
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ  ΓΕΡΜΑΝΩΝ 
   «Εγώ θέλω καλές τράπεζες. ∆εν µε νοιάζει αν είναι γαλλικές, ιταλικές ή αµερικανικές», 
απάντησε ο διαβόητος Προβόπουλος στη Βουλή (10/4/2013) για το αν ανησυχεί για το 
ενδεχόµενο αφελληνισµού των τραπεζών. ∆εν είπε όµως όλη την αλήθεια, επειδή από την 
ευρωζώνη µόνο γερµανικές τράπεζες ή δορυφορικές τους µπορούν ν’ αρπάξουν τις 
ελληνικές. Ούτε οι γαλλικές µπορούν, αφού η Credit Agricole (Εµπορική) και η Societe 
Generale (Γενική) έφυγαν άρον-άρον από την Ελλάδα µε τεράστιες ζηµιές, καθώς και η 
πορτογαλική Milenium, ούτε οι ιταλικές τράπεζες, που έχουν τεράστια διαρροή καταθέσεων 
και αρκετές είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας, όπως πρόσφατα η  Monte dei Paschi.  

Γιατί βαθαίνει η κρίση; 
   Η απληστία των ιδιωτών τραπεζιτών και των γκόλντεν µπόις τους γέµισε µε «φούσκες» όλο 
τον κόσµο κι έτσι χρεοκόπησαν τις τράπεζές τους, προκαλώντας την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση. Πρόλαβαν, βέβαια, ν’ αποκοµίσουν µυθώδη ποσά ως προσωπικά αµοιβές. 
   Οι ΗΠΑ, για να σώσουν τις τράπεζές τους, τις χρηµατοδοτούν, «κόβοντας» πληθωρικό 
δολάριο. Στην ευρωζώνη η Γερµανία επέβαλε τη χρηµατοδότησή τους από τους 
φορολογούµενους, είτε χωρίς αλλαγή ιδιοκτησίας, είτε µε πώλησή τους σε ιδιώτες µετά από 
πρόσκαιρη κρατικοποίησή τους. Την Κύπρο την έχει οδηγήσει στην καταστροφή, 
ανατρέποντας κάθε κανόνα της Ε.Ε. και της ευρωζώνης, δηµεύοντας τις καταθέσεις, για να 
«εξυγιανθούν» οι τράπεζές της, µέτρο που θέλει να εφαρµόσει και στις άλλες χώρες πλην του 
εαυτού της και των βόρειων υποτακτικών της, ώστε να επωφεληθεί από τη διαρροή 
καταθέσεων προς τις τράπεζές τους. Έτσι η κρίση συνεχώς βαθαίνει. 

Με τα χρήµατα του ελληνικού λαού 
   Οι ελληνικές τράπεζες έως το 2009 εµφάνιζαν τεράστια κέρδη. Από το 2010, όµως, άρχισαν 
να έχουν ζηµιές, λόγω των µνηµονίων, που προκάλεσαν αύξηση των µη εξυπηρετουµένων 
δανείων, επειδή αυξήθηκαν η ανεργία και τα λουκέτα και µειώθηκαν δραµατικά τα 
εισοδήµατα. Επέβαλαν επίσης δύο αλλεπάλληλα «κουρέµατα» ελληνικών οµολόγων (PSI) το 
2011 και το 2012, που µεγάλο µέρος τους κατείχαν ελληνικές τράπεζες, ενώ η κατάσταση  
της χώρας έχει προκαλέσει φυγή  των µεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό. Οι καταθέσεις των 
µικροκαταθετών έτσι κι αλλιώς µειώνονται δραστικά ή µηδενίζονται από τα αλλεπάλληλα 
χαράτσια, που έχει επιβάλει η ξένη κατοχή. Έτσι οι τράπεζες δεν έχουν ρευστά διαθέσιµα για 
να χρηµατοδοτούν παραγωγικές δραστηριότητες. Αν δεν έχουν χρεοκοπήσει ακόµη, αυτό 
οφείλεται στο ότι αποµυζούν τους Έλληνες φορολογούµενους µε τις  κρατικές εγγυήσεις που 
τους δίνουν οι κατοχικές κυβερνήσεις, δηλ. ρευστά και οµόλογα, που ανέρχονται µέχρι 
σήµερα σε 168 δις, χωρίς να υπολογίζονται τα 50 δις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Μόνο µε τις 
κρατικές εγγυήσεις δανείζονται από την ΕΚΤ. Εκτός από τις εγγυήσεις, στις πλάτες του 
ελληνικού λαού έχουν φορτώσει, µε πρωταγωνιστή τον Προβόπουλο, τις «κακές» τράπεζες, 
δηλ. τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Proton Bank του Λαυρεντιάδη, της ΑΤΕ (την «καλή» τη 
χάρισαν στο Σάλλα) και πρόσφατα του ΤΤ (η «καλή» του τράπεζα θα πουληθεί).  

Οι συγχωνεύσεις και η ανακεφαλαιοποίηση 
    Στην Ελλάδα ευνόησαν τις συγχωνεύσεις των ιδιωτικών τραπεζών (Πειραιώς-ΑΤΕ, 
ΑΛΦΑ-Εµπορική), επειδή α) οι µεγαλοµέτοχοί τους µπορεί ανά πάσα στιγµή να τις 
πουλήσουν, όπως έκανε ο Λάτσης µε την Eurobank, β) απορροφούν «καλές» κρατικές και γ) 
δεν έχουν σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία. Οι ιδιωτικές τράπεζες δεν αποτελούν κρίσιµο 
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µέγεθος για τους ξένους. Οι ξένοι θέτουν ως όρο για την παραµονή τους στα χέρια των 
ιδιωτών να βάλουν οι ιδιώτες το 10% της επανακεφαλαιοποίησης, δηλ. 5 δις για όλες τις 
τράπεζες. Θυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε την ευρωσυνθήκη, η συγχώνευση σηµαντικών 
επιχειρήσεων και η κρατική χρηµατοδότησή τους αντιβαίνει στον «ελεύθερο και ανόθευτο 
ανταγωνισµό». Όµως ποια συνθήκη και ποια Ε.Ε.; Τους κανόνες ορίζει ο ισχυρός! Αυτό το 
χώνεψαν ακόµα και οι εγχώριοι υποτακτικοί τους, όπως οι νταβατζήδες µε τα ΜΜΕ τους, 
ένθερµα µνηµονιακά φερέφωνα των συγχωνεύσεων, επειδή τα συντηρούν µόνο µε δανεικά, 
αλιώς θα τα είχαν κλείσει. Ασπάζονται το ρητό Στουρνάρα «Οικονοµία χωρίς µνηµόνιο 
σηµαίνει επιστροφή στη δραχµή...». Γι’ αυτό όλοι αυτοί αποσιωπούν το αντίθετο.   

Η Εθνική Τράπεζα 
   Η Εθνική Τράπεζα είναι κάτι περισσότερο από µία απλή εµπορική τράπεζα. Υπήρξε ένα 
σύµβολο ανάπτυξης για τη χώρα από την πρώτη στιγµή της ίδρυσής της το 1841 και, 
µάλιστα, είχε το προνόµιο έκδοσης του νοµίσµατος έως το 1928. 
   Η Εθνική διαθέτει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία και η συγχώνευσή της µε τη Eurobank 
θα δηµιουργούσε µια  τράπεζα-γίγαντα, µε ενεργητικό σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Ελλάδας, µε 
κυρίαρχη έως ηγετική  θέση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, που θα κατείχε σηµαντικά 
τραπεζικά µερίδια αγορας και θα ήταν ανάµεσα στις 20 µεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες. 
   Η Εθνική δεν έχει µεγαλοµέτοχο. Τις περισσότερες µετοχές της κατέχουν ασφαλιστικά 
ταµεία, η Εκκλησία, ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, καθώς και ιδιώτες επενδυτές. Τα 
ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.) που µετέχουν (16% µε µετοχές ονοµαστικής αξίας  
150 εκ.) έχουν χάσει περί τα 70 εκ. από το τέλος του 2012, λόγω πτώσης των µετοχών της 
Εθνικής στο Χρηµατιστήριο, που θυµίζει µέρες του 1999. Θα  χάσουν  τις µετοχές τους αν η 
Εθνική περιέλθει στο ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ), εφόσον η τράπεζα δε 
βρει το 10% της επανακεφαλαιοποίησης, αδυνατώντας να πληρώνουν συντάξεις µετά και τα 
«κουρέµατα».    
   ∆ε θέλουν τη συγχώνευση, όµως, οι ξένοι τραπεζίτες και οι Γερµανοί, που θέλουν να 
ελέγχουν την Εθνική, επειδή κατέχει περιουσία. Είπαν απροκάλυπτα ότι τόσο µεγάλη 
τράπεζα δύσκολα µπορεί να πουληθεί. Γι’ αυτό οι τροϊκανοί απαγόρευσαν µε διάφορα 
προσχήµατα τη συγχώνευση, εξευτελίζοντας πλήρως το θλιβερό Σαµαρά, που 
θριαµβολογούσε γι’ αυτή, ότι θα φέρει ρευστότητα και ανάκαµψη. Πρωθυπουργός υπό πλήρη 
κηδεµονία της νέας κατοχής. 
   Στη µεθόδευση των τροϊκανών συµµετέχει και ο διαβόητος Προβόπουλος, ο οποίος µια 
εβδοµάδα πριν από την απαγόρευση των τροϊκανών εµφανιζόταν στη ΝΕΤ ως υποστηρικτής 
της συγχώνευσης. Όπως κατήγγειλε ο σύλλογος υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, η 
Τράπεζα της Ελλάδας δε δίνει άδεια για συµµετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ευχέρεια συµµετοχής και των 
παλαιών µετόχων σε ποσοστό 10% επί της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Κάτι που 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της Τράπεζας υπό ελληνικό έλεγχο. Τα ασφαλιστικά 
ταµεία, ακόµη κι αν είχαν χρήµατα για την επανακεφαλαιοποίηση, που δεν τα έχουν, θα είχαν 
συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που δε θα µετρούσε στο όριο του 10% 
που απαιτείται για την ιδιωτική συµµετοχή, λέει ο Προβόπουλος, καθώς πρόκειται για 
κρατική συµµετοχή, άρα κρατική ενίσχυση κι αυτό το απαγορεύει το µνηµόνιο! Στην Εθνική 
θυµήθηκαν την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων, ενώ στις ιδιωτικές τις επιτρέπουν!  
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   Θέλουν να κρατικοποιηθεί η Εθνική και µετά να πουληθεί το 20% έως 25% σε ξένους, για 
να ελέγχουν αυτοί  πλήρως την οικονοµία. Αν αυτό πραγµατοποιηθεί, θα ξεπεράσει ακόµα 
και την περίοδο της προηγούµενης γερµανικής κατοχής (1941-1944), οπότε έγιναν πολλές 
προσπάθειες για να λεηλατηθεί η περιουσία της Εθνικής Τράπεζας από τους Ναζί και τους 
συνεργάτες τους. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας και τα στελέχη της έδωσαν αγώνες τότε για να 
το αποτρέψουν. Θα πέσει τώρα µε τη νέα κατοχή; 
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