Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ 29/4/2013
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι από τις πιο κρίσιμες, αν όχι η πιο κρίσιμη, από όλες τις
Γενικές Συνελεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Από τις αποφάσεις της και από την περίοδο που θα ακολουθήσει μέχρι την ολοκλήρωση
της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, θα εξαρτηθεί το μέλλον, η μορφή, η φυσιογνωμία
και ‐γιατί όχι‐ η ίδια η ύπαρξη της Εθνικής Τράπεζας.
Εκπροσωπώ εδώ τους εργαζόμενους και τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργαζομένων της
Εθνικής με 28 εκατομμύρια μετοχές.
Το τελευταίο διάστημα, τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως μέτοχοι, ζήσαμε στιγμές αγωνίας,
καθώς κάποιοι προσπάθησαν να εντάξουν την Τράπεζα απευθείας στον έλεγχο του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χωρίς καν να της δοθεί η δυνατότητα να
προσπαθήσει να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια του 10% από ιδιωτική τοποθέτηση,
όπως ορίζει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.
Και ενώ είναι τόσο κρίσιμη η σημερινή Γενική Συνέλευση, ερχόμενος εδώ πληροφορήθηκα
ότι δυστυχώς οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις για το ζήτημα της Κλαδικής Σύμβασης
έχουν οδηγηθεί σε ναυάγιο με ευθύνη των τραπεζιτών. Το τονίζω αυτό και το προτάσσω,
γιατί ένα κλίμα συστράτευσης, το οποίο είχαμε πετύχει τις τελευταίες ημέρες, κινδυνεύει
να τιναχθεί στον αέρα λόγω της στάσης των τραπεζιτών στο ζήτημα αυτό.
Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας με το ρόλο της, με την κουλτούρα της,
αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες της εποχής, θα πρέπει να αναλάβει τώρα πρωτοβουλίες,
ώστε το κλίμα να αποκατασταθεί άμεσα. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν εκ νέου
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ ΟΤΟΕ και
Τραπεζών για μια αξιοπρεπή Κλαδική Σύμβαση, ώστε οι εργαζόμενοι να αφεθούν ήσυχοι
να εργαστούν υπέρ της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των
Τραπεζών και να προχωρήσουμε με τη συμβολή τους δυναμικά στην ανάπτυξη.
Η στάση των τραπεζιτών στη διαπραγμάτευση για την Κλαδική Σύμβαση οδήγησε πριν λίγο
τον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, τον
Σταύρο Κούκο ‐που έβαλε πλάτη για να στηριχθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης
κόντρα σε όσους μεθόδευσαν την απευθείας ένταξη στο ΤΧΣ‐ να αποχωρήσει από τη
σημερινή Γενική Συνέλευση Μετόχων.
Κάποιοι κύκλοι χαίρονται με αυτές τις εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα. Προσπάθησαν από
την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν να προσπαθούν να απαξιώσουν την αξία της περιουσίας
της Εθνικής Τράπεζας, με σκοπό να την οικειοποιηθούν οι ίδιοι και οι φίλοι τους. Για να
πετύχουν αυτόν το στόχο τους χρησιμοποιούν καθημερινά κάθε μέσο: Διαβάζουμε σε
συγκεκριμένα sites, και σε εφημερίδες αθλιότητες, ανακρίβειες και δήθεν στοιχεία, με τα
οποία προσπαθούν να υπονομεύσουν το κύρος, την αξία και την προοπτική της Εθνικής
Τράπεζας.

Ο ΣΥΕΤΕ, μαζί με τους άλλους συλλόγους εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην
Εθνική Τράπεζα και το Σύλλογο των Συνταξιούχων, από την πρώτη στιγμή στρατεύθηκαν
στον αγώνα για την επίτευξη του στόχου του 10%. Σε αυτή τη συστράτευση συμμετέχουν
όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας. Γι’ αυτό, είναι κρίμα,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, κύριε Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλε, να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, εξαιτίας της αδιαλλαξίας των τραπεζιτών στη
διαπραγμάτευση για την Κλαδική Σύμβαση.
Οι λόγοι που συστρατευθήκαμε στον κοινό στόχο της επιτυχίας της Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου είναι εθνικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και εργασιακοί.
Καταλυτική ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρολου
Παπούλια, ο οποίος ανέδειξε το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής στην
πραγματική του διάσταση, τονίζοντας ότι η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης της
Εθνικής Τράπεζας είναι εθνική υπόθεση και ότι θα πρέπει να παραμείνει ελληνική. Ο κ.
Παπούλιας γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει Εθνική Τράπεζα για την Ελλάδα και γι’ αυτό
αναδεικνύει το ζήτημα σε κάθε ευκαιρία, όπως έκανε και στη συνάντηση που είχαμε μαζί
του πριν λίγες ημέρες με τους Πρόεδρους της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ.
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Όπως προέκυψε και από τα στοιχεία που παρουσίασε στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης
η Διοίκηση, αποδεικνύεται ότι η Εθνική Τράπεζα ήταν υγιής, είναι υγιής και θα
παραμείνει και στο μέλλον μια υγιής τράπεζα.
Γι’ αυτό σας καλώ από αυτό το βήμα, όχι μόνο να συμμετάσχετε όλοι στην Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και να γίνετε κήρυκες στον περίγυρό
σας, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτή όσο το δυνατόν περισσότεροι, για λόγους εθνικούς,
οικονομικούς και επενδυτικούς.
Κλείνοντας, καλώ τους εκπροσώπους των Ασφαλιστικών Ταμείων να πάρουν αποφάσεις
ώστε αυτά να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Για εμάς
είναι αυτονόητο ότι το ποσοστό τους θα συμπεριληφθεί στο 10%, γιατί έτσι
διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. Την
ανάγκη να συμμετάσχουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εθνικής Τράπεζας και να διευκολυνθούν όπως χρειαστεί έχει θέσει και η ΓΣΕΕ με
παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία.
Σας γνωρίζουμε ότι αν κάποιοι προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη συμμετοχή των
Ασφαλιστικών Ταμείων στην ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας θα μας βρουν
απέναντί τους, όπως απέναντί τους θα πρέπει να βρουν και τις Διοικήσεις των Ταμείων,
γιατί οποιαδήποτε ενέργεια επιχειρεί να αποκλείσει τα Ταμεία είναι αντικαταστατική αλλά
και αντίκειται στα συμφέροντά τους.
Σας γνωρίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδικα μέσα για να βρούμε το δίκιο μας
και να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Ήδη την Παρασκευή αποστείλαμε ως Σύλλογος
επιστολή στον Πρωθυπουργό, κ. Σαμαρά, με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών, κ.
Στουρνάρα, στην οποία τονίζαμε την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν τα Ασφαλιστικά

Ταμεία στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και να συμπεριληφθούν στο 10% των
απαιτούμενων ιδιωτικών κεφαλαίων. Δεν είναι δυνατόν πριν έναν χρόνο, κατά την
εφαρμογή του PSI, τα Ασφαλιστικά Ταμεία να χαρακτηρίστηκαν Ιδιωτικός Τομέας και τα
ομόλογα που κατείχαν να κουρεύτηκαν και τώρα να χαρακτηρίζονται Δημόσιος Τομέας,
δηλαδή Κράτος, και να μην προσμετρούνται στο 10%.
Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.

