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Ω Ρ Ε Σ   Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Δεκάδες νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών είχαν στόχο τη 

μείωση των συντάξεων, την περικοπή των κοινωνικών προγραμμάτων που 

αναφέρονται στην τρίτη ηλικία, την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας που έθεσε 

περιορισμούς στη στήριξη των ηλικιωμένων. Πέρα από αυτές τις κοινωνικά 

ανάλγητες συμπεριφορές, ζούμε καταστάσεις που πληγώνουν όλους τους 

Έλληνες γιατί θίγουν την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά τους. 

Ταλαιπωρούμενοι, στη σειρά, οι συνταξιούχοι για 120 ευρώ, που δεν είναι αρκετά 

να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες ούτε για τρόφιμα ούτε για φάρμακα. Η 

Ελληνική Κοινωνία και η Ελληνική Πολιτεία, έχουν βαθύτατη υποχρέωση απέναντι 

στους ανθρώπους αυτούς, όχι μόνο για τη συνεχιζόμενη προσφορά τους, αλλά 

και για λόγους ευαισθησίας απέναντι σε μια ομάδα πολιτών που καθίσταται εκ των 

πραγμάτων όλο και πιο αδύναμη. 

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, στις πιο κρίσιμες και αντίξοες στιγμές της 

χώρας, όλοι οι συνάδελφοί μας στέκονται στο ύψος των περιστάσεων δείχνοντας 

το ανάλογο ήθος και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο συνταξιούχο. Οι 

παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ και του ΣΥΕΤΕ συνεχίζονται για την ομαλή διεξαγωγή των 

συναλλαγών, την ασφάλεια των εργαζόμενων και των συναλλασσόμενων. Οι 

εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα, με κοινωνική ευαισθησία, καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια 

εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι από τα ταμεία και τα ATM’s που συνεχώς 

εφοδιάζονται. 

Συνάδελφοι,  

Βιώνουμε πρωτοφανείς και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η συνεχής 

επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, απότοκο των 

σκληρών και αδιέξοδων πολιτικών που εφαρμόζονται για πολλά χρόνια στην 

πατρίδα μας, καθορίζει την αυξανόμενη αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας. Η 

τραπεζική αργία οδηγεί σε αστάθεια το τραπεζικό σύστημα, που αποτελεί την 

καρδιά της οικονομίας. Ανατρέπεται ο βασικός οικονομικός στόχος που είναι η  



 

 

σταθερή και χωρίς αναταράξεις λειτουργία του, ώστε να μπορέσει να 

εκπληρώσει τον κομβικό του ρόλο και να εξυπηρετήσει αναπτυξιακούς στόχους 

χρηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας. 

Σε αυτές τις συνθήκες, που αυξάνουν κατακόρυφα τις συνέπειες για την κοινωνία 

και την οικονομία, αλλά και την ανησυχία μας για τις επικείμενες εξελίξεις, ο 

ΣΥΕΤΕ είναι σε διαρκή επαφή με τους συναδέλφους και τη Διοίκηση για 

να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που συνεχώς ανακύπτουν. Τις επόμενες ημέρες χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή στη  διαχείριση του προσωπικού ώστε να 

αποφορτισθούν οι συνάδελφοι των ανοικτών καταστημάτων που 

βρίσκονται σε διαρκή ένταση το προηγούμενο διάστημα. 

Συντονιζόμαστε με την ΟΤΟΕ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να 

συμβάλλει στην εξομάλυνση της λειτουργίας των τραπεζών και στην ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης των πολιτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που 

αποτελεί προϋπόθεση για την απεμπλοκή της χώρας από την υφεσιακή παγίδα. 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Ο Γεν Γραμματέας 

 
 

Γιώργος Αρβανίτης     Θύμιος Παπαγιάννης 
 


