Επιστολή διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας στους Α

Την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκεια της δημοτικής αρχής, αλλά και της τοπικής
κοινωνίας, για την απόφαση της Παγκρήτιας Τράπεζας να προχωρήσει στο κλείσιμο
των υποκαταστημάτων της στους Αγίους Δέκα και την Γέργερη
, εκφράζει σε επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ο Δήμαρχος
Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης. Για το θέμα έχει ήδη προγραμματιστεί ραντεβού με
διευθυντικό στέλεχος της Παγκρήτιας Τράπεζας, στο οποίο θα εκπροσωπηθούν τόσο ο
Δήμος Γόρτυνας, όσο και φορείς, σύλλογοι και σωματεία που αντιδρούν στην σχετική
απόφαση.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες: Από δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο – καθώς, δυστυχώς η
Παγκρήτια Τράπεζα δεν θεώρησε αναγκαίο να μας ενημερώσει σχετικά – πληροφορούμαστε
ότι λάβατε την απόφαση να προχωρήσετε στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων σας στις
περιοχές των Αγίων Δέκα και της Γέργερης.
Η απόφασή σας
αυτή μόνο έκπληξη και αγανάκτηση μας προκαλεί, καθώς είναι προφανές ότι ελήφθη με
βάση μόνο στατιστικές και νούμερα, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της τράπεζας
και όχι τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα δύο υποκαταστήματα εξυπηρετούν έναν μεγάλο αριθμό
δημοτών μας – από τους Αγίους Δέκα (έδρα του Δήμου Γόρτυνας) και τους όμορους
οικισμούς, αλλά και από όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Ρούβα (Γέργερη, Καρδαμιανά,
Μαστραχιανά, Πανασός, Νύβριτος, Απομαρμά). Πρόκειται για υποκαταστήματα που οι
δημότες μας έχουν στηρίξει και εμπιστευτεί, με τις καταθέσεις τους, επί σειρά ετών, ενώ
μέσω του υποκαταστήματος των Αγίων Δέκα διεκπεραιώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος
των συναλλαγών του Δήμου μας, ο οποίος, επίσης, έχει αποδείξει εμπράκτως την στήριξή
του προς την Παγκρήτια Τράπεζα.
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Μεταξύ των δημοτών μας που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα, είναι
και ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων, πολλοί εκ των οποίων με προβλήματα υγείας,
προφανείς δυσκολίες μετακίνησης και μηδαμινή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, οι
οποίοι πλέον θα πρέπει να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα απλώς και μόνο για να εισπράξουν
την σύνταξή τους ή να κάνουν μια απλή συναλλαγή.
Σε δύσκολη θέση είναι και εκατοντάδες επαγγελματίες, επιχειρηματίες και αγρότες, οι
οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απόφαση που όχι μόνο διαταράσσει την οικονομική
δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά έχει και σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις,
καθώς προκαλεί αναστάτωση και δυσκολεύει την καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απόφαση αυτή και
ζητάμε από την Διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας να την επανεξετάσει άμεσα».

Με τιμή,

Ο Δήμαρχος

Κοκκολάκης Εέυθέριος
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