ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Η Λαϊκή Ενότητα εκφράζει για μια ακόμη φορά την κατηγορηματική αντίθεσή της στην
απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να ξεπουλήσει την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Να ξεπουλήσει
την πρώτη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, τη μεγαλύτερη θυγατρική εταιρία της Ε.Τ.Ε.,
με συνεχή κερδοφορία τα τελευταία χρόνια.
Αυτή η απόφαση είναι συνέχεια του ξεπουλήματος και της παράδοσης των τραπεζών της
χώρας μας σε ξένα fund, μέσω του μεγάλου σκανδάλου της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Είναι μια απόφαση που έχει τη σφραγίδα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και είναι
αποτέλεσμα των μνημονιακών της δεσμεύσεων μετά την υπογραφή του 3 ου μνημονίου το
καλοκαίρι του 2015.
Σειρά στο ξεπούλημα έχουν πάρει οι ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας με ευθύνη της
κυβέρνησης και των τραπεζών. Μετά την πώληση με χαριστικούς όρους της Αγροτικής
Ασφαλιστικής, η πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ θα ολοκληρώσει αυτόν τον μαύρο
κύκλο.
Το ξεπούλημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και η παράδοση συνεπώς του Ελληνικού
ασφαλιστικού κλάδου στο ξένο πολυεθνικό και κερδοσκοπικό κεφάλαιο όχι μόνο θα έχει
επιζήμιες επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία αλλά θα επιφέρει και την περαιτέρω
διάλυση των εργασιακών σχέσεων μαζί με μαζικές απολύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο.
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης δεν θα περάσουν,
θα ανατραπούν γρήγορα. Θυμίζουμε ότι και πριν λίγα χρόνια οι αγώνες των εργαζομένων
ήταν που σταμάτησαν την πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ από την τότε κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας. Τότε βέβαια ο σημερινός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι
«η πώλησή της είναι ένα ακόμη έγκλημα απέναντι στον εθνικό πλούτο», ενώ σήμερα
κάνει τα αντίθετα.
Ως ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και κάνοντας πράξη τόσο την αντίθεσή μας στην επικείμενη πώληση,
όσο και την πλήρη συμπαράστασή μας στους αγώνες των εργαζομένων και συνεργατών της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας μας με
επικεφαλής τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ τόσο με την Διοίκηση της Εταιρίας όσο και με τον
ΣΥΛΛΟΓΟ των εργαζομένων.
Οι συναντήσεις αυτές ορίστηκαν για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/16.
Καλούμε τους εργαζόμενους στην εταιρία να πάρουν μέρος στη συνάντηση που θα γίνει με
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/16 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου.

