προγράμματα Σύνταξης
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Η σιγουριά

Ο νέος σταθμός απογείωσnς
τnς Εθνικnς Ασφαλιστικnς

;

έρχεται με τη δευτερη

;
ξ 1
... σuντα n.

❖ Με συνολικn επιφάνεια

70 .000m 1 ,

με μία βάσn που εκτείνεται

σε επτά υπόγειους ορόφους.
❖ Βασισμένο στις αρχές τnς ισχυρnς . στιβαρnς μορφnς εξωτερικά ,
αλλά με τnν αίσθnσn ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου τοπίου εσωτε

ρικά , χάρn στις διάσπαρτες nλιοροφές .
❖ Με δύο κτιριακά συγκροτnματα και τn δnμιουργία μικροκλίματος.
χάρn στnν εσωτερικn πλατεία με ανοίγματα στους γύρω δρόμους.
❖ Με ένα Συνεδριακό-Εκπαιδευτικό Κέντρο χωρnτικότnτας

500

ατόμων, εκθεσιακό χώρο. βιβλιοθnκn , καφέ. τεράστιο

υπόγειο

parking.

❖ Με μία μοναδικn θέα στον ιερό βράχο τnς Ακρόπολnς .

Ο ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΣΕ ΕΝΑΧΩΡΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ.
Λεωφ. Συγγρού

Τηλ. Κέντρο:

EFG

Eurolife
Ασφαλιστική

103-105, 117 45 ΑΘΗ ΝΑ,
210 90 99 000, www.ethniki-asfaιistiki.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

INTERAMERICAN

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ

ΔΟΥΛΕΙΆ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ
Στην

INTERAMERICAN,

την πρώτη σε φήμη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα και

μέλος του πανίσχυρου ευρωπαϊκού

Ομίλου

Eureko,

οι συνεργάτες μας είναι το

σημαντικότερο κεφάλαιο της επιτυχίας μας.

Καριέρα στην

INTERAMERICAN

σημαίνει:

@

υψηλά εισοδήματα

@

συνεχής εκπαίδευση

@

προώθηση πρωτοποριακών προϊόντων Ζωής, Υγείας, Γενικών Ασφαλειών,
Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας και Βοηθείας

•

@

ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα

@

επαγγελματική ανάπτυξη

Καριέρα Ασφαλιστικού Συμβούλου στην

INTERAMERICAN.

Δεν αλλάζετε δουλειά, αλλάζετε ζωή.

Επικοινωνήστε σήμερα με το Κέντρο Καριέρας

INTERAMERICAN

(κος Σταθακόπουλος)

φ ΙNTERAMERICAN
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

24ωρη, χωρίς χρέωση, τηλεφωνική γραμμή

11.555

και

11.655, από

όλα tα κινητά τηλέφωνα για παροχή Βοήθειας

EUREKO

στο

210 946 1576
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,Δ_ ΠΑΝΕΛΛΒΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

""7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

30 Χρόνια προσφοράς στο επάγγελμα

Πανελλήνι~

Σύνδεσμα;

Ασφαλιστικών
Συμβούλων

8

Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας.

Διεκδικείστε τn θέοn που oas αζίί,ει!

Εάν ο εnαγγελμοτικόs σαs στόχοs

είναι

n κορυφή.

στnν

ALICO AIG Life

θα βρείτε όλεs τιs npοϋnοθέσειs

για να ων εnιτύχετε.
Για μια καριέρα χωpίs όριο.

Η Ατλαντική Ένωση κάνει δυναμική επανεμφάνιση στον κλάδο ζωής και σας :προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με τις

καλύτερες προοπτικές. Ως μέλος του Ομiλου

"Deutscher Ring - La Baloise", το ενεργητικό του οποίου ανέρχεται σε 50 δισ.

ευρώ,

η Ατλαντική Ένωση, διαθέτει την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος, :που διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο
εξυπη ρέτησης αλλά και εκπαίδευσης των συνεργατών της, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της. Σήμερα, η Ατλαντική
Ένωση, ως :πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβούντων, διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των

συνεργατών της και δίνει την μοναδική ευκαιρία να :προσφέρετε στους πελάτες σας ό,τι καλύτερο με την εγγύηση της
Ευρωπαϊκής ποιότητας και συνέπειας, της υγιούς οικονομικής βάσης και της συνεχούς εισαγωγής νέων και εξελιγμένων
ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας.

ΕΤΑιΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP 1

Deutscher Ring

~

~ La Baloise

ΓΠΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

Λ. Μεσογείων

71, 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 210 7454000 1 Fax: 210 7794446
www.atlantiki.gr

ttl '---------' Ε ΝΩΣΗ
Αξιοπιστία και εξυπ

ρέτηο

Εκδότη του «ΝΑΙ»

β1τρίνες, στα χρ1στουγενν1ά11κα δέ-

ντρα, στα κέντρα της νύχτας κα1 ονό-

«Αν θυμηθείς τ' όνεφό μου, σε nε-

ρψένω να 'ρθε1ς

θρωnάκ1α της Τηλεόρασης, των ΜΜΕ

το καλοκαίρ1 που λάμπε~ τ' αστέρ1, με

1955 έγρα

βόλτα», το «Μ' ένα όνεφο τρελό, όνε1-

του Πώργου Γραμματ1κάκn, βρήκα ένα

ψε μουσ1κή γ1α το «Αγάπη που 'γ1νες

ρο απατηλό ... κα1 στου δρόμου τα μ1-

πλήθος απαντήσεων κα1 nλnροφορ1ών

δlκοnο μαχαίρ1» κα1

σά σβήσαν τ' άστρα τα χρυσά», το «Εί

γ1α τα αστέρ1α, γ1α τους γαλαξίες, γ1α

δά ...

χωρίς φεγγάρ1 ... », το «Μ1κρό nα1δί

πο.

σαν ήμουνα κα1 nήγα1να σχολείο ... κ1

κε στην τα1νία «Αμέρ1κα-Αμέρ1κα» σε

Μίκη Θεοδωράκη στην τα1νία «Φαί

τό υnάρχε1 κάnο10 μυστ1κό ... Αν κ1 ε

δρα», που σ' έnαφνε με τα φτερά του

γώ από nα1δάκ1 είχα πάντα ένα μεράκ1

στον ουρανό, στ' αστέρ10, στο άnεφο.

να 'χω συντροφ1ά ένα αστέρ1 κ1 ένα

«Αλήθε1α πότε γενν1ούντα1 τ' αστέ

σκύλο στην αυλή ... », το «Πάμε μ1α

ρ1α;», αναρωτήθηκα κάnο10 βράδυ. Τ'

βόλτα στο φεγγάρ1 ... δ1ώξε τn λύπη

αστέρ1α εfνα1

nαλ1κάρ1», «Το φεγγάρ1 εlνα1 κόκκ1-

μπαντος.Τα αστέρ1α είνα1 ήλ101, σαν το

κα1 συ χαμένη μου πατρίδα μακρ1νή

νο», το «Είσα1 ένα αστέρ1 που κο1τά

δ1κό μας, με κο1νή σύσταση κα1 δρα

θα γίνε1ς χάδ1 κα1 πληγή, σαν ξnμε

τον ουρανό, έλα πάρε μου τn λύπη ... »

στnρ1ότnτα. Ο «δ1κός» μας Ηλ1ος έχε1

κ.ά.

ακτίνα

1971

γέμ1σε τον κόσμο γλυκ1ά

«Ελα μαζί μου κάπου να πάμε χέρ1
με χέρ1,
έναν περίπατο σ ' έναν παράδε1σο,

σε κάnο10 αστέρ1,

μ ' ένα άσπρο σύννεφο πάνω από

κουβέντες με τ' αδέρφ1α που έλεγαν

όταν nα1δάκ1 δέκα χρόνων περπατού-

ίδ1α σκηνή την είδα στο έργο «Αμέρ1-

«μn μετράς τ' αστέρ1α θα βγάλε1ς βερ

σαμε νύχτα απ ' το μ1κρό χωρ1ουδάκ1

κα-Αμέρ1κα » του Ηλία Καζάν. Η άλλη

βερίτσες!».

μου, κάπου

4

ώρες με τα nόδ1α να

ήταν κάπου στα Σφακ1ά, στο Λουτρό

Παραμονές Χρ1στουγέννων

φτάσουμε στnν Αρτα, κα1 από εκεί με

Χανίων, που γ1α ώρες, μέχρ1 που με

στην Αθήνα, δύσκολο να nετύχε1ς να

nράσ1νο λεωφορείο του ΚΤΕΛ γ1α

πήρε ο ύπνος, παρατηρούσα χ1λ1άδες

δε1ς αστέρ1α σε μ1α πόλη που έσβησε

Αγρίν10. Στ~ς πρώτες ώρες της ξεν111άς

αστέρ1α κα1 το Γαλαξία ... Εκανα αμέ-

θάλασσες κ01 από στερ1ές
στους γαλαξίες κα1 στ1ς απέραντες
τ~ς ξαστερ1ές ... ».

Ο Μίκnς Θεοδωράκης έγραψε το

1958 το
2006

τ' αστέρ1α τ' ουρανού κα1 τ' άναψε στ1ς

Μελίνα

γε11ον1ά ... », το «Εκεί ψηλά στον Υμητ

Το

κόντρα στο γαλάζ10 του ουρανού. Την

n

Παnnά:

μελωδία nάλ1 ο Λάκης Παππάς με το:

ραγμένες στο νου. Η μία ήταν

Συγκλον1σ11κή ήταν κα1

Μερκούρη στο «Αστέρ1 μου, φεγγάρ1

ρώσε1 σ ' άλλη γn ... ».

αστέρ1α,

Ακόμα με το Μάνο Χατζ1δάκ1, θυμά

μου », του nαγκόσμ1ου συνθέτη μας

λ1άσω ξεν111ά

μ'

σταθούν στ' αστέρ1α ... ».

01 κοπέλες

θα γίνω κύμα κα1 φωτ1ά να σ' αγκα

τραγούδ1α

χέρ1α στον ουρανό τα σήκωνα να ζε

με τ' άσπρα κατεβαίνουν στnν κάτω

νί,

νοσταλγίες,

μου πάγωνε τα

μα1 το «Βγήκανε τ' άστρα κ1

μα σα φανεl μέσα απ ' το πέλαγο πα

Α

σαν θα με nάρε1 τον πόνο μου μn

δε1. .. ».

n βαρυχεψων1ά

Γκάτσου κα1 ερμηνεία από τον Λάκη

«Τ' αστέρ1 του βορ1ά θα φέρε~ ξα

τρnτες σκέψε1ς, θυμόμουν απίστευτες

όταν

ρ1

μουσ1κή Μ. Χατζ1δάκ1 κα1 ποίηση Ν.

στερ1ά,

κα1 τ1ς μαύρες φ1γούρες των δένδρων,

Δεν ξέρε1ς τ' είνα1 nαγων1ά, βραδ1ά

μάτ1α

σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγά

«Τ' αστέρ1 του βορ1ά», nρωτακούστn

μου κοίταζα τον ουρανό με τ' αστέρ1α

μου n1κρό το αlμα της πληγής σου ...

τ' αστέρ1α πέφτουνε όταν με θωρεί

είχαν «αστέρ1α» στους στίχους τους.

όλn μου τn ζωή δύο νύχτες

να1 μεγάλος ο γ1αλός ... Ποτάμ1 μέσα

τn γέννηση της ζωής, γ1α τον άνθρω

Μου άρεσαν όλα τα τραγούδ1α που

με αστέρ1α μου έμε1ναν χα

n Μελίνα τραγου

«Φωτ~ές ανάβουνε μες τα δυο του

τn Μεγάλη Εκρnξn του Σύμπαντος, γ1α
την Υλn, γ1α τn ζωή των αστερ1ών, γ1α

n'

Ο Μάνος ΧατζJδάκ1ς το

Στο β1βλίο « Η κόμη της Βερενlκnς»

'

στ' αστέρ1α όμως το γκρέμ~σαν τρελή
τα δυο σου χέρ1α», «Το φεγγάρ1 κάνε1

φως να ντυθείς ... »

στές του «τίποτα ».

ουρανού κα1 τον αυγερ1νό», το «Τρε
λοκόρ11σο ... nαλάτ1 σου 'χτ1σα πάνω

' ρθε1ς όνεφό μου

κα1 του τραγουδ10ύ, μαζi με τους ερα

•

τρ1ανταφυλλ1ά, σας φέρνω τ' άστρα τ'

μ ' ένα τραγούδ1 του δρόμου, να

μασε αστέρ1α κάnο1α αξ1οθρήνnτα αν

στον Κάτω Γαλατά ... σας φέρνω την

«Αν θυμηθείς το όνεφό μου»,

n βασ1κή μονάδα του Σύ

λά τραγούδ1α με αστέρ1α όπως το «θα

700.000 Km κα1 εn1φανε10κή
θερμοκρασία 5.500° C. Αλλα αστέρ1α
είνα1 50 φορές μεγαλύτερα του Ηλ10υ.

δ1ώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρ1, να

Το βάρος των αστερ1ών αnοτελείτα1

Μεγάλη νοσταλγία «στάζουν» πολ

φέγγω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέ

75%

ρ1», το «Αγαππμένn μου μnν κλα1ς πά

στο1χεfο ήλ1ον. Το ελάχ1στο υπόλο1πο

με μαζί ψnλά αν θες, να δε1ς τn γn απ '

είνα1

από υδρογόνο κα1

23%

οξυγόνο, άνθρακας,

από το

σίδηρος

τn σελήνη, ένα φεγγάρ1 είνα1 κα1 εκεl

κ.λπ . Εσωτερ1κά τα αστέρ1α έχουν συ

νn», θυμάμα1 το «Ενα αστέρ1 nέφτε1

νεχή δραστnρ1ότnτα. Το υδρογόνο

nέφτε1», το «Αστρα μn με μαλώνετε

καίγετα1, με nυρnν1κή αντfδρασn με

που τραγουδώ τn νύχτα», το «Πες μου

τατρέnετα1 σε ήλων, παράγοντας ε

μ1α λέξη ... μα εκεί ψηλά κοίτα ένα ά

νέργε1α γ1α να αντψετωnίσουν τn βα

στρο που δε1λά μοναχό φεγγοβο

ρύτητα- αργότερα αυτή

γ1α 1σnαν1κή τα1νία κα1 το

λά ... », το «Σβήσαν τ' άστρα τ' ουρανού

τα γέννnσε θα τα συνθλfψε1 κα1 θα ...

τραγούδησε

1960 το
μετά n Μαίρη

κ1 όμως δεν κοψάμα1, όλο μου 'ρχεσα1

πεθάνουν. Η εκπομπή ακτ~νοβολίας

Λίντα, ο Γ. Πάρ1ος, ο Ρέμος, ο Πλού

στο νου κ1 όλο σε θυμάμα1», το «θα

εfνα1 το αποτέλεσμα αυτής της δ1αnά

ταρχος κ.ά.

πάρω μ1α βαρκούλα μανούλα μου

λnς κα1 της κ1νnτ1κότnτας. Μ1κροί nλα-

n Ποβάννα,

n δύναμη

που

νήτες κοντά σ' αυτή τπ λαμπρότπτα,

μπορεf να έχε1 πάψε~ να υπάρχε1, αλλά

θεf, όπως δεν νοεfτα1 κέντρο στο Σύ

επτά δ1σεκατομμύρ1α χρόν10

του

σε

κωδικοποιπμένες

λάμπουν με ετερόφωτο φως.Τα αστέ

να συνεχfζε1 να λάμπε~! Αν ο γεπον1-

μπαν. Ο Χώρος κα1 ο Χρόνος, λένε

μετά τπ Μεγάλn Εκρπξπ κα1

πλπροφορίες ενός κώδ1κα

ρ1α εfνα1 οργανωμένα σε σμήνπ, γα

κός μας γαλαξίας τπς Ανδρομέδας έ

επ~στήμονες, γεννήθπκαν ταυτόχρο

01 λεπτομέρε1ες δπμ10υργίας

μιας

λαξfες κα1 σμήνπ γαλαξ1ών. Τα αστέρ1α

χε~ κατοfκους κα1 παρατπρούν τπ γπ

να. Απάντπσπ στο τ1 έγ1νε ή τ1 υπήρχε

του είνα1 ακόμα άγνωστες.

«γράμματα » , που ονομάζο

ντα1 νουκλεοτiδια, και που

01

που βλέπουν τα μάτια μας εfνα1 περf

σήμερα, θα δουν το πρώτο ανθρώπ1-

πρ1ν δεν υπάρχε1, αφού Χώρος κα1

Πέντε δ1σεκατομμύρ1α χρό

που

νο βάδ~σμα επf γπς που έγ1νε

Χρόνος δεν υπήρχαν ... Λένε όμως ότ1

3.000.

Ο Γαλαξfας μας όμως έχε1

2

εκα

« αλφαβήτου »

με

4

ν1α πρ1ν , από κάπο1α τοπ1κή

και αυτά συνδέοντα1 περi

200 δ10εκατομμύρ1α αστέρ1α κα1 ανή
κε~ σε μ1α ομάδα με άλλους 16 γαλα

τομμύρ1α χρόν10 nfσω - όσο χρε1άζο

μάλλον έγ1νε πρ1ν

15 περfπου δ10εκα

συγκέντρωσπ ύλπς στο Γα

πλοκα με άλλα που αποτε

ντα1

τομμύρ1α χρόν10 π Μεγάλπ Εκρπξπ κα1

λαξία μα ς, γενν1έτα1 ο Ηλ10ς.

λούν αλυσίδες και φτιά

ξfες. Π10 μακρ1ά εντοπfστπκαν γαλα

στπν Ανδρομέδα.

ότι ταυτόχρονα το Σύμπαν άρχ~σε να

Από το ί δ10 νεφέλωμα που

χνουν το

01

δ1αστέλλετα1 με τρομακτική ταχύτπτα

σχπμάτ1σε τον Ηλ10 απο

νουκλεϊκό οξύ) .

σπώνται,

ξfες 1δ1όμορφο1 που τους εfπαν κβά

IJ

01

ε1κόνες τπς Γπς να φτάσουν

1 επ1στήμονες

κατέλnξαν ότι

DNA

(δεσουριβο

γαλαξfες ανήκουν σ' ένα Σύμπαν

κα1 μαζί να ψύχετα1. Σε κάθε δ1πλασ1α

εκατό κανον1κοf γαλαξfες. Τα αστέρ1α

που δ1αστέλλετα1 κα1, συνεπώς , κάπο

σμό του Σύμπαντος π θερμοκρασfα έ

κομμάτ1α ύλπς που θα εξελ1-

μ1ας

των γαλαξ1ών απέχουν μεταξύ τους

τε εfχαν κο1νή εκκfνπσπ, δπλαδή π ύ

πεφτε στο μ1σό.

χθούν στους πλανήτες. Ενας

στριφογυρ1στή σκάλα... Η

από αυτούς, π Γπ, θα αναδε1-

δομή του

σαρ κα1 εκπέμπουν ακτινοβολfα όσο

τεράστ1ες αποστάσε1ς, ενώ

01 γαλαξfες

λπ κα1 π ενέργε1α του Σύμπαντος, π

εfνα1 κοντά ο ένας με τον άλλο . Το κο

φωτεινή ακτ1νοβολfα, οι γαλαξfες,

ντινότερο αστέρ1 στον Ηλ10, ο Α του

πλανήτες, π αρχέγονπ ύλπ , όλα ήταν

Κενταύρου απέχε1 από αυτό

τός .

Το

φως

τρέχε~

με

που πρέnε1 να πούμε είνα1

ότι

όσο1

παρατπρούν το

διπλής,

σαν

DNA

ανακαλύ

1953

και βρέθπ

φθπκε το

κα1

ντ1γράφονται, δπλαδή κά

Χίλ1ες φορές μεγαλύτερπ από αυτή

χρόν10

έγ1νε μ1α Μεγάλπ Εκρπξπ, το

φωτός! Κάτ1

έλικας

κε ότι τα μόριά του αυτοα

που παράγετα1 σε έκρπξπ υδρογονο

μεγαλύτερπ ταχύτπτα στπ

έχει τn μορφή

χθεf 1κανός να φ1λοξενήσε1

δ1σεκατομμύρ10 βαθμούς.

συγκεντρωμένα σ' ένα σπμεfο κα1 που

n

DNA

το φα1νόμενο τπς Ζωής. Εδώ

10

εκεf , γ1α λόγους που δεν γνωρfζουμε,

κα1 εfνα1

Το

στους

ταχύτπτα

χ1λ1όμετρα το δευτερόλεπτο

4 έτπ

Ενα δευτερόλεπτο μετά τπν Εκρπξπ π

αργότερα,

θερμοκρασία από το άπειρο πέφτε1

4 έτπ φω

300.000

φύσπ. Σκεφθεfτε τα

01

λίγο

πέντε

δ10εκατομμύρ1α

στον

πυρήνα

του

νουν αντίγραφα του εαυτού

Big Bang,
από εκεί ξεκίνπσαν τα πάντα ... Συ

βόμβας. Τα αρχέγονα υλ1κά σωματί

Ηλ1ου γίνετα1 μ1α καύσπ , που

τους...

δ1α δ1ασπώντα1 σε πρωτόν1α κα1 νε

μετατρ έπε1 το υδρογόνο σε

φυτών και ζώων γίνετα1 βά

γκεκρψένο σπμείο δεν μπορεf να νοπ-

τρόν1α κα1 προστfθεντα1 στα πλεκτρό

κα1

ήλ1ον με ρυθμό

600 περίπου

Η

αναπαραγωγή

σει σχεδίων του

DNA.

Η ζωή

ν1α κα1 ποζηρόν1α, που

εκατομμύρ1α τόνο~ υδρογό

γ1α τον καθένα μας αρχίζε1

δ1αρκώς

νου το δευτερόλεπτο! Αυτό

από ένα μόνο κύπαρο , το

συγκρούοντα1

Σύμπαν, nαρατήρουν σή

κα1 εξαϋλώνοντα1 σε φως.

θα συνεχ1σθεί γ1α άλλα πέντε δ1σεκα

φλοιός τπς στερεοπο1ήθπκε μετά τπ

μπτρ1κό ωάριο, που τπ στιγμή τπς γο

μερα το παρελθόν του, α

Αντfστροφα π φωτε1νή α

τομμύρ10 χρόν10 , μετά θα μετατραπεf

συνεχή ψύξπ κα1 μια κινnτικότnτα που

νψοποίnσπς περ1έχε1 ένα κα1 μοναδ1-

φού

κτινοβολία

σε ερυθρό γίγαντα, δπλαδή σε ένα α

υπάρχε1 ώς σήμερα ταρακούνπσε το

κό αντίγραφο σχεδίων . Τότε αποκτά

01

κοσμ1κές αποστά

γίνετα1

ύλπ.

Παρόντα εfνα1 επfσπς νε

στέρι όπου θα καύσει όλο το υδρογό

νεαρό τότε « αστεράκι » ... Σε1σμοί, π

κα1 ένα δεύτερο από το σπερματοζωά

τρίν1α, δ1ε1σδυτ1κά σωμα

νο , οι δ1αστάσε1ς του θα μεγαλώσουν

φαfστεια και δ10φυγή θερμότπτας από

ριο. Το γονιμοποιπμένο ωάρ10 διπλα

01

τiδ1α με μπδεν1κή σχεδόν

τόσο που θα πυρπολήσουν ένα μεγά

το εσωτερικό τπς θυμίζουν ότι λiγα ξέ

σιάζει το

πλπροφορfες εfτε ως ρα

μάζα. Από τα πρωτόν1α κα1

λο μέρος του πλιακού συστήματος, π

ρουμε γ1α το τ1 γiνετα1 στα σπλάχνα

δοντας στο καθένα θυγατρ1κό κύπα

δ1οκύματα είτε ως ταχύτnτα

τα νετρόν1α σχπματίζοντα1

Γπ θα δεκαπλασιάσε1 τπ θερμοκρασία

τπς και το τι προκαλούν οι τεράστιες

ρο το δικό του διπλό αντίγραφο. Δια

φωτός θέλουν πολύ χρόνο

πυρήνες δευτερίου και π 

τπς,

τεκτονικές πλάκες που μετακινούντα1

δοχικές διαιρέσεις καταλήγουν σε ένα

να φθάσουν σε μας. Ενα

λίου, που είνα1 τα πρώτα

καταστραφούν όλοι οι πλανήτες που

συνεχώς.

σύνο

μακρ1νό γαλαξfα τον βλέ

μετά το υδρογόνο στο1-

συνόδευαν τον Ηλ10 κα1 θα γίνουν έ

πουμε όπως ήταν πρ1ν ...

χεία του περ1οδ1κού συ

να από τα τρία αστρικά « πτώματα »: ή

δ10εκατομμύρ1α χρόν10. Η

στήματος .

υπόλο1πα

λευκοf νάνοι (σαν το μέγεθος τπς Γπς

περίπου ποικιλίες κυπάρων, με πολύ

ππαγή του

έκρπξπ π.χ. του υπερκα1νο

στο1χεία δπμ1ουργούντα1

με πολλαπλάσ1α πυκνότπτα κα1 λα

πλοκες λειτουργίες και αποστολές υ

θρώπου, που ενυπάρχουν σε κάθε

φανούς

(Supernova

μεταγενέστερα στο εσω

μπρότπτα), ή αστέρες νετρονίων, όπου

ππρεσίας στπ ζωή. Το κύπαρο αποτε

κύπαρο, αποτελούνται από

1987 Α)

που παρατπρήθπ

τερ1κό των αστέρων. Τρfα

δπμιουργείται ένας γ1γάντ10ς πυρήνας

λεί μια σύνθεσπ ενός δισεκατομμυρί

τομμύρ1α νουκλεοτiδ1α των τεσσάρων

κε πρόσφατα, έγινε πριν ....

δ1σεκατομμύρ1α έτn μετά

με πολλά νετρόν1α γύρω του, ή μαύρες

ου μορfων διατεταγμένων σε πολύ

ειδών. Ετσ1, π πο1κ1λiα έμβ1ων μορφών

τπν αρχ1κή έκρπξn σχn

τρύπες, όπου π ύλπ οδπγείται σε μια α

πλοκες δομές. Το κύπαρο είναι και

ζωής είνα1 ανεξάντλπτπ.

κα1 από το λαμπερό Σείρ10,

ματfζοντα1

κβάσαρ που

νυπαρξία, στις οποίες π τεράστ1α ύλπ

αυτό σε συνεχή κiνπσπ ανάπτυξπς,

υπολογιστές χρπσιμοποιούν ένα δ1-

που είνα1 κοντινό μας α

παρατπρούντα1 σήμερα με

ενός « πεθαμένου» αστεριού αυτοα

προστασίας και αναπαραγωγής -όπως

γράμματο αλφάβπτο, ενώ το

ναιρεfτα1 ...

σε1ς είνα1 τεράστιες.

Με υπόθεσε1ς βαδίζουν

01

αστρονόμο1, αφού

160.000

χρόν10!

Ακόμα

Τα

01

01 ωκεανοf

θα εξαερωθούν κα1 θα

Πάνω σ' αυτό το «αστέρι » εμφανί
σθπκε π ζωή και ο άνθρωπος με

200

DNA κα1 διαιρείται σε δύο,

10 14

δί

-εκατοτρ1σεκατομμυρiων! 

κυπάρων στον ενήλ1κο άνθρωπο ...
Ολα τα έμβια όντα έχουν δομές κατ' ε

DNA.

Τα σχέδια του αν

01

3 δισεκα

σύγχρονο~

DNA τε

στέρ1, το φως κάνε~ εννέα

1σχυρά τπλεσκόπ1α. Είνα1

κα1 τ' άστρα!- κα1 ό,τ1 σχετικό αφορά

τραγράμματο. Απαιτούνται πολλά για

χρόν10 μέχρ1 να φτάσει στn

01

αρχέγονο1 γαλαξfες. Ο

Στn Γn μας μεγάλα ποσά θερμότnτας

το κύπαρο είναι καταγραμμένο στα

να κατανοπθεί κα1 π «μετάλλαξπ», δn

γn. Ενα παρόμο10 αστέρ1

δ1κός μας Γαλαξίας γfνετα1

εγκλωβίστπκαν στο εσωτερ1κό τπς, ο

γονίδ1α, που βρίσκονται στον πυρήνα

λαδή π φύσπ κάνε~ ένα «λάθος» κα1 α-

ντιγράφει αντfγραφα αλλαγμένα, που

θρακα, τόσο όσο εκατό χρόν10 πριν, το

«Η Παρθένος σήμερον τον υπερού

δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ τις ό

οποfο εfνα1 ο κύρ1ος υπεύθυνος του

σιον τίκτει και η Γη το σπήλαιον τω α

ποιες πλnροφορfες και συμπεράσμα

φα1νομένου

Η

προσίτω προσάγει · άγγελοι μετά ποι

τα .. . Η εξέλιξn τnς ζωrΊς δεν σταματά,

τρύπα του όζοντος απε1λεf ζώα, φυτά,

μένων δοξολογούσι · μάγοι δε μετά

και εμεfς εfμαστε εδώ παfζοντας έναν

ανθρώπους, όπως κα1

« όξ1νn βρο

ΑΠΕΡΟΣ οδοπορούσι · δι ' ημάς γαρ ε

ρόλο nθοποιού σ' ένα έργο «που δεν

χn » εξαπfας τnς καύσnς του πετρελαf

γεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων

έχει διευκρινισθεf ούτε απ' τn ζω!Ί ού

ου, που επnρεάζει όλο το 01κοσύστn

θεός» .

του

θερμοκnπfου. ..

n

τε από κανέναν άλλο το νόnμα του έρ

μα. Εκατό χ1λ1άδες πλοfα ρfχνουν χ1-

γου που παfζεται », όπως γράφει ο

λ1άδες τόνους απορριμμάτων στn θά

«Η γέννησίς σου Χριστέ ο θεός η

συγγραφέας του βιβλfου « Η κόμn τnς

λασσα .. . Η εκβιομnχάν~σn σκοτώνε1

μών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της

Βερενfκnς » Γ. Γραμματικάκnς, απ ' ό

καθnμερ1νά περfπου

εfδn φυτών

Γνώσεως εν αυτή γαρ οι τοις άστροις

που πnραμε όλα τα στοιχεfα αυτού του

πουλ1ών κα1 ζώων . Σε κάθε άνθρωπο

λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκο 

άρθρου.

αντ~στοιχούν τρε1ς τόνο~ ΤΝΤ -πυρn

ντο σε προσκυνείν τον Ηλιον της Δι

Στnν ασφαλιστικn μας αγορά κά

ν1κό υλ1κό έτοιμο να εκραγεf από πυ

καιοσύνης και σε γιγνώσκειν εξ ύ

ποιους νέους που «πουλάνε » μεγάλα

ρnνικές βόμβες ... Μ1α τρέλα του «αν

ψους ανατολήν. Κύριε Δόξα σαι»

νούμερα τους λένε αστέρ1α, ότ1 λά

θρωπάκου ».

μπουν στον ουρανό τnς εταιρεfας
τους. Εfνα1 μια άποψn.

Α εκαπέντε δ~σεκατομμύρ1α χρόν10

D

μετά τn Μεγάλn Εκρnξn 01 άν

θρωποι ετοιμάζονται αυτές τις μέρες

να γιορτάσουν το νέο χρόνο

2007 και

100

Κα1 σε μ1α άλλn:

Εξω από το παράθυρο κατεβαfνει α

Λfγες μέρες πρ1ν « φύγε~ » το

2006

εράκι από το βουνό τnς Πεντέλnς.

ξύπνnσα νωρfς -λfγο πρ1ν ανατεfλει ο

Υπάρχουν ακόμα μπλε αγριόκρινα εδώ

nλιος- κα1 κο1τάζω προς τnν ΑνατολrΊ ,

κι εκεf. Η ψυχlΊ μου με ρωτάει αν θυ

προς το βουνό.

μάμα1 τότε που ξεκινrΊσαμε «για ξένους

Πάνω στο γραφεfο μου εfναι το β1-

τόπους, για συννεφιασμένους ουρα

βλiο «Η κόμn τnς Βερενfκnς » , δ1άφο

νούς » . «Σώπα όπου νάνοι θα σnμά

τα Χριστούγεννα. Ψάχνουν ν' αγορά

ρες εορταστ1κές κάρτες, ένα περ1οδ1-

νουν οι καμπάνες », εfπα και άνοιξα το

σουν γαλοπούλα και χοιρινό, φτιά

κό

παράθυρο!

χνουν κουραμπιέδες και μελομακάρο

Δελτfα Τύπου, προσκλnσεις κα1 χειρό

να, οι έμποροι ανεβάζουν τις τιμές, οι

γραφα κεfμενα. Κοπάζω μ1α χριστου

Ευαγ. Γ. Σπύρου

υπουργοf δnλώνουν στnν

γεννιάτικn κάρτα που δεfχνε1 μ1α φάτ

Εκδότnς

TV

ότι υ

πάρχε1 επάρκεια κρέατος και ότι τα ελ

«Ο

ΣΩΤΗΡ »,

« αλλnλογραφfα »,

νn κα1 γράφε~ καλλπεχν1κά:

Ανατέλλει

σιγά

σιγά ...

Ερχονται Χριστούγεννα!

Υ . Γ.: Χρόνια Πολλά, Καλό

2007

λnνικά « σφάγια » εfναι καλύτερα, κα

ταστ!Ίματα εποχικών ειδών κρέμασαν

Αn-Βασfλnδες παχουλούς , κόκκινους,
και δένδρα ψεύτικα και φωτάκια και

πέταλα για γούρι και χρυσόσκονn και

αστέρια .. . όλα για πούλnμα για να
προσεγγfσουν καλύτερα το νόnμα των

εορτών!

Πέpο οπό τις οισθήσεις

Κάποιοι επιστ!Ίμονες σε εργαστ!Ίρια

ψάχνουν,

λογαριάζουν,

αναλύουν,

συγκρfνουν, απογοnτεύονται, ξαναρ

χfζουν, συνεχfζουν τnν έρευνα ... Ο
Σωκράτnς ο Ελλnνας κοιτάζει και γελά
λέγοντας «εν οfδα ότι ουδέν οfδα! » .

Οι πάγο~ στους πόλους τnς Γnς σι

γά-σιγά λιώνουν. Τα τελευταfα
χρόνια χύθnκαν στnν ατμόσφαιρα

10
20

δισεκατομμύρ1α τόνο~ δ1οξεfδ10 άν-

Να σέΒεσοι ουσιαστικά τον άνθρωπο και να έχεις την τεχνογνωσία

να του προσφέρεις το καλύτερο γιο τη ζωή του, πριν ακόμη το φανταστεί.

Αυτή εlνοι η οξlο της

GENERALI , 120

χρόνια τώρα.

Σήμ ρο , οροματlζετοι γιο εμάς ένα αύριο πέρα οπό τις αισθήσεις .
κάνοντας πράξη μία νέα ποιότητα ζωής!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Λένα Κ. θεοχάρn

Στn Σοφiα θύμα των φέ1γβολάν.

(μάνα κα1 σύζυγος Αξιωματικού Ε.Σ.)

Στn Σοφiα τnς πολλrΊς δοuλε1άς .

Π1νδου

Στn Σοφία τnς uπομονrΊς.

98, Παπάγου - ΑθrΊνα

Στn Σοφ i α τnς αγάπης καI τελικά στn Σοφiα

γαπnτέ Ευάγγελε,

Α ΝΑΙ , θαυμάζω αυτό το δnμιούργnμα,

Ανθρωπο1 από τον πολ1τ1κό κα1 01κονομ1κό χώρο, παράγοντες του τόπου,
ασφαλ1στές κα1 μη, αλλά πάνω από όλα φίλο1 κα1 αναγνώστες του περ1οδ1κού,

ρουφάω τnν εξωασφαλ~στικrΊ του ύλn, α 

πευθύνω το θαυμασμό μου καI τα Σuγχα

μας εκφράζετε την αγάπη σας γ1α το «Ασφαλ1στ1κό Να1» .

ρnτrΊριά μου στο δημιουργό του. Η γραφi

Σας ευχαρ1στούμε γ1α την εμπ1στοσύνη που μας δείχνετε!

δα (ο Κονδυλοφόρος) του Ευάγγελου Σπύ
ρου, δεiχνει το rΊθος, τnν παιδεiα, τις αρχές

Αρκεi μόνο το rΊθος rΊ χρειάζεται

Αντ1πρόεδρος Δ.Σ., ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ

στrΊριξn,

iλε κ. Σπύρου,

φ Με τnν εuκαιρiα τnς σuμπλnρωσnς των εκατό τευχών του περ10δ1κού «ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ » καI τnς δεκαεπτάχρονnς συ

n uπομονrΊ, n χαρά του

n

nθικrΊ

σπιτιού, γ1α

να βγει το θαυμάσιο αυτό επ1θuμnτό απο
τέλεσμα; Ολα αυτά προσφέρονται απλόχε

νεχούς παροuσiας σου, τόσο στnν ασφαλ1στ1κrΊ όσο καI στnν τραπεζ1κrΊ αγορά, θα rΊθελα να σε συγχαρώ γIα το ωραiο καI χρrΊ

ρα στον κ. Ευάγγελο Σπύρου από τnν υπέ

σιμο έργο σου καI να σου εuχnθώ να σuνεχiσεIς με τον iδ10 ενθοuσ1ασμό κα1 επIτuχiα στο μέλλον .

ροχη

Στα δεκαεπτά αυτά χρόνω εiχαμε τnν εuκαιρiα να συνεργαστούμε πολλές φορές, να ανταλλάξουμε απόψε1ς , να σου δ1ατuπ ώ 

Εύχομα1

σω τις θέσε1ς μου γIα τnν αγορά μας, τόσο στα χρόνια που rΊμοuν Πρόεδρος τnς Ενώσεως Ασφαλ~στικών Εταιρειών, αλλά και

Mapia κα1 τα δύο
να

ζrΊσω

λαμπρά πα1δ1ά τους.

κ01

να

διαβάσω

το

προσπαθούσαν κI εύχονταν να αποδε1χτεi
εφ1άλτnς, ξέχασαν πια καI τα τηλέφωνά
μας. Επαψαν να γράφουν καI να μας απευ

θύνουν επιστολές, προσπαθώντας να εiναι

Επαψαν να « τάζουν » στους συνεργάτες
μας « λαγούς με πετραχrΊλια » γ1α να μας ε

γκαταλεiψοuν .
Επαψαν να μας φοβiζοuν με τnν προοπτικn

του « υποβιβασμού » .
Τ' όνειρο έγ1νε συντρ1πτικrΊ αλrΊθεια, που

στέρεψε το μελάν1 στn χuδαιότnτα, που ε
πέβαλε τn σιωπn στις σειρrΊνες στ' αuτ1ά

1 . ΟΟΟό τεύχος του ΝΑΙ.

στις επi τέσσερις δεκαετiες στn δωiκnσn των εταιρειών του σuγκροτrΊματος ΓΕΝΚΑ κα1 ΔΥΝΑΜΙΣ.

των συνεργατών μας κα1 που τελ1κά απέ 

Νομiζω ότι

δειξε ότι « uποβ1βασμός » δεν εiναι ποτέ

n napouσia

σου στnν αγορά μας με έναν αξιόλογο αριθμό εντύπων, που εiνα1 όλα πολύ φροντισμένα και κατατο

Και πάλ1 σε παρακαλώ να δεχθεiς τα σuγχαρnτrΊριά μου και τις καλύτερες ευχές μου.

Διευθυντrις

νiζοντας το μέλλον ενθουσιασμένος για

ING

Ρ άγνωστο προκαλεi πάντα φόβο.

ε , πώς αλλάζουν οι καιροi! Τελικά το

Απόστολος Γεωργίου Μέμος
Ασφαλ1στ1κός Πράκτορας, Αγ10ς Δnμnτρ1ος

Πο1ος το φανταζόταν πρIν

Αγαπητέ , παλιέ καλέ μου φiλε, σuμπατρ1ώτn, συνάδελφε, ΑΝθΡΩΠΕ Βαγγέλη,

Α Με το γράμμα μου αυτό θέλω να σε εuχαριστrΊσω θερμότατα για τnν άμεσn καI οuσιαστ1κrΊ βοrΊθεια που μου πρόσφε
ρες γ10 το θέμα του u1ού μου Γϊώργοu.

«τα 'σκιαζε

n

2-3

χρόνια όταν

φοβέρα και τα πλάκωνε

σκλαβιά » , ότι θα ' ρχόταν

n στιγμrΊ,

ακόμα καλύτερο~ από σένα , πράγμα που εύχομα1.

Βαγγέλη μου, μακάρι να εiχα το ταλέντο σου στnν πένα και στο γράψιμο, για να σου εκφράσω το πόσο περrΊφανος εiμα1 για

σένα και τnν πρόοδό σου , γνωρiζοντας βέβαια από πρώτο χέρι το πόσο δύσκολο εiνα1 γIα ένα π01δi από τα κακοτράχαλα Τζου 

μέρκα, μ ε τις χ1λιες δυο στερrΊσεις που γνώρισε

n δικrΊ

μας γενιά, να κατορθώσει όσα κατόρθωσες ΕΣΥ και όλο~ οι ταπεινοi και

καταφρονεμένοι Ηπειρώτες . Βλέπουμε στο πρόσωπό σου να επαληθεύεται το «εύανδρος Ηπειρος » , η πρώτη στα γρόσια και

στα γράμματα και τελεuταiα σrΊμερα στο κατά κεφαλrΊ εισόδημα, από όλες τις περιοχές τnς Ενωμένης Εuρώπnς .
Δεν παραλεiπω , Βαγγέλη μου, να σου πω, πόσο περrΊφανο με έκανες, που με το εφάπαξ σου (υστέρημά σου) από τnν πο

λuετrΊ εργασία σου στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβούντες, το δ1έθεσες για τον ανδρ1άντα του ΜΙΛ ΤΙΑΔΗ στον Μαραθ ώνα ,
συνεχίζοντας τnν παράδοση των ευεργετών Ηπειρωτών: ΖΑΠΠΑ, ΖΩΣΙΜΑ, ΑΒΕΡΩΦ, ΤΟΣΙΤΣΑ, ΚΑΠΛΑΝΗ , ΛΑΜΠΡΙΔΗ και πολ
λών άλλων χάριν στους οποίους δnμ1οuργrΊθnκε (Ζάππειο Μέγαρο, Πολυτεχνείο, ΣχολrΊ Εuελπiδων , ΠανεπιστrΊμιο , Β1βλιοθrΊ 
κn , Ακαδnμiα κ.ά.) και μεγαλούργησε (θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ)

n ΕΛΛΑΔΑ μας.

Εύχομαι ο θΕΟΣ να σε έχει ΓΕΡΟ και να προσφέρεις απλόχερα γνώσn, εμπειρiα, καλοσύνη, ευγένεια και μεγάλη βοrΊθε1α στον

πολύπαθο , παρεξnγnμένο, αλλά και τόσο πολύτιμο και ανεκτiμnτnς αξiας ασφαλιστικό μας κλάδο.
Εuχαρ1στώ πολύ, Δ1κός σου

n

« Ρε, πώς αλλάζουν

01

καιροi » !

n

ομίχλη, θα ' βγα1νε ανάγλυφο στο προσκrΊ 
νιο τ' όνειρο κάποιου που ονειρεύετα1 ξύ
πνιος καI με τις αισθrΊσε1ς του σε εγρrΊγορ

Δημήτριος Παπασπύρου

+ Πρωθιερεύς, Ν1κα1α
γαπnτέ κύρ1ε Σπύρου,

σn.

Ενα όνειρο που κλείνετω σε λiγες λέξεις
γραμμένες από το Γενικό Δ1εuθυντrΊ του

ING

μη! Δεν εiδαν το καινούρω όνειρο.

που α

φού φωτiστnκε το τοπiο και ξεκαθάρισε

Εύχομαι ο θΕΟΣ να σου το ανταποδώσε1 στον ΚΩΣΤΑ και στnν ΕΛΠΙΔΑ σου και να τα καμαρώσεις, όπως τα ονειρεύτηκε ς,

σένα και τnν οικογένειά σου.
Τυχερός όπο1ος συνεργάζεται τελικά με τέ
τοιους « ονειροπόλους » . Και πού ' σα1 ακό

Απόλυτα δ1καιολογnμένο σuναiσθnμα .

Προς κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΠΥΡΟΥ, ΕΚΔΟΤΗ

yivouv

σφαλrΊς και να κερδiζε1ς περ1σσότερα, ατε

Ν. Ζυγούpnς
Με εκτiμnσn

κόπ1ασες καI μόχθησες, γIα να

n

προοπτικrΊ να νιώθεις π10 δυνατός , πιο α

πιστ1κά, προσφέρει μεγάλη uπnρεσiα τόσο στο αναγνωστ1κό κοινό αλλά και στο κοινωνικό σύνολο γεν1κότερα.
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Τ' όνειρο έγινε πραγματικότnτα κι όσοι

ανώνυμες .

του .

Ν. Σταματόπουλος

των Εργων.

Ελλάδος με τnν εuκαιρiα των αποτελε 

σμάτων του Α' εννιαμrΊνοu

Α Χαiρετε εν Κυρfω πάντοτε.
Με τιμά

n αποστολrΊ του

Περιοδικού Σας κα1

Σας εuχαρIστώ θερμότατα.

Η γραφiς Σας εfναI λuρ1κrΊ καI τα θέματά

2006 .

« ΣuγχαρnτrΊρια στο Δiκτuο για τnν επιτuχiα

Σας 1κανοπο1ούν τους αναγνώστας .

τnς αύξnσnς τnς παραγωγrΊς κατά

7% στα

Σας σuγχαiρω από καρδfας , ευχόμενος ό

ετnσιοποιnμένα ασφάλιστρα τnς εταιρεiας

πως Κύρως ο θεός nμών, Σας xapiζn κατ'

μας σε σχέσn με το

άμφω uγIεfαν κα1 έτn μrΊκ~στα δ1ά να δ10-

2005 ».

Αυτό τ' όνειρο ανnκε στn Σοφία Ρατσιάτοu .

κονrΊτε τον άνθρωπον .

Στn Σοφiα θύμα των αισχρών επιστολών.

Μετ' εξαιρέτοu τψrΊς καI Ευχών εν Kupiω.

1)

' ->

~

~

~

~

:l

Κωνσταντίνα

Συσκότ1σn στn λογικn, στα αισθnματα . Οι

κ1 αν είνα1 αυτός κρυώνε1. Παραπατώντας

καθοδnγnτn των εφηβικών του χρόνων.

Τριάντου-Δημητροnούλου

πάντες, τα πάντα φταίνε. Ακόμη και συντρο

κα1 τουρτουρίζοντας έφτασε στο δωμάτιό

Οσο για μένα που σε γνώρ~σα μέσα από τα

Συνταξιούχος Δασκάλα, Αγρ1ν10

φ1ές που του προσφέρουν πλnρn αγάπη τον

του. Κρύο κα1 παγωνιά παντού. Ξαπλώνο

«Συνα1σθnμ ατικά » σου -κείμενα που απο

ενοχλούν, τοuς φέρεται ψυχρά, εχθρικά. Εί

ντας πnρε μηχανικά κάποιο βιβλίο. Αλλοτε

πνέουν ένα μύρο ανθρωπ1άς- έρχομα1 α

ναι το φούντωμα μεγάλο. Απότομη στροφn

πώς μεθούσε διαβάζοντας! Και τώρα τα

πλώς να το προσυπογράψω. Ματα1οπονε ίς

προς τα έσω. Γιατί; Ο κόσμος αυτός είνα1.

γράμματα ... αδύνατον, δεν μπορούσε . Εσφ1-

στην προσπάθειά σου να μας αποδείξεις το

Πότε κακός, πότε καλός απέναντί μας. Αφού

ξε δυνατά το βιβλίο στο χέρι του σαν κάτι

αντίθετο ...

αγγέλn, αuτό δώρο γ1α τα «

-

100» τοu

8 «ΝΑΙ». Εύχομα1 να εiσα1 πάντα καλά,

να γράφε1ς κα1 να προσφέρε1ς από τον
πλούτο τοu νοu σοu κα1 τnς καρδ1άς σοu:
« Και επί γπς Ειρnνπ ... »

Με μάτι αστραποβόλο, με πίστπ γερn και θέ

λnσπ δυνατn, ξεκίνησε ένα πρωί ο νέος για
τn ζωn.
Με αρκετn μόρφωση, με αξ1όλογn εμφάνι

ση, αλλά και με δόση εγωισμού ότι τα πάντα
μπορεί να πετύχει

>

~
'~
~
~

νη!

Εργασία, διάβασμα, δ1ασκέδασn, όλα φυσ1-

n κα

τά τον αναστεναγμό, το χαμόγελο τnς νίκης.

Στο πρόσωπό του ζωγραφιζόταν

n καλοσύνη,

n ευγένε1α,
n αποφασ~στικότnτα και n επ1-

•
•

να σε τοπ1κn εφημερίδα, έτσι απλώς να τα

δεν μπορούν ν ' αλλάξουν, εμείς πρέπε1 ν '

σκοτάδι μόνος με τον εαυτό του. Η εικόνα

διαβάσε1ς: α) Δύο άρθρα μου τnν περίοδο

αλλάξουμε. Κ1 όταν κανείς αλλάζε1 προς το

τοu προσευχόμενοu lnσού τον συντάραξε.

που nμouva Υποψnφ1α Δnμοτικn Σύμβου

καλό, είναι ωραίο. Αλλάζοντας προς το κα

Τα χείλη τοu ψιθύρισαν μαζί με τα θεϊκά Χεί

λος με θέμα σχετικό . Σημειώνω: το κεφά

λό το κάθε άτομο, αλλάζει

λη «Αφες αυτοίς ...

λαιο αυτό το έκλεισα ορ1στ1κά και αμετά

n ομάδα, 01

πολ

ou γαρ

οίδασι τι ποιούσι».

λές ομάδες γίνονται κοινωνία, οι κοινωνίες

«Αφες αυτοίς ... ». «Και επί γnς ειρnνn».

κλητα. β) Ενα άρθρο μου που αφορά τn

γίνοντα1 κράτη και τα κράτη ανθρωπότητα.

Μ1α ζεστασιά, μια απέραντη γαλnνn απλώ

βράβευση τnς

Ολα αλλάζουν από τn μονάδα ...

θηκε στην καρδιά του.

τοπικnς εφημερίδας, με τnν οποία, κυρίως,

Η νύχτα απαλn, διακριτ1κn πάνω στn γn. Το

Η ανεκτικότητα κι

συγνώμη θα τοu φέρ

συνεργάζομαι. γ) Ενα δικό μου «Συναισθη

χεψων1άτ1κο φεγγάρ1 παραφυλάε1 γ1α να

νουν πάντα τn yaλnvn, τnν ειρnνn, τnν αγά

ματικό» κείμενο. Μόλις ολοκληρώσω ένα

κάνει έντονη τnν παρουσία του. Ενα ξωκλn

πη, για να μπορεί να χαμογελά κα1 να πι

κείμενό μου αδnμοσiεuτο θα σου το απο

σι ψηλά στο βουναλάκ1. Αποκαμωμένος από

στεύε1 στο «επί γnς ειρnνn».

στείλω.

n

ρομφαίες παλεύουν μέσα στην καρδ1ά του .

του να μας ασφαλίζε1 το σώμα θρέφοντάς

τn νεανικn ζωn του. Πόσα όνειρα στόλ1ζαν τn

Μες τnν όμορφη βραδ1ά μια γλuκ1ά μουσικn

νύχτα τον ύπνο του, μετά από κουραστικn η

ξυπνά τα περασμένα.

μέρα! Τα χείλη του ευχαριστημένα ψ1θύρ1-

«Δόξα εν Υψίστοις θεώ

INTERLIFE INSURANCE COMPANY LTD
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ζαν: «Σ' ευχαρ~στώ θεέ μου, αύριο πάλ1».

και επί γnς ειρnνn» .

Ησυχες, ειρηνικές κυλούσαν

Κάποια τέτο1α όμορφη βραδιά άλλαξε

n θεά

μέρες, ώ

Ερις, ζηλεύοντας τn yaλnvn, πέ

ταξε το «μnλο τnς» στο περιβάλλον τοu νέ

n

ι

κε στn γn.

ου. Ζnλια, κακία, διπλοπροσωπία, αδικία,

«Και επί γnς ειρnνn ». Τι ειρωνεία! Αλλά για

φιλονικία, όλα μαζί άρχισαν να τον χτυπούν.

τί; Η ειρnνn αρχίζει από τnν καρδιά του κα

Ο έμφυτος εγωισμός επαναστάτησε, το πρό

θενός. Ενα θείο Βρέφος έφερε τnν ειρnνn.

σωπο ποu δε δεχότανε ραπίσματα σuσπά

Ενα Βρέφος ποu το μόνο που γνώριζε nταν

στnκε, το βλέμμα σκλnρuνε κα1 μεμιάς

το χαμόγελο κ1

01

n αγάπη!

διαθέσεις αλλάζουν. Τα φτερά τnς φαντα

Μισnθπκε, χτυπnθnκε, διώχτηκε, αλλά εκεί

σίας τσακίζουν μπρος στην κακία και το μί

νο αγαπούσε, συγχωρούσε. Ω! nξερε να σu

σος. Αγανάκτnσn, υπερένταση νεύρων, νύ

χωρεί. Η συγνώμη κ1 π αγάπη φέρνε1 τnν ει

χτες άγονες κ1 εφ1αλτ1κές είνα1 τα επακό

ρnνn.

λουθα.

Χρειάζεται να θυσ1άσει κάθε ίχνος εγω~σμού,

Eiva1

Αγρίνιο,

δύσκολο να το πετύχε1 κανείς .

Πώς θ ' αντιδράσω, να μπορούσα να ... να ...

αρρωστημένου εγωισμού, για να

να ... κα1 το μυαλό στρ1φογuρiζε1 γ1α εκδίκη

στην ειρnνn και τnν αγάπη.

ση, γ1α περιφρόνnσn για ... για ... κι όμως τί

Ενα δυνατό ρίγος περνά το κορμί του. Νά

φτάσει

ποτε απ ' αυτά δε γίνεται Μέσα του δuο εαυ

να1 το κρύο, νάνοι το θεϊκό Βρέφος, νάνοι

τοί αγωνίζονται ποιος να επικρατnσε1.

n πάλη

που γίνεται μες στην καρδιά του; Ο,τ1

Α Είμαι τακτικός αναγνώστης τοu πε
ρ1οδικού σας από το

όταν άρχ~σα να

2001,

στον 1δρυτn-εκδότn

μας παράλληλα το πνεύμα.

γαπnτέ κ. Σπύρου,

στορία τnς ανθρωπότητας. Η αγάπη κατέβη

«NAl » και

nμερnσιας

Εύχομα1 στο

Κατάστημα «ΑΥΞΕΝΤΕlΟΝ»

01

«Σuνείδnσnς»,

τn λύπη κα1 τnν πίκρα ο νέος ανεβαίνε1. Δύο

γ1α τα πάντα.

σπου

•
>

Εσωκλείω κάποια κείμενά μου δnμοσ1ευμέ

Το χέρι του έσβησε το φως. Καλύτερα στο

Σωκράτης Γαβριηλίδης

Μέρες αγώνων, μέρες δnμιοuργικές γέμ1ζαν

•
•

νάθελε να πνίξει. Μίσος, λύπη, αδιαφορία.

Τα χείλη ξερά, τα μάτια απλανn. Αδιαφορία

θuμία να τον αγαπούν!

~
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Αγγελικά πλασμέ

τάκτηση τnς κορυφnς. Στα μικροεμπόδ1α με

~
:l
:l

n ζωιΊ!

κά με μέτρο. Ο μοναδικός σκοπός του

~

:l
:l

Ομορφn που είναι

ζούμε ανάμεσά του, είμαστε υποχρεωμένοι
να τον ανεχθούμε όπως είνα1. Αφού οι άλλοι

εργάζομαι ως ασφαλιστnς στην

lNTERLlFE.

8.11.06

Με 1διαίτερn εκτίμηση

Εuχαρiστως δnμοσ1εύοuμε επ1στολή
τnς Ε. Κασψάτn προς το ΝΑΙ

nou

αντψετωπiζε1 σοβαρό πρόβλημα uγεiας.
Τnς ευχόμαστε περαστ1κά!

Δυστυχώς δεν έτυχε να διαβάσω τα ένθετα

β1βλiα, τα οποία σίγουρα θα συμβάλουν

Ελένη Κασιμάτη

στην αυτοβελτίωσn μου. θα σας παρακα

ING

λούσα, αν γίνεται, να μου τα στείλετε μέσω
τnς εταιρείας μου, μαζί με τnν επόμενη έκ

δοση του «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

NAl».

Σας εuχαρ~στώ εκ των προτέρων

ίσα1 π10 δuνατn από κάθε όγκο ...

Ε Η apxn αυτnς τπς περιπέτε1ας είνα1 κα
νονικn τρέλα. Ξέρε1ς ότ1 έχε1ς μέσα σου κά

τι κακό κα1 ότι κανείς δεν μπορεί να σε α

παλλάξε1 από τnν απειλn του . Ν1ώθεις εντε

Μεταξούλα Μανικάρου

Φ1λόλογος,

Ayp1v10

γαπnμένε μας φίλε Βαγγέλη,

λώς μόνη κα1 αβοnθnτn. Ψυχολογ1κά και
σωματ1κά γίνεσαι ένα ράκος, χάνε1ς τον ύ
πνο σου και γυρνάς το μυαλό σου στο πα

ρελθόν να σκεφτείς τι έκανες και τι όχ1. Ο

Α Γνωρίζω ότι θα προσκρούσω στn σε

καρκίνος δεν είναι σαν το χωρισμό που όλοι

μνότητά σοu, μα έχει δίκιο ο Παύλος, όταν

έχουν περάσε1 από έναν στn ζωn τους είναι

βλέπει στο πρόσωπό σου τον πνευματικό

κάτι τελείως δ1αφορετ1κό. Είναι πολύ δύσκο-

19

λο όλο αυτό·

n 1σopponfa

εfνα1 πολύ λεπτn

Συμβολαfου . Κάθε

3

μnνες ακολουθώ τn

σας.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ

ΠΑ το ΦΙΛΙΚΟ

και για να μnν τnν χάσε1ς χρειάζεσα1 ταλέντο

γνωστn τακτικn των εξετάσεων και είμαι μέ

και μελετώ τα άρθρα τα σχετικά με τις πω

ακροβάτn. Από τn μ1α παν1κοβάλλεσαι και α

σα στnν έντασn και στα νεύρα . Κάνω όμως

λnσεις.

πό τnν άλλn θέλε1ς να καθnσυχάσεις όλους

διαλογισμό και προσπαθώ να σκέπτομαι θε

« ΣΥΝΑΙΣθΗΜΑΤΙΚΑ », που δίνουν μια άλλn

τους ανθρώπους σου που βρfσκονται κα1

τικά και να ξεχνώ τn λέξn .. . μετάστασn. Μέ 

ρομαντ~κn αiσθnσn στο περιοδ1κό σου.

κεfνο1 σε τρομερό παν1κό. θέλω να σας πω

σα από αυτnν τnν εμπειρfα μου έμαθα να α

Σου εύχομαι να έχεις υγεfα και να ευδο

ότ1 εfνα1 μάτα10 να προσπαθεf κανεfς να λέ

γαπάω περισσότερο τn ζωn μου κα1 δε θέλω

κιμnσε1ς να εκδώσεις και το 1.ΟΟΟό τεύ

λι

χος του ΝΑΙ

του Φιλικού Δ1ακανον10μού!

Φυσικά

και

οπωσδnποτε

τα

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Με τις υπ ' αριθμ.

2006

και

4586/ 2006, 5130/
5284/ 2006 αποφάσεις του Ειρn

νοδικεfου θεσσαλονiκnς δικαιώνεται και πά

n

« ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ » σχετικά με το θέμα

ε1 ψέματα σε μ1α καρκ1νοπαθn. Τα ξέρε1 κα1

με τfποτα να τnν χάσω. Η ζωn, αγαπnτοi συ 

τα ν1ώθε1 όλα. Ο θεός τnν προ1κfζει με μ1α

νάδελφοι, είναι ανεκτiμnτο δώρο και αυτό

καταπλnκτικn διαiσθnσn για να γνωρfζει τα

μας το χάρισε ο δnμιουργός μας . Προσπα

χώρnσnς (άρθρο

επόμενα βnματά τnς στn ζωn κα1 για να μπο

θώ να σκέπτομαι αισιόδοξα! Νιώθω δυνατn

άνω Ανώνυμn Ασφαλ1στ1κn Εταιρεfα κα1 των

ρεf να παλεύε1 το θυμό τnς. Ξέχασα να σας

και όλα δείχνουν ότι θα τα καταφέρω να νι

γράψω ότι τον καρκlνο τον έβγαλα θυμό και

κnσω τον καρκfνο .. .. το θυμό μου nθελα να

Αθανάσιος Ραμαδανίδnς

φωνnτ1κό εκχώρnσαν τ1ς αnαιτnσεις τους

εiπα ότι θα απαλλαγώ από αυτόν, δ1ότι εfμαι

πω.

Δ1εuθuντrΊς Αποζnμ1ώσεων

στnν ασφαλιστικn

εταιρεία,

ΛΟΝΙΚΑ »

τις

Με εκτiμnσn

Δυνάμει τnς καταρτισθεiσας σύμβασnς εκ

455 Α.Κ.)

ασφαλ1σμένων τnς ,

ανάμεσα στnν ως

01 onoio1 με 1δ1ωτικό συμ
n

« ΙΝΤΕΡΣΑ

πιο δυνατn από κάθε όγκο . Από τnν πρώτn

Πρόσφατα πέρασα ένα κρύωμα, μου έ

στιγμn εfχα αποφασfσε1 ότ1 θα ξεμπέρδευα

χουν δnμιουργnθεi πάλι φόβοι. Ετρεξα σαν

μαζf του.

σταθεf σε κάτ1 τυχερn: ότι τον

τρελn στους γ1ατρούς μου. Αν δεν είχα και

βρnκαν σε αρχικό στάδιο και δεν χρε1άστn

αυτούς πού θα έβρ1σκα τn δύναμn να προ

Το θέμα έγινε θεσμός και θα αnοτελεf πλέ

ασφαλιστικές εταιρεfες και οι ασφαλισμένοι

κε να κάνω χnμειοθεραπεfα. Το nξερα από

χωρnσω.

φόβο1 μου , ακόμn εiνα1 νωρiς

ον εiδnσn πρώτου μεγέθους, αν και όποτε τυ

αυτών στnν καταβολn των ποσών, που αυτn

τnν πρώτn στ~γμn· εγώ οδnγούσα το πλοiο

να τους ξορκiσω ... αλλά βρfσκομαι στn με

χόν συμβεi , να διδάσκει ασφαλιστικο-νομικά

κατέβαλε στους ασφαλισμένους τnς. Συγκε

μου. Ευτυχώς

γάλn ανnφόρα τnς προσnάθε1ας .. . κα1

και ανταγωνιστ1κά

Efxa

n ζωn

μού έδινε μια ευκαιρfα

01

n αρ

«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. Ζnμ1ών»

Α σφαλ1στ1κο-νομ1κά

άσκnσε

υπ '

αριθμ.

καταθ .

17940/ 2004,6204/2005κα15145 /2005

μαθnματα

αγωγές, ζnτώντας να προβούν οι εναγόμενες

από τn θεσσαλονiκn

τn θεσσαλονfκn!

κριμένα, οι ασφαλισμένοι τnς « ΙΝΤΕΡΣΑ

Δάσκαλος κα1 καθnγnτnς από θεσσαλονi 

ΛΟΝΙΚΑ » ενεπλάκnσαν σε τροχαiα ατυχnμα

n Αθnνα

ακόμn.Υπάρχουνάνθρωποιπουβλέπουντα

νnτικn σκέψn μια συνnθεια είναι και από τις

προβλnματα ως προβλnματα και άλλοι ως

κακές συνnθειες δεν εfναι εύκολο να απα

ευκαιρίες. Εγώ αποφάσισα να δω το συγκε

γκ1στρωθεiς.

κριμένο ως ευκαιρία. θα ακουστεί υπερβο

πράγμα είναι τα μαθnματα που παiρνουμε α 

λ1κό αλλά μέσα από το θυμό nρθε στn ζωn

πό τις εμπειρfες μας. Προσπαθώ να αρχfσω

Και αφού εni όλων των τομέων, εδώ και

«κοινn δnλωσn τpoxafou ατυχnματος » και στn

μου

να βλέπω τn ζωn μου σαν ταξίδι. Προσπαθώ

μια δεκαετiα, όποια μεθόδευσn, nαρανομiα

συνέχεια αποζnμιώθnκαν από τnν « ΙΝΤΕΡ

να εfμαι δυνατn. Π1στεύω ότι με τn βοnθεια

και σύγκρουσn ακόμn, αnοβαiνε1 σε βάρος

ΣΑΛΟΝΙΚΑ »,

των πονnρών αλλά ανίδεων τnς Αθnνας, τό

τους γνωστοποιώντας τις

τε γιατi συνεχiζουν να κάνουν nρωα και ευτε

στους εναγόμενους.

n αναγέννnσn.

Μέχρι τώρα ξεπερνούσα

τα nροβλnματα μόνn μου, βέβαια,

n

με τn

βοnθεια τnς οικογένειάς μου, αλλά δεν είχα
έρθει αντιμέτωπn με κάτ~ μεγαλύτερο από ε

μένα και auτn nταν

Νομiζω ότι το πιο όμορφο

του θεού θα τα καταφέρω .

Συνάδελφοί μου αγαπnμένοι, δείτε τους

δεfξω το α

ανθρώπους δίπλα σας ΑΝθΡΩΠΙΝΑ. Σας έ

πιο μεγάλn από το

χουν ανάγκn. Αφουγκραστείτε τα nροβλnμα

n ευκαιρfα να

νάστnμά μου· να γίνω

φόβο μου και κυρίως να πολεμnσω το θυμό
μου ... και να τον νικnσω . Και σε αυτό επά

νω με βοnθnσε ο θεός. Μου έδωσε τn δυ
νατότnτα να κοιτάξω μέσα μου, να αγαπnσω

τά τους. Ακούστε τους. Δώστε τους Δ ΥΝΑΜΗ·
τnν χρειάζονται . Τον καρκίνο δεν τον naθai

vouv μόνο

οι άλλοι. Ετσι σκεπτόμουν και γω.

Μέχρι που το έπαθα και εγώ.

τn μοναδ1κότnτά του. Αλλάζω σ1γά σιγά τn
ζωn μου. Αλλες φορές δούλευα

10-12

ρες τnν nμέρα, τώρα δουλεύω μόνο

ώ

7-8.

Πρέπε1 να το πάρουμε απόφασn ότι τfnοτα
δεν δ1αρκεi για πάντα . Δεν θέλω να nω ότι

όλα εiναι ρόδινα, αλλά ότι

n ζωn

μου αλλά

ζει όψn. Βλέπω με άλλα μάτια τους ανθρώ

κn, nο1ος άλλος,

n

ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ και το

onoia τnν

αποκλειστικn υnαιτιότnτα

ανέλαβαν οι εναγόμενο1 οδnγοi των άλλων

μόνων.

ασφαλιστικών

λιστn τους τnν όντως αχτύnnτn εταιρεία τnς
θεσσαλονiκnς;

Η Εποπτεύουσα

εταιρειών,

n onoia

υπογράφοντας

υnεισnλθε στn θέσn
αnαιτnσεις τnς

Κατά τnν εκδiκασn των ως άνω αγωγών οι
εναγόμενοι προέβαλαν τις εξnς ενστάσεις :

Apxn

και

n Επιτροnn

Ιδιω

τ1κnς Ασφαλίσεως πότε - επιτέλους- θα εnι

Τnς κατά τόπον αναρμοδιότnτας,
τούς παραγραφnς,

3)

2)

1)

Τnς δ1ε

Τnς ακυρότnτας τnς

λnφθεi και θα βάλει τα πράγματα στn θέσn

σύμβασnς εκχώρnσnς λόγω αθέμιτου αντα 

τους;

γων~σμού και

Τnς καταχρnστικnς άσκnσnς

δικαιώματος, οι οnοiες αnορρiφθnκαν στο

Νομικών

Ως προς τnν ένστασn τnς κατά τόπον αναρ

Σuντον~στrΊς Δ1εuθuντrΊς Ανάπτuξnς

τnς iδιας ασφαλιστικnς εταιρεfας τnς θεσσα

μοδιότnτας του Ειρnνοδικεiου θεσσαλονfκnς,

ΑΤΕ Ασφαλ~στ~κrΊ

λονfκnς γ1α το ασφαλ1στικο-νομικό « Βατερ

λόγω του ότι το ατύχnμα έλαβε χώρα, σε δύο

λώ » , υπό κρατικό μάλ1στα έλεγχο, ασφαλ1στι

από τις ως άνω περιπτώσεις, στn Ρόδο και τον

γαπnτέ μου Βαγγέλn,

Α θερμά συγχαρnτnρια για τnν έκδοσn
του lΟΟού τεύχους του ΝΑΙ.

Διαβάστε το άρθρο δύο κυριών

4)

σύνολό τους. Συγκεκριμένα:

ντnσn;

Χρήστος Μασκαντούρnς

τα, για τα

πολυάριθμο Επιτελείο τnς Ειδικών και Επιστn

θα δώσει κάποιος αρμόδιος κάποια αnά

το σώμα μου , να αγαπnσω τον εαυτό μου γ1α

-

κών εταιρε1ών τnς Αθnνας, αναφορικά με έ

Βόλο, όπου κατοικούν οι εναγόμενοι (ιδιοκτn

να δύστυχο και διάτρnτο πλέον εφεύρnμα

τες και οδnγοi), ενώ οι εναγόμενες ασφαλι

μου.

θυμάμαι ακόμα τnν εniσκεψn σου στο

μιας ομάδος ασφαλιστικών εταιρειών τnς

στικές εταιρείες εδρεύουν στnν Αθήνα, το Δι

ΑΝθΡΩΠΙΝΑ και όχι με τα μάτ1α του Νέου

γραφείο μου, τότε, με στόχο τnν προώθn-

Αθnνας κα1 συναγάγετε τα συμπεράσματά

καστfιρ10 δέχτnκε ότι

πους

20

σn του. Διαβάζω έκτοτε ανελλιπώς το ΝΑΙ

και

δn

το

nελατολόγιό

n ένστασn

πρέπε1 να α-

21

πορριφθεf ως ουσfα αβάσιμπ, καθώς σύμφω-

σκοπό να δπμιουργήσει στο κοινό τπν εντύ-

να με το δικόγραφο τπς αγωγής οι εναγόμε-

πωσn ιδιαfτερα ευνοϊκής προσφοράς, ώστε

νες ασφαλιστικές εταιρεfες εδρεύουν μεν στnν

να προσελκύει πελατεfα με τον τρόπο αυτό.

Αθήνα, αλλά διατnρούν οργανωμένα υποκα

Επιπλέον, το Δικαστήριο δέχτnκε ότ1

ταστήματα στn θεσσαλονfκn, γεγονός που δεν

του όρου «Φιλικός Διακανονισμός » δεν απο

αμφισβnτήθnκε. Ετσι, από το συνδυασμό των

τελεf δικαfωμα ή προνόμιο κάποιου, αφού

διατάξεων των άρθρων

25 § 2 ΚΠολΔ και 51

χρήσn του δεν έχει κατοχυρωθεi νομ1κά,

εδ.

3 ΑΚ,

αλλά πpόκειτα1 απλώς γ1α 1δ1ωτ1κή σύμβα

ση που δεν απολαμβάνει νομοθετ1κής ανα

από τnν έδρα τους τόπο, τότε δωσιδικούν και

γνώp1σπς

κατοχύρωσης. Αλλωστε,

n

ενώπιον των Δικαστnρfων, στnν περιφέρεια

σύμβασn εκχώρnσnς αναγνωρfζεται και ρυθ

των οποfων λειτουργούν και συναλλάσσονται

μiζεται από το νόμο (άρθρο

τα υποκαταστήματα.

στο πλαfσιο τnς αρχfις τnς ελευθερfας των

455 έως 470 ΑΚ)

Σχετικά με τnν προβλnθεfσα ένστασn τnς

συμβάσεων και συνεπώς έναντι του ιδιώτn α

διετούς παραγραφής το Δικαστήριο απέρριψε

σφαλισμένου δεν μποpεf να θεωpnθεf ως

αυτήν ως μn νόμιμn, καθώς οι αξιώσεις των

πράξn αθέμιτου ανταγωνισμού .

Και τέλος,

n ένστασn

καταχρnστικής άσκn

ρiζονται στnν αδικοπραξiα των οδnγών των

σnς δ1κα1ώματος, αnορρίφθnκε με τnν

ζnμιογόνων οχnμάτων, μεταξύ δε αυτών και

ριθμ.

τnς ασφαλιστικής τους εταιρεfας καταρτfστn

ου θεσσαλονfκnς ως ουσfα αβάσιμn, δ1ότ~ τα

κε σύμβασn αναδοχής χρέους και

περιστατικά

n

παρα

γραφή των αξιώσεών τους εfναι πενταετής,
κατά εφαρμογή του άρθρου

συμβατικός αναδοχέας

-

937

Α.Κ., και ο

ασφαλιστής αυτήν

Ermis Gold

n

όταν τα νομικά πρόσωπα διατnρούν

ασφαλισμένων τnς «ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ», στπ

ErσιίJA~Ίrd,!OO!i

n χρήσn

οργανωμένα υποκαταστήματα σε διαφορετικό

κα1

'"""1•-1tt

-;:.._-:.=-

un' α

5130/2006 απόφασn του Ειρnνοδικεf
που

επικαλεfται

λ 'ς τρόπος
Υπάρχει πιο απ ο

n

«ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ» για τn θεμελfωσn των α

να νι

ω, θετε ασφαλείς.

ξιώσεών τnς δεν υπερβαfνουν τα όρια που ε

πιβάλλονται από τα χρnστά ήθn, τnν καλfι

nf-

στn, τον 01κονομικό κα1 κο1νωνικό σκοπό του

τnν παραγραφή μπορεf να προβάλει.
Η ένστασn τnς ακυρότnτας τnς σύμβασnς

δικαιώματος.

εκχώρnσnς ως αντιβαfνουσα στις διατάξεις

περf

αθέμιτου

ανταγωνισμού

του

Ν.

146/1914, τnν οποfα προέβαλαν σε όλες τις
περ1πτώσεις οι εναγόμενοι απορρfφθnκε ως

Γρηγόρης Ζαχάρnς

ουσfα αβάσιμn. Οι εναγόμενοι ισχυρfστnκαν

INTERAMERICAN

ότι

n σύμβασn

εκχώρnσnς εfναι άκυρn, διότι

n «ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ»,

δήθεν προσελκύει πε

γαπnτοf συνάδελφοι,

Α μετά από 33 χρόνια, αποχωρώ από τnν

λάτες, δnλώνοντας αναλnθώς ότι συμμετέχει

εταιρεfα μας

στnν μεταξύ άλλων ασφαλιστικών εταιρειών

πικούς λόγους, έχοντας διανύσει μια ολο

καταρτισθεfσα «Συμφωνfα Αμεσου Διακανο

κλnρωμένπ πορεfα που ξεκfνnσε από χαμn

νισμού Υλικών Ζnμιών» (σύστnμα φιλικού

λά και έφτασε σε υψnλή διοικnτική θέσπ.

INTERAMERICAN, για

προσω

διακανονισμού), χωρίς στnν πραγματικότnτα

Στο σnμεfο αυτό θα fιθελα να ευχαριστή

να έχει προσχωρήσει και να συμμετέχει στο

σω τον ιδρυτή τnς εταιρεfας μας, κύριο Δn

Στην

σύστnμα αυτό. Ομως, με κανένα έγγραφο α

μήτρn Κοντομnνά, καθώς κα1 τn σnμερινή

ότι σας καλύπτουμε πραγματικά!

ποδεικτικό στοιχεfο δεν μπόρεσαν οι αντfδι

διοfκnσn για τις ευκαιρfες που μου έδωσαν

•

κοι να στnρfξουν τον ισχυρισμό τους αυτό, ό

να εργαστώ, να παράγω, να συνεργαστώ

τι δnλαδή

μαζf σας και να συμβάλω στnν ανάπτυξn τnς

n

«ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ» προέβn σε

κάποια δήλωσn με τn μορφή δnμόσιας γνω
στοποfnσnς ή ανακοfνωσnς σε ευρύ κύκλο

προσώπων (άρθρο

3 Ν. 146/2006) και με το

εταιρεfας.

Σας ευχαριστώ όλους μέσα από τnν καρ

διά μου. ΚαλιΊ συνέχεια.

lnternational Life

κάθε μέρα αποδεικνύουμε

Ο Δείκτης Φερεγγυότητάς μας είναι 6πλάσιος από
ουτόν που ορίζει ο νόμος

• Δ ι ακριθήκαμε

(601%).

γιο το εργασιακό μας περιβάλλον

μέσα στις πρώτες

10 καλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα
Best Workplaces 2005 και 2006.
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2000 για την

στον Διαγων ι σμό

•

Είμαστε

ποιότητα του συνόλου των υπηρεσιών μας.

Ιt}Α.ιΙ

Ασφάλειες Ζωής και Περιουσίας

Με την ίδια αξιοπιστία θα φροντίζουμε πάντα για
την απόλυτη ασφάλειά σας!
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lnternational
Life Για καλύτερη zωη
Κηφισίας 7-9, 151 23 Μαρούσι. Τ 210 8119000 www.inlife.gr, e-mail: inlife@inlife.gr

Δο~ήvικος Θεοτοκόπουλος

τος

Greco», επf

τn συμπλnρώσει

350

ετών από του θανάτου του μεγfστου
των τέκνων τnς Κρnτnς, επιφανεfς ει
δικοf εδnμοσίευσαν πλειάδα αξιολό

Απόψεις επί

γων εργασιών αναφερομένων εις τnν
καταγωγnν , τος σπουδάς, τnν τεχνο

τροπίαν, τnν ζωnν αλλά και το σύνο

λον του έργου του Θεοτοκοπούλου,

,

τόσον εν Κρnτn κα1 Ιταλία όσον και εν

τn δευτέρα πατρίδι αυτού, τnν Ισπα

της τεχνικης

νfαν, όπου κυρίως έζnσε και ανεδεf
χθn . Ο σnμερον θεωρούμενος ως γf

γας του Τολέδο, ο οποίος μετά του

του

El Greco

Velasquez

των αρχών του αιώνος μας, 1Ί εθεω

την

ο Ιωάννης Χαραμής

31 η

Ιανουαρίου

1966

ρείτο ως ο πλέον 1δ1όρρυθμος ζωγρά
φος τnς εποχnς του. Οι άτονοι και ψυ
χροf τόνο~ των χρωματισμών του , τα

01

Οτε ο φfλτατος γενικός γραμματεύς

σμονnθέντος έργου του θεοτοκου-

σκοτεινά « φόντα » των πινάκων του,

τnς εταιρεfας μας μου εζnτnσε να ομ1-

πούλου. θα παρακαλέσω πάντως το

επιμnκεις και ασκnτικαί μορφαf του ε

λnσω επf του θέματος, το οποfον θα

αγαπnτόν ακροατ1Ίρ1ον να φανn επ1ει

ξnγούντο παλαιότερον ως συνέπε1αι

ε ιδ1αιτέραν όλως χαράν, αλλά

προσπαθnσω σnμερον να διεξέλθω,

κές προς τον ομιλούντα, διότ1 θα κα

βαρείας παθnσεως των οφθαλμών του

και συγκfνnσ1ν, ανέρχομαι σnμε

ασφαλώς εγνώρ1ζεν, ως δόκψος

ταχρασθn του χρόνου τnς κλεψύδρας,

1Ί

ρον εnf του βnματος τnς Ελλnν1κ1Ίς

στοριοδfφnς τnς Ιατρ1κ1Ίς, ότ1 προ τεσ

τον οποfον

επ1στnμον1καf μας ετα1-

Αλλωστε και οι κάτοικοι του Τολέδο α

Εταιρεfας τnς 1στορfας τnς Ιατρικnς,

σαρακονταετfας και πλέον ο πατnρ

ρεfαι επιτρέπουν, και τούτο δ1ότι, το

πεκάλουν τον σnμερον δοξασμένον

συγχαfρων τον αναδnμιουργόν αυτnς

μου, εκ των πρώτων ειδ1κών, εfχε δn

προς ανάπτυξ1ν θέμα οδnγεί εις

αγαnnτόν συνάδελφον καθnγnτnν Νι

μοσιεύσει μελέτnν επf του αυτού θέμα

σθnματικnν τnς τέχνnς ομ1λίαν και δn

δn ο παράφρων . Μεγάλοι όμως τε

κόλαον Λούρον, ο onofoς διέθεσε τnν

τος, παρακινnθεfς ασφαλώς από το

εις τnν τεχνοτροπίαν του μεγίστου των

χνοκριτικοί , αισθnτικοf και λόγιο~, nδn

δnμουργικnν

γεγονός τnς μόλις προ τινων ετών, τό-

ζωγράφων του 16ου αιώνος.

nvonv του

δ1ά του υψf-

στου ενδ1αφέροντος αυτόν τομέα τnς
Ιατρικnς.

24

δεσπόζει τnς

1σπανικ1Ίς τέχνnς, nτο τελεfως άγνω

γ1α τον Δομήν1κο

Θεοτοκόπουλο

Goya

στος ε1ς το φιλότεχνον κοινόν μέχρ1

* Διάλεξις δοθείσα εις την «Ελληνικήν Εταιρείαν Ιστορίας της Ιατρικής»,

Τ1 έγραψε

κα1 του

τε, αναγνωρfσεως τού επf

1-

300 έτn λn-

01

01 -

Τελευταfως, κατά το οργανωθέν « έ-

απότοκοι

ψυχικnς

ζωγράφον των

ανωμαλίας.

«EI-Demente», δnλα

από των αρχών του παρελθόντος αιώ
νος , υπnρξαν ένθερμοι θαυμαστοί του

Θεοτοκοπούλου κα1 εδnμοσίευσαν α

πρώτα βnματα τnς υπό του αεψνnστου

πουσαν απ1Ίχnσ1ν. Η παρουσfασις του

le secret de Tolede », το οποfον ε
ξεδόθn το έτος 1912, συνέβαλεν εις
το να yfvn γνωστόν το καλλιτεχνικόν

καθnγnτού τnς Ιστορfας τnς Ιατρικnς

Δομnνίκου

το

έργον του μεγάλου Κρnτός ζωγράφου,

Αρ1στοτέλους Κούζn 1δρυθεfσnς Ετα1-

σύγχρονον κο1νόν, ως του τελευταfου

του συνεχιστού και εξελίξαντος τnν

ρεfας, ανεκοfνωσα τα περf του έργου

μεγάλου αστέρος τnς αναγεννnσεως,

νεοβυζαντινnν κρnτικnν αγιογραφικnν

τού θεμελ1ωτού των νοσnμάτων του

οφείλεται κυρίως ε1ς τον Γάλλον αι

σχολnν, εξ nς κυρίως προnρχετο . Διό

θώρακος και προσέφερα ε1ς τnν ετα1-

σθnτ1κόν

τι νεώτατος ο αριστοκράτnς του Φό

Εfπον ότι με κατέχε1 συγκfνnσις, και

ξιολόγους πραγματεfας, αι οπαία1 1Ί ε

τούτο δ1ότι, προ πολλών ετών, κατά τα

λnσμονrΊθnσαν rΊ δεν εύρον τnν πρέ

Θεοτοκοπούλου

Maurice Barres,

εις

ο οποίος

ρεfαν τnν εις πρωτότυπον διδακτορι

μυnθείς υπό του ισπανού ζωγράφου

κnν δ1ατρ1β1Ίν του μεγάλου

Zuloaga,

Laennec,

ου

δελε, ο απόγονος τnς Βυζαντ1νrΊς

01-

κατενόnσε κα1 εγένετο λά

κογενείας των θεοτόκn, εμαθrΊτευσε,

τnν οποfα εfχον αποκτ1Ίσε1 προ του

τρnς του έργου του μεγάλου καλλιτέ

τόσον δ1ά τnν τέχνnν, όσον και τα

1930 εις πλε~στnριασμόν παλαιών 1α

χνου κα1 ταυτοχρόνως σοφού Ελλn

γράμματα, πλnσίον των συνεχιστών

τρ1κών συγγραμμάτων εν Γαλλfα.

νος. Το βιβλfο του

τnς Βυζαντινnς αγιογραφfας του Μυ-

ΝΑ

Barres «EI-Greco

Α
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στρά, των μοναχών δnλαδn τnς nαρά

ντων ε1ς τnν nνευματ1κ1Ίν αναγέννn 

θυμfζε1 αστραnnν, έρχετα1 εκ των άνω,

ροντ1κών οφθαλμών, αλλά κα1 τnς

το Ηράκλε1ον μονnς του Αγfου Παντε

σ1ν , ως κα1 τnν αναγέννnσ1ν τnς τέ

από τον nμ1σκότε1νον 1Ί νυκτερ1νόν

ψυχ1κ1Ίς καταστάσεως του αnε1κον1-

λεnμονος,

χνης, εν Ιταλfα, τnς onofaς τέχνnς ε

ουρανόν. Τα στο1χεfα αυτά συμnλn

ζομένου.

μπνεύστρ1α , ως ούτος αnοδε1κνύε1, υ 

ρώνουν αλλά κα1 τονfζουν ταυτοχρό

ον Δομ1Ίν1κον θεοτοκόnουλον, ε

nnρξεν

νως, τα ολfγα, ασκnτ1κά ούτως ε1nεfν,

άν εξαφέσn τ1ς τους εκ λόγων

n onofa

nτο μετόχ10ν τnς

μονnς του θεοβαδfστου όρους Σ1νά.
Ο εn1χεφών να μελετnσn τnν μονα

τέχνn . Πρ1ν 1Ί τε 

onofa

σνομn1σμού σnμερον θαυμαστός του,

δ1κ1Ίν σύνθεσ1ν του Θεοτοκοπούλου,

λευτnσω τnν εn1βεβλnμένnν αυτnν nα 

χρώματα τα

πρέπε1 να δ1ερευν1Ίσn, εκτός των εν

ρένθεσ1ν εnf τnς Ελλnν1κ1Ίς συμβολnς,

αρμον1κά ε1ς τnν αντfθεσfν των. Καθ'

τον εννοούν εκεfνο1

Κρnτn σπουδών αυτού, τα τnς μακράς

αναφέρομα1 ε1ς το έργον τnς Αθανα 

nμάς, εν των στο1χεfων, το

σταντα1 μfαν φοράν τnν γοnτεfαν του

μαθnτεfας του εν Βενετfα nλnσfον του

σfας Ρεδ1άδου ,

από μακρού

nροκαλεf τnν μεγαλυτέραν fσως εντύ

κα1

Τ~σιανού κυρfως , αλλά κα1 του Τ1ντο

ενδ1εφέρθn δ1ά τnν αναγέννnσ1ν τn ς

nωσ1ν ε1ς τος προσωnογραφiας κα1

χεφαφετnθούν»,

καθώς

ρέτου κα1 του

τnς δ1αμο

τέχνnς κα1 συνεχfστρ1α τnς μακράς

τος αγ1ογραφfας του ζωγράφου, εfνα1

Camille Mauclair.

Δ1ό11 ο Δομ1Ίν1κος

ν1Ίς του εν Ρώμn κα1 τού εν αυτn nο

nνευματ1κ1Ίς 01κογενε1ακ1Ίς παραδό 

n έκφρασ1ς

n τε

Θεοτοκόπουλος ενσκαρκώνε1 εν εαυ

λυσχ1δούς έργου του, δ1ότ1 εκεf εφγά

σεως των Φ1λαδελφέων nαρουσfασε

λε1ότnς τnς αnε1κονfσεως αυτών . Ο

τώ τον τελευταίον Βυζαντ1νόν κα1 ταυ

σθn κα1 ως γλύπτης κα1 ως αρχ1τέ

το

1939 αξ1όλογον α10θn11κ1Ίν κα1 τε 

Θεοτοκόπουλος εζωγράφ1σε τω όντ1

τοχρόνως τον πρώτον σύγχρονον ζω

χνοκρ111κ1Ίν μελέτnν εnf των ζωγρά 

τους ωρα1οτέρους των οφθαλμών. Γυ

γράφον, ως επ1γραμματ1κώς τον χα

φων κα1 γλυπτών τnς αναγεννnσεως ,

να1κεfο1 κα1 ανδρ1κοf οφθαλμοf αντ1-

Bassano, τα

κτων . Τα τnς τεσσαρακονταετούς nε 

pfnou

1σnαν1κ1Ίς nερ1όδου τnς καλλ1-

τεχν1κ1Ίς του ζωnς κα1 κυρfως τα τnς

nνευματ1κ1Ίς κα1 φ1λοσοφικ1Ίς συνθέ
σεως αυτού . Ευτυχώς

φθονο1, δ1ότ1 κατά

01 nnyaf εfνα1 ά
τα τελευταfα έτn n

σχετ1ζομένn με τον Δομ1Ίν1κον θεοτο

κόnουλον

β1βλ1ογραφfα

κατέστη

nλουσ1ωτάτn. Πολυτελεfς ε1κονογρα
φnμένα1 εκδόσε1ς των n1νάκων του κα1

nολυσέλ1δα β1βλfα αναφερόμενα ε1ς
πάσαν nτuxnv του έργου κα1 τnς ζωnς

του ζωγράφου βλέnουσ1 καθ ' nμέραν
το φως. Προς τ~μnν των Ελλnνων δ10νοουμένων, τον άλλοτε λnσμονnμέ

νον

Greco

nαλα1ότερο1 1δ1κοf μας λό

γ101 εfχον από μακρού ανακαλύψε1, θα

ο Σωτnρfου, αλλά κα1 nλεfστο1 άλλο1

n-

μέτερο1 α1σθnτ1κοf κα1 λόγ101. Αυθεντfα

ε1ς τnν

onofav

n onofa

αναλύε1 κα1 το έργον

1

κα1 των βαθυστοχάστων μελετών του,

nfνακες του

onoiov

των οφθαλμών κα1

κατοnτρfζουν ε1ς το τέλε1ον τον εσωτε
ρ1κόν κόσμον των αnε1κον1ζομένων

του Θεοτοκοπούλου .

όμως λόγω τnς εξονυχ1στ1κ1Ίς ερεύνnς

όμως εfνα1 τόσον

Θεοτοκοπούλου

προκαλούν ε1ς τον θεατnν έκnλn 

κα1 συχνότατα συμβάλλουν ε1ς τnν α

nόδοσ1ν του θέματος του nfνακος.

01

οφθαλμούς των, το

onofov

έρχετα1 εκ των άνω κα1 από

πάντοτε

nnynv

μn

ορατnν, φωτfζε1 δε καθέτως 1Ί nλαγfως

δυσχερnς . Α1 χαρακτnρfζουσα1 τα έρ

Ε1ς τnν σύγχρονον τέχνnν , ο πρώτος

γένε1 nολυnλεύρου έργου του Δομn

γα του Θεοτοκοπούλου 1δ1ορρυθμfα1,

με τnν Ερμfναν. Αλλ' έτ1 πλέον, τον θε

Θεοτοκοπούλου δεν εfνα1 δ1άχυτος,

εξnρεσ1ον1στ1Ίς

σχ1σμοε1δ1Ίς.

θερμος θαυμαστnς του Θεοτοκοπού

υnnρξεν έν

οτοκόnουλον ουδεfς ποτέ άλλος ζω

γκε11α1 ε1ς το ό11 τα ανθρώn1να σώμα 

γράφος τnς Βυζαντ1ν1Ίς 1Ί τnς Δυτ1κ1Ίς

Αρχfζε1 πάντοτε από το μέσον του κε

λου, στnρfξας εν nολλοfς τnν νέον τε

ματος

τα έχουν δυσανάλογον μnκος ως

τεχνοτροnfας έφθασεν ε1ς τnν υnερ

ρατοε1δούς, εnεκτεfνετα1 υπό τnν 1δfαν

χνοτροnfαν του ε1ς το έργο του μεγά

προς το πλάτος αυτών. Α1 κεφαλαf εf

κόσμ10ν αnόδοσ1ν των οφθαλμών των

έντασ1ν κα1 τόνον εnf του unoλofnou

λου Κρnτός ζωγράφου .

να1 μ1κρότερα1 εν αναλογfα προς το

αγ1ογραφ1ών του. Ε1ς τους nfνακάς

του βολβού του οφθαλμού κα1 απαλά

σώμα κα1

του, του θεανθρώπου, τnς θεομnτο

σβύνε1 ε1ς τnν nαρυφnν του κάτω βλε

καλλπέχνου,

ρος , των αγfων κα1 των αγγέλων, ου-

φάρου . Το εκ τnς 1δfας nnynς δ1άχυ

χθείσα άnοψ1ς ότ1 είνα1 απότοκος ψυ-

δnμοσ1εύματά

του

ε1ς

τnν

δn συγγράμματά του

(1932 κα11937)

τοποθετούν τον Αχ1λλέα Κύρου ε1ς τnν

κορυφnν τnς nυραμfδος των εγκυψά-

01

όψε1ς 1σχναf. Το σύνολον

των αnε1κον1ζομένων nαράγε1 εnf του

νε1. Αντ1θέτως ε1ς τος προσωnογρα

χnς το έτος

1886. Ο Μουστοξύδnς κα1
ο 81κέλας το 1894, ο onofoς κα1 πρώ

τόνο1 των n1νάκων του εfνα1 ψυχροf ,

φfας γερόντων, ως ε1ς αυτοnροσωnο

τα φόντα αυτών σκοτε1νά, γεν1κώς δε

γραφfαν του καλλ1τέχνου, nλ1κ1ωμέ

τος ανέγνωσεν ορθώς τnν υnογραφnν

01

του καλλπέχνου. Ο Κωνσταντόnουλος

Σύννεφα nλα101ώνουν τα πρόσωπα 1Ί

πό

το

1900. Ο Ιnnοκράτnς Καραβfας το
1909. Ο Σn1Ίλ1ος Χαραμnς το 19 25. Ο

τοnοθετούντα1 ως δ1ακοσμnτ1κά ε1ς

φωτ1σμού, ο onofoς τοnοθετεfτα1 άλ

τος παρυφάς των n1νάκων του , συνn 

λοτε προς τα άνω κα1 μόνον μέρος του

Ξ ανθόnουλος το

θως δε αναδύοντα1 αnοτόμως από το

κερατοε1δούς, άλλοτε δε nλαγfως αυ

βαθύφα1ον 1Ί nμfμαυρον βάθος. Ταυ

τού .

χρωματ1σμοf του

συγκρούοντα1.

onofov

n

κατά καφούς εξενε

νου πλέον,

01

onofa

οφθαλμοf φωτiζοντα1 υ

όλως εντετοn~σμένου

εσ11ακού

Ο εξαfρετος αυτός φωτ1σμός

01-

συμβάλλε1 κα1 nάλ1ν ε1ς το να δώσn

ενfοτε εν-

τελεfαν τnν εντύnωσ1ν των στόνων γε-

τοχρόνως, φως φασμα11κόν , φως

ονεf υnέργε1ον , το

01

Δ1ά τnν εξ1Ίγnσ1ν τnς τεχν1κ1Ίς του

τον πλέον φως φωτfζε1 το πρόσωπον 1Ί

μένων, μυστnρ1ωδών θα έλεγαν .

1933,

Sezanne

εάν εn1τρέnετα1 ο χαρακτnρ1σμός , έ 

« Εστfαν » κα1 κυρfως τα δύο μνnμε1ώ

κα1

nλnv όμως ουδέποτε το κατώρθωσεν.

Αχ1λλεύς Κύρου . Το άnεφα εnf του θέ

θεωρεfτα1 ο

τμnματ1κός

τnν τεχνοτροnίαν του Θεοτοκοπούλου,

αλλά

νfκου Θεοτοκοπούλου

λόγ10ς κα1 μέγας Λογοθέτης Αρ1στάρ 

δ1 ' ε1δ1κού

προσεnάθnσε να προσαρμοσθn ε1ς

των οφθαλμών ε1ς του nfνακας του

τε1νόν φόντον κα1 nάλ1ν απαλά σβύ

1941

Velasquez

τnς Κυρfας

01

όντων υnερφυσ1κών, όντων εξαϋλω 

συγγράμματος. Ο Ουράνης το

μέγας κλασσ1κός

μοf νομfζομεν ότ1 εfνα1

ας εδnμοσ1εύθnσαν

κα1 εν συνεχεfα το

ό11 ο

τnς nνευματ1κ1Ίς συνθέσεως κα1 του εν

χνου , τnν εντύnωσ1ν όντων μn γ1Ί1νων ,

1930

nοδε1κνύετα1 άλλωστε από το γεγονός,

ντας οφθαλμούς . Ο φωτ~σμός αυτός

των ονομάτων κατά χρονολογfας, καθ'

Ο Πρεβελάκnς το

ναδ1κόν τnς συνθέσεώς του αυτnς α

γραφnθέντες ποτέ γυνα1κεfο1 οφθαλ

κα1 τμnματα του σώματος, τα

1930.

ο

n

πρέπε1 να τον~σθούν μέσα ε1ς το σκο

Ο Καζαντζά

γράφε1

εξ1Ίγnσ1ς τnς τεχνοτροnfας του εfνα1

ξ1ν αλλά κ01 θαυμασμόν, nλnv όμως

του τόπου γεννnσεως , των σπουδών,

του . Αναφέρω απλώς τα κυρ1ώτερα

1927.

δεν δύναντα1 πλέον να

τους συνnθως προς τα άνω ατενfζο

θεατού, ο ono f oς το πρώτον έρχετα 1

Ο

«υφf

ωρα1ότερο1 κα1 εκφραστ1κώτερα ζω

εnf τnς προελεύσεως, του καθορ~σμού

ε1ς εnαφnν με το έργον του καλλ1τέ 

01 εργασfα1 των.

01 onofo1

01 onofo1

ρακτnρίζε1 ο Αχ1λλεύς Κύρου. Το μο
ράν1ον φως αντ1κατοnτρfζετα1 ε1ς τους

έλεγαν κα1 ενδ1αφερθ1Ί δ1ά το έργον

κης το

26

n Βυζαντ1ν1Ί

lt1Ii]

27

χ1κτΊς ανωμαλίας, έχε1 τΊδn καταπέσε1

δεν δύνατα1 κα1 πάλ1ν να εξnγτΊσn το

ρανόν του πίνακος, αποτυπούντα1 με

κα1 δεν ευσταθεί κατόπ1ν τnς λεπτολό 

φα1νόμενον των π1νάκων του, δ1ότ1

τnν γνωσττΊν εξαΟλωσ1ν, τος νεφέλας

γου 1στορ1κτΊς μελέτης τnς ζωτΊς του.

αύτn συσκοτίζε1 με1ώνουσα τnν όρα

κα1 το σκοτε1νό βάθος. Υπεστnρίχθn

Δ1ότι ο ΔομτΊν1κος Θεοτοκόπουλος α

σ1ν κ01 μόνον . Αλλά κα1

ακόμn , υπό κορυφαίων ψυχολόγων,

ποδε1κνύετα1 ότ1 υπτΊρξεν εκ των εξε

ψία λόγω επ1κττΊτου νοστΊματος του

αλλά κα1 α1σθnτικών, ότι ο Θεοτοκό

χόντων ΕλλτΊνων δ1ανοουμένων του

βυθού του οφθαλμού εθεωρτΊθn ομοί

πουλος εδέχθn τnν επίδρασ1ν πολλών

16ου α1ώνος με τεραστίαν πνευματ1-

ως ως αηία τnς τεχν1κτΊς του μεγάλου

παραγόντων του τόπου, ε1ς τον οποί

κτΊν, φ1λοσοφ1κτΊν κα1 καλλ1τεχν1κτΊν

ζωγράφου. Κατελόγ1σαν ακόμn ότι ο

ον εφγάσθn , ως κα1 τnς εποχτΊς . καθ '

σύνθεσ1ν. Ο κύκλος των θαυμαστών

Θεοτοκόπουλος έπασχεν εκ συφ1λί

nv έζnσε.

του , ε1ς Τολέδον, υπτΊρξεν εκ των πλέ

δος. Η τότε εμφαν1σθείσα ε1ς Ευρώπnν

τών προέχε1, κατά τους υποστnρ1κτάς

κα1 ευρύτατα δ1αδοθείσα ε1ς όλα τα

τnς θεωρίας αυττΊς, το ε1δ1κόν περ1-

ον πνευματικών τnς Καστ1λλίας, αλλά
κα1 ολοκλτΊρου τnς τότε πνευματικτΊς
Ισπανίας.

01

αρ1στείς των γραμμάτων

κα1 των τεχνών τον επλ01σίωναν πά
ντοτε κα1 εποτίζοντο μέχρ1 του βαθυ
τάτου γτΊρατός του από τα νάματα των

γνώσεών του κα1 τnς 1δ1οφυΤας του. Εξ

άλλου μερfς 10τρών κα1 δn οφθαλμο

Μεταξύ των nαραγότων αυ

κο1νων1κά στρώματα συφ1λίς, προκα

βάλλον τnς πρωτευούσnς τnς Καστ1λ

λεί συχνότατα αλλο1ώσε1ς των έσω χ1-

λίας, ε1ς

τώνων του οφθαλμού κ01 αποτόκους

εφγάσθn ο Κρnς καλληέχνnς κα1

μεταμορφοψίας . Α1 μεταμορφοψία1 ό

ποία τΊτο το πνευματ1κόν κέντρον ολο

μως γεν1κώς αφορούν κυρfως ε1ς τnν

κλτΊρου τnς τότε Ισπαν1κτΊς αυτοκρα

κεντρ1κnν όρασ1ν κα1 ουδεμίαν, ουδέ

τορίας του Φ1λίππου του Β ' . Ομοίως ε1ς

nv

επί μακρά έτn έζnσε κα1

n ο

υποστnρ1κταί τnς θεωρίας αυττΊς

νωμαλία τού επέβαλλε τnν τεχνοτρο

κατά προσέγγ1σ1ν, σχέσ1ν έχουν προς

το γυμνόν κα1 αυστnρόν nερ~βάλλον

στο1χεfων χρ1στ1αν1κών , εβραϊκών κα1

λόγων προσεπάθnσε να εξnγτΊσn τnν

φέρουν πλείστα όσα παραδείγματα

πίαν τnν οποίαν εδnμ1ούργnσεν. Ανα

τnν τεχν1κτΊν του Θεοτοκοπούλου. Ως

του Τολέδο τnν επτΊρε1αν τnς Ιερός ε

μουσουλμαν1κών . Εβραϊκών, υπό τnν

τεχν1κτΊ του ως προερχομένnν εξ ατε

μεγάλων επ1στnμόνων κα1 καλληε

φέρετα1 προς επίρρωσ1ν τnς απόψεως

λείας των οφθαλμών του . Υπεστnρί

ορθότατα δε παρετnρτΊθn κα1 κατά τnν

ξετάσεως, τnν μυστ1κοπάθε1αν κα1 τον

επίδρασ1ν του μεγάλου αρ1θμού των

χνών,

αυττΊς, ότι ο δ1άσnμος αστρονόμος

χθn δnλαδτΊ ότ1 λόγω οπτικτΊς αναπn

προnγμένnν Ισπαν1κτΊν περίοδον, ο

ασκnτ1σμόν τnς υπεράγαν καθολ1κτΊς

εν Ισπανία τότε δ1αβ1ούντων 10ραnλ1-

εν 01ς κα1 τον περίφnμον Αγγλον φυ

Arrago,

Ισπανίας, κα11δ1αίτερα τnς Καστ1λλίας,

τών. Κα1 μουσουλμαν1κών, λόγω τnς

ρίας, ε1ς τους πίνακάς του τα σώματα

πότε είχε εκδnλωθτΊ πλέον

σ10δίφnν Δάλτωνα κα1 τον Γάλλον ζω

αυτοπαραττΊρnσ1ν

χνοτροπία του Θεοτοκοπούλου, ε1ς

αποδίδετα1

προnγnθείσnς υπερχ1λ1ετούς αραβ1κnς

έχουν δυσανάλογον μτΊκος,

γράφον

όστ1ς δ1ε

γραμμωτός κύκλος τού εφαίνετο ολί

τον αρ1στουργnματ1κόν του πίνακα τnς

τροπίας του. Κατά τnν θεωρίαν αυττΊν

περ1όδου,

ν1ζόμενα1 μορφαί αποδίδοντα1 010νεί

κρίνετο δ1ά τnν πτωχείαν των χρωμά

γον επψτΊκnς. Αλλά ε1ς τnν περίπτωσίν

κnδεfας του κόμητος Ντ' Οργκάθ , αλ

ο ΔομτΊν1κος Θετοκόπουλος απέδ1δε

χνnς αφτΊκεν ε1ς τnν Ιβnρ1κτΊν χερσό

εξαϋλωμένα1 κα1 άτονο1 ε1ς εμφάν1σ1ν,

των τού χρωσττΊρος του. Αλλ' εάν ο

του επρόκεηο περί μοναδ1κτΊς παρα

λά κ01 ε1ς άλλους, βλέπομεν ότι τα γτΊ-

τnν ψυχ1κτΊν κατάστασ1ν των τότε κα

νnσον.

τα δε γυμνά του καθ ' nμάς στερούντα1

μεγάλος καλληέχνnς έπασχεν εκ δυ

τnρτΊσεως κα1 περί γραμμ1κού κύκλου,

1να πρόσωπα αποδίδοντα1 υπό τnν

τοίκων του Τολέδο με α10θnματ1κότn

αρ ' όλον ότ1 πρόκεηα1 περί μονα

πλαστικότnτος. ΕθεωρτΊθn επfσnς ότ1

σχρωματοψίας, ως υπεστnρfχθn, αύτn

ουχί δε περί πολυπλόκου σχεδίου κα1

πλέον κλασσ1κτΊν μαν1έραν, ενώ ταυ

τα μυστ1κ10μού, παθολογ1κώς ίσως ε

δ1κτΊς ε1ς το είδος τnς περ1πτώσε

01 ε1δ1κώς άτονο1 χρωματισμοf των π1-

έπρεπε να τΊτο επίκτητος κα1 προοδευ

συνθέσεως, ως είνα1

ξαρθείσαν, οφε1λομένnν ε1ς κράμα

τ1κn, δεδομένου ότι τα πρώτα γνωστά

νακες. Αλλωστε,

πέργε1α, τα οποία καλύπτουν τον ου-

ως κα1 κυρίως τόσον μακράν χρον1-

νάκων του ωφείλοντο ε1ς δυσχρωμα
τοψίαν εξ nς υπέφερεν.

έργα του τnς Ιταλ1κτΊς περ1όδου δ10-

άτονον σχετ1κώς είδωλον ε1ς ευθείας

κρίνοντα1 δ1ά τον πλούτον κ01 τnν ζω

κα1 μόνον γραμμάς, αντ10το1χούσας

nρότnτα των χρωμάτων του, φαίνετα1

ε1ς τον μεσnμβρ1νόν του οπτ1κού άξο

δε ε1ς αυτά

δ1δασκά

νος, όστ1ς παρουσ1άζε1 τnν άν1σον

γους

λου: του Τ1σ1ανού. Α1 δυσχρωματοψί-

δ1αθλαστ1κnν 1κανότnτα του οφθαλ

των καλλ1τεχνών του α1ώνος του να

όμως είνα1 κατά κανόνα συγγενεfς.

μού. Σύγχρονο1 όμως ζωγράφο1 κα1

δnμ1ουργτΊσn τnν μοναδ1κτΊν τεχνο

Μεμονωμένο1 εξ άλλου πίνακες του

χαράκτα1, ε1ς ους δ1επ1στώθn αστ1γμα

τροπίαν του.

Θεοτοκοπούλου, κα1 κατά τnν Ισπαν1-

τ10μός , κα1 άνευ δ1ορθώσεως δ1ά δ10-

τέχνα1 πρεσβεύουν ότι

κτΊν έτ1 περίοδον, παρουσ1άζουν πλού

πτρών, δεν φέροντα1 παραμορφού

να προκαλτΊ ωρ~σμένας εντυπώσε1ς

σ1ον κα1 ζωnρόν χρωματισμόν. Βλέ

ντες τους πfνακάς των. Ούτε

κα1 συγκ1ντΊσε1ς κα1

πομεν όθεν ότι δεν ευσταθεί

μία όθεν είνα1 1καντΊ να εξnγτΊσn τnν

φn π1στώς τnν πραγματικότnτα. Δ1ά

τεχνοτροπίαν του Θεοτοκοπούλου.

τον λόγον αυτόν βλέπομεν μεγάλους

01

απε1κο

01

01

01

οποίο1 τΊσαν δυσχρωμάτοπες,

Eugene Carriere,

n επίδρασ1ς του

n θεωρία
αύτn . Η κυρ1ωτέρα όμως θέσ1ς nv έλα
βον 01 ε1δ1κοί, όσον αφορά τnν ατέλε1-

28

n μεταμορφο

όστ1ς τΊτο αστ1γματ1κός, ε1ς
ανέφερεν

01

ότ1

ο

ζωγραφ1κοί πί

n αστ1γμία

προκαλεί

n αστ1γ

n

νέα τε

n δ1αμόρφωσ1ς τnς τεχνο

n οποία

άπεφα στο1χεία τέ

κώς απεχούσnς τnς εποχτΊς μας, εν

τούτο1ς εκ πολλών τεκμnρίων δύνα
ντα1 να συναχθώσ1 θετ1κά στο1χεία κα1
συμπεράσματα, όσον αφορά τους λό

01

οποίο1 ώθnσαν τον μέγ~στον

01 φ1λοσοφούντες καλλ1n τέχνn οφείλε1
ouxf

να nερ1γρά

δ1ατυπωθείσα ομοίως υπόθεσ1ς

καλληέχνας , από τnς Ελλnν1κτΊς ακό

μn αρχα1ότnτος, ότ1 δεν αποδίδουν

αν των οφθαλμών του, τΊτο ότ1 ο Θεο

προϊούσnς θολώσεως των κρυ

τοκόπουλος έφερεν υψnλόν αστ1γμα

σταλλοε1δών φακών του καλλ1τέχνου

σnμασίαν ε1ς τnν πραγματ1κότnτα, αλ

τισμόν κα1 ότι

δnλαδτΊ προοδευτικού καταρράκτου,

λά λαμβάνουν εξ αυττΊς στο1χεfα τα ο-

n δ1αθλαστ1κτΊ

αύτn ο-

29

ποfα συντελούν εις τον επιδιωκόμενον

810yραφ1κό Ακαδnμαϊκού

σκοπόν των. Χάρις δε εις τας εργασfας

-

Κοντό σας, ό,τι κι αν τύχει

Καθnynτού Ιωάννn Χαραμι'l

~ε ό,τ, ~αί\ύτεpο. ••

κορυφαfων συγχρόνων αισθπτικών,
τεχνοκριτικών και ιστορικών, νομfζω

Ο Ιωάννnς Χαραμι'ις γεννι'ιθnκε στο Παρiσι στις

ότι εγένετο πλέον πεποfθnσις το ότι εις
το έργον του ο Δομι'ινικος Θεοτοκό

νεπιστnμiου Αθnνών, το

πουλος, μεστός πλέον καλλιτεχνικι'ις

Σχολι'ις του Πανεπιστnμiου Αθnνών και από το

τελειότnτος, εμπεποτισμένος σοφfας,

στnν Ελλnν1κι'ι Οφθαλμολογiα. Το

υψnλού Χριστιανικού πνεύματος και

ρfα και γiνεται και ο πρώτος Γραμματέας τnς Εταιρfας. Το

υπεργεfου ανατάσεως, αποδfδει τnν

Οφθαλμολογικι'ις Κλινικι'ις του Νοσοκομεiου Αθnνών και Διευθυντι'ις τnς Οφθαλμο

πνευματικι'ιν του μεταρσfωσιν διά τnς

λογικι'ις Κλινικι'ις του Προσφυγικού Νοσοκομείου. Το

1928

1978. Το 1920

16 Νοεμβρiου του 1904 και πέθα

νε στο Παρίσι τον Ιανουάριο του

μπι'ικε στnν Ιατρικι'ι Σχολι'ι του Πα

ανακnρύσσεται αριστούχος Διδάκτωρ τnς Ιατρικι'ις

1931

1930

αρχfζει τn σταδ1οδρομiα του

Ιδρύει τnν Ελλnν1κι'ι Οφθαλμολογικι'ι Εται

1932 γiνεται Υφnγnτι'ις τnς

εξιδανικεύσεως των μορφών, του θέ

1933 γfνεται Διευθυντι'ις τnς
Οφθαλμολογικι'ις Κλινικι'ις του Νοσοκομεiου του Ερυθρού Σταυρού. Το 1947 εκλέ

ματος και του χώρου τον οποfον εζω

γεται Τακτικός Καθnγnτι'ις τnς έδρας τnς Οφθαλμολογiας και ταυτόχρονα γiνεται και

γράφισε. Ο Ουράνnς έγραφε παρα

Διευθυντι'ις του Οφθαλμιατρείου. Από το

στατικώτατα ότι «Ο Γκρέκο ανεβάζει

κι'ις Οφθαλμολογικι'ις Εταιρiας, το

και πάλιν εις τον ουρανόν τους θεούς

στnν Υnnρεσιακι'ι Κυβέρνnσn που nραγματοποfnσε τις εκλογές και το

και τους Αγfους, που

ται τακτικό μέλος τnς Ακαδnμiας Αθnνών. Εγραψε πάνω από

n

αναγέννnσις

κατέβασεν ανάμεσα στους ανθρώ

γασiες και τουλάχιστον

1961

1Ο εn1στnμονικά

Με

αντίληψη

και

νοοτροπία,

με

πάθος

για

ATEbank,

δουλειά

και

η νέα Αγροτική

Ασφαλιστική μπορεί τώρα να σας προσφέρει πραγματικά το καλύτερο.

1950 - 1952 εiναι πρόεδρος τnς Ελλnνι

4 •• •V10

γiνεται Υπουργός Υγιεινι'ις και Πρόνοιας

1966 εκλέγε

το ουτοκivητό σοs

Με τα νέα σύγχρονα ελκυστικά πακέτα ασφάλισης οχημάτων

400 εnιστnμονικές ερ

Autoplan

συγγράμματα.

Super

που καλύπτουν ολοκληρωμένα την οδική σας ασφάλεια και σας

εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ασφαλιστική προστασία
από κάθε αιτία.

πους » .

εραfνων, Κυρfαι και Κύριοι, μετα

Τον ακαδημαϊκό καθηγητή Ιωάvνη

ρείο) ~~άνευ εξετάσεων» πρώτος σ' έ

φέρω ενταύθα ως ευλαβικι'ιν τnς

Σπ. Χαραμή τον γνώρισα στο Οφθαλ

να αμφιθέατρο χιλίων φοιτητών.

φιλfας και του θαυμασμού προσφο

μιατρείο Αθηνών, Πανεπιστημίου και

Εκείνη την εποχή μου μιλούσε για

ράν, περικοπι'ιν του έργου του Αχ1λλέ

Σίνα στην Οφθαλμολογική Κλινική,

την αξία της μόρφωσης, για την ευ

ως Κύρου,

n οποiα συνοψiζει το μεγα

όπου διετέλεσε, μετά τις σπουδές του

πρέπεια και τάξη ενός Διευθυντή

δpοστηp1ότητο

λουργόν του Θεοτοκοπούλου έργον ...

στο Παρίσι και στην Αθήνα, ως Βοη

καθηγητή Οφθαλμιατρείου, για το

Με τα νέα πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα επιχειρηματικής

« Η ανωτέρω μεγαλοφυΤα ενός εξαιρε

θός, επιμελητής, υφηγητής, επίκου

σεΒασμό, για τη γαλήνη των ασθε

δραστηριότητας, που καλύπτουν κάθε είδους και κάθε τύπο επαγγελματικού

τικού καλλιτέχνουν επιτυγχάνει έργον,

ρος και τακτικός καθηγητής από το

νών. Τότε μου έδωσε και αυτή του

εξοπλισμού και οικοδομής από όλους τους κινδύνους που απειλούν την

1948. Το 1960 διοργάνωσε το πρώτο

την ομιλία για τον Δομήνικο θεοτο

επιχείρησή σας.

συνέδριο της ~~Ευρωπαϊκής Οφθαλ

κόπουλο-Ελ Γκρέκο, υπέροχο κείμε

μολογικής Εταιρίας» στην Αθήνα με

νο ελληνικό, ιατρικό, οφθαλμολογι

διά το οποfον φαfνεται να τον εfχε
προορfσει

n Θεfα

Πρόνοια. Εκεiνο το

οποiον επi μiαν κα1 πλέον χιλιετfαν ε

πεδίωξε διά μέσου παντοiων εξελiξε
ων, με τnν βοι'ιθε~αν ι'ι τας αντ1δράσε1ς
παντοfων επnρε1ών,

n

Βυζαντινι'ι τέ

2.000

συμμετέχοντες επιστήμονες.

Ο ταν ήμουν φοιτητής το

κό,

καλλιτεχνικό,

που

είναι

... V10 την εn1χε1pημοτ1κή σοs

.. .V10 το σnfτ1 σοs

ένα

Με τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα προστασίας της

1968, έτυχε

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΩΡΕΑΝ μέσω

η διευθύνουσα Ελευθερία Καλλο

του ΝΑΙ για το ποιος είναι ο ρόλος

κατοικίας με τα οποία, σε ανταγωνιστικό κόστος, σας παρέχεται πλήρης

και η σημασία των πραγματικών κα

προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς, αστικής ευθύνης, φυσικών

χνn, εκεiνο το οποfον μυριάδες ασι'ι

Μπάστα ~~ένα καλό παιδί» για Βοηθό

θηγητών. θυμάμαι που πάντα ήτανε

καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών, κ.ά.

μων Βυζαντινών προγόντων του επε

στο θυρωρείο της οδού Πανεπιστη -

νήμερος για τα πάντα, αξιοπρεπής,

ζι'ιτnσαν ε1ς τα σκοτεινά κελλfα των

μίου και του γραφείου του κ. Χαρα

διδακτικός, άψογος στο στιλ με το α

μοναστnρiων των, ι'ι τους θόλους, τος

μή. Εψαχνα για δουλειά, το

ρωματικό πούρο και τις κολόνιες

κόγχας και τα αψiδας περιλάμπρων

1968,
πήγα και εκεί έμαθα πολλά σημαντι -

του Υψiστου θυσ~αστnρfων, συμμορ

κά μαθήματα από τον ευγενέστατο,

κό και παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε

φούμενο1 προς τους ατέγκτους κανό

πολυμαθή και ~~άρχοντα» από κάθε ά

Πρωτοχρονιά μου έφερνε ένα δώρο

ποψη Ακαδημαϊκό Ιωαν. Χαραμή.

εκεί στο θυρωρείο ... Αιωνία η μνήμη

νας τnς ιερατικι'ις των τέχνnς, ο Δομι'ι

νικος Θεοτοκόπουλος το επέτυχε, α
φού εζι'ιτnσε προnγουμένως με κάθε
τρόπον να αποτινάξn τον ζυγόν αυτών,

διάνα κρατι'ισn έπεπα ό,τι εχρειάζετο
ιδιοφυΤα του ».
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σύγχρονη

εξυπηρέτηση, αλλά και με τη δύναμη του ομίλου

liwJ

n

yιάvνη να ζητήσει από τον Ευστάθιο

του και αυτές οι σελίδες του ΝΑΙ ας

πόρτα και μου παρεχώρησε έναν χώ

είναι ένα ~~ευχαριστώ» για όσα μου

ρο να δια6άζω, όταν έμαθε ότι κάποιο

δώρισε σε χρήμα και παιδεία μια δύ

μάθημα -Συνταγματικό Δίκαιο- το

σκολη εποχή, τα χρόνια

(γράφοντας

εκεί στο θυρω-

να είστε πιο ασφαλείς για την περιουσία σας, πάνω από την

του, υψηλότατου κύρους σε ελληνι -

Με έΒλεπε που διάΒαζα όρθιος στην

πέρασα

Με το νέο μας πρόσωπο, ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά σας, για να νιώθετε και

αβεβαιότητα του σήμερα και του αύριο. Ασφαλείς και Ελεύθεροι!

Α ΈΑσιοαλιστική 8

1968-69.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ευάγγελος Σπύρου
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Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος

ο Νέος Χρόνος! Μικροί και με

γάλοι, περιοδικά, κάρ
τες, προϊόντα διάφορα,
Απ-Βασίλπδες απλοί αλλά
και πονnροί, χονδροf και

ροδαλοf, χωρίς καμfα σχέ
σn με τον πραγματικό, φα

νταστικοf παραμυθάδες, σκι

Αυτός είναι ο πραγματικός Αγιος Βασίλης
που γεννήθηκε στην Καισαρεία

τσογράφοι, υπέροχο~ δ1αφn

μισταράδες πούκαναν τnν τύχn
τους, σοκολάτες, αυτοκίνnτα,

παιδικά

καραμέλες,

πα1χνίδ1α, κάλτσες,

και τάρανδο~, καμ1-

φωτάκ1α,

γεννα. Οπως τότε, ο «Χριστός γεννάται »

με τις δικές του προδιαγραφές, κάνο

θnσουροi τnς πόλης .
Ο Μέγας Βοσfλειος απάντησε άτι οι άν

θρωποι τnς πάλης του δεν είχαν τίποτε άλλο
πέρα οπό πείνα και φτώχεια.

ντας τον κόσμο να αναφωνεf: «Δεύτε
ίδωμεν πιστοί πού εγεννήθη ο Χρι
στός. Ακολουθήσομεν λοιπόν ένθα

και

ψαν οπό το σnfτιο τους ό,τι χρυσαφικά είχαν

οδεύει ο αστήρ, μετά των μάγων

στεφάνια πράσινα στις

και του το πρόσφεραν , γιο να σωθούν . Ο

Ανατολής των βασιλέων. Αγγελοι

σικές,

κεριά

αστεράκ1α

κα1

χιόνια, κα1 πολλά στολf

Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να πpοστατέ 

υμνούσι ακαταπαύστως εκεί· ποι

ψε1 τnν πόλη του, πpοσευχήθnκε κο1 ποpου 

μένες αγραυλούσι, ωδήν επάξιον.

σίοσε στο στρατηγό το χρυσαφικά που είχε

μοζέψε1 σ · ένα σεντούκι

Δόξα εν Υψίστοις λέγοντες τω εν
σπηλαίω τεχθέντι ... ».

δια, για έναν αιώνα και

Ο στρατηγός πήγε να το ονοfξει κο1, με το

παραπάνω, εύχονται γ1α

που ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο χρυ 

Καλά Χριστούγενα και Ευ

σαφικά, έγ1νε το θαύμα! Ολοι οι συγκεντρω 

πορnμένο με τον τρόπο που οι διαφnμι

μένοι εlδον μια λάμψη και αμέσως μετά ένα

στές και

λαμπρό καβαλάρη να ορμάε1 με το στρατό

το Μέγα Μυστnριον και με το πόσn ευ

τυχισμένο Νέο Ετος, αλλά

τfποτα δεν γfνεται. Ο κό
σμος τ~ς πιο πολλές φο
ρές πάει κατά ... διαβό

του επάνω στο σκληρό στρατηγό και του ς

δικούς του οφονίζοντάς τους .
Ετσι σώθηκε

n πόλη

τnς Κοισάpειος, αλ 

Το ασφαλισοκό ΝΑΙ στέκεται α

κολία μικρά και μεγάλα παιδιά «πάνε
γ1α ύπνο » nρεμα αλλά ... πεινασμέ

λά ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε σε δύσκολη

να για κάτι καλύτερο. Δ1αλέξαμε

αδικfες, πεfνα, δυστυχfα,

θέση!

καταχωρίσεις και ιδέες που άφn

Οι δ1αφnμιστές στις

θα έπρεπε να μοιράσει το χρυσαφικά
στους κατοlκους τnς πόλης και να πάρει ο

καθένας το δικό του. Κάλεσε τους διακό 
νους του κα1 τους εlπε να ζυμώσουν ψωμά 

νέες γενιές τούς αλλά

κ1α, όπου μέσο στο καθένα θα έβαζαν και

ξανε τον Χριστό, τον

λlγα χρυσαφικά. Το μοίρασε σαν ευλογlο

όλο1 ποpοξε 

COUN'l' YOUR BLESSINGS INΔ'JTj,,f) ΟΡ SlfEEl'

01 παραμυθάδες προσεγγfζουν

λου, μέσα σε πολέμους,

αρρώστιες
[iliίι~~~~~!
KQl όλα τα κακά!
... 1 ~Jι1,~~~."'t+ί~1. . . .......:.::::::.:::::.::._,::::_:=---~-- θανάτους,
aι

σαν ... εποχn στον αιώνα που πέ

ρασε . Τι ωραία που θα nταν αν

nταν αλnθεια όσα δ1αφnμιζαν
τα περιοδικά και οι τnλεορά
σεις! Ισως nρθε

Κλεfστε τnν

n

ώρα.

TV και ψάξτε

An-Baσfλn και το πνεύ

στους κατοίκους. Στην

μα των εορτών, μετα

νεύτnκον, μα π έκπλnξri τους riταν ακόμη

τα βιβλία. Ισως βρεfτε αυτό που

μεγαλύτερη όταν κάθε οικογένεια έκοβε το

θέλει n ψuxn σας. Ρωτnστε και φ1λοσοφn

τρέποντας τnν Ελπίδα σε

αβεβαιότnτα και κατανα

itIM

κες υποσχέσεις που χάνονται στn

νύχτα, λfγο πριν ξnμερώσουν Χριστού

Οι Χριστιανοί τnς Κοισάρειος όμως μάζε 

πόρτες, δώρα και μου

34

λοιώθπκαν σαν τις ψεύτι

κόκκ1νες, πέταλα και

τύμπανα,

opxri

ψωμάκι αυτό κ1 έβρ1σκε μέσο τα χρυσοφ1κά
τnς.

λωτ1κn στέρnσπ ... Πρό

Από τότε φτ1άχνουμε κι εμεlς τn βασιλό 

εορτές,

πιτα με το φλουρί μέσο , τnν πpώτn μέρα του

σωπα,

ΥΙU DIISΙΙMS ι;rτ COO!I

Ο Μέγας Βοσfλειος ήταν επίσκοπος .
Κάποιο μέpο ένας στpοτnγός-τύροννος

σκούφο~ και στολές

-

τnς Κοπποδοκiος, στn Μικρά Ασία.

τnς περιοχής ζήτησε νο του δοθούν όλοι οι

χρωμα

WALGREEN

1.500 χρόνιο nεpfnou , στην πόλη Κοισόpεια

έλκnθρα, ελαφάκ1α

νάδες, έλατα, πολύ

C'-,,1.•.,,.,, -:ι

Το έθιμο τnς βασιλόπιτας έχει τις pfζες

του σε μια ιστοpiο που συνέβη πριν οπό

άγ101,

πραγματικά γεγονότα αλ-

χρόνου, τn μέρα του Αγίου Βασιλείου .

στε λίγο πάνω στο: «Τι σnμαίνει Καλά Χρι
στούγενα » . Χρόνια Πολλά!

Ευάγγελος Γ. Σπύρου
Δεκέμβριος

2006
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8Τέτο1ες μέρες, στIς

α

1992,

είχα ξεκ1νnσε1 μIα συνεργασfα στο ΝΑΙ με τον πο1nτn Μ1χάλn Κατσαρό.

φορμn μIα αποζnμίωσn που ζnτούσε από μIα ασφάλωn στnν

INTERAMERICAN ...

Εκεf που τα λέγαμε, του άρεσε κάπο1α φράσn από έναν πο1nτn καI το ρiξαμε στn φ1λολογ1κn συζnτnσπ. «Πού πάνε

φων, από τπν περiοδο του Οθωνα

Η κο1νων1κή της ευα1σθnσία
Από τπν πρώτπ μέρα τπς iδρυσnς τπς,
π Εθν1κn Ασφαλ1σuκn uππρετεf με συνέ

• Ιδρυμα

ματοπο111θnκε στο Ιδρuμα Μείζονος

Ιατροβ10λογ1κών Ερευνών

ρου

με!» αλλά δεν έτυχε να γίνε~ ...

Περ1βαλλοντ~κn Υγεία

κο1νων1κές προσφορές

στπν π01δεία καI τπν τέχνn,

Στπ μακρόχρονπ πορεfα τπς, έχε1 εκ

σογε1ακού Χώρου (ΑΓΩΝ). Η επ1τuχnμέ

Ασφαλ1σuκn έχε1 συνε1σφέρε1 σnμαντ~

φράσε1 με πολλούς τρόπους τπν κοIνω

νn αυτn πρωτοβουλία, υπό τπν α1γίδα

κά με τπ χορnγία τπς καI σε άλλες εκδn

ν1κn τπς ευαωθnσfα. Στο παρελθόν, υ

του υπουργείου Πολπ1σμού, στόχευε

λώσε1ς τπς κο1νων1κnς ζωnς, όπως:

πnρξε αρωγός τπς πολπεfας στπν προ

στπ σύσφ1ξn των σχέσεων των λαών τπς

σπάθε1α 01κονομ1κnς ανασuγκρότπσnς

Μεσογείου σε επίπεδο κουλτούρας

τπς χώρας καI δεν δiστασε ποτέ να ανα

•Συνέδρ10 Ανθρώπ1νων Πόρων

στέκετα1 δiπλα στο κο1νων1κό σύνολο.
Η Εθν1κn Ασφαλ1στ1κn στπρiζε1 τπν
πα1δεiα, τπν τέχνn καI τον πολπ~σμό.

Με γνώμονα τπν κο1νων1κn πρόοδο

n Εθν1κn Ασφαλ1σuκn

uπο

Παράλλnλα με τπν προσφορά τπς

n

Εθν1κn

Price

•21α Βαρδ1νογ1άννε1α

- Δ1εθνnς Συ

Ο Μ1χάλnς Κατσαρός, nο 1 nτ ή ς,

νάντπσn Κλασ1κού Αθλnτ~σμού

συνεργάτης του περ1οδ1κού
ΝΑΙ του Ευάγγελου Σπύ ρου,

ματος Ψυχ1κnς Υγ1ε1νnς

δnλώνε1 ότ1 ο κ. Ευάγγελος

•Χορnγία ασφάλ1σnς συναυλίας Στα

• Ασφάλ1σn εθελοντών πυροσβεστών

Σπύρου έχε1 το δ1καiωμα να

μάτn Σπανουδάκπ, που δ1οργανώθnκε

• Ασφάλ~σn έκθεσnς γλυπτ~κnς στπν

δnμοσ1εύε1 την κατ' εn1λογήν

από το σωματείο «Μα() γIα το Πα1δί» στο
Ηρώδε10

Πλάκα

δ1κή μου ύλη αφ1λοκερώς,

• Πανελλnν10 φεστ1βάλ του ερασπε

•Πολπ1στ1κό πρόγραμμα Μουσείου

σελiδες τ1ς καθορ1σμένες του περ1οδ1κού του ΝΑΙ.

πρωτοβουλfες, ενώ ταυτόχρονα ανα
πτύσσε~ συνεπn xopny1κn δραστπρ1ότπ

μπακέρες»

θεσn των Βρυξελλών

-

•Ενωσn Ασφαλ1στ1κών Εταφε1ών

-

Ημέρα Ιδ1ωτ~κnς Ασφάλ1σnς
•Εθν1κn Λυρ1κn Σκnνn

-

Οπεραςτοu 8.Α. Μότσαρτ «Απαγωγn α
πό το Σερά1»

Εν Αθήνα1ς τπ

Ανθρωn1άς

κ01

Νοεμβρiου του

1992.

Ο Δηλών

S.O.S.

Σnμ.: Η συνεργασiα δύνατα1 να περατωθεi με μόνη

• Χορnγία ασφάλ1σnς τπς Π1νακοθn

δήλωσή μου.

κnς Μεσολογγίου

8

•Τ nλεμαραθών10ς

15

• Χορnγία ασφάλ1σnς περ1ουσ1ακών
στο1χείων Π01δ1κών Χωρ1ών

Υποστnρ1ξn

ελεύθερα, χωρiς 01κονομ1κές μου αξ1ώσε1ς, μόνο στIς

χν1κού θεάτρου Βέροως

• Ασφάλ1σn συλλογnς «Αλέξανδρος»

ρουμε τ~ς παρακάτω:

Βεβαiωσn

• Ο1κονομ1κn επ1χορnγπσn του Ιδρύ

του κέντρου τέχνnς Βεργίνας στπν έκ

λiες τπς Εθν1κnς Ασφαλ1σuκnς αναφέ

Τελ1κά, είναI μεγάλn 10τορία το ΝΑΙ ... καI δεν του φαίνετ01 ... Ο αγώνας ΤΩΡΑ δ1κ01ώνετ01 που έλεγε καI ο Ανδρέας ....

κών 01κογενε1ών θράκnς

WaterHouse Coopers

Εκθεσn

Ανάμεσα στIς χορnγIκές πρωτοβου

είπε ...

• Ο1κονομ1κn εn1xopnynσn χρ1σuανI

«Ιστορίες σε Ασnμ1: Παλάσκες καI Τα

σuκn σκnνn.

«Είσα1 δ1αλεχτός;» μου ξανάπε καI εγώ κοfταζα σαν χαμένος ... Μαζi μ' ένα φ1λαράκ1 ασφαλ1στn πnγαμε στο «Νέον» στnν
οδό Μnτροπόλεως γIα καφέ. «Εpχομα1 εδώ, γIατί έχε1 νέους, έχε1 ενέργε1α θετ~κn, έχε1 ζωn καI παfρνω επάνω μου» μας

•Υ10θέτπσn του χωρ1ού Νίκn, στο Νο

Κοσμnματος Ηλfα Λαλαούνn

μενα τπς χώρας μας στπ δ1εθνn πολ1τ1-

πο111ματα Ι.Χ.». Του δ1άβασα ένα γIα ένα ποτάμ1. Σnκώθnκε όρθ1ος, ενθουσ1ασμένος. Μου λέε1 «να τα εκδώσου

μό Φλωρfνnς

στπρiζε1 ερευνnτ1κές καI εκπα1δευτ~κές

τα, προβάλλοντας τα πολ1τ~σuκά δρώ

-

Μω άλλn μέρα nρθε ρωτώντας γIα το πώς μου 'ρθε να βγάλω το περ10δ1κό ΝΑΙ. «Ξέρε1ς κάτ~ γIα τους ΝαΤτες;» μου 'πε.

ντπσnς Αρχα1ολογ1κnς Τ α1νίας του Με

Στ~ς

21

Νοεμβρίου

κίνnσε σε 10χύ καI

2006 ξε
n πρώτn afτn

Από σnμερα,

ξεκινnστε, μαzί με

Αλλnλεγγύnς/ ΝΕΤ. Δωρεά γω τπν ε

σn ασφάλ10nς αστ1κnς ευθύνnς

κατά τπ δ1άρκε1α έκθεσnς τους στπν

νίσχυσn των πλπγέντων στπ Ν.Α.

τnς ΑΤΕ Ασφαλ1011κnς στn Ρου

βελτίωσns τns

Εθν1κn Π1νακοθnκn

Ασία από το τσουνάμ1

μανία. Ο Γ1άννnς Παυλίδnς ερ

εταιρείαs και τns

γάζετα1 γIα το ανέβασμα τnς ΑΤΕ

καριέραs σαs, και τn βελτίωσn

Ασφαλ10τ~κnς, υλοπο1ώντας τ~ς

του εαυτού σαs. Αγαnnστε τον

•Xopnyfa

ασφάλ1σnς έργων

Picasso,

• Χορπγfα ασφάλ1σnς έκθεσnς 1ερών

•Εκδnλωσn του Ερευνnτ~κού

ε1κόνων καI λο1πών κεψnλfων Βυζαντ1-

Πανεπ1στnμ1ακού

νού Μουσεfου

τούτου Ψυχ1κnς Υγ1ε1-

προσδοκίες του Δ. Μnλ1άκου.

01

νnς «Η Οπτ~κοακου

ορίζοντες

ανοίγοντ01

το

στ1κn

«ρεύμα»

δ1αμεσολαβούντων,

•Μερ1κn χορnγfα έκθεσnς Εθν1κnς
Π1νακοθnκnς με θέμα «Αθnνα

-

Μόνα

Ινστ1-

Τεχνολογία

καI

τιs nροσnάθειεs

εαυτό σαs, φροντίστε το σώμα σαs,
υnοστnρίξτε τον εαυτό σαs, εnαινέστε

τον εαυτό σαs, γίνετε στοργικοί και
υπομονετικοί με τον εαυτό σαs, μnν

χο, Τέχνn καI Πολ1τ~σμός στπ Νέα Ελλά

στπν Υπnρεσία τπς

που δυναμώνε1 τnν έλευσn του

δα», που οργανώθnκε σε συνεργασfα με

Πρόλnψnς τπς Χρn

στnν εταφεία, αναμένετα1 να αλ

κατακρίνετε συνέχεια για λάθn. Αρχίστε

το κρατ~κό Βαυαρ1κό Μουσεfο Μονάχου

σnς Εξαρτπσ1ογόνων

λάξε1 πολλά κατεστnμένα τnς α

να σκέφτεστε θετικά για σαs.

με έργα Ελλnνων κ01 Βαυαρών ζωγρά-

Ουσ1ών», που πραγ-

γοράς ...

~

01

Ξανάρθε πολλές φορές, μου δ1άβασε πο111ματα. Εβγαλα ένα χοντρό φάκελο που έγραφε «Ε. Σπύ

Ελλnν1σμού.

πεIα το ανθρωποκεντρ1κό όραμά τπς,

Ασφαλ1σuκn, πάντα με δ1ακρ1τ1κότπτα,

anopfa ...

Αλλες σπμαντ1κές

-

που καθορfζε1 κάθε τπς δραστπρ1ότπτα.

λάβε1 πρωτοβουλiες, γIα να σuνε1σφέρε1

ταζα γεμάτος

Δnμ1ουργfα ερευνnτ~κnς έδρας γIα τπν

•Μεp1κn χορnγία 3nς Δ1εθνούς Συνά

σε κο1νωφελεfς σκοπούς. Η Εθν1κn

36

Νοεμβρiου του

λέξε1ς όταν φεύγουν από μας;» με ρώτnσε. «Πέφτουν στn γn, πάνε στον ουρανό, δ1αλύοντα1, αποθnκεύοντα1;» Τον κοf

8 ΕΘΝΙΚΗ

τπς χώρας,

15

Φεύγοντας μου έδωσε καI μω «βεβαίωσn» συνεργασίας, τπν οποfα έτσ1 γω τnν 10τορία δnμοσ1εύω. Γνωρ1στnκαμε με α

τρομάzετε τον εαυτό σαs και μnν τον

Ε.Σ.
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• Η πελατομανiα των ανθρώπων τπς
ING εiνα1 ένας από τους καλύτερους

ράς! Τ1 χαριτωμένος ο ασφαλιστής κα1

8

n ασφαλiστρια τnς πελατοmanίa τn ς
ING! Στ' αλήθε1α μπορεiτε να φαντα

πό το

ων κα1 το καλύτερο στολiδ1 στα προ

στεiτε τnν Ελένn 8αγοuρδή σε άλλn

πnτός Γlάννnς Δρούλ1ας τον Ιανοuά

σόντα ενός ασφαλ1στή κα1 μ1ας α

εικόνα εκτός από αυτή τnς γελαστής

ρ10 του

σφαλiστρ1ας. Ε1δ1κότερα θέλω να μεi

παροuσiας, που δiνει

σn με

στόχους των ανθρώπων των πωλήσε

n

διάθεσn τnς

Με τiτλο ΑΘΑΝΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ α

1930

ώς σήμερα , από τn συλ

λογή Μανώλn lατρόποuλοu, ο αγα

2006 επιμελήθnκε μ1α έκδο
133 τραγούδια . Ετuχε να ξε

νω στ1ς υπέροχες ασφαλiστρ1ες τπς

προσφοράς; Η πελaτomania δiνει άλ

φuλλiσω το β1βλiο, να θuμnθώ και να

στεiτε και να γνωρiσετε το πόσο μεγάλn εταιρεiα

που παρά τ1ς ε1δ1κές δuσκολiες

λον αέρα στο φέρσιμο τnς Εuαγγελiας

νοσταλγήσω πολλά ... Ενα τραγούδ1

μ1ας εργαζόμενnς γuναiκας στο δρό

Πιτόγλοu, τnς Κλυταιμνήστρας Μπου 

και

μο των πωλήσεων, ξέρουν να χαμο

κουβάλα, τnς Ελένnς Μελαχρο1νού,

πικραμένο , πότε ανέμελο , πότε φιλο

tiva1 n 1n εταιρεiα Ζωής στnν Εuρωπαϊκn Αγο
ρά, 2n σε σuνολικn παραγωγή στnν Εuρώπn και
3n στnν Παγκόσμια μετά τnν ΑΧΑ και τnν

γελούν. Παλ1ότερα κάπο101 Ελλnνες

τnς Θεοδώρας Κοτζ1αμάνn, τnς Στ. Γl

σοφnμένο ,

ALLIANZ.

ING,

n ζωή

μας, πότε χαρούμενο, πότε

πότε

αισ1όδοξο,

πότε

κυκλοφορούσαν μ ' ένα γαρiφαλο στ'

οuβεράκn, τnς Σοφiας Χρυσοστόμου ,

θλιμμένο, πάντα όμως ανθρώπ1νο κα1

auτf, ένα τρ1αντάφuλλο

ή ένα γαρi-

τnς Μαριάνθnς Γκούμα, τnς Μαργαρ i

πραγματ1κό , για τn ζωή, για τις αγά

φαλο στο πέτο γ1α να προδ1αθέτε1 θε

τας Φ1λiπποu και τόσων άλλων γυναι

πες , γ1α τα βάσανα, για το χωρισμό,

τ~κά

κών τnς

για τον έρωτα, για τnν προδοσiα, γ1α

n παροuσiα τους όπου

πήγα1ναν.

ING,

που το καλύτερο στολi 

Σήμερα μ1α καρφfτσα καλή τραβά το

δ1 πάνω τους εiναι το «μέσα » τους,

n

τnν απιστiα , για τn μάνα , γ10 το καρ

μάτ1 στn γuναiκα που τn φορά, κ1 αν

προσφορά στο συνάνθρωπο, κα1 όχ1

δ1οχτύπι , για τn μοναξ1ά, για τnν ξενι

εfνα1 προσεγμένn τnν κάνε~ να λάμπε~

τόσο τα άλλα προσόντα τους φυσικά

τιά , με φόντο τον αγαπnμένο ή τnν α

κα1

απαρατήρnτn.

ή επiκτnτα! Στο τελεuταiο σuνέδρ10 τnς

γαπnμ ένn που συνήθως λεiποuν .. .

Υπάρχουν σuμπερ1φορές κα1 προσό-

να

μnν

περνά

ντα στους ανθρώπους των πωλήσεων

τnν εuγένε1ά τους, για να πετύχουν το

2006, ο C. Den 8oez εiχε πει
σχετ~κά: « Στnν ING βλέπουμε τους πε

που φαiνοντα1 σαν καρφiτσες, σαν

κάτ~ παραπάνω, για το συν ένα που έ-

λάτες μας σαν κεφάλαιο όχι σαν επ1-

διαμάντια, σαν όμορφα δακτuλiδια,

λεγε

χειρnματ1κό κόστος κα1 ξέρουμε ότ~

σαν λαμπερά σκοuλαρiκια σε βελού-

λατομανiας, γ1 ' αυτή τn

φροντiδα

σχέσn μας μαζi τους εiναι ό ,τι πολυτι

δινα αuτάκ1α όμορφων γuνα1κών...

«πριν από σας, γ1α σας». Τι ωραiο

μότερο έχουμε ... Η συμπεριφορά μας

Φέρτε στο νου σας το χαμόγελο κά-

σκnν1κό ο χαμογελαστός, αισιόδοξος

περνάει σε κάθε επαφή με τον πελά 

ποιων ή το γνήσιο ενδιαφέρον τους ή

άνθρωπος, ο άνθρωπος τnς προσφο-

τn

ING

n Ν.Ν.,

για τnν uπεραξiα τnς πε-

το

n

ένα βράδυ,
να γεμ iσε1ς με φως το φριχτό μου

σκοτάδι
και στα δυο σου τα χέρια να με σφi
ξε1ς ζεστά.
Ας ερχόσουν για λiγο κ1 ας χανό

σουν μετά ... »

... » .

Αγάπnσε τον

• Δεν ξέρω 11
Commercial Value

λέε1

ο

Δ1εuθύνων

Σύμβουλος

τnς

iiiJ

κ. Δnμ. 8ιδάλnς στον Τάσο Παγώνn,

εαυτό σου .

Είναι ό,τι
καλύτερο

Γενικό Διευθυντή τnς ΕθΝlΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗΣ κα1 στον Β.

έφτιαξε ο θεόs από

Μαρτέν τnς « ΜΑΡΤΕΝ Α.Ε. » σε εκδήλωσn των εκπροσώ

πων Ασφαλ1στικών Εταιρειών, εκεiνο που ξέρω εiναι ότι ο

τα δnμιουργnματά του. Δεν

χρόνος δικαιώνει τ1ς προσπάθε1ές του γ1α καλύτερα απο

υπάρχει αντίγραφο. Εσύ γιατί

τελέσματα στnν εταιρεiα που δ1εuθύνε1. Με το καταπλnκτ~

υποτιμάs τnν υπάρξn σου;

κό «κάθε μέρα και καλύτερα » ως στόχο ήταν σiyoupo οτι

Ιέρειs κάποιον τέλειο και

θα ανέβαζε τnν εταιρεiα στα μάτια των πελατών, των συ

znτάs από σένα να είσαι

νεργατών, αλλά κα1 των ξένων οiκων που πιστοποinσαν με

τώρα;

88

τnν

Commercial Value.

εiνα1 καταπλnκτικές κα1

n

Οι εμπειρiες του Δnμ. 8ιδάλn

«πpοπόνnσή » του στις μεγάλες

εταιρεiες που εργάσθnκε άλλοτε τον έχουν κάνει να κα

ταρρiπτει κάθε μέρα τα ρεκόρ του. Ο στόχος του για το

2006
τα

ήταν

90 εκατ.

140

εκατ. ευρώ κα1 το πρώτο εξάμnνο άγγ1ξε

ευρώ.

Ο 57χρονος

Manager εiνα1

απ ' τους λiγοuς εκεiνοuς κα-

Αύριο, ίσωs. Και γιατί να

λούς πρεσβευτές μας προς τα έξω στnν ελλnνική κοινωνiα

φταιs εσύ ; Ανακάλυψε τα

κα1 τους σuνεταfροuς μας στnν Ευρωπαϊκή Ενωσn.

ωραία σαs! Ζnσε nρεμα και

Πτυχιούχος τnς Φuσ1κομαθnματ1κής Σχολής του Πανεπ1-

«κατάθεσε» τα καλά σου

στnμiοu Αθnνών, Πτυχιούχος του Ο1κονομικού Τμήματος

στnν κοινωνία. Αυτό θέλουν

Νομ1κής Αθnνών κα1 με

και οι «προϊστάμενοι» ...

32

Οι iδιο1 δεν θέλουν να διαφnμiζοuν τα πλεονεκτnματά τnς . Αυτό εiναι πο1ό
τnτα. Η δουλειά μας εiνα1, λένε, να κάνουμε το καλύτερο!

«Ας ερχόσουν για λiγο, μοναχά για

---------- ------------------·
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• Τα 120 χρόνια στnν Ελλάδα γ1όρτασε n
Generali, και να θuμiσοuμε ότι στnρiζεται σε έ
να δiκτuο 61.500 υπαλλήλων κα1 297 εταιρεi
ες, 107 ασφαλ1στικές κα1 119 «holding» οικο
νομ1κές κα1 real estate. Ζnτnστε τον επιτuχnμέ
νο Manager τnς Generali Ελλάδος να σuνεργα

χρόνια εμπειρiας στον κλάδο,

εiναι δύναμn και σιγοuρ1ά για ένα καλύτερο αύρ10.

Ε.Σ .

•

Πρ1ν κάπο1α χρόνια ο Γ1ώργος Κώ-

έλαβα

πρόσκλnσn από τnν Ενωσn

τσαλος, που ήταν στον « Φοfνικα » , κά 

Ασφαλιστικών Εταιρειών να πάω στο

λεσε μια ομάδα δnμοσ10γράφων του

Καζiνο Λουτρακiοu ώ στε να ενnμερω

nμεpnσ10u Τύπου και τους εκδότες

θώ για τα ασφαλιστικά δρώμενα. Αθε 

του κλαδ1κού Τύπου σε μια ενnμερω

λά μου έκανα τn σύγκρισn.

τική

των

στεuα στα μάτια μου ότι περιεiχε μ1α

επiσκεψn

στα

LLOYD'S του Λονδiνου.

γραφεiα

Δεν πi

Ηταν μοναδ1-

τέτο1α επιλογn. Καλά, λέω μέσα μου ,

κn στ1γμn κα1 από τις καλύτερες στιγ

auτoi βάλθnκαν να uποτιμnσοuν κα1

μές Δnμοσiων Σχέσεων εταιρεiας του

τnν Ημέρα Ιδιωτ~κnς Ασφάλ1σnς και το

κάδου με τον Τύπο . Εκεiνο το ταξiδι

θεσμό και το κύρος τnς Ενωσnς! Τ1

εfχε κύρος, ενnμέρωσn, σοβαρότnτα,

δουλειά έχουν οι δnμοσ10γράφοι κα1

πραγματικό ενδιαφέρον, προσφορά

οι ασφαλ~στές στο καζiνο; Τ1 συνειρ 

στον Τύπο. Από εκεiνn τnν επiσκεψn

μούς θέλουν

εiνα1

φωτογραφiα στnν οποiα δια

νωνiας να κάνουμε; Ευτυχώς που οι

κρίνεται ο Γιώργος Κώτσαλος, ο Λά

δnμοσ10γράφο1 «γύρισαν τnν πλάτn »

μπρος Καραγεώργος, ο Χ . Κώνστας,

και

n

01

άνθρωπο~ τnς Επικοι

ο Κωστής Ε. Σπύρου, ο Δ. Ροuχωτάς

n επiσκεψn ματαιώθnκε. Tnv πρό
σκλnσn υπέγραφε n κ. Αντωνάκn με

κα1 άλλοι ... θuμήθnκα auτn τnν ενέρ

τον κ. Αδαμαντιάδn . Ελπiζω να κατά 

γεια του Γ. Κώτσαλοu πρόσφατα, όταν

λαβαν το λάθος .

ui!J
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➔ Εχει δίκιο

n Ενωσn

να βραβεύει πτυχιούχους του Πανεnιστnμίου Πειραιά και του Πανεnιστnμίου Σάμου εnειδrΊ nrΊραν

nτuxio! Αυτοί δεν ξέρουν ακόμα τίnοτα για τον κλάδο. Πού να βρει χρόνο να δει τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα

2006

nερί διαμεσολαβούντων ... και να βραβεύσει τους εμπλεκόμενους

εισnγrΊθnκαν όσα λέει εκεί ... και

nou

190 του

nou

κατά

Δεν αλλάζεις δουλειά, αλλάζεις ζωή! Αυτό το κεντρικό

μrΊνυμα τnς διαφnμιστικrΊς καμπάνιας τnς

RICAN,

INTERAME-

λίγοι το αντιλαμβάνονται στnν ελλnνικrΊ αγορά (ί

δουλειά του ασφαλιστrΊ για μια μέχρι τότε ανάλατn ζωrΊ. Με
τnν υπnρεσία στο συνάνθρωπο μπαίνεις στον Παράδεισο

και

n δουλειά

του ασφαλιστrΊ εκεί βασίζεται. Αντε τώρα να

φεραν με ένα διάταγμα να μπερδέψουν έτσι τnν ασφαλιστικrΊ αγορά (στα θολά νερά ψαρεύουν οι εnιτrΊδειοι και ο διά

σως και στnν ίδια τnν

γι ' αυτό και οι

πείσεις αυτούς που είναι rΊδn στnν κόλασn από κλοπές α

βολος), ώστε τα επόμενα

στρατολογrΊσεις νέων συνεργατών δεν nάνε τόσο καλά σε

ποθεματικών, από παρακράτnσn nρομnθειών ασφαλιστών,

καμία ασφαλιστικrΊ εταιρεία, τnρουμένων όλων των ανα

από διώξψο υπαλλrΊλων, από ανικανότnτα διοίκnσnς, από

εταξίδευε με nλοίο, μαζί με γνωστούς ασεβείς nρος τους θεούς. Στn

λογιών. ΟτιδrΊnοτε κι αν είναι κάποιος rΊ οτιδrΊποτε κι αν

μικροψυχία και συμφεροντολογία, από απόκρυψn εγκλrΊ

διάρκεια του nλου, το nλοίο κινδύνευε να βυθιστεί αnό ξαφνικrΊ τρικυμία. Οι ασεβείς (ώς τότε) nροσnύχοντο τρομαγμέ

κάνει πριν μπει στnν καριέρα, είναι κάτ1 δ1αφορετ1κό από

ματος, από αδικίες σε βάρος συνεργατών , από παγίδες στις

νοι ζnτώντας βοrΊθεια

αυτό

συμβάσεις, από ... , από ... Δεν γίνονται ασφαλιστές οι νέοι

15 χρόνια να

μn μείνει τίnοτα όnως είναι και κανείς να μnν ξέρει τι και nώς!

➔ Κάnοτε ο φιλόσοφος Βίας ο Πριnνεύς,

an' τους

600 n.X.,

θεούς. Ο Βίας τότε τους είnε: «σωnάστε και κρυφτείτε μnν τυχόν και σας αντιλnφθούν οι

το φιλόσοφο. Βιάζονται να τελειώσει

κανένας σεισμός και τους πλακώσει

➔ Ακουσον, άκουσον, τι λέει

ρn αnό το

2002,

σαν ασφαλιστrΊς! Πνεσαι ασφαλιστrΊς και

βλέπεις αλλιώς τον κόσμο! Ζουρλαίνεσαι,

σrΊμερα, λένε! Τάχατες γυρίζουν στις καφετέ

n εκδrΊλωσn nριν τους nάρει εiδnσn το κοινό, οι δnμοσιογράφοι, ο θεός και γίνει
όλους ... Ισως γι' αυτό δεν nάνε και στnν Υδρα όλοι, φοβούνται τρικυμία ... Ψέματα;

τρελαίνεσαι, παραμιλάς, γίνεσαι κουζουλός,

ριες ... Αμ δε! Βλέπουν οι νέοι πώς συμπερι

γίνεσαι να ζεις για τους άλλους, γίνεσαι

φέρθnκαν κάποιοι στους rΊδn υπάρχοντες και

n έρευνα τnς RESEARCH 1NTERNATIONAL: n εικόνα

nou

του κλάδου είναι ελαφρώς χαμnλότε

λόγω «ΕλλnνικrΊς Κουλτούρας»! Δεν έχει ασφαλιστικrΊ συνείδnσn ο Ελλnνας

nou χρυσοnλnρώνει

ιδιώ

τες και Δnμόσιο! Τ ρελαiνεσαι;

ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ:

8

nou θα ζrΊσει

INTERAMERICAN)

νιώθουν σαν τον Βία

θεοί ότι είστε εδώ και μας βουλιάξουν όλους ... !» ... Σε κάθε σύναξn τnς Ενωσnς είναι κάnοιοι

Σύμφωνα με έρευνα τnς Ενωσnς Ασφαλιστικών Εται

www.ethniki-asfalistiki.gr

ΔrΊμου, ο Α. Καλέργnς, ο Η. Φυλακτός, ο Μ. Νιολάκnς, ο

«σβούρα», δίνεσαι, σε νοιάζουν όλα, γίνεται

στους παλιούς, γι ' αυτό δεν πατάνε στις εται

μικρός ο κόσμος, θέλεις να nιάσεις ουρα

ρείες και σε κόβει ... νίλα στnν ερnμιά των εκ

νούς, γίνεσα1 αστέρ1, χάνεσα1 γ1ατί ρεμβά

παιδευτικών κέντρων των εταιρειών και τnν

ζεις, δεν είσαι εσύ -είσαι οι άλλοι-, ζεις ετε

Ε1ΑΣ. Λίγοι πια θέλουν να μnουν στο επάγ

ροχρονισμένα δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια

γελμα που « κουρέλιασαν » τn φrΊμn του κά

μετά, περπατάς στο αύριο κ1 όχι στο σrΊμερα,

ποιοι nροnγούμενοι. Μπαίνεις σε επ1χειρrΊ

ανακαλύnτεις δυνάμεις μέσα σου, βλέπεις

σε1ς άλλων κλάδων και βλέπεις τον ιδρυτrΊ rΊ

πολλές κορυφές για να κατακτrΊσεις, ανακα

τους ιδρυτές κάπου σαν ενθύμnσn και παρά

λύπτεις στις αρμονίες νέες αρμονίες, ακούς

δειγμα ... Εκτός των κεντρικών τnς

Alico

στnν

Γεωργίου, Ε . Γρυnά

ένα αnδόνι και είσαι σίγουρος ότι άλλα εκα

ΑμερικrΊ, πού αλλού υπάρχουν τέτοιες φωτο

παράγοντας για να nάρει αnόφασn να ασφαλιστεί κάποι

ρn, Μ. Γαλάνn, Ε. Κασψάτn ... Μετείχαν ακόμα οι: Γ. Κο

τό αnδόνια κελαnδούν στn φωνrΊ του, βλέπεις

γραφίες τψrΊς; Στα γραφεία τnς Ενωσnς υ

ος. Για τnν εξύψωσn του εnαγγελματία ΑσφαλιστrΊ δού

ζάκος, Χ. Σταυρίδnς,

ΚουρτζrΊς, Δ. Καμnουράκnς, Γ.

τον πατέρα και νοιάζεσαι για τα παιδιά, μιλάς

πάρχουν οι Πρόεδροι, στα γραφεία εταιρείων

Πεζερίδnς, Χ. Μασκαντούρnς, Σ . Αντωνιάδnς, Κ. Αλβα

με τον άνδρα και φροντίζεις τn γυναίκα, μι

όχι. Η ΕθΝΙΚΗ -εταιρεία τριών αιώνων- στο

νός,

λάς για ασφάλιστρα και εννοείς ψωμί και

νέο κτrΊριό τnς ακόμα δεν βρrΊκε χώρο για

ρειών Ελλάδας ο ΑσφαλιστrΊς παραμένει ο κορυφαίος

λεψαν nολλοi για nολλά χρόνια.

Αnό το

197 4

ώς το

2004

μέσα στα Διοικnτικά Συμ

Γ. Γιαννάτος,

8.

n Μ.

Νικολοnούλου,

8.

1.

Παναγιωτόnουλος, Ν. Πατσούρα, Ε. Κιουρτζiδnς ,

Καnοδίστριας,

ρούχα κα1 σπουδές για τα παιδιά, συζnτάς με γεροδεμέ

αγωνίστnκαν υnέρ του

Ν. Λnμνάκος, Δ. Ιγνατίδnς, Χ. Μnοσκi

νους και βλέπεις γεροντάκια, μιλάς για δουλειά και βλέπεις

βλέπεις τον Νότn Λαπατά, στnν Ασπίδα τον Ταμπουρά, στnν

εnαγγελματία ασφαλιστrΊ σε δύσκολες επο

νnς, Α. Μορντο, Ν. Ζυγούρnς, Ζ . Σίσσας,

ζωrΊ! Μπαίνεις άγνωστος και γίνεσαι Κοντομnνάς, φεύγεις

χές και συνθrΊκες.

1.

βούλια του Συνδέσμου Ασφαλιστών (ΠΣΑΣ) φαίνονται και
αυτοί

nou ειδικότερα

Ο Ν. Δολιανίτnς σε
Κατσιούλας σε

n Kaiτn

Ζερβού σε

Δ.Ζnς,0.Τ~νάκου, ~ Κουνουσβέλnς,Λ.

πrΊρξε ασφαλιστrΊς τnς- κ.λπ., για να βλέπουν οι νεότεροι

Χιωτόγλου,

ΔιαμαντrΊς, Χ. Τσερnάνnς,

Και ειρωνικό ψευτοχαμόγελο για δrΊθεν nγέτες και «μι

και να παρακινούνται. Μια ιστορικrΊ ματιά δείχνει ότι μεγά

Α. Παλαιοnάνου, Μ. Παnαδόnουλου, Λ.

κρομεσαία» ή για «μεσαιομεγάλα» στελέχn με χαρτιά και

λες μορφές του κοινωνικού και οικονομικού βίου εθrΊτευ

Δ.Σ., ο

ΠαnαγγελrΊς, Κ. Ρnγανάς, Δ. Σκουλάτος,

μάστερ στnν κορνίζα, αλλά άγευστους κα1 αποτυχnμένους

σαν στις ασφάλειες ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΖΩΗ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ να

(nρωταθλnτrΊς),

Γ. Χατζάκος, Ν. Χοψnος, Λ. Πανούσn, Α.

συνrΊθως στα προσωπικά τους. (Με προξενιό παντρεύονται

προσεγγίσετε το μrΊνυμα και θα ξανανθίσει

ο θανάσnς Σκορ

ΜακρrΊς και Χ. Σαντάς. Δεν παρέθεσα ο

και σύντομα χωρίζουν οι nιο πολλοί). Εχει μπόλικο αλάτι

σn ικανών ανθρώπων.

1.

δάς σε

4 Δ.Σ., n Δ.

7 Δ.Σ.

4 Δ.Σ.,

και ο Α.

γιαννίδnς σε

4

n Ν.

3 Δ.Σ. ,

4

8.
σε 3
σε 6

3

5 Δ.Σ.,

νόματα των δύο τελευταίων ετών, όnου ο

Κώστας Λάμπρου προεδρεύει ... θα rΊθε

3

Δ.Σ., ο Ζ. Μελ1δώ-

ο Α. Παnαλαζάρου σε

Κατσογιάννn σε

8.

Δ.Σ., ο Σ. Παnα

Δ.Σ., ο Ν. Τσάκαλος σε

Δ.Σ. ο Ν. Κόλλιας σε
νnς σε

4

Βουρβαχάκn σε

ο θ. Χαραλαμniδnς σε

3 Δ.Σ.,

ο θ. Κουφάκος σε

λα να αναφέρω ότι στο Δ ' συνέδριο του

ΠΣΑΣ, τέτο1α εποχrΊ

5 Νοεμβρίου 1994,

μετείχε σε nάνελ και ο σnμερινός nρωθυnουργός Κώστας ΚαραμανλrΊς. Στο θέμα για τις nροκλrΊ-

υππρέτnσαν ο Δ. Πάτσιος, ο Κ. Ζορμπάς, ο

σεις τnς τότε εnοχrΊς «αυξnμένο ενδιαφέρον είχαν και οι

Δ. Καρπάθ10υ, ο Π. Ρογάρnς, ο Γιάγκος Παναγιωτόπου-

απόψεις των εκπροσώπων του τύπου: Φ. Μωράκn, Ε.

2 Δ.Σ.

4 Δ.Σ.,

Ο ιδpυτήc και εnί οειpό ετών npόεδpoc

του nΣflΣ Βοοίληc Κοτοιούλοc

ό-

πως σε

2 Δ.Σ . ,

λος, ο Α. Μnουζιούρnς, ο Τ. Μπουτσικάκnς, ο Δ. Τάντος,

Σπύρου και Α. Ταμπουρά», όπως έγραψε το περιοδικό

ο Γ. Μnουρλάκnς, ο

«ΑσφαλιστrΊς».

1.

τους ιδρυτές ... Επρεπε να μπαίνεις στnν ΑτλαντικrΊ και να

και λες ότι είσαι ασφαλιστrΊς ενώ είσαι κάτι άλλο! Ψιλά

Δ.Σ., ο ιδρυτrΊς

3

1.

γράμματα για μερικούς που δεν γεύτnκαν αυτό που λέω.

Δ.Σ., ο θ. Αναστασόnουλος σε

Κώστας Λάμπρου σε

Κωστάκnς, Γ. Τσώλnς, Μ. Χρnστίδου,

Κούσnς, Γ. Νικολοnούλου, Κ. Γαβαλά,

Δ.Σ., ο Γ. Πρέκας

4

1.

1NTERAMER1CAN τον Κοντομnνά, στnν ΕθΝΙΚΗ τον Παύ
λο Καλλιγά, στnν GENERAL1 τον Κ. ΚαραμανλrΊ -που υ

Δ.Σ., δύο Πετρόnουλοι ο

40

8

Κορνιλάκnς, ο θ. Τερζακιάν, ο Δ.

n

Να είστε υπομονετικοί. Κάnοιοs

,

Oren Arnold

n στρατολόγn-

έγραψε με χιούμορ : «θεέ μου, σε

παρακαλώ, να μου δώσειs υnομονrΊ. Και τn θέλω τώρα αμέσωs»! Δεν γίνεται

τφοta.Ο\'\
liJAj]

«αμέσωs». Οι καρποί θέλουν χρόνο να αnοκτrΊσουν «γεύσn». Για πολλά

u-,

μάθατε να περιμένετε. Περιμένατε για να τελειώσει το σχολείο, για να

γεννnθεί το παιδί σαs, για να κτιστεί ένα σπίτι, για να γίνετε όσο χρονών
είστε, για να πάρετε nροαγωγrΊ, για να φυτρώσει έναs βολβόs στn γλάστρα.

Κάντε υnομονrΊ μέχρι να αnοκτι'ισετε θετικrΊ διάθεσn, μέχρι να κόψετε το τσιγάρο, μέχρι

να βελτιωθούν οι συνεργάτεs σαs, μέχρι να νικι'ισετε τα nάθn σαs, μέχρι να βελτιώσετε τnν «εικόνα» σαs .
Ε . Σ.

ΜΙ!
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Αρχές Οκτωβρfοu

έλαβα τnν ετήσ1α έκθεσn

κρά , καθnμερινά κα1 «κλαδικά » δρώμενα. Ισως ούτε κα1 ο

κ1α» μ1ας «μικροαuλής», που χόρτα1ναν στα ψiχοuλα ... Εi

iδιος να μnν «πρόλαβε » να δε1 πως εiνα1 καφός να θuμn

ναι αυτά που χαiρονται να «τιτιβiζουν» μεταξύ τους στα
κρυφά με σχόλ1α κα1 «γραμματάκια» ...

δ1αγων1σμό

δ1κτuακούς τόπους, όχ1 μόνο από τον ασφαλ~στικό, αλλά

θεi τώρα που μπαiνει στα

«γ1α μ1α καλύτερn ζωή » .

από όλους τους κλάδους τnς ελλnν1κής αγοράς. Τέλος, κ1-

που μπήκε στ1ς ασφάλειες . Χρον1ά γ1α άλλους μαύρn και

Ακόμα και το ΝΑΙ πεiραξε μερικούς, που εiνα1 απλός κα

Ermis Awards 2005, ανάμεσα σε εταιρ1κούς

ότι το

68,

1968

ήταν

n χρον1ά

Στο μήνυμά του ο nρόε

νούμενο1 πάντοτε στnν κατεύθuνσn τnς ταχύτερnς κα1 αρ

δύσκολn , σαν νύχτα, κα1 για άλλους αρχή μ1ας εποχής σαν

ταγραφέας-αφnγnτής μ1ας ένδοξnς πορεiας .. . Πόσους σαν

1.

τ~ότερnς εξuπnρέτnσnς , δnλαδή το χρόνο ανταπόκρισnς

ανατολή, σαν Πρωτοχρονιά.

τον Παύλο Ψωμ1άδn έχει

Φωκiων

Μπράβος μεταξύ άλλων α

στον πελάτn, πετύχαμε τnν ένταξn τnς

ναφέρε1:

στο

σε

«... Η

χρον1ά που πέρα

fnav

χρον1ά δ1ακρiσε

Ελλnν1κό

Ινστηούτο

lnternational Life

Εξuπnρέτnσnς

Πελατών

(Ε. Ι.Ε.Π.) ... »

«... Βρισκόμαστε πλέον στnν τελ1κή ευθεiα τnς ε1σαγωγής
μας στο Χρnματιστήριο Αθnνών,

ων. Ολοκλnρώθnκε με ε

n οποiα

θα δώσε1 ώθnσn

nnuxia ο έλεγχος του Συστήματος δ1αχεiρ1σnς πο1ότnτας α

και νέες προοπτ1κές στο επ1χειρnματ1κό μας σχέδ10 για τnν

πό τον Οργαν1σμό Πιστοποinσnς

επόμενn πενταετiα. Η θέσn μας στnν ασφαλ10τ1κή αγορά

TUV AUSTRIA HELLAS,
στnν lnternational Life Α.Ε.Α.Ζ. κ01 τnν lnternational
Hellas Α.Α.Ε., εταιρεiες π10τοπο1nμένες γ1α το σύνολο των
Δ101κnτ1κών τους Υnnρεσ1ών κα1 των Υποκαταστnμάτων

τους σε ολόκλnρn τnν Ελλάδα με

ISO 9001:2000.

τερn συνεχή χρονιά, δ1ακρ1θήκαμε στις πρώτες

10 εταιρεi-

fNiJ πληρο

ετοψάζε1 ο Κάρολος Σαϊας κα1

n

2006

στn μέσn τnς αi

δπμ1οuργούν αξίες και uπεραξfες δiνοντας ψωμi σε χιλιά

θοuσας του Μεγάρου Μοuσ1κής να κάθετα1 γαλτΊνιος κα1

δες εργαζόμενους;

να παρακολοuθεi τnν εκδτΊλωσn-γ1ορτή τnς Ημέρας Ιδιω

Παύλου εiναι σαν τ1ς αμαρτiες όλων μας, με τn δ1αφορά ό

τ~κτΊς Ασφάλισnς ... Γύρω του

« συνάδελφοι » auτoi που

τι κάπο1οι τ~ς δικές τους περ1πέτε1ες τις βαφτiζοuν «εππu

του μαύρισαν τnν ψυχή απ ' τnν ώρα που ξεκiνnσε τnν α

χfες και στρατnγ1κές γ10 ένα καλύτερο αύριο » , ενώ ο Παύ

νnφόρα. Κα1 τι δεν εiπαν τόσα χρόν10 .. ! Ηταν

χρόνων,

λος απλώς δεν λέε1 τiποτα και δοuλεύε1 σκλnρά σαν « δού

01

27

01

«αμαρτiες» κα1 οι «περιπέτειες » του

λος» υπέρ τρiτων κα1 σαν τον τελεuταiο στρατ1ώτn. Το « πα

σχuροπο1εiτα1 κα1 έχουμε τnν υποδομή, τnν κουλτούρα κα1

ραπάνω» του κ. Ψωμ1άδn εiναι ότι χρnσιμοποinσε αυτό που

τnν αποφασιστ1κότnτα να δ1εκδ1κούμε καλύτερο μερiδιο α

Γεν1κός Πράκτορας, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος,

εννοούσε ο Μέγας Ναπολέων λέγοντας ότι «κάθε στρα

γοράς, τnν ώρα που

Πρόεδρος, Μέτοχος , Συμμέτοχος, Ιδιοκτήτnς, Πρόεδρος

τ1ώτnς έχει στο σακiδ1ό του τn στραταρχική ράβδο » !

n τάσn

εiναι

n ασφαλιστ1κή

1-

δραστn

ρ1ότnτα να συγκεντρώνεται σε λ1γότεροuς Ομiλοuς. Το

2006

εiνα1 ακόμn μ1α χρον1ά ανάπτuξnς και προόδου γ1α

τον Ομ1λο

lnternational Life».

8

salesdep@das.gr

Ενας σnμαντ1κός άνθρωπος που

πρόσφερε πολλά γ1α τις δnμόσιες

προϊόντα, συνέδρια και δ1άθε
σn για σuνεργασiες με πράκτο

Ενωσπς, Ασφαλ1στικών Εταιρειών

ρες «στα σiyoupa, στα γρήγορα

και των ... καλλιστεiων, έφυγε πρό

KOl. .. απλά!». Υπάρχει χώρος KOl

σφατα από κοντά μας . Εfχε γεννnθεi

επιτuχiες και μέλλον!

το

νέα χρονιά. Νέα

Νοεμβρiοu

Unit Manager,

lnteramerican, τnς
lnternational Life, του Αντέννα, τnς

INTERASCO τn

11

οικονομiα; Πόσο1 ξέρουν να

Επ1θεωρnτής, Δ1εuθuντής Πωλήσεων,

DAS-Hellas Α.Ε. www.das.gr
Εuχάρ1στα ετοιμάζε1 και προ

Τον έβλεπα στ~ς

n

Agency Manager,

Γ1α δεύ-

ες με το καλύτερο εργασ1ακό περ1βάλλον στnν Ελλάδα, στο

-

τώρα, να ... θα πέσει, φώναζαν κάθε τόσο τα «σποuργιτά

8

2005 τnς INTERNATIONAL L1FE, nou nροσnαθεi

δρός τnς κ.

•

Ξέφυγε εδώ και καιρό ο κ. Παύλος Ψωμιάδnς από τα μ1-

Best Workplaces. Το εταιρ1κό site του Ομiλοu
(www.inlife.gr) κατέκτnσε τnν 1n θέσn (Ermis Gold) στο

δ1αγων1σμό

2006

σχέσεις

όταν έπ1ασε τnν τσάντα! ... Ασφαλιστής,

Ομiλοu, Ιδρυτής κα1 Σuν1δρuτής εταφε1ών , Μεγα-

τική ράβδο κι έκανε αυτά που κάποιοι σuνάδελφοi του δεν

λομέτοχος, Τραπε

έκαναν, μn έχοντας ικανότnτα να δουν τι « εργαλεiο» εiναι

ζίτnς .. . Δεν συγ

αυτό. Κάπο1οι τnν πέταξαν ως βάρος! Τολμώ να γράψω ό

χώρεσαν μερ1-

τι εiνα1 καιρός

κοi αuττΊ τnν ε

να ανακαλύψε1 τον Παύλο Ψωμιάδn, έστω κα1 τώρα, και

πιτuχiα.

Δεν

τnν πορεiα του να τnν κάνει «Οδnγiες χρήσεως» για τα μέ

άντεξαν

να

λn τnς. θα πρότεινα και σε όλα τα κέντρα εκπαiδεuσnς και

τον

τnς

Μόλις βρήκε τnν εuκαφiα, τnν αξιοποinσε αυτή τnν nγε

βλέπουν

n Ενωσn

Ασφαλ~στικών Εταφε1ών Ελλάδος

στο «άχρωμο» Ε . Ι.Α . Σ . να βάλουν στα μαθήματά τους και

ΑΕΤΟ να πετά

2-3

σε

στον κλάδο, όπως ο Δ. Κοντομnνάς και ο Π. Ψωμ1άδnς

Να,

Ουρανούς!

β1ογραφiες ανθρώπων που πέτυχαν αποτελέσματα

παιδιά του Αλ. Ταμπουρά. Μπορούν να «περ1nγn
θούν το χώρο του

Managment

με κόστος

μiας ώρας αμο1βή σ' ένα μέτρ10 καθnγn

1927.

τή». Ολο1 ξέρουν ότ1 οι δnμιοuργ1κοi άν

θρωπο1 που άλλαξαν τον κόσμο ήταν
τις uπnρεσiες του στn θεσσαλονiκn,

περβολικοi, 1δ1ότροποι, τολμnροi κα1 ε

στnν οποfα «ενέδωσε » τελικά το

1981

παναστάτες, σαν τον Παύλο Ψωμιάδn ,

RICAN στον αποχωρήσαντα Παναγ1ώ

κα1 έκτοτε πολιτογραφήθnκε θεσσα 

και δεν βγήκαν από τα θρανiα τnς

τπ Σκόντζο. Ο Παναγιώτnς, μετά από

λονικ1ός!

35 και πλέον χρόνια εuδόκιμnς θnτεi

8

ε

πετnρiδα των υπαλλήλων ... Η κοινω

ας, έκλεισε φέτος τn διαδρομή του

πέτε1ό του με τnν εταφεiα, ο Μ. Μάρ

νiα δεν θέλε1 πολλά «ήσυχα πα1δ1ά »

στnν

κογλου βραβεύοντας κα1 τους επιτu

γ1α να πάε1 μπροστά. Κάπου κάπου

8

Σuγκινnτικές ήταν οι στ1γμές τnς α

πόδοσnς τιμής από τnν

INTERAME-

INTERAMERICAN, που

ντΊσε1 το

1970

εiχε ξεκι

« από τnν Οργάνωσn

Γiόρτασε στ1ς

Οξφόρδnς, τα πανεπ1στήμια ή τnν ε

30.9.06,

τnν

χnμένοuς ασφαλ1στές του στο

41n

2005.

θέλε1 έναν και καλό, έτοιμο γ1α α

Ταμπουρά, ως ε1σπράκτορας », όπως

Το πρόγραμμα γ1ορττΊς περ1ελάμβανε

επ1σnμαiνε1 ο iδ1ος. Αγρ1ν1ώτnς στnν

κα1 διαγων1σμό μαγεφικής με τ1ς νο

καταγωγτΊ, ρfζωσε στnν Αθήνα και α

στιμιές από τις κuρiες των συνεργα

Δ1άβασε κα1 καμ1ά βιογραφiα

ντ1στάθnκε σθεναρά στπν πρότασn τnς

τών.

Μεγάλων Ανδρών για 1δέες ... α

Εταιρεiας να σuνεχiσε1 να προσφέρε1

42

u-

θερμά σuγχαρnττΊρια!

γώνες.

Αγαπnτέ Παύλο, να 'σα1 καλά!

ποχώρnσnς εν δόξn! ..
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8

προσοχή στ1ς επ1λογές κα1 προσκλήσε1ς τnς. Εκτός κ1 αν

βλέπε~ ό11 θέλουν αναβάθμ1σn

01 16101 01

λου

εκπρόσωπο~ του

ρατnρώ τ1ς εκδnλώσε1ς του ΣΕΒ κ01 ασθάνομα1 ότ1 κά11 δεν

μπεφn δ101κnτ1κή ομάδα»,

πάε1 καλά με τον κλάδο μας .. . Ας τολμήσουν τnν επόμενn

δ1αθέτε1 υψnλό

φορά να καλέσουν περ1σσότερο κο1νό εκτός κλάδου, γ1α

σφαλ1στ1κής αγοράς. Ενας από αυτούς

να «δο υν »

είνα1 ο Περ1κλής Λ1βας, ένας σεμνός,

11

εfμαστε κα111 θέλουμε ως κλάδος. Δεν έχουν

01

κ.κ. Γεν1κοf

11

σnμαfνε1 αυτή

κονομ1κή δραστnρ1ότnτα του Ομίλου,
σnμαντ1κή εiνα1 επiσnς κα1

θέλε~ κα1 λfγο «γκλαμουρ1ά» αυτή

n

Ιδ1ωτ1κής Ασφάλ1σnς. Κρfμα που έγ1νε σε « κλε1στό κύκλο »,

παρουσfα εκλεκτών τnς κορυφής του επ1χεφnματ1κού κό

δυστυχώς στο «εμεfς κα1 nμεfς», αφού

σμου. Τ1 θα λέγατε του χρόνου να γfνε1

n

μεγάλn αiθουσα με προσκλήσε1ς των μεγάλων πελατών; Ας

τροπή Εn1κο1νωνiας χρε1άζετα1 αναβάθμ1σn κα1 1δ1αfτερn

βγούμε λfγο παραέξω ...

8

ορίες

Κάnο101 που αν11δρούσαν γ1α τα χα

ΑΣΠΙΣ
8

Στ1ς

08001124024

μεγάλος ο ρόλος μας.

5.10.2006 δnμοσ1εύθnκε ο νόμος 3492/2006, όπου μετονομάζετα1

ου

Στα γραφεfα τnς ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗΣ είχα τnν τψή να παραβρεθώ στnν

01

οποίες αγγίζουν τα

Παρέχε1 προστασiα κα1 ασφάλ1σn

σε

150.000

ασφαλ1σμένους

υποδοχή του Ο1κουμεν1κού Πατρ1άρχn Αθnναγόρα κ . κ. Βαρθολομαiου, όπου ο
Παναγ1ώτατος Πατρ1άρχnς μάς ευλόγnσε όλους κα1 τnν εταφεfα γ1α να «στε

_.

γάζε1 με υγεiα κα1 ευτυχfα» τους ανθρώπους τnς . Η ΕθΝΙΚΗ προσέφερε κα1 έ

13.000

να συμβολ1κό πόσο

τοκfνnτα, στn φωτ1ά,

10.000 ευρώ γ1α τn θεολογ1κή Σχολή τnς Χάλκnς.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ κατέβασαν ης τψές π10

με τ1ς fδ1ες προϋποθέσε1ς γ1α τ1ς fδ1ες συναλλαγές, όπως ο ΦΚΕ. Ισχύε1 από

δ1πλώνε1 ης δυνάμε1ς τnς κα1

n επ1λογή

Ηταν ε

τnς χρον1κής στ1γμής γ1α τnν ΕθΝΙΚΗ, που σ1γά-σ1γά ανα

01 άνθρωποί τnς ονεφεύοντα1 τn

Μεγάλn ΕΘΝΙΚΗ,

αποζnμ1ώσε1ς που έφτασαν τα

1.11.2006 κα1 είν01 20%.

τnν Ελλnν1κή ΕθΝΙΚΗ τnς Ελλάδος κα1 των ανθρώπων τnς. Η 1στορiα περψέ

σβnσαν

νε1 κα1 από τους νέους δ1αχεφ1στές του ονόματός τnς να τn δυναμώσουν, να

_.

τnν επεκτεfνουν κα1 να συνεχίσουν τnν παρουσfα τnς όλον τον α1ώνα. Σκε

στο Ελλnν1κό Δnμόσ10, ύψους

φθεfτε με πόσο μελανά γράμματα γράφε~

τομμυρίων ευρώ.

8

πολη1κές του ή όλο1 έχουν άδ1κο;

Μέρες nou ήταν έτοψο γ1α τύπω

συνεργασίας Εγνατfας - CITADEL. Πέντε 610. δολάρ1α μnai
vouv στnν Ελλάδα κα1 τα φύλλα τnς τράπουλας μπερδεύονται

μα το « ΝΑΙ » στ1ς εγκαταστάσε1ς τnς

Αλλο1 χάρnκαν, άλλο~ ανnσύχnσαν. Το μέλλον εfνα1 μπρο

« Ελευθεροτυπfας » έφυγε από κοντά

στά μας ο Λευτέρnς έδε1ξε τα χαρuά του, κάπο101 άλλο~ τα

σn κα1 καθ1έρωσn τnς Εθν1κής, κάτ1 που έκανε επηυχώς. Ο Ιωάννnς Γκ1ών προ

υλ1κών κα1 υπnρεσ1ών

μας ο Χρήστος Τεγόπουλος. Αντάρ

κρατάνε «κρυμμένα » .. .

σέφερε υπnρεσfες γ1α τnν απελευθέρωσn τnς Κρήτnς, συμμετεfχε στnν Ελλnν1-

ευρώ .

τnς στnν ψυχή, στn ζωή κα1 ... 1δαν1-

φέροντα αναστέλλουν ή σβήνουν μ1α 1στορία! Τους τρώε1 το σκοτάδ1. Τ1 κέρ

δ1σε πρόσφατα
νnς Γκ1ών το

Δεν εννοώ τους συνεταfρους του ... Για ανταγων1στές μ1λάω.

Μερικοί άνθρωποι είναι συνέχεια αρνnτικοί και, όπωs τα ψnλά κτίρια
έχουν αλεξικέραυνο για να τραβάνε τουs κεραυνούs, έτσι κι αυτοί

Με «αχ» και «βαχ», με φόβο, με αγωνία, με γκρίνια, με παράπονα,

με «δεν έχω», «δεν μπορώ», «δεν γίνεται», με «θα αποτύχω», με
«όλα μαύρα», κανείs δεν χαίρεται τn zωn. Ανοίξτε τnν καρδιά σαs να

~

θετικό το ότι ο θεόs σάs αφnνει να zείτε. Χαρείτε

το! Ισωs πάρετε και προαγωγn. Αλλάξτε!

Ε.Σ.

εργασθεί γ1α τnν iδρυ

8

ασφαλ1στ1κά ταμεfα

4

εκατομμύρ1α

ευρώ.

_.

Πλήρωσε σε τρiτους, προμnθευτές

5 εκατομμύρ1α

Πραγματοποinσε νέες επενδύσε1ς

_.

Σταυρό, εfχε εθν1κή, κο1νων1κή κα1 επαγγελμαηκή προσφορά μέσω τnς Εθν1-

σε χρεόγραφα κα1 ακίνnτα ύψους

κής,

κατομμυρίων

όταν ο Γκ1ών βρέθnκε «εν μεγίστn χρn

εκα

Πλήρωσε επfσnς γ1α ε1σφορές στα

κή Κο1νότnτα Κωνσταντ1νούπολnς, τψήθnκε με τον Αργυρό κα1 τον Χρυσό

n onofa προς τα τέλn τnς ζωής του,

ε

8 ε

ματ1κή απορία», έσπευσε ως φ1λόστοργος εταφεfα να καταβάλε1 τα χρήματα γ1α

τnν 10τροφαρμακευτ1κή περiθαλψn κα1 τα έξοδα τnς κnδεfας του. Πlστεύουμε

«τραβάνε» κακοτυχίεs και τnν κακn τουs ... μοίρα.

μπει nλιοs, καθαρόs αέραs, φωs. Είναι πολύ

από τnν εξαφάν1σn του ΑΣΤΕΡΑ; (Σκοτάδ1!). Ο Ιωάν

ήταν αυθεντία ασφαλ1στ1κή στnν Κωνσταν11νούnολn κα1 το

1891 n Δ1οiκnσn τnς Εθν1κής Τράπεζας τον κάλεσε να

κός προς μiμnσ1ν σε όσους κάνουν

τον δnμοσ1ογράφο.

n ΕΘΝΙΚΗ

1861

_.

15

Πλήρωσε φόρους πάσnς φύσεως

ζωή δύσκολn τώρα ασπάζοντα1 ης iδ1ες

8

στn ζωή κα1

στους λο1πούς κλάδους) με συνολ1κές

πώς θα κρατήσουν ης ~σορροπiες στα έ

αυτούς που με μ1κροσυμ

επεν

περ1στα11κά ζnμ1ών (στα αυ

κατομμύρ1α ευρώ.

n 1στορiα

-

Στn χρον1ά που πέρασε πλήρωσε

χαμnλά ... Να δούμε πού θα φθάσουν κα1

Ανακάτεψε τnν αγορά ο Λευτέρnς Γονής με τnν απόφασn

15

_.

δυτές.

π1τυχής

Γ1ανν1ώτnς, κα1 αυτοf που του έκαναν τn

835

εκατ. ευρώ ετnσiως .

φ1στάμενος Φόρος Κύκλου Εργασ1ών σε Φόρο Ασφαλίστρων κα1 θα επ1βάλλετα1

σοδα-έξοδα. Μήπως εiχε δiκ10 ο Μελάς

44

κα1 παροχές,

μnλά ασφάλ~στρα τnς ΕΓΝΑΤΙΑ κα1 τnς

Περ1σσότερα στn δ1εύθυνσn www.eaee.gr. Ευτυχώς έ
01 λέξε1ς ΦΚΕ ... «Φόρος Ασφαλfστρων » κάθετα~ π10 καλά!
Κρfμα ... δεν πρόκεηα1 να πάρε~ «επάνω » τnς n αγορά .

απα

Jnternational Life

σχολεi ένα ανθρώπ1νο δυναμ1κό

8

www.ippokratis.gr

Ο Ομ1λος

εργαζομένων, με συνολ1κές αμο1βές

εκδήλωσn στn

κλάδων κα1 των εκπροσώπων τους ήταν πεν1χρή. Η Επ1-

Efva1

_.

1στορfα, με προ

σκλήσε1ς προσώπων ευρεfας δnμοσ1ότnτας αλλά κα1 με

lr}AJ πληρο

n προσφο

ρά του στο κο1νων1κό σύνολο.

τυχfα αυτής τnς nμέρας.

εκπρόσωποf τnς σε θεσμοθετnμένες θέσε1ς, στnν Ημέρα

άλλων

Manager.
01-

Πέρα από τους αρ1θμούς κ01 τnν

με πο101 απουσ1άζουν κα1 πο101 δεν συμβάλλουν στnν επ1-

σε πολύ καλό κα1 υψnλό επίπεδο το κύρος τnς Ενωσnς ως

n οποία
«Know-How» τnς α

συνετός κα1 δnμ1ουργ1κός

n nμέ

παρiσταντα1 ... Του χρόνου, αν εfμαστε καλά, θα γράψου

n παρουσiα

κα1 το

ασφαλ1στ1κού χώρου κα1 γίνετα1 γ1α το «μεταξύ μας » ... Πα

ρα ... κ01 πολλοf λεfπουν σε ταξfδ1α αναψυχής ή απλώς δε

Ο Φώκος Μπράβος κα1 Δούκας Παλα10λόγος κράτnσαν

1NTERNAT1ONAL LJFE είνα1

γεγονός ότ1 δ1αθέτε1 «σταθερή κα1 έ

πε1στεf ακόμα ούτε

8

Μέσα στα δυνατά σnμεiα του Ομi

ι

ι

ι ι

ό11 κα1 ο Δούκας Παλα1ολόγος θα συμβάλλε1 ώστε να παραμείνε1

n ΠΡΩΤΗ

n ΕθΝΙΚΗ

ως

ελλnν1κή εταφεfα κοντά στον Ελλnνα, όπου γnς κα1 1δίως κοντά στ1ς

επάλξε1ς 1ερών θεσμών του γένους, όπως είνα1 το Πατρ1αρχεiο Κωνσταντ1νου

πόλεως κα1 τα ελλnν1κά Δίκα1α κα1 ότ1 πάντα θα ε10nγείτα1 τnν ανεξαρτnσfα τnς
από 01κονομ1κές κα1 λογ1σ11κές αποτψήσε1ς . Το έργο τnς εiνα1 ΕθΝJΚΟ κα1 ελ

λnν1κής σnμασfας. Είνα1 καφός να ανοίξε1 γραφείο στnν Κωνσταν11νούπολn.

ΙΝΑ.ιl
45

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ να γίνε1 ξανά

Κλfντον. Το

εκκλησία των Ορθοδόξων όλου του κόσμου!

Ντέηον στο Οχά10 . Το

2000

ρας του Αλ Γκορ.

εμπνευστιΊς του

1994

φέρνει σε εnαφιΊ τn

Σερβfα κα1 τ1ς ΗΠΑ γ1α τn συμφωνfα

Efva1

εκλέκτο

Hellas Alive, προγράμματος εκμάθnσnς
.- Tnv Πέμnτn ln Ιουνίου 2006 n εφn-

τεί από κάθε ενδιαφερόμενο να γίνει

τnς ελλnνικιΊς γλώσσας στο διαδfκτυο

μερίς «ΤΑ ΝΕΑ » έγραψε το παρακάτω

μέλος του Συμβουλίου, αφού

προ-

για τnν ενfσχυσn και τn διατιΊρnσn τnς

κείμενο:

σπάθε1α θα είνα1 μακρά, εnlnovn κα1

Εθνικής μας ταυτότnτας στο εξωτερικό

δαπανnρή».

διασnορά.

«Tnv

επαναλεηουργία τnς Αγια-Σο-

«n

φιάς ως 1ερού οίκου προσευχής γ1α ό

Τον Κρ1ς Σπύρου επ1σκέφθnκα στα

Ο Κρις Σπύρου μυστικοσύμβουλος

λους τους χριστ1ανούς και ως βασ1λ1κής

γραφεία τnς Ελλnνοαμερ1κανικής Ενω

του Μπιλ Κλfντον, του Σλόμπονταν Μ1-

έδρας τnς Ορθοδοξίας όπως ήταν πριν

σπς, Μασσαλίας

λόσεβ11ς και του Αλ Γκορ , όπως έγραφε

από τnν κατάκτπσπ τπς Κωνσταν11νού

22 στnν ΑθιΊνα, στ1ς
14 Σεπτεμβρίου 2006, nμέρα του Σταυ

n « ΕΛΕΥθΕΡΟΤΥΠΙΑ » στις 24.10.2004,

-+ Πήγα στ1ς 15 Οκτωβρίου 2006 στο χωρ1ό μου, το Δίστρατο Αρτας, 43 χ1 -

πολnς από τους Οθωμανούς, ζnτεί Συμ

ρού. Η συγκίνnσιΊ μου ιΊταν μεγάλn

« διαθέτει μια πλnθωρικιΊ και χαρ1σμα11-

λ1όμετρα από τnν Αρτα κα1

βούλιο που εδρεύε1 στις ΗΠΑ με πρόε

γνωρίζοντας από κοντά το μεγάλο αυτό

κή nροσωnικότnτα. Εχε1 ένα

φωτογραφfα που μου θυμfζε1 ό11 πάχυνα πολύ και πρέπει να ξαναρχfσω να περ

δρο τον Ελλnνοαμερικανό ποληικό Κρις

Ελλπνα, γ1α τn ζωιΊ του

άκουσα

ιδανικό σενάρ10 για ταινfα του Χόλιγου

πατάω πιο πολύ.

Σπύρου . Το

Free Agia Sopfia Council of

πάρα πολλά σε ωρ1αfο αφ1έρωμα «Σαν

ντ. Εφυγε απ ' τnν Ελλάδα παιδάκ1, α

τnν ξενηιά. Από τnν Αρτα προς το χωρ1ουδάκ1 μου περνώ από τα χωρ1ά Πέτα,

αυτοχαρακτnρίζετα1 «διεθνές

Παραμύθ1» στnν ΕΡΤ-1. Ο Κρ1ς Σπύρου

μόρφωτος, πεινασμένος , ανασφαλιΊς,

Ζυγός, Κάτω Καλεντfνn. Μετά το χωρ1ό ο δρόμος περνά από τnν Ανεμορράχn

στnν ΠορτιΊ τnς

χωρίς καμία υποστιΊριξn από κανέναν

(υψ.

America

onolou

lifestory ...

Efva1

43

χιλ1όμετρα και από τα Αγναντα. Εβγαλα και μ1α

στο σnμεfο που μπήκα πρώτn φορά σε λεωφορεfο γ1α

χριστ1ανικό κίνnμα » κα1 « δεσμεύετα1 να

γεννιΊθnκε το

χρnσψοποιήσει κάθε ειρnνική, διπλω

Καρδίτσας και μετανάστευσε στnν Αμε

ματικιΊ, πολ111κιΊ κα1 νομική οδό σης

ρικιΊ σε nλικfα

1970 εκλέ

των ... ΗΠΑ! » . Γl ' αυτόν τον άνθρωπο θα

μ., τα Αγναντα

ΗΠΑ, στπν Ευρώnπ και στο δ1εθνή χώ

γεται στn ΒουλιΊ των Αν11nροσώπων τnς

επανέλθουμε, παρακολουθώντας τnν ε

το Βουλγαρέλ1, πας στο Αθαμάν10 κα1 στα θεοδώριανα κα1 από εκεf στα Τρf

ρο » . Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο προ

Πολιτεfας Νιου Χαμσάιρ. Το

1984 κερ

ξέλιξn στο θέμα τnς Αγfας Σοφfας στnν

καλα ... Από τα Αγναντα πας στα Πράμαντα. Πρ1ν τnν Κάτω Καλεντfνn δεξ1ά εf

τίθεται να αναδείξει το θέμα κα1 με νο

δfζει το χρfσμα του Δnμοκρα11κού Κόμ

Κωνσταντινούπολn.

ναι ο Δfψος Γ. Καραϊσκάκn (Σκουλnκαρ1ά),

μ1κές μεθόδους σε δ1εθνή δικαστήρια.

ματος για κυβερνιΊτπς του Νιου Χαμ

« Είμαι ένας απ ' τους λfγους που κα

ακόμα π10 πάνω ο Δήμος Τετραφυλfας με τπ ΜονιΊ Σέλτσου στ~ς Πnγές 11ς πο

αντιπρό

τάφερα να μιλιΊσω στο αυτf του προέ

λυπαθεfς από τον Εμφύλιο ... Στnν περ1οχιΊ των Αγνάντων υπάρχουν αρχαfα τεf 

χρnσψοποιεί τnν Αγία Σοφfα ως «μου

σωπος εκλέκτορας στα συνέδρ1α του

δρου τπς ΑμερικιΊς Κλfντον και του

χn στα Κουκούλ1α, ωραfο μοναστιΊρι στον καταρράκτn τnς Αγfας Α1κατερfνnς,

σείο », το οποίο φιλοξενεί τοπικές και

Δnμοκρατικού Κόμματος των Γουόλτερ

Κάρτερ και του Νfξον. Ολοι χαιρετούν

έλατα κα1 πεύκα με κρύα νερά στο Βουλγαρέλ1, αξ1όλογα γεφύρ1α, όπως

διεθνείς εμπορικές εκδnλώσε1ς, συναυ

Μαντέ1λ, Μάικ Δουκάκn, Μπιλ Κλfντον.

από μακριά ιΊ με χειραψfα ... Ενας Σπύ

φυρα τnς Πλάκας, καταρράκτες, με ευκαφfες γ1α ράφ11νγκ κα1 καγ1άκ στον

λίες και επιδείξεις μόδας » , λέε1 ο υπο

Το

ρου τους μίλnσε στο αυτf » μου εfπε δεf

Αραχθο κα1 στον Αχελώο, άφθονn χλωρfδα κα1 πανfδα και .. προπαντός γνή

ψήφ1ος κυβερνήτnς των Δnμοκρατ1κών

Κόμματος του Νιου Χαμσάιρ. Το

στο Νιου Χαμσάιρ, Κρις Σπύρου και ζn-

πρόεδρος των εκλεκτόρων του Μπιλ

« ΣιΊμερα

n

κυβέρνnσn τπς Τουρκίας

σάιρ. Το

1991

1942

13 ετών.

Το

1984, 1988, 1992

κα1 πριν τα

πρόεδρος του Δnμοκραηκού

1992

30

του ιΊταν βουλευτής

χνοντας και ανάλογες φωτογραφfες!
« και πού να σου πω για τα ταξίδια και

τις αποστολές εnf Κλfντον . Νομfζω το

[Njij πληροφοpίες

www. f reeagiasophia. us

www. freeagiasophia. org

1995 - 1999 πρέπει να ταξfδευα κατά
μέσο όρο 500.000 χιλιόμετρα το χρό
νο » !

Η

Βουλγαρέλ1, αρ1στερά προς τn Ράμ1α

(900

440

μ.), δεξ1ά nαέ1 προς το

(600 μ.), τον Καταρράκτn δεξιά

στα

1.000

μ.) αρ1στερά κα1 τους Μελ1σσουργούς. Αν συνεχfσε1ς από

n10 δεξ1ά πάνω n Ανω Καλεντfνn

και

n γέ

σ101, anλof άνθρωπο~ παντού. Στο Δfστρατο ο πατέρας μου έφηαξε ένα Λαο
γραφ1κό Μουσεfο -αναξ1οnοίnτο ακόμα.

Η τεχνnτή λfμνn Αράχθου στο φράγμα Πουρναρfου, που ξεκινά απ ' τnν Αρτα
κα1 γύρω τnς έχε1 όμορφα χωρ1ά, έχει καταπλnκτ1κιΊ θέα κα1 ομορφ1ές «ελβε
τ~κές » , που βλέπουν

01

κάτο1κο1 από το Πέτα, τπν Καλεντfνn, το Δfστρατο, τα

Μnλ1ανά, τπ Δαφνούλα, το Πέραμα, το Τραnεζάκ1, τn Φτέρn, τα Λαγκάδ10, το
fδρυσn

του

οργαν1σμού

FREE

Κεντρικό, το Κρυονέρ1, τn Σκούπα, τον Βαθύκαμπο, τα Π1σ11ανά , τn ΡοδαυγιΊ ,

AGIA - SOPFIA COUNCIL έγ1νε τnν
1.6.2006 στο Μανχάταν, στn Νέα Υόρ

τον Δρυώνα, το Κορφοβούνι, τα Ρουμάν10, τn Γραμμενfτσα.

κn από τον ιδρυτιΊ και πρόεδρο του

νο πατέρα μου στο Μενfδ1 να φάμε φρέσκο ψαράκ1 δίπλα στn θάλασσα. Δεν ή

Καθώς επέστρεφα κάθnσα με τον αδερφό μου Χρυσόστομο και τον 90χρο 

Οργανισμού , κ. Κρ1ς Σπύρου. Ο εκδό

n1α άσπρο κρασf αλλά « μέθυσα » από τα υπέροχα χρώματα του δε1λ1νού στον

τπς του ΝΑΙ, Ευαγ . Σπύρου, μετά τn συ

Αμβρακ1κό. Λες και ζωγράφιζε ο θεός το nλιοβασfλεμα κα1 « έσταζαν » τα χρώ

"Free Agia Sophia Council of Europe"

ζιΊτnσn ευχαρfστπκε τον Κρις Σπύρου

ματα στα νερά ... Μελ1ά χρώματα, τρ1ανταφυλλέν1α, πορτοκαλέν1α, όλα στο φως!

για τπν nρότασn να εfνα1 μέλος του ορ

Κα1 fσως με nροσέξε ευτυχ1σμένο κ1 εfπε να μου κάνε~ ακόμα ένα δώρο: Τέσ 

Ονοματει ιώνυμο :

γαν1σμού στnν Ελλάδα , τnν

/

μ.), τnν Κυψέλn (Χωσεψn, Μπολ1άνα

πιθυμώ να γίνω μέλος του

1
ΔιεύΟυνοn

400

Τ. Κ .

αποδέχθnκε μετά χαράς.

onofa

και

σερα δελφινάκ1α έπα1ζαν μπαινοβγαfνοντας στα νερά ... Εfναι παράδε10ος

n nα

τρfδα μου!

E-111.1il:

46

Γηλέφω\'Ο :
Παρακ α λ οίψ ε συ μr1λ1~ρ ώσ τ c τα σ τ ο ι χεί α σ α ς και απ οστεί λ ε τ ε το φάκ ε λ ο χω ρ ίς γρ α μμα τόσ 1ψ ο.
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8

Δεν ξέρω αν ένας πυροσβέστnς

Δ1ευθυντ11

11

τnς

Δυναμική ανάπτυξη

ΕθΝΙ

ΚΗΣ κα1 προέδρου τnς

της

νούς κα1 βραβεύετα1 από τnν Ενωσn

ΕΑΕΕ κα1 από το

στη Θεσσαλονίκη

θα ανεβάσε1 το κύρος τnς περ~σσό

ως 1δρυτ11ς τnς Λ. Κόκ

τερο

1994

κ1νος

INSURANCE

n

BROKERS

Α . Ε . Σ11μερα

σnμασiα τnς βράβευσnς, μάλ1στα

n

συνεχίζε1 ο ίδ10ς κα1 τα

Ενωσn να συνεχiσε1 ... Ομως υπάρ-

πα1δ1ά του ως « στρα-

χουν άνθρωπο1 που δόξασαν τον

τ1ώτες πρώτnς γραμ-

κλάδο εντός-εκτός κα1 δεν έτυχαν

μ11ς » ... Ο Λάμπρος κα-

ούτε ενός χαρηού με δυο λόγ10. Από

τάφερε κ1 είνα1 ένας από τους π10

Κ01 εiνα1 «πανταχού παρών » σε όλες

τn θέσn μου έβλεπα τον Λάμπρο

δnμ1ουργ1κούς των δ1αμεσολαβού-

τ1ς εκδnλώσε1ς με ευχάρ~στn τψ11 γ1α

Κόκκ1νο, που επί

ντων κάθε κατnγορίας.

όλους,

λ1γότερο.

01

άνθρωπο1 αξί

40 χρόν10 προσφέ

•

συνεχείς

δεiχνε1 ότ1

n

ασφαλ10τ1-

ρε1 στον κλάδο, ξεκ1νώντας από υ

βραβεύσε1ς αnό εταφείες που συ

κ11 αγορά τον ΒΡΑΒΕΥΣΕ πριν πάρε1

πάλλnλος στnν «ΗΛΙΟΣ» το

νεργάζετα1

εiδnσn ο κλάδος διά των εκπροσώ

1966 κα1

φτάνοντας ως τn θέσn του Γεν1κού

8

2007

δείχνε1

n Ενωσn

μέχρ1 τον

σε δ1αφnμ10ηκ11 καμπάν1α γ1α τnν αύ

ξnσn τnς ασφαλ10ηκ11ς συνείδnσnς.
Περ1λαμβάνε1 δ1αφnμ10ηκά

στο

ραδ1όφωνο,

spots

καταχωρiσε1ς

στnν τnλεόρασn κα1

στον

Τύπο

κα1

ψο

Τα χρ11ματα τnς δ1αφ11μ10nς θα πάρουν το

ALPHA, ALTER, STAR,

εiνα1

ALPHA

NEWS,

πων του.

ΑΝΤ -1,

ΣΚΑΙ

κα1

01

εφnμερiδες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ , ΝΕΑ, ΕθΝΟΣ,

CITY PRESS, Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ κα1 το ATHENS VOISE ...
Κα1 μέσα σ' όλα, να κα1 n Ευρωπαϊκ11 Πiστn που «κα
ταργεί το λόγο γ1α τον οποίο δεν ασφαλίζεσθε» κύρ101 κα
ταναλωτές! Εχε1 το σύστnμα επ10τροφ11ς ασφαλίστρων.

lnternet.
ΑΝΤ-1,

όη

ΧΡΗΣΙΜΟΣ σε πολλούς γ1α πολλά.

Ενα εκατομμύρ10 ευρώ θα δ1αθέσε1

Ιούν10 του

MEGA,

ο

ΕΤ/ΝΕΤ, τα ραδ1όφωνα

«Δεν υπάρχε1 π1α λόγος να μnν ασφαλίζεστε» λέε1 σε δ10φ11μ1011 τnς σε nμερ11σ1ες εφnμερίδες.

Δύο νέα γραφεία απέκτnσε

σης δύο άκρες τnς Ελλάδας, τn θεσσαλο

δ1αβάζουν» κα1 δεν αξ1οπο1ούν ης

νίκn κα1 το Ηράκλε10 Κρ11τnς, εν1σχύοντας

προσπάθε1ές

ακόμα περ~σσότερο τnν εκτός Απ1κ11ς πα

άλλn μ1α φορά οι εταφείες με τα

n

ψ1λά γράμματα, με ης αφερέγγυες
εταφείες, με το κόστος των ασφα

Νόηα Ελλάδα, δύο αγορές στρατnγ1κ11ς

λίστρων, με τnν περiπλοκn ενnμέ

σnμασίας, με εξε1δ1κευμένες ανάγκες κα11-

ρωσn, με τ1ς παγίδες στα συμβό

δ1αιτερότnτες.

λα1α, με τnν παραπλανnηκ11 δ1αφ11-

«Η συνεχ11ς ανοδ1κ11 πορεία τnς
προϊόντων μας, αλλά κα1

AIGAION, n ολοένα αυξανόμενn ζ11τnσn των
n ανάγκn γ1α αποτελεσμαηκ11 εξυπnρέτnσn κ01 ανά

σn τnς Εταφείας στ1ς αγορές τnς Βορείου κα1 Νοτίου Ελλάδας» δnλώνε1 ο κ.

κανοi μερικοί ... Κα1 μ1α «γεροντί

Γεράσψος Καρυηνός, Δ1ευθυντ11ς Πωλnσεων τnς

λα» συμπερ1φοράς σε καίρ1ες θέ

« Η Εταιρεία μας nαρέχε1 11δn με 1δ1αίτερn επιτυχία ης υπnρεσίες τnς μέσω των

1δ1ωηκό με το

με αξ1όλογn εμπειρία κα1 γνώσn τnς ασφαλ10τ1κ11ς αγοράς. Τα γραφεία μας εκ

ρον

δ1ακανον1σμό ζnμ1ών του Κλάδου Αυτοκ1ν11του», είπε ακόμα ο δnμ10υργ1κός κ.

•

Καρυηνός.

υγείας, κατο1κiας

σαλονίκn κα1 στn

A1GA10N λει~ουργούν στnν οδό Τσψισκ11 85 στn θεσ
λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 6 στο Ηράκλε10 τnς Κρ11τnς.

λιiσεων

κύρ1ε Γεν1κέ;

με χαρά παρατ11ρnσα όη αρκετοί επ1-

Αντ. Γαβρίλnς, ο Μ. Καπουάνο,

τυχnμένο1 άνθρωπο1 των nωλ11σεων

Δράκου,

στnν ελλnν1κ11 ασφαλ1σηκ11 αγορά συ

νnς, ο Γ . Συμεωνίδnς,

νεργάζοντα1 κα1 με τnν ΑΤΕ Ασφαλ1-

φετζ11 (φωτό),

Ο φ1λόσοφος Αρίστων ο Χίος έλε

8 Tnv

nμέρα των «Βραβεύσεων Πω

2005 » τnς ΑΤΕ Ασφαλ~στ~κ11ς,

γε ότ1 κάπο101

λίγο άδ1κο, ίσως άλλο1

λούντα1 με τn φ1λοσοφία (λόγω του

στικ11. Αυτό σnμαiνει ότι

να έχουν nερ~σσότερο δίκ10, ίσως

κόπου κα1 τnς δυσκολίας κατάκτnσ11ς

νταnοκρίνετ01 στ1ς προσδοκίες τους,

να 11ταν κακές συγκυρίες κα1 οδn

τnς) έμο1αζαν με τους μνnστ11ρες τnς

ότ~ είδαν ΑΛΛΑΓΗ σης μέχρ1 τώρα συ

γ11θnκαν στnν πίκρα κα1 τα δ1κα

Πnνελόπnς,

μπερ1φορές τnς κα1 όη ο Δ1ευθύνων

στnρ1α.

κατακτ11σουν και εστράφnσαν σης υ

Σύμβουλος,

πnρέτρ1ές τnς.

σαν κάπο1ους κ.

ΕΠΕ1ΣΕ με λόγια, με έργα κα1 με τn μέ

01

έπαυσαν να ασχο 

οποίο1 απέτυχαν να τπν

Eiv01

κ.

1.

n εταιρεία

Παυλiδnς,

α

τους

στρία » ίσως να κέρδ1ζε κάτ1 αν

Γεν1κούς που εγκατέλε1ψαν τα δύσκο

χρ1 τώρα στάσn του όη έχουν μέλλον

καλούσε όλους αυτούς να τα «ξα

λα του Κλάδου Ζω11ς κα1 Υγείας κα1

κα1 συμφέρον να αξ10πο111σουν τnν

ναπούνε » ....

κυνnγάνε « αυτοκ1νnτάκ1α » με έκπτω

ΑΤΕ Ασφαλ10τ1κ11 . Αυτό είνα1 μεγάλn

Υποφέρουν, πίνουν θα

σn! Υπάρχουν κ1 άλλες Πnνελόπες, π10

τύχn για τnν ΑΤΕ Αγροηκ11,

λασσ1νό νερό κα1 δεν ξεδ1ψάνε σε «ξένες» βρύσες .. . «Τόλμn κα1 γοnτεiα » σε

όμορφες! Τ1 θα θυμούντα1 από τn θn

να πρωταγων10τ11σε1. Μπράβο στον κ.

μ1κρ11 δόσn χρε1άζετα1 ...

τεία σας αγαπnτοi!

Παυλίδn, που τον είδαμε να βραβεύε1

INTERAMERICAN.

συμφέ

Γ1α ασφάλ~σn σύνταξnς, ζω11ς,

-

περ1ουσiας,

n

κυρ1ότερn πnγ11 ενnμέρωσnς κα1
πρώτο κρη11ρ10 επ1λογ11ς είνα1 ο ε

παγγελματίας ασφαλιστ11ς κα1 δεύ

\σως κάπο101 να έχουν

nou

δnμόσ10

...

δίδουν 11δn ασφαλ10τ11ρ1α κα1, εντός των προσεχών μnνών, θα αναλάβουν κα1

μεγαλύτερο μέρος απεχώρnσαν

8

1-

σε1ς ... που θέλε1 να συμβ1βάσε1 το

νέων γραφείων τnς, που λεηουργούν υπό τn δ1εύθυνσn 1κανότατων στελεχών

δε ζώντας εσθίουσ1 » . Το κατάλαβες

Ο Γ. Κώτσαλος με λiγn «μαε

ΑΙ

AIGAION.

χειρ~σμούς στελεχών, που κατά το

σύ

ρές» κα1 τους αυτοσχεδ1ασμούς.
Ούτε να ανηγράψουν δεν εiνα1

κας εμπεσεiν.

11

μ10n, με ης «νnπ1ακές συμπερ1φο

πτυξn του δ1κτύου μας, επέβαλλαν τnν ουσ1ασηκ11 και αυτόνομn εκπροσώnn

α10θάνοντα1 όη αδ1κ11θnκαν αnό

μεν γαρ νεκρούς, οι

Ανεξεταστέες

πτυξn του δ1κτύου τnς στn Βόρε1α κα1 στn

«Κρεiπον ε1ς κόρακας παρά ε1ς κόλα

01

τnς.

περαηέρω ανά

8

νταξn.

Κάnο101 δεν είνα1 απλώς ΕΚΤΟΣ

τα πάντα, αλλά τα «καλά παιδιά δεν

n AIGAION

Τα νέα γραφεία τnς

Ο Ανησθένnς είπε το γνωμ1κό:

ασφαλιστικ11 αγορά συρρι

κνώνεται σε φ11μn και εμπιστοσύ

8 Στπν τελευταία τετραετία κάπο101 άνθρωπο1 τnς INTERAMERICAN

με μεταγραφ11, απόλυσn

48

nou

n

νn. Η Μαργαρίτα Αντωνάκn κάνει

ρουσία τnς. Στόχος τnς

01

Η Ενωσn πάε1 καλά ως οργάνω

σn,

και στην Κρήτη

ζουν τον έπα1νο κα1 εiνα1 αντ1λnπτ11

11

•

Aigaion

λψεν1κός που κυν11γnσε δέκα Αλβα

nou

θέλε1

κα1 να συγχαίρε1 δ1αμεσολαβούντες
κα1 τnς ΑΤΕ Αγροηκ11ς π1α, όπως ο

n

Ελεν Μάρτεν, ο

n

n

1.

n Βασ.

Κατσά

Ευγενία Κα

Φοiβn Πiκουλα, ο Λ.

Κόκκινος, ο κ . Χατέπnς κ.ά.

τερος παράγων το όνομα και

n κα

λ11 φ11μn τnς εταφείας. Μόνο στον

κλάδο αυτοκ1ν11των το πρώτο κρ1τ11ρ10 είνα1 το ασφάλ1στρο, μετά

n

σύστασn φύλλου, μετά ο ασφαλ1στ11ς, κα1 τέταρτο κρη11ρ10 το όνο

μα κα1

n καλ11 φ11μn τnς εταφείας
(RESEARCH I NTERNATI ONAL).

8

Εφτά χρόν10 μετά το σε1σμό τnς

Πάρνnθας, που στάθnκε αφορμ11
να καταρρεύσε1 το «χάρηνο» κτίρ10
τnς Ρ1κομέξ, στερώντας τn ζω11 σε

39

εργαζομένους,

01 onoio1

κατα

πλακώθnκαν στα συντρίμμ1α του,

01

συγγενείς των θυμάτων δεν έ

χουν ακόμn ξεμπερδέψε1 από τα
δ1καστ11ρ1α.

iij

49

8

Υπάρχουν ωραiο1 άνθρωnο1 δinλα μας γ1α χρόνω και τn γλυκ1ά τους nαρου

8

Στnν nαρουσiασn του

8

Στις

2 Σεnτεμβρiου 2006

στον Αγ10 Δnμnτρ10 Αρτας

01

ment Guard» τnς

Δεν εiνα1 πάντα έτσι. Εχουν και αυτοi τnν ανάγκn να αναγνωρiσουμε τn συμμε

σφάλισn Ευθύνnς Διοiκnσnς Εnιχει 

άννn κα1 Ευφροσύνnς Καραδnμου πάντρεψαν τα nα1δ1ά

τοχn τους ... Συνnθως -δεν γiνεται κα1 αλλ1ώς!- κάnο1ος β1αστικά-βιαστικά πε

ρnσεων κα1 Χρnματικών Απωλειών) με

τους, τον Γιώργο κα1 τn Δώρα. Πnγα στnν Αρτα και γεύτn

τά ένα «ευχαριστώ και όλους όσους βοnθnσαν να nραγματοnοιnθεi αυτn

n εκ

χαρά nαρατnρnσαμε το υψnλό εnfnε

κα τn χαρά των νεονύμφων, των φiλων κα1 συγγενών στο

δnλωσn», εννοώντας τους γραμματεiς, τις ομάδες επιτροπών, τους ανθρώπους

δο συμπεριφοράς κα1 εnαγγελματικnς

σniτι τnς νύφnς, στnν εκκλnσiα αλλά και στο υπέροχο τρα

των οπτικοακουστικών, τους οδnγούς

nο1ότnτας των στελεχών

nέζ1 του γάμου στο κέντρο «Παράδε1σος» στn Φ1λιnn1άδα.

nou έφεραν τα υλικά κα1 τα έντυπα, τους

οργανωτές συνεδρiων, τους διαφnμιστές κ.λn. Ιδ1αfτερα θα nθελα εγώ να συγ

Giuseppe-

01κογένε1ες Νικολάου κα1 Αθανασiας Κωσταντάκn, κα1 Ιω

Zorgno, Τεχν1κού Διευθυντn και Διευ
θυντn Τομέα Commercial Lines με

ρους ασφαλιστές στnν Αρτα, τότε το

και τις «αnαθανατiζουν» περνώντας τις στnν αιωνιότnτα (όλα σχετ1κά). Εiναι οι

μακρόχρονn εμnειρiα κα1 σnμαντικές

nταν δύσκολες κα1

καλοi μας πρεσβευτές για να μας μάθουν

γνώσεις αnό τnν Ιταλiα, τnς Μαργαρi

στnν εnαρχiα . Ηταν στn δύναμn του υnοκαταστnματός

τας Γκολφινοnούλου, nροϊσταμένnς

μου . θέλοντας και εγώ να συμβάλλω στnν ανάnτυξn ζn

χαρώ τους φωτογράφους,

nou

με τn «ματ1ά» τους n1άνουν σnμαντ1κές στιγμές

«01

άλλοι».

Ξανάγραψα γ1α τn σnμαντικn δουλε1ά τους, υnογραμμiζοντας ότι τα εκατομ
μύρια των ξένων

Ο πατέρας, Νiκος Κωσταντάκnς, nταν αnό τους πρωτοπό

1978, nou 01 εποχές
n \NTERAMERICAN δεν εiχε αnλωθεi

έρχοντα1 στnν Ελλάδα, φεύγοντας, κρατάνε εικόνες τnς

κλάδου Χρnματ1κών Απωλειών, γλυ

τnσα να επεκταθώ στnν nατρiδα μου. Κατέβnκα με δικά

nατρiδας μας αnό καρτ-ποστάλ, όπως το iδ10 κάνουν όταν μαγεμένοι στέλνουν

κύτατnς και nροσηnς γ1α κάθε ενδια

μου έξοδα και με πολλές δυσκολiες. Παρέα με τον Νiκο

χαιρετiσματα στα πέρατα τnς γnς. Ο ΕΟΤ τους ξεχνά και σπάνια βραβεύει το έρ

φερόμενο, του Νομικού Κανέλλου

«στnσαμε» μια κατάστασn και μαζi με τον Παύλο, τον α

γο τους ... θυμάμαι τον Γρnγόρn Πλαταν1ά, τον Δnμ. Βρανn, τον

Μαυροειδά

Σnnλ1όnουλου, προϊστάμενου Αnοζn

δερφό του και το λογιστn, Κώστα Τσιούρn, κάναμε εκτός

Xavn, φ1λαράκια nou ασφαλiστnκαν τnν εnοχn του 1970, αλλά και

μ1ώσεων, κα1 του Δ1ευθύνοντος Συμ

αnό ασφάλειες αυτοκινnτων και ασφάλε1ες ζωnς. Αnό τα

τώρα τους αδελφούς Αναγνωστόnουλους με το τεράστ10 αρχεiο τους κα1 στn

βούλου Χρnστου Αδαμαντ1άδn, φε

κεντρικά τnς

κο, τον Δ.

nou

συνέχε1α τα nαιδ1ά τnς

8.

INTERAMERICAN στn συνέχεια, όταν άλλα

ACE lmages (210-6998314), τον θανάσn Αναγνωστό

ρέλn1δος 36χρονου τnς Ασφαλιστικnς

ξαν nοληικn, άρχισαν να μας εμnοδiζουν κα1 να κάνουν έ

πουλο (πάντα, παρών στ1ς ασφαλιστ1κές εκδnλώσεις), τον Ελ1σαfο Κόντn κα1 τον

μας αγοράς με μακρόχρονn εμnειρiα

να σωρό «βλακεiες»· μέχρ1

σε nγετικά πόστα εδώ κα1 στnν Ιταλiα.

το

Παnαμnτσο, τον Πατεράκn, τον Καραγιαννάκn.

Στnν τελευταiα εκδnλωσn τnς Ενωσnς Ασφαλιστ1κών Εταιρειών Ελλάδας στο
Μέγαρο Μουσ1κnς μου έκανε εντύnωσn

-μιας εκπροσώπου όλων αυτών
κός τnς τρόπος με τον

τις «niσω θέσε1ς»,

onoio

n γλυκ1ά

nαρουσiα τnς Χαράς Ανέστn

nou τρέχουν στο nαρασκnν10- και ο διακριτ1-

nou καθότανε με τον κ.

Νανόnουλο τnς

Eurobank και

να τους

onoio

nou έστnσαν δεύτερο γραφεiο,

στnριζαν αλλά ουδέποτε κατάφερε να κάνει κάτι

Σε τέτοιες εταιρεiες αξiζε1 να επενδύ

σnουδαiο. Τον Νiκο, σlγουρα, τον πίκραναν όλα αυτά, αλ

σει γ1α το μέλλον του κάθε σοβαρός

λά nταν αετός, πετούσε ψnλά σε nθος, σε κοινωνικότnτα,

δ1αμεσολαβών.

σε αξ10nρέnε10 και τα «χοντροσnουργίτια» -υnάλλnλοι nε

ρωτιέμαι ... και πόσο βόδ1α nμασταν!). Ενα άλλο έχει τnν

κατάφερε να «σnκώσει» τον Δnμ. Κοντομnνά αnό

8

Εκλεισε το υnουργεiο Ανάnτυξnς

τε

nou

τα χωράφια nταν «άγονα» και ακαλλιέργnτα (ανα

ρ1φερε1ακοi- δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα ... Αυτοi ό

Παρnγορίτ1σσα, τnν εκκλnσiα. Το τρίτο έχε1 το παλιό γε

λοι έφυγαν και απέτυχαν με τις αμφιβόλου αξiας συνερ

φύρι τnς Αρτας (σπάνια φωτογραφία με νερό θολό του

τιμnσει μετακινώντας τους στ1ς τιμnτικές θέσε1ς μπροστά κα1 δinλα στον κ. Αλο

κα1 τnν 01κονομ1κn ΑΕΓΑ,

παρό

γασiες τους, ενώ ο Νίκος περπατά με όρθ10 το κεφάλι ε

Αραχθου, σαν τις θολές στρατnγικές κάποιων αnαiδευτων

γοσκούφn ... «Ασnμαντα» γ1α κάποιους αλλά αnοδοτ1κά για τnν εnηυχiα κάθε

τρυνε τους άλλους « μnν αφnνετε τi

ντός και εκτός Αρτας, όπως βέβαια και ο Παύλος. Τα συμ

στελεχών). Το τελευταiο έχει ένα «κοπάδι» αnό λευκούς

εκδnλωσnς,

nοτα στnν τύχn », αλλά δεν φρόντισε

βόλα1ά τους υπάρχουν ακόμα. Σiγουρα δεν έβγαλε λεφτά

γλάρους στnν Κορωνnσiα, σαν τα όνειρά μας στn θάλασ

nou εξαρτάται αnό πολλές λεπτομέρειες κα1 τις οnοiες nρολαβαi

νουν οι ωραiο1 άνθρωnο1 των nαρασκnνiων ...

Αν θέλετε να σαs «αναγνωρίzουν» και να σαs χαμογελούν οι
γύρω σαs -κάτι που θα κάνει καλό στnν υγεία και στn δουλειά
σαs- αρχίστε από σήμερα ένα «παιχνιδάκι»-στοίχnμα με τον

εαυτό σαs: σε κάθε άνθρωπο που συναντάτε ψάξτε κάτι καλό
«πάνω» του και πείτε του με ειλικρίνεια: «μου αρέσουν τα μάτια
σου», «μου αρέσει το χτένισμά σου», «μου αρέσει το χρώμα του

σακακιού σου», «μου αρέσει το γέλιο σου», «μου αρέσει ο
τρόποs που μιλάs», «μου αρέσει

n

παιδεία σου», «μου αρέσει
αρέσει

n

πραότnτά σου», «μου αρέσει

n αγάπn που εκδnλώνειs», «μου
n καταδεχτικότnτά σου» κ.λπ.

Ολοι κάτι καλό έχουν. Ανακαλύψτε το και

!tf'JiJ

αφήστε τnν κατάκρισn και τnν

αδιαφορία. Οι άλλοι μαs «προάγουν~~~-

nou

τn δικn τnς τύχn κα1 τnν τύχn των πε

αnό όλn αυτnν τnν κατάστασn και μάλλον nλnρωσε και α

σα τnς ζωnς, σαν σκέψεις για ένα καλύτερο αύρ10, σαν τnν

λατών τnς,

πό τnν τσέnn του ... Αnέκτnσε πολλές εμπειρίες και φιλfες

ξενοιασιά τnς αγάnnς στο συνάνθρωπο ... «Σαν άσπρο

nou άλλαξε τ' όνομά τnς σε

και γνώσεις αnό δ1άφορα σεμινάρια και συνέδρια ... Η α

σύννεφο nεριστερ1ών, σαν περιστέρια με καμαρωτό στn

01κονομ1κn, γ1α να «ξεφύγει » το μο1-

γάnn μου δεν θα σβnσε1 πότε γι ' αυτόν τον άνθρωπο,

θος, σαν περιστέρια με νύχια κοράλινα, σαν nχο1 καμπά

ραiον,

με φιλοξενούσε σniτι του και μοιραζόμασταν μαζi ένα πιά

νας

ρiμενε ο εn1κεφαλnς τnς κ. Αλεξ. Πο

το φαγnτό, ό,τι είχε

έγραψε κάπου ο Ζαχ. Παnαντωνlου.

λiτnς,

δεν τα κατάφερε να γυρi

Αρτα για τnν ασφάλισn. Κρατάω στο γραφείο του ΝΑΙ στnν

Εύχομαι να χαρεi με εγγόνια ο Νiκος αnό τα νιόγα

σει «το κόκκ1νο σε μπλε » ... Αnό δω

Αθnνα τέσσερα κάδρα με φωτογραφfες του φωτογράφου

μnρα ... Γiώργο και Δώρα, να ζnσετε ευτυχισμένο1, κα1 μnν

κα1 πέρα ας προσέξουν οι πελάτες τnς

Γκαν1άτσα, με τ1ς οποίες στολίσαμε το πρώτο γραφείο

αφnσετε το χέρ1 ο ένας του άλλου. Κρατnστε το με αγάnn

το σύνθnμα

INTERAMERICAN

«ECON n δ1κn

σας ασφάλεια » nρώnν

nou nρθε νωρiτερα an' ό,τι
nou

nε

n

nou

οικογένεια, όταν κατέβαινα στnν

nou

πετούν στον αέρα, σαν τους στοχασμούς» όπως

δεν

και κατανόnσn. Κυρiως όταν υπάρχουν δυσκολiες ... Οσα

n1λέξτε με nροσοχn » . Δυστυχώς δεν

ενέκρ1νε τn δαnάνn ... Ενα έχε1 ένα όργωμα με βόδ1α κά

χρειάζεστε να ζnσετε τα έχετε απλόχερα. Εiναι δώρο θεού

το εiδαν κα1 τnν έπαθαν όπως κα1 κά

που σε χωρ1ό. Μου θυμiζε1 το όργωμα στ1ς ασφάλε1ες, τό-

ο γάμος σας. Ζnστε τον! Σας αγαπώ όλους!

nou τους έλεγε n fδ10:

nο101 άλλο1, με πάνω αnό

«ε

λευταiα

25

στnν Αρτα και

n INTERAMERICAN

40 ακόμα ε

ταιρεiες κλάδου αυτοκινnτων τα τε

χρόνια. Δυστυχώς κα1 γ1α

τnν ελλnν1κn ασφαλ1στ1κn αγορά

ταλα1nωρεiτα1.

50

«ManageAIG GREECE (Α

σiα και προσφορά κάnου-κάnου τn συνnθiζουμε κα1 τn θεωρούμε αυτονόnτn ...

nou

8

Καλές ενέργειες γίνονται στnν εταιρεiα ΜΙΝΕΤΤΑΣ πάνω στα νέα δεδομένα τnς εταιρεiας,

nou

έχει νέες στρατnγ1κές,

στεγάζεται σε νέα κτίρια nιο αποδοτικά, προσέλαβε νέους ανθρώπους, στοχεύει σε καλές παραγωγές και αnό άλλους κλά
δους nλnv αυτοκ1νnτων κα1 γεν1κώς α1σιοδοξεi. Νέα ώθnσn στ1ς nωλnσεις έφερε και

n Λένα

Μnοτ1ώτn στο τελευταiο ε

ξάμnνο. Ο Γ1ώργος Μ1νέπας είνα1 μ1α νέα ελπίδα για τον κλάδο και σύντομα θα nαρουσ1άσουμε το έργο του στο ΝΑΙ.

51

μ1α δυναμ1κή πο-

φορες εταφεiες, που άλλες κλεiνουν

•

τεύχος τnς « Ο1κονομ1κής Ασφαλ~ση

λυμετοχ1κή εταφεiα, θα ανήκε~ κατ'

κα1 άλλες σας επ1βάλλουν τους ό-

δελφό μου Δnμήτρn , δάσκαλο, ότ1 πέθανε στο Αγρiν10 ο

κής » , από μ1α ομάδα πρακτόρων κα1

αποκλε1στ1κότnτα στους iδ10υς τους

ρους τους, θα έχετε τn δ1κή σας ετα1-

δάσκαλος Θωμάς Χρnστiδnς, μεγάλος σε nλ1κία. Δ1αφω

τον Γ.

Οπως δ1αβάσαμε στο τελευταiο

•

δnμ1ουργεiτα1 γ1α

Αυτή

n εταφεiα,

Μέρες τnς απεργίας των δασκάλων έμαθα από τον α

πράκτορες, θα ελέγχετα1 από αυτούς

ρεiα κ01 θα ξέρετε κάθε στ1γμή πού

νώ σε πολλά με κάπο10υς -ευτυχώς λίγους

πρώτn

που θα εiνα1 μέτοχο~ κα1 θα δ101κείτα1

βρίσκετα1 κα1 πού πάε1 ... » γράφε~ ο Γ.

νους δασκάλους κα1 καθnγnτές, δ1αφωνώ με το σύστnμα

Συνεταφ1σηκή Εταφεiα με πράκτορες

από τους iδ1ους που θα εκλέγοντα1

Zaxapiou.

ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. που τους έκανε υπαλλήλους του κατεστnμέ

Zaxapiou

πρώτn φορά στnν Ελλάδα

από δ1άφορες εταφεiες ,

01

n

οποiο1 ε

κτός από μέτοχο~ θα εiνα1 κα1 συνερ

στn Γεν1κή Συνέλευσn κα1 θα τnν δ10χεφiζοντα1.
« Αντi να συνεργάζεσθε με τ1ς δ1ά-

γάτες ...

(;)-

σύγχρο

Ηδn αρκετοi πράκτορες από όλn

νου , δ1αφωνώ που έχασαν τn « φωνή » κα1 τnν ανεξαρτnσiα

τnν Ελλάδα, από δ1άφορες εταφεiες

τους, δ1αφωνώ που αυτοί χαράζουν κο1νων1κές τάξε1ς δ10-

έχουν δnλώσε1 συμμετοχή .

χωρίζοντας τα π01δ1ά σε πλουσ1όπα1δα κα1 φτωχόπα1δα,
που στον πλούσ10 δ1κnγόρο ή πολ1ηκό ή β1ομήχανο γονέα

Να σέβεστε τουs άλλουs, το χρόνο τουs, τnν nσυχία τουs, τα nροβλr'Ίματά τουs, τον προσωπικό τουs

κάνουν « υποκλίσε1ς » κα1 τον θυμούντα1, ενώ τα φτωχό

βίο, τn θέσn τουs.

π01δα τα « αγνοούν » . Δ1αφωνώ που δεν έχουν καμ1ά δ1-

Mnv

εκμεταλλεύεστε τn γνωριμία r'Ί συγγένεια r'Ί ευχέρεια επαφr'Ίs μαzί τουs για να

«αδειάσετε» πάνω τουs τα «βρομόνερα» τns κακιάs σαs μοίραs και κατάστασns.

«φτύνετε» στα

Ας δ1αβάσουν

(δεν θα πω το όνομά του) εiπε: « ΚΑΙ ΠΑΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΣΑ

μούτρα τουs τιs αποτυχίεs σαs, τιs φαντασιώσειs σαs, τα «δr'Ίθεν» σαs, τnν άποψr'Ί σαs (ποιοs σαs είπε

τα β1ογραφ1κά των μεγάλων δασκάλων τnς Πα1δεiας μας

ΠΑΙΔΙΑ ΦΤΩΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ; » . Ηξεραν όλο~ στο Αγρίν10 το

ότι έχετε πάντα δίκιο;}, τα προσωπικά σαs, τα «εσώψυχά» σαs, τα κουτσομπολιά σαs, τα παράπονά

κ01 θα σ1ωπήσουν. Ισοπεδώθnκαν προς τα κάτω

καθn

ήθος, τ1ς γνώσε1ς κα1 τn δnμοκραηκή συμπερ1φορά αυτού

σαs .. . έστω και τα «δίκια» σαs, με ατσάλινο τρόπο ...

γnτές κα1

Mn

κα10λογία να καταντήσε1 έτσ1

n Πα1δεία μας.

01

συνδ1καλ1στές που υπn

του δάσκαλου θ . Χρnστiδn. Μακάρ1 να βρεθούν μψnτές

ειρωνικό λόγο σαs, με τn ... «σπόντα», με το διφορούμενο λόγο σαs -προφορικό r'Ί γραπτό-, με το

ρετούν τα κόμματα κα1 όχ1 τnν πα1δεία κα1 τnν τάξn των δα

του σε αξ10πρέπε1α, σε ήθος κα1 σε σύνεσn. Μακάρ1 να

«σnκωμένο φρύδι» σαs, με το μίzερο φέρσιμο του δr'Ίθεν αδικnμένου από τn zωr'Ί και τουs συγγενείs

σκάλων.

βρεθούν νέο~ δάσκαλο~ κα1 καθnγnτές που δεν θα ανέχο

και φίλουs, που όλοι τον ξέχασαν στn μέσn του ωκεανού .. . Ο καθέναs είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

νουν μπλε ή πράσ1νn καθοδήγnσn κα1 να λέγοντα~ ΚΑΘ

ντα1 τον κάθε αγράμματο των παραθύρων τnς

υπεύθυνοs για τn μοίρα του και τn στάσn των άλλων απέναντί του ... Είναι θέμα

ΗΓΗΤΕΣ ή δάσκαλο~; Πέθανε λο1πόν (κα1 01ωνία

να1 ... « δάσκαλος τnς κο1νωνiας σε 1σοnέδωσn προς τα κά

δικού του χειρισμού, είναι καλύτερα να πλnσιάzετε τουs άλλουs με

του) ο Χρnστίδnς Θωμάς , που τέλος του

Mnv

τουs χαλάτε τn διάθεσn με τον πλάγιο

01
01

δάσκαλο~, 1δiως δε

01

σύγχρονο~ δάσκαλο~ είνα1 δυνατόν να παiρ

1950

n μνήμn

αρχές του

είπε στnν πολύτεκνn μάνα μου (πέντε πα1δ1ά στο

ειλικρίνεια και αγάπn.

1960

Να θυμάστε: μόνοι μαs ερχόμαστε και μόνοι μαs φεύγουμε από αυτό τον

σχολείο) « ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ

κόσμο. Δεν θα δώσουν λόγο οι άλλοι για μαs .

As

τουs κρατr'Ίσουμε μακριά

από τnν τύχn μαs.

TV

τω » . Μακάρ1 να βοnθήσουν να μπουν στn θέσn τους

σκαλο~ ως nγέτες κα1

01

να εί

01

δά

μαθnτές στα θρανία ως ... μαθn

τές. Δεν ντρέποντα1 κάπο101 «δασκαλοκαθnγnτές » να συ

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ » . (Εμαθα όη αυτός ή iσως μ1α συ

ζnτάνε με τους μαθnτές η μάθnμα θα κάνουν κα1 να ακού

νάδελφός του,

νε από αυτούς που δεν ξέρουν ;

n Ελένn

Παπαθανασiου, πλήρωσαν απ ' τnν

Ενας πατέρας έμαθε ότ1 ο γ1ος του έσβnσε. «Κα1 σαν να μn μου έφτανε αυτό, δεν μου επέτρεψαν να τον συνοδεύσω στnν τελευ

• Εκτός των άλλων ο ασφαλ~σηκός κλάδος ήταν προνο

•

μιούχος κα1 γ1α μια ακόμn συγκυρiα: τn χρον1κή σηγμή πα

ταία του κατο1κία», λέε1 με φωνή οργής κα1 θλίψnς ο πατέρας του, Χρήστος Εμiνογλου. Εγκλε1στος επί

ρουσiας κλαδ1κού τύπου υψnλής προσφοράς κα1 επ1πέδου,

κάλων, πλπροφορnθnκε τnν Πέμπτn

σε μ1α εποχή που ο κλάδος έβαζε τις βάσε1ς του . Δεν ήταν

Ε~σαγγελία Τρ1κάλων χορnγnσε έκτακτn άδε1α ώστε να μπορέσε1, κα1 με αστuνομ1κή συνοδεία, να παραστεi στnν κnδεία του γ1οu του,

πολλά τα περ10δ1κά, ήταν πολλές

01

11

χρόν10 στ~ς Φυλακές Τρ1-

9 Νοεμβρίου ότ~ ο 35χρονος γ1ος του πέθανε. Η κnδεία θα γ1νόταν δύο μέρες μετά . Αμέσως n

στο χωρ1ό Αρατο στnν Κομοτnνή. Ομως κάη τέτο10 ποτέ δεν σuνέβn. Ο απαρπγόρnτος πατέρας, που αποφuλακίζετα1 σε ένα χρόνο,

ανάγκες του κλάδου

γ1α ενnμέρωσn , εκπαίδευσn κα1 αnόκτnσn καλών συνnθε1-

έχε~ καταθέσε1, όπως λέε1, μnνύσεις κα1 καταγγέλλε1 ότ~ το τpαγ1κό που του σuνέβπ είνα1 σύνπθες φα1νόμενο στ~ς φυλακές.

ών . Μεγάλο το ενnμερωτ1κό έργο τnς εφnμερίδας του Γ.

• Οnως κάνουμε τα τελευταία χρόν10, έτσ1 κα1 εφέτος παραμονές Χρ1στουγέννων κα1 Νέου Ετους αντί ευχών κα1 καρ

Ζαχαρίου γ10 πάνω από

τών, θα στείλουμε ένα συμβολ1κό ποσό γ1α αποφυλακίσε1ς απόρων κρατουμένων στnν αδελφότnτα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» Δ10-

νέα κα1 τ1ς παραγωγές

λ~στές. Μετά ήρθε

n

45

χρόνω! Από εκεί μάθα1ναν τα

n Ενωσn, 01

εταφείες κα1

01

κονία Απόρων Κρατουμένων κα1 Φυγοποίνων, (τnλ.

ασφα

με ότ1

Ιδ1ωηκή Ασφάλ~σn του Π. Δρακάτου

n nροσπάθε1α

23920-25866.

μαζi με τnν Ασφαλ~στ1κή Αγορά του Μάκn κα1 Δnμήτρn
Ρουχωτά . Τα πρώτα β1βλiα γ1α πωλήσε1ς ασφαλε1ών στα

πράξn το «εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με» (Ματθ. κε
ρου συνέβαλε, αφού όλn

χωτάς, Π. Δρακάτος, Φ. Μωράκnς κα1 Ευαγ . Σπύρου γνω-

του Φί-

ρίζουν αυτήν τnν τεράσηα προσφορά κα1 δύναμn χρnσψό-

n προσφορά

λ1ππου με τ1ς χ1λ1άδες ώρες εκπαiδευσnς κα1 τnν κυκλο-

τnτάς τους. Οσο1 εiδαν ΕΓΚΑΙΡΑ αυτή τnν αλήθε1α αξ1οποί-

φορiα τόσων άρθρων περί nγεσίας κα1 πωλήσεων. Δεν ξέ-

nσαν τα περ1οδ1κά κα1 τnν εφnμερίδα ΝΕΧΤ

ρω πόσο~ μέτρnσαν ότ1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, προς όφελος των iδ1ων κα1

01

ασφαλ~στές πουλάνε μέσω των

κλαδ1κών εντύπων, σε κάη που κα1 με το ΝΑΙ με τον κ . Σπύ-

ΙtiiιΙ

των ανθρώπων τους.

σήμερα αποφυλάκ~σε

36). 01

9.476

κρατούμενους άπορους, κάνοντας

αποφυλακίσε1ς γίνοντα1 σε συνεργασiα κα1 με εκτi

01 εκδότες Γ. Ζαχαρίου , Δ. Ρου-

κα1 το

Ασφαλ1στ1κό αργότερα. Ανεκτiμnτn

1978 μέχρ1

μnσn των κο1νων1κών υπnρεσ1ών, δ1ευθυντών φυλακών κ01 δ101κnτών Τμnμάτων Ασφαλεiας, καταχωρούντα1 δε στο σχε

με τις Σχολές

Marketing

θεσσαλονίκn). Υπενθυμiζου

τ1κό τρψnν1αiο έντυπο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟl ΠΑΛΜΟΙ» αναλυηκώς με ποσό, όνομα, φυλακή Ελλάδος ή ξένnς χώρας. Στείλτε

τίωσnς κα1 ενθάρρυνσnς.

το Εn~στnμονικό

10147, 54110

ΝΑΙ είνα1 ύλn αυτοβελ -

n ύλn του

ήρθε ο Φίλ1πnος Μωράκnς (στn φωτό με τον κ. Ε. Σπύρου)

MORAX,

Τ . θ.

αυτή, που ξεκίνnσε ο π. Γερβάσ1ος Ραπτόπουλος (κα1 το έργο του οποiου μου εγνώρ1σε ο κ. Μελάς

Γϊανν1ώτnς τnς ΙΝΤΕΡΑΣΑΛΟΝΙΚΑ), από το

εκπα1δευτ1κά κέντρα ήταν του Μάκn Ρουχωτά. Εν συνεχεiα

52

τσέπn τους τnν εγγραφή!) Δυστυχώς ένας άλλος δάσκαλος

DEAL

κα1

κα1 εσείς όπως κα1 άλλο~ έκαναν ώς τώρα ό,τ1 μπορείτε. Δ1άβασα όη φτωχοf άνθρωπο~ έστε1λαν

ευρώ κα1 άλλο~ π10 ευκαταστάτο1

300

κα1

500

κα1

1.000

κ01

10.000

ευρώ!

01

5 κα1 10

κα1

20

κα1

30

αποφυλακfσε1ς συνεχiζοντα1 κα1 το να

ν1ώθε1ς ότ1 κάπο1ος θα βγε1 από τn φυλακή κα1 θα πάε1 σπfτ1 του ελεύθερος ΕΙΝΑΙ μεγάλn χαρά. Πολλοi άνθρωπο~ φυ
λακίζοντα1 ΑΔΙΚΑ κα1 άλλο~ από κακή τύχn ...

Φ1λαράκ1α ασφαλ1στές, μnν ΑΓΝΟΕΙΤΕ τnν πρότασή μας ... Δ1αβάστε γ1α έναν πατέρα που πέθανε το π01δί του κα1 θα
δεiτε η σnμαfνε1

n βοήθε1ά

σας.

ΙΝi.ι Ι
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•

Από τις φτωχογε11ον1ές των μεταναστών τπς Μελ

βούρνnς βρέθπκε στπν κορυφn των θετ1κών επ1στnμών
τπς Ευρώππς.

Κ1 από εκεί, ξαναγυρίζε1 στπν πατρίδα του, τnν Ελλά
δα, γ1α να επενδύσε1 τnν πρωτοπορ1ακn επ1στπμον1κn

του γνώσπ, αλλά κα1 το. . . αστρονομ1κό ποσό του

1.950.000 ευρώ, που κέρδ1σε χάρn στπν πρωτότυπn έ
ρευνά του.

Ο Χρnστος Παναγόπουλος τψnθnκε στις αρχές Νοεμ
βρίου στnν Πράγα με το πρώτο βραβείο τnς Ευρωπαϊ
κnς Επ1στπμον1κnς Επ1τροπnς Νέων

[European Young

lnvestigator Award, (EURYI)].
600

Δ1ακρίθnκε ανάμεσα σε

Ο Ελλnνας επ1στnμονας ξεχώρ1σε ανάμεσα σε

600 υ

ποψnφ1ότnτες από όλον τον κόσμο.
Το βραβείο, το οποίο θεωρείτα1 ως το «Νόμπελ νέων

επ1στnμόνων » , του το απένεψε ο νομπελίστας καθnγn

τnς Τόρστεν Βίσελ, παρουσία τnς « αφρόκρεμας » τnς ε
π1στnμον1κnς κο1νότnτας φυσ1κών κ01 χnμ1κών στnν

Eupώnn.

Ο Χρnστος Παναγόπουλος ξεκίνnσε σπουδάζοντας
χnμεία κα1 φυσ1κn στο Πανεπ1στnμ10 τnς Μελβούρνnς.

«Επέλεξα να σπουδάσω στα καλύτερα πανεπ1στnμ1α

Συνέχ1σε με μεταπτυχ1ακό στnν Ιαπωνία. Ακολούθnσε με

κά 1δρύματα, προκεψένου να μπορώ να παρακολουθn

δ1δακτορ1κό στο Πανεπ1στnμ10 του Κέψπρηζτnς Βρετα

σω από κοντά τις τελευταίες εξελίξε1ς στnν υπεραγωγ1-

νίας.

μότnτα», παραδέχετα1 ο Χρnστος Παναγόπουλος.

Από το δεύτερο έτος κ1όλας του δ1δακτορ1κού του, ο

«θέλnσα να ξαναγυρίσω στnν Ελλάδα, γ1ατi π1στεύω

νέος επ1στnμονας κατάφερε να κερδiσε1 μ1α θέσn ερευ

ότι, ε1δ1κά στnν Κρnτn, γίνοντα1 βnματα στnν επ1στnμn,

νnτn στο Κολέγ10

που επηρέπουν να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν αποφα

Trinity,

όπου είχε φο11nσε1 κα1 ο Νεύ

τωνας, κα1 στο οποίο, σnμερα, είνα1 επ1κεφαλnς ο νο

σ1στικές αλλαγές», μας λέε1.

μπελίστας Γiόζεφσον.

« Μιλούσαμε πάντα Ελλnνικά »

Ταυτόχρονα με τις σπουδές του υπnρξε επ1σκέπτnς

«Η θελα πολύ να επ1στρέψω στnν Ελλάδα. Ξέρετε, με

καθnγnτnς στnν Κ1νεζ1κn Ακαδnμiα Επ1στnμών στο Πε

τους γονείς μου στο σπίτι μας στnν Αυστραλία δεν μ1-

κίνο, στο Πανεπ1στnμ10 του Σαλέρνο στnν Ιταλία κα1 στο

λούσαμε ποτέ καμ1ά άλλπ γλώσσα εκτός από Ελλnνικά.

Πανεπ1στnμ10 του Κ1ότο, στnν Ιαπωνία. Σnμερα, δ1δά

Ηταν ο απαράβατος όρους τους: να μnν ξεχάσουμε τn

σκε1 φυσ1κn στο Πανεπ1στnμ10 τnς Κρnτnς.

γλώσσα των προγόνων μας», θυμάτα1 ο Χρnστος Πα

Το βραβείο κα1 οι συνολ1κές επ1στnμον1κές του επ1-

ναγόπουλος.

δόσε1ς δίνουν τn δυνατότnτα στον Ελλnνα επ1στnμονα

«Κα1 έμμεσα, μέσα από τn γλώσσα, δ1αμορφώνε1 κα

να δnμ1ουργnσε1 εργαστnρ10 κβαντ1κnς σε όπο10 πανε

νείς κα1 τρόπο σκέψnς κα1 μ1α στάσn ζωnς. Οταν λο1πόν

π1στnμ1ακό ίδρυμα τnς Ευρώπnς επ1λέξε1.
Από τπν παράδοσn κ1όλας του χρnματικού ποσού, ο

Κ ίνδυνος και εξασφάλιση. Δύο παράγοντες που . αν και αρχικά δείχνουν

δραστηριότητα . προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών . από την

nρθα στnν Κρnτn δεν έν1ωσα ξένος. Δεν ν1ώθω ξένος

αδύνατο να συνυπάρξουν. μπορούν τελικά να συνδυαστούν αρμονικά .
Η ανάληψη κινδύνου είναι απαραίτητη για τον επιχειρηματία και

είσπραξη των απαιτήσεων . ώστε να μπορέσετε να συνδυάσετε τον

πουθενά, όπου ομ1λείτα1

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας . Ο κίνδυνος όμως .

εμπορικό κίνδυνο με την εξασφάλιση κατά τον ασφαλέστερο τρόπο!

n ελλnν1κn

γλώσσα. Κ01 αυτό

Χρnστος Παναγόπουλος δέχθnκε προτάσε1ς από πα

προσπαθώ να "περάσω" στον lΟχρονο γ10 μου » , λέε1

γκοσμίου φnμπς πανεπ1στnμ1ακά 1δρύματα.

χαρακτnρ1στικά.

Εκείνος όμως αποφάσ1σε να επενδύσε1 στnν Κρnτn.

1

Ασφαλής Ανάληψη Κινδύνου

Πnγn: «ΕθΝΟΣ τnς Κυρ1ακnς » ,

πρέπει να είναι ελεγχόμενος και εκεί ακριβώς μπορεί να σας βοηθήσει

n ATRADIUS.
Με εμπειρία άνω των

15.11 .06

75 ετών στην ασφάλιση των πιστώσεων.

Atradius Credil lnsurance N.V.
Βασ. Σοφίας 97 & Τιμαλέοντας Βάσσαυ . 115 21 . Αθπνα
Τnλ. : +30 21 Ο 72 59 179
Φαξ : +30 21 Ο 72 59 129
E-mail: makis.lzeis@atradius.com

tϊΜ πληροcι,ορίες INTERAMERICAN www.interamerican.gr
www.atradius.com
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ο όμιλος

συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ασφαλιστών
πιστώσεων στον κόσμο . Η ATRADIUS ενισχύει την εμπορική σας

ATRADIUS

ασφάλιση των πιστώσεων και τον πιστωτικό έλεγχο μέχρι και την

>v atradιus
~

managing risk, enabling trade

Τ1 δεf χνε1 έρευνα τnς ΕΑΕΕ γ1α τnν ασφαλ1σ11κfl αγορά

2002, ενώ ο ρόλος του και

στικών προγραμμάτων πέραν αυτοκι

κλάδο, αν στοχοποιnθούν προκειμένου

n επιρροn του φαίνεται να έχουν ενδυ

νnτου/μnχανnς φαίνεται να είναι πε

να αξιοποιnθούν στο μέλλον, ειδικά σε

ναμωθεί -και ο φίλος/γνωστός- του

ρισσότερο ικανοποιnμένοι και αντί

ό ,τι αφορά τα παράπονα των ασφαλ1 -

σχέσn με το

'
111

οποίου ο ενnμερωτικός ρόλος φαίνεται

στοιχα να αξιολογούν θετ1κότερα τον

σμένων. Η δικαιολογία που ακούγεται

να έχει κάπως « ατονίσει » συγκριτικά με

κλάδο αλλά και τnν εταιρεία στnν οποία

ότι τα παράπονα για τις τράπεζες είναι

πριν από τέσσερα χρόνια.

είναι ασφαλισμένοι.

περισσότερα δεν πρέπει να μας καθnσυ

Ως προς τnν εικόνα του ασφαλιστι

Τα παραπάνω ευρnματα και πολλά

χάζει. Αλλωστε το πέρασμα από το γκισέ

κού κλάδου το κοινό εξακολουθεί να

άλλα που μπορεί να αναζnτnσε1 όποιος

τπς τράπεζας είναι « υποχρεωτικό » στις

παρουσιάζει μια μέτρια /οριακn ικανο

μελετnσει ενδελεχώς τπν πολυσέλιδn έ

σύγχρονες συνθnκες. Από τπν ασφαλι

ποίnσn . Γενικότερα , οι χρnστες ασφαλι-

ρευνα, αποτελούν περιουσία για τον

στικn εταιρεία όμως δεν είναι ακόμn.

Του Λάμπ ρ ου Ka pay εώ pyou

της ΕΑΕΕ δεν θα συνιστούσαν σε φίλο τους να ασφαλιστεί.
Μάλιστα το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε σχέση με το

Συνοψiζοντας

Συνοψiζοντας

Οι έξι στους δέκα ασφαλισμένους που συμμετείχαν στην έρευνα

Την τελευταlα τετραετία η ασφαλ1στική αγορά φαίνεται να έχε1

Συγι<ε1φιμtνα , το

ανοδική πορεlα

κοινού από τον ασφαλισηκό κλάδο γενικό1ερα

•

:

Υπήρξε αύξηση της διεlσδυσης ,ων ασφαλIστικών προγραμμάτων

2002 υπήρχε

μέτρια ικανοποlηση του ωρύτεροu

Σήμερα φαίνεται να εfναι ελαφρώς χαμηλότερη μIας και :

(ζωι'jς, uγεlας, κα,οtκlας.πφ1ουσ/ας κλπ.)

•

2002, έτος

πιθανόν λ&γω ται γινιιι.όΥΕροu κλ/ματος •σνασφόλεκις»

Εξακολοuθεl να υπάρχει

• nροφχόμενη από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση
(σvvισξtοδ61ηση, vγι:Ισ Ι(λΠ.)

•

κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη έρευνα της ΕΑΕΕ.

καI της tντονης ανόγκης περισσότερων κ01ανσλω1ών για μελλονηκή
εξασφάλιση και καλύτερη κάλuψη

:

•

οβιβαιότητο γιο τα ψιλά γράμμαια/ παγ\δες σrα οuμβόλαIσ ,

•

γεν1κότιρη tλλε1ψη ξεκόθορης, απλής ινημtρωσης γιο τα
προγράμματαl καλύψεις} οuμβόι\σιο

• Η ασφαλιστική συνείδηση εξακολουθεί να παραμένει σε

Αν οι μέτοχοι , το στελέχη και γενικότερο οι ιθύνοντες της ασφαλιστικής

πολύ χαμηλά επlπεδα

• λάγω Ελληνικής κουλτούρας (tλλι:ιψη nρογραμμαησμού και πρόληψης
γιο το μtλλον)

αγοράς δίνουν την ελάχιστη σημοσίο στη συγκεκριμένη έρευνα κοι το

•

•

διινατότητα σύ'(!(ρΚJης προγραμμάτων /καλύψεων

•

κατανόηση του οφέλους της ασφόλκ,ης (κσ~ των επ1μtρους
προγραμμάτων)

Καθώς και fl)ς «προβλημαηκής• εικόνας ,ου κλάδου, ο οποlος

αξιολογιlταt πιο αυστηρά σι σχlση με το παρελθόν (πορσδεlγμστα
αφιρtγγvων εJαιρlών , φημολογlα, κόστος σσφσλiσφων κλπ.)

αποτελέσματά της κοι δεν την αντιμετωπίζουν ως μη γενόμενη , οπότε

τσάμπα κοι τα χρήμοτο που δόθηκαν τότε θο πρέπει νο ανησυχούν σφόδρα

RESEARCH INTERNATIONAL

RES EARC H INTERNAT IONAL

από το παραπάνω εύρημα. Επίσης δεν θο πρέπει νο αισθάνονται ευτυχείς
γ ι ο το προφίλ που έχουν διαμορφώσει στο καταναλωτικό κοινό οι
εταιρε ίες τους κοι γενικότερο ο κλάδος

Έτσι , κυρtότερες πηγές ενημέρωσης παραμένουν :

Λόγω·
του άΟλοv χαρακτήρα των nροσφερόμινων vπηρεσιών/ καλύψεων,

της tλλειψης ασφαλισηκής σvνεlδησης και εξοικεlωσης με τα ασφαλιστικά
npolόνta και τ~ς καλύψεις τους

καθώς και της γινικότερης «ανασφόλιιος• που εξσκολοuθιl να αnορρέεt

ο

2002 το 61 %των ερωτηθέντων

Τ (πέραν των κατόχων ασφαλιστπ

τον κλάδο.

σφαλιστικn αγορά φαίνεται να έχει α

είναι ελαφρώς χαμnλότερn, μιας και ε

ρiων ΙΧ) εiχε δηλώσει ότι θα συνιστού

νοδικn πορεία. Υπnρξε αύξnσn τnς δι

ξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για

Tnv τελευταία τετραετία n α

κλάδο γενικότερα . Σnμερα φαίνεται να

σε γενικώς σε ένα φiλο του μια ασφά

είσδυσης των ασφαλιστικών προγραμ

τα ψιλά γράμματα/παγίδες στα συμβό

λ~σn. Σnμερα το ποσοστό αυτό έπεσε

μάτων (ζωnς, υγείας, κατοικίας-περι

λαια, γενικότερη έλλειψη ξεκάθαρης, α

ιltt από κακή εμπεφlα (ιιδικότιpο αnό ιπιμtροuς κλάδους πχ JX) ιίτι από
αρνη1Iκtς φήμες για ε1α1ρεlες που βρlσ,:ονισ, 010 «κόκκινο• ιι.λπ

... uπάρχεI ακόμα πιο έντονη ανάγκη για απλή , σαφή και πλήρη
ενημtρωση ενώ παράλληλα και για συμβόλαια που δεν κρύβουν
παγίδες και εlναι σαφ" και κατανοητά

51 %. Αν αυτό δεν είναι

δείκτης για

το προφίλ τnς ασφαλιστικnς αγοράς,

πλnς ενnμέρωσnς για τα προγράμμα

κότερου κλίματος « ανασφάλειας » .

τα/καλύψεις/συμβόλαια κ.ά .

Η ασφαλιστικn συνείδnσn εξακολου

σπεύσουν να υποβαθμίσουν τα αποτελέ

θεί να παραμένει σε πολύ χαμnλά επίπε

φnμn τnς εταιρείας, π εμπιστοσύνn

σματα τπς έρευνας, ενώ θα δεiχνουν το ...

δα λόγω τnς ελλnνικnς κουλτούρας (έλ

φερεγγυότnτα είναι οι πιο σnμαντικοί

δ1πλανό τους για τα όποια αρνητικά συ

λειψη προγραμματισμού και πρόλnψnς

παράμετροι που ανεξαρτnτως κλάδου ,

μπεράσματα προκύπτουν για τον κλάδο

για το μέλλον), καθώς και τnς

επnρεάζουν τnν επιλογn

από αυτn.

βλnματικnς » εικόνας του κλάδου, ο ο

προγράμματος, ενώ οι τιμές των ασφα

Εiναι και αυτός ένας τρόπος αντi

ποίος αξιολογείται πιο αυστπρά σε σχέ

λίστρων αποτελούν πιο σnμαντικό πα

δρασnς . Πάντως, σε κάθε περiπτωσn,

σn μετο παρελθόν (παραδείγματα αφε

ράγοντα όσον αφορά τnν ασφάλεια ΙΧ.

« προ

Η σύσταση του ασφαλιστn,

n

ο οποlος φαfνιτσι να tχιι πλlον πιο

2002 ενώ

vεν1κό1ερα ο ρόλος

του κα1 η ιπφροή ,οο φαlνnα1 να txouν ενδνναμωθεi

και ο φlλο<;/ yνωοτός - τοv οποfοο ο ινημιρω11κός ρόλος φαiνιταr να tχε•
κάπως cατονlοιιιι συγκρ111ιιό με πριν από τέσσερα χρόνtα

Οι παράγοντες επιλογής Ασφαλισηκής Ε ταιρiας δ1αφοροπο1ούντα1

ανάλογα τον κλάδο και τη σημανrικότητα του :

& φερεγγυότητα

εlναI οι π10 σημαντικοl

ΙΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

παράμεφοι που ανεξαpΤήτως κλάδου, επηρεάζουν ,ην επιλογή
εταφlας/ προγράμματος
οι τιμές των ασφαλ/στρων αnοτελούν πιο σημανtrκό nαράγον,α όσον

•Ασφόλιστρο

-Σύσταση
ΟΟφαλΙCΠή

-Σύσταση φlλοu

•

• Σύσταση

ΟVομα/καλf\

φήμη ιταιρi(:ις

ασφαλιστή

• Σύσταση

-Ονσμα{Καλt'\

φlλοv

- Εμnιστοσuνη

~μη ιι αιρΙας

- Σ ΟΟτοση

•ΣΙ)(Πσση

ασφαλιστ ή

ασφολιclτι\

-Σι:ισισση
σσφαλισιή

φ/λοο

φ/λοο

• Όνομα/ καλή

•

φήμη ιταιρlας

φήμη ι ταιριας

• Ε μπΙΟlοσυνη

• Εμπισrοοϊινη

& φιριγγνότητσ

•

Ονομο/καλή

0Vομa/Καλι'\

φιΊμη ιτοφΙος

- Ε μmστσσϋνη
& φιρεγγυοrηια

& φιριVVVότητσ

δ φεριγγuόιητο

• Πληρότητα
καλύψεων
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καλn

&

εταιρείας/

αυτό εiναι το σημαντικότερο συμπέρα

ρέγγυων εταιρειών, φημολογία, κόστος

Ετσι, κυριότερες πnγές ενnμέρωσnς

σμα τnς έρευνας που δείχνει ουσιαστι

ασφαλίστρων κ.λπ.) Συγκεκριμένα, το

παραμένουν ο επαγγελματίας ασφαλι

κά και το επίπεδο τnς πραγματικnς ει

2002

υπnρχε μέτρια ικανοποίnσn του

στnς -ο οποίος φαίνεται να έχει πιο ου

ευρύτερου κοινού από τον ασφαλιστικό

-

οuοιαοτιιι:6 ρόλο στην ενημtρωση σε σχtση με

ΚΑΤΟΙΚΙΑΕ

nαφlας. η εμπιστοσύνη

RESEARCH INTERNATIONAL

τότε ποιος είναι; Ωστόσο πολλοi θα

κόνας που έχουν οι καταναλωτές για

56

ουσiας κ.λπ.), πιθανόν λόγω του γενι

ο ιπα γγι:λμα, Ιας ασφαλιστής

Στα πλαlσtα αυτό, η σύσταση του ασφαλιστή , η καλή φήμη της

αφορά την ασφάλεια ιχ

στο

Συνοψiζοντας

Συνοψiζοντας

σιαστικό ρόλο στnν ενnμέρωσn σε

Συνοψiζοντας

Συνοψiζοντας

Η έλ λειψn
Σuγκpιtικά με το

Διαφα ίνεται εντονότερα η ανάγκη για ξεκάθαρη και πλήρη
ινημtρωση

2002.

υπόλοιπους φορtfς

•

η γνώση γI0 την ΕΑΕΕ

-

όπως και για 1οuς

- αυξήθηκε σημαντικά

Η γενικότερη ττpοσπάθtIα της ΕΑΕΕ

-

συνδέεται με τn

η οποfα φαlνε101 να

επικοινωνεί lνrrν πιο εξωστρεφή χαρακ1ήpα προς το κοινό

-

έχtι ορχlσε1 να γίνεται ανιιληmή από τα υπό διερεύνηση κοινά

Ο ρόλος του ιπαγγιλματlα ασφαλιστή γfνιται πιο ουσιαστικός και
η μιτιξtλιξη του από « πωλητή • σι σύμβουλο αποκτά

μεγαλύτερη βαρύτητα

-

ιiναι το ζητούμενο

•

κουλτούρας

Φαlνιται όrι τόσο το ιuρύτφο κοινό όσο και οι ασφαλtστές είναι
πιο αυστηροί σης αξιολογήσεις τους και περισσότερο

γνώσn και τnν
εμπιστοσύνη.

απαπηηκο/ ως προς το tpγo της

•

όχι μόνο ως προς την ΕΑΕΕ αλλά γιν1κότερα nρος το σύνολο rων
κλαδικών φορέων

Αν δεν
γνωρίζεις, δεν
ε μπιστεύεσαι,

τί να
RESEARCH INTERNATIONAL

RESEARC H INTERNATIONAL

προγραμματίσεις;

ΑΙ
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Βαθμός Διείσδυσης Ασφαλιστικών Προγραμμάτων

Συνοψίζοντας

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων tEP. sι

(2002-2006)ζ
Μtαοι Όροι

Γενικότερα , το γεγονός ότι η ΕΑΕΕ tχει προσσνατολισθεl τα
1 ιλεuταlα χρόν 1α σε μ ια π ολιτική εξuγmνσης και προσπ ά θειας

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων tΕΡ. ,ι

είναι ένας

Μtαο1Όραι

( Εuρω )

408

4C17

( Ε uρωJ ·

παράγοντας που

ΚοΜnιρηα(ι'(ιοt,n ι ιn~rιλlι:Ν ΟUΥΤΟξι,

δη μ ιουpγlας ασφαλιστι κ ής σuνεfδησης ( μ έσω συνεδρlων ,

ι\ποτ(\ΙΙCuση ι κΙΙΜΊφο rιοόδημο σ το μ~

ημ ερίδων , μ αθητικών δ1αγων1σμών κλπ . ) έχει αρχlσε1 να γlνεται

υποτιμάται από

nονοvιώθωοσφάΙ.ιιο Ι μιναλιίτιρησ ιγοuρlό

αντιλη πτό από 1ους δημοσιογράφους αλλά κα ι τους ανθρωποu ς

Γκιμιλλοvτ«ήι(οοφ&ιο η

Ι~γvωο,ού / φlλοu

του κλάδου

Μtίrιιιοιοοσφιαλιιrιw.ός ο ύ~
ΔινμιισλύτιτιιtaδημόσΙΟ

Όσον α φορά την ιστοσελίδα της , τ ο ευρύ τερο κο ινό δεν τη ν
έχε ι ε πισκ εφτ εl ποτέ

τις εταιρείες

Ήιον μαζ! μι οΜο οΟCΚΙλιCmt(ό rιρονρaιιΙΚΙ

~αvιω

λαμβάνοντας

01
(28%) 01

σε μ εγαλύτερο βαθ μό φαινε1α1 να την επ1σκtmοντα1

δ101κητικοl υπάλληλοι /στελέχη και πολύ λιγότερο
ασφαλιστές

uπόψπ και το

γενι κότερα α ξιολογεlται σχεηκά καλά (κυρ{ως από τους
δη μοσιογράφους) ε νώ φαfνεται ότι υπάρχουν πιρ1θώρ1α

τν~ ·

τνdοc;·

all2

20Η

βιλτlωσ ης σύ μ φωνα μ ε τα στελέχη/ ασφαλιστές του χώρου

γενικότερο
α

1 -100

επίπεδο τπς

• 101...ιοο
0 ◄ 01-$00

Βάση: Σύνολο Επαφών, Ν=1001

RESEARCH IN TERNATIONAL

RESEARCH INTERNATIONAL

Κατοχή Ομαδικής Εταιρικής Ασφάλειας

"

Q.

8όΟ"η : ΣννοJ.ο ιοrοχw,ι οοφαλιι,ΤΙΙ.wν ιολuιμιwν rιou dvOΙ unινθu"ΟΙ '(ΙΟ την ι1Ι'\λΟVΙ'ι τοu,ι;

RESEARCH INTERNATIONAL

"

80

13¾ των

κατόχων ασφαλιστικών καλύψεων tχει και

κυρίως υγεία ς

.

-

Σύνταξης fEP.<J 20Οδ

80

"

60

80

.

60

(77%) κσι σι μ ικρότερο βαθμό ζωής (31%) ή

Ασφάλεια Ζωής
100

κάποια ομαδική εταιρική ασφάλεια

%

συνταξης (20%)

Τι πιpιλαμβάνιι η ασφαλιστική Κάλυψη ;

-

/.Χ. (EP.4J 2006

100

δύναμπς του
μ έ σου Ελλπνα ;

Τι περιλαμβάνει η ασφαλ ι στική Κάλυψη ;

Συμμετοχή στην Επιλογή Ασφαλιστικών Καλύψεων ,,,_

αγοραστικnς

.

8clιση : Σ ννολο ι ο τόχι.)11 οοοιwσnιιων ι οι. ΙJΙΙΙ(wν ποu uνοι IJT!Ι iιllvνoι ν ιο τ ην ι π ιλοyl'ι , ους

RESEARCH INTERNATIONAL

100

Το

Μnπως το κόστος

.,

"

40

25

--

1

20
20

•

3

.,.,,
Βάση : Σύνολο Επαφών
86ιrη : Σννολο ιpωιημtνwν 'ΙΓΟΙΙ 8ΙCΙ6ιιονν ο~κι νκι ιχ . Ι .-,χιινι\ (Μ•ΙΙ'Τ)

RESEARCH INTERNATIONAL

RESEARCH

RESEARCH INTERNATIONAL
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ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL

...

Μνοι mιλΟνόr τος roιwrκotH«vnr κοtιιrιιnr ι χ

Μ tαοι Όροι

(~uρω):

;::::M'~~::f:Ίf~tcrw crvnnρhrιloς
CJιηνό ι:όvιοςl πρόyραμμa

Μι t nιιοι ο ααφαλιcr~

"

132':;
1%

Βdση : ΣΙ)νολο ιρωτημtνw,, ποu δισtt1ονν aοφ&ιισ

100

'"

'1"JΙι

Ασφάλεια Υγείας

.

ou,~ou

λσφαλι,cr crι 11φlmΙΙΧ!fΊ οnιχr\μο ιος

,.,,,

Εiνο η ι:αλuτφη ι:άλuψη

Κατοικίας

a.

Ncrη : Σννώο ιΟ'fόΧω',Ι οαφολι:Ι ΤΙΙΙ,ΙΥ ιο,1,ι;φιJ,

Μ tαοιΌροι

( !:uρω ) :

__

Μ tcτοιΌροι

Γιο νu ν !ώβw οο~ιο

παραμένει ο

σημαντικότερος
παράγοντας

Δt.ν μι ι:ω.umιι

ro

"

"
~

-~

..., .,,_.,.

ΚαλιΙΤΙΡΙ'J • ο.ι.ι,ψι,

Κολuτιρο ιοόδημο

.....,,.,,.. ........

Α~ιτιόριιιιο οοφ Τ(ψ(ίω\Ι
ΚιιΜτιμ\ 'ΙΟΟΟΙΙ.ομιιο.tι π ιρlθολψf~

10%

n.

·--

Γιο wi ν-.....i οοφάλιιο

Δ(ν μι •αλιιΠΤ(Ι ΤΩ Ι\ημοο ιο

,

mo

Q.

Νιrη : Σύνολο cρωτημtνwν 'ΙΓΟU δ10Ντονν σ~ισ ννιΙΟ( (Ν•2ιt!

RESEARCH INTERNATIONAL

r~ννωα,οuφlλο\,ι
Μtλ.ΙιιΜΙι:ηι(οο'fάλιΟ'Ι

Κω.tιeημη

Δινο110VΤω

•• G.

Μι ιrιιισισ~η,ιόςούμllοuλο(

Δινοrισνι~.:ι

υπάρχει ουσιαστική μ εταβολή στις απόψεις του tuρύτερου κοrνού ως προς ης

• η ανάγκη για απλή και ξεκάθαρη ι:νημtριuοη παραμtνtι tνrονη ενώ υπάρχε ι μιι
αβεβαιότητα για το κατά πόσο γνωρlζοvν καλά τις καλύψεις ή ης

διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων

Τ'Ιιi.

13%

2%
5'14,

s,r.
5'11.
•%

3%

t 'Ι4ι

.,

• Σε σχtση μι το

ο/ο

2"f.

2002 ,

η ανάγκη για πλήρη και απλή ινημtρωση φαfνιται να tfνι.ιι

αχόμα πιο tντονη α,ους κατάχοuς όσον αφορ(ι σuγκοφψtνοuς κλάδους (πχ . Υγεlος)
αλλά κυρlως τους μη κατόχους των σuγκιιφιμtνων καλύψεων

''

Η σύσταση rov ασφαλιστή , φ/λοο/ γνωστού , η καλή φήμη της εταιρίας, η

εμπ,στοσύνη
t*• Ι

κλάδου

fι,t,ι.100 )

• Οι
D1 •100

εκπαiδεuσn του ,

l• npooωnllU)Ewι.λoνή αΔιν ·e,un: ΩΆλλο 1

• 101-3:00

RESEARCH INTERNATIONAL

,ou,;

Βιίοη : Σ (Ινο,Ι.Q ι<mιχι,.w a ~ ιll(wν ιολi)φ(wν ποu ιΙνΟΙ unιύθυνοι νιο την Ι πv.ονι\ 1 ου,ι;

"

RESEARCH INTERNATIONAL

RESEARCH INTERNATIONAL

οι καλίηερις ημtς των ασφαλlοτρων φαlνηαι να ιπηριάζιι σε μιγαλύτερο

βαθμό τη δtαδrκασiο ιn1λογής εtαιpiος ασχtrως του κλόδου

Β ά ση : Σίινολο αrόιJων ποu ~ την οuγκε κριμtνη ασφαλιστική κάλυ ψη

G.

παράμετροι • ανεξαρτήτως

τψtς των ασφαλlσrρων anortλOVν πιο σημανηκό παράγοντα όσον αφορά την

•

.

& φιριγγuότ ητα είναι οι ΠΙΟ αημσνηκοi
- nou tπηριόζοuv την tnιλογτ'[ tτα1ρlας

ασφάλεια ΙΧ

Ω ◄Ο1-ΙΟΟ

ι:ι101 - 1000

Νση: Σ ύνολο ιοταχω,ι οοιfΟλια !ΙΙ(..,,. Ι((Ιλ(ιψεwν ποu ιΜιι unι()θιr.ιοι ν ιο , r,ν ιπW!'(Ι\

ΙΊί.

οσφαλισηκtς καλύψεις:

'"

•

αJσ1..ιοο

7Ό

12%

,.,.1οιι; . ,ιοω """ίις · 

περαιτέ ρω

ΚοΥΟΙι:Ιa<; . Π ιριοικrlcις ( Ν•11δ)

Συνοψίζοντας
• Δεν

κοινού. Η
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1tou δισιtτοuν σ~ιο

Πλημ\Ιρο

Λόγοι Μη Επιλογής Ασφαλιστικών Καλύψεων ,,,,_ ,

ενnμέρωσnς του

πρ ώτn ανάγκη

Βόοη : [U>'ολο ιρωτημtvων

Ιι.ιcrμός

RESEARCH INTERNATIONAL

\ 2':11,

7%
5%

."

το eιωρw οrιορο1Τη10

μtλλον

Κλa11ή

Μνοι ιπιtιονόr τnς mινκ«κeΙΙJtνnr κotιuwnr

Κιιλύfιρηιάλυφ η

δημόΟ'ιο

Μι:ιπt.ιοιοοφολιστw;όςσ~
Avnιap..ιιaooφ . Τιιι.-Ιων
Ανοο,ολιΟ'Ίοι;

.,

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων ,,, •ι

(!:Uρώ );

KOliύT{f)l'JOW!O~η
Σιιιι,.αιληγvωσ~οι.ιeiλΟΙJ

ιtνοι unrύlu'\OC!ι νια 1ην ιrιιλο'f'Ι'Ι 1ου,ι;

RESEARCH INTERNATIONAL

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων ,,,_ .,

Ο ασφαλιστnς

11ou

Περιουσίας fEP.4J

"

...,.ιι--ι; ι ιοι•οweπ~r-;

"

-

2006

ιο

ιο

5%
5%
4%

ις.,-•-11

ι ΝΤΕRΝΑΤιΟΝΑL

a.

Τι πεpιλαμβάvιι η ασφαλιστική Κάλυψη ;

r••·•J 2006

"

8clιση : Σ ύνΟΜ ιο ιόΧWV οοιfQλιαηr.ι.ιν •αλύ\ι;ιιwν rιou ιΜΙΙ unι!)8υνοι ν ιο ι ην Ι1Ι!λ0νι\ ιοuι;

.

zι.ιι; Ι ΗΜοtη (Μ•3701

100

Δι.v α11αντω

RESEARCH

\110

RESEARCH INTERNATIONAL

Τ~ θιωρώ ιmopotrητoJ
/tιtJνt,J ιοινοuρνιου

Μ

.2Ul

a.

Τι πιpιλαμβάvιι η ασφαλιστική Κάλυψη ;

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων ftP. sι

Ετήσιο Κόστος Ασφαλιστικών Καλύψεων ,.,_ .,

.,

71

11
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Η ανάγκn για

Πηγές Ενημέρωσης '"·"
2002 νs 2006

Πηγέ ς Ενημέρωσης

, ,,,.,

2002 νs.2006

nλι'φn και σαφιΊ
uς

ενnμέρωσn

., . ... . .

φαίνεται να εί ν αι

ι

ακόμα n ι ο έντονn
στους κα τόχους

όσον αφορά
συγκεκριμένους

Ω!"lt'f'ff. ........

(n .x.

M~

1

=·=:::::

==

.

... "

Ί,

Ι '• ',

~

,,

"

1•• ,...
ΠEHJYU.U: l ot.-.roι<W: -

ll(l'IQYV,U: /1 \ A ~ •

- lf"'" l3TJ

['(Ιf1' Λ!. Ηι: -»Μ(Μο Ι ΜI

_( ,..ΙΙ •J

r: .. rινι-ΙrιμοΙΙιt ΑοφοΜιtι

■ -ό /Σ.,,,..ν•Ο ιt~w "ο

α

■ P.a..wvo

D Ι-ρίδι;ς / Γlιριι,6.6

D P-0-.Wν o

8 Τ,μ,a.-.ι

ΩΔΑ

• τη1,ι"1'"'1

Υγείας), αλλά
κυρίως στους μn

l!AIΩJJ!IAk

ι

0 (-ρl&t ς/ Πιρ,ο,δ•·

κλάδους

ill!Aι

zmπ;

• -

•

ΙΣuwι ν ιι6 •ιοό<>ω •ο

Επειδή δεν έχουμε
επτά ζωέs

1

RESE A RC H I NTE RNAT IONA L

RESEAR CH

80

Ι ΝΤ ΕR ΝΑΤΙΟΝΑL

"

κα τόχους των

συγκεκριμέν ων

Παράγοντες Επιλογής Ασφαλιστικής Εταιρίας <
•••71
ιχ (2002 νs . 2006)

καλύψεων

Συνοψίζοντας

•

Ως προς την εικόνα του ασφαλ1σιικού κλάδου το κοινό εξακολουθεl να

παροuσ1άζεt μ1α μtτρ1α /ορtακή ικανοπο/ηση

•

Γενικότερα,

01

χρήστες ασφαλ1στικών προγραμμάτων πέραν

αuτοκι νήτοu/ μηχανf'\ς φα/νετα1 να εfναι περ+σσότερο 1κανοπο1ημένο1 και

αντlστοιχα να αξιολογούν θε11κότεpα Ύον κλάδο αλλά κα1 την εταιρία

txouv

στην οπο!ο εlναt ασφαλισμένοι σε σχtση με ,ους αυτούς που

μόνο ασφάλεια αυτοκtνήτου

•

nαρ' όλα αυτά, σε σχέση με το

2002

φαivεται να υπάρχει ο κλάδος

αξιολογεlται χαμηλότερα σε όλες 11ς παραμέτρους
8 0(,200l (..... 7 t )

Ω Ζωής,2ΟΟ1(""'211J
■ n ιροο-ίcις / Κa ιο-.iας .

DΥνtίcιι ς, lΟΟΙ/~t\
D Σ uν10

, 2008

2008 (""'111)

,., Ι Μ

RESEAR CH INTERNAT IONAL

RE SEAR CH INTER NATIO NA L

"

Αυθόρμητη Γνώση Ασφαλιστικών Εταιριών (Ef'.lJ

Αξιολόγηση Επιμέρους Κλάδων (ΕΡ. 1')
2006
Μίσοι Όρο ι:

3,21

3,43

3,60

3,44

"
2006

γιο καλό και γιο κακό ...

3,32

..
ΙΧ Ν •

87t

Zwf\,;

Ν •287

Yyc/111<;:

Π ιριοι,σlα ς

ΣΙΙ .,.,.aξης

Ν • 281

• Κaι οιr.Ι ςι ,;

{ Η • 1 96)

~ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ν • 118

1 ■ Δλ

■ Πολύ ιιοιuΊ

■ ΚαιuΊ

Ο OUrι κ αλή αιιτ ι r.αr.ή

Ο ΚσΜ

1

• n aλ\ί k,;ιλι'\

Βάσ η: Σ ίινολο ατόμων που tχουν τη σ υγκε ιφψ ένη α σφ . κάλυψη

RES EAR CH INTERNATIONA L

ι:::::::ι ΜΟΝΟ ΙΧ

.

RESEA RC H

•

!,._501 )

ΠΕΡΑΝ ΙΧ(,._50 2)

ΙΝ Τ ΕR ΝΑ ΤΙΟ Ν ΑL
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Αξιολόγηση Φιλικού Διακανονισμού (EP.l~J :

Αυθόρμητη Γνώση Ασφαλιστικών Εταιριών ... 2 f~f'.lJ

Ο φιλικός διακανονισμ6ς λιιrουp γιl θιrικά

2006
Μ tσος Όροc;:

~
4,06
4,03

!IWrLUι
4,16
4,00

100

Φιλι κός
δ ι ακανονισμός:
Μια πρωτοβο υ λία

80

.
60

Εξnντα χρόνια ανοδικn πορε ία στnν Ελλάδα κα ι τnν Ευρώnn. Πάνω από

20

nou συμβάλλει
στnν αλλαγιΊ τnς

likwo lX200.2

MόV<JIXlooι

( Ν • ) 1 8)

(N •31M I

n tρον Ι Χ

200.a

(Ν•)50)

n tραν ΙΧ

3.000

2008

αγοράς

60

ασφαλιστικοί σύμβουλοι πάντα δίπλα μαs, για να καλύψουν κάθε μαs ανάγκn . Μ ι α

ελλnν ι κn ιδιωτ ι κn ασφαλιστικn εταιρ ία που δnμιούργnσε έναν όμιλο με

CΙ Μ 6Μονι...,.._, (~

15 εταιρίεs και

μια

D Oi,n._.-.α,,, 1 ......,_ t))

φιλοσοφία . Να στnρίζει με συνέπεια και αίσθnμα κοινωνικns ευθύνns τουs πάνω από

8 Μ ,1Μο,,~ (21

ασφαλιστικιΊς

και

{ Η -4 1 7)

8 Ι~ λ"~ (11

εικόνας τnς

100 γραφεία

C

MONOl)( (NaSO t )

: ::'.::"'αννwλπ6/Ιu

• ΠΕΡΑΝIΧ ( Ν-502)

.. ( Τ )

ΒΟση : ΣϋνΟλΟ ιρωτ~ινwν που γνωρlζουν το Φ lλJιιό δΙΟΙ{ΟV(Μ()'μό
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RE SE AR CH INT ER NATIO NA L

"'

1.000.000 nελάτεs

που τον εμπ ι στεύονται . Για καλό και για κακό.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Λ . Κηφισίας

62, 151 25

Μαρούσι , Τηλ. :

210 6198960 , Fax: 210 6176165, www.aspis.gr

ι

πο,οs ψο ιιτιι,

τονs ιιντιισcrιιfJ,στfs;
« Ποιος

Του Λάμπρου Καραγεώργου

ο

ι ~ολλές ζnμιές , nou «έσκασαν»

φοβάται

τους

αντασφαλ1-

κών συμβάσεων. Και τούτο γιατί μια

αντασφαλιστική σύμβασn μπορεί να

βελτιώσει σnμαντικά τnν αnοδοτικό

πιο ασφαλείς

και αντασφαλιστική «πιάτσα » , ερωτή

στές; » προκάλεσε με τn σειρά του

ματα

nολλά ερωτήματα στnν ασφαλιστική

θούν στο επόμενο τεύχος του « ΝΑΙ » .

nou

,
,
αν πισω απο

θα τεθούν και θα αnαντn

φετος, εnαναφερουν στnν εnι

καιρότnτα το θέμα των αντασφαλιστι

Δεν θα νιώθατε

~:.
.r

. ~~

'

,·~
..,:, i

την ασφαλιστική σας εταιρία
βρισκόταν

.

η μεγαλύτερη Τράπεζα

τnτα μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή να

του ιδιωτικού τομέα;

τnν οδnγήσει σε μεγάλες ζnμίες, ανά
λογα με το ύψος των ζnμιών

nou

έχει

α:ι

""

u
'ci
Ε

καλύψει αλλά και το είδος των συμ
βάσεων

nou

>

δ

έχει υπογράψει με τους

αντασφαλιστές .
Αν οι συμβάσεις είναι αναλογικές,
τότε αnό ένα ύψος και nάνω, ζnμιών,

θα εμφανιστεί ωφελnμένn, καθώς θα

κλnθεί να καταβάλλει αναλογικά μέ
ρος τnς αnοζnμίωσnς, ενώ αν είναι

τύnου

excess of loss, τα οφέλn τnς θα

είναι σnμαντικά ή αντιθέτως τα κόστn

αnοζnμιώσεων θα ανέλθουν στα ύψn,
ανάλογα με τα όρια του ύψους των

ζnμιών

nou nροβλέnουν 01

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

συμβάσεις

Η ασφαλιστική δύναμη του Ομίλου

κ . λn.

Alpha Bank

Εnίσnς, θα nρέnει να σnμειωθεί ότι
ένας τύnος ασφαλιστικής σύμβασnς

Με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της

μίας ασφαλιστικής εταιρίας που πραγματι

θέτει νέα ποιοτικά κριτήρια στις ασφαλί

μπορεί μια χρονιά να αποβεί επωφε

μεγαλύτερης Τραπέζης του ιδιωτικού

κά νοιάζεται για τους ασφαλισμένους της.

σεις . Η ασφάλειά σας βρίσκεται πλέον σε

τομέα , η

Ασφαλιστική , με νέες ιδέες ,

Διαθέτοντας την προηγμένη τεχνολογία

καλά χέρια .

πρωτοποριακά προϊόντα και διαφανείς

και το πνεύμα συνεργασίας και εξυπηρετή

όρους κάνει πραγματικότητα την ύπαρξη

σεως της

λής για τnν εταιρεία, ενώ τnν εnόμενn

να συμβεί ακριβώς το αντίθετο.
Οι αντασφαλιστικές συμβάσε1ς είναι
συνεπώς ένα μεγάλο στοίχnμα για τnν

Alpha

Alpha Bank, η Alpha Ασφαλιστική ,

ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ασφαλιστική εταιρεία. Δεν είναι λοι
πόν τυχαίο ότι το ερώτnμα

nou

έθεσε

το « ΝΑΙ » στο nροnγούμενο τεύχος το
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Ενδογαστρ1κό μπαλόν1
μ1α ελπ1δοφόρος μέθοδος

εται με υπογονιμότnτα, διαταραχές σε

11κό γαστρεντερολογικό τμτΊμα. Το

(δεfκτnς μάζας σώματος

ξουαλικότnτας, άγχος και κατάθλιψn,

συνολικό κόστος κυμαfνεται μεταξύ

οποfοι διατρέχουν σοβαρούς ιατρι

φτωχτΊ ποιότnτα ζωτΊς, κοινωνικτΊ απο

2.000

ρατσισμό. 1 · 2

Τ1 εiναι το ενδογαστρ1κό μπαλόν1,

Του Χρήστου Κ. Τριάντου

8 ' Γαστρεντερολογίας,

νει τόσο σε δnμόσιο όσο κα1 σε 1δ1ω-

μόνωσn και κοινωνικό

αντ1μετώπ1σnς mς παχυσαρκf ας
Επιμελητή

n παχυσαρκfα συνδέ

στάτn . Επιπλέον

Π.ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ*

πώς τοποθετεiτα1 κα1 πώς λεπουργεi

κα1

■ Ασθενεfς με μέτρ1α παχυσαρκfα

ευρώ και ορ~σμένοι

3.000

30-40),

οι

κούς κ1νδύνους εξαιτfας τnς παχυ

ασφαλισηκοf φορεfς το καλύπτουν εξ

σαρκiας.

ολοκλιΊρου.

■ Ασθενεfς με σοβαρτΊ παχυσαρκfα

Ενδείξεις και αντενδεiξε1ς 5

(ΒΜΙ>40),

01

οποfοι βρfσκονται σε α

Μια νέα αναfμακτn μέθοδος αντιμε

Οπως όλοι οι ιατρικοi χειρισμοi έτσι

ναμοντΊ για χειρουργεfο γ1α τnν αντI

τώπ~σnς τnς παχυσαρκfας εfναι το εν

και π τοποθέτπσn του ενδογαστρικού

μετώπ1στΊ τnς, αλλά χρειάζεται να χά

δογαστρικό μπαλόνι. Χρnσιμοπο1τΊθn

μπαλονιού έχει συγκεκριμένες ενδεi

σουν κάποιο βάρος για να μειωθεf ο

κε γ1α πρώτn φορά στ1ς αρχές τnς δε

ξεις και αντενδεiξεις.

περιεγχειρnτικός κfνδυνος.

καετfας του

1980 και

έκτοτε έχει γνω

ρfσε1 σnμαντικές τροποποιτΊσεις κα1

βελτιώσε1ς. Συνfστατα1 στnν τοποθέτn

Ενδεiξε1ς

■ Ασθενεiς με σοβαρές παθιΊσεις,

■ Ασθενεfς nλικfας από

18 έως 60

οι οποfοι δεν μπορούν να υποστούν

ετών.

χειρουργεiο γ1α να χάσουν βάρος.

σn ενός μπαλον1ού από σ1λ1κόνn στο
θόλο του στομάχου, το οποfο πλnρώ

νεται με υγρό, και καταλαμβάνει ένα

καν στην Κωv/πολη

σnμανηκό μέρος του. Με τον τρόπο

πισης

αυτό, αφενός δnμιουργεf στο άτομο

uρώπη

αfσθnμα πλπρότnτας (κορεσμού) πε

γnτού σε κάθε γεύμα, αφετέρου καθυ

Ν~ρβηγί~ουηδί? ,, /-

ώνοντας το αfσθπμα τnς πεfνας. 4 · 5

:. _,)
.

Η τοποθέτnσn γfνεται τελεiως αναf

Δανί~-ι

·-;..;

μακτα με τn βοτΊθεια γαστροσκοπfου.

δικασfα διαρκεf

15

περfπου λεπτά.

νοσοκομεfο γ1α μfα nμέρα για τnν

πρόλπψn τυχόν επιπλοκών. Το μπα

6 μτΊνες και μαζf με δfαιτα και

Ιταλία(

. ,SJ

υπάρχουν

.~χεία

(

/

.:,·

,,.--.,r

■ Το ποσοστό παχυσαρκίας έχει τριπλασιαστεί από τη
ε αν συ

23,5

Αγγλία

23,0

Κροατία lillllιi■••

22,7

Πολωνία

19,9

Λετονία

Ουγγαρία

19,5

IJIJlll

Λιθουανία 8ι1ί,j'~ •

'80 και οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται

τικό

υθ ό

Γερμανία

18,2
16,9
15,9
15,0

Εσθονία - - •
Φινλανδία

1

16,3

./ Σλοβακία

Κύπρος
δεκαετία του

Τουρκία

Πορτογαλία 8Ιιίιllι8•

))

,

Μάλτα ~~~~~ 20,4
_ _ _ _ 18,2

Τσεχία

_,;

,§

~

ουμανια \ Κροατία

r--./-_
\ .
) -. __ ,

'ff.

s

το κατάλλnλο πρόγραμμα τpononoin

-----

14,9
13,5
12,3

πολυπαραγοντ1κτΊ αιτιολογfα και ποι

σnς τnς συμπερ1φοράς (αλλαγrΊ τρό

Βέλγιο

13,4

σαρκfας. Σύμφωνα με τπν ΕυρωπαϊκτΊ

κfλες βιολογικές, ψυχολογικές και

που ζωτΊς, άσκnσn κ.λπ.) μπορεf να ο

Κύπρος

11 ,8

ΣτατιστικτΊ Υπnρεσfα

κοινωνικές προεκτάσεις. Οι παχύσαρ

δnγτΊσει σε σnμαντικτΊ απώλεια βά

Σουηδία

11,0

να λάβει διαστάσεις επι

(European Statistical Organization), n Ελλάδα έρχεται

κοι ασθενεfς εμφανfζουν αυξnμένπ

ρους, μέχρι

Γαλλία

11,3

δπμfας στον αναπτυγμένο κόσμο και

πρώτn στπν ανδρικrΊ και δεύτερn στπ

πιθανότnτα θανάτου, καθώς εfναι ευ

μπαλονιού γfνεται επfσnς με τn βοιΊ

Ολλανδία

11,4

συνδέεται με σnμαντικά ποσοστά νο

γυναικεfα

άλωτοι σε καρδιαγγειακές παθτΊσεις,

θεια γαστροσκοπiου. Αρχ1κά αφαιρεi

Η

παχυσαρκfα, δπλαδτΊ π αύξπσπ του
σωματ~κού βάρους σε παθολογικά

επfπεδα (Δεfκτnς Μάζας Σώματος-ΒΜΙ

>29,9), τεfνει

σπρότπτας και θνπσιμότπτας. 1 · 2 Ιδιαfτε
ρα στπ χώρα μας, π υιοθέτnσπ του δυ

φάνισn σnμαντικών ποσοστών παχυ

26,7%

και

παχυσαρκfα

με

ποσοστά

17,8% αντfστοιχα. 3

Η αύξnσn του σωματικού βάρους

30

γειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οστεο

και στn συνέχεια ο ενδοσκόπος αφα1-

~1,5

ι§ί-

~

~

~

·~
~

:....:,;;:,

c.r
ο

ρεf το μπαλόνι με λαβfδα. 4 • 5

νιστά απλώς ένα αισθnτικό πρόβλnμα,

κύστnς, υπνικτΊ άπνοια και καρκfνο

Στnν Ελλάδα π τοποθέτnσn του εν

του μαστού, του εντέρου και του προ-

δογαστρικού μπαλον1ού μπορεi να γi-

tf4.

1,7

ται το υγρό, το μπαλόνι ξεφουσκώνει

και

αλλά αποτελεf μ1α ξεχωρ1στιΊ νόσο με

1,8

υπέρτασn, σακχαρώδn διαβτΊτn, αγ

αρθρfτιδα, παθτΊσεις τnς χολnδόχου

εγκατάλειψn τπς μεσο

,(,.

;;;

31 ,6

πάνω από τα φυσιολογικά όρια δε συ

n σταδιακτΊ

1,9

κιλά. Η αφαfρεσn του

τ~κο-ευρωπαϊκού μοντέλου διαβfωσnς

γειακτΊς διατροφτΊς, οδτΊγnσαν στπν εμ-
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Λιθουανια

Ρ

λόνι παραμένει στο στομάχι του ασθε

νούς για

·

ΠολωνίαΓr Τσεχια
-=-===---...." Γερμανία 1
_J r Σλοβακί~
r..
...J Ουγγαρια
/ Γαλλία
Αυστρία ..,_J , )f''-:/-

δ10-

ΣυντΊθως ο ασθεντΊς παραμένει στο

~~
ϊ

~ΞΞ"'---:-e•'

Μπορεf να χρnσιμοποιnθεf μέθπ τΊ γε

n συνολικτΊ

Ό <10
D > 1Ο - <20
) 9.ιJονία 8 > 20
11 ι Λετονία , □ Δεν

_

στερεf τnν κένωσn του στομάχου με1-

νικιΊ αναισθnσfα και

ΙΚΕΣ

• •·

ριορfζοντας έτσι τnν ποσότnτα του φα

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Βάρος (κιλά)
Πηγή: Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας

* Η Παχυσαρκία έχει ως «αφετηρία»
ένα ΔΜΣ 30 (από 30 και πάνω)

Δανία

9,1

Ρουμανία

9,5

Ιταλία

•

8,7

Αυστρία

•

9,1

REUTERS ::11)
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■ Ασθενείς που έχουν αποτύχε1 να

μεσα στο θεράποντα 10τρό.

ροuργείο).

χάσουν ή να δ1ατnρήσοuν τnν απώλε1α

Επ1πλοκές κατά τη δ1άρκε1α της

βάρους με μn επεμβατ1κές μεθόδους

ενδοσκόπησης κα1 της τοποθέτησης

όπως είναI

f1

n δίαιτα, n άσκnσn, 01

επI

σκέψε1ς σε 1νστ1τούτα αδυνατίσματος.

Αντενδεiξε1ς

μπαλον1ού

Υπερβολ1κή αντίδρασn στnν εν

ρετ1κή ε1κόνα σώματος . Η σχετ1κά

*810ΓΡΑΦ1ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

γρήγορn απώλε1α βάρους, κατά τη

ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΤΡΙΑΝΤΟΥ

δ1άρκε10 της παραμονής του μπαλον1κα1

κράμπες.

ού στο στομάχ1, τονώνε1 την αυτοπε

Γεννήθnκα στην Αθήνα το

1968

ποίθησή τους και τους δiνε11σχuρό κi

κα1 μαθήτεuσα στο Γυμνάσω κα1

■ 8Μ1<30.

δοφλέβ1α καταστολn με αποτέλεσμα

Πρέπει να σnμε1ωθεί ότ1 η χρήση

νnτρο να παραμεiνοuν λεπτοί. Τα μα

στο Λύκε10 Αγρινίου απ ' όπου

■ Συγγενείς ή εnίκτnτες ανωμαλίες

αναπνεuστ1κή ανεπάρκε1α (σε περί

του ενδογαστρ1κού μπαλον10ύ δεν α

κροπρόθεσμα αποτελέσματα εξαρτώ

αποφοiτnσα με βαθμό « Αρ1στα » .

του γαστρεντερ1κού συστήματος, ό

πτωσn που χρnσιμοπο1nθεί γεν1κή α

ποτελεί πανάκε1α στnν αντιμετώπιση

ντα1 τόσο από τnν καλή σuνεργασiα με

πως μεγάλn δ1αφραγματοκήλn, ατρn

να~σθnσία) .

της παχυσαρκίας. Η σωστή επ1λογή

τnν πολuδύναμn ομάδα των ε1δ1κών,

τησα από την Ιατρ1κή Σχολή Ιω

σίες ή στενώσε1ς, 01σοφαγ1κοί ή γα

των

όσο κα1 από τnν iδια τη θέλησn κα1 τnν

αννiνων με βαθμό «Λίαν Καλώς » .

στρ1κοί κιρσοί κ.λπ.

διατροφ1κά προγράμματα και η κα

■ Εγκuμοσύνn ή επ1θuμία γ1α ε
γκuμοσύνn στους επόμενους

ασθενών,

τα

εξατομικευμένα

αποφασ1στικότnτα του ατόμου .

τάλληλη σuμπερ1φορ1κή παρέμβασn,

Τον Απρίλιο του

1992 αποφοί

Υπnρέτnσα τη στρατιωτ1κή μου

θnτεiα

23

μήνες ως έφεδρος

μή

που θα έχουν ως στόχο τn γεν1κότε

81βλιογραφiα

Αξιωματ1κός (Μά10ς

νες μετά τnν τοποθέτnσn του μπαλο

ρn μεταβολn των δ1ατροφ1κών συνη

νιος

ν1ού.

θειών κα1 του τρόπου ζωής των α

1. Palamara κι., Mogul HR.,
Peterson SJ., Frishman WH.
Obesity: New Perspectives and
Pharmacotherapies [Weight Jssues
in Cardiovascular Disease]
Cardiology in review
2006; 14(5):238-258.
2. Α Genco, Μ Cipriano, Υ 8acci, Μ
Cuzzolaro, Α Materia, L Rapare11i , C
Docimo, Μ Lorenzo and Ν 8asso·
8ioEnterics ® Jntragastric 8a11oon
(818 ®): a short-term, double-blind,
randomised , contro11ed, crossover
study on weight reduction in
morbidly obese patients . lnt J Obes
2006; 30:129- 133.
3. Obesity Treatment Corporation .
About Obesity

Σεπτέμβρ10 του

(http: //www.paxysarkia.gr/ en).
4. Clark CRN. The gastric bubble:
Medicine, magic or mania?
Gastroenterology Nursing
1998;21(2):45-47.
5. Obesity, diet, multi-disciplinary
forum for research and treatment

στρεντερολόγων, ενώ από τον Νοέμβριο του

12

σθενών, συνιστούν απαραίτnτες προ

■ Κατάχρnσn αλκοόλ ή ναρκωτ1-

ϋποθέσε1ς για να εππεuχθεί και να

κών.
■ Ιστορ1κό επέμβασnς στnν κο1λ1ά,

δ1ατnρnθεί το επ1θuμητό αποτέλεσμα.

εντερ1κής απόφραξnς ή σuμφuτ1κής

Σε αντίθετη περiπτωσn εiναI πιθανό ο

περ1τονίτ1δας .

ασθενής να μnν πετύχε1 τnν προσδο

■ Ιστορ1κό χρόν1ας χρήσnς ή τρέ

κώμενη απώλε1α βάρους ή ακόμα κα1

χουσα χρήσn uψnλών δόσεων μn

αν τα καταφέρε1 στην αρχή, να ξανα

στεροε1δών αντ1φλεγμονωδών φαρ

πάρει τα κ1λά μετά τnν αφαiρεσn του

μάκων (ΜΣΑΦ) ή ασπφίνnς.

μπαλον10ύ. Στο σnμεiο αυτό αποκτά,

■ Φλεγμονώδε1ς νόσο~ του εντέ

λο1πόν, 1δ1αiτερn σημασία ο ρόλος

ρου όπως 01σοφαγίτ1δα, έλκος στο

της πολυδύναμης ομάδας, η οποία θα

μάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου , ελ
κώδnς κολίτ1δα, τελ1κή ε1λεΤτ1ς.

■ Νοnτ1κή uστέρnσn, σuνα1σθnμα
τ1κή αστάθε1α, δ1αταραχή προσωπ1κό
τnτας, μείζονα ψuχ1ατρ1κή πάθnσn.

περ1λαμβάνε1 εκτός από το γαστρε

2.

Ε~σρόφnσn (σε περίπτωσn που

χρnσιμοπο1nθεί γεν1κή ανα1σθnσία).

3.

Μnχαν1κή βλάβn στα το1χώματα

ντερολόγο, ένα διατροφολόγο και έ
ναν εξε1δ1κεuμένο ψυχολόγο ή ψυ
χίατρο καI

n οποία

θα παρακολοuθή

του φάρυγγα, του 01σοφάγοu ή του

σε1 τον ασθενή τόσο πρ1ν την τοποθέ

■ Επ1βαρuμένn γεν1κή κατάστασn ή

στομάχου με αποτέλεσμα αιμορραγία

τnσn όσο κα1 κατά τn δ1άρκε1α κα1 με

προχωρnμένn nλ1κiα σε περίπτωσn

ή δ1άτρnσn (μπορεί να χρε1ασθεί χε1-

τά την αφαίρεσn του μπαλονωύ. 5

που προκύψε1 κάπο1α επ1πλοκή κατά

ροuργ1κή αποκατάστασn τnς βλάβnς).

τnν τοποθέτnσn του μπαλον1ού κα1

Επ1πλοκές κατά τη διάρκεια της πα

Σ

χρε1ασθεί χεφοuργείο.

ραμονnς του μπαλονιού στο στομάχι

Επ1πλοκές 6
Σε γεν1κές γραμμές

τοποθέτnσn

ότ1 το ενδογαστρ1κό μπαλόν1 εiνα1

μ1α αναiμακτη, σχετ1κά ακiνδuνn μέ

Εξέλκωσn ή διάβρωσn που μπο

θοδος, που δίνε~ τη δυνατότητα στους
παχύσαρκους ασθενείς να χάσουν

βλεννογόνο του στομάχου.

βάρος κα1 να βελτ1ώσοuν με τον τρό

στά μ1α ασφαλή μέθοδο με μ1κρό πο

2. Ρήξn του στομάχου λόγω μn

σοστό επ1πλοκών κα1 παρενεργε1ών.

στής τοποθέτησης του μπαλονιού.

Ωστόσο, είνα1 σnμαντ1κό γIα τους α

uνοψiζοντας, μπορούμε να πούμε

ρεί να προκλnθεί από την πίεση στο

1.
n

του ενδογαστρ1κού μπαλον1ού σuν1-

66

4. Ναυτία.
5. Εμετοι.
6. Οπ1σθοστερνικό άλγος .
7. Μετεωρισμός (φούσκωμα)

της αφαίρεσης του ενδογαστρ1κού

1.

τροφ1κές σuνήθε1ες καI σε μIα δ1αφο

σω

πο αυτό τnν υγεία, τnν ψuχολογ1κή
τους κατάσταση κα1 τnν πο1ότnτα τnς

Απόφραξn του εντέρου σε περί

ζωής τους . ]σως η μεγαλύτερη αξiα τnς

σθενείς να είνα1 ενήμερο~ εκ των προ

πτωσn που το μπαλόν1 ξεφουσκώσει

μεθόδου έγκειτο~ στο γεγονός ό11 ε1-

3.

τέρων γ1α τnν π1θανότnτα εμφάν~σής

και μετακινηθεί

αποκατάσταση της

σάγε1 τους ασθενείς σε ένα δ1αφορε

τους, έτσ1 ώστε να τIς αναφέρουν ά-

απόφραξης μπορεί να απαιτεί χει-

τικό τρόπο ζωής, σε δ1αφορετ1κές δ10-

(n

of massive obesity. Jntragastric
balloon. (http:/ /obesity-diet.com).
6. Weightlosssurgery Jnc.
lntragastric ba11oon for the
treatment of obesity.
(http:/ / www.weightlosssurgery.ca
/ en/ index.php).

1992 -

Ιού

1994), κατά τη δ1άρκε1α τnς

οποίας εργάσθnκα ως εσωτερ1κός βοnθός στn

401

ΓΣΝΑ για δ1άστnμα

1Ο

μηνών.

8' Παθολογ1κή Κλ1ν1κή του
Από τον Αύγουστο του 1994 έως τον

1996 uπnρέτnσα ως αγροτ1κός 10τρός στο ΠΙ Πλατάνου,
Ayp1viou, ενώ από τον Σεπτέμβρ10
του 1996 έως τον Σεπτέμβρ10 του 1998 ως εσωτερ1κός βοnθός στnν Πα
κέντρο Υγείας θέρμοu, Νοσοκομείο

θολογική Κλ1νική του νοσοκομείου «Αγiα Ολγα».
Από τον Δεκέμβριο του
ως ε1δικεuόμενος στn

1998 έως τον Δεκέμβρ10 του 2002 uπnρέτnσα
Γαστρεντερολογiα στο 8' Γαστρεντερολογ1κό τμήμα

του νοσοκομείου « Ο Εuαγγελ1σμός » .

Τον Φεβροuάρ10 του

2003 απέκτnσα τον τίτλο ε1δ1κότnτας τnς Γαστρε
ντερολογίας . Από τον Μάιο του 2003 έως τον Νοέμβρ10 του 2004 εκπα1δεύτnκα ως Clinical Research fe11ow στο «Royal Free Hospital » (Liver
Transplant Unit and Hepatobiliary medicine) κοντά στον καθnγnτή ΑΚ
8urroughs ως υπότροφος τnς Ελλnν1κής Εταιρείας Μελέτnς του Ηπατος.
Από τον Δεκέμβριο του 2004 έως τον Οκτώβρ10 του 2005 εργάσθnκα ως
Εnιστnμον1κός Σuνεργάτnς στο Γαστρεντερολογ1κό Τμήμα του νοσοκο

μείου « Πολuκλ1ν1κή » , ως υπότροφος τnς Επαγγελμα11κής Ενωσnς Γα

2005

έως σήμερα εργάζο

μαι ως Επιμελnτής

8' ΕΣΥ στο Π . Γ.Ν. Πατρών. Παράλλnλα σuνεργάζομα1
με τn Μονάδα Ηπατος κα1 Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου «Royal
Free» στο Λονδίνο ως Hoπorary Clinical Observer.
Από το 2003 εiμα1 μέλος τπς Ελλnν1κής Γαστρεντερολογ1κής Εταιρείας
κα1 τπς Ελλnν1κής Εταιρείας Μελέτnς του Ηπατος καI από το 2004 μέλος
τnς Ευρωπαϊκής (EASL) κα1 τnς Αμερ1καν1κής (MSLD) Εταιρείας Μελέτης
του Ηπατος. Στ1ς

23/05 / 2005 ανακnρύχθnκα Δ1δάκτωρ του Πανεπι

στnμίοu Αθnνών .

Τέλος, συμμετέχω σε

30 πλnρεις δnμοσ1εύσε1ς σε διεθνή επ~στnμονικά

περ10δ1κά .
Εiμα1 παντρεμένος με τn Δερματολόγο Xap1τivn Πετροπούλοu κα1 έχω
δύο πα1δ1ά, τnν Εuγενiα-Ραφαέλλα καI τον Κωνσταντίνο .
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με πλιΊρn γκάμα προϊόντων, επαρκιΊ

αριθμό υποκαταστnμάτων και ένα ιδι

θα είμαστε
προκλητικά καλοί
Συνέδριο Πωλήσεων
Τη δέσμευσή τους ότι

Η

υπεροχιΊ

A11ianz,

Allianz

του

ονόματος

Ελλάδος

αιτέρως δυναμικό δiκτυο πωλιΊσεων,
που αποτελεiται από

650

π1στοπο1n

μένους χρnματοοικονομικούς συμ

βούλους

1.200

και

περισσότερους

από

επαγγελματiες ασφαλιστικούς

συμβούλους. Πάνω απ' όλα όμως
διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό εμπορι
κό σιΊμα, μια επωνυμiα που δnμιουρΓιάννης Αναστόπουλος .

γεi αiσθnμα σεβασμού και εμπιστοσύ-

Μιχάλης Σωτnράκος.

Διευθυντιiς Πωλήσεων

νnς στον Ελλnνα καταναλωτιΊ.

Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστιiριξnς Πωλιiσεων

τnς

στε, πόσα έχουν γiνει σε σχέσn με πέ

Εiμαστε λοιπόν σε θέσn, από κάθε

τnς τεχνογνωσiας τnς και των

ρυσι και πού προσδοκούμε να φτά

άποψn, να μετατρέψουμε τα αδύνατα

θα είναι προκλητικό
καλοί το επόμενο

εργαλεiων δουλειάς που διαθέτει πα

σουμε», εiπε ο κ. Παπανικολάου. Κα

σnμεiα μας σε νέες ευκαιρiες και να

γκοσμiως, ανεδεiχθnσαν στο ετιΊσιο

ταρχάς έχουμε επιτύχει σnμαντικιΊ κε

χρόνιο , ότι θα

εντατικοποιιΊσουμε τις περιορισμένες,

συνέδριο πωλιΊσεων τnς Allianz Ελλά

φαλαιακιΊ επάρκεια, αφού σε σύγκρι

μέχρι σιΊμερα, διασταυρούμενες πω

μετατρέψουν τις όποιες
αδυναμίες τους σε νέες
ευκαιρίες ανάπτυξης

δος, στn δ1άρκε1α του οποiου ο Δ1ευ

σn με το

λιΊσε1ς, να προχωριΊσουμε στο άνοιγ

θύνων Σύμβουλος κ01

μας κατά το

μα νέων αγορών και να αξιοποιιΊσου

έδωσαν οι αετοί της
Allianz στο ετήσιο
συνέδριο πωλήσεων
της εταιρείας .

CEO Allianz

2003 ο κύκλος εργασιών
2005 παρουσίασε αύξn
+6,3%, τα λειτουργικά μας κέρδn

Ελλάδος Πέτρος Παπαν1κολάου έθεσε

σn

το στόχο των επόμενων ετών: Εστiα

αυξιΊθnκαν κατά

σn στον πελάτn.

συγχρόνως τα καθαρά μας κέρδn, με

χεiα-σύμβολα του ομiλου

βάσn τα ΔιεθνιΊ Λογιστικά Πρότυπα,

διεθνές επiπεδο .

Στnν εναρκτιΊρ1α ομιλiα του, ο Διευ
θύνων Σύμβουλος και

CEO τnς Allianz

18

διαμορφώθnκαν στα

Ελλάδος κ. Πέτρος Παπανικολάου, α

αυξnμένα δnλαδιΊ

φού εξέφρασε τnν ιδιαiτερn ικανοποi

ρώ.

με πλιΊρως το οργανωτικό μοντέλο και

εκατ. ευρώ και

9,9 εκατ. ευρώ,
κατά 14 εκατ. ευ

τn νοοτροπία άριστnς επiδοσnς, στοι

Αγγελος Ευτυχίδης .

Εκτελεστικός Διευθυντιiς Ασφαλίσεων Ζωιiς

Allianz

σε

Δυστυχώς σιΊμερα ο δεiκτnς του

Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος.
Διευθυντής

Marketing & Επικοινωνίας

cross se11ing βρiσκεται μόλις στο 1,3
και εiναι κρiσιμο να αντιλnφθούμε ε

με, Μαθαiνουμε, Αλλάζουμε . Προκει

γκαiρως

μένου να επιτευχθεi ο στόχος αυτός

nσιΊ του για τn συμμετοχιΊ των κορυ

θα ιΊθελα να σταθώ σε μια σnμαντι

φαiων συνεργατών τnς εταιρεiας στις

κιΊ παράμετρο: στο θετικό αποτέλεσμα

γκάμα που διαθέτουμε θα πρέπει να

θα δοθεi ιδιαiτερn έμφασn στnν ανά

εργασiες του συνεδρiου, αναφέρθnκε

των κλάδων ζωιΊς και ζnμιών, αποτέ

αποτελέσει το εφαλτιΊριο τnς διεiσδυ

πτυξn προϊόντων που θα προωθούν

Παπανικολάου.

στις εξελiξεις που συντελέστnκαν κα

λεσμα το οποiο μπορούμε να βελτιώ

σιΊς μας σε νέες αγορές. Οι καιροi έ

το

Διευθύνων

τά τnν τελευταiα τριετiα, τόσο σε επi

σουμε περ~σσότερο διευρύνοντας τπν

χουν αλλάξει και το δυναμικό πωλιΊ

θα αποτελέσει βασικό κριτιΊριο αμοι

πεδο μεγεθών, όσο και σε επiπεδο φι

πελατειακιΊ μας βάσn, που σιΊμερα α 

σεων πρέπει να δουλεύει με νέα ορ

βών. Δεν επιθυμούμε να σας υποχρε

λοσοφiας: «Εiμαστε σιΊμερα εδώ για

ποτελεiται από

γανωτικά και διοικnτικά πρότυπα. Ο

ώσουμε να κάνετε πράγματα ιΊ να σας

σχεδιασμός μας, που αφορά στnν

επιβάλλουμε πρακτικές. Εiναι όμως

Πέτρος

Σύμβου λος

&CEO Allianz
Ελλάδος

να διαπιστώσουμε πού στεκόμα-

200.000

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

περiπου πε

λάτες. Ας μnν ξεχνάμε ότι διαθέτου-

τριετiα

ότι

n

πλιΊρnς προϊοντικιΊ

2006- 2008,

περιλαμβάνει

πολλές παραμέτρους: τnν

εστiασn

στους συμμετέχοντες τn σnμασία του

selling στn

διαδικασία των πωλήσεων

cross

cross selling

προφανές ότ~ θα πρέπει με δικιΊ σας

πρωτοβουλiα και προσπάθεια να α

στον πελάτn , τnν nλεκτρονικιΊ υπο

σχολnθεiτε και να εξοικειωθεiτε με τn

νέα πραγματικότnτα, αν θέλετε να α-

νεργάτn, τnν πλιΊρn εφαρμογιΊ του

πογειωθεiτε.

πιπέδου

Βερτόπουλος με παραστατικό τρόπο τόνισε

Και το

στιΊριξn τnς δραστnρ1ότnτας του συ

ΛΥΣΙΣ, τον επαναπροσδιορισμό του ε

Ο Τεχνικό ς Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος

cross selling.

(Standards)

τnς παραγωγι

Για να κάνουμε τn διαφορά, πρέπει
να καλύψουμε τn διαφορά. Η πορεiα

2011

κότnτας και τnν επανεξέτασn διοικnτι-

προς το

κών υπnρεσιών.

γαλύτερου μεριδiου αγοράς και ανά-

Ο κυριότερος όμως στόχος μας εiνα1

n ΕΣΤΙΑΣΗ

αφορά διεκδiκnσn με-

πτυξn των εταιρ1κών αξιών. θέλουμε

ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Κα1 ε-

να εiμαστε προκλnτ1κά καλοi. Οι πε-

στiασn στο πελάτn σnμαiνε1 ότ~ Ακού-

λάτες μας πρέπε1 να ν1ώθουν απολύ-

ΙtΟΟ
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τως nρεμοι και να μας δfvouv αβiαστα

12 νέους

πελάτες το μnνα.

συστάσεις. Εκτός από τnν nρεμiα ό

Ο

μως, ο πελάτnς χρειάζεται και ολο

A11ianz

Εκτελεστ1κός

Δ1ευθυντnς

τnς

κλnρωμένες υπnρεσiες. Κι εμεfς εfμα

παρουσfασε στους συνεργάτες τnς ε

στε σε θέσn να καλύψουμε το όποιο

ταιρεfας το νέο προϊόν υγεfας

κενό! Εfμαστε σε θέσn να κάνουμε τn

Care,

διαφορά!

πρόγραμμα με εκπ1πτόμενο ποσό που

Ζωnς κ. Αγγελος Ευτυχfδnς,

Basic

ένα ευέλ1κτο Νοσοκομειακό

μέσω ενός ομαδικού ι'1 ατομ1κού α

Η

Allianz

Ιωάννης Στpειδάς, Πεpιφεpιακός

Ιωάννης Κωτααplνnς, Συντονιστής

Σταύρος Διαμαντόnαuλος,

Διεuθυνmς. Γtο ης εξαιρεηκές

Διευθυντής. Για ης εξσιρεηκές

Α '.

Συντονιστής Α'.

επ1δόσε1ς των διευθύνσεών του σε

επ1δόσε~ς των δ1ευθύνσεών του σε

εn1δόσε1ς των διευθύνσεών σε

επιδόσε1ς των διευθύνσεών του σε

Παραγωγή Ααφαλlαεων Ζωής

όλους τους κλάδους το

όλους τους κλάδους το

όλους τους κλάδους το

όλους τους κλάδους το

2005

2005

2005

1n θέση,

Νέα Παpαδοθεlσα

2005

2n

Ασφαλlσιων Ζωής

2005

θέση, Νέα

Παpαδοθε!σα Παραγωγή

2005

Ελλάδος τψά τον Ερωτόκρηο

Ο Διευθυντnς Πωλnσεων κ. Γ. Ανα

σφαλισmρfου συμβολαfου, με σχετικά

στόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρθn

περ1ορισμένο ανώτατο όρ10 κα1 επ1-

κε στον ασφαλιστι'l-πρότυπο. Λαμπρά

θυμούν να επεκτεfνουν τnν κάλυψn

το Συνεργατικά Kfvnμa, τον Εnαγγελματfα

που

τους αναζnτώντας παράλλnλα ένα π10

nou

βρfσκονται σnμερα κοντά μας, δfvouv

εκλογικευμένο κόστος ασφαλfστρου.

επαγγελματιών

ένα ξεκάθαρο μnνυμα: Μπορούμε να

Ο Διευθυντnς Ανάπτυξnς κ01 Υπο

κάνουμε πολλά, και εξαιρετικά εfπε ο

στnρ1ξnς Πωλnσεων κ . Μ. Σωτnράκος

κ. Αναστόπουλος κα1 κάλεσε τους κο

τόνισε, μεταξύ άλλων, ότ1 ο επαγγελ

Allianz

Δημήτριος Σφήκας, Εμπορικός

Διευθυντής. Για ης εξαιρεηκές

κάλυψn νοσοκομε10κών δαπανών,

και Δέσμευση

ρυφαfους τnς

Σπύρος Μελετ!οu, Εμnσpικός

Διεuθuνmς. Γιο ης κορuφοιές

απευθύνετα1 σε όσους δ1αθέτουν nδn

Παραγωγικότητα

παραδεfγματα

Δημήτριος Μηάτρης , Εμπορικός

να θυμούνται

Χλωρακιώτn , Γρα1.1ματέα Γενικό ΔιευθυντιΊ

Σταμάτης Συγγρός, Συντονιστής

Δημήτριος Καύpτnς, Συντονιστής

Μιχάλης Βαpότσnς, Συντονιστής

Παρασκευή Σιάpκσu, Δια κεκριμένη

Αrοστα.\α; f'ιmaιwαi, Διακεκριμένος

Νικόλαος Απέργης, Διακεκριμένος

ΣυνεργατικιΊς Κεντρικnς Τράnεζας Κύnρου ,

Α'.

Α '.

Α'.

Ανσnλnpώτpια Σuντσνlστpισ Α'.

Αναπληρωτής Συντονιστής Α'.

Αναnλnpωτής Συντονιστής Α'.

τον Ανθρωnο

Παραγωγή Ασφαλlσεων Ζωής

nou

σφραγfζει με το έργο του

3n θέση,

Νέο Παpαδοθεlσα

2005

4n

θέση, Νέα Πσpσδοθεlοα

Ποpαγωγή Ασφσλlσεων Ζωής

2005

5n θέση,

Νέα Παpαδοθεlσα

Παραγωγή Ασφαλlαεων Ζωής

2005

1η

2n

3n

θέση, Νέο Παpσδοθεlσσ Παραγωγή

θέσn, Νέα ΠαpαδοθεΙσα Παραγωγή

θέαn, Νέα Παpαδαθιlσα Παραγωγή

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

2005

2005

2005

διαθέτει ευρύτnτα πνεύματος και

αnεριόριστn διάθεσn για nροσφορά

Ερευνα Υποκαταστημάτων

Allianz
Ο Δ1ευθυντnς

ματfας χτfζετα1 μέσα από πρότυπα.

Marketing

κα1 Επ1-

Γρηγόριος Λεumκός, Διακεκριμένος

Μαp!α Παβέλn, Δι ακεκρ ιμένη

Αναηληpωmς Συντονιστής Α'.

Αναnλnpώτρια Σuντονlστpιο Α',

4n

θέση, Νέο Παpσδοθεlσσ Παραγωγή

θέση, Νέο Π σp σδοθdσσ Π αρ αγωγή

Ασφσλlσεων Ζ ωής

Ασφολlσεων Ζωής

2005

Εuστpάnος Αγγελάκης,

Αγγελικfι Γκερμπεσ1ώτου ,

5n

2005

Αναηληpώτριο Σuντονlστριο Α'.

ln

Δι ονuσ!α Ζάppα , Αναnλnpώτpια

Ιωόννης Σακλαμnανάκnς ,

Αναnληpωmς Συντονιστής Α'.

3n

Avonλnpωmς Συντονιστής Α'.

4n

θέση, Νέα Παp αδοθdσα Παραγωγή

θέση , Νέα ΠαpαδαθεΙσα Π αραγωγή

θέαn, Νέα Παpαδοθεiαα Παραγωγή

Ααφολlαεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

2005

2005

Σuντονίστpιο Α'.

5n θέση, Νέα

Παpαδοθεlαα Παραγωγή
Ασφαλlσεων Ζωής

2005

2005

πάντα ότι ο Ασφαλιστnς πρότυπο τnς

Πρέπε1 να οραματ1ζόμαστε με τα πόδ1α

κο1νωνfας κ. θ. Ζαχαρόπουλος ανα

Εταιρεfας, ο στόχος για τους κορυ

στο έδαφος κα1 τα μάτ10 ανο1χτά.

κοfνωσε τα αποτελέσματα έρευνας

φαfους, όλους εσάς εfναι:

Όταν βασανfσεις αρκετά τους αρ1θ

στα Υποκαταστnματα τnς

Ζωnς,

8 Πωλnσεις
Γενικών, 5 λιγότε

μούς στο τέλος θα ομολογnσουν.

τnν

ρες ακυρώσε1ς το μnνα. Να θυμάστε

Πρέπε1 να αυξnσουμε το ρυθμό στε

των βαθμολογ1ών σε όλα τα θέματα

Βασlλεισς Διαμαντόησuλσς,

Κωνσταντlνος Στυλισνόnσuλος,

Χρήστος Γεωpγlοu, Ααφαλ1011κός

Γεώργιος Τ σιώμος, Διακεκριμένος

Μαp! α Μανιού , Κορuφαlα

Δημήτριος Τόμηρος , Διακεκριμένος

Kopuφoloς Ασφαλιστικός

Διοκεκριμένος Ααφολ1011κός

Σύμβουλος,

Ασφαλισηκός Σύμβουλος.

Ασφαλισηκή Σύμβουλος.

Ααφαλισηκός Σύμβουλος.

αυτά τα νούμερα.

λέχωσnς κατά

που εiχαν τεθεi και τα προnγούμενα

Σύμβουλος. 1η θέση, Νέο

Σύμβουλος.

Παpαδοθεlσα Παραγωγή

Νέα Παpαδοθεlσα Παραγωγή

Νέα Παpαδαθεlοα Παραγωγή

Νέα Παpαδοθιiσα Παραγωγή

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Αοφαλlαεων Ζωής

Ασφαλίσεων Ζωής

8

Πωλnσεις

Καταλnγοντας ζnτnσε τn συμφωνfα
όλων ότ1

n ανάπτυξn

θα έρθε1 μόνο με

κοντά μας ο

20%

κα1 να παραμένε1

1 στους 3 σε περfοδο τε

AIHanz

προέκυψε βελτfωσn όλων

χρόνω σε ποσοστό τουλάχιστον

10%.

για το

...

.
2n

θέση, Νέα

Πσpαδοθεiσσ Παραγωγή

Πσpσδοθεlσα Παραγωγή

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

2005

3n θέση, Νέα
2005

4n

θέση,

2005

5n θέαn,

2005

6n θέση,

2005

2005

2006

Ο δnμοσ1ογράφος Στέλιος Κούλογλου επελέγn ως ο
άνθρωπος τnς

. ,~ί•t•

από

Φαiνεται ότι στους περισσότερους το-

τραετfας, εiπε ο κ. Σωτnράκος .

Στέλιος Κούλοyλου: Ανθpωπος της

onofa

A11ianz

Allianz

γ1α το

2006.

Ο γνωστός δnμο

Ελένη Δ lτσιοu , Κοpuφαlσ
Ασφαλ1011κή Σύμβουλος.

7n

Αδαμάνnος Γεωpγούλnς,
θέση,

Ασφαλ1011κός Σύμβουλος.

8n θέση,

Κυριακή Δnμnτpιάδαu , Διακεκριμένη

Διονύσιος Μωpαlτης, Κοpuφαlας

Δέσποινα Κωστιδάκη, Ασφαλισηκή

Μαp ! α Γιαννούλ n , Διακεκριμένη

Ασφαλt011κή Σύ μβουλος.

Ασφαλ1011κός Σ ύμβουλος.

Σύμβουλος.

Ασφαλ1011κή Σύμβουλος.

9n θέση,

2n θέση,

11 n θέση,

Νέα

2n

θέση,

Νέα Παpαδοθdσα Παραγωγή

Νέα Ποpοδοθεlσο Ποpαγωγή

Νέο Ποραδοθεlσα Ποpσγωγή

Νέα Παpαδοθε!σα Παραγωγή

Παpαδοθεlσα Παραγωγή

Νέα Παpαδοθεlαα Παραγωγή

Ασφαλ!σεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlσεων Ζωής

Ασφαλlαεων Ζωής

Ασφαλlαεων Ζωής

σιογράφος αναφέρθnκε στα κοινά σnμεfα των δύο ε 

2005

2005

2005

2005

2005

2005

παγγελαμτιών (δnμοσιογράφων κα1 ασφαλιστών) . Το

πρώτο εiναι ότι

«

μπαiνουμε κι οι δύο απρόσκλnτο1 στα

σπfτια », ενώ δεύτερο εfναι

«

n δυσπιστiα » .

Στn συνέχε1α ο κ. Κούλογλου παραλλnλiζοντας τα δύο

Θεόδωρος Κupι ακόηοuλος ,

Γεώργιος Γεωpγούλας,

Δnμlπpιος Αγαηlοu, Διακεκριμένος

Νέστωρ Χpιστοφόpοu , Διευθυντής

ΚαΟ)Jά ς Τ σ,ώμος, Διευθυντής

Δημήτριος Μnοuτάκnς, Διευθυντής

επαγγέλματα τόν1σε μfα μεγάλn αλnθε1α. «Ο κόσμος

Διακεκριμένος Ασφαλ1011κός

Διοκεκpιμένος Ασφολιστικός

Ααφολ1011 κός Σύμ βουλος.

Γpαφεlοu. Για ης εξαιρετικές

Γpαφεlοu.

Γpαφεlαu.

Σύμβουλος.

Σύμβουλος.

θέση, Νέα Παpαδοθε!αα Παραγωγή

εnιδόσιις του γpαφεlοu ταυ σε

Παpαδοθεlσα Παραγωγή

Παpαδοθιlσα Παραγωγή

μπορεi να μnν εiνα1 ειδικός, αλλά καταλαβαiνει αν ξέ

Παpαδοθεiσα Παραγωγή

Ποpοδοθεlοσ Παραγωγή

ΑσφαΜαεων Ζωής

όλους τους κλάδους

Ααφαλlσεων Ζωής

Ααφαλlαεων Ζωής

Ασφαλ!σεων Ζωής

Ασφαλiσεων Ζωής

13n θέση,

Νέο

2005

14n θέση,

Νέα

15n

2005

ln

θέση, Νέα

2005

2n

θέση, Νέα

2005

2005

ρεις καλά το θέμα, αν έχεις δουλέψει κα1 τότε μόνο αρ 
χfζει να σε εμπιστεύεται. Και για να συμβεf αυτό, όχι
στιγμιαfα, αλλά σε διάρκε10 χρόνων πρέπε1 να εfσαι ει 
λικρινnς ». Υπάρχει στn ζωn κι αυτό που λέγετ01 nθικn α

νταμο1βn. Να μπορεiς να βλέπεις τον εαυτό σου στον

70

Σπ ύ ρος nanaδnμmp l ou ,

Δημοσθένης Βαύpτος, ως

Γεώργιος Χασιώτnς, Διοκεκpιμένος

Κωνσταντ ! νος Ανθοuλάκnς,

Ανδρέας Τ σόμης, Καpuφαlος

Αντώνιος Τ σιώλης, Κοpuφαlος

εκπρόσωπος της

Ασφολ1011κός Σύμβουλος. Εnlημο

Κοpuφαlος Ασφολ1011κός

Αοφαλιση κ ός Σύμβουλος. Μέλας

Ασφαλ1011κός Σύμβουλος. Μέλος

Κοpuφα!ος Ασφαλ1011κός

Μέλος της Λέσχης Εnlλεκτων

Σύμβουλος. Μέλος της Ομάδος των

της Ομάδας των Κοpuφαlων

της Ομάδας των Κοpuφαlων

Σύμβουλος. Μέλος της Ομάδας των

Κοpuφαlων Ασφσλισηκών

Ασφαλισηκών Συμβούλων

Ασφαλ1011κών Συμβούλων

Front Line,
Γpαφεlοu. 3n θέση,

καθρέφτn χωρfς να κατεβάζεις τα μάτια . Να τnρείς τις

Διευθυντής

δεσμεύσεις σου.

Ασφαλlσεων Ζωής

Παpαδοθdσσ Παραγωγή

2005

Νέο

Ασφαλ1011κών Συμβούλων

2006

Συμβούλων

2006

2006

2006

Καpuφαlων Ασφαλ1011κών

Συμβούλων

2006

71

μείς το καταφέραμε, είπε ο κ. Ζαχα-

φορά τα καθαρά αποτελέσματα τnς ε-

αύξnσn στα

ρόnουλος. Οι εκδόσεις βελτιώθnκαν

ταιρείας θα είναι κερδοφόρα κα1 θα

εκατ. ευρώ πέρυσι, το

κατά

χαρακτnρίζονται από ανοδικές τά-

φανίσουν περαιτέρω άνοδο στα

σε1ς. Ειδικότερα φέτος τα καθαρά

εκατ . ευρώ κα1 το

κέρδn αναμένεται να παρουσιάσουν

ευρώ.

25%,

οι Πωλήσε1ς κατά

δραστnριότnτα ΖωrΊς κατά
Γενικές Ασφαλίσε1ς κατά

20%, n
16% και 01
32%. Στις

10,8 εκατ.

ευρώ από

2007

2008

στα

9,9

θα εμ-

12,5
15 εκατ .

λειτουργfες υnοστι'lριξnς το υπολειπόμενο ποσοστό εfναι οριακό, ενώ σf

γουρα πρέπει να γfνει μεγαλύτερn

nροσnάθε1α στ1ς αnοζnμιώσεις.

Enf-

σnς έθεσε τους στόχους για τnν εnόμενn χρονιά.

Κλεfνοντας το συνέδριο ο κ. Πέτρου
Παπανικολάου Διευθύνων Σύμβουλος

και

~-····
•••••
1

•

Ελλάδος ζrΊτnσε τn δέ

CEO Allianz

σμευσn όλων ότι θα εφαρμόσουν τα
εργαλεfα δουλειάς που απλόχερα έ

δωσε

n μnτρικrΊ

εταιρεfα.

Ζnτάω τn δέσμευσrΊ σας. Αν δε δε
σμευτούμε εμεfς, αν δε δεσμευτεfτε ε
σεfς, το καλύτερο κομμάτι τnς εταιρεf
ας, τότε ποιος θα το κάνε~;

Mn

φοβά

στε τn δέσμευσn, χαρεfτε τnν. Το με
γάλο κέρδος εfναι ότ~ θα μάθουμε να
λειτουργούμε με το σωστό τρόπο, εί

πε ο κ. Παnαν1κολάου και κατέλnξε
λέγοντας: Εμπιστεύομαι τον καθένα

από εσάς, σέβομαι και αγαπώ τn δου
λειά που κάνουμε. Ας κρατι'lσουμε
ζωντανι'l αυτrΊ τn μέρα για όσο nερ1σ
σότερο καιρό μπορούμε. Σας εύχομαι

το τελευταfο τρίμnνο να εfναι το πα
ραγωγικότερο τnς καριέρας σας.

Οι στόχοι σε ... ευρώ
Ο κ. Παnαnανικολάου έδωσε κα1
τnν αριθμnτικι'l διάστασn τnς νέας
πορείας. Αναλύοντας τnν εξέλιξn των
μεγεθών τnς εταιρείας στnν nρώτn

τριετfα αυτού του διαστrΊματος, τnν

περίοδο δnλαδrΊ

2006-2008, n φε

τινrΊ χρονιά θα κλείσει με αύξnσn του
κύκλου εργασιών στα

ρώ από

2007

170 εκατ.

12

Ι@

εκατ. ευ

2005,

το

ο κύκλος εργασιών θα αυξnθεf

περαιτέρω στα

2008

189

ευρώ το

στα

223

206 εκατ.

ευρώ και το

εκατ. ευρώ. Σε ό,τ1 α-

Allianz

Οι σκαπανεiς
του επαγγέλματος

Οι πρωτοπόροι Ασφαλιστές Ζωής

(με

15 χρόνια υπnρεσiας στο επάγγελμα έως 1988)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Παναγ1ώτnς - Δ / ντfις
ALICO 1965 - ALICO
Αλεξανδράτος Σπύρος - Δ . Σuμβ.
CONTINENTAL HELLAS 1971
CONTINENTAL
Αλεξιάδnς Βασiλnς - Δ / ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Αλεξiοu Ευάγγελος - Ασφαλ. Υπ /μα Μάρ
κογλου - ALICO 1970 - ALICO
Αναγνόnουλος Κων /νος - Δ / ντfις
Υnοκ/τος INTERAMERICAN 1973 1NTERAMERI CAN
Ανδρόνικος Εμμανουήλ - Δ/ντfις Πωλfι
Αγοραστός

μέχρι το
Αναδnμοσfευσn αnό τα Περιοδικό

,Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

του ΠΣΑΣ •ΑσφαλισπΊς »

ίναι απαραίτnτο, και

προς απόδοσn φόρου

1988

Υnοκ/τος

~ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
30 Χρόνια προσφοράς στο επάγγελμα

νους πρωτοπόρους οι πε

ρ1σσότερο1 δεν είχαν πλέον
το

1988 τnν ιδιότnτα του

Ασφαλιστfι , αλλά κατείχαν

Διευθυντ~κfι θέσn και αυτό

τιμfις, να καταγραφούν οι

βέβαια καταδεικνύει τις προ

Ιδρυτές του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

οπτικές που κατέχε~ το επάγ

αλλά και οι πρώτοι Ασφαλι-

γελμά μας σε όσους το αγα

στές Ζωfις στnν Ελλάδα. Οι
Ιδρυτές εμφανίζονται στον

ακόλουθο πiνακα, ενώ τους
πρωτοπόρους κατέγραψε ο

Πανελλήνιος

Σύνδεσμος

πfισουν και το υπnρετfισουν

σεων Ν . Ν .

σωστά.

Αντων1άδnς Γαβριήλ

Αναφέρουμε ονομαστικά
αυτούς τους σκαπανείς κατ'

ALLIANZ

Ν.Ν.

1972 -

Γενικός Δ / ντfις
ΕθΝ .

ΙΔΡ.

ψει τn μέγιστn προσφορά

ασφαλώς πρόκειται για τα

ΕΝΩΣΙΣ

πρόσωπα που έφεραν τα

Βαρδάκος Παναγιώτης

ψε όσους είχαν συμπλnρώ-

σει μέχρι το
στον

1988 τουλάχι15 χρόνια στο επάγ-

30 ΧΡΟΝΙΑ
1974-2004

ανεπαρκές για να περιγρά

πρώτα Ασφαλιστήρια Ζωfις

γελμα (έτος εκκίνnσnς πριν

στις Εταιρείες, όταν n ασφά

το

1973). Ασφαλώς μέχρι

λεια ζωnς fιταν άγνωστn σαν

σfιμερα έχουν συμπλnρώσει

έννοια στο πλατύ κοινό και

το όριο αυτό πολλοί ακόμn νεότεροι

είνα1 ελλ1πfις, παρά τnν προσπάθεια που

όταν μάλ1στα επρόκειτο για ένα άυλο

Ασφαλιστές, αλλά ας σταθεί n ιστορία σε

κατέβαλε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ να μnν παρα

προϊόν, άχρωμο, άοσμο και χωρίς αφfι.

αυτούς αργότερα. Ισως ο κατάλογος να

λείψει κανέναν. Από τους αναφερόμε-

Ηταν μια ιδέα .

1ΔΡΥΤ1ΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(1973-1974)

ΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΦΑΚΟΣΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΠΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΑΤΣΑΚΗ ΓΚΡΕΤΑ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

1971 -

θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ

-

Αν . Δ . Μάρκε

τινγκ

INTERAMERICAN 1969 -ALICO
- Δ/ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1971 - INTERAMERICAN
Βασιλάτος Νiκος - Δ / ντfις Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1970 - INTERAMERICAN
Βαχλάς Δnμf1τρ1ος - Δ / ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1971- INTERAMERICAN
Βεζυργιάννnς Ιωάννης - Δ/ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Βλάχος Δημήτριος - Δ / ντfις Υnοκ / τος
ΑΝΔΡΙΑΤΙΚΗ 1969 - INTERAMERICAN
Βαρκάρης Δημήτριος

Βογιατζάκnς Γεώργιος
Βουλγαράκnς

1972 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ανδρέας

ΔΙΕθΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ

1971 -

-

Δ. Συμβ.

θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ

Γαβρ1nλiδnς Σπύρος

- Ασφαλιστής
- Δ /ντfις Υnοκ /τος
INTERAMERICAN 1971- INTERAMERICAN
Γεωργακόnουλος Χρ. - Γεν. Δ / ντfις
Γαλάνnς Παναγιώτης

ΕΥΡΩΠΑfΚΗ ΠΙΣΤΗ

1972 - θΕΣΣΜΟΝΙΚΗ

Γεωργουλέας Παναγ.

- Δ / ντfις Υnοκ /τος
INTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Γιαννούσnς Ανέστnς - Δ/ντfις Πωλfισεων
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

1973

Γκρέτσικος Παν.

-

-ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εnιθ . Β . Ελλάδος

-

ΕΤΑΙΡΙΑ

Δάρας Χρήστος

- Δ / ντρια Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1967 - ALICO
Κατσαράς Αντ. - Δ /ντfις Πωλ. & Μάρκετι-νγκ
METROLlFE
1973
INTERAMERICAN
Κατσιούλας Βασiλειος - Εnfτιμος Πρόε 

Δnμάκnς Δnμ.

δρος Π.Σ . Α.Σ.

ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.

1973 -

ΕθΝΙΚΗ

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ

Δάρας Ευάγγελος

1971 - CANNON

Κασκαμπά Θάλεια

ΜΑΓΔΕΒΟΥΡΓΕΡ

1968 -

- Περ. Δ / ντfις Πωλfισεων
INTERAMERICAN 1967 -ALICO
Δnμαράς Νικόλαος - Γεν . Δ / ντfις
INTERAMERICAN INTERNATIONAL
Δήμος Δnμοσθένnς - U. Manager Υnοκ/μα Nivou INTERAMERICAN 1972 INTERAMERICAN
Διακουμάκος Στέλιος - Εnιθεωρnτfις Πω

Κιτσiλnς Δnμ. - Uπit Manager Υπ/μα Nivou INTERAMERlCAN
Κόκκας Νiκος - Δ / ντfις Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1966 - ALICO

λfισεων ΕθΝΙΚΗ

Κονσολάκnς Τέλnς

1969 - ΛΑiΚΗ / Διακου

Κατσόμαλλος

Υnοκ /τος

Δnμnτριος

ALICO 1969 -

-

Δ / ντnς

ΠΡΟΟΔΟΣ

Καρπαθiου Δnμnτριος

Κοντορούσnς Σταμάτης

μάκος

Δολιανiτnς Νικόλαος

- Εnιθ. Πωλ.
INTERAMERICAN 1971 -ALICO
Κούμπας Γεώργιος - Διευθύνων Σύμβου

Μάρκογλου

λος ΚΟΥΜΠΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

τους στο επάγγελμα. Κα1

Συμβούλων

αλφαβnτικfι σειρά . θεω
ρούμε το αφ1έρωμα αυτό

ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

INTERAMERICAN 1973 - INTERAMERICAN
Γούναρn Ελλn - Δ / ντρια Γραφεiου Ζωfις

Ασωνiτnς Εμμανουήλ

Ως πρωτοπόρους κατέγρα-

του και παρουσίασε τον κα-

Ασφαλιστικών

-

Διαμαντόπουλος Γρηγόριος

τάλογο αυτό στο Συνέδριο.

1988 με τnν

ευκαιρία του Α' Συνεδρίου

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ

ΑΣΦΜΙΣΕΩΝ

- Δ /ντfις Πωλήσε
ων HELYETIA 1970 - INTERAMERICAN
Αυγiκος Στέλιος - Δ / ντfις Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1970 - INTERAMERICAN
Βαμβουκάκnς Ν1κόλαος - Δ / ντfις
Υnοκ/τος Ν.Ν. 1969 -ALICO
Βαλυράκnς Ανδρέας - Δ . Σύμβ. ΔΙΕθΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ το

74

-

1961 -

ΓΕΝ .

-

- Διευθ. Συμβ.

1958

- U. Manager Υn/μα
ALICO 1987 -ALICO
Δουλγεράκnς Εμμανουήλ - Δ / ντfις
Υnοκ/τος ALICO 1967 -ALICO
Ελαφρός Αθανάσιος - Δ /ντfις Υnοκ /τος
ΕθΝΙΚΗ 1972 - INTERAMERICAN
Εμμανουήλ Δανιήλ - Γεν . Πράκτορας
CONTINGENCY 1971
Ζαφειρiου Δnμ. - Δ / ντfις Πωλήσεων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ -VIKTORIA 1971- CANNON
Ζερβός Ιωάννnς - Δ /ντflς Πωλ. Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1973 - INTERAMERICAN
Ιεραπετρiτnς Νικόλαος - Δ/ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1966 - INTERAMERICAN
Καζάνας Γεώργιος - Δ / ντfις Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1967 - ALICO
Καλκόnουλος Γεώργ~ος - Δ/ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1972 - INTERAMERICAN
Καλτσάς Βασiλειος - Αναnλ. Γεν. Δ /ντfις
INTERAMERICAN 1966 -ALICO
Καντερές Κων/νος - Δ / ντfις Υποκ/τος
INTERAMERICAN 1973 - INTERAMERICAN
Καnουράνnς Γεώργιος - Διευθ. Σύμβου
λος METROLIFE 1971 - INTERAMERICAN
Καραθάνος Δπμοσθένπς - Δ/ντfις
Υnοκ/τος CONTINENTAL 1967 - ALICO
Καραζάχος Βάιος - Ειδ. Ασφαλ. Συμ.
INTERAMERICAN 1970 - INTERAMERICAN
Καραϊσκάκης

Τρύφωνας

INTERAMERI CAN
Καρδάσnς Στέργιος

Ν . Ν.

- Ασφαλιστfις Υπ / μα

Κουβελιώτnς Κων/νος

1971- ΠΛΥΤΑΣ

Κουρτζflς Βασiλειος

Ν . Ν.

-

Δ /ντfις Υnοκ / τος

-

Πραγματογνώμων

-

Γεν . Δ /ντfις Ζωfις

1973 -ALICO

Κουφάκος θεοχάρnς

Ασφαλιστfις
Κουφόπουλος Ιωάν.

ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΠΙΣΤΗ

1968 - LONDON &

ENDINBURG
- Δ / ντnς Υnοκ /τος
lNTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Κτιστάκnς Ιωάννnς - Δ / ντfις Υnοκ / τος
Κρικέλnς Δnμflτριος

ΑΣΤΗΡ

1970 - ΑΣΤΗΡ

Κυριτσάκnς Βασiλειος

- Δ/ντnς ΠωλήσεINTERAMERICAN
1970
1NTERAMERI CAN
Κωστόπουλος Ανδρέας - Δ/ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1970 - ALICO
Λάμπρος Γεώργιος - Δ / ντικό στέλεχος
SCHWEITZ ΖΩΗΣ 1965 - NORDSTERN
Λάμπρου Κων/νος - Ασφαλιστfις Υπ/μα
Μάρκογλου ALICO 1973 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Λαμπρούσnς Ευθύμιος 1966 - ALICO
Λασκαρiδnς Λάσκαρης - Δ / ντfις Πωλ.
CONTINENTAL HELLAS 1969 INTERAMERICAN
Λούπος Γεώργιος - Δ / ντfις Υnοκ/τος
INTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Λυγiζος Κων /νος - Δ/ντfις Υnοκ / τος
INTERAMERICAN 1970 - INTERAMERICAN
Λυκούρnς Νικόλαος - Περιφ. Δ / ντfις
INTERNATIONAL ΕΠΕ 1965 - ΠΡΟΜΗθΕΑΣ
ων

ΙtΟΟ

75

Μαντούκος Στ.
Μάρκογλου

Εμμανουήλ

- Δ / ντής
Υποκ / τος ALICO 1956 - PROVIDENT
MUTUAL INS
Μάστακας Ν1κόλαος - Δ/ντής Υποκ /τος
ALICO - ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1960 - ΥΙΟΙ
ΤΡΙΑΝΤ ΑΦΥ ΛΛΟΥ
Μασούλας Αλέξnς - Δ / ντής Υποκ / τος
ALLlANZ ΖΩΗΣ 1967 -ALICO
Μnλ1αpέσn Σούλα - Δ / ντρ1α Υποκ / τος
ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ 1971 - ΕθΝΙΚΗ
Μ1γάς Πέτρος - Διευθ. Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ
ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ 1968 - SEVEN PROVINCES
Μουρμούρης Ιωάννης - τ. Σύμβουλος
Υπουργού Eμnopiou 1965 - ALICO
Μουpούτσος Βασίλειος 1969 - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Μούσκος Κων /νος - Group Mgr EUROLI FE
1961 - ALICO
Μnουζιούpnς Ανδρέας - Δ/ντής Υποκ /τος
ΕθΝΙΚΗ 1973 -ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Μnέκας Φ.

Μn1νόπουλος Ιωάννης
Μnουpλακής Ιωάννης

Ν.Ν .

- Δ /ντής Υποκ/τος

1969 - ALICO

Μπουτσ1κάκnς Τψολέων

Μωpάκnς Φίλ1nnος

-

Γεν . Δ/ντfις

MORAX

1969

Νικολάου Σάββας - Δ / ντής Υποκ / τος
EUROLIFE 1973 - CANNON
Νικολούζος Βασίλης - Δ / ντής Υποκ /τος
INTERAMERICAN 1971 - INTERAMERICAN
Νίνος Αχ1λλέας - Δ / ντfις Υποκ/τος
INTERAMERICAN 1970 - INTERAMERICAN
Νταλ1άνn Αγγελ1κή - Διευθ. Σύμβουλος
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
1968

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤ ΑΝΝΙΚΗ
Οικονόμου Μιχάλης

1971 - ΕθΝΙΚΗ
- Δ / ντής Υποκ /τος
INTERAMERICAN 1971 - INTERAMERICAN
Παναγ1ωτόπουλος Γ1αγκ. - Δ / ντfις
Υποκ /τος Ν.Ν. 1971 -ALICO
Παναγόπουλος Αγγελος - Δ / ντfις
Υποκ / τος INTERAMERICAN 1969 INTERAMERICAN
Πάντικ Γεώpγ1ος - Δ / ντfις Υποκ / τος
INTERAMERICAN 1972 - INTERAMERICAN
Παπαγ1αννίδnς Στ. - U.M. Υπ / μα Nivou
INTERAMERICAN 1967 - ALICO
Παnακωνσταντίνου θ. - Δ/ντής Υποκ/τος
Ν . Ν. 1966 -ALICO
Πάτσ1ος Δnμfιτp1ος - Δ / ντής Υποκ /τος
ALICO- ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1970 -ALICO
Πλέσσας Σταμάτης - Δ / ντής Υποκ / τος
INTERAMERICAN 1972 - ALICO
Πολίτης Αλέξης - Δ / ντfις Πωλήσεων
ΜϊΚΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ 1971 - ΕθΝΙΚΗ
Παγκpάτnς Αγγελος

Πουλάντζα Σταυρούλα

Πρέκας

Γεώpγ1ος

-

Πράκτορας

ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

1972 -

ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ
Πpοβ1δάκnς Νίκος

- Πεpιφ.
SCOPLIFE 1968 - ALICO
Ρουχωτάς Δημήτριος - Εκδ. Περιοδικού ΑΣΦΜΙΣΤlΚΗ ΑΓΟΡΑ 1970
Σαούτnς Αντών1ος - Πεpιφ.
Δ / ντfις
SCOPLIFE 1973
Δ /ντfις

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Σαpαντόπουλος Γεώpγ1ος

- Δ/ντfις
INTERAMERICAN 1969 INTERAMERICAN
Σε1ταpίδnς Μ1λτ1άδπς - Ασφαλι
στής INTERAMERICAN
1972 - INTERAMERICAN
Σεμεpλής Μελέτης - Δ / ντής Υποκ / τος
INTERAMERICAN 1969 - INTERAMERICAN
Σκανάτοβ1τς Δπμήτp1ος - Ασφαλιστής
INTERAMERICAN 1972 - INTERAMERICAN
Σκουτέλnς Αθανάσ1ος - Δ /ντfις Υποκ /τος
ALICO 1973 -ALICO
Υποκ /τος

_,,τ·
/

16

~:~--·> , .

.

.'•.. -~

INTERAMERICAN
Σμπ1λής Παναγ1ώτnς

- Υπ . Πωλήσεων
CONTINENTAL 1969 - INTERAMERICAN
Σπύρου Ευάγγελος - Επιθεωpπτfις Πωλή
σεων-Αgency INTERAMERICAN 1973 (Εκδότης ΝΑΙ, ΝΕΧΤ DEAL, BANKING)
Σταματόnουλος Χρήστος - Δ / ντής
Υποκ /τος ALI CO 196 7 - ALI CO
Σταυρίδης Χρήστος - Συμβ . Πωλ. & Μάρ
κετινγκ INTERAMERICAN 1969 -ALICO
Στά1κος Δπμήτp1ος - Δ / ντfις Πωλήσεων
ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ
ΠΙΣΤΗ
1971
1NTERAMERI CAN
Σταυρόπουλος Γεώpγ1ος - Δ / ντής
Υποκ / τος INTERAMERICAN 1971 1NTERAMERI CAN
Στpε1δάς Ιωάννης - Δ / ντής Υnοκ / τος
ALLIANZ 1971 - RAS ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Τάντος Δημοκράτης

Ταμπακάκnς Εμμ.

- Εnιθ. Πωλήσεων
INTERAMERICAN 1971 - INTERAMERICAN
Τp1ανταφύλλου Απόστολος - Περιφ .
Δ / ντής INTERNATIONAL 1971 - RAS
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Τσακίρη Αθηνά

- Δ/ντής Πωλfισε ων
INTERAMERICAN
1969
1NTERAM ERI CAN
Τσεβpένnς Γεώpγ1ος - Δ / ντής Υποκ /τος
INTERAMERICAN 1970 - lNTERAMERICAN
Τζαλιγόπουλος Ιωακείμ - Ασφ. Υποκ / μα
ALICO - Δουλγεpάκn 1973 - ALICO
Τσεnαδάκnς Στ. - Γεν . Δ / ντfις ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΖΩΗΣ 1973 -ALICO
Τσ1φτσής Λεωνίδας - Δ / ντfις Υποκ /τος
INTERAMERICAN 1971 - INTERAMERICAN
Τpούλnς ΜΙΧ. - Δ / ντής Υποκ / τος
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ 1973 -ALICO
Φpαγκάκnς Στ. 1968 -ALICO
Χαμουζάς Ν1κόλαος - Δ /ντfις Υποκ / τος
INTERAMERICAN 1973 - INTERAMERICAN
Χp~στοδουλίδnς Λεωνίδας - Δ / ντής
Υποκ /τος ALICO 1967 -ALICO
Χp1στόπουλος Σπύρος - Επιθ. Υποκ /των
INTERAMERICAN 1970 -ALICO
Ψωμ1άδnς Παύλος - Διευθ. Σύμβουλος
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 1968 - ALICO
Σημείωση: Οπου δεν αναφέρονται στοιχεία
σnμαiνει ότι δεν κατορθώθηκε να ληφθούν
εγκαipως .

Πηγή :

Σουβατζόγλου

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ·

Υποκ / τος

- Δ / ντfις
INTERAMERICAN 1973 -

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ

6

ετών, yια το θέμα Δικαιοσύνη

''Δίκαιο είναι

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Τσαμnούκος Κων/νος

Σολέας Αγησίλαος
Γεώργιος

κος,

- TETRUST 1970 - RAS

,
να μη με υποχρεωνουν

κάθε φορά να φιλάω τη θεία Αμαλία"
Άλλοτε η ζωή είναι δίκαιη, άλλοτε όχι ..•
και άλλοτε όλα εiναι εντελώς απλά
με D.A.S. Νομική Προστασία.

Νο

1

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η D.A.S., είναι η κορυφαία εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστασίας και στην Ελλάδα, εδώ και 35 χρόνια!
Παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα:

•
•
•
•
•
•

Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

•

& ΟΔΗΓΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

για διεκδίκηση: αποζημιώσεων, ακάλυπτων

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

επιταγών, συναλλαγματικών και τιμολογίων.

ΣΚΑΦΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια,

εργατικές και μισθωτικές διαφορές.

ΙΑΤΡΩΝ

Εκμεταλλευθείτε τις δυνατότητες συνεργασίας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς προμηθειακούς όρους και κατακτήστε μια ξεχωριστή θέση
στο δυναμικό αυτό κλάδο.

Συνεpγασθείτε μαζί μας!

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

D.A. s. - Η Ε LLAS Α. Ε.
Κεντρικό Γραφείο: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

44, 117 42 ΑΘΗΝΑ •

Μια Εταιρία του Γερμανικού Ασφαλιστικού Ομ ίλου

ΤΗΛ.:

ERGO

210 9001300 • FAX: 210 9215134 • www.das.gr • salesdep@das.gr

~ EUROBROKERS
Ασφάλιση στελεχών για πpώτn φορά και στην Ελλάδα

Στnν υπnρεσf α
του Ελλnνα μάνατζερ
αναπτύξουν, χαρακτ1Ίρ1σε το ελλnν1κό
ε1δ1κό ασφαλ1στ1κό συμβόλα10 ο Γεν1-

κοτ1Ίτων τnς ελλnν1κ1Ίς επ1χεφnμα11κ1Ίς

ασφαλ1στ1κών προγραμμάτων βασ1-

κός Γραμματέας Εμπορiου του

ζωnς, 01 οποiο1 κα1 παρευρέθnκαν, ενώ
n nμερiδα εiχε τεθεi υπό τnν 01γiδα του
ΕΒΕΑ. Η Eurobrokers, σύμμαχος mς ελ

σμένων στ1ς πραγματ1κές ανάγκες του

yεiou Ανάπτυξnς. Όπως εiπε ο κ. Μπε

πελάm, όπως κα1

νόπουλος:

λnν1κ1Ίς επ1χεiρnσnς εδώ κα1 πολλά χρό

01

n δ1εθν1Ίς εμπεφiα ορi

ζε1, εiπε ο κ. Κούμπας κα1 πρόσθεσε ότ1

συμπλnρωματ1κές μεταξύ των 1δ1ό

EUROBROKERS, δnλαδn του

« .. .01

unoup-

βασ1κότερες προτερα1ότnτες,

που στοχεύουν στn δnμ1ουργiα ενός νέ

ν1α, έρχετα1 να θωρακiσε1 με τnν πρω

τnτες τnς

τοβουλiα τnς auτn, τόσο τα στελέχn δ1-

συμβούλου του πελάτn κα1 του ανεξάρ

οiκnσnς των ελλnν1κών επ1χεφ1Ίσεων

τnτου μεσiτn στnν αγορά, λε1τουργούν

n εξασφάλ1σn συνθn
κών υγ1ούς ανταγων1σμού, n καλλ1έρ

ου καλύτερου επ1χεφnμα11κού περ1βάλλοντος, εiνα1

συμβόλα10 έρχετα1 να καλύψε1 τους κ1ν

όσο κα1 τnν iδ1α τnν επ1χεiρnσn, με ένα

παράλλnλα, όπως κα1 δ1εθνώς γiνετα1,

γε1α ευνοϊκού επ1χεφnματ1κού κλiμα

δύνους που δ1ατρέχουν τα στελέχn κα1

εργαλεiο ανάπτυξnς, ώστε

n κάθε ελ

γ1α τnν ολοκλnρωμένn προσφορά λύ

τος, ο εκσυγχρον1σμός του πλα1σiου που

λnν1κ1Ί επ1χεiρnσn να ξεδ1πλώσε1 τn δυ

σεων που να παρέχουν όχ1 μόνο συμ

δ1έπε1 τ1ς κρατ1κές προμ1Ίθε1ες,

ρ1Ίσεων από κ1νδύνους που δ1ατρέχουν

που βασiζοντα11Ί πnγάζουν, κυρiως, από

κα1 που πnγάζουν κυρiως από λάθn 1Ί

λάθn 1Ί παραλεiψε1ς κατά τnν άσκnσn

νατότnτά τnς κα1 να επεκταθεi επ1θετ1-

βουλές γ1α τnν καταλλnλότερn κάλυψn

σχυσn τnς εξωστρέφε1ας των ελλnν1κών

παραλεiψε1ς κατά τnν άσκnσn των κα

των καθnκόντων τους 1Ί κα1 να τους

κά σε νέες αγορές κ01 ευκαφiες μέσα

με το ανταγων1στ1κότερο κόστος αλλά

επ1χεφ1Ίσεων,

n υποστ1Ίρ1ξn τnς χρnσnς

θnκόντων τους, κα1 να τους προφυ

προφυλάσσε1 από τ~ς απα111Ίσε1ς τρiτων.

κα1 έξω από τn χώρα.

ταυτόχρονα κα1 εγγύnσn υλοποinσnς

κα1νοτομ1ών,

n ανάλnψn δράσεων που

λάσσε1 από τ~ς απα111Ίσε1ς τρiτων, έρχε-

01 κiνδυνο1

Γ. Κούμπας

των. Η μέχρ1 σnμερα εππυχnμένn πα

θα συμβάλλουν στn δnμ1ουργiα μ1ας

101 να καλύψε1 n πρωτοβουλiα τnς
Eurobrokers, n οποiα σε συνεργασiα με

δυσκολiας κα1 τnς πολυπλοκότnτας που

Παρουσ1άζοντας το νέο ασφαλ1στ1Ί

ρουσiα τnς

~σχυρnς ε1κόνας γ1α τα επώνυμα προϊ

παρουσ1άζε1 το σύστnμα δ1οiκnσnς κα1

τn Βρεταν1κ1Ί Εταφεiα Συμβούλων Αντα

τnς απόδοσnς δ1κα1οσύνnς.

σφαλiσεων

auτoi εντεiνοντα1 λόγω τnς

Γεώργιος Κούμπας,

Πρόεδρος του ΔΣ

EUROBROKERS

EUROBROKERS στnν αγο

n ενi

ρ10 συμβόλα10 ο πρόεδρος του Δ.Σ. τnς

ρά στnρiζετα1 στο ότ~ προτεiνε1 ασφαλ1-

όντα κα1 τ~ς υπnρεσiες κα1

Γ. Κούμπας ανέφερε

στ~κές λύσε1ς ως σύμβουλος, που έχουν

γiα νέων κα1 ευέλ1κτων εργαλεiων χρn

n εταφεi α κλnθnκε να καλύψε1 το κε

nδn εντοπ1στεi στnν παγκόσμ1α ασφα

ματοδότnσnς μ1κρομεσαiων επ1χεφ1Ί
σεων .

EUROBROKERS

n δnμ1ουρ

παρουσiασαν σε

Επε1τα από λεπτομερn μελέτn τnς ελ

nμερiδα, το πλαiσ10 Ασφαλ1στ~κ1Ίς Προ

λnν1κ1Ίς πραγματ~κότnτας κα1 νομοθε

σματ1κ1Ί ασφαλ~στ1κ1Ί προστασiα, που

νό προσαρμογnς μεταξύ των ασφαλ1-

λ1στ~κ1Ί αγορά κα1 έχε1 εξασφαλ1στεi nδn

στασiας Στελεχών Δ1οiκnσnς

(Directors

σiας κα1 αναλύοντας συγκεκρψένες πε

αρκετά χρόν1α αποτελεi γ1α τα στελέχn

στ1κών αναγκών των πελατών αφενός

n δ1άθεσ1Ί

Τα υψnλόβαθμα στελέχn

ρ1πτώσε1ς του παρελθόντος, πολλές από

στο εξωτερ1κό, κεκτnμένο. Βασ1κ1Ί κα1-

κα1 των προϊόντων των ασφαλ1στ1κών

ασφαλ1στ1κών εταφε1ών στ1ς ελλnν1κές

11κό περ1βάλλον,

καλούντα1 να λεπουργnσουν σε ένα συ

τ1ς οποiες συγκλόν1σαν το πανελλ1Ίν10,

νοτομfα του νέου ασφαλ1στnρiου που

αγορών αφετέρου. Η αποστολn mς δεν

επ1χεφ1Ίσε1ς σnμεiωσε ο κ. Κούμπας.

ασφάλ1σn αποτελεi ένα ακόμα εργαλεiο

νεχώς μεταβαλλόμενο περ1βάλλον με

θα δ1ατεθεi στnν αγορά των στελεχών

περ1ορiστnκε στnν ενnμέρωσn κα1 υπο

1 Μπενόπουλος

ανάπτυξnς. Κα1 κατέλnξε ο γεν1κός

σεφά σοβαρών κα1 υπαρκτών απε1λών

01 EUROBROKERS σε συνεργασiα με
τnν FIRST CΠΥ, φ1λοδοξούν να μετα

επ1χεφ1Ίσεων εiνα1

στ1Ίρ1ξn του πελάτn, στnν επ1στολ1Ί

Ασφαλ1στ1κό εργαλεiο το οποiο στο

γραμματέας Εμπορiου: «Σnμερα

(δ101κn11κές/ φορολογ1κές παραβάσε1ς

φέρουν γ1α πρώτn φορά στnν υπnρεσiα

νnς των στελεχών κα1 έναντ1 τnς fδ1ας

ασφαλ1στ1κών προγραμμάτων κα1 στnν

χεύε1 στnν προστασiα των στελεχών που

γάλες ευκαφiες που δnμ1ουργούντα1,

κ.λπ.) . Το νέο ελλnν1κό ασφαλ1στ1Ίρ10

του Ελλnνα «Μάναντζερ» τnν αποτελε-

τnς εταφεiας.

01κονομ1κ1Ί δ1απραγμάτευσ1Ί των γ1α τnν

καλούντα1 να δnμ1ουργ1Ίσουν κα1 να

απα1τούν γενναiες αποφάσε1ς με μεγά-

FirstCity,

& Officers).
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αγορά από τ1ς δ1άφορες ασφαλ1στ1κές
εταφεiες, επεξετάθn στnν κατάστρωσn

Τ στασiας των στελεχών των επ1χε1nv

ανάγκn ασφαλ1στ1κ1Ίς προ

Το αντ1κεiμενο τnς nμερiδας προκά
λεσε το ενδ1αφέρον αρκετών προσωπ1-

ΝΑ

ότ~

n κάλυψn τnς ευθύ

των μέσω των ελλnν1κών

Σ' αυτό το νέο καλύτερο επ1χεφnμα-

n αποτελεσματ~κn

01

με

ΚΑi
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λα ρfσκα. Ενα σύγχρονο κα1 uγ1ές ασφα

μας θαυμάζουν τόσο το ελλnν1κό επ1-

λ~στ1κό σύστnμα μπορεί κα1 πρέπε1 να

χεφnματ1κό δαψόν10, όσο κα1 το ελλn

1δ1ωτ1κές, τόν1σε ο πρόεδρος της Δ101-

βούλ10 ασφαλ1στ~κnς εταφείας,

εfνα1 το δfχτu προστασfας όσων ατυ

ν1κό

κούσας Επιτροπής τπς Ενωσης Ε1σηγ

έχε1 προβλι'ιματα, ότ~ εκείνος δεν έφτα1-

χούν. Ο ανταγων~σμός κα1

των ασφαλ1στών, δnλαδι'ι τ1ς λέξε1ς

μένων Εταφε1ών.

γε, κα1 όχ1 να αποδε1χθεί το ανάποδο.

01 nροοπτ~κές

Χρnσψοπο1ώ τnν ορολογfα

n οποία

εξέλ1ξnς τnς ασφαλ1στ~κι'ις αγοράς δnμ1-

'Όirector' s

οuργούν 1σχuρές προκλι'ισε1ςγ1α τ~ς ετα1-

νέσω τα στελέχn των επ1χειρι'ισεών μας ,

Η κάλuψn εfνα1 εξαφετ1κά σnμαντI

ρους τnς απόδε1ξnς, που κάνε1 ακόμα

and Officer's", γ1α να επ01-

Δ Π

Εχοuμε λοιπόν τnν αντ1στροφι'ι του βά

λό

ρείες, που οφεfλοuν να προσανατολίσουν

άξ1οuς συνεργάτες κα1 σuναγων1στές

κή, δ1ότ~ πολλές φορές τα δ1καστ1κά

π10 αuξnμένn τnν ανάγκn τnς ασφαλ1-

τn στρατnγ~κι'ι τους σε νέες κατεuθύνσε1ς,

στον αγώνα μας, αφού καταφέρνουν να

μπλεξίματα γίνοντα1 κα1 αφού φύγε1 κα

στ1κι'ις κάλuψnς.

υπολογίζοντας πλέον τα νέα δεδομένα».

τα βγάζουν πέρα με τον καλύτερο τρό

νεfς από ένα Δ.Σ. ή από στέλεχος μ1ας

Κ Μfχαλος

πο στ~ς δuσκολfες που αντ~μετωπfζουν »,

επ1χεφήσεως καI βεβαίως αν έχουν πε

δους νομοθεσίες,

Δ1αβεβα1ώσε1ς ότ~ το ΕΒΕΑ θα σuνε

κατέλnξε ο πρόεδρος του Εμnορ1κού κα1

ράσει δύο ή τρfα χρόν10

τnν οπτ~κι'ι κα1 με τn λογ1κή να κάνε1 κα

χίσε1 να uποστnρίζε1 πρωτοβουλίες που

81ομnχαν1κού Επψελnτnρfου κα1 χαρα

ένα νέο Δ.Σ.

έχουν ως στόχο τnν ενίσχuσn τnς επ1χειρnματ~κότnτας κα1 ανταγων1στ~κότn

τας, καθώς κα1 τnν προστασfα των ελ
λnν1κών επ1χειρι'ισεων από τους κ1νδύ
νοuς που τους εμποδίζουν να αναπτυ

χθούν κα1 να ε~σβάλοuν σε νέες αγο
ρές, παρεfχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ.

Μfχαλος από το βι'ιμα τnς nμερfδας. Η
προσωπ1κι'ι εuθύνn των Δ1εuθuντών κα1
των στελεχών των επ1χεφι'ισεών μας

ολοένα κα1 αuξάνετα1, καθώς εργάζο

Εφπ Κουτσοβοσίλπ,
εντεταλμένη σύμβουλος

σπαθούν να προσαρμοστούν σε κάθε
νέα πρόκλnσn κα1 περ1βάλλον τόν1σε ο
κ. Μίχαλος, κα1 πρόσθεσε:

κτι'ιρ~σε τnν προσπάθε10 πολύτψn κα1

Eurobrokers

κρατ~κών uπnρεσ1ών, οργαν1σμών κ01

άλλων, γ1α 01κονομ1κές απώλε1ες που

uπέστnσαν ως συνέπε1α παραλεfψεων
των Δ1εuθuντών καI ανωτάτων στελε
χών των επ1χεφι'ισεών μας κατά τnν

άσκnσn των δ101κnτ~κών κα1 δ1εuθuντ1κών τους καθnκόντων, καθώς κα1 τα

νομ1κά κα1 δ1καστ1κά έξοδα uπεράσπ1σnς μπορεf να οδnγι'ισουν τnν επ1χεί
ρnσn σε στασψότnτα.

ντα1 σε αστάθμnτες σuνθι'ικες κα1 προ

Στ1ς δύσκολες αυτές στ1γμές

01

επ1-

χεφι'ισε1ς μας προσπαθούν κάπου να
ακοuμπι'ισοuν. Δυστυχώς στnν Ελλάδα
εμείς

01 επ1χεφnματfες έχουμε γ1α στι'ι

αξ1έπα1νn.

r'i

Πρέπε1 να σκεφτούμε ότ1 τέτο10u εί 

αν uπάρχε1

01 οποίες γίνοντα1 με

νείς π10 προσεκτ~κά τα μέλn των Δ101 -

Ο πρόεδρος τnς Ενωσnς Ασφαλ1στ1κών Εταιρε1ών στnν τοποθέτnσι'ι του σn

Ν. Ταβοuλάρης

με1ώνοντας το ενδ1αφέρον τnς Ε νωσnς

Εκπροσωπώντας τ1ς ε~σnγμένες ετα1-

γ1α τnν προαγωγι'ι κα1 τnν ανάπτuξn του

ρείες, ο πρόεδρος τnς Δ101κούσας Επ1 -

ασφαλ1στ~κού θεσμού τόν1σε ότ~ κα1 κα1-

τροπι'ις Νfκος Ταβουλάρnς σnμεfωσε,

νούρ1ες καλύψε1ς, σαν κ1 αυτές που απο

μεταξύ άλλων, ότ1 n ασφάλ~σn, γ1α τnν
onofa μ1λάμε, έχε1 έναν κίνδυνο . Να κα

τελούν το θέμα τnς nμερfδας, προχω

ταστι'ισε1 σ1γά-σ1γά τα δ1εuθυντ~κά στε

λύψε1ς σε κα1νούρ1οuς κ1νδύνοuς που

λέχn, κάτ1 που εδώ στnν Ελλάδα λέμε,

παροuσ1άζοντα1, κ1νδύνοuς

δεν ~σχύε1 γ10 όλες τ1ς χώρες, κάτ1 σαν

να1 πολύ σοβαροί κα1 έχουν να κάνουν

δnμοσίοuς uπαλλι'ιλοuς. Αφού είνα1

με τnν επ1χεφnματ~κή δραστnρ1ότnτα .

ράνε τn δοuλε1ά μας, δ1ότ~ βρfσκοuν κα

01 onofo1 εί

ασφαλ1σμένο1, δεν θα πάρουν ρίσκα .

Οπως είπε ο κ . Παλα1ολόγος: « Μέχρ1

Αφού είν01 ασφαλ1σμένο1, δεν θα προ

πρ1ν από μερ1κά χρόν10 το να κλnθεί κά

σέξουν 1δ10fτερα. Αφού είνα1 ασφαλ1-

πο1ος να γίνε1 μέλος Δ.Σ. μ1ας μεγάλnς

Κ. Μίχαλος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ

πολλές περ1πτώσε1ς όπου Q1τούντα1 ευ
θύνες, κα1 πο1ν1κές, αλλά κυρίως αστ1-

κές, από μέλn Δ101κnτ~κών Σuμβοuλfων,
είναι αδ1ανόnτο στIς περ1σσότερες ευ
ρωπαϊκές κα1 αμερ~καν1κές επ1χειρήσε1ς

να αποδέχετα1 κανεfς να είνα1 σε ένα Δ1-

κnτ~κών Συμβουλίων, έχουν βέβα1α κα1

τον αντίποδα ότ1 αν είνα1 uπερβολ1κές
εμποδίζουν ανθρώπους από το να γί 

νοντα1 μέλn Δ101κnτ~κών Συμβουλίων
κα1 επίσnς τους εμποδiζοuν από το να

παίρνουν αποφάσε1ς αν νομfζοuν ότ1
ίδ101 έχουν πρόβλnμα.

Σε αυτόν λο1πόν τον τομέα έρχετ01 αυ

01κnτ~κό Συμβούλ10 χωρίς να έχε1 μία

iσxupfι εκτεταμένn ασφαλ1στ1κι'ι κάλυ
ψn.

Σε ορ~σμένες επ1χειρι'ισε1ς στnν Ελλά

δα, όπως είνα1

ρι'ισε1ς,

01

ασφαλ1στ1κές επ1χε1-

n εuθύνn

ενός μέλους Δ101κn

τ1κού Σuμβοuλfου είνα1 ακόμα π10 αu
ξnμένn απ ' αυτό που περψένε1 κανείς

01

τή

n κάλυψn, n κάλυψn του «Director's
and Officer's», n οποία εiνα1 κάλuψn όχ1

του νομ1κού προσώπου αλλά των αν

θρώπων,

01 onoio1 είν01 στελέχn των επ1χεφι'ισεων που naipvouv αποφάσε1ς ή
μέλn του Δ101κnτ~κού Συμβουλίου. Εχοu
με επομένως μία κάλuψn εξαιρετ~κά σn

σμένο1, ας ξεκουραστούν κα1 ας αδρα

κα1 γνωστής επ1χείρnσnς ήταν μία τ~μn

νι'ισοuν λ1γάκ1 το Σαββατοκύρ1ακο ι'ι ας

τ1κή δ1άκρ~σn κα1 πολλοί από αυτούς

κάνουν παρατεταμένες δ1ακοπές , εfπε

οποίο1 αποδεχόντουσαν τέτο1οu είδους

ο κ. Ταβουλάρnς κα1 πρόσθεσε: «Ο κίν

συμμετοχές το έκαναν π10 πολύ γ10 τnν

τού που λέμε

δυνος λο1πόν είνα1

n

τ~μπτ~κή δ1άκρ1σn παρά γ1α άλλα ενδε

Αυτές είνα1 καλύψε1ς

άγνωστες σuνθι'ικες λεποuργίας σε ξέ

οποία είνα1 απολύτως αναγκαία , θα έλε

χόμενα οφέλn, τα οποία μπορεί να υπάρ

νοντα1 όχ1 στα πρόσωπα τα ίδ1α αλλά στο

νες αγορές είνα1 μερ1κά από τα προ

γα όχ1 μόνο γ1α τα στελέχn, αλλά κα1 γ1α

χουν. Ξέρετε ότ1 στnν Ελλάδα

νομικό πρόσωπο, το

βλι'ιματα που αντψετωπfζοuν καθnμε

τους μετόχους των εταφε1ών -δ1ότ1 εf

βές των μελών του Δ101κnτ1κού Συμ

τή τnν κάλuψn .

ρ1νά τα στελέχn, με κfνδuνο π1θανές σο

μα1 κα1 μέτοχος στ1ς εταφεfες που έχω.

βουλίου είνα1 εξαιρετ~κά χαμnλές κα1 δεν

λεποuργ1κών κ1νδύνων τnς επ1χείρnσnς

«Το απρόβλεπτο νομ1κό καθεστώς, το
ΙΚΑ, ο έλεγχος του Χρnματ1στnρίοu, τα

π1θανά σφάλματα των uφ1σταμένων,
εργαζόμενο1,
ών,

01

01

01

ρ1γμα μόνο τον εαυτό μας κα1 εfτε κερ

δίζουμε κα1 μας επα1νούν, εfτε χάνουμε

κα1 μας ξεχνούν.

01

ξένο1 συνάδελφοί

εξαγορές των εταφε1-

αγωγές των καταναλωτών κα1

01

n ασφάλ1σn

αυτή,

01

01

από έναν συνετό επ1χεφnματfα, δ1ότ1
έχουμε αντ1στροφή του βάρους από

δε1ξnς. Κ1 εκεf πρέπε1 να αποδείξε1 κα-

αμοι

μαντ~κή .

Εκτός από τnν κάλuψn

D&O, n nμε 

ρiδα ασχολείτα1 κα1 με τnν κάλuψn αυ

«Banker Blanket Bond».
01 οποίες απεuθύ
onoio αγοράζε1 αυ
Eiv01 μ1α κάλuψn των

βαρές επ1πτώσε1ς στnν καρ1έρα τους,

θα πρέπε1 να λε1τοuργούν κα1 να μnν

πάε1 κανείς αυτή τn στ1γμή να γίνε1 μέ

κα1 είνα1 μ1α κάλuψn τnς αστ1κι'ις εuθύ

δ101κnτ1κές κα1 πο1ν1κές ανακρίσε1ς κα1

καταστρέφουν το επ1χεφnματ1κό περ1-

λος γ1α τnν αμο1βι'ι, πάε1 γ1 ' αυτή τnν τ1-

νnς, αν δεν δοθούν

δ1ώξε1ς, καθώς κα1 επ1βολι'ι κυρώσεων

βάλλον, το επ1χεφnματ~κό γfγνεσθα1 .

μnτ~κή δ1άκρ1σn.

γελματ~κές συμβουλές που χρε1άζετ01

γ1α τυχόν εταφIκά σφάλματα κα1 φυσι

Κα1 γ1 ' αυτό έχουμε ε1σάγε1 κα1 νέες ορο

κά στnν fδ1α τnν επ1χείρnσn.

λογfες, όπως εfνα1 το

Δ.Σ. ενέχε1 πολλούς κ1νδύνοuς ενέχε1

01 λε1τοuργ1κοf κfνδuνο1 έχουν να κά

κ.λπ. Π1στεύω ότ1

κ1νδύνοuς να εναχθεf γ1α λάθn ή παρα

νουν κα1 με προβλι'ιματα στn δ1εξαγω
γή τnς εργασfας κα1 βεβαfως κα1 με απ1-

Η αντψετώπ1σn δυσάρεστων κατα

risk management
στο τέλος n ασφάλ1-

Ομως

n σuμμετοχr'Ι

κάπο1ου σε ένα

στάσεων που π1θανόν να προκύψουν

σn θα βρε1 τnν 1σορροπία μεταξύ των

λείψε1ς που έχουν γfνε1 κα1

στον επαγγελματ1κό μας χώρο, όπως

αναγκών να εξασφαλ1στούν τα στελέ

είνα1 απερ1όρ1στn. Ως εκ τούτου κα1 επε1 -

αποQ1μ1ώσε1ς γ1α απα1τι'ισε1ς τρίτων, δn
λαδι'ι μετόχων, υπαλλι'ιλων, πελατών,

80

D&O.

νείς που είν01 σε ένα Δ101κnτ1κό Συμ

uπάρχε1 στ~ς επ1χεφι'ισε1ς, 1δfως στ1ς

ΑΙ

1.

Μπενόπουλος,

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡlΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

δr'Ι έχε1 ξεκ1νήσε1 να γfνετα1 όλο κα1 π10

το επ1χεφnματ1κό πνεύμα που πρέπε1 να

αντ~λnπτό αυτό το πράγμα καI υπάρχουν

σωστές επαγ

αυτό το νομ1κό πρόσωπο να κάνε1.

n εuθύνn του

χn, αλλά χωρίς να καταστρέφουμε κα1

01

στiα, καI με απ1στiα εκ μέρους των στε
Ν. Ταβουλάρπς,
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

της Ενωσπς Εισηγμένων Εταιρειών.

λεχών, κα1 απ1στία που έχε1 σχέσn με τn
μnχανογράφnσn, που κ1 αυτός είναι ένας

81

πολύ εκτεταμένος κίνδυνος. Εκεί επο

λuψnς του νέου ειδικού ασφαλιστn

μένως προστατεύετα1

ρίοu συμβολαίου.

n επ1χεiρnσn

τέτο1ες περ1πτώσε1ς. Κα1

από

n νομοθεσiα

• Κάλuψn

νομ1κών εξόδων (ανε

δίνε1 τέτο1α σnμασία σε αυτές τ1ς καλύ

ξαρτnτως τελεσ1δικίας κα1 προκατα

ψεις ώστε στον υπολογισμό ακόμα των

βολ1κά)

εποπτικών κεφαλαίων που απαιτούντα1

• Εiσπραξn

απευθείας από το στέ

γ1α τ~ς τράπεζες μ1α επαρκnς ασφαλ1-

λεχος (fδ10 δ1καiωμα

στ1κlΊ κάλuψn αυτού του κ1νδύνοu δί

τρiτον)

-

όχι παροχlΊ από

νε1 lΊ αποτελεί λόγο γ1α να εiνα1 με1ωμέ

Δ1ασφάλ1σn στελέχους έναντ~ αδυ

να τα εποπτ~κά κεφάλα1α μ1ας τέτο1ας

ναμίας αποζnμiωσnς από τnν iδ1α τnν

επ1χειρnσεως.

εταιρεiα

Βλέπουμε λο1πόν ότ1

n νομοθεσία με

Κάλuψn κρατ1κών προστiμων

τον πλέον επiσnμο τρόπο αναγνωρίζε1
τnν ανάγκn μ1ας τέτο1ας κάλuψnς κa 1

πο1νών
Δ. Παλαιολόγος, Πρόεδρος ΕΑΕΕ

• Αuτόματn ασφάλ1σn στελεχών θu

π1στεύω ότ1 χρε1άζετα1 πολύ μεγάλn κα1

γατρ1κών, ακόμn κα1 νεοαποκτώμε

Το σχολείο μαs προσφέρει:

πολύ σωστlΊ ανάλuσn των κ1νδύνων,

νει τον καθένα μας να μετράει σε π10 με

ούτως ώστε να μπορεi κανεiς να αγο

γάλο βάθος κα1 να ζnτεi καλύτερn πλn

ράσε1 τnν ασφαλιστ~κlΊ κάλuψn, που κα1

ροφόρnσn, όταν παiρνει αποφάσε1ς.

νων σε άλλες εταιρείες (ενόψε1 μάλ1-

από πλευράς απαλλαγnς -που σuνnθως

Επε1δn όμως το επ1χειρεiν είνα1

στα τnς επέκτασnς ελλnν1κών εταιρει

n λlΊ-

uπάρχε1 - αλλά κα1 από πλευράς έκτα-

ψn αποφάσεων, κα1 πολλές φορές n λlΊ-

σnς καλύψεως να εiνα1 επαρκnς να κα

ψn αποφάσεων δεν μπορεi να γίνετα1
όταν κανεiς έχει τα πάντα στn δ1άθεσlΊ

λύψε1 τέτο1ες περιπτώσε1ς.

Στnν περίπτωσn του

«Banker Blanket

του, αλλά ένας καλός

manager πρέπε1

ο ασφαλ1στnς είνα1 κάτ1 παρα

να μπορεi να αποφασiζε1 κα1 ζυγίζοντας

πάνω από αυτόν που θα καλύψε1 τn ζn

τα στο1χεiα που έχε1 κα1 παiρνοντας κα1

μiα. Είνα1 ένας σuνεργάτnς, ο οποίος

κάπο10 κίνδυνο, γ1 ' αυτό νομiζω ότ1

πρέπε1 να καταλαβαiνε1 πολύ καλά

κάλuψn

Bond»

11 κίν

n

νων

• Ασφάλισn στελεχών αποσπασμέ

• Κάλuψn

δ1εuθuντικnς εuθύνnς

(σφάλματα εποπτεiας uφ1σταμένων)

• Επέκτασn κάλuψnς κα1 μετά τn λιΊ
ξn του ασφαλ1στnρiοu

ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο,

ορθοπεδικό και οδοντίατρο ΚΑΙ θέατρο, μουσική, παραμύθι,

κουκλοθέατρο, ρυθμική γυμναστική ΚΑΙ ατομικέs
δημιουργικέs απασχολήσειs ΚΑΙ μαθήματα ηλεκτρονικών

Προστασία κλnρονόμων στελέ
χους

ΑναγωγlΊ εταφεiας κατά του

δυνο αναλαμβάνει, δ1ότ1 αυτός θα κα

τn ... » κατέλnξε στnν ομιλiα του ο πρό

ασφαλ1στlΊ, αν αποζnμίωσε εκείνn το

λύψε1 στο τέλος τn ζnμ1ά αν σuμβεi. Επο

εδρος τnς ΕΑΕΕ.

στέλεχος.

μένως έχουμε μiα σuμμετοχlΊ στ1ς δ10-

λεωφορείο

ών στο εξωτερ1κό)

απαραiτn

n ασφαλ1στικlΊ είνα1

ΚΑΙ πλήρεs πρωινό και γεύμα ΚΑΙ μεταφορά με ιδιόκτητο

υπολογιστών για παιδιά ΚΑΙ κολυμβητήριο
ΚΑΙ οικολογία ΚΑΙ τένιs

σκάκι ΚΑΙ lένη γλώσσα

ΚΑΙ ωράριο εργαzόμενων μητέρων.

Οι πιο σnμαντικές προβλέψεις κά-

δ1κασiες, έχουμε μiα πολύ καλιΊ αντiλn
ψn του πώς ελέγχετα1

n επ1χεiρnσn,

τ1

εσωτερ1κό έλεγχο έχε1, τ1 δ1αδ1κασiες

EUROBROKERS κατέχει

nγετικn θέσn στον τομέα των δ1αμεσολαβnτικών,

έχε1 που να τnν προστατεύουν και πολ

ασφαλ1στ1κών-συμβουλευτικών υnnρεσ1ών στnν Ελλάδα, με napouσia στnν

λές φορές

αγορά που υπερβαiνε1 τα

n ασφάλ1σn

onoia θα έρθε1

είνα1 auτn,

n

κα1 θα κάνε1 κα1 ορισμέ

νες παρα1νέσε1ς κα1 ορ1σμένες προτά

σε1ς,

01

οποiες να έχουν σαν αποτέλε

σμα τn βελτiωσn του ελεγκτ~κού μnχα
ν1σμού μ1ας επ1χεiρnσnς.

Νομίζω ότ1

n τάσn που uπάρχε1 τώρα

γ1α αuξnμένες απα111Ίσε1ς δεν εiνα1 απα
ραπnτως κάτι κακό γ1α τnν επ1χειρnμα

τ1κn κο1νωνία. Δεν εiνα1 κακό δ1ό11 κά

νε1 τον καθένα μας να εiναι πιο προσε
κτ~κός στn λnψn των αποφάσεων κα1 κά-

02

ο
Η

Ιt1Α!Ι

Eiva1

30 χρόν10.

ανεξάρτπτος μεσiτnς-broker, με καθ1ερωμένες συνεργασίες τόσο στnν

τοπ1κn όσο κα1 στn διεθνn αγορά κα1 δυνατότπτα εξε1δiκευσnς σε προϊόντα κα1
υπο-αγορές στόχους.

Εχε1 σταθερn πο1ότnτα με τnν ανάπτυξn κα1 π1στοποinσn συστnματος

ISO 9001 :2000.
KOUMBAS SYNERGY GROUP, ε1σnγμένου

δωχεiρ~σnς nο1ότnτας, κατά το πρότυπο

Είναι μέλος του ομίλου εταφειών
στnν κύρ1α αγορά του Χ.Α.

Από το 1998 εiνα1 αποκλε1στ1κό μέλος στnν Ελλάδα του δ1εθνούς δ1κτύου
ASSUREX Global, του παγκοσμίως μεγαλύτερου 1δ1ωτ1κού οργαν1σμού εταφε1ών
ανάλυσnς και διαχείρισnς επιχειρnματικών κινδύνων (Risk Management) κα1
μεσ1τών ασφαλίσεων.

Eiva1

1δρυτ1κό μέλος του Συνδέσμου Ελλnνων Μεσπών Ασφαλίσεων -ΣΕΜΑ

Από το

2004 01

μετοχές τnς δ1απραγματεύοντα1 στnν Παράλλnλn αγορά του

Xpnμaτiστnpiou Αθnνών .

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Λ. ΚΑ ΠΟΝΗ 42 · ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ.: 210 8012761, FAX:21 Ο 6233243

INTERNETSITE:www.mandarini-kids.gr, E-MAIL: espirou@otenet.gr
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Εθν1κn Ασφαλιστικn, από
τότε που 1δρύθnκε μέχρ1

σnμερα, δnλώνε1 συνεχώς

αφορά υπέρ των Μαθητικών Συσσι
τίων», έγραφε ο Αρχιεπfσκοπος Αθn
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Οικονομικού Ποτpιοpχείοu
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□ nεuθύνθηκε στην fθΠΙΚΗ στιc

νέργους και υπέρ της Ιματιοθήκης του
ί.,ν

Μαθητού».

.,

νών Χρύσανθος, τον Νοέμβριο του

Το μεγαλεfο όμως τnς προσφοράς
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Ποεμ~pίοu γιο την ενίσχυση του

,

έpyou οnοκοτόστοσηc του

ιι: .. ι
-ι17,,η,~

παρούσα σε όλες τ~ς προσκλnσεις για

1939,

και εξέφραζε θερμές ευχαρ1-

τnς Εθν1κnς Ασφαλ~στικnς ξετυλfχθn

Ποτpιοpχείοu οnό την nupκoyιό

συμβολn σε εθνικό και κοινωνικό έρ

στfες, όπως έκανε και τον Δεκέμβριο

κε στα πολύ δύσκολα χρόνια του Πο

το έnλη(ε. Το έyypoφo unοypόφετοι

γο. Στnν προσπάθειά τnς να συμβάλει

του fδιου έτους, ενόψε1 των γιορτών,

λέμου και τnς Κατοχnς, όταν παρά τις

□ nό τον Αpχιεnίσκοnο Αθηνών

στο nρόβλnμα των άπορων παιδιών

για τnν προσφορά τnς Εταφεfας στο

δύσκολες συνθnκες βρέθnκε αρωγός

που κατέκλυζαν τα αστ1κά κέντρα στn

Εκκλnσ10στ1κό Ορφανοτροφεfο Βου

στο δύσκολο έργο τnς Εκκλnσfας. Συ

δεκαετfα του

λιαγμένnς. Τον Δεκέμβρ10 του προn

νεργάσθnκε τόσο με τον Αρχ1επfσκο

χου του Αρχιεπισκόπου Αθnνών και

στολnς του

Δnμο Αθnναfων, τα διάφορα Υπουρ

γούμενου έτους, του

πο Χρύσανθο

πάσnς Ελλάδος Δαμασκnνού

Εκκλnσfας και παρακάτω διευκρfνιζε:

γεfα αλλά και τnν Αρχιεπισκοπn Αθn

ριστfες του και «την ευγνωμοσύνην

ος απομακρύνθnκε από τnν nγεσfα

νών, προσφέροντας διάφορα ποσά

των ανέργων και των μικρών απόρων

τnς Εκκλnσfας, όταν αρνnθnκε

1949) . Στο δύσκολο
1941, όταν οι Γερμανοf

εισέρχονταν

δη λίαν σημαντικός, ανερχόμενος εις

υπέρ των Μαθnτικών Συσσιτfων, σε

μαθητών» εξέφραζε και ο υπουργός

να ορκίσει τnν κατοχικn

στnν Αθnνα,

Εθνικn Ασφαλ1στ1κn

χιλιάδας. Ως προς την κατάστασιν, εις

Κρατικnς Υγιεινnς κα1 Αντιλnψεως,

κυβέρνnσn

συνέχ1σε να καταθέτε1 διάφορα ποσά

ην περιέρχονται ούτοι μετά την σύλ

«διά την γενναιόφρονα εισφοράν εις

γλου, όσο κα1 του μα-

για τnν ενfσχυσn των απόρων, συνn

ληψίν των, αρκεί να σημειωθή, ότι α

θεια

οποfα εfχε ξεκινnσει πολλά

ποσπώμενοι, συνήθως, αιφνιδιαστι

χρόνια νωρfτερα . « Προαγόμεθα, ίνα

κώς, από τας οικογενειακός των ε

εκφράσωμεν ευχαριστίας διά την φι-

στίας, δεν προλαμβάνουν να παραλά-

λάνθρωπον υμών εισφοράν... » , συ-

βουν μεθ ' αυτών κλινοσκεπάσματα,

ρι"Sνn 1 \ ην r\,ιιtι..

νnθιζε να γράφει ο Αρχιεπίσκοπος

ουδέ επαρκή ενδύματα, ιδία εσωrερι-

ε ! ι.

Χρύσανθος στις επ~στολές του. Στο

κά. Εις επίμετρον δε, μεταφέρονται ως

\):χέρ τrΊ.• j,,'Ηδ\

αρχεiο τnς Εθνικnς Ασφαλ1στ1κnς σώ

επί το πλείστον μακράν των οικείων

ζεται πλούσια σχετικn αλλnλογραφία.

των, οίτινες, εις τινας τουλάχιστον πε

'30 συνεργάσθnκε με το

περιόδους

γιορτών

κ.λπ. «Ελήφθη η

φιλάνθρωπος
υμών

ει-

1938, τ~ς ευχα

τον έραναν υπέρ χορηγήσεως βοη

θημάτων προς
τους α-

(1881-1949),

Τ σολάκο

χnτικού διαδό-

ο οποf

D

n

n

(1890-
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του

(

-

nou

Οομοσκηνό
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Παρουσιάζεται εδώ μόνο μία άγνωστn

ριπτώσεις, θα ήσαν εις θέσιν να λά

δ ι ά τff <. χι ι ρ• ν •, { aι. σ αι. nύτηι. έν,σ χ ύι.ε i.ιιί!<.

μέχρι σnμερα επιστολn του Αρχιεπι

βουν πρόνοιαν περί αυτών» . Και γι'

.Ι;χ , 1 fι ν ... ν \,)}.1"<~

σκόπου Δαμασκnνού, το δύσκολο

αυτούς τους χιλιάδες ταλαιπωρούμε

τnϋ &a~ρn ι .-'1 , fΛ"U ιιρ!"' σ •ά"ε ι άν

Φεβρουάριο του

νους Ελλnνες

1943.

«Η εκ του πο

n

ά . \ ά γη ( ήf\ , ~ώι ε { <.. τ ( ν

λέμου προκύψασα εσωτερική κατά

έσπευδε, σε κάθε πρόσκλnσn του

στασις της χώρας, εδημιούργησε και

Αρχ1επ10κόπου, να καταθέτει πολύ

μίαν άλλην, ιδιαιτέραν, κατηγορίαν

σοβαρά ποσά σε όλn τn δ1άρκεια τnς

πολιτών: εκείνων, οι οποίοι συλλαμ

Κατοχnς .
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τας φυλακάς, είτε εις ειδικός συγκε

Πηγή: ΕΛ. ΣΚιΑΔΑΣ,

Ο Οήμοpχοc Αθηναίων εuχοpιστεί τον Ιονοuόpιο του

ντρώσεις μακράν της κατοικίας αυ

ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

1942 τη

τών.. », ανέφερε στnν

από τον

apxn

τnς επι-

190

στον

21 ο

αιώνα

μa c_.

\ ι κLτaτα

Εθνικn Ασφαλιστικn

βάνονται εκάστοτε και κρατούνται εις

84

\ Oln.;.11 )i,

&\.~"t•·""tr ν,ι.,.ιrt.>ιοt u.ι, J>'~cu. ,·t~ -.Ιι ~~,,t,~" ~- ,ιι,sq,/,ι,,
h,,~,i .. 1),\'-'t ~k~\ ·,,, .. 1 .. ;, ..t-

,ο~οις Lιι,ρ.ίtο.,,...,, Uμtν tι:ρμlς ι.Vχσο1 0 1Cος: , 

'f(,Y

nou ήταν

οτοθεpή εκ μέpouc τηc fτοιpίοc κοτό

τιiν • .1;,♦•η111'ν · •οtcιλιση11.ljν · .r.1σιFc.lσν
εοφο11.λlοvς

ΚΛ TOX/f 1941 -

npoc το

Οιοίκηση τηc fθνικήc

A.f.

Γενικών Ασφαλειών

γιο τη σuνδpομή τηc unέp των nοιδικών συσσιτίων
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Εργαλείο για την
ασφαλιστική αγορά

και, τέλος, όλες

γανωμένn και δομnμένn παρουσiασn

έκδοσn του συμβολαίου , αλλά και τn

οι δραστnριότnτες που αφορούν τnν

στον πελάτn, αυξάνει σnμαντικά τnν

sales

διαρκn υποστnριξn του πελάτn μετά

υποστnριξn του πελάτn, τn διαχείρισn

πιθανότnτα επιτuχfας. Εδώ έρχεται να

τnν πώλnσn. Ολα αυτά σnμαίνουν ένα

του μετά τnν πώλnσn, στnν κατnγορiα

μας βοnθnσει ένα σωστά σχεδιασμέ

ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα, που

after sales.

νο

για να ε fναι παραγωγ1κό και αποδοτι

Στις παρακάτω ενότnτες θα δούμε

κό να γνωρίζουμε ποιος μας έχει συ 

κό χρειάζεται αuστnρn οργάνωσn και

πώς το

στnσει τον uποψ1Ίφ10 πελάτn μας, τό

λά κυρίως για να αντλnσουμε όλες

με πώς ο σύγχρονος πωλnτnς τnς α

στnν προσπάθεια και τnν καλn θέλn

παρακολούθnσn.

WebCRM μας βοnθάει στn
διαχεiρισn των presales δραστnριο

σφαλ1στικ1Ίς αγοράς μπορεf να οργα

σn του πωλnτn. Η σχέσn με τον πελά

Για να μπορέσουμε να αξιολογnσουμε

τnτων μας.

νώσει τον εαυτό του κα1 τους συνερ

τn δεν είχε διάρκεια , ούτε συνέχεια .

πώς μας βοnθάει το

γάτες του με τn χρnσn τnς τεχνολο

Eiva1

γίας , μέσα από ένα πελατοκεντρικό

σύστημα

(CRM) διαχείρισnς πελατε1α

κών σχέσεων.

Τα

συστnματα

χαρακτnριστ1κό ότ1 ελάχιστοι α

WebCRM

σύστnμα . Είναι σnμαντι

σο γ1α λόγους πλnροφοριακούς, αλ

αυτές τις πλnροφορiες που θα μας

σε όλες

τις παραπάνω διαδικασfες, τις διαχω

WebCRM

βοnθnσουν να σχεδιάσουμε τnν επα 

Presales

σφαλιστές συλλέγουν και διατnρούν

ρίσαμε σε τρεις μεγάλες κατnγορfες

Η διαδικασία προετοιμασiας των πω

φn μας .

πραγματικά ποιοτικά στοιχεiα των πε 

που αποτελούν και τον κύκλο τnς πώ

λnσεων εiναι σnμαντ1κ1Ί για τnν επί

Το

λατών τους.

λnσnς .

τευξn υψnλού στόχου παραγωγnς. Ο

βnμα να συγκεντρώσουμε από το

Για τους επαγγελματίες τnς ασφαλι 

Ετσι , όσες δραστnριότnτες αφορούν

τρόπος που θα δnμιουργnσουμε υπο

πρώτο ραντεβού , στοιχεfα σnμαντικά

επικέντρωσn στον

τους uποψ1Ίφ1οuς πελάτες, τις προω

ψnφιοuς πελάτες, τα στοιχεία που θα

όπως, τnν οικονομικn του κατάστασn,

μας βοnθnσουν να επιλέξουμε τον

τnν οικογενειακn του κατάστασn, τnν

n ε

επαγγελματικn του θέσn, στοιχεf α τnς

πιλογn των κατάλλnλων προϊόντων

καθnμερινότnτάς του, τις μελλοντικές

WebCRM

θα μας οδnγnσει βnμα

CRM (Customer
Relationship Management), είναι ε

στικnς αγοράς,

φαρμογές που έχουν δnμ1ουργnθεί

πελάτn είναι σnμερα σnμαντικότερn

θnτικές ενέργειες, τnν προετοιμασiα

ε1δ1κά γ1α να δ1αχειρίζονται τις πωλ1Ί

παρά ποτέ. Το να πλnσιάσοuν τους

τnς πώλnσnς, το

σε1ς. Η βασ1κ1Ί τους φ1λοσοφfα είναι

πελάτες τους και να αυξnσουν τnν α 

ετοιμασία προτάσεων κ.λπ ., τις ε

ότι ο πελάτnς είνα1 στο επίκεντρο κα1

ποδοτικότnτά τους, ανταποκρινόμενοι

ντάσσουμε στnν κατnγορiα

presales.

στn σωστn τιμn, είνα1 θέματα που θα

του επ1θυμiες, αλλά κα1 τα θέματα που

όλα γυρίζουν γύρο από αυτόν. Είνα1

στις ανάγκες τους , εiναι ο μόνος τρό

Οι δραστnριότnτες που σχετίζονται με

πρέπει να απασχολούν κάθε πωλnτn

τον απασχολούν και πιθανόν αναζnτεf

σαφές ότ1 όταν μιλάμε για πωλnσεις,

πος για να τους κάνουν πιστούς αλλά

τnν πώλnσn των ασφαλιστικών προϊ

πριν τnν επαφn με έναν υποψnφιο πε

λύσεις . Μόλις κάναμε το πρώτο και

Τ α τελευταία χρόν10 παρατπρούμε

μιλάμε για πελάτες. Η πραγματ1κ1Ί πε

και να τους ωθnσουν να αγοράσουν

όντων μέχρι και τnν τελικn παράδοσn

λάτn .

σnμαντικότερο βnμα για να δnμιοuρ -

μ10 αναστάτωσπ στπν ασφαλ1στι

ριουσiα του πωλnτn είνα1 οι πελάτες

περισσότερα προϊόντα. Με ποιο τρό 

n

Marketing, τnν προ

τρόπο και το χρόνο προσέγγισnς,

κ1Ί αγορά, προερχόμενn τόσο από νο 

του και κάθε επαγγελματίας πωλnτnς

πο, όμως, μπορεί να επιτευχθεί αυτό ;

μοθετικές αλλαγές όσο και από τnν α 

θα πρέπει να γνωρίζει όσο το δυνατόν

Το νέο αυτό περιβάλλον έχει φέρε~ τα

νάγκn τnς fδιας τnς αγοράς να προ

περισσότερες πλnροφορίες για τους

συστnματα διαχεfρισnς πελατε1ακών

σαρμοστεί στις αλλαγές που επιτάσ

πελάτες του .

σχέσεων στnν πρώτn γραμμn τnς

Το WebCRM εiναι ένα π ρωτοπορ1ακό εργαλείο διαχεiρ ι -

Τ1 εiνα1 το

ι

ειδ1κά προσαρμοσμ έ

web crm
Γραφεiο υ ( Ημερ ολόγι ο, Συμ βάντα, ΚαθrΊκοντα,

Fax, Εγγραφα) , n ενότnτα των πωλnσεων

e-mail,

(Λογαριασμοί,

σει το νέο παγκοσμιοποιnμένο περι

Αυτό λοιπόν που κάνει ένα σύστnμα

στρατnγικnς πολλών επαγγελματιών

σnς πελατει α κών σχέσεων

βάλλον.

δ1αχεiρισnς

σχέσεων

τnς Ασφαλ1στ1κ1Ίς Αγοράς. Αν συνυ 

νο στις ανάγκες τnς ασφαλιστικnς αγοράς , ώστε να κα 

Επαφ ές, Ευκ αιρίες, Πρ οσφορές, Παραγωγn, Προϊόντα,

Μέσα σε αυτό το χώρο, οι επαγγελ

(CRM)

είναι να ενοποιεί όλες τις πλn

πολογίσουμε και τn ραγδαία εξέλιξn

λύψει τις αυξnμένες απαιτnσεις του σύγχρονου ασφα 

Συμβόλα ι α ),

λιστικού συμβούλου .

nαράλλnλα προσφέρονται μι α σειρ ά από δυνατότnτες

πελατε1ακών

ματίες όλων των βαθμίδων τnς αγο

ροφορίες που αφορούν τους πελάτες

τnς τεχνολογίας των τnλεπικοινωνιών

ράς, αναζnτούν γνώσεις, προϊόντα,

μας έτσι ώστε να είναι εύκολα προ

και του

εργαλεfα, λύσεις κα1

σβάσιμες και αξ1οnοι1Ίσιμες γ1α τnν α

ένα σύγχρονο εργαλείο

συνεργασίες,

κάθε τι που θα τους βοnθ1Ίσε1 να βελ 

νάπτυξn των εργασιών μας.

τιώσουν τις 1κανότnτές τους, να επα

ναπροσδ1ορίσοuν τn σχέσn τους με
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κατnγορiα των

οργανωθεi

πώλnσn περιορίζονταν

n ορ

του συμβολαiου εντάσσοντα1 στnν

ολοκλnρωσnς τnς πώλnσnς μέχρι τnν

Από αυτn τn στnλn θα παρουσ1άσου

n

Η σωστn αρχ1κ1Ί προετοιμασία,

τnν παρακολούθnσn τnς δ1αδικασiας

Η κατάσταση σήμερα

τους πελάτες, να παρέχουν καλύτερες

Η ασφάλεια είναι ένα ιδιαίτερα πολύ

uπnρεσίες , να αυξnσουν τ1ς πωλ1Ίσε1ς

πλοκο προϊόν. Παρόλο που αυτό το
άνθρωποι τnς α

lnternet,

θα έλεγε κανείς ότι

WebCRM

εί

Το

WebCRM

(CRM)

δnμιουργnθnκε για να προσφέρει στους

σ ύγχρ ονο υς ασφαλιστές τn δuνατότnτα να αξιοποιn 

100% του

χρόνου τους , λαμβάνοντας υπ ' όψιν

n δου λειά τους

n ΥποστrΊρ ιξn,

οι Ανα φορές,

n Στοχοθεσία .

για Ασφαλιστι κά Γρ αφεί α , ώ στε να οργανώνουν τn ροrΊ
τnς καθnμερινnς δραστnριότnτα ς μ εταξύ Γραμμ ατεf ας

-

Συνεργατών .

ναι ο εικοσιτετράωρος συνεργάτnς

σοuν το

κάθε επαγγελματfα πωλnτn , όπου και

ότι

απαιτεί διαρκn μετακfνnσn και σuνε 

Ιδ10 fτερn προσοχn έχε ι δ οθεί στn δυνατότητα δnμιο υρ 

αν βρίσκεται.

χn π ρόσβασn σε σημαντικές πλnροφορfες που αφορούν

γf ας στατιστικών και εκτυπωτι κών, ώστε να υπάρχε ι ά

τους πελάτες τους .

μεσn αξιοποf nσn τnς πλnροφορfας από τους χρrΊστες.

WebCRM

Αξ1οπο1ώντας τnν τεχνολογfα του

KQl nωλήσε~ς

lnternet, ο καθένας

Το φιλικό και απλό σε χειρ1σμό περ1βά λλον θα βοnθ1Ί 

Η δουλειά ενός επαγγελματία ασφα 

έχει πλέον τn δuνατότnτα , με μnδεν1κές επενδύσε1ς σε

σε1 τους χρnστες σε γρnγορ n προσαρμογrΊ , ενώ

n λε1-

τους.

γνωρίζουν καλά

Πώς μπορεί λοιπόν ο σύγχρονος πω

γοράς, οι προσπάθειες να βοnθnσοuν

λιστn

υπόθεσn.

υποδομές, να έχε1 το γραφεfο του , όπου κα1 αν βρfσκε

τοuργfα του πάνω από το

λnτnς να αξ1οποι1Ίσε1 τις λύσεις τnς α

τους πωλnτές να γίνουν επαγγελμα

Απαιτεί ~κανό χρόνο για τnν προετοι 

ται. Στο σπfτ1, στο αυτοκfνnτο, στον πελάτn , ακόμα κα1 σε

στrΊρ1ξn σε κάθε πρόβλnμα, ακόμα κα1 στ1ς π10 απομα 

γοράς κα1 να δnμιοuργnσει τ1ς προϋ

τίες, δεν nταν ανάλογες. Σnμασfα είχε

μασία και οργάνωσn των υποψnφfων

ένα

κρυσμένες nερ1οχές, χωρlς τnν ανάγκn μετακfνnσnς κα1

Οι βασ1κές ενότητες του

01

δεν

είναι

εύκολn

ποθέσε1ς τnς ανάπτυξης των εργα

να έρθει

afτnσn και όχ1 το πώς θα

πελατών, τnν προετοιμασία και πα

σ1ών του;

έρθει. Οι όποιες προσπάθειες για να

ρουσίασn ασφαλιστικών προτάσεων ,

n

lntemet cafe.
WebCRM εlνα1 n ενότητα του

lnternet

απλοnο1εf τnν unο 

επ1βαρύνσεων.
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ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο

ρα του επαγγελματiα πωλητή να ορ

γανώσε1 και να προχωρnσει στις δι 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

κές του ενέργειες προώθησης , απευ 

θεiας στους πελάτες του. Η δnμιουρ 
γiα και

παρακολούθnσn ενεργειών

marketiηg αλλά κυρiως η μέτρnσn

των αποτελεσμάτων κάθε ενέργειας,
εiναι ουσιαστ1κές δυνατότητες του

WebCRM. Αλλά και δυνατότητες απο
στολnς μαζικών

e-mail, Fax,

1Ί ακόμα

και επιστολών με δυναμικές πλnρο
φορiες του πελάτη, αποτελούν εργα 
λεiα που λiγοι πωλητές σήμερα έχουν
στα χέρ1α τους.

γnσουμε ένα ολοκληρωμένο προφiλ

ντεβού και πόσο χρόνο αφιερώσαμε

του μελλοντικού πελάτη μας.

σε υποψήφιους πελάτες.

Εiναι σiγουρο ότι με αυτό τον τρόπο,

Ενα σωστά οργανωμένο

μετά από ένα χρόνο, το

μας

νοπο1εi τα καθημερινά μας συμβάντα

θα έχει δnμιουργnσει μ1α σnμαντ1κ1Ί

και καθnκοντα, σε ένα εν1αίο ημερο

βάσn με υποψnφιους πελάτες, πολύ

λόγιο, χρήσιμο για να προγραμματi

τιμα στοιχεiα για κάθε επαγγελματiα

ζουμε το χρόνο μας , ενώ παράλληλα

πωλnτn.

δημιουργεi μια ευέλικτη βάσn δεδο

Βέβα1α δεν πρέπει να ξεχνάμε ότ~ πέ

μένων ώστε να μπορούμε να αντλού

ρα από τnν καταγραφn των στοιχεiων

με γρήγορα και απλά πλnροφορiες

* Ο κύριος Ηλiας Τσακριλής έχει εργα

των πελατών,

που αφορούν τη δραστηριότητά μας .

20
gement

WebCRM

n καταγραφή

όλων των

WebCRM ε

Στο άρθρο του επόμενου τεύχους θα

δούμε πως το

WebCRM

μας βοηθάε1

στη διαχεiρισn ασφαλιστικών προϊό 

τα

κεντρ1κnς δ1αχεiρ~σης.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
στεi

χρόνια στο χώρο του

κάθε υποψήφιο πελάτη, εiνα1 μια πο

να αρχειοθετεi αυτόματα όλες αυτές

λιστικής Αγοράς. Εχει διακριθεi από

λύτιμη πλnροφορfα γ1α τnν αξ1ολόγπ

τ~ς πλnροφορiες κάτω από τον πελά

διεθνεiς οργανισμούς, όπως

ση του πελάτη . Ποιος δεν θα ήθελε να

τη, ώστε να εiνα1 πάντα διαθέσιμες για

ξέρει πόσες φορές ακυρώθηκε το ρα

χρήση.

n GAMMA lnternational. Τα τελευ
ταiα 5 χρόνω έχει μεταφέρει τnν εμnει

ντεβού του; Ο χρόνος του nωλnτn εi

Αναμφiβολα το σωστό και αποτελε

ναι εξiσου πολύτιμος με του υποψή

σματικό

αποτελεi τη βάση

για μελλοντ1κές πωλ1Ίσε1ς. Ανεξάρτη

σπαταλάει το χρόνο του άδικα. Αλλά

τα με το Marketiηg που πραγματοποι

έχε1 εξfσου μεγάλη σημασiα να γνω

ούν οι Ασφαλ~στικές εταιρεiες , που

ρίζουμε στο τέλος του μnνα, πόσα ρα-

συνήθως εiναι προϊοντ1κό, nρθε

n ώ-

Η

Mana-

Κα1 βέβα1α εiνα1 δουλε1ά του

φιου πελάτη κα1 κανένας δεν θέλει να

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛJΣΤD<ΟΥ

μέσα από τn φιλοσοφiα τnς πελατο

WebCRM

μην μένετε εκrεθειμέvος

Sales), των πελατών μας, πάντα

συμβάντων που πραγματοπο1ούμε με

Marketing,

.... για να

ντων, αηnσεων , συμβολαiων (Ενότη

ανάγιcεχ; που δημιουργούνrαι από τηv ασφάλιση της
mαyyελμαπκής ασπκής του ευθίΜ,; όπως ΠΧ• πpοοεnίκληση,
ΠΟΜκή υπεράσπιση αλλά ιcοι ένα ευρύ φάσμα ιcολύιιεωv για τον
κάθε εnayyελμcπia ασφαλιστή.

n L1MRA

και

ρiα του στn δnμιουργiα προηγμένων

σχέσεων

διαχεiρισnς

πελατειακών

(CRM) για τους επαγγελματiες

Προσφέρουμε λύσεις. ΕnιΚΟΝωvήστε μαlJ μας. .•

τnς Ασφαλ1στικής Αγοράς . Είναι 1δρυη
κό

στέλεχος

τnς

βρίσκειε στο πλάι του

ασφαλιστή ICDI προσφέρει εξοοιιcευμένα προγράμματα για τις

και των πωλήσεων τnς Ασφα

εργαλεiων

ARAG αvταποκρινόμε.vη στις ~

εταφεiας

Artisys

Consulting.

ΤΩΡΑ

100/ο ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ*
*Κ/1ΔJΚΟΣ: 07/102 1ΣΧΥΕr ΕΟΣ: 28/02/07

Ασφαλιστικό

~!

Γνωρίστε το!

ΔΗΜΙΟVΡΓΗΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το

Web CRM

&

tιι1ι

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ

ARAG

είναι ένα πpωτοποpιακό εργαλείο που δημιουργήθηκε για να πpοσφέpει στους σύγχρονους πωλητές την δυνατότητα να

αξιοποιήσΌυν το 100% του χρόνου τους, αφού η δουλειά τους απαιτεί διαρκή μετακίνηση και συνεχή πρόσβαση σε σημαντικές
πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους . Η πελατοκεντpική φιλοσΌφία του

WEB CRM σας δίνει την δυνατότητα να έχετε σε μια

εικόνα, όλες τις πληροφορίες του πελάτη σας, διαθέσψες όπου και αν βρίσκεστε.
Για nλΓΡJφ::.pίες:
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Α

Artisys Consulting - Κίn~υ 93,

16451,1\ρνU~ίnολη αι : 2109ΞΙ9Ξι1ΕΕ

e-mail : ~~

νvν,,w. artisys . gr

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ : ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ

02, 115 26, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
210 7490800 FAX: 210 7710807
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΜΟΝΑΣΓΗΡΙΟΥ 93, ΤΗΛ: 2310 517021
ΠΑΤΡΑ : ΚΑΝΑΚΑΡΗ 106-108, ΤΗΛ: 2610 275211

ΤΗΛ :

π

Του

Νικολάου

βροχής. Ο1κογένειες μένουν στο δρόμο

νεται τελευταία

εν μία νυκτί, γιατί τα ορμnτ1κά νερά του

α~σθήσεις, τnν όρασn, τnν όσφρnσn ,

για τnν προστασία

χειμάρρου που είχε μπαζωθεί δεν βρή

τnν αφή, τn γεύσn.

του περιβάλλοντος,

καν διέξοδο πλημμυρίζοντας σπίτια, κα

Άραγε το κόστος για να ζήσουμε σε

τις επιπτώσεις τπς

ταστήματα κα1 επ1χειρήσε1ς. Η εύκολη α

σύγχρονες πόλε1ς είναι μικρότερο από

περιβαλλοντικής

πάντnσn είνα1 να δώσει

τnν καταστροφή του περιβάλλοντος και

n πολιτεία

βοή

συμπεριφοράς μας,

θημα στους πλημμυροπαθείς, γεγονός

το πώς π φύσπ μας

που θα βοπθήσε1 τnν ψυχ1κή ανάταση

Όχ1 κα1 αυτό μπορεί να σας το βεβα1-

εκδικείται κ.λπ. Αλήθεια, όμως, υπάρχει

των παθόντων κα1 όχι τnν πλήρn απο

ώσε1 με απόλυτη ειλικρίνεια ο κοντινό

τερος ασφαλιστικός σύμβουλος.

Λ. Κόκκινου

όλων των παράπλευρων απωλειών;

κάποιος που αισθάνεται καλά με τπ συ

κατάστασn των ζημιών. Η αναμενόμενη

νείδπσή του για κάθε λάθος ή παράλει

απάντnσn από έναν «ασφαλ1στή» είνα1

ψη που κάνει και βλάπτει το περιβάλλον;

αγορά ενός ασφαλ1στnρίου συμβολαί

Όταν ο γονιός αδικεi ένα από τα παιδιά

ου, που κα1 πάλ1 ενώ βοnθά στnν πλήρn

μόλυνση του περ1βάλλοντος, ή τις από

του στενοχωριέται και στπν nρώτπ ευ

01κονομ1κή αποκατάστασn των ζnμ1ών

τομες αλλαγές του κλίματος ή ακόμα

καιρία προσπαθεί να διορθώσει το λά

εν τούτοις δεν προφυλάσσει από τnν ε

κα1 από τις θεομηνίες και τ1ς φυσ1κές

θος του. Το ίδιο συμβαίνει και στnν κα

πανάλnψn του φαινομένου με τnν επό

καταστροφές και άλλα, αν δεν είναι α

θnμερινότπτά μας μέσα στις δπμοκρατι

μενη βροχή. Αυτό που χρε1άζετ01 είναι

ναγκαία

κά δομπμένες κοινωνίες. Προσπαθούμε

ευα1σθnτοποίnσn από πολύ μ1κρή ηλι

Απλούστατα γιατί εμείς με τnν εχθρι

να εξελισσόμαστε χωρίς να αδικούμε ή

κία, όχι μόνο στο σχολείο αλλά οπωσ

κή μας συμπεριφορά απέναντι στο πε

να περιορίζουμε τα δικαιώματα των συ

δήποτε και μέσα στnν οικογένεια, που

ριβάλλον προκαλέσαμε τnν αντίδραση

νανθρώπων μας. Γlατί όμως

n συμπερι

θα έχει να κάνει με τnν κατανόnσn τnς

τnς φύσnς.

n

Γιατί

να

υπάρχουν

ασφαλιστήρια

συμβόλαια που προστατεύουν από τn

n ύπαρξή τους;

φορά μας προς τn φύσn είναι τόσο μα

ευθύνης μας απέναντ1 στn φύσn. Ακόμα

θα ήταν υπερβολή να πω ότι αισθά

νιωδώς καταστροφική; Αλόγ1στn υλοτό

και το άδειασμα του σταχτοδοχείου στο

νομαι το ίδιο υπερήφανος με έναν α

μnσπ των δασών, κατασπατάλnσn των

δρόμο προκαλεί βλάβες στnν 1σορροπία

στυνομικό ή έναν πυροσβέστη, ο οποί

φυσικών πόρων και μόλυνσπ του νερού,

του συστήματος που δεν μπορούμε να

ος μάχεται για να βοηθήσει τους συ

άναρχη ανάπτυξη των αστικών κέντρων

φανταστούμε. Μόλυνση του ατμοσφαι

νανθρώπους του να προστατευτούν α

και οικοδόμnσn χωρίς σχέδιο, είναι μό

ρ1κού αέρα, δύσπνοιες, καρδ1οπάθειες,

πό τn μανία τnς φύσnς;

νο λίγα από αυτά που κάνουμε ενσυνεί

πνευμονοπάθειες είναι μόνο μερικά από

δητα και πληγώνουμε τn φύσn ανεπα

τα άμεσα αποτελέσματα. Αύξπσn τπς

μου δίνεται

νόρθωτα.
Οχι δεν θέλω να «διδάξω» το φυσ1κό

τρόπο ζωής, ούτε είμα1 παθιασμένος

01-

κολόγος, αλλά πρέπε1 κάποτε να δούμε

Είνα1

Είμαι υπερήφανος κα1 τυχερός που

n δυνατότητα να

ενημερώ

θερμοκρασίας του πλανήτη, λιώσιμο

σω και να προστατέψω τους συναν

των πάγων, αύξnσn τnς στάθμης των

θρώπους μου, που μπορώ να εiμαι ταυ

θαλασσών είνα1 οι μακροπρόθεσμες

τόχρονα με τον πυροσβέστη ο «από μη

συνέπε1ες.

χανής θεός», που θα μετρ1άσω τn λύπn

Αυτό που πρέπε1 και μπορούμε να κά

τπν αλήθε1α κατάματα.

90

Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες

ολύς λόγος γί

και θα βοηθήσω στο νέο ξεκiνnμα τους

n αλήθεια που προκύπτε1 από τις

νουμε είνα1 να μάθουμε να ζούμε σε

κοινων1κές επ1πτώσε1ς τnς περ1βαλλο

πλήρn αρμονία με το περ1βάλλον. Η πιο

Γιατi

ντικής καταστροφής κα1 τ1ς οποίες πολύ

γλυκιά νότα ενός μουσικού κομματιού

θό ζωής.

συνανθρώπους μου.

n Ιδ1ωτική

Ασφάλιση εiναι αγα

συχνά αντιμετωπίζουμε όλ01 οι εμπλε

δεν μπορεί να υποκαταστήσει στο ελά

Αφήστε μας να καλλιεργήσουμε με έ

κόμενο~ με τnν ασφάλ1σn. Η άναρχη

01-

χιστο τn μελωδία που παράγεται από τn

να προαιρετικό μάθημα στα σχολεiα τnν

κοδόμnσn ακόμn και σε μπαζωμένα ρέ

συμφωνία τnς φύσnς, τα ρυάκ1α, τον ά

ασφαλιστική συνεiδnσn κα1 ο κόσμος

ματα έγ1νε

αιτία να καταστρέφοντα1

νεμο, τn θάλασσα, το θρό1σμα των φύλ

θα γiνει καλύτερος. Ξέρουμε και μπο

κάθε χρόνο περ1ουσίες ε1δ1κά αυτή τnν

λων ακόμα και τn βουή μιας χειμωνιάτι

ρούμε να προλάβουμε τnν κ~ταστρο

εποχή που πέφτουν

κης κατα1γiδας .

φή!!!

ΝΑ!

n

01

πρώτες σταγόνες

lnlife Σίγουρη

lnternational
Life Για καλύτερη zωfι

pόσθετο εγγυnμένο εισόδnμα από

όσους δεν καλύπτονται επαρκώς από τα

τnν nμέpα συνταξιοδότnσnς, που θα

ταμεία ΚοινωνικιΊς Ασφάλισnς, αλλά και

ορίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος, και συνε-

όσους ανnσυχούν για τn συνεχιΊ αύξnσn

πώς θα του διασφαλίσει το επιθυμnτό βιο

των ορίων συνταξιοδότnσnς ανδρών και

τικό επίπεδο για όλn τn διάρκεια τnς ζωιΊς

γυναικών.

π

V.I.P. Care

πρόγραμμα

Τις ανάγκες ενός εξειδικευμένου κοι

Σίγουpn Σύνταξn .

Τι Προσφέρει
Το πρόγραμμα επιτρέπει στον κάτοχό

κού επιπέδου, με μεγάλες απαιτιΊσεις και

δυνατότnτα αγοράς προνομιακών υπnpε

ποταμιεύει ετnσίως, με δυνατότnτα έκτα

σιών υψnλιΊς πpοστιθέμενnς αξίας καλύ

κτων καταβολών σε πεpίπτωσn που βελ

πτει

τιωθεί το εισοδnματικό του επίπεδο κατά

Products.

τn διάρκεια του προγράμματος, ώστε να

ράς είναι το νοσοκομειακό πρόγραμμα

νατότnτές του και το κεφάλαιο και τn σύ

κιΊς πεpίθαλψnς, που εξασφαλίζει υψnλιΊς

νταξn που θα λάβει στn λιΊξn του προ

ποιότnτας νοσnλεία στον ιδιωτικό τομέα

γράμματος.

και σχεδιάστnκε με στόχο να ικανοποιεί
Σ ίγουp n Σύντ αξn έχει εγγυn

3%

• 01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , γ10τί έχουν από υς μεγαλύτερες αμοιβές τnς αγοράς, χωρίς τ1ς συνnθε~ς «nροϋποθέοε1ς»,

ετnσίως, παρέχει πλn

Υπάρχει

, τ όπος να νιώθετε aσφαλεlς.
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Life
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Για καλύτερη zωι'Ι

Αοφι!λc,cς Ζω~ς ~ο, Πι:ρ ι οuοlος

επείγουσα ιατpικιΊ βοιΊθεια στο εξωτερικό.

• ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το V.I.P. Care απευθύνεται σε κατανα

και τους πιο απαιτnτικούς καταναλωτές .

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

βοnθά στnν πpόλnψn

λωτές που επιθυμούν τις ιδανικότερες

συνδυαστεί με όλες τις συμπλnpωματικές

οποιουδιΊποτε πpοβλιΊματος υγείας, με τnν

συνθιΊκες φροντίδας στο τομέα τnς Υγεί

καλύψεις του κλάδου ΖωιΊς.

παpοχιΊ δωρεάν ετιΊσιου πpολnπτικού ε

ας και επενδύουν σε ένα πλιΊpες ασφαλι

λέγχου.

στικό πρόγραμμα που θα τις εξασφαλίζει.

θωpιστικιΊ αναπpοσαpμογιΊ και μπορεί να

Η καινοτομία του προγράμματος, έγκει

ται στn διπλιΊ παpοχιΊ που εξασφαλίζει στn
λιΊξn του, για τον κάτοχο. Με το

lnlife

Σί

Το

V.I.P. Care

Σε πεpίπτωσn νοσnλείας, το

• ΠΟΣΟ

V.I.P. Care

ΚΟΠΙΖΕΙ

να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές

2 ετιΊσιων

συνθιΊκες για τον ασφαλισμένο χωρίς τnν

λούς οικογένειας, το κόστος ανέpχετα1 σε

οικονομικιΊ του επιβάpυνσn.

236,75

συντάξεων (2χ12 δnλαδιΊ

24

συντάξεις), ενώ παpάλλnλα εισπpάπει ι

μονόκλινο δωμάτιο Α

& Lux

θέσης, ώστε

σε

σοβίως μnνιαία εγγυnμένn σύνταξn με το

Παpάλλnλα, το πρόγραμμα καλύπτει τn

ποσό που έχει προαγοράσει. Η μnνιαία

νοσηλεί α σε νοσοκομείο του εξωτερι

•

σύνταξn είναι εγγυnμένn για

κού , σχεδόν εξ ολοκλιΊpου

Το

10

χρόνια

για τους δ1καιούχους του ασφαλ1σμένου.
Φυσικά το συσσωρευμένο κεφάλαιο

στn λιΊξn του συμβολαίου, μπορεί να ει
σπραχθεί και ως εφάπαξ ποσό.
Το

lnlife Σ ίγουρη Σύνταξη απευθύνεται

σό που φτάνε1 τα

(90%)

για πο-

450.000 ευρώ, αλλά κα1

ευρώ μnνιαίως, με κάλυψn όλων

V.I.P. Care

V.I.P. Care Card,

σnλίων από τnν εταιρεία, στα συμβεβλn

καλύπτει ενδεχόμενα έξοδα που συχνά

μένα με αυτιΊν νοσοκομε1ακά 1δρύματα

κλειστικιΊ νοσοκόμα στο σπίτι,

pοχιΊ συμπλnpωματικιΊς σύνταξnς όλους

τοκετού, χειρουργικό επίδομα, καθώς και

επίδομα

ΟΜΟΛΟΠΑΚΑ

έως

3,91%

έως

0,65%

ΜΙ ΚΤΑ

έως

22,42%

έως

0,75%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

έως

48,80%

έως

1,30%

Με το

Global Group ο u νεργάzοντ01 01 μεγαλύτ ερο~ τροπεz1κοί κ01 χρn μ οτο01κονομ1κοί

Τα αμωβαiα κεφάλωα όεν έχουν εγγunμένες αnο6όοε~ς κα1 01 nροnγούμενες αnοόόοε~ς όεν 610οφαλίzοuν ης μελλονηκές

Κα1 : Ετnσ10 ασφάλιστρα αuτοκ1νnτων από

κ01 αμο1βn σuνεργάτn έως και

με τnν ο 

Εκτός από τα παραπάνω, το πρόγραμμα

τους. Το πρόγραμμα καλύπτει με τnν πα

0,10%

225,00 ε υ ρώ , με n χωρίς φ1λ1κό 610κανον1σμό,

18%!

bonus-malus

χρονοβόρες δ1αδικασίες με τn χpιΊσn τnς

ποία γίνετα1 απευθείας καταβολιΊ των νο

nμεpιΊσιο νοσοκομειακό επίδομα, απο

έως

σας απαλλάσσει από

νέας κάρτας

ζωιΊς και στα χρόνια τnς συνταξιοδότnσιΊς

3,05%

Ενόε1κτ1κό ασφόλ1στρα αυτοκ1νnτου ανεξαρτ nτως

Επιπλέον χαρακτηριστικά

ρικό.

προκύπτουν πριν ιΊ μετά από τn νοσnλεία,

έως

των μελών.

επίδομα συνοδού για νοσnλεία στο εξωτε

σε ανθρώπους που επιθυμούν ποιότnτα

ΔΙΑΘΕΣΙ ΜQΝ

οίκω τnς Ε λλ ά δος κο 1 τοu εξωτερ1κού .

σπpάπει ως εφάπαξ κεφάλαιο το σύνολο

Σύνταξn , ο ασφαλισμένος ει

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕQΣ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται

καλύπτει τn νοσοκομειακιΊ πεpίθαλψn σε

77, 16 ευρώ μnνιαίως, ενδεικτικά για
άνδρα 30 ετών. Σε πεpίπτωσn τετραμε

γουpn

Επ1πλέον : Τραπεz1κές καταθέοε1ς, υπό προϋποθέοε1ς , με από6οσn έως κα16,ΒΟ% !

οπλος ρ

V.I.P.

Το πρώτο πρόγραμμα τnς σει

V.I.P. Care, ένα πρόγραμμα νοσοκομεια

μένο επιτόκιο

92

νέα κατnγοpία προϊόντων

ορίζει ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυ

lnl ife

όλοι είναι κερό1σμένο1 ! Με ό1αχρον1κά επιτυχημ ένες επενδύσεις!

• 01 ΠΕΛΑΤΕΣ , γ10τί απολαμβάνουν από υς καλύτερες αποδόσεις τπς αγοράς , όπου κ1 αν θέλουν να επεν6ύοουν!

νού, ανώτερου εισοδnματικού και βιοτι

n

GLOBAL GROUP

οτnν Ελλά6α !

του να επιλέξει ο ίδιος το ποσό που θα α

Το

Ναι. Στο

κα1 ακόμn έχουν οτn 61άθεοn τους όλα τα προϊόντα τnς αγοράς , όπου κ1 αν όραστnρ1οπ01ούντα1

του, προσφέρει το νέο συνταξιοδοτικό

lnlife

Σύνταξη

7-8
9-10
11-12
13 & άνω

στnν Ελλάδα αλλά και στο εξωτεp1κό.

225.ΟΟ ευρώ

280,00
305,00
350,00

ευρώ

ευρώ
ευρώ

Το πρόγραμμα παpέχετα1 σε άτομα nλ1-

κίας έως

60

ετών κα1 μπορεί να έχε1 ~σό

βια δ1άpκεια.

Κnφωίας & Αγγέλου Σ1κελ10νού
Τnλ .:

2, 115 25 Αθnνα

210 6717 000 • Fax: 210 6711 860 • www.globalg.gr • e-mail:

g1obalm@1Ίol.gr
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Συvεργοσίο ΕΑΕΕ με Ομιλο Ιατρικού

Commercial Value

Πήγε στο νέο

πραγματεύσεις

ιδιόκτητο κτίριο

διεξιΊχθnσαν

AIGAΙOn Ασφολισ11κή

Αποζημίωσε άμεσα

από

πλημμυροπαθείς

ρες τnς ΕυρωπαϊκιΊς Ένωσnς και

μα μικτιΊς ασφάλισnς αυτοκι

ποιοτικές υπnρεσiες Εξυπnρέτnσnς

νιΊτου λανσάρει στnν ελλnνικιΊ α

Πελατών σύμφωνα με τα υψnλά

προσέγγισn των δύο μερών, τόνισε

γορά

ευρωπαϊκά πρότυπα.

από πλευράς Ομiλου Ιατρικού Αθn

Α.Ε.

Ε

ρές με πνεύμα καλιΊς πiστnς, αποτέ
λεσε τn βάσn για να επιτευχθεi

n

Βασiλnς Γ. Αποστολόπουλος. Η α

που

θθηνών Βοοiληc Γ . θnοοτολόnοuλοc κοι

ναγνώρισn τnς ανάγκnς για αμοι

Cover,

ο nρόε~ροc τηc

βαfα επωφελεiς όρους, που δεν θα

Dούκοc nολοιολόγοc

προσδιορfζονται από βραχυπρόθε
σμες ιΊ ευκαιριακές τάσεις τnς αγο 

Σ

Commercial Value.

Από τις νέες ε

γκαταστάσεις τnς εταιρεiας, τα στε

λέχn τnς

Commercial Value

φιλοδο

συνεργασiας για τn

ράς, αποτέλεσε εν τέλει τον ακρο

νοσnλεiα ασθενών ασφαλισμέ

γωνιαfο λiθο για τn επiτευξn τnς

υμφωνiα

νων στις ασφαλιστικές εταιρεfες τnς

συμφωνiας,

Ενωσnς, στα νοσοκομεiα του Ομf

Αποστολόπουλος και εξέφρασε τnν

λου

πiστn ότι

Ιατρικό-Παιδιατρικό

Κέντρο

n

τόνισε

επiσnς

ο

κ.

συμφωνiα θα αποβεi ε

στο Μαρούσι, Ιατρικό Π. ΦαλιΊρου,

πωφελιΊς για όλα τα μέρn , με σnμα

Ιατρικό Ψυχικού, ΙΑΣΙΣ Πειραιά, Ια 

ντικότερο όλων αυτό των ασθενών .

τρικό Περιστερfου (έναρξn λειτουρ

Η συμφωνiα εντάσσεται στις προ

γiας

Ιατρικό Δάφ

σπάθειες που καταβάλλει

ΚλινικιΊ

από

λιστικιΊ Αγορά για τnν παροχιΊ στους

και Ιατρικό Διαβαλκανι

ασφαλισμένους υπnρεσιών υγεiας

νnς

15/ 12/ 2006),
(ως

01 / 2007)

ΓενικιΊ

Ασφαλιστικών

Ελλάδος και

ο Ομιλος

Ασφα

n

υψnλιΊς ποιότnτας και προσιτού κό

Εταιρειών

στους υπογράμμισε από τnν πλευ

Ιατρικού

ράς τnς ΕΑΕΕ ο Πρόεδρος, κ. Δού

κό θεσσαλονfκnς, συνυπέγραψαν
Ενωσn

n

Αθnνών. Το γεγονός ότι οι δια-

κας Παλαιολόγος.

ξούν να βελτιώσουν ακόμn περισσό
τερο το επiπεδο εξυπnρέτnσnς πελα
τών και συνεργατών, ούτως ώστε να

ανταποκριθούν στις απαιτιΊσεις του
συνεχώς αυξανόμενου κύκλου ερ-

Το νέο

Web Based πρόγραμμα

για διαχεiρισn πελατειακών σχέσε-

γασιών τnς ασφαλιστικιΊς εταιρεfας

ων, το

του Ομiλου ΑΣΠΙΣ.

τn δυνατότnτα στους ασφαλιστές να

Ο1κονομ1κά αποτελέσματα

onoio,

μέσω

lnternet,

δiνει

Software

Cross Selling.
Εiναι απλούστατο στnν εγκατάστασn και ιδιαiτερα χριΊσιμο.
Το

έχουν πρόσβασn στα στοιχεiα των

Web Customer Re1ation Management System έρχεται να συ

πελατών τους, προωθεi στnν αγορά

μπλnρώσει τn μεγάλn γκάμα των ει 
δικευμένων

παρουσιάζει

n BlueByte Software. Σnμαντικό
πλεονέκτnμα εiναι n παρακολού

γραμμάτων

αύξnσn των οικονομικών τnς μεγε

θnσn του ασφαλιστικού προφiλ των

ware,

θών ύψους

πελατών, υποψnφiων ιΊ μn,

φιλόδοξων ασφαλιστικών επιχειριΊ 

Υπογραμμiζεται ότι με τα αποτελέ
σματα του πρώτου 9μnνου του

n Commercial Value

57, 1% συγκριτικά

αντiστοιχο περσινό διάστnμα.
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2006

με το

n onoia

εiναι απαραiτnτn για το επιτυχnμένο

σεων.

ασφαλιστικών
τnς

προ

81ue8yte Soft-

καλύπτοντας τις ανάγκες των

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Το

Ο Οιεuθύνων Ιύμ~οuλοc τοu Ομίλου Ιατρικού

οuνunέγροψον τη οuμφωνiο

φέρθnκαν τα κεντρικά γραφεiα τnς

n AIGAION

Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα

νών ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ .

νέο ιδιόκτnτο κτiριο, επi τnς
Σ το
λεωφόρου 8. Σοφiας 60, μετα

Νέο πρόγρομμο αυτοκινήτου
να νέο « ευρωπαϊκό » πρόγραμ

νέα πρόσωπα και από τις δύο πλευ

fflflf

- ιnικοιnοnιn

ονομάζεται

περι

AIGAION Euro Cover

λαμβάνει όλες τις βασικές καλύ

AIGAION Euro

ψεις μιας ολοκλnρωμένnς μικτιΊς

επεκτεiνει τnν ασφαλιστικιΊ

ασφάλισnς αυτοκινιΊτου και πολλές

κάλυψn σε όλες τις χώρες τnς Ευ

επιπλέον με βασικότερες τις εξιΊς

ρωπαϊκιΊς Ενωσnς και, όπως φαi

αστικιΊ ευθύνn εντός φυλασσομέ

νεται και από το όνομά του , παρέ

νων χώρων, αστικιΊ ευθύνn κατά τn

χει αυτόματn επέκτασn τnς ασφα

μεταφορά και αστικιΊ ευθύνn από

λιστικιΊς κάλυψnς σε όλες τnς χώ-

διαρροιΊ υγρών καυσfμων.

Μετά τnν αυτοψiα και εκτiμnσn των

ΟΑΗ- ΓΣΗ

fAAf

ζnμιών από τn συνεργαζόμενn εται

Ναι στην αυτοτελή

Η Μυρτώ Χαμπόκη

λειτουργία του ΤΕΑΑΠΑΕ

Υπεύθυνη Οικονομικών

αχύτατα

αποζnμiωσε

Τ RAMERICAN

n 1NTE-

τους ζnμιωθέντες

κατοiκους του Αγiου Γεωργiου , τnς

Ρεντiνας και των όμορων διΊμων, α

πό τις πλnμμύρες του Οκτωβρiου.

ρεiα ΜΕΝΤΩΡ, το Γραφεiο ΠωλιΊσε

ων

1.

Καζάνα τnς

1NTERAMER1CAN

προχώρnσε ταχύτατα τις δ1αδ1κα
σiες αποζnμfωσnς εκδiδοντας μέσα

σε

2

εβδομάδες από τις καταστρο

φές, επιταγές για τους ασφαλισμέ
νους τnς πλnμμυροπαθεiς, συνολι
κού ύψους

65

χιλιάδων ευρώ. Κα

Το θέμα του Ταμεiου ΕnικουρικιΊς Ασφάλι

Η Μυρτώ Χαμπάκn ανέλαβε υπεύ

σnς Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλι

θυνn Οικονομικών και Λογιστιών θε

στικών Εταιρειών (ΤΕΑΑΠΑΕ) συζnτιΊθnκε

μάτων τnς ΕΑΕΕ μετά τnν αποχώρn

σm συνάντnσn τnς Ομοσπονδίας Ασφαλι

σn του κ.

στικών Συλλόγων Ελλάδος με τn ΓΣΕΕ.

είναι πτυχιούχος Οικονομικών του

Οnως αναφέρει

Πανεπιστnμfου

n ΓενικιΊ Συνομοσπονδία υ

1.

Βάσσn. Η κα. Χαμπάκn

LE1CESTER

και κάτο

περιπτώσεις ζnμιών

nοσmρίζει το αίτnμα τnς ΟΑΣΕ για τn διατιΊ

χος μεταπτυχιακού τiτλου σε Ευρω

σε κατοικf ες , τουριστικές επιχειριΊ

ρnσn του ΤΕΑΑΠΑΕ ως αυτοτελούς ΝΠΜ,

παϊκές και Ομοσπονδιακές σπουδές.

σεις (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και

γιατί δεν συντρέχει απολύτως κανένας οι

καταστιΊματα ασφαλισμένων στnν

κονομικός και ουσιαστικός λόγος συγχώ

Εταιρεfα.

νευσιΊς του.

ταγράφnκαν

23
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ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Μ

ε επιτυχfα στέφθnκε

συμμετοχιΊ του γραφείου γενι

τουρισμού, σε συνδυασμό και με τις

κού

τουρισμού

υπnρεσiες τnς αεροπορικιΊς εταιρεi

n

πρώτn

TRAVEL

« ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

TRAVEL» και τnς αεροπορικιΊς εται
ρεiας «AIR 1NTERSALON1KA» στnν
έκθεσn «Phi1oxenia » στο πλαίσιο
τnς Δ.Ε.θ.

01

επισκέπτες ενnμερώθnκαν για

σiες που

ας,

προσφέρει

n onoia

το

γραφείο

ανοfγει τα φτερά τnς

πραγματοποιώντας

charter πτιΊσεις,

συνδέοντας τnν πρωτεύουσα τnς
Μακεδονίας, θεσσαλονfκn, με άγο
νες γραμμές τnς Ελλάδας και με

Κλείστε σrο Ελίχρυσον
τις πιο κερδοφόρες συμφωνίες
χωρίς να σας κοστίσει ακριβά!
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ι\ Στο Ιωόννινο το συνέ δριο

:ι:;;01 συνεργατών Δυτικής Ελλάδος

~~----

Οι ~pο~εuθέντεc μοzί με τouc κ. Ανοοτόσιο κοι Ωούλο Μοοκοpέλη . Ωόνελ οnό οpιοτεpό: Ωούλοc Μοοκοpέληc , Ανοοτόοιοc Μοοκοpέληc , Ιωόννηc Μοuτολιονόc, Λοuκόc Μοpομnίληc
ντυπωσ1ακούς ρυθμούς ανά

δύσε1ς τnς εταιρείας αποτελούν το

άννnς

πτυξnς κα1 ανοδ1κrι πορεfα στα

εφαλτrιρ10 γ1α μ1α εξfσου εντυπω

στα νέα προγράμματα Πυρός κα1 Γε

01κονομ1κά μεγέθn κατέγραψε κα1

σ1ακrι συνέχε1α κα1 καταξiωσn τnς

ν1κrις Αστ~κrις Ευθύνnς κα1 στn συ

το

Υδρογεfου μεταξύ των φερέγγυων

νεργασiα τnς εταιρεiας με τους πλέ

κα1 αξ1όπ~στων ασφαλ~στ~κών ετα1-

ον ~σχυρούς κα1 αναγνωρfσψους

επενδύσε1ς τnς

ρε1ών. Από τnν πλευρά του ο Αντ1-

Αντασφαλ1στές, ενώ ο Ο1κονομ1κός

εταιρεfας αποτελούν το εφαλτrιρ10

πρόεδρος κα1 Γεν1κός Δ1ευθυντrις κ.

κα1 Δ101κnτ~κός Δ1ευθυντrις κ. Λου

γ1α μ1α εξfσου εντυπωσ1ακrι συνέ

Παύλος Κασκαρέλnς, αναφέρθnκε

κάς Κορομπfλnς αναφέρθnκε στα

χε1α.

στnν οργάνωσn τnς εταιρείας, τα

01κονομ1κά στο1χεiα τnς Υδρογεiου.

Ε

2006 n Υδρόγε10ς Ασφαλ~στ1κrι,
n δnμ1ουργfα εκnα1δευτ~κού

ενώ

κέντρου αλλά κα1

01

150

νέα προγράμματα πλnροφορ1κrις,

Σnμε1ώνετα1 ότ1

συνεργατών τnς εταιρεfας από

τnν ανάλυσn των επενδύσεων σε α

κfνnσε φέτος κα1

κiνnτα κα1 τnν nαρουσiασn των

βράβευσn των συνεργατών τnς,

Δυτ~κrι

Ελλάδα

κα1

στελεχών

5

n

Υδρόγε1ος ξε
καθ1ερώνε1 τn

01

πραγματοπο1rιθnκε στα Ιωάνν1να το

νέων υπό ανέγερσn ακ1νrιτων, με

οποiο1 δ1ακρiθnκαν γ1α τον όγκο

ετrισ10 συνέδρ10

των συνεργατών

ταξύ των onoiωv κα1 τα νέα κεντρ1-

τnς nαραγωγrις, γ1α τnν αύξnσn τnς

τnς Υδρόγε10ς Α.Α.Α.Ε. Ο Πρόεδρος

κά γραφεfα τnς εταιρfας επf τnς Λ.

παραγωγrις, γ1α το καλό ποσοστό

κα1 Δ1ευθύνων Σύμβουλος τnς ετα1-

Συγγρού.

ζnμiας, γ1α το έτος

ρεfας κ. Αναστάσ1ος Κασκαρέλnς,

Ο αναπλnρωτrις Γεν1κός Δ1ευθυ

απευθυνόμενος στους συνέδρους,

ντrις κα1 Τεχν1κός Δ1ευθυντrις κ. Ιω-

τόν1σε ότ~

n Υδρόγε10ς,

ακολουθώ

ντας σταθερά τ~ς αρχές κα1 τnν πο

λη1κrι τnν οποfα χάραξε, συνέχ~σε

κα1 το

2006 να

αυξάνε1 εντυπωσ1α

κά τους ρυθμούς ανάπτυξnς κα1 τα
01κονομ1κά τnς μεγέθn.
Αναφερόμενος

στους

στόχους

τnς εταιρεfας τόν1σε ότ~

n επάνδρω

σrι τnς με νέα στελέχn,

n εφαρμογrι

των νέων μnχανογραφ1κών προ

γραμμάτων,

n

δnμ1ουργfα εκnα1-

δευτ~κού κέντρου, αλλά κ01

96

αναφέρθnκε

τουλάχ1στον

Με τn συμμετοχrι

τn

Κουταλ1ανός

li!iil

01

εnεν-

2005,

καθώς κα1

τn μακροχρόν1α συνεργασfα με τnν
εταιρεfα .

Σf Ι

- fnι

οιηοnιfl

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σ

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου

Η Ανθρώπινη Αξιοπιο·ι ία

Πογκύπριο συνάντηση πωλήσεων

το κτiρ10 δ1οiκnσnς τnς ΕΤΕ
στn

Λευκωσία,

yια τη δική σας
Σιγουριά και Ασφάλεια

πραγματο

πο11Ίθnκε π Παγκύπρ1α Συνάντn

σn του Δυναμ1κού Πωλnσεων τnς
Εθν1κnς Ασφαλ1στ1κnς, όπου πα 
ρουσ1άστnκαν

κα1 τα αποτελέ 

σματα του ενν1αμπνου συνολ1κά

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ,

γ1α τnν εταφεiα , αλλά κα1 εξε1δ1-

Ασφαλιστική Εταιρία με αμιγώς συνεταιριστικό χαρακτήρα, δρα 

κευμένα τόσο γ1α το Πρακτορε1 -

ακό Δίκτυο όσο κα1 γ1α το Δίκτυο

στnριοποιείται στπ χώρα μας από το

Ασφαλ1στ1κών Συμβούλων.

ρόλος αποτελεί εγγύnσπ για το σεβασμό, τπ συνέπεια και τπν

Τα αποτελέσματα χαρακτnρi

αφού

ο

Υγείας

μεν Κλάδος Ζωnς
παρουσ1άζε1

19,6% σε σχέσn
χn περίοδο του

&

αύξπσπ

22,5% κα1

τέλος

Συνεχiστnκε κα1

ενώ ο Γε

ν1κός Κλάδος παρουσ1άζε1 αύξn
σn

Εγραψε κέρδη και το Γ' τρίμηνο

με τnν αντiστο1 -

2005,

57

νέο~ συ

νεργάτες έχουν προστεθεί στο

του

ντnσn, ο Γεν1κός Δ1ευθυντnς τnς

Εθν1κnς Ασφαλ1στ1κnς στnν Κύ 

2006 n καταγραφι'J

θεηκών εξε

λίξεων στnν κερδοφορία τnς

CGU

λnλα , επ1τεύχθnκε μεiωσn του λε1 -

τουργ1κού κόστους κατά

Κατά το πρώτο ενν1άμnνο του έ

τους τα δεδουλευμένα ασφάλ1στρα

ρ1θμούς.

Ο συνδυασμός των π10 πάνω μεγε 

1-

θών

σn αύξnσn

operating ratio,

σύγκρ~σn με το

εκατο

r'l 7,3%σε απόλυτους α

δiας κράτnσnς σnμεiωσαν μ1κρn μέ

(3,4%) σε

3,4

στ1αiες μονάδες ως ποσοστού των α 

σφαλiστρων

lnsurance.

Δυναμ1κό τnς Εταφεiας.
Στο χαφετ1σμό του στn συνά 

το τρίτο τρiμnνο

συμπiεσε

το

net combined

δnλαδn το άθρο1σμα

αντiστο1χο περυσ1νό δ1άστnμα, εξα1 -

των ποσοστών αποζnμ1ώσεων κα1 ε 

το στίγμα των προγραμματ1σμών

τiας τnς προσπλωσnς τnς εταφεiας

ξόδων στο

τnς Εταφεiας γ1α το υπόλο1πο τnς

στnν ορθολογ1κn τψολόγnσn των

μnλότερα από το αντiστο1χο nερυσ1νό

χρον1άς κα1 γ1α τα πρώτα βι'Jματα

κ1νδύνων που αναλαμβάνε1, με σκο

87 ,5%),

προ , κ . Γ1ώργος Φωτίου, έδωσε

84,9%(δnλαδn ακόμn χα

επ1τρέποντας έτσ1 τnν πραγ 

πό τn συνεχn δ1ασφάλ1σn τnς υψnλι'Jς

ματοποinσn σnμαντ1κού καθαρού τε 

nαράλλnλα με τα ποσοτ1κά απο 

τnς φερεγγυότnτας.

χν1κού κέρδους,

τελέσματα πο1οτ1κn αναβάθμ1σn

σφαλ1στ1κές αποζnμ1ώσε1ς ως ποσο

γ1σμό των εσόδων επενδύσεων. Με

των λεηουργ1ών τnς Εταφεiας ,

στό των δεδουλευμένων ασφαλi 

βάσn τα Δ1εθνn Λογ1στ1κά Πρότυπα τα

ενώ τόν1σε ότ1 το νέο κτφ1ακό

στρων 1δiας κράτnσnς υπnρξαν χα 

προ φόρων αποτελέσματα του ενν1α 

συγκρότημα, που πρόκεηα1 σύ

μnλότερες των αναμενόμενων κατά

μnνου αντ1στο1χούν σε ετnσ1οπο1nμέ 

ντομα να στεγάσε1 τα Κεντρ1κά

10, 1 εκατοστ1αiες

νn απόδοση 1δiων κεφαλαίων

στο

2007,

που συνiσταντα1 στnν

Γραφεία τnς Εθν1κnς, θα αποτε 
λέσε1 το

« σταθμό

01

καθαρές α 

μονάδες. Παράλ-

Σύνθεση σφαλ1στ~κού χαρτοφuλακίοu τnς
Ασφαλiσε1ς nερ1οuσίας

απογεiωσnς

τnς Εθν1κnς στnν Κύπρο γ1α α

Ασφαλίσε1ς αuτοκ1νήτοu

κόμn καλύτερη πορεία τn χρον1ά

Ασφαλίσεις μεταφορών και σκαφών

που έρχετα1 » .

INAi]

•

Λοιπές ασφαλίσεις

___

1978. Ο κοινωνικός τnς

απόλυτπ διασφάλισπ των συμφερόντων των ασφαλισμένων τπς .

GGU lnsurance

στnκαν 1δ1αiτερα 1κανοπο1nτ1κά,

98

n nρώτn και n μόνn Ελληνική

np1v

το συνυπολο

26%.

CGU 1nsurance
63 %
28%
6%
3%

Αδιαμφισβnτnτα υγιής οικονομικά , ισχυροποιnθπκε
ακόμα περισσότερο μετά τπ διεύρυνσn τnς
συνεργασίας

Ευρωπαϊκές

τ nς

με τις

Συνεταιριστικές Ασφα 

λιστικές Εταιρίες

Ρ

παν ί σχυρες

UNIPOL, MACIF,

& V, EURESA.

Εμπιστευθείτε τn ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ!

Για ασφάλειες ζωής, για κάθε κ ί νδυ

νο κλοπής, πυρός, αστικής ευθύνnς,
ατυχnμάτων , μεταφορών καθώς και
ασφαλίσεων αυτοκινnτων - γεωργικών
μnχανnμάτων, κ.λ.π .

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ εγγυάται τπ

σιγουριά και τnν ασφάλεια των ανθρώπων
που τnν εμπιστεύονται.

ΠΥΡΟΣ
Για οποιαδήποτε

fΙ □ ΗΙfΙΙ
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κινητή και ακίνητη
περιουσία

fθνική Tpόnεz □ fλλό~ο~

-

Αύξηση
κ

ατά

48%

-----------

στο κέρδη 9μήvου

1"ΑΙΙΟ
ΟΙ·

48% αυξ!Ίθnκαν τα κα

Σε ετ!Ίσια βάσn τα έσοδα του

θαρά κέρδn τnς Εθν1κ1Ίς στο

Ομίλου κατέγραψαν άνοδο τnς

τnν

τάξnς του

2005.

9μnνο του
θnκαν στα

2006 κα1 δ1αμορφώ791,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα αnό τόκους
του Ομίλου δ1αμορφώθnκαν στα

ενώ το λειτουργι-

16%,

κό κόστος του Ομίλου αυξ!Ίθnκε

κατά

4,5% σε ετ1Ίσ1α βάσn, παρά

τ1ς κατά

13%

αυξnμένες λειτουρ-

330

ΑΙ

ΒΑ

r:

G R Ι:

Κ

Ι.

μονάδες βάσnς σε σχέσn με
αντίστο1χn

περίοδο

του

βουλος τnς

αύξnσn

17%. Τα κέρδn του Ομίλου,

κlΊ Eupώnn εξαιτίας τnς εnέκτα-

ταξύ άλλων ότ~: «Πp1ν αnό

σnς

νες

ρά τnς
τά

Finansbank,

43%

680,2

αυξ!Ίθnκαν κα

και διαμορφώθnκαν στα

εκατ. ευρώ. Σε επί-

πεδο τρψ!Ίνου τα κέρ
δn

μειώθnκαν

τά

17%

κα1

κα

δια

του

Ομίλου στnν nεριοχlΊ και των ε

πενδύσεων

nou

αυτlΊ συνεnάγε

τ01. Οnως αναφέρεται σε ανακοίνωσn τnς Εθνικ!Ίς Τράπεζας,
οι

στο

σχέδιο

3ετές

2007

δn τnς τάξnς των

θέσαμε ως

έχετε δωρεάν

εκατ. ευ

Παροχή Ιατρικών

ρώ. Τα κέρδn του 9μ1Ίνου

2006

θετ~κές εξελίξε1ς στο

έφθασαν σε αnόστασn αναnνο!Ίς

σκέλος ελέγχου των λει

αnό το στόχο αυτό, ξεπερνώντας

τουργικών δαπανών, α

σε απόλυτους αριθμούς τα κέρδn

245,2

εκατ. ευρώ

ποτυπώνονται στο Δεί

μας για ολόκλnρο το

έναντι

296

εκατ.

κτn Αnοτελεσματ~κότn-

πιδόσεις αυτές εn1βεβα1ώνουν τις

ευρώ στο β' τρίμn

τας

του

ομίλου

nou

διαμορφώθnκε

σε

49,4%,

βελτ1ωμένος

κατά

ΑΠΟΚΙΝΗΤΩΝ
Με ένα τηλεφώνημα
στο 21 Ο 9409582

καθαρά κέρ

800

μορφώθnκαν στα

νο.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΩΝ

19 μlΊ-

εn1χεφnματικό

2005-2007

στόχο για το

ΚΑΙΑΣΤΙΚΗ

Εθνικ!Ίς Τράπεζας,

Τάκnς Αράnογλου, σnμείωσε με-

δραστnριοτnτων

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ο Πρόεδρος και Δ1ευθύνων Σύμ

γ1κές δαπάνες στn Νοτ10ανατολ1-

των

ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗΣ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα,

δ1σ. ευρώ, σnμε1ώνοντας

n προσφο

Για όλο
τον κόσμο

1,365

αν δεν συνυπολογιστεί

ΜΙ Ν ΕΤΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

2005.

Συμβουλών οπό τους
γιατρούς μας

ΟΔΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οι ε

MINEΠA

INTERPARTNER
ASSISTANCE

στρατnγ1κές μας επιλογές στnν

Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με τnν ολοκλ!Ίρωσn των nρόσφατων εξαγορών στnν Τουρκία
κα1 τn Σερβία, ο ομιλος αρχίζει να
προσεγγίζει το κρίσψο μέγεθος

ΠλΟΙΩΝ
&ΣΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ

στnν nεριοχlΊ.

Το μέγεθος αυτό σε συνδυασμό

με

τn

συνεχιζόμενn

εnέκτασn

στnν Ελλάδα, παρά το δ1αρκώς ε

ΖΩΗΣ
Χρυσή Κάρτα Υγείας

ντεινόμενο ανταγων~σμό, θα α
ποτελέσουν

τα

nλεονεκτ!Ίματα

που εξοφλεί όλο τα

ανταγωνιστικά
του

Ομίλου

νοσοκομειακό έξοδο

τα

σε όλο τον κόσμο

nροσεχlΊ έτn».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πpόεδpοc κοι Οιευθύνων Σύμ~ου~οc
τηc fθνικήc τ pόnεz □ c , τ όκηc Αpόnογ~ου,

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Κάλυψη σε
όλο τον κόσμο

600 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ &

ε(έφpοσε την ικονοnοiησή του
γιο τιc θετικέc εnιδόσειc του Ομi~ου
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Στεγαστικό και

1oo fi!1il

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΕ ΟλΗ ΤΗΝ ΕλλΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ

Επαγγελματικά
Δάνεια

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ • ΑΣΦΑλΕΙΑΙ ΜΙΝΕΠΑ • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑλΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡιΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2- 17121 Ν . ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 210 9309500- FAX: 210 9310960, 210 9310966
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4- 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. ΤΗΛ.: 2310 281198, 288216, 271717 - FAX: 2310 224675
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 - 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 210 4171375- FAX: 210 4125172

URL: www.minetta.gr • e-mail: minetta@attglobal.net
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Νέο Πολυοσφολιστήριο
Κατοικιών

Το σnίτι σαs

«Sweet Home»

να νέο εξελ1γμένο πολυασφαλ1στnρ10, που παρέ

Ε

13

EFG

Eurolife

EFG

v

και τα μάτια μαs!

γιο ακόμη μια φορά

δύνοuς που απε1λούν μIα σύγχρονn κατο1κία, προ

λnψn πλnροφορ1ών, υπο

σφέρε1

βολn αηnμάτων, αναγγε

πολύ καλό» τόνισε ο

παρέχε1 ασφά

λία ζnμ1ών κα1 κλnσn τnς

Πρόεδρος της Aιpha

λ~σn χωρίς υπασφάλ~σn σε «αξία αντ~κατάστασnς με

Υπnρεσίας Αμεσnς Επέμ

Bank

κα1νούργ10».

βασnς.

Κωστόπουλος.

v

Sweet Home ξεχωρίζε1

προσφέροντας:

Το

Sweet Home

θετα1 από τα συνεργαζό

του με απλn δnλωσn των τετραγων1κών μέτρων τnς

μενα πρακτορεία κα1 τους

κατο1κiας.

ασφαλ1στ1κούς

Δωρεάν Τεχν1κn Βοnθε1α

24

ώρες το 24ωρο.

Ευρύτατn κάλυψn κ1νδύνων με χαμnλό ασφάλ1-

στρο κα1 τn φθnνότερn ασφάλ1σn Σε~σμού στn ελλn-

τnς

Επένδυση ΖΩΗΣ

Αρnς

EFG Eurolife

Ο κ. Αρnς Ζάνnς ανέλαβε καθnκο

n INTERAMERlCAN,

το οποίο χαρακτπρίζετα1 κυρίως από το

ότ1 εξασφαλiζε1 στn λnξn όχ1 μόνο εγγύπ 

σn γIα το επενδυόμενο ασφάλ1στρο, αλ

λά καI τn δυνατότnτα κερδών τόσο απ ό
τnν άνοδο όσο καI από τnν πτώσn των
μετοχών στIς οποίες επενδύε1. Πρόκε1τα1
γIα πρ οϊόν δεκαετούς δ1άρκε1ας, με λή

201 6, καI θα δ1ατiθετα1 έως το τέ
2006.

n EFG Eurolife Ασφαλ1στ1κn.

Ζάνnς

καταβολής, το «Επένδυσn ΖΩΗΣ »,

ξn το

σn

Στο μεταξύ, ως Φορέας Εκπαiδευσnς γ1α τnν π1στο-

προϊόν εφάπαξ

Ε να νέο Unit Linked

ντα

Senior Regional Vice President Poland and New Operations. Με έ

δρα τn Βαρσοβία, ο κ. Α. Ζάνnς θα έ

κολούθnσε μ10 επηυχnμένn εnαγγελ

χε~ τnν ευθύνη τnς περα1τέρω ανά

ματ~κn πορεία στον Κλάδο Προσωπ1-

πτυξης των εργασ1ών τnς

κών Ατυχημάτων καI Υγείας, όπου έ

Life

ALlCO AlG

στnν Πολωνία, τn Ρουμανία, τn

Λεπονία καI τn Λ1θουανία.
Ο κ. Α. Ζάνnς, ο οποίος είναI κάτο
χος

B.Sc. στα Μαθnματ~κά καI
Master's degree στn Στατ1στ1κn, nλθε
στnν ALl CO Ελλάδος το 1981 καI α-

φθασε

τα

473,4

εκατ. ευρώ δ1αμορφώ

θnκαν τα ενοπο1nμένα μετά φό

νο του

Ασφαλ1στ1κnς σε όλn τnν Ελλάδα.

Regional
ο Vice PresidentSenior
- Poland and
New Operation.

Γιάννης

ρων κέρδn τnς

ALICO ΑΙΒ Lif e

ιnHRAlηfRICAn

λος του

συμβού

λ1σn π1στοπο1nθnκε

Κάλυψn Ο1κογενε1ακnς Αστ1κής Ευθύνnς.

δ1αθέτε1 στπν αγορά

Σ

ποίnσn των Δ1αμεσολαβούντων στnν 1δ1ωτ1κn ασφά

VlKll αγορά.

v

λους

πεζα τnν αποτελεσματ~κότnτα των ε-

δ1ατί

Απόλυτn ευκολία στn λεηουργία καI εφαρμογn

v
v

αναφέρε1 σε ανακοίνωσn τnς n Τρά- ρυθμό

« Το οικονομικά

πnρέτnσnς Πελατών γIα

Επ1πλέον το

Πόvω 31,4% το κέρδη 9μήvοu ιtesa~

ALPHABANK

χεI πλnρn κάλυψn από όλους τους π1θανούς κIν

n EFG Eurolife Ασφαλ1στ1κn.
Πρόκεηα1 γIα το Sweet Home, που

να

κατέχε1

τον

Regional Vice President.

τίτλο του

Παράλληλα,

έχε1 1δ1αίτερn συμβολn στnν ανάπτυ
ξn των δραστnρ1οτnτων τnς Εταφεfας
στnν Κύπρο, τnν Πολωνiα, τn Ρουμα
νία, τn Βουλγαρiα καI τn Ρωσfα.

ea
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

2006,

31,4%

nιο

Alpha Bank

αποτελέσματα είναι

Εν1αίο Κέντρο Εξυ

- fnικοιn

Alpha Bank στο 9μn

καταγράφοντας αύξn-

επ1βεβα1ώνοντας

όπως

Ομiλου ανnλθαν στα

π1χεφnματ~κών επ1λογών. Τα συνο-

ρώ, έναντ~

λ1κά

πτέμβρ10 του

καθαρά έσοδα του Ομίλου α

χορnγnσε1ς του

9,2%. 01

32,4 δ1σ. ευ-

26,9 δ~σ. ευρώ τον Σε2005. Τα στεγαστ~κά

νnλθαν στα

1,5 δ~σ. ευρώ σnμε1ώ
νοντας αύξnσn 16,8%. Τα καθαρά έ

δάνε10 ανnλθαν στα

σοδα

από τόκους αυξnθnκαν με

τα καταναλωτ1κά δάνε1α δ1αμορφώ

ρυθμό

18%

καI ανnλθαν στα

1,059

θnκαν στα

ώνοντας αύξnσn

θε1ες εν~σχύθnκαν κατά

14,5%

καI

εκατ. ευρώ. Επί

1.035

κρn άνοδο

κές πράξε1ς ανnλθαν στα

n αύξnσn

18,2

40,2

εκατ .

εκ. ευρώ πέρυσ1. Τα

λεηουργ1κά έξοδα

αυξnθnκαν με

lnternational lnsurance Company seeks Channel Development Executive
Reporting to and working closely with the Marketing & Sales Manager,
he/she will be located in Athens and will be expected to:
• develop and coach a portfolio of insurance intermediaries (agents and brokers)
for the achievement of growth in targeted market segments;
• research altemative possibilities for business growth;
• monitor the company's sales function and prepare relevant management reports.
The successful candidate should have the following profile:
• University degree, preferably in Marketing or Business;
postgraduate studies would be regarded as an asset
• Very good command of English
• Very good command of Windows applications
• Results-oriented, pro-active, self-reliant, with excellent communication
and relationship building capabilities
• Sales-related experience in financial services would be regarded as an asset
• Age up to 33.

καI

31 %. Τα

καρτών

9,6%.

Αξ1όλογn nταν καI

των δανείων προς μ1κρές

μεγάλες

επ1χεφnσε1ς

with reference code: CD062

κατά

12,1% καI 14,3% αντίστοIχα.

ALICO ΑΙΒ Lif e

Costa Del Sol
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., ............... ~ '"'"'
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Η δnμοφ1λΙΊ
Marbella

.,

στnν

Costa del Sol,

τn

«Ακτή του Ηλ10υ » στα

νότ~α τnς Ιβnρ1κής χερσονήσου, υnοδέ
χθnκε στIς αρχές Σεπτεμβρίου τους νI
κnτές τnς nρόσφατnς αναμέτρnσnς των

Αμο1βαίων Κεφαλαίων.

The Company offers a competitive remuneration package, a highly stimulating
work environment, free life, accident and health insurance, continuous training
and excellent career prospects.
Applicants should send their Cvs by e-mail to hrs@insurer.com

υπόλο1πα

ανnλθαν στα

δ1σ. ευρώ σnμε1ώνοντας μI

σnς τα έσοδα από χρnματοοIκονομI

ευρώ από

27,6%,

δ~σ. ευρώ, σnμε1-

2,105

π~στωτ~κών

315

δ1σ. ευ

ρώ, καταγράφοντας αύξnσn

δ~σ. ευρώ καI τα έσοδα από προμn

ανnλθαν στα

7,935

01

συμμετέχο

ντες είχαν τnν ευκαφία να γνωρίσουν

τnν ίδια τnν πόλn όσο καI τn γύρω πε
ρ1οχή, ενώ εn1σκέφθnκαν καI τnν ενδο
χώρα, γIα μIα γνωρψία με το χωρ1ό

Mijas.

Las

)

e1'.\)0

fΙΟΗΙfΙΙ Μ εn Η ιηο
Ομιλο~

ates ad HSBC Φ ΕΥ ΖΗΝ σε συνεργοσίο με τη GENERALI

_

e1'.\)0 1 Η

.0_.

HSBC

σε συνεργασiα με τnν α-

σφαλισnκή ετα~ρεiα Generali προ-

καλύτερες σπουδές.

Το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ προσφέρει,

τnςΗSΒCΑΕΔΑΚ,ενώταυτόχροναπα-

ρέχεται

n

δυνατότητα ανακατανομής

σφέρει το νέο πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ .

με τn δ1εθνή τεχνογνωσiα τnς

HSBC

του χαρτοφυλακiου δύο φορές ετn-

Πρόκεπαι για ένα ασφαλισnκό, απο

και τnν ασφάλε1α τnς

τα ο

σiως . Το πρόγραμμα προσφέρει, σε

Generali,

ταμ1ευτ~κό κα1 επενδυτικό πρόγραμμα

φέλη τnς συστnματ~κής αποταμfευσnς.

περfπτωσn δ1ακοπής τnς εργασfας του

που εξασφαλiζει σταδιακά κεφάλα10,

Μέσα από τn δnμιουργfα ενός χαρτο

επενδυτή λόγω ατυχήματος, εξασφα

το

φυλακfου, το

onofo προσαρμόζεται στο

λισμένη συνέχ1σn τnς επένδυσης και

να καλυφθούν μελλοντ1κοf οικονομι

01κονομικό nροφfλ του επενδυτή, ε

01κονομ1κή προστασiα τnς οικογένειας

κοi στόχο~ όπως ένα εφάπαξ ποσό, έ

πενδύει σε εσωτερικά μεταβλητά κε

του επενδυτή, για τα επόμενα πέντε έ

να επ1πλέον ποσό κατά τnν περfοδο τnς

φάλαια τnς Generali, που αποτελούντα~

τn με τnν παροχή σταθερού μnv1afou

συνταξιοδότnσnς, ένα κεφάλα10 για

αποκλειστικά από Αμοιβαiα Κεφάλαια

ε1σοδήματος , ύψους

onoio μπορεf να χρnσιμοπο1nθεf γ1α

fure~o

Σημαντικές επενδύσεις στην υγεία

Ε πενδ~σεις ~νάπτυξnς τ~ν υπn

Παiδων» που αναμένει φέτος, για

κλινικές

κέpδn.

pεσιων υγειας που παpεχουν οι

«ΕυpωκλινικrΊ

Αθnνών »,

«ΑθnναΊκrΊ ΚλινικrΊ » και «Ευpωκλινι

κή Παίδων » με προσιτό κόστος και

Σημειώνεται ότι

n

ρυθμούς ανάπτυξης κύκλου εργα

σιών:

Οπως τονίζει σε σχετικrΊ ανακοίνω

44,3 εκατ.
50,5 εκατ.

39,7

εκατ. ευρώ το

για τον τομέα τnς υγείας είναι δεδο

αρετn, με αξίεs, με nνευματικn πανοπλία. Δεν μαs φταίνε οι άλλοι για το τι είμαστε και τι έχουμε .

μένο , με πιο έκδnλn απόδειξη τnν έ

Καλά «ρούχα» είναι

n φρόνnσn, n ανδρεία, n δικαιοσύνn, n
αλnθεια, n εγκράτεια, n ayάnn, n ελπίδα, ο έnαινοs, ο
σεβασμόs στουs άλλουs, n ελεnμοσύνn, n αιδώs, n
μακροθυμία ... Αυτά είναι δωρεάν και καλύτερα απ' τιs
μάρκεs Benetton, Adidas, Nike, BMW, Volvo, Rolex, Cartier

ντονn δpαστnpιοποίnσn στnν αγορά

καλrΊ εικόνα τnς κλινικrΊς συμπληρώ

τnς Ολλανδiας. Ειδικότερα για τnν

νεται από το υψnλό ποσοστό ικανο

Ελλάδα , ο υψnλός ρυθμός ανάπτυ

ποinσnς των εσωτερικών ασθενών

και τα κινnτά τns

INTERAMERICAN

κό ενδ1αφέpον του Ομiλου

Nokia ... Με λίγο ιδρώτα, τα αnοκτάs!

Ε.Σ.

.4liι:D •

Κρουαζιέρα στον Δούναβη γιο τους κορυφαίους

EUREKO

(92,6%) και τnν πλnpότnτα τnς τάξε
n ως του 70%.

σiως) κατευθύνει τn μnτpικrΊ τnς

σε επενδύσεις α

Συμπληρωματικά ως προς τις κλι

νάπτυξης των υnnpεσιών υγείας που

νικές,

παρέχουν οι

τουpγεi ως φορέας συντrΊρnσnς τnς

3 κλινικές.

Σε ό,τι αφορά τις κλινικές, rΊδn έ-

ήδn λει

υγεiας μέσω του συστήματος υγεiας

πολυϊατpεiου πρωτοβάθμιας φpοντi-

n ALICO για τα μέλn του Chairrnan's
Council, καθώς και για τα μέλn του
Gallery of Stars και τους νικητές του
Eagle Star. Προσκεκλημένοι του κ. R. Κ.
Nottingham, ALICO Chairrnan, οι συμ

εξοnλισμού και επεκτάσεις κτιριακών

δας

εγκαταστάσεων τnς « ΕυpωκλινικrΊς

Medifirst, το οποίο λειτουpγεi
κατά 80-85%με επισκέπτες ασφα

Αθnνών »

5,1 εκατ. ευρώ , με τnν ε
κτiμnσn ότι το 2006 και το 2007 θα
διατεθούν συνολικά άλλα 5,35 εκατ .

λισμένους τnς Εταιpεiας.

μετέχοντες ταξfδεψαν στn Βουδαnέστn,

εύpω το μεγαλύτερα μέρος από τα ο

διαφέρον τnς προς τnν τpiτn nλικία

όπου

Να σnμειωθεi ότι

διευρύνει σnμεpα το εν

στο ξενοδοχεfο

ποία θα χpnματοδοτrΊσει τnν επέκτα

και διερευνά τnν πιθανότητα να προ

lntercontinental. Tnv

επομένη επ1βιβά

σή τnς και τnν πpοσθrΊκn κλινών.

σφέρει κατ' οiκον υπnρεσiες μέσω ε

ποταμόπλοιο

Πλάνο ανάπτυξης υφiσταται και για

νός άμεσα ελεγχόμενου φορέα, ο ο

Silver Cloud, με το onofo διέσχισαν μια

τnν «Αθnναϊκn Κλινικn » , με προβλε

ποfος θα λειτουργεί συμπληρωματικά

από τ~ς πιο όμορφες περιοχές τnς Ευρώ

πόμενο συνολικό κόστος επένδυσης

ως προς τn διεύθυνση που διαχειρί

9,5 εκατ.

ευρώ σε νέο ιατρικό εξο

ζεται τις κλινικές του Ομiλου και θα

πλισμό και επέκταση εγκαταστάσε

αξιοποιεf τnν εμπειpiα και τnν τεχνο

ων, ενώ ευοίωνες διαγράφονται οι

γνωσία τnς Εταιpεiας στον τομέα τnς

προοπτικές και τnς « Ευpωκλινικnς

Αμεσnς ΒοrΊθειας.

στnκαν

στο

πολυτελές

πης, περνώντας από τnν Μπρατισλάβα,
τn 81έννn, το

το

Resenburg

Durenstein

τnς Αυστρiας,

τnς Γερμανiας, και κατα

λήγοντας στn Νυρεμβέργη.
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1. Ο κ. R. Κ. nottingham (AllCO Chairman) με τον κ . και την κα Ζ. Σούοη (Chairman'sCouncil)
2.

Οε(ιά ο κ. Α. mόpντο

(6allery of Stars)

3. Οι κ.κ . Χ. Σταματόnοuλοc , Λ . Χpιοτοuδοuλίδηc και □ . n □τοιοc (fagle Award) πλαισιωμένοι αnό τouc
κ.κ.

R. Κ . nottingham, Α. Βασιλείου , Vice President American lnternational 6roup, □ irector &fxecutiνe
Vice President AllCO , και m. Χατzηδημητpίοu , Vice President - Agency AllCO

Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσ/νίκη και Κύπρο ,
στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό,
είναι σε θέση να παρέχει άμεση και αποτε
λεσματική υποστήριξη .

•

Ανακάλυψε πρώτη και ενσωμάτωσε στις εφαρμογές της τον

παραμετρικό σχεδιαστή κλάδων .

•

Η ανεύρεση των πληροφοριών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία
και γίνεται με οποιοδήποτε στοιχείο της βάσης δεδομένων.

•

Οι πληροφοριακές αναφορές των εφαρμογών βασίζονται σε
Q

πανίσχυρο εργαλείο και μεταβάλλονται ή δημιουργούνται ~=:

-~~·

ακόμα και από τον τελικό χρήστη .

=-

0

• Τυποποίησε την επικοινωνία μεταξύ υποκαταστημάτων και έ
franchiser με χαμηλό κόστος.

•

•

Μειώνει το κόστος

λειτουργίας

με

αυτοματισμους οπως η

Παρέχει πρόσβαση μέσω

lnternet σε

όλους τους συνεργαζόμε

νους Ασφαλιστές .

• Ενσωματώνει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης γραφείου με
τον

n INTERA-

διέμειναν

και

•

με όλες σχεδόν τις Ασφαλιστικές Εταιρείες της αγοράς).

ξοπλισμού, αντικατάστασης παλαιού

MERICAN

διαρκώς τις εφαρμογές της .

και του

να διαφορετ~κό ταξiδι εnεφύλασσε

Ε

παρακολουθεί τις

εισαγωγή συμβολαίων από Ασφαλιστική Εταιρεία (σε συνεργασία

2005 σε επενδύσεις αγοράς νέου ε-

2004 -

20 χρόνια

αpιθμεi

Medisystem, με δiκτυο που
2.000 ιατρούς πανελλαδικά

Life

χουν διατεθεi κατά τn διετiα

n INTERAMERICAN

2000 πελότες

τεχνολογικές εξελίξεις και αναβαθμίζει

το

ξης τnς ιδιωτικής υγείας (12,5%ετn

Τα τελευταία

•

2004,

Ο θεόs μάs «γεννάει» γυμνούs και περιμένει να «ντυθούμε». Να «ντύνουμε» τον εαυτό μαs με

Διαθέτει περισσότερους από
στο ενεργητικό της.

Αθnνών » παρουσιάζει αυξανόμενους

ματα τnς

ση n INTERAMERICAN το στpατnγι

•

«ΕυpωκλινικrΊ

μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμ

INTERAMERICAN, npο
γpαμματίζει ο Ομιλος EUREKO.

Οι περισσότερες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις
της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν επιλέξει
την BlueByte So~ware διότι:

πpώτn χρονιά από τn λειτουpγiα τnς,

2005 και πρόβλεψη
για το 2006. Ανάλογα
αυξnτικn είναι n πορεία των κερδών
προ φόρων τnς κλινικrΊς: 5, 7 εκατ. το
2004, 6,3 εκατ. το 2005 και πρό
βλεψη 7, 1 εκατ. το 2006. Η πολύ

1000€.

Οι Ειδικοί στην Μηχανογράφηση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

μοναδικό

διαχειριστή

εγγράφων

και

τα

ραντεβού

σε

γραφικό περιβάλλον .

•

Επιλύει προβλήματα
φοριών

μέσω

Marketing

ηλεκτρονικού

με μαζικές αποστολές πληρο
ταχυδρομείου

και ταυτόχρονη

ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

•

Διαθέτει ολοκληρωμένο οικονομικό κύκλωμα με πρωτοποριακές
λύσεις σε θέματα διακανονισμών, συμψηφισμών μεταχρονολογη
μένων αξιογράφων, αντιλογισμών, προκαταβολών.

•

Συνδέεται αυτόματα με γενική και κλαδική λογιστική.

If ΙΣ -

agency

a.d AIG Greece
,aι:;-po1 Σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων

,Ο_..

Μ ε σnμαντ1κή αύξnσn τnς nαραγω- (Ασφάλ1σn Ευθύνnς Στελεχών Δ1οfκnγής ασφαλfστρων έκλεισε το εν-

-

ν1άμnνο

για

τις εταιρείες τnς

Η υψnλή τεχνική κερδοφορfα οφεfλε

ραγωγή μικτών ασφαλfστρων ανήλθε

τα1 κατά κύριο λόγο στο δείκτn Ζnμ1ών

στα

26,30 εκατ. ευρώ, σnμε1ώνοντας
αύξnσn 8,2%σε σχέσn με τnν αντfστο1χn περfοδο του 2005, ενώ n τεχνική

που δ1αμορφώθnκε στο

κερδοφορfα (nρο εσόδων επενδύσεων)

νων ασφαλfστρων. Ο δεfκτnς Γενικών

έφτασε τα

1,86 εκατ.

n συνολική

του τομέα Προσωπικών Ασφαλfσεων.

πα

Greece.

Συγκεκριμένα,

AIG

σnς, τραπεζών κ.ά.) καθώς και 01 κλάδοι

51,31 % των

καθαρών δεδουλευμένων (και όχι ως
ευνοϊκότερα συνnθίζετα1) εγγεγραμμέ

Εξόδων αφαιρουμένων των Δικαιωμά

ευρώ .

Η σύνθεσn του χαρτοφυλακfου δ1α

των Συμβολαfων δ1αμορφώθnκε στο

τnρήθnκε 1σορροnnμένn, με τον Τομέα

14,25% των

Εμπορικών και 81ομnχαν1κών Κινδύνων

ασφαλίστρων, καταδεικνύοντας τnν έμ

να αντ1στο1χεf στο

φασn που

52%

του συνολ1κού

καθαρών εγγεγραμμένων

n εταιρεία

έχει δώσει στnν ε

χαρτοφυλακfου και τον Τομέα Προσωπι

φαρμογή ενός λιτού, λειτουργικού και

κών Ασφαλίσεων στο

ευέλικτου συστήματος δ1αχείρ1σnς. Ο

48%.

Σε επfπεδο

κλάδων, τn μεγαλύτερn αύξnσn παρου

Μ1κτός δεfκτnς

σfασαν ο κλάδος Χρnματικών Απωλειών

86,41%.

δ1αμορφώθnκε στο

Γ. Κοuτίνας Αf-Ιηεσίτες Ασφαλίσεων
Αναβάθμιση ιστοσελίδας:

&Αντασφαλίσεων
www.gkoutinas.gr

Ε οδnγό για τπ σύγχρονn επ1χεfρn

μέσα από τn νέα αναβαθμ1σμένn 1στο

σn και το σύγχρονο επαγγελματfα, με

λ1στ1κών Υπnρεσ1ών

διεξοδικές λύσεις στπν κάλυψn κινδύ

ΑΕ- Μεσίτες Ασφαλfσεων & Αντασφα

νων κ01 ευθυνών που συνδέονται με

λfσεων » , ανταποκρ1νόμενn στο πνεύ

τn δραστπρ1ότπτά τους, δnμωύργnσε

μα των σύγχρονων εξελfξεων.

ναν πραγματικό συμβουλευτικό

Jackson Halll

Ο πιο

Victoria AAfZ
Ασφάλισε το Μουσείο
Μακεδονικού Αγώνα
Ολοκλnρωμένο ασφαλ1στ1κό πρό
γραμμα προσέφερε

n VICTORIA

στπ

δωfκnσπ του Ιδρύματος του Μουσεf
ου Μακεδονικού Αγώνα για τnν περ1ουσfα του Μουσεfου, σε αναγνώρ1σn
τnς μεγάλnς προσφοράς του Ιδρύμα
τος στnν παρουσfασπ και δ1άδοσn
τnς νεότερnς 1στορfας και ταυτότnτας

τnς Μακεδονfας . O γενικός δ1ευθυ
ντής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τnς

VlCTORIA Θεόδωρος Κοκκάλας,

κα 

τά τnν επfσκεψn του στο Μουσείο, ε 
ξέφρασε τnν ευχή

VlCTORIA να

n προσπάθε10

τnς

βρεf μψnτές.

Semiramis &Τ wentyone
Εύσημο γιο

το λοvσάρισμο του

SUV - Opel Antara

σελfδα τnς n Εταιρεfα Παροχής Ασφα

« Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ

hot

πολυχώρος διασκέδασης
στον πεζόδρομο της οδού

Τα

ξενοδοχεfα

Semiramis, Twe ntyone, Kefalari Suites στnν Κn
φ101ά και το Periscope στο Κολωνά
κι -μέλn του ομfλου YES! HOTELS- α
ποτελούν ήδn επfκεντρο ενδιαφέρο

Μηλιώνη, στο Κολωνάκι,

ντος για τnν εγχώρια αλλά και διεθνή

γράφει ιστορία για δέκατη

συνεχή χρονιά . Άριστη ποι

τουρ1στ1κή και γενικότερα επαεφn

ότητα φαγητού, άψογο σέρ

βις, μοναδική ατμόσφαιρα, διακόσμηση που δεν αντιγράφεται, καλή μουσική. Το πιο

ματ1κή αγορά. Τα ξενοδοχεfα του ο

in cafe-bar-restaurant στο

μfλου YES! HOTELS, Semiramis και
Twentyone αποτέλεσαν τnν επιλογή
τnς General Motors Europe γ10 το

Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π.

πανευρωπαϊκό λανσάρισμα του μο

The First

κέντρο της πόλης . Μία

«non-stop» πάρτι ατμόσφαιρα που

ξεκινάει σε χαλαρούς ρυθμούς νωρίς το πρωί, για να ανεβάσει την ένταση και το

κέφι με

mainstream μουσικές

μέχρι αργά το βράδυ, με άφθονα ποτά μπροστά από

την τεράστια μπάρα ή το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου.

Jackson Hall, Μηλιώνη 4, Κολωνάκι,

Τηλ .: 210-3616.098,
Ώρες λειτουργίας : Καθημερινά από τις 1Ο το πρωί.

210-3616.546

ντέλου

106 1Hii!

ιnsurance

Agency

• Πειραιάς: Καραίσκου 117, 185 35, (3ος όροφος), Τnλ.: 210 4223000, Fax: 210 4222888,
• Νrκαια: Π. Ρόλλn 469, 184 51, Τnλ: 210 4252988 - 89, 210 4207368, Fax:
• Ηράκλειο Κρήτης: Ζωγράφου 7, 712 01, Τnλ: 2810 341655, Fax:
• Αrγινα: Φανερωμένnς 11, Τnλ. - Fax:

210 4229544
210 4204681
2810 244372
22970 29102

SUV - Opel Antara .

ΧΡΟΝΙΑ

fl □ Hif ΙII

- fΩΙΗΟΙΠΟΠΙR

ftOHifΙI

fair Value Reporting System
Τα μπαλώματα στην αγορά τελειώνουν

_....,,

καταγρόφησαν στην ημερίδα με θέμα

«Fair Value Reporting System and lnsurance
Operations», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 στο Μέγαρο
Θ . Καρατζά και διοργανώθηκε οπό την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά δος ,

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τη

Τ

Geneva Association

ις εργασίες του Συνεδρίου κιΊρυξε ο

ρώπnς κα1 ΑμερικιΊς. Παρακολουθεί τις εξε

Πρόεδρος τnς Ενωσnς Ασφαλιστ1κών

λlξε1ς στnν ασφαλιστ1κιΊ αγορά κα1 ασχο

Εταιρειών Ελλάδος, κ. Δούκας Παλα10λό

λε!τα1 κυρ!ως με θέματα τα οποία θα εnnρε

γος, καλωσορίζοντας τους ομ1λnτές και

άσουν μελλοντ1κά σε σnμαντικό βαθμό τις

τους συμμετέχοντες.

ασφαλ1στ1κές επ1χειριΊσε1ς.

Τα σχόλιά τους πάνω στ1ς επιπτώσε1ς του

ΚαθnγnτιΊς του ΤμιΊματος ΣτατιστικιΊς και

«ΣυστιΊματος Αποτlμnσnς σε Εύλογn Αξία »

Ασφαλ1στ1κιΊς Εn1στιΊμnς του Πανεn1στnμί

δ1ατύπωσαν ο κ. Μ1λτιάδnς Νεκτάρ1ος σε

ου Πειραιώς, έκανε εισαγωγιΊ στο θέμα. Στn

θέματα ΣτρατnγικιΊς, ο Ανδρέας Ρούβας,

συνέχεια, ο Γεν1κός Γραμματέας κ. Ρ.

Γενικός Δ1ευθυντιΊς Ατομ1κών Ασφαλίσεων

Liedtke κα1 ο Αναnλ. Γεν1κός Γραμματέας
Geneva Association κ. G. Dickinson

ΖωιΊς κα1 Υγείας τnς

του

ματα Ασφαλιστικών Λεηουργ1ών και ο κ.

nαρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευ

Αλέξανδρος Σαρρnγεωργίου, Αννπρόεδρος

νών που έχουν κάνε1, σχετικά με τις επ1-

τnς Ενωσnς Ασφαλ1στ1κών Εταιρε1ών Ελλά

πτώσεις που θα έχει στ1ς ασφαλ1στ1κές επι

δος, σε θέματα Επενδύσεων.

n εφαρμογιΊ

του συστιΊματος α

ποτίμnσnς σε εύλογn αξία. Το

Asso-ciation

είναι δ1εθνές

n

κα

Geneva

Μαργαρίτα Αντωνάκn, ΓενικιΊ Διευθύντρια

εξε1δι

τnς Ενωσnς Ασφαλ1στικών Εταιρειών Ελλά

forum

κευμένο σε επιστnμονικά θέματα ασφαλι
στ1κού δικαίου και ασφαλ1στ1κιΊς πρακτ1κιΊς
κα1 σε αυτό εκπροσωπού

ντα1

lnteramerican, σε θέ

Συντονίστρ1α τnς Ημερίδας ιΊταν

δος.
Ο κ. Μ1λτιάδnς Νεκτάρ1ος μεταξύ των άλ

λων επ1σιΊμανε ότ1

n συγκρ10ιμότnτα

πnρέτnσn των εξιΊς στόχων:

■ Βελτίωσn τnς δ1αφάνειας στο δ1~θνές
01κονομ1κό σύστnμα

■ Καλύτερn ενnμέρωσn μετόχων, επεν
δυτών, δ101κούντων, αναλυτών και κατανα

Ο κ. Μ1λτιάδnς Νεκτάριος, ΑναnλnρωτιΊς

χειριΊσε1ς

των

λωτών

ΕΜt\ΔΟ[

λώματα» δεν δίνουν στο τέλος τnς nμέρας

κές επιχειριΊσεις, όπως μεγαλύτερn διακύ

νέα προϊόντα

οριστικές λύσεις στα προβλιΊματα, τόνισε ο

Hedging για τnν αντιστάθμι

μανσn στα ΕτιΊσια Αποτελέσματα, ανταγω

σn των διακυμάνσεων των ΕτιΊσιων Αποτε

νιστικό μειονέκτnμα προς τον Τραπεζικό

λεσμάτων, με περαιτέρω αύξnσn του κό

τομέα, εάν ο τομέας αυτός εξαιρεθεί από το

στους λειτουργίας.

κ. Ρούβας.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις του ΣΑΕΑ
στnν επενδυτικιΊ πολιτικιΊ, ο κ. Αλέξανδρος
Σαρρnγεωργίου σnμεlωσε, μεταξύ άλλων,

σύστnμα αποτlμnσnς σε «Εύλογες Αξίες»,

Μακροχρόνια πάντως θα υπάρξουν θε

μεγαλύτερn έμφασn στα συμφέροντα των

τικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ομι

ότι n εφαρμογιΊ του

ασφαλισμένων και των πιστωτών και λιγό

λnτιΊ, μεταξύ των οποίων είναι:

φέρει μεγαλύτερn διαφάνεια στnν αποτύ

Fair Value Reporting θα

τερn έμφασn στα συμφέροντα των μετό

■ Η αποτίμnσn σε «Εύλογες Αξίες» θα ο

πωσn τnς οικονομικιΊς κατάστασnς μιας α

χων. Ως συνέπειες τnς μεγαλύτερnς διακύ

δnγιΊσει μακροπρόθεσμα σε μια νέα ισορ

σφαλιστικιΊς εταιρείας αλλά και δυνnτικά

μανσnς στα ετιΊσια αποτελέσματα έχουμε

ροπία τn ζιΊτnσn και τnν προσφορά ασφα

πολύ μεγαλύτερn μεταβλnτότnτα στα αποτε

τnν επιβράχυνσn του χρονικού ορίζοντα

λιστικών υπnρεσιών.

προγραμματισμού:

(α)

στο

λέσματά τnς. Επιπρόσθετn αβεβαιότnτα από

Στnν νέα κατάστασn που θα διαμορφω

σχεδιασμό

το συσχετισμό

(correlation) τnς μεταβλnτό

■ Αρσn των εμποδίων στις δ1ασυνορια

δρασn στο ιστορικό κερδών

τιμών»

κές εξαγορές και συγχωνεύσε1ς

μα, οι τιμές των μετοχών των ασφαλιστι

n αύξnσn τnς μεταβλnτότnτας
πιθανότατα θα οδnγιΊσει σε αύξnσn του risk
premium που απαιτείται από τους επενδύο

Η επιβράχυνσn του χρονικού ορίζοντα

κών εταιρειών θα ενσωματώνουν τnν υψn

ντες στις ασφαλιστικές εταιρείες και στο κό

κεφαλαιαγορών.

Το Συμβούλ10 του

IASB

θέτε1 τις αρχές

προγραμματισμού στο σχεδιασμό προϊό

λότερn διακύμανσn των ΕτιΊσιων Αποτελε

στος κεφαλαίου τους. Οι εταιρείες πιθανόν

που διέπουν τnν κατάρτισn των Δ.Λ.Π.

ντων οδnγεl σε μικρότερn διάρκεια προϊό

σμάτων.

θα αντιδράσουν επιχειρώντας να περιορί

Οι αρχές αυτές αφορούν στους ορ10μούς

(profit profile)

των ασφαλιστικών επιχειριΊσεων.

■ Αποτελεσματ1κότερn λειτουργία των

(economic pricing).

Γlα παράδειγ

ντων ΖωιΊς και Συντάξεων, καθώς και στα

Ο κ. Ανδρέας Ρούβας υποστιΊριξε, μετα

σουν τnν αύξnσn τnς μεταβλnτότnτας κάνο

ασφαλιστιΊρια ΑστικιΊς Ευθύνnς, μικρότε

ξύ άλλων, ότι το «Σύστnμα Αποτlμnσnς σε

των οικονομικών στο1χείων μ1ας επιχεlρπ

ρο

Capacity στις ασφαλίσεις καταστροφών

Εύλογn Αξία» (ΣΑΕΑ) θα έχε1 επ1πτώσεις στα

ντας χριΊσn τεχνικών asset liability
matching (περισσότερο στn ΖωιΊ).

σnς, καθώς κα1 στα κριτιΊρ1α αποτlμnσnς

(λόγω του λογιστικού χειρισμού των αντί

Ασφαλιστικά Προϊόντα ΖωιΊς & Υγείας, στις

Ο κ. Σαρρnγεωργlου προέβλεψε ακόμn

των στοιχείων αυτών.

Το

IASB προωθεί τnν αποτlμnσn με βάσn
τnν «Εύλογn Αξία» (Fair Value) των 01κονο
μ1κών στο1χεlων, που ορlζε1 ότ1:

Α) Ολα τα στο1χεlα του Ενεργnτ1κού κα1

στα Δ.Λ.Π., για τnν ε

Β)

01 ετιΊσιες μεταβολές στις αποτιμιΊσεις

μεταφέροντα1 στα αποτελέσματα χριΊσεως.

(Τράπεζες κα1 Ασφαλ1στ1κές ΕπιχειριΊσε1ς)
ΕΤΑ!ΡΙ ΩΝ

ρει σnμαντικές επιπτώσεις στις ασφαλ1στι

τικού. Επlσnς

Παθnτικού αποτιμώντα1 στnν «Εύλογn Αξία»

ΓΝΩΗΙ

το αντιμετωπίζουμε καθnμερινά. Τα «Μπα

τnτας των στοιχείων ενεργnτικού και παθn

τους.

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΩΝ

Capacity των ασφαλι

στικών επιχειριΊσεων. Ετσι θα εμφαν1στούν

θεί, οι τιμές των μεταβλnτών θα ενσωμα

Τα Δ.Λ.Π. στο χρnματοο1κονομ1κό τομέα
i','\

πεια τnν μείωσn του

Fair-Value Reporting System επιφέ

τώνουν τnν επίδρασn των «πραγματικών

παγκοσμ1οποίnσnς απαιτεί τnν μετάβασn

ξυ-

θα πρέπει να αναπτύξουμε τnν ικανότnτα να

προϊόντων, και (β) στnν επενδυτικιΊ στρα

01κονομ1κών καταστάσεων στο πλα!σ10 τnς

Ευ-

οικούμε τις ασφαλιστικές επιχειριΊσεις και

κόστους των κεφαλαίων, με άμεσn συνέ

τnγ1κιΊ. Επlσnς διαπιστώνεται αρνnτικιΊ επί

μεγαλύτερες α

ρείες

λεσμάτων θα προκαλέσει τnν αύξnσn του

■ Ευχερέστερn άντλnσn κεφαλαίων

σφαλ1στ1κές ετα1-

01

συζnτείται για το μέλλον n «ΚοινιΊ ΕποπτικιΊ
ΑρχιΊ».

Το

Σημαντικό συμπεράσματα σε σχέση με το μέλλον της ασφαλιστικής επιχε ίρησης

- Εηικοιnοηιn

στοιχων αποθεμάτων). Ενώ, σιΊμερα υπάρ

αποφάσεις τnς Διοlκnσnς και στα έξοδα τnς

ότι θα μειωθεί

χει μεγαλύτερο

επιχεlρnσnς. Επιβάλλει αυστnρότερο έλεγ

πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί τα επενδυτικά

χο

τμιΊματα των ασφαλιστικών εταιρειών να α

Capacity

λόγω τnς δυνα

τότnτας γεωγραφικιΊς κατανομιΊς των κιν

δύνων (αντασφάλισn), καθώς και τnς δια
χρονικιΊς κατανομιΊς

Underwriting και

αποζnμ1ώσεων.

Επίσnς επnρεάζε1 τα προϊόντα, ενώ λει

n έκθεσn

σε μετοχές, ενώ

ποκτιΊσουν υψnλότερn τεχνογνωσία και ι

(CatBonds, Capital

τουργεί σαν καταλύτnς για τnν αναθεώρn

κανότnτες

Market).
01 μεταβολές στnν επενδυτικιΊ στρατnγ1-

σn και αναδιοργάνωσn βασικών λειτουρ

τμιΊματα αναλογιστικιΊς. Ανάδειξn ανάγκnς

γ1ών υποστιΊρ1ξnς των ασφαλ1στ1κών εργα

τμnμάτων

κιΊ συνίστανται στn μετακίνnσn του κέντρου

σιών

modelling

σε συνεργασία με τα

risk management.

Το ασφαλιστικό «παιχνίδι» θα δυσκολέψει

ε1δικότερα στnν Ελλάδα κα1 τα εμπόδια εισό

n με

(e.g. financial, capital and risk
management, product design, information technology). Πρέπει να αναμένουμε

γαλύτερn διακύμανσn των ΕτιΊσιων Αποτε-

συνεχιΊ αλλαγιΊ στον τρόπο με τον οποίο δι-

θούν, υπογράμμισε ο κ. Σαρρnγεωργlου.

βάρους από μετοχές σε ομόλογα.
Επlσnς, όπως είπε ο κ. Νεκτάριος,

δου αλλά και το κόστος παραμονιΊς θα αυξn

συμβάλλουν κα1 στnν οικονομικιΊ σταθερό
τnτα (financial

stability). Ο κ. Νεκτάριος, α

φού επισιΊμανε τις διασυνδέσεις τραπεζι
κών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρει
ών, αναφέρθnκε στις εξελίξεις σε ό,τι αφο
ρά τις εποπτικές αρχές, σnμειώνοντας ότι
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Aspis Συγκέντρωση Οφειλών

Ε

να νέο πρόγραμμα μεταφοράς

υπολοiπων καταναλωτικών δα

γοράς

•

6,5% σταθερό γ1α 12

επιτόκιο τnς αγοράς, προσφέρει π

στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτι

Οι πελάτες τπς

ASPIS

ΒΑΝΚ έχουν

τn δυνατότnτα να μειώσουν τα μn
νιαiα τους έξοδα, συγκεντρώνο

ντας οφειλές από δάνεια και κάρ

τες σε

8,90% που

κnς Πiστnς (σflμερα

ΒΑΝΚ.

1 δόσn,

με τους καλύτερους

7 ,90%

Επιστροφfl

στους ενflμερους πελάτες.

Το νέο πρόγραμμα μεταφοράς

lnterasco
n κα

Φιλιώ ΤζανετιΊ. Τα κα

n

nλflpnς ανάλυσn

στοιχείων για εξαγωγιΊ συμπερασμάτων,
καθώς και

n ποιοτικfl ενnμέρωσn τnς Δι

Με το πρόγραμμα αυτό, οι πελά

οίκnσnς, αναφορικά με τα απολογιστικά

τες τnς Τράπεζας επιτυγχάνουν κα

αλλά και προϋπολογιστικά αποτελέσμα

λύτερπ διαχεiρισn των οικονομι

όρους τπς αγοράς.

ρnσnς τnς

πλέον

των τόκων

κών τους, αποπλnρώνοντας όλες

τα.

Η Φιλιώ ΤζανετιΊ ξεκlνnσε τnν επαγγελ

τις οφε1λές τους με ελκυστικότε

ματικfl τnς σταδιοδρομία το

λαμβάνει τnν εξnς προσφορά:

ρους όρους, ενώ ταυτόχρονα έ

Βοnθός Λογιστού στnν ασφαλιστικιΊ εται

•
Μεταφορά
ποσού
έως
25.000€ χωρiς προσnμεiωσn.

χουν τn δυνατότnτα να επιμnκύ

ρεία

Διάρκεια αποπλnρωμnς έως

ούτως ώστε, σε συνδυασμό με το

Sun A11iance lnsurance He11as. Από
το 1991 μέχρι και τον Απρiλιο του 2006
εργάστnκε στον Ομιλο Εταιρειών A11ianz,

χαμnλότερο επιτόκ10, να μειώσουν,

στn Διεύθυνσn Προγραμματισμού και

περαιτέρω, τn μnνιαiα δόσn τους.

Στρατnγικού Σχεδιασμού.

υπολοίπων τnς

•
κα1

•

72

μflνες

ASPIS

(6

ΒΑΝΚ περι

έτn).

Το χαμnλότερο επιτόκ10 τπς α-

νουν τn διάρκεια του δανείου τους

Καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες των πελατών σας

Α.Ε.Γ.Α. ανέλαβε

θιΊκοντά τnς εiναι

10%

AIG Greece.

Ελέγχου και Πλnροφό

βασίζεται

spread 1%).
•

εύθυνσnς Σχεδιασμού,

Μετά το πρώτο έτος, κυμα1νό

μενο επιτόκιο

lnterasco Α.f.Γ.Α.

Υποδιευθύντρια τπς Δι

μflνες.

νεiων και καρτών, με το χαμnλότερο

ASPIS

Η κο Q!ι~ιώ Τzονειή στην

1986

ως

Δ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ασφαλιστικό Συγκρότημα Α.Ε.

1911-2006
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
και σχεδιάζοντας για το μέλλον,

παραμένουμε σταθεροί και πιστοί

στην παράδοση και τις αρχές
που μας οδηγούν σχεδόν έναν αιώνα:

Αφοσίωση στις ανάγκες του πελάτη
Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας
Ανεξαρτησία της πορείας μας

Επιλογή των προϊόντων μας
Επένδυση στους ανθρώπους μας
Ανάπτυξη με σταθερά βήματα
Γνώση της ασφαλιστικής αγοράς
Ειλικρίνεια στην επικοινωνία μας
Σεβασμόc; στο έργο του συνεργάτη

d:,
1911

.

~
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Business solutions

Personal solutions
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LESEN

Εξωτικό

-και όχι μόνο- ταξίδια γιο τους πρώτους
Σ

ε

Μαρόκο, 81έννn κα1 Πε

Kfva,

ΤΑΝΕΑΜΑΣ

λοnόννnσο ταξfδεψαν περ1σσό

τερο1 από

530 δ1ακεκρψένο1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

συνερ

γάτες του δ1κτύου πωλnσεων κα1 στε
λέχn τnς δ10fκnσnς

01

ING

ασφάλειες ζωής

ΕΙΝΑΙ

Ελλάδος.

δ10κεκρψένο1 συνεργάτες φ1λο

ξενnθπκαν στο πολυτελές

«Aldemar

Olympian Village» τnς Δυτ1κnς

Πελο

ποννnσου κα1 εfχαν τnν ευκαφfα να ε

π1σκεφθούν τnν
Στnν Αυστρfα

ιεsεΝ

Apxafa Ολυμπfα.
01 συνεργάτες έμε1-

ναν σε ξενοδοχεfο το

onofo

ιεsεΝ

λα1ό ανάκτορο κα1 επ1σκέφθnκαν τα

ΠαJδ1χJί

σnμανηκότερα αξ1οθέατα τnς πόλnς.

Στnν

Kfva

εξ

πρώτος σταθμός συνερ-

Τέλος στο μαγευηκό Μαρόκο

01

ευκαφfα μεταξύ άλλων να επ1σκεφθούν τα ανάκτορα του

τnν Απαγορευμένn Πόλn κα1 το Σ1ν1κό Τεfχος. Δεύτερος

βασ1λ1ά Μωχάμετ του 6ου στο Ραμπάτ κα1 τn στέπα στο

σταθμός

Ali.

Σαγκάn με τους περfφnμους κnπους Γiουγουάν.

ALICO ΑΙΒ Life

Νέο στέλεχος
στη διεύθυνση

Σεμινάριο γιο το

το δ101κnτ1κό προσωπ1κό τnς

ALlCO

AIG Life ολοκλnρώθnκε πρόσφατα

α

μακρά θnτεfα σης ομαδ1κές

πό το τμι'ψα εκπαfδευσnς κα1 ανάπτυ

συνταξ1οδοτ1κές ασφαλfσε1ς, ανnκε1

ξnς τnς εταφείας . Τα σεμ1νάρ1α πραγ

δυναμ1κό

τnς

ματοπο1ούντα1 παράλλnλα με τα σεμ1-

αναλαμβάνοντας

ρ1σnς συμβολαίων, στn δnμ1ουργία

νάρ1α γ1α το παραγωγ1κό σύστnμα τnς

στn γεν1κn δ1εύθυνσn Corporate
Business τnς εταφεfας θέσn Συμβού

κ01 λεπουργfα συστnμάτων εξυπnρέ-

ALlCO AIG Life

τnσπς πελατών, καθώς κα1 στο σχε-

πλnρέστερn aξ10nofnσn κα1 ανάπτυξn

λου γ1α όλα τα συνταξ1οδο11κά θέμα

δ1ασμό επενδυτ1κών εργαλείων γ1α ο-

των δεξ10τnτων του ανθρώπ1νου δυ

τα του Ομfλου.

μαδ1κά συνταξ10δοτ1κά προγράμματα.

ναμ1κού τnς εταφείας. Βασ1κοf άξο-

νες του συγκεκρψένου εκπα1δευτ1κού

lNTERAMERICAN,

κα1 στοχεύουν στnν

Ο κ. Παναγ1ώτου έχε1 κάνε1 σπου

Εχε1 δ1ακρ1θεί γ1α τnν άμεσn κα1 ε-

δές Ο1κονομ1κών στον Καναδά, προ

νεργό συμμετοχn του στnν ανάπτυξn

προγράμματος είνα1

έρχετα1 από τnν

κα1 χαρα

νέων εργασ1ών κα1 πωλnσεων, ενώ έ-

μόρφωσn του προσωπ1κού τnς Ετα1-

κτnρfζετα1 από πλούσ1α εμπεφfα στο

χε1 βραβευθεί δ1εθνώςγ1α 1δ1αίτερα ε-

ρείας σε εξε1δ1κευμένα θέματα, αλλά

σχεδ1ασμό προϊόντων, στnν ανάπτυξn

π1τυχnμένα αποτελέσματα σε παρα-

κα1

μnχανογραφ1κών συστnμάτων δ10χεί-

γωγn ασφαλίστρων κα1 κερδοφορfας.

κουλτούρας.

112 1NAi!

ALlCO AIG

ααφάλι

Ενας ακόμn κύκλος σεμ1ναρfων γ1α

Ανδρέας Παναγ1ώτου , στέλεχος

στελεχ1ακό

ErεyασrJxJί

Je

διοικητικό προσωπικό

Corporate Business

στο

ιεsεΝ

εξ

IΠHRA ffifRICAΠ

ο με

ααφάλιαn

συνεργάτες εfχαν τnν

γατών κα1 στελεχών nταν το Πεκfνο με τnν πλατεfα Τ1έναμεν,

n

ιεsεΝ

nταν πα

n

n

συνεχnς επ1-

Παιδικ4

ο

□~αοιr

εξασφάλιση με τα

PLUS προγράμματα
της LEBEN

δnμ1ουργία εν1αlας εταφ1κnς

ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΑΑΑΣ
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 138, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 21 Ο 9223564, FAX: 21 Ο 9223565

http://www.leben.gr, e-mail: vdvleben@vdv.gr

ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

VAN-DER-UPWICH STR. 36, 41334 ΝΕΠΕΤΑL, DEUTSCHLAND
TEL: 02153-95960, FAX: 02153-959697
http://www.vdvag.de, e-mail: info@vdvleben.de
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Αύξηση 24% στην παραγωγή ασφαλίστρων

e1t\'( κ ατά 24% αυξήθηκαν τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλ1- σεηο συνολ1κό κόστος ύψους 10.700.000 ευρώ (8.725.000
στρα του Ομίλου τnς Εθν1κής Ασφαλ1στ1κής στο ενν1άμn-

νο του

2006, σε σχέσn με τnν αντiστο1χn περίοδο του 2005,
φθάνοντας τα 484.069.000 ευρώ. Εξαφετ1κή ανάπτυξη κα
ταγράφετα1 στον Κλάδο Ζωής με αύξnσn 51 %. Βασ1κός πα ράγοντας τnς αυξήσεως είνα1 n εn1τυχnμένn nροώθnσn από το

ευρώ μετά από φόρους) του προγράμματος εθελουσίας εξό-

δου , που ανακο1νώθnκε στο nροσωn1κό κα1 θα ολοκληρωθεί
εντός του έτους με τnν anoxώpnσn

71

υπαλλήλων . Η περίο

εκτψάτα1 σε

21

μήνες. Εn1nλέον, τα αποτελέσματα είνα1 εnn -

δiκτυο καταστημάτων τnς Εθν1κής Τράπεζας τnς

ρεασμένα από τnν περαπέρω ενίσχυση των αποθε -

Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) του προϊόντος «Προσθέτω+ » . Επ1-

μάτων εκκρεμών ζnμ1ών του κλάδου Αστ1κής Ευ

πλέον,

θύνης Αυτοκ1νήτων με το ποσό των

n νέα παραγωγή Ατομ1κών Ζωής παρουσ1άζε1

αύξnσn κατά

28%.

Αποτέλεσμα των προαναφερθέ

ευρώ

24.191.000

(18.143.000 ευρώ μετά από φόρους) . Χωρ ίς

ντων εfνα1 τα ασφάλ1στρα του Κλάδου Ζωής να αντ~

τnν εn1βάρυνσn από τα προαναφερθέντα έκτακτα

προσωπεύουν πλέον το

κόστn, τα ενοπο1nμένα κέρδn μετά από φόρους θα

γής, σε σχέσn με

52%τnς συνολ1κής παραγω
41 % τnν αντiστο1χn περίοδο του

ανέρχονταν σε

2005. Τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλ1στρα των α 
σφαλίσεων κατά ζnμ1ών αυξήθηκαν κατά 5%, κυρίως λόγω τnς

21.073.000
2005 κα1

αυξήσεως των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Πυ 

ρός κατά

15%.

Η αύξnσn αυτή, σε συνδυασμό με τn μετατρο

πή των αντασφαλ1στ1κών συμβάσεων σε

excess of loss,

δ10-

μόρφωσαν τnν αύξnσn των καθαρών ασφαλίστρων του κλά

31.364.000

ευρώ , σε σχέσn με

ευρώ γ1α τnν αντiστο1χn περίοδο του

προϋπολογ~σθέντα

31.909.000 ευρώ.

Σnμε1ώνετα1 ότ1, κυρίως εξαπίας τnς προαναφερθείσας έ 
κτακτης ενίσχυσης των αποθεμάτων εκκρεμών ζnμ1ών, τα κέρ 

δη τnς χρήσεως

2006 θα αποκλίνουν σnμαντ1κά

από τα προ

I1l U

ϋπολογ1σθέντα σύμφωνα με το επ1χεφnσ1ακό σχέδ10.

δου Πυρός στο εξαφετ1κό

68%, απορροφώντας τn μείωση
11 %στον Κλάδο Αυτοκ1νήτων, σε σχέσn με το ενν1άμn
νο του 2005. Πέρα από τnν επ1τυχnμένn δ1άθεσn ασφαλ1στ1-

των, επετεύχθη, μετά από πέντε χρήσε1ς απωλε1ών,

κών προϊόντων μέσω του δ1κτύου καταστημάτων τnς Ε.Τ.Ε.

σχέσn με τnν αντίστο1χn περίοδο του

4% στο ενν1άμnνο σε
2005 κα1 n μείωση του

(Bancassurance), το

αρ1θμού των ακυρώσεων κατά

Ταυτόχρονα , το μ έσο α

κατά

δίκτυο πωλήσεων τnς Εθν1κής Ασφαλ1-

των νέων απήσεων ασφαλίσεων κατά

18%.

ντων

(Assurebanking).

σε1ς των τψολογίων. Επ1πλέον, το μίγμα πωλήσεων του Κλά 

Σε

4.496.000 ευρώ

το ενν1άμnνο του

2006. Το

αποτέλεσμα αυτό έχε1 απορροφή-

NTERAMERICAN
Μ€λ.n[ τnv C,"ι'tλΙ.,.,.

E\J~E

ο

28%των

δn- Δ1ευθύντρ1α Προσωπ1κού από
τnν

σnς

ΟΙΚΟΛΟΠΚΗ

θαλψης. Η υπογραφή του συμβο

INTERAMERICAN 01

n 1NTERAMER1CAN με

λαiου συνεργασίας έγ1νε στα γρα

μnτρίου - Προϊστάμενος Πωλήσεων

πρόγραμμα ομαδ1-

κα1 Εξωνοσοκομε1ακής Περί

φεiα τnς

εταφεiας

από

Υ

κ. Τάσος Δn 

Ομαδ1κών Ασφαλίσεων κα1 Πέτρος

Πnρούν1ας- Δ1ευθύνων

01

Σύμβου

βουλος

του Γραφείου Πωλήσεων ,

ροχές γ1α Ασφάλ~σn Ζωής, Μόνψnς

λος, Λάμπρος Μπαθρέλλος-Τεχν1-

Ν . Χαμουζάς μέσω του οποiου υλο

κα1 Μερ1κής Αν1κανότnτας από

κός Δ1ευθυντής, Σταυρούλα Ρωσσί-

πο1ήθnκε

INAil

\1

t

τnν

Αναστασ1άδnς- Ασφαλ~στ1κός Σύμ

λύπτε1

τους εργαζομένους με πα

κα1

κ. Σωτήρης

Α.Ε.

Παρευρέθησαν

ΟΙΚΟΛΟΠΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΠΚΗ

κής ασφάλ~σnς. Το συμβόλα10 κα

114

ιι ο

Ασφάλισε την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
κής

ένα σύγχρονο

1

26%γ1α το 2005.

σθένε1α κα1 ατύχημα, Νοσοκομε1α

Α.Ε ασφάλ1σε

•

ασφαλiστρων έναντ1

ανθρώπ1νο δυναμ1κό τnς ετα1Τ ορείας
καθαρ~σμού κα1 δ1αχείρ1απορρψμάτων

e t

1

δου έχε1 βελτ~ωθεί, με τ1ς κερδοφόρες προαφετ1κές καλύψε1ς
να αντ1προσωπεύουν πλέον το

η Γ

ti k e s u
ο
g t t
r• h
11

n αύξnσn

σφάλ1στρο ανά όχnμα έχε~ nαραμείνε1 σταθερό παρά τ1ς με1ώ

δ1αμορφώνοντα1 τα ενοπο1nμένα μετά

ο

Μέσω τnς νέας εμπορ1κής nολπ1κής του Κλάδου Αυτοκ1νή

στ1κής ξεκίνησε με εππυχία τnν προώθnσn τραπεζ~κών προϊό

από φόρους κέρδn του Ομίλου τnς Εθν1κής Ασφαλ1στ1κής γ1α

~2007

δος απόσβεσης μέσω τnς μείωσης του κόστους μ1σθοδοσίας

α-

n συνεργασία.

Κορίνθου

1 & Τατοϊου, 14451 Μεταμόρφωση, τηλ: 210-2897666, fax: 210-2897680

Μέλοςτου

ΣΕ

fl □ HiflI
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Σύνδεσμος fκnpοσώnων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών
Εκδήλωση γιο τη νόσο των πτηνών

Σ

το ποσό των

42-169 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το

φάνισn του κινδύνου, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για

κόστος των αnοζnμιώσεων, που θα κληθούν να καταβά

τnν εμφάνιση μιας πανδημίας, καταλrΊγοντας στnν αισ1όδοξn

λουν παγκοσμίως οι ασφαλιστικές εταιρείες, από μια ενδεχό

προοπτικrΊ που δ1αγράφεται, καθώς καμία εκ των προϋποθέ

μενη nανδnμία που θα οφείλεται στn νόσο των πτηνών.

σεων δεν ισχύει αuτrΊ τn στιγμrΊ.

Οι γενικότερες συνέπειες από τnν navδnμfa, οι τομείς τnς οι

Ο κ. Απέργης, στπν εισrΊγnσrΊ του, προσέγγισε το θέμα από

κονομίας που θα επηρεασθούν, καθώς και οι ενέργειες στις ο

τnν πλευρά τnς ασφαλιστικrΊς βιομnχανίας και των επιπτώσε

ποίες θα πρέπει να nροχωρrΊσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες,

ων που θα κλnθεί να αντιμετωπίσει σε περίπτωση πανδημίας.

προκειμένου να προετοιμασθούν για τnν αντιμετώπιση ενός

Οι θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ.

τέτοιου μεγέθους φαινομένου, nαρουσιάστnκαν σε ειδικrΊ εκ

Απέργης, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε περίπτωση εκδrΊ

δrΊλωσn που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στε

λωσnς πανδημίας στις

λεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

200.000 περίπου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Θάνος Μελακοniδnς, δrΊλω
σε ότι

n εκδrΊλωσn αυτrΊ σε καμία περίπτωση δεν έχει στόχο τnν

400.000 περίπου στnν Ευρώπη και στις

στις ΗΠΑ.

Το ύψος του ποσού που θα κλnθεί να καταβάλει
στικrΊ βιομnχανία υπολογίζεται μεταξύ

42

και

169

n ασφαλι
δισ. ευρώ

αναζωnύρωσn τnς ανησυχίας των πολιτών, διότι καμία ανάλο

και θα καθορισθεί κυρίως από τnν έκταση εκδrΊλωσnς τnς νό

γη ένδειξη δεν υπάρχει.

σοu, αλλά και από τις ηλικιακές ομάδες οι οποίες θα πληγούν.

ΣυζnτrΊσεις, όμως, όπως αυτrΊ, πρόσθεσε, θα nρέnε1 πάντο

Η ομάδα των

18-35 ετών είναι n πλέον «κοστοβόρα» γ1α τις

τε να γίνονται μακριά από τα ίδια τα γεγονότα, για να υπάρχει

ασφαλιστικές εταιρείες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα θύ

n δυνατότητα προετοιμασίας, αnοστασιοnοιnμένα από τnν πίε

ματα τnς τρομοκρατικrΊς επίθεσης τnς

ση μιας έξαρσης του φαινομένου.

στους Δίδυμους Πύργους οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα στο1χεία που παρουσίασαν οι

δύο εισnγnτές τnς εκδrΊλωσnς,

n κα Τζένn

Κοuρέα-Κρεμαστ1-

αnοζnμιώσεις
Κατρίνα

νού, ΚαθnγrΊτρια Δημόσιας Υγείας, και ο κ . Μάρ1ος Απέργης,

Γενικός ΔιευθυντrΊς τnς εταιρείας ΑΞΙΩΜΑ ΕΠΕ.

48

26,6

11 nς Σεπτεμβρίου 2001

δισ. ευρώ και για τα θύματα του τυφώνα

δισ. ευρώ περίπου.

Σημαντικό βάρος θα κληθούν να αναλάβουν οι αντασφαλι
στικές εταιρείες.

Η κα Κρεμαστινού έκανε μια ιστορ1κrΊ αναδρομrΊ στnν εξέ

Το

2004 το 55% του

κινδύνου θνnσιμότnτας στις ΗΠΑ rΊταν

λιξη τnς νόσου, παρουσίασε τα βασικά επιδημιολογικά χαρα

αντασφαλισμένο και σε περίπτωση πανδημίας οι αντασφαλ1στές

κτηριστικά τnς γρίπης, τnν ταuτότnτα και τn δομrΊ του ιού

θα επηρεαστούν σημαντικά. Εάν κάποιοι αντασφαλιστές βρε

Η5Ν 1, τn δ10δικασία μετάλλαξης του ιού, τις κλινικές εκδηλώ

θούν σε αδυναμία πλnρωμrΊς των αποζημιώσεων, τότε το βάρος

σεις τnς γρίnnς, τους nροβλnματισμούς για ενδεχόμενη εμ-

επιστρέφει στον πρωτασφαλιστrΊ, με ό,τι αuτό συνεπάγεται.

** COORDINATORS S.A.
*

Ίδρυση

&

Οργάνωση Εταιρειών Διαμεσολαβούντων

Εγnιφιμέ\'ο; Φοpέας Εααίδαιση; Δ1αμοοολαβοiιντων

*

στην Ασφί.ιση Προσώ~ων (ΥΠΑ 'Κ3 1764 02)
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• Πρόyραμιια Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Υπαί.ι.ιjλων
• 1\1.Q.Ι. i\lο\'τέλα Ποι.λαπλιjς Λσφαλιστικίις Ποιότιιτας

Οργόvωσn εκπαιδευτικών κύκλων
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•
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INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS
ASK

Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑλΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥλΩΝ

Λ. Συγγρού

262 & Φιλαρέτου 2. 17672 Αθήνα. Τηλ.: 210 9500600, Fax: 210 9500665.
e-mail: info@ask.com.gr, Site: www.ask.com.gr
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Ο e1t\10~ Σ υμφωνfα για τnνεnένδυσn ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στιςα
σφαλιστικές εταιρείες ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Α.Ε. και LE MONDE Α.Ε. ανακοί

:....-:

νωσαν σε κοινι'ι συνέντευξη τύπου ο όμιλος CITADEL και

nδιοfκnσn των

δύο ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Όπως ανακοινώθnκε ύστερα α
πό σχολαστικι'ι και διεξοδικι'ι μελέτn τnς Ελλnνικι'ις Αγοράς,

n CITADEL

επέλεξε τnν ΕΓΝΑ ΤΙΑ ως στρατnγικό τnς εταίρο στο πλαίσιο εφαρμογι'ις

του επενδυτικού τnς προγράμματος στnν Ελλάδα καθώς και στις υπό

λοιπες χώρες

nou

ανι'ικουν στnν Οικονομικι'ι Ζώνn των Βαλκανίων και

των Παρευξεfνεων χωρών. Απώτερος σκοπός nμετεξέλιξn τnς ΕΓΝΑΤΙΑΣ

FUND ιδρύθnκε το 1993 και διαχειρίζεται εξελιγμένες τεχνολογίες για τις

σε Διεθνι'ι Εταιρεία Οικονομικών Υnnρεσιών, μέσω τnς οποίας θα παρέ

Τnλεnικοινωνiες, Βιο-Ιατρικι'ι και Αισθnτι'ιρια Έρευνα, καθώς και τnν

χονται προϊόντα Οικονομικών Υnnρεσιών τnς

Βιομnχανία Ασφαλείας. Ο Ομιλος διαθέτει και/ι'ι ελέγχει περισσότερες α

δυτικά Κεφάλαια τnς

CITADEL, όσο

CITADEL για έργα υnοδομι'ις.

και Επεν

Η δυναμικι'ι Διοfκn-

πό

και συνεχώς αναβαθμίζονται από το Κέντρο Τεχνολογιών Πλnροφοριών

ρfου Γονι'ι, αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στnν εnιλογι'ι τnς ε-

τnς CITADEL

ταιρείας ως περιφερειακού εταίρου τnς.

Δρ.

Ομιλος

CIT ADEL και n US REALTY έχουν δεσμεύσει
$5.000.000.000 (5 δισ. δολάρια) για εnένδυσn σε επιλεγμένα και εξει
δικευμένα έργα υnοδομι'ις στnν Ελλάδα.
Ο Όμιλος

CITADEL δραστnριοnοιείται

και εξειδικεύεται σε ποικίλους

τομείς όπως: Πετρελαίου και Αερίου, Κατασκευι'ις Υποδομών και Αγω

Ο Δρ.

Kosko

είναι Πρόεδρος τnς

CINTECH lnc.

Είναι, εnfσnς, μέλος του Διοικnτικού Συμβουλίου τnς

ας και τον Ιατρικό τομέα. Απασχολεί περισσότερους από

βουλος και μέλος του

CITADEL.

C\TADEL και

σύμ

CITADEL GROUP. Εχει άνω των 40 ετών εμπειρία
στn Βιομnχανία, συμπεριλαμβανομένων 20 χρόνων διεθνών υποχρεώ
σεων εκnροσώnnσnς τnς αμερικανικι'ις κυβέρνnσnς σε Ευρώnn, Μέσn

Η Εγνατία Ασφαλιστικι'ι Α. Ε. ιδρύθnκε το

AIGAION
BUSINESS BEST

(Κέντρου Τεχνολο

Μέσων Υψnλι'ις Τεχνολογίας στον τομέα Παροχι'ις Υnnρεσιών Ασφαλεί

χωρών.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ρια.

γών, Τnλεnικοινωνιών, Χρnματοοικονομικών Υnnρεσιών και Ανάnτυξnς

γαζόμενους και unοστnρfζει τις δραστnριότnτές του σε

ΣΚΑΙΡΗ
ΑΝΑΙJΙΥΧΗΣ

(CINTECH), τn Διεύθυνσn του οποίου έχει ο Πρόεδρός του
Arno J. Kosko.
Το CITADEL FUND χρnματοδοτεf τίτλους μετοχικού κεφαλαίου έως
25%για όλα τα έργα ολοκλnρωμένnς κατασκευι'ις και nαράδοσnς που
αναλαμβάνει ο Ομιλος. Το τρέχον έργο ξεπερνά σε αξία τα 5 δισ. δολά

γιών Πλnροφοριών), του αμερικανικού τμι'ιματος του Ομίλου

160.000 ερ
ένα δίκτυο 26

AIGAION

450 πατέντες παγκοσμίως. Οι επενδυτικές δραστnριότnτες ορίζονται

σn τnς ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ιδιαιτέρως του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ελευθε-

Ο

AIGAION

1981 με έδρα τn θεσσαλο

Ανατολι'ι, Νοτιοανατολικι'ι Ασία και Λατινικι'ι Αμερικι'ι που περιλαμβάνει έ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΑΙΣΕΙΣ

εξαγοράστnκε από τους μέχρι και

να ευρύ φάσμα δραστnριοτι'ιτων σε Διεθνές Εμπόριο, Κυβερνnτικούς και

σι'ιμερα βασικούς μετόχους τnς, ο σnμαντικότερος των onofωv είναι ο

Στρατιωτικούς τομείς, όπως: Διεξαγωγι'ι Διερεύνnσnς, Εφαρμοσμένn Μn

νυν Διευθύνων Σύμβουλος κος Ελευθέριος Γονι'ις. Εκτοτε ακολούθnσε

χανικι'ι, Αντικατασκοπεία Ηλεκτρονικού Πολέμου (EWI) κ.ά. Ο Δρ.

μια έντονn αναnτυξιακι'ι nορεfα, που οδι'ιγnσε σε μια εντυnωσιακι'ι αύξn

πρόσφατα επέστρεψε από τn Βαγδάτn Ιράκ, όπου διετέλεσε Ανώτερος

''AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" επεκτείνεται δυναμικά και σε

σn τnς nαραγωγι'ις. Το

Σύμβουλος του υnουργεfου Εξωτερικών των Η.Π.Α., και συγκεκριμένα

άλλους κλάδους ασφαλίσεων, παρέχοντας τα πιο σύγχρονα και

νίκn . Στα μέσα του

εγκαταστάσεις

Tnv

2000 n εταιρεία

2004 n εταιρεία μεταφέρθnκε σε νέες κτιριακές

7.000 τ.μ. ,

στο

Apo\lo Business Center στο

Χαλάνδρι.

ίδια χρονιά αnοκτι'ιθnκε συμμετοχι'ι στο μετοχικό κεφάλαιο τnς α

Kosko

τnς Διεύθυνσnς Επικοινωνιών , μέσα στnν !ρακινι'ι Υnnρεσία Αναδιαρ
θρωτικι'ις Διαχείρισnς

(IRMO).

Η αnοστολι'ι του περιελάμβανε τn διαχεf

ΠΑΟΙΩΝ

&

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αφού κατέκτησε την Ελληνική

αξιόπιστα

Ναυτασφαλιστική Αγορά,

ασφαλιστικά προγράμματα, προσαρμοσμένα

η

στα

δικά σας μέτρα.

σφαλιστικι'ις εταιρείας

«Le Monde Α.Ε. » .

Σι'ιμερα, έχει ένα πελατολόγιο

ρισn ανακατασκεuι'ις των υποδομών τnλεnικοινωνιών του Ιράκ και, επι

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Αυτοκινήτου, Περιουσίας,

με περισσότερους από

350.000 πελάτες και ένα δίκτυο άνω των 1.500

πλέον, το σχεδιασμό και τnν ανάnτυξn ενός Προnγμένου Δικτύου Αρχι

Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος, καθώς και για

συνεργατών. Η εταιρεία οφείλει τnν ανοδικι'ι τnς πορεία κυρίως στnν α

κι'ις Ανταnόκρισnς για το unoupyεfo Εσωτερικών του Ιράκ. Υπό τις αντί

τα επιχειρησιακά προγράμματα BUSINESS BEST της ''AIGAION

μεσότnτα, τnν αξιοπιστία και τnν πρωτοπορία, στοιχεία που ικανοποιούν

ξοες συνθι'ικες που επικρατούσαν, ο Δρ.

Kosko κατόρθωσε να φέρει εις

και προσελκύουν καθnμερινά όλο και περισσότερους πελάτες. Η Εγνα

πέρας το έργο του, τnρώντας το χρονικό και οικονομικό πλαίσιο. Από

τία Ασφαλιστικι'ι και οι συνεργάτες τnς κάνουν καθnμερινά nράξn το «λό

τον Οκτώβριο του

γω τιμι'ις», που δεν είναι απλά ένα σλόγκαν, αλλά τρόπος ζωι'ις. Πρόε

τnς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕθΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΜΕΙΑΣ τnς Διεθνούς

δρος του Ομίλου

Ενωσnς Ασύρματων Τnλεnικοινωνιών

CITADEL είναι

ο κ . Ντε Γεωργίου. Το

CITADEL INC.

2005,

ο Δρ.

Kosko

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΗ" και ανακαλύψτε τις δικές σας ασφα-λύσεις!

διατελεί Αμερικανός Πρόεδρος

(WCAI).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΠΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΟ:

800 11 211 211

Ή ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

AIGAION
ΑΣ'ΡΑΛιΣΤιΚΗ
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www.aigaion.gr

Α. Ε.

Δίνει Ασφα-λύσεις!

---------------------------------
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ΑΗ Ασφαλιστική

AVANTI~

Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας

Ε

ντυnωσ1ακfι αύξnσn τnς κερδοφορiας τnς πέτυχε

ΑΤΕΑσφαλ1σ11κfι κα1 στο ενν1άμnνο του

2006.

n

ντiστο1χnς nερσ1νfις nερ1όδου

Η αύ

κυρiως στους Κλάδους Ζωής

ξnσn τnς κερδοφορiας οφεiλετα1 στnν αναnτυξ1ακfι nολ1-

(κατά

τ1κfι, που εφαρμόζετα1 στο nλαiσ10 τnς στρατnγ1κfις του

χν1κών Ασφαλiσεων

Ομiλου των εταφε1ών τnς

φορών

ATEbank,

με στόχο τn βελτiω

2,2%),
-

Περ1ουσiας

-

χρον~σμό των δομών τnς. Οnως αναφέρετα1 σε σχετ1κfι

ρά τnν κάμψn του Κλάδου Αυ

ανακοiνωσn,

τοκ1νfιτων (κατά

ΑΤΕΑσφαλ1σ11κfις κατά το ενν1άμnνο του τρέχοντος έτους

•

πον &rοψάζοv-rαι 'Ι•α rnν επό~&νn tςίνnσn ...

Σκαφών κα1 Αστ1κfις

Ευθύνnς (κατά

εξελiξε1ς των 01κονομ1κών μεγεθών τnς

Σ.rονs Ασψαλισηtςούs Σ.ν~βού},.ονs

Μετα

-

σn τnς ανταγων~στ1κότnτας τnς εταφεiας κα1 τον εκσυγ

01

Ανοικ.τl\ Επιιιτολl\

Τε

14, 1%), κα1 πα

Ο Δ1εuθύνων Σύμβουλος
τnς ΑΤΕ Ασφαλ~στικιiς
Ιωάννn ς Παu λίδnς

8, 7%).

Στnν ενiσχυσn τnς κερδοφορiας συνέβαλε

n μεiωσn

χαρακτnρiζοντα1, κατά κύρ10 λόγο, από τnν υψnλfι κερ

των λεπουργ1κών δαπανών κατά

δοφορiα ως αποτέλεσμα τnς αύξnσnς τnς παραγωγής, τnς

στο1χnς nερ1όδου του

αύξnσnς των εσόδων από εnενδύσε1ς, αλλά κα1 τnς μεiω

θούμενnς nολπ1κfις εκλογiκευσnς του λε1τουργ1κού κό

σnς των λεπουργ1κών δαπανών.

στους.

Ε1δ1κότερα:

• Τα

• Ιδ1αiτερα

84% κα1 δ10έναντ~ 4,343 εκατ.

κέρδn μετά φόρων αυξfιθnκαν κατά

μορφώθnκαν στα

7,993

εκατ. ευρώ

ευρώ τnς αντiστο1χnς nερσ1νfις nερ1όδου. Το αποτέλεσμα

αυτό θα nταν nεραηέρω εν~σχυμένο κατά
ρώ, εάν δεν υπήρχε

n υnοχρέωσn

1,949 εκατ. ευ

σχnματ~σμού έκτακτnς

έναντ1 τnς αντi

ως anόppo1a τnς ακολου

2005,

σnμαντ1κfι ήταν

1,9%

n συμβολή των εσόδων από
22,7% έναντ1 τnς αντi

εnενδύσε1ς, που αυξfιθnκαν κατά
στο1χnς nερσ1νfις περ1όδου.

Τα θετ1κά 01κονομ1κά αποτελέσματα τnς ΑΤΕΑσφαλ1στ1-

κfις στο ενν1άμnνο του

2006,

εn1βεβ01ώνουν τnν α1σ10-

Είσαι προβ)νψατισμέvοs yιατί εvw έχειs πεισθεί ότι βρίσι-.εσαι σε ένα ποΜ ι-.αλό εnάyyελμα,
τwρα yια μεyάλο διάσηψα είσαι στάσιμοs σε nαραywyr1 ι-.αι σε εισόδnμα.

Σ....ίyοvρα έχειs αναλύσει τιs αιτίεs. Εάν

n

στασψότnτα δεν οιpείλεται σε σένα, τότε σίyοvρα

αvαςnτείs 'λύσn t-.αι πιθανόν ετοψάςεσαι να t-.άνειs τnv επόμεvn μεyάλn t-.ίvnσn στnν t-.αριέρα σοv.
Δνο είναι οι }.νσειs ηον t)(ειs ~ηροσηί σον:

Ή να nαs σε άλλn εταιρία

r1

να ανοίξειs διt-.ό σοv yραιpείο

Και οι δύο λύσειs έχοvν μειοvει-.τr1ματα

nov

-

nραt-.τορείο.

τα yvwρίςειs.

Υηάρ)(ει Τρί1"n Λvσn; Υηάρ)(ει. Η Tρf,-n Μσn είναι

n AVANT/.

δοξiα τnς Δ10iκnσnς γ1α τnν nopεia τnς εταφεiας, αφού με

Ερχόμεvοs στnv

AVANTI δεν αλ'λάςε,s εταιρία. ΑλΜςειs εnάyyελμα.

nρόβλεψnς γ1α φόρους εθελουσiας εξόδου nροnγούμε

τα μέχρ1 σήμερα αποτελέσματα (ενν1αμήνου

νων χρήσεων.

nο1εiτα1 ο ετfισ1ος 01κονομ1κός στόχος, που έχε~ τεθεi στο

Από Ασιpαλιστιι-.όs Σ....ύμβοvλοs προσδεδεμέvοs σε μια Εταιρία, yίνεσαι Αvεξάρτnτοs

nλαiσ10 του Τρ1ετούς Εn1χεφnματ1κού Σχεδiου Δράσnς του

Οιt-.οvομιt-.όs Σ....ύμβοvλοs . Εκnροσwπείs πολ'λέs και μεyάλεs Ασιpαλιστικέs Εταιρίεs,

Ομiλου τnς

Τράπεςεs και άλλοvs Ορyανισμούs ι,::.αι nροσιpέρειs στον πε'λάτn σοv αvτό

•

Τα αποτελέσματα εnnρεάστnκαν σnμαντ1κά από τnν

αύξnσn τnς

παραγωγής Πρωτασφαλiστρων (Καθαρά

Ασφάλ~στρα χωρiς Δ1κα1ώματα) κατά

2,4% έναντ~

τnς ο-

ATEbank,

2006)

υλο

ενώ αναμένετα1 nεραηέρω βελτiω

σfι τους στο τέλος τnς χρfισnς.

nov

έχει ανάyκn,

από όποιον ιpορέα θέλει εt-.είvοs.

Αποτέλεσμα ; ΤΤο'λύ δύσι,::.ολα θα χάvειs δουλειά.
Από τnv

AVANTI

θα έχειs όλα τα ερyαλεία

nov

χρειάςεσαι yια να t-.άvειs τn δουλειά σοv σwστά.

Εnιn>,_έον θα έχειs πρwτοποριαι,::.ό Κανονισμό TTwMσεwv με ιδιαίτερα ανταywνιστιι-.έs nρομnθειεs.
Το πιο σιψαντι~ςό ό~ws είνι:ιι, όη θι:ι t)(ειs ι:ινθρwηονs να σννενvοrιθείs.

Σ...ι-.έψοv το . Εμείs είμαστε στnv διάθεσr1 σοv yια όλεs τιs πλnροψορίεs

nov

χρειάζεσαι

προι,::.εψέvοv να πάρειs τn σwστr1 αnόιpασn.

(V\ε ιpιλιι,::.ούs χαιρετισμούs

AVANTI

Α.Ε.

Η τρίτn λνσn

είναι n

AVANTI

Ορyαvισμόs ΤΤwMσεwv /!ι. (V\αrκetiNJ
ΤΤρόεδροs: fίwρ)'os Ιeι:ιηονρc:ίνrιs
Δ/vwv Σ....ύμβοvλοs : Αντwνrιs Ιeι:ι-rσι:ιρc:ίs

Be part ot ο constant evolution
Λ.Συγγρού 379, 17564Αθ~να
Τηλ. Κέντρο :
ASSΙSTANCE

210 94 75 900

http://www.inter-partner.gr
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ι\ Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων fλλάδος

01

ιο e1Cr '

Πρωτοβουλία γιο το Π.Δ. γιο διομεσολοβούvτες

Σ

υνεχίζονται

01 πρωτοβουλίες τnς ΟΑΣΕ για τn διατιΊρnσn του καθε-

στώτος που διέπει τn συμμετοχιΊ των ασφαλ1στ1κών υnαλλιΊλων στn

ασκούντες διαμεσολάβnσn. Από τις τεθείσες προϋποθέσεις άσκnσnς δια-

μεσολαβnτικών εργασιών εξαιρούνται

01 ασφαλιστικές εn1χειριΊσε1ς και 01

διαμεσολάβnσn για τnν nώλnσn ασφαλιστnρίων συμβολαίων επί nρομn-

unάλλnλοι αυτών,

θείας. Σε σχετικιΊ ανακοlνωσn

σφαλιστικιΊ εnιχείρnσn) και ενεργούν υπό τnν εuθύνn τnς εnιχείρnσnς.

n Ομοσπονδία σnμε1ώνε1 ότι:

«Οnως είναι

01

οποίοι συνδέονται με σχέσn εργασίας (με τnν α

190 που
2006 τnν nροσαρμογιΊ τnς νομοθεσίας
στις διατάξεις τnς οδnγίας 2002/ 92 τnς ΕυρωnαϊκιΊς Ενωσnς, σχετικά με

τε καταργεί τις διατάξεις του ν.

τnν ασφαλ1στ1κιΊ διαμεσολάβnσn .

ασφαλ1στ1κούς υnαλλιΊλοuς. Κάnο101 φορείς διαμεσολαβούντων (ΙΊ και

ιΊδn γνωστό, το Υπουργείο Ανάnτυξnς εnεχείρnσε μέσω του Π.Δ.

υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του

Παρότι με συγκεκριμένα άρθρα
ται κάθε διάταξn του ν.

Επομένως θεωρούμε ότι το προαναφερόμενο Π.Δ . δεν τροnοnοιεί ού

1569/ 85 και 2170/ 1993, ως προς τn

δuνατότnτα και τον τρόπο άσκnσnς εργασιών διαμεσολάβnσnς από τους

(14 και 15) αναφέρεται ότι καταργεί

unάλλnλοι του υπουργείου Ανάnτuξnς) έσπευσαν να δώσουν τnν ερμn

1569/ 85 που έρχεται σε αντίθεσn με τις διατά

νεία που ιΊθελαν και που από καιρό επεδίωκαν, ότι δnλ. καταργείται το δι

ξεις του Π .Δ., στnν ουσία προέκυψε μια γκρίζα ζώνn nαράλλnλων νομο

καίωμα των ασφαλ1στ1κών υnαλλιΊλων -που υπάρχει σε όλn τnν Eupώ

θετικών ρυθμίσεων, δnλαδιΊ δεν δ1ευκρ1νίζετα1 επακριβώς ποιες προγε

nn- να

νέστερες διατάξεις καταργούνται, ποιες συνεχίζουν να ισχύουν ως τρο

Ομως, αυτό δεν προκύπτει ούτε από τnν οδnγία τnς Ε.Ε., ούτε από τnν

nοnοιnθείσες και τέλος ποιες διατnρούν αυτούσια τnν τυnικιΊ και ουσ1α

nροσαρμογιΊ με το συγκεκριμένο Π.Δ. Μόλις προέκυψε το ζήτnμα κάνα

στ1κιΊ ισχύ τους. Οσον αφορά τον κλάδο των ασφαλ1στ1κών υnαλλιΊλων ,

με συνάντnσn με τnν ΕΑΕΕ, όπου δ1αn1στώθnκαν ανάλογοι nροβλnματι

ρnτιΊ αναφορά γίνεται μόνον στο πεδίο εφαρμογιΊς του Π .Δ.

190 / 2006

επί του άρθρου

2 παρ. 3.
Ως προς αυτό n άnοψιΊ μας είναι n ακόλουθn : Η nρόθεσn τnς οδnγίας
και του Π .Δ. είναι nδ1ασφάλ1σn τnς προστασίας του καταναλωτιΊ από τους

φέρνουν νέες ασφαλιστικές εργασίες στnν Εταιρεία επ' αμοιβιΊ.

σμοί . Επιπλέον ζnτιΊσαμε γνωμοδότnσn επί του θέματος από τον καθn
γnτιΊ κ.

1. Ρόκα, τnν οποία θα γνωστοnο11Ίσοuμε στον Υφυπουργό Ανά

nτuξnς, με τον οποίο έχουμε ζnτιΊσει σuνάντnσn. Για όποια εξέλιξn θα υ 
πάρχει ενnμέρωσn από τnν Ομοσπονδία » .

fuρωκλινική Α~ηνων
Κέντρο γιο ελάχιστο επεμβατική χειρουργική

Γ

10 πρώτn φορά λειτουργεί στπ χώρα μας ένα πλnρως οργα

θρώπων με τn xpnσn των π10 σύγχρονων τεχνολο'γlκά μnχανn

νωμένο και εξοπλισμένο

μάτων.

Ορθοπεδικnς Χεφουργικnς

-

Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικnς

Αρθρίτιδας και Αθλnτικών Κακώ

2. Στnν εφαρμογn ε1δ1κών τεχνικών μελέτnς και συντnρnτικnς
αντιμετώπ1σnς μυϊκών τραυματισμών.

σεων.

Το κέντρο λειτουργεί υπό τn διεύθυνσπ του Δnμnτρίου Τσού

3. Στn χεφουρ'γlκn αντιμετώπ1σn μέσω αρθροσκοπικών τεχVΙ

κα Ιδρυτn του κέντρου και Διευθuντn τnς Ορθοπεδικnς κλ1ν1κnς

κών όλων των βαmκών αρθρώσεων του σώματος (ώμος, αγκώ

τnς Ευρωκλ1ν1κnς.

νας, γόνατο, ισχiο, πnχεοκαρπικn, ποδοκνnμικn) των συνnθέστε

Η ελάχ1στα επεμβατικn χεφουρ'γlκn κερδiζει συνέχεια έδαφος

ρων αθλnτικών κακώσεων αλλά και στπν εφαρμογn των εξειδι

παγκόσμ10 κα1 πρόκειται ΎΙΟ τnν πραγματοποinσn χεφουρ'γlκών

κευμένων τεχν1κών τnς ελάχιστα επεμβατικnς ορθοπεδικnς χε1-

επεμβάσεων με εξε1δ1κεuμένn τεχVΙκn, που εφαρμόζεται μέσω μ1-

ρουργ1κιΊς σε nλ1κ1ωμένα άτομα με προβλnματα αρθρίτιδας.

κρότερων χειρουργικών τομών με τn βοnθεια προπγμένων τε

4.

Στnν εφαρμογn προnγμένων προγραμμάτων αποκατάστα

σnς ΎΙΟ αθλnτικούς τραυματισμούς αλλά κα1 θεραπεuτικnς εκγύ

χνολο'γlκά μnχανnμάτων.

Το Κέντρο δίδε11δ1αίτερn έμφασn:

μνασnς ατόμων τρίτnς nλ1κίας σε συνεργασiα με εκτεταμένο δi

1. Στnν πρόλnψn τραυματισμών αθλπτών αλλά και απλών αν-

κτυο κορυφαίων φυmοθεραπευτών σε όλn τnν Ελλάδα .

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!
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Αρρένων Αγρ1νίου, στα Παπαστράτε1α

με τον Ζαγοραίο, το « Στnν ποταμ1ά

Εκπ01δευτnρ1α, γIα να ξαναθυμnθού

σωπαίνεI το κανόν1 » το

με αυτό « που nμασταν τότε » . Μ1α συ

«Στnς Λαρίσnς το ποτάμ1 »

νε1κόνα , ένα περίεργο κολάζ, ένα δύ

«Το περ1γ1άλ1 το κρυφό » το

σκολο παζλ .. .

« Στον ουρανό είναI ένα αστέρ1» το

Σφίγγαμε τα χέρ1α, κοπάζαμε ο έ

1966,

1965, το
το 1962,
1961,

το « Η συννεφούλα» το

νας τον άλλο αμnχανα , φ1λ1όμασταν

το

καI παίρναμε τα μονοπά11α των ρυτί

1962, το

δων

το

1966,

« Του Βοταν1κού ο μάγκας » το

«Τα τρένα που φύγαν» κ.ά .. .

τIς κατnφορ1ές των άσπρων

Ακούσαμε γIα πρώτn φορά ό,τ1 καλύ

κροτάφων καI μαλλ1ών να θυμnθού

τερο εμπνεύστnκε γ1α αγώνες καI ζωn

με κάτ1, να π1αστούμε σε μIα λέξn, μ1α

ο Μίκnς θεοδωράκnς καI ό,τ1 ωραίο,

n

κίνnσn, μIα ματ1ά, μIα έκφρασn που

ερωτ1κό καI ρομαντIκό ο Μάνος Χα

νες, άχυρα καI πούπουλα, μIα μnτέρα

σαν πόρτες περίμεναν ν ' ανοίξουμε

τζ1δάκ1ς .. .

νεοσσών, ώστε να μπορέσε1 να στε

καI με μIας να δούμε το

γάσε1 τα πα1δ1ά τnς όπο10ς δεν ξύπνnσε τ' άλλο πρωί να βρε1 μIα φωλ1ά

1964, το
1966) καθώς

στο γείσο τnς ταράτσας του καI να

μπάλα στ1ς αλάνες, πρωτακούσαμε

μου στο ΑΤΤΙΚΟΝ, στο ΡΙΑΛΤΟ, στο

σαστίσε1 απ ' αυτό το σ11γμ1αίο μnνυμα

τραγούδ1α που άφnσαν εποχn κάτ1

ΠΑΝΘΕΟΝ

ζωnς καI μαγ1κnς μαστορ1άς, δεν θα

σαν μουσ1κn υπόκρουσn στο έργο τnς

ΠΑΛΛΑΣ ... Τέλος, το1959 είδαμε τον

μπορέσε1 ποτέ να καταλάβε1 πώς με το

ζωnς μας. Ηταν το

« Ηλία του 16ου » με τον Κ. Χατζnχρή

ίδ10 τ1ποτέν10 υλ1κό, αποκόμματα εI

τραγουδnσαμε

κονογραφnμένων περ1οδ1κών, κάπο-

«Olympians» με τον

τε κω β1βλίων, μπορεί να φτάσε~ κα-

σ'

1960, το
1966 ... Εκεί μεταξύ (1960-

αρνnθώ

τIς Κυρ1ακές παίζαμε

1966 όταν πρωτο

« Τον

Τρόπο »

αγάπn μου »

« Με τnν κάθε μέρα που ζούμε γ1νό-

νείς με μIα ανάλογn μαγ1κn μαστορ1ά

«Ανέβα στο τραπέζ1 μου » το

Οδυσσέας Ελύτnς έγραψε κάτ1

μαστε άθελά μας εκατομμυρ10ύχο1

στnν τεχν1κn τnς συνε1κόνας ... » (Συ

«Απονn ζωn» το

που μου έδωσε απάντnσπ στο

θραυσμάτων από ε1κόνες που γεννά

νε1κόνα

Βορ1ά » το

-

κολάζ) .

'64,

των

Πασχάλn, το «Αν

1963,

1961, το
1962, το

«Το αστέρ1 του

το « Βράχο-βράχο τον

γράφου, που δείχνουν ακόμα στnν

TV,

πρωτοείδαμε με τους συμμαθnτές

στο, το

στο

1963

Λάσκαρn, το

ΕΛΛΗΝΙΣ,

στο

τον « Ιλ1γγο» με τn Ζωή

1965

είδαμε «Το χώμα

βάφτnκε κόκκ1νο » με τον Ν . Κούρ-

κουλο καI τον Βόγλn, τnν «Ηλέκτρα»
το

«Τα κόκκ1να φανάρ1α » το

1962,

1963, το

γ1ατί δεν θυμόμουνα πολλές λεπτομέ

ε1 το μέσα μας ασnμαντον. Οπο1ος δεν

ρεIες απ ' τn ζωn με τους συμμαθnτές

έτυχε να δε1 ποτέ του με πόσπ γοργά

πό ε1κόνες » φτάσαμε

δα καI χάρn ανεβοκατεβαίνε1 μέρα

μαθnτές μου μου κ1 εγώ στο Αγρίν10,
σαράντα χρόν10 μετά το

παλά11α καI λεφτά» το

1963, τn

«Δρα-

Ακολουθnσαμε εππαφίους ώς τnν

πετσώνα » το

το « Είμα1 αϊτός

πλατεία Μπέλλου-Δnμοκρατίας γIα να

Δεν μπορώ να πάρω τα πράγματα

δούμε τα Χαλκούν1α , από τnν Αγία

με τn σεφά, καI πώ ς να χωρέσω τόσες

μου στο Γυμνάσ10

(6

Αγρ1νίου 11ς χρον1ές

1966.
Εγραψε:

τάξε1ς)

1960-

νύχτα καI συναποκομίζε1 από το έδα
φος άπεφα μ1κροπραγματάκ1α, σπο-

ράκ1α,

πετρίτσες,

πευκοβελό-

φυλλαράκ1α ,

01

παλ1οί συμ

1966,

όταν

πnραμε απολυτn
ρI0 εξατα

1961 ,

χωρίς φτερά » το

1963, το

ξίου Γυ 

ρI πέφτε1 - πέφτε1 » το

μνασίου

χελ1δόν1» το
κα1 καnμός»

« Ενα αστέ-

1965, το

1964, το
το 1963,

« Ενα το

« Κάθε λψάν1
το « Μαντολί

νο » του Χατζ1δάκ1 καI το « Μαργαρίτα

-

Μαργαρώ » το

1961,

το «Τα ματό-

κλαδά σου λάμπουν» το
« Μέρα

Μαγ1ού

1960, το

μου

1960,

μίσεψες »

το
το

« Μέσα σ' αυτή τn βάρκα » με

τn Βουγ1ουκλάκn, το « Μ1α αγάπn γ1α
το καλοκαίρ1 » το

δ1ά του

1964, το «Τα παI
Πεφα1ά » το 1960 με τn Με

λίνα, το « Περασμένες μου αγάπες »

το

1960, το

« Πες μου μIα λέξn » με

τον Χορν, τnν « Προσευχή » το

1962

δρα» το

« Η γυνή να φοβάτα1 τον άν

1961, το « 8ρέχε1 στn
φτωχογε1τον1ά » το 1961 , 11ς «Δέκα
Συμβουλές » το 1963, το «Δεν έχω

« Εκατομμυρ10ύχο1 θραυσμάτων α

καnμό μου » το

Τ αIνίες του Ελλnν1κού Κ1νnματο

1965 με τn

Μάρω Κοντού καI

τον Γ. Κωνσταντίνου, « Η κόρn μου

n

σοσ1αλίστρ1α » κ.ά.

Τ ρ1άδα-Ντούτσαγα,

από

τον

Αγ10

Κωνσταντίνο ...

ζωές σε λίγες σελίδες! θραύσματα εI

Χρ~στόφορο με τον Παπαποστόλn, α-

κόνων σ' ένα περίεργο κολάζ, με

πό τnν Παναγfα, από τον Αγ10 Γεώρ

τfτλο « Η μαθnτ1κή ζωή μου στο

γ10, τον Αγ10

Αγρίν10 », τρI-

Δnμnτρ10 ,

τον

Αγ10

~

στnν οδό Kapnεvnσfou, στο γtιnεδο

απ' το χαρτf ώς τα ζύγ1α. Τ1ς Κυρ1ακές

λευα εfχα μάθε1 να ακούω κα1 να κρα

Π αναηωλ1κού ...

τρώγαμε nαστέλ1α, καραμέλες, μtιλα

τάω ό , τ1 μου κάνε1 καλό. θυμάμα1 πό

οδό Μnαϊμnά. θυμάμα1 κα1 συμμαθn

μπάλες κα1 τα τόn1α. Πάν1-

καραμέλα κόκκ1νn, σάμαλ1, μπακλα

σο γλυκά μου μfλαγε ο γείτονας κομ

τές μου που κοηάζαμε μπροστά στους

νες, νά1λον, μ1κρές κα1 μεγάλες, που

βά, ρ1βανf, από τον ταβλά του Μnα 

μουν1στtις, ο Χρ1στόφορος Ζαχεiλας,

κ1νnματογράφους τα

βόλευαν στα στρ1φτά -εσωτερ1κά tι ε

ρ1άμn, κα1 στον Καραγκ1όζn tι το γtι

που συνέχε10 τον κυνnγούσαν κα1 τον

κα1 τις γιγαντοαφίσες με τnν Αννα

ξωτερ1κά σουτ.

nοδοσφαφ1κές που

nεδο αγοράζαμε πασατέμπο απ ' τον

φυλάκ1ζαν γ1α τ1ς 1δέες του ... θεός

Φόνσου, τον Νίκο Κούρκουλο, τον

φουσκώναμε στα βενζ1νάδ1κα. Ηταν

Χρόνn που όλn μέρα φώναζε «γ1α σε

σχωρέστον · λίγο1 tιξεραν το νόnμα

Αλέκο Αλεξανδράκn, τn Ζωtι Λάσκα

τα «κουρσούμ1α» από τα ρουλεμάν

φτέ κανένας! » tι «πάρτε δ1αόλο1 βά

των λόγων του.

ρn, τn Βουγ10υκλάκn .

που φτιάχναμε τα naτfv1a, τα «γκαζά

γ1α » κα1 τον Πόνο ... κα1 τον Ξανθό με

κ1α»-γυαλέν1ες, βόλο1 από γυαλf, βό

το άσπρο ... Αλλο1 ntιya1vav στn Σ1άτρα

λο1

Παfζαμε nοδόσφαφο,

tι τnν Παναθ1ών1α tι τον Γκουρνελο , tι

(τότε έnαφνε

«μπαμ-μπαμ», μn1ζ, βόλους, «κακα

τον Ματραλtι tι τον Γαϊτά tι τον Ζtινα tι

βάκ1α», -μ1α, δυο, τρε1ς, φωτογρα

τον Ζυγούρn γ1α «κωκ » tι πάστα tι σε

κα1 τον εiδα που δ1άβαζε ... « Γε1α σου,

«Τσ1γαρά », «Βουτυρόnα1δο », « Χωρ1-

φfες nθοnο1ών κα1 nοδοσφαφ~στών

ράνο στnν nλατεfα Μnέλλου-Δnμο

κύρ1ε Χρ~στόφορε » , του εfna. Χαμο

στράκ1α » , «Χοντρέ » , « Μnούνα » , « Κορ

χάρτινες tι από τσfγκο στρογγυλές,

κρατίας, ενώ στnν επάνω nλατεfα

γέλασε . Το δωμάτ1ό του tιταν στn συ

τάκ10 », « Γυαλάκ10 » , «Πε1νάλα » ... Εμένα

μακρ1ά γαϊδούρα, κρυφτό, κυνnγnτό,

Στράτου ntιγα1ναν εργάτες κα1 01κο

νέχε1α μ1ας αυλtις με δέκα 01κογένε1-

μ ' έλεγαν « Σελtιμκα » κα1 «Αρτ1νέ». Το

φτιάχναμε «λάστιχα» (σφεντόνες), (με

δόμο1 στα καφενεfα τα γεμάτα φασα

ες κα1 τρε1ς κο1νές τουαλέτες, όπου έ

«μαλάκα » εφευρέθnκε αργότερα ...

το λάστιχο από τα μαύρα σώβρακα),

ρία κα1 καπνό .

μενε

Ηταν

γυρνούσαν γύρω μου απ' τnν nμέρα

που ο Α. Τσώκος με τον Βασfλn Τσα
μnόκα τnλεφώνnσαν γ1α να κατέβω

στn συνάντnσn στ1ς

Νοεμβρfου

5

2006.
Δεν tιταν μόνο σκnνές απ' το Γυ
μνάσω. Ηταν κα1 από το Δnμοτ1κό .

Ισως κάnο101 άλλο1 να βλέπουν πράγ
ματα που μο1άζουν tι κα1 να μn λένε
τfnοτε γ1 ' αυτούς.

Γ1α μένα κα1 τους συμμαθnτές μου,

n ζωtι στο Σχολεfο κα1

στο Γυμνάσ10 tι

ταν πολλά μαζf πέραν τnς Σχολ1κtις
θnτεfας.

Δεν εfχαμε

σχολ1κά

λεωφορεfα.

Ζούσαμε nολλοf μαζf σ' ένα μ1κρό χώ
ρο.

Ηταν
λάνες

01
01

δρόμο1, τα πρόσωπα,
γεηον1ές.

01

α

Γεπον1ά Αγfας

Τρ1άδος, γεηον1ά Ντούτσαγα, γε1το
ν1ές Αγfου Γεωργfου , γεηον1ά στον

Αγ10 Κωνσταντfνο, στnν Ερυθραfα,
στα Καραnανέ1κα, στnν Αγfα Βαρβάρα
κα1 Γαλανtι, στον Αγ10 Δnμtιτρ10, στnν
Παναγ1ά, στον nαλ1ό Αγ10 Χρ~στόφο
ρο, στο Πάρκο Βασ1λέως Κωνσταντf
νου, στο κέντρο, στο Νοσοκομεfο, στα
δυο Ρέμματα, στα ΚλεnαΤτ1κα, στ1ς
καnναnοθtικες

Παnαnέτρου,

στο

τρένο, στn Ρουnακ1ά, στου Μέ
ντα,

στο

Μουστα

φούλ1,

01

ntιλ1νο1.

01

Κάποτε μ ' έστε1λε ο πατέρας μου να

θυμάμα1 ότι είχαμε όλο1 nαρατσού

5 τσ1γάρα

λn » tι «Ανδρέα » , αλλά γε10 σου «Δε

από κούτες , όχ1 πακέτα όπως σtιμερα)

σnότn » , « Γκαβέ », « Κεφάλα», « Κλάνα»,

χύμα

3 τσ1γάρα

n οικογένε1ά

tι

μου, όπως κ1 άλλες

1 1\ .\

«ΠΡΟΣΕΧΩΣ »

κλ1α κα1 δεν λέγαμε γε1α σου « Βαγγέ

τσ1γάρα

Τ

κες, που έκα1γε μ1α βδομάδα εκεί στnν

« ΕθΝΟΣ»

αγοράσω

(·) 11 .\1 .\

ροντιστtιρια δεν πnγαfναμε

ανεβαfναμε σε δέντρα , πετάγαμε «τρf

Πολλοf συμμαθnτές μου δούλευαν

1967 τον έστε1λαν ε

τότε κα1 όσο1 ntιγα1ναν tιταν

γωνα», χαλκούν1α, «τρά·κα-τρούκες »

μετά το Σχολεfο σε κουρεία, υnοδn

ξορiα κα1 φυλακtι. Δεν τον ξανάδα.

γ1α «Αγγλ1κά » . Πολλά nα1δ1ά είχαν

που nfναμε « βερμούτ » κα1 «κον1άκ »

κα1 βαρελότα. Κοηάζαμε τα κορfτσ1α

ματοnο1εία, σε εμnορ1κά κ01 στ1ς

Στn « συνε1κόνα » του Αγρ1νίου είνα1

« nοδtιλατο » κα1 όπως έτρεχαν στ1ς

και « μαυροδάφνn » .

που έnα1ζαν σχο1νάκ1, κουτσό, «γκέο

κοδομές. Δούλεψα κ1 εγώ .

01-

στο Αγρίν10. Το

01 n10

nολλοf πατεράδες μας tιταν

δίπλα από τους καθnγnτές μου παπά

γεηον1ές 01σθάνονταν τnν υnέροχn

βαγκέο », «κουμπάρες» κα1 «Δεν περ

1ς Κυρ1ακές nnγαfναμε εκκλn

δες κα1 ευεργέτες -αφεντ1κά μου στα

μυρωδ1ά από μαγεφεμένα φαγnτά

εργάτες, 01κοδόμοι και χαμnλών ε1-

νάς κυρά

Mapfa ». Στ1ς γε1τον1ές προ

σία κα1 κάnο101 ntιyavav σε ο

μαγαζ1ά που δούλευα - τον Γ1ώργο

κα1 κυρfως μακαρόν1α με κρέας, tι

σοδnμάτων, είπε ο Ανδρέας Τσώκος

λάβαμε που πούλαγαν γάλα κα1 γ1α

μάδες κα1 κατnχnτ1κά, στον «Σωτtιρα »

Καλύβα-κουρέα, τον Κώστα Τσφώ

κρέας με πατάτες στο φούρνο. Δεν

κα1 εμεfς φτ1άξαμε τα δ1κά μας τζάκ1α.

νn-μανάβn, τον Χρtιστο Καnελάκn

εfχαμε n~στωτικές κάρτες, αλλά τον

Ο Βίτσας έβγαλε λόγο κα1 ανέφερε α

ούρτι, νερό Κορntις, ψάρ1α απ ' τα

στους Αγίους Αναργύρους, με τον

Αμnάρ1α, τσουρούκλες, ντομάτες κα1

Βενέδ1κτο κα1 Σκαρμόγ1αννn κα1 άλλο1

κουρέα, τον Νίκο Βαρεμένο-κουρέα ,

πρόγονό τους το « δεφτέρ1» - μnλο

κόμα κα1 όσους πέθαναν . Μας θύμ1σε

σύκα απ ' το Παναηώλ10 κα1 nορτοκά

στn «Ζωtι » κοντά στnν πλατεία Μnέλ

τον Γ1ώργο Μnίκα-υnοδnματά, τον

κάκ1 που γράφαμε τα ψώνια, το ψω

αρκετές

λ1α απ ' το Ντογρtι. Γlα δοκάρ10 βάζα

λου, ευθεfα στο «Ακροnόλ » με τον

Γlώργο Οικονομίδn-ψnτοπώλn, τον

μί κα1 κάθε Σάββατο τα nλtιρωνε όλα

« σφαλ1άρα » που έφαγε ο Σπύρου από

με μεγάλες πέτρες δεξ1ά-αρ1στερά tι

Ανδρέα Κωστακ1ώτn κα1 τον Δnμ. Φε

Περ1κλtι Μαρ1άμn-καραμελοπο1ό με

ο πατέρας. Τότε βγtικαν κα1 τα nάρτ1

τον Κασσάρα, εnε1δtι γέλασε στnν α-

σωρό από μ1κρές πέτρες, που κάποτε

ρέ (θεόκλnτο Πεντέλnς). Το καλοκαf

ταβλά, τον πατέρα μου 01κοδόμο

τσακωνόμαστε κα1 σnάγαμε κεφά

ρ1 ξαναμοφάζονταν μερ1κοί στο βου

κ.ά .

λ1α ... Σχεδόν όλο1 εfχαμε « nετρ1ές »

νό στον Αγ10 Βλάσσn κα1 άλλο1 στn

ναγκασμένος να « κρύβετα1 »

-σnμάδ1α- στα κουρεμένα κεφάλ1α

θάλασσα στn Ρίζα Αντφρίου. Τα nρω-

nολ1τ1κά . Είχε εφταμελtι οικο

μας. Γύφτο1 πούλαγαν καρnούζ1α, χα

1νά στα Σχολεία κα1 Γυμνάσ10 κάναμε

γένε1α να θρέψε1 σ' ένα δω

λ1ά, κατσαρόλες, σούβλες ... Δοσατζtι

nροσευχtι κα1 ψέλναμε το « Συ που

μάτ10 . Εκανε μεροκάματα κα1

δες πέρναγαν γ1α δόσε1ς. Προλάβαμε

κόσμους κυβερνάς » tι το «Χρ1στός

« μερεμέτ10 » . Κάnο1α Πρωτο

ψυγεfα με πάγο. Λευκά εfδn, σεντόν1α

Ανέστn ».

n.

Ο πατέρας μου tιταν α

μαγ1ά στο Εργατ1κό Κέντρο

πετσέτες πούλαγαν nλανόδ101, που

Είχε κα1 κάρα με άλογο το Αγρίν10-

Αγρ1νίου , μίλnσε γ10 τα δ1κα1-

θύμ1ζαν Νfκο Σταυρfδn, θανάσn Βέγ

τον μπάρμπα Χαράλαμπο πρόλαβα ,

ώματα των 01κοδόμων κα1

γο, Βασfλn Αυλωνfτn, Mfμn Φωτόπου

που έκανε μεταφορές κα1 καθόταν

τρόμαξε

λο. Πετάγαμε αετούς που φτιάχναμε

στα Πλατάν10. Είχε κα1 κομμουν1στές,

βγάλε1 απ ' τα κρατnτtιρ1α που

που δ1άβαζαν «Αυγtι » , κα1 «εθν1κ1-

τον « μπαγλάρωσαν » αυθnμε

στές » κα1 αντ~στασ1ακούς κα1 καταδό

ρόν.

μόνο1

μας

τες KOl χωροφύλακες KOl φυλακές KOl

αεροδρόμ10. Στο κουρείο που δού-

n

μάνα μου να τον

θυμάμα1 κα1 μ1α μεγάλn
φωτιά σε καnναnοθtι-

στ1γμές μαθnτ1κές κα1

τn

~

(·) 11 .\1 .\

Τ

I

Κ

\
το ε10ηήρ10 στnν πόρτα του γnnέδου.

1966,

πού καταλήγουν το ένα ή το άλλο, κα1

κλάκn στο « Χτυnοκάρδ1α στα θραν1 α »

που τραγούδαγε

n

01 γυναiκες ήταν όμορφες τ~ς

-

Αναγέννnσn Αρτας, Παναηω

Κυρ1ακές κα1 τα « φλερτ » πολλά . Απ '

nαθανασ1ου, γ1α τον Χεψάρα, γ1α τον

ότ~ μάλλον τσάμπα πήγε τόσο δ1άβα

κα1 στο « Ξύλο βγήκε από τον Παρά

λ1κός

-

Γ1άνν1να, Πανα1τωλ1κός

Α1-

τους συμμαθητές μου « ελάχ1στο1 » πέ 

Σύρρο, γ10 τον Μαργέλο;

σμα, αφού δεν αλλάξαμε το μέσα μας

δε1σο » , «Ας ήταν

κα1 πολύ. « Ολα ε1να1 ένα ψέμα », που

σήμερα κα1 γαλανός ο ουρανό ς ... »,

λέε1 κα1 το τραγούδ1.

κα1 τον « Γλάρο » απ ' τnν « Αλiκn στο

-

Παναχαϊκή, Πανα1τω

-

φυλλ1ές.

n

ζωή μας σαν κα1

γ10· γ1νότανε χαμός! Ποδοσφαφ1κούς

ρασαν να « κάνουν nράξn » , nρ1ν τnν

Εκε1νο τον καφό βάζαμε « μnρ1γ1όλ »

αγώνες ακούγαμε σ ' ένα nερ1nτερο

τελευτα1α τάξn κα1 αν ... στ1ς δ1άφορες

στα μαλλ1ά κα1 λεμόν1 γ1α να στέκο

« Παnαχρήστου » στnν nλατε1α Μnέλ

«ερωτοδουλε1ές » τους ... « Κορ1τσ1α »

ντα1 ... Τα μ1κρότερα άφnναν « φούντα »

λήθε1α ήταν ότ1 έβλεπα τον

Ναυτ~κό » κα1 το « Τράβα μπρος, κ1 όσα

λου από τρανζ10τοράκ1 -λ1γο1 ε1χαν

σε « σn1τ1α » δεν ε1χε το Αγρ1ν10 τότε .

κα1 τα μεγαλύτερα φορούσαμε καπέλο

Κασσ1ανό Πάστρα, τονΤσφώ

έρθουν κ1 όσα πάνε / τράβα μπρος κα1

ράδ1α τότε. Αξέχαστο μου έμε1νε το

Ο,τ~ υπήρχε ήταν « έξω » από τnν nό

με κουκουβάγ1α μπροστά. Περνάγαμε

νn, τον Ζωγανά, τον Γκούρνελο, τον

από μας « ψ1λοερωτευόμα

έξω από μεγάλες καnναnοθήκες των

Γούναρn, τον Καρακώστα, τον Νταρ1-

Λ1γες μέρες μετά το κε1μενο αυτό έ

άτομα γύ

σταν » εξ αποστάσεως, χαφόμασταν ν '

Παnαστρατα1ων, του Παναγόnουλου,

λα , τον Ροκοnάνο , τον Καnετανάκn,

λαβα με φαξ μ1α κατάσταση με τα ονό 

ρω-γύρω στα nλατάν1α στο καφενεiο

αλλάζουμε ματ~ές με νόnμα στο δρό

του Παnαnέτρου, με τους καπνεργάτες

τον Γεωργ1άδn, τον Σταυρόnουλο Θε

ματα των συμμαθnτών μου :

όδωρο κα1 δεν n1στευα ότ1 έμε1ναν

Κλασ1κό Τμήμα ,

«τόσο

-

ΣΑΝΤΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

που το ακούσαμε κα1

100

λn ...

0001

του κεφαλ10ύ σου κάνε ... ».

63 στο
43 από το Πρακτ~κό κ01

« Μ1α φορά ήταν ένα nαnόρ1 ... κα1 τ1

« Κουφ1όnουλου » , που πούλαγε κα1

μο, στον κ1νnματογράφο, στο « κουρ

να « μυρ1ζουν » καnνiλα στο δ1άβα τους

ε1να1 nθ1κή ; Κουκ1ά τρως, κουκ1ά ε1-

πάγο μ ' ένα τρ1τροχο, με « κόντρα » γ1α

τ~νάκ1 που κουν1ότανε » κα1 στnν εκ 

κα1 να μ1λάνε « συνδ1καλ1στ1κά » κα1 γ1α

σα1 .. . κα1 πως ο θεός ε1να1 μεγάλος

φρένα· εiχε κα1 μεγάφωνο έξω από το

κλnσ1α όταν

αγώνες. Ηταν nρωτοnόρο1. Ονόματα

σθεσαν στα στο1χε1α ταυτότnτος, όπως

λε1α. Κάnο101 από τnν κατάσταση λε1-

γενεα1

01 ψαλτάρες έλεγαν το «Α1
01 nάσα1 » ... Πέρναγε ο Εnηά

μ1λ1ούνταν κάπου κάπου κα1 με δ1nλή

δ1κnγόρος, γ1ατρός, υnάλλnλος υ

nουν από τn ζωή. Τους μνnμονεύσαμε .

φ1ος κα1 γ1α κάnο1ους ερωτευμένους

σnμασ1α μεταξύ ευεργεσ1ας κα1 ερω 

nουργεiου,

δάσκαλος,

Η τάξn μου έβγαλε καμ1ά δεκαnε

Πασχαλ1ές, ο Αnρ1λnς κα1 ο

τnματ1κών. Βλάμnς, Ηλ1ού, Παναγό

δnμοσ1ογράφος, καθnγnτnς nανεn1-

νταρ1ά γ1ατρούς . Αν ο καθένας γ1α 
τρεύε1 τον πόνο

σαν το κτ1ρ10 ... »! Ο Πατσ1όnουλος ή

μαγαζ1.

ταν πάντα « φ1λόσοφος » , ο Γαλάνnς

01

πλακατζής, ο Τσ1όλκας « αφασ1α », ο

μάνες το Πάσχα άσnρ1ζαν με α

σβέστη το σn111 nρ1ν σουβλ1σουν το

άνθ1ζαν

01

16101»...

Κάτ~ « σnματάκ1α » πρό

αρχ1τέκτων,

Μυστακ1δnς καλόκαρδος . Ο Βεντου

αρν1, όλο1 φτωχοi-nλούσ101 κα1 πε

Μά1ος με όλα τα λουλούδ1α του άγρ1α

nουλος, Παπαστράτος, Κοντογ1ώργος,

στnμ1ου, φ1λόλογος, εφορ1ακός, κα1

ράκnς γλυκύτατος, ο Τσαμnόκας Βα

τούσαν « τρiγωνα» γύρω στα κάρβου

κα1 ήμερα ... στ1ς φτωχογεηον1ές με τα

Μnαϊμnάς, Κατσάμπας, Στύλ10ς, Φαρ

κατά τα άλλα έμε1ναν

σ1 λnς του Αναστασ1ου πάντα ενnμε

να

...

ρωμένος καλά, ο Ζυγούρnς « καθnγn

άnο101 πατεράδες έδερναν με

τn ς» , ο Δρακόnουλος « Ζυγός » , ο Τρ1-

τn

χόnουλος γελαστός , ο Στραβοδήμος

ν10ύ.

01

« ζωστήρα » του nαντελο

μάνες με βέργες το χέρ1 (τσ1-

Βραχωρ1-

16101 ... Πήγαν γ1α

λ1γο να μου κρυφτούν, αλλά δεν τα

15

που εiχαν φύγε1 τότε σε άλλα σχο 

5-10

συνανθρώπων

μας κάθε μέρα, τότε γ1ατρεύοντα1 του 

100 τnν nμέρα . Αν βάλε1 ς κα1

λασπόνερα, κα1 τους στεγανούς βό

μάκnς. Στα κτήματά τους

θρους nρ1ν μπουν στο δ1κτυο του Δή

τες δούλευαν « ήλ10 με nλ10 » ... Ομως

κατάφεραν.

στο «μέσα » τους ο

τ~ς καλοσύνες των υnολο1nων , δ1κα1-

αν δεν ήταν κ1 αυτο1 θα ήταν χεφότε

Π1στ1κός, ο Τ σάκος , ο Στραβοδήμος, ο

ούμαστε μ1α βράβευση από το Δήμο

ρα τα πράγματα .

Τ σαμnόκας Βασ1λnς του Δnμnτρ1ου, ο

Αγρ1ν1ου κα1 τnν τψnτ1κή πλακέτα .

μου

...

Ε1χε κα1 σφαφ1στήρ1α κα1 μn1λ1άρδα

01

οργανωτ~κός, ο Τσοβύλας δάσκαλος

μnnμα) κα1 το στόμα. Οταν αρρωστα1-

που

κα1 σεμνός, ο Χατζάρας θετ1κός, ο

ναμε, μας έβαζαν ζεστό λάδ1 στο αφτ1

ως « αλήτες » κα1 « nαλ1οnαρέες » από

« άλματος στο τρ1-

από το καντήλ1 κα1 ενέσε1ς μας έκαναν

τnν κο1νων1α τnς Καnνούnολnς, με

nλούν », γ1α τα πάντα ο Καρακώστας

κάnο1ες γεηόν1σσες .... Μας έρ1χναν

τους κυρ1ους τους « καθωσnρέnε1 » ,

πάντα δ1αβασμένος .

κα1 βεντούζες. Κ01

μας « ξεμάτ~αζαν »

που ήταν από καλές 01κογένε1ες που

γονε1ς, δασκάλους κα1 γεηον1ές . Παi

γούρnς,

ΒοτσαΤτnς του

nnya1vav όσο1

εiχαν καταχωρnθε1

16101

λάχ1στον

συμμαθητές μου πρόκοψαν ό

Σκαλτσάς, ο Βλάχος, ο Σοχωρ1τnς, ο

TV ΑΧΕΛΩΟΣ

Σχ1σμένος, ο Μαλλαϊνός, ο Μnού

Ο nαλ1ός συμμμαθnτής σας

που κάλυψε τnν εκδήλωσn. Ημασταν

σγος, ο Ποσνακ1δnς, ο Μάλλ1ος, ο Ν1-

Ευαγ . Σπύρου , εκδότnς ΝΑΙ.

γεν1κώς nρονομ1ούχο1. Ε1χαμε καλούς

τσε , ο Δnμnτρ1άδnς , ο Γούναρnς, ο Ζυ

«01

λο1 », εinε ο Σπύρου στnν

n Κρ1κοχωρ1τn, ο Ζαμnαράς, ο

Περψένουμε χεφοκρότnμα!

Υ.Γ.:

Mnv γκρ1ν1άζετε

που nαρέλε1 -

Ομάδα μας εκτός από Παναθnναϊ

σβήνοντας κάρβουνα. Μας έστελναν

εiχαν το « κατπiς » τους, κα1 τους εργά 

ζαμε ελεύθερα κα1

ανέμελα » . Πρ1ν

Ιωαννάς , ο Καζαντζής, ο Παναγάτος,

ψα πολλά. Εfnαμε, δεν χωράνε στο

κό ς , Ολυμnακός, ήταν ο Πανα1τωλ1-

κατασκnνώσε1ς να πάρουμε κ1λά κα1

τες στα καπνά ... Αυτο1 έδ1ναν κα1 ένα

μπούμε στnν ομάδα τnς κο1νων1ας ε1-

ο Φρόντζος. Από τnν τάξn μου βγήκαν

χαρτ1! Οσο1 θέλετε κ1 ά λλες nλnροφο 

κό ς. Δεν nλnρώναμε ε1σηήρ10. Τότε ο

μας ζύγ1ζαν nρ1ν φύγουμε μ ' ένα χαρ

« βαντάκ1 » (ένα δέμα) στnν εκκλnσ1α

χαμε « ξεμnερδέψε1 » με το nο10ς θα ε1-

κα1

μεγάλος που έβγαζε ένα ε10ηήρ10 ε1-

τονέν10 κουτ1

ή ΝΟΥΝΟΥ κα1

να1 αρχnγός κα1 nο1ος στρατ~ώτnς.

σφαλ1στ~κών εταφε1ών.

χε δ1κα1ωμα να nάρε1 κ1 ένα « μ1κρό».

τα «μnογαλάκ1α» μας μέσα . Κάτω κά

κάτω απ ' το γήπεδο

κα1 , όπου βλέπαμε « μοναχ1κό » , λέγα

NESTLE

γ1α

ευλογ1α ...

Τ1 να σου κάνανε κα1

01

4-5

ασφαλ1στές κα1 υnάλλnλο1 α

Παρατήρnσα ότ1 δεν αλλάξαμε σε τ1-

Φεύγοντας ο ένας Τ σαμnόκας , όχ1 ο

τω έβαλα μ1α φορά , γ1α τn Μοκ1στα

θα έβαζαν στnν μαρμάρ1νn πλάκα ευ

άλλος ο Βασfλnς, μου εfnε: « Στεfλε μου

στο Θέρμο με το ΠΙΚΠΑ, τον « Μ1κρό

εργετών; Εβαζαν δωρnτές κα1 ευεργέ 

με « μπάρμπα θα με βάλ1 ' ς μέσα; » κα1

Ηρωα » κα1 τα « Κλασ1κά Ε1κονογραφn

τες όσους ε1χαν χρήμα κα1 μάλ1στα

γ1ατ1 στα επόμενα, από τώρα στο λέω,

μnα1ναμε μπροστά του .. . όταν έκοβε

μένα ». Πnγα1ναμε σε «γ1ορτάσ1α » (ό

« ευλογnμένο » .

πόσα nα1δ1ά έχω κα1 τους λέω, πώς να

n10

που γ1όρταζαν δnλαδή) γ1α να πάρου

Λο1nόν τ~ άλλο να πω; Γ1α το τρένο

nοτα σαν χαρακτήρες. 01 λουφαδόρο1,
01 τεμnέλnδες , 01 εργατ~κο1, 01 μάγκες,
01 σnασ1κλες, τα χρ1στ1ανόnουλα, τα
βουτυρόnα1δα , τα εργατάκ1α, 01 γλύ
φτες, 01 επαναστάτες, 01 γκαμ1νάκnδες

με γλυκό. Αναγνωρ1ζαμε nο10ς ε1χε

που μας nήγα1νε Κυρ1ακές γ1α μnάν10

κα1 τα nαnαδάκ1α του χθες έτσ1 τα

γ1ορτή από το αναμμένο φως κα1 τnν

στα Σταμνά Μεσολογγ1ου, γ1α το nάρ-

βρήκα κα1 σήμερα. θάλεγα πως

ανο1χτή πόρτα. « Χρόν10 Πολλά » , μας

κο, γ1α τον καθnγnτή Κωσταρά , γ1α

ξn μου -1σως να συμβα1νε1 με όλες

ντρος ε1μα1 στα

έδ1ναν γλυκό κα1 φεύγομε...

σεφά ... ».

τον Κασσάρα, γ1α τον Γραβάνn, γ1α τον

«ξέσκ1σε » όλα τα nτυχ1α κα1 τα συγ

αυλές στ~ς μονοκατο1κ1ες ε1χαν

Κωστακ1ώτn, γ1α τnν Λανάρα, γ1α τn

γράμματα, που γράφτnκαν γύρω από

nολυκατο1κ1ες τότε ξε-

δ1δα Γαρουφαλή, γ1α τον Σαββουλ1δn ,

το αν

κ1ναγαν, όταν τελε1ώναμε το Γυμνάσω.

γ1α τον Τ σφώνn, γ1α τον Βλάχο, γ1α

χνοντα1 κα1 τ~ς θεωρ1ες nερ1 καλλ1έρ -

01

λουλούδ1α

ΙΝitιΙ

n τά

- 01

01

άνθρωnο1 γενν1ούντα1 ή φτ~ά

καμ1ά φωτογραφ1α από τα

χρόν10

40

δεν θα ε1μα1 παρών ... ». Ο Ιωαννάς

61-

nλα μου γέλασε . « Με ρώτnσαν μερ1κο1

έχω , αφού δεν έχω γυνα1κα . Ανύπα

58

μου , θα χαθε1

Πλάκα κα1 ανεμελ1ά ε1χαν

01

n

συμμα

«40

χρόν10

μετά τα θραν1α » . Οnως τότε το

1960-

θητές μου στn συνάντnσn

ρ1ες δ1αβάστε το β1βλi ο του Λευτέρn
Παnαδόnουλου

παπάδες; Τον εργάτn Γ1ώργο Σπύρου

Πnγα1ναμε

12s

γε1ας κα1 nα1δεiας, κα1 χαρακτήρων κα1

λ1κός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
καθnγnτή που έλεγε:

τον Ν1κολακόnουλο, γ1α τον Αναγνω
στόπουλο, τnν Βαλnνδρά , γ1α τον Πα

Πανα1τωλ1κός

φήγnσn του

Βουγ1ου 

Στο Αγρ1ν10 φύτευαν πολλές τρ1αντα

«01

nαλ101 συμμαθn 

τές » , Εκδόσε1ς Κασταν1ώτn. Τα έχε~
όλα , εκεf βρήκα κ1 εγώ πολλά απ ·

αυτά που έγραψα.
Ε.Σ.

ΔιπλΠ ασφάλεια για σας!

ο Μίκης θεοδωράκης πaρaμέvει
πάντα μια «Ανάσταση» του λαού της Ελλάδος ...
Δεν είναι μια φωνπ,

είναι όλες οι φωνές των Ελλήνων σε μία ...
Ιστορικπ καταγραφπ μιας συνάντησης στην οδό Επιφανούς
και μια πρόταση για την ΕθΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΝΑΙ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟ

-

Ε. ΣΠΥΡΟΥ 0 . Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟθΩΝΟΣ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο ΜΙΚΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΠΥΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

ΒΙΒΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

-

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ,

ΧΑΡΑ ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΚΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΝΤΟΥΡΛΗ, ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ,

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ. Χ.Κ .ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α . Ε.

- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ.

Π ΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΣ Α . Ε.

ΛΟΓΙΣΤΗΡ Ι Ο . Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ . Ε. ΜΑΝΤΑ

-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

ΥΠΕΥθΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜ ΙΣΗΣ

- ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Γ. ΚΑΛΤΣΩΝΗ
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ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:

ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡ Ι ΑΣΜΟΥ:

51342181/104

LeMonde
.Α Σ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α .Ε.

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

ΤΗΛ . :

cz»

.Α.Π. Ι Σ ΤΙ ΚΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΠΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ,

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΙΚΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Ή
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ

/

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ,

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΜΛΟ ,
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ.
ΝΟΜΟΣ

2121 / 1993 ΣΤΗΝ ΕΛΜΔΑ ΚΑΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Εθνικήs Αντιστόσεωs

&

72

Αγαμέμνονοs,

Τ. Κ.

152 31 Χαλάνδρι
Τηλ .: 210 67 08 000
Fax: 210 67 08 001

ΥΠΟΚΑΤΑΠΗΜΑ

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΠΗΜΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΠΗΜΑ

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ :

ΡΟΔΟΥ:

ΒΟΛΟΥ:

ΑΓΡΙΝΙΟΥ:

Λεωφ.Κ.Καραμανλή

Εθνικήs Αντιστόσεωs

Γ. Σεφέρη

Ιωλκού

164, τ. κ . 542 48 θεσ/νίκn
Τηλ .: 2310 39 20 00
Fax: 23 10 39 20 31

Τ. Κ.

185 31 Πειραιόs
Τηλ .: 210 42 22 038

Τ.Κ .

851 οο Ρόδοs
Τηλ. : 22410 691 05

6,
Τ. κ. 382 21 Βόλοs
Τηλ. : 24210 28 142

Fax: 210 42 22 043

Fax: 22410 691 07

Fax: 24210 30 351

11 ,
301 οο Αγρίνιο
Τηλ .: 26410 59 530
Fax: 2641 Ο 59 869

31 ,

108,

Βότση

Τ.Κ.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΙΕθΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕλλΑΔΑ

www. egnatia-asfalistiki.gr

www. lemonde.gr

Νέο Πρόγραμμα

Lion

Ζωής Αποταμιευτιι<ό

