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Κοιν. Εθνική Τράπεζα, κατάστημα Δελφών 
 Βασιλέως Παύλου και Φρειδερίκης 16, 33054, Δελφοί
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Θέμα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος 
Εθνικής Τράπεζας στους Δελφούς

 Το σωματείο μας διαμαρτύρεται έντονα προς τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και 
ειδικά στο Διευθυντή Δικτύων Καταστημάτων, για την απόφαση, σύμφωνα με τα 
πληροφορηθέντα από τους υπαλλήλους του καταστήματος ότι το κατάστημα της Εθνικής 
τραπέζης στους Δελφούς, μετά από 60 χρόνια λειτουργιάς, κλείνει. 

 Επί χρόνια το κατάστημα της Εθνικής είχε μια ισχυρή παρουσία στη πόλη και 
δημιούργησε αίσθημα χρηματοπιστωτικής ασφάλειας και ικανότητας παρόλες τις αντιξοότητες 
που βιώνουμε. Τα τελευταία χρόνια όμως υπήρξε παροπλισμός με τη μετακίνηση ουσιαστικών 
υπαλλήλων αλλά και της διεύθυνσης με αποτέλεσμα το εναπομείναν προσωπικό να 
υπολειτουργεί, ένας ποιοτικός έλεγχος στη λειτουργία του καταστήματος κατά τα τελευταία 
έτη μπορεί να εμφανίσει τους λόγους πτώσης των μεγεθών του καταστήματος, με την έλευση 
νέων υπαλλήλων πιστεύαμε ότι αντιστρέφεται αυτή η σήψη στην οποία είχε περιέλθει το 
κατάστημα, μέχρι που μας γνωστοποιήθηκε ότι κλείνει. Η απόφαση έχει εξοργίσει τόσο τους 
κατοίκους όσο και τους επιχειρηματίες της πόλης των Δελφών που βρέθηκαν προ τετελεσμένου 
σε μια εποχή που καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες τόσο από τους πολίτες όσο και από 
τους επιχειρηματίες να αντεπεξέλθουν και να είναι σε θέση να παράγουν. 

 Στους Δελφούς δραστηριοποιούνται στο Τουρισμό 36 μονάδες διαμονής, 29 
καταστήματα εστίασης και καφέ, πληθώρα καταστημάτων λαϊκής τέχνης, το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και φυσικά το Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Χώρος των Δελφών 
που συγκαταλέγονται στα κορυφαία στην Ελλάδα αλλά και Παγκοσμίως. Η τουριστική κίνηση 
στη πόλη των Δελφών είναι συνεχής όλο το χρόνο και το μεγαλύτερο ποσοστό των 
προαναφερθέντων επιχειρήσεων λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο. Η τράπεζα πέραν των 
συναλλαγών με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, παρείχε και υπηρεσίες συναλλάγματος σε 
τουρίστες. Είναι προφανές ότι οι Δελφοί έχουν κεφαλαιακή κίνηση και προϊόν για να στηρίξουν 
μια τράπεζα και τα 60 χρόνια δραστηριότητας της Εθνικής τράπεζας στη πόλη μας θα έπρεπε 
να το επιβεβαιώνει. 

 Η Εθνική Τράπεζα είναι το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας μας και 
θεωρούμε πως την περίοδο που διανύουμε θα έπρεπε να προσπαθεί να βοηθήσει τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα μια πόλη με την αναπτυξιακή δυναμική των Δελφών. 
Επιπλέον τίθεται και θέμα κοινωνικής προσφοράς. Ως μόνη τράπεζα στη πόλη των Δελφών, 
πολλοί συναλλασσόμενοι όπως υπερήλικες συνταξιούχοι, θα πρέπει να διανύουν πολλά 
χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας Ταξί και συγκοινωνίες, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, 
για μια συναλλαγή  ενδεχομένως πολύ μικρότερης αξίας από το τίμημα της μετάβασης και 
βεβαίως με τις πενιχρές τους συντάξεις, θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στα επιπρόσθετα 
έξοδα που προκύπτουν εκ του λόγου αυτού.

 Αναμένουμε μια ανακοίνωση από πλευράς Εθνικής Τράπεζας για το τι προτίθεται να 
πράξει, ελπίζοντας να αποφασίσει το αυτονόητο και αναπτυξιακά χρήσιμο, τη συνέχεια της 
λειτουργίας του καταστήματος και της εμπιστοσύνης του κόσμου και επιχειρηματιών προς την 
Εθνική τράπεζα. 
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Διαμαρτυρία για το κλείσιμο του καταστήματος Εθνικής Τράπεζας στους Δελφούς
 
 
 
Ως πολίτες και επαγγελματίες που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στους Δελφούς αναμένουμε 
μια ξεκάθαρη και ειλικρινή απάντηση. Η αντίδρασή μας σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης θα 
εντατικοποιηθεί, άμεσα ξεκινάμε ενημέρωση πολιτών και επαγγελματιών για τα πλεονεκτήματα 
παρουσίας τραπέζης στη πόλη μας και θα γίνει πρόσκληση σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα να 
αναλάβουν το κενό που θα αφήσει η απερχόμενη τράπεζα μαζί με το πελατολόγιο της αφού 
όλοι επιδιώκουμε να στηρίξουμε το κατάστημα της πόλης μας. 

 Ο Κυβερνητικός Βουλευτής, τα στελέχη ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,  Νέας Δημοκρατίας αλλά και 
όλων των κομμάτων της περιοχής, θα πρέπει να αναλάβουν κι αυτοί τις ευθύνες τους για το 
θέμα που προέκυψε, η μία Υπηρεσία μετά την άλλη «κλείνουν». Μετά το αστυνομικό τμήμα, 
υπάρχουν φήμες ότι συζητείται το κλείσιμο του Ταχυδρομείου που εξυπηρετεί και τη κοινότητα 
Χρισσού. Δε γίνεται να μιλάμε για ανάπτυξη, τουρισμό, επενδύσεις και να φιλοδοξούμε να 
πρωτοστατούμε στις εξελίξεις της χώρας μας, “Delphic Forum” διεκδίκηση της Πολιτιστικής 
πρωτεύουσας της Ευρώπης με όποια κατάληξη κι αν είχε, σε μια πόλη που σχεδόν μεθοδικά 
αποδομείτε. 

Θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι ότι ο ξακουστός σε όλο το κόσμο τόπος μας με αργά 
βήματα αλλά σταθερά, υποβαθμίζεται. 

Με Εκτίμηση

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος


