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Συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης Ν.Δ [22/2/2016] 

 

Σημεία από την πρωτολογία και δευτερολογία 

 

Αφού κλείσατε τις τράπεζες, επιβάλλατε capital controls, που γονάτισαν την οικονομία 
και τελικά προκαλέσατε την ανάγκη νέας κεφαλαιοποίησης. 
 
Τα μοιραία λάθη ξεκίνησαν από νωρίς.   
 

1. Καθυστερήσατε 3 μήνες να δημιουργήσετε το θεσμικό πλαίσιο για τη 
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών. 

2. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των 25 δις που σας επιβλήθηκαν από το εξωτερικό 
ήταν εκτός κάθε πραγματικότητας. 

 
Αποτέλεσμα: πολύ πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης   
κατέρρευσε η εμπιστοσύνης  στο τραπεζικό σύστημα. Εδώ η ευθύνη της Τρόικας είναι 
προφανής. 
 
Όταν τελικά πραγματοποιήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, το 
ελληνικό Δημόσιο έχασε με μια κίνηση και 24,5 δισ. ευρώ (δηλαδή τον ΕΝΦΙΑ 10 
χρόνων) αλλά και το πλειοψηφικό πακέτο των 4 συστημικών τραπεζών. 
 
Όμως, δεν είναι μόνο οι 4 συστημικές τράπεζες. Είναι και οι περιπτώσεις των μη 
συστημικών τραπεζών, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Τράπεζας Αττικής. 
 
Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε την αντίληψη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βρισκόταν 
στην αντιπολίτευση. Δεν είμαστε οπαδοί της υστερικής αντιπολίτευση κατά πάντων. 
Δεν χρησιμοποιούμε τις μεθόδους των αμφιθεάτρων και των καταλήψεων που σας 
έφεραν τόσο εύκολα στα κυβερνητικά έδρανα.     
 
Γι’ αυτό και δεν θα πω αβίαστα τη λέξη «σκάνδαλο», αν και αυτό θα ήταν το μόνο 
εύκολο. Υποχρέωσή μας είναι να ασκούμε τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα μακριά 
από ακρότητες.  
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Για την Τράπεζα Αττικής έχει προκύψει μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν άμεσα 
απαντήσεων: 

1. Ο τρόπος που επελέγη από την κυβέρνηση για την επιβίωσή της κι αν τελικά 
ήταν πραγματικά διάσωση ή «αιχμαλωσία» της…  

2. Στις  10/12/2015 – τελευταία μέρα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – η τιμή 
της τράπεζας Αττικής στο ταμπλό του ΧΑ ήταν 0,22 Ευρώ. Η τιμή της 
ανακεφαλαιοποίησης όμως προσδιορίστηκε στα 0,30 Ευρώ, όταν σύμφωνα με 
ειδικούς η πραγματική αποτίμηση (το fair value) της τράπεζας κυμαινόταν από 
0,10 ως 0,15 Ευρώ ανά μετοχή. Πρώτη φορά είδαμε ΑΜΚ όπου η 
χρηματιστηριακή τιμή είναι φθηνότερη από την τιμή της αύξησης. Σήμερα η 
μετοχή της Τράπεζας Αττικής διαπραγματεύεται στο 0,11. Τα συμπεράσματα 
δικά σας… 

3. Με αυτήν την υπερβολικά υψηλή αποτίμηση ποιοι συμμετείχαν και με ποια 
κριτήρια; Μπορείτε να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι ΔΕΚΟ που 
συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και πώς 
βάλανε οι Διοικήσεις τις υπογραφές τους, όταν εξαρχής γνώριζαν ότι θα χάσουν 
χρήματα; Συμμετείχε τελικά το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-
Λαϊκής και άλλων τραπεζών με 55 εκ. ευρώ στην αύξηση; Συμμετείχε το 
Ελ.Βενιζέλος; 

4. Είναι αλήθεια ότι η ΕΚΤ διεξάγει έρευνα για τον τρόπο κάλυψης της αύξησης 
κεφαλαίου, καθώς υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις για ανάμειξη της 
κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθεί το ποσό της αύξησης; 

 
Εμείς θέλουμε να σωθεί η τράπεζα Αττικής. Θέλουμε να προστατευθεί επί της ουσίας. 
Να θωρακιστεί για να λειτουργεί υγιώς, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 
 
Εσείς τι θέλετε; Θέλετε μια τράπεζα Αττικής αιχμάλωτη του κράτους; Αιχμάλωτη της 
κυβέρνησης; Με μετόχους ΔΕΚΟ, δηλαδή ουσιαστικά το κράτος; Για να λειτουργεί ως 
παράλληλο τραπεζικό σύστημα; 
 
 


