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Συνάδελφοι,

Έκπληκτοι, αγανακτισµένοι και οργισµένοι παρακολουθήσαµε το περασµένο τριή-

µερο το δηµόσιο διασυρµό της Εθνικής Τράπεζας από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

και τον κυριακάτικο τύπο.

Εν µέσω της χρηµατιστηριακής κρίσης που δηµιούργησε η νεοφιλελεύθερη πολι-

τική της απορρύθµισης και η απληστία των golden boys, η ∆ιοίκηση µε άστοχες απο-

φάσεις και χειρισµούς εξέθεσε την Εθνική Τράπεζα επιφέροντας ένα σκληρό πλήγµα 

στην εικόνα της και απαξιώνοντας την στη συνείδηση του Έλληνα επιχειρηµατία, δα-

νειολήπτη, καταθέτη. 

Η προσήλωση της ∆ιοίκησης στο δόγµα ότι «δίκαιο είναι το κέρδος του µετόχου και 

η επίτευξη της κερδοφορίας που είχε βάλει ως στόχο πριν εκδηλωθεί η χρηµατιστηρι-

ακή κρίση» είναι η αιτία του διασυρµού της Εθνικής Τράπεζας.

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ «ΖΗΜΙΑ» ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ



Με συναδελφικούς χαιρετισµούς

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Γιώργος Μότσιος

Συνάδελφοι,

Η ∆ιοίκηση και η παρέα των ανεύθυνων συµβούλων και συνεργατών µε την 

οποία έχει γεµίσει την Τράπεζα ο κ. Αράπογλου ΞΕΧΝΟΥΝ ότι η Εθνική Τράπεζα 

µεγαλούργησε και µεγαλουργεί γιατί σε περιόδους κρίσης στήριξε την ελληνική 

οικονοµία, τον έλληνα επιχειρηµατία, τα ελληνικά νοικοκυριά, το νόµισµα, µε 

αποτέλεσµα οι Έλληνες να την εµπιστεύονται διαχρονικά. 

Συνάδελφοι, 

Αυτήν την περίοδο της κρίσης βλέπουµε ξανά την εµπιστοσύνη  που δείχνουν 

έµπρακτα οι πολίτες φέρνοντας στην Εθνική Τράπεζα τα χρήµατά τους, παρότι πολ-

λές από τις άλλες τράπεζες  τους προσφέρουν µεγαλύτερο επιτόκιο καταθέσεων.

Συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί προσωπικά τον Πρόεδρο της Ε.Τ.Ε. κ. Αράπογλου, να αναθεω-

ρήσει την πολιτική του και να εφαρµόζει µια πολιτική που αρµόζει στον ιστορικό 

ρόλο και τη φυσιογνωµία της Εθνικής Τράπεζας. 

Η Εθνική Τράπεζα αναπτύχθηκε και καταξιώθηκε γιατί οι Κυβερνήσεις και οι ∆ιοι-

κήσεις την έβλεπαν ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο που συνέβαλε στην ανάπτυξη 

της ελληνικής οικονοµίας σε όφελος των µετόχων, των πελατών και των εργαζο-

µένων και όχι ως ένα εργαλείο παραγωγής κερδών για τους µετόχους  σε βάρος 

της ανάπτυξης της χώρας.

Η Εθνική Τράπεζα, οι θεσµικοί µέτοχοι της και οι εργαζόµενοι δεν θα θυσιάσουν 

τη φήµη της, την αξιοπιστία της και το κύρος της για κανέναν. 

Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά.


