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Ο Παύλος Καλλιγάς υπήρξε μία 

ξεχωριστή πνευματική, πολιτική και 

κοινωνική φυσιογνωμία του 

προηγούμενου αιώνα που ανέπτυξε 

πολύμορφη δραστηριότητα αφήνοντας 

πίσω του πολυσχιδές έργο. Διαπρεπής 

νομικός, ικανός οικονομολόγος, 

εξαίρετος πανεπιστημιακός δάσκαλος, 

ακέραιος πολιτικός, συγγραφέας του 

γνωστού ηθογραφικού μυθιστορήματος 

Θάνος Βλέκας. αλλά και πολλών 

μελετών νομικών, οικονομολογικών.

ιστορικών, φιλολογικών κλπ„ 

συμπορεύτηκε, για περισσότερα από 

πενήντα χρόνια του βίου του, με την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ήταν 

μέτοχός της από το 1846, μέλος του 

Συμβουλίου της για μεγάλο διάστημα 

(1851-1885), νομικός, της σύμβουλος 

(1860 κ,έ.), υποδιοικητής (1885-1890) και 

διοικητής της 0890-1896).

Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 1996, 

εκατό ακριβώς χρόνια από την 

ημερομηνία του θανάτου του.



διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος διεθνές 

επιστημονικό διήμερο στη μνήμη του 

Συμμετείχαν διάφοροι 'Ελληνες και 

ξένοι πανεπιστημιακοί ερευνητές και 

μελετητές του πλούσιου έργου του 

(νομικοί φιλόλογοι ιστορικοί).

Με αφορμή τις εκδηλώσεις 

μνήμης για τον Π. Καλλιγά. το Ιστορικό 

Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ . ΕΤΕ) 

ετοίμασε ξεχωριστά μία όΟοέλιδη 

επιμελημένα καλαίσθητη έκδοσα Το 
οχεδιαομό και την εποπτεΐα της 

έκδοσης είχε ο εποπτεύων το ΙΑ  ΕΤΕ 

Γεράσιμος Νοταράς. ενώ την έρευνα 

συγγραφή και επιλογή κειμένων & 

εικονογράφησης έκανε ο Ζήσιμος X. 

Συνοδινός. Η τιμητική αυτή έκδοση 

περιλαμβάνει αναλυτικό χρονολόγιο

*



της ζωής του Παύλου Καλλιγά. μία 

αναφορά στη μακρόχρονη σχέση του 

με την Εθνική Τράπεζα αποσπάσματε 

καμένων του Ιδιου του Καλλιγά και 

κριτικές για το έργο του καθώς και ένα 

χρήσιμο σχεδίασμα της πλούσιας - 

σχετικά δυσεύρετης σε μεγάλο μέρος- 

εργογραψίας του. Εμπλουτίζεται ακόμη 

με αξιόλογο εικονογραφίκό υλικό 

(πίνακες, φωτογραφίες και αρχειακά 

τεκμήρια). Το βιβλίο δόθηκε σ'όλους 

όσους συμμετείχαν στην επιστημονική 

διημερίδα και εισέπραξε ευνοϊκές 

κριτικές. Επαδή δεν διατίθεται στην 

αγορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

το αναζητήσουν στο Ιστορικό Αρχείο 

της ΕΤΕ
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