ΑΘΗΝΑ 3/1/2019

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ Ή ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΟΙ ;
Συνάδελφοι,
Με αφορμή δημοσίευμα στο EYRO2day
στις 2/1/2019 με τίτλο
«Η προσφορά για Εθνική Ασφαλιστική και οι επιφυλάξεις της ΕΤΕ» αναφέρεται μεταξύ
άλλων ότι η κοινοπραξία του γερμανικού αντασφαλιστικού ομίλου Hannover Re και η
Ιαπωνική ασφαλιστική εταιρία Lidehal αποτελούν τους νέους μνηστήρες της υφαρπαγής της
εταιρίας μας.
Πιο αναλυτικά φέρεται να έχει κατατεθεί, περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2018, μη δεσμευτική
προσφορά στην Εθνική τράπεζα για την απόκτηση του 75% της Εθνικής ασφαλιστικής .
Θέλουμε λοιπόν, να ρωτήσουμε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τα εξής:
1. Κύριοι, το ξεπούλημα της εταιρίας μας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση; τελικά
είμαστε εκτός μνημονίου η εντός εκτός και επί τα αυτά;
2. Εάν κύριοι της κυβέρνησης είστε κολλημένοι στο να σπρώξετε την Εθνική
Ασφαλιστική στα ξένα συμφέροντα, μέσα από καταχρηστικές αποφάσεις που
θίγουν τα συμφέροντα του λαού, θα πρέπει πρώτα να διεξάγετε ενδελεχή
έλεγχο, για τον τρόπο αφελληνισμού της περιουσίας της Εθνικής τράπεζας,
εντός και εκτός χώρας.
Άραγε εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες αλλά και οι
κανονισμοί της Τράπεζας της Ελλάδος;
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ…..
Σας καλούμε μάλιστα , μιας και αρέσκεστε να μιλάτε για ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησής
σας, να φέρετε προς συζήτηση το θέμα του αφελληνισμού της περιουσίας της τράπεζας στην
εξεταστική επιτροπή της βουλής.
Η μεγαλύτερη όμως ηθική σας υποχρέωση, εκτός όλων των άλλων, είναι απέναντι στον
Ελληνικό λαό που κατέθεσε χιλιάδες ευρώ από το υστέρημά του, για να σωθούν οι τράπεζες,
ενώ από την άλλη κανένας δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να σώσει τους Έλληνες πολίτες.
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ.
Όσον αφορά στην Διοίκηση της ΕΤΕ την καλούμε να πάρει άμεσα ξεκάθαρη θέση και
να κλείσει οριστικά το θέμα της μη πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, πριν να είναι
αργά…
Η παράταξή μας, όπως μέχρι και σήμερα έχει αποδείξει, δεν είναι διατεθειμένη να μείνει
άπραγη σε οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που θα βάλει σε
περιπέτειες εταιρεία και εργαζόμενους.
Συνάδελφοι παραμένουμε ενωμένοι για να μείνει η εταιρία μας ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Η
Σ.Ε
Υ.Γ.:
Ειλικρινά «σύντροφοι» της κυβέρνησης απορούμε με την πολιτική σας αντίληψη ,όταν
λίγο πριν τις εκλογές ακολουθείτε πρακτικές του τύπου «πωλείται πατρίς» με την
εκχώρηση εθνικού πλούτου όπως είναι η εταιρία μας. Στο τέλος θα μείνετε χωρίς
συντρόφους……που ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρει .

Συνεχίζεται …….

