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Η Δραματική μείωση της τιμής 

της μετοχής οφείλεται σε ση-

μαντικό βαθμό και στην αλ-

λαγή της μετοχικής σύνθεσης 

που ευνόησε η επιλογή της 

Κυβέρνησης και της Διοίκησης 

να ενισχυθούν τα κερδοσκο-

πικά Κεφάλαια σε βάρος των 

Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ο ΣΥΕΤΕ είχε αντιταχθεί 
στην αλλοίωση της φυ-
σιογνωμίας και της στρα-
τηγικής της ΕΤΕ με την 
πρόσληψη “δεκάδων” 
ανωτάτων και ανωτέρων 
στελεχών από την αγο-
ρά. 



�

Ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γιώργος Γιαννακόπουλος αποχωρεί από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Ιανουαρίου 2009 σε ένδει-

ξη διαμαρτυρίας γιατί ο Διοικητής της Ε.Τ.Ε. κ. Αράπογλου απαξίωσε 

συλλήβδην όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Ε.Τ.Ε. λέγοντας 

«ότι κανένας εργαζόμενος που προέρχεται από τον κορμό της Εθνικής 

Τράπεζας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνουν οι 350, κατά τη 

δήλωσή του, σύμβουλοι που έχει προσλάβει ο ίδιος με παχυλές αμοι-

βές».
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Βρισκόμαστε στην αρχή του 2009 και η κατάσταση είναι πολύ χειρότε-
ρη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στις αρχές του 2008 η τιμή της 
μετοχής της ΕΤΕ ήταν περίπου 40 Ευρώ ενώ σήμερα κατακρεμνίστηκε 
στα 12 Ευρώ, δηλαδή η κεφαλαιοποίησή της έπεσε από 20 δις σε 6 δις 
περίπου.

Μια από τις κύριες αιτίες της δραματικής αυτής πτώσης είναι η πολιτική 
που άσκησε η Διοίκηση με την καθοθήγηση της κυβέρνησησς για την 
αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ.

Με συγκεκριμένες ενέργειές τους ευνόησε την είσοδο κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων σε βάρος των Ασφαλιστικών Ταμείων με αποτέλεσμα η προ-
σφορά μετοχών με την πρώτη κρίση να λάβει μεγάλες διαστάσεις και 
η μετοχή να κατακριμνησθεί. (Συνεχείς παρουσιάσεις από τη Διοίκηση 
σε ξένους μετόχους και διαχειριστές, απαγόρευση από την κυβέρνηση 
συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων στην αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου της τράπεζας κατά την αγορά της Finansbank.

Η παράλληλη ή μεγαλύτερη πτώση των μετοχών άλλων τραπεζών δεν 
αποτελεί άλλοθι για τη σημερινή κατάσταση της μετοχής της Εθνικής, 
στην οποία αποτυπώνεται η υπερβολική έκθεση της ΕΤΕ σε κινδύνους, 
ιδίως εκτός Ελλάδος, και το αποτέλεσμα της δυσανάλογης συμμετοχής 
στο μετοχικό της κεφάλαιο κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σήμερα συζητάμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ κατά 
350 εκ. ευρώ, ώστε να συμμετάσχει στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης της 
ρευστότητας της Οικονομίας» που νομοθετήθηκε πρόσφατα. 
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Παρ’ ότι ο Νόμος που ψήφισε η Κυβέρνησης παρουσιάζει προβλήμα-

τα, ατέλειες και ανεπαρκείς διασφαλίσεις για την επίτευξη των στόχων 

του, το πρόγραμμα αυτό παρέχει σημαντικές κεφαλαιακές ενισχύσεις 

και ενέσεις ρευστότητας στο Πιστωτικό Σύστημα, με επιβάρυνση του 

Δημόσιου και των φορολογούμενων. 

Είναι ωστόσο εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσον η ρευστότητα αυτή θα 

φτάσει έγκαιρα και με επωφελείς όρους στους τελικούς της αποδέκτες: 

στην πραγματική οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, που 

ήδη πλήττονται από μια σοβαρή και πολύπλευρη εγχώρια και διεθνή 

οικονομική κρίση. 

Στην ομιλία μου στη Γ.Σ. της 17-4-2008, είχα εγκαίρως επισημάνει τους 

κινδύνους των επιθετικών, ριψοκίνδυνων και κοντόφθαλμων πολιτι-

κών που ακολουθούσαν οι διοικήσεις των μεγάλων Χρηματοπιστωτι-

κών ομίλων της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων στην ΕΤΕ και ταυτόχρονα ως μέτο-

χοί της είχαμε προειδοποιήσει πως αρκετές επιλογές της Διοίκησης 

της ΕΤΕ κινούνταν με γνώμονα την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων 

ή ενείχαν υψηλό ρίσκο. Στόχων που παρείχαν πρόσκαιρα υπερκέρδη 

κυρίως στα ξένα κερδοσκοπικά funds, αλλά και πλουσιοπάροχα bonus 

στα ανώτατα στελέχη της, αδιαφορώντας για τους σημαντικούς κινδύ-

νους που αναλάμβανε η Τράπεζα και συνολικά ο Όμιλος εντός και εκτός 

Ελλάδος. 

Τονίζαμε πως τα συμφέροντα των top managers και των κερδοσκοπι-

κών κεφαλαίων, έρχονταν καταφανώς σε σύγκρουση με τα μεσομακρο-

πρόθεσμα συμφέροντα των εργαζόμενων και των μετόχων, με την ίδια 

την υγιή ανάπτυξη της Τράπεζας και του Ομίλου της.

Κάτι που σήμερα υιοθετούν ακόμη και Σύμβουλοι της Hay, συνιστώντας 

στροφή σε κριτήρια λειτουργικής και μεσομακροπρόθεσμης απόδοσης 

και όχι στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις της μετοχής.
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Ως μέτοχοι και ως Σύλλογος, είχαμε εγκαίρως αντιταχθεί

v  στην αλλοίωση της στρατηγικής και της φυσιογνωμίας της ΕΤΕ, με 

δεκάδες «φυτευτά» ανώτατα στελέχη της επιλογής του κ. Αράπο-

γλου , τα οποία ήταν ξένα προς την κουλτούρα της ΕΤΕ και έβλεπαν 

την ΕΤΕ ως ένα βραχυπρόθεσμο σταθμό στην καριέρα τους.

v  στην απαξίωση αφοσιωμένων και ικανών στελεχών, που προέρχο-

νται από την εσωτερική ιεραρχία της Τράπεζας. 

v  στη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς επενδύσεις και αγορές 

υψηλού ρίσκου, βραχυπρόθεσμων αποδόσεων αλλ’ αμφίβολων 

μακροπρόθεσμων προοπτικών.

v  στην υψηλή επικινδυνότητα των πολιτικών που ακολουθούνταν ως 

προς τους εταιρικούς στόχους, τα μεγέθη και τη διανομή των Bonus, 

τα προγράμματα των stock options, σε όφελος κυρίως των ανώτα-

των στελεχών και την προσπάθεια σύνδεσης της επίτευξης στόχων 

με την υπηρεσιακή εξέλιξη των μεσαίων στελεχών και των απλών 

υπαλλήλων.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, 

Εμείς θέλουμε την Εθνική μια μεγάλη και ισχυρή Ελληνική Τράπεζα, 

ηγέτιδα στην εγχώρια αγορά και με σημαντική παρουσία στην περιφέ-

ρεια της Ν.Α. Ευρώπης. 

Μια Τράπεζα με αναπτυξιακή προσφορά, με υψηλή και αναγνωρισμένη 

Κοινωνική Υπευθυνότητα, με εθνικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο 

αντάξιο της φήμης και της ιστορίας της και φιλική προς τους εργαζόμε-

νους. 

Επανειλημμένα τονίσαμε πως βασικός μέτοχός της πρέπει να παραμεί-

νουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που είναι γνήσιοι και όχι κερδοσκοπικοί 

θεσμικοί επενδυτές. 
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• Να μην αλωθεί ο κοινωνικός- πολυμετοχικός χαρακτήρας της.

•  Να μην εκτραπεί η στόχευση και η προσφορά της στην ελληνική οι-

κονομία. 

Η Διοίκηση του κ. Αράπογλου προτίμησε να παραδώσει μεγάλο κομμάτι 

των μετοχών της ΕΤΕ σε κερδοσκοπικά κεφάλαια του Λονδίνου και της 

Ν. Υόρκης. 

Σε κεφάλαια που νοιάζονται μόνο για βραχυπρόθεσμα κέρδη και όχι για 

τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ΕΤΕ. 

Και αυτό φάνηκε περίτρανα με το πρόσφατο ξέσπασμα της κρίσης, όταν 

τα κεφάλαια αυτά σε μεγάλο βαθμό μας εγκατέλειψαν και με τις πιέσεις 

που ασκήθηκαν στη μετοχή της ΕΤΕ, είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της, 

μέσα σε 6 μήνες, από 40 στα 12 ευρώ!

Δυστυχώς μας δικαίωσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χ/Π σύστημα, στη 

χώρα μας και διεθνώς. 

Γι’ αυτό και απαιτήσαμε αμέσως το πάγωμα και την ακύρωση του προ-

γράμματος της Διοίκησης για stock-options 12.000.000 μετοχών.

Γι’ αυτό αντιταχθήκαμε στην απόπειρα εκποίησης κεντρικών κτηρίων-

φιλέτων της ΕΤΕ αλλά και της Εθνικής Ασφαλιστικής, μόνο και μόνο για 

να αντλήσουν τα Funds Λονδίνου και Νέας Υόρκης πρόσθετα και πρό-

σκαιρα κέρδη 800-900 εκ. ευρώ, όπως τους είχε υποσχεθεί ο κ. Πρό-

εδρος της ΕΤΕ! 

Γι’ αυτό αντιτασσόμαστε στη συνεχιζόμενη εκποίηση στοιχείων του 

ενεργητικού, με προφανή ζημία για την Τράπεζα. 

Γι’ αυτό ζητάμε πρόσθετες εγγυήσεις ότι η Διοίκηση θα αλλάξει επιλο-

γές και τακτική. 

Να διασφαλίσει την απασχόληση και να διαθέσει την ενίσχυση που 

λαμβάνει από το Δημόσιο, για να βελτιώσει ουσιαστικά τους όρους δα-

νεισμού της πελατείας και για να καλύψει τις ανάγκες της οικονομίας 

και της ανάπτυξης και όχι για να διατηρήσει τεχνητά και βραχυπρόθε-

σμα τα κέρδη της ΕΤΕ. 
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Εκτός κι αν η Διοίκηση νομίζει ακόμα πως μπορεί να υπάρξει υγιές, βιώ-

σιμο και κερδοφόρο Πιστωτικό Σύστημα, υγιής, βιώσιμη και κερδοφόρα 

ΕΤΕ, αν η πραγματική οικονομία και η απασχόληση αφεθούν να βουλι-

άξουν στην ύφεση και στην πιστωτική ασφυξία!

 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που δεν μπορούν να προβλεφθούν οι 

επερχόμενες οικονομικές εξελίξεις, η Διοίκηση σπευδει να προδικάσει 

την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου από την 1-

7-2009, για να απαλλαγεί από τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. και από την 

(έστω και μερική) εποπτεία που προβλέπει το σχέδιο παροχής ρευστό-

τητας. 

Γιατί άραγε; 

Μήπως προεξοφλεί πως μέσα σε 5-6 μήνες θα έχει λύσει όλα τα προ-

βλήματα που σήμερα την αναγκάζουν να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα; 

Μήπως εκτιμά πως θα έχει μέχρι τότε περάσει η κρίση; Πως θα στηρι-

χθεί και πάλι στα διεθνή κερδοσκοπικά funds; 

Θα διοχετεύσει την ενίσχυση που παίρνει από το Κράτος, καθώς και την 

πρόσθετη ρευστότητα που αντλεί από καλυμμένες ομολογίες, μόνο 

για να βελτιώσει τους δείκτες και να κλείσει «τρύπες» θυγατρικών στα 

Βαλκάνια και την Τουρκία, χωρίς να στηρίξει τις ανάγκες ρευστότητας, 

επενδύσεων και δανεισμού της πραγματικής οικονομίας;

‘Η μήπως σπεύδει να επανέλθει στις ίδιες παλιές, καλές (και αδιέξο-

δες, ως απεδείχθη...) πρακτικές της, χωρίς να εμποδίζεται από έναν 

«αδιάκριτο» κρατικό επίπτροπο; 

Εμείς δεν πρόκειται να συμπράξουμε στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, 

που μας ζητείται προκαταβολικά και εν λευκώ ! 
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Η συμμετοχή και η άντληση κεφαλαίων από το πρόγραμμα των 28 δις 

είναι αναγκαία εγγύηση για τους μετόχους στις σημερινές συνθήκες και 

τις αυριανές καταστάσεις που όλοι εκτιμούν ότι θα είναι χειρότερες. 

Μάλιστα η συμμετοχή αυτή μπορεί και πρέπει να συμβάλει 

v  στην αναγκαία αλλαγή πολιτικών για υγιείς και βιώσιμες αποδό-

σεις

v  στη διασφάλιση της απασχόλησης και στη βελτίωση των εργασια-

κών σχέσεων στην Τράπεζα και στον όμιλο 

v  στην αναγκαία αποκατάσταση του αναπτυξιακού-κοινωνικού ρόλου 

της ΕΤΕ, με ενίσχυση της συμμετοχής του Δημόσιου και των Ασφαλι-

στικών ταμείων στο μετοχολόγιό της. 

Σήμερα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο μια ΕΤΕ-μοχλό της ανάπτυ-

ξης. 

Μια ΕΤΕ με κοινωνική υπευθυνότητα, με αξιόπιστη και συνετή διαχείρι-

ση προς όφελος και των εργαζόμενων και των μετόχων, αλλά και των 

πελατών, των μικρομεσαίων, των νοικοκυριών, της οικονομίας συνολι-

κότερα, που θα ωφελήσει τελικά και την ίδια την τράπεζα. 

‘Οχι μια ΕΤΕ έρμαιο περαστικών καιροσκόπων-κερδοσκόπων-δήθεν 

επενδυτών, με τις συνέπειες που όλοι πλέον είδαμε στη μετοχή, στα 

οικονομικά της μεγέθη, στα αποτελέσματα των επιλογών της Διοίκησής 

της !



Βασικός μέτοχος της Εθνικής  

Τράπεζας πρέπει να παραμεί-

νουν τα ασφαλιστικά Ταμεία, 

η θέση των οποίων θα πρέπει 

να ενισχυθεί.

Ο ΣΥΕΤΕ αγωνίζεται για μία 

Εθνική Τράπεζα με ανα-

πτυξιακή προσφορά, με 

υψηλή και αναγνωρισμένη 

κοινωνική υπευθυνότητα 

και φιλική προς τους εργα-

ζόμενους.

Ο ΣΥΕΤΕ είχε αντιδράσει και 
στην απαξίωση αφοσιωμέ-
νων και ικανών στελεχών 
που προέρχονται απο τον 
κορμό της Εθνικής Τράπε-
ζας.




