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ΙΩANNOY ΝΟΥΣΙΑ 
τ. Τμηματάρχου Εθνικής Τραπέζης

Ή ιστορία τής Εθνικής Τραπέζης είναι στενά συνδεδε- 
μένη μέ τήν ιστορίαν τοϋ Ελληνικού Κράτους καί μέ τήν 
έξέλιξιν τής οικονομίας τής Χώρας. Ή εξαιρετική άνά- 
πτυξις τής νεωτέρας Ελλάδος άπό τό 1841 έως σήμερα 
οφείλεται κατά πολύ εις τήν δρασιν τής Εθνικής Τραπέ
ζης·

"Οταν τήν 30/3/1841 ό βασιλεύς Όθων υπέγραφε τό διά
ταγμα τής ίδρύσεως τής Εθνικής Τραπέζης, ή Ελλάς ήτο 
πτωχή καί καθυστερημένη χώρα. Τράπεζαι δέν ύπήρχαν. 
Ή χώρα είχε τρομεράν έλλειψιν κεφαλαίων. Τό μετοχι
κόν κεφάλαιον τοϋ νέου ιδρύματος εϊχεν όρισθή άρχικώς 
εις 20.000.000 δραχμών καί είχε διαιρεθή εις 20.000 με- 
τοχάς. Άπό τούς πρώτους πού προσέφεραν κεφάλαια διά 
τήν νέαν Τράπεζαν ήταν ό Γεώργιος Σταύρος, ό μεγάλος 
Ελβετός φιλέλλην καί τραπεζίτης Jean-Gabriel Eynard, 
ό Βασιλεύς Λουδοβίκος Α' τής Βαυαρίας, ό Βασιλεύς "Ο- 
θων, ό Νικόλαος Ζωσιμάς, ό Κ. Βράνης καί πλούσιοι ομο
γενείς. 'Ωστόσο ν τό κεφάλαιον δέν ή μπορούσε νά καλυφθή 
εξ ολοκλήρου άπό τήν άρχήν καί έπέρασαν πολλά χρόνια 
μέχρις δτου ή Τράπεζα διαθέσει δλας τάς μετοχάς της.

'Υπήρξαν στερεά τά θεμέλια επάνω εις τά όποια ό Γεώρ
γιος Σταύρος καί ό Έϋνάρδος έστήριξαν τό "Ιδρυμα καί 
ή σωφροσύνη καί ή πολιτικότης μέ τήν οποίαν ό Γεώρ
γιος Σταύρος, ώς πρώτος Διοικητής τής Εθνικής Τραπέ
ζης, κατηύθυνε τάς εργασίας αύτής άπό τό 1841 μέχρι τό 
1869 εϊχεν ώς αποτέλεσμα ν’ άνταποκριθή τό "Ιδρυμα εις 
τάς προσδοκίας τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ.

'Ο νόμος τοϋ 1841 «περί συστάσεως τής ’Εθνικής Τρα
πέζης» περιώριζε τάς εργασίας της. Ή Τράπεζα χορηγού
σε δάνεια επί ύποθήκη καί έπ’ ένεχύρω καί προεξωφλοϋσεν 
εμπορικά γραμμάτια. Ό νόμος έδιδεν επίσης εις αύτήν τό 
δικαίωμα νά έκδίδη τραπεζογραμμάτια.

Ή λογιστική κατάστασις τής 1ης Ίανουαρίου 1843 πε- 
ριελάμβανε τά ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 
Διοικητής 1896 - 1911

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Ό ιδρυτής τής Εθνικής Τραπέζης 
καί πρώτος Διοικητής 1841 - 1869

Φ
Κεφάλαιον κατατεθειμένον Δρχ. 3.949.000
Τραπεζ. γρ)τια εις κυκλοφορίαν » 307.950
Παρακαταθήκαι (ήτοι Καταθέσεις) » 54.796
Διαθέσιμα » 445.223
Χορηγήσεις » 5.795.943
Σύνολον Ένεργητικοΰ/Παθητικοϋ » 6.942.701
"Εξοδα Διαχειρίσεως β' έξαμήνου 1842 » 18.518
Καθαρά κέρδη β' έξαμήνου 1842 » 130.449
Μέρισμα 3,5 % ήτοι δρχ. 35 κατά μετοχήν
Άπό τά πρώτα της χρόνια ή Τράπεζα προσήρμοζε τήν 

λειτουργίαν της πρός τάς εύρυτέρας οίκονομικάς άνάγκας 
τής Χώρας. Ή προσαρμογή αυτή έγίνετο μέ ύπολογισμέ- 
νην συντηρητικότητα. Ή δραστηριότης της άκολουθοϋσε 
τήν έξέλιξιν τής οικονομικής ζωής τοϋ τόπου.

Κατά τά 28 χρόνια πού είχε διοικήσει τήν Τράπεζαν ό 
Γεώργιος Σταύρος καί, μετά τόν θάνατόν του, μέ Διοικη
τήν τόν Μάρκον Ρενιέρην (1869 - 1890) ή Τράπεζα ανέ
πτυξε μεγάλην δραστηριότητα εις πολλούς τομείς. Άνα- 
φέρομεν μερικούς σταθμούς τής εποχής αύτής: "Εγινεν 
ή διώρυξις τοϋ πορθμού τοϋ Εύρίπου (1849). "Ιδρυσε τήν 
πρώτην ελληνικήν εταιρίαν θαλασσίων καί χερσαίων συγ
κοινωνιών καί ασφαλειών (1855 - 1857). Έβοήθησεν εις 
τήν σύστασιν τής εταιρίας διά τήν άποξήρανσιν τής λί
μνης Κωπαΐδος (1876). Συνέδραμε τήν εταιρίαν τομής τοϋ 
Ίσθμοΰ τής Κορίνθου τό 1881. Συνέβαλεν εις τήν κατα
σκευήν τών σιδηροδρόμων Πελοποννήσου καί Θεσσα
λίας τό 1882. Σ’ δλα αυτά τά δημόσια έργα ή Τράπεζα ύπήρ- 
ξε πρόθυμος συνεπίκουρος. Κατά τά 20 χρόνια πού ακο
λούθησαν, ή Τράπεζα είχε Διοικητάς τόν Παΰλον Καλ- 
λιγά (1890- 1896), τόν Στέφανον Στρέϊτ (1896- 1911) καί 
τόν Ίωάννην Βαλαωρίτην (1911 - 1914). Κατά τό χρονι
κόν αυτό διάστημα ή Τράπεζα συνέχισε καί έπεξέτεινε 
τήν δρασιν της διά κοινωφελείς σκοπούς. Τό "Ιδρυμα συνέ
βαλεν έπίσης εις τήν άναδιοργάνωσιν τών δημοσίων οι
κονομικών. Μετά τό εθνικόν άτυχημα τοϋ πολέμου τοϋ 
1897 άνέλαβεν ώς Υπουργός τών Οικονομικών ό Στέφα
νος Στρέϊτ, τότε Διοικητής τής Τραπέζης. Ό Στρέϊτ κα- 
τώρθωσε νά άμβλύνη τήν οικονομικήν καταστροφήν ή
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΎ'ΝΑΡΔΟΣ 
'Ιδρυτής

οποία προέκυψεν από τήν στρατιωτικήν ήτταν τής Ελ
λάδος. Κατέστησεν όλιγώτερον βαρύν τόν οδυνηρόν διε
θνή οικονομικόν έλεγχον ό όποιος εϊχεν έπιβληθή τότε 
εις τήν Ελλάδα άπό τάς ξένας Δυνάμεις. Κυρίως όμως, 
ό Στρέϊτ κατώρθωσε νά προωθήση τά δημόσια οικονομι
κά είς τήν οδόν τής περισυλλογής καί οριστικής έξυ- 
γιάνσεως.

’Αποφασιστική έξεδηλώθη ή συμβολή τής Τραπέζης 
είς τήν θεραπείαν εκτάκτων εθνικών κοινωνικών αναγκών, 
ώς π.χ. είς τήν περίπτωσιν τών προσφύγων έκ Κρήτης 
κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1866 - 1868, τής άποκαταστά- 
σεως τών πολεμοπαθών πληθυσμών τής ’Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας (1897 - 1898), τής ένισχύσεως τών θυμάτων 
τοϋ Μακεδονικού άγώνος καί τών Ελλήνων προσφύγων 
έκ τής Άνατ. Ρωμυλίας, Βουλγαρίας καί Ρουμανίας (1898 - 
1911). Τό 1910 ό τότε 'Υποδιοικητής τής Τραπέζης ’Ιω
άννης Βαλαωρίτης είσηγήθη είς τήν Βουλήν καί έψηφί- 
σθη ό περίφημος νόμος ΓΧΜΒλ Ό νόμος αυτός πού άπε- 
τέλεσε πρωτοτυπίαν είς τό πεδίον τής νομισματικής τε
χνικής καί τής συναλλαγματικής πολιτικής, προέβλεπε 
καί έρρύθμιζε τήν αγοραπωλησίαν χρυσοΰ καί συναλλά
γματος διά τραπεζογραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Διά τής εφαρμογής τοϋ νόμου αύτοΰ ή Τράπεζα συνεκέν- 
τρωσε σημαντικά άποθέματα είς χρυσόν καί είς συνάλ
λαγμα καί ήδυνήθη νά χρηματοδοτήση τό Κράτος κατά 
τούς άπελευθερωτικούς πολέμους τοϋ 1912-1913. Ό ’Ιω
άννης Βαλαωρίτης είς τόν ’Απολογισμόν τοϋ έτους 1912 
έλεγεν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων: «Δύ- 
ναται νά ίσχυρισθή μέ υπερηφάνειαν ή ’Εθνική Τράπεζα 
ότι είς τάς κρίσιμους αύτάς περιστάσεις άπεδείχθη άντα- 
ξία τοϋ προορισμοΰ της καί τοϋ έθνικοϋ καθήκοντος της».

Ή όγδοη δεκαετία τής ζωής τής ’Εθνικής Τραπέζης συμ
πίπτει μέ τήν θυελλώδη περίοδον τοϋ πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου (1914- 1918) καί τοϋ έσωτερικοΰ διχασμοϋ. Συμ
πίπτει επίσης μέ τούς νικηφόρους αγώνας καί τήν στρατιω
τικήν καταστροφήν είς τήν Μικράν ’Ασίαν. Ύπό τάς δια
δοχικός διοικήσεις τοϋ Ίωάννου Εύταξία, τοϋ ’Αλεξάν
δρου Ζαΐμη καί τοϋ Δημητρίου Μαξίμου ή Τράπεζα δέν

παρέλειψε καί πάλιν νά έκπληρώση τό εθνικόν της καθή
κον. Ή Τράπεζα τότε σχεδόν μόνη της διεξήγαγε μέ άπο- 
τελεσματικότητα τόν έπισιτισμόν τής Χώρας. Έχρηματο- 
δότησε τόν αγώνα τών συμμαχικών στρατευμάτων πού 
πολεμούσαν εις τήν 'Ελλάδα έναντίον τών Γερμανών, Βουλ
γάρων καί Τούρκων. Επίσης άνέλαβε τήν πρώτην περί- 
θαλψιν τών προσφύγων πού ήλθον άπό τήν Μικράν ’Α
σίαν καί τήν Θράκην.

Είς τά τέλη τής δεκαετίας 1911 - 1921, ή Τράπεζα απέ
κτησε τό άποκλειστικόν προνόμιον νά έκδίδη καί νά κυ- 
κλοφορή τραπεζικά γραμμάτια είς ολόκληρον τήν Ελ
λάδα. Περιωρισμένον δικαίωμα νά έκδίδουν καί νά κυ
κλοφορούν τραπεζογραμμάτια εΐχον προηγουμένως καί 
ή Γονική Τράπεζα μέχρι τό 1921, ή Τράπεζα Κρήτης μέ
χρι τό 1919 καί παλαιότερα ή Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας 
(1882 - 1899).

Κατά τήν ένάτην δεκαετίαν τής ζωής τής Τραπέζης 
(1920- 1930) έσημειώθη αποφασιστική καμπή είς τήν 
σταδιοδρομίαν της. Αυτή ή δεκαετία ήτο σημαντική διά 
τήν άνέλιξιν τής έλληνικής οικονομίας. Διότι μέ τό τέλος 
τών άπελευθερωτικών πολέμων, μέ τήν έλευσιν τών Ελ
λήνων προσφύγων άπό τήν Μικράν ’Ασίαν, άπό τόν Εϋ- 
ξεινον Πόντον καί άπό τήν Θράκην καί μέ τήν άνταλλα- 
γήν τών μουσουλμανικών πληθυσμών τών νέων έλληνι- 
κών χωρών, διηυρύνθησαν μεγάλως τά πλαίσια τής πα
ραγωγής. Ή ’Εθνική Τράπεζα πρωτοστάτησε τότε είς τήν 
λύσιν τοϋ ένεργειακοϋ προβλήματος τής πρωτευούσης μέ 
τήν ϊδρυσιν τής Γενικής Έλληνικής Εταιρίας μαζί μέ 
τήν άγγλικήν Power & Traction Financing Co. καί συνέβα- 
λεν είς τήν χρηματοδότησιν τής Έλληνικής Εταιρίας 
'Υδάτων πρός κατασκευήν τοϋ φράγματος τοϋ Μαραθώ- 
νος ύπό τής άμερικανικής έταιρίας Ulen, διά τοϋ όποιου 
έλύετο τότε τό σοβαρόν πρόβλημα τής ύδρεύσεως τών ’Α
θηνών καί τοϋ Πειραιώς.

Ή Εθνική Τράπεζα συνέβαλεν έπίσης είς τήν ϊδρυσιν 
τοϋ Αυτονόμου Σταφιδικού ’Οργανισμού, ό όποιος άπό 
τότε έγινε ρυθμιστής τοϋ δυσχερούς προβλήματος τής 
σταφίδος. Έπίσης τό 1925, άνέλαβε τήν διαχείρισιν τής 
έκκλησιαστικής περιουσίας, καθώς, καί τήν διαχείρισιν 
τών κτημάτων πού άνήκον είς τούς Μουσουλμάνους οί 
όποιοι άντηλλάγησαν μέ τόν έλληνικόν πληθυσμόν τής 
Μ. ’Ασίας. Ή Τράπεζα μέ τά δάνειά της διηυκόλυνε τό 
Κράτος είς τήν πραγματοποίησιν τοϋ προγράμματος όδο-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
Διοικητής 1911 -1914
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Τό Κτίριον τοϋ κεντρικού καταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης κατά τό 1841

ποιίας. Κατά τό 1926 έχρηματοδότησε τήν Εταιρίαν Χη
μικών Προϊόντων και Λιπασμάτων μέ 600.000 λίρας ’Αγ
γλίας διά τήν άνάπτυξιν των εργασιών της.

Ή κρίσιμος καμπή διά τήν σταδιοδρομίαν τής Τραπέ
ζης συνδέεται μέ τήν παραίτησίν της άπό τό εκδοτικόν 
προνόμιον κατά τό έτος 1927, ενώ τοΰτο έληγε τό 1950. 
Τήν 27ην ’Οκτωβρίου 1927 ύπεγράφη μεταξύ τοϋ Έλλη- 
νικοϋ Κράτους και τής ’Εθνικής Τραπέζης σύμβασις διά 
τής οποίας προεβλέπετο ή ιδρυσις τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος. Τήν 28ην Μαΐου 1928 τό νέον έκδοτικόν "Ιδρυμα 
παρέλαβε άπό τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τό έκδοτικόν προνό
μιον, τό συναλλαγματικόν άπόθεμα, όλα τά σχετικά στοι
χεία τοϋ ενεργητικού και παθητικού ιδίως τούς λογαρια
σμούς τοϋ Κράτους. Κατά τά έτη 1927 - 1929 ή ’Εθνική 
Τράπεζα συνετέλεσεν επίσης εις τήν ϊδρυσιν τής Κτημα
τικής καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης μέ ίδικά της κεφάλαια 
και τάς έβοήθησεν είς τά πρώτα βήματά των μέ προσωπι
κόν καί τεχνικήν όργάνωσιν. 'Υπό τήν νέαν μορφήν της 
ή Τράπεζα κατέστη πάλιν ό κύριος φορεύς συγκεντρώσεως 
καί διοχετεύσεως κεφαλαίων ζωογονοϋσα όλους τούς πα
ραγωγικούς τομείς καί προ παντός τήν βιομηχανίαν. Μέ 
Διοικητάς τον Ίωάννην Δροσόπουλον καί τον ’Αλέξαν
δρον Κοριζήν (1928 - 1941), ή Τράπεζα έπανεΰρε ταχέως 
τό οικονομικόν μεγαλεϊον της. "Οταν ή νέα εκδοτική Τρά
πεζα εύρέθη είς δυσχερή θέσιν, λόγω τής κρίσεως τοϋ 1932, 
ή ’Εθνική Τράπεζα προσέτρεξε πά
λιν διά νά προλάβη τήν καταστρο
φήν καί έθεσεν είς τήν διάθεσιν 
τής Τραπέζης Ελλάδος ποσόν
5.000.000 δολλαρίων, διά νά χρη- 
σιμεόση τοϋτο ως κάλυμμα τής 
κυκλοφορίας τοϋ έλληνικοϋ χαρ
τονομίσματος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
Διοικητής 1966 -

Μόλις παρήλθεν ή οικονομική κρίσις ή ’Εθνική Τρά
πεζα διωχέτευσε τά τεράστια διαθέσιμά της, καθώς καί 
κεφάλαια τά όποια είχε προσελκύσει άπό τό εξωτερικόν, 
είς τήν άνάπτυξιν τής παραγωγικής δραστηριότητας τοϋ 
έλληνικοϋ λαοϋ.

Τά έτη τοϋ πολέμου καί τής εχθρικής κατοχής άφησαν 
βαθειά τά ίχνη τους είς ολόκληρον τόν οικονομικόν ορ
γανισμόν τής Χώρας καί διά τής έξαρθρώσεως τοϋ νομι- 
σματικοΰ συστήματος έκλόνισαν τάς βάσεις τής πίστεως. 
Οΰτω, έξηνεμίσθησαν τά κεφάλαια τής Εθνικής Τραπέ
ζης, καθώς καί των άλλων έλληνικών τραπεζών, άλλα χά
ρις είς τήν άποφασιστικότητα καί τήν αυτοθυσίαν τοϋ 
Προσωπικοΰ της διεσώθη τό μεγαλύτερον μέρος τής είς 
χρεόγραφα καί άκίνητα περιουσίας της. Τόν ’Οκτώβριον 
τοϋ 1944, όταν ή Ελλάς άπηλευθερώθη, ή εθνική οικονο
μία είχε τραυματισθή βαρέως. Οί κλάδοι τής παραγωγής 
εϊχον καταστραφή σχεδόν όλοσχερώς. Ή νέα Διοίκησις 
τής Τραπέζης (1945-1951) υπό τόν Γεώργιον Πεσμαζό- 
γλου, ή όποια έξελέγη κατά τήν πρώτην μεταπολεμικήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων, εύρέθη ένώπιον συν
θηκών άναλόγων περίπου προς έκείνας τάς οποίας εϊχον 
άντιμετωπίσει ένα αιώνα πριν οί ίδρυταί τής Τραπέζης. 
Τό 1841 ή οικονομία ήτο άνύπαρκτος. Τό 1945 ή εθνική 
οικονομία ήτο έκ βάθρων έξηρθρωμένη. ’Ερείπια ήσαν 
τότε, μέ ερείπια ήτο καί τώρα γεμάτη ή έλληνική γή. Μέ 

πίστιν καί καρτερίαν ή Διοίκη- 
σις καί οί υπάλληλοι τής Τρα
πέζης είργάσθησαν διά τήν άνα- 
συγκρότησιν τοϋ 'Ιδρύματος. Καί 
παρ’ δλας τάς δυσκολίας πού ώφεί- 
λοντο κατά τά πρώτα μεταπολε
μικά έτη κυρίως είς τόν συμμο
ριτοπόλεμον, ή ’Εθνική Τράπεζα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΤΗΣ 
'Υποδιοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΖΗΣ 
Υποδιοικητής
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 
Διοικητής 1921 - 1923

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ 
Διοικητής 1928 - 1939

άνέκτησε βαθμηδόν τό κΰρος εις τήν παλαιάν ίσχύν της.
Εντός ολίγων ετών συνεκεντρώθησαν καί πάλιν εις τό 

ύπεραιωνόβιον τούτο "Ιδρυμα υπό μορφήν καταθέσεων 
μεγάλα κεφάλαια πού έκάλυπτον όλονέν περισσοτέρας 
άνάγκας τής οικονομίας. Μεταξύ τοϋ 1947 καί 1951 τά 
κεφάλαια αυτά άνήλθον άπό 65 δισεκατ. (παλαιαί δραχμαί) 
εις 960 δισεκ. καί αί χορηγήσεις άντιστοίχως άπό 422 εις 
1.550 δισεκατ. δραχμών. Οί άριθμοί αύτοί δεικνύουν έπί- 
σης τήν ραγδαίαν βελτίωσιν τής θέσεως τής Τραπέζης 
έναντι τοΰ εκδοτικού Ιδρύματος, δεδομένου ότι έμειώθη 
ούσιωδώς ή έξάρτησίς της άπό τό τελευταΐον τούτο. Πρόσ
θετον ένδειξιν όμως τής σταθερας αΰξήσεως τής ισχύος 
τής Τραπέζης είναι τό γεγονός δτι ήδη διά τήν χρήσιν 
1949 κατεβλήθη μέρισμα είς τούς μετόχους.
Ή κατά τόν Φεβρουάριον 1953 έπιβληθεΐσα ύπό τής 

τότε Κυβερνήσεως συγχώνευσις τής Εθνικής Τραπέζης

μέ τήν Τράπεζαν ’Αθηνών, τής οποίας άλλωστε προηγήθη 
μία βραχεία περίοδος άνωμαλίας, δέν ήτο άνευ σοβαρω- 
τάτων συνεπειών διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. ’Ιδιαιτέρως 
έπαχθεϊς ήσαν αί συνέπειαι τής άθρόας άπολύσεως έκα- 
τοντάδων υπαλλήλων μέ τεραστίαν έπιβάρυνσιν τών ασφα
λιστικών οργανισμών τού προσωπικού καί τών δύο Τρα
πεζών καί ή εντεύθεν σταθερά καί δυσανάλογος έπιβά- 
ρυνσις τοΰ έκ τής συγχωνεύσεως προελθόντος οργανι
σμού. 'Η έξυγίανσις τής ’Εθνικής Τραπέζης έπετεύχθη 
μόλις άπό τοΰ 1955 υπό τήν διοίκησιν τοΰ παλαιού ίκα- 
νωτάτου στελέχους αύτής, Βασιλείου Κυριακοπούλου.

Κατά τήν έκτοτε διαρρεύσασαν δεκαετίαν ή Τράπεζα 
κατέστη συγχρονισμένος πιστωτικός οργανισμός. "Οχι 
μόνον τό λογιστικόν της σύστημα άνεμορφώθη καί προσ- 
ηρμόσθη είς τά τελευταίου τύπου μηχανολογιστικά μέσα, 
άλλά καί είς δλους τούς κλάδους τών έργασιών της έπρα-

Τό κεντρικόν κατάστημα ώς έχει σήμερον
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γματοποιήθησαν ουσιώδεις βελτιώσεις καί επεκτάσεις. 
Τό δίκτυον των υποκαταστημάτων καί πρακτορείων της 
έντός τής Ελλάδος ηύξήθη κατά τήν δεκαετίαν αυτήν κατά 
40 μονάδες περίπου (από 133 εις 170), προβλέπεται δέ δτι 
θά αύξηθή άκόμη περισσότερον εις τό άμεσον μέλλον. 
"Ολα σχεδόν τά νέα υποκαταστήματα έστεγάσθησαν εις 
νέα κτίρια διαθέτοντα τάς πλέον συγχρονισμένος εγκατα
στάσεις πού παρέχουν άνεσιν εις τήν πελατείαν καί τό 
προσωπικόν.

Παραλλήλως, έπεξετάθησαν τεραστίως αί έργασίαι τής 
Τραπέζης εις όλους τούς τομείς. Αρκεί νά ύπομνησθή 
ότι αί καταθέσεις της ηύξήθησαν άπό 3 δισεκ. τό 1955 εις 
21 δισεκατ. περίπου τό 1965 καί αί χορηγήσεις άντιστοί- 
χως άπό 3,2 δισεκατ. εις 18 δισεκατ. Ό όγκος των έργα- 
σιών τής Τραπέζης ηύξήθη άναλογικώς άκόμη περισσό
τερον, άν ληφθή ύπ’ δψιν ό άριθμός των συναλλασσομέ- 
νων μέ αυτήν. Ένδεικτικώς άναφέρεται ότι κατά τό 1955 
οί καταθέται άνήρχοντο εις 83.000 περίπου, ενώ σήμερον 
φθάνουν σχεδόν τούς 900.000.

Φυσική συνέπεια τής έξελίξεως αυτής κατά τά τελευ
ταία 10 έτη ήτο ή αυξησις τής άκτινοβολίας τής Εθνικής 
Τραπέζης εις τό εξωτερικόν. Χάρις εις τό κύρος καί τήν 
ίσχύν πού διαθέτει ή Τράπεζα συνετέλεσε κατά πολύ εις 
τήν προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων καί εις τήν πραγματο- 
ποίησιν επιχειρηματικών συνδυασμών διά τής συνεργα
σίας ξένων κεφαλαιούχων καί επιχειρηματιών μέ τον έλ- 
ληνικόν βιομηχανικόν καί εμπορικόν κόσμον. Ιδιαιτέ
ρως επιτυχής ήτο άπό τής άπόψεως αύτής ή ΐδρυσις, τό 
1963, τής Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχανικής 
Άναπτύξεως μέ τήν συμβολήν δεκάδος εκ τών μεγαλυτέ- 
ρων πιστοδοτικών οργανισμών τού κόσμου. Ό οργανι
σμός αυτός διαθέτει ήδη μετοχικόν κεφάλαιον 300 έκατ. 
καί αί άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας του μέχρι 30 
Ιουνίου 1966 έγκριθεΐσαι έργασίαι εΐχον φθάσει τό ποσόν 
τών 372 έκατομμυρίων δραχμών.

'Υπό τήν διοίκησιν τού κ. Τωάννου Παρασκευοπούλου, 
παλαιού έξέχοντος στελέχους τής Τραπέζης καί τραπεζι
κής προσωπικότητος διεθνούς κύρους, τό "Ιδρυμα τό ό
ποιον έώρτασεν εφέτος τήν 125ην επέτειον άπό τής συ- 
στάσεώς του συνεχίζει τήν λαμπράν έθνωφελή του δρα
στηριότητα εις όλους τούς καίριους τομείς τής έλληνικής 
οικονομίας.

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ TOY 18541
(Έκ τών Διπλωματικών ’Αρχείων τού Υπουργείου 

Εξωτερικών και Ναυτικών τής Γαλλίας)

ΗΛΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διδάκτορος Νεωτέρας 'Ιστορίας Πανεπιστημίων 

’Αθηνών καί Παρισίων

•

Οόδείς, εξ όσων γνωρίζομεν, τών ιστορικών, Ελλήνων 
ή ξένων, άναφέρει τήν είς Θεσσαλίαν κατ’ ’Ιούνιον τού 
1854 άποστολήν τού γάλλου προξένου Σύρου A. Guerin 
προς άπόσβεσιν τής Θεσσαλικής έπαναστάσεως καί μά
λιστα ότι ή περί άποστολής Γάλλων καί ’Άγγλων προξέ
νων είς Θεσσαλίαν ιδέα οφείλεται εις έπινόησιν τού Γάλ
λου έν Άθήναις πρεσβευτοΰ Forth Rouen, συγγενούς τού 
πρώτου μεταπελευθερωτικού πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας Α. 
Rouen.

Ώς είναι γνωστόν ή Γαλλία καί ’Αγγλία πρός κατά- 
πνιξιν τής έν Θεσσαλία, Ήπείρφ καί Μακεδονίμ έπανα
στάσεως τού 1854, κατά τόν μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας 
Κριμαϊκόν πόλεμον, κηρύξασαι ώς σύμμαχοι τής Τουρ
κίας τόν πόλεμον κατά τής Ρωσίας άπεβίβασαν είς Πει
ραιά τήν 13)25 Μαΐου 1854 στρατόν κατοχής, ό όποιος 
παρέμεινε, καί μετά τήν κατά τό 1856 συναφθεΐσαν συν
θήκην ειρήνης, έν Έλλάδι άποχωρήσας κατά Φεβρουά
ριον 1857. Μάλιστα ό Γάλλος υποναύαρχος καί διοικη
τής τής έν ’Ανατολή ναυτικής μοίρας Β. Tinan, κατ’ 
έκθεσίν του πρός τόν διοικητήν τού Γαλλικού στόλου Με
σογείου άντιναύαρχον Hamelin2, έπισκεφθείς άπό Μαρτίου 
1854 τήν Άμαλιάπολιν Θεσσαλίας, όπόθεν άνεφωδιά- 
ζοντο οί "Ελληνες έπαναστάται, όχι μόνον έγνώρισεν είς 
τούς κατοίκους «τήν σταθεράν θέλησιν τής Κυβερνήσεως 
ήμών (Γαλλίας) νά ύπερασπίσωμεν άντί πάσης θυσίας τό 
τουρκικόν έδαφος», άπειλήσας, ότι «θά ύφίσταντο αυστη
ρά άντίποινα έκ μέρους ήμών (Γαλλίας), αν έβοήθουν 
τούς έπαναστάτας», άλλά καί μιμούμενος τόν κατά τό 
1825 Γάλλον συνάδελφόν του Drouault, δστις είχε συμ
βουλεύσει τόν Αιγύπτιον Ίμβραήμ νά μή άποβιβασθή είς 
Σάμον, άλλ’ είς Μεσσηνίαν, συνεβούλευσε τάς είς Βόλον 
άφιχθείσας τέσσαρας τουρκικός μετά στρατού φρεγάτας νά 
άποβιβάσουν τόν στρατόν είς τήν παραλίαν Αλμυρού, άφ’ 
ενός μέν πρός λύσιν τής παρά τών έπαναστατών πολιορκίας 
τής πόλεως, άφ’ ετέρου δέ πρός έκδίωξιν τών Ελλήνων 
έκ τού χωρίου Πλατάνου τής έπαρχίας 'Αλμυρού (Ε 20).

Άν καί ό βασιλεύς Όθων τήν έπομένην τής άφίξεως 
τού στρατού κατοχής έδήλωσεν είς τούς έν Άθήναις πρε- 
σβευτάς Γαλλίας Rouen καί Αγγλίας Wyse, ότι θά έτήρει

1. Μετά περιγραφής τής Θεσσαλίας κατά τό 1850 ύπό τοΰ Γάλλου 
προξένου Grasset (Ε 1).

Τά έν τφ τέλει τής μελέτης κατά χρονολογικήν σειράν δημοσιευό
μενα 28 άνέκδοτα έγγραφα άπόκεινται είς τό Ύπουργεΐον ’Εξωτερι
κών τής Γαλλίας (Προξενική-Έμπορική καί Πολιτική ’Αλληλογρα
φία) ώς καί είς τά ’Εθνικά ’Αρχεία Παρισίων (Ύπουργεΐον Ναυτι
κών), γίνεται δέ παραπομπή διά του κεφαλαίου Ε (=έγγραφον) καί 
τοΟ άριθμού των, ήτοι El - Ε19 (Υπουργείου Έξωτ /κών) καί Ε 20 - Ε 
28 ύπουργείου Ναυτικών.

2. Ό ύπό τόν άντιναύαρχον Hamelin στόλος τής Μεσογείου (21 
πλοία) καί ό ύπό τόν άντιν. Bruat στόλος του ’Ωκεανού (10 πλοία) 
ήνώθησαν ύπό τόν Hamelin, ή δέ ναυτική μοίρα τού ύποναυάρχου 
Tinan «προωρισμένη νά δράση είς τά ΰδατα τής Ελλάδος» είχε 14 
πλοία, έξ ών 9 άτμοκίνητα. Έφημ. Παρισίων Moniteur Universel 
25.5.1854.
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