι τους 
μαζύ δίδουν τήν ύπόσχεσι ότι ή παράδοσις αύτή θά συνεχισθή.

Εύθύς άπό τά πρώτα χρόνια τής λειτουργίας της, ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος είχε άρχίσει νά μελετά τήν έγκατάστασιν μιας τεχνικής 
όργανώσεως μέ κατάλληλον προσωπικόν καί μέ σύγχρονον μηχανι
κόν έξοπλισμόν, διά τήν έκτύπωσιν τραπεζογραμματίων καί χάρτι
νων παραστατικών άξιών. Μετά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον 14 
χώραι είχαν έμπλουτίσει τις έκδοτικές των Τράπεζες μέ παρόμοια 
τεχνικά Ιδρύματα.

Τό 1938 ή Τράπεζα τής Ελλάδος άπέκτησε ένα μεγάλο άγρόκτημα 
στό Χολαργό έκτάσεως 215.000 τετραγ. μέτρων. Έκεΐ στά Δυτικά 
τής Άγιας Παρασκευής καί Β.Δ. τοϋ Ύμηττοϋ, έθεωρήθη τό μέρος 
κατάλληλο γιά νά άνεγερθή τό κτίριο τοϋ Ιδρύματος έκδόσεως τρα
πεζογραμματίων. Τά άρχιτεκτονικά σχέδια καί τά σχέδια τών τεχνι
κών έγκαταστάσεων, έπεξεργάσθηκε καί έφιλοτέχνησε ό καθηγητής 
Brooumm. Ήταν όμοια μέ τά σχέδια πού έγινε τό ίδρυμα έκδόσεως 
τραπεζογραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Αύστρίας. Τήν ά
δεια τής ίδρύσεώς του τήν έδωκε ή άνωτάτη Διοίκησις Οικονομικής 
Άμύνης διά τοϋ ύπ’ άριθ. 238)3-6-1938 έγγράφου της. Κτίσθηκε σέ 
σχήμα τετράγωνο μέ δύο όρόφους. Έχει μεγάλες αίθουσες άποθη- 
κεύσεως καί καταφύγια. Ή οικοδομή τελείωσε τό 1941. Στοίχισε 
μαζύ μέ τό οικόπεδο 110.000.000 γερές δραχμές. Τά μηχανήματα πού 
έγκατέστησαν άρχικά έκεϊ ήσαν άξίας 38.000.000 υγιών δραχμών. 
Διά τόν πλήρη συγχρονισμό του, έφοδιάσθηκε μέ μηχανές λιθογρα
φικής έκτυπώσεως. Μέ συναφή έργαστήρια παρασκευής τών άντι- 
στοίχων έκτυπωτικών πλακών (τσιγκογραφιών) ή Τράπεζα έγκατέ- 
στησε εις αυτό τέσσαρες λιθογραφικές μηχανές μονοχρώμων καί 
δίχρωμων έκτυπώσεων. ’Επίσης καί έπίπεδα πιεστήρια γιά τήν άρί- 
θμησι τών τραπεζογραμματίων καί γιά άλλες έργασίες. Γιά τό συγ
χρονισμένο αύτό μηχανικό έξοπλισμό χρειάσθηκε νά ξοδέψη άκό- 
μη 10.000 λίρες. Έχει άριστα έξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
Συστηματικά τό ίδρυμα έκδόσεως γραμματίων καί άξιών άρχισε νά 
λειτουργή μετά τήν άπελευθέρωσι. Άπό τό 1945 καί έφεξής τό πρώ
το τραπεζογραμμάτιο πού τυπώθηκε ήταν τό χιλιόδραχμο τής ε' 
έκδόσεως σέ χρώμα καφετί. Ήταν πανομοιότυπο τής Αγγλικής έκ
τυπώσεως. Σήμερα τό Ίδρυμα Χολαργοϋ βρίσκεται στήν ίδια γραμ
μή μέ τά νομισματοτυπεΐα πού έχουν οί έκδοτικές Τράπεζες στήν Εύ- 
ρώπη. Είναι ίκανό νά έκτυπώνη όλες τις κατηγορίες τών χαρτονο
μισμάτων καί άξιών μέ τή χαλκογραφική τεχνική. Χρησιμοποιεί 
ειδικά στοιχεία ίριδώσεως χρωματισμών κατά τήν έκτύπωσιν. Στήν 
πλευρά τής τεχνικής καί τής κατασφαλίσεως, πέτυχε τήν πιό άρτια 
έκτύπωσι. Καθώς έχω τήν πείρα νά γνωρίζω άπό 10 κράτη τά όποϊα 
έπεσκέφθηκα στήν Δυτική Εύρώπη, τά έλληνικά τραπεζογραμμάτια 
είναι τά πιό καλαισθητικά. Τό συμμετρικό σχέδιό τους στό σχήμα 
τοϋ δολλαρίου τών Η.Π. Αμερικής. Οί έμπνευσμένες παραστάσεις 
τους, παρμένες άπό τά μεγάλα βάθη τής έλληνικής Ιστορίας καί τής 
έλληνικής οικονομίας. Ή λεπτότητα τής χαρακτικής τών παραστά
σεων, αί εύγενικές άποχρώσεις καί οί ιριδισμοί των, αί άσφαλιστικαί 
γραμμαί καί αί ύδατογραφίαι στή διαφάνεια τών άσφαλιστικών προ
σωπογραφιών. Όλα αυτά τά καλλιτεχνικά στοιχεία κάνουν τό έλ- 
ληνικό τραπεζογραμμάτιο νά έχη γοητεία. Νά έχη χαρωπή όψι. Νά 
είναι προσελκυστικό. ’Εκτυπώνεται μέ κόστος πολύ χαμηλότερο άπό 
τό κόστος πού θά είχε άν θά έξετυπώνετο στήν Εύρώπη.

Δ ιοικηται τής Τραπέζης τής Ελλάδος 

έκλεγέντες άπό τή συνέλευσι τών μετόχων.

1. Αλέξανδρος Διομήδης 1928-1931

2. ’Εμμανουήλ Τσουδερός 1931-1939

3. ’Ιωάννης Δροσόπουλος 1939—

4. Κυριάκος Βαρβαρέσος 1939-1946 καί έν τή Αλλοδαπή.

5. Δημήτριος Σάντης 1941-1943 έποχή Γερμανικής Κατοχής
διορισθείς ύπό τής Κατο
χικής Κυβερνήσεως.

6. Θεόδωρος Τουρκοβασίλης 1943-1944 »

7. Σπϋρος Χατζηκυριάκος 1944 »

8. Γεώργιος Μαντζαβϊνος 1946-1955

9. Ξενοφών Ζολώτας 1955-1961 συνεχίζει
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