Ανακοίνωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
σχετικά με τις Διοικητικές αλλαγές στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Ολοκληρώθηκαν οι επί πολλούς μήνες κυοφορούμενες αλλαγές στη Διοίκηση της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Θα έφτανε ένα μικρό σχόλιο για να αποτυπώσει με επάρκεια
την πραγματικότητα. Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι συγκεκριμένα πρόσωπα υπηρετούν συγκεκριμένες
πολιτικές. Όταν ουσιαστικά δεν αλλάζουν οι πολιτικές, τότε και τα πρόσωπα που θα τις
εφαρμόσουν, θα είναι ακριβώς τα ίδια που τόσα χρόνια τις υλοποιούσαν. Θα είναι
αυτοί που "υπηρέτησαν" από διάφορες θέσεις, πολιτικές που μόνο δεινά προκάλεσαν
στον Ελληνικό λαό (συγκάλυψη Δημοσίου χρέους, δημιουργία αμαρτωλών swaps κλπ)
και που εύκολα τους βρίσκεις να υποστηρίζουν διαφορετικούς κάθε φορά πολιτικούς
σχηματισμούς.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει και στον τομέα αυτόν την ίδια αδιέξοδη
πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αφού ψήφισε το τρίτο μνημόνιο,
αφού ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω μιας πρωτοφανούς
συμπαιγνίας κυβέρνησης και ξένων fund, αφού οδήγησε μέσα σε μια νύχτα σε
αφελληνισμό τις ελληνικές τράπεζες, οδηγεί τώρα και στον πλήρη αφελληνισμό την
ασφαλιστική αγορά ξεπουλώντας και την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
Αυτό ακριβώς το έργο αναλαμβάνει να ολοκληρώσει η νέα διοίκηση της Εθνικής
Ασφαλιστικής. Κάτι άλλωστε που με σαφήνεια δήλωσε ο νέος επικεφαλής της εταιρίας
στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Γνωρίζουμε ότι η
Τράπεζα έχει δεσμευτεί ότι μπορεί να προχωρήσει στην πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ μέσα στο 2016 και αυτό είναι άλλη μία μεγάλη πρόκληση».
Πρόκληση για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους στην
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν είναι η ολοκλήρωση της πώλησης που μόνο προς όφελός
τους δεν θα γίνει. Πρόκληση είναι η αναντιστοιχία λόγων και πράξεων τόσο του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που λίγα χρόνια πριν δήλωνε ότι "η πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ είναι ένα ακόμη έγκλημα απέναντι στον εθνικό πλούτο", όσο και του
ΣΥΡΙΖΑ που πριν τις εκλογές του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 υποστήριζε ότι η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ πρέπει να παραμείνει στην ΕΤΕ ως δημόσια τραπεζική ασφαλιστική
εταιρία.

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ δηλώνει τη θέση της, ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ δεν πρέπει να
αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε και στο μέλλον να μπορεί να παίξει καθοριστικό
ρόλο τόσο στην ανάπτυξη του τόπου προς όφελος πρώτα των ανθρώπων, όσο και στην
υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και σχέσεων. Αυτά όμως δεν μπορούν να
γίνουν παρά μόνο μέσω της δημόσιας ιδιοκτησίας στην Εθνική Τράπεζα και της πρώτης
ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα, ως μέλος της.
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ διαβεβαιώνει, ότι θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους και
τους συνεργάτες της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, για να μην περάσει η αντιλαϊκή
πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και να σταματήσει η διαδικασία
ξεπουλήματος της εταιρίας.

