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ΑΘΗΝΑ 6/3/2017 
 

ΔΕΙΛΟΙ  ΜΟΙΡΑIΟΙ   ΑΒΟΥΛΟΙ ΑΝΤΑΜΑ…… 
 
 

                 Θα αναφωνούσε για άλλη μια φόρα ο Κώστας Βάρναλης καθώς θα αντίκριζε το 
οικονομικοπολιτικό κατεστημένο της χώρας να επιχειρεί ουσιαστικά να δωρίσει , ούτε καν να 
ξεπουλήσει , άλλη μια  Ελληνική εταιρία φιλέτο, όπως είναι η Εθνική ασφαλιστική. 
 
Η έντεχνη τα τελευταία χρόνια ακολουθούμενη κλωνοποιημένη πολιτική του ξεπουλήματος των 
πάντων, του εκφοβισμού, της αποψίλωσης των κεκτημένων, του διαίρει και βασίλευε μεταξύ 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εργαζομένων και συνταξιούχων και η εν γένει προσπάθεια 
διάρρηξης του κοινωνικού ιστού της Ελληνικής κοινωνίας αποτελούν τον Δούρειο Ίππο της 
πλήρους υποταγής της χώρας και του λαού μας. 
 
Συνάδελφοι, 
 
Η αυτοαποκαλούμενη Αριστερή κυβέρνηση της χώρας έχει εδώ και αρκετό διάστημα  
‘’προσυπογράψει’’ τη δωροεπιταγή , έναντι ευτελούς τιμήματος, που προσφέρει σε ξένα 
συμφέροντα τη μεγαλύτερη και  την πλέον ιστορική εταιρία της ασφαλιστικής μας αγοράς, 
ξεχνώντας ( τι πρωτότυπο!!!!! )τα λόγια του  σημερινού  πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα την 
περίοδο, πριν την  εκλογή του ,που χαρακτήριζε ΕΓΚΛΗΜΑ την πώληση της εταιριας μας . 
 
Οι κυβερνήσεις όμως που τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε επαγγελματικά γραφεία 
REAL ESTATE και μεσιτεύουν τον ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ της χώρας, σε κερδοσκοπικά κέντρα, όχι 
μόνον παρακάμπτουν τη βούληση του λαού, αλλά αποτελούν όνειδος έναντι της προάσπισης του 
εθνικού συμφέροντος. 
 
Ας αναλογισθούν λοιπόν όλοι τους πολύ καλά, τόσο οι δωρητές , όσο και οι υποψήφιοι 
δωρεοδόχοι, ότι ο δρόμος που επέλεξαν να ακολουθήσουν της υφαρπαγής της εταιρίας μας, 
θα είναι δύσβατος και οι ευθύνες τεράστιες. 
 
«Αγαπητοί σύντροφοι της κυβέρνησης» θέλουμε να θέσουμε τα πιο κάτω ερωτήματα, σχετικά με 
τη «δωρεάν» εκχώρηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. 
 

1. Πιστεύετε ότι η  «δωρεάν» εκχώρηση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα προσφέρει ανάπτυξη 
στην Εθνική οικονομία; 

2. Πιστεύετε  ότι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς , θα διατηρήσει  τις ήδη υπάρχουσες θέσεις 
εργασίας ή ακόμα ανοίγοντας και νέες ή θα μειώσει δραματικά το ανθρώπινο δυναμικό 
και ταυτόχρονα θα συρρικνώσει την εταιρία; 

3. Μήπως αγνοείτε τη βαθιά σχέση εμπιστοσύνης, που έχει σφυρηλατήσει για 126 χρόνια, 
η ιστορική μας εταιρία με τους Έλληνες πολίτες;  

4. Γνωρίζετε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι η πρώτη και μοναδική εταιρία, που συνέβαλε 
καθοριστικά, στη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης στο πλατύ Ελληνικό κοινό; 
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5. Γνωρίζετε ότι στο ξεριζωμό του Ελληνισμού από την Σμύρνη, η εταιρία μας στάθηκε 
αρωγός στις δοκιμασίες του λαού μας, ενισχύοντας κοινωφελή ιδρύματα και 
οργανώσεις;  

6. Γνωρίζετε ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής, η εταιρία μας, εκποίησε  όλο το 
χαρτοφυλάκιό της, προκειμένου να ενισχύσει την πολεμική μας αεροπορία και το 
πολεμικό μας ναυτικό και παράλληλα οργάνωσε   συσσίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη; 
 
Κύριοι της πρώτης   φοράς   Αριστερά , 
 

 Σταματήστε άμεσα να παίζετε με το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής και των 
οικογενειών μας. 

 
 Σταματήστε να βαφτίζετε τα ξεπουλήματα ,αναπτυξιακή πολιτική. 

 
 Σταματήστε να βαφτίζετε τις απολύσεις, νέες θέσεις εργασίας. 

 
Αρκετά  με την υποτίμηση της νοημοσύνης . 
 
Αφήστε  τις μεσιτείες και ξεκινήστε να εφαρμόζετε τις πραγματικές εντολές-πολιτικές , 
που σας εξουσιοδότησε ο  λαός , διαφορετικά εάν δεν το πράξετε, η  ώρα της κρίσης 
πλησιάζει  και  ο καθένας θα εισπράξει ότι του αναλογεί. 
 

ΚΑΤΩ ΤΑ  ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΘΝΙΚΗ !!!! 
 

Η 
Σ.Ε 

 
 

 


