Η ιστορία του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος
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Η προεργασία για την εγκατάσταση της Τραπέζης σε κατάλληλο κτίριο είχε αρχίσει
αµέσως µετά την ίδρυσή της µε την αγορά οικοπέδων και µε την προκήρυξη
διαγωνισµού για την εκπόνηση των προσχεδίων ήδη το 1929. Είχαν απονεµηθεί τότε
µόνο έπαινοι και κανένα βραβείο, «λόγω ελλείψεως αρτίων λύσεων, τουτέστι µιας
καλής διατάξεως, ανταποκρινοµένης εις µίαν οπωσδήποτε επιτυχή πρόσοψιν».

Από την ανέγερση του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις αρχές του 1930, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος σύστησε το Τµήµα Κτιρίων, είχε
αναθέσει τη διεύθυνσή του στον αρχιτέκτονα Κ. Παπαδάκη, που υπηρετούσε ώς τότε
στο αρχιτεκτονικό τµήµα της Εθνικής Τραπέζης, και είχε προσλάβει επίσης ως
τεχνικό σύµβουλο τον Ν. Ζουµπουλίδη, ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Εθνικής. Τα οριστικά προσχέδια των Ν. Ζουµπουλίδη και Κ. Παπαδάκη εγκρίθηκαν
από το Γενικό Συµβούλιο το Νοέµβριο του 1932. Τα σχέδια αυτά, και ειδικότερα τα
σχέδια των θησαυροφυλακίων και των διαφόρων εγκαταστάσεων, τα εξέτασε το 1933
και ο άγγλος µηχανικός O. Faber, που έκαµε και τις µελέτες για τη θέρµανση και τον
εξαερισµό του κτιρίου.
Εν τω µεταξύ είχε αρχίσει, από τους κύκλους που ζητούσαν συγχώνευση µε την
Εθνική, να υπονοµεύεται η προσπάθεια της Τραπέζης της Ελλάδος να αποκτήσει
ιδιόκτητο κεντρικό κατάστηµα. Οικονοµικοί παράγοντες του Λαϊκού Κόµµατος, που
βρισκόταν τότε στην εξουσία, αντιδρούσαν στο να δοθεί κυβερνητική άδεια για την
οικοδόµηση νέου κτιρίου. Το Μάρτιο του 1933 ο Υπουργός των Οικονοµικών είχε
παραγγείλει να σταµατήσει κάθε σχετική εργασία. Ο Παναγής Τσαλδάρης, που δεν
συµφωνούσε σ' αυτό το ζήτηµα µε τους παράγοντες του κόµµατός του, υπέδειξε
ιδιαιτέρως στο ∆ιοικητή της Τραπέζης, όπως αναφέρει ο Ηλίας Βενέζης (1, σ. 171),
πώς και πότε θα έπρεπε να γίνει η τελετή της θεµελιώσεως για να είναι αδύνατη κάθε
αντίδραση.
Έτσι η τελετή θεµελιώσεως του κτιρίου επισπεύσθηκε, και έγινε στις 20 Νοεµβρίου
1933. Παρέστησαν η ∆ιοίκηση και το Γενικό Συµβούλιο της Τραπέζης και ανώτατοι
υπάλληλοι του ιδρύµατος. Τον αγιασµό της θεµελιώσεως έκαµε ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών Χρυσόστοµος. Ο Εµµανουήλ Τσουδερός εκφώνησε σχετικό λόγο.

Εν τω µεταξύ είχαν γίνει ήδη, στις 15 Μαΐου 1933, τα εγκαίνια του ιδιόκτητου
µεγάρου της Τραπέζης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και του κτιρίου του
υποκαταστήµατος στον Πειραιά στις 12 Ιουνίου 1933. Στις 4 Απριλίου 1938, όταν
πλησίαζε η πρώτη δεκαετία από την ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος, έγιναν τα
εγκαίνια του κεντρικού καταστήµατος της οδού Πανεπιστηµίου. Ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών έκαµε τον αγιασµό. Παρόντες ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, Πρόεδρος τότε της
Κυβερνήσεως, προσωπικότητες της οικονοµικής και της πνευµατικής ζωής της
χώρας,
και
οι
Σύµβουλοι
του
ιδρύµατος.

