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Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης 

 
 

Τη διαχρονική αξία της Αποταμίευσης τίμησε και φέτος η Eurobank με σειρά επισκέψεων σε 

δημοτικά σχολεία όλης της Ελλάδας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Αποταμίευσης (31 Οκτωβρίου). 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας και διευθυντές καταστημάτων από το 

Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Eurobank, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι και τις 9 

Νοεμβρίου 2018, επισκέπτονται 200 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα και μοιράζουν πάνω 

από 14.000 παραδοσιακούς κουμπαράδες του Τ.Τ. ενημερώνοντας τα παιδιά για τη σημασία 

της Αποταμίευσης που αποτέλεσε πολύτιμο στήριγμα για πολλές γενιές Ελλήνων. 

 

Με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους και μέσα από την ανάγνωση του παραμυθιού «Οι 

Πιο Ωραίοι Θησαυροί», τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό και το αποτέλεσμα της Αποταμίευσης 

ως στάση ζωής ευρύτερα. 

 

Το 2018, η Eurobank αναδείχθηκε ως η Καλύτερη Τράπεζα για την Αποταμίευση στην 

Ελλάδα από το διεθνούς κύρους αγγλικό οικονομικό περιοδικό Global Banking & Finance 

Review, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική στρατηγική της να στηρίζει και να προάγει 

την έννοια της αποταμίευσης μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ενεργειών και προϊόντων, 

με αποταμιευτικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προγράμματα εξειδικευμένα στις ανάγκες κάθε 

ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά. 

   

Φέτος, κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών της Eurobank με επικεφαλής τον κ. Ιάκωβο 

Γιαννακλή,  Γενικό Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής, επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

της Κόνιτσας, ενώ η κεντρική τιμητική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 στο κατάστημα του Δικτύου Νέο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στα Ιωάννινα. 

 

Ο  κ. Δημήτρης Κυπαρρίσσης, επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων της 

Eurobank, στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, καθώς εγκαταλείπονται 

αναγκαστικά τα μοντέλα που κυριάρχησαν στο παρελθόν φέρνοντας σε αδιέξοδα την ελληνική 

οικονομία, πρέπει να μιλήσουμε για την Αποταμίευση, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά 

στην πρόσφατη ιστορία μας. Αξίες σαν την Αποταμίευση, πρέπει να εξελιχθούν σε πυλώνα του 

νέου παραγωγικού μοντέλου που αναζητά η χώρα εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε διατηρήσιμη 

ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, ικανή να δημιουργήσει απασχόληση με σταθερό ρυθμό που είναι 

τελικά και το μεγάλο ζητούμενο».   

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σημείωσε ότι «η Ημέρα της 

Αποταμίευσης είναι πολύ σημαντική για τους Ηπειρώτες καθώς στις δύσκολες εποχές που έχει 



περάσει η χώρα στο παρελθόν και συγκεκριμένα η Ήπειρος, οι εθνικοί μας ευεργέτες 

αποταμίευαν ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα χρόνια που περνούσαν». 

 

Στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης από την Eurobank παρευρέθηκαν  ο 

κ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Επικεφαλής Τομέα Δικτύου Καταστημάτων Κέντρου 

Αθήνας και Δυτικής Ελλάδας, η κα. Ελίνα Νικάκη, Διευθύντρια  Τραπεζικής Φορέων 

Δημοσίου και ΜΚΟ, η κα. Νανά Θεοπούλα, Διευθύντρια Περιφερειακής Αγοράς Ιωαννίνων, η 

κα. Μαρία Τσώνη, Επικεφαλής του Καταστήματος ΝΤΤ καθώς και τα στελέχη του 

καταστήματος Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στα Ιωάννινα.  

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. 

Σταύρος Παργανάς, ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Ιωάννης Μήτσης και ο 

Δήμαρχος Ζίτσας, κ.  Μιχάλης Πλιάκος. 

 

 

 

 
 
 


