
 

  
 

 

 

 

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  

με τίτλο 

«ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ   

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941 - 1944» 

με την ευκαιρία της επετείου του «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού την 28η Οκτωβρίου 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, το χτύπημα των γερμανικών στρατευμάτων και η κατοχή της 
Ελλάδας για 1270 ημέρες δημιουργούν συνθήκες ανείπωτης ζωής και μιας τραγωδίας με 
εξευτελισμούς, συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης στη 
Γερμανία, πείνα, θανάτους Ελλήνων, μπλόκα και εκτελέσεις σε όλη την Ελλάδα. 

Από τον Απρίλη του 1941, που η χιτλερική Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της 
Ελλάδος και προσέτρεξε σε βοήθεια της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνι, για να αποφύγει το 
όνειδος της ήττας της στο Αλβανικό Μέτωπο, οι μάχες αίματος και θανάτου αποτελούν την 
καθημερινότητα της εποχής. 

Οι Έλληνες πολίτες στις μεγάλες πόλεις της χώρας, οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα σε 
μεγάλους ή πιο συγκροτημένους κλάδους και οι τραπεζοϋπάλληλοι, δε στάθηκαν μοιρολατρικά 
απέναντι στους κατακτητές και στο φασισμό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής και μέσα σε συνθήκες βαθειάς φτώχειας, πείνας, 
τρομοκρατίας από κατοχικά στρατεύματα, τα τάγματα ασφαλείας και τους δωσίλογους, έδωσαν 
αγώνες, μάχες για την επιβίωση την κοινωνική ζωή και κυρίως οι πατριώτες με περισσή 
ζωντάνια και θαρραλέα στάση, δεν θεωρούσαν υποχρέωσή τους να σεβαστούν του «νόμους» 
και τις διαταγές της δωσίλογης – φασιστικής κυβέρνησης και των γερμανο-ιταλών. 

Πολύ πυκνός ιστορικός χρόνος, με εμβληματικά γεγονότα, αλλά στο σκοτάδι της Κατοχής, 
διαφαίνονταν ήδη από το 1942 κοινωνικά φαινόμενα αντίστασης, που κλιμακώνονταν σ’ όλη 
την επικράτεια. 
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Η ΟΤΟΕ με αφορμή τον επετειακό εορτασμό του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου, μετά από 76 
χρόνια, προγραμματίζει και διοργανώνει εκδήλωση ιστορικής μνήμης και γνώσης για το 
Χρονικό της Αντίστασης και του Αγώνα του λαού και των εργαζομένων στις τράπεζες και στους 
λοιπούς κλάδους στη γερμανο-ιταλική κατοχή με τίτλο: 

«Συνεισφορά των τραπεζοϋπαλλήλων   

στον αγώνα και την αντίσταση 1941 – 1944» 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  

την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 

στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 82-84, Αθήνα). 

 

Ομιλητές θα είναι οι: 

 Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Διδάκτωρ Ιστορικός του Πανεπιστημίου Αθήνας 

 Βασίλης Μανουσάκης, Διδάκτωρ Ιστορικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

 Ζήσιμος Συνοδινός, Αρχειονόμος, Επιστημονικός υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου, 
Eurobank 

 

Ο πρώτος ομιλητής θα εξετάσει την πρωτόγνωρη κοινωνική, οικονομική και ηθική 
κρίση που προκλήθηκε από τη ναζιστική Κατοχή και τους τρόπους με τους οποίους η 
αντιστασιακή δράση κατάφερε ν’ ανατρέψει την εικόνα διάλυσης, που παρουσίαζε η ελληνική 
κοινωνία τα πρώτα δύο χρόνια της Κατοχής, οδηγώντας στη σταδιακή ανασυγκρότησή της, 
υπό τον τίτλο: «Μόνοι απέναντι στους Ναζί. Η Αντίσταση ως παράγοντας 
ανασυγκρότησης της κοινωνίας στην κατοχική Αθήνα». 

Ο δεύτερος ομιλητής, με τον τίτλο «Κατεχόμενη Ελλάδα, Οικονομία και Τράπεζες», 
θα μιλήσει για την εκμετάλλευση και τις αρπαγές στη χώρα, προσπάθεια προσανατολισμού 
της όποιας οικονομίας της κατοχής, σύμφωνα με τα ναζιστικά σχέδια της «Νέας Ευρώπης» 
και τα «επενδυτικά σχέδια» που επεφύλασσαν. Πως εμπλέκεται το τραπεζικό σύστημα της 
εποχής, το γερμανικό ενδιαφέρον για την Εθνική, την τράπεζα Αθηνών και η ίδρυση 
ελληνογερμανικής οικονομικής εταιρίας. 

Ο τρίτος ομιλητής μπαίνοντας στην ουσία του γενικού τίτλου της εκδήλωσης, πρόκειται 
να μιλήσει για την ιστορία των συλλόγων και των συνδικάτων, όπως αυτά υπήρχαν στο 
τέλος της δεκαετίας του 1930, πώς έδρασε το τραπεζοϋπαλληλικό κίνημα και πως οι 
ψυχωμένοι και φωτισμένοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες έβγαιναν σε ένα μεγαλειώδη 
αγώνα για την επιβίωση και την καθημερινή διαβίωση με όλα τα σημαντικά που συνέβαιναν 
κατά τη διάρκεια των 1270 ημερών ξένης κατοχής.  
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Εδώ σημειώνεται πως σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν περίπου 80 
απεργίες με αρκετές απ’ αυτές να έχουν παντραπεζικό χαρακτήρα, πολλές μάλιστα με 100% 
συμμετοχή.  

Από το 1942 συγκροτείται η ΕΣΤΟ (Επιτροπή Συνεργασίας Τραπεζοϋπαλληλικών 
Οργανώσεων) σε μία προσπάθεια συσπείρωσης σωματείων και απλών εργαζομένων σε 
μικρές και μεγάλες τράπεζες. 

Θα γίνει αναφορά σε συναδέλφισσες και συναδέλφους που χάθηκαν στα πολεμικά 
μέτωπα κατά τη διάρκεια της κατοχής στις πόλεις και στην εργασία τους, με πληροφορίες 
που έχουν συλλεχθεί όλα αυτά τα χρόνια από αρχεία, διηγήσεις, ανακοινώσεις και άλλες 
δημοσιεύσεις. 

Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εύρεση υλικού από Συλλόγους, Τράπεζες ή 
προσωπικά αρχεία, προκειμένου να παρουσιαστούνε με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Προσκαλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να παρευρεθούν στην 
ιστορική εκδήλωση της Ομοσπονδίας, που πρώτη φορά διοργανώνουν τα συνδικάτα 
στις Τράπεζες. 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της ΟΤΟΕ μέχρι την Παρασκευή 21 

Οκτωβρίου 2016 στο email otoe@otoe.gr ή στο φαξ 210-3640429 (ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο, αριθμός ατόμων). 

 

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ         ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


