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Νίκος Νικολόπουλος: Να αποδώσουν λογαριασμό όσοι ξεπουλάνε τα «ιμάτια»  

των θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας! 

ΜΑΚΡΟΣΚΕΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

 

Τα απανωτά τραπεζικά ανομήματα της Εθνικής και δη η απόπειρα ξεπουλήματος της 
κερδοφόρου και μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας της χώρας μας «ΑΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», 
αποτελούν το αντικείμενο καυτής ερώτησης, του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου προς τον 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. 

Ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής «παρακάμπτει» τους αρμόδιους Υπουργούς και 
απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για να δώσει έμφαση σ’ ένα σκάνδαλο, που είναι 
επιτακτική ανάγκη ν΄αναχαιτισθεί, πριν παραδοθεί η «ΑΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», σε ξένα 
συμφέροντα. 

Παράλληλα, στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Νίκος Νικολόπουλος κάνει μνεία και 
στο σκάνδαλο της «ΠΑΝΓΑΙΑ», αλλά και στην επιζήμια πώληση της Banka NBG Albania 
(θυγατρική της Ε.Τ.Ε.) σε «Off shore» της γυναίκας του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι 
Ράμα! 

Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ο ανεξάρτητος βουλευτής θέτει τα εξής καίρια 
ερωτήματα: 

● Σκοπεύει η κυβέρνηση και πότε, να ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες 
του κράτους να ρίξουν άπλετο φώς στο φιάσκο του εγχειρήματος εκχώρησης της 
Εθνικής ασφαλιστικής στα ξένα συμφέροντα; 

● Ζήτησαν οι έχοντες  την πολιτική ευθύνη Υπουργοί σας, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε 
όλους τους υποψήφιους επενδυτές που εμπεριέχονται στον φάκελο της 
αγοραπωλησίας της ΑΕΓΑ, διότι σειρά δημοσιευμάτων εντός και εκτός χώρας, 
αναφέρουν ότι ορισμένοι τουλάχιστον εξ αυτών, εμπλέκονται σε σοβαρότατες 
αξιόποινες πράξεις; 

● Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν από το Δ.Σ της ETE, τις αρμόδιες επιτροπές αλλά και 
υπηρεσίες ελέγχου της τράπεζας (ΣΕΕ ), να πράξουν το καθήκον τους και οι 
αποφάσεις τους να μην ζημιώσουν το Δημόσιο που έχει προσφέρει δεκάδες δις. στην 
ανακεφαλαιοποιημένη «ΜΑΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» και ζήτησαν οι υπουργοί από 
την διοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας να πληροφορηθούν μέσα από ποια κριτήρια 
απεδέχθησαν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες;  

● Αληθεύει ότι ακόμη και σήμερα η Διοίκηση της Εθνικής τράπεζας συνεχίζει 
αμετανόητα να συνδιαλέγεται με την ίδια κάστα επενδυτών; 

● Ρωτάμε, αλλά και ζητάμε να ελεγχθούν το Δ.Σ της ETE και οι αρμόδιες επιτροπές της, 
που ενεπλάκησαν στην προσπάθεια εκποίησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, εάν 
πληρούν τα εκ του νόμου, 3864 άρθρο 10, προβλεπόμενα προσόντα, προκειμένου 
να στελεχώνουν τα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές; Διαφορετικά έστω και την 
ύστατη ώρα πιστεύετε ότι οφείλουν να παραιτηθούν; 



● Οι συμβουλευτικοί οίκοι Morgan Stanley και Goldman Sachs, αλλά και συνολικά ο 
διαγωνισμός, πόσα εκατομμύρια ευρώ στοίχισαν στον όμιλο της Εθνικής τράπεζας και 
άρα κατ’ αναλογία και στον μέτοχο ΔΗΜΟΣΙΟ; 

● Θα ερευνηθεί, αν υπήρξαν η όχι" λαγοί," ανάμεσα στους υποψήφιους επενδυτές με 
στόχο να απαξιώσουν το τίμημα της ασφαλιστικής εταιρίας για τους επόμενους 
αγοραστές; Και εάν ναι, η Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη θα 
διερευνήσει εάν έγινε με το αζημίωτο...; 

 

Ολοκληρώνοντας, ο Νίκος Νικολόπουλος καλεί την Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει κάθε 
αρμόδια Δικαστική και ελεγκτική αρχή που διαθέτει, για να προστατεύσει το Ελληνικό 
Δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο που πλήρωσε αδρά την διάσωση των τραπεζών, 
αλλά και επιτέλους να αποστείλει στην Δικαιοσύνη την ερώτησή του, προκειμένου να 
διερευνήσει εάν κάποιοι παρανόμησαν ή εκτέλεσαν πλημμελώς τα υπηρεσιακά τους 
καθήκοντα, ήτοι στελέχη και η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, του ΤΧΣ, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

 

Σχετική δήλωση on camera: "Αμαρτίες" κατά συρροή της Εθνικής Τράπεζας στο στόχαστρο 
του Ν. Νικολόπουλου 
https://www.youtube.com/watch?v=yGnwjOmViWE&feature=youtu.be 

 


