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Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η Eurobank. Είναι σαν να τον βλέπω στο γραφείο του, να μιλά με 
την προσήνεια των σοφών, αυτόν το σημαντικό άνθρωπο, τον Γεώργιο Γόντικα, που όχι 
μόνο οραματίστηκε και ίδρυσε την Τράπεζα, αλλά και την υπηρέτησε, μεταφέροντας τη 
γνώση και την πείρα του, μέχρι την τελευταία μέρα που επέτρεπαν οι δυνάμεις του.  
 
Κύριοι Πρόεδροι, 
Κύριοι υπουργοί,  
Κύριε Διοικητά, 
Κύριοι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι, πρώην και νυν, 
Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας μια ξεχωριστή στιγμή για όλους τους 
ανθρώπους της Eurobank, εμάς που την υπηρετούμε και όσους υπηρέτησαν αυτό τον 
οργανισμό τα προηγούμενα χρόνια. Η αποψινή εκδήλωση έχει διπλή αφορμή. Πρώτον, 
μας δίνεται η ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας. Και, 
πιστεύω, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για αυτό τον εορτασμό από το να 
παρουσιάσουμε την πρόσφατη έκδοση της ιστορίας της Eurobank για τα πρώτα 20 χρόνια 
της, καρπό της επιστημονικής έρευνας του καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου. Απευθύνω τις 
πιο θερμές μας ευχαριστίες στον κ. Γκόρτσο για την ενασχόλησή του με το Αρχείο της 
Τράπεζας. 
 
Κοιτάζοντας προς τα πίσω, διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι τυχαίο πως και σήμερα η 
Eurobank θεωρείται η πιο εξωστρεφής ελληνική τράπεζα. Το όραμα των ιδρυτών της 
διατηρείται ακέραιο: μια διεθνής τράπεζα στην Ελλάδα, μια ελληνική τράπεζα στην 
ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια.  
 
Αυτό θεωρούμε ότι είναι η ουσία της αποστολής μας:  
• να προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία ένα επίπεδο χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό,  
• να προσελκύουμε, αλλά και να αναδεικνύουμε στελέχη που στέκονται άξια σε 

οποιαδήποτε διεθνή τράπεζα, δημιουργώντας μια κουλτούρα αξιοκρατίας και 
πρωτοπορίας, κι αυτό αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη χώρα,  
και, τελικά,  

• να ανοίγουμε το δρόμο, ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να συμβαδίζει με τις 
παγκόσμιες τάσεις της τραπεζικής.  

 
Η ιστορία της Τράπεζας μας, είναι μια ιστορία προσφοράς και δημιουργίας στην οικονομία 
της χώρας, στήριξης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνεργασίας με επιχειρήσεις, 
μεγάλες, μεσαίες και μικρές, ιστορία καινοτομίας στην τραπεζική ιδιωτών. Η ιστορία της 
Eurobank είναι η δυναμική επέκταση μας εκτός των ελληνικών συνόρων, που τη 
διατηρήσαμε, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε.  
 
Η Eurobank υπήρξε από την ίδρυσή της μια τράπεζα της πρωτοπορίας. Συνέβαλε στο 
μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, μέσω πολλών καινοτομιών που πρώτη 
εισήγαγε. Ενώ και πρόσφατα συμβάλαμε στο πέρασμα σε μια νέα περίοδο, ανοίγοντας για 
όλους, με καινοτόμες ιδέες, το δρόμο για την απαλλαγή από την κληρονομιά της κρίσης.  
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30 χρόνια -ίσως κάποιος σκεφτεί- δεν είναι πολλά για μια Τράπεζα. Αλλά η πραγματική 
εικόνα είναι πιο σύνθετη, γιατί αυτά τα 30 έτη, ο χρόνος ήταν ιδιαίτερα πυκνός. Ξεκίνησε 
το 1989 με την ίδρυση της Ευρωεπενδυτικής από το Γιώργο Γόντικα, με χρηματοδότη το 
Γιάννη Λάτση, αλλά στην πορεία ενσωματώθηκαν πολλά ακόμη και σημαντικά τραπεζικά 
ιδρύματα. Η Interbank, μέσω της οποίας ξεκίνησε η είσοδος στην τραπεζική ιδιωτών. H 
Τράπεζα Κρήτης και η Telesis. Η Τράπεζα Εργασίας, του αείμνηστου Κωνσταντίνου 
Καψάσκη, που σφράγισε την τραπεζική τη δεκαετία του 70 και του 80, ειδικά στην 
τραπεζική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δύο τραπεζικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο και την Τράπεζα Αθηνών, που η ιστορία τους ξεκινά από τα τέλη του 19ου 
αιώνα. Όλες αυτές οι αναφορές, καθεμιά με τα δικά της διακριτά χαρακτηριστικά, 
συναντήθηκαν και ενοποιήθηκαν για να διαμορφώσουν τη σημερινή κουλτούρα της 
Eurobank.  
 
Δεν ήταν 30 εύκολα χρόνια – ας το διατυπώσουμε με κάποια μετριοπάθεια. Είχαν άλματα 
προς τα εμπρός και οριακές στιγμές για όλους. Είχαμε πολλές επιτυχίες, κάναμε λάθη. 
Περάσαμε κάβους πολλούς για να φτάσει η Eurobank εδώ που βρίσκεται. 
 
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου, επιτρέψτε μου, μια ειδική αναφορά στον 
κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσής μας, τον ακαδημαϊκό, επίτιμο Διοικητή της Τραπέζης 
Ελλάδος και πρώην πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Πρώτον, να τον ευχαριστήσω για 
την εξαιρετική τιμή που μας έκανε αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση. Υπηρετώντας 
διαδοχικά σε καίριες θέσεις ευθύνης, ο κ. Λουκάς Παπαδήμος είχε προσωπική παρουσία 
και συμβολή σε καθοριστικές στιγμές, στιγμές εθνικών επιτυχιών και ανάτασης, αλλά και 
στιγμές οριακών κρίσεων. Έτσι, πέρα από τη γενική αναγνώριση της οποίας χαίρει, είναι 
και ο καταλληλότερος για να μιλήσει με γνώση και με πλήρη αίσθηση των γεγονότων για 
όσα διαδραματίστηκαν αυτά τα 30 χρόνια.  
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η ιστορία της Τράπεζάς μας, της Eurobank, καταγράφεται στα αρχειακά στοιχεία, 
αποτυπώνεται στην εκτίμηση των οικονομικών φορέων και παραγόντων, των πελατών 
μας, του τραπεζικού τομέα, και τελικά στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας, που 
διαμορφώνει τη δική της εικόνα για το τι εκπροσωπεί κάθε σημαντικός οργανισμός.  
 
Αλλά, η ιστορία της Eurobank είναι έργο ανθρώπων. Των ανθρώπων που την ξεκίνησαν, 
τη συνέχισαν και της δίνουν υπόσταση και προοπτική. Διαβάζοντας κι εγώ την ιστορία της 
Τράπεζας αισθάνθηκα πως όλες οι γενιές στελεχών που την υπηρέτησαν μοιράζονται αυτή 
την κληρονομιά, τις ίδιες αξίες, στόχους και προτάγματα.  
 
Υπηρετούμε μια τράπεζα με ιστορία και έχουμε κάθε μέρα συναίσθηση αυτής της ευθύνης. 
Να φανούμε αντάξιοί της. Αλλά έχουμε και μια -πιστεύω θεμιτή και εφικτή- φιλοδοξία. Τα 
καλύτερα κεφάλαια της ιστορίας της Eurobank να είναι τα επόμενα. 
 
Σας ευχαριστώ. 
 
Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα έναν άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με εκείνο 
της Τράπεζας. Υπό την ηγεσία του Νίκου Νανόπουλου ανδρώθηκε όλη η γενιά στελεχών 
που σήμερα βρίσκονται στις περισσότερες θέσεις ευθύνης. Κανείς δεν έχει ζήσει την 
ιστορία της Eurobank περισσότερο από το Νίκο.  


