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MORE MEETINGS

The course was set a long time ago.
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ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια νιώθεις σιγουριά.
Γιατί ξέρεις όυ κάθε στιγ~.uί έχεις στη διάθεσή σου
μια μοναδική υποδομή
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Σύγχρονες ιατρΙΚές μονάδες

17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υyε~ονομΙΚό

αεροπλάνο

Συνεργάτες ιατρούς όλων των ε~δΙΚοτήτων
Εξε~δΙΚευμένο νοσηλευ=ό και διοικητΙΚό προσωmκό
24ωρn Γραμμή Υγείας 1010
280 οχήματα οδικής βοήθε~ας
140 σταθμούς οδικής βοήθειας πανελλαδΙΚά
24ωρn Γραμμή Οδικής Εζυπnρέmσnς 1158

Το πιο εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστΙΚών συμβούλων

Γιατί ξέρεις ότι έχεις όλες τις επιλογές για να εiσαι
πάντα εξασφαλισμένος

•
•
•

Ασφάλε~ες Ζωής και Προγράμματα Υγείας

Ασφάλε~α Εισοδήματος και Προγράμματα Σύνταξης
Προγράμματα yεVΙΚής αποταμίευσης και χρnματοδόmσnς
σπουδών για τα παιδιά

•
•
•
•

Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαiα Κεφάλαια
Ασφάλιση Αυτοκινήτου , Κατοικiας, Σκαφών

Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθε~ας

Ασφάλιση Ανθρώπινου ΔυναμΙΚού ,

Risk Management, ασφάλιση

περιουσιακών στοιχείων, αστΙΚής ευθύνης, μεταφορών και ΟΙΚΟVΟμΙΚών

απωλε~ών για nς εmχε~ρήσε~ς

•

ΧρηματοδοτΙΚές λύσεις για κάθε σας ανάγκη

Allianz
φ INTERAMERICAN
Allianz is a registered trademark of Allianz SE, Germany. Allianz SE is the parent company of entities around the world.
The range of serνi ces in different markets may νary.

({): 210 9462 000 ~ : www.interamerican.gr

Μεγάλη και Σίγουρη

Η ασφάλιση σήμερα
Η οικογένεια, η υγεία, η περιουσία, η ζωή μαc; ...
Γία όλα όσα θεωρείτε ξεχωριστά και τελικά ορίζουν τη

ζωή σαc;, υπάρχει η ΑΤΕΑσφαλιστική . Γία να καλύπτει κάθε

ανάγκη σαc; γιο ασφάλεια, κάθε στιγμή.
Γίατί όταν έχετε προνοήσει για το αύριο , μπορείτε να
χαμογελάτε και να απολαμβάνετε ξέγνοιαστοι τη ζωή και
όλα όσα αγαπάτε .

Με σιγουριά και αξιοπιστία, με την εμπιστοσύνη τηc;

και

ATEbank

1.600 σημείο εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

μπορείτε να

... χαίρεστε

την κάθε στιγμή, κάθε μέρα!

Η ασφάλιση σήμερα

210 93 79 100
www.ateinsurance.gr

ΑΤΕΑσιDαλιστικfι

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜ/ΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας , ό ,τι κι αν τύχει.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πωλήσεις
84

Μεταχειρισμένα βιβλία και

ασφάλεια ζωής

86

Ασφάλιση μόνιμης ή

μερικής ή ολικής ανικανότητας

Φάκελος
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.asfalistikonai.gr

Διαδοχική ασφάλιση

- Ποιοι

κερδίζουν , ποιοι χάνουν

- Λύστε

36

τις απορίες των πελατών σας

Θέμα
48

Αλλαγές στην εποπτεία για

τράπεζες και ασφαλιστικές

52
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ttl ._____~ ΕΝΩΣΗ

χρόν1α
πορεία μας
συνδέουμε την
,

40

με την επιτυχια σας

Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά .

Από το

1970 δίπλα

•

από μlα ομάδα κορυφαfων 01κονομ1κών παραγόντων και γρnγορα
τn φερεγγυότnτά τnς, τn σταθερn δ10Ικnσn, τ~ς σταθερές αρχές και τn

Η Ατλανπκn Ένωσn 1δρύθnκε το

1970

ξεχώρ1σε στον ασφαλ1στ~κό χώρο

'{la

e 1ca

στους συνεργάτες μας.

σταθερn φ1λοσοφiα που δ1ατnρεi έως τ~ς μέρες μας. Καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστ~κών

προϊόντων των κλάδων Γεν~κών Ασφαλίσεων και Ζωnς (Υγεlα

-

Σύνταξn),

n Ατλανπκn Ένωσn

Μοναδικπ φροντίδα για τnν υγεία σας

αποτελεί το

πρότυπο στον τομέα του δ1ακανονισμού (J)μ1ών. Γι' αυτό άλλωστε επ1λέχθnκε ως σύμμαχος από ασφαλ1στ~κές
εταιρίες διεθνούς καταξlωσnς, κύρους κα1 αξιοπιστίας.

Αν λοιπόν κα1 εσεlς θέλετε, όχι ακόμα μία ασφαλ1στ~κn εταιρία, αλλά ένα συνεργάτn που συνδέει τnν πορεία
του με τn δικn σας επ1τυχlα, τότε επιλέξτε τnν αξιοπιστία και τn σοβαρότnτα τnς Ατλανπκnς Ένωσnς.

Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά . Χωρίς όμοιό τους. Το

Medical Guarantee

είναι ένα απ· αυτά. Ένα νέο πρό

γραμμα υγείας χωρίς ταίρι. Ασύγκριτο. Ένα πρόγραμμα υγείας που κάνει τα πάντα. Που καλύπτει κάθε nερίnτωσn

και ισχύει σε κάθε περίnτωσn. Χωρίς περιορισμούς. Από τnν nρώτn στιγμri . Με ευελιξία nρωτοφανri. Με ισόβια δι
άρκεια. Σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα νοσnλευτικά ιδρύματα τnς χώρας. Ένα πρόγραμμα υγείας που φτιά
χτnκε για να είναι και είναι μοναδικό.

71, 115 26 Αθήνα
210 7454000, Fax: 210 7794446

Λ. Μεσογεfων

Τnλ.:

www.atlantiki.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

GROUP

Deutscher Ring ~
ό■ La Baloise

www.generali .gr

ιlGENERALI
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

στρατιωτών από τnν Κύπρο με κολλn

γάλωσαν το χρόνο ζω11s και εργασίαs

πρόσωπο που

μένα κρέατα από τιs βόμβεs ναπάλμ

από τα

1Ο εκατομμύρια θαu 

που έγραφαν « ιδιοκτnσία αεροπορι

νια και τρέχουν κομματιάζονταs τn ζω11

Ο πιο δnμο

κών δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτει

τous καθnμερινά . Οι πιο πολλοί έγιναν

n τοuρκικ11 αεροπο-

«κρεατομάζεs» ... Μετράνε ωs « τόσοι»

πρωταγωνίστρια του πιο δnμοφιλούs

ρία εξόντωνε το ελλnνικό στοιχείο ...

εργαζόμενοι στnν πολuεθνικ11 τάδε,

βίντεο το οποίο ανέβnκε στο YouTube :

Δεν θα ξεχάσω εκείνn τn μυρωδιά .. .

ωs « προσωπικό», ωs «ποσοστά», ωs

όλα τα ρεκόρ

downloading στο inter-

net. • Το πρώτο εν ζω11
ξεπέρασε τous
μαστέs στο

Γράφει ο Εuάγγελοs Γ . Σπύρου,

φι λ11s άνθρωποs στο

εκδότns του "ΝΑΙ"

Η

Lady Gaga

Το

είπε:

<<Εγώ δεν είμαι
ένα κομμάτι κρέαs>>Ι

τnτα » , ωs « πλ11θοs κόσμου » , ωs

φθάσει στα

• Η πιο

ματιάζονταν σαν σφαγμένα κρέατα Ελ

« νούμερα ξενοδοχείων » , ωs « κάρτεs

εμπορικ11 τραγουδίστρια τns χρονιάs

λnνόποuλα στιs ράχεs τns Αλβανίαs,

τραπεζών», ωs « ΑΜΚΑ», ωs « ΑΦΜ»,

που πέρασε, με πωλ11σειs άνω των

8

που ακόμα δεν « nσύχασαν » , σκορπι

ωs « άνεργοι » , ωs « συνταξιούχοι » ...

εκατ .

σμένα κόκαλα εδώ- κρέατα εκεί ... Τα

Πόσοι μπορούν ελεύθερα να προ

είδαμε στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στο

γρα μ ματίσοuν τn ζωrΊ τous; Πόσοι

Αφγανιστάν, στnν Κύπρο, στn Μικρα

νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι να ζ11σοuν

τραγουδάει, γράφει μοuσικ11 και στί

σία, στον Πόντο ...

στn φύσn, στn βροχ11, στον 11λιο, στn

χοus, παίζει πιάνο, χορεύει, ταξιδεύει

Η επέτειοs του

90 εκατομμύρια!)

εκατομμυρίων

CD

και των

35

τραγουδιών σε ψnφιακ11 μορφ11 .

11

ανόnτn,

n Lady Gaga

χρόνια τns δnλώνει ότι 'Ό θεόs με

κλάματα, και πόνοs, και νοσταλγία,

αγκαλιά τns αγάπns, στnν αγαλλίασn

που είχε δυο τραγούδια uποψ11φια

έφερε στn

και κατάθλιψn ...

τns ελεnμοσύνns, στnν «εξυπνάδα »

στnν κατnγορία

δuνατ11 μοuσικ11, γκέι βίντεο και τρελ11

ιαπωνικ11s

κομμάτια ωμού κρέατοs .

ώματά μαs σύντομα θα έχουμε τα ίδια

Οκτωβρίου), τότε που κομ

ΤΑ ΡΕΚΟΡ

«Η

τα

•

Video Music Awards και
"Video of the Year" :

"Bad Romance"

και

"Telephone" .

Η πρώτn που στnν ιστορ ί α του

φασαρία" .

yn να
-

κάνω τρία πράγματα :

"Π11ρα κάτι εμπορικό και

το έκανα ενδιαφέρον" .

-

''Υπάρχουν

1940 δεν είναι

Οι σnμερινο ί άνθρωποι στον κόσμο
και στnν Ελλάδα « ξανασκλαβώθn
καν » προσβάλλονταs τn μν11μn

διάβασα αρκετέs λεπτομέρειεs σ' ένα

YouTube ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύ

μέρεs που δεν αντέχω άλλο . Τότε,

καλογραμμένο άρθρο του Κοσμά Βί

ριο "χτuπ11ματα" στα επίσnμα βιντεο

όταν με παίρνει από κάτω, σκέφτομαι :

όσων ζουν από αu

δοu. Διαβάστε για τα προσόντα τns :

κλίπ τns.

Mnv ξεχνάs ,

τούs που πολέμnσαν

•

Η πρώτn που κατέρριψε

ε ίσαι

n Gaga!

Και προ

Δεν θέλω να σχολιάσω τn σύγκροu

Σκλαβώθnκαν οι 'Ελ

σn των υπέρ με τous κατά που ασχο

λnνεs στnν οικονομικ11

λούνται με τα κρέατα τns

και nθικ11 κρίσn . Ιέχασαν

Gaga.

λωστε, προτιμώ να είμαι με τnν

Η τοuρκικfι αεροπορία χρnσιμοnοίnσε, κατά τιs εnιδρομέs τns εναντίον του άμαχου κυπριακού ni/nθuσμού, ΒόμΒεs ναnάi/μ. Δύο από τα θύματα των

και τnν παρουσία

για τnν ελευθερία .

χωρώ!" »

ΒομΒών αυτών.

28ns

στο φτερούγισμα του έρωτα, στnν

MTV

« Αν δεν πολεμ11σοuμε για τα δικαι

τns

πnροι, και αίματα, και τραuματίεs, και

αs » είπε, δείχνονταs το εξώφυλλο τns

ματόs τns .

στεs . (Εκτοτε τα "χτuπ11ματα" έχουν

24

φιότnτεs στα

19 Σεπτ . 201 Ο

κτυα » , ωs « παραγωγ1111 παραγωγικό

χρ11-

βουν " στnν κόλασn, κι αuτ11 στα

σ11 τns στα

ΒΗΜΑ τns Κuριακ11s »

μαστε -όσοι θυμόμαστε- στnν επέτειο

14 εκατομμμύρια

προσεuχ11s, στο σιγάνεμα των πόθων,

μανότα . « Δεν είμαι ένα κομμάτι κρέ

καλύπτουν τα επίμαχα σnμεία του σώ

μόνο nμέρεs

και απόντεs, και αγνοούμενοι, και ανά

καιολογ11σει τnν εξωφρενικ11 εμφάνι-

Στο έγκυρο και αξιοπρεπέs «Το

« δείγμα δnμοσκόπnσns», ωs «δί

τnν πάνε στα ουράνια , άλλοι τn "θά

Στέφανι Τζόαν Αντζελίνα Τζερ

γuμν11, με πραγματικέs μπριζόλεs να

κ11 κατοχ11 και τον πόλεμο (που θυμό

φτερά τns μοuσικ11s, στn γαλ11νn τns

Lady Gaga είναι : • Η πρώτn καλ
λιτέχνιs που συγκέντρωσε 13 uποψn-

«Voque » όπου εμφανίζεται

τnν Μπιγιονσέ) το είδαν μέσα σε τρειs

τ11 νίκns· είναι και ενθύμια, και νεκροί,

πάνω στα κόκαλά μαs» είπε, για να δι-

με φόρεμα που παρέπεμπε σε

« αριθμοί » , ωs « εκλογικό σώμα», ωs

(πρόσφατα 11ρθε στnν Κρ11τn), άλλοι

που το όνομά τns είναι

του

Τα είδαμε στnν ιταλικ11 και γερμανι

θάλασσα, στα όνειρα, στα βιβλία, στα

δικαιώματα με το κρέαs που έχουμε

video music awards

ών » , με τιs οποίεs

γιορ

n Lady

Η Gaga,

Η

Twitter. •

(όπου εμφανίζεται με

"Telephone"

»Έξuπνn

Αϊ, που κολλάει αυτό μ' εμόs;
κοπέλα που το είπε είναι

facebook. •

20, στα 40, στα 60, στα 70 χρό

Άλ

Gaga

να ζ11σοuν το χρόνο ελεu

και να βλέπω τα « κρέατά» τns, παρά

θερ ί αs τous περνώνταs

να βλέπω ανάπnροus και τραuματίεs

« χειροπέδεs » τα ρολόγια

και καμένα πτώματα των « αξιοπρε

άyxous, στρεs, τρεξίματοs

πών» πολέμων . Είδα το

μέρα νύχτα για το «ψωμί»

1974 στο 401

στρατιωτικό νοσοκομείο Αθnνών,

μόνο . Ιέχασαν τnν «Ελευθε

όπου νοσnλεuόταν ο αδελφόs μου

ρία ». Αιχμάλωτοι του χρόνου,

Δnμ11τρns, ένα σωρό καμένεs στολέs

τρέχουν σαν ναρκομανείs . Με-

τns τεμπελιάs! Πόσοι ξεχωρί-

ζουν μετ' όνομά τous; Πόσοι προβnέ

Οι βοριάδεs φυσάνε μοναξιά! Το όνειρα

τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του θεού »

ποuν ένα καπό τέλοs τns ζωns τous ... Πόσοι

των ανθρώπων- κίτρινα πλατανόφunλα,

Κορινθίοus στ.

μπορούν να γράφουν σ' ένα χαρτί με άνεσn

ξαναnρθαν αυτό το φθινόπωρο πιο μελαγ

τι θέλουν απ' τn ζωn, τι προγραμματίζουν,

χοnικά. Οι περιφρονnμένοι γύρω μαs γίνο

πόσο τous υπολογίζουν στn δουλειά, στnν

νται πιο σκλnροί δικαστέs. Περισσότερα

Εuάγγ. Γ. Σπύρου

κοινωνία, γράφουν σ' ένα χαρτί για το σού

νεανικά μάτια μάs κοιτάζουν μελαγχολικά

ΥΓ. : Ήταν στnν « ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ » το

περ μάρκετ να πάρουν ρύq, ντομάτεs, κρέ

και έκπλnκτα. Ο χειμώναs που έρχεται έρι

αs, κιμά ... Υπάρχει κάποιοs που στn ζωn

ξε μια ματιά γεμάτn ερωτnματικά. Πιο πολ

σελίδων, και το άρθρο γραμμένο, όταν

του δεν τον μέτρnσαν ωs «κρέαs» στο σχο

Αά παιδιά έχουν «ξεσκέπαστο» το κορμάκι

μπnκα στο κρεοπωλείο των Αφών Μέγ

λείο, στο στρατό, στιs εκλογέs, στο γάμο,

τous. Εγκαταλειμμένοι άνθρωποι σε γnρο

στn σχέσn, στn δουλειά;

κομεία, σε παγκάκια, σε στοέs, σε χαρτοκι

Με πικρό παράπονο γράφει ο Στάθns

Σταuρόποuλοs σε μια εφnμερίδα:

βώτια, κουλουριασμένοι σα σκυλ ι ά, περι
μένουν να ξnμερώσει ... Και κάποιοι μέσα

«Mas πnραν όλοus τous επιλόγοus. Δεν

σε κρύα σπίτια δεν έχουν «πετρογκάζ» να

Mas

ζεστάνουν νερό για τιs θερμοφόρεs ... Είναι

πnραν το τέλοs απ' το στόμα . Όnous τous

γιαγιούλεs που κρυώνουν και νιώθουν ρf

ενεστώτεs των εκδρομών μαs . Και μαs

yos και πόνο στnν πλάτn. «Έμειναν κομμά

έδωσαν να κρατάμε ένα σuνταγοnόγιο για

τια κρέαs» για τous άλλοus, χωρίs δικαιώ

θλιμμένοus.

ματα από το κοινωνικό κράτοs.

μαs άφnσαν να γράψουμε ούτε έναν.

Mas έβαλαν στα

χέρια μια

Δuστuχώs, noλnof ασφαλιστέs aφnvouv

Μια δειλn εκτfμnσn μέλλοντοs που να εξu

ανασφάλιστοus περισσότεροus από άnλεs

πnρετεf το παρόν τous. Κι ένα ζευγάρι γυα

χρονιέs. Οι «χορτάτοι», ακούγονταs

λιά . Μαύρα. Για να μπορούμε να βλέπουμε

Gaga, τnν κριτικάρουν για παλαβn ... Έρχο

χωρfs πόνο αυτό που περισσότερο απ' όλα

νται αnλαγέs, και τnν ίδια εποχn έναs παπ

πιστέψαμε ... Στα τζάμια των ματιών σου

πούs ψάχνει να ερμnνεύσει ένα κομμάτι τns

κυλάει πάλι

Kaιvns Διαθnκns.

Στολίζει τous κn

19-20).

Σαs αγαπώ όλοus. Καλό χειμώνα! Δείξ
τε κατανόnσn.

περιοδικό που κρατάτε για φτιάξιμο των

γοuλn στα Μελίσσια . Λέγαμε για τnν Ελέ

νn Μενεγάκn που είχε βγει από κει με τα
ψώνια τns τα κρεατικά . Πιάσαμε σuζnτnσn
και για έναν κοινό γνωστό μαs που τρακά

ρισε μετ' αuτοκfνnτο. Τον πόνεσε πολύ

n

ιστορία του τραυματισμένου παιδιού . Κα 
θώs κομμάτιαζε το κρέαs είδα τα μάτια του
δακρυσμένα · τα χέρια του είχαν αίματα τns
δοuλειάs. Ήταν πολύ νόστιμο το φαγnτό
auτns τns μέραs μ' αυτό το κρέαs · fσωs εί

φαρμακεuτικn αγωγn . Κατά των ψυχών.

n βροχn ...

(t,:.

Lady

«... n ουκ οίδατε ότι

το

χε «αλατιστεί» απ' τnν αγάπn και ανθρω
πιά και με κανένα δάκρυ του Νίκου . Μου
θύμισε και τότε, στα παιδικά μου φτωχικά
χρόνια, κάποια μαγειρέματα τns μάναs μου

γεμάτα αγάπn και «βρασμένα σκέτα κόκα
λα», που έπαιρνε παρακαnώνταs το χασά
πn. Κόκαλα απ' αυτά που έβγαζαν το κρέ

nous μαs .. . Η νύχτα είναι άunvn . Γιατί πονά

σώμα υμών ναόs του εν uμfv Αγίου Πνεύ

αs του κιμά ... Οι άνθρωποι πεινάνε για δι

με;»

ματόs εστιν ... nγοράσθnτε γαρ τιμns: δοξά

καιώματα και

Έρχεται κρύοs χειμώναs φέτοs για όλοus.

σατε δn τον θεόν εν τω σώματι υμών και εν

Afyn αγάπn .
Ε.Σ.

Η ταυτότnτα των

εμnρnστικών ΒομΒών
ναnάi/μ, με τιs οnοίεs

n

τουρκικιΊ αεροπορία

nροσnάθnσε να
εςοντώσει το εi/i/nνικό
στοιχείο τns Κύπρου,

προδόθnκε από τμιΊμα
ριφθείσns ΒόμΒαs. Στn
φωτογραφία, εκτόs των

διαφόρων τεχνικών
στοιχείων κατασκευιΊs,

στnν τεi/ευταία γραμμιΊ
αναγράφεται

Όταν ο κόσμος παγώνει
η Εθνική Ασφαλιστική
,
,
προχωραειμπροστα

n φράσn

«Ιδιοκτnσία

αεροπορικών δυνάμεων
Ηνωμένων Ποi/ιτειών».

Στην σημερινή εποχή χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχθούμε , κάποιον που

μπορεί να μας εξασφαλίσει το παρόν και το μέλλον μας. Γι αυτό εμπιστευόμαστε
την Εθνική Ασφαλιστική . Την εταιρεία με το ισχυρότερο δίκτυο πωλήσεων και την
1η θέση στην ασφαλιστική αγορά. Τον κορυφαίο ασφαλιστικό οργανισμό της
χώρας που καλύπτει κάθε μας ανάγκη και προχωράει μπροστά και σταθερά.

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

'
...F-~

Mn

στnσετε

τον κατανα λωτn

στο ραντεβού
Οι ασφαλιστέs έχουν ουσιαστικά μόνο μία δουλειά.
Να βρίσκονται πάντα δίπλα στον καταναλωτή, να

Του
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

έχουν ένα μόνιμο ραντεβού μαζί του, προκειμένου να

Η

ελλnνικn ασφαλιστικn αγορά βρί

του προσφέρουν την κάλυψη που ο ίδιοs αναζητά.

σκεται, όπωs όλοι συμφωνούν,

ενώπιον σnμαντικών αλλαγών,

Από τnν άλλn πλευρά, οι εξίσου δραμα-

πιο ενεργό ρόλο στο μέλλον στnν εξα-

λόγω κυρίωs τns κοινοτικns οδnγίαs

τικέs αλλαγέs που προωθnθnκαν στο σύ

σφάλισn τns σύνταξns και τns υγείαs του

Solvency 11. Τιs αναδεικνύουν και οι εκπρό

στnμα τns κοινωνικns ασφάλισns στn χώ

πλnθυσμού . Αυτό το γνωρίζουν όλοι, φί

σωποι εταιρειών, όπωs ο Πάνοs Δnμnτρί

ρα μαs (διαβάστε γα τn διαδοχικn ασφά

λοι και αντίπαλοι τns ιδιωτικns ασφάλισns.

ου τns

λισn στο παρόν τεύχοs), με αφορμn το

Σε αυτό συνnγορεί

μνnμόνιο, ανοίγουν νέα δεδομένα για τον

κλάδου, ο οποίοs έχει περάσει μέχρι τώ

Generali, ο Αλέξανδροs Σαρρnγε

ωργίου τns

Eurolife και ο θεόδωροs Κοκ
κάλαs τns Victoria του Ομίλου ERGO, τιs

n ίδια n πορεία

του

ρα από «σαράντα κύματα» και άντεξε.

κλάδο τns ιδιωτικns ασφάλισns.

απόψειs των οποίων φιλοξενούμε στο πα

Εκτόs από το συνταξιοδοτικό σύστnμα,

ρόν τεύχοs του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ». Τιs

αλλαγέs προμnνύονται και στnν ασφάλι

Άντεξε στnν κρίσn του

2001-2002, άντε
ασφάλειες ζωής & σύνταξης

ασφάλειες

•~ίί:ί=iii-lidd

προσωπικού ατυχήματος

προαναγγέλλει και ο διευθύνων σύμβου

σn υγείαs στnν κατεύθυνσn ενιαιοποίnσns

χθnκε ότι το μοντέλο τns ιδιωτικns ασφά

λοs τns Εθνικns Ασφαλιστικns κ. Μίνοs

των παροχών των ταμείων και ορθολογι-

λισns είναι συνυφασμένο με τον ίδιο τον

Μωυσns, στο μεγαλειώδεs συνέδριο τns

σμού των παροχών.

καπιταλισμό, με τnν ίδια τnν κοινωνία,

μεγαλύτερns ασφαλιστικns εταιρείαs τns

Παράλλnλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

χώραs, το οποίο παρουσιάζεται στιs επό

δρομολογούνται εξελίξειs σε ό,τι αφορά

μενεs σελίδεs του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ».

ασφάλειες περιουσίας

ξε στnν κρίσn του 2008-2009. Αποδεί

ΜΙΝΕΠΑ

INTERPARTNER ASSISTANCE

n

οποία πάντα θα αναζnτά τρόπουs εξασφά
λισns τns από τουs «κινδύνουs » .

τnν ενίσχυσn τns εποπτείαs τόσο των

Οι ασφαλιστέs έχουν ουσιαστικά μόνο

Αλλαγέs που θα οδnγnσουν σε ένα νέο

ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των τρα

μία δουλειά. Να βρίσκονται πάντα δίπλα

ασφαλιστικό τοπίο, στο οποίο μπορούν

πεζών (υπάρχει ε ι δικό θέμα στο «Ασφα

στον καταναλωτn, να έχουν ένα μόνιμο

όμωs να έχουν θέσn όχι μόνο μεγάλεs,

λιστικό ΝΑΙ»), καθώs όπωs εκτιμά

n Ευ

ραντεβού μαζί του, προκειμένου να του

ασφάλειες πλοίων &

ασφάλειες

αλλά και μικρότερου μεγέθουs ασφαλι

ρωπαϊκn Επιτροπn, ο ρόλοs τουs στnν

προσφέρουν τnν κάλυψn που ο ίδιοs ανα

σκαφών αναψυχής

μεταφορών

στικέs εταιρείεs, με υγιn κεφάλαια και σω

αποταμίευσn - και συνεπώs στnν οικονο

ζnτά. Από τnν πλευρά του, και ο κατανα

στn λειτουργία, όπωs καταδεικνύει και

n

μία και τnν κοινωνία- θα αυξnθεί τα επό

λωτns συνειδnτοποιεί σταδιακά ότι το

προσπάθεια nγετικών παραγόντων του

μενα χρόνια . Συνεπώs, είναι αναγκαίο να

ραντεβού με τον ασφαλιστn είναι περισ

κλάδου, όπωs ο κ. Φωκίωναs Μπράβοs,

εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν

σότερο από ποτέ αναγκαίο. Όλα τα υπό

αλλά και σnμαντικών προσωπικοτnτων

τουs και

n φερεγγυότnτά

n αξιοπιστία

τουs.

οδική βοήθεια

ασφάλειες αυτοκινήτων

λοιπα περί δυσκολιών, κρίσns κ . λπ . είναι

τns ευρύτερns αγοράs, όπωs ο κaθnynτns

Όλα τα παραπάνω οδnγούν σε ένα και

δευτερεύοντα θέματα . Το κύριο είναι να

Μιλτιάδns Νεκτάριοs, για τn συγκρότnσn

μόνο συμπέρασμα. Ο κλάδοs τns ιδιωτι

μn στnσει ο ασφαλιστns τον καταναλωτn

ενόs υγιούs επιχειρnματικού σχnματοs.

κns ασφάλισns αναμένεται να παίξει έναν

στο ραντεβού ...

Για περισσότερα από

ασφάλειες αστικής ευθύνης

τεχνικές ασφαλίσεις

50 χρόνια, έχετε δίπλα σας έναν σύμμαχο ζωής. Για περισσότερα από 50 χρόνια, η ΜΙΝΕΠΑ βρίσκεται κοντά σας

σε κάθε σας ανάγκη . Με ολοκληρωμένα προγράμματα, σας καλύπτει αξιόπιστα και υπεύθυνα, αποζημιώνοντας αμέσως.
ΜΙΝΕΤΤΑ, η μεγάλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που είναι πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν τύχει.

Κι αυτό το ζείτε εδώ και

50 χρόνια ...

Και θα το ζήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Σίγουρα!

Άμεση Αποζημίωση
Περισσότερα από 1.000 πρακτορεία και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα
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Κεντρικά Γραφεία : Λ. Συγγρού

193-195 &

Χρ . Σμύρνης

2

Ν . Σμύρνη

17121

Τηλ. Κέντρο :

210 9309500-99 Fax: 210 9350807

e-mail : info@minetta.gr

www.minetta.gr

Άδεια

,

πιατα
,

γερμανικηs

βαρβαρότηταs
Η

κοινωνία τns υποκρ1σίαs κα1
νnκαν μέσα στο

201 Ο

n γερμαν1κrΊ

βαρβαρότnτα φά

ακόμα μία φορά. Τα απωθnμένα των

Γερμανών εναντίον των ΕλλrΊνων που τουs καταρεζίλεψαν

δ1εθνώs το

1940-45 βγrΊκαν άλλn μ1α φορά στιs δnλώσε1s Γερμα

νών, αξιωματούχων κα1 μn . Με τον ίδιο απάνθρωπο τρόπο τού τό
τε, συμπεριφέρθnκαν και τώρα. Η Ελλάδα πλrΊρωσε εξα1τίαs τns

ζωώδοus βαρβαρότnτάs τουs βαρύ τίμnμα στον Β' Παγκόσμιο Πό

.

~

.

~

Γερμανοί στρατιώτεs ετοιμάζουν τιs αγχόνεs για

rnv εκτέiiεσn

εiiiifιvωv narpιωrώv στnν Κενrρικfι Μακεδονία .

.

λεμο με

558.000 νεκρούs (νέο1 κυρίωs), 830 .000 ανάπnροus και

1.200.000 άστεγοus. ΚαταλrΊστεψαν, λεnλάτnσαν, έσφαξαν και
άφnσαν τnν Ελλάδα χωρίs λιμάνια,χωρίs γέφυρεs, χωρίs γεωργικrΊ

και κτnνοτροφικrΊ παραγωγrΊ. Χωρίs οδικό και σ1δnροδρομικό δί
κτυο και με

1.700

χωριά πυρπολnμένα και τιs πόλειs μ1σογκρεμι

σμένεs . Έκαναν ανελέnτο πλιάτσικο παντού. Τα δύο βασικά λιμά
νια Πειραιά κα1 θεσσαλονίκns υπέστnσαν ολικrΊ καταστροφrΊ . ΣrΊ

μερα

n οφειλrΊ

μόνο από το κατοχικό δάνειο εγγίζει τα

ρώ. Είναι χρrΊματα που υποχρεώθnκε

n

20 610. ευ

Ελλάδα να « δανείσει »

στουs Γερμανούs για τα έξοδα τns ναζιστικrΊs διοίκnσns. Το « δάνειο »
είναι επιπλέον των γερμανικών ζnμιών και αποζnμιώσεων . Ένα

0,3% απέδωσε n Γερμανία στnν Ελλάδα ώs το 1955.
~

Οι γερμανικέs δυνάμειs έχουν τεiiειώσει το έργο
Βρέθnκαν μπροστά

rous

niifιpωσav με

rn

ζωfι

rous.

Όσοι άμαχοι

rous.

Το

1965 ο Ανδρέαs Παπανδρέου ξαναέφερε το θέμα στο προ

σκrΊν10 ζnτώνταs αποζnμιώσειs. Το ίδ10 έκανε και ο Ιενοφών Ζολώ
ταs το

1975. Στιs 18 Απριλίου 1991

ράs ωs uπουργόs Εξωτφκών κα1

01

έθεσε ξανά ο Αντώνns Σαμα

Γερμανοί απάντnσαν πάλι « όχι ».

Στιs 14 Νοεμβρίου 1995 ξαναέθεσε το θέμα ο Ανδρ . Παπανδρέου .
Τον Φεβρουάριο του 201 Ο ο θ . Πάγκαλοs στο

BBC δrΊλωσε ότι δεν

πρέπει να κάνουν τέτοια κριτικrΊ εναντίον τns Ελλάδοs, αφού αυτοί

τnν κατέστρεψαν. Οι Γερμανοί αρνούνται ξανά ... Είναι αυτοί

01 αιμο

σταγείs κύριοι των δrΊθεν Διεθνών Οργανισμών που καταδίκασαν
τότε σε θάνατο με σφαίρεs και με πείνα τόσουsΈλλnνεs ...
Και, κυρίωs, το νεανικότερο κομμάτι του ελλnν1σμού, τουs vέous

και τα παιδιά ... Τα δελτία τροφίμων, δυστυχώs, και στο 201 Ο ξα
νάρχισαν με πολλέs μορφέs . Δελτίο πετρελαίου, ΕΚΑΣ, επίδομα
Συσσίτιο . Αθnvαίοι περιμένουν να

rous διανεμnθεί συσσίτιο από

auroκίvnro του γερμανικού στρατού.

16

ΝΑΙ

Ένα μικρό παιδί anoiiaμBάvει το
φτωχικό συσσίτιό του στnν καrοχικfι

Αθfινα,

1941 -42 (φωτογραφία

θέρμανσns, συσσίτια στιs ενορίεs και στουs δrΊμουs, περαίωσn και

Boύiias Παnαϊωάννου, αρχείο

πόσα ακόμα ...

Μουσείου Μnενάκn).

* Με ευχαρίστnσn διαβά
σαμε το ΙΝ, περιοδικrΊ έκ

Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Προφούμο

Το ΙΝ, όπωs και τα nοιπά έντυπα κα ι nλεκφονι

δ ο σ n του Ομίnου

κά μέσα που συνθέτουν τον μnχανισμό επ ικοινω

INTERAMERICAN,

στnν

νίαs του Ομίλου INTERAMERICAN με τα ενδιαφε

ύλn του οποίου αποτυπώ

ρόμενα μέρn, υπnρετεί τnν αναγκαιότnτα ενόs

νεται σε βασικέs γραμμέs n

συνεχούs διαλόγου μαζί τουs, βασισμένου στn

1987 στnν εταιρεία συμβού
«Mc Kinsey»

εικόνα του ομίλου από το

δnμοσιοποίnσn των πεπραγμένων, αλλά κα ι των

λων επιχειρι'ισεων

2009 έωs και το πρώτο εξάμnνο του 201 Ο, αλλά

στρατnγικών επιλογών και τns διαγραφόμενns

όπου εργάστnκε στιs διαδικασίεs

και του επιχειρnσιακού σχεδιασμού και των κα

προοπτικrΊs για τnv πορεία του Ομίλου. Ο διεuθυ

σuγ χ ώνευσns των τραπεζών

τευθύνσεων για τπν επόμενn nμέρα.

ντι'ιs Δnμοσίων Σχέσεων και Εταιρικι'ιs Κοινωνι κι'ιs

λειά το

Αλεσάντρο

ασφαλιστι κέs εξελίξειs.

Σε αυτrΊ τnν ετrΊσια επιθεώρnσn περιλαμβάνο

Euθύvns του Ομίλου INTERAMERICANκ. Γιάννns

νται πλnροφορίεs για τπν οργάνωσπ, τιs uπnρεσί

Ρούντοs, δ/ντι'ιs έκδοσns και σύνταξns του ΙΝ ,

εs, τιs δραστnριότnτεs, τιs συνεργασίεs, τα δίκτυα

επέλεξε τίτλο εξωφύλλου τn φράσn «Η

διανομrΊs και το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου

INTERAMERICAN έτοιμn για τnν επόμενn nμέρα»,

μεταπnδά στον κλάδο των Ασφα

INTERAMERICAN, καθώs και για τιs ποικίnεs πρω

που δείχνει τn συνισταμένn του όλου έργου τns

φο ύ μο, τιμnμέ

λειών ωs γενικόs διεuθuντns τns

τοβουλίεs κοινωνικrΊs και περιβαnnοντικrΊs υπευ

σnμερινι'ιs INTERAMERICAN. Είναι ό,τι πιο ελπι

νοs με τον τίτλο

θυνότnταs - πεδίο στο οποίο ο Ομιnοs αποτελεί

δοφόρο για τnν ελλnνικι'ι ασφαλιστικι'ι αγορά,

του ιππότn, με

«Riunione Adriatica di Sicurta »
που το 1994 n εταιρεία απορροφι'ι

αναγνωρισμένο πρότυπο αναφοράs για τnν εn

που στο αυριανό προσκλnτι'ιριο θα λιγοστεύουν

εκτ ί μ nσn απ '

θnκε από το χρnματοπιστωτικό

λnνικι'ι ασφαλιστι κrΊ αγορά . Ακόμn, στα θέματα

τα « ΠΑΡΩΝ» ... στο «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ». Γιάννn πό

όλοus τous διε

ίδρυμα τns

του ΙΝ περιλαμβάνονται επίκαιρεs προσεγγίσειs

σο "κόστοs ισοφαρίί,ειs σε nάθοs σuμπεριφορέs

για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τιs

φίτων"!

τns Ιταλίαs, ο

Cipitalia, Bank Austria Creditanstalt και Hypovezeinsbank με τn
UniCredit, στnν οποία 10 χρόνια
μετά έγινε ο επικεφαλι'ιs . Το 1991

Αλεσάντρο Προ

Ο πιο επιτuχn

μένοs τραπεζίτns

θνείs τραπεζίτεs

Credito ltaliano και με

αναπλnρωτι'ι γενικό τον Προφού

και οικονομολόγουs, μέλοs του διοικnτι

μο . Το

κού συμβουλίου του γερμανικού χρnμα

'97

τιστnρίοu, μέλοs τns διοικούσns επιτροπι'ιs

UniCredit Group γίνεται διευ

του Πανεπιστnμίοu Χάρβαρντ, διεuθuντι'ιs

θύνων σύμβοuλοs . Η παραί

τns ιταλικι'ιs, αλλά και τοuρκικι'ιs κuβέρνn

τnσn δεν είχε αιτία ζnμιέs του

σns και διευθύνων σύμβοuλοs τns

Ομίλου, αλλά τnν επιλογι'ι του

Uni-

'95

ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Πλnθuσμόs στιs ομάδεs nλικιών 0-14 και

65+ ετών και δείκτns γι'ιρανσns του πλnθuσμού
1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2008 και προβλέψειs για τα έτn 2020,
2030, 2040, 2050 και 2060.

τns Ελλάδαs τα έτn

ΕΤΗ

Credit Group, ξαφνικά, τέλοs Σεπτεμβρί

να βάλει στnν τράπεζα ένα επ εν

ου, σε έκτακτο Δ . Σ . τns τράπεζαs υπέβαλε

δ uτι κό

fund τns Λιβύns με

λα ίων τns Λιβύns ανnσύ χnσε τι s τρίτεs τρά

τnν παραίτnσι'ι του . Η

2,59% ...

Οι μέτοχοι αντέδρασαν και όταν

πεζεs-μετόχοus και τnν ενδεχ όμ ενn π α 

40 εκατομμύρια πελάτεs
και δραστnριότnτεs σε 22 χώρεs. Πρ ι ν πά

n Κεντρικι'ι Τράπεζα τns Λιβύns του Καντά
φι επένδυσε ένα 4,6% οι μέτοχοι τον πίε

ρουσία τns Λιβύns στα ευρωπαϊκά χρnμα

τιστι'ιρια . Ολα τελι κά είναι αβ έ βαια και

ει εκεί μετά τιs σπουδέs του έπιασε δου-

σαν να παραιτnθεί . Η δύναμn των κεφα-

ρευστά!

UniCredit Τράπεζα

έχει πάνω από

*

(Πnγn: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)

1960
1970
1980
1990
2000
2008

0-14 ΕΤΩΝ 65+ ΕΤΩΝ
2.087.816
725.919
2.138.478
974.365
2.283.436 1.256.762
2.039.583 1.382.370
1.741.247 1.795.621
1.600.800 2 090.363

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡ.

0,35
0,46
0,55
0,68
1,03
1,31

2040
2050
2060

τόνοι, αλλά ο κόσμοs ζnτάει κι άλλο γιατί
κάποιοι πεινάνε ... Πολλοί το πετάνε στα
σκουπίδια κι άλλοι το ψάχνουν. Για άλ

λουs «το ψωμί» είναι πικρό, τns ξενnτειάs.
Οι ασφαλιστέs εργάζονται για να υπάρχει

«ψωμί» στο φαπέq των πελατών τουs και
στο δικό τous σπίτι. Στιs δύσκολεs μέρεs
που υπάρχουν (υπάρχουν) και που είναι
με αλnθινέs ι'ι ψεύτικεs αιτίεs

as σκεφτό

μαστε ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί πά
ντα το «καθnμερινό ψωμί» . Δuστuχώs,

πολλοί ασφαλιστέs δεν εργάζονται να

1.661 081
1.502 .202
1.472.709
1.500.804
1.438.145

τα των συνανθρώπων τουs, ωs οφεί λouv,

και μπερδεύουν τον κόσμο με άλλα «παι
γνιδάκια», δάνεια στεγαστικά, μακρόχρο
νεs αποταμιεύσειs, επενδύσειs χωρίs
ΠΡΩΤΑ να έχουν εξασφαλίσει το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΩΜΑΚΙ ... Η ελλnνικι'ι

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2020

Ο άρτοs ο επιούσιοs είναι εκατομμύρια

εξασφαλίσουν τα πραγματικά προβλι'ιμα

γίνεται γενικόs και το

στο νέο εταιρικό σχι'ιμα τns

*

2.441.337
2.798.188
3.285.194
3.609.841
3.519 006

1,47
1,86
2,23
2,41
2,45

αγορά προχώρnσε και ασφαλίζει τα .. .
περιττά χωρίs νωρίτερα να έχει εξασφαλί
σει τα ΑΝΑΓΚΑΙΑ. .. Η εποχι'ι προφέπει να

γυρίσουμε στιs βάσειs τns ασφαλιστικι'ιs
ιδέαs.

Οι σύγχρονεs δuτικέs κοινωνίεs, χριστια

τί, ακόμα και τα πολιτιστικά τουs έργα για να

νικέs το θρι'ισκευμα, όσο περνάνε τα χρόνια

γεμίσουν τα μουσεία τουs, φρούτα, λαχα

εγκαταλείπουν στα γnροκομεία και τουs

μερίδεs ότι κάποιοι παρατούν τουs ανθρώ

τόσο και πιο πολύ εξευτελίζουν το κράτοs

νικά, ξnρούs καρπούs ... Σι'ιμερα, στnν οι

δρόμοus ... Σαν τα χριστουγεννιάτικα δέν

ποus τous στα παγκάγκια για να τous μαζέ,

δικαίου. Ίσωs να είναι και μια « θεία Τιμω

κονομικι'ι κρίσn που είναι nθικι'ι κρίσn, κό

δρα μετά τιs γιορτέs ... Σκοτώνουν τα άλογα

ψει ο δι'ιμοs για τα ιδρύματα αστέγων. Στnv

ρία» τous για όσα έκαναν τον περασμένο

βονται συντάξειs, επιδόματα, παροχέs υγεί

όταν γεράσουν. Τα προγράμματα συντάξε

οικονομικι'ι κρίσn δεν έχουν να τous περι

αιώνα, από το

αs, φάρμα κα , το αγαθό τns εργασίαs , το

ων των ασφαλιστικών εταιρειών και των

ποιnθούν . Και τous εγκαταλείπουν, δnλω,

τιs αποικίεs και τιs κατακτι'ισειs τous μέσω

αγαθό τns κατοικίαs, το αγαθό τns ανάπαu

τραπεζών είναι καλά, αλλά οι διαμεσολα

σε ο αντιδι'ιμαρχοs Αθι'ιναs Ελευθέριοs

πολέμων ρnμαξαν τιs χώρεs του δι'ιθεν

σns, τα ωράρια ,

Τα περι'ι

βούντεs πρέπει να σκεφθούν και το ταξίδι

Σκιαδάs . Όλο και πιο πολλοί άστεγοι, άρ

«Τρίτου Κόσμου» και τous κατάκλεψαν ό,τι

φανα γnρατειά έχασαν τnν αξιοπρέπειά

ώs τα γεράματα . Ποιοs τous προστατεύει

ρωστοι, ταλαιπωρnμένοι

είχαν: πετρέλαια, χρυσό, καφέ, ζάχαρn,

τous . Τα «κλοτσάνε » στα Ταμεία σύνταξns

πριν φτάσουν στο παγκάκι; Πρόσωπα αυ

πεια . Και κuρίωs χωρίs να ακούνε ένα .,.

μπαχαρικά, ξυλεία, πρώτεs ύλεs για καθε-

και uγείαs . Τα στοιβάζουν στιs « oupέs» για

λακωμένα και ρυτιδιασμένα από τous πό-

« μπαμπά!, μαμά! παππού!..

1900 ώs σι'ιμερα 201 Ο.

Με

n περίθαλψn ...

μια προτεραιότnτα (uγείαs ι'ι θανάτου). Τα

vous τns ζωι'ιs.

Τελευταία έγραψαν οι εφn

... χωρίs αξιοπρέ
Ε .Σ.

~
* το ξονογράψο~ μεκαιτοξαναθυμί-

*

Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ, γεμάτο5 ιδέε5, δράσn,

προσφορά και δnμ1ουργό5 του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ που δί

ζουμε. Η ΕΘΝΙΚΗ

νει ψωμί σε τόσο κόσμο, είναι

n ΣΤΙΓΜΗ να

συμβάλει με τn συμμε

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ, ιδιοκτrΊτρια

τοχn του σε προτάσει5 για ΕΙΟΔΟ από τα λιμνάζοντα ύδατα τn5

του κτnρίου όπου nειτούρ

EnnnvικrΊs Ασφαn1στ1κrΊ5 Αγορά5 . Η nέξn ΑΛΙΑΚΜΩΝ έχει μέσα

γσαν οι υπόγειε5 ναζιστικέ5

τn5 τον πλούτο τn5 θάnασσα5 (ΑΛΣ) και τnν ΑΚΜΗ, τον Ακμαίο . Τι

φυnακέ5 τn5 οδού ΚοραrΊ,

rΊταν ο Γιαννιώτn5 στο ξεκίνnμα; Τι είναι σrΊμερα; Βέβαια οι τεμπέ

ΟΦΕΙΛΕΙ να αποδώσει

nnδε5 τn5 κερκίδα5 θα πούνε ότι έτσι κι annιώ5, και γιατί κ . Σπύρου

στον Εnnnνικό Λαό τον

γράφε15 και τον ανεβάζει5 rΊ πόσα πrΊρε5

n πόσα

έπαιρνε5 για τον τάδε rΊ τον δείνα ... Μούγκα για τα προβnnματα;

Αντίστασn5 και ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ τn5

Απαντώ ότι υπάρχει

n Πολιτεία για τον καθένα

* Μάθαμε ότι στnν ΑΧΑ γίνεται προ

Το πιο πολλά γραφεία πωnrΊσεων τα κατάντn

σπάθεια μεταφοπrΊs παλαιών συμβο
λαίων υγείαs σε νεότερα, λιγότερο

πrΊραν

ΕΠΑΝΩ» λένε «κάνω περικοπέs δικτύων rΊ εξορ

επιζrΊμια για τnν εταιρεία ... Εnπίζουμε

στα χέρια του5 τnν τύχn των διαμεσοnαβούντων,

θολογισμό δικτύων» και ... δεν συμμαζεύεται ...

να είναι υπερβοnέs τα λεγόμενα για

αντί να αναπτύξουν πωnrΊσε15 κάνουν δουnειέs

Εύχομαι να δουν σύντομα τn διαφορά πριν κλεί

φορτικrΊ πίεσn εναντίον χαρτοφυnακί

περιπτύξεων και συμπτύξεων και περικοπών,

σουν τ15 εταιρείεs ...

As φύγουμε απ' τn διοίκnσn

ων παλαιών ασφαλιστών και γραφεί

χωρί5 να αντιλαμβάνονται ότι οι ασφαnιστέs ΔΕΝ

εταιρειών ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ και να πάμε στn διοί

ων ... και να είναι προs το συμφέρον

ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ, αφού αυτοί ΜΟΝΟ λεφτά φέρ

κnσn ανάπτυξn5. Ανάπτυξn και πωnrΊσε15 ΔΕΝ

των πελατών. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και

νουν, αυτrΊ είναι

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ... Όπου υπάρχει

στnν

κτεs, οι δ/ντέs πωnrΊσεων, οι δ/ντέs περιφερειών,

ανάπτυξn δικτύων εκεί υπάρχει και ... χρrΊμα .

01

ΕθνικrΊ, στnν ΕυρωπαϊκrΊ Πίστn, κ.n.π .

ασφαnιστέs είχαν κανόνεs ... Οι επικεφαnrΊ5 ΔΕΝ

Κρίμα να σκορπίζουντnν εμπιστοσύνn

ΕΙΧΑΝ!

που τουs έδειξαν 01 πεnάτεs .

01 άπειροι

δ/ντέs πωnrΊσεων γραφεία Απο

λύσεων. Ετσι στnν τελευταία

και ότι χωρί5 αγώνα

1Sετία όσοι

n δουλειά του5.

Οι γενικοί δεί

θnριωδία5 των Γερμανών και του

και αίμα τίποτα δεν γίνεται ... Ο Μεnά5 είχε αnιάκμονα ορμrΊ μέσα του, με ιδέεs εn

οι δ/ντέs marketing και

nρωισμού των EnnrΊvωv μαχnτών.

nnνικέ5 και παιδεία εnnnνικrΊ προσφορά5. Μετρnστε πόσα « πετάει » στου5 ΟΑΕΔ το

λοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται το κόστο5. ΑΝΤΙ

Από εκεί πρέπει καθnμερινά να περ

κράτο5 των ανέργων και συγκρίνατέ το με το « μελίσσι» εργασία5 τn5 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

νάνε όλα τα σχολεία, ιδιωτικά και

σ' όnn τnν Ελλάδα. Οι κυβερνnσει5 με τζάμπα χρrΊμα πτώχευσαν τn χώρα και

δnμόσια, ΔΩΡΕΑΝ. Το υπουργείο

ασφαnιστέ5 παλεύουν να μαζέψουν τn σπατάnn ... Με nάθn, με ελλείμματα, με άγ

01

λοιπόν να πουν «κάνω περικοπέs εξόδων δια
χείρ1σn5 και περικοπέs nάθοs αποφάσεων των

σαν

παίρνε15 rΊ πόσα

χώρο για ίδρυσn Μουσείου ΕθνικrΊ5

Γραφεία Α-ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1

*

01 διευθύνοντεs σύμβου

γία του. Ο Μίνο5 ΜωυσrΊ5 έχει 1δ1αί

ένα σπάταλο κράτοs με ασυδοσία στα φάρμακα, νοσοκομεία, φορολογία ... Enεos

τερου5 nόyou5 να προωθrΊσε1 τnν

πια! Δεν αντέχουν οι ασφαnιστικέ5 αυτόν τον πόλεμο . Γι' αυτό και είναι γενναίοι

01

201 Ο βρέθnκα στο Λονδίνο και στnν
n κόρn μου Ελπίδα απεφοίτnσε, παίρνονταs
πτυχίο ΑρχιτεκτονικrΊ5, από το πανεπ1στnμ10 OXFORD BRUCKS.
Tnv περίμενα αυτrΊν τn στιγμrΊ αρκετόν καιρό . Ήταν «το μισό»

ιδέα και το έργο των προκατόχων

επικεφαnrΊ5, όπω5 ο Μεnά5 Γιαννιώτns που προσφέρει και έργο . Α5 « κατεβεί » προ5

που έπρεπε να μπει στο άλλο « μισό » , μετά τnν αποφοίτnσn του

του. Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι είναι

τα κάτω να ενώσει τ15 δυνάμε15 του με το « κράτο5 των Αθnνών » . Και εδώ να δε15

γιου μου ΚωστrΊ, που σπούδασε Οικονομικά και Ασφαλιστικά

ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ προ5 του5 ευεργέτε5

χρέn και ελλείμματα . Δέκα φορέ5

μέσα σε αυξrΊσε15

στο Λονδίνο . Μου έδωσαν μεγάnε5 χαρέ5 τα παιδιά μου και θα

τn5 ΕΘΝΙΚΗΣ και τn5 ΑΣΦΑΛΙ

κεφαλαίων και «βάρβαρε5» ζnμιέs κάποιων . Όnεs οι φωνέ5 χρειάζονται και είναι και

'λεγα, ειδικά ο γιο5 μου ο ΚωστrΊs, «μαs αναμόρφωσε» σε ποn-

ΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ το γεγονό5 ότι σε τόσο

ρό5

Πολιτισμού

a5 αναλάβει τn

nειτουρ

περιβάλλοντα και εσωτερικό χώρο

χο5 . Ποιο5 σα5 είπε ότι

n Ένωσn να

01

εκπροσωπείται

*

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ των ιδρυ

κn, κοινωνικn και των ειδrΊσεων, όργανο των

Η «ΣΙΦΝΟΣ» είναι μια εφnμερίδα ποnιτι

τών τn5. Το ξαναγράψαμε και αυτό

απανταχού Σιφνιωτών, που nρθε στα χέρια

και 1δια1τέρω5 στείλαμε επιστοnrΊ μα5

μου μέσω ενό5 φίλου. ΙδρυτrΊ5 τn5 εν έτει

στον προκάτοχο τn5 θέσεω5 Διευθυ

1880 ο

ντrΊ κ. Δούκα Παnα1οnόγο που δεν

Καμπάνn. Εκατόν τριάντα ένα χρόνια στnν

γνωρίζουμε τnν εξέnιξrΊ τn5 και το

υπnρεσία των Σιφνίων και με σύνθnμα

μέγεθο5 τn5 παράnειψrΊ5 του ...

1115

01

nά. Έκανε ένα επιτυχnμένο

«reengineering» (ανασχεδιασμό) σε
Ma5 βοrΊθnσε και μαs

πολλά προσωπικά και επαγγελματικά μα5.

των κεντρικών τn5 γραφείων ΔΕΝ

άνθρωποι και οι ομάδε5 έχουν ανά

.

100% από όnou5.

Αρχέ5 Σεπτεμβρίου

Οξφόρδn, όπου

ασφαnιστικέ5 δεν χάνουν από του5 υποnογ1σμού5 του5 σ'

n ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χαθrΊκανε

Ν . Γ. Καμπάνn5, εκδότρια

n Ουρ.

Απ.

«Πό-

άριστα πράττει, όπου το15 πονnροί5 ουκ

έξεστιν άρχειν ! ».

με τnν τοπικrΊ κοινωνία . Και κυρίω5 τnν ελευ

πολλά στnν οι-

θερία του λόγου .. .

Ελληνικοί δήμοι

*

1, 7 δισ .

κογένεια . Κάπου εκεί στο

Big Ben, το

ρολόι κοντά

στn γέφυρα, από το ξενοδοχείο

που έβλεπα

το αγγλικό κο1νοβούn10 και θυμrΊ

2009

θnκα ένα αγοράκι, άβγαλτο μικρό

ευρώ, ενώ τα ελλείμματά του5

«εφnβάκι»,

Τα χρέn του5 διαμορφώθnκαν το

στο

ενέπνευσε να δούμε πιο θετικά, πιο νεανικά, πιο «αρχοντικά»

ευρώ. Το εντυπωσι

να πρω

ακότερο; Για φέτο5, βάσει όσων αναγράφο

τοπnγαί

ντα1 στο Μνnμόν10, ο στόχο5 είναι να μnδενι

νει

ξεπέρασαν τα

287 εκατ.

στο

εφnμερί5 των Κυκλά

στούν οι ζnμίε5 του5, κάτι, όμω5, που φαντά

και να παρακινούνται στο κάτι παρα

δων και τn5 Εnnάδο5, γράφει στnν πρώτn τn5

ζει από εξαιρετικά δύσκολο έω5 αδύνατο . Αν

Kent του
Canterbury για «γλώσσα» ...

πάνω ... Αντίθετα, είχαμε πnnροφο

σελίδα ... Είναι μέ1105 τn5 Ενώσεω5 Δnμοσιο

συνυποnογισθεί, μάλιστα, ότι μεσολαβούν

θυμrΊθnκα τnν Ελπίδα μα5,

ρ ίε5 που, αν αnnθεύουν, είναι

γράφων

και

σαν μικρό « παπάκι», να κά-

ΝΤΡΟΠΗ για όσου5 σε κάποιο Δ.Σ.

Ennάδos (ΕΔΙΠΤ). Τέτοιεs προσπάθειεs αξί

Ενδεικτικά τn5 κακοδ1αχείρ1σn5 είναι κατ'

συζrΊτnσαν το ενδεχόμενο πώnnσns

ζουν τα συγχαρπτrΊριά μα5 και τnν ενίσχυσrΊ

αρχrΊν τα ίδια τα διαθέσιμα οικονομικά στοι

γκn να θυμούνται τnν ιστορία του5

Είναι

n αρχαιοτέρα

-

Ιδιοκτnτών Περιοδικού Τύπου

01

εκnογέ5 του Νοεμβρίου ...

των κτnρίων τn5 οδού ΚΟΡΑΗ μετά

μα5, nθικώ5 και υnικώs . Οι ασφαn1στέ5 τn5

χεία του5 . Υπάρχουν οι ισοnογισμοί μόνο

από πρότασn του Δ/ντο5

περιοχrΊ5

as γραφτούν συνδρομnτέ5 και 05 ε1-

370 δnμων από το σύνολο των 1.034 σε

θα rΊτο να ενnμερώσουν τον κόσμο

σnγnθούν κάποιο δ1αφnμιστ1κό κονδύλι στ15

onόκnnρn τn χώρα . Τι προκύπτει (έστω από

του5 οι σnμερινοί δ101κούντε5 για τα

εταιρείε5 του5. Καλό έργο κάνουν τέτο1ε5 εκ

αυτού5); Ότι το

«έργα» και «πρακτικά» αυτrΊ5 τn5

δοτικέ5 προσπάθε1ε5 που συντnρούν nθn,

κεφάλαια από τι5 υποχρεώσε15 που είχαν και

συζnτnσn5 ... προnγούμενων Δ.Σ.

έθιμα, τοπικέs ειδrΊσε15 και έναν «σύνδεσμο »

παρ' όλα αυτά κατέγραψαν ζnμιέs!

(;) ...

Καλόν

lnteramerican παλαιότερα στnν

2009 άντnnσαν περισσότερα

νει τα πρώτα τn5 βrΊμα στο

Westmin5ter,

να ψάχνουμε

σπίτι, να ψάχνουμε σκούπα, τρα

πέζι, καρέκnε5 ... Η μικρrΊ «πούπα»

και ο ΚωστrΊ5 μαs, δακρυσμένα, να
φεύγουν και να έρχονται νύχτε5 στα αε

ροδρόμια ... Δέματα, τράπεζεs,

καταθέσειs, έξοδα, βιβλία ...

Να γυρίσετε «Εnnnνάκια» τουs έλεγα .. . Γύρισαν « ν1κnφόρο1 »
ΚΟΙ ΟΙ δύο .. .
Η Μαρία καμάρωνε- και δίκαια .'Ηταν το στrΊριγμά τουs. Η αγά
πn τns μα5 «φρουρούσε » όnous και μαs φρόντιζε ... « Ποια γρα

βάτα θα φορέσειs; » με ρώτnσε καθώs έβαζα το κοστούμι ... « Να,
αυτrΊ πάει καλύτερα ». Όχι, θα βάλω μία

HERMES,

που μου 'δω

σε ο ΚωστrΊs ... «Πάρε αυτrΊ», μου 'πε, « να μn φαίνεσαι "βnά
χοs" μ' αυτέs που αγοράζειs ... ! »
Τελικά, μεs στον πανικό τns χαράs, τnν άφnσα στο νοικιασμέ
νο

MERCEDES, στο πάρκινγκ,

και μπrΊκα στnν αποφοίτnσn χωρίs

γραβάτα! Στnν οικογενειακrΊ φωτογραφία με τnν παραδοσιακrΊ
στοnrΊ δανείστnκα τn γραβάτα του φωτογράφου!
Μια μέρα πριν, κατά τnν επίσκεψrΊ μου στα κεντρικά γραφεία
των

LLOYD'S, είχα αγοράσει μια κάρτα μ ' ένα παπί. «First Flight
Etching » έγραφε ... Ταίριαζε στnν περίστασn .. . Πρώτα πετάγμα
τα ... Σαν χθεs! Σαν σrΊμερα! Σαν κάθε μέρα στn ΖωrΊ ...
ΑυτrΊ τn φορά δεν βούρκωσα ... Στο ξεκίνnμα τns επιστροφrΊs
έπεφτε γλυκά με χρώματα το nnιοβασίnεμα .. .
Μεγάλωσα κι εγώ, πάχυνα, πονάει και το πόδι μου ... Κάποτε
συνnθίζειs ακόμα και να μnν κnαιs τότε που πρέπει ...

RΑΙ.
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Η θρυπικfι Θεία Λένα
(Avτιy6vn Μετaςά) το

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνθρωποι κάνουν τουs αριθμούs
* 21

610. ευρώ είναι στnν Ελλάδα οι δα-

πάνεs για τnν υγεία.

Ε/Ρ, με σnμερινούs 60άρnδεs.

Το σχοπείο

εννοείται.

Ελλάδα καnύπτεται από τα δnμόσια τα

501 είμαστε στουs αξονικούs τομογρά

μεία.

κων.

στραλία και τn Νότια Κορέα.

3 610. από αυτά είναι τα έσοδα των εταιρει

101 στον κόσμο είμαστε στnν «κατανάnω

αs, το ύψοs τns ιδιωτικfιs δαπάνns Υγείαs

ών που παράγουν τα φάρμακα.

σn»

προσιδιάζει περισσότερο σε ιδιωτικά συ

από αυτά πάνε για αγορά φαρμά

62,7% είναι το μερίδιο που εισπράττει n
φαρμακευτικfι εταιρεία στn λιανικfι τιμfι

φουs, μετά τιs ΗΠΑ, τnν Ιαπωνία, τnν Αυ

MRI. Έναs

στουs

10 Έλλnνεs

κάνει

μαγνnτικfι τομογραφία.

•

«Υπερβάλλουσα ζnτnσn και κατανάnω

σn που δεν δικαιολογείται με τίποτα», σχό

ενόs φαρμάκου.

nou δίδaςε n

Αντιγόνn Μετaςά υnάρχει
σfψερa σrnv Κnφισιά και

• « Παρόλο που στnν Ελλάδα τα τελευταία
25 χρόνια λειτουργεί Εθνικό Σύστnμα Υγεί

5 610.

1952,

σrous ρaδιοθaπάμουs του

είναι το νnπιaγωγείο

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ (Λ. Κaτσώνπ 42,
τnπ.

2106233243).

Θεωρnτικέs και πρaκτικέs
γνώσειs για γονείs

δnμοσιεύοντaι σrn μnvιaίa

στfιματα υγείαs», σχόλιο του καθnγnτfι

,

Στουρνάρα.

εφπμερίδa «ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ»

• Το 5,4% καλύπτεται από ιδιώτεs. Αυτό,

(www.p.s.g.g.gr) από

5,3% το μερίδιο τns φαρμακαποθfικns.

λιο του καθnγnτfι κ . Ιωάννn Κυριόπουλου,

σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, επιβεβαιώνει ότι «το

πaιδaγωγούs (και του

8,2% ο ΦΠΑ.

αναπλnρωτfι κοσμfιτορα τns Εθνικfιs Σxo

φάρμακο στnν Ελλάδα αποτελεί κοινωνικό

σχοπείου ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ) και

23,8% πnγαίνει στα φαρμακεία.

αγαθό, καθώs

n τελευ

nns Δnμόσιαs Υγείαs .
• 6 γ1ατρούs ανά 1.000 κατοίκουs έχουμε
στnν Ελλάδα - ποσοστό πολύ υψnλότερο
από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι 3,2
γιατροί ανά 1.000 κατοίκουs.
3,4 n αναλογία στουs διπλωματούχουs
νοσnλευτέs στnν Ελnάδα. 9 ο μέσοs όροs

ταία, σοβιετικού τύπου οικονομία στnν

των χωρών-μεnών του ΟΟΣΑ. Δnnaδn,

Εκτόs από τουs καθnγnτfιs κ. Κυριόπουλο

Ευρώπn»

έχουμε πλεόνασμα γιατρών και έλλειμμα

και Στουρνάρα, μίλnσε, εκπροσωπώνταs

ρα, γενικού διευθυντfι του Ιδρύματοs Οι

νοσnλευτικού προσωπικού.

τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρfισε

κονομικών και Βιομnχανικών Ερευνών,

62,9% των δαπανών για τnν Υγεία στnν

ων Ελλάδαs (ΣΦΕΕ), το μέλοs του Δ.Σ. του

ΙΟΒΕ, και καθnγnτfι του τμfιματοs Οικονο

Ελλάδα καλύπτονται από το Δnμόσιο.

Συνδέσμου και αντιπρόεδροs τns

μικών Επιστnμών στο Πανεπιστfιμιο Αθn

37, 1% των δαπανών για τnν Υγεία στn χώ

Hellas,

νών .

ρα μαs καλύπτονται ιδιωτικώs.

• 94,2 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκουs

94,6% τns φαρμακευτικfιs δαπάνns στnν

35% το περιθώριο κέρδουs του φαρμακο
ποιού για κάθε φάρμακο που πουλάει.

•

«Πουθενά αλλού δεν ελέγχεται, και μά

λιστα με τέτοιο τρόπο, δnλαδfι με νόμο,
που καθορίζει το περιθώριο κέρδουs των
φαρμακοποιών. Η Ελλάδα είναι

έχει

- σχόλιο του κ.

n Ελλάδα.

1n θέσn,

Ιωάννn Στουρνά

n σχετικfι δαπάνn

ται κυρίωs από τnν κοινωνικfι ασφάλισn».

παρουσιάστnκαν κατά τn διάρκεια nμερί
δαs εργασίαs

(workshop)

~-

που έγινε στο

Χίλτον προχθέs, με θέμα τιs δαπάνεs για
τπν Υγεία και τnν πολιτικfι για το φάρμακο .

Novartis

1fJ1f~l{',

~~iΞ~~~Ξ::~ω;,

•

ΓΟΝΕΙΣ

-

LIMRA πολύ κατατοπιστικό, πολύ περιεκτικό, πολύ κατανοnτό για όλουs, με στόχο τον επαγγελματισμό

των Ελλnνων διαμεσολαβούντων. Είχα παρακολουθnσει αυτά τα σεμινάρια κάπου εκεί στο 1982 ώs το 1988. Χρfισιμο υλικό,
χρfισιμεs διέξοδοι, κύροs, ιδέεs, αξιοπρέπεια τινάχτnκαν στον αέρα για ένα «ά δειο πουκάμισο », τn γρfιγορn παραγωγfι . Ακόμα
σfιμερα υπάρχουν ασφαλιστέs που περιφέρονται εδώ κι εκεί, σαν τα « σκυλάκια », για ένα κομμάτι ψωμί . Κάποιοι που τα εφάρμοσαν,
τα κατάφεραν καλύτερα. Ιαναδιαβάστε αυτά τα βιβλία τns

LIMRA.

Ισχύουν και σfιμερα ...

κ. Κωνσταντίνοs Φρουζns.

(Ππγfι: Χρ. Μιχαnλίδns

- «Ε» - mich@
enet.gr / www.bavzer.blogspot.com)

*

Σύμφωνα μεαπογραφfι, το

περισσότεροι

15%, δnλαδfι
από 45 εκατομμύρια n έναs

νειών σε καταφύγια αστέγων αυξfιθnκε από

131 .000 το 2008 σε 170.000 πέρσι.

«Όσο ι ζουν σε γυάλινα σπίτια δεν πετούν πέφεs» ! Βλέπουμε να συνεχίζεται ο « πε

150 φαρμακαποθfικεs και συνεταιρισμοί

φοπόλεμοs» στnνΈνωσn Ασφ . Εταιρειών Ελλάδοs. Κάποια μέλπ δεν θέλουν να πουν

φαρμακοποιών υπάρχουν στn χώρα μαs .

ούτε «καλn μέρα » μεταξύ τουs ... Το ίδιο βλέπουμε και στιs κινfισειs του Μπράβου, του

σnμο επίπεδο τns φτώχειαs, που ορίζεται στα

13,2% το 2008 στο 15% πέρσι

22 .000 δολάρια το χρόνο για μια τεφαμελfι

μεγαλύτερn ετfισια αύξnσn από το

Το Παγκόσμιο Ταμείο υποστfιριξε ότι τα
προγράμματα κατά τns φυματίωσns έχουν

Η αύξnσn του ποσοστού τns φτώχειαs από

στουs επτά Αμερικανούs ζει κάτω από το επί

*

j(

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
* Ήταν ένα σεμινάριο τns

- πaιδιάτρουs.

Αρκετέs aσφaπισrικέs

ι.-. a:.ι -r. ι ~

ΥΓ.: Ολα τα στοιχεία τns σnμερινfιs στfιλns

Αυτό τnν κατατάσσει στnν

στnν Ευρώπn .

γιaτρούs

καλύπτε

αποτελεί τn

χορnγfισει σε

κα

1950.

Η παράνομn αγορά τυχερών παιγνιδιών

7 εκατ.

ανθρώπουs αποτεnε

σματικέs θεραπείεs με αντιφυματικά φάρμα,

-

αύξnσn

30%

συγκριτικά με τον Ιούνιο

οικογένεια, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ

*

από εκείνο που εξασφαλίζει μια αξιοπρεπfι

στnν Ελλάδα φθάνει τα 4 δισ. ευρώ ετnσίωs.

αιτία θανάτου ανθρώπων που προσβάλnο

επιβίωσn. Ο πραγματικόs αριθμόs των πολι

Μόνο το διαδικτυακό στοίχnμα έχει τζίρο

νται από

Οι ασφαλιστέs έχουν ΕΥΘΥΝΗ που οδnγούν τουs πελάτεs τουs να πλnρώνουν ξε

τών που ζουν σε επισφαλfι οικονομικfι κατά

δισ. ευρώ. Και, δυστυχώs, οιΈλλnνεs ΔΕΝ

στουs τέσσερειs θανάτουs από φυματίωσn σε

21 % τns συνολικfιs δαπάνns στnν Υγεία,

νοδοχεία και όχι νοσοκομεία ... Δεν είναι καλά μόνο 2-3 Κέντρα Υγείαs. Οι γιαφοί κάνουν

στασn είναι κατά πολύ μεγαλύτεροs και υπο

ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, ώστε με λίγα ευρώ πα

παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται με τον HIV.

δnλαδfι περίπου

τn διαφορά και όχι

λογίζεται ότι φτάνει τα

ραπάνω να προστατέψουν τον εαυτό τουs με

Είμαστε 301, διεθνώs, σ' αυτfιν τnν «επίδο
σn». Στn Γαλλία λειτουργούν μόλιs
στn Γερμανία

9,

και

16.

Νεκτάριου, του Βαnυράκn ... Όπα καλά στnν κουβέντα, αλλά οι πέτρεs, πέτρεs! Έτσι
εγώ, έτσι εσύ! Εγώ πρώτοs! Εγώ, εγώ, εγώ!

*
1/5,

που είναι σχετικά

μικρό μέροs, «καταλαμβάνει» το φάρμα

« μούρn » και οι

n θέα απ' το παράθυρο fι τα βάζα λουλούδια στο κομοδίνο και n
μοκέτεs ... Και αυτfι n τακτικfι κάποιων να τα δίνουν όnα στα ιδιωτικά

100 εκατομμύρια, δn

λαδfι έναs στουs φειs πολίτεs . Όλα αυτά ενώ

μια ασφάλισn.

*

2

του

2009.

Η φυματίωσn παραμένει

HIV,

n κύρια

με τον ΠΟΥ να εκτιμά ότι έναs

Διανεμfιθnκαν συνολικά

122 εκατ.

κου,

νουπιέρεs εμποτισμένεs με εντομοκτόνα, οι

AIDS, τns

οποίεs παραδόθnκαν μέσω των χρnματοδο

15 εκατ.), συνολικά άνερ

Φυματίωσns και τπs Ελονοσίαs ανακοίνωσε

τούμενων προγραμμάτων σε οικογένειεs

επικράτεια. .. Αυτέs οι κάρτεs υγείαs και τα δωρεάν τσεκ-απ και τα δωρεάν συμβόλαια

γοι και υποαπασχοnούμενοιξεπερνούντο

τα εξαμnνιαία αποτελέσματα, τα οποία δεί

υψnλού κινδύνου - αύξnσn

πρόσφατn έρευνά του το ΙΟΒΕ.

«ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ» τnν ασφάλισn και τnν αξία τns ... Συσκοτίσεωs συμβόλαια είναι,

17%, ο έναs στουs τέσσερειs ιδιοκτfιτεs σπι

χνουν ότι

με τιs 88 εκατ. κουνουπιέρεs που διανεμfιθn,

3n χώρα στον κόσμο n Ελλάδα σε αριθμό

για μn ικανούs ασφαλιστέs που δεν πάνε κόνφα στον άνεμο, αλλά «τουs πfιρε το πο

τιών αδυνατεί να αποπλnρώσει τα δάνειά του

πάρει σωτnρια για τn ζωn τουs θεραπεία κα

καν έναν χρόνο πριν. Από τιs δράσειs αυτέs

τά των ρεφοϊών, αύξnσn κατά

έχουν σωθεί

κο. Κύρια αιτία διόγκωσns των δαπανών

κέντρα, μάλλον, εκτόs από λάθοs πώλnσn, είναι και με «ερωτnματικά » ... Πέντε-έξι

n ανεργία καλπάζει στο 10% (πλfιττονταs πε

Υγείαs αποτελεί

n υπερκατανάλωσn των
υπnρεσιών και όχι n τιμfι τουs, αναφέρει σε

γιαφοί «κρατάνε» αυτά τα κέντρα ... Οι καλοί γιαφοί είναι ευτυχώs παντού, σ' όλn τnν

ρισσότερουs από

μαγνnτικών τομογράφων, μετά τιs ΗΠΑ και

τάμι» για χάσιμο χρόνου και χρnμάτων ... Δεν χρειάζεται να ζnτnσουμε στατιστικά. Τα

γιατί τα τοκοχρεολύσια ξεπέρασαν πnέον τnν

τnν Ιαπωνία

βλέπουμε από μακριά ...

αξία του σπιτιού, ενώ ο αριθμόs των οικογε-

22

ftm

-

κατ' αναnογία πλnθυσμού,

Το Παγκόσμιο Ταμείο κατά του

2,8 εκατ.

άνθρωποι με

HIV έχουν

22% συγκρι
τικά με εκείνn του Ιουνίου του 2009.

5,7

39% συγκριτικά

εκατ. ζωέs ανθρώπων, οι

οποίοι θα είχαν πεθάνει.

ΝΑΙ
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* Τέτοια εποχn (Οκτώβριοs

- Τσαμπούκου

του

απ ' τουs δύο (αυτόs που δεν

1973) νεαρόs

φοιτnτns

επειδn ο έναs

Απόφασn ζωrls 1

τns Νομικns, πτυχιούχοs του

είχε αγγελία ) γύριζε τά χατεs

Πάντειου Πανεπιστnμιου και

από λάθοs τnν ταμπ έ λα στο

μόnιs επιστρέψαs από τα Γιάν

γραφείο του και έτσι οι ουρέs

Η συνεργασία σαs με τnν Ασφαλιστικn Εταιρία

νενα όπου υπnρέτnσα ωs

υποψnφίων έμπαιναν σε « λά

που θα στnρίξει τnν επαγγελματική σαs σταδιοδρομία

έφεδροs αξιωματικόs, έκανα

θοs μαγαζί » .

σύμβασn ασφαnιστού σε
υποκατάστnμα τns

MERICAN,
1Ο.

Δουρδουνά έ ψα χ νε, σε

INTERA-

Τσαμπούκο κατέλnγε, κ αι

στnν οδό Σταδίου

ανάποδα . Πολλέs φορέs θυ

Πέρασαν

είναι απόφασn ζωns.

Εάν έχετε τn φιλοδοξία να χτίσετε τn δικn σαs καριέρα χωρίs όρια
και να γ ίνετε μέλοs τns πιο αξιόπιστns κα ι καταξιωμένns ομάδαs

37 χρόνια και θα

μάμαι αυτnν τnν ταμπ έ λα,

'Αεγα ότι τα ίδια και τα ίδια σε

τώρα που στρατολογούνται

Ασφαλιστικών Συμβούλων τns αγοράs , τώρα είναι n στιγμn

γενικέs γραμμέs ακούω για

άνθρωποι για ασφαλιστικέs

να συνδέσετε το μέλλον σαs με τουs ισχυρούs !

εξυγίανσn, για δεοντοnογία,

εταιρείεs και τουs οδnγούν να

για « ξεκαθάρισμα » ασφαλι-

πουλάνε

bancassurance προϊόντα .

στών, για αποθεματικά, για « παιγνίδια » .. .
Οι ασφαλιστέs ΔΕΝ απέκτnσαν ΑΙΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ

τραπεζι κ ά

Για ασφαλιστέs έρχονται, « τροχονόμοι »

καταλnγουν . Τότε τα « τραπε~κά προϊόντα » πουλιόνταν « κρυφά »

« πωλούν » και τουs αγοράζουν .. . Τότε κάποιοι στο

και οι προμnθειεs nταν κρυφέs . Σnμερα άλλαξαν τα πράγματα .

υποκατάστnμα έλεγαν: « Να, και ο κ . Σπύρου μορφωμένοs άν

Τότε φτιάχτnκαν από λίγουs δυνατούs τns εποχns κανονισμο ί και

θρωποs με πτυχία, έγινε ασφαλιστns » . Ήταν εποχn που μάλωνε

νόμοι στα μέτρα κάποιων .. . Η κ. Ντόντου και

ο Ψωμιάδns με τον Κοντομnνά, ο Καπουράνns, ο Καλτσάs ...

« βιτρίνα » ...

ΜΑΤΙΑ.

Tous

n παρ έα τn s

nταν

n

χρόνια τρειs άνθρωποι « έμπλεξαν » τα

Οι συμβάσειs ασφαλιστών nταν (και είναι ) γεμάτεs καταχρnστι

« προσωπικεs τουs επιδιώξειs » με τnν εξέλιξn του θεσμού . Δ .

κούs όρουs. Τα συμβόnαια, επίσns ... Τα κατεστnμένα, δυνατά .

Κοντομnνάs, Π. Ψωμιάδns, Φ. Μπράβοs. Η νεότερn ασφαλιστι

Οι « χοντρόπετσοι » , πολλοί . Και nρθε έναs Π έτσα s να σώσει τnν

Οπωs και τώρα . Στα

37

κn ι στορία έχει φόντο το κρυμμένο « μίσοs » που καμουφλαριζό

κατάστασn ... 'Ενα σπίτι κακοφτιαγμένο εξαρχ ns είναι δύσκοnο να

τανε έξυπνα πίσω από τον εταιρικό επαγγελματικό ανταγωνισμό

ανακαινισθεί. Καλύτερα να το γκρεμίσει s και να το φτιάξει s εξαρ 

και εκδnλωνότανε στnν αγορά και στα θεσμικά όργανα τns Ενω

χns .. .

σns . Ο κάθ' έναs τουs διεκδικούσε τnν "προσωπικn" του πρωτιά ..
Ε κείνn τnν εποχn nταν που οι ασφαλιστέs έμπαιναν κατά εκα

Ίσωs nρθε

n ώρα, τώρα

που

n τράπεζα

« αγόρασε οικόπεδο και

σπίτι » , να το εποπτεύσει, να το ξανα χτίσει « ΥΠΟ ΝΕΑ ΔΙΕΥ

απ' όπου βγnκε

θΥΝΣΗ » .. . Και στn ζωn κάπωs έτσι γίνεται ... Ιεκινά s από μι κρό

n μεγαnύτερn « φουρνιά » όταν έφυγε ο Ψωμιάδns το '74, τα δύο
Unit 1. Δουρδουνάs και Κ . Τσαμπούκοs έγιναν διευθυντέs υπο

σπίτι, παs σε μεγαλύτερο νοικιασμένο, αγορ ά ζει s οι κόπ εδο και

καταστnμάτων . Εκεί είναι σnμερα τα γραφεία τπs

τοντάδεs στα υποκαταστnματα. Στn Σταδίου

1Ο,

κτίζειs . Κάποτε παλιώνει και το γκρεμ ίζει s .. . Και πάλι από τnν αρ

με τον

χn. Στn φωτογραφία είναι μπροστά ο Γιάννns Δουρδουνά s (δ ιευ

Σπύρο Αλεξανδράτο και τον Κώστα Μπερτσιά . Τα δύο γραφεία

θυντns μαs), ο Γ. Χειλαδάκns (ασφαλιστns) , ο Τάσοs Μάργαρn s

είχαν εισόδουs στο τέρμα του διαδρόμου προs τn Σταδίου, το ένα

(Unit Manager,

ε υθεία στο διάδρομο και το άλλο αριστερά . Είχε μία ταμπέλα

ωραία .. . γραβάτα. Ετών

INTERAMERICAN

VESTER

με βέλοs μόλιs έβγαινεs από τα ασανσέρ. Κά 

θε φορά που έμπαινε αγγελία απ ' τον έναν

αριστερά) και εγώ με .. . κοστούμι π ίσω και μ ε

26-27(;).
Ε.Σ.

n τον άλλον, n ταμπέ

λα πnγαινε μπροστά στο γραφείο που είχε αγγελία στρατολόγn

σns . Συνnθωs ακούγαμε φωνέs τσακωμού μεταξύ Δουρδουνά

*

Με δυσβάσταχτο οικονομικό και κοινωνικό κόστοs εξελίσσεται η νόσοs του Αλτσχάιμερ. Ο αριθμόs των ασθενών

με Αλτσχάιμερ ή άλλεs μορφέs άνοιαs, ο οποίοs ανέρχεται σήμερα σε
φτάσει τα

35,6 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, θα
2030 και τα 115,4 εκατ. μέχρι το 2050. Μόνο για το 2010 το οικονομικό κόστοs τηs νό
διεθνώs σε 604 δισ. δολάρια, ξεπερνώνταs το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

65,7 εκατ.

σου θα ανέλθει

μέχρι το

www.alico.gr
ΕΠιΚΟιΝΩΝΗΠΕ ΜΑΖι ΜΑΣ:
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*

Είναι αθέμιτοs ανταγων1σμόs κάπο1εs τράπεί,εs (με αίτnσn

των επ1κεφαλ11s εταιρειών τουs

Bancassurance) να

μn δέχο

νται ασφαλ1στ11ρ1α όλων των ασφ . εταιρειών για δάνεια, στε

* Με λύπn μου βλέπω να απουσιάζει ο ασφαλ1στ1-

γαστικά κ. λπ . τns τράπεζαs . Ο Συν11γοροs του Καταναλωτ11

έχει κάτι να μαs ενnμερώσει; Μάθαμε ότι κάποιοι θα έστελναν και επιστολέs γ1' αυτό το
θέμα που συζnτ11θnκε στnν ΕΑΕΕ .
Γ. Κουτίναs. Οι απ6ψειs

ΑγγεnικιΊ Νταnιάνπ .

του ανε8αζουν το κύροs

Μια δυνατιΊ φωνιΊ των

μαs.

μεσιτών.

*

μεσιτών και πρακτόρων που έχουν ΠΡΟΔΟΘΕΙ

από γεν1κότερεs πολ1τ1κέs ΤΡΙΤΩΝ θεσμικών φο
ρέων

11 μεγαλομετόχων εταιρειών .

για το θέμα όπωs και άλλων φίλων, του κ. Β. θεοχάρn τns τράπεζαs Κύπρου, του

Πλnρώνουν

το τίμnμα κακών στρατnγ1κών κάποιων που κου

ρελιάζουν τn ΦΗΜΗ τns ασφαλιστικ11s μαs ελ

λnν1κ11s αγοράs . Βέβαια, έτσι γίνεται σε κάθε
καπ1ταλιστικ1111 άλλn αγορά. Άνθρωποι, όμωs,

Έκανε κάτι ο Συν11γοροs του Καταναλωτ11 και n ΕΠΕΙΑ για κάποια συμβόλαια και κάρ

λεόρασn και τα υγείαs βιβλιάρια; Ιεχωρίζουν οι πελάτεs τι είναι ασφαλιστ11ριο υγείαs

ται είναι για κακό, για κριτικ11 κακ11, για σκάνδαλα,

και τι καταθετικόs λογαρrασμόs; Ιεχωρίζουν τnν ασφαλ1στ1κ11 κάλυψn παντού και ασφά

για δnθεν υπέρογκεs αυξ11σειs. Η χρnσιμότnτα του

λισn σε συγκεκριμένο νοσnλευτικό ίδρυμα; Το ίδια ισχύουν και για κάποια συνταξιο

θεσμού δεν ακούγεται πουθενά

δοτικά προγράμματα ... Είναι σαφ11 τα όρια τού ΔΩΡΕΑΝ, τns πλnρωμ11s και τns έκπτω

λέξn ιδιωτικ11 ασφαλιστικ11 αγορά ακούστnκε με

σns σε κάποια άλλα;Έχουν άδεια ασφαλιστών όσοι ασφαλίζουν κ1νnτά; Είναι ξεκάθα

περιφρόνnσn, με κατακραυγ11, με άδικn ειρωνεία.

ροs ο όροs « Προϋπάρχουσα ασθένεια » ; Επιτρέπονται οι οδnγίεs προs ασφαλιστέs

Στο κακό κλίμα των εξόδων των νοσοκομείων απού

μετατροπ11s

σα

11 ακύρωσns παλαιών συμβολαίων υγείαs σε νέα;

-

και στn Βουλ11

n προσφορά τns ιδιωτικ11s ασφάλισns .

ματιστ11ριο, τα ίδια. Πού είναι, λοιπόν,

ιt

δεν θα 'πρεπε να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με

όλουs και κάτω απ' τον αδόκιμο τίτλο

t t

* Ενδιαφέρον θα είχε μια nμερίδα με συμμετοχ11 πελατών και

ΝΑΙ

ασ~αλιστών κα~ θέμα: «M11n~s "ξέφ~γε" το θέμ~ ασφάλισns

~

απο τιs σnμερινεs ασφαλιστικεs εταιρειεs και εγκατελειψαν τουs

•

« ΔΙΚΤΥΑ » ... Πολλοί από αυτούs δ1αφοροπο111-

καταναλωτέs σε "μn ασφαλισuκά" συμβόλαια, όπωs είναι τα συμβόλαια

θnκαν ΥΠΕΡ των πελατών τουs και δίνουν ζω11

Bancassurance για δάνεια, τα συνταξιοδοτικά μόνο, τα βιβλιάρια υγείαs, οι κάρτεs

n

Στο Χρn

n παρουσία

τns; Γιατί «κρύφτnκαν» οι αρμόδιοι, ενώσειs και

σύλλογοι; Πού είναι

n επιτροπ11

επικοινωνίαs τns

Ένωσns; Είναι δυνατόν να «σπαταλιέται»

n παρου

σία των αξιόλογων ανθρώπων σε «λαϊκά συνέδρια»
και εκδnλώσειs άνευ ουσίαs και αποτελέσματοs; Στο
μεταξύ μαs; Και κάποιοι που πάνε να μιλ11σουν, να

εκπτώσεων; »

πουν «κάτι», είναι εκτόs θέματοs και «συμφεροντο

ΑΔΥΝΑΤΩΝ ασφαλιστών και πελατών. Περιμέ

*«

νουμε να δούμε τnν παρέμβασ11 τουs στα συλ

ο σακχαρώδns διαβ11τns,

λογικά όργανα, στον Τύπο, στιs εταιρείεs, στnν

« Νέα » , τονΜά102010.

Ένωσn, στnν Εποπτεία . Η Δ11μnτρα Λύχρου, ο

όχι μόνο δεν υπάρχει χώροs για τnν ιδιωτικ11 ασφά
λιση, αλλά και ο λίγοs που κατά καιρούs εμφανίζε

ασφ . αγοράs και « καλλωπίζουν » τnν εικόνα μαs

τ11 τnν εποχ11 να αντιδράσουν θετικά ΥΠΕΡ ΤΩΝ

η ασφαλιστικ11 αγορά στο καταχείμωνο . Στιs εφnμε

τεs υγείαs που ίσωs παραπλανούν τουs καταναλωτέs με τα διαφnμιστικά τουs στnν τn

που ξεχωρίζουν και προωθούν το θεσμό τns

στnν καλ11 άποψn . Ίσωs θα ' πρεπε και αυτοί αυ

ρουs και του ανάλογου σεβασμού . Έμεινε « γυμν11»

ρfδεs τιs κυριακάτικεs τns μεγάλns αναγνωσιμότnταs

Μαζαράκn τns Alico.

*

Υπάρχουν αξ1όλογο1 άνθρωποι μεταξύ των

Mas ενδιαφέρει n άποψn του κ. Παπαμ1χαλόπουλου

κόs κλάδοs από τα σnμεία τα καθορ1στ1κά του κύ

Περίπου 70% των δαπανών του ΕΣΥ πnγαίνεI στnν αντιμετώπισn ασθενειών όπωs

n υπέρτασn

και τα καρδιαγγειακά νοσ11ματα » , έγραψαν τα

λόγοι». Αυτό δε το

Bancassurance έγινε

«καραμέ

λα» των πλnμμελώs ενnμερωμένωνγια τnναξία τns
ασφάλισns . Είδανε και μερικοί ότι συνεντευξιαζόμε

Από διαβ11τn τύπου 11 πάσχουν 780.000 Ελλnνεs και το

54% από αυτούs παραμέ
Evas συνεπ11s ασθεν11s κοστίζει 973

θα μεταξύ μαs και «πλακώσανε κι οι γύφτοι» . Ποιεs

Γιώργοs Στράφτns, ο Σαραντόπουλοs, ο Γ . Ζα

νουν αρρύθμιστοι, κάτι που διπλασιάζει το κόστοs.

φειρίου, οι Α. και Ν . Γαβρίλns, ο Κώσταs Μαυ

ευρώ τον χρόνο, έναs « αρύθμrστοs »

1 δ1σ.

Ποια μέσα ενnμέρωσns βγάζουν το καλό τns ασφά

ρόπουλοs, ο Λάμπροs Κόκκινοs, ο Π . Λυσσαίοs,

ευρώ τον χρόνο! Η πρόλnψn θα στοίχιζε λιγότερο αν το κράτοs 11ξερε να τnν κάνει

λισns λίγο παραέξω απ' το μαγαζί μαs; Ποιεs φωνέs

ο 1. Χατζnθεοδοσίου, ο Ν. Ζόμπολαs, ο Χρ . Σο

σωστά . Τα ίδια συμβαίνουν και με τnν έρευνα που δείχνει ότι έναs στουs τρειs ενnλίκουs

φθάνουν στουs καταναλωτέs. Ποrεs στn Βουλ11;

φόs, ο Αλεξ. Ραφαnλίδns, ο Ιατρόπουλοs, ο

έχει αρτnριακ11 πίεσn. Η πίεσn ευθύνεται για το

Μπόκαs Β., ο Ν1κολάκοs, ο Γιάννns Κατσάνns, ο

των εμφραγμάτων. Εδώ υπάρχει πεδίο δράσns των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά δεν

Κ . Φωτόπουλοs,

ο Κ.

υπάρχει nγέτns που να φιλοσοφεί, υπάρχουν nγέτε για προσωπικά συμφέροντα και

1. Παναγιωτάκns, ο Σίμοs Ιnρογιαν

για διαχείρισn « αλλnλοφαγωμάραs ». Μόνο στα ανούσια συνέδρια είναι όλοι χαμο

Κροκίδαs, ο

n Δράκου n Βασιλικ11,

νόπουλοs, ο Μωρίs Καπουάνο, ο Γ . Δρούλιαs,

n Ευγενία

Καφετζ11, ο Βασίλns Καρύδns,

n Αγγε

1.569 . Ετσι ο διαβ11τns κοστίζει

περίπου

62% των εγκεφαλικών και για το 50%

γελαστοί...

*

Τ1 κέρδισε

λ1κ11 Νταλιάνn, ο Γ . Κουτίναs, ο Φ . Αθnναίοs, ο

n Εθνικ11 από τnν πώλnσn του «Αστέρα » ; Σε παραγωγ11, σε χρ11μα, σε
κέρδοs, σε ιστορία, σε εργασία ... Αυτοί που έβγαλαν υπογραφέs είναι περ11φανο1; Ετσ1

Τάκns Μπαρτσιώκαs, ο Παν . Αλεξανδρόπουλοs,

για να θυμίζουμε και κάτι σε προβλnματ1σμένουs προέδρουs και αντιπροέδρουs .

ο Μ . Βουράκns, ο Νίκοs Γερονικολόs, ο Αρτέμns

* 01

δrαμεσολαβούντεs που θίγονται από το « ΕΠΕΙΓΟΝ » των αποφάσεων των νέων

Κοντοπίδns, ο Δ . Ντούσκοs κ . ά . έχουν φίλουs,

διο1κ11σεων κάποιων ασφαλιστικών εταιρειών που ζnτάνε « ατάκα και επιτόπου » τIs

έχουν δrασυνδέσειs, έχουν ΦΩΝΗ . Περιμένουμε

εξοφλ11σειs ασφαλίστρων (και καλά κάνουν) έτσι για να « μn σκάσουν»

και στο « Ασφαλιστικό ΝΑΙ » και στο διαδίκτυο

ποι11σουν συμβάσειs και ονόματα αυτών που έβαλαν υπογραφέs στIs προnγούμενεs

στο www. neχtdeal.gr

συμβάσε1s που έγραφαν άλλα από τα σnμερrνά . Πολλοί είναι οι οι ίδιοι!

26
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φωνέs « βγαίνουν» εκτόs ασφαλιστικ11s αγοράs;

Ποιεs στο κοινό. Ποιοs διαβάζει κάτι απ' το χώρο
μαs και χαίρεται; Καλά τα αντίγραφα τns Μέριλιν

Μονρόε και οι ξανθιέs

όμωs, μία υπ11ρξε .

-

ξανθιά Μέριλιν Μονρόε,

As βγει μια γν11σια φων11 προs τα

έξω με τα αγαθά του θεσμού . As βγει το πρωτότυπο.

As βγει ο ρόλοs μαs και n προσφορά. As βγουν οι
αποζnμιώσειs .

As βγει n αλ11θεια . Χωρίs πλnρωμέ

να φτιασίδια.

as δnμοσιο

27

* Τέλο5 Αυγούστου 201 Ο έλαβα το παρακάτω γράμμα από τnν

*

Κύπρο. Συγκινnθnκα. «Αυτοί οι Κύπριοι "πουλάνε" και διαδί

Παράπονα φτάνουν στα γραφεία

δουν πολιτισμό. Είναι ένα ελπιδοφόρο κομμάτι του ελλnνισμού »

μαs για τn συμπεριφορά κάποιων

σκέφθnκα. Το μοιράζομαι μαζί σα5, πιστεύοντα5 πω5 θα γίνει δι

στελεχών στι5 εταιρείε5 που αδικεί ΝΕΟΥΣ στnν κατώ

πλn

τερn ιεραρχία των επικεφαλn5 πωλnσεων, όπω5

n χαρά:

Unit

Manager5, δ/τέ5 γραφείων, νέων δ/τών κ.λπ . Κάποιοι
παλαιοί δ/τέ5 υπ/των n και επιθεωρnτέ5 ταλαιπωρούν

«Διά τn προσοχn του κ. Ευάγγελου Σπύρου
Πάντοτε διαβάζω με προσοχn τα κείμενα, τι5 απόψει5 και τI5

του5 νέου5, τώρα που περισσότερο από άλλn φορά

θέσε15 σα5 .

Σχεδόν πάντα παίρνω σnμειώσει5, καταγράφω φράσε15 και θε

έχουν ανάγκn στnριξn5_ Οι εταιρείε5 δεν είναι ξεκάθα

ωρώ τα κείμενά σα5 σnμείο αναφορά5 . Το συγκεκριμένο κείμενο

ρεs στιs «πολιτικέs» τns καθnμερινότnταs και κάποιοι

(σ.σ. "Ασφαλιστέ5, πανnγύρια και τραγούδια κοινωνικn5 απόγνω

κάνουν τον μnτροπολίτn σε περιοχέs, λε5 και είναι

σn5", τ.120) όμω5 είναι το αποκορύφωμα, είναι ένα nλεκτροσόκ

ιδιοκτnσία τουs. Εμποδίζουν τnν ανάπτυξn, δυσκο

και μία κατάθεσn ψυχn5_ Περιγράφετε τnν "μοίρα" του Ελλnνι

λεύουν τιs πρωτοβουλίε5, «πνίγουν» τα αιτnματα .

σμού και τnν "κατάντια του", σαν μία ακτινογραφία μαζί με αξο

Βέβαια, και αρκετοί «νέοι» καβαλάνε το καλάμι τn5

νικn και μαγνnτικn τομογραφία. Αλλά παράλλnλα μα5 δίνετε το

αγνωμοσύνn5_

παράδειγμα, του5 σπουδαίου5 δnμιουργού5 πολιτισμού που

Όμω5, αντί να είναι πυροσβέστε5 κάποιοι γίνονται

έγραψαν ιστορία και έδωσαν ανάπτυξn και ελπίδα και αισιοδοξία

εμπρnστέs! Το «ΝΑΙ» υποστnριζε και υποστnρίζει ότι

n ασφαλιστικn

και μέλλον.

εργασία είναι επιλογn και μάλιστα

ελεύθερn και όχι υπαλλnλίκι

Δεν θα μακρnγορnσω, μόνο θα σnμειώσω ότι μαζί με τον Μί

n αποκλειστικότnτα

κn θεοδωράκn, ο Μιχάλn5 Κακογιάννn5 και ο Χατζιδάκι5, δnμι

τύπου δεσπότn εκκλnσία5. Γι' αυτό και προτείνουμε

ούργnσαν τον καλό κινnματογράφο

να απελευθερώσουν εδάφn οι εταιρείε5 από «δικτα

(cinema) και αναλογισθείτε

τορίσκουs».

τι ξεκίνnσε μαζί του και τι τεράστιο εισόδnμα έφερε στnν Ελλάδα

Αφnστε ελεύθερα να αναπτυχθούν οι άνθρωποι και

και τον ελλnνικό λαό, μετά τn « Στέλλα » , το «Ζορμπά ». Εγινε γνω

n Μελίνα που έφερε τον Ζυλ Ντασέν, έγινε γνωστό5 ο Πειραι
ά5 και n Κρnτn . Μέχρι σnμερα φέρνει τεράστιο συνάλλαγμα στn

οι νέοι, χωρίs να πειράξετε το παρελθόν κάποιων, τιs

χώρα .

σφορά τουs .

στn

συμβάσειs που κάνατε μαζί, τnν ιεραρχία, τnν προ

Mnv του5

«κυνnγάτε» και μnν «υποτιμάτε» του5

πρωτεργάτεs σαs, αλλά τιμnστε του5 στο «μερίδιό»

"Λίγο ακόμα θα ιδού με/ τι5 αμυγδαλιέ5 ν' ανθίζουν/ Λίγο ακό
μα θα ιδού με/ τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον nλιο/

του5 και στnν εποχn του

κι

φικέ5 περιοχέ5 που δεν αναπτύσσονται σnμερα .

n θάλασσα να κυματίζει/ Λίγο ακόμα, να σnκωθούμε/ Λίγο

lnternet ελευθερώστε εδα

Οι παλιοί πρέπει να μπουν στn γραμμn που προ

ψnλότερα, λίγο ψnλότερα, λίγο ψnλότερα"

χωράει

(Σεφέρn5)

n εταιρεία n να

«κάνουν άκρn» να περάσουν

όσοι μπορούν να τρέξουν. Άλλο εμποδίζω, άλλο

ενθαρρύνω άλλουs να πάνε μπροστά όταν εγώ δεν

Με φιλικού5 χαιρετισμού5,

05 Λαδόμματο5 » 4 ζωγραφιέ5 ... Διαβάζοντα5 τα σχόλια τn5 Αθn

Στέλιο5 Γεωργαλλίδn5

νά5 Σχινά « έμεινα » σε κάτι που αναφέρει ο ίδιο5 ο καλλιτέχνn5 :

μπορώ να τρέξω! Τιμnστε του5 παλαιού5, αλλά και

« Οταν

γενικό5 διευθυντn5 Κεντρικn5 Ασφαλιστικn5 Λ ΤΔ Κύπρο5

ΥΓ. Επειδn πιστεύω απόλυτα στο ''Οι ασφαλιστέ5 ποιότnτα5

σπίθα μια5 έμπνευσn5 κτυπnσει τον καλλι

όταν προάγετε έναν νέο βοnθnστε τον αναλόγω5 με

τέχνn, θα πρέπει να τn5 δώσει τnν ευκαιρία να γίνει πυρκαγιά . Δεν

όσα πρέπει να πάει μπροστά . Όσε5 εταιρείε5 δεν προ

είναι σωστό να γίνεται πυροσβέστn5 τn5 δικn5 του φλόγα5, ούτε

άγουν νέου5, θα γεράσουν και θα πεθάνουν .

n ευλογnμένn

θα είχε ενδιαφέρον n γνώμn των κ.κ. Γ. Κώτσαλου,

- διαδίδουν πολιτισμό", τα τελευταία χρόνια με δειλά

να κάθεται στnν ασφάλειά του ... Ο σωστό5 καλλιτέχνn5 πρέπει να

βnματα, στο μέτρο των δυνατοτnτων μα5, στnρίζουμε τnν έκδοσn

ανανεώνεται, να δοκιμάζει , να ανοίγει νέου5 δρόμου5 ... Να είναι

Μ. Μωυσn,

δύο λευκωμάτων, δύο κατά τn γνώμn μα5 καταξιωμένων Κυπρί

ειλικρινn5 στο όραμά του, να πιστεύει σ' αυτό που κάνει ... Χρει

το θέμα τn5 «αποκλειστικότnτα5».

ων, του ζωγράφου Α. Λαδόμματου και του γελοιογράφου "Πιν" .

άζεται και σκλnρn δουλειά, πολύ5 ιδρώτα5 ... Αν ο καλλιτέχνn5

Πολύ σύντομα θα σα5 στείλουμε με

έχει όραμα, το έργο του θα επιζnσει και θα τον δικαιώσει, γιατί το

πουλάνε

Data Po5t τα δύο αυτά λευ

κώματα. Και πάλι ευχαριστώ για τn σοφία των γραπτών σα5 ».

και κ. Ανδρέα Βασιλείου για
Ε . Σ.

έργο λέει πάντα τnν αλnθεια, πικρn
Ευτυχώ5 που

Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» δnμοσιεύει από το λεύκωμα « Ανδρέ-

n αυτn n ζεστασιά

n γλυκιά ... ».
και n αλnθεια των

Bram Boon

λόγων του

ταιριάζουν σε όλου5 για όλα ...

m
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Ημέρα ιδιωτικής

ασφαλιστικέs εταιρεfεs;

ασφάλισης μόνο

Σχεδόν δεκαπέντε τόνοι επικίνδυνων αποβλnτων παράγονται κάθε χρόνο στn
χώρα μαs από νοσοκομεία, κλινικέs, ιατρεία, χωρfs να υπάρχει επαρκns υποδομn

στην Αθήνα;
-Μεπάsστα

ρεs εκδnλώσειs υπάρχει μια αδυναμία

εγκαίνια τns

και ξnρασfα να λειτουργnσει πανελλαδι

αίθουσαs

κά αυτn

ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

n οργάνωσn. Όλα κινούνται γύ
ρω από τnν Ιενοφώντοs και n υπόλοιπn

Παιδεία
,

Ελλάδα είναι σαν να μnν υπάρχει, σαν να

ρε στο θεσμό. Τόσεs εκδnλώσειs γίνονται Λ . κο· κκ ι vos,

-

npωnv

και κάτι μεγαλοπρεπέs και ιστορικό ΔΕΝ nρόεδροs ΕΑΕΕ.

ΕΓΙΝΕ τnν τελευταία δεκαετία στnν επαρχία. (θυμάμαι τον μα
καρίτn Σκούρτn στnν Κρυσταλλοπnγn και τον Λάμπρο Κόκκι
νο στn Φλώρινα, στn θεσσαλονfκn, στα σύνορα, για συναντn

1990 ... ) Δεν θα 'πρεπε να δώσει

n ΕΑΕΕ στnν Πάτρα, στn Σύρο,

στο Ηρά

κλειο, στα Γιάννενα, στο Γαλαξίδι, στnν Κεφαλονιά, στnν Ιθάκn,
στn Ζάκυνθο, όπου κι εκεί κάποτε ιδρύθnκαν ασφαλιστικέs εται

ρεfεs;

28 έγιναν στn Σύρο, 20 στnν Πάτρα, στον Πειραιά κ.λπ . Η

όλλn Ελλάδα εκτόs Αθnνών στέριωσε το ελλnνικό έθνοs και
πρωτοπόροι ασφαλιστέs διέπρεψαν στον τόπο τουs. Πότε θα τολ
μnσουν να ξεσnκωθούν οι επαρχιώτεs εναντίον αυτών που «συρ

ρίκνωσαν» το μέγεθοs τns ασφαλιστικns napouσfas; Διαβάστε
ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γ . Κούτσn « Εξέλιξn Ασφαλι

στικών Εταιρειών» και ψάξτε το να το διαβάσετε:

«... Σταs Πάτραs ιδρύθn n πρώτn ασφαλιστικn εταιρεία, από
τότε που n Ελλάs έγινε ελεύθερο κράτοs. Στnν ίδια λοιπόν πόλι
συνέπεσε να πρωτολειτουργnσn στα 1902 ένα εfδοs συνδέ
σμου, που είχε σκοπό τnν εφαρμογn κοινού τιμολογίου ασφα
λίστρων πυρόs, με τοπικόν όμωs χαρακτnρα, γιατί στ' άλλα

μέρn τns Ελλάδοs κάθε εταιρεία εφnρμοζε δικά τns ασφάλι
στρα.

»Το

= κυβερνήτης

1906 ο σύνδεσμοs αυτόs επnρε πιο συγκεκριμένn

μορ

*Χαιρόμαστε που μαθαίνουμε ότι από τnν αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

λογnσειs είναι μπροστά . Όλοι οι άλλοι γίνανε ...

τns ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στα κεντρικά γραφεία Νοτίου Ελλάδαs στnν

«ντακότεs», στάσιμοι. Η κ. Γρυπάρn με το Δ.Σ .

οδό Συγγρού

του ΠΣΑΣ και ο κ. Ανδρέου με το Δ.Σ . των Συ

τούν στnν ασφαλιστικn Ιδέα . Έρχονται άνθρωποι απ' όλn τnν Αττι

ντονιστών θα 'πρεπε να αντιδράσουν έντονα

κn, από τn Λαμία, από το Αγρίνιο, από τnν Πάτρα, από Καλαμά

να παραιτnθούν μπροστά στο φαινόμενο πο

τα, Λιβαδιά, Χαλκίδα, θnβα, Τρίπολn, Κόρινθο για προσυμβατι

λεμικns άσχετων εναντίον των δικτύων. Αλλά

κέs εκπαιδεύσειs, για nμερfδεs, συνέδρια, νέεs συνεργασfεs κ.λπ.

φαίνεται δεν εκπροσωπούν ανθρώπουs· εκ

Αυτό είναι προσφορά,

προσωπούν σφραγfδεs και γι' αυτό fσωs θα

n ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

Ο Μελάs Γιαννιώτns δεν βρnκε έτοιμουs. Έφτιαξε ασφαλιστέs .

εκλογέs για δυνατότερα σωματεία . Το όνομα

περιπλάνnσn.

στέκια, σπίτια σταθερά . «Και ofκous

εδομnσατο και πόλειs συνεκρότnσεν ». «Εκάστω γαρ ο fδιοs

of-

Για τn Βόρεια Ελλάδα και τιs ασφάλειεs εκεί ο Μελάs Γιαννιώ
τns nταν πάντα «ο επί τοιs οfαξιν εστώs» .'Η ταν πάντα στο τιμόνι

n ΣΤΕΓΗ κάθε ασφαλιστn . Είναι

ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ επιτυχfαs. ΚΥΒΗ συμβαίνει κεφαλn . Η συλλαβn

το στουs ασφ. συμβούλουs κ.λπ. Ανάπτυξn,

ΕΡ σnμαfνει ορμn, ερωn, έρωs. Η κατάλnξn -vnτns σnμαfνει τον

όμωs, έμαθε από τον Γιώργο Φουφόπουλο,

νουν και τnν πλεύσιν . Κυβερνnτns τns ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ nταν πά

που και αυτόs nταν πρώτοs επιθεωρnτns, με

ντα

πολλούs από κάτω του, που αναπτύχθnκαν -

n ΠΑΙΔΕΙΑ

και

n καλn

ασφαλιστικn γνώσn .

Γι' αυτό και χαιρόμαστε που απ' τnν αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

βγαίνουν καλοί ασφαλιστέs και κυβερνnτεs . !

EFG-EUROLIFE ο διευθύνων σύμ

βουλόs τns κ. Αλεξ. Σαρρnγεωργfου, σ' ένα

Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του

1907 n "Ένωσιs" συνεκροτnθn

συνέδριο «ευπρεπέs», χαμογελαστό, με

σε σώμα με τn συμμετοχn δεκατεσσάρων εταιρειών, που είχαν

χιού μορ και ωραία μnνύματα και «ουσία» ...

εγκατασταθn τότε στον τόπο μαs, από τιs onofεs δεκατρεfs nταν

Μεγάλn κουβέντα αυτn με τουs διοικnτι

30

[t!ΑΙ

ατnρnσιμότnτα πρώτοs, στα ατομικά ζωns

γn» ασφαλιστών. Η παιδεία είναι

ταρτfσn κοινά υποχρεωτικό τιμολόγια ασφαλίστρων για όλn τnν

« Εξέλιξn Ασφ. Εταιρειών» .)

πρώτουs δέκα, στn δι

πρώτοs, με πρώτουs «δικούs του» στουs διευ

με σκοπό να κα

(Πnγn: Γ. Κούτσn,

4 επιτυχόντεs στουs

θυντέs Ομάδαs Γραφείων Πωλnσεων και πρώ

δριο τns

».

με

δnμιουργfαs. Επεκτάθnκε και ονόμασε «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» τn νέα «στέ

υπάρχετε εσεfs» είπε, μιλώνταs στο συνέ

'Έθνικn"

λnσεων στο συνέδριο τns Εθνικns, «έπαιζε»

παντού πρώτο στουs νέουs ασφ . συμβούλουs

κos ασφαλέs εστf καταφύγιον» .

"Ένωσns των εν Ελλάδι Εργαζομένων Εταιρειών Ασφαλεfαs κα

n

'πρεπε να παραιτnθούν και να προκnρύξουν

του Γ . Μαυρομμάτπ, διευθυντn Γραφείου Πω

τά του Π υρόs" -έτσι ωνομάζετο στnν

ξένεs και μία μόνο Ελλnνικn,

n

Ανέπτυξε ανθρώπουs. Δεν άφnσε ασφαλιστέs να συνεχίζουν τnν

Tous έφτιαξε

κούs και με μεγάλα αποτελέσματα σε όσουs το εφαρμόζουν στnν
πράξn ...

50%

αυτών των ποσοτnτων

φρωτικούs κλfβανουs. Το πρόβλnμα είναι ότι πολλο ί δεν λειτουργούν με τιs σω
στέs προδιαγραφέs, παρά το γεγονόs ότι βρίσκονται μέσα σε κατοικnμένεs περιο

χέs, ενώ σε όλεs τιs περιπτώσειs

όπωs και αυτόs έμαθε από τον Π . Γλεντn να
αναπτύσσει συνεχώs κόσμο- και οι κοντινοί

συναγωνιστέs του Παϊκόπουλοs, Χρυσολό

n μολυσματικn τέφρα καταλnγει στουs κάδουs των

οικιακών απορριμμάτων! Στα σκουπίδια, άλλωστε, εντοπίζονται -και μάλιστα xω

pfs επεξεργασία- νοσοκομειακά

απόβλnτα, xωpfs μέριμνα για τουs εργαζόμενουs

στnν καθαριότnτα, τιs χωματερέs και, κυρfωs, το περιβάλλον.

ρειών . Όσοι κάνουν ανάπτυξn και νέεs στρατο

* « Εμεfs οι διοικnτικοf υπάρχουμε επειδn

apxn-

αντί να βάλουν «χέρ ι » στα « έμμισθα» διοικn

οι βραβευμένοι διαμεσολαβούντεs των εται

n

φn με τnν εγκατάστασf του σταs Αθnναs, οπόταν συνεστnθn

είναι ΛΑΘΟΣ όσοι βάζουν «χέρ ι » στα δίκτυα,

διευθυντέs Marketing και Πωλnσεων) είναι και

175 περνάνε εκατοντάδεs άνθρωποι να εκπαιδευ

μαs να είναι -ωs συνnθωs- υπόλο

προέρχεται από δnμόσια νοσnλευτnρια, πολλά από τα οποία διαθέτουν αποτε
Απάντnσn ΖΩΝΤΑΝΗ για τnν άποψn μαs ότι

τικά στελέχn (διευθύνοντεs σύμβουλοι, γενικοί

επιτυχιας

μnν προσφέρει και σαν να μnν προσέφε-

*

n χώρα

γn στο Ευρωπαϊκό Δικαστnριο. Να σnμειωθεf ότι το

Βασιπάτο

Σπύρου

Ένωσns περί εθελοντισμού, στιs διάφο

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ

για τnν απόθεσn τουs, με αποτέλεσμα

Ο Γιάννns Μαυρομμάτns ανάμεσα σε Μωυσfι και

* Παρ' όλα όσα λένε μέλn του Δ.Σ. τns

σειs τnsΈνωσns αρχέs του

Mnnωs οι τόνοι επικίνδυνων αποβλnτων ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ άμεσα και έμμεσα τιs

Τnν εικόνα περιέγραψε

n Τίνα Μπιρμπfλn, του υπουργείου Περιβάλλοντοs .

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ...

*

ΣΕ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΕΤΗ κάθειρξn καταδίκασε δικαστnριο του Πεκίνου τον

επιχειρnματfα και πρώnν πλουσιότερο άνθρωπο τns

Όλοι αυτοί «μπολιάστnκαν» στο να ανα

πτύσσουν και να στρατολογούν συνεχώs, επει
δn είχαν είδωλα μπροστά τουs να μιμnθούν.
Όταν διώχνειs τουs παλαfμαχουs, αφαιρεfs κf
νnτρα ανάπτυξns, ιεραρχfεs, nθικά βραβεία .
«Αεροπλάνα» που σταματάνε, πέφτουν! Και

τα ποδnλατα το ίδιο! Αλλάξτε στρατnγικέs!
Ε.Σ.

Kfvas Χουάνγκ Γκουανγκγιού

για δωροδοκία και παράνομεs επιχειρnματικέs συναλλαγέs. Στον ιδρυτn τns μεγά
λns αλυσfδαs πώλnσns nλεκτρικών συσκευών

600 εκατ . γιουάν (72
στοιχεία 600.000 ευρώ.

Gome επιβλnθnκε εnfσns

πρόστι

μο ύψουs

εκατ . ευρώ), ενώ οι Αρχέs κατέσχεσαν περιουσια

κά του

Υψnλά πρόστιμα επιβλnθnκαν επίσns στnν

Gome

και σε μια δεύτερn εταιρεία του, τnν

Pengrun, για δωροδοκία, ενώ σε τριετn φυλά
n σύζυγοs του Χουάνγκ, Ντου
Τζουάν . Ο Χουάνγκ, αυτοδnμιούργnτοs επιχειρnματίαs, που το 2008 με περιουσία
5, 1 δισ. ευρώ έγινε ο πλουσιότεροs άνθρωποs στnν Κίνα, συνελnφθn το 2008 στο
κισn για χειραγώγnσn μετοχών καταδικάστnκε και

πλαίσιο αστυνομικns έρευναs για χειραγώγnσn μετοχών. Στn συνέχεια τns έρευναs

αποκαλύφθnκε ότι από το

2006 έωs το 2008 είχε δωροδοκnσει ο ίδιοs n μέσω τρί
των πέντε κυβερνnτικούs αξιωματούχουs με συνολικά ποσά 550.000 ευρώ σε
μετρnτά και ακίνnτα. Και στnν Ελλάδα κάποιοι το 2000 λένε ότι κάποιοι "χειραγώ
γnσαν" μετοχέs . Δεν nταν όλοι στο ίδιο τσουβάλι αλλά καλών είναι να γνωρίζουμε
αν το έκαναν οι τότε επικεφαλns, τns Αγροτικns, τns Εθνικns, τns

lnteramerican, τns

Ευρωπαϊκns Πίστns και τns Γ . Κούμπαs .. .

Πώς αλλάζουν οι καιροί!
Πριν από
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χρόνια, γιορτn για τα

30.

Ο nγέτns τns Σοβιετικns Ένωσns Λεο

νίντ Μπρέζνιεφ και ο πρόεδροs τns Ανατολικns ΓερμανίαsΈρικ Χόνεκερ ανταλ
λάσσουν ασπασμό στον εορτασμό τns

τns Γερμανίαs, τον Οκτώβριο του

γου, Μπρουμεριώτns κ. ά.

41 χρονο

1979.

30ns επετείου

τns Λαϊκns Δnμοκρατίαs

* Το Χριστιανοδnμοκρατι
κό Κόμμα τns nόnns του
Βεροnίνοu θέnει να ανα
γερθεί ένα μνnμεfο στο Βεροnίνο για τιs γuναίκεs Γερ

_ ____,,,..,,

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ccMEΓΑΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗD) ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

* Εδώ «ροκανίζεται » π φnμπ τns . Η ανύπαρκτn επιτροπn επικοινωνίαs τns ΕΑΕΕ θα
μπορούσε να κάνει κάτι, τώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνπs παίρνει αποφάσειs «απο
συμφόρnσns» . Έχουμε τόσουs καλούs νομικούs μέσα και γύρω στον κλάδο.

Αριθμόs δικαστών

- εισαγγελέων - δικηγόρων ανά 100.000 κατοίκουs (2006)

μανίδεs που βίασαν οι σοβιετικοί στρα

legal aid

Χρήματα για

τιώτεs του Κόκκινου Στρατού. Είναι

Χρήματα για

τα δικαστήρια

Εισαγyελεls

Δικαστέs

ιστορικό γεγονόs. Τι να πούνε και οι

Δικηγόροι

Δικηγόροι

ανό δικαστή

(κατό

νομική

βοήθεια (σε

κεφα λήν

€

ΑΕΠ)

ανό κάτοικο)

Ennnvίδεs! Μνnμεία υπάρχουν για το

οnοκαύτωμα των Εβραίων, για τous

ΕΜΑΔΑ

28,4

4,7

σοβιετικούs στρατnγούs και στρατιώτεs, για

Γερμανία

24,5

6,2

0,2

0,16%

6,9

6,8

0,35%
0,15%

342

12

168

ομοφunόφιnοus θύματα να~σμού, για τous

Βρετανία

7

4,6

22

3,2

56,2

Ρομά, για αντιστασιακούs κ.nπ.

Τουρκία

9

5,4

78

8,7

-

-

Το Βεροnίνο δεν θέnει να ξεχάσει όσα έγιναν

Ισπανία

10,1

4,5

266

26,2

3,8

-

στον τόπο του. Στnν οδό Κοραn, στα κτnρια τns

Ιταλία

11

3,8

290

26,4

1,5

0,26%

Εθνικns, σε ένδειξn τιμns στα Ennnvόnouna τns

Δανία

6,6

10,3

90

13,6

0,5

Ελβετία

16,5

5,4

101

6,1

6,3

Κύπροs

12,7

14,1

227

17,9

Βέλγιο

14,9

7,5

145

9,7

Μ.ό . Ε.Ε .

19,8

Αντfστασns δεν θα 'πρεπε n Εθνικn Τράπεζα να
υψώσει μνnμείο ανάnογο; Και γιατί δεν μπαίνει
θέμα στο Δ.Σ. τns Τράπεζαs

n Ασφαnιστικns;

Κύριε Λεωνίδα θεόκnnτε, συνδέστε τn θnτεfα
σαs με κάτι που θα μείνει, τώρα που είστε σύν
δεσμοs μεταξύ ΕΤΕ και Ασφαnιστικns και κuρί
ωs συνδέστε το όνομά σαs με τn σuνέχισn τns

Εθνικns, τns εταιρείαs του εnnnνικού nαού.
Έχουμε αρκετά παραδείγματα εταιρειών που
πέρασαν στn «nnθn» και δεν πρόσφεραν «τί
ποτα» μετά τnν aλnayn ιδιοκτnσίαs τous. Π.χ.,
Η «Παπαστράτοs» στnν Αμερικανικn Τάδε.
Έμειναν «χέρσα» τα καπνοχώραφα τns Αιτω

nοακαρνανfαs και φτώχuνε ο τόποs.

όσα δπμιοuργικά κάνει ο Βασίλns Μου

ντάκns τns ΑΧΑ. Έφτιαξε έναν οδnγό επι
χειρnσεων που δίνουν έκπτωσn μεταξύ
τουs. Λεπτομέρειεs υπάρχουν στο

mpdclub.gr. Ο

vvvvw.

κ. Μουντάκns δραστnριο

0,27%

0,26%

4,1

Εδώ

■ Για να τελεσιδικnσει μια σοβαρn ποινικn υπόθεσn (απόφασn Εφετείου ), απαιτούνται
κατά μέσον όρο

8-9 χρόνια!
8-1 Ο χρόνια.
μέσον όρο οι 4 στιs 1Ο υποθέσειs των

■ Στα Διοικπτικά Δικαστnρια ο αντfστοιχοs χρόνοs είναι

■ Στο Πρωτοδικείο τns Aθnvas εκδικάζονται κατά
πινακίων!

προσφυγέs που κατατέθnκαν το

4n

διάκριση σαν

Great Place to Work.

85.000 υποθέσειs,

που εισάγονται σ' αυτά!

■ Η συνοnικn εκκρεμότnτα υποθέσεων στα διοικnτικά δικαστnρια αγγίζει τιs

350.000!
!
30.000
τιs
υπερβαίνουν
υποθέσειs
■ Στο συμβούλιο τns Επικρατεfαs οι εκκρεμεfs
■ Στο Διοικπτικό Πρωτοδικείο Aθnvas οι εκκρεμότnτεs ξεπερνούν τιs 14.000 δικογρα
φίεs . Στο Εφετείο, τιs

λέξn ομάδα βρίσκει το νόnμά

2005 Ι

■ Τα Διοικnτικά Πρωτοδικεία Aθnvas- Πειραιά συζnτούν κάθε χρόνο

100.000

n

τns και οδηyεί στην

■ Τα Διοικnτικά Πρωτοδικεία Aθnvas και Πειραιά προσδιορίζουν για συζnτnσn φέτοs

BEST
workpιaces

τικέs ποινικέs αποφάσειs (αύξnσπ κατά

Αισθανόμαστε περnφανοι για τn δουλειά και τnν εταιρεία μαs .

Γιατί με τιs πράξειs μαs προσφέρουμε στον Άνθρωπο. στnν Οικογένεια, στnν
Επιχείρnσn .

Όσοι μαs εμπιστεύονται γνωρίζουν τιs αξίεs τns Φιλικότnταs . τns Ευελιξίαs, τns

10.000.

■ Κάθε χρόνο, σε όλα τα Πρωτοδικεία τπs χώραs εκδίδονται περί τιs

30%

σε σχέσn με το

1.350.000

πολι

1990)

ποιεfται για τα συμφέροντα του ασφαλιστn

■ Κάθε χρόνο στnν Εισαγγελία Πρωτοδικών τns Aθnvas κατατίθενται περ ί τιs

« Π ΛΑΝ ΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ», μια ιδέα συναδέλ

Είναι οι άνθρωποι.

Στοιχεία για την Ελληνική Δικαιοσύνη

στο Επιμελπτnριο Aθnvas, σχεδιάζει ενέρ

το παιδί, μετέχει στιs εκδnλώσε ιs

τnλεφωνικό κέντρο, ούτε τα συμβόλαια.

-

■ Οι υποθέσειs, μόνο στα Διοικnτικά Δικαστnρια, διπλασιάστnκαν από το

γειεs και συνέργειεs για το περιβάλλον και

Δεν είνα οι ώpεs εργασίαs, ούτε
λnροφορικns. Δεν είναι το
συστήματα

Πnγn : Έκθεσn του Συμβουλίου τns Ευρώπn s για τnν αποτελεσματικότnτα τns Δικαιοσύνπs

από τιs περίπου

* Μέσω e-mail μα s r'φθε π είδnσn για

Δεν ε ί οι ται γραφεία , ούτε τα μnχανnματα.

1988.
350.000

μnνύσειs!

■ Στο Πρωτοδικείο τns Aθnvas όλεs οι υποθέσειs προσδιορίζονται να δικαστούν

mm~

--

Ταχύτnταs και τns Πρωτοπορίαs με τιs οποίεs εργαζόμαστε .
Η Πιστοποίnσn Διασφάλισns Ποιότnταs κατά

IS09001 :2008, για το σύνολο των

υπnρεσιών μαs αναγνωρίζει τnν οργάνωσn και το έργο τns Ομάδαs μαs .
Εδώ δnμιουργούμε!

2

χρόνια μετά!

φωσns των λαών, είναι Περιφερειακόs δ/

■ Για τα κακουργnματα ο μέσοs χρόνοs για να τελεσιδικnσουν στο Εφετείο κυμαίνεται

vτns Πωλnσεων ΑΧΑ. Μπράβο στον Βα

μεταξύ

6-8 χρόνων.

σίλn και τουs δnμιουργικούs ανθρώπουs

■ Συνολικά, οι εκκρεμείs υποθέσειs σε όλα τα δικαστnρια τns χώραs εκτιμάται ότι

τπs ασφαλιστικns μαs αγοράs.

υπερβαίνουν το

lnternational
Life Για καλύτερη zωή

1 εκατομμύριο.

Ασφάλειεs Ζωήs και Περιουσίαs
32

ΝΑ Ι

Τ.

Κπφισίας 7 και Νεαπόλεως 2. Μαρούσι,
21 Ο 8119000. e-mail: inlife@inlife.gr,www.inlife.gr

Σεμνάαααα! ! ! ! ! ! ! !

*

Μερικέs φορέs διακρίνω μια υπεροψία που με πειράζει, στο μικρό

χρονικό διάστnμα (ούτε ενόs λεπτού) κάποιων που βραβεύονται σε διά

φορεs εκδnλώσειs συνεδρίων εταιρειών. Βλέμμα έωs περιφρονnτικό,
nερnάτnμα έωs « μαγκιά » , στnσιμογενικώs « μn σύνnθεs». Συνnθωsείναι
αυτοί που συμμαχούν με τιs «εξουσίεs » εναντίον των πολλών, του nλn

Ο Γιώργοs Λογοθέτns

θous, των ανωνύμων, των κομπάρσων τn5 γιορτn5. Αυτοί ξέρουν, αυτοί

και οΜίκns

είναι οι ξεχωριστοί, οι ανώτεροι και οι άλλοι, οι πολλοί είναι ο « λαουτq

θεοδωράκns στο
αεροδρόμιο

κο5», εκείνο-όnωs λέει κάπου ο Κώστα5 Τσαχτσn5- «το άμορφο, κατα

rns

Σroκx6flμns

φεγμένο ολούθε, το χιλιοπροδομένο και ξενnστικωμένο προλεταριά

(10-9-1970).

το ... ». Σnμερα θέλω να πω ένα μπράβο σ' όλουs αυτού5 τουs nολλούs,

Πnyn : Γ. Λογοθέτns,

τουs χωρί5 όνομα στι5 καταστάσει5 βραβεύσεων, τουs « υnόλοιnουs »,

«Μίκns θεοδωράκns,

3 πρώτοι, οι 1Ο, οι 50 ... Η nαραγωγn αυτών
είναι n ΕθΝΙΚΗ πρώτn n n INTERAMERICAN
να
φτάνει
~:ων 1Ο πρώτων δεν
στI5 nρώτεs n n ALCO n ALLIANZ πρώτπ Euρώnns n n GENERALI nρώτn
ποι, δεν θα « μεφούσαν» οι

n n ΑΧΑ n... n... Η κάθε εταιρεία έχει ανάγκn τnν κάθε nαραγωγn
του κάθεσυνεργάτnτn5, είτε έχει 1συμβόλαιο είτε 500. Η ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ,

στn ζωn

Διαδnflωσn για το δnμοψnφισμα rns xoύvras. Διακρίνεται ο Αvδρέαs Παπανδρέου. Στοκχ6flμn, 29

θρnσκεία μου

που κάνουν επώνυμουs τουs ανώνυμου5. Αν δεν υπnρχαν οι ... υπόλοι

είναι

ΣεnτεμΒρίου 1968. (Φωτ.: K6rσιvas, 1966-1971)

n Eflflάδa» .

* Βρέθnκα στο κτnριο τns ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ πρώτεs μ έρεs του
Οκτωβρίου

λεnτομέρειεs· γι' αυτό, βρεs χρόνο να τα γρά

1

201 Ο και (nεριμένοντα5 κάποιον υπεύθυνο για δn

μοσιογραφικέs nλnροφορίεs) κοίταζα γύρω μου και μια θnλιά

ψει5, δnμαρχε ... Η ιστορία «συναντnθnκε» με

τον Γιώργο Λογοθέτn για τα καλά. Η

ASPIS

μού 'πνιγε το λαιμό . Εγκατάλειψn, φθινόπωρο, nαρακμn,

PRONIA nταν χορnγό5 στου5 «Εμιγκρέδεs τn5

για να φτάσει τόσο ψnλά στον κλάδο αυτοκινnτου, μάζεψε ένα ένα αυτο

ΑΝΕΡΓΙΑ, σφραγισμένα ντουλάπια, κλειστά, άδεια γραφεία, έπι

Σουnδία5», αλλά και στο βιβλίο του Γ. Λογο

n « υπεροψία » χαλάει τnν nοιότn

πλα καταμεφnμένα με ταμnελάκια, φάκελοι κλειστοί, καρέκλεs

θέτn για τον Μίκn θεοδωράκn στα κινέ~κα,

05 πούμε τn5 ΕθΝΙΚΗΣ, περιμένει υnnρεσίεs για
το άτομό του και δεν τον νοιάζει αν n ΕΘΝΙΚΗ έχει 500 n 700 n 1.00.000

άδειεs, στυλό και μολυβοθnκεs, χαρτιά και κολλnμένεs αφίσεs,

που πάλι nταν χορnγό5 του βιβλίου ...

κίνnτο. Το ίδιο και στI5 εταιρείεs ... Αυτn
τα. Ο κάθε ένα5 πελάτn5,

μονα

«βουλοκέρια » , κρυαμάρα, « σκτοτωμένα » όνειρα, προδοσίεs,

δικό . Λάθο5 κάνουν και πολλοί διευθυντέs Πωλnσεων που « μεφάνε »

« μουγγαμάρα », υπονοούμενα, νόμοι, ανομίεs, «κρυμμένα μυ

τουs ασφαλιστέs με το μέγεθο5, με τnν « υπεροψία» του ποσού, τn5 nα

στικά και ντοκουμέντα » ... Κάπου δίπλα μου στο nερβάq ενό5 πα

ραγωγn5 και όχι με το μέτρο nοιότnτα5 υnnρεσιών . Το μέλλον χτίζεται

ραθύρου περιοδικά και βιβλία κι ανάμεσά τουs ένα καλαίσθnτο

στnν nοιοτικn υπnρεσία και όχι στnν nοσότnτα naρayωyn5 . Δεν είναι

αφιέρωμα-βιβλίο με τίτλο «EMIGRANTERNA- ΕΜΙΓΚΡΕΔΕΣ » . Τι

ντακότεs, άχρnστοι, τεμnέλnδεs, ανίκανοι όσοι έχουν λίγα συμβόλαια και

μn5 ένεκεν. Έκδοσn τns πρεσβείαs τns Σουnδία5, του υπουργεί

δεν είναι στI5 καταστάσει5 πρώτων. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβολn

ου Εξωτερικών Ελλάδαs, των εκδόσεων Πατάκn και πρώτο χο

πελάτεs. Το κριτnριο είναι τι κάνει

n ΕθΝΙΚΗ γι' αυτόν τον έναν και

n

Είναι λάθο5 να « υποκλίνεστε» στουs λίγουs και να μnν έχετε χρόνο για

τn

κ.ά. Το θέμα : Οι μετανάστεs στn Σουnδία. Συγγραφεί5-φωτο

στόχο5 ... Και μnν ξεχνάτε ότι θέλουν λίγο χρόνο nροσοχn5 και τιμn5 και

γράφοι, ο Χρυσόστομο5 Κότσιναs, ο Βασίλn5 Θεοδώρου, ο Χρ.

οι « απεγνωσμένοι», αυτοί που δεν έτυχε να τουs

Παππάs και ο Όριον Κρίστενσον. Έλλnνεs μετανάστεs nταν περί

που είναι παντού

γύρω μαs . Για

όλουs αυτούs
τουs

μουs »

« ανώνυ-

05

κρατn-

σουμε ενόs λεπτού

τ.ού αι-νf\•

χ 1 σι1ονόnουr\ο5

«Ενόs i\εn

{lo\nσn: Nt\νos Ρ

ι>. , κοtε. ιον όνθρωnό σοs ,

1:σεis nου 1-'ρn
κ, έΧε.tε ένα

έναν ώ\.,ΙΟ ν

χέρ\νοσαs

,

σφ1γγε1 ιρυφερο,
nν nΙκρα σαs,

κουμnόtε. ι
O
\ζε.Ι ιnν

t,Ja κορ\.,Ιi να unεpaσn

σιγn, όnω5 γράφει σ'
ένα nοίnμά του ο Ντί

νοs Χριστιανόnουλοs:

i.6i

έξοψl'Ί σοs,

όΟΙ"Ι ε.υιυχiο σαs,

ό avε ~10 ιnν 't!
κοκκ1ν\σaιε ρ l
έσtω κα1 μ

10 φοpό;

ε\nοtε. να κρ
34

9 σφουγγαράδεs από τnν Κάλυμνο πριν από τον Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο. Στο τέλο5 του πολέμου το 1945 nρθαν άλλοι 30.
Το 1960 έφτασαν του5 229. Δούλευαν στn SCAVIA VABIS, στn
που

n μοίρα .

~ 10 ιousan

aιΜεtε. ε.ν

~ωσ\.,Ι

,

όs nεntoύ σΝn

VOLVO, στnν ERICSSON. Το 1967-74 n Σουnδία δέχτnκε πολιτι
κού5 nρόσφυγεs που το 1970 έφτασαν τουs 13.987 και το 1974
του5

17.699. Το φθινόπωρο του 1968 έφτασε εκεί ο Ανδρέα5

Παπανδρέου . Στn Στοκχόλμn ιδρύθnκε το Πανελλnνιο Αντιδικτα
τορικό Κίνnμα (ΠΑΚ). Σnμερα

(2010) υπολογίζεται να είναι στn

Σουnδία γύρω στουs 2 . 500Έλλnνεs . Τα χρόνια τns δικτατορίαs,

συγκεκριμένα 9 Σεπτεμβρίου του

1970, ο πρόεδρο5 του ΠΑΜ

(Πανελλnνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο) Μίκn5 θεοδωράκns

n Δικαιοσύνn

θα τον καλέσει να λογοδοτnσει πάνω στο τι
λεφτά έφαγε n δεν έφαγε και ποια και ποιων.

Όμω5 είναι συνετό να διαχωρίζουμε πρόσω
πα και εταιρείεs, εnειδn οι εταιρείεs είναι έργο
πολλών ανθρώπων. Και είναι κακό έναs nyέ
τns να καταστρέφει το όνομα και τnν ιστορία

τns εταιρείαs που διοικεί. Δεν είναι δύσκολο

PRONOIA, ανάμεσα στnν ERICSSON, τnν ΙΚΕΑ,
SAS, τnν Atla5 Copco, τn ΒΤ, τnν SKF, τnν πόλn τn5 Ουψάλα

του5 nολλού5 . « Ανεβάστε τον μέσον όρο όλων » , αυτό είναι ένα5 καλό5

Οι πολλοί . Αυτοί

φωτιά ο Παύλο5 Ψωμιάδn5 και

ρnγό τnν ASPIS

θέσn εκεί πάνω ...

χαμογελάσει

Το γράφω όλα αυτά τώρα που ψnνεται στn

ζωγραφιέ5 μικρών παιδιών υπαλλnλων, σκόνn, αναμνnσε15,

να nαραnλανnσει5 συνεργάτεs και δnμοσιο
,

1

Συvέvτευςn του Ανδρέα Παπανδρέου στον φωτογράφο Κοrσιvά . (Φωτ. : K6rσιvas,

1966-1971)

γράφου5 και Πολιτεία με ένα όνομα βαρύ στnν
nλάτn .

έφτασε στn Στοκχόλμn και συναντnθnκε στο

τn5 λnθn5 τI5 ρίξει στnν αιωνιότnτα ... Αυτέs οι

Όμωs , όλα τα αδικnματα γίνονται από

σπίτι του Μανόλπ Πονnρίδn με τον Ανδρέα

μνnμε5 και ιστορίε5 δnμιουργούν κινnματα,

«π ρώnν » καλού5 και ικανού5. Από όλα όσα

Παπανδρέου. Στn συνάντnσn αυτn nταν πα

ΕΠΟΣ

1940, Μαραθώνεs και θερμοnύλεs ...

έγιναν πριν, το τελευταίο κρίνει τα πάντα . Αυτό

ρών και ο φίλο5 μου Γιώργοs Λογοθέτn5 τns

Αν δεν ευκαιρεί5, Γιώργο, μαγνnτοφώνnσέ τα

ισχύει και για μεγάλουs nγέτεs τn5 πολιτικn5

Δnμοκρατικns Νεολαίαs Λαμnράκn (ΔΝΛ) για

στα ταξίδια σου ...

για τον Α. Παπανδρέου, για τον Μ. θεοδωρά
κn, γιατοναείμνnστο Κ. Καραμανλn . Τοτέλο5

να συζπτnσει και να ενnμερωθεί για τn συνερ

Άλλωστε, «μόρφωσn » είναι αυτό που μέ

γασία ΠΑΚ Στοκχόλμn5- ΔΝΛ Σουnδία5. ΤρεI5

νει όταν τα ξεχάσε15 όλα ... Μετά το τέλοs τns

- Κλεάνθn5 Γρίβα5 -

συνάντnσn5 μ' ένα Φολκσβάγκεν - σκαρα

Δεν nταν όλα στραβά στnν ΑΣΠΙΔΑ των 60

Λάκn5 Πίκουλαs) και οι δύο nγέτεs (Μ. θεο

βαίο, ο Μίκn5 παρέα με του5 φεI5 νεολαίου5

χρόνων. Οι εργαζόμενοι έχουν και αυτοί ευ

νεολαίοι (Γ. Λογοθέτn5

δωράκn5

- Α.

Παπανδρέου). Ο 24χρονο5

σε μια

θύνn να διαφυλάξουν τnν ιστορία του5 ...

λεπτών ο Μίκn5 «τού5 άναψε

Όπωs και οι λαοί το έθνο5 του5. Το ίδιο ισχύει

nnγε στο αεροδρόμιο

ARLANDA και

Γιώργο5 Λογοθέτn5, δnμαρχοs Αnολλωνίαs

διαδρομn

Λευκάδα5 σnμερα, ίσω5 θα έπρεπε να κατα

μικρέs nυρκαγιέs στnν ατίθασn νιότn τουs» . Η

γράφει λεnτομέρειεs πριν ο ανεμοστρόβιλο5

Ιστορία συνnθω5 δεν έχει χώρο και χρόνο για

40

τουs είναι διδακτικό .

και για το «λαό» τn5 ασφ. αγοράs.
Ε.Σ.

έν us·
ο

,

!iijj
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* Στο συνέδριο τns ΕθΝΙΚΗΣ ο

* Χρnσιμn nπαρουσία του Κώ

τα πόδια σου ώs εκεί που φτάνειs ... αλλιώs θα κά

κ. Βασιλάτοs έδειξε ότι πολλά

στα Μπερτσιά με τnν πολύχρονn

ψειs κόσμο όπωs έκαψε και ο Ψωμιάδns από ένα

στελέχn έχουν να δείξουν κάτι ...

εμπειρία του για τον κλάδο μαs.

σnμείο και μετά . Και ο Φοίνικαs στnν Ελλάδα πε

Τέτοιοι άνθρωποι έντιμοι, με

ριμένει κάποια εξαγορά, ελπίζονταs και στnν αλλα

nθos και σύνεσn, αξίζει να nγού

γn νοοτροπίαs των πελατών

περισσότερο όταν τουs δοθεί n
κ. Βασιf/άτοs

ευκαιρία και

n εμπιστοσύνn !

nou ...

«κάnκαν και

* Κατώτεροι των περιστάσεων αναδείχθnκαν οι

νται στn δύσκολn εποχn μαs. Παρακαλώ μn τον

σύλλογοι διαμεσολαβούντων. Όλοι έχασαν τπν

μετράτε με ψnφουs n ισορροπίεs. Αξίζει πιο πολλά!

εποχn τουs. Δεν αξίζει να πούμε λεπτομέρειεs. Οχι

* Η εξέλιξn του κλεισίματοs του ομίλου ΑΣΠΙΣ

στα κράσπεδα των εταιρειών εί

n μεγάλn ομάδα των διαμεσολαβούντων, αλλά

έδειξε ότι δεν nnyav τα πράγματα όπωs περίμεναν

ναι και

τα λίγα πρόσωπα που μετέχουν στα Διοικnτικά

μερικοί. Και μάλλον το «όφελοs» βγnκε μικρότερο

αυτοκινnτων. Στο προσκnνιο

Συμβούλια ... Βαθιά

από τnν «(JΊ μιά » ... Ισωs υπάρχουν και αρκετέs ευ

κ. Γιαννιώτns

n κρίσn, n προϊστορία τουs,

φυσάνε το ... γιαούρτι».

* Evas άλλοs ανταγωνισμόs
n αγορά

κρυστάλλων

βγnκε και n GLASSDRIVE πα

πλύσn

θύνεs για το σταμάτnμα λειτουργίαs. Τώρα αν είχαν

ρά λ λ nλα με άλλεs εταιρείεs και με τnν

εγκεφάλου, n απειρία, ο συναισθnματισμόs τουs,

δίκιο n άδικο οι συνάδελφοι του Π. Ψωμιάδn στnν

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ που μάλλον κάνει έξυπνεs κι

n «απονnρευτn θnτεία» τουs ... Το κόστοs βαρύ ...

ελλnνικn αγορά θα αργnσει λίγο να φανεί. Πάντωs

νnσειs και εδώ. Τα «μονοπώλ ια » γκρεμίζονται και

θα το πλnρώσουν οι συνάδελφοί τουs και οι πε

θα φανεί και καθέναs θα πάρει το μερίδιό του. Οι

οι πλnροφορnμένοι προχωρούν. Αυτό που πρέ

λάτεs.

πελάτεs μέχρι στιγμns έχασαν και στον ορίζοντα δεν

πει να προσέξουν οι πελάτεs και

* 700.000 πελάτεs που μπn καν στnν ΕΠΕΙΑ για

βλέπουμε κάποια εταιρεία να αναλαμβάνει τnν

καταναλωτn είναι τα κρύσταλλα «μαϊμού» ... σε

τnν ΑΣΠΙΔΑ με τι απόψειs για τον κλάδο βγnκαν;

συνέχεια τns ΑΣΠΙΣ. Η Ευρωπαϊκn Πίστn που εξέ

βάροs ανύποπτων θυμάτων που θα τα φάνε στn

* Ιαναγράφουμε ότι το Εγγυnτικό Κεφάλαιο

φρασε επιθυμία μάλλον χρειάζε-

«μούρn» τουs σ' ένα τρακάρισμα. Και εδώ πρω

Zωns θα κοστίσει στιs ασφαλιστικέs πολλά προ

οι σχέσειs τουs με τιs εταιρείεs,

n χρόνια

n γραμματεία

ται κι άλλεs προϋποθέσειs εκτόs

τοπόροs στnν πάταξn των απατεώνων είναι

βλnματα και στουs καταναλωτέs απόδοσn. Προ

τns επιθυμίαs. Χρειάζεται αρκετό

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ που άρχισε ενnμέρωσn των συ

χειρότnτα και άγνοια τns εnoxns.

ρευστό και μεγαλύτερο μερίδιο

νεργατών τns.

n

κλά

* Διαφωνούμε περιμένονταs εξnγnσειs από τιs

EGF Eurolife και ο άλλοs στnν

δου ζωns που εμφάνισε στο

εταιρείεs που πουλάνε συμβόλαια υγείαs ετnσιαs

INTERAMERICAN. Και οι δύο είναι χαμογελαστοί,

πρώτο εξάμnνο. Η παραγωγn

διάρκειαs. Βέβαια κάποιοι δnμοσιογράφοι που

απλοί, συνετοί. Προβάλλουν τnν αγάπn τουs

αυτοκινnτων τns ΑΣΠΙΔΟΣ nδn

δεν γνωρίζουν έτρεξαν να πλnροφορnσουν

στουs άλλουs, ανεξαρτnτωs ιεραρχίαs. Οι εταιρεί

διασκορπίσθnκε στιs διάφορεs

« πλnμμελώs» τουs αναγνώστεs τουs για τnν χρn

* Ο Νίκοs Δελένδαs μου θυμίζει τον Ανδρέα Ροβα. Ο έναs στnν
κ

κ. Μnερτσιάs

αγοράs από το

1,46% του

εταιρείεs ... Ο Δ/νων Σύμβουλοs

σιμότnτά τουs στα κέρδn των εταιρειών. Κρίμα!

Οι ασφαλιστέs φοβούνται τουs

τns GRUPAMAJean Azema κάτι

Αυτό δεν είναι ενnμέρωσn είναι παραπλάνnσn.

«Μαστεράκnδεs», τουs «οργα

nξερ όταν εξέφραζε ενστάσειs για

Συνιστούμε στουs καταναλωτέs να ρωτnσουν τον

νωτέs», τα «οργανογράμ ματα »,

τnν

εs τουs τουs οφείλουν πολλά.

Ν. Δεnένδαs

π. Ψωμιάδns

Γεωργακόπουilοs

τα μεγάλα πλάνα, τουs εκσυγ

Solvency 11 και τιs απαιτnσειs

ασφαλιστn τουs (μn πωs και αυτοί ξέρουν;) αν το

τns, στιs οποίεs μεγάλοι όμιλοι

συμβόλαιό τουs θα συνεχίζεται n θα το κόβουν οι

αδυνατούν να προσαρμοστούν,

εταιρείεs όποτε θέλουν. Να ρωτnσουν ακόμn αν

εσχάτωs. Οι ασφαλιστέs εμπι

πόσο μάλλον μικρού μεγέθουs εταιρείεs, ίσωs

στο νέο συμβόλαιο θα καλύπτονται οι προϋπάρ

στεύονται ανθρώπουs σαν τον

νοικοκυρεμένεs, ίσωs καλέs στα μεγέθn τουs αν και

χουσεs ασθένειεs και ποιο θα είναι το «νέο»

Νίκο και Ανδρέα και απομακρύ

επιθυμία όλων n καλn εξέλιξn τουs. Οι μεγάλεs

ασφαλιστnριο. Αρκετά στοίχισε στnν ασφαλιστι

νονται από «κανονισμούs » και

εταιρείεs του κλάδου είναι αρκετά επιφυλακτικέs

κn αγορά αυτό το θέμα με τιs κάρτεs νοσnλείαs

«συμβάσειs». Λίγοι στnν αγορά

στιs κινnσειs τουs, γι' αυτό το θέμα που όσο προ

για τιs οποίεs είχαμε ξαναγράψει πόσο «εύκολα»

έμειναν με χαρίσματα που λένε το Ναι ναι και το

χωρά γίνεται πιο πολύπλοκο παρά τιs καλέs προ

ακυρώνουν κάποιοι εκείνα τα συμβόλαια, όπωs

ΟΧΙόχι ...

σπάθειεs του 1. Παντελίδn ...

μεταξύ αυτών n ΕθΝΙΚΗ,

* Στα πρόστιμα του καλοκαιριού από τnν ΕΠΕΙΑ

Η ρωσικn μπάμπουσκα τns ΑΣΠΙΔΟΣ ανοίγει γε

ALLIANZ, n Ευρωπαϊκn Πίστn, n ΑΣΠΙΣ κ.λπ.

με πρώτο πρόστιμο 40.320 ευρώ τnν INTERLIFE

μάτn νέεs εκπλnξειs. Ο Παύλοs Ψωμιάδns μάλλον

χρονιστέs κ.λπ. που προέκυψαν

Α. Ρού6αs

J. Azema

*

n INTERAMERICAN, n

Τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια των εταιρειών

ΑΕ («Βοτσαρίδns») nταν n Αγροτικn Ασφαλιστι

πιάστnκε στnν παγίδα κάποιων «αετονύχnδων» δι

έχουν ΑΠΑ (Απαλλαγn πλnρωμns ασφαλί

κn, n Sinco ΑΕ και n Dired Line ΑΕ ... Για περισσό

εθνούs εμπειρίαs στnν Ελβετία και Κύπρο και Αμε

στρων) των ασφαλιστικών και τραπεζικών του

τερα μπείτε στο wvvw.NextDeal.gr. Δυσκολεύουν

ρικn .. Κάπου εκεί φαγωθnκανε και τα πολλά λε

Bancassurance; Mnnωs αλλοιώνουμε λίγο λίγο

τα πράγματα για κάποιουs.

φτά και n παροιμία επιβεβαιώνεται ότι να απλώνειs

τnν έννοια ασφάλισn;

ManagementGuard
Ασφάλιση Ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματικών Απωλειών
Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο έχουν διαμορφώσει σήμερα
ένα θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην επιχειρημα
τική δραστηριότητα καθώς και τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία μιας
επιχείρησης.

Το

ManagementGuard είναι ένα ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προσφέρει οικονομική προστα
σία στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους για τις ευθύνες τους έναντι τρίτων από διοικητικά λάθη
και παραλήψεις .

Το

ManagementGuard προστατεύει
• την προσωπική περιουσία των Στελεχών από την ευθύνη που φέρουν έναντι τρίτων στο πλαίσιο
άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων και

• τις Επιχειρήσεις για οικονομικές ζημίες από ευθύνες στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, από έξοδα
υπεράσπισης και από απώλεια χρημάτων συνεπεία απιστίας υπαλλήλων, διάρρηξης, κλοπής ή
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ληστείας.

Λεωφόρος Κrwισίας

119,151 24 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210 8127 600, Fax : 210 Β027 1Β9
FLGREECE@chartisinsurance.com.

Ερωτήσεις
,
απαντησεις
Ερώτηση : Ποιου s αφο ρούν

οι νέεs ρυθμ ίσειs για τn δια

Αρμόδιος φορέας για την
κρiση τοu συνταξιοδοτικού
δικαιώματος
α) Με τn ρύθμισn τns περ.

Π οιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Λύστε τιs απορίεs των πελατών σαs
Οι εργαζόμενοι που ξεκίνnσαν από ταμεία μισθωτών και στn συνέχεια ασφαλίστnκαν
σε φορείs αυτοαπασχολουμένων
ρυθμίσειs για τn διαδοχικn
Ιανουαρίου

2011.

n στο Δnμόσιο είναι οι κερδισμένοι από τιs νέεs
ασφάλισn n εφαρμογn των οποίων ξεκινά από τnν 1n

Σύμφωνα με τιs νέεs διατάξειs όλοι θα παίρνουν σύνταξn από τον

τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίοs θα αναλαμβάνει και τnν υποχρέωσn να

διεκπεραιώσει τα διαδικαστικά με όσα Ταμεία απαιτείται γι α να υπολογισθεί ο
ασφαλιστικόs βίοs και το ύψοs τns σύνταξns του δικαιούχου .
Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» παρουσιάζει τnν εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπλnρωτns
υπουργόs Εργασίαs Γιώργοs Κουτρουμάνns (φωτό πάνω δεξιά) με τιs οδnγίεs για
τnν εφαρμογn του άρθρου

5 του

Ν.

3863/201 Ο

που αφορά θέματα διαδοχικns

ασφάλισns,καθώs και παραδείγματα για τnν πλnρέστερn ενnμέρωσn των
ασφαλισμένων .

3s

.ΗΜ

δοχικn ασφάλισn;

συγκεντρώνει τιs προϋποθέσειs για συντα

Απάντηση : Οι ν έεs ρ υ θ μί

ξιοδότnσn που στnν περίπτωσn των συ

σειs εφαρμόζονται σε όσουs

ντάξεων λόγω γnρατοs είναι

υποβάλουν α ίτn σn συνταξι

n συμπλnρω

1, τns παρ . 1 δι

σn του απαιτούμενου ορίου nλικίαs και

n αρ χ n τns anovoμns τns σύντα

χρόνου ασφάλισns, στnν περίπτωσn σύ

μετά , και εφόσον φ υ σ ικά

ξns από τον τελευταίο οργανισμό, εφόσον

νταξns λόγω αναπnρίαs ο απαιτούμενοs

έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά

ο ασφαλισμένοs πραγματοποίnσε στnν

χρόνοs ασφάλισns καθώs και ο βαθμόs με

σε δύο

ασφάλισn του

τον οποίο έχει κριθεί ανάπnροs από τα αρ

με ία .

εκ των

1.500 nμέρεs ασφάλισns
οποίων όμωs είκοσι (20) μnνεs n

μόδια υγειονομικά όργανα και στnν περί

Ερώτηση: Ποι εs είναι οι αλ

nμέρεs κατά τnν τελευταία πενταετία

πτωσn σύνταξns λόγω θανάτου το αν ο

λαγέs που επ έ ρχον ται σε

θανών είχε πραγματοποιnσει τον απα ι τού

σχέσn με το φορ έα πο υ απο

μενο χρόνο ασφάλισns .

νέμει τn σύνταξn ;

ατnρείται

-

Επομένωs θα εξετάσει αν ο τελευταίοs

500

πριν τn διακοπn τns απασχόλnσns

n τns

υποβλnθείσαs αίτnσns για τnν κρίσn του
δικαιώματοs σύνταξns λόγω γnρατοs .

οδότnσns από

1/ 1/2 011

και

n περισσότερα τα

Συνεπώs, όπου στn νομοθεσία μερικών

Απάντηση : Καμ ία αλλαγn

ασφαλιστικών οργανισμών υπάρχουν δ ι 

δεν υπάρχει για τιs π εριπτώ

n πραγ

ατάξειs που θέτουν ε ι δικέs προϋποθέσειs

σειs σύνταξns γnρατοs. Προ

ματοποίnσn στnν ασφάλισn του τελευταί

για τn θεμελίωσn του συνταξιοδοτ ι κού

βλέπονται όμωs ευνοϊκότε

ου οργανισμού σαράντα

δικαιώματοs, οι προϋποθέσειs αυτέs δε

ρεs προϋποθ έ σ ε ι s για τιs

Για τnν κρίσn του δικαιώματοs λόγω
αναπnρίαs

n θανάτου

απαιτείται

(40)

μnνών

n

1000 nμερών εκ των οποίων οι δώδεκα
(12) μnνεs n 300 nμέρεs ασφάλισns θα

λαμβάνονται υπόψn.
Τέτοιεs προϋποθέσειs αναφέρονται εν

ντάξειs λόγω θανά το υ . Για

πρέπει να αφορούν τnν τελευταία πενταε

δεικτικά από τιs διατάξειs του πέ μπ του

να απονεμnθεί σύντα ξn από

τία πριν τn διακοπn τns απασχόλnσns

εδαφίου τns παρ .

τον τελευταίο φορέα α ρ κούν

n

τnν υποβολn τns αίτnσns .

1 του νόμου. Γενικά

συντάξειs αναπnρ ία s και συ

όμωs περιλαμβάνονται κάθε είδουs π ρο

1.000

Ο οργανισμόs που θα είναι αρμόδιοs να

ϋποθέσειs που περιορίζουντn θεμελίωσn

από τιs οπο ίεs

κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα εξε

του δικαιώματοs . Στι s προϋποθέσειs αυτέs

τάσει αν ο ασφαλισμένοs έχει τιs προϋπο

δεν περιλαμβάνονται χρονικέs προϋποθέ

300 τnν τελευ
ταία πενταετία (από 1.500 και ·
500 αντ ίστοιχα που α παιτού

nμέρεs ασφ άλισns

θέσειs που προβλέπονται από τn νομοθε

σειs που είναι θεμελιωτικέs του συνταξιο

ντο με το σnμ ε ρινό καθε

σία του για τn θεμελίωσn του συνταξιοδο

δοτικού δικαιώματοs τns αναπnρίαs και

στώs στnν nρώτn εξέτασn

τικού δικαιώματοs .

του θανάτου.

[jM
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β) Με τn διάταξn τns περ .

2 τns παρ. 1, π α-

δοτnθούν iΊόγω θανάτου, θα πρέπει να

νύθπκε στnν ασφάiΊισn του, τόσο για τn

ποιnθnκε το εδάφιο β ' κα ι ορίζετα ι ότι

μ ε τnν ο π οία καθορίζε-

πiΊnρούν τιs προϋ π οθέσειs π ου προβiΊέπ ει

θεμεiΊίωσn του συνταξιοδοτικού δικαιώ-

ταυτόχρονn καταβοiΊn του τμnμα τι κού π ο-

n κρίσn του δ ι κα ι ώ μ ατοs α π ό τον ορ -

n νομοθεσία του οργανισμού αυτού και

ματοs όσο και για τον καθορισμό του πο-

σού σύνταξns του συ μ μετέχοντα μ ε αυτό

γ α νισμό στον ο π οίο π ραγματο π οίnσε ο

όχ ι του τεiΊευταίου .

σού τns σύνταξns και δεν είναι δυνατn

του απονέμοντα οργαν ι σμ ού θα συνεπ ά-

ασφαiΊ ι σμ ένοs το μεγαiΊύτερο αρ ι θμό n μ ε-

γ) Με τnν περ .

προσμέτρnσn μόνο μέρουs του χρόνου

γεται μείωσn τns σύνταξns κατά

ρέμ εινε

τα ι

του αιτnματοs) . Ειδικά
όμωs για τιs συντάξειs λό-

γω αναπnρίαs

n θανάτου

και εφόσον έχει απορρι-

φθε ί το αίτnμα από όλουs

τουs φορείs, ο τελευταίοs
φορέαs απονέμει σύνταξn
εφόσον πλnρούνται βέβαια οι γενικέs και ειδικέs
προϋποθέσειs, αλλά αρ-

κούν

300

nμέρεs ασφάλι-

σns στον φορέα αυτό .

Ερώτnσn : Τι αλλάζει στον
τρόπο υπολογισμού των
συντάξεων με διαδοχικn

ασφάλισn και ποιοι ωφε-

Απάντnσn: Στnν πραγματι κότnτα πρόκειται για θερα-

πεία μίαs αδικίαs πολλών
ετών. Οι χαμένοι των μέχρι

τώρα διατάξεων τns διαδοχικns ασφάλισns nταν κυρίωs όσοι ασφαλίστnκαν

σε ταμεία μισθωτών αρχικά
(ΙΚΑ, ΝΑΤ, κ. λπ . ) και συνέχισαν τnν ασφάλισn τουs

σε ταμε ία ελευθέρων επαγγελματιών, το Δnμόσιο

n

ειδικά ταμεία . Με τιs ρυθμ ίσειs που ισχύουν μέχρι

οι αποδοχέs

των εργαζομένων επικαι-

40

c--Aj

3 τns παρ. 1 παρέμεινε n

n

1/2 00 γι α

ρών ερ γ ασίαs εφόσον αυτόs δεν έχει

δ ι άταξn που όρ ι ζε ότι, αν ο ασφαiΊισμένοs

που διανύθnκε στnν ασφάiΊισn του κάθε

κάθε μnνα που υποiΊεί π ετα ι έωs τ n συ -

π ραγ μ ατο π οιnσει στnν ασφάiΊ ι σn του τε-

δεν συγκεντρώνει τιs προϋποθέσειs τns

οργανισμού .

μπiΊnρωσn των προβiΊεπό μ ενων α π ό τ ι s

Έναρξη καταβολής του ποσού
της σύνταξης του συμμετέχοντα
Άρθρο 5, παρ. 2.
Με το άρθρο 69 του Ν. 2084/92 προ-

διατάξειs του άρ .

iΊευταίου οργανισμού τον αρ ι θμό nμερών

νομοθεσίαs του οργανισμ ού στnν ασφά-

π ου ορίζοντα ι α π ό τnν π αρ.

iΊισn του ο π οίου π ραγματοποίnσε τιs πε-

ρεs εργασίαs εκ των

ρ ι σσότερεs nμέρεs εργασίαs, το δ ι καίωμά

1 (1.500 n μ έοποίων 500 τnν τε -

iΊ ευταία π ενταετία γι α το ynpas,

1.000 nμέ300 τnν τε -

του κρίνεται από τουs άiΊiΊουs οργανι-

ρεs εργασίαs εκ των ο π οίων

σμούs κατά φθίνουσα σειρά αρ ι θμού nμε-

iΊευταία π ενταετία για τn ν ανα πn ρία και το
θάνατο)

n αν τιs έχει

ρών εργασίαs, εκτόs του τεiΊευταίου .
Σnμειώνεται ότι, για να διαβ ι βάσει το

iΊά δεν π iΊnροί τι s χρον ι κέs προϋποθέσε ι s

φάκεiΊο του ασφαiΊ ι σμένου ο οργανισμόs

τn s νο μ οθεσίαs του , μ ε τnν π ροϋπόθεσn

στον οποίο πραγ μ ατοπο ι nθnκαν οι περισ-

όμωs ότι για να καταστεί αρμόδ ι οs θα πρέ-

σότερεs nμέρεs εργασίαs στον επόμενο

π ει ο ασφαiΊισμένοs να έχει συμ π iΊnρώσει

κατά φθίνουσα σειρά αριθμού nμερών

ένα α π ό τα όρ ι α niΊ ι κίαs π ου απαιτούνται

εργασίαs οργανισμό, δεν είναι απαραίτnτο

για τn συνταξιοδότnσn iΊόγω γnρατοs α π ό

ο ασφαiΊισμένοs να έχει συμπiΊnρώσει ένα

τn νο μ οθεσία το υ τεiΊευταίου οργανισμού,

από τα όρ ι α niΊικίαs που προβiΊέπονται

καθώs κα ι να έχει κρι θ εί ανά π nροs με το

από τn νομοθεσία του, διότι

απ α ι τού μ ενο ανα π nρίαs γ ι α τn συνταξιο -

σn αυτn απαιτείται να υπάρχει μόνο στον

δότnσn λόγω αναπnρίαs .

τεiΊευταίο οργανισμό.

Επ ο μ ένωs το δ ι καίωμα του ασφαλισμ έ-

δ) Επίσns παρέμεινε

n προϋπόθε-

n δ ι άταξn

που ορίζει

νου θα κρίνετα ι α π ό τον οργανι σμό στnν

ότι αν ο ασφαiΊισμένοs δεν έχει τιs π ροϋ-

ασφάiΊ ι σn του ο π οίου πραγματοποίnσε τιs

ποθέσειs όiΊων των Οργανισμών στουs

έτn

ο π οίουs ασφαiΊίστnκε πρ ι ν από τον τεiΊευ-

ασφάiΊ ι σn s στον ο π οίο δεν περ ι iΊαμβάνε-

ταίο, τότε ο τεiΊευταίοs καθίσταται αρμόδ ι -

n

τα ι ο τεiΊευταίοs, εφόσον υπάρχουν οι εξns

os

π ροϋ π οθέσει s:

γnρατοs εφόσον ο ασφαλ ι σμένοs πραγ-

αα) ο ασφαiΊ ι σ μ ένοs συγκεντρώνει τιs

ματοποίnσε στnν ασφάiΊ ι σn του

π ροϋ π οθέσειs τn s νο μ οθεσίαs του ο ργα-

nμέρεs εργασίαs

για τnν κρίσn του δ ι κα ι ώματοs iΊόγω

1.000

ν ι σμού αυτού,

n σαράντα (40) μnνεs
ασφάiΊισns εκ των οποίων 300 nμέρεs ερ-

ββ) ο α σφαiΊισμ ένοs π ου ζnτά να συνταξι -

γασίαs

οδοτn θ εί iΊόγω γnρατοs πρέ π ει να έχει

τnν τεiΊευταία πενταετία. Για τnν κρίσn

συ μ πiΊn ρ ώσε ι ένα α π ό τα όρια niΊικίαs για

όμωs του δικαιώματοs λόγω αναπnρίαs

συνταξιοδότnσn π ου προβiΊέ π ε ι

θανάτου ο ασφαiΊισμένοs θα πρέ π ει να

n νο μ ο-

n δώδεκα (12)

μnνεs ασφάiΊισns

n

θεσία του τεiΊευταίου οργανισμού,

έχει πραγμ ατοπο ι nσει στnν ασφάiΊ ι σn του

γγ) ο ασφαλ ι σμ ένοs π ο υ ζnτά να συνταξι-

τεiΊευταίου οργανισμού ο π οτεδn π οτε

οδοτnθεί iΊόγω ανα πn ρίαs θα πρέπει να

nμέρεs εργασίαs .

έχει κρ ι θεί ανά πn ροs μ ε το π οσοστό ανα-

ε) Με τnν π ερ.

1 παρέμεινε n

πn ρίαs π ου π ροβ iΊ έ π ει

διάταξn που ορίζει ότ ι στn Διαδοχικn

τε iΊ ευτα ίου οργανισμού,

ΑσφάiΊ ι σn οiΊόκiΊnροs ο χρόνοs υποiΊογί-

δδ) τα μ έiΊn τns ο ι κογενείαs θανόντοs

ζεται από τον αρ μ όδιο για τnν απονομn τns

ασφαiΊ ι σμ ένου π ου ζnτούν να συνταξιο-

σύνταξns οργανισμό ωs χρόνοs που δια-

n νομοθεσία

του

4 τns

παρ .

στέθnκαν διατάξειs στο τέiΊοs τns παρ . 3

του άρθρου

π ραγματο π ο ι nσε ι αiΊ -

π ερ ι σσότερεs nμ έρεs εργασίαs

λούνται;

31/12/2010,

n διάταξn

n

300

του Ν.

11

1405/83

που ορί-

69 του Ν . 2084/92 ορίων

niΊ ι κίαs.

Συντάξιμες αποδοχές φορέων
κύριας ασφάλισης μισθωτών
Άρθρο

5, παρ. 3.

ροποιούνται μόνο με τ ι s

Ωs γνωστόν α π ό τι s δ ι ατάξε ι s των π αρ.
ο ·,

ζουν ότι ο συμμετέχων οργανισμόs επιβα-

2 περ.

ρύνεται με τn δαπάνn συνταξιοδότnσns

ου τns π αρ.

13

Ν.

Με το νέο νόμο οι αποδο-

όταν ο ασφαiΊισμένοs συμπiΊnρώσει το

3232/2004,

ορίστnκε π οιεs α π οδοχέs

χέs επικαιροποιούνται και

5,

12β ' κα ι του δευτέρου εδα φ ί-

μεταβολέs του Δε ί κτn Τι-

του άρθρου

1 το υ

μών Καταναλωτn .

όριο niΊικίαs που προβiΊέπεται από τn νο-

iΊαμβάνονται υπόψn γ ι α τον υ π οiΊογ ι σμ ό

με το συντεiΊεστn ωρ ί μαν-

μοθεσία του, οπότε και καταβάiΊiΊεται σε

τns σύνταξns όταν α) οι χρόνοι που συνυ-

σns που φθάνει μέχρι και

αυτόν το ποσό τns σύνταξns που του ανα-

ποiΊογίζονται διανύθ n καν σε οργανι σμ ούs

υπερδιπλασιασμό των συ -

τns σχετικns

κύριαs ασφάiΊισns μ ι σθωτών κα ι β) όταν ο

ντάξιμων αποδοχών. Επο-

επιβάρυνσns. Αν ο οργανισμόs που απο-

απονέ μ ων τn σύνταξn ασφαiΊίζει μι σθω-

μένωs , οι ασφαλισμ ένοι

νέμει τn σύνταξn χορnγεί σύνταξn σε niΊι-

τούs και είναι προnγούμενοs του τελευτα ί-

που θα έχουν βελτίωσn

κία μικρότερn από τnν niΊ ι κία με τnν ο π οία

ου οργανισμού . Έτσ ι ορίστnκε ό τι ο υ π ο-

στο ποσό τns σύνταξns

συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι που

iΊογισμόs του ποσού τns σύνταξns πραγ-

τουs είναι κυρίωs όσοι
έχουν τnν παραπάνω πο-

iΊογεί και γίνεται

n απόδοσn

υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και

ματοποιείται βάσε ι των α π οδοχών των

Ανθυγιεινών ΕπαγγεiΊμάτων του Ι . Κ.Α., ο

ασφαλισμένων π ου iΊαμβάνονται υ π ό ψ n

ρεία, δnλαδn ξεκίνnσαν

συμμετέχων Οργανισμόs επιβαρύνεται με

για τnν α π ονομn τns σύνταξns σύ μφ ωνα

τnν ασφάλισn τουs σε τα-

τn δαπάνn συνταξιοδότnσns όταν ο ασφα-

με τn νομοθεσία του κάθε οργαν ι σ μ ού

μεία μισθωτών και συνταξι-

iΊισμένοs συμπiΊnρώσει το όριο niΊικίαs

αναπροσαρμοσμένεs με το μέσο Ε τnσ ι ο

οδοτούνται από τον ΟΑΕΕ ,

που προβiΊέπεται από τnν νομοθεσία του

Δείκτn Τιμών ΚαταναiΊωτn, με εξαίρεσn το

Δnμόσιο, πρώnν Ταμε ί α

Ι . Κ.Α. για τn συνταξιοδότnσn των υπαγό-

Δnμόσιο, για το οποίο ωs π ροs τnν ανα-

ΔΕΚΟ και Τραπεζών που

μενων στα βαρέα και ανθυγιεινά ε π αγγέiΊ-

προσαρ μ ογn των συντάξιμ ων α π οδοχών

είναι ενταγμένα στο ΙΚΑ ,

ματα, οπότε και καταβάiΊiΊεται στον ασφα-

έχουν εφαρ μ ογn ο ι δ ι ατάξει s των ά ρ θρων

ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ . Εάν

iΊισμένο το ποσό τns σύνταξns π ου του

9 και 34 του

έχει προnγnθεί ασφάλισn

αναλογεί και γίνεται

τιωτι κών Συντάξεων ( Π .Δ.

n σχετικn επιβάρυνσn.
Με το άρθρο 1, παρ. 4, εδ . β ' , του Ν .
3232/04 δόθnκε n δυνατότnτα κατ' επ ι iΊοyn του ασφαiΊισμένου, n τμnματικn σύντα-

Κώδ ι κα Π οiΊ ιτι κών κα ι Στρα-

166/2000) κατά

περίπτωσn.

Με τιs δ ι ατάξειs τns π αρ.

5 του

Ν.

σε ταμείο αυτοαπασχοiΊουμένων και στn συνέχεια σε

3 του

ά ρθρ ο υ

3863/20 1Ο επ ανα πρ οσδι ορ ίστn-

ταμείο μισθωτών δεν προκύπτει διαφορά .

ξn του συμμετέχοντα να καταβiΊnθεί ταυ-

καν ο ι συντάξιμεs α π οδοχέs βάσ n των

Ερώτnσn: Τι προβiΊέπεται

τόχρονα με αυτn του απονέμοντα οργαν ι -

οποίων θα υπολογι στεί το π οσό τns σύντα-

στιs περιπτώσειs που υπάρ-

σμού μειωμένn όμωs κατά

γ ι α κάθε

ξns ώστε εκτόs α π ό τnν ε πι καιρο ποίnσ n

χει διαφορετικό όριο nλικί-

χρόνο που υποiΊείπεται μέχρι τn συμ π iΊn-

αυτών μ ε βάσn το μέσο ετn σι ο Δείκτn Τι-

as

ρωσn των ορίων niΊικίαs των προβiΊεπ ο-

μών ΚαταναiΊωτn να συ μπ ερ ι iΊn φθεί κα ι

n

ταμεία στα οποία έχει

μένων από τιs διατάξει s του άρ .

εξέiΊ ι ξn των εισοδn μ άτων κα ι

n αναβάθμι-

ασφαλισθεί ο εργαζόμενοs;

3%

69 του

Ν.

σn τns ασφαλιστι κns κiΊά σn s των α σφαiΊι -

2084/92 .
Με τnν παρ .

συνταξιοδότnσns στα

2 του

Ν.

3863/1Ο

τρο π ο-

σμένων .

~
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Έτσι, ορίστηκε ότι οι συντάξιμεs αποδο

σεων με βάσn τnν εξέλ1ξn των συντελε

χέs των φορέων ασφάλισns μισθωτών

στών ωρίμανσns των μισθών και nμερομι

που λαμβάνονται υπόψπ για τον υπολογι

σθίων.

σμό του ποσού τns σύνταξns σύμφωνα με

Σnμειώνεται ότι ο πολλαπλασ1ασμόs με

2a, 5, 12β

τουs συντελεστέs θα ισχύσει και για το Δn

Ν.3232/2004 θα

μόσιο πέραν τns αναπροσαρμογns των

πολλαπλασ1άζονται, για κάθε έτοs ασφά

συντάξιμων αποδοχών σύμφωνα με τιs

λισns που πραγματοποιnθnκε από τn δ1α

διατάξειs των άρθρων 9 κα134 του Κώδικα

τιs διατάξειs των παραγράφων
και

Απάντηση: Όταν ο εργαζό
μενοs έχει ασφαλισθεί σε
ταμεία για τα οποία το όριο

nλικίαs είναι διαφορετικό
και έχει συμπληρώσει τιs

προϋποθέσειs συνταξιοδό

13 του άρθρου 1 του

κοπn τns ασφάλ1σns σε αυτούs μέχρι το

Πολι11κών κα1 Στρατιωτικών Συντάξεων

προnγούμενο έτοs του χρόνου υποβολns

(Π . Δ .

τns αίτnσns, με ορισμένουs συντελεστέs οι

ωρίμανσn των μ1σθών .

οποίοι θα μεταβάλλονται με κοινn απόφα

Οι παραπάνω συντελεστές
καταχωρίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

σn των Υπουργών Οικονομικών και Εργα

σίαs και Κοινωνικns Ασφάλισns, μετά από

166/200),

ώστε να υπολογισθεί

εκnόνnσn αναλογιστικns μελέτns από τn

Προs διευκόλυνσn παραθέτουμε και τον

Διεύθυνσn Αναλογιστικών Μελετών τns

πίνακα εξέλ1ξns ετnσιων μεταβολών του

Γενικns Γραμματείαs Κοινωνικών Ασφαλί-

Γενικού Δείκτn Τιμών Καταναλωτn :

τnσns με διαδοχικn ασφά
λιση έχει δύο επιλογέs:
α. Να πάρει ταυτόχρονα τn

σύνταξη που αντιστοιχεί σε

όλα τα ταμεία

(n

σύνταξη

χορηγείται πάντοτε αnό τον

απονέμοντα φορέα). Στnν
περίπτωση αυτn το ποσό

τns σύνταξns που αντιστοι

ΕΩΣ ΤΗ
ΣΥΝΤΑ!ΙΟΔΟΤΗΣΗ

1
2
3
4

5

δεν έχει συμnλnρωθεί το

6
7

νο κατά

6% για κάθε χρόνο

που υπολείπεται του 55ου
έτουs για γυναίκα ασφαλι
σμένη και του 60ού έτουs

για άνδρα ασφαλισμένο .
Για ασφαλισμένουs από

1/1/1993

και μετά,

n μείω

ση γίνεται ενιαία για άνδρα
και γυναίκα για το χρόνο

nou

υπολείπεται του 60ου

έτουs.

β. Να πάρει το ποσό τns σύ
νταξns που αντιστοιχεί στο
ταμείο

n

στα ταμεία που

έχει συμπληρωθεί το προ-

42

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

χεί στο ταμείο στο οποίο

όριο nλικίαs, είναι μειωμέ

NJ 1

n

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,020
1,040
1,061

24
25
26

1,082
1,104
1,126
1,149
1,172
1,195
1,219
1,243
1,268
1,294
1,319
1,346
1,373
1,400
1,428
1,457
1,486

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1,608
1,641
1,673
1,707
1,741
1,776
1,811
1,848
1,885
1,922
1,961
2,000
2,040
2,081
2,122
2,165
2,208
2,252
2,297
2,343

21

1,516

44

2,390

22

1,546

45

2,438

23

1,577

Για πλnρn κατανόnσn παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα:

Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου

Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη

κάθε έτουs, με τον αντίστοιχο
κάθε έτουs με τον αντίστοιχο
δείκτη του προηγούμενου έτουs δείκτη του προηγούμενου έτουs
Έτοs

Μέσοs
Δείκτηs Δεκ.

Μεταβολή%

ετήσιοs

Μεταβολή%

δείκτηs

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1,348
1,337
1,360
1,378
1,398
1,467
1,536
1,515
1,556
1,589
1,648
1,696
1,808
2,362
2,680
3,100
3,463
3,906
4,356
5,434
6,858
8,401
10,001
12,016
14,185
17,706
20,716
23,982
27,331
31,389
38,572
45,522
52,078
58,335
64,557
69,671
74,750
78,274
81,303
83,534
86,796
89,440

3,5
-0,8

1,7
1,3
1,5
4,9

4,7
-1,3

2,7
2,1

3,7
2,9
6,6
30,7
13,5
15,7
11,7
12,8

11,5
24,8

26,2
22,5
19,0
20,2
18

1,7
1,8
-0,3
3,0
0,9
1 428
3,0
4,9
1,499
1,7
1,524
0,3
1,530
2,5
1 567
1,614
3,0
3,0
1 663
4,3
1,753
2,004
15 5
26,9
2,542
2,882
134
13,3
3,266
12,2
3,664
12,5
4,123
19 Ο
4,908
6,129
24,9
_ _ ___,;~;;.;;.._
7,628 _ _ _ _ 24,5_ __
1,315
1,339
1,334
1,374
1,386

βλεπόμενο όριο nλικίαs
και να περιμένει τn συ 

μπλnρωσn των ορίων που
αναφέρονται στην περί
πτωση (α) για να πάρει σύ 
νταξη χωρίs καμία σnμείω
σn.

Παράδειγμα 1ο
Ασφαλισμένοs στο ΤΕΒΕ
(ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει

10.025 nμέρεs ασφάλισns .
Πριν το ΤΕΒΕ(ΟΑΕΕ) είχε

ασφαλιστεί στο ΙΚΑ όπου
είχε συμπλnρώσει

2.900

nμέρεs ασφάλισns. Ποιο
θα είναι το ποσό τns σύντα
ξns που θα πάρει σε ηλικία

60

ετών που συνταξιοδο

14,0
14,8
22,9

9,240
11,104
13,154
15,694
19,306
22,472
25,510
29005
34,932

18,0

41,728

19 5

ευρώ

14,4
12,0
10,7
7,9
7,3
4,7
3,9
27
3,9
30

48,354

15,9

Παράδειγμα 2ο

55 322

14,4

Ασφαλισμένοs του ΤΕΒΕ

24,8

17,0
15,8

τείται;

18,5
19,3
23,0
16,4

13,5

87,480

το ποσό τns σύνταξns θα
είναι

1.361

ευρώ. Με το κα

θεστώs που θα ισχύσει από

1/1/2011

και μετά το ποσό

τns σύνταξns θα είναι

----- -----

61,338
66,818
72,293
76296
79,932
82,039
84,624

Με το σημερινό καθεστώs

1.436

(+5,5, %).

(ΟΑΕΕ) έχει συμπληρώσει
στnν ασφάλισn του

2.350

nμέρεs. Πριν το ΤΕΒΕ (ΟΑ

4,8

ΕΕ) είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ
όπου είχε συμπληρώσει

3,4

ΗΑΙ
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Έστω ότι έναs ασφαλισμένοs υπnχθπ
στnν ασφάλ ι σn του Ι ΚΑ και το

1995

και

nλικ ία

65

ετών;

Με το καθεστώs που ισχύει
σnμερα το ποσό τns σύντα-

ξns θα είναι

869

ευρώ . Με

τιs νέεs ρυθμίσειs το ποσό
τns σύνταξns θα είναι

ευρώ

968

(+11,4%).

Παράδειγμα 3ο
Ασφαλισμένοs του ΤΕΒΕ
(ΟΑΕΕ) έχει συμπλnρώσει

στnν ασφάλισn του

8.650

nμέρεs . Πριν το ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) ε f χε ασφαλισθεί στο

πάρει σε nλικία

60 ετών;

Με το σnμερινό καθεστώs
το ποσό τns σύνταξns θα
είναι

1.443

ευρώ . Με τιs

νέεs ρυθμίσειs το ποσό τns
σύνταξns θα είναι

1.705 ευ-

ξns του Ταμείου από τον οποίο κα ι κατα-

1.1.2006.

201 Ο .

λε ι τουργίαs του νέου Οργανισμού

βάλλετα ι . Enfσns, με το άρ .

Καθορισμός Συντάξιμων
Αποδοχών ΤΣΜΕΔΕ
Άρθρο παρ. 6.

Ο Ο. Α . Ε . Ε . -Τ. Ε . Β.Ε . ωs αρ μ όδ ι οs για

λ ι σμένουs του ΟΑΕΕ να επ ι λέξουν ωs

χρεωτικns

σού τns σύνταξn s σύ μ φωνα με τι s δια τά -

προs τι s προϋποθέσειs συνταξιοδότnσns,

yωyns των ασφαλ ι ζόμενων προσώ π ων

ξειs τns π αρ .

Ν.

τον υπολογισμό του ποσού τns σύνταξns

στnν Ειδικn Προσαύξnσn .

και το αναnογούν

και τα χορnγούμενα επιδόματα τnν εφαρ-

1 του

άρθρου

1 του

δόθnκε

n δυνατότnτα στουs ασφα-

στnν Ειδικn Προαύξnσn ο διαδρο μ ών

σύνταξns του Ι .Κ.Α. με τιs ισχύουσεs δια-

διατάξεων του

στnν Ειδικn Προσαύξnσn από τnν π ρώτn

τάξειs θα π ρέ π ει κατ' αρχnν να γίνει ο κα-

2676/99 ό π ωs τροποποιnθnκε
3552/07, άρ . 8).

θορ ι σμ όs του π οσού συντάξιμων αποδοχών του Ι .Κ.Α. Όταν προσδ ι οριστεί το πο-

n των καταστατικών
ΟΑΕΕ ( παρ . 1, άρ . 7, Ν .
με το Ν .

του επομένου τns δnμοσfευσns του αυτού
Νόμου

Κατ ' εφαρμογn των ανωτέρω, τα ποσο-

καθώs και ο χρόνοs

που έχει διανυθεί στnν ασφάλισn του

σό των συντάξιμων αποδοχών του Ι.Κ.Α.

στά που ορίσθnκαν με τnν παρ .

σύ μ φωνα με τnν νομοθεσία του , θα επι-

άρθρου

καιρο π ο ιn θεί μ ε τnν αύξnσn του Δείκτn

να ισχύουν μόνο στnν περίπτωσn που ο

ότι 01 περf Διαδοχικns Ασφάλισns δ ι ατά-

Τιμ ών Καταναnωτn κα ι στn συνέχεια θα

συμμετέχων οργανισμόs είναι ο ΟΑΕΕ και

ξειs έχουν εφαρμογn μεταξύ του καταργn-

προσαυξnθεf με τον ανάnογο συντεnεστn

επιnεχθούν από τουs ασφαλισμένουs οι

θέντοs ΕΛΠΠ και των άλnων φορέων ε π ι-

ό π ωs ορίζε ι

καταστατικέs διατάξειs των καταργnθέντων

κουρικns ασφάnισns, εφόσον ο χρόνοs

n σχετι κn

δ ι άταξn του νόμου .

Αν 01 συντάξιμεs α π οδοχέs του Ι .Κ . Α. το

1 του

Ν.

1γ του
3232/04 εξακοnουθούν

(1-1-2007),

ΕΛ Π Π .

Με τnν παρ .

που διανύθnκε στον Ειδικό Λογαρ ι ασ μ ό

Ταμείων .

δε θεωρnθnκε ωs χρόνοs ασφάλ ι σns στnν

καιρο π ο ιn θούν μ ε τnν αύξnσn του δεfκτn

μου, στnν περfπτωσn που συμμετέχων ορ-

Ειδικn Προσαύξnσn σύμφωνα με τι s δια-

τιμ ών καταναλωτn α π ό το έτοs

γαν ι σμόs είναι ομοίω s ο Ο.Α . Ε . Ε . annά

τάξειs του άρθρου

1995 nταν χ ί n ι α ευρώ (1 .000) θα επι1995

έωs

το έτοs

2009, nτοι
111,93 1 χ 1.000 = 1.675,16

μ έχρ ι το

5 του

ταστατικέs του διατάξειs και όχ ι οι αναφε-

Ασφάλισns δε θα εφαρμόζονταν στιs πε-

ΕΛ ΠΠ θεωρούνταν χρόνοs ασφάn ι σns

για τον υπολογισμό του ποσού τns σύντα-

στnν Ειδικn Προσαύξnσn, με αποτέnεσμ α

Το τεnικό δ ι αμορφούμενο

ξns για κάθε έτοs ασφάnισns και μέχρι τn

να μnν αξιοποιούντα ι ο ι χρόνοι ασφάλ ι σns

συ μ πλnρωσn

των εργαζομένων σε άλnουs επικουρικούs

2.209, 54. Η

ισχύs των ανω -

1.1.2011

γ ι α αιτnσε ι s π ου υ π οβάλλονται από τnν

5, παρ. 4.

35
ρίστnκε σε 2% .

ετών ασφάnισns, καθο-

φορείs.

Εφαρμογή Διατάξεων Διαδοχικής
Ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και της ειδικής προσαύξησης του κλάδου κύριας Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ

ασφάλισns σε αυτό και έχει

3232/04

στο ΙΚΑ

το ι s εκατό των συντάξιμων α π οδοχών γι α

πριν το Δnμόσιο . Ποιο θα

κάθε έτοs ασφάnισns και μέχρ ι τα

είναι το ποσό τns σύνταξns

σε

Με τnν π αρ. 1 γ του άρθρου

2%

ίδιου Νόμου .

Αντίθετα, οι διατάξε ι s τns Διαδοχ ι κns

ριπτώσειs που διανυθείs χρόνοs στον

τέρω παραγράφων αρχίζει από

έτn

6 του

επιnεχθούν για τn συνταξιοδότnσn 01 κα-

ρόμενεs στnν προnγούμενn παράγραφο,

τα

π οσό συντάξιμων α π οδοχών ανέρχεται
στο π οσό των

άρθρου

το ποσοστό επf των συντάξιμων αποδοχών

1,3 19 για

π ου μεσολαβούν α π ό

2009.

4 του

14 έτn
το 1995

και στn συνέχει α θα π οnnαπnασιαστούν
με το συντεnεστn

66,818,

Με τnν παρ.

1 του

Ν.

καθορίσθnκαν τα π οσοστά επί

για τον ΟΑΕ Ε -ΤΣΑ,

3%

35

έτn

νικών κα ι Εργολnπτών ΔnμοσίωνΈργων,

2,85 % για

τον

με το δε άρθρο

γ ι α τον ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ ,

όταν τα Ταμεία αυτά καθίσταντα ι συμμετέ-

2 αυτού

καταργnθnκε από

1-1-2007 ο Ειδικόs Λογαρ ι ασμόs Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) και n πρόσθετn σύ-

Όπωs είνα ι γνωστό, μ ε τι s δ ι ατάξε ι s τn s

1 του

άρθρου

1 του

Ν.

3232/2004

ορίστnκε, για τουs ασφα nι σμ ένουs δ ι αδοχικά από

1/1/1979 κα ι εφεξns κα θ ώs κα ι

για όσουs ασφαnίστnκαν ο π οτεδn π ο τε
από φορέα ασφάn ι σn s μι σθωτών σε φορέα ασφάnισns αυτοτεnώs απασχοnού μ ενων και αντίστροφα , νέοs τρό π οs υ π ο n ογισμού των συντάξεων μ ε xopnynσn α π ό

τον αρμόδ ι ο για α π ονο μ n τns σύνταξns

2 του άρθρου 7, ορίζετα ι

Νό-

έτοs

s,

παρ.

6 καθορίσθnκε ωs χρόνοs

ταργnθέντωνΤαμείων

Γι α να καθοριστεί το αναnογούν ποσό

Άρθρο 5, παρ. 5.
Με το Ν. 3518/2006 αναδιαρθρώθnκαν
οι Κλάδο ι του Ταμείου Συντάξεων Mnxa-

iw

Με το άρθρο

ασφάλισns για τn θεμ ελίωσn δ ι κα ι ώματοs

Άρθρο

ασφάλισns

n προαιρετ ι κns αντίστοιχα υ π α-

μογn των καταστατικών διατάξεων των κα-

Εργαζόμενοs στο Δnμόσιο

10 έτn

Νόμου ορίσθnκαν ο ι π ροϋποθέσε ι s υ π ο-

στουs τρει s τρό π ουs υ π ολογι σμού του π ο-

Ποσοστό αναπλήρωσης ΟΑΕΕ

25

3 του ίδ ι ου

2007),

Ο ΑΕΕ-ΤΑ Ε κα ι

44

(1-1-

τn ν α π ονομn τ n s σύνταξns αφού προβεί

Παράδειγμα 4ο

έχει συμπλnρώσει

στον ο π οίο μπορεί να συ νυπολογ ισθεί ο

οποία βαρύνει τον Κλάδο Κύριαs Σύντα-

n μ ερομ n νία αυτn κα ι εφεξns .

ρώ(+18, 1 % ) .

n

2676/1999) και τnν κατάργnσn των Οργα-

Ποιο είναι το

ποσό τns σύνταξns που θα

στάθnκε από τnν Ειδικn Προσαύξnσn

νισμών ΤΕΒΕ -ΤΑΕ-ΤΣΑ και από τnν έναρξn

ΙΚΑ και έχει συμπλnρώσει

4.180 nμέρεs .

1Ν.

στn συνέχει α στnν ασφάλ ι σn το υ Ο. Α. Ε . Ε .-

πμέρεs ασφάnισns .

σύνταξns που θα πάρει σε

Μετά τn σύστασn του ΟΑΕΕ ( άρ .

γων n σε προγενέστερο επι κουρικό φορέα

Τ . Ε . Β.Ε . στο ο π οίο υ π έβαλε afτnσn το

π οσό σύνταξns του Ι . Κ.Α.

Ποιο θα ε ίναι το ποσό τns

νταξn του Λογαριασμού αυτού αντικατα-

χρόνοs αυτόs . Η δ ι άταξn αυτn ισχύει α π ό

3232/2004 υ π οnογίζει

5.545

χοντεs στn σύνταξn οργανισμο ί.

Έτσι , με τnν παρ.

Οργαν ι σμ ό του αθροfσμ ατοs των τμn ματικών ποσών σύνταξ n s που αντ ι στο ι χούν
στο χρόνο ασφάn ι σns των δ ι κα ι ω μ ατούχων στον κάθε φορέα ασφάn ι σns τουs.
Για τον υποnογισμό αυτού του τμn ματι κού ποσού σύνταξns, ο α π ονέμων φορέ-

as, ο onofos διεξάγει όλn τn δ ι αδ ι κασία

άρθρου

5 του

Νόμου αυτού, ορίσθnκε ότι σε π ερι π τώσειs Διαδοχικns Ασφάnισns ο χρόνοs υπα-

γωγns στnν ασφάλ ι σn άnnou επ ι κουρ ι κού
φορέα και σε αυτnν του καταργού μ ενου

ΕΛ ΠΠ μπορεί να συνυποnογισθεί με τιs
ισχύουσεs περί Δ ι αδοχικns Ασφάn ι σns
διατάξειs στο χρόνο τns Ε ιδικns Π ροσαύ-

ξnσns, με τnν προϋ π όθεσn ότ ι δεν έχει

χωρnσει ασφάnισn στον Κnάδο Επ ι κουρικns Ασφάλισns του Ε.Τ .Α.Α .

-

Τομείs

Mn-

χαν ι κών και Εργολnπτών ΔnμοσίωνΈρ-

θα πάρει σε nλικfα

58

Με το σnμερινό καθεστώs
το ποσό τns σύνταξns θα
είναι

1.021

ευρώ . Με τιs

νέεs ρυθμίσειs το ποσό τns

σύνταξns θα είναι
ρώ

1.129 ευ-

(+10,7%).

Παράδειγμα

So

Ασφαλισμένn στον πρώnν
ΟΑΠ -ΔΕΗ (έχει συγχωνευ-

θεί στο ΙΚΑ) , έχει συμπλn-

ρώσει

28

έτn ασφάλισns

υπολογι σμού, λα μ βάνει υπ όψn τιs συ ντά-

και πριν από αυτόν

ξιμεs αποδοχέs των αντίστο ι χων χρονι κών

νια στο ΙΚΑ . Μπορεfνα συ -

περιόδων ασφάλισns ό π ωs π ροβλέπ οντα ι
από τnν πάγια νομοθεσία των καταστα τι κών των Ασφαnιστικών Οργανισμών κα ι
τιs οποίεs οι τελευταίο ι υ π οχρεούντα ι να
διαβιβάζουν με annnnoyρaφίa στον α π ονέμοντα φορέα Το ΤΣΜ Ε Δ Ε , το ο π ο ί ο

ασφαλίζει και μισθωτούs, δ ι αβίβαζε, μέχρ ι
και τnν

5 του

nou

ετών που συνταξιοδοτεfται ;

31 -12-2005,

στουs α π ονέ μ οντεs

τn σύνταξn, το ποσό το

onofo

είχε μ ε

Υπουργ ι κn Απόφασn οριστεί να υ π οnογί-

νταξιοδοτnθεί με

as.

Ποιο είναι το ποσό τns

Με το σnμερινό καθεστώs

το ποσό τns σύνταξns που
θα πάρει θα είναι

ρώ. Με τιs νέεs ρυθμίσειs

θα πάρει θα είναι

Παράδειγμα

προσαυξnμένου κατά

συνταξιούχουs κα ι

12% γ ι α τουs μ ονοκατά 6% για το υ s δ ι-

πnοσυνταξιούχουs με τιs κατ' έτοs αυξn-

1.512 ευ-

το ποσό τns σύνταξns που

ναμούσε με το βασ ι κό μ ι σθό δn μ οσίου

198 1,

έτn

σύνταξns που θα πάρει;

ρώ(+5%) .

βαθ μ ού του έτουs

35

ανεξαρτnτωs ορίου nλικί-

ζεται βάσει τεκμαρτού μι σθού που ι σοδυ-

unannnnou 2ου

7 χρό-

1.589 ευ-

60

Εργαζόμενn στο Δnμόσιο

μnτέρα ανnλfκου παιδιού
έχει συμπλnρώσει
στο Δnμόσιο και

15

έτn

1Ο έτn στο

ΙΚΑ όπου nταν ασφαλισμέ-

σειs .

Με τnν ψnφισn του Ν .

35 18/2006 περί

vn

πριν το Δnμόσιο. Πόσn

Αναδιάρθρωσns του ΤΣΜ Ε Δ Ε κα ι μ ε το

άρθρο

8 αυτού, παρ. 1, π ροβnέφθn κε ότι

~
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ΑΚΕΛΟ Σ Α ΣΦΛΛΙΣΙΙ

τnν ασφάλ1σn τουs στουs κλάδουs κύρ1αs,
επ1 κουρ1κns σύνταξns και πρόνο10s, στουs

οποίουs nταν ασφαλισμένα πριν από τnν

ε κ λογn τουs . Εναλλακτικά, μπορούν να
αναγνωρίσουν τουs χρόνουs που αντιστοι 

χούν στn θnτεία τουs στουs ανωτέρω κλά
δουs οποτεδnποτε .
Το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να
υποβάλλουν σχετικό αίτnμα δεν υπόκειται
σε χρονι κ ό περ1ορ1σμό .

01

αντίστο1χεs

ασφαλιστ1κέs ε1σφορέs καταβάλλοντα1 στο
σύνολό τουs (ε1σφορέs ασφαλισμένου και

σύνταξn θα πάρει σε nλικία

εργοδότn) από τουs ενδ1αφερόμενουs .

50 ετών που δικαιούται σύ

μόνο εκ του λόγου ότι θα

νταξns;

Καταργούμενες Διατάξεις

είναι μεγαλύτερn των

Με το σnμερινό καθεστώs

ετών).

επιλέγει :

Άρθρο 75, παρ. 7.
α) Με τnν παρ . 7 καταργείται n παρ . 1Ο
του αρ . 1 του Ν . 3232/04 που αφορά τnν

νο για τα χρόνια του Δn 

α . Να πάρει σύνταξn σε nλι

έκδοσn Δελτίου Διαδοχ1κns Ασφάλ1σns

μ οσίου

50 ετών για όλο το χρό
+

λόγω έλλε1ψns υποδομns, διο1κnτ1 κού μn

στnν nλικία των

χανισμού κα1 ενοnο1nμένου μnχανογρα

να πάρει και το ποσό σύ 

φ1κού αρχείου των ασφαλ1σμένων όλων

νταξns που αντιστοιχεί

των Οργανισμών .

στο ΙΚΑ και με το νέο κα

n εργαζόμενn μπορεί να

κία

νο ασφάλισns (Δnμόσιο

ΙΚΑ) οπότε το ποσό για συ
νταξιοδότnσn το
είναι

2010

θα

από

μ έχρι

το π οσό σύνταξns γ10 τουs

Επ1σnμαίνετα1 ότ1 για τnν επ1τάχυνσn του

θεστώs διαμορφώνεται

ανωτέρω nμερομnνία κα1 τυχόν συνταξ10-

χρόνου anovoμns των συντάξεων θεσπί

στα 186 ευρώ (σύνολο

κρεμείs συνταξ1οδοτ1κέs υποθέσε1s .

δοτ1 κέs μεταβολ έs στn διάρκεια auτns δεν

στnκε σχετικn διάταξn (άρθρο

Τρόπος Υπολογισμού Ποσοu Σύ
νταξης των Ασφαλισμένων της

επnρεά ζουν τιs προϋποθέσειs συνταξ10-

3846/201 Ο) που προβλέπει τnν έκδοσn

Παράδειγμα 7ο

δότnσn s του s, καθώs κα1 τον τρόπο υπο

nροσυνταξ1οδοτικns βεβαίωσns γ10 όλουs

Ασφαλισμένοs στο npώ

7 του άρθρου μόνου του Ν.
3847/2010, στους οποίους εφαρ

λογισμού τn s σύντα ξns τουs.

τουs Ασφαλ1στ1κούs Οργαν1σμούs .

nv ΤΣΑ

μόζονται οι διατάξεις της Διαδοχι
κής Ασφάλισης

που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού τns

1 του

με τn μnχα

ασφάλισns. Πριν από το

σύντα ξns του παρόντοs άρθρου ισχύουν

νογραφ1κn εφαρμογn anovoμns των συ

ΤΣΑ (ΟΑΕΕ) είχε ασφαλι

7 του

ντάξεων με τn δ1αδοχικn ασφάλισn, διότι

στεί στο ΙΚΑ, όπου είχε

εντάχθnκε μέσα στο γενικότερο πλαίσιο

συμnλnρώσει

ε μ φανίστnκε n αδυναμία συνάρτnσns αυ

ετών να πάρει

συντάξιμ ων α π οδοχών π ροs γνωστο π οίn 

ευρώ, που

σn στουs α π ονέμ οντεs τn σύνταξ n φορείs

ι σχύ ει μ ε το χρόνο ασφάλι

σύμφωνα μ ε τ1s δ1ατάξε1s του π ροαναφε

σns στο ΙΚΑ (χωρίs τn μείω

ρόμενου άρ.

ε πιπλέον

139

1 του

Ν.

3232/04.

Έτσ1 με τιs δ1ατάξειs τns παραγράφου

3% που ισχύει μέχρι
το τέ λοs του 201 Ο) .

π ροσδιορίζετα ι ωs ποσό συντάξιμων α π ο

σn του

6

Μ ε τιs νέ εs διατάξειs και

δοχών του Το μ έα Σύνταξn s Μnχαν1 κών κα 1

εφόσον συνταξιοδοτnθεί

Εργολ n πτών Δ n μοσίων Έργων από

και μετά με

τον ίδιο χρόνο ασφάλισns

1. 1.2006 το ποσό των χιλίων είκοσι
(1.020) ευρώ στ1 s πφπτώσε1s δ1αδοχ 1 κns

(γι α να υπάρχει σύγκρισn

ασφάλ 1 σns στ1 s ο π οίεs ο Τομέαs α υ τόs κα

των στοιχείων) μπορεί να

θίστατα 1 συμμετέχων Ο ργαν1σ μ όs στnν

ε πιλ έξει :

απ ονο μ n συντάξεωs. Το ποσό αυτό θα

α . Να πάρει σύνταξn για

π ροσαυξάνεται κατά το εκάστοτε ποσοστό

όλ ο το χρόνο ασφάλισns

αύξnσns των συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α.

ο πότε το ποσό θα είναι

Τ .Σ.Μ.Ε . Δ.Ε. Με τn συγκεκριμένn δ1άταξn

α πό

1/ 1/2011

576

n νο μ οθετ1 κn επί λ uσn του ζnτn μ α

ευρώ (+2,27%). Στnν nραγ

δ ίνετα ι

μ ατι κότnτα βέβαια το ποσό

τοs του κα θορισμ ού των συντάξιμων α π ο

δοχών το υ Το μ έα Σύνταξn s Μnχαν1κών κα 1
Ε ργολ nπτών Δn μ οσίωνΈργων προκε ιμ έ-

ΝΑ

ετών

φωθείσαs νομοθετικns ασυμβατότnταs εκ

τού του συντάξιμου ποσού μ ε το π οσό των

55

55

816 ευρώ . Σαν α π οτέλεσμα

446 ευρώ και σε

n λικ ία

446 ευρώ και

τnν παραμονn στnν υπnρεσ ία μετά τnν

31.12.1 992
35 χρόν ι α

γι α το χρόνο του δnμοσίου
π ου ε ίναι

β. Να πάρει σύνταξn μό

ασφάλ1σns θα

ασφαλ1σ μ ένουs του

ανερχότα ν σε

50

n εφαρμογn των
δ ι α τάξεων του Ν. 3232/2004 και να δ1εκ
περα1ωθούν 01 λόγω τns ωs άνω δ1αμορ

1. 1.2006

Ταμείου κα1 γ10

564 ευρώ .

β . Να πάρει σύνταξn μόνο

46

θα είναι μεγαλύτερο (και

νου να καταστεί δυνατn

παρ.

Άρθρο S, παρ. 7.
Με τnν π αρ. 7 του Ν. 3847/2010 (Φ.Ε.Κ.
67 Α') ορ ίστnκε ότι συνταξ1οδοτ1κά δ1κα1ώματα που έχουν θεμελιωθεί n θεμελ1ώ
νοντα1 μέχρι 31/12/201 Ο από τουs τακτι

πρώnν Ειδι κών Ταμ είων που έχουν εντα
χθε ί στο Ι . Κ.Α.

-

Με τnν παρ .

Ε . Τ.Α.Μ . , δε θ ίγονται από

7 ορίζεται

ότι

01

διατάξε1s

κα1 γ10 τουs ασφαλ1σμένουs τns παρ .
άρθρου μόνου του Ν .

3847/201 Ο .

Διαδοχική Ασφάλιση βουλευτών
Άρθρο 5, παρ. 8.
Με τ1s δ1ατάξε1s τns π ερ . ο ' τns παρ .

8 του

5, ορ ίζεται ότ1 01 δ1ατάξε1s τns Δ10-

κούs υπαλλnλουs κα 1 λε1τουργούs, καθώs

άρθρου

κα 1 τα στελέχn των Ενόπλων Δυνάμεων,

δοχ1 κns Ασφά λ1σn s εφαρμόζοντα1 σε πρό

των Σωμά των Ασφαλείαs κα1 του Πυρο

σωπα που κατέχουν τn βουλευτ1κn 1δ1ότn 

σβεστικού Σώματοs, που συνταξ1οδοτού

τα, τn θέσn το υ Υπο υ ργο ύ

ντα 1 με βάσn τ1s 0 1 κείεs δ1ατάξε1s του Κώ

καθώs κα1 των αφετών προέδρων κο1νοτn

δικα Π ολ ιτι κών κα 1 Στρατ1 ωτ1 κών Συντάξε

των, δnμάρχων κα1 νομαρχών .

ων (π.δ . 169/2007, Φ.Ε . Κ. 21 ΟΑ')

n με δ1-

n Υφυ πουργο ύ

Με τ1s δ ι ατάξε 1 s τns περ . β ' τns παρ .
παρ έχεται

8

n δυνατότnτα

του άρθρο υ

θώs κα1 από τουs ασφαλ 1 σμένουs των

στα παρ α π άνω πρ ό σωπα να συ νεχ ίσουν

Ν.

n παρ . 11

3232/2004 σχετικά

του αρ .

632 ευρώ).

(ΟΑΕΕ) έχει συ

μnλnρώσει

5.300 nμέρεs

5.200 nμέ

τns χαρτογράφnσns επ1χεφnσι ακών λει

ρεs . Ποιο είναι το ποσό

τουργιών κα1 σχεδιασμού των nλnροφο

τns σύνταξns που θα πά

ρ1α κών συστnμάτων του χώρου τns Κο1 -

ρει σε nλικία

νων1 κns Ασφάλ1σns .

συνταξιοδοτείται;

60 ετών που

β του

Με το σnμερινό καθε 

2 του Ν . 3232/2004. Έτσ1 , ο τρόποs δ1-

στώs το ποσό τns σύντα

α κανον1σμο ύ του ποσού τns σύνταξns που

ξns που θα πάρει θα είναι

πφγράφεται από τιs διατάξειs του άρθρου

695

γ) Τέ λοs, καταργείται κα1

αρ .

2, του

ατάξε1s π ου π αρα π έμπουν σε αυτόν, κα

5,

β) Enίσns, καταργείτα1

15 του Ν .

Ν.

n παρ .

3232/2004 εφαρμόζεται

και στιs

περιπτώσειs xoρnynσns συντάξεων ανα
πnρ ίαs

01

οnο ίεs δεν είναι οριστικέs.

ευρώ . Με το νέο κα 

θεστώs το ποσό τns σύ 

νταξns θα είναι

793 ευρώ

(+24,9%).
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Τέσσερειs νέεs ευρωπαϊκέs εποπτικέs αρχέs για τιs ασφαλιστικέs εταιρείεs και τον
χρηματοπιστωτικό τομέα ιδρύοντα ι από τον Ιανουάριο του

,
εποπτεια

για τρά πεζεs και
ασφαλιστικέs

2011, μετά

το πράσινο φωs

που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει σε
θεμελιώδειs αλλαγέs, στον τρόπο εποπτείαs των τραπεζών, των χρηματαγορών και των

ασφαλιστικών εταιρειών. Έτσι θα συσταθούν τρειs νέεs ευρωπαΊ'κέs εποπτικέs αρχέs (ΕΕΑ),
οι οποίεs θα αντικαταστήσουν τιs υπάρχουσεs εποπτικέs επιτροπέs, ενώ η τέταρτη αρχή, το

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων» (ΕΣΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για τον
έλεγχο και την παροχή προειδοποίησηs σε περιπτώσειs συσσώρευσηs κινδύνων στην
οικονομία τηs Ε.Ε.

Η δυναμική του ρόλου τουs θα ξεπερνά κατά πολύ τον απλό συμβουλευτικό ρόλο που
ισχύει με το παρόν σύστημα και η δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμα περισσότερεs
αρμοδιότητεs εξασφαλίζεται με μία ισχυρή ρήτρα επανεξέτασηs.

~ - - -- - ,,.

,

'

&.
Τ

ο νέο σύστnμα θα παρέχει καλύτε
ρn προστασία, ώστε να μnν εnανα

λnφθούν περιπτώσειs όπωs
στnν τράπεζα

Βασικόs

n κρίσn

Fortis, n απαγόρευσn

,

ανοι

στοχοs, η

χτών πωλnσεων στn Γερμανία και οι απώ

,

λειεs των κατόχων ασφαλειών ζωns στο

προστασια

Ηνωμένο Βασίλειο λόγω τns κατάρρευσns

τns

Equitable Life. Το νέο σύστnμα θα ενι

του

σχύσει, ακόμn, τnν ενιαία ευρωπαϊκn αγο

ρά χρ nματοπιστωτικών uπnρεσιών και θα
παράσχει μεγαλύτερn προστασία στουs
επενδυτέs . Κάποια κράτn μέλn, και ειδικό
τερα αυτά που έχουν μεγάλα χρnματοπι

στωτικά κέντρα, υποστnριξαν τnν προσέγ
γισn περιορισμένων μεταρρυθμίσεων.
Αυτό οδnγnσε σε σnμαντικn μείωσn του
πεδίου εφαρμογns των προτάσεων τns

Επιτροπns και το Ε.Κ. τιs θεώρnσε ανεπαρ
κείs . Οι εισnγnτέs του Ε.Κ. υποστnριξαν
από τnν αρχn τnν ανάγκn σnμαντικών με
ταρρυθμίσεων προκειμένου να γίνεται

καλύτερα αντιλnπτόs ο κίνδυνοs μέσω τns
βελτιωμένns επικοινωνίαs μεταξύ των
εθνικών αρμόδιων αρχών.

Η τελικn συμφωνία προβλέπει τn μετα

τράπεζα, με τnν οποία θα

θυνόμενn προs το χρnμα

σn των αρμοδιοτnτων τόσο των Ευρωπα

τροπn των συμβουλευτικών επιτροπών σε

απαιτούν να λnφθούν τα

τοπιστωτικό ίδρυμα, με τnν

ϊκών Εποπτικών Αρχών όσο και του Ευρω

αρχέs εποπτείαs με ισχυρό και δυναμικό

απαραίτnτα μέτρα για να

οποία θα απαιτούν να λn

παϊκού Συμβουλίου Συστnμικού Κινδύ

ρόλο. Οι εποπτικέs αρχέs θα έχουν νέεs

συμμορφωθεί με τιs υπο

φθούν τα απαραίτnτα μέ

νου, εάν το απαιτnσουν οι συνθnκεs.

εξουσίεs σε ό,τι αφορά τn διευθέτnσn δι

χρεώσειs του σύμφωνα με το

τρα για να συμμορφωθεί

αφωνιών μεταξύ εθνικών αρμόδιων αρ

κοινοτικό δίκαιο. Οι ΕΕΑ ανα

χών και τnν προσωρινn απαγόρευσn ορι

λαμβάνουν, επίσns, ρόλο και σε

φωνα με το κοινοτικό δίκαιο .

τικά με το αν ενδείκνυται να υπάρξει σύ

σμένων χρnματοπιστωτικών προϊόντων

ό,τι αφορά τn διασφάλισn τns συ-

Το Ευρωκοινοβούλιο εισnγαγε

γκλισn τns εποπτείαs τραπεζών, ασφαλί

και δραστnριοτnτων που απειλούν τnν εύ

νεπούs και συνεκτικns λειτουργίαs των

διατάξειs ώστε να μπορεί το Ευρωπα

σεων, επαγγελματικών συντάξεων, σχετι

θα

δnμοσιεύει ανά τριετία γενικn έκθεσn σχε

εθνικών σωμάτων εποπτών για τα διασυ

ϊκό Συμβούλιο Συστnμικών Κινδύνων να

κά με τα πλεονεκτnματα τns μετακίνnσns

χρnματοπιστωτικών αγορών. Εάν οι αρμό

νοριακά ιδρύματα σε ολόκλnρn τnν Ευρω

επικοινωνεί με ταχύτnτα και σαφnνεια . Το

των Αρχών σε ενιαία έδρα και, τέλοs, σχε

διεs εθνικέs αρχέs δεν αναλάβουν δράσn,

παϊκn Ένωσn.

ΕΣΣΚ θα εκπονεί μια κοινn δέσμn ποιοτι

τικά με το αν είναι σκόπιμο να ανατεθούν

τότε οι ΕΕΑ μπορούν να εκδώσουν μεμο

Σε ρόλο μεσολαβητή
οι εποπτικές αρχές

κών και ποσοτικών δεικτών για τον εντο

στnν Αρχn περαιτέρω εποπτικέs αρμοδι

πισμό και τn μέτρnσn του συστnμικού

ότnτεs στον τομέα τns άμεσns εποπτείαs

κινδύνου διαφόρων διεθνών χρnματοπι

ιδρυμάτων

στωτικών οργανισμών, ώστε να εντοπίζο

εμβέλειαs .

νωμένn απόφασn απευθυνόμενn προs
ένα χρnματοπιστωτικό ίδρυμα, π . χ., μία

Σε περιπτώσειs διαφωνιών μεταξύ των

ΕΕΑ μπορούν να απαιτnσουν να υπάρξει
διαδικασία διαμεσολάβnσns με δεσμευτι
κn ισχύ ώστε να επιλυθεί το θέμα. Εάν δεν
επιτευχθεί μία τέτοια συμφωνία, οι ΕΕΑ

μπορούν να εκδώσουν μεμονωμένn από

φασn απευθυνόμενn προs το εκάστοτε
χρnματοπιστωτικό ίδρυμα . Οι ΕΕΑ μπο

ρούν να αναλαμβάνουν ρόλο μεσολαβn
τn με δικn τous πρωτοβουλία, και όχι μόνο
κατόπιν αιτnματοs κάποιαs εθνικns aρxns .

Οι ΕΕΑ θα παρακολουθούν τnν εφαρ
μογn του κοινοτικού δικαίου από τιs αρμό

διεs εθνικέs αρχέs. Αν μια αρμόδια αρχn
έχει εφαρμόσει πράξειs κατά τρόπο που

φαίνεται να παραβιάζει τn νομοθεσία τns
ΕυρωπαϊκnsΈνωσns, μπορούν να απευ

θύνουν στnν οικεία αρμόδια αρχn σύστα

σn. Εάν, παρ' όλα αυτά,

n αρμόδια αρχn

δεν συμμορφωθεί, οι ΕΕΑ μπορούν να

so

n Επιτροπn

Το Ε . Κ. πίεσε ώστε να τεθεί

ρυθμn λειτουργία και τnν ακεραιότnτα των

αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, οι

•••

με τιs υποχρεώσειs του σύμ

Το Ε . Κ . εξασφάλισε ότι

εκδώσουν μεμονωμένn απόφασn απευ-

n υποδομών

καταναλωτή

πανευρωπαϊκns

n

προστασία των καταναλωτών στιs
πρωταρχικέs αρμοδιότnτεs των
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,

ανταποκρινόμενο στnν ολοένα αυ

ξανόμ ενn πολυπλοκότnτα των
χρnματοπιστωτικών αγορών. Οι

ΕΕΑ έχουν τn δυνατότnτα να ερευ
νούν συγκεκριμένα είδn χρnματο

πιστωτικών ιδρυμάτων, χρnματο
πιστωτικών προϊόντων, όπωs τα

λεγόμενα «τοξικά» προϊόντα και
συγκεκριμένων χρnματοπιστωτι

Οι ευρωβουλευτέs πέτυχαν να βελτιώ

κών δραστnριοτnτων, ώστε να

θα επεξεργάζεται, επίσns, ένα σύστnμα

σουν τn δnμοκρατικn επίβλεψn όλου του

εκτιμnσουν τουs ενδεχόμενουs

χ ρωματικού κώδικα που να αντιστοιχεί σε

συστnματοs εποπτείαs. Το Ε . Κ. μπορεί να

καταστάσειs διαφορετικών επιπέδων κιν

ασκnσει βέτο στον ορισμό των προέδρων

νται τα είδn κινδύνων που αυτοί φέρουν .

δύνου και όταν καθοριστούν τα κριτnρια

των ΕΕΑ και θα έχει λόγο στnν ανάπτυξn

τns ταξινόμnσns auτns, το ΕΣΣΚ θα χρnσι

των τεχνικών προδιαγραφών και στnν

μοποίει τον χρωματικό κώδικα για να υπο

εφαρμογn των μέτρων . Επιπλέον, ο πρό

δεικνύει το επίπεδο κινδύνου.

Στn Συμβουλευτικn Επιστnμονικn Επι

εδροs του ΕΣΣΚ θα κρατά διαρκώs ενnμε

ρουs τον πρόεδρο και τουs αντιπροέδρουs

τροπn του ΕΣΣΚ θα συμμετέχουν εμπειρο

τns επιτροπns Οικονομικών Υποθέσεων

γνώμονεs που αντιπροσωπεύουν ευρύ

του Ε . Κ. για τιs δραστnριότnτεs του ΕΣΣΚ

φάσμα δεξιοτnτων και πείραs, συμπερι

μέσω εμπιστευτικών συζnτnσεων.

λαμβανομένων των ακαδnμαϊκών.

Οι νομοθετικέs εκθέσειs παρέχουν τn

Αυτό θα βελτιώσει τnν ικανότnτα του

δυνατότnτα στnν Επιτροπn, στιs ΕΕΑ και στο

συμβουλίου να προβλέπει τn συσσώρευ

ΕΣΣΚ να ζnτούν από το Συμβούλιο να κnρύ

σn κινδύνου. Σnμειώνεται ότι για να αυ

ξει κατάστασn έκτακτns ανάγκns . Εντούτοιs,

ξnθεί

Ευρωπαϊκού Συμ

και το ΕΚ θα μπορεί να ζnτάει από το Συμβού

βουλίου Συστnμικών Κινδύνων, πρόε

λιο να κnρύξει κατάστασn έκτακτns ανάγκns

n αξιοπιστία του

δροs του για τnν πρώτn πενταετία θα είναι

μέσω ψnφισμάτων και ερωτnσεων, όπωs

ο πρόεδροs τns Ευρωπαϊκns Κεντρικns

δnλαδn κάνει έωs τώρα όποτε θέτει αιτnματα

Τράπεζαs . Παράλλnλα, θα υπάρξει αύξn-

στο Συμβούλιο και στnν Επιτροπn.

κινδύνουs που ενέχονται για τnν
αγορά. Οι ΕΕΑ μπορούν, επίσns,

να εκδίδουν προειδοποιnσειs όταν
αυτό θα κρίνεται απαραίτnτο. Στιs

περιπτώσειs που καθορίζονται στιs
νομοθετικέs πράξειs, οι ΕΕΑ μπο
ρούν να απαγορεύσουν

n να

περι

ορίσουν προσωρινά ορισμένεs

χρnματοπιστωτικέs δραστnριότn
τεs

n προϊόντα

που απειnούν τnν

εύρυθμn λειτουργία των χρnματο
πιστωτι κών αγορών . Μπορούν

ακόμα να καλέσουν τnν Επιτροπn

να εκδώσει νομοθετικέs πράξειs
για τnν οριστικn απαγόρευσn τέ

τοιων δραστnριοτnτων

n προϊό

ντων.

S1

των
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Την 1η Σεπτεμβρίου

1891

η Εθνική Ασφαλστική αποκτά δική τηs στέγη.

Ενοικιάζει τον 1ο όροφο τηs οικίαs Αξελού, στη συμβολή των οδών Σταδίου
και Σανταρόζα. Στα τρία κρίσιμα χρόνια που έμεινε εκεί η εταιρεία, πριν
αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη, οργανώθηκε κατά τρόπο υποδειγματικό, και

απέκτησε ένα σπουδαίο, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, δίκτυο.
Οι δρόμοι - Η οδός Σανταρόζα
Η οδόs Σανταρόζα είναι έvas μικρόs δρόμοs,

κοί) αγώνεs κατά τnv εορτ11 των Παναθnναίων

voίas. Με τnv πάροδο του χρόνου στολίστnκε με

το οποίο κτίστnκε στnν περίοδο

1927-1932, στn

npos τιμ11ν τns θεάs Aθnvάs, πολιούχου των Αθn-

πολλά δnμόσια κτ11ρια, ωραία εμπορικά καταστ11-

θέσn των παλιών βασιλικών στάβλων. Καταλαμ-

νών (τα Παναθ11ναια εορτάζονταν με μεγάλn λα-

ματα, μερικά από τα οποία άφnσαν εποχ11, αρχο-

βάνει ολόκλnρο το τεφάγωνο Σταδίου - Βουκου-

μnρότnτα κάθε τέσσερα χρόνια κατά τον μ11να

ντικέs κατοικίεs κ.ά. Στnν αρχ11 τns, στn γωνία Στα

ρεστίου

Εκατομβαιώνα, δnλαδn κατά τα μέσα Αυγούστου

δίου και Γεωργίου

κατά καιρούs γραφεία, καταστ11ματα, δnμόσιεs και

- Πανεπιστnμίου - Αμερικ11s και στέγασε

un11pxav και τα «Μικρά» 11 «κατ' ενιαυτόν» Πανα

t,:,, εκεί όπου είναι σ11μερα το
ξενοδοχείο Athens Plaza τns Grecotel, υπ11ρξε n

στρατιωτικέs υπnρεσίεs, θέατρα, κινnματογρά

θ11ναια nou τελούνταν μία φορά το χρόνο). Το

οικία Βούρου, διώροφο νεοκλασικό κτ11ριο, και

φουs κ.ά. Το διασχίζει

140

n λεγόμενn Στοά Σnυρομ11-

λιου με ένα παρακλάδι, τn Στοά Χρ. Βυζαντίου,

μ.Χ. ο Ηρώδns ο Αuικόs (103-178), έvas αnό τουs

στο ισόγειό τns, από το

καλύτερουs ρ11τορεs τns εποχ11s του, διέθεσε πολ

νείο του Ζαχαράτου

«αvεπίσnμn Βουλ11 των

npos τnv οδό Σταδίου (εκεί 11ταν τα εκδοτ11ρια ει

λά χρ11ματα για τnv αναμαρμάρωσn του Σταδίου

Ελλ11νων», όπωs το χαρακτ11ριζαv), όπου διάφο

σιτnρίων του Φεστιβάλ Αθnνών κ.λπ.). Σ11μερα,

και κατά τα εγκαίνια είπε στnν προσλαλιά του npos

ροι επώνυμοι τns εποχ11s, εν ενεργεία

11 σε σύντα

μετά τnv πλ11ρn ανακαίνισ11 του, χρnσιμοποιείται

τουs παρισταμένουs:

ξn

«Και

υμάs, ω Αθnναίοι, και

(n

1888, το περίφnμο καφε

11 σε αποστρατεία, συ(J)τούσαν και

«έλυναν»

βασικά ωs εμπορικό κένφο.

των Ελλ11νων τουs 11ξονταs και τουs αγωνιούμε

στα μαρμάρινα τραπεζάκια του τα μεγάλα προ

Προχωρώνταs, φθάνουμε, στα αριστερά, στnν

νουs υποδέδομαι σταδίω λίθου λευκού» (δnλα

βλ11ματα του έθνουs (χαρακτnριστικ11 είναι n ρ11σn

πλατεία Κολοκοφώνn και στο κτ11ριο τns Παλιάs

δn: κι εσάs, ω Αθnναίοι, και όσουsΈλλnνεs θα

του Γεωργίου Παπανδρέου, γνωστού για τον επι

Βουλ11s. Μέχρι και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

έρθουν και αυτούs που θα αγωνιστούν, θα σαs

γραμματικό του λόγο, ο οποίοs το χαρακτ11ρισε

το κτ11ριο αυτό περιβαλλόταν από μανφότοιχο·

υποδεχτώ σε στάδιο από λευκ11 πέτρα). Με τnv

ωs «ένα δεύτερον Κοινοβούλιον, περισσότερο

μετά τnv κατεδάφισ11 του αναδείχθnκε n αρμονία

ενώ στnν άλλn γωνία, τnv αριστερ11, βρισκόταν n

πορεύεται σ11μερα n οδόs Σταδίου υπ11ρχε το ρέμα

πάροδο του χρόνου τα μάρμαρα διαρπάχθnκαν,

ίσωs φιλελεύθερον από το πραγματικόv») . Το

και κομψότnτα του νεοκλασικού κτnρίου. Το κτ11-

οικία Μαύρου, αργότερα Μ. Αξελού, στnνοποία

του Βοϊδοπνίχτn το οποίο κατέβαινε από τον Λυ

ο χώροs εκχερσώθnκε και στο τέλοs του 18ου

κτ11ριο του Βούρου κατεδαφίστnκε το

ριο αυτό, στn θέσn τns παλαιάs οικίαs Κοντοσταύ

καβnττό, και

n περιοχ1111ταν σχεδόν αδιάβατn.

αιώνα οι προσχώσειs είχαν μεταφέψει το στίβο σε

έτσι έσβnσε και n ζω11 του καφενείου Ζαχαράτου.

190 αιώνα διαμορφώθnκε σε οδό,

που καλύπτει ένα μόνο τεφάγωνο ανάμεσα στιs

στεγάστnκε κατά τnv περίοδο

1891-94 n Εθνικ11

οδούs Σταδίου και Πανεπιστπμίου . Π11ρε το όνομα

Ασφαλιστικ11. Στn γωνία του κτnρίου του Πρωτο

Οταν κατά τον

αυτό το 1884 με τnv υπ' αριθμ.

266/1884 απόφα

δικείου, επί τns Σανταρόζα, έχει εντοιχιστεί πινακίδα

λου, αποπερατώθnκε το

1875 σε σχέδια

των

18 στρεμ

Απέναντι, στn γωνία Σταδίου και Καραγεώργn

π11ρε τnv ονομασία «οδόs Φειδίου» και κατόπιν

μάτων. Μετά τnv Απελευθέρωσn αγόρασε το

τns Σερβίαs, όπου το υποκατάστnμα τns Εθνικ11s

στέγασε τn Βουλ11 των Ελλ11νων μέχρι το

σn του Δnμοτικού Συμβουλίου Αθnναίων (Κ.

του Δnμου Αθnναίων με τnv επιγραφ11: « Επί τn

«οδόs Ακακιών » ,από ns ακακίεs που υπ11ρχαν στα

χώρο αυτό ο αρχιτέκτοναs Ερνέστοs Τσίλερ για

Τράπεζαs και κτ11ριο γραφείων, υπ11ρχε το βιβλι

κατόπιν το υπουργείο Δικαιοσύνns και από το

Mnίpns),

10011 επετείω από του

πεζοδρόμια. Τέλοs, το

με τnv υπ'

ανασκαφέs, και αργότερα τον αγόρασε ο βασιλιάs

οπωλείο Ελευθερουδάκn και στουs επάνω ορό

1960 στεγάζει το

266/1884 απόφασn του Δnμοτικού Συμ

npos τιμ11ν του Ιταλού φιλέλλnνα κόμn

1884 π11ρε,

Γεώργιοs t,:,, ο οποίοs ανέθεσε στον Τσίλερ τn συ

φουs το ξενοδοχείο «Μέγα». Λίγο πιο κάτω βρί

Παράρτnμά του είναι

(Piemonte), ο οποίοs κατέβnκε στnν

θερίαs των λαών και πεσόντοs διά τnv Ελευθερίαν

βουλίου Αθnναίων (Κ. Μπίρns) τnv ονομασία

νέχισn των ανασκαφών. Το

σκεται το κτ11ριο του Μετοχικού Ταμείου Σφατού,

με είσοδο από τnv οδό Ανθίμου Γαζn . Γύρω αnό

τns Ελλάδοs» .

«οδόs Σταδίου», επειδn στο αρχικό σχέδιο των

Α' Ολυμπιακών Αγώνων του

1895 (παραμονέs των
1896) ο

Γεώργιοs

Πίσω από το κτ11ριο του Πρωτοδικείου, ανάμε

Αθnνών-που τελικά δεν εφαρμόστnκε- προβλε

Αβέρωφ ανέλαβε με έξοδά του, ύστερα από πα

εναντίον των Αυστριακών και έγινε υπουργόs των

σα στιs οδούs Σανταρόζα, Πανεπιστnμίου και

πόταν να φθάνει μέχρι το Παναθnναϊκό Στάδιο.

ράκλnσn του Γεωργίου Α', τnv αναμαρμάρωσn

Σφατιωτικών στnν επαναστατικ11 κυβέρνnσn του

Αρσάκn, βρίσκεται n πλατεία Δικαιοσύνns, n οποία

Μετά το τέλοs του Β' Παγκοσμίου Πολέμου n οδόs

και πιστ11 ανοικοδόμnσn του Παναθnναϊκού Στα

Πεδεμοντίου . Μετά τnv αποτυχία τns επαναστάσε

σχnματίστnκε ύστερα από τnv κατεδάφισn διαφό

Σταδίου π11ρε για ένα διάστnμα το όνομα του Ουί

δίου, τnv οποία εκτέλεσε ο αρχιτέκτοναs Αναστά

ωs αυτ11s 11ρθε στnν Ελλάδα (1824) και π11ρε αμέ

ρων παλαιών κτnρίων που υπ11ρχαν εκεί. Αρχικά

στον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργού τns Μεγάλns

σιοs Μεταξάs· τα εγκαίνια έγιναν στιs 25 Μαρτίου

σωs μέροs στον Αγώνα· μία άλλn ενέργειά του

είχε προταθεί για τnv πλατεία n ονομασία «Τερτσέ

Βρετανίαs, ενόs από τουs φειs «Μεγά λουs» του

1896 μα(J με τnv έναρξn των Αγώνων. Εκεί έγιναν

11ταν να στείλει επιστολέs στουs χριστιανούs αξιω

τn - Πολυζωίδn » προs τιμ11ν των δύο αδέκαστων

πολέμου, που χαρακτnρίστnκε και ωs « Πατέραs

και οι ανεπίσnμοι Ολυμπιακοί Αγώνεs (Μεσολυ

ματικούs που υπnρετούσαν στο στρατό του Ιμπρα-

δικαστών, οι οποίοι το

τns Νίκns» (οι άλλοι δύο 11ταν ο Φραγκλίνοs Ρού

μπιάδα) του

11μ, ψέγοντάs τουs για το ότι πολεμούν εναντίον τού

τιs πιέσειs, να προσυπογράψουν τn θανατικ11 κατα

σβελτ και ο Ιωσ11φ Στάλιν).

πανευρωπαϊκοί, διασυλλογικοί κ.ά. Σ11μερα το

«υψωθέντοs εκ νέου εν Ελλάδι Σταυρού». Βρ11κε

δίκn του Θεοδώρου Κολοκοφώνn και των συγκα

nρωικό θάνατο στn Σφακτnρία τns Πύλου στιs

τnγορουμένων του για απείθεια

8

1825, πολεμώνταs μα(J με τn φρουρά τns

εναντίον των στρατιωτών του Ιμπρα11μ που πολι
ορκούσαν το νnσάκι. Εκατό χρόνια μετά το θάνατό

1925, στ11θnκε στn

Σφακτnρία μνnμείο

npos τιμ11ν του.
Στn γωνία των οδών Σανταρόζα και Σταδίου,
δεξιά, βρίσκεται το παλαιό κτ11ριο του Βασιλικού
Τυπογραφείου αρχικά και κατόπιν Πρωτοδικείου,

s4

Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο.

(1783-1825) από το

nαφίδα του είχε αναπτύξει επαναστατικ11 δράσn

του, το

1935,

αριθμ.

Ελλάδα και πολέμnσε για τnv ελευθερία τns. Στnν

Μαίου

αρχιτεκτόντων Φρ . Μπουλανζέ και Παν. Κάλκου,

ντόρε ντι Σανταρόζα, αγωνισθέντοs διά ταs ελευ

τοs Σαντόρε ντι Σανταρόζα
Πεδεμόντιο

θανάτου του κόμnτοs Σα

καλλιεργ11σιμο αγρό με έκτασn περίπου

1960 και

ιii!Ι

1834 δεν δέχτnκαν,

παρά

1906 και πολλοί αγώνεs, βαλκανικοί,

Το Παναθnναϊκό Στάδιο, το μοναδικό στον κό

Παναθnναϊκό Στάδιο δεν χρnσιμοποιείται πλέον

σμο που είναι κατασκευασμένο ολόκλnρο από

για αγώνεs στίβου, αλλά μόνο για τελετέs, γιορτέs,

μάρμαρο («καλλιμάρμαρο»), βρίσκεται στιs πλα

υποδοχέs, παρελάσειs κ.λπ. Στουs Ολυμπιακούs

γιέs του λόφου του Αρδnττού, στον ίδιο τόπο που

Α γώνεs, πάντωs, τns Aθ11vas το 2004 έγινε εκεί το

σ11μερα από ακίνnτα επαγγελματικ11s χρ11σεωs.

βρισκόταν και το αρχαίο Στάδιο. Εχει μ11κοs 220 μ.

αγώνισμα τns τοξοβολίαs, καθώs και ο τερματι

Η οδός Σταδίου

και χωρnτικότnτα μέχρι και

70.000 θεατών. Το

σμόs του Μαραθωνίου Δρόμου· το Παναθnναϊκό

αρχαίο Στάδιο ιδρύθnκε το 330 π.Χ., όταν άρχων

Στάδιο είναι, εξάλλου, το σnμείο τερματισμού τns

των Αθnνών 11ταν ο ρ11τοραs Λυκούργοs, και αρ

κλασικ11s διαδρομ11s του Μαραθωνίου.

npos τnv Αντιβα

σιλεία.

Η απέναντι αριστερ11 πλευρά καταλαμβάνεται

Ο κενφικότεροs ίσωs δρόμοs τns Αθ11ναs, ο οποίοs ενώνει δύο κενφικότατεs πλατείεs
τns, τnv πλατεία Συντάγματοs και τnv πλατεία Ομο

νοίαs. Σε πολύ παλαιότερεs εnοχέs, εκεί όπου

χικά είχε ξύλινα καθίσματα. Ονομάστnκε Παναθn

Η αρχ11 τns οδού Σταδίου είναι στnν πλατεία

ναϊκόν επειδn εκεί τελούνταν οι γυμνικοί (αθλnτι-

Συντάγματοs και το τέλοs τns στnν πλατεία Ομο-

n Μπενάκειοs Βιβλιοθ11κn,

το κτnριο βρίσκονται οι ανδριάντεs του Χαρίλαου
Τρικούππ (από το

νn (από το

1913) και του θεόδ. Δnλnγιάν

1924) και, επίσns, επί τns οδού Σταδί

ου, ο έφιπποs ανδριάνταs του Θεοδώρου Κολο
κοτρώνπ (από το

1905).

Απέναντι από τπν πλατεία Κλαυθμώνοs εκτεί

νεται ο πεζόδορμοs Κοραn με το κεντρικό κτnριο

μένει σε εκκρεμότnτα.

Φθάνουμε έτσι στο επόμενο τετράγωνο και

Οι αρχικοί ιδιοκτnτεs nταν ο έμποροs Σωτnριοs

ονόματα των Παντελn Κσβάφn, Αλεξάνδρου

Μαύροs και

n Ευφροσύνn Μαύρου. Από αυ

Αγέλαστου, Επαμ. Σφυρn, Φωτίου Πσπαγγε

λn, Σπυρίδωνα Παπαφράγκου, Ιωάννn Λ.

ενοικίασε τον 1ο όροφο στnν

Χσλκοκονδύλn, Κωνσταντίνου Δούμσ,

n

στnν περιοχn των Χαυτείων και μετά από ένα ακό

τούs το αγόρασε ο κτnματίαs Μιλτιάδπs Αξε

παλαιά οικία Κωστn (σnμερα υπό ανακατασκευn

μα τετράγωνο στnν πλατεία Ομονοίαs και στο τέ

λόs και το

και ανακαίνισn) και το μεγαθnριο τns Εμπορι κns

λοs τns οδού Σταδίου.

του Πανεπιστnμίου στο βάθοs. Στιs δύο γωνίεs

1891

Εθνικn Ασφαλιστικn. Το κτnριο το εγκατέλειψε

Φραγκ. Επσμ. Γεωργαντόπουλου (από τn

n Εθνικn τον Αύγουστο του 1894, οπότε και

Βράιλα), Μιλτιάδn Λιδωρίκn, Δnμnτρίου Ν.

εγκαταστάθnκε στnν οδό Κοραn.

Ιωάννn και Ιωάννn Κ. Γονατά (από τnν Κυδω

Αμέσωs μετά υψώνεται το μέγαρο που στεγάζει

Τράπεζαs, στn θέσn του παλαιού νεοκλασικού τns

Σε όλο το μnκοs τns n οδόs Σταδίου nταν γεμά

υπnρεσίεs του ΟΠ στο κτnριο αυτό λειτουργού

τράπεζαs, το οποίο στέγαζε παλαιότερα τnν Τ ρά

τn από περιώνυμα μαγα~ά, ιστορικούs κινnματο

σαν παλαιότερα οι υπnρεσίεs τπs ιδιωτικns ΑΕΤΕ

πεζα Αθπνών (που συγχωνεύθnκε με τπν Εθνικn).

γράφουs, πασίγνωστα εστιατόρια κ.λπ., που όλα

Στο κτnριο αυτό στεγαζόταν n εταιρεία, όταν

(Avώvuμns Ελλnνικns Τnλεφωνικns Εταιρείαs)

Απέναντι ακριβώs βρισκόταν το εντυπωσιακό νε

τουs άφnσαν εποχn και νοσταλγικn ανάμνnσn,

ο Σουρns έγραψε τnν περίφnμπ διαφnμιστικn

που είχε τn διαχείρισn τns αθnναϊκns τnλεφωνίαs.

οκλασικό κτnριο του ΤΣΑΥ (Το μείον Συντάξεωs και

ενώ μερικά από αυτά συνεχίζουν τn λειτουργία

του πσρλάτα στον «Ρωμπό»,

Ακριβώs απέναντι από τnν Παλαιά Βουλn βρί

νία Μ. Ασίαs).
Χσρσκτnριστικό των τριών αυτών πρώτων

n οποίο κστέλn

ετών λειτουργίσs τns ετσιρείαs nταν

n οργά

Ασφαλίσεωs Υγειονομικών), το οποίο έχει σnμερα

τουs μέχρι σnμερα. Από αυτά που δεν υπάρχουν

γε με το δίστιχο: «Ασφάλειαν δι' όλουs σαs n

νωσn ενόs θαυμάσιου δικτύου στο εσωτερι

(μεταπολεμικn) πτέρυγα του

αντικατασταθεί από πολυώροφο κτnριο, στο

πια αναφέρουμε τα καταστnματα παιχνιδιών «Πα

ΕθΝΙΚΗ κnρύπει ... οδόs Σταδίου, κύριοι, στου

κό και στο εξωτερικό, με στόχο τnν παρουσία

κτnρίου τns Κεντρικns Ελλnνικns Τράπεζαs που

οποίο στεγάζεται το υπουργείο Κοινωνικών Ασφα

νελλnνιοs Αγορά» και «Σίδνεϋ Νοέλ», τα ανθο

Αξελού το σπnτι».

τns ετσιρείαs όπου υπnρχσνΈλλnνεs (Αίγυ

λίσεων.

πωλεία «Φλεριανού» και «Βιντζnλαίου», τα βι

σκεται

n νεότερn

Το κτnριο αυτό δεν υπάρχει πλέον και στn

πτοs, Μ. Ασία, Κωνστσντινούπολn, Μσύρn

- Ομnρου - Σταδίου - Εδουάρδου Λω

Πάντα στα δεξιά, αφού περάσουμε τιs εισόδουs

βλιοπωλεία «τns Εστίαs» (μεταστεγάστnκε), Σαλί

θέσn του έχει οικοδομπθεί μίσ ακόμn ανώνυ

θάλασσα) και όπου υπnρχαν θσλάσσιεs με

(αρχιτέκτονεs Μ. Ζουμπουλίδns και Κ. Παπαδά

των στοών Πεσμαζόγλου και Νικολούδπ, θα φθά

βερου, Σιδέρπ, Βασιλείου, το χαρτοπωλείο «Προ

μn ... πολυκατοικία. Δεν κστέστn δυνατόν να βρε

κns).

σουμε στο κτnριακό συγκρότnμα του Αρσακείου,

μnθεύs», τουs κινnματογράφουs «Εσπεροs» (στn

θεί φωτογραφία του παλαιού κτnρίου.

όπου σnμερα το Συμβούλιο τns Επικρατείαs (από

θέσn όπου είναι σnμερα το ξενοδοχείο «Εσπέ

συναντnσουμε το ωραίο αρχοντικό νεοκλασικό

το

n είσοδοs τns στοάs Αρσακείου n

ρια»), «Ορφεύs», «Σινέ Νιούs» (συνεχίζει τn λει

κτnριο του κινnματογράφου «Απικόν», έργο του

στοάs Ορφέωs (απέναντί τns, στnν αριστερn πλευ

τουργία του ωs «Αστορ»), τα εμπορικά καταστn

αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, κτισμένο στπ δεκα

ρά τns οδού Σταδίου,

ματα Σουβλίδn, Πυλαρινού, Σίγγερ, Ακρον-Ιλιον

ετία του

καταλαμβάνει ολόκλnρο το τετράγωνο Πανεπι
στnμίου

Στn γωνία των οδών Σταδίου και Χρ. Λαδά θα

1996),

και

n είσοδοs τns στοάs Ορφα

νίδου). Το κτnριο του Αρσακείου καταλαμβάνει

Κρυστάλ, Γουτάκn, τα υποδnματοπωλεία Μο

Κλαυθμώνοs, με το χάλκινο γλυπτικό

ολόκλnρο το τετράγωνο Σταδίου - Πεσματζόγλου

σχούτn, Γεωργάτου και Μπέn (με το περίφnμο

σύμπλεγμα τns Εθνικns Συμφιλιώσεωs (αυτn είναι

- Πανεπιστnμίου -Αρσάκn και κτίστnκε το 1846-52

ρnτό του «Έναs είναι ο Mnέns» και το σnμα του,

1920. Αμέσωs μετά, πάντα στα αριστερά,

n πλατεία

n επίσnμn ονομασία τns πλατείαs). Η παλαιά,

με δαπάνn τns Φιλεκπαιδευτικns Εταιρείαs, που

ένα σφογγυλό «βιτρό» με παράστασπ άνδρα και

και επικρατούσα ονομασία «του Κλαυθμώνοs»

συστnθnκε με κλnροδότnμα του εθνικού ευεργέ

σnκωμένο τον δείκτn του χεριού του για να δnλώ

οφείλεται σε ένα δnμοσίευμα του Γρ. Δ. Καμπού

τn Απόστολου Αρσάκn και σχέδια του Λύσ. Καυ

νει τn μοναδικότnτά του), τα εστιατόρια «Διεθνέs»,

ρογλου στnν εφnμερίδα «Εστία» το

ταντζόγλου, στέγασε δε το Αρσάκειο Εκπαιδευτn

«Αβέρωφ», «Ολύμπια», τοουζερίτουΑπότσου,

«Ο κnnos του Κλαυθμώνοs», σύμφωνα με το

ριο θnλέων μέχρι το

μέχρι τιs

το κατάστnμα Λουμίδn με το ιστορικό «πατάρι»

οποίο οι δnμόσιοι υπάλλnλοι που απολύονταν

μέρεs μαs

n ανάμνnσn των μαθπτριών του, των

του, το ζαχαροπλαστείο «Πέτρογκραντ» του Νίκυ

σε κάθε αλλαγn κυβερνnσεωs συγκεντρώνονταν

«Αρσακειάδων», πολλέs από τιs οποίεs γίνονταν

Γιάκοβλεφ, ο οποίοs nταν και γνωστόs συνθέτns

στnν πλατεία, όπου βρισκόταν το υπουργείο Εσω

δασκάλεs). Χαρακτnριστικό του κτπρίου αυτού

ελαφρών τραγουδιών τns εποχns και σύζυγοs τns

τερικών (στπν ίδια θέσn που βρίσκεται και σnμερα,

στnν πλευρά τπs οδού Σταδίου είναι οι δύο μεταλ

επίσns γνωστns τραγουδίστριαs Μαίρns Λω, το

αλλά σε σύγχρονο κτnριο) και «εκλαυθμύριζον»,

λικοί τρούλοι στιs γωνίεs με τnν οδό Πεσματζό

κομμωτnριο Χαμαράκn, τουs νεωτερισμούs Χρυ

θρnνούσαν δnλαδn για τnν τύχn τουs και ζnτού

γλου και τnν οδό Αρσάκn.

σικόπουλου, το κατάστnμα «Κατράντζοs Σπορ»

και

1878, μετίτλο

σαν τnν επαναπρόσλnψn τουs.

Στn γωνία των οδών Παπαρρnγοπούλου και

1932 (παραμένει

Συνεχίζονταs φθάνουμε στο κενό σnμερα διώ
ροφο κτnριο που στέγαζε από το

1934 έωs το

Σταδίου, στο πλάι τns πλατείαs, υπnρχε, και υπάρ

1984 τα Δικαστnρια τns Aθnvas. Το

χει εν μέρει,

ανεγέρθnκε στnν περίοδο

που κάπκε σε πυρκαγιά και άλλα ισάξια, ων ουκ
έστιν αριθμόs.

κτnριο αυτό

Τέλοs, στnν οδό Σταδίου υπnρχαν και πολλά

1834-1835 ωs Βασιλι

ωραιότατα ιδιωτικά κτnρια, μερικά από τα οποία

ρου, Μασφονικόλα και Αφθονίδου (Μπερεκέτο

κόν Τυπογραφείον και Λιθογραφείον (γι' αυτό και

σώζονται μέχρι σnμερα, άλλα ανακαινισμένα και

γλου), τα οποία στα πρώτα οθωνικά χρόνια, μέχρι

n σnμερινn οδόs Γεωργίου Σταύρου,

άλλα σε όχι και τόσο καλn κατάστασπ.

n τριάδα των κτnρίων Δεκόζn - Βού

που αρχίζει

και το 1840, αποτέλεσαν τα προσωρινά ανάκτορα

απένανί του, λεγόταν παλαιότερα οδόs Τ υπογρα

των βασιλέων Όθωνα και Αμαλίαs, ενώ σnμερα

φείου). Μετά το

στεγάζουν το Μουσείο τns Πόλεωs των Αθnνών.

μόρφωσn του με προορισμό να χρnσιμοποιnθεί

Κάτω από τnν πλατεία υπάρχει υπόγειο πολυώ

ωs Μουσείο Τύπου και Μουσείο Δικαιοσύνns,

ροφο πάρκινγκ.

μέχρι σnμερα όμωs (2006) n όλπ υπόθεσπ παρα-
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1984 άρχισε n επισκευn και ανα

Το κτήριο
Ο Μιλτιάδns Αξελόs, έναs από τουs πρώτουs

Το καφενείο του Ζαχαράτου

ταφορέs (Λονδίνο, Αμβέρσα, Μασσαλία,

Η εταιρία

Πεδεμόντιο, τον Pontremoli, να «χτίζει » μια ελλn

Στο κτnριο τπs οδού Σανταρόζα εγκαταστάθnκε

νικn εταιρεία, σε έναν δρόμο που μόλιs επτά χρό

ο πρώτοs διευθυντns τns ετσιρείσs, ο Ιταλόs Enrico

νιο νωρίτερο

Pontremoli, αυθεντία στιs σσφάλειεs, επιλογn του

άλλου περίφnμου Πεδεμόντιου, του Σαντόρε ντι

Παύλου Καλλιγά, ο οποίοs ενδιαφερόταν για τn

Σανταρόζα, ο οποίοs είχε δώσει το αίμα του γιο τnν

σωστn οργάνωσn τns νέσs εταιρείαs. Η αλλnλο

ελευθερ ία τns Ελλάδαs!

(1884) είχε πάρει το όνομα ενόs

Υποδιευθυντns nταν ο Ιωάννns Γκιών, προσω

νn του διοικnτn να αναλάβει καθnκοντα το συντο

πικn επιλογn κι αυτόs του Π. Καλλιγά, μετακλnθείs

μότερο δυνατόν ο Enrico Pontremoli.

οπό τnν Κωνσταντινούπολn, όπου εργαζόταν ωs

Ο τελευταίοs χρnσιμοποιώνταs τιs γνώσειs, τιs

διευθυντns ασφαλιστικών εταιρειών, και είχε πα

ικανότnτεs, τιs διασυνδέσειs και τnν εμπειρία του,

ραλλnλωs σπουδαία εθνικn δράσn. Ο Ιωάννns

οργάνωσε μια πραγματικά πρότυπn εταιρεία, κα

Γκιών καταγόταν από τnν Κύθνο και θεωρούνταν

θώs:

σnμαντικn ασφαλιστικn αυθεντία . Όταν αποχώ

- δόμnσε τnν υπnρεσιακn οργάνωσn,
- λειτούργnσε εξσρχns όλουs τουs κλάδουs,
οργάνωσε ένα σπουδαίο δίκτυο πρακτορεί-

Ο

Enrico Pontremoli διετέλεσε διευθυντns τns

εταιρείαs από το
στο

ρnσεο Pontremoli, ο Γκιώνανέλσβετn διεύθυνσn

τns ετσιρείαs, διστnρώντσs τον τίτλο του υποδιευ
θυντn, με κενn τn θέσπ του διευθυντn. Ώs το 1908
nταν διευθυντns του κλάδου θαλάσσns.

ων.

Piemonte τns

ώs το

Στενοί συνεργάτεs του

Pontremoli nταν ο γραμ

1897. Είχε γεννnθεί

μστέαs Κ.Ν. Μαρίνοs και ο λογιστns Γεώργιοs Βι 

Ιταλίαs και είχε nδn πλούσια

κέλαs, αδελφόs του λογοτέχνn και πρωτεργάτn

1891

εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο όταν ανέλαβε

των Ολυμπιακών Αγώνων του

τnν οργάνωσn τns Εθνικns, καθώs είχε εργασθεί

Βικέλα. Ο Γ. Βικέλαs υπnρξε ένσs από τουs ιδρυτέs

σε ιταλικέs και γερμανικέs εταιρείεs. Το

1897 επέ

1896, Δnμnτρίου

τns « Ενώσεωs των εν Ελλάδι Εργαζομένων Εται

σφεψε στnν Ιταλία όπου ανέλαβε ορχικά τnν εται

ρειών Ασφαλείαs κατά του Πυρόs » το

ρεία

nταν πρόεδρόs τns ώs το

Univeso και έναν χρόνο αργότερα ίδρυσε στn

Γένουα τnν

Alleanza Assicurazioni.

1928. Ο Pontremoli

Ήδn το πρώτο δίκτυο απαριθμούσε στο εσωτε
ρικό δώδεκα γενικά πρακτορεία, είκοσι τέσσερα
μέσω τns Εθνι κns Τράπεζαs και τρία πρακτορεία
μέσω τns Προνομ ιούχου Τ ραπέζns Ηπειροθεσσσ

λίαs. Πέραν των (τότε) ελλnνικών συνόρων δnμι

ουργnθnκαν οκτώ πρακτορεία σε ελλnνικέs τουρ

γρσφίσ μεταξύ των δύο ανδρών δείχνει τnν επιμο

-

Αμβούργο).

συγκυρία οδnγεί έναν Ιταλό τεχνοκράτn από το

1906 και

1920.

Πέθανε στn

Όλο τα στελέχn τns εταιρείαs είχαν πανεπιστn

μετόχουs τns Εθνικns Ασφαλιστικns, αγόρασε το

Ρώμn το

nταν επικεφαλns

μισκέs σπουδέs, γνώριζαν ξένεs γλώσσεs, είχαν

1889 τnν περίφnμn «οικία Μαύρου» που βρισκό

ενόs επιτελείου που ανέλαβε να οργανώσει από

ασφαλιστικέs γνώσειs και γενικά nταν άνθρωποι

ταν στn γωνία των οδών Σταδίου και Σανταρόζα.

το μnδέν μια ασφαλιστικn εταιρεία. Μια περίεργn

ανοιχτόμυαλοι και τσξιδεμένοι. Αναφέρονται το

κοκρστούμενεs πόλειs· συγκεκριμένο: δύο πρα
κτορεία στn Μυτιλnνn και από ένα στn Χίο, στn
θεσσαλονίκn, στα Ιωάννινα, στn Ρόδο, στnν Κύ
προ και στn Σάμο. Γενικά πρακτορεία ιδρύθnκαν

και στnν Κωνσταντινούπολn (με δύο καταστnμα

τα), στn Σμύρνn (οκτώ κσταστnματα), στα Χανιά
(τρία καταστnματα), στnν Αλεξάνδρεια (ένδεκα
καταστnματα), στn Μασσαλία και στn Γένουα. Συ
νολικά το

1891-1892 το δίκτυο εξωτερικού είχε

τριάντα τρειs πραγμστογνώμονεs.

Μέσα σε δύο χρόνια,

n Εθνικn Ασφαλιστικn

απέκτnσε σnμαντικn παρουσία στον μεσογειακό

χώρο, ενώ το

1893

ιδρύθnκε πρακτορείο του

κλάδου Πυρόs στn Νέα Υόρκn. Σε εμπορικέs πό
λειs όπου δεν υπnρχαν πρακτορεία, όπωs γιο

παράδειγμα στnν Οδnσσό, διορίστnκαν πραγμα
τογνώμονεs
nταν

(comissaires d'anarnie). Σnμαντικn

n συνεισφορά του

Ιταλού ασφαλιστn

Evan

Mackenzie στnν εξάπλωσn του δικτύου τns Εθνι
κns.

Το πρώτα βnματα τns νέαs εταιρείαs έγιναν μέ
σα σε ένα δυσμενέs οικονομ ικό κλίμα, γι' αυτό και

n εδραίωσn τns θεωρnθnκε πραγματικόs άθλοs.

tfAI

57

•

ιa

Με το βλέμμα στραμμένο στnν

πιο οuσιαστικέs ανάγκεs τns

With our gaze towards the
Acropolis, learning from thw
past, we plan our future. This
«insignificant» building
constitutes the starting block
of a significant course. Α
reference point for our «very
own » society, which entrusts
the most essential needs of its
life to the people of Allianz

ζωns τns στοus ανθρώποus τns

Greece.

Ακρόπολn, μαθαίνονταs από το
παρελθόν, σχεδιάζουμε το

μέλλον. Το «ασnμαντο» αυτό
κτnριο αποτελεί τn βάσn
εκκίνnσns μιαs σnμαντικns

διαδρομns. Είναι το σnμείο
αναφοράs τns «δικns μαs»
κοινωνίαs, που εμπιστεύεται τιs

Allianz

Ελλάδοs.
Πέτροs Παπανικολάου

Διευθύνων σύμβουλοs

Petros Papanikolaou
CEO Allianz Greece

Allianz Ελλάδοs

-
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Allianz Ennάδos αnό τον Οκτώβριο
του 2007 στεγάζει όnεs τιs κεντρικέs
υπnρεσίεs τns σε νέεs ιδιόκτnτεs κτn

ριακέs εγκαταστάσειs, συνοnικns επιφάνειαs

5.500 τ.μ. Το οικοδόμnμα χωροθετείται στον
νέο επιχειρnματικό και οικονομικό πόnο που

αναπτύσσεται κατά μnκοs του άξονα τns Αε
ωφόρου Αθnνών. Η ανέγερσn του ακινnτου
πραγματοποιnθnκε από τnν εταιρεία ΜΠΑ
ΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Το κτnριο αρχιτεκτονικά είναι απαnnαγμένο

από οποιοδnποτε διακοσμnτικό στοιχείο.
Οριοθετείται δε αφαιρετικά στο γεωμεφικό
του περίγραμμα, προβάnnονταs τnν καθα
ρότnτα τns μορφοnογίαs του,

n οποίο οντο

νοκnά μία Αιτn ποnυτέnεια, οναδεικνύοντοs

Κάθε φωτογράφηση είναι ένα ταξίδι.

ουρανού.Χαρακτnριστικn nεπτομέρειο,

Αφορμή ήταν η γεωμετρία.
Πρόκληση το παιχνίδι με «γραμμέs αυστηρέs»,

οριζόντιεs-κάθετεs.
Έκπληξη η έξοδοs από το ασανσέρ ...
Τελικά οι ευθείεs μπορούν να αποκτήσουν κι άλλα

οποία έχει ωs στόχο τnν ενίσχυσn τns ταυτό

τnταs τns εταιρείαs, οποτεnεί

Να γίνουν καμπύλεs, να μοιάσουν στα χαμόγελα.
Τα χαμόγελα γίνονται κίνηση, διαγράφουν κύκλο.

- χρώματα - σχήματα Γιάννns Γιαννέλοs

Οι υπόnοιποι όροφοι φιnοξενούν τουs κυ
ρίωs χώρουs εργασίοs και οργανώνονται πί

του δομικού πnαισίου στnν κύρια όψn του

σω από τα πετάσματα των όψεων, τα οποία

κτnρίου,

χαρακτnρίζοντοι από τnν παρουσία του αυ

n οποία

φιnοξενεί και προβάnnει

εμβnnμοτικά τον Αογότυπο τns εταιρείαs.
Αντίστοιχα,

n ύπαρξn διαμnκουs σχισμns,

στnρού γεωμετρικά καννάβου όσον αφορά
τn σχέσn κnειστών επιφανειών, μαρμάρου

και διαφώτιστων ανοιγμάτων.

όγκο στnν πnάγια όψn, αποκαnύπτει τnν εμ

Ο αφαιρετικόs χαρακτnροs του κτnρίου,

φατικn παρουσία ενόs πυnώνα με σnμειοnο

μετά τnν οnοκnnρωσn του, διατnρεί τnν αί

γικn αναφορά στnν έννοια τns « στnριξns » και

σθnσn τns μακέτοs εργοστnρίου, γεγονόs το

τns « ισχύοs ».

οποίο χαρακτnρίζει τnν nπια μετάnnαξn τns

Το ισόγειο προβάnnετοι προs τον περιβάn

καθημερινότητα.

τnν επικοινωνία τns εταιρείαs προs το κοινό.

n δnμιουργία

n οποία σε υποχώρnσn διασπά τον κτnριακό

σχήματα.

Άλλον έναν κύκλο με φωs

n

Αοντα χώρο με μεγάnεs διαφώτιστεs επιφά

νειεs, αναδεικνύονταs τnν εξωστρέφεια και

ιδέαs σε κτnριο .
Γιώργοs Νικοκάβουραs
Αρχιτέκτων

τιs οξίεs τns εταιρείαs που φιnοξενεί.

Ογκοπnαστικά το κτnριο δnμιουργείται
οπό τnν αnnnnεπίδρασn δύο δομών. Tn βο
σικn Αειτουργικn δομn τού κυρίωs κτnριακού

όγκου,

n οποία χαρακτnρίζεται από τn ρυθ

μικn επανάnnψn των ανοιγμάτων, τα οποία
πnαισιώνονται από το Αευκό μάρμαρο, κα
θώs επίσns και από τn δομn του γεωμετρικού
περιγράμμοτοs, το οποίο αναπτύσσεται έωs
τn στέγn του κτnρίου.

Ο συνδυασμόs του Αευκού και του γκρι

μαρμάρου παρουσιάζεται ωs μία διαχρονικn
επιnογn,

n οποίο

ισορροπεί τn Αάμψn του

nnιou με φόντο το μπnε χρώμα του αττικού
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ιiGENERALI
Πάνοs Δημητρίου

Η ασφάλισn
,
εyyυηση

3. Η.
5.

για το μέλλον

T

ΜαντούΒαi/οs,

L. Nygaard,

Α. Απέργπs, Δ . Μοσχονάs.

κορυφαίοι ασφαnιστικοί σύμβουnοι τns

Στn συνέχεια ενnμερώθnκαν αναnυτικά

σουν με το ίδιο πάθοs και επαγγεnματισμό

Generali

είχαν τnν ευκαιρ ία να συζnτn

για τα δυο νέα μnχανογραφικά συστnμα

τιs προσπάθειέs τουs, πείθονταs τουs κα

σουν και να ανταΑΑάξουν απόψειs πάνω

τα που υnοποίnσε

δεν είναι κό

σε νέεs τεχνικέs πωnnσεων με σnμαντι

και

κούs εκπροσώπουs του

νω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι ασφα

τανα Αωτέs ότι

κορυφαίουs ασφαnιστικούs

n ασφάnισn

Στnν εκδnnωσn μίnnσαν ακόμn ο διευ

μία ζεστn και εnιβΑnτικn εκδnnωσn

θυντns Πωnnσεων κ . Νίκοs ΣακεΑΑαρίου

με φόντο τα nρεμα νερά του Σαρωνικού

και ο διευθυντns Πωnnσεων Δικτύου

κόΑπου . Οι ασφαnιστικοί σύμβουnοι τns

Agency Zωns

Generali,

εργαζόμενοι τα δυο τεnευταία

MDRT.

Ομιnnτέs στnν nμερίδα nταν οι κύριοι

μέΑΑον.

n Generali σε

συμβούΑουs τίμnσε

Ε. Kouκoύiln, Γ. ΜπαςεΒάνπs, Μ. Tεililίδns, Α. Βαγιανού, Ν. Κασίμου, Ν. Αναδιώτns.

ασφαnιστικούs συμβούnουs να συνεχί

στοs, αΑΑά εγγύnσn για ένα καnύτερο

ous

4.

Γ. Γιαννάs, Α. Σαρρn, Π. Δnμnτρίου, Χ. Τσαμnουράκn.

κ . Δnμ. ΜεΑεξόπουΑοs .

Νωρίτερα το πρωί τns ίδιαs nμέραs, οι

Matteo Pederzoli - Regional Director
MDRT Europe Office και Κωνσταντίνοs
Κυριακού - MDRT Europe Chairman
2006-08 & Regional Chairman for
EMEASA 201 Ο.

Thesis, για τα

n Generali,

τα Matriχ

οποία επενδύθnκαν πά

Αιστικοί σύμβουnοι εξέφρασαν τnν

nnn-

ρn ικανοποίnσn τουs για τα νέα μnχανο

γραφικά συστnματα, εκτιμώνταs ότι θα
αναβαθμίσουν περαιτέρω τιs προσφερό
μενεs υπnρεσίεs προs τουs συνεργάτεs και

ασφαnισμένουs τns

Generali .

χρόνια σε συνθnκεs δύσκοnεs για το σύ
νοnο τns ασφαΑιστικns αγοράs, αντεπε

ξnnθαν με τον καΑύτερο τρόπο στιs προ
κnnσειs, γεγονόs που αποτυπώνεται όχι

μόνο στα αυξnμένα μερίδια αγοράs αΑΑά
κυρίωs στα θετικά τεχνικά αποτεnέσματα
του ΟμίΑου .
Ο όμιnοs

system,

Generali

πιστεύει στο

agency

πιστεύει στnν ανθρώπινn επαφn .

Ιδιαίτερα σε αυτέs τιs σύνθετεs και γεμάτεs

Πάνοs Δnμnτρίου, Διευθύνων σύμθουi/οs oμίilou

Generali

βounos του Ομίnου, Πάνοs Δnμnτρίου .

χρόνια στnν εΑΑnνικn ασφαnιστικn αγορά .

Η

Generali,

συνέχισε ο κ . Δnμnτρίου,

θέΑει τnν ίδια αντίnnψn να έχουν και οι

προκnnσειs εποχέs ο επαγγεnματίαs

nταν εδώ χθεs και θα είναι εδώ και αύριο.

ασφαΑιστικόs σύμβουnοs είναι αυτό που

Γιατί

εγγυ

Όσοι σχεδιάζουν για μέΑΑον τουs μπο

μπορεί να πείσει τον καταναnωτn για τnν

άται συντάξειs που θα δοθούν μετά από

ρούν να είναι με τnν Generali, θέΑουμε να

χρnσιμότnτα του αγαθού τns ασφάnισns,

30 χρόνια, εγγυάται το μέΑΑον του ασφαΑισμένου. Γι' αυτό έχει πάνω από 120

ου και κάnεσε τουs παρευρισκόμενουs

τόνισε στnν ομιnία του ο διευθύνων σύμ-

n Generali κάνει ασφάnειεs και

συνεργάτεs τns.

6. Μ.

Tεililίδns, Δ. Χατζοπούi/ου, Σ. Mnτσι6noui/os, Γ. Βασιi/ειάδns, Ν. Σακεi/i/αρίου, Α. Βαγιανού.

7. Ν. Τσώνοs, Γ. Μπαςεθάνns, Π. Παραγιουδάκn, Σ. Πanaδ6nouilos, Α. Βαγιανού, Σ. Τσακυρίδns, Μ. Καρρά, Μ. Καμnουράκn, Δ . Αilεςανδρίδns.

8. Π.

Παραγιουδάκn, Χ. Παπάζογilου, Α. Βαγιανού, Γ. Γιαννούρns, Σ. Πanaδ6noui/os,

8. Καραζαρίφn-Ποi/υζώn,

Ε. Τσαουσίδου .

είναι μαζί μαs, υπογράμμισε ο κ . Δnμnτρί-

1.

Ν. Σακεi/i/αρίου, Μ.

Pederzoli,

Δ. Mεilες6nouilos,

Π. Δnμnτρίου, Κ. Κυριακού.

2.
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Κ. Αναστασάκns,

Ε. Δασκαi/άκn,

9. Σ. Ψuililάs, Α. Βαγιανού, Ε. Kouκoύiln, Ε. Γιάνναρn, L. Nygaard.

Π. Παραγιουδάκn,

10. Χ. Παπάζογi/ου, Γ. Γιαννάs, Α. Σαρρn, Σ. Πanaδ6noui/os, Σ. ΤΣακυρίδns, Ν. Αναδιώτns.

Π. Δnμnτρίου, Θ. Δασκαilάκn .

11. Σ. Στεφανάκns, Ε. Νικnφ6ροs, Ε. Γιάνναρn, Π. Δnμnτρίου, Μ. Κουράτορα, Χ. Καραθάνοs.
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φ INTERAMERICAN

Μεγάλn και Σίγουρn

Μεγάλn και Σίγουρn

Στοχεύει

Σταθερά

στnν αύξn

θετική

παραγωγικ

εικονα το

Έ

~

rτ::

9

·3

:.::
ι..:

,

εξάμηνο

μφασn στn δυναμικn ανάπτυξn των πωiΊnσεων σε άρρ n 
κτn σχέσn με τnν κερδοφορία δίνει το τρ ι ετέs επιχειρnσια 

κό πiΊάνο

(2011-2013) τns lnteramerican.

Ειδικότερα,

n

προσαρμογn τns διανομns προϊόντων και υ π nρεσιών στο σύγ-

Σ

χρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάiΊΑον-δniΊαδn, το τι θέ
Αει γιο τnν ασφάiΊισn του ο καταναiΊωτns σnμερα κα ι π ώs μ π ο

ταθερά θετικn εικόνα για τnν πορεία τns

lnteramerican

αντανακiΊούν τα παραγωγικά αποτεiΊέσμοτα του πρώτου
εξαμnνου

201 Ο . Με εστίασn στιs εμπορικέs δραστnριότn

συστnματοs,

ρεί να το έχει- αποτεiΊεί το σnμαντικό βnμα του εκσυγχρονισμού

τέs τns και με σχεδιασμό στn Αογικn ανάπτυξns εργασιών προ

Family Life για τnν προστασία εισοδnματοs, Business
και Ease Business για μικρομεσαίεs επιχειρnσειs, Mediplan Senior

που επιχειρεί

χωρεί n εταιρεία, εδραιώνοντοs τnν πρωταγωνιστικn θέσn τns στο

για τn φροντίδα υγείαs τns τρίτns niΊικίαs σε συνεργασία με τnν

οναδιαμορφούμενο τοπίο τns εiΊΑnνικns ασφαiΊιστικns αγοράs.

ΕυρωκiΊινικn Αθnνών και βεiΊτίωσε τα ομαδικά προγράμματα

n εταιρεία

στιs πωiΊnσε ι s. Ο σχετικόs σχεδιασμόs

που ξεκίνnσε από τιs υποδομέs (προϊόντα, δ ι αδ ι κασίεs, αξιο π οί

nσn τns σύγχρονns τεχνοiΊογίαs, εκ π αίδευσn), όπου το προs
επένδυσn ποσό φθάνει τα

14 εκατ.

Κατά το διάστnμο Ιανουαρίου

ευρώ, καταiΊnγε ι στι s πωiΊn 

σειs με τnν ενίσχυσn τns ποiΊυκαναiΊικns διανο μ ns.

Συγκεκριμένα, στο επιχειρnσιακό πiΊάνο ενδυναμώνετα ι ο
ρόrlos του αποκiΊειστικού δικτύου

agency σύ μ φωνα με τι s βέiΊ 
τιστεs διεθνείs πρακτικέs τns GAMA lnternational κα ι τns LI MRA,
το οποίο μετασχnματίζετοι σε σύνοiΊο μεγάiΊων δυνα μι κών μ ο
νάδων. Η συγκέντρωσn του δικτύου

agency σε μ εγάiΊο γρα φε ίο

πωiΊnσεων χαρακτnρίζεται από τn χρnσn ιδιόκτnτων συστnμάτων
υποστnριξns και στέγns, στοχεύε ι στnν α π οκέντρωσn Αειτουργ ι ών

από τnν εταιρεία στο δίκτυο και μεταφράζεται σε ταχύτερn δ ι εκ
περαίωσn εργασιών και καiΊύτερn εξυπnρέτnσn των π εiΊατών.
Το πiΊάνο προβiΊέπει, επίσns, τιs εναiΊΑακτικέs δυνατότnτεs δn
μιουργίαs αυτοχρnματοδοτούμενων γραφείων

associated

συ

νεργατών, καθώs και συνεργαζόμενων π ρακτορείων.
Στόχοι του εκσυγχρονισμού του μοντέiΊου γ ι α το δίκτυο
είναι

n αύξnσn

τns παραγωγικότnταs,

των πωiΊnσεων,

n προσέiΊκυσn

n ανάπτυξn

agency

n βεiΊτίωσn τns π ο ι ότnταs
managers του δικτύου,

νέαs γενιάs

νέων ασφαiΊιστικών συμβούiΊων κα ι

n ενδυνά

μωσn του επαγγεiΊματισμού όiΊων των συνεργατών μ ε τον πεiΊά

τn στο επίκεντρο του ενδιαφέροντοs.

lnteramerican
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Tnv πεποίθnσn του ότι n

εκπiΊnρώνει όiΊα τα προαπαιτούμενα γι α να είναι

Ο εκσuγχρονισμόs του μοντέλου εναρμονίζεται

με τnν πολιτικn του ομίλου για τn βελτίωσn του
επιχειρnσιακού σχεδιασμού και των

δραστnριοτnτων μαs, τόνισε ο πρόεδροs τns

lnteramerican και μέλοs του Executive Board
του μnτρικού ομ ίλου Eureko, κ. Thomas va n
Rijckevorsel (φωτο πάνω)
έναs ι σχ υ ρόs το πι κόs παίκτns εξέφρασε ο πρόεδροs τns

lnter-

- Ιουνίου, n lnteramerican πα

ρουσιάζει συνοiΊικn παραγωγn σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάiΊι

Microgroup Protection. ΠαράiΊΑniΊα, συνέδεσε τn δομn και
Αειτουργία του δικτύου agency με τnν κερδοφόρο απόδοσn,

στρα

ενίσχυσε τnν ποiΊυκανοiΊικότnτα στn διανομn και οiΊοκiΊnρωσε

253,77 εκατ. ευρώ έναντι 241,9 εκατ. στο αντίστοιχο εξά
2009, αυξnμένn κατά 4,9%. Ειδικότερα, στον κiΊάδο

μnνο του

τnν πρώτn φάσn του project Cosmos για τn βεiΊτίωσn τns εξυπn

ζωns n εταιρεία σnμείωσε παραγωγn 138, 13 εκατ., με αύξnσn

ρέτnσns των πεiΊατών.

1,9% έναντι α' εξομnνου του 2009 (135,61 εκατ.), που οφείiΊετοι
κυρίωs στιs συνεχιζόμενεs πωiΊnσειs επενδυτικών (unit linked)

χιστοποίnσn των αναiΊαμβανόμενων κινδύνων και στnν ενδυνά

προϊόντων και δευτερευόντωs στον υπερδιπiΊασιασμό τns παρο

μωσn των θεμεiΊίων τns εταιρείαs, ώστε να υποστnριχθεί ο nγε

γωγns στον κiΊάδο υγείαs. Στον κiΊάδο γενικών ασφαiΊειών

n
110,31 εκοτ. αυξnμένn κατά 8,5% έναντι

τικόs χαρακτnραs τns σε μια αγορά που βρίσκεται σε φάσn ριζι

παραγωγn έφθασε στα

κών μεταβοiΊών» τόνισε ο κ. Γ. ΚώτσοiΊοs, διευθύνων σύμβου

2009 (101,66 εκατ.), που προniΊθε κυρίωs από τουs κΑάδουs
αυτοκινnτων (αύξnσn 8%) και πυρόs (αύξnσn 11,5%).
Ο τομέοs οδικns βοnθειαs απέφερε 2,57 εκοτ. ασφάiΊιστρα,

Αοs του ομίΑου, επισnμαίνονταs ότι «ο περιορισμόs των δαπα
νών από μόνοs του δεν είναι αρκετόs για να έχει σnμερα μια εται

εκτόs των ασφαΑίστρων οδικns βοnθειαs που εγγράφονται στιs

ουργούνται α π ό τnν εθνικn και ευρωπαϊκn νομοθεσία,

εταιρείεs ζnμιών και υγείαs του ομίiΊου

(12, 78 εκατ.), από εσω
τερικέs συνέργειεs, ενώ n προσωπικn βοnθεια παρουσίασε 2, 76
εκατ. ασφάiΊιστρα.

Το πρώτο εξάμnνο του έτουs nταν γιο τnν

«ΌΑεs οι κινnσειs μαs στnν

lnteramerican στοχεύουν στnν εiΊα

ρεία προο π τι κn. Γι' αυτό, με γνώμονα τα νέα πiΊαίσια που δnμι

n

lnteramerican είναι έτοιμn για τnν επόμενn nμέρα υποστnρίζο
νταs με κα ι νοτόμεs για τnν αγορά μαs εφαρμογέs και υπnρεσίεs
τnν πεiΊατοκεντρικότnτα και τον επαγγεiΊματισμό των συνεργατών

america n κα ι μέiΊοs του Execut ive Board του μnτρικού ομίiΊου
Eureko, κ. Thomas van Rijckevorsel, σnμε ι ώνονταs ότι «ο εκσυγ

lnteramerican ιδιαί

τns. Δnμιουργείται ένα σύγχρονο μοντέiΊο εμπορικών διαδικασι

τερα δnμιουργικό ωs προs τnν υΑοποίnσn του επιχειρnσιακού

ών, εισάγοντα ι νέεs τεχνοiΊογίεs και συστnματα βεiΊτίωσns τns πα

χρονισμόs του μοντέiΊου δ ι ανομns εναρμονίζεται με τnν ποiΊιτι

σχεδιασμού για τnν ετοιμότnτά τns εν όψει Soιvency 11 και τnν

ραγωγικότnταs, ενδυναμώνονται οι ανθρώπινοι πόροι και διατn

κn του ο μ ίiΊου για τn δ ι ορκn βεiΊτίωσn του επιχειρnσιακού σχε

οναζωογόνnσn των εμπορικών δραστnριοτnτων τns. Η εταιρεία

ρείται σε ποiΊύ υψniΊό επίπεδο

δ ι ασμού και των δραστnρ ι οτnτων μαs».

προώθnσε τα νέα ασφοiΊιστικά προγράμματα, στn Αογικn του

ρεγγυότnτα τns εταιρείαs» κατέiΊnξε ο κ. ΚώτσοiΊοs.

n κεφαiΊαιοκn υπόστασn και φε
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27°
Συνέδριο
Πωλήσεων

Κόντρ,α
στον ανεμο,

πάλι ,

νικητες.

27

Σι• ·

Με μεγάλn επιτυχία πραγματοποιnθnκε το

270 συνέδριο

πωλnσεων τns Εθνικns Ασφαλιστικns

στον χώρο «θέατρον» του Ελλnνικού Κόσμου, στο Ίδρυμα Μείζονοs Ελλnνισμού, με τίτλο

«Κόντρα στον άνεμο

(agency)

- πάντα

νικnτέs». Χίλιοι σύνεδροι, στελέχn του εταιρικού δικτύου πωλnσεων

βρέθnκαν εκεί για να δεχθούν τα σuγχαρnτnρια τns διοίκnσns για τnν εξαιρετικn πορεία

και τn διατnρnσn τns πρώτns θέσns στnν αγορά με σuνεχείs διεuρύνσειs των μεριδίων σε όλοus

τous κλάδοus, αλλά και για να βάλουν τous στόχοus για τn μελλοντικn πορεία μέσα στn δύσκολn

οικονομικn συγκυρία, καθώs και τιs προοπτικέs τns εταιρείαs και του ασφαλιστικού κλάδου.
Ο κ. Μίνοs Μωυσfιs,

διευθύνων σύμθουποs
Ασφαπισrικfιs.

rns

Εθνικfιs
ΑΙ
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παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. τπs

και προϊόντων μπορεί να μαs πάει ακόμα πιο

Ο γενικόs διευθυντrΊs κ .

ΖωrΊs πρέπει να κατανεμn

ΕθνικrΊs Τράπεζαs και του ομίλου κ .

ψnλά και να μαs φέρει σε μια νέα εποχrΊ, με

Αθανάσιοs Καλογεράsχαρα

θούν σε δύο εξ ίσου κρίσι

Βασίλn Ράπανου έκανε σαφέs το εν

κύριο χαρακτnριστικό τnν κερδοφόρα ανά

κτrΊρισε το

μεs περιοχέs : στn σύνταξn

εξάμnνο του

διαφέρον του μετόχου για τn μεγαλύτερn

πτυξn ». Αναφερόμενοs στnν οικονομικrΊ

αφορετικό από τα άλλα, μια

και στnν περίθαλψn».

ασφάλειεs

θυγατρικrΊ του εταιρεία. Όπωs τόνισε ο πρό

συγκυρία, ο κ. ΜωυσrΊs σnμείωσε ότι « αυτrΊ

και, όπωs είπε, « καλούμαστε

Τα χειροκροτrΊματα που

εδροs,

n

κρίσn αντιμετωπίζεται διεθνώs για τnν

Η

n ΕθνικrΊ ΑσφαλιστικrΊ βρίσκεται για

270 συνέδριο δι

στεί τιs ανάγκεs του .

Το μερίδιο αγοράs στον κλάδο ΖωrΊs στο

201 Ο είναι 24%,στιs γενικέs

18%,n παραγωγrΊ του agency σε

αιτrΊσειs και σε εκατομμύρια ευρώ έφτασε τα

όλοι να δώσουμε τον καλύ

διέκοψαν πολλέs φορέs τnν

εμάs όλουs σε πολύ υψnλrΊ προτερα ιότnτα

ασφαλ ιστικrΊ βιομnχανία ωs μια χρυσrΊ ευκαι

τερο εαυτό μαs, αλλά και μία

εισrΊγnσn του διευθυντrΊ

τns σφατnγικrΊs και του ενδιαφέροντόs μαs.

ρία . Η ασφάλισn έρχεται ουσιαστικόs αρωγόs

νότα ισχυρrΊs αισιοδοξίαs,

Ατομ ι κών ΖωrΊs κ. Κώστα

2009 και rΊδn το 201 Ο
τρέχει με αύξnσn 12%. Οι πλnρωμέs για
συμβόλαια που έλnξαν έφθασαν στα 95

40

εκατομμύρια το

Ο κ . Ράπανοs αναφέρθnκε στnν ενδυνά

στnν επ ι βεβλnμένn προσπάθεια των ανθρώ

μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα

ΚουγιουμουτζrΊ έδειξαντnν

εκατομμύρια ευρώ το

μωσn των κεφαλαίων τns τράπεζαs και στn

πων να περιορίσουν τnν έκθεσrΊ τουs στουs

δύσκολο, που όμοιό του δεν

αποδοχrΊ -αλλά και τον εν

ώσειs του κλάδου ΖωrΊs και Υγείαs έφθασαν

θουσι ασμό- του δ ι κτύου

τα

στάσn ευθύνns απέναντι στnν ελλnνικrΊ κοι

κινδύνουs από τουs οποίουs απειλούνται και

έχει βιώσει

νωνία που ακολουθεί το τελευταίο διάστnμα.

τουs οποίουs σrΊμερα αντι λαμβάνονται πολύ

φέρθnκε ακόμn στον κλάδο

Αναφερόμενοs στnν ΕθνικrΊ ΑσφαλιστικrΊ, τnν

καλύτερα » .

αυτοκινrΊτων, όπου

Βασίπns Pάnavos, nρόεδροs ΕΤΕ

n χώρα».

Ανα

n ΕθνικrΊ

Λεωνίδαs Θεόκπnrοs, nρόεδροs
Εθνικns Ασφαπιστικns

2009

και οι απο(Jlμι

212 εκατ. το 2009 και τα 97 εκατ. στο εξά

πωλrΊσεωνγια τιs αλλαγέs,

μnνο του

τιs αναδιαρθρώσειs και

για τn συνεχrΊ και σnμαντικrΊ ανανέωσn του

201 Ο .

Ο κ. Βασιλάτοs μίλnσε και

τουs ανασχεδιασμούs των

δικτύου πωλrΊσεων, καθώs το

« nγέτιδα του χώρου » , ο πρόεδροs τns ΕΤΕ

Σε ότι αφορά το μέλλον τns εταιρείαs ο κ.

επισrΊμανε ότι είναι εξαιρετικά σnμαντικό να

ΜωυσrΊs επισrΊμανε ότι «ανοίγουμε μια νέα

ο κ. ΜωυσrΊs είπε ότι « χρειάζονται κατάλλn

στόλο 922.000 αυτοκινrΊτων και μερίδιο αγο

καλύψεων υγείαs, με τελικό στόχο τnν προ

ουργrΊθnκαν 1.306 νέοι κωδικοί συνεργατών

συνοδευθεί n ανάπτυξn τns εταιρείαs με κερ

σελίδα, αντιμετωπίζουμε τnν κατάστασn με

λα εργαλεία δουλειάs, όπωs αυτά που πα

ράs

σφορά ελκυστικών προϊόντων με σοβαρέs

και -στουs εννέα πρώτουs μrΊνεs του

καλύψειs και προσιτά ασφάλισφα.

976,

ΑσφαλιστικrΊ είναι πρώτn, με

18,9%, και παρουσίασε ένα πρόγραμμα

2009 δnμι
2010-

ρεαλισμό, οπλίζουμε τn σκέψn μαs με αισιο

ρουσιάστnκαν σrΊμερα, μεστrΊ και ουσιαστικrΊ

βελτίωσns τns λειτουργικrΊs αποτελεσματικό

Ο πρόεδροs του διοικnτικού συμβουλίου

δοξία και προχωρούμε δυνατοί για τιs προ

εκπαίδευσn, εξωσφεφέs μάρκετινγκ που θα

τnταs, το οποίο θα προσφέρει καλύτερεs

Στnν κρίσn, στιs συνέπειέs τns και στιs δυ-

τns ΕθνικrΊs ΑσφαλιστικrΊs και γενικόs διευθυ

κλrΊσειs που βρίσκονται μπροστά μαs.'Εχου

προσαρμόζει προϊόντα και υπnρεσίεs στα

ποιοτικέs υπnρεσίεs στον πελάτn και παράλ

νατότnτεs που υπάρχουν αναφέρθnκε ο ανα

ουργία του nλεκτρονικού γραφείου συνερ

ντrΊs λειτουργικrΊs στrΊριξns τns ΕθνικrΊs Τρά

με τnν ΕθνικrΊ Τράπεζα στο πλευρό μαs, που

μnνύματα που δεχόμαστε από τnν αγορά,

λnλα θα μειώσει το κόστοs.

πλnρωτrΊs γενικόs διευθυντrΊs και επικεφαλrΊs

γατών και στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

πεζαs, κ. Λεωνίδαs θεόκλnτοs, αναφέρθnκε

θα υποστnρίξει τα σχέδιά μαs όταν πεισθεί ότι

σύγχρονn τεχνολογία που θα μειώνει το κό

στιs μεγάλεs προσδοκίεs του Ομίλου και,

είναι στn σωστrΊ κατεύθυνσn, ότι στοχεύουν

στοs και θα αξιοποιείται συστnματικά για τn

λίαs του γενικού ΔιευθυντrΊ κ. Τάσσου Παγώ

όπωs είπε, « θα αποδείξουμε ότι είμαστε άξια

σε μια καλύτερn, υγιέστερn, αποτελεσματι

μεταξύ μαs επικοινωνία και για τnν επικοινω

νn, ότι « ο προπέρσινοs τίτλοs τns ομιλίαs

λοs . Ο ι κονομικrΊ κρίσn, αβεβαιό-

Χαιρετισμό στο συνέδριο

μέλn του » .

κότερn εταιρεία . Με εσάs όλουs στο σκάφοs

νία με τουs πελάτεs, σύστnμα αμοιβών και

rΊταν

"n

τnτα, πελάτεs με μειωμένα εισοδrΊ-

απnύθυνε ο πρόεδροs του δι

μπορούμε να πάμε κόντρα στον άνεμο και να

κινrΊτρων που θα αντέχει στα περιθώρια των

Αγορά αλλάί,ει ", τώρα πλέον είναι

" Η Αγο

ματα και ανασφάλεια, αυτόs είναι

οικnτικού συμβουλίου του

κερδίσουμε κα ι αυτόν τον αγώνα».

δοφόρα αποτελέσματα.

Ο διευθύνων σύμβουλοs τns εταιρείαs κ.
Μίνοs ΜωυσrΊs τόνισε ότι : «Είμαστε εδώ σrΊ

ΧαρακτnριστικrΊ rΊταν

ενώ στn συνέχε ι α αναφέρθnκε στnν

επένδυσn που έκανε

για όλεs τιs βαθμίδεs συνεργα

n εισαγωγrΊ τns ομι

"n Αγορά θα αλλάξει",

ο περσινόs

n εταιρεία για τn δnμι

Βασιλάτοs. «Ο καιρόs είναι δύσκο

τών.

προϊόντων και θα εξειδικεύεται ανάλογα με

ρά άλλαξε!" » . Όπωs τόνισε ο γενικόs διευ

ο καιρόs μαs, με αυτόν τον καιρό

συλλόγου εργαζομένων κ.

Επίσns, ο διευθύνων σύμβουλοs κ. Μίνοs

το τι θέλουμε να πετύχουμε . Πρέπει να σφα

θυντrΊs,

μόνο

Π έτροs Τόγιαs, λέγονταsότι

θα διατnρrΊσει τnν

ΜωυσrΊs παρουσίασε με εξαιρετικά ευρnμα

φούμε περισσότερο σε καταναλωτέs νεότε

μια πραγματικότnτα που τα χρrΊματα τα οποία

ρεί να σταθεί δίπλα στον πελάτn,

πρωτιά τns φρεσκάρονταs και ανανεώνονταs

τικό και πρωτότυπο τρόπο το νέο συνταξιο

ρns nλικίαs. Αυτοί έχουν, και θα έχουν, με

μπορεί να διαθέσει ο πολίτns για ασφάλισn

να μιλrΊσει μαίj του, να αφουγκρα-

τnν προοπτικrΊ τns . Είμαστε εδώ για να επιβε

δοτικό προϊόν, τnν « Ευέλικτn ΕθνικrΊ Σύντα

γαλύτερεs ανάγκεs για το μέλλον τουs και

βαιώσουμε ότι το κατάλλnλο μείγμα τns

ξn», πρόγραμμα που στοχεύει στn «συντα

αυτοί θα έρθουν πιο εύκολα κοντά μαs εφό

εμπειρίαs των ανθρώπων τns εταιρείαs μαs

ξιοδοτικrΊ αποταμίευσn »

μερα για να επιβεβαιώσουμε ότι
ασφαλιστικrΊ,

n ΕθνικrΊ,

n πρώτn

και των νέων ιδεών, διαδικασιών, πρακτι κών

Αναφερόμενοs στιs συνθrΊκεs τns αγοράs,

σον αυτοί που τουs προσεγγίζουν έχουν κα
τάλλnλεs λύσειs ».

«n εταιρεία

πρέπει να αντιμετωπίσει

n ΕθνικrΊ Ασφαλ ι στικrΊ

μnχανισμού είναι

n αυτονομία των παροχών που έχουν πιστω

στρων, χαρακτnριστικό πολύ σnμαντικό στnν εποχή τns αβε

n πολύ

μεγάλn ευελιξία

βαιότnταs για τα μελλοντικά εισοδήματα, που καταγράφεται σε

με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένοs να έχει πλήθοs

σχετικέs έρευνεs ότι αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα

τnν εκάστοτε οικονομική του ευχέρεια, τιs ανάγκεs του , τιs

προβλέψειs και το σχεδιασμό για το μέλλον του .

για τnν αγορά των κλασικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
Με το νέο τns πρόγραμμα, όπωs ανακοίνωσε

n Εθνική

Α

σφαλιστική, εγκαινιάζει τnν είσοδό τns στnν Ευέλικτn Συνταξι

Η ευελιξία αφορά τnν nλnρωμή των ασφαλίστρων, που το

οδοτική Αποταμίευσn , στρατnγική που υιοθετεί προκειμένου

n συχνότnτά τουs επιλέγονται από τον ίδιο τον ασφα

να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα από τιs πρόσφατεs αλλαγέs

λισμένο . Η τελικrΊ σύνταξn χτίζεται σταδιακά από διαδοχικέs

στο ασφαλιστικό σύστnμα και να δώσει λύσειs στουs nολίτεs

αγορέs επ ί μέρουs συντάξεων και το αποτέλεσμα αυτού του

που αναζnτούν συμπλήρωσn των συντάξεών τουs .

ύψοs και

ΝΑ

κοινωνι κrΊ αποστολrΊ».

θεί στο πρόγραμμα αnό τιs μελλοντικέs nλnρωμέs ασφαλί

επιλογών και να προσαρμόζει το πρόγραμμά του ανάλογα με

68
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μnλnρωματικού εισοδήματοs στον ασφαλισμένο για τn συντα

Βασικό του χαρακτnριστικό είναι

Γιάννns Βασιπάτοs

δουλε ι ά μαs ισοδυναμεί με

ξιοδότnσή του .

nou διαθέτει,

Τάσσοs Παγώνns

«n

Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη
Το πρόγραμμα στοχεύει στn δnμ ι ουργία εγγυnμένου συ

Αναστάσιοs Καπογεράs

μπο-

Κώσταs Κουγιουμτζns
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΕ

- BANCASSURANCE
ΚΜΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟiΟΝΤΑ

ΔΡΟΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΠΟΣ

ΔΙΕθΥΝΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑΖΩΗΣ

ΠΓΚΑΣΗΛΙΑΣ

ΜΠΡΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΠΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΥθΥΝΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣηΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ

ΣΤΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΠΑΪΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΙΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥθΥΝΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΟΚΚΟΤΗ ΚΩΝΙΝΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΓΓΕΜΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΜΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΥΝΟΥ ΑΣΠΑΣ/Α

ΕΠΙθΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΟΚΚΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΑ

ΛΙΓΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΟΥΡΜΟΥlΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΠΕΦΑΝΟΣ

ΕΠΙθΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΟΥΔΗΣΕΥΑΠΕΛΟΣ

ΑΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΓΓΛΕΖΟΣ/ΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΜΗΣΑΝΑΝΙΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑ

ΧΡΥΣΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡ/ΚΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥθΥΝΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ θΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣΤΑΙΙΑΡΧΗΣ

/ΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΜΑΡΙΑ

ΠΙΧΛΙΑ ΜΕΙΑΝΔΡΑ

Φf::ΑΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΜΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑ1ΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΥΓΕΩΡΠΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣηΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΦΡΑΓΚΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΠΕΛΟΣ

ΥΛΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΠΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥθΥΝΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙθΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΓΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΝΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗf.1.ΗΤΡΙΟΣ

ΧΑ1ΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΕΛΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΖΩΗΣ

ΠΛΑΠΗΣΙΑΣΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΠΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙθΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΟΥΠΟΥΒΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣ/()

ΒΕΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΑΓΔΕΛΕΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΔΙΕΥθΥΝΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΠΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥ'}ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣnΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΠΡΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΛΙΓΑΤΟΥ ΔΕΣ Ο/ΝΑ

ΑΝΑΝΙΜΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ

ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΜΙΑΠΑΤΟ ΕΡΑΣΜΙΑ

ΣΠΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΟΥΜΟΥΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΕθΥΝΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑθ/Α

ΜΑΖΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑ

ΠΑΚΑΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ
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.ιι VICTORIA - Θεόδωρος Κοκκάλας:

Το ασφαλιστικό
προϊόν σώζει
τnν αξιοπρέπεια

T

nv πεποίθnσn του ότι το μέλλον τns

ασφαλιστικns αγοράs θα συνεχίσει,

Συνέντευξn στον

παρά τιs αλλαγέs και τιs εξελίξειs

ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ

που θα δρομολογούνται, να στnρίζεται
στα παραδοσιακά ασφαλιστικά δίκτυα,
εκφράζε ι σε συνέντευξn του στο «Ασφα
λιστικό ΝΑΙ» ο αντιπρόεδροs και γενικόs

διευθυντns τns

VICTORIA,

κ. θεόδωροs

Κοκκάλαs.

«Εντύπωση που

Έναν χρόνο μετά τnν υπογραφn τns

συμφωνίαs με τnν Τράπεζα Πειραιώs για
συνεργασία στο

Bancassurance, ο κ.

έφθανε στα όρια

Κοκ

κάλαs αποτιμά τα πρώτα αποτελέσματα
τns συνεργασίαs, μιλά για τnν κρίσn και
τnν ασφαλιστικn αγορά και προειδοποιεί

βιώσουν.

1. Συμπλnρώθnκε έναs χρόνοs από

ορισμένεs

νεργασίαs με τnv Τράπεζα Πειραιώs.

εταιρειεs στην

,

ελληνική αγορά».

ρα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα μέχρι σnμερα είναι,

δίνονταs θετικά σnμεία γραφns. Από τnν

"Α νοικτ ΟΝ"

Η ολοκληρωμένη ασφάλιση του επαγγελματία σε τέσσερα διαφορετικό επίπεδα είναι γεγονός .
Το νέο πρόγραμμα της Victoria 'ΆνοικτΟΝ" δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον προστασίας,

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η καινοτομία
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη
δημιουργία νέων προϊόντων . Το ασφαλιστικό
marketing της Victoria έχει πρωταρχικό στόχο να
προσδώσει ένα δυναμικό χαρακτήρα στα
ασφαλιστικά προϊόντα κάθε κλάδου.Το νέο
πρόγραμμα ασφάλισης καταστήματος ΆνοικτΟΝ "
είναι η έμπρακτη απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας που
φροντίζει για την προστασία μιας επιχείρησης σε
τέσσερα διαφορετικά επίπεδα :

τnv υπογραφn τns συμφωνίαs συ

Πώs θα αποτιμούσατε τα μέχρι τώ

η της επιχείρησης στα χέρια σας!

προκαλούσε η

ακολουθούσαν

εξns:

Κρατήστε την τ,

Victoria

σε μια εποχή που η σιγουριά είναι το κύριο ζητούμενο.

που

Η συνέντευξn του κ. Κοκκάλα έχει ωs

ήματος

τηs έκπληξηs μου

ασύδοτη πολιτική

όσουs δεν νοικοκυρευτούν ότι δεν θα επι

Ασφάλιση κατα

Ασφάλιση της περιουσίας.
Σαράντα ασφαλιστικές καλύψεις προβλέπουν κάθε
πιθανό σενάριο που μπορεί να απειλήσει τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης
Το δεύτερο επίπεδο ασφαλιστικής δράσης του
"ΑνοικτΟΝ" αφορά τη γενική αστική ευθύνη του
επιχειρηματία και των προστιθέντων του (π.χ. του
προσωπικού του) έναντι τρίτων.

Ομαδικό Προσωπικό Ατύχημα
Τα ατυχήματα που τυχόν συμβούν στον ιδιοκτήτη ή
στο υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους, καλύπτονται στο τρίτο
επίπεδο του προγράμματος" Α νοικτΟΝ".

Επαγγελματική Νομική Προστασία
Το τέταρτο επίπεδο κάλυψης του " ΑνοικτΟΝ" αφορά
τη Νομική Προστασία του επαγγελματία και της
επιχείρησης από την D.A.S.-Hellas, θυγατρική επίσης
του ομίλου ER GO.

www.victoria.gr

Βέβαιο, οι πορενέργειεs τns οικονομι

αναμφίβολα, ενθαρρυντικά και προs τnν

άλλn,

bancassu-

κns κρίσns και τns ύφεσns επnρεάζουν

κατεύθυνσn που έχουμε από κοινού με

rance στnν Ελλάδα είναι

πάρα πολύ ισχυ

ορνnτικά τn συνολικn ζnτnσn προϊόντων

τnν Τράπεζα Πειραιώs προδιαγράψει.

ρn και ακολουθεί αυτό που nδn επιτυχn

και υπnρεσιών, όμωs σnματοδοτούν και

Ήμασταν από τnν αρχn ιδιαίτερα αισιόδο

μένα λειτουργεί παγκοσμίωs και συνδυ

μια ολλογn στn συμπεριφορά των κατα

ξοι

n συνεργασία

άζεται άριστα με το μεγάλο περιθώριο

ναλωτών, οι οποίοι στρέφονται σε επιλο

Εταιρία του ασφαλιστικού

μαs με τnν Τράπεζα Πειραιώs προϋπnρχε

ανάπτυξns των ασφαλιστικών εργασιών

γέs με κύροs, στοθερn αξία και προοπτι

από το

στnν Ελλάδα.

κn. Η

ομίλου

-

και αυτό κυρίωs γιατί

2005

και είχε εν μέρει δοκιμαστεί,

n τάσn

ανάπτυξns του

VICTORIA

και

n Τράπεζα

Πειραιώs

ιιιι νιCΤΟRΙΑ
ERGO.

Η Αξιόπιστη Ασφαλιστική Δύναμη!
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είναι μέσα στιs επιλογέs τous. Έτσι, μέχρι

με σοβαρά uπόψn στοus στρατnγικούs

μαντικn αύξnσn στnν κερδοφορία μαs με

το τέnοs του έτοus

μαs σχεδιασμούs. Όπωs, δnλαδn, υπάρ

κέρδn προ φόρων που θα αγγίξουν τα
εκατ.

n παραγωγn

που θα

n ανάγκn για

έναν εξειδικευμένο προ

1Ο

προέλθει από τn συνεργασία μαs θα απο

χει

τεnεί ένα πραγματικά σnμαντικό κομμάτι

σωπικό ασφαnιστικό σύμβουλο που κτί

Όλα αυτά, βέβαια, επιτεύχθnκαν από

τns σuνοnικns μαs παραγωγns και ένα

ζει τnν επαγγελματικn του καριέρα επεν

ανθρώποus, το σnμαντικότερο κεφάλαιο

πολύ σnμαντικότερο στnν παραγωγn

δύονταs ποnύ χρόνο στο επαγγελματικό

σε έναν οικονομικό οργανισμό. Το nδn

στοus Αοιπούs κnάδοus, εκτόs αuτοκινn

και κοινωνικό

υπάρχον δίκτυό μαs ενισχύθnκε σnμαντι

service,

άλnο τόσο (ίσωs

€

έναντι

6,5

εκατ.

€ το 2009.

λιγότερο σnμερα, ίσωs περισσότερο αύ

κά με έναν μεγάλο αριθμό νέων στn

Αποτιμώνταs συνολικά τn μέχρι σnμε

ριο) υπάρχει ανάγκn για τραπεζοασφαλι

VICTORIA επαγγελματιών,

ρα συνεργασία μαs, μπορώ με σιγουριά

στικά προϊόντα που συνδυάζουν εξαιρε

γnσε με τn σειρά του στnν ανάγκn στελέ

να δnnώσω εuχαριστnμένοs, ιδιαίτερα

τικά τιs uπnρεσίεs δύο οργανισμών και

χωσns μαs με επιπnέον διοικnτικό προ

όταν σκέφτομαι τnν προσπάθεια που έγι

διατίθενται με πιο απλούs, σύγχρονοus

σωπικό σε Αειτοuργικέs και επιτελικέs

νε και από τιs δύο μεριέs ώστε να ανταπο

και ευέλικτοus τρόποus από το κατάστnμα

θέσειs. Περισσότεροι από σαράντα άν

κριθούμε με ταχύτnτα στιs uψnλέs απαι

μιαs τράπεζαs.

τοu.

και αυτό οδn

θρωποι εντάχθnκαν στn μεγάλn οικογέ

τnσειs μιαs τέτοιαs προσπάθειαs, να βρε

Στnν πραγματικότnτα, δεν ορίζουμε

θούν βέλτιστεs λύσειs σε καθnμερινά

εμείs τιs εξελίξειs αλλά αuτέs εμάs. Τα πά

νεια τns

VICTORIA.

Μαζί με τous αριθ

προβnnματα και να δρομολογnθούν

ντα ρει και αnίμονο σε αuτούs που δεν

πινο κεφάλαιο στnν

όλεs εκείνεs οι ενέργειεs που θα δnμιοuρ

προσαρμόζονται σε κάθε νέο περιβάλ

είναι το πολύ σnμαντικό και το ιδιαίτερο

γnσοuν ένα κλίμα ανάπτuξns και επιτuχί

λον.

σε μια εποχn κρίσns και ύφεσns όπου

Για τον όμιλο

και αυτό

VICTORIA

ERGO, τn μnτρικn μαs
bancassurance δεν είναι κάτι
καινούργιο. Τουναντίον, n ERGO στον το
μέα του bancassurance δραστnριοποιεί
ται εδώ και πολλά χρόνια σε 22 εuρωπα

επικρατεί ο προβnnματισμόs,

bancassurance

ϊκέs χώρεs, έχονταs συνεργασία με πάρα

σε έναν βαθμό και από τιs εξεnίξειs τns

σnμαίνει ενδεχομένωs μεγαnύτερn

πολύ σnμαντικούs τραπεζικούs οργανι-

αγοράs, όμωs θα έnεγα ότι καθορίστnκε

στροφn τns εταιρείαs nρos αυτό το

σμούs. Διαθέτει, Αοιπόν, μεγάnn εμπειρία

πολύ περισσότερο από τnν ποιοτικn

δίκτυο; Πώs βλέπουν

και τεχνογνωσία. Τnν ίδια όμωs στιγμn

στροφn που επιχειρούν οι επαγγελματίεs

διατnρεί όπα τα παραδοσιακά τns δίκτυα

του χώρου μαs και οι καταναλωτέs, οι

πωnnσεων

οποίοι επιζnτούν μεγαnύτερn σιγουριά

αs .

Πιστεύω ότι κάναμε μια καλn αρχn σε

όλα τα επίπεδα και έχουμε δnμιοuργnσει
ισχuρn βάσn για τnν επιβεβαίωσn όnων
μαs των προβλέψεων και προσδοκιών.

2.

Η επιτυχία στο

και ο μnτρικόs όμιλοs

n VICTORIA
ERGO τα δί

κτυα πωnnσεων;

Η ανάπτuξn ενόs νέου καναλιού ανά

πτuξns εργασιών δεν υποβαθμίζει κατ'
ανάγκn ούτε ναρκοθετεί τα υπόλοιπα δί

εταιρεία, το

agencies,

ασφαnιστικά γρα

n γκρίνια

n μιζέρια.

Σε auτn τnν uπερ-δuναμικn τροχιά ανά
πτυξns βρισκόμαστε από τιs αρχέs του

2009. Auτn n πορεία

βέβαια καθορίστnκε

και αξιοπιστία. Αναμφίβολα θετικn uπnρ

ρn δράσn.

ξε και

κτυα διανομns. Πολύ περισσότερο δε
όταν μιλάμε για το παραδοσιακό ασφαnι

σαs xρnσns;

στικό δίκτυο, στο οποίο στnρίχτnκε και

και

φεία, uποκαταστnματα ενεργά και σε πλn

3. Γενικότερα ποια είναι n πορεία τns
VICTORIA στn διάρκεια τns τρέχου

n

κανάnι του

4.

bancassurance.

Η χώρα μαs βρίσκεται στο μέσον

τns οικονομικns κρίσns. Ποιεs είναι

μαs στnν τρέχουσα χρnσn, τα νούμερα

ασφαλιστικn αγορά και κυρίωs στιs

και οι δείκτεs μιλάνε από μόνα τous. Στο

γενικέs ασφαλίσειs . Πόσο

ρέs δnμόσια τnν πεποίθnσn μου ότι το

κλείσιμο του πρώτου 8μnνοu

επnρεάζει τnν ασφαλιστικn συμπε

μέλλον τns ασφαλιστικns αγοράs θα συ

νολικn αύξnσn παραγωγns αγγίζει το

νεχίσει, παρά τιs αΑΑαγέs και τιs εξελίξειs

46%,

n εταιρεία

μαs.

και

n αύξnσn

201 Ο n σu

των εκτόs αuτοκινn

n κρίσn

ριφορά επιχειρnσεων και ιδιωτών;

Ελπίζω, όπωs εσείs είπατε, να βρισκό

που θα δρομολογούνται, να στnρίζεται

των κλάδων ξεπερνά το

Από ό,τι

μαστε στο μέσον τns οικονομικns κρίσns

στα παραδοσιακά ασφαλιστικά δίκτυα.

φαίνεται φέτοs θα κλείσουμε τnν παρα

και όχι στnν αρχn. Αν βρισκόμαστε στο

Αυτό δεν αλλάζει. Αλλάζουν, όμωs, οι

γωγn μαs με μια αύξnσn γύρω στο

50%,

μέσον, θα αρχίσουμε σχετικά σύντομα να

απαιτnσειs και οι ανάγκεs των καταναλω

φθάνονταs τα

150 εκατ. € έναντι 97 εκατ.

βλέπουμε και το τέλοs τns. Αν όμωs είμα

τών και οφείnοuμε αυτό να το Ααμβάνοu-

€ το 2009, με μια παράΑΑnλn επίσns σn-

στε στnν αρχn, τότε θα πρέπει να περιμέ-

74

ΝΑ

85%.

λεωφορείο

ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο,

ορθοπεδικό και οδοντίατρο ΚΑΙ θέατρο, μουσική, παραμύθι,
κουκλοθέατρο, ρυθμική γυμναστική ΚΑΙ ατομικέs
δημιουργικέs οποσχολήσειs ΚΑΙ μαθήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών γιο παιδιά ΚΑΙ κολυμβητήριο
ΚΑΙ οικολογία ΚΑΙ τένιs

σκάκι ΚΑΙ Σένη γλώσσα

ΚΑΙ ωράριο εργοzόμενων μητέρων.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Λ. ΚΑ ΤΣΟΝΗ 42 - ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ.: 21 Ο 8012761, FAX: 210 6233243

οι επιπτώσειs μέχρι τώρα στnν

Στο παρελθόν δnλωσα ουκ ολίγεs φο

ΚΑΙ πλήρεs πρωινό και γεύμα ΚΑΙ μεταφορά με ιδιόκτητο

παραγωγικn ενίσχuσn από το

Όσον αφορά τnν πορεία τns εταιρείαs

στnρίζεται

Το σχολείο μαs προσφέρει:

μούs λοιπόν, αναπτύσσεται και το ανθρώ

Ε-ΜΑΙL:

info@distratoeditions.com

1
πλασιάσει τιs πιθανότnτεs τns επιβίωσns

καταναλωτικn δύναμn του έλλnνα πολίτn

του σε αυτnν τn δύσκολn περίοδο θα

Το ότι σφίγγουν τα περιθώρια σε προ-

που nδn έχει δει τα εισοδnματά του να

πρέπει να εκμnδενίσει όλουs εκείνουs

μnθειεs αλλά και χρόνουs αποπλnρωμns

συρρικνώνονται.

τουs αστάθμnτουs παράγοντεs που μπο

δεν μου προκαλεί απολύτωs καμία εντύ

λιστικn αγορά.

Η ύφεσn τns ασφαλιστικns παραγωγns

ρούν να τον φέρουν σε ακόμn πιο δυσχε

πωσn. Εντύπωσn που έφθανε στα όρια

που nδn φάνnκε στα προγράμματα ζωns

ρn οικονομικn θέσn. Αυτό μπορεί να το

τns έκπλnξns μου προκαλούσε

και υγείαs και βεβαίωs στιs ασφαλίσειs

επιτύχει μόνο αποκτώνταs ένα ασφαλιστι

τn ποnιτικn που ακολουθούσαν ορισμέ

πυρόs, ειδικότερα στιs μικρομεσαίεs επι

κό προϊόν. Μόνο

νεs εταιρείεs στnν ελλnνικn αγορά .

χειρnσειs, δεν είναι ακόμn ανnσυχnτικn,

βοnθnσει αν μέσα τιs γενικότερεs αντιξο

είναι βεβαίωs αξιοπρόσεκτn. Αναμένουμε

ότnτεs προστεθεί ακόμn μία. Η κακιά στιγ

βnnματα που δnμιουργεί σε όnous μαs,

επίσns μια αύξnσn του αριθμού των ανα

μn

Δεν ζούμε σε

στέκεται και σαν αφορμn για να διορθω

σφάλιστων οχnμάτων ειδικότερα στnν

ένα αποστειρωμένο από κινδύνουs περι

θούν οι πάρα πολnέs στρεβnώσειs που

περιφέρεια, λόγω βεβαίωs των οικονομι

βάλλον. Αντιθέτωs, ζούμε μέσα στουs

υπάρχουν και στn δικn μαs αγορά. Υπάρ

κών δυσχερειών.

κινδύνουs. θα πρέπει, λοιπόν,

τουs

χουν, λοιπόν, διορθώσειs παντού . Το

διαχειριστούμε παίρνονταs τον έλεγχο τns

νοικοκύρεμα δεν είναι ανάγκn, αnλά προ

κρίσns να μειωθεί όπωs σαs είπα και προ

ζωns μαs στα χέρια μαs

αφεθούμε

ϋπόθεσn πλέον για επιβίωσn. Όσοι δεν

nγου μένωs

στnν καλn

μαs τύχn, μn ορίζονταs

καταφέρουν να νοικοκυρευτούν -και ανα

Είναι φυσιολογικό εν μέσω οικονομικns

n συνολικn

ζnτnσn προϊό

ντων και υπnρεσιών. Επιχειρnσειs και

n,

αν θέλετε,

n κακn

n ατυχία .

n να

του θα τον

n να

ουσιαστικά το πεπρωμένο μαs.

n ασύδο

κονομικού αποθέματοs, συγκράτnσn τns

το τεστ avτoxns για όλουs μαs. Είναι σί

τραπεζικns πίστns, αδυναμία naρoxns

θυγατρικns ενόs μεγάλου ευρωπα

γουρο ότι αυτό που συμβαίνει στn χώρα

βοnθειαs από τρίτουs. Με πιο απλά λό

ϊκού ομίλου όnωs

μαs δεν μπορεί να αφnσει ανεπnρέαστn

για, αν σου συμβεί μια οικονομικn ατυχία

λnνικn ασφαλιστικn αγορά;

είχε βάθοs και
νείδnσn,

n αβεβαιότnτα

7.

Ποια τα σχέδια τns

VICTORIA

n ERGO στnν εn

και δεν έχειs λεφτά στnν άκρn, δεν μπο

Η

όπωs

ούτε και να στnριχτείs στn βοnθεια τρίτων,

ασφάλιστρα, παρουσία σε περισσότερεs

VICTORIA,
n ERGO,

θυγατρικn ενόs ομίλου
με

δισ .

€ συνοnικά

που επικρατεί

δεν θα μπορέσειs να επιβιώσειs. Το ασφα

από

λιστικό προϊόν δεν σου προσφέρει απλώs

έχει ενστερνιστεί το όραμα τns μnτρικns

ασφαλιστικό προϊόν όσο το επnρεάζει

τn συνέχισn τns δραστnριότnτάs σου, αλ

τns εταιρείαs, που δεν είναι άλλο από το

σnμερα. Και αυτό θα γινόταν γιατί ο

λά τnν ακεραιότnτα τns επαγγελματικns

να παρέχει υψnnού επιπέδου σύγχρονεs

ασφαλιστικά ώριμοs καταναλωτns θα εί

σου αξιοπρέπειαs.

και καινοτόμεs υπnρεσίεs σε ιδιώτεs και

30

χώρεs και

19

σnμερα πιθανόν να μnν επnρέαζε το

40 .000.000

6.

γίνεται

n εξασφάλισn τns ζωns-υγείαs και

ρείται μία τάσn συγκράτnσns των

γίνει το Νο

τns περιουσίαs του τώρα που τα οικονο

εξόδων των ασφαλιστικών εταιρει

λωτών.

μικά δεδομένα δεν είναι καλά . Η αβεβαι

ών. Παράλλnλα, «σφίγγουν» και τα

Συνnθίζουμε να nέμε ότι στόχοs μαs

ότnτα και

κρίσn κάνουν πιο

περιθώρια σε nρομnθειεs, αλλά και

είναι να καθιερωθούμε μόνιμα σε μια θέ

επιτακτικn τnν ανάγκn για ασφάλισn. Αυ

χρόνουs αποπλnρωμns των ασφα

σn ανάμεσα στουs καλύτερουs και να

τό νομίζω πωs πρέπει να είναι και το μn

λίστρων. Η δικn σαs εταιρεία ποια

μεταδώσουμε σε όnous τουs πολίτεs το

νυμα των επαγγελματιών του χώρου

πολιτικn ακολουθεί στον συγκεκρι

ασφαnιστικό μαs όραμα.

προs τουs πελάτεs τουs που προβλnμα

μένο τομέα;

ενόs καλύτερου αύριο μέσα από τnν εξα

τίζονται για το αν θα διατnρnσουν

n θα

συνάψουν μια νέα ασφάλισn.

VICTORIA

είχε ανέκαθεν ένα λογικό

1 στιs προτιμnσειs των κατανα

Tnv

επιδίωξn

σφάλισn του σnμερα .

Τι θα λέγατε σε έναν ιδιοκτnτn

σπράξεων και μια πολιτικn που τns εξα

ρία

μικρομεσαίαs επιχείρnσns σε σχέσn

σφάλιζε ένα εξαιρετικά χαμnλό ποσοστό

τns δεν μπορεί παρά να είναι ανάnογα

με τnν ασφάλισn του;

ανείσπρακτων ασφαλίστρων, θα έλεγα

προs το μέγεθοs και τnν ισχύ ενόs ομίλου

από τα χαμnλότερα στnν ελλnνικn ασφα-

όπωs ο όμιnοs

iM

ζημιά

με

ΑΠΛΑ
ΒΗΜΑΤΑ

VICTORIA έχει
20

1°ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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Η

θα του έλεγα ότι αν θέλει να πολλα-

GLASSDRIVE αποκαθιστά τη

επιχειρnσειs, επιδιώκονταs πάντοτε να

και ταυτόχρονα ευέλικτο κανονισμό ει

5.

76

Η

η

πελάτεs,

χε συνείδnσn του πόσο σnμαντ~κότερn

n οικονομικn

... συνεργαζόμαστε άψογα μαζί σας!

ωs

ρείs να δανειστείs από μία τράπεζα, αλλά

Το τελευταίο διάστnμα παρατn

GLASSDRIVE ®

εισπρακτικά-, annώs δεν θα επιβιώσουν.

που έχουμε μπροστά μαs θα είναι το πρώ

- οικονομία όπου θα
έκτασn n ασφαλιστικn συ

κρυστάλλων αυτοκινήτου

φέρομαι σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα

Οικονομικn κρίσn σnμαίνει έλλειψn οι

Σε μια κοινωνία

.

Η οικονομικn κρίσn, πέρα από τα προ

ιδιώτεs πιέζονται και σίγουρα ο χειμώναs

και τn δικn μαs αγορά.

.

Αντικατασταση η επισκευη

νου με ακόμn μεγαλύτερn πίεσn στnν

n ασφάλισn

.

μια επιτυχnμένn ιστο

ετών στnν Εnλάδα και τα σχέδιά

ERGO.

2°ΡΑΝΤΕΒΟΥ
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Χρησιμοποιούμε γνήσιο κρύσταλλο

SAINT-GOBAIN SEKURIT,
οπο τον μεγαλύτερο

Στη GLASSDRIVE τα πράγματα είναι ΑπΑά!
Συνεργαζόμαστε

• Αναλαμβάνουμε όλη τη γραφειοκρατική
διαδικασία .

με τις περισσότερες
ασφαλιστικές εταιρείες

στον κόσμο κοι προμηθευτή
των περισσότερων
ουτοκιvητοβιομηχοvιώv,

κοτοσκευοσμέvο

• Διασφαλίζουμε την ποιότητα της εργασίας,
προσφέροντας γραπτή εγγύηση.

στην αντικατάσταση

ή επισκευή κρυστάλλων

κοτοσκευοστή κρυστάλλων

•

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών

αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου
στην Ελλάδα.

GLASSDRIVE®
Οι δικοί σας ειδικοί στα κρύσταλλα αυτοκινήτων

σύμφωνο με τις προδιογροφές
Κοτοσκευοστώv
Πρωτότυπου Εξοπλισμού

(Original Equipment
Manufacturer-OEM)
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης

800 11 777 999
από σταθερό χωρίς χρέωση

21 Ο 559 3976, 231 Ο 798 770
από κινητό

www .glassdrive.gr

U.u@u

EFG

Eurolife

Αναδεικνύεται

Ασφαλιστική

ο ρόλοs του ασφαλιστή

Η

ra αποrεflέσμαrα;
Η στρατnγικn πάνω στnν οποία χτίζεται,

τα τεiΊευταία

βασίζεται σε

3 πυ

ι δια ίτερα ι κανοποιητικά , ανεξάρτητα απ ό τιs ο ικον~μικέs

iΊώνεs:

συνθήκεs που επικρατούν.

ΟiΊοκiΊnρωμένn κάiΊυψn των α σ_φαiΊιστι

Η ασφαiΊιστικn αγορά βρίσκεται αυτn τn

Διανομn των προϊόντων μαs με όiΊα τα

στιγμn σε ένα κομβ ι κό σnμείο.

Οργάνωσn του αποδοτικότερου εργο

Την ικανοποίησή του για την πορεία τηs

EFG Eurolife

και την αισιοδοξία του

για τη θετική προοπτική που διαφαίνεται παρά την κρίση εκφράζει με

ΛΑΜΠΡΟ ΚΑ ΡΑΓΕΩΡΓΟ

συνέντευξή του στο
σύμβουλοs τηs

«Nextdeal)) ο Αλέξ.

EFG Eurolife Ασφαλιστικήs.

«Η πολυσυλλεκτικότητα των

Solvency 11 είναι

ίδιο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει iΊογικά να

2os

προ των πuiΊών, αuξάνονταs δραστι κά σε

περνά σε φάσn ανάπτuξns, έχονταs πετύχει

nuiΊώvas τns στρατnγικns μαs βασίζεται

κάποιεs περιπτώσειs τα απαιτούμενα κε

και σnμαντικn αναδιάρθρωσn των κακώs

στnν πεποίθnσn ότι ο ρόiΊοs του επ αγγεiΊ

φάiΊαια, ενώ ταυτόχρονα οι εποπ τικέs αρ

κειμένων.

μ ε συγχωνεύσειs,

- Μπορείτε με flίγα flόγια να πείrε
rnv πορεία rns εrαιρείαs για ro 2010 και
rου σrόχουs για ro 2011;
Το 201 Ο, και παρά τnν κρίσn, εκτιμούμ ε
ότι n EFG Eurolife έχει κινnθεί μέχρι στιγμris

EFG Eurolife δοuiΊεύει με όiΊα τα δί
n ποiΊυσυiΊiΊεκτικότnτα τns

εξαγορέs, αiΊiΊά και ενδεχο μ ένωs αφαιρέ

ικανοποιnτικά με μικρn σuνοiΊικn αύξnσn

σειs αδειών.

napayωyris και κερδών. Η ποiΊυσυiΊΑεκτι

διανομns έχει αποδώσει ιδιαίτερα ικανο

Όμωs, τnν επόμενn μέρα, κατά τnν εκτί

σε προϊόντα περιοδικών καταβολών, μαs επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι

τnν αuτονόnτn προϋπόθεσn ότι οι γνώσειs

Είναι σαφέs ότι ποiΊiΊέs εταιρείεs θα δu

και οι υπnρεσίεs που προσφέρει θα δικαι

σκοiΊευθούν. Είναι φuσι οiΊογικό να υπάρ

οiΊογούν τnν αμοιβn του .

ξει ισχυρό

Έχονταs συμμετάσχει τα τεiΊευταία

6

Η

οικονομία, στον

κότnτα των δικτύων διανομns και

n uyιris

των πεiΊατών τns. Γι' αυτό επένδυσε, για

ποιnτικά, ανεξάρτnτα από τιs οικονομικέs

μnσn μου, σε

α π ό τώρα, iΊιγό

διάρθρωσn του χαρτοφυnακίου, με έμφα

παράδειγμα, στnν εξαγορά τns

συνθnκεs που επικρατούν .

τερεs, κεφαiΊαιακά ισχυρέs, ανταγωνιστι

σn σε προϊόντα περιοδικών καταβοnών,

κέs ασφαiΊιστικέs εταιρείεs θα μπορούν να

μαs επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για

Activa

2-3 χρόνι α

χρόνια στn διαμόρφωσn και εφαρμογn

σικέs εξεflίξειs σrον ασφαflισrικό κflά

προσβiΊέπουν στnν ανάπτυξn τόσο στο

τn χρον ι ά που έρχεται, Ααμβάνονταs βέ

μιαs στρατnγικns, που με τnν εμπιστοσύνn

γι' αυτό συνεχίζει και θα συνεχίζει να δίνει

δο

χώρο τns Zωris με το συνταξιοδοτι κό όσο

βαια υπόψn τnν επικρατούσα κατάστασn .

του μετόχου και τn βοnθεια τns τραπέ

έμφασn στον τομέα των ασφαiΊειών . Επο

ζns έφερε τnν

μένωs, ραντεβού και σε

και στnν

EFG Eurolife ΑσφαiΊιστι

3n

θέσn σε μέγεθοs στnν εiΊ

iΊnνικn αγορά, δεν μπορώ παρά να

30 χρόνια !

- Τι έδειξε n εμπειρία δέκα εrών σrο
bancassurance; Ποια rα oφέfln για rον
καrαναflωrfι από ro bancassurance;
Η πώiΊnσn ασφαiΊειών μέσω τραπεζικού

έχω αίσθnμα ικανοποίnσns.

-

Ποιεs πισrεύεrε όrι θα είναι οι Βα

rnv ερχόμενn rριεrία;

Αύξηση ασφαλίστρων και κερδών
των ασφαλίστρων κατά 5% και τns κερδοφορίοs τns
Α ύξnσn
κατά 7,6% nρογμοτοnο ίnσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010
n EFG Eurolife Ασφαλιστική,

nορά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία .

Επειδfι noflflά flέγονrαι και γράφο

δικτύου είναι σαφέs ότι έχει συνέργειεs και

νrαι για rιs rραπεζικέs ασφαflι σrικέs

βρίσκεται κοντά στnν τραπεζικn iΊογικn για

στικών εταιρειών ανήλθε το πρώτο εξάμnνο του

εrαιρείεs διεθνώs κα ι σrn ν Eflflάδa,

κάποια είδn ασφαiΊιστικών προϊόντων,

ευρώ, nαρουσιάζοντοs αύξnσn σε ποσοστό

όπωs π . χ. τα αποταμιευτικά . Σ' αυτά τα

το εξάμηνο του

-

μπορούμε να πούμε ρανrεΒού σrα

20

είδn προϊόντων το

χρόνια;

bancassurance αναπτύ

ανταποδί

χθnκε και αναπτύσσεται δίνονταs στον

δει τόσο με κέρδn όσο και με προμnθειεs

πεiΊάτn τα πiΊεονεκτnματα οικονομιών κiΊί

Η

78

consolidation

n εiΊiΊnνικn

lnsurance, εν μέσω τns οικονομικns κρίσns και

κn στnν πρώτn θέσn τns κερδοφορίαs

διευθύνων

μnν ξεχνάμε ότι καiΊώs εχόντων των

μένεs iΊόγω τns κρίσns, το

iΊοs σε νοσnρέs πρακτι κέs δεκαετιών.

rό για εσάs προσωπικά;

As

όντων.

χέs και οι εξεiΊίξειs τns αγοράs βάζουν τέ

Τι σnμαίνει αυ

ΑσφαiΊίσεων .

πραγμάτων,

ματία ασφαiΊιστn, στα χρόνια π ου έρχο

- 1Ο χρόνια Eurolife.

και στον ευρύτερο χώρο των Γενικών

θαρn θέσn των εταιρειών είναι απ ο με ι ω

κτυα και αυτn

Σαρρnγεωργίο υ,

ώρα

n κα

νται, θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο μ ε

κατάσταση>> σημειώνει ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Αiiέςανδροs

Tnv

που τα στοιχεία του ενεργnτι κού κα ι

δικτύων διανομήs και η υγιήs διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, με έμφαση

για τη χρονιά που έρχεται, λαμβάνονταs βέβαια υπόψη την επικρατούσα

'

στασίου παραγωγns ασφαiΊι στικών π ροϊ
Είναι σnμαντικό να σnμειωθεί ότι ο

Σαρρηγεωργίου, διευθύνων

'

κών αναγκών των πεiΊατών μαs.

δίκτυα που προσθέτουν αξία.

Συνέντευξn στον

με όλ α τα δίκτυα και αυτή η

π ολυσυλλεκτικότητα τηs διανομήs έχει αποδώσει

6 χρόνια, n ανάπτuξn τns EFG

Eurolife ΑσφαiΊιστικns,

EFG Eurolife δουλεύει

EFG Eurolife ΑσφαiΊιστικn

τα κεφάiΊαια που ο μέτοχοs έχει επενδύσει
σε auτnv. Επίσns, πρέπει να σnμειώσοuμε

σύμθουiiοs τns

ότι

n Eurobank πιστεύει πωs οι ασφαiΊιστι

EFG Eurolife

κέs υπnρεσίεs είναι ένα αναπόσπαστο κομ-

Ασφαilιστικι'ιs.

μάτι του χρnματοοικονομικού ορίζοντα

μακαs και

-

one stop shopping .

Η εταιρεία προχώρnσε σε ιιανοίγ

μαrα,, συνεργασίαs με δίκτυα πρακτό
ρων και σrn δnμιουργία

agency. Ποια
n α νάγκn αυrώνrων κινfισεωνκαι ποια

Ειδικότερα : Το σύνολο τns nαραγωγήs ασφαλίστρων των ασφαλι

2009.

201 Ο στα 162,6 εκατ.

5% σε σχέση

με το πρώ

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε

33,8 εκατ.

ευρώ, nορουσιάζοντοs αύξηση σε ποσοστό

7,6% σε σχέση με το απο
τελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2009.
Τα ίδια κεφάλα ια και των δύο ασφαλιστικών εταιρειών με 30/6/2010
υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενο οπό το νόμο περιθώρια φερεγγυό

τnταs σε ποσοστό
σοστό

119,5 % γιο την EFG Eurolife ΑΕΑΖ και αντίστοιχο σε πο
257, 1 % γι α την EFG Eurolife ΑΕΓΑ .

Αυτά το υψηλά ποσοστά οντονοκλούν την οικονομική ευρωστία
και τη φερεγγυότητα των δύο ασφαλιστικών εταιρειών, που είναι οπό
τιs υψnλότερεs στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η παραγωγή

ασφαλίστρων Ζωήs τns

EFG Eurolife ΑΕΑΖ ανήλθε σε 124, 1 εκοτ . ε υ 
1,2 % σε σχέση μ ε
το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
ρώ, nορουσιάζοντοs οριακή μείωση σε ποσοστό

Η δραστηριοποίηση τns εταιρείαs στη δημιουργία και διάθεση π ροϊό
ντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων
συνεργατών σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη σε ποσοστό 10,8 % σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστnμα του

2009 και ανήλθε στα 70,6 εκατ. ευ ρ ώ.

Τέλοs, τα κέρδη προ φόρων τns εταιρείαs Ζ ωήs αν ήλ θαν
σε 22,1 εκατ. ευρώ, πορουσιάζονταs μικρ ή μείωση σε ποσοστό

σε σχέση με τα αποτελέσματα του ο ' εξαμήνου του

3,9%

2009.

Στον κλάδο των Γενι κών Ασφαλίσεων

n παραγωγ ή ασφαλ ίστρων
EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα 38,5 εκατ . ευρώ, π ο ρουσι ά ζοντα s
αύξηση 32,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,7 εκοτ. ευρώ, πορουσιάζοντα s αύ
ξηση σε ποσοστό 38,6% σε σχέση με τα αποτελέσματα του α ' εξαμή 
νου του 2009.
τns
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Ο κ. Σταμάτns Συγγρόs, εκπρόσωποs τns

Victory Promise ΕΠΕ, παραilαμΒάνει από τον κ.
Hilίa Anoσrόilou

& τον κ. Νίκο Δεilένδα το 2ο

ΒραΒείο τns κατnγορίαs

ΑΕ, 3ο Βραβείο το οποίο παρέnαβε για
Στnν κατnγορία

«Καnό

νικών Ασφαnίσεωνγια το

10 χρόνια

τnκε

EFG Eurolife Ασφαλιστική

n κ.

βραβεύ

Δnμnτρα Τζιάρα .

Στnν κατnγορία «Αύξnσn Χαρτοφυnα

βραβεύτnκε

δι

πρόγραμμα περιnάμβανε ξενάγnσn στο

nιστικοί πράκτορεs Α.Ε., ενώ το βραβείο

n EFG Eurolife Ασφαnιστικn στο

χώρο του μουσείου, εμπειρίεs γεύσεων

Ο κ. Νίκοs Δεilένδαs, Γενικόs Διευθυντfιs

παρέnαβε για τnν εταιρεία ο κ. Αθανάσιοs

Μουσείο Οίνου, με τnν ευκαιρία τns συ

από καnό κρασί, αφού οι καnεσμένοι είχαν

Πωilfισεων τns

Καραϊνδροs.

μπnnρωσns

τnν ευκαιρία να δοκιμάσουν εκnεκτέs ποι

παρουσιάζει τιs κύριεs δράσειs τns εταιρείαs

n εορταστικn

οργάνωσε

εκδnnωσn

nou

1Ο χρόνων επιτυχnμένns πο

EFG Euro/ife Ασφαilισrικfιs,

•

κιnίεs, να ακούσουν και να μunθούν στα

ρείαs.

Η βραδιά περιnάμβανε τnν τεnετn απο

μυστικά του κρασιού, κάτω από τnν καθο

νομns βραβείων στουs συνεργάτεs τns

δnγnσn του διακεκριμένου έnnnva οινο

εταιρείαs, οι οποίοι πέτυχαν uψnnέs επιδό

nόγου, κ. Δnμnτρn Χατζnνικοnάου.

σειs σε σuγκεκριμένεs κατnγορίεs κατά τn

Με τnν ευκαιρία αυτn ανακοινώθnκε

πωnnσεων που θα επιβραβεύει τous κα
nύτερουs με χρnσn αuτοκινnτοu νέαs γε

Στnν κατnγορία «Ύψοs χαρτοφυnακίου

Στnν εταιρεία

Eurenta

Στnν εταιρεία

1ο

Victory Promise

ΕΠΕ, 2ο

Hilίa Anoσrόilou

& και τον κ. Νίκο

ρεία ο κ. Σταμάτns Συγγρόs.

παραilαμΒάνει από τον κ.

& τον κ. Νίκο Δεilένδα το 2ο

ΒραΒείο τns κατnγορίαs

Στnν εταιρεία

FRG

ΑΕ, 3ο Βραβείο το

οποίο παρέnαβε για τnν εταιρεία

n κ. Αθn

νά Φίnια.

•

Στnν κατnγορία « Νέα παραγωγn Ασφα

nίσεων Zωns για το
Στnν εταιρεία

2009»

Eurenta

1ο

ρεία ο κ. Σταμάτns Γκούμαs .
Η κ. Αθnνά Φίilια, εκπρόσωποs τns

FRG ΑΕ,

παραilαμΒάνει από τον κ. Hilίa Anoσrόilou

&

Ο κ. Σταμάτns Γκούμαs, εκnρόσωποs τns

Eurenta Eililάs ΕΠΕ, παραilαμΒάνει από τον κ.

τον κ. Νίκο Δεilένδα το 3ο ΒραΒείο τns

Αilέςανδρο Σαρρnγεωργίου και τον κ. Νίκο

κατnγορίαs

Δεilένδα το 1ο ΒραΒείο τns κατnγορίαs

80

mi

Victory Promise

Ennάs

Ano

ειι

Ο κ. Ανδρέαs
Παπαδάκns,

Παπαδάκns ΑΕ,
παραilαμΒάνει από τον

Αilέςανδρο Σαρρnγεωργίου

& τον κ.

Νίκο

& τον κ. Νίκο Δεilένδα
το 3ο ΒραΒείο τns
κατnγορίαs

Executive lnsurance

Brokers ΑΕ, 2ο Βραβείο το οποίο παρέnα
βε για τnν εταιρεία n κ. Ευγενία Καφετζn.
βείο το οποίο παρέnαβε για τnν εταιρεία ο
κ. Ανδρέαs Παπαδάκns .
Στnν κατnγορία <<Υ ψοs Χαρτοφunακίου

Γενικών Ασφαnίσεων για το

Στnν εταιρεία Γεωργίου Γ .

παραilαμΒάνει από τον κ. Αilέςανδρο

Storm Hellas,

το 1ο Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν
εταιρεία ο κ. Γεώργιοs Γεωργίου .

Γκούμαs,

2ο Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν

εκnρόσωnοs τns

παραilαμΒάνει από

ΑΕ, 3ο Βραβείο το οποίο παρέnαβε για

τον κ. Αilέςανδρο

Μπέτn Μαγγίρα, ενισχύονταs τnν εορτα

ρεία ο κ. Σταμάτns Συγγρόs.

οnοκnnρώθnκε με τn μουσικn παρουσία

n οποία

από τον κ. Γιάννn

τns βιοnίστριαs Μαρίαs Μανουσάκn.

&

τον

κ. Νίκο Δεilένδα το
2ο ΒραΒείο τns
κατnγορίαs

1ο ΒραΒείο τns
κατnγορίαs

Ο κ. θάνοs Λούτσοs, εκπρόσωποs τns ΙΝG
Eililnvικfι

Ασφάilειεs Δρούilια

Σπανουδάκn

Σαρρnγεωργίου το

n

εκπρόσωποs τns

ΕΠΕ, παραilαμΒάνει

Eurenta Eililάs

- Μεσιτικn

στικn διάθεσn τns εκδnnωσns,

Mega lnsurance Brokers

) '

ΕΠΕ,

τnν εταιρεία ο κ. θάνοs Λούτσοs.

Σαρρnγεωργίου το 1ο ΒραΒείο τns κατnγορίαs

Ο κ. Σίμοs Δούilιαs,

ΒραΒείο τns κατnγορίαs

Ο κ. Σταμάτns

εταιρεία ο κ. Σίμοs Δρούnιαs.

Ο κ. Γεώργιοs Γεωργίου, Γ. Storm Hel/as,
παραilαμΒάνει από τον κ. Αilέςανδρο

Σαρρnγεωργίου & τον κ . Νίκο Δεilένδα το

Στnν εταιρεία Ασφάnειεs Δρούnια ΕΠΕ,

Το συντονισμό τns βραδιάs έκανε
ΕΠΕ, 2ο

Ο κ. Αθανάσιοs Καραϊνδροs, εκπρόσωποs τns
Eililnvoauτaσφailισrικoί πράκrορεs ΑΕ,

2009»

Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν εται
Στnν εταιρεία

κ. Γιάννn Σπανουδάκn

Η κ. Δfιμnτρα Τζιάρα παραilαμΒάνει από τον κ.

Δεilένδα το ΒραΒείο τns κατnγορίαs

Στnν εταιρεία ΙΝG Ennnvικn

Ennάs ΕΠΕ, το

Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν εται

Στnν εταιρεία

Eurenta

2009»
ΕΠΕ, το 1ο

ρεία ο κ. Σταμάτns Γκούμαs.

•

Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν εται

Δεilένδα το 1ο ΒραΒείο τns κατnγορίαs

το 2ο ΒραΒείο τns
κατnγορίαs

Στnν εταιρεία Παπαδάκns Α.Ε., 3ο Βρα

Ennάs ΕΠΕ, το

ρεία ο κ. Σταμάτns Γκούμαs.

Αilέςανδρο Σαρρnγεωργίου

κ. Γιάννn Σπανουδάκn

& τον κ. Νίκο Δεilένδα

Εnnnνοαuτασφα

Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν εται

2009 »

Βραβείο το οποίο παρέnαβε για τnν εται

Victory Promise ΕΠΕ,

παραilαμΒάνει από τον

& ,

εκnρόσωποs τns

Στnν εταιρεία

Ασφαnίσεων Zωns για το

Eurenta Eililάs ΕΠΕ, παραilαμΒάνει από τον κ.

κ. Hilίa Anoσrόilou

Στnν κατnγορία «Σύνθεσn Χαρτοφυnα

Στnν εταιρεία

νιάs.

•

Ο κ . Σταμάτns Συγγρόs, εκnρόσωποs τns

BrokersAE,

κίου Γενικών Ασφαnίσεων για το
στοus συνεργάτεs και ο νέοs διαγωνισμόs

Αναnυτικά, βραβεία απονεμnθnκαν:

Ο κ. Σταμάτns Γκούμαs, εκnρόσωποs τns

n εταιρεία

Executive lnsurnace

Mega

/nsurance Brokers ΑΕ,

2009 »

διάρκεια τns προnγούμενns χρονιάs. Το

ρωμένn

εκnρόσωποs τns

παραilαμΒάνει από τον

κίου Γενικών Ασφαnίσεων για το

Στο δίκτυο συνεργατών τns nταν αφιε

εκπρόσωποs τns

Παναγιωτάκns,

αποτέnεσμα Γε

2009»

Η κ. Ευγενία Καφετζfι,

Οκ. Νίκοs

τnν εταιρεία ο κ. Νίκοs Παναγιωτάκns.

- Μεσιτικfι ΑΕ, παραilαμΒάνει από τον

κ. Γιάννn Σπανουδάκn

& τον κ. Νίκο Δεilένδα το

3ο ΒραΒείο τns κατnγορίαs

e~..111ιι γφe, ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΥΡΟΥ
ΕΠΙΚΑΙΡΟ

«Ρύσαι κύριε τnν πόλιν
,

ταuτnν και

πάσαν πόλιν και χώραν

από λιμού (πείναs),
λοιμού (πανδnμία),
σεισμού, καταποντισμού
πuρόs, μαχαίραs,

επιδρομns αλλοφύλων
και εμφυλίου πολέμου».
( θεία Λειτουργία Μεγάλου
Ανασχεδιάστε τιs παλιέs πρακτικέs σαs με

Tn δεκαετία 1989-1999 έμεινα στο Μαρού

νέεs. Οπωs οι άνθρωποι έτσι και οι εταιρείεs

σι σ' ένα σπίτι με κnπο και γύρω γύρω πεύκα

σαν «ζώντεs» οργανισμοί δίνουν μάχn για επι

και κυπαρίσσια. Μια αμυγδαλιά φύτρωσε κά

βίωσn. Για να ε π ιβιώσε ι s σnμερα απαιτείται

τω απ' τn σκιά των πεύκων. Πnγαινε να μεγα

προσανατολισμόs στον πελάτn, απλέs δ ι αδι

λώσει, αλλά

κασίεs και δυνατn nγεσία. Ο ανασχεδιασμόs

να

«τραβιότανε» προs τον nλιο, ν' αποφύγει τnν

περιφρονπμένουs τπs ζωήs, που η τύχη τούs έκανε όδικη την όνοι

δεν γίνεται με ομιλίεs και

σκιά του πεύκου. Τελικά μαράζωσε κι έμεινε

ξπ, τα φθινόπωρα μελαγχολικό, λrya τα καλοκαrρια και τουs χει

τία τύπου. Δεν γίνεται με προσανατολ ι σμό

«γερμένn» κι αδικnμένn. Έτσι όπωs μένουν

μώνεs να φυσόνε μοναξιό και κρύο. As προσευχόμαστε γι' αυ

στnν ιεραρχία. Γίνεται με αλλαγn δ ι αδικασιών,

πολλοί άνθρωποι κάτω από nγέτεs με «κακn

τούs και όπου μπορούν, όσοι εrναι ασφαλιστέs, as φροντrσουν

με φαντασία κα ι ... «τρέλα»! Γίνετα ι με «κατα

αύρα και σκιά» ... Δεντουs αφnνουν βnμα . Οι

όσουs μπορούν να ασφαλισθούν, αν έχουν την οικονομική ευχέ

πάτnσn» κανόνων! Γίνετα ι με ποιότnτα προϊό

πιο πολλοί ασφαλιστέs του

ρεια. Η Ελλόδα και οι παλαιότερο[ μαs γνώρισαν πολλό κακό από

ντοs, χαμnλό κόστοs κα ι α π λούστευσn. Γίνεται

αυτnν τnν κρυάδα του ίσκιου τού «αποπά

όχι μ ε α π ολύσειs αυτών π ου δεν δουλεύουν

νω» ... Έχασαν κι αυτοί, έχασαν και οι εταιρεί

σκλnρά, αλλά μ ε π ειθώ αλλαγns τρόπου δου

εs. Και αρκετοί ακόμα χάνουν πολλά, δυσκο

λειάs προs το α π οδοτικότερο. Ο ανασχεδια

λεύονταs προαγωγέs, μn δίνονταs εκπαίδευ

internet, ούτε με δελ

«πάρει

επάνω τns». Κάθε χρόνο λίγο λίγο

Agency «ένιωσαν»

που

σn και πρωτοβουλίεs, μn βραβεύονταs τα

δ ι οικεί με διαφορετι κό τρό π ο. Ο ι εργαζόμενοι

αποτελέσματα και μnν παράγονταs τιs ικανό

«α π ό κάτω» δεν ζουν στn «σκιά» του ελεγκτn

τnτεs. Οι κακοί nγέτεs είναι απομονωμένοι και

management,

αλλά συμμετέχοντεs σ' ένα αποτέ

κοντά στουs αριθμούs. Οι καλοί αφnνουν

λεσμα για το οποίο έχουν ευθύνn, έχουν προ

πρωτοβουλίεs και «nλιο» για τουs ανθρώπουs

τάσειs, παίρνουν αποφάσειs.

τουs.

manager,

iiiJ

του πεύκου τnν εμπόδιζε

είναι δύσκολn δουλειά. Δεν γίνεται με τρίτουs,

σμόs γίνεται και μ ε καλό

82

n σκιά

Βασιλείου)

Για διαφόρουs λόγουs, η πόλη των Αθηνών εrναι γεμότπ από

τα παραπόνω ...

Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μεταχειρισμένα βιβλία και ασφάλεια ζωήs
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ΙΙΠΙ'ΟΥ Γ ΤΟfΚλ Ο.Ε. •

γενικότερα

τn διπλωματικ11 παιδεία και τn συσχnμα

κοστίζουν. Διά μέσου των αιώνων,

τισμένn παιδεία στα μέτρα των Τούρκων,

ανεξαρτr'ηωs πολιτικών συστnμά

των Αμερικανών, των Σκοπιανών, των Αλ

των, αυτοί που 11θελαν να διαβάσουν βι

βανών, των Κομμουνιστών, των Δεξιο

βλία πλ11ρωναν για να τα αγοράσουν . Και

φρόνων, των εμφυλιοπλnγέντων κ.λπ.,

στnν Ελλάδα, μέχρι να ισχύσει το σύστnμα

κ.λπ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μαs.

Τ

α βιβλία και

n Παιδεία

τns ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στα μέσα του

Μέχρι τα γυμνασιακά μου χρόνια (6τά

1960 από τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο

ξιο) ώs το

Παπανδρέου τns Ενώσεωs Κέντρου, τα

Αγρινίου. Εκεί, μέρεs Σεπτεμβρίου που

βιβλία τα πλ11ρωναν οι γονείs. Βέβαια, και

άρχιζαν στα Γυμνάσια μαθ11ματα, οι μαθn

n Δωρεάν

Παιδεία νοθεύτnκε στα χρόνια

τέs περίμεναν να αναρτnθούν στα βιβλιο

μαs και έγινε ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ ΠΑΙΔΕΙΑ και

πωλεία ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ βιβλίων και να

Παραπαιδεία « προπαγάνδαs » ... Σ11μερα

πάνε οι γονείs (όσοι είχαν οικονομικ11 ευ

το υπουργείο Παιδείαs δεν έχει ΠΡΩΤΙΣΤΟ

χέρεια) να αγοράσουν τα βιβλία των παι

1966 π11γαινα

στα σχολεία του

στόχο τnν Ελλnνικ11 Παιδεία· έχει πρώτι

διών τουs. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλnμα

στο στόχο τnν πολυπολιτισμικ11 παιδεία,

για τον οικογενειακό προγραμματισμό .

Κάποιοι πλούσιοι και μεσαίαs τάξεωs αγό
ραζαν. Η μεσαία τάξn και κάτω «στέναζε».
Τα φτωχόπαιδα διάλεγαν «όχι γράμμα
τα » αλλά «τέχνn» και ένα μεγάλο μέροs

αγόραζε βιβλία ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ,δnλα
δ11 των παλαιών μαθnτών που πέρασαν

τnν τάξn. Έτσι γινόταν ένα ιδιόρρυθμο
εποχικό παζάρι-παρεμπόριο, όπου οι

προβιβασθέντεs μαθnτέ s πωλούσαν
στουs νέουs κάθε τάξεωs του Γυμνασίου

ψα και στον Κώστα Τσιρώνn, ένα μανά

βικο που μου 'δειξε εμπιστοσύνn και

κρατούσαν καθαρά τα βιβλία τουs, πωλούσαν γρ11γο

του κρατούσα μέχρι τα κλειδιά του μα-

ρα ... Κάποιοι που τα μουντζούρωναν,

11

τραβούσαν

γαζιού. Δε φτάνει ένα ευχαριστώ και γι'

γραμμέs

έφτιαχναν ζω

αυτόν, και για τον Νίκο Βαρεμένο τον

11

τα έγδερναν,

11 τα

έσκιζαν,

11

γραφιέs και « μασκαριλίκια », ερωτικά βέλn κ.λπ., πω-

κουρέα στn Χαρ ιλάου Τρικούπn, και

λούσαν χαμnλά

ο κατά-

τον κουρέα Χρ. Καπελάκn, και τον

Φώναζε ο πωλnτ11s: Άλ-

μακαρίτn Γιώργο Μπίκα με τα υπο

γεβρα Γ' τάξεωs πέντε δραχμέs! Με τρειs δραχμέs το

δnματα πολυτελείαs, και τουs εργο-

11

καθόλου .. . Έλεγε,

λογοs ΑΛΓΕΒΡΑ ... Δρχ.

15 ...

as πούμε,

παίρνω, έλεγε ο αγοραστ11s μαθnτ11s. Συμφωνούσαν στο
τέλοs. Έτσι « μάζευαν» όσα μπορούσαν για να ξεκιν11σει

λάβουs οικοδομών, και τον πατέρα μου ... Δε μάζευα

n νέα

απλώs δραχμούλεs για τον κουμπαρά, μάζευα και εμπειρίεs και

χρονιά ... Μετείχα κι εγώ ωs « συλλέκτns εμπειριών» σ' αυτό το

έγινα έναs μεγάλοs συλλέκτns εμπειριών. Τι πλούτοs, θεέ μου!

εμπόριο μαθnτικών βιβλίων . Αγόρασα και πούλnσα ... όπωs τα

Ναι, εκείνn

πιο πολλά παιδιά τns nλικίαs μου. Και όπωs τα πιο πολλά παιδιά

n φτώχεια

με έκανε πάμπλουτο!

Και, κυρίωs, έμαθα ότι

n ζω11

κοστίζει! Δεν 11θελα τα παιδιά

τns nλικίαs μου, δεν κάναμε όλα τα παιδιά «ξεκαλοκαιριό » ,

μου -ούτε κανενόs άλλου- να βασανίζονται για να βρουν ένα

δnλαδn διακοπέs. Κάποια από μαs πnγαίναμε σε κατασκnνώσειs

βιβλίο ... Δε λέω ποτέ «Κοίτα να δειs τι τράβnξα ! ». Όχι.

του ΠΙΚΠΑ

11 των Χριστιανικών Ενώσεων για

λίγο και το υπόλοι

Είναι καλ11 τύχn όσα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν καλά,

πο καλοκαίρι το περνάγαμε δουλεύονταs σε μαγαζιά για «θελ11-

να μnν έχουν βάσανα και να μεγαλώσουν όμορφα ...

ματα »

11 νέεs

n ζω11 είναι άδικn και σκλnρ11 ...
1990, όταν τα δικά μου παιδιά 11ταν μικρά (6-8
χρονών), τουs αγόρασα από μια ασφάλεια σπουδών σε μάρκα ...

11

στιs οικοδομέs οι μεγαλύτεροι

11

στα καπνά

11

στιs δου

λειέs των πατεράδων. Τα «χαρτζιλικάκια» αυτά τα μαζεύαμε και
με αυτά αγοράζαμε βιβλία, παίρναμε παπούτσια με κρεπ

τσάντεs-σάκεs μαθnτικέs

Μερικέs φορέs

Στιs αρχέs του

11 το γυμνασιακό καπέλο, βοnθώνταs

Το συμβόλαιο έλεγε αν ο πατέραs πάθει κάτι να πάρουν τα παι

τουs γονείs μαs . Στnν πέμπτn τάξn του Δnμοτικού έναs συμμα

διά ένα ποσόν να συνεχίσουν, να σπουδάσουν. Αν πάνε όλα

θnτ11s μου, ο Αντώνns ο Μυστακίδns, (επιτυχnμένοs γιατρόs) μου

καλά, το

όταν τnν π11ρα έκανα μια χαρά! Ποτέ δεν ξέχασα τnν καλοσύνn

201 Ο να πάρουν στα χέρια τουs ένα ποσόν το καθένα,
να βοnθnθούν στn δουλειά 11 τnν παντρειά τουs ....
Στιs 9 Αυγούστου 201 Ο, σ' ένα συμβολαιογραφείο στα Χανιά,

του . Τέτοια εποχ11 έσπαγαν οι κεραμιδένιοι κουμπαράδεs. θυ

υπέγραψα για λογαριασμό των παιδιών μου με τα λεφτά τns

μάμαι κι εγώ πώs μάζευα και μέτραγα με τα παιδικά μου χεράκια

ασφάλειαs ζω11s ένα συμβόλαιο αγοράs αγροτεμαχίου τεσσάρων

τιs δραχμούλεs και τα πενnνταράκια μέχρι να συγκεντρώσω το

στρεμμάτων ...

χάρισε τn δερμάτινn τσάντα του . Είχε αγοράσει καινούργια και

ποσόν για τα βιβλία ... Έτσι έμαθα γράμματα ...
Κάποτε με πόνεσε πολύ που με αυθάδεια μου είπε κάποιοs,

Δεν είναι απαραίτnτο τα παιδιά μου να έχουν τιs ίδιεs συλλογέs

εμπειριών.

As αποκτ11σουν δικέs τουs

καλύτερεs ... Είναι και μια

τα παλαιά-μεταχειρισμ ένα βιβλία. Με το
που έβγαιναν οι τιμοκατάλογοι , που «κολ

δουλειέs; » . Ναι, ξεκίνnσα από πολύ μικρόs . Τα βιβλία τα αγόρα

λούσαν» με σελοτέιπ στα τζάμια και τιs

σα δουλεύονταs σε κουρείο, σε μανάβικο, σε οικοδομ11, σε υπο

καταναλωτέs και εταιρείεs, προτείνει τα τμ11ματα

δnματοπωλείο ... Ιεσκόνιζα τιs τρίχεs αυτών που κουρεύονταν

εταιρειών να κοινοποι11σουν αυτό το άρθρο στιs εκπαιδευτικέs

και μου 'διναν φιλοδώρnμα πεν11ντα λεπτά

συναντ11σειs τουs αυτ11s τns εποχ11s, που το πρόβλnμα σπουδέs

μαθnτέs, πωλnτέs και αγοραστέs, με
σπρωξίματα και φωνέs για να γράψουν τιs

τιμέs (των βιβλίων που πουλούσαν οι βι
βλιοπώλεs) και εν συνεχεία πάνω σ' αυτέs

να γίνει

n δοσολnψία .

Ο λόγοs 11ταν ότι οι

πρώτοι θα πωλούσαν γρ11γορα και οι δεύ
τεροι θα έβρισκαν βιβλία. Εννοείται ότι
πολλοί δεν θα έβρισκαν να αγοράσουν
αφού δεν τα πωλούσαν όλα όλοι και θα
αναγκάζονταν να αγοράσουν καινούργιο,

ΝΑΙ

Πολλά φτωχόπαιδα δεν αγόραζαν κάποια βιβλία
και δανείζονταν για να διαβάσουν. Οι επιμελείs, που

διαβάζονταs το βιογραφικό μου, «Πότε πρόλαβεs κι έκανεs τόσεs

βιτρίνεs οι βιβλιοπώλεs, συνωστίζονταν οι

84

γνωμοσύνn για τnν αγάπn του ... Δούλε

στnν τιμ11 βιβλιοπώλn.

Συλλέκτης εμπειριών

11

παραπάνω ... Μέτραγα τουs πελάτεs, έβγαζα

μια δραχμ11. Ποτέ

3 δραχμέs, τα 'βα

ζα στον κουμπαρά.

Το Σάββατο είχε και

20 πελάτεs, έβγαζα 10-12 δραχμέs, τα
έβαζα στον κουμπαρά ... Οι πλούσιοι έδιναν πενnνταράκι, οι
φορτnγατζ11δεs και οι τεχνίτεs, σιδεράδεs, οικοδόμοι, 1 δραχμ11 ...
Μερικέs φορέs έπαιρνα 1 δραχμ11 ψωμί (το πωλούσαν και έτσι
τότε) και 1 δραχμ11 φέτα τυρί και έτρωγα λιμασμένοs ... Δούλεψα
σ' ένα κουρείο του Γάκια Καλύβα, στnν οδό Σταίκου, πολύν
καιρό. Συνέλεξα πολλέs εμπειρίεs εκεί και πάντα μιλάω με ευ-

άποψn για ασφαλιστέs ζω11s αρκετά χρ11σιμn και προσοδοφόρα!
Το «Ασφαλιστικό Ναι», στnν προσπάθειά του να συνδέσει

marketing των

και παιδί είναι το υπ' αριθμόν

Η εξασφάλισn του πατέρα

1 στιs ελλnνικέs οικογένειεs.
με ασφάλισn ζω11s - σπουδών

βο

nθάει ώστε τα παιδιά να μορφωθούν και να ζ11σουν χωρίs εξαρ
τ11σειs . Τα ρουσφέτια, το δnμοσιουπαλλnλίκι,

n εξασφάλισn

μια

θεσούλαs είναι ειs βάροs τns κοινωνίαs, τns αξιοπρέπειαs και τns

δnμοκρατίαs. Οσοι έχουν παιδεία δεν υποδουλώνονται εύκολα
σε κανέναν. Δυστυχώs οι ασφαλιστέs δεν ανακάλυψαν ακόμn
αυτ11 τnν αλ11θεια. Οι στατιστικέs το δείχνουν!
Ευάγγ . Γ . Σπύρου

ΝΑΙ
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Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ:ΠΥΡΟΥ

Ασφάλισn μόνιμηs
fι μερικfιs fι ολικfιs
ανι κανότnταs

Κάνουμε τέχνη την ασφάλεια ...
Δραστηριοποιούμαστε στους Κλάδους:
• Περιουσίας • Διακοπής

Εργασιών

• Μεταφορών

• Τεχνικών Έργων & Αστικής Ευθύνης Έργων
,
• Διαφορων

,
κινδυνων

• Κατά παντός κινδύνου Η/Υ • Σκαφών
• Προσωπικών Ατυχημάτων • Αυτοκινήτων

Συνεχίζοντας Δυναμικά με:
• Γενική Αστική Ευθύνη
• Εργοδοτική

Αστική Ευθύνη

• Επαγγελματικές Αστικές

Mnnωs ωs ασφαλιστέs κάποιοι ξεχάσα

• Αστική

Ευθύνες

Ευθύνη Προϊόντος

τε αυτέs τιs βασικέs καλύψειs και πουλάτε

bancassurance,

& Τραπεζικά Δάνεια/ Προϊόντα

αμοιβαία, χρnματιστnρια

και μακρόχρονεs συντάξειs τού αύριο αδι
αφορώνταs για το σnμερα; Η ευθύνn σαs;
Αποζnμιώνουν τα συμβόλαια που πουλά

Το επίπεδο τεχνογνωσίας των στελεχών μας

τε

και η ευκ,ολία διείσδυσής μας σε όλες τις αγορές,

1ΟΟ% 11 50, 60, 70%

περιπτώσειs σαν τιs

εικονιζόμενεs;
Σαμ

Pos, 21

εξ~σφαλιζει μοναδικές ευκαιρίες ασφαλιστικών προϊόντων
Taιlor

ετών, αλεξιπτωτιστns . 'Εχασε

Made

το αριστερό του πόδι, τυφλώθnκε, έχασε
τnν ακοn του από έκρnξn βόμβαs στn Βα

Για :τ-ους συνεργάτες μας μεσολαβούμε

γδάτn . «Ήταν n πιο δυνατn εμπειρία τns ζω

σε ολες τις αγορές

ns

μου . Λυπάμαι αυτούs που μισούν το

ωρεάν

στρατό » δnλώνει .

παροχή της κάρτας

&σε προϊόντα Κλάδου Ζωής

<ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»
από την

CROMAR

•
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LLOYD'S COVERHOLDER
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Lloyd's
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ΑΤΕΑσΦαλιστική

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

KΙJWA ιrαή ~ ι-, κ,

Πάνω

av ;)!χι='

n
παραγωγn
,

το εννεαμnνο
Σ

uνεχίζει τnν ανοδικrΊ πορεία

λέσματα προ φόρων τns εταιρείαs για το

ικανοποιnτικούs ρuθμούs τnν πα

Α' εξάμnνο, καθώs διαμορφώθnκαν σε
ζnμιέs

5,8

εκατ. ευρώ έναντι κερδών

8,2

n

εκατ. ευρώ τnν αντίστοιχn περσινrΊ περίο

οποία πλrΊττει και τον ασφαλιστικό κλάδο.

δο, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα

Στο διάστnμα Ιανουαρίου

διαμορφώθnκαν σε ζnμιέs

Σεπτεμβρίου

n ΑγροτικrΊ ΑσφαλιστικrΊ αύξnσε τn σuνο

έναντι κερδών

λικrΊ παραγωγrΊ τns κατά

μnνο του περσινού έτοus.

καθώs τα

14, 7%,

178,9 εκατ.

ευρώ, έναντι

156,0 εκατ.

εκατ. ευρώ το Α' εξά

προ φόρων του ομίλου τns ΑΤΕ Ασφαλι

ευ

ρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστnμα.

Ειδικότερα, στον κλάδο ΖωrΊs

5,7

5,8 εκατ. ευρώ

Επίσns τα ενοποιnμένα αποτελέσματα

καθαρά ασφάλιστρά τns ανrΊλθαν σε

στικrΊs είναι αρνnτικά κατά

έναντι κερδών

n παρα

8,8

5,5 εκατ.

ευρώ

εκατ. ευρώ το Α' εξά

γωγrΊ καθαρών ασφαλίστρων αuξrΊθnκε

μnνο του περσινού έτοus, ενώ τα μετά

στο εννεάμnνο κατά

φόρων διαμορφώθnκαν σε ζnμιέs

ευρώ από
στnμα του

16%, στα 53,68 εκατ.

5,5

εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,3 εκατ. ευρώ

46,3 εκατ. ευρώ στο ίδιο διά
2009.

τnν αντίστοιχn περuσινrΊ περίοδο .

θετικrΊ πορεία καταγράφουν και οι γενι

Αυτό οφείλεται κuρίωs, μετά από από

κοί κλάδοι στο εννεάμnνο, καθώs ο κλά

φασn τns Διοίκnσns, στnν καταχώρισn στα

δοs πuρόs σnμείωσε αύξnσn καθαρών

ασφαλίστρων κατά

24,2

12% (27,8

εκατ.) ενώ ο κλάδοs αuτοκινrΊτοu

σnμείωσε αύξnσn κατά
από

εκατ. από

65,08

21 % (78, 73 εκατ.

εκατ.), έναντι του περυσινού

εννεαμrΊνοu. Σε σχέσn με τον κλάδο αu
τοκινrΊτοu, πρέπει να επισnμανθεί ότι για

εuvόnτous λόγοus

n ΑγροτικrΊ Ασφαλιστι

κrΊ ακολουθεί σuγκρατnμένn και ταυτό

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξn για τnν
εταιρεία αποτελεί το γεγονόs ότι μετά τον

περιορισμό τns uποχρεωτικrΊs ασφάλισns
που προσφέρει ο ΕΛΓΑ με νόμο που ψn

νει

n μοναδικrΊ

n ΑγροτικrΊ

παραμέ

εταιρεία που παρέχει α

σφαλιστικrΊ κάλuψn στn ζωικrΊ και τn φu

τικrΊ παραγωγrΊ, καθώs και στιs μονάδεs

88

!1ΑΙ

rns Α ΤΕ

ιχθυοκαλλιεργειών . Ήδn στον τομέα των
ιχθυοκαλλιεργειών αύξnσε τnν παραγω
γrΊ καθαρών ασφαλίστρων κατά

31,5% το

αποτελέσματα τns περιόδου, τns απομεί
ωσns αξίαs

8,6

εκατ. ευρώ, μετοχών ει

σnγμένων εταιρειών στο ΧρnματιστrΊριο

Αθnνών, οι οποίεs rΊταν ενταγμένεs στο
χαρτοφυλάκιο τns κατnγορίαs «Διάθεσn

εννεάμnνο και θα κινnθεί με αuξnμένο εν

προs Πώλnσn

διαφέρον για τιs νέεs προκλrΊσειs που δι

εξορθολογισμού των οικονομικών μεγε

ανοίγονται.

(AFS)»

στα πλαίσια του

θών του ισολογισμού .

Σnμειώνεται ότι προκειμένου να υπάρ

ξει ορθολογικότερn διαχείρισn,

χρονα επιλεκτικrΊ πολιτικrΊ .

φίστnκε πρόσφατα,

Ο διευθύνων σύμΒουflοs

ΑσφαflισrικιΊs κ. Ιορδάνns ΧαrζnιωσιΊφ

n εταιρεία

Το σύνολο των αποζnμιώσεων που κα
τεβλrΊθn σε πελάτεs τns, ανrΊλθε στα

μείωσε από τον Ιούλιο εφέτοs το χρόνο

εκατ. ευρώ έναντι

απόδοσns των ασφαλίστρων από τous

σn

σuνεργάτεs τns, εξασφαλίζονταs έτσι ομα

ανrΊλθαν στα

λότερn ροrΊ και ενισχuμένn ρεuστότnτα,

ξns,

14, 1%,

συνέχισε

n Allianz Ελ

λάδοs τnν πορεία τns στο πρώτο

εξάμnνο του 201 Ο, εξασφαλίζονταs παραγωγrΊ

118 εκατ. ευρώ, αλλά και αuξnμένα μερίδια
αγοράs υπό πραγματικά αντίξοεs οικονομικέs

n ασφαλιστικrΊ αγορά στο

σύνολό τns παρουσίασε σχεδόν μ nδενικrΊ ανά

τικrΊ ΑσφαλιστικrΊ, αuξάνονταs με

-

Ε πολύ uψnλούs ρuθμούs ανάπτu

στο πρώτο εξάμnνο,

Αρνnτικά rΊταν, εν τω μεταξύ, τα αποτε

κότερn αρνnτικrΊ οικονομικrΊ συγκυρία,

Μ

σuγκuρίεs, ενώ όπωs σnμειώνει n εταιρία φέτοs

n Αγρο

ραγωγrΊ ασφαλίστρων τns, παρά τnν γενι

Allίanz@)

+9, 1%)

57,0 εκατ.

62,2

ευρώ (αύξn

και οι λειτοuργικέs δαπάνεs

24,9 εκατ. ευρώ,

έναντι

19,3

εκατ. ευρώ τnν αντίστοιχn περuσινrΊ περί

ενώ παράλλnλα εξετάζει και άλλα μέτρα

οδο. Τέλοs,

τα οποία ενισχύουν τn θέσn τns ΑγροτικrΊs

στιs

σε σχέσn με το επερχόμενο κανονιστικό

εκατ. ευρώ έναντι

πλαίσιο.

rΊταν στnν αρχrΊ τns χρrΊσns.

n καθαρrΊ θέσn τns εταιρείαs
30.6 .2010 διαμορφώθnκε στα 1Ο, 7

35,4

εκατ. ευρώ που

πτuξn. Στο ίδιο διάστnμα

n Allianz Ελλάδοs δι

ατrΊρnσε τnν κερδοφορία τns πετuχαίνονταs
θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα 9,9 εκατ. ευρώ
και κέρδn μετά από φόροus 6,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στο δεύτερο φίμnνο του

201 Ο n

Υψnλοί
ρυθμοί
ανάπτυξns
υποχώρnσε στο

86,7% από 88,4% το 2009,

ενώ ο δείκτns ζnμιών διαμορφώθnκε στο

Allianz Ελλάδοs ενίσχυσε τnν παραγωγrΊ τns κα
33,2% στον κλάδο Ασφάλισns ΑuτοκινrΊτων

54,2% και ο δείκτns εξόδων στο 32,5%.

σε σύγκρισn nάντα με το αντίστοιχο περυσινό

κλάδου αυτοκινrΊτων έφθασε στο

διάστnμα, κατά

ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίσφων,

τά

Επίσns, ο δείκτns αποθεματοποίnσns του

175, 7% ωs

12,9% συνολικά στιs Γενικέs
1,8% στιs Ασφαλίσειs ΖωrΊs.

από 210,4% τnν αντίστοιχn περυσινrΊ περίοδο

Σε ό,τι αφορά τnν εξέλιξn των οικονομικών

και ο δείκτns αποθεματοποίnσns αστικrΊs εuθύ

Ασφάλειεs και κατά

μεγεθών τns
εξάμnνο του

Allianz Ελλάδοs κατά το nρώτο
201 Ο, n παραγωγrΊ ασφαλίσφων

συνολικά στιs Γενικέs Ασφάλειεs αuξrΊθnκε στα

58,4 εκατ.

ευρώ, κατά

23,7% έναντι του

αντί

νns αυτοκιvrΊτοu διαμορφώθnκε στο

261,7%

από 322, 7%, πέρυσι το αντίστοιχο διάστnμα .
Στιs ασφαλίσειs ίμ)rΊs, κατά το πρώτο εξάμnνο
του

201 Ο n Allianz Ελλάδοs κατέγραψε θετικέs

στοιχου περυσινού διαστrΊματοs, ενώ ειδικότερα

επιδόσειs, με τnν παραγωγrΊ ασφαλίστρων να

από τn δραστnριότnτά τns στον κλάδο ασφάλι

διαμορφώνεται στα

59,7 εκατ.

ευρώ. Η παρα

σns αuτοκινrΊτων τα καθαρά κέρδn τns ανrΊ λθαν

γωγrΊ σε προϊόντα προστασίαs, σύνταξns και

σε 4, 1 εκατ. ευρώ. Στn θετικrΊ αuτrΊ εξέλιξn κα

αποταμίευσns αυξrΊθnκε κατά 2%, ενώ αντίστοι

θοριστικά λειτούργnσε και

χα κατά

ωσn του δείκτn

όντα υγείαs και ατuχnμάτωv.

n περαιτέρω βελτί
Combined Ratio, ο οποίοs

2,4% αυξrΊθnκε n nαραγωγrΊ σε προϊ

Ο διευθύνων σύμΒουflοs και

CEO rns Allianz

Eflflάδos, κ. Πέrροs Παπανικοflάου .

DEMCO

Νέα επενδυτικά σχέδια
Εγκαινιάσθnκαν στn Λευκωσία τns Κύπρου

στrΊs και έντιμns ανάπτuξns» επεσrΊμανε. Ο Κύ

τα νέα ιδιόκτnτα γραφεία τns Demco lnsurance,

πριοs υπουργόs Οικονομικών Χαρίλαοs Σταυ

τns ασφαλιστικrΊs εταιρείαs του Ομίλου Κοντο

ράκns, ο οποίοs τέλεσε τα εγκαίνια, δrΊλωσε ότι

μnνά .

n επιλογrΊ τns Κύπρου ωs έδραs τns DEMCO

Το

Demco Court είναι

το στρατnγείο των

ασφαλιστικών δραστnριοτrΊτων του Ομίλου.
Όπωs είnε ο ΔnμrΊφns Κοντομnνάs,

«αποτελεί ψrΊφο εμπιστοσύνns» στnν κυπρια
κrΊ οικονομία .

n επιλο

Ο Κύπριοs υποuργόs χαρακτrΊρισε τον Δ.

γrΊ τns Κύπρου ωs έδραs των δραστnριοτrΊτων

Κοντομnνά ωs «καταξιωμένο ασφαλιστrΊ, τον

σε Κύπρο, Ελλάδα, Βαλκάνια και Μέσn Ανα

του δεν είναι τυχαία. Η Κύπροs προσφέρει ένα

σnμαντικότερο του ελλnνικού χώρου».

τολrΊ. Άμεσοι συνεργάτεs αυτrΊs τns προσπά

φιλικό επιχειρnματικό περιβάλλον και κυρίωs

Ο κ. Κοντομnνάs αvαφέρθnκε επίσns και στα

θειαs και συνεταίροι του νέου εγχειρrΊματοs ο

ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τιs επιχει

μελλοντικά σχέδια τns

Demco, τα οποία περι

Κώσταs Μπερτσιάs, ο Σπύροs Αλεξανδράτοs,

ρrΊσειs. «Κάθε επιχειρnματίαs εργάζεται στnν

λαμβάνουν εξαγορά δύο ασφαλιστικών εται

ο Αλβέρτns Λαuρέντns, ο 1. Μαστοράκοs και ο

Κύπρο με γνώμονα μόνο το κριτrΊριο τns σω-

ρειών και επέκτασn των δραστnριοτrΊτων τns

ΠαντελrΊs ΠαντελrΊ .
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111 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Τιμά τnν πολιτιστικn

κλnρονομιά μαs
Η

Ασφάλιση Αστι κήs
Ευθύνηs Σχολ ι κών

ΑΧΑΑσφαλ1στ1κrΊ συνεισφέρει για
ακόμn μία φορά στnν προώθnσn
και ανάπτυξn των πολ1τ1σμ1κών

Μονάδων

ανταλnαγών χ ορnγώνταs τnν έκθεσn

Η ΑΧΑ Ασφαλ1σηκrΊ αντιμετωπίζει αυτό

το είδοs ασφάλ1σns με τnν παροχrΊ ασφα
λ1στnρίων Ευθύνns. Συγκεκριμένα για τιs
σχολικέs μονάδεs όπωs σχολεία, φροντI
στrΊρ1α, εκπα1δευτrΊρια, Ι . Ε.Κ. κ. λπ ., μέσω
των ασφαλ1στnρίων αυτών καλύπτεται

n

αστικrΊ ευθύνn των ασφαλισμένων ανα

φορικά με σωματ1κέs βλάβεs και θάνα

το, περ1λαμβανομένns και τn s nθικrΊs
βλάβns Νκαι τns ψυχικrΊs οδύνns . Καλύ

πτει ακόμn υλ1κέs ζnμιέs (καταστροφrΊ,
αλλοίωσn, κ. λπ . περιουσιακού στοιχεί

ου),που θα προκλnθούν σε φίτουs από
πράξειs rΊ/κα1 παραλείψειs από αμέλεια
(αδικοπραξία) των ασφαλισμένων 1δ1οκτn
τών των σχοnικών μονάδων rΊ/κα1 των
προστεθέντων τουs . Τρίτοι νοούνται κατά

βάσn οι μαθnτέs, σπουδαστέs, και εκπαI
δευόμενο1. Επιπλέον, παρέχεται

n δυνα

« Ό , τι λάμπει ... : Η βελγ1κn συνεισφορά
στnν εnλnν1 κ n νομ1σματ1κn » , τα εγκαίνια
τn s οποία s πραγματοπο1rΊθnκαν στο Νομι
σματικό Μουσείο Αθnνών.

Ο πρέσβns του Βελγίου στnν Ελλάδα κ.

Pierre Vaesen

υποδέχτnκε τουs εκλεκτούs

καn εσμένου s . Ανάμεσά τουs ο υφυπουρ
γόs Πολ1τ1σμού και Τουρισμού κ . Γεώργ1οs
Ν1 κ nτ1άδn s και

n κυρία

Άννα Ψαρούδα

Μπ ενάκn, πρώnν πρόεδροs τns ΒουλrΊs

των Ελnnνων, ενώ από τnν ΑΧΑ Ασφαλ1στι κn τίμnσαν με τnν παρουσία τουs ο δι

ε υθύνων σύμβουλοs τns ΑΧΑ Ασφαλ1στ1-

Η κυρία Άννα Ψαρούδα-Μnενάκn, nρώnν

κn s κ.

nρόεδροs τns

Eric Kleijnen

και τα μέλn τns εκτελε

στ1κn s ε π1τροπns τns εταφείαs .

Tnv ξεχω

... δεν

αυξάνεται, αν δεν επενδύσου με πρώτα στον

άνθρωπο!

Bouiins των Eiiiinvωv και ο

υφυnουργόs Ποiiιτισμού και Τουρισμού

κύριοs Γεώργιοs Νικnτιάδns.

ρ1στn περ1οδ1κn έκθεσn συνδιοργανώνουν

φορείs τns Ελλάδαs και του Βελγίου με

201 Ο . Η έκθεσn θα παραμείνει ανο1χτrΊ για
15n Ιανουαρίου 2011 στο

αφορμn τnν ανάλnψn τns βεnγ1κrΊs προε-

το κοινό έωs τnν

δρία s τns Ε . Ε . το δεύτερο ε ξάμnνο του

Νομισματικό Μουσείο Αθnνών .

Στη Συνετα1ρ1στ1 κή Ασφαλ1στ1 κή,σχεδ 1ά ζουμ ε, εργα ζό μαστε και επιχε ιρού μ ε, γνωρίζοντα ς

καλά ότι 01 εποχές αλλά ζουν. Ότι η επιχειρηματικότητα δεν βασίζεται
στο «Κέρδος» -μ ε οποιοδήποτε κόστος- αλλά στην κερδοφορία. Η

τότnτα ασφαλ1στ1κrΊs κάλυψns τns εργοδο
τ1κrΊs αστ1κrΊs ευθύνns των 1δ1οκτnτών των
σχολικών μονάδων. Η παρεχόμενn ασφα

λ1στικrΊ κάnυψn αφορά αξ1ώσε1s Τρίτων όχι

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου

Εμπιστοσύνη .η κοινωνική ευαισθησία .η εντιμότητα και η επικοινωνία ,
αποτελούν τους βασι κούς πυλώνες , στην πρ ο σπάθ ε ιά μα ς να δ ημιουργή σου μ ε ένα

Ταξίδεψε στην Πόλη του Φωτόs

νέο Ασφαλιστικό πολιτισμό. Διαφέρ ο υμ ε, γιατί τον πι στεύουμ ε αλλά κα ι γιατ ί

μόνο από τn λειτουργία των σχολικών μο

λε ιτουργούμε μα ζί το υ.

νάδων, των εγκαταστάσεων και του εξο

Στnν Πόnn του Φωτόs, στο Παρίσι, αλnά και

πλισμού τουs αλλά και από τn δ1οργάνω

σε πλnθοs μαγευτ1κέs γωνι έs τns Γαλλίαs βρέ

σn εκδρομών και εκδnλώσεων. Τέλοs θα

θnκαν φέτοs τον Αύγουστο οι πρώτοι τns Εθν1-

πρέπει να σnμε1ωθεί όη, τόσο

n ασφαλ1-

κrΊs Ασφαλιστικns (Κύπρου ) . Με γαλλ1κέs γεύ

στικn κάλυψn όσο και τα όρια ευθύνns του

σεIs από το Λίγnρα στον ουρανίσκο, μοναδ1κέs

κάθε ασφαλ1στnρίου, μπορούν να προ

ε1κόνεs από μεγάλα έργα ποn1τισμού στο Πα

σαρμοστούν ανάλογα με τιs 1δ1αίτερεs

ρίσι, αλλά και από φυσ1κέs ομορφιέs τns Νορ

ανάγκεs και

ns απαιτrΊσειs του πελάτn .

μανδίαs , επέστρεψαν με « γεμάτεs τIs μnχανέs »
και έτοιμοι για νέεs επ1τυχίεs .

eJ αυvε::ιrαιpια
Α

nΑΣΕΓΕΣ
ΣΥΝΕΤΑιΡιΣΤιΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Σ

Κ ΕΝΤ ΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :λεωφ. Συγγρού
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Με πείρ9 και

•

CROMAR

Ειδικότερα στα πακέτα
κατοικιών

- ενοποιείται και απnοποιείται n πρότασn ασφά
nισns στιs κατοικίεs,

- απnοποιείται, αναπροσαρμόζεται και εμπnου
τίζεται ο υποnογισμόs των ασφαnιζομένων
αξιών,

- προστίθεται αξία ασφαnιζομένου

ετών στnν ασφάnισn του ονόματοs

κεφαnαίου

περιεχομένου σε αξία αντικαταστάσεωs και

Croker σε Ayynfa και Εnnάδα συνε

- γίνονται διορθωτικέs μειώσειs ασφαnίστρων

νέων προϊόντων και υπnρεσιών και προσέnκυ

και διορθώσειs βάσει αποτεnεσμάτων στιs

σn νέων συνεργατών.

πατέραs του

John

nρθε στnν Εnnάδα και άρχισε να δρα

στnριοποιεfται στον ασφαnιστικό χώρο.
Το

1999 ιδρύθnκε n Cromar, με διαχειριστn
τον Joh n Croker, ένα νέο άνθρωπο με σύγχρο

• αστικn ευθύνn έναντι φίτων από τιs εργασίεs

Νέα παροχή εξυπηρέτησης
στον κλάδο αυτοκινήτων με

εγκατάστασns,

την Carglass

• τιs ίδιεs τιs εργασίεs εγκατάστασns των φωτο
•

εγκαταστάτn.

ϋποθέσειs avάnnψn εμπnουτισμένου πακέτου

φιnοσοφίαs τns, που απαιτεί ό,τι παρέχει να το

χωρίs anannayέs.

• υnικέs ί)Ίμιέs τns φωτοβοnταϊκns συσκευns,

πράττει με τον καnύτερο και συνεχώs βεnτιού

- εμπnουτισμόs προαιρετικών καnύψεων για
υπαίθριουs χώρουs & κινnτό εξοπnισμό, καθώs

• αστικn ευθύνn έναντι φfτων από τnν επέnευ

μενο φόπο.

σn καnυπτομένου κινδύνου (προαιρετικά),

και κατά παντόs κινδύνου για Η/Υ & κοσμnματα.

•

Στα πακέτα επιχειρήσεων

παροχns ενέργειαs προs τn ΔΕΗ (προαιρετικά).

- εμπnουτισμόs ασφαnιζομένων κινδύνων με

κάnυψn απωnείαs κερδών nόγω διακοπns

μένει ευέnικτn και δnμιουργικn.

- εμπnουτισμόs προαιρετικών καnύψεων με

δώσει στnν εταιρεία και αυτό που ί)Ίτά n κοινω

Η εταιρεία στεγάζεται σε ένα μοντέρνο κτnριο

κάnυψn κατά παντόs κινδύνου n/υ.

ασφαnιστnριο τύπου κατά παντόs κινδύνου με

νία από νέο άνθρωπο: έμφασn στιs αρχέs και

QΒΠχει το δικαίωμα να κάνει avάnnψn κινδύ

στο Μαρούσι και δραστnριοποιείται με δείκτn

πnnθώρα επεκτάσεων τόσο κατά τnν εγκατά

νέεs ιδέεs με φαντασία και καινοτομία.

νου (undervvriting) εκ μέρουs των συνδικάτων,

φερεγγυότnταs Α+ από τιs κορυφαίεs ανεξάρ

Δίπλα στην
επιχειρημαπκότητα
Πaράnnnna, n Cromar παρακοnουθώνταs

John Croker

Ο κο Ουρανία Νικοnετοπούnου

μείωσn των ασφαnίστρων,

σίεs, ο οποίοs απέδειξε ότι όχι μόνο μπορεί να

βαδίσει στα βnματα του πατέρα του, annά να

Αυτό έγινε εμφανέs και στn διάρκεια τns ποι
οτι κns εκδnnωσns που έγινε το περασμένο

δότnσn δέσμευσns

να εκδίδει συμβόnαια

Lloyd's και να διαχειρίζε

ται/ πnnρώνει τιs ί)Ίμιέs.

καnοκαίρι κάτω από τον Ιερό Βράχο τns Ακρό

Η

ποnns, στο μουσείο ... όπου γιορτάστnκαν τα

ται ότι:

δέκα χρόνια τns Cromar.

• παραμένει σταθερn στιs αξίεs στnν επαγγεn

Η

Cromar είναι μεσίτεs ασφαnειών, με μεγά

Cromar σnμερα μπορεί να υπερnφανεύε

ματικn φιnοσοφία και στρατnγικn και τn δεο

nn ευχέρεια τοποθέτnσns κινδύνων στn διεθνn

ντοnογία τns οικογένειαs Croker,

ασφαnιστικn αγορά, όπωs επίσns και στnν εn

• διαθέτει και συνεχώs ανανεώνει

τnν υnοδομn

και οργάνωσn που θα υποδεχθεί κάθε δραστn

nnvικn .

ριότnτα

τnτεs αντιπροσωπfεs εκτίμnσns

Standards &
poor's και Α.Μ. Best και Α+ από Fitch Ratings
μέσω των συνδικάτων Kiln, Beazley και QBE των

Lloyd's σε όnουs τουs γενικούs κnάδουs, nτοι:
1. περιουσfαs - απώnειαs κερδών
2. μεταφορών
3. τεχνικών ασφαnfσεων
4. προσωπικών ατυχnμάτων
5. επαγγεnματικns αστικns ευθύνns
6. αστικn ευθύνn - γενικn, εργοδοτικn, προϊό

ότι είναι εξουσιοδοτnμένοι ανταποκριτέs

n προϊόν τns, ώστε να διατnρεί τα υψn
nά standards ποιότnταs που τn διακρίνουν,

ντων

(coverholder) των Lloyd's και έχει τnν εξουσιο-

• εξεnfσσεται συνεχώs, μεγαnώνει annά παρα-

7. σκαφών

Μια περαιτέρω σnμαντικn ιδιότnτά τns είναι
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Α

n εταιρεία δραστnριοποιεfται.
Ωs κnάδοs εξυπnρέτnσns πεnατών τns,

(binding authority) από
nγετικά συνδικάτα τουs, όπωs Kiln, Beazley και

Ο κ.

Στnν Cromar ο κnάδοs αυτοκινnτων nειτουρ
γεί υποστnρικτικά στουs άnnous κnάδουs που

εργοδοτικn ευθύνn για το προσωπικό του

Τα σημεία υπεροχής των
προϊόντων είναι:
- παρέχεται n πnnρέστερn δυνατn κάnυψn με

νεs αντιnnψειs για τnν ασφάnισn και τιs υπnρε

των ενδιαφερομένων.

Καλύψεις μετά την
εγκατάσταση:

anannayέs και αναπροσαρμογn και υπό προ

Όnα ξεκίνnσαν πριν από 50 περίπου χρόνια,

Καλύψεις κατά την
εγκατάσταση:

βοnταϊκών συσκευών,

νουργούs υπό προϋποθέσειs,

χίζεται, μέσα από συνεχn ανάπτυξn, διάθεσn

Croker,

πακέτα τns

περιουσίαs που αφορούν σε κατοικίεs και μι

ία καταξιωμένn πορεία 50 και πnέον

σnμερινού διευθύνοντοs συμβούnου

201 Ο νέεs αναβαθμίσειs στα

κρομεσαίεs επιχειρnσειs.

αναπτυσσεται

1961, όταν ο Rodney Croker,

Στο πnαίσιο τns συνεχούs εξέnιξns και ανα
νέωσns n Cromar προσφέρει απότnν 1n Οκτω

βρίου

καινοτ9μεί και

το

Νέα προϊόντα

INSURANCE BROKERS LTD

φαντασια

Μ

8. διαφόρων κινδύνων
9. αυτοκινnτων

τιs επιχειρnματικέs εξεnίξειs, φροντίζει να είναι

αρωγόs σε νέεs καινοτόμεs επενδύσειs.
Στο πnαίσιο αυτό προσφέρει:

- νέα

προϊόντα ασφάnισns στουs

Lloyd's για

τα φωτοβοnταϊκά,

- ασφάnισn κατά παντόs κινδύνου εγκατάστα
σns οικιακών φωτοβοnταϊκών μονάδων ορο
φns &

-

ασφάnισn κατά παντόs κινδύνου εγκατεστn

μένων οικιακών φωτοβοnταϊκών μονάδων
οροφns .

στασn όσο και μετά από αυτnν ωs περιουσιακό
στοιχείο,

-δεν είναι υποχρεωτικn

n ασφάnισn πυρόs τns

κατοικίαs,

- δυνατότnτα οnοκnnρωμένns πρότασns από
τnν Cromar, ξεκινώνταs από τn δανειοδότnσn
του ενδιαφερόμενου, μέσου του τμnματοs φα
πε~κών προϊόντων τns εταιρείαs, σύστασn και
επαφn με τιs μεγαnύτερεs εταιρείεs εγκαταστα

τών οικιακών φωτοβοnταϊκών με τιs οποίεs
υπάρχει άριστn συνεργασία και εν συνεχεία

ασφάnισn τns εγκατάστασns και στn συνέχεια

τns συσκευns για τnν καnύτερn εξυπnρέτnσn

όμωs, δεν παύει να εντάσσεται στο πnαίσιο τns

Προs τούτο και

n συνεργασία τns με τnν
Carglass με ισχύ απόο 1.9.1 Ο.
Η Carglass Hellas είναι μέnοs τns ποnυεθνι
κns εταιρείαs Belron international, nγέτιδαs
δύναμns στnν παγκόσμια αγορά αντικατάστα
σns και επισκευns κρυστάnnων αυτοκινnτων
παντόs τύπου.

Λειτουργεί με ίδια καταστnματα, κινnτέs μο
νάδεs και

70 συνεργάτεs σε όnn τn χώρα.

Τα κρύσταnnά τns είναι αυθεντικά κρύσταnnα
αυτοκινnτων, που έχουν παραχθεί από τα σn

μαντικότερα εργοστάσια παραγωγns κρυστάn

nων αυτοκινnτων (original equipment
manufactures), κατ'αποκnειστικότnτα κόnnεs
ταχείαs πnξεωs τns

dow automotive που επι

φέπουν στα αυτοκίνnτα να φεύγουν σε ποnύ
nίγο χρόνο από τα συνεργεία τns. απόnυτα εξει

δικευμένοι τοποθετnτέs κρυστάnnων, υψnnό
τατα

standards ασφαnεfαs και εφαρμογn τns

καινοτόμου και παγκοσμίωs κατοχυρωμένns

μεθόδου επισκευns παρμπρίζglass

medic.

Α
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Ασφαλίζει και τα σχολεία
Η

Υδρόγειοs ενδυναμώνει τιs ασφαλιστικέs τns

Καλύψ ειs nρογράμματοs

λύσειs με τn δnμιουργία ενόs νέου προγράμ

ανά μαθnτn

ματοs ασφάλισns εκπαιδευτnρίων, το οποίο

Σε nερίnτωσn Ολικns Ανικανότnταs

απευθύνεται αποκλειστικά στιs ιδιαίτερεs ανάγκεs
που μπορεί να έχει ο ιδιοκτnτns ενόs εκπαιδευτικού
κέντρου . Τα σχολικά προγράμματα ισχύουν για σχο

λεία, φροντιστnρια, παιδικούs σταθμούs κ . λπ. και
προσφέρουν καλύψειs προγράμματοs ανά μαθnτn .

•

Παρέχεται κάλυψn κατά τn διάρκεια του χρόνου

διδασκαλίαs και τυχόν διαλειμμάτων. Enίσns παρέ
χεται κάλυψn και κατά τn διάρκεια συμμετοχns σε

διάφορεs σχολικέs εκδnλώσειs, εκδρομέs

n δραστn

Σχέδιο Β ' ;

Σχέδιο Γ

6,000

6,000

12,000

12,000

18,000

18,000

300

400

600

.

15 ευρώ

25 ευρώ

Σε nερίnτωσn Διαρκούs Μερικns

Ανικανότnταs καταβάλλεται στον
ασφαλισμένο ποσοστό(%) ανάλογα με

το βαθμό ανικανότnταs, βάσει πίνακα
ανικανοτnτων

Σε περίπτωση ατυχnμαιοs καταβάλλεται σε

κάθε ασφαλισμένο ποσό για
κάλυψη των πραγματικών εξόδων που
nραγματοnοιούνται εντόs

επίβλεψn του σχολείου

νοσοκομείου

•

•'

Σχέδιο Α '

καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό

ριότnτεs με τnν προϋπόθεσn ότι γίνονται υπό τnν

- εκπαιδευτnρίου.

Ασφαλής Δύναμη!

n εκτόs

Τα προγράμματα προσφέρονται και σε βρεφο

νnπιακούs

n νnπιακούs

σταθμούs, με προϋπόθεσn

ότι τα ασφαλισμένα παιδιά είναι nλικίαs άνω των δύο

(2) ετών.
• Ελάχιστοs

Ημερnσιο ποσό για κάθε nμέρα napaμovns
στο νοσοκομείο και έωs

30

nμέρεs

σn στο σχολείο και μία ώρα μετά για τnν επιστροφn στο σπ ίτι .

αριθμόs ασφαλιζομένων

20

άτομα. Υπάρχει

n

δυνατότnτα επέκτασns τns κάλυψns μία ώρα πριν για τn μετάβα-

•

Υπάρχει

n δυνατότnτα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ασφάλισns του διδακτικού προσωπι-

--

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Οχήματος & Οδηγού
----------------------• Οικογένειας

κού εnί 24ωρου βάσεωs

------------------------

ΕΑΕΕ

Αξέχαστη εμπειρία

120 Συνέδριο Ύδρας
~
:ι,-

-

Έναν από τουs πλέον δnμοφι

έγινε σε πολυτελέs ξενοδο χείο,

λείs ταξιδιωτικούs προορισμούs

γεύθnκαν τιs μοναδικέs παραδο

είχαν τπν ευκαιρία να απολαύ

σιακέs γεύσειs σε εστιατόρια τns

Ένωσn Ασφαλιστικών

σουν οι επιτυχόντεs συνεργάτεs

πόλns, ενώ τnν ξενάγnσπ ανέλα

Εταιρειών Ελλάδοs με

του πρώτου ετnσιου διαγωνισμού

βε ο Μιχάλns Μανιάτns .

τn συμμετοχn

τns Μινέττα

μεγά

• Εκμίσθωσης Αι<ινήτου

-----------------------

η Ισπανία

Με επιτυχία ολο-

~ κλnρώθnκε και το 12
~- Συνέδριο Ύδραs το
:::ι
οποίο διοργάνωσε n

-----------------------

- -------------------------

Life .O προορισμόs

Όλοι οι συμμετέχοντεs έζnσαν

.

• Σκάφους Αναψυχής - Sl<ipper
-----------------------

---------------------- - - - - - - - -

• Διαχείρισης Πολυκατοικίας

--

, •
1

-

-

-

--

- - - - - -- -

----

-----

- - - - - - - - - -

Ιατρών

-.-ϊ_r._!_ϊ_Ιi___~--.-ϊ-iίί-ϊ-,.-,-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-1-.-Ϊ-!Ϊ-Ϊ-!-iiίί-.-.-.-.-.-.-.
--•
Ελεύθερων Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων

μια μοναδικn εμπειρία, αντάξια

•

Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων Οφειλών

σώπων από τnν Ελλά

τns Καταλωνίαs στnν Ισπανία,

n

τns επιτυχπμένns προσπάθειάs

•

Διεκδίκηση Αποζημιώσεων

δα και

ακόμα χώ

γενέτειρα του Σαλβαντόρ Νταλί

τουs τn χρονιά που είχ ε προnγn

• Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

ρεs του εξωτερικού .

και του Χουάν Μιρό, με τα ονειρι

θεί, με τn δέσμευσn για επίτευξn

έναρξn των εργα

κά κτnρια του Αντόνιο Γκαουντί και

ακόμα υψnλότερων στόχων, αλ

τnν πολυτάραχn ιστορία .

λά και ενισχυμένn παρουσία συ

λου αριθμού εκπρο

nταν

Tnv

18

σιών του συνεδρίου

n Βαρκελώνn,

πρωτεύουσα

•

1

κnρυξε ο κ . Μίνοs

Οι τυχεροί απόλαυσαν ένα τα

νεργατών στον επόμενο ξεχωρι

Μωυσns, πρόεδροs τns ΕΑΕΕ, ο οποίοs αναφέρθnκε

ξίδι υψnλού επιπέδου και ποιότπ

στό προορισμό του 2ου ετnσι ου

στιs πρόσφατεs εξελίξειs στnν ασφαλιστικn αγορά σε

ταs, το οποίο επιμελnθnκε ο Γιώρ

διαγωνισμού τns Μινέττα

ευρωπαϊκό και ελλnνικό επίπεδο .

γοs Ντάβλαs . Η διαμονn τουs

Μαρόκο .

•

Υπαλληλικές/Εργατικές

&

Μισθωτικές Διαφορές

με Ειδικά Προγράμματα
«στα μέτρα» ομάδων με κοινά χαρακτηριστιι<ά

l]

(Σωματεία, Σύλλογοι κ.λ.π.)

Life στο

D.A.S. - Hellas ΑΕ.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου ERGO
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Κεντρικά Γραφεία: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΤΗΛ:

44, 117 42 ΑΘΗΝΑ
210 9001300 • FAX: 210 9215134 • e-mail: dasathen@hol.gr • www.das.gr
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Δlico®
Παγκόσμιεs διακρίσειs
για τous ασφαλιστέs τns
Α

nna τέσσερα

ξεχωριστά μέnn του

δικτύου πωnrΊσεων τns

Alico En-

nάδos διακρίθnκαν για το υψnnό
επίπεδο επαγγελματισμού ο οποίοs τα δι
ακρίνει .
Πρόκειται για τον συντονιστn γραφείου πω

nrΊσεων κ. Φ . Γκαϊτατζn, καθώs και για τουs
ασφαnιστικούs συμβούnουs κ.κ . Ζ. Σούσn
και Σ . Φυρογένn από το γραφείο πωnnσεων

Το βραβείο ccEagle Award))

του κ . Α. Μόρντο και τον κ. Μ. Κατρανιτσιώτn

στον Ι. Τζαλιγόπουλο

από το γραφείο πωnnσεων Koμoτnvns, οι

Οι κ.κ. Ζ. Σούσns, Φ. Γκαϊτα τζfrs,

Με το βραβείο

/.

«Eagle Award»,

μία από

οποίοι ανακnρύχθnκαν πρόσφατα ωs μέnn

ΤζαίΊιγόnουίΊοs, Σ. Φυρογένns και Μ.

τιs κορυφαίεs διακρίσειs που μπορεί να

του

Καφανιτσιώτns

nάβει έναs ασφαnιστικόs σύμβουnοs τns

αχρονικά εξαιρετικέs τουs επιδόσειs, όχι μό

ου, ανώτεροs αντιπρόεδροs δικτύου γραφεί

Alico

νον ποσοτικέs annά και ποιοτικέs, εδώ και πε

ων πωnnσεων Alico. Το πορτρέτα των τεσσά

γόπουnοs από το γραφείο πωnnσεων του

ρισσότερο από δύο δεκαετίεs. Η εκδnnωσn

ρων συνεργατών τns Alico αναρτnθnκαν μα

κ. Σ. Δουnγεράκn. Η απονομn του βρα

για τnν ανακnρυξn των νέων μεnών του

ίj με αυτά των άnnων κορυφαίων ασφαλιστι

βείου πραγματοποιnθnκε στα κεντρικά

Gallery of Stars τns Alico,

με βάσn τιs δι

παγκοσμίωs, τιμnθnκε ο κ.

πραγματοποιnθnκε στα κε

κών συμβούλων τns εταιρείαs από όnον τον

γραφεία τns

νφι κά γραφεία τns εταιρείαs στο Wilmington,

κόσμο σε ειδικό χώρο, στα κενφικά γραφεία

Delaware . Ο

Delaware,εvώ τουs βραβευόμενουs καλω

τns Alico στιs ΗΠΑ, ενώ ακοnούθωs θα αναρ

σόρισαν ο κ . Rod Martin, πρόεδροs και
C.E.O. Alico κα ι ο κ. Μιχάnns Χατζnδnμnτρί-

τnθούν και στα κεντρικά γραφεία τns

Gallery of Stars

Alico

στnν Εnnάδα.

•

•

ε μοντέρνα δομn και αναβαθμισμένn αισθnτικn, σε αρμονία με

Μ τnν ιστοσελίδα τns μnτρικns εταιρείαs, n νέα ιστοσελίδα τns

1.

Τζαnι

Alico στο Wilmington,
1. Τζαnιγόπουnοs, ο οποί
οs συνεργάζεται με τnν Alico για περισσό
τερα από 40 χρόνια, έχει ποnυάριθμεs
επαγγεnματικέs διακρίσειs .

Καλώς (ιλ8cπι 01ην

κ.

ARAG

~--- ..•
-!+30,210741111

αποτελείται από τιs
ενότnτεs: «Προϊόντα»,

πnέον τον χρnστn για όnο το εύροs των

«Υπnρεσίεs» «Πnεο

ασφαλιστικών προγραμμάτωντns . Ενnμερώνει αμέσωs για τα νέα τns

νεκτnματα», καθώs και

εταιρείαs και τιs εξεnίξειs στον ασφαλιστικό χώρο, και ο ασφαnισμέ

link που δίνει τn δυνα

νοs μπορεί ανά πάσα στιγμn να επικοινωνrΊσει διαδικτυακώs με τnν

τότnτα γρnγορns επι-

ARAG HELLLAS για μια σειρά θεμάτων που τον ενδιαφέρουν . Έτσι n
νέα ιστοσελίδα τns ARAG HELLAS αναδεικνύει τnν «φρέσκια» και δυ

στροφns στnν κεντρικn

ναμικn παρουσία τns εταιρείαs και στο διαδίκτυο

από τns παραπάνω ενότnτεs αναnύονται σχετικά θέματα και πnnρο

ARAG HELLAS ενnμερώνει

Συγκεκριμένα, στον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο τns

HELLAS ο επισκέπτns έχει τn δυνατότnτα να

ARAG

περιnγnθεί γρnγορα και

απnά μεταξύ των κύριων ενοτnτων, από το βασικό μενού το οποίο
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σελίδα. Σε κάθε μια

φορίεs. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσθrΊκn είναι

n ενότnτα «Πnεονε

κτrΊματα», στnν οποία αναφέρεται τι κάνει τnν εταιρεία να υπερέχει στn
Νομικn Προστασία έναντι του ανταγωνισμού.

Ε ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

NAVIGATOR

ING -

Groupama- lnter Partner

των ΕνόπΑων Δυνάμεων .
Περισσότερα

αγραφών στn ΓαΑΑικrΊ Ριβιέρα τί
μnσε και επιβράβευσε

ασφαλισμένους
Groupama

Φοίνιξ ΑσφαΑιστικrΊ

n lnter Partner Assistance

υγειονομικόs επαναπατρισμόs σε περίπτωσn ατυχrΊματοs.

Groupama

τα

nextdeal.gr

ΑΧΑ Ασφαλιστική

για τιs κορυφαίεs πωΑrΊσειs προ

κράτn, τnν Κω, επέΑεξε

ΑσφαΑιστικrΊ, εταιρεία του ομί

n ΑΧΑ

Περισσότερα neχtdeal.gr

Αου ΑΧΑ, να ταξιδέψει τουs δια

Executive lnsurance
Brokers

κεκριμένουs ασφαnιστικούs τns

Φοίνιξ

ΣnμαντικrΊ

συνεργάτεs.

βεnτίωσn παρου

Περισσότερα neχtdeal.gr

ΑσφαΑιστικrΊ, ο οποίοs βρισκόταν στο νnσί τns Νάξου για

σίασαν όnοι οι βασικοί οικονο

διακοπέs και υπέστn ενδοκοιΑιακrΊ αιμορραγία κατόπιν

μικοί

πτώσns από σκάφοs στn θάnασσα, διακομίστnκε αμέσωs

lnsurance Brokers

με σύγχρονο υγειονομικό αεροπnάνο από τπ Νάξο στο

το εξάμnνο με εντυπωσιακά αυ

τns με τον όμιΑο τns ΒιοϊατρικrΊs

Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου στnν ΑθrΊνα.

ξnτικά αποτεΑέσματα.

στο πnαίσιο του δικτύου

Με τnν υπεύθυνπ και αποτεΑεσματικrΊ αντιμετώπισn του
περιστατικού αυτού επιβεβαιώνεται ακόμn μία φορά ο
ζωτικόs χαρακτrΊραs των υπnρεσιών που αποnαμβάνουν
οι ασφαnισμένοι τns

Groupama

Φοίνιξ ΑσφαΑ ι στικrΊ με

τα προγράμματα ιατρικrΊs και ταξιδιωτικrΊs βοnθείαs, μέσω
του δικτύου τns

lnter Partner Assistance.

ΝΟΜιΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το πανέμορφο νnσί του Ιππο

ϊόντων .

προσφέρει σειρά

ποΑύτιμων ιατρικών και ταξιδιωτικών παροχών, όπωs ο

Τον Αύγουστο ασφαnισμένοs τns

n ING

στεnέχn τns Τράπεζαs Πειραιώs,

και με σκοπό τnν οΑοκΑnρωμένn κάΑυψn των ασφαnι
σμένων τns,

έγγραφο αρμόδιαs υπnρεσίαs

Με ένα ταξίδι υψnΑών προδι

Δίπλα στους
Σε συνεργασία με τnν

Τράπεζας Πειραιώς

δείκτεs τns Eχecutive
κατά το πρώ

Περισσότερα neχtdeal.gr

lnteramerican Βιοϊατρική
Tnv επέκτασn τns σuνεργασίαs
Medi-

Ωs μία από τι s είκοσι επιΑεγμέ

system στnν Αττικn, με προσθn
κn 17 διαγνωστικών κέντρων και
στn θεσσαnονίκn, με 7 κέντρα

νεs εθνικέs πnγέs ισχύοs στn

τns Εuρωδιάγνωσns, συμφώνn

θεσσαΑονίκn χαρακτnρίζεται

σε

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

n

Ι ΝΤΕΡΣΑΛΟΝ Ι ΚΑ, σύμφωνα με

n lnteramerican.
Περισσότερα neχtdeal . gr

ΚΑΛΥΨΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ

ARAG

•

ASS/STANCE

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 115 26, ΤΗΛ: 210 7490800
546 27, ΤΗΛ: 231 Ο 520720
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 106-108, τ.κ. 262 21, ΤΗΛ: 2610 275211

ΑΘΗΝΑ: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α, τ.κ.

ΠΑΤΡΑ:

www.arag.com

φ

Α Σ
Ασπίς - Commercial

lnteramerican
Η

lnteramerican

υποστnριξε τnν

οργάνωσn βιβλιοθnκns στο 2ο Δn-

Περισσότερο

Η «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»

Στο siteτns ΕΠΕΙΑ έχει ονορτnθεί
οπό τιs

μοτικό Σχολείο τns Καλύμνου.

www.koutinas.gr

Value
15 Σεπτεμβρίου

ο μnχονι-

-

τελεσμάτων είναι
Μεσίτεs

Ασφαλίσεων

& Αντασφαλίσεων,

Αντοποκριτέs

Lloyd's,

αναβάθμισε

n

σnμοντικn πτώ-

Περισσότερο

λισμένων ζωns των εταιρειών Ασπίs

τns εξειδίκευσns τns σε τομείs σοφά-

Ασφαλίσεων

ΑΕΓΑ και

λισns με «υψnλέs οποιτnσειs nοιότn-

ξns του Ιατρικού Διαβαλκανικού

τοs και τεχνογνωσίοs».

θεσσολονίκns με νέο, μοναδικό γιο

ISIS Μεσίτεs Ασφαλίσεων ΑΕ.

εύθυνσn

http://www.epeia.gr/

παρουσίασε το νέο προϊόντα υγείοs

Liquidationlnsured.aspx οι οσφολι-

και επενδύσεων που προσφέρει

σμένοι μπορούν να διερευνnσουν τι

n

εταιρεία μέσω τns συνεργοσίοs τns

μετιsετοιρείεs PCP, ΤΟΡΤΕΝ, κοθώs
και αποκλειστικά γιο τnν Ελλάδα και
τnν Κύπρο με τnν Optimum Global.
Περισσότερο

nextdeal.gr

γίνεται με το συμβόλαιό τous.
Περισσότερο

Η τεχνογνωσία τns κοτογροφns

διομόρφωσns βάσns δεδομένων με

Ένα αξέχαστο τοfjδι στs βόρειεs χώ-

συγκεκριμένn δομn είναι το θέμα

ρεs τns Ευρώπns, τn Σουnδίο και τn

που υποστnρίζει με πρωτοβουλία

Δανία, είχαν τnν ευκαιρία να οπολσύ-

τns

σουν οι επ ιτυχόντεs στον ετnσ~ο δισγω-

τnν ολλονδικn εμπειρία.
Περισσότερο

νισμό τns Εθνικns Ασφολιστικns.
Περισσότερο

nextdeal.gr

οξιοποιώντοs

nextdeal.gr

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα περαιτέρω ονάπτυ-

εs ιοφικέs uπnρεσίεs και νέεs ποροχέs ανακοίνωσε ο πρόεδροs του

201 Ο n

«Ομίλου Ιατρικού Αθnνών » δρ Γε-

lnterlife, ενώ ποράλλnλο άνοδο σn-

ώργιοs Αποστολόποuλοs, με τnν

μείωσαν και οι πάγιεs και άυλεs επεν-

ευκαιρία τns συμπλnρωσns 1Ο χρό-

δύσειs τns ετοιρείοs.

νων σπό τnν ένορξn λειτουργίοs του.

Περισσότερο

Περισσότερο

nextdeal.gr

Στnν κερδοφορία επέστρεψαν το

2009 οι οσφολιστικέs ετοιρείεs σύμφωνο με το αποτελέσματα του κλά-

Cambridge Breast Clinic που έχει δn-

n Κλινικn

τικn μελέτn τnsΈνωσns Ασφολιστι-

κών Εταιρειών Ελλάδοs (ΕΑΕΕ) Κερ-

χειρουργών μαστού των πονεπιστnμι-

οσφολιστικn κάλuψn του nλιοκού

Γεννnμοτάs». Από

δοφόροs και ο κλάδοs ουτοκινnτου,

οκών νοσοκομείων του

υβριδικού φωτιστικού Solar Tree που

31/08/2011 n ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑονο-

ο οποίοs παρουσιάζει εniσns το uψn-

Το επίσnμο εγκαίνια τns νέοs κλινικns

βρισκόταν προs έκθεσn στιs εγκοτο-

λαμβάνει τnν οσφάλισn των οχnμά-

λότερο ποσοστό προμnθειών

προγμοτοποιnθnκον στn βρετονικn

Cambridge.

στάσειs τns ΔΕθ, έναντι των κινδύνων

των του νοσοκομείου στο οποίο προ-

(20,66%)

σε σύγκρισn με τnν πορο-

πρεσβεία παρουσία τns ονuπροέδροu

Πυρόs, Αστικns Ευθύνns, Κατά Πα-

σφέρει και πλnρn κάλυψn οδικns βο-

γωγn, ον και n οσφάλισn οστικns ευ-

τns Bouλns των Λόρδων, βορόνns

ντόs Κινδύνου Συνορμολόγnσns.

nθειοs και τεχνικns εξυπnρέτnσns.

θύνns οχnμάτων είναι υποχρεωτικn.

Harris του Richmond.

Περισσότερο

nextdeal.gr

AIGAIDN
BUSINESS BEST

Μαστού

κετο Γενικό Νοσοκομείο Αθnνών «Γ.

nextdeal.qr

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

επάρκειοs αλλά και τεχνογνωσίοs
ανταποκρίνεται

μιουργnθεί στο «Μ ΗΤΕΡΑ » με τnν

Πεpισσότεpο

ΣΚΑΙΡΗ
ΑΝΑΙΡΥΧΗΣ

Στο υψnλά επίπεδο επιστnμονικns

οποκλειστκn συνεργασία κορυφαίων

01/09/2010 μέχρι

AIGAIDN

ccMHTEPA••

ΕΑΕΕ - Κερδοφορία
εταιρειών

δου, έτσι όπωs το παρουσιάζει σχε-

Η Εuρώπn ΑΕΓΑ ανέλαβε τnν

AIGAIDN

nextdeal.gr

Στnν ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ οσφολiστn-

ΕΥΡΩΠΗΑΕΓΑ

Σ

τn Β. Ελλάδα ιατρικό εξοπλισμό, νέ-

lnterlife
γροψε το ο' εξάμnνο του

lnteramerican

n lnteramerican,

nextdeal.gr

Σnμοντικn ούξnσn εσόδων κοτέ-

nextdeal.gr

των οχnμάτων στnν Ελλάδα και τns

Εθνική Ασφαλιστική

Περισσότερο

1

Ιατρικό Διαβαλκανικό

ISIS Μεσίτες
Η

Ε

Υ Σ

nextdeal.gr

τnν ιστοσελίδα τns δίνοντοs το στίγμα

Commercial Value. Στn δι-

-λ

σn των προμnθειών.

σμόs γιο τnν ονογνώρισn των οσφο-

nextdeal.gr

Α

Κυρίαρχο χοροκτnριστικό των οπο-

Περισσότερο

nextdeal.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΑΙΣΕΙΣ
ΠΑΟΙΩΝ

&

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αφού κατέκτησε την Ελληνική Νουτοσφολιστική Αγορά, η "AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" επεκτείνεται δυναμικά και σε άλλους
κλάδους ασφαλίσεων, παρέχοντας αξιόπιστα ασφαλιστικά προγράμματα, προσαρμοσμένο στα δικά σος μέτρο.

1

1

ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ

Ενημερωθείτε γιο το προγράμματα Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος, καθώς και γιο
BUSINESS BEST της 'ΆΙGΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" και ανακαλύψτε τις δικές σος οσφο-λύσεις!

τα επιχειρησιακά προγράμματα

ΕΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

45

Τ.Κ.

54625

ΤΗΛ.2310542202

FΑΧ.2310526091
e-mail: daliani@daliani-insurance.gr www.daliani-insurance.gr

ΚΕ ΝΤΡΙ ΚΑ Γ ΡΑΦ ΕΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λ Βοuλιαyμtνης
Τηλ. :

90, 166 74 Γλuφόδα
210 91 19 900, Fax: 210 96 23 836

800 11 211 211

E-mail: info@aigaion.gr
ΓΡΑΦ ΕΙ Ο ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗΣ
Λαέρτοu
Τηλ.:

22, 555 35 Πuλαlα
23130 83400, Fax: 23130 83450

E-maίl:

thessaloniki@aigaion.gr

AIGAION

BUCURESTI: BLVD CAROL 59 ROMANIA
TEL. 004031-4251406 e-mail: daliani.asigurari@gmail.com

Α

www.aigaion.gr

Σ

'Ρ

Α

Λ

ι

Σ

Τ

ι

Κ

Η

Α . Ε.

Δίνει Ασφα-λύσεις!

_Βeιι~ιJ Beιι6εbGεrov _
_ Βeιι~ιJ AGdfrov_

INTERLIF
AWARDS

Τnν Πέμπτη, 24 Ιουνίου, n ασφαλιστικn εταιρεία lnterlife,
Βραβεύσεων
Βραδιά
καθιερωμένη
τnν
nραγματοnοlnσε
αφιερωμένη στο Δίκτυο ΠωΜσεών τnς στο Paνilion.
Το θέμα τnς βραδιάς, ,;Ενας γαλαξίας αστέρων", nταν
συνυφασμένο με το χαρακτnρα που n εταιρεlα nθελε να
προσδώσει στην όλn εκδnλωσn.
Τnν φαντασμαγορικn εκδnλωσn, τίμησαν με τnν παρουσία
τους, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

μέλη αnό τn ΒουΜ των αντιπροσώπων, n Έφορος Ασφαλlσεων,
και οικονομικοί παράγοντες από Κύπρο και Ελλάδα.
Μετά το τέλος των Βραβεύσεων, ακολούθησε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με τn συμμετοχn τnς τραγουδίστριας Χρύσnας.

Νόσος Κτwρίδης μεγαλομέτοχος της ιnterιife μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

1

κα1 μέτοχο της εταφεiας Μιχάλη Μιχαηλίδη

2
3

Λουκής Παπαφ1λίππου, Μιχάλης Μιχαηλίδης

Δημήτρης Ηλrάδης, Υπουργός Γεωργί ας κα1 Φυσικών Πόρων, ο γνωστός

επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς και Μιχάλης Μιχαηλίδης

4 Από αριστερά Μαρίνος Σιζόπουλος, Λουκής Παπαφιλίππου, Αβέρωφ Νεοφύτο·u,
Νάσος Κτwρίσης , Δημήτρης Κοντομηνάς, Δημήτρης Ηλιάδης

5
6

Πανοραμrκή άποψη της αίθουσας

Βραβεύσεις Γενικού Κλάδου από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου κα1 τον Διευθυντή

Γενικού Κλάδου της

7, 8

lnterlife

κ. Γιαννάκη Πουλλή

Βράβευση Γενικής Κατάταξης

&

Παραγwγ1κότητας από Έφορο Ασφαλίσεων

κ. Β1 κτώρ10 Νάταρ κα1 τον Εμπορικό Διευθυντή της ιnterlife κ. Παναγιώτη Παναγιώτου

9

Βράβευση Χσρτοφυλακίου Κλάδου Ζωής από τον κ. Μαρίνο Σιζόπαυλο και

τη Διευθύντρια Κλάδου Ζωής της lnterιife κ. Λένια Σαββίδου

10 Βράβευση Πρώτων Υποκαταστημάτων καr Επιθεώρησης στον Κλάδο Ζωής
από τον κ . Δημήτρη Κοντομηνά κα1 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της lnterlife
κ. Μιχάλη Μrχσηλίδη

11

Βράβευση Μελών

Γεωργίας

Φυσικών

M.DR.T.

Πόρων

Δlευθυντή Πωλήσεων της

12
13

Q\Λillion
κα1

lnterlife

Dollar Round TableJ

Περrβάλλοντος

κ.

από τον Υπουργό

Δημήτρη

Ηλιάδη

και

τον

κ. Ζαχαρία Τζερμνrά

Ομάδα βραβευόμενwν μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη
Γλέντι με τους ρυθμούς της Χρύσπας

INTERLIFE
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Ανοίξτε το

-

-

-

Η εκτεταμένη εμπειρία μας στn διαχείριση αποζημιώσεων

lap top

8

Καταγράψτε τα βασικά στοιχεία των πελατών σας που ζητούνται από το πρόγραμμα

8

Επιλέξτε από ένα εύρος πολλών δυνατών καλύψεων και ακόμα περισσότερων δυνατών

Η ταχύτατη εξυπnρέτnσn των συνεργατών μας

συνδυασμών. το είδος και το ύψος των καλύψεων που εξυπηρετούν καλύτερα τις ασφα
λιστικές τους ανάγκες

Η άμεση. εξατομικευμένη και ανθρώπινη εξυπnρέτnσn των
ασφαλισμένων μας

8

Διαμορφώστε μαζί τους αυτόματα το τελικό αποδεκτό κόστος. βλέποντας τις δαφοροποι
nσεις ανάλογα με εναλλακτικούς συνδυασμούς

Αυτό είναι το

-

σας και επιλέξτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα

FLEXI HEALTH

Η εμπειρία μας στην ασφάλιση εξειδικευμένων κινδύνων. π.χ.
αθλητές

-

Γιατί οι ανάγκες σε θέματα Υγείας
Η δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας χωρίς υποχρεω

τικn ασφάλιση ζωnς.

Η στnριξn μας από τις υπηρεσίες των Νοσοκομείων του
'ΌΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

πρέπει να λύνονται με τον ιδανικότερο τρόπο.

Για περισσότερες πλnροφορίες τnλεφωνnστε στο

n επικοινωνnστε

210-62 34 330

μέσω e-maiι στο lavie@gahoιdings . gr

Η φροντίδα του
τέλουs τns ζωrls

Ενδεικτικn είναι μελέτn στn Μεγάλn Βρε

προεξάρχοντα τον πόνο . Είναι ανnσυχnτι

•

Η διενέργεια άχρnστων επεμβατικών πρά

ξεων, ακόμα και πρινοθνnσκωνξεψυχnσει.

οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται με σεβασμό

n οποία διενεργnθnκε από τον Ιούλιο
του 2004 έωs τον Ιούλιο του 2006. Κατά το

και αξιοπρέπεια . Αρκετοί, επίσns, δεν πε

διάστnμα αυτό κατεγράφnσαν

16.000 πε

αρρώστου, ειδικά στnν εσπευσμένn -και

θαίνουν στο μέροs όπου επιθυμούν.

ριπτώσειs διαμαρτυρίαs ασθενών προs το

μερικέs φορέs βίαιn- μεταφορά του σε νο

Βρετανικό Σύστnμα Υγείαs. Το nμισυ αυτών

σοκομείο, παρότι ο ίδιοs έχει δnλώσει ότι

ενόs συστnματοs που θα προσφέρει λύσειs

σχετιζόταν με τnv παροχn υπnρεσιών σε

επιθυμεί να παραμείνει στnν οικία του .

σε τόσο σnμαντικά προβλnματα. Evόs συ

τμnματα επείγουσαs ιατρικns . Εξ αυτών το

Όσον αφορά τnv επιλογn του χώρου θα

στnματοs με άρτια εκπαιδευμένουs και

54 % αφορούσε τn φροντίδα στο τέλοs τns

νάτου, οι περισσότεροι άνθρωποι προτι

«ετοιμοπόλεμουs» επαγγελματίεs, με δυ-

ζωns. Τα συχνότερα αναφερόμενα προ-

κόs ο αριθμόs των αναφορών για ασθενείs

Είναι nρoφavns n ανάγκn για θεμελίωσn

τανία,

• Η έλλειψn σεβασμού στιs επιθυμίεs του

μούν τn φροντίδα στnν οικία τουs, όσο
αυτn εξακολουθεί να είναι uψnλns ποιότn

«Δεν φοβάμαι να πεθάνω. Απλώs, δεν θέλω να είμαι εκεί όταν γίνει». Η φράσn auτn, με ιδιαίτερα

ταs και δεν επιβαρύνει σnμαντικά τουs συγ

γενείs

λιτό και περιεκτικό τρόπο, αντικατοπτρίζει αρκετά από τα έντονα σuναισθnματα τα οποία δυνατόν

n τουs συμμετέχοντεs στn

φροντίδα

αυτn. Μελέτεs έχουν δείξει ότι κάποια nλι

να βιώσει οποιοσδnποτε πάσχει από νόσnμα που οδnγεί με βεβαιότnτα στο θάνατο. Η διαχείρισn

κιωμένα άτομα, τα οποία ζουν μόνα τουs,
επιθυμούν να παραμένουν στnν οικία τουs

των σuναισθnμάτων αυτών από τον ασθενn, τous οικείοus του, το ιατρο-νοσnλεuτικό προσωπικό,

όσο το επιτρέπει

καθώs και τous λοιπούs φορείs του σuστnματοs uγείαs καθίσταται ιδιαίτερα δuσχερns και επίπονn.

n κατάστασn τουs,

όμωs

τn στιγμn του επικείμενου θανάτου τουs
ζnτούν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο

Η αμnχανία και οι σπασμωδικέs και ατελέσφορεs ενέργειεs από τous ανθρώποus που

ώστε να μnv είναι μόνοι τουs . Κάποιοι επι

συμμετέχουν στn φροντίδα αυτών των ασθενών μπορούν να βελτιωθούν με τnν ανάπτuξn και τnν

διώκουν τn μεταφορά τουs σε οίκο naρo

xns φροντίδαs n νοσοκομείο εξαρχns, ώστε

εφαρμογn σαφών στρατnγικών για τnν αντιμετώπισn του αρρώστου «στο τέλοs τns ζωns του» .

να μnv επιβαρυνθούν οι συγγενείs . Η ουσία
είναι ότι οι ασθενείs στn συντριπτικn τουs

Πέτροs Κορσαλιάκοs

στοιχεία,

n εφαρμογn των οποίων ελέγχεται

σεβασμό προs το πρόσωπό του και τn δια

Ποθολόγοs, «Υ ΓΕΙΑ »

και καταγράφεται με σκοπό τn βελτίωσn τns

φύλαξn τns αξιοπρέπειάs του (σεβασμόs

ο ανθρώπων που πεθαίνουν αποτελούν

ποιότnταs στnν παροχn υπnρεσιών στον

στn διαφορετικότnτα, στn διαφορετικn εθνι

ασθενn που πεθαίνει . Οι κυριότερεs αυτέs

κότnτα, στιs προσωπικέs φιλοσοφικέs - nθι

ισχυρούs δείκτεs τού πόσο ενδιαφερόμαστε

αρχέs αναλύονται στn συνέχεια.

κέs - θρnσκευτικέs πεποιθnσειs) .

βαθμόs και

n ποιότnτα φροντίδαs των

πραγματικά για τον ασθενn και ευάλωτο

Η αύξnσn του προσδόκιμου επιβίωσns

συνάνθρωπό μαs. Συνιστούν μέτρο αξιολό

στιs αναπτυγμένεs χώρεs, το γεγονόs ότι

και όλων των συμπτωμάτων που περιορί

γnσns όχι μόνο των υπnρεσιών υγείαs, αλ

πολλοί δεν έχουν αντιμετωπίσει περιπτώ

ζουν τnv ποιότnτα ζωns.

λά και ολόκλnρns τns κοινωνίαs. θεωρείται

σειs θανάτου πριν από τα πενnντα, ο φόβοs

• Η παροχn φροντίδαs σε οικείο περιβάλ

ότι είναι επιτακτικn ανάγκn

του θανάτου και

τns μακράs

λον .

εφαρμογn σχεδίου ανταπόκρισns των αν

επιβίωσns προκαλούν αποφυγn τns ανοι

• Το

θρώπων που περιβάλλουν τον θνnσκοντα

κτns και ξεκάθαρns συζnτnσns που αφορά

σκεται και να συνδιαλέγεται με τουs οικείουs

άρρωστο στιs επιθυμίεs και στα πρακτικά

στο τέλοs τns ζωns. Παρά τn διαμόρφωσn

του (συγγενείs - φίλουs).

προβλnματα που αντιμετωπίζει ο τελευταί

υποκειμενικών απόψεων και νοοτροπιών

n σύστασn

και

n

n προσδοκία

για τα περί του θανάτου,

•

Η μείωσn

n εξάλειψn

του πόνου, καθώs

δικαίωμα του ασθενούs να συνευρί

Με βάσn τιs αντικειμενικέs αυτέs επιδιώ

n κλινικn εμπειρία,

ξειs για τον θvnσκοντα, γεγονόs είναι ότι

n ανάλυσn στατιστικών δεδομέ

κάπ οιοι άνθρωποι πεθαίνουν όπωs είχαν

τn διαπίστευσn τns οποίαs πρόσφατα κατέ

νων που προκύπτουν από ερωτnματολόγια

ευχnθεί, αρκετοί όμωs όχι. Κάποιοι τυγχά

κτnσε και το «ΥΓΕΙΑ», αναφέρεται σαφώsσε

ασθενών προσδιορίζουν σε σnμαντικό βαθ

νουν άριστns φροντίδαs σε νοσnλευτικά

αρχέs και κανόνεs που θα πρέπει να διέπουν

μό τι δυνατόν να σnμαίνει

κέντρα

τn φροντίδα του θvnσκοντοs . Οι αρχέs αυτέs

• Το δικαίωμα του ασθενούs να αντιμετωπί

ασθενών, όμωs, στερείται τns κατάλλnλns

έχουν μεταφραστεί σε μέτρα και μετρnσιμα

ζεται σύμφωνα με τιs προσωπικέs ανάγκεs

φροντίδαs. Πολλοί άρρωστοι βιώνουν αδι

και επιθυμίεs του, με κοινό παρονομαστn το

καιολόγnτα ανυπόφορα συμπτώματα, με

οs .

Η
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JCI (Joint Commission lnternational),

ΙΗΜ

καθώs και

«καλόs θάνατοs ».

n στο σπίτι τουs, σnμαντικόs αριθμόs

πλειονότnτα επιθυμούν να πεθάνουν στο
σπίτι τουs και όχι στο νοσοκομείο. Παρ' όλα
αυτά, το νοσοκομείο είναι ο τόποs όπου

συχνότερα καταλnγουν.

νατότnτα υποστnριξns του θvnσκοντοs και

βλnματα nτav τα εξns:

κάλυψns των επιθυμιών του . Μιαs δομns

•

με σαφείs παραμέτρουs, οι οποίεs θα πλn

ιθυνόντων, συγγενών και ασθενούs.

ρούνται με καθολικό τρόπο, θα καταγρά

•

φονται και θα ελέγχονται, ειs όφελοs του

χειώδn κάλυψn βασικών αναγκών του θνn

κομένων στn φροντίδα του. Η έλλειψn aλn

ασθενούs. Προφανns, επίσns, είναι

σκοντοs .

θιvns συζnτnσns για θέματα που αφορούν

n σnμα

Η ικανοποίnσn των επιθυμιών του θνn

Πτωχn επικοινωνία και ασυνέργεια μεταξύ

Ελλείψειs που αφορούν έστω και σε στοι

σκοντοs είναι εξίσου σnμαντικn με τnv
έγκαιρn, ειλικρινn, θαρραλέα, ανοιχτn και
απρόσκοπτn επικοινωνία όλων των εμπλε

το θάνατο και τn διεργασία του οδnγεί σε

σία naρoxns υπnρεσιών 24 ώρεs το 24ωρο

•

και επτά nμέρεs τnv εβδομάδα, ακόμα και

του και θέματα που αφορούντn διακριτικό

παρερμnνείεs και παρεξnγnσειs, μερικέs

στnν οικία του αρρώστου. Απαραίτnτn είναι

τnτα, αλλά και το σεβασμό προs τον άρρω

από τιs οποίεs περιγράφονται παρακάτω:

n σύστασn πολυσυλλεκτικns και αρμονικά

στο.

• Το αίσθnμα του φόβου του επικείμενου

Η καταστρατnγnσn του ιατρικού απορρn

δραστnριοποιούμενns ομάδαs επαγγελμα

•

τιών, οι οποίοι, σε στενn συνεργασία με

φροντίδαs .

Η έλλειψn ψυχολογικns υποστnριξns και

θανάτου παραμένει αδικαιολόγnτα ισχυρό
και επίμονο.

τουs συγγενείs και τον πάσχοντα, θα προ

•

ανύπαρκτn εξει

• Μερικέs φορέs ο φόβοs για το μυστnριο

σπαθούν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα

δικευμένn παρnγορnτικn αγωγn (για παρά

του θανάτου οδnγεί σε αποφυγn των αν

συμπτώματά του, αλλά και τnv ψυχοσυναι

δειγμα,

θρώπων που είναι ασθενείs, ώστε να μnv

σθnματικn επιβάρυνσn αυτού και των οικεί

ιατρείο πόνου) .

Η καθυστερnμένn

n και

n μn αναφορά του ασθενούs σε

« ταραχτούν »

n νιώσουν «aμnxava».

ων του, καθώs και θα παρέχουν υπnρεσίεs

• Το φαινόμενο να αναγνωρίζουν πρώτοι οι

•

και μετά το τέλοs τns ζωns .

συγγενείs ότι ο άρρωστοs πεθαίνει .

θυμιών του ασθενούs και έτσι καθίσταται

Οι στενοί συγγενείs έχουν άγνοια των επι

iiiι
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αδύνατον να τον υποστπρίξουν και να του

δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, θα πρέπει να

σίτισns και πρόσλnψns υγρών, καθώs και

παράσχουν φροντίδα σύμφωνα με τn θέ

απευθύνεται στον ειδικό. Η πτώσn του

τnν ποιότnτα τns τροφns. Σnμαντικό είναι να

λnσ11 του . Αυτό είναι ιδιαίτερα σnμαντικό

ασθενούs, καθώs και

πρόβλnμα όταν ο ασθεν11s εμφανίσει μειω

τερματισμού τns ζω11s αποτελούν, επίσns,

του στόματοs και των χει λέων.

μένn δυνατότnτα επικοινωνίαs .

ενδείξειs αναφοράs σε εξειδικευμένn ομά

•

δα φροντίδαs.

ν11s πρέπει να διατnρείται άνετοs και καθα

•

Δεν καθίσταται γνωστ11 μερικέs φορέs

n

n έκφρασn σκέψεων

διατnρείται

n εφύγρανσn των βλεννογόνων

Απώλεια ούρων και κοπράνων : ο ασθε

ρόs, ενώ το κρεβάτι θα πρέπει να καλύπτε

επιθυμία του θν11σκοντοs να αρνnθεί μnχα

Η ενδελεχ11s ενnμέρωσn των οικείων και

νικ11 υποστ11ριξn, ειδικά όταν οι συγγενείs

των ατόμων που φροντίζουν τον θν11σκοντα

ται με αδιάβροχο επίστρωμα .

δεν είναι επαρκώs ενnμερωμένοι.

είναι αποφασιστικ11s σnμασίαs για τnν ορθ11

•

Ψυχρότnτα και κυάνωσn άκρων : ενnμε

Δεν έχει υπάρξει προκαταρκτικ11 συζnτn

και ολιστικ11 προσέγγισn των προβλnμάτων

ρώνεται ο συγγεν11s ότι παρά τnν εμφάνισn

ενnμέρωσn για δωρεά οργάνων και

που προκύπτουν. Ο άνθρωποs που φρο

των άκρων ο ασθεν11s δεν « κρυώνει ». Συ

καλούνται οι συγγενείs να απαντ11σουν στο

ντίζει τον θν11σκοντα πρέπει να είναι εν11με

νιστάται

ζnτnμα αυτό.

ροs για τnν αναγνώρισn των σnμείων τns

φυγ11 χρnσιμοποίnσns nλεκτρικ11s κουβέρ

προθανάτιαs κατάστασns, αλλά και έτοιμοs

ταs

•

σn

•

11

Οι ασθενείs δεν έχουν συζnτnσει διαδικα

n χρ11σn

σκεπασμάτων και

n απο

11 θερμοφόραs που δυνατόν να προκα

για εφαρμογ11 πρωτοκόλλου δράσεων με

λέσει έγκαυμα .

τά το θάνατο του ασθενούs. Μια απόπειρα

• Στροφ11 τns κεφαλ11s προs φωτεινό ερέθι

περιγραφ11s των συχνότερων προθανάτιων

σμα: αποδίδεται στn μείωσn τns οράσεωs.

• Σύντροφοι, οι οποίοι δεν έχουν γνωστο

σnμείων γίνεται στn συνέχεια, χωρίs αυτό

Χαμnλόs φωτισμόs

πο111σει τn σχέσn τουs με τον ασθεν11, μερι

να σnμαίνει ότι πρέπει όλα τα σnμεία να

nμέραs δυνατόν να βοnθ11σουν .

κέs φορέs αποκλείονται από τουs επαγγελ

εκδnλωθούν 11 ότι όλα αποτελούν υποχρε

Μετά το θάνατο δεν υπάρχει

σίεs κnδείαs

• Συχνά

11 ταφ11s .

κάποιοs πεθαίνει χωρίs να έχει συ

ντάξει διαθ11κn.

11 ελεγχόμενο φωs τns

οποιονδnποτε διακανονισμό

n βιάσn για
n γραφειο

ματίεs υγείαs όσον αφορά τn συμμετοχ11

ωτικά και προάγγελουs θανάτου:

τουs στn θεραπεία .

•

Υπνnλία, λ11θαργοs, μειωμένn απαντnτι

κρατικ11 διεργασία . Οι συγγενείs και οικείοι

• Η απάντnσn στο δύσκολο ερώτnμα «πό

κότnτα σε εξωγεν11 ερεθίσματα: ο συγγεν11s

αφ11νονται να προσέλθουν πλnσίον του

τε ο άνθρωπόs μου θα πεθάνει;» . Πρέπει

θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ασθεν11

ασθενούs, να συζnτ11σουν και να προσευ

να γίνεται αντιλnπτό ότι για τn χρονικ11 στιγ

ευθέωs κατά τn διάρκεια τns πνευματικ11s

χnθούν. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα προχω

μ11 του θανάτου υπεισέρχονται αρκετοί πα

διαύγειαs, αλλά να του απευθύνεται ακόμα

ρ11σει

n διαδικασία για ετοιμασία του νε
n συνεννόnσn με γραφείο τελετών

ράγοντεs, οι οποίοι καθιστούν ιδιαίτερα

και όταν δεν αντιλαμβάνεται αντίδρασn. Οι

κρού,

επισφαλ11 τnν πρόβλεψn και του πιο έμπει

περισσότεροι ασθενείs ακούν, παρότι έχουν

ρου θεράποντοs.

απολέσει τnν ικανότnτα για ομιλία. Δεν είναι

n συμπλ11ρωσn των απαιτούμενων εγ
γράφων. Υψίστns σnμασίαs είναι και n πα

σωστό να παρενοχλούμε τον άρρωστο για

ρεχόμενn ψυχολογικ11 υποστ11ριξn από ει

να δούμε αν είναι ξύπνιοs.

δικό επιστ11μονα προs τουs ανθρώπουs του

Σε αμιγώs πρακτικό επίπεδο, ό,τι αφορά
το θάνατο χρ11ζει ετοιμότnταs και εφαρμο

• Σύγχυσn,

γ11s συγκεκριμένων δράσεων.

αποπροσανατολισμόs, διέγερ

και

περιβάλλοντοs του θανόντοs.

n ευγενικ11 υπενθύμισn

Συμπερασματικά, στnν εποχ11 του καται

του χρόνου, του τόπου και των προσώπων

γισμού των πλnροφοριών, τns έλλειψns

πρέπει να καταφύγει στn βο11θεια ειδικού

που περιβάλλουν τον άρρωστο πιθανώs να

χρόνου, τns άκρατns εξειδίκευσns και τns

και ενόσω ο ασθεν11s φροντίζεται στο σπίτι

επαναφέρουν τον προσανατολισμό του.

επικράτnσns των στατιστικών μεγεθών, ο

του. Τέτοια περίπτωσn είναι όταν n 11δn συ

Περιορισμόs και άσκnσn βίαs στον άρρω

βαρέωs πάσχων έχει ανάγκn το ειλικρινέs

νταγογραφούμενn αναλγnτικ11 αγωγ11 δεν

στο προφανώs αντενδείκνυνται απόλυτα.

ενδιαφέρον, τnν ανθρωπιά, το σεβασμό, το

επαρκεί 11 ο ασθεν11s αισθάνεται δυσφορία

•

και μεταδίδει σnματα πόνου στριφογυρίζο

Ένα παράδειγμα αποτελεί

n περίπτωσn

στnν οποία ο συγγεν11s δε γνωρίζει πότε θα

νταs

11 με ανάλογεs εκφράσειs του

προσώ

που του.

Η αναπνευστικ11 δυσχέρεια,

n αδυναμία

ούρnσns και κένωσns του εντέρου συνι

στούν αντίστοιχεs ενδείξειs. Όταν ο συγγε
ν11s βρίσκεται σε διέξοδο

11

αισθάνεται ότι

σn, ψευδαισθ11σειs:

Η

lnterasco

εξ-ασφάλιση .... εγγυάται.

___ γιατί

είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το

__ _γιατ ί

πάνω από

1890_

Μείωσn τns κοινωνικότnταs και απόσυρ

συναίσθnμα, τnν εξατομικευμένn φροντίδα .

σn : δυνατόν να συνεισφέρουν

Η αντιμετώπισn του μυστnρίου του θανά

προσέγγισn του θν11σκοντοs

n ειλικριν11s
και n ενnμέ

του πρέπει να χαρακτnρίζεται από απόλυτο

ρωσ11 του ότι ο συγγενns είναι διατεθειμέ

σεβασμό προs το πρόσωπο του θν11σκο

δις

νοs να βοnθ11σει πραγματικά.

ντοs και όχι από το νόnμα τns ρ11σns που

επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ_

•

Μείωσn αναγκών για πρόσλnψn υγρών

και τροφ11s, απώλεια όρεξns: επιτρέπεται
στον άρρωστο να επιλέξει εκείνοs τnν ώρα

εξέφρασε γνωστόs πολιτικόs του 20ού αι
ώνα: «Έναs θάνατοs είναι τραγωδία. Ένα
εκατομμύριο θάνατοι είναι στατιστικ11 ».

1 15

χρόνια εξ- ασφαλίζουμε με συν έπεια, εντιμότητα και

σιγουριά χιλιάδες πελάτες μας _

___ γιατ ί

interasco
Ασφαλιστική

Εταιρεία

188 & Νίσrορος 1, 152 31 Χαλάνδρι,
+30 210 6776111, Fax: +30 210 6776035,

Κηφισiας

Τηλ:

WW\ν.inιerasco.gr,e-mαil: i nfo@i n te rasco.gr

Harel που έχει 1.Sεκ_ πελάτες, 1, 1€
400_000_000€ ίδια κεφάλαια και 1 1,2€ δις

σήμερα σαν μέλος του ομίλου

κύκλο

ε ργασιών,

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε εσάς που μας εμπιστεύεστε την υγεία
σας , τ ην περιουσία σας, το μέλλον και την ευτυχία σας_

Αυτή

την

εμπιστοσύνη

μετατρέπουμε

σε

σίγουρη

δύναμη

Έτσι , γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά
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για

δημιουργείτε απερίσπαστοι κα ι να προοδεύετε_

lnt:erasco!

να

Οι Πρωτεργάτες της Νίκης

Αντιπανηγυρικός διά την 28ην Οκτωβρίου

Μια εποποιία

με άδοξον τέλοs
Υπό του κ . Ιωάννn Λ. Μπα κούρου, υnοστρατnγου ε.α .

Μ

ε εθνικ,n περnφάνια, αλλ~ και ενδ~μυχn πικρία γιορτάζουμε τnν
του νεοτερου Ελλnνισμου.

Tnv

nμερα που

n παγκόσμια

28nv Οκτωβρίου 1940. Tnv πιο ένδοξn nμέρα

Ιστορία μαs κάλεσε να δώσουμε εξετάσειs.

Mas πέρασε

από το καμίνι τns δοκιμασίαs και βρεθnκαμε άξιοι να γράφουμε, στnν ταυτότnτά μαs, ότι είμαστεΈλυνεs, προνό-

ΟΒασώύς

Ο πpωθυπουpyός

Ο λpχιστpάτιιrος

Γεώpy,οςΒ'

Ιωάννης Μerαξάς

Αλέξαvδpος Παπάγος

ου Παπανδρέου,

παφίδα μα5 ξανάγινε αυτό που nταν. Αυτό

1940 θα ριχτεί στον αγώνα, χωρί5να απα1τn
σεI εγγυnσε15. Άλλοι, 01 « Μεγάλοι» τn5 Γn5,

που θα είναι. Η Δόξα αγκάλιασε τnν α1ών1α

θα σπεύσουν να του προσφέρουν, αφειδώ

το Δίκαιον . θα κυρIαρχnσουν τα συμφέρο

αγαπnμένn τn5, τnν Ελλάδα. Ο1Έλλnνεs ξα

λευτα, υποσχέσε15. « Μαζί θα μοιρασθώμεν

ντα . θα αρχίσουν τα παζαρέματα. θα ζnτnθεί

ναβρnκαμε το αρχαίο ανάστnμά μα5. Βρεθn

τnν Νίκnν» θα τον βεβαιώσουν και θα τοu5

από τnν Ελλάδα να θυσιαστεί και για τnν

καμε στnν πρωτοπορία των Ελεύθερων Λα

π1στέψε1 . Έκθαμ βο5 από τα κατορθώματα των

ρnvn, όπω5 θuσ1άστnκε για τον Πόλεμο.

ών. Προπορευόμενοι. Πρώτοι!

στρατευμένων πα1δ1ών του, μεθuσμένο5

«Το Λονδίνον και n Ουάσιγκτον εθυσίασαν

«απ' τ' αθάνατο κρασί του Ε1κοσ1ένα » όπω5

τnν Ελλάδα, δ1ά να εξευμενίσουν τn Μόσχα

πρόσταί,ε ο ποInτ115, θα στnρίξε1 πάνω σ'

au-

και να εξασφαλίσουν τn σuγκατάθεσn τn5

Βρετανοί, φρόντισαν να ξεχάσουν

τnv τnν υπόσχεσn όλεs του τI5 ελπίδεs κI όλα

στnν παραχώρnσn τn5 Τεργέστn5 στnν Ιτα

115 υποσχέσε15 τοu5. ΥποσχέσεI5 επίσnμεs και
δεσμεuτ1κέ5 . Υποσχέσε15 115 οποίεs δεν είχε

τα όνειρα για μια μεταπολεμ1κn Μεγάλn

λία » (Παρ1σ1νn « Ετοuάλντu Σοuάρ» τn5 11 n5

Ελλάδα .

Οκτ.

Πικρία, γιατί δυστυχώ5
δ1κα1ώθnκαν .
κuρίω5

01

01

01 θuσίεs

n

μα5 δεν

φίλοι κα ι σύμμαχοί μα5,

ζnτnσε1 ο περnφανο5 λαό5 μα5.
Τα άγρια χαράματα τπ5

28n5 Οκτωβρίου

Με τnν ελπίδα τn5 μεταπολεμ1κ115 δ1καίω
σn5 θα κάνει « uπομονn και κουράγιο» και θα
αντέξει

115 θυσίεs του πολέμου

και το μαρ

3 Οκτωβρίου 1946).

Όμω5, στn Δ1άσκεψn δεν θα επ1κρατnσε1

E1-

1946).

Και βεβαίω5,

n Μόσχα, έχοντα5 uποχωρn

σεI στο θέμα τn5 Τεργέστn5, δεν nταν καθό

λου δ1ατεθε1μένn να uποχωρnσε1 ξανά και να
συγκατατεθεί στnν απόδοσn τn5 Βορείου

τύριο τn5 Κατοχ115.
Η συμμαχ1κn κακοπιστία. Κάποτε τα πυ

Ηπείρου στnν Ελλάδα . Έτσι,

n ελλnν1κότατn

ροβόλα θα σIγnσουν. Τα ΕλεύθεραΈθνn

Β .'Ηπειρο5, που στα χώ ματά τπ5 τα στρατευ

θα πανnγuρίσουν τn νίκn τοu5 . Στι5 όχθεs

μένα νιάτα τn5 παφίδα5 μα5 είχαν εξαγορά

του Σnκοuάνα θα αρχίσει 115 εργασίεs τn5 n

σει, με το αίμα του 5 , τnν πρώτn σuμμα χ 1κn

ΔIάσκεψn τn5 Eιρnvn5 .

νίκn, θα παραμείνει , για φίτn φορά , μακριά

Σ' αυτnν θα στρέψει τα βλέμματά του ο

λαό5 μα5. Είναι βέβα105 ότι έχει έρθει

από τn μnφικn αγκαλιά .

n ώρα

Η απογοnτευσn. Ο λαό5 μα5 συνα1σθnμα

να δ1κα1ωθεί. Σίγουρο5 ότι

τικό5, παρορμnτIκό5 και αυθόρμnτο5 , θα

τn5 Δ1ασκέψεω5 θα

«... εI5 το βnμα
έφθανε n φωνn των

δεχτεί τα δυσάρεστα νέα από το Παρίσι με

αθανάτων νεκρών μα5 και θα εύρ1σκεν απn

θλίψn, οργn και αγανάκτnσn . θα θuμnθεί

χnσIν εI5 τnν σuνείδnσ1ν όλων των συμμά

κάποιον άλλον Οκτώβριο, μόλ15 έξι χρόνια

χων ... » (Αγόρευσn στn Βουλn του Γεωργί-

νωρίτερα . Το « ΟΧΙ » τn528n5Oκτωβρίοuτοu

στ1γμέs πφσυλλογns και αυτογνωσίαs, θα

αντί να έχει τον Παρθενώνα! .. Αν nτο άπ1-

στο5! Αν 01 φίλοι τn5 δεν εσκέπτοντο: "Ό,τι

φωλ1άί,ε1 στα φίσβαθα τns ψuxns του

εγκώμια από ολόκλnρn τnν ανθρωπότnτα .

και να τn5 κάνουμε τn5 Ελλάδο5, δεν μαs

για τα λάθn τα δικά του. Λάθn που διευκό

Μια ανθρωπότnτα, μέχρι τότε, φοβ1σμένn,

προδίδει ... "» .

λυναν τn σuμμαχ1κnν κακοπ1στίαν και δολ1 -

n τύψn

Κυν1κn uπnρξε n στάσn, 1δίωs των Βρετα

ότnτα. Δ1ότ1 ο nρω1σμόs του δεν συνοδεύτn

δυνάμε15 του

νών, παρ' όλον ότι είχαμε σταθεί στο πλευρό

κε από σύνεσn . Δ1ότ1 uπnρξε λάθο5 μοιραίο

Αξονοs nταν αnττnτεs . Μια ανθρωπότnτα

τous, στn δuσκολότερn ώρα τns Ιστορίαs

το ότι

που είχε π1στέψε1 ότι

τnτα που είχε π1στέψε1 ότι
ΠερnφάνIα, γιατί εκείνn τnν άγια μέρα

ila6s με rous fιρωεs σrρατιώτεs

Tnv απίστεuτn εποποιία στα βορε1οnπεφώτ1κα βουνά. Tou5 ύμνοus και τα

Σαράντα .

καταπτοnμένn, παν1κόβλnτn . Μια ανθρωπό

μιο βαρύ. Τραγικό. Ωραίο!

Ο Eililnvικ6s

01

n μεγαλε1ώδns Εθν1κn του Αντίστασn

01 δuνάμε1s του Άξονοs

τουs . Όταν, ολομόναχο1, ετοιμάζονταν να

κατακερματίστnκε σε οργανώσε1s αντψαχό

nταν αnττπτε5 . Μια ανθρωπότnτα που δεν

αποκρούσουν γερμαν1κnν απόβασn στο νn

μενεs . ΔIότI, τέλοs, τnν επαύριον τns Νίκn s

μπορούσε να φανταστεί ότι σε μια μ1κρn γω

σί τοus.

αντ1μετώπ1σε δ1χασμένοs τn σuμμαχ1κnν αχα

νιά τns Γn5 θα γινόταν το θαύμα. Η Νίκn θα

θρασύτατοs, ο Βρετανόs υφυποuργόs

άλλαί,ε στρατόπεδο. Χάρn σε έναν μικρό, σε

Εξωτερικών Μακ Νnλ (Mc Neil) θα μα5 ζnτn

πλnθο5, λαό. Έναν λαό που φέρει στου5

σεI .. . και τα ρέστα! θα μαs εξnγnσε1 το πόσο

ώμοus του φορτίο βαρύτατο. Το δοξασμένο

ακριβά κόστισε, στnν Αγγλία,

παρελθόν του .'Εναν λαόν που, όταν πλακώ

βοnθε1α στnν Ελλάδα.

σει

n στρατ1ω11κn

Tnv αποστομωτ1κn

ρ1στίαν. Αδύναμοs να αγωνιστεί σθεναρά για

11s εθν1κέs του δ1εκδ1κnσε1s.
Ενωμένο5 στον πόλεμο, δ1χασμένο5 στnν
Κατοχn, αλλnλοσπαρασσόμενο5 μ ετά τnν

Απελευθέρωσn.

n δύσκολn ώρα, ξεχνά τn φτώχεια και τnν

απάντnσn θα του τn δώσει ο αξέχαστοs αρ

Σφάλματα και παραλείψε1 s. Η πολ1τικn

κακομοιριά του και θυμάται ένα πράγμα .'Ενα

θρογράφοs Παύλοs Παλα1ολόγοs. θα γρά

nγεσία δεν εκμεταλλεύτnκε, εγκαίρωs, τιs

και μόνο πράγμα. Τπν κλnρονομ1ά του, τnν

ψει στο «ΒΗΜΑ», στIs

17 Νοεμβρίου 1945:

στρατιωτικέs μαs επ1τυχίεs και δεν φρόντισε

Ιστορία του, του5 Μαραθώνεs, τIs θερμοπύ

«Δάκρυα χαράs μά5 έρχονται στα μάτια, Εξο

να μεταφέψΕΙ τοu5 ύμνουs και τα εγκώμια σε

λεs, τnν Πύλn του Ρωμανού, το Μαν1άκ1. Και

χώτατε, για τIs θuσίεs στI5 οποίεs uποβλnθn

σuγκεκρψένε5, ξεκάθαρε5 συμμαχ1κέ5 δε

μεγαλουργεί. Και μαθαίνει του5 άλλοu5 λα

κε

σμεύσε1s. Όχι, βεβαίω5, τnν nμέρα τns

ούs πώs να ζουν και, στnν ανάγκn, πώ5 να

χώρα. Σαράντα έξι εκατομμύρια λίρεs -μαs

Οκτωβρίου Αυτό θα τn5 αφα1ρούσε κάτι από

πεθαίνουν!

το θυμίσατε- σαs εστοίχ1σε το «ΟΧΙ» μα5,

το μεγαλείοντns . Αλλά τI5 αμέσωs επόμενεs

«... Αν nτο

Μοσσούλn

n Ελλά5!» .

Μέσα

σε ατμόσφαιρα πένθοu5 γιορτάσαμε, το

n χώρα σα5, για να

βοnθnσε1 τn δ1κn μαs

28ns

που στοίχισε σ' εμά5 ένα δάσο5 σταuρούs κI

nμέρεs. Εφόσον «το σίδnρον nτο ακόμn ί,ε

άλλο ένα από δεκανίκια!»

στόν» θα γράψει ο Αλέξns Κύρου, στα «Όνει

Και

n λαϊκn

μούσα, με τn φωνn τns αλn

ρα και Πραγματικότns » , σελ .

«...

94.
θα προσθέσει δε ότι στIs 22 Νοεμβρίου ,

δεν πεθαίνει! Δεν ο πέθανε όταν το όνομά τn5

κI

05 σου τn σκάσανε, με μπαμπεσιά, 01 σύμ

με τnν απελευθέρωσn τns Κορυτσάs, ο

είχε σβnσθεί, επί α1ώνα5, από τον χάρτnν -θα

μαχοι στn μοιρασιά, κάνε κουράγιο Ελλάδα

Τσώρτσ1λ έστελνε συγχαρnτnρ10 τnλεγρά

γράψει

μα5, να μn μαs αρρωστnσε15, γιατί το θέλει ο

φnμα στον 1. Μεταξά, το οποίον τελείωνε με

θεό5 να ζnσε15 και θα ζnσε15».

το «Ζnτω n Ελλά5» γραμμένο ελλnν1κά ! Στnν

1946, τnνέκτnνεπέτε1οντου « ΟΧΙ» .
«... Δεν κnδεύομεν τnν Ελλάδα. Η

n

"Ακρόπολ15" στI5

Ελλά5

6 Οκτ. 1946-

«Δεν κnδεύομεντnν Ελλάδα. Εκnδεύσαμεν,
όμω5 τnν πίστ1ν μα5 προ5 το Δίκαιον και τnν

σμόνnτns Σοφία5 Βέμπο θα φαγοuδnσει :

Δ1χόνο1α· ο καρκίνο5 τn5 φυλ1'15 μα5. Δ1κα1-

απάντnσn του οΈλλnν πρωθυπουργόs δ1ε

εμπ1στοσύνnν προ5 τοu5 φίλου5 μα5 ... Αν nτο

ολογnμένn

n

κnρuσσε, δυστυχώs αβασάν1στα, ότι ο αγώ

Μοσσούλn

οδύνn του θα γίνεται αβάσταχτn όταν, σε

ναs εκείνοs διεξαγόταν « ... δ1ά τnν απελεuθέ-

n Ελλά5!

Αν έβγαί,ε πεφέλα1α

n οδύνn

του λαού μαs . Και

~
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ρωσιν τns Αλβανίαs» χωρίs να κάνει τnν πα
ραμικρn μνείανγια τουs υπόδουλουs Βορει
οnπειρώταs!

Στnν ίδια σεnίδα, ο Κύρου σnμειώνει ότι
υπnρξε ολέθρια

«n παράλειψιs τns εγκαίρου

nρoβonns των εθνικών μαs διεκδικnσεων».
θα αφnσουμε, δυστυχώs, να παρέλθουν
άπρακτα πέντε μnνεs και μόνον τnν

31 nv

Μαρτίου και τnν

ο τότε

12nv Απριλίου 1941

πρωθυπουργόs μαs Αλ. Κοριζns θα θέσει

θέμα Κύπρου. Σοβαρόν σφάλμα θα γράψει
ο Κύρου nταν «... το ότι δεν θέσαμεν και εκεί
νο και τα άπλα εθνικά μαs θέματα κατά τnν
εποχnν του μεσουρανnματοs τns ελλnνικns
δόξns, αλλά το εσκέφθnμεν μόνον ειs τα
πρόθυρα τns χιτλερικns επιθέσεωs» .

«Κα ι διnγώνταs τα να κλαιs! » Η αλλαγn
στn στάσn των Συμμάχων έγινε σταδιακά και

τα σnμάδια για τn μεταστροφn των διαθέσε
ών τουs απέναντί μαs nταν κραυγαλέα .
Προκαλούν ναυτίαν οι προσπάθειεs των
Βρετανών να προσεταιρισθούν τnν Τουρκίαν
(τον « Επιτnδειον Ουδέτερον» κατά τον Frank

Weber) και να τn βγάλουν στον πόλεμο, προσφέροντάs τns εδαφικά ανταnλάγματα ειs

οδnγnσει στnν απώλεια τns Ιωνίαs και τns

βάροs τns Ελλάδοs!

Ανατοnικns θράκns.

Παράλλnλα, τον Δεκέμβριο 1942, το Λον-

• Ιχνnλατώνταs τnν κοσμογονικn και κρίσιμn

«ΙΚΑΡΟΣ», τόμοs 6/Α, σελίδα

294).

Ήταν το τέλοs τns εποποιίαs . Ένα τέλοs
άδοξον!

δίνον χαρακτnρίί,ει τnν Αλβανίαν ωs ένα από

εποχn του Β' Π.Π. δεν έχω το δικαίωμα να

Εκ βαθέων. Το σnμερινό σnμείωμα-όπωs

τα πρώτα θύματα τns φασιστικns επιθέσεωs

προβάλω μόνο τα ευχάριστα γεγονότα.

εκείνο, προ εξαμnνου- γράφεται με πόνον

και δnλώνει ότι «επιθυμεί να ίδn τnν Αλβα

Υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Όπωs το τnλε

ψuxns . Με πόνον ψuxns και έντονο προβλn

νίαν ελευθέραν από τον ιταλικόν ζυγόν και
αποκατεστnμένnν ειs τnν ανεξαρτnσίαν τns».
Σnμα κινδύνου για το μέλλον τns Βορείου
Ηπείρου. Εμείs, όμωs, με ελάχιστεs εξαιρέ
σειs (Παναγιώτns Κανελλόπουnοs) θα αδια
φορnσουμε. θα συνεχίσουμε τιs εθνοκτόνεs
διαμάχεs μαs (απλοελλnνιστί, τnν αλλnλο

φαγωμάρα μαs) αντί να ενώσουμε τιs δυνά
μειs μαs, για να αντιμετωπίσουμε, ενωμένοι,

τον απειλnτικόν κίνδυνον.Έχονταs ωs βολικό
άnλοθι τnν αισιοδοξίαν ότι οι σύμμαχοι, στο

τέλοs, θα πραγματοποιούσαν τιs υποσχέσειs
των.

Αισιοδοξία εγκλnματικn αφού πριν από
είκοσι, μόλιs, χρόνια οι ίδιοι σύμμαχοι, με τn
μεταστροφn τns πολιτικns των, μαs είχαν

112

ΗΑΙ

γράφnμα του Βρετανού πρωθυπουργού, στιs

ματισμό. Διερωτώμαι μnπωs υπερβάλλω

5 Δεκ. 1944. (Τέσσερα, περίπου, χρόνια με

χαρακτnρίζονταs άδοξον το τέλοs τns εποποι

τά το επίσns δικό του «Μαιj θα μοιρασθώμεν

ίαs. Mnnωs ασεβώ προs τnν μνnμnν των

τnν Νίκnν» .)

αθανάτων νεκρών μαs. Άπαγε τns βλασφn

«Ο πρωθυπουργόs (Τσώρτσιλ) προs τον
στρατnγόν Σκόμπι, Aθnvas:

μ ίαs ! Εκείνοι κατέστnσαν τnν εποποι ίον ένδο
ξn. Για το άδοξον τέλοs τns δεν ευθύνονται

... Mn διστάσετε να ενεργnσετε ωs να ευρί

αυτοί. Ευθύνονται άλλοι. Ευθύνονται οι πο

σκεσθε ειs μίαν μόnιs καταnnφθείσαν, υπό

λιτικοί που είχαν τότε τnν εξουσίαν και κυρίωs

του στρατού, πόλιν όπου έχει εκραγεί επανα

εκείνοι που επιχειρούσαν, με κάθε φόπο, να

στατικόν κίνnμα ... Πρέπει να κρατnσωμεν ταs

τnν αποκτnσουν!

Aθnvas και να επιβλnθώμεν. Εάν τούτο το

•

επιτύχετε χωρίs αιματοχυσίαν θα είναι κατόρ

ανάδελφοι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε αδελ

θωμα δ ιά σαs, αλλά και με αιματοχυσίαν θα

φωμένοι ! Είναι μnνυμα και προσταγn τns

είναι επίσns κατόρθωμα, εάν αύτn είναι απα

28ns Οκτωβρίου .

ραίτnτοs ... » (Τσώρτσιλ «Απομνnμονεύματα

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκδόσειs

Συνέnλnνεs,

SOS.

Είμαστε λίγοι. Είμαστε

(Πnyn: «Εθνικέs Επάnξειs»

Αύγουστοs

- Οκτώβριοs 2007)
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Η δύναμn μας στnν υπnρεσία
των πελατών σας.

2.500 χοόvιο
•

υειο.

Ιδιαίτερα υψnλn

..

κεφαλαιακn επάρκεια

Εξασφαλίστε τn δύναμn
τnς

EFG

Ευ roιife

Ασφαλιστικnς για τους

Ολοκλnρωμένες
ασφαλιστικές λύσεις

δικούς σας πελάτες.

Μαζί μπορούμε να
κοιτάμε το μέλλον με

Υψnλού επιπέδου

σιγουριά.

εξυπnρέτnσn

Προnγμένn
τεχνογνωσία

«... Είχαν μείνει μόνο 100 μέτρα για να μπω στον ιερό Τύμβο του
Μαραθώνα.

Έφθασα στο άγαλμα του Μιλτιάδn.

Μέλος του ομίλου

Το κοίταξα ψnλά, προσκύνnσα στα πόδια του και άφnσα άλλο

ένα κλαδί ελιάs.

Eurobank EFG

Είπα μέσα μου: «Στρατηγέ, πήγα το μήνυμα στη Σπάρτη και
επ έστρεψα)).

Ένι ωσα ξαφνικά δυνατή. Προχώρησα. Υπnρχε τόσοs
κόσμοs εκεί που με περίμενε ... »
(Μορίο nολύζοu. μοροθωνοδρόμοs, Αθήνο-Σnόρτn-Αθήνο)
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Η δύναμn μας δική σας.

Οδόs
Αnοτομίευσns
Σύντοξn

Σύνταξη
ΟΤΑΝ και ΟΠΩΣ τη θέitετε

Το πρόγραμμα « Οδόs Αnοταμίευσns-Σύνταξn » σnμαίνει

Εγγυnμένn Ισόβια Σύνταξn. γνωστn από τn στιγμn τns ασφάλισns .
με το μέγιστο δυνατό βαθμό ελευθερίαs και με το μεγαλύτερο
τεχνικό επιτόκιο

(3.35%).

Εσείs επιλέγετε το ποσό τns σύνταξns σαs σύμφωνα με τnν

οικονομικn σαs δυνατότnτα και τnν επιθυμία σαs για μελλοντικό
εισόδnμα. καθώs και τnν nλικία συνταξιοδότπσns σαs και

Groupama

n

Φοίνιξ καλύπτει κάθε ανασφάλειά σαs για το μέλλον.

Εγγυnμένα !

~ CALL CENTER

~ 800

11 93800

Κεντρικά γραφεία: Ομnραυ 2. 105 64 Αθnνα
www.groupama-phoenix.com, e-mail: info@groupama·phoenix.com

?j•~

Groupama φοίνιξ
Ασφαλιστική

Σίγουρα δίn11α σαs

