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90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος:  
ιστορική αναφορά και μελλοντικές προκλήσεις 

 

Κωνσταντίνος Παπαματθαίου 
πρώην Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης 

 
Πέρασαν 12 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία ημέρα που δούλευα και εγώ κάτω από 

αυτή τη μεγάλη και σίγουρη στέγη της Τράπεζας της Ελλάδος και δεν σας κρύβω ότι νοιώθω 

μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι ξανά ανάμεσα σε τόσο αγαπητούς παλιούς και 

νεώτερους συναδέλφους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αυτή η πρόσκληση, γι’ αυτό 

ευχαριστώ από καρδιάς τους διοργανωτές. 

Στα χρόνια που υπηρέτησα στη Βιβλιοθήκη, έγιναν σημαντικά έργα, τα κυριώτερα των 

οποίων είναι σκόπιμο να σας αναφέρω: 

1. Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε αργότερα η αναδρομική καταλογογράφηση όλης της 

παλιάς συλλογής μονογραφιών και σειρών. 

2. Έγινε ένα γενικό και ουσιαστικό νοικοκύρεμα όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης, 

απαραίτητο για την εξασφάλισης πρόσθετων ωφέλιμων χώρων και αφορούσε τόσο 

στην εκκαθάριση και απομάκρυνση περιττών επίπλων, όσο κυρίως στη διαγραφή 

και διάθεση σε άλλες βιβλιοθήκες και συναδέλφους πολλαπλών αντιτύπων και 

απαξιωμένων τίτλων μονογραφιών. 

3. Έγινε επίμονη προσπάθεια, με ευγενικές προσκλήσεις, για την επανάκτηση των 

βιβλίων που κατείχαν συνάδελφοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε 

αναπάντεχα θετικό αποτέλεσμα. 

4. Η σταδιακή μετατροπή ξένων τίτλων περιοδικών εκδόσεων σε ηλεκτρονική μορφή 

και η αγορά νέων ηλεκτρονικών βάσεων αναζήτησης και έρευνας βελτίωσαν 

εξαιρετικά το βαθμό επάρκειας της Βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

της Τράπεζάς μας και όχι μόνο. 

5. Η αναζήτηση, μέσα από σωστές διαδικασίες, νέων προμηθευτών στον ημερήσιο και 

περιοδικό τύπο, απέφερε σημαντικό οικονομικό όφελος στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

6. Ο ανασχεδιασμός όλων των λογιστικών πινάκων σε πιο απλοποιημένη μορφή 

έδωσε τη δυνατότητα στον καθένα για εύκολη παρακολούθηση στις αλλαγές τιμών 

από τους προμηθευτές και κατανόηση των συγκριτικών και στατιστικών στοιχείων 

για όλες τις κατηγορίες δαπανών της Βιβλιοθήκης. 
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7. Τέλος η ιδέα και ο σχεδιασμός σε πρώτη φάση για την αναδιαμόρφωση των χώρων 

της Βιβλιοθήκης και σε δεύτερη φάση η ανάθεση μελέτης από την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ειδικό 

μελετητικό γραφείο για τα περαιτέρω. Λόγω ειδικών συνθηκών η εκτέλεσή της 

ανεστάλη.  Σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση μαθαίνω ότι με εντολή της νέας 

Διοίκησης έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωσή της. 

Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω έργων χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, πολύς 

χρόνος και σκληρή δουλειά. Ευτύχησα να έχω τους καλύτερους συνεργάτες, που με ζήλο 

και πάθος δούλεψαν και δουλεύουν ακόμη σήμερα, με βασικό καθοδηγητή τη σημερινή 

προϊσταμένη. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. 

Ευχαριστώ τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την άμεση 

ανταπόκρισή τους στα λογικά αιτήματά μας. 

Ευχαριστώ τα Μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για τη συμμετοχή τους και τις ουσιαστικές 

παρεμβάσεις τους στις αποφάσεις της Επιτροπής. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον καθηγητή κ. 

Βασίλη Δρουκόπουλο, ο ποίος ως πρόεδρος της Επιτροπής πίστεψε στις προσπάθειές μας 

και συνέβαλε προς κάθε κατεύθυνση για την υλοποίησή τους. Πιστεύω χωρίς τη δική του 

παρέμβαση δεν θα είχαν γίνει αρκετά σημαντικά έργα. 

Τέλος ευχαριστώ τη σεβαστή Διοίκηση, όλους εσάς και σας εύχομαι καλή χρονιά, με 

πρώτιστο αγαθό την καλή υγεία. 


