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Ένα ξεχωριστό δώρο που θα σας κάνει ...

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια ν1ώθε1ς 01yουρ1ά.
Γιατί ςέρεις ότι κάθε στιγμή έχεις στη διάθεσή σου

μια μοναδU<ή υποδομή

και φέτος

και του χρόνου

και του

και του

παραχρόνου

παραχρόνου ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Πειραιώς

Το πιο εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και
όλη την Ελλάδα

πάντα εςασφαλισμένος

•
•
•

Προστασία αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης στη λήξη του προγράμματος
Προνομιακό μηχανισμό μνήμης των αποδόσεων

•
•
•
•

Φορολογική απαλλαγή
Δυνατότητα είσπραξης του ποσού και με τη μορφή σύνταξης
Ελάχιστο ποσό επένδυσης:

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

Γ~ατi ςέρεις ότι έχεις όλες τις εmλοyές για να είσαι

10!

Το πρόγραμμα που φροντίζει το μέλλον σας με:

•
•
•
•
•

Συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό

128 Γραφεiα Πωλήσεων σε

Φέτος χαρίστε στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας

ένα ξεχωριστό δώρο. Το

3 ιδιόκτητες κλιV1Κές και 1 σύγχρονο πολυϊατρεiο
17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υγειονομκό αεροπλάνο

5.000€'

Ασφάλειες Ζωής και Προγράμματα Υγεiας
Ασφάλεια Εισοδήματος και Προγράμματα Σύνταξης

Προγράμματα γενικής αποταμίευσης και χρηματοδότησης
σπουδών για τα παιδιά
Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαiα Κεφάλαια
Ασφάλιση Αυτοκινήτου , Κατοικίας, Σκαφών
Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Ανθρώπινου Δυναμικού ,

Risk Management,

ασφάλιση περιουσιακών στοιχεiων, αστικής ευθύνης,
μεταφορών και οικονομικών απωλειών για τις επιχειρήσεις

•
Αγοράζοντας ένα

ING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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συμμετέχετε στο πρόγραμμα

υποστήριξης των παιδιών στα πυρόπληκτα χωριά της Πελοποννήσου.

ING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη

φ ΙNTERAMERICAN

Μαζί για το μέλλον!
((): 21 0 9462 000 lt; : www.interamerican.gr

Μεγάλη και Σίγουρη

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ

~~~~::

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

ΚΑθΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ

ΔΙΑθΕΣΙΜΟΝ

3,90%

0,10%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

5,22%

1,00%

ΜΙΚΤΑ

21,35%

1,20%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

54,49%

2,00%

ΑΜΟΙΒΕΣ

9/2006 - 9/2007

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕQΣ

Τα στο1χεία nροέρχοvτα1 από nnγές ελεύθερα nροσβόσψες στο ευρύ κο1vό γ1α εvnμέρωσn κα1 όχ1 ως
εnεvόυηκn συμβουλn κα1 nροτροnn προς εnέvόυσn .

01 εξαφευκές συνεργασίες τnς

G1oba1 Group,

άμεσα

n έμμεσα,

61εθνείς κω εγχώρ1ες ,

είνω πάντοτε στn 61άθεσn των συνεργατών τnς:

κω παρέχουν στους πελάτες τnς ολοκλnρωμένες επεν6υυκές λύσεις με 6ιαχρον1κά επιτυχημένες αποόόσε1ς .

Global Group

Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εnισκεφθεiτε μας

Τnλ.:

n τnλεφωνnοτε

μας γιο να ενnμερωθεiτε προσωπικά από έμπειρους εnαγγελματiες:

Κnφιοiος & Αγγέλου Σικελιανού 2, 115 25 Νέο Ψυχικό
210 6717 000 • Fax: 210 6711 860 • www.globalg.gr • e-mai1: globa1m@ho1.gr

Προσανατο λ 1σμός

στον

άνθρωπο

ΑΣΦΑΛιΣΤιΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ

ΝΑΙ

ΝΑ Ι ιnι,δn η ζωn ίχιι ( ω ός

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

TOV

μσ ύ ρ οv -ά σ nρ οv! π ολλ ά χ ρώμστσ l
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Ο πίνακας του εξωφύλλου , « Σπουδή για τον Χειμώνα», είναι από την

72 ΑΧΑ
78 Groupama

έκδοση « Γάννης Τσαρούχης , Ζωγραφική » του ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη

100

Το Ασφαλιστικό « ΝΑΙ »

αποστέλλεται
τιμής ένεκεν

στους βουλευτές
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Ασφάλιση με περιεχόμενο ... ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - . . , _ - -

•i•IΝQΘ
Ασφαλιστικ~

ρογράμματα αποταμίευσπs
nμιουργήστε το κεφάλαιο ή τη σύνταξη που θέλετε:
ιε προσωπικό προγραμματισμό

• με

εγγύnσn κεφαλαίου

•

λα τα καταστiψατα ~ open ;.>r-1 και αε εnιλεγμέναυs αυνεργατεs

με προοπτική υψnλών αποδόσεων

Α1ών εiνα1 μακρά περίοδος από το ρ11μα anμi

Ανοιχτό γράμμα

=

πνέω, αφού

μάλλn γέροντα κai ξέρε1ς ότ~

προς τα κάτω, προς τnν

Γ11ρας εiνα1

προς τnν οποία ρέε~ κα1 καταρ

n

nλ1κiα όπου κά

πο1ος εivai σε «νόσο φυσ1κ11»,

αεναώς κ1νεiτ01.

ynv,

ρέε1.

Εποχ11 εiνα1 αυτό που πάνω σε

όπως έλεγε ο Αρ~στοτέλnς κα1

όχnμα του χρόνου ταξ1δεύε1.

εγγύς του θανάτου εiνα1. Ο Γέ

ουσα. Εκεί στο γράμμα Χ εivai

(ΟΧΟΣ

ρων βαδiζε1 σκυφτός, βλέπε~

ένα σωρό λέξε1ς παρέα στον

νο1ξn,

= όχnμα). Έαρ εiνα1 n ά 
όπου ανοίγουν 01 καρ

Γραία, εiνα1

n προς

τn γn ρέ

01 nμέρες, ο καφός, εκ του
έω = πέμπω, στέλνω, στο έαρ
εκπέμποντα1 01 καρποί. θέρος
ποί,

προς το χειμώνα

εivai το καλοκαiρ1 που θερμαi
νε1, εκ του θέρω
Φθ1νόπωρο εiνα1

και το γράμμα χ

= θερμαίνω.
n εποχ11 που

φθίνουν α1 οπώρα~ (οπώρα εκ
του οπός= χυμός+ ώρα φρο

ντiς). Χεψών

11

χεiμα εiνα1

n ε

ποχ11 όπου νερό κα1 χ1όν1 χέο

ντa~ , χύνοντα1 εκ του ουρανού.

Γ1 ' αυτό κα1 στο γράμμα Χ υπάρ
χουν έννο1ες κυρίως υγρού

Γράφει ο

Αγαπnτέ κ. Χεψώνα,

Άρα

ερώτnσn «πο1ας nλ1κiας εiσai » , σnμαiνε1

στερεού που χύνοντα1. Το σχ11-

Αυτ11 τnν περίοδο με απασχόλnσε

πόσες φορές από τnς γενν11σεώς σου έχε1ς ελ1-

μα που μετρά τn ρο11 του χρό

το γ1ατi σε λένε έτσ1 κα1 τ~ σnμαi

χθ11 γύρω από τον 11λ10». Στο iδ10 β1βλiο δ~aβάζω

νου

νουν

ότ1

n λέξ1ς κλίμα εμπερ1έχε1 τn γνώσn τnς σφαφ1-

γράμμα Χ. Σ -χ - iζε1 τnν α1ων1ό

ποχ11. Σου γράφω λίγες μέρες πρ1ν

κότnτας τnς γnς. Παράγετα1 εκ του ρ11ματος κλί

τnτα, Χ-ωρiζοντας το παρελθόν

γράψε~ το nμερολόγ1ό μου Δεκέμ

νω, γέρνω, στρέφω. Η λέξ1ς κλίμα παράγετa~ από

κα1 μέλλον. Ο άχρονος Χρόνος

βρ1ος

τn λέξn «κλiσ1ς». Κλiσ1ς εiνα1 κατά τους αρχαίους

βγ11κε από το Χάος. « Πρώτ~στα

Έλληνες

Έλληνες αστρονόμους, ένα σnμεiο τnς Γnς, ένας

χάος εγένετο » (Ησίοδος). Χέω,

πρόγονοί μας κατάλαβαν πως όλα

τόπος, το γνωστό γεωγραφ1κό πλάτος, « κατωφέ

χοάνn , χώμα, χεψών , χ1ών, χά

έχουν μ1α nλ1κiα κα1 ότ1 κάνουν κύ

ρε1α τnς γnς από 1σnμερ1νό προς πόλους » .

λαζα, χάσμα, χεφ, χωρώ, χώ

01

σχετ1κές λέξε1ς αυτ11 τnν ε

2007. Από το

σχολείο έμαθα

ότ~ γενν11θnκες όταν

Βαγγέλης Γ Σπύρου,

Εκδότης του «ΝΑΙ»

01

κλους γύρω από τον 11λ10. Ηλ1κiα, έγραψαν

n περ1φορά γύρω από τον Ήλ10,
κυκλ1κ11 κivnσn, έλ1ξ, εiλ1ξ, 11λ1ξ, n-

n

Από αυτ11 τnν κλiσn κα1 το κλίμα καταλαβαiνουν

01

Έλλnνες, εiνα1

01

εivai

n

κλεψύδρα

σαν

ρος, χρόνος ...

Αγαπnτέ κύρ1ε Χεψώνα, στα

άνθρωπο~ πού βρiσκεσa~.
Το κλίμα σχετiζετα1 με τ1ς εποχές κai τον καφό

λεξ1κά σε βρίσκω στο γράμμα Χ

λ1κiα. Τα ουράν1α σώματα κ1νούντα1 με περ1στρο

κα1 κυρίως με το όνομά σου κ. Χεψώνα. Ώρα εi

να κάνε1ς παρέα με λέξε1ς που

φ1κές κ1ν11σε1ς. «Ο ουρανός σφαφnδόν ελiσσε

να1 στnν ουσία χώρα (χώρος). Πού ακρ1βώς βρi

ρέουν κα1 καταρρέουν, που χύ 

τa~ » έλεγαν

σκετa~ κάπο1α στ1γμ11

Γn σε σχέσn με άλλα ά

νοντα1 κα1 χάνοντα1, γ1 ' αυτό κα1

κλους των

στρα. Γ1 ' αυτό κα1 κάθε χώρα έχε~ τn δ1κ11 τnς ώ

με ζαλiζε1ς μ ' αυτ11 σου τnν α

των). Στο β1βλiο «Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ» τnς

ρα.

στάθε1α...

Άννας Τζφοπούλου Ευσταθίου δ1αβάζω ότ~

n λέ

Ήλ10 στ~ς περ~στροφές τnς Γnς κai κρύβεσa~ το

τους γέροντες κα1 nλ1κ1ωμέ

ξ1ς ΗΛΙΚΙΑ σnμαiνε1 το χρόνο, τnν εποχ11, τn χρο

θέρος. Έτος εiνα1 αυτό που προχωρεί, που πο

νους. Κανον1κά θα ' πρεπε να

ν1κ11 περίοδο κα1 το χρόνο ζω11ς. Δnλαδ11 «nλ1κiα

ρεύετα1, που δ1αβαiνε1, από το ρ11μα εiμ1, iθ1, iτω

τους συμπονάς, αφού κ1 εσένα

εiνα1

=

εivai ελ1γμός,

10

11

ΝΑ

01 Ορφ1κοi. «Πάντας γαρ τους κύ
01 αστέρες στρέφουσ1ν έλ1κα» (Πλά

n γνώσn

του nλ10κεντρ1κού συστ11ματος».

Kai

n

ανάλογα εiσα1 εκεί

πορεύομα1.

11

όχ1. Αποφεύγε1ς τον

όπως

ζαλiζε1ς

κα1

σε ζωγραφίζουν σαν ασπρο-

lt1iiJ

11

Χεψώνα, όπου όλα χέουν, χύνοντα1, πέφτουν,

Ένα δώρο τψnς ένεκεν θα 'θελα να κάνε1ς κI εσύ,

τραβάνε στπ

χαζομάρα, χαφεκακiα, χαλάζ1,

αγαπnτέ μου Χεψώνα, εφέτος σ' όλους αυτούς

χαλαρός, χάλασμα, χαλεπός, χάλ1, χαλκεύω, χαλ

που θα βρε1ς να πατούν τnν ελλnν1κn γn, συνάν

νώ, χαμάλnς, χαμfν1, χαμός, χαντάκ1, χάνω, χάος,

θρωπους μου στnν εποχn τnς αυτοκρατορf ας σου,

χαράτσ1,

yn:

χαροπαλεύω,

εfτε εfν01 γέροντες, εiτε

χάσ1ς,

μο1άζουν σαν γέροντες,

χασμουρnτό, χαστού~,

αφού καταρρέουν προς

χέζω, χεφαγωγώ, χε1-

τπ Γn ...

χάρος,

χάσμα,

ροτερεύω, χnμ1κοθερα

Σου γράφω, λο1πόν,

π~α, χnρα, χθες, χθό

να

ν10ς, χfμαφα, χ1ον1άς,

(κα1 να μnν εfσα1 σκλn

χλαπάτσα,

χλευασμός,

ρός στα φερσfματά σου)

χλωμός, χοντρός, χρέ

αυτούς που πολλοi χε1-

ος,

μώνες

χρεώνω,

χρέωσn,

στnν

ζω,

Άσπρ1σαν

χτnνος,

χυδαίος,

εφέτος

φορτώθnκαν

χρόνος, χρυσός, χτ~κ1ά

πλάτn

τα

τους.

μαλλ1ά

Ας εfσαI π10 ομαλός εφέτος κα1 όχ1 μόνο σ' αυ

καλές λέξε1ς, όπως τα Χρ1στούγεννα, το γελαστ~

τούς, αλλά κα1 στους νεότερους που αγων1ούν γ1α

κό επ1φώνnμα Χα!, το χάδ1, το χαϊδεύω, το χαfρε!

το ασφαλ10τ1κό, κα1 στους νέους που δέρνε~

Ο χαλ1νός, το χαλάλ1ν του, το χαμόγελο, ο χτi

n α

χωλός, χωρίζω, χωρ1-

τους. Πονάνε τα πόδ10

νεργf α καI

σμός, χωρiς ...

τους. Κρυώνουν. Κά

κα1 ανασφάλ1στες ... Κ01 εκεf στα καμένα χωρ1ά

στός, ο χαρωπός, το γνnσ10 χεφοκρότnμα, το χ1-

Απορώ γ10τi χρε1άζο

ποI01 πε1νάνε. Άλλο~ α

τnς πατρiδος μου απ' τ~ς χ1λ1άδες φωτ~ές του κα

λ1άρ1κο,

ντ01 όλα αυτά κα1 τόσα

πό τους πόνους τρέ

λοκαφ1ού, αν γfνετα1, μnν περάσε1ς, δεν εiνα1 έ

το χόρτασα, το εθν1κό χρέος προς τnν πατρiδα, ο

άλλα που από τα άλλα

μουν ν' ανεβούνε σκα

τοψο1 να σε δεχθούν κα1 fσως π1κραθούν που δεν

χρnσψος, ο χρ1στ~ανός, ο Χρυσόστομος, το χρώ

γράμματα του Αλφαβn

λ1ά,

μπορούν να σε κεράσουν ένα χαμόγελο ...

μα,

του σε ανταμώνουν. Δεν

να πάνε μIα βόλτα ως τ'

μπορώ να κάνω τfποτα

αγγόν1α τους. Μερ1κοf

μεiα, γ1α τα ορφανά πα1δάκ10, γ1α τα

κ01 γ1' αυτό σου γράφω

δεν

φάρμακα.

άτομα που ζουν στn φτώχε1α, γ10 τους τόσους α

θρωπο~. Ιδίως τn χαρά των χρωμάτων ως μέσα

ένα γράμμα, να σου πω

Δεν βλέπουν. Δεν α

δ1κnμένους τnς ζωnς, γIα τα Αλβανάκ10 κα1 τους

τους. Χαρά

ότ~ κοντά στn λέξπ Γnρας

κούνε. Δεν έχουν γεύ

μπαμπάδες τους που ψάχνουν «δολ1ά» κα1 τnν

το ευ-χάρ1ς iστασθα1. Έχε1 χρώμα

βρnκα τn λέξn Γέρας που

σπ. Το αύρ10 τους φο

προσφυγ1ά που ψάχνε1 ψωμf, κατατρεγμένn στο

ναI χαρά;

σnμαiνε1 βραβείο, δώρο

βiζε1. Ο θάνατος τους

Αφγαν1στάν, το Πακ1στάν, το Κουρδ1στάν, το

τψnς γ10 εκεfνους που

κοροϊδεύε1. Ξεχνάνε α

Μπαγκλαντές, τnν Ταϊλάνδn, τn Σρ1-Λάνκα, τn

«Tn

nταν πρόγονο1 κα1 άφn

κόμα αν πnραν τα χάπ1α

Ρουμανfα, τον Εύξε1νο Πόντο! Φτωχά, πε1νασμέ

01κε κεκλψένn» γράφε~ ο Πλάτων μας. Ας μεi

σαν στους απογόνους

τους.

να, κυνnγnμένα μάτ~α, καλύτερα να μn σε δουν ε

νουμε εδώ ... Να κλεiσουμε το γράμμα μ' αυτά ...

τούς προδiδε1. Δεν μπο

φέτος. Άλλαξε

αγαπnτέ μου Χεψώνα,

Τώρα που θα 'ρθε1ς ας τα θυμάσα1 αυτά κα1 αν

ρούν να κοψnθούν. Π

κα1

10ορροπiα που εiχε θα κάνε~ καφό γIα να

τύχε~ κ01 ξεχαστεf ς κα1 περάσε1ς από εκεi που σου

νοντ01 παράξενο1. Κά-

ξαναβρεθεf. Ακόμα κα1 το Αλφάβnτό τnς ταρα

εfπα να μnν πας, φεύγοντας λέγε τους πως «σύ

πο10I εfνα1 μόνο~, χωρίς τους συντρόφους τnς ζω

κουνnθnκε κα1 το σακουλάκ1 που εfχε τα γράμ

ντομα θα 'ρθε1

φύρων, πρ1ν μοφασθούν στους νέους που έπαφ

nς ...

θεολόγο1

ματα κα1 τnν ελλnν1κότnτα τρύπnσε εκεi στο

Χεψων1άζε1 κα1 σε μένα σ1γά-σ1γά κ01 θα βρε

ναν μοfραν, μερiδ10 ...

απόδρομο1,

τους μπερδεύουν. Τα πα1δ1ά τους δεν καταλαβαi

γράμμα Χ κα1 χύνοντα1 καI ρέουν καI καταρρέουν

θούμε να τα ξαναπούμε. Μακάρ1 να μου λένε ό

nλ1κ1ωμένο1 (αυτοf που ολοκλή

νουν τ~ς αλλαγές τους. Σε παρακαλώ, γiνε όσο

ένα σωρό πολύτψα που είχαμε κα1 γίνανε γn1να,

λο~ ότ~ εfχαμε εφέτος «καλό χεψώνα»! Κ01 μάλ1-

ρωσαν τους nλ1κας, τος περ1φοράς περi τον nλ10)

μπορείς πI0 ευγεν1κός κα1 μn τους ξαφν1άζε1ς με

στn Γn πεσμένα κα1 nθn κα1 1δαν1κά κα1 έθψα ελ

στα έγχρωμο καI ελπ1δοφόρο! Γε1α.

01 παρnλ1κες εδ1κα10ύντο γέρας, ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ...

τα κρύα, τ1ς βροχές σου κα1 τIς πλnμμύρες σου.

λnν1κά κα1 χρ1στ~αν1κά ... Από το Χ ξέφυγαν καI

αυτά που εfχαν γ10 να
συνεχίσουν

τους.

Το

το

Η μεγαλύτερn γιορτn του Χειμώνα για τους Χριστιανούς,

n Γέννnσn

έργο

γέρας

nταν

01

πρεσβύτες,

ΙΗΧ1:

01

01

του Χριστού, το nιο ελπιδοφόρο,
χαρμόσυνο γεγονός.

δώρο τψnς που έπαφναν

12

προσέξε1ς

01

γέροντες εκ των λα-

απόμαχοI,

01

01

να

περπατnσουν,

έχουν

Η

καρδ1ά

πολη1κοi τους κορό1δεψαν.

01

τους

01

τσέπες τους εfνα1 κρύες κ01 άδε1ες

Τ1 να σου πω γ1α τους αρρώστους στα νοσοκο

n

n Ελλάδα,

2.000.000

στnς,

n χαραυγn,

το χωρ1ό,

n χαρμοσύνn,

n χλ1δn, n χλωρασ1ά, n χόβολn,

n χαρά. Tn

ο Χρ1-

ο χορός,

χαρά κα1 το χρώμα τα έγραψα τε

λευταf α γIα να σου μεfνε1 ότ1 κα1 αυτά κοντά σου
εfνα1 στο γράμμα Χ κα1 τα έχουν ανάγκn

=

01

άν

χα ... χα ... ρέε1. Ευχαρiστnσ1ς εfνα1,

n χαρά;

Τ1 εi

«Χαρά μεν εστi ψυχnς έπαρσ1ς κα1 δ1άχυσ1ς».
δ1αχύσε1 κα1 ευπορία τnς ροnς τnς ψυχnς έ-

n Άνο1ξn» ...

Σ' ευχαρ1στώ πολύ.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου, Εκδότnς «ΝΑΙ»

ΙrΟΟΙ

13

Μι) εν πολλοίς Ολίγα λέγε

Γλώσσα, λένε τα λεξικά ότι εfνα1 όργανο των ανθρώπων
και των ζώων χριΊσιμο στπ γεύση, στο μάσημα, στην κα

τάποση τnς τροφιΊς και στην άρθρωση του λόγου .
Γλώσσα εfναι κυρfως ο λόγος,

f!λλ' εν όλί γοις πολλά!

n ομιλfα.

Το όργανο που

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ενός έθνους ιΊ μιας ομάδας
ανθρώπων για τπ συνεννόπσιΊ τους.
Η γλώσσα εfναι το κυρ1ότερο ανθρώπ1νο χαρακτnρ1στι

(Πυθαγόρας)

κό που ξεχωρfζε1 τον άνθρωπο από τα ζώα. Ο άνθρωπος
εfναι ο μέρωψ, αυτός που μερfζει, κάνει σε μέρn, χωρfζε1

σε συλλαβές τn φωνιΊ του, ενώ τα ζώα κραυγάζουν και δεν

''Η λέγε τι σιγής κρειττον η σιγήν εχε

διαιρούν τn φωνιΊ τους. Ο άνθρωπος εfναι αυτός που έχει
φωνιΊ, διά τnς οποfας φανερώνει, αγγέλλει, φαfνε1 στους

(Ευριπίδης)

άλλους τn σκέψη του. Ο Ευρ1πfδnς έγραψε στους Ικέτ1δες

ότ1 « ο θεός το βfο του ανθρώπου τον τακτοποfnσε έτσ1, ξε

Χρή σιγάν η κρείσσονα σιγής λέγειν

χωρfζοντάς τον από τα θnρfα, πρώτα βάζοντας μέσα του
σύνεση (κέντρα λόγου) κα1 έπειτα του έδωσε αγγέλου

(Πυθαγόρας)

γλώσσα ... ».

ί

Εfνα1 γνωστό ότ1
Γράφε~ ο Βαγγέλης Γ. Σπύρου, Εκδότης «ΝΑΙ»

Μελίσσ1α, Νοέμβρ1ος

2007

n ελλnνικιΊ γλώσσα δ1αθέτε1

μεγάλο α

ρ1θμό λέξεων που εκφράζουν αφηρημένες έννο1ες κα1 ό
τ1 έχε1 προσφέρε1 το υλ1κό γ1α τn δ1αμόρφωσn παγκοσμfως

του επιστnμον1κού λεξικολογίου. Η Άννα Τζιροπούλου
Ευσταθfου στο βιβλfο «Ό έν τij λέξει Λόγος» (εκδόσε1ς
Γεωργιάδn,

2006)

γράφε~ «ότι ο Έλλην λόγος αφού εξε

ρεύνησε, κατενόnσε, εταξ1νόμnσε πρώτα τον έξω κόσμο,

εστράφn εν συνεχεfα έσω, στο ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, εις το εσ
μf (=ειμf, εfμαι). Εστράφn στnν αυτογνωσfα. Αυτό α-

ποδε1κνύετα1 από το πλιΊθος των συνωνύμων

(01

Έλληνες έχουν μ1α λέξn γ1α κα
θετf) ... που καθορfζουν συνα1-

σθιΊματα, σκέψε1ς, δ1ανόn

σn, 1δ1ότnτες ... π.χ.

100

περfπου ριΊματα με τnν

έννο1α «κλαfω»,

14

!im

«unερrΊ

συμφώνου μετά φωνήεντος (η συμφώνων με φωνή

ωρούντα1 ως «ο θρlαμβος των φωνnέντων»: «ευανθής

λέξε1ς για τον «εuφurΊ», γ1α τον ανδρεlο, το

εντα) » ... Με τις πρώτες συλλαβές ο άνθρωπος έφτιαξε λέ

γλώσσα ... ευγράμματον δνομα ... ». Αντ1θέτως, όσο α

δειλό, τnν εuτuxla, τn χαρά, τn λύπn. Για τα παντός εiδοuς

ξεις και γράφει στον «Κρατύλο» ο Πλάτων ότι «Γράμμασι

νεβαlνοuμε προς τα βόρεια

καί συλλαβαις τά πράγματα μεμιμημένα κατάδηλα

σκληραiνε1, βογγά. Η φύσ1ς γύρω δεν εlνα1 γελαστιΊ κα1

γίνονται». Μεμιμnμένα σnμαlνε1 ό11

φ1λ1κιΊ. Χρε1άζετα1 να παλαiψnς πολύ γ1α να τnν δαμάσε1ς

150 για το « όρώ », δεκάδες λέξεις για τnν έννοια
φανος»,

30

σuναισθrΊματα. ΑλrΊθεια, τnν rΊθελαν αuτrΊ τn «γλώσσα»;

Tnv

απάντnσn δlνει το εν Δελφο1ς επlγραμμα ΓΝΩΘ1

01

αρχικοl φθόγγοι

n άρθρωσις

αλλάζει. Βαραiνε1,

και συλλαβές εμιμrΊθnσαν rΊχοuς φυσικούς rΊ προερχόμε

KQl γ1α να επιβιώσεις. «'Εν τ1'j Ευρώπη ... χειμώνες κρα

λέξεις φλέβες εiνα1, μέσα τους αiμα τρέχε1»

νους από παντοειδrΊ ζώα, από τον άνθρωπο και από τις

τεροί καί δμβροι πολλοί» . « Των δε φωνών τυφλαί

θα γράψει ο Γ. Ρiτσος στις μέρες μας. Και ο Οδυσσέας

δραστnριότnτές του. «'Οπως στα σώματα αρμόζουν τα

μεν εισί καί νεφώδεις δσαι τυγχάνουσι αυτου κατα

Ελύτnς στο Μικρό Ναuτiλο του εξομολογεlτα1: «'Οταν άνο1-

ρούχα, έτσι και στα νοrΊματα αρμόζει ονομασlα», εlπε ο

πεπνιγμέναι» . Απα1τεiτα1 προσπάθεια και μόχθος. Τα

ξα τον Οδnγό μου, κατάλαβα. ΜrΊτε σχεδ1αγράμματα, μrΊ

Δ1ονύσ10ς Αλικαρνασσεύς. Έτσι

φωνιΊεντα υποχωρούν,

τε τlποτα. Μόνο λέξεις. Αλλά λέξεις που οδnγούν με ακρl

γλώσσα με λέξεις , όπου υπάρχει λογικrΊ σχέσn μεταξύ σn

εiτε ανεβαiνοuν προν τn ρ1ν1κn κοιλότnτα, γενικώς εκτρα

βεια σ' αυτό που γύρευα ... ».

μαlνοντος κα1 σnμα1νομένοu· π.χ. β ...

= βο

χύνοντα1. Πνοντα1 «σκληρόστομα κτυπήματα, δαρδά

κτυπώ ...

πτοντα την άκοήν » . Μέσα στο παγερό σκnνικό, το έν

ΣΑΥΤΟΝ. Κα1 ο Αρ1στοτέλnς παρατnρεi: «λέξεις έμψυ
χοι ... ». «Και

01

Η γλώσσα εlνα1 ο έναρθρος και έλλογος λόγος. Ο Δ10γένnς ο Λαέρτιος γράφει ότι ο ΖrΊνων εlπε ότι « διαφέρει

01 Έλλnνες έφτ1αξαν

ριάς. Αχ! άγχος, λύπn. Koun-κoun

pp ... ρ ...

=

κόπτω

βοu

=

κ.λπ. Μεγάλn αρχrΊ και δάσκαλος σ' αuτrΊ τn δ1αδ1κασlα

01

ιΊχο1 κατεβαiνοuν στο λάρυγγα

n

στικτο, απαγορεύοντας και τnν παραμ1κρn απώλεια θερ

φωνή καί λέξις. Φωνή μεν καί ηχος έστί, λέξις δε τό

φύσις.

Έλλnνες πρόσεξαν ο λόγος-ομιλlα να έχει σύ

μότnτος, υπαγορεύει: ολιγώτερο άνο1γμα στnν στομα11κn

εναρθρον μόνον » . Και κάποιος άλλος φιλόσοφος εlπε

ζεuξn με τον Λόγον και ακόμn « ό Λόγος μουσική κε

κοιλότnτα· ολιγότερα φωνnεντα, περισσότερα σύμφωνα.

ότ1

κραμένος (ανακατεμένος με μοuσ1κrΊ)».

Eiva1 01 λεγόμενες «γλώσσες του κλειστου στόματος » .
{ «ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ» Άννα Τζφοπούλοu-Εuσταθiοu, εκδόσεις

«... διττή έστίν ή

φωνή η εναρθρος ώς έκ διανοίας

άνθρωπίνης προβαλλομένη η αναρθρος ωσπερ ή
των αλόγων ζώων ... ».

01

Πρώτος πομπός rΊχων και θορύβων προς μlμnσn εiνα1 το
περιβάλλον και ο άνθρωπος. Άρα, γράφει

n Άννα

Τζφο

πούλοu Ευσταθlοu στο «Έλλnν Λόγος» το φuσ1κό

Ο Δ1ονύσ10ς ο θραξ έ

λαβή έστί

n λέξn

ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΑΡ1OΝ παρέμε1νε ώς

αν

θρώπ1νες ομάδες έπα1ξε καθορ1στ1κό ρόλο

Στα Γαλλικά g1ose, g1oser, glossaire, στα 1ταλικά g1ossa,
g1ossare, g1ossario, στα Ισπανικά glose, glosar, glosario,
στα Αγγλικά gloss, glossarist, glossary, στα Γερμανικά
glosse, στα Λατ1ν1κά glosa ...
01 Έλλnνες εγνώρ1ζαν το μεγαλεiο τnς γλώσσας τους, γι '

onolou

αναπτύσσονται

01

στn διαμόρφωσn ομ1λiας κα1 επ1κο1νωνiας

σύλληψις

Ακόμα και

σnμερα ελλnν1κn στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

λiκνο εντός του

γραψε ότι «Συλ-

Γεωργιάδn).

μέχρι να διαμορφωθεl μ1α «ΓΛΩΣΣΑ» ...

Ακόμα και ο rΊχος τnς φωνrΊς εlνα1 δια
φορετικός ...

Η επiδρασ1ς του εκθαμβωτικού ελ
λnνικού ουρανού, τnς nλιακrΊς θαλ
πωρrΊς, τnς πο1κ1λiας του φuσ1κού

nεplyupou (βουνά, πεδ1άδες κα1 κο1λάδες, ποταμοl κα1 ρύακες, πελάγn,
παραλlες και

πολuσχιδrΊ

ακρογ1άλ1α,

«οϋρεα σκιόεντα καί θάλασσα ηχή

αυτό κα1 εμονογλώσσοuν, δεν εδέχοντο να μάθουν ξένες
γλώσσες, αφού η ελλnνικn γλώσσα με τους

72.000.000

αποθnσαuρ1σμένοuς λεκτ1κούς τύπους τούς εξέφραζε

πλrΊρως. Το
ταδε1κνύε1

11 εσnμαινε n γλώσσα για τους Έλλnνες το κα
n περlπτωσn τnς άτuχnς Φ1λομnλας που τnν ε

φού έφεραν βαρβαρικά ονόματα λ.χ. Αμπού Χαμπά,

βiασε ο Τnρεύς και κατόπ1ν τnς απέκοψε τn γλώσσα για να

Αμπντοuλάχ κ.λπ.

μn τον μαρτuρnσε1,

πολύβρομο1, (θορυβώδεις) βαρunχεiς ...

n onoia

δ1αλαλεi μέχρι σnμερα τον

01

βάρβαροι nταν ξnρόφωνο1, πολύnχο1,

εσσα» ), rΊπ1ον παρ ' όλες του τ1ς εναλλα

καnμό τnς χαραγμένο γ1α πάντα σε μάρμαρο αρχαiας ελ

Με τα σημερινά ΣυΝΑΙσθnματικά γράφοντας για τnν ω

γές κλlμα, όλα αυτά δ1εμόρφωσαν τnν rΊπ1α,

λnνικnς επιγραφrΊς «γλώσσαν έμήν έθέρισε καί εσβεσε

ρα1ότnτα τnς γλώσσας, και μάλιστα τnς ελλnνικrΊς, θέλnσα

εύκαμπτη, πλαστ1κrΊ, πολύμορφn, μελωδ1κrΊ,

Έλλάδα φωνήν» . Δεν θρnνεi που τnς έκοψε τn γλώσσα.

να κάνω πιο αισθnτrΊ τnν αξiα τnς ΣΙΩΠΗΣ γράφοντας για

Δεν τnν νο1άζε1 που θα μεiνε1 βοuβn.

τn γλώσσα και τn φωνn τnς. Αυτοί

γεμάτη φωνrΊεντα κα1 πο1κ1λiα εκφράσεων ελλnν1κrΊ γλώσσα. ΖωnρrΊ, εύηχn, πο1κ1λοτον1σμένn, με τnν

Eiva1

anapnyόpnτn

που δεν θα ξαναμ1λnσε1 ελλnν1κά.

01 apxalo1

μας πρόγο

νοι rΊξεραν γ1α τnν αξiα κα1 τnς γλώσσας κα1 τnς σ1ωπrΊς.

κlvnσn του τρ1σuλλαβ1κού τόνου που τnν κάνε1 να μο1-

Η Πuθiα εξέδιδε χρnσμούς ΜΟΝΟ εις τnν ελλnνικrΊ. Ο

Η ελλnνικrΊ γλώσσα rΊταν «καθαρά και καλλιρήμων και

άζε1 με μοuσ1κrΊ «παρτ1τούpα», ανάλαφρn, 1κανιΊ να μιμn

Πλούταρχος αναφέρει πως, όταν ο Ξέρξnς έστειλε πρέ

ευεπής» χάρις εις το « ευγλωσσον» αυτrΊς όπου «εθ ελ

σβεις διά να ζnτrΊσε1

γε ή ηχή του φθέγματος και ό ρυθμός της γλώσσης »

θεi παντοειδεiς rΊχοuς, κάη που δεν σuμβαiνε1 με όλες τ1ς

ynv και ύδωρ από τους Αθnναίοuς, ο

Κ1νέζο1 δεν

θεμιστοκλrΊς διέταξε παρά τα καθιερωμένα τn σύλλnψn

(Απολλώνιος). Υπερείχε «έν ρυθμφ και λόγφ και άρμο

ελλnν1κrΊ

του διερμnνέως κα1 τον εθανάτωσε με ψnφισμα επε1δn ε

νίςι. » επειδn φωνnεντα και σύμφωνα τα εiχε ε1ς « μελί

λέξn «πάθος» τnν u1οθετούν αυτούσια αλλά τnν προφέ

τόλμnσε να χρnσψοπο1nσε1 ελλnν1κn γλώσσα γ1α να εκ

φθογγον κράσιν», «τά τραχέ α μετά των λείων , τά

φράσει βάρβαρες προσταγές!

βάρβαροι nταν ακαλλώ

σκληρά μετά των μαλακών , τά κακόφωνα μετά των

πιστοι χαρακτnρες, βαρβαρόστομοι και βαρβαρώνuμοι, α-

ευφώνων , τά δυσέκφορα μετά των ευπροφόρων» ...

γλώσσες.
δ1αθέτοuν

01

Άραβες λ.χ. δεν έχουν

«p». 01

«n». 01

Ρώσο1 αγνοούν το «θ».

Tnv

ρουν «πάφος». Το όνομα Ανθούσα το λένε Αμφούσα.

01

μεσογε1ακές γλώσσες, κα11δ1α1τέρως

n ελλnν1κιΊ,

θε-

01

Ιθ,iιΙ

11

Ο Ιησούς εδίδασκε και με τη

Ξενοκράτης διαιρων εκαστον

5458. Ό μακρόθυμος καί επιει

σιωπή Του και όχι μόνον με το λόγο

μέρος τής ημέρας εlς πρiiξίν τινα

κής καί σιγάν επιστάμενος, ασφα

Του, άλλοτε μεν ανοίγοντας το στόμα

και τij σιωπij μέρος απένεμε.

λής καί βεβηκως καί πάσιν έπίχα

Του, άλλοτε δε αφήνοντας να μιλήσουν

ρις » .

τα έργα Του».

ΜΑΣ ΚΑΝΕ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΣ

5458.

5460.

Ο μακρόθυμος και ο επιει

κής και εκείνος που γνωρίζει να σιω
πά, είναι ασφαλής και βαδίζει σταθε
ρά και είναι σε όλους ευχάριστος.

(Εlς Ψαλμ. ΡΛΘ;

4,

ΕΠΕ

7,266

Πnγn: Β. Χαρώνn

Παιδαγωγ1κn Ανθρωπολογiα Ιωάννου
Χρυσοστόμου

Μενάνδρου

Ουδέν σιωπής εστι χρησιμώτε

ελεγε: «Καιρός τού σιγάν καί
καιρός τού λαλειν» ... «Μή κω

λύσ1Jς λόγον εν καιρψ σωτηρίας».
«Κρείσσων άνθρωπος αποκρύ

Διογένης προς τον φιλόσοφον

'Ώ παζ σιώπα· πόλλ' εχει σιγή κα

στικως « κακόδαιμον » εφη « το

λά.

βέλτιστον των έν τφ βίφ τού φιλο-

Παιδί, σώπα. Η σιωπ11 έχει πολλά
καλά.

ΚΑΤΑΔΗΛΑ όσα αφορούν τn ΣΙΩΠΗ .

πος

σοφίαν

Γλώσσης

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ

αυτού».

μάλιστα

πανταχού

πειρω κρατείν,

μουσικού θαύματος του λόγου, τnς φωνnς, τnς ομιλlας, τnς

1677. «Τά γαρ μυρία κακά της γλώττης ή ευκολία

προφοράς των λέξεων, τnς αρμονικnς δομnς τnς εκφοράς

εργάζεται, ωσπερ ο-δν τά αγαθά ή ασφάλεια. 'Ώσπερ

του Έλληνος λόγου . Οι Νεοέλληνες δυστυχώς υπερβάλ

ο-δν ουδέν δφελος οικίας, ου πόλεως, ου τειχών, ου

294 - MG 55, 432 - 433 δ;.
5459. Υπάρχουν δηλαδή

λουν και στο να ομιλούν και στο να μnν ομιλούν ... Τους α

πυλών, ου θυρών, άν μή ώσιν οί φυλάττοντες καί

σεις που η σιγή ωφέλησε περισσότε

Τη γλώσσα πρώτα κοίτα να

σφαλιστές ειδικότερα τους κατπγορούν ότι λένε πολλά και

ειδότες, πότε μεν δει κλείει ν, πότε δέ ανοί γειν, οϋτως

ρο από τα λόγια, όπως επίσης και τα

κρατάς παντού. Αυτό και για το

μάλιστα « μπλα-μπλα », δnλαδn βαρβαρισμούς ... Η σ1ωπn

ουδέ γλώττης δφελος, ουδέ στόματος, άν μή λογι

λόγια ωφέλησαν περισσότερο από τη

νιο και για το γέρο είναι τιμή: να

φέρνει πωλnσε1ς. Μαθητές, καθnγnτές, φοιτητές, γονεiς,

σμός 'δ τήν κλεισιν καί την άνοιξιν μετά ακριβείας

σιωπή. Π' αυτό και εκείνος ο σοφότα

ξέρει η γλώσσα πότε να σωπαίνει.

ηγέτες κομμάτων, βουλευτές, επιχειρnματiες, πωλητές,

καί πολλης τη ς επιστήμης επιτετραμμένος και ειδως

τος έλεγε:

διαπραγματευτές, πολλά θα κερδiσουν αν μάθουν να ομι

τίνα μεν εκφέρειν δει, τίνα δέ ενδον κατέχειν».

που πρέπει κανείς να σιωπήσει και πε

ΕΠΕ

ριστάσεις που πρέπει να μιλήσει» ...

λούν αλλά και να σιωπούν ... Κρατnστε αυτό το κεiμενο και

01 δ1κοi μας φ1λόσοφο1 να τα χρnσψοπο1nσετε
σας ... Παντού για τα πάντα ... Παραθέτω και ολiγα

όσα εiπαν
στn ζωn

περi γλώσσσnς και σιωnnς του Ιωάννη Χρυσοστόμου.

(Εlς Ψαλμ. ΡΜ;

3,

7, 290-292).

«

δ και γέροντι και νέφ τιμήν φέρει,
ή γλωσσα σιγήν καιρίαν κεκτη

Υπάρχουν περιστάσεις

μένη.

Άθηνοδώρου

'Έστι και το σιγής ακίνδυνον γέ
ρας.

Τα άπεφα κακά της γλώσσας τα προξενεί η ευκο

«Μην εμποδίσεις τα λόγια σου, όταν

Υπάρχει κι ένα βραβείο, που τ' α

λία με την οποίαν μιλούμε, όπως πάλι ακριβώς τα καλά τα

πρόκειται να σώσεις κάποιον». «Είναι

ποκτάς χωρίς κινδύνους, με τη σιω

πή.

1677.

φέρνει η εγκράτεια της γλώσσας. Όπως ακριβώς λοιπόν

προτιμότερος ο άνθρωπος που κρύ

Κάποια μέρα διαβάζοντας περi σ1ωπnς και γλώσσας εi

δεν έχει καμιά ωφέλεια το σπίτι, ούτε η πόλη, ούτε τα τεί

βει τη μωρία του, από εκείνον που

'Άμφιδος

χα σκεφθεi να βγάλω ένα τεύχος του περ1οδ1κού με όλες

χη, ούτε οι εξωτερικές πύλες, ούτε οι πόρτες, αν δεν υπάρ

κρύβει τη σοφία του».

Ουκ εστι κρείττον τού σιωπiiν

τις σελiδες λευκές και στο εξώφυλλό του μόνο τn φράσn

n

χουν οι φύλακες και αυτοί που ξέρουν, πότε μεν πρέπει να

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΜΕΣΟ

« σ1ωnn εiνα1 χρυσός » ... Πiστευα ότι θα ωφελούσε ως έ

τις κλείνουν, πότε δε να τις ανοίγουν, έτσι δεν προέρχεται

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ντονος προβληματισμός. Όμως δεν nξερα αν θα γiνει

καμιά ωφέλεια από τη γλώσσα, ούτε από το στόμα, αν δεν

5460. «Καί σιγων επαίδευεν,

ΚΑΤΑΔΗΛΟ σε όλους . Βρnκα τnν αφορμn όμως τώρα να το

υπάρχει ορθή σκέψη που να επιτρέπει με μεγάλη ακρίβεια

ουχί φθεγγόμενος μόνον, αλλά

μοιραστώ μαζi σας προτρέποντας να διαβάσετε για τnν α

και με μεγάλη γνώση το κλείσιμο και το άνοιγμα, και που

νυν μεν τό στόμα ανοίγων, νυν δέ

ξiα τnς σιωπnς. Ίσως εiναι καλύτερα έτσι, αφού όπως εiπε

να γνωρίζει καλά, ποια μεν πρέπει να ανακοινώνει, ποια δε

την από των εργων αφιείς φω

ο Πλάτων «Γράμμασι και συλλαβαις τά πράγματα με-

να κρατάει μυστικά .

νήν».

itm

που μίλησε.

εlναι φήσαντα, έρωτωντα δέ έρι

άριστοι χειριστές τnς ευανθούς γλώσσης, υππρέτες του

περιπτώ

δεν το μετάνιωσε που σιώπησε, ε

Σοφοκλέους Άλεάδαις

Χάρητος

7,292 -

μεταμελfjσαι

μηδέποτε

σιγήσαντι,

νώ το μετάνιωσε πολλές φορές

Τίποτε πιο χρήσιμο δεν είναι απ'

ση. Πλεiστοι φιλόσοφοι ύμνησαν τnν σιωπnν· αν και nταν

(Εlς Ψαλμ. ΡΜ' 3, ΕΠΕ

ελεγε

Ο Σιμωνίδης έλεγε, ότι ποτέ

τη σιωπή.

πτων την μωρίαν αυτού η άνθρω
την

Σιμωνίδης

φθεγξαμένφ δέ πολλάκις.

ρον.

μιμημένα κατάδηλα γίγνονται». Αυτό nθελα. Να γiνουν

αποκρύπτων

και στη σιωπή.
αύτφ

ΩΦΕΛΙΜΗ

τούτο καί ό σοφώτατος έκεινος

κάποια αντίστοιχη πράξη, παρα
χωρούσε ένα μέρος της ημέρας

- Oupavia Λαναρά:

Η ΣΙΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ

μάλλον ωφέλησε λαλιάς, ωσπερ
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460-

ΠΕΡΙ ΣΙΩΠΗΣ. ΛΓ.

καί λαλιά μάλλον σιγης. Δια δή

Αυτn τn γλώσσα nξεραν να τnν χρnσψοπο10ύν με σύνε

(Εlς Ματθ., όμιλ. ΙΕ, ΕΠΕ 9,

462-MG 57, 223)

MG55, 425)

5459. «"Εστι γαρ δτε ή σιγή

Ο Ξενοκράτης υποδιαιρώντας
κάθε μέρος της ημέρας με βάση

ουδέ εν.
Τίποτε πιο μεγάλο απ' τη σιγή.
Φιλωνίδου

Κρείττον σιωπiiν εστιν η λαλείν
μάτην.
Κάλλιο να σιγάς παρά να αερο
λογάς.

ερωτήσεις επιπόλαιες και θρασείες σχετικά με τους

σόφου λυμαινόμενος τφ λόγφ φιλοσοφείν φής».

θεούς.

Ο Διογένης είπε σε κάποιον που ισχυρίστηκε ότι

είναι φιλόσοφος και υπέβαλλε ερωτήσεις κατά τρό

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΚΑΙΡΩΣ ΛΕΓΕΙΝ. ΛΔ.

πον εριστικό: «Κακομοιριασμένε, του λέει, ισχυρίζε

Ευριπίδου

σαι πως φιλοσοφείς, ενώ λυμαίνεσαι με τα λόγια αυ

'Ή λέγε τι σιγής κρείττον

Ή λέγε κάτι από τη σιωπή καλύτερο, ειδάλλως

τό που είναι το καλύτερο στη ζωή του φιλοσόφου.

βούλωνέ το.

Θεόκριτος ερωτηθείς ύπό αδολέσχου δπου αύτόν
αυριον οψοιτο «δπου» εφη «εγώ ούκ οψομαι».
Ο Θεόκριτος ρωτήθηκε κάποτε από έναν φλύα

Ευριπίδου ΆρχελάρJ

'Απλούς ό μύθος, μή λέγ' εJ· τό γάρ λέγειν
εJ δεινόν εστιν, εl φέροι τινά βλάβην.

ρο, πού θα τον έβλεπε την επομένη μέρα, και του α

Απλούστατα: ν' αφήσεις τους επαίνους, γιατί

πάντησε: «Εκεί που εγώ δεν θα σε δω».

'ναι φοβερό να επαινείς και όμως να ζημιώνεσαι!

Δίωνος

Μή νομίσητέ με,

dJ Αθηναίοι, αγνοείν δτι ασφαλές

Ευριπίδου Αίγε'ί

El μή

τό σιγάν εστι.

συμφορές.

σιωπή παρέχει ασφάλεια.

Άντιφάνους

Πλουτάρχου

Ούκ εστιν ούδέν λεγόμενον μακρώς, δτε ό λέ

Περί τής καθ' 'Όμηρον εχεμυθίας διά τούτου
-rχφώς δείκνυται· λέγει γάρ

Θερσίτ' ακριτόμυθε, λιγiις περ εών αγορη

ής,

ισχεο, μηδ' εθελ' οlος ερ ιζέμεναι βασιλήι.
Η αντίληψη του Ομήρου για την εχεμύθεια
1αίνεται καθαρά απ' τα παρακάτω. Λέει δηλαδή

Ω Θερσίτη, ακριτόμυθε, αν και είσαι σπουδαίος
ήτωρ,
κρατήσου, και μη θέλεις να τα βάλεις μόνος με το
ασιλιά.

και τού Τηλεμάχου εlπόντος

ή μάλα τις θεών ενδον, οϊ ούρανόν εύρiιν εχου-ιv-

επιλαμβανόμενος ό πατήρ εφη
σίγα, και κατά σόν νόον ϊσχανε, μηδ' ερέεινε
αϋτη τοι δίκη εστι θεών οϊ'Όλυμπον εχουσι·
τούτο εξήγησιν οί Πυθαγορικοί καλούντες ούδέν

απεκρίνοντο τοίς περί θεών δ τι τύχοιεν ιταμώς και
εύχερώς ερωτώσι.
Κι όταν ο Τηλέμαχος είπε:
αλήθεια, κάποιος είναι μέσα απ' τους θεούς

που κατέχουν τον πλατύ ουρανό
και, τραβώντας τον ο πατέρας του τού λέει:
πάψε κι έλα στα συγκαλά σου και μη ρωτάς πολλά·
αυτό 'ναι των θεών δικαίωμα, που κατοικούν στον
Όλυμπο·

Αυτό οι Πυθαγόρειοι το ονομάζουν «εξήγησιν»
και δεν απαντούσαν καθόλου σ' όσους υπέβαλλαν

καθ έξεις γλώσσαν, εσται σοι κακά.

Αν δεν κρατείς τη γλώσσα σου, θα πάθεις

Μη νομίσετε, Αθηναίοι, ότι μου διαφεύγει πως η
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ij σιγήν εχε.

ΒΕ□ψl'ΑΣΤ□Σ
MEΛA.~Tft

γων ύποτάττει τοίς λόγοις τά πράγματα.
Μακρολογία δεν υπάρχει, όταν ο ομιλητής υποτάσσει τα πράγματα στο λόγο.

Αίσχύλου
Προ τών τοιούτων χρή λόγων δάκνειν στόμα.
Εμπρός σε τέτοια λόγια δάγκωνε το στόμα σου.

1σοκράτους

Δύο καιρούς ποιού τού λέγειν, η περί ών
οlσθα σαφώς η περί ών αναγκαίον εlπείv- εν
τούτοις γάρ μόνοις ό λόγος τής σιωπής κρείτ

των, εν δέ τοίς αλλοις αμεινον σιγάν η λέγειν.
Σε δυο περιστάσεις να μιλάς ή για πράγμα
τα που τα κατέχεις απολύτως ή αν η ανάγκη
το επιβάλλει να μιλήσεις. Μόνο σ' αυτές τις πε

ριπτώσεις ο λόγος είναι προτιμότερος από τη
σιωπή, ενώ στις άλλες είναι προτιμότερο να σω
παίνεις παρά να μιλάς.
Πυθαγόρου

'Έλεγεν ό Πυθα γόρας «χρή σιγάν η κρείσσονα
σιγής λέγειν».

Ο Πυθαγόρας έλεγε: «Πρέπει να σωπαίνουμε

ή, όταν μιλάμε , να λέμε ανώτερα απ' τη σιγή».
'Ή σιγήν καίριον

ij λόγον ώφέλιμον εχε.

Ή να σωπαίνεις όταν πρέπει ή να λες κάτι ω
φέλιμο.
Σόλωνος

Σφραγίζου τούς μεν λόγους σιγij, την δέ
σιγήν καιρφ.

Να σημαδεύεις τα λόγια

'σαι φρόνιμος και να μιλάς πολύ σε άμυαλους και

σου με τη σιγή και τη σιγή

πάλι πάντα να σωπαίνεις. Τούτο είναι αδύνατο.

με την κατάλληλη στιγμή .

Κλεόστρατος προς τον εlπόντα « ουκ αlσχύνη με

επιπληχθείς δτι Σωκράτει

θύων;» « σύ δέ ουκ αlσχύνη» εφη «μεθύοντα νου

εσχολακώς

θετών; »

«ου

γαρ μόνον» εlπε «λέγειν
εμαθον

παρά

Σωκράτει,

αλλά και σιωπάν».
Ο Αισχίνης ο Σωκρατικός,
όταν τον επέπληξαν, ότι, ενώ ή
ταν μαθητής του Σωκράτη, σιωπά, απάντησε: «Γιατί
κοντά στον Σωκράτη έμαθα όχι μόνο να μιλώ, αλλά
και να σιωπώ».

μόνιοι ασκούνται να είναι λι
γόλογοι, απάντησε: «γιατί η

Σωκράτους

Τα χωρατά πρέπει

νεύς των λόγων.
Θεόγνιδος

(625)

/lργαλέον φρονέοντα παρ' αφροσι πόλλ' αγορεύ
ειν, και σιγάν αlεί· τούτο γαρ ου δυνατόν.
Σκληρό

'ναι

να

ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑΣ.

Ήσιόδου

'Έργων

μεν ακούωμεν».

Ο Ζήνων είπε σε κάποιον
που ήθελε πιο πολύ να μιλάει
παρά ν ' ακούει: «Νεαρέ μου,

ΠΕΡΙ ΑΛΟΛΕΣΧΙΑΣ. Λ~'

γλώσσα και δυο αυτιά, για ν' ακού

Ευριπίδου Μηδείας

(293)

Ού νύν με πρώτον, αλλά πολλάκις, Κρ έων, εβλα 
ψε γλώσσα μεγάλα τ' εϊργασται κακά.

με διπλάσια απ' όσα λέμε».
Δημοκρίτου
Πλεονεξίη τό πάντα λέγειν μηδέν δέ εθέλειν
ακούειν.

Είναι πλεονεξία να θέλεις πάντα να μιλάς και τί
ποτε ν ' ακούς.

ρές.
Άστυδάμαντος

'Ισοκράτους

Γλώσσης περίπατός εστιν αδολεσχία.

'Ισοκράτης ό ρήτωρ Καρεώνος οντος λάλου και

Η φλυαρία είναι περίπατος της γλώσσας.

σχολάζειν αυτφ βουλομένου, διττούς fjτησε μι

Όμήρου (Οδ. ξ' 466)

σθούς τού δέ τήv αlτίαν πυθομένου «ενα μεν» εφη

ανθρώποισιν αριστος φειδωλής πλείστη δέ χάρις

Και τι επος προέηκεν, δπερ τ' αρρητον αμεινον.

«ϊνα λαλείν μάθης, τον δ' ετερον ϊvα σιγάν».

κατά μέτρον lούσης.

Κι ένας λόγος βγήκε, που ήταν προτιμότερο άρ-

(719)
Γλώσσης τοι θησαυρός εν

Άριστος θησαυρός του ανθρώπου είν ' η γλώσσα η

Ο Ισοκράτης ο ρήτωρ, όταν ο Καρεών, ένας

φλύαρος, θέλησε να μαθητεύσει κοντά του, του ζή

ρητος να μείνει.

κρατημένη. Χαριτωμένη είναι πολύ, όταν τηρεί το

Του αυτού (ψ' 478)

τησε διπλό μισθό . Κι όταν ζήτησε να μάθει την αι

μέτρο.

/lλλ' αlεί μύθους λαβρεύεσαι, ουδέ τι σέ χρή λα

τία , του είπε «τον ένα μισθό, για να μάθεις να μιλάς,

Ευριπίδου Αίόλφ
Παίδ ες, σοφού προς ανδρός, δστις εν βραχεί πολ

λούς λόγους ο[ός τε συντέμνειν καλώς.
Παιδιά, που βγήκατε από άνθρωπο σοφόν, όπου
μπορεί συνοπτικά να λέε ι πολλά κι ωραία.

Σοφοκλής Άλήτy

και τον άλλον, για να μάθεις να σωπαίνεις».

βραγόρην τ' εμεναι.

Πάντα αναιδέστατα μιλάς, ενώ δεν πρέπει καθό

γους εlναι τούς δέ λογοφίλους.

Μενάνδρου

Αlσχρόν γ' δταν τις επί γ λώσση φυείς γλώσσημα
ταίους εξακοντίση λόγους.
Όταν κανείς γεννήθηκε για να

Λίγα λόγια που να λεν πολλά σοφά.

μιλά, είναι ντροπή του να μικρο

Τοις α ναιδ έσιν βοηθεί γαρ λόγοις τούθ' εν μό

νον, αν βραχείς αύτούς ποιij τις τον τε καιρόν εiί
λάβη.
Λόγια αναιδή μονάχα τούτο τα βοηθά: σύ
ντομα να τα πει κανείς και στην κατάλληλη
στιγμή.
Πυθαγόρου

Μή εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ' εν ολίγοις
πολλά.
Μη λες λίγα με πολλά, αλλά πολλά με λίγα.

Ζήνωνος

Ζήνων των μαθητών εφασκ ε τούς μεν φιλολό

λου να 'σαι προπετής.

Βραχεί λόγω και πολλά πρόσκειται σοφά.

Μενάνδρου Έπαγγελλομένφ
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σχεν, ϊνα διπλασίονα ών λέγο

σιωπή».

η γλώσσα μ' έβλαψε και μου 'φερε μεγάλες συμφο

ΑΕ.

μεν μίαν δύο δέ ώτα παρέ

του είπε, η φύση μάς έδωσε μια

Πολλές φορές, ω Κρ έοντα, πρώτη φορά όχι τώρα,

ΠΕΡΙ

Σωπαίνεις; Η σιωπή είν' ένας δύσκολος διερμη-

βραχυλογία είναι κοντά στη

φεισμένως δει χρησθαι.

με με οικονομία, ό

Σιγgς; σιωπή δ ' απορος έρμηνεύς λόγων.

Λυκούργο, γιατί οι Λακεδο

ντρέπεσαι να νουθετείς έναν μεθυσμένο;»

πως το αλάτι.

Ευριπίδου Ά νδρομέδας

εlπεν «ή φύσις ήμίν γλώτταν

ντρέπεσαι να μεθάς;» απάντησε: «Αλλά κι εσύ δεν

Αlρετώτερόν σοι εστω λίθον εlκij βάλλειν η λόγον

Είναι προτιμότερο να πετάξεις μια πέτρα στα χα-

χυλογίαν ασκούσιν, εlπεν δτι

Ο Κλεόστρατος σε κάποιον που του είπε «δεν

Πυθαγόρου

μένα παρά έναν άσκοπο λόγο.

θέλοντα η ακούειν «νεανίσκε»

εγγύς εστι τού σιγάν.

Τφ γελοίφ καθάπερ άλί πε-

Ζήνων προς τον πλείω λαλείν

διά τί Λακεδαιμόνιοι την βρα

Όταν ρώτησε κάποιος τον

να τα χρησιμοποιού

αργόν.

Ζήνωνος

Λυκούργος προς τον εlπόντα

Κλεοστράτου

Αίσχίνης ό Σωκρατικός

σιωπq.

Λυκούργου

λογεί.
Του αυτού Δ ίκτυος

Τυραννικόν τοι πόλλ' επί
στασθαι λέγειν.

Είναι τυραννικό να 'ναι κα

Ο Ζήνων έλεγε ότι απ' τους μαθητές του άλλοι εί

ναι φίλοι των λόγων ( φλύαροι) κι άλλοι φίλοι του
λόγου (λογικοί, μετρημένοι).

01

φωτογραφίες του θέματος εfν01 από τα β1βλία: «Αθnνα1. Από

τπν κλασ1κn εnoxn έως σnμεpα (5ος α1.

«Nelly's.

Αpχα1ότπτες, Ελλάδα

n.X. - 2000

μ .Χ. ) », κα1

1925-1939» Μουσείο

Μnενάκπ,

Εκδόσε1ς Μ έλ1σσα, που έστε1λαν δώρο στο « ΝΑΙ » το πρώτο ο Δn
μnτpnς Κοντομnνάς κα1 το δεύτερο

n Allianz.

νείς ικανός στη φλυαρία.
Αίσχύλου (Προμηθεύς 329)

Γλώσση ματαίr;χ ζημία προ
στρίβεται.
Όποιος γλωσσοκοπανά πάει

φιρί-φιρί για τη ζημιά.
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ΙΝΤΕ ►ΣΑλΟΝΙΚΑ
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AKSHOTELS
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PORTO H ELI
CON FE RENCE CENTRE
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Ο

Σ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

PELOPONNESE • GREECE

1.250 Μέτοχοι-2.500 Συνεργάτες-750 Μισθωτοί-150
Σταθμοί και Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα.

~
' ΡΙΚΗΣ
iΘΕIΑΣ

Γραφεία

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.
Με ελεύθερο και δικό της Σύστημα Φιλικού Δικανονισμού, επιτόπου

εξυπηρέτηση ατυχημάτων, Γενική Βοήθεια, Γιατρούς, Τραυματιοφορείς,
Ελικόπτερα και Σύστημα Υγείας σε όλη την Ελλάδα.
Προσφέρει κάθε είδους ασφάλιση με τους καλύτερους όρους!

Fun business, serious pleasure.
Στο Συνεδριακό Κέντρο Πόρτο Χέλι η εργασία, η ανάγκη για ψυχαγωγία και

Dne everoi.

οι ιδέες σας βρίσκουν το πιο πρόσφορο έδαφος για δημιουργία.

Η ι::..Κe ιτ evenif 111(.'

Εμnνευστείτε, αξιοποιnστε τnν τεχνολογία αιχμnς και τις άρτιες εγκαταστάσεις,
κερδίστε γνώσn και δnμιουργnστε σχέσεις συνεργασίας κ α ι εμπιστοσύνης με

Κεντρικά Γραφεία:

ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα . Χαρείτε το ταξίδι στα καταγάλανα

Τ. Θ.

νερά του Αργοσαρωνικού, ανακαλύψτε συναρπαστικές γωνιές τπς Πελοποννnσου

Λεωφ . Κnφισίας 346

και απολαύστε τnν φροντίδα και τnν πολυτέλεια που σας παρέχουμε.

152 10 Χαλάνδρι, Αθnνα.
Tel: 210 68 56 992
Fax: 210 68 52 440
e-mail: info@aksconference.com
www .aksconference.com

Ζnστε τnν μαγεία ενός τόπου που συνδυάζει αρμονικά τnν καταπράσινn φύσn
με το γαλάζιο τnς θάλασσας και τnν παραδοσιακn εικόνα με τnν κοσμικn ζωn
και το αρχοντικό άρωμα των Σπετσών .

62137

Τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση, μέρα-νύχτα,
στο πενταψήφιο 11.555 από όλα τα κινητά
και ωφεληθείτε σίγουρα και σταθερά!

Ενημερωθείτε από το πλησιέστερο Γραφείο

από έναν εγγράφως εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη.

■ Ήταν τέλος του

Πόντος λέγεται και Εύξεινος Πόρος. Όπο10ς περνά κύμα 
τα, χαράσσει πορεία. Πορεiα εiναι το ταξiδι. Πέρας εiναι ε

στικών Εταιρειών τότε μιλούσε για τις ευθύνες τnς πολι

κεf που θέλω να φθάσω. Ο στενός πόρος εiναι

τεiας σχετικά με τnν iδρυσn μιας σχολής Ασφαλιστικών

ο πορθμός (πόρος+iθμα

Σπουδών, απ ' τπν οποία θα μπορούσαν να προέλθουν ι

ραιάς, το πέρασμα. Από το πόρος κα1 ο έμπορος, ο ανα

1980,

=

n δiοδος ,

βάδισμα). Από εκεi κα1 ο Πει

κανά στελέχn για τnν άσκnσn του θεσμού ασφάλισnς .

χωρών επi πλοίου να περάσει πόρον. « Ειμi μεν έμπορος=

Μου άρεσε αυτό το πα1δ1αστ1κό

Ήταν τότε που

n ασφαλιστική

αναχωρώ ως επιβάτnς » γράφει ο Όμnρος . Αργότερα ο έ

σκέρτσο κα1 χαμόγελο μπροστά

ριότπτα

Ασφαλιστικού

ΚΑΝΕΛ

μπορος έγινε ο πραματευτής αυτός που πουλούσε επειδή

στο κτiρ10

1NTERAMER1CAN

κα1

του

εκπροσώπnσn και δραστn
Συγκροτήματος

ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ «έδ1νε νέα δ1άστασn στον

εfχε, επειδή ήταν εύπορος= εiχε πλούτο εκ μεταφοράς, ε

το υπονοούμενο τnς προβολnς

ελλnν1κό κα1 δ1εθνή ασφαλ1στικό χώρο » , από τα κεντρ1κά

πε1δή

n θάλασσα πορfζε1

πόρους και κάνε1 εύπορους τους

νέας nλ1κiας γ1α τnν Εταιρεiα, που

του γραφεία στnν οδό Δραγατσανίου

στnν πλατεία

θαλασσοπόρους. ΠΟΡΩ

παρέδωσε ο Δ. Κοντομnνάς

Κλαυθμώνος τnς Αθήνας, ως νόμιμο1 αντιπρόσωποι των

ροι, ενώ οι άλλο1 άποροι

= πωλώ. 01 έμπορο1 εfναι έμπει
= εκ του α στερnτ1κό+πεfρα = α

δοκfμαστος κα1 μn έχων πέρας. Οι έμπειροι επέστρεφαν με

τn γνώσn περi nλ1κiας, που εiνα1

LLOYD'S, του AMERICAN 1NTERNAT1ONAL UNDERWRITERS GROUP, τnς ελβετ~κής «LA BALUISE» κ.λπ. Πο
λυσχ1δής n δραστnρ1ότnτα, πο1κιλότροπn n προσφορά,

έλιγμα, ελιγμός, περιελιγμός . Έλιξ

καρποφόρος βροχή ο κατα1γ~σμός 1δεών γ1α πλείστα ζn

του «πόρτος » και το ενεργό κύμα «φερτόν » . Υπήρχε και

κα1 ι'lλ1ξ εiναι

τήματα από τον Νfκο Αδαμαντ1άδn, που ελευκάνθn

ΝnρnΤς Πρωτώ , απ ' τnν οποfα βγήκε ο Πρώτος εκ του

«τp1αντάρα» ... Άλλωστε ο
«ελ1γμός» αυτός προδ1αθέτε1 κα1

n

περιφορά περi τον

8

n κε

αγαθά ... Οι λnστές ήταν πειρατές. Το μέσω του θαλασσf 
ου πόρου μεταφερόμενο εμπόρευμα ήταν « φόρτος » εκ

πλω. Ηλ1κiα εiνα1 n απάντnσn

φαλή του προσμένοντας μία καλύτερn ανατολή στα α

πράπω=διαπερνώ, περνώ θάλασσα, εκ του πράπω

στnν ερώτnσn πόσες φορές

σφαλιστ~κά δρώμενα, στα οποiα μπήκε 20χρονο παλ1κα

πράξις και

ειλiχθn κάτι γύρω από τον ήλιο.

ράκ1 το

έκανε πράξεις ήταν πράκτωρ. Από εκεί και

1954 ως υπάλλnλος ζnμ1ών ασφαλiσεως σκαφών

Από εκεi εiναι και το «εiδα τον

κα1 φορτiων κα1 γ1α πολλά χρόν10 ασχολnθεiς με τn θα

ι'lλ10 περισσότερες φορές από

λασσασφάλε1α και το τnς θαλάσσnς κράτος, όπου

σένα» άρα εiμαι πιο έμπειρος.

n απε

n πράσις = πωλώ .

Πιπράσκω

n
n

= πωλώ. Όποιος
01

πράκτορες

ώς σήμερα.

Η « πράξις » εfναι πρωτfστως θαλασσ1νή. Τα «πράγματα »

ραντοσύνn τnς θάλασσας και το αεικiνnτον αυτής επnρε

έρχονται από τn θάλασσα, όπως και

Τα νήπια δεν διαλέγονται σαφώς

άζει κα1 τους ανθρώπους να εiνα1 ευρεiας αντ1λήψεως και

λεψε πολύ γ1α να μας κάνε1 πλούσ1ους ασφαλιστές. Πλού 

(νn+έπος+ε1πεfν). Το παιδi και n

με μυαλά πελάγn , ανο1κτά σαν θάλασσες που δεν πελά

σ10ς εfναι ο εκ του πλου έχων ουσfα . Κα1 εμένει αδάμα

ζουν (πλnσ1άζουν) τα γήινα, τα στερ1ανά αλλά πλnσ1άζουν

στος στις αρχές του. Το όνομα του Αδαμαντ~άδn εκ του α

τους πλnσiον γ10 να τους προσφέρουν τα πλούτn και τα

δάμας, αυτός που δεν δαμάεται, δεν κόπτεται , δεν θρυμ

«πλεiστα » και τα δώρα του « Νέω »

ματίζεται , είναι ένα κόσμnμα γ10 τον ασφαλ1στ1κό κλάδο,

που δ1ά τnς νοήσεως νέω

= νοέω , νοώ = τον νου
= πορεύομαι = Ν-ΕΩ, όπου α 

ένας πολύτιμος λfθος , ένα κειμήλιο γ1α τους νέους ασφα

π01τεiται νους γ1α να κατασκευάσε1ς νουν, νήα (βάρκα) ,

λ1στές που θέλουν κάτι να μιμούνται και να καμαρώνουν

γ10 να χαράξε1ς πορεiα κα1 να πλεύσε1ς ...

κα1 να έχουν από γενεά σε γενεά κειμήλιον, εfναι αρχαι -

παιδiσκn εiναι από το πάλλεσθα1,
επε1δι'1 ευκiνnτος

n nλ1κiα αυτή

και από το παiω= κτυπώ, όπου τα
παιδιά εiναι ορμnτ1κά και κτυπούν

=

παiουν.

Η Εταιρεiα λέει ότ1 εiναι νέα! Το
νέος προέρχεται από το νέω

=

πορεύομαι, πλέω, εiμα1 ικανός να
πλεύσω, να πάω κάπου και να

πλουτiσω ...
Εύχομαι

n Εταιρεiα αυτή να

Η νους, το πλοiο , ήταν
πιο ασφαλή, αφού

n ασφάλισn

n αποζnμίωσn

που χάραζε πορεία

περiμενε σε περi

01

ε~σπράξε1ς. Δού

ότατn λέξn, κλnρονομιά ελλnνική από το ρήμα κεfμαι

κα1 αλέομαι, οιονεf κειμάλιον δnλαδή κειμήλια που

πτωσn «ναυαγiου » και που μέσω αυτής ο Νiκος

κεiνται κα1 αλάονται από γενεάς εις γενεάν . Άξιζε

Αδαμαντ1άδnς στnν πολύχρονn καρ1έρα του βοή

n βράβευσfς

του στn γ1ορτή τnς

11-11-2007

και

θnσε να περάσουν τn ζωή καλύτερα χιλ1άδες ...

να εfναι καλά για τους δ1κούς του και όλους μας, να

Δεν περνάς εύκολα τ~ς δυσκολiες τnς ζωής κα1 ο

συνεχfζει ως ένας καλός ΜΦΗΣΤΗΣ. Άνδρες αλφn 

αφού ήξερε να συμπερ1φέρετα1 ως νέα κα1 να τn λένε με νεαν1κά επiθετα και εκφράσε1ς, όπως κόρn,

αγαπnτός Νiκος ήξερε καλά ότ~ χρειαζό-

στές χαρακτήρισε ο Όμnρος τους ναυτιλομένους και

πάλλnξ (παλλάδα Αθnνά, πάλλω, nάλλαξ), μελόπα1ς, α1ζnός (νεανiας με σφρiγος, δραστι'lρ1ος, αεiζεων,

ταν στελέχn μορφωμένα και έμπειρα

αγόρι), στελλάνδρα (στέλλω = ετοιμάζω = ετοιμάζουσα άνδρας), μέλλαξ, nβnτπς-εiβατας = ο πλfιρnς

να βγουν από σχολές, πριν γίνουν

χυμών νέος ...

« οι έμποροι τnς ασφάλισnς » . Πό-

συνεχiσε1 νέα, όπως ήταν πάντα,

Ο Γιάννης Ρούντος έχει ικανή nλ1κiα και όνομα ομόnχον τnς ροής για να μπορεi να φροντiζε1 καλά τn νέα

1NTERAMER1CAN

26

παραμονή τnς γιορτής του που

ο κ. Ν . Αδαμαντιάδnς ως Πρόεδρος τnς Ένωσnς Ασφαλι

ως ανήρ πια που πράπε1 ως «ανήρ ... τn άνω ροή», όπως σnμε1ώνε1 ο Πλάτων. Ανήρ, ο

ρος είναι

n πορεία,

αλλά σnμαiνει

εμπορευόμενους , που αποκτούσαν μετά κόπου

πλούτον. Αλφή ή Άλφα ήταν το κέρδος, εξού
κα1

n κτήσις

και τα τιμαλφή . Έχουμε πολλούς

ασφαλιστές Αλφnστές; Αυτός προσπάθnσε ε

και οδεύομαι κα1 πορiζω, ετοιμά-

πf

προς τα άνω αiρων, ο πράπων επi τn ανατάσσει: πατρiδος, κο1νωνiας, 01κογένε1ας, εταιρεiας ... Μακάρ1 να

ζω. Η θάλασσα ονομάζεται και

ξiζε1 να τον μιμnθούμε.

νιώθουν έτσι και πάντα να συνεχiζουν ως άνδρες και στ1ς πωλnσε1ς, μακροχρόν1α, όπως και στο

πόρος. Πόρος εfναι κα1 πέρας,

παρελθόν.

οδός, διαβάσεις . Ο Εύξεινος

~

53

χρόν10 να γfνουν περισσότεροι κα1 α

Ε.Σ.
Ν . Αδαμαντι ά δnς

27

■

σμός

1980-2007:
Το

1980 n ALLIANZ

άρχ1ζε τ1ς εργασiες τnς στnν Ελλά

δα. Η RAS-AΔPIATIKH συμnλfφωνε

140

σφαλ1στ1κά , γ1α να naiρvouv τ1ς nρομ1Ίθε1ες ασφάλ1σnς

Η

ALICO

■ Προσφώνnσn στnν Ημέρα Ιδ1ωτ1κ1Ίς Ασφάλ1σnς σης

11 / 11 / 2007

« ΟΥ ΔΕΝ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΥΤΟΝ » !

χρόν10 στnν

Ελλάδα. Εταφεiες μn ασφαλ1στ1κές iδρυαν nρακτορεiα α

Δ. Παλα1ολόγος υποστ1Ίρ1ζε δ1αφnμ1σηκά ότ1

1.

καλωσόρ1ζε τον Λεωνiδα Χρ1στοδουλiδn στ1ς

έκανε με πρώτες καλές εντυπώσε1ς κα1 ο

νέος υφυπουργός Ανάnτυξnς κ. Γεώργ1ος Βλάχος, στον
εξέφρασα τ1ς ευχαρ~στiες μου γ1α τnν παρουσία

ασφάλε1ες ζωnς μετά από μ1α πενταετiα θnτεiας του κα1

onoio

στ1ς γεν1κές ασφαλiσε1ς.

του στα αnοκαλυπτ1Ίρ1α του ανδρ1άντα του Μ1λτ1άδn

Ο rϊώργος Κούμπας με δ1αφ1Ίμ10n ρωτούσε: « Σας λέε1

κα1 nλούτ1ζαν κάnο1α μεγαλοστελέχn εn1χεφ1Ίσεων κόβο

23 / 7/ 2005

(στnθnκε με δωρεά εκδότn του « ΝΑΙ »

ντας το ψωμi ασφαλ1στών. Ο Κοντομnνάς έκανε nροβλέ

τnν αλ1Ίθε1α ο ασφαλ~στnς σας; Πόσο αντ1κεψεν1κός μπο

Ευάγγ . Σπύρου). Στn φωτογραφiα ο κ . Βλάχος συνομ1-

ψε1ς ότ1

ρεi να εiνα1 ο ασφαλ1στ1Ίς σας αφού συνεργάζετα1 με μiα

λεi με το γλύπτn του ανδρ1άντα κ. Αντών10 Νταγαδάκn,

δ1σ.

μόνο

που κάτ1 δεiχνε1 δiπλα στο βουλευτlΊ του ΠΑΣΟΚ κ.

n nαραγωγlΊ INTERAMERICAN θα έφτανε το 1,1
δρχ. κα1 στο κτiρ10 τnς Συγγρού 01 εργασiες nταν στα

ασφαλ1στ1κ1Ί

NEDERLANDEN

μπετά γ1α το κτiσψο « Πύργου » .

Στnν τράπεζα Μακεδονfας-θράκnς

nou θα 1δρυόταν τό

πό τον

εταφεiα;

Η

NATIONALE-

αγόρασε τ1ς μετοχές τnς « ΠΡΟΟΔΟΣ » α

Μακρυμiχαλο κ.λn.

1.

50 χρόν1α στ1ς
δ1αφ1Ίμ1ζε n ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Εμnορ1κ1Ί, Δ1άνα , Μαγδεβούργερ ... Η Ελλάδα έμnα1νε στnν

ασφάλε1ες « Εμεiς αγαπ1όμαστε »

ΕΟΚ. ΟΝ. Μnουρτζούκος Γεν1κός στn ΛαϊκlΊ έλεγε όη εi

an'

να1 εn1βεβλnμένες

νεργάτες σ' όλn τnν Ελλάδα, το iδ10 κα1

ξοδα. Η

01 συγχωνεύσε1ς γ1α να με1ωθούν τα έ
INTERAMERICAN έλεγε τότε ότ1 όnο1ος nάε1 να

τn θεσ/νiκn. Η ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΣΦΜΕΙΑ ΜΙΓΑ ζnτεi συ 

Π<ΙΩΝΗΣ κα1

INTERAMERICAN.

Στο

νέο

Δ.Σ.

τnς

κα1

n ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ

n TRANS ATLANTIK

ποδεδε1γμένn συνέπε1α.

ασφάλε1ες

Παρόντες nταν κα1

Π<ΟΤΑΕΡ

Πέτρος Γαλακτόnουλος, Στέλ1ος Μnγ1άκnς, Κώστας Θά

01

κα1 ο ΑΠΟΛΛΩΝ κα1

20

κα1 ο 20ος α1ώνας.

ενώσε1ς ζnτούσαν εξυγiανσn

Η ΕυρωπαϊκlΊ Πiστ1ς έκανε το

noio ο Χρ.

lo

συνέδρ1ό τnς, στο

δ1κnγόρος Βαλάκος Ε., ο Μελάς Γ1ανν1ώτnς, ο Δ. Ανεστό

λnλο1) ότ1 έχε1 δ1εθν1Ί 01κονομ1κά ερεiσματα, ότ1 «εiμαστε

nουλος κα1 ο Αψ . Ζαρφτσ1άν κα1 εδiδετο στον Ιων. Δρού

υποχρεωμένο1 δυστυχώς να ζούμε μες σ' ένα χαώδn κό

λ1α ο δ1ορ1σμός Γεν1κού Πράκτορα καθ' άπασα τnν εn1-

σμο με εκδnλώσε1ς nθ1κ1Ίς, κο1νων1κ1Ίς κα1 01κονομ1κ1Ίς

κράτε1α

αποσύνθεσnς ... ».

τους

κλάδους

που

ασκεi

n

ΙΝΤΕRΣΜΟΝΙΚΑ.
Στο νέο Δ.Σ. του

31

άνθρωπο1

Πρώτο

(19

ασφαλ1στές κα1

συνέδρ10

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑ. Ξεκ1νούσε

1980 τnς ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ nταν

ο Αλ.

με κεφάλα10

1 δ1σ.

Τ αμnουράς Πρόεδρος κα1 Δ1ευθύνων Σύμβουλος, ο Γ. Δα

να1 αναλnθές ότ1

σκαλάκnς Ανηnρόεδρος, εniτψα μέλn κάnο101 ξένο1 Αμε

χεύσεως.

ρ1κάνο1, τακτ1κά μέλn

01

n

έκανε

12

κα1

χρόν10 σ1γ1Ίς ...

εκατομμύρια ανασφάλιστοι Αμερικανοί

■

n εταφεiα δέχετα1

σωρεiα απnσεων πτω

νάσ1ος, Αλέξnς Ταμπουράς, Α. Δnμnτρiου. Στο Συμβούλ10

Πολλές εταφεiες καταστρατnγούσαν

n ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

«EXCESS»...
το Bonus Malus.

Δ1ευθύνσεως: Μάνος Χατζnανδρέου, Αλεξ. Ταμπουράς,

Δεκαετiα γ1όρταζε

ΕΝΩΣΗ του Νότn Λαπα

Παύλος Ψωμ1άδnς, Γεώργ1ος Βλαχόπουλος, Π. Χατζnθεο

τά. ΕΘΝΙΚΗ, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΙΝΕΤΤΑΣ, ΛΑΪΚΗ nταν

δώρου .

01

κρiμα που

n φωντΊ

του Μελά

Γ1ανν1ώτn δεν ακούγετα1 κα1 στο Δ.Σ.

Σίιμφωνα με την ανακοίνωση τns μη κερδοσκοηικήs ορyάνωσηs

τnς Ένωσnς Ασφαλιστ1κών Εταφε1ών

Families

βασίστηκε στα τελευταία στοιχεία τns αμερικανικήs Υηηρεσίαs

Απογραφών (US Census Bureau) για το 2006, 47 εκατομμίιρια
Αμερικανοί δεν καλίιητονται ασφαλιστικά στον κλάδα υγείαs

Ανασφάλιστοι

-'

89,6 εκστ.
το ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

(Πληθυσμόs βάσει των στοιχείων για το

30

ΒΕΡΜΟΝΤ

z

ΟΡΕΓΚΟΝ

~

~;ε

ασφαλ1στές των καταστnμάτων ΜΙ ΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ

i

Σπορ κα1 ΚΑΠΑ ΜΑΡΟΥΣΗΣ που κάnκαν σε εμπρnσμούς.

~
-

Πάντα ματα1ότnς τα ανθρώn1να; Όχ1 βέβα1α!

11 «Ή δέ φωνή ψόφος (=θόρυβος)

ΔΥΤ.

'

ΜΕΪΝ

1

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΝΕΑ

·
ΝΕΟΧΑΜΙΑΙΡ

-
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ΟΗ ΒΑΝΙΑ Ε ΚΟΙiΕΚΤΙΚΑ:

ΚΕΝΤΑΚι

νοια ότ1 φέρομεν εις τό φως τάς

50%

απ ό τον εθνι κό
μέσο όρο

ΟΥΑΣΙΗΓΚΤΟΝ

«ή

σκέψεις μάς . Ο Αρ1στοτέλnς έλεγε ό-

40

34,7%

+ Νους,

τά εν τφ νφ φωτίζουσα» με τnν έν

2006)

. ' '
Μέσοs όροs ΗΠΑ /Πάνω
20

Ελλάδος. Η ετυμολογiα τπς λέξεως

φωντΊ εiνα1 από το Φως

, - - -- - - Συνολικόs πλπθυσμόs 296,8 εκοτ. - - - - - - - - ~
,--- - - - Πλnθυσμόs πλικίοs κάτω των 65 ετών 260,8 εκοτ.--,
ι__

Eiva1

Περισσότεροι από το 1/3 των Αμερικανών πλικίαs κάτω των 65 ετών βρέθηκαν
χωρίs ασφάλε ια uγε l as τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόν ι α

USA που

n

«Αγροτ1κ1Ί » τnς ΑΤΕ

κα1 έναρξn μ1ας νέας συνεργασiας με τnν

ρωσn μ1α έγχρωμn τnλεόρασn. Ο ασφαλ1στ1κός οργαν1-

2.500

δρχ. Η «ΛΕΝΤΕ » δ1ευκρiνnσε πως εi

ρnς , θ. Παnακωνσταντiνου, Γ. Βλαχόπουλος, Γ. Κουτσο

Ο Φ . Μπράβος παρέδωσε σε τυχερό υπάλλnλο με κλlΊ

47

υπάλ

Ο Νiκος Μακρόnουλος έκανε καλές δnμόσ1ες σχέσε1ς

Μ . Χατζnανδρέου, Ν. Καμnαλού

σμου, που χεφοκρότnσε μ1α nράξn τψnς στον Μ1λτ1άδn

Γεωργακόπουλος υnενθύμ1σε ότ1 τn νέα εταφεiα

τnν έφτ1αξαν

άnαντας

Ολυμπ1ονiκες Niκn Μπακογ1άννn ,

o-

ΙΝΤΕRΣΑΛΟΝΙΚΑ μετεiχαν ο τραnεζiτnς Λ . Παλαμάρnς, ο

κα1

01

δ1Ίμαρχο1 κα1 εκπρόσωπο1 τοπ1κ1Ίς αυτοδ1οiκnσnς ,

μετά από

τnς ασφαλ1σηκ1Ίς αγοράς .

ανακο1νώσε1ς γ10 τα προγράμματα με συμμετοχlΊ στα κέρ

λ1άκος . Τον ΣΥΝ εκnροσώnnσε ο κ. θανάσnς Λεβέντnς.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑ υnοστ1Ίρ1ζε ότ1 εiνα1 εταφεiα με α

DAS

τnς

κα1

Μ1χαλο

8.

εκκλnσiας κα1 πολπ10τ1κών συλλόγων κα1 πλnθος κό

τομμύρ1α το χρόνο (τότε ο βασ1κός μnν10iος μ1σθός nταν

δn

n STANDAND HELLAS

01
n

ντερές, μετεωρολόγος. Τα αnοκαλυπτ1Ίρ1α εiχε κάνε1 λi 
γο nρ1ν ο υφυπουργός Εθν1κ1Ίς Άμυνας κ.

νος, Σοφiα Μπεκατώρου, Δnμ. θανόπουλος. Πάνω από

ΕΛΛΑΣ κα1

25.000-30.000 δρχ. το χρόνο κάπου
350.000-400.000 δρχ.), το 1986 εκεi γύρω στ1ς 45.000
το μnνα ... Η ΟΤ -ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ θα έβγαζε σε λiγο αντ1-

π10 niσω

n

συνεργαστεi μαζi τnς ως ασφαλ1στ1Ίς θα κερδiζε1 δύο εκα

εκεf γύρω στ1ς

1989. Λiγο

δεξ1ά δ1ακρiνετα1 ο νέος βουλευτnς τnς Ν.Δ. κ. Ν. Κα

Ο Αλέξανδρος Ταμπουράς συμnλnρωνε

τε θα μετεiχαν κα1 ασφαλ1στές: ΕΘΝΙΚΗ, ΦΟΙΝΙΞ, ΑΣΤΗΡ,

Βρεπό Κων /νο, βουλευτlΊ από το

=τ--ΝΙΟΥΤΖ!ΡΣθ
~\\ι\j>. jL_NTIΛAfOYEP
ΜΙΙΙΜΝΤ

8. ΚΑΡΟΛΙΝΑ

τίς εστίν εμψύχου. Των γάρ αψύ
χων ουδέν φωνει» (Άριστ. Περί
Ψνχfjς,

420 Β5).

Η φωνή βγάζε1 στο

φως αυτά που έχε~ ο νους κα1 ο Με
λάς Γ1ανν1ώτπς έχει πολλά ενθυμήμα

τα κα1 πολλά του νου γενντΊματα ό
πως απέδε1ξε το πολυσχ1δές έργο του

σε ατομ1κό κα1 επαγγελματ~κό επίπε
δο στnν 1ΝΤΕΡΣΜΟΝ1ΚΑ. Τολμούμε
να πούμε ότ~ π ΕΑΕΕ χρειάζεται φω

■ Στnν

Eurolife τnς Eurobank προσφέρε1 ης υπnρεσίες του ο κ. Γ. Ψαρράς. Ο κ. Μπαλnς που συνεργάστnκε μαζi του
στον Όμ1λο INTERAMERICAN εσωτερ1κώς κα1 εξωτερ1κώς σε πολλές εργασiες και συνεργασiες nταν λένε ο συνδετι

ΧΑΒΑΗ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

κός κρiκος ανηστρέφοντας ρόλους του παρελθόντος όπου το πάνω χέρ1 εiχε ο κ. Ψαρράς, γνώστnς των φανερών και
αφανών ενεργε1ών του Δ. Κοντομnνά.

28

ΝΑ

ΜΙΣΙ ΣΙ Π Ι

Πηγή: Fami ιie5

USA, U.S. Census Bureau

REUTERS :ιt

νές, πολλές φωνές προς τα έξω κα1

ότ1

n επ1δfωξn

τnς μ1ας φωνής βλά

πτε1 τnν iδ1α κα1 τον κλάδο.

29

Ο θ . Κοκκάλας είναι σnμαντικό νέο nρόσωπο για
το μέλλον τπς Ένωσnς Α.Ε.Ε.

43

Στις

χρόνων, με σπου

γεννα)

δές και εμπειρίες δ1κnγορ1κές στα νομικά, υψnλού ε

n Εκκλησία

εορτάζει κάθε χρόνο

τn μνήμn των υπό του Ηρώδου σφαγια

πιπέδου στnν Ελλάδα, στn Γερμανία και Λονδίνο, αλ

σθέντων

λά και με εμπειρίες nγετικών θέσεων έχει πολλά να

14.000 Νnπiων.

Είναι μfα καλή

nμέρα -τέλος του έτους- να καταγρά

προσφέρει, αν δεν παγιδευθεί στα κατεστnμένα, στnν

ψουμε τους σύγχρονους Ηρώδnδες τnς

καθnμερινότnτα του κλάδου και στον ανταγωνισμό.

Πόσους σαν τον θ. Κοκκάλα έχει να «δείξει»

29 Δεκεμβρiου (μετά τα Χριστού

ασφαλιστικής αγοράς που κατέστρεψαν

n πολύ

το απόθεμα των ασφαλ~στών, δηλαδή

παθn αγορά μας προς τα έξω; Του ευχόμαστε να συ

«τις χήνες που έκαναν τα χρυσά αυγά»

νεχίσει να ονειρεύεται το καλύτερο για τον ίδιο και

και τον πλούτον τον κοινόν του κλάδου.

τπν ασφαλιστική αγορά.

Είναι περισσότεροι από

14.000

και

01

Ηρώδnδες είναι και στις εταιρείες και

$ 445.000 κοστίζουν κάθε χρόνο στους Αμερικανούς φορολογούμενους οι μισθοφόροι τπς ιδιωτικής
Εταιρείας ασφάλειας BlackWater, που έχουν αποσταλεί στο Ιράκ. Τα συμβόλαια τπς Εταιρείας έως το

μάτια». Στεiλτε μας ονόματα για να μn ξε

2001 ξεπέρασαν το $1 δισ.

χνάμε τnν αιτία που δεν στρατολογείται

Πnγή: « Πρώτο θέμα »

στους συλλόγους που έκαναν «στραβά

εύκολα κάποιος για ασφαλιστής ...
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:

■ Σε πρόσφατη συνάντnσn ομάδος ασφαλ1στών

Σύντομα θα ασχολnθούμε με τις ομαδικές

ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ άκουσα τον κ. Ζαχαράτο, νεο

ασφαλίσεις των συνεργατών

αποκτηθέν στέλεχος που εγκατέλειψε τnν Ευ

ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν είναι

Μια φωνή που ερμήνευσε πάνω από

1.000

ρεμπέτικα και αστικά λαϊκά τρα

δυνατόν άνθρωποι που προσέφεραν τn

ρωπαϊκή Πίστn και προσχώρησε με πλειάδα συ

γούδια, αλλά και

ζωή τους σε μια εταιρεία να πετιούνται

νεργατών του στον Όμιλο ΑΣΠΙΣ, να ευχαριστεί

γός των γνωστών επιτυχιών «Τρελέ τσι

τnν κ. Αικατερίνn Βασιαγεώργn για τnν ποιότη

γάννε», «Σ' αγαπώ», «Φυσάει ο μπάτnς»,

στο δρόμο μετά από μια αρρώστια ... Είναι
πολλά τα παράπονα αυτών που

τα προσφοράς υπηρεσιών στnν επιθεώρnσn και

εξωπετάχτnκαν σε δύσκολες ώρες τους,
και ενώ

01

εταιρείες τους εισπράπουν

τον ίδιο. Η αξιόλογη Κωνσταντ1νοπολiτ1σσα που από
το

1976 προσφέρει στn μεγιστοποίnσn των δυνατοτήτων τnς εταιρεiας τnς

χιλιάδες ευρώ από τα συμβόλαιά τους,

παντοιοτρόπως και καθnκόντως στον τομέα τnς, βοfιθnσε και το « ΝΑΙ »

αυτοί να είναι εκτός με διακοπή

στnν πρώτn nμερiδα που κάναμε με θέμα « ΓΎΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

σύμβασης και να μnν έχουν ένα ευρώ

ΑΣΦΜΙΣΗ» το

στα γεράματά τους ή στο πρόβλπμά τους.

Στείλτε μου, σας παρακαλώ, τις
προσωπικές σας απόψεις ή πραγματικά

περιστατικά, που αξίζει να αναφερθούν
στο αφιέρωμα που θα κάνουμε. ΔΕΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

01

απαιτήσεις σας. Ο

νόμος περί αδικαιολόγητου πλουτισμού
των παρανομούντων δεν σβήνει ποτέ στn

συνείδnσn των ανθρώπων. Περιμένουμε
γραπτό ή προφορικό μήνυμά σας.

1991

ροτεχνία και ίσως

και τnν ευχαριστώ άλλn μια φορά. Τnς αρέσει

n προσφορά τnς να είναι

n συνθέτις

«Εξωτικές σειρήνες»

και στιχουρ

n Ιωάννα

πούλου πέθανε (Αύγουστος

Γεωργακο

2007)

σε

n-

'bdrwi ~ -Η ΙθΙ'ε71UΑ

n χει 

ένα όμορφο καλλιτέχνημα, έ

Με τον παππού Γεώργιο Παπανδρέου, τη μητέρα Μαργαρίτα και

να ωραίο κέντημα με ζωγραφιές τις πράξεις αγάπης τnς . Να ' ναι καλά! Δε 

τον Ανδρέα Παπανδρέου. Από αριστερά, ο Γιώργος, ο Νίκος, η

καπέντε χρόνια μετά είδα ένα πρόγραμμα τnς

INTERNATIONAL LIFE

σαν

Σοφία και μπροστά από τον Γιώργο ο Ανδρέας ο μικρότερος

εκείνα που προτείναμε τότε, αποκλειστικά για γυναiκα! Κάτι είναι κι αυτό ...

Ο1κογένε1α Παπανδρέου: στις επ1χεφιiσεις είναι πλεονέκτnμα

■ Πολύ καλό το β1βλiο τnς ΕΑΕΕ γ1α τα

100 χρόνια

τnς. Το

περ1εχόμενό του, μ1α υψnλού κύρους σύνδεσn με τα πεπραγμένα
ενός α 1 ώνος και μ1α άρ1στn αφορμι'ι γ1α αναβάθμισn του κύρους
τnς 1δ1ω11κι'ις ασφάλ1σnς μέσω κα1 αυτού του δ1αβατnρίου.

n πεiρα, n παράδοσn, το «σπιτικό», n πατροπαράδοτn
λικiα

87

ετών και

n κnδεία

τnς έγινε στο

νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου. Είχε
γεννnθεί το

1920,

στον Πύργο Ηλείας.

Στο πάλκο ανέβnκε σε nλικία

16

ετών

συνταγι'ι, το «από πάππου προς πάππον». Στnν πολιτ1κι'ι

άλλο1 συμφωνούν, άλλο1 διαφωνούν. 01 εκλογές στο

ΠΑΣΟΚ ανέδειξαν τον Γεώργ10 Παπανδρέου αποδε1κνύοντας
ότι

n 01κογενε10κρατία

εiνα1 επ1λογι'ι των περ1σσότερων

όπου ένα μεγάλο μέρος συντάξεων μοιάζουν με κοινωνικά επιδόματα (δtδονται χωρtς ει

και συνεργάστnκε σχεδόν μ' όλους τους

Ελλι'ινων, αν προσθέσουμε τα ποσοστά Κώστα Καραμανλι'ι

σφορές στα ταμεtα), κανεtς από τους «θιγόμενους» δεν μιλά ... Ούτε τα σωματεtα καταναλωτών, τύnοu ΕΚΠΟΙΖΩ, ούτε οι

μεγάλους του ρεμπέτικου -τον Στελλάκπ

κα1 παιδ1ών Κώστα Μnτσοτάκn. Ποιοι έχουν δiκ10; Στn

συνδικαλιστές ούτε ... ιδιώτες q~τούν το λόγο κακοδιαχεtρισnς σmν κομματικιΊ ομtχλπ, όπου ο «διάβολος ψαρεύει σε θολά

Περπ1ν1άδπ, τον Μάρκο Βαμβακάρn, τον

δnμοκρατiα 01 περισσότερο1 (ποσοτ1κά). Στnν Ιστορiα δiκ10

νερά ... Μπαινοβγαlνοuν ασφαλιζόμενοι χωρlς «θυρωρό» ... Κανεtς δεν γνωρίζει ούτε nόσοι εtναι ακριβώς οι ασφαλισμένοι ...

Στράτο Παγ1ουμτζfι, τον Βασίλn Τσιτσάνn,

έχουν αυτοi που έκαναν σπουδαiο έργο μακρόχρονnς

Και οι ασφαλιστές ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ! Τρέλα!

τον Μανώλn Χιώτπ, τον rϊώργο Μnτσάκn.

δ1άρκε1ας με όφελος στους πολλούς (ποσοτ1κά).

Σε μια χώρα όnως

n Ελλάδα,

Υγεία να 'χουμε.

30
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♦

Έργο

σnμαντικό

το

βιβλίο

κυρίως στους νέους, για να γίνουν

τnν ΕυρωκλινικιΊ Παίδων. Αυτό φαίνετα1

λο μέρος τnς nελατεiας τους και δυστυ

«ΑΛΕΙΦΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ» του

κιΊρυκες αλnθείας για τις νέες γενε

σε κάθε nτυχιΊ λειτουργίας τους, και στις

χώς δεν κατάφεραν να αυξιΊσουν τn

δnμιουργικού και φιλόλαου και φιλό

ές. Πολλά θα διδαχθούν και οι εnικε

εκδόσεις τους όπως το

φnμn τnς προσφοράς τους σαν ασφαλι

nονου και φιλοζώn κ. Μελά Γiαννιώ

φαλιΊς του ΔΕ τnς ΕΑΕ από τα γραφό

στnν προσπάθειά τους για ανανέωσn

στές-πωλnτές υπnρεσιών υγείας .

τn,

nροτάθnκε και για βράβευσn

μενα. Όλοι οι ασφαλ1στές τnς Ελλά 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στnν ε

γ1ατροί γνωρίζουν τα τεράστια ποσά που

αnό τnν Ακαδnμία Αθnνών. Έργο

δος ας φροντίσουν να nρομnθευτούν

πέκτασn των εγκαταστάσεών τους, στις

εισπράπουν από τις ασφαλιστικές εται

διαχρονικό

nou

n 1στορικοnραγματικιΊ

Medilife,

και

Οι

έ

το βιβλίο και να το δωρίσουν στους

καινοτομίες τους, μα προπαντός σε κά

ρείες. Και οι ασφαλιστές που nρωταγω

ρευνά του nερl Ελλαδεμnορίου κα1

πελάτες τους. θα προσφέρουν μέγι

θε εκδιΊλωσn και συμπεριφορά τους, εί

νiστnσαν στnν ανάnτυξn ασφαλειών

Χρ1στεμnορίου.

στn unnpεσia στο Έθνος μας , που

τε είναι ιατρικιΊ nράξn ιΊ διοικnτικιΊς φύ

ζωιΊς ας νιώθουν υnεριΊφανοι που «εκ

Όnως γράφει ο ίδ1ος «έδρασε κα1

βάλλεται πανταχόθεν. θα τους θυ

σεως ενέργεια που βάσn έχει τnν αν

δnμοκράτnσαν» τnν περίθαλψn δίνο

δρα μόνος του, ακnδεμόνευτος και

μούνται για «χρόνια πολλά » όσους

θρώπ1νn αξία ... θυμάμαι πριν χρόνια και

ντας τn δυνατότnτα εnιλογιΊς στους πε

nαντελώς

ασφαλιστές πρόσφεραν αυτό το βι

πριν ακόμα ξεκινιΊσει

λάτες τους, που μέχρι

ελεύθερος,

ανεξάρτnτος

Το

περιοδικό

Medilife

τnς

n λειτουργία

τnς

25-30

χρόνια

και αδιάnλεκτος, με βάσn κα1 ορμn

βλίο αντί κομπολογιών, nμερολο 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑθΗΝΩΝ (όσοι το εnι-

ΕυρωκλινικιΊς, στn φάσn προετοιμασίας,

πριν ιδρυθεί το Υγεία και το Ιατρικό έ

τιΊριό του τn θεσσαλονίκn τnς Μακε

γίων, λουλουδιών και κρασιών, που

θυμούν μπορούν να το προμnθευτούν

με nόσn στοργιΊ και φροντίδα ο Δ. Κο

βαζαν πολιτικό μέσο για μια θέσn σε νο

δονίας, σύμφωνα με τις αντ1λιΊψε1ς

συνιΊθως αποστέλλουν για δnμόσιες

δωρεάν, τπλ.:

ντομnνάς ξεναγούσε τους δnμοσιογρά

σοκομείο τnς Ελλάδος ιΊ έβγαζαν εισι

σχέσεις.

κα1 τα ιδαν1κά του » . Το βιβλίο το α

210-6416600)

αξίζει

nολλών συγχαρnτnρίων μας και σαν έκ

φους στους χώρους τnς κλινικιΊς και με

τιΊριο γ1α το εξωτερικό! Η Πόλυ Ζnσο

n αnο

δοσn και σαν προσφορά nλnροφόρn

nόσn nίστn και σιγουριά μιλούσε γι ' αυ

πούλου μα~ μ' όλα τα άλλα πρόσθεσε α

στα αλλά αντιπροσωπευτικά αποδει

στολιΊ από το συγγραφέα και αρκού

σnς υπnρεσιών υγείας. Η Διευθύνουσα

τό που θα ερχόταν αύριο ...

κόμn ένα χαμόγελο αισιοδοξίας το χα

Σύμβουλος

κα1 διασώσαντες από τους κάθε εί

φιέρωσε στn μνιΊμn των εnί χ1λ1άδων

δους άρπαγες και κατακτnτές ελάχι

ετών κατοίκων του ενιαίου λεκανο

πεδίου Βλάστnς , Ναμάτων και Σισα

Για μένα ιΊταν ιδιαίτερn τιμιΊ

κτικά δείγματα, μαρτυρίες και μνn

ντως μεγαλύτερn

κ. Πόλυ

Ο καθnγnτιΊς κ. Ευτύχιος Βορίδnς,

μόγελο τnς ΕυρωκλινικιΊς στο χώρο τnς

νίου Δυτ1κιΊς Μακεδονίας, ταnε1νών

μεία των προγόνων τους, τα οποία ε

λετιΊσω και να προβάλλω καθnκό

Ζnσοnούλου, δραστιΊρια και δπμιουργι-

Πρόεδρος τnς ΕυρωκλινικιΊς, δικαιώθn

υγείας. Στις ώρες αγωνίας και πόνου οι

και συμπαθών εργατών τnς γnς, οι ο

σεβάσθnσαν, εντοίχισαν και προστά

ντως το περιεχόμενό του.

κιΊ, υλοnοίnσε με τον καλύτερο τρόπο τα

κε στnν εn1λογιΊ του να nγnθεί αυτιΊς τnς

συνάνθρωποi μας το χρειάζονται και έρ

ποίοι με τnν ευλάβειά τους και το σε

τευσαν, για να μας τα παραδώσουν

βασμό τους προς τα πατρογονικά ι

ζωντανά,

δεώδn του Ελλnνισμού κράτnσαν κα1

αρχαίο Ελλnνομακεδονισμό ... ».

ομιλούντα

και

κράζοντα

n ευθύνn

να το με

σε

όνειρα όλων εκείνων που ξεκίνnσαν αυ-

προσπάθειας των ασφαλιστών που με

χεται να προστεθεί στα χαμόγελα χιλιά

συγχαίρω για το αξιόλογο αυτό βι

τιΊ τnν προσπάθεια στο χώρο υγείας, για

ταξύ μας ιΊταν απ' τους βασικούς συντε-

δων ακόμα ιατρών και νοσnλευτών που

βλίο, που θα αποτελέσει πνευματικό

υψnλού επιπέδου υπnρεσίες με τnν Ευ-

λεστές επιτυχίας και στο Υγεία και στο

υnnρετούν τnν υγεία σε διαφορετικούς

ρωκλινικιΊ Αθnνών, τnν ΑθnναϊκιΊ και

Ιατρικό αφού διοχέτευαν εκεί ένα μεγά-

χώρους.

Αγαnnτέ κ.

Μελά

Γιαννιώτn,

διατιΊρnσαν στις καρδιές και στις α

Η φράσn «Αλείφουσnς τnς Πόλε

καταφύγιο, όταν « nεφορτισμένος και

ντιλιΊψεις τους με πράξεις και έργα

ως» είναι από σωζόμενn επιγραφιΊ

κεκοnιώς » θα αναζnτώ αναψυχιΊ από

τον προϋπάρξαντα και αναnτυχθέντα,

τnς αρχαίας δυτικομακεδονικιΊς πό

τnν καθnμερινότnτα. Απέδειξες ότι

στnν περιοχιΊ του παντοδύναμου τό

λεως Σισανούnολn σε άnταιστn ελλn

μπορείς να είσαι οπαδός του Άρn ,

που, τους αρχαιομακεδονικό υψnλό

νικιΊ γλώσσα, που εσιΊμαινε ότι υπιΊρ

που το όνομά του αίρει, ξεσnκώνει

πολιτισμό ... πνεύμα και αρχαιογnγε-

χε χορnγία υπό των κοινών τnς πόλε

και είναι αδάμαστος, αμύντωρ, δορυ

συνείδnσn

ως αυτιΊς ελαίου για εnάλειψn σωμά

σθενιΊς, λαοδάμας, nατιΊρ νίκnς , Ρn

διαφυλά

των αθλουμένων νέων ...

ξιΊνωρ και Σκnnτούχος, αλλά και φί

νιΊ

ξαντες

Ο κ. Μελάς Γιαννιώτnς ικανοποιεί

λος του ΕρμιΊ που nροστατεύε1 το ε

nλιΊρως τις αποδείξεις για τnν ελλnνι

μπόριο και τα γράμματα, γι ' αυτό εί

κότnτα και αυτιΊς τnς περιοχιΊς μέσω

ναι και Άγγελος και nγιΊτωρ και Αγο

του βιβλίου του, που περιλαμβάνει

ραίος και ΑγροτιΊρ και Ατλαντ1άδnς

αρκετά στοιχεία γνωριμίας με τον ελ

και Επίσκοπος και κερδέμπορος και

λnνικότατο αυτό τόπο και άλλα πολ

Κερδώος και Κοινων1κός και Λόγιος

λά, που προτείνω να διδάσκονται στα

και Οδίος (προστάτnς των Οδών) και

σχολεία τnς nεριοχιΊς. Προτείνω

Πολύτροπος και Τρικέφαλος (ως nο

ακόμn όσοι ασφαλιστές εn1θυ
μούν να κάνουν κάτι περισ

σότερο από βιοπορισμό,

να διαδώσουν αυτό
το

βιβλίο
μπορούν

όπου
κα1

Medicom Systems

λύνους) και Φίλανδρος ...
Σας παρακαλώ στείλε μου και δε

καεννέα

(19)

αντίτυπα μαζί με τιμο

λόγιον nώλnσnς να διαθέσω δεόντως

όπου δει.
Ε . Σ.

Ήταν

15 Νοεμβρίου του 1964, όταν

έκανε τnν nρώτn, εnί

σnμn, εμφάνισιΊ του στα ποδοσφαιρικά γιΊπεδα, με τn φανέλα
του Άγιαξ, ένας πιτσιρικάς,

17 μόλις ετών τότε,

που έμελλε να

γίνει ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των επο
χών. Ήταν ο Ολλανδός «μαέστρος τnς μπάλας», Γιόχαν Κρόιφ,

59

ετών σιΊμερα, που κάποτε είπε πως «το ποδόσφαιρο είναι

ένα απλό nαιχνίδι, αλλά ένα από τα πιο δύσκολα nράγματα
στον κόσμο είναι να παίζεις απλό ποδόσφαιρο ». Αυτός, ακρι
βώς αυτό έκανε. Ακόμα και τnν πιο nεpfnλoκn ντρίμπλα, σαν
και εκείνnν που «έσερνε» πίσω αnό το ένα του πόδι κάνοντας
ταυτόχρονα μια εnιτόnια στροφιΊ, τnν έκανε να φανεί σαν το

απλούστερο πράγμα στον κόσμο. Αγωνiστnκε στον Άγιαξ, στn
Μnαρτσελόνα, στους Αζτέκους του Λος Άντζελες, στους Ουά

σιγκτον Ντίnλοματς, στn Λεβάντε κα1 στn Φέγιενορντ. Το

1991,

ενώ ιΊταν προπονnτιΊς τnς 1σnανικιΊς Μnαρτσελόνα, υ

ποβλιΊθnκε σε επέμβασn διπλού μπά1 πας. Κάπνιζε μέχρι τότε

2 nακέτα τσιγάρα

τnν nμέρα. Μετά τnν εγχείρnσn, και ακόμα

μέχρι σιΊμερα, έχει μονίμως ένα γλειφιτζούρι στο στόμα.
Πnγή: Ελευθεροτυnlα
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♦ Στα παλιά γραφεfα της

INTERAMERICAN, το INTERAMERICAN PLAZA,
ALICO AIG

«Χρώματα κι αρώματα», «Χlλια μύρια κύ

γκαταλεiποντας το σπi11 η κόρη μου Ελπf

γραψε το τραγούδι « ΓεννιΊθnκα » που το

ματα » ... Τον Ξυλούρn τον εiδα στο Πολυ

δα με ρώτησε: « Μπαμπά, θα πάρουμε κά -

τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρnς το

Κπφ1σίας

νια πριν, διαφήμιζαν τα μεγαλεfα τους, το

LIFE

σfγοuρο μέλλον τους

ένα βράδυ θuμιΊθπκα το γραφεiο-στρατπγεiο του Δ. Κοντομnνά ,

με μοuσικιΊ

φυγε κα1 ιΊρθε η

1972-73

01 Εταιρεfες Nasco

Hellas, nTRANSATMNTIΚA, οΑΣΤΗΡ, n

και

117

στο Μαρούσι μεταφέρθηκαν uπηρεσiες της

AIG Hellas.

Οι ταμπέλες τοποθετιΊθηκαν κα1 καθώς περνούσα

INTERBANK

και η

EUROBANK

πρώτα κα1

nou έ 
τώρα η AIG.

1972

τεχνείο και τον άκουσα να τραγουδά στην

11 να σώσουμε; »

fϊάννη Μαρκόπουλου. Το

Πλάκα κάτω από την Ακρόπολη ... Ο στfχος

πα. Δακρυσμένος κοiταξα το σπi11 σαν να

υπηρέτησα τη στρατιωτικιΊ μου

απ ' το « ΓεννιΊθnκα » , «Αγνάντευα την πuρ

ιΊταν μια « θημωνιά την ώρα της συγκομι

« Εμάς » κόρη μου, της εf

n ΙΟΝΙΚΗ, n θΕΣΣΜΙΚΗ, n

Έτσι γiνετα1 στα ανθρώπινα κα1 στον πλούτο. Όλα εiναι ευμετάβολα

θnτεiα και σε εποχές δύσκολες με επηρέ

καγ1ά, της θημωνιάς, αμiλnτος, την ώρα

διΊς» , που θα καιγότανε. θα πάρω ταγάρι

n ΕΓΝΑΤΙΑ-Π. ΜΙΓΑΣ, n NIMCO, n

και τα επiθετα που χαρακτηρlζοuν πρόσωπα και καταστάσεις αλληλο

αζαν συναισθnματ~κά τα τραγούδια της ε

της συγκομιδιΊς, πιΊρα ταγάρι (J111ανιάς ... »,

(J111ανιάς εiπα μέσα μου και θα ξαναρχiσω.

CONTINENTAL, n ALBATROS, n ΜΪΚΗ, η

δ1αδέχοντα1 το ένα το άλλο συνεχώς. Ευημερία είναι καλές ευτυχισμέ

ποχιΊς. Δοuλε1ά δεν είχα, χριΊματα δεν εί

με συνόδευε σε κάθε αναποδιά της ζωιΊς

Ήμουν σiγουρος πως δεν θα ξανάβλεπα

νες μέρες. Δuστuχiα το αντίθετο της Euτuxlaς . Ατυχία, ευκλnρία, εu

χα, προοπτ~κές δεν uπιΊρχαν, αλλά ιΊμοuν

από τότε ώς σιΊμερα.

το σπi11 μου, που τελ1κά δεν κάηκε. Ίσως

npaξia, δuσμοιρία, δuσnραγiα , δυσκολία, εuδαψονία, συμφορά, περι

τόσο καλά εφοδιασμένος από το ιΊθος και

«'Ημοuν έτοιμος από καιρό » να πάρω α

δεν θα ' θελε ο θεός να πονέσει κ1 άλλο ο

πέτεια (επi τα εναντίον μεταβολιΊ) , άτυχος , αυτάρκης , τάλας, τέρψις, α 

την καλιΊ ανατροφιΊ της οικογένειας, από

νά πάσα στ~γμιΊ ταγάρι (J111αν1άς. Δεν ξέ

ΚωστιΊς που νοσηλευότανε από τροχαiο

πόλαυσις , nδονιΊ , ησυχία, δύσθυμος , σκυθρωπός , άθλιος , ευφροσύνη ,

11ς σπουδές μου από τα κατηχητικά κα1 11ς

ρω αν σκεφτιΊκατε ποτέ

φαιδρότης, ελεε1νός , χαρμολύπη , θλίψ1ς, άγχος, σπαραγμός, αγανά

κατασκηνώσεις που δεν με ένοιαζε και τό

ναν αγρότη να του καεί η θημωνιά την ώ

001

κτηση, καημός, ανία, τύψεις, μελαγχολiα, οργιΊ, οδύνη, πένθος, θριΊ -

σο και το έριχνα συχνά στο τραγούδ1 .

ρα της συγκομιδιΊς ...

γράψω πιο ιΊρεμα αυτό το τραγούδι « Γεν

Τραγούδαγα το «'Οταν », το ζεϊμπέκικο της

πατέρα και καλιΊ οικογένεια που με μεγά

«Εuδοκiας» , τον «Επιπόλαιο » , το «'Ολοι θα

λωσαν κάπου στην Ήπειρο δiπλα στα χω

ζιΊσοuμε » ,

το

ράφ10 στο όργωμα, στη σπορά, στο σκά

ΚΟΣΜΟΣ, η ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΕΡ, ο ΗΛΙΟΣ, η

«Άσπρα, κfτρινα, κόκκινα, μπλε » , το «Αχ,

λισμα , στη σuγκομιδιΊ, στο αλώνι .. Ρώτη

Πανελλήνιος, η ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ, ο ΕΡΜΗΣ,

Χελιδόνι μου » , το «Άγαλμα » , το «ΔιαβατιΊ

σα τη μάνα μου αν μ' εiχε κα1 μένα σε κού-

ο ΑΠΟΜΩΝ, η ΕΞΠΡΕΣ, η ΙΝΤΕΡΦΡΑΝΣ,

ριο », τον «Κοuταλιανό », το « Με λένε fϊώρ

νια - «σαρμανίτσα » και μου 'πε, ναι, όλα τα

η Φιλαδέλφεια, η Ομόνοια κ.λn., κ.λπ ...

γο », το « Μέτοικο » , «Ντρι γκι, ντρι γκι μά

παιδ1ά σάς μεγάλωσα δίπλα στα χωράφια,

Άλλοι πτώχευσαν, άλλοι πουλήθηκαν,

να μου » , « Συγγνώμη που σ' αγάπησα πο

στη γης, στα « ζωντανά » μας ... Τον Ιούνιο

άλλοι συγχωνεύτηκαν και πρόσωπα και

λύ » , «Τ1 θέλεις να κάνω » , «Σαν με κοιτάς » ,

του

«Υπάρχουν κα1 καλά πα1δ1ά » , «Το Φεγγά

μερολόγ10 του Ταχυδρομικού Τ αμιεuτnρi-

ρ1 πάνω θεέ μου » , το «Αγρiμ10 και αγρι

ου, σε ένα ψαράδικο στην Ερυθραία.

μάκια μου », που μ' έφερνε προς τα κρητι

Ηπειρώτισσες μάνες δίπλα στ~ς θημωνιές,

κά του Μαρκόπουλου και Ξuλούρn που

τα σιτάρια πριν τα κοuβαλιΊσουν στο αλώ-

τότε τραγουδούσε και σιΊκωνε κόσμο ...

νι να βγάλουν το σπόρο. Δύο μήνες μετά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ,

ΕΤΒΑ,

DOVER,

η ΝΝ, η

Πήγασος,

n

IMPERIO,

ο Φοfνιξ, ο

Ελληνοβρεττανική,

n

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, η Εμπορική, η Ελληνική Πf

στις, η

AGF,

ΕΛΛΑΣ,

η

η Αθηναϊκή, η ΓΚΟΤΑΕΡ

INTERCONTINENTAL,

η

ΑΙΟΛΙΣ, ο ΑΠΟΜΩΝ, η ΔΙΑΝΑ, η ΕΣΤΙΑ,
το ΕθΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΜΕΙΩΝ, η Ελλη
νοελβετική, η Πρόοδος, η ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ο

πράγματα σκορπfστnκαν στους πέντε α

νέμους

του

πανδαμάτορα

χρόνου ...

Πλούσιοι επτώχεuσαν και επεfνασαν για

χρήμα και δόξα ... Τώρα που γράφονται
αυτές

01 γραμμές κάnο101 έχουν υπογρά

τρεις » ,

μα~ με τη δική τους. Αλfμονο στους φα
νατισμένους. Κάποιος ασφαλιστής εfχε

)

ζητήσει από τον Τάκη Καραλή όταν πεθά

νει να τον τuλfξοuν με τη φανέλα της ΝΝ!

Πριν από την πενταετfα από τότε άλλαξαν
εταιρεiα και

01

δύο! Ας εfμαστε ρεαλιστές,

τα ανθρώπινα δεν έχουν σ1γοuρ1ά, ούτε
ασφαλfζονται, ούτε εξασφαλfζονται. ..

κάποτε στην ALICO από

INTERAMERICAN,

ξαναφύγανε για αλλού, σταματώντας προ
σωρινά και τον υπόγειο πόλεμο κυνηγών

μεταξύ των εταιρειών.

νος, γέλως, χαμόγελο, ελπiδα , χαρά, ολβιότης, μακαριότης , λαχτάρα ,
βάσανα, συμπάθεια, ειριΊνη, εuάγγελος, εuδοκiα, ευεργέτης , ευημερία,

ευθύβολος , εuκαρπία, εuσέβιος, εύφορος , εχέφρων, ανάκτορον , έπαυ 
λις, θεμέλια, πύργος, ηγεμών , ηγέτης , ταγός, εξουσία, χριΊμα , τράπεζες,

αμείβω, τόκος , πλεονεξία, χρέος, οφε1λιΊ, ζημία, κεφάλαια, πλουσιοπά 
ροχα, άπορος , λωποδύτης, πάμπτωχος, 1ερόσuλος , πανούργος, άρ1 -

σμός, εχθρός , λάφυρα, προϊόντα, εταιρεία, όμ1λος , μετακόμιση , εγκα
τάσταση, νέο1, παλαίμαχοι, κnδεiα, γένεση , άθλος, μέγεθος, ευρωστία,

μέλλον, καριέρα .. . Άνθρωπο1!
ΚαλιΊ αφορμιΊ για φ1λοσοφία όλες οι αλλαγές που γlνοντα1 στον κλά 

δο, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο από την καθnμερινιΊ ένταση στο ΥΠΕΡ
και ΚΑΤΑ .. .

ΝΑ

«Αγριολούλουδο » ,

« Γελαστό παιδi » ,

στις

11

Efxa

σnμαfνει γ10 έ

καλιΊ μάνα κα1

2007 είδα αυτιΊ τη φωτογραφiα σε η-

17 Αυγούστου έπιασε φω11ά στην Πε-

«Κράτησα τη

ντέλη κοντά στο σπiτι μου και ιΊρθε και έ

ζωιΊ » , το «Παλικάρι έχει καημό », κ.ά. Εκεi

καψε την αυλιΊ μας γύρω γύρω, ευτυχώς

νn την εποχιΊ πρωτάκοuσα το « ΓεννιΊθn-

όχι το σπiτι. Φεύγοντας να

κα » , την «Παλληκαρού » , το « ΜπιΊκαν

στος , ρiψασπις, δειλός, άνανδρος , νικnτιΊς, πρώτος, μάχη , ανταγων1 -

01 πιο πολλοf περ1φερόμενο1, που πήγαν

το

Και Θεοδωράκη «Είμαστε δυο, εiμαστε

ψει τη «θανατική καταδfκn» και άλλων ...

34

Ο Κ. Χ. Μύρης (Γεωργουσόπουλος) έ

♦ Ανάμεσα σε απλούς, εfκοσι πέντε χρό

στην πόλπ

01

εχθροί » ,
ι.. "Α

ι· k

,.

ι.

r-/,

.

γλπώσοuμε, ε-

σε νοσοκομεiο από 11ς

6/ 7/ 2007.

Δόξα

ο θεός που μπορώ σιΊμερα να σας

νιΊθnκα ». Ο ΚωστιΊς αρχiζει να περπατά:
«Γεννήθηκα στο βλέφαρο του

κεραυνού

σβηνοκυλώντας στα νερά.
Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς
σαλτάροντας με τις τριχιές του
λιμανιού
πήρα το δρ6μο της σποράς.

Κοιμήθηκα στο προσκεφάλι του

σπαθιού
είχα τον ύπνο του λαγού.
Αγνάντευα την πυρκαγιά της

θημωνιάς

αμίλητος, την ώρα της συγκομιδής.
Πήρα ταγάρι ζητιανιάς,

αντάμωσα το Χάρο της ξερολιθιάς.
Το άλογο στ' αλώνι να ψυχομαχεί

πήρα ταγάρι ζητιανιάς.

Ε. Σ.

Αθflνα,

16

Οκτωβρίου

Πέτσο. Η μετάδοσn των συνεδρ1άσεων από τnν τnλεόρασn

1991.

Ε1κόνα από το Ε1δ1κό Δ1καστflρ10, το

onoio συνεδρ1άζε1 υ

δlδε1 τnν εντύnωσn ανυπαρξίας σκανδάλου, καθώς

01

κα

πό τπν προεδρiα του Προέδρου του Αρεiου Πάγου Βασ1λεi

τrΊγορο1 του Παπανδρέου έχουν επ1στρατεύσε1 εναντίον του

ου Κόκκ1νου, δ1κάζοντας από τ1ς

κουτ1ά με ... βρεφ1κές πάνες, ενώ ορ1σμένο1 μάρτυρες κα

11

Μαρτiου, γ1α το σκάν

δαλο Κοσκωτά, τον μπ παρ1στάμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

θlσταντα1 προφανώς αναξ1όn1στο1. Στ1ς

κα1 πρώnν πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου κα1 τους

δ1καστflρ10 με μία ψrΊφο δ1αφορά αθωώνε1 τον Παπανδρέ

πρώnν υπουργούς Αγαμέμνονα Κουτσόγ1ωργα (ο οποίος

ου κα1 εn1βάλλε1 nο1νές φυλάκ1σnς δύο ετών κα1 έξ1 μnνών

nεθαiνε1 στ1ς

στον Τ σοβόλα κα1 δώδεκα μnνών στον Πέτσο.

11

Αnρ1λiου), Δnμflτρn Τσοβόλα κα1 Γiώργο

16

Ιανουαρίου το

2005 ανέλαβε καθrΊκοντα AIG Vice
President Life lnsurance του AIG ...
Στον κλάδο μας εlνα1 n σnμαντ1κό

Έλλnνας Κύnρ1ος ότ~ «άνδρες ΕλλrΊ-

τερn δ1εθνrΊς θέσn που κατακτά

τnς αρετrΊς. ΑρετrΊ, εκ του αραρίσκω

Έλλnνας με αρμοδ1ότnτες σε

συνδέω όλα όσα αρμόζουν ε1ς τον

130

Tnv ln Νοεμβρfου 1982, 25 χρό
Life Ελλά-

άρρενα:

σκόλλnσn προς κάθε αγαθό. Αρέσω,

στ1κά του ονόματός του κα1 εiνα1 έ

αρέσκω, αρεστrΊ, αρετrΊ.

νας ανδρείος, κυρ1ολεκτ~κώς, δ10-

Του ευχόμεθα να εfνα1 ένας καλός

θέτων τα χαρακτnρ1στ~κά του άν

nγέτnς γ1α το καλό του «λαού » του.

δρας, 1σχύν ψυχrΊς κα1 σώματος.

Ηγέτnς, nγrΊτωρ εκ του ρrΊματος οδn

στον τομέα συνεργασiας γ1α ασφαλ1στ1κές εργασίες. Υnάρ-

Ελλάδα, κάτω του

Δεκέμβρ10

γραφείου, κάτω του

54ou

για τους υπηρετούντες

στις ένοπλες δυνάμεις. Το

κόστος βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό

εξαιρετικά ΥΨΗΛΟ

58,8%

του

2050.

στο

Η ασφαλιστική αγορά ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ

ακόμn τους τωρινούς εργαζόμενους νέους να αγοράσουν έγκαιρα αυτό που
θα χρειαστούν αύριο.

36

Α

χrΊ

των

1ερέων

κα1

ζε1, όπως αν το1ς αρχομένο1ς ευ γένο1το » .

Efva1

αυτός που άνω-άγε1, είνα1 ο

στnν ανδρεία των γενναίων. Άλλωστε

φροντίζων, ο φροντ1στrΊς κα1 αν τα

Το ποσοστό του πληθυσμού τnς Ελλάδος που ζούσε το

2004

(και συνεχίζει αυξανόμενο) με χρηματικά εισοδnματα

χαμηλότερα από το «όρ10 τnς φτώχειας» ήταν περίπου

άτομο, δnλαδn περίπου

58ou

για τους υπαλλήλους

2005

βασ1λεύς των αρχόμενων αεf φροντf

Ε~σόδnμα στο όρ10 φτώχειας ήταν

ασφαλισμένων στην

του

δ1κα1οσύνn των nγε

lιιιιιι μόνων, στnν nροσευ

n βά

ΚαλrΊ άνοδο παντού κύρ1ε Ανδρέα!

Τον

βάστε το β1βλίο του

26,8%

σn, το στrΊρ1γμα του λαού, αφού « ο

του κα1 τn γ1ορτrΊ του να θυμάτα1 σαν

Δ1ευθυντrΊς.

εn1τελ1κές θέσε1ς τnς τραnεζοασφαλ1στ1κrΊς αγοράς ... Δ10-

αναμένεται να αυξnθεi από το όχι τόσο ανnσυχnτικό

βασ1λεύς (βάσ1ς+λαός) που είνα1

σn των σοφών, στn

ευ αγομένn, μεγίστn όρθωσ1ς εστf ».

άνθρωnο1 του ασφαλ1στ~κού χώρου, που ενεnλάκnσαν

ΣΧΟΛΙΟ: Εκτιμάται ότι το ποσοστό των εξαρτημένων ατόμων μεγάλης ηλικίας

στnρίζοντα1 στn γνώ 

ευχόμεθα κ01 γ1α τn σnμαντ1κrΊ επέτε1ό

1979 σαν Δ101κn-

σύνολο των

ασφαλιστικές εταιρείες.

του, Βασ1λεfου, που nροέρχετα1 από το

κο1νωνίες

συνεργασfα από το

χουν ακόμα κάπο101 που είχαν ενεργό δράσn κ01 εiνα1 σε

139

λεύθερες

θα καυχ1έτα1 ότ1 « Πόλ1ς (εταφεfα) γαρ

ΣΧΟΛ10 «ΝΑΙ»: Στnν υnόθεσn «Κοσκωτά » υπrΊρχαν κα1

είχαν δραστnριότnτα στnν Ελλάδα

κα1 να μnν ξεχνά ακόμα το επώνυμό

πάε1 καλά, όπως λέγε1 ο Δnμόκρ1τος,

60ού έτους για το

1996
Σήμερα 90.

γώ. Να οδnγεί σε ένα καλύτερο αύρ10

« παν nλrΊθος κα1 πας πλούτος αρετrΊ

διαμορφώνεται κάτω του

Το

01

nολ111σμένες κα1 ε 

υπεfκε1 » (Πλάτων, Μενέξενος). Του

♦ Η μέση πραγματική

*

nρο

δος ο νέος τότε, 33χρονος Κύπρ1ος

ηλικία συνταξιοδοτήσεως

Βασ1λ1κού « Κ » κα1 θα τους βρείτε.

δεξ1ότnς,

Ανδρέας Ε. Βασ1λεfου, που είχε rΊδn

τ1κός

8.

1κανότnς,

=

Βασ1λείου δ1αθέτε1 τα χαρακτnρ1-

ν10 πρ1ν, ανέλαβε καθrΊκοντα Γεν1κού
Δ1ευθυντού στnν American

εκ του αρ του Άρεως , του άρρενος,

χώρες παγκοσμiως ... Ο Ανδρέας

Έχε1 ε1πωθεf ότ~

♦

νων άρ1στο1 ». Άρ1στος, ετυμολογ1κώς

και πολλοί
«συνταξιούχοι»
εργάζονται ή

uποαπασχολούνται χωρίς
ασφάλιση ... Συμβαίνει και

στον ασφαλιστικό κλάδο.

2,09

19, 6%.

€ 5,65 χιλ. ετησίως ανά

εκατ. άτομα. Στοιχεία τnς

Τράπεζας Ελλάδος δείχνουν όμως ότι το ποσοστό πληθυσμού
πρέπε1 να κατέβει

3 μονάδες

κάτω, στο

16,6%

λόγω

τεκμαρτών εισοδημάτων (που δεν δηλώνονται) από
ιδιοκατοίκnσn, από χρήσn προϊόντων που παράγουν κ01

καταναλώνουν τα ίδια νοικοκυριά χωρίς συναλλαγή κ01

απόχρnσn δωρεάν υπnpεσιών του κράτους. Εκτψάτ01 ακόμn
ό11 τα «πολύ φτωχά» νοικοκυριά περιορίζονται γύρω στο

λόγω «κρυφών ε1σοδnμάτων» ενός μέρους του

16,6%.

10%
Αυτά

τα στοιχεία είναι χρήσιμα στους πωλητές ασφαλειών για
καλύτερη πρόταση ασφάλ~σnς.

Α
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«που ξύπναγαν νωρiς » . Άλλο~ λένε ότι εκ
μεταλλεύτnκε καταστάσεις με τnν κακlΊ κα1

τnν καλlΊ σnμασία κα1 άλλο~ τον έκαναν

θεό, άλλοι τον έκαναν « διάβολο » . Ο Δ.
Κοντομnνάς είχε προσόντα κα1 γι ' αυτό

του ανέθεσε

n ιστορία τn

« δουλειά » . Άπο

ψlΊ μας είναι ότι ο Δ. Κοντομnνάς κ1ν1Ίθn

κε στα πλαίσια των υψnλών δυνατοτrΊτων
Γενέθλια ΔnμτΊτρn Κοντομnνά

3 τΊ 4 louvfou

του και στα πλαiσια τnς χώρας του.

του έτους .. .
Στο υποκατάστημα Οθωνος

nαρουσfα δύο μελλοντικών εκδοτών Ε . Σπύρου και Φ. Μωράκn .

6-

νατότnτές του

Ε. Σπύρου.

Μπροστά ο ΚωσττΊς Σπύρου

(Μετά 20ετfα!)

01

δυ

rΊταν μεγαλύτερες των

πλα1σiων τnς χώρας του και των προδια 
γραφών τnς. Από τα « χέρια του » πέρασαν

βάλει τότε χρnματα από τnν τσέπn και

να φύγω , να πάω στnν ΕθΝΙΚΗ ... Λί

από ζnτιάνο1 του δρόμου μέχρι υπουργοi

στον Δεκέμβριο, μ1λώντας προς Αμε

τn στέρnσή τους από τους

θυ

γοι έχασαν, άλλοι κέρδισαν τότε στο

και πρωθυπουργοi ... Τώρα αυτοi που έ

ρ1κανούς καθπγnτές

α

μάμαι τότε ήμουν νέος Διευθυντής υ

γενικό ανακάτεμα πραγματικών και

βαλαν λεφτά γ1α τις μετοχές μακροπρό

μερ1καν1κών επ1χεφrΊσεων ο κ. Δ. Κο

ποκαταστrΊματος, όταν μερ1κοi από

φανταστικών περ1στατικών, ανακατε

θεσμα κέρδισαν στο περιβάλλον που τους

ντομnνάς, εκτός των άλλων , τους μί

μας πήγαμε να ενnμερωθούμε απ' τον

μένων με συνα1σθ1Ίματα , παραπλανή

δnμ1ούργnσε ο Κοντομnνάς. Μετοχές έ

λnσε κα1 γ1α μ1α σοβαρrΊ αλλαγrΊ πα

Δ. Κοντομnνά κάπου στnν Ομόνοια

σε1ς και σκλnρές πρακτικές, που έχει

χουν πολλοi σ' όλες τις εταφείες και αυτό

ρουσία του Ν. Αδαμαν1άδn ως Προέ

στο υποκατάστnμα Ν. Βασ1λάτου

ο κόσμος του εμπορίου και του χρή

δεν σnμαίνε1 κα1 πολλά ... Και ο κ . Γεωρ

δρου τnς Ενώσεως τους εiπε ότι

Πανεπ1στnμiου και

ματος ... Για τnν ιστορία να αναφέρω

γακόπουλος 1δρύετα1 και επαν1δρύετα1

♦ Στο τέλος του

1980,

κάπου εκεί

Managment

n

Εμ.

250.

(;)
Μπενάκn ...

25

INTERAMERICAN

ενώ ξεκiνnσε σαν

Μας εiπε διάφορα, κυρiως ότι πάει

ότι μετά το

n

χρόνια τώρα με συμμετόχους αλλά μόνο

ελλnν1κrΊ Εταιρεiα,

01

μέτοχοι τnς κα

στnν Αμερική με κινδύνους να παλέ

ασφαλιστική αγορά και να μεγαλώνει

αυτός πλουτiζε1 και φαίνεται να αγοράζε1

τά πλε1οψnφiα rΊταν ξένο1, κα1 ότι στο

ψει να πάρουμε τnν εταιρεiα και άλλα

n πίτα.

και πουλάει, ενώ

τέλος του

'80

ένας μεγάλος αρ1θμός

διάφορα για τους τότε μετόχους, και

λιές όπως n ΕθΝΙΚΗ άλλαξαν στρατn

χουν τnν περιουσία που έχουν, χιλιάδες

γύρω στα

250

άτομα αγόρασαν με

ότι αν δεν τα καταφέρει, θα αλλάξου

γ1κές και στn δεκαετία αυτοί που εί

άλλοι μ1κρομέτοχο1 σε πολλές εταιρείες α 

με το όνομα σε «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ » και

χαν δυνάμεις μπrΊκαν στο παιχνίδι . Ο

σφαλ1στ1κές rΊ μn, στnν Εθνική, Αγροτ1κή,

θα γίνουμε σπουδαίοι και τρανοί ...

Δ . Κοντομnνάς « κυρίαρχο αφεντικό »

Ασπiδα,

Κάπο101 εiχαν πάρει δάνεια ψ1λοποσά

τnς

κα1

για να δείξουν ότι συμμετέχουν και

γορά με ίδρυσn νέων κλάδων, νέων

EUROLIFE,
ΕΓΝΑΤΙΑ, Υδρόγειο κ.λπ ... Έτσι εiνα1 n ζωή
n 01κονομ1κή. Ο κλάδος είχε δυναμ1κότn

έτσ1 περ1ήλθε σε

άλλοι προκαταβολές ... Καμιά 25αρ1ά

εταιρειών,

τα ,

ελλnν1κά

ήμασταν στn συνάντnσn αποχαιρετι

δ1αφήμ1σn στα ΜΜΕ, με ίδρυσn εκ

(άλλωστε n Ένωσn Ασφαλιστικών Εταιρε1-

π01δευτ1κών σχολών, με εμφάν1σn

ών Ελλάδος τον έκανε επiτ~μο Πρόεδρό

τnς

καρτών πιστωτικών, εται

τnς) και αυτός έκανε τnν αλλαγlΊ. Κάπο101

τριακόσιες χιλιάδες, στον Βα

ρειών οδικής βο1Ίθε1ας, με Αμο1βαiα

που ψ1λομουρμουρiζουν nταν θεατές στις

σίλn Καλτσά και μου ' δωσε μια

Κεφάλαια.Ταυτόχρονα εμφανίστnκαν

κερκίδες και κάπου κάπου κατέβα1ναν στο

κάρτα του, που έγραφε ότι έλα

και πολλά προβλήματα και όλες

γnπεδο ν' αρπάξουν και κανένα παfκτn του

τοχές

κα1

συμμετεiχαν

INTERAMERICAN
τn

θυγατρ1κ1Ί

INTERTRUST,

Λiγο1

τnς

χέρια ...

εiχαν

κα1

στnν

σμού και κάπου
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άτομα έβαλαν α-

μέσως χρήματα. Εγώ τότε έδωσα

βε τα χρnματα, ούτε απόδε1ξn ... Πέντε χρόνια αργότερα,

που χρε1άστnκα ένα δάνε10

500 .000

δρχ., για να πλn

1980 άρχισε να

αλλάζει

Ιδρύθnκαν νέες εταφείες, πα

INTERAMERICAN
νέων

LIMRA,

«άνοιξε » τnν α

συνεργασιών,

με

01

n

01

μέτοχοι ασφαλιστές έ

ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ,

ιστορία ξεχώρισε τον Κοντομnνά

«παιδικές αρρώστιες », που έχουν ό

Κοντομnνά. Όλες, μα όλες

λοι

σήμερα στελεχώνονται από ανθρώπους

01 νέοι

οργανισμοί, που γεννnθn

01

εταιρείες

καν στους πέντε δρόμους χωρfς προ

του Δ. Κοντομnνά, ακόμα και

δ1αγραφές, εποπτεία κα1 νόμους ...

έκανε τnν αδ1άφορn ... Γlα χρόνια πολλά

n ALICO που

ρώσω φόρους κλnρονο

Όπως κα1 στn ζωrΊ τα « αλnτάκ1α »

μ1άς ο Βατικ1ώτnς μου ζn

του δρόμου συνήθως είναι τα «αστέ

από το έργο του. Εν ευρεiα έννοια

τούσε εγγυήσεις και

ρ1α » του σ1νεμά κα1 του πλούτου ... « Ο

συμμέτοχοι του το

προσnμε1ώσε1ς σκι-

θεός δίνε~ τρόφn στα πουλ1ά, μα δεν

αυτό που έγινε. Σε επόμενο τεύχος θα

νήτου, που δεν έ-

τn βάνε~ στο στόμα τους » και ο Κο-

γράψω τα ονόματα των κυριοτέρων.

δωσα, απε1λώντας

ντομnνάς έφερε τροφή στα πουλ1ά

θα τρώει ψωμi

n αγορά,

κρυφά ή φανερά,

1980

♦ Κάποιες μέρες δύσκολες στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ » έπ1να έναν κα 

φέ στnν καφετέρια, όταν είδα τον Πασχάλn Παπαδόπουλο του Κων 

σταντίνου, π1στό φiλο του Π. Ψωμ1άδn, 1κανό στέλεχος των πωλήσε
ων τnς ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ. Ήρθε κοντά , χαιρετnθnκαμε και με φiλnσε
με συναδελφική αγάπn, σαν συστρατιώτnς στn μάχn. ΓεννrΊθnκε στο
Σουφλί Έβρου. Πριν γίνει ασφαλ1στrΊς το
ήταν επ1θεωρnτής πωλrΊσεων στnν
ξίδια και

1980 και Agency το 1984

BEREC Hellas.

Του άρεσαν τα τα

01 εκδρομές, δούλεψε στn γνήσια ελλnν1κή

Νέα Ιωνiα, στους

δρόμους τnς περιοχής, που μεγάλωσε και ξεκiνnσε ο Στέλιος Καζα

ντζiδnς. Δεν ήταν ποτέ ρiψασπ1ς. Δεν κ1ότεψε ποτέ. Ετiμnσε τnν 1δ1ό
τnτά του, αγωνiσθnκε για τnν ΑΣΠΙΔΑ μεγαλώνοντας τnν 01κογένε1ά
του μέσα στnν 01κογένε1α τnς ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ κα1 ό,τι έκανε το έ 
κανε με συναiσθnμα και ψυχική έντασn. Άλλωστε και τα αρχικά με το
fδ10 γράμμα Π θυμiζουν ότι από Π αρχfζουν λέξεις ψυχ1κrΊς πιέσεως:

Πάθος, Πόνος, Πiστις, Πένθος, Πήμα (πάθnμα), Ποινή ... Το παρών το

έδωσε με τον καλύτερο τρόπο στον κλάδο Ασφαλειών άνο1ξn και κα

λοκαiρ1α και τώρα που λευκό χιόνι άσπρ1σε τnν κεφαλrΊ του ... Γεια
σου , ρε Πασχάλn!

♦ Πολλοi Κύπρ101 βοήθnσαν τον Ασφαλιστικό Κλάδο στον ελλαδικό
χώρο. Προσωπικά ξεχωρiζω τρεις, λόγω εορτrΊς Αγίου Ανδρέα, που έ 
τυχε να συνεργαστώ και να ωφελnθώ πολλά από τnν εν γένει θnτεία

τους. Ο Ανδρέας Κωστόπουλος, ο Ανδρέας Γεωργiου, ο Ανδρέας Βα
σιλείου . Ειδικότερα από τον Ανδρέα Κωστόπουλο άκουσα τα πρώτα
μαθrΊματα , που χάραξαν μέσα μου τnν αγάπn για τις ασφάλε1ες, κά

που εκεi στο

1985. Πρόσφερε πολλά αυτός ο άνθρωπος αλλά δυστυ

χώς τον ξέχασαν νωρiς αυτοi που καρπώθnκαν πρώτοι το έργο του ...

♦ Πολλά στελέχn του Δ. Κοντομnνά θα « κονταροχτυπnθούν » σύντο
μα στα « μαρμαρένια αλώνια » τnς τραπεζασφαλ1στ1κής αγοράς για

λογαριασμό των νέων εταιρειών τους: Μiνος Μωυσής (Εθνική), θ.

Πανταλάκnς (Τράπεζα Πεφα1ώς), Γ. Ψαράς και Βύρων ΜπαλrΊς

(Eurobank),

Γ. Κώτσαλος

(Eureco),

Κ. Μπερτσ1άς

(Vester) ,

Π. Ψω 

μ1άδnς (ΑΣΠΙΣ).

♦Προσπάθnσαν αλλά δεν έγινε δυνατόν να κλεiσουν συμφωνίες

πωλήσεως των εταιρειών τους στnν Τράπεζα Πειραιώς ο Νfκος Μα
κρόπουλος και Γ. Κουμπάς για διάφορους λόγους.
σiτες απέδειξαν μέσα σε

25 χρόνια ότι

01

αξ1όλογο1 με

όσοι έχουν προσόντα προχω 

ρούν ...

01 250

συμμετεiχαν σ'

Ε.Σ.

* Ενημερωθείτε από τnν ιστοσελίδα τnς CEA στn
διεύθυνση

www.cea.assuz.org,

για τις τελευταίες

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

iiiJ
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♦ Πόσα εκατομμύρια ευρώ ζnτάνε να ει

♦ Μέρες τελευταfου τριμήνου

σπράξουν οι uπάλλnλο1 πρώnν κρατικ11ς

κης, Δημ. Βαχλάς, Δ. Κρικέλης, Ζωγόπουλος Ανδρέας ... Έφυγαν νωρfς, πολλοf ....

σα π11ραν ως τώρα; Εκατό εκατομμύρια

και

11 παραπάνω; Το

n κυβέρνnσn

ξέρουν

Ας αναπαυθούν οι ψυχές όλων «ένθα ουκ έστιν πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός αλ

01 πελάτες

λά ζωή ατελεύτητος» .

τ1 γiνετα1 στ1ς κρατικές

εταιρεiες με τις απολύσε1ς, εθελοuσiες,

♦ Η πρεσβεfα της Ελλάδας στο Κάιρο, αρχές Αυγούστου, έστειλε στο ΥΠΕ με κοι

θέσεις εuθύνnς , αλλαγές δ101κ11σεων

νοποfηση αρμοδfως σε ενδιαφερομένους φορεfς και στην ΕΑΕΕ επιστολή με εκτε

κ.λπ . ; Πόσα π11ραν οι αποχωρ11σαντες

νή παρουσfασπ της αιγυπτ~ακής ασφαλιστικής αγοράς και τ~ς προοπτικές εξέλιξής

(...λόγω διορισμών νέων, fπαν πολλά και

της. Εfνα1 χρήσιμη πολλαπλώς αρκει να αξιοποιπθεf σαν νέα αγορά αλλά και ως πι

χοντρά τα λεφτά ακόμα κα1 του τελεuταi

λότος ανάλογων ενεργειών.

ου αποχωρ11σαντος) κ. Γενικοi στn δεκα

♦ Από τις

90 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2006 οι 17 κάνουν μόνο ζωής, 60 γε
νικές ασφαλfσεις και 13 εfναι μικτές. Δεκατρfα υποκαταστήματα εfχαν μηδενική
παραγωγή. Εfκοσι επτά εfναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών (2 αμερικανι
κές, 3 βελγικές, 10 βρετανικές, 4 γερμανικές, 2 κυπριακές, 1 Δανfας, 1 Ελβετfας,
1 Γαλλfας, 1 Ισπανfας και 1 Φιλιππfνων). Η συνολική παραγωγή όλων έφθασε τα
4,33 δισ. ευρώ έναντι 3,92 το 2005. Οι συνολικές αποφμιώσεις έφθασαν τα 2,26

ετiα κ01 κάποια μεγαλοστελέχn που επι
βαρύνουν τα γενικά έξοδα λόγω σuντα

ξ10δότnσnς, αλλά προσφέρουν τις πολύ
τιμες υπnρεσiες τους κα1 τα φώτα τους

κάπου αλλού; Πνονται αυτά σε 1δ1ωτ1κού
τομέα εταιρεiες; Κύριε Αλογοσκούφn,

δισ . ευρώ.

ρiξτε μια ματιά ... τώρα που οι Γάλλοι θέ

♦

λουν να αλλάξουν τα πράγματα μ11πως

εμβρiοu

2007,

να σuναντ1ούντα1

01

Πρόεδρο~ Noτiou κα1

01 προμήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα καλύπτουν γύρω στο 22% των

εξόδων της ασφαλιστικής αγοράς.

κα1 κάπο1οι φρενάρουν τις αλλαγές.

Στα ΜΜΕ, εφnμερiδες κα1 τnλεόρασn εiδαμε, αρχές Νο

■ Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλnλων ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ »

π10 κάτω: Ο Σύλλογος τnς Εθν1κ11ς Ασφαλ1στικ11ς δεν uπ11ρξε πο

Κανελλόπουλος προσέρχονται στnν επιμνnμόσυνn δέnσn

κ. Άγγελος Ν1κολάοu κα1 ο Γεν1κός Γραμματεύς Γiάννnς Πετσα

τέ « κομματ1κό » σωματεiσ το αντiθετο μάλ1στα, λειτούργnσε και

κατά τn μετακομιδ11 των νεκρών

λάκπς μας έστε1λαν επ1στολn στ1ς

σχόλ1ό μας στο

λειτοuργεi ως σuνδ1καλ1στ1κός οργαν~σμός, που έχε1 κο1νό στό

172 ανδρών που έπεσαν
15 Νοεμβρiοu1950,

στnν Κορέα.

και δnμοσ1εύοuμε. Ο στόχος του

χο να συνασπiζει τ1ς δuνάμε1ς του για τπν προάσπισn και δ1εκ

ξύ τους πολέμους στους onoiouς μετεiχαν και ... Έλλnνες!

μετέχοντας σε στρατιωτ1κ11 δύναμn του ΟΗΕ στον κορεά

σχολiου μας εiναι πεντακάθαρος «για το καλό τnς nγέτιδας του

δiκnσn των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο Σύλλογος παρα

τικο πόλεμο υπέρ των νοτiων (Πnγ11: ΜΙΧ. Κατσ1γερας,

κλάδου » και ότι «δεν μπορούν οι ξένοι καλύτερα να αξιοποι11-

κολοuθεi στενά όλες τις επιχειρnματ1κές εξελiξεις τόσο στnν

Ελλάδα 20ος αιώνας) .

σουν τον ιδρώτα των Ελλnνων ασφαλιστών » κα1 ακόμα ότι «ελ

τραπεζικ11 όσο και στnν ασφαλ1στ1κ11 αγορά . Εξελiξεις που πιθα

πiζοuμε να συνεχiσει τnν ιστορiα τnς». Τι πιο καθαρό από αυτό;

νόν θα οδnγ11σοuν σε επιπτώσεις πάνω στα σnμερινά ασφαλι

Όσοι δ1άβασαν το Δελτiο Τύπου τnς Εθν1κ11ς Τράπεζας στις

στ1κά σχ11ματα. θεωρεi βέβα1α ότι ο ρόλος του δεν εiνα1 αυτός

και τ1ς ανακο1νώσε1ς των δ1αφόρων παρατάξεων

του επιχειρnματiα αλλά αυτός του προασπ1στ11 των δ1καιωμάτων

των uπαλλnλων συνεχiζουν να ανnσυχούν και να εύχοντα1 να

των εργαζομένων στnν Εταιρεiα μας. Με τn Δ1οiκπσπ τπς Εται

μεiνε1 πρώτn και ελλnνικ11

n Εθνικ11 Ασφαλ1στ1κ11 για το καλό του

ρεiας εiνα1 αυτονόητο ότ1 δεν έχουμε πάντα τ1ς iδ1ες θέσε1ς.

τόπου και των ασφαλ1σμένων τπς, ένεκεν των οποfων υπάρχουν

Όμως θεωρούμε ότ1 το μέλλον τnς Εταιρεiας μας εiνα1 σiγοuρο

δ1οικnτικοi uπάλλnλο1, πωλnτές κα1 στελέχn δ10ρ1σμένα

11 μn. Το

όσο μπορεi να βασιστεi στο προσωπικό τnς, στα δiκτuα πωλn

όχι ο σύλλογος τώ

σεων αλλά πρώτα από όλα στους εκατοντάδες χ1λ1άδες πελάτες

Στη φωτό: Πειρα1άς

15

Μαρτiοu

1955.

Ο βασιλ1άς

Eixav

αναχωρ11σει στις

9/ 11 / 07 γ1α

Βορεiοu Κορέας, nεν11ντα χρόν10 και κάτι μετά τους μετα

Παύλος και ο προεδρεύων τnς κuβερν11σεως Παναγιώτnς

τεύχος

109

« ΝΑΙ » , τnν

24/9/2007

ΔΙΑΒΑΣΤΕ κι ΑΥΤΟ

onoia

αν εiναι και πόσο « κομματ1κό » σωματεiο

11

ρα

εργαζόμενο~ που τους

11 στο

παρελθόν αυτό το γνωρiζοuν

01

αφορά κα1 αποφασiζοuν γ1α το μέλλον τους ... Με χαρά θα πε-

που τα

120 χρόνια

λειτοuργiας τnς εiνα1 δiπλα τnς. Εάν επ1θu-

μεiτε να ενnμερώνεστε κα1 να ενημερώνετε παράλληλα κα1 τους

ρψένοuμε τ1ς ανακο1νώσε1ς του συλλόγου κα1 τα καλά νέα γ1α

αναγνώστες σας τόσο γ1α τ1ς θέσε1ς του Συλλόγου όσο κα1 γ1α

τnν πρόοδο τnς Εθν1κ11ς Ασφαλ1στ1κ11ς, uποστnρ1κτές των προ-

τις εξελiξε1ς στο χώρο μας, εuχαρiστως θα σας κοινοποιούμε τ1ς

σπαθε1ών τnς οποiας uπ11ρξαμε γ1α πολλά χρόν10 και θα σuνε-

ανακο1νώσε1ς μας, έτσι ώστε να μπορεfτε κα1 εσεiς με τπ σειρά

χiσοuμε!

σας να τ1ς δnμοσιεύετε στο περ1οδ1κό σας, με στόχο πάντα τnν

Ακολοuθεf

n επ1στολn: «κ .

Σπύρου, στα γεν1κά ερωτ11ματα του

άρθρου σας, που δnμοσ1εύτnκε στο τεύχος

9,

σ.

28,

των

onoi-

ων ο στόχος δεν εfναι ξεκάθαρος, έχουμε να επ1σnμάνοuμε τα

40

με γιορτές που μου θύμισαν πολλά φιλαρά

κ1α, που έφυγαν γ1α τον άλλο κόσμο. Νfκος Πάππας, Στέλιος Αυγfκος, Δπμ. Δημά

εταιρεiας με τις εθελουσiες κ.λπ.; Και πό

ευρώ

2007

έγκαιρn και έγκυρn ενnμέρωσn των αναγνωστών σας.

Ελπiζουμε, λο1πόν, κα1 ευχόμαστε να έχουμε κα1 εσάς αρωγούς
κα1 uποστnρ1κτές των προσπαθε1ών μας».

rm
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♦ ΣιΊμερα μιλάνε όλοι για τους κιν

♦ Σύμφωνα με το άρθρο

μια εμnορικιΊ nρακτι

δύνους μολύνσεως του περιβάλλο

♦ Συγχαρnτnρ1α στους δέκα npώnv Προέδρους τnς ΕΑΕΕ που

κιΊ εiναι αθέμιτn όταν εiναι nαραnλανnτικιΊ ιΊ εnιθετικιΊ και ως εκ τούτου

ντος και τα σχετ1κά. Όμως από τις αρ

βραβεύτnκαν τnν nμέρα 1δ1ωτ1κnς ασφάλ1σnς. Τα nθ1κά βραβεία

στρεβλώνει ουσιωδώς τnν οικονομικιΊ συμπεριφορά του μέσου κατανα

χές τnς δεκαετiας του

λωτιΊ προς τον

onoio

12 του

Ν.

3587 /2007

απευθύνεται το προϊόν.

ο Νικ.

συνολ1κnς προσφοράς εiνα1 1σότιμα γ1α όλους. Όμως κα1 n...

Σταματόnουλος, άνθρωπος με μακρά

εκκλnσiα ακόμα έχε~ 1εραρχiες κα1 πρωτ1ές. Στn σύντομn ανα

1980

φορά μας συγχαίρουμε έναν γ10 όλους. Ο Δnμnτρnς Κοντομn

Γiα παράδειγμα nαραnλανnτικιΊ εiναι μια nρακτικιΊ εμnορικιΊ που διαφn
μiζει ανύπαρκτα οφέλn ιΊ δυνατότnτες προϊόντος . ΕnιθετικιΊ χαρακτnρi

νάς ξεχώρ1σε σε προσφορά στον κλάδο, μεγαλώνοντας κάθε

ζεται εάν χρnσιμοnοιεi nαρενόχλnσn, καταναγκασμό ιΊ κατάχρnσn εnιρ

τομέα όπου έδρασε ... κα1 προς κάθε κατεύθυνσn ακόμα κα1 σε

ροιΊς, προσωπικές ανεnιθύμnτες επισκέψεις στnν οικiα του καταναλωτιΊ

ευγνωμοσύνn προς τους δασκάλους του κα1 κλnρονομ1ά στους

κ.ά. Ίσως, στα μαθιΊματα του ΕΙΑΣ και των Σχολών Εκnαiδευσnς Διαμε

μαθnτές του. Συμφωνεf κα1 ο αναδεiξας αυτόν Αλ. Ταμπουράς.

σολαβούντων θα πρέπει να πάρει πρωτεύουσα θέσn

nροστασiας καταναλωτιΊ .

Marketing και

Ενnμέρωσn

n ενnμέρωσn

θέλουν και

nεpi

οι Διευθύνσεις

ΠωλιΊσεων κυρiως για τις διαφnμiσεις και τα έντυπα που

εκδiδουν.

ένα όνειρο, έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ .

ροι αστυνομικοf, τροχονόμοι, λιμενικοi,

Αναρωτιέμαι τι όνειρο έχουν οι νέοι ηγέτες τnς ασφαλιστικιΊς αγοράς .

3587 /2007 άρθρο 13 εμπεριέχονται διατάξεις για τnν ορ

πυροσβέστες κα1 πτυχιούχο~. Ένας α

Η nραγματικότnτα δεiχνει ιΊ ότι δεν εiναι nγέτες ιΊ ότι δεν έχουν όνει 

γάνωσn, εnοnτεiα και nιστonoinσn των Ενώσεων Καταναλωτών που εν

σφαλιστιΊς τnς χρον1άς πού θα βραβευ

ρα. Δεν εiναι καλό όνειρο να «μικραiνεις » αυτό που nαρέλαβες.

διαφέρει ΑΜΕΣΑ τις ασφαλιστικές εταιρεiες. Ενισχύονται οι τρόποι και οι

θεf; Στn γιορτιΊ των σωμάτων ασφαλεi

♦ Στον Ν.

φορεiς ασκιΊσεως και τnς ΣΥ ΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
ΣυλλογικιΊ ΑγωγιΊ μπορούν να ασκούν και τα εμπορικά, βιομηχανικά και

βιοτεχνικά εnιμελnτιΊρια. Ενώσεις καταναλωτών με

500

ενεργά μέλn

μπορούν να ασκούν κάθε εiδους συλλογικιΊ αγωγιΊ ιδiως αν προσβάλ
λει τα συμφέροντα τουλάχιστον

30

καταναλωτών ζητώντας παράλειψη

παράνομης συμπεριφοράς, χρnματικιΊ ικανοnοιιΊσn λόγω nθικιΊς βλά
βnς, ασφαλιστικά μέτρα, αnοκατάστασn ζnμiας.

♦ Από το

2004 λειτουργεi ο θεσμός

θnτεiα στα κοινά τnς ασφαλιστικιΊς
μας κοινωνiας, εκτός των άλλων πα
ρεμβάσεών του, έδινε και ενnμέρωσn

«ΣυνιΊγορος του ΚαταναλωτιΊ » , που

στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργiας του ασχολιΊθnκε κυρiως με υποθέ

κοnfδn για τnν έκθεση φωτογραφiας

ξε1ς τnς τεχνολογiας κ.ά . Δ1καiως τον

♦ Γ. Κουμnας και Ν. Μακρόnουλος έ

n Ένωσn

καναν καλές δnμόσ1ες σχέσε1ς στον

προσφορά του στον κλάδο ... Προσω

ΣΕΜΑ, που όμως δεν κράτnσαν πολύ.

πικά, εθαύμασα τον άνθρωπο για το

Πού πάει ο ΣΕΜΑ; Λένε ότι δεν μnιΊκαν

ιΊθος του και τnν ευγένειά του και ε

καλές βάσεις εξέλιξης και ότι πολλά έ

διδάχθnκα από τn σύνεσιΊ του ...

γιναν και για nροσωnικιΊ nροβολιΊ τους.

♦ Το «αυτοκiνnτο » κατιΊντnσε σαν τα

σμός του ΜεσολαβnτιΊ Τραπεζικών-Επενδυτικών Υnnρεσιών.

μαυρiζουν, αναμμένα καiνε. Έχετε

Το

ναμονιΊ ». Οι από πάνω δεν αισθάνονται καμιά « αnειλιΊ », κανέναν έ
λεγχο ... Η στασιμότητα περιμένει προαγωγές και « κατ' αρχαιότητα » ό

χι «κατ' εnιλογιΊ » ... Οι « δεύτεροι nαfκτες » για πολύ καιρό «εξουδετε

ρώθnκαν » και συμφωνούν σε όλα μεγαλώνοντας τnν παράταξη των
« συνενόχων » μιας αδιέξοδης nολιτικιΊς ... Δεν ακούγονται « νέες φω

για τnν εν γένει

κάρβουνα. Πάντα ενοχλούν. Σβηστά

νές » .

Προφυλαχθεfτε από αυτούς που βάλατε να σας εκπροσωπούν στα

νοσοκομεfα!

Μόλις κλείσει ο χρόνος

2007

κα1 βγουν αποτελέσματα , αν θέλει ο

Εμεiς διαφωνούμε. Ο ΣΕΜΑ έχει μέλ

θεός, θα μετριΊσουμε όλες τις νέες παραγωγές τnς 7ετίας και θα τις

λον, τα πρόσωπα έρχονται και φεύγουν.

συγκρfνουμε με τα εν ισχύει χαρτοφυλάκια, έτσι για τnν ιστορfα!

επισκέψεις

νέα για τnν τύχη των εταιρειών που

Πολλοi ασφαλιστές στο μέλλον θα κα

nιΊρανε αυτοκiνnτα μαύρα ιΊ αναμμέ

ταφύγουν να βρουν το δfκιο τους σε Ενώσεις Καταναλωτών και στο «Συ

να τnς ΕΓΝΑΤΙΑ; Ωφέλησαν τις ετα~

♦ Δεν έχε~ εκτιμnθεf ακόμα κα1 δεν έχε~ αποδοθεi ακόμα

νιΊγορο του ΚαταναλωτιΊ » και για τις δικές τους συμβάσεις και τα ομα

ρεiες που τα nιΊραν; ΑυξιΊθnκε κάτι;

01 ασφαλ1στές στnν ελλnν1κn κο1νωνfα κα1 ε1δ1κότερα στnν Ένωσn Ασφαλ1στ1κών Εταφε1ών, που

δικά συμβόλαια που συνιΊψαν με τις εταιρεiες τους κάτω από συνθιΊκες

Ανέβnκαν τα ασφάλιστρα;

λε1τουργεf από το

2006

ιδιωτών,

7.449 τηλεφωνικές κλιΊσεις, 887

Μελα

σώπων ασφαλιστικών εταιρειών.

των καταναλωτών για τnν ύnαρξn αυτών. Από το

ο ΜΤΕΥ δέχθnκε

n ιδέα του Θάνου

σχετικά νομικά θέματα, για τις εξελi

συμβάσεις, καθώς και με τnν έλλειψn σωστιΊς και έγκαιρης ενnμέρωσnς

ο θε

♦ Εnιτυχnμένn

στο Σύνταγμα από το σύνδεσμο εκπρο

σεις που αφορούσαν ασαφιΊ διατυnώσn Γενικών όρων Συναλλαγών στις

1998 λειτουργεi

Μελαγχολώ που ψάχνω και δε βρίσκω στις εταιρεfες « ηγέτες σε α 

ας; Ήμαρτον!

για το θέμα, για τnν nρόλnψn, για

εβράβευσε

Το μέλλον θα εiναι πιο αnαιτnτικό.

1.271 γραπτά αιτιΊματα .

♦

κώς ...

«Leadership deficit» = έλλειμμα n-

γεσiας εiναι ένας τiτλος πολλών ανα

♦ Απαράδεκτο από πλευράς εμφάνισnς και εφέτος το έντυπο του ΠΣΑΣ
που αναφερόταν και στα
τnς ιδιωτικιΊς ασφάλισης

20

χρόνια δράσnς και διανεμόταν στn γιορτιΊ

1907

λυτών και πολιτών για τα αiτια των

πολλών κρiσεων σε πολλούς τομεiς.
Ίσως ισχύει και για τις εταιρεiες και τα

σωματεiα του κλάδου.

θαλασσοπλοΤας εταφεiα» το

εταφε1ών το

1902. Ένα

n πρέπουσα τιμn στο μεγάλο έργο που έκαναν

με δ1άφορες μορφές. Με τnν ευκαφfα να θυμfσουμε ότ~ n πρώτn Ασφαλ1στ1κn

Εταφεfα 1δρύθnκε (στnν ελεύθερn Ελλάδα μετά το

αθέμιτων πρακτικών, τις οnοiες οι σύλλογοi τους δεν εξάλειψαν επαρ

42

«1have a dream », έχω

♦ Βραβεύτnκαν(καικαλώς)οικαλύτε

1836,

1821),

στnν Πάτρα, n «Αχαϊκn Ασφαλ1στ1κn τnς

όπου συνεστnθn κα1 ο πρώτος εκεf σύνδεσμος εργαζομένων

χρόνο πρ1ν από το

1901,

εργαζομένων Πυρασφαλ1στ1κών εταφε1ών, που το

εfχε συσταθεi στn θεσσαλονfκn Συνδ1κάτο

1912

ενώθnκε με τους Αθnναiους. Στn θεσσαλονfκn

σnμερα πρωτοστατεf ο Μελάς Γiανν1ώτnς μn μέλος τnς ΕΑΕΕ αλλά τnς Ένωσnς Ασφαλ1στών Βορεfου
Ελλάδος.
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Χρ1στούγεννα! Έρχοντα1 Χρ~στούγεννα κω ο Δεκέμβρ1ος αλλάζε1 τnν
καθnμερ1νότnτα με τ1ς γ1ορτ1νές καμπάνες, τ1ς στολ1σμένες β1τρfνες, τ1ς

so:l'foas

φάτνες, τους Μάγους με τα δώρα, τα φωτάκ1α, τα αστέρ10 κα1 αστερά

κ10, τους χρ1στουγενν1άτ1κους ύμνους, το «Άγω Νύχτα», τα κάλαντα.

01

ξεν1τεμένο1 γυρίζουν στ1ς πατρίδες κα~ όλο1 θέλουν να βρεθούν με

τους δ1κούς τους ... Σt1ς

25

Δεκεμβρίου εορτάζετα1

ρος, με δ10φορετ~κές nατρfδες κα1 κο1-

01κογένε1α Γελαδερn ,

μου 'δωσε ο θεός ήταν

νό nαρανομαστn τn φτώχε1α. Πεfνασα,

ρfα , n Σταυρούλα, ο Κώστας, ο Πάνος, ο

ΧΡΙΣΤΟΥ . Το Δεκέμβρ10 γ1ορτάζουν
ο Ελευθέρ1ος

Αυ

τό σκεφτόμουν καθώς έβλεπα στον

στερήθnκα , αδ1κnθnκα , ντράnnκα, nό

Βασίλnς, ο Τάσος, εμείς ... Όλο1 γέμ1σαν

«Άλφα Τν » το έργο του Καραγάτσn

νεσα πάρα πολύ κα1 εγώ κα1

n 01κογέ

τ~ς λευκές σελίδες του β1βλίου τnς ζωnς

πολύ «nλούσ101 » όσο1 έί)Ί

νε1ά μου. Ζnλευα ένα n1άτο φαΤ, λfγο

μου με κάτ1 ... Όταν έφυγα , πήρα μαq

σαν τn φτώχε10. Ξέρουν πολλά, που ού

ψωμί, τυρί, κρέας, ένα γλυκό . Κοψnθn

μου κάτ~ σπουδαίο. Έμαθα να ζω ΚΑΙ με

τε να φανταστούν δεν μπορούν όσο1

κα νnστ~κός . Δεν είχα κρεβάτ~. Το χε1 -

άλλους! Δεν ήμουν μόνος στn Γn! Μ01-

γεννήθnκαν n έί)Ίσαν nλούσ101 ... Αυτn

n

μώνα κρύωνα. Το καλοκαfρ1 δεν είχαμε

ραζόμουνα τον καnμό του τραγουδωύ

«10», που στnθnκε γ1α τn

κρύο νερό από ψυγείο κα1 πολλές φο

τnς κυρά Βάσως κα1 τα τούρκ1κα τnς Μ1 -

λεοnτ~κές ανάγκες, «μο1άζε1 » με τn γε1-

ρές nnya1va στα καφενεfα που εfχαν nα

κρασfας λόγω τnς. Ακόμα μου 'ρχετα1

1958
ως το 1966 στnν οδό Αγfας Τ ρ1άδος 42

γοψυγείο κα1 ()Ίταγα ένα noτnp1 νερό ...

πως τnν ακούω να τραγουδά:

Όμως εfχαμε αρχές, όνεφα, αγάnn , κα

ζελ χανούμ! Γκελ ... γκελ καϊξή! » Ο κομ 

(Αγγελοκάστρου) στα Πλατάν10 , στn

λούς γονεfς. Όλα τ' αδέρφ1α μου πρό

μουν1στnς Χρ1στόφορος σαν έφευγε γ10

Ντούτσαγα , κοντά στο Γ Δnμοτ~κό κα1

κοψαν κα1 όλο1 έχουμε nα1δ1ά. Ποτέ δεν

τ~ς εξορfες κα1 τα μακρονήσ1α μας , μοf

τ~ς φυλακές, στο Αγρfν10. Μόνο που ε

ξέχασα από πού ξεκίνnσα . Κα1

ραζε λfγο από τn σ1ωnή του . Γεύτnκα μα 

κεfνn nταν αλnθ1νn κα1 τnν nραγματ~κό

μου χώρεσε όλους αυτούς τους ανθρώ

«10». Efva1

γε1τον1ά στο

τον1ά που έί)Ίσα φτωχός από το

n καρδ1ά

«... Γκ1ού 

q με τn φέτα κapnoύiJ, που μου

έδωσε

τnτά τnς δεν καταφέρνε1 να τnν αναnα

πους των nωδ1κών μου χρόνων κα1

ένα μεσnμέρ1

ραστnσε1 ο «Άλφα » στnν τν. Τότε, σε

τους κρατά μέσα τnς ως σnμερα. Κω

κλάμα γ10 τον άνδρα τnς, που σκοτώ

μ10 κο1νn αυλn συζούσαμε όντως

10 01-

ν1ώθω μ10 απέραντn ευγνωμοσύνn σ'

θnκε στα έργα του φράγματος Κρεμα 

κογένε1ες, με τρε1ς κο1νές τουαλέτες, μ1α

αυτούς που μοφάστnκαν μα<J μας χαρές

στών ... Εiδα έναν πόθο στα μάτ~α τnς

βρύσn , ένα nλυσταρ1ό , ένα σnπονο1κο

κα1 πίκρες , κ1 ένα κομμάτ~ ψωμf. Η κυ

Λευτερfας να ξεφύγε1 από τn φτωχογε1-

ρά Χρυσάνθn,

τον1ά ... Έμαθα να καταλαβαfνω κα1 τους

κύρn. Περfnου
νε1α

35 άτομα! Κάθε 01κογέ 

4-7 άτομα,

από δ1αφορετ~κό μέ-

σ1άτ~σσα, ο

n κυρά

Βάσω

n Μ1κρα 
Χρ1στόφορος ο Ζαχεfλας, n

1962. Ημέρα Χριστουγέννω; τρ;πέζι;α άπορ-;; παιδιά~ Χριστιανική Στέγη Αγρ~.
Είμαι κάτω από το βέλος. Αριστερά ο καθηγητής μου Ανδρέας Κωστακιώτης και δίπλα

ο π . Θεόκλητος Φεφές από τα Καλάβρυτ

\

ηyοίψενος αργότερα στην Ιερά Μονή
Πρλαιάς Πεντέλης στην Απική .

,

~
Τ"'

n Λόλα

κα1 λίγο πόνο κα1

άλλους. Κανένας δεν φθάνε1 κάπου

ψnλά στnν κο1νωνία, αν δεν ξέρε1 τα
γράμματα γ10 το συνάνθρωπο ... Όταν
μάθε1ς να κάνε1ς πρώτος αυτά που θα

' θελες να κάνουν

01 άλλο1 γ10

σένα, τό

τε έχε1ς το κλε1δί γ1α τnν ευτυχfα . Όσο1
δ1ευθύνετε ανθρώπους κρατnστε αυτn

τn συνταγή. Σκεφθεfτε κα1 τους άλλους!
Καταλάβετέ τους!

Μπείτε στn

θέσn

τους ... θέλουν κ1 αυτοf λίγο ουρανό να
πετάξουν!
Ε.Σ.
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δεκαnμέρου. Στ1ς

Δεκεμβρίου αρχfζουν

♦ Ο ΜΕΓΜΥΤΕΡΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ που

n φτώχε1α!

n Λόλα, n Ελευθε

25

n

01

εορτές του Δω

ΓΕΝΝΗΣΗ ΙΗΣΟΥ

n Άννα 9/12, n Βαρβάρα 4/12,
15/ 12, ο Εμμανουnλ 26/12, n Αναστασία 22/12, ο
Ευγέν1ος 24/ 12, ο Ευστράτ1ος 13/12, ο θεμ1στοκλής 21/12, ο
Ιγνάτ1ος 20/ 12, n Ιουλfα 21 / 12, ο Ν1κόλαος 6/12, ο Σάββας
5/ 12 , ο Σπυρίδων 12/ 12, ο Στέφανος 27 /12, n Φ1λοθέn 19/12,
ο Χρήστος 25/ 12, στ1ς 8/ 12 ο Πατάn1ος, στ1ς 17 /12 ο Δ1ονύσ1ος, σt1ς 18/12 ο Σεβαστ10νός, στ1ς 28/ 12
01 εν Ν1κομnδεία δ1σμύρ101 μάρτυρες, σt1ς 29/ 12 τα εν Βnθλεέμ σφαγ10σθέ
ντα από τον Ηρώδn 14.000 νήn10. Στnν Ελλάδα 1σχύε1 το Γρnγορ1ανό nμερο
λόγ10 από 16 Φεβρουαρfου 1923 κα~ στα εκκλnσ10στ1κά από το Μάρτ10
1924. Κάnο101 συμnολfτες μας n1στοί συνέχ1σαν να ακολουθούν το nαλα1ό
Ιουλ1ανό nμερολόγ10, που επέβαλε ο Ιούλ1ος Καίσαρ τnς Ρώμnς το 46 n.X. κα1
λέγοντα~ «nαλα10nμερολογiτες» κα1 έχουν δ1αφορές σt1ς γ10ρτές 13 nμέρες .
Εύχομα~ σ' όλους να βρούμε το αλnθ1νό νόnμα των Μεγάλων Εορτών κα1 να
ανατεfλλε1 σ' όλους μας «το φως το τnς γνώσεως», όπως το κατάλαβαν κα1

01

Μάγο1, που «υπό αστέρος εδ1δάσκοντο» κα1 προσεκύνnσαν τον Ήλων τnς Δ1-

κ01οσύνnς. Πάντα έκπλnκτος, ανέτοψος κα~ ανiκανος να καταλάβω, κα1 « νυ
σταγμένος» ακούω γλυκά τnν προτροπn-ύμνο τnς Εκκλnσίας: « Μεγάλυνον

ψυχή μου τnν τψ1ωτέραν κω ενδοξοτέραν των άνω στρατευμάτων. Μυ

στήρ1ον ξένον ορώ κai παράδοξον. Ουρανόν το

.::~ ~ ~~._....,__
-~..-...----

σπήλα1ον. θρόνον Χερουβ1κόν τnν
Παρθένον.

Tnv φάτνnν χωρiον·

εν ω

ανεκλiθn ο αχώρnτος Χρ1στός ο θεός,
ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν ».

Κάnο1α Χρ~στούγεννα, κάπου στο

1992-93,

κουρασμένος μετά το γρα 

φείο περπατώντας στnν οδό Α1όλου, πα 
ραμονές Χρ~στουγέννων, από μ10 γρ10ύ

λα Ελλnνορωσοnοντ10κnς καταγωγής α
γόρασα αυτά τα γραμματόσnμα από τnν

Ουγγαρfα με ε1κόνες τnς γέννnσnς κα1 των
Χρ1στουγέννων. Καθώς θα τα κο~τάζουμε
μαζi, δεχθεiτε t1ς ευχές μου κα1 τα Χρόν10

Πολλά. Καλά Χρ1στούγεννα!

Ε.Σ .
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πανανόφλουδα. Τπν πατάς κα1 πέφτε1ς. Όσο1 τπν

βρε1ς τον τρόπο να ανταποκριθείς. Τελ1κά πατάς τnν μπα

έχουν πατnσε1 έχουν δ1απ1στώσε1 ότι είναι πολύ

νανόφλουδα χωρίς να το καταλάβεις.

δύσκολο να κρατnθούν όρθ101, συνnθως βpί-

Πολλά τα nαραδεfγματα.

Άλλος κλάδος που τείνε~ να αποκτnσει ανάλογα χαρα

σκοντ01 σωρ10σμένοι στο έδαφος.
Εχε1 μπανανόφλουδες π ελλπν1κn ασφαλιστ1κn αγορά;

κτnp1στ1κά ο κλάδος υγείας . Η ασφάλισn υγείας έχε1 με

γάλn ζnτnσn. Όμως φαfνετα1 από τα μέχp1 τώρα αποτελέ

Πόσοι τ1ς έχουν πατnσε1;

Μ1α ματιά στα ετnσια αποτελέσματα των ελλπν1κών α

σματα ότι εάν δεν δοθεί

n

πρέπουσα σnμασία θα μετα

σφαλιστικών εταφε1ών μπορεί να δώσε~ αnάντnσn στο

βλnθεi σε μία νέα μπανανόφλουδα γ1α τnν αγορά . Ολο1

παραπάνω ερώτnμα. Η μεγαλύτερn μπανανόφλουδα είνα1

κάνουν σωστn τψολόγnσn, εφαρμόζουν σωστn nολ1τ1κn

κα1 παραμένε1 ο κλάδος ασφάλ~σnς αστικnς ευθύνnς οχn

ανάλnψnς του κ1νδύνου όμως όταν έρθει π συζnτπσn στπν

μάτων.

εpώτnσn γ1ατf υ10θετnσατε το μέτρο τnς πλnρους κάλυψnς

Αρχ1κά μο1άζει σαν ένας κλάδος που μπορεί να σου δώ

σε~ έτοψα χρnματα. Υnοχρεωτ1κn

n ασφάλ~σn,

έχε1ς έτοι

του τοκετού καταργώντας το επίδομα, αρχίζουν τα
γκουχ

γκουχ

νανόφλουδα τnς αγοράς είνα1

n τάσn

n μεγαλύτερn

μπα

ypnyopnς μεγέθυν

σφαλ~σμένους και περιμένε1ς να ε~σπράξεις. Βέβα1α όπως

σnς των μεριδίων χωρίς να υπάpχε1 ο απαραίτπτος χρόνος .

όλ01 10χυρίζοντα1 κάνε1ς σωστό

01

underwriting

στnν ανά

λnψn κινδύνων, αλλά γνωρίζεις πολύ καλά ότ1 κάπο1α
στ1γμnς θα κλnθεfς να nλnpώσε1ς. Ως τότε εκτψάς ότ1 θα

Πέρο οπό τις οισθήσεις

...

Τελ1κά κρίνοντας από τα παραπάνω

μους πελάτες. Δ1αμορφώνε1ς ένα ελκυστ1κό πακέτο κυ
ρίως γ1α τους πράκτορες κα1 κατ' εnέκτασn γ1α τους α

...

...

εταφείες για να γfνουν πραγματ1κά μεγάλες θέλουν το

χρόνο τους. Το ίδιο κα1

01

άνθρωποι κα1 τα στελέχπ.

Να σέΒeσαι ουσιαστικά τον άν8ρωπο και να έχεις την τεχνογνωσία
να του προσφέρεις το καλύτερο για τη ζωή του, πριν ακόμη το φανταστεί.

Λ.ΚΑΡ.

Αυτή είναι η αξία της
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χρόνια τώρα.

Σήμερα, οραματίζεται για εμάς ένα αύριο πέρα από τις αισaήσeις,
κάνοντας πράξη μία νέα ποιότητα ζωής!

Με το βλέμμα στο μέλλον

n ono1a

μ1λn

σε εκ μέρους των καταναλωτών εnι

σnμαίνοντας το σnμαντικό ρόλο τnς
ΕΑΕΕ στn σωστn ανάπτυξn τnς ασφα

λιστικnς αγοράς. Τέλος, τnν πλευρά

Τη σημοσίο του συμπληρωματικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνική,

των ασφαλ~στ~κών δ1αμεσολαβnτών

επισήμονον οι ομιλητές οπό το βήμο του συνεδρίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών

nαρουσ1ασε ο κ. Φώτnς Σεραφ1δnς,

Ελλάδος, που προyμοτοποιήθηκε γιο 4η συνεχή χρονιά στο Μέγορο Μουσικής, με οφορμή
τον εορτασμό της Παγκόσμιος Ημέρος Ιδιωτικής Ασφάλισης Κοινωνικού Ιστού

Πρόεδρος Ε.Κ.ΠΟΙ . ΖΩ,

Πρόεδρος τnς Πανελλnν1ας
ΕΝΩΣΗ ΑΣ._ΦΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ f.ΛΛΑΔΟΣ

Ομο

σπονδίας Ασφαλιστ1κών Συμβούλων,

ενώ το Δnμο Αθnνα1ων εκπροσώπn
Στnν nμερ1δα συμμετε1χαν εκατο

σ1ου κα11δ1ωτ~κού τομέα γ1α τnν εn1-

σε ο κ. Πολυχρόνnς Ακριτ1δnς, Αντι

ντάδες σύνεδρο1, μεταξύ των οποίων

λυσn των κο1νων1κών προβλnμάτων.

δnμαρχος, ο οπο1ος ανέγνωσε μnνυ

βουλευτές, ευρωβουλευ

Παράλλnλα δεσμεύτnκε να μελετnσε1

μα του κ. Ν1κου Κακλαμάνn, Δnμάρ

τές, εκπρόσωnο1 του πολη1κού κό

τnν πρότασn που δ1ατυnώθnκε από

χου Αθnναfων.

σμου , 01κονομικο1 παράγοντες, εκ

τον Πρόεδρο τnς ΕΑΕΕ σχετ1κά με τn

Στο δεύτερο μέρος τnς nμερfδας ,

πρόσωnο1 των παραγωγ1κών τάξεων

συνεργασία του ασφαλ1στ1κού κλά

τ1ς απόψε1ς τους πάνω στο ρόλο τnς

λ~στ~κών εταιρειών στnν εφαρμογn

ΕΑΕΕ και έκλε1σε με σuvauλfa του

κα1 των μέσων μαζικnς ενnμέρωσnς

δου με τα δnμόσ1α νοσοκομε1α . Ο υ

ιδ1ωτ~κnς ασφάλ~σnς σε θέματα κοι

τnς. Τελευταiος ομ1λnτnς nταν ο κ.

Στέφανου Κορκολn.

unoupyof,

κα1 του ασφαλ~στ~κού κόσμου τnς

φυπουργός Ανάnτυξnς, κ . Γ1ώργος

χώρας .

Φωκiων Μπράβος

1t

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛ l ):Τ/1\ΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ

I

ΙΛΙΙ'Ι\ΙΝ

1 \.\.\\ι ''

κύρι-

Θεόδωρος Κοκκάλας, Γεν1κός Γραμ

Νfκος Αναλuτnς , Πρόεδρος του

ματέας τnς ΕΑΕΕ, που παρουσfασε τις

του εορτασμού τπς 100ετ1ας τnς, ορ

θέσε1ς τnς ασφαλ1στικnς αγοράς στα

γάνωσε εκδnλωσn και στn θεσσαλο

νων1κnς ευθύνnς ανέπτυξαν

01

Σnμειώνετα1 ότ1

n ΕΑΕΕ, στο πλαfσιο

Βλάχος, αναφέρθnκε στο έργο του υ 

01:

των εργασ1ών τnς nμε

πουργε1ου Ανάπτυξnς στο χώρο τnς

Δ1κτύου για τnν Εταιρ1κn Κο1νωνικn

ρ1δας κfιρυξε ο κ. Φωκίων Μπράβος ,

Ιδ1ωτ~κnς Ασφάλ1σnς. Από πλευράς

Ευθύνn, ο οπο1ος επ1κεντρώθnκε στο

παραπάνω θέματα, τονίζοντας τnν α

ν1κn , σε συνεργασία με το Επαγγελ

Πρόεδρος τnς ΕΑΕΕ, ο οπο1ος υnο

κομμάτων ο κ. Χρnστος Παπουτσnς,

θέμα τnς μεταρρύθμισnς του συντα

νάγκn έναρξnς δ1αλόγου με τnν Πο

ματικό Επψελnτnρ10 θεσσαλονίκnς

γράμμ1σε τn σnμασία τnς lOOnς επε

Βουλευτnς ΠΑΣΟΚ αναφέρθnκε στn

ξ1οδοτ~κού συστnματος, τονίζοντας

ληεiα για τnν ανάδε1ξn του πλα1σfου

και το Σύνδεσμο Ασφαλ~στ1κών Πρα

τε1ου τnς ΕΑΕΕ και μίλnσε γ1α τnν αξία

χρnσψότnτα κα1 το συμπλnρωματ~κό

τις αναπόφευκτες αλλαγές που πρέ

εντός του οποίου καλούντα1 να συμ

κτόρων Βορείου Ελλάδος,

τnς ιδιωτικnς ασφάλισnς, τπ σύγχρο

ρόλο τnς 1δ1ωτ~κnς Ασφάλ1σnς κα1

πει να γίνουν ώστε να εξασφαλ1στεi

βάλλουν

ασφαλ1στικές εταιρείες.

nραγματοποιnθnκε στο αμφιθέατρο

νn ελλnνικn ασφαλιστικn αγορά και το

παρατnρnσε ότ1

Συντονίστρια του δεύτερου μέρους

του Πανεπ1στnμίου Μακεδονίας, στn

μακρύ δρόμο που έχει να δ1ανύσει για

έναρξn λεηουργίας τnς Νέας Εnοnτ1-

το ρόλο που θα μπορούσε να δια

nταν

θεσσαλονfκn. Η εκδnλωσn auτn με

να φτάσει τnν ανάπτυξn των υnόλο1- -

κnς Αρχnς nρέπε1 να επηαχυνθούν. Ο

δραματiσε1

κn Δ1ευθύντρ1α τnς ΕΑΕΕ.

πων ευρωπαϊκών χωρών. Ο υπουρ

κ. Σωτnρnς Σ1ώκος , μέλος Κ.Π.Ε. του

Μ1χάλnς Παπαγιαννάκnς, Βουλευτnς

γός Υγε1ας κ. Δnμnτρnς Αβραμόπου

Συνασn1σμού, αναφέρθnκε στ1ς θέ

Β' Αθnνών, ο οποfος αναφέρθnκε στο

Ιδιωτ1κnς Ασφάλισnς που nταν υπό

σειράς εκδnλώσεων τnς ΕΑΕΕ που ξε

λος, τόν1σε τn συνε1σφορά τnς 1δ1ω

σε1ς του κόμματός του σχετικά με τnν

ζnτnμα του περ1βάλλοντος και τπς nε

τnν τψnτικn αιγ1δα του κ. Ν1κου Κα

κ1νnσαν από τnν Πάτρα κα1 στόχο έ

τ1κnς Ασφάλ1σnς σε τομείς τους οπο1-

Ιδ1ωτ1κn Ασφάλ1σn , ο κ. Μαuρουδnς

ριβαλλοντικnς ευθύνnς ανέλυσε τnν

κλαμάνn, Δnμάρχου Αθnναfων, nταν

χουν να μεταφερθεf το μnνυμα τnς

ους δεν καλύπτε1 το κο1νων1κό κράτος

Βορ1δnς, Βοuλεuτnς ΛΑΟΣ Περ1φέ

Οδnγfα για τnν περιβαλλοντ1κn ευθύ

πανnγυρ1κός λόγω του εορτασμού

1δ1ωτ~κnς Ασφάλισnς, ως «Αγαθό Ζω

κα1 δnλωσε ότ~ το κράτος αναγνωρ1-

ρε1ας Απ1κnς ανέπτυξε τ~ς θέσε1ς του

νn κα1 τον ουσ1ώδn ρόλο των ασφα-

τnς επετείου των

nς » , σε ολόκλnρn τnν Ελλάδα.

ζε1 τnν Ιδ1ωτ1κn Ασφάλ1σn ως αρωγό

σχετικά με το ρόλο τnς Ιδ1ωτ1κnς

στο έργο τnς Ποληεfας, υπογραμμίζο

Ασφάλισnς στα επ1καιρα ζnτnματα τnς

συστnματος κ01 του περ1βάλλοντος.

ντας τnν ανάγκn συνύnαρξnς δnμο-

μεταρρύθμισnς του συνταξ1οδοτ~κού

Ακολούθnσε

Tnv έναρξn

01

δ1αδ1κασ1ες γ1α τnν

Γ1ώργος Βλάχος

Χρήστος Παπουτσής

n

κ. Ελένn Αλευρfτου ,

Το πάνελ τnς δεύτερης ενότητας: Η κ, Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια τnς ΕΑΕΕ, ο κ. Αναλυτής, Πρόεδρος του Δικτύου για τnν Εταιρική

Κο1νωνικn Ευθύνη, ο κ, Μιχάλης Παπαγιαννάκnς, Βουλευτής και ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, Γενικός Γραμματέας τπς ΕΑΕΕ

n

β1ωσψότnτά του και αναδεικνύοντας

n ασφαλ1στ~κn

αγορά. Ο

n κ.

01

Μαργαρίτα Αντωνάκn, Γεν1-

θέμα

Ο φετ~νός εορτασμός τnς Ημέρας

100

«100 χρόνια

μα στο μέλλον » ,

χρόνων τnς

n

οπο1α

ΕΑΕΕ: Με το βλέμ
αποτελε1 συνέχε1α

Κατά τn δ1άpκεια τπς ημερίδας πpαγματοποιnθπκε:

•
•

Βράβευση των διατελεσάντων Πpόεδpων τnς ΕΑΕΕ
Βράβευση των «Καλύτερων τπς χpον1άς», της Αστυνομ1ας,

της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού

•

Βράβευση της Moipaς

Moipaς

355

384 Έρευνας-Διάσωσης

και της

Τακτικών Μεταφορών για τη συμβολή τους στην

κατάσβεση των πυρκαγιών του καλοκαιριού

•

Βράβευση των Αριστούχων Πτυχιούχων Ασφαλιστικών

Σπουδών των Πανεπιστnμiων Πειραιώς, Αιγαίου καθώς και

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

itw
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στο

ρεία προχωρεί πλέον μόνn τnς σε σύμβα

Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Ασφαλιστικό

ση με τα νοσοκομεία. Μένει να αποδει

καταναλωτικές

Ασφαλίσεις Υγείας

'Ενα βήμα πριν

οργανώσεις

και

« ΝΑΙ » έχει στπν κατοχn του τις καταγγε

χθεί εάν

λίες. Ορισμένες εξ αυτών αφορούν τnν

όφελος τnς αγοράς.

κάλυψn τοκετού . Οι εταιρείες αρνούνται
να καταβάλλουν αποζπμιώσεις «γιατί

την

... εντατικη

Ιδιωτικn ασφάλισn

Καραγεώργος

ρειών και νοσοκομείων αμφιβόλου απο

ντας τnν άποψιΊ τους μία σε σειρά θεμά

n Ένωσn επεδίωξε m συνεργα

των των ασφαλiσεων Υγείας. Πιο συγκε

κριμένα ζnτnθnκε:

σία με τα νοσοκομεία του δημοσίου το

μοιβn του γιατρού είναι υπέρογκn » , ενώ

μέα. θέσn που ετέθn για μiα ακόμn φορά

στο συμβόλαιο mς εταιρείας αναφέρει ό

από πλευράς Ένωσnς Ασφαλιστικών

στρων στα νοσοκομειακά προγράμματα

Εταιρειών και ο Υπουργός Υγείας Δπμn

τnς εταιρείας σας κατά τn διάρκεια του

τρnς Αβραμόπουλος ο οποίος nταν κε-

τρέχοντος έτους σε σύγκριση και με τnν

τι καλύπτεται

100%.

n εταιρεία

Πώς κινείται

-

έχει κάθε

δικαίωμα να πράξει αυτό που

n παραγωγn

ασφαλί

αντίστοιχη περυσινιΊ περίοδο;

στα ασφάλιστρα των συμβολαίων
Υγείας . Και αν

-

Πώς εκτιμάτε ότι θα κλείσετε

μέχρι τέλους του έτους;

n ίδια

-

θεωρεί σωστό , αυτό δεν σημαίνει

Έχετε προχωρnσει φέτος σε

ότι μπορεί και να είναι σωστό. Επί

αυξnσεις στα ασφαλιστnρια συμ

σης μία πτυχn των όλων προβλη

βόλαια και τι ύψους είναι;

-

μάτων που έχουν δnμιουργnθεί λό

Δεδομένnς τnς μn ύπαρξης

Υγείας. Η «κάρτα» αποτέλεσε το μέσο για

τελεσματικότnτας καθώς όπως δείχνει το

γω mς υπέρογκης αύξnσnς του κό

συμβάσεων τnς Ένωσnς με τα νο

για ένα ασφαλιστικό

να βελτιωθεί

τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου, οι ζnμίες

στους είναι και τα μέτρα ελέγχου

σοκομεία, πώς κινείται

κλάδο που υποσχέ

Υγείας.

είναι αναπόφευκτες εάν δεν έχουν επέλ

κόστους που λαμβάνουν οι εταιρεί

εταιρεία στον τομέα αυτό; Έχετε

θnκε και έδωσε πολ

συναλλαγn μεταξύ ασθενούς και γιατρού,

θει nδn.

ες με τnν αξιοποίnσn των ελεγκτών

συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτι

λά στον ασφαλισμέ

τα «μαύρα» χρnματα (καλό για τnν εφο

Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν αντελn

γιατρών. Έχει διαπιστωθεί σε ορι

κά νοσοκομεία και με ποια;

νο. Του άνοιξε πόρ-

ρiα) ωστόσο, μόλις οι γιατροf και τα νο

φθn έγκαιρα τn βασικn διαφορά τnς αγο

σμένες περιπτώσεις μiα άκομψn

Υγείας.

Γράφε1 ο Λάμπρος

πραγματικn επανάσταση στις ασφαλίσεις

Επίσnς,

αυτn θα αποβεί προς

n α

Άλλες αφορούν υπέρογκες αυξnσεις
ι,

n τακτικn

Το Ασφαλιστικό «ΝΑΙ» απευθύνθηκε
στις ασφαλιστικές εταιρείες ζωιΊς ζητώ

Πρόκειται

n πρόσβασn στις υπηρεσίες
Κατάργησε mv άμεσn χρnματικn

-

n δικn

σας

Χρπσιμοποιείτε συνεργάτες

ράς Υγείας από τις υπόλοιπες αγορές. Στn

παρέμβαση των ιατρών-ελεγκτών

ιατρούς που επισκέπτονται τους α

απέκτnσαν στα χέρια τους, έστειλαν τον

συγκεκριμένn αγορά ένας παράγοντάς

οι οποίοι έτυχε και να μnν είναι τnς

σθενείς

ιατρικό πληθωρισμό στα ύψπ.

τπς ο γιατρός, ελέγχει και τn ζnτnσn και

ανάλογης ειδικότητας . Φανταστείτε

με ποια κριτnρια τους επιλέγετε;

ιδιωτικn ασφάλιση Υγεiας στn

τnν προσφορά υπηρεσιών είναι ταυτό

τnν έκπλnξn του ασθενούς και των

Η ασφάλισn Υγείας ακολούθησε στn

χώρα μας nρθε αντιμέτωπη με το πρό

χρονα παραγωγός και καταναλωτnς υπn

συγγενών του όταν είδαν ένα για

χώρα μας το γνωστό δρόμο που ακολου

βλημα που λέγεται δαπάνες Υγείας. Ακό

ρεσιών. Ποιος μπορεί να αρνηθεί μία εξέ

τρό άσχετης ειδικότητας να ελέγχει

τες που ενδεχομέ

νως δύσκολα θα άνοιγε μόνος του, αλλά
έκανε και τους γιατρούς και τα νοσοκο

μεία πλουσιότερα.

σnλευτnρια αντελnφθnσαν το τι «όπλο»

Και

n

θούν όλα τα νέα καινοτόμα πράγματα.

μn και σnμερα όλοι οι ασχολούμενοι με

Από το τίποτα στπν υπερβολn. Στις αρχές

τα θέματα ασφάλισης υγείας στις ασφα

Η συγκεκριμένn αυτn 1δ1ομορφία τnς

τnς δεκαετίας του '90, μία περίοδος που

λιστικές εταιρείες ανεπισnμως παραδέχο

αγοράς σε συνδυασμό κα με τnν ολιγο

n

ταση που θα του προτείνει ένα γιατρός;

-

Σε ό,τι αφορά το κόστος των

n ε

ταιρεία σας σε σύγκριση με τπν πε-

σοκομείο!

n ασφαλιστικn

ασφαλισμένους σας και

αποζπμιώσεων, πώς κινείται

εάν σωστά είναι μεγάλο διάστnμα στο νο
Προκειμένου

-

αγορά να

ρυσινιΊ χρονιά; Ορισμένοι εκτιμούν ό

Ο Υπουργός Υγείας
Δημήτρης Αβραμόπουλος

δσμεύθnκε να εξετάσει τη

τι ο κλάδος τnς Υγείας τείνει να εξελιχθεί
σε ένα νέο κλάδο αυτοκινnτου σε ό,τι α
φορά το τεχνικό αποτέλεσμα. Ποια είναι

n

αγορά έμοιαζε τελματωμένη, εμφανίσθη

νται ότι «μας γδέρνουν γιατροί και νοσο

πωλιακn αγορά ιδιωτικών υπnρεσιών υ

αντιμετωπίσει τnν πλημμυρίδα των αυξn

κε

κομεία». Επισnμως επιδιώκουν κάποιες

γείας στnν Ελλάδα και τn λειτουργία του

σεων προχώρησε τα προnγούμενα χρό

συμφωνίες μεμονωμέ

δnμόσιου συστnματος Υγείας το οποίο εί

νια σε ειδικές συμφωνίες-συμβάσεις με

δημοσίων νοσοκομείων και

μεταξύ

ναι πλnρως αποκομμένο από ένα μεγάλο

ιδιωτικά νοσοκομεία μέσω τnς Ένωσnς

ασφαλιστικών εταιρειών

εται-

τμnμα τnς «αγοράς», τnν ιδιωτικn ασφά

Ασφαλιστικών Εταιρειών . Συμφωνίες οι

λισn Υγείας, δπμιούργnσε και δημιουργεί

οποίες δεν φαίνεται να απέδωσαν τα α

ντρικός ομιλnτnς στnν εκδnλωσn για τnν

καθώς εμμέσως πλnν σαφώς αναδεικνύ

συνθnκες έντονης πίεσnς των ασφαλιστι

ναμενόμενα,

Ημέρα τnς Ιδιωτικnς Ασφάλισης

Νο

ουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο

κών εταιρειών οι οποίες ταυτόχρονα

φραγμό σε ακραίες καταστάσεις. Τακτικn

n

κάρτα υ-

γεiας, μiα

νες

ωστόσο

έβαλαν

κάποιο

δυνατότητα συνεργασάις

εκτίμnσn σας;
Στn συνέχεια ακολουθούν 01 τοποθε

τnσεις των εταιρειών οι οποίες ομολο
γουμένως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον

(11

εμβρίου) δεσμεύθηκε να μελετnσει.

κλάδος, ενώ διαφαίνονται 01 λύσεις που

προχωρούσαν σε αλόγιστες παροχές

που τπ φετινn χρονιά εγκαταλείφθηκε με

Μία τρίτn λύσn που επιλέγεται σταδια

πρέπει να επιλεγούν, πέραν από τις επι

λόγω του ανταγωνισμού . Αποτέλε

το αμφισβnτούμενο επιχείρημα ότι δεν

κά είναι ο επανασχεδιασμός των προ

μέρους τακτικές τnς κάθε εταιρείας. Λύ

συνάδει με το καθεστώς ελεύθερου αντα

σμα όλων αυτών

n χειροτέρευση

του τεχνικού αποτελέσματος του
κλάδου και τα παράπονα που
φθάνουν κατά δεκάδες στις

γραμμάτων με συμμετοχιΊ των ασφαλι

σεις που θα καταστnσουν τον κλάδο λι

γωνισμού. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες

σμένων στις ζnμίες ιΊ μεγάλες απαλλαγές,

γότερο ανθυγιεινό από ό,η είναι σnμερα

για δικούς τους λόγους «πίεσαν » προς

τακτικn που υιοθετείται από τον κλάδο

n τείνει

αυτιΊ τnν κατεύθυνση. Έτσι

σταδιακά.

n κάθε

εται-

να γίνει.

ΑΙ
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σμένες βαριές περιπτώσεις, με πολυ11με

νικότερα τον κλάδο, αλλά τις προβλέψεις

στ11ρ1α συμβόλαια μας δεν έχουμε προ

Κρ11τnς.

Σε μn συνεργαζόμενα με τnν

γά αλλά σταθερά, κινεlται προς τπ σωστ11

ρn νοσnλεiα, ιατρός που αν11κει στο Ια

και τα αποτελέσματα κάθε Εταιρείας. Τα

χωρήσει σε αυξ11σε1ς ασφαλίστρων. Η

Εταιρεία μας νοσnλευτι κά ιδρύματα, οι α

κατεύθυνση όσον αφορά τις σχέσε1ς α

τρ ι κό

τnς Εταιρείας είναι δυνατόν

αποτελέσματα είναι συνάρτnσn των επι

Εταιρεία μας έχει προχωρ11σει και υπο

σφαλισμένοι μας νοσnλεύονται ιδιωτι κά

σφαλ~στικών εταιρε1ών κα1 δι ο1κ11σεων

Το κόστος

να επισκεφθεί ασφαλισμένο μας, στο

λογών, πρακτικών, αποφάσεων, ενεργει

γράψει συμβάσεις συνεργασίας με το με

και, μετά το πέρας τnς νοσnλεiας τους,

νοσnλευηκών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα

των αποζημιώσεων

πλαίσιο του ενδιαφέροντός μας για τnν ε

ών, προβλέψεων των Εταιρειών.

γαλύτερο μέρος των νοσοκομείων/ κλι

μας προσκομίζουν δικα ι ολογnτικά και τι

να αναμένουμε τα επόμενα έτn σταδ1ακ11

νικών που δραστnρ1οπο1ούντα1 στnν Απ1-

μολόγια τnς νοσnλεiας τους και αποζn

μεlωσn και στn συνέχε1α σταθεροποiπσn

team

ξέλι ξn τnς πορείας τnς υγείας του, πάντο

εντός του ορίου

τε βέβαια με τn συναiνεσn του ασφαλι

του προϋπολογσμού

σμένου και του θεράποντα ιατρού του. Το

Η παραγωγ11 ασφαλίστρων στα προϊό

κόστος των αποζnμιώσεων συγκριτικά με

□ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
Μικρή πτωτική τάση

κ11, θεσσαλονiκn και Κρ11τn. Σ11μερα λει

μιώνονται απολογιστικά, με βάσn τους ό

του ετ11σ10υ ποσοστού αύξnσnς του μέ

τουργούν συμβάσεις συνεργασίας με τα

ρους του νοσοκομειακού τους προγράμ

σου κόστους νοσnλεlας.

παρακάτω νοσοκομεία

ματος. Χρnσιμοποιούμε συνεργάτες ια

/

κλινικές : Ιατρι

κό Κέντρο Αμαρούσιου (πα1δ1ατρ1κ11 κλ1-

τρούς

αύξnσnς τnς παραγωγ11ς ασφαλίστρων.

στο κόστος νοσηλείας
Κατά το οκτάμnνο του 2007 και σε σύ

ν1κ11), Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, Ιατρικό

στα μn συνεργαζόμενα με τnν Εταιρεlα

τέλος του έτους θα βρίσκεται στα επίπεδα

Σε κά θε περiπτωσn είναι εντός των ορίων

γκρισn με το αντίστοιχο οκτάμnνο του

Κέντρο Παλαιού Φαλ11ρου, Διαβαλκανικό,

μας νοσnλευτικά ιδρύματα. Η επιλογ11

του+ 15

των προβλέψεων του προϋπολογισμού

2006,

αύξnσn ασφαλί

Ερρίκος Ντυνάν, Μα1ευτ11ρ10 Λnτώ, Ευ

τους για συνεργασία γίνεται με κύρια κρι

του

στρων περίπου

στα Ν οσοκομειακά

ρωκλ1ν1κ11 Αθnνών, Ευρωκλ1ν1κ11 Παί

τ11ρια τnν νοσοκομειακ11 τους εμπειρία

δων, Αθnναϊκ11 Κλ1ν1κ11, Κεντρ1κ11 Κλ1ν1-

και το επικοινωνιακό τους προφίλ.

ντα Υγείας τnς Εταιρείας κινείται ανοδικά

το

σε σχέσπ με το

2006 και εκτιμάται ότι στο

%.

Οι αναπροσαρμογές τόσο στις παροχές

2006

κινείται σε επίπεδα ανάλογα τnς

2007.

Οι προοπτικές εξέλιξnς του

όσο και τα τιμολόγια των συμβολαίων

Κλάδου Υγείας είναι μεγάλες, ιδιαίτερα

Υγείας το

λαμβάνοντας υπόψn το ποσοστό του α

2007, εlναι στα επίπεδα του 8%

και ισχύουν από τον Σεπτέμβρ10 του

2007.
Η ALI CO AIG Life

παρατnρείται

14%

Προγράμματα.
Οι εκτιμ11σεις μας για το κλεlσιμο του

νασφάλιστου πλnθυσμού και τι ς μεγάλες

έτους

ανάγκες που υπάρχουν και ζnτούν λύσεις.

γ11ς ασφαλίστρων των Νοσοκομειακών

2007,

είναι ότι

n αύξnσn

παραγω

κ11, Γεν1κ11 Κλινική (Β10κλινικ11), Λευκός

/

ελεγκτές μόνο για τις νοσnλεiες

Με στοιχεία εξαμ11νου

2007 n Εταιρεία

Σταυρός Αθnνών, Λευκός Σταυρός Πει

μας, όσον αφορά το μέσο κόστος νοσn

ραιά,

λεiας, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το

Γενική Κλ1ν1κ11

θεσσαλονiκnς,

έχει σχεδιάσει όλες

Κάθε δυσοiωνn πρόβλεψn για τnν εξέλι 

Προγραμμάτων, θα κυμανθεί γύρω στο

Άγιος Λουκάς θεσσαλονiκnς, Κυανούς

αντίστοιχο εξάμnνο του

τις παροχές τnς για Νοσοκομειακ11 Περl

ξn του κλάδου, στn βάσn των τεχνικών α

20%.

Εκτός από τι ς συμβατι κές μας υπο

Σταυρός θεσσαλονlκnς, Γένεσις θεσσα

κρή πτωτικ11 τάσn περίπου

θαλψn με γνώμ ονα τn δυνατότnτα να έχει

ποτελεσμάτων, δεν π ρέπει να αφορά γε-

χρεώσεις που προβλέπονται στα ασφαλι-

λονiκnς, Ασκλnπιεiο

σ11 μας είναι ότι ο χώρος τnς Υγεiας, αρ-

Κρ11τnς, Μnτέρα

2006 με μια μι
2%. Η εκτiμn

ο κώδικας
δεοντολογίας
Συγκρίνοντας

9μnνο του
το

2007

αντίστο ι χο

2006

το

με

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

του

παρατnρούμε μια αύξnσn τnς νέας

παραγωγ11ς τnς τάξεως του

12%. Η αύξn

σπ αυτ11 αναμένεται να συνεχ1στεi κατά τπ

διάρκε1α του τελευταίου 3μ11νου του

2007

και θα έχε1 ως αποτέλεσμα τnν αύ

ο ασφαλισμένος πλfιρn ελευθερία επιλο

ξnσn του συνολικού τζίρου του

γ11ς του Νοσnλευτnρiου που θα χρnσιμο

σχέσπ με το

ποι11σει στπν Ελλάδα
πλέον,

11 το

n Εταιρεία μας στο

Εξωτερικό. Επί
πλαίσιο των υ

Συνερyασία δημόσιου και iιωτικού τομέα στην Υyεία

πnρεσι ών που παρέχει μέσω του συστ11ματος

ALI CO BENEFIT CLUB προς

τους

Από άλλες πλευρές όμως, αντ1τείνετα1 ότι «νομ1κοi λόγοι » απαγορεύουν τn

Μία αποκαλυπτ1κή ερώτηση στη Βουλή!

2006

κατά

2007

σε

6% περίπου.

01 αυξ11σε1ς του πίνακα των ετπσlων α
σφαλίστρων όλων των νοσοκομε1ακών
μας προγρα μμ άτων του
με εκείνον του

2007

σε σχέσn

2006 κυμάνθηκε από 5%

ασφαλισμένους τnς, πέραν των λοιπών

Αντί άλλων σχολίων θα παραθέσουμε μiα ερώτn 

σύναψn τέτο1ων συμβολαίων ασφαλ1στ1κών εταιρε1ών με δnμόσ1α νοσοκο 

ως

προνομίων, έχει εξασφαλίσει συνεργα

σn του πρωnν πλέον υφυπουργού Υγείας Αθανάσι

μεiα , πράγμα που ματα1ώνε1 όλα αυτά τα σχέδω με βάσn τα ισχύοντα, μετα

ρασμένο Απρiλι ο και 11ταν ενι αlες τόσο

σίες με Ιδιωτικές Κλινικές, παρέχοντας

ου Γιαννόπουλου για το συγκεκριμένο θέμα όταν ή 

τρέπε1 δε τnν όλn εξαγγελiα σε «όνειρο » μέχρ1 νέα νομοθετική κάλυψn.

διευκολύνσεις και προνόμια σε περlπτω

ταν βουλευτrΊς αντιnολίτευσnς . Γiα να αντιλnφθούν

Ο κ. Υπουργός, Ε Ρ Ω Τ Α Τ Α 1 :

σn νοσnλείας τους.

όλοι πόσο αμήχανα αντιμετωπίζονται ορ1σμένα θέ

1. Να

Οι ιδιωτικές κλινικές που περιλαμβά

ματα από το πολιτικό σύστnμα. Ιδωίτερο ενδ1αφέρον

νονται αυτ11 τπ στιγμ11 στο ALICO BENEFJT

CLUB είναι:
Απ1κ11 : Κεντρική Κλ1ν1κ11 Αθnνών Κυα
νούς Σταυρός, Λευκός Σταυρός Πειραιά,

81οκλιν1κ11

Hospital,

Αθnνών,

Mediterraneo

Ευρωκλινική Παίδων, Οφθαλ

έχε1
Ο πρώnν υφυπουργός
υγεfας και βουλευτrΊς
τnς ΝΔ Αθανάσ10ς
Γιαννόπουλος

n ε1σαγωγrΊ του ερωτώντας
θέμα : «Δnμόσ1α Νοσοκομεlα

βουλευτή.

κα1 Ιδ1ωτ1κές

Ασφαλ1στ1κές Ετα1ρείες».

01

ανακατασκευές πολλών δnμοσίων νοσοκομεl 

ων περ1λαμβάνουν κα1 τnν ανάπτυξn τnς λεγόμενnς
«Πτέρυγας Βελτ1ωμένων θέσεων ». Σκοπός τέτο1ων κατασκευών ήτο

n κατά

τ1ς εξαγγελlες nροσέλκυσn ασθενών δ1ατεθειμένων να νοσnλευθούν στο δn 

Γενική Κλ1νικ11 θεσσαλονlκnς.

μόσ10 νοσοκομεlο υπό συνθήκες καλής ξενοδοχε1ακής φροντίδας με κατα

Κρ11τn:

βολrΊ αναλόγου τιμrΊματος κα1 καλυπτομένων από συμβόλα1α 1δ1ωτ~κών α

ενnμερώσε1 τn Βουλή πόσες τέτο1ες συμβάσε1ς έχουν μέχρι σήμε

Να ενnμερώσει τn Βουλή γ1α το πλαlσ10 που θα διέπε1 τις συμβάσε1ς αυ

παφ11 μας με όλες σχεδόν τις Ι διωτικές
Κλινικές που προτιμούν οι Ασφαλισμένοι

μας όταν νοσnλεύοντα1 εντός Ελλάδος

νεργοπο1nθεi το μέτρο τούτο;

περ1σσοτέρων εξ αυτών κινείτα ι σε λογ1-

3.

Τα Όργανα των Νοσοκομείων (κα1 πο1α) εiνα1 αρμοδiως ήδn εξουσ10-

n τρέχου σα τιμολογ1ακ11

πολιτι κ11 των

κά επίπεδα σε σύγκρισn με το

2006. Από

τον παραπ άνω κανόνα δ1 αφοροποι 11θn

δοτnμένα να προβαlνουν στn σύναψn τέτο1ων συμβολαlων;
4.Σε τι ενέργε1ες έχε1 προβεί το Υπουργείο του γ1α το σκοπό αυτό. Υπάρ

καν ελάχ~στες Ι διωτικές Κλιν1κές και ευ
τυχώς μ1κρή ομ ά δα χειρουργών .

χουν γεν1κές κατευθυντήριες οδnγίες;

Αθήνα,

12/ 01 / 2004

Ο ερωτών βουλευτής Αθανάσ1ος Λ. Γιαννόπουλος, Βουλευτής Φθ1ώuδας

Δυστυχώς όμως στn χώρα μ ας δεν έχει

υπάρξει μέχρι τώρα κάπο1ος κώδι κας δε
οντολογl ας μεταξύ των Ιδ1ωτ1κών Κλινι

τnς Εταιρείας να επισκέπτονται τους α

νωμένα ή συνολ1κώς θα προβούν στn σύναψn τέτο1ων συμφων1ών - συμβο

Από τnν ερωτnσn δεν προκύrnε1 δ1αφωνiα του βουλετή με το μέτρο αλλά πώς

σθενείς ασφαλισμένους μας στn διάρκεια

λαiων με σκοπό τnν υλοποlnσn αυτού του μέτρου. Τούτο, πέραν των άλλων,

αυτό εφαρμόζετα1 . Το ωραίο είνα1 όu τρlα χρο1α μετά το μέτρο δεν εφαρμόζε

rm

στο παλα1ό χαρτοφυλάκ10 όσο κα1 στn

και

σφαλιστ~κών εταιρε1ών («πακέτα » ). Τούτο σnμαίνε1 ότ1 τα Νοσοκομεiα μεμο 

ενδεχομένως θα βελτιώσε1 τn σnμερ1νή δε1νή τους 01κονομ1κή κατάστασn.

αυξ11σεις αυτές έγιναν τον πε

τές . Απ01τεlτα1 κατά το Υπουργεiο σας ε1δ1κή νομοθετ1κή ρύθμ1σn πρ1ν ε

Δεν συνnθίζεται οι συνεργάτες ιατροί

τnς νοσnλείας τους. Εξαιρετικά σε ορι-

9%.01

νέα παραγωγ11. Έχουμε δ1ατnρ11σει τnν ε

ρα υπογραφεi , τ1ς οποlες παρακαλεiτα1 να καταθέσε1 στn Βουλή .

2.

μολογικό Κέντρο Αθnνών. θεσσαλονiκn:

Creta lnterclinic

52

Αναγκαίος

τα1 και

n ερώτnσn

αυτή έτσ1 όπως εlνα1 θα μπορούσε να επαναδ1ατυπωθεi.

κών, των π ρομnθευτών τους για ι ατρικό
εξοπλι σμό, 10τροφ α ρμακευτι κό υλι κό
χειρουργι κά αναλώ σιμα

&
11 των 10τρών κα1
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ιδιαlτερα των χειρουργών ή κάποια κρατι-

τπς αuξπμένnς συμμετοχής τους στο κό-

μέσο όρο περίπου

κή παρέμβασn έτσι ώστε οι εκάστοτε ου-

στος τnς νοσnλείας τους αν νοσnλευτούν

στική έχει σuμφωνlες με διάφορα Νοσο-

ξήσεις τους να έχουν κάποια, έστω και

σε Ιδιωτική Κλινική εκτός λlστας.

κομεlα όπως:

2πλάσια, σχέσn με τον επίσnμο πλnθωρι-

σμό κάθε περιόδου.

Εξυπακούεται ότι χρnσιμοποιούμε συ-

Η Εθνική Ασφαλι-

ποζnμίωσnς και έκδοσnς επιταγής δεν ξε-

ασφάλιστρα των Νοσοκομειακών καλύ-

με τον ιατρικό πλnθωρισμό. Αυτό σnμαίνει

περνάει τnν μια εβδομάδα .

ψεων Ατομικών Ασφαλιστnρίων τον Ιού-

ότι για να μπορεί ο Ιδιωτικός Τομέας να

λιο. Το ύψος αυτής τnς ποσοστιαίας αύξn-

συνεχίσει να παρέχει uπnρεσίες ασφάλι-

Επfσnς

n Εθνική Ασφαλιστική χρnσιμο-

Συμβεβλnμένα: στnν Αθήνα και Πειραιά:

ποιεί συνεργάτες ιατρούς που επισκέπτο-

σnς ήταν ακριβώς σύμφωνα με τn μετα-

σnς Υγείας, θα πρέπει να δοθεf προσοχή

Ερρlκος Ντυνάν, Μnτέρα

νται τους ασθενεiς-ασφαλισμένους μας

βολή του Γενικού Δεfκτn Τιμών Καταναλω-

και στnν πριν τnν ασφάλισn ανάλnψn του

στα Νοσοκομεlα όπου νοσnλεύονται.

τή, δnλαδή

κινδύνου. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε

νεργάτες ιατρούς σε ορισμένα περιστατι-

Metropolitan,

κά νοσnλείας που εfτε τραβάνε σε μάκρος

(πα1διατρικό), Αθnναϊκή Κλινική, Βιοκλι-

παρατnρούνται σε μερικές χώρες τnς Ευ-

εlτε

διαγνωστι-

νική, Λ. Σταυρός Πειραιά, θεσσαλονlκn:

Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται από ε-

ρώπnς, με πρόσφατο παράδειγμα τnν

κών και εργαστnριακών εξετάσεών τους

Γαλnνός, Κυανούς Σταυρός, Γενική Κλινι-

ξειδικευμένα κέντρα Παροχής Υπnρεσιών

]σnανία, σuνεχiζουμε τις προσπάθειά μας

δεν συνάδει με τnν αιτfα τnς νοσnλεiας

κή, Κεντρική Κλινική. Κοζάνn: Ζωοδόχος

για τn διαμόρφωσn ανάλογων κανόνων

τους και κυρiως με τα αναφερόμενα στο

Πnγή. Λάρισα: Κυανούς Σταυρός. Συνερ-

με αρκετές Ιδιωτικές Κλινικές και ιατρούς,

εξιτήριο τους. Η επιλογή τους γlνεται με

γαζόμενα: Αθήνα-Πειραιάς: Υγεlα, Βλέμ-

TCN,

κuρfως χειρουργούς. Η εξυnnρέτnσn των

κριτήρια τnν επαγγελματική τους ικανότn-

μα,

Ασφαλισμένων μας από όλες τις Ιδιωτικές

τα, τn γνώσn των νοσοκομειακών μας

νική, Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθnνών

Κλινικές τnς Ελλάδος επαφίεται στις ιδιαl-

προγραμμάτων και τnν αντικειμενική τους

θεσσαλονίκn: Άγιος Λουκάς

τερες δuνατότnτές τους .

άποψn, μια και

Σε αντlθεσn με όσες διαδικασίες ισχύ-

Επειδή τέτοιου εiδοuς συμπεριφορές

n πλnθώρα των ιατρικών,

n προσπάθειά μας έγκειται

Orasis, Κλινική Καρράς, Κεντρική Κλι.

Επίσnς

3,5%.
n Εταιρεία

έχει εν ισχεf συμβά-

σεις, μέσω του ομlλου τnς

να αποφεύγουμε τnν ανάλnψn κινδύνων

με το

υγεfας που εfναι δυνατόν να προβλε-

Υγεfας υψnλής ποιότnτας με Πανελλήνιο

Metropolitan, τnν Ευρωκλινική, καθώς ε-

φθούν με βεβαιότnτα. Ενnμερώνοuμε, κα-

Δfκτυο στο

πίσnς και με τα νοσnλεuτικά ιδρύματα με

τά το δυνατόν, τους ασφαλισμένους για το

τα οποία συνεργάζεται

Σε πε-

τι καλύπτουμε και τι όχι . Διατυπώνουμε ό-

Σε ότι αφορά το κόστος αποζnμιώσε-

ρlπτωσn νοσnλείας σε νοσοκομεfο με το

σο το δυνατόν πιο ξεκάθαρους όρους στα

ων, των νοσοκομειακών προγραμμάτων

onofo δεν υπάρχει κάποιου είδους σuμβατική σχέσn, n λειτουργlα τnς αποζnμίωσnς

λιστικά τους υποψήφιους πελάτες. Σα-

δια επίπεδα με το αντίστοιχο 9μnνο του

γίνεται απολογιστικά και βάσει των όρων

φώς, όμως, θα ήθελα να υπογραμμίσω ό-

2006.

του ασφαλιστnρίου. Στnν

Πειραιώς

τι επnρεαζόμαστε και από τnν εν γένει πε-

χρnσιμοποιούμε συνεργάτες που μπορούν

ριρέουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί στnν

Ασφαλ1στική Αγορά.

onolo

Παρέμβασn,

το 9μnνο του

ανήκουν οι ιατροf όπως:

Mednet και Fonemed.

2007

είναι περίπου στα ί-

ING,

n MedNet.

ασφαλιστήριά μας . Εξετάζουμε προασφα-

αφορά κυρlως

στο να εξυπnρετούμε όλους τους ασφαλι-

συν στα Νοσοκομεlα που

εκείνους τους ασφαλισμένους που έχουν

σμένους μας δlκαια, αντικειμενικά και βά-

έχει τnν οποιασδήποτε μορφής συνεργα-

τnν περlφnμn «Κάρτα Υγεlας». Στις περι-

σει των 1δ1αιτεροτήτων των όρων του νο-

σία, αν ο ασφαλισμένος για τn νοσnλεία

Υγείας,

μας εlναι, ότι με τnν

να επισκεφθούν νοσnλευόμενοuς ασφα-

πτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε έγκαιρα

σοκομειακού τους προγράμματος. Το μέ-

του επ1λέξει μn Συμβεβλnμένο ή μn Σuνερ-

αύξnσn τnς παραγωγής νέων Νοσοκομει-

λισμένους μας, κατά περίπτωσn. Οι ιατροί

τnν ευθύνn να καταβάλουμε απευθείας

σο κόστος νοσnλεlας του 9μήνοu του

γαζόμενο Νοσοκομεlο (απολογ1στική α-

ακών Προγραμμάτων, τα οποία είναι λιγό-

συνεργάτες μας: α) ανήκουν στο επιστn-

ναχαιτlσει με κάποιο τρόπο τις δυσκολίες

στnν Ιδ1ωτική Κλινική τnν αναλογία των ε-

2007

ποζnμίωσn), θα πρέπει:

τερο ζnμ1ογόνα από τα παλαιότερα, θα υ-

μονικό δυναμικό τnς

που εμφανίζονται, θα ήταν

ξόδων νοσnλεlας τους, βάσει των όρων

σn με εκεlνο του

όπως άλλωστε ή-

Να αναγγεlλει τnλεφων1κά στn Γραμμή

πάρχει εξuγίανσn του κλάδου, εφόσον βέ-

στnμονικό δυναμικό άλλου συμβεβλnμέ-

σuστράτευσn τόσο των Κοινωνικών Φο-

του νοσοκομειακού τους προγράμματος

ταν αναμενόμενο. Η εκτίμnσn που αναφέ-

Εξυπnρέτnσnς Πελατών τnν επικεlμενn ει-

βαια γίνει και ο απαραίτnτος εξορθολογι-

νου

ρέων Ασφάλισnς, όσο και των Ιδιωτικών

και μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιμετωπί-

ρουν ορισμένοι ότι, ο κλάδος Υγείας τεί-

σαγωγή του σε συγκεκριμένο Νοσοκο-

σμός των τιμολογίων των εξόδων παρο-

γαζόμενοι με τnν Εταιρεία.

σει άρνnσn από καμιά Ιδιωτική Κλινική,

νε1 να εξελιχθεl σε ένα νέο κλάδο αυτοκι-

μεlο, προκειμένου να τον επισκεφθεί συ-

χής υπnρεσιών Υγείας από όλους τους ε-

Στnν τρίτn περίπτωσn τα κύρια κριτήρια

υπάρξει αρραγές μέτωπο για τnν αντιμε-

προφανώς επειδή όλες γνωρίζουν ότι

νήτοu σε ό,τι αφορά το τεχνικό του απο-

νεργάτnς ιατρός ο οποlος θα ενδιαφερθεl

μπλεκόμενους στnν αγορά παροχής ιδιω-

επιλογής είναι: 1.Η ουσιαστική επιστnμο-

τώπισn του συνεχώς και δυσανάλογα ου-

πλnρώνουμε τις οφειλές μας εντός το πο-

τέλεσμα, ευτυχώς δεν ισχύει σuστnματικά

γ1α τnν κατάστασn τnς uγεlας του και πα-

τικής Περίθαλψnς και uπnρεσιών Υγείας,

νική κατάρτισn και

n κλινική εμπειρlα, 2. n

ξανόμενου κόστους περfθαλψnς. Αν κάτι

λύ

και διαχρονικά για λlγες Ασφαλιστικές

ράλλnλα θα ενnμερώσει τnν Εταιρεlα. Να

όπως ιδιωτικές κλιν1κές, ιατροί, διαγνω-

ενεργή απασχόλnσn (ιδιωτικό ιατρείο ή

τέτοιο δεν επιτευχθεί, τότε ο Κλάδος Υγεi-

Εταιρεlες που λειτουργούν στnν Ελλάδα.

φροντlζε1 για το «κόστος τnς νοσnλεfας»

στικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρεfες,

νοσοκομεfο) ,

και

ας θα καταλήξει μια καθαρά εμπορικά ζn-

προμnθευτές ιατρικών υλικών, κ.λπ.

4. n επικοινωνιακή ικανότnτα .

Αναφορικά

μιογόνα αλλά ανταγωνιστικά απαραfτnτn

Προφανώς

n ερώτnσn

15 nμερών. Στο σnμεlο αυτό θα πρέπει

να επισnμάνουμε ότι όλα τα μέχρι σήμερα

προφανώς είναι αυξnμένο σε σχέ-

2006,

υπάρχοντα νοσοκομειακά μας προγράμ-

ματα επιτρέπουν στους ασφαλισμένους
μας να επιλέξουν μόνοι τους τnν Ιδιωτική

ΕΘΝΙΚΗ

Κλιν1κή και τους 10τρούς που θα ασχολn-

n Εταιρεfα

μας

(άσχετες με τnν αιτlα νοσnλεlας εξετά-

Όσον αφορά το μέλλον του κλάδου

n εκτίμnσή

σεις), καθώς και γ1α το ύψος των 1ατρ1κών

αμο1βών. Να εξοφλήσει το κόστος νοσn-

λεlας και να λάβει τα τιμολόγια και τις ε-

ΙΝG .Αί) ΠΕΙΡΑΙΩΣ

θούν με το πρόβλnμα υγεlας τους, σε α-

Στα ίδια επίπεδα

ξοφλnτικές αποδεlξε1ς. Να καταθέσει στnν

ντlθεσn με τnν πρακτική τις λίστας των

οι αποζημιώσεις

εταιρεfα μέσω του ασφαλιστικού του σuμ-

Λύση

Η Εθνική Ασφαλιστική στο 9μnνο του

βούλου όλα τα απαραlτnτα έγγραφα, κα-

με τα ασφαλιστικά ταμεία

εμφάνισε αύξnσn στnν παραγωγή

θώς κα1 οηδήποτε άλλο ζnτnθεl προκειμέ-

σuμβεβλnμένων Ιδ1ωτικών Κλινικών και

2007

provider ή γ)

ING

MedNet,

β) στο επι-

είναι απευθείας συνερ-

Τελικά,

n πιθανή λύσn που μπορεί να αn από

3. n ερευνnτική διάθεσn

με το κόστος των αποζnμιώσεων στον

παροχή που θα ασκεfται μόνο από τις

κλάδο Υγείας,

Ασφαλιστικές Εταιρείες που θα μπορούν

n ING Πειρα1ώς κινεfται στα

ίδια επίπεδα με τnν περυσινή αντίστοιχn

να απορροφήσουν τα κόστn του.

περlοδο.

n από

κοινού στάση

Τα νοσοκομειακά προγράμματα τnς

Ο κλάδος τnς Υγείας όντως είναι ένας

lnternational
Ufe

δύσκολος και απαιτnτικός κλάδος. Η δική

Για καλύτερη zωη

μας εκτίμnσn εlναι ότι ο ιδιωτικός ασφα-

ασφαλlστρων

με βάσn τους όρους του σuμβολαlοu, δί-

στα νοσοκομειακά προγράμματα θα auξn-

νει εντολή για έκδοσn τnς επιταγής προ-

ζουν μία σταθερή πορεία και αυτό καταδει-

θεl κατά

κειμένου να σταλεf ή στον ασφαλιστικό

κνύεται από τn σταθερή παραγωγή ασφα-

τρόπο, θα μπορέσουν από κοινού να ε-

πεύοuν το

του σύμβουλο ή στο κατάστnμα που εξu-

λίστρων τnς φετινής χρονιάς σε σύγκρισn

λέγξοuν τα συνεχώς αυξανόμενα κόστn

στροu ατομικών ασφαλίσεων.

πnρετεl καλλlτερα τον ασφαλισμένο.

με τnν αντlστοιχn περυσινή περίοδο.

ιατρικής περίθαλψnς. Η τιμολόγnσn των

ασφαλlστρων στα Νοσοκομειακά Προ-

νου να δ1εuκολuνθεl

γράμματα κατά

μlωσnς

νο του

2006.

σε σχέσn με το

12,6%

2006, ενώ εκτιμά όη το

2007 n παραγωγή
12% σε σχέσn

12μn-

με το 12μnνο του

Οι αυξήσεις των ασφαλfστρων τnς

Νοσοκομειακής Περfθαλψnς στα ασφαλι-

στήρια συμβόλαια για το

2007

εlναι κατά

n διαδικασlα αποζn-

Η Εταιρεlα αφού ελέγξει το περιστατικό

Ο μέσος χρόνος δ1εκπεραfωσnς μιας α-

κοινού

Ασφαλιστικών Εταιρειών προκειμένου να

ING
Πειραιώς , το Lion Νοσοκομειακό (Lion
Hea]th), το Lion Πλεονέκτnμα Υγείας (Lion
Health Benefit) και το Lion Περίθαλψn για
το παιδί (Lion Junior Health), παροuσ1ά-

9μnνο του

54

6 %.

Η Εταιρεία προχώρnσε σε αύξnσn στα

λιστικός φορέας στον τομέα τnς κάλuψnς
Υγεlας, για να εξuγιανθεf και να μπορεί να

είναι μακροβιότερος, θα πρέπει να λει-

Να παραμείνει προσιτό
αγαθό

n κάλυψη

υγείας

τοuργεί σuμπλnρωματικά με τους Κοινω-

Τα ασφάλιστρα των Νοσοκομειακών

νικούς φορείς ασφάλισnς. Με αυτό τον

προγραμμάτων τnς Εταιρείας αντιπροσω-

παροχών Υγεiας είναι άμεσα σuνασμένn

1/3

τού συνολικού ασφαλί-

Συγκρίνοντας το οκτάμnνο του

2007 με

το αντfστοιχο διάστnμα του προnγούμενοu

[tiii]
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έτους παρατnρούμε μια αύξnσn ασφαλί

ντρο Π.Φαλnροu, Κυανούς Σταυρός, κ.λπ.

φώς πιο βεβαρnμένο σε σύγκρισn με το

12% . Με 31.08.

Σε κάθε περiπτωσn πάντως οι πελάτες τnς

αποτέλεσμα

στρων τnς τάξεως του

nou διαμορφώνουν οι uπό
καλύψε1ς nou nαρέχε1 ο κλάδος

2007 τα ετrΊσια καθαρά ασφάλιστρα όλων

lnternational Life

των ενεργών σuμβολαiων (χαρτοφυλάκιο)

κανένα απολύτως πρόβλnμα, δεδομένου

Ζωnς. Με τις κάρτες νοσηλείας (πλαστι

δεν αντιμετωπίζουν

λο1πες

nou είχαν νοσοκομειακrΊ κάλuψn άγγιξε
7 εκατ. € αnό 6, 1 εκατ. € που ήταν

ότι οι όρο~ του συμβολαίου (επίπεδο κά

κό χρnμα στnν ασφάλισn) δώσαμε μ1α σn

τα

λuψnς, ποσοστό αποζπμίωσnς κ.λπ.) δεν

μαντικn

στnν αντiστοιχn περiοδο του προnγούμε

διαφοροποιούνται, αν ο ασφαλισμένος ε

απαλλάξαμε από το άγχος τnς εκταμίεu

νοu έτους. Η εκτίμnσn για το κλείσιμο του

πιλέξει να νοσnλεuτεί σε μπ σuμβεβλπμέ

σnς ενός σοβαρού κεφαλαiοu, όπως εi

έτους ανεβάζει τnν καθαρrΊ (χαρτοφυλά

νο νοσοκομείο. Για τnν αποζnμίωσn εφαρ

ναι το κόστος νοσnλεiας. Στnν πορεία ό

κιο)

μόζοντα1 οι ίδιοι όρο1 ανεξάρτnτα αν

n

μως παροuσιάστnκαν προβλήματα. Τα α

σuμβεβλnμένο ή μn

ποτελέσματα Υγεiας επιδεινώθηκαν σε

nαραγωγrΊ ετnσίων ασφαλίστρων

νοσοκομειακών προγραμμάτων στα

εκατ.

€.

7,5

Για τα συγκεκριμένα προγράμ

ματα που πλήπονται σοβαρά και άμεσα α
nό τον ιατρικό πλnθωρισμό

n

αύξnσn των

νοσnλεία γίνει σε

napoxn στους πελάτες μας.

Τους

σχέσn με το παρελθόν που δεν ίσχυε ο θε

σuμβεβλnμένο νοσοκομείο.
Δύο πράγματα που αξίζε1 να σnμε1ώ

σοuμε τα προβλέψαμε από τnν

apxn

για

σμός τnς κάρτας νοσnλεiας. Ξαφνικά

01

ασφαλιστικές εταιρεiες εκλnθnσαν να κα

ασφαλίστρων γiνεται αφού προnγnθεί με

τα νοσοκομειακά μας προγράμματα. Το έ

λύψουν δυσβάστακτα κόστn Υγεiας,

λέτn των αποτελεσμάτων χωριστά γιακά

να είνα1 ότι

τnς Μnτρότnτας,

πολλές φορές δεν ανταποκρίνονταν στις

θε πρόγραμμα και κάτω από τα όρια του

ανέκαθεν λειτουργούσε στα προγράμμα

πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων

ιατρ1κού πλnθωρ1σμού. Μετά από τnν α

τά μας σαν επίδομα κα1 όχι σαν αποζn

ασθενών, ούτε στn διεθνή ιατρικn πρακτι

μίωσn εξόδων τοκετού με όλες τις γνω

κή και δεοντολογία. Οι προσπάθειες που

στές παρενέργειες στο αποτέλεσμα λει

έγιναν για εκλογίκευση του κόστους δεν

τουργίας των νοσοκομειακών προγραμ

απεδόθnσαν τα αναμενόμενα . Έτσι φθά

μάτων . Το δεύτερο είναι ο ιατρικός έλεγ

σαμε να έχουμε έναν ιδιότυπο ιατρικό

χος των νοσοκομειακών περιστατικών

πληθωρισμό που απέχε1 σημαντικά από

που καθ1ερώσαμε από τnν

πόφασn τnς Ένωσnς ξεκ1νήσαμε απευθεί
ας δ1απραγματεύσεις με τις ιδιωτ~κές κλι
νικές και νοσοκομεία και στις προσεχείς

nμέρες θα έχουμε ολοκλnρώσει και υπο

γράψει και τις σχετικές συμβάσεις.

Πάντως, για το μεταβατικό διάστnμα και

προκειμένου να διευκολύνουμε τους πε
λάτες μας, είχαμε σuμφωνrΊσει με αρκε
τές κλινικές και νοσοκομεία οι οποίες ε
ξακολουθούν να δέχοντα1 τnν «Κάρτα Νο
σnλεiας » . Αυτό σnμαiνει ότι οι πελάτες
που νοσnλεύονται

στις συγκεκριμένες

κλινικές και νοσοκομεία δεν χρειάζεται να
εκταμ1εύσοuν, έστω κα1 προσωρινά, προ

κειμένου να καλύψουν το κόστος τnς νο
σnλεiας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ο
ρισμένες από τις ιδιωτικές κλινικές και
νοσοκομεία Αθnνών που εiναι: Νοσοκο
μείο Ερρiκος Ντuνάν, Κεντρική Κλινικn ,

Όμιλος Εuρωκλινικής, Όμιλος Βιοιατρι
κής , Νοσοκομείο

Metropolitan,

Ιατρ. Κέ-

n κάλuψn

nou

Τα πα

τους υπόλοιπους δεiκτες τnς 01κονομiας .

ραπάνω μαζi με το γενικότερο έλεγχο των

Τα άσχημα αποτελέσματα κατ' επέκταση

αποζnμιώσεων συνέτειναν ώστε να συ

οδήγnσαν τις ασφαλιστικές Εταιρείες σε

γκρατήσουμε το αποτέλεσμα λειτουργίας

αυξήσεις ασφαλίστρων που πολλές φορές

των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε α

nταν υπέρογκες για τον πελάτn αλλά τις

νεκτά επίπεδα, με αποτέλεσμα να διατn

περισσότερες φορές ανεπαρκή για τnν

apxn.

ρήσοuμε τα προγράμματά μας με αντα

κάλuψn των αυξημένων Ζnμιών. Σήμερα

γωνιστικούς όρους. Πάντως

n πρωτοβουλiα των διαπραγματεύσεων

ο έλεγχος

με

των νοσοκομειακών περιστατικών γiνεται

τα νοσοκομεiα ανnκει στn κάθε Εταιρεία .

με συνεργάτες γιατρούς, τους onoiouς ε

Ανεξάρτnτα αν οι σuμφωνiες γiνονται κε

πιλέγουμε με βάσn τn φήμn και τnν

ντρικά για όλn τnν αγορά

ε

μπειρία κατ' αρχάς από το χώρο τnς γε

από κάθε ασφαλιστικn

νικnς ιατρικnς. Βέβαια

n μεμονωμένα
Εταιρεiα n ασφά

συνεργασία ε

λ~σn Υγεiας πρέπει να αντιμετωπιστεi με

πεκτείνετα1 και σε γιατρούς άλλων ειδικο

σοβαρότnτα και επαγγελματισμό. Αυτό

τήτων όπως καρδιολόγους , ορθοπεδι-

σnμαiνει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρn

κούς,

n

γυναικολόγους, χειρουργούς

νοσnλεuτήρια, γιατροί , ασφαλιστικές ε 

κ.λπ. Το κόστος των αποζnμ1ώσεων

ταιρίες διαμεσολαβούντες, πρέnε1 να λε1-

τnς Εταιρείας

σε σύγκρισn με το

τοuργούν σωστά στο πλαiσιο τnς ελεύθε

προηγούμενο έτος έχει αuξnθεi σε ε

ρης αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους,

πίπεδα όμως που δεν δnμιοuργούν

ώστε μια πολύ χρήσιμη παροχή για τους

κάποια ιδιαiτερn avnσuxia.

ασφαλισμένους, όπως

Τώρα όσον αφορά στο τεχνικό απο
τέλεσμα του κλάδου Υγεiας, είναι σα-

n κάλuψn

Υγεiας,

να παραμεiνει ένα προσιτό αγαθό για το
ευρύ κοινό.

ΠΙΝΑΚΑΣ

1
1990

2000

δΙΟΦΟDά

7,4

9,9

33,8%

70
844
1200 5
77,1
75
9,7
11

80
1616
1961
78,1
77 4
5,4
6,7

13 9%
91,5%
63 3%
1,3%
3 2%
-44,3%
-39,1%

ΕΛΛΑΣ
Μέσος Ορος

ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΟΣΟΠΟ ΑΕΠ

χωpών ΟΟΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ

ΕΛΛΑΣ

ΣΕ ΔΟΜΡΙΑ ΗΠΑ

Μ.Ο. ΟΟΣΑ

IUS$ ΡΡΡ1

ΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΑ ΕΤΗ ΖΩΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Μ.Ο. ΟΟΣΑ

ΒΡΕΦΙΚΗ θΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΛΜΣ

(θΑΝΑΤΟΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΝΑ

Μια έκθεσn τnς uφιστάμενnς κατάστασnς
Ένα σύνηθες αντικείμενο μελετών περί τα οικονομικό της Υγείας

συνδυασμό με το μεγαλύτερο μέσο ό

δεiκτnς

περiπτωσn τnς βρεφ1κής θνnσψότnτας

ρο ζωnς έχε1 επ1φέρε1 κα1 συνεχίζε1

εiχαμε ελάχ1στα καλύτερn επfδοσn .

-όσο αυτοf

8.

θύνοντα1 - να επ1φέρε1 αύξηση του

142%. Αν υποθέσουμε ότ1 n νοσnρό
τnτα του πλnθυσμού nταν n iδ1α κατά
τnν iδ1α δεκαετiα κα1 όη 01 αυξήσε1ς

κόστους των υnnρεσ1ών υγείας. Το

τψών στον κλάδο nταν αυτές του δεf

θέμα βεβαίως εiνα1 σε πο10 βαθμό κά

κτn τψών καταναλωτή (πλnθωρ1σμού)

η τέτο10 συμβαiνε1.

τότε « nερ1σσεύε1 » ένα κόστος

Γ. Αφύσ1κn αύξηση του κόστους

τρ1σ. δρχ. που έλαβε χώρα τnν περiο

Αύξηση της νοσηρότητας κα1

15
στε

στnν Ελλάδα απορροφά ολοένα κα1

βελτiωσή μας σε

πλευράς υπέρβαρων κα1 παχύσαρκων

λυπτ1κό το γεγονός - βλέπε πfνακα

1-

που οφεfλετα1 σε άλλους (εκτός τnς

n συνολ1κn
7,4% το 1990 α
9,9% το 2000. Το επiσnς

μελέτης, δnλαδn , είνα1 να καταδεfξε1

δύο δεfκτες Υγεfας -από τους ελάχ1 -

έκθεσnς

όχ1 απλώς το εάν κα1 πόσο αυξάνετα1

στους δ1αθέσψους

αύξnσnς του nλnθυσμού κα1 του nλn
θωρ1σμού) παράγοντες, όπως αύξηση

νnλθε στο

των περ1σταηκών , αύξnσn των τψών

nοδοτ1κότnτα του κόστους τnς Υγεf

εfνα1 σωστn

κnς γωνiας του

μαλn

ας- nταν

δn ακολουθούν δ1αφορετ1κn στατ1στ1-

εκπλnκτ1κό εiνα1 ότ1 σε μ1α χώρα όπου
υποτiθετα1 ότ1 κυρ1αρχεi

iδ1ου προβλnμα-

.

n πραγματ1κn

κα1 άρα κα1 πόσο

του ΟΟΣΑ.

μέσn

χνnτn

δ1άρκε1α ζωής των Ελλήνων αυξήθη 

ρυμένnς υγείας του nλnθυσμού εiνα1

Φροντiδα Υγεiας,

n

Ιδ1ωτ1κn Δαnάνn

πόσον αυτή

κε κατά

το γεγονός ότ1 στnν Ελλάδα το ποσο

Υγεiας 1σούτα1 με το

47, 1%τnς Συνο
- καθ1στώντας

να1 δ1κα1ολογnμένn κα1 κατά πόσον

στό θανάτων από καρδ1οαγγε1ακές

λ1κnς Δαnάνnς Υγεiας

αδ1κα1ολόγnτn. Ή αλλ1ώς

παθnσε1ς γ1α το

τnν Ελλάδα πάλ1

τnς αύξnσnς του κόστους αντ1στο1χεf

τό το κρ1τnρ10

2n στον ΟΟΣΑ με αυ
(το έτος 2004) .

σε αύξnσn των παρεχομένων υπnρε

Κατά δεύτερον , ας προσπαθήσουμε

σ1ών Υγεfας κα1 πο10 τμnμα έγ1νε χω

σχνn unεpoxn τnς χώρας μας, συγκε

2004 nταν στα ίδ1α ε
πiπεδα με του 1960, όταν στn συντρ1nτ1κn nλε1ονότnτα των 30 χωρών με
λών του ΟΟΣΑ αυτn n κατnγορiα θα 

να προσεγγiσουμε το θέμα τnς αφύ

ρiς αντiκρ1σμα , χωρiς όφελος γ1α τnν

κρψένα μεfωσn κατά

νάτων παρουσ1άζε1 δραμαηκή μεiωσn

σ1κnς

«τεχνnτnς » ζnτnσnς υπnρε

κο1νωνiα στο iδ10 δ1άστnμα. Απάντn

στnν f δ1α χρον1κn περίοδο. Πλέον

n

σ1ών υγεiας, δnλαδn τnς αύξnσnς του

σn σε αυτό το ερώτnμα με παράθεσn

Ελλάδα κατατάσσετα1 μεταξύ των πρώ

κόστους Υγεiας που δεν οφεiλετα1 σε

ακρ1βών ποσών εiνα1 ανέφ1κτn, αλλά

των χωρών κα1 με αυτό το κρ1τnρ10 .

πραγματ1κές 01τiες .

n αφύσ1κn n nερ1πn n τε
εfνα1 αυτn n αύξnσn του κό

φοράς εfνα1 τα πλέον πρόσφατα γ1α τα

στnν Ελλάδα αναλώνετα1 σωστά ; Ή

οποfα υπάρχουν δ1αθέσψα -έστω κα1

αλλ1ώς , με το πέρασμα του χρόνου

αν εiνα1 λiγα- στο1χεiα .

ματος χάρ1ν, υπάρχε1 μ1α αναλογiα

Α. Αποδοτ1κότnτα του κόστους
Όπως φαiνετα1 στον πiνακα

1, n δα

nάνn Υγεiας στnν Ελλάδα κα1 ως πο

στn σχέσn μεταξύ του κόστους τnς

σοστό του ΑΕΠ κα1 σε απόλυτες τψές

Υγεfας κα1 του αρ1θμού νοσοκομε1α

αυξnθnκε nερ1σσότερο από ότ1 αυξn

κών περ1στατ1κών; Το παρόν κεfμενο

θnκε κατά μέσο όρο στ1ς

αnοτελεf μ1α nροσnάθε1α τεκμnρίωσnς

30 χώρες του

ΟΟΣΑ, κατά τn δεκαετfα

Συγκεκρψένα,

n

1,3% από 77,1 έτn το 1990
στα 78, 1 το 2000, ενώ auτn στον
ΟΟΣΑ αυξnθnκε κατά 3,2% αnό75
στα 77,4 έτn κατά τnν iδ1α nερfοδο.
Στn βρεφ1κή θνnσψότnτα είχαμε μ1α 1-

μεfωσnς κατά

39,1%

44,3%

έναντ1

του ΟΟΣΑ .

Συμnερασματ1κά, κατά τnν nερfοδο

1990-2000

αυξnσαμε τους πόρους

γ1α τnν Υγεfα πολύ περ1σσότερο από

πολύ λfγα δ1αθέσψα στο1χεfα- γ1α το

1990-2000.
Αυξnθnκε περfπου κατά 34% κα1 92%
στn χώρα μας έναντ1 14% κα1 63%

εάν

που nταν ο μέσος όρος των αυξnσεων

το μέσο όρο του ΟΟΣΑ

στ1ς χώρες μέλn του ΟΟΣΑ.

πτωσn τnς αύξnσnς τnς δ1άρκε1ας ζω -

-στο βαθμό που εnηρέnετα1 από τα

του κόστους της Υγεί

ας είνα1 δ1κα1ολογnμένn

n όχι

πέραν του πλnθωρ1σμού, κ.ά.

πλασματ1κn

Υγεfα

παραγόμενο αποτέλεσμα; Παραδείγ

ή μ1κρότερn από αυτή

n σύγκρ1σn μαζi τους επε1-

κn μεθοδολογiα) . Απόδε1ξn τnς επ1βα

γ1α

τnν

n fδ1α

(αν κα1 δεν

όη, ως ποσοστό του ΑΕΠ

λογ1κn

n φυσ1ολογ1κn n κανον1κn n ο

2 πρώτους

δο

Δαπάνn Υγεiας από

μ1ας άλλnς οnη

συμβαδfζε1 το κόστος τnς Υγείας με το

58

nλnθυσμού) με μ1κρn δ10-

ούντα1 δ1εθνώς γ1α να μετρούν τnν α

στους. Τα χρnσψοπο1ούμενα έτn ανα

n αύξnσn

(57 ,1%του

n Υγεiα

το κόστος τnς Υγεiας αλλά το πόσο

ανάδε1ξn

που αναλωνετα~

ekouremenos@yahoo.com

χρnσψοnο1-

Κατ' αρχάς εiνα1 γνωστό ότ1

φορά από τους

Του Ηλlα Κουρεμένου, τος. Το κόστος
Οικονομολόγου, ΜΒΑ

nou

01

πρώτο~ καπν1στές μεταξύ των

2,8

μεγαλύτερους πόρους. Εiνα1 αποκα

γκος αυτnς τnς

στnν

.___ _____ __,

2004), 01 Έλλnνες εfμα

κατά

χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Στο iδ10

Η συνολ1κn nροσπάθε1α αυτnς τnς

εfνα1

ετών να εiνα1 καθnμερ1νοi καπν1-

δύο παράγοντες μεγε

καταναλωτή

δείγμα κατέχουμε τnν τρiτn θέση από

ό

n

πλnθυσμού άνω των

01

τψών

1990-2000, που αντ1προσωπεύ 
ε1 μ1α αύξnσn 142% (εnf του κόστους
του 1990 εκατ. δρχ. 1,3 τρ1σ . ) κα1

30
Ταυτοχρόνως

38,6 % του

στές (το έτος

Το πρώτο τμήμα του παρόντος κειμένου θίγει σύντομα αυτό το θέμα.

Μ.Ο. ΟΟΣΑ

nς είχαμε χεφότερn εniδοσn κα1 στnν

Με

ένα κρότος φέρνουν το ποθητό αποτέλεσμα, ήτοι την υγεία στον πληθυσμό.

κύρ1ος

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ)

άρα του κόστους

είναι η αποδοτικότητα του κόστους της, δηλαδή εόν τα χρήματα που ξοδεύει

Ο

1000

%

ότ1 στον ΟΟΣΑ, nροκεψένου να παρά
γουμε αποτέλεσμα σχεδόν το iδ10 με

-

στnν nερi

Eiva1 δnλαδn κατανοnτό ότ1

ο ελλn 

n

Κατά τnν περiοδο

n

Δnμόσ1α

Το μεγάλο ερώτnμα εfνα1 το κατά

n αύξnσn του

κόστους εi

no10 τμnμα

θα επ1χεφnσουμε να nροσεγγfσουμε

1990-2000

το

το πρόβλnμα .
Από τα ελάχ1στα δ1αθέσψα στο1χεiα

ν1κός nλnθυσμός εiνα1 λ1γότερο υγ1nς

κόστος τnς συνολ1κnς δαnάνnς τnς

σε σχέσn κα1 με τnν nλε1ονότnτα των

Υγεiας αυξnθnκε κατά

όταν

(ένα τεράσηο ελλnν1κό πρόβλnμα γ1α

άλλων χωρών του ΟΟΣΑ κα1 σε σχέσn

στο iδ10 δ1άστnμα αυξnθnκαν ο πλη

τον κλάδο Υγείας κα1 όχ1 μόνον) α

με το παρελθόν . Αυτή

θυσμός τnς χώρας κατά

ντλούμε τnν nλnροφορfα ότ1 στnν fδ1α

n δ1αnίστωσn σε

366%,
7,4%

κα1 ο

ιοοι
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ΠΙΝΑΚΑΣ

1990
α

ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΜΗ

134.196

β

ΠΛΗθΥΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

γ=α.β

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ

- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

581.760

10.160.551

%

10.917.457

447.564

333,5%

756.906

7,4%

-

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ.)

1.363.505.302

6.351.339. 784

4.987.834.482

365,8%

Ρ

ο

Ν

1

Α

Α

--

1

ο

Ί

π

Σ

Τ

1

ΑΣ

Γιατί ι<αι ο ασφαλιστής,

ασφάλεια θέλει.

ΔΑΠ . ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΜΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΜΩΤΗ ΜΟΝΟΝ

ε=δ.β

ΔΙΑΦΟΡΑ

2000

-

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ (ΔΡΧ.)

δ

75

2

χ

-

θΕΩΡΗΤΙΚΗ (ΔΡΧ.)

134.196

324.754

190.558

142,0%

ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΑΥΞΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΜΩΤΗ
ΜΟΝΟΝ

ζ=γ-ε

-

θΕΩΡΗΤΙΚΗ (ΧΙΛ . ΔΡΧ .)

ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ (ΧΙΛ. ΔΡΧ ΚΑΙ
ΤΩΝ

1.363.505.302

1.363.505.302

3.545.491.324

2.181.986.022

160,0%

2.805.848.460

205,8%

%ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΧΙΛ. ΔΡΧ .)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΜ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ

22.658

44.107

1.448

94,7%

107.600

148.805

41 .205

38,3%

-1.7 40

-9,8%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΟΣΟΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

περίοδο

17.679

(1990-2000), 01 εξαγωγές α-

τρισ. δρχ.) για τnν ίδια δεκαε-

τία. Είναι εμφανnς

νοσnλεiες-

αγγειοεγκεφαλικές

ξnσn του κόστους . Με άλλα λόγια,

n

κόστος τnς Υγεiας αυξάνεται περισ

παθήσεις αυξήθn

αύξnσn των δαπανών για τnν Υγεία

σότερο του δέοντος . Η νοσnρότnτα

95%, στις παθήσεις
του αναπνευemκού (respiratory) αυξή
θnκαν nεpinou κατά 38% και παθήσεις
Διαβήτn με1ώθnκαν κατά nεpinou 10%.
Ο πiνακας 2 απεικονiζει συνοπτικά

εiναι πολλαπλάσια συγκρινόμενn με

-που αποτελεi όντως πρόβλημα- δεν

τnν αύξnσn του παραγόμενου προϊό

δικαιολογεi το τόσο μεγάλο κόστος

ντος (εν προκειμένω των νοσnλειών

τnς Υγεiας. Υπάρχει δnλαδn ένα τμή

που προαναφέρθnκαν). Αν μάλιστα

μα του κόστους που εiναι «τεχνnτής »

λnφθεί υπόψn

φύσεως, θέμα που πρέπει να προβλn 

στις

καν nεpinou κατά

τnν ανωτέρω ανάλυσn.
Δεν υπάρχουν δ10θέσιμα στο1χεiα

n δυσανάλογn

n τεχνολογική

αύ

Συμπέρασμα

σθενών από νοσοκομεία -δnλαδή οι

(cerberovascular)

πρόο

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το

δος που έχει συντελεσθεί και στον το

ματiσει

μέα τnς Υγεiας

των

(n.x.

μειώνοντας δρα

ιδιαiτερα τους

υnnρεσιών

«πλnρωτές »

υγεiας,

από

το

για άλλες παθήσεις. Με αυτά λοιπόν

στικά το χρόνο νοσnλείας και θερα

Υπουργείο Υγείας μέχρι τα ασφαλιστι

τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεiα έχου

πείας) κατά τn δεκαετία

κά ταμεiα και τις ασφαλιστικές εται

με ότι οι μεταβολές αυτών των τριών

n αύξnσn

ειδών

60

(n 2,8

15.939

νοσnλειών

ήταν

+94, 7%,

1990-2000,

του κόστους καθίσταται α

κόμα πιο παράλογn.

ρεiες και βεβαίως τους ιδιώτες .
Κλεiνω με τnν απαραίτnτn β1βλ10-

+38,3% και -9,8% κατά τnν περiοδο
1990-2000. Από τnν άλλn πλευρά έ

Συμπεραiνεται, λοιπόν , ότ1 πολύ π1-

γραφ1κή σnμεfωσn: τα προαναφερθέ

θανά υπάρχει ένα «τεχνnτό» κόστος

ντα μεγέθn εiναι αποτέλεσμα υπολο

χουμε αύξnσn (πέρα και πάνω από τnν

που οφεiλεται προφανώς εiτε σε υ

γ1σμών βασισμένων σε στοιχεiα κυ

αύξnσn που οφεiλετα1 στις αυξήσεις

περβολική naρoxn ποσότnτας υnnρε

ρiως του ΟΟΣΑ (δαπάνες Υγείας , πα

του πλnθυσμού και του πλnθωρισμού)

σιών είτε σε υπερβολική τιμολόγnσή

θήσεις) και τnς ΕΣΥΕ (δnμογραφικά

του κόστους τnς Υγείας κατά

τους εiτε και στα δύο.

και πλnθωριστικά).

im

205,8%

Όπως κάθε άνθρωπος θέλει να είνα ι ασφαλής, γι ο να νιώθε ι καλά και να ζει καλύτερο, έτσ ι και ο ασφαλιστή ς αναζητά μια
μεγάλη αξιόπιστη ετα ι ρία, που θα μπορεί να του εξασφαλίσε ι την επιτυχη μ ένη επαγγελματ ι κή πορεία που ονειρεύεται.
Η ΑΤΕΑσφολιστική, οπό τ ι ς ασφαλίσε ι ς Πυρός της ΑΓΡΟΤΙΚΗ Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το
λου χρη μ ατοοικονο μι κού Ο μίλου

1932 έως σήμερα, μ έλος του μ εγά

ATEbank με βασικό μέτοχο το Ελληνικό Δ ημ όσιο, με μ ακρά εμπειρία στο χώρο, έχε ι τη

δύναμη και τη γνώση να στηρίξει τους συνεργάτες της . Καθημερινά, προσωπικά, μ ε σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μ ε ένα πλήρες
πρόγραμμα σύγχρονων ασφαλι στ ι κών προϊόντων, με ευέλικτη τιμ ολογιακή πολιτική κα ι πολιτι κή αμοιβών που μπορεί να καλύ ψ ει
όλες τ ι ς προσδοκίες των επαγγελματιών ασφαλι στών.

Ο ι δυνατότητές της στην ασφάλι ση δύσκολων, ε ι δ ι κών περιστατ ι κών και μεγάλων κινδύνων είνα ι ασυναγώνιστες.
Η ΑΤΕΑσφαλιστική διακρίνεται γ ια τη φερεγγυότ ητα και την ευρωστία της .
Γι' αυτό έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της.

Γι' αυτό έχε ι την προτίμηση τριών χιλι άδων συνεργατών.

Γι' αυτό αξίζει να συνεργάζετα ι κανείς μαζί της!

ΕλΑΤΕ στη μεγάλη οικογένεια της ΑΤΕΑσφαλιστικής!
ΤΗλΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙ ΚΤΎΟΥ AGENCY:

2109379028 • ΓΕΝΙ ΚΗ ΕΠ ΙΘΕΩ ΡΗΣΗ ΔΙ ΚΤΎΟΥ Μ ΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΜΙΣΕΩ Ν ΚΑΙ Π ΡΑΚΤΟΡΩΝ: 2109379015

ΑΤΕΑσα,αλιστική

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙλΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει.

ΑΤΕΑσα,αλιστικfι 8

ΕΤΑΙΡΙΑ

lιλματα προόδου

ύ Δ1κτύου τnς
Α
α

«Κοιτόμε μπροστό. Πόμε ψηλό. Δύvομή μος οι όvθρωποί μος», ήτοv ο τίτλος του ετήσιου συνεδρίου
πωλήσεων των συνεργατών του εταιρικού δικτύου της «ΑΤΕΑσφολιστική» που προγμοτοποιήθηκε με
μεγόλη επιτυχία στο Κομέvο Βούρλο. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με ομιλίες κοι εισηγήσεις
στελεχών της Ετοιρείος, πόvω σε επίκαιρο θέμοτο που αφορούν την οξιοπιστίο του επογγέλμοτος
του οσφολιστή, την εξυπηρέτηση πελατών, την οργόvωση οσφολιστικώv γραφείων, το ρόλο του

σύγχρονου μόvοτζερ.
Παράλλnλα nραγματοnο1ιΊθnκε

n αnονομιΊ

των βραβεiων, σε

60

συνεργάτες τnς Εταιρεiας, γ1α τις εn1δόσε1ς τους τn

χρον1ά

nou nέρασε. Στnν ομ1λiα του ο Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς «ΑΤΕΑσφαλ1στ1κιΊ» Γ1άννnς Παυλiδnς, τόν~σε μεταξύ
άλλων, ότι n Εταιρεiα τα τελευταiα χρόνια έχε1 κάνει άλματα προόδου και nλέον βρiσκετα1 σε συνεχιΊ ανοδικιΊ nορεiα, με
εντυnωσ1ακιΊ κερδοφορiα. Όnως, ανέφερε, ο κ. Παυλiδnς, n δ1οiκnσn τnς Εταιρεiας έχε1 εn1κεντρώσει τn στρατnγ1κιΊ τnς
σε ό,τ1 αφορά στις nωλιΊσεις, στnν ανάnτυξn του εταιρικού τnς δ1κτύου με ορθολογικιΊ λεηουργiα, σε μ1α εnοχιΊ nou άλ
λες εταιρεiες το απαξιώνουν.

Στόχος εiνα1

n

εnέκτασn του εταιρικού δ1κτύου τnς «ΑΤΕΑσφαλ~στικιΊ» σε όλn τnν εn1κράτεια, καθώς και

n αnοτελε

σματ1κότερn διεiσδυσn στα αστικά κέντρα. Παράλλnλα, 1διαiτερn βαρύτnτα δiδε
τα1 στn δnμιουργiα άκρως ανταγων1στ1κών προϊόντων και στnν εξυnnρέτnσn
των πελατών τnς Εταιρεiας.

Ο Δ1ευθυντιΊς ΠωλιΊσεων του εταιρικού δ1κτύου τnς «ΑΤΕΑσφαλ1στ1κιΊ» Στέ
λ1ος Βουγ1ουκλίδnς, στο χαιρετ~σμό του στnν τελετn αnονομnς των βραβείων

αναφέρθnκε στο ανθρώn1νο δυναμ1κό τnς Εταιρεiας,

nou

αποτελεί βασικό πα

ράγοντα γ1α τnν εδραiωσιΊ τnς στnν κορυφιΊ τnς ασφαλιστικιΊς αγοράς. Στο
συνέδρ10 συμμετείχαν nερ~σσότερα αnό

150 στελέχn του κλάδου nωλιΊσε

ων τnς Εταιρεiας.

Ο Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς ΑΤΕ Ασφολ1στικιΊ
κ . lωάννnς Πσυλίδnς κστά τn δ1άρκε1α τnς κεντρικιΊς ομιλfας του,
στn βραδιά των βραβεύσεων των εnηυχnμένων συνεργατών

62

φ

iΊ, κ. Στέλ1ος Βουγ1ουκλfδnς
10μό στους συνεργάτες με

α του συνεδρfου

Συνέδρ ι ο Πωλήσεων Εταιρικού Δι κτύου. Κατηγορ ί ες
βραβεύσεων .
Α . Ανά πτυξη εργασιών

Συντονιστές Διευθυντές

2006.

Ανάπτυξης.

1.

Κώστας.

Μασκαντούρnς Χρίστος.

3.

Μπορμπαντωνάκπς Γιώργος .

Χαρτοφυλακίου Ζωής
Διευθυντές.
ομάδας.

1.

8.

Λαιμός

2.

Αύξηση συνολικού

2005- 2006 . Συντονιστές

1. Τ σορ μ nατσlδnς

Νικόλαος. Συντονιστές

Κοτούλα Μ αριάννα.

2.

Καϋμ ένος Κων/νος.

1.

Τσόγκος Γρnγόρnς. Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι.

Μ αρία .

2. Πανταζοπούλου

Π αναγιώτα .

3.

3.

Βασιλάκη

Ζωγραφάκn

Π αναγιώτα. Γ. Αύξηση Παραγωγής Γενικών Ασφαλί σεων

2005-2006 . Συντονιστές

Διευθυντές.

Μαραμπουτάκnς Ανδρέας.

2.

1.

θαλασσινάκnς Ιωάννης.

Σιδnρόnουλος Ιορδάνης. Συντονιστές ομάδας .
Αθανασιάδης Σόλων.

Τσόγκας Γρηγόρης.

2.

3.

1.

3.

Κουριδάκnς Μιχάλης. Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι .

1.

1.

Γιουκάκn Αικατερlνn .
Κατσιφαράκnς

2. Παπαδόπουλος Νικόλαος. 3.
Στέφανος . 4. Π αnαδεράκnς Αλέξανδρος. 5.

Νταγκiνnς Ν ι κόλαος.

Λεμαντζfις Αθανάσιος.

6.

7.

8. Σιδnροπούλου Ελισάβετ. 9.
10. Αραπλfι Παρασκευή. Δ . Νέα

Καραντεμαίρn Ειρήνη.

Παραγωγή Κλάδου Ζωής

1. θαλασσινάκnς
3.

2006 . Συντονιστές

Ι ωάννης.

Κοτούλα Μαριάννα.

2.

Γρηγόρης. Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι .

2.

Καλαϊτζάκn Στυλι ανή.

Π ηνελόπη.

5.

3.

6.

4.

Αρνίδου

Χασανlδn Καλλιόπη.

Σπανουδάκnς Ανδρέ ας.

8.

7.

9.

3 πρώτους

Συντονιστές Διευθυντές σε •Διατnpnσιμότnτα Διετlας».

Ο Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλlσεων κ.

1. Χατζnιωσήφ

βραβεύει τον

lo

Ασφαλιστικό Σύμβουλο σε «Παραγωγή Γενικών

Διευθυντής Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου κ. Στέλιος Βουγιουκλίδnς βραβεύει τον κ. Ανδρέα Μαpαμnουτάκn

«lo

Συντονιστή Διευθυντή σε αύξnσn Χ/Φ Γενικών Κλάδων».

5. Ο
6. Ο

κ. Στέλιος Βουγιουκλ!δnς με τους πρώτους
κ. Ιωάννης Παυλlδnς βραβεύει τον

lo

10 Ασφαλιστικούς

Συμβούλους σε •Αύξnσn Χ/Φ Γενικών Κλάδων»

Συντονιστή Ομάδας κ. Σόλωνα Αθανασιάδn σε •Νέα Παραγωγή Ζωής» και «Αύξησn

7. Ο

8.
9.

κ. Ιωάννης Παυλ!δnς βραβεύει τον Διευθυντή κ. Νlκο Τσοpμnατσιδn

Ο κ. Στέλιος Βουγιουκλlδnς με τους

3 πρώτους

•lo

σε αύξησn Χ/Φ Ζωής».

Συντονιστές Διευθυντές σε «Αύξnση Χ/Φ Γενικών Κλάδων,%,

Το μέλος του Δ.Σ. τnς Εταιpεlας κ. Λ. Καμnισιούλnς βραβεύει τον

lo Συντονιστι'ι

Ομάδας σε •Διατnpnσιμότnτο του Κλάδου Ζωής»

κ. Βασ!λη Νιάφα.

10. Ο

Στ. Βουγιουκλ!δnς βραβεύει την

1n Ασφαλιστική

Σύμβουλο σε «Αύξnσn Παραγωγής Γενικών Ασφαλlσεων

2005-2006•

κ.

Αικατεplνn Γιουκάκn.

Ασnμακόπουλος Γεώργ ι ος . Δl.2 . Νέοι στρατολογούμενοι
από τον ανταγωνισμό

«Αύξηση Χ/Φ Κλάδου Ζωής».

Πανταζοnούλου Παναγιώτα. Δ .

10.

Νέα Παραγωγή Κλάδου Ζωής

2006 .

2006. Δl.

Στρατολόγηση

Δl . 1. Νέοι Ασφαλιστικο ί Σύ μβουλοι.

Συντονιστές Ομάδας .

Κλαράκn Δήμητρα .

1.

Γουλή Αλεξάνδρα

1.

Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι .

1.

Κυπριώτης Χαράλαμπος.

3. Καραμούτσου

Μ αρία.

4.

2.

Κουλούρnς

15.
16.

Ο κ. Στέλιος Βουγιουκλ!δnς με τους

10 πρώτους ασφαλιστικούς συμβούλους «Σε Νέα Παραγωγή Ζωής»
«lo Συντονιστή Διευθυντή Ανάπτυξης» κ. Γιώργο Μnορμnοντωνάκn,

Ο κ. Ιωάννης Παυλ!δnς ενώ βραβεύει τον

καθώς και τους

συντονιστές Διευθυντές Ανάπτυξης κ.κ. Κώστα Λαιμό και Χρlστο Μασκαντούρn σε «Ανάπτυξη Νέων Εργασιών»

17.

Ο κ. Ιωάννης Παυλ!δnς βραβεύει την κ. Μαριάννα Κοτούλα

«ln

Συντονlστρια Ομάδας σε Αύξηση Χ/Φ Ζωής».

Στέφανος. Ε. Διατnρnσιμότnτα Κλάδου Ζωής 2ετ ί α ς

18. Ο κ. Λεωνlδας Καμnισιούλnς ενώ βραβεύει τους 3 πρώτους Συντονιστές Ομάδος σε •Διατnρnσιμότnτο Διετ!ας».

2005- 2006 . Συντονιστές

19.
20.

2005-2006
Γιάννης.

άνω των

Διευθυντές. Παραγωγή 2ετ ί ας

250.000 €. 1.

2. Σι δnρόπουλος

Ιορδάνης.

θαλασσινάκnς

3. Τσορμnατσiδnς

Νίκος. Συντονιστές ομάδας . Παραγωγή 2ετi ας

2006

άνω των

2005Βασίλειος. 2.

120.000 €. 1. Νιάφας
3. Τζανέτος Δημήτριος .

Αθανασιάδης Σόλων.

άνω των

50.000 €. 1.
3.

Καλαϊτζάκn Στυλιανή.

Ζωγραφόκn

2005- 2006
Παναγιώτα. 2.

Βάντζος Νικόλαος . ΣΤ.

Παραγωγή Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αστικής

Ευθύνης. Αυτοκινήτων

2006.

Συντονιστές Διευθυντ ές.

1.

Μαραμπουτάκnς Ανδρέας.

3.

θαλασσι νάκnς Ιωάννης. Συντονιστές Ομάδας.

Δαλακούρ α ς Κων /νος .

2.

Παπαδόπουλος Βασίλειος.

2. Αθανασιάδης

Σόλων .

1.

3.

Κουριδάκnς Μ ιχάλης

Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι.
Γρiβα Φρειδερlκn.

3.

1.

Ο ι κονομόπουλος Φώτης.

Αραnλfι Παρασκευή

2.

Ο κ. Ιωά'lνnς Παυλlδnς με τους πρώτους συνεργάτες από Στρατολόγηση

Ο κ.

1. Χατζnιωσι'ιφ

βραβεύει τον

lo

Συντονιστή Ομάδας σε « Παραγωγή Γενικών Ασφαλlσεων εκτός Αστικής Ευθύνης

Αυτοκινήτων• κ. Κων /νο Δαλακούρο

21. Ο κ. 1. Παυλ!δnς βραβεύει τον lo Νέο Ασφαλιστικό Σύμβουλο σε ,Νέα Παραγωγή του Κλάδου Ζωής» κ. Γιώργο Ασnμακόnουλο
22. Το μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Ασφαλιστική κ. Θεόδωρος Κουτσιούμnας βραβεύει τnν κατnγορlα για «Διατnρnσιμότnτο Διετlος»
στον κλάδο Ζωής των Ασφαλιστικών Συμβούλων

23.

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι. Παραγωγ ή 2ετiας

itw

Ο Τεχνικός Διευθυντής Ζωής κ. Γιώργος Μαpκολέφας με τους

11. Ο κ. 1. Παυλlδnς βραβεύει τnν ln Συντονlστpια Ομάδας σε «Νέα Παραγωγή από Στρατολόγηση• κ. Αλεξάνδρα Γουλή.
12. Ο κ. 1. Παυλ!δnς βραβεύει τον lo Ασφαλιστικό Σύμβουλο σε «Νέα Παραγωγή από Στρατολόγηση• κ. Χαράλαμπο Κυnpιώτn.
13. Ο κ. Στέλιος Βουγιουκλlδnς με τους 3 πρώτους Συντονιστές Ομάδας σε «Αύξηση Παραγωγής Γενικών Ασφαλlσεων 20052006•.
14. Ο κ. Στέλιος Βουγιουκλlδnς βραβεύει τnν κ. Μαρlα Βασιλάκη, ln Ασφαλιστική Σύμβουλο οτn «Νέα Παραγωγή Ζωής» και

Γι ουκάκn Αικατερίνη.
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Συντονιστή

Γενικών Ασφαλ!σεων•.

Βασιλάκη Μαρiα.

Βάντζος Νικόλαος.

θεούλn Βασιλι κή.

Καραντεμοiρn Ειρfινn.

1.

1.
Τσόγκας

3.

•lo

Συντονιστή Διευθυντή σε Διατnpnσιμότnτα Διετlας».

lος θαλασσινάκnς, 2ος Σιδnpόnουλος, 3ος Τσοpμnατσlδnς.

4. Ο

Διευθυντές.

Μπούχλι ας Στέφανος. Συντονιστές Ομάδας.

Αθανασιάδης Σόλων.

«lo

Κλάδων εκτός Αστ~κής Ευθύνnς Αυτοκινήτων» κ. Φώτn Οικονομόnουλο.

Τσαρμπατσίδnς Νικόλαος .

2.

2.
3.

Κολυβάκnς Ευάγγελος .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος τnς ΑΤΕ Ασφαλιστ~κή κ. Ιωάννnς Παυλlδnς βραβεύει τον κ. θαλασσινάκn Ιωάννn

Διευθυντή σε Νέα Παραγωγή Ζωής» και

Ο κ.

1.

Χατζnιωσήφ με τους

Αυτοκινήτων•

3 πρώτους

Συντονιστές Ομάδος σε «Παραγωγή Γενικών Ασφαλlσεων εκτός Αστικής Ευθύνης

Μελέτη της Swiss Re

-

111

Bancassurance
αναπτύσσεται με γοργούς ρυ&μούς

τόχρονα οι εταιρείες

HBOS,

και τα προϊόντα με1κτή ς ασφάλισης .

τους, παρότι τους επιτρέπετα1 να έχουν

από τις λιγοστές που αποκάλυψαν

Στις ασφάλειες ζωής οι τράπεζες αντι -

στnν ιδιοκτησία τους ασφαλιστικές ε-

στοιχεία από τnν κερδοφορία του τρα-

προσωπεύουν το σnμανηκότερο κα -

Aviva

και

ταιρείες, ενώ το σκλnρό νομοθετικό

πεζοασφαλ1σηκού καναλιού διανομής

νάλ1 διανομής τους στο Βέλγ10

πλαίσιο που αφορά ης πωλήσεις στn

τους, επισnμαfνουν ότ1 τα κέρδn των

το

Βρετανία έχε1 κρατήσε1 τnν επιτυχία

τραπεζοασφαλειών ήταν σnμαντ1κότε-

των τραπεζοασφαλε1ών σε χαμnλά ε-

ρα από τα αντίστοιχα των nαραδοσια-

(48%
(64% το 2006),
στnν Ιταλία (59% το 2006) και στnν
Ισπανία (72% το 2005). Φτωχά απο-

πfπεδα, ένα γεγονός που επιτείνει με

κών καναλιών. Το σημαντικότερο ω-

τελέσματα ωστόσο επιδεικνύουν

χρήσn των

στόσο όλων είναι ότι παρά τα όποια ε-

Ολλανδία

2005),

στn Γαλλία

n

άμεσων καναλιών διανομής των α-

μπόδια θέτουν τα δ1αφορετικά νομο-

Τnς ΣΟΦΗΣ ΛΟΥΚΑ

σφαλιστικών προϊόντων, όπως είναι

θετικά πλαίσια και οι ποικίλοι κοινωνι-

(19% το 2004), n Γερμανία
(25% το 2005), n Ελβετία (-2%) και το
Ηνωμένο Βασίλειο (20% το 2006). Το

Η Ευρώπη επιδεικνύει το μεγαλύτερο δείκτη διείσδυσης τραπεζοασφαλειών

το τηλέφωνο και το Διαδίκτυο. Ωστό-

κο-πολιτισμικοf παράγοντες στις τρα-

επίπεδο τnς διεfσδυσnς των τραπεζο-

σο

01 τελευταίες προτάσεις τnς FSA α-

nεζοασφάλειες, οι τελευταίες έχουν

ασφαλειών, αφού ανέβηκε σημαντικά

ψήνουν περιθώρ1α για ανάnτυξn των

αυξήσε1 τn διείσδυσή τους στnν πα-

στο χρονικό διάστημα

σε ολόκληρο τον κόσμο με εξαίρεση τη Γερμαvία

τον τρόπο του

n κυρfαρχn

1985-2000,

ασφα

τραπεζοασφαλειών στn Βρετανία μέσα

σταθεροnο1ήθnκε σε πολλές αγορές τα

nnρεσ1ών από τις τράπεζες, είνα1 ένα εδραιωμένο και διαρ

λιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δ1κτύου. Γϊα πα

στα επόμενα χρόνια. Στον αντίποδα

τελευταία χρόν10. Ελπίδα γ1α nεραιτέ-

κώς αναπτυσσόμενο κανάλι δ1ανομής ασφαλε1ών. Ωστόσο

ράδε1γμα στnν Ιταλία, ο νόμος

Amato του 1990 επέτρεψε

πάντως, στnν Ισπανία και τn Γαλλία το

ρω ανάπτυξη κα1 ακόμα μεγαλύτερο

n εφαρμογή και n λε1τουργfα των τραπεζοασφαλε1ών δ10φέρουν σημαντικά αnό χώρα σε χώρα. Η nοικιλfα και n δ10-

στις τράπεζες να επενδύσουν στις ασφαλιστικές εταιρείες

φορολογικό καθεστώς ευνοεί τις τρα-

κέρδος αποτελεί

απογε1ώνοντας κυρ1ολεκτικά τις τραπεζοασφάλε1ες. Πιο

πεζοασφάλειες, ενώ αξιοσημείωτο εf-

λειών υγείας, έναν τομέα για τον οποίο

φορετ1κότnτα των νόμων ανά τον κόσμο, καθώς εnίσnς

πρόσφατα

των περιορισμών στις τραπεζοα

ναι όη στn χώρα του Ν1κολά Σαρκοq οι

01

σφάλειες στnν Ασία, ιδιαίτερα στις ταχύτατα αναπτυσσόμε

απασχολούμενοι σ' αυτόν τον τομέα

ασφαλειών σχεδιάζουν τnν προώθnσn

ξnγούν έως ένα σnμείο το πολύπλευρο πρόσωπο των τρα

νες 01κονομίες τnς Κίνας και τnς Ινδίας, αλλά και στnν Ια

αύξησαν το μερfδ1ό τους στnν αγορά

μικρών, στάνταρντ σχετ1κών προϊό-

πεζοασφαλε1ών. Για τnν επιτυχή ανάπτυξή τους πάντως

πωνία και τn Νότ10 Κορέα, διευκόλυναν καταλυτικά τnν α

από

ντων, κατάλλnλων γ1α διανομή μέσω

προϋπόθεσn αποτελεί ένα υnοστnρικτικό περιβάλλον κανο

νάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Στον Καναδά ωστόσο 01

60% που ήταν το 2001 σε 64%το
2006. Όσον αφορά ωστόσο το ερώτnμα εάν το κόστος των τραπεζοα-

Όσον αφορά τnν Κεντρική και Ανατο-

σφαλειών δικαιολογεί τn νέα τάσn και

λ1κή Ευρώπn

το όλο εγχεfρnμα,

n αnάντnσn τελε1 α-

σφαλε1ών, ως κανάλ1 δ1ανομής κυ-

κόμα υπό συζr'ιτnσn. Γενικότερα nά-

ρfως ασφαλιστικών προϊόντων ζωής,

ντως οι τραπεζοασφάλειες θεωρούνται

αναλογε1 στο

01 τραπεζοασφάλε1ες, δnλαδή n παροχή ασφαλιστικών υ

01

nολιηστικοί, κοινων1κοf και δnμογραφικοf παράγοντες ε

ν10μών, όπως είναι

01 φ1λελεύθερο1

κανόνες ιδιοκτησίας α-
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σφαλιστικών εταιρειών από τράπεζες και
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των ασφα-

Ευρωπαίοι 1θύνοντες των τραπεζο-

των τραπεζικών

υποκαταστημάτων.

n χρήσn

των τραπεζοα-

14%-22% των

ασφαλ1-

στικών κερδών των χωρών τους . Κα-

από πολλούς ο πιο αποτελεσματ1κός

ι.κ.

n αγορά

τρόπος δ1ανομής ασφαλιστικών προϊ-

γκόσμια αγορά, ενώ ιδιαfτερnς μνείας

ταλυηκό ρόλο σε αυτή τnν επιτυχία

όντων, κυρfως λόγω τnς πελατε1ακής

χρήζε1

διαδραμάησε

σχέσnς που προϋπάρχει, άρα δ1ευκο-

τους στις αναδυόμενες αγορές.
ακρίβεια,

ria τnν
n Ευρώπη επιδεικνύει το με-

ζών και ασφαλιστικών εταιρειών στnν

λύνει τnν πώλnσn,

περιοχή, που μετέφεραν εκε1 επιτυχn-

γαλύτερο δεfκτn διεfσδυσnς τραπεζο-

μένα τις εμπειρfες τους στον τομέα των

ροντας στον τομέα αυτό .. ένα σαφές

ασφαλειών σε ολόκληρο τον κόσμο α-

τραπεζοασφαλειών από τn Δυτική Ευ-

πλεονέκτπμα έναντι των παραδοσια-

πό το

με εξαίρεση τn χώρα τnς

ρώπn. Ένας άλλος σημαντικός παρά-

κών καναλιών διανομής. Παρότι δεν

Γερμανfας, με ης τραnεζοασφάλειες

γοντας που συνέτεινε στο ίδιο θετ1κό

υπάρχουν πολλά στοιχεία σχεηκά με

ζωής να αναλογούν στο περισσότερο

αποτέλεσμα εfναι

το κόστος και τnν κερδοφορία τπς

από το μ1σό των κερδών από τα α-

πεζικών πιστώσεων, ιδ1αfτερα όσον α-

n οποία γίνεται μοι-

ραfα με χαμηλότερο κόστος προσφέ-

n

σnμαντικότατn παρεfσφρnσή

2000

n εισβολή ξένων τραπε-

n επέκταση των τρα-

διανομής ασφαλιστικών προϊόντων α-

σφάλ1στρα σε πολλές αγορές. Ακόμα

φορά τις υποθήκες κα1 τα καταναλω-

nό τις τράπεζες, τα β1ομnχαν1κά δεδο-

πιο συγκεκριμένα

τικά δάνεια. Στn Βόρεια Αμερική,

μένα από τnν Ιταλία και τn Γαλλία στπ-

ες αποτελούν στnν Ευρώπη το κυρfαρ-

01 τραnεζοασφάλει-

n πα-

ρεfσφρnσn των τραπεζοασφαλειών σε

ρfζουν τnν προαναφερθείσα άποψη α-

χο κανάλ1 δ1ανομής ασφαλιστικών

Ηνωμένες Πολιτεfες και Καναδά είναι

Νο\Ιι : Μοιt oftt.. flgursaahown aboι8 ιrs 2006 flgursιexceρtfor Ff•nc• ιnd ltιlywherι 2006 dιtι ars u•d.
Th• 18\Ιιιt flgursι quowd for J■pen, South Κorsa ■nd Tιlwιn •rs for ΖΟΟ4. ιnd 2003 for Chlle'ι non-llfw .

ποκαλύπτοντας ότι

τραπεζοασφά-

προϊόντων ζωής κα1 συνταξ1οδότnσnς,

π10 χαμηλή, κυρfως λόγω των ισχυό-

Sourceι: lnιurιnce rsgulιltorι; lnιurence -ιatιona;

λε1 ες έχουν χαμηλότερο κόστος. Ταυ-

ενώ αυξnτ1κές τάσε1ς nαρουσ1άζουν

ντων νόμων που περιορfζουν τn δια-

Allco; UMM; Swlιι Re eιtιmawa.
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νομn ασφαλειών από τις τράπεζες.

unnρεσfa των υπαρχόντων τραnε<)κών

δfσει έδαφος σε ορισμένες χώρες, πα -

Αξιοσnμείωτο εlναι ότι και στnν Ιαnω-

προϊόντων, οδnγώντας μοιραία σε ε-

ράλλnλα με τnν nαραγωγn ιδιαlτερων

n1nλέον εuκαιρfες nώλnσnς.

προϊόντων για τους πελάτες και τn

vla n

αγορά των τραnεζοασφαλειών

θα αnελευθερωθεf στα τέλn του

2007,

Σε παγκόσμιο εnfnεδο, οι ασφαλι-

διανομn μεικτών υnnρεσιών. Οι nε-

οπότε σnμερα κινεfται σε χαμnλά εnf-

στές έχουν καταφέρει να εκμεταλλεu-

ρ1σσότερες τέτοιες nερ1nτώσεις οπέ-

nεδα , ενώ αντfθετα στnν Αuστραλfα ο

τούν τ1ς τραnεζοασφάλειες ώστε να α-

δε1ξαν ότ1 χρειάζεται αναδιαμόρφωσn

σχετικός δεfκτnς, ιδιαfτερα όσον αφο-

nοκτnσοuν έρεισμα στις αγορές που

τnς υπάρχουσας διαχεfρισnς και λει-

ρά τον τομέα ασφαλειών ζωnς, εfναι ε-

δεν εfναι ανοιχτές στις εκκλnσε1ς του

τοuργfας των τραnεζοασφαλειών,

ξαιρετικά υψnλός λόγω τnς εξαγοράς

ασφαλιστικού τομέα και κατά συνέπεια

αfτερα όσον αφορά τις αnοζnμιώσεις

πολλών ασφαλιστ1κών εταιρειών από

δ1αθέτοuν περιορισμένα κανάλια δια-

καθώς nαρατnρnθnκε αύξnσn των α-

τραnε<)κούς ομfλους.

νομnς. Κοινn εκτfμnσn εfναι ότι

n ενο-

ξιώσεων για καταβολn αnοζnμιώσεων

01 αναδυόμενες αγορές έχουν εξαι-

nofnσn του τραnε<)κού σuστnματος με

στα προϊόντα μεικτnς ασφάλισnς. Το

ρετικά nοικfλο δεfκτn διεfσδuσnς τρα-

τ1ς ασφαλιστικές παροχές βοnθούν

συνολικό προφίλ nαραγωγ1κότnτας

nεζοασφαλειών λόγω τnς διαφορετι-

στn μεlωσn του κόστους και μεγιστο-

και αnοδοτικότnτας των τραnεζοασφαλειών ωστόσο παραμένει θετικό.

κότnτας των νομοθετικών nλαισfων
που ισχύουν στις χώρες αυτές, ενώ

Σuς ώριμες αγορές

n

n ανάnτuξn εκτι-

εnέλασn των τραnεζοασφαλειών στις

μάται ότι θα αuξnθεf καταλυτικά με τnν

ασιατικές αγορές, ιδιαfτερα στον τομέα

unοστnριξn τnς διανομnς nερισσότε-

ασφαλειών ζωnς είναι εξαιρετικά σn-

ρων περίπλοκων ασφαλιστικών nροϊ-

μαντικn.

όντων (ασφάλε1ες ζωnς και μεικτές α-

σφάλειες) εντός του nλαισfοu μιας

Τnv fδια ώρα εnιτυχfες καταγάγει και

τμnματικnς nελατειακnς βάσnς.

στn Λατινικn Αμερικn, στα κράτn τnς

Παρότι

onofaς οι με1κτές τραnεζοασφάλειες έ-

n

ανάnτuξn ξεχωριστά σε

χουν ξεπεράσει τις τραnεζοασφάλειες

κάθε χώρα/αγορά θα συνεχfσε1 να ε-

ζωnς. Στn Ρωσfα,

ασφαλι-

ξαρτάται σnμαντικά από το ρυθμ1στικό

στικών προϊόντων βασίζεται αnοκλει-

και εnιχειρnσιακό nερ1βάλλον του ε-

n διανομn

στικά στις τραnεζοασφάλειες. Στnν

κάστοτε κράτους, οι απασχολούμενοι

Τοuρκfα, όπου πριν από μερικά χρόνια

στον τομέα των τραnεζοασφαλειών θα

unnρxav μεγάλες ελπίδες για ανάnτu-

μπορούν να καρπωθούν κέρδος από

ξn των τραnεζοασφαλειών στn χώρα,

nο1ούν τn συνέργεια. Τα οικονομικά

τnν τάσn των κuβερνnσεων ανά τον

τα σnμερινά στοιχεfα αποδεικνύουν α-

αποτελέσματα και οι nροσδοκlες κέρ-

κόσμο να ιδιωτικοποιούν τα συστnμα-

δύναμn διείσδuσn τους στnν αγορά σε

δοuς, nfσω από τnν ενοnο1nμένn auτn

τα uγεfας και τις συνταξιοδοτικές πα-

σχέσn με τnν Ευρώnn, παρόλα αυτά ό-

λειτουργfα, γfνοντα1 αποδέκτες πολ-

ροχές. Στις αναδυόμενες αγορές, οι

μως οι τραnεζοασφάλειες αποτελούν

λών nροκλnσεων λόγω των αλλαγών

νέες ασφαλισuκές παρουσίες έχουν

ένα σnμαντικό κανάλι διανομnς με

σε εnfnεδο κανονισμών και νόμων.

uιοθετnσει τα προϊόντα των τραnεζοα-

αργn αλλά

σταθερn ανάnτuξn στn

Οι νέες ρυθμfσεις για τnν ακρfβεια
έχουν εκμnδενfσει αρκετά από τα χρn-

τοuρκ1κn αγορά.

σφαλειών για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις κuρfαρχες εταιρεfες.

εnιτυχnμένα

μαuκά nλεονεκτnματα που αnολάμβα-

Με δεδομένα τα χαμnλά εnfnεδα δ1-

μοντέλα τραnεζοασφαλειών αφορούν

ναν μέχρι nρ1ν λfγο καιρό όσοι ασχο-

εlσδuσnς των τραnεζοασφαλειών στις

κατά κύριο λόγο τnν nώλnσn αnλοποι-

λούντ01 με uς τραπεζοασφάλειες. Ταυ-

αναδυόμενες αγορές, ο τομέας αυτός

nμένων προϊόντων στους πελάτες,

τόχρονα ωστόσο το αlτnμα τnς αυξα-

πρέπει να αναμένε1 αξιοσnμεfωτn ανά-

κυριολεκτικά τnν ώρα μ1ας οnο1ασδn-

νόμενnς ζnτnσnς οδτΊγnσε πολλούς εξ

πτυξn μέσα στα επόμενα χρόνια.

nοτε τραnε<)κnς σuναλλαγnς τους, σε

αυτών να εξερευνnσουν εναλλακτικά

Συμπερασματικά
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161-

τα

1 ΔΙΕΘΝΗΣ

εnιχειρnμαuκά μοντέλα. Η nροώθnσn

μέας των τραnεζοασφαλειών έχει με-

στιγμεf. Τα προϊόντα αυτά, ουσ1ασu-

n10

πολύπλοκων προϊόντων τραnεζο-

τεξελιχθεf σε κuρlαρχο κανάλι δ1ανο-

κά, λειτουργούν σαν μια εn1nρόσθετn

ασφάλισnς έχει αρχfσει εnίσnς να κερ-

μnς για πολλά ασφαλιστικά προϊόντα.

ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ :
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21 Ο 8787.386
231 Ο 544.293
e-maίl: contact@alico.gr
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Τις τελεuταlες δύο δεκαετfες, ο το -

μ1α απόφασn που λαμβάνετα1 αυτο-
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30%

προγράμματα που σχεδ1άστnκαν από

σφαλίσε1ς που nραγματοπο1ούντα1 με

Από τnν πλευρά του ο Πρόεδρος

τnν Εθν1κn Ασφαλ1στ1κn γ1α τnν αγο

τnν εnφροn των Τραπεζών.

ρά τnς Τουρκίας.

Με αυξητική τάση

αυτό πρέπε1 να nροσεγγfζε1 το

αν λnφθούν υnόψn κα1

Tnv nρωτ~ά

Στnν εκτiμnσn ότ~ τα

οι συγχωνεύσεις και εξαγορές

5

τελευταία

ταξύ των

27

κατέχε1

έσοδα από 1δ1ωτ1κοnο11Ίσε1ς.

του

n χώρα μας με

ευρωπαϊκών χωρών σε

δ101κnτ~κού

συμβουλίου

τnς

ERGO AUSTRIA INTERNATIONAL
Thomas

Schδllkopf ανέπτυξε το θέ

χρόν10 nαρατnρεfτα1 σnμαντ1κn ανά

ό,τ1 αφορά στnν αναγκ01ότnτα μεταρ

μα των αnαραίτnτων δ101κnτ1κών ε

nτυξn του

bancassurance στnν Ελλά

ρυθμiσεων στο συνταξ1οδοτ1κό καθε

νεργε1ών που ακολουθούν τn συγ

λόγω τnς 1σχυροποίnσnς του

στώς, σύμφωνα με nρόσφατn μελέτn

χώνευσn 1Ί εξαγορά,κα1 τόν~σε ότ1

Τραnεζ1κού συστnματος, τnς καθ1έ

τnν

τΤρε1ς είνα1

ρωσnς του

Allianz,

δα,

δ1εν1Ίργnσε

ο

όμ1λος

01

δ1ακρ1τές φάσε1ς ενερ

στο nλαiσ10 δ1ερεύνnσnς 1σά 

γειών γ1α μ1α επηυχnμένn συγχώνευ

ρ1θμων ευρωπαϊκών συστnμάτων α

σn, ανέφερε ο κ. Schδllkopf. Η πρώ

λ1στ1κών προϊόντων από τα τραπεζ1-

σφάλ1σnς, σύμφωνα με τον Δ1ευθύ

τη φάση αποτελεί τη προπαρασκευα

κά κανάλ1α, nροέβn ο Γεν1κός Δ1ευ

νοντα Σύμβουλο και

θυντnς Ασφαλ1στ1κών Εργασ1ών τnς

Ελλάδος, κ. Π. Παnαν1κολάου. Επί

ξεκ1νά άμεσα με τnν ορ1στ1κοποfnσn

συμφωνίες εξαγορών κα1 συγχωνεύσεων στnν ευρύτερn πε

Τράπεζας Πεφα1ώς, κ. Τρ. Λυσψάχου.

σnς κετέθεσε συγκεκρψένn πρότασn

τnς συμφωνίας, κα1 τέλος η τρίτη

σnκός κλάδος στn ΝΑ Ευρώπn, όπως αυuΊ καταδε1κνύετα1 α

ρ1οχn (έναντ~ εννέα συμφων1ών το

2005),

Όπως

πό τnν αύξnσn των εξαγορών κα1 των συγχωνεύσεων κα1 τnν

ποίων ανnλθε περίπου στο

ευρώ , έναντ1

ανάπτυξn του τομέα των τραπεζοασφαλε1ών

ευρώ το

Η έντονn αναnτυξ1ακn δυναμ1κn που σnμείωσε ο ασφαλ1-

ο όγκος των ο

cross selling

τnς

Allianz

στ1κn φάση,

n δεύτερη

φάση,

n οποfα

ασφάλ1στρα

γ1α τnν αναμόρφωσn του ελλnνικού

φάση,

ασφαλ1στ1κού συστnματος, που περ1-

μετά τnν εκκfνnσn τnς δεύτερnς φά

2005. Tn σnμαντ~κότερn δραστnρ1ότnτα παρουσία
σε n αγορά τnς Τουρκίας στnν οποία πραγματοπο11Ίθnκαν 01

λαμβάνε1 τρε1ς βασ1κούς άξονες,

σnς κα1 εξελfσσετα1 στn συνέχε1α πα

νώ στο fδ10 δ1άστnμα τα συνολ1κά α

οποίο1 έχουν ως εξnς:

των τρ1ών πυλώνων από χώρες τnς ευρύτερnς περ1οχnς,

τρε1ς μεγαλύτερες συμφωνίες γ1α το

σφάλ1στρα τnς αγοράς έχουν αυξnθεf

βρέθnκαν στο επiκεντρο nμερίδας που συνδ1οργάνωσαν

επτάμnνο του

rance),

καθώς κα1

n εφαρμογn

(bankassu-

συνταξ1οδοτ1κών συστnμά

n

2007

2007.

190 εκατ.

Κατά το πρώτο

στnν Ελλάδα έλαβαν χώρα τέσσερ1ς

τα

CEO

bancassurance ζωnς έχουν εξαπλα
σ1αστεf από το 2002 έως το 2006, ε

1,5 δ1σ.

τόν1σε,

κα1 του χα

οποία

μnλού κόστους δ1άθεσnς των ασφα

στον ασφαλιστικό κλάδο

ξεκ1νά λίγο δ1άστπμα

ράλλnλα κα1 ανεξάρτnτα αυτnς.

ε1σφορές κο1νων1κnς ασφάλ1-

Τέλος ο Γεν1κός Δ1ευθυντnς κα1

σnς του πρώτου πυλώνα να παραμεί

Αντ~πρόεδρος του δο1κnτ~κού συμ

- 01

70,7%. Ε1δ1κότερα, το με
ρίδ10 αγοράς του bancassurance έχε1
αυξnθεί από 9,4% το 2002 στο

νουν στα fδ1α επίπεδα, αλλά μέρος

βουλίου τnς

τους να προωθnθεί στον κεφαλα10-

δωρος Κοκκάλας, ως συντον1στnς

Ε1δ1κότερα, σε ό,τ~ αφορά στ1ς συγχωνεύσε1ς κα1 στ1ς εξα

38,3% το 2006

πο1nτικό 2ο πυλώνα.

στn θεματ1κn ενότnτα «Ανάπτυξn μέ 

γορές στον ασφαλ1στ1κό κλάδο, όπως επ1σnμάνθnκε κατά

ελλnν1κnς αγοράς θα συνεχ1σθεί, συνυπολογίζοντας κα1 τ1ς

έχε1 ξεnεράσε1 το

τους πρώτους επτά μnνες του

πρόσθετες απα1τnσε1ς του πλα1σiου

Στnν ίδ1α πενταετία το χαρτοφυλάκ10

εiνα1 υποχρεωτ1κn γ1α νέους εργαζό

συνόψ1σε τα συμπεράσματα τnς θε

κών Εταφε1ών Ελλάδος.

2007, πραγματοπο1nθnκαν 19

Στnν ομ1λία του ο Πρόεδρος τnς

Ένωσnς

Ασφαλ1στ1κών

Εταφε1ών

Ελλάδας κ . Φ. Μπράβος ανέφερε ότ1

01

συγχωνεύσε1ς κα1

01

εξαγορές

στον ασφαλ1στ1κό κλάδο εiνα1 ανα
γκα1ότnτα δ1ότ~ οδnγούν στn μεγ1-

συμφωνίες με συνολ1κό όγκο

Solvency 11.

ροντας ότ1 σnμερα

στο

στρα των αντfστο1χων προϊόντων του

n1λέξουν μεταξύ τnς συμμετοχnς τους

Συγχωνεύσεων

bancassurance κατά

1Ί τnς αποχnς τους.

γράμμ1σε τn μεγάλn σnμασία των ε

n συμμετοχn

του

bancassurance δ1αμορφώνετα1 γύρω
στο 40%, αλλά σύμφωνα με τους υ
πολογ1σμούς των τραπεζών το 2010
n συμμετοχn του στο σύνολο τnς α-

60-70%.

Από τnν πλευρά του ο Δ1ευθύνων
Σύμβουλος τnς Εθν1κnς Ασφαλ1στ~

Στους

67,5% κα1 τα ασφάλ1περίπου

γεν1κούς

bancassurance κατέχε1

ρόμενος στο iδ10 θέμα, υπογράμμ1σε

στό άνω του

20%,

355%.

κλάδους

κnς, κ. Δούκας Παλα10λόγος , αναφε

το

άμεσα ποσο

ενώ το ποσοστό

-

n δυνατότnτα να μπορούν να ε

Το έλλεψμα στον

καλυφθεi από ένα

& Εξαγορών κα1

υπο

πυλώνα να

νεργε1ών που προαναφέρθnκαν γ1α

«Δnμογραφ1κό

τn β1ωσψότnτα κα1 τn μακροχρόν1α ε

lo

Αποθεματ~κό Ταμεiο», το οποiο θα

n1τυχiα τnς συναλλαγnς.

01 τράπεζες το τελευταίο δ1άστnμα

αλλαγές που θεωρούντα1 παραπάνω

χορnγnσnς από τnν κυβέρνnσn εn1-

από επ1βεβλnμένες φαiνετα1 ότ~ θα

πλέον φορολογ1κών κ1νnτρων. Ο κ.

φέρουν μέσα στnν τρ1ετiα σnμαντ~κές

Παλα10λόγος έκανε ακόμn γνωστό

αλλαγές

ότ~ τ1ς επόμενες εβδομάδες αρχίζε1

νέο κύκλο εξαγορών κα1 συγχωνεύ

στnν Τουρκία

σεων, αλλά κα1 σε αύξnσn τnς συμμε

κών προϊόντων τnς θυγατρ1κnς τnς

τοχnς του

Finansbank, τnς onoiaς το μ /κ ελέγ
χε1 πλε1οψnφ1κά n Εθν1κn Τράπεζα.

του συνόλου τnς ασφαλ~στ1κnς πα-

Εξαγορών » ,

σπουδα1ότnτα τnς ανάπτυξnς μέσω

καταβολών, ενώ τόν~σε τn σnμασία

70%

&

ματ1κnς ενότnτας, επ1σnμαfνοντας τn

ντα κα1 με προγράμματα περ1οδ1κών

στο

σω Συγχωνεύσεων

δοθεί

01

bancassurance

Η συμμετοχn στο 2ο πυλώνα να

μενους κα1 γ1α τους υnόλο1πους να

κα1 δnμ1ουργούντα1

οποίες θα οδnγnσουν σε

-

αυξnθnκε κατά

επεκτεiνοντα1 στα επενδυτ~κά προϊό

01

τnς αγοράς.

των παραδοσ1ακών προϊόντων ζωnς

π1τυγχάνοντα1 01κονομίες κλiμακος

προϋποθέσε1ς

40%

Θεό

σφαλ1στ~κnς παραγωγnς θα φτάσε1

ότ~

01

κα1 εκτψάτα1 ότ1 nδn

VICTORIA AAf:J.

ραγωγnς, είπε ο κ. Μπράβος αναφέ

στοποίnσn τnς ανάπτυξnς, καθώς ε

παρουσiασnς νέων προϊόντων.

μόνο κατά

01

n οποfα

397 εκατ. ευρώ, έναντ1 μίας
συμφωνίας τnν περίοδο 2004 - 2006 (6,3 εκατ. ευρώ) .
Σύμφωνα με τnν Ernst & Young, n τάσn συγκέντρωσnς τnς

Ernst & Young Southeast Europe κα1 n Ένωσn Ασφαλ1στ1-

70

μπορούσε να χρnματοδοτεfτα1 κα1 με

nτών κα1 ε1δ1κότερα γ1α ασφαλ1στ1κά

25 με
01 α-

Πρόκεηα1 γ1α καλύψε1ς δανε1ολn

n δ1άθεσn

ασφαλ1στ1-

im

71

Υπηρεσίες

υψηλού επιπέδου

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

στην ελληνική αγορά
Με νέο εταιρικό όνομα εμφανfζετα1 πλέον

n Alpha

Ασφαλιστικn, καθώς

μετά από τnν ένταξn τnς στο δ1εθνn Όμιλο ΑΧΑ μετονομάσθηκε σε ΑΧΑ
Ασφαλfσε1ς και Επενδύσεις Α.Α.Ε. Η Εταιρεfα, αξ1οnο1ώντας τn διεθνn τε
χνογνωσfα και εμπειρfα του Ομfλου ΑΧΑ, ως παγκόσμιου nγέτn στον κλάδο
καλύψεων χρnματοοικονομικών κ1νδύνων, σκοπεύε1 να αναnτυχθεf nερ~σ

σότερο στnν ελλnν1κn ασφαλιστικn αγορά, προσφέροντας υπnρεσfες υψη

λών προδ~αγραφών στους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες τnς .
Στόχος τnς ΑΧΑ στnν Ελλάδα εfνα~ να προσφέρει ολοκλnρωμένn, άμεσn

και επαγγελματικn εξυπnρέτnσn, καθώς κα~ νέα καινοτόμα προϊόντα προ
σαρμοσμένα στ1ς ανάγκες κάθε πελάτη. Επ1πλέον, αξfζει να σnμειωθεf, ότι
φιλοδοξfα τnς Εταιρεfας εfναι ως το

2012

να αποτελεf τnν πρώτn επιλογn

των πελατών στον τομέα των ασφαλfσεων και των επενδύσεων, ενώ σε ό,τ1
αφορά τnν χρnματοοικονομ1κn προστασfα των πελατών, σε προτερα~ότn

τα τfθεται

n πάσnς

φύσεως κάλuψn των πελατών μέσα από εξειδικευμένα

και ολοκληρωμένα προγράμματα υγεfας, επενδυτικά, συνταξ10δοτ1κά, εξα
σφάλ1σnςφόρων κλnρονομ1άς κα~ περιουσfας. Σε σχετικn του δnλωσn ο

Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς ΑΧΑ, κ.
σn του, που

n ΑΧΑ

Eric K1eijnen,

εξέφρασε τnν ικανοποfn

ε1σέρχετ01 σε μ~α τόσο ενδιαφέρουσα ασφαλιστικn α

γορά όσο αυτn τnς Ελλάδας. Στόχος μας εfναι να παρέχουμε στους πελά
τες μας τnν ασφάλε1α κα1 τnν τεχνογνωσfα ενός δ1εθνούς Ομfλου, δ10-

σφαλfζοντας πάντα τnν ατομ1κότnτα κα~ τnν τοπ1κn κουλτούρα τnς χώρας

Ο Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς ΑΧΑ, κ.

Eric Kleijnen,

εξέφρασε τnν 1κavonofn

σn του, που

n Εταιρεfα

ε~σέρχετα~ σε

μ1α τόσο ενδ1αφέρουσα ασφαλ1στ1κn
αγορά όσο αυτn τnς Ελλάδας.

κα1 ταυτόχρονα τnν περαηέρω ανάπτυξη των δ1κτύων δ1ανομnς, εfπε ο κ.

K1eijnen,

τονfζοντας ότ1 π1στεύε1 πολύ στnν ελλnνικn ασφαλ1στ1κn αγορά

κα1 εξέφρασε τn εκτfμnσn ότ1 με τ1ς σωστές επαειρnματ~κές επ1λογές θα ε
πηευχθούν

01

στόχο~ τόσο στnν ελλnν1κn όσο και στn διεθνn αγορά.

Παράλληλα παρουσιάστηκε κα~

n δ1αφnμ1στ1κn καμπάν~α, n onola κα1

θα

απλά, γρήγορα, αξιόπιστα
.. . και στη Θάλασσα!
Στnν

γι' αυτό και τnν αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα.
Γνωρίζουμε όλα όσα χρειάζεστε για να νιώθετε ασφαλείς μαζί τnς,

και σας τα προσφέρουμε μέσα από τα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά μας προγράμματα.
Με τnν απόλυτη φερεγγυότητα που χαρακτηρίζει τnν πορεία μας εδώ και χρόνια,

ασφαλίζουμε κάθε σκάφος για Αστική Ευθύνη, θαλάσσια Ρύπανση, Νομική Προστασία,

καθώς και για ζημίες που θα προκληθούν στο ίδιο το σκάφος από οποιαδήποτε αιτία.
Αξιοποιείστε τα ανταγωνιστικά μας ασφάλιστρα, τnν εγγύnσn τnς άμεσης αποπληρωμής ζημιών και τnν

αυθημερόν έκδοση πιστοποιητικού κάλυψης για κάθε τύπο σκάφους.
Νιώστε ασφάλεια, απλά, γρήγορα, αξιόπιστα

... και στη θάλασσα.

δ10ρκέσε1 μέχρ1 το τέλος του έτους. Η φ1λοσοφfα τnς δ10φnμ1στ1κnς κα
μπάν~ας στnρfζεται σε αυτn τnς παγκόσμ1ας καμπάν1ας που χρnσιμοπο1ούν

οι εταιρεlες του Ομlλοu και ονομάζεται «ΑΧΑ

G1oba1 Kids».

Στόχος τnς ει

ναι να προβάλλει τnν παγκόσμια παρουσfα κα1 το κύρος τnς ΑΧΑ, μέσα α
πό οικεfες σκηνές καθnμερ1νnς ζωnς μ1κρών παιδιών. Η συγκεκριμένη κα
μπάν~α επ1κεντρώνετα1 στο άμεσο όφελος, που προσφέρε1

n Εταιρεlα

στον

πελάτn, μέσα από τα ασφαλιστικά τnς προγράμματα κα~ υπογράφεται με τn
νέα εταιρικn υπογραφn «Εμπ1στοσύνn Ζωnς».

INTERLIFE αγαπάμε τn θάλασσα,

ι:ι

INTERLIFE@
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κεντρικά Γραφεία: 14° χλμ Ε . Ο. θεσσαλονίκnς-Πολυγύρου
570 01 θέρμη Θεσσαλονίκη, Τθ 218 Τnλ.2310 499 οοο Fax 2310 499 099
Υποκατάστημα Αθηνών: Λεωφ . Συγγρού 155, 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα Τnλ. 210 210 93 34 994 Fax 210 93 34 773
Υποκατάστημα Ρόδου: Άννnς Μαρίας & Λεμεσού 43, 851 οο Ρόδος Τηλ. 22410 31 200, Fax 22410 29 800
e-mail: info.thes@interlife.gr
www.i nterlife.gr

καταναλωτές

Πολλά τα παράπονα

ποσοστό καταγγελιών που ανέρχεται

κατάσταση ζnμιών, που nροκλιΊθnκαν

στο

από τnν

από ατύχnμα, τn μn καταβολn nλnρους

nμαντ1κός nταν ο αρ1θμός α

nερσινn χρονιά που το αντίστοιχο

αnοζnμίωσnς ποσών που αντιστοιχούν

Σ

ναφορών

ποσοστό ανερχόταν στα

στα τιμολόγια κάλυψnς ζnμιών καθώς

κα1

καταγγελ1ών

που υnοβλnθnκαν από τους
καταναλωτές στnν Ανεξάρτnτn Αρχn

6,5%, ελάχιστα μειωμένο

7,2 % και

έ

φερνε τον ασφαλιστικό κλάδο τnν

κα1 άρνnσn κάλυψnς ζnμιών.

Ειδικότερα

τρίτn θέσn καταγγελιών.

n

έκθεσn

αναφέρει:

«ο Συνnγορος του Καταναλωτn» κα1

Σύμφωνα με το σχολ1ασμό και τn

Όσον αφορά τ1ς καταγγελίες για α

αφορούσαν τις ασφαλ1στ1κές εταιρεί

νομικn τεκμnρίωσn τnς Αρχnς, οι κα

σφαλίσε1ς ζωnς, ο Συνnγορος δέχτη

ες, σύμφωνα με τα στοαεfα τnς Ετn

ταγγελίες που αφορούν τον ασφαλι

κε μεγάλο αρ1θμό αναφορών για μο

σιας Έκθεσnς, που εξέδωσε

στικό κλάδο έχουν να κάνουν κυρfως

νομερεfς, από τnν πλευρά των ασφα

γω Αρχn. Συγκεκριμένα,

n εν λό
n Ετnσια

με καταχρηστικούς Γεν1κούς Όρους

λιστικών εταιρειών, τροnοnοιιΊσεις ό

Έκθεσn, που nαραδόθnκε στις αρχές

Σύμβασης, μονομερεfς τροnοnοιnσεις

ρων συμβάσεων ασφάλισης ζωnς.

του

υφυπουργό

σε συμβάσεις ασφάλισης ζωnς, υψn

Καταναλωτές

Ανάnτυξnς κ. Γ1ώργο Βλάχο, κατα

λn αναnροσαρμογn ετnσ1ων ασφαλί

Αρχn τnν υψnλn αναnροσαρμογn των

γράφει τον αριθμό αναφορών και

στρων, μονομερείς τροnοnοιιΊσεις α

ετnσιων ασφαλfστρων τους. Άλλοι

καταγγελιών για τ1ς οποίες έγινε δέ

σφαλ1στικών συμβολαίων, καθώς κα1

πάλι καταναλωτές εnισnμαfνοuν με

κτnς

«Συνnγορος του Κατα

μεγάλο αριθμό από καθυστερnσεις

τις αναφορές τους το γεγονός ότι κά

ναλωτn» κατά τnν περίοδο Ιούνιος

στnν καταβολn ασφαλ1στ1κών αnοζn

nο1ες φορές οι εταιρείες καταγγέλ

2006-Μά1ος

και αφορούν ο

μιώσεων. Όσον αφορά τις καταγγε

λουν τα ασφαλ1στnρ1α συμβολαίων

κτώ μεγάλους εμπορικούς κλάδους.

λίες που έχουν να κάνουν με τnν α

ζωnς με τnν αιτιολογία ότι οι περί

Μεταξύ των κλάδων αυτών, τnν έκτn

σφάλιση αυτοκfνnτων οι πιο συχνές

Υγείας δηλώσεις των ασφαλισμένων,

θέσn κατέχει

αφορούν τnν καθυστέρnσn στnν

πάνω στις οnοfες στnρfχθnκε κατά το

Νοεμβρίου

n Αρχn

στον

2007

n ασφαλιστικn αγορά με

ano-

παρελθόν

Άλλες, σχετικές με τον κλάδο των

φορούν άρνnσn ικανοnοίnσnς αξ1ώ

κατπγορnματικά ότι ουδέποτε έλα

ασφαλιστ1κών εταιρε1ών, καταγγελίες

σεων ατόμων που έχουν εμnλακεf σε

βαν. Όπως έχε1 κριθεί από τn νομο

που έχουν unοβλnθεf στο Σuνnγορο

τροχαία ατυχnματα και στρέφονται ό

λογία δεν αρκεf

n αnοστολn τnς ειδο
n nραγματικn nερ1έ

του Καταναλωτn αφορούν τn μn κα

χ1 κατά των ασφαλιστικών εταιρειών,

ταβολn nλιΊρους αnοζnμίωσnς πο

στις οnοfες εfνα1 οι ίδ101 ασφαλ1σμέ

λευσn αuτnς στον ασφαλισμένο . Ο

σών, που αντιστοιχούν στα τιμολόγ1α

νοι, αλλά και κατά των εταιρειών στις

Συνnγορος του Καταναλωτn απευθύ

εn1σκεunς αυτοκίνητων γ1α ζnμίες

οποίες είναι ασφαλισμένοι οι οδnγοί

νεται κατά nερfnτωσn στις αρμόδιες

που nροκλήθnκαν από οδnγό nου έ

nου, κατά δnλωσn τους, προκάλεσαν

υπnρεσfες των Ελληνικών Τ αχυδρο

κανε θετικn δnλωσn στnν ασφαλιστι

το ατύχnμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο

μεfων για τnν nιστonofnσn

nοfnσnς, αλλά

από τις ασφαλίσεις Υγείας
Τnς Βάσως Μουρελλά

ες όμως οι καταναλωτές δηλώνουν

καταγγέλλουν

n σύναψn

στnν

των συμβολαί

ων, nταν αναληθείς.

κn εταιρεία του. Και στις περιπτώσεις

Συνnγορος του Καταναλωτn θεωρεί

αnοστολιΊς αυτών των εn1στολών α

αυτές,

ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα nαρέμ

πό τις ασφαλ1στικές εταιρείες προς

σε τnν nροβλεnόμενn διαδικασία, κα

τους ασφαλισμένους, ώστε να υnάρ

λώντας σε ακρόασn τα εμπλεκόμενα

3 του ι
δρυτικού του νόμου 3297 /2004, α

χε1 αnόδε1ξn σχετ1κά με το αν: (α)

01

μέρn με στόχο τnν εξωδικαστικn εnf

φού δεν πρόκειται γ1α καταναλωτ1κn

εταιρείες ορθώς και δικαιολογnμένα

λυσn τnς δ1αφοράς. Εnίσnς έχουν ύ

δ1αφορά ελλείψει συμβατικnς σχέσnς

κατά το νόμο nροέβnσαν στn λύσn

nαρξει αιτιάσεις για τn μn επ1σκευn

μεταξύ του ζημιωθέντος από το ατύ

τnς ασφαλιστικnς σύμβασης,

ζnμιών σε αυτοκίνητα

nou ενεnλάκn

χημα καταναλωτn και του ασφαλιστn

nρόκειτα1 γ1α αυθαfρετn και καταχρn

σαν σε τροχαίο ατύχnμα, αλλά κα1 γ1α

του φερόμενου ως υnα1τfοu τn σύ

στικn nράξn τους σε βάρος των συμ

άρνnσn

γκρουσης οδnγού. Επομένως,

φερόντων των αντισυμβαλλομένων.

σύμφωνα με τους εnίσnμους πίνακες

διαβ1βάζει τους συναφείς φακέλους

αξ1ών του unoupyεfoυ Ανάnτυξnς,

στnν αρμόδια εnοnτικιΊ Αρχn (unοuρ

προς το

γείο Ανάnτυξnς).

Στις καταγγελίες

nou

n όχ1

τnς

n αν

(β)

αφορούν τnν

ασφάλιση ευθύνnς εξ αuτοκινnτων

01

n Ανεξάρτnτn Αρχn ακολούθη

κάλuψnς

onofo

υλικών

ζnμιών

ο Συνnγορος του Κα

βασnς του βάσε1 του άρθρου

n Αρχn

περισσότερες αναφορές προέρχονται

ταναλωτιΊ έχει διαβιβάσει τις σχετικές

Πάντως, οι αιτιάσεις καταγγελιών,

από καταναλωτές,

δ1αμαρτύρο

καταγγελίες. Διαμαρτυρίες υπάρχουν

όσον αφορά τις ασφαλιστ1κές εται

νται για σημαντικές καθuστεριΊσεις

εnίσnς εξαιτίας τnς εnιφύλαξnς ορι

ρείες, παραμένουν οι ίδιες με αυτές
τις nροnγούμενnς περιόδου

nou

στnν αnοκατάστασn ζnμιών που nρο

σμένων

κλήθnκαν από ατύχnμα. Πιο συγκε

nροκλnθεfσες εκ τροχαίου ατυχnμα

2006).

κριμένα, καταγγέλλεται ότι οι εν λό

τος ζnμίες στnν ευνοϊκn διαδικασία

λ1ών, που στρέφονται ενάντια στις α

γω καθυστερnσε1ς υnερβαfνουν κατά

του Φιλικού Διακανονισμού. Στ1ς πε

σφαλιστικές εταιρεfες,

πολύ τn νομικn προθεσμία των τριά

ριπτώσεις αυτές

nλnροφόρn

υποθέσεων δικαιώνει τους κατανα

ντα nμερών από τn δnλωσn του ατu

σε τους πολίτες για το χαρακτnρα τnς

λωτές στn συντριnτικιΊ τους nλε10ψn

χnματος, που έχει ο ασφαλιστnς στn

διαδικασίας φ1λικού δ1ακανονισμού

φία με ποσοστό

διάθεσn του προκειμένου να προβαί

ζnμιών.

ων, ενώ

νει στnν ολοκλnρωσn του διακανον1σμού τnς ζnμfας .

εταιρειών

να

n Αρχn

υπαγάγουν

Τέλος, έχουν υnοβλnθεf ενώπιον
τnς Αρχnς αρκετές αναφορές,

nou α-

(2005-

Από το σύνολο των καταγγε

n έκβασn

των

76% των υποθέσε
n εταιρεία φέρετα1 να έχει δί

καιο κατά

23%

του συνόλου των υ

ποθέσεων.

Ορισμένες καταναλωτικές διαφο
ρές, που καλεfτα1 να επιλύσει

n Αρχn,

ανακύπτουν από τn δ1άστασn απόψε
ων ανάμεσα σε καταναλωτές και ε

ταιρείες εnf του ακόλουθου θέματος:
οι ασφαλιστικές εταιρείες 1σχuρfζο
νται ότι ενημερώνουν τους ασφαλι
σμένους για τις λnξ1nρόθεσμες δό
σεις τους και τις εξ αυτού του γεγο

νότος συνέπειες με ταχυδρομικές ε

n1στολές που αποστέλλουν, τις

onof-

***-------------COORDINATORS S.A.
*
*

Ίδρυση

& Οργάνωση

Εταιρειών Διαμεσολαβούντων

Εp:αφιμέ\-ος Φορέ.ας Εκπαίδευση; Διαμεσολαβοννιων

στη,· Ασφάί.ιση Προσώ~αιν(ΥΠΑ 1 Κ3 1764!02)

OORD ' TOR

OLLEGE

• E.C.ιQ European Certificate of losuraoce Quality
• Πρόγρα,μμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Υπαι).ήλαιν
♦

l\1.Q,I. Μοντέι.α Πολλαπλής Ασφαλιστικής Ποιότητας

• Πρόγραμμα ολοκληρωμέηι>ν Ασφαλιστικών Σπουδών

• E.C.D.L.

Εκπαιδευτικό - Εξεταστικό Κέντρο ΗΝ

όι.,οι Εm:Ο'ίιαΩΗ Π&Ε ΚΛΡΝΑχΟΡfnι EOv. Mcωφiov 25 Πφσιφι Τηί~ 210-5734000 Fa.,: 210-576 91 e-mail: coonl~3ciψoφ.g,

εφυλλfζοντας το nερ1οδ1κό «Κ » τnς «Καθnμερ1νής»

στ1ς

28/ 8/ 07 δ1άβασα ότ1

«σε εκδοτ~κά φθfνουσες

Καταρχάς, ας πούμε ότ1 «μόδα » εfν01 μ1α nαροδ1κή συ
δn 

γάλες εnηυχfες στn μόδα κα1 ταυτόχρονα

λώνετα1 μ1α ορ1σμένn συνήθε1α με εντυnωσ1ακό κ01 εnf 

τnς πρόσθεσαν το «περ1πό », τn «σnατά 

καφο χαρακτήρα. Από εκεf βγήκε κα1 το «μόδα εfνα1 θα

λn » , τnν «ομο1οτυnfα » κα1 το n1κρό nρο

Ένα τετραώροφο κατάστnμα μόδας άνο1ξε στnν Όξφορντ

nεράσε1 » κα1 το «ακολουθώ τn μόδα » ή το «πέρασε

n μό 

νόμ10 των πολλών κα1 ασήμαντων στnν

Στρη του Λονδfνου αλλά κα1 στnν Αθήνα στο «Άπ1κα » κα1

δα του ». Κύρ10 χαρακτnρ1στ1κό τnς

τnς αλλαγής,

nολυτέλε1α των ολfγων nλnρώνοντας έ 

αλλού . Σε

κάτ1 που φαfνετα1 1σχυρό κlνnτρο να το ακολουθήσουν

εποχές

n

δ1εθνώς αναγνωρfσψn φfρμα

δοκψάζε1 τnν τύχn τnς σε ρούχα, μαγ1ό κα1

150 χώρες,

P1ayboy
«γκάτζετ » ...

βρfσκε1 κάnο1ος μοδάτα ρούχα, ε

νήθε1α, εfνα1 μ1α λέξn ηαλ1κή, ένας όρος με τον

σώ ρουχα, μαγ1ό κ.λn . τnς μεγάλnς φfρμας του Χ10υ Χέφ

nολλοl , όπως δείχνε1

νερ , που από το

κόμμωσn, στn δ1ακόσμnσn. Από απλή αλλαγή

1953

πολλά άλλαξε στn στάσn των αν

δρών έναντ~ του σεξ ... Το κο1νό εfνα1 νεαν1κό κα1 το

80%

γυναfκες . Ο εn1κεφαλής των πωλήσεων στnν Ευρώπn
Μάρκους Γάρ1ντελ δnλωσε ότ~

«n συγκεκρψένn

n μfμnσή

n τέχνn

onofo

τnς στnν ενδυμασfα, στnν

n μόδα

&ιιndytsιιntakΙOkatι,~

Το κουvελα'

Σεεκ&Jτικ6 ,,.,,,.~ -

Στ1ς μέρες μας

n μόδα

«κουτάλα » τους όλn τnν κο1νωνlα σ' ό
λες τ~ς εκφράσε1ς τnς κο1νων1κής ,

~Φ<Μaοκ.χ,εις, "1~

01 -

ατομ1κής , ομαδ1κής, 01κογενε1ακής , ε

πι,ωτ_,ριες Τα τρ(α επΙσr)ιJα
ΚΟp(τσια του Β2ΧΡΟνου Χιοu

νάκλασn τnς γοnτεfας, του α1σθnσ1ασμού, του μοναδ1κού

νωνlες

nαγγελματ~κής ζωής.

στ1λ αλλά κα1 τnς ελευθερfας τnς εn1λογής κα1 έκφρασnς » .

01

φαρμογή κα1 αυτό που

Σανέλ εfnε ότ1 «γ1α να εf σα1

Ελnfζουν πάντα σε μ1α καλύτερn αλ

εταφεfα κα1 έκανα κάnο1ες σκέψε1ς τελε1ώνοντας το άρ

στn μόδα nρέnε1 να εfσα1 ντεμοντέ » κα1 αυτό που εfnε ο

λαγή κα1 nερψένουν πάντα μ1α κα

n Κοκό

καtνοu

Λος

ρεςj!)~-ΙδΟΧώ-

010"6~--χa εσ ·

καn::ιuλάvεροι:,.

~~ο, μαγιό και ΥΚότζετ

Βtvκας, ο Φιιπ!ς της avτo

ΡΙΟ&κό~~~r_οnε-

-TOplaς Που Παράγει ξ<Μοος

Τ0 κοινόαιπ6εiναι

809' εfvαι

~~Ριa,tχ,,,,η
Π<\Jειtηνκα.\ι1ζωή•, ==

πα, και nαντόφλες ΟUVοδεu
.

mω-

κους Γκι>νιtλ, ~ΤΌUεu

pωπa!κοι) τμ,jματας Πω.\ι1σεων

•~ν,;,ιην

Μ,φtς ~ μεγάλες nατοιJοες δεν

λύτερn μέρα μετά τn νύχτα , μ1α κα

ντας λίγο κάnο1ες λέξε1ς.

του αύρ10 ». Η μόδα εfνα1 εκκεντρ1κότnτα, nρόκλnσn

λύτερn άνο1ξn μετά το χεψώνα , μ1α

λοι.eει

καλύτερn νέα κυβέρνnσn μετά τnν

Καrάιη διάρκε,atηςrιέρaς
στεΙΙιοuν το κaτόλλη,\ο Ρούχο
1
λεlτaιμετηγtlλη rοu
~ οξεοοο,jρ,
και nto ~ , . ,

n εταφεfα του

σmιιο-)(tφvερΟΙ<Ο- ΓD'JJt\,oι,ς

ΟΙJ\'Κειφιμtyοπρόγρaι,μα_

εn1βλnθεf κα1 γfνετα1 κατεστnμένο, στασψότnτα , αναχρο 

στn μόδα κα1 πώς μπορεl να εfνα1 ντεμοντέ; Πώς μπορεfς

ν1σμός, nαρελθοντολογfα, μουχλ1ασμένο μυαλό μετά ... γ1α

anoxώpnσn τnς nαλα1άς, μ1α καλύ 

τn νέα μόδα!

τερn ζωή στn νέα γέννnσn μετά το

ρ(αΑΥrΌuονtτα. Ευκαιρ(α,η,.=

θάνατο κα1 τα γnρατε1ά ...

τοuςσuνrΡόΦουις

Αρκετοf φ1λόσοφο1 ασχολήθnκαν με τn μόδα , όπως ο

γfνεσα1 ελκυστ1κός κα1 με αποτελέσματα σ' αυτό που κάνε1ς;

Καντ, που τn χαρακτήρ1σε εfδος μfμnσnς βασ1σμένn στn

Κ01

01

.,,,,,,:_;~ώνrας•~ μα

..._όπωςΚαζ~~ Μcι-

πελάτες καταναλωτές ελ-

no1a

nfζουν σ' ένα καλύτερο προϊόν,

άλλn «μόδα » nρέnε1 να φύγε1 γ1α να 'να1 μοντέρνος κα1 ό

Μοντεσκ1έ τnν εξύμνnσε. Ο Ντα Βfντσ1 βρfσκε1 στn μόδα το

μ1α καλύτερn unnpεσfa , μ1α καλύτερn

χ1 «ντεμοντέ »;

Έχουν μόδα

01

1δέες; Πο1ες 1δέες εfνα1 «ντεμοντέ », ε

σε τον άνθρωπο από τnν απλή συνήθε1α να ντύνετα1 κα1

σφαλ1στή.

Δάντnς, Βοκάκ10ς , Άγ10ς Ιερώνυμος μfλnσαν πολεμώντας

δας ή ντεμοντέ;

τnν γ1α τn ματα1ότnτά τnς .. .

Τι όμως δεν μπόρεσε να αλλάξει

n μόδα ;

Η μόδα δεν μπόρεσε να αλλάξε1 το «μέσα » του ανθρώπου .
Τ1ς εn1θυμfες του γ1α τ1ς ανάγκες του πνεύματός του. Η μό 

VO. ιι\lαι ν-1-~Ον-1-€,))

,~ .. ...,,.., Ηιννey

·α\λάκaσιηνΑ&'r-α.σrο

όοοκαιγια Μεpνετ, c,nω.Ιι',,ε,ς

καιτο οεΝιεςμtpεςστη~
C>.οΙφ

τους, ΥΟφτιά. ΚOUT'ltφrow, r,• CMό,:,,":ι;:: ~ΣΤριι). Ποι),.."1"1',:,,.αν
'"1λuιει,ααδοu\εές~,.

Σελfδα από το « Κ » τnς Καθn

,

μερινnς

κρfνε1α, γIα αλλnλεγγύn, γ1α nροστασfα, γ1α δ1καfωσn και

δ1καιοσύνn δεν καλύnτοντα1 από τn «μόδα » ...
Άνθρωnο1 που 1κανοnο1ούντα1 σ' αυτές ης αsΙες δεν χρεI 
άζοντα1 τn μόδα . Άλλωστε, όλο1

επειδή δεν μπορεf να 1κανοnο1ήσει ης πνευματικές ανάγκες

απλά, εκτός μόδας . Όσοι κάνουν δουλε1ές ανθρωnfνων

του ανθρώπου, γ1 ' αυτό καI από μόνn τnς « βαριέτα1 » και θέ

σχέσεων κα1 ε1δ1κά

λε1 αλλαγή.

δάτοι » nαρεξnγούντα1 κάπου κάπου.

na

01

01

εnηυχnμένο1 ντύνοντα1

nωλnτές γνωρfζουν ότ1

01

«πολύ μο 

να υπnρετήσε1ς το « ΓΝΩθ1 Σ' ΑΥΤΟΝ » γfνεσαι εκτός

που αντ1καθ1στά κάη που του λεfnε1 πάντα, αυτό που τραβά

μόδας και έτσ1 ντεμοντέ, «εfσα1 στn μόδα » τn δ1αχρον1κή.

τον άνθρωπο προς τnν τελε1ότnτα ...

Mnv

Efva1

τόσο τραγ1κό να

αγχώνεστε με τn μόδα που κοστfζε1 κα1 αρκετά χρή

βλέnε1ς τους ανθρώπους τnς «μόδας » να θέλουν να ανα 

ματα. Φfλο1 ασφαλ1στές « παν μέτρον άνθρωπος »! Αυτό εf

σάνουν λfγο και να τα «πετάξουν » όλα από πάνω τους γIα

να1 μόδα! Προσαρμοστεfτε με κατεύθυνσn τ1ς ανθρώπινες

λlγες στ1γμές χαλάρωσnς!

αξfες κα1 χρnσψοnοιεfστε με μέτρο τα «εnf μέτρω ή ετο1-

Οι ανάγκες του ανθρώπου γ1α αγάπn, για γνώσn , γ1α μά

Κο~ό !.αν~

ΝΙcι'dιι

δα από μόνn τnς εfναI αυτοκαταστροφ1κή γ1α τον εαυτό τnς,

Η μόδα εfνα1 μια «νόθος » 1κavonofnσn του ανθρώπου,

nrιnιι

- , - ,,

ΤΌUctπι<οι)άl"δρa.,με οιj.

""'αιεθtνrοCΙΟΙφ(jμοuρολa.

vουδάιομετο'1αιli\16ν, 11Ολλά • Aιιlcaidreoειn:>Jil<""'>tx,y(tνa
λαξαν, Μετον"""'- ά.\ ~καrάστrμ,ea

-"1εt.avt,;,:,.,ιt,. .__

σπόρο τnς ανθρώn1νnς nαραφροσύνnς, που απελευθέρω

κτός μόδας; Άνθρωnο1 « nερασμένnς nλ1κfας » εfνα1 τnς μό

,-

--------------~•..:·"~'"~"'ει.α
~κσ.εις
~στηΞ~~~~~~~~-J

εταφεfα , έναν καλύτερο εnαγγελματfα, έναν καλύτερο α-

01

-~•,;•.

__

ματα1οδοξfα, αν κα1 έχε1 σnμαντ1κό κο1νων1κό ρόλο, ενώ ο

Ένας νέος άνθρωπος πότε εfνα1 στn μόδα κα1 από

-ΤΟΟςαγα. θερ(ας,.,,,;::.:::'c' " ""tηςε.\ειι.

ΤΟΟςσχε&αο,tςνατους

..,.. τα βρά&α
Π<ΡΙΟ&κοο, Από το 1953 μtχρι
με. .. αιm!; ~ τη
;ες .,. ,,,.,
"-ουeει ται- ετa,ρεΙαπουξ
σήμερα, στην dreοε""'-~ιηνβρε/ιε
νεμά ~"""σrοι&ωrικό τοuο,. εκf,ησεως,τοεγ. ~ ~ r o u

f00o\1Qta~

να μέρος του ή ένα συγκεκρψένο κο1νό ; Γεν1κότερα πώς

--

=:,:~όσησημcισιa, 0ταν'βρf. ~~ά\10τηγnερι. ~~~καιτηςε.1εu.

να εfνα1

να nροσεγγlσε1ς σαν ασφαλ1στής το σnμερ1νό κόσμο ή έ

-

.

γοητεrας, του ~τ:

Προυστ ότ~ «τα παράδοξα του σήμερα γfνοντα1 nρολήψε1ς

np1v

χωρες.

νεανικό και fo

λώτp,ες VUYOla:ς. Γ,arιςκαταva.

θρο που εfχε τfτλο «το κουνελάκ1 nάε1 πασαρέλα » αλλάζο

Πώς μπορεf ένας ασφαλ1στής κα1
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~ - ΤΌU σε

πει,όσει, η Βeκαετb του

~η~rόση.

~: :

:Uμνούς κλώνους, ΟιΜ)θrζει να
~~ navrou και πάντα με
ρ6μ
ρόμπα, tηνi&α μπορνrο
λο τοu, Ντλφουτ,

-"'~-

~

οtρτ tχε< "'1λαφ:κοιλε,.,,<tι,.

an6 το 1966 και το ολοΡΥΙο Φάντασι Τάοuερ στο

όμενας από τον γεpασμtνο

ruπo.

ΥΟb<ες ~ΤΌ_~
VU·
_,., για

"°τuπώ\οονπ, ,,.,

'θΟ

~vστην naρκ Λtιντοu

τ~ς πολλές αλλαγές τnς μόδας ψάχνο 

σκέφτnκα το σnμερ1νό ασφαλ1στή κα1 τnν ασφαλ1σ11κή του

VlSA»

.

7ους rοtχους, Κάτι το κλομπ των

Ο1σύγχρονο1άνθρωnο1βαρέθnκαν

ντας μ1α « αλλαγή » στnν « αλλαγή ».

ΒΑΝΚ

Νταλ(, Ματ(ς και

της

νra με το πρωτ~;:::"" Πό-

Κα ανη επσχr1 rιou

η tπαuλη Playboy με aue , κάτι
tpya

νω από κάθε κανόνα κα1 συνήθε1α ... Κάπου εκεf βρfσκε1 ε

ASPlS

,--..ι

σκέψεις. Κάτι το ΡΙάλιτι με

--

τερο- """'6,,cupk.ις=
ΟΠόrα-.,

Η είδηση λο,Πόν όη το 'ΚΟWε.\ά

αντ1λήψε1ς, τnν 01κονομlα, τnν 1στορfα ... Σ' όλες τ~ς κο1-

στn σελlδα που έλεγε « έγ1νε μόδα

την ΟΠ<γνωσμt;η ΟΠόnειρa

:θα~εφ• <!i'ιςιn>wσv:

ντ1nροσωnεύε1 τnν καλή ζωή » κα1 ότ~ « nρόκεηα1 γ1α αντα 

νεfς να ακολουθήσε1, ένα προϊόν που nεfθε1 κα1 τραβά πά 

""ΧΦ1οηςπουεfοαι\'1Λα1ι<ες:

<Τ"'Ρ<ΙοςΥQ '1Ρ<>οεγyfσε,

tη ΟεξΟ<Jαλ,.

ζε, :::"' στην ΠΟΟορt,\α μας βό.

Βλέποντας κα1 ένα δ1αφnμ1στ1κό «τρ1κ » αρ1στερά κάτω

.....Fl8~1111 Κόνι,μεrο40%τ..,~

•

Πουδεν:;:::;:"°'ΥtΜ:>lκες

κονομ1κής , nολη1κής , θρnσκευτ~κής,

ένας δρόμος που nρέnε1 κα

-"'-~:;

brand name τ6σο ~:~

συμnερ1φορές πρωτόγνωρες στα ήθn κα1 έθψα, τ~ς nθ1κές

Vogue,

,.

εκτός ΟΠό ΤΌ "1 καθοδηγει',ις ε

μάρκα α

Γάλλο1 ονομάζουν

"1Ι ημ&,η1σωςrιοuμπορεινο "
θr1σει Η Κόρη του Χιοu απ6
ΠΡώτο του γάμο, Κρ(σπ Xt fον

ΚΟτορθώσ~μόδας, tχε,

κότηrά τους,

Pla\otJoy

r----------

Ο<Οςlaτοnι.,,.
.. όηθα
ακόμη και στην
Π βρΙσκcψε

Ο6ρα Αθιj,ο ~ ·και όχι
με την unογpαφιj
' ι,J&Jλώvε,
Χ/:φ,ερ"'10ρε{ΥQ

κα1 ο μοντερν1-

από εn1nόλα10 φα1νόμενο περνά πολλές φορές σ' ένα πο 

ήταν ένας μοχλός αλλαγής, ήταν αυτό που

;;;~r;:.a

την ruxri της σε ρούχα, ~

,,.,,t,;;6~

σμός κάθε τόσο «ανακατεύουν » με τnν

n μόδα

,

κι παει πασαρέλα

~~ ει:τοχές, η &εe,Ι:ίJς CMJw,,w-,,, -

να « φόρο » ονεf ρου κα1 χρήματος.

κα1

λυσύνθετο φα1νόμενο, που αλλάζε1 όλn τnν κ01νωνfα σε

Από τη Σc1ντu Τ

Τα β1ομnχαν1κά μονοnώλ1α έφεραν με 

θnσn , για ταnεfνωσn, γIα στοργή, γ1α αναγνώρ1σn γIα αλή
θε1α , γIα γαλήνn εσωτερ1κή , γ1α ήρεμn συνεfδnσn , γIα ε1λ1-

ματζfδ1κα » τnς μόδας. θα επιτύχετε σlγουρα στnν καρ1έρα
σας αλλά και στn ζωή σας!
Ευάγγελος Γ. Σπύρου
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Groupama φοίνιξ

-ij•~

ταiα δέκα χρόνια και παρουσ1άζε1 αυξnμένn δυναμ1κή σε σύγκρ1σn με τ~ς άλλες ευρωπαϊκές αγορές . Ο

Ασφαλιστική

μέσος όρος ασφαλίστρων ανά κάτο1κο ήταν

Νέα εποχή με νέο όνομα

ευρώ το

2005,

έναντι

ευρώ προ δεκαετίας ,

122

που αντ1προσωπεύει ποσοστό
σε σχέσn με το αντfστο1χο

2,2% επi του ΑΕΠ,
8,6% που αποτελεί το

μέσο όρο τnς Ευρωπαϊκής Ένωσnς , δήλωσε ο κ .
ο

νέο

τnς

Τ Groupama

εταφ1κό

όνομα,

Φο1ν1ξ, με το

ono1o

μπορ1κού σήματος. Όπως αναφέρετα1

«Η εξαγορά της Φοίνιξ αποτελεί μέ

σε σχετ~κή ανακοiνωσn ο Όμ1λος τnς

ρος της στρατηγικής μας για δΙΕθνή α

δυασμό με τnν 1σχυρή παρουσfα τnς Εταιρεiας στnν

θα συνεχiσε1 τ~ς δραστnρ1ότn

Groupama

στ1ς

νάπwξη, τόσο στις ώριμες αγορές της

Ελλάδα, τ1ς δυνατότnτες περαιτέρω ανάπτυξnς, που

n Φοiν1ξ Metrolife

στnν ελλn

κορυφαiες εταιρεfες του χώρου των α

Δυτικής Ευρώπης, όσο και στις ανα

n Εταιρεiα

n

σφαλιστ~κών και χρnματοοικονομ1κών

πτυσσόμενες αγορές της Κεντρικής

&

λαπλών δ1κτύων δ1ανομής και των συνεργε1ών που

έρχετα1 ως α

υπnρεσιών στnν Ευρώπn, με παρουσiα

Ανατολικής

την

μπορούν να επ1τευχθούν με τον Όμ1λο , αποτελούν

ποτέλεσμα τnς ολοκλnρωσnς τnς εξα

σε

Groupama

Φοίνιξ, ο Όμιλος αποκτά

τους παράγοντες της μελλοντ1κής μας επηυχiας »

γοράς τnς από το

ρισσότερους από

τές τnς

ν1κή αγορά, nαρουσ1ασε επ1σnμα

Εταιρεία. Αυτn

n εξέλιξn

Γαλλ1κό Όμιλο

11

συμπερ1λαμβάνεται

«Αυτά τα δεδομένα σε συν 

Bertrand Woirhaye.

χώρες σε όλο τον κόσμο, πε

Ευρώπης.

Με

δ1αθέτε1 μέσω τnς ενίσχυσnς των πολ

παρουσία σε μια ασφαλιστική αγορά

κα1 τnς ανάλnψnς των καθnκόντων α

31.500 εργαζόμε
νους κα1 περfnου 11 εκατομμύρ10 πε
λάτες, ενώ n Φοiνιξ Metrolife αποτελεi

κονομία, ενώ παράλληλα αναπτύσσει

ταχε1ς ρυθμούς στnν παρουσiασn νέων ασφαλ1στι

πό τn νέα δ1οfκnσn τnς Εταφεiας.

μ1α από τ~ς κορυφαfες ασφαλ1στ~κές ε

μια Εταιρεία με πολλές δυνατότητες.

κών προϊόντων στnν ελληνική αγορά , που ενσωμα

ταιρεiες τnς Ελλάδας. Το

Πιστεύουμε ότι η

Groupama Φοίνιξ θα

τώνουν την τεχνογνωσ1α και τn δ1εθνrΊ εμπειρία του

Groupama,

τον Ιούλ10

2007,

Η νέα εταφική ταυτότnτα κα1

καθώς

n μετο

2006

κατέ

που επωφελείται από μια δυναμική οι

πρόσθεσε ο κ.
Ήδn ,

n νέα

Woirhaye.
διοiκnσn της Εταιρε1ας προχωρά με

Φοiνιξ, σnμα

κτnσε τn δεύτερn θέσn στnν κατnγορiα

έχει ενεργό ρόλο στη φιλόδοξη στρα

μάρκετ1νγκ κα1 των αναλογ1στών του Ομ 1λου , με

τοδοτεi τnν αρχή μιας νέας εποχής γ1α

γενικών ασφαλίσεων με μερ1δ10 αγο

τηγική μας, που είναι να καθΙΕρωθού

στόχο να προσφέρουν πρωτοπορiα κα1 κα1νοτομiα

τnν Εταφεfα. Το όνομα

ράς

με ανάμεσα στις

στnν ελλnν1κή αγορά.

νομασία σε

Groupama

Groupama

5,7%

κα1 τn δωδέκατn θέσn στnν

1Ο κορυφαίες ασφα

Φοiν1ξ αναδε1κνύει τnν ένταξn τnς

κατnγορiα γενικών ασφαλίσεων Ζωής

λιστικές εταιρείες της Ευρώπης», δή

Εταφεiας σε έναν εύρωστο Όμ1λο, κε

κα1 Επενδυτ~κών Προγραμμάτων με

λωσε ο Jean-Franς;ois

φαλα1οποιώντας παράλλnλα τnν 1σχυ

μερfδ10 αγοράς

κός Δ1ευθυντής Δ1εθνών Εργασ1ών

ρή δ1εθνή παρουσfα του, καθώς κα1 το

ρε1α σnμεfωσε έσοδα από ασφάλ1στρα

κύρος και τnν αξfα του ελλnνικού ε-

206 εκ.

3%.

Το

2006, n Ετα1-

ευρώ.

Lemoux,

Γεν1-

Groupama. Η παρουσία κα1 n επέ
κταση του Ομfλου τnς Groupama,

γκεκριμένα στο1χεiα αυτής , τα οποiα

WOιRHAYE. Γενικός

Διευθυντfις της

Groupama Φοfν1ξ
Ο Bertrand Woirhaye ανέλαβε τη
θέση του Γενικού Δ1ευθυντn της

Groupama
2007.

Φο1νιξ, το Σεπτέμβρ10 του

Από την

ln

Ιανουαρ1ου

ήταν Διευθυντnς της

2004

Groupama

National Federation, και αναφερόταν
στον CEO της Groupama National
Federation.

Η υφιστάμενη στρατηγική

τής

Η

Groupama

θνές

σκοπεύει να επεκταθεί περαι

εκατομμύρια πελάτες και

αξιοποιήσει ευκαιρίες σε όλες

11

πάνω από

οδnγήσε1 τn
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Groupama

31.500

υπαλλrΊ

εμπειρία τnς, προκειμένου να

τις κατπγορίες τnς ασφαλιστι

λους, δραστnριοποιείτα1 εκτός

κής αγοράς. Ο Όμιλος διαθέ

Γαλλiας σε δέκα χώρες, κατά

τει ξεκάθαρο στρατηγικό στό 

κύριο λόγο εντός Ευρώπnς.

χο και φιλοδοξία: να πετύχει

Στn Γαλλiα,

έχει μ1α

κερδοφόρα ανάπτυξn και να

διευρυμένn παρουσία σε όλn

δnμ1ουργήσει τπν προστιθέ

τnν επ1κράτεια , μέσα από τα

μενπ αξία ώστε να συμπεριλn

πολυδιάστατα δίκτυα διανο 

φθεi στις δέκα καλύτερες ευ

μής τnς, προσφέροντας λύ

ρωπαϊκές ασφαλιστικές ετα1-

σε1ς που συνδυάζουν ασφαλι -

ρείες .

n Εταιρεία

Προωθεί νέα ασφαλιστικά προϊόντα στην ελληνική αγορά
Safe House -

Ολοκληρωμένη Ασφάλιση Κατο1κiας

Το πρόγραμμα

τότnτα σnμαντ1κής ωφέλε1ας όσον αφορά τnν τιμή (στον

απαντά στ1ς σύγχρονες α-

ενδ1αφερόμενο πελάτπ), λόγω τnς συνδυαστ1κής απόκτn-

παηήσε1ς τnς αγοράς όσον αφορά τnν ασφάλ1σn της κατοι

σnς των βασικών ασφαλ10τ1κών καλύψεων του προγράμ

«Safe House»

ματος.

κές ανάπτυξης.

Safe Business -

καλύπτοντας συγχρόνως τ~ς πλεκτρονικές συσκευές από κά

Το πρόγραμμα

Από τnν πλευρά του ο Γεν1κός Δ1ευ

θυντής

τnς

Groupama Φοίνιξ
Bertrand Woirhaye, αναφέρθηκε στn
δυναμ1κή ανάπτυξη τnς ελλnν1κής 01 -

θε επιχείρnσnς, ανεξαρτήτου μεγέθους, για κεφάλα10 μέχρ1

κής ευθύνης προς τρίτους,

1. 000. 000 €,

τnς νομ1κής προστασίας, όπως

στικής αγοράς, που, όπως ανέφερε,

καταγράφε1 ρυθμό ανάπτυξης μεγα

για την ολοκληρωμένη προστασία της οικογένε1ας

έτος τα τελευ1-

Προσωπική Ασφάλιση (πακέτο καλύψεων

Το πρόγραμμα

φασn στους

5, 7%

κα1 τn

3%.

εκ. ευρώ. Η φ1λοδοξία του Ομίλου είνα1 να

Φοίνιξ σε μ1α πγετ~κή θέση στnν ελλnν1κή αγορά.

σχεδιάστnκε για να καλύ

ψει τις πολλαπλές ασφαλιστικές ανάγκες και απαηήσε1ς κά

κ01 για πολλές ακόμα σύγχρονες καλύψε1ς.

10%, κατά

"Safe Business"

θε κίνδυνο. Παράλλnλα, προσφέρε1 κάλυψη γ1α τους κ1νδύ

Safe Family -

λύτερο του

Ολοκληρωμένη ασφάλιση επ1χειρfισεων

νους κλοπής, πυρκαγ1άς, ή πλnμμύρας καθώς και τnς αστι

κονομiας και τnς ελλnν1κής ασφαλ1-

δωδέκατη θέση στην κατnγορία Ασφαλίσεων Ζωής και επενδυτ~κών προγραμμάτων με μερίδ10 αγοράς

206

n Groupama

τέρω κεφαλαιοπο1ώντας τnν

ζnμfωσn σε αξiα καινούριου γ1α το κτiριο κα1 το περ1εχόμενο ,

Φοίν1ξ

Εταιρεία σπμείωσε έσοδα από ασφάλιστρα

επίπεδο

2006, n Εταιρεία
σnμείωσε έσοδα 14,2 610. ευ
ρώ. Η Groupama, με περίπου

κίας κα1 τnς 01κογενε1ακής προστασ1ας προσφέροντας απο

Φοίνιξ αποτελεί μια από τ~ς κορυφαίες ασφαλ1στ~κές εταιρείες της Ελλάδας με 1σχυρή φήμη κα1

2006, n

με τραπεζικά προϊόντα. Σε διε 

ανάπτυξn. Το

τnς προσδίδουν σnμαντ~κές προοπτ~

κύρος. Κατέχει τn δεύτερn θέση στnν κατηγορία Γεν1κών Ασφαλίσεων με μερίδ10 αγοράς

Το

στικά προϊόντα και υπnρεσίες

στn μακροχρόνια κερδοφόρα

«Safe Family»

αποτελεi ένα πρωτοπορ1ακό

πρόγραμμα ολοκλnρωμένnς, συνδυαστ1κής κάλυψnς με έμ

Groupama

Groupama επικεντρώνεται

Groupama

τnς

στnν ελλnν1κή αγορά, βασiζετα1 σε συ

Bertrand

Ποια είναι η

354

4

βασ1κότερους κα1 π10 ουσιαστ1κούς κ1νδύ

προσφέροντας τnν καλύτερn δυνατή υποστή

ρ1ξn κα1 ασφάλε1α. Συγκεκριμένα, παρέχε1 κάλυψn γ1α το κτί
ρ10, τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό κα1 τ~ς ε1σπράξε1ς τnς ε
πιχείρnσnς .

Safe Life-

Ασφάλ1σn Υγείας

Το πρόγραμμα

"Safe Life"

αποτελεί ένα ολοκλnρωμένο

πρόγραμμα κάλυψnς Υγε1ας με κάρτα νοσnλεiας, χωρiς όρ10

νους: τnν απώλε1α ζωής από ατύχnμα ή ασθένεια, τn μόνιμη

στ~ς αμοιβές χειρουργού κα1 ανα1σθnσ1ολόγου, που δ1ακρi

ολ1κή ανικανότnτα, τ1ς

νεται γ1α τnν ευελ1ξiα κα1 τn λεηουργ1κότnτά του, σε συν

1Ο

σοβαρές ασθένε1ες και την απώ

λεια ε1σοδήματος από ατύχημα ή ασθένε1α.
Το πρωτοπορ1ακό αυτό πακέτο καλύψεων παρέχε1 γ1α

πρώτη φορά στnν Ελλnν1κrΊ ασφαλ1στ~κή αγορά, τn δυνα-

δυασμό με υψηλά κεφάλα1α κάλυψnς. Το

"Safe Life"

μπορεf

να λεηουργήσει εiτε σαν βασ1κό ε1τε σαν συμπλnρωματ1κό
άλλnς ασφάλ1σnς (δnμόσ1ας, ομαδ1κής, κ.λπ.).

ΝΑ
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lnternational
Life Γιο καλύτερη zωή

ιι'Ολοι μαζίιι
8

---

lnternational
Life Γιο και1ύιερn zωή

νια την κορυφή

Ιnternational

Life ,,. ••ilur,ρn ,ω~

Κωνσταντίνος Μπερτσιάς

Περικλής Λίβας

Μιχαήλ Σφακιανάκης

«'Ολοι Μαζί» ήταν το κεντρικό μήνυμα του 36ου ετήσιου συνεδρίου πωλήσεων του Ομίλου

lnternational Life,

που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο, στο

οποίο παρευρέθηκαν περισσότεροι οπό

400

συνεργάτες του Ομίλου οπό όλη την Ελλάδα,

διακεκριμένο στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και εκπρόσωποι του τύπου παρουσίασαν
και συντόνισαν με εξαιρετική επιτυχία ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων του Ομίλου

lnternational Life

κ. Στράτος Ξονθόπουλος και ο γνωστός δημοσιογράφος κ. Τέρενς Κουίκ.

Νικόλαος Σπανός

Ο Όμ1λος γ1όρτασε nάνω αnό μ~σό α1ώνα

μ1α υnόσχεσn να εν1σχύσουν τις nροσnάθε1ές τους με ήθος

Εφαρμογών Πλnροφορ1κής κα1 μέλος του Δ101 -

νεισφορά τους στn σωστή αποτiμnσn των περ1-

nαράδοσnς, άμεσnς εξυnnρέτnσnς κα1 α

κα1 συνέnε1α « Πα Καλύτερn Ζωή », γ1α να φτάσουν , «'Ολο1 Μα

κnτ1κού

ουσιακών στο1χεfων μ10ς επ1χείρnσnς.

ξ10n1στίας, χρόν10 που «'Ολο1 Μαζί »

ίj στnν Κορυφή! » ,

Α.ΕΑΖ ., κ. Μ1χάλnς Σφακ1ανάκnς μiλnσε γ1α τnν

ρείες του Ομίλου

1δ1αfτερn βαρύτητα που nρέnε1 να δiνετα1 στο αν

μόνες ελληνικές ασφαλιστ1κές εταιρείες που συ

01

συ

Στnν εναρκτήρ1α ομ1λία του ο κ, Φωκίωνας Μπράβος, Πρό

νεργάτες του Ομίλου ενωμένο1 κα1 δυνα-

τοί έχουν δnμ1ουργήσε1 έναν Όμ1λο με δυναμ~σμό, κύρος κα1 α
ξ1οn1στία, «'Ολο1 Μαζί »

01

συ

νεργάτες του Ομiλου έδωσαν

εδρος του Ομίλου

lnternational Life,

αφού καλωσόρ1σε τους

Συμβουλiου τnς

lnternational Life

«01

lnternational Life εfνα1

από τις

θρώπ1νο δυναμ1κό μ1ας επιχεfρnσnς κα1 συνέχ1-

νέταξαν κα1 δημοσίευσαν επίσημους ισολογι

σε αναλύοντας τον καταλυτ1κό ρόλο που παίζε1

σμούς με Δ.Λ.Π. Από τα στοιχεία

ασφαλ1στ1κής αγοράς σήμερα, μfλnσε γ1α τ1ς δυνατότητες ε

Συναισθnματική Νοnμοσύνn στnν εnfτευξn nρο

nαρατnρείτα1 επάρκε1α αποθεμάτων, οικονομική

ξέλ1ξnς

σωπ1κών κα1 επαγγελματ~κών στόχων των εργα 

δ1αφάνε1α, σnμαντ1κοί ρυθμοi ανάnτυξnς και

ζομένων μ1α ς εταιρεί ας, Αναφερόμενος στο αν

κερδοφορίας κα1 τέλος ελεύθερα κεφάλα1α

θρώn1νο δυναμ1κό τnς

φορές μεγαλύτερα από αυτά που απαιτεί ο νό

nou έχε1

κα1 κάλεσε τους συνέδρους να αξ1οnο1ήσουν

nou

τους δίνονται «Η 1δ1ωτική α-

σφάλ1σn έχε1 μεγάλα nερ1θώρ1α ανάnτυξnς », είπε χαρακτnρ1στ1κά, « Τα κενά στο υπάρχον σύστnμα τnς

κο1νων1κής ασφάλ~σnς,

01κονομfας κα1

n ανάπτυξn

n ενiσχυσn

τnς ελλπν1κής

τnς αξ1οn1στfας των α

σφαλ~στ1κών εταιρε1ών αποτελούν τις βασ1κές πα

ραμέτρους που επnρεάζουν αυτή τnν ανάπτυξη ».
Στn συνέχε1α , το λόγο πήρε ο κ, Περ1κλής Λi

βας, Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς

lnternational Life

n

lnternational Life, το χα

ρακτήρ~σε ως το « δυνατότερο κρίκο στnν αλυσί

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε κα1 ο κ . Κων

Μπερτσ1άς ,

μ έλος

nou προέκυψαν

μος » .

του

Δ . Σ.

τnς

χος τnς Εταιρεiας από το

1993,

κ. Απόστολος

Μαντάς εκπροσώnnσε φέτος το διοικnτικό προ

lnternational Life, Πρόεδρος τnς εταιρεiας ADS

σωπ1κό τnς εταιρείας με μ1α ομ1λfα που εν συ

σύμβουλο1 επ1χειρήσεων , Ιδρυτής τnς εταιρείας

ντομία nερ1έγραφε τον τρόπο αντψετώπ1σnς των

πρακτόρευσnς

πελατών κα1 λειτουργίας του Ομίλου. «Ο Όμ1λος

Vester

κα1 πρώnν Πρόεδρος τnς

«Η ιδιωτική

Α. ΕΑΖ . , ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο που ε 

Ένωσnς

ασφάλισn έχει

nιτελείτα1 καθnμερ1νά τόσο αnό τις δ101κnτικές υ 

2005 - 2006,

ο οποίος παρουσίασε τnν ε1κόνα

του, χαρακτnρίζετα1 δε για τον υψnλό επαγγελ

μεγάλα περιθώρια

πnρεσfες όσο και από το δiκτυο πωλrΊσεων και

τnς Εταιρεi ας στα μάτ1α τρίτων. « Πρόκειτα1 γ1α έ 

ματισμό του, τnν πο1ότnτα αλλά κα1 τnν ταχύτη

στn σnμαντ1κή τους συνε1σφορά στnν πορεία τnς

ναν αξ1όn~στο Όμ1λο , με δυναμ1κό χαρτοφυλά

τα εξυnnρέτnσής του », είπε ο κ. Μαντάς.

εταιρείας. «Στnν

κ10 , ανταγων~στ1κά προϊόντα, πο1ότnτα υπnρε

ανάπτυξnς», τόν1σε ο

Πρόεδρος του
Ομίλου

lnternational
Life Φωκίωνας
Μπράβος

lnternational Life

Πωλήσεις και

Δ101κnτικές Υπnρεσiες αποτελούν μ1α αδ1αiρετn
ομάδα » .
Ο τακτικός καθnγnτής του Ο1κονομ1κού Πανεπ1 -

στnμfου Πειρα1ά, Στατ1στ1κής, Πλnροφορ1κής κα1

Ασφαλ1στ1κών

Εταιρε1ών

Ελλάδος

Ο

Ο1κονομ1κός

Δ1ευθυντής

lnternational Life

του

lnternational
Life Για κσ/Ιύτaρn zωfl
Πασχαλιά Παππά

επενδύε1 στους ανθρώπους

Πα τn δυνατότητα διαφοροποίnσnς του ασφα 

λ1στ1κού συμβούλου τnς

σ1ών κα11κανά στελέχη » .

lnternational Life

από

Ομiλου

τον ανταγων1σμό μίλnσε ο Γεν1κός Διευθυντής

Ν1κόλαος Σπανός αναφέρ

τnς Εταιρείας κ. Γ1άννος Μπράβος: « Το φετινό

θηκε στα Δ1εθνή Λογ1στ1κά Πρότυπα κα1 στn συ-

σuνέδρ10 αποτελεί τnν αφετnρfα για τnν κατά-

lnternational Life, κ.

Ιωάννης Πετρουλάκnς

3,5

Ο υπεύθυνος του τμήματος Ζnμ1ών και στέλε

δα επιτυχ1ών τnς Εταιρεί ας ».

σταντίνο ς

Αντώνης Κατσαράς

εται

nαρευρ1σκομένους, σκ1αγράφnσε τnν ε1κόνα τnς ελλnν1κής

δnμ1ουργ1κά τις ευκαιρίες

80

Γιάννος Μπράβος

Απόστολος Μαντάς

lnternational
Life Γιο κοι1ύιερn zωή
Παναγιώτης Μικάλεφ

81

lnternational

ρ1κού Δ1ευθυντn τnς Εταφεfας, σnματοδό

Life πρωτοπορεί, δnμ1ουργώντας νέα εξε1-

τnσε τnν έναρξn μ1ας νέας εnοχnς γ10 τnν

δ1κευμένα προϊόντα κα1 υnnρεσίες.

01 συ

Εταφεία . «Στον Όμ1λο

lnternational Life

νεργάτες μας δ1αφοροπο1ούντα1 από τον

δnμ10υργεfτα1 σnμερα

n καλύτερn

ανταγων~σμό,

έχοντας στα χέρ10 τους

nωλnσεων τnς χώρας . Μ1α ομάδα που

πρωτοπορ1ακά προϊόντα που καλύπτουν

στnρfζετα1 στn συνεχn εκπαίδευσn, στο

τ1ς ανάγκες συγκεκρψένων αγοραστ1κών

δnμ1ουργ1κό

ομάδων. Μπροστά τους ανοίγοντα1 νέες

κά προϊόντα , στ1ς 1κανές δ101κnτ1κές υπn

no1nθnκav

ανεκμετάλλευτες αγορές κα1 ο ασφαλ1στ1-

ρεσfες , στnν τεχνολογία ααμnς κα1 στο

συνεργατών του Ομίλου γ10 τα έτn

κός σύμβουλος τnς

δ1ορατ1κό

2006,

κτnσn νέων κορυφών. Η

lnternational Life δ10-

marketing, στα πρωτοπορ10-

Στα πλαfσ1α τnς

management».

01

μ1σμό κα1 ζωντάν10 με τnν napouσfa του δ1ε

βραβεύσε1ς των κορυφαίων

2005 κα1

θνούς φnμnς τυμnαν1στn κ. Πέτρου Κούρτn

των μελών τnς Λέσχnς Προέδρου,

κα1 τnς ομάδας του, ενώ το βραδ1νό μέρος

θέτε1 τα απαραίτnτα εργαλεία γ10 να 11ς α

ανάπτυξnς

2007 » αλλά

έκλε1σε πανnγυρ1κά με τn μουσ1κn παράστα

ξ1οπο11Ίσε1 προς όφελός του » .

στους συνέδρους τα νέα κα1νοτόμα αντα

κα1 του ανθρώn1νου δυναμ1κού που έχε1 συ

σn τυμπάνων κα1 β10λ1ού, κάτ1 που πραγμα

γων1στ1κά προϊόντα τnς

μπλnρώσε1

τοnο1εfτα1 γ10 πρώτn φορά σε συνέδρ10 τnς

που σχεδ1άστnκαν γ10

συνεργασίας με τον Όμ1λο

35 χρόν10
lnternational

Πα τnν καρ1έρα του ως ασφαλ1στ1κός
σύμβουλος τnς

lnternational Life μίλnσε ο

τnς

Εταφε f ας

παρουσίασε

lnternational Life,
να καλύψουν τ1ς 1-

των «Υnαλλnλων τnς Χρον1άς

15, 20, 25, 30

κα1

lnternational Life. 01 εργασfεςτου συνεδρί-

κ. Παναγ1ώτnς Μ1κάλεφ, Ασφαλ1σ11κός

δ1αίτερες ανάγκες συγκεκρψένων ομά

Life.

Αξίζε1 να σnμε1ωθεf ότ1 το πρω1νό μέ-

ου ολοκλnρώθnκαν αργά το βράδυ τnς iδ1ας

Σύμβουλος στο υποκατάστnμα του κ. Π.

δων αγοραστών . Λίγο πρ1ν από τn λnξn

ρος του συνεδρίου έλnξε με 1δ1αfτερο δυνα-

nμέρας με τnν παράθεσn επfσnμου δείπνου.

Αρβανηάκn στnν Κέρκυρα. «Το επάγγελμα

τnς πρω1νnς ενότnτας του συνεδρίου ο

του ασφαλ1στ1κού συμβούλου χρε1άζετα11-

Πρόεδρος του Ομίλου

κανότnτα, επαγγελμα11σμό κα1 ψυχ1κn δύ

Φωκfωνας Μπράβος βράβευσε στο πρό

Μπράβο. Από αριστερά: Κλ. Πεφάνιος, Π. Μελ!στας.

ναμn. Η δουλε1ά μας εfνα1 να βοnθάμε

σωπο δύο εκπροσώπων των π1λότων των

Ζωής 2005 από το Γενικό Διεuθuντή κ. Γιάννο Μπράβο. Από αριστερά: Κ. Μικάλεφ, Αθ. Πεφανfοu , Γ. Κοuμnιός.

τους συνανθρώπους μας, να προτείνουμε

Canadair

λύσε1ς στα προβλnματά τους κα1 να προ

τους τψnτ1κn πλακέτα , όλους τους 1πτάμε

λαμβάνουμε δύσκολες καταστάσε1ς » είπε.

νους, όλα τα 1πτάμενα μέσα, καθώς κα1 το

Ο κ. Πάννnς Πετρουλάκnς, Ασφαλ1στ1-

σύνολο των πυροσβεστών κα1 των δασο

νια στον Όμιλο από τον Πρόεδρο του Ομ!λου κ. Φωκίωνα Μπράβο. Από αριστερά: Τ. Κωστικιόδπς,Μ . Πανούσnς, Β. Παπαϊωάν

κός Σύμβουλος στο υποκατάστnμα του κ.

πυροσβεστών τnς χώρας μας, που με θάρ

νου, Φ. Περδlκnς, Κ. Τζοάνου.

lnternational Life κ.

κα1 ελ1κοπτέρων , απονέμοντάς

ΒΡΑΒΕΥΣΕlΣ ΣΥΝΕΔΡlΟΥ

1.

Βpάβεuσn των πρώτων

Agency Managers

σε Διστπpnσιμότnτα Σuμβολα!ων Ζωής

2.

Βράβεuσπ των πρώτων

πρώτων Ασφαλιστικών Συμβούλων σε Διατnρnσιμότnτα Σuμβολα!ων Ζωής

2005 από το Γενικό Διεuθuντή κ. Γιάννο
Unit Managers σε Διατπρnσιμότnτα Σuμβολα!ων

2005 από το Γενικό Διεuθuντή κ.

3. Βράβεuσπ των

Γιάννο Μπράβο. Από

αριστερά: Δnμ. Σuκοβάρnς,Ηλ. Αnοστολόποuλος, Σ. Ζερβοuδάκπ, Αικ. Σοuλιώτn, Π. Γιάννοu, Ελ. θανοnούλοu.
σuνεργατών nou σuμπλήρωσαν

4. Βράβεuσπ των
15 χρόνια στον Όμιλο από τον Πρόεδρο τοu Ομfλοu κ. Φωκ!ωνα Μπράβο . Από αριστερά: Π. Βαp

θαλfτnς, Β. Καπετάνπς, Φ. Ζορμπά, Κ. Κόντε, Β. Καρστqις, Λ. Καραν1κnς,Α. Μαλισιόβα, Π. Μικάλεφ , Π . Μnογιατqι, Ε. Παπαμ!χοu ,

Στ. Περιστέρnς, Ν. Σπανός, Π. Ίζοάνος, Α.Φοuκαράκnς, Α.Χεκlμογλοu .

5. Βράβεuσn των σuνεργατών nou σuμπλήpωσαν 20 χρό 

6. Βράβευση των συνεργατών nou σuμnλήρωσαν 25 χρόνια στον Όμιλο με τον Πρόεδρο τοu Ομ! 

λοu κ. Φωκlωνα Μπράβο. Από αριστερά: Α. Γιώτα, Ρ. Γοuλανδρή, Γ. Καρακώστας, Π. Σιδnροκαστρ!τnς, θ. Κοuτσώνας, Α. Μποζα

Π. Τζοάνου στnν Κόρ1νθο, κα1 μέλος τnς

ρος κα1 αυτοθυσία υπερασπfστnκαν τ1ς

ντσδπς, Δ. Κούτσικος, Κ. Μάρκοu, Έ. Νικολάοu, Ε. Φωτάκπ.

Λέσχnς Προέδρου αναφέρθnκε στnν 01κο

ζωές κα1 το β1ος των συμπολπών μας, στ1ς

Όμιλο οπό τον Πρόεδρο τοu Ομ!λοu κ. Φωκlωνα Μπράβο. Από αριστερά: Φ . Γούναρη, θ. Δέσπος, Ν. Κανακάκnς,Σπ . Ζούλας, Τ.

δόμnσn σχέσεων εμπ1στοσύνnς με τον πε

πρόσφατες καταστροφ1κές nυρκαγ1ές που

βεuσπ των συνεργατών που συμπλήρωσαν πάνω από

λάτn αλλά κα1 στον 1δ1αίτερο ρόλο που

έnλnξαν τnν ελλnν1κn εn1κράτε10 ακούρα

δ1αδραματfζε1 στnν επαγγελμα11κn πορεία

στα κα1 αδ1άκοπα. «Δεν κάναμε τίποτα πα

ενός ασφαλ1στn. « Ο πελάτnς είνα1 περ1ου

ραπάνω από τn δουλε1ά μας », είπαν χαρα

σία μας. Οφείλουμε να στεκόμαστε δ1αρ

κτnρ1στ1κά

κώς δίπλα του, να ακούμε τους nροβλn

Σμnναγός-Ιnτάμενος κ . Φωκfωνας Βα

ματ~σμούς του, να του προτείνουμε λύ

κράκος , εκπρόσωπος τnς

σε1ς » . Ένα παράδε1γμα ανυπέρβλnτnς ψυ

κ11κών Μεταφορών (Ομάδα

χ1κnς δύναμnς, αποφασ1στ1κότnτας κα1

ο Σμnναγός-Ιnτάμενος κ . Γεώργ1ος Βου

θάρρους έδωσε σε όλους τους παρευρ1-

τυράς,

σκομένους

Πασχαλ1ά Παππά, Ασφα

Ερευνών Δ1άσωσnς (Ομάδα Ελ1κοπτέρων) .

λ1στ1κός Σύμβουλος στο υnοκατάστnμα

Η πρω1νn ενότnτα ολοκλnρώθnκε με ένα

του κ. Λουκά Καρανίκn στn Ρόδο, μοφα

λόγο του κ. Φωκίωνα Μπράβου, με τον ο

ζόμενn με τους συνέδρους μ10 προσωπ1κn

ποίο προέτρεψε στελέχn κα1 συνεργάτες τnς

τnς εμπεφfα. «Δεν υπάρχε1 δεν μπορώ, υ

Εταφείας να θέσουν φ1λόδοξους στόχους

πάρχε1 μόνο θέλω κα1 θέλω είνα1 το μπο

βάζοντας τον

ρώ. Π1στέψτε στ1ς δυνατότnτές σας κα1

«Όλο1 Μαζί » να απολαύσουν επαγγελματ1-

στοχεύτε ψnλά γ10 να πάτε ψnλότερα » .

κές εn1τυχίες κα1 καταξίωσn.

n κα

Η ομ1λία του κ. Αντώνn Κατσαρά, Εμπο-

82

ομάδα

01

εκπρόσωπο1 των π1λότων

εκπρόσωπος

355 Μοίρας Τα
Canadair) κα1

τnς

384

Μοίρας

nnxn ψnλά γ10 να μπορέσουν

Στn δ1άρκε10 του συνεδρίου πραγματο-

7.

Βράβεuσπ των σuνεργατών

nou σuμπλήρωσαν 30 χρόνια

στον

Κούτσικος, Ν. Κοuλοuμπής, Γ. Μόκκας, Π. Μελ!στας, Γ. Ρεπούλπ, Γ. Μπόττπς, Κ. Μικάλεφ , Ν. Τασιόποuλος, Γ. Τpαβεζέας.

8. Βρά 
30 χρόνια στον Όμιλο από τον Πρόεδρο τοu Ομlλου κ. Φωκlωνα Μπράβο .
Από αριστερά: Ν. Ιντζέ, Σ. Καpαγ~άννn, Π. Κοuταλά, Π. ΛΙβας. 9. Βράβεuσπ των συνεργατών nou σuμπλήpωσαν 35 χpόν10 στον
Όμιλο από τον Πρόεδρο τοu Ομ!λοu κ. Φωκ!ωνα Μπράβο. Από αριστερά: Λ. Τpιανταφύλλοu, 1. Μπράβος, Χ. Φοuκαpάκnς, Ζ. Χα 
σιώτnς.1 Ο. Βpάβεuσπ των εκπροσώπων Canadair και Ελικοπτέρων από τον κ . Φωκ!ωνα Μπράβο, στο πρόσωπο των οπο!ων ο Όμι
λος τfμnσε όλοuς τοuς ιnτάμενοuς, όλα τα ιπτάμενα μέσα, καθώς και το σύνολο των Πuροσβεστών και των Δασοnuροσβεστών
τnς χώρας. Από αριστερά: Σμηναγός-Ιπτάμενος κ. Φωκlων Βακράκος, εκπρόσωπος τnς 355 Μο!pας Τακnκών Μεταφορών (Ομά

δα

Canadair), Σμηναγός-Ιπτάμενος κ. Γεώργιος Βοuτυpάς, εκπρόσωπος τnς 384 Molpaς Ερευνών Διάσωσης (Ομάδα Ελικοπτέ
11. Βpάβεuσπ των πρώτων Agency Managers σε Ασφάλιστρα Κανονισμού από Νέες Στρατολογήσεις 2005 από το Γενικό
Διεuθuντή κ. Γιάννο Μπράβο. Από αριστερό: Α. Φοuκαpάκnς, Γ. Γιαννόποuλος, Κ. Πεφόνιος. 12. Βρόβεuσπ των πρώτων Unit
Managers σε Ασφάλιστρα Κανονισμού από Νέες Στρατολογήσεις 2005 από το Γεν~κό Διεuθuντή κ. Γιάννο Μπράβο. Από αριστε
ρό: θ. Καλαμnόκας, Κ. Κιόμοu, Α. Πεφαν1οu.13. Βράβευση τnς κας Φ. Νικnτέα, 1nς σε Παpσγωγής Ζωής Γεpμαν1ας και τοu κ.
Άγ. Φαpάντου, lou σε Ποσοcmαlα Αύξηση Παpσγωγής Πρακτόρων από το Διεuθύνοντα Σύμβοuλο τnς lntemational Life Α.Ε.Α.Ζ.
κ. Περικλή ΛΙβα. 14. Βpάβεuσn των Ασφαλιcmκών Συμβούλων μελών τnς Λέσχης Πpοέδpοu από τον Πρόεδρο τοu Ομ!λοu κ. Φω
ρων).

κ!ωνα Μπράβο. Από αριστερά: Η. Αποστολόποuλος, Π. Βολάνnς, Ν. Γιακοuμάκn, Σ. Ζεpβοuδάκn, Χ. Μάλαινος, Ν. Νόμnελn, Γ. Πα

πανικολάοu,

1. Πετpοuλάκnς, 1. Ρεnούλnς, Α. Σοuλιώτn, Σ. Σnuponoύλou, Δ. Σuκοβάpnς, Δ. Τζάνπς,Εμμ. Φραγγεδόκnς, θ. Χατζn

ιωόννοu, Στ. Χpιστfδnς.

15. Βpάβεuσn των unαλλήλων τnς χρονιάς για το 2007 από τον Πρόεδρο τοu Ομlλοu κ. Φωκlωνα Μπρά
16. Βράβευση του Managerτnς Χρο
νιάς, κ. Δπμήτpn Παnαpιστε!δn, Διεuθύνοντος Σuμβούλοu στην Praxis lntemational ΑΧΕΠΕΥ από τον Πρόεδρο του Ομlλοu κ. Φω
κlωνα Μπράβο. 17. Κοpuφαlα Βpάβεuσπ του lou Agency Manager, lou Unit Manager και lou Ασφαλιστικού Σuμβούλοu Ασφα
λlστpων Κανονισμού 2005 από τοuς κ.κ. Φωκ!ωνα Μπράβο, Περικλή ΛΙβα και Αντώνη Κατσαρό. Από αριστερά: Στ. Σnuponoύ
λou, Α. Πεφανlοu, Λ. Καpανlκnς. 18. Βράβευση τοu lou Agency Manager Παραγωγής Ζωής 2006 κ. Κλέαρχου Πεφόνιοu (Υπο
κατάστημα Καλλιθέας) από τοuς κ.κ. Φωκ!ωνα Μπράβο, Περικλή Λ!βα και Αντώνη Κατσαρό. 19. Βράβευση τnς lnς Unit Manager
Παραγωγής Ζωής 2006, κ. Αθηνάς Πεφαν1οu, από τοuς κ.κ. Φωκίωνα Μπράβο, Περικλή Λ!βα και Αντώνη Κατσαρό. 20. Βpά 
βεuσπ τnς 1πς Ασφαλιστικού Συμβούλοu Παραγωγής Ζωής 2006 κας Γεωpγlας Βαλαχή, Υποκατάστημα του κ. Α. Φουκαpόκn στο
Βόλο από τους κ.κ. Φωκ!ωνα Μπράβο, Περικλή Λfβα και Αντώνη Κατσαρά. 21. Βράβευση του lou Agency Manager, lou Unit
Manager και 1ou Ασφαλιστικού Σuμβούλοu Παραγωγής Γενικών 2006 από τον κ. Φωκίωνα Μπράβο και τον κ. Γιάννο Μπράβο .
βο: Από αριστερά: Σι Παύλοu, Ηλ. Ρήγας, Γ. Τσιόγκας, Αν. Παναγιωτοnούλοu, Ματ. Γιογιού.

Από αριστερό: Κ. Λοuκέpnς, Αικ. Τζοάνοu, Κ. Πεφάνιος.

Α
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Πάνε καλά οι βυyατρικές

και συμπλιΊρωσε επισπμαfνοντας ότι «η ενεργή συνεισφο

σnμείωσε στο εννιάμnνο

ρά των συνεργατών μας στα αποτελέσματα αυτά ενισχύει

Ελλάδος έναντι του αντίστοιχου περυσι

τη βούλησή μας να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις

του κύκλου εργασιών κατά

του

2007 n Allianz

6,7%

νού διαστfιματος . Τα κέρδn μετά αnό φόρους διαμορφώθn

καν στα

8,4

εκατ. ευρώ αnό

6, 1 εκατ.

ευρώ το

2006

αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής αγοράς».

και ο

Πιο αναλυτικά, στο εννιάμnνο του

2007 n Allianz Ελλά

δος κατέγραψε αύξnσn τnς κερδοφορίας τnς στις δρα

Allianz Ελλάδος ανιΊλθε στα 140,7 εκατ.

στnριότnτες Ζωής και Υγείας στα

ευρώ αnό

131,9 ε

3,2

οι στόχοι

εκατ. ευρώ, από

2,4

ανακοfνωσn τnς
ΑΕΑΖ και

Η επιλογή μας για νέα εταιρικιΊ ταυτότn

ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γiάννnς Λινός.
Άλλn μια εξαιρετική χρονιά διανύει

Activa lnsurance,

n

καθώς τα αποτελέσμα

εκατ . ευρώ σε σχέσn με τnν nροnγούμενn χρονιά. Η πα

τα του δεκαμήνου ξεπερνούν ήδn τον ετιΊ

για λόγους συγκρισιμότnτας, στα κέρδn μετά αnό φόρους,

ραγωγή ασφαλίστρων κινιΊθnκε ανοδικά κατά

σιο στόχο. Συγκεκριμένα τα προ φόρων

αφαιρέθnκε αnό τα αποτελέσματα εννιαμιΊνου

νοντας σε αξία στα

4, 1 εκατ.

ευρώ

nou

2006 το

nο

αντιστοιχούσε σε προβλέψεις

κερδοφορfας από υnεραξfες ακινήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος

& CEO τnς Allianz Ελλάδος,

κ.

Πέτρος

Παπανικολάου,

το

2006.

77 ,2

εκατ. ευρώ από

Στnν επfτευξn των θετικών αποτελεσμάτων του

κλάδου για το εννιάμnνο

συνέβαλε καθοριστικά

2007

μείωσn του δεfκτn εξόδων στο

21,4% από 23,9% το 2006,

140,Ί Υ

(85% υψnλότερα από ό,τι στο α

ντίστοιχο περυσινό διάστnμα) έναντι στό
χου

3,8 εκατομμυρίων ευρώ γ10 όλο το
2007. Το net combined operating ratio,

στnριότnτα Γενικών Ασφαλειών, με τπ συνολικιΊ κερδοφο

ετnσιοποιnμένn αnόδοσn ιδίων κεφαλαί

τρίτη συνεχή χρονιά βαδί

ρία να αγγίζει τα

ων διαμορφώνεται σε

ζουμε με απόλυτη συνέπεια

ντίστοιχο χρονικό διάστnμα του

και

5,2 εκατ.

ευρώ, από

3,7 εκατ. ευρώ το α
2006 . Tnv ίδια περίοδο, n

9ΜΟ6

9ΜΟ7

Το

84,9%

και

n

23,6%.

2007 είναι μια ιδιαiτερn χρονιά για

τnν Εταιρεία και εξαιτίας τnς μετονομασίας

ώνοντας αύξnσn κατά

τnς

κερδοφορίας όλων των

54,7

δραστηριοτήτων μας»

κτnς

Κέρδη μετά φόρων

ζnμιώσεων και εξόδων είναι

παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε θετική πορεία, σnμει

5,2%,

στα

57,5

εκατ. ευρώ έναντι

εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστnμα. Ο δεl

Combined Ratio

(δεfκτnς ζnμιών και εξόδων) εξακο

λουθεf να κινείται σε επίπεδα κάτω του

9ΜΟ7

εκατομμύ

κά αποτελέσματα του εν

ανάπτυξης

καθώς και

ρια ευρώ

3,9

νιαμιΊνου, διΊλωσε ότι «για

στόχων

131,9 ~

n

κέρδn διαμορφώθnκαν σε

δnλαδιΊ το άθροισμα των ποσοστών απο

προς την υλοποίηση των

=

εκατ. ευρώ

n ταυτόχρονn διατήρnσn του δεfκτn ζnμιών
(Loss Ratio) στα νοσοκομειακά προγράμματα στα περσι
νά επίπεδα. Πολύ καλιΊ εικόνα παρουσίασε εnfσnς n δρα

σχολιάζοντας τα οικονομι

Κύκλος Εργασιών

71,2

φθά

από

lnsurance.

CGU lnsurance

σε

Σύμβουλος Γiάννnς Λινός,

n επιλογιΊ

μας

αποθεματοποfnσnς του κλάδου αυτοκινιΊτων ανέρχεται

διαfτερα εnιτυχιΊς. Το νέο μας όνομα υ

στο

πενθυμίζει τnν ιστορfα των σχεδόν

140

c:::::)

01 δύο ασφαλιστικές Εταιρείες

ΑΕΓΑ, κατά

EFG Euroilfe
100% θυγατρικές τnς Eu robank, απο

κιΊς αγοράς. Το σύνολο τnς παραγωγιΊς ασφαλίστρων έφτασε στα

:%)

που παρουσfασαν αύξnσn

2006,

31 % σε

σχέσn με το αντίστοιχο εννιάμnνο του

φθάνοντας τα

Ειδικότερα,

46 εκατ. ευρώ.
n EFG Eurolife ΑΕΑΖ κατέχει μfα

από τις nγετικές θέσεις στις

Ασφαλfσεις Ζωής με παραγωγή ασφαλfστρων Ζωής,
νιάμnνο του

2007

στα

213

nou ανήλθε στο εν

εκατ. ευρώ.

Η διάθεσn προϊόντων εφάπαξ ασφαλfστρου εμφάνισε υστέρnσn σε σχέ
σn με το

2006, λόγω του

ότι οι διεθνεfς συνθήκες των χρnματαγορών δεν

ήταν ευνοϊκές για τnν αύξnσn πωλήσεων τέτοιων σύνθετων προϊόντων.
Αντίθετα, οι πωλιΊσεις προγραμμάτων περιοδικών καταβολών σnμεlω 

σαν ανάπτυξn τnς τάξnς του

20%, φτάνοντας τα 93 εκατ. ευρώ. Τέλος , τα
κέρδn προ φόρων ανιΊλθαν σε 35 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξnσn σε
ποσοστό 27% σε σχέσn με το αντίστοιχο εννιάμnνο του 2006.
Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλfσεων n EFG Euro1ife ΑΕΓΑ είχε παρα
γωγή ασφαλίστρων, n οποία διαμορφώθnκε στα 21 εκατ. ευρώ .
Τα κέρδn προ φόρων ανήλθαν σε

ξnσn κατά

48% σε

11

εκατ. ευρώ nαρουσιάζοντας αύ

σχέσn με το αντίστοιχο εννιάμnνο του

2006 .

, δ εικτες
,
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ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙ ΚΗ Ανοδικοι

Ανοδικούς δείκτες εσόδων μέσα στο πρώτο εννιάμnνο του

εμφα 

ανόnτυξnς και κερδοφορfα ς όλων των δραστnριοτfιτων μα ς» τόνισε ο

νεργό ανταπόκρισn στις σnμερινές και αυ

ρείας στο εννιάμnνο του τρέχοντος έτους έφτασε τα

Δ1ευθύνων Σύμβου λο ς

ριανές απαιτήσεις των πελατών μας, των

θαρά ασφάλιστρα, αυξnμένn κατά

συνεργατών μας, του προσωπικού μας και

μnνο πέρυσι, ενώ ο Κλάδος των Διαφόρων Ατυχnμάτων παρουσίασε αύ 

των μετόχων μας.

ξnσn κατά

Ελλόδος , κ . Πέτρος

« Η εn1λογfι μας για

95,27% και

με πρωταθλnτές τους κλάδους του αυτοκι

80% σε

n παραγωγή τnς Εται
17 .904.040 ευρώ κα 

σχέσn με το αντίστοιχο εννιά

ο Κλάδος Αυτοκινήτου κατά

90,62 %.

Σnμαντικές

αυξιΊσεις κατέγραψαν όμως και οι υπόλοιποι κλάδοι . Ο Κλάδος Περιουσίας

είχε άνοδο κατά

30,28% και

37,92%, ο στόλος των
99 .122 το 2007

ο Κλάδος Νομικής Προστασίας
οχnμάτων, από τα

& Βοήθειας

ταυτότnτα

κατά

αnοδεfχτnκε

έφθασε τα

παρουσιάζοντας άνοδο κατά

τόν1σε ο Δ1ευθύνων

εnισnμαίνει

n Εταιρεία το αποτέλεσμα αυτό οφεfλεται στnν ανάnτυξn δικτύ

Σύμβουλος, κ .

ου σε όλn τnν Ελλάδα καθώς και στn δnμιουργία νέων ασφαλιστικών προϊ

Γιάννnς Λινός

όντων-πακέτων, που ανταποκρίνονται στις σnμερινές απαιτιΊσεις των πε

ιδιαίτερα εnιτυχfις »,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

n INTERLlFE Ασφαλιστική

2007

νήτου και των διαφόρων ατυχnμάτων. Συγκεκριμένα

Allianz

Ξ3

κατ. ευρώ, με συνεχιζόμενn ισχυρή ανάnτυξn των κερδών προ φόρων ,

« Βαδfζουμε με αnό λυτn συνέπεια προς τnν uλonofnσn των στόχων

τn ς

r--,
:%)

χρόνων μας στnν ελλnνική αγορά και ταυ

& CEO

,..,...
==,..,...
----t

234 ε

τόχρονα εκφράζει τn φιλοσοφία μας για ε

νέα εταιρικfι

INijj

σε

νίζει

στρων.

Παπανικολάου
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Eurobank. Όπως αναφέρεται

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων

για νέα εταιρική ταυτότnτα αποδείχτnκε ι

επl του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλί

EFG Euro1ife

01

Activa

92%, ενώ ο δεfκτnς

239%

Eurobank,

2007

τελούν έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Ομiλους τnς ελλnνι

κατ. ευρώ τnν nερυσινιΊ χριΊσn. θα nρέnει να σnμειωθεf ότι

8,5%

:%)

lδιαίτερα θετική πορεία παρουσίασαν κατά το εννιάμnνο του
εργασfες των ασφαλιστικών εταιρειών τnς

τα αποδεlχτnκε ιδιαίτερα επιτυχής, τόνισε

κύκλος εργασιών στο σύνολο των δραστnριοτιΊτων τnς

σό των

9ΜΟ6

νπερκαλύφβηκαν

και άνοδο

37,7%

Eurolife

EFG

Ασφαλιστική

Υλοποιούνται οι στόχοι Allianz@)
Αύξnσn κερδών μετά αnό φόρους κατά

Eurobank

της

57.824 οχιΊματα το 2006
71,42%. Όπως

λατών, στοχεύοντας στnν ποιότnτα των παροχών με χαμnλό κόστος.

INill 85
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[Δ] ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς

ι-

•

αύξnσn

Με σnμαvτ~κή αύξnσn

στοιχn

τnς παραγωγής έκλεισε

το εννιάμnνο του

μορφώθηκε στο

Οι υψnλοl

69,34%.

ρυθμοl ανάπτυξης, που καταγράφοντα1

του ασφαλ1στ~κού χαρτοφυλακlου τnς

στο εννιάμnνο

τ1κή αναθεώρnσn των ετήσ1ων στό

National Union Fire lnsurance Co of
Pittsburgh, ΡΑ., Εταιρεlες-μέλn του
American lnternational Group, lnc.).

AIG Greece παρουσιάζετ01 ως εξής:
Personal Solutions (τομέας προσω
π1κών ασφαλlσεων): 61,8% . Business
Solutions (τομέας εμπορικών και βιο

Η συνολική παραγωγή ασφαλlστρων

μnχανικών ασφαλlσεων):

ες τnς AIG

2007 για τ~ς Εταιρεi

33,7 4% σε σχέσn με τnν αντ1περlοδο του 2006. Η σύνθεση

Greece (AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

και

2007, οδηγούν στn θε

χων, που έχουν τεθεl για το έτος. Η ε
τήσια παραγωγή ασφαλlστρων αναμέ

ικανοποίηση νια τη eετι ή πορεία
Με ιδιαlτερα ανοδ1κούς ρυθμούς κ1νήθnκαν τα παρα
γωγ1κά μεγέθη ενν1αμήνου του

2007 γ1α

τnν ΑΣΠΙΣ Πρό

νοια σε σχέσn με τα αντlστοιχα μεγέθη του

2006.

κε κατά

5 μονάδες

στο ενν1άμnνο του

2007

σε σχέσn με

τnν ανάλογη περυσινή περlοδο, φθάνοντας στα επlπεδα
του

69,2%.

Η πτώσn του συγκεκριμένου δεfκτn οφεlλετα1

Πρόνοια Ζωής (ΑΕΓΑ) γ1α το εννιά

στn συνεχή παρακολούθnσn και τον έλεγχο των αποζημιώ

εμφάνισε καθαρή nοσοστ1αlα αύξnσn στα

σεων του κλάδου ζημιών και των νοσοκομειακών προ

εισπραχθέντα ασφάλιστρά τnς κατά

35,3% σε σχέσn με τnν

γραμμάτων. Σημειώνεται ότ~ στα παραπάνω μεγέθη δεν ε

c::::ι

αντlστοιχn περυσινtι περlοδο, ενώ

n ΑΣΠΙΣ

μnερ1έχεται

\..+,J

μιών (ΑΕΑΖ) παρουσlασε άνοδο ύψους

ι.-.ι

\..+,J
ι,.......ι
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ανήλθε στα

38,95 εκατ. σημειώνοντας

Μικτός δεlκτnς

38,2%.

Ο

(Combined Ratio) δ10-

50 εκατ.,
του 30% σε

νεται να αγγlξε1 τα

νοντας αύξnσn

σnμε1ώ

σχέσn με

το προηγούμενο έτος.

Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΕΓΑ • Ασφάλειαι Μινέττα

Επεκτείνεται εκτός συνόρων
Η Εταιρεlα με Πρόεδρο και Διευθύνο

ρο του

30% σε

όλους τους κλάδους.

Βουλγαρlα. Συνεργάζετα1 περlπου με

Η Εταιρεlα δραστnριοποιεlτα1 σε ό

1.000 Πράκτορες, Ασφαλιστ~κούς Συμ

χει θέσει φιλόδοξους στόχους, τnν επέ

λους τους ασφαλιστ1κούς κλάδους, ενώ

βούλους κ.λπ. σε όλn τnν Ελλάδα και,

κταση εκτός συνόρων και τnν ανάπτυξη

δnμιουργεl κα1νούργ1α ανταγων1στ~κά

nλnv του κεντρ1κού καταστήματός τnς,

στον κλάδο ζωής. Μεγάλη ανοδική πο

προγράμματα, πάντα με προσιτά ασφά

που βρlσκετα1 στο επl τnς λεωφόρου

ρεlα, με τnν παραγωγή να αυξάνεται με

λιστρα. Ήδn έλαβε επέκταση τnς άδε1ας

Συγγρού

σε όλους

λεπουργlας τnς και αναπτύσσει σε πολύ

κα1

τους κλάδους σε σχέσn με το αντlστο1-

μεγάλο βαθμό τn δραστnριότnτά τnς, και

ρετήσεως πελατών. Οι πελάτες τnς Εται

χο χρονικό δ1άστnμα του

στnν ασφάλιση 010σδήποτε κατnγορlας

ρεlας ξεπερνούν τους

σlασε

2006, παρου
το εννιάμnνο του 2007 n Ευρω

πλοlων και σκαφών αναψυχής, σε συ

παϊκή Ένωσ1ς ΑΕΕΓΑ-Ασφάλε1αι Μινέτ

νεργασlα και με τους μεγαλύτερους πα

τα.

γκοσμlως αντασφαλιστικούς Ομlλους,

30%

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδn του
ξεπέρασαν τα

καθώς και στον κλάδο Ζωής με νέα, α

ευρώ ανερχόμενα έτσ1

νταποκρ1νόμενα στn σύγχρονη ζωή, α

σε υπερδιπλάσιο αρ1θμό των κερδών

νταγων1στ1κά προϊόντα. Με υγ1εlς κα1

τnς προnγούμενnς χρήσης. Η προβλε

σταθερούς ρυθμούς κάνε~ ανοlγματα, ε

πόμενη αύξnσn τnς παραγωγής για το

nεκτεlνοντας τn δραστnριότnτά τnς κα1

τρέχον έτος σε σχέσn με το προηγούμε

εκτός ελλnν1κών συνόρων, σύντομα στn

νο υπολογlζετα1 σε ποσοστό μεγαλύτε-

Ρουμανlα και στn συνέχε1α σε Κύπρο κα1

πρώτου εξαμήνου

2.000.000,00

2007

AIGAION

Α

Σ

Ψ

Α

Λ

I

Σ

Τ

I

Κ

Η

Α . Ε.

26 εκατ.
2007 για τnν

Με παραγωγή ασφαλlστρων

ευρώ, έκλε1σε το εννιάμnνο

AIGAION

Ασφαλιστική, καταγράφοντας

συνολική αύξnσn

45%

σε σχέσn με το α

ντlστοιχο ενν1άμnνο του

Η αύξnσn

193-195 νέοτnςμέγαρο,

4 υποκαταστήματα-γραφεlα

έχε1

εξυπη

190.000.

τnς παραγωγής εlναι τουλάχιστον

n AIGAION

φού το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλl

nρώτn θέσn σε

στρων στ1ς ναυτασφαλlσε1ς εlνα1 σε δολά

κατέχε1 από το

2004 τnν

παραγωγή ασφαλlστρων,

n

αύξnσn τnς

ρ1α. Η διοlκnσn τnς

AIGAION

δηλώνει ιδι

παραγωγής αφορά όλους τους κλάδους

τάξnς του

Ωστόσο, αν συνυnολογl

τα του εννιαμήνου και απόλυτα αισ1όδοξn

ασφάλ~σnς ζημιών, στους onolouς δρα

σει κανείς τn μεγάλη nτώσn τnς ισοτιμlας

ότι θα εnπευχθεl ο στόχος τnς, που προ

στnρ1οnοιεlται

του αμερ1κάνικου δολαρlου προς το ευρώ

βλέπει συνολική ετήσια παραγωγή έτους

σε σχέσn με πέρυσι,

2007 στα nεplnou 35 εκατ.

n

Εταιρεlα (Αυτοκινήτου,

86
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Πρόνο1α Ζη

43,5%

συγκρπικά

n παραγωγή

ασφαλlστρων των θυγατρικών ε

ταιρειών του Ομlλου στο εξωτερικό και ειδικότερα σε Σου

με το ανάλογο χρον1κό διάστnμα. Υπογραμμlζετα1 ότ1 ρα

nδlα, Κύπρο, Αλβανlα και τα υποκαταστήματα τnς Γερμα

γδαlα εlναι κα1

νlας, τα οποlα βρlσκοντα1 σε συνεχή άνοδο.

n ανέλ1ξn

των μεγεθών των δύο Εταιρε1ών

n ποσοστ1-

αlα αύξnσn τnς νέας παραγωγής για τnν ε1σnγμένn ΑΣΠΙΣ

Πρόνοια Ζωής γ1α το εννιάμnνο του

πεδα του

81,7% σε

2007

«άγγιξε » τα επl

σχέσn με το αντ1στοαο διάστημα του

Αναφερόμενος στους ρυθμούς ανάπτυξης τnς ΑΣΠΙΣ

Πρόνοια, τόσο του κλάδου Ζωής όσο και των Γενικών

Ασφαλlσεων, ο Πρόεδρος του Ομfλου ΑΣΠΙΣ, κ. Παύλος
Ψωμ1άδnς τονlζει ότι:

«n ανοδική

πορεlα των ασφαλιστι

κών εταιρειών του Ομlλου θα συνεχισθεl. Ήδn οι προϋπο

2006, ενώ n άνοδος τnς ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Ζημιών προσέγγι
σε το 71,4%για τnν !δια χρονική περlοδο συγκριτικά με το

λογισθέντες στόχοι μας για τn χρήσn του

εννιάμnνο τnς περυσινής χρονιάς. Ενδεικτικό τnς αναδιορ

περαστεl κατά πολύ» τόν1σε ο κ. Ψωμιάδnς και κατέληξε

35%.

n πραγματική

αύξnσn

2007

έχουν ξε

γάνωσnς που έχει συντελεστεl στnν ΑΣΠΙΣ Πρόνοια εlναι το

ότι «εlναι ιδ1αlτερα σημαντικό το δεδομένο ότι

γεγονός ότ~ ο δεlκτnς αποζημιώσεων τnς Εταιρεlας επl των

νοδος στnν παραγωγή μας έχε~ συντελεστεi από τον Ιδ10

καθαρών εισπρακτέων ασφαλlστρων (Loss

αριθμό υποκαταστημάτων » .

Ratio) μειώθn-

41 %, α

nικού Ατυχήματος).Ε1δ1κότερα στον κλάδο

των ναυτασφαλlσεων, όπου

αlτερα ικανοnοιnμένn από τα αποτελέσμα

Περ1ουσlας, Αστικής Ευθύνης και Προσω-

2007,

Πρωτιά στις vαυτασφαλίσεις

παραγωγής σε απόλυτο νούμερο εfναι τnς

2006.

μnνο του

n ΑΣΠΙΣ

όσον αφορά τn νέα παραγωγή τους . Ειδ1κότερα

ντα Σύμβουλο τον κ. Γιώργο Μινέπα έ

ρυθμό μεγαλύτερο του

Αναλυτικά,

Με ενεργητικό

130 δισ.

Deutscher Rlng ι,

♦ La Baloise

Γcρμανfα

Ελβcτfα

ευρώ.
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n ΑΤΕΑσφαλ1γε:yονός nou n1-

σuκή το ενν1άμnνο του τρέχοντος έτους,

17,9 εκατ. ευρώ, nα
(49,4%) σε σχέση με τnν

nό εnενδύσε1ς ανήλθαν στο ύψος των
ρουσ1άζοντας σnμαντ~κή αύξnσn

(12

στοnο1εf τn συνεχή ανοδ1κή πορεία τnς εταφεfας κα1 που ο

αντfστο1χn nερσ1νή περίοδο

φείλετα1 στnν nολ1τ1κή εξυγίανσης κα1 ανάnτυξnς που υλο

εσόδων προήλθε κατά κύρ10 λόγο από τ~ς χρnματοο1κονο

nο1εf

n δ1οfκnσn του

εκατ. ευρώ). Η αύξnσn των

ομίλου τnς ΑΤΕ bank.

μ1κές πράξε1ς του «Εμπορ1κού χαρτοφυλακίου » κα1 από τα έ

Όπως αναφέρετα1 σε σχετ~κή ανακοfνωσn το εννεάμηνο

σοδα από τόκους ομολόγων κα1 nροθεσμ1ακών καταθέσε

Ιανουαρfου
ρfας μετά

8 εκατ.

2007 τα καθαρά κέρδη τnς ετα1φόρων δ1αμορφώθnκαν σε 9,3 εκατ. ευρώ έναντ~
-

Σεnτεμβρfου

ευρώ το ενν1άμnνο του nερσ1νού έτους, παρουσ1ά

Τα fδ1α κεφάλα1α τnς εταφείας στο ενν1άμnνο του
νήλθαν στα

εκατ. ευρώ έναντ~

εκατ. ευρώ σuς

ζοντας αύξnσn
θηκαν κατά

nερ1όδων δ1αμορφώνετα1, εκτός από το αποτέλεσμα μετά α

8, 1 εκατ.

Τα ενοnο1nμένα αποτελέσματα τnς Εταφεfας προ φόρων

11, 7 εκατ.

δ1αφορά τnς καθαρής θέσης μεταξύ δύο

πό φόρους, από τnν συμnερ1φορά (anoτfμnσn) του χαρτο

ευρώ τnν αντfστο1χn περσ1νή περfοδο.

ανήλθαν σε

32,9

2007 α

ευρώ γ~α το ενν1άμnνο του

2007. Τα

καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε

10 εκατ. ευρώ.
Σnμαντ~κή εfνα1 κα1 n αύξnσn τnς παραγωγής, n onofa στο
εννεάμηνο του 2007 ανήλθε στα 136,6 εκατ. ευρώ, αυξn
μένn κατά 8% έναντ~ τnς αντ~στοfχου nερσ1νής nερ1όδου.
01 λε1τουργ1κές δαπάνες nαρουσfασαν ορ1ακή αύξnσn τnς
τάξης των 1%, φθάνοντας στα 30,4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα α-

φυλακiου «Δ1άθεσn προς nώλnσn » .Ο ανοδ1κός ρυθμός με

τον

onofo

κ1νούντα1 τα 01κονομ1κά με:yέθn τnς ΑΤΕΑσφαλ1-

σuκή τα τελευταία χρόνω, συνεχώς, έχε1 εδρα1ώσε1 τnν Ετα1-

ρεfα σuς πρώτες θέσε1ς τnς ασφαλ1σuκής αγοράς. Στόχος

τnς δ1οfκnσnς του ομίλου τnς ATEbank εfνα1

n περαπέρω δ1εύρυνσn τnς κερδοφορία τnς ΑΤΕΑσφαλ1σuκή κα1 n επέκτα 
ση των δραστnρ1οτήτων τnς, τόσο στnν εσωτερ1κή αγορά ό
σο κα1 στnν αγορά τnς Ρουμανίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξnσn παραγωγής

ασφαλίστρων παρουσίασε στο εν
ν1άμnνο

Generali

του

2007

ο

όμ1λος

συνεχίζοντας τnν ανοδ1κή του πορεία στnν αγο

Όπως ανακο1νώθnκε επίσημα χθες,

νοντας άνοδο κατά

n συνολ1κή

83, 1 εκατ.

21,5% σε σύγκρ~σn

παρα 

ευρώ σnμε1ώ

με τnν αντfστο1χn

nερυσ1νή nερfοδο.

Ε1δ1κότερα,

19,4% ένανη

Αξfζε1 να σnμε1ωθεf ότ1

Generali Hellas οφεfλετα1

του περυσ1νού ενν1αμnνου.

n

αύξnσn τnς nαραγωγnς τnς

κυρίως στnν αύξnσn τnς παρα

γωγnς στους λο1nούς κλάδους ζnμ1ών (Ασφαλfσε1ς Περ1 -

n nαραγωγn ασφαλίστρων τnς Generali Life

κ1νήτου,

n συμμετοχn του

λάκ10 τnς Εταφεfας εfνα1 μόλ1ς

26%.

Σχολ1άζοντας τα ανωτέρω αποτελέσματα, ο Δ1ευθύνων
Σύμβουλος του ομίλου

Generali,

σnμανε ότ1

των με:yεθών στnν παραγωγn α

n δ1όγκωσn

Πάνος Δπμnτρfου, εnε

σφαλίστρων οφεfλετα1 « στnν επψονn τnς Εταφεfας κα1

25,4% σε σύγκρ~σn με το ενν1άμnνο Ιανουαρfου-Σεnτεμ
βρfου του 2006 κα1 n nαραγωγn ασφαλίστρων τnς
Generali Hellas ανnλθε στα 53,3 εκατ. ευρώ nαρουσ1άζο-

των συνεργατών τnς στnν προσφορά προϊόντων κα1 υnn

88
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29,8

δομένες τ1ς συνθήκες στ1ς αγορές. Η διατήρηση του πε

Ξ3

ριθωρίου επιτοκίου στα ικανοποιητικά επf nεδα του

ρ1όδου,

n κερδοφορfα του

νn κατά

23,4%.

Ομίλου συνετέλεσαν

εσόδων

από τόκους κατά

εσόδων

3,33%, π βελτfωσπ των αποδόσεων των 1δfων κεφα
λαίων (ROE) στο 21,3%, π μεfωσn του δείκτη κόστους
προς έσοδα στο 54,0% (έναντι 62,5% του εννιαμήνου
2006), καθώς και π μείωση του δείκτη των μn εξυπη
ρετούμενων δανείων στο 9,9% έναντι 13,9% στις
30/9/2006, επιβεβαιώνουν τnν πρόοδο του Ομίλου

με χαρακτnρ1στ1κή τnν αύξnσn των εσόδων

και εγγυώνται τnν επfτευξπ των φιλόδοξων στόχων για

Όπως εn1σnμαfνετα1 σε σχετ1κή ανακοίνωση, στn θετ1κή
αυτή εξέλιξη των αποτελεσμάτων των εταιρειών του

κατά

68,3%,

n αύξnσn των καθαρών
8,8% και των μn τοκοφόρων

του εμπορικού (στα

42,5

εκατ. ευρώ έναντι ζημιών

εκατ. ευρώ το εννιάμnνο

2006)

χαρτοφυλακίου

ύψους

(κέρδη

6,8

και του επενδυτικού
εκατ.

80,6

ευρώ,

+247%).
n αύξnσn

του χαρτοφυλακί

ου χορηγήσεων μετά προβλέψεων κατά
και

n

21,0%, καθώς
9,5%. Η

σταθερή αύξnσn των καταθέσεων κατά

ATEbank

το

2007.
Στο nλαfσ10 των οικονομ1κών επιδόσεων του Ομfλου ε

ντάσσοντα1 και τα οικονομικά αποτελέσματα τnς

ATEbank

(ποσοστό συμμετοχής στα αποτελέσματα του Ομfλου

Αξιοσnμείωτn παραμένε1

εξακολουθεί να δ1ατnρεf μ1α πολύ ικανοποιητι

(80,9%),

στο1χεfο

1-

86,3%),

τα

onoia

nαρουσiασαν το ενν1άμnνο του

κέρδη μετά από φόρους

193,5 εκατ.

ευρώ έναντι

εκατ. ευρώ τnς αντiστοιχnς nερ1όδου του
ποσοστό αύξησης

92,0%,

2007
100,8

δηλαδή

2006,

ξεπερνώντας σημαντικά τους

στόχους του τριετούς επιχειρηματικού σχεδfου.

εκατ. ευρώ που αφορά προηγούμενες

Σε πορεία

χρήσε1ς, κα1 είχε αποτυπωθεί και στα

αποτελέσματα α · εξαμήνου
Παρά ταύτα,

οργανικής
ανάπτυξης

n οργαν1κn

2007.

κερδοφορiα

του συνόλου των τομέων δραστnριό
τnτας του Ομίλου nαρέμε1νε εν1σχυ

ASPIS

ΒΑΝΚ

μένn . Η 1σχυρή κεφαλ01ακή εnάρκε~α

και

n ολοκλήρωση τnς αναδ10ργάνω

σnς τnς Τράπεζας σε εninεδο υποδο

μών κα1 διαδ1κασ1ών με τn λεπουργfα
αύξnσn των κερδών προ φόρων κατά

του νέου μnχανογραφ1κού συστήμα

μnνο τnν nορεfα οργανικής ανάπτυ

30%, σε 12,8 εκατ.

ευρώ. Αντiστοιχα,

τος, ενισχύουν τις δυνατότητες περαι

ξης κα1 βελτίωσης των υποδομών. Η

τα κέρδη μετά από φόρους κα1 δικαι

τέρω οργανικής και γεωγραφ1κής α

ανάπτυξη των εργασιών τnς Τράπεζας

ώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν

νάπτυξης.

κα1 των θυγατρ1κών τnς, όπως υnο

σε

σε ετήσ1α βάση, με ρυθμό

δnλώνε1

ευρώ τnν αντίστοιχη περίοδο του

δ1αμορφώθnκε σε

2006.

ξnσn που προήλθε κυρίως από τnν

Η

Aspis Bank

n

συνέχ~σε κα1 το εννιά

αύξnσn, σε ετrΊσ1α βάσn,

ρεσ1ών υψnλnς nο1ότnτας, γε:yονός που αναγνωρfζετα1 α

των χορηγήσεων κατά

πό τους ασφαλ1σμένους » .

καταθέσεων κατά

21 % και

των

16%, οδήγησε στnν

5, 1

::::::ι

c:::)

δ1αiτερα σnμαντ1κό από πλευράς ρευστότητας και με δε

σαρμοστούν τα μεγέθη με τα έκτακτα αποτελέσματα nε

Ομiλου nαρουσ1άζετα1 αυξnμέ

:::::1:::)
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οποίου στο συνολ1κό χαρτοφυ

εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο

ανnλθε στα

2007 συνέχ1σαν να αυξάνουν με πολύ υ
ψηλούς ρυθμούς 93,9%, φθάνοντας τα 219,1 εκατ. ευ
ρώ έναντ1 113,0 εκατ. ευρώ, τnς αντiστο1χnς περ1όδου
του 2006. Σε εnαναλαμβανόμενn βάσn, αν δηλαδή προ

οι μηχανές

ουσfας, Αστ1κnς Ευθύνης, κ.λn.) κα1 όχ1 στον κλάδο αυτο

ρά τnς 1δ1ωτ1κής ασφάλ1σnς.

γωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα

ντας άνοδο

με

ν1άμnνο του

κή σχέση δανείων προς καταθέσεις

'Έμφαση στην ποιότητα

ATEbank,

τά από φόρους κ01 δ1κ01ώματα με1οψnφfας , κατά το εν

ων.

32,4
31 / 12/ 2006. Η

16,3%. Τα καθαρά κέρδn προ φόρων αυξή
34,5% κ01 ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ έναντ~

Τα ενοπο1πμένα κέρδη του Ομίλου τnς

εκατ. ευρώ έναντ1

7,8

εκατ.

Η πτώση αυτή οφείλετα1 στην

καταβολή εκτάκτου φόρου ύψους

5,6

Το ενεργητικό αυξήθηκε,

18%

κα1

2,6 δισ. ευρώ,

αύ

αύξnσn των χορηγήσεων.
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από φόρους κέρδπ του ομfλου τnς Εθν1κnς Ασφαλ~στ~

'-1,...1

κnς το ενν1άμπνο του

πορεfα. Το ποσοστό αύξnσnς τnς παραγωγnς σε σχέσn

με το ενν1άμnνο του

2006

έφθασε το

4%,

ποσοστό 1δ1-

χ1λ ευρώ τnν

αfτερα υψnλό λαμβάνοντας υπόψn τ1ς 1δ1αfτερα αντα

αντfστο1χn περσ1νn περfοδο. Όσον αφορά τn μπτρ1κn ε

γων1στ1κές συνθnκες στnν αγορά μεγάλων κ1νδύνων.

2007

έναντ1

4.535

ταφfα, τα αντiστο1χα μεγέθn δ1αμορφώθπκαν σε
χ1λ. ευρώ έναντ1

2.879

9.253

χ1λ. ευρώ.

Σnμαντ~κό πο10τ1κά χαρακτnρ1στ1κό εfνα1 το γεγονός ό

τ1 το

Τα ενοπο1nμένα προ φόρων κέρδn του ομfλου το εν

53,3% του

χαρτοφυλακfου αφορά καλύψε1ς κατο1-

κ1ών.

νεάμπνο του

2007 δ1αμορφώθnκαν σε 17 .885 χ1λ. ευ
8.022 χ1λ. ευρώ το ενν1άμnνο του 2006 κα1
12.937 χ1λ. ευρώ έναντ1 6.098 χ1λ. ευρώ αντfστο1χα

γnς κατά

γ1α τn μnτρ1κn.

του Κλάδου δ1αγράφοντα1 ευνοϊκότερες. Το ενν1άμnνο

ρώ έναντ~

Τα εγγεγραμμένα ασφάλ~στρα τnς μnτρ1κnς αυξnθn

Ο Κλάδος Αυτοκ1νnτων καταγράφε1 αύξnσn παραγω

ων με

σ1ών του εταφ1κού δ1κτύου πωλnσεων στον Κλάδο Ατο

01 νέες αηnσε1ς ασφάλ1σnς αυτο
κ1νnτων κατά 60% σε σχέσn με το 2006 κα1 01 ακυρώ
σε1ς με1ώθnκαν κατά 14,2% ως προς τον αρ1θμό των ο
χημάτων κα1 κατά 23, 1% ως προς τα ακυρωμένα ασφά

μ1κών Ζωnς παραμένε1 εντυπωσ1ακός γ1α άλλn μfα πε

λ1στρα. Στα παραπάνω μεγέθη δεν συμπερ1λαμβάνοντα1

καν κατά

21 % στους Κλάδους Ζωnς κα1

κατά

6%

στους

Γεν1κούς Κλάδους. Ο ρυθμός αύξnσnς των νέων εργα

28% σε σχέσn με το 2006, ως α

ρfοδο, ξεπερνώντας το

του

5,2% έναντ1 του 2006, μετά από σεφά χρnσε
απώλε1ες παραγωγnς. 01 μελλοντ~κές προοπτ1κές

2007

αυξnθnκαν

ασφαλfσε1ς αυτοκ1νήτων μ1κρού τμnματος των χαρ

01

ποτέλεσμα τnς εξαφετ~κnς προσπάθε1ας του εταφ1κού

τοφυλακfων των ασφαλ1στ~κών εταφε1ών των οποfων

δ1κτύου

άδε1α αφαφέθnκε.

πωλnσεων

Επ1πλέον,

(agency).

n

παραγωγn

του Κλάδου Ομαδ1κών Ζωnς παρουσ1άζε1 αύξnσn κατά

67,5%,

κυρfως λόγω των εργασ1ών

Bancassurance.H

Τα έσοδα επενδύσεων του ενν1αμnνου
σε

66.028 χ1λ.

ευρώ έναντ1

παραγωγ1κότnτα του δ1κτύου καταστημάτων τnς ΕΤΕ εf

στο1χn περfοδο του

να1 εξαφετ1κn, επηυγχάνοντας τους στόχους σε κάθε έ

ποτέλεσμα.

να από τα προϊόντα.

01 εργασfες του νέου

2006,

50.245 χ1λ.

2007

n

ανήλθαν

ευρώ τnν αντf

εν1σχύοντας σnμαντ1κά το α

ασφαλ1στ1κού

Γ1α άλλn μfα περfοδο τα λεηουργ1κά έξοδα τnς Μnτρ1-

προϊόντος του Κλάδου Ατομ1κών Ζωnς αποτελούν το

κnς έχουν συγκρατnθεf στο ύψος των στόχων που έ

71 %των νέων εργασ1ών τnς Εταφεfας

χουν τεθεf.

στα παραδοσ1α

κά προγράμματα βασ1κών ασφαλfστρων Ζωnς. Η συνο

λ1κn παραγωγn των εργασ1ών
κε κατά

62,7%

φθάνοντας

αντ1προσωπεύοντας το

Bancassurance αυξnθn
στα 146.419 χ1λ. ευρώ κα1

26% τnς

Όπως έχε1 nδn ανακο1νωθεf με προηγούμενο Δελτfο
Τύπου, τα κέρδn χρnσεως θα αποκλfνουν σnμαντ1κά α
πό τους στόχους του Επ1χεφnσ1ακού Σχεδfου, κυρfως ε

συνολ1κnς παραγωγnς

ξαηfας τnς χαμnλnς κερδοφορfας στους Γεν1κούς Κλά

τnς μnτρ1κnς. Ουσ1αστ1κn συνε1σφορά στnν κερδοφορfα

δους τnς Μnτρ1κnς που οφεfλετα1 στn συμπfεσn των τ1-

του εν λόγω κλάδου έχε1 το πρόγραμμα Ζωnς δανε1ολn

μολογfων λόγω ανταγων1σμού.

πτών, του οποfου

n παραγωγn

δ1πλασ1άστnκε.

Ο στόχος προώθnσnς στεγαστ~κών δανεfων, κυρfως
από το εταφ1κό δlκτυο πωλnσεων, έχε1
φθάνοντας τα

2.889

nδn καλυφθεf

εγκεκρψένα δάνε1α κα1 χορnγn

σε1ς που ξεπερνούν τα

120.000 χ1λ.

ευρώ .

Ο Κλάδος Πυρός παρουσ1άζε1 σταθερά αναπτυξ1ακn

λ 'ς τρόπος
Υπάρχει πιο απ ο

Στην

Το σnμαντ1κότερο γεγονός του τρfτου τρψnνου ήταν

n δnμόσ1α

πρόταση τnς ΕΤΕ γ1α τnν εξαγορά των μετο

χών τnς Εθν1κnς Ασφαλ1στ1κnς,

πόλυτη επηυχfα,

n οποfα στέφθηκε με α
αφού με nμερομnνfα 26 Νοεμβρfου του

2007, n Τράπεζα εfχε nδn αποκτήσε1 ποσοστό
φθάσε1 το 99,3% των μετοχών τnς Εταφεfας.

lnternational Life

κάθε μέρα αποδεικνύουμε

ότι σας καλύπτουμε πραγματικά!

που έχε1

• Διακριθήκαμε γιο το εργασιακό μας περιβάλλον
μέσο στις πρώτες 10 καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα
στον Διογωνισμό

Best Workplaces 2005, 2006 και 200'7.

• Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2000 γιο την
ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών μας.

Με την ίδια αξιοπιστία θα φροντίζουμε πάντα για
την απόλυτη ασφάλειά σας!

90

Ηiί1

, θετε ασφαλείς.

να ν,ω

lnternational
Life Για καλύτερη zωfι
Ασφάλειες Ζωής και Περιουσίας
Κηφισίας 7-9, 15123 Μαρούσι, Τ 210 8119000 www.inlife.gr, e-mail: inlife@inlife.gr

Ανεξαρτησία

γ1κότnτα δnμ1ουργώντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκ10, το

nofo

o-

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ό,τ1 ακρ~βώς, fσως

κα1 κάτ~ παραπάνω, προσφέρε1 μfα ασφαλ1σ11κn εταφεfα:

Συνεργασία

σύγχρονα κτfρ1α κα1 γραφεfα, προσωπ1κά

μεση πρόσβαση στο

Κέρδος

ά

computers,

Financial Consultants,

ASK lndependent

κυρfως γ1α να εξασφαλfσε1 ένα ευ

Επfσnς

εξε1δ1κεuμένα άτομα αποτελούν το Τμnμα Υπο

νοϊκό περ1βάλλον εργασfας γ1α

στnρ1ξnς κα1 εξυπηρετούν όλους τους κλάδους ασφαλ1-

τους ασφαλ1στές, επενδύε1 σε ό

στ1κών κα1 τραπεζ1κών προϊόντων.

λους τους τομεfς.

20

που αναφέρετα1 στην

Efva1 εμφανές αυτό από τον τρόπο
ASK από το πάθος με το onoio μ1λά

μέλλον του. «Μόνο αν καταφέρουμε να αφnσουμε πfσω
τα απωθημένα μας κα1 ό,11 μας χωρfζε1, θα μπορέσουμε

01

Δ1αθέτε1

ένα

Ο

προηγμένο σύστημα μnχανογραφ1-

Πρόεδρος

του Δ.Σ. τnς

κnς υnοστnρ1ξnς που εξασφαλfζε1

σύνδεση

dr. Michael

Sautter,

ASK

on-line με τ1ς συνεργαζό-

μενες ασφαλ1στ1κές εταφεfες κα1 τράπεζες.
Προσφέρε1 λεπτομερn ενημέρωση των συνεργατών μέ
σω του συστnματος γ1α τnν αναλυτ~κή ε1κόνα των στο1χεf

ασφαλ1στές να ενωθούμε κάτω από ένα κο1νό όραμα κα1,

κτύων πωλnσεων εfνα1 ανεπτυγμέ

ασφαλ1σ11κών συμβούλων, αντψε

μ1λώντας την fδ1α γλώσσα, να δnμ1ουργnσουμε κα1 να κα

ε σταθερά βnματα συνεχfζε1

νος, που ξεκiνnσαν ο

Dr. Michael

τωπfστnκε αρχ1κά από την ελλnν1κn

ταξ1ωθούμε σε ένα χώρο, όπου ακόμα κα1

μεγαλύτερες

εσωτερ1κά σεμ1νάρ1α κα1 τεχν1κά σεμ1νάρ1α σε συνεργασfα

την αναπτυξ1ακn της πορεfα

Sautter,

Πρόεδρος κα1 κύρ1ος μέτο

ασφαλ1σ11κn αγορά με καχυποψfα,

εταφεfες ψάχνουν τρόπους να ενωθούν κα1 να γfνουν α

με τ1ς ασφαλ1στ1κές εταφεfες γ1α παρουσfασn των προϊό

κόμα π10 δυνατές. Το fδ10 πρέπε1 να κάνουμε κ1 εμεiς

ρ1κό ο θεσμός των ανεξάρτητων δ1-

01

ων που αφορούν τους πελάτες τους.

Δ1αθέτε1 εκπα1δευ11κό κέντρο κα1 πραγματοπο1εi τακτ1κά

n ASK lndependent Financial Consultants , n εταφεfα πα

χος, ο αεfμνnστος Μανώλης Ανδρό

όπως συμβαfνε1 με κάθε νέα κα1νοτο

α

ντων τους. Επfσnς επ1λεκ11κά προσθέτε1 κα1 νέες σuνερ

ν1κος, ο σnμερ1νός Δ1ευθύνων Σύμ

μfα. Ίσως εάν δεν συμμετεfχε στο ε

σφαλ1στές, ώστε να θέσουμε γερές βάσε1ς γ1α ένα καλύ

γασfες με ασφαλ1στ1κές εταφεfες κα1 τράπεζες στο χαρτο

ροχnς ασφαλ1στ1κών κ01 χρnματοο1-

βουλος κα1 Γεν1κός Δ1ευθυντnς Πω

π1χεφnμα11κό σχnμα της

ο αεf

τερο αύρ10 » λέε1 με έμφαση . Από την επαφn του με ασφα

φυλάκ1ό τnς. Νέα προϊόντα, όπως

ων, προστfθεντα1 στn γκάμα προϊόντων τnς ΑSΚ.

ASK

01

κονομ1κών υπnρεσ1ών των ανεξάρ

λnσεων της εταφεiας Νiκος Κάρκου

μνnστος Μανώλης Ανδρόν1κος να

λ1στές δ1απ1στώνε1 κα1 αυτός το «φόβο» που προκαλεf το

τητων χρnματοο1κονομ1κών κα1 α

λας κα1 ο

μην εfχε γfνε1 τfποτα. Σnμερα όμως

bancassurance.

σφαλ1στ1κών συμβούλων.

Δ1ευθύνων Σύμβουλος κα1 Γεν1κός

ASK

Δ1ευθυντnς Ο1κονομ1κών της

Ένα πρωτότυπο γ1α τα ελλnν1κά
δεδομένα πεfραμα καθώς στο εξωτε-

επiσnς

Dr. Matthias Kelm,

Η εμπ1στοσύνn των συνεργατών μας είνα1 πολύτψπ, λέ
ε1 ο Δ1ευθύνων Σύμβουλος κα1 Ο1κονομ1κός Δ1ευθυντnς

πωλnσεων. Όλο1 θα πάρουν κομμάτ~ της nfτας. Το πόσο

στε να εfμαστε πάντοτε συνεπεfς σε όλες τ~ς υποχρεώσε1ς

συμπλnρωσε nδn πέ

μεγαλύτερες ασφαλ1στ1κές εταφεfες

κα1 το πότε θα το δούμε. Ένα εivai σfγουρο κ1 έχε1 επ1βε

μας κα1 να προσφέρουμε ό,τ1 χρε1άζετα1 γ1α το δύσκολο

ντε χρόν10 ζωnς κ01 όλα δεfχνουν ό

της χώρας κα1 με τραπεζlκά 1δρύμα

βα1ωθεf κα1 στ1ς π10 αναπτυγμένες αγορές:

έργο τους. Ταυτόχρονα φροντfζουμε γ1α τα έξοδα κα1 τnν

τ1 το πεiραμα πέτυχε .

τα. Π1στεύουμε ότ1 αυτό που υποστn

nμαστε κα1 θα εξακολουθnσουμε να

κερδοφορfα μας, ώστε να δnμ1ουργnσουμε μ1α γερn 01κο

ρfζαμε από την πρώτη στ~γμn τώρα

πώλησης»

2007

Bancassurance n άλλων

εναλλακτ1κών τρόπων

01 ασφαλ1στές
εfμαστε n καρδ1ά της

τπς

ASK κ. Matthias Kelm, γ1'

αυτόν το λόγο, δεσμευόμα

νομ1κn βάση γ1α το μέλλον.

εμφανfζε1 αύξηση νέας παραγωγnς

εfνα1 περ1σσότερο φανερό σε όλους.

πάνω από

ενώ εντυπωσ1ακn εf

Από τα ανεξάρτητα δfκτυα πωλnσεων

Michael Sautter, ο βασ1κός μέτοχος της ASK π10τεύε1

n δ1ασπορά χαρτοφυλακiου κα
θώς το 45% εiνα1 παραγωγn ασφαλi

όλο1 μπορούν να κερδfσουν, λέε1 ο

ανεξάρτητο ασφαλιστή, γι' αυτό το λόγο άλλωστε επένδυ

ανεξάρτητα δfκτυα πωλnσεων το ό

Δ1ευθύνων Σύμβουλος κ01 ψυχn του

σε στη χώρα μας. Αφού το μοντέλο αυτό έχε1 δουλέψε1 στη

ραμα είνα1 ένα κα1 μόνο: να γfνου

στρων του κλάδου ζωnς, το

δ1κτύου πωλnσεων της

60%

30% του
25% του

πλέον από

200

ραν της Απ1κnς

συνεργάτες ενώ πέ

n εταφεfα

έχε1 γερές

βάσε1ς κα1 σε άλλες περιοχές της χώ

ρας όπως εfνα1

n

θεσσαλονiκn,

Χαλκiδα, το Ναύπλ10,

n Ερμ1ονfδα,

n
ε

νώ σύντομα θα επεκταθεf κα1 σε νέες

ASK

Νiκος

Κάρκουλας.

- 01

Το δfκτυο της Εταφεfας αποτελεfτα1

rm

ασφαλ1στ1κών προϊόντων

μέσω του

ASK.

κλάδου πυρός.

ASK

n πώληση

σnμαντ1κές συμφωνfες σε 1σχύ με τ1ς

κλάδου αυτοκ1νnτου κ01 το

Πωλήσεων της

Ο fδ1ος όμως έχε1 την απάντηση: «Δεν

πρέπε1 να μας φοβfζε1

ελλnν1κnς ασφαλ1σ11κnς αγοράς με

κατατεθεψένο

να1

Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής

εfνα1 ένας από τους παfκτες της

ασφάλε1ες π1στώσε

Η

με

Ήδη γ1α το εννεάμηνο του

Ο κ.Ν . Κόpκουλας, Διευθύνων

n

01

κεφάλα10

ASK,

3.000.000 €,

92

nροκεψένου να «πεfσε1»

περ1οχές. Ο θεσμός των ανεξάρτητων

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Μ

Sautter.
Η ASK

Dr. Michael

ταξfδ1α, ομαδ1κn ασφάλ~σn, ασφάλ1σn αστ1κnς ευθύνης.

γ1α την εταφεfα του, γ1α τον ασφαλ1στ1κό σύμβουλο κα1 το

υπηρεσιών των ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών συμβούλων.

Ασφαλ1στ1κό «ΝΑΙ» ο

κ01 τους πλέον δύσπ1στους, αλλά

ανεξάρτητων δ1κτύων.

η Εταιρεία παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών

χρnματοασφαλ1στ1-

παραγωγ1κότnτας,

internet, bonus

Ο Νiκος Κάρκουλας, π1στεύε1 απόλυτα στη δυναμ1κn των

Με σταθερό βήματα συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία η

ανεξαρτnτων

κών συμβούλων» επ1βεβα1ώνε1 στο

κα1 κατοχυρώνουν .

πελάτες έχουν π10 nλnpn κά

Έχουμε επενδύσε1 στον ασφαλ1στn, συνεχiζε1. Ο

- 01

ασφαλ1στ1κές εταφεfες δnμ1-

ουργούν σταθερά χαρτοφυλάκ1α.

ασφαλ~στές, μέσω των επ1λο

στον

Στο

AGENCY SYSTEM

του ασφαλ1στn είνα1

το όραμα

n nρωτ1ά.

Στα

Γερμανfα κα1 σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές, γ1ατf να μην

με ολοκλnρωμένο1 επαγγελματiες

δουλέψε1 κα1 στην Ελλάδα, σκέφθηκε κα1 το έκανε πράξη,

σmν υπnρεσfα του πελάτη, που εfνα1

προσθέτε1 ο κ. Κάρκουλας.

κα1 ο «Πραγματ~κός Εργοδότης»

λυψη των αναγκών τους άρα κα1 με
γαλύτερη 1κavonofnσn.

Dr.

Η τάση προς τα ανεξάρτητα δiκτυα πωλnσεων γ1α χρn

μας, ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ματοασφαλ1στ1κές υπnρεσfες παρατnρεfτα1 σε όλες τ~ς α

Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους

ναπτυγμένες αγορές. Γνωρfζω προσωπ1κά πολλές παρό

κα1

μο1ες εταφεfες σε άλλες χώρες που εfχαν μεγάλη επ1τυχfα.

που γ1α τον ασφαλ1στn εfνα1 το οξυ

πρωτ1ές κα1 τα «ΜΠΡΑΒΟ»

έχε1 τους ανθρώπους κα1 τα συστατ1κά που χρε1ά

γόνο στn ζωn του. Αυτό εfνα1 το

cross-

ζοντα1 γ1α να πετύχε1 το fδ10 στην Ελλάδα. Επενδύω στην

«μότο» που οδηγεί τους ανθρώπους

selling, nετυχαfνουν υψnλn παραγω-

ASK, δ1ό11 εfμα1 πεπε1σμένος ότ~ θα γfνε1 n πρώτη εταφεfα

τnς

- 01

γών των προϊόντων κα1 του

Η

01

ASK

ASK προς την

εππυχfα.

Ο

dr. Matthias Kelm,
Διευθύνων
Σύμβουλος και
Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών τnς

ASK

93

και τα δάνεια φέρνουν ταξίδια

ΕΘΝΙΚΗ

και

01

Αναnλnρωτές Δ1ευ

θυντές ΠωλιΊσεων κ.κ. ΝΙ

κος Γυφτόnουλος, Νiκος
Κοντοσώρος

___,, ......,._ ,.

'

κα1

Φώτnς

Λέζος, ο Διευθυντής Νομικών Υnnρεσ1ών κ . Γlάννnς

Μοραϊτnς κα1 ο Διευθυντής
Περιουσiας κ. Παναγ1ώτnς

Καλαθάκnς.
Και στnν ... Ταϊλάνδn
Η εnιτυχiα στο ασφαλι
στικό επάγγελμα και προ

Ο πρώτος διαγωνισμός για προώθnσn τραπεζικών

παντός στnν ΕθνικιΊ Ασφαλ1στικιΊ επ1βραβεύετα1 nο1κ1λό

προϊόντων οδήγnσε εξήντα επτά συνεργάτες τnς Εταιρεi

τροnα και nλουσ1οnάροχα. Έτσ1 πέρα από τn δ1ασφάλ1σn

ας στο Λονδfνο για ένα υπέροχο τετραιΊμερο στις αρχές

υψnλών χαρτοφυλακiων, που συνεπάγοντα1 αυξnμένα ε1-

Οκτωβρiου. Η εnιτυχfα ιΊταν μεγάλn, αφού το δfκτυο τnς

σοδιΊματα σιΊμερα αλλά κα1 αύριο, μέσα από τους κανον1-

ΕθνικιΊς ΑσφαλιστικιΊς μπιΊκε δυναμικά στο χώρο τnς nώ

σμούς του δ1κτύου πωλήσεων τnς Εταιρεfας μας,

λnσnς δανεiων και έκανε τnν έκnλnξn από τnν nρώτn χρο

ξn των στόχων έχε~ και άλλα ... ευχάρ1στα αποτελέσματα.

νιά, αγγfζοντας ένα ποσοστό γύρω στο

Οι πρώτο~ τnς Εθνικής εiχαν φέτος τnν ευκαιρiα να επι

6% των

στεγαστι

κών δανεfων τnς ΕθνικιΊς Τράπεζας.

n εnlτευ

σκεφθούν τn μαγευτ1κιΊ Ταϊλάνδn κα1 να αnοκομiσουν μο

Στο Λονδfνο, κοντά στους ανθρώπους των δικτύων,

βρέθnκαν ο ΔιευθυντιΊς ΠωλιΊσεων κ. Κώστας Ταραβiρας

ναδικές εμπειρlες σ' ένα ταξiδ1 που θα τους μεfνει αξέχα
στο.

[Α] COMMERCIAL value
Λισαβόνα
Cabo de Roca, cascais, Estoril
Στnν όμορφn και ολοένα περισσότερο ενδιαφέρουσα χώ

Ο κ. Δ. 81δάλnς εfχε τnν ευκαιρiα, κατά τn δ1άρκε1α ενός

τους ξε

ξεχωρ1στού δεinνου, να ευχαριστιΊσει τους παρευρ1σκό

χωρ1στούς συνεργάτες του Εταιρ1κού και Πρακτορειακού Δ1-

μενους για ό,τι έκαναν για τnν Εταιρεiα και να τους βεβα1-

ρα τnς Πορτογαλfας, τfμnσε

κτύου τnς. Εκατόν εfκοσ1

n Commercial Value

(120)

εnιτυχnμένοι άνθρωποι τnς

Ασφαλισπκής Βιομnχανfας εiχαν τnν ευκαιρfα να ξεναγnθούν

ώσε1 ότ1 κάθε χρονιά

n Εταιρεlα δικα1ώνε1

ακόμn περισσό

τερο τις nροσnάθε1ές τους.

σε όμορφα και ιστορικά μέρn, να ανταλλάξουν απόψεις, να
απολαύσουν τn γοπτεfα ενός ευχάριστου διαλεfμματος και να
επιστρέψουν ανανεωμένοι για να διεκδικήσουν ό,τ~ τους α

νήκει από τnν πιο nαραγωγ1κή περfοδο του έτους.
Ο κ. ΔnμιΊτρnς Βιδάλnς Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γενι
κός Διευθυντής κ. Τ. Παλα1ολόγος, ο κ.

1. Λαμπρόπουλος

ΔιευθυντιΊς Πωλήσεων Πρακτορειακού Δ1κτύου κα1 ο Δ1-

ευθυντής Πωλήσεων Ζωής κ. Γ. Κλόγκας συνόδευσαν
τους επιτυχόντες, μοιραζόμενο1 μαζf τους όμορφες στ1γ

μές αλλά κα1 δnμ1ουργικές συζnτιΊσε1ς.
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Ανώνυ1,1ος Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική Εταφεία

A11ίanz@)
Από τn συνάντnσn δεν έλε1ψαν κα1

Με ανταyωνιστικό
πλεονέκτημα

01

στιγμές συγκfνnσnς που προσφέρουν

01 καθ1ερωμένες βραβεύσε1ς.

Οι παρευ

ρισκόμενοι χειροκρότησαν όχ1 μόνο

τους συνεργάτες που δ1ακρfθnκαν με τ1ς
παραγωγικές τους επιδόσεις τn χρον1ά

που πέρασε, αλλά κα1 εκείνους που συ
νέδεσαν τnν επαγγελματικι'l τους σταδιο
δρομία με τnν A11ianz Ελλάδος γ1α περ1σ
σότερα από

χρόνια.

25

1. EXECUTIVE INSURANCE BROKERS

Τους βασικούς άξονες της ονοπτuξιοκής προοπτικής της

ποροuσίοσε ο Διευθύνων Σύμβουλος κοι

CEO

Allianz

Ευγενfα Καφετζή,

Ελλάδος γιο το επόμενο χρόνιο

3n

θέσn Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο

Γενικών Ασφαλfσεων

της Ετοιρείος κ. Πέτρος Ποπονικολάοu, στο πλοίσιο της

2.

ΓΚΡΑ ΣΑΒΟΥΑ

Μαρfα Πουλάκn,

φετινής συνάντησης εργοσίος πρακτόρων, κοθώς κοι μεσιτών-μελών του ΣΕΜΑ, που

2n

θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακlου

Γενικών Ασφαλlσεων

προγμοτοποιήθηκε πρόσφατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνος.

Ανδρέας Ιωάννου,

3.

1n θέσn Αύξnσn

Χαρτοφυλακlου Γενικών

Ασφολlσεων

4. MARSH

«Χτίζουμε το ανταγων1στ1κό πλεονέκτnμα του αύρ10 μέσα

από πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ανάπτυξη εσόδων κα1
κερδών. Η εστίαση στον πελάτη,

n βελτίωση του

οργανωτι

5.

n έμφαση στnν ενίσχυση δεξ1οτι'lτων κα1
n καινοτομία είνα1 01 βασ1κοί άξονες που θα δουλέψουμε τα

Ασφαλfσεων,

2n

Ιωάννnς Μαυpογιάννnς,

6.

Έλλn Μαρτέν,

7.

•

ρ1στnς επίδοσης», τόν1σε στnν ομιλία του ο κ. Παπαν1κολά
ου.

Στn συνέχε1α ο Διευθυντι'lς Πωλι'lσεων πρακτόρων, κ. Δο

Ασφαλfσεων,

2n

θέσn Αύξnσn

2n

3n

θέσn Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο Γενικών

θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακlου Αυτοκινήτου

8. Κωνσταντίνος Βεpτόηουλος, Τεχνικός Σύμβουλος
9. Ιωάννης Κωστούλας, ln θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακlου
Γενικών Ασφαλfσεων, ln θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακfου

μέν1κος Απέργης, ανέδε1ξε τn σημασία των μα-

Αυτοκινήτου

κροχρόν1ων σχέσεων μεταξύ ασφαλ1στών και

10. Δnμήτpιος

ασφαλ1σμένων, θέτοντας παράλληλα τους

Χαμαμτζής,

ln

θέσn Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο

4n

θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακfου

Γενικών Ασφαλfσεων

11.

επόμενους παραγωγικούς στόχους, ενώ ο

Βασfλειος Πατρικάκος,

Αυτοκινήτου,

Τεχνικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Βερ

12. Αντώνης

τόπουλος είχε τnν ευκαιρία να τοποθετηθεί

1n θέσn

Γαβρfλnς,

Καλό Τεχνικό Αποτέλεσμα Αυτοκινήτου

2n θέσn Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο Γενικών

Ασφαλfσεων

συνολ1κά γ1α τις εξελiξε1ς στο χώρο των Γε-

13.

ν1κών Ασφαλίσεων κα1 να καταδείξει τnν

11

A11ianz στnν ελ

λnνικι'l αγορά.

Παναγιώτα Πασχαλfδου

Κοτσώνn,

14.
15.

23

A11ianz

Ζωτιάδου

34

τος τπ συνολ1κι'l ε1κόνα και το ε

Εταιρεfα,

ρεσιών τnς Εταιρείας, συμπλη-

Κουμεντάκnς

35

48

51

χρόνια με τnν Εταιρεfα,

χρόνια με τnν Εταιρεfα, Παναγιώτα

χρόνια με τnν Εταιρεfα, Παναγιώτης Καpακfτσος

χρόνια με τπν Εταιρεfα, Γεώργιος Ιασωνfδης

Oupavfa

Βασιλnά

31

30

Κωνσταντfνος Λάμπρου

28 χρόνια

27

33

χρόνια με τnν

χρόνια με τnν Εταιρεfα,

Κωνσταντfνος Γκόλφος

Δnμnτpέλλος

ρώνοντας γραπτό ερωτnματολόγ10

χρόνια με τnν Εταιρεlα, Αγγελική

Δομένικος Απέργης, Διευθυντής Πωλήσεων Πρακτόρων

Κωνσταντίνος

Ελλάδος αξ1ολόγnσαν κα1 φέ

πίπεδο των παρεχόμενων υπη

25

χρόνια με τπν Εταιρεfα

Εμμανουήλ Αλεξιάδης

χρόνια με τnν Εταιρεlα,

με τnν Εταιρεfα, Ιωάννης

χρόνια με τnν Εταιρεfα, Ευγενfα Σκιαδαpέσn

χρόνια με τnν Εταιρεfα, Κωνσταντίνος Παπασταύpου

11

κατά τnν έναρξη τnς συνάντnσnς .

Πέτρος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος και

θέσn Αύξnσn Χαρτοφυλακlου Γενικών

Χαρτοφυλακlου Γενικών Ασφαλlσεων

προς τους πελάτες μας, από επαγγελματiες με νοοτροπία ά

τnς

3n

θέσn Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο Γενικών

Ασφαλfσεων

αγοράς, με τnν προσφορά ολοκληρωμένων υπnρεσ1ών

συνεργάτες

Μεγάλο Χαρτοφυλάκιο Γενικών

ΠΕΝΚΟ Α.Ε.

Κωνσταντfνος Κροκιδάς,

επόμενα χρόνια, αποσκοπώντας στnν αύξnσn του μερ1δίου

Οι

1n θέσn

Ασφαλlσεων

κού μας μοντέλου,

υψnλι'l τοποθέτnσn τnς

ΕΠΕ

Παναγιώτnς Λυσσαfος,

CEO A11ianz

Ελλάδος

με τnν Εταιρεlα, Γεώργιος Παντελάκης

25

25

26

χρόνια

χρόνια με τnν Εταιρεlα

mj
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ING

Έκδοση

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

'Ενα ξεχωριστό δώρο
Με σύνθnμα «φέτος χαρiστε στον εαυτό σας ένα ξεχω
ρ1στό δώρο»

n lNG ΠΕlΡΑlΩΣ nροσφέρε1

τnν

n10 εξελ1γμέ

θν1κών εταφε1ών του

ING

Πεφα1ώς

20

μετοχών nολυε

10 έκδοσn 3 δίνε~

τn

νn εnενδυτ~κΙΊ-συνταξ1οδοτ~κΙΊ nρότασn, που σχεδ1άστnκε

δυνατότnτα στον κάτοχο του προϊόντος να « κλε1δώσε1 » υ

αnοκλε1στ~κά γ1α εσάς,

ψnλές ετrΊσ1ες nαρατnρ1Ίσε1ς κα1 να εξασφαλiσε1 ένα σnμα

nou νο1άζεστε γ1α το μέλλον σας, γ1α

εσάς που φροντfζετε τώρα γ1α τnν κάλυψn των αναγκών σας

ντ1κό κεφάλα10, το οποίο μnορεf να λάβε~ στn λΙΊξn του προ

γ1α σύνταξn. Το

γράμματος εiτε σε εφάπαξ μορφf1 εiτε με τn μορφf1 μn

ING Πεφα1ώς 10 έκδοσn 3 εiνα1 το προϊόν

που ανταnοκρiνετα1 nλΙΊρως στ1ς εn1θυμiες σας κα1 απαντά
με τον

n10 εύστοχο τρόπο

στ1ς εnενδυτ1κές σας ανnσυχiες.

Το εξελ1γμένο εnενδυτ1κό-συνταξ1οδοτ1κό πρόγραμμα, το

ING

Πεφα1ώς

10

έκδοσn

3,

εfνα1 μ1α εναλλακτ1κrΊ μορφrΊ

μακροχρόν1ας εnένδυσnς καI ασφάλ~σnς. Το

10 έκδοσn 3 εfνα1

ING

Πεφα1ώς

ένα πρόγραμμα μακροχρόν1ας εnένδυ

σnς που nροσφέρε1 nροστασiα του αρχ1κώς επενδυόμενου

ν1αiας σύνταξnς.
Σnμαντ1κά εfνα1 εnίσnς τα nρονομ1ακά χαρακτnρ1στ1κά τnς

φοροαnαλλαγrΊς αλλά κα1 τnς ασφαλ1στ1κf1ς κάλuψnς που

εμnερ1έχοντα1 στο ασφαλιστnριο. Το
δοσn

3, έχει

κυμαίνονται από

5.000,00

ευρώ έως

Εnωφελnθείτε, λοιπόν, σnμερα!

Γνωρίστε το

έναν έξυπνο συνδυασμό εnένδυσnς κα1 α-

10

έκ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10

100.000,00 ευρώ.

από τα καταστΙΊματα τnς Τράπεζας Πεφα1ώς από τ1ς

20

lnternational Life δnμ1ούργnσε το Woman's Life, το μο

ναδ1κό πρόγραμμα ασφαλ1στ1κ1Ίς κάλυψnς στnν Ελλάδα

ξnς Υγεfας (γυναικολογικός καρκiνος)

ψn

γραμμα στnν ελλnν1κrΊ ασφαλ1στ1κ1Ί αγορά που συνδυάζε1:

σθένε1α ΙΊ ατύχnμα. Η

•

Μnν~αίο Επίδομα Ο1κ1ακ1Ίς Βοnθού

(check up) •

•

•

ΓυναικολογικΙΊ Πρόλn

Μόν~μn Ολ1κrΊ Αν~κανότnτα για Εργασiα από α

lntemational Life σχεδ1ά~1 τα ασφαλ1σu

θυμ1ών συγκεκρ~μένων αγορασuκών ομάδων, παρέχοντάς τους

βλάβnς από εnfθεσn, σεξουαλ1κrΊ nαρενόχλnσn, nαραβάσε1ς

προϊόντα που ανταnοκρfνοντα1 σuς 1δ1αίτερες ανάγκες τους, υ 

νόμων αστ1κ1Ίς ευθύνnς

nnρεσiες υψnλών προδιαγραφών, υnευθυνότnτα κα1 αξιοnιστfα.

•

Δ1αφορές από 1νστηούτα αδυ-

νατfσματος, καλλωn1σμού και άθλnσnς
μnορ1κά καταστΙΊματα

•

•

Διαφορές με ε-

Δ1αφορές με τράπεζες

ματα μετά τnν αγορά προϊόντων

•

Ελαπώ-

" •.

Ί3:t·
rω 4,\9 !!)~ ~ι,

Εniδομα ΣτrΊρ1-

κά τnς προγράμματα στnρ1ζόμενn σε έρευνες αναγκών και επι

σεξουαλ1κrΊ nαρενόχλnσn

ύψεις

8

Δ1εκδiκnσn αnοζnμiωσnς σε nερinτωσn σωματ1κπς

σn σωματ1κ1Ίς βλάβnς από κaκonoinσn, εnίθεσn, αnε1λΙΊ rΊ

~

Πολλαπλf1 Προστασiα με τn μορφrΊ ενός βοnθrΊματος που κα

νο1κοκυράς. Πρόκεηα1 γ1α το πρώτο ολοκληρωμένο πρό

ΥnοβολΙΊ μΙΊνυσnς σε nερfnτω

Ι

ρωτοπορος

Μελλοντ1κf1 Εξασφάλ1σn με τn μορφΙΊ καταβολΙΊς σύνταξnς

ναγκών τnς σύγχρονnς δυναμ1κπς γυναiκας, εργαζόμενnς ΙΊ

•

ξυπη έτηση

στnν τρίτn έκδοσrΊ του.

λύnτε~:

Νομ1κf1 Προστασiα

Πρώτη σε

Δεκεμβρiου, τn συμμετοχrΊ σας

σχεδ1ασμένο αnοκλε1στ~κά γ1α να καλύψε1 το σύνολο των α

•

Το νέο ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγόζοvτοι το κεντρικό

γραφεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ.Ε.ΓΑ-ΑΣΦΜΕΙΑΙ
ΜΙΝΕΠΑ στη Λεωφ. Συγγρού 193-195 & Χρυσ. Σμύρνης 2

κα1 κατοχυρώστε, σε ένα

φροντίζει τη γυναίκα

lnternational
Life Για καλύτερη zωή
Η

lNG

Νοεμβρiου έως κα1 τ1ς

Παράλλnλα, ο nρονομ1ακός μnχαν1σμός λεηουργίας τnς

Πεφα1ώς

σχεδ1αστεί έτσ1 ώστε κάθε εfδους εnενδυτnς να

θετ1κών αποδόσεων κατά τn δεκαετΙΊ δ1άρκε1ά του. Αnοτε-

σφάλ1σnς σε ένα ασφαλ1στ1κό προϊόν.

ING

έχε1 τn δυνατότnτα συμμετοχnς, γ1ατί τα ποσά συμμετοχnς

κεφαλαίου στn λΙΊξn, ενώ ταυτόχρονα δnμ1ουργεf συνθrΊκες

λεi, δnλαδrΊ,

98

μνΙΊμnς των ετrΊσ1ων αποδόσεων των

Σnμειώνετα1 ότ~ n Εταιρεία είνα1 n1στοnο1nμένn με ΕΝ 1S0
9001 :2000 για τnν ποιότnτα των παρεχόμενων υnnρεσιών και

λειτουργ1ών τnς, στέκεται με συνέnε1α αnέναντ~ στους πελάτες
τnς και δnμιουργεί δ1αδ1κασiες που σαν στόχο έχουν τnν τα χύτερn και ουσιαστ~κrΊ εξυnnρέτnσΙΊ τους.

. ΜΙΝΕΤΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΑΓΡΑΦΕΙΑ:λΕΩΦ.

mrPOY 193-195 & ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΠ-171 21 Ν.ΙΜΥΡΝΗ
210 9309500 • FAX: 2109310960, 210 9310966
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ θΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 • 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310281198, 288216, 271717 • FAX: 2310 224675
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ΓΙ

ΤΙ-ΙΝ ΔΜι:

ι.ι ι:=vnι.ιρι:τι.ιτι.ι Τ

Τ

Επενδύει σε ακίνητα
Ε

ναν από το~ς δυναμ1κότε~ους
κ01

αναπτυσσομε

συνεπως

νους ασφαλ1σ11κούς οργαν1σμούς αποτελεi
δυναμ1κή

n

Υδρόγε1ος με μ1α

ανάπτυξn

35

χρόνων.

Προτερα1ότnτα τnς Εταφεiας εiνα1

01

συνεργάτες τnς - που ξεπερνούν τους

2.000-

κα1

n τήρnσn

όλων των κα

νόνων δεοντολογiας γ1α την υποστή

ταμένο κα1 αυτοχρηματοδοτούμενο

τ.μ. Επiσnς υπό κατασκευή βρiσκο

ρ1ξή τους κα1 την παροχή κάθε μέσου

πρόγραμμα επενδύσεων σε ακiνnτα,

ντα1 τα δύο κτiρ1α στην Κύπρο κα1 υ

που θα δ1ευκολύνε1 το έργο τους, ε

τόσο στnν περ1φέρε1α, όπου δ1ατηρεi

πολογiζετα1 να έχουν ολοκλnρωθεf

νώ ταυτόχρονα δiνετα1 έμφασn κα1

το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής

μέχρ1 τον Ιούλ10 του

στην αποκέντρωσn με στόχο την α

τnς, όσο κα1 στην Αθήνα, όπου η έ

νάπτυξn της περ1φέρε1ας. Δ1αθέτε1 υ

δρα της, δεσπόζουσα θέση μεταξύ

ποκαταστήματα κα1 γραφεiα σε θεσ

των οποίων έχε1 το νεοανεγεφόμενο

στο ποσό των

σαλονiκη, Λάρ1σα, Δράμα, Τρiηολn,

κτiρ10 γραφεiων τnς επi τnς λεωφό

νώ με την ολοκλήρωσn του προ

Κόρ1νθο , Καλαμάτα, lωάνν1να, Τρi

ρου Συγγρού στον αρ1θμό

γράμματος επενδύσεων θα ανέλθε1

καλα κα1 Πάτρα . Σημε1ώνετα1 ότ~ τα
τελευταiα χρόν10

n Υδρόγε1ος συνερ

τα1 σε 1δ1όκτnτο 01κόπεδο το

onoio α

κές εταφεiες κα1 λόγω της προσεγ

2005 με τiμημα
5.500.000 ευρώ, θα αποτελείτα1 από

μένης πολη1κής στnν ανάλnψη κ1ν

τρiα υπόγε1α κα1 επτά ορόφους, συ

δύνων έχε1 τ1ς καλύτερες αντασφαλ1-

νολ1κής επ1φανεiας

σ11κές συμβάσε1ς με τους καλύτε

κόστος κατασκευής θα ανέλθε1 κατά

ρους όρους κα1 καλύψε1ς τόσο στον

τον ηροϋπολογ1σμό στο ποσό των

γάζετα1 μόνο με Α

RATED ασφαλ1σ11-

κλάδο των αυτοκ1νήτων όσο

κα1

στους λο1πούς κλάδους.

Εnενδύσε1ς σε ακίνnτα

01

επενδύσε1ς σε ακiνητα εiνα1 έ

ποκτήθηκε το έτος

8.000.000

9.000

τ . μ. Το

ευρώ, το δε σύνολο της

επένδυσης στο συνολ1κό ποσό των

13.500.000

ευρώ. Η εμπορ1κή αξfα

τnς επένδυσης ανέρχετα1 με σημερ1-

νας τομέας στον οποiο η Υδρόγε10ς

νές τψές στο ποσό των

αποδiδε1 πολύ μεγάλn σημασiα γ1α

ευρώ, κα1 έτσ1 προκύπτε1 μiα υπερα

δύο κυρίως λόγους: αφενός μεν δ1ό

ξiα που ανέρχετα1 σε

τ1 επ1θυμεf να στεγάζε1 τα γραφεlα τnς

ρώ,

σε 1δ1όκτητους χώρους, που να αντα

φάλα1α της Εταφείας. Παράλληλα π

ποκρiνοντα1 πλήρως στ1ς λεηουργ1-

Εταφεiα έχε1 ξεκ1νήσε1 τnν ανέγερση

n onoia

23.000.000

9.500.000

ευ

κα1 εν1σχύε1 τα iδ1α κε

κές τnς ανάγκες , κα1 αφετέρου δ1ό11

1δ1όκτnτου κτφiου γραφεfων σε κε

οποfες δυνα

ντρ1κό δρόμο τnς Κορiνθου, ενώ α

παρέχουν υπεραξiες

100

254-258.

Το κτiρ10 αυτό, το οποiο ανεγεiρε

01

n έκδοσn

της 01κοδομ1κής

μώνουν έτ1 περαηέρω τnν 01κονομ1-

ναμένετα1

κή βάση τnς Εταφεiας. Με βάσn τnν

άδε1ας γ1α την έναρξn εργασ1ών ανέ

άνω φ1λοσοφiα η δ1οiκnσn τnς Ετα1-

γερσnς κα1 άλλου κτφfου στην Τρi

ρεiας σχεδiασε κα1 υλοπο1εi ένα εκτε-

πολn, συνολ1κής επ1φάνε1ας

Α

4.500

2008.

Η συνολ1κή αξiα των ακ1νήτων της

2005 ανέρχονταν
25.000.000 ευρώ, ε

Εταφεiας το έτος

2008 στο
60.000.000 ευρώ.

το

έτος

ποσό

των

Αλειφούσης της Πόλεως

fϊαννιώτnς δέχθnκε τα κολακευτικότε

ψnφισμα, για να εισπράξουν ένα νέο

ρα σχόλια από τους ομ1λnτές για τnν

βροντερό

προσφορά του με τnν εninovn συγγρα

Ελλnνων .

« Καμιά υποχώρηση για τη μία και μόνη στον κόσμο Μακεδονία ».

OXl,

όπως των Κυπρίων

Παροuσiασn του

δiτομοu

έργου

στn μακεδον1κn ψυχn του, που αφυ

«Αλε1φούσnς τnς πόλεως» στnν πόλn

nνίζε1 συνειδnσεις και nαρακ1νεi όλους

τnς Κοζάνnς

τους Μακεδόνες, τόσο με τnν έκδοσn

Πτολεμαίδα , Σιάτιστα και Κοζάνη με ομόφωνη απόφαση αρχών και πολιτών της Μακεδονίας μας:

Το απόγευμα τnς iδ1ας nμέpας κα1 ώ

του δίτομου έργου του με αδ1άψευστα,

ρα

αλnθn και πραγματικά στοιχεία, όσο

λn εn1τυχία σε μια κατάμεστn αiθουσα

κ01 με τnν παρουσία κα1 τ~ς ομιλiες του

στο Λαογραφ1κό Μουσείο n nαρουσία

σε όλn τn Μακεδονία, που κύριο σκο

σn του δίτομου έργου και στnν nόλn τnς
Κοζάνnς.

6 μ.μ .

nραγματοnοιnθnκε με μεγά

1α άλλn μ1α φορά καθnλωσε το

τnς ΠτολεμαΤδας. Ο εκδότnς και συγ

Σ1άτ~στας. Ε1δικά σταντ δnμιουργnθn

πό τους έχουν να κρατnσουν τn φλόγα

κο1νό, που nαρακολούθnσε τnν

γραφέας κ. Μ ελάς fϊαννιώτnς μαγνnτ~

καν στο Πνευματ~κό Κέντρο του Δnμου

τnς μακεδον1κnς ψυχnς αναμμένn και

Τnv εκδnλωσn τiμnσαν με τnν παρου
σία τους και αnnύθυναν χαιρετ~σμό: ο

nαρουσiασn του β~βλiου του, ο

σε το κοινό με τα στο1χεiα κα1 τεκμ1Ίρ1α

Σ1άτ~στας, όπου κα1 μετά από nρότασn

όχ1 ναρκωμένn από τnν προπαγάνδα

εκδότnς κα1 συγγραφέας κ. Μελάς

που nαρουσiασε, κέντρισε κα1 παρό

του Δnμάρχου κ. Κοσμfδn κρατnθnκε

των μέσων μαζικnς ε-

αριθμός β1βλiων, για να δiδοντα1 τ~μn

νnμέρωσnς και όλων

αυτών που εn1θυμούν

κ. Μελάς Γ1ανν1ώτnς

«λύσεις» ε1ς βάρος τnς

κέντρισε κα1 παρότρυνε τις

fϊανν1ώτnς. Ε1δ1κά σταντ δnμ 1ουργ1Ίθn

τρυνε τ~ς αρχές του τόπου με τnν τόσο

καν στο Πνευματ~κό Κέντρο του Δnμου

έντονn, τεκμnρ1ωμένn 1στορ1κά και

τ~κά από το Δnμο ως δώρο σε υψnλούς

ΠτολεμαΤδας, όπου κα1 μετά από nρό

nραγματ~κά nαρουσiασn του, στn δnμ1-

εn1σκέnτες τnς nόλnς τ~μώντας τnν

τασn του Δnμάρχου κ. Τσ1ούμαρn κρ α 

ουργiα Αρχα1ολογικού Μ ουσεiου Δυτ~

1-

στορiα του τόπου τους κα1 τnς Μακε

μiας

και

μοναδ1κnς

Μακεδονίας.

Πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και

για τn μία και μόνn στον κόσμο Μακε

Τεχνών

κ.

δονία μας. Με αυτά τα συντριnτ~κά στοι

Αντ~νο

χεία εμπνέει κα1 παρακινεί, ενθουσιάζει

αρχές του τόπου γ1α τn

μάρχnς κ. Κοντογούνn

κα1 εnανελλnνίζει. Παρουσιάστnκε ανα

δnμ1ουργία Αρχ01ολογικού

και ο Σεβασμ1ώτατος

λυτ~κό ρεπορτάζ σε όλα τα τοπικά δελ

Μουσεiου Δυτ1κnς

Μnτροnολίτnς Σεpβίων

τiα ειδnσεων του Νομό Κοζάνnς, των

Ο εκδότnς και συγγραφέας

Κοζάνnς

fϊαννάκnς,

n

τnθnκαν 25 β1βλiα αρχ1κά, γ1α να δiδο

κnς Μακεδονiας, όπου κα1 θα στεγα

δονiας γενικότερα. Τnv εκδnλωσn τiμn

ντα1 τ~μnτ~κά από το Δnμο ΠτολεμαΤδας

στούν τα ανεκτiμnτnς αξiας μάρμαρα,

σαν με τnν nαpουσfα τους και αnnύθυ

ως δώρο σε υψnλούς εn1σκέnτες τnς

επιγραφές και ευρnματα τnς τετράχρο

ναν χαιρετ~σμό: ο Δnμαρχος Σιάτ~στας

λο1

01 ομιλnτές κα1

Μακεδονiας, όπου κα1 θα

και Κοζάνnς κ.κ. Παύ

τnλεοnτ~κών καναλιών WEST CHANNEL

συμμετέχοντες, ε

στεγαστούν τα ανεκτίμnτnς

λος, που συγκίνnσε το

και ΤΟΡ

Χαρακτnρ1στ1κά, ό
όλοι

nόλnς τ~μώντας τnν 1στορfα του τόπου

νnς αναq~τnσnς και έρευνας του γν1Ίσ1-

κ. Κοσμίδnς, ο Βουλευτnς Κοζάνnς τnς

οι

τους κα1 τnς Μακεδονiας γενικότερα.

ου Μ ακεδόνα αγων1στn και άξ1ου συ

Νέας Δnμοκρατiας κ. Κασαnίδnς, ο

κτός από τα συγχαpn

αξίας μάρμαρα, επιγραφές

κοινό στο τέλος τnς

σματα από τnν nαρουσίασn του βιβλίου

νεχ1στn τnς

Βουλευτnς Κοζάνnς του ΠΑΣΟΚ κ. Πα

τnριά τους για τnν 1στο

κα1 ευρnματα τnς

nαρουσίασnς με τnν

κα1 συνέντευξn του συγγραφέα .

τετράχρονnς αναζnτnσnς

ομιλία του και τnν ευ

και έρευνας του

α1σθnσία του για τα ε

Στnν nαρουσiασn του βιβλiου αnnύ

έρευνας

του

Μανώλn

θυναν χαιρετ~σμό: ο Δnμαρχος τnς

Ανδρόνικου, όπως χαρακτnρ1στ~κά εinε

nακωσταντiνου κα1 ο Περιφερειακός

ρ1κοnραγματικn έρευ

ΠτολεμαΤδας κ. Τσ1ούμαρnς, ο εκδότnς

ο κ. Τσι αρτσ1ώνnς στο τέλος τnς ομι

Δ1ευθυντnς Εκnαίδευσnς κ. Δάρδας,

να

τnς εφnμερiδας «Πτολεμαiος» κ. Που

λiας του κ. Μελά fϊαννιώτn.

που nρολόγ1σε κα1 τnν εκδnλωσn, κα

τnν αnόφασn τους να

εκδότnς κα1 συγγραφέας κ. Μελάς fϊαν

αυτn,

εξέφρασαν

θν1κά μας δίκαια.

γαρiδnς κα1 τέλος ο Νομάρχnς Κοζά

Παρουσiασn του δiτομου έργου

θώς και ο Μnτροnολίτnς Σ1σανίου και

νnς κ. Δακnς.

«Αλε1φούσnς τnς πόλεως» στnν

Σιατίστnς, Υnέρτ~μος κα1 Έξαρχος τnς

κα1 κανένα τετελεσμένο. Οι αnοφάσε1ς

νιώτnς κυριολεκτ~κά συγκίνnσε και άγ

πόλn τnς Σ1άτιστας

μίας και μόνnς Μακεδονίας, κ.κ. Παύ

για τn μία κα1 αναλλοiωτn Μακεδονiα

γιξε το κοινό τnς Κοζάνnς, τους συμπα

λος, ο onofoς στον εnίλογό του ευχn

του Ελλnνισμού είνα1 δεδομένες, ανυ

τριώτες του και παλιούς φίλους με τα

θnκε

u-

nοχώρnτες και αδ1αnραγμάτευτες. Όσοι

στοιχεία κα1 τεκμnρια που παρουσίασε

noxώpnσn σε εθνικά θέματα υψfστnς

έχουν άλλους λόγους και μεθοδεύουν

και με τον αψεγάδιαστο σε ροn λόγο του

σnμασfας.

συμβιβασμούς και εκnοιnσε1ς, δεν έ-

και με πολλά και αnοκαλυnτ~κά στοιχεία

Tnv nαρουσiασn του

β1-

τέως υπουργός Μακεδονiας θράκnς κ.
Τσιαρτσ1ώνnς, ο Αρχψανδρfτnς Μανα

Το

μεσnμέp1

18/11/07

και ώρα

τnς

12

Κυριακnς

μ. npαγματο

δnς Ν1κnφόρος, αλλά κα1 εκπρόσωποι

nο11Ίθnκε με μεγάλn εnιτυχfα

τύπου,

σiασn του δfτομου έργου στnν nόλn τnς

[Hij

01

αρχές του τόπου και κάτοικο1

n nαρου

n χώρα μας να μnν κάνε1

άλλn

CHANNEL,

με εκτενn αποσπά

Ο

μnν αποδεχθούν κανέναν συμβ1βασμό

βλiου τiμnσε με τnν nαρουσiα του και ο

102

χουν παρά να προσφύγουν σε δnμο

φn του nονnματός του, τnν ασυμβίβα

Παρουσίαση του δίτομου έργου «Αλειφούσης της πόλεως » στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας

Τ

Ο εκδότnς και συγγραφέας κ. Μελάς

itm
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Συνέδριο Επίλεκτων ~liι:D BDJLife

Αξιόπιστες λύσεις από τους ασφαλιστές
κ . Σ . Ταγκόπουλος, Γενικός Διευθυ
ντnς τnς

ALlCO AIG Life

κ. Δ . Μαζαράκnς,

Officer,

Ελλάδος, ο

Chief Marketing

ο κ. Γ. Ζερβουδάκnς, Επικε

φαλnς του δικτύου γραφεiων πωλn
σεων και ο κ. Μ. Καπετανάκης, Δι
ευθυντnς Εκπαiδευσnς Νοτιοανατο
λικnς Ευρώπnς, ο οποiος άνοιξε και
τnν nμερiδα.
Συμμετεiχαν ακόμn

140 Ασφαλισn

κοi Σύμβουλοι με υψnλn παραγωγn

στα προϊόντα Ζωnς και Προσωπικών
Ατυχημάτων, στις Ομαδικές Ασφαλi

σεις και στα Αμοιβαiα Κεφάλαια, ανά
μεσά τους και μέλn του Κύκλου Επι
ΟΑ. Βασιλείου, Vίce Presίdent

Amerίcan lnternatίonal

& Executίve

Group,

Vίce Presίdent

Oίrector

τυχημένων Ασφαλιστών τnς

ALlCO

AIG Life, Συντονιστές Ομάδας Ασφα

Νιώστε την ασφάλεια που προσφέρει:
Ο Σ. Ταγκόnουλος, Γενικός Διευθυντής

της

AL/CO AIG Lίfe Ελλάδος

ALICO

λιστικών Συμβούλων κ01 Συντονιστές

μας » , nταν

Γραφεiου Πωλnσεων , που συμμετέ

Ο κ. Σ. Ταγκόπουλος αναφέρθηκε

το κεντρικό θέμα του 44ου Συνεδρi

χουν στις δραστnριότnτες του Τμnμα

εnιγραμμα11κά στα κύρια σnμεiα των

ου Εniλεκτων Ασφαλιστών τnς

τος Εκπαiδευσnς και Ανάπτυξης ως

παρουσιάσεων και έδωσε επιπρό 

AIG Life, το οποiο πραγματοποιnθn
κε πρόσφατα στο ξενοδοχεiο «Ledra

εισnγnτές.

σθετες οδnγiες και ιδέες για τn συ 

Marriott », με στόχο

να δώσει πολύ

τυχημένους Ασφαλιστικούς Συμβού 

Ο κ. Α. Βασιλεfου αναφέρθnκε

τιμες κατευθύνσεις ώστε να συνεχi

λους, μεταξύ των οποiων πώς το

στnν ομ1λiα του στα εξαφετ1κά απο 

σουν τnν επιτυχnμένn καριέρα τους

πρώτο ραντεβού με τον πελάτn μπο 

τελέσματα τnς Εταφεiας το

στnν Εταφεiα.

ρεi να οδnγnσει σε επιτυχnμένn πώ

τόν~σε τnν ανάγκn τnς αγοράς για ε

Τις εργασiες του συνεδρiου τiμnσε

λnσn, το πολύ σημαντικό θέμα των

πιτυχημένους Ασφαλ~στ1κούς Συμ

με τnν παρουσiα του ο κ. Α. Βασιλεi

συστάσεων, ενώ παράλληλα συζnτn

βούλους,

ου ,

American

θnκαν διεξοδικά οι συνnθειες εργα

μπορούν να κάνουν σωστn ανάλυσn

lnternational Group, Director &

σiας και πώς μπορεi να καλλιεργnθεi

αναγκών και να προσφέρουν αξ1ό 

Executive Vice President ALlCO, ο

n νοοτροπiα

π1στες λύσε1ς στον καταναλωτn.

« Αυτn εiναι

Vice

n δουλειά

President

ALlCO

Παρουσιάστηκαν θέματα από επι

του νικnτn.

νέχιση μιας επιτυχnμένnς καριέρας.

01

οποiοι dναι

2007

01 μόνrn

κα1

που

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

από

• μια πολυβραβευμένη διεθνής ασφαλιστική εταιρεία
υγείας 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

.Alil:D DDJ Life

BUPA
Κεντρικό γραφε ί α :

ΤΗΕ

QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE:

tNTERNATIONAL TRADE
200,

104

lnternational

Παπαστράτου 51-53 & Δερβενακίων ,
185 45 Πειραιάς , Τηλ.: 210.4063.333
www.gug.gr
e-mail : info@gug.gr

Πολύ θετικό αποτι μ ά τα αποτελέσματα από

\iveb

τ ην εφαρμογή το υ

CRM

webcrm

στο ασφαλιστκό

γραφείο του ο Μαρ ίνος Αγγελόπουλος της

Alpha

Οργανώνει

Ασφαλιστικής . Ο κ . Αγγελόπουλος σε

σε απασχολεί τίποτα άλλο. Είν01 βέβ01α κ01 θέμα κόστους.

σύστnμα υποστήpιξnς, που ενnμερώνεται σε συνεργασία με

Με μ1α απλή γραμμn

τn γραμματεία του γραφείου.

χωρiς κανένα πρόβλnμα.

• Τ1

• nόσο

εννοεlτε σύστnμα υποστιΊp1ξnς;

webcrm

ADSL

δουλεύουν όλοι οι συνεργάτες

δ1άστπμα κράτnσε

n uλonolnσn;

Η υλοnοίnσn σε τέτο1α συστήματα δεν σταματάε1 ποτέ.

λατών που πρέπει να τα δ1ευθετήσουμε άμεσα κα1 αnοτελε 

Συνεχώς ανακαλύπτουμε νέες δυνατότnτες δ1αχεfρισnς των

σματ1κά. Πολλά από αυτά απαιτούν και τn συνεισφορά τnς

στο1χείων των πελατών μας, που ούτε μπορούσαμε να το

στην

Εταιρείας, πράγμα που κάνε~ τn δ1αδ1κασfα ακόμα πιο πο

φανταστούμε στnν αρχή. Τώρα γ1α παράδε1γμα έχουμε ξε

καθημερινότητα του γραφείου

κάθε

κ1νήσε1 τn διενέργε1α καμπαν1ών προώθnσnς προϊόντων

δ ίνε ι χρ ή σιμες πληροφορ ίες για τις
δ υ νατότη τε ς του

WebCRM

λύπλοκn. Με το σύστnμα υποστήριξnς του

webcrm,

Είνα1 σnμαντ1κό πως

αίτnμα καταχωρείται στο σύστnμα, κα1 προωθεiτα1 αυτόμα-

μέσα από το σύστnμα του

τα προς επίλυσn στον εκάστοτε υπεύθυνο , ο οποίος κα1 ε-

το σύστnμα έχε~ δυνατότnτες εξέλιξnς ανάλογα με τις ανά-

έλ1κτο, κα1 γρήγορο στnν υλοποfnσή του. Όταν εiδαμε το

νnμερώνετα1 άμεσα nλεκτρον1κά . Έτσι γλιτώνουμε πολύ

γκες και τις απαπήσεις μας. Άλλο ένα σnμαντ1κό στο1χεiο

ασφαλ1στικό

χρόνο, ενώ ανά πάσα στιγμή γνωρίζουμε τnν κατάστασn

τnς υλοποίnσnς είνα1 ότι μπορούμε να προσθέτουμε ή να α

πό το

webcrm, μας άρεσε n εφαρμογή του πάνω α
lnternet, αφού με αυτό τον τρόπο γληώναμε σnμα

του κάθε ζnτήματος, ώστε να μ1λήσουμε στον πελάτn. Με

φαιρούμε nεδfα στο σύστnμα, χωρfς τnν nαρέμβασn του

τρόπο τπς δουλε1άς μας κα1 π10 ε1δ1κά γ1α τnν εξυπnρέτn

ντ1κές επενδύσε1ς σε εξοπλ1σμό. Μπορούσαμε να καλύ

τά τnν επfλυσn υπάρχει αυτόματn αρχε1οθέτnσn στnν καρ

κατασκευαστή. Έτσ1 δnμ1ουργούμε τις καρτέλες των πελα

σn του πελάτn μας. Με αφορμιΊ αυτό, αναζnτιΊσαμε στπν α

πτουμε όλες τ1ς βασ1κές μας ανάγκες γ1α nλεκτρονικό

n-

τέλα του πελάτn , έτσ1 ώστε να έχουμε πλέον ένα τεράστιο

τών, όπως εμείς θέλουμε τn στ1γμή που θέλουμε.

γορά κάπο10 σύστnμα που θα μπορούσαμε καταρχάς να

μερολόγ10, επ1κο1νωνiες με

κα1 αρχε10θέτnσn των

πλnροφορ1ακό υλ1κό για κάθε θέμα που έχε1 προκύψει με

δ1αχειρ1ζόμαστε γρήγορα κα1 εύκολα όλες τις πλnροφο

σnμαντ1κών εγγράφων των πελατών.

•

Κύp1ε Αγγελόπουλε, τ1 σας οδιΊγnσε στnν εφαpμο

γιΊ του

WebCRM;

-Στο γραφεiο μας έχουμε πολλές ανnσυχiες γ1α τον

ρiες που αφορούν τπν καθπμερ1νότπτά μας σε σχέσπ με

e-mail,

κάθε nελάτn μας. Έτσι

μιΊνες στο γραφεlο σας;

τους . Από εκεf θα ενnμερωθούν γ1α τις εξελίξεις που σχετi

στ1γμή που θέλαμε, αλλά κα1 να επ1βαρύνουμε τn γραμμα

• Τ1 θεωpεlτε π10 σnμαντ1κό μέχρ1 τώρα στο webcrm;
- Παρόλο που είν01 μ1α εφαρμογή που λειτουργεί πάνω
από το lnternet, έχε1 πολλές δυνατότnτες εξέλ1ξnς κα1 nα 

τε1ακή υnοστήρ1ξn σε μεγάλο βαθμό. Τώρα πλέον όλα τα έγ

ραμετροnοίnσnς, εfναι εύκολο στn χρήσn , κα1 μας δίνε~ τn

τις επόμενες nμέρες τους. Οι συνεργάτες μου έχουν πλέον

γραφα που αφορούν απήσε1ς, αποζnμ1ώσεις αλλά κα1 καθετi

δυνατότnτα να αντλούμε πλέον πολλές nλnροφορίες που

μπει σε ένα συγκεκριμένο, μετρήσιμο κα1 1κανοnο1nτ1κό

που κρίνουμε απαραίτnτο, το αρχε1οθετούμε nλεκτρον1κά έ

μέχρ1 τώρα ήταν αδύνατο. Μπορούμε να δnμ1ουργήσουμε

τρόπο εργασίας. Από τnν άλλn πλευρά

24 ώ

τ1ς δ1κές μας αναφορές με όπο1α κρ1τήρ1α θέλουμε, να τις

στήρ1ξn δεν αναλώνεται στnν άσκοnn αναζήτnσn πλnροφο

μοιραζόμαστε μεταξύ μας και να εκτυπώνουμε ό,τ1 επ1θυ

ρ1ών γ1α τους συνεργάτες, αλλά στn δnμ10υργία πλnροφο 

μούμε. Νομίζω πως έχουμε αρχίσε1 να μαθαfνουμε καλύτε

ρ1ών κα1 δεδομένων που θα αξ1οnο1nθούν από τους συνερ

ρα τους πελάτες μας, κα1 αυτό θα μας βοnθήσει να βελτιώ

γάτες. Ας πούμε απλά ότι ο καθένας έχει το ρόλο του στn

01 περ1σσότερο1 άλλωστε . Αυτό εiχε σαν αποτέ

λεσμα να μnν έχουμε άμεσn πρόσβασn σε πλnροφορίες τn

τσ1 ώστε ο συνεργάτnς να μπορεί να έχε~ πρόσβασn

ρες το 24ωρο στ1ς πλnροφορίες των πελατών του.

• 01

συνεργάτες σας πώς αξ1οπο1ούν το σύστnμα;

-Καταρχάς

01 συνεργάτες μου πλέον γνωρίζουν το nε

λατολόγ1ό τους με μεγάλn ακρίβεια. Κυρfως όμως γνωρί

θα πρέnε1 επlσnς να τονfσω το θέμα τnς αnομακρυσμέ

μπορούσαμε να ελέγξουμε, αφού όλα ήταν σε εκατοντά

νnς πρόσβασnς, που είνα1 1δ1αίτερα σnμαντικό, αφού έχου 

δες χαρτάκ1α. Έτσ1 μπορούν να προγραμματίζουν τις επό

με συνεργάτες τόσο στn Λευκάδα όσο και στnν Πάτρα,

μενες nμέpες τους με μεγαλύτερn ευκολία κα1 συνέπε1α.

nοίο1 λειτουργούν πάνω στο σύστnμα σαν να ήταν εδώ. Εί

Καταχωρούν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού κ01 κα

μαστε δ1αρκώς

θήκοντα, ώστε να έχουν πλήρn ε1κόνα του δ1αθέσιμου

με σε οnο1οδήποτε θέμα χωρίς το παραμ1κρό nρόβλnμα.

01

ίδ101 μπορούν να αξ1ολο

γούν τn δραστnρ1ότnτά τους ανά μήνα, σε σχέσn με τα α

• Δεν

online,

01 ο 

κα1 μπορούμε να τους υnοστnρlζου

σας δnμ1ουργεl πρόβλnμα

n χριΊσn

του

-Καταρχάς να σας πω ότ1

ζοντ01 με τους πελάτες τους, γ1α το πρόγραμμά τους, τα

mail

e-

τους, κα1 εκεί θα δουλέψουν για να προγραμματίσουν

n γραμματε1ακή υπο

δnμ1ουργία και αναζήτnσn δεδομένων. Το σίγουρο είναι ό

νουμε δ1αρκώς το επίπεδο τnς εξυπnρέτnσής μας.

ζουν το υποψήφ10 πελατολόγ1ό τους, κάτ1 που πρ1ν δεν

χρόνου τους. Ταυτόχρονα κα1

ltliί]
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να1 πλέον ο συνεργάτnς τους στn δύσκολn καθnμερινότnτά

webcrm,

λους, όπως

πελάτες μας, τονiζε1 , κα1 αυτό θα μας βοπθnσε1 να

θα μας πεlτε κύρ1ε Αγγελόπουλε τ1 έχε1 αλλάξε1 σε

αδήποτε ώρα τnς nμέρας.

αρχειοθετούσαμε τα σnμαντ1κά έγγραφα σε φακέ

βελτ1ώνουμε δ1αpκώς το επiπεδο τπς εξυππpέτnσnς μας.

•

αυτούς τους

οποιαδήποτε εκκρεμότnτα σε πραγματικό χρόνο κα1 οπο1-

-Μέχρ1 να βάλουμε σε εφαρμογή το ασφαλ1στ1κό

Νομiζω πως έχουμε αpχiσει να μαθαiνουμε καλύτερα τους

συνεργάτες δεν απασχολούν κα 

θόλου τn γραμματεfα, αφού έχουν άμεσn ενnμέρωσn γ10

Εlπατε αρχε1οθέτnσπ; Τ1 ακp1βώς εννοεlτε;

ασφαλ1στή εf

n δουλε1ά του

01

Marketing.

01 συνεργάτες μου μπαiνοντας
στο γραφεiο avofyouv τον υπολογ1στή τους. Το webcrm εί

•

ναι κυρiως εκτός γραφεiου, γ1 ' αυτό και ψάχναμε κάτι ευ-

τον πελάτπ. Μπν ξεχνάμε πως

106

γράφο1. Το

νων nμερών . Ιδιαίτερn όμως βαρύτnτα έχουμε δώσει στο

-Καθnμερ1νά στο γραφείο μας δεχόμαστε απήματα πε

συνέντευ ξή του στο « Ασφαλιστικό ΝΑΙ »

τον ασφαλιστή

απλά το δουλεύε1ς. Δεν χρειάζετ01 να

χουμε μπροστά μας όλα τα σnμαντικά θέματα των επομέ

τι όλοι μαζf δουλεύουμε σε μ10 κοινή βάσn δεδομένων, τnν
οποία όλοι εμπλουτίζουμε καθnμερ1νά, κα1 από τnν οποία ό
λο~ αντλούμε δεδομένα καθπμερινά.

01

νέοι συνεργάτες μας μπαίνουν κατευθείαν πάνω σε

αυτό το μnχανισμό, αφού πρέπει σαν γραφείο να έχουμε

μ1α ομο1ογένε1α στn λεπουργία μας. Υnάρχε1 ενθουσ1α

lnternet;

σμός, όχ1 γ1ατί είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόσα

μια τεχνολογία που είνα1 πλέον ανα

με στnν πράξn τn δ1αχείρ1σn πελατε1ακών σχέσεων, αλλά

ποτελέσματά τους κα1 μαζί να σχεδ1άζουμε τις μελλοντικές

πόσπαστο κομμάτι τnς ζωής μας. Αν το εκμεταλλευτείς σω-

γ1ατί βλέπουμε στnν πράξn τα αποτελέσματα, τόσο στnν ε-

μας ενέργειες. Σnμαντικό όμως εfνα1 ότι πλέον γνωρίζου

στά, σου δίνει απερ1όρ1στες δυνατότnτες, αφού μπορείς να

ξυπnρέτnσn των πελατών μας όσο κ01 στnν αποδοτ1κότnτα

με κα1 τις υποψήφ1ες δουλειές, δεν μας ξεφεύγουν οι

δ1αχειρfζεσα1 τα δεδομένα σου όπου κα1 αν βρίσκεσαι

κα1 παραγωγικότnτά μας. Έννο1ες όπως

μερομnνίες, αφού το

webcrm

n-

έχει ένα πολύ δυνατό σύ

στnμα υπενθυμfσεων, με αποτέλεσμα καθnμερ1νά να έ-

-

Το

lnternet είναι

ώρες τnν nμέρα. Αλλά μnν ξεχνάτε πως

n δουλε1ά

24

μας εf-

ναι να εiμαστε επαγγελματίες ασφαλ1στές και όχι μnχανο-

marketing, customer care,

cross selling,

είνα1 πλέον γ1α εμάς εφ1κτοί

στόχο~ στο άμεσο μέλλον.

mril
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·Ήταν στη μετακόμιση του αιώνα

ΕΘΝΙΚΗ

Η Εθνικn Ασφαλιστικn εfναι

n Εταιρεfα που εnελέγn για να ασφαλfσε1 τn « μετακόμ1σn του 01ώνα » ,
όπως ονομάστnκε n μεταφορά των αρχαιοτnτων από τnν Ακρόnολn στο νέο μουσεfο.
Χαρακτnρ~στικn του μεγέθους αυτού του εγχειρnματος εfναι n nρωτοφα
νnς δnμοσ1ότnτα που δόθnκε τόσο από τον ελλnνικό όσο κα1
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τον παγκόσμιο Τύπο.
Ο αρμόδιος υπουργός Πολιτισμού Μιχάλnς Λιά

nnς στις δnλώσεις του ανέφερε το γεγονός τnς α

'

σφάλ1σnς τnς μεταφοράς από τnν Εθνικn Ασφαλι
στ1κ1Ί .

ι

Γ1α άλλn μ1α φορά ο δ1άσnμος nθοnοιός κα1 παραγω

γός του
μέσα

Ho11ywood, Tom Hanks, εμnιστεύθnκε τα πτnτ1κά
και τους πιλότους τnς AIR 1NTERSALON1CA, για να

n γυναfκα
Wilson.

του

Rita

MWIAMIA!
ftl..5M-\Stttll.\l.SICAl.;::;:...N18A·

όριο

Meryl Streep

με τnν nολυάριθμn παρέα τnς, με φόντο τnν

«Mamma mia» με βασ1κούς nρωταγων~στές τnν
Meryl Streep και τον Pierce 8rosnan, που nραγματοnο1-

όμορφn Σκιάθο. Οι ε1δικές ανάγκες των γυρ1σμάτων τnς

1Ίθnκαν από

τα1νfας αυτnς απαιτούσαν λεπτούς χειρ~σμούς κα1 ελ1γ

Στn Σκ1άθο κα1 συγκεκριμένα στο χώρο του παλ1ού λ1-

μούς από ελ1κοnτέρου, που εκτελέστnκαν εn1τυχώς από

μανιού nραγματοnο11Ίθnκαν τα γυρίσματα τnς κ1νnματο

τον έμπειρο κυβερνnτn ελ1κοnτέρων κ. Αχιλλέα Τυρεκfδn,

γραφικ1Ίς τα1νfας

«Mamma mia».

Πολλοf αnnλαυσαν τα γυρfσματα τnς ταινfας, αφού

υπό nλnpn κα1 αnόλυτn 1κavonofnσn όλων των ξένων πα

n

nρόσβασn nταν ελεύθερn .

ραγόντων του πανάκριβου έργου.
Στο ελ1κόπτερο του Ομfλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

01

τεχνι

r , ACTIVA
~ lnsurance

Θετική

προοπτική από
τον οίκο
8ελτιώνε1

τnν

Fitch

αξ1ολόγnσn

τnς

ν1κού νnσιού . Παραγωγοf του

remote control,

φ1λμ εfνα1 ο

ρας κα1 με οθόνn εσωτερικά) και έγιναν πολλές ώρες πτn

(Outlook) τπς Activa
lnsurance (npώnv CGU lnsurance)
από «Σταθερn » (Stable) σε « θετικn »
(Positive) ο διεθνnς οfκος αξιολόγn

σεων και δοκιμών σε αnαιτnτικές σκnνές τnς ταινfας, που

σnς χρnματοοικονομικών

όλοι θα απολαύσουμε στις κινnματογραφικές αίθουσες

σμών

προσεχώς .

nαναβεβαfωσε τnν αξιολόγnσn τnς

Η σεναρ1ακ1Ί «γραμμn » του μιούζ1καλ εκτυλfσσετα1 με

ταξύ Λονδfνου κα1 ενός ελλn

Tom Hanks κα1

400.000.000€ και με ανώτατο
αξfας κάθε φόρτωσnς 2.000.000€.

Τώρα όλο~ περιμέ-

νίας του

25/ 9/ 2007.

::%::)

Το ασφαλιστnριο συμβόλαιο εfν01 ανοικτό κα1

νουν να δουν στις αfθουσες των κινnματογράφων τnν

έως κα1

~

::,

διαρκές για αξία

κάνει τις εναέρ1ες λnψε1ς των γυρ1σμάτων τnς νέας τα1-

22
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κοf εfχαν τοποθετnσει στο εμπρόσθω μέρος ειδικι'ι uπερ
σύγχρονn κάμερα υψnλnς ευκρfνειας

Άλλn

μια

φορά

τα

nτnτικά

μέσα

τnς

AIR

εξυnnρέτnσαν με επαγγελματισμό δύ

αnαιτnσεις

Hollywood και

με

με εσωτερικό τnλεχειριστnριο τnς κάμε

INTERSALONICA
σκολες

(wes cam

υψnλών

προδιαγραφών

του

έφεραν σε πέρας με αnόλυτn εnιτυχfα και

« Προοπτικι'ις »

Fitch Ratings.

οργανι

Ταυτόχρονα ε

τρέχουσας 01κονομικ1Ίς ισχύος τnς

Activa

ως

888 (Good),

στο fδιο δn

λαδn επίπεδο με πέρυσι. Η αξ1ολόγn

σn αυτn παραμένει

n υψnλότερn

που

ασφάλεια όλες τις σκnνές , προς μεγάλn ικavonofnσn των

έχει δοθεί σε ασφαλιστικn εταιρεiα με

παραγωγών τnς ταινfας.

έδρα τnν Ελλάδα.
Κατά τn

Fitch n θετικn

Προοnτικn

που έχει δοθεf στnν Εταιρεία, αποτε
λεί ένδειξn γ1α πιθανι'ι αναβάθμ~σn
τnς αξιολόγnσnς τnς, αν κατορθώσει

να διατnρnσει τα τρέχοντα επiπεδα

κεφαλαωποinσnς και κερδοφορfας
κατά τους επόμενους

12 έως 24 μn

νες. Κύκλ01 τnς Εταιρεfας θεωρούν

αυτό το στόχο απόλυτα εφικτό ..

liiil
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"Έμφαση στην

πρόληψη των

Διαχείριση κινδύνων νια
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

τροχαίων

τον ενεργειακό κλάδο
Με αμεfωτn έντασn συνεχfζεται

ι.--.ι

llι

Ο ενεργειακός χάρτnς στnν περιοχrΊ μας μεταβάλλεται ρα

n

προσπάθεια τnς ΕΑΕΕ γ1α τnν κυκλο

γδαfσ νέΕς αγορές, νέΕς ευκαιρfες, νέΕς απαιτι'ισεις δπμιουρ

φοριακrΊ διαπαιδαγώγnσn των πολι

γούντα1 για όλους τους εμπλεκόμενους. Η σφατπγικrΊ διαχεf

τών και 1διαfτερα των νέων, με απώ

ρισπς κινδύνων κάθε εταιρεfας του κλάδου αλλά και οι απαι

τερο στόχο τn μεiωσn των τροχαfων

BOU

τrΊσεις στις οποfες καλεfται να ανταποκριθεf το ασφαλιστικό τnς

ατυχnμάτων. Στο πλαfσ10 αυτό n Επι

πρόγραμμα αποκτούν πλέον καθοριστικrΊ σπμασfα για το μέλ

τροπrΊ

λον τnς. Στο nλafrno αυτό n Aon, σαν παγκόσμιος σύμβουλος

Ελέγχου Ατυχnμάτων Αυτοκ1νrΊτων,

διαχφισπς κwδύνων και μεσfmς ασφαλiσεων με σπμαντικrΊ ε

δ1ά του Προέδρου τnς κ. Γ. Σκούρτn, μετεfχε ως ΟJJΙλnτrΊς σε δύο

μπειρfα στον ενεργειακό κλάδο, διοργάνωσε στο Ευγενfδειο

μερfδες, που δ1οργάνωσε το ΤμrΊμα Τροχαfας Κnφισιάς κ01

n ΓενικrΊ

Ίδρυμα nμερfδα μετfτλο «DYNAMIC OPPORTUNITIES OFTHE

ΑστυνομικrΊ Διεύθυνσn τnς Περ1φέρειας Βορεfου Αιγαfου

ΛrΊμνος

ENERGY MARKET: How Risk Management & lnsurance can
complement your corporate Strategy».

αντfστοιχα, με κοινό θέμα τnν κυκλοφορ1ακrΊ διαπα1δαγώγnσn και

Έρευνας,

Πρόλnψnς

και

ι •

-

τn μεfωσn των τροχαfων ατυχnμάτων.

Αναyvώριση για το ιιαsk meιι

Πληροφορικό

Βραβείο στnν κατnγορiα

« ΣτρατnγικrΊ

- Δ1κτύων Δ1ανομrΊς » , απέσπα
σε n lnteramerican στnν τελετrΊ απονομrΊς
των βραβείων Marketing Excellence
ΠωλrΊσεων

σύστημα στην

ΙΝC Μεσιτική

Awards, που αποτελούν νεοσύστατο θεσμό

τ~κrΊ ανέλαβε πρόσφατα και rΊδn ξεκf

ΕΕΔΕ, για τn δnμιουργfα τnς nλεκτρονικrΊς

Πρόκειται

πλατφόρμας υποστrΊριξnς του Δικτύου Πω

n ALTEC.

για τnν εγκατάστασn του πλnροφορι
κού συστrΊματος μεσιτ~κrΊς ασφαλιστ~
κrΊς διαχεfρισnς

1.8.S.

Μετά από ανά

λυσn των λειτουργικών απαιτrΊσεων

τnς

ING

Τα στελέχn του

Marketing

lnteramerican,

κ. Γ.

τnς

λήσεων

γαλεfο

τnν υποστrΊριξn και τnν ολοκλnρωμένn ε

Ηλιακόnουλος με το βραβείο

νnμέρωσn του Δικτύου ΠωλrΊσεων.
Εfναι διαθέσψο σε 24ωρn βάσn,

365

nμέρες το χρόνο, λειτουργεf σε περιβάλλον

κε ως το πλέον κατάλλnλο πλnροφο

τα πρόσβασnς των συνεργατών τnς Εταιρείας από οποιοδrΊποτε σnμείο του κό

ρικό σύστnμα ασφαλιστ~κrΊς δ1αχεfρ1-

σμου. Το

σnς στο πλαfσιο αναβάθμισnς του υφι

τn δουλειά πιο εύκολn, π10 αποτελεσματικrΊ και πιο παραγωγικrΊ, καθώς έχει ο

στάμενου συστrΊματος τnς Εταιρεfας.

μογενοπο1rΊσε1 όλο το πλnροφορ1ακό υλ1κό και τnν υφιστάμενn υποστrΊριξn.

«ask me» αποτελεί σύγχρονο

lnternet

εiναι ένα πρωτοποριακό εpναλεiο που δημιουργήθηκε νια να προσφέρει στους σύγχρονους πωλητές την δυνατότητα να
1 00%

του χρόνου τους, αφού η δουλειά τους απαιτεί όιαpκ ή μετακίνηση και συνεχή πρόσβαση σε σημαντικές

πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους . Η πελατοκεντpική φιλοσοφία του

WEB CRM

σας δίνει την δυνατότητα να έχετε σε μια

εικόνα, όλες τις πληpοφοpiες του πελάτη σας, όιαθέ(J)μες όπου και αν βpiσκεστε.
Για nλrμJφ:pίες:

και σε αξία αντικατάστασηs καινούριου,

χωρίs

11 ψιλά

γράμματα"

Artisys Consu~ing • Kίnp::Ju 93, 16451 ,BpνuPJίnrnη

1:ώ : 21099:θlffi

Πληροφορίεs: στον ασφαλιστικό σαs σύμβουλο ή στο

800 11 211 211

1ιι

Ασφαλιστικό W§!2QBM! Γνωρίστε το !
Web CRM

ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία

ανταγων~στικό πλεονέκτnμα, κάνοντας

ΔΗΜΙΟVΡΓΗΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣVΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι!ι ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΟVΛΕΙΑ ΣΑΣ
αξιοποιήσουν το

που καλύπτει οποιαδήποτε

και υφfσταται δυνατότn

Softwareτnς ALTEC (1.8.S.) επιλέχθn

CRM Το

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1',

«ask me». Το «ask me»εiναι το ερ
τnς lnteramerican στnν πώλnσn,

Γιαννακόπουλος και Τ.

ΜεσιτικrΊ, το Ασφαλιστ~κό

lnrl! •·
iWeJi>,,,,

'AIGAION

1

του Ελλnνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ τnς

Έργο για λογαριασμό τnς ING Μεσι

νnσε να υλοnο1εf

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισηs κατοικίαs
τηs

φ INTERAMERICAN

Altec

ο

n-

e-mail:

~~

www.artisys.gr

•

Ασφα-λύσειs!

AIGAION

ΑrφΑΛΙΣΤΙΚΗ

Α. Ε.
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Μάβετε τους ... πελάτες σας

11.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΩΝ ETAJPJΩN ΕΜΑΔΟΣ

Η πρόλnψn και καταστολή τnς νομιμο

σnς Τεχνοοικονομικού Ελέγχου Αλλοδαπών

ποinσnς εσόδων από εγκλnματικές δραστn

Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπ. Ανάπτυ

ριότπτες, οι υποχρεώσεις και

ξnς, ανέλυσε το νομοθετ~κό nλαiσιο κα1 τ~ς υ

n αναγκαιότn

τα συμμόρφωσnς των ασφαλιστικών εται

ποχρεώσεις τnς εnοnτεiας των ασφαλι011κών

ρειών βρέθnκαν στο επiκΜρο τnς ενnμε

επιχειρήσεων. Οι κ. κ. Ν. Κοτζακουλάκnς και

ρωτ~κής nμερiδας που διοργάνωσε

1.

n Ένω

Γρυπαiος, μέλn τnς Υποεπιτροπής Εσωτε

σις Ασφαλι011κών Εταιρειών Ελλάδος με nρω

ρικού Ελέγχου τnς ΕΑΕΕ, ανέλυσαν τnν ανα

τοβουλiα τnς Υποεπιτροπής Εσωτερικού Ελέγ

γκαιότnτα συμμόρφωσης των ασφαλι011κών

χου. Η κ. Μ. Αντωνάκn, Γενική Διευθύντρια

εταιρειών με τον κλάδο Ζωής και τ~ς υποχρε

τnς ΕΑΕΕ, τόνισε το ενδιαφέρον που υπάρχει

ώσεις τους. Στn συνέχεια, ο δικηγόρος κ. Α.

διεθνώς σχετικά με το «ξέπλυμα χρrΊματος»,

Κυράτσnς nαρουσiασε μiα nρακτ~κrΊ εφαρμο

Υnοεπιτροπnς Εσωτερικού

ενώ ο κ. Εμμ. Βαμβακάρnς, Πρόεδρος τnς

γή ελέγχου του nελάτn και του εnιχειρnματ~

Ελέγχου τnς ΕΑΕΕ Εμμ.

Υποεπιτροπής

κού συνεργάτn και τον τρόπο αναφοράς υπό

Εσωτερικού

Ελέγχου

τnς

Ο Πρόεδρος τnς

Βαμβακάρης παρουσίασε
σχέδιο για τπν εφαρμογιΊ

ΕΑΕΕ εισήγαγε το θέμα τονiζοντας ότ~ το qΊ

πτων συναλλαγών. Ο κ. Σ. Ταγκόπουλος,

τnμα τnς εφαρμογrΊς του Ν.

2332/95 εiναι ι

Πρόεδρος Επιτροπής Ζωής τπς ΕΑΕΕ ανέλυ

διαiτερα σnμαντ~κό για τ~ς ασφαλι011κές εται

σε τn θέσn του κλάδου ΖωrΊς σχετ~κά με τnν ε

ασφαλιστικές εταιρείες

ρεiες. Η κ. Δ. Σiμου, Τμnματάρχnς Διεύθυν-

φαρμογrΊ του Ν.

στnν Ελλάδα .

2331/95.

του περιεχομένου των

νομοθεσιών από τις

Ταξίδι στους LIOJd'S

@:GENERALUNION
-.Ac:ιt ΟΜιΛΟΣ ΑΣΦΑΛιΣΤιΚΩΝ ΕΤΑιΡΕιΩΝ

θερμrΊ υποδοχrΊ και φιλοξενiα επιφύλαξαν οι υπεύθυνοι

γεν1κούς κλάδους με εξαiρεσn αυτόν του αυτοκ1νήτου.

Lloyd's στους συνεργάτες τnς General Union και τnς
Geπeral Trust, εκδηλώνοντας με πολλούς τρόπους τnν ε
κτiμnσrΊ τους yia τnν πολύχρονη, γόνιμη συνεργασiα τους

μοναδικές στιγμές κατά τ1ς nερ1nγrΊσε1ς τους σε πανέμορ

με τον Όμιλο τnς

φα τonia, μεσαιωνικά κάστρα, καταπράσινα πάρκα, μοu

ξενάγησαν τους επισκέπτες τους -του Ομiλοu τnς

Lloyd's
General

Union- στο London's Underwriting Center (LUC),

αλλά κα~

τών κορυφώθηκε κατά τnν εniσκεψrΊ τους εκεi όπου κτυ

Οι υπεύθυνοι των

σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις των κεντρικών γρα
φεiων των

Lloyd's,

καθώς και στο επιχειρηματικό κέντρο

του παγκόσμιου εμnopiou στο Λονδiνο

οι

52

συμμετέχοντες εfχαν τnν ευκαιρiα να απολαύσουν

σεiα και φuσ1κά στον Τάμεση. Το ενδιαφέρον των ταξιδιω

πά

Νομικής Προστασίας και να απολαμβάνει σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη.

ΚΑλΥΨΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑλΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΣΟλΑΒΗΤΗ

Η

D.A.S., ο

•

Πρωτοποριακή Αντίληψη & Αξιοπιστία

...προκειμένου να αναδεικνύεται πάντα ο επαγγελματισμός των

•

Υψηλή Τεχνογνωσία

τητα στους Ασφαλισμένους της να επωφελούνται από τις

ολοκληρωμένες

σκεnτών τους οι υπεύθυνοι των

•

Lloyd's έκαναν ειδική

μνεfα στnν ξεχωριστrΊ σuνεργασiα, που εfχαν αναnτύξε1 με

τους δ~aμεσολαβούντες, που κάλυψαν το στόχο τους στον

τον αεfμνnστο Γρnγόρn Διαμαντόπουλο και τόν~σαν πόσο

εξαμnνιαfο διαγωνισμό που διεξrΊγαγε

ευχαριστημένοι νιώθουν για τnν εξαιρετικrΊ συνεργασiα
τους με το γιο και άξιο συνεχιστή του έργου του, τον κ.

ηγέτης της Ευρώπης στον κλάδο της, επενδύει σταθερά στις εταιρικές αξίες ...
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και να παρέχεται η δυνατό

•

(City). Το ταξfδι στο
General Union για
για τους

της για να εξασφαλίζε ι την επαγγελματική του επιτυχία στις ασφαλίσεις

n καρδ1ά τnς ασφάλισης, δnλαδrΊ στα κεντρικά γραφεiα
των Lloyd's. Κατά τn δ1άρκε1α ομιλfας προς τψrΊ των εn1-

Λονδiνο nραγματοnοinσε ο Όμιλος τnς

n Εταιρεfα

D.A.S., η κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστα

Κατά τn διάρκεια του ταξιδ1ού του Ομfλοu στnν Αγγλiα,

των

General Union.

Η

σίας και στην Ελλάδα , υποστηρίζει δυναμικά κάθε άξιο και ικανό Συνεργάτη

καλύψεις

τους δικαιωμάτων, αλλά

Ποιότητα & Αποτελεσματικότητα Υπηρεσιών

και για

σημαντικά

ζητήματα που

Ευέλικτα Προγράμματα Νομικής Προστασίας
8 ΟΧΗΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ

•

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

& ΕΑΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ

(Διεκδ ίκηση αποζημιώσεων, ακάλυπτων επιταγών, συναλλαγματικών

ξiδι npayμaτonoinσav και ολοrΊμερn εκδρομή στnν εnαρ

8 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

• ΙΑΤΡΩΝ

• ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

& τιμολογίων,

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια , Εργατικές & μισθωτικές διαφορές) .

Ομiλου κ. Γ. Δ~aμαντόnουλος, ο Δ1ευθυντής ΠωλrΊσεων κ.

Αξιοποιήστε, τώρα, τις ευκαιρίες που σας προσφέρει η

Γ. Ταμnακάκnς, ο Διευθυντής Αντασφάλισης κ. Π. Οικονό

για μια γόνιμη και προσοδοφόρα συνεργασία!

μου, ο Συντονιστής Εργασιών κ. Κ. Βακiδnς,

τους

αφορούν την επαγγελματική ή/και επιχειρηματική τους δράση.

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

τες του Ομiλου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του

Προστασίας που

προσφέρει για την προάσπιση των ατομικών και οικογενειακών

Απαράμιλλη Εμπειρία

Πώργο Διαμαντόπουλο. Enfσnς, οι συμμετέχοντες στο τα

χiα τnς Αγγλfας. Στο Λονδiνο συνόδευσαν τους συνεργά

Νομικής

D.A.S. - HELLAS

n Προϊσταμέ

νη Λοιπών Κλάδων κ. Δ. Κρόκου και ο Υπεύθυνος Προμη

θειών κ. Κ. Μαριστάνογλου.

D.A.S. - HELLAS

Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου

112 Hli

Κεντρικά Γραφεία : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ

44, 117 42

ERGO

ΑΘΗΝΑ •ΤΗΛ. : 210

9001300 • FAX: 210 9215 134 • e-mails: dasathen@hol.gr - salesdep@das.gr • www.das.gr
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Υλοποιούνται

ASSOCΙAτED WΙτΗ

HARVARD

MEDICAL

INTERNATIONAL

>

f

'1-

~Ρ,

φ

τα σχέδια ανάπτυξης

~ό

• 1W3t~•

Ανοδικοi ρυθμοi ανάπτυξης χαρακτnρiζουν τα αποτε

πενδυτικών σχεδiων ανάπτυξης » . Συγκεκριμένα, αυτιΊ τnν

λέσματα του εννιάμnνου του Ομfλου κα1 τnς Εταιρεfας συ

περiοδο πραγματοnοιεiτα1 με μεγάλη επιτυχiα

γκριτικά με τα αποτελέσματα τnς οικονομικιΊς χριΊσnς του

μετοχικού κεφαλαiου του «Δ.θ.Κ.Α . ΥΓΕΙΑ Α . Ε. » με εισφο

που ανακοiνωσε το «Διαγνωστικό και θεραπευτι

ρά εις εiδος των μετοχών « ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε .» . Η διαδικασfα

κό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε .» , με βάσn τα ΔιεθνιΊ Πρό

αυτιΊ αποτελεi μέρος τnς συμφωνiας συνένωσης του ΥΓΕΙΑ

τυπα ΧρnματοοικονομικιΊς Πλnροφόρnσnς. Σnμε1ώνετα1

με το ΜΗΤΕΡΑ. Επiσnς έχει ξεκινιΊσει

ότι κατά τn διάρκεια του τρfτου τριμιΊνου

σης μετατρέψιμου ομολογιακού δανεiου με δικαfωμα υ

2006,

n Εταιρεiα

ολο

κλιΊρωσε εργασiες αναβάθμισnς και αναδιαμόρφωσης του

πέρ των παλαιών μετόχων ύψους

νοσοκομεiου ύψους

noio

1 εκατ.

ευρώ.

n

αύξnσn

n διαδικασfα

300

έκδο

εκατ . ευρώ, το

o-

θα χρnματοδοτιΊσει τις επενδύσεις του Ομiλου σε ε 

Η βελτiωσn των οικονομικών μεγεθών αnεικονiζεται σε

πιχειριΊσεις του κλάδου Υγεiας στn νοτιοανατολικιΊ Ευρώ 

όλα τα εταιρικά και ενοποιnμένα στοιχεfα. Ειδ1κότερα, σε

πη και τnν οργανικιΊ ανάπτυξn του ΥΓΕΙΑ. Υπενθυμfζεται ό

ενοnο1nμένο επiπεδο ο κύκλος εργασιών στον Όμιλο α

τι

νιΊλθε σε

μολογιακού δανεiου ύψους

n Γ.Σ.

του ΥΓΕΙΑ έχει εγκρiνει και τnν έκδοση απλού ο

όπου δεν υπάρχουν

νοθεραnεfα Καθοδnγούμενn από Εικόνες » , τόν~σε ο κ . Φi

μεταστάσεις και θεραπεiα καρκινοπαθών χωρiς ακρωτn

λ1ππος Αγγελάκης, ΑκτινοθεραnευτιΊς Ογκολόγος (Ανα

ριασμούς, διασώζοντας ακέραια ζωτικά όργανα (όπως ο

nλnρωτιΊς ΔιευθυντιΊς ΚΑΟ ΥΓΕΙΑ) « συνδυάζεται για nρώ

λάρυγγας , ο μαστός, ο προστάτης), υπόσχεται ο νέος εξο

τn φορά στnν Ελλάδα

πλισμός με τον

και κατά τn διάρκεια τnς Ακτινοθεραπεiας με τnν ακρiβεια

Ίασn του καρκiνου μέχρι και

onoio

85%,

ενισχύεται το Κέντρο Ακτινοθερα

πευτικιΊς Ογκολογiας (ΚΑΟ) του ΥΓΕΙΑ, που ανακοινώθnκε
σε συνέντευξη Τύπου, στο ετιΊσιο

Meeting με

European Gamma Knife

τnν ευκαιρiα του εορτασμού των

από τn γέννnσn του

Gamma Knife

Lars LekseH,

100 χρόνων

ιδρυτn τnς Μονάδας

και τnς « αναγέννnσnς » του ΚΑΟ του ΥΓΕΙΑ.

τnς Στερεοταξiας ». Η νέα τεχν1κιΊ

1mage Guided Radiaton
Therapy (IGRT}, εξέλιξη τnς τρισδιάστατης (30) απεικόνι
σης και τnς μοναδικιΊς στnν Ελλάδα IMRT ακτινοθεραπεi

30

νn ακριβώς τn στιγμιΊ λαμβάνεται επi τόπου

ποσοστό επιτυχiας τnς τάξnς του

μογραφiα και σε αντiστο1χο χρόνο γiνονται οι αντiστοιχες

96% για τnν

πλειονότητα

Ελλάδα μnχάνnμα ακτινοχειρουργικιΊς εγκεφάλου

Knife

και

Gamma

n εμπειρiα των τριών χρόνων λειτουργiας του

α

n αξονικιΊ

Από τnν πλευρά του ο κ. Μάικλ Τόρενς, Νευροχειρουρ

γός

-

ΔιευθυντιΊς του Τμnματος

Gamma Knife ΥΓΕΙΑ, σn
Gamma

και ότι

δο πέρυσι. Πολύ μεγαλύτερη αύξnσn παρουσιάζουν τα λει

πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης του Ομiλου. Η

τεχνολογiας

δύνους, επιπλοκές και μηδενικό ποσοστό θνnσιμότnτας.

τουργικά κέρδn σε επiπεδο Ομiλου, τα

διοiκnσn του Ομiλου προχωρά στnν uλonoinσn του στρα

κατά

82,5%και

9,0 ε

τηγικού τnς σχεδιασμού παραμένοντας σταθερά προσn

κατ. ευρώ τnν αντiστοιχn περiοδο του

Το περιθώ

λωμένn στnν ενiσχυσn των δραστnριοτιΊτων εντός και ε 

ριο λεπουργικών κερδών (ΕΒΙΤΟΑ

2006.
margin)

βελτ~ώθnκε

κτός Ελλάδας, με στόχο τn δnμ1ουργiα του μεγαλύτερου

κατά

μονάδες βάσnς) σε

Ομiλου παροχιΊς ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγεiας στnν

σχέσn με τnν περσινιΊ περfοδο, ως επιστέγασμα τnς ανα-

περιοχιΊ τnς νοτιοανατολικιΊς Ευρώπης , τnς Μεσογεiου κα1

διάρθρωσης του Ομiλου , το

τnς Μέσnς ΑνατολιΊς .

7

ανιΊλθαν σε

16,5 εκατ.

ποσοστιαiες μονάδες

(700

onoio

ευρώ έναντ1

εiχε ως αποτέλεσμα τn

δραστικιΊ μεiωσn των λειτουργικών εξόδων κατά τnν εξε-

ντiστοιχου ΤμιΊματος , δικαιολογούν απόλυτα τον τiτλο του

μεiωσε ότι το ποσοστό ελέγχου με τn θεραπεiα

«ΠρωταγωνιστιΊ » σm θεραπεiα των εγκεφαλικών βλαβών.

Knife

15

ELEKTA Axesse™για

τn ΣτερεοτακτικιΊ Ακτι-

::::1:)

διορθώσεις.

«Στο ΔθΚΑ ΥΓΕΙΑ με τnν εγκατάσταση τnς πρώτnς στnν

αυξιΊθnκαν

lc::::)

:::::,

το

Eupώnn ναυαρχiδας Γραμμικών Επιταχυντών προnγμένnς

onoia

:::::,

δευτερόλεπτα. Εκεi

Όπως επισnμάνθnκε κατά τn διάρκεια τnς συνέντευξης, το

των καλοnθών όγκων, που εξασφαλfζει το μοναδικό στnν

t"'I"'\

:::::,

ας, εξασφαλiζει τnν απόλυτη στόχευση του υπό ακτ~νοβό
λnσn καρκiνου-στόχου σε μόλ1ς

εταιρικές πράξεις δεiχνουν ότι συνεχiζεται με επιτυχiα το

διοiκnσn δεν έχει ενεργοποιιΊσει. Όπως αναφέρεται σε

t"'I"'\

n Τρισδιάστατn (30) Απεικόνιση πριν

σχετικιΊ ανακοiνωσn , τα παραπάνω αποτελέσματα και οι

n

r--,
r--,

81,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξnσn 19%, έ
ναντι 68,8 εκατ. ευρώ το iδιο διάστημα του 2006. Σε ε
ταιρικό επiπεδο αυξιΊθnκε κατά 16,9% και ανιΊλθε σε 79, 7
εκατ. ευρώ έναντι 68,2 εκατ. ευρώ τnν αντiστοιχn περiο

200

εκατ. ευρώ, το οποiο

Ενισχύεται με νέο εξοπλισμό

c::::)

::c

σε περισσότερους από

600

ασθενεiς μέσα σε τρi α

χρόνια εiνα1 υψηλότερο από ότι σε μια ανοιχτιΊ επέμβαση

n θεραπεiα ολοκλnρώνεται

σε μiα nμέρα χωρfς κιν 

χρόνια
μαζί σας ...

. .. με

#

συνεπεια

ταζόμενη nερiοδο. Σε εταιρικό εnfnεδο τα λειτουργικά κέρ
δn ανιΊλθαν σε

16,2 εκατ.

ευρώ το iδιο διάστημα του
τnς τάξεως του

δών κατά

780

90% και

ευρώ συγκριτικά με 8,6 εκατ.
2006, παρουσιάζοντας αύξnσn

και συνέχεια!

το περιθώριο λειτουργικών κερ

μονάδες βάσnς .

Τα καθαρά κέρδn του Ομiλου εκτοξεύτηκαν στα
κατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξnσn κατά

εκατ. ευρώ το ενν1άμnνο του

2006.

τα καθαρά κέρδn ξεπέρασαν τα

10

10,3 ε

395%, έναντι 2, 1

Σε εταιρικό εninεδο

εκατ . ευρώ , σnμειώ

νοντας αύξnσn

916%, σε σχέσn με τnν αντfστοιχn περfο
δο του 2006, που ιΊταν 0,987 εκατ. ευρώ.
Επισnμαiνεται ότι το 2007 έχει χαρακτnρ1στεi από τn δι

Ο'

οiκnσn του Ομiλου « έτος εξωστρέφειας και uλonoinσnς ε-

Leben lnternational

G-El'JII<I

1

VDV Leben lnternational

Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Α.Ε.
Κατεχάκη 61Α

& Βρανά, 115 25 , Τ 210 6994050 , F 210 6994051 , Ε genikins@otenet.gr

εξασφάλιση

Ανώνυμn Εταιρία Ασφαλειών ΖωrΊς

Λεωφ . Συγγρού

Τ:

138, 176 71 Καλλιθέα, ΑθrΊνα
21 Ο 922 35 64, Fax: 21 Ο 922 35 65
e-mail: info@vdv.gr;www.leben.gr

cι::

Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι

ι::::::::

c:=:
ι::::::::

ι::::::::

...,_,
..........

...,_,

Το συμπλnρωματ~κό ρόλο τnς 1δ1ωτ~

σόδnμα τέτο10 που να συμπλnρώνε1 τn

νολο τnς κο1νων1κής ασφάλ~σnς στn

κής ασφάλ1σnς στο θεσμό τnς κο1νων1-

σύνταξή του,

χώρα.

κής ανάπτυξης παρουσίασε ο χρnματο

μέχρ1 στ1γμής δεδομένα συνεχώς θα

Πρόσθεσε δε, ότ~ ουσ10σοκά δεν υ

n οποία

σύμφωνα με τα

ασφαλ1σοκός Όμ1λος ΑΣΠΙΣ σε ε1δ1κή

συρρ1κνούτα1. Ο κ. Ψωμ1άδnς αναφέρ

φίστατα1 σύστnμα κο1νων1κής ασφάλ1-

εκδήλωση που πραγματοπο1ήθnκε σε

θηκε στn δυνατότητα των νοσοκομε1α

σnς στnν Ελλάδα αλλά ένα μωσαϊκό

κεντρ1κό ξενοδοχείο των Αθnνών. Ο

κών κα1 αποταμ1ευτ~κών προγραμμάτων

σχετ~κών δ1ατάξεων με μεγάλες δ1αφο

Πρόεδρος του Ομίλου κ. Παύλος Ψω

των ασφαλ1σοκών εταφε1ών, προσθέ

ρές ανάλογα με τnν κο1νων1κή ομάδα

μ1άδnς κατέδε1ξε τnν ανάγκn ύπαρξnς

τοντας ότ~ στnν Ευρώπn των

που καλύπτουν κατά περfπτωσn. Σημεί

c=::::ι

ασφαλ1σοκής συνείδnσnς στους νέους.

χ1στον

...,_,

Τόν~σε δε ότ~ αν κάπο1ος αποταμ1εύε1

..........
:::::Σ::

1

ευρώ τnν nμέρα σε ένα ασφαλ1σnκό

πρόγραμμα μπορεί κάλλ1στα, με τ~ς κα

ράσε1

15

άτομα στα

100

15, τουλά

έχουν αγο

αποταμ1ευοκό-συνταξ1οδσοκό

πρόγραμμα από ασφαλ1σοκή εταφεlα.

Υπογραμμίζετα1 ότ~ στnν παρουσίαση

ωσε ακόμn ότ~ σήμερα λε1τουργούν

175

ασφαλ1σοκά ταμεfα που χορηγούν συ 

Η Ανθρώπινη Αξιοπιο·ι ία
yια τη δική σας
Σιγουριά και Ασφάλεια

ντάξε1ς κυμ01νόμενες κατά ανώτατο ό

ρ10 από

804 μέχρ1 5.000 ευρώ

τομή

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ, n nρώτn και n μόνη Ελληνική

τάλληλες ανά περ1όδους τψαρ1θμ1κές

παρευρέθη ο κ.

αναπροσαρμογές, να συγκεντρώσε1 ε1-

Εμπεφογνώμων τnς Ευρωπαϊκής Ο1κο

Στο πλαfσ10 τnς παρουσfασnς, ο Επ1-

νομ1κής κα1 Κο1νων1κής Εππροπής, Επ1-

στnμον1κός Σύμβουλος του Ινσοτούτου

στnριοnοιείται στn χώρα μας από το 1978. Ο κοινωνικός τnς

ρόλος αποτελε ί εγγύηση για το σεβασμό, τn συνέπεια και τnν

Γlώργος Ρωμαν1άς,

να.

στnμον1κός Σύμβουλος του Ινσοτούτου

Εργασfας ΓΙΕΕ κα1 ΑΔΕΔ Υ ανέδε1ξε τ~ς

Εργασίας ΓΙΕΕ κα1 ΑΔΕΔΥ. Ε1δ1κότερα,

δυνατότητες του συμπλnρωματ~κού ρό

ο κ. Ρωμαν1άς επεσήμανε το γεγονός ό

λου τnς 1δ1ωτ~κής ασφάλ1σnς ως προς

τ~ το σύστnμα των ασφαλ1σοκών ταμεί

τnν κο1νων1κή, καταγράφοντας τn δ1ε

ων τnς Ελλάδας στερείτ01 τnς αναγκαf

θνή πρακτ~κή κ01 τn σύνθεσn του ε1σο

ας περ1ουσ10κής δυναμ1κής, με συνέ

δήματος των συνταξ1ούχων των χωρών

πε1α να λεπουργεf χωρfς μέλλον το σύ-

τnς Ε. Ε.

Ασφαλιστική Εταιρία με αμιγώς συνεταιριστικό χαρακτnρα, δρα

απόλυτη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων τnς.

Αδιαμφισβnτnτα υγιής οικονομικά, ισχυροποιήθηκε
ακόμα περισσότερο μετά τn διεύρυνση τnς
συνεργασίας τnς

με τις

Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Ασφα 
λιστικές Εταιρίες
Ρ

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

μου αμερ1καν1κού νοσnλευτ1κού κέντρου

ρούν πλέον να απολαμβάνουν

01

Mayo Clinic μπο

Έλλnνες ασφαλ1σμένο1,

καθώς ο αμερ1καν1κός επ1στnμον1κός φορέας επέλεξε τον
Όμ1λο 810ϊατρ1κή γ1α να συνεργασθεί σε επfπεδο εργαστn

ρfων γ1α

180

κές εξετάσε1ς,

σπάν1ες κα1 απολύτως εξε1δ1κευμένες 1ατρ1-

01

οποίες αναπτύχθπκαν κ01 μέχρ1 σήμερα

πραγματοπο1ούντα1 αποκλε1στικά κα1 μόνο στπ

Clinic. Όπως επ~σήμανε

Mayo

ο Πρόεδρος του Ομίλου 81οϊατρ1-

κή κ . Ευάγγελος Σπανός, στα εγκαίν10 του νέου κεντρ1κού

δ1αγνωστ1κού εργαστηρίου επί τnς Λ . Κnφ~σίας
Αμπελοκήπους,

n τεράστ1α

132 στους

αυτή δυνατότητα που ανοίγετα1

στους Έλλnνες ασφαλ1σμένους αλλά κα1 γ1ατρούς, που α
ποκτούν δίοδο επ1κο1νωνίας με κορυφαίους επ1στήμονες,
αποτελεί παράλληλα κα1 δ1εθνή αναγνώρ1σn τnς αξ1οπ1στfας

116

luiil

26 χρόνω.

& V, EURESA.

ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ!

Για ασφάλειες ζωής, για κάθε κίνδυ
νο κλοπής, πυρός, αστικnς ευθύνης,

των εργαστnρίων του Ομίλου, που ξεκlνnσαν τn λεπουργία
τους πρ1ν από

UNIPOL, MACIF,

Εμπιστευθείτε τn ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Συνεργασία με τη
Τ1ς πρωτοπορ10κές δ10γνωστ1κές υπnρεσfες του δ1άσn

πανίσχυρες

Πρόκεπα1 γ1α το

260 κέντρο -του

ομίλου- το οποίο αποτελεί κα1 τn ναυαρχfδα, σε ό,τ1 αφο
ρά τ~ς εγκαταστάσε1ς κα1 τον υπερσύγχρονο εξοπλ1σμό.

ατυχημάτων, μεταφορών καθώς και
ασφαλίσεων αυτοκινήτων - γεωργικών
μnχανnμάτων,κ .λ . n .
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ εγγυάται τn

σιγουριά και τnν ασφάλεια των ανθρώπων
που τnν εμπιστεύονται .

c:=
c:::
ι::::::::

c:::)

ΕΘΝΙΚΗ παράδοση αυτοκινήτων
01

Πρωταθλnτές Ασφαλ1στές τnς Εθν1κnς Ασφαλ1στ~κnς

Efva1 01: Παρασκευfι Σnαντfδου

(Γρ. Φουφόnουλου), Καλ-

::::c:::

επ1ταχύνουν κα1 κατευθύνοντα1 π10 γρfιγορα στους στό-

λ1όπn Τζnκα (Γρ. Δ. Αναστασfου), Mapfa Γαλάνn (Γρ. Γκfλ1α),

ι::::::::

χους τους, με τα αυτοκiνnτα που τους παρέχε1

Αντώνnς Ηλ1όπουλος (Γρ . Φουφόπουλου) , Αθανασiα Δ10-

'-1,...1

.........
'-1,...1

.........
::::ι::
c::::::ι

'-1,...1

n Εταφεiα.

Η Εθν1κfι επ1βραβεύε1 τους δέκα πρώτους σε παραδόσε1ς

κάτου (Γρ. Β. Κελεσfδn), Δ1ονύσnς Κουτσουβέλnς (Γρ. Καρ

ασφαλ1στές τnς , κάθε τρiμnνο, με τnν παροχfι αυτοκ1νfιτου

γάκn), Μαρfα Δερμεντζfδου (Γρ. Γ. Αναστασfου), Μ1λτ1άδnς

γ1α αντiστο1χο δ1άστnμα.

Σ1άμnτρος (Γρ. Κατσαϊδώνn) κα1 Ιωάννα Βραχνάκn (Γρ . Π .

Έτσ1, ο κ. Ιάσων Πλατσfις (Γρ. Καραβά) , που fιρθε πρώ
τος κατά το πρώτο τρ ί μnνο του

Audi

Δ1ακουμάκου) .

κυκλοφορεf με ένα

Τα αυτοκiνnτα παραδόθnκαν στους δ1ακρ1θέντες σε ε1δ1-

Α4 , ενώ άλλο~ εννέα ασφαλ1στές έχουν στn δ1άθεσfι

κfι εκδfιλωσn , που έγ1νε στο κτφ1ακό συγκρότnμα τnς Ετα1-

τους ένα

2007,

ρεfας , στ1ς

Renault Clio.

14/ 11 / 2007.

n lnteramerican, στο

χώρο τnς ελ

λnν1κfις ασφαλ1στ~κfις αγοράς, σύμφωνα με τα στο1χεiα έρευνας

στο πλαfσ10 του ετfισ1ου θεσμού

«Famous Brands 2007 » ,

γ1α τn

φfιμn των επ1χεφnσεων που εργάζοντα1 στnν Ελλάδα κα1 δnμοσ10ποίnσε

n Tradelink Reputation Research & Consultancy.

ρεiα εfχε αναδε1χθεί πρώτn κα1 το

2005 , τnν

Η Ετα1-

πρώτn χρον1ά δ1εξα

γωγfις τnς έρευνας.

Τα

«Famous Brands 2007 » είνα1

ο μοναδ1κός θεσμός με τn δ10-

δ1κασfα τnς αυθόρμnτnς επ1λογnς από τους καταναλωτές μ1ας μάρ-

κας ανά κάθε επ1χεφnματ1κό τομέα. Η έρευνα δ1εξfιχθn μέσω τnλεφων1κών συνεντεύξεων από

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΝΟΠΊΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣ

ή _,_ _ τουs όλλουs

v

όλει'
το

Φ ΙNTERAMERΙCAN τα πρωτεία στην αvαyvωρισιμότητα
Ανακτά τα πρωτεία σε φfιμn

ΠΊΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΠΊΑ

20

Σεπτεμβρfου έως

17

Οκτωβρίου, σε επ1λεγμένο κο1νό τnς Αθnνας κα1 τnς θεσσαλονfκnς.
Η Tradelink, με πολυετfι εμπεφία στ~ς έρευνες φfιμnς, συνεργάζετα1 από το 2002 με το δ1εθνfι οργαν1σμό Reputation
lnstitute κα1 μέσω του μοντέλου έρευνας RepTrack έχε1 δnμ1ουργfισε1 το benchmark φfιμnς στnν ελλnν1κfι αγορά. Το

Reputation lnstitute έχε~ παγκοσμiως αναγνωρ1σμένn παρουσία στο πεδiο τnς δ1ερεύνnσnς κα1 δ1αχεfρ10nς τnς φfιμnς
εταφε1ών κα1 brands.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

α:::

D.A.S. HELLAS

ι:::::::::

c=:

Πρώτα είναι η σωστή ενημέρωση

ι:::::::::

Τρiα νέα εύχρηστα ενnμερωτ~κά έντυπα με
ι:::::
Υ-1

ι.--..ι
Υ-1

ι.--..ι

:::::ι:::
c::::::ι
Υ-1

Α.Ε.

ντασφαλ1σuκτΊ Εταφεία στον κόσμο

κai παρουσίασn εξε1δ1κευμένων προγραμμά

RE κα1

των γ1α συγκεκρψένες κατnγορίες πολπών

σφαλ1σμένοuς παρουσ1άζοντας έσοδα αnό α

ρεία νομ1κnς προστασίας

καλύnτε1 περ1σσότερα από

σφάλ1στρα nου ξεπερνούν τα

34 εκατ.

17 δ1σ.

α

Ακόμn στn θεματολογiα των εντύπων nε

στnν Ελλάδα.

μαίνε1

κα1 αnοτελεσμα11κές υπnρεσfες. Όπως εn1σn

n Εταφεία,

με ένα οργανωμένο nανελ

λαδ1κό δίκτυο συνεργαζόμενων δ1κnγόρων, με

στnν ασφάλ~σn νομ1κnς προστασίας:

σωσττΊ κα1 άμεση εξuπnρέτnσn στnν Ελλάδα

1.

αλλά κα1 στnν Ευρώπn, με εξώδ1κο δ1ακανον1-

Οχήματος κα1 Οδηγού, Ο1κογενεiας,

Εκμiσθωσnς Ακ1νήτου κα1 Σκάφους

σμό των ζnμ1ών των ασφαλ1σμένων, όπου αυ

Αναψυχής

τό αnαπεfτα1, με αξ1όn1στn nαρακολούθnσn τnς

Ελεύθερων Επαγγελματ~ών κα1

2.

Η

ευρώ.

ρ1λαμβάνετα1 κα1 ένα ευρύ φάσμα καλύψεων

•

1. 700 εργαζομένους του Club Hotel Casino Loutraki,
The Entertainment Resort

Μεσ111κτΊ Ασφαλε1ών Α.Ε. , που εδώ κα1

10

γής στ1ς nραγμαηκές ανάγκες του

Loutraki , n FIDELITY εξασφάλ1σε

λε1ών, συνέπραξε μ1α σnμαντ1κτΊ συμφωνία με το Club
Hotel Casino Loutraki. Ένα μοναδ1κό ομαδ1κό πρόγραμ
μα ασφάλ~σnς ζωnς & υγείας τnς Generali Life Α.Ε. Ασφά

γων1στ1κό πακέτο ασφαλ~στ1κών καλύψεων, ύστερα από

----

ένα δυναμ1κό κα1 αντα

δ1εξοδ1κές δ1αnραγματεύσε1ς με τ1ς εγκυρότερες ασφαλ1στ1κές εταφείες τnς εγχώρ1ας αγοράς. Σnμαντ1κό ρόλο στn

λε1ες Ζωής, δnμ1ουργnθnκε αnοκλε1στ1κά γ1α

σύμnραξn τnς συμφωνiας έπα1ξε n δ1αμεσολάβnσn της συ

τ1ς ανάγκες των

νεργάτ1δος της

τη

1.700

εργαζομένων

Club Hotel Casino Loutraki από
FIDELITY, εξασφαλίζοντάς τους

Fidelity

κα1 εξε1δ1κευμένnς Ασφαλ~στ1κnς

Συμβούλου, κυρίας Ν1κολέτας Παράσχn.

μοναδ1κές υπnρεσίες κ01 παροχές .

Ο κύρ1ος Roni Aloni, Γεν1κός Δ1ευθυντnς της Club Hotel
Casino Loutraki, δnλωσε ότ1 n συμφωνία αποτελεί άλλη

Με βαθ1ά γνώσn τnς αγοράς κα1 κα

μ1α πράξη της δ1οίκnσnς τnς Εταφείας, που δnμ1ουργεί γ1α

τόπ1ν εκτενούς μελέτης κα1 προσαρμο-

τους uπαλλnλοuς της ένα μοναδ1κό nερ1βάλλον ασφάλε1-

ας κα1 εγγunσεων, μακροπρόθεσμα.

σύγχρονους ελεγκ11κούς μnχαν1σμούς, με α

Ιατρών

μερόλnnτn κα1 αnοτελεσμα11κτΊ δ1αχείρ1σn των

Κάτω αριστερά: Γιάννης Πετρίδης Αντιπρόεδρος

& Διευθύνων

υποθέσεων, χωρίς τον κiνδυνο σύγκρουσnς

Σύμβουλος

Fide!ity Α . Ε., κάτω δεξιά : Roni A!oni
Διευθυντnς C!ub Hote! Casino Loutraki

Γενικός

Η θεματολογία των εντύπων περ1λαμβάνε1:

8

Ε1σαγωγτΊ στnν εξε1δίκευσn τnς ασφάλ1-

συμφέροντος μεταξύ ασφαλ1σμένου κα1 α

σnς νομ1κnς προστασίας, καθώς όπως αναφέ

σφαλ1σuκnς εταφείας, αφού

ρε1

n Εταφεία 01 μ1κροί κα1 μεγάλο~ κίνδυνο~
nou αντψετωπίζουμε όλο~ στnν καθnμερ1ντΊ

nοκλε1σuκά τον κλάδο νομ1κnς προστασίας.

μας ζωή,

παροχές κα1 συγκεκρψένα τα έξοδα που ανα

n nολυπλοκότnτα κα1 n nλnθώρα των

8

βρούμε το δίκ10 μας,

αφορά σuς αμο1βές δ1κnγόρου, που ελεύθερα

απόλυτα ε

n Εταφεία.

Ε1δ1κότερα

ξε1δ1κευμένες νομ1κές συμβουλές στους τομείς

επ1λέγε1 ο ασφαλ1σμένος, αμο1βές δ1κασuκών

nου μας ενδ1αφέρουν κα1 το συνεχώς αυξανό

εnψελnτών, δ1κασuκά δαπανnματα κα1 τέλn γ1α

μενο κόστος γ1α να ανuμετωn1σθεί μ1α δ1κα

τn δ1εξαγωγτΊ τnς δίκnς, νόμψες αποζnμ1ώσε1ς

01-

μαρτύρων κα1 πραγματογνωμόνων, έξοδα nο

κογενε1ακτΊ μας θωράκ1σn με αξ1όn1στες α

λ111κnς αγωγnς, δ1κασΤJκτΊ δαπάνn ανuδfκου,

σφαλ1σuκές καλύψε1ς νομ1κnς προστασίας.

εφόσον επ1δ1καστεί σε βάρος του ασφαλ1σμέ

σuκn αναμέτρnσn, απα1τούν τn νομ1κn κα1

Η

D.A.S. (Deutscher Automobil Schutz)

με

νου τnς

D.A.S., το

σύνολο των αναγκαίων γ1α

έδρα το Μόναχο, είνα1 ο nγέτnς τnς Ευρώπnς

τn δ1εξαγωγτΊ τnς δίκnς προκαταβολών, τελών

στον κλάδο τnς (δ1αθέτε1 ένα ευρύ δίκτυο θυ

κα1 λο1nών εξόδων.

γατρ1κών εταφε1ών σε

18 χώρες)

κα1 το όνο

Τέλος αναφέροντα1 αναλυ11κά κα1 τα στο1-

μά τnς είνα1 συνώνυμο με τnν έννο1α τnς εξε1-

χεία των καλύψεων, δnλαδτΊ πο1ος καλύπτετα1,

δ1κευμένnς νομ1κnς προστασίας. Είνα1 μέλος

πού καλύnτετα1 κα1 το σύνολο των καλύψεων

του κορυφαίου γερμαν1κού ασφαλ1σuκού Ομi-

γ1α κάθε ασφαλ1ζόμενο κίνδυνο.

Α~ΦΑΛΙ~ΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

europ

assistance

Fide!ity, Βασιλικn Σωτηροπού λου Διευθύντρια Προσωπικού
C!ub Hote! Casino Loutraki, Παράσχn Νικο λέτα Ασφαλιστικn
Σύμβουλος Fide!ity, Αντιγόνη Περnινιά Τεχνικn Σύμβουλος
Fide!ity, Θωμάς Γαβρόγος Οικονομικός Διευθυντnς C!ub Hote!
Casino Loutraki

Αναλυ11κτΊ nαρουσiασn υnάρχε1 κα1 γ1α 11ς

λαμβάνε1 να πλnρώσε1

n ανάγκn γ1α

πάνω από αριστερά: Χ . Τσακα λάκnς Διευθυντn ς Πωλnσεων

n D.A.S. ασκεί α

νόμων nου καθορίζουν τον τρόπο γ1α να

ΒΟΗΘΕΙΑ~

Be part of α constant evolution

Europ Assistance Ελλάδος

Λ.Συγγρού

379, 17564Αθι'Jνα
: 21 Ο 94 75 900
http://www.inter-partner.gr

Τηλ. Κέντρο

Πειραιώς 205
Τnλ.:

,_..,
,_..,
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& Παν . Τσαλδάρn 177 78 Ταύρος

210- 34 97 000 Fax : 210- 34 23 988

ASSISTANCE
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Club Hotel Casino

χρόν10 δραστnρ1οnο1είτα1 δυναμ1κά στο χώρο των ασφα

του

πορείας των υποθέσεων των ασφαλ1σμένων με

FIDELITY

Επ1χε~ρήσεων

3.

ι::::>

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για τους

MUNICH

D.A.S.-HELLAS,
Εταφεία του ασφαλ1σuκού Ομίλου ERGO, που
έχε~ nδn κλείσε~ 35 χρόν10 δραστnρ1οποίnσnς
Τα έντυπα που κυκλοφόρnσαν αφορούν

2

λου ERGO, ο οποίος ανnκε1 στn μεγαλύτερn α

σαφείς πλnροφορίες γ1α τn νομ1κτΊ προστασία

κυκλοφόρnσε πρόσφατα n εξε1δ1κευμένn Ετα1-

~ 7~
Νέα συνε~νασία με τ~
/~ΦΑΛΕΙΩΝ~ Club Hotel casιno Loutrakι

Ι'"'1"""\
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Μια ζωή με την JΙlϊι:D r.mtυte
Γραφείο Πωλήσεων κ. Εμμ. Μάρκογλου
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Tnv 42n εnέτε1ό του με τnν ALICO
AIG Life γ1όρτασε πρόσφατα το γρα

γiνε1 στο δώρο το

φεiο πωλτΊσεων του κ. Εμμ. Μάρκο

καλεσμένους τους, καθώς

γλου. Όλο1

έχε1 ξεχωρ1στό ενδ1αφέ

01

συνεργάτες του γρα

φεiου, καθώς επiσnς κα1 ένας σnμα

ραν

01

προσέφε

κογλου κατάφερε να εντοπfσε1 τn

01κοδεσπότες σε όλους τους

δ1αθτΊκn του Εθνομάρτυρας Μn

onofo

τpοπολfτου

Σμύρνnς

Χρυσοστό-

ρον γ1α ολόκλnρο τον α
νάψε1 ασφαλι

ντ1κός αρ1θμός στελεχών τnς Ετα1-

σφαλ1στ1κό κλάδο. Συ

ρεfας, με επ1κεφαλτΊς τον κ. Α. Βασ1-

γκεκρψένα, έπεηα από

λεiου,

Vice President American
lnternational Group, Director and
Executive Vice President - ALICO

έρευνες που κράτnσαν

Ελλάδα κα1 το εξωτε

εταιρεiα. Στn δια

κα1 τον κ. Σ. Ταγκόπουλο, Γεν1κό Δ1-

ρ1κό, ο κ. Εμμ. Μάρ-

θτΊκn του ο Χρυσό

ευθυνττΊ τnς ALICO

πολλούς

μτΊνες

σττΊριο

συμβό

λαιο με Αμερικα

στnν

νικτΊ ασφαλ1στικτΊ

AIG Life, α

στομος Σμύρνnς αναφέρει

νταποκρiθnκαν στnν ευγεν1κτΊ

αναλυτικά

πρόσκλnσnκα1παραβρέθnκαν

πού εnιθυμεi να δια

στn ζεσττΊ κα1 πολύ όμορφn

τεθεf το ποσό τnς α

γ1ορττΊ που πραγματοπο1τΊθnκε,

σφαλιστ~κτΊς

αποζn

όπως κάθε χρόνο, στnν 01κiα

μfωσnς. Όπως χαρα-

του κου κα1 τnς κας Εμμ. Μάρ

κτnρ1στ1κά επισnμάνθnκε, έ

κογλου. Κατά τn δ1άρκε1α τnς

χε~ ξεχωριστό ενδιαφέρον το

συ

' γεγονός ότι περfπου έναν

νεργάτες του γραφεfου πωλτΊ

α1ώνα πρ1ν, ένας άγ10ς άν

σεων που δ1ακρfθnκαν κατά το

θρωπος -σύμβολο τnς θρn

προnγούμενο έτος, ενώ στn

σκεfας μας- με πρωτοπορ1α

συνέχε1α

εκδτΊλωσnς, τψτΊθnκαν

01

προσκεκλnμένο1

κό γ1α τnν εποχτΊ του πνεύμα

απόλαυσαν ένα μοναδ1κό δεi

και κατανοώντας τnν αξfα

πνο που συνοδευόταν από το

τnς

εξαιρετ~κό κρασi παραγωγτΊς

πτΊρε τ~ς απαραiτnτες πρωτο

του iδ10u του 01κοδεσnότn.

βουλfες προνοώντας έγκαι

01

Ιδ1αfτερn μνεfα θα πpέπε1 να

1διωτ1κτΊς

ασφάλισnς,

Το σχολείο μαs προσφέρει:
ΚΑΙ πλήρεs πρωινό και γεύμα ΚΑΙ μεταφορά με ιδιόκτητο

λεωφορείο ΚΑΙ ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο,
ορθοπεδικό και οδοντίατρο ΚΑΙ θέατρο, μουσική, παραμύθι,
κουκλοθέατρο, ρυθμική γυμναστική ΚΑΙ ατομικέs

δημιουργικέs απασχολήσειs ΚΑΙ μαθήματα ηλεκτρονικών

υπολογιστών για παιδιά ΚΑΙ κολυμβητήριο

ΚΑΙ οικολογία ΚΑΙ τένιs

σκάκι ΚΑΙ Σένη γλώσσα

ΚΑΙ ωράριο εργαzόμενων μητέρων.

ρα για το μέλλον.

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Λ. ΚΑΠΩΝΗ 42 - ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ.: 210 8012761, FAX:210 6233243

φ INTERAMERICAN
Με στόχο τn βελτfωσn τnς αποδοτ1κότnτας,

τnς

lnteramerican

Διοικητικές μεταβολές

n δ1οfκnσn

ανέθεσε στον έως πρότ1νος Δ1ευθυνττΊ

υποσττΊρ1ξnς πωλτΊσεων

Ken Hickey το νέο

ρόλο του Διευ

Ο ΔιαμανττΊς Χατζnστύλnς ανέλαβε τn διεύθυνσn πωλτΊ

σεων συνεργαζόμενων δικτύων. Ο fiάννnς Καντώρος έχε1

θυνττΊ στρατnγικτΊς αλλαγτΊς.
Ο κ.

οποfες στοχεύουν στn δnμιουpγiα ενός π10 ευέλ1κτου και
λεηουργ1κού διοικnτ1κού σχτΊματος.

από τn νέα θέσn του αναφέρεται στο Διευ

διευpυμένn πλέον ευθύνn ανάπτυξnς τnς δ1εύθυνσnς

θύνοντα Σύμβουλο κα1 υποστnρfζει όλα τα μέλn τnς εκτε

εταιp1κών στόχων στα στρατnγ1κά και σε άλλα κρfσψα ε

Marketing και Sales operations, στnν οποiα περιλαμβάνε
ται το Marketing, n διατnρnσψότnτα χαρτοφυλακfων, n
προσωπικτΊ εξυπnρέτnσn, καθώς και n υποσττΊρ1ξn πωλτΊ

παειρnματικά έργα. Ταυτόχρονα, στn γενικτΊ διεύθυνσn

σεων, μετά τnν ανάλnψn από τον

πωλτΊσεων κα1

του ΔιευθυνττΊ στρατnγ1κτΊς αλλαγτΊς.

Hickey

λεστικτΊς επηpοπτΊς στnν προσπάθεια για τnν επfτευξn των

122 iNAil

Marketing πραγματοπο1τΊθnκαν

αλλαγές, οι

Ken Hickey

τnς θέσnς

Ε-ΜΑΙL:

info@distratoeditions.com
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□ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Διεύθυνση Χρήστου Ζαχαράτου
•

agency

Ξεκίνησε με καλούς οιωνούς
Με μεγάλη εnιτυχiα nραγματοnοιfιθnκε το συνέδριο τnς

στρα στον Κλάδο Ζωfις ανέρχονται στα

1.718.000

ευρώ ,

Διεύθυνσης του Χρfιστου Ζαχαράτου με αφορμfι τn συ

τα εγγεγραμμένα-εισπραχθέντα ασφάλιστρα Γενικών Κλά 

μnλfιρωσn του πρώτου χρόνου συνεργασiας με τnν Ασπiς

δων στα

Πρόνοια . Η διεύθυνση του Χρfιστοu Ζαχαράτου έχει

255 ε

2.450.000

ευρώ, ενώ τα εγγεγραμμένα-εισπρα 

χθέντα ασφάλιστρα στnν Ασ11κfι Εuθύνn αυτοκινfιτων α

νεργούς συνεργάτες , ενώ σε ό ,τι αφορά στα παραγωγικά

νέρχονται στα

αποτελέσματα , τα εγγεγραμμένα-εισπραχθέντα ασφάλι-

πάνω εiναι αποτελέσματα νέας , πρωτοετούς παραγωγfις .

7.000.000

ευρώ. Σημειώνεται ότι τα παρα

c::::ι

Αριστερά, ο Πρόεδρος

ι..ι,..ι

τnς ΑΣΠ1Σ κ. Παύλος
Ψωμιάδnς με τον κ . Χρ .
Ζαχαράτο. Δεξιά,
στιγμιότυπο αnό τnν

εκδιΊλωσn. Σε επόμενο
τεύχος θα

παρουσιάσουμε το
έργο του κ . Ζαχαράτου

111ι

VICTORIA

D.A.S. HELLAS

Ασφάλισαν τη συναυλία νια τη Μαρία Κάλλας
Θεόδωρος Κοκκάλας δfιλωσε ότι

n ασφάλ1σn εiνα1 από τn
n χορnγiα μ1α πρά

φύσn τnς μ1α nράξn πολ1τ~σμού κα1

ξn προσφοράς στο κο1νων1κό σύνολο . Εiνα1, ως εκ τού

του, χρέος του επ1χεφπματ1κού κόσμου, τόνισε ο κ . Κοκ
κάλας, να συμμετέχε1 κα1 να υποστnρiζε1 με τ1ς δυνάμε1ς

Xopnyoi

ασφάλισης μιας μοναδικfις συναυλiας στο

Ηρώδειο, στn μνfιμn τnς μεγάλης Ελλnνiδας καλλιτέχνιδος
Μαρiας Κάλλας, ανέλαβαν

n VICTORIA AAU.. και n D.A.S.-

του τ1ς δραστnρ1ότnτες, nου συμβάλλουν στnν ανάnτυ

ξn τnς κο1νων1κfις κα1 πολ11ισμ1κnς ζωnς του τόπου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος τnς

D.A.S.-HELLAS Γρnγόρnς
n D.A.S .-HELLAS αποδεικνύει

HELLAS, Εταιρεiες του γερμανικού ασφαλιστικού Ομiλου
ERGO, στο πλαiσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του
2007 ως ,(Ετους Μαρiαw Κάλλας». Τnν εκδfιλωσn , τnν ο

πο. Κάθε επιχεiρnσn, πρόσθεσε , ανεξάρτητα από τn μορ

ποiα διοργάνωσε n Εταιρεfα για το κτiριο τnς όπερας και τnς

φfι τnς δραστnριότnτάς τnς, οφεiλει να συνδράμει δρά

Ξουράφnς επεσfιμανε ότι

εμπράκτως, με κάθε τρόπο, το σεβασμό τnς στον άνθρω

Ακαδnμiας Λυρικfις Τέχνης

σεις φιλανθρωπικού χαρακτfιρα, βάζοντας το δικό τnς λι 

σολiστ δύο διεθνούς φfιμnς λυρικές καλλιτέχνιδες,

θαράκι, στnν εκπλnρωσn ενός οράματος και στnν ανα 

Vesselina Kasarova

και

«Maria CaHas», πλαισiωσαν ως
n
n Simone Kermes. Το επiσnμο

βάθμιση τnς ποιότητας τnς ζωfις μας . Τα έσοδα από τn συ

πρόγραμμα τnς λαμπρfις αυτfις βραδιάς, διηύθυνε ο ταλα

ναυλiα , στnν οποiα έδωσε το παρών και ο Πρόεδρος τnς

ντούχος αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζfις, επικεφα

Δnμοκρατiας Κάρολος Παπούλιας, θα διατεθούν για τnν

λfις και ιδρυτfις τnς Ορχfιστρας

Ίδρυση Ακαδnμfας Λυρικfις Τέχνης,

κός Διευθυντfις και

νομα

Musica Aeterna. Ο Γενι
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τnς VICTORIA

n οποiα θα φέρει το ό

Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π.

Maria Callas.

The First lnsurance Agency
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

INSURANCE BROKERS

ΕΡΜΟΥ

Α.Ε.

44, 105 63 ΑΘΗΝΑ
210 32 53 825,210 32 53 843,210 32 53 951
Fax: 210 32 53 951

Τηλ:

•

ΧΡΟΝΙΑ

Πειραιάς: Καραίσκου

117, 185 35, (3ος όροφος) , Τnλ .: 210 4223000 , Fax: 210 4222888, 210 4229544
• Νrκαια: n. Ράλλn 469, 184 51, Τnλ: 210 4252988 - 89, 210 4207368, Fax: 210 4204681
• Ηράκλειο Κρήτης: Ζωγράφου 7, 712 01 , Τnλ : 2810 341655, Fax: 2810 244372
• Αrγινα: Φανερωμένης 11 , Τnλ. - Fax: 22970 29102
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Δίκτυο Ασφαλιστών

ΠΑΣΟΚ
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Σε εγρήγορση νια τα προβλήματα του κλάδου
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Το Δ1καίωμα Σuμβολαίοu. Είμαστε

n μόνn

χώρα τπς

ι.-.,

ροu δ1ατuπώνε1 το δίκτυο Ασφαλ1στών τοu ΠΑΣΟΚ, σπμε1-

Ευρωπαϊκής Ένωσnς όπου

"'-1,.J

ώνοντας ότ1 πρ1ν από τ1ς εκλογές ως δίκτυο είχαν προε1-

ντ01 στο

δοπο1ήσε1 όλους τους συναδέλφους γ1α τα μέτρα που ή-

« παράνομου » δ1κα1ώματος, το οποίο καρπούντα1 μόνο

θελε να πάρε1

ασφαλ1στ1κές ετα~ρείες.
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n κυβέρνnσn τnς Ν.Δ .

σε βάρος τοu κλάδου.

Μεταξύ των μέτρων που προωθεί

n κυβέρνπσπ, όπως ε-

8

π10nμαίνε1 το Δίκτυο Ασφαλ1στών τοu ΠΑΣΟΚ, εiνα1:

8

1.

καθαρού ασφαλίστρου, εξα~τiας του

01

Αξ1όπ1στn εποπτεία. Ο ουσ1αστ1κός έλεγχος τπς φε-

τ1κής αρχής κα1 σε καμία περiπτωσπ δε μπορεί να μετακυ-

λύετα1 σης πλάτες των καταναλωτών κα1 των δ1αμεσολα

Παπαθανασίου δω

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μετά τnν παρουσία σε Γερμα

επ1στολές μερωμάτων τnς χρfισnς

νiα, Αυστρiα, π

τες όσο κα1

VDV LEBEN

έλαβε από το υπουργεiο Ανά

πτυξης τn σχετ1κ1Ί άδε1α γ1α έναρξn δραστπρ1οτήτων στο

Λ1χτενστά1ν . Έτσ1

01

στρατnγ1κοi στόχο1 που έχε1 θέσε1

Ετα~ρεiα ο ένας μετά τον άλλον κατακτώντα1 κα1

n
n ανά

01

συνεργάτες τnς

2006. Τόσο 01 πελά
Leben μπορούν να δουν

αναλυηκά τ~ς αξiες κα1 ης υπεραξίες που έχουν δ1αμορ

φωθεi γ1α το κάθε ασφαλ1στ1Ίρ10. Ε1δ1κότερα το επηόκ10

::::::s

επένδυσπς, το μαθπμαηκό απόθεμα κα1 το ποσόν τnς υ

:=>

πτυξη πραγματοnο1εiτα1 επακρ1βώς βάσε1 τοu χρονοδ1α

περαπόδοσnς.

γράμματος που έθεσε το Δ101κπτ1κό Συμβούλ10.

κα1 όλο1

Ταυτόχρονα, πάντα συνεπής σης υποχρεώσε1ς τnς, α-

01

Ταυτόχρονα μπορούν να ενnμερωθούν

συνεργάτες γ1α το πο101 πελάτες τους έλαβαν

επ1στολή.

Ο ΜΣΚΚ . Δεν μπορεi να υπάρχουν δ1αφορεηκοί φο

τnς Εθν1κής Ασφαλ1στ1κής από τnν Εθν1κή Τράπεζα κα1 πα

Παρέχονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προϊόντα υγείας , άριστες συνθήκες συνεργασίας , ιδιαίτ ερα

βούντων. Μας ανησυχεί 1δ1αiτερα π αγορά των μετοχών

ρολογ1κοi συντελεστές γ1α τους πράκτορες, τοuς μεσίτες

φαiρεσn τnς μετοχής από το Χρnματ1στ1Ίρ10 Αθnνών, ανα

κα1 τοuς ασφαλ1σηκούς συμβούλους. Προτεiνουμε εν10ίο

φέρε1 το Δίκτυο επ1σnμαiνοντας ότ1 επ1θυμεi να δ1αψευστεί

μ1κτό συντελεστn καθαρού κέρδους όλων των κατπγορ1ών

n

στο

ασφαλ1στ1κής ετα~ρεiας με πάνω από

26%

κα1 σε κάθε περiπτωσπ ζnτούμε να αρθεi

n αδ1-

100

χρόν10 ζωnς

στον 1δ1ωηκό τομέα κα1 ευχόμεθα να μnν ακολουθήσε1 τnν

πρακτόρων εiνα1

πορεία τnς ΦΟΙΝΙΞ

F1nancιltl

Consultants

METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Tnv ανάπτuξn πανελλήν1ου δ1κτύου συνεργατών ,που θα ε

πόλυτn επ1τuχiα τα επτά τελευταία χρόν10. Επόμενος σταθμός

ξuππρετεiτα1 από τρία κεντρ1κά γραφεiα σε Αθfινα, Η ράκλε10

n

n Βόρε1α Ελλάδα κα1 π θεσσαλονiκn , όποu n δ1οiκnσπ τnς
Εταφείας αναq-πά τον κατάλλnλο χώρο. Σήμερα n Lysis δρα

ετοψάζε1 το νέο κεντρ1κό κατάστπμά τπς στπν Αθήνα

στπρ1οπο1εiτα1 σε δύο βασ1κούς τομεiς, τ~ς ασφαλiσε1ς κα1 τ~ς

κα1 θεσσαλονίκn, αποφάσ~σε

Lysis

-Κnφ1σiας

n Lysis.

48-50, Αμπελόκnπο1-

ελκυστικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα ε ξέλιξης .

Αποστολή βιογραφικών στο φαξ

210-6776427 (υπ' όψ1v κ. Παvαyιώτπ Μποuρμπούλn),
ή στο e-mail: info@interasco.gr

Θα rnpnθεi απόλurn εχεpιίθεJα.

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

Σε τροχιά ανάπτυξης

Lys ·s
lndependent

Α.Ε.Γ Α. ζητούνται συνεργάτες, για τον Κλάδο Υγείας.

φnμολογiα γ1α τnν πώλnσn τnς μεγαλύτερnς κραηκnς

κiα που γίνετα1 ε1ς βάρος των πρακτόρων (ο ΜΣΚΚ των

40%).

Από την

Αυτήν

mv

περίοδο

που εiνα1 το δεύτερο κατά

σε~ρά μετά το κεντρ1κό γραφεfο Κρήτnς, ποu λεπουργεf με α -

1

μακροχρ όν1 ες μ1σθ ώ σε1ς αuτοκ1νfιτων , uποστπρiζε1

πλέον συνεργάτες κα1 εξυπnρετεf πάνω από

ΜΕΣΙΤΕΣ

60 κα1
20.000 πελάτες.

~1

ΝΤΑΛΙΑΝΗ

ΕΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με ενεργητικό

130 δισ.

♦ La Baloise
Ελβετία

ευρώ.

Deutscher Ring ~
Γι:ρμανlα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΗΛ.:

45 Τ.Κ. 546 25 ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗ
2310-542.202, 542.280 FAX: 2310-526.091, 539.247
e-maίl:

daliani@daliani-insurance.gr

BLD UNIRii NR 21 BL 12 - SECT 4 BUCURESTI - ROMANIA
TEL.: 004021-33.50.364 e-mail: dalianί.asίgurarί@gmail.com
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πέστε1λε κα1 φέτος, όπως κάθε χρόνο, τ1ς ενnμερωηκές

--------------------------------------------INTERASCO

ρiζε1 στ~ς τράπεζες τn δ1αμεσολάβnσn.

8

δ10μεσολαβούντες αμεiβο-

ρεγγυότnτας των ετα~ρε1ών αποτελεί υποχρέωσn τnς κρα-

Η Υπουργ1κή Απόφαση Κ3-8010, με τnν οποία ο

πρώnν υφυπουργός Εμπορίου κος

65-70%του

01

Η 't~ιιSΑ εξαπλώνεται
Στο πλαiσ10 ανάπτυξnς των δραστπρ1οτήτων τπς κα1 σε

"'-1,.J

Επ1σnμάνσε1ς γ1α τα προβλι'ψατα του ασφαλ1στ1κού χώ-

,....,..,

Ασφάλειες

Ζω ή ς
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΏΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1933
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Έκβεση φωτογραφίας του .Δ. της Εβνικής Ασφαλιστικής Τάσσου ηαyώνη

ιιΣχήματα, χώματα και χρώματαιι
.......,
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Με τnν έκθεσn φωτογραφfας «Σχnματα, χώματα και χρώματα » του Γενικού ΔιευθυντrΊ τnς Εθνικnς Ασφαλιστικnς Τάσσου

Παγώνn συμμετέχει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταφειών στις εορταστικές εκδnλώσεις για

τον εορτασμό των

75

χρόνων από τnν fδρυσrΊ του και των

100 χρόνια

από τnν fδρυσn τnς Ένωσnς Ασφαλιστικών Εται

ρειών Ελλάδος, που πραγματοποιrΊθnκε στο μετρό του Συντάγματος.
Παρόντες στα εγκαfνια τnς έκθεσnς rΊταν εκπρόσωπο~ τnς ασφαλιστ~κnς αγοράς και φορέων της κο1νωνικnς κα1 01κο

νομ1κnς ζωnς του τόπου, δnμοσ10γράφο1 κ.λπ.
Εγκαιν1άζοντας τnν έκθεσn ο Πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ Θάνος Μελακοπίδnς επεσnμανε ότι «φέτος γιορτάζουμε δύο σημα

ντικές επετείους ενός κλάδου, ο οποίος μετράει στην Ελλάδα ήδη

δύο αιώνες ζωής. Ο Σύνδεσμος με τις εκδηλώσεις που πραγματο- > Τ άσσ"'' Παγώ,
ποιεί κάθε χρόνο, επιδιώκει την προβολή του κλάδου, με έμφαση
στο ανθρώπινο δυναμικό του και την υποστήριξη κάθε είδους μορ
φωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας», τόνισε και

ταυτόχρονα εξnρε το έργο του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ.
Ο Πρόεδρος τnς Ένωσnς Ασφαλιστ1κών Εταφειών Φωκίων
Μπράβος, συνεχάρn το Σύνδεσμο γ1α τnν πρωτοβουλfα του. Εκ μέ

ρους του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, μnνυμα τnς Προέδρου του Μαρ1άννας
Βαρδ1νογ1άννn ,

n οποfα

απουσfαζε λόγω ανειλnμμένων υποχρεώ-

σεων στο εξωτερ1κό, μετέφερε

n κυρfα

Μέτα Πα

1

Φωκίων Μπράβος

Θάνος Μελακοnίδnς

πακωνσταντfνου . Η κυρfα Βαρδ1νογιάννn με τnν
επιστολn τnς ευχαρfστnσε το Σύνδεσμο «για την
ευγενική του πρόθεση να στηρίξει με αυτή την ξε
χωριστή του έκθεση Φωτογραφίας το έργο της

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΠΙΔΑΣ». Τέλος, ο δnμ10υργός Τάσσος Παγώ
νnς, ανέφερε ότι

n σχέσn

Διαλέξτε με ασφάλεια

του φωτογράφου με το

έργο του εfνα1 ξεχωριστrΊ, πολύ δε περισσότερο
όταν το έργο του γfνετα1 το μέσον για τnν ενί

σχυσn ενός ευάρεστου έργου, όπως αυτό του

Το έ σ οδο της έκθεσ
θο διοτεθο υν στ

Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ.

ένα ΝΑΙ

ων κοι των λευκω μότω•
ε Καρκίνο 'ΈΛ ΠΙΔΑ ".

\
Τάσσος Παγώνnς

Τάσσου nαγωνι

Μέτα Παπακωνσταντfνου

128 ~

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Άποψπ τπς αfθουσας κατά τπ διάρκεια τπς εκδnλωσnς

για

...

,

κ αλυτερη

ζ

,,

ωη.

Γ.Μελακοπfδnς, Τ. Παγώνnς, Κ . Σπύρου

ΟΘΩΝΟΣ

&

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

3. 105 57

ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ.:

21 Ο 3229394, FAX: 21 Ο 325707 4.

www.asfalistikonai.gr - e-rnail: info@asfalistikonai.gr

Επόμενο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΝΑΙ
-

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΠΥΡΟΥ

3 - ΑθΗΝΑ τ. κ. 105 57
ΑΦΜ: 999368058 - ΔΟΥ: ΔΔ ΑθΗΝΩΝ
ΤΗΛ. : 210-3229.394 - FAX: 210- 3257.074

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ ΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩ ΡΓΟΣ,

-

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ,

ΚΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ Κ ΙΤΣΙΟΣ ,

Μ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΒΙΒΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

-

Ε. ΣΠΥΡΟΥ Ο . Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

ΤΗΛ.:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΕΚΔΟΤlΚΗ Α.Ε .

ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ « ΝΑΙ »

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΗ

- ΠΕΡ Ι ΠΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΑΡΓΟΣ Α . Ε.

ΣΟΦΗ ΛΟΥΚΑ , ΒΑΣΩ ΜΟΥΡΕΜ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κ . ΠΑΠΑΝΤΩ ΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ Ε. ΜΑΝΤΑ

-

- ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
(georgia.kaltsoni@distratoeditions.com)

Γ. ΚΑΛΤΣΩΝΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΕΣ:
ΕΤ ΑΙΡΕΙΕΣ

-

50 € -

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

100 €

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ,
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ, ΟΛΙΚΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Ή

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

& ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3, 105 57 ΑΘΗΝΑ
210-3229.394- FAX: 210-3257.074
Ε-ΜΑΙ L: info@asfalistikonai.gr
www.asfalistikonai.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΘΩΝΟΣ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ

25 €

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΤΡΟΠΟ , ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ,

5€

ΓΙΑ ΠΛΗ ΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

/

51342181/104

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΟ,

Η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη

είναι ευθύνη όλων μας.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ .

ΝΟΜΟΣ

2121 / 1993 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ασφάλιση με περιεχόμενο ... _ _~ - - - - - - - - - - - - - ~ ~ ~ ~ - - - -

~

ΕΘΝΙΚΗ

@

WWF

Ασφαλιστικ~

ο

Πλανήτης γη ώρα μηδέν.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Προγρόμματα αποταμίευσηs
Δημιουργήστε το κεφόλαιο ή τη σύνταξη που θέλετε:

• με

προσωπικό προγραμματισμό

• με

εγγύnσn κεφαλαίου

• με

προοπτική υψπλών αποδόσεων

Τ□ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤ□ ΧΕΡΙ Σ□Υ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Λεωφ . Συγγρού

Σε ολα ια καιαοιn1ιαια

~ _E_u_r<>~~nk _] open ', 1

και σε επ,λεγμενουs ουv,ργάιεs

103-105, 117 45

ΑΘΗΝΑ, Τηλ . Κέντρο:

210 90 99 000, www.ethniki-asfalistiki.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
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κατ' οίκον

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών
Υγείας

&

Φροντίδας στο σπίτι

Απευθύνεται σε: κάθε ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο που έχει
ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας του στο σπίτι , ασθενείς με χρόνια νοσήματα , άτομα που
δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από το σπίτι ,
άτομα με ειδικές ανάγκες , ηλικιωμένους , εγκύους ,

γυναίκες που ακολουθούν πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Για πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε
στο Τηλεφωνικό Κέντρο

ή στα τηλέφωνα

1051
210 6867992, 210 6801555

A SSO C IATED WITH

HARVA R D
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