
 
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 93/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ  

 

Ένα μήνα μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της ALPHA BANK και μάλιστα στην 

πολυαναμενόμενη έναρξη της τουριστικής περιόδου έρχεται και η Τράπεζα 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ να ανακοινώσει τη διακοπή λειτουργίας 64 υποκαταστημάτων της και 

στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα, χωρίς κανέναν σχεδιασμό για την 

εξυπηρέτηση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι ο νησιωτικός 

χώρος.   

 

Βέβαια από καιρό είχε διαφανεί η πρόθεση των Τραπεζών να προχωρήσουν σε 

αναδιάταξη του δικτύου τους με παράλληλη μείωση των καταστημάτων τους 

ανά την επικράτεια, αδιαφορώντας για τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειες, τόσο για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους όσο και για τους 

πελάτες τους, κατοίκους και επαγγελματίες. 

 

Ωστόσο η παύση λειτουργίας καταστημάτων στα νησιά, όπως στη Σίφνο, έχει 

ακόμα πιο δυσάρεστες επιπτώσεις. Γιατί δεν επιφέρει μόνον οικονομική και 

κοινωνική αναστάτωση, αλλά πλήττει ευθέως το ευαίσθητο εθνικό 

χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας και συνιστά εμφανή απαξίωση και των 

νησιών και των νησιωτών. 

 

Έχει αναλογιστεί κανείς από τους ιθύνοντες τι στοιχίζει στο νησιώτη το κλείσιμο 

του τραπεζικού καταστήματος και τι επιβάρυνση προσθέτει στην  

καθημερινότητά  του; Τη δαπάνη σε χρόνο, τις δυσκολίες και το κόστος 

μετακίνησης, την έλλειψη διαπροσωπικής επαφής, την αδυναμία των μεγάλων 

σε ηλικία ανθρώπων να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές; Έχει σκεφτεί 

ακόμα την ανεπάρκεια διαδικτυακής κάλυψης των νησιών μας;    

 

Οι Σιφνιοί, από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το υποκατάστημα της Πειραιώς 

έως σήμερα, εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την Τράπεζα, παρά τις δυσκολίες της 



κρίσης, σε βαθμό τέτοιο που το κατέστησαν κερδοφόρο και συνέβαλαν να 

βρίσκεται  σε καλή θέση μεταξύ των νησιωτικών καταστημάτων.  

 

Ωστόσο, με την παρούσα ενέργειά της η Τράπεζα επιδεικνύει μια συμπεριφορά 

αντικοινωνική και αντινησιωτική και δημιουργεί συνθήκες ανισότητας και 

τραπεζικού αποκλεισμού σε βάρος και της κοινωνίας και της οικονομίας του 

νησιού. 

 

Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2021 οι κάτοικοι του νησιού να 

αναγκάζονται  για να πραγματοποιήσουν την όποια τραπεζική συναλλαγή να 

ταξιδεύουν και να διανυκτερεύουν σε άλλα μέρη, σε βάρος της “τσέπης” και 

του χρόνου τους. 

 

Ζητούμε την παρέμβαση της κυβέρνησης, του αρμόδιου υπουργού και όλων 

των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για να αρθεί η απόφαση και να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του υποκαταστήματος. 

 

Η άρση αυτής της απόφασης θα συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της 

σπουδαιότητας της νησιωτικότητας και θα αποδώσει τον οφειλόμενο σεβασμό 

στους νησιώτες, προσδίδοντας ταυτόχρονα και ηθικό πλεονέκτημα στην 

Τράπεζα.  

 

Εκφράζουμε την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία μας και επιπλέον την 

εναντίωσή μας σε κάθε κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να 

δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη και ανάπτυξή του. 

 

Ευελπιστούμε ότι αυτή η έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας θα βρει 

“ευήκοα ώτα” που θα εναντιωθούν σε κινήσεις και αποφάσεις οι οποίες 

υποβαθμίζουν το νησί και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη όχι 

μόνον της Σίφνου αλλά και ολόκληρης της χώρας, ιδιαίτερα τώρα που 

αντιπαλεύουμε και με τον αόρατο εχθρό της πανδημίας. 

 

 

 

Σίφνος, 12.7.2021    


