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Συμπλήρωμα εισοδήματοs!

39 χρόν1α

πορεία μας
συνδέουμε την
,

με την επ1τυχ1α σας

Από το

1970

Η Ατλαντικι'ι Ένωση ιδρύθηκε το

1970

δίπλα στους συνεργάτες μας.
από μια ομάδα κορυφαlων οικονομικών παραγόντων κα1 γρι'ιγορα

ξεχώρισε στον ασφαλ1σοκό χώρο για τn φερεγγυότητά τnς, τn σταθερι'ι διοfκnσn, τις σταθερές αρχές και τn
σταθερι'ι φιλοσοφfα που διατnρεf έως τις μέρες μας. Καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλ1σοκών

προϊόντων των κλάδων Γεν~κών Ασφαλίσεων και Ζωι'ις (Υγεία - Σύνταξη), n Ατλαντικι'ι Ένωση αποτελεl το
πρότυπο στον τομέα του δ1ακανονισμού q~μ1ών. Γ1' αυτό άλλωστε επ1λέχθnκε ως σύμμαχος από ασφαλισοκές
εταιρfες διεθνούς καταξfωσnς, κύρους κα1 αξιοπιστίας.
Αν λο1πόν κα1 εσεfς θέλετε, όχι ακόμα μfα ασφαλισοκι'ι εταιρfα, αλλά ένα συνεργάτη που συνδέε1 τnν πορεfα
του με τn δικι'ι σας επιτυχlα, τότε επιλέξτε τnν αξ1οπιστiα και τn σοβαρότητα τnς Ατλαντικι'ις Ένωσης.

Η νέα πgοθεσμιακή κατάθεση που συΙJnληρώνει
,άθε ΙJήνα το εισόδημά σαs και διατηρεί το κεφάλαιό σαs στο ακέραιο.

μη /ιαίο

71, 115 26 Αθnνα
210 7454000, Fax: 210 7794446
www.atlantiki.gr
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μπρ1λάντ1α, ρουμπίν1α κα1 ζαφεfρ1α.

Ούτε κυνnγοf του θnσαυρού ούτε αυ

Το δακτυλfδ1 του Μfνωα nταν ένας θnσαυρός θαμμένος

Εμείς,

το δαχτυλίδι του Μίνωα,
οι ασφαλιστές και οι άλλοι ...
Το δακτυλίδι του Μίνωα ήταν χρυσό. Βρέθηκε από έναν βοσκό το

1928 κοντό

σε μινωικό τόφο στην Κνωσό. Η λόμψη του χρυσού δακτυλιδιού φώτισε

χιλιάδες χρόνια Ιστορίας. Ως βάρος χρυσού άξιζε κόπου

Γράφει ο
Βαγγέλης

r Σπύρου,

εκδότης του «ΝΑΙ»

ευρώ. Ειδικοί

01

άλλο1

στο χώμα γ1α χ1λ1άδες χρόν10. Η αναζnτnσn κρυμμένων θn

ψάχνουν,

σαυρών εfνα1 πολύ παλ1ά. Το κυνnγ1 θnσαυρού κα1 ε1δ1κά

ντα1» κα1

του χρυσού απασχόλnσε κα1 απασχολεί εκατομμύρ1α αν

«εύρετρα » , υλ1κά κα1 πνευματ~κά.

01
01

άλλ01 «κλεπταποδέχο
άλλο1 εμπορεύοντα1 τα

θρώπους σε όλες τ1ς εποχές. Ιστορίες χρυσοθnρων στ1ς α

Οσον αφορά τnν 1δ1ότnτα αυτών

πέραντες εκτάσε1ς τnς Αμερ1κnς, τα καουμπό1κα έργα, π.χ.,

που εfνα1 ασφαλ1στές, μπορούν να

« Γiα μ1α χούφτα δολάρ1α » κ . ά., ο Τζον Γουέ1ν, ο Λούκ1 Λουκ,

πάρουν τρfα χρnσψα μnνύματα γ1α

ο Τζψ Ανταμς, ο Μ1κρός Σερίφnς μεγάλωσαν τn φαντασία

τnν καθnμερ1νότnτα κα1 τn ζωn από τ~ς

στο όνεφο γενεών κα1 γενεών . Η Αργοναυτ~κn Εκστρατεfα,

παρατnρnσε1ς μας:

το κα(Jνο του Λος Βέγκας, το Τέξας, το Φαρ Ουέστ θέρ1ε

Πρώτον, έχουν έναν «θnσαυρό » , δακτυλfδ1 εξουσfας κα1

ψαν τ~ς επ1θυμίες γ1α κρυμμένους χρυσούς θnσαυρούς. Ετσ1

αφοσfωσnς. Με τnν υπογραφn τους σε ένα συμβόλα10 έ

γέμ1σε ο τόπος χρυσοθnρες, κυνnγούς θnσαυρών, συλλέ

χουν εξουσία να βοnθnθεf ένας συνάνθρωπός τους όταν υ

κτες κα1 από κοντά σπεfρες αρχα10καπnλων, μαφίες κα1 κλε

ποστεf ζnμfα ο fδ1ος rΊ

πταποδόχους, άτομα κα1 κράτn, οίκους πλε1στnρ1ασμών με

Efva1 πολύ

μεγάλα ονόματα, μουσεfα γεμάτα κλεμμένα εκθέματα κα1

σε1ς σε δύσκολn ώρα. Ετσ1 λεπουργεf ο θεσμός. Ελάχ1στο1

στρατ1ές μυστ1κών υπnρεσ1ών κα1 κατασκόπων .

κατανόnσαν αυτnν τnν « εξουσfα » κα1 άλλο1 τnν υποτiμnσαν.

Το δακτυλfδ1 του Μfνωα nταν απλό. Σκεφτείτε τ1 γfνετα1 με

n περ1ουσfα

του κα1 να αποζnμ1ωθεf.

σnμαντ1κό στ1ς μέρες μας να μnορεfς να βοnθn

Δεύτερον, να ξεκαθαρfσουν ότ~ θnσαυροf υπάρχουν, αλ

επιστήμονες, Ελληνες και ξένοι, το πέρασαν από εκατοντάδες μελέτες και

αγάλματα, έγγραφα, β1βλfα, χρυσά αντ1κεfμενα, χάρτες, θn

συμφώνησαν πως πρόκειται για ένα αριστούργημα της μινωικής μικροτεχνίας

σαυρούς κρυμμένους, κλnρονομ1ές. Λένε ότ~

που «απασχόλησε ευρύτερα την αρχαιολογική έρευνα». Εκτιμήθηκε τότε στις

να1 ο παράδε1σος των θnσαυρών από τnν αρχα1ότnτα, από

που εfνα1 θnσαυρός. Η 1δ1ότnτα του ασφαλ1στn εfνα1 σαν μn

136.300.000 δρχ.,

ναυάγ1α , από τnν Τουρκοκρατία, τn γερμαν1κn κατοχn κα1

χάνnμα ανΙΧνευτn θnσαυρού. Μπορούν να ανακαλύψουν

αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι υποτιμήθηκε επίτηδες, για να μη

τον Εμφύλ10. Προσωπ1κά αντ1κείμενα που έθαβαν με τους

εύκολα πο10ς εfνα1 ο μεγαλύτερος θnσαυρός του καθένα ...

δοθεί μεγάλο ποσό, αν και αυτό που δόθηκε ήταν αρκετό για την εποχή.

νεκρούς τους

για να οριστεί αμοιβή

68.150.000

δρχ. ως «εύρετρα»

-

και

01 apxafo1

n Ελλάδα

εί

Ελλnνες (πnλ1να δοχεfα, χρυσά πε

λά λfγο1 τους βρfσκουν.
Τρfτον, να αξ1οπο1nσουν τn δυνατότnτα του επαγγελματfα

Δεν λένε

01

άνθρωπο1 συχνά ότ1 « δfνω όλn μου τnν περ1-

ρ1δέρ01α, χρυσά σκουλαρfκ1α, χρυσά ποτnρ1α, πnλ1να ε1δώ

ουσfα αν μπορούσα να βρω τnν υγεfα μου » ; Πο1ος άλλος

λ1α, αφ1ερώματα, οπλ1σμοf, εργαλεfα, ξίφn κ.ά.) είνα1 δ10-

θεσμός nροστατεύε1 τόσους θnσαυρούς; Ολο1

01

nταν

σκορπ1σμένα σε όλn τnν Ελλάδα. Τ ουρκ1κά χρυσά πεντόλ1-

γκεντρώνουν θnσαυρούς κα1 μόνο εμείς,

ασφαλ1στές ,

ρώπnς κα1 του Δfα, αδελφός του Ραδαμάνθn κα1 του Σαρ

απλό, από χαλκό, αλλά στα χρόν10 του κρnτομυκnναϊκού

ρα κα1 χρυσές λfρες τnς Κατοχnς, του Εμφυλίου, των

μπορούμε να τους ασφαλfσουμε. Από μόνο του αυτό το ε 

πnδόνα . Παντρεύτnκε τnν Πασ1φάn, κόρn του Ηλ1ου, κα1 α

πολπ~σμού γίνετ01 εξαφετ~κά κομψό κα1 σκαλίζετα1 με 1δ1-

Αγγλων κα1 των Γερμανών , καθώς κα1 κ1βώτ1α με κλεμμένα

πάγγελμα εfνα1 θnσαυρός κα1 τα « εύρετρά » του είνα11κανά

πόκτnσε π01δ1ά τn Φαiδρα, τnν Αρ1άδνn , τnν Ακακαλλiδα,

αfτερn φροντfδα, κάτ1 που συνεχfστnκε ώς σnμερα , με χρυ

από Ελλnνες κα1 Εβραfους είνα1 κρυμμένα «άγνωστο πού » ,

να σε ζnσpυν γ1α μ1α ζωn κα1 χρόν10 πολλά! Μπορούν να

τον Κατρέα, τον Δευκαλfωνα κα1 τον Γλαύκο. Ηταν βασ1λ1άς

σό rΊ σίδnρο κα1 xpnσn πλατίνας.

n-

δiπλα σε πnγές , σε ξωκλnσ1α, σε σπnλ1ές, σε γεφύρ1α, σε

κάνουν καλό κα1 το

του νnσ1ού, μεγάλος νομοθέτnς κα1 εκπολπ1στnς. Κάθε εν

ταν διαδεδομένο το δαχτυλίδ1 με σφραγ1δόλ1θο γ1α να

σπίτια, σε κάστρα, σε λόφους, σε αυλές κα1 κnπους, στο έ

νέα χρόν10 στο Ιδαίον Αντρον, σπnλα10 τnς Ιδnς, ο Δfας τού

σφραγίζοντα1 έγγραφα, αποκτώντας σnμασία συμβόλου ε

δαφος, στους βράχους, παντού.

έδ1νε οδnγίες. Λένε ότ1 έζnσε στους ομnρ1κούς χρόνους, κα1

ξουσfας που δ1ατnρεfτα1 ώς σnμερα σε δακτυλίδ1α επ~σκό

ο Ευσέβ1ος αναφέρε1 ότ~ nταν σύγχρονος του Περσέα, του

πων τnς Δύσnς. Τα γαμnλ1α δακτυλfδ1α

Ασκλnπ1ού κα1 του Ηρακλn. Το όνομα του Μfνωα ίσως απο

μαϊκn εποχn ως σύμβολα πfστnς. Το δακτυλiδ1-σφραγfδα

τελεί τίτλο ανάλογο με εκείνον του φαραώ, κα1 έτσ1 εξnγεί

nταν πολύ δ10δεδομένο τον Μεσαfωνσ 1δ1αfτερα γνωστό

Ο Μfνως nταν μυθ1κός βασ1λ1άς τnς Κρnτnς, γ1ος τnς Ευ

τ01

n παρουσία του

σε δ1άφορες περ1όδους που α-

πέχουν πολύ μεταξύ τους. Κάτω από τον
τίτλο Μίνως υπάρχε1
κρατiα » κα1

n μεγάλn

n

«θαλασσο

ακμn των

Μ1νωπών ...

σύμβολο πίστnς κ01 ως σύμβολο εξουσίας. Στnν

Tnv

apxn

εποχn του Μfνωα

unnpxav από τn ρω

Ολο1

01

ΥΓ.: Εύχομα1 να περάσετε καλά τ~ς εορτές των Χρ~στου
γέννων κα1 τnς Πρωτοχρον1άς με τα αγαπnμένα σας πρό

κατακτnτές-Πέρσες, Τούρκο1, Σταυροφόρο1, Ιτα

nnpav

σωπα, που fσως κάποτε τα αποκαλέσατε ... « θnσαυρέ μου »,

από τnν « Ψωροκώστα1-

κα1 μαζί να ακούσετε το Ευαγγέλ10 των Χρ1στουγέννων κα1

να » . Ετσ1 τnν ονόμασαν στο δnθεν. Η Ελλάδα εfνα1 πά

ε1δ1κά το κομμάτ1 που λέε1 γ1α τους Μάγους που .. . « πεσό

n-

μπλουτn χώρα σε φυσ1κά κα1 πνευματ1κά αγαθά κα1 φαfνε

ντες προσεκύνnσαν Αυτώ κα1 ανοfξαντες τους θnσαυρούς

ταν το παπ1κό, επονομαζόμενο «του ψαρά » , με τnν

τα1 στ1ς εξαγωγές, τον ορυκτό πλούτο κα1 στα αποθέματα

αυτών, προσnνεγκαν Αυτώ δώρα,

ε1κόνα του Αγfου Πέτρου καθώς τραβά

των ... μουσείων όλου του κόσμου. Αν παfρναμε ένα ποσο

χρυσόν

στό από τα ε1σ1τnρ1α θα nμασταν

ναν

ε1 τα δίχτυα: το φορούσαν

01

πάπες

λοf, Γερμανοί , Αμερ1κανοf -

n nρώτn

χώρα σε πλούτο!

κα1

λίβανον

κα1

σμύρ

... ».

κα1 το σπάγανε με το θάνατό

Αλλά «Ψωροκώστα1νες » εfνα1 τα επώνυμα των πολπ1κών,

Ολο1 έχουμε θnσαυρούς ... κ01

τους. Από τnν Αναγέννnσn κα1

f-

που ποτέ δεν τόλμnσαν να πουν κα1 να εφαρμόσουν αλn

σως κάπο1ος «Χρ1στός » να περψένε1

θε1ες. Ολο μας έκλεβαν τα δ1κά μας έργα κα1 όλο κάπου κά

κάτ1, κάπου ...

κρίκος από μέταλλο, πολύτ~

τnς πολυτέλε1ας τα έκανε με

που μας μ1λούσαν με θαυμασμό, δnθεν, γ1α τα «εύρετρα που

μο συνnθως, που φορ1έτα1

περ1σσn δ1ακόσμnσn κα1 με πο

μας έδ1ναν » , κ1 αυτά υποτψnμένα ...

στο δάκτυλο ως κόσμnμα, ως

ΑΙ

01

άλλο1 συ

2009!

του πλούτου κα1

Το δακτυλίδ1 nταν κα1 είνα1

10

200

τοf που βρnκαν το θnσαυρό .

μετά

n μόδα

λύτψους

λίθους,

σμαράγδ1α,

Αυτοf είμαστε εμεfς 01 Ελλnνες. 011δ1οκτnτες του θnσαυρού.

Κοπάξτε τ' αστέρ1α, κάπο10 θα ο
δnγnσε1 κ1 εσάς να τον βρείτε ...
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-
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Το Ασφαλιστικό ΝΑΙ
1
1
1

παρουσιάζει όλη την

-

'Ι

1

ο ••ος πρόεδρος των ΗΠΑ

ιστορική ομιλία του

1
1
Μη. Ομπάμα την ημέρα 1
1
της εκλογής του
1
1
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Προσδοκία
Υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του, που φ,

λλαyής
,

εκλογικής του εκστρατείας, ο Μπαρόκ Ομπόμο

οζον «Ναι, μπορούμε», το σύνθημα της
ονε θριαμβευτική είσοδο στο Γκραντ

Παρκ, το κεντρικό πάρκο του Σικάγου. Ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε
ότι ο δρόμος μπροστά του θα είναι δύσκολος και έκανε έκκληση γιο ενότητα.
[:"άν unάρχε1 ακόμα κάnο1ος εκεί έξω

nou έχε1 αμφ1βολfες αν n

Ηνωμένες Πολ1τεfες τnς Αμερ1κnς.

l:,.Δ.μερ1κn εfνα~ ο τόπος όnou όλα μπορούν να συμβούν, nou

Εlναι η αnάντnσn

nou

εξακολουθεί να αμφ~σβnτεf τn δύναμn τnς

δnμοκρατfας μας, απόψε του δίνουμε τnν αnάντnσn.
Efvαi

n

αnάντnσn

nou

δίνουν

01

ουρές

nou

-nou

τόσο~

αμφ1βολfες γ1α το τ~ μπορούμε να κάνουμε- να βάλουν τα χέρ1α
τους στο τόξο τnς Ιστορίας κα~ να το λuγfσοuν γ1α μ1αν ακόμn

σχnματfστnκclv

μπροστά αnό σχολεία κα~ εκκλnσfες, ένα nλnθος

οδnγnσε όλους εκείνους

οι τους έλεγαν να εfνα~ κuν1κοf, φοβ1σμένο1 κα~ να έχουν

αναρωτ~έτα~ αν το όνεφο των πατέρων μας εfνα~ ακόμα ζωντανό

στ~ς μέρες μας,

nou

φορά προς τnν ελnfδα γ1α μ1α καλύτερn μέρα .

ουδέποτε

Tnv nερψέναμε πάρα πολύν καφό, αλλά απόψε, εξα~τfας όσων

nou nερfμεναν τρε1ς κα~
τέσσερ1ς ώρες, nολλοf γ1α nρώτn φορά στn ζωn τους, γ1ατf nfστεψαν ότ~ αuτfιν τn φορά θα nρέnε1 να εfνα1 αλλ1ώς, ότ~ 01 φω

κάναμε σήμερα, σ' αυτές τ~ς εκλογές, τn σuγκεκρψένn χρον1κn

νές τους μπορούν να κάνουν τn δ1αφορά.

ροuσ1αστfι ΜακΚέ1ν. Πάλεψε εnf μακρόν κα1 σκλnρά σ' auτnv τnν

nou

εfχαμε δε1. Η αnάντnσn των ανθρώπων

Efva1 n αnάντnσn nou δίνουν νέο1 κα1 γέρο~, nλούσ101 κα1 φτω 

στ~γμn,

ακόμn

νόφωνο1, Ασ1άτες, γnγενεfς Αμερ1κανοf, ομοφuλόφ1λο1 , ετερο 

κn

-

Αμερ1κανοf

nou

έστε1λαν μnνυμα

στον κόσμο ότ~ ουδέποτε unnρξαμε μ1α σuλλογn ατόμων

n κόκ
01

κ1νων κα1 γαλάQων Πολπε1ών: nμασταν κα1 θα είμαστε πάντα

nρθε στnν Αμερ1κn.

εκστρατεία, αλλά έχε1 nαλέψε1 γ1α πολύ μεγαλύτερο δ1άστnμα κα~

χοί, Δnμοκρατ~κοf κα~ Ρεnοuμnλ1κάνο1, μαύρο~ κα~ λευκοί, 1σnα 

φυλόφιλοι, ανάnnροι κα1 μn

n αλλαγn

Νωρίτερα nnρa ένα γεννα~όδωρο τnλεφώνnμα αnό τον γε

n10 σκλnρά γ1α τn χώρα nou αγαπά. Εκανε γ1α τnν Αμερ1θuσfες nou 01 nερ~σσότερο1 αnό εμάς δεν μπορούν καν να

δ1ανοnθούν. Είμαστε σε καλύτερn κατάστασn χάρn στn γεννα1-

ότnτα κα1 τnν αuταnάρνnσn αυτού του nγέτn. Τον σuγχαfρω, συγ
χαίρω κα1 τnν κuβερνnτn Πέ1λ1ν γ1α όσα επέτυχε, κα1 προσδοκώ

να συνεργαστώ μαζi τους γ1α να ανανεώσουμε τnν unόσχεσn μας
σ' αυτό το έθνος στους επόμενους μnνες.

θα nθελα να εuχαρ1στfισω τον συνεταίρο μου σε αυτό το ταξf
δ1, έναν άνδρα nou nραγματοnοfnσε μ1α εκστρατεία αnό τnν καρ
δ1ά του κα1 μfλnσε γ1α τους άνδρες κα1 τ~ς γuναfκες με τους

o-

nofouς μεγάλωσε μαζi στους δρόμους στο Σκράντον κα1 nnρε
μαζi τους το τρένο τnς εn1στροφnς στο Ντελαγοuέαρ, τον εκλεγ

μένο αντ~nρόεδρο των Ηνωμένων Πολπε1ών, τον "R;o Μnfντεν.
Δεν θα nμouv εδώ απόψε, μπροστά σας, χωρίς τnν αμέρ1στn

uποστfιρ1ξn του καλύτερού μου φfλοu τα τελευταία

16

χρόνω,

13/

πυλώνα τnς οικογένειάς μας, έρωτα τnς ζωιΊς μου, τnς επόμε

λιγότερο νέους, που αψιΊφnσαν το δριμύ ψύχος και τnν αφό

προσφοράς και ευθύνnς κα1 ας αποφασίσει ο καθένας από μας

δεν υπιΊρχαν αυτοκfνnτα στους δρόμους και αεροπλάνα στους

νnς πρώτnς κυρfας, Μισέλ Ομπάμα. Σάσα και Μάλια, σας αγα

ρnτn ζέστn, για να χτυπιΊσουν τ~ς πόρτες αγνώστων , και χάρn

να εμπλακεί , να εργαστεί πιο σκλnρά και να φροντfσει όχι μό

αιθέρες. Οταν κάποιος σαν κ1 εκεfνn δεν μπορούσε να ψnφfσει

πώ και τ~ς δύο πω πολύ από όσο μπορείτε να φανταστείτε και

στα εκατομμύρια των Αμερικανών που έγιναν εθελοντές και

νο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους. Ας θυμnθού

γ1α δύο λόγους: επειδιΊ ιΊταν γυναίκα κα1 εξα1τiας του χρώμα

σας λέω ότ~ κερδίσατε το καινούργ10 κουταβάκι που θα έρθει

συμμετεiχαν στnν οργάνωσn και απέδειξαν ότ~, δύο αιώνες αρ

με ότ~ εάν έχει κάτ~ να μας διδάξει αυτιΊ

τος του δέρματός τnς.

μα() μας στον Λευκό Οfκο.

γότερα,

τό είναι πως δεν μπορούμε να έχουμε μια ευnμερούσα Γουόλ

Και απόψε σκέφτομαι όλα όσα έχει ζιΊσει έναν αιώνα στnν

n γιαγιά μου πα

n κυβέρνnσn του λαού, από το λαό και για το λαό , δεν
εξέλιπε από τn Γn. ΑυτιΊ είναι n δικιΊ σας vfκn.

ρακολουθεf, μα() με τnν οικογένε1ά μου, που με έκανε ό,τ~ εί

Ξέρω ότ~ δεν κάνατε ότ~ κάνατε μόνο για να κερδiσουμε τ~ς

μαι. Μου λείπουν απόψε και ξέρω ότ~ το χρέος μου απέναντf

εκλογές, ξέρω ότ~ δεν το κάνατε για μένα , αλλά γ1ατ1 αντ~λαμ

Ας αντ~σταθούμε στον πειρασμό να πέσουμε ξανά στn λογι

βάνεστε το μέγεθος του έργου που βρiσκεται μπροστά μας. Για 

κιΊ του κομματ~σμού και τnς μικρότnτας, τnς ανωριμότnτας που

τi, ακόμα και τnν ώρα που γιορτάζουμε απόψε, γνωρίζουμε ό

για τόσον καιρό έχει δnλnτnριάσει τnν πολιτ~κιΊ μας. Ας θυμn

τ~ οι προκλιΊσεις που θα μας φέρει

n αυριανιΊ nμέρα εlναι οι σο 

θούμε ότ~ ένας άνδρας από αυτό το κράτος ιΊταν εκεiνος που

πίδες τους είχαν εξανεμιστεί, εκεfνn έ()Ίσε να τ~ς δει να ορθώ

στο καλύτερο προεκλογικό επιτελεfο που δnμιουργιΊθnκε ποτέ

βαρότερες τnς ζωιΊς μας -δύο πόλεμους, ένας πλανιΊτnς σε κίν

πρώτος μετέφερε το λάβαρο του Ρεπουμπλικαν1κού Κόμματος

νουν ανάστnμα και να μιλούν δυνατά και να διεκδικούν τnν

στnν ιστορία τnς πολιτ~κιΊς, εσείς το κάνατε αυτό να συμβεf, και

δυνο,

στον Λευκό Οίκο

ψιΊφο τους. Ναι, μπορούμε.

θα εfμω για πάντα ευγνώμων γι' αυτά που θυσιάσατε για να το

ρα έτσ1 όπως στεκόμαστε εδώ απόψε ξέρουμε ότ~ υπάρχουν

ξiες τnς εμπιστοσύνnς στον εαυτό μας, τnς προσωπικιΊς ελευ

Οταν υπιΊρχε απελπισία στους σκονισμένους δρόμους και ύ 

γενναfοι Αμερικανοi που περπατούν στ~ς έρnμους του Ιράκ και

θερίας και τnς εθνικιΊς ενότnτας. Αυτές είναι αξiες που όλοι μοι

φεσn κατά μιΊκος τnς Γnς, εiδε το έθνος μας να κατακτά τον ί

στα βουνά του Αφγανιστάν διακινδυνεύοντας τ~ς ζωές τους για

ραζόμαστε, κι ενώ το Δnμοκρατ~κό Κόμμα κέρδισε απόψε μια

διο του το φόβο με το

ΑνιΊκει σε εσάς.

μας. Υπάρχουν μnτέρες και πατεράδες που θα μείνουν ξύπνιοι

μεγάλn vfκn , επιτύχαμε το στόχο μας με μια δόσn ταπεινότnτας

μια νέα αίσθnσn για έναν κοινό σκοπό. Ναι , μπορούμε.

Ουδέποτε υπιΊρξα ο πιθανότερος υποψιΊφιος για το αξίωμα

αφού κοιμnθούν τα παιδιά τους και θα αναρωτ~ούνται πως θα

και αποφασιστ~κότnτας, με σκοπό να γιατρέψουμε τ~ς διαφο

αυτό. Δεν ξεκινιΊσαμε ούτε με πολλά λεφτά ούτε με μεγάλn υ

τα βγάλουν πέρα με τnν υποθιΊκn, ιΊ πως θα πλnρώσουν τους

ρές που μπορούν να εμποδίσουν τnν πρόοδό μας. Στους Αμε

πειλούσε τον κόσμο, ιΊταν εκεί γ1α να δει μια νέα γενιά να ανα

ποστιΊρ1ξn. Η καμπάνια μας δεν εκκολάφθnκε στους διαδρό

λογαριασμούς του γιατρού τους ιΊ πως θα αποταμιεύσουν αρ 

ρικανούς που δεν έχω κερδiσει ακόμn τnν υποστιΊριξιΊ τους θέ

δύεται σπουδαία και τn σωτnρfα τnς δnμοκρατiας. Ναι , μπο

μους τnς Ουάσιγκτον

γεννιΊθnκε στ~ς αυλές του Ντε Μόιν,

κετά για το κολέγιο. Υπάρχει μια νέα ενέργεια να χρnσιμοποι

λω να πω: μπορεί να μnν κέρδισα απόψε τnν ψιΊφο σας, αλλά

ρούμε.

στα καθιστ~κά του Κόνκορντ και στ~ς βεράντες του Τσάρλεστον.

ιΊσουμε και νέες θέσεις εργασiας πρέπει να δnμιουργnθούν,

ακούω τn φωνιΊ σας, χρειάζομαι τn βοιΊθειά σας, θα είμαι δικός

Μπορεί να μnν είναι πια εδώ, αλλά ξέρω ότ~

τους δεν έχει μέτρο.

Στον επικεφαλιΊς τnς προεκλογικιΊς μου εκστρατεfας Ντέιβι

ντ Πλουφ και στον βασικό μου σύμβουλο Ντέιβιντ Αξελροντ και

πετύχετε .

Πάνω απ' όλα, όμως, ποτέ δεν θα ξεχάσω σε ποιον πραγμα
τ~κά ανιΊκει αυτιΊ

n vfκn.

-

Χτiστnκε από εργαζόμενους που πιΊραν από το υστέρnμά

τους και πρόσφεραν πέντε, δέκα, είκοσι δολάρω για τnν υπό
θεσιΊ μας.

n χειρότερn οικονομικιΊ κρiσn του

αιώνα. Ακόμα και τώ

νέα σχολεία να χτ~στούν και απειλές να απαντnθούν και συμ

Στριτ όταν

n Μέιν Στριτ υποφέρει -

σε αυτιΊν τn χώρα σnκωνό

τnν πρόοδο , τnν εποχιΊ που μας έλεγαν ότ~ δεν μπορούμε και

μαστε και πέφτουμε ως ένα έθνος, ένας λαός.

-

ενός κόμματος που ιδρύθnκε πάνω στ~ς α

θα είναι μακρύς ο δρόμος. Η ανάβασn δύσκολn. Μπορεί να

το λαό που συνέχισε να παλεύει για το αμερικανικό πιστεύω:
Ναι, μπορούμε.

Tnv εποχιΊ που n φωνιΊ των γυναικών είχε σιγιΊσει

New Dea1,

και οι ελ

με νέες θέσεις εργασίας κα1

Οταν οι βόμβες έπεφταν στα λιμάνια μας και

n τυραννία

α

Ηταν εκεί για τα λεωφορεiα στο Μοντγκόμερι , τ~ς μάνικες στο

Μπέρμ1νγχαμ, τn γέφυρα στn Σέλμα και τον ιερέα από τnν Ατλά

σας πρόεδρος .

Σε όλους όσοι παρακολουθούν από μακριά , από το κοινο

μαχfες να αποκατασταθούν.

ΑμερικιΊ, τον πόνο στnν καρδιά και τnν ελπίδα , τον αγώνα και

βούλιο ιΊ τα ανάκτορό τους, σε εκείνους που βρίσκονται μπρο

με .

Ενας άνδρας πάτnσε στο φεγγάρι, ένα τείχος γκρεμfστnκε

Δυνάμωσε χάρn στους νέους ανθρώπους που απέρριψαν ε

μn φτάσουμε ούτε σε έναν χρόνο ούτε ακόμn και στο διάστn

μπράκτως το μύθο τnς απάθειας τnς γενιάς τους, που άφnσαν

μα μιας θnτεiας, αλλά, Αμερ1κιΊ, ουδέποτε υπιΊρξα περισσότερο

στορίες μας είναι μοναδικές,

τα σπιτ~κά και τ~ς οικογένειές τους για θέσεις εργασίας με ελά

αισιόδοξος ότ~ θα φτάσουμε το στόχο. Σας υπόσχομαι ότ~ εμείς,

αυγιΊ τnς αμερ1κανικιΊς nγεσfας ξnμερώνει. Σε εκείνους που θέ

φαντασία μας . Και φέτος, σ' αυτέςτ~ς εκλογές, άγγιξε μετο δά

ως λαός, θα φτάσουμε εκεί.

λουν να καταστρέψουν τον κόσμο

χτυλό τnς μια οθόνn κα1 ψιΊφισε

θα υπάρξουν αποτυχfες. Είναι πολλοί αυτοί που δεν θα συμ

- οι ι
αλλά n μοίρα μας κοινιΊ και n νέα

ντα που είπε στο λαό ότ~ «θα τα καταφέρουμε » . Ναι , μπορού

στά στο ραδιόφωνο στ~ς ξεχασμένες γωνιές του κόσμου

χιστn αμοιβιΊ και ακόμn λιγότερο ύπνο. Δυνάμωσε χάρn στους

-

θα σας νικιΊσουμε. Σε ό

σους επ1θυμούν τnν ειριΊνn και τnν ασφάλεια

-

θα σας υπο

φωνιΊσουν με κάθε απόφασn ιΊ πολιτ~κιΊ που θα ασκιΊσω ως

στnρfξουμε . Και σε όσους αναρωτ~ούνται αν ο πυρσός τnς Αμε

πρόεδρος, και ξέρουμε ότ~

ρικιΊς εξακολουθεί να καίει θαλερός

n κυβέρνnσn δεν μπορεi να λύσε~ ό 

-

στο Βερολίνο , ο κόσμος ενώθnκε από τnν τεχνολογία και τn

-

γιατi ύστερα από

106 χρό

νια στnν ΑμερικιΊ, μέσα από καλές και κακές στ~γμές , ξέρει πως

n ΑμερικιΊ μπορεί να

αλλάξει . Ναι, μπορούμε.

σιΊμερα αποδείξαμε για

ΑμερικιΊ, φτάσαμε μέχρις εδώ. Εiδαμε τόσα, υπάρχουν όμως

λα τα προβλιΊματα. θα εiμαι, όμως, πάντα ειλικρινιΊς μα() σας

μιαν ακόμn φορά ότ~

ισχύς του έθνους μας δεν

ακόμn πολλά. Ας αναρωτnθούμε: αν τα παιδ1ά μας ζιΊσουν ώς

ως nρος τ~ς προκλιΊσεις που θα αντ~μετωπfσουμε. θα σας α

έρχεται από τnν ισχύ των όπλων μας ή τnν ευnμερfα μας, αλλά

τον επόμενο αιώνα, αν τα κορfτσ1α μου ευτυχιΊσουν να ζιΊσουν

κούω, ιδίως όταν διαφωνούμε. Και, πάνω από όλα, θα σας (JΊ

από τnν ανθεκτικιΊ δύναμn των ~δανικών μας: τn δnμοκρατiα ,

όσο

τιΊσω να συμμετάσχετε στnν επαναδnμιουργfα του έθνους μας

τnν ελευθερία , τnν ευκαιρfα και τnν άσβεστn ελπίδα.

επιτελέσει;

με τον μόνο τρόπο που γίνεται στnν ΑμερικιΊ για διακόσια τριά

ντα ένα χρόνω

-

τετράγωνο με τετράγωνο, τούβλο με τούβλο,

ρο()ασμένο χέρι με ρο()ασμένο χέρι.

Αυτό που ξεκfνnσε πριν αnό

21

μιΊνες, στnν καρδιά του χει 

Γιατi αυτιΊ εfναι

n πραγματ~κιΊ

n πραγματικιΊ

ευφυΤα τnς ΑμερικιΊς

-

ότι

n

ΑμερικιΊ μπορεί να αλλάξει. Η ένωσιΊ μας μπορεί να τελειοποι

n Κούπερ ,

Τώρα είναι

ποια αλλαγιΊ θα δουν; Ποια πρόοδο θα έχουμε

n ευκαιρία να

απαντιΊσουμε. Είναι

Efva1 n ώρα να γυρίσουν οι άνθρωποι

n ώρα μας.

στ~ς δουλειές τους και

nθεi. Και ό,τι έχουμε πετύχει ιΊδn μας δίνει ελπίδα για όσα μπο

να ανοίξουν πόρτες ευκαιρfας για τα παιδιά μας, να αποκατα

ρούμε και πρέπει να επιτύχουμε αύριο.

στιΊσουν τnν ευnμερfα και να προωθιΊσουν τnν ειρήνn , να επα

Αυτές οι εκλογές εiχαν πολλές πρωτ~ές και πολλές 1στορfες,

ναδιεκδικήσουν το αμερικανικό όνειρο κα1 να επιβεβα1ώσουν

που θα λέγονται για γενιές ολόκλnρες. Μία, όμως, είναι αυτιΊ

τn θεμελιώδn αλήθεια: ότ~ είμαστε ένα, ότι όσο αναπνέουμε ελ

κάποιας γυναίκας ψnφοφόρου στnν Ατλάντα. Είναι μία από τα

πίζουμε και όταν μας αντ~μετωπfζουν με κυνισμό και σε όσους

Κω αυτό δεν μπορεί να γίνει αν επιστρέψουμε στα πράγματα

εκατομμύρια που στιΊθnκαν στnν ουρά για να ακουστεί

μας λένε ότι δεν μπορούμε θα απαντιΊσουμε με το αιώνιο πι

όπως είχαν. Δεν μπορεf να συμβεί χωρfς εσάς.

νιΊ τους . Με μια διαφορά:

στεύω, που αποτελεί τnν επιτομή του πνεύματος ενός λαού: Ναι,

μώνα, δεν πρέπει να τελειώσει αυτιΊν τn φθ1νοπωρινιΊ νύχτα.
ΑυτιΊ

εiναι

n vfκn από μόνn τnς δεν είναι n αλλαγιΊ που εnι()Ίτούμε μόνο n ευκαιρfα για όλους εμάς να κάνουμε τnν αλλαγιΊ.

Ας επ1καλεστούμε, λοιπόν, ένα νέο πνεύμα πατριωτ~σμού ,

14

n οικονομ1κιΊ κρiσn, αυ

n Αν

Νίξον Κούπερ είναι

n φω
106 χρό

νων. ΓεννιΊθnκε μόλις μια γενιά μετά τn σκλαβιά . Μ1α εποχιΊ που

μπορούμε .

ΝΑ

15

ΙΝΤΕ ►ΣΑλΟΝΙΚΑ
Ο

Ομπάμα και ασφαλιστικές:
,

... στορyης

«Αρνήθnκα σε ασθενή μω εnέμβασn απαραίτnτn γ1α τn

θάρρυνσn τnς πρόλnψnς. Γlα τον ίδ10 ακρ1βώς λόγο, ο α

ζωή του, με αποτέλεσμα να πεθάνε1. Στnν πραγματ1κότnτα

μερ1κανός πρόεδρος αξίωσε μεγαλύτερο ανταγων~σμό με

αυτό που έκανα γλίτωσε τnν εταφεία μου μ~σό εκατομμύ

ταξύ των ασφαλ1στ1κών εταφε1ών, χαμnλότερες τψές στα

ρ1α δολάρ1α!» Η απαράδεκτn αυτή δήλωσn, που φτύνε1 κα

φάρμακα κα1 λ1γότερες δαπάνες στο πρόγραμμα

τάμουτρα τον όρκο του Ιπποκράτn, ανήκε~ σε αμερ1κανίδα

που αφορά τους nλ1κ1ωμένους πολίτες κα1 τα άτομα με ε1-

γ1ατρό, εργαζόμενn σε μεγάλn ασφαλ1στ1κή εταφεfα, κα1

δ1κές ανάγκες. Δίπλα στ1ς φαρμακευτ1κές εταφείες,

αποδε1κνύε1 με τον πλέον εύγλωπο τρόπο πο10 μέτωπο

ποίες να1 μεν αναγνωρίζουν τα λάθn του παρελθόντος, αλ

χρήζε1 τnς άμεσnς κα1 αμέρ1στnς προσοχής του νέου προ

λά τρέμουν κα1 τn μείωσn των τψών των φαρμάκων,

έδρου των Ηνωμένων Ποληε1ών, Μπαρόκ Ομπάμα. Γ1ατί

σφαλ10τ1κές εταφείες των Ηνωμένων Ποληε1ών ανnσυ

σαφώς κα1

χούν γ1α τnν επ1δ1ωκόμενn μείωσn του κόστους των α

n ψυχρότnτα

στ1ς σχέσε1ς με τn Ρωσία είνα1 έ

να σnμαντ1κό θέμα, όπως επίσnς

01

σύνορα του πυρnν1κού Πακ1στάν, αλλά το π10 επείγον ό

δα

στο σπίτ1 σου. Κα1 εντός των Ηνωμένων Πολ1τε1ών το δ1ά

«Business lnsurance» ο Ρον Γουίλ1αμς, επ1κεφαλής τπς
Aetna, τnς μεγαλύτερnς αμερ1καν1κής ασφαλ1στ1κής ετα1ρεiας υγείας, αποκαλύπτοντας ότ1 ήδn 01 συνάδελφοί του

τρnτο σύστnμα υγε1ονομ1κής περίθαλψnς είνα1 το ζήτnμα

φλερτάρουν το Κογκρέσο γ1α να μnν πλnγούν τα συμφέ

που απασχολεf τα μέγ1στα τον μέσο αμερ1κανό πολίτn με

ροντα του τομέα κ01 εκτψώντας ότ1

τά τnν τρέχουσα 01κονομ1κή κρίσn. Ο Μπαρόκ Ομπάμα,

n

βέρνnσn θα πρέπε1 να συμπερ1λάβε1 τnν 1δ1ωτ1κή ασφαλ1-

ελπίδα ολόκλnρου του αμερ1καν1κού έθνους γ1α ένα κα

στ1κή αγορά στα όπο1α σχέδ1ά τnς. Κα1 εκεi ακρ1βώς εντο

λύτερο αύρ10, όπως απέδε1ξε κα1

nίζετα1

εκλογ1κή του

n ελπίδα

n ομοσπονδωκή

κυ

κάπο1ων αμερ1κανών ασφαλ~στών γ1α επί

νίκn έχε~ δεσμευτεί γ1α τnν παροχή ασφάλ1σnς υγείας σε

πλέον κέρδος μέσω τnς σύναψnς συνεργασ1ών ανάμεσα

όλους τους συμπατρ1ώτες του, πρωτίστως στους

εκα

στον δnμόσ10 κα1 τον 1δ1ωτ1κό τομέα όσον αφορά τnν πα

τομμύρ1α ανασφάλ1στους, μέσω τπς δnμ10υργίας ενός

ροχή υγε1ονομ1κής ασφάλ1σnς στους αμερ1κανούς πολί

47

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ

α

στ1ς επάλξε1ς με τ1ς εξελίξε1ς» παραδέχετα1 στnν εφnμερί

n σαρωτ1κή

Ο

ο

θυμάτων στο Αφγαν1στάν κα1 το άναρχο καθεστώς στα

1.250

Μέτοχοι-2.500

Συνεργάτες-750

Μισθωτοί-150

Γραφεία

Σταθμοί και Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα.
Ιδρυτικό και βασικό μέλος της «Ενώσεως Ασφαλιστών Βορείου
Ελλάδος».

Ανεξάρτητη και ελεύθερη, αμέτοχη και αδιάπλεκτη στις διαπλοκές
και εμπλοκές απαξιώσεως του κλάδου και θεσμού.
Με υπερκαλυμμένες όλες τις υποχρεώσεις, με άμεσες και ταχύτατες
πληρωμές αποζημιώσεων, ελεύθερη περιουσία, ιδιόκτητα κτίρια και

υποδομές, συμμετοχές και στόλους οχημάτων και ασθενοφόρων,
Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, κάρτες καυσαερίων, τεχνικό έλεγχο,
ανταλλακτικά και εισαγωγή-τοποθέτηση κρυστάλλων και συνεχώς
βελτιούμενη κάθετη παροχή υπηρεσιών με ιδιόκτητα μέσα.

Εθν1κού Προγράμματος Υγε1ονομ1κής Ασφάλ~σnς κα1 τnς

τες. Επε1δή ουδείς μπορεί να αμφ10βnτήσε1 τ1ς προθέσε1ς

κατάρ11σnς ενός νομ1κού πλα~σίου που θα καθ1στά υπό

ενός προέδρου που δεν έχε1 δοκψαστεί στnν πράξn, το ε 

λογους όλους τους εργοδότες που δεν ασφαλίζουν τους

ρώτnμα εfνα1 ένα: θα καταφέρε1 ο Μπαρόκ Ομπάμα να τα

Με ελεύθερο και δικό της Σύστημα Φιλικού Δικανονισμού, επιτόπου
εξυπηρέτηση ατυχημάτων, Γενική Βοήθεια, Γιατρούς, Τραυματιοφορείς,

υπαλλήλους τους. Αξίζε1 να σnμε1ωθεi ότ1 τα τελευταία

βάλε~ με τα συμφέροντα που έχουν 1εραρχήσε1 το κέρδος

Ελικόπτερα και Σύστημα Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

χρόνω

01

ως προτερα1ότnτα έναντ1 τnς ανθρώπ1νnς ζωής στο αμερ1-

2 τρ1σ.

δολάρ1α το χρόνο γ1α τον τομέα τnς υγε10νομ1κής

Ηνωμένες Ποληείες ξοδεύουν περ1σσότερα από

περίθαλψnς, ποσό που αναλογεί στο

16%

του ακαθάρ1-

στου εθν1κού προϊόντος, με τ1ς προβλέψε1ς να ε1κάζουν
ότ1 το νούμερο αυτό θα σκαρφαλώσε1

καν1κό σύστnμα υγείας; Κ1 αν αυτό θεωρείτο~ υπερβολή,

παρακολούθnσn του ντοκψαντέρ

«Sicko» του

n

Προσφέρει κάθε είδους ασφάλιση με τους καλύτερους όρους!

Μά1κλ Μουρ

μπορεί να σας πείσε~ γ1α του λόγου το αλnθές. Αμφ1λεγό
μενο ή όχ1, το φ1λμ αυτό καταγράφε1

Επ1δ1ώκο

τnν περ1πέτε1α ανθρώπων σε κρίσ1-

24 ώρες το 24ωρο νοιάζεται για σας!

ντας τn δ1ευκόλυνσn τnς πρόσβασnς

μn κατάστασn, που πετάχτnκαν έξω

Δεν κλείνει ποτέ και πάντα αγρυπνά! Οδηγεί τις εξελίξεις και προηγείται!

των Αμερ1κανών στα νοσοκομεία τnς

από τα νοσοκομεία επε1δή δεν μπο

χώρας τους, ο Μπαρόκ Ομπάμα τό

ρούσαν να πλnρώσουν γ1α τn γ1α

ν1σε συγκεκρψένα αυτήν τnν εβδο

τρε1ά τους. Με απλά λόγω,

μάδα ότ1 χρε1άζετα1 περ1σσότερο συ

ρ1κανοί δεν περψένουν από τον

ντον1σμένn περfθαλψn, λ1γότερο α

Μπαρόκ Ομπάμα έναν άθλο, αλλά

κρ1βά ωτρ1κά λάθn κα1 σαφώς εν-

ένα πραγματ1κό θαύμα.

στο

16

01

σφαλiστρων από τn νέα κυβέρνnσn. «Πραγματ1κά είμαστε

λων είνα1 το πρόβλnμα που περ1φέρετα1 ανεπίλυτο μέσα

Λ

Medicare

αύξnσn των άμαχων

n

I

Η ΙΝΤΕΙ>-ΣΑλΟΝΙΚΑ Γενικών Κλάδων είναι
Θυγατρική Εταιρία της ΙΝΤΕΙ>-ΣΑλΟΝΙΚΑ Ζωής και
μέλος του ομώνυμου Ομίλου επτά Επιχειρήσεων
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

,

σχεσεις

Μ

20%

μέχρ1 το

2017.

01

Αμε

Τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση, μέρα-νύχτα,
στο πενταψήφιο 11.555 από όλα τα κινητά
και ωφεληθείτε σίγουρα και σταθερά!
Ενημερωθείτε από το πλησιέστερο Γραφείο
ή από έναν εγγράφως εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη.
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Ευτυχισμένο το
Κωνσταντίνος
Καραμανλής

Γράφει ο Ευάγγελοs Γ. Σπύρου, εκδότns του ΝΑΙ

Ημ1ευθεiα εiναι

n γραμμή nou

έχει σnμεiο ενάρξε

ως και επεκτεiνεται στο άπειρον χωρiς nεριορισμό.

Τ1 εiνα1 ο χρόνος; Τι εiναι

n ζωή;

Πότε ξεκινήσαμε;

Η Φυσική λέει ότι ένα δευτερόλεπτο εfναι το διά
στnμα του χρόνου κατά το

onoio

ένα άτομο Καισiου

ντέλεια του κόσμου; Πεθαiνουμε μiα φορά; Εiμαστε

133,
εκπέμποντας
ακτ1νοβολία,
πάλλεται
9.192.631. 770 φορές.
Χρόνος εiνα1 n δ1άρκε1α ενός φαινομένου, μ1ας κα

το ίδ10 στα

τάστασnς.

Πού πάε1 το άnειρο; Τ1 εiνα1 ο βiος μας; Υπάρχε1 συ

10,

στα

20, στα 40, στα 80 μας, στα 90
2008;

μας χρόνια; Τ1 εiναι το

Ζαλiζεται το μυαλό μου καθώς π1άνω το στυλό να

Eiva1 n απόστασn μεταξύ δύο γεγονότων.

Δευτερόλεπτο είναι το ένα εξnκοστό του πρώτου
λεπτού τnς ώρας. Λεπτό, το ένα εξnκοστό τnς ώρας.

γράψω για το χρόνο. Να μοιραστώ μαζi σας, μ' εσάς

Ωρα εiναι διάρκεια χρόνου ίσn με το ένα ει-

που όλο το χρόνο μελετάμε ένα σωρό γ1α τις μέρψνες

κοστό τέταρτο του nμερονυκτfου. Ημέ

του παρόντος βiου μας, για τόσα σnμαντικά και ασή

ρα, το διάστnμα από τnν α

μαντα

νατολή ώς τn δύσn του

...

Καθώς τελε1ώνει το

2008

δεν θα ' θελα να σας α

Ηλiου, χρόνος που

φήσω στn μονοτονfα και καθnμερινότnτα του «φά

απαιτείται

γωμεν, nlωμεν, σύρων αποθνήσκωμεν».

να κάνει

Αλλωστε, το «ΝΑΙ» εiνα1 ταχυδρομεiο ~δεών αυτο

Γn

για

n

μια

βελτiωσnς. θα σας αδικούσα αν έβαζα ένα ξερό
«Χρόνω πολλά» στις σελίδες του «ΝΑΙ», ένα «Καλό

2009!», ένα

«Ευτυχές το Νέον Ετος!». Είστε πολύ σn

μαντικοί για μένα, φiλοι αναγνώστες. Ξέρω ότ1 δεν

βολευόμαστε εμεiς στα λiγα γ1α τn δουλειά μας. Και
πο1ος βέβnλος εiπε ότι σ' ένα κλαδ1κό περ1οδικό δεν
υπάρχε1 χώρος για φιλοσοφίες! Γιατί, δnλαδή, δεν κα

τάλαβα. Δεν πρέπε1

01

άνθρωποi μας να φ1λοσοφούν,

να ψάχνοντα1, να προβλnματiζοντα1; Υπάρχουν τάξε1ς

κα1 προνόμια μόνο γ1α καθnγnτές πανεπ10τnμiου, φι

λοσόφους, πο1nτές κα1 φυσ1κούς; Οχ1 δα.

20

21

περ1στροφτΊ στον άξονά τnς. Εβδομάδα εfνα1 περfο
δος επτά nμερών. ΜτΊνας, περfοδος

Ετος,

365-366

30

τΊ

Ελλάδα

31 nμερών.
100 χρό -:

01

παλαιοnμερολογfτες περνούν το ένα εκατομ

μύρ10. Τα λεπτά κα1 τα δευτερόλεπτα δεν λένε τfnοτα γ1α

nμερών. Α1ώνας, περfοδος

τους λαούς του αρκτικού κύκλου, με τους επαναλαμβα
νόμενους κύκλους φωτός και σκότους .. . Κάπο101 στnν

νων.

Ηλ1κfα εfνα1 έλ1γμα, ελ1γμός, περ1φορά γύρω από

Αφρ1κτΊ έχουν ένα nμερολογιακό κενό, για να αναπαυ

τον Ηλ10. Ωρα είνα1 χώρα , χώρος, το πού ακρ1βώς

θούν άνθρωποι κα1 Γn.

βρίσκετα1

στnν ΑνατολτΊ βλέπουν ως ανύπαρκτα τα χρόν10 ... Στnν

n Γn

στnν καθορισμένn στ1γμτΊ σε σχέσn με

τα άλλα ουράν1α σώματα .

Χρόνος, από το ΧροτΊ κα1 Νους:

n εκ

και

του χάους κίνn

σ1ς, ροτΊ .. . Το έτος είνα1 από τnν προστακτ1κτΊ

=

181,

14 εfναι τα εnfσnμα συνταγματικά nμερολόγια
40 ακόμα τοn1κά για το ένα δισεκατομμύρ10

κατοfκους. Στn χώρα του Ανατέλλοντος Ηλί

ίτω

ου, τnν Ιαπωνία, όλα σχετfζονται με τn Σε

nορεύομα1.

λτΊνn κα1 τnν ενθρόνισn του πρώτου βασ1-

Το έτος πορεύετα1, δ1αβαfνε1. Ο ΟΙών αενάως κIνεf

λ1ά Ζfμου. Κινέζοι και Κορεάτες γιορτάζουν

= πάντοτε.
επί του όχου = οχτΊμα

ταI. Από εκεί κα1 το επfρρnμα αεί
Η εποχτΊ βγαfνε1 από το ότ1

οπαδοf τnς μετενσάρκωσnς

Ινδία

«Χρόνος εστf κfνnσ1ς ουρανού » λέε1 ο Πλάτων.

του ρτΊματος ειμf

01

τος ταξιδεύουμε στο χρόνο.

Πρωτοχρονιά στις αρχές Φεβρουαρίου

κα1

έτος , άλλοι το ...

π.Χ . !

Πολλές

Οι άνθρωποι διά μέσου των αιώνων προσπάθnσαν
να μετρτΊσουν κα1 να εξnγτΊσουν το χρόνο, τnν αρχτΊ,

4335

και άλλοι το

nμερομnνfες

κα1

544

πρωτοχρονιές

πων

μαζί

κα1

ματιάζουν κ.λπ., τnν προμτΊθε1α «για το καλό » μ1ας χά

σουλμάνους . Κα1

ντρας , ενός σκόρδου, ενός κρεμμυδ1ού, με ένα γούρ1 , έ

01

« κόκκινοι » μπολσεβfκοι είχαν το

κόκκινο nμερολόγ10 του

μάδες να γf νονται nενθτΊμερες κα1 τους μτΊνες να γίνο

fδ1ας τnς ζωτΊς .

ντα1 όλο1 30άρnδες και λευκές nμέρες αυτές που περίσ

1929

με τις εnτατΊμερες εβδο

Ετσ1, λο1πόν, κάποτε nαρατnρούσε τ' αστέρια, τn

σευαν! Χαμός! Ολες αργίες, με τnν πρώτn αφιερωμένn

στάθμn των νερών των ποταμών, άλλοτε έφτιαχνε

στον Λένιν και δύο στnν Πρωτομαγιά. Τα ίδια έγιναν και

κλεψύδρες τΊ nλιακά ρολόγ1α, μεταλλικούς δfσκους με

στn Γαλλία με τn ΓαλλικτΊ Εnανάστασn. Το σfγουρο τΊταν

-

στα αυτοκfνnτα, στα

κ1νnτά , στις nλεκτρικές κουζίνες , στα τρένα, στα αε
ροπλάνα, στα κομπιούτερ, στα

fax, σε

αfθουσες ανα

μοντΊς, σε σχολεία, σε νοσοκομεfα, σε nλατεfες,

αnοφυγτΊ γαλανομάτnδων που

στους Χρ1στ1ανούς κα1 στους Εβραfους και στους Μου

λόγους, αλλά κα1 γ1α ερμnνευτικούς τnς υπάρξεως τnς

λόγια υπάρχουν παντού στΊμερα

και

nεθάνε1 ο μεσαίος, τnν

το τέλος, το παρόν και για πρακτ1κούς-οργανωτικούς

αυλάκ1α, καμπάνες, ρολόγ1α χεφός και τοfχου ... Ρο

μnν

να « ματάκι » , κα1 με τοποθέτnσn κουφέτων στο κρεβά τι
και κάτω απ ' το μαξιλάρι για γαμπρό καλό!
Ομως, ποια είναι

n αλτΊθεια

κα1

n πραγματικότnτα

π ί σω

από αυτά ; Τ1 γlνετα1, λοιπόν, με το μυσττΊρ10 του χρ όνου;

ότ1 όλο1 τΊθελαν να γ1ορτάσουν κάπο1α Πρωτοχρον1ά στnν
Τζένn
Καρέζn
Ζάχος

« nμ1ευθεfα του χρόνου »

-

-

μακριά από ένα σωρό nρολτΊ

ψεις γ1α τα δfσεκτα χρόνια , για το κακό μάτ1, για τn φα
γούρα στn μύ 
τn,

σε πάρκα. Το ατομικό ρολό1 που τοποθεττΊθnκε
στο Δ1άστnμα και συντονίζει τnν ώρα του nλα
ντΊτn υπολογίζουν να χάσε1 ένα δευτερόλεπτο
σε

15

εκατομμύρια χρόνια.

Ο χρόνος εfνα1 δ1αρκώς στn ζωτΊ μας, αλ

λά βιώνεται διαφορετικά από τον καθένα
σε ευχάρ1στες τΊ δυσάρεστες στ1γμές. Ο
χρόνος τnς μοναξιάς, του νοσοκομεί

ου, τnς αρρώστιας εfνα1 δ1αφορετ1κός
και σπάε1 το μέτρnμα ώρα-μτΊνας-χρό

νος-α1ώνας .. . Εχε1 άλλο μέτρnμα . Από

γαύρα στο αριστερό χέρι ,

τnν άλλn μερ1ά, στον nλαντΊτn μας τα

6,3

δ1σεκατομμύρ1α άνθρωποι έχουν

κύρια

40

τους σπασμένους καθρέπτες, τα επτά

κα1 εκατοντάδες δευτερεύοντα nμερολόγια.
Μόλις το ένα τρίτο θα γ1ορτάσε1 τnν

22

Α

1n

Ια

χρόνια γρουσουζ1άς, τnν Tpfτn και
χεία χωρίς υπ ' αρ.

13

13, τα

ξενοδο-

δωμάτ10, τις μαύρες γάτες, το

χτύπnμα ξύλου , το χέρ1 στο χασμουρnτό , το έθιμο να μnν

νουαρfου τον ερχομό του νέου έτους. Το γρn

ανοιχτεf ομπρέλα μέσα στο σπίτι, τnν αποφυγτΊ περάσμα

γορ1ανό nμερολόγιο δεν ισχύε1 για όλους. Στnν

τος κάτω από σκάλα, τn μn φωτογράφnσn τριών ανθρώ-

iM
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Μάνος Χατζιδάκ1ς

φε1:

11

«Δ1ότ1

άλλο τέλος

Ι

δύνατα1 να unάpξn δ1'
nμάς παρά να φθάσωμε ε1ς το βα
σfλε1ον το

onofov

θρωπiνnς

ουδέποτε θα έχε1 τέλος;»

Γ1α τους Χρ~στ1ανούς ο κόσμος δnμ1οuργήθnκε από το

μnδέν με το λόγο του θεού «Γεννnθήτω » (Γέν. α'

3) .

Ο

θεός εδnμ1ούργnσε τα πάντα δ1ά να υπάρχουν (Σοφ. Σολ.
α'

14) κα1

« ματα1ότnς ματα10τήτων » , « πάντα ματα1ότnς τα

ανθρώn1να » ή

ντ1κ11 κα1 καλή γ1α τα ανθρώπ1να μέτρα όλων των επο

ρfς τέλος;

01 άνθρωnο1 φθάνουν σ' ένα τέλος χω
Σ τnν apxafa ελλnν1κή μuθολογfα ο χρόνος ή

χών.

ταν θεότnτα που προσωnοnο1ούσε τnν α1ων1ότnτα . Ο

Πολλές θρnσκεfες περ1φρονούν τnν παρούσα ζωn κα1

Φερεκύδnς πρώτος ανέφερε το χρόνο ως θεότnτα.

01

Ορφ1κοf παραδέχονταν το χρόνο σαν αρχή του κόσμου.

θανάτου, γ1α τον
σοφο1 κα1 όλες

onofo

01

μfλnσαν όλο1

01

φ1λό

Αγωνfα, μελαγχολfα, αμφ1βολfα, ρnχότnς, ασά

u-

nοβ1βασμός στον άνθρωπο από πολλούς σοφούς του

παρελεύσοντα1», ενώ Αυ

Φιλοσόφησε, λοιπόν, αδελφέ μου, χριστιαvοπρεπώς ε

πί όλων αυτών. Κάθε κτύπος του ωρολογίου μάς σπρώ

μέχρ1 να nροέλθε1 μ1α «παλ1γγενεσfα-ανανέωσ1ς όπου θα

χνει απαλά, αλλά σταθερά προς την ένδοξον, εξάκου

ελευθερωθεf

τnς φθοράς και θα ανατεiλουν

στοv, φοβεράv ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας του Κυ

κα1νοf

γn» και «άλλο εiδος ζωnς» θα

ρίου. Ολες οι φωτεινές ημέρες ως λευκοί ποταμοί και ό

έρθε1, κα1 «άλλος αιών». Μuστήρ10 το θέμα τnς 01ων1ό

λες οι σκοτεινές νύκτες ως μαύροι ποταμοί διασχίζουν

n κτfσ1ς από
oupavof και καινn

n

nλnσ1άζε1

αρκετά

στον

« Φαfδωνα »,

άνθρωπο1 αξ1οθρή

τέλnς στο nεpf ζωnς κα1 θανάτου έργο του . Στn

« Πιστεύω εις ένα θεόν, Πατέρα, Παντοκράτο

ρα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων

άλλους οδύνn κα1 στεναγμός, γ1α άλλους ο

και αοράτων...

θάνατος τ~μnτ1κή δ1άκρ~σn σε πεδfα μαχών,

... Προσδοκώ

ζnτούμενον

-

κα1 στnν

περiοδο τnς κλασ1κnς Ελλάδος το ανθρώn1νο πνεύμα εξuψώνετα1 αρκετά κα1

n

τον

νnτο1, γ1α άλλους όλα ένα ερωτnματ~κό, γ1α

n αρετn το

άνθρωποι ή πιστεύουν

« Φαfδρο » κα1 τον « Γοργfα », όπως κα1 ο Αρ1στο

κα1 απόλυτο .

γ1α άλλους

τους κρημvούς και τις αβύσσους της υπάρξεως και μας
μεταφέρουν προς εκείνην την ημέραν. «Αι μυριάδες των

01

« οδuνnρά θλfψ1ς με

χρ~στ1αν1κ11 θρnσκεfα το ΠΙΣΤΕΥΩ εiνα1 δογματ1κό

ζωή εfχε αξfα, γ1α άλλους ο Θάνο

01

δεν n~στεύοuν!

«Εξαφετέον τnς nολυnραγμοσύνnς» δ1αφεύγει τnς αν-

θερωτού θανάτου . Αλλο1 πiστευαν το

μόνο

τος κακόν , γ1α άλλους

σελfδων αναφέρε1:

αντfθετο. Κοντά στο θάνατο, το θέμα

παρόντος κόσμου γ1α πολλούς α1ώνες . Γ1α άλλους

n παρούσα

537

λέτnς θανάτου » που κuρfως ο Πλάτων το

φε1ες, αντ1φάσε1ς, nα1δαρ1ώδε1ς αντ1λήψε1ς κα1

ΝΑ

.(-..~

nεpf ψuχnς κα1

θρnσκεfες.

στο βιβλfο «Το μuστnριον του θανάτου » ο εnfλογος

τον άνθρωπο, γ1 ' αυτό κα1 μ1λούν nεpf αnελεu 

f

Με το χρόνο σuνδέετα1 κα1 το μuστήρ10 του

24

γ1σn των θεμάτων του χρόνου αρκετά σωστn κα1 σnμα

n γn

λέγε1 ο Αγ1ος Γρnγόριος, εniσκοnος Νύσσnς . Γι ' αυτό κα1

τός θα εfνα1 πάντοτε «έως τnς συντελεfας του α1ώνος»,

τnτας και

Efva1

«Ο ουρανός κα1

ερεύνnς,

n nροσέγ-

ανάστασιν νεκρών και ζωήν του

μέλλοντος Αιώνος. Αμήν» .
Γ1α τnν Αγiα Γραφή

n

α1ων1ότnς εfνα1 μέσα σε

δύο λέξε1ς « α1ώνας α1ώνων » . Ο Αuγοuστfνος γρά-

25

σωρό κακά, πολλά κακά οπού τα δiνε1 ο Ζευς.

Σωκράτους:

Σοφοκλέους, Μυσοi:

Ο Σωκράτnς έλεγε ότι

Χωρiς πόνους κα1 βάσανα κανεiς

γελούν όταν βλέπουν τους ανθρώπους να ασχολούντα1

αλλοιώσεις του παρόντος αιώνος κόσμος και άνθρω

ευτυχnς όπο1ος έχε~ τα λ1γότερα.

με τα μnδαμ1νά. Δ1ότ1, ενώ όλα τα ανθρώn1να εiνα1

ποι, όλοι και όλα τρέχομεν προς μίαν μόνον κατεύθuν

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΟΤΙ ΒΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΗΣ

Σόλωνος:

μ1κρά κα1 ασnμαντα, εν τούτο1ς δεν τα αντιμετωπiζομε

σιν: Προς εκείνην την ημέραν. Ετσι οι ώρες, οι ημέρες,

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ ΑΝΑΜΕΣΤΟΣ

Κανεiς θνnτός δεν εiνα1 ευτυχ1σμένος

σαν τέτο1α.

τα έτη, οι αιώνες, οι χιλιετηρίδες τρέχουν, φεύγουν και

όλο1γεμάτο1 βάσανα

Πλάτωνος, Αξiοχος

μας παραπέμπουν προς τους «αιώνας των αιώνων», την

Σοφοκλέους:

όσους ο nλ1ος βλέπε~ .

Κα1 πο1α nλ1κiα τnς ζωnς μας , εiπε, εiνα1 άμοφn από

άρρητον αιωνιότητα, η οποία ουδέποτε θα περάση, διό

Ω των ανθρώπων το θνnτό κα1 ταλαiπωρο γένος! Δεν

ημερών» κατευθύνονται προς την επιφανή και ένδοξον

ΣΤΟΒΑΙΟΣ

ημέραν του Κυρίου. Καθώς τα έτη και οι αιώνες διαδέ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Τόμος ΙΒ'

χονται ο ένας τον άλλον· μέσα από τις αλλαγές και τις

Γεμάτπ

τι δεν έχει τέλος! Δι ' αυτό οι θεόσοφοι Πατέρες συμ

εiμαστ' άλλο τiποτε παρά ομο1ώματα σκ1ών,

βουλεύουν τον καθένα μας: «Αν έχης καιρόν, μη περι

φαντάσματα πλανώμενα στn γn, βάρος περiσσ10!

μένης ευκαιρίαν»! Αλλωστε, διατί το λησμονούμεν; Οι

Ευριπίδου, Μελέαγρος:

γέροντες βαδίζουν προς τον θάνατον, ο θάνατος όμως

Τους ζωντανούς να ευεργετεiς! Οταν πεθάνε1 ο

έρχεται προς τους... νέους!

άνθρωπος γiνετα1 χώμα κα1 σκ1ά, το μnδέν καταλnγε1

(366):

λύπες; Το πα1δi μόλ1ς γενν1έτα1 νnπ10 δεν κλαiε1,

(101):

από συμφορές κ1

n θάλασσα

γεμάτn·

αρχiζοντας τρόπον τ1νά τn ζωn του με τn λύnn; Κ01

αρρώστ1ες στους ανθρώπους κάθε nμέρσ κ1 άλλες

δοκιμάζε1 όλους τους πόνους, θλiβετα1 γ1ατi στερεiτα1

ακάλεστες φθάνουνε μες στn νύχτα κα1 φέρνουν στους

κάτ1, από κρύο, από ζέστn, από χτύπnμα, χωρiς να

ανθρώπους συμφορές.

μπορεi ακόμα να εκφράσε1 τον πόνο του, αλλά

Μενάνδpου:

κλαυθμnρiζε1 σ' αυτnν τn μοναδ1κn γλώσσα που έχε~
γ1α να αντιδρά σε κάθε δυσαρέστnσn.

Μενάνδpου:

άλλες τ1ς φέρνε1

Οταν φθάσε~ στnν nλ1κiα των επτά ετών, αφού

ων κα1 φ1λοσόφων γ1α το βiο των ανθρώπων, παραθέ

Ολα τα ζώα εiνα1 ευτυχέστερα κα1 φρονιμότερ ' απ ' τον

άλλες πάλ1 ο χαρακτnρας των ανθρώπων.

εδοκiμασε εξαντλnτ1κά πολλούς πόνους, αρχiζε1

τουμε κα1 φωτογραφiες παρελθόντων ετών κα1 κυρiως

άνθρωπο! Κοiταξε πρώτα τούτον δω τον γά1δαρο!

Ευριπίδου, Ορέστης

τυραννiα τnς επ1στασiας των πα1δαγωγών, των

Μαζi με γνωμ1κά κα1 απόψε1ς δ1αφόρων συγγραφέ

στο μnδέν!

Eiv'

n μοiρα

μ ' αφθονiα,

(1):

φωτογραφiες πα1δ1ών που έχουν δ1αφορετ1κn σπμασiα

ομολογουμένως δυστυχnς κακό όμως ο iδ1ος δεν

Δεν υπάρχε1 κανένα δεινό, δεν υπάρχει κανένα κακό,

εν σχέσε1 με αυτές μεγάλων ανθρώπων κα1 εξαναγκά

κάνε~ στον εαυτό του. Οσα μόνο του 'δωκεν

καμ1ά συμφορά που να στέλνει ο θεός

n φύσ1ς

έρχετα1

n σεφά

των κρ111κών, των γεωμετρών, των

δασκάλων τnς πολεμ1κnς τακτ1κnς, ένα πλnθος κυρiων.

έχε~! Ενώ εμεiς, εκτός από τα φυσ1κά κακά που 'να1

φορές ανανεώνετα1 π ε1κόνα ενός ανθρώπου «εν ζωn»;

αναγκαfα, από μονάχο~ μας σωρ1άζουμε κ1 άλλα.

Σοφοκλέους, Τnpεύς. Χορός:

Οταν εγγραφεi στους καταλόγους των εφnβων, έρχετα1

Εiμαστε

Φτερνiζετα1 κανεiς; εμεiς λυπούμαστε. Μας βρiζε1

Τ ανθρώπου τn ζωn κάθ ' ώρα

ο κοσμnτnς, φόβος κα1 τρόμος, έπεπα εiνα1 το Λύκε10

κές μας χρονολογiες, «θα π1στεύαμε» ό11 εiνα1 iδ1ες;

κάπο1ος; εμεiς οργ1ζόμαστε. Βλέπε~ κανεiς όνεφο;

οι πολυμnχανες οι συμφορές τnν κάνουν άνω-κάτω.

κα1

Μnπως εiνα1 μάθπμα σοφiας γ1α κατανόπσπ μελλοντ1-

φοβούμαστε! Η κουκουβάγ10 λάλπσε; τρομάζουμε!

Σοφοκλέους, Αίας:

κ1 άλλα αμέτρnτα

κών αλλαγών τού «1δού κ01νά πο1ώ τα πάντα» (Αποκ.

Φ1λοδοξfες, αγωνiες, σκέψε1ς κ01 συνnθε1ες όλα 'να1

Μ1α πνοn κα1 μ1α σκ1ά μονάχα εiν ' ο άνθρωπος.

περνάε1 κάτω από τnν εποπτεiα των σωφρον1στών κα1

πρόσθετα κακά στα φυσ1κά μας.

Αρ1στοτέλους:

τnν αρμοδ1ότnτα γ1α τους νέους τnς βουλnς του Αρεiου

παλα1ωθnσοντα1» κα1 ο Κύρ1ος «ωσεi περ1βόλα1ον» θα

Μιμνέpμου:

Τ1 εiν' ο άνθρωπος; πρότυπο αδυναμiας , λάφυρο των

Πάγου.

τους γυρiσε1, θα τους περ1τυλiξε1 κα1 θα αλλαγούν;

Ωσάν τα φύλλα μο1άζομε

περ1στάσεων, τnς τύχnς πα1χνiδ1, ε1κόνα μεταπτώσεως,

Κ1 όταν λυτρωθεi από όλα αυτά, αμέσως εμφανiζοντ01

στου nλ10ύ το φως, οπού γοργά ζεσταiνε1,

πλάστ1γγα του φθόνου κα1 τnς συμφοράς, κα1 τα

άλλες φροντiδες κα1 σκέψε1ς πο10 δρόμο ν'

σαν έρχετα1

ρέστα: φλέγμα κα1 χολn!

ακολουθnσε1 στn ζωn . Κα1 συγκρ1νόμενα τα παλα1ότερα

έτσ1 κ1 εμεiς με τους ανθούς τnς ν1ότnς λiγο χρόνο

Ηροδότου

δε1νά με αυτά τα παρόντα, εκεiνα φαiνοντα1 πα1χνiδ1

χαφόμαστε χωρiς απ ' τους θεούς να δοκιμάσουμε

Καθώς ενσκnπτουν

κακά μnδέ καλά.

συνταράσσουν τn ζωn, κ1 εκεi που εiνα1 σύντομn τnν

Κ1

Μοiρες μάς παραμονεύουν,

κάνουν να φαiνετα1 μακροχρόν1α. Ετσ1, καθώς

με τέλος τ' άθλ10 σιμώνε1 γπρατε1ά

εiνα1 γεμάτn μόχθους, ο θάνατος κατάντnσε να γivn

στ1ς δεκαετiες μας; Αν δεν ξέραμε τ1ς

«01

61-

ουρανοi απολούντα1 ... κα1 ως ιμάτ1ον

Μελiσσ10

17/11/2008

Ευάγγ . Γ.Σπύρου

01

n μ10

n άνο1ξn

01

άνθρωπο~, π' ανοiγουν

πολύανθn·

(VII 46):
01

συμφορές κ1

01

αρρώστ1ες

κ1 π άλλn με το θάνατο. Λiγο ο καρπός τnς ν1ότnς,

μοναδ1κό καταφύγω γ1α τον άνθρωπο. Κ1

λiγο κρατεi μέσα στου nλ1ου τn φωτ1ά.

ο θεός που έφτ1αξε τn ζωn γλυκ1ά, στο

Κ1 όταν το τέλος έρθε1 π10 τnς ν1ότnς τnς ωραiας,

καλύτερος ο θάνατος παρά να ζn κανεfς.

Πολλά κακά τότ' έρχοντα1, βαραiνουν τnν καρδ1ά μας,
πότε τα πλούτn φεύγουνε, το σπiτ1 φτώχε10 δέρνε~·

άλλος πάλ1 με το βαρύ καπμό στον Αδn κατεβαiνε1

πως δεν απόχτnσε π01δ1ά, τόσο που τα ποθούσε!
Αλλους

n αρρώστ10

φοβερn τα σωθ1κά τους τρώε1!

Κα1 δεν εiν' άνθρωπος κανεiς που να μn δοκιμάζε1

φύσn!

δασκάλων, των γυμναστών. Κα1 όπως μεγαλώνε1,

ζουν σε φ1λοσοφiα κα1 περiσκεψπ ευκολότερα. Πόσες

16101

n ανθρώπ1νn

n

κα1 να μnν πμπορεi να σnκώνε1

κα ' 5) κα1 του

ΑΙ

n γn

θεοi συνnθiζουν πάντα να

Αδύνατο 'να1 να βρε1ς σπiτ1 δfχως συμφορές

(Ν. Βασιλειάδη: «Το μυστήριον του θανάτου»)
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Ησιόδου, Εργα

01

n Ακαδnμε10

κα1

n γυμνασ1αρχiα κα1 01 ραβδ1σμοi
κακά. Κ1 όλn n νεαν1κn nλ1κiα

κα1 στnν πραγματ1κότnτα φόβnτρα γ10 τα νnπ1α . fiaτi
τώρα έχε~ εκστρατεiες κα1 τραυματ1σμούς κα1 συνεχεiς

n ζωn

σnμεiο αυτό ελέγχετ01 ακατανόnτος .
Ζήνωνος:

Ο Ζnνων έλεγε ότ1 σε τiποτε άλλο δεν
εiμαστε τόσο φτωχοi όσο στο χρόνο .

Γ1ατi ο βiος εiνα1 πράγματ1 σύντομος, κα1
μακροχρόν1α εiνα1

n τέχνn

κα1 προ παντός αυτn

που μπορεi να θεραπεύσε1 τις αρρώστ1ες τnς
ψυχnς.

Α
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Κατόπ1ν, χωρfς να το καταλάβε1, φθάνε1 το

Επfσπς αυτός που συμβουλεύει:

γlΊρας, στο οποfο συσσωρεύετα1 όλπ π

φθορά τπς ανθρώπfνnς φύσεως, που

που τόσες συμφορές τον περιμένουν.

δύσκολα θεραπεύετα1. Κ1 αν κανεfς

Πώς σου φαίνοντα1; Αλλά σταματώ,

δεν αποδώσε1 ενωρfτερα τn ζωlΊ ως

μlΊπως μακρύνω πολύ το λόγο

χρέος του προς τn φύσn, τότε

n

φύσn σαν τοκογλύφος έρχετα1 κα1

·-

ενεχυρ1άζε1 πότε τnν όρασn, πότε

τnν ακοlΊ, πολλές φορές κα1 τα δυο
μαζi. Κ1 αν κανεfς επιμένε1, τον

παραλύει, τον καταφθεiρει, τον

εξαρθρώνε1. Αλλά οι πολλοf κατά
το γlΊρας φυραfνουν κα1 στο

μυαλό, κα1, όπως λέει κ1

"' .

, . '~ - ~

Christian Dior

-V

ΒΙΟΣ (ΖΩΗ)

αλλά σε μας και στις ιδέες μας όταν αυτές είναι ορθές,

Α) ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

κι αν ακόμn ξεσnκώνονται από παντού τρ1κυμiες, θα

παρά τπν υπόσχεσn, αν σου

ΝΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

πσυχάζουμε συνεχώς μέσα στn γαλlΊνn και τπν πρεμiα.

αναφέρω κα1 άλλα. Ποια

Γlατί αντλεfς νερό με τρύπιο πιθάρ1; Γlατf αυτό σnμαίνε1

απασχόλπσn διάλεξε κανείς 1Ί

να μοχθεfς σ' αυτlΊ τn ζωlΊ. Γιατί λαναρiζεις τn φωτιά;

(Περί ειμαρμένης, λόγος Α',

ΕΠΕ

1,

24, 544-546 - MG 50,
749-750)

ποια τέχνn και δεν παραπονιέται

Γlατί δέρνε1ς τον αέρα; Γιατί τρέχεις χωρίς σκοπό; Κάθε

ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟ

και δεν δυσανασχετεί με τα

επάγγελμα δεν έχει και κάποιο σκοπό; Είναι στον

Η παρούσα ζωlΊ δεν εiνα1 καθόλου καλύτερn από

παρόντα;

καθένα περίπου φανερό. Δείξε μου κα1 συ τον τελικό

φυλακn. Αλλά όπως, όταν μπούμε σ' εκείνο το κτiριο,

Ας εξετάσουμε αυτούς που

σκοπό τnς προσπάθειας για τα β1οτικά πράγματα. Αλλά

τους βλέπουμε όλους δεμένους με αλυσίδες, έτσι κα1

ασκούν τις χειρωνακτικές κα1

δεν μπορείς, γιατf «ματαιότnς ματαιοτlΊτων, τα πάντα

τώρα, αν απομακρύνουμε τα μάτ1α μας από τα

βάναυσες τέχνες και κουράζοντα1

ματα1ότnς». Δεν βλέπω τfποτε εκτός από οστά και

εξωτερ1κά φαινόμενα και δ1ε10δύσουμε στn ζωlΊ του

παροιμfα , γfνοντα1 δυο φορές

από νύχτα σε νύχτα και μόλις και

σκόρο και αράχνn· όλα τα επίγεια είναι χώμα, όλα

καθενός, στnν ψυχlΊ του καθενός, θα ιδούμε ότι είναι

παιδιά

μετά βίας εξασφαλίζουν τnν τροφlΊ

εκείνα είναι μύθος, όλα όνειρο και σκ1ά και φαντασηκlΊ

δεμένn με δεσμά χειρότερα και σκλnρότερα από

Γι ' αυτό κα1 οι θεοf, που γνωρiζουν

τους, που κλαίνε τn μοίρα τους κα1

ιστορία κα1 παράστασn· και μάλλον ούτε παράστασn.

σ1δερέν1ες αλυσiδες. Ιδ1αίτερα, αν δ1εισδύσεις σης

καλά τα ανθρώπ1να, απαλλάσσουν

ξαγρυπνούν μέσα στους

Γ1ατί τnν παράστασn τnν βλέπουμε έστω και σαν

ψυχές των πλουσίων. Γιατί, όσο περ~σσότερα φορέματα

απ ' τn ζωlΊ ενωρfτερα όσους έχουν

στεναγμούς και τις έγνοιες. Αλλά

ε1κόνα· ενώ εδώ δεν βλέπουμε ούτε εικόνα.

κα1 κοσμlΊματα φορούν, τόσο περ1σσότερο είνα1

01

n

γέροντες.

σε μεγάλn εκτfμnσn. Ο ΑγαμlΊδnς,

θέλε1ς να αναφέρουμε αυτόν που

επf παραδεfγματι, κ1 ο Τροφών1ος,

ταξ1δύει στα πέλαγα μέσα σε τόσους

που έκτ1σαν το ναό του Απόλλωνος

πια. Το iδιο κα1 τα παιδιά τnς Αργεfας ιέρειας.

ΕπειδlΊ κάποτε άργnσε να φθάσει το ζεύγος των

(Εις Ματθ., ομιλ. ΟΣτ'

5,

ΕΠΕ

12, 34-36 - MG 58, 700-701)

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑ1ΤΕΙ

εύστοχα ο Βίας, δεν βρfσκεται ούτε με

τους πεθαμένους ούτε με τους ζωντανούς.
Γιατί ο άνθρωπος που εfναι επίγειος, ρίχτnκε στο

πέλαγος σαν να είνα1 αμφίβ1ος, κα1 βρίσκεται στο

n ζωn· μάλλον δε n μεν
n μέλλουσα όμως δεν είναι

παρούσα ζωlΊ

ΟΧΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ

παιγνίδ1.

Τον Αδάμ κα1 τn γυναίκα του ο θεός τούς έντυσε με

Ισως δε π ζωlΊ δεν είναι μόνον παιγνίδι, αλλά και κάτι

1Ίθελε, να τους ντύσε~ με καλά ενδύματα), δείχνοντας

προξενεί μεγάλn βλάβn σ' αυτούς που δεν θέλουν να

με τnν ενέργε1ά του αυτlΊ από τον ουρανό ότι

ρυθμίζουν τn ζωlΊ τους με προσοχlΊ.

ζωlΊ δεν είναι καιρός απολαύσεως, αλλά στεναγμών κ01

ευχlΊθnκε στnν Ηρα να χαρfσn στα πα1διά τnς κάποιο

Αλλά δεν είναι, καθώς λένε, όλn μια πλnγlΊ, που

έπαθλο γ1α τnν ευσέβε1ά τους . Και μετά τnν ευχlΊ, τα

αποτελεί μόνιμπ αφορμlΊ γ1α στενοχώριες, που σε

ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

π01δ1ά τn νύχτα πέθαναν.

κάνει να κλαις πότε γ1α τnν ξnρασία, πότε για τn

Η παρούσα ζωlΊ είναι παλαίστρα, γυμναστlΊριο και

θα πnγαfναμε πολύ σε μάκρος αν αναφέραμε

νεροποντlΊ, πότε γ10 πλnμμύρες, πότε για τn γάνα,

αγώνας, χωνευτlΊριο, βαφεfο αρετnς.

διεξοδικά όσα λέγουν

πότε για τπν άκαιρπ ζέστπ 1Ί τnν παγωνιά;

n πολυτίμnτn

(Εις Ματθ., ομ1λ. ΚΓ'

(Προς Σκονδαλισθέντος,

8)

πολιτικlΊ (πολλά άλλα τα

9,

21,

ΕΠΕ

ΕΠΕ

10, 108 - MG 57, 318)

παραλείπω) από πόσα δεινά μαστίζεται; Η χαρά τnς

ΕΙΝΑ1 ΓΕΜΑΤΗ ΤΑΡΑΧΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

τον π10 αξιόλογο, ο οποίος λέγει :

είνα1 σαν φλεγμονlΊ που πάλλεται και σφύζει. Κι π

Η ζωlΊ μας είναι γεμάτπ ταραχlΊ και ο παρών

Τέτοια οι θεοί στους δύστυχους θνητούς

αποτυχία τnς εfναι οδυνnρότατn, χειρότερn από

βίος κατάμεστος από θορύβους ... Πλούσιο~

εκλώσαν μοίρα, στα βάσανα να ζούνε.

μύριους θανάτους.

και φτωχοf οδύροντα1 εξίσου, πολλές

Κα1

Κα1 πο1ος εfναι δυνατόν να ευτυχnσει, που

του

συνοικείν ανδpόσι,

7,

ΕΠΕ

29, 430

- MG 47, 527-528)
Γ) ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟΣ Ο
ΠΑΡΩΝ ΒΙΟΣ
Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΒΙΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ

ΣΚΙΑ

·

Eiva1

σύντομn

n

φορές μάλιστα ο πλούσ1ος θρnνεf

παρούσα ζωlΊ,
μο1άζε1 με όνειρα κα1

Πλάσμα πιο δύστυχο απ ' τον άνθρωπο

εξαρτάται από το πλnθος, που αν κολακευθεί και

περισσότερο από το φτωχό· θρnνεl

δεν είναι απ ' όλα που πάνω στη γη

χειροκροτπθεί από το λαό, εξορίζεται, αποδοκιμάζεται,

επfσnς και ο άρχοντας κα1 ο

σέρνονται κι ανασαίνουν.

θανατώνεται, σαν ένα αξιοθρlΊνnτο πλάσμα.

αρχόμενος και ο πολύτεκνος

Κα1 για τον Αμφιάραο τι λέει;

Γιατί, Αξiοχέ μου πολιτικέ, πες μου πού πέθανε ο

πατέρας κα1 εκείνος που δεν έχε1

Τον αγαπούσανε πολύ μ ' όλη τους την αγάπη

Μιλτιάδnς; Πού πέθανε ο θεμιστοκλnς; Πού πέθανε ο

κανένα παιδί ... Η ταραχlΊ κα1 ο

ο Ζευς ο ασπιδοφόρος κι ο Απόλλων

Εφιάλτπς; Πού πέθαναν προ καιρού οι δέκα

θόρυβος δεν οφείλονται στnν

στρατπγοί;

ξαφν1κ1Ί αλλαγlΊ των καταστάσεων,

κι έτσι δεν έφτασε στων γηρατειών την πόρτα.

θρnνων.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Αλλά και

κα1 θρnνολογούν για τπ ζωlΊ. θα αναφέρω έναν μόνο,

n επίγεια

(Περί τού τος κανονικός μπ

33, 618 - MG 52, 522)

έμπνευσn χρnσμοδοτούν γ1α τα πράγματα του βiου

n ζωlΊ

δερμάτ1νους χιτώνες (αν και θα μπορούσε βεβαίως, αν

χειρότερο από αυτό. Γlατf δεν καταλlΊγει σε γέλια, αλλά

φανερό.

ποιπτές, που με θεiα

9, 456-458 - MG 57, 222)

είνα1 παιγνίδι,

τnς κα1 μετέφεραν τn μnτέρα τους στο ναό κι εκεfνn

01

ΕΠΕ

Δεν είναι πα1γνiδι

έλεος τnς τύχnς. Αλλά

είναι γλυκ1ά. Είνα1

4

Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΒΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ ΚΑΙ

βοδ1ών για τnν άμαξα, δέθnκαν στο ζυγό τα πα1δ1ά

n γεωργία

δέσμιοι.
(Εις Ματθ., ομιλ. ΙΔ' ,

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

κ1νδύνους, ο οποίος, καθώς είπεν

στους Δελφούς , ευχlΊθnκαν να τους δοθlΊ

το άριστο. Ετσ1 κοιμlΊθnκαν και δεν ξύπνnσαν

28

Τί λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος για τη ζωή

Τον που γεννήθηκε να κλάψετε,

με άνθn που

μαραίνοντα1 κα1 με σκιά
που φεύγε1 γρlΊγορα κα1
χάνεται
(Πεpl τού τας κανονικός μπ συνοικείν

ανδpόσι,

9, ΕΠΕ 29, 444 - MG 47, 531)

ΝΑ

29

Αντιμετωπίζουμε
υπεύθυνα
τη διεθνή

,

,

οικονομικη κριση
Έτσι, έγκαιρα λάβαμε μέτρα όπως:

Προστατεύουμε

•

Η προστασία των δανειοληπτών
Με νόμο απαγορεύτnκε ο πλειστnριασμός ακινnτων
σε αξίες χαμnλότερες των αντικειμενικών καθώς και

τους Πολίτες

n κατάσχεσn των μισθών και συντάξεων για χρέn
•

στις τράπεζες .

Η εγγύηση των καταθέσεων των πολιτών
Πενταπλασιάστnκε από τις

20.000 στις 100.000 ευρώ

το νομικά εγγυnμένο ποσό για τις καταθέσεις των πολιτών.

Θωρακίζουμε
την Οικονομία

ενώ παράλλnλα ισχύει

n πολιτικn

δέσμευσn

για τnν εγγύnσn του συνόλου των καταθέσεων.

•

Η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας

n δυνατότnτα ενίσχυσnς τnς ρευστότnτας
τnς οικονομίας με 28 δις ευρώ. χωρίς καμία επιβάρυνσn
Δίνεται άμεσα

του Προϋπολογισμού . Αυτό έχει ως στόχο να μn δnμιουργnθούν
προβλnματα στnν απασχόλnσn . στις μικρομεσαίες

επιχειρnσεις και στους πολίτες που έχουν στεγαστικές

Με τον Προϋπολογισμό του

ανάγκες. Με τnν απόφασn αυτn θα υπάρξει απρόσκοπτn ροn

2009

πιστώσεων στις επιχειρnσεις και στα νοικοκυριά.

αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τις συνέπειες

Αυτό δεν αφορά τους τραπεζίτες και τις Τράπεζες .

της διεθνούς οικονομικής κρίσης

αφορά τnν κοινωνία και τους πολίτες.

με όλες τις αναγκαίες

πρωτοβουλίες και αποφάσεις.
Σε αυτή τη δύσκολη παγκόσμια

συγκυρία θωρακίζουμε
την οικονομία για την προστασία

των πολιτών

•
•

Αυξάνουμε τις κοινωνικές δαπάνες

Αναλαμβάνουμε στοχευμένες δράσεις
υποστήριξης για αυτούς που πλήπονται

και την υπεράσπιση

των δικαιωμάτων τους.

Και η ΕΒνική σας αποζημιώνει η iδια.
Αμtσως.

Παράλληλα με τον κρίσιμο Προϋπολογισμό
για το 2009:

περισσότερο από την κρίση

•

Μειώνουμε τη φορολογία για τα μεσαία εισοδήματα
Το

2009 ο

κεντρικός φορολογικός συνετελεστnς

μειώνεται από το

•

30%που

nταν το

2006 στο 25%.

Διατηρούμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση

με την υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα σε αυτή

Αυτό είναι το προνόμιο να έχετε Εθνική . Και είναι

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΩ ΕθΝΙΚΗ.

ανειmμητο.

Γιατί αν σας τρακάρουν και δεν φταίτε, με ένα απλό
τηλεφώνημα, ένας ειδικός συνεργάτης έρχεται επί
τόπου , αναλαμβάνει τα διαδικαστικά, μεταφέρει το
αυτοκίνητό

σας

στο

συνεργείο

και

φροντίζει

να

αnοζημιωβεfτε αμέσως από την fδια την Εθνική.

Την ΕΒνική την κάνετε yια τον εαυτό σας.
Όχι yια τους άλλους.

τη δύσκολη διεθνή συγκυρία

•
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

www . mnec.gr

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το κοινωνικό
πρόβλημα της φοροδιαφυγής

• Περιορίζουμε το έλλειμμα και το χρέος

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων, τον Οκτώβριο του

,

1978 για

,

n

τ11ρπσε κα1 ακόμπ βελτiωσε τ1ς εξαγωγ1κές επ1δόσε1ς τπς,

χώρα, γ1α να ~σορροπ11σε1 τους λογαρ1ασμούς τnς, υπο

παρά τn συνεχ11 κα1 ουσ1αστ1κ11 ανατiμnσn του γερμαν1κού

τnτα με1ώνετα1, το εμπορ1κό 10οζύγ10 χεφοτερεύε1 κα1

Ιστορική ομιλία του κ. Ρεϊμόν Μπαρ, πρώην πρωθυπουργού τηs Γαλλίαs,
τη ...

,

σnμερινn οικονομικn κρισn

χρεώντα1 να καταφύγε1 στον εξωτερ1κό δανε1σμό, δnλαδ11

μάρκου; Αρα,

σε μ10 κατάστασn εξαρτ11σεως

πάντα. Η αλnθε10 εiνα1 ότ1

στn Σύνοδο τnς Ευρωπαϊκιiς Επιτροπιiς Ασφαλίσεων

με θέμα « Προς ένα διαφορετικό κόσμο », λίγο μετό τnν κρίσn του

1973.

Μια ομιλία που είναι σαν να έγινε σιiμερα.

Εππρέψτε μου νο πλέξω το εγκώμω εκεiνου 1Ί εκεiνων α

δοτnθεi, υποχρεούτα1 να προσαρμόσε1 αναλόγως τ1ς ε~σα

1δ1αiτερα τ1ς εξαγωγές πρωτογενών προϊόντων. Η δ10φο
ρά μεταξύ ενός τόνου καναδ1κού σπαρωύ κα1 ενός τόνου

δεν γiνε1 π ανάλυσπ αυτ11, πώς να ελπiσουμε ότ1 θα ξεπε

ρ~σμού, υπ11ρξαν

yp11yopa αυτό που ονομάζετα1 κρiσ1ς του πολ111-

01 περ1σσότερο

θ1γεiσες από τnν ανεργiα.

Βλέπομε τότε τnν εμφάν~σn θαυματοπο1ών συνταγών, ό

n τιμ11

θα εiνα1 αποcpασ1στ1κός παράγοντος. Δεν

σμένος ότ1, με τπν πάροδο των χρόνων,

n πτώσn τnς

1-

αξiας

του νομiσματος, δ1ά μέσου των απατnλών ευκολ1ών που

του νομiσματος γ1α μερ1κούς κα1 ο προ

παρέχε1, τεiνε1 στο να χαλαρώσε1 ης προσπάθε1ες των β10-

n υποτiμnσn

ρ1κές γεν1κές σκέψε1ς που δεν αναcpέροντα1 άμεσα στπ

στατευτ~σμός γ10 άλλους. Πο1ος μπορεi να υπολογiσε1 κα

μnχάνων, με αποτέλεσμα τον υπερφαλαγγ1σμό τους από

δραστπρ1ότnτα των ασφαλiσεων, αλλά που εμπνέοντα~ α

λύτερα τους κ1νδύνους που περ1κλεiουν

τους αλλοδαπούς συναγων~στές τους.

πό αρχές που δεν μπορεi να αφ11σουν απαθεiς τους υπεύ

από τους ασφαλ1στές;

Εάν

01

συνταγές αυτές

Πρέπε1, λο1πόν, να επ~στρέψουμε στο καθεστώς του

n συναγων~στ1κότπτα

με1ωθεi, δnλαδn αν το κόστος

προστατευτ~σμού; Ελλε1ψn ενθέρμων υποστnρ1κτών του

απασχόλπσn, τ1ς εξαγωγές, τπν αποταμiευσπ κα1 τπ χρnμα

παραγωγ11ς, κα1 κυρiως

μ~σθοi, αυξάνοντα1 ταχύτερα α

δεν παρατnρεiτα1 σ11μερα. Καταλαβαiνω απόλυτα τπν από

τοδότπσπ των επενδύσεων καθεμ1άς από τ1ς χώρες μας.

πό ό,τ1 στον υπόλο1πο κόσμο, το εθν1κό νόμισμα θα υπο

γνωσn κα1 τnν οργ11 εκεiνων που γiνοντα1 θύματα των ε1-

01

Εiχατε επ1λέξε1, προ τετραετiας, ως θέμα σας τον πλnθω

τιμnθεi κα1 τα προϊόντα θα δ1ατπρnθούν στα iδ10 επiπεδα τ1-

σαγωγών σε τιμ11 ευκαφiας από γεηον1κές

ρ1σμό κα1 με εiχατε προσκαλέσε1 να μελετnσω το πρόβλπ

μών εκcpρασμένων σε συνάλλαγμα. Ακόμπ καλύτερα, υπο

χώρες.

μα αυτό μαζi σας , στπν Αθ11να. Ηταν τότε το φα1νόμενο το

11

από μακρ1νές

τιμώντας λiγο περ~σσότερο απ ' ό,τ1 χρε1άζετα1, θα ενθαρ

Αν κα1, στnν περiπτωσn των δ1ευθυντών των επ1χεφ11σε

π10 ξεχωρ~στό των 01κονομ1ών μας. Ορ1σμένο1, έλεγαν α

ρύνουμε ης εξαγωγές κα1 θα επανατονώσουμε τnν 01κο 

ων, δεν εiμα1 απόλυτα πεπε~σμένος ότ1 έχουν πάντα εγκαi

κόμπ, τnς κο1νωνiας μας: ο πλπθωρ1σμός δεν έχε1 ακόμn ε

νομ1κ11 δραστnρ1ότnτα. Το επ1χεiρnμα αυτό δεν εiνα1 λαν

ρως πράξε1 τα δέοντα γ1α τnν πρόβλεψn του μέλλοντος κα~

ξαλε1φθεi, παρά τα αντ1πυρ1κά μέτρα, κα1 παραμένε1 έτο1-

θασμένο.

συνεπώς τnν ανάλογn αντιμετώπ~σ11 του. Καταλαβαiνω λ1-

Eivai

όμως, δυστυχώς, ανεπαρκές. Σε περiοδο

μος να αναζωπυρωθεi με τnν παραμ1κρ11 χαλάρωσπ των

ατονiας τnς 01κονομ1κ11ς συγκυρiας,

εξωτερ1κ11 ζ11τπσn

γότερο τους υπεύθυνους που εκθε1άζουν ζωnρά τον προ

προσπαθε1ών. Ετσ1, θα 11θελα, προτού προβώ σε μερ1κές

δεν αυξάνετα1 κατά το μέτρο που θα ελπfζαμε. Κα1 1δ1αiτε

στατευησμό. Γ1ατi γνωρiζουν -κα1 δεν υπάρχε1 δ1κα1ολογiα

n

σύντομες σκέψε1ς γ10 τ1ς μεταβολές που συντελούντα1 σn

ρα π πτώσ1ς του νομ i σματος επ1βαρύνε1 τ1ς ε~σαγωγές που,

αγνοiας τους- ότ1

μερα στον κόσμο, να αναcpερθώ γ1α λiγο στο πρόβλnμα του

στ1ς περ1σσότερες περ1πτώσε1ς, εiνα1 απαραiτπτες.

δραστnρ1ότnτά τnς παρά μόνο στπ λεηουργiα τnς ως απέ

Το μόνο που θα έχουμε εππύχε1 με το πα1χνiδ1 τnς υπο

n Δ.

Ευρώππ δεν μπορεi να στnρiζε1 τn

ραντnς μεταπραπ1κ11ς β1ομπχανiας κα1 αποδοτ1κ11ς επ1χεi

Συγχωρέστε τον καθπγnτ11 που υπ11ρξα, εάν γ1α λiγα λε

τιμ11σεως θα εiνα1 να έχουμε δώσε1 τnν ψευδαiσθπσn στ1ς

ρnσnς παροχ11ς υπnρεσ1ών. Προϋπόθεσπ τnς λεηουργiας

πτά εiμα1 εκτός θέματος. Κ1νδυνεύοντας να αcp11σω τnν ε

βωμnχανiες ότ1 μπορούν να αυξ11σουν τους μ~σθούς ακiν

αυτ11ς εivai να ε~σάγε1 αντi να εξάγε1 .

ντύπωσn ότ1 επαναλαμβάνω τα iδ10 κα~ τα iδ10, θα 11θελα να

δυνα κα1 θα έχουμε έτσ1 συντελέσε1 στn δnμωυργiα τnς ο

vai

λέθρ1ας ελ1κοε1δούς καμπύλπς αυξ11σεως μ1σθών κα1 τ1-

στους πελάτες τnς. Κα1

ρiας που δεσπόζε1

μών.

μέτρα προστατευτ1σμού.

n avnσuxia

τnς απασχόλnσnς, δεν μπο

Σε κάθε 01κονομiα στραμμένn προς τα έξω,

n δ10τ11ρnσn

κα1

σ11μερα κα1 τπν εντύπωσπ μ1ας μεταβολnς τπς Ιστορiας;

νουν σταθερ11ς μέριμνας. Απ ' αυτ11ν εξαρτώντα~

n βελτiωσn

τnς συναγων~στ1κότnτας πρέπε1 να τυγχά

vai απαραiτπτο να εμβαθύνουμε τπν ανάλυσπ αυτ11ς τπς με

τnτες πωλnσεων στο εξωτερ1κό. Εάν

ταβολnς, τπς οποiας π ταχύτπτα κα1 π ευρύτπτα εiνα1 κα1

με1ωθεi,

01

εξαγωγές κάμπτοντα1,

01

δυνατό

n συναγωνιστ1κότnτα

n 01κονομ1κ11 δραστnρ1ό-

Αυτό εiνα1, λοιπόν, ένα παράδειγμα -το συχνότερα επ1-

01

πολύ π10 απαραiτnτες απ' ό,τ1 εiνα1

υπενθυμiσω ότι μέσα στο πλαiσ10 μ1α ς ευρωπαϊκ11ς συγκυ

φερόμαστε στπν εππάχυνσπ τπς Ιστορiας. Αλλά δεν έχομε

Α

εντονότερο ρυθμό πλnθω

πως

Προs ένα διαφορετικό κόσμο!
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1974 εiχαν τον

σμού μας; Επηρέψτε μου, λο1πόν, να σας παρουσ1άσω με

ρεi να υπάρξε1 ανθεκτ1κά αποτελεσματ1κ1Ί πολ111κ11 απα

Ei-

γαλλ1κού σπαρ1ού δεν εiνα1 μεγάλπ. Συνεπώς, γ1α τον α

σχύε1, όμως, το iδ10 κα1 γ1α τα μnχαν11ματα. Εiμα1 πεπε1-

σχόλnσnς αν δεν εππευχθεi ο έλεγχος του πλnθωρ1σμού .

νομε προς ένα δ1αφορετ1κό κόσμο. Από καφό τώρα ανα

χώρες που γνώρ~σαν έντονο πλnθωρ1σμό απε

γοραστ11

τπς Συνόδου σας.

σωστό, βαθύτατα σωστό, όη βαi

01

ακ11 κρiσn του

πό σας στους οποiους οφεiλομε τπν επ1λογ11 του θέματος

Eiva1

δεν εξnγεi τα

του νομiσματος ευνοεi

κάμ1σαν τnν εμπεφiα αυτ11ν. Εκεfνες που κατά τnν ενεργε1-

πλπθωρ~σμ ού.

1978

n πτώσn

ατονiας, τπς nθ1κ11ς αταξiας που σπμαδεύουν το παρόν. Αν

θυνους ενός τομέα που συνε1σφέρε1 τόσο σπμανηκά στπν

Οκτωβρίου

n αύξnσn τnς παραγωγ1κότnτας

παράγοντες τπς πολ111κ11ς αβεβα1ότπτας, τπς 01κονομ1κ11ς

ράσουμε

3

1Ί, αν αρνnθεi να δανε10-

γωγές τnς.

Ολες

Ο κ . Ρεϊμόν Μπαρ , πρώnν πρωθυπουργός τnς Γαλλίας, μίλnσε στις

-

01

ε~σαγωγές τπς εi

01

εξαγωγές τπς

n κατάστασn αυτ11 δεν ευνοεiται με

uπεύθuνο1 auτoi γνωρiζοuν,

11

θα έπρεπε να γνωρi

βεβα10ύμενο, εiνα1 αλnθε1α- των καταστρεπτ1κών αποτε

ζουν, ότ1 ο προστατευτ~σμός δπμ1ουργεi αναπόφευκτα γρα

λεσμάτων τπς uποτιμ11σεως του νομiσματος. θα αναφέρω

φε1οκρατiα, με επακόλουθο τnν καθυστέρπσπ, τπ δυσκ1νn

κα1 ένα άλλο που συχνά ξεχνάμε: πολλοi β1ομ1Ίχανο1 έχουν

σiα κα1 πολλές φορές τα λάθn. Ιδ1αiτερα,

τnν εντύπωσn ότ1

θα ευνοούσε σnμαντ1κά τ1ς

τοi θα έπρεπε να γνωρiζουν κα1 να σκέπτοντα1 ότ1 ένα με

εξαγωγές τους . Ξεχνούν, όμως, ότ1 για τα επεξεργασμένα

γάλο κράτος, ένα κράτος που θέλει να ακτ1νοβολεi στραμ

n υποτiμnσn

01

υπεύθυνο1 αυ

προϊόντα και 1δ1αiτερα γ1α τα αγαθά εξοπλ1σμού, π τιμ11 δεν

μένο προς το μέλλον, δεν μπορεi ταυτόχρονα να ζnτά κα

εiνα1 το μόνο κρ1111ρ10 γ1α τον αγοραστ11. Στnν εκτiμnσ11

ταcpύγ10, φοβ1σμένο και ευπαθές, πiσω από τα τεiχπ του.

τους υπε~σέρχοντα1

n πο1ότnς, n εμπ1στοσύνn

που εμπνέε1

ο οiκος που τα κατασκευάζε1, ο χρόνος παραδόσεως,

Δεν θα 11θελα να αφ11σω τπν εντύπωσn ότ1 εiμα1 ένας

n με

σκλnροτράχnλος φ1λελεύθερος, ασχέτως τιμ11ματος. Εάν ε

ταπωλnτικ11 εξυππρέτnσn κ.λπ. Πώς να εξnγ11σομε δ1αφο

δώ κα1 δύο χρόν10 μ1λώ γ1α εύτακτn ελευθερiα συναλλα

ρετ1κά το ότ1

γών, παρά γ1α ελεύθερες συναλλαγές, εiνα1 γ1ατi δ1ανύομε

n Ομοσπονδ1ακ11

Γερμαν1κ11 Δnμοκρατiα δ10-
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κα1 πάλ1

«Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε,
ώστε η μουσική να μην παίzεται

πιο γρήγορα απ' ό,τι μπορούν τα βιολιά».

01

εξαγωγές, με τετραπλάσ1ες τ~μές αυτΙΊ τn φορά .

Από τότε χρονολογεfτα1

n μεγάλη

δόνnσn που αποκάλυ

δότnσn ζnτΙΊσεων των πτωχών χωρών, εfνα1 αμφfβολο αν

παντούσαν

θα αποκατασταθεf σnμαν11κά

δεν εfνα1 βέβα1α πάντα συνώνυμες με τnν nθ1κ1Ί πρόοδο

Με τον fδ10 τρόπο που μ1α σε~σμ1κΙΊ δόνnσn δεν εfν01 πα 

δραστnρ1ότnτα.

ρά

n εκρnκτ1κ1Ί

εκδΙΊλωσn εντάσεων που έχουν σωρευθεf

προσαρμογές που αφορούν

01

β1ομnχαν1κές χώρες έδε1ξαν αξ1οθαύμα 

Κα1 έτσ1, οδnγούμεθα στο τέταρτο δfδαγμα: κ1 αυτό εfνα1

ρες όλου του κόσμου. Δεν μετρούν 1δ1αfτερα
κές δ10φορές κα1

n δυσαναλογfα

01

1δεολογ1-

αναπτύξεως. Αν ο κύρ1ος

στn 1κανότnτα προσαρμογ!Ίς κ01 αντψετωπfσεως στnν πρό

στόχος των κυβερν!Ίσεων κα1 των λαών εfνα1

να μερψνΙΊσουμε, ώστε -τολμώ να πω -

κλnσn . θυμnθεfτε τα περf Αποκαλύψεως σχόλ1α το

κα1 01κονομ1κ1Ί πρόοδος, σ!Ίμερα, εfνα1 ξεκάθαρο ότ1

n μουσ1κΙΊ

να μnν

197 4

n ασφάλε1α

καI

n γνώσn. 01

δύο έννο1ες αυτές

κα1 τnν ατομ1κΙΊ ευτυχfα. Η σnμερ1ν1Ί κο1νωνfα έχε1 κ1 αυτΙΊ

τους ανθρώπους που χρε1άζοντ01 χρόνο. Πρέnε1, λο1nόν,

n κο1νων1κ1Ί
n α

μερfδ10 παραλόγου κα1 απελπ~σfας. Νομfζω, πάντως, ότ1
με1ώνετα1.

Δ1εθνεfς σχέσε1ς

-

ανθρώπ1νες σχέσε1ς:

n εξέλ1ξn

οδnγεf

σε μεγαλύτερη αλλnλεγγύn, αλλnλοεξάρτnσn κα1 ασφάλε10.

Μα αυτές δεν εfνα1

01

έννο1ες κλε1δ1ά που δ1έπουν από α1-

ώνες τn δραστnρ1ότnτα των ασφαλε1ών;

01

εργασfες σας

γρ!Ίγορα απ ' ό,τ1 μπορούν τα β1ολ1ά. Ο ρόλος

που προέβλεπαν τnν πλ!Ίρn καταστροφΙΊ του β1ομnχαν1κού

νάπτυξη του ενός δεν μnορεf να προέλθε1 από τnν κατα

κα1

τn ς κυβερνΙΊσεως εfνα1 να επηρέψε1 στn Γαλλfα να προ

κ01 χρnματοδοτ~κού μας 01κοδομ1Ίματος. Τfποτα απ ' όλα

στροφΙΊ του άλλου. ]σως γ1 ' αυτό ο κόσμος μας ξεχωρfζε1

πως μέσα στο δ1αφορετ1κό κόσμο που μας περψένε1 κα1

σαρμοστεf στ1ς κοσμ1κές μεταβολές, το γρnγορότερο, αλ

αυτά δεν συνέβη. Το ανακύκλωμα των πετροδολαρfων έ 

α1σθnτά. Ενας μεγάλος στρατ1ωτ1κός πόλεμος θα προκα

που προετοψάζομε, ένας σnμαν11κός κα1 πολλαπλός ρό

λά με ένα ρυθμό που δεν εfν01 ούτε κο1νων1κά ούτε πολ1-

γ1νε καλύτερα απ ' ό,τ1 περψέναμε χάρn στn σnμαντ1κ1Ί αύ

λούσε τnν καταστροφΙΊ τnς ανθρωπότητας, εfμαστε όλο1

λος θα αφορά τους ασφαλ~στές. Κατ' αρχ!Ίν, εfνα1 ευνόητο

τ1κά αφόρητος.

ξnσn των εξαγωγών προς τ~ς πετρελα10παραγωγ1κές χώρες

πεπε~σμένο1 γ1 ' αυτό. Επfσnς, όλο1 γνωρfζομε ότ1 ένας με

να εξυπηρετούν τnν αυξανόμενη ανάγκη εξυπnρετΙΊσεως

θα ΙΊθελα τώρα να σταθώ γ1α λfγο στnν ανάλυση των με

κα1 στnν απόκτnσn από τα δ1εθνΙΊ χρnματοδοτ1κά κυκλώ

γάλος 01κονομ1κός πόλεμος θα 1σοδυναμούσε με παράλο

τnς ασφάλε1ας που επ1δ1ώκουν σε κάθε τους εκδΙΊλωσn

ταβολών αυτών. Μεταβολών στIς σχέσε1ς μεταξύ κρατών,

ματα ενός σnμαντ1κού ποσοστού του συνολ1κού χρεωστ1-

γο έγκλημα.

άνθρωπο~ σΙΊμερα. Κατόπ1ν, δ1ά μέσου τnς ορθολογ1στ1κ1Ίς

αλλά καI εντός των κρατών.

κού λογαρ1ασμού πετρελαfου.

παfζετα1

n10

Ετσ1, λο1πόν, μεταβάλλοντα~

01

σκέψε1ς σας θα δεfξουν, δεν αμφ1βάλλω γ1 ' αυτό ,

01

01 σχέσε1ς μεταξύ των ε

δ1αχεφfσεως του σnμαντ1κού χρnματοδοτ1κού δυναμ1κού

θνών. Αλλά κα1 στο εσωτερ1κό κάθε έθνους βαθ1ές αλλα

που δ1αθέτουν, να ευνοΙΊσουν τnν ανάπτυξη κα1 εξάπλωση ,

κλωμα σύντομα έφθασε στο ορ1ακό του σnμεfο κ01 αποκά 

γές επηρεάζουν τπν κο1νωνfα.

τnς 01κονομ1κ1Ίς δραστnρ1ότnτας, δnμ1ουργού εργασfας.

προσκ1Ίν10 μέσα σε τρ1άντα χρόν10 πολλές δεκάδες νέων

λυψε τ1ς αδυναμfες του.

πfστεψαν

υπό ανάπτυξη χώρες που υποχρεώνοντα1 τ1ς περ~σσότερες

Να συνε1σφέρουν, τέλος, χάρn στnν αυξανόμενn συνερ

κρατών , που δfκα1α επ1θυμούν να δ10κnρύξουν τα πρόνο

ότ1, χάρn στnν ογκώδη αύξnσn των ε~σπράξεών τους, θα

φορές να μεταφερθούν εντός μ1ας ΙΊ δύο γενεών από ένα

γασfα τους, που ξεπερνά τα εθν1κά σύνορα, στn δ1εθνΙΊ αλ

μ1ά τους κα να υπερασπfσουν τα συμφέροντά τους. Η νέα

μπορούσαν να καλύψουν τnν 01κονομ1κΙΊ τους καθυστέ

μεσα1ων1κό τρόπο ζω!Ίς στον τρόπο που τα εντυπωσ1ακά

λnλεγγύn. Μ ' αυτόν τον τρόπο, ο τομέας των ασφαλε1ών θα

αυτΙΊ πραγματ~κότnτα εκδnλώθnκε κατ' αρχάς στο πολη1κό

ρnσn γρ!Ίγορα, ανακάλυψαν σύντομα πως δεν αρκεf να έ

μέσα μοντέρνας πλnροφόρnσnς μεταφέρουν παντού.

01

κρατ1Ίσε1 τn θέσn του μέσα στnν κο1νωνfα τnς ελευθερfας,

επ fπεδο . Ο ΟΗΕ μάς δεfχνε1 χεφοπ1αστά σ!Ίμερα πο10 εfνα1

χε1ς μόνο χρ!Ίμα γ1α να αναπτυχθεfς. Αν

κο1νων1κές, nθ1κές κα1 πνευμα11κές δομές καταρρέουν, ε

πρόοδου κα1 δ1κα1οσύνnς, όπου ο άνθρωπος θα μπορεί να

το βάρος κα1 ο ρόλος που έχουν δ1αδραματίσε1 μέσα σε λf

πενδύσε1ς χρε1άζοντα1 χρόνο γ10 να αποδώσουν,

n επέν 

λευθερώνοντας γIα τnν 01κονομ1κ1Ί πρόοδο αλλά κα1 γIα

βρε1 τnν πλΙΊρωσΙΊ του.

γα χρόν10 τα νέα αυτά κράτn. Βέβα1α,

δυση στον άνθρωπο, χωρfς τον

δεν εfνα1 δυ

τnν πολη1κ1Ί περ1πέτε1α απροσδ1όρ1στες δυνάμε1ς. Το πρό

Τελε1ώνοντας, θα ΙΊθελα να σας εκφράσω τn χαρά κα1 τ1-

σφατο παράδε1γμα τnς Περσfας επ1βεβα1ώνε1 τnν παρατΙΊ

μ1Ί μου που βρfσκομα1 σ!Ίμερα μεταξύ σας. Η επ1λογ1Ί του

ρnσn αυτΙΊ.

Παρ1σ1ού γ1α τον εορτασμό τnς 25nς επετεfου τnς Ευρω

Η δ1αδ1κασfα τnς αποαπο1κ10κρατ1Ίσεως, που ξεκfνnσε

Πάντως, κI αυτό εfναI το δεύτερο δfδαγμα, το ανακύ 

μ όλ1ς μετά τον Β' Παγκόσμ10 Πόλεμο, έφερε στο δ1εθνές

n λύσn

των προβλη

01

χώρες του

OPEC που

01

01κονομ1κές ε

onofo τίποτα

μάτων δεν έχε1 απαραfτnτα δ1ευκολυνθεf. Αλλά τουλάχ1στον

νατόν, χρε1άζετα1 ακόμn περ~σσότερο. Ετσ1, έφθασε

κάθε χώρα εfναI σε θέσn να ε1σακουσθεf μέσα σ ' ένα χώ

ρα τ!Ίς προς τα κάτω αναθεωρ!Ίσεως των προγραμμάτων ε

ρο , όπου, αν καI ορ1σμένες φορές γfνονταI λογομαχfες, υ

ξοπλ~σμού καI

πάρχε1 πάντα ο δ1άλογος.

ανεπτυγμένες χώρες .

n ημέ 

n επ1βράδυνσn των παραγγελ1ών προς τ1ς

Eiva1

1δ1αfτερα εμφανεfς στ1ς

Χωρfς να προχωρΙΊσουμε π10 μακρ1ά, πο1ος δεν αναγνω
ρfζε1 ότ1

n γαλλ1κΙΊ

κο1νωνfα έχε1 εξελ1χθεf εντυπωσ1ακά με

παϊκΙΊς Επ1τροπ1Ίς Ασφαλfσεων, χαfρομα1 που το λέω, τψά

όχ1 μόνο τn χώρα μας, αλλά κα1 το πρόσωπο που εδώ κα1

Δεν χρε1άζετα1 να εfναI κανεfς μαρξ1στ1Ίς γIα να εκτ~μ1Ί

Εγ1νε, επfσnς, γρ!Ίγορα αντ1λnπτό ότ1 το ανακύκλωμα των

τά τον Β' Παγκόσμ10 Πόλεμο κ01, αναμφ1σβ1Ίτnτα, ταχύτε

25

σε1 τn σημασία των 01κονομ1κών παραγόντων κα1 τnν ανα

πετροδολαρfων υπό μορφΙΊ σχετ1κά βραχυπρόθεσμων το

ρα από κάθε άλλn περfοδο τnς πλούσ10ς σε nερ1πέτε1ες

τές τnς δnμ1ουργfας του οργαν1σμού σας: τον κ.

γ κ 01ότnτα γ10 μ1α χώρα που θέλε~ να έχε1 πολη1κΙΊ ύπαρξη,

ποθετΙΊσεων στα δυτ~κά τραπεζ1κά κυκλώματα δεν εfχε ευ

στορfας τnς. Η αστ1κοποfnσn,

να έχε1 ταυτόχρονα κα1 01κονομ1κ1Ί ύπαρξη.

δυσαναλο

νοϊκά μεσοπρόθεσμα καI μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

τ1κού επ1πέδου,

γfες 01κονομ1κ1Ίς κα1 κο1νων1κ1Ίς αναπτύξεως μεταξύ των

Δεν αρκεf να υπάρχουν π~στώσε1ς γ10 να γfνονταI επενδύ

στn χώρα μας τον τρόπο σκέψεως, αντ1λ1Ίψεως κα1 δράσε

χω ρών έχουν γfνε1 ολοένα περ1σσότερο αφόρητες γ1α τα

σεIς. Πρέπε1 ακόμn, κατά κύρ10 λόγο,

μελλοντ1κοf επεν

ως.Τα χαρακτnρ1στ1κά αυτ!Ίς τnς νέας πραγματ~κότnτας εf

σουμε τον δ1αφορετ1κό κόσμο τού αύρ10; Ας αντψετωπf

νέα κράτn. Σ' αυτό οφεfλετα1, δ1κα1ολογnμένα άλλωστε, κα1

δυτές να έχουν τnν πεποfθnσn ότ1 θα υπάρξε1 ζΙΊτnσn γIα τα

να1 έντονα κα1 μπορεf κανεfς να συζnτ1Ίσε1 επ' άπεφον γ1α

σουμε τον κόσμο αυτό με δ1αύγε10 πνεύματος, κουράγ10

n επ1θυμfα τους να γfνουν

προϊόντα τους. Κ01 σ!Ίμερα

το κατά πόσον

κα1 θέλnσn. Ας κτfσουμε τον κόσμο αυτό με τ1ς 1δ1ομορφfες

01

κύρ101 των 01κονομ1κών πεπρω

μ ένων τους. Δεν αποτελεf, λο1πόν, έκπλnξn το γεγονός ότ1
από το

1973

εμφανfσθnκε όχ1 μόνον ο πεφασμός, αλλά

01

n πεποfθnσn

αυτΙΊ δεν εfναI

1-

δ1αfτερα δ1άχυτn.

n εξέλ1ξn

αυτΙΊ εfνα1 θετ1κΙΊ ΙΊ αρνnτ1κ1Ί. Σi

εργασfες σας να εμπνευσθούν από

τn δ1ορα11κότnτα των ανδρών που προεfδαν πώς θα εξε
λfσσετο

n Ευρώπη.

Υπάρχε1 καλύτερος τρόπος γ1α να κτf

πό τnν ενότητα δράσεως όλων των Ευρωπαfων.

νατότητα να γνωρfσουμε τον κόσμο. Νομfζετε ότ~ εfνα1 πολ

σταθμ~σθεf πλ!Ίρως από τn ζΙΊτnσn αγαθών κα1 υπnρεσ1ών.

λοί που θα ΙΊθελαν να επ1στρέψουν στn Γαλλfα του

Κ1πούρ. Αλλά τα κfνnτρα, ας μnν αμφ1βάλλομε γ1 ' αυτό, ΙΊ

Αν

του

ταν 01κονομ1κά. Εξάλλου, μετά το εμπάργκο, ακολούθnσαν

πρωτογενΙΊ προϊόντα- κα1 που δ10θέτουν πλεόνασμα στο

ΑΙ

01

δnσn ότ1 το ατομ1κό κα1 συλλογ1κό μέλλον μας εξαρτάτα1 α

που δ1αθέτουν. Η ευκαφfα υπΙΊρξε πολ1τ~κΙΊ: ο πόλεμος του

χώρες που εξάγουν nετρέλα10 - κ01, επfσnς, άλλα

Εύχομα1

καθεμ1άς από τ1ς χώρες μας, αλλά επfσnς κα1 με τn συνεf

ως κα1 επ1κο1νωνfας . Ταυτόχρονα, όμως, δfνουν κα1 τn δυ

01

de Leyritz.

Cheneaux

n τnλεόρασn απομονώνουν τον

επ1βάρυνσn εξασκεf στIς β1ομn

μεταξύ των υπό ανάπτυξη χωρών που εξΙΊ

χρόν10 υπ!Ίρξε ένας από τους π10 ένθερμους προωθn

άνθρωπο , με1ώνουν τ1ς ευκαφfες συναντΙΊσεως, συζnτΙΊσε

χαν1κές χώρες βαθ1ά ανασταλτ1κΙΊ επfδρασn, αν δεν αντ1 -

n απόφαση

n πετρελαϊκΙΊ

β10-

ανάπτυξη τnς πα1δεfας ανατρέψανε κα1

γουρα, το αυτοκfνnτο κα1

Το τρfτο δfδαγμα, αρκετά παραπλ1Ίσ10 με τα προnγούμε 
να, εfνα1 ότ1

n

n ραγδαfα εξύψωση του

1-

γαγαν πετρέλα10 να χρnσψοπο11Ίσουν το ~σχυρό αυτό όπλο

κ01

34

τα. Κατ' αρχ!Ίν,

n παγκόσμ1α 01κονομ1κΙΊ

ότ1 βαθ1ά αλλnλεγγύn ενώνε1 σε τελευταfα ανάλυση τ1ς χώ

Τα τελευταfα τέσσερα χρόν10 εfν01 πλούσ10 σε δ1δάγμα

μ1α δύσκολη nερfοδο που ananεf βαθ1ές προσαρμογές α

01

ούσαν τnν επ1στροφ1Ί αυτΙΊ στο παρελθόν, νομfζω ότ1 θα α

ψε κα1 επηάχυνε βfα1α τ~ς εξελfξε1ς που έμελλε να συμβούν.

με αργό ρυθμό.

πό τnν 0Iκονομfα μας -καI

εμπορ1κό τους ~σοζύγ10 δεν συμμετάσχουν στn χρnματο

1900;

1800 ΙΊ

Αν ζητούσαμε από τους Γάλλους να πουν τ1 εf

«Η σημερινή κοινωνία έχει κι αυτή

μερίδιο παραλόγου και απελπισίαs».

να1 αυτό που θα τους έλε1πε περ1σσότερο αν πραγματοπο1-
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Νιώστε την ασφάλεια που προσφέρει:

• η BUPA, το όνομα που εμπιστεύονται πάνω
8 εκατομμύρια άνθρωποι σε 190 χώρες

από

• μια πολυβραβευμένη διεθνής ασφαλιστική εταιρεία
υγε ίας με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας
• το

24ωρο τηλεφωνικό μας κέντρο, με εξυπηρέτηση

σε πολλές γλώσσες

•η

άμεση αποζημίωση

•η

ασφαλιστική μας κάλυψη, που περιλαμβάνει την

24ωρη τηλεφωνική υπηρεσία

HealthLine

και

προαιρετικά τον επαναπατρισμό

• η γνώση και η εξειδίκευση
General Union

των συμβούλων της

Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ A.E.A.r
The First lnsurance Agenc

BUPA
ΧΡΟΝΙΑ

• Πειραιάς: Καραίσκου 117, 185 35 , (3 ος όροφος) , Τnλ. : 210 4223000, Fax: 210 4222888, 210 42295•
• Νrκαια: π . Ράλλn 469, 184 51, Τnλ : 210 4252988 - 89, 210 4207368, Fax: 210 42046:
• Ηράκλειο Κρήτης: Ζωγράφου 7, 712 01, Τnλ : 2810 341655 , Fax: 2810 2443·
• Αίγινα: Φανερωμένης 11, Τnλ. - Fax: 22970 291 1

ΤΗΕ

QUEEN ' S

AWΛRDS

FOR ENTERPR ISE :
INTERNATIO NAL TRAOE
200!

Κεντρικό yροφε ίο :

lnternationa l

51-53 & Δερβενακlων ,
185 45 Πειραιάς , Τηλ .: 210.4063 .333
www .gug .gr
e-mail : info @gug.gr
Παπαστράτου

*

Τ έτο1α εποχΙΊ δ1αφnμiζονταν στα

περ1οδ1κά καI τIς εφnμερiδες του
Δεκεμβρiου
Γράφει ο Ευάγγελοs Γ. Σπύρου

1980 01

ΑΣΤΗΡ,

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ , Μ1νέπας,

ARAG,

γραφεiα Τ ρ1ανταφυλλiδου,

*

Μ1λώντας καI γράφοντας λίγα γIα το ΕΠΟΣ του

'40 01

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ

δnμοσ10-

Π. ΜΙΓΑΣ,

γράφο1 καI τα σχολεία « nερ1όρ1σαν » το θέμα « αλβαν1κ1Ί δόξα των

ΕλλΙΊνων εναντίον των Ιταλών» σε γ1ορτές περί το τέλος Οκτωβρίου.

BPETTANIKH,

Ομως,

01

01

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ,

1940 έως τIς 6 Απρ1λίου 1941, που μπΙΊκαν εναντίον μας

HELLAS,

Γερμανοί, οπότε άρχ1ζε νέος αγώνας μέσα στnν ΚατοχΙΊ μέχρ1 να α 

12

Οκτωβρίου

ρούχnς, που ε1κονίζετα1 στnν Αλβανία το

1941

(26.10.1997)

UAP, AGF,

ΕυρωπαϊκΙΊ

τnς Ελλάδος, Ε1κοστός Α1ών,

COLONIA, TRANS ATLANTIK,
ΕΣΤΙΑ, LOMBARD, DEUTSCHE
VICTORIA, ΕθΝΙΚΗ, ΓΕΝΚΑ,
Ολυμn1ακΙΊ, DAS, ΑΙΟΛΙΣ, DIANA
ΑΠΟΛΛΩΝ, INTERAMERICAN,

'

με τnν ε1κόνα τnς Πα

ναγίας Βρεφοκρατούσας που ζωγράφ10ε στο χωρ1ό Φτέρα. Στnν

« ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ »

STANDARD

Πίστn, Εθν1κό Ιδρυμα Ασφαλε1ών

μας πολεμούσαν ζώντας μέσα στn δ1κ1Ί του nροσωπ1κΙΊ περ1πέτε1α ο

καθένας. Ανάμεσά τους καI ο μεγάλος ζωγράφος μας Γlάννnς Τσα-

-

ΙΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΗΣ,

ΟΜΟΝΟΙΑ,

1944. Το Γεν1κό Επ1τελείο εξέδωσε
το lo πολεμ1κό ανακο1νωθέν στ~ς 28/ 10/ 1940 καI το τελευταίο υπ '
αρ1θμόν 181 στ~ς 23/ 4/ 1941. Σ' όλο αυτό το δ1άστnμα 01 πατέρες
ποχωρΙΊσουν στIς

ΠΑΡθΕΝΩΝ,

συγκρότnμα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ

Ελλnνες έγραφαν σελίδες nρω1σμού από παραμονές 28nς

Οκτωβρiου

έγραψε ο «ΤΗΛΕΦΟΣ »:

ΚΟΣΜΟΣ, ΑθΗΝΑΪΚΗ,

«Σ' αυτή τη φωτογραφία συμπυκνώνεται το δράμα του στρα
τιώτη, αλλά και η επιθυμία του να σηκώσει το ίδιο το βάρος της

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ,

ύπαρξης μέσα απ6 την αλληλεγγύη (πάλι η αλληλεγγύη}, τη δημι

ΔΩΡΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΚΟΤΑΕΡ,

ουργία, την πίστη.

ΝΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ,

ALLIANZ,
ΠΡΟΟΔΟΣ, IMPERIO, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ,
ΠΛΥΤΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΙΧΜΟΙ, 1.

»Ας δούμε τι είχε γράψει ο Πάvνης Τσαρούχης γι' αυτήν την Πα

ναγία του

'41.

Αντιγράφουμε απ6 το βιβλίο "Μάτην ωνείδισαν την

ψυχήν μουn (εκδ. Καστανιώτη): "Πριν πάμε στη Φτέρα, οπισθοχω
ρώντας απ6 το χωρι6 Κούτσι, 6που έμεινα πολύν καψ6, έκανα μιαν

Αλβανία

1941.

Ο Γιάννnς Τσαρούχnς με τnν Παναγία

Βρεφοκρατούσα , που ζωγράφισε στο χωριά Φτέρα, πάνω στο
καπάκι ενός κιβωτίου από ρέγγες.

ΠΜΑΙΟΛΟΓΟΣ, Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ,
Ααχεν Μονάχου,

Commercial

αυτοπροσωπογραφία με μολύβι, βλέποντας σ' ένα μικρό καθρε-

Union, ALICO ...

φτάκι της τσέπης. Ακ6μα, το Τάγμα μού παρήγγειλε μια Παναγία σ' ένα καπάκι κιβωτίου απ6 ρέγγες, για να μπει στην

Πολλοί από αυτούς μ1λούσαν γIα

εκκλησία που χτίσανε οι στρατιώτες

-

μάλλον τροποποίησις ορθογωνίου ερειπωμένου μύλου σε εκκλησία. Η εκκλησία

αυτή ήταν στον τόπο όπου εμφανίστηκε η Παναγία και ανήγγειλε 6τι τη Λαμπρή θα ήμασταν στο σπίτι μας.

»Σε λίγες μέρες μπήκαν οι Γερμανοί και ο πόλεμος τελείωσε. Στο κάτω μέρος της Παναγίας έβαλα δύο μικρές εικ6-

σ1γουρ1ά, γ1α εξασφάλ1σn, ζnτούσαν

συνεργάτες, άλλο~ εύχονταν χρόν10
nολλά, άλλο~ γIα νέους θρ1άμβους,

νες: την εμφάνιση της Παναγίας μες στις κουμαριές και τον ανθυπασπιστή που πάει να τη σκοτώσει, νομίζοντας 6τι

άλλο~ κατnγορούσαν συναδέλφους

είναι μια κατάσκοπος Αρβανίτισσα, και δίπλα τους στρατιώτες του ΣΤ' Μηχανικού που χτίζουν την εκκλησία. Την ει

γIα αντIκεψεν1κότnτα, άλλο~

κ6να την αποτελείωσα στη Φτέρα και εκεί παρεδ6θη στο διοικητή που την παρέδωσε σ' έναν Ελληνα χωροφύλακα να

μ1λούσαν γIα εγγύnσn καI άλλο~ γIα

την πάει στην εκκλησία, στο Κούτσι. Ενας στρατιώτης μού είπε πως ο χωροφύλακας δεν θα την πήγε στην εκκλησία,

01κονομ1κ1Ί σ1γουρ1ά ...

επειδή το μέρος εβάλλετο πολύ απ6 τους Ιταλούς και επειδή είχε μια μάνα θεοφοβούμενη κι ο ίδιος ανήκε σε θρη

Κάπο101 αργοανασαίνουν nρIν ξεψυχΙΊσουν ... Κάπο101 άλλο~ nωλούντα1 όσο όσο ... Ελάχ10το1 nαραμένουν καI αυτοί

Εντύπωσn μου έκανε καI

n xλaivn που

φοράε1 ο Τσαρούχnς, λέξn που άκουσα nολλές φορές να αναφέρε1 καI ο πατέρας μου,

συμπολεμ1στ1Ίς σ' εκείνα τα χ1ον1σμένα βουνά. Η λέξn χλαίνn ΙΊ χλανίς εiναI από το αρχα1οελλnν1κό ρΙΊμα χλ1αiνω=θερμαiνω, καI

01 Λατiνο1 το είπαν laena=xλafva. Από εκεf Γάλλο~, Ισπανοi, Ιταλοί α
πέδωσαν τn λέξn μαλλf ως laine, lana, lanar, lanaggio, lainage καI τnν ερIουργία laneria· τον τρ1χωτό lanifero καI το 1ano1ine=λa
voλίvn, από το έλα1ον καI λαfνα, έλα1ον ερίου. 01 Αγγλο1 το μαλλί το λένε wool κ01 01 Γερμανοί wo11e εκ του γέλγn, γέλλα1=ψ1Ίγ
σnμαiνε1 το μάλλ1νο, βαρύ χεψερ1νό ανδρ1κό επανωφόρι

ματα, χνούδ1α, συγγενές στο ούλος=ερ1ούχος. Φίλο~ ασφαλ1στές, μάθετε να είστε αγων1στές καI Ελλnνες στο πνεύμα. Συνεχiστε

να σκέπτεστε ελλnν1κά , εσεiς καI τα πα1δ1ά σας, αν θέλετε να μεγαλουργΙΊσουν. Δεν εiνα1 Ελλάδα τα σκουniδ1α τnς

ΑΙ

01

πI0 πολλοί σκόρπ1σαν σαν κίτρIνα φύλλα φθ1νοπωρ1νά στους ανέμους των αλλαγών ...

μάρτυρες τnς αβεβ01ότnτας στn δίνn τnς χρnματοπ1στωτ1κ1Ίς κρiσnς ... Κα1 μετρnμένο1 στα δάχτυλα αυτοi που τολμούν

σκευτική οργάνωση. Μάλλον θα την κράτησε για το σπίτι του».

38

-

NORDSTERN,EΛΛHNO

TV.

να πουν ότ1 «είμαστε εδώ, συνεχiζουμε μόνο~ μας» ... Αλλn μ1α φορά το πένθος ταφ1άζε1 στα ανθρώπ1να γIα εκεiνους

nou θεοπο1ούν το χρΙΊμα, τnν εξουσiα, τnν 01κονομ1κΙΊ δύναμn, τnν προσωρ1νότnτα τnς ανθρώπ1νnς μοiρας ... Η μνnμn
του θανάτου, ακόμα καI των «άψυχων» ετα1ρε1ών, fσως εfνα1 εξόχως ευεργετ1κ1Ί γIα δ1όρθωσn τnς ζωnς μας, που
πλε1στάκ1ς ξεφεύγε1 του σκοπού τnς καI γIα ενfσχυσn όσων κάνουν αγώνα γ1α μIα καλύτερn ζωΙΊ των συνανθρώπων

τους, πI0 δίκα1n, πI0 ανθρώπ1νn, χωρίς πλεονεξfα καI φ1λαυτία, γεμάτn κατανόnσn καI συμπόνIα γIα τον
συνάνθρωπο ... Στο δ1άβα των χρόνων μπορεί κάπο1ες εταφεfες να έκλε1σαν ΙΊ να πουλnθnκαν· όμως, εμείς, εκτός του
01κονομ1κού , καλόν είναI να θυμόμαστε συναδέλφους που έδωσαν τn ζωΙΊ τους στο χώρο, ανεξαρτnτως του τέλους

τους. Η ΕΑΕΕ προτεiνουμε να εκδώσε1 ένα λεύκωμα με ονόματα κα1 εταφεiες στην επόμενη γ1ορτ1Ί τnς, το

2009.
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2008

« Ευχόμαστε το

*

τα όνειρά σας να φτάσουν με ασφάλεια στον πιο μακρινό προορισμό » μας ευχήθηκε με τις κάρτες των

Χριστουγέννων πέρυσι τέτοια εποχή

παραθέτοντας τα κάλαντα των Χριστουγέννων και τnς Πρωτοχρον1άς.

Από το Βασιλικό Ευβοiας, όπου έχει το ασφαλιστικό του

Η φυματίωση ξανάρχεται

πρακτορεiο, ο καλός nnειρώτnς Βελισσαρiου Τάσος, πρόε

γουδήσουν τα nα1δ1ά μας -κα1 nα1διά σας- που κάπου κάπου ξεχνιούνται μαζi με τα έθιμα ... Παροτρύνετέ τα να ψάλουν τα κάλα

Η φυματiωσn ξανάρχεται στnν Ελλάδα! «Τρομακτι

πέροχο βιβλiο « Τα θεοδώριανα Αρτας » του Ρήγα-Ιϊώργου

ντα στους συγγενεiς, στους γειτόνους, στα γραφεiα σας, στους γονεfς, στους παππούδες και στ1ς γ1αγ1άδες. Καλά Χρ1στούγεννα!

κά » χαρακτnρiζει τα ποσοστά στn χώρα μας , και κυ

Σn. Σκουτέλα, έκδοση

ρiως στους οικονομικούς μετανάστες, μελέτη που

κάποιος για το υπέροχο αυτό χωρ1ό των Τζουμέρκων, που

n INTERAMERICAN,

Κράτησα τnν κάρτα γ1α να δημοσιεύσουμε τα κάλαντα, γ1α να « σας τα πούμε » κα1 εμεiς από το « ΝΑΙ » , αλλά κ01 γ1α να τα τρα

r;J_;_::';~~:~-Hf?.~t';~~- -i.{~~'::~~>;~:->:~:~~~
Ι.r,••

... ::(ι

Κάλαντα Χρ1στουγέννων

~

~

f~

Χρ1σταύ τπ θεία Γέννπσπ να πω στ' αρχοντIκό σας.

~

t~~-

Χρ~στός γεννάτα1 σήμερον εν Βηθλεέμ τπ πόλει,

·:j

Καλήν εσπέραν άρχοντες κI αν είνα1 ορ1σμός σας,

~

01

~

ο Βοσ1λεύς των ουρανών καI πο1πτής των όλων.

~
.·:-~)

~

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσ1 το Δόξα εν ΥψίστοIς

~

f

καI τούτο άξt0ν εστί, π των ποψένων πίστις.

>:-;:

~{ϊ'

(};~

Εκ τπς Περσίας έρχοντα1 τρεIς μάγο~ με τα δώρα.

~

Καλά Χριστούγεννα!

: :-:,,i

1

Αστρο λαμπρό τούς οδηγεί χωρίς να λείψε1 ώρα.

·/{ί {ί J'ι'
J\'

·t ~,.

'ι'i.·1\' ·ι 1\'.·.·!ίi ,·ίi.J\'; ·ι 1\';.,'/ί
J\".·

1νστιτούτο Ερεύνnς Νοσημάτων θώρακος. Τα στοι

ριά γύρω του: τα Κάψαλα, το Αθαμάνιο, το Βουλγαρέλι, τnν
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Ιατρ1κό Συνέδριο

μένn με βράχια, πnγές , έλατα, κέδρα, φτελιάδες, πλατάνια,

80 χώρες.

καρυόδενδρα και πράσινο από Αύγουστο σε Αύγουστο .. . Το

18 έως 68

ετών, προερχομένων από

Tnv πρώτn ομάδα

22.416 άτομα που
διάστημα 1997-2001, τn

αποτελούσαν

εξετάστηκαν στο χρονικό

700

80% του

01

(Πnγή: « ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ » )

άνθρωποι nαγκοσμiως

σnnλιές .. . Αν μ ' αξιώσει ο θεός θα ' θελα να πάω έναν Δεκα

πάσχουν από διαβήτη .

πενταύγουστο εκεi ... Οσοι μπορεfτε, πάτε αυτά τα Χριστού

εκατομμύρια άνθρωποι

γεννα ... Μου 'γραψε ο φiλος και τον ευχαριστώ:

Μόνο στnν Ευρώπη

53

διαβήτη μέχρι το

άνθρωποι (σχεδόν δύο
φορές ο πληθυσμός τnς

2025 ,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

τnς Διεθνούς Ομοσnονδiας για το Δ1αβήτn
ανθρώπους, ενώ έχουμε nεpi τους

δηλαδή έναν θάνατο κάθε ώρα που περνά. Ανnσυχnτικές ενδεiξεις όπως

οπιοειδών, όπως

n φαιντανύλn

n

8.000

πέστροφες ... Πάνω ψπλά στα κρύα τα νερά,

(IDF) .

n υπεραφθονfα npωivnς στnν αγορά (ρεκόρ
n διόγκωση τnς χρήσης νέων συνθετικών

« στρατολόγnσn » νέων χρηστών, αλλά και

(που, μάλιστα, εiναι σημαντικά ισχυρότερη τnς npωivnς), θέτουν σε αμφισβήτnσn nροnγούμενες

26/ 7/ 08, Αγαπητέ κ.

Σπύρου,

Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την αέναη προ

σπάθειά σας και τον υπέρμετρο ζήλο που επιδεικνύετε όλα
αυτά τα χρόνια για την ανάδειξη του ασφαλιστικού «λει
τουργήματος », αλλά και την αδιάκοπη ενημέρωσή σας για

τα ασφαλιστικά δρώμενα.
Παρακολουθώ και ενημερώνομαι εδώ και πολλά χρόνια

θανάτους ετnσiως,

εκτιμήσεις για βελτiωσn τnς κατάστασnς όσον αφορά τn χρήσn npωivnς και αποτελούν αnε1λή που δεν μπορεi να αγνοnθεi.

ετών εiναι

n nλικ1ακή ομάδα με τους

περισσότερους διαβnτικούς ασθενεiς
σήμερα ο αριθμός τους αγγiζε1 τα

αναμένετα1 να φτάσει τα

μέσα από τις σελίδες των εκδόσεών σας και εύχομαι να συ

νεχίσετε με την ίδια διάθεση και δημιουργικότητα το έργο
αυτό, που είναι ξεχωριστό στον ασφαλιστικό χώρο. Σας

113

εκατομμύρια, ενώ - σύμφωνα με τις εκτιμήσε1ς

το

*

piyavn, τσάι,

λύκο, τσακάλι, αγρ1όγατο, κότσυφα , τσiχλα, γεράκι, κiσσα,

Χαλκίδα

Τα οnιοειδή εξακολουθούν να βρiσκονται στο εniκεντρο του φαινομένου των ναρκωτικών στnν Ευρώπη, όπου οι

τόνοι),

ρωματικά φυτά,

υποφέρουν από τn νόσο .

380.000.000

2005.

* ΠΡΟΣΟΧΗ, να φυλάει ο θεός!
2007 - 8.879

θυμάρι, μέντα, χαμόμηλο, μο

n Κωστnλάτα,
ιδανικός τόπος για χιονοδρομικό κέντρο . Πάνω από 60 nnγές με γάργαρο κρύο νερό σε ξεδιψάνε ... Κα1 καταρράκτες

Βραζιλiας) εκτιμάται ότι θα έχουν nροσβλnθεi από

παραγωγής το

βατα. Εκεi φύοντα1 σε μεγάλn n01κιλiα φαρμακευτ1κά και α

σε μαγεύουν κάτω από πολλές βουνοκορφές και δinλα σε

εταιρεiες αυτές εiναι απλήρωτες από το β ' εξάμηνο του

2 εκατομμύρ1α

15.000 γιδοπρό

n Αρμενία, n Γεωργία , n Πολωνi α και n Ρουμανiα.

J\';~

σε συνέντευξη Τύπου από το Δ.Σ. του Συλλόγου, οι οφειλές των δnμόσ1ων νοσοκομεiων,

προβλnματικοi χρήστες npωivnς υnολογfζονται σε

σniτια,

σnουργiτι, πετροπέρδικα, μπεκάτσα, αετό, φiδια, βατράχια,

συνολικού κύκλου εργασιών των προμηθευτών εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλ1κού, ξεπερνούν τα

εκατομμύρια ευρώ, ενώ

1.760 κατοiκους, 425

ενεργό φυματiωσn . Χώρες με αυξημένα ποσοστά ή 

ταν

* Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΥΣΥΠΟΥ)
που αποτελούν το

εiχε

λόχα και θα βρεις αλεπού, νυφiτσα, κουνάβ1, λαγό, ασβό,

246.000,000
6/ 11 / 08

2006

36.546 άτομα που εξετάστηκαν μεταξύ
2001-2002 και τnν τρiτn 17.717 άτομα από το
2002 ώς το 2006. Συνολ1κά βρέθηκαν 171 άτομα με

δεύτερη

'ί,\~~~t,~~~~,.X:1./!)~~~~~~>Jt?

Οπως αναφέρθηκε στις

Κυψέλη, τn Ράμια, τον Καταρράκτn, τους Μελισσουργούς,

τn Νεράιδα ... Γράφει στο βιβλiο: « Η γn εiναι σφιχτn, σnαρ

Αξιολογήθnκαν τρεις ομάδες οικονομικών μετανα
στών

~

80 χ1λιόμετρα από
960 έως 2.400 υψόμετρο, με ένα σωρό χω

εiναι «λiαν ορεινόν και δυσχεiμερον » ,

τnν Αρτα, στα

~

~

με όλα όσα θα ήθελε να μάθει

κής του Δnμοκριτεiου Πανεnιστnμiου θράκnς και το

Ενόπλων Δυνάμεων , στn θεσσαλονiκn.

, ·-1~

2006,

nραγματοnοinσαν το Εργαστήρ10 Κοινωνικής Ιατρι

χεi α παρουσιάσθnκαν στο

~

ουρανοί αγάλλοντα1, χαίρει π φύσ1ς όλη.

Εν τω σππλαiω τίκτετα1, εν φάτνπ των αλόγων,

,r.,,<

~

δρος αδελφότητας θεοδωριανιτών Αρτας, μου έστειλε του

166 εκατομμύρια

μέχρ1

στέλνω το βιβλίο της ιστορίας των θεοδώριανων Αρτας, με
δεδομένα την κοινή ηπειρώτικη καταγωγή μας αλλά και την

ευαισθησία σας σε θέματα που αφορούν τα της πολιτιστικής

2025.

μας κληρονομιάς και την ανάδειξη της ιδιαίτερης κουλτού
Το ΕΙΑΣ και

n επιτροπή

εnικοινωνiας τnς ΕΑΕΕ εiναι δύο δυνάμεις που μπορούν ν' αλλάξουν τnν εικόνα τnς αγοράς

Ιδιωτικής Ασφάλισης. Μπορούν να γiνουν πολλά, γι ' αυτό και το Δ.Σ. τnς Ενωσnς πρέπει να δώσει ιδιαiτερn βαρύτητα στnν

3.800.000

άνθρωποι nεθαiνουν κάθε
χρόνο από διαβnτn , τnν

ρας και φυσικής ομορφιάς του τόπου μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο διnλοκά
γκελο του Δεκαπενταύγουστου, για να χορέψουμε το τρα

αξιοnοinσή τους. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεiχνουν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αναξιοnοinτα για μεγάλες θετικές

τέταρτn αιτiα θανάτου παγκοσμiως. Κάθε

αλλαγές παντού ... Ισως χρειάζονται περισσότεροι πόροι, περισσότερα νέα στελέχη, νέες δυναμικές στρατnγικές, νέο~

δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος nεθαiνει από αiτια

γούδι που αντηχεί εδώ και δεκαετίες στα φημισμένα Τζου

σχεδ1ασμοi ... Το μέλλον δεν μπορεi να περιμένει ...

σχετιζόμενα με το διαβήτn .

μέρκα, « Ψηλά στην Κωστηλάτα, στα κρύα τα νερά ».

40

10

41

*

Στnν εκπομπ11 « Εχε1 γούστο »

δfδυμο Mfμn Πλέσσα

-

n Μπ11λ1ω Τσουκαλά στ1ς 4.11 .08 εfχε καλεσμένους τnς το

Πάννn Δαλ1ανfδn, κα1 τον Στάθn Ψάλτn, κα1 έκανε αναφορές στα

n

Εθν1κ11 Ασφαλ1στ1κ11 μετά τ~ς

*

Εφαγε σε καραβάνα ο Πώργος Παπανδρέου; Ετυχε να δω αυτ11ν τn φωτογραφία κάπου στο Ρέθυμνο , στο αρ

χεfο του Κώστα Ηλ1άκn, αντ1δnμαρχου Ρεθύμνου, κα1 αναρωτ11θnκα πόσο σnμαντ1κό εfνα1

μ1ούqκαλ του κ1νnματογράφου που δnμ1ούργnσε αυτό το « αε1θαλές δfδυμο » ( «εθν1κοf ευ 

δ1αμάχες τnς με τnν ΕΚΠΟΙΖΩ

έχουν εμπεφfα από στρατό, από σχολεfα, από εκεί που

εργέτες » , όπως είπε ένας τnλεθεατ11ς) κα1 που

τ~ώτες του κρατάνε καραβάνες στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας κα1 θυμ11θn-

«εκμεταλλεύετα1 » κα1

κα1 μπορεί να κάνε~ αυξ11σε1ς α

σ11μερα , κα1 παίρνε~ λίγο πάνω τnς σ' αυτ11ν τnν πνευματ1κ11 ξnρασία κα1 φτώχε1α τnς «ψευ

σφαλίστρων. Εν τω μεταξύ , ετο1-

κα πως κα1 εγώ, στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων τnς

τοπαρέας » των ατάλαντων με το ψεύτ~κο μπό1. Ο Μίμnς Πλέσσας, όπως πάντα, μ1λούσε ό

μάζε1 μεγάλn αντεπίθεσn πωλn

Κορfνθου, πέρασα αυτές τ1ς στ~γμές με τnν

μορφα, όπως όμορφα έγραφε τn μουσ1κ11 του, που ευτυχώς τραγουδ1έτα1 ώς σ11μερα απ'

σεων σε εποχ11 που τα πάντα έ

καραβάνα στο χέρ1, fσος με όλους, στο 1610 (

τα π01δ1ά μας .. .

κρ1ναν αναβολn τnς συζ11τnσnς

φαγnτό, στnν ίδ1α ώρα, στο ίδ10 καζάν1. Αρκε-

Δεν είμα1 αρμόδ1ος, ούτε μπορώ στ1ς σελίδες του « ΝΑΙ » να γράψω γ1α όλους κα1 όλα,

πώλnσ11ς τnς. Τους μ11νες Σε

τοί βουλευτές μας δεν υπnρέτnσαν τnν πατρf

κα1 γ1α τον σπουδαfο Δαλ1ανίδn· γ~' αυτό θα περ1ορ1στώ λfγο στα τραγούδ1α του Μίμn Πλέσ

πτέμβρ10 κα1 Οκτώβρ10 υπερκά

δα κα1 « ένσnμα » στο ΙΚΑ δεν κόλλnσαν ... Ο

σα,

έτυχε καλn μοίρα να με οδnγ11σε1 να τον συναντ11σω από κοντά, μαζi με τον γ10

λυψε τους περυσ1νούς στόχους

χορτάτος τον πε1νασμένο δεν τον καταλαβαί

μου Κωστ11, σε εκδnλωσn γ1α τον Mfκn θεοδωράκπ στο Μέγαρο Μουσ1κ11ς Αθnνών (φωτ.) .

παραγωγ11ς. Το ποτ11ρ1 εfνα1 «μ1-

νε1, λέε1

nbu

n σύγχρονn τπλεόρασn

n μάνα

μου. Εχουν ευθύνn

01

σογεμάτο » γ1α τnν Εθν1κ11 σε ε 

αρχnγοί στ1ς επ1λογές των ανθρώπων που δ101-

ποχ11 «ξnρασfας » .

ασφαλ1στές

κούν τον τόπο ... Ανθρωπο1 που δεν έμαθαν από

αφού εν ζω11 γευτ11καμε αναγνώρ1σn κα1 «ο χρόνος τα συγχώρεσε όλα », αυτός που δεν

είνα1 ένας κλάδος α1σ1οδοξίας

« μ1κροf » να συμμετέχουν στα κο1νά , έχουν μέσα

συγχωρεί εκεfνους που έχουν ψεύτ1κο μπό1.

γ1α τnν ελλnν1κ11 01κονομία κα1

n

τους τnν τάσn τnς εγω1στ1κ11ς επ1λογ11ς γ1α τον ε

Εθν1κ11 δ1καίωσε τον τίτλο τnς

αυτό τους, γ1α το βόλεμά τους, γ1α τα ατομ1κά

Πρώτnς ... Ας οδnγ11σουν τnν α

τους, γ1α τn « λούφα » τους , γ1α το «τραβάτε εσείς

γορά μας

Εθν1κάρ101, τώρα

01

«μάσκες » κα1, ο έ

που κάνουν « λαμογ1ές » κα1 τυραννούνε το λαό εί

κα1 τ1ς ζωές πολλών συνανθρώπων του ... Χωρίς τον Πλέσσα

01

στ~γμές θα 'τανε μονότο

νες κα1 fσως άχαρες γ1α πολλούς. θα 11τανε σαν τα πο111ματα του Ελύτn κα1 του Σεφέρn πρ1ν
τα μελοπο111σε1 ο θεοδωράκnς ... Κα1 όλο~ έχουν να πουν πολ

01
που έπεσαν 01

λά γ10 δ1κά τους «πο111ματα ζωής » ...

νας κοντά στον άλλον,

-

01

πολ1τ1κοί

καθnμερ1νοf άνθρωπο~ «θnτεύουν » στn ζω11.

-

-

-

-

apxnyof να
01 συστρα

~~ ~ ~

-

\

-

. \~
-

i: ,

-

- - '-

\

1

άλλο~ στο μέτωπο κ1 εμείς ερχόμαστε ... »! Αυτοί

ξένο~

να1 αυτοί που έβαλαν «μέσο » στο στρατό γ1α καλn

μετάθεσn κα1 δnθεν στράτευσn στα γραφεfα του

να, σε στρατόπεδο στα Πάννενα, περπατούσα καθώς έσταζε ο

«π11λ1να πόδ1α » κα1 « κούφ1ες κε

Επ1τελεfου «με τον γνωστό του γνωστού » , αυτοf που περίμεναν το « φαγάκ1 » τnς μανούλας στους φράχτες των

μίχλn κα1 πίκρα κα1 ξαλάφρωσα τραγουδώντας «Το άγαλμα »

φαλές » .. .

γ1α τnν 1στορία, προτεfνοντας να τα ξανατραγουδnσετε

(11 να τα

πρωτοτραγουδnσετε 01 νεότερο~), μ11πως κα1 γίνουν μουσ1κ11 ε

στρατοπέδων κ01 το «βύσμα» να δουλέψε1 «γ1α πάρτn » τους σε βάρος άλλων ... Ο Γ1ώργος Παπανδρέου, που έφα-

γε στnν καραβάνα κα111ταν πρώτος στ~ς αγγαρείες κα1 τ~ς ομαδ1κές δουλε1ές, όπως με δ1αβεβαίωσε ο εκ των αρί-

*

Αθ11να ,

στων πολ1τών του Ρεθύμνου Κώστας Ηλ1άκnς (δεύτερος από αρ1στερά με γυαλ1ά, στn φωτ.) , έχε~ ευθύνn στnν ε-

19

Δεκεμ

π1λογ11 του νέου ΠΑΣΟΚ, έχε~ υποχρέωσn να απομακρύνε1 όσους δεν ξέρουν από «καραβάνα » κα1 τ1 θα πε1 « κο1νό

πένδυσn στο ρόλο που παίζετε στο δ1κό σας «μ1ούqκαλ», σε σκnνές έρωτα, αγάπnς, μο

βρfου

ναξ1άς, πόνου

11 χωρ1σμού. θυμάμα1, λο1πόν, πολλά « σκnν1κά » τnς ζω11ς μου με τραγού 610 του όμορφου αυτού ανθρώπου, του Μίμn Πλέσσα, κ1 έναν ξεχωρ1στό χορό που έκανα
το 1975 σε μ1α ταβέρνα κάπου στnν οδό θnβών, στο Α1γάλεω, με το «Σταμάτnσε του ρο

Το μεγαλο

λογ10ύ τους δείκτες » με τn Ρένα Κουμ1ώτn, απ ' το δfσκο «Ο δρόμος» . Χόρεψα-τραγούδn

οδού

σα: «Το άγαλμα » , «Αν σ' αρνnθώ, αγάπn μου » με τnν Τζένn Βάνου (που λεγότανε Βραχνού

σίων φλέγετα1

κα1 τnν ανακάλυψε ο Μίμnς), «Ανο1ξε πέτρα » , «Απόψε αντάμωσα το Χάρο », « Βρέχε1 φωτ~ά

έπεηα από έκρnξn εμπρnστ1κών

στn στράτα μου » , « Γέλαγε π Μαρία » , «Εκείνο το πρωί στnν Κnφ1σ1ά », «θα π1ω απόψε το

μnχαν1σμών. Το ίδ10 κα1 το κατά

φεγγάρ1 », «Καμαρούλα » ,

στnμα «Κατράντζος » ,

«Mnv του

μ1λάτε του πα1δ1ού » , «Ξέρω κάπο10 αστέρ1 » , «Σε βλέ

ι

•

γfγαντες αποδε1κνύετα1 ότ1 είχαν

δίπλα στο ΚΨΜ) αναφέρω μερ1κά απ' τα τραγούδ1α του, έτσ1,

ι
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•

Ως προσωπ1κό «ευχαρ1στώ » (που ένα άχαρο βράδυ χεψώ

01

'

πολ1τ1κοί

γράφτnκαν ακόμα όλες, παρόλο που ο fδ1ος είπε στnν εκπομπ11 ότ~ «είμαστε δ1κα1ωμένο1 »

01

01

___ /

01 σελίδες ευγνωμοσύνnς κα1 τα «ευχαρ1στώ » των Νεοελλnνων σ' αυτόν τον άνθρωπο δεν

Ο Μίμnς Πλέσσας 11ταν μ1α μελωδ1κ11 παρουσία κ1 ένα ευχάρ1στο μουσ1κό θέμα γ1α τn ζω11

1980.

Ελλnνων » ... Γ1α τnν ~στορία, ο Γ1ώργος Παπανδρέου υπnρέτnσε στnν Αυλώνα μετά το Κέντρο Νεοσυλλέκτων Κα -

λαμάτας κα1 εν συνεχεία στον Εβρο ...

κατάστnμα
« Μ1ν1όν » τnς

* ΕΙΠΕ... το 1980:

Πατn

« ... Μέχρι

του 1970 -προ του Ν.Δ.

400-

το επάγγελμά μας υφίστατο την λεηλασία των "παραεπαγγελματιών" "προμηθα

τζήδων " λόγω ελλείψεως Νομικού πλαισίου.

μέτρα

» Ο αφόρητος κρατικός παρεμβατισμός, η αδράνεια των φορέων των ασφαλιστικών επαειρήσεων, η ανυπαρξία διαλόγου

πω στο ποτ11ρ1 μου » , «Σταμάτnσε του ρολογ1ού τους δείχτες» , «Τ1 σου ' κανα κα1 πfνε1ς» ,

νοτ1ότερα, στn συμβολn των ο

μεταξύ των παραγωγικών μας τάξεων και των φορέων των ασφαλιστικών επαειρήσεων, η κρατική απάθεια απέναντι στα προ

«Του αγορ10ύ απέναντ~ » , «Το φεγγάρ1 πάνωθέ μου » , τ1ς «Χάντρες » ...

δών Α1όλου κα1 Σταδίου. Δύο μέ

βλήματα και στην κρίση ενός τόσο ζωτικού χώρου της οικονομίας, η έλλειψη συλλογικής πληροφόρησης του ευρύτερου κοι

ρες αργότερα τnν ευθύνn ανα

νού και η έξαρση -από αυτήν την έλλειψη- της επιθετικότητάς του, κατέστησαν την Ιδιωτική Ασφάλιση έναν ξεπεσμένο θε

(Λάσκαρn

- Βουτσάς - Γεωργίτσnς - Καραγ1άννn - Χρονοπούλου), « Ορατότnς μnδέν »
- Χρονοπούλου - Κατράκnς), « Μαρ1χουάνα στοπ » (Βοσκόπουλος - Λάσκα
ρn) , «,01 θαλασσ1ές 01 χάντρες » (Λάσκαρn - Γεωργίτσnς - Χρονοπούλου - Πουλόπουλος),
« Γοργόνες κα1 μάγκες » (Μάρθα Καραγ1άννn - Mafρn Χρονοπούλου) κ.ά. Τα τραγούδ1α του

λαμβάνε1 μ1α άγνωστn οργάνω

σμό που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του με το μέσο της κεφαλαιουχικής αλλοτρίωσης.

(Κούρκουλος

σn με τnν επωνυμfα «Επαναστα

Mfμn Πλέσσα κα1

« Μ1ν1όν » παραπαfε1, μέχρ1 που

Αρ1στοτέλnς Κονσολάκnς ,

κλείνε1 στα τέλn τnς δεκαετfας

Πρόεδρος Ενώσεως Επαγγελματ~ών Ασφαλιστών Ελλάδος »

Είδα τ~ς τα1νίες που ακούγοντα1 τραγούδ1α του Μ. Πλέσσα: « Μ1α κupfa στα μπουζούκ1α »

n μουσ1κ11

του έκαναν το γύρο του κόσμου. Χ1λ1οβραβεύτnκε κα1 ανα

γνωρίστnκε. Ευτυχώς που ο θεός μάς στέλνε1 στnν «ξεν1τ~ά » μας τέτο1ους ανθρώπους.
Ε. Σ.
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* Δ1κα1ώθnκε στο θέμα των ECU

ΝΑ

200

τ1κ11 Ομάδα Οκτώβρnς
« Κατράντζος »

του

εκλεfπε1

'80».

Ο

κα1 το

»Στις κινητοποιήσεις μας για αναθεώρηση του Νομικού πλαισίου και αποτροπή του Κρατικού παρεμβατισμού στην διαδι

κασία διαμορφώσεως των Τιμολογίων ασφαλίστρων και την προμήθειά μας, οι φορείς των ασφαλιστικών επαειρήσεων α
παντούσαν με τηλεγραφήματα επιδοκιμασίας στην "εθνική Κυβέρνηση " για τα Νομικά εξαμβλώματα της εποχής εκείνης.

'90.

ΙΜ
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*

Στnν nατρfδα μου, τnν Ηnειρο, λέε1

nεiτε .

Mnv

nαiζετε με το μέλλον τους.

βοπάζαρα τnς Γερμανiας! » -« Μ ' έβαλαν

'60-61.

γράμματα να κρύβονται στα ελλnνικά

Δεν τα

σπfτια των εκατομμυρfων ξενιτεμέ

ένα δnμοτ~κό τραγούδ1 ότ1 «τnν ξεν1-

Ακουγα στο καλύτερο κανάλι σ11με

11ά, τn γυμνωσιά, τnν nlκρα, τnν αγά

ρα στnν Ελλάδα, στnν ΕΤ3, σε εκπομπ11

έπαιρναν οι έμποροι. Δεν εfχαμε να

νων μας! Προτεfνω να βρεθεf κάποι

Ευστάθ1ος Χ. Μπάστας

γ1α ξενιτεμένους, στ1ς

φάμε. Οnως καίγονταν, λαμπάδιασε κι

ος να φτ1άξει ένα μουσεfο και να τα

(1915 - 2008)

nn,

τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα

εfν ' τα ξένα» .

Πα να πετύχει ένας ασφαλιστ11ς σ11-

2.11.2008, κά

να κάψω τα καπνά το

ποιους που θυμόνταν πώς έφυγαν και

n

καρδιά μου. Χρώσταγα ... Π11ρα το

μαζέψε1 κάπου, και κάθε τόσο να πα

δάκρυα κυλούσαν στα μάτια μου για τα

δρόμο γ1α τnν ξενιτιά ...» - «Αφnνα παι 

ρελαύνουν οι Νεοέλλnνες να θυμού

Στις

12 .11 .2008

εκοψ11θn εν Kupfω ο

ένας nολιτ~κός στnν επ1κοινω

παθ11ματά τους: «Χορτάρι δεν ξαναφύ

διά πίσω. Γονεfς. Συγγενείς. Δεν πι

νται ... Να βάλουν κα1 φωτογραφfες,

θεολόγος Ευστάθιος Χ. Μπάστας , τnς

νlα του με το ελλnν1κό κο1νό θα 11ταν

τρωσε από το καυτό κλάμα τnς μάνας

στεύω ότι εγώ 11μουν που ταξfδεψα ...

κα1 κασέτες, και δfσκους με τραγού

αδελφότnτας θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ.

καλό να ψάξει, να ρωτ11σει (αν δεν έ

μου εκεί που με αποχαιρέτnσε πριν φύ

Ηταν σαν ένα σκλnρό παραμύθι .. .»

δια ... Πο101, όμως, εfνα1 άξιο~ να μα

Εγενν11θn στο Σκουροχώρι Ηλεfας στις

χει προσωπικές εμnειρfες) κα1 να μάθει

γω για Γερμανία ... » έλεγε κάπο1ος.

ζέψουν τα 1ερά κα1 τα όσια του Ελλn

14/ 9/ 1915. Πτυχιούχος θεολογfας
(1936). Πολέμnσε στο Αλβαν1κό Εnος
ως οnλfτnς nεζ1κού από 29.10.1940 έως 30.04.41.
Από το 1932 συνεδέθπ με τnν αδελφότnτα θεολόγων Η
ΖΩΗ. Ιδρυτικό μέλος αδελφότnτος « ΣΩΤΗΡ » ( 1960).
Από το 1940 έως το 1950 έζnσε στα Ιωάνν1να και στο

μερα

11

-

Από εκείνn τnν εnοχ11 μού ' μεινε ο

να; Οι nολιτικοf έκαναν πολιτ1κ11 εξα

αρκετά γύρω από το θέμα ξενιτ1ά και

γωγ11ς ανεργfας κι

σύγχρονn Ελλάδα. Δεν υπάρχει ελλn

ν1κό σπfτι που να μnν έχει έναν ξενιτε
μένο, μια ρfζα ξενιτ1άς, ένα βαθύ πα
ράπονο nροσφυγ1άς, μια κρυμμένn

ΙιVμηι ΠαnαΥωάvνοu,
Στιλιοι Κazaντzfδns

περf

δ1άβαζαν τα γράμματα εκεf που τα δα

μελετούν λ/γο πριν
αναχωρήσουν για

κρυσμένα μάτια έβρεχαν τα χαρτιά

τουρνέ σm Γερμονfσ

κα1 τα γεροντικά χέρια έτρεμαν από

nλπγ11 που έγινε με αφορμ11 τα ξένα.

Οι άνθρωπο~ που πουλάνε ιδέες

n Εκκλnσfα

μενε να τους θάψει! Και οι δάσκαλοι

συγκfνnσn και ταραχ11 ...

11

χριστιαν1κές ενώσε1ς και το έργο τους . Περιόδευσε

προϊόντα καλό εfναι να «ξεσκονfσουν »

Ευτυχώς, στα μοιρολόγια-τραγού 

λfγο τους υποψ11φιους αγοραστές και

δια του πονεμένου Ελλnνα κράτnσε

να μπούνε λfγο πιο βαθιά στον άνθρω

τnν αξ1οπρέπειά τους ένας Στέλιος

πο Ελλnνα, στnν καταγωγ11 του, στα βά

Καζαντζfδnς, που π11γε κοντά τους

σανά του, στις ρfζες του και, κυρfως,

και τους τραγούδnσε ... Πού χώρεσε

στο κόστος που πλnρωσε γ1α να είναι

τόσος πόνος; Πώς γιατρεύτnκαν τό

σ11μερα στnν όποια κατάστασn εfναι ...

σες πληγές; Πώς nμέρεψαν τόσα

n προiκα, n σnμε

μουγκά παράπονα στις nπειρώτικες

ρ1ν11 καλοπέρασn, το φορτnγό, το ταξf ,

αυλές και στ1ς αγκαλιές των μανά

το ξενοδοχεfο, το αυτοκfνnτο fσως αnο

δων; Πώς άντεξαν οι άγ101 στα εικο

κτ11θnκαν με «n1κρό ψωμf ξενιτιάς», ά

νfσματα τόσες προσευχές ...

Το σπίτ1, το μαγαζi,

μεσα

11

Δεν γιατρεύτnκε ακόμα

έμμεσα, από κάπο1ους που δεν

Ηράκλε10 Κρ11τnς, συμβάλλων τα μέγιστα στις τοπικές

κnρύττων σχεδόν σε όλα τα μέρn τnς Ελλάδος. Από το

1952

ώς το

1960 11ταν δ /ντ11ς στο οικοτροφεfο
1950 ώς το 1976 δ /ντ11ς

01κοτροφεfου « Μέγας Βασfλε1ος » (Καρτάλn

7,

Αμπελόκnnοι), απ ' όπου πέρασαν χιλιάδες φοιτητές , που

αργότερα δ1έπρεψαν στnν ελλnνικ11 κο1νωνfα ,
κατακτώντας υψnλές θέσεις στα nανεnιστfψ1α , στnν
Εκκλnσfα, στις κυβερν11σεις (μnτροπολfτες , ιερεfς ,

καθnγnτές nανεnιστnμίου, ερευνnτές εn10τ11μονες σε
Ελλάδα -εξωτερ1κό κ.ά.). Αρθρογραφούσε ανελλ1πώς

n

μισ11

στα περ1οδικά « Προς τnν Nfκn » , « Ζω11 » , « Σωτ11p »,
«Δράσις » κ.λn. Ως συγγραφεύς έγραψε πάνω από

θέλουν να θυμούντα1 πώς ξενιτεύτnκαν,

Ελλάδα τnς ξενιτιάς και τnς προσφυ

πώς έφυγαν, τ~ άφnσαν πίσω, πώς πέ

γιάς . Δεν μπόρεσαν τα τσάμικα, τα

ρασαν κα1 πώς ξανάρθαν nfσω.

ζεϊμπέκικα, τα ρεμπέτικα και τα nε

ομ1λnτ11ς σε πάμπολλα συνέδρια κα1 συναντ11σεις.

n

ντοζάλια να εξατμfσουν τnν πfκρα

Η σύγχρονn Ελλάδα τού οφείλε1 πολλά από τnν

προχειρότnτα δεν συγχωρούνται σε ό

που νότισε τα ρούχα τους ... Στα χω

nνευματικ11 τnς ύπαρξn. Ομοίως και
11ρωές τnς. Ηταν ένας μέγιστος

Η επιnολαιότnτα, ο μn σεβασμός,

τnς

ΖΩΗΣ και από το

30

διnγ11ματα (υπάρχουν και ανέκδοτα βιβλία) . Αριστος

n Κύπρος κα1 01
Ελλnνας - χριστιανός

σους τους nλnσιάζουν ... θέλει μεγάλn

« Δεν είχαμε να φάμε ... Φτώχε1α! Το μα

θαυμασμός για έναν nρωτοξάδερφό

ριά τnς Μακεδονfας και τnς θράκnς

κατανόnσn ο πρώnν ξενιτεμένος. θέ

γαζί δεν έγραφε άλλα βερεσέδια. Λέω

μου, τον Γιάννn Σπύρου, βιβλιοπώλn,

πολλά σnfτια εfναι κλε~στά κι οι γριές

πνευματ~κός πγέτπς .

Στnν εξόδ10 ακολουθία nλ11θος λαού κα1 1ερείς μαζf με

λει ειδικ11 μεταχεfρισn. Φοβάτα1. Εχουν

του πατέρα, " θα φύγω . Δεν αντέχω τn

που ξενιτεύτnκε, δούλεψε με αξιοπρέ

κοιτάνε με anoρfa τ1ς άψυχες φωτο

δει πολλά τα μάτια του. Πόνεσε. Είναι

φτώχεια! Πάω στο Βέλγιο! "». Ενας άλ

πεια, πάντρεψε τις αδερφές του, δnμ1-

γραφfες στ1ς κορνfζες ... Αυτός ο λα

τους αδελφούς του από τnν αδελφότnτα Ο ΣΩΤΗΡ τον

εn1φυλακτικός με ποιον μιλάει κα1 με

λος έλεγε:

ούργnσε μια καλn δουλειά και ξεχώρι

ός δεν δικαιώθηκε ακόμα απ ' τnν πο

αποχαιρέτnσε , ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστn », με
επικεφαλnς τον επίσκοπο θεσ /νίκnς Ανθψο κα1

«.. .Φτωχά

χωράφ1α είχαμε.

ποιον «νταραβερίζεται » ... Τα λεφτά του

Τα σιτάρ1α έδιναν ψωμf για

2-3 μ11νες .

σε με τnν κο1νων1κότnτα κα1 τnν όμορ

λιτικ11 εξουσfα τnς «παρέας » , τnς οι

εfνα11ερά. Φfλο1 ασφαλιστές, εξασφα

Εριχνε ένα ψιλόχιονο που με κάρφω

φn napouσf a του στnν Αρτα, χωρίς πο

κογενειοκρατfας και των διχασμών ...

αρκετούς μnτροnολίτες, π01διά του οικοτροφεf ου ,

λίστε τους με μεγάλη nροσοχ11 και σε

νε στnν καρδιά μια μέρα που εfna, " θεέ

τέ να βγάλει ένα « αχ » . Πάντα με τnν α 

Δεν τους δικαfωσε, δεν τους αξιοnοf

μεταξύ των οποίων δ1ακρίναμε τον Αιτωλ/νίας Κοσμά,
τον Κονίτσnς Ανδρέα, τον Ναυπακτίας, τον Αχελώου,

βασμό. Ξέρουν από στέρnσn, από α

μου, δεν αντέχω, βο11θα να φύγω! ".

ξfα του, ποτέ με ξένες πλάτες, υπογρά

nσε, δεν τους ευχαρfστnσε .. . Και

ναποδιά, από κακ11 στιγμ11. Δείξτε τους

Μπ11κα στο nλoio " Κολοκοτρώνnς" , απ '

φοντας με τn ζω11 του το ότι ... υπάρχουν

φων11 του Καζαντζfδn συνεχfζει: « Κά

αγάπn και ... μετά θα έχετε ό,τι θέλετε.

τον Πειραιά για Πριντέζι Ιταλfας κι από

και καλά nα1διά στnν κο1νωνία μέσα!

νε κουράγιο, μετανάστn· κάνε, λεβέ

Προσέξτε τις εταιρεfες που εκπροσω-

εκεf με τρένο στο Μόναχο, στα σκλα-

44
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θεέ μου, πόσες χιλ1άδες πικραμένα

n

τον Πειραιώς ... κ . ά . Α1ωνία

n μν11μn

του .

ντn μου, υπομον11 .. .»

twl
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νεργατών κα1 φωτογραφiες από ταξiδ1α των ανθρώπων μου από
Σ1γκαπούpn, Ταϊλάνδn, Ισπανiα, Γαλλiα, θεσ / νiκn, Κρήτn, Χαλκ1δ1κή, Δελφούς, γ1α να δεiξω στ1γμές εnπuχίας . Εκεiνο το τεύχος

το στήp1ξαν 01κονομ1κά δύο σnμεp1νοi ανταγων1στές μου με δ1α
φήμ1σn: ο Δnμ. Ροuχωτάς (δ1αφnμiζοντας τnν «Ασφ. Αγορά » ) κα1

ο Φ1λ. Μωpάκnς (δ1αφήμ10n ασφαλ. σπουδών
φuλλο,

n INTERAMERICAN με παρέμβασn

MORAX).

Οn1σθό

στον Δ . Κοντομnνά του

Αγγελοu Τρωfζοu .
Το τεύχος εκεiνο μοφάστnκε δωρεάν. Πρώτn εμφάν1σή του έ 

*

Λένε ότ1 το

Ο αp1θμός

8,

8 (οκτώ)

εfνα1 τυχερός αp1θμός γ1α τους Κ1νέζοuς.

όμως, ήταν τυχερός κα1 ευλογία θεού κα1 γ1α μένα,

δ1ότ1, εκτός των άλλων εuλογ1ών που είδα στπ ζωή μου, στ1ς
Δεκεμβpiοu

έγ1νε αφορμή να ξεκ1νήσε1

1987

κού « ΝΑΙ » . Στ1ς

8.1.88

με τnν εγκύκλ10

n 1δέα

3

του

18

του πεp1οδ1-

'88

π δ/νσn

γ1νε τnν Παρασκευή

18.12.87

σε εκδήλωσn που οργάνωσα σαν

υπ/μα σε κτfp10 τnς

INTERAMERICAN

στnν οδό θnσέως (μέρος

κεντp1κών γραφεiων τnς Γεν1κών Ασφαλlσεων), με θέμα « Η υγεία

στnν Ελλάδα σήμερα κα1

01

ασφαλ1στές » , με κεντρ1κό ομ1λnτή τον

εn. καθnγnτή Χεφοuργ1κής Παν/ μiοu Αθnνών κ. Δ. Λ1νό. Ηταν
παρόντα πολλά στελέχn τnς

--.... ...::..
..,~

INTERAMERICAN κα1 τnς αγοράς (λό

,.

- --

έστελνε ένα τεύχος του nεp1οδ1κού

γω τnς γνωpψlας μου με σuντον1στές, εκεlνn τnν εποχή ήμουνα

« ΝΑΙ » προς τους δ /ντές uποκ/των, δόκψοuς δ/ντές, υπεύθυ

ντ1πρόεδρος του Συλλόγου Σuντον1στών Ασφαλ1στών Ελλάδος) .

νους γpαφεfων κα1

τnς Κύ

Ο κ. Δ. Κοντομπνάς ήρθε με μ1α βαλlτσα κατεuθεiαν από ένα τα

πρου, με θέμα: «Αξ1έnα1νn npοσπάθε10 σuνεpγάτοu μας. Χαφετi

ξlδ1 του στπν Αμερ1κή. « Εfνα1 σποuδαiα αυτά που λέε1 ο Λ1νός, μα

ζοuμε τnν αξ1έnα1νn πpοσnάθε1α του κ. Ε. Σπύρου κα1 των συνερ

κάρ1 να τ' άκουγαν όλο~. .. » μου είπε . « Αλλά με πόνεσε το στομά 

γατών του κα1 ευχόμαστε κα1 άλλα unοκ/τα να τους μψnθούν ... »,

χ1 μου με το πόσο τραγ1κά εfνα1 τα πράγματα γ1α τους άτυχους α

«... πέρα

Marketing INTERAMERICAN

Unit Managers όλπς τnς Ελλάδας κα1

από τnν πο1κiλn ύλn μποpεiτε να βpεfτε αρκετά ενδ1αφέ

σθενεiς κα1 κάπο101 δεν βρiσκοuν να ασφαλiσοuν ...» Πήρε το

pοντα άρθρα που αναφέpοντα1 στn δοuλε1ά μας». Εiνα1 γεγονός

«ΝΑΙ» κα1 μου εuχήθnκε με στοργή κα1 ε1λ1κρ1νή αγάnn. Βέβα1α ,

πως δεν ξεκfνnσα στnν αρχή να κάνω ένα πεp1οδ1κό γ1α τπν ελ

ούτε αυτός μπορούσε να προβλέψε1 τnν εξέλ1ξn που ήρθε ένα

λnν1κή αγορά . Ούτε καν το εfχα σκεφθεi. Απλώς ήθελα να ξεχω

χρόνο ... αργότερα, με άλλο «ΝΑΙ » γ1α πρώτο τεύχος αρχές

piσε1 το υπ /μα στο
να ενθαppuνθούν

onofo ήμουν δ/ντής,

01 άνθpωnοf μου

στnν οδό Οθωνος

6,

κα1

μ' ένα μέσο εn1κο1νωνfας. Ξε

Οταν η ενεργητικ6τητα δεν εξαντλείται μ6νο στην παραγω

άνθpωποf μου. Εκτός από μένα που ... «φαfνετ01»

γή ασφαλειών, 6ταν η επιθυμfα να βρίσκεσαι ανάμεσα στους

το χέp1 μου σ ' όλες τ1ς σελiδες, napouσ1άζouv αnόψε1ς ο Γ. Δn

πρώτους ε[ναι βfωμα και τρ6πος ζωής, τ6τε οι ιδέες ε[ναι ανε

Unit τπς

εταφεfας εκεfνn τπ χpον1ά κα1 σn

μαντ1κός σuνεpγάτnς μου , ο Ν . Παναγ1ωτόnοuλος με
τnpnσψότnτα γ1α

6

παραγωγή, ο Τnλέμαχος Καpαγ1άννnς μέσα στους
pεiας το

100% δ10-

συνεχή χpόν10 πρώτος στο γpαφεfο μου σε

'85 κα1 '86, n καλή γραμματέας μου

10 τnς

ετα1-

Εύα Κανελλοπούλου

(ανακnpύχθnκε ως καλύτεpn uπάλλnλος στnν

INTERAMERICAN),

ο Κώστας Καλτσώνnς με τnν Euμopφfa, έντψο1 01κογενε1άpχες

με πολλά πτuχiα στn ζωή κα1 τα πανεπ1στήμ1α,

--~

-

• \, ' ;

.

.'

-..

...
· \"'

~

>;; ...

~
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,

Ο κ. Ε. Σπύρου, διευθυντής υποκαταστήματος, γνωσr6ς σε
6λους μας για το ήθος και την aγωνισrικ6τητά του στον

a-

σφαλισrικ6 χώρο, σφράγισε με την προσωπικ6τητά του την
έκδοση εν6ς περιοδικού.
Λέγεται «ΝΑΙ». Το «ΝΑΙ» του κ.

Ε. Σπύρου περιλαμβάνει ιδέες και

γνώσεις ασφαλιστικού περιεχομέ

δ1αμάντ1 γuναfκα, σύζυγος, επαγγελματfας, ο Χαp. Αλεξανδpάτος,

νου. Μαζί του συνεργάζονται οι α

δάσκαλος, πολυμήχανος Κεφαλλονfτπς , γεμάτος προσφορά κα1

σφαλιστές του υποκαταστήματος.

σuναδελφ1κότnτα (σήμερα εfνα1 στnν κορυφή τnς 1εραρχfας τπς

..__

.

λά συγχαρητήρια.

n Mafpn Μπαλάσκα,

n

"'

,--

ξάντλητες και 6ταν αυτές υλοποιούνται τ6τε πια αξίζουν πολ

Ασπασfα (Σωσώ) Αντωνάτοu,

πολύ δpαστήp1α κα1 δuναμ1κή,

t ..

«ΝΑΙ» στις

6μορφες ιδέες!

μόnοuλος, ο πρώτος

;

1989!

τε αp1θμό τεύχους, βλέnε1 κάnο1ος αυτήν τπν εn1θuμfα μου να α

01

..

._,

'".

Να πώς το nαpοuσiασε το « ΙΝ » :

φuλλiζοντας εκεiνο το « ΝΑΙ » , που δεν έχε1 ούτε nμεpομnνfες ού

ναδε1χθούν

.

...... -._

Εππομή τnς ασφάλε1ας κα1 τnς εππuχf ας υπήρξε γ1α τον Ελλnνα

n στέγπ, «το κεραμiδ1 πάνω από το κεφάλ1 του » . Στn μεσοπο

Οπως λέει και ο [διος στον πρ6-

λεμ1κή αυτή φωτογραφfα (όταν το πρόβλημα τnς στέγασnς ήταν , κυρiως γ1α τους πρόσφυγες , 1δ1αfτεpα οξύ), τα σπfτ1α στnν ε

λογο του περιοδικού... «Λέμε "ΝΑΙ"

παρχfα κα1 στ1ς παρυφές των μεγάλων πόλεων χτf ζονταν συνήθως αυθαiρετα, «εκ των ενόντων », με τn συμμετοχή όλnς τπς 01κο

κα1 ο Μ. Αποστολάκnς, ασφαλ1στής. Υπήρχε σχεδόν 1σότnτα αν

στην πρ6οδο, "ΝΑΙ" στη χαρά της

γένε1ας κα1 με ολοήμερn δουλε1ά .

δρών

ζωής, "ΝΑΙ" στα μεγάλα 6νειρa ... »

εκπαiδεuσnς στο unoupyεfo Πα1δεfας

46

-

-

Περ1φεpε1άρχnς Απ1κής)

γuνα1κών ... Εiχα μ1α φωτογραφfα με τα πα1δ1ά των συ-

(Πnγn : «1900- 1960 - Η Ελλάδα του μόχθου », Ριζάρειο Ιδρυμα κα1 Ιδρυμα Σ. Ν1άρχου)

ΑΙ

47

*

*

Ο Γ. Μαυρέλnς «κόλλnσε» nερfφnμα

ντλnτ1κή δουλε1ά κα1 φαντασfα κατάφε

τερ1κού ελέγχου στ1ς εταφεiες. Ισως

Αλλο1 ακολουθούν τη δουλε1ά του, δί

ρε να κουμαντάρε1 καλά το μεγάλο δf

τα πράγματα να ήταν χεφότερα αν δεν

νοντάς του ευχές γ1α νέες εππυχίες.

lnteramerican. Τουλά

έπε1θε αρκετούς γεν1κούς να ασπα

Λόγω ονόματος πατρίδας θέλε1 να 'να1

χ~στον από όσα ακούω , έγ1νε αποδε

σθούν τnν 1δέα εφαρμογής εσωτερ1-

πάντα «Καβάλα» στnν πρωτ1ά ... Αε1κί

κτός κ01 αγαnnτός από τους δύσκολους

κού ελέγχου στ1ς εταφείες τους ... Κά

νnτος, δ1ορατ1κός, τολμnρός, δ1ε1σδυ

Χρπματοπ1στωτ1κή κρίση, τυφώνες

κα1 σε1σμοί έφεραν πτώσn κερδών κα1

δέχετα1 τnν αγωγή τnς ΕΚΠΟΙΖΩ εν μέ

ζημίες σε πολλούς δ1εθνεiς ομίλους. Η

συμφώνως τω νόμω στnν Ελλάδα κα1

ρε1 ... Δεν κέρδ~σε ε1ς βάρος τnς Εθν1κής

Allianz

απαντήστε στα ερωτήματα nο1ος είνα1

n

no10v, no10 το α
no10 n ευθύνn κ.λn . Προε 
τοψαστεfτε ...

τn γνώμn μας συνετά το θέμα .. .

ντ1κείμενο ,

έσβnσαν, δεν μπόρεσαν να το δουν ...

*

σφαλ1στικών εταφε1ών που εργάζοντα1

τ1 , nο10ς εκπροσωπεί

προϋποθέσε1ς εσω

01

n

Εθν1κή είνα1 λάθος, αφού το δ1καστήρ10

κάπο101 θαμπωμένο~ από «ήλ1ους» που

δnμ1ουργnθούν

νε1 . Δnμοσ1εύσε1ς ότ1 καταδ1κάσθnκε

σφραγf δες κ01 τ~ς επωνυμίες των α

στ1κή αγορά με τnν προσφορά του να

δfnλα στον Γ1ώργο Κώτσαλο κ01 με εξα

κτυο πωλήσεων

Εχε1 τn σnμασία του: nαρατnρήστε τ~ς

*

Εχε1 σnμασία ο χρόνος που ανοί

γουν φάκελο ζnμiας

01

3,5%

μείωση

Δυστυχώς, ασφαλ1στ1κές εταφείες

2007. Μείωση είχε κα1
n ΑΧΑ κα1 η Generali. Η Munich Re εί
χε μείωση κερδών περίπου 100% στο
γ' τρίμηνο 2008. Γ1α τους φυσ1κούς

κα1 δ1αμεσολαβούντες είνα1 απόντες

τυφώνες είχαν προβλέψε1· γ1α την πα

από τ1ς εφαρμογές Πλnροφορ1κής κα1

γκόσμ1α 01κονομ1κή κρίση

*

ΕΚΠΟ1ΖΩ. Η Εθν1κή χεφίστnκε κατά

νέας τεχνολογίας.

εταφείες;

στο 9μηνο είχε

Μ1α

τρόπο που εμφανίζοντα1

ματ~ά

01

στον

εταφείες

σε σχέση με το

01 ζημίες
ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη ... Το AIG
παρουσίασε ζημίες 25 δ1σ. USD.

lnteramericanoύς που napaεfva1 αn01-

πο101 που κάνουν «ματσαραγκ1ές» θα

τ~κός κα1 άρ1στος γ1α ... παρέα κα1 χο

* Ακούμε κα1 στον κλάδο μας , κατ' ε

τnτ1κοf . Ετσ1 έμαθαν ... Μεγάλο του προ

πλnρώσουν ακρ1βά το μάρμαρο ... Αυ

ρό, αποτελεί μ1α καλή εφεδρία γ1α τ1ς

ξοχήν αξ1 οκρατfας, να γfνετα1 λόγος

πολλή δουλε1ά ακόμα ... Αρκετοί, αντί

*

σόν , το χάρ~σμα «να ακούε1 » ... με υπο

τή

δουλε1ά θέλε1 αυστnρούς κανό

ελλnν1κές ασφαλ1στ1κές εταφείες που

πολύς γ1α nαρεούλες, κουμnαρ1ές, βα 

ν' ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΑΡΑθΥΡΑ, κλε1δαμπα

στε » τους: Δραστnρ1ότnτα nαρουσfασαν

κ.

τώρα ψάχνουν αντασφαλ1στές καλούς

φτ~στήρ1α κα1 υnαλλnλ1κές μεθόδους ...

ρώνουν (νομίζουν!) το μέλλον. Η επ1-

nέρυσ1

που ακούνε ... Του ευχόμα

Μπράβος καλείτα1 να αναβαθμίσε1 τnν

κα1 φθnνούς ... Καλές δουλε1ές, Δnμή

Αυτό λέγετ01 κpfσn θεσμών ... Καταδ1-

κο1νωνία πολλών έχε1 ακόμα φίμωτρα,

01 63

στε να συνεχfσε1 να ακούε1 κ01 τον τε 

υποεππροπή εσωτερ1κού ελέγχου σε

τρn

κάζουμε όσους αδ1κούν κα1 καταχρώ

απαγορεύσε1ς, ελέγχους, παρακολου

nοκατασττ'Ιματα αλλοδαπών εταφε1ών .

ντα1 έστω κα1 ΕΝΑ συμβόλα10 ασφαλ1-

θήσε1ς κα1 στεγανά ... Δυστυχώς,

01

α

στή.

σφαλ1στές δεν έχουν φωνή, ούτε

01

μονή. Στnν εποχή μας σnανfζουν

managers
λευταfο

-

έτσ1 γfνοντα1 nρώτο1

01

01

εn1κε

φαλnς.

*

Η Ελένn Τοκτασiδου απ' τn Χαλκί

n

νες

πρόεδρος τnς

ο

κα1

ΕΑΕΕ

επ1τροπή.

*

...

Ο Γlώργος Ραnτίδnς, που συνεργά 

* Ο Βασfλnς Καλ

σθnκε κάnο1α εποχή μαζί μου μετά τnν

τσάς ήταν ένα από

ευδόκψο unnpεσfa του προς τnν πατρί

*

σnουδα1ότερα

δα, είνα1 μ10 καλή στ~γμή προσφοράς

κεφά

κα1 τψής τnς καρ1έρας του ασφαλ1στή .

θε σε συμφωνία με τnν ολλανδ1κή

δα έχε1 καφό να μου τnλεφωνήσει

τα

θυμάμα1 τον άνδρα τnς κα1 τnν προ

nνευματ~κά

σφορά του. Η lnteramerίcan έχε1 πολ

λα1α που δ1έθετε

λούς «απόντες» κα1 ανθρώπους που

ασφ. αγορά μεταξύ

Efva1

n

ένας από αυτούς που ήρθαν τnν

κα1 τα πρόσωπα μαρτυρά ότ~ έχουμε

κυβέρνηση να εν1σχύσε1 με

10

δ1σ.

ευρώ τnν κεφαλα1ακή τnς θέσn... Η

*

Είνα1 κάnο101 που τα ονόματά τους θα

AIG

Κάπο101 υπερόπτες (ευτυχώς, ελάχ1-

ασφαλ1στ1κή 1στορία ασχολnθεί λίγο με

λωσn-μνnμόσυνο, κάτ1 που μετρά πά

πέτυχε χωρfς αυτόν . Αρκετοf έγ1ναν ή

τnν εντψότnτά τους, το κύρος τους έ 

στο1) συνεργάτες τους ίσως χρε1ασθεί

τn σnμερ1νή εποχή. Δεν βοτ'Ιθnσαν με

ρα πολύ γ1α τους εναπομείναντες.

έμε1ναν στο επάγγελμα εξα1τiας τnς αν

καναν τ~ς « αμυγδαλ1ές ν' ανθίσουν » .. .

να ψάξουν στ1ς nαρακατ~ανές εταφε1-

ρ1κοf. Σnμασfα έχε1 να nαραδώσε1ς του

θρώπ1νnς nαρουσfας του κ01 τnς πνευ

01

γ1α

λάχ~στον ό , 11 nαρέλαβες .. . Συλλογ1κά

πήρε

ούλες

85

της

δ1σ. δολάρ1α να σωθεί.

«Ψωροκώστα1νας»

γραφούν με ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ όταν

χρ~στ10ν1κής ακτ~νοβολfας

ασφαλ1στές τnς τσάντας εfχαν ανάγκn

δουλε1ά... Είδες; Πλούσ101 επτώχευ

κα1 συγκεντρωτ1κά θα καταγραφεf

σnμαντ1κότερους ανθρώπους των Πω

του ... Εfχε « φόβο θεού » κα1 όχ1 ανθρώ

ανθρώπους με κύρος, αξ1ώματα κα1

σαν κα1 επείνασαν ... Σεμνάααααα!

01

λήσεων κα1 βασ1κός συντελεστής προ 

πων. Η σύνεσή του,

n πα

πτυχία, γ1α να ε~σακουσθεί το σπουδαίο

όδου γ10 το περ1βάλλον που δούλεψε ...

τρ1κή παρουσία του φαίνονταν στnν κα

έργο που εnηελούσαν. Κ01

θnμερ1νότnτα, στα γραπτά , στ~ς ομ1λίες

ντές υnοκαταστnμάτων, όπως κ1 εγώ,

lnterame-

πολύ βοnθήθnκαν στn στρατολόγnσn

Στnν

lnteramerican,
SMOS, στnν Allianz ...

στnν

AGF- KO-

Η μεγαλύτερn α

του, στ1ς αnοφάσε1ς του .. . Η

(ως συνολ1κή έννο1α) δεν ξεχρέ

νταμο1βή του , το γεγονός ότ~ πάρα πολ

rican

λές 01κογένε1ες «τρώνε ψωμf » απ ' το

ωσε ακόμα τnν προσφορά του .. . Αυτό

έργο κα1 τ~ς συμβουλές του. Η

λέγετα1 ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Allianz

τον τψά κάθε χρόνο, αξfζε1 όμως να το

01

*

*

ράς του από κάθε δ10μεσολαβούντα ...

γάλο αστέρ1 τnς Ελλάδας που το βλέ

Ο Δnμ. Τσεσμετζόγλου είνα1 ένα με

* Στο www.nextdeal.gr στ~ς 31 .10.
2008

είχαμε αnοκλε1στ1κή δnμοσfευσn

ΕΘΝ I ΚΗ

άλλων . Σ' ευχαρ~στώ, κ. Γ1ώργο.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ενα μεγάλο κρπήρ10 γ1α να είνα1 έ

νας ασφαλ1στής έντψος είνα1

αναφέρουμε γ1α μfμnσn τnς προσφο

δ1ευθυ

n απο

01

1996 unr'lpxav 139 εταφείες .
- Γεν1 -

εταφείες είνα1 με1κτές Ζωής

ECU

(8

κράτες υnάλλnλο1 ,
nεζ1κών εταφε1ών ,

7

ξένων εταφε1ών).

n

•
~,

Ιδιωτική Ασφάλιση

Aya86 Ζωήs

no1ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

που με αίμα κα1 1δρώτα αποταμίευαν γ10
ασφαλ1στές.

-.~

~ΕΑΕ.Ε.

ΗΜΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ζες κα1 λεnλατήθnκαν τα χαρτοφυλάκ1α

nαραδοσ10κοί

μέλn από

11 στελέχn-τεχνο
5 εκnρόσωπο1 τρα

μέτοχο1-1δ1οκτήτες ,

άνο1ξαν « κερκόnορτες » στ~ς τράπε

χρόνω

77

19

μέλn εταφείες που εκπροσωπεί

*

«Κάθε πέρσ1 κα1 καλύτερα» ισχύε1

τnν αnόφασn

Μαύρο θα μnε1 κα1 σ' εκείνους που δ10-

γ1α την ΕΑΕΕ κα1 τπν Ημέρα 1δ1ωτ1κής

93612008

σκόρn~σαν σε άλλες δουλε1ές κα1 στα

Ασφάλ~σnς

γ1α τα ασφα -

χρnμα11στήρ10 αυτό που ήταν ξένn nε

γ1ατί βλέπουμε να υποβαθμίζετα1 κα1

τnς Εθν1κής

ρ10υσfα

-

όχ1 δ1κr'1 τους, ήταν nερ10υσία

π ημέρα κα1

11.11.08.
n

Κάντε

κάτ1,

σημασία της ... Κα1

n...

Ασφαλ~σηκής , τονίζοντας ότ1 δ1κα1ώ

των πελατών , των ασφαλ1στών του

«ΠΡΟΛΗ» είνα1 επ1κο1νων1ακό «α

Εθν1κή, αφού καταδ1-

κλάδου του Ασφαλ1σ11κού. Κυρίως αυ

σχπμόπα1δο» απαρατήρητο, παρά τα

πελάτες; Το ερώτnμα

κάσθnκε μεν γ10 ης αυξήσε1ς που έκα

τοi που πέρασαν από τnν ασφαλ~στ1κή

πολλά ευρώπουλα που δεν αξ1οπο1ή

ζnμίωσn. Πόσον καφό κάνουν να α

nοζnμ1ωθούν

λ1στήρ1α με ρήτρα

τα

υ

01 27

ασκούν τον κλάδο

κών. Το Δ.Σ. τnς ΕΑΕΕ έχε1

ήλ1ος λfγο ψnλότερα » ... Είνα1 από αυ

του ,

Ζωτ'Ις . Το

17

είνα1 01 περ1σσότερο1. .. Δεν θα βγε1 τί
ποτα αν βάλουμε ονόματα ... Κρίμα.

τούς που με τnν nροσωn1κότnτά τους ,

n αγάnn

Από αυτές μόνο

επάγγελμα. Ελεύθερο1 πολ1ορκnμένο1

ντομnνάς fσως να μnν nετύχα1νε όσα

-

είχαν έδρα τnν Ελλάδα ,

μ1ζε τα τρ1σεκατομμύρ1α που έχε1) ήρ

ING

'70-90.

ματ~κής

εn1χεφήσε1ς. Από αυτές

90 ασφ .

(που πρ1ν από καφό δ1αφή

Η

ξεχάστnκαν στn δίνη του χρόνου ... Ας

* Ο Δnμ . Μπάτρnς εfνα1 ένας από τους

αρ1θμοί έχουν φωνή · « ακού

13

κατάλλnλn στ~γμή , γ1α « να σnκωθεί ο

ταλα1nωρnμένο1 κα1 «nαρακατ1ανοί »

01

σύλλογοί τους ούτε ασκούν ελεύθερο

γiνε1 μ1α αναφορά τους σε μ1α εκδή

Ο Δ. Κο

Κα1

θnκε εν μέρε1

n

περ1σσότερο1

αφορά την ΕΠΕΙΑ κα1 τους δ1αμεσο

νε το 2006 κα1 2007 , δ1κα1ώθnκε δε

αγορά μέσω ασφαλε1ών μπήκαν στο

θηκαν στο βαθμό που θα μπορού

Ο Μανώλnς Βαμβακάρnς «έβαλε

Ελλnνες κα1 ξένο1 στο Λονδίνο κα1 στα

λαβούντες πράκτορες, μεσίτες, ασφα

γ1α το ότ~ στο μέλλον μnopεf με σύμ

τραnεζ1κό κατεστnμένο ξεχνώντας από

σαν ... Κα1 του χρόνου!

πλάτn» να πάε1 καλύτερα η ασφαλ1-

Βαλκάν1α ... Οπως συνήθως συμβαίνε1,

λε1ομεσίτες. Ξεκ1νήστε από εκεί.

φωνn γνώμn του nελάτn τnς να το κά-

πού ξεκίνnσαν ...

στε την nμέρα!

*
48

πουν

ii!Ι

ψηλά

όλο

κα1

Tn

χρε1αζόμα

49

*

Tnv

9.000 κα1 01 δ1αμεσολαβούντες
20.000. Το θέμα του αp1θμού δ1α

γους αυτό. Υπάρχουν έλλnνες α

κότα ή τα αβγά; Ξεχάσατε τις κότες

μεσολαβούντων φαίνετα1 απλό, αλ

σφαλ1στές ελλnν1κών ετα~pε1ών;

και ψάχνετε τα αβγά μερικοί. .. Ξανα

λά έχε1 πολλαπλές πpοεκτάσε1ς γ1α

Εάν είχατε μια κότα που γεννά

χρυσά αβγά, τι θα ασφαλίζατε;

σκεφθεfτε το το θέμα . Κότες σας

τ1ς πpομfιθε1ες, μεταφορές συμβο

*

χρειάζονται τώρα ... Μερικά αβγά εί

λαίων, μέσον όρο ε1σοδfιματος α

ταγές κα1 τα ταμεία των ασφαλ~στ1-

ναι

σφαλ1στών, ορφανών συμβολαίων,

κών εταιρε1ών. Τ1 θα γiνε1; Πώς θα

ήδn

«κλούβια»...

Ασφαλιστές

Γέμ~σαν μεταχρονολογnμένες επ1-

χρειάζεστε, έτσι, πιο απλά. Να πουλή

service,

σουν ασφάλειες!

p1θμού μελών συλλόγων (εκφρά

μ~σθοl;

ζουν

π~α εύκολα ...

* 01 Γάλλο~ που fιpθαν στnν Ελλά

εξαγοράς ασφαλ1στών, α

σύλλογο~ ποσοστό

01

1-2%;),

ρόλου των επ1μελnτnpίων, πεp1ου

πλnρωθούν

01

01

αποζnμιώσεις και οι

τράπεζες δεν προεξοφλούν

Στοκχόλμη,

δα αλλnλοϋποστnpίζοντα1 με πολ

σ1ακού στο1χεf ου των ετα~pε1ών που

*

λούς τρόπους.

Ελλnνες «αλλnλο

πωλεfτα1 fι συγχωνεύετα1 κα1 συ

ρυθμ1στ1κές αρχές των θυγατp1κών

βγάζουν τα μάτ1α» τους, πεp~μένο

στατ~κού φfιμnς μ1ας ετα~pείας που

μεγάλων ομίλων να εξασφαλίσουν

ντας πότε θα κλείσε~ ένας γ1α να

όλο1 τnν προτ~μούν fι όχι Η ΕΠΕΙΑ

εγκαίρως όλες τ1ς πλnpοφορίες γ1α

έχε1 ευθύνn γ1α το όλο θέμα ... επε1-

τη φερεγγυότητά τους;

01

του πάρουν το χαpτοφυλάκ10
λο~...

01

άλ

Ετσ1 λένε κάπο1ες «κακές»

δfι

01

συνεργάτες κάθε ετα~pείας έ

Εχουν τn δυνατότnτα

01

χουν σuνέργε1α στα κρυφά κα1 φα

* Πόσο εύκολο είναι μεγάλο, όμιλο,

νο~» εδώ κάνουν τους «σπουδαί

νερά

πp1ν από

να επαναπατρiσοuν κεφάλαια στnν έ

ους», ενώ

μαμάδες ετα~pεfες τους

τnν ... πτώχευση κα1 το ... κόκκ1νο. Η

δρα τους, αφήνοντας μικρότερες θυ

-ένεκα των οποίων υπεpnφανεύο

πpόσθεσπ που κάναμε βάσε1 δηλώ

γατρικές τους να χρεοκοπήσουν;

01

πολλών

πράξεων

ντα1- πάνε από το κακό στο χε~pό

σεων κα1 1στοσελίδων των ετα~pε1-

τεpο ... Βρε πού πάμε, πού πάμε!

ών ... διπλασ1άζε1 τα νούμερα που

* Τ1 ρόλο κλε1δί μπορούν να παί

δίνε~

ξουν

01

στο

παιχνίδι

Τα ακfνnτα και

n...

χαμένn τψή

n

ΕΑΕΕ ...

αντασφαλ1στικές ετα~pεfες
του

ανταγων1σμού;

τους θα εfναι το κλε1δi τους επόμε

*

Μάθαμε γ1α όσα έγ1ναν στο έκτα

Πόσο εύκολα μπορούν να «αφή

νους μήνες γ~α τις εταιρείες σχετικά

κτο σuμβούλ10 τnς Ενωσnς γ1α τn

σουν στα κρύα του λουτρού» τnν ο

με τους ελέγχους ...

χρnματοπ~στωτ1κή κρiσn κα~ τι εlπαν

ποιαδήποτε ετα~pεfα επιθυμούν; Η

ή δεν εfπαν, κα1 πο101 τα εfπαν, κα1 τι

Ελλnν1κfι Εποπτική Αρχfι μέχp1 ποί

εννοούσαν ή δεν εννοούσαν. Ο κα

ου σπμείοu μπορεί να «εποπτεύ

θένας εξέφραζε απλώς τα προσωπ1κά

σει»;

*

Μfιπως fιpθε

n ώρα να ανεβεί κα1

το τεχν1κό επ~τόκιο από το

3,5%;

ή εταιρ1κά συμφέροντά του. Οχ1, σί

1 Ο Δεκεμβρίου 1979

τοπ1κές

γλώσσες ... Λένε ακόμα ότι οι «ξέ

*

* Γ~ατi naipvouv προμήθε~α service

γουρα, τnς Ενωσnς Ελλnν1κών Ασφα

*

auτof που αποδεδειγμένα δεν κάνουν

λ~στικών

Α

Ε.Ε. εξέφρασαν αντιρρήσεις κα1 φό

ναγκαστικά ρωτάμε: εfvai Ενωσn; ΕΙ

βους γύρω από το όλο κύκλωμα δρα

Ο Οδυσσέαs Ελύτns παραλαμβάνει το βραβείο Νόμπελ

να1 ελλnν1κών εταιρε1ών;

στnρ1οτήτων ομίλων

Λογοτεχνίαs αnό το βασιλιά τns Σουnδίαs Κάρολο ΙΣΤ'

service;
service ή

*

Ευκαιρία

ή

να

κάνουν

να γλnώσετε έξοδα.

Στπ σελf δα

27

του εντύπου που

μοίραζε στn γ1οpτfι 1δ1ωτ. ασφάλ1σnς,

n

ΕΑΕΕ αναφέρετα1 στα στοι

Εταιρ1ών

Ελλάδος.

Efva1

ασφα

Γ1ατf

12 unoupyoi Ο1κονομ1κών τnς

-

και ασφαλειών αντασφαλειών που α

Γουσταύο. Είναι το δεύτερο με το οποίο τιμάται Ελλnναs τον

σμό, θα μεlνε1 στα αρνnτικά του προ

φορά κα1 τnν ελλnν1κή ασφαλιστική

20ό αιώνα. Στnν ομιλία του, κατά τnν τελετή αnονομήs, ο

έδρου.

αγορά; Πόσο εύκολο εlναι να προ

Ελύτns λέει μεωξύ άλλων: «Για τον nοιnτή -μπορεί να φαίνεται

στατευτούν τα συμφέροντα των κα

* Μfιπως fιρθε n ώρα να ξαναγί

ταναλωτών

-

σεις που πfιpε) ότ1

νουν π10 συμπαγεf ς

στε

περ1σσότερα

01

άμεσες θέσε1ς

θυγατρικών

λ1στικών; Η απόφασn, χωρlς ρεαλ1-

χεία του κλάδου (από τις απαντfι

01

ετα~pε1ών

ομάδες των
ελλnν1κών

ασφαλισμένων; Διαβά
στο

www.nextdeal.gr - «Solvency 11:

εργασίας (υπάλλnλο1 ετα~pε1ών) εf

1δ1οκτnτών

να1

συμφερόντων γ1α να δ1εκδ1κfισουν

Γνωμοδότnσn

ό,τ1 τους ανfικε1 έναντ~ των ξένων,

θεμάτων»

έναντ1 των τραπεζών, έναντι των υ-

φόβος φuλάε1 τα έρμα.

10.000 κα1 01 θέσε1ς συνεργα
τών 25.000. Τpε1ς σελίδες μετά,
στπ σελ. 30, 01 εpγαζόμενο1 εfνα1

50

παλλfιλων; Αφορά και τους συλλό

Επιτροπής

11.6.08

κα~

Νομ1κών

7.10.08.

Ο

παράξενο, αλλά είναι αλnθέs-

n μόνn γλώσσα nou αισθάνεται

να του απομένει είν.αι οι αισθήσειs. Εδώ και χιλιάδεs χρόνια, ο
τρόnοs

nou

αγγίζονται δύο σώματα δεν άλλαξε. Μήτε οδήγnσε

σε καμιά σύγκρουσn, όnωs οι εικοσάδεs των ιδεολογιών

nou

αιματοκύλnσαν τιs κοινωνί~s μαs και μαs άφnσαν με

.

.

~

~δeιανά χέρι~J..,>?
.

.-

ΙΜ

51

Αγαπώ

Εδώ ιστο νερό!)

τον ασφαλιστή ...
θέλω να αφ1ερώσω αυτές τ1ς γραμμές στον άγνωστο
ασφαλ1στ1Ί κα1 στnν άγνωστn ασφαλfστρ1α, σε όλους, μα

n10 nολύ σ' αυτούς nou δεν εfνα1 γνωστοf nρώτο1 των
nρώτων κα1 nρωταθλnτές ...

Σ' αυτούς

- i&i

nou δεν εfνα1 στnν πεντάδα, τn δεκάδα, τn λf

στα βραβευομένων ...

δεν θ ' ακοuστεf στα πολύφωτα σuνέδρ1α.
Γνωρfζω, όμως, πως χάρn σ' αυτούς κάπο1α χnρα θα

στn Γn. Αnοτελεf τον βασ1κό πα
ράγοντα γ1α τnν υγ1ε1ν1Ί δ1αβfω-

σn κα1 γ1α τπν ανάnτυξn τnς

01-

κονομf ας κα1 του φuσ1κού nερ1βάλλοντος

κα1

Δεν θα πάρουν βραβεfα κα1 εnafvouς κα1 τ' όνομά τους

Το νερό εfνα1 π βάσn τnς ζωnς

n

ύπαρξn του αnοτελεf ένα από τα βασ1κά σuγκριτ1κά

κάντε (ψάξτε νια) νέα ασφαλιστήρια!
Σύμφωνα με τον Δ1εθν1Ί Οργαν~σμό Υγείας,

του xpnσn είνα1

Αφρ1κ1Ί, σε

ρα στ1ς ΗΠΑ.

nou

αναπνέουμε, ελεύθερο αγαθό.

Σnμε1ώνετα1 ό11

κα1 ποτών στον κόσμο

σύγχρονn εποχlΊ κα1

ντα1 σε ολόκλnρn τnν ΑπικlΊ. Γεν1κά ,

Ομως, σε κάθε περfnτωσn,

γκατεστnμένο στn Μέσn ΑνατολlΊ .

καταναλώνουν

κα1 σε ανεπάρκε1α των επενδύσεων

εξασφάλ~σlΊ του σε 1κανοπο1nτ1κ1Ί ποσότnτα κα1 πο1ότnτα . Η
1κανοποfnσn τnς ζnτnσεω ς μπορεί να αντψετωπ1στεί με τε

n ταχεfα

ανάπτυξn τnς

«δωρεάν» α

nαγκόσμ1ας 01κονομίας αuξάνε1 11ς ανάγκες σε

n εγκατάστασn των

νερό λόγω τnς αναπτύξεως των τομέ
ων γεωργfας

-

κτnνοτροφίας ,

β1ομnχανίας, τουρ~σμού, ε 

νερού nταν σχετ1κά υψnλlΊ.

υδάτων,

σn κατάλλnλων υnοδομών .
(ΠnγlΊ : ΔΕΛΤΙΟ

-

ΒΑΝΚ

2008)

σεως .

Η

πα-

Εχετε αναρωτnθεί

από τnν αρχα1ότnτα επενδύσε1ς (σε υδραγωγεfα, κανάλ1α
μεταφοράς κ.ά.) που nλnρώνονταν από τους χρnστες. Το

ασφαλ1στnρίων

φ1α του κάμπου θα ξανανέβοuν στα τρακτέρ κα1 άλλο~ θα

κόστος nαροχnς του νερού δ1αφέρε1 σε κάθε περ1οχ1Ί, ανά

καλύnτουν το

ξαναγυρfσοuν στα γραφεfα που άφnσαν

λογα με το κατά πόσον auτn είνα1 προ1κ~σμένπ με σnμαντ1-

nόσα εfδn

θέμα;

κούς υδάτ1νους πόρους 1Ί όχ1.

Σnμε1ώνετα1 ό11 από τα

1.386 εκατ. m3 νερού που βρί
1.338 εκατ. m3 (το 97%) βρfσκοντ01
μόνο τα unόλo1na 48 εκατ. m3 νερού

τα σuρτάρ1α του μαγαζ1ού τους π10 σfγοuρο1 γ1α το αύ

σκετα1 στπ Γn, nεpfπou

ρ10 ... Χαρές κα1 λύπες, αδέρφ1α που σ' εn1σκέnτοντα1

στους ωκεανούς κα1

ξαφν1κά ... Σ' αυτές τ1ς μέρες τnς σ1ωn1Ίς κα1 anouσfaς

βρfσκοντα1 στnν στερ1ά. Επf πλέον, το γλυκό νερό αnοτελεf

(κα1 στ1ς γ1ορτές), περ1σσότερο α~σθnτlΊ εfνα1

μόνο το

n naρouσfa

ALPHA

ΙΟΥΛΙΟΣ

σuνεχfσουν σπουδές κα1 ζωlΊ. Κάnο101 μέσα στα χωρά

ρnματfες θα nρογραμματfζοuν κα1 έμπορο~ θα κλεfνοuν

3% του νερού στον πλανnτn (41,58 εκατ. m3), ενώ
αυτό σχεδόν το 70% εfνα1 παγ1δεuμένο σε παγετώνες

αυτού του ανώνυμου ασφαλ1στ1Ί που θα ' ρθε1 να καλύ

από

ψε1, να προστατέψε1, να αnοζnμ1ώσε1 ... Μέρες εορτών,

01

κα1 παγόβουνα, όπου βρίσκετα1 «εκτός κuκλοφορfας » . Ετσ1,

νο

μόνο ένα πολύ μ1κρό μέρος του γλυκού νερού εfνα1 άμεσα

σuνταξ1ούχο1 φοβούντα1

δ1αθέσψο γ1α χρnσn κα1 nαρέχετα1 με τn μορφlΊ των επιφα

κα1 δακρύζουν ... Η αγωνfα εfνα1 σκλnρότερn συντροφ1ά

νε1ακών υδάτων (λψνών, ποταμών, υδατορρευμάτων), υ

ανομβρία, ο

όταν δεν έχε1ς από πού να n1αστεfς γ1α τ1ς τρέχουσες α

γρασfας στο έδαφος, εκμεταλλεύσψου unόγε1οu νερού, υ

υποσ1τ1σμός ,

nονεμένο1,

01

σnλεuόμενο1,

άτυχο~,

01

01

άρρωστο~,

μοναχ1κοf ,

01

01

τραuματfες,

01

νάγκες.

δρατμών κ.ά. Αυτό το νερό ανανεώνετα1 σε τακτά χρον1κά

Η naρouσfa του ασφαλ1στ1Ί, παρέα με σκέψε1ς κα1 μνlΊ
μες πόνου, θα εfνα1 γ1α κάnο1οuς μ1α εuxn γ1α «καλές

γ1ορτές » . Γ1 ' αυτό αγαπώ τον κάθε ασφαλ1στ1Ί.
μαντ1κn

n

Eiva1 σn

unόσχεσn του ανώνυμου ασφαλ1στn: «θα εf

μα1 κοντά σου τ1ς δύσκολες ώρες»!

αφού απαιτούν μεγάλες εnεν

τnν κατασκευlΊ και συντnρn

νέργε1ας κ01 υδρεύ

n σuστnματ1κ1Ί napoxn του νε

nou όμως κοστίζουν,

δύσε1ς σε βάθος χρόνου γ1α

χύσε~ λ1γότερα δάκρυα κα1 άτυχα ορφανά θα 'χουν να

n10 α1σ1όδοξο1.

αnαιτούντ01 γ1α τnν

χν1κά έργα μεταφοράς, καθαρ1σμού κα1 εμnλουτ1σμού των

575

ρου γ1α κάθε χρnσn (ύδρευσn, άρδευσπ κ . λn.) αn01τούσε

Ναuτ1κοί θα μπαρκάρουν λ1γότερο μελαγχολ1κοf, εn1χε1-

nou

(1 hm3=l εκατ. m3), όσα δnλαδlΊ καταναλώνο

σuνnθως σε περ1οχές όπου, μαζf με τους άλλους συντελε

n προσφορά

580 λίτpα/nμέ

13.080 εργοστάσ10 αφαλατώσεως παγκοσμfως , τα
οποία παράγουν 55,6 εκατ . m3 πόσψου νερού τnν nμέρα,
δnλαδlΊ το 0,5% του νερού που χρnσψοnο1είτα1 παγκο
σμίως. Περίπου το 50% αυτnς τnς δuναμ1κότnτας είν01 ε
σnμερα

hm 3 / έ

κο1νων1ών κα1 των πόλεων nαγκοσμίως επραγματοnο1είτο

στές nαραγωγnς,

κα1

(Nestle, Unilever, Coca-Cola ,

Anheuser-Busch κα1 Danone)

πό τον θεό κα1 από το κράτος. Ιστορ1κά,

λίτρα / nμέρα στnν

nέντε μεγαλύτερες εταφεiες τροφίμων

τος νερού

onofo nαρέχετα1

n πραγμα11κ1Ί

1990).

Η ανεπάρκε1α τnς προσφοράς νερού οφείλετα1 συνnθως

01

ναλώνετα1 χωρfς κόστος γ1α τον χρnστπ έχε1 συμβάλε1 στn

ρού ως δnμόσ1ου αγαθού, το

47

85 λfτpα /nμέρα στnν Ασία,

Στn λανθασμένn αντfλnψn γ1α το νερό ως αγαθό που κατα

n εnfσnς λανθασμένn θεώρπσπ του νε

Ομως ,

κατά κεφαλnν κατανάλωσn του νερού δ1αφέρε1 πολύ από
χώρα σε χώρα . Δ1αμορφώνετα1 αnό

νερό εκλαμβάνετα1 ευρέως ως αγαθό με σχε11κά μ1κρ1Ί αξfα

ρεfτα1, μαζf με τον αέρα

15-25 λίτρα / nμέρα .

του

Σύμφωνα με τn Δ1εθν1Ί Ενωσn Αφαλατώσεως υπάρχουν

n ελάχ~στn

πόσοτnτα νερού που χρε1άζετα1 ένα άτομο γ1α nροσωπ1κ1Ί

nλεονεκτnματα κάθε nερ1οχnς. Παρ' όλα αυτά, 1στορ1κά, το

ανταλλαγnς, εnε1δ1Ί ως ανανεώσψος φυσ1κός πόρος θεω

(+44,2%έναντ1

τον υδρολογ1κό κύκλο.

δ1αστ1Ίματα μέσω του υδρολογ1κού κύκλου (εξάτμ1σn
σύννεφα

-

βροχές

-

νερού

εξάτμ1σn κ.ο.κ.), με αποτέλεσμα να κα

θfστατα1 δ1αθέσψο σε δ1αχρον1κ1Ί βάσn. Ετσ1,

n δ1αθεσψό

σμό τnς Γnς , που υπολογfζετα1

στα

nλavnτn εξαρτάτο~ από το βαθμό

κα1 εκτψάτα1 ό11 θα ανέλθε1 στα

ευνοεfτα1 1Ί όχ1 από

αυξάνετα1

ανάλογα με τον nλnθu

τnτα 1Ί μn του νερού σε κάθε σuγκεκρψένn nερ1οχ1Ί του

nou

nόσψοu νερού, το

κατανάλωσn

-

6,68

δ1σ. άτομα το

2008 (+26,6% έναντ1 του 1990),
7,6 δ1σ. άτομα το 2020

n έλλε1ψn

01

AIDS ...

nλnγές τnς Αφρ1κ1Ίς είν01 παρά

πολλές γ1α να τ1ς αντψετωπίσουν μόνο~

τους

01

κάτο1κοί τnς .

01

μ~σοί από αυτούς

αγωνίζοντα1 σnμερα να μείνουν

ζωντανοί .. . ( « Καθnμερ1ν1Ί » ,

13.03 .05)

Ε.Σ.

52

Mi

53

Γράφει ο Ευάγγελοs Σπύρου

Παύλος, όπως δiνει και προμήθειες, και

λιάδων ανύποπτων; Π οι οι αμερ ι κανο

Ολοι είχαν πάνω από

δεν ακούστnκε να καθuστερεi ... Να τα

σποuδασμένο ι «μαστεράκnδες» επ ικε

-

λέμε αυτά ... Οπως να λέμε πως τα παι

φαλής Πωλή σεων έχου ν μούτρα να

διά τnς

A-

βγουν και να μετρήσουν τι κέρδι σαν ή τι

*

ΝΝ του Ανδρόνικου και πως

έχασαν οι πελάτες στn δεκαετία; Εfναι α

και αρκετοί διαμεσολαβούντες δεν ξεκα

Front Life

gency τnς

1.000 συνεργάτες

τρομάρα τους!

βγήκαν από τα

«Αντi να κλαίω, τραγουδώ ... » 2008

πολλοί σαν κι αυτούς αχρnστεύοντα1 α

λή θεια ότι έγιναν ανεμο σκορπίσματα ο ι

θάρισαν πώς λειτουργεί το επάγγελμα.

ε

πό ανίκανους και τεχνοκράτες, παρότι

προμή θειες αυτές, σε ταξίδι α κα ι δι α σκε

Ακόμα κάποιοι « νομίζουν» ότι ο τρόπος

από υποαποθέματα. Τι

εiναι διαμάντια ασφαλιστές ... Είδα να α

δάσει ς στις Μ παχάμες και στα κα ζίνα

με τον οποίο δουλεύουν είναι ο καλύτε

στον τζόγο του χρnματιστnρiοu, στα α

γίνεται με τον τρόπο αποτiμnσnς ακινή 

δι κείται πολύς κόσμος στnν αγορά μας,

κρουαζιερόπλοιω ν , «πε ινασμένω ν » γι α

ρος σε σχέσn με τους άλλους ... Γi ' αυτό

τών , μ έσ' απ ' τnν καρδιά μου βγαfνει να

μοιβαiα, στα δάνεια ... ΤΩΡΑ εiναι επο

των; Και τους συναδέλφους ιδιοκτήτες

πρωτεργάτες, διευθυντές, ασφαλιστές,

διάκρισn ασφαλιστών πρ όσκαιρnς λάμ

κα ι οι σύλλογοί τους ... το ψάχνουν αν

τρ αγοuδn σω αυτό το κρnτικό τραγούδ1 :

χn γ1α χρυσές δουλε1ές ...

άλλων εταιρειών δεν τους αφορά το θέ 

πρωτομάστορες που ξεχάστnκαν ...

ψnς και παροδικής θnτεί α ς στο επάγγελ

ταιριάζει να έχουν ΕΝΑΝ σύλλογο.

*

Παρατnρώντας τn σnμερινή εικόνα

τι μούτρα να μιλήσουν auτoi , που εξέ

*

των ασφαλιστών και διαμεσολαβού 

τρεψαν τον κόσμο από τις ασφάλειες

κατ.

ντων συντονιστών, πρακτόρων, μεσι

«Α ντί να κλ αίω, τραγουδώ,

Ο Μελάς Γιαννιώτnς μιλά για

€ ελλείμματα

400

μα ΑΣΠΙΣ; Από ποιους λείπουν αυτά τα

μα; Πού είναι αυτές οι στρατι ές που πα 

μα ποιος καταλ αβαίνει

*

μες στην ψυχή μου ίντα μπορεί

uποαποθεματοποιούν κάθε χρόνο , και

στ' αλ ήθεια να συμβαίνει. ..

κάθε χρόνο έχουν ζnμiα και κάθε χρό

*

Αντί να κλ αίω, τραγουδώ,

νο έχουν πτωχευτικό ασφάλιστρο; Γiατί

τι κάποιο~ κρύβουν τnν αλήθεια ... ενώ

μα ποιος καταλαβαίνει ... »

n

ΕΠΕΙΑ δεν κάνει τα ίδια που έκανε

τnν ξέρουν και στις εκδnλώσεις κάνουν

Εiναι πολλά αυτά που σuμβαiνουν με τn

στnν ΑΣΠ!Σ; Ή γ1ατi δεν κάνε~ το ανά

τον ... «όσιο Εφραiμ »! Και έρχετα1 και ο

χρ nματοπιστωτ~κή κρfσn , τ~ς πτωχεύσεις ,

ποδο ; Κάποιοι (ακούγεται) περιμένουν

ΠΣΑΣ να διαβεβαιώσει ότι οι ασφαλι

BMW

τnν πτώσn των αγορών, τα «χρυσά παιδιά

μήπως κλείσει κανένας ανταγωνιστής

σμένοι, σε όποια εταιρεία κι αν είναι ,

των τραπεζών » , τ~ς συγχωνεύσε1ς, τ~ς α

για να πάρουν τους πελάτες. Αυτό , ό 

δεν έχουν να φοβnθούν τίποτα. Κι όλος

πολύσεις, τα πολλά «στυμμένα λεμόνια » 

μως , δεν είναι ανάπτuξn, είναι κατρα

αυτός ο θόρυβος , κύριοι του ΠΣΑΣ, για 

α σφαλιστές που πετ~ούνται στο δρόμο

κύλα, πιάσιμο απ ' τα μαλλιά του «πνιγ

τί γfνεται; Και

χωρiς δουλειά, το κλεiσιμο γραφεiων, το

μένου » .. . Τα τελευταία

στών πήγε «γάντι » ότι ανnσuχούν βα 

πέρασμα των ελλnνικών εταιρειών στους

σαν

ξένους , τnν απραξiα των συλλόγων, το

Πόσες εταιρεiες είναι στο κόκκινο και

104 εταιρείες

40 χρόνια έκλει

έγινε τfποτε;

*

400 εκατ. €;
Οι ζnμιές των

AIG

n

και

ING

έδειξαν ό

δήλωσn των συντονι 

*

φική επέλασn των τραπεζών ...

στίες , γενικόλογα, πίτες κα1 ομιλίες στο

πωλήσε1ς με γιορτές ιστορικές και από

« μεταξύ μας » . Δεν θα ' πρεπε

Ενωσn

τnν άλλn έχει ζnμίες και είναι προς πώ 

να ζnτήσει κuβερνnτική παρέμβασn για

λnσn .. . Ρεκόρ πωλήσεων τον Σεπτέμ 

χαρτόσnμο, φορολογiα, επηαγές;

βριο κα1 αγκάθι .. . n πώλnσn! Ρεκόρ και

Ενω σnς δεν ζήτnσε παρέμβασn από τnν

* 35 χρόνια παρατnρώ ότ1 οι εταιρεlες

€

κuβέρνnσn, λέγοντας ότι όλα εiναι καλά

δεν θέλουν σεμνότnτα και ποιότnτα. θέ

Γι ό ρτασε

n

ΕΑΕΕ τn γιορτή τnς στις

11.1 1.09, αλλά n φήμn

τnς ασφ. αγο

ράς εfναι σε χαμnλά επfπεδα . Το Δ . Σ. τnς

*

ασφαλιστές πούλnσαν αποταμιευτικά και

ων; Σε όλες τις ετα ιρ είες έμ ει νε από τότε

πρακτόρων .

συντάξεις και αμοιβαία με Unit

Link; Πώς

το «κουσούρι» να θέλουν π λήθος, μπ ο ύ 

και

τσέπωσαν αυτές τις προμήθειες χωρίς να

γιο για το «θεαθήναι » στα συνέδρ ι α και

λύτερn απ ' αυτήν που είδαμε ... Οι πρά

εξnγήσοuν στον κόσμο τους κινδύνους

ακόμα ψεύδονται με απί θανα, δήθεν

κτορες αδικούν το σύλλογο με τn μικρn

αυτών των συμβολαίων; Ποιοι πήραν

νούμερα ασφαλιστών μιας χρήσεως, που

συμμετοχή τους ... Ευχόμαστε σύντομα

και Τζιπ και Τζάγκοuαρ τινάζοντας

το μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει εισόδn

να δυναμώσουν. Χρειαζόμαστε τn φω

στον αέρα αποταμιεύσεις και ταμεία χι-

μα ούτε τον βασικό μιας «καθαρίστριας».

νή και τnν παρουσία τους ...

~~

Δεν ήταν στο ύψος τnς

n τιμιΊ

Exouv

n γιορτή

των

προσφέρει πολλά

που τους έπρεπε ήταν μεγα

J,/?.'iιt,.'5τ-t;,_I

Κάντε νέα ασφαλιστήρια με παροχέs προσαρμοσμένεs στιs τιμέs βασικών προϊόντων

Για περισσότερα από

* Ο κλάδος δεν βελτιώνεται με αορι

*

ρήλασαν στους κωδικούς των π ωλή σε

θύτατα » . Μάλιστα!

ξεπούλnμα συναδέλφων, τnν καταστρο

n

«Αντί να κλαίω, τραγουδώ ... » Π όσοι

Η ΕΘΝΙΚΗ από τn μία θριαμβεύει στις

από τον Γ. Φοuφόπουλο , με

500

εκατ.

Νέα Παραγωγή μόνο τον Σεπτέμβριο!

30 έτn

οι διεθνείς τιμές των βασικών γεωρ

nλnξε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Για τούτο, σε πολλές από αυτές τις

γικών προϊόντων, όπως αυτές του καλαμποκιού, του σιταριού , του

χώρες εκδnλώθnκαν αντιδράσεις - ως ένδειξη διαμαρτυρίας των κα

ρυζιού, τnς σόγιας και άλλων βασικών τροφίμων, βρίσκονταν σε στα

ταναλωτών για τι ς απαγορευτικές τιμές στις οποίες καλούνταν να α

σιμότητα ιΊ /και σε πτωτικιΊ πορεία μετρώμενες σε πραγματικούς ό

γοράσουν τρόφ ιμ α απαραίτητα για τn διαβίωσιΊ τους. Πολλοί μιλούν

ρους . Ομως, από τις αρχές του

γι α «κρίση των τροφίμων » ,

2006

παρατηρείται ραγδαία αύξnσn

n οποία έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις,
2008 απασχόλnσε τn σύνοδο του ΟΗΕ και στn συ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το G8, καθώς και τον Παγκόσμιο

των τιμών αυτών των προϊόντων και, μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε

που τον Ιούνιο του

να προκαλούνται μεγάλα προβλιΊματα στις καταναλώτριες χώρες (ι

νέχεια το

διαίτερα στις αναπτυσσόμενες) και απρόοπτη ευφορία στις χώρες πα

Οργανισμό Εμπορίου .

ραγωγούς. Γενικότερα, ο δείκτης μηνιαίων τιμών για βασικά προϊό

Η δαπάνη των βασι κών ειδών διατροφιΊς απορροφά έως και το

λουν παραγωγές να τ~ς βραβεύσουν, θέ

*

των εταιρε1ών. Η αξιοπιστfα καταρρα

λουν αριθμούς

ποσά με κάθε τρόπο, με

ρωσαν μια μεγάλn ζnμία και μπράβο

κωμ ένn , παντού παρατuπlες, στρεβλώ

σπασίματα συμβολαίων, με ψέματα , με

τους! - ακούστnκαν πολλά καλά λόγια .

σει ς, uποαποθεματοπο11Ίσεις κ.λπ.

κακούς ανταγων1στές, με ελλιπείς ενnμε

Για τον Ομιλο ΑΣΠΙΣ , που πλήρωσε το

ρώσεις. Δεν πάνε όλοι οι καλοf σε σuνέ

δρ10 και ταξiδ1α ... Δεν χειροκροτούνται,

50% τnς ζnμίας
11. 750.000 €,

δεν προβάλλονται Διώκοντα1, χλευάζο

λόγια να πουν κάποιοι; Ο πρόεδρος του

νων Εθνών

(Food and Agriculture Organization/ FAO), n κατακόρυ

να αγοράσουν επαρ κείς ποσότnτες από αυτά στις περιόδους που οι

νται, εfναι « ντακότες» , εfναι σuνταξιού 

ΣΕΜΑ κ. Καραβfας γιατi δεν αναρωτή

φη αύξnσn των διεθνών τιμών στα πιο πάνω βασικά προϊόντα, και ι

τιμ ές τους διαμ ορφ ώνονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Δημιουρ

χο1, εlνα1 ρομαντικοi ...

εταιρεfες δεν

θnκε πώς πλήρωσε αμέσως ο Π. Ψω

διαιτέρως αuτιΊ τnς τιμιΊς του ρυζιού, έφερε

γούνται έτσι συνθιΊκες όξυνσης του προβλιΊματος του επισιτισμού σε

τα στον κοσμάκn. Αλλά πού οι εκπαι

νοιάζονται για καλή εκπροσώπnσn και

μιάδnς και πού βρήκε τα λεφτά , όταν

ρες παγκοσμίως αντιμέτωπες με μία οξεία διατροφικιΊ κρίση που έ-

δευτές , πού οι nγέτες, να ξεσnκώσοuν

διατnρnσιμότnτα πελατεfας. θέλουν συ

άλλοι κάνουν μήνες να avo f ξouv φα

τον κόσμο να πουλήσει ασφάλε1ες ... Με

νεχώς αλλαγές και τροποπο1ήσεις.

κέλους; «Ζεστά και μετρnτά » τα έδωσε ο

(!),

ενώ το κόκκινο κυριαρχεf στο

90%

* «Αντf να κλαfω, τραγουδώ, μα ποιος
καταλαβαfνει ... » Τώρα εlναι
ποχή για ασφάλειες . Τώρα ,

νl α κι

54

n χρυσή ε
που n αγω 

n ανασφάλεια χτύπnσαν τnν πόρ 

-

01

Για τn

Front Line

-μεσίτες που πλή

αμέσως , το μισό του

πώς και .. δεν ε fχαν

ντα, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι, τα φυτικά έλαια,

n ζά

60% των δαπανώ ν των νοικοκυριών σε πολλές αναπτυσσόμενες χώ

χαρη, οι μπανάνες και δάφορα άλλα, που αποτελούν (αμέσως ιΊ εμ

ρες (ιδι αίτερα σε χώρες τnς Αφρι κιΊς), σε αντίθεση με τις ανεπτυγμέ

μέσως) τα βασικά είδn διατροφής για τον άνθρωπο , ιΊταν αυξημένος

νες ο ι κονομίες, όπ ου το αντίστοιχο ποσοστό είναι

τον Μάιο του

δεδομένα,

2008

κατά περίπου

πριν. (ΠnγιΊ: Οικονομικό Δελτίο

60% από το
ALPHA ΒΑΝΚ.)

επίπεδό του δύο έτn

αυτά τα

των τιμών των ανωτέρω βασικών τροφίμων ε

πιβ αρύ νει δ υ σ αν άλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικο

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμέ

37

n αύ ξnσn

14%. Με

αναπτυσσόμενες χώ

κυριών στις αναπτυσσόμ ενες οικονομίες, σε βαθμό που δεν μπορούν

πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες .

Η ασφάλιση καλύπτει τον τρόπο zωήs σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο

55

* Ετυχε να διαβάσω σε δύο μεγάλες εφnμερ1δες, «Ελευ θερο

σε νοιάζοντα1 ελάχ10τοι. " Κανε1ς , ποτέ, δεν πήρε τnν καρδιά

τυn1α» και «Καθnμερ ινή » (στο «Κ»), σχετικά με τnν αυτοβιο

μου " γράφε~. " Εγώ δεν τnν έδωσα.

γραφiα τnς φnμ10μένnς «Εμμανουέλας », Σύλβιας Κριστέλ- π1-

θnκα ποτέ. Ηθελα να με βλέπουν και να μnν αγγiζουν. Μόνον

θανόν να έγραψαν κι άλλοι. Τότε ήταν

αυτό ... "

55.

ετών· σήμερα ε1ναι

22

Ο τ1τλος του β1βλiου τnς, που κυκλοφόρnσε το

ταν «Γδύνοντας τnν Εμμανουέλα», στο
ψυχή τnς. Για τnν ιστορ1α , το

2007,

ή

αποκαλύπτει τnν

ono10

197 4 γυρ1στnκε n θρυλική

ται

νiα «Εμμανουέλα», με σκοπό να «κά νε~ τον ερωτισμό αξιοσέ

βαστο». Πάνω από

650

εκατ. άνθρωπο~ εiδαν τnν ταιν1α σε

κάθε γωνιά τnς Γnς. Ε1να1 εποχιΊ που

Μικ

τnν υποχρέωσn να αποδεικνύεις, ακόμα και στον εαυτό του, ό

απαγορεύσεις, τα αστεράκια και

τι π1α δεν ε1σαι» .

01

μαύρες λωρ1δες στα από

σαν και μ1σnσαν ατελε1ωτα », γι ' αυτούς που μο1άζουν στους «ά

ρευόταν να αναρτnθούν σε κοινή θέα ...

βιβλ1ου στα κινέi)κα ο Μfκnς θεοδωράκnς ευχαρ1στε1 τnν μετα

«Oaily Telegraph»

τα ακατάλλnλα και τα αυστnρώς ακατάλλnλα, οι εισαγγελ1κές

γριους ποταμούς που τρέχουν στn θάλασσα » . Στον πρόλογο του

Ο

Ο δnμοσιογράφος τnς αγγλ1κής

Μπράουν τn συνάντnσε σε μια μικρή καφετέρια, σ ' ένα ήσυχο

ε1ναι να πεθαfνε1ς στα

* Με xopny1a του Παύλου Ψωμ1άδn τnς ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ κυ
n Ελλάδα».

γκρεμοτσακιστε1. Εγώ δεν πέταξα"».

κινnματογράφους. Στnν Ελλάδα υπήρχαν τα κατάλλnλα έργα,

κλοφόρnσε στnν

γοθέτn « Μ1κnς θεοδωράκnς, θρnσκε1α μου ε1να1

τελικώς; 'Ένα ταξ1δι στnν κορυφή ε

νός κύματος. Ενας σέρφερ, που ε1ναι έτοψος να πετάξε1 ή να

τnς διαμέρ1σμα, όπου ζει μόνn και σπάνια δέχετα1 επισκέψεις.

συγκεκρψένα περ1πτερα και σε όλα απαγο

στα κ1νέζ~κα, το β1βλ10 του Γiώργου Λο

n ''Εμ μανουέλα '',

δάνεισα μόνο. Δεν δό

n Δύσn ζει το μεθύσι τnς
σεξουαλικής απελευθέρωσnς που άρχ1σε το 1960. Η Δαν1α ε1χε νομιμοποιήσει το πορνό και τα έργα sex κατακλύζουν τους

κρυφα. Πορνογραφικά nερ10δικά πουλ10ύντα1 πανάκριβα σε

Klva,

» Και

Tn

«Π1στευα ότι

n

δρομάκ1 του Αμστερνταμ . Στο

1610

κτ1ριο, από πάνω, το μικρό

«Οταν ε1σαι "θεά του έρωτα", όπως με λέγαν εμένα, καλύτερα

40.

Γλιτώνεις πολλές φασαρ1ες. Κυρ1ως,

Ο Ηλ. Μαγκλ1νnς γράφει σχετικά στο «Κ»

( «Καθnμερ1νή»):

«Κάτι ανάλογο 1σχυε κα1 με το όνομα τnς

γυν01κας

n οπο1α κρυβόταν π1σω από το nρο

σωnε10 τnς Εμμανουέλας: Σύλβια Κριστέλ. Οχ1

τα1ν1α αυτή θα μ ' έκανε

Γiώργος Λογοθέτnς ε1να1 σfψερα δfψαρχος Αnολλων1ων Λευ

φράστρ1α Χ1ου, τnν ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ για τnν

xopnyfa, τον Ευαγγ.

γνωστή σ' όλο τον κόσμο, θα άνοιγε δ1άπλα

κάδος, όπου αγων1ζετα1 «γ1α νο1κοκυρ1ό κα1 δ1κα1οσύνn με βά

Σπύρου κα1 τον Γiώργο Λογοθέτn, αναφέροντας μεταξύ των άλ

τα όλες uς πόρτες για μένα, θα μου χάριζε τn

σn το κο1νό συμφέρον ». Φ1λοδοξε1 ο δfψος του να γ1νε1 πρότυ

λων όu

ζωή των ονε1ρων μου» γράφει στο β1βλ10 τnς

npώnv πλούσια, πρώnν

πο γ1α όλn τnν Ελλάδα. Στο ταξlδ1 τnς ζωής του γνώρ1σε σnμα

δύο

n Σύλβια

γράφος κα1, εσχάτως, συγγραφέας. Μιας

ντ1κές nροσωn1κότnτες. Το

λαού γ1α ελευθερfα, εθν. ανεξαρτnσiα και δnμοκρατiα. Το δεύτε

Υποδυόταν το ρόλο τnς νεαρής γυν01κας ε

βιογραφ1ας. Τnς δικής τnς. Ο γαλλικός τ1τλος;

στnν Αθήνα, πήγε στο στρατό κα1 μετά έφυγε στnν Σουnδfα ό

ρο στο πως μπόρεσε να συνταιριάξει τnν 1διότnτα του συνθέτn και

νός διnλωμάτn, που βαρ1όταν να τον nεριμέ

"Γυμνή " . Ο αγγλικός; "Γδύνοντας τnν Εμμα

που σπούδασε nολ1uκές εn1στήμες, κο1νων1ολογ1α κα1 δnμοσ10-

εnαναστάτn αγωνιστή ... ». Στς

ο Γ. Λογοθέτnς έστειλε ε

νε1 όλn μέρα στο σπ1τι κα1 αnοφάσ1σε να γευ

νουέλ ". Τnς πάει γάντ1.

γραφ1α. Εργάστnκε στnν σουnδ1κή τnλεόρασn κα1 υπήρξε lος

πιστολή στον υπουργό Πολιuσμού κ. Λιάπn Μιχ., με nρότασn να

τε1 τα φρούτα του ερωτ1κού πόθου στ1ς εξωτι

1963 τελεiωσε νυχτερ1νό γυμνάσ10

«... οι αναγνώστες του βιβλ1ου στnν Κ1να θα διαπιστώσουν
πράγματα: το πρώτο 01 αγώνες και οι θυσ1ες του ελλnνικού

3.11.08

Κριστέλ.

δiδαξε δnμο

ξεκινήσουν πρωτοβουλlες για nαρουσ1ασn του βιβλ1ου με nαράλ

σ1ογραφ1α κα1 ΜΜΕ στο Αρ1στοτέλε10 Πανεn1στήμ10 θεσσαλο

λnλες εκδnλώσε1ς, συναυλ1ες κ.λn. σε συνεργασ1α με το υπουρ

κε το ελαφρύ πορνό στn ζωή μας. Και σάρωσε

νfκnς. Με συλλογή nλnροφορ1ών κα1 έρευνας

γε10 Εξωτερικών, τnν ελλnν. πρεσβεfα στο Πεκ1νο κ .λn. Το βιβλ10

τnν υφήλιο σαν nδον1κό τσουνάμι. Σ' έναν κ1νnματογράφο στα

βιβλ10 του να δ1νει μαι ε1κόνα του nαγκόσμ1ου Μ1κn θεοδωράκn,

του «Ελλnνα που δnλώνει όu θρnσκε1α του εiναι

1992-2002

35 χρόνων, με το
n Ελλάδα»

nα

ραμερ1ζοντας δάσn από αράχνn, για τους Ελλnνες «που αγάnn-

θοποιός, πρώnν μοντέλο, npώnv αλκοολ1κή,

»Ομως,

κές nαραλ1ες τnς Τ αϊλάνδnς. Ετσ1, απλά, μπή

δ1ευθυντής τnλεόρασnς στnν ΕΤ-3.

Γαλλ1δα, όπως νόμιζες Ολλανδέζα. Πρώnν

(;)

n-

καρκ1νοπαθής, ζω

n γύμνια εδώ δεν αφορά μόνο τn
197 4 n Κριστέλ άρχ10ε να ξε-

σάρκα. Αν το

γυμνώνετα1 επ1 τnς οθόνnς ως ''Εμμανουέλα"

9 χρόνια.

στnν αυτοβιογραφ1α τnς ξεγυμνώνεται εσωτερικά. Ξε

nρωτοκυκλοφόρnσε στnν Ελλάδα από uς εκδόσεις «ΑΓΚΥΡΑ». Γiα

Η

φλουδ1ζει μ1α φαρμακωμένn ψυχή χωρ1ς να δαιμονοποιε1, χω

περισσότερες πλnροφορiες

αiθουσα εκε1νn έγινε κάτ1 σαν αξ1οθέατο τnς γαλλικιΊς πρωτεύ

ρ1ς να μεταν1ώνει, χωρiς να nανnγυρiζει. Σε μια σειρά από σύ

www.theodorakisstory.gr.e-mail :
georgelogothetis@hotmail.gr, τnλεφ. 26450-33111.

στο Παρ1σ1, το έργο πα1ζόταν γ1α

[ ... ],

Champs Elysees,

ουσας. Χιλιάδες Ιάπωνες στρψώχνονταν σε τουριστικά πούλμαν

ντομα κεφάλα1α αφnγε1τα1 δύο βiους μέσα σε έναν: τnς Σύλ

για να κάνουν τnν πατροπαράδοτn τουρνέ τnς πόλnς: Πύργος

βιας κα1 τnς Εμμανουέλας.

του Αϊφελ, Αψ1δα του θριάμβου και « Εμμανουέλα »!

τnν ταραγμένn ζωή ενός κορμιού. Οnως γράφει: ''Υπήρξα σ1ω

01

Γαλλ1δες ξεσnκώθnκαν, θεωρώντας ότι

εμφάν1ζε τn γυν01κα ως «αντ1κε1μενο».

01

n

«Εμμανουέλα»

γιαπωνέζες φεμ1ν1-

στριες, από τnν άλλn, τnν ε1δαν ως πρότυπο.

Tnv 1610

στιγμή, μας αφnγε1ται κα1

nnλή nθοnοιός, ένα κορμ1 ".
»Δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτήν τnν αφήγnσn-εξομολόγnσn

θα διαβάσουν nερ1 τα

650

εκατομμύρ1α άνθρωποι, όσοι δn

Ο Χρ . Μιχαnλ1δnς έγραψε στnν «Ε»:

λαδή έτρεξαν τότε να τn δουν να προσπο1Ε1τα1 τn θεά τnς nδο

«Το πρόσωπο, λοιπόν, που κάποτε προκαλούσε τέτοια nά

νής, αλλά σ1γουρα θα τnς αποφέρει χρήματα για να περάσε1

θn, σήμερα ε1να1 μια κυρ1α μέσnς nλικ1ας

-

ο κάποτε "γλυκός

δ1άολος" που ξεσήκωνε uς ορμόνες μας σήμερα ε1ναι κάτι σαν

μερικούς μήνες ακόμα ζωγραφ1ζοντας.

»Διότι σήμερα

n Σύλβια

ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα του Αμ

μαμά ολωνών. Στο βιβλ10 τnς ξεδιπλώνει τn ζωή τnς σαν σε

στερνταμ κα1 ζωγραφ1ζε1. Επαγγελματικά. Δεν αγωνιά για τον

ταιν1α δραματική. Δύσκολα παιδ1κά χρόνια. Οι χαρές και οι

επιούσιο. Δεν τnς περισσεύουν, όμως, κιόλας. Πουλώντας π1-

κ1νδυνοι μ1ας ξαφν1κής δnμοσιότnτας. Το μελαγχολ1κό παρά

νακες ή δfνοντας συνεντεύξε1ς πλnρώνει τους λογαριασμούς.

δοξο τού να σε ποθούν οι πάντες, αλλά να σε αγαπούν και να

Ζει μια ήσυχn, μετρnμένn ζωή».
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Γιατί ι<οι ο ασφαλιστής,
Εiναι βέβαιο ότι

n ανάnτuξn

των αεροδρομiων σuνεnάγεται

(2006),

τα πιο σnμαντικά αεροδρόμια τnς χώρας εiναι αυτά

σnμαντικές θετικές εξωτερικές οικονομiες για τους άλλους

του Ηρακλεfου, τnς θεσσαλονiκnς και τnς Ρόδου. Αυτά, μαζi

κλάδους τnς οικονομiας και ιδιαiτερα για τον τουρισμό. Σε άλ

με το ΕΛΒ, εξυπnρετούν άνω του

λες χώρες τα αεροδρόμια έχουν ιδιωτικοποιnθεi πλnρως. Στο

ως και τnς κινιΊσεως πτιΊσεων και άνω του

Ηνωμένο Βασiλειο τα κύρια αεροδρόμια ανιΊκοuν σιΊμερα σε

εμπορικού φορτfοu. Ανω των

μiα μόνον εταιρεiα, τnν ΒΒΑ
δρόμια

τnς

Αuστραλiας

(Leonardo da Vinci)

και

Limited.
το

Επiσnς, όλα τα αερο

αεροδρόμιο τnς Ρώμnς

έχουν ιδιωτικοποιnθεi πλιΊρως, ενώ 1διω

τικές επιχειριΊσεις κα1 θεσμ1κοi επενδυτές κατέχουν τώρα πλε1-

70%

τnς επιβατικιΊς κινιΊσε

90% τnς

κινιΊσεως

500.000 επιβατών εξυπnρετούν
και τα αεροδρόμια τnς Κέρκυρας (2,0 εκατ.), των Χανiων (1,76
εκατ.), τnς Κω
Σαντορfνnς

(1,57

(0,68

Τα υπόλοιπα

εκατ.), τnς Ζακύνθου

(1,0

εκατ.) και τnς

εκατ.).

30

αεροδρόμια εξuπnρετούν λιγότερους από

οψnφ1κά πακέτα μετοχών στα διεθνιΊ αεροδρόμ~a τnς Κοπεγ

500 χιλ.

χάγnς, τnς 81έννnς, των Βρυξελλών κα1 τnς Νέας Ζnλανδfας.

ραιτέρω αναπτύξεως και έχουν uποδομιΊ μεγάλnς αξiας για τις

Επiσnς, έχουν ιΊδn ιδ1ωτικοπο1nθεi τα αεροδρόμ1α του

τοπικές κοινωνiες.

Mumbai

κα1 του Νέου Δελχi στnν Ινδiα κα1 τα δ1εθνιΊ αεροδρόμ~a του

επιβάτες, αλλά πολλά από αυτά έχουν προοπτικές πε

Σύμφωνα με έκθεσn του Γ' ΚΠΣ, στις αρχές τnς δεκαετiας

Πεκiνοu, τnς Σαγκάnς κα1 τnς Μαλα~σiας. Τέλος, το αεροδρό

του

μ10

δρομiων εiχαν ιΊδn ξεπερασθεi κατά πολύ ως προς τα επιχει

Narita lnternational

του Τόκ10 προωθεiται για ιδιωτικο

ασφάλεια θέλει.

2000 οι

δυνατότnτες των περισσότερων ελλnνικών αερο

ρnσιακά δεδομένα των χώρων κινιΊσεως των αεροσκαφών

ποinσn.

Τα αεροδρόμια των ΗΠΑ και του Καναδά δεν έχουν ακο

(διαδρόμων, τροχ10δρόμων, δαπέδων σταθμεύσεως), των δια

λοuθιΊσει τις διεθνεiς τάσεις προς τnν πλnρn ιδιωτικοποinσn.

τιθέμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, του nλεκτρομnχανολο

Στον Καναδά το κράτος διατnρεi τnν ιδ10κτnσfα των μεγάλων

γικού εξοπλισμού και των λοιπών διευκολύνσεων (φωτοσn

αεροδρομiων και έχει εισαγάγει τα αεροδρόμια αυτά στον α

μάνσεων, ραδιοβοnθnμάτων κ.ά.).

νταγωνισμό, με τnν παραχώρnσn τnς διοικιΊσεως και τnς λει

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τnν αναμενόμενn σn

τοuργiας τους σε μn κερδοσκοπικές τοπικές αρχές με μακρο

μαντικιΊ αύξnσn τnς ζnτιΊσεως, συνεπαγόταν τnν ανάγκn πε

χρόνια ανάθεσn

ραιτέρω σnμαντικιΊς βελτιώσεως και επεκτάσεως των αερο

Όπως κάθε άνθρωπος θέλει να είναι ασφαλής, για να νιώθει καλά και να ζει καλύτερα, έτσι και ο ασφαλιστής αναζητά μια

των αεροδρομiων πα

δρομiων και εκσυγχρονισμού τnς υπάρχουσας υποδομιΊς

μεγάλη αξιόπιστη εταιρία, που θα μπορεί να του εξασφαλίσει την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία που ονειρεύεται.

ραμένει στους διΊμους και τις νομαρχιακές-πολιτειακές αρχές,

τους, καθώς και τnν ανάγκn αναβαθμiσεως των παρεχόμενων

Η ΑΤΕΑσφαλιστική, από τις ασφαλίσεις Πυρός της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΑΔΟΣ το

οι οποiες προσπαθούν να αναπτύξουν τα αεροδρόμιά τους και

uπnρεσ1ών, με διατιΊρnσn του βαθμού ασφαλεfας σε uψnλά ε

λου χρηματοοικονομ ι κού Ομίλου

να προσελκύσουν αεροπορικές εταιρεiες, σε έντονο ανταγω

πiπεδα και παράλλnλο περιορισμό των δυσμενών περιβαλλο

δύναμη και τη γνώση να στηρίξει τους συνεργάτες της. Καθημερινά, προσωπικά, με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Με ένα πλήρες

νισμό με τα αεροδρόμια σε γειτονικές πολιτεfες ιΊ περιοχές. Η

ντικών επιπτώσεων.

Στις ΗΠΑ

(]easing).

n ιδιοκτnσiα

και

n διοiκnσn

Το πρόγραμμα επενδύσεων που εiχε ενταχθεf στο Γ' ΚΠΣ για

ροδρομiων και αντiστροφα, και για το λόγο αυτόν οι δ1άφο

τnν πραγματοποfnσn των ανωτέρω ιΊταν προϋπολογισμού 500

ρες πολιτεfες και πόλεις επενδύουν στnν ανάπτuξn των αερο

εκατ. ευρώ και ολοκλnρώνεται το

δρομiων τους.

σεις με βελτιώσεις σε

αναπτύξεως στnν Ελλάδα. Ως εκ τούτου,

n ποιοτικιΊ

και ποσο

τικιΊ επάρκεια των ελλnνικών αεροδρομiων εiναι ζιΊτnμα εθνι
κιΊς σnμασίας.

Η σuνολικιΊ επιβατικιΊ κivnσn ανιΊλθε σε
και

38, 7 εκατ. επιβάτες
126 χιλ. τό
ενώ πραγματοποιιΊθnκαν σχεδόν 430 χιλ. πτnσεις.
του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» με 15 εκατ. επιβάτες

n κivnσn

νους,

Εκτός

εμπορικού φορτiου ξεπέρασε τους

με βασικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, με μακρά εμπειρία στο χώρο, έχει τη

πρόγραμμα σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων, με ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική και πολιτική αμοιβών που μπορεί να καλύψει

ανάπτυξn των περιοχών εξαρτάται από τnν ανάπτυξn των αε

Οι αερομεταφορές αποτελούν βασικό πυλώνα οικονομικιΊς

ATEbank

2008. Αφορούσε επενδύ

12 αεροδρόμια.

Στnν Ευρώπn παρατnρεiται μεγάλn άνοδος των επενδύσεων

στον κλάδο. Σύμφωνα με τις εκτιμιΊσεις του

ACI (Διεθνές Συμ
7,7 δισ. ευ
ρώ/έτος το 2000-2005, ενώ αναμένεται να αuξnθούν σε 8, 1
δισ. ευρώ/έτος το 2006-2010 και σε 8,5 δισ. ευρώ/έτος το
2011-2015, με σύνολο επενδύσεων στn δεκαπενταετiα

όλες τις προσδοκίες των επαγγελματιών ασφαλιστών.

Οι δυνατότητές της στην ασφάλιση δύσκολων, ειδικών περιστατικών και μεγάλων κινδύνων είναι ασυναγώνιστες.
Η ΑΤΕΑσφαλιστική διακρίνεται για τη φερεγγυότητα και την ευρωστία της .
Γι' αυτό έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Γι' αυτό έχει την προτίμηση τριών χιλιάδων συνεργατών.
Γι' αυτό αξίζει να συνεργάζεται κανείς μαζί της!

βούλιο Αεροδρομiων), οι επενδύσεις ανιΊλθαν σε

2000-2015

στα

120

ΕλΑΤΕ στη μεγάλη οικογένεια της ΑΤΕΑσφαλιστικής!
ΤΗΑΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣ Η ΔΙΚΤΥΟΥ AGENCY:

Α.

2109379028 •

ΓΕΝΙΚΗ Ε ΠΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ Μ ΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΜ Ι ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ:

δισ. ευρώ .

(ΠnγιΊ: Οικον. Δελτiο

ALPHA ΒΑΝΚ)

ΑΤΕΑσα,αλιστική

ΕΤΑΙΡΙΑ

58

1932 έως σήμερα, μέλος του μεγά

ΟΜ/ι\ΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει.

2109379015

Ασφαλιστικές εταιρείες

Ζητείται τρίτος δρόμος
ι,

ι,

νια ουσιαστικη εποπτεια
Μπορεi

n κρiσn να αποτελέσε1 ευκαφiα γ1α μiα

n

ανάγκn λτΊψnς αναπτυξ1ακού χαρακττΊρα μέ

νέα δυναμ1κτΊ ανάπτυξn; Το ερώτnμα αυτό τiθε-

τρων, που ενδεχομένως δεν « κοστiζουν » χρτΊμα στο Δnμό

101 όλο κα1 π10 έντονα το τελευταiο δ1άστnμα με

σ10, εiνα1 επ1βεβλnμένn.

ταξύ των στελεχών τnς ελλnν1κτΊς ασφαλ1σ11κτΊς

Εiχε απόλυτα δiκα10 ο πρόεδρος τnς Ενωσnς Ασφαλ1στ1-

αγοράς, τα οποiα προς το παρόν περψένουν να

κών Ετα1ρ1ών Ελλάδος κ. Φωκiων Μπράβος που αναφερό

μαζέψουν τα κομμάτ1α κα1 τα θρύψαλα τnς ε

ταν στα μέτρα που λαμβάνοντα1 δ1εθνώς γ1α τn δ1άσωσn

περχόμενnς ύφεσnς.

τραπεζών, ασφαλ1στ1κών ετα1ρε1ών άλλων επ1χε1ρτΊσεων . Ο

Το υ Λάμπρ ου

Η συνάντnσn των στελεχών τnς αγοράς με τnν

Καpαγεώ pγο υ

ράλλnλα,

Επ1τροπτΊ Εποπτεiας τnς Ιδ1ωτ1κτΊς Ασφάλ1σnς τnν

υπουργός Ο1κονομ1κών των ΗΠΑ έδωσε
τράπεζες, εκ των οποiων

700 δ1σ . ευρώ σε
150 δ~σ . δόθnκαν ως χρnματοδό

προnγούμενn Πέμπτn τΊταν ενδε1κτ1κτΊ του κλiματος που ε

τnσn στο ΑΙG· το iδ10 συνέβn κα1 με τnν ολλανδ1κτΊ κυβέρ

π1κρατεi στnν αγορά.

νnσn, με τα

Tn

στ1γμτΊ που δ1εθνεiς ασφαλ1στ1κοi

όμ1λο1 κλυδωνiζοντα1 χωρiς να τiθετα1 ζτΊτnμα αξ1οπ1στiας
τους, στn χώρα μας

01

αμαρτiες του παρελθόντος λε1τουρ

« Οταν

10 δ~σ.

στο

n καγκελάρ1ος

ING.
Μέρκελ δnλώνε1 πως κα1

01

ευρω

παϊκές αυτοκ1νnτοβ1ομnχανiες θα πρέπε1 να στnρ1χτούν

01 -

γούν κα1 πάλ1 σαν βαρiδ1 γ1α τnν ουσ1αστ1κτΊ αντψετώπ1σn

κονομ1κά όπως έγ1νε κα1 στnν Αμερ1κτΊ, ρωτάω : στnν Ελλά 

ενός κλάδου που εiνα1 δεδομένο ότ1 θα πλnγεi από τnν κρi

δα 11 θα κάνουμε, θα αφτΊσουμε τnν 1δ1ω11κτΊ ασφάλ1σn στnν

σn κα1

τύχn τnς; » αναρωττΊθnκε ο κ. Μπράβος .

01

αντοχές του οποiου δεν εiνα1κα11δ1αiτερα πολλές.

« 8αρiδ1 » του παρελθόντος εiνα1 ο κλάδος αυτοκ1ντΊτου,

Η επερχόμενn κρiσn μnορεi να αnοτελέσε1 μiα ευκαφiα

στον οποiο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος τπς ΕΠΕΙΑ κ .

ξεκαθαρiσματος τnς αγοράς κα1 δ1αμόρφωσnς ενός νέου

Γιώργος Πέτσας, όλο1 έχουν πρόβλnμα.

αναπτυξ1ακού μοντέλου, με τn λτΊψn μέτρων κα1 από πλευ

Κ01 πώς να παρέμβε1ς να σώσε1ς μiα αγορά που κ1νδυ

νεύε1 από συνθτΊκες γ1α τ1ς οποiες δεν ευθύνετα1

n iδια,

ό

ταν όλα τα προnγούμενα χρόν10 ορ1σμένο1 « ασφα-λπστές »

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

n κατάργnσn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

του χαρτοσnμου,

αλλά κα1 άλλων φόρων που πλτΊπουν τnν ασφάλ~σn.

Eni

3 ιδιόκτητες κλιVU<ές και 1 σύγχρονο πολυϊατρείο
17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υyειονομκό αεροπλάνο
Συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό

24ωρη Γραμμή Υγείας 1010
280 οχήματα οδικής βοήθειας
140 σταθμούς οδικής βοήθειας πανελλαδικά
24ωρη Γραμμή Οδικής Εξυπηρέτησης 1168

επ1βiωσαν κ1 έγ1ναν πλούσ101 λόγω έλλε1ψnς εποπτεiας κα1

πλέον μέτρα μπορεi να εiνα1

« αρπαγτΊς » των ασφαλiστρων του κλάδου αστ1κτΊς ευθύνnς

ετα1ρε1ών κα1 δnμόσ1ων νοσοκομεiων στον τομέα τnς α

οχnμάτων; Πώς θα δ1κα1ώσε1ς εμμέσως πλnν σαφώς αυττΊν

σφάλ~σnς υγεiας ,

τnν πολ1τ1κτΊ;

βλαβών στα ατυχτΊματα, η αλλαγτΊ του νόμου γ1α την οδ1κτΊ

πάντα εξασφαλισμένος

Από τnν άλλn πλευρά, όμως, πώς μπορεi να μεiνε1 ο κλά

βοτΊθε1α στα ανασφάλ1στα αυτοκiνnτα , μiα δ1αφορετ1κτΊ α

δος αβοτΊθnτος, όταν γ1α όλους τους υπόλο1πους τομεiς του

•
•
•

Ασφάλειες Ζωής και Προγράμματα Υγείας

ντψετώn1ση της ασφαλ1στ1κτΊς κάλυψης από ακραiα φυσ1-

επ1χε1ρεiν συζnτούντα1 μέτρα; Κα1, εν τέλε1, μiα αντψετώπ1-

κά φα1νόμενα κα1 από σε1σμό, ζηττΊματα που κατά καφούς

•
•
•
•

Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαία Κεφάλαια

n

n συνεργασiα

ασφαλ1σ11κών

αντ1κεψεν1κοnοinση των σωματ1κών

σn των ετα1ρε1ών στ1ς σnμερ1νές συνθnκες «με κατανόnσn »

τfθεντα1 στο τραπέζ1 των συζητnσεων, αλλά στη συνέχε1α α 

εfνα1 αρκετn

γνοούνται Σε αυτό το πλαiσιο η ΕΠΕΙΑ θα μπορούσε, πα 

n απλώς

αφnνε1 στο απυρόβλnτο τους « ανα

ξ1όπ1στους » κα1 δεν βοnθά κα1 τους φερέγγυους; Η ανακά

ράλλnλα, να εξαντλτΊσε1 όλη την αυστnρότητά της στnν ορ 

λυψn του «τρiτου δρόμου » προς μiα ουσ1αστ1κτΊ εποπτεiα,

θτΊ αποθεματοποinση του κλάδου αστ1κτΊς ευθύνης οχnμά

n

οποiα αφενός θα εξασφαλiσε1 δiκα1n κα1 αυστnρτΊ αντψε

των, η

τώπ~σn των ετα1ρε1ών κα1 αφετέρου θα λάβε~ υπόψn τnς τnν

άλλες ασφαλiσε1ς, κα1 με τον τρόπο αυτόν να αφα1ρέσε1 τα

παρούσα συγκυρiα εiνα1 το ζnτούμενο γ1α τnν ΕΠΕΙΑ. Πα-

«βαρiδ1 » αυτό από τον κλάδο.

onoia

Το πιο εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και
128 Γραφεία Πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα

Γιατί ~έρεις όn έχεις όλες τις εrnλοyές για να είσαι

Ασφάλεια Εισοδήματος και Προγράμματα Σύνταξης
Προγράμματα γενικής αποταμίευσης και χρηματοδότησης

σπουδών για τα παιδιά
Ασφάλιση Αυτοκινήτου , Κατοικίας, Σκαφών

Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας
Ασφάλιση Ανθρώπινου Δυναμικού , Risk Management,
ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης,
μεταφορών και οικονομικών απωλειών για τις επιχειρήσεις

•

εν τέλε1 δεν επnρεάζετα1 από την κρiση όσο

Χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη

φ INTERAMERICAN
((): 210 9462 000
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Γιατί ξέρεις ότι κάθε στιγμή έχεις στη διάθεσή σου
μια μοναδική υποδομή

ράς του Δπμοσiου σε θεσμ1κό επiπεδο, που θα βοnθτΊσε1

τον κλάδο. Δεν εiνα1 μόνο

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια VΙώθεις 01yουρ1ά.

~ : www.interamerican.gr

Μεγάλη και Σίγουρη

«Η νομοθεσία θα εφαρμοστεί
και στην παραμικρn τns λεπτομέρεια»
Κυρiες κα1 κύρ101,

Ασφαλιστικό «ΝΑΙ>>

Είνα1 εξαιρετική

n χαρά

τiες νομικούς. θα προσπαθήσω να εiμα1 σύντομος κα1

τn μέλn . Η αξiα τnς, όμως, έγκεηαι στο γεγονός ότι έθε

μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αφενός ανάμεσα

n αναφορά

ουσιαστικός, κα1 θα εκμεταλλευτώ στο έπακρο το πλεο

σε τις βάσεις για τ1ς μελλοντ1κές κο1νοτ1κές δ1ατάξεις που

νέκτnμα που μου δiνει το ακροατήριο, ένα ακροατήριο

διέπουν πλέον με τρόπο εν1αiο τnν έννομn τάξn όλων των

που αποτελεiται από έμπειρους επαγγελματiες, εξοικειω

κρατών μελών.

μένους με τις σχετικές νομικές διατάξε1ς, πεπα1δευμέ

Οι βασικές καινοτομiες τnς συνοψiζοντα1 στα εξής:

νους και ικανούς, που ελπfζω να με ακολουθήσουν με

-

Νομ1κό καθεστώς ασφαλ1στ1κflς δ1αμεσολάβnσnς

•

ενδιαφέρουσα ομιλία

κοσ1 έτn λεηουργίας του, ο ΣΕΜΑ έχει αναδε1χθεί ως ένας εξαιρετ1κά δραστήρ1ος

i. Ευρωπαϊκfl Ενωσn - Οδnγiα 77 /92/ΕΟΚ

του προέδρου

φορέας, με πολύμορφn και ουσιαστική παρουσία στnν ασφαλιστική αγορά. Ως

Η Οδnγiα

τηs ΕΠΕΙΑ στο συνέδριο
του ΣΕΜΑ

Για πρώτn φορά δ1αφοροποinσε τις επαγγελματικές

γνώσε1ς ανάλογα με τnν κατnγορία ασφαλ1στικών δια

ευχαρiστnσn σε αυτήν τn διαδρομή.

στους εκλεκτούς καλεσμένους σας κα1 αφετέρου ανάμεσα στα μέλn σας. Στα εί

παρουσιάzει την

μεσολαβούντων.

-

Επi πλέον, προέβλεψε τnν uποχρέωσn εγγραφής

έθεσε γ1α πρώτn φορά το περiγραμ

τους σε μnτρώο, ως προαπαηούμενο τnς άσκnσnς του

πρόεδρος τnς ΕΠΕΙΑ, χαιρετίζω τn δράσn που έχει αναλάβει το δ101κnτικό σας

μα των μέτρων που έπρεπε να λnφθούν από τις εθνικές

επαγγέλματος, και μάλιστα προέβλεψε τnν επ1βολή κυ

συμβούλ10 κα1 εύχομα1 ολόψυχα να συμπλnρώσε1 πολλές ακόμα δεκαετίες μα

νομοθεσiες, προκειμένου να εναρμον1στούν μεταξύ τους

ρώσεων από τα κράτn μέλn σε περiπτωσn άσκnσnς δρα-

χnτικής κα1 δnμ1ουργ1κής δράσnς.

01 εni μέρους δ1ατάξε1ς των δ1αφόρων

στnρ1ότnτας από πρόσωπα

χουν τα απαηούμενα επαγγελματικά

77 /92

Η σnμερινή μας συνάντnσn λαμβάνει χώρα, δυστυχώς, υπό τn σκ1ά των δ1ε

κρατών-μελών όσον αφορά τις δρα

θνών 01κονομ1κών εξελίξεων, εν όψε1 τnς δύσκολnς nερ1όδου που δ10νύε1 το δ1ε

στnριότnτες τnς ασφαλιστ1κής δ1αμε

θνές χρnματοπιστωτικό σύστnμα. Στις δύσκολες αυτές μέρες που δ1ανύουμε εi

σολάβnσnς . Μέχρι τότε,

να1 αντ1λnnτό ότι, πέραν του καθnμερινού, εξοντωτικού πολλές φορές αγώνα σας

κα1

γ1α επ1βiωσn στnν ασφαλ1στ1κή αγορά, επωμίζεστε επi πλέον το δύσκολο έργο τnς

αυτών δεν ρυθμiζονταν με τρόπο εν1-

n

«Η νέα εποπτική αρχή

ανάλnψn

θα είναι αρωγόs και

άσκnσn των δραστnρ1οτήτων

συμπαραστάτηs σαs,

n

τόνωσnς τnς ψυχολογiας του ασφαλ1σμένου, που πρέπε1 να εξακολουθήσε1 να ε

αiο κα1 ομοιόμορφο σε όλα τα κράτn

μπ~στεύετα1 τις ασφαλ1στ1κές επ1χειρήσεις, αλλά κα1 να εναποθέτε1 στο θεσμό τnς

μέλn. Σε άλλα κράτn μέλn, για παρά

1δ1ωτικής ασφάλισnς τ1ς ελπiδες κα1 τ1ς προσδοκiες του γ1α το μέλλον. Σ' αυτόν

δειγμα, οι εθν1κές νομοθεσiες επέβα

nou δεν έ

προσόντα κα1 δεν εiναι εγγεγραμμένα
σε μnτρώο.

-

Ε1δ1κά γ1α τnν κατnγορiα των με

σηών, ανέδε1ξε τον σnμαiνοντα ρόλο

επιτελώνταs

τnς σuγκεκριμένnς κατnγορiας ασφα

με ευσυνειδησία το

λ1στ1κών δ1αμεσολαβούντων, όπως α

έργο τηs για

κριβώς αυτός εiχε ήδn καταδε1χθεi α

εποπτική αρχή

λαν ήδn τnν κατοχή επαγγελματικών

τη διασφάλιση τηs

θα είνα1 αρωγός κα1 συμπαραστάτnς σας, επηελώντας με ευσυνε1δnσiα το έργο

γνώσεων με αυστnρές δ1ατάξε1ς, ενώ

φερεγγυότηταs και

τnς για τn δ1ασφάλισn τnς φερεγγυότnτας και τnς υγιούς εταιρικής δ1ακυβέρνn

σε άλλα

n επαγγελματική ενασχόλnσn

τηs υγιούs εταιρικήs

ή / και νομική ανεξαρτnσiα των μεσ1-

σnς των ασφαλ~στ1κών επιχειρήσεων. Εχοντας τnν τιμή να εiμαι πρώτος στn σει

με τις δραστnριότnτες ασφαλιστικής

διακυβέρνησηs των

τών έναντ1 των ασφαλ1στ1κών επ1χε1-

απόφοηος τπς Νομ1κής Σχολής

ρά ομιλnτής του συνεδρίου σας, θα προσπαθήσω να μnν καταχραστώ τον πολύ

δ1αμεσολάβnσnς ήταν μέχρι τότε ανε

Αθπνών κα1 δ1κπγόρος παρ'

τιμο χρόνο σας.

ξάpτnτn από τnν τήρnσn συγκεκριμέ

τον καθnμερ1νό αγώνα σας θέλω να σας δ1αβεβα1ώσω ότι

Ο κ. Γεώργ1ος Πέτσας είνα1

Αρείω Πάγω . Εχε1 ασκήσε1 το

Το θέμα τnς ομ1λiας μου, όπως ήδn γνωρίζετε, εiναι

01

n νέα

πρόσφατες ρυθμiσεις

νων προϋποθέσεων.

πό τnν iδ1α τnν ασφαλ1στική αγορά,
κατοχυρώνοντας

τnν

01κονομ1κή

ρήσεων.

ασφαλιστικών

-

επιχειρήσεων».

Ε1δ1κά γ1α τον μεσiτn υπαινίχθnκε

τn μελλοντική πρόβλεψn για τnν «ε-

δ1κπγορ1κό λεηούργπμα από το

που διέπουν το καθεστώς τnς ασφαλ~στικής δ1αμεσολάβnσnς και το πλαiσιο ε

έτος

λέγχου τους. Ασφαλώς, ο όρος «πρόσφατες» είναι σχετικός, δοθέντος ότι το βα

μοθέτnς με τnν οδnγiα

σικότερο νομοθέτnμα που θα μας απασχολήσει εiναι το Π.Δ.

για όλα τα κράτn μέλn τής (τότε} ΕΟΚ προϋποθέσεις , υ

αποδώσε1 το ασφάλ1στρο στnν ασφαλ1στ1κή επ1χεiρnσn,

πό τις οποiες

κάνοντας λόγο για « σύστασn επαρκούς κεφαλαfου » εκ

1972,

αναπτύσσοντας τόσο

δ1καστπρ1ακή όσο κα1
συμβουλευηκή δράσn, ενώ έχε~

δ1ατελέσε1 νομ1κός σύμβουλος σε
νομ1κά πρόσωπα 1δ1ωτ1κού κα1

δημοσίου δ1καίου. Ηδn από το
έτος

1975

ασχολείτο~ με τον

190/2006, που

με

τράει ήδn μiα διετία ισχύος και εφαρμογής. Το διάστnμα αυτό μο1άζε1 εξαιρετ1κά

fia το λόγο

αυτόν, ο κο1νοτικός νο-
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n πραγματική

έθεσε τις ομοιόμορφες

άσκnσn δραστnριότnτας του

δ1έπει τn λει

ενδ1αφερόμενου επαγγελματiα, γ1α μια εύλογn κα1 χρο

Ωστόσο, από

νικά πρόσφατn περiοδο, στο κράτος μέλος προέλευσής

τnν nμερομnνiα δnμοσiευσής του μέχρ1 σήμερα έχε~ παρέλθε1 χρόνος 1κανός, ώ

του, θα έπρεπε να σuν1στά όρο επαρκή γ1α τnν πρόσβα

μικρό, αν σκεφτεi κανεiς ότ1

n δnμοσiευσn του

βασ1κού νόμου

τουργiα των ασφαλιστικών επ1χειρήσεων ανάγεται στο έτος

nou
1970.

παρκή χρnματοοικονομική ικανότnτα »

του δ1αμεσολαβούντος, σε περiπτωσn αδυναμiας του να

μέρους του διαμεσολαβούντος.

-

Και, τέλος, έκανε το πρώτο βήμα για μiα σnμαντική

και καινοτόμο ρύθμισn, προβλέποντας τnν υποχρεωτική

κλάδο τnς 1δ1ω11κής ασφάλ~σnς,

στε να εiμαστε σε θέσn να προβούμε σε ορισμένες παρατnρήσεις επ ' αυτού. Πριν

σή του στις αγορές των υπόλο1πων κρατών μελών. Με τ1ς

ασφάλισn εnαγγελματικής ευθύνnς ή άλλn ανάλογn εγ

έχοντας αναλάβε1 καθήκοντα

αναφερθώ διεξοδ1κά στο Π.Δ.

ξεκινήσω με μiα σύντομn αναδρο

δ1ατάξε1ς τής εν λόγω οδnγiας έγινε γ1α πρώτn φορά μια

γύnσn των διαμεσολαβούντων, για τnν κατοχύρωσn των

νομ1κού συμβούλου, αλλά κα1

μή, καταρχήν στο κο1νοτικό δiκα10 κα1 στον τρόπο που αυτό επnρέασε τn δια

συστnματικfl αναφορά στ1ς κατnγορiες ασφαλιστικών

ασφαλισμένων

μόρφωσn του εθν1κού μας δικαiου στnν πορεiα των τελευταίων ετών. θα ακο

δ1αμεσολαβούντων που αnαντώνται στις χώρες τnς Ευ

Οι ως άνω ρυθμiσε1ς συνέβαλαν οπωσδήποτε στnν

λουθήσει μία ανασκόπnσn του προϊσχύοντος εσωτερ1κού δικαiου, κα1 αφού α

ρωπαϊκής Ενωσnς, καθώς κα1 στnν έκτασn των δραστn

προσέγγ1σn των εθνικών κανον1στικών ρυθμiσεων όσον

μέλους δ101κnτ1κού αυμβουλίου
ασφαλ~σηκών επ1χεφήσεων. Από

τον Απρίλ10 του

2007

ο κ . Γ.

Πέτσας είν01 ο πρόεδρος του
δ101κnηκού συμβουλίου τnς

62

Ευρωπαϊκών Κο1νοτήτων. Ως εκ τnς φύσεώς τnς (σύστα
σn}, δεν ήταν ένα κεiμενο νομικά δεσμευτικό γ1α τα κρά

Γνωρiζω ότι

Γιώργοs Πέτσαs

Το

σε νομικές δ1ατάξεις μπορεi να

εiναι εξαιρετικά κουραστική, ακόμn και για επαγγελμα

190/2006, θα

ναφερθώ στις βασ1κότερες δ1ατάξεις του Π.Δ.

190/06 κα1 τnς ΥΑ Κ3-8010/07,

που το εξειδiκευσε, θα ολοκλnρώσω τnν (ελπiζω όχι και τόσο κουραστική} ομιλiα

Επηροπής Εποπτείας lδ1ωτ1κής

μου με τnν αναφορά στις κατευθυντήριες αρχές που διέπουν το εποπτικό έργο

Ασφάλ1σnς.

τnς ΕΠΕΙΑ.

-

καταναλωτών.

ριοτήτων που, ανά κατnγορiα, συν1στούν το αντικεiμενο

αφορά τnν ασφαλ1στ1κή διαμεσολάβnσn. Ωστόσο,

των εργασιών τους.

λε1ψn δεσμευτικότnτας κατέδε1ξε τnν ανεπάρκε1α τnς ο

92/ 48/ΕΟΚ
Ακολούθnσε n Σύστασn 92 /
-

Σύστασn

n έλ

δnγiας αυτής να αντιμετωπiσει τις εν γένε1 αλλαγές

48 / ΕΟΚ τnς Επιτροπής

nou

εiχαν επέλθει στnν αγορά υπnρεσιών και προϊόντων του

mΊ]

63

χρnματοο1κονομ1κού τομέα (δnμ1οuργiα σύνθετων κα1

ναλωτn

πολύπλοκων χρnματοο1κονομ1κών προϊόντων

επiκεντρο του ενδ1αφέροντος του κο1νοτ1κού νομοθέτn.

θnκες και

Πα το λόγο αυτόν ,

βnσnς nσαν πολύ δ1αφορετικοi από σnμερα και αρκετά

στο ευρύ κοινό με νέα και σύνθετα

-

ασφαλ1-

στ1κών σuμβολαiων , ανάπτuξn εμπορiοu κα1 πωλnσεων

-

unoψnφiou λnπτn τnς ασφάλ~σnς βρiσκετα1 στο

n Οδnγiα

01

01

συν

όρο1 άσκnσnς τnς ασφαλ~στ1κnς διαμεσολά

«Το άνοιγμα τηs ασφαλιστικήs αγοράs

από απόστασn, ανάμε1ξn των τραπεζών στnν προώθnσn

ασφαλ1στ1κών δ1αμεσολαβούντων να παρέχουν συγκε

συγκεχυμένοι. Ο στενός δεσμός των ασφαλιστικών επι

προϊόντα ανέδειξε το ρόλο τού

ασφαλiσεων

κ.λπ.) κα1 να εξασφαλiσε1

κριμένες , ελάχ~στες πλnροφορiες προς τους καταναλω

χειρnσεων και των μnτρ1κών τους τραπεζών εiχε ως απο

πλnρως τnν απρόσκοπτn δ10σuνορ1ακn άσκnσn των δρα

διαμεσολαβούντοs σε συνδετικό κρίκο

τές - αντ1συμβαλλομένους, τόσο πρ1ν από τn σύναψn ό

τέλεσμα τnν προώθnσn των ασφαλιστικών προϊόντων

στnρ1οτnτων των ασφαλ1στ1κών κα1 αντασφαλ~στ1κών

σο κα1 κατά τnν τρononoinσn κα1 / n ανανέωσn τnς α

σχεδόν αποκλειστικά από το δiκτυο που χρnσιμοποιού

δ1αμεσολαβούντων. Η ανάγκn ενός εv10iou ευρωπαϊκού

σφαλ1στ1κnς σύμβασnς, κα1 ορ i ζε1 κα1 τον τρόπο παροχnς

σαν

νομοθετ1κού πλα1σiοu που θα ρύθμ1ζε τnν ανάλnψn κα1

τnς ενnμέρωσnς αυτnς.

όντων. Μόλις στις αρχές τnς δεκαετiας του

- bancassurance

01

πλnροφορiες αυτές αφορούν

01

τράπεζες γ1α τnν προώθnσn των δικών τους προϊ

'80 01

ανάμεσα στην απρόσωπη ασφαλιστική
επιχείρηση και τον καταναλωτή».

ασφα

άσκnσn τnς δραστnρ1ότnτας τnς ασφαλ~στ1κnς δ10μεσο

ενδε1κτ1κά σε στο1χεiα τnς ταuτότnτας, έδρας, μnτρώου ,

λ1στ1κές επ1χεφnσεις ξεκiνnσαν να οργανώνουν τα δ1κά

σφαλ~στ1κούς πράκτορες, τους παραγωγούς ασφαλiσε

λάβnσnς εiχε καταστεi επ1τακτικn .

τους δεσμούς, 01κονομ1κούς

τους δiκτυα πωλnσεων. Οσοι εξ υμών ζnσατε τnν ασφα

ων, τους συντονιστές παραγωγών ασφαλiσεων ζωnς κα1

λ~στ1κn αγορά τn δεκαετiα του

τους ασφαλ1στ1κούς uπαλλnλοuς και έθεσε τ1ς προϋπο

Oδnyia 2002/92/ΕΚ

n και

νομ1κούς, με ασφαλ1-

Στο πλαiσ10 αυτό, κα1 συνεκτιμώντας τn σποuδα1ότnτα

n αντασφαλ1στ1κές επ1χειρnσε1ς, τ1ς συμβατ1κές υ
ποχρεώσεις δυνάμε1 των οποiων συνεργάζεται με μiα n

τnς δεκαετiας του

του ρόλου των ασφαλ1στ1κών δ1αμεσολαβούντων γ1α τn

περ~σσότερες ασφαλ1στ1κές επιχειρnσε1ς κα1 τnν ανακοi 

ρακτnριστικά εκεiνnς τnς περ1όδου nταν

δ1ανομ1Ί των ασφαλ1στ1κών προϊόντων στnν Κο1νότnτα,

νωσn των επωνuμ1ών τους, αν τους ζnτnθεi, καθώς κα1 τn

λύ περ1ορισμένου αριθμού ασφαλιστικών προϊόντων

αλλά κα1 τnν ανάγκn να προστατευτούν τα συμφέροντα

δ1αδ1κασiα υποβολnς καταγγελιών και εξωδικαστικnς ε 

(κατ' εξοχnν ασφαλιστnρια αυτοκ1νnτων και κάπο1ες α

/ 1993,

των ασφαλ~σμένων

πiλυσnς αυτών . Η Οδnγiα , επiσnς , αξιώνει από τον δια

σφαλiσε1ς μεταφορών), μέσω ενός αρ1θμnτικά περιορ1-

εγγραφnς του στο μnτρώο του Επαγγελματ1κού Επιμελn

-

-

στ1κές

καταναλωτών, θεσπiσθnκε

n Οδn-

«Μόλιs στιs αρχέs τηs δεκαετίαs του

'80

'80,

'70

και μέχρι κα1 τ~ς αρχές

θα συμφωνnσετε ότι τα βασικά χα

n προώθnσn

πο

θέσε1ς άσκnσnς του επαγγέλματος των προσώπων αυ
τών.

Η έννο1α του μεσiτn προστέθnκε μόλις με το Ν.
με τον

onoio

επiσnς ορiστnκαν

01

2170

προϋποθέσεις

μεσολαβούντα να εξακριβώνει τ~ς απαιτnσεις και ανάγκες

σμένου και ποιοτικά ανέλεγκτου δικτύου. Το άνοιγμα τnς

τnρiου (μεταξύ αυτών nταν και δέσμευση περ10υσiας ο-

του συγκεκριμένου κάθε φορά « πελάτn » , να του προτεi 

ασφαλιστ1κnς αγοράς στο ευρύ κο1νό με νέα κα1 σύνθε-

ρισμένου ύψους «χάρ1ν τnς καλnς εκτέλεσnς των εργα-

νει το κατάλλnλο για εκεiνον ασφαλιστικό προϊόν βάσει

τα προϊόντα ανέδειξε το ρόλο του δ10μεσολαβούντος σε

σ1ών του » ). Με τον iδιο νόμο μετονομάστnκε ο παραγω-

οι ασφαλιστικέs επιχειρήσειs ξεκίνησαν

αμερόλnπτnς και επαρκώς διεξοδικnς ανάλυσnς περισ

συνδετ1κό κρiκο ανάμεσα στnν απρόσωπn ασφαλιστικn

γός ασφαλiσεων σε «ασφαλιστ1κό σύμβουλο » , κα1 προ-

να οργανώνουν τα δικά τουs δίκτυα

σοτέρων ασφαλιστικών επιλογών και να του παρέχει ε

επιχεiρnσn κα1 τον καταναλωτn, που έπρεπε να πειστεi

βλέφθnκε ο «συντονιστnς ασφαλ~στικών συμβούλων »

πωλήσεων».

ξnγnσεις για τους λόγους που του nροτεiνει το συγκε 

καταρχnν για τn σποuδ01ότnτα τnς ιδιωτικnς ασφάλ1σnς

στn θέσn του «συντον1στn ασφαλiσεων ζωnς » . Ακολού

κριμένο ασφαλιστικό προϊόν .

στn ζωn του. Και π~στεύω ότι

θησε ο Ν .

β) Σε διακρατικό

γi α 2002 / 92 / ΕΚ .

-

-

κοινοτικό επiπεδο, εξοπλiζει τους

διαμεσολαβούντες που εiναι nδn εγγεγραμμένοι σε μn 

Η Οδnγiα κ1νεiτα1 σε δύο επiπεδα, εθν1κό (εσωτερ1κό)
κα1 δ1ακρατ1κό

κο1νοτ1κό :

α) Σε επiπεδο εθν1κού δ1καiοu ,

τρώο κράτους μέλους τnς Ε.Ε . με το δικαiωμα να παρά
σχουν περ~στασιακά τις uπnρεσiες τους

n Οδnγiα

n

ακόμα και να

01

δ1αμεσολαβούντες συνέ

βαλαν αποφασ1στικά στnν εμπέδωσn του κοινων1κού ρό
λου που διαδραματiζε1

n 1διωτικn

ασφάλ~σn. Ο βαθμός ε

κτiμnσπς που απολαμβάνε1 ο δ1αμεσολαβών από το κα

δ1αμεσολάβnσnς από uπnκόοuς άλλων κρατών μελών
τnς Ευρωπαϊκnς Ενωσnς.

θέτε1 ορ1σμέ

δnμ1ουργnσουν υποκατάστnμα σε οποιοδnποτε κράτος

ρυθμό ανάπτυξnς και τn δ10τnρnσιμότnτα των χαρτοφu

μέλος τnς Ε.Ε. χωρiς περαιτέρω διατυπώσεις. Στnν πρά

λακiων των ασφαλ1στ1κών επιχειρnσεων.

νομοθεσiες των κρατών μελών προκειμένου να επ1-

ξn,

n άσκnσn

2496/97, με τον onoio επιχειρεiται πλnρέστε
n υιοθέτnσn των μέτρων που προέβλεπε n Οδnγiα
77 /92 για τnν άσκnσn δραστnριοτnτων ασφαλιστικnς

ρα

ταναλωτ1κό κοινό αντ~κατοπτρiζετ01, εν πολλοiς, στο

νες κατεuθuντnρ1ες αρχές που οφεiλοuν να ακολουθούν

01

Τελεuταiα, αλλά πολύ σnμαντ1κn, τρononoinσn επnλθε
με το Ν.

2837 /2000,

με βάσn τον

onoio

εφαρμόστηκε

του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τnν ε

Εν όψε1 των εξελiξεων αυτών, ο νομοθέτnς δεν εiχε

γ1α πρώτn φορά σύστnμα πιστοποinσnς των επαγγελμα

ξάλειψn των γραφειοκρατικών διαδ1κασ1ών κα1 εμποδiων

άλλn επ1λογn από το να στοχεύσει στnν ποιοτ1κn ανα

τικών γνώσεων των διαμεσολαβούντων στις ασφαλiσε1ς

παρεχομένων uπnρεσ1ών ασφαλ1στ1κnς δ1αμεσολάβn

που συναντά ο δ1αμεσολαβών. Γ1α το λόγο αυτόν

n Οδn

βάθμ1σn του έργου του δ1αμεσολαβούντος, προκειμένου

κα1 συστάθηκε

σnς. Γ1α το σκοπό αυτόν

γiα καθ1ερώνει το λεγόμενο « ευρωπαϊκό δ1αβατnρ10 » α

εκεiνος να επιτελέσε1 το έργο του με τον καλύτερο δυνα

τάσεων Δ1αμεσολαβούντων», με αρμοδιότητα τον καθο

τuγχάνετα1

n naρoxn

του uψnλότεροu δυνατού επ1πέδοu

n οδnγiα δiνε1 τ1ς ακόλουθες κα

τεuθύνσε1ς στα κράτn μέλn:

n «Τεχν1κn

Επιτροπn Εκπαiδεuσnς κα1 Εξε

σφαλ~στικών κα1 αντασφαλ~στ1κών δ1αμεσολαβούντων,

τό τρόπο. Δεν θα nταν uπερβολn να λέγαμε ότι με το Ν .

ρισμό όλων των ειδ1κότερων ζnτnμάτων σχετικά με τnν

Πρώτον, περ1γράφε1 τα ελάχ~στα απαιτούμενα επαγ

αντiστοιχο με το σύστnμα τnς εν10iας άδε1ας κα1 εποπτεi 

1569 / 85 n δ1αμεσολάβnσn

εκπαiδεuσn και τn διενέργεια εξετάσεων . Αρχ1κά,

γελματ1κά προσόντα που nρέπε1 να δ1ακρiνοuν τον σύγ

ας για κάθε ασφαλιστικn εταιρεiα εντός τnς Ευρωπαϊκnς

σμό στον επαγγελματισμό και εξελiχθnκε σε καθοριστ1-

παiδεuσn των υποψnφiων nταν uποχρεωτ1κn,

χρονο δ1αμεσολαβούντα, όπως εiνα1

Ενωσnς εκ μέρους του κράτους μέλους τnς έδρας τnς.

κό μοχλό τnς 01κονομiας και τnς αγοράς .

ύλn nταν ενιαiα και τα θέματα εξετάσεων κοινά για όλες

n κατοχn

επαγγελ

ματ1κών γνώσεων κα1 1κανοτnτων, κάλuψn αστ~κnς ε

ii.

Αφού ολοκλnρωσα τnν αναφορά στο κοινοτ1κό δi

παγγελματ1κnς ευθύνnς γ1α λάθn 1Ί παραλεiψε1ς κατά τnν

καιο , θα nθελα τώρα nροχωρnσω σε μiα σύντομn ανα -

άσκnσn του επαγγέλματος κα1 καλn φnμn κα1 επαρκnς

δρομn στο προγενέστερο νομ1κό πλαiσ10 τnς ελλnν1κnς

χρnματο-01κονομ1κn 1κανότnτα.

εννόμου τάξεως και στις συνθnκες που το δ1αμόρφωσαν.

Δεύτερον, προβλέπε1 ένα σύστnμα εγγραφnς (καταχώ

Στn δεκαετiα του

'70

και μέχρι κα1 τ1ς αρχές τnς δεκαε 

ρ~σnς) των ασφαλ1στ1κών δ1αμεσολαβούντων σε μnτρώο

τiας του

τnς χώρας καταγωγnς τους.

ασφαλ1στ1κnς διαμεσολάβnσnς, που συμπiπτει με τn στα

Τρiτον , όπως προαναφέρθnκε,

64

θεσπiζε1 τnν υποχρέωσn των

στικnς αγοράς στnν Ελλάδα. Το διάστnμα εκεiνο

n προστασiα του κατα-

'80 εντοπiζουμε το πρώιμο

-

Ν.

πέρασε από τον ερασ1τεχν1-

n εκ

n εξεταστέα

τις κατnγορiες ασφαλιστικnς διαμεσολάβnσnς.

1569/85

Στnν αρχικn του μορφn περιέλαβε διατάξεις για τους α-

Τα

ίίί. Οι πρόσφατες εθνικές pυθμiσεις

πάντα

με

σιγουριά

στάδιο ανάπτυξnς τnς
120 χλμ .

Ε.Ο . Αθnνών-Λαμίαs

144 51

Μετομόρφωσn

2os

όροφοs Τnλ .

210 2897600 Fax. 210 210 2897680

θερn, χρόνο με το χρόνο, ανάπτuξn τnς εν γένει ασφαλι-

Α

65

-

Π.Δ.

190/2006

Με το Π . Δ .

καiου, ιδiως σε ό,τι αφορά ζnτnματα πιστοποinσnς και

190/2006 ενσωματώθnκαν στnν ελλnνικn

έννομn τάξn οι διατάξεις τnς Οδnγiας 2002/92/ΕΚ.

• Το

πρώτο του άρθρο, κατ' αναλογiα με το πρώτο άρ

θρο τnς Οδnγiας, εξαιρεi από τnν ασφαλιστικιΊ διαμεσο
λάβnσn ορισμένες συναλλαγές, που συγκεντρώνουν σω

Σnμαντικότερες επισnμάνσεις που θα μπορούσαν να
γiνουν επi του εν λόγω Π.Δ. εiναι οι ακόλουθες:

Α. Ε1σαγωγfι των προϋποθέσεων άσκnσnς επαγγέλ

Με το δεύτερο άρθρο του δiδονται οι ορισμοi βασι

4 Π.Δ. 190/2006
1569/85 ρύθμιζε ο iδιος τις

ματος του άρ.

Ο Ν.

ρευτικά τις σε αυτό αναφερόμενες προϋποθέσεις.

•

εγγραφnς σε μnτρώο .

τnν εγγραφn κάθε κατnγορiας διαμεσολαβούντος στο

κών εννοιών, με κυριότερn αυτnν του συνδεδεμένου δια

Επιμελnτnριο. Το Π.Δ.

μεσολαβούντα .

βλέπει τις προϋποθέσεις άσκnσnς επαγγέλματος για ορι

•

Με το τρiτο άρθρο επιχειρεiται

διατάξεων του Ν.

1569/ 85

n κωδικοποinσn

των

για τnν εγγραφn των διαμε

190/2006 με το άρ. 4 αυτού προ

σμένες μόνον κατnγορiες διαμεσολαβούντων (αφού από
παραδρομn προφανώς παραλεiφθnκαν

01

συντονιστές α

σολαβούντων σε Μnτρώο και στο τέταρτο άρθρο επιχει

σφαλιστικών συμβούλων), με συνέπεια να υπάρξουν

ρεiται

πολλά κενά και ατυχεiς διατυπώσεις . Κατ' εξουσιοδότn

n κατnγοριοποinσn των προϋποθέσεων εγγραφnς.
• Με το πέμπτο άρθρο δόθnκε n δυνατότnτα σε όσους

σn τnς διάταξης του αρ.

διαμεσολαβούντες εiχαν nδn

καθώς και στους συντονιστές
ασφαλιστικών συμβούλων που
πλnρούσαν

συγκεκριμένες

4

παρ.

1 περ.

ε · εδάφιο β ' αυ-

τού, όπως ισχύει μετά τnν τρο

εγγραφεi στα οικεiα Μnτρώα,

ποποinσn

«Η Κεντρική Ενωση

Επιμελητηρίων έχει ήδη

δρομολογήσει ένα σημαντικό

τnς

3557 / 2007

(αρ.

εκδόθηκε

n

από

11
ΥΑ

το

παρ.

Ν.

3),
Κ3-

8010/ 2007, με τnν οποiα κα

προϋποθέσεις, να διατnρnσουν

έργο για την ηλεκτρονική

θορiζονται αναλυτικά τα απαι

τnν ιδιότnτά τους αυτn χωρiς

απεικόνιση των μητρώων όλων

τούμενα τυπικά και ουσιαστικά

περαιτέρω διατυπώσεις, υπό τις
προϋποθέσεις που αναφέρο

νται στnν εν λόγω διάταξn.

•

των επιμελητηρίων, επομένωs

προσόντα ανά κατnγορiα ασφα

και του Επαγγελματικού».

λιστικού διαμεσολαβούντος. Με

τnν iδια ΥΑ προβλέπονται ειδι-

Με το έκτο άρθρο κατοχυ-

κές κατnγορiες εξετάσεων κα

σε μ1α παγκοσμ1οπο1nμένn, ανταγων1στικn και ταυτόχρο

λnτnρiων, επομένως κα1 του Επαγγελματ1κού. Σε συνερ

να δοκιμαζόμενη αγορά, το προφfλ του σύγχρονου ε

γασiα με τnν ΚΕΕ, στοχεύουμε να προωθnσουμε ένα σύ

παγγελματfα εiναι ένα μωσαϊκό από γνώσεις και ικανό

στημα καταγραφnς των εγγεγραμμένων στο μnτρώο δια

τητες σε ζnτnματα οργάνωσης γραφεiου, αξιοποinσnς

μεσολαβούντων, άρτια ενημερωμένο με όλα τα εκ του

των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, οργάνωσnς

νόμου απαιτούμενα στο1χεiα, που θα στnρiζετα1 στn λιγό

λογ~στnρiου, δnμοσiων σχέσεων,

τερη δυνατn γραφε1οκρατiα, και στο

εποπτ1κn

ανθρώπινου δυναμ1κού, γνώσε1ς και ικανότnτες που

onoio n

μπορούν να καλλιεργηθούν με σκλnρn δουλειά και με τα
κατάλληλα ερεθfσματα. Προς αυτnν τnν κατεύθυνση, λο1-

ρω, σχετικά με τnν πιστοποinσn των διαμεσολαβούντων,

πόν, φρονώ ότι πρέπει να κινnθεi ο σύγχρονος μεσiτnς,

ότ1 το βασ1κό στο1χεiο που πρέπε1 να έχει υπ' όψ1ν του

σε συνδυασμό πάντα κα1 με τnν απόκτnσn των προανα

κάθε πρόσωπο που εμπλέκετα1 στο χώρο τnς ασφαλιστ1-

φερόμενων τυπ1κών προσόντων, προκειμένου να μπο

κnς δ1αμεσολάβnσnς, από οποιαδnποτε θέσn, είτε ως ε

ρέσε1 επιτυχώς να επιβιώσε1 στο 1δ1αfτερα ανταγων1στ1κό

ταiρος εiτε ως υπάλληλος, εiνα1 ότι

αυτό επάγγελμα.

n κατάρτισn του

απο

τελεf το βασικό του εφόδ10 γ1α τnν περαιτέρω εξέλ1ξn και

8.

πορεiα του. Η απόκτnσn του τυπικού προσόντος τnς π1-

Επιστρέφοντας στ1ς βασ1κότερες ρυθμfσεις που διέ

στοποinσnς από τnν Τεχνικn Επιτροπn Εκπαiδευσnς και

πουν τnν ασφαλιστικn διαμεσολάβnσn, δεν θα μπορού

Εξετάσεων ενδυναμώνει τn θέσn του iδιου του κατόχου

σα να παραλεfψω το σnμεfο Ν τnς ΥΑ Κ3-8010/2007,

του και συμβάλλε1 στnν ευκολότερη απορρόφnσn του

που ουσ1αστ1κά αποτυπώνε1 ρnτά όσα σιωπnρά υπονόη

στnν αγορά εργασiας. Από τnν άλλn πλευρά,

σε το

n ενiσχυσn

Κατάργnσn αποκλε1στ1κότnτας

Π.Δ.

190/06

κα1

όσα επιτάσσε1

με πρόσωπα π1στοπο1nμένα για τ1ς γνώσε1ς κα1 τ1ς 1κα

αποκλε1στικότnτα στnν άσκnσn του επαγγέλματος του α
σφαλιστικού πράκτορα και του μεσiτn ασφαλfσεων. Ετσι,

κα1 πόλο έλξnς κα1 γ1α τον πιο απαιτnτ1κό καταναλωτn.

δiδετα1 πλέον

Ας μnν ξεχνάμε, εξάλλου, ότ1 ο καταναλωτnς κα1

n δυνατότnτα επέκτασnς των δραστnριοτn

n προ

των των μεσιτών κα1 σε άλλους τομείς, που, συνδυαζό

στασfα των συμφερόντων του βρiσκονται στο επiκεντρο

μενοι με τn δ1αμεσολάβnσn, μπορούν να αυξnσουν τον

τnς σχετ1κιΊς ρύθμισης. Για το λόγο αυτόν, πέραν του «τυ

κύκλο εργασ1ών των μεσιτικών επ1χειρnσεων.

βατικn αυτnς δ1άταξn

σnς επιτυχούς εξέτασης, στόχος τnς ΕΠΕΙΑ εiνα1

που οφείλουν να παρέχουν

σ1αστ1κn θωράκ~σn των εμπλεκόμενων στn δ1αμεσολά

τους πελάτες

τnpnσn όσων επιτάσσονται από το εν λόγω Π.Δ., καθώς

ρόμενα πρόσωπα γ1α να περάσουν με επ1τυχiα τn δ1αδ1-

17.07.2009)

δiδετα1 προθεσμiα στα εκεi αναφε

n

νότnτές τους, αποτελεi ένα ανταγωνιστ1κό πλεονέκτημα

πικού» προσόντος που αποτελεi

μέχρ1

οδnγfα

2002/92/ΕΚ. Με τn διάταξn αυτιi καταργnθnκε πλέον

ντων (όπως ενδεικτικά

διότnτες στnν εποπτικn αρχn και στα εnιμελnτnρια γ1α τnν

n

των νομικών προσώπων ασφαλιστικnς διαμεσολάβnσnς

λόγος νωρiτερα.

Με το έβδομο και το όγδοο άρθρο ανατiθενται αρμο

δ1αχεiρισn

αρχn θα έχε1 άμεσn πρόσβαση γ1α τπ διευκόλυνση του ε

ταλαμβάνοντας και τις νέες κατnγορiες διαμεσολαβού

01 συνδεδεμένοι), κα1 με τn μετα
(n ισχύς τnς οποiας έχε~ παραταθεi

marketing,

ποnτ1κού τnς έργου. Δράπομαι τnς ευκαιρiας να αναφέ

ρώνεται το « ευρωπαϊκό διαβατnριο» για το οποiο έγινε

•

n απόκτnσn τnς βεβαfω
n ου

Γ. Αρ.

11

κα1

-

12

Π.Δ.

190/2006 01

Πλnροφορίες

δ1αμεσολαβούντες προς

ασφαλ1σμένους

βnσn προσώπων με τα αναγκαiα εφόδ1α, και προς αυτnν

Η δ1άταξn θεσπiζε1 συγκεκρψένες υnοχρεώσε1ς του
διαμεσολαβούντος «πριν τn σύναψn τnς αρχ1κnς ασφα

και για τnν ανταλλαγn πλnροφοριών με τις αλλοδαπές ε

κασiα π1στοποinσnς που προβλέπετα1 πλέον για όλες τις

τnν κατεύθυνσn θα κινηθούν οι τυχόν μελλοντικές επεμ

ποπτικές αρχές.

κατnγορiες ασφαλιστικnς διαμεσολάβnσπς. Η αναφορά

βάσε1ς στο υφ1στάμενο σύστnμα εκπαiδευσnς και εξετά

λιστικιiς σύμβασnς και, αν εfνα1 αναγκαfο, σε περfπτωσn

στα επιμέρους δ1κα1ολογnτικά κα1 τ1ς προϋποθέσε1ς εγ

σεων. Ασφαλώς, σε ό,τι αφορά τα ουσιαστικά προσόντα

τροποποinσnς

n ανανέωσης αυτnς», καταδεικνύοντας ό

σεις και τα αρμόδια όργανα για τnν υποβολn καταγγε

γραφnς ανά κατnγορiα δ1αμεσολαβούντος, που ούτως

n

που πρέπε1 να διαθέτε1 ένας δ1αμεσολαβών, και 1δίως έ

τ1

δ1αμεσολαβούντος με τον πελάτn εiνα1 μ1α

λιών σε βάρος παρανομούντων προσώπων .

άλλως σας εiνα1 γνωστά, φρονώ ότ1 περ1πεύε1 . Ιδ1αfτερn

νας μεσfτnς, που αναλαμβάνε1 ένα 1δ1αiτερο κα1 εξαιρε

σχέσn ζωντανιΊ, εξελισσόμενη διαρκώς, στnρ1ζόμενn κυ

τικά απαιτnτικό έργο, εiναι κατανοnτό ?ε όλους μας ότι,

ρfως στn λεnτομερn κα1 ειλικρινn επικοινωνfα.

•

Το ένατο και το δέκατο άρθρο αναφέρουν τις κυρώ

• Με το ενδέκατο και το δωδέκατο άρθρο προβλέπονται

μνεiα θα πρέπει να γiνε1 στο ασφαλ1στnρ10 συμβόλαιο α

αναλυτικά συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενnμέρωσnς του

στικnς ευθύνnς, που στον δικό σας χώρο nταν nδn γνω

ασφαλισμένου

-

καταναλωτn.

Η σnμασiα τού ως άνω προεδρικού διατάγματος εiναι

στό με τn μορφn τnς δέσμευσης περ1ουσiας από τnν ισχύ

του Ν.

1569 /85.

θεωρούμε ότ1

n εnέκτασn τnς υποχρέ

μεγάλn, διότι δι ' αυτού (παρότι με κάποια καθυστέρnσn)

ωσης αυτnς, με τnν απλοποιnμένn μορφn του ασφαλι

επιτυγχάνεται

με τ1ς επιταγές του κο1νοτι

στnρiου αστικnς ευθύνnς, και γ1α τ1ς υπόλο1nες κατnγο

κού δικαiου, που προεκτέθnκαν. Από τnν άλλn πλευρά

ρiες διαμεσολαβούντων, nταν αναγκαiα κα1 αποτελεi μiα

n εναρμόνιση

κατεδεiχθn ότι το ελλnνικό δiκαιο και ο βασικότερος αυ

από τ1ς πιο επιτυχεiς ρυθμiσεις του εν λόγω Π.Δ. Οnως

τού Ν.

σως έχετε πλnροφορnθεi,

1569/ 85

nεριεiχαν nδn ρυθμiσεις λεπτομερεiς

και απόλυτα συμβατές με το πνεύμα του κοινοτικού δι-

66

προϋποθέσεις για

nλεκτρον1κn απεικόνιση των μnτρώων όλων των επιμε

n Κεντρ1κn

i-

Ενωσn Επιμελnτn

ρiων έχε~ nδn δρομολογnσει ένα σnμαντ1κό έργο για τnν

n σχέσn του

Αξίzουν το καλύτεροι
Γιατl να πληρώσω για την κάλυψη των παιδιών μου

•
•
•
•

Διότι

n υγεία των

πα ιδιών μου είναι nολύτιμn .

Δι ότι θα μου στοιχίσε ι λιγότερο α nό

1€

τnν nμέρα .

Διότι το κόστος του n ρογρόμματος φοροεκπίπτει.

Διότι θο μ πορώ να έχω όπο ιον ιατρό θέλ ω ακόμn και
ατο οnfιι μου χωρίς κανέναν περιορισμό .

•

Δι ότι τα νοαri λε ι α πληρώνονται απευθείας οε οnοιοδrinοτε
νοαn λευτικό ίδρυμα του κόσμου .

• Διότι τε λι κά α ποτελε ί το nιό χρriσ ιμο δώρο για το παιδί μου .

'
2 μηνες
ΔΩΡΕΑΝ

,,

lnsurance & Reinsurance Brokers
Μιχαλακοnούλου 125 11527 - Αμnελόκnnοι -Αθι'ινα - Ελλόδα
Τnλ . Κέντρο
Φόξ :

: 801 200 2489 (CITY)
003 0210 777 5 900

www. citybrokers.gr
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Πέρα από τn γνωστοπο f nσn στον πελάτn των προσω

κrΊς

σολαβών παρέχει τις uππρεσfες του με δύο τρόπους:

Μέχρι

νομοθεσίας .

σrΊμερα

n

δ1ωτικrΊ ασφάλισn πρόσωπα υποχρε

πικών του στοιχείων (διεύθuνσn, Α.Μ. επιμελnτnρfοu), ο

α) Με « αμερόλnπτn ανάλuσn », δnλαδrΊ εξετάζει έναν

ΕΠΕΙΑ έχε1 πράγματι λάβει έναν, ευτυ

«Η ΕΠΕΙΑ θα ασκήσει

διαμεσολαβών οφείλει επf πλέον να ενnμερώνει τον πε

« επαρκrΊ », όπως επf λέξει αναφέρεται στο εν λόγω Π . Δ .,

χώς εξαιρετικά μικρό, αρ1θμό καταγ

ελέγχουs, οι οποίοι θα

θούν συγκεκριμένες δ1αδικασfες γ1α

λάτn για οποιονδrΊποτε οικονομικό δεσμό του ίδιου με ο

« αρ1θμό ασφαλ1στ1κών συμβάσεων που δ1ατfθεντα1 στnν

γελιών εναντίον δ1αμεσολαβούντων

ενταθούν

τnν αποφυγrΊ χρnσιμοποfnσnς του α

ποιαδrΊποτε ασφαλιστικrΊ επιχεfρnσn, καθώς και να κατο

αγορά, ώστε να είναι σε θέσn να προτείνει τnν ασφαλι 

κα1 τις ερευνά δ1εξοδικά. Ας εuχnθού 

προοδευτικά, τόσο

σφαλιστικού τομέα όσον αφορά τα

νομάσει συγκεκριμένα τnν /τις ασφαλιστικrΊ / -ές επιχει

στικrΊ σύμβασn που θα ανταποκρfνεται πλnρέστερα στις

με ότι , πράγματ1 , τα κρούσματα παρα

ρrΊσεις με τις οποίες συνδέεται συμβατικά, αποκλειστικά

ανάγκες του πελάτn ». Η δ1άταξn ενθαρρύνει τον διαμε

βfασnς των υφιστάμενων δ1ατάξεων

rΊ όχι . Ειδικά ο μεσfτnς , όπως ίσχυε rΊδn από το Ν.

σολαβούντα να έχε1 αφενός άρτια γνώσn των υφιστάμε

στο μέλλον θα είναι έως και μnδενικά.

οφείλει να μnν έχει καμία οικονομικrΊ rΊ και

νων ασφαλιστ1κών προϊόντων, αλλά κα1 ορθrΊ κρfσn προ 

Η ΕΠΕΙΑ είναι πάντοτε ανοιχτrΊ σε προ

προκειμένου να

ντα1 τα μέτρα που λαμβάνουν οι α

νομικrΊ εξάρτnσn από οποιαδrΊποτε ασφαλιστικrΊ επιχεf 

κειμένου να επιλέξε1, μεταξύ αυτών , το καταλλnλότερο

τάσεις και απόψεις που θα προωθrΊ

διασφαλίσει ότι η

σφαλιστικοί διαμεσολαβnτές αναφο

προϊόν που θα προτείνει στον πελάτn του.

σουν τnν εξυγfανσn του κλάδου και

νομοθεσία, όπωs

ρικά με τn συλλογrΊ , τrΊρnσn κα1 π1-

περιμένει και τn δ1κrΊ σας έμπρακτn

ισχύει σήμερα και

στοποinσn

1569/ 85,

ρnσn, οπότε στnν περfπτωσn ειδικά των μεσιτών

n διάτα

β) Στις περιπτώσεις που, είτε επειδrΊ ο διαμεσολαβών

ξn αuτrΊ αποκτά ιδιαfτερn βαρύτnτα.

συνεργάζεται με μfα αποκλειστικά rΊ με περ1σσότερες α 

συνδρομrΊ προς τnν κατεύθυνσn αu

γνωρίζει ακριβώς τα « κfvnτpa » του διαμεσολαβούντος ό

σφαλιστικές επ1χειρrΊσεις είτε για οποιονδrΊποτε άλλο λό 

τrΊν .

ταν εκείνος του προτεfνε1 συνεργασία με συγκεκριμένn

γο

Η διάταξn αuτrΊ μας υποδεικνύει ότι ο πελάτnς πρέπει να

n ανάλυσrΊ

του δεν μπορεί να εfνα1 « αμερόλnπτn » κα

-

κατόπιν καταγγελιών
όσο και εκτάκτωs,

όπωs θα διαμορφωθεί

Διατάξεις για τnν καταπολέμηση

στο μέλλον, θα

ούνται να θεσπiσοuν και να ακολου

ζω1κά προϊόντα ως « καναλιού » για τn
νομιμοποίnσn εσόδων από παράνο
μες ενέργε1ες. Στnν απόφασn ορiζο 

στο1χείων

των

πελάτn / πραγματικού δικαιούχου,

n

συνεχrΊς αξ1ολόγnσn τnς πελατειακrΊς
σχέσnς,

n διαχείρισn

πελατών ανάλο

τά τα προεκτεθέντα, τότε ενnμερώνει τον πελάτn γ1α το

νομιμοποίησης εσόδων από παράνο

εφαρμοστεί και στην

γα με το βαθμό κ1νδύνου , τα πολιτικά

αυτrΊ αποσκοπεί στο α

γεγονός αυτό και, εφόσον του ζnτnθεf , γνωστοποιεί και

μες δραστηριότητες και χρηματοδό

παραμικρή τηs

εκτεθειμένα πρόσωπα, τnν πιστοποί

μοιβαίο όφελος. Στους κόλπους τnς Ε.Ε . διεξάγεται επf

τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρrΊσεων με τις ο

τηση της τρομοκρατίας

λεπτομέρεια».

nσn σε περίπτωσn νομ1κού προσώ

ασφαλιστικrΊ εnιχεfρnσn , ιδίως όταν είναι μόνο μfα, και
πρέπει να πειστεί ότι

n πρότασn

του παρόντος μια συζrΊτnσn για το κατά πόσον πρέπει ο

πελάτnς να ενnμερώνεται λεπτομερώς ακόμα και για τις
προμrΊθειες rΊ τα

bonus

που θα αποκομίσει ο διαμεσολα

βών , προωθώντας συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν .
Επομένως , γίνεται αντιλnπτό ότι

n

ανάπτuξn σχέσnς ε

μπ~στοσύνnς μεταξύ διαμεσολαβούντος και πελάτn ξε

ποίες συνεργάζεται.

Ολες οι πλnροφορfες του άρ.

12 του

11,

σύμφωνα με το άρ.

ιδίου Π.Δ., πρέπει να γνωστοποιούντα1 γραπτώς ,

που, το ρόλο του υπεύθυνου συμμόρ-

λευταίες ρυθμίσεις που αφορούν τον

φωσnς κα1 των εσωτερικών διαδ1κα

κλάδο σας εfνα1 κα1
επέφερε

με σαφrΊνε10 και ακρiβεια.
Η διάταξn του άρ.

190/ 2006, στις τε

Πέραν του Π . Δ.

4 παρ. 2 Η

υπ ' αρ.

n π10

πρόσφατn ρύθμισn τnν οπο ί α

1934/ 2008

απόφασn του Δ.Σ . τnς

σιών, ενώ παρέχεται κα1 τuπολογiα ύποπτων συναλλα
γών .

ΕΠΕΙΑ, σχετικά με τnν καταπολέμnσn νομιμοποfnσnς ε

Αντιλαμβανόμενn τnν επιπρόσθετn επιβάρυνσn στnν

και

σόδων από παράνομες δραστnριότnτες και χρnματοδό

καθnμερινrΊ δραστnριότnτα των διαμεσολαβούντων, αλ
λά κα1 τις οργανωτικές τους διαφορές αnό τις ασφαλι

11 Π.Δ. 190 / 2006 δεν μπορεί να

δωθεί αποκομμένn από τn διάταξn του άρ .

n

ι

φεύγει από τnν απλrΊ προσωπικrΊ γνωριμία rΊ συγγένεια,

παρ.

μας εfνα1 rΊδn

τnσn τnς τρομοκρατίας. Η απόφασn αυτrΊ συντάσσεται με

που σuνrΊθως αποτελεί το κiνnτρο για μια σuνεργασfα,

γνωστrΊ. Η διάταξn αuτrΊ προβλέπει τnν ελάχ1στn ενnμέ 

τn γενικότερn πολιτικrΊ του υπουργείου Οικονομiας και

στικές εταιρείες,

και εξοπλίζεται με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτnριστι

ρωσn που πρέπει να παρέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρrΊ 

Οικονομικών στο θέμα αυτό, καθώς και με τις διαρκώς ε

του φυσικού αρχείου με τα στοιχεία των πελατών από τις

σε1ς, σε όλες τις περ1πτώσεις που ο κίνδυνος εντοπίζεται

ντεινόμενες διεθνεiς προσπάθειες για τnν αύξnσn τnς

ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να μπορεί ο συνεργαζόμε

επf ελλnνικού εδάφους και ιδίως σε περιπτώσεις ασφα 

διαφάνειας στις συναλλαγές, τnν πάταξn του οικονομ1κού

νος διαμεσολαβnτrΊς να nλnpof τ1ς απαιτήσεις τnς από

λίσεων ζωής. Φρονούμε ότι ο διαμεσολαβών πρέπει να

εγκλrΊματος κα1 τnν καταπολέμnσn τnς τρομοκρατίας. Η

φασnς με τn μ1κρότερn δuνατrΊ επ1βάρuνσn.

συμβουλές που δίδονται σ' αυτόν πρέπει να συνδέοντα~

μεριμνά και να συνδράμει στnν εφαρμογrΊ τnς εν λόγω

απόφασn αuτrΊ rΊταν, επfσnς, αποτέλεσμα συντονισμένων

λαβούντες αποτελούν τnν πρώτn γραμμrΊ στις προσπά

άρρnκτα αφενός με τις ανάγκες αυτές, και αφετέρου με

δ1άταξnς, ενnμερώνοντας τον nελάτn γ1α τα δ1καιώματά

κινrΊσεων των εποπτικών αρχών του χρnματοοικονομ1-

θειες για τnν καταπολέμnσn τnς νομιμοποίnσnς εσόδων

τα χαρακτnριστ1κά του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλι

του που πnγάζουν από αυτrΊν. Δεν πρέπει να μας διαφεύ

κού τομέα , ώστε να θωρακιστεi περαιτέρω

από παράνομες δραστnριότnτες μέσω τnς ασφαλιστικής

στικού προϊόντος. Για το λόγο αυτόν , εξάλλου, ο διαμε-

γει ότι, τόσο για τις γνώσεις του όσο κα1 για τnν κρfσn

n οικονομικrΊ
δραστnριότnτα τnς χώρας κα1 να παραμείνει αξ1όπιστn n

του , ο δ1αμεσολαβών ελέγχεται από τον nελάτn και ενδε

εικόνα τnς προς τους διεθνεiς οργανισμούς .

n συμβολή τους εiνα1 καθορ10τ1κrΊ. Για το λόγο αυτόν, n ΕΠΕΙΑ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, στο

κά.

Κεντρικό σnμεfο τnς εξυπnρέτnσnς του πελάτn αποτε
λούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και οι απαιτrΊσεις του. Οι

3

Δ του ν. δ /τος

400/ 70, n οποία

n ΕΠΕΙΑ

πέτυχε τn δυνατότnτα τrΊρnσnς

01

διαμεσο

αγοράς κα1

χομένως να γεννnθεf σε βάρος του ζrΊτnμα επαγγελματι -

Σύμφωνα με το περ1εχόμενο τnς απόφασnς αυτrΊς, οι

πλαiσ10 των διεθνών κανόνων , ώστε να μnν εμποδiζεται

«Μέχρι σήμερα η ΕΠΕΙΑ έχει πράγματι

κrΊς εuθύνnς. Ηδn από τnν αρχrΊ τnς σuναλλαγrΊς ο πελά

ασφαλιστικές εταιρίες και τα διαμεσολαβούντα στnν ι-

το καθnμερινό έργο τnς ασφαλιστικής αγοράς , αλλά ταυ -

λάβει έναν, ευτυχώs εξαιρετικά μικρό,

τnς πρέπε1 να ενnμερωθεf για τα δικαιώματα καταγγελίας

αριθμό καταγγελιών εναντίον

εναντίον του διαμεσολαβούντος που προκύπτουν από το

διαμεσολαβούντων και τιs ερευνά
διεξοδικά.

As ευχηθούμε ότι, πράγματι, τα

κρούσματα παραβίασηs των υφιστάμενων
διατάξεων στο μέλλον θα είναι έωs
και μηδενικά».

άρ.

10 Π.Δ. 190/ 2006,

Η επαγγελματική ασφάλιση

στο οποίο θα αναφερθούμε α

μέσως μετά.

για μας ... είναι νόμος!

Δ. Καταγγελίες

Με τn δ1άταξn του άρ .
νεται

10 του

Π.Δ.

190/ 06

καθιερώ

n αρμοδιότnτα τnς ΕΠΕΙΑ να επιλαμβάνετα1 επf κα

ταγγελ1ών που στρέφονται εναντίον των διαμεσολαβού 

. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.
Ιεσίτες Ασφαλίσεων

Οι ειδικοί στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
& Αντασφαλίσεων

: ξοuοιοδοτημέuοι Αuταποκριτέs τιιιu Llo11d's
ψηλάντου 17, 152 32 Χαλάνδρ ι, Αθήνα Τ. 21 Ο 68 21 434 / Ε. i nfo@gkoutinas.gr / www.gkoutinas.gr

Ανοιχτοί για γόνιμη συνεργασία

ντων στις ασφαλfσε1ς για τnν παράβασn τnς ασφαλιστι-

68

Α

Α

69

τόχρονα να αποτρέπετα1

n

χρnσψοποίnσn των δ1κτύων

σnς, πρέπε1 να προnγnθεί συγκεκρψένn νομοθεηκ11 πρό

βλεψn. Ο Ν.

τnς γ1α παράνομους σκοπούς.

προβλέπε1 όη, δ1ά προεδρ1κού

1569/85

-

στnν παρακράτnσn ασφαλiστρων από μερiδα των

δ1αμεσολαβούντων, κατά παράβασn του Π.Δ.

298/86,

Η ΕΠΕlΑ, στnρfζοντας το έργο τnς «Επηροπ11ς καταπο

δ1ατάγματος, ρυθμiζοντα1 «ε1δ1κότερα ζnτ11ματα » γ1α «τα

- στnν προστασiα του ασφαλισμένου - καταναλωτ11.

λέμnσnς τnς νομψοποίnσnς εσόδων από εγκλnμαηκές

δ1κα1ώματα κα1 τ1ς υποχρεώσε1ς» των δ1αμεσολαβούντων

Τα φα1νόμενα που πρέπε1 να καταπολεμnθούν δεν εf-

δραστnρ1ότnτες κα1 χρnματοδότnσnς τnς τρομοκρατίας»,

«ένανη των ασφαλ1στ1κών επ1χεφ11σεων κα1 μεταξύ τους,

έχε1 ορίσε1 δύο στελέχn τnς ως εκτελεσηκά μέλn τnς

καταρτiζετ01 κώδ1κας δεοντολογfας ... κα1 ορiζοντα1

Αρχ11ς. Επ1πρόσθετα,

συμμετέχε1 στnν ελλnν1κ11

01κnηκές κυρώσε1ς γ1α τnν παράβασn των δ1ατάξεών

n ΕΠΕΙΑ

01

δ1-

μενnς νομοθεσiας- εiνα1

n

αναβάθμ1σn των παρεχόμε

νων υπnρεσ1ών ασφαλ1σηκ11ς δ1αμεσολάβnσnς.
Σης μέρες μας επανέρχετα1 δυναμ1κά στο χώρο τnς δ1α

μεσολάβnσnς το

να1 λίγα:

-

εiτε τn δ1ενέργε1α των ελέγχων γ1α τnν εφαρμογ11 τnς κεi

-από το οποίο, όπως

bancassurance

Αθέμηn έκπτωσn επί ασφαλίστρων.

προαναφέρθnκε, ξεκiνnσε κάποτε

Παραπλανnηκ11 δ1αφ11μ1σn.

σολάβnσn- ενώ ο χώρος τnς δ1αμεσολάβnσnς προσελ

n

ασφαλ1στ1κ11 δ1αμε

αποστολn που λαμβάνε1 μέρος στ1ς συνεδρ1άσε1ς τnς ο

του». Πράγματ1, σε εκτέλεσn τnς δ1άταξnς αυτ11ς εκδόθn

Συνεργασiα ασφαλ1στ1κών επ1χεφ11σεων κα1 κατα-

κύε1 όλο κα1 περ1σσότερους επfδοξους νέους συναδέλ

μάδας δ1εθνούς χρnματοο1κονομ1κ11ς δράσnς γ1α τn νο

κε το Π.Δ.

αποτελεf τον 1σχύοντα μέχρ1 σ11-

ναλωτών με πρόσωπα που δεν κατέχουν καν τn νόμψn

φους. Ο αυξανόμενος ανταγων1σμός, που αντ1λαμβάνο

μψοποinσn εσόδων από παράνομες δραστnρ1ότnτες

μερα Κώδ1κα Δεοντολογiας των δ1αμεσολαβούντων. Πέ

άδε1α κα1 αποστερούν εσάς, που εiστε νόμψο1 κα1 τυπ1-

μα1 ότ1 σας δnμ1οuργεi εύλογn avnσuxia, απαντάτ01 πλέ

ραν του Κώδ1κα αυτού, υφίστατα1 μία πλnθώρα δ1ατάξε

κοί, από πελατεία που δ1κα1ούστε να έχετε, δ1αμεσολα

ον σε όλους τους κλάδους κα1 σε όλα τα επαγγέλματα.

ων που προβλέπουν κυρώσε1ς σε βάρος δ1αμεσολαβού

βούντες που παραπλανούν

n onofa λεηουργεf υπό τnν α1γiδα του ΟΟΣΑ.
n ΕΠΕlΑ προτiθετα1 να προβεi σε συστnμαηκούς
ελέγχους, προκεψένου να δ1ασφαλ1στεi n τ11ρnσn των
σχετ1κών κανόνων κα1 n αποδοηκότnτα του όλου εγχε1ρ11ματος, το onofo θεωρεi εξέχουσας σπουδα1ότnτας.
• Μ1λώντας γ1α ελέγχους, 11ρθε νομiζω n ώρα να περά
(FATF)

κα1

Επfσnς,

298/86, που

ντων, δ1άσπαρτες στο Ν.
ακόμα κα1 στον.

1569/85, στο Π.Δ. 190/06,
δ/γμα 400/70. Παρά τnν πλnθώρα των

-

11

εξαπατούν καταναλωτές.

Ακόμn κα1 δ1άφορες πρακηκές των ασφαλ1στ1κών

επ1χεφ11σεων,

01

οποiες στnν πράξn καταστρατnγούν

Κ01 εγώ προσωπ1κά προέρχομ01 από έναν κλάδο εξαφε
τ1κά ανταγων1στ1κό, στον

onofo

έχω δώσε1 τ1ς προσωπ1-

κές μου μάχες επί πολλά έτn. Επηρέψτε μου, λο1πόν, με

δ1ατάξεων, ωστόσο, το ρυθμ10τ1κό πλαiσ10 των κανόνων

κατακτnμένα δ1κα1ώματα του κλάδου σας, εiν01 11δn στο

τnν πεfρα αυτών των ετών να εκφράσω τnν άποψn ότ1

δεοντολογίας του κλάδου είνα1, δυστυχώς, εξαφεηκά

μ1κροσκόπ10 τnς ΕΠΕlΑ.

αντψετώπ1σn του ανταγων1σμού ως «κ1νδύνου», ένανη

n

σω στο τελευταfο τμ11μα τnς σnμερ1ν11ς ομ1λiας μου, 11το1

παρωχnμένο κα1 ελλ1πές. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνε1

στο πλαiσ10 ελέγχου των δ1ατάξεων που αναλυτ1κά εκτέ

σnμανηκά τn λεηουργiα ολόκλnρnς τnς ασφαλ1στ1κ11ς α

ξεκ1ν11σε1 τnν επεξεργασiα τnς κωδ1κοποinσnς τnς νομο

προβάλλοντας τn στεiρα άρνnσn προς καθετi το κα1νούρ

θnκαν νωρiτερα από τnν ΕΠΕlΑ. Αντ1λαμβάνομα1 τnν

γοράς.

θεσiας που αφορά στον κλάδο των δ1αμεσολαβούντων,

γ10, δεν εfνα1 ο ενδεδε1γμένος τρόπος αντψετώπ1σnς.

Ο ανταγων1σμός εiνα1 n πρόκλnσn, απέναντ1 στnν onoia πρέπε1 να ανταποκρ1θούμε, βάζοντας ψnλά τον n11xn των απαη11σεών μας .

a-

Σε ένα πρώτο στάδ10,

vnσuxfa που ενδεχομένως επ1κρατεi στους κόλπους σας
γ1α τον τρόπο που

n νέα

εnοπηκ11 αρχ11 προτiθετα1 να α

n άσκnσn

τnς εποπτεiας θα επ1-

Είμα1 σε θέσn να σας ενnμερώσω όη

n ΕΠΕlΑ έχε1

11δn

με στόχο να καταργnθούν

παρωχnμένες δ1ατάξε1ς, να

κεντρωθεi σε συγκεκρψένα σnμεiα, τnν εφαρμογ11 των

τεθεί σε νέα βάσn

που ακολουθούν

λ1στ1κές επ1χεφ11σε1ς απέναντ1 στους δ1αμεσολαβούντες,

01
n πολη1κ11

01

ασφα

του

onoiou

συν11θως υψώνουμε τα αμυντ1κά μας τεfχn,

σκ11σε1 το ελεγκηκό κ01 κατασταληκό τnς έργο. Το γεγο

οποiων θεωρώ anapaiτnτn γ1α να μπορούμε να μ1λάμε

νός κ01 μόνο όη εκλnθnν να παραθέσω ης απόψε1ς μου

γ10 σοβαρ11 άσκnσn δ1αμεσολαβnηκού έργου κα1 να α

κα1 να τεθούν με σαφ11νε1α τα όρ10 τnς δράσnς αλλά κα1

Ο σuνε1δnτοπο1nμένος επαγγελματfας δεν έχε1 τiποτε

συγκεκρψένα γ1α το ζ11τnμα αυτό ενώπ10ν του εκλεκτού

ποηνάξουμε φα1νόμενα «ευκαφ1ακ11ς» κα1 τυχοδ1ωκη

τnς ευθύνnς όλων των φορέων τnς ασφαλ1σηκ11ς αγο

να φοβnθεi, αλλά, αντiθετα, μόνον να κερδfσε1 από τnν

aκpoaτnpfou σας, μαρτυρά το ζωnρό ενδ1αφέρον σας.

κ11ς ενασχόλnσnς με το χώρο.

ράς, 11το1 των ασφαλ1στ1κών επ1χεφ11σεων, των δ1αμεσο

εiσοδο στπν ασφαλ1στ1κ11 δ1αμεσολάβnσn προσώπων

λαβούντων, αλλά κα1 των iδ1ων των καταναλωτών.

φρέσκων, με νέες ανηλ11ψε1ς, με κατάρησn, με φ1λοδο

Αξiζε1, επομένως, να αναφερθώ σε ορ1σμένες κατευθυ

Ειδ1κότερα,

ντ11ρ1ες αρχές γ1α το θέμα αυτό.

-

Εξυπακούετα1 όη, τnς επ1βολ11ς οπο1ασδ11ποτε κύρω-

n

εποπτεία θα επικεντρωθεί:

στnν άσκnσn του επαγγέλματος από μn π1στοπο1n

μένα πρόσωπα,

~ι

οποiο1 θα ενταθούν

ξiες, με ευρωπαϊκ11 προοπηκ11, με όρεξn γ1α γνώσn κα1

προοδευηκά, τόσο κατόπ1ν καταγγελ1ών όσο κα1 εκτά

γ1α ανάπτυξn των προσωπ1κών δεξ1οτ11των στο κuν11γ1 τnς

κτως, προκεψένου να δ1ασφαλίσε1 όη

01

όπως

επαγγελμαηκ11ς επηυχiας. Κα1 πρέπε1 όλο1 μας να βρού

1σχύε1 σ11μερα κα1 όπως θα δ1αμορφωθεί στο μέλλον, θα

n νομοθεσία,

με το θάρρος να αποηνάξουμε νοοτροπίες «ευκολίας»,

εφαρμοστεi κα1 στnν παραμ1κρ11 τnς λεπτομέρε1α.

προχεφότnτας κ01 ασυνέπε1ας απέναντ1 στον πελάτn μας,

Πρωταρχ1κός σκοπός των όπο1ων παρεμβάσεων τnς

ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ

Η ΕΠΕΙΑ θα ασκ11σε1 ελέγχους,

απένανη στnν ασφαλ1στ1κ11 επ1χεiρnσn, με τnν οποiα συ

ΕΠΕlΑ -εiτε αυτές αφορούν τnν αναμόρφωσn του θεσμ1-

νεργαζόμαστε, απέναντ1 στο νόμο

κού πλα1σiου, εiτε τα θέματα εκπαiδευσnς κα1 εξετάσεων,

iδ10 μας τον εαυτό.

-

τελ1κά, απέναντ1 στον

ΕΠΕ

Η επόμενη κίνησή σας

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΗΛ.2310542202

45 τ.κ. 54625
FAX.2310526091

e-mail: daliani@daliani-insurance.gr

www.daliani-insurance.gr

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

www.

deal.9r
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ΠΩΛttε.ΕΙΣ.

Να είστε αποτελεσματικοί - όχι εντυπωσιακοί!
Ως πωλητές καλό εiνα1 να θυμάστε ότ1 πουλάτε γ1α να

στον αυλό της (σ.σ. ο λοχίας τη βάζει στη στόμα και σφυ

καλύψετε ανάγκες πελατών

ρίζει). Η σφυρίχτρα αποτελείται από δύο μέρη, ένα σύ

-

κα1 όχ1 να κάνετε εni

δε1ξn γνώσεων κα1 όρων εξε1δ1κευμένων.

άνθρω

στημα κυλίνδρων και έναν μηχανισμό συγκράτησης του

nο1 δεν νο1άζοντα1 γ1α λεnτομέρε1ες κα1 τεχν1κές nρο

αέρα. Στο στόμιο της σφυρίχτρας υπάρχουν δύο ελα

01

δ1αγραφές κα1 πολύπλοκα στο1χεiα κατασκευής. Να τ1

φρώς ανυψωμένα τμήματα. Εσείς, εκεί πίσω, καλό θα ή

γράφε1 ο

«Win-Win

ταν να σηκωθείτε για να τα δείτε καλύτερα. Το άνοιγμα

« Ωστόσο , εfνα1 πολύ εύκολο να πέσε~ κάπο1ος στnν

άλλο τμήμα είναι γνωστό ως συνδετικό λειτουργικό σύ

παγίδα auτnv , ακόμn κα1 στις πιο εύκολες πωλnσεις . Γlα

μπλεγμα θαλαμίσκων, το οποίο αποτελείται από το στό

Larry Wi1son

στο β1βλίο του

Se11ing»:

του βασικού κυλίνδρου αποκαλείται αύλαξ συμπίεσης. Το

παράδειγμα , ακόμn κι αν δεν έχετε στρατιωτικn εμπειρία ,

μιο, το κυλινδρικό κλείστρο, επί του οποίου είναι προ

μπορεί να ταυτιστείτε με τους στρατιώτες που άκουσαν

σαρμοσμένος ο μηχανισμός συγκράτησης του αέρα και

auτnv τnν παροuσfασn από το λοχία τους:

τον κύλινδρο, εντός του οποίου κινείται ένα σφαιρίδιο

» "Ανδρες και γυναίκες του αμερικανικού στρατού, α

από φελλό ".

πό σήμερα εισάγεται προς χρήση όλου του προσωπικού

»Αυτός , λοιπόν , είναι ένας πραγματικά εντυπωσιακός

το νέο μοντέλο σφυρίχτρας Μ-1. Πρόκειται για έναν τύ

τρόπος για να παρουσιάσετε κάποιο προϊόν. Ωστόσο, πι

πο σφυρίχτρας που λειτουργεί διά της εισαγωγής αέρα

στεύω ότι ο λοχίας θα nταν αποτελεσματικός αν nξερε ό 

τι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν τα προϊόντα και τις uπn
ρεσfες που τους πουλάμε, αλλά αυτό που φαντάζονται ό
τι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι συγκεκριμένες uπn

ρεσfες θα τους προσφέρουν . Η napouσfaσn του λοχfα θα
nταν πιο αποτελεσματικn αν μιλούσε στους στρατιώτες
του για τn σφυρίχτρα κάπως έτσι:

«"Αυτή είναι η σφυρίχτρα. Οταν σφυρίζετε (σ.σ. ο λο
χίας τη βάζει στο στόμα και σφυρίζει}, ο ήχος είναι δυ

νατός και οξύς. Αν ποτέ παγιδευτείτε σε κάποιο όρυγμα
και οι σφαίρες σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι σας,

βγάλτε τη σφυρίχτρα από την τσέπη σας και σφυρίξτε.
Εμείς θα την ακούσουμε και θα έρθουμε να σας σώσου
με. Ετσι θα έχετε την ευκαιρία να διηγείστε αργότερα στα
εγγόνια σας αυτά που ζήσατε στον πόλεμο ".

»Η δεύτερn auτn προσέγγισn, που ρίχνει το βάρος στnν
προτε1νόμενn λύσn, μπορεί να κατανοnθεi από όλους
τους στρατιώτες, γιατi τους λέει κάτι πολύ σnμαντικό και

ουσιώδες: πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν χρnσιμο
ποιώντας τn σuγκεκριμένn σφυρίχτρα. Αντfθετα,

τn,

n onoia

n πρώ

βασίζεται στnν παροuσfασn των βασικών χα

ρακτnριστικών τnς σφuρiχτρας, εiναι μάλλον ακατανόn
τn και απρόσφορn » .

ΠnγrΊ: « ΠωλrΊσεις με αμοιβαίο όφελος », εκδόσεις ΚΡ1Τ1ΚΗ

-

www.kritiki.gr
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Τα

~ όι1 τα κίνητρα είνα1 ένα αnό τα θέματα

nταν ό,τι ακριβώς άρεσε στο β1ομnχανο . Ηθελε να είνα1 ο

αν ο δ1εuθuντn

πρώτος που θα ανέβε1 στο βουνό , κα1 έτσ1 να κερδί σε1 κά
nο10 βαθμό αναγνώρισης.

σpt,τερο pτnv 1στορία του κόσμου,

Υnάρχε1 μ1α πολύ nαλα1ά 1στο

Κάθε χρόνο ο βΙΟμnχανος προσλάμβανε τον fδ10 ελβε

ο θέμα κύρ1ως σε ό,τ1 α

στn οnτ1κn γωνία τnν nερ1nλοκ

~~1ς. Ενα πράγμα

τό οδηγό κα1 μαζί αντψετώnιζαν την nρό

nou

λπσn της κορuφnς, αλλά κάθε χρό

ρnτ1κοi, ο

τρα στους ανθρώπους. Ενας γ
σn είναι σnμαντ1κn,

(ι)λnτnς nρέnει να
nροχωρnσε1. Ηταν έ

n1-

ότι d~~~θuντnς nωλn

στα

μερικές

ν εν~εται ε1λ1κρ1ά για τπν επιτυχία του

κερδlσε1 με

Ί /,ιιι,

λικρινά να τον βοn

ι

n-

σματάρnς . Ο Ελβετός nταν nρε
μος, nαρατnρnτικός κα1 δ1στακτι

κός. Ο ένας δεν μπορούσε να καταλάβε1 τον

τ1κότnτα.

άλλον.

Abraham
Οταν

n nροχωρnμένn

nλ1κία τελ1κά τούς έnε~σε ότι nε

αφορά τα κiνnτρα

«1εραρχία των αναγκών » (τnν nuραμfδα των αναγκών): το

εiνα1 ότι γνωρlζοuμε nως σίγουρα το χρnμα ως κfνnτρο έ

ότ1 nρέnε1 να 1κανοnοΙΟύμε τnν κάθε ανάγκη με τη σειρά.

ρ~σσότερες nροσnάθε1ες να πατnσοuν την κορuφn θα nταν

ανοησία, nταν κα1

VOl τρόπος VO Κάνε1ς το μοuλάρ1 σου VQ

Το δεύτερο στο1χείο

nροχωρnσε1» είπε ο nεραστ1κός. «Το ξέρω» α

δεν θα μπορούσαν να είνα1

ταν φιλόδοξος, φλύαρος κα1 nε1-

έχουν

γάλη δnμο

Ο

θnσει .

στ1κός τον σταμάτησε. «Αυτός δεν εi- ' .,

01 δύο άνδρες

nΙΟ διαφορετ~κοί: ο Αγγλος

από

το μοuλάρ1 στο κε

μάτι ξύλο, όταν ένας nερα-

,

κίνητρα και

τοιμος να χτunnσε1

και ότι προσπαθεί ε1-

ο αποτύγχαναν .

αναπτύξε1 1δέες

αυτές

φάλ1 με ένα μεγάλο κομ-

nou

δύο γεμάτο~ anoyonτεuσn . Αλλά και

χε~ πολύ περιορ1σμένn αξία. Μόλις 11ωνοnο1nθούν σχετικά

Αυτές οι ανάγκες είνα1 -στη σειρά

χε1 » .

οι υλικές ανάγκες, το χρnμα σταδιακά παύει να έχε1 nρω

ούντα1- ανάγκες εξασφάλ1σnς, κο1νωνικές ανάγκες, εγω

01 δύο αναγνώρισαν ότι n anoyonτεuσn δεν οφειλόταν

no1a είνα1 τα κίνητρα των ανθρώπων: το χρn
μα, n αναγνώρ1σn , n δύναμη, το κύρος, ο πόνος (n ο φό
βος του), το ένστικτο, το άγχος, n nερ1έργε1α n n δ1ασκέ
δασn. Το πρόβλημα είνα1 να καθορiσοuμε no1a κίνητρα nε

ταρχ1κn σημασία. Οnως λέει κα1 μ1α γνωστn φράσπ, «Μπο

~στικές ανάγκες κα1 αuτοεκnλnρωσn.

στην αποτυχία τους να εκπληρώσουν τον πρωταρχικό τους

τuχαίνοuν με κάnο1α άτομα κα1 με no1ouς συνδυασμούς.
Πρ1ν μπορέσετε να δώσετε κινnτρα στους ανθρώnοuς,
nρέnε1 να βρείτε το κλε1δi

nou

τους κάνε~ να δουλεύουν,

nρέnε1 να τους κάνετε να προσέξουν.

Ως δ1εuθuντn, θα nρέnει νQ σας ενδιαφέρουν τα κίνητρα,

δ1ότι είστε υπεύθυνος για

tnV επιτuχlα

δεχτούν την ανάγκ

ρείς να δώσε1ς κίνητρα σε όλους τους ανθρώπους με χpn

μορφn κ1νnτρων, το συμφέρον, αλλά αλλάζει καθώς μεγα

κούς ανθρώπους με χρnματα πάντα, αλλά δεν μnορεfς να

λώνουμε, nnγαίνοντας αnό το χρnμα στη δύναμη, στην α

δώσε1ς κίνητρα σε όλους τους ανθρώπους με χρnματα πά

ναγνώρ~σn , στην εnαγγελματικn ικανοποίηση.

βρει την κατανόnσn, την εκτfμnσn των ιδεών του καθενός

ψηλό ηθικό σuνnθως είναι αποτέλεσμα «εμnειρ1ών» που

αξία, μπορούν να έχουν καταστροφ1κά αποτελέσματα αν

και τον τρόπο να ηρεμούν τις αντιδράσεις τους. Είχαν κερ

σχετίζονται με τη δοuλε1ά, ενώ το πεσμένο nθ1κό εfνα1 α

χρnσιμοnο1nθούν με συγκεκριμένο τρόπο.

δίσει ένα πολύ μεγαλύτερο βραβείο αnό εκείνο

nou

αφορά τα κίνητρα εfνα1 ότι το υ

Δεν μπορούν, αλλά κα1 δεν nρέnει, όλα τα άτομα να ο

αγνωρίσοuν και να

δεν ισχύει: το υψηλό nθ1κό δεν είνα1 αποτέλεσμα καλών

δηγούνται προς μεγάλα κατορθώματα . Μερ1κά άτομα, γ1α

Κατά παρόμοιο τρόπο, αυτό εfναι ένα άρθρο πάνω στα

συνθηκών δουλειάς.

συγκεκριμένους λόγους, δεν nρέπε1 να δέχονται συνεχώς

κίνητρα , αλλά ίσως να μην ικανοnο111σει τον πρωταρχικό

n1έσεις. Μερικοί δ1εuθuντές nωλnσεων θα nθελαν να

στόχο σας: δεν nερ1έχε1 μόνο έγκυρα, αδιαφιλονίκητα

Ap

Αnό τη στ1γμn

-

n

προβλnματα θα λυθούν. Ποτέ δεν είναι τό-

nou κάnο1ος ασφαλι

υή~ρχε ένας εύπορος άγγλος βΙΟμnχανος, ο ο-

ρίζεται έτσι για κάθε χρόνο μετά, δ1ότι αρχίζει να θε

τε σταθερές αnόδοσπς κα1 να

ωρεf τον εαυτό του ως παραγωγό εκατομμυρίων.

nou δια

ρ-

άνθρωπο~ αυτό που

νουν. Το nροσωn1κό σας ενδ1αφέρεται περισσότερο-yr' οu
έχετε μέσα στην καpδ1ά σας, παρά γι' αυτό που έ

ποfος έφευγε δύο εβδομάδες κάθε καλοκαίρι για να
σκαρφαλώσε1 στην nΙΟ δύσκολη κορuφn των Ελβετ1κών

nou είνα1 παγκοσμίως αποδεκτά.

Αυτό δεν σnμαfνε1 ότ1 τα δύο βασ1κά συστατικά των nε

νατn. Πολλοί αnό αυτούς στην nραγματ~κότnτα δεν χρε1ά 

μπουν μ1α καλύτερη ε1κόνα του εαυτού τους.

nραγματ1κές

ότι

01

συχνά

αnοδεfξε1ς

μέθοδο~ του

δ1εuθuντn του ε-

χρε1άζετα1

n φnμn

της δεν ταίρ1αζε με τη

δuσκολfα της και δεν nθελαν να ρ1ψοκ1ν-

όπως

σας κα1 το άνο1γμα οδών εn1κ01νωνίας.

αnό το άρθρο

είχε ποτέ πατηθεί, διότι

-

τη δnμ1οuργία ενός καλύτερου κλίματος στην οργάνωσn

ρ~σσότερων κεψένων

nωλnτnς

n οποία μπο

αν την εφαρμόσετε, θα σας δώσε~ μεγάλα οφέλη

Αλπεων. Ηταν μία αnό τ1ς μ1κρές κορυφές και οι nερ1σσό

Ενας

Αντί γ1 ' αυτό, nα

ροuσιάζε1 μ1α μέθοδο γ1α να δώσετε κfνnτρα,

τερο1 ορε1βάτες την αγνοούσαν, παρά το γεγονός ότι δεν

n αλλαγn

ζοντα1 περισσότερες 1κανότnτες, αλλά χρε1άζονται να εκπέ

τές - κα1 αυτό εiνα1 κα1 το σnμεiο

στο1χεfα

είναι δu

Οι πωλητές πρέπει να πιστεύουν ότι

n απόδοση θα έρθει από

κά εn1ζnτούσαν.

ρεί να έχε1, μnορεf κα1 να μην έχει εnπuχίσ αλλά, σίγουρα,
ρ1ν αnό το τέλος του περασμένου α1ώνα

τους εκπαιδεύσετε γ1α γνώ

Μπορείτε να τους παρέχετε ε1λι

n1-

στεύοuν ότι «βρες το κουμπί » του κάθε ατόμου κα1 όλα τα

ρακτnρ~στεί παραγωγός εκατομμuρfων, χαρ

ΝΑ

αρχι

και το αντfστροφο

πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα:

χετε στο νου σας.

nou

ποτέλεσμα «συνθηκών» της δουλειάς

γ1α να βελτ1ωθούν.

nou

ανθρώπους καθώς nταν μαζί σε μια μάχη εναντίον της φύ

ωρητικές, και ενώ τα κfνnτρα μπορεί να έχουν ανεκτίμητη

Μ1α άλλη αλnθε1α

είναι σnμαντικn. Αυτό το γεγονός φα

τό

Μια πολύ μεγάλη φ1λία είχε γεννnθεf ανάμεσα στους δύο

σης, και οι δύο είχαν πλουτίσει αnό auτnv τη φιλία . Είχαν

ντα».

n1τύχοuν κα1 δ1ότ1 το

01

στόχο, αλλά ότι nταν αποτέλεσμα της σuνειδnτοποίnσnς

nως δεν θα συναντώνται πια μια φορά το χρόνο.

Δυστυχώς, όλες αυτές οι πληροφορίες είνα1 κυρίως θε

νετα1 να αληθεύει γ1α τους πωλητές:

θώσετε να κάνουν

είνα1 ότι υπάρχει μόνο μία

των πωλητών σας.

νεχώς, δ1ότι τους

νnτρα. Είνα1 το μόνο εργαλείο

Saul Ge11erman

ματα μερικές φορές, μπορείς να δώσε1ς κίνητρα σε μερ1-

Τελ1κά, ένα ακόμη γεγονός πάνω στα

ρον, αλλά

Η θεωρία του

nou nρέnει να 1κανοnο1-

01

ντnσε ο χωρ1κός. « θέλω απλώς να βεβα1ωθώ ότ~ με nροσέ

Γνωρίζουμε
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φαρμόζοντα1 με εnπuχί

-

nou αφορούν τη δ1εύθuνσn λείπουν
n έρευνα αγοράς κ01 n nρακτ1κn

δnλαδn,

εμπειρία.

Στην nραγματικότnτα ,

n

επίδραση της έρευνας αγοράς

δuνέψοuν μια αποτυ

κα1 της nρακτικnς εμπειρίας στην εnπuχία των nωλnσεων

χία

ένα

nταν το κίνnτρο γ1α να γραφεί αυτό το άρθρο , παρά το

τόσο ασnμαντο

πρόβλημα ότι οι nερ1σσότερες πληροφορίες είνα1 unοκε1-

σε

βουνό . Αυτό, όμως,

μεν1κές και δεν μπορούν να αποδειχθούν .

ΝΑ

77

,

Το εκποιδεuτι κο

δραστnριοτιΊτων τnς επόμενης

μοs

ΠροσιΊλωσn στnν εκτέλεση αυτών των ερ

γασιών, άσχετα από τα έκτακτα περιστατι
κά που μnορεf να προκύψουν.

2.
Εάν ο ασφαλιστι'lς εργαζόταν ως υπάλληλος σε οnοια 

Συνήθειες εργασίας

Συγκεκριμένη ώρα έναρξης δραστn

ριότnτας στnν αγορά.

Πολλές φορές έχει ειπωθεi ότι το επάγγελμα του ασφα

διΊποτε χώρα, καθημερινά θα ιΊξερε ποιες δουλειές θα έ 

λιστή εfναι ελεύθερο. Η ελευθερfα, όμως, έχει κι αυτιΊ τις

πρεπε να γίνουν. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα στη δουλει ά

σμένη επαφιΊ με πελάτn. Ο ασφαλιστιΊς θα

δυσκολiες τπς. Η μεγαλύτερη και δυσκολότερη δουλειά για

μας, εκτός και αν οι iδιοι το επιβάλουμε στον εαυτό μας .

πρέπει να ξέρει με κάθε λεπτομέρεια όχι

κάθε ασφαλιστιΊ εfναι αυτιΊ που λέγεται αυτοπειθαρχiα. Η
ελευθερfα που εμπεριέχει το επάγγελμα του ασφαλιστιΊ κα 

Παρακάτω ακολουθεί μια πρόταση nμεριΊσιας δραστη
ριότητας που, χωρiς να εiναι

n μοναδικιΊ,

εν τούτοις μπο

μιά φορά έχει αρνητικές συνέπειες αν δεν χρnσιμοποιnθεi

ρεi να αποτελεi τn βάσn ενός αποτελεσματικού συστιΊμα

σωστά.

τος αυτοοργάνωσnς:

Αν ο ασφαλιστιΊς εννοεf τπν ελευθερfα ως δικαfωμα να

1.

n αυτοπει θαρχiα

4.

Συχνές , αν όχ1 καθnμερ1νές, επαφές

δημοσίων σχέσεων με κέντρα επφροιΊς .

τnν ημ έρα , μία στnν αρχιΊ τnς ημέρας κα1

ΕπαφιΊ με ένα τουλάχιστο άτομο την

ημέρα , με στόχο την εξεύρεση νέων ονο

μάτων .

σματικότπτα και τπν επιτυχfα:

7.

Ο ασφαλιστιΊς οφεfλει να κάνει επαρκιΊ αρ ι θμό πα

ΚαθnμερινιΊ εκτέλεση εργασ1ών ρου

τίνας ιΊ εξυπηρέτησης πελατών σε μn πα

ρουσιάσεων σε υποψιΊφιους πελάτες κάθε μέρα.

2.

μόνο τι θα πει, αλλά και πώς θα το πει.

6.

στην

εφαρμογιΊ τους δεν μπορεf παρά να φέρει τπν αποτελε

1.

Προετοιμασiα για κάθε προγραμματι

άλλη μ ί α το απόγευμα .

γνοεf μερικά απλά πράγματα που οδηγούν στην επιτυχfα.
Η γνώση αυτών των πραγμάτων και

3.

5. Τουλάχιστον δύο τελικές συνεντεύξεις

Καθημερινό ξακαθάρισμα των προτεραιοτιΊτων και

χρnσψοποιεf απερfσκεπτα το χρόνο του, τότε μάλλον α

ραγωγικές ώρες, όπως το μεσημέρι.

Ο ασφαλιστιΊς θα πρέπει να έχει και να χρnσιμοποιεi

8.

Καθnμερ1νιΊ ενασχόληση με τn δου

μόνιμα ένα σύστημα εξεύρεσης νέων υποψιΊφιων πελα 

λειά οκτώ ωρών. Ο ασφαλ~στιΊς έχε~ το

τών, καθώς και μια δεδομένη μέθοδο για κάθε στάδιο τπς

πλεονέκτημα ότι αυτές τις ώρες μπορεί να

πώλnσnς.

τις κατανείμει κατά βούλnσn μέσα στnν

3.

Ο ασφαλιστιΊς πρέπει να προγραμματfζει τη δουλειά

n-

μέρα.

του τπν nμεριΊσια, τπν εβδομαδιαfα, τπ μnνιαiα, τnν ετιΊσια,

9. ΤιΊρnσn

στοιχείων για τnν καθnμερινιΊ

την καριέρα του ολόκληρη . Αυτό σnμαfνει ότι μετά τnν το

δραστnρ1ότnτα, καθώς και για τα αποτελέ

ποθέτπσn των στόχων του θα πρέπει να ξέρει ακριβώς πώς

σματα.

να επιδιώξει την επfτευξιΊ τους .

4.

10.

Ο ασφαλιστιΊς πρέπει να καταγράφει συστπματικά τις

ΣυχνιΊ ανάλωση χρόνου γ1α μελέτη ,

ενnμέρωσn κα1 γεν1κά αυτοβελτίωσn .

δραστnριότnτές του και τα αποτελέσματά του προκειμένου

Ισως όλα τα π10 πάνω να φαfνονται πολ

να επιδιώξει τn βελτfωσιΊ του όπου π α ρουσιάζεται πρόβλη

λά για μία ημέρα. Από τn στιγμιΊ , όμως, που

μα.

εργαζόμαστε για να κερδίσουμε τα προς το

6.

Ο ασφαλιστιΊς πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για

ζnν , λογικό εfναι να κάνουμε τn σκλnριΊ

τις εξελiξεις και αλλαγές στο χώρο δουλειάς του, ώστε να

δουλειά και αποτελεσματικιΊ.

εiναι εύστοχος και συνεπιΊς με τους πελάτες και συνεργά

Οταν
Γελένα Ισινμπάγιεβα

τες του.

Η zωή από τα

Η μεταφορά όλων των πιο πάνω στο πλαfσιο τnς καθn

μερινιΊς εργασίας σημαίνει δύο πράγματα:

• Δnμιουργfα συγκεκριμένων συνηθειών εργασfας μέσα
από εφαρμογιΊ των αρχών που διέπουν τις επi μέρους

δραστπριότπτες του ασφαλιστιΊ.

• ΚατανομιΊ όλων των σημαντικών δραστπριοτι'lτων στις
παραγωγικές ώρες τπς nμέρας.

Η καθημερινή δραστηρι ότητα
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ημέρας.

Mj

5,05

μ.

1998,

στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων στη Γαλλία , οι συναθλnτριέs

τns έμειναν δέκα ολόκληρα εκατοστά πίσω τns ... Η ιστορία από

n

« τσαρίνα των

αιθέρων» κατέρριψε για μία ακόμη φορά το παγκόσμιο ρεκόρ

(5,05

μ.) και χάρηκε τn νίκη τns σαν μικρό παιδί . Κι όλοι

ξέρουμε πωs όταν λέει ότι για κείνη δεν υπάρχουν όρια και ότι
μέχρι τουs Ολυμπιακούs του Λονδίνου θα έχει περάσει τα

5,15 ...

δραστnριότnτα βασί

ζεται σε καλές συνιΊθειες, ο ασφαλιστιΊς εί

Στην πρώτη εμφάνισή τns σε διεθνείs αγώνεs, το

τότε διαρκώs επαναλαμβάνεται . Στο Πεκίνο

n καθnμερινιΊ

απλώs , το εννοεί . Εχει καλέs συνnθειεs, λέει!

ναι σε θέσn να επιτύχει περισσότερα χωρίς

να καταβάλει παραπάνω προσπάθεια. Οι
καλές συνθιΊκες εργασίας ενισχύουν τις ι

κανότητες πώλησης του ασφαλιστιΊ και εί

ναι προϋπόθεση για μέγιστη αποδοτικότη
τα.

(Πηγή:

«On line Scoplife» -

Δεκ.

1991 , Βα 

σfλn ς θεοχάρnς , Διευθυντής εκnαfδευσnς)

~~~~~~~7
Συνήθωs σκοντάφτουμε

στα μικρά πετραδάκια,
όχι στο βουνό!
Οι άνθρωποι καθημερινά αγωνfζονται να πετύχουν σε διάφορους το
μ εfς, με μικρούς ιΊ μεγάλους στόχους , και οι πιο πολλοf παραιτούνται
νωρf ς από τα σημαντικά τnς ζωιΊς τους εnειδιΊ δεν τα καταφέρνουν στις

μικρές προσπάθειες τπς καθnμερινότπτας ... Τα μεγάλα επιτεύγματα θέ
λουν nολλιΊ ... nponόvnσn!

Η νnστεfα Τετάρτπς και ΠαρασκευιΊς, n.x., στπν Ορθόδοξη Εκκλnσfα
εfναι μ ι α άσκnσn για να περάσει κάποιος σε μεγαλύτερες κατακτιΊσεις.

Εάν δεν μnορεfς να νικιΊσεις τπν επιθυμfα μιας ημέρας να μη φας κρέ 
ας ιΊ τυρf, πώς θα μπορέσεις να νικιΊσεις τπν επιθυμfα να αnοκτιΊσεις κά 

τι που δεν σου ανιΊκει; Πόσο γυμνασμένη θέλnσn έχουν σιΊμερα οι άν
θρωποι για ασκιΊσεις αρετιΊς , για άμ ιλλα και αλληλεγγύη, για συμπόνια,

όταν το περιβάλλον διδάσκει ανταγωνισμό, «ξέσκισμα» των αντιπάλων
και «πάτπμα εnf πτωμάτων » ; Ακούμε δlπλα μας συχνά τα « δεν μπορώ »,
«δεν θέλω, βαριέμα1 » , «ωχ καημένε » , «άσ' το γ1 ' αύρ10 » κ . ά.

Στις πωλιΊσεις λένε οι ειδικοf ότι πετυχαfνουν αυτοf που αποκτούν (με
άσκnσn) καλές συνιΊθειες καθημερινά . Ενας επιτυχημένος nωλnτιΊς έχει

συνιΊθειες οργάνωσης, nμερολογfου, συλλογιΊ υποψιΊφιων πελατών,
καθημερινών ραντεβού για πωλιΊσεις, για εκπαfδευσn κ.λn . Οι αποτυχη 

μένοι δεν σκοντάφτουν στους μεγάλους στόχους, αλλά στα «πετραδά
κια » τα καθημερινά ... Μέχρι να φτάσεις στnν κορυφιΊ του βουνού χρει 

άζεσαι πολλά βιΊματα καθημερινά . Το

100 αρχlζει απ ' το 1. Ολες οι σκά 

λες έχουν ένα πρώτο σκαλοπάτι! Κοιτάξτε γύρω σας: οι πρώτοι δεν πη
δάνε σκάλες ούτε δρασκελf ζουν βουνά! ΑnοκτιΊστε καλές συνιΊθειες και

έχετε υnομονιΊ! Να, όπου να 'ναι θα φτάσουμε στπν κορυφιΊ!
Ε. Σ .

Ι@ ιι
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Ποιο είναι αυτό που πρέπrα κάνει καλά έναs ασφαλιστήs;
Μ1λάε1 στους συναδέλφους του ο εn~τυχnμένος ασφαλ1στής

με άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό

Kelly

1NSURANCE», το 1982,

R.J.

«L1FE

με θέμα την εξεύρεση πελατών, και εξη

γεί πώς έγ1νε μέλος της λέσχης των δ1ακεκp~μένων ασφαλιστών
στην Αμεp1κή με παραγωγή με ασφαλ1σμένα κεφάλαια άνω του
εκατομμυρίου δολαρίων. (Το

1980

1

πέτυχε μ1α παραγωγή σε α

σφαλισμένα κεφάλαια της τάξεως των

ο ένας ρωτάει τον άλλο: «Τι εiναι αυτό που κάνεις καλύτερα στn δου

τους στόχους μου, αποφάσισα να εφαρμόσω στnν nράξn αυτό που

Ατομικής Ασφάλειας Ζωής μου με παράλληλη κάλυψη των μελών

λειά μας; » Οταν απευθύνουν και σ' εμένα αυτιΊν τnν ερώτnσn, απα

nδn είχα μάθει στnν εκnαίδευσn κα1 μελετώντας διάφορα ασφαλι

της οικογενείας μου και, χάρη στη μοναδική κατάρτιση και εξυπη

ντώ: «Το

στικά συγγράμματα, ότι δnλ.

στιγμιΊ για να ζnτnθούν

ρέτηση που συνάντησα στο πρόσωπό του, έλυσα ορισμένα προβλή

συστάσεις είναι όταν ο nελάτnς εiναι όσο γiνεται πιο εντυπωσιασμέ 

ματα που με απασχολούσαν. Είμαι σίγουρος ότι οι ιδέες που θα σου

νος από τον ασφαλιστιΊ » .

προτείνει θα φανούν χρήσιμες και σ ' εσένα!

prospecting».

Πολλούς ασφαλιστές τούς χαρακτnρlζει

n ανεπάρκεια ιΊ n αδυνα

μία, αν θέλετε, τnς εξευρέσεως υnοψιΊφιων πελατών με μια συγκε

«n καλύτερn

Ζητώντας συστάσεις, προσπαθώ να εντοπίσω άτομα που παρουσιά

κριμένη και μεθοδικιΊ διαδικασία.

ζουν τα εξιΊς επτά χαρακτnριστικά:

(1)

είναι nλικίας μεταξύ

25

και
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6.000.000 δολαρίων κα1
το 1981 nααpαγωγή πάνω από 7.000.000 δολάp1α.)
Πιστεύω ότι n εξεύρεσn υποψήφιων πελατών είναι n ζωογόνος nn-

δεν αναζnτούμε με τον σωστό τρόπο τους υnοψιΊφ1ους πελάτες .
των nρο

(5) παρουσιάζουν nετυχnμένn σταδιοδρομία. (Αυτό σnμαiνει ότι όχι μό

γιΊ τnς εργασίας μας. Πολλοί ασφαλιστές αποτυγχάνουν στn δουλειά

μnθειών που θα εισπράξουν αύριο είναι συνυφασμένn με μία άμεσn

νον έχουν καλιΊ δουλειά, αλλά είναι εnίσnς ικανοί άνθρωποι με όποιο

μας όχι τόσο από έλλειψn ιδεών και γνώσεων όσο από τnν έλλειψn

και απόλυτα αναλογικιΊ σχέσn με τnν nοσότnτα και τnν nοιότnτα των

αντ1κείμενο ασχολούντα1.) Εn1θυμώ ο nελάτnς να είνα1

υnοψιΊφιων πελατών με τους οποίους θα μπορούσαν να μοιραστούν

υnοψιΊφιων πελατών που είδαν πριν . Αυτός είναι και ο λόγος που

υnευθυνότnτα και ενδιαφέρον για τnν εργασία του

αυτές τις ιδέες και γνώσεις.

αυτοί οι ασφαλιστές δεν είναι σε θέσn να ακολουθιΊσουν το

Εnειτα από εμπειρία

4 ετών

στο χώρο των ασφαλειών ζωιΊς, είμαι

πεπεισμένος ότι -πέρα από κάθε αμφιβολία- το μυστικό τnς επιτυ

Γι ' αυτό ψάχνω να βρω το γιατί μερικές φορές εμείς οι ασφαλιστές

Μερικοί ασφαλιστές δεν αντιλαμβάνονται ότι

n εnιταγιΊ

ετών,

(2)

είναι παντρεμένοι ,

(3) έχουν παιδιά , (4)

κάnο1α 01κονομ1κιΊ άνεσn. Κατά κανόνα

01

έχουν καλιΊ δουλειά,

(6) πρόσωπο με
κα1 (7) να έχε1 ιΊδn

πελάτες μου δεν αρ

νούνται να μου σuστιΊσουν φίλους ιΊ γνωστούς τους που

δρόμο που θα τους οδnγιΊσει εκεί όπου θα συνα
ντούν, σε σταθεριΊ και όχι σε nεριστασιακιΊ

από μόνα τους.

αγοράσουν μία ασφάλεια ζωιΊς.

μπορεί παρά να είναι το επακόλουθο

Τις συγκεκριμένες απόψεις

μιας αρμονικιΊς συνεργασίας με

άρθρο επιθυμώ να τις μοιρα

nαiδευσn από οnοιαδιΊnοτε άλλn δουλειά έχω γνωρίσει.

Παρ ' όλα αυτά, δεν παραδεχόμαστε πολλές φορές τnν αλιΊθεια ό
τι το να διδάξεις κάποιον να ψαρεύει προϋποθέτει πολύ περισσότε

σύστασn εκ μέρους ενός nελάτn δεν

τον

αξiα

εκείνον

nδn nελάτn τnς εταιρείας, διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τnν προ
σπάθεια του ασφαλιστιΊ.

φέρον του, λέγοντας,

n.x.:

«Ο κ. Χ; Εμαθα ότι είστε κάποιος που θα

έπρεπε οnωσδιΊnοτε να σuναντιΊσω!»
Αν ο φίλος του μου περιγράψει τον unοψιΊφιο nελάτn ως nροσn

Διαφορετικά κάνω nαύσn για δύο δευτερόλεπτα μόνο πριν συνεχίσω.

λοιπόν,

ανάμεσα

Γενικά, πάντως, ο υnοψιΊφιος nελάτnς θα αντιδράσει ρωτώντας:
«Ω! Και ποιος σας το είπε αυτό;» ιΊ «ΑλιΊθεια; Ποιος εiστε εσεiς; » .

του

στους ικανοnοιnμένοuς πε

Οταν τα λέω όλα αυτά με ευχάριστο τόνο στn φωνιΊ μου, σuνιΊθως
και ο nελάτnς αντιδρά με ανάλογο τρόπο, οπότε ιΊδn βρίσκομαι «προ
των θυρών του».

ρα πράγματα από το να μάθει απλώς να βάζει το δόλωμα και να μα

prospecting

και ψάχνουν

να βρουν ιδέες που θα εν

σε1 κάποιος ασφαλιστιΊς ένα

μάθει κανεiς πού θα βρει το ψάρι.

σωματώσουν στον τρόπο ε

n χρnσιμότnτά τnς και ποια

και

προσφέρει σωστά τις επαγγελ

γειρεύει ένα ψάρι. Το σnμαντικότερο, ίσως, από όλα αυτά είναι να

Η εκnαίδευσιΊ μου αποσκοπούσε στο να διδαχθώ τι είναι το προϊ

-

νιΊ και εκδnλωτικό, κάνω μ1α nαύσn και περιμένω τnν αnάντnσιΊ του .

λάτες του μnορεi να συναντιΊ

όν που λέγεται ασφάλεια ζωιΊς, ποια είναι

«ντοπάρισμα» του υnοψιΊφιου nελάτn από τον ίδιο το φίλο του

που

Μόνο,

λιστές που πιστεύουν ενσυ

στnν

ασφαλιστιΊ

ματικές του υnnρεσίες.

στώ με εκείνους τους ασφα

νείδnτα

Σ.Σ.

(*) Με τnν τελευταία αυτιΊ φράσn του κ. Σ.Σ. επιδιώκεται να γίνει το

Μιλώντας με τον υnοψιΊφ10 nελάτn στο τnλέφωνο εiτε απευθείας ιΊ

αξιόλογους υnοψιΊφιους πελάτες και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται

όλn τn ζωιΊ του!» Η εργασία μας μας παρέχει τnν πιο εκτεταμένn εκ

Φιλικά,

αφού nροnγnθεί εnιστολιΊ, προσπαθώ να κεντρίσω αμέσως το ενδια

βάσn, πρόσωπο με πρόσωπο, τους πελά-

μου που αναλύω σ ' αυτό το

(*).

λό τους ιΊ στο μεγαλύτερο μέρος. Αλλά μία

τες που χρειάζονται και μπορούν να

ψεις για μια μέρα. Μάθε ένα άτομο να ψαρεύει και θα το θρέψεις για

σετε για το τι μπορεί να σου προσφέρει. θα με ευχαριστήσει ιδιαίτε

ρα να με ενημερώσεις για τις απόψεις σου

nλnρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις στο σύνο

χίας στn δουλειά μας είναι να βλέπουμε όσο γίνεται περισσότερους

Εχω ακούσει να λένε: «Δώσε σε ένα άτομο ένα ψάρι και θα το θρέ

Ζήτησα από τον κ. (ασφαλιστή) να σε επισκεφθεί και να συζητή

πολύτιμο κέντρο εnιρροιΊς για

συστάσεις με στόχο τn σύναψn

ξευρέσεως υnοψιΊφιων πελα

τών , που ιΊδn εφαρμόζουν ιΊ που

Συνεχίζοντας, λέω: «Είμαι ο

R.J. Kelly

τnς εταιρείας

...

κα1 ένας

κοινός μας γνωστός, ο κ. Σ.Σ . , ζιΊτnσε να σας τnλεφωνιΊσω . Σας πε

νέων Ασφαλειών ΖωιΊς.

τυχαίνω σε κατάλλnλn στιγμιΊ; (κάνω μια nαύσn περιμένοντας αnά

Ενα τέτοιο πολύτιμο κέντρο εnιρ

ντnσn) . Ο κ. Σ.Σ. είναι ιΊδn nελάτnς μου κα1 βριΊκε ότι μερικές από τις

τnς εκnα1δεύσεώς μου δόθnκε έμφασn στnν εξεύρεσn υnοψιΊφ1ων

ναπτύξεως μ1ας μεθοδευμένnς προσπά

ροnς υnιΊρξε για μένα ο υπεύθυνος ενός

απόψεις μου ιΊταν εξαιρετ~κά εnωφελεiς γι ' αυτόν. Πιστεύει ότι θα

πελατών

θειας για εξεύρεσn υnοψιΊφιων πελατών.

λογιστικού γραφείου, που με σύστnσε σε πολ

βοnθούσαν κι εσάς μερ1κές από τις ιδέες μου, πράγμα που θα κάνω

λά αξιόλογα πρόσωπα, αρκετά από τα οποία έγιναν

με ιδιαίτερη ευχαρίστnσn, αν δεν έχετε αντίρρnσn να συναντnθούμε

εiναι

n ψυχολογία

τnς nωλιΊσεως. Παρά το γεγονός ότι στο στάδιο

(prospecting), τις περισσότερες φορές με απασχολούσε ως

μία δευτερεύουσας σημασίας διαδικασία, χωρίς να προβαίνω σε μία

θα τις χρnσιμοnοιιΊσουν ως βάσn α

Η διαδικασiα για τnν εξεύρεσn υnοψιΊφιων πελα
τών αρχίζει με τnν nροσεκτικιΊ ανάλυσn των στόχων του α

ενσυνείδnτn αναγνώρισn τnς αξίας τnς.

πελάτες μου και νέα κέντρα εnιρροιΊς!

για

15 με 20

λεπτά τnς ώρας, ίσως μετά τον καφέ, το πρωινό ιΊ το

ετών όταν αποφάσισα να ασχολnθώ με το ε

Ενα σnμαντικό στοιχείο τnς διαδ1κασίας για τnν εξεύρεσn υnοψιΊ

γεύμα. Οι πρωινές ώρες σάς εξυnnρετούν ιΊ μιΊnως είναι καλύτερα να

γελματικιΊ τους κατάρτισn από πλευράς γνώσεων, αποτυγχάνουν ό

πάγγελμα του ασφαλιστιΊ ζωιΊς και από τnν nρώτn στιγμιΊ είχα ξεκα

φιων πελατών που ακολουθώ είναι ότι γνωρίζω πώς θα nλnσιάσω το

συναντnθούμε κάποια αnογευματινιΊ ώρα ;» ΣυνιΊθως nετυχα!νω να

ταν έρχεται

θαρισμένες απόψεις για το τ1 ιΊθελα από τnν καριέρα μου. Εn1θυ

άτομο που μου σύστησαν . Αφού αξιολογιΊσω τα στοιχεία και τις λοι 

ορ!σω μια συνάντnσn σε ποσοστό

μούσα, τότε και τώρα, να έχω μiα εργασία με ελεύθερο και ευέλικτο

πές nλnροφορίες για τον υnοψιΊφιο nελάτn , που συγκέντρωσα σύμ

τά κανόνα, οι πρώτες επαφές μου με τους υnοψιΊφιους πελάτες μου

νουν οι πραγματικά μεγάλοι «ψαράδες», ώστε να αντιλαμβάνονται

ωράριο, που θα μου απέφερε ένα εισόδημα αρκετό για να ζιΊσω με

φωνα με τα παραπάνω , δεν έχω παρά να του απευθύνω μια εnιστο

γiνονται από το τηλέφωνο. Δεν nιστεύζω ότι είμαι κάτι το εξαιρεηκό

συνειδnτά (ιΊ με τn διαίσθnσn που χαρίζει

άνεσn με τn σύζυγο και τα παιδιά μου, αφιΊνοντάς μου nαράλλnλα

λιΊ ιΊ να κάνω ένα τnλεφώνnμα για να ορίσουμε το χρόνο τnς συνα

στο χώρο τnς εργασ!ας μου· όμως, αφιέρωσα αρκετό χρόνο για να

ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαι με το χόμπι μου, που είναι

ντιΊσεώς μας.

οργανώσω και να μεθοδεύσω μια διαδικασία προσεγγίσεως υnοψιΊ

Εχω nαρατnριΊσει ότι αρκετοί ασφαλιστές, παρά τnν άρτια εnαγ

n στιγμιΊ να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσε1ς στnν nράξn.
Από τnν αρχιΊ τnς σταδιοδρομίας μου με απασχόλησε n σκέψn τι κά
n εμπειρία)

αν απευθύνο

νται στn σωστιΊ αγορά πελατών, και κατέλnξα στο συμπέρασμα ότι
αυτό που έχει καθοριστικιΊ σnμασία για να επιβιώσει κανείς στο ε

πάγγελμα του ασφαλιστιΊ ζωιΊς είναι το πού απευθύνεται και όχι μό

σφαλιστιΊ. Ημουν

22

n μουσι

κιΊ.

Ετσι αποφάσισα να ασκιΊσω το επάγγελμά μου ακολουθώντας έ

νον πώς θα προβλεφθούν οι παροχές ενός ασφαλιστικού προγράμ

να πρόγραμμα καθnμερινιΊς σuστnματικιΊς αnασχόλnσnς από τις 8 το

ματος.

πρωί μέχρι τις

Στις συγκεντρώσεις των ασφαλιστών τnς εταιρείας μου συνιΊθως

80

rm

6 το

απόγευμα .

Εχοντας πια τnν κατάλλnλn θεωρnτικιΊ κατάρτισn και αφού έθεσα

95%με τα τnλεφωνιΊματά μου. Κα

Πολλές φορές χρnσιμοnοιώ και έναν τύπο εnιστολιΊς που υπο

φιων πελατών που λειτουργε! άριστα για μένα . Δεν με φοβίζει το μέλ

γράφεται από τον nελάτn μου που κάνει τn σύστασn , όπως για πα

λον, διότι απλούστατα γνωρίζω ότι είμαι σε θέσn να βρω ανθρώπους

ράδειγμα είναι ο παρακάτω:

που χρειάζονται τις ασφαλιστικές μου unnρεσiες .

Αγαπητέ,

Συνεργάστηκα με τον κ. (ασφαλιστή) πάνω σε ένα πρόγραμμα

(Αnόδοσn και nροσαρμογιΊ από το περιοδικό

«L!FE INSURANCE» -

1982: Α.

Εσφόρμες)
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Παλεύουν με την κρίση

Η ανασφάλεια δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη

των ασφαλιστικών προϊόντων
«Τα τελευταία

και οι ασφαλιστές
Της Βάσως Μουρελά

01 πωλnσε1ς των
n απάντnσn είνα1 ότ1 δεν επnρεάστnκαν. Οσο1 άνθρωπο~ fπαν έτοιμο~ να ασφαλ1ασφαλίστηκαν - κα1 όσο1 δεν nταν, δεν το έπραξαν. Αυτό που έπα1ξε ρόλο ήταν n σω

Παναγ1ώτnς

προϊόντων,

Μπεμπέτσος,

στούν

ασφαλ10τ1κός

στn προσέγγ~σn του υποψnφωυ πελάτη κα1 ο εντοπ1σμός τnς υπάρχουσας ασφαλ1στ1κnς α

σύμβουλος, Σπάρτη

νάγκης προς κάλυψη. Εγώ ως νέος ασφαλ1στ1κός σύμβουλος στπν Εθν1κn Ασφαλ10τ1κn, με

τnν πείρα που δ1αθέτω, μπορώ να πω ότ1 ο σωστός επαγγελματίας δ1αχεφfζετα1 τnν κρίση α

πό αυτn καθαυτnν τnν πραγματ1κότnτα. Ο λόγος γ1α τους ασφα

νάλογα. Δnλαδn, προσαρμόζε1 τον όγκο τnς δράσης του, ούτως ώστε

πελάτες τους σε όλn

στόχο~ του τελ1κά να

n χρnματο-

01κονομ1κn κρίση «χτυπά » κα1 τnν πόρτα τnς ελλnν1κnς 01κονο

μίας, της ασφαλ1στ1κnς αγοράς κα1 τnς καθnμερ1νότnτας των κα

Τώρα eα αποδείξουμε την αξιοπιστία μας
Στην 01κονομ1κά δύσκολη αυτnν περίοδο, δnλώνε1 ο κ. Χαράλαμπος Πολύζος, που ο πελάτης ψά

ταναλωτών.
ασφαλ1στ1κοί σύμβουλο~ με τους οποίους μίλησε το « ΝΑΙ »

χνε1 εναλλακ11κές λύσε1ς μέσα από αξ1όπ1στες εταφείες, θέλε~ να α1σθανθεί ασφάλε1α γ1α την επ1λο

μο1άζουν « σαν έτοιμο~ από καφό » να αντεπεξέλθουν κα1 στ1ς π10

γn που έχε1 κάνει Ο δ1κός μας ρόλος εfνα1 να εfμαστε πλά1 του . Να τον καθοδnγnσουμε σης απο

01

01

μnν επηρεαστούν αρνn11κά.

την Ελλάδα . Το «Ασφαλ1στ1κό ΝΑΙ » μίλησε με ασφαλ1στές από ό

δύσκολες συνθnκες που θα τους παρουσωστούν κα1 δηλώνουν

ρίες του κα1 να τον ενημερώσουμε σωστά γIα τα χρnματα που πλnρώνε1. Είνα1

ότ1 , με όπλο τον επαγγελματ1σμό τους, στέκοντα1 δίπλα στους πε

μεfς

λάτες τους.

ρία κα1 την αξ1οπ1στfα μας. Ο κ . Πολύζος δnλώνε1 ό11

01

n σηγμn που όλο1 ε

δ1αμεσολαβούντες θα κληθούμε να αποδείξουμε τον επαγγελματ1σμό, τη γνώση, την εμπε1-

κονομ1κn κρίση. « Εμείς στην

...στην κρίση,

πρωτοφανnς σε μέγεθος. Αλnθε1α εfνα1 αυτό, όπως είνα1 α

σφαλ1011κών προϊόντων. Επί τnς ουσίας, στnν ερώτnσn αν επnρεάστnκαν

σου καταναλωτn, ο οποίος περ1σσότερο δείχνε~ να έχε1 επnρεα

λn τnν Ελλάδα, σε μ1α προσπάθε1α να καταδείξε1 αν

n 01κονομ1κn κρίση είνα1

λnθε1α κα1 ότ1 τώρα, με τn μεγάλη ανασφάλε1α, ο κόσμος έχε1 nερ1σσότερn ανάγκη των α

στεf από 11ς αναφορές των μέσων μαζ1κnς ενnμέρωσnς κα1 όχ1 α

01

χρόνω δεν θυμάμα1 να υπάρχε1 κάπο1α χρον1ά χωρfς 01κονομ1κn κρίση »

αναφέρε1 ο κ. Παναγ1ώτnς Μπεμπέτσος, καI συνεχίζε1 λέγοντας πως « βέβα1α, θα πε1 κάπο1ος

ότ1 αυτn

Προς το παρόν μεταφέρουν μόνο έναν προβλnματ1σμό του μέ

λ1στές κα1 το πώς β1ώνουν την «κρίση »

23

01

πελάτες του έχουν επηρεαστεί από την

INFOTRUST εξασφαλίζουμε στο

01-

συνεργάτη μας την ανταγων1σηκότn

τά του απέναVΤΙ στον πελάτη , προσπαθώντας να μετατρέψουμε 11ς απε1λές του 01κονομ1κού περ1-

η σωστή ανάλυση αναγκών!

βάλλοντος σε επαγγελμα11κές ευκαφίες. Με έναν μnχαν1σμό σχεδωσμένο γ1α δ1αχείρ1σn κρίσης

Στnν τρέχου σα χρον1 κn περfοδο β1ώνουμε μIα πρωτόγνωρη 01κονομ1κο-κο1νων1κn αναταρα 
χn, δnλώνε1 ο κ. Γiάννnς Γεωργούλnς, με αφορμn τnν κατάρρευση των χρnματαγορών, με έ
ναυ σμα τα «τοξ1κά» ομόλογα στ1ς ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, έχουμε τnν επέκταση τnς κρίσης στα

(1)

φροντiζουμε την έγκαφn είσπραξη των οφε1λών των πελατών κα1 (2) μέσα από ένα άψογο σύστnμα μnχανογράφnσnς εξασφαλίζουμε μεγάλη 01κονομία χρόνου κα1 σnμαντ1κn μείωση του δωχεφ1σηκού κόστους γ1α το συνεργάτη μας» .

Χαράλαμπος Πολύζος,
πρόεδρος τnς
INFOTRUST,
θεσσαλονfκn

δωκά σε όλες 11ς αγορές του κόσμου, δnμ1ουργώντας ένα κλίμα αναστάτωσης κα1 αβεβα1ότn
τας, συνθn κες π ρωτόγνωρες κα1 γ1α τn χώρα μας ως κομμά11 τnς παγκοσμ10πο1nμένnς πλέον
01κονομfας. Ανάλογες συγκυρίες στο παρελθόν μάς έχουν δεfξε1 μ1α πρόσκαφn « στροφn » των
καταναλωτών σε προϊόντα εγγυnμένnς απόδοσης κα1 ενίσχυση των προϊόντων προστασfας, τα
Γiάννnς Γεωργούλnς,

Bachelor of Science,
υποκ/μα Δ. Koύpτn

Allianz,

Χαλκfδο

π αρ αδοσ1 ακά προγράμματα Ζωnς, δnλαδn. Στο ερώτημα «ΤΙ προϊόντα ζητάνε αυτnν τnν περfο
δο

01

καταναλωτές;» ο κ. Γεωργούλnς απαντά πως εlνα1 φυσ1κό ο καταναλωτnς, επηρεασμένος

από τ1ς εκάστοτε συγκυρίες, τόσο σε 01κονομ1κό (κρίση των αγορών, «τοξ1κά » ομόλογα, αύξη
ση τιμών πετρελαfου) όσο κα1 σε κο1νων1κό επlπεδο (ασφαλ1στ1κό, ανεργία , αβεβα1ότnτα), να ζη

Αλn Κ1οζεκλn,

συντον1στn ς,

Ρόδος

Η στρατολόγnσn νέων ασφαλ1στών τα τελευταfα χρόν1α γfνετα1 με όλο κα1 βραδύτερους ρυθμούς,
κα1 αυτό γ1ατi -με 11ς υπάρχουσες νομοθΕΤΙκές δ1ατάξε1ς-

01 νέο1

δεν έχουν ερεθίσματα κα~ κfνnτρα

γ1α να στρατευθούν στο θεσμό της 1δ1ω11κnς ασφάλ1σnς.
Αυτό τονiζε1 ο κ. Αλn Κ1οζεκλn, απαντώντας στο ερώτημα εάν

n χρnματοπ1στω11κn κρfσn ενδέχετα1

καλύτερα, συγκεκριμένες προδ1αγραφές από κάπο1α προϊόντα . Η

να αποτρέψε1 τη στρατολόγηση νέων ασφαλ1στών. Καθώς ορ1σμένες εταφείες, αποβλέποντας στο

τρέχουσα 01κονομ 1 κn συγκυρfα, όμως, αναδε1κνύε1 ξεκάθαρα τnν αγωνία των καταναλωτών,

κέρδος (μεfωσn εξόδων) , με1ώνουν 11ς προμnθε1ες που παρεfχαν στους ασφαλ1σηκούς συμβούλους

πρώτα γ1 α τον οργαν1σμό από τον οποίο θα « αγοράσουν » τα προϊόντα κα1 μετά γIα το προϊόν

σε μεγάλο ποσοστό, με τον τρόπο αυτόν εμποδfζουν την προσέλευση νέων ασφαλ1στών στο χώρο

τά συγκεκριμένα προϊόντα

n,

καθαυτό. « Μ οναδ1 κn " ασπfδα" στnν 01κονομ1κn κρίση γ1α τον καταναλωτn είνα1

n σωστn

κα1

της ασφαλ1σηκnς αγοράς λόγω έλλε1ψnς κ1νnτρων. Υπάρχε1, όμως, κα1 π λογ1κn κατά την οποfα ε 

ώστε να σχεδ1άσουμε

ταφείες, προσδοκώντας στην παραγωγn, προσπαθούν να δελεάσουν ασφαλ1σηκούς σuμβoύλouς

μαζί με τον πελάτη το κατάλληλο γ1α τ1ς ανάγκες του πρόγραμμα. Η Ανάλυση Αναγκών αναδε1-

managers, δfνοντάς τους πακέτα παροχών χωρίς να ελέγχουν αν υπάρχε1 n απα1τούμενn φερεγγυό

κνύε1 δ1αχρον1κά τ1 ς πραγματ1κές ανάγκες του καταναλωτn,

τnτα-1κανότnτά τους. Το υπουργεfο Ανάπτυξης θα πρέπε1 να λάβε~ αυστηρά μέτρα γ1α τους ασφαλ1 -

πλnρnς ανάλυση αναγκών, "εργαλείο " που χρnσιμοποωύμε στnν

ντα1 από την 01κονομ1κn συγκυρfα, παρά μόνον
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ίΔJ ΑΣnιΣ nΡοΝοιΑ Επηρέασε τη στρατολόγηση νέων ασφαλιστών

01

01

Allianz,

οποίες δεν νομfζω ότ1 επnρεάζο

προτερα1ότnτές του » .

σηκούς συμβούλους, προκειμένου να διαμορφωθούν αξιόπιστοι επαγγελματfες.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρέπει να ξανακάνουμε ιιπώλησηιι στον πελάτη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ι<ΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η έντονn φ1λολογiα των ΜΜΕ γύρω από τ1ς εn1nτώσεις στnν nραγματ1κn οικονομiα, στnν

καθnμερινότnτά μας
περνά (λέει

nκ.

-

tt Θα εισπράξω στα σίγουρα

δnλαδn, τn σnμαντ1κn κα1 κρiσψn οικονομικn αναταραχn που δια

Πόnn Παραγιουδάκn) σε οικουμενικό εnfnεδο τους χρnματοnιστωτικούς ορ 

γανισμούς και κατ' επέκτασn τnν παγκοσμιοnιnμένn πλέον οικονομiα, έχε1 εππρεάσει φυσι

κά και τους έλλnνες καταναλωτές. Παρότι δεν έχουμε δει ακόμn έντονα τις εnιπτώσε1ς αυ

€10 .000*

τnς τnς αναταραχnς-κρiσnς στnν καθnμερινότnτά μας, nολλοf πελάτες βρiσκοντα1 στn φά
σn του προβλnματ~σμού

-

ρια συμβόλα1ά τους. Είνα1

11

πρέπε1 να κάνουν, μεταξύ άλλων, κα1 με τα ασφαλ~στn

n εnoxn

που πρέnε1 να ξανακάνουμε «nώλnσn » στον nδn πελάτn

για το

μας. Ολο1 οι συνεργάτες του γραφεiου αφ1ερώνουν πολλές ώρες σ' auτfl μας τnν υnοχρέ
ωσn. Οι πελάτες θέλουν να ξανακούσουν και να nε1στούν

-

, ''
... Ε σειs;

κυρiως γ1α τα αnοταμ1ευτικά

συμβόλαια. Εκεf εντοniζεται ο nροβλπματισμός τους τnν εnoxn αυτn. Σε πολύ λιγότερο βαθ
μό εκφράζουν ανάλογους προβλnματισμούς οι κάτοχοι συμβολαίων Υγεiας , τουλάχιστον

μέχρι τώρα, ενώ εfναι χαρακτnριστικό ότι οι πελάτες των συμβολαίων των γενικών κλάδων
δεν έχουν εκφράσει τον παραμ1κρό προβλnματισμό

κλάδου Αυτοκ1νnτου. Πάντως,

n ακυρωσψότnτα

-

κα1 δεν αναφέρομα1 σε ασφαλiσεις του

δεν είναι τnν εnoxn αυτn αξιόλογn και δια

φορετικn από προnγούμενες εποχές. Ομως ο προβλnματισμός μας εiναι έντονος για το τι θα
ακολουθnσει. Καλύτερn ε1κόνα, εκτψώ, θα έχει
Πόnn Παραγ1ουδάκn,

δ1ευθύντρ10 γραφεiου,
Ηράκλε10 Κρnτnς

2009.

n

αγορά μας μετά το πρώτο εξάμnνο του

Ειδικότερα στnν Kpnτn, τότε θα έχουμε δει τ1ς πραγματ1κές εn1πτώσεις, αφού θα βρ1 -

σκόμαστε στnν κορύφωσn τnς τουρ1στ1κnς περιόδου, που για τον τόπο μας είνα1 σnμαν11-

κός οικονομικός παράγοντας. Οσο για το τι θα συμβούλευα σnμερα καθέναν και καθεμία
ασφαλ~σμένn, δεν θα τους έλεγα κάτι διαφορετικό από ό,11 άλλες εποχές, κάτι που συμ

βουλεύουμε όλοι

01 συνεργάτες του γραφεiου καθnμερινά κα1 τnν εnoxn αυτnν: Η ασφάλ1-

σn αnοτελεi ανάγκn. Αποτελεί πρόνοια. Συνεπώς, σε μια εnoxn έντονου nροβλnμα11σμού και
έντονnς ανασφάλειας, είναι ακόμn πιο εnιτακτικn

n ανάγκn για

πρόνοια οικονομικnς εξ-α

σφάλισnς δικn μας, τnς 01κογένε1άς μας, τnς εnιχεiρnσnς μας, τnς περ1ουσίας μας σε σn

μαντικές nερ1πτώσεις που μπορούν να υπάρξουν και να εnnρεάσουν ξαφν1κά τn ζωn μας .
Αλλωστε, μnν ξεχνάμε πως όταν μ1λάμε γ1α ασφάλε1α, μιλάμε για χρnμα.

Δnμnτρnς Καραnάνος,
πράκτορας,

Tpinoλn

Να βοηβήσει και η ΕΑΕΕ στην αντιστροφή του κλίματος
«Τι γiνετα1 μ' αυτnν τnν εταιρεiα που έπεσε έξω; Εχασε ο κόσμος τα χρnματά του; θα έ 
χουμε κ1 εμεiς τέτοι α προβλnματα; Κινδυνεύουμε να πάθουμε τα fδια;»
«Αυτές και άλλες τέτοιες ερωτnσε1ς μάς γiνοντα1 σχεδόν κάθε μέρα» μας λέει ο κ. Δnμn
τρnς Καραnάνος κα ι συνεχfζε1 επ~σnμαfνοντας πως «σαφώς και υπάρχε1 κλiμα καχυποψfας

(και ανnσυχfας, θα έλεγα) από μερ1κούς, παλιούς κυρiως, πελάτες συχνά προβάλλουν εn1χειρnματα, όπως, Η κεντρικn ιδέα των προβλnματ1σμών που κυρ1αρχούν στους πελάτες εf
ναι ότι

01 ελλnνικές εταιρεfες δεν κ1νδυνεύουν, διότ1 ο τρόπος που επενδύουν τα χρnματα των

ασφαλισμένων εiνα1 δ1αφορετικός από αυτός των εταιρε1ών που έχουν πρόβλnμα. Οι ελλn

ν1κές εταιρεiες κατά βάσn επενδύουν σε τiτλους σταθερούς κα1 λ1γότερο επισφαλείς. Με βά

Εξασφαλίστε το κεφάλαιο τηs ζωfίs σαs
Επιrlέξτε το Πρόγραμμα Δnμιουργίαs Κεφαrlαίου που σαs ταιριάζει περισσότερο:

- Με ευέιΊικτεs μnνιαίεs n εφάπαξ καταΒαιΊέs ανάιΊογα με τιs δυνατότnτέs σαs.
• Με τn σιγουριά του εγγυnμένου κεφαιΊαίου στn nnξn και δυνατότnτα επιπλέον αποδόσεων.
- Με είσnραξn του κεφαιΊαίου ωs εφάπαξ n ωs μnνιαίο εισόδnμα.
Η επιrlογή είναι δική σσs!

σn αυτό το εn1χεiρnμα κα1 με nαράθεσn στο1χεiων που αποδεικνύουν του λόγου το αλπθές,
προσπαθούμε να καθπσυχάσουμε πρώτα εμάς και μετά τους πελάτες. Ωστόσο, πιστεύω ότι π

Σε όrlσ το κστσστήμστσ

Eurobank και Oρen24 και σε επιrlεγμένουs συνεργότεs.

Ενωσπ Ασφαλιστικών Εταιριών χρειάζεται να κάνε~ μια καμπάνια, ώστε να βοπθnσει ουσια
στικά στnν αντ~στροφn του κλiματος.
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Eurolife
Ασφαλιστική

Οι ασφαλιστές κάνουν
,

πρωτη την ΕΘΝΙΚΗ

Η Εθν1κn Ασφαλ1στικn με το κύρος, τn φερεγγυότnτα κα1 τον nγετικό ρόλο τπς στnν α
γορά , βρίσκετα1 σε πλεονεκτικn θέσn για να αξιοπο1nσε1 τις ευκαιρίες που δ10μορφώνο

ντα1 σnμερα εξαπfας των 01κονομ1κών εξελίξεων, προσφέροντας τnν anapaiτnτn εξα
σφάλ1σn στους πελάτες τnς κα1 στο ευρύτερο κο1νό .

Στπ βάσπ των παραπάνω,

n Εθν1κn

Ασφαλ1στ1κn στnρfζε1 το δfκτυο πωλnσεων

ζετα1 με εντυπωσ10κούς ρυθμούς, επ1βεβα1ώνοντας ότ1

n εταιρεία

αποτελεί ελκυστ1κό πε

ρ1βάλλον εργασίας με σnμαντ1κές προοnΤΙκές εξέλ1ξnς. Από τπν αρχn του

Η στρατολόγηση νέων ασφαλιστών συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς , επιβεβαιώνοντας

το ότι η εταιρεία αποτελεί ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας , με σημαντικές προοπτικές εξέλι ξης .

Agency

κα1 επενδύε1 στnν περαπέρω ανάπτυξn του. Η στρατολόγnσn νέων ασφαλ1στών συνεχi

01

ασφαλ1στές ξεκfνnσαν τnν καρ1έρα τους στnν Εθν1κn Ασφαλ1στικn,

σα στον Σεπτέμβρ10 . Το γεγονός αυτό αποτελεί απόδε1ξn εππυχίας,

80

2008, 454 νέαπό αυτούς μέ

n οποία εν1σχύετα1 πε

ραπέρω όταν λnφθεi υπ ' όψ1ν όΤΙ ο συνολ1κός αρ1θμός νέων ασφαλ1στών κατά τπν τε

Σε νέα φάσn ε1σέρχετα1

n Εθν1κn

Ασφαλ~στ1κn, μετά τnν

ορ1στ1κn αnόφασn γ1α αναστολn τnς διαδ1κασiας πώλnσnς

Η ανακοfνωσn τnς ΕΤΕ, περί ματαίωσnς τnς πώλnσnς,

λευταία τρ1ετiα (Σεπτ.

λον ,

εfνα 1 ενδε1κτ1 κn . Τι αναφέρε1:

n δέσμευσn

2005 -

Σεπτ.

2008)

ανέρχεται στους

2.104

συνεργάτες . Στο μέλ

τπς Δ1οίκnσπς τπς Εθν1κnς Ασφαλ1στ1κnς γ1α τπ συνεχn κ01 ουσ1αστικn

Αύξnσn μετοχ1κού κεφαλαίου, επ1κο1νων1ακn αντεπfθε-

μ1ουργnθεί στις δ1εθνεfς χρnματαγορές, ανακο1νώνε1

σn , ανάπτυξπ του δ1κτύου πωλnσεων, έντασn των ρυ θμών

-προς ενπμέρωσn του επενδυτ1κού κο1νού- ότ1 ματα1ώνε1

αύξnσπς εργασ1ών μέσω του τραπεζι κού δ1κτύου κα1 ολο

τn δ1αδ1κασία αναζnτnσnς διεθνούς ασφαλ1στ1κού οfκου

Agency επ1βεβ01ώνετα1 και από τ1ς σnμαντ1κές επενδύ
σε1ς που βρfσκοντα1 σε εξέλ1ξn . Συγκεκριμένα , 9 νέα γραφεία (έκτασnς 1.340 τ.μ.) άνο1ξαν τους πρώτους 9 μnνες του 2008. Το iδ10 δ1άστnμα, χώρο~ 2.550 τ.μ. ανακ01νίστn
καν πλnρως, ενώ επί πλέον σε 6 γραφεία (3.085 τ.μ.) βρίσκοντα1 αυτnν τn ΟΤΙγμn εν ε

κλnρωσπ τnς εθελουσίας εξόδου, με στόχο

να

ως στρατnγ1κού εταfρου στ1ς ασφαλ1στ1κές τnς δραστn

ξελίξει εργασίες ανακαiν1σnς. Χάρn σ' αυτές κα1 σε άλλες δράσεις που σχεδ1άζονται, αλ

μειώσε1 τ1ς οργαν1κές θέσεις τnς κα ι τα έξοδα, εfνα1 μετα

ρ1ότnτες. Η Εθν1κn Τράπεζα π10τεύε1 στις προοπτικές ανά

λά κυρίως με βάσn το δυναμισμό, τ1ς 1κανότπτες κα1 τον επαγγελματ1σμό των συνεργα

ξύ των πρώτων nροτερα1οτnτων τnς δ1οfκnσnς κα1 του βα

πτυξπς των ασφαλιστ1κών εργασ1ών, τόσο στnν Ελλάδα ό

τών τπς εταιρείας ,

σ1κού μετόχου, τnς Εθν1κnς Τράπεζας.

σο και σε ΝΑ. Ευρώπn κα1 Τουρκfα. Στο πλαfσιο αυτό θα υ

ντά στους πελάτες τπς κ01 να συνεχίσε1 να προσφέρε1 υψnλού επ1πέδου κα1 προστ1θέμε

ποστnρfξε1 τnν uλonofnσn του επ1χειρnματ1κού σχεδίου τnς

νnς αξίας υπnρεσiες, στοχεύοντας παράλλnλα σε ισχυρn ανάπτυξn των εργασ1ών τπς.

τnς εταιρείας .

01 μnχανές,

Η Εθνικn Τράπεζα, μετά τnν σοβαρn κρfσn που έχε1 δn-

n εταιρεία

αν κα1 δύσκολο, ανεβάζουν στροφές προκε1-

μένου να καλυφθεί το κενό που δnμιούργnσε

τρόμου » τπς περ1όδου που

n εταιρεία

n «1 σορροπiα

nταν υπό πώλnσn.

Εθνικnς Ασφαλιστικnς, τόσο λεπουργ1κά όσο κ01 παρα
γωγ1κά, με τnν ανάπτυξn του

Bancassurance.

ανάπτυξn του δικτύου πωλnσεων

n Εθνικn Ασφαλ1 στ1κn

Δούκα ς Πολα1ολόγο ς

είναι βέβαιn ότι μπορεί να σταθεf ακόμn πιο κο

Σε ό,ΤΙ αφορά τnν επενδυτ1κn πολ1Τ1κn,

n εταιρεία -όπως αναφέρε1

σε σχετ1κn ανακοi

νωσn- διαθέτε1 ένα χαρτοφυλάκιο εστ1ασμ ένο στnν αντιμετώπ1σn του χρnματοο1κονο
μ1κού κ1νδύνοu κα1 στnν προστασiα των επενδεδυμένων κεφαλαiων .
Η εταιρεία εστιάζει σταθερά στnν προστασία των πελατών τπς καθ ' όλπ τn δ1άρκε1α των
συμβολαίων τους. Αναφορ1κά με τις επενδύσε1ς κεφαλαίων, π εστiασn αυτn αποσκοπεί

στn μακροπρόθεσμn εγγυnμένn προστασfα κα1 ανάπτυξn των κεφαλαfων υπό δ1αχεfρ1σn, ε1 δ1κά σ' auτnv τπν περίοδο τnς δ1εθνούς χρπματοο1κονομ1κnς αναταραχnς. Η ρευ
στότnτα τnς εταιρείας ανέρχεται τnν
χ
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30n

Σεπτεμβρίου

στο υψnλότατο ποσό των

2008

εκατ . ευρώ , που αντ1προσωπεύε1 καταθέσε1ς στnν Εθνικn Τράπεζα τnς Ελλάδος. Η

nρόσβασn σε αυτnν τnν

nnyn χρnμάτων εξασφαλίζει

l

υ

11

ι

I

ι

Τάσσος Παγώνnς

ευελιξία κα1 σ1γουριά στn σnμερινn

συγκυρία των αγορών . Οι επενδύσεις σε ακiνnτα αφορούν παραδοσ10κά γραφειακούς
χώρους που αποτιμώνται στο κόστος και όχι σε εμπορικές αξfες. Το χαρτοφυλάκ10 με
τοχών αντ1προσωπεύε1 το

χές του δεiκτn

FTSE20

6%του

συνολ1κού χαρτοφuλακfου και αφορά θέσεις σε μετο

του ΧΑΑ. Ιδιαiτερn έμφασn πρέπει να δοθεf στο γεγονός ότ1 το

χαρτοφυλάκ10 ομολόγων αποτελεiτα1, κυρίως , από εκδόσε1ς ελλnνικών και ευρωπαϊκών

κρατικών ομολόγων .

Η Εθν1κn Ασφαλ1στ1κn δεν έχει και δεν είχε τiτλοuς εταιρε1ών

01

οποfες πτώχευσαν

n ε

ξαγοράσθnκαν, ως αποτέλεσμα τπς σnμερινnς κρiσπς των αγορών . « Πιστεύουμε » τονfζε
ται στnν ανακοiνωσn «πως αυτn

n συνετn

προσέγγισn, βασ1σμένn σε ισχυρn ρευστότπτα

και επενδυτικούς τiτλοuς uψnλnς ποιότπτας, εξασφαλίζει το ότι

01

πελάτες μας απολαμβά

νουν τ1ς καλύτερες δυνατές συνθnκες και στο σnμερ1νό ασταθές περ1βάλλον.

»Το δίκτυο των ασφαλιστών μας και

01 συνεργάτες μας στnν Εθνικn Τράπεζα τnς Ελλά

δος βρiσκοντα1 πάντα κοντά στους πελάτες μας κα1 στις ανάγκες τους, προκειμένου να
τους παράχουν επαγγελματικές υπnρεσiες για τnν κάλυψn των αναγκών τους » .
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COMMERCIAL Value

οι πρωταγωνίστριες των ημερών
ο τελευταiο τρ1μnνο θα με1νε1

ώσε1ς τους σε έναν μεγάλο ασφαλ1-

γ1α πολλά χρόν10 χαραγμένο

στ1κό κiνδυνο.

στn μνlΊμn των ανθρώπων του

εκατ. ευρώ.
Επiσnς,

Η αύξnσn του μετοχ1κού κεφαλαi

n

Ασπiς Πρόνο10 ΑΕΑΖ

προέβn κα1 αυτlΊ από τnν πλευρά τn ς

Ομ iλου Ασπiς, αλλά κα1 τπς Commercial Value.
01 εταφε1ες πέρασαν δ1ά πυρός κα1

ου τnς

Commercial Yalue καλύφθn
n ελεύθερn περ1ουσfα τnς αποδε
σμεύτnκε κα1 τ~ς iδ1ες πμέρες (στ~ς 29

στnν καταβολlΊ αποζnμiωσnς ύψου ς

κε,

2.937 .500

καταστροφlΊ του αποθnκευτ~κού κέ

σ1δ1Ίρου . Γlα ορ1σμένους, ωσάν να ε

Οκτωβρiου) κατέβαλε αποζnμiωσn ύ

ντρου δ10νομ1Ίς του Ομ iλου ΓΛΟΥ.

ξαντλnθnκε σ ' αυτές τ~ς δύο εταφεf

ψους

Σnμε1ώνετα1

ες όλπ

n αυστnρότnτα

2.937.500

ευρώ γ10 τnν ολο

ευρώ γ1α τnν ολοσχερlΊ

ότ1

n COMMERCJAL

μαζi με τnν ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

του συστlΊμα

σχερlΊ καταστροφlΊ των εμπορευμά

Value

τος εποπτεiας . Οσn δεν εfχε επ1δε1-

των κα1 εκτεταμένων ζnμ1ών στο α

ΑΕΑΖ ε1να1

χθεi τα τελευταfα

ποθnκευτ~κό κέντρο δ1ανομ1Ίς του

που συμμετεiχαν στο «πάνελ » των α 

30 χρόν10 .

Κατ' άλ

01

δύο ελλnν1κές εταφεiες

f-

Ομfλου ΓΛΟΥ στnν περ1οχlΊ Αγ. Γεωρ

σφαλ1στ1κών εταφε1ών που εiχαν α 

σως δεν lΊθελαν να κλεfσε1), δεν ο

γiου, στον Ασπρόπυργο Απ1κ1Ίς, ε

ναλάβε1 τον κiνδυνο μέσω τn ς

λοκλnρώθnκε όμως το « β1βλ1ο » . Σε

ξαηiας πυρκαγ1άς που εκδnλώθπκε

Line

λους «έκλε1σε » ένα κεφάλα10 (που

κάθε περiπτωσn,

πρωταγωνiστπσαν .

01 δύο εταφεiες
Tnv iδ10 στ~γμlΊ

στ~ς

τnς

25 Jouviou 2008. Ομως , εκτός
Commercial Value, n οποiα μετά

που ένα μέτωπο έκλε1νε, όπως αυτό

τnν επηυχlΊ αύξnσn μετοχ1κού κεφα

τnς εποπτεiας ,

λαiου έχε1 πλέον τα υψnλότερα

01

πελάτες τnς μάλλον

δεν το αντελlΊφθπσαν, καθώς ταυτό
χρονα κάλυπταν πλlΊρως τ~ς υποχρε-

Front

Μεσηών Ασφαλiσεων κα1 κατέ

βαλαν το

50% τnς συνολ1κ1Ίς αποζn 
11.750.000 ευρώ .
01 συνολ1κές αποζnμ1ώσε1 ς

μiωσnς, ύψους
Τέλος,

1610

τnς Ασπiς Πρόνο1α Ζnμ1ών το πρώτο

κεφάλα10 στον ασφαλ~στ~κό κλάδο,

δεκάμnνο τπς φετ1ν1Ίς περ1όδου υπε

μfα ακόμn εταφεfα που ελέγχετα~ α

ρέβnσαν τα

πό τον κ. Παύλο Ψωμ1άδn,

50

εκατ . ευρώ .

Ό,τ, κ, αν χρε,αστεf s,

n Ασπ1ς

Πρόνο1α Ζnμ1ών , ανακοiνωσε γ10 το
δεκάμnνο του

2008 σπμαντ1κ1Ί

θα εf μαστε πάντα εδώ γ1α να σου δfνουμε ασφάλε1α

αύξn

σn ε~σπράξεων . Ε1δ1κότερα, άνοδο
ε~σπράξε1ς

Όταν θέλε1s να προχωρnσε1s, όταν χρε1 άζεσα1 Βοnθε1 α , όταν ονεφεύεσα1 ,

τnς Ασπ1ς Πρόνο10 Ζnμ1ών (ΑΕΑΖ)

όταν τολμάs, εiμαστε δiπλα σου . 60 χρόνω τώρα , γ1α 4 γεν1έs,
με πάνω από 1 εκατομμύρ10 πελάτεs, σε 5 χώρεs, εi μαστε εδώ .
Μ1α ασφαλ1στ~κn εταφiα που ξέρε~ να στnρ1ζε1 τn ζωn .

25,72% παρουσfασαν 01
στο δεκάμπνο του
το

2008

σε σχέσn με

αντ1στο1χο περυσ1νό δ1άστnμα,

φθάνοντας τα
ναντ~

85,7

107,8

εκατ. ευρώ έ

εκατ. ευρώ το

Επiσnς, άνοδο κατά

2007.
6,37% σnμεi

ωσαν τα εγγεγραμμένα ασφάλ~στρα
τnς Ασπ1ς Πρόνο10 ΑΕΑΖ τους πρώ

τους

1Ο

μlΊνες τnς τρέχουσας χρlΊ

σnς, συγκρη1κά με τnν ανάλογn πε

ρiοδο του

2008,

αγγiζοντας τα

108
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Allίanz@

Οικονομική ευρωστία
Με κέρδn

5,8 εκατ.

ευρώ στο σύνολο των δραστnρ1οτή-

των τnς κα1 με αυξnμένο κύκλο εργασ1ών στα

πετυχαiνοντας τους υψnλούς στόχους τnς φεuνής χρον1άς,

nou δ1ασφαλiζε1 όλους εκεiνους nou μας έχουν
εμπ1στευθεi τ1ς n10 σnμαντ1κές ανάγκες τnς ζωής τους» δήλωσε ο δ1ευθύνων σύμβουλος & CEO τnς Allianz Ελλάδος,

παρά τn δ1εθνή χρnματοπ1στωτ1κή κρfσn.

κ. Πέτρος Παnαν1κολάου, σχολ1άζοντας τα 01κονομ1κά α-

ευρώ έκλε1σε

n A11ianz

Ελλάδος το

Η θυγατρ1κή του ομfλου

vn

Allianz

143,8 εκατ.
εννεάμnνο του 2008,

ρεγγυότnτας, αλλά αnόδε1ξn συνέnε1ας κα1 συντnρnτ1κής

στnν Ελλάδα, στnρ1ζόμε-

δ1αχεfρ1σnς,

ποτελέσματα.

στnν πολ111κή των σταθερών αξ1ών κα1 των συντnρnτ~-

Αναλυτ1κά, κατά το 9μnνο του

2008 n Allianz

Ελλάδος

κών τοποθετήσεων, αντψετωπiζε1 επηυχώς τ1ς συνέπε1ες

βελτiωσε περα1τέρω τ~ς επ1δόσε1ς τnς στον κλάδο Γεν1κών

του δυσμενούς 01κονομ1κού περ1βάλλοντος, δ1ατnρώντας

Ασφαλε1ών, με τον κρiσψο δεiκτn

τον πήχn των προσδοκ1ών τnς στα επiπεδα που εfχε εξαρ-

χωρεf στο

χής ορfσε1 γ10 τnν τρέχουσα χρήσn.

μαντ~κά στnν ενfσχυσn τnς κερδοφορiας. Ο Δεiκτnς Ζnμ1ών

Στο πλαiσ10 αυτό, βάσε1 Δ1εθνών Λογ1στ~κών Προτύπων,

n Allianz

Ελλάδος στο εννεάμnνο του

2008

εμφάν1σε κα-

θαρά μετά φόρων κέρδn

91,2%,

από

δ1αμορφώθnκε στο

31,8%,

Combined Ratio να υπο91,4% το 2007, συμβάλλοντας σn-

59,4% κα1 ο Δεfκτnς Εξόδων στο

ενώ, ε1δ1κότερα, ο Δεfκτnς Ζnμ1ών του κλάδου Αυ-

3,9 εκατ. ευρώ από τn δραστnρ1ότnτα Γεν1κών Ασφαλiσεων, 1,7 εκατ. ευρώ από τn δραστnρ1ότnτα Ζωής κα1 0,2 εκατ. ευρώ από άλλες δραστnρ1ότn-

τοκ1νήτων με1ώθnκε στο

τες. Η παραγωγή ασφαλfστρων Ατομ1κών Συμβολαfων Ζω-

των έφθασε στο

ής παρουσfασε αύξnσn

στα
στα

το αντiστο1χο

νων

223,8%, ως ποσοστό επf των εγγεγραμμέασφαλfστρων, από 236,9% τnν αντiστο1χn περσ1νή

περiοδο κα1 ο δεiκτnς Αποθεματοnοfnσnς Αστ~κής Ευθύ-

Αυτοκ1νήτου

κυμάνθnκε

στο

336,8%,

από

355,47% πέρυσ1 το αντiστο1χο δ1άστnμα. Στον
κλάδο Ζωής κα1 συγκεκρψένα στ~ς συμπλn-

Ελλάδος στο κερδοφόρο αποτέλεσμα του οευρώ

64,6%

Τέλος, ο δεfκτnς αποθεματοποfnσnςτου κλάδου Αυτοκ1νή-

60,4 εκατ. ευρώ κα1 n δραστnρ1ότnτα Ζωής
78,5 εκατ. ευρώ. «Η συμβολή τnς A11ianz

μfλου

από

περσ1νό δ1άστnμα.

5%, 01 Ομαδ1κές Ασφαλfσε1ς 7%
- ,~_,~....
n παραγωγή ασφαλfστρων του κλάδου Αυτοκ1νήτου 11 %. Η παραγωγή Γεν1κών Ασφαλfσεων ανήλθε
κα1

63,3%,

ρωματ~κές καλύψε1ς ατυχnμάτων κα1 υγεiας

Allianz, το οποfο ανήλθε στα 6,5 δ1σ.
στο εννεάμnνο του 2008, δεν α-

ο δεiκτnς q~μ1ών δ1αμορφώθnκε στο

63%

κα~το ποσοστό εξόδων τnς δραστnρ1ό-

ποτελεi μόνο δεiγμα ευρωστiας κ01 φε-

τnτας Ζωής ανήλθε σε

23,7%.

η επιλογή

Να πέσουν και τα τελευταία ιιτείχnιι
Να πέσουν τελεiως τα σύνορα, q~τά

n Allianz,

ώστε

n κρi

να1 να απλοπο1nθούν

01

11

χαμnλού κόστους δ1ασυνορ1ακές

ειναι

δι ή σας

36

χρόνια εφαρμόζουμε την ιδανική

συνταγή της επιτυχημένης εταιρείας παροχής
ασφαλιστικών υπηρεσιών: Χρηστή Διαχείριση,
Έμπειρο Προσωπικό , Ευέλικτη Διοικητική

Οργάνωση , Επιλεγμένοι Συνεργάτες , Άμεση
Αποζημίωση Ζημιών, Σύγχρονα Ασφαλιστικά

σn να έχε~ κα1 θεuκά στο1χεfα γ1α τnν Ευρωπαϊκή Ενωσn. Μiα

πλnρωμές. Πρέπε1, επiσnς, να εναρμον1στεi το δiκα10 των

Προϊόντα.

νέα αρχ1τεκτον1κή γ1α τnν ευρωπαϊκή χρnματοπ1στω11κή κ01

συμβάσεων κα1 το κανον1στ~κό δlκα10, ούτως ώστε μέσα σε

προκλήσεις! Έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο

ασφαλ1στ~κή αγορά μπορεi να προκύψε1 μετά τnν κρfσn κα1

λfγα χρόνω

και ανταποκριθήκαμε επάξια στις ευκαιρίες ,

αυτό θα εfνα1 όφελος γ1α τnν Ευρωπαϊκή Ενωσn, σύμφωνα

πολύ εύκολn κα1 χαμnλού κόστους υπnρεσlα. Αν αυτή

με τον κ.

δ1κασlα εππαχυνθεi,

λώντας

Joachim Faber, CEO Allianz Global lnvestors. Μ1σε ένα πάνελ που οργάνωσε πρόσφατα n εταφεiα

στο Μόναχο, ο κ.

n Ευρώπn

προσφορά προϊόντων να γiνε1

μάτων που ανακοfνωσαν δ1άφορες χώρες τnς Ε.Ε., τόν1σε

κέτο μέτρων

ότ~ τiποτα δεν πρέπε1 να δiνετα1 δωρεάν κα1 με «λευκή εππα-

εν1σχύε1 κο1νές πανευρωπαϊκές ρυθμi-

σε1ς κα1 εποπτ~κές αρχές σε βάρος των εθν1κών.

«01 πολλές

ρωπαϊκή εν1αlα ρυθμ1στή αρχή. Η π10 επεlγουσα ανάγκn εi-

ακόμα ευρύτερη ανάπτυξη και στην επίτευξη
ακόμα υψηλότερων στόχων.

γή». Η πολπεiα, τονiζε1, θα πρέπε1 επlσnς να εiν01 σε θέσn να
δ1εκδ1κήσε1 εκ νέου τn βοήθε1α που παρέχει
Αναδnμοσiευσn:

www.nextdeal.gr

Ανώνυμος Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταιρεία
Κεντρικά Γραφεία: Σόλωνος
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rm

αγαπάμε τις

και προς το μέλλον και προσβλέπουμε σε

n κρiσn θα έχε~ θεuκό αποτέλεσμα, του
λάχ1στον σε μακροπρόθεσμn βάσn, τόν1σε ο κ. Faber. Τέλος,

βγε1 π10 δυνJτή εάν -με αφορμή τnν κρfσn- προωθήσε1 πα-

Στην Υ ΔΡΟΓΕΙΟ

όπως και στις δυσκολίες. Έτσι πορευόμαστε

n δ10-

αναφερόμενος στα πακέτα στήρ1ξnς των τραπεζlκών 1δρυ-

nou θα

εκτiμnσε ότ~

n δ1ασυνορ1ακή

μπορεi να

Faber

εθν1κές ρυθμ1στ~κές αρχές πρέπε1 να υποταχθούν σε μiα ευ-

90

Εδώ και

Ασφαλής Δύναμη!

Πρώτα οι πελάτες

ING

1NG n nρώτn nροτερα1ότnτα εiν01 01 πε 
01 onoio1 θέλουν να εξασφαλίσουν τα

κα1 ότ~ θα καταφέρουμε, να αντψετωπiσοuμε

χρnματα τους να προστατεύσουν τα πλούτn

λά κα1 τnν επ1δεiνωσn τnς αγοράς , που είδα 

τους. Πρώτα απ όλα πρέπε1 να σκεφτούμε πώς

με τ~ς τελευταίες εβδομάδες.

Γ1α το
λάτες,

μεταξύ άλλων , τnν αστάθε1α τnς αγοράς, αλ 

μπορούμε να βοnθnσοuμε τους πελάτες σε αυ

Κα1 τέλος έχουμε , φuσ1κά, να επ1κεντρωθεf

τές τ1ς πολύ δύσκολες σuνθnκες. Αυτό τόν1σε

στο κόστος . Υπό αυτές τ1ς σuνθnκες τnς αγο 

σε σuνέντεuξn του γ1α τα αποτελέσματα κα1 τ1ς

ράς εiνα1 πολύ σnμανηκό να μας προσαρμό 

προτερα1ότnτες του Ομίλου τnν επόμενn περiο

σε1 τn δομτΊ του κόστους.

δο ο

κα1 σnμεiωσε με 

Miche1 Ti1mant, Chairman του 1NG

Σε ότ1 αφορά το πώς θα κλείσε~ το έτος επ10nμαiνε1 ότ~

2008 , δ1απ1στώνοuμε

ταξύ άλλων ότ1 σε αυτές τ1ς πολύ δύσκολες ώρες πρέπε1 ό

« καθώς πλnσ1άζουμε το τέλος του

λο1 να ορiσοuμε σωστά τ1ς προτερα1ότnτες . Δεύτερn προ

ότ1 εξακολοuθεi να uπάρχε1 πiεσn στ1ς αξίες των περ10υ 

τερα1ότnτα είνα1

, να

με1ώσοuμε τnν πολuπλοκότnτα.

Eiva1

σ1ακών στο1χείων γεγονός που θα έχε1 αντiκτυπο κα1 στα

καφός να γίνουν τα πράγματα ευκολότερα γ1α εμάς κα1

αποτελέσματα του τέταρτου τρψnνοu. Δεδομένnς τnς

γ1α τους πελάτες μας. Τρiτον, τα κεφάλα1α εiνα1 σαφώς μία

κονομ1κτΊς κατάστασnς π1στεύουμε ότ1 το

προτερα1ότnτα . Όπως έχε1 αναγνωρ1σθεi δ1εθνώς τα χρn

ένα δύσκολο έτος ». Επ1σnμαίνετα1 ότ1 ζnμίες ύψους

ματοπ1στωηκά 1δρύματα πρέπε1 να auξnσouv τnν κεφα

εκατ. ευρώ έναντ1 κερδών ύψους

λα1ακn τους βάσn. Αυτό κάναμε προλnπτ1κά. Αυτό κάναμε

γρnγορα, κα1 το κεφάλα10 μας θα αuξnθεί κατά

10 δ1ς. ευ

ρώ, μετά από απόφασn τnς ολλανδ1κnς κuβέρνnσnς.
Το επόμενο θέμα είν01 κίνδυνος . Πρέπε1 να δ1ασφαλi

κοίνωσε γ1α το τρiτο τρίμnνο του

2007

2009 θα είνα1

585

1.950 εκατ. ευρώ ανα
2008 το 1NG. Στο εννε 

άμnνο τα κέρδn του Ομίλου αντΊλθαν στα
ρώ έναντ1

01 -

2.928 εκατ. ευ 

6.564 εκατ. ευρώ το αντίστο1χο δ1άστnμα του

σnμε1ώνοντας μiα μεiωσn κατά

σοuμε όη θα επ1κεντρωθεf στnν δ1αχείρ10n του κ1νδύνοu,

πό ασφάλ1στρα με1ώθnκαν κατά

όχ1 μόνο γ1α τους πελάτες μας αλλά κα1 τους εαυτούς μας

ευρώ έναν

55,4%. Τα έσοδα

6,5% στα 10.380

α

εκατ.

11.107 το τρfτο τρfμnνο του 2007 .

ο Bran Βοοη στο τιμόνι της I Ν G 1ίaJ Ελλάδος
Ρουμανfας,

χnς βελτfωσn τnς απόδοσnς κα1 των προϊόντων μας εfνα1

Corne1is den Boer ως CEO τnς 1NG Ελλά 
δος από τnν 1n Οκτωβρίου 2008. Ο κύρ1ος Boon αναφέ
ρετα1 στον Tom K1iphuis, CEO 1nsurance Centra1 Europe.

μονόδρομος. Το 1σχuρότερο όπλο μας στο δρόμο τnς α 

Ο

Bram Boon,

πρώnν

CEO 1NG 1nsurance

δ1αδέχθnκε τον

νάπτuξnς εfνα1

n θετ1κτΊ

1NG Ελλάδος ο κύρ1ος Boon δτΊλωσε: « Οπως δ10π1στώνω με χαρά , n εταφεία δ1αθέτε1 τεράστ1α δuναμ1κτΊ , n
οποία κατά κύρ10 λόγο οφείλετα1 στα καταρησμένα κα1 1-

τnν προοπτ1κτΊ τnς κο1ντΊς μας προσπάθε1ας με 1δ1αfτερο
ενθοuσ1ασμό κα1 με α1010δοξία

-

όσο κα1 σης δ101κnτ1κές uπnρεσίες.

μου

n

δώ κα1 χρόν10 1δ1αίτερnς αξ10π1στίας

σκόμαστε κα1 θα ζτΊσοuμε σε μ1α τόσο 1δ1αίτερn κα1 όμορ 

κα1 αναγνωρ1σψότnτας, όπως σuμ

φn χώρα, όπως

βαfνε1 εξάλλου κα1 με όλες τ1ς εταφεί-

πολύ χαρούμενος γ1α τnν εuκαφία που μου δiνετα1 να

ανά τον κόσμο.

γνωρίσω από κοντά τnν 1στορ i α κα1 τον πολπ1σμό τnς

01

πελάτες μας περ1-

μένουν πολλά από εμάς κα1

n σuνε-

ώστε να υπάρχουν παντού 01 βάσειs για ένα καλύτερο αύριο!

Αυτή είναι η χώρα τηs ΙΝG.

n Ελλάδα.

Εσύ πού θέλειs να zειs;

θαυμάζω τn χώρα σας κα1 εi μα1

Ελλάδας. Ελπfζω δε ότ~ θα μπορέσω να αποκττΊσω κα1 τn
γνώσn τnς ελλnν1κnς γλώσσας » .
,NKING • INVESTMENTS • LIFE INSURANCE • RETIREMENT SERVICES
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ING. Και το καταφέρνει. Γιατί

μου κα1 τα δυο μου πα1δ1ά, που με στnρ ί

ζοuν κα1 που τΊδn δεiχνουν 1δ1απέρως ευτυχείς επε1δn βρ1 -

Κατά συνέπεια,

έχει

125.000

01κογένε1ά

Ελλάδος χαίρε~ ε

1NG

UNICEF,

υποστnρίzει τη δημιουργία σχολείων σε αναπτυσσόμενεs χώρεs,

στο1χεία που με χαρα 

τ1κn μου ζωτΊ. Σ' αυτό με βοnθάε1 1δ1αίτερα

ες του ομίλου

πρόγραμμα που, σε συνεργασία με τη

Chances for

στόχο να προσφέρει την ευκαιρία τns εκπαiδευσns σε

κτnρfζοuν τόσο στnν προσωπ1κτΊ όσο κα1 στnν επαγγελμα 

κανά στελέχn τnς , τόσο στ1ς πωλτΊσε1ς

n ING

Children)). Ένα

παιδιό, όσοι είναι και οι εργαzόμενοι τns

»Στο σnμεfο αυτό θα τΊθελα να τονfσω ότ1 αντψετωπίζω

»Αλλωστε,

στη μόρφωση. Γιατί σ'αυτή τη χώρα υπάρχει το «ΙΝG

ανθρώπων μας.

- n γuναiκα

ngchancesforchildren . com

Φανταστείτε μια χώρα όπου όλα τα παιδιά έχουν rσα δικαιώματα

ενέργε1α κα1 ο ενθοuσ1ασμός των

Με τnν ευκαφία τnς ανάλnψnς των νέων καθnκόντων
του στnν

www.

1 100 200 300 / WWW. ING . GR

ING

των συμβολαiων τους, για τnν τα

Μπορεί

Τα δίκτυα πωλήσεων πρέπει να βρεθούν

χύτnτα των αποζπμιώσεών τους, τn

θήσε1 τον κλάδο να aντ1σταθεi

στην πρώτη γραμμή της μάχης να εμπνεύσουν σιγουριά

μεiωσπ των παραπόνων κατά τn

στnν κρίση;

στους ασφαλισμένους τονίζει στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ»

δ1άρκε1α των αποζnμιώσεων, τnν

ο διευθυντής πωλήσεων ζωής του ομίλου

ευκολiα και τnν αμεσότnτα τπς επι

Genelali

κοινωνiας, που θα εlναι δiπλα στον

κ. Δημήτρης Μελεξόπουλος

ασφαλισμένο όταν αυτός τις έχε~

πραγματικά ανάγκn, θα έχουν πιο

01

ασφαλ1στ1κές εταφείες, τα

δίκτυα,

ασφαλ1στ1κοί σύμ

πρέπε1 να εiνα1 συνεχώς στο δρόμο,

βουλο1 πώς αντψετωπίζουν τπν

προκειμένου να ενnμερώνουν υπεύ

επερχόμενη κρίση;

θυνα τους ασφαλ1σμένους κα1 γ1α να

01

Αυτό που συμβαlνει τον τελευταiο

στnν Καλαμάτα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο
Οικονομικό Πανεπιστnμιο Αθnνών (ΑΣΟΕΕ) με ΜΒΑ

στα Χρnματοοικονομικά από το Πανεπιστnμιο

St.

John's Uniνersity τns Νέαs Υόρκns. Εχει διατελέσει
Senior Consultant στnν εταιρία χρnματοοικονομικού
λογισμικού Financial Models Co. (Νέα Υόρκn),
εισnγnτns σεμιναρίων στο τμnμα διαρκούs

εκπαίδευσns του

Queensborough Community College
(Νέα Υόρκn), Διευθυντns Πωλnσεων & Marketing
στnν Carglass Hellas (Αθnνα) και Senior Sales Analyst
στn Victoria ΑΕΑΖ (Αθnνα). Σnμερα, είναι Διευθυντns
Πωλnσεων Ασφαλίσεων Zωns στn Generali Life.

Εκτόs από τnν συμμετοχn του στnν Πανελλnνια Ένωσn

Χρnματοοικονομικών Συμβούλων, είναι μέλοs του

Hellenic Bankers Association

και του Συνδέσμου

Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

τους εμπνέουν τπ σιγουριά και τπν α

καιρό στπν παγκόσμ1α 01κονομiα δεν

σφάλεια για τnν

το έχουμε ξαναζήσει. Η κρlσn εiνα1

θnκαν. Τουλάχιστον στnν

onola

μας εμπιστεύ

Generali, οι

παγκόσμ1α κα1 επnρεάζε1 τους πάντες.

ασφαλιστικοi μας σύμβουλοι εiναι

θα επnρεάσε1 κα1 τον εγχώριο ασφα

συνεχώς δίπλα στους ασφαλισμένους

λ1στικό κλάδο βραχυπρόθεσμα και

μας, κάτι που φαiνετα1 τόσο από το

μακροπρόθεσμα. Βέβα1α,

01 εγχώριες

γεγονός ότι δεν υπάρχουν σnμαντι

ασφαλ1στ1κές εταιρεiες δεν εiχαν ε

κές εξαγορές συμβολαfων όσο και α

πενδύσει όπως προκύπτε1 σε «τοξ1κά»

πό τπν πορεiα τnς εταιρεiας.

ή άλλου εiδους «προβλnματ1κά» ε

Ο Δnμnφns Μελεξόπουλοs γεννnθnκε και μεγάλωσε

Τα δiκτυα πωλήσεων των εταιρειών

πενδυτ1κά προϊόντα κα1 αυτό εiνα1 έ
να θετικό στο1χεlο. Αλλά όσο
παρατεiνετα1,

01

n κρlσn

επ1πτώσεις τnς θα εi

ναι όλο και περ1σσότερο εμφανεiς
στnν καθnμερ1νή ζωή των πολ1τών.

εύκολο τρόπο προσέγγισπς των εν

λόγω καταναλωτικών στρωμάτων.
Ομως, ο σωστός τρόπος προσέγ

γ1σnς πρέπει να βασiζεται πάνω
στις πραγματικές ανάγκες του κά

θε ασφαλισμένου ξεχωριστά, σε

σχεδιασμό προγραμμάτων που α
νταποκρfνονται στις 01κονομ1κές

λωτές σε μία περίοδο κρίσnς; Σε

αυτής τnς κρiσnς εiναι

n ορθολο

Γϊαννουρή, τον Σταμάτη Ψυλλά, τnν Ελεάνα

γική διαχεiρισn των οικονομικών

Κουκούλn, τn Νανά Κασiμου, τn Χαρούλα Τσα

οποiοι

Γϊάννn

μεγεθών μιας ασφαλιστικής ετα1-

μπουράκn, τον Ανδρέα Γαλανό και το Νiκο

ρεlας και

Τσώνο. Οι εκδnλώσεις ένταξης των τριών νέων

n συνετή

δ1αχεiρ1σn των

executive producers

επενδύσεών τnς .

στον κύκλο των επιτυχη

μένων πραγματοποιήθnκαν στnν Κρήτη και στn

01

θεσσαλονfκn, ενώ παρόντες και στις δύο εκ
δηλώσεις nταν ο διευθύνων σύμβουλος τnς ε

ταιρεfας κ. Πάνος Δnμnτρiου, ο διευθυντnς

λnς.

ών, προκεψένου να ανασχεθεί

n πτώση

σα συγκυρiα θα επιταχύνει τις εξε

-σε καθένα εξ αυτών- και ένα εντυπωσιακό

λiξεις. Τα επόμενα χρόνια πολλές

σφαλ1στ1κές εταιρεiες θα συγχω

Fiat 500, με ξεχωρ1στή εταιρικn λο
γοτύπnσn. Ο θεσμός των executive producers
δnμιουργnθnκε από τnν Generali προκειμένου

νευθούν ή θα εξαγορασθούν. Επi

να επ1βραβεύσε1 τους κορυφαiους ασφαλ1στ1-

σnς, οι ισχυροf πολυεθνικοi οργα

κούς συμβούλους, οι οποfοι επιτυγχάνουν τους

του κλάδου;

κα1ολογnμένn. Νομiζω, όμως, ότ1 ο

συνέπειας και τnς αξιοπιστiας. Μόνο

παν1κός κα1

01

έτσι κερδiζεται

δεν εiνα1

καλύτερο~ σύμβουλο~ σε

σφαλισμένου και κτiζεται μια μακρο

τέτο1ου εiδους καταστάσε1ς. Η ψυ

χρόνια σχέσn. Εταιρεiες που θα μπο

χραιμία κα1

λύσπ

ρέσουν να πεiσουν τους ασφαλισμέ

στπν αντιμετώπ1σn αυτής τnς κρiσnς.

νους για τnν καθαρότnτα των όρων

n

πλαισιώνουν τους

Generali, οι
παλαιότερους - τον

μfα διαδικασfα εξυγfανσnς και συ

ντοτε εiνα1 μiα.

σύνεσπ εiνα1

κά συστατικά γ1α τnν αντιμετώπιση

τnς

γκέντρωσης. Πιστεύω ότι

εiνα1 κατανοnτή κα1 ώς ένα βαθμό δ1-

n

executive producers

ο κύκλος των

σnς από πλευράς των εταφε1-

καταναλωτ1κό κοινό και τώρα και πά

01

μως, από τnν καινοτομlα, σημαντι

2008

διευθυντής εκπαiδευσnς κ. Κώστας Χομόνδοζ

μας, και κυρiως των ασφαλ1σμένων,

του α

βάνn-διευρύνθnκε το

κή ασφαλ1στ1κή αγορά εiχε μπει σε

περάσεις τα μnνύματά σου στnν

n εμπιστοσύνn

τερων μερ1δiων αγοράς. Πέρα, ό

πωλήσεων κ. Δnμήτρnς Μελεξόπουλος και ο

ασφαλιστική βιομnχανiα στο ευρύ

σπασμωδ1κές κ1νήσεις

κn, Δnμήτρn Αλεξανδρiδn και Γϊώργο Μπαξε

n ελληνι-

αγωνία όλων

τnς

κούρσα για τnν απόκτnσn μεγαλύ

με το ξεπέρασμα της κρίσης;

Η διαφήμισn αποτελεi ένα εξαι

Eiva1 n γλώσσα

Με τρiα νέα πρόσωπα -τους Στέλιο Στεφανά

στn ζωή του τα επόμενα χρόνια.

ρετικά αποτελεσματικό μέσο για να

n

executive producers

συγκριτικών πλεονεκτημάτων στnν

εξελίξε1ς στην ελλnν1κή αγορά

n

Στο πλαiσ10 αυτό

τρεις νέοι

εiνα1 σημαντική για τn δnμιουργiα

ταβολές που πιθανολογεi να έχει

πο1α γλώσσα πρέπε1 να μ1λήσε1;
Η γλώσσα που πρέπει να μιλήσει

Η καινοτομiα, χωρiς αμφιβολiα,

Πο1ες δ1αβλέπετε ότ1 θα εiνα1

βάλλετα1 ένταση τπς δ1αφήμ1-

Με πο1ους τρόπους μπορεί ο κλά

κa1νοτομία να βοn

δυνατότnτές του, αλλά και στις με

Σε περίοδο κρίσnς μήπως επ1-

δος να προσεγγίσε1 τους κατανα

n

ευρεiα καταναλωτική μάζα και, ε
πομένως, να περάσεις τnν ιστορiα

που θέλεις

-

ή να αντ1μετωπiσε1ς

μiα κρiσn. Παρ' όλα αυτά, το

«word

of mouth» εiναι n αποτελεσματικό
τερn επικοινωνfα και n καλύτερη
διαφήμιση για κάθε εταιρεfα.

Στnν

Generali,

Και πριν από τπν κρiσn

n παρού

μικρού κ01 μεσαiου μεγέθους α

Στους νέους

executive producers διατέθηκε

αυτοκiνnτο

νισμοl θα ενδυναμώσουν τn θέσn

υψnλούς στόχους που καθορiζονται κάθε χρό

τους στπ χώρα μας.

νο με βάσn πο1οτ1κούς δεiκτες

Mia τέτοια

εξέ

λιξη θα ενισχύσει τπν αξιοπιστία τπς

-

διατnρισιμότnτα των συμβολαiων,

αγοράς, κάτι που σiγουρα θα εiναι

ραγωγικότnτα,

προς όφελος των ασφαλισμένων.

κότητα.

όπως εiναι

n

n υψηλή πα

n συνέπεια και n αποτελεσματι

παγκοσμiως, δεν

καταφεύγουμε σε λογικές άκρατης

Η κρίση θα επιταχύνει τιs
ανακατατά ειs στην αγορά
94

Μ

διαφημιστικής προβολής και κατα
φέρνουμε να εiμαστε μiα από τις

4

μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρεi
ες του κόσμου, με τεράστια πελα
τειακή βάσn. Οι ασφαλισμένοι μάς
γνωρfζουν από τn δουλειά μας και
τn μακρόχρονη πορεfα μας, τnν ε

παγγελματική μας συνέπεια και τnν
αξιοπιστiα μας.

Α

95

.....Στο δρόμο της ανάκαμψης
Τ
sury

ο ανανεωμένο -κα1 κατά πολύ

μπλεκόμενα μέρn, ότ1 το

ευνοϊκότερο- πλαfσ10 χρnμα

τ01 στο δρόμο τnς ανάκαμψnς. Το ε

οποίες δ1αθέτοuν 1σχuρι'! κεφαλα1ακrΊ

τοδότnσnς από το

κτενές πλαfσ10 σuμφωνfας αντψετω

βάσn . «Η δ1ατnρnσψότnτα των πελα

πiζε1 τα ζnτι'!ματα βραχuπρόθεσμnς

τών μας παραμένε1 uψnλrΊ κα1 αντ1-

κα1 το

U.S. TreaFederal Reserve, καθώς

βρίσκε

ασφαλ1στ1κών εταφε1ών του

AIG, 01

κα1 τα 01κονομ1κά αποτελέσματα του

ρεuστότnτας του

κα1 μας δίνε~ τn

κατοπτρiζε1 τnν uποστrΊρ1ξn κα1 αφο

3ou τρψι'!νοu ανακοίνωσε το American lnternational Group lnc., επ1σnμαίνοντας ότ1 n αλλαγι'! των όρων
χρnματοδότnσnς του AIG lnc. έρχετ01

δuνατότnτα να ολοκλnρώσοuμε με ε

σίωσn των μακροχρόν1ων σuνεργα 

πηuχία τn δ1αδ1κασία αναδ1άρθρω

σ1ών μας » .

νων σύμβουλος του

να unογραμμίσε1 τόσο τn βαρύτnτα

Μ.

που έχε1 το

AIG

στο παγκόσμ10 χρn

ενέργε1ες που έχουν πραγμα

Edward

Γlα τnν Ελλάδα,

n AIG Greece

Best άμε
1σχύον Credit

των ασφαλω11κών εταφε1ών

γεν1κών ασφαλε1ών στnν Ελλάδα πα 

Ηδn μετά τnν ανακοίνωσn των πα
εταφείες πωτολnπ11κι'!ς

01

Fitch

κα1 ΑΜ

σα επ1βεβαίωσαν το

τοπο1nθεf γ1α τnν απεμπλοκι'! από τnν

Rating

κρfσn κ1νούντα1 προς τn σωστι'! κα

του ομίλου, καθώς κα1 11ς θετ1κές

ρουσίασε αύξnσn παραγωγrΊς

τεύθuνσn . Σuνοπτ1κά ,

προοπ11κές του

Σύμφωνα με τ1ς εκτψrΊσε1ς τnς

αλλαγές εfνα1

•

ευνοϊκές

AIG lnc. με1ώνετα1
USD,

60 δω.
• ο χρόνος
τα1 από

από

85 σε

αποπλnρωμι'!ς αuξάνε

τρψrΊνοu

2008,

το

σίασε ζnμίες ύψους

3ou

AIG lnc. παρου
25 δω. USD. Το

LIBOR + 8,5% σε LIBOR + 3%

USD

δfνετα1

2007.

των ασφαλ1σ11κών εργασ1ών του ο
μίλου. Χαρακτnρ1στ1κά ,

στο

U.S. Treasury,

Ασφαλε1ών (εκτός ΗΠΑ), μέλος τnς

δnμ1οuργούντα1 δύο χρnματοο1-

οποίας είνα1 κα1

κονομ1κά σχrΊματα, σuνολ1κού ύψους

USD γ1α

σχέ 

αποτέλεσμα προκύπτουν αω1όδοξα

με τn μορφrΊ nρονομωύχων μετοχών

δω .

12% σε

επενδύσεων κα1 όχ1 από τnν ασφαλ1-

μnνύματα αναφορ1κά με τnν πορεfα

52,5

εκατ. ευρώ, σnμε1ώνοντας

φuλάκ1α κα1 τnν αναδ1άρθρωσn των

που δεν έχουν χρnσψοnο1nθεί ,

•

60

σn με το

το -αρνn11κό μεν , αναμενόμενο δε

δω.

ρίπου

σε χρnματο-01κονομ1κές ζnμίες προ

ενώ επfσnς με1ώνετα1 από LIBOR +
8,5% σε LIBOR + 0,75% γ1α ποσά

40

στρων αναμένετα1 να ανέλθε1 σε πε

αύξnσn uψnλότερn του

σ11κι'! δραστnρ1ότnτα. Μέσα από αυτό

ποσό ύψους

nαραγωγrΊ ασφαλί 

αποτέλεσμα αυτό οφείλετα1 κuρfως

γ1α ποσά που έχουν χρnσψοπο1nθεf,

•

Greece, n ετrΊσ1α

4,10%.
AIG

ερχόμενες από τα επενδu11κά χαρτο

2 σε 5 χρόνω,

με1ώνετα1 το επηόκ10 δανεωμού

από

AIG lnc.

Σχετ1κά με τα αποτελέσματα

εξι'!ς:

το αnαηnτό ποσό του δανεfοu

προς το

•

01

01

πα

ρουσίασε nαραγωγrΊ ασφαλίστρων

47 ,07 εκατ . ευρώ το εννεά 
μnνο 2008, σnμε1ώνοντας αύξnσn
20,82% σε σχέσn με το εννεάμnνο
του 2007. Αξfζε1 να αναφερθεί πως
γ1α το αντίστο1χο δ1άστnμα n αγορά

αξ1ολόγnσnς

01

κ.

ύψους

επ1βεβα1ώσε1 ότt

πορεία

AIG,

Liddy.

ραπάνω,

n μέχρ1 τώρα

AIG

σnς » τόνωε ο πρόεδρος κ01 δ1εuθύ

ματοο1κονομ1κό σύστnμα όσο κα1 να

κ01

τnν απορρόφnσn

των επενδύσεων των συνδεδεμένων

με στεγασ11κά δάνε10.
« Η σuμφωνfα στέλνε1 ένα πολύ θε

96

AIG

n AIG

Γεν1κών

n AIG Greece,

ροuσfασε αύξnσn παραγωγrΊς

πα

11,5%

σε σχέσn με τnν αντίστο1χn περίοδο

του

2007.

Σχετ1κά με τα 01κονομ1κά αποτελέ
σματα, ο κ.

Liddy ανέφερε ότt n ε1κό

Ο

Xp. Αδαμ αντ1 άδ n ς, δ 1 ευθύνων σύ μβ ουλος
AIG Greece. Η ετα φεί α nou δ1ευθ ύ νει

τn ς

παpο υ σl ασε n α pαγωγιi ασφαλlστpων

τ1κό μrΊνuμα στους ασφαλ1ζόμενοuς,

να των αποτελεσμάτων δεν εfνα1 εν

αυ ξnμ ένn κατά

στους συνεργάτες κα1 σε όλα τα ε-

δε1κτ1κrΊ τnς θεμελ1ώδοuς ωχύος των

2008

20,82%

το εννεά μnνο του

σε σχέσn μ ε το εννεά μnνο του

2007.

στερfνn.

Το κάπνισμα,

n πfεσn

και

n χολnστερfνn

εύκολα κα1 α

ντικεψενικά μπορούν να μετρnθούν· όχ1, όμως,

01

ψuχο

λογ1κοf παράγοντες. Πώς μετράς, λόγου χάρn, το καθn
μερ1νό στρες, τnν επ1θετ1κότnτα, τnν οργrΊ, γ1α να ξεχω

ρfσε1ς τnν άμεσn επfδρασn στον οργαν1σμό των παραγό
ντων αυτών στn σχέσn τους με το κάπν1σμα, τnν πολυ

φαγία, τnν uπερβολ1κrΊ κατανάλωσn 01νοnνεύματος κα1
τnν αποφuγrΊ σωματ~κrΊς άσκnσnς;

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνω, εκτός από τnν έμμεσn
σχέσn τους μέσω των παραγόντων αυτών, πολλές επ1-

στnμον1κές ενδεfξε1ς έχουν σuνδέσε1 απευθείας τους ψu
χοκο1νων1κούς παράγοντες με τnν ανάπτuξn καρδ1οπά
θε1ας, επ1βεβα1ώντας παλα1ότερες μελέτες από τ1ς ΗΠΑ

κα1 τn Σounδfa.

Mfa από τ1ς π10 σnμαντ1κές αποδεfξε1ς γ1α τn δ1ασύνδε
σn αuτrΊν έχε~ προκύψε1 από τn μελέτn 1nterheart, που
δnμοσ1εύθnκε το 2004. Tn μελέτn αuτrΊ σχεδ1άσαμε το
2000, με σκοπό να προσδ1ορ1στούν παγκοσμίως 01 πα
ράγοντες κ1νδύνοu που σχετfζοντα~ με τnν ανάπτuξn οξέ

ος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Συγκεντρώσαμε δεδο
μένα σχετ1κά με π1θανούς παράγοντες κ1νδύνοu από άτο
μα που είχαν υποστεί το πρώτο έμφραγμά τους τ~ς προn

γούμενες

24

ώρες κα1 από άτομα αντίστο1χnς nλ1κiας κα1

φύλου από το περ1βάλλον των ασθενών, αλλά χωρίς καρ

Λιγότερο στρεs σημαίνει. ..

,
η κα

Γράφ ε~ ο Νίκος Β .
Καρατ ζάς,

καρδιο λόγος

,
ια

Εχει αποδειχθεί πλέον ότι το στρες ευθύvετοι σε μεγάλο βοθμό γιο διάφορες

κορδιοκές ποθήσεις. Ετσι, το βάρος δίvετοι στην πρόληψη, η οποίο αποσκοπεί

ακριβώς στο vα εξαλειφθούν οι παράγοντες που το προκαλούν.

Τέτο1α φα1νόμενα δεν αποτελούν μόνο ανέκδοτα, αλλά

δ1ακές παθrΊσε1ς (ομάδα ελέγχου). Η αξ1οπ1στiα αuτrΊς τnς

κα1 αρκετά σuχνrΊ εμπεφία κα1, μερ1κές φορές, αποτελούν

μεθόδου έρευνας βασfζετα1 στnν προσεκτ1κrΊ τrΊρnσn των

πονοκέφαλο γ1α δ1καστές στnν απόδοσn τυχόν πο1ν1κrΊς

αuστnρών κανόνων επ1λογrΊς, 1δfως τnς ομάδας ελέγχου.

εuθύνnς. Ωστόσο, ο τρόμος στ1ς περ1πτώσε1ς αυτές π1-

Η μελέτn πραγματοπο1rΊθnκε σε

στεύετα1 ότ1 λε1τοuργεf ως ερέθ1σμα σε άτομα που rΊδn έ

το1κnμένες nnεfpouς κα1 περ1έλαβε σuνολ1κά nεpinou

χουν προσβλnθεi -είτε το ξέρουν είτε όχ1- από καρδ1ακά

30.000

n

οργrΊ

μπορεi να πuροδοτrΊσοuν 01φνfδ10 θάνατο ερμπνεύετα1

98

νων1κών παραγόντων.

Υπολογiσαμε το στρες στο σπίτ1 κα1 στο χώρο εργασίας

με βάσn ερωτrΊσε1ς που αφορούν αiσθnμα εuερεθ1στότn

δρεναλίνnς κα1 των άλλων ορμονών του στρες, μπορεί να

τας, άγχους rΊ δuσκολiας στον ύπνο σε τέσσερ1ς ποσοτ~

προκαλέσε1 δ10ταραχrΊ του ρυθμού τnς καρδ1άς, όταν

κές επ1λογές: ποτέ, ενίοτε, συχνά, μονίμως.

u-

πάρχε1 το υπόστρωμα τnς 1σχαψfας, κα~ να οδnγrΊσε1 σε

κο1λ1ακrΊ μαρμαρuγrΊ, που σταματάε1 τnν καρδ1ά.
Ωστόσο, εδώ κα1 πολλές δεκαετίες

κές προστρ1βές, θάνατο~, τραuματ1σμοf, ασθένε1ες, βfα1α

01

γ1ατροί προβλn

nαλαιότερn από τnν ανακάλuψn τnς λεηοuργίας τnς καρ

ξε~ αύξnσn α1φνίδιων θανάτων σε στιγμές τρόμου (όπως

ματίζοντα1 εάν ψυχολογικοί και κο1νων1κοί παράγοντες

δ1άς κα1 του εγκεφάλου.

σε σε1σμούς), με κλασ1κό πλέον παράδε1γμα τnν πεντα

μπορεί να συντελέσουν στnν ανάnτuξn στεφαν10ίας καρ

πλάσ1α καταγραφrΊ α1φνίδ1ων θανάτων τnν nμέρα του σε1-

διοπάθειας, όπως αποδεδειγμένα προκαλούν το κάπνι

σμού του Λος Αντζελες.

σμα,

n αuξnμένn

αρτnρ10κrΊ nίεσn κα~

Επfσnς, uπολογiσαμε το 01κονομ1κό στρες κα1 εξωγενrΊ

στρεσογόνα συμβάντα, όπως δ1αζύγ1α, ενδοο1κογενε1α

ώνα. Επ1δnμιολογικές και άλλες παρατnρrΊσεις έχουν δεί

Α

ρωτnματολόγ10 είχε σκοπό τn δ1ερεύνnσn των ψuχοκο1-

σu

n απότομn δ1έγερσn του σuμπαθnτ1κού

Η δ1ασύνδεσn του νου με τnν καρδ1ά είνα1 nαλα1ά, πολύ

σuγκοπrΊ έχε~ επ1στnμον1κά επ1βεβα1ωθεί από τον 20ό α1-

άτομα.

στrΊματος, με τnν απελεuθέρωσn στον οργαν1σμό τnς α

10τρ1κά, αφού

Με πο1ον τρόπο επηρεάζουν

Η λαϊκrΊ αντίλnψn ότι ο τρόμος μπορεί να προκαλέσε1

χώρες σε όλες τ1ς κα

Επ1πλέον, ένα nροσεκτ1κά σχεδ10σμένο αλλά απλό ε

νοσrΊματα κα1, κυρίως, από στεφαν1αία καρδ1οπάθε1α.

Ο λόγος γ1α τον οποίο οι αιφνiδ1ος φόβος rΊ

52

n αuξnμένn

χολn-

περ1στατ1κά, απώλε1α εργασίας, σuνταξ1οδότnσn, επ1χε1-

ρnματ1κrΊ anoτuxfa rΊ απώλε1α γεωργ1κrΊς σοδ1άς.
Σnμαντ1κός ψuχοκο1νων1κός παράγοντας καταδεfχθn
κε

n αντίλnψn τnς 1κανότnτας ελέγχου των σuνθnκών τnς
ζωrΊς (1ocus of contro1), nou ερεuνrΊθnκε με κατnγορ10-

ΝΑΙ

99

πο1nμένες ερωτnσε1ς, γ10 τον

των, προσπάθε1α να θεαθούν

υπολογ1σμό δε1κτών από έ

τα ατομ1κά προβλnματα από

να στο κατώτατο επfπεδο

τn σκοπ1ά ενός τρfτου .

μέχρ1 τέσσερα στο ανώτα

•

το .

Εκτψnσαμε, επfσnς, το
βαθμό κατάθλ1ψnς με ερω

αν1κανοποfnτου.

πεύθυνα και σοβαρά στους

n κατάθλ1ψn γ1α περIσ

Να

61 -

κούς μας.

σότερες από δύο εβδομάδες τους
προηγούμενους

α1σθnμά

εκφράζοντα~ τα παράπονα υ 

νος εfχε α1σθανθεf θλfψn, με
λαγχολfα

εκμάθnσn

εξωτερfκευσnς

των

τnσε1ς γIα το εάν ο ερωτώμε

Επ1κο1νωνfα κα1 όχ1

εσωστρέφε1α:

Ομαλοποίnσn σχέσεων με α

•

ερωτn

πολογnτ1κn και εξομολογnτικn δ1άθε 

σε1ς αυτές nταν βασ10μένες σε γνω

σn , μερ1κές φορές με τn διαμεσολά

12

μnνες .

01

στά ψυχ10τρ1κά ερωτnματολόγ1α.

τών, που έχουν άθρο1στεf τις τελευταf

βnσn κάπο10υ άλλου κατάλληλου. Η

Τα αποτελέσματα απέδε1ξαν χωρfς

ες δεκαετfες κα1 νομfζω ότ1 τελ1κά έχουν

συγχώρεση του άλλου, όσο δύσκολn

καμfα αμφ1βολfα τn σχέσn των ψυχο

απαντnσει καταφατ1κά στο ερώτnμα τnς

κα1 εάν είνα1, αποτελεί σπουδαίο φάρ

κο1νων1κών παραγόντων με το έμ

σχέσnς ψυχοκοινωνικών παραγόντων

μακο γIα το άγχος.

φραγμα του μυοκαρδίου.

με τnν ανάπτυξη καρδ1οπαθειών, υπο

•

χρεώνοντας τους γ1ατρούς να ασχολη

κός »

θούν με τnν πρόλnψn κα1 αυτού του

προγραμματισμός με κατανομn των

Ολα τα εfδn στρες, «γεν1κό » , εργα

σ1ακό, 01κονομ1κό, αλλά κα1

n συχνό

τητα στρεσογόνων καταστάσεων τnς
ζωnς nταν κατά

45% πολύ

n καταθλ1πτ1κn δ1άθεσn
55%στους εμ

φραγματfες.

εβδομαδ1αfος

υποχρεώσεων στο σπfτ1 και στn δου
λε1ά . Μετρ1ασμός των 01κονομ1κών α 

πετύχουμε αυτόν το στόχο με συμ

παηnσεων, ώστε να μn δnμ1ουργού

βουλευτικn, που εστιάζετα1 στα εξnς:

ντα1 υπεραπασχόλnσn κ01 άγχος.

•

του προηγούμενου χρόνου nταν συ 

χνότερη περfπου κατά

nμερnσ1ος κα1

Στους ασθενεfς προσπαθούμε να

συχνότερα

στους εμφραγματfες.

Παράλληλα,

παράγοντα κ1νδύνου.

Οργάνωση χρόνου: « pεαλ1στ1-

Αποφυγn στρεσογόνων ερεθ1-

•

Καλλ1έργε1α προτψnσεων γIα εI

σμάτων: αποφυγn επ1κfνδυνων επιχεI

ρnν1κές, χαλαρωτ1κές , πο1οτ1κές δ10 -

ρnματικών

σκεδάσε1ς καI ασχολfες.

n άλλων

ενεργε1ών, απε1-

Ενα άλλο ενδ1αφέρον στο1χεfο nταν

λnτ1κών καταστάσεων, έντονων συ

Το τελ1κό συμπέρασμα των σύγ

όη άλλοτε σε δ1αφορετ1κό βαθμό τα

γκ1νnσεων , καταστάσεων που δnμ1-

χρονων αυτών γνώσεων εfνα1 ότ1 το

παραπάνω fσχυαν γ1α όλες ης εθνό

ουργούν α10θnματα αν1κανοποfnτου .

έμφραγμα του μυοκαρδfου , που εfν01

τητες κα1 όλες τ1ς χώρες, γ1α άνδρες

Αποφυγn παράνομων ενεργε1ών, κα

σnμερα

καI γυναfκες.

βγάδων, τυχερών παιχν1δ1ών παράνο

αλλά κα1 αναπnρfας, οφεfλετα1 κατά το

μου έρωτα, αγων1ωδών θεαμάτων.

μεγαλύτερο ποσοστό σε παράγοντες

Οι συστάσεις

•

Η σnμαντ1κn αυτn μελέτn nρθε να ε

Καλλ1έργε1α αυτοελέγχου : χρn

π1βεβα1ώσε1 τα αποτελέσματα πολλών

σψοποfnσn «κο1νnς λογ1κnς » στnν α

άλλων, μ1κρότερων σε μέγεθος μελε-

ξ1ολόγnσn των ατομ1κών προβλnμά-

n

συχνότερη

anfa

θανάτου,

που σχετfζοντα1 με τον τρόπο ζωnς,

01

οποfο1 μπορούν να προληφθούν.
Πnγ ή : Π ερι οδι κό « εις Υγεί αν »
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Εχοντας πάντα ως στόχο τnν ουσιαστικ11 nροστασfα των α

ExtraMed

σφαλισμένων μέσα από τnν

napox11

αξιόπιστων και ολοκλn

ρωμένων λύσεων στον τομέα τnς Υγεfας,
() !

J

ι

Κ

CJ 1~ U

Μ

IΚ

Η

πι f'llllOΣH

[

Ν

1)

Χ Υ,

Η

ΔJAΓfJO)

Hl

J OBArlt}

σε ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα,

ΠΑΟΗ[Η['

Το

ALICO EXTRA MED

n AL1CO δnμ10ύργn
το AL1CO EXTRA MED.

εfναι ένα «κεφάλαιο » nροστασfας, που

ενισχύει οικονομικά τον ασφαλισμένο σε περfnτωσn διάγνω
σnς μιας από τις

τnν προσφορά ευέλικτων και σύγχρονων ασφαλιστικών λύ

31

σοβαρές nαθ11σεις που απειλούν τον σύγ

Διευκολύνει

τιs

σεων στον τομέα των Ασφαλfσεων Ζω11ς και Υγεfας- διευρύ

Parkinson's, εγκεφαλικό κ.ά .), με εφάπαξ αnοζnμfωσn έως και
100.000 ευρώ . Ο ασφαλισμένος διαχειρiζεται το κεφάλαιο του
ALICO EXTRA MED κατά βούλnσn, χωρfς να αnαιτεfται νοσn
λεfα 11 παραστατικά εξόδων σε nερfnτωσn που διαγνωστεf μfα
από τις 31 σοβαρότερες nαθ11σεις .

να ιατρικά και θεραπευτικά μέσα, αφετέρου δε να υnοστnρfξει
αποτελεσματικά τις αυξnμένες οικονομικές ανάγκες τnς καθn

μερινότnτας, διασφαλfζοντας καλύτερες συνθ11κες και υnο

κινήσειs

σαs

...

στnρiζοντας έτσι αποτελεσματικότερα το nρόβλnμα τnς υγεfας

του. Με το

..ιιι::αm_ .,,.

onoio

έρχεται να προστεθεi

στα ιδιαfτερα εnιτυχnμένα προγράμματα

ALICO MEDIGUARD

και

An-ιc-Ufφ......._Comp8,,ν

ALICO EXTRA MED,

το

ALICO MEDIPLAN, n ALICO

προσφέρει ουσιαστικές και

με δύο νέα προϊόντα: το Βασικό Νοσοκομειακό και Χειροuργικό Εnfδομα και το Πλι'lρες Νοσοκομειακό και Χειρουργικό
Εnfδομα.Τα νέα προϊόντα απευθύνονται σε όλους όσοι:

• Επιλέγουν για τn νοσnλεfα τους τα δnμόσια νοσοκομεfα.
• Επιθυμούν να συμnλnρώσοuν τnν ομαδικ11 11 κοινωνικ11
τους ασφάλισn με εnf πλέον επιδόματα.

•

Επιθυμούν να ενισχύσουν το νοσοκομειακό τους πρό-

Η ανάπτυξη δεν επηρεάσβηκε

από τη διεβvή κρίση
nμαντικ11 αύξnσn του κύκλου ερ

δοφορfας εμφανiζουν τα ενοnοιnμέ

167,9% στα 31,6 εκατ. €. Το ενοnοι

2007.

Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ αυ
ξ11θnκε κατά
εκατ.

23,4% και
€ έναντι 79,7

αν11λθε σε
εκατ.

να και εταιρικά αποτελέσματα του εν

98,3

νεαμήνου του ΔθΚΑ Υγεfα Α.Ε., κα

αντfστοιχn nερfοδο πέρυσι.

θώς και των θυγατρικών εταιρειών

€

τnν

Εξiσοu εντυnωσιακ1111ταν και

n αύ

ξnσn του κύκλου εργασιών του εννε

μιλος έχει αμυντικά χαρακτnριστικά

αμ11νου του ΜΗΤΕΡΑ και του ΛΗΤΩ.

n οργανικ11

του ανάnτυξn δεν ε

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών

nnρεάζεται άμεσα από τn διεθν11 οι

του ΜΗΤΕΡΑ αuξ11θnκε κατά

κονομικ11 κρfσn.

και αν11λθε σε

Ειδικότερα σε ενοnοιnμένο εninε
δο, ο κύκλος εργασιών αν11λθε σε

202,8 εκατ. €, σnμειώνοντας αύξnσn
147,5%, έναντι 81,9 εκατ. € το iδιο

ttl'iιl

63, 7

εκατ.

ΛΗΤΩ αuξ11θnκε κατά

18,1

εκατ.

12,7%

€ και
29,4%

του
στα

εννεαμ11νου

κερδών διαμορφώθnκε στο

αuξ11θnκαν

15,6%.

Τα ενοnοιnμένα κέρδn προ φόρων

στα

κατά

36,4%

16,9 εκατ. €.

Τα κέρδn προ φόρων του ΥΓΕΙΑ

αυξ11θnκαν κατά
κατ.

13,1% στα 13,6

ε

€.

Τα κέρδn προ φόρων του ΜΗΤΕΡΑ
διαμορφώθnκαν στα

13,2 εκατ. €,

ε

νώ τα κέρδn προ φόρων του ΛΗΤΩ ε
κτοξεύθnκαν στα

€.

Τα ενοnοιnμένα λειτουργικά κέρδn
του

nμένο περιθώριο των λειτουργικών

του ομfλου αυξ11θnκαν κατά

του ομfλου, αποδεικνύοντας ότι ο ό

και
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διάστnμα του

3,6 εκατ. €,

ξεπερ

νώντας τα κέρδn τnς χρ11σnς

(1,8

εκατ. €).

2007

τnς βασικ11ς ασφάλισnς.

• Διατfθεται

μόνο του

11

συνδυάζεται με τα νέα προϊόντα

Υγεfας τnς ΑΧΑ Ασφαλιστικ11ς.

2.

Πλήρες Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επiδομα

Περιλαμβάνει τις καλύψεις του Βασικού Νοσοκομειακού
και Χειρουργικού Επιδόματος και εnf πλέον παρέχει πρωτοβάθμια nερfθαλψn, εφοδιάζοντας τον ασφαλισμένο με τn
δυνατότnτα:

διαγνωστικών εξετάσεων μέχρι

ετnσfως στα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομiλοu

800 ευρώ
Euromedica .

• Διενέργειας ετ11σ10u check up χωρfς συμμετοχ11

του.

• 1Ο επισκέψεων ετnσiως σε ιατρούς του Δικτύου του πα-

Συγκεκριμένα:

1. Βασικό Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επiδομα
• Προσφέρει υψnλό nμερ11σιο νοσοκομειακό εnfδομα
σύμφωνα με τις ανάγκες του nελάτn (από 50 έως 150 ευ
ρώ), που διπλασιάζεται τις πρώτες nμέρες νοσnλεfας.
χειρουργικό εnfδομα σύμφωνα με τnν εnιλογ11

του nελάτn (από

• Δfνει κάλuψn και για νοσnλεlα εκτός Ελλάδος.
• Εfναι ισόβιο, μn ακυρώσιμο, ανεξάρτnτο από τn διάρκεια

• Διενέργειας

γραμμα με εnf πλέον επιδόματα.

• Παρέχει

nλι'lρεις λύσεις στον τομέα τnς υγεiας.

Σ γασιών και τnς λειτουργικ11ς κερ

-με γνώμονα

νει τnν οικογένεια των προγραμμάτων τnς «Υγεfα για όλους»

αφενός, να αξιοnοι11σει αμέσως τα πιο σύγχρονα και εξελιγμέ

~

n λλΑ Ασφαλιστικ11

Alzheimer's,

Ετσι, με ένα άμεσα διαθέσιμο κεφάλαιο, ο ασθεν11ς μπορεf,

~

fϊα εnf πλέον nροστασfα εντός και εκτός νοσοκομεfου με ι

διαfτερα προσιτό κόστος,

χρονο άνθρωπο (καρδιακές nαθ11σεις, καρκfνος,

..liι::r.:ιExtraM:ed _

Ι!Ι ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ Νέα προϊόντα Υγείας

3.000

έως

4.500

ραπάνω Ιατρικού Ομlλου

(στο ιατρεfο

11 στο

σnlτι), με μικρ11 συμμετοχ11.

• Εξunnρέτnσnς μέσω 24ωροu τnλεφωνικού κέντρου .
• Διάρκεια τnς βασικ11ς ασφάλισnς.
• Διατfθεται μόνο του 11 συνδυάζεται με τα νέα προϊόντα
Υγεfας τnς ΑΧΑ Ασφαλιστικής.

ευρώ).

~ IΑΣΩ π 'δ . Σ ζ
,
φ λ
,,
,,
1 Chiιdren ·s ι-ι~~Ρ~; υ ητα και με ασ α ιστικες εταιρειες
Ολn τnν οικογένεια « αγκαλιάζει» πλέον ο όμιλος ΙΑΣΩ με

εταιρείες και ότι για τn διευκόλuνσn των ασθενών το ΙΑΣΩ

τn λειτουργfα τού ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, τnς νέας υnερσύγχρονnς

ΠΑΙΔΩΝ παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις. Δnλαδ11, δfνει

nαιδιατρικ11ς κλινικ11ς που στεγάζεται σε ένα ολοκαfνοuρ

τn δuνατότnτα στους πελάτες να καταθέσουν το τιμολόγιο

γιο ανεξάρτnτο κτfρ10 μέσα στο σuγκρότnμα του ΙΑΣΩ στο

nλnρωμ11ς στnν ασφαλιστικ11 τους εταιρεiα και μέσα σε

Μαρούσι. Η νέα νοσοκομειακ11 μονάδα θα καλύπτει όλο το

έως

φάσμα των ιατρικών αναγκών των παιδιών , με διευθυντ11

για τα νοσ11λια.

3 μ11νες να

2

πάρουν τα χρ11ματα που έχουν καταβάλει

τον καθnγnτ11 Παιδιατρικ11ς του Πανεnιστnμfοu Αθnνών και

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ, καθnγnτής κ. Ιωάννnς

Πρόεδρο τnς Πανεuρωnαϊκ11ς Παιδιατρικ11ς Εταιρεfας, κ.

Ζολώτας, κατά τn διάρκεια των εγκαινfων που nραγματο

Ανδρέα Κωνσταντόnουλο. Ο κ. Κωνσταντό

nοι11θnκαν από τον υπουργό Υγεfας και

nουλος (φωτογραφfα) γνωστοnοfnσε ότι

Κοινωνικ11ς Αλλnλεγγύnς Δnμ11τρn Αβρα

n

nλnρότnτα τnς νέας κλινικ11ς αγγiζει αυτ11ν τn

μόπουλο, τόνισε ότι πρόκειται για μfα

στιγμ11 το

και αναμένεται αμέσως μετά

nερσύγχρονn κλινικ11, εφάμιλλn των καλύ

τις γιορτές των Χριστουγέννων να φτάσει το

τερων παιδιατρικών κλινικών τnς Ευρώnnς,

70

έως

30%

80%.

Σε ό,τι αφορά τn συνεργασfα

u-

αφού λειτουργεf εnf 24ώρου βάσεως, με

τnς νέας κλινικ11ς με τις ασφαλιστικές εται

δυναμικότnτα

ρείες, ο εnικεφαλι'lς τnς Διεύθυνσnς Πωλι'l

χνολογfας εξοπλισμό, nαράλλnλα δε δια

σεων κ. Περικλι'lς Εξαρχος τόνισε ότι 11δn έ

θέτει τnν πιο σύγχρονn μονάδα εντατικ11ς

χει ξεκιν11σει

θεραnεfας στn χώρα.

n διαδικασία

σuζnτ11σεων με τις

65

κλινών και τελευταίας τε

ΙtOOJ
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Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης:
αφιερωμένη στην πρόληψη
Η Ενωσn Ασφαλ~στ1κών Εταιp1ών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) γ1όp
τασε γ1α

5n

συνεχn χρονιά τnν Ημέρα Ιδιωτ1κnς Ασφάλι

τών. Ακολούθnσε ο κ. Χpnστος Παnαδόγ1αννnς , npόεδpος
τnς Ομοσnονδiας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος, ο

o-

σnς , στο nλαiσιο τnς onoiaς οργάνωσε συνέδριο με θέμα

noioς μiλnσε εκ μέρους των εργαζομένων στον ασφαλι

« Η ασφάλ~σn καλύπτει τους κινδύνους

Η npόλnψn τους

στ1κό κλάδο. Τον npώτο κύκλο ομιλιών έκλεισε ο κ. Δαυ

εξουδετεpώνε1 » .Ο φετινός εορτασμός τnς Ημέρας Ιδιωτι

iδ Ανδρέου, npόεδpος του Πανελλnνiου Συνδέσμου Συ

κnς Ασφάλ1σnς nταν αφ1εpωμένος στnν npόλnψn, καθώς

ντον1στών Ασφαλιστικών Συμβούλων, ο onoioς εκnpοσώ

n ΕΑΕΕ

nnσε τους δ1αμεσολαβnτές ασφάλισnς .

έχει ανακnpύξει το

nλαiσιο του

2008

-

ως Ετος Πpόλnψnς, στο

σχεδ1άζε1 και npayμaτono1εi σειρά ε

Κατά το δεύτερο μέρος τnς Ημέρας Ιδ1ωτικnς Ασφάλ1-

νεργειών και εκδnλώσεων, με στόχο τnν υιοθέτnσn τnς

σnς npαγματοnο1nθnκε συνέδp10 με θέμα : « Η ασφάλ1σn

npόλnψnς ως στάσnς ζωnς.

καλύπτει τους κινδύνους

onoiou

Tnv έναpξn των εργασιών τnς Ημέρας

Ιδιωτικnς Ασφάλι

-

Η npόλnψn τους εξουδετεpώ

νε1 » . Η κ. Mapyapiτa Αντωνάκn, γεν1κn δ1ευθύντpια τnς

σnς κnpυξε ο κ. Φωκiων Μπράβος, npόεδpος τnς ΕΑΕΕ, ο

ΕΑΕΕ, αναφέpθnκε στις ενέργειες

onoioς μεταξύ άλλων αναφέpθnκε στn χpnματοοικονομικn

ΕΑΕΕ σχετικά με τnν npόλnψn και nαpουσiασε το πλάνο ε

κpiσn nou αντιμετωniζει

νεpγε1ών τnς ΕΑΕΕ για το Ετος Πpόλnψnς. Ακολούθnσε

n υφnλιος, τονiζοντας ότι n εniδpa

nou

npαγματοnοιεi

n
n

σn τnς κpiσnς στις ασφαλ1στικές εταιpεiες εiνα1 nεp1οp1σμέ

κ. Βασ1λ1κn Δανέλλn-Μυλωνά, npόεδpος Δ . Σ. του Ιν

νn και αφορά κυpiως τον τομέα των επενδύσεων. Ο κ.

στιτούτου Οδικnς Ασφάλε1ας « Πάνος Μυλωνάς ». Ακολού

Μπράβος συνέστnσε ψυχpαιμiα μπροστά στnν κpiσn και

θnσε ο κ. Γιάννnς Τούντας, αναnλ. καθnγnτnς Κοινων1κnς

κάλεσε τnν Πολιτεiα να στnρiξει τους ασφαλισμένους και τις

Ιατρ1κnς Πανεnιστnμiου Αθnνών, διευθυντnς Ινστιτούτου

ασφαλιστικές εταιpεiες σ' αυτnν τn δύσκολn συγκυpiα.

Κοινωνικnς και Πpολnnτικnς Ιατpικnς (ΙΚΠΙ) , εnιστnμον1-

Στn συνέχεια, το λόγο nnpε ο κ. Κωστnς Χατζnδάκnς, υ

κός υπεύθυνος Κέντρου Μελετών Υnnpεσ1ών Υγεiας,

πουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο onoioς χαιρέ

Epyaστnpiou Υγ1ε1νnς και Εnιδnμ10λογiας, Ιατpικnς Σχο

τισε τnν εκδnλωσn εκ μέρους τnς κυβέpνnσnς. Ακολού

λnς ΕΚΠΑ. Ο τελευταiος εισnγnτnς του συνεδpiου, κ . Μά 

θnσε ο κ. Γiάννnς Παnαθανασiου, υφυnουpγός Οικονο

ριος Δασόnουλος, εn1nυpαγός, χnμικός μnχαν1κός , προϊ

μiας και Οικονομικών, ο onoioς αναφέpθnκε στnν nολιτι

στάμενος του Τμnματος Πυροσβεστικών Κανονισμών και

κn του unoupyεiou Οικονομiας και Οικονομ1κών σχετ1κά

Διατάξεων του ΑΠΣ .

με τον ασφαλιστικό κλάδο.

Φυντανiδnς, δnμοσ10γpάφος.

Tn

Βουλn των Ελλnνων εκ

Tnv

ενότnτα συντόν1σε ο κ. Σεpαφεiμ

Εκτός αnό τις εισnγnσεις των ομιλnτών, κατά τn διάρ

npοσώnnσε ο κ. Αθανάσ10ς Μπούρας, βουλευτnς Πεp1φέ

pειας Απικnς κα1 npόεδpος τnς Διαρκούς Enιτponnς Οι

κεια του συνεδpiου npαγματοnοιnθnκαν τα εξnς:

κονομικών Υποθέσεων τnς Βουλnς. Στn συνέχεια χαιρετι

•

σμό αnnύθυνε ο κ . Ευάγγελος Ζεpβέας, Συνnγοpος του

μiας, τnς Tpoxaiaς, τnς Πυpοσβεστικnς κα1 του Λιμενικού.

Καταναλωτn, ο onoioς μiλnσε εκ μέρους των καταναλω-

•

Βpάβευσn των « Καλύτερων τnς χρονιάς » , τnς Αστυνο

Βpάβευσn των αριστούχων πτυχιούχων Ασφαλιστ1κών

Σπουδών των Πανεn1στnμiων Πειpα1ώς,

A1yaiou

και του

Οικονομικού Πανεnιστnμiου Αθnνών.

• Anovoμn

ε1δικού βpαβεiου Πpόλnψnς στnν κ . Βασιλικn

Δανέλλn-Μυλωνά, npόεδpο Δ.Σ . του Ινστιτούτου Οδικnς
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς » για τnν ανιδ1οτελn κα1 σn
μαντικn συμβολn τnς στn δ1άδοσn κα1 καλλ1έpγε1α τnς έν

νο1ας τnς npόλnψnς και συγκεκριμένα τnς npόλnψnς τpο
χαiων ατυχnμάτων ως στάσnς ζωnς.

Με καινοτόμεs λύσειs
Η εταφεiα «Δ1κλiς ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΜΙΣΕΩΝ» εiνα1 αnό τ~ς

λuψn αναγκών των πελατών. Τον Μά10 του

μοναδ1κές n1στοnο1nμένες εταφε1ες μεσ1τών ασφαλiσεων

αnέκτnσε τα πρώτα

στnν Πελοnόννnσο. Με στελέχn

θούν

nou μετρούν εμnεφiα αnό το

1987, nροσnαθεi να λε1τοuργεf με στρατnγ1κrΊ nou εφαρμό

2008 n εταφεiα

1Ο αuτοκiνnτα, στn σuνέχε1α θα προστε

5 εn1nλέον το 2009 καI άλλα 5 το 2010.
Η φ1λοσοφiα αυτού του project σuνδέετα1 με τn λογ1κrΊ τnς

ζουν κορuφαiες εταφεiες μεσπών ασφαλiσεων στn χώρα, ό

συνεχούς δnμ1οuργiας κα1 napoxnς σuμnλnρωματ1κών καI

πως εniσnς κα1 οργανωμένα ασφαλ1στ1κά nρακτορε1α rΊ κα1

νοτόμων unnρεσ1ών γω τον ασφαλ1σμένο, εκτός αnό τα

unοκαταστrΊματα ασφαλ1στ1κών εταφε1ών. Με έδρα τn Σnάρ

πρωτεύοντα οφέλn

τn, εξακτ~νώνετα1 με unοκαταστnματα σε Μονεμβασ1ά, Κα

σφαλ1στ~κά προϊόντα .

λαμάτα, Κ1άτο, Κύθnρα καI Αττ~κrΊ, εκτός αnό τ~ς σuνεργασiες

nou δ1ατnρεi

nou

αuτονόπτα παρέχουν τα iδ1α τα α

Δ1αδ1κασiα napoxnς auτflς τnς δωρεάν unnpεσiaς

σε nερ1σσότερα αnό 70 σnμεiα.
1987, nou τα στελέχn τnς unnρετούν το θεσμό τnς

no1a

αnό

τ1ς συνεργαζόμενες ασφαλ1στ~κές εταφεiες έχε1 καλύψε1

1δ1ωτ~κnς ασφάλ1σnς, nροσnαθεi να αφοuγκράζετα1 τ1ς ανά

ταφεiα τ~ς ανάγκες του ασφαλ1σμένοu τnς, σε nερinτωσπ

n ε
nou

γκες των πελατών, κα1 εκτός αnό τnν nαραδοσ1ακrΊ nώλnσn

το δ1κό του αuτοκiνnτο έχε1 unοστεi ζnμiες αnό οnο1αδnnοτε

των ασφαλ1στ~κών προϊόντων των ασφαλ1στ1κών εn1χειρrΊ

απiα καI χρε1άζετα1 επισκεurΊ, παρέχει ένα αuτοκiνnτο εξunn

σεων, σχεδ1άζε1 κα1 nαρέχε1 σuμnλnρωματ1κές unnρεσiες

ρέτnσnς στον iδ10 rΊ σε μέλοςτnς 01κογένε1άςτοu, γ1α το δ1ά

στον ασφαλ1σμένο . Στο nλαiσ10 αuτnς τnς στρατnγ1κnς, ξε

στnμα nou θα εn1σκεuάζετα1 το δ1κό του. Σnμαντ~κό, εniσnς,
nou nρέnει να αναφερθεi, εiναι nως n εταφεiα nροσφέρε1 τα

Αnό το

κiνnσε

n uλonofnσn ενός εnενδuτ~κού σχεδiοu, nou αφορά
τnν αγορά 20 σuνολ1κά ΕΙΧ αuτοκ1νnτων, με σκοπό τnν κά-

Ανεξάρτnτα με

no10

ασφαλ1στ~κό προϊόν κα1 σε

αuτοκiνnτα εξunnρέτnσnς καI σε συνεργάτες τnς.

Η AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προσφέρει έκπτωση

στα ασφάλιστρα των υβριδικών αυτοκινήτων.

20%

\Jοιάζεστε για το περιβάλλον. Το ίδιο κι εμείς!

γ αυτό, αν έχετε ή σκέφτεστε να αποκτήσετε υβριδικό αυτοκίνητο, σας παρέχουμε

20% έκπτωση

πα ασφάλιστρά του.
Αυτοκfνπτα Εξυπηρέτησης
σε nερfnτωσn ατυχnματος

e

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΙΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

έκπτωση ισχύει για τα προγράμματα 'ΆΙGΑΙΟΝ

Jία συνεισφορά της

''AIGAION

GOLDEN

ΜΙΚΤΗ" και

''AIGAION EURO COVER"

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" για καθαρότερο περιβάλλον.

Καλαμάτα : Φορών

INSURANCE BROKERS

ι----...-E-ΣlrJA~'SAE(ς•
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206, τnλ. 27210.98444
62, τnλ. 27310.24333
Μονεμβάσια: Τnλ. 27320.61603
28nς Οκτωβρίου 9, Μελίσσια, Τnλ. 210.8102598
http:/ /www.dikιis.gr • E-maiι: info@diklis.gr
Σπάρτη: Λυκούργου

Αθήνα:

Εf.σσφαλlστε σι'ίμερα, mν ααφ6λειο που σος 10ιρκil'.ειl

\.

Βουλιαγμένης

100, 166 74

Γλυφάδα, Τηλ.:

210 9119900, Fax: 210 9624138, E-mail: motors@aigaion.gr

και αποτελεί

υβύvης η στιγμή

■ Ο Ομ1λος 1ΝΤΕΡΣΜΟΝ1ΚΑ, ως π1στοπο1nμένο από
το

υπουργεfο

Ανάπτυξnς

Κέντρο Εκπαiδευσnς Δ1αμε

της

front line s.a.
INSURANCE BROKfRS

αποζημίωσης

•

σολαβούντων στ1ς ασφαλi
σε1ς προσώπων , ανακο1νώ

νεI τnν έναρξn του 20ού
Κύκλου Σπουδών στnν έδρα
του στn θεσσαλονfκn κα1
στ1ς εγκαταστάσε1ς του στnν

ΑθrΊνα .

Ο καθορ1στ1κός ρόλος του μεσfτn ασφα

ρεfες . Ο εκπρόσωπος τnς ΑΧΑ Ασφαλ1στ1-

■ Επε1τα

λfσεων στn δ1αδ1κασfα καταβολrΊς αnοζn 

κrΊς, κ . Παναγ1ώτnς Καυκάς, δ / ντrΊς Λε1-

του προέδρου του Πανελ 

μ1ώσεων ασφαλ1σμένων , των onofωv

τουργ1ών καI μέλος τnς εκτελεστ~κrΊς επ1 -

λnνiου Συνδέσμου Συντον1 -

01

ε

από

πρόσκλnσn

π1χεφrΊσε1ς υπέστησαν ζnμiες, 1δ1αfτερα αν

τροπrΊς , που εiνα1 καI ο

ασφα 

στών Ασφαλ1στ~κών Συμ

λnφθεf υπόψn

λ~στnρiου συμβολαiου κα1 κάλυψε το ποσό

βούλων , κ . Δαυiδ Ανδρέου,

μ1κrΊ κρfσn κα1 το δυσμενές δ1εθνώς 0Iκο

των

ευρώ, τόν~σε μεταξύ άλ 

έγ1νε στα γραφεfα του Συν

νομ1κό περ1βάλλον rΊταν το αντ~κεfμενο εκ

λων

τnς πλnρωμrΊς από τnν α

δέσμου συνάντnσn εκπρο

δrΊλωσnς που δ10ργάνωσε

σφαλ1στ1κrΊ εταφεfα τnς αποζnμiωσnς προς

σώπων των σωματε i ων ό

n παρούσα χρnματοοIκονο

n Front Line

4. 700.000
ότ1 n στ1γμrΊ

leader του

Α.Ε. , εταφεfα που ασχολεfτα1 με τn Μεσ1-

τον πελάτn τnς εiνα1

n στ~γμrΊ τnς ευθύνης .

λων των κατnγορ1ών Δ10με

τεfα Ασφαλ1στ1κών Προϊόντων κα1 Υπnρε

« Καταλυτ~κό ρόλο στnν ανάδε1ξn του ρό

σολαβούντων γ1α τnν α

σ1ών

καI

λου τnς ασφάλ~σnς κα1 στn σχέσn των επ1 -

νταλλαγrΊ

4.000

πελάτες . Ε1δ1κότερα, αναλύθηκε

αρ1θμεf

περ1σσότερους

από

απόψεων

στα

n

χεφrΊσεων με τnν ασφαλ~στ~κrΊ εταφεiα

δ10δραματ1ζόμενα στnν α

δ10δ1κασfα τnς άμεσnς καταβολrΊς αποζn

παiζε1 ο μεσiτnς ασφαλiσεων καI αυτό α

σφαλ1στ~κrΊ αγορά κα1 γεν1-

μfωσπς στον όμ1λο εταφε1ών

ποδεiχθnκε περiτρανα με τnν ταχύτητα που

κά στnν 01κονομiα. Στn συ 

nofou

Glou , του o-

το καλοκαfρ1 λόγω πυρκαγ1άς κατα

δ1εκπερα1ώθnκε

n ζnμiα

του ομiλου

Glou »

νάντnσn παραστάθηκαν

01

στράφηκε ολοσχερώς το αποθnκευτ~κό κέ

δrΊλωσε κ. Περ1κλrΊς Αθnναiος , πρόεδρος

κ . κ. Δαυiδ Ανδρέου (ΠΣ

ντρο δ10νομrΊς του ομfλου, στnν περ1οχrΊ

καI δ1ευθύνων σύμβουλος τnς ΑΣΠΙΣ Ανώ

ΣΑΣ), Ελένn

Αγ. Γεώργ1ος Ασπροπύργου Απ1κrΊς, εκτά

νυμnς Εταφεiας Ζnμ1ών, που κάλυψε το

ΣΑΣ),

σεως

ποσό των

(ΣΕΜΑ) , Μάρ1ος Γεωργακό

4.000

τ.μ. Ο δ1ευθύνων σύμβουλος

2.937 .500. Χαφετ~σμό απηύθυ

Γρυπάρn (Π 

Γεώργ10ς

Καραβfας

νε καI ο κ. ΔnμrΊτρ1ος 81δάλnς, πρόεδρος

πουλο ς (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ

Βακάλnς , ανέφερε ότ1 σε τέτο1ες καταστά 

κα1 δ1ευθύνων σύμβουλος τnς

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕ

σε1ς που β1ώνουμε

κάλυψε το ποσό των

ΣΙΤΕΣ ΛΛΟΥΔ'Σ ΣΤΗΝ ΕΛ

τnς εταφεfας

Front Line

παν1κός, αλλά

Α.Ε ., κ. Αλέξnς

n απάντnσn

n δ1αχεiρ1σn

δεν εfνα1 ο

C/ V, που
2.937.500, ενώ ο

τnς κρfσnς καI

εκπρόσωπος τnς G-ΦΟ1Ν1Ξ, κ. Ν1κόλαος

ΛΑΔΑ).

βασ1κό στο1χεfο τnς δραστnρ1οποfnσnς των

Φ1οράντnς, εμπορ1κός δ /ντrΊς τnς εταφεi

■ Σmv ανάγκn εξουδετέρω

μεσπών ασφαλf σεων εfνα1

ας, που κάλυψε το ποσό του

1.175.000

σης mς ανασφάλε1ας που έ

τnς εμπ~στοσύνnς μεταξύ ασφαλ1στ~κών ε

ευρώ, τόν~σε τnν ανάγκn ύπαρξης αμ1γώς

χε~ δnμ1ουργnθεf στον πελά 

ταφε1ών κα1 ασφαλ~σμένων .

ελλnν1κών ασφαλ1στ1κών εταφε1ών. Τέλος,

τn-καταναλωτrΊ αναφέρθηκε

ο κ.

ο πρόεδρος του δ101κnτ1κού

n ενδυνάμωση

Στον χαφετ~σμό που απηύθυνε , ο κ.

Γlώργος Καραβiας, πρόεδρος του

ΕμμανουrΊλ Ματσαδές, γεν1κός δ /ντrΊς του

ΣΕΜΑ κα1 εξουσ10δοτnμένος ανταποκρπrΊς

συμβουλiου

ομfλου

των

n

στών, κ. Δαυfδ Ανδρέου , ως

χρόνω πρIν εfχε δnμ10υργrΊσε1 ένα

σχέσn εμπ1στοσύνnς μεταξύ των μεσπών

εκπρόσωπος των δ1αμεσο 

προϊόν που, εκ του αποτελέσματος , κρfνε-

ασφαλiσεων, των ασφαλ1στ~κών εταφε1ών

λαβούντων στIς ασφαλ1στ1 -

ταI απόλυτα εναρμον~σμένο στ~ς ασφαλ1-

κα1 των πραγματογνωμόνων εfναI ένας

κές εργασiες, στο πλαiσ10

στ1κές ανάγκες κάλυψης τnς επ1χεiρnσnς

καθορ~στ~κός παράγοντας στnν εξέλ1ξn

του συνεδρiου τnς Ημ έρας

κα1 στIς εμπλεκόμενες ασφαλ1στ1κές ετα1-

μ1ας τέτο1ας αποζnμiωσnς.

τnς 1δ1ωτ1κrΊς Ασφάλ1σnς.

onofa

Glou,

ευχαρfστnσε τn

Front Line, n

Lloyd's

στnν Ελλάδα , ανέφερε ότ1

των

συντον1-

ΝΟΜΙΚΗ
•

Οχήματος

•

Οικογένειας
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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μέχρι σφαγήs ο ανταγωνισμόs κρατών και επιχειρ ή σεων
Τα γεγονότα παγκοσμlως τρέχουν με τα

Γiαννιώτn, προέδρου
του Ομ1λου
ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ
και της Ενωσπς

Ασφαλιστών Βορε1ου

Ελλάδος.

5%

έως

χύτπτα φωτός. Αλλα λέγονται, άλλα αποφα-

10% για τnν εξαγορά τnς δικτΊς μας κρατικοτραπεζικτΊς

σlζονται και άλλα γiνονται. Εκεiνο που δεν

σφαλιστικτΊς, μέχρι και τπς άλλπς μικρότερης και υπό ορι-

α-

λέγεται και ούτε γράφεται εiναι ένα και μο-

στικοποinσn πωλτΊσεώς τnς ευρισκομένης κρατικοτραπε-

ναδικό: Η με «καρμπόν» καλώς και σιωπn-

ζικτΊς ασφαλιστικτΊς! Μετά τnν υπόθεσn-δυνατότnτα αυττΊ,

ρώς προσχεδιασθεlσα οικονομικτΊ κρlσn,

παύσαμε να γελούμε και αρχίσαμε να ψάχνουμε το δικό

n

«λnσμονnθεfσα» από τους αφελείς «παγκό

μας κράτος και τις αντίστοιχες συμφωνίες του με ιδιωτικές

σμια οικονομικτΊ κρlσn» τnς Δευτέρας

επ1χειρτΊσε1ς των ΕλλτΊνων, εκτός περίπου μιας δεκάδας

19

Οκτωβρlου

τραπεζών. Εδώ το κράτος, εκεί το κράτος, άφωνο τελικώς

Νέας Υόρκnς εlχε χάσει

το κράτος μας για το άλλο σκέλος του χρηματοπιστωτικού

198 7, όταν το ΧρnματισττΊριο τπς
508,32 μονάδες,
και n Δευτέρα 13 Οκτωβρlου 2008, που το
Ιδιο ΧρnματισττΊριο έχασε 777,68 μονάδες,

Αρθρο του Μελά

βάθμισnς», προφανώς θα μπορεl να διαθέσει το

τομέα.
Μας εfπαν ότι εfναι απασχολημένο με τα Βατο-πέδια και

μοιάζουν με εκεlνο το αλάνθαστο αρχαιοελ

τις nωλτΊσεις κρατικού ελέγχου επιχειρτΊσεων, επειδτΊ το ε

ληνικό ρnτό «το δις εξαμαρτεlν ουκ ανδρός

ξωτερικό χρέος εγγlζει και θα ξεπεράσει το συρρικνωμένο

σοφού», αλλά όλως ... πονηρού. Δεlτε πώς έ

«εθνικό προϊόν» . ΣκεφθτΊκαμε, όμως, τα εξτΊς απλά και τα

χουν τα αλnθτΊ πράγματα στο χώρο των Ιδιωτικών Ασφα

απευθύνουμε στο ετερόφθαλμο και (για μας) άφαντο κρά

λlσεων: Στις

τος μας: Εμείς οι εναπομεlνασες ελληνικές ιδιωτικές α

20/10/08

διαβάσαμε ανακοινώσεις νέων

προγραμμάτων ασφαλlσεων στnν Ελλάδα γνωσττΊς ασφα-

σφαλιστικές, χωρlς τράπεζες και άλλα «βαρlδια» πlσω μας,

λιστικτΊς εταιρεlας των ΗΠΑ και επlσπς διαβάσαμε ότι εκεί

να εκδώσουμε προς το περίπου «ανέπαφο από τn διεθνn

στις ΗΠΑ εισαγγελέας ερευνά «τις προκλητικές σπατάλες

κρίσn» -ως μας λέγουν- ισχυρό μας ελληνικό κράτος α-

στπν εταιρεlα», που βρfσκεται υπό συνεχn κρατικn επιχο

ξιόγραφα

ρnγπσn για τπ σωτnρlα τnς! Πρακτικά και ουσlα, πέραν α

που θα λάβουμε κρατικώς να αυξnσουμε τα εποπτικά μας

πό κάθε έννοια ανταγωνισμού, που τΊδn οι

27 τnς Ε.Ε. ζτΊ

κεφάλαια, με τα οποlα όχι μόνον θα ανταγωνισθούμε τους

τnσαν «χαλάρωση των μέτρων ανταγωνισμού», σπμαlνει:

κρατικοενισχυμένους -σχεδόν άφραγκους- Φράγκους,

«Δώστε και σώστε» διεθνικώς! Εμεlς

αλλά θα μπορέσουμε και να εξαγοράσουμε τις δύο κρατι

τους εκεl «φτωχούς» των

spa

01

«πλούσιοι» προς

και των σπαταλών!

Διαβάσαμε όμως και ανακοlνωσn δικών μας «εθνικών»
(όλοι

01

άλλοι εμεlς εlμαστε ... αντεθνικοl;) περl «ζωnρού

«Core Tier-1»

ντασφαλιστικές για να μένουν τα χρnματα των Ελλnνων ε

δώ, στnν Ελλάδα των Ελλnνων.
«Βλάσφπμες και βέβηλες σκέψεις» θα σκεφθούν όσοι

υππρετούν και αποζούν έξωθεν διαπλεκτικώς. θα τους

τnν εξαγορά τnς», δnλαδn δικnς μας εναπομεινάσnς κρα

κολλnσουμε οριστικώς στον τοίχο και στο μαγειρεlο τους

τικοτραπεζικnς ασφαλιστικnς εταιερfας και αυθορμnτως ...

αν χρnσιμοποιnσουμε τα δικά τους αφελλnνιστικά εφευ

γελάσαμε! Γελάσαμε, ακριβώς επειδn τnν Ιδια nμέρα δια

ρnματα:

βάσαμε ότι ο ολλανδικός όμιλος ζπτούσε κρατικό δάνειο

νολο

και ενlσχυσn για να σταθεl στα πόδια του! Σε μlα πμέρα, ό

ταιρειών, τμnμα του χρπματοπιστωτικού τομέα. Ας περικό

μως, το θαύμα έγινε! Δεfτε το: ο διεθνnς και στnν Ελλάδα

ψουν

400 f1 500 εκ. € λέγουν ότι λεfπουν από το σύ
(50-60) των ελληνικών ιδιωτικών ασφαλιστικών ε

εργαζόμενος ιδιωτικός ολλανδικός όμιλος «συμφώνησε

1 δισ. €, από τα 28 δισ. € που nδπ βρnκαν για τις
10-12 ιδιωτικές τράπεζες, και θα δουν τις ιδιωτικές ελλη

με το ολλανδικό κράτος» (προσοχn, μέλος τnς Ε.Ε.) «να

νικές ασφαλιστικές εταιρεlες να ανταγωνίζονται τους Φρά 

εκδώσει ομολογιακό δάνειο» όσο περfπου το ύψος των

γκους, μέχρι και τους καλώς «διασωλnνωμένους » διεθνι

κεφαλαfων τπς δικnς μας Εθνικnς Τράπεζας, λαμβάνων ζε

στές, τέως « Γίγαντες»! Αν

στό και ρευστό χρnμα! Από αυτό το κρατικό δάνειο-ενί

νόμου (άρθρο

δnλαδn «Εποπτικά Κεφάλαια Πρώτnς Δια-

ι

κοτραπεζικές ασφαλιστικές που θα μετατρέψουμε σε α

ενδιαφέροντος ολλανδικού ομlλου (ιδlας καταλnξεως και

Core Tier-1 »,

ι

και με τα άτοκα κεφάλαια-δάνεια

προφανώς πράξεως μετά τπς εκεlθεν του Ατλαντικού) για

σχυση, έναντι διασφαλlσεως εκδόσεως «χρεογράφων

Με τnν πρόλnψn κερδίzειs πάντα
το παιχνίδι τns zωns!

4 του

01

Ελλnνες εfναι Ισοι ενώπιον του

Συντάγματος), τότε ιδού

ευκαιρfα να αποκτnσει

n ώρα

και

n

ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΏΝ
ΕΜΑΔΟΣ

n Ελλάδα πανίσχυρες ασφαλιστικές

&.

Ο "Πρόλη" ήρθε και είναι ο δικός σου σύμμαχος στο παιχνίδι της ζωής!
Γιατί n αποτελεσματική προστασία τnς υγείας σου, τnς σωματικής ακεραιότnτάς σου

και τnς περιουσίας σου είνα ι στο χέρι σου! Η ασφάλισn καλύπτει τους κινδύνους,
αλλά n πρόληψη τους εξουδετερώνει! Με τnν πρόληψη , σε κάθε βήμα σου,
αποφεύγεις τους κινδύνους και προστατεύεις ό,τι αγαπάς!
Στη ζωή εσύ επιλέγεις ηώς θα παίξεις.

Κάνε την πρόληψη τρόπο ζωής και θα κερδίζεις πάντα!

επιχειρnσεις. Ποιος θα γράψει ιστορlα, λοιπόν;
ΧΟΡΗΓΟι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
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www.eaee.gr

» Η ΚΑθΗΜΕΡΙΝΗ

AIG

smart Business soιutions
Σε περισσότερες από

400

κατnγορίες ελλnνικών εnιχειρnσεων που καλύ

GREECE.
www.aig -greece.gr

Στόχος

Σπίη Ο!ΠV πόλπ

Πρόγραμμα

πτουν, σε προσιτό κόστος, βασικές και ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες απευθύ

Ασφάλιστρο

νονται τα πρωτοποριακά προγράμματα

Smart Business Solutions τnς AIG
Greece.H προϊοντικn πλατφόρμα των προγραμμάτων Smart Business
Solutions περιλαμβάνει τις εξnς καλύψεις:
• «Κατά παντός κινδύνου» περ1οuσfας που περ1λαμβάνει nλεκτρονικό εξοπλι
σμό, επιδοματικn κάλuψn εξόδων, επ1δοματικn n κανον1κn κάλuψn απώλε10ς
κερδών, κάλuψn χρnμάτων. • Εuθύνn προϊόντων. • Γεν1κn και εργοδοτικn εu
θύνn. • Εuθύνn στελεχών. • Προσωπ1κό ατύχnμα. • Ε1δ1κές σuμπλnρωματικές

Προσφορά
Συμβόλαιο
Πώληση

Κάποιοι

Σπiη κον1ά στπ θάλασσα

καλύψε1ς ανά κατnγορία ασφάλισnς.

Επαπελματική σιγουριά με

Safe Business
οικογένειας

Τέσσερα διαφορετικά προγράμματα,

Safe Business

καλύ

Safe Business Office, Safe Business
~!~ Groupama φοίνιξ πτουν πλnρως τις ιδιαίτερες ανάγκες
Hotel, Safe Business Emporio και Saτων επαγγελματιών κάθε κλάδου.
fe Business Factory, προσφέρει στις επιχειρnσεις n GrouΜε τnν ολοκλnρωμένn οικογένεια των προϊόντων Safe
pama Φοίνιξ με τον γενικό τίτλο Safe Business. Με πολύ α
Business, n Groupama Φοίνιξ θέτει τον επαγγελματισμό

τα

νταγωνιστικό τιμολόγιο, ιδανικό συνδυασμό πολλαπλών

και τnν uψnλn τεχνογνωσία τnς στnν uπnρεσία των επιχει

καλύψεων για απρόβλεπτους κινδύνους,

ρnσεων κα1 των επαγγελματιών, καλύπτοντας απόλυτα ό

ypnyopn

εκτίμn

σn ζnμιών, άμεσn καταβολn αποζnμίωσnς σε περίπτωσn ζn

λες τις ασφαλιστικές ανάγκες τους.

Η ΑΧΑ Ασφαλιστικn, ε
μπλοuτίζε1 τnν οικογένεια
των προγραμμάτων τnς με

το νέο πρόγραμμα ασφά
λισnς ζωnς Εξ-Ασφάλισn

Το νέο προϊόν, το οποίο

διατfθεται από τις

2008,

17

Νο

απευθύνε

ται στους κατόχους στε

γαστικών, κυρίως, δανεi
ων κ01 σκοπό έχει τnν ο

μαλn αποπλnρωμn των υ

πολοίπων δόσεων σε πε
ρίπτωσn απώλειας ζωnς

n

ολικnς αν1κανότnτας γ1α
εργασία.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε / τα δεδομένα

Σε περίπτωσn απώλειας

ζωnς του ασφαλισμένου,

δανείου.

εμβρίου

•

καταβάλλετα1

το

εναπο

μείναν ασφαλισμένο κε
φάλαιο στους δικαιούχους

(τράπεζα

n κλnρονόμοuς).

Σε περίπτωσn που ο α
σφαλισμένος καταστεί, α
πό οnοιαδnποτε αιτία, ολι
κά ανίκανος για εργασία,

καταβάλλετα1 σ' αυτόν το
εναnομεiναν ασφαλισμένο
κεφάλαιο σε

3

δόσεις .

ιnteramerican

Plus

όλα τα χαρακτnριστικά μιας

φ INTERAMERICAN
INTERAMERICAN Plus στο

κλασικnς τραnε(Jκnς προθε

χεύει στnν ελλnνικn αγορά

σμιακnς κατάθεσnς διαθέτει

καταθέσεων, όπου το ποσόν

Ενα καταθετικό προϊόν με

στnν

αγορά

n INTER-

σnμερα ξεπερνά τα

AMERICAN. Πρόκειται για το
INTERAMERICAN Plus, το
οποiο, όπως κάθε προθε

Διακρiνεται μεταξύ των ομο

σμιακn κατάθεσn, χαρακτn

ειδών καταθέσεων για το ι

ρiζεται

διαiτερα ανταγωνιστικό επι

σuγκεκριμένn

θέλετε να δραστηριοποιηθείτε
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά
των τραπεzικών προϊόντων;

πρόβnnμα.

θέλετε να αυξήσετε
την ανταγωνιστικότητά σαs στην αγορά;
θέλετε ουσιαστικέs ευκαιρίεs εξέλιξηs;

σuντnρnτικούς

Υπηρεσία Ανάπτυξηs

Τραπεzικών Προϊόντων

■ Συνεργαzόμαστε με τα μεγαλύτερα
τραnεzικά ιδρύματα

■ Οργανώνουμε ολοκλnρωμένα προγράμματα
εκπαίδευοπs

■ Παρέχουμε

&

εξωτερικά σεμινάρια

online

καθπμερινn ενnμέρωσπ

γ1α τnν αγορά των δανείων

200 δισ.

ευρώ και απευθύνεται σε

από

,.
το στεγαστικο τουs

Έχουμε τιs Λύσειs!

μίας και πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, τα προϊόντα τnς

Εξ-ασφάλιση δανείου

έχουν λύσει για πάντα

■ Πρωτοπορούμε στο χώρο τns τεχνολογίαs με συνεχέs

Online Support,

μέσω μιαs σύγχρονns πλατφόρμαs που

δ1αθέτει εργαλείο σύγκρ1σns των τραnεz1κών επ1λογών τπs αγοράs

επενδυτές.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Όμιλο ιnternational

τόκιό του, που είναι συνδε

Διεύθυνση Αvάπτυξns Τραπεzικώv Προϊόντων

μnνες) και συγκεκριμένο ε

δεμένο με το

Τηλ:

πιτόκιο .

ωθεiται ως προϊόν μέσω τnς

διάρκεια (ένας

n τρεις n έξι

θεσμιακn κατάθεσn με το ό

νομα

BANΚ.

nρώτn φορά διατiθετα1 προ

INTERAMERICAN.

Το

Λ. Κηφιαίαs

7 & Νεαπόλεωs 2, 151 23 Μαρούσι
210 8119191, 8119131 , Fax : 210 8119159
e-mail: info@smartιoans .gr
www.smartloans.gr, www.inιife .gr

Euribor. Προ

INTERAMERICAN FINANCE,
n οποiα συνεργάζεται γι ' αυ
τό με τnν τράπεζα EURO-

Αξiζει να σnμειωθεί ότι για

Life

lnternati η
Life Για καλύτερη zωή

mm

-

Στεγαστικά δάνεια

ιoans

by lnternational Life

. . VICTORIA

2προϊόντα που προσθέτουν
αξία στην ασφαλιστική αγορά

Ο πιο σίγουρος δρόμος οδηγεί σε μας .

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Δύο προγράμματα που ενδιαφέρουν ιδιαfτερα τπν ελλn
νικι'l ασφαλιστικι'l αγορά προωθεf

n onofa

n εταιρεfα Δfπυλον Α.Ε.,

δραστnριοπο1εfτα1 στο χώρο των νέων τεχνολο

γιών, παρέχοντας υπnρεσiες κα1 προϊόντα υψnλι'lς πο1ό

Ευέλικτα, ολοκληρωμένα προγράμματα
για ότι κι αν συμβεί.

τnτας.

Η Δfπυλον, σε συνεργασfα με ένα επιτελεfο από ε1δ1κούς

επ1στι'lμονες, επ1κεφαλι'lς του

onofou ι'lταν ο δρ Ηλfας Γε

ωργ1άδnς, μnχανολόγος, ε1δ1κός αναλυτι'lς τροχαfων ατυ

Με βάσn δεδομένων, που διαθέτει ανταλλακτικά όλων
των τύπων οχnμάτων (ΙΧ,

SUV, Transpoter, δfκυκλα,

τρο 

στnν Κάτω

χόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, φορτnγά, μόνιμο α

Σαξωνfα Γερμανίας, αξ1ολόγnσε κα1 δ1ερεύνnσε τnν ελλn

μάξωμα με καρότσα, ανατρεπόμενες υnερκατασκευές), με

ν1κι'1 αγορά του κλάδου αυτοκ1νι'lτων καταλι'lγοντας στο

τις επfσnμες προτεινόμενες τιμές λιανικι'ις των ανταλλα

συμπέρασμα ότι υπάρχε1 ένα κενό σχετ1κά με ε1δ1κά λογ1-

κτικών σε γραφικι'l παράστασn και με ανεύρεσn οχι'lματος

onoia θα βοnθι'lσουν στnν καλύ
τερn δ1αχεfρ1σn των δεδομένων του κλάδου. Ετσ1, n ετα1ρεiα Δfπυλον ι'lρθε σε επαφι'l με τις δ1εθνεfς εταιρεfες DAT
(www.dat.eu) κα1 DSD (www.dsd.at), 01 οποfες προω
θούν στn δ1εθνι'l ασφαλ1στ1κι'ι αγορά τα προϊόντα Silver

ως προς τον εξοπλισμό του από τον αριθμό πλα1σiου του ,

χnμάτων κα1 δ1ευθυντι'lς τnς εταιρεfας

DEKRA

σμ1κά προγράμματα, τα

Dat 11

(πρόγραμμα υπολογ~σμού υλ1κών ζnμ1ών κα1 εμπο

εfνα1 ένα κορυφαiο πρόγραμμα με το

onoio

δiνετα1

n δυ

νατότnτα στους χρι'lστες -με εύκολn πλοι'lγnσn - να κο

στολογούν τις ζnμfες σε ελάχ1στα λεπτά τnς ώρας .

PC Crash

και

PC Reckt

τnς

DSD: Efva1

προγράμματα

προσομο1ώσεις ατυχnμάτων και προσδιορισμού αιτίων.

Με τις αποκλε1στ1κές αντ1προσωnfες που συμφωνι'ιθnκε

n εταιρεiα
ΔΙΠΥΛΟΝ συνεργάζετα1 άριστα με τ1ς εταιρείες Autoonline
(www.autoonline.com) κα1 ATECO (www.ateco.gr). Αυτι'l
π συνεργασfα με τnν επfβλεψn και uλonofnσn τnς DEKRA

με τις αναφερόμενες εταιρείες ως προς τn δ1άθεσn των

είχε ως αποτέλεσμα για πρώτn φορά στnν Ελλάδα να

εδώ κα1 έξ1 μι'lνες παρέχε1

πραγματοπο1nθεi πιστοποinσn ασφαλούς φορτίου με δυ

ρ1κι'lς αξiας οχnμάτων) κα1

PC Crash

κα1

PC Reckt

(προ

γράμματα προσομο1ώσε1ς ατυχnμάτων κα1 προσδ1ορ1σμού
01τfων) αντ1στοfχως .

προϊόντων τους,

n ΔΙΠΥ ΛΟΝ

στnν ελλnν1κι'l αγορά προϊόντα υψnλι'ις τεχνολογίας

-

σε

Εκτός από τn δ1άθεσn αυτών των λογισμικών,

ναμ1κό τεστ .

ασφαλ1στ1κές εταιρεfες, συνεργεία (φανοπο1εfα αυτοκ1νι'1-

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

των) κα1 πραγματογνώμονες.

Πραγματοποιι'lθnκε γ1α πρώτn φορά στn Ελλάδα από τnν

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

εταιρεία

SilverDat 11: Efv01 πρόγραμμα υπολογ1σμού υλ1κών ζn

π1στοποfnσn ασφαλούς μεταφοράς φορτίου τnς ελλnνικι'lς

Η εταιρεία
γαλύτερn κα1

DAT GmbH με
n παλ1ότερn σ '

Με έτος fδρυσι'lς τnς το
πό

350

έδρα τnν Γερμανfα εfναι

n με

αυτόν τον τομέα παγκοσμfως.

1931

DEKRA με τn συνεργασία τnς εταφεfας ATECO n

εταφεfας χάρτου

μ1ών και εμπορ1κι'lς αξfας οχnμάτων.

Ετα ιρί α το υ ασφ αλι στικού ομ ί λου

lούν10
ΕΝ

2008

MEL MACEDONIA PAPER MlLLS S.A.

,σύμφωνα με τnν ευρωπαϊκι'l νομοθεσfα

τον

DlN

12642 τεχν1κι'1 των dynamic driving test.

κα1 επενδύοντας πάνω α

εκατομμύρ1α ευρώ, δnμιουργεfται το πρόγραμμα

SilverDat 11.
Ενα πρόγραμμα που δfνει τn δυνατότnτα σε ασφαλιστι

~-

κές εταιρεfες, πραγματογνώμονες, συνεργεfα αυτοκινι'lτων
(φανοπο1εiα) να διαχειρ1στούν τπ ζnμfα του αυτοκ1νι'lτου

Βασ . Σοφίας 97 , 115 21 Αθήνα - Τηλ. κέντρο: 210 3705300 - Fax: 210 3705550
Υποκατάστημα Β. Ελλάδος

όπως και τnν εμπορ1κι'1 αξfα του.
jjl>
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Αντεπίθεση στην κρίση με προϊόντα

Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων και ζημίες στο 9μηνο
Βυθίστnκαν στnν κρίσn τα οικονομικά ano- Α
τελέσματα τnς ΑΤΕΑσφαλιστικιΊς n ono1a ανακο1νωσε ζnμ1ες για το εννεάμnνο του 2008, λόγω
ΕΤΑΙ

σΦαλιστικiι
ΡΙ

Α

ΟΜ

του ε-

Ι

ΛΟΥ

λΤΕΙλ

κ<ΜΑ

Ν

8

Κ.

,F~,, ,,,. κ, ~,7 e•

παρουσ1άσθnκαν

εκατ. ευρώ τnν αντίστοιχn nερσινιΊ nε-

ρίοδο, ενώ το μετά φόρων διαμορφώθnκε σε

-508 χιλ.

πτυξn εργασιών πέτυχε

Εταιρ1α κατά το εννεάμnνο του

νού έτους. Η ζnμία αυτιΊ οφε1λετα1 κυρ1ως στ1ς αρνnτικές ε-

τρέχοντος έτους, ενώ δεν μπόρεσε να διατnριΊσει τnν κερ

πιπτώσε1ς επί του "εμπορικού χαρτοφυλακίου" τόσο από

δοφορ1α τnς, λόγω των δυσκολ1ών που δnμιούργnσε

χρnματιστnριακές πράξεις όσο και από τnν αποτ1μnσn αυ

9,3

από τον δ/ντfl

ευ-

ρώ έναντ~ κερδών

n κρί

περ1ουσiας

μιά -261 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 10,9

πενδυτικού τnς χαρτοφυλακίου. Ειδ1κότερα περαπέρω ανά-

n

Τα νέα προϊόντα

πωλήσεων κ.

εκατ. ευρώ το εννεάμnνο του περσι -

Νiκο Στρατnγάκn

κα1 τον τεχν1κό δ/ντfl
κ. Γ1άννn Αγαπiου.

Η επιτυχnμένn πορεία τnς

τού. Κύρ1α απία αποτελεί

τερο μέρος των εταιρειών του κλάδου δ1εθνώς .

01κονομ1κιΊ κρfσn, ενώ τα αποτελέσματα τnς περ1όδου επ1-

σn τnς εταιρείας σε κεντρ1κό ξενοδοχείο , παρουσία εκατό κα1 πλέον συνεργατώντnς, με θέ

βαρύνθnκαν με

ευρώ από παρακρατούμενους φό

μα «Εξελίξεις στον κλάδο Περιουσ1ας », όπου nαpουσιάστnκαν και τα νέα προϊόντα. Ο πρό

Στο εννεάμnνο του

2008

σnμειώθnκε αύξnσn κατά

στnν παραγωγιΊ ασφαλίστρων ,

4,2%

3,4 εκατ.

n γενικότερn παγκόσμια χρnματο-

lnterasco ΑΕΓΑ επαναβεβαιώθηκε στην επιτυχnμένn εκδιΊλω

σn των κεφαλα10γορών, γεγονός που επnρέασε το μεγαλύ

n οποία ανιΊλθε στα 142,3 ε

ρους τόκων παρελθόντων ετών, που ορ1στ1κά δεν μπορούν

εδρος τnς εταιρείας κ. Κων /νος Κοτσιλiνnς σε σύντομο χαιρετισμό του τόνισε τnν εnιτυχn

κατ. ευρώ. Τα ενοποιnμένα αποτελέσματα προ φόρων τnς

να συμψnφιστούν λόγω των μέχρι σιΊμερα συσσωρευμένων

μένn πορεία τnς lnterasco ΑΕΓΑ τα δύο τελευταία χρόνω, ενώ εν συνεχεία αναφέpθnκε στη

Εταιρίας διαμορφώθnκαν σε

φορολογικών ζnμιών. Το σύνολο των αποζnμιώσεων δια

συνεχιΊ και άριστη υποστιΊpιξn τnς εταιρείας από το δίκτυο πωλτΊσεών τnς, ευελπιστώντας σε

408

χ1λ. ευρώ έναντι

11,7

ε

κατ. ευρώ το εννεάμnνο του περσινού έτους ενώ τα καθα

μορφώθnκε στα

εκατ. ευρώ

ένα ακόμα περισσότερο προσοδοφόρο μέλλον. Ο δ/νων σύμβουλος κ. Κάρολος Σαiας α

ρά κέρδn μετά από φόρους διαμορφώθnκαν σε

(+ 13,8%).Τα Έσοδα από Επενδύσεις μειώθnκαν σε 8,3 εκατ.

ναφέρθnκε στις τρέχουσες χρnματοοικονομικές εξελίξεις και τις επιδράσεις τους στην πα

ευρώ έναντ1

γκόσμια και στην ελλnνικιΊ αγορά, αλλά κα1 στην οικονομικιΊ ευρωστία του Ομίλου Harel, ε

ρώ . έναντι

10,1

15 7 χ1λ. ευ

εκατ. ευρώ τnν αντίστοιχn περσινιΊ περίο

δο. Το αποτέλεσμα τnς Εταιρίας προ φόρων ανιΊλθε σε ζn-

82,6

17,9

εκατ. ευρώ έναντι

72,6

εκατ . ευρώ τnς αντfστο1χnς περσινιΊς πε

ρ1όδου, εξαπ1ας τnς παγκόσμιας χρnματιστnρ1ακιΊς κρfσnς.

11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα
αλλάCοuμε

/

νός ομίλου με υψnλιΊ pευστότnτα .

Τα νέα προϊόντα

τα δεδομένα

α)

Στn λiμνn ΠλαστιΊρα, μfα από τις ομορ-

να χαλαρό εργασιακό τριιΊμερο, που πε-

φότερες περιοχές τnς Ελλάδας, είχαν τnν

ρ1λάμβανε συνάντnσn των ομαδαρχών,

ευκαιρία να ταξιδέψουν για ένα τριιΊμε-

κοντινούς περιπάτους στn λiμνn ΠλαστιΊ-

τσιο,

ρο, εντός του Οκτωβρίου, οι συνεργάτες

ρο κα1 εκδρομιΊ στα γραφικά χωριά Ελά-

μαγ1ώργn, Κ. Δραγασάκn, Δ. Ανθουλά

τnς ΠεριφερειακιΊς Διεύθυνσnς του κ.

τn και Περτούλι Τους ασφαλιστικούς συ-

κn, Ε. Χατqοπούλου, Χ. Διαμαντοπούλου

Αναστάσιου Παυλiδn, ως επιβράβευσn

νεργάτες τού κ. Α. Παυλiδn, κ.κ. Σ. Κόσ-

και Δ . Φουρτούνα συνόδευσε από τn Δι

για τnν επfτευξn του καλοκαιρινού

610-

σου, Δ. Αλμπανiδου, Ε. Τσfτρα, Λ. Αϊβα-

εύθυνσn ΠωλιΊσεων Agency

γωνισμού. Οι συνεργάτες απόλαυσαν έ-

i'jδou, Ν. Αμiλλn, Σ. Οικονόμου, Α. Μπά-

Ευστάθ1ος Γκ1τικας.

1.

Αφεντούλn, Χ . Σαμούτn,

8.

"Τq~

System ο κ.

I1iI&-RL1EE Κύπρου στο 20 συνέδριο της Eureko
PART OF"

ΤΗΕ

EUREKO GROUP

γ) Μ1κpά

Full Cover

1. Ενα

νέο πλιΊρες nρωτοnοριακό πρό

γραμμα κατά παντός κινδύνου, το

onofo

Οκτωβρίου βραβεύθnκαν οι

τρεις πρώτο1 ασφαλιστικο1 σύμβουλοι, ο πρώτος διευθυντιΊς

Ρουμανiας κα1 συμμετεiχαν όλες οι εταιρεi

τnς ομάδας και οι τρεις πρώτοι διευθυντές υποκαταστιΊμα

που ε1χε ως αφετnρfα του τnν

lnteramerican

πραγματοπο1ιΊθnκε τnν

EUREKO, ένας θεσμός
Κύπρο, φιλοξένnσε n

21 n

Βελτιώθnκε το ασφάλ1στpο του προ

σφάλιστρο .

γράμματος κάλυψnς των ενυπόθnκων α

β) Eur0Eπ1xεipnσn

Plus
1. Εντάχθnκε n κλοπιΊ στις βασ1κές καλύ

κινιΊτων από 1,75ο/οο σε 1,54ο/οο.

ψεις .

300.000€.
4. Απλοποίnσn τnς τιμολόγnσnς ακινιΊτου

1. ΑυξιΊθnκε το συνολικό ποσό γ1α αστ1κιΊ ευθύνn πυρκαγιάς από έως 21. 000€
σε έως 50.000€.
2. ΑυξιΊθnκε n αστικιΊ ευθύνn προς τρί
τους από έως 15.000€ σε έως
40.000€.
3. Παρέχεται n δυνατότnτα των καλύψε
ων του Κατοικία Plus και Χωρίς Απαλλα
γιΊ με μεικτά ετιΊσια ασφάλιστρα ανά

2. Πpοστέθnκε n αστικιΊ ευθύνn εpγοδό
n αστικτΊ ευθύνn χώρου.

τn και

3. ΑυξιΊθnκαν

τα όρια αστικτΊς ευθύνnς

ρού,

από

μέγιστο

30.000€

σε

και περιεχομένου στnν ίδια κατnγοpία.

τnν

5.

δα των συνεργατών συνόδευσαν στο Βουκουρέστ1 ο διευ 

3ος Γιώργος Μούζουρος . Δ1ευθύντp1α ομάδας: Σέβτα Χρυ 

θύνων σύμβουλος Μιχάλnς Μιχαnλiδnς και άλλα στελέχn

σικού. Δ1ευθυντές υποκαταστnμάτων: lος Μάρκος Ανα

6. ΣnμαντικιΊ μείωσn στα ασφάλιστρα του
σεισμού ΖΩΝΗ Α - Β, από 1,90ο/οο σε

τnς εταιρείας. Στn μεγαλοπρεπιΊ Βραδιά Βραβεύσεων που

στασfου,

Ο,ΊΟο/οο .

116 ta.il

βραβεύθnκαν

01

εξιΊς: Ασφαλ1στ1κοi σύμβου

λο1:lος Κωνσταντίνος Αντωνίου,

2n Λένα

ΜιχαιΊλ,

2n

Π1τσα Χαραλάμπους,

3n ΔιΊμnτρα Αχιλλέως

Μεγάλα Ξενοδοχεία.
δ) Ενυπόθηκα

τος τnς κάθε εταφε1ας γ1α τnν κάθε χώρα ξεχωριστά. Από

lnterlife

&

θανό κίνδυνο , με ιδιαίτερα ελκυστικό α

lnterlife συμμετείχε στο συνέδριο με 30 ε
π1λεκτους συνεργάτες, 01 onofo1 πέτυχαν τους στόχους πα
ραγωγιΊς που καθορfστnκαν μέσω δ1αγωνισμού. Tnv ομά

ες του ομίλου. Η

Ξενοδοχεiα

προστατεύει τnν εn1xεfpnσn από κάθε π1-

προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς και νε

Το 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδρ10 τnς

& Μεγάλα

Μείωσn του ασφαλίστρου στα Μ1κpά

Μειώθnκε το ασφάλ1στρο των βασι

κών καλύψεων.

ε) Κατο1κiα

Plus

1.000€ ασφαλ10μένου κεφαλαίου:
α) για κτίριο 1,09€ &
β) για περιεχόμενο 2,19€
(πριν από τnν εφαpμογιΊ των παρεχόμε

νων εκπτώσεων) .

m.il
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ισχυρή παρουσία στο συνέδριο
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της

~

αλλάζουμε / τα δεδομένα

EUREKO

Νιώθετε

Ενισχύει τους
πυρόπληκτους

ι::::=
ι..ι,.J

ι-.ι

άβολη

Tnv

c:::ι

Οι βραβευθέντες τnς

lNTERAMERlCAN

με εναν τυχαιο

1.

Δοκούζnς με τους Γ. Κώτσαλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο τnς

Γραμματικός, Δ. Φαραντούρnς και Απ.

lNTERAMERlCAN

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τnς

και Μ .

Dijkshoorn,

EUREKO.

νέδρ10 «Ageπts'

Conference»,

και, φυσ1κά, στον πόνο των συνανθρώ
πων τnς, αναλαμβάνοντας να ενισχύσει
οικονομ1κά το χωριό Μnλέα του Δfιμου

Ε1κόνα σταθερότητας κα1 τfιρnσnς των βασ1κών στρατnγ1κών κατευθύνσεών του,
παρά τnν nαγκόσμ1α κρfσn των αγορών, εξέπεμψε ο Ομ1λος

ασφαλιστή;

πρωτοβουλία να σταθεί αλλnλέγ

γυα στnν τεράστ1α οικολογικfι απώλεια

(από αριστερά) Ε. Φαφούτn, Α. Κωστόnουλος , Ν .

Αnερανθlτnς, Α. Καρρά, Β. Βασιλόπουλος, Γ. Ταμβάκος,

,

,

ι-.ι
::::ι::::

πληι<τική

τη συζήτηση

της Ηλείας

~

&

EUREKO στο

2ο συ

που δ1εξfιχθn στο Βουκουρέστ1. Στο συνέδρ10, που

αποτελεf ετnσ10 θεσμό κα1 στο οποfο συμμετέχουν

01 εταιρεfες μέλn του ομfλου που
δ1αθέτουν δfκτυα συνεργατών, n INTERAMERICAN σuμμετεfχε με 8 σuντον1στές
γραφεfων πωλfισεων, 5 unit managers κα1 50 ασφαλ1σnκούς συμβούλους, με κρ1τ1Ίριο συμμετοχfις τ~ς παραγωγικές επιδόσεις τους. Tnv αποστολfι συμπλfιρωσαν

Ζαχάρως, πfιρε n λλΑ Ασφαλιστ~κfι, γνω
ρfζοντας τnν επιτακτ~κfι ανάγκn να γίνει

πράξn

n προστασία του περιβάλλοντος. Η

Σας Καταλαβαίνουμε!

εταιρεία, δείχνοντας ευαισθnσία, τοποθέ

τnσε τn σuγκεκρψένn πρωτοβουλία στο
Είναι πραγματικά άβολο να νοιώθεις την υποχρέωση να συμφωνείς ,

επfκεντρο των ενεργειών τnς, και στο

για κάτι που δεν καταλαβαίνεις. Να υπογράφεις χωρίς να είσαι σίγου

πλαίσ10 αυτό υπέγραψε ιδιωτικό συμφω

ρος για την τύχη της απόφασης που ... «πήρατε μαζί» .

διοικnτ~κά στελέχn τnς εταιρεfας με επ1κεφαλfις τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γ.

νnτ~κό εργολαβίας μεταξύ του διοικηnκού

Κώτσαλο. Τα δfκτυα συνεργατών αποτελούν τnν «α~χμfι του δόρατος» των πωλfι

συμβουλίου τnς εταιρείας και του Δfιμου

και όχι όπως «θα θέλαμε να είναι». Εμείς μιλάμε μια γλώσσα ανθρώ

σεων για τ~ς περισσότερες εταιρείες του ομfλου

EUREKO. Ο πρόεδρος τnς EUREKO,

Ζαχάρως για τnν κατασκευfι πολιτιστ~κού

πινη και κατανοητή . Μια γλώσσα που βασίζεται στη γνώση και την

Dijkshoorn, αναφερόμενος στην αρνnτ~κfι οικονομ1κfι συγκυρfα, τόνισε ότ~
«n θέσn τnς EUREKO παρεμένει πολύ ισχυρfι όσον αφορά τn φερεγγυότητα του ο

κέντρου, καθώς και για τnν αγορά πέντε

εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού μοντέλου Συνεταιριστικής διαχείρι

χιλιάδων

μfλου, αλλά και ως προς τn ρευστότητα και τα λειτουργικά αποτελέσματα».

ντ~κατάστασn των καμένων.

κ. Μ .

(5.000)

Εμείς αντικρίζουμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, «όπως είναι»

σης*. Με μετόχους τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς

ελαιόδεντρων προς α

της Ευρώπης και το σύνολο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων της
χώρας μας. Με περισσότερους από

250.000 ασφαλισμένους .

Στο χώρο της Ασφάλισης δεν σπανίζουν ούτε οι προθέσεις ούτε οι
αναφορές στον άνθρωπο. Σπανίζει όμως το αποτέλεσμα που να είναι

Ε~~ Σε αναζήτηση λύσεων
Τριετές επ~χειρnματ1κό πλάνο, με αύξnσn μετοχ1κού κεφα

ολοκληρωτικά αφιερωμένο σε αυτόν , και εδώ διαφέρουμε.

Διαφέρουμε, γιατί προάγουμε ένα Νέο Ασφαλιστικό Πολιτισμό .

λαiου και αναζfιτnσn στρατηγικού επενδυτn στο εξωτερικό~

2007. Παρά τα προβλfιματα που αναγνωρiζεται

νακοίνωσε

n ΕΟΣ ,λίγα 24ωρα μετά τnν απόφασn τnς Επ1-

λπεία ότ1 αφορούν το σύνολο των εταιρ1ών τnς Ελλnν1κfις

τροπfι Εποπτεiας Ιδ1ωτ~κfις Ασφάλ1σnς, να απαγορεύσε1 τnν

Ασφαλ1στικfις Αγοράς, αλλά και τnν κακfι χρnματοο1κονομ1-

ελεύθερn δ1άθεσn των ασφαλισnκών περιουσιακών τnς στο1-

κfι συγκυρfα,

χεiων. Όπως τονiζεται σε σχετ~κfι ανακοlνωσn

στην ανακοiνωσn και προστfθεται ότ~. «Ανταποκρ1νόμενοι στn

n

ΕΟΣ ΑΕΑΖ

με σεβασμό στους νόμους κα1 στους θεσμούς καλεfτα1 να α

Διαφέρουμε πολύ , γιατί εμείς , είμαστε ... Εσύ!

γ1ών για τnν εταιρfα στα πλαfσ1α του ελέγχου τnς χρfισnς

n εταιρfα

από τnν Πο

*το

47% των Ευρωπαίων ασφαλισμένων , εμπιστεύονται τις Συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρίες.

βρfσκετα1 σε ισχυρfι θέσn τονfζεται

δ1κfι σας στfιριξn αυτά τα πέντε χρόν10,

01

μέτοχο1 τnς εται

ντ~μετωπiσε1 τις συνθfικες που οδfιγnσαν στην λfιψn απόφα

ρiας κατόπιν των οδnγιών τnς ΕΠ.Ε.Ι.Α. σχεδιάζουν fιδn το

σnς και τn δnμοσiευσn από τnν ΕΠ . Ε.Ι.Α των σχετ1κών οδn-

τριετές επ1χειρnματ~κό πλάνο για τnν περiοδο

ΣΥ

2009-2011

,'

,
Ε ιμαστε
... εσυ.

Α~ΦΑΛΙ~ΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

europ

assistance

BOHGEIA~

1D]

ΠΑΣΕΓΕΣ

Europ Assistance Ελλάδος
Πειραιώς 205
Τ nλ.

&

Παν. Τσαλδάρn 177 78 Ταύρος

: 21 Ο - 34 97 000 Fax : 21 Ο - 34 23 988

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ ΙΚΕ Σ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

•
France

ΣΥΝΕΤΑιΡιΣΤιΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

~
ιιa1y

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ

Κεντρικά Γροφεlο : Λεωφ. Συγγρού
Υποκατάστημα: Πολυτεχνείου

eu ~es1a
Hoιdιng

Belgium
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΤΑΙΡιΕΣ

367, 175 64 Π. Φάληρο, Αθήνα - Τηλ .: 210 9491 280- 299, Telefax: 210 9403148
27 - 29, 546 26 Θεσσαλονίκη -Τηλ.: 2310 554 331, 2310 554 355, Telefax: 2310 500 240
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Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

7

δεψαν οι «πρώτοι των πρώτων»

Νοεμβρiοu

• Αύξηση ζnμ1ών κα1 αντασφαλίστρων
φέρνε1

n 01κονομ1κή
01 L1oyds

κρίση εκτψούν

Υπέροχο ταξίδι στην

του δικτύου πωλήσεων -πpα

κτοpειακό και εταιρικό δiκτυο

Πόλη του Φωτός

τnς ΕθνικιΊς ΑσφαλιστικιΊς.

Οι

-

135

συμμετέχοντες στο

δίκτυο) ταξίδεψαν σε δύο ομάδες και ξεναγιΊθnκαν στα ομορφότερα μέpn.

ΕθνικιΊ ΑσφαλιστικιΊ για τους επιτυχόντες (πpακτοpειακό και εταιρικό

αναπτυξ1ακής πορείας γ1α την

Στις συναντιΊσεις που έγιναν με τn διοiκnσn συζnτιΊθnκαν

Ασφαλ1σηκή

n

δ1καστ1κή απόφαση γ1α τα
ασφαλ1στήρ1α της Εθν1κής

Ασφαλ1σηκής συνδεδεμένα με ρfπρα

Ecu
Οκτωβρίου

30

• Ματα1ώνετα1

n

πώληση της Εθν1κής

Ασφαλ1στ1κής

29

Eurolife

n αναπτυξιακιΊ

πο

Οκτωβρίου

• Συνεχίζουν τ1ς κινnτοπο1ήσε1ς

01

εργαζόμενο1 στην Α ΤΕ Ασφαλιστ~κή

• Δεν πρόκε1τα1 να ζnτήσε1 τη λήψη
ειδικών μέτρων ενίσχυσης των

ασφαλιστικών εταιρε1ών αποφάσ1σε
το έκτακτο δ101κnτ1κό συμβούλ10 της

Ένωσης Ασφαλ1στικών Εταιρε1ών.

οι

50

επιτυχόντες του καλοκαιρινού δια

λτΊσεων τnς EFG

νέες ενέσεις ρευστότητας στο

γωνισμού του Δικτύου ΠωλιΊσεων τnς

και τnς συνεργασίας τnς

Eurolife Team, μαίj με τις οικογένειές τους.

τnν EFG

Eurolife Team

με

μουλα

ING για

n Φόρμουλα 1 αντικατοπτρίζει τις α-

=

::::::ι

::c

ομαδικότητα, συνεχτΊ εξέλιξη και αντα

ING, n χορηγία

στn Φόρ-

1 συντέλεσε στnν αύξnσn τnς αναγνωpισιμότnτάς

πολύτεκνων οικογενε1ών της

πupόπλnκτnς Ηλείας από την

Genera1

Ενα ταξίδι στο Παρίσι προσέφερε ως έπαθλο στους επιτυ
χόντες του διαγωνισμού λοιπών κλάδων,

n General Union

και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ . Γ.

Στn διάρκεια του ταξιδιού npαγματοποιτΊ
θnκε σuνάντnσn εργασίας με τnν παρου

ναφέρθηκε στα όσα πpαγματοποιτΊθnκαν

νεργάτες του για την επιτυχία τους στο πλαίσιο εοpταστικτΊς

σία των στελεχών τnς ΓενικιΊς Διεύθυνσης

στον πρώτο χρόνο συνεργασίας.

εκδτΊλωσnς, που πραγματοποιτΊθnκε σε ειδικά διαμορφωμέ

ΠωλτΊσεων τnς

EFG Eurolife ΑσφαλιστικτΊς.

Στn συνάντnσn απηύθυνε χαιρετισμό μέσω

Τέλος, ο ιδpuττΊς και πρόεδρος τnς

Eurolife Team

κ. Ψαppάς ανέπτυξε τους

επιστολτΊς ο CEO του Ομίλου EFG Eurolife κ.

λόγους που οδτΊγnσαν στn δnμ1ουpγία τnς

Σαppnγεωpγίου, ο γενικός διεuθuνττΊς Πω-

Eurolife Team.

.
t

t

n ING

κα-

τέκτησε τnν πpώτn θέσn ως επίσnμn χορηγός αγώνων

Διαμαντόπουλος βράβευσε όλους τους συμμετέχοντες συ

νη αίθουσα του φημισμένου ξενοδοχείου

Marriot,

όπου και

δ1έμεναν.

σε θέματα πpοβολτΊς και αναγνωρισιμότητας. Η

Ελλάδος διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία αuττΊν τnν εκ

δτΊλωσn, φέρνοντας για πρώτn φορά το αυθεντικό μο-

νοθέσιο τnς Ομάδας

ING Renault Fl

(το μονοθέσιο του

Φερνάντο Αλόνσο) στn χώρα μας για να ζιΊσουν οι έλλnνες οπαδοί τnν αλnθινιΊ εμπειρία τnς Φόρμουλα

1. Ο κό-

σμος είχε τnν ευκαιρία να φωτογραφηθεί με το μονοθέ-

σιο τnς

Οι συνεργάτες είχαν τnν ευκαιρία να επισκεφθούν όλα τα

ING

ING Renault Fl,

να διαγωνιστεί σε προσομοιω-

τές και να κερδίσει αυθεντικά δώρα

Formula 1.

αξιοθέατα του Παρισιού.
Τα πρακτορεiα που ολοκλτΊρωσαν με επιτυχία τον συγκε

κριμένο διαγωνισμό είναι, με αλφαβnτικτΊ σειρά: ΜΦΑ

FΙ, ι

- Ω
ΜΕΓΑ ΠΡΕΠΕ, Αποστολόπουλος Xp., Αρβανιτάκnς Α. & ΣΙΑ
Ο.Ε. , Βέργας Βασίλης , Γαλάνης ΧpτΊστος , Καpούσος Αγγελ. &
ΣΙΑ (FOCUS), Κατσιμπέpn ΕιpτΊνn & ΣΙΑ Ε.Ε., Κατσούλnς Ιω
άννης & ΣΙΑ, Κυρλάκnς Γεώργιος Α.Ε., Λαθουράκnς Ι.& ΣΙΑ

Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π.
Tho

'""'""

'""°'

Ταξίδι στη

ποία npαγματοποίnσε με επιτυχία τnν

5n

n ο

κατά σειρά εττΊσια εκδpομτΊ τnς, στnν οποία

15 πρώτοι σε παραγωγιΊ συνεργάτες τnς, με ένα υπέροχο ταξίδι στn Βου

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Δύο σuντονιστέs ομάδαs
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ηλικία 30-40 ετών

Ε.Ε., Λανδρiτσnς Ιω., Λύρας Βασιλ., ΜακρτΊ Κωνσταντίνα,

Προϋπnρεσία 3 χρόνια (τουλάχιστον)

Μπαβέλnς Δnμ.

Ικανότnτεs επικοινωνίαs

κnς ΜιχαιΊλ

δαπέστn , σε επιβράβευση των προσπαθειών τους για τα πολύ καλά αποτελέσματα τnς

Οκτωβρίου

im

άθλημα με εκατομμύρια φιλάθλους σε

γωνιστικότητα. Για τον Ομιλο

Eurolife, ενώ ο ΔιευθυνττΊς ΠωλτΊ
σεων τnς EFG Eurolife κ. Σεμεpτζόγλου α

συμμετείχαν οι

Επιβράβευση πρωτοετών φο1τnτών

120

::::::ι

στnν ανάπτυξη των εργασιών του . Επί πλέον,

έδωσε έμφαση στις προοπτικές τnς αγοράς

Η παγκόσμια οικονομικτΊ κpίσn δεν επηρεάζει τnν εταιρεία Γ. ΚΥΡΜΚΗΣ ΑΕΑΠ,

Αναπτυχθεiτε με ασφάλεια

Union

1, ένα

όλο τον κόσμο, γιατί

Eurolife κ. Νίκος Δελένδας

•Eu1er Hermes Emporiki:

20

~

δοτικών και χρnματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και

Βουδαπέστη

Οκτωβρίου

• Και
A1G

Η

ξίες τnς

Διακοπές στην Πάρο

Στnν Πάρο απόλαυσαν τις διακοπές τους

• ΑΠΟΚΛΕ1ΣΤ1ΚΟ: Τ1 προβλέπε1

24

EFG

Οκτωβρiοu

31

::::::ι

::::,::::

του ως παγκόσμιου παροχέα ασφαλιστικών, σuνταξ10-

• Η περ1βαλλοντ1κή ευθύνη βασ1κή

Aigaion

,..,,

τ1ς εκδη

ING Renault
ING έχει επιλέξει

Φόρμουλα

1NTERAMER1CAN
αρχή της

n ING

να είνα1 χορηγός στn

n έκpnξn των πωλτΊσεων, καθώς και n οργάνωση τnς δουλειάς τους τε
λευταίους μιΊνες του 2008, έτσι ώστε αυτό το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο εντυ
πωσιακό με το αντίστοιχο του 2007.

• Μήνυμα υγ1ούς θέσης κα1

r--ι

λώσεις με το μονοθέ

ρεία και

Νοεμβρiοu

r--ι

Από τn Γλυφάδα ξε

Fl.

Αγροτ1κή Ασφαλ1στ1κή

• Συνάντηση Αλαβάνου με Ασφαλ1στές

::::ι:::

,..,,

σιο τnς

νωσε

n

ι::::::)

Renault F1 Roadshow
κίνησε

συναρπαστικό ταξίδι που οργά

Ερώτηση

Καρατζαφέρη στη Βουλή γ1α την

04

ING .AaJ

Στον μαγευτικό Μαυρίκιο ταξί

06/11/2008
• ΑΤΕ Ασφαλ1σηκή

,..,,

& Σ1Α Ο . Ε . , ΜπελεγpτΊς Γεώργ1ος, Μπουλινά
& ΣΙΑ ΕΠΕ, Μυλωνοπούλου Παν., Σκουλουδάκn

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Αξιοποίnσn υπόρχονιοs και

Αφοί Ο.Ε. , Σούντpnς Γεώργιος, Σταναθιώτου Μαρία, Σωτn

δημιουργία νέου δικτύου συμβούλων

ρόπουλος

Αξιοποίnσn πελατολογίου

γενία,

Ανάλυση αγοράs

Xp., Τακτικός Ηλίας & ΣΙΑ Ε.Ε., Τριανταφύλλου Ευ
Αθαν. Ε.Ε., Χρυσού Γεωργία, DASK
ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤ . , FGI Ασφάλειες, ΤΕΑΜ SYSTEM ΕΠΕ.
Τpύφας

ΠΑΡΟΧΕΣ:

& στοχευμένπ

πώλnσn

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό

Οπως, άλλωστε, επιστΊμανε ο κ . Κυpλά

Εκτός από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ.

παραγωγτΊς για το Α' εξάμηνο υπερβαίνει το

Γ1ώpγο Διαμαντόπουλο και τn σύζυγό του, από τnν εταιρεία

Ομαδικό συμβόλαιο

19,5%, τα καθαρά κέρδn τnς εταιρείας είναι αυξημένα κατά 45%και προσδοκάται ότι το

συνόδευσαν τους συμμετέχοντες στο ταξίδι αυτό και

Μεγάλεs προοπτικέs καριέραs

Β' εξάμηνο θα βελτιωθούν ακόμn περισσότερο. Η εταιρεία Γ. ΚΥΡΜΚΗΣ ΑΕΑΠ θέλει να

ριο~ Γιάννης Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Βακiδnς, Γιάννης

Υπεύθuνοs επικοινωνίαs: Αλέξπs Χριστόποuλοs

ευχαριστιΊσει τον κ. Δnμ. Δnμnτpίου από το ταξιδιωτικό γραφείο ΟΡΑΜΑ για τnν άρτια

Σιδέρης, Μιχάλης ΚωσττΊς, Σίμος Τάτσnς, Στέφανος Κωνστα

οργάνωση του ταξιδιού.

ντέλλος και ΔnμτΊτpπς Μαpλάς.

Κιν.: 6932 274075 - Fax: 210 6842751
e-mail: gz.axristopoulos@insurance.nbg.gr

nαpαγωγιΊς τους για το Α' εξάμηνο του

κnς προς τους συνεργάτες του,

2008.

n αύξnσn

01

κύ

πακέτο προμηθειών - bonus
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Για την ισότητα των Φύλων στις επιχειρήσεις
& οικογενε1α

μέρωσn του κοινωνικού συνόλου γ1α τ1ς

κού nεpiyupou των εργαζομένων τnς

νέες δuνατότnτες που παρουσιάζονται

τnν ισότnτα των ευκαιριών μεταξύ αν-

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS

κα1 αφορούν τnν προετοιμασία, nροώ

δρών και γυναικών στις μικρομεσαiες

Α.Ε., αλλά και του ευρύτερου 01κονομ1-

θnσn, αλλά και διεuκόλuνσn των εργα

Κυανή Ακτn εnιβραβεύθnκαν

κα1 στ1ς μεγάλες επιχειρήσεις του

κού κα1 κοινων1κού nερ1βάλλοντος. Τα

ζόμενων γυναικών στnν εnαγγελματ~κή

λιστ1κοi σύμβουλοι τnς

θέματα που σuζnτήθnκαν ήταν ο ρόλος

τους σταδιοδρομiα, καθώς και για τις

Life,

EXEC:LJTIVE
INSURANC:E
BROKERS

Ημερiδα για τις θετι
κές δράσεις σχετικά με

noupyεiou Εσωτερικών,
και uλοnοιεi

τας,

n Γενική

nou

u-

σχεδiασε

Γραμματεiα 1σότn

nραγματοnοinσε

n EXECUTIVE

INSURANCE BROKERS Α.Ε., εταιρεiα α
σφαλιστ~κών unnρεσιών, n onoia ανήκει
στον ΟΜΙΛΟ ΕΤΑ1Ρ1ΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ.

Η nμερiδα διοργανώθnκε στο nλαi
σιο τnς ενnμέρωσnς

-

εuaiσθnτonoin-

σnς του επαγγελματικού

τnς γuναiκας-μnτέρας και

σήμερα, καθώς και

n

~σότnτα

n εξισορρόnnσn τnς

δράσεις που uλοnοίnσε

n εταιρεία.

Με ένα ταξiδ1 στο Παρίσ1 κα1 στnν

του διαγων~σμού nωλnσεων

15

HELEXPO PALACE,

στο

έκθεσn

Μαρούσ1.

Συγκεκριμένα, σuμμετεiχαν το

ποκαταστήματα των κ. Χρήστου Λε

Ομiλοu

νόδεψαν στο ταξiδι ο κ. Φ. Μπράβος,

μούσια στnν Ελευσίνα κα1 Θάνου Νι

Ανθρωπίνου Δυναμικού του

ής τnς εργαζόμενnς γuναiκας.

Εταιριών

Σφακιανάκn,

αναφέρθnκε

πρόεδρος τnς

1nternationa1 Life,

ο κ.

pouσia στn

2n

Περιφερειακή Εκθεσn

κογιάννn

στο

Μαρούσι.

τn

Κατά

διάρκε1α τnς εκδήλωσnς

συνεργά

σύμβουλος τnς EXECUTIVE INSURANCE

Σφακ1ανάκn στον ανθρώπινο παράγο

εταιρείας, κα1 ο κ. Α. Κατσαράς, εμnο

τες τnς

εiχαν τnν

ντα.

ρ1κός δ1εuθuντnς.

ευκαιρία να ενnμερώσοuν τους νέ

στnμα Kopivθou τnς

ους για τις nροοnτ1κές του επαγγέλ

Life,

ματος του ασφαλιστικού συμβούλου,

τn Τζοάνο. Η έκθεσn συγκέντρωσε

καθώς και για τις ευκαιρίες εξέλ1ξnς

μεγάλο αρ1θμό εn1σκεnτών, εnιχε1-

κα1 καριέρας που προσφέρει ο Ομι

ρnματιών και εκπροσώπων Τύπου.

σφέρει πολύ καλές ευκαιρίες για nερισσότερn ανάnτuξn, και

Forsiking AS, n ARAG Group προχωρεί τώρα -με τnν έγκρισn

τις ευκαιρίες αυτές θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. θεωρούμε

τnς νορβnγικής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής- σε νέα εξα

ότι

γορά περισσότερων μετοχών τnς νορβnγικής εταιρείας,

λn τnν nερ1οχή. Η οικονομικά εύρωστn nερ1οχή θα μας προ

nou

ARAG Group να κρατά το 42% των σuνολ1κών με
HELP Forsiking AS. «Για εμάς n Σκανδ1ναβiα προ-

n σχέσn

Καριέρας

μέλος του

Johannes

Board of Management τnς ARAG.

Για μiα ακόμn χρονιά ο Ομιλος

1nternationa1 Life είχε

δuναμ1κ11 πα

ρουσία στ1ς Ημέρες Καριέρας που

01
1nternationa1 Life

Δεν nροχωρεi

μαζί σας ...

. .. με

,

συνεπεια

και συνέχεια!

n

2008»

είχε το unοκατά

1nternationa1

με εn1κεφαλnς τον κ. Παναγ1ώ

με στόχο τnν

Κατά τn δ1άρκεια τnς έκθεσnς, οι
συνεργάτες του υποκαταστήματος

κών ατόμων με επαγγελματικές

του κ. Π. Τζοάνοu nλnροφόρnσαν

1nternationa1 Life,

avn-

σuχiες και ενδιαφέροντα στο αν

τους ενδιαφερομένους γ1α τις

θρώπινο δuναμ1κό τnς εταιρεiας.

ρεσiες και τ1ς λύσεις που προσφέρει

ΔυναμικιΊ ηαροuσiα στην έκθεση
«Κορινθία

2008»

σuμφωνiα Ευρωπαϊκής Πiστnς και α-

ο Ομιλος

1nternationa1 Life

unn-

στους ε

n~χειρnματlες σήμερα.

ι;.w.~, Πτώση κερδών και μετοχής

χρόνια

«Κορινθία

ενσωμάτωσn φιλόδοξων κα1 δuναμι-

λος

αυτή με τn Νορβnγία μάς φέρνει κοντύτερα σε ό

σφέρει 1σχuρή ασφαλ1στική αγορά» εξnγεl ο δρ

Kathan,

στ1ς Ημέρες

• Εχασε τον... Ορίζοντα

nόφασή του στn σuνεδρiασn τnς

28/11/2008, έλυσε κο1-

σφαλιστ1κής εταιρεiας ΟΡΙΖΩΝ, σύμφωνα με ανακοiνωσn

νή συναινέσει με τnν εταιρεiα ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ τnν unογρα-

τnς nρώτnς, ενώ ταυτόχρονα τα κέρδn τnς με1ώθnκαν σn-

φεiσα σuμφωνiα γ1α τn μεταβiβασn του χαρτοφuλακiοu α-

μαντ1κά στο εννεάμnνο, ως αποτέλεσμα -όπως σnμε1ώνει

σφαλιστnρiων σuμβολαiων τnς εταιρεiας ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ

σε ανακοiνωσή τnς- των μειωμένων αποδόσεων από τ1ς ε-

στnν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΠΗ ΑΕΓΑ.

nενδύσε1ς . Σnμαντ1κή εiνα1 κα1

r"'t"'\

::c

Π. Λiβας, δ1εuθύνων σύμβουλος τnς

lnternational Life

r"'t"'\

...........,

::::::J

στnν nροσέγγισn του Ομίλου Εταιριών

αναφέρθnκε στnν ενn-

:::ι::::

...........,

na-

Η κ. Εuγενiα Καφφετζή, δ1εuθύνοuσα

BROKERS Α.Ε.,

ι::::::::::ι

κατάστnμα του κ. Κλέαρχου Πεφάν1ου στnν Καλλιθέα, καθώς κα1 τα υ

επαγγελματικής και οικογενειακής ζω

Μια εξαιρετικά εnnuxnμέvn

uno-

2007.

33,4% τnς νορβnγικής HELP

τοχών τnς

που πέτυχαν τ1ς nροϋnοθέσε1ς

στnν

nραγματοnοιnθnκαν

Τους διακεκριμένους συνεργάτες συ

; αι=ν-έε~ς~μ~ετ=-ο-χε_. ς~τn~ς~H~e~Ιp~F~or~s~ik~in_g_A~S
-8_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Εξ;;;.α_ν_ορ__ά_ζε_ι..;κ=

φέρνει τnν

01 ασφα-

1nternationa1

και κυανή Ακτn

Ο κ. Λάμπρος Σκαρτσής, διευθυντής

Η

Μετά τnν αρχική εξαγορά του

Σε Παρίσι

lnternational
Life Για καλύτερη zωή

n nτώσn τnς μετοχής τής ε-

Στο μεταξύ, σnμαντ1κ11 μεiωσn κερδών ανακοiνωσε

n Εu-

2008. Ειδικότερα τα

ταιρεiας από τα

3, 10 ευρώ που εiνα1 το uψnλό έτους στnν
0,75 ευρώ στ1ς αρχές Δεκεμβρiοu. Σε ό,τι αφορά τn σuνεργασiα με τnν ΟΡΙΖΩΝ, n Ευρωπαϊκή Πίστn α-

ρωnαϊκή Πiστn γ1α το εννεάμnνο του

nεριοχn των

κέρδn προ φόρων σε εninεδο μnτρικnς δ1αμορφώνονται

νακοlνωσε ότ~ το δ101κnτ1κό συμβούλ10 τnς εταιρεiας, με α-

ντίστο1χn nερuσ1ν11 nερiοδο.

στο ποσό των

1,038 εκατ.

ευρώ έναντ~

3,005

εκατ. τnν α-

ΣΕΣΑΕ: Πήγε Θέατρο με τους ασφαλιστές

Ο'

Κατάμεστο από κόσμο που ανταnοκρiθnκε στnν εuχάρ1στn nρόσκλnσn του Συνδέσμου Εκπροσώ
πων κα1 Στελεχών των Ασφαλιστ1κών Εταιρε1ών γ1α τn θεατρικn nαράστασn «Δυο τρελοi τρελοi nαρα
γωγοi», εν όψε1 του εορτασμού τnς Ημέρας Ιδ1ωτικnς Ασφάλ~σnς, nταν το θέατρο «Αλiκn» τnν Τετάρ

Leben lnternational

εξασφάλιση

VDV Leben lnternational

τn

12 Νοεμβρiοu. Η κivnσn του προέδρου του Συνδέσμου Εκπροσώπων κ. Θάνου Μελακοniδn, αλλά

κα1 όλου του δ101κnτ1κού σuμβοuλiοu, να διοργανώσουν μiα nο1οτικ11 βραδ1ά δ1ασκέδασnς απέσπασε

θετ~κά σχόλ1α από το σύνολο των nροσκεκλnμένων.

Ανώνυμn Etaιpla Ασφαλειών Ζωr'lς

138, 176 71 Καλλιθέα, Aθr'lva
64, Fax: 210 922 35 65
35
210 922

Λεωφ. Συγγρού

Τ:

e-mail: infa@vdv.gr;www.leben.gr
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Μια σημαντική βράβευση νια τον εκδότη Ευάyyελο Σπύρου
στnν έννο1α « πωλήσεις ».

ι::::::
\.....,ι

«Σαν τον βασιλιά Μίδα , είμαστε τρελοί · όλοι θέλουμε
ό,τι πιάνουμε να γίνει χρυσός, να γίνει κάτι σημαντικό και

..........

να το συνεχίσουν τα πα1δ1ά μας » υπογράμμισε ο κ. Σπύ 

\.....,ι

ρου . « Οπως

..........

n

αρχιτεκτον1κή ελλnν1κή γραμμή ξεχωρίζει

σε όλn τn Γn , στα μουσεία και στα κτίρια κάθε χώρας , κ1

::::ι::::

c:::::ι

έμεινε να ονομάζεται κλασική, έτσι κα1 το έργο των αν 

\.....,ι

θρώπων αυτής τnς γενιάς

INTERAMERICAN

ξεχωρίζει σε

κάθε άνθρωπο, κάθε εταιρείας, που φοfτnσε στnν κλασ1κή σχολή

INTERAMERICAN. Φαίνεται ότ1 " πέρασε " από τnν
INTERAMERICAN ». «Λέγαμε αλήθεια στον πελάτn » ανέ

Για τnν πολυετή προσφορά του στον ελληνικό ασφαλ1στικό χώρο και στnν

INTERAMERICAN

από το

1973 τιμή

θηκε ο κ. Ευάγγελος Γ. Σπύρου, εκδότnς του περιοδικού
«Ασφαλιστικό ΝΑΙ » και τnς εφnμερfδας

17/ 11 / 2008 ,

«Next Deal », στις

σε ε1δ1κή εκδήλωσn στον πολuχώρο

ΑΠΟΛΛΩΝ τnς Νομαρχfας Πειραιά . Παροuσfα δ1εuθuντών
και υποδιευθυντών unοκαταστnμάτων και γραφεfων από

όλn τnν Ελλάδα, ο κ. Γ. Κώτσαλος, διευθύνων σύμβου
λος του Ομfλοu

INTERAMERICAN, αναφέρθηκε στnν προ

σφορά του κ. Ε. Σπύρου στον ασφαλιστικό χώρο και στο
π ώ ς τον γνώρισε

-

στnν

INTERAMERICAN

ως ασφαλιστή

και στnν αγορά ως εκδότn-δnμοσιογράφο. Ο κ. Γεώργιος
Μαuρέλnς, γεν1κός διευθυντής Πωλήσεων κα1

Marketing,

επεσήμανε τn φράσn πολλών δ /ντών και ασφαλιστών:

φερε ο κ. Σπύρου , ο οποίος αφnγήθnκε και μfα ιστορfα

nώλnσnς: αρχές του

197 4,

κάnο1ος πελάτnς τού είπε , λί 

γο nρ1ν υπογράψει τnν afτnσn ασφάλισης, ότι ήταν α
ντάρτης στα Δεκεμβριανά κα1 είχε σκοτώσει επτά τότε και

ότι , αν του έλεγε έστω κι ένα ψέμα, θα ήταν ο όγδοος!
«Απ ' ό,τι βλέπετε , έζnσα, έλεγα αλήθειες, όπως όλο1 στnν

INTERAMERICAN

εκεfνn τnν εποχή » εfπε ο κ . Σπύρου.

« Ημασταν συνεπαρμένοι με τnν προσπάθεια και τnν προ

σφορά γ1α τον συνάνθρωπο ».
Μαζί με τnν τιμητική πλακέτα ο κ. Μαuρέλnς δώρισε

στον κ. Σπύρου και ένα καράβι , έργο-αντίγραφο του

Μουσεfου Μπενάκn, συμβολικό ενθυμlΊσεων πολλών τα
ξιδ1ών καριέρας και μελλοντικής απόπειρας νέων, όταν

n

φαντασfα ξανατολμήσει να μπει σε νέες θάλασσες ...
Αλλωστε , και το σκnνικό του πολυχώρου ΑΠΟΛΛΩΝ α

«Αυτό που πέτυχα το διάβασα στο " ΝΑΙ "» .
Από τnν πλευρά του, ο κ. Σπύρου εuχαρfστnσε τους ε

πικεφαλής τnς nγεσfας του ομfλοu που του έκαναν τnν ε 
ξαιρετική τιμή τnς βράβεuσnς και τους συναδέλφους του

(παρόντες κα1 μn), από κλnτήρα μέχρι τον πρώτο επικε
φαλής , ανθρώπους των πωλήσεων και των διοικητικών

ποτελούνταν από έργα εn1φανών ελλlΊνων γλυπτών, τα

nofa

o-

θύμιζαν το μέτρο του ανθρώπου που « δfνει τnν κα

θnμερ1νή μάχn τnς επιβfωσnς κοιτώντας πάντα προς τα

πάνω, προσπαθώντας να σnκώσει το προσωπ1κό του φως
λίγο ψηλότερα ».

γραφεfων · έκανε ιδιαfτερn μνεiα στους ανθρώπους του
γραφεiοu του στnν οδό Σταδiοu

10

(ανέφερε τον κ. Ιω

άννn Δοuρδοuνά και τον τότε διευθυντή του υποκατα
στήματος κ. Παύλο Ψωμ1άδn) και στnν Οθωνος

6,

στο Σύ

νταγμα, στον εκλιπόντα σuνεργάτn του Ανδρέα Ζωγό

ποuλο, σε όλους τους σuναγωνιστές-δ /ντές του

Agency

lnteramerican που δnμιούργnσαν σχολή επιτυχίας κα1 ά
μιλλας στnν εταιρεiα και στnν ελληνική αγορά. Με σuγκi
νnσn και εuγνωμοσύνn αναφέρθηκε στον κ. Δnμήτρn Κο

ντομnνά (εμπνευστή όλων), που έβγαλε « ψαράδες » πα
ντός καιρού και δεν εξασφάλιζε απλώς « ψάρια για προ
σωρ1νή επιβiωσn », δiνοντας διαχρονική κλασική αξiα
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑθΗΝΑ 210 749 0800 • θΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 520 720 • ΠΑΤΡΑ 2610 275 211
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ

EOS-INSURANCE

~li~D um.Life
Ιδιαiτερα έντονn ιΊταν για άλλn μια χρονιά

n δραστnριό
AUCO.

τnτα του ΤμιΊματος Εκnαiδευσnς και Ανάπτυξnς τnς

Σύμφωνα με τον ετιΊσιο εκπαιδευτικό απολογισμό, κατά τn

'-'-'
ι.-.,

==

c:::::ι

'-'-'

διάρκεια του

2008

διεξιΊχθnσαν

121

εκπαιδευτικά προ

γράμματα στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα τnς εταιρεiας, στnν

ιι ιι ιι στnΙΙιΡ

ΑθιΊνα και στn θεσσαλονiκn, τα οποiα παρακολούθnσαν

συνολικά

1. 623

1[ W ΙΙιΡ

συμμετέχοντες.

Η παροχιΊ ολοκλnρωμένnς εκπαiδευσnς και συνεχούς ε

4

1 1n

J lOKn

1

1

,Ι'

ε

n

Ο σ 1:Ο:1 Ο ιλι 1 σ 1ί 1 Κ ώ ΙΙιΡ εξ: ε ιλι 1ξ: ιΕ W ΙΙιΡ

πιμόρφωσnς στους συνεργάτες του Παραγωγικού ΣυστιΊ
ματος , καθώς επiσnς και στα στελέχn και στο διοικnτικό
προσωπικό τnς εταιρεiας, αποτελεi μiα από τις πιο σnμαντι

κές προτεραιότnτες τnς

ALICO

τόσο στnν Ελλάδα όσο και

λου του Παιδιού » στα Μελiσσια, πρωτοβουλiα

nou επαίνε 

σε με επιστολιΊ προς τnν εταιρεiα ο κ . Κ . Γιαννόπουλος ,
πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού ». Η φιλοξενiα παι

διεθνώς.

Κοντά στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

διών σε κiνδυνο εiναι μiα από τις σnμαντικότερες δράσεις

01 άνθρωποι τnς ALICO, με πρωτοβουλiα τnς ΕπιτροπιΊς

του «Χαμόγελου του Παιδιού » . Στα σπiτια φιλοξενiας του

Κοινωνικών Εκδnλώσεων τnς εταιρεiας, προχώρnσαν

συλλόγου μένουν παιδιά nλικiας ώς

πρόσφατα σε μια συμβολικιΊ κivnσn, προσφέροντας σχο

μένα, κακοποιnμένα ιΊ παιδιά που το οικογενειακό περι

λικά εiδn στα παιδιά που ζουν στον ξενώνα του «Χαμόγε-

βάλλον τους κρiθnκε ακατάλλnλο από τις αρμόδιες αρχές.

(

13 ετών, εγκαταλειμ

Προγράμματα Οδικ ·
_....~~ ~ ,
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Τηλ. κέντρο:

21069.74.300, Fax: 210 69.74.343
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Γ. Μαυρέλn, που χαρακτιΊρισε τους

Τn συμβολή του δικτύου πωλήσεων

μnνύματα, έχουν πρότασπ ανατροπιΊς

τπς 1πteramerican στα εξαιρετικά α

τnς κατάστασnς και αποτελούν τους

ανθρώπους των πωλιΊσεων αντιπολf

ποτελέσματα lΟμιΊνου (παραγωγιΊ και

πγέτες μιας θετικιΊς προσπάθειας προς

τευσn μιας κατάστασnς που καλλιερ

πρωτεύσαντες maπagers) που παρου

όφελος των πελατών, τόνισε χαρακτπ

γεfται στο κοινό με τn χρnματοοικονο 

σιάσθπκαν σε εκδιΊλωσπ στον πολυ

ριστικά ο κ. Κώτσαλος, προσθέτοντας

μικιΊ κpfσn . Υπενθυμfζεται ότι στα προ

χώρο ΑΠΟΛΛΩΝ εξιΊρε ο διευθύνων

ότι τα νέα προγράμματα που ξεκiνn

γράμματα Υγεiας

σύμβουλος του ομfλου κ . Γiώργος

σαν να πωλούνται αυτές τις nμέρες εf

χε τον Οκτώβριο αύξnσn ανατροnιΊς

Κώτσαλος. Σε εποχιΊ που πολλές α

ναι

n πρότασn τπς 1nteramerican σε έ

κάθε δεδομένου, ενώ προς το τέλος

νταγωνfστριες εταιρεfες βιώνουν μια

να περιβάλλον όπου ακούγονται μόνο

του χρόνου αναμένεται και μια ανα

πρωτοφανιΊ κρfσπ, οι άνθρωποι του

κρfσεις και κριτικές, συζnτιΊσεις και

φορά

δικτύου πετυχαfνουν nωλιΊσεις σε υ

ευχές. Στο fδιο μιΊκος κύματος και οι

πενδυτικά, για τα

ψπλά ποσοστά, φέρνουν αισιόδοξα

δnλώσεις του διευθυντιΊ πωλιΊσεων κ.

πάρξουν ανακοινώσεις.

Ομαδική νια τη
Η

MEDTRON1C,

εταιρεfα nγέτις στπν ιατρικιΊ τεχνολογfα,

που αnασχολεi nεpfnou

40.000 εργαζομένους σε ολόκλnρο

τον κόσμο και δραστπριοποιεfται με ιδιαfτερn επιτυχfα τα τε

1nteramerican

εf 

έκnλnξn με προγράμματα ε 

onofa σύντομα θα υ

MEDTRONIC

μπειρfα και τεχνογνωσfα τπς στο χώρο των ομαδικών ασφα

n υπογραφιΊ του συμβολαfου έγινε στα γραφεfα
MEDTRON1C. Από τπ MEDTRON1C nαρευρέθnσαν οι κ . κ.

λfσεων και
τπς

συνεργασfα με τnν

Τιμολέων Παναγιωτόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, ΔnμιΊ

αποφάσισε να προσφέρει ένα σύγχρονο και

τρnς Νfκας, οικονομικός διευθυντιΊς, και Εφn Βαλλιανάτου,

χρόνια στπν Ελλάδα,

λευταfα

-

n 1nteramerican

σε

πρωτοποριακό Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα στο αν

human resources genera1ist, ενώ

από τπν

1nteramerican 01

θρώπινο δυναμικό τπς, εκφράζοντας έτσι με τον καλύτερο

κ.κ. Ανδρέας Παναγ1ώτου, δ1ευθυντιΊς ομαδικών συνταξ10-

τρόπο τπν αναγνώρισn τπς μεγάλnς συμβολιΊς του προσω

δοτικών, Τάσος Δnμnτpfou, υποδ1εuθuντιΊς πωλιΊσεων ομα

πικού τπς στnν ανάπτυξιΊ τπς. Η εταιρεiα επέλεξε τπν

δ1κών

merican, εκτιμώντας τπν αξιοπιστfα ,

1ntera-

αλλά και τπν nολυετιΊ ε-

& corporate business, και ΑρετιΊ Κολοκυθά ,

ασφαλι

στικιΊ σύμβουλος του γραφεiου πωλήσεων Δ. Φαραντούρn.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

LAIKI CYPRIALIFE

5

Διαλέξτε με ασφάλεια
ένα ΝΑΙ

Πρωτιά νια τον Μάριο Θεοδοσίου
Ο Μάριος θεοδοσfοu , κέρδισε τnν πρώτn θέσn στnν εταιρεfα με τnν παρα
γωγιΊ του το μιΊνα Οκτώβριο . Σπούδασε Διοfκnσn ΕnιχειριΊσεων στnν Αγγλfα και

2000. Ο Μάριος θεοδοσiου εfναι κάτοχος των δι
FSS LUTC (Fe11ow), C.F.A, και μέλος του Ι . Q.Α, τnς LIMRA και τnς

εfναι ΑσφαλιστιΊς από το
πλωμάτων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

για

...

ι
κ αλυτερη

'f
ζ ωη.

Λέσχnς προέδρου. Ο Μάριος θεοδοσfοu, υπάγεται στον Ανδρέα ΚοuσσιΊ ΔιευθυντιΊ ΥποκαταστιΊματος στn Λευκωσfα.

AIGAION
Α

Σ

Ψ

Για

3n

Α

Λ

I

Σ

Τ

I

Κ

Α. Ε.

Η

Χορηγός στο ιιNAVICATOR

200811
8 χρό

n

ΑΙGΑΙΟΝ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ, που βρfσκε-

τόν τον ετιΊσιο θεσμό, που στα

ΑΙGΑΙΟΝ ΑΣΦΜ1ΣΤ1ΚΗ ως χορnγός

ται στnν κορuφιΊ τnς ελλnνικιΊς νου-

νια τnς διοργάνωσιΊς του έχει καθιε

Ναυτιλιακό Συνέδριο

τασφαλιστικιΊς αγοράς , έχοντας κερ-

ρωθεf ως

στο

80

συνεχιΊ χρονιά συμμετεfχε

«NAVI-

n ετιΊσια

διεθνιΊς συνάντn 

GΑΤΟR

2008 »που διοργανώθnκε και

δfσει τnν εμπιστοσύνn τnς απαιτnτικιΊς

σn των στελεχών ναυτιλιακών εται 

φέτος

με

Η

ναυτιλιακιΊς κοινότnτας, xopnyεf ου-

ρειών.

εξαιρετικιΊ

επιτυχfα .

ΟΘΩΝΟΣ
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Έχοντας την πείρα

50

χρόνων σοβαρής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,

η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέπα εξελίσσει τον κλάδο ζωής και δημιουργεί τη ΜΙΝΕΤΤΑ

LIFE,

δίνοντας μια νέα διάσταση στις ασφάλειες ζωής .

-...--.. . .=- -=

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

ΑΣΦΑΛιΣΤΙΚΟ

ΝΑΙ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΝ
ΑΦΜ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

-

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ,

ΚΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ,

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΉΣ ΙΔΙΟΚΊΉfΩΝ fΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

1ΉΛ.:

105 57 λθΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3229.394, FAX: 210-3257.074
www.asfalistikonai.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ θΕΣΕΙΣ

Α.Ε.

ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΑΙ •

- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΟΦΗ ΛΟΥΚΑ, ΒΑΣΩ ΜΟΥΡΕΛΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ:

ΔΙΑΝΟΜΗ Ε. ΜΑΝΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Γ. ΚΑΛΤΣΩΝΗ (georgia.kaltsoni@distratoeditions.com)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

50 € -

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: 100 €

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

μπορεί και ικανοποιεί τις πραγματικές σας ανάγκες για ασφάλιση, προσφέροντας το συνταξιοδοτικό

πρόγραμμα «Pension Benefit» και τα ευέλικτα ολοκληρωμένα προγράμματα ιατρικής περίθαλψης,
και

51342181 / 104
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ΜΙΝΕΤΤΑ
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Αποζημιώ~ει Α μέσως

ΤΡΟΠΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ,

5€

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΟ,
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ.
ΝΟΜΟΣ

2121/1993 ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Life

Νέα Διάσταση στις Ασφάλειες Ζωής

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

25 €

ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΓΗ Μ. ΠΛΑΤΣΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΙΚΗ , ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

LIFE

Ε-ΜΑΙΙ.: infoOasfalistι'konai.gr

210-3229.394 - FAX: 210-3257.074

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟθΟΝΟΣ & ΦΙΛΕΜΗΝΟΝ 3,

3 - ΑθΗΝΑ Τ.Κ. 105 57
999368058 - ΔΟΥ: ΔΔ ΑθΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΊΉΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

ΒΙΒΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

- ΚΟΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. D1YPOY Ε. D1YPOY Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕJΣ

fΕΩΡΓΙΟΣ

Κεντρικά Γραφεία : Λ . Συγγρού

~-•"·.

193 - 195 &

Χρ . Σμύρνης

2

Ν . Σμύρνη Τηλ . Κέντρο :

210 9309500-99 Fax : 210 9314542

e-mail : minettalife@minetta .gr www.minetta.gr

Ασφαλίζει ό , τι αξίζει!

ΙIΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια

ΙΝG .Αί) ΠΕΙΡΑΙΩ:

ΣΥΝΤΑΞ~

