
 

 
 

 
 

Η Εθνική της καρδιάς μας 

Συνάδελφοι, 

 
η βραδιά βραβεύσεων της Εταιρίας μας, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη. Εμείς θέλουμε να 
συγχαρούμε όλους τους ασφαλιστικούς συμβούλους για την μεγάλη προσπάθεια τους να 
κατακτήσουν και πάλι κορυφές, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και με τα γνωστά δικά 
μας προβλήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες πώλησης της Εταιρίας μας. Τους συγχαίρουμε 
και τους καλούμε να συνεχίσουν την δύσκολη προσπάθειά τους για να παραμένει η Εθνική 
ασφαλιστική, Ηγέτιδα της Ασφαλιστικής Αγοράς και μαζί με τους υπαλλήλους της Εταιρίας μας, να 
συνεχίσουν να στηρίζουν τούς κοινούς μας στόχους. Αυτή η ενότητα είναι που φέρνει 
αποτελέσματα, πιάνει στόχους,  κάνει την Εθνική, Εθνική της καρδιάς μας, Εθνική του Έθνους και όχι 
την όποια Ασφαλιστική . 
 
Δυστυχώς, θα θυμόμαστε την ημερομηνία της βραδιάς βραβεύσεων από τα άσχημα συναισθήματα 
που αισθανθήκαμε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης και τα τραγικά αποτελέσματα της 
διαπραγμάτευσης  στο θέμα της Μακεδονίας. Η Εταιρεία μας είναι μεγάλη και ισχυρή γιατί έχει ένα 
αξιοζήλευτο  παρελθόν που την δένει με την ιστορία της χώρας μας. Εικοσιπέντε χρόνια πριν, όταν 
ξεκίνησαν οι ανιστόρητες διεκδικήσεις των σκοπιανών για την Μακεδονία, η Εταιρία μας σε μια 
συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση «υιοθέτησε» το τελευταίο ελληνικό χωριό στα σύνορα με τα 
Σκόπια.  Το χωριό "Νίκη". Η Εθνική Ασφαλιστική  προσέφερε υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο, 
στο νηπιαγωγείο, στο δήμο και κάλυψε με νοσοκομειακά προγράμματα όλα τα παιδιά του  χωριού. 

 
Οι ακρίτες της Νίκης κάλεσαν στο γήπεδο του 
χωριού την Εθνική Ασφαλιστική - πάνω από 
100 στελέχη μας συμμετείχαν στην εκδήλωση 
- και με σύνθημα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ» διατράνωσαν με τον πιο 
εκκωφαντικό τρόπο την ιστορική αλήθεια. 
 
 
 

Σήμερα, αντ’ αυτού, μάθαμε ότι υπάρχει Μακεδονικό έθνος που δεν είναι Έλληνες και Μακεδονική 
Γλώσσα που δεν είναι Ελληνική. Και μάλιστα το μάθαμε από την ελληνική κυβέρνηση. Ας μην 
αναρωτιόμαστε γιατί δεν τους καίγεται καρφί για το ξεπούλημα της Εταιρίας μας, για το ξεπούλημα 
της Ιστορίας. 
 
Αιδώς Αργείοι… 
 
Με εκτίμηση, 

 

Η 

Σ.Ε. 


