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ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΙ ΡΙΖΕ ΜΑ ΚΑΙ ΣΙ ΑΞΙΕ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
Συνάδελφοι,
Η Εκνικι Τράπεηα ςτθν 177χρονθ ιςτορία τθσ αποτζλεςε το ςθμείο αναφοράσ για τθν ςωςτι λειτουργία, τθν
εξζλιξθ και τθν πορεία του Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Συςτιματοσ.
Τα τελευταία γεγονότα με τισ «ακζμιτεσ» ςυναλλαγζσ μζςω POS, ςφμφωνα με όςα γνωρίηουμε μζχρι τϊρα,
δθμιουργοφν εφλογα ερωτθματικά και προκαλοφν ανθςυχία, περίςκεψθ και ζντονο προβλθματιςμό.
Είναι μια εξζλιξθ που πλιττει εξ αντικειμζνου τθν εικόνα και τθ φιμθ τθσ Τράπεηασ.
Ο ζλεγχοσ και θ ζρευνα για το τι, το πϊσ και γιατί ςυνζβθ, πρζπει να γίνει ςε βάκοσ και να αποδοκοφν
ευκφνεσ ςε όςα ςτελζχθ εμπλζκονται και ζχουν ευκφνεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ.
Να δοκοφν ςαφείσ απαντιςεισ προσ όλουσ όςουσ καλοπροαίρετα κζτουν ερωτιματα και κυρίωσ ςε όςουσ
κακόβουλα εκμεταλλευόμενοι το γεγονόσ προςπακοφν να διαςτρεβλϊςουν, να γενικεφςουν και να
υπθρετιςουν άλλουσ ςτόχουσ και άλλα ςυμφζροντα ξζνα προσ το ςυμφζρον τθσ τράπεηασ.
Με αφορμι και αιτία το γεγονόσ, που μπορεί να ειδωκεί ωσ θ ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτιρι και δικαίωςε
τισ διαχρονικζσ κζςεισ του ΤΕΣΕ, πιςτεφουμε πωσ είναι πλζον ϊριμο να αξιολογθκεί θ προςφορά, θ
ςυμβολι και θ ςτάςθ των κάκε είδουσ λεγόμενων «ςτελεχϊν τθσ αγοράσ» ςτθν Εκνικι Τράπεηα.
Έχοντασ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και του χαρακτιρα τθσ Τράπεηάσ μασ, κεωροφμε ότι θ Διοίκθςθ οφείλει να
βάλει ωσ πρϊτθ προτεραιότθτά τθσ, τθν αξιοποίθςθ των ζμπειρων, αξιόλογων και αφοςιωμζνων
ςτελεχϊν τθσ ΕΣΕ ςε κρίςιμεσ και νευραλγικζσ κζςεισ του οργανογράμματοσ, ζτςι ϊςτε με αςφάλεια και
ςτακερά βιματα να αφιςουμε πίςω μασ ανάλογα αρνθτικά γεγονότα και περάςουμε με επιτυχία τθν φάςθ
τθσ μετάβαςθσ τθσ ΕΤΕ ςτθν νζα εποχι.
Η ιδιαίτερθ ταυτότθτα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, θ διαχρονικά θγεμονικι τθσ παρουςία ςτθ χϊρα και θ
κουλτοφρα τθσ, δεν κατακτικθκαν γιατί θ ΕΤΕ κάκε χρόνο αφξανε τθν κερδοφορία τθσ μζςα από
αμφιλεγόμενεσ, ακζμιτεσ και ςυγκυριακζσ πρακτικζσ.
Κατακτικθκαν γιατί ποτζ «ςτο βωμό του άμεςου κζρδουσ» δεν κυςίαςε τθν φιμθ τθσ, τθν αξιοπιςτία τθσ,
τθν μακροπρόκεςμθ προοπτικι τθσ.
Λειτουργοφςε πάντα με οδθγό τισ αξίεσ τθσ φιλικισ και ανκρϊπινθσ εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ, τθσ
αςφάλειασ ςτισ ςυναλλαγζσ, τθσ Τραπεηικισ θκικισ, τθσ εμπιςτοςφνθσ από όλουσ.
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Είναι πλζον επιβεβλθμζνο αποτιμϊντασ τισ ςυνζπειεσ και τα αποτελζςματα από το κυνιγι των άμεςων
ςτόχων, από τθν απλθςτία των golden boys, από τθν με κάκε μζςο κερδοφορία, να επανεκτιμιςουμε τθν
πορεία μασ.
Είναι απαραίτθτο να ξεκακαριςτοφν οι αρμοδιότθτεσ, να καλυφκοφν τα κενά ςτθν ιεραρχία τθσ Σράπεηασ
και να ενιςχφςουμε τθν εργαςιακι και λειτουργικι ςυνοχι ςτθ δομι τθσ ΕΣΕ ςε όλα τα επίπεδα. Κανείσ
δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ελεγκτισ και ελεγχόμενοσ.
Να εγκαταλείψουμε οριςτικά το ατομικό πνεφμα που λειτουργεί αντιπαραγωγικά ςε βάροσ τθσ Τράπεηασ και
των εργαηομζνων και να επαναφζρουμε ςτο προςκινιο τθν ςυνεργαςία, τθν ςυλλογικι προςπάκεια, το
ομαδικό πνεφμα, τθν εκνικι και κοινωνικι διάςταςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ.
Γιατί θ ψυχι τθσ Εκνικισ Σράπεηασ είναι οι εργαηόμενοι και θ κουλτοφρα τθσ.

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματζας

Γιώργος Μότςιοσ

Θφμιος Παπαγιάννης
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