
 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΦΟΥ 

 

Πξνο κεγάιε καο ιύπε θαη εληειώο μαθληθά, πξν δύν (2) εκεξώλ πιεξνθνξεζήθακε 

ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα αλαζηείιεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηε Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ. 

Τν ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηε Λνπηξόπνιε ιεηηνπξγεί δεθανρηώ (18) 

ρξόληα θαη ππνζηεξίρηεθε απνθιεηζηηθά από ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Τα Μέζαλα είλαη 

θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, ζπγθεληξώλεη πιήζνο 

παξαζεξηζηώλ θαη νη επηζθέπηεο θαη ηνπξίζηεο εμππεξεηνύληαη από ην ελ ιόγσ 

θαηάζηεκα. Δπηπιένλ, ζηνλ ηόπν καο δξαζηεξηνπνηνύληαη επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη 

θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Τξάπεδαο, δηαηεξνύλ ηα ηακεηαθά ηνπο απνζέκαηα θαη 

ηε ζηεξίδνπλ κε θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, εκπηζηεπόκελν έσο ζήκεξα ηηο πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. 

Δπηπξνζζέησο, ζαο γλσξίδνπκε όηη αλακέλνληαη επελδύζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ΚΛΑΠ Μεζάλσλ, ησλ Ιακαηηθώλ Πεγώλ θαη ηεο Μαξίλαο Μεζάλσλ, 

ελέξγεηεο θαη επελδύζεηο πνπ δελ επδνθηκνύλ ρσξίο ηε ιεηηνπξγία Τξάπεδαο, ε νπνία είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κία θνηλσλία. 

Μεηαθέξνληαο ηελ έληνλε αλεζπρία θαη αγσλία επηρεηξεκαηηώλ, ζπληαμηνύρσλ αιιά 

θαη όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γ.Δ. Μεζάλσλ, νη νπνίνη γηα όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 

εκπηζηεύηεθαλ ηελ Δζληθή Τξάπεδα, εληζρύνληαο ηε κε ηηο θαηαζέζεηο θαη ηηο 

απνηακηεύζεηο ρξόλσλ, δηακαξηπξόκαζηε έληνλα γη’ απηή ηε δπζάξεζηε απόθαζε θη 

αθεηέξνπ δεηάκε ηελ άξζε ηεο. 

Δθθξάδνληαο ην θνηλό αίζζεκα ησλ δεκνηώλ καο, ζεσξνύκε ηελ αλσηέξσ απόθαζε 

άδηθε θαη εζθαικέλε, θαζώο δελ ειήθζεζαλ ζνβαξά ππόςε ηόζν όιεο νη παξάκεηξνη πνπ 

άπηνληαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηόπνπ καο όζν θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα έλα ππνθαηάζηεκα πνπ 

είλαη δπλακηθό ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ θαη ζην νπνίν πιήζνο πνιηηώλ δηεθπεξαηώλεη ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ ζ’ απηό. 

Η απόθαζε, ηελ νπνία έιαβε ε Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ππνβάιινληαη νη ζπκπνιίηεο καο από εδώ θαη ζην εμήο ζε κεγάιε ηαιαηπσξία θαη έμνδα, 

θαζώο ζα εμαλαγθάδνληαη λα δηαλύζνπλ κεγάιε απόζηαζε γηα λα κεηαβνύλ ζην 

θνληηλόηεξν ππνθαηάζηεκα ηνπ Πόξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο. 

Γηα ην ιόγν απηό δεηάκε ηελ παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεο Τξάπεδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε απόθαζε θαη λα δνζεί κία ιύζε ζην αδηέμνδν πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί. 

Γεζκεύνκαη λα πξνβώ ζε όιεο ηηο δένπζεο ελέξγεηεο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο 

θαη λα ελεκεξώζσ ζρεηηθά ηελ θ. Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, ηνλ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Πεηξαηώο θαη Νήζσλ θαη ηνπο Βνπιεπηέο Α’ Πεηξαηώο θαη Νήζσλ, κε ζθνπό ηελ επίιπζε 

ηνπ ζνβαξόηαηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη αλαθύςεη.  
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