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Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας 
είναι πλέον γεγονός. 

Αποτελεί  αναμφίβολα  επιτυχία  ολόκληρης  της  ελληνική  κοινωνίας,  των 
εργαζομένων,  των  μετόχων  και  των  στελεχών  της  Τράπεζας,  που  εξαρχής 
στρατεύθηκαν σε αυτή την εθνική προσπάθεια. 

Πρόκειται  για  μια  επιτυχία  με  ιδιαίτερη  αξία,  αφού  ακύρωσε  τις  μεθοδεύσεις 
όσων ήθελαν την Εθνική Τράπεζα τεμαχισμένη, αδύναμη και στη γωνία. Ακύρωσε 
τις  μεθοδεύσεις  όσων  επιδίωξαν  να  την  εντάξουν  απευθείας  στον  έλεγχο  του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χωρίς να της δώσουν τη δυνατότητα 
να απευθυνθεί στους μετόχους της και στις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας για 
την  κάλυψη  του  στόχου  του  10%  της  ανακεφαλαιοποίησης  από  ιδιωτικά 
κεφάλαια. 

Εδώ  οι  ευθύνες  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  για  μία  ακόμη  φορά  είναι  εμφανείς, 
όπως  ουσιαστικές  είναι  και  οι  ευθύνες  της  για  την  έλλειψη  της  εποπτείας  τα 
προηγούμενα 10  χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών 
να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. 

Αυτό το είχαμε επισημάνει στις ομιλίες μας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των 
προηγούμενων ετών. 

Με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  της  Αύξησης  Μετοχικού  Κεφαλαίου  δώσαμε  όλοι 
μας  μια  ηχηρή  απάντηση  σε  όσους  επιδίωξαν  τον  αφελληνισμό  της  Εθνικής 
Τράπεζας,  γεγονός  που  θα  είχε  δραματικές  επιπτώσεις  στην  αναγκαία 
χρηματοδότηση  της  εγχώριας  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  των 
νοικοκυριών για να βγούμε από την κρίση. 

Επιβεβαιώσαμε,  για ακόμη μια φορά,  πως η  Εθνική  Τράπεζα  κατέχει  κορυφαία 
θέση  στον  κλάδο,  στην  εμπιστοσύνη  των  επενδυτών  και  των  καταθετών  και 
κομβικό ρόλο στην αναγκαία αναπτυξιακή ανάταξη της χώρας. 



Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., μαζί με τους άλλους συλλόγους εργαζομένων στην Εθνική, μαζί με τον 
Σύλλογο  των  Συνταξιούχων,  εκφράζοντας  όλους  τους  εργαζόμενους  και  τους 
συνταξιούχους της Εθνικής, στρατεύθηκε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια 
να πετύχει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Επιτρέψτε  μου,  λοιπόν,  και  από  αυτή  τη  θέση,  να  συγχαρώ  όλους  τους 
εργαζόμενους  και  τους  συνταξιούχους  της  Εθνικής  Τράπεζας  γι’  αυτή  τους  την 
επιτυχία. 

Χωρίς  τη  δική  τους  υπεράνθρωπη  και  καθημερινή  προσπάθεια,  κάτω  από 
αντίξοες συνθήκες, να κινητοποιήσουν τους παλαιούς μετόχους, τους πελάτες και 
τον κοινωνικό τους περίγυρο, αλλά και να συμμετάσχουν και οι ίδιοι, σε μια τόσο 
δύσκολη οικονομικά περίοδο, δε θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η συμβολή τους 
ήταν μεγάλη και καθοριστική. 

Σκοτεινό  σημείο  σε  αυτή  την  επιτυχία  παραμένει,  ωστόσο,  ο  αυθαίρετος 
αποκλεισμός από  την  Τρόικα  και  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  του  κυρίου μετόχου 
της  Εθνικής  Τράπεζας,  δηλαδή  των  Ασφαλιστικών  Ταμείων  και  άλλων  φορέων, 
στους οποίους στηρίχθηκε μέχρι σήμερα η φυσιογνωμία και ο ρόλος της. 

Προβλήθηκε, ως  επιχείρημα  για  τον αποκλεισμό αυτό,  η  σαθρή αιτιολογία  ότι  τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ αντίθετα μόλις 
πέρυσι για το κούρεμα των ομολόγων τους μέσω του PSI είχαν θεωρηθεί ιδιωτικός 
τομέας, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά η περιουσία και τα έσοδά τους. 

Όπως  έχουμε  επανειλημμένα δηλώσει,  ο  Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  σε  συνεργασία με  την Ο.Τ.Ο.Ε. 
και  την  Γ.Σ.Ε.Ε.  θα  προχωρήσει  σε  όλες  τις  αναγκαίες  ενέργειες,  ώστε  να 
αποκατασταθεί η νομιμότητα, οι φορείς αυτοί να αποζημιωθούν και να ανακτήσουν 
ξανά τη θέση και το ρόλο τους στην Εθνική Τράπεζα. 

Μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουμε μπροστά μας την επόμενη 
ημέρα.  Αυτή  θα  κρίνει  την  πραγματική  επιτυχία  του  όλου  εγχειρήματος  για  την 
Εθνική Τράπεζα, για τους εργαζόμενους, για τους μετόχους, για ολόκληρη τη χώρα. 

Για εμάς «επόμενη ημέρα» σημαίνει: 

• Πολυσχιδής ανάπτυξη, που δε θα στηρίζεται μόνο στις εξαγωγές, αλλά και 
στη  εσωτερική  ζήτηση,  να  μπορούν  δηλαδή  οι  Έλληνες  πολίτες  να  έχουν 
ένα βασικό εισόδημα για να ζουν αξιοπρεπώς. 

• Διατήρηση  του  ιστορικά  καταξιωμένου  ρόλου,  της  φυσιογνωμίας  και  της 
ηγετικής παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας στη χρηματοδότηση της ελληνικής 
οικονομίας. 



• Τήρηση  των συμφωνημένων  για  τη διασφάλιση  της απασχόλησης  και  της 
ομαλότητας στις εργασιακές μας σχέσεις. 

• Διαφάνεια  και  συνεννόηση  στις  σχέσεις  Διοίκησης  –  Συλλογικής 
Εκπροσώπησης Εργαζομένων. 

• Απαρέγκλιτη  τήρηση  των  Κανονισμών  Εργασίας  και  των  Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας στην Εθνική Τράπεζα. 

• Καλύτερη  αξιοποίηση  και  όχι  παραγκωνισμό  του  άξιου  εργασιακού 
δυναμικού και των στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, για τα οποία δυστυχώς 
διαπιστώνουμε ακόμη και σήμερα φαινόμενα απαξίωσής τους. 

• Να  προχωρήσει  άμεσα,  χωρίς  εμπόδια,  η  επίλυση  χρόνιων  εκκρεμοτήτων, 
όπως οι προαγωγές,  οι  τοποθετήσεις,  οι αναβαθμίσεις  και οι μετατάξεις, 
που είχαν παγώσει εξαιτίας της ματαιωθείσας συγχώνευσης με τη Eurobank 
και  στη συνέχεια  της ανακεφαλαιοποίησης,  σύμφωνα με  τη δέσμευση  του 
Διευθύνοντος Συμβούλου στην προχθεσινή συνάντηση με τον ΣΥΕΤΕ. 

• Τέλος,  άμεση  υλοποίηση  της  συμφωνίας  της  Διοίκησης  και  του  Ταμείου 
Αυτασφάλειας.  Πιστεύουμε,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Διοικητά  και  κύριε 
εκπρόσωπε του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ότι η συμφωνία 
αυτή  που  υπάρχει  μεταξύ  της  Τράπεζας  και  του  Ταμείου  Αυτασφάλειας 
πρέπει να προχωρήσει και να εφαρμοστεί άμεσα. Όλοι μας, παλαιοί και νέοι 
μέτοχοι, με τη συμμετοχή μας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, δώσαμε 
την  κατεύθυνση  ότι  πρέπει  η  Εθνική  Τράπεζα  να  έχει  μια  Διοίκηση 
ανεξάρτητη, που να μπορεί να ασκεί την πολιτική της για την ανάπτυξη και 
την εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας ανεμπόδιστα, χωρίς αυθαίρετα βέτο. 
Είναι  αδιανόητο  για  εμάς  να  καθυστερεί  με  διάφορα  προσχήματα  η 
υλοποίηση  μιας  συμφέρουσας  και  για  τις  δύο  πλευρές  (Εθνικής  Τράπεζας 
και  Ταμείου  Αυτασφάλειας)  συμφωνίας.  Για  εμάς  πρέπει  η  Διοίκηση  να 
προχωρήσει  άμεσα  στην  υλοποίηση  αυτής  της  συμφωνίας  χωρίς  άλλη 
καθυστέρηση. 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

Μπροστά  στην  επόμενη  ημέρα,  εμείς  ως  εργαζόμενοι  και  ως  μέτοχοι,  δεν 
επαναπαυόμαστε. 

Θα  είμαστε  πάντα  στην  πρώτη  γραμμή  για  μια  Εθνική  Τράπεζα  αντάξια  του 
ιστορικού, του κοινωνικού και του αναπτυξιακού της ρόλου. 



Γι’ αυτό, όσοι τυχόν επιδιώξουν να ακυρώσουν αυτό το ρόλο, τη φυσιογνωμία και 
τη  μέχρι  σήμερα  επιτυχημένη  πορεία  της  Εθνικής  Τράπεζας,  να  ξέρουν  πως  θα 
μας βρίσκουν σταθερά απέναντί τους! 


