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Πως αντιμετώπισαν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα 
ενημέρωσης την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Τράπεζας της Ελλάδος στις 26/2/2018. 
 

 
 
 
 

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 
 

Επιμένει στην προληπτική πιστωτική γραμμή ο κ. Στουρνάρας 
 

Μέχρι τέλους δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει την αντιπαράθεση με τον διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα η κυβέρνηση. Χθες, έδωσε συνέχεια ακόμη και 
από το βήμα της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, αντιδρώντας στο νέο καμπανάκι που 
χτύπησε ο κεντρικός τραπεζίτης για τους κινδύνους από τις αγορές και την επαναφορά της 
πρότασής του να εξεταστεί η χρήση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής, μετά το τέλος 
του μνημονίου… 
…Η «προληπτική γραμμή», όμως, είναι «κόκκινο πανί» για την κυβέρνηση, γιατί 
συνεπάγεται μνημόνιο και όχι καθαρή έξοδο και η πρόταση Στουρνάρα αποτελεί σταθερά 
εστία αντιπαράθεσης των δύο κατά τους τελευταίους μήνες. Έτσι, χθες σε παρέμβασή 
του ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, 
μιλώντας ως εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου και μέτοχος της τράπεζας, υποστήριξε 
ότι «η προσπάθεια ομαλής εξόδου δυσχεραίνεται σημαντικά όταν η κεντρική τράπεζα της 
χώρας αμφισβητεί την επάρκεια της συμφωνημένης διαδικασίας και επαναφέρει το αίτημα 
για προληπτικό πρόγραμμα στήριξης»… 
…Ανάλογη παρέμβαση έκανε και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης 
Στεργιούλης, μέλος του γενικού συμβουλίου της τράπεζας ως εκπρόσωπος του 
ΣΕΒ… 
…Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ ο ΣΕΒ πήρε αποστάσεις από τη θέση του 
κ. Στεργιούλη, αποφεύγοντας ωστόσο να συνταχθεί με τη θέση Στουρνάρα. Υποστήριξε 
ότι το θέμα της καθαρής ή μη εξόδου από το μνημόνιο δεν είναι θεμελιώδους σημασίας για 
τον ΣΕΒ και ότι αυτό που προέχει «είναι να μην ατονήσουν επ’ ουδενί η μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια και η δημοσιονομική πειθαρχία». 
Θέση υπέρ του κεντρικού τραπεζίτη πήραν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
εκπρόσωποι των συλλόγων υπαλλήλων και συνταξιούχων της τράπεζας 
Ευάγγελος Γερανιωτάκης και Γιάννης Γοζαδίνος, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει 
σεβαστή η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. 
Ο κ. Γοζαδίνος μάλιστα έκανε αναφορά σε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, ο 
Υποδιοικητής της Τράπεζας Θόδωρος Μητράκος είχε έρθει σε επαφή με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, με στόχο την απομάκρυνση 
του κ. Στουρνάρα από τη θέση του. 
 
 



 Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 
 

Η σιωπή του Μητράκου 
 

Χθες η Τράπεζα της Ελλάδος είχε γενική συνέλευση. Και ομολογώ πως συνέβησαν πολλά 
και ενδιαφέροντα. Ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε από βήματος υπέρ της 
προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Αναμενόμενο, θα πείτε. Μετά ο Φραγκίσκος 
Κουτεντάκης - γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής - ως εκπρόσωπος 
του Δημοσίου στη συνέλευση και ο Γρηγόρης Στεργιούλης - CEO των ΕΛΠΕ - ως 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της τράπεζας, αφού διέρρηξαν τα ιμάτιά τους 
περί της ανεξαρτησίας του θεσμού της ΤτΕ, την έπεσαν στον Στουρνάρα επειδή, 
λέει, όσα είπε προκαλούν αβεβαιότητα και έτσι κάνουν κακό στη χώρα. ΟΚ. Κι 
αυτό το περιμένατε, η κυβέρνηση να κατηγορεί τον κεντρικό τραπεζίτη ότι δεν σκέφτεται 
το εθνικό συμφέρον. Τα καλύτερα έγιναν μετά. Όταν ανέβηκαν στο βήμα ο 
πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων Βαγγέλης Γερανιωτάκης και ο πρόεδρος 
του συλλόγου συνταξιούχων της ΤτΕ Γιάννης Ζογαδίνος και όχι απλά 
υπεραμύνθηκαν της ανεξαρτησίας της τράπεζας, αλλά μίλησαν και για 
«τοποτηρητές» και «κομισάριους». Ο δε Ζογαδίνος, όπως μου είπε πληροφοριοδότης 
μου, ανέφερε στην ομιλία του ότι ο υποδιοικητής Θεόδωρος Μητράκος μαζί με ομάδα 
στελεχών της τράπεζας είχαν επισκεφθεί προ μηνών το γραφείο του Γιάννη Δραγασάκη 
προκειμένου να συζητήσουν όλοι μαζί πώς θα διώξουν τον Στουρνάρα από τη θέση του. 
Περιστατικό για το οποίο πρώτος σας είχα γράψει. Όταν ο Μητράκος πήρε τον λόγο, 
δεν είχε τίποτα να πει για την καταγγελία εις βάρος του. Εγώ πάντως ξέρω ότι, 
όπως έλεγαν και οι Λατίνοι, ο σιωπών συναινεί. 

 

Antinews 27/2/2018 (www.antinews.gr)  
Αποκαλύφθηκαν οι «τοποτηρητές» και οι «κομισάριοι» που... 

θέλουν το κεφάλι του Στουρνάρα 
Ο κακός χαμός έγινε χθες στην Ετήσια τακτική συνέλευση 
των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Της Τράπεζας 
που να θυμίσουμε ότι δίνει ένα δις ευρώ μέρισμα στην 
κυβέρνηση για να το παρουσιάζει μετά ως πλεόνασμα της 
δικής της επιτυχίας. 
Όπως όλοι ξέρουμε ο Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε και 
πάλι υπέρ ενός μαξιλαριού ασφαλείας για μετά το 
μνημόνιο, επέμεινε δηλαδή στην προληπτική γραμμή 
στήριξης ώστε η ελληνική οικονομία να πάει εκ του 
ασφαλούς στην μετά μνημόνιο εποχή. 
Μια άποψη που συμμερίζονται πολλοί, ακόμη και μέσα 
στο υπουργικό συμβούλιο, ασχέτως αν χαλάει η σούπα της 
καθαρής εξόδου που πουλάει με την οκά ο Τσίπρας και η 
παρέα του. 
Επειδή λοιπόν ο Στουρνάρας είναι ο μόνος που μιλάει, γι’ 
αυτό και τον κυνηγάνε τα «μαντρόσκυλα» του ΣΥΡΙΖΑ, 
υπήρξαν και αντιδράσεις. Βγήκε π.χ. ο γενικός γραμματέας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ως 
εκπρόσωπος του Δημοσίου στη συνέλευση και είπε ότι δεν 
βοηθά τη χώρα η άποψη του Στουρνάρα. Εν πάση 
περιπτώσει, αυτός ο τύπος για όσους τον ξέρουν, δεν θα 
ήταν ούτε φοιτητής σε αμφιθέατρο του Στουρνάρα, θα τον 
έκοβαν σίγουρα στο μάθημα. 
Αντίδραση υπήρξε όμως και από τον Γρηγόρη Στεργιούλη, 
επικεφαλής των ΕΛΠΕ ο οποίος, παρ’ ότι είπε πως 

πιστεύει στην ανεξαρτησία της ΤτΕ τόνισε ότι προκαλείται 
αβεβαιότητα στην αγορά. Άλλος... καρεκλοκένταυρος που 
αγνοεί ακόμη και τι είναι η αγορά. 
Ο κακός χαμός έγινε όμως αργότερα και αφορά ένα 
περιστατικό που είχε αποκαλύψει το Antinews. 
Συγκεκριμένα στο βήμα ανέβηκαν να μιλήσουν ο πρόεδρος 
του συλλόγου εργαζομένων Βαγγέλης Γερανιωτάκης και ο 
πρόεδρος του συλλόγου συνταξιούχων της ΤτΕ Γιάννης 
Ζογαδίνος. Και οι δύο υπεραμύνθηκαν της ανεξαρτησίας 
της τράπεζας, αλλά μίλησαν και για «τοποτηρητές» και 
«κομισάριους». Ο Ζογαδίνος ανέφερε στην ομιλία του ότι ο 
υποδιοικητής Θεόδωρος Μητράκος μαζί με ομάδα 
στελεχών της τράπεζας είχαν επισκεφθεί προ μηνών το 
γραφείο του Γιάννη Δραγασάκη προκειμένου να 
συζητήσουν όλοι μαζί πώς θα διώξουν τον Στουρνάρα από 
τη θέση του. 
Τι έκανε ο Μητράκος όταν πήρε τον λόγο; Απολύτως 
τίποτε. Νόμιζε ότι έβρεχε κι όχι ότι τον έφτυναν. 
Διότι καλό είναι να είσαι ο Ιζνογκούτ και να περιμένεις την 
ώρα σου αφού και από το Μαξίμου σου το έχουν τάξει. 
Αλλά πρέπει να έχεις και τη δύναμη να διεκδικήσεις αυτά 
που πιστεύεις ότι σου αξίζουν. Αλλιώς… τα λέει όλα η 
σιωπή. 

Για το  Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος     Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 
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