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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Η μετοχή της Ε.Τ.Ε. στο έλεος της δράσης των κερδοσκοπικών 

Κεφαλαίων. 

Η πολιτική της υπονόμευσης της συμμετοχής των 

Ασφαλιστικών Ταμείων στη Μετοχική Σύνθεση της Ε.Τ.Ε. μας 

οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. 

Η μαζική πώληση των μετοχών από τα Κερδοσκοπικά 

Κεφάλαια έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. 

Ο Διοικητής να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε τα 

ασφαλιστικά Ταμεία να αγοράσουν και πάλι μετοχές της Ε.Τ.Ε. 

 
 

Συνάδελφοι, 

 Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα το 

τελευταίο χρονικό διάστημα.  

 Η δράση των κερδοσκοπικών κεφαλαίων έχει οδηγήσει  τη 

μετοχή της Ε.Τ.Ε. σήμερα στο απίστευτο ποσό των 14,90 € . 

Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα μιας 

πολιτικής που εφαρμόζει με επιμονή και συνέπεια ο Διοικητής της 

Ε.Τ.Ε. κος Αράπογλου τα τελευταία χρόνια με την οποία παρέδωσε 

την  Ε.Τ.Ε. στα χέρια των αδηφάγων κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Ο 

στόχος των κερδοσκοπικών κεφαλαίων είναι αποκόμιση 

βραχυπρόθεσμων κερδών χωρίς να τους ενδιαφέρει η προοπτική και 

το μέλλον της Εθνικής Τράπεζας, όπως επανειλημμένα ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

είχε καταγγείλει στο παρελθόν.  

  

 



 

Συνάδελφοι,  

Η σταθερή και συνεπής στάση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ήταν και είναι, 

ότι η συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων στη μετοχική σύνθεση 

της Ε.Τ.Ε. διασφαλίζει τη σταθερότητα και την προοπτική της Ε.Τ.Ε. 

 Τα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν κερδοσκοπούν αλλά είναι 

πραγματικοί θεσμικοί επενδυτές και διατηρούν τις συμμετοχές τους 

σε μακροπρόθεσμη βάση.  

 Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. και προσωπικά ο Πρόεδρός της κ. 

Αράπογλου θα πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες που να αποκαταθιστούν την 

ισορροπία στη μετοχική σύνθεση της Ε.Τ.Ε. και να καλέσει  τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία να αγοράσουν μετοχές της Ε.Τ.Ε., 

ενισχύοντας την παρουσία του μετοχικού κεφαλαίου  της 

τράπεζας. 

 Οι ώρες είναι κρίσιμες για την Εθνική Τράπεζα και όλοι μας θα 

κριθούμε από την υπευθυνότητά μας και τις αποφάσεις.  

 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Γιώργος Μότσιος 
 
 


