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90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος:  

ιστορική αναφορά και μελλοντικές προκλήσεις 

 

Εμμανουήλ Εμμανουήλ 

πρώην Διευθυντής –Σύμβουλος 

Διευθυντής του γραφείου του πρώην Διοικητή κ. Ν. Γκαργκάνα 

 
Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος έχει διαδραματίσει επί μακρόν ενεργό ρόλο στις 

διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της Τράπεζας.  

Κατά τη μακρόχρονη θητεία μου στην Τράπεζα της Ελλάδος ανέπτυξα με τη Βιβλιοθήκη μια 

σχέση ουσιαστική και αμφίδρομη η οποία ξεκίνησε πριν 20 περίπου χρόνια. Αρχικά, η 

Βιβλιοθήκη ήταν μεταξύ των Τμημάτων αρμοδιότητάς μου ως Τομεάρχη στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Μελετών και συνέβαλα στο χειρισμό αρκετών θεμάτων της, ιδίως διοικητικής 

φύσεως. 

 Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι εκείνη την εποχή ξεκίνησε η διάθεση αντιτύπων των 

εκδόσεων της Τράπεζας για τις οποίες υπεύθυνη ήταν η Δ.Ο.Μ. Στις εκδόσεις αυτές 

περιλαμβάνονταν οι σειρές «Ελληνική οικονομία», «Αρχείο Μελετών και Ομιλιών», «Σειρά 

Ειδικών Μελετών» και «Ινστιτούτον Τραπεζικών Σπουδών», βιβλία του Καθηγητή Ξ. Ζολώτα 

και άλλες μεμονωμένες σημαντικές εκδόσεις που  συνωστίζονταν στα ράφια του κτηρίου 

της Επιμελητείας. Η Βιβλιοθήκη κράτησε στο αρχείο της Τράπεζας 20 αντίτυπα από κάθε 

έκδοση και τα υπόλοιπα μεταφέρονταν σιγά σιγά στο χώρο της και διετίθεντο σε 

αναγνώστες και σε άλλες βιβλιοθήκες. Αυτή ήταν μια σημαντική κίνηση εξωστρέφειας της 

Βιβλιοθήκης και οι εκδόσεις αυτές, που είναι κλασικές στο είδος τους, όχι μόνο βρήκαν το 

αναγνωστικό τους κοινό αλλά και χρησιμοποιήθηκαν από ανθρώπους που τις χρειάζονταν. 

Με την πολύτιμη βοήθεια του προσωπικού της αναζητούσαμε συχνά στη Δ.Ο.Μ. παλαιές 

εκδόσεις και αντίτυπα , προκειμένου να ικανοποιήσουμε αιτήματα ιδίως από το εξωτερικό. 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο γραφείο του Διοικητή ο οποίος υπήρξε 

Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, τακτικός χρήστης της με το δανεισμό βιβλίων και 

θερμός υποστηρικτής της, η Βιβλιοθήκη επέδειξε μεγαλύτερη εξωστρέφεια. 

Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι το 2006 η Βιβλιοθήκη αιτήθηκε την οργάνωση 

ημερίδας μαζί με άλλες τρεις τράπεζες. Έχοντας εμπιστοσύνη στο προσωπικό της και στο 

έργο που αυτό επιτελούσε, η υποστήριξη του εγχειρήματος ήταν αυτονόητη. Παρά το 

γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που η Βιβλιοθήκη άνοιγε τις θύρες της στο ευρύ κοινό με 
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τη διοργάνωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής ημερίδας, τόσο η οργάνωση όσο και το 

αποτέλεσμα στέφθηκαν με επιτυχία. 

Εκτός όμως από εξωστρεφής, η Βιβλιοθήκη υπήρξε πάντα ένα σημείο αναφοράς και 

εσωτερικά. Ήταν πολλές οι φορές που χρειάστηκε να απαντηθούν ερωτήματα έρευνας και 

ζητήματα που απαιτούσαν ανεύρεση βιβλιογραφίας. Αν και αυτονόητο, θα πρέπει να 

τονίσω ότι η ανταπόκριση της Βιβλιοθήκης ήταν υποδειγματική. Υπήρχε πάντα η 

βεβαιότητα ότι απευθυνόμενος στη Βιβλιοθήκη, θα είχε κανείς, αμέσως, ορθή και 

τεκμηριωμένη απάντηση. 

Όπως ανέφερα και στην αρχή, η Βιβλιοθήκη διαχρονικά συνεισέφερε σημαντικά και 

ουσιαστικά στην υποστήριξη των εργασιών της Τράπεζας. Είναι πεποίθησή μου ότι  θα 

εξακολουθήσει και στο μέλλον να συνδράμει ενεργά τις εργασίες της Τράπεζας, 

προσαρμοζόμενη στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της, παρέχοντας πάντα ουσιαστική 

αρωγή, και διατηρώντας επάξια την εδραιωμένη θέση της μεταξύ των σημαντικότερων 

Υπηρεσιών της Τράπεζας. 


