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Κύριε Λεωτσάκο,
Ως δημοκρατικός πολίτης, υποστηρίζω την αρχή της ελευθερίας του Τύπου,
γιατί αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Δημοκρατίας. Όμως, η
δεοντολογία επιβάλλει σε όλους όσους ασχολούνται με τον ευαίσθητο τομέα
της πληροφόρησης (είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως δημοσιογράφοι σε τηλεόραση,
ραδιόφωνο, εφημερίδες ή ενημερωτικά sites) να ασκούν το λειτούργημά
τους με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα και πάνω απ’ όλα να
τηρούν σαφείς και ίσες αποστάσεις από τις πολιτικές και οικονομικές
εξουσίες και σκοπιμότητες.
Αρκετές φορές στο παρελθόν με είχατε φιλοξενήσει στις τηλεοπτικές εκπομπές
που παρουσιάζατε σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και με αυτόν τον
τρόπο είχα την δυνατότητα να εκφράσω τις απόψεις του Συλλόγου Υπαλλήλων
Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) για διάφορα κατά καιρούς γεγονότα.
Όμως, μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Eurobank από την
Εθνική Τράπεζα, εμφανίσατε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο,
αφιερώνοντας –για τους δικούς σας λόγους- καθημερινά την πένα σας
σε έναν ανηλεή πόλεμο κατά της Εθνικής Τράπεζας και της Διοίκησής
της και σε μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης των στελεχών και
των εργαζομένων της, σε μια χωρίς αιτία και νόημα σύγκριση με
αυτούς της Eurobank.
Η προσπάθειά σας να διαφοροποιήσετε τα στελέχη και τους εργαζόμενους της
Εθνικής και της Eurobank, κατασκευάζοντας σενάρια «επιστημονικής
φαντασίας», πριν καν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής των
μετοχών, είχε προφανή στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες τεχνητής
αντιπαλότητας μεταξύ των εργαζομένων των δύο τραπεζών.
Όλα αυτά σας τα είχα επισημάνει με ιδιαίτερη ένταση και σε τηλεφωνική μας
επικοινωνία.
Αναφέρετε ότι είμαι λάβρος κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για τα σχέδια
αφελληνισμού της Εθνικής Τράπεζας. Φυσικά και είμαι λάβρος κατά της
μεθόδευσης του αφελληνισμού της Εθνικής, όπως οργισμένη είναι και
η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που έχει
ιδιαίτερους δεσμούς με την Εθνική. Ειδικότερα, η αντίθεση αυτή
εκφράστηκε μετά τη δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.
Προβόπουλου, στη Βουλή, ότι δεν τον πειράζει αν οι τράπεζες στην Ελλάδα
είναι Γερμανικές, Αγγλικές ή Αμερικάνικες.

Στην απευκταία περίπτωση που υλοποιηθεί το, καθ’ υπόδειξη της
Τρόικα, σχέδιο του κ. Προβόπουλου, αν ο έλεγχος της Εθνικής
Τράπεζας περάσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τότε
οι επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν για την εθνική οικονομία, τις
εγχώριες επιχειρήσεις, τα ελληνικά νοικοκυριά και το σύνολο της
κοινωνίας θα είναι καταστροφικές.
Στην προσπάθειά σας να διαρρήξετε τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που
υπάρχει μεταξύ του ΣΥΕΤΕ και των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα,
αναφέρετε σε πολλά δημοσιεύματα που φέρουν την υπογραφή σας ότι σύμφωνα με πληροφορίες στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος (τυχαίο;)υπήρχε πρόθεση της Διοίκησης της ΕΤΕ για 5.000 απολύσεις και ο ΣΥΕΤΕ
δήθεν το γνώριζε και σιωπούσε, επειδή «τα είχε βρει με τη Διοίκηση». Κάτι
τέτοιο είναι απολύτως ψευδές, όπως ρητά τόνισα και στη Συνέντευξη
Τύπου που παραχωρήσαμε ως ΣΥΕΤΕ στις 9/4/2013.
Αναφέρατε ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα
αγωνιζόμαστε να πετύχει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, γιατί θέλουμε να
διατηρήσουμε τα δήθεν προνόμια που έχουμε. Αυτό το επιχείρημα σας είναι
απαράδεκτο και ιδιοτελές. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Εθνική έχουμε την ίδια ακριβώς
μεταχείριση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και κανένα ειδικό
καθεστώς ή προνόμιο.
Η σχεδόν καθημερινή επανάληψη τέτοιων φαινομένων στην
ιστοσελίδα σας, μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι οι αναφορές
σας εντάσσονται σ’ ένα σχέδιο απαξίωσης του ΣΥΕΤΕ, γιατί είναι
αντίθετος στα σχέδια άλωσης και αρπαγής της Εθνικής Τράπεζας από
συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία η συμπεριφορά σας δείχνει ότι
υπερασπίζεστε.
Γι’ αυτό το λόγο, καλούμε όλους τους αναγνώστες σας να μην
επηρεάζονται από τέτοια δημοσιεύματα.
Σας απαντούμε πως όσον αφορά στην περίοδο της Διοίκησης του κ.
Αράπογλου, ο τότε Διοικητής της Εθνικής δε δέχονταν να διαπραγματευθεί με
το ΣΥΕΤΕ, γιατί ο ΣΥΕΤΕ ήταν αντίθετος στην πολιτική της άνευ αρχών
επέκτασης που είχε εφαρμόσει -όπως όμοιες πολιτικές εφάρμοσαν και οι άλλες
τράπεζες με την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος- με αποτέλεσμα τα κόκκινα
δάνεια όλων των τραπεζών να βρίσκονται σήμερα σε αδικαιολόγητα υψηλά
επίπεδα, ακόμη και για την περίοδο ύφεσης που διανύουμε.
Κύριε Λεωτσάκο,
Η περίοδος είναι κρίσιμη για το τραπεζικό σύστημα, την ελληνική οικονομία και
την ελληνική κοινωνία, καθώς η ανεργία βρίσκεται σε τραγικά υψηλά επίπεδα.

Οι ελληνικές οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση.
Οι περιστάσεις απαιτούν ενότητα, εγρήγορση και συστράτευση από όλους μας.
Ελπίζω και πιστεύω ότι και εσείς θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και
στις επόμενες κρίσιμες ημέρες θα επιτελέσετε το καθήκον σας να παρουσιάζετε
σφαιρικά και ολοκληρωμένα στους αναγνώστες της ιστοσελίδας σας την
ενημέρωση σχετικά με τις τράπεζες, τις εξελίξεις σε αυτές και το ρόλο που
πρέπει να επιτελέσουν για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και τη
στήριξη της κοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, σας καλούμε να
σταματήσετε να λιθοβολείτε καθημερινά την Εθνική Τράπεζα και να
υποσκάπτετε το μέλλον τόσο των εργαζόμενων σε αυτή, όσο και της
ελληνικής κοινωνίας.
Η Εθνική Τράπεζα δεν είναι μια τυχαία τράπεζα. Είναι ταυτισμένη
ιστορικά με την έννοια της «πίστης» στη χώρα μας, με την εθνική μας
οικονομία και την ανάπτυξη, με τη χρηματοδότηση κάθε παραγωγικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας και με τη στήριξη των ελληνικών
νοικοκυριών. Είναι ταυτισμένη με την ίδια την Ελλάδα. Η ύπαρξή της
και η διατήρηση της ισχυρής οικονομικής της θέσης εγγυώνται
καλύτερες μέρες για τους πελάτες, τους καταθέτες, τους μετόχους και
τους εργαζόμενούς της, καθώς και για την ελληνική οικονομία και την
ελληνική κοινωνία στο σύνολό τους.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ελπίζοντας ότι θα δημοσιευτεί ολόκληρη η επιστολή μου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιώργος Γιαννακόπουλος,
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ)

