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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

ΣΤΗΝ 85η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤτΕ 

 

Κύριε Διοικητά, 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τραπέζης Ελλάδος θα μου επιτρέψετε να μην 

αναφερθώ όπως συνηθίζεται σήμερα με την κατάθεση της Έκθεσης του κ. Διοικητή σε ειδικότερα 

οικονομικά θέματα, αλλά στο λίγο χρόνο που μου αναλογεί θα ήθελα να επικεντρωθώ και να 

αναδείξω όσο είναι δυνατόν μια πρακτική πρωτόγνωρη τουλάχιστον για τα τελευταία 40 

χρόνια, σε θέματα βασικής λειτουργίας της Τράπεζας. 

Θεωρούμε ότι αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ για το σύνολο των συνταξιούχων της ΤτΕ, η ανάδειξη όλων 

αυτών των νοσηρών πρακτικών και φαινομένων, καθότι έχουμε αναλώσει μια ολόκληρη ζωή ως 

εργαζόμενοι με μοναδικό σκοπό να διατηρήσουμε την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, ως θεσμό, στη 

θέση που της αναλογεί και την έχει κατατάξει η ελληνική κοινωνία. 

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η υπονόμευση και αμφισβήτηση του ρόλου  της Κεντρικής 

Τράπεζας και του Διοικητή της δεν περιορίζεται μόνο στις εξωτερικές - εξωθεσμικές παρεμβάσεις 

της κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς επεκτείνεται και στο εσωτερικό της Τράπεζας.. 

Κύριος εκφραστής της συγκεκριμένης πρακτικής ο Υποδιοικητής κ. Θεόδωρος Μητράκος, ο οποίος 

τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν εννοεί όμως να κατανοήσει ότι η 

θέση του υποδιοικητή στην Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα της χώρας δεν μπορεί να ταυτίζεται με 

τη θέση του κομματικού ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι ενέργειές του δεν 

περιορίζονται μόνο στην αμφισβήτηση και υπονόμευση των θέσεων και απόψεων του κ. 

Διοικητή, επεκτείνονται και σε πρωτοβουλίες του ιδίου σε συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της 

κυβέρνησης κ. Δραγασάκη, στο γραφείο του οποίου είχε καθοδηγήσει και  πέντε  υπαλλήλους της 

Δ/νσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας με κύριο θέμα συζήτησης όλων των παρευρισκομένων 

την ανεύρεση τρόπων υπονόμευσης του σημερινού Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.  Το 

συγκεκριμένο συμβάν είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από ένα μήνα περίπου σε μια σειρά 

εγκύρων εφημερίδων, όπως η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», και δεν έχει μέχρι σήμερα διαψευσθεί από 

κανένα. 

Με την ίδια λογική, δυστυχώς, λειτουργεί και ένας περιορισμένος αριθμός Γεν. Συμβούλων από 

τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. Αρκετές φορές έχουν διαρρεύσει στον ΤΥΠΟ 

δηλώσεις του κ. Διοικητή και του Κυβερνητικού Επιτρόπου, που έχουν λεχθεί εμπιστευτικά σε 

συγκεκριμένες συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου!!! 

Αυτή η πρακτική είναι πρωτόγνωρη!!! Συμμετείχα ως εκπρόσωπος των εργαζομένων 20 περίπου 

χρόνια στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω την εμπειρία μου 

με τρεις διαφορετικούς Διοικητές. Μεταξύ των Διοικητών και των εκπροσώπων των παραγωγικών 

τάξεων είχε αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. Οι Διοικητές ενημέρωναν 



τους εκπροσώπους για τις εξελίξεις στην Οικονομία και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι 

εκπρόσωποι ενημέρωναν αντίστοιχα τους Διοικητές για τα γενικότερα προβλήματα της αγοράς και 

της πραγματικής οικονομίας και τα ειδικότερα προβλήματα του κλάδου που εκπροσωπούσε ο 

καθένας τους. Αυτή άλλωστε είναι και η λογική της συμμετοχής των εκπροσώπων των 

παραγωγικών τάξεων στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Εάν η Τράπεζα επιθυμούσε 

τοποτηρητές της κυβερνητικής πολιτικής θα είχε προβλέψει να συμμετέχουν στο Γενικό της 

Συμβούλιο βουλευτές του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος ή ενδεχόμενα Γεν. Γραμματείς των 

Υπουργείων.     

Απευθυνόμενος προς τους συγκεκριμένους Γεν. Συμβούλους θα ήθελα να τους βεβαιώσω ότι δεν 

προσφέρουν καμία απολύτως υπηρεσία προς την κυβέρνηση, το αντίθετο μάλιστα… 

Κλείνοντας την ομιλία μου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ΤτΕ τα 

τρία (3) τελευταία χρόνια (2015, 2016, 2017) με Διοικητή τον κ. Στουρνάρα, απέδωσε στην 

κυβέρνηση πάνω από 3 δις ευρώ κέρδη. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει αποδώσει η Τράπεζα 

Ελλάδος από της ιδρύσεώς της!!! 

Το 2015 μάλιστα που η κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλλει ούτε μισθούς και 

συντάξεις η Τράπεζα Ελλάδος μειώνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις της έναντι κινδύνων, με ότι 

αυτό συνεπάγεται, απέδωσε στην κυβέρνηση πάνω από 1 δις ευρώ για να καλύψει ανάγκες που 

είχαν προκύψει. 

Όλα τα παραπάνω τα αναφέρω για να επισημάνω τη διαχρονική πολιτική στήριξης των 

κυβερνήσεων και της Εθνικής Οικονομίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα πρέπει λοιπόν κάποτε 

και τα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης να κατανοήσουν ότι πρέπει έμπρακτα να αποδεικνύουν 

τη στήριξή τους στην Ανεξάρτητη Τράπεζα της Ελλάδος και στο Διοικητή της προς όφελος όλων 

μας. 

 

Με την παρότρυνση διαφόρων μετόχων από το βήμα της συνέλευσης αναγκάστηκε και πήρε το 

λόγο επί προσωπικού θέματος ο υποδιοικητής κος Μητράκος ο οποίος ανέφερε συγκεκριμένα: «Ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων έχει λύσει όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων και το 

μοναδικό του θέμα είναι ο τρόπος λειτουργίας μου ως Υποδιοικητής; Το μόνο που έχω να σας πως 

είναι ότι είμαι υπάλληλος της Τράπεζας επί 25 χρόνια και έχω μεγαλώσει τα τρία παιδιά μου από 

την Τράπεζα και εργάζομαι συνειδητά για τη συνεργασία μεταξύ Τράπεζας και κυβέρνησης προς το 

συμφέρον όλων. Το μοναδικό “αρνητικό” είναι ότι τοποθετήθηκα υποδιοικητής από τη σημερινή 

κυβέρνηση και γι αυτό μια συγκεκριμένη ομάδα με “χτυπάει” συνέχεια. Μήπως είμαι ο μόνος που 

τοποθετήθηκα με αυτόν τον τρόπο; Μέχρι τώρα όλοι οι υποδιοικητές της Τράπεζας πώς 

τοποθετούντο;» 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ: 

Ο τελευταίος πράγματι που θα έπρεπε να διερωτάται εάν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων 

«έλυσε όλα τα προβλήματα» είναι ο Υποδιοικητής κος Μητράκος, καθότι μας αναγκάζει να του 

υπενθυμίσουμε ότι εάν ο ίδιος και η κυβέρνηση που τον τοποθέτησε ως «ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ» της στην 

Τράπεζα της Ελλάδος δεν υπονόμευαν τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας, η κατάσταση 

θα ήταν πολύ διαφορετική για το σύνολο των συνταξιούχων του χώρου μας. Όσον αφορά την 

υπόλοιπη τοποθέτησή του, δεν δόθηκε καμιά απάντηση για την ουσία των καταγγελιών, κατά τα 

κοινά λεγόμενα «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»!!!   


