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Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) 

Κοινοποίηση :  

Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

Κυρίες - οι , 

Εκπροσωπούμε εργαζόμενους στην Alpha Bank και συνταξιούχους που προέρχονται από την 

Ιονική Τράπεζα.  

Με την παρούσα θέλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για τις αποκαλύψεις που ήρθαν 

στο φως από τα ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. 

Κώστας Μηχαηλίδης και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παύλος Μυλωνάς έχουν 

παραγγείλει με leasing δύο νέα υπερπολυτελή θωρακισμένα αμάξια αξίας 319.000 ευρώ το 

καθένα! 

Σε μία περίοδο που οι τράπεζες πασχίζουν να σταθεροποιηθούν έπειτα από τις 

ανακεφαλαιοποιήσεις τους μέσα από τις θυσίες του ελληνικού λαού και ενώ χιλιάδες πολίτες 

πνίγονται στα χρέη και βλέπουν ακόμα και τα βασικά αγαθά επιβίωσης να κινδυνεύουν να 

χαθούν για μικροοφειλές και ενώ ο τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος δέχεται πιέσεις και επιθέσεις 

στα παγιωμένα μέσα από αγώνες ετών εργασιακά του δικαιώματα, η ενέργεια αυτή των 

εγκεκριμένων από το ΤΧΣ κκ. Μιχαηλίδη και Μυλωνά δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί μία 

ξεκάθαρη πρόκληση προς την ελληνική κοινωνία που συνεχίζει να υποφέρει υπό το ζυγό των 

μνημονίων και των βαρών που της επέβαλαν.  

Παράλληλα, αυτή η υπόθεση κατέστησε σαφές ότι το ΤΧΣ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 

για τη στελέχωση των διοικήσεων των τραπεζών και συνεπώς και την απόλυτη ευθύνη για τις 

πράξεις ή παραλείψεις τους. 



Συνεπώς αναμένουμε την αντίδραση και παρέμβασή σας, η οποία ήδη έχει καθυστερήσει, 

λαμβάνοντας μάλιστα υπ΄ όψη ότι εγκρίνατε το διορισμό των δύο στελεχών λιγότερο από ένα 

χρόνο πριν…  

Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι θεωρούμε μείζον θέμα το γεγονός ότι ενώ οι τράπεζες 

οφείλουν τη διάσωσή τους στον ελληνικό λαό, από ό,τι φαίνεται η εκάστοτε εκλεγμένη 

κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης στις υποθέσεις που διαχειρίζεται το ΤΧΣ, 

υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δημοκρατικό αξίωμα της λαϊκής κυριαρχίας και ελέγχου 

μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων των δημοσιονομικών του κράτους.   

Τελικά, ποιος ελέγχει τις διοικήσεις των τραπεζών;;; Γιατί αν η απάντηση είναι το ΤΧΣ που 

έχει και την ευθύνη διορισμού τους, τότε η αλήθεια είναι ότι έχετε ήδη αργήσει χαρακτηριστικά 

να παρέμβετε σε αυτήν την υπόθεση. Οφείλετε, έστω κι αργά, να παρέμβετε αποφασιστικά είτε 

με την ακύρωση της προκλητικής αγοράς είτε και με την παραδειγματική απόδοση ευθυνών, 

αλλά και να παρέχετε τις απαραίτητες διευκρινίσεις προς τον ελληνικό λαό.. Ειδάλλως, μπορεί 

να δημιουργηθεί προηγούμενο ανεπαρκούς διαχείρισης μίας σημαντικής υπόθεσης και το ΤΧΣ 

να εκπέσει στη συνείδηση της κοινής γνώμης…  

Μάλιστα, αν εξαιρέσουμε τις ανεξάρτητες ή μεμονωμένες φωνές βουλευτών, τα ελληνικά 

κόμματα στο σύνολό τους… δεν άκουσαν, δεν είδαν, δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτήν την 

αχρείαστη και ανούσια έκφραση πολυτέλειας, δημιουργώντας την αίσθηση μίας συνολικής 

συγκάλυψης που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το κοινό αίσθημα! 

Είναι σημαντικό αυτού του είδους οι υποθέσεις που ερεθίζουν το κοινό αίσθημα και 

ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά της κοινωνίας να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και 

αποφασιστικότητα… από τη ρίζα τους, προκειμένου να ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης 

των πολιτών απέναντι σε όσους αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, τον αντίκτυπο 

που έχουν οι αποφάσεις και ενέργειές τους στην ελληνική κοινωνία και αδιαφορούν προκλητικά 

για τις οδυνηρές θυσίες των πολιτών τα «μαύρα» χρόνια της κρίσης. 

 

Με εκτίμηση, 

 

             Ο Πρόεδρος                                                H αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας 

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ                                               Η. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ 


