
 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   260252           ΑΘΗΝΑ, 7.7.2006 
 

 
 
Προς τους Οικονομικούς & Εργατικούς  Συντάκτες 

 
 
Γιατί πανηγυρίζει ο κος Αράπογλου ; 

 
• Η υπόθεση της αγοράς της FINANSBANK και οι μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της στην Ε.Τ.Ε. δεν κλείνει με την αύξηση του Μ.Κ.  

• Οι κίνδυνοι από την πορεία της Τουρκίας και της τούρκικης οικονομίας, 
από τους όρους εξαγοράς που περιγράφονται με ακρίβεια στο 
ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν εκλείψανε από την 
κάλυψη της αύξησης του Μ.Κ. κατά 1,7 φορές. 

• Πανηγυρίζει ο κος Αράπογλου γιατί η μετοχή της Ε.Τ.Ε. ήταν στα 42€ και 
μετά την εξαγορά της Τουρκικής Τράπεζας  έχει πέσει στα 27 €. 

• Ήδη η επένδυση έχει χάσει το 25% περίπου λόγω της υποτίμησης της 
λίρας και της πτώσης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, 
γεγονός που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία επιβάλλουν να καταγράφεται η 
διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της 
τρέχουσας αποτίμησής του. 

• Τα αποτελέσματα της Ε.Τ.Ε. από τώρα και στο εξής θα συναρτώνται 
άμεσα με τις εξελίξεις στην τούρκικη οικονομία, που είναι αναδυόμενη με 
σημαντικά προβλήματα, στον πληθωρισμό, στο ισοζύγιο πληρωμών, στο 
εξωτερικό χρέος και στην πορεία της τούρκικης λίρας. Μέσω αυτής της 
οδού τα προβλήματα της τούρκικης οικονομίας θα αντανακλώνται στα 
αποτελέσματα της Ε.Τ.Ε. η οποία λόγω του μεγάλου βάρους της θα 
επηρεάζει την ελληνική οικονομία, το ελληνικό χρηματιστήριο,              
ενώ θα οδηγεί τις ελληνικές  αποταμιεύσεις στην χρηματοδότηση των 
ελλειμμάτων της τούρκικης οικονομίας.  

• Οι κίνδυνοι και τα ερωτήματα παραμένουν, έχουν καταγραφεί στην 
μηνυτήρια αναφορά του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και θα απαντηθούν από τις αρμόδιες 
αρχές και από την εξέλιξη και την πορεία των πραγμάτων.   

 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μετά τις 11.7.2006 που θα έχει πλήρη εικόνα για τη νέα 
σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε. θα επανέλθει με 
στοιχεία και επιχειρήματα για να παρουσιάσει την πραγματική 
σημερινή εικόνα της Ε.Τ.Ε. αλλά και την προοπτική του όλου 
εγχειρήματος.  

 
  

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


