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Ένα ασφαλιστικό σύστημα υγείας,

δεν είναι απόλυτα ολοκληρωμένο
αν δεν προσφέρει απόλυτη ελευθερία επιλογής
και γιατρού και νοσοκομείου.

Το

OLL

ίΟSίS έρχεται να καλύψε ι αυτό το κενό, αφού όχι μόνο αναλαμβάνει τη νοσηλεία σας, αλλά

και σας επιτρέπει να επιλέ ξετε εσείς ποιος γιατρός θα σας εξετάσει και σε ποιο νοσοκομείο θα πάτε.

Το

all iasis

σας καλύπτει πλήρως, γιατ ί σας προσφέρει:

■ Ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις.
■ Δωρεάν ετήσιο

check-up.

■ Διαγνωστικές εξετάσεις.

■ Πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη.

■ Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια και Μεταφορά σε νοσοκομείο με το
κατάλληλο μεταφορικό μέσο .

■ Τηλεφωνικό Κέντρο ιατρικής υποστήριξης και καθοδήγησης,
όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 1142.
■ Αποκατάσταση της υγείας σας, χωρίς περιπή ταλαιπωρία
και χρονοβόρες διαδικασίες.

Και όλα αυτά, ανεξάρτητα από ύπαρξη ασφάλειας ζωής.

οιι

iosis.

Για να αποφασίζετε εσείς, για την υγεία σας.

Allianz®

Πέρα και πάνω από όλα τα αγαθά υπάρχει ένα , που είναι το πρώτο. Η υγεία. Γι' αυτήν , λοιπόν , η

Πρώτη Ασφαλιστική δημιούργησε το σύστημα Εθνική και Υγεία. Ένα σύστημα υγείας για όλους ,

Η δύναμη στο πλευρό σας

στα μέτρα του καθενός μας . Γιατί σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα από
τέσσερα ξεχωριστά προγράμματα , αυτό που ταιριάζει ιδανικά σε εσάς ή την οικογένειά σας . Στις
προσδοκίες και τις οικονομικές σας δυνατότητες . Στις ήδη υπάρχουσες ανάγκες σας ή σε αυτές

που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Το σύστημα Εθνική και Υγεία είναι κοντά σας από την πρόληψη
και τη διάγνωση έως τη θεραπεία. Έτσι , καλύπτει ολοκληρωτικά , το πιο πολύτιμο αγαθό . Την
υγεία . Γιατί για να είμαστε πάντα καλά ... Εμείς έχουμε την Εθνική . Την Πρώτη Ασφαλιστική.
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Γράφει

σωπα που αγαπάς (συγγενείς, φί

τους προβληματισμούς μας γύρω α

λους ή συνεργάτες σου) είναι στη ...

διαφορετικά. Εiναι ο μ6νος απ' την

πό το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή

ομάδα του που ήξερε καλή σκόπευση

διαχρονική ανωνυμία των απλών αν

μας , τον ανασχεδιασμό για ένα καλύ

θρώπων που έζησαν ή ζουν δίπλα

και δεν ήθελε να αφήσει το τwλvβό

τερο αύριο. Είναι περιγραφή του για

λο, που έκα,νε θραύση στους Ιτα

λούς. Στην εξέταση, έπnτα, στάθφα;

μας με αξιοπρέπεια , που ομορφαί

τρού Κ . Κυζούλη στο ημερολόγιο

νουν τον κόσμο με τις πράξεις τους ,

βλίο του με τίτλο «Η θύελλα. Πορεία

που γεμίζουν με ανθρωπιά τις σχέ

αδύνατο να ξαναφορέσει τα άρβυ

ηρωική και πένθιμη» (πηγή «η Δρά

λα. Τα πόδια του ήταν τwλύ npησμέ
να κα~ δεν χωρούσαν» .*

ο Ευάγγελος Γ . Σπύρου

σεις , που εμπνέουν και διδάσκουν ,

σις

Εκδότης «ΝΑΙ»

που είναι πρότυπα ήθους , εργάτες

2002):

του πνεύματος, μαχητές για πρόοδο ,

« •••

αγωνιστές αρετής , αγάπης, προκο

μνά, ακάλvτπα πόδια. Καθώς τους

πής , αλληλεγγύης, ευγένειας , πραό

μαbJνεις τwv έτσι χειροτερεύουν

Η

κατατάξεις σε όλα τα επί

πεδα, εθνικά, οικονομικά,

σμός ή αναχρονισμός ; «Γυρίστε στις

ρή θυσία απ' όλες τις θυσίες». Μη

βασικές αρχές, εκεί που ξεκινήσαμε»,

χάνετε χρόνο , ψάξτε στα περασμένα

λένε φωναχτά μερικοί. Και οι βασικές

χρόνια (δικά σας ή ξένα) και βρείτε τι

δημόσια και ιδιωτικά, η κρί

αρχές τι είναι; Αναχρονισμός ή εκσυγ

άντεξε από αυτά που κάνατε και πώς

ση των χρηματιστηρίων, οι επανασχε-

χρονισμός; Έρευνες δείχνουν ότι οι α

το κάνατε.

διασμοί στρατηγικής κρατών και πο

σφαλιστές δεν ξέρουν να πουλήσουν

Υπάρχουν τρεις γνώμες, που στο πέ

λυεθνικών εταιριών, η λεγόμενη τρο

ασφάλειες επειδή ξέφυγαν από τον

ρασμα των χρόνων είναι γεμάτες σο

μοκρατία

σκοπό

(;) , η

ισοπέδωση αρχών διε

τους,

πουλώντας

διάφορα

φία, χρήσιμη για όλους, και ειπώθη

θνούς και εθνικού δικαίου, η κρίση α

«τραπεζοχρηματοασφαλιστικοοικονο

καν από τρεις μεγάλους σοφούς . Την

ξιών και ιδανικών, όπως η ελευθερία,

μικά». Αναποφάσιστοι, οι περισσότε

πρώτη την είπε ο Πλούταρχος: «Το

η δικαιοσύνη, η ισότητα και άλλα πα

ροι θυμούνται τον Ανατόλ Φρανς , που

να πάρεις τυφλό οδηγό και μωρό

ρόμοια, προκάλεσαν μεγάλες ανασφά

έγραφε ότι «οι ηλίθιοι μένουν πίσω και

σύμβουλο είναι το ίδιο». Τη δεύτερη

λειες και συγχύσεις στους σημερι

οι τρελοί τρέχουν μπροστά». Και προ

την έγραψε ο Σοφοκλής: «Τα ψέματα

νούς

βληματίζονται με το γνωμικό του Θαλή

δεν

τους.

του Μιλήσιου, που λέει: «Τι είναι σο

σουν» . Η τρίτη είναι του Ξενοφώντα:

Στον ασφαλιστικό χώρο ήρθαν τα πά

φότερο; Ο χρόνος που τα βρίσκει ό

«Όποιος δεν έχει αρετή, τίποτα καλό

νω κάτω. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο.

λα»!

δεν μπορεί να 'χει».

ανθρώπους

και τους

ηγέτες

έζησαν ποτέ

μέχρι να γηρά

Όλα επανεξετάζονται και σ' όλα μπή

Ο χρόνος! Μη με βάζετε να μπω σε

Και οι τρεις γνώμες βοηθάνε την α

κε

λεπτομέρειες για το τι είναι χρόνος

σφαλιστική αγορά να δει ότι η δομή

που σημαίνει ότι υπάρχει και «αναχρο

και το τι λέει ο χρόνος! Με μια φρά

της πρέπει να βασίζεται σε διαχρονι

νισμός». Συγχρονίζω σημαίνει ότι κά

ση, ο χρόνος λέει: «κάντε αυτά που

κές αξίες. Η αγορά μας χρειάζεται

νω προσπάθεια να προσαρμόσω κάτι

αντέχουν στον χρόνο». Αυτό είναι η

την εμπιστοσύνη του κοινού, η οποία

στη σύγχρονη κατάσταση. Το ερώτημα

ποιότητα που σας χρειάζεται και την

όμως δίδεται σ' αυτούς που δεν λένε

όμως είναι για πολλούς τι πρέπει να

αγοράζουν σαν τρελοί οι πελάτες

ψέματα, που έχουν αρετή και συνε

συγχρονίσουν και πάνω σε τι.

σας. Ο χρόνος έχει τη σοφία της ζω

τούς συμβούλους, γεμάτους παιδεία.

Οι διευθυντές των εταιριών και των

ής και τη ζωή. Ο χρόνος ανανεώνεται

Δεν προχωρώ περισσότερο, αγαπητέ

γραφείων τους, σε πλήρη σύγχυση και

συνέχεια, επειδή, όπως λέει ο Νικό

αναγνώστη. Ξεύρω ότι θέλεις αυτά

μια ταμπέλα

«εκσυγχρονισμού»,

αβεβαιότητα για το μέλλον, Ψάχνουν

στρατος, «τα ίδια πράγματα επανα

που άντεξαν στον χρόνο και τα ξέρει

να βρουν από πού να πιαστούν και τι

λαμβανόμενα δεν αρέσουν ούτε στο

ο χρόνος ότι αξίζουν «πέραν του χρό

να πρωτοκάνουν. Μήπως πρέπει να

Θεό». Αλλά ο χρόνος είναι μεγαλύτε

νου». Δεν μετρούν οι λέξεις συγχρο

βρουν κάτι νέο; Και ποιο είναι αυτό; Ή
να ανατρέξουν πίσω, στις πηγές, στα

ρος από τους νεωτεριστές και όπως

βασικά; Αλλά αυτό είναι εκσυγχρονι-

θυσία του χρόνου είναι η πιο δαπανη-

νισμός ή εκσυγχρονισμός γι' αυτά.
Αυτά που θέλεις να συγχρονίσουν ή
να εκσυγχρονίσουν εσένα και τα πρό-

4
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συμπληρώνει και ο Αντιφώντας, «η

μας»

τεύχος

402,

Οκτώβριος

Άλλm έρχονται ξυnόλψοι με γυ

τητας , σύνεσης, στοργικότητας , μάρ

την κατάστασή τους, χαμηλώνουν

τυρες και ήρωες στη ζωή. Είναι πα

το κεφάλι και λένε τιως ιχοvν αφό

ντού , κοντά μας, αληθινοί, και δεν θα
τους δεις εύκολα στα ριάλιτι σόου, τα

pψοvς πόνους από το πρήξιμο και

ντιμπέιτ και τα παράθυρα της TV!
Αυτοί είναι που θα σας «ξελασπώ
παγκοσμιοποίηση, οι ανα-

- βι

σουν» . Οι άλλοι είναι έτοιμοι να σας
«καπακώσουν» στο λεπτό και να σας
«τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί», ξε
χνώντας τι είστε, τι ήσασταν, τι κάνα

Είναι σίγουρο ότι η Ιστορία έσκυψε
να απαλύνει τον πόνο του στρατιώ
τη. Ο σοφός χρόνος άφησε την πρά
ξη στη μνήμη μας Χωρίς Λόγια.

* Yr: Το κείμενο αυτ6 είναι αφιερω
μένο στον 85χροvο πατέρα μου, που

μ6νον έτσι ξυnόλψοι μτwpούν να
βαδίσουν. Μεpικοi διατηρούν ακό

28ης Οκτωβρίου του

μη κάτιοιαν επiδεση στα nληγια,σμέ
να τους πόδια. Το αiμα tfχει τιοτiσει

σμένη κορυφή είναι τα μαλλιά του,
ρυτιδωμένο το πρ6σωπο, και το γε

τους επιδέσμους και σε κάθε βήμα

ρασμένο χέρι του κάνει «χωνί» το

συμμετείχε στον πόλεμο του ΟΧΙ της

1940.

Σαν χιονι

αφήνουν ένα κόκκινο ατισrύπωμα

αυτί για να ακούσει καλύτερα κάθε

στο λευκό χιόνι.

φορά που τον ρωτάς κάτι. Είναι υπε
ρήφανος που πολέμησε για την πα

τε παλιά, τι προσφέρατε, τι τραβήξα

Εiναι αφάvrαστα τpαγικ6 θέαμα η

τε ως εδώ.

μα-ιωμένη αuιή τpσχ,,ά, που διαγρά

Δεν θα βρείτε τα «προσόντα» τους
σε κοσμικούς κύκλους και βαριά πτυ

τρίδα, δεν παίρνει καμιά σύνταξη γι'

φεται πiοω απ' το εnzδδυνο και αγω

αυτ6,

νu.ι5δες βάδισμα ενός στpατuδτη που

«Μίλα δυνατά, δεν ακούω, είναι απ'
τα μπαζούκας της Αλβανίας... ». Μοι

απλά

καμαρώνει

λέγοντας:

χία , αλλά στις ηρωικές πράξεις τους .
Ξέρουν ένα σωρό «πανουργίες» οι
πτυχιούχοι των μάστερ, που αλίμονο

κατηφοpil,ει στο σταθμό μας. Το

αν πουν να τις εφαρμόσουν σε βάρος

και κάτωχJ>ος με βαθύτατα μελαγ

κάποιου , όπως και είναι «άγγελοι φύ
λακες» και «πνοή ζώσα» όταν μαζί με
τα πτυχία τους εφαρμόσουν αυτές τις
αρετές «των ανωνύμων διπλανών»

στιανικά κείμενα με «αναχρονιστικές

χολική έκφραση. Καθώς τον ρωτώ

ιδέες» για τις οποίες πολέμησε. Κά

nzδς ιχει καταvιήσει έτσι τα πόδια

ποιοι τον περιγελούν. Οι περισσότε

του, αpχίζει να κλαιει. Αυτός μονά

ροι τα δέχονται. Αλλά δεν μετρά τι

χα φταιει που πήγε apyά στον για

μας που γράψαμε πιο πάνω.

λέει ο κ6σμος. Είναι συγχρονισμένος

τρό, λέει. Μα δεν μτwρούσε να γίνει

στη σοφία του χρ6vου.

Η νέα γενιά έχει πολλά ελπιδοφόρα
για την Ελλάδα παιδιά (δίπλα στα
«κακά παιδιά»), που κληρονόμησαν
πρότυπα ζωής από δασκάλους και
γονείς ελεύθερους, ένδοξους και τι
μημένους , που τα «πιστεύω» τους
άλλοι τα λένε «αναρχονισμούς» και
άλλοι «εκσυγχρονισμούς». Πολλοί α
πό μας είναι ανάγκη να εκσυγχρονί
σουμε τη ζωή

μας με «αναχρονι

σμούς» που δόξασαν την Ελλάδα.

Ένα τέτοιο «αναχρονισμό» κάποιων
φαντάρων

και

κάποιου

Έλληνα στρατιώτη του

ανώνυμου

1940

(ή μή

πως είναι πρότυπα ηγέτη που οδη
γούν όσους περπατάνε για κάποιο

σκοπό ; )

θα παραθέσω

κλείνοντας

i-

δw βράδυ σημειώνω στο καρνέ μου:

ράζει πολλές φορές χαρτιά

"Μαιωμένα πέλματα". Εiναι ~οχνός

τυπίες με μηνύματα απ6 ελληνοχρι

-

φωτο
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Κ Α

L
οκαθολικές χώρες το εισήγαγαν αμέσως

Ημερολόγιο Ελλήνων

το Γρηγοριανό ημερολόγιο , όχι όμως οι
ορθόδοξες

υιοθέτησαν το
το

Σεπτέμβριος
ο

αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι , οι Βαβυ

τους τους μή

λώνιοι, οι Ρωμαίοι και άλλοι λαοί. Το Ιου

βρίσκουν

τοί πήραν από τους Έλληνες , είχε

9ος μήνας του έτους μας

νες

αν και η εγκυκλοπαίδεια
ξη Σεπτέμβριος ότι είναι ο

πτέμβριος να είναι ο έβδομος μήνας , ε

καλούμενος

πειδή τότε , με εκείνο το μέτρημα , ήταν έ

τρυγητής

(Νέα δομή τόμος 24ος σελ.

βδομος , ενώ σήμερα ένατος.

382).

Ο Ιούλιος Καίσαρ το έτος

Το «ΝΑΙ» ο' αυτό το τεύχος

ποιες μεταρρυθμίσεις, καθιέρωσε το Ιου

θα θυμίσει στους αναγνφ

λιανό ημερολόγιο που φέρει το όνομά του

46

και που δέχθηκε (συμβατικά) ως μέση

του διμήνου Σεπτεμβρίου και

διάρκεια του έτους τις

τρησης του χρόνου σε ορισμένες

περιόδους όπως τα έτη , οι μήνες , οι

365

πάντα δαμάζει και στον οποίο « τα πάντα
ρει » . Και οι ασφαλιστές μας μετράνε την
ηλικία και τα χρόνια των πελατών τους με

τα των μηνών στην Αρχαία Αθήνα ήταν : Ε

μνημονευτούν ; Δεν σας κάνει εντύπωση

κατομβαιών

Ιουλ.), Μετα

ότι « λίγα » είναι αυτά που σημειώνουν τα

(1 Ο Ιουλ . - 7 Αυγ.), Βοηδρομιών
( 8 Αυγ . - 6 Σεπτ . ) , Πυανεψιών (7 Σεπτ . 5 Οκτ . ) , Μαιμακτηριών (6 Οκτ. - 4 Νοεμ . ) ,

ημερολόγια να μην ξεχνάμε ; Για τους α

Ιουν .

- 9

σφαλιστές , που λένε ότι « ξέρουν να εκτι
μούν » πόσο κάνει η ζωή και ο κόσμος μα-

χρόνο λύθηκε με την υιοθέτηση ενός κύ
κλου

4

ετών , όπου

και το τέταρτο

366

3

είχαν

365

ημέρες

(δίσεκτο) (1/4χ4=1

ημέρα). Όμως το συμβατικό , το Ιουλιανό
ημερολόγιο , ήταν μεγαλύτερο κατά

ότι το ημερολόγιο μετρά ημέρες και

λεπτά σε σχέση με το πραγματικό

11
- τρο
πικό έτος που είχε 365 μέρες , 5 ώρες 48
λεπτά και 46 δευτερόλεπτα . Το 1582 ο

χο νυχτολόγιο! Η σελήνη έπαιξε ρόλο

Πάπας Γρηγόριος ΙΓ ' έκανε μεταρρύθμι

στη διαίρεση του χρόνου μαζί με άλ 

ση του ημερολογίου για λόγους θρησκευ

λα αστρονομικά φαινόμενα

τικούς (καθορισμός του Πάσχα) και για

και μι

σή ημέρες μέχρι κύκλου σελήνης έως

να καλύψει την διαφορά συμβατικού
τροπικού ημερολογίου . Αφαίρεσε

Ανάμεσα στα πρώτα μαρμάρινα Αρχαϊκά γλυπτά της
Ακρόπολης είναι ο «Μοσχοφόρος», ένας ώριμος

άνδρας που έχει ένα μοσχάρι στους ώμους του.
Χρονολογείται νωρίτερα από τα μέσα του 6ου αιώνα
π. χ., στα 570-560 π. χ. Στη βάση του αγάλματος υπήρ
χε επιγραφή με το όνομα του αναθέτη: Ρόμβος ή
Κρόμβος. Τα μάτια ήταν ένθετα
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χpόνο , όμως ποια είναι άξια λόγου να

διάφορα ημερολόγια που μετράνε την
πρόσκαιρη ζωή τους και το χρόνο που τα

ημέρες και

εβδομάδες και οι ημέρες .. . Βέβαια ε

χτες, αφού δεν υπάρχει και αντίστοι

\NAi ΤΕΥΧΟΣ

τον δικό τους τρόπο. Όλοι « μετράνε» το

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι τα ονόμα

Στον πλανήτη μας οι διάφοροι λαοί έχουν

Το πρόβλημα που προέκυπτε από το

1/4.

πισημαίνουμε (ίσως για πρώτη φορά)
γι ' αυτό ρωτάμε τι γίνεται με τις νύ

6

(5 Νοεμ. - 30 Δεκ.), Γαμη
(1 Ιαν. - 14 Ιαν.) , Ανθεστηριών (15
Ιαν . - 11 Φεβρ . ) , Ελαφηβολιών (12 Φεβ. 13 Μαρτ . ) , Μουνυχιών (14 Μαρ. - 11 Α
πp . ) , Θαργηλιών (12 Απp . - 11 Μαfου),
Ευηpοφοριών (12 ΜαΊου - 9 Ιουν.) .

κλάσμα μιας ημέρας που περίσσευε κάθε

της ζωής των Ελλήνων .

Ημερολόγιο είναι σύστημα μέ-

(29

Ποσειδειών

λιών

1917, η Σοβιετι
1918, η Ρουμανία το 1919
και η Ελλάδα το 1923. Για να βρούμε τη
δική μας χρονολογία , μέχρι το 1923 προ
σθέτουμε από το 1582 και μετά για κάθε
αιώνα 1 ημέρα στις 1Ο του Ιουλιανού. Το
1923, πριν εισαχθεί το Γρηγοριανό , είχα
με από το Ιουλιανό 13 ημέρες διαφορά .

(1 Ο

Κ Λ

π . Χ . , με κά

στες του κάποια γεγονότα
Οκτωβρίου από το ημερολόγιο

η Μεγάλη Βρετανία

I

12 μή
(Martius, Aprilis, Maius, Junius,
Quintilis , Sextilis, September, October,
November,
December,
Januarius ,
Februarius). Έτσι δικαιολογείται ο Σε

έβδομος μήνας του έτους ,
και

1700,

Βουλγαρία το

ί\Ι Λ Τ

λιανό ημερολόγιο των Ρωμαίων , που αυ

ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο

ΝΕΑ ΔΟΜΗ γράφει στη λέ-

Τα

1-1

την πανσέληνο). Ημερολόγια έφτιαξαν οι

δάχτυλά

νες

1751 , η

γειτνιών

Γράφει ο Ευάγγελος Σπύρου
σοι μετράνε με

οι προτεσταντικές.

κή Ένωση το

και ο έβδομος μήνας

τα

και

προτεσταντικά κράτη της Γερμανίας το

Θ

ρες και πέρασε από τις

15

Οκτωβρίου

1582

-

1Ο

ημέ

4 Οκτωβρίου

στις

και καθόρισε ως δί

σέκτα έτη αυτά που διαιρούνται με το

100,
400.

εκτός από όσα διαιρούνται με το
(Παρ ' όλα αυτά κάθε

3.000

χρόνια

υπάρχει σφάλμα μιας ημέρας) . Οι ρωμαι-

Από την ανατολική πλευρά της ζωφόρου του Παρθενώνα, από την Αγορά των θεών, βλέπουμε εδώ μια από τις ωραιότερες πλάκες. Καθισμένοι εικοvfζονται οι θεο{ που
βλέπουν προς τα δεξιά: ο Ποσειδώ ν, προς τον οποίο στρέφει ο Απόλλων. Ο δελφικός θεός πατά σε υποπόδιο και φορά το ιμάτιο που του καλύπτει τον αριστερό ώμο.
Ακολουθεί η Άρτεμις και η πολύ κατεστραμμένη μορφή της Αφροδίτης. Οι μορφές, που έχουν την κλασική δομή στην κα τασκευή του σώματος και του προσώπου, αποδίδο
νται στον μαθητή του Φει δία Αλκαμέ νη

7

νου », όπως η Μάχη του Μαραθώνα , ο

τητα·

νά αναμετρώνται με την απόπειρα εξα

Θεμιστοκλής , ο Μιλτιάδης , η επιστροφή

σθάνθηκε την ανάγκην να βάλη ορόσημα

σφάλισής τους , είναι μια αφορμή , αυτές

στην Κων/πολη του Τίμιου Σταυρού από

άνθρωπος , πεπερασμένος ,

αι

εις το αιώνιον αυτό ταξίδι, διά να μη χά

μόνον τον κύκλο της επιγείου ζωής, ρί
χτηκε με πυρετικόν πάθος να την αξιο

Έτσι ο άνθρωπος φτώχυνε . Βλέποντας

οι γραμμές που γράφουμε να γίνουν αφε

τον Ηράκλειο , η ναυμαχία της Σαλαμίνας ,

νει τα ίχνη του και διάνα βεβαιώνη την ύ

τηρία φιλοσοφικών στοχασμών και αμέ

η καταστροφή του Παρθενώνα από τον

παρξίν του· και ο ανθρώπινος νους -αιώ

ποιήση εις απόλαυσιν

σου δράσεως για κάτι καλύτερο .

Μοροζ ίνι , η δολοφονία του Καποδίστρια,

νιος κι αυτός ταξιδευτής μέσα εις το ά

χθον ; Και έπαθεν ασφυξίαν σαν αετός

Πόσα , αγαπητοί φίλοι , από αυτά που κά

η νίκη του Μ. Αλέξανδρου στα Γαυγάμηλα

πειρον- επενόησε μέσα εις την αιωνιότη

που τον ανάγκασαν να φτερουγίζη μέσα

νατε έως σήμερα ως άτομα ξεχωριστά (ή

επί των Περσών , η αποχώρηση των Γερ 

τα που αντικειμενικώς υπάρχει, σύμφωνα

από το συρμάτινον πλέγμα ενός περι

μανών από την Αθήνα , η πυρπόληση του

με τα υποκειμενικά δεδομένα της πείρας

φραγμένου κήπου . Και όμως, έξω και πέ

και ως ομάδες , εταιρίες) θα άξιζαν να

-

διατί όχι και μό

Κ. Κανάρη , το ΟΧΙ του Μεταξά και των

του , τον χρόνον με τις

ημέρες του ,

ραν από αυτό απλώνεται ο ουρανός , το

γενεών; Πάρτε , σας παρακαλώ , σήμερα ,

Ελλήνων . Γεγονότα και πρόσωπα , πρό 

τους μήνες, τις εβδομάδες, τις ώρες , τις

γαλανόν , ολόφωτον άπειρον . Όπως ακρι

και τολμήστε να γράψετε στο ημερολόγιό

σωπα και γεγονότα , που πάλεψαν να νι

στιγμές. Και από τότε η ζωή μας εμίκρυ

βώς και πέραν από τα σύνορα της μικρής

σας αυτά που θα άξιζε τον κόπο να γρα

κήσουν τον χρόνο , με πράξεις που μέ

νε · εμάζεψε τα φτερά της και τα δίπλωσε

ζωής μας εκτείνεται η αιωνιότης . Και τα

φτούν ως σπουδαία.

νουν στην αιωνιότητα. Συνηθισμένοι , κα 

εις μίαν χpονικήν ακτίνα

χρό

δικά μας φτερά είναι εις τα μέτρα εκεί

Μιλάμε για ξεχωριστά , διαφορετικά , ση 

θημερινοί άνθρωποι έως το χθες του με

νων, όσα είναι τα χρόνια μας επάνω εις

νης κομμένα . Διότι είμαστε αθάνατοι και

μαντικά γεγονότα , που θ ' άξιζε να διαβά 

γάλου γεγονότος ,

την γην.

θείοι Το μέτρον της αξίας μας το εφανέ

γραφτούν στα ημερολόγια των επόμενων

αιώνιοι ήρωες

μετά

365

50 , 60, 90

απ · αυτό , νικητές του χρόνου , ιδανικά θέ

''Αντιλάλησε πάλι μέσα μου η φοβερή

ρωσεν ένας Σταυρός, ο Σταυρός που ε

μπνευσθούν ή να μιμηθούν!

ματα ημερολογίων.

προειδοποίηση πως η ζωή τούτη είναι

πάνω του προσέφερε την θυσίαν του Ε 

Γράφουμε για αυτά που είναι «Πέραν του

Στο φοιτητικό περιοδικό « Η Δράσις » μας

μοναδική για τον κάθε άνθρωπο , πως άλ 

αυτού Του ο Θεάνθρωπος διά τον άνθρω

χρόνου » (εδώ κάνουμε και μια πρόταση

διάβασα ως νέος φοιτητής το

τα ε 

λη δεν έχει , πως ό , τι μπορείς να το χα 

πον.

να εκδώσει κάποιος ένα ασφαλιστικό η 

ξής , που δεν έχασαν έως σήμερα την α

ρείς, εδώ θα το χαρείς και δε θα σου ξα

Διότι "όλοι οι άνθρωποι και ο καθένας

μερολόγιο).

ξία τους και που κάθε ημέρα γενεθλίων

ναδοθεί , στην αιωνιότητα , άλλη ευκαιρία.

τους

Ένας νους που ακούει την ανήλεη αγγε

τους , και ο κόσμος ολόκληρος τον ενδιέ

Α

λία τούτη , παίρνει την απόφαση ... να πια

φερε , αφού το έσχατο νόημα του κόσμου

στόλου και πρωθυπουργός , ο επι

στεί ολάκαιpος , από το κάθε δευτερόλε

το δίνει ο άνθρωπος" , όπως γράφει άλ 

φαν έ στερος ασφαλώς Ψαριανός της

λος σύγχρονος διανοητής . Αλλ' αυτό το

νεότερης

Ναύπακτος την εποχή της Βυζα

Θεϊκόν ενδιαφέρον δίδει εις την πρό

Ψαρά. Ήταν εξαιρετικά ικανός και

ντινής

σουν τα παιδάκια στο σχολείο για να ε

Παναγία
η Ναυπακτιώτισσα

Η

ο

αλύτρωτος της εποχής μας.

ζί με την περιουσία του , αφού καθημερι

1971

Το « ΝΑΙ », με αυτή τη στήλη , « Συναισθη

μου , στις

ματικά», θα θυμίσει μερικά γεγονότα και

« Οι σοφοί λέγουν - και πολύ σοφά- ότι

πρόσωπα του

-

χρόνος εις την ουσίαν δεν υπάρχει · η

Οκτωβρίου , που έμειναν « Πέραν του χρό-

ζωή κυλά μέσα εις μίαν ατέρμονα αιωνιό-

διμήνου

Σεπτεμβρίου

24

Σεπτεμβρίου , θα θυμάμαι:

πτο που φεύγει για πάντα" γράφει ένας

ξεχωριστά ,

με ολόκληρη τη

ζωή

Κωνσταντίνος Κανάρης
(1793-1877)
γωνιστ11ς του
πυρπολητής

εποχής.

θρυλικός

1821,
του

τουρκικού

Γεννήθηκε

στα

Αυτοκρατορίας και για

σκαιρον ζωήν μας μίαν απροσμέτρητον

έ μπειρος ναυτικός και ασφαλώς οι

πολλούς αιώνες είχε πολιούχο της και

διάστασιν , εφ ' όσον το σημείον οράσεως

κανότερος πυρπολητής.

τιμούσε ιδιαιτέρως την Παναγία μας.

δεν είναι μέσα εις τα όρια του χρόνου,

ταν επίσης για το μεγάλο θάρρος

Κέντρο της όλης τιμής της Θεοτόκου

αλλά έξω απ ' αυτόν εις την υπέρχρονον

του , τη σεμνότητα του χαρακτήρα

στη Ναύπακτο αποτελούσε η περίφη 

αιωνιότητα.

του και για την αφοσίωσή του στον

μη εικόνα της «Παναγίας της Ναυπα

Εις τον χρόνον της ζωής μας εκτελούμεν

κτιωτίσσης» , που βρισκόταν στον ο

εις την γην μίαν πορείαν · δεν έχομε φτε

μώνυμο μεγάλο Μητροπολιτικό Ναό

ρά διά να πετάξωμεν έξω από τον χρό

της πόλεως. Δυστυχώς η εικόνα αυτή

νον. Θα αποκτήσωμε την χρονικήν εκεί

δεν διασώθηκε μέχρι σήμερα. Μας εί

νην στιγμήν που θα διαβούμε τα χρονικά

ναι όμως γνωστή από μια μικρογρα

σύνορα . Ωστόσο τα αχνάρια μας επάνω

φία κάποιας περγαμηνής, που φυλάσ

εις την γην δεν είναι άσχετα με το πέ 

σεται σε μουσείο του Παλέρμου.

ταγμα εκείνο. Δεν τα σβήνει το κύμα , δεν

Η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του

τα βουλιάζει η άμμος της προσωρινότη

Σωτήρος Ναυπάκτου τιμά και εορτά

τας · μένουν εκεί χαραγμένα αιώνια και

ζει στον χώρο της με κάθε λαμπρότητα

προδιαγράφουν την έξω του χρόνου ζωήν

την Παναγία Ναυπακτιώτισσα δύο φο

που θα ακολουθήση, όταν θ ' ανατείλη ,

ρές τον χρόνο. Α) Την Τρίτη της Δια
καινησίμου,

ημέρα

αναστάσιμη

διά τον καθένα μας χωριστά η αιωνιότης ,

και

που δεν γνωρίζει ούτε δειλινόν ούτε νύ

χαρμόσυνη, εις ανάμνησιν της θαυμα

χτα.

τουργού βοήθειας της Θεοτόκου της

Τ αχνάρια που εχάραξεν επάνω εις την

Ναυπακτιωτίσσης, χάρη στην οποία α

σκληρήν φλούδα της γης η Αρετή και η

πελευθερώθηκε η Ναύπακτος από τον

τουρκικό ζυγό στις

18

Απριλίου

Πίστις διαγράφονται μέσα εις την προο

1829

και Β) Την πρώτη Κυριακή του Οκτω
βρίου , εις ανάμνησιν της θαυματουρ
γού βοήθειας της Παναγίας της Ναυ

.

πακτιωτίσσης, χάρη στην οποία νική

θηκε ο πανίσχυρος έως τότε τουρκικός
στόλος από τους χριστιανούς, στην κο
σμοϊστορική
κτου, στις

8

-iA~
·- -

Ναυμαχία της

7 Οκτωβρίου 1571.
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Ναυπά

Τμήμα της βόρειας ζωφόρου του Παρθε vώvα. Νέοι έφιπποι προς τα αριστερά. Έvας από αυτούς βλέπει πίσω, εvώ ο
σύνrροφός του που τοv ακολουθεί έχει σηκώσει το δεξί του χέρι και το ακουμπά στο κεφάλι του. Οι μορφές δεv είναι
σε παρατακτική διάταξη, αλλά συμπλέκονrαι σε πρώτο και δεύτερο πλάvο.

Διακρινό

εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα της

πατρίδας του. Το

ο Κανάρης

1822

κατάφερε να πυρπολήσει την τουρ
κική ναυαρχίδα στον όρμο της Χί

ου, παίρνοντας έτσι εκδίκηση για τη
σφαγή της Χίου από τα τουρκικά

στρατεύματα. Ο Κανάρης απέπλευ
σε , αφού προηγουμένως προσκύνη
σε στο ναό του Αγίου Νικολάου στα

Ψαρά ,

ενώπιον

του

πατριάρχη

Άνθιμου , ο οποίος βρισκόταν την η
μέρα εκείνη στο νησί.

Κατά την καταστροφή της τουρκικής

ναυαρχίδας σκοτώθηκε

και ο αρχη

γός του τουρκικού στόλου , ναύαρχος

Καρά Αλής. Το κατόρθωμα του Κα
νάρη έκανε τεράστια εντύπωση και

διεθνώς, ενισχύοντας σημαντικά το
φιλελληνικό ρεύμα. Μετά την απε

πτικήν της αιωνιότητας και τείνουν προς

λευθέρωση

το οπτικόν σημείον που κατέχει ο Θεός.

τουρκικό ζυγό, προήχθη σε ναύαρχο

της

Ελλάδας

από

τον

Και το πνεύμα του ανθρώπου τότε γεμίζει

και επίσης διετέλεσε επανειλημμένα

από γαλήνην.

υπουργός των Ναυτικών και πρωθυ

Έτσι γη και ουρανός, αιωνιότης και χρό

πουργός, σε κρίσιμες για το έθνος πε

νος συμπλέκονται εις την αιωνίαν και ό

ριόδους. Πέθανε στην Αθήνα στις

Πηγή: Ο Μακεδοvικός Αγώνας, εκδόσεις Έφεσσος

μως πεπερασμένην ύπαρξιν που λέγεται

Σεπτεμβρίου του

χορηyός ΑΣΠΙΣ ΠΡΌΝΟΙΑ

άνθρωπος και ο ένας χαρίζει το φως του

3

1877.
ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ «Ε»
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tιΑ!

9

__

ΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

εις την γην, που απαντά , με τον υπέρο

γραφή των συγκεκριμένων σελίδων , για

χον ύμνον της ζωής κι ας περνά μέσα α

χρήση της μελέτης από φοιτητές

πό του χρόνου τους κύκλους.

τές . Ε . Σ.

-

μαθη

'Όλάκαιρος από το κάθε δευτερόλεπτο

- Οκτώβριος

στn Σύνχpονn κοι
στnν Αpχοίο Ελλόδο μας

τα χέρια του την κάθε στιγμήν της ζωής
και την κάμει τραγούδι εις την Αγάπην

Βοηδρομιών

μήνες

οι

που ήλθε και τον βρήκε από τα ουράνια,

Ήταν

για να τον κόμη άξιον να ζήση την αιώνιον

Πυανεψιών

ευτυχίαν» .

(6/10-4/11)

(9/8-6/9) ,

Μαιμακτηριών

(7/9-5/1 Ο)

στην Αρχαία Ελλάδα . Στο διά

καταλόγους της φρατρίας των νέων με
λών και προσφορά προβάτων.

Χα λκεία

Οκτωβρίου) . Εορτή των Χαλκέ 

(5

ων και όλων των τεχνιτών προς τιμή της

Εργάνης Αθηνάς και του Ηφαίστου.
Μαιμακτήρια

(12

Οκτ . ) . Παλαιά εορτή του

Διός Μαιμάκτου , επώνυμη του μηνός.

Είναι τα μηνύματα της εορτής του Σταυ

στημα αυτό έγιναν πολλά άξια λόγου γε

Πομπ αία

ρού , ημέρας εξαιρετικά επίσημης για την

γονότα , όπως η Μάχη του Μαραθώνα , η

προς τιμή του Διός για την ευόδωση της

Οκτ . ).

(20

Καθαρτήρια

εορτή

Ορθόδοξο Εκκλησία , που ημέρες Σεπτεμ 

Ναυμαχία της Σαλαμίνας

(480 π.Χ . ) , ο θά
(272 π . Χ . ) , η

σποράς με περιφορά της δοράς θυσια

βρίου αφήνει μια γλυκιά ελπίδα σαν μυ

νατος του βασιλιά Πύρρου

σθέντος ζώου

ρωδιά αγιασμένου βασιλικού που κρατά

κατάληψη των Αθηνών από τον Μαρδόνιο

κείου (ήταν ο « πομπός », απ ' τον οποίο

π . Χ . ) , η Μάχη των Γαυγαμήλων , η τε

νε οι μανάδες που γυρίζουν στα σπίτια να

(480

τ' αγιάσουν μετά την εκκλησία .

λική νίκη του Μ. Αλεξάνδρου επί των Περ

Από τον « άμβωνα » των συναισθηματικών

σών

(331

(«δίον

κώδων») και κηρυ 

πήρε το όνομα η εορτή).
Στη νεότερη ιστορία μας , στη

1/9/1939

άρχισε ο Β ' Παγκόσμιος Πόλεμος , με ει

π.Χ.) .

Γερμανών

του «ΝΑΙ » θέλουμε να θυμίζουμε « άξια

Οι αρχαίοι Έλληνες (βαθιά θρησκευόμε

σβολή

λόγου » έργα από των Ελλήνων το ημερο

νος λαός) γιορτάζουν αυτή την εποχή τα

3/9/1843

λόγιο και ειδικότερα όσα συνέβησαν το

εξής : προηρ ό σια

ανάλογο δίμηνο κάθε τεύχους του «ΝΑΙ ».

Ελευσίνα , προς τιμή της Δήμητρας και της

(11

Σεπτεμβρίου) , στην

Πολωνία .

στην

Στις

σωρινά) . Στις

5/9/1922

κό στρατό .

ληνικό Πνεύμα και το Ελληνικό « νέφος »

Στις

μαρτύρων , αγίων , ηρώων , φιλοσόφων , ό

γης .

ξεσπούν στην Κων/πολη και στη Σμύρνη

λων ευεργετών της ανθρωπότητας . Είναι

Πυανέ ψια

Σεπτ . ) , εορτή του Απόλλω 

ανθελληνικές εκδηλώσεις με φόνους , βα

χρήσιμα για όλους μας , στην πεζή εποχή

νος , επώνυμη του μηνός. Προσφορά α

σανισμούς και βιασμούς Ελλήνων . Στην

μας και κυρίως είναι σημαντικά για την

παρχών (κυρίως κυάμων) . Περιφορά της

Κων/πολη καταστρέφονται

Ειρεσιώνης (κλάδου ελιάς εστεμμένου με

καταστήματα ,

προσωπικότητες άνω του μετρίου για να
μπορούν επάξια να « μπαίνουν » στα ιερά

και απόκρυφα κάθε οικογένειας που α 
σφαλίζουν, κάθε ατόμου που τους εμπι

στεύεται, κάθε εταιρείας που βασίζει το
μέλλον της σ ' αυτούς .

Ευόγ . Γ . Σπύρου
ε κ δότης « ΝΑΙ »
Χάρτης της Μικράς Ασίας. Σημειώνοvται τα κύρια

ΥΓ .: Επιτρέπεται η με φωτοτυπία αντι-

σχολεία ,

26

σια ,

Θησε ίο , εορτή του Θησέως στο ιερό της

νται τάφοι πατριαρχών και το νεκροταφείο

475

π.Χ. με τη

3

ελληνικές εφημερίδες . Βεβηλώνο

8/9/1822 έγινε
9/9/1821

Σισλί. Στις

η ναυμαχία των

ο

Γεωργάκης

μεταφορά των οστών του ήρωα από τη

Σπετσών . Στις

Σκύρο στην Αθήνα .

Ολύμπιος ανατινάζει τη μονή Σέκου στη

Οσχοφορ ία

(14

Σεπτ.) , διονυσιακή εορτή

Μολδοβλαχία .

στο τέλος του τρυγητού . Πομπή από το εν

Στις

14/9/1814

ιδρύεται στην Οδησσό η

Λίμναις ιερό του Διονύσου στο τέμενος

Φιλική Εταιρία .

της Σκίραδος Αθήνας (κοντά στο Φάληρο) .

Στις

Εφηβικός αγών δρόμου .

νίας Ελλήνων στη Μ. Ασία . Στις

Στήνια

(15

Σεπτ.) , με θυσία προς τιμή της

14/9

έχουμε ημέρα μνήμης γενοκτο

8/9/1834

η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα .

Στις

γίνεται η Άλωσις της Τριπολι

Δήμητρας και της Κόρης , προετοιμασία

23/9/1821

για τις μεγάλες γυναικείες εορτές των Ε

τσάς. Οι Τούρκοι καίνε το Γαλαξίδι. Στις

λευσινιακών Θεοτήτων .

26/9/1687

(16

Σεπτ.) , του Αλιμούντος .

Μυστηριακή εορτή με θυσία και χορούς
γυναικών στο τοπικό ιερό της Δήμητρας .

οι Βενετοί του Μοροζίνι βομ
Παρθενώνα .

τον

βαρδ ίζουν

27/9/1831 δολοφονείται ο
Ελλάδος 1. Καποδίστριας .

Στις

κυβερνήτης της
Στις

7/10/1571

Σεπτ . ) . Γυναι

έγινε η Ναυμαχία της Ναυπάκτου , με νίκη

κεία εορτή της Αθηνάς προς τιμή της Δή

των χριστιανών επί των οθωμανών . Στις

μητρας Θεσμοφόρου . «Άνοδος» γυναικών

8/10/1827

Θεσμοφόρια Αθηνών

προς Ελευσίνα την

(18

1η

(17

ημέρα . Τη 2η ημέρα

Σεπτ . ) νηστεία , θυσία χοιρών και προ

ρίνου ,

έχουμε τη Ναυμαχία του Ναβα

με πανωλεθρία του τουρκοαιγυ

πτιακού στόλου . Την ίδια ημέρα έγινε η α
της

Λήμνου .

σφορές « Θεσμών » (συμβολικών αντικει

πελευθέρωση

μένων). Την 3η ημέρα η « Καλλιγένεια », ε

10/10/1912

ορτή των Αθηνών.

τους Τούρκους οι Έλληνες .

Απατούρια

1921

4.349 ελληνικά
2.600 σπίτια , 73 εκκλησίες ,
11 Ο εστιατόρια , 21 εργοστά

έρια και φορτωμένου με διάφορους καρ 

Θεσμοφόρια

Στραrοπέδευση μονάδων πριν απ6 τη διέλευση του ποταμού Σαγγάριου, Αύγουστος

με αφορμή το Κυπριακό ,

6/9/1955,

πούς , « απαρχές » ) .

Αγοράς . Καθιερώθηκε το

(24

Σεπτ . ). Παλαιά εορτή κοι

νωνικής φύσεως για την εγγραφή των παι-

σrραrιώτες, πολίτες κι ένας μικρός εφημεριδοπώλης ενθουσιώδεις πάνω σrο

είχαμε την εγκα

Κόρης , με θυσία βοδιών « προ της αρόσε

ασφαλιστών, επαγγέλματος που απαιτεί

28 Οκrωβρίου 1940. Ναύrες,

φορτηγό που rους περιφέρει σrο κέ ντρο της πόλης μέσα σε αrμόσφαιρα πανηγυρισμο ύ

τάλειψη της Μικράς Ασ ίας από τον ελληνι

ως» για την εξασφάλιση ευφορίας της

(13

Αθήνα,

καταλύθηκε η Μοναρχία (προ

Θα συνεχίσουμε να γράφουμε για το Ελ

αυτοβελ τίωσή μας γενικώς αλλά και ως

σημεία ανάπτυξης της ελληνικής Στρατιάς κατά τη
Μικρασιατική Εκσrραrεία

« Δι ό ρπ ει α », κοινωνικό δείπνο του γένους .

« Ανάρρυσις », θυσία στον προστάτη θείο

Σεπτέμβριος

που φεύγει για πάντα" αλλά παίρνει εις

..:..

καταλόγους των φρατριών.

διών στους

του γένους . « Κουρεώτις », εγγραφή στους

Και ο άνθρωπος δεν πιάνεται με αγωνίαν

Χρυσ6σrομος Καλαφάτης, επίσκοπος Σμύρνης.
Σφαγιάζεται απ6 τον τουρκικό 6χλο σrις 28 Αυγούστου
1922 ύστερα απ6 εvτολή του στρατιωτικού διοικητή
Νουρεvτίν

Σ Θ 1- Ι J\ιΙ Λ Τ Ι Κ Α

12/10/1912:
12/10/1944:

Στις

στο Σαραντάπορο εκδιώκουν

απελευθέρωση

Κοζάνης.

αρχίζει η αποχώρηση του

Αθήνα, 1940. Ο Ιωάννης Μεταξάς περιχαρής απ6 τις εκδηλώσεις του πλήθους βγαίνει απ6 ro στρατηγείο που είναι
εγκατεστημένο σrο «Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας». Η προαποφασισμένη σrάση rou έ vαvτι rou Άξονος φέρνει
τον ίδιο και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου πιο κοvτά σrο λαίκ6 αίσθημα

ΤΕΥΧΟΣ

79 • 9-10/2002

11

. ., . . J

Ε

η

Ε

Ν

Δ

Υ

Σ

Η

Ζ

n

Η

Σ

ΣΘΗΜΛΤΙΚΛ

σφάλιση

γερμανικού στρατού κατοχής από την Α

θήνα.

13/10/1904: θάνατος του Παύλου
14/10/1914: Απελευθέρωση Βορεί
ου Ηπείρου. 16/12/1912: απελευθέρωση
Βέροιας.
26/10/1912: απελευθέρωση
Μελά .

ΠΟΥ

Θεσσαλονίκης υπό τον διάδοχο Κωνστα
ντίνο.

28/10/1822:
ναυαρχίδα.

νθίζει

ο Κανάρης καίει την τουρκική

28/10/1940:

κήρυξη ελληνοϊ

ταλικού πολέμου, επέτειος του ΟΧΙ.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στο δίμηνο αυτό
εορτάζει το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεο
τόκου στις

8 Σεπτεμβρίου, την Ύψωση του
14 Σεπτεμβpίου, τη

Τιμίου Σταυpού στις

μνήμη Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδας , Αγάπης
στις

17/9,

τη μνήμη Ευσταθίου μεγαλομάρ

τυρας στις

20/9,

Πολυξένης στις

τη μνήμη Ξαvθίππης και

23 ,

της Θέκλης, στις

24,

της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, της Ευφρο
σύνης στις

25,

του Τρύφωνας στις

του

1/1 Ο,

στις

29,
2/1 Ο

πριανού ιερομάρτυρας , στις

3/1 Ο

Διονυσί

Ρωμανού Μελωδού την
ου Αρεοπαγίτου, στις

8/1 Ο

Κυ

μνήμη οσίας

Πελαγίας , Φιλίππου διακόνου στις

11/1 Ο,
18/1 Ο Λουκά του Ευαγγελιστού, Αρτεμίου
στις 20/1 Ο, Αρέθα μάρτυρος στις 24/1 Ο,
μνήμη

στις

Α

λβανία

Ο Γιάννης Τσα

1941.

πος

Αρβανίτισσα

και

δίπλα

τους

ρούχης, ζωγράφισε την Παναγία

στρατιώτες του ΣΤ' Μηχανικού που

Βρεφοκρατούσα, στο χωριό Φτέρα,

χτίζουν την εκκλησία. Την εικόνα την

πάνω σε καπάκι από κιβώτιο ρέγκας.

αποτελείωσα στη Φτέρα και εκεί πα

Η

ρεδόθη στο διοικητή που την παρέδω

εικόνα

ήταν

«παραγγελία»

του

στρατού , ύστερα από την απόφαση να

σε σ' έναν Έλληνα χωροφύλακα να

χτιστεί εκκλησάκι στο χωριό Κούτσι.

την πάει στην εκκλησία, στο Κούτσι.

Αιτία, ένα όνειρο που είχε δει ένας

Ένας στρατιώτης μου είπε πως ο χω

ανθυπασπιστής. Ο ίδιος ο Τσαρούχης

ροφύλακας δεν θα την πήγε στην εκ

θυμάται: «Πριν πάμε στη Φτέρα, οπι

κλησία, επειδή το μέρος εκείνο εβάλ

σθοχωρώντας από το χωριό Κούτσι,

λετο πολύ από τους Ιταλούς και επει

όπου έμεινα πολύν καιρό, έκανα μιαν

δή είχε μια μάνα θεοφοβούμενη κι ο

αυτοπροσωπογραφία με μολύβι, βλέ

ίδιος ανήκε σε θρησκευτική οργάνω

ποντας σ' ένα μικρό καθρεφτάκι της

ση. Μάλλον θα την κράτησε για το

τσέπης. Ακόμα, το τάγμα μού παράγ

σπίτι του». (Η φωτογραφία και το αυ

γειλε μια Παναγία σ' ένα καπάκι κι

τοβιογραφικό κείμενο είναι αναδη

βωτίου από ρέγκες, για να μπει στην

μοσίευση

εκκλησία που χτίσανε οι στρατιώτες

Τσαρούχης

από

τον

τόμο

Ζωγραφική»,

εκδ.

«Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη»,

1990).

ρειπωμένου μύλου σε εκκλησία. Η

Επιπλέον λεπτομέρειες για την εικό

εκκλησία αυτή ήταν στον τόπο που

να αυτή υπάρχουν σε προφορική μαρ

εμφανίστηκε η Παναγία και ανήγγει

τυρία του ζωγράφου, δημοσιευμένη

λε ότι τη Λαμπρή θα ήμασταν στο

στον τόμο «Μαρτυρίες

σπίτι μας. Σε λίγες μέρες μπήκαν οι

Χατζηπατέρα και Μ.

Γερμανοί και ο πόλεμος τέλειωσε.

«ΚΕΔΡΟΣ»,

Στο κάτω μέρος της Παναγίας έβαλα

μαζί με άλλα του Τσαρούχη, βρίσκε

-

1982).

ται αναδημοσιευμένο στο «Μάτην ω
νείδισαν την ψυχήν μου» (εκδ. «ΚΑ

ανθυπασπιστή που πάει να τη σκοτώ

ΣΤΑΝΙΩΤΗΣ»,

~AJ ΤΕΥΧΟΣ
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28/1 Ο ,

μαζί με πλήθος ακόμα μαρτύρων αγίων και

ομολογητών πίστεως. ΝΑΙ

Φέρτε την "άνοιξη" στη ζωή σας, με το νέο πρόγραμμα ASSET LINΚED - ΕΠΕΝΔ ΥΣΗ ΖΩΗΣ.
Το νέο ασφαλιστικό και επενδυτικό πρόγραμμα ASSET LINΚED - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ επενδύει
στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κεφαλαιαγορά, χρησιμοποιώντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία
που εγγυώνται:

•
•
•

1992).
ΠΗΓΗ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ακέραιο το συντάξιμο κεφάλαιό σας

ελάχιστη εγyυημένη απόδοση στη λήξη του συμβολαίου σας
πραγματική ασφάλιση, απόδοση και εξασφάλιση των χρημάτων σας!

Εξασφαλίστε ένα ρόδινο μέλλον στα χρήματά σας με ASSET LINΚED - ΕΠΕΝΔ ΥΣΗ ΖΩΗΣ
και δείτε το κεφάλαιό σας να "καρποφορεί'', με τις πιο αποδοτικές επενδύσεις

Το ίδιο κείμενο,

δύο μικρές εικόνες: την εμφάνιση της

1'2

Μεγαλομάpτυpος

'40-'41» των Κ.
Φαφαλιού ( εκδ.

Παναγίας μες στις κουμαριές και τον

σει νομίζοντας ότι είναι μια κατάσκο-

του

και Αγίας Σκέπης στις

«Γιάννης

μάλλον τροποποίησις ορθογωνίου ε

-

Δημητρίου

26/1 Ο

Αθήνα

1941-1942.

Υποσιτισμένη όπως όλες οι μανάδες της

της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

Κατοχής, που προτιμούσαν όση τροφή έβρισκαν να τη

■ :t·!Sl 0 ]#1lιll§l#t•Si@t·!&l#hl ►J·f& ·Z·tiiMl:fl

δίνουν στα παιδιά τους, η μητέρα της φωτογραφίας θηλά

ζει το εξαντλημένο παιδί της, με το γάλα της στέρησης

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 4-6, 117 42 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 010 9218905-9, 010 9248000, FAX: 010 9238882

http://www.agrotikilife.gr, e-mail: actuary@agrotikilife.gr
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«Ίλυα» από τη μυθολογία. « Λιβυκού» α

θιάσους (του Νίκου Χατζήσκου, της Έλσας

ός»), αλλά και σε όσα έργα λάμβανε μέ

πό το πέλαγος. Έτσι ήθελε η κυρία Αμαλία

Βεργή , του Μάνου Κατράκη, της Κατερί

ρος εκείνος, όπως στην περίφημη «Κάλπι

Χατζάκη

Κοζίρη να τη γνωρίσει το κοινό .

νας), αλλά και με το Κρατικό Θέατρο Βο

κη λίρα» του Γιώργου Τζαβέλλα.

Κι έτσι να την αποχαιρετήσει. «Θα πεθάνω

ρείου Ελλάδος καθώς και με το Εθνικό Θέ

Έλαβε επίσης μέρος στις ταινίες «Η κατά

και δεν θα το μάθει κανείς . Θέλω να με

ατρο . Τη θεατρική της δραστηριότητα διέ

θυμούνται όπως πρώτα. Την κυρία Ίλυα Λι

κοψε το

βυκού », έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξή

Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το

σύνορα της προδοσίας» του Ντ . Δαδήρα,

της . Πέθανε στις

1948,

στο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» του

«Ερασταί του ονείρου» του Γ . Δαλιανίδη,

χρόνια , κι ο θάνατός της , αντίθετα από ό,τι

Σακελλάριου, κι αυτή ήταν και η πρώτη

«Ένας ντελικανής» του Μ . Σκουλούδη κ . ά.

προέβλεπε , και γνωστός έγινε και συγκί

μιας σειράς κινηματογραφικών εμφανίσε

Για την ερμηνεία της στον «Ντελικανή» α

νησε πολύ .

ων στο πλευρό του Λογοθετίδη .

πέσπασε μάλιστα, το

1

1un
1

Διάφοροι φίλοι ασφαλιστές και

διευθυντές υποκαταστημάτων ή
και βοηθοί συντονιστές ζητάνε τη

γνώμη μας για τα ιδιωτικά συμ
φωνητικά που υπογράφουν με τις
εταιρίες τους . Ειλικρινά απορού

με με αυτά που διαβάζουμε και
για το τι υπογράφουν και οι μεν

και οι δε . Αυτά δεν είναι συμφω
νητικά συνεργασίας, είναι ανήθι
κες προτάσεις. Και είναι κρίμα έ
να τόσο σημαντικό θέμα να αντι
μετωπίζεται τόσο επιπόλαια και

Από το

-

1948

του Σαν Φρανσίσκο και την ίδια χρονιά το

μεγάλου κωμικού μέχρι το θάνατό του , το

που διασκευάστηκαν για τον κι

1960.

νηματογράφο

ρεπεpτόpιο ,

νατιμήθηκε το

1968

με

ντα Τσικίτα» « Ο Ζη

κείου Ρόλου για την

λιαρόγατος»,

ερμηνεία της «Στα

κ . ά . ) . Από το

με

1963 άρχισε να

διάφορους

ελάχιστοι

και αυτά ... αυτά που δεν είναι δυ 
νατόν να κάνει ούτε έχει ανάλο

γο παράδειγμα ότι κάποιος τα έ
κανε ... Και τα θέλει και σωρευτι
κά τα επιτεύγματα και τους στό

χους , σε αριθμό συνεργατών και
νέα παραγωγή . Το έργο «Ανήθι
κη Πρόταση» ήταν μια κωμωδία
για να περάσεις την ώpα σου ,
μπροστά στο ... έργο που σας πε
ανήθικη

πρόταση για την οποία μιλάμε ,

για ένα χρόνο ασφαλιστικής ερ
γασίας , είναι τραγωδία με καρ 

διοπάθειες , έλκη στομάχου , διά
λυση οικογενειών και καταστρο
Τουλάχι

στον αυτό λέει η ιστορία των α
και αυτό πρέπει να
Κι ύστερα

λυπόμαστε που δεν μπαίνουν νέ
οι στο επάγγελμα και πέφτει η
παραγωγή .. . Είναι πολλά τα συ
ντρίμμια γύpω μας, αυτής της

πολιτικής ανίδεων στελεχών πω
λήσεων. Παρακαλούμε τους πα
ραπάνω να δουν επειγόντως τι
συμβάσεις κυκλοφορούν .

--

άλλους

συνεργάζεται

39» , «Σά

κης. Στη Θεσσαλονίκη ξα

βλάκας και μισός », « Ο Ηλίας του 16ου »

του το πάρει αν δεν κάνει αυτά

σφαλειών

τσαλο στη λίμνη » , «Δε

λου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονί

σαφίρης» , «Καινούρια αφεντικά» , « Ένας

προκαταβολή ένα Χ ποσό, που θα

σταματήσει κάποτε.

ρόλους

βό

Πρώτο Βραβείο Γυναικείου Ρό

σποινίς ετών

μπορούν να κάνουν , και του δίνει

επαγγελματιών ...

κυρίως

(«Ένα

1960

ντάμας « κομεντιέν » («Απρόσκλητος μου

δεν ζητά από παλαίμαχους διευ 

φή

παίζοντας

1947

μέχρι και το

το βραβείο

πρωταγωνίστησε σε όλα σχεδόν τα θεα

Πρωταγωνίστησε σε ένα ευρύτατο

Από το

1963,

τρικά έργα του θιάσου Λογοθετίδη,

βοηθό συντονιστή , τέτοιες που

η

εντάχθηκε στο θίασο του Λο

πpωταγωνίστpια και στενή συνεργάτις του

κάποιας εταιρίας , που ζητά ένα

Όμως

της

γοθετίδη , όπου και παρέμεινε ως βασική

σωρό υποχρεώσεις από το νέο

ριγράφουμε .

83

«Χρυσής Γέφυρας» στο Διεθνές Φεστιβάλ

ένα τέτοιο ιδιωτικό συμφωνητικό

και που

στα

ρα της μάνας» και «Οργή» , του Β. Γεωρ
γιάδη, «Αντιγόνη» του Γ. Τζαβέλλα , «Στα

η Λιβυκού

πονηρά ... Έχουμε στα χέρια μας

θυντές της

6/9/2002,

1984.

«Δε

λησταύρου και υι-

το βραβείο Β' Γυναι

σύνορα της προδο
σίας» .

Το Δεύτερο Πpόypομμο νιόpτοοε το

ι Το Ασφ. « ΝΑΙ» και η εφημερίδα

1

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, 51 ετών , πρόεδρος της Ρωσίας , αποκαλύπτει σε

μας ΝΕΧΤ

DEAL

δικαιώθηκαν,

μια καινούργια βιογραφία του ότι όταν παραιτήθηκε από την Κα Γκε Μπε ,

δυστυχώς , στις προβλέψεις τους

τον Αύγουστο του

και στις παρατηρήσεις του

1991 , είχε

σκεφτεί πολύ σοβαρά να ασχοληθε ί

αποκλειστικά πλέον με το επάγγελμα του ταξιτζή. Θα χρησιμοποιούσε

διακεκριμένου γιατρού

- καθηγητή

ένα αυτοκίνητο τύπου «Βόλγκα », που του είχαν δώσει οι κομμουνιστικές

Δημήτρη Λινού, ο οποίος σε

αρχές όταν εργαζόταν ως πράκτορας των τότε σοβιετικών μυστικών

συνέντευξή του στο «ΝΕΧΤ» και

υπηρεσιών στην πρώην Ανατολική Γερμανία . Τελικώς , του άλλαξε γνώμη

στο «ΝΑΙ» επισήμανε, τον Απρίλιο

ο Μπορίς Γιέλτσιν , πείθοντάς τον να μείνει στην πολιτική , στο πλευρό του μάλιστα , « και

του

μια μέρα », του ' πε , « μπορεί να γίνεις και πρόεδρος ». Ήταν μία από εκείνες τις αλήθειες

γίνει προσέγγιση γιατρών και

ή προφητείες που μόνον από στόμα μεθυσμένου μπορεί ν ' ακούσεις .

2002,

ότι πρέπει σύντομα να

ασφαλιστικής αγοράς και ότι όλοι
πρέπει να κατανοήσουν πως είναι

Ένα φιλικό βράδυ πέρασαν διοίκηση, α
σφαλιστές - μεσίτες και φίλοι της
Nordstern Colonia Hellas στις 12 Σεπτεμ
βρίου 2002, στις αίθουσες του ξενοδοχεί
ου «Acropolis Select» στην Αθήνα. Τυχε

ρός ο Όμιλος Ασπίς και ο πρόεδρός του , κ.
Π. Ψωμιάδης , που απέκτησε αυτήν την ε
ταιρία, η οποία έχει σήμερα
γερές βάσεις , καλό πελατολό

πήγαμε να μπλέξουμε στα χρηματιστήρια ,
όπως άλλοι , που σήμερα έχουν προβλήμα
τα» , δήλωσε ο αγαπητός κ. Παυλίδης. «Η

αγορά είναι επικίνδυνη, δεν είναι δύσκολη,
γι' αυτό και τα απρόβλεπτα τα λύνει η συ
ντηρητική πολιτική που είναι καλό μέσο ά
μυνας σ ' αυτές τις περιπτώσεις » , είπε ο κ.
Παυλίδης . Στην εκδήλωση μί
λησαν ακόμη ο κ . Σίμος Ξη

γιο, καλές δομές και επαγγελ
ματίες

συνεργάτες.

Η

ρογιαννόπουλος και ο κ.
Τέρνερ, που αναφέρθηκαν

νέα

χρονιά που έρχεται θα βρει τη

Nordstern Colonia Hellas

στα νέα δεδομένα της αγο
ράς. Καλή εντύπωση μας έ
κανε η ζεστή και φιλική σχέ

θηναίος , της εταιρίας Cothaer,
Scopelife και Commercial ...
Με διαχειριστικό κόστος γύρω
στο 7%, με αύξηση περίπου

ση των κ.κ. Γιάννη Λαμπρό
πουλου και Γ . Κλόγκα με
τους συνεργάτες - μεσίτες
της εταιρίας, κάτι που προοι
ωνίζεται πιο αποδοτικό μέλ
λον . «Θα αυξήσουμε την πίτα
της αγοράς επειδή εκεί είναι
η επιτυχία», μου είπε κάποια

να έ
χει παραγωγή γύρω στα 50
δισ . δρχ. μετά τις συγχωνεύ
σεις με αυτήν της εταιρίας Α

15% και
25 δισ.,

παραγωγή κοντά στα
η εταιρία με συνετή

πολιτική και διοίκηση δημιουργική από τον
κ. Παυλίδη και τους συνεργάτες του , στο
χεύει σε ένα όραμα: να είναι πρώτη επιλο
γή για συνεργάτες και πελάτες. «Είμαστε
μια καλά δομημένη εταιρία , επιμείναμε
στην ιδιότητά μας ως ασφαλιστών και δεν

στιγμή

ο

ικανός

διευθυντής

πωλήσεων

Γιάννης Λαμπρόπουλος και έχει δίκιο , ε

απαραίτητη η

1

Το Δεύτερο βγήκε για πρώτη φορά στον

αέρα την Κυριακή
μάλλον

ο σταθμός είχε ένα πολυσυλλεκτικό

ενημέρωση

ψυχαγωγία , ενώ

από το

- επιμόρφωση 1996 εξειδικεύτηκε

ως ψυχαγωγικό

ραδιόφωνο . Οι φωνές που μεταδόθηκαν μέσα
από τα ραδιοκύματα όλα αυτά τα χρόνια ήταν

όλων των

της

φορέων

Παπαστεφάνου, του

παροχής

Δόμνας Σαμίου, της Ρηνιώς Παπανικόλα, του

Φραγκίσκης

λάθος των

κυριαρχία της τηλεόρασης ήταν η «Πικρή ,

καθήλωναν

κοινό

πριν

από

την

μικρή μου αγάπη» και το «Σπίτι των ανέμων».

εταιριών που

Το Δεύτερο ξεχώρισε επειδή ήταν ο σταθμός

περιορίστηκαν

που βρέθηκε πιο κοντά στον ακροατή , σε

Σαραντή . Τα παιδιά εκεί άκουγαν τις ιστορίες

στις συμβάσεις με τα νοσηλευτικά

σχέση

της «Θείας Λένας », ενώ τις νύχτες , η Άννα

σταθμός ακολούθησε τις τάσεις της επο 

Παvαγιωτοπούλου σ' αυτήν τη συχνότητα έλε

χής και ξέφυγε από το σοβαρό προφίλ ενός

ιδρύματα, αγνοώντας τους

γιατρούς», έλεγε τότε ο κ. Δ.

Λινός και πρότεινε να ανοιχθεί
συζήτηση. Οι ασφαλιστές
αγνόησαν ή δεν έδωσαν όση
σημασία έπρεπε στις

επισημάνσεις εκείνες. Ίσως δεν

είναι αργά και τώρα, πριν χαθεί
χρόνος και πολύτιμη εμπιστοσύνη

στη φήμη των ασφαλιστικών
εταιριών. Κόντρες και παιχνίδια
πάνω σε επικίνδυνα θέματα δεν

μάτι ασφαλιστικού μεριδίου ανασφάλιστων
στην ελληνική αγορά. Τους το ευχόμαστε.
Έχουν δυνατότητες και μπορούν.

όπως πάμε, θα χάσουν οι

με

το

ενημερωτικό

κρατικού ραδιοφώνου . Κι όχι μόνο. Λειτούρ

Εκείνη όμως που έφερε ένα διαφορετικό α 

γησε ως χώρος ανάδειξης καινούργιων δυ

γεύματα, εκεί περίμεναν οι νεαρές ηλικίες να

έρα στα ερτζιανά ήταν η Σοφία Μιχαλίτση.

νάμεων , ένα πραγματικό φυτώριο νέων , α

ακούσουν τα νέα ξένα τραγούδια (ή να κερδί

Δεκαετία του

μια από τις πιο δημιουρ

νήσυχων παραγωγών , οι οποίοι στη συνέ

σουν σε διαγωνισμούς) στις εκπομπές του

γικές περιόδους για το Δεύτερο , το δημοφι

χεια στελέχωσαν την ιδιωτική ή «ελεύθε

Πετρίδη, του Πολυχρονίου , του Εβενη και του

λέστερο ραδιόφωνο της εποχής , με τη Μι -

ρη» ραδιοφωνία της δεκαετίας του

Τα απο

1952,

'80,

'90.

στους ραδιοθαλάμους του ΕΙΡ, με σημερι νο ύς πεvηvτάρηδες. Το σχολείο 6που δίδαξε η Αvτιγ6vη Μεταξά υπάρχει σήμερα στην

Κηφισιά και λειτουργεί ως /3ρεφοvηπιακ6ς σταθμός «Μαvταρίνι», που διευθύνει η vηπιαγωγός Μαρία Ε. Σπύρου, Λ. Κατσώvη

43 - τηλ. 80.12. 761.

..............................................................................
Πηγή: «Καθημερινή»

26-5-2002

Η οπο οχόλnοn οτnν Ε .Ε .
Συνολική απασχόληση

το

«15»

Βέλγιο

των καθηγητών του κέντρου . Όλα αυτά τα

ταν το ότι έγινε δεκτή από

αγγλικά πα

Ι σπανία

γράφω και ως « ευχαριστώ », αλλά και ως ε

νεπιστήμια αυστηρών προδιαγραφών, μεταξύ

Γ αλλ ία

νημέρωση κάποιων ενδιαφερομένων, επει

των οποίων επέλεξε το Πανεπιστήμιο του

Ιρλα νδία

δή κι εγώ δεν γνώριζα ότι υπάρχουν τόσο υ

Westminster στο Λονδίνο ,

στο οποίο έδωσε ε

ψηλού επιπέδου Σχολές , που βοηθάνε τα

Ιταλία

ξετάσεις , συνεντεύξεις και κατέθεσε περίπου

παιδιά μας για ένα καλύτερο αύριο και που

70 διαφορετικά έργα της

μαζί με πτυχίο αγγλι

θα ήθελαν να σπουδάσουν σχετικά μαθήμα

κής γλώσσας (σχέδια , γραφιστικά , ζωγραφική

τα. Τα « Κέντρα Τεχνών Πλάκα» είναι στην

κ . λπ . ) . Περίπου

Πατησίων

82.50.552 - 67.75.42289.49.007). http: //www.plakas.gr e-mail:lnfo@plakas.gr.

'60.

Η θρυλική θεία Λένα (Α vτι γ6vη Μεταξά) το

δευσή της άριστη, αποτέλεσμα της οποίας ή

στη Γλυφάδα (τηλ.

χαλίτση στο τιμόνι. Σε αυτό το διάστημα , ο

γε « Μπα, πήγε κιόλας δώδεκα;».

Ευρωζώνη

και Ιουλιανού , στο Ψυχικό και

το

τραγούδια, από τη δεκαετία του

ασφαλιστικές εταιρίες .

65

ή

Ήταν ο πρώτος σταθμός που έπαιξε λαϊκά

επιτρέπονται , επειδή σίγουρα,

το αντικείμενο σπουδών Αρχιτεκτονικής (Ιστορία Τέχνης , Φωτογρα

Πρώτο

ελιτίστικο Τρίτο.

Ε λλάδα
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το

ασφαλιστικών

και πειθαρχία , καθώς και το ενδιαφέρον

~Ai ΤΕΥΧΟΣ

της

Γιάννη Πετρίδη , ενώ οι πρώτες σαπουνόπερες

Σχολών . Η ετοιμασία της ήταν άψογη. Η εκπαί

16

Γιώργου

Κάρτερ ,

που

Γερμανία

τα πρώτα της εφόδια , με γνώσεις σχετικές με

του

Γιώργου

υγείας . «Είναι

Δανία

πίδα μεταξύ αυτών. Στις Σχολές Πλάκα πήρε

Καρόρη ,

υπηρεσιών

φία , Σχέδιο , Γλυπτική κ.λπ.). Στη διάρκεια

το α ' έτος αυτού του πανεπιστημίου , και η Ελ

Γιόχαν

μοντέλο προγράμματος , με βάση το τρίπτυχο

του έτους μου έκανε εντύπωση η οργάνωση

επελέγησαν για

περιελάμβανε

Κατά τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας

του,

στήρια Σχεδίου Υποψηφίων Αρχιτεκτονικών

100 φοιτητές

με ένα

ουδέτερο

Στράους , ελληνικά τραγούδια και καντάδες .

εγγραφή της κόρης μου , Ελπίδας , στα εργα

6 (έξι)

που

1952,

και

συνεργασία

πειδή υπάρχει ακόμα ανεκμετάλλευτο κομ

«Κέντρο Τεχνών Πλάκα» έτυχε να το γνωρίσω με αφορμή την

Μdϊου του

11

συγκρατημένο

πρόγραμμα,

Ε.Ε.

1Το

50 του χρόνιο στον οέpο!

Λο υξε μΒο ύ ρν ο

Ολλανδία
Αυ στ ρ ία

Πορτογαλία

Φινλανδία
Σ ο υ ηδ ία

Μ. Βρετανία

2001

(σε χιλιάδες)

161 .295
126.462
4.039
2.717
36.528
3.918
15.877
23.678
1.718
21.373
185
8.065
3.697
4.984
2.403
4.125
27.990

(1999-2001)
Ποσοστό απασχόλησης(%)

ηλικία

1999
62,2
60.3
58 ,9
76,5
64,8
55,4
53,6
60,4
62,5
52,5
61 ,6
70,9
68,2
67,4
67,4
70,6
70,6

15-64 χρόνων
2000
2001
63,2
63,9
61,4
62,0
60 ,9
59,7
76,4
75,9
65,7
65 ,3
55 ,9
55 ,6
56 ,0
57,5
61 ,7
62,7
64 ,5
65,1
53,4
54,5
62 ,7
63,0
72,9
74,1
67,9
67,8
68,1
68,8
68,1
69,1
71 ,1
71 ,2
71 ,6

1

Το

χαμηλότερο

ποσοστό

απασχόλησης

ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εμφάνισε
χρονιά,

η

χώρα

μας

την

προηγούμενη

σύμφωνα με στοιχεία της

Eurostat,

που περιέχονται στην τελευταία έκθεση για το
εργατικό δυναμικό στις κοινοτικές χώρες.
Από την ίδια έρευνα της

Eurostat προκύπτει

ε

πίσης ότι οι Έλληνες ήταν οι πιο σκληρά εργα
ζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τους

Βρετανούς , την περασμένη χρονιά. Συγκεκρι
μένα , οι Έλληνες εργαζόμενοι πλήρους απα 

41 ,1 ώρες κατά μέσο
39,4 ωρών που ήταν
Ευρωζώνη και 40, 1 ώρες

σχόλησης εργάσθηκαν

όρο την εβδομάδα , έναντι
ο μέσος όρος στην
στις

15

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Μό

νον οι Βρετανοί ξεπέρασαν τους Έλληνες ερ
γαζομένους , με

43,5 ώρες

την εβδομάδα . Από

την άλλη πλευρά , οι Γ~λλοι κατέχουν τα σκή 
πτρα εκείνων που εργάζονται τις λιγότερες ώ
ρες την εβδομάδα , με

38,3

ώρες ,· ακολουθού

μενοι από τους Ιταλούς και τους Νορβηγούς
με

38,5 ώρες .

ΤΕΥΧΟΣ 79 • 9-10/2002 !NAJ17

1 Στις 1Ο Οκτωβρίου του 1897, ο χημικός της Bayer, Felic Hoffman,

στον πόνο και τις

κατασκευάζει για πρώτη φορά το ακετυλοσαλικυλικό οξύ σε χημικά

φλεγμονές .

σταθερή και καθαρή μορφή .

απ ' αυτές τις ου

L..

- ·-

-

μετά , η κοινή ασπιρίνη συ

1

Μία

Μεταξύ των έξι μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται ο ΟΠΑΠ , με βάση τον κύκλο

εργασιών που πραγματοποιεί. Ο Οργανισμός κατατάσσεται στη θέση αυτή διαθέτοντας μόνον έξι τυχερά παιχνίδια , μικρότερο αριθ

νεχίζει να μας αποκαλύπτει τα μυστικά της . Και να μας ξαφνιάζει.

σίες έχει ενεργό

μό πρακτορείων και τη δεύτερη υψηλότερη προμήθεια που καταβάλλεται στα πρακτορεία. Αντίθετα , οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί κρα

Στην αρχή ανακούφιζε από τους πονοκεφάλους και τους πυρετούς.

ρόλο στην επού 

τικοί οργανισμο ί διαθέτουν πολλαπλάσιο αριθμό παιχνιδιών , πρακτορείων , αλλά και μικρότερες προμήθειες .

Έπειτα ανακάλυψαν πως μπορούσε να απο 

λωση των τραυ 

t)fC

Εθ

105 χρόνια

· - ~ ·····

τρέψει καρδιακές παθήσεις . Τώρα μαθαίνου

μάτων , αλλά παί-

με πως το κοινό αυτό φάρμακο μπορεί να α

ζει επίσης μεγά

ποτρέψει την εμφάνιση ορισμένων μορφών

λο ρόλο στην εμ

καρκίνου και να βοηθήσει στον αγώνα κατά

φάνιση

του

AIDS. Ξαφνικά ,

•

Οικονομικό στοιχείο εταιριών τυχερών παιχνιδιών

αρτηριο

αυτό το λευκό χάπι επα

σκλήρωσης , καρ

νέρχεται στο προσκήνιο . Εδώ που τα λέμε ,

διακών και εγκε

δεν έφυγε ποτέ.

φαλικών επεισοδ ίων. Μια ασπιρ ίνη την ημέρα μπορε ί να βοηθήσει

Το

στη μείωση της ουσίας αυτής και να ελαπώσει τις πιθανότητες τέ

1899, η

υπηρεσία ευρεσιτεχνιών του Βε

τοιων επεισοδ ίων .

αναλγητικό και αντιπυρετικό πουλιέται σε

Πριν από μερικές εβδομάδες , μια ερευνητική ομάδα του

φιαλίδια με τη μορφή λευκής σκόνης . Το

Medical School

1904, η Bayer αρχίζει την παραγωγή της σε
δισκία. Το 1971 , ο χημικός Sir John Vane κέ ρ 

άνθρωποι που παίρνουν ασπιρίνη τακτικά έχουν μικρότερες πιθα 
νότητες να εμφανίσουν κάποιες μορφές καρκίνου . Μια άλλη ομάδα ,

δισε το βραβείο Νόμπελ γιατί απέδειξε πως

από το

κές ουσίες που μοιάζουν με τις ορμόνες και πα ίζουν βασικό ρόλο

Harvard

ανακο ίνωσε πως υπάρχουν σοβαρ ές ενδείξεις πως

Open University, ανακο ίνωσε πως

η ασπιρ ίνη καθυστερεί τη

γήρανση των ιστών , μπλοκάροντας τη διαδικασία με την οποία οι ί
νες κολλαγόνου στους ιστούς χάνουν την ελαστικότητά τους .

στερεώνουν τη συν ε ργασία των γιατρών

μας τις τεχνολογίες αυτές , οφε ίλουμε να

του κέντρου με τους γιατρούς της περιφέ 

μελετήσουμε τα οφέλη και τους κινδύνο υ ς
που συνεπάγεται η εισαγωγή τους και να

ρειας ,

αναφ έ ρονται σε

επίκαιρα

ιατρικά

προβλήματα , που απασχολούν ιδια ίτερα τον

συμμετέχουμε

κλάδο .

στη διαμόρφωση των αλλαγών που θα επι
φέρουν .

Εφέτος η επιστημονική εξόρμηση έγιν ε στο

υπεύθυνα

και

ενεργητικά

Ναύπλιο , υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλ

Επειδή η ιδιωτική ιατρική , χάρη στην ευ ελι

λόγου Αργολ ίδος . Το θ έ μα που απασχόλη 
σε το ιατρικό συμπόσιο ήταν « Τεχνολογίες

ξία της , προπορεύεται στη χώρα μας στην
εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών στην κλι

αιχμής και κλινική πράξη

νική

-

Οφέλη και κ ίνδυ 

ΧΩΡΑ

CONI
ONLAE
La Francaise des Jeux
Svenska SQel

Ιταλία

ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΜΗθΕΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ΛΟΙΠΑ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΑΚτΟΡΩΝ

ΚΕΡΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΞΟΔΑ

(%)

(%)

2000

ρολίνου εγκρίνει το όνομα Ασπιρίνη . Το νέο

το φάρμακο λειτουργεί μπλοκάροντας τις προσταγλανδ ίνες , χημι 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

πράξη ,

πιστε ύουμε

ότι

εμείς

της

Ισπανία

Γαλλία

ΣουΏδία

ΟΠΑΠ

Ελλάδα

Osterreichische Lotterien
Ο~ Veikkaus
Loterie Nationale
Norsk TiQQing
SCML
Sport Toto

ΑυστQία

ΠΗΓΗ:

Φινλανδ ία

Βέλyιο

ΝοQ~Ώyία
Ποeτοyαλία
Ελβετία

(εκατ. ευ~ώ)

7.360
6.890
6.520
2.239
1.799{*)
1.481
1.076
1.040
1.005
997
922

(%)

(%)

8,5
7,1
14,7
9,6
11 ,3
9,5
7,4
8,3
7,3
8
8,7

37,7
50
48,3
45,9
47,4
42,5
44
50,4
49,6
45
49,7

Όσα γράφει στο τεύχος 20 του
«lnteramerican Net» ο Δ/τής Δικτύου πω
λήσεων «lnteramerican» κ . Κοσμάς Σμπι

ανταγωνιστική αγορά , δίνοντας λύσεις και

λής αξίζει να τα υπενθυμίσουμε προς κάθε

εύκολο να αντιγραφούν . Υπό αυτό το πρ ί

1

κές Ασφαλίσεις πρωταγωνιστούμε σε μία
παροχέ ς στους πελάτες μας , που δεν είναι

κατεύθυνση :

σμα , είναι σίγουρο ότι στα ε 

« Μπορε ί το περιβάλλον και η

πόμενα τρία χρόνια θα επι

αγορά που βιώνουμε καθημε 

τευχθεί ο στρατηγικός

ρινά να έχουν αλλάξει , αλλά

στόχος για διπλασιασμό των

είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλ 

μεγεθών μας .

θουμε στις νέες προκλήσεις ,

Η

μέσω της ευρωπαϊκής διάστα 

θα συνεχίσει να έχει το αν 

σης που μας προσφέρει η συ 

θρώπινο πρόσωπο που όλοι

μας

Ε . Ε . Ι.Υ. έχουμε ευθύνη να ανο ίξουμε τη

Πρόκειται για ένα από τα πιο επ ίκαιρα και

σχετική συζήτηση και αυτός είναι ο στόχος

σημαντικά θ έ ματα της σύγχρονης Ιατρικής .

του συμποσ ίου αυτού ».

Είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις του Προ 

Σ . Σ .: Χωρίς να μπα ίνω σε επιστημονικά χω 

έδρου της Ε . Ε . Ι .Υ . Νίκου Καρατζά , που κα

ράφια , κ . Καρατζά , θα ήθελα να πω , ως α

θόρισε τον στόχο του συμποσ ίου ως εξής :

σθενής που ωφελήθηκα κατά καιρούς από

νεργασία μας με τη

αυτή που διαβάσαμε στο περιοδικό «Τα

« Η Ιατρική που ασκούμε σήμερα θεμελιώ 

την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Ιατρι

τεράστια εμπειρία και η τεχνο

νατοί, είναι σίγουρο πως θα

ΝΕΑ του ΥΓΕΙΑ », και να στηρίζουν οικονομι
κά παρόμοιες ενέργειες που καταλήγουν

θηκε πάνω στις επιστημονικές προόδους

κή , ότι οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη σε

γνωσία του κορυφαίου Ευρω

πιστοποιήσουμε με τις παρα 

του 19ου αιώνα και ενσωμάτωσε τις μεγά

όλους αυτούς τους ευεργέτες ερευνητές ,

παίου Διαχειριστή Κεφαλαίων , της

F&C , α 

γωγικές και ποιοτικές μας επιδόσεις ότι

σε όφελός τους , αντί να σπαταλούν χρήμα 

λες ανακαλύψεις του 20ού αιώνα , ιδιαίτερα

οι οποίοι ως « άγνωστοι στρατιώτες » συμ

ποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια των ε

διαθέτουμε το καλύτερο Δίκτυο Πωλήσεων

τα προς αμφιβόλου αποδόσεω ς χορηγίες

μετέχουν στη μάχη , μαζί με τους γιατρούς ,

πενδύσεων .

η

γηπέδων βίας ή συναφών διαφημ ίσεων .

αυτέ ς μετά τον Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο .
Θα ε ίναι ίδια στις αρχές του 21 ου αιώνα ;

στην Ευρώπη και γι ' αυτόν το λόγο δημι

και ουδε ίς ή ελάχιστοι γνωρ ίζουν , κα ι αντ '

Medicom

και τα νοσοκομεία μας , Ευρωκλι

ουργούμε το δικό μας μέλλον σε αυτήν τη

Οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να

παραδειγματισθούν από εκδηλώσεις σαν κι

Στο

Eureko.

χώρο

Η

lnteramerican

είχε , έχει και

γνωρίζουμε. Όντας οι πιο δυ 

της

Υγείας,

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις του «ΥΓΕΙΑ »,

Σήμερα, βρισκόμαστε προ μιας εντυπωσια 

αυτών γνωστή ε ίναι η επωνυμία βιομηχα

νική , Αθηναϊκή -μαζί με την Παιδιατρική και

που πραγματοποιούνται στην επαρχία μία

κής έκρηξης εφαρμογών στην κλινική Ιατρι

ν ίας (ευγνωμοσύνη οφε ίλεται και σ ' αυτές) .

νέα εποχή .

φορά το χρόνο , σε συνεργασία με τον Ιατρι

κή νέων τεχνολογιών.

τα Πολυϊατ pε ία , προσεχώς- προσφέρουν

Ίσως θα έπρεπε κάπου στα νοσοκομε ία να

Έτσι , λοιπόν, θα επαληθεύσουμε τη ρήση

κό Σύλλογο της περιοχής , έχουν γίνει ένας

Πώς θα επηρεάσουν τον τρόπο άσκησης

υπηρεσίες

μπει η προτομή του « Αγνώστου Ευεργέτη

ότι 'Ό καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το

πολύ σημαντικός θεσμός . Επειδή συνδυά

της ιατρικής ; Εμε ίς οι γιατροί, που καλού

Ερευνητή » ...

των προϊόντων του

ζουν τη γνώση , δημιουργούν σχέσεις και

μαστε να ενσωματώσουμε στην πρακτική

Ε . Σ.

υψηλοτάτου

1 Γνωστοποιείται από την Alpha Ασφαλιστική ότι από την 1.8.2002, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας το

Cf't ..

111!-'ι.

11

-

ποθετείται ο κ . Νικόλαος Χ . Γιαννούλας , Διευθυντής της τράπεζας και Εντεταλμένος Σύμβουλος της

ο

ντής της

.,,,,.i ~ 1;, Γαλσvοπουλος

l8

lrl411 ΤΕΥΧΟΣ

Alpha

ΕΠΕΥ .

Ο κ. Ιωάννης Λ. Γαλανόπουλος , Διευθυντής της τράπεζας , Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυ

t , __ _

Alpha
19.8.2002.
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Ασφαλιστικής , τοποθετείται Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων της

10
7,2

6,5

31 ,9
31 ,8
3

ο

επιπέδου ,

Medisystem.

μέσω

Στις Γενι-

1

Με την αλλαγή της χιλιετίας ο Πά

πας Ιωάννης

- Παύλος

Β ' άνοιξε παλιές

πληγές , από την εποχή του Ολοκαυτώ
ματος , με την απόπειρα να ανακηρύξει
άγιο τον Πάπα Πίο ΙΒΊ τον προκάτοχό
του , κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμί
ου Πολέμου . Ο Πίος , ο οπο ίος παρακο
λουθούσε απαθής τους Ιταλούς εβραί
ους να οδηγούνται στους θαλάμους αε 
ρίων, αποκαλείται και « Πάπας του Χίτ
λερ », λόγω των στενών σχέσεών του
με τους Γερμανούς.
Αρκετά βιβλία έχουν γραφτεί για τον
συγκεκριμένο Ποντίφικα , συμπεριλαμ

βανομένου

και αυτού του

Βρετανού

συγγραφέα Τζον Κόρνγουελ, ο οποίος
αποκάλυψε ότι ο Πίος ήταν αντισημίτης
και ότι συνέβαλε στο να άρει η γερμα
νική εκκλησία τις αντιρρήσεις της για
τους ναζιστές .

μέλλον είναι να το δημιουργήσεις "» .

................................................ ....
1 Την τέταρτη

Private

47,6
22,5
18,3
32,6
37,4
31 ,6
37,4
18,9
3,4
3,3

La Fleur's World Lottery Almanac

νοι ».

1

(%)
6,210,4
11 ,5
11 ,9
3,9
9,9
6,25
22,47,8
11 ,9
9,32 3

Alpha Bank

από τις

βαση

-

μεγαλύτερη διακίνηση (επιβί

αποβίβαση) επιβατικού κοινού σε λι

τεpη διακίνηση επιβατικού κοινού. Συγκεκρι

μένα , σύμφωνα με τα στοιχεία της

Eurostat,

μάνια του κοινοτικού χώρου παρουσίασε η

στα ελληνικά λιμάνια καταγράφηκαν το έτος

Ελλάδα κατά το έτος

1999

1999,

σύμφωνα με

στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα στις

συνολικά

37.180.000

επιβιβάσεις και

αποβιβάσεις επιβατών. Τη μεγαλύτερη διακί-

Βρυξέλλες η κοινοτική στατιστική υπηρεσία· . νήση επιβατών παρουσιάζουν τα λιμάνια της

Eurostat.

Επίσης , την ίδια χρονιά το λιμάνι

Ιταλίας

(85.439.000

του Πειραιά καταγράφεται ως το έβδομο στη

βάσεις), της Δανίας

σειρά των κοινοτικών λιμανιών με τη μεγαλύ-

Σουηδίας

επιβιβάσεις και αποβι

(57.345.000)
(41.574.000).

και της
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Παντρεύτηκε στην εκλλησία Αγία Φωτεινή •

Νέας Σμύρνης και ετοιμάζεται να δημιουργή-

σει οικογένεια

O αγαπητός φίλος Μαυρομάτης , της Εθνικής , που εικονίζεται εδώ δίπλα

•
•
στον Γενικό Δ/ντή Κώστα Φιλίππου , στο πλαί- •
σιο του πρόσφατου συνεδρίου τους, με τον ε- •
πιθεωρητή Γ. Φουφόπουλο και τον κ. Φραγκά- •
κη , δεξιά της φωτογραφίας . Ευχόμεθα απογό- •
νους και σύντομα και στις χαρές του Φουφό-

•
•

πουλου .

Πόσο χρεώνουν οι ετοιρίες γιο κλήσεις οπό στοθερό προς κινητό

••

•

Από.. .
προς ... Vodafone
-------.....1-λε_.πτ
.__ο__-3-λε
_πτ:
_α
___

... Cosmote

... Telestet

1_λ_ε_πτ_ό_3
_λ_ε_
πτ:
_ά__1_
λ_επτ-ό-3-λε_πτ
_α
__-.-1-λ-επτ_ό_3_λ-επτ-ά

ΟΤΕ --- - --- - Ο, 26 --- Ο.7 8 -- - Ο, 282 - Ο, 742 - ---ο, 3 ___ 0,9 ____ 0,3____ 0,9__
FORTHnet ____ OL23 ___ 0,69 ____ 0,23 ___ 0,69 ____ 0,23 ___0,69 __ _ Ο , 23 __ Ο , 69 _
Lannet
------------------------ -------- - - ----- - - ----- -------- ----------- --Vivodi _______ Ο , 21 ___ 0,63 ____ 0,21 ___ 0,63 ____ 0,21 ___ 0,63 ___ 0,21___ 0,63 _
Q-Telecom ___ Ο,28 ___ 0,84 ____ 0,28 ___ 0,84 ____ 0,28 ___ 0,84 ___ 0,27 __ 0,81__
Teledome
------------------------ --------------- ---------------------------Starcom _____ 0,2____ 0,6 _____ 0,2____ 0,6 _____
0,2 ____0,6 ____ 0,2 ____ 0,6 __
Exonet
------------------------- --------------- -------------lntraconnect __-------------Ο , 19 ___ 0,57 ____ Ο , 19 ___ 0,57____ Ο , 19 ___ 0,57 ___ Ο , 19 __ 0,57 _

Telep3SSQOΠ
------------ -- --------------- --------------- -------------Greek Telecom __________________ _____ __________________________________ _

χωρίς σχόλιο οπό τη « ΣΗ - •

Μ Ε ΡΙ Ν Η » του Σα ββ άτου

27

Το γράψαμε κι άλλη φορά, αλλά θα το

Ιο υ λίο υ.

ξαναγράψουμε: το μέλλον των εταιριών

Τη μετονομασία της λεωφόρου Μακεδονίας ,

κουλιδάκης και ο Γ. Στρατηγός . Ήθελα

σφαλιστών μας κάλεσε σε τραπέζι , συ

να τους αγκαλιάσω και να τους πω ότι

ναδέλφους του Τύπου και πρώην μέλη

κι εγώ έχω ελπίδα, αγάπη και πίστη

- γιορ

πως όλα θα πάνε καλά και ότι σοφά κά

τή των ασφαλιστών . Ήταν όλοι εκε ί, οι

νουν που αγωνίζονται για τους ασφαλι

του Δ . Σ ., αφού είναι και η ημέρα

άνθρωποι που για χρόνια αγωνίζονται

στές , αλλά τα προσχήματα δεν το επέ

για το κοινό καλό των ασφαλιστών

τρεπαν , παρότι πολλές φορές γράφω

αποφάσισε πρόσφατα , κατά πλειοψηφία, το Δη

- συ

ναδέλφων . Τα μέλη του Δ . Σ . των ΠΣΑΣ

λίγο σκληρά για καταστάσεις που αφή

και μέλη επιμελητηρίων . Ο Χρήστος Κα 

νουν στην άκρη τον ασφαλιστή και τον

ραγιαννίδης , ο Αθαν . Σκορδάς , πρόε 

αδικούν . Ζεστάθηκε η καρδιά μου κοντά
σας , κοκκίνιζα όταν μίλαγε τόσο αγνά ο

δρος ΠΣΑΣ , ο Κώστας Λάμπρου , ο Πα
παδόπουλος Πασχάλης , η Κοίτη Ζερβού

Παπαδόπουλος , προσευχόμουνα να μη

με τον Γιάννη Ζερβό , ο Σ . Παπαγιαννί

σβήσει η φλόγα που καίει τα στήθια του

δης, η Ελ . Κασιμάτη , ο Γ . Πρέκας , ο Δ .

Θανάση Σκορδά , συγκίνηση με πλημμύ 

κεί , το γράφω κι εδώ . Οι εκδόσεις μου

Ζης , ο Γιάννης Δρούλιας , ο Ανδρέας

ριζε καθώς σκεπτόμουνα πόσες ώρες

συστρατεύονται στους κοινούς αγώνες

Μπουζιούρης ,

και ευχές και ελπίδες κατέθεσε ο Κα-

σας. Πάμε!

1

ο

Θανάσης

Αναστασό-

ανθρώπων

ρη και Ελύτη », τη νέα ποιητική συλλογή του φίλου και συναδέλφου
εν πολλοίς , κ . Γεράσιμου Καζάνα . Ταυτόχρονα , γεννήθηκε μέσα

μέλλον των

εξίσου καλές προοπτικές της βασίζονται

μας το ερώτημα : Έδωσε ή πήρε απ ' το ασφαλιστικό επάγγελμα ο

στους ανθρώπους της, που ταυτίζουν το

Γεράσιμος ; Ή πιο άκομψα : Τον βελτίωσε ή όχι η ασφαλιστική εργα

λων του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και του ΚΙΣΟΣ. Οι δη- •

μέλλον τους με την ΝΝ. Οι άνθρωποι της

σία , όπως και πολλούς άλλους πρωτεργάτες του θεσμού. Η πλού

ΝΝ «ζυμώθηκαν» μαζί με την εταιρία. Τα

σια βιβλιογραφία κα ι τα πάμπολλα «εμπνεύσματα» της συλλογής

μοτικοί σύμβουλοι του ΔΗΣΥ δεν μετείχαν στην

όνειρα της

Γενικού

μάς ικανοποίησαν αφάνταστα. Δρασκελίσαμε λίγο την πεζή καθη

Δ/ντού κ. Καραλή ήταν όνειpα και δικά

μερινότητα και ανεβήκαμε λίγο ψηλότερα. Κάποιες στιγμές βγάλα

μοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η απόφαση λή-

•

φθηκε με τις ψήφους των δημοτικών συμβού

•

ψηφοφορία και αποχώρησαν από την αίθουσα

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μετονομασία

εταιρίας

και του

της συγκεκριμένης λεωφόρου , δηλαδή της λε

τους. Η τύχη κοινή. Η πορεία κοινή . Οι
στόχοι κοινοί. Οι αγωνίες και ο αγώνας

ωφόρου Μακεδονίας, σημειώνοντας ότι τα ε- •

κοινός . Οι συνεργάτες της ΝΝ έχουν ηθικό ακμαιότατο και κυρίως «πνεύμα ομά

θνικά θέματα δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω
από οποιοδήποτε πολιτικό ή άλλο πρόσωπο .
Ο Μουαμάρ Καντάφι, ετών

•

•

δος», αυτό που όλοι οι στρατοί του κόσμου προσπαθούν να φτιάξουν πριν δώ

•••

2002

συμμετείχε σε μια

λάσσια πόλη του Ντέρμπαν ,

1

νει , είναι η θερμή υποστήριξη προς την αλλαγή .

μισθός σε μονάδες

επίπεδο

συνεργαζόμενα τραπεζικά στελέχη ή από αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Σαν

οyοροστικής δύναμης,

αyοροστικής

τιμών,

το

1993 Agency Manager.

Ε. Ε.

Λάβαμε γνώση των στοιχείων που κατέθεσε στο υπουργείο η ασφ . εταιρία Εγνατία και

τους Έλληνες Αναλογιστές και να πάρει είδηση το ελληνικό κράτος ότι χρειάζονται πολύ, ι-

διαίτερα τώρα, που το ασφαλιστικό θέμα τρέχει Αυτό όμως θέλει καλή επικοινωνία , διαφή-

μιση και συμμαχίες εκτός ασφαλιστικής αγοράς, στην ελληνική κρατική μηχανή.

θεσμό, συνταξιοδοτούνται στο τέλος του έτους . Οι κ. κ . Δημ. Ελευθεριάδης της ΝΝ και Μίλ-

ζουν ευτυχισμένοι και να εύχονται οι νέοι να προκόβουν .

Μεταβο)J']

~-1992
Βέλγιο
11 Ο Ο 1061 -3 9
107 9 122 4 14 5
Δανία
Γεpμανία
108 8 104 4 -4 4
Ελλάδα
62 2 70,9 8,7
Ισπανία
78,9 83,1 4,2
Γαλλία
108 8 99,6 -9,2
Ιpλανδία
79 9 121 ,2 41,3
Ιταλία
105,0 102,5 -2,5
Λουξεμβούργο 163,1 198,9 35,8
Ολλανδία
1041 115,4 11 3
Αυστρία
108,4 109,8 1,4
66,4 73 4 7,0
Ποοτοναλία
Φινλανδία
87,3 102 4 15, 1
Σουηδία
100,9 100,7 -0,2
Ην . Βασίλειο
97,7 102,0 4,3
Ε.Ε.-15
100,0 100,0
Ε.Ε . -12
100,3 99,2 -1, 1
* Πηγή:

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

τιμές

2001

τρέχουσες τιμές, λούμενο σε μονάδες σταθερής

15=100

1992 2001

Παράλληλα συμμετείχε στα κοινά ως μέλος

τος Λιδωρίκης της Allianz. Νέες και ορεξάτες κοπελιές πήραν ήδη τη σκυτάλη να συνεχίσουν. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε «ήρεμον και ησύχιον βίον διάγοvτες », να

•

περιβάλλον , ο πραγματικός συνεκτικός ιστός , αυτό που τους ενώ

Μέσος ακαθόριστος Σχετικό

πυραύλων, αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων,
15 συσκευές φραγής ηλεκτρονικών μηχανημά- •

60 εκατομμύρια δολάρια μετρητά!

τις κατά τόπους παραδόσεις. Μολονότι οι νέοι Ευρωπαίοι διακα
τέχονται από κοινές ανησυχίες ως προς τη βιοτεχνολογία και το

Μέσος ακαθόριστος

Ι Δύο άριστοι επαγγελματίες , που προσέφεραν πολλά στο χώρο της εταιρίας τους και στο

των και

παραμένει όμως βαθιά προσηλωμένη στην εθνική ταυτότητα και

μισθός σε τρtχουσες

ας, 27 υποβρύχια πολυβόλα όπλα, 2 λεωφο- :
ρεία των 46 θέσεων έκαστο, 5 εκτοξευτήρες

ένα κοντέινερ πλοίου γεμάτο από αρνίσιο κρέ-

μιας γενιάς σε μετάβαση . Μιας γενιάς η οποία ωθείται από την
παγκοσμιοπο ίηση προς την πολιτική και οικονομική ενοποίηση,

Παραyωyικότητα της

1 Ελπίζουμε το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος να βγάλει από την απομόνωση

και λέμε : Δύο αεροπλάνα τύ-

πίδες , τις συνήθειες και τους εθισμούς τους , δίνει την εικόνα

εργασίας (ΑΕΠ αvό οποσχο-

που Μπόινγκ 707 , ένα αερο- •
πλάνο τύπου Αvτόνοφ, 400 αξιωματούχους και •
•
σωματοφύλακες, 60 τεθωρακισμένα οχήματα,

αυτό ο Λίβυος ηγέτης . Έχουμε

χρόνων στη

ΑΕΠ ανό απα-

που αποδεικνύουν ότι δεν οφείλει σε οργανισμούς και ότι καλύφθηκαν πλήρως τα τεχνι
κά αποθέματα ύψους 1.297.473.000 δρχ . κλάδου αυτοκινήτου . Την Εγνατία διευθύνει ο
Ελ. Γονής.

τα όσα πήρε μαζί του στο ταξίδι

35

σχολούμεvο σε

•
•
•

συνόδου, κατέγραψε όμως και

έως

Κατά κεφαλήν

στη Νότια Αφρική . Η εγγλέζικη

εφημερίδα « Ιντιπέντεντ» πα

21

ΑΕΠ σε τρtχουσες

πια, συνεχίζει διατηρώντας αξιόλογη πελατεία για το καλό της ΝΝ. Αυτή είναι η
περιουσία της ΝΝ και η βάση του μέλλοντός της. Ας τα προσέξει.

φής που έγινε στην παραθα

σε δείγμα ατόμων ηλικίας από

Βρετανία , τη Γαλλία , τη Γερμανία και την Ιταλία και με θέμα τις ελ 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Agency,

παναφρικανική σύνοδο κορυ

«Time»

σε μονάδες σταθερής

Δ . Σ. Συλλόγου Ασφαλιστών και Συλλόγου Συντονιστών . Προσέφερε τα παραγω
γικότερα χρόνια της ζωής του στην ΝΝ, μεταξύ 25 χρόνων και 45, και, ώριμος

ρακολούθησε τις εργασίες της

Χώρες

παράδειγμα δείχνουμε έναν, μεταξύ πολλών: τον Νίκο Ζυγούρη (εδώ, με τον εκ
δότη, κάποτε, το 1997), με δύο πτυχία, Παντείου Νομικής UNIT, το 1989 Ass

λους « ένας στυγνός και παρανοϊκός δικτάτο

Έρευνα που έγινε τον περασμένο χρόνο από το περιοδικό

στελέχη, είτε από τα ολλανδικά, είτε από τον ασφαλιστικό χώρο, ε(τε από τα

πρέπει να προσέξουν όσοι ασχολούνται με την εξέλιξη της ΝΝ, είτε από τα εδώ

ταίους πραγματικούς επαναστάτες », για άλ

1

Αείκτες πpογμοτικrις σύγκλισης

σουν οποιαδήποτε μάχη. Αυτό είναι το μυστικό τους και αυτό το ομαδικό πνεύμα

60, πρόεδρος
της ονομαζόμενης Λαϊκής Δημοκρατίας της •
Λιβύης , για μερικούς «ένας από τους τελευ - •

ρας ». Αρχές Ιουλίου

με φτερά και πετάξαμε να συναντήσουμε τον Γεράσιμο σε γαλα 
νούς πνευματικούς ουρανούς . Συγχαρητήρια , κ . Καζάνα .

ραγιαννίδης για το Σύλλογο. Το ' πα ε

Η εικόvο των νέων τnς Ευpώπnς

Δοκιμάσαμε ακόμα μια ευχάριστη έκπληξη και εμπειρία από ό

σα διαβάσαμε στο «Δρασκελίζοντας τα σύνορα με Καβάφη , Σεφέ

τους. Η γρήγορη ανάπτυξη της ΝΝ και οι

βασίζεται στο

στη Λεμεσό , σε λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού

πουλος , ο Ν . Λεβετσοβίτης, ο Κ. Μαρ

ήταν η ημέρα που ο Σύλλογος των Α

EconoQhone _ _0,22 ___ 0,66 ____ 0,22 ___ 0,66 __ __0,22 ___ 0,66 ___ 0,22 __ 0,66 _
Grapes

1 Αντιγράφο υ με

Σοφίας , Πίστεως , Ελπίδος , Αγάπης

1
... 0-Telecom

2001

15=
100
25 Ο 107,4
34 4 147 9
25,1 108 Ο
12,3 53 2
16, 1 69,3
24 4 104,8
30,1 129 5
21,0 90 4
49,0 210,7
26 8 115,4
25 8 111,0
12,1 52 2
26 1 112 4
26, 1 112, 1
26 4 113,7
23,31000
χιλ. Ε. Ε.

ευpώ

χιλ.

ευοώ

63,9
68,2
53,4
33,2
44,0
60,3
66 8
56,7
79,2
52,0
52,2
24,4
58,6
54,7
56,4
53,8

15=
100
118,8
126,8
99,1
61 7
81 7
112,0
124,0
105,4
147 1
96,5
97,0
45,4
108,9
101,7
104,7
100,0

Ε.Ε.

οyοραστικής δύναμης,

15=
100
119 3
104,7
97,5
83,6
91,9
108, 1
119,0
113,4
202,3
98,4
97,6
64,9
100,8
91,1
95,5
100,0
101,2

Ε.Ε.

τιμές

2001

δύναμης,

2001)

15=
100
40 8 128,0
38,4 120 4
32 Ο 100,4
19,2 60,2
25,1 78,7
34,8 109,0
33,2 104,0
29,7 93,1
42,8 134 1
31,2 97,8
33,4 104,9
17,0 53,1
32,0 100,3
32,9 103,2
35,2 110,5
31,9 100,0
χιλ.

Ε.Ε.

ευpώ

2001

15=
100
126,4
99,7
97,1
80,4
94,4
103,6
97,3
105,6
126 6
97,8
103,7
74 7
91,4
92,7
99,1
100,0

Ε.Ε.

2000

15=
100
100,0
121,0
102,0
80,0
83,0
102,0
105 Ο
86,0
97,0
97,0
100,0
74,0
121 ,0
128,0
118,0
100,0

Ε.Ε.

30.6.2002

ΤΕΥΧΟΣ
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Μία στις τέσσερις βρετανικές επιχειρή

για όλους τους εργαζομένους του . Στα τε

λόγω της μείωσης της θνησιμότητας του

σεις μελετά το κλείσιμο του παραδοσιακού

λευταία δύο χρόνια ο αριθμός των βρετανι

πληθυσμού και της αύξησης των συνταξιού

συνταξιοδοτικού της συστήματος από το

κών επιχειρήσεων που κλείνει τα συνταξιο

χων . Οι πιέσεις αυτές οδήγησαν ακόμη και

κάτι που ενδεχομένως θα έχει ολέ

δοτικά σχήματα που προσφέρουν μια σταθε

κάποιες από τις πιο μεγάλες βρετανικές επι

θριες συνέπειες για τα εισοδήματα των συ

ρή σύνταξη με βάση ποσοστό του τελικού

χειρήσεις

1

2003,

νταξιούχων . Σύμφωνα με έρευνα που έδωσε

μισθού των εργαζομένων αυξάνεται

στη δημοσιότητα η βρετανική συμβουλευτική

γδαία. Στην προσπάθειά τους να μειώσουν

- Marks & Spencer, Dixons, British
Airways- να διακόψουν τα final salary
schemes τους για τους νέους υπαλλήλους

ασφαλειών

των επιχει

το λειτουργικό τους κόστος , αρκετές επι

τους . Η κατάσταση είναι πιο απελπιστική για

Hazell Carr, το 25%

ρα

ρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους έχει

χειρήσεις μείωσαν τις εισφορές τους σε αυ

τις μικρότερες επιχειρήσεις , τα συνταξιοδο

πάρει την απόφαση να κλείσει μέσα στο ε

τά τα σχήματα .

τικά ταμεία των οποίων αποδεικνύονται συ

πόμενο 12μηνο το συνταξιοδοτικό σχήμα

Οι εργοδότες ισχυρίζονται ότι το αυξανόμενο

χνά πολύ μεγάλα έναντι της αξίας του αναδό

που προσφέρει σίγουρες και σταθερές απο

κόστος των

αστάθεια

χου τους . Οι ασφαλιστικές εταιρίες , που τα

ζημιώσεις στα μέλη του, με βάση τους τε

στις κεφαλαιαφορές και οι χαμηλές αποδό

διαχειρίζονται συνήθως , δείχνουν ιδιαίτερα

λευταίους μισθούς

σεις των επενδύσεών τους καθιστούν αυτά

αδύναμες .

ασύμφορα .

Έτσι , οι επιχειρήσεις αντικαθιστούν τα σχή 

Το

17%

(final salary schemes) .

των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα

final salary schemes, η

κλείσει τα σχήματα αυτά μόνο για τους νέ

Ειδικότερα πέρυσι , η πτώση των χρηματιστη 

ματα καθορισμένης σύνταξης με άλλα , καθο

ους υπαλλήλους. Ένα επιπλέον

ρίων είχε αποτέλεσμα να χαθούν δισεκατομ

ρισμένων συνδρομών , όπου το επίπεδο της

χειρήσεων θα κλείσει τα σχήματα αυτά και

μύρια στερλινών από τα αποθεματικά αυτών

σύνταξης εξαρτάται από το ποσό που αποτα

για τους υπάρχοντες εργαζομένους τους , ε

των σχημάτων . Παράλληλα , τα σχήματα αυτά

μιεύεται και τις αμφίβολες μελλοντικές απο

νώ το

αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενο κόστος ,

δόσεις των επενδύσεων .

3%

5% των επι

δήλωσε ότι το κλείσιμο θα ισχύσει

4-5

εταιριών

με

πρόστιμα

κ.λπ ., που δεν τις βλέπω να κρατήσουν
πολύ , αφού τους έκλεισε « την ανάσα » ...

1

Εφόσον κατέχει το

1/5 των μετοχών της

«φιλοξένησε » στην Τρίπολη της Λιβύης το ιταλικό Σού

-

Πάρμα

2-1

μένη » του ομάδα να κατακτά το τρόπαιο , χάρη στα δύο

αυτά , καλά θα ήτανε ... Έρχονται εκπλή

γκολ του Ντελ Πιέρο . Δικαιολογημένο λοιπόν το χάδι του

ξεις για όσους δεν διαβάζουν τους ισο 

ζάπλουτου Λίβυου (φωτ. ) , ο οποίος τυγχάνει και πρόε

λογισμούς .. . Ο ανταγωνισμός είναι πό

δρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της πατρίδας του .

λεμος αιματηρός και όσοι δεν προσέ

Για την ιστορία, τον αγώνα παρακολούθησαν

χουν , την πατάνε ...

100 δολαρίων ,

1

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας

45.000

Από το 1981 έως

κης

υπηρεσίες

στην

ρειβασία , το σκι και το

lnteramerican

ο συντο

ψάρεμα. Δεν γνωρίζω

τρέχουν να «κλείσουν» ζημιές όσο-όσο σε

νιστής

ρευστό . Το « ΝΑΙ» , κοντά στον ασφαλιστή και

μπρου στη Θεσσαλονί

μερα να « ξεδίνει » λί 

τις ασφαλιστικές εταιρίες, είναι βέβαιο ότι ε

κη.

γο , ή ικανοποιείται με

άν οι υπεύθυνοι ζημιών κινηθούν έγκαιρα και

Σέρρες

-40%. Μήπως

οι κ . κ . γε

νικοί είναι χρήσιμο να ξαναδούν άμεσα το θέ
μα και να βρουν λύσεις εκεί που δεν το περί

μεναν; Έχει ο καιρός γυρίσματα , αφού όλοι
γνωρίζουν ότι για πολλούς του κυκλώματος
Ασφαλιστές

- Δικηγόροι -

Συνεργεία το ατύ

χημα γινόταν «ευτύχημα», με φουσκωμένες

αποζημιώσεις τουλάχιστον κατά

30%-50%. Ο

γ . Λέσβος

του

Κώστας

Γεννημένος
το

αν έχει χρόνο και σή 

Λά
στις

1954,

τις

ο

ορειβασίες

των

Κώστας Λάμπρου απο 

πωλήσεων , όπου από

τελεί βασικότατο στέ 

το

λεχος της Βορείου Ελ

είχε μια 20ετία γεμά

1

λάδος στις πωλήσεις,

τη ρεκόρ και κατακτή

στις πωλήσεις . Σαν χιονισμένη κορυφή γίνηκαν τα μαλλιά του, αλλά είναι ένας ελπιδοφό

όπου διακρίνεται συ

σεις . Έστω

νεχώς επί σειράν ε

μακριά , του σφίγγου

νετός ως

τών . Και στο α ' εξάμη

με

νο

συγχαίρουμε

πάρχουν προϊόντα της εταιρίας που πρέπει να πωληθούν από ασφαλιστές που έτσι μό
νον είναι ολοκληρωμένοι , με χρήματα στην τσέπη τους . Ο κ . Μελετίου είναι ανάμεσα

2002

είναι ο πρώ

1981

το

έως σήμερα

χέρι

και από
και τον
για

τα

Τον Σπύρο Μελετίου τον γνωρίζω πολλά χρόνια και παρακολουθώ τα επιτεύγματά του

ρος έφηβος , σε κάθε προσπάθεια της εταιρίας του ,

manager, γνωρίζει

Σεμνός , χαμογελαστός , συ

τος συντονιστής επαρχίας στην νέα παρα

«καλά παιδιά» , τους ασφαλιστές του , που

στους

γωγή ζωής αλλά και πρώτος πανελληνίως

ανεβαίνουν επαγγελματικά και κοινωνικά

όλους τους κλάδους . Γνωρίζει καλά ότι «προϊστάμενοί» του είναι οι «υφιστάμενοί» του.

2-3

μεγάλους της

Allianz.

ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά προϊόντα στις πωλήσεις . Υ

Allianz

που βραβεύονται για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις σε

σε εισπραχθέντα πρωτοετή ζωής . Ταυτό

μαζί του . Συγχαρητήρια και για την επιτυ

Αν επιτύχουν αυτοί, τότε θεωρείται επιτυχημένος. Γι ' αυτό και αναπτύσσει συνέχεια επι

χρονα, στις πρώτες εφτά θέσεις νέας πα

χία του γιου του Δημήτρη , που σπουδάζει

τυχημένους συνεργάτες, όπως η Έφη Νίκου της επιθεώρησής του, 1η Χρηματοοικονομι

υπάρχουν . Οι μηχανισμοί σας ας βγάλουν α

ραγωγής και στις πρώτες εφτά θέσεις ει

και αυτός μηχανολόγος μηχανικός στο Α

πό τα ράφια σκονισμένες υποθέσεις και φα

σπραχθέντων έχει τρεις ασφαλιστές, τον

ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μακάρι σύντο

κέλους που σας έχουν δεμένους σε υποχρε

κ . Μαντό Γ . (3ος) την κ. Μπουφίδου Γλυ

μα στο « ΝΑΙ» να παρουσιάσουμε περισ

ώσεις. Αντί υπό αποθεματοποιήσεων, κλεί

κερία (4η) και τον κ. Γέροντα Αν. (?ο).

σότερα

στε ζημιές στο ύψος τους ...

Στον πτυχιούχο μηχανολόγο ΤΕΙ Θεσ/νί-

Manager.

καιρός των παχιών αγελάδων πέρασε για ό 
λους . Μην αμελείτε τις ευκαιρίες , όπου κι αν

2'2
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uποκ/το

Κώστα Λάμπρου

δικηγόροι των πελατών που έχουν ζημιές

μειωμένο μέχρι και

3

5 δολάρια!

στην ελληνική αγορά και διαπιστώσαμε ότι οι

λούς φακέλους «φουσκωμένους », σε καλύ

7

φίλαθλοι , που πλήρωσαν εισιτήρια αξίας

τη στιγμή που το ακριβότερο εισιτήριο στη Λιβύη κοστίζει

άρεσε παλιότερα η ο 

τερες γι ' αυτούς συμφωνίες και με κόστος

2

Κλειστό

ε . Λοιπά νησιά

σήμερα προσφέρει τις

έξυπνα ίσως καταφέρουν να κλείσουν πολ

δ . Λασιθίου

Υποκ/τα

και είδε την « αγαπη

τα κάνετε τα ονόματα .. . Να ήταν μόνο

1

Παύση λειτ.
ΑΕΛΔΕ

είναι ο ... υιός Καντάφι , ο Αλ-Σαάντ με τ' όνομα , ο οποίος
περ Καπ Γιουβέντους

ΠΡΟΤΑΣΗ « ΝΑΙ »

Σύνολο
ΑΕΛΔΕ

Γιουβέντους ,

προστεθούν στις

που έκλεισαν . Τι να

Νομοί
(αλφαβητικό)

να μην αγγίξει και την κούπα ; Ο κύριος με την κελεμπία

Σύντομα θα πάνε από « συγκοπή » και θα

40

Πίνοκος κοτονpοφrις ενεpνών ΑΕΛΔΕ κοι υnοι</των Ρόσει εnίσnμων στοιχείων

Κοντόφι κοι Ντελ Πιέpο

Το υπουργείο δέσμευσε κάποια απο
θεματικά

Στον ποpοκότω πίνοκο unόpxouν οοΦολιοτές νιο οτpοτολόyηοη. Ψόξτε

για

τον

δημιουργικό

αυτόν

κή Σύμβουλος του Δ/τή Δ . Κούρτη, όπως ο Στέλιος Τρεβεζέας, 1ος Συντονιστής Β', ο
Δημήτρης Κούpτης , 1ος Δ/τής υΠ/τος , ο Διονύσης Μαρίνης, α' στα Αμοιβαία , και τόσοι
άλλοι. .. Πώς να μη στοχεύει σε μεγαλύτερα αποτελέσματα ο κ . Σ . Γεωργίου όταν έχει

στρατηγούς στη μάχη όπως ο κ . Μελετίου ; « Παλιές καραβάνες» στο στρατό , που νιώ
θουν σαν ορεξάτοι νεοσύλλεκτοι!
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• Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά (Πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών) .
Διετέλεσε: • Προϊστάμενος Δημοσίων Σχέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως , • Γενικός
Διευθυvιής του Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) , • Διευθυvιής της Ελληνικής
Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ).

.... ~,_, .._,,...__

•

Διευθύνων Σύμβουλος της ΞΕΝΙΑ Α . Ε. (θυγατρική εται

ρία του ΕΟΤ) . • Γενικός Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΤΒΑ . • Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρίας Δημοσίων Σχέσεων. • Σύμβουλος Επικοινωνίας της Helvetia και της Allianz, Αρθρογράφησε σε
εφημερίδες και περιοδικά και εκδόθηκαν δύο συλλογές διηγημάτων του : « Ο ίδιος Άνθρωπος (ΚΕ

-ιι..:.:.:...ι ::. 1.i'..,...,.,-..◄ ΔΡΟΣ) », «Μετρό 2000 (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ».

ειΔικο

ΑΦιΕΡΩΜΑ

Το νέο φοpολονικό μέτpο
ΚΟΙ ΟΙ ΟΟΦΟλιοτές

Σ

Η ε ικόνα του οσΦολιστικού
κλάδου

βαpύνσεων , με αποτέλεσμα , παρά το γε 
γονός ότι κατατάσσεται στις αναπτυσσό

κανοποιημένη εμφανίζεται η ασφα 

1

μενες αγορές , η χώρα μας να εμφανίζει
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα δύο

Η σημαντική συμβολή του κλάδου τη ιδιωτι

ξήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας

τελευταία χρόνια .

κής ασφάλισης στην εθνική οικονομία προ

και Οικονομικώ ν κ . Νίκος Χριστο -

Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη το ύψος των

βάλλει ανάγλυφα από τα ετησίως δημοσιευ

δουλάκης για τη φορολογική αντιμετώπι 

επιδόσεων των ασφαλιστικών εταιριών α

θέντα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών

ση των ασφαλιστικών προγραμμάτων , α 

ποτελεί το

ευρωζώ

Εταιρειών Ελλάδος .

τομικών και ομαδικών , στον κλάδο ζωής .

νη το

μόλις τ ο

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι

Αν και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ

4,4% του

54 ,5% του ΑΕΠ , στην
42%, ενώ στη χώρα μας

ΑΕΠ . Τα παραπάνω μεγέθη αντι -

107

παρουσίασαν αποτελέ

λό της την πρόταση του Διοικητι

σματα μόνο στον Κλάδο Ζωής ,

Στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση

σχετικό υπόμνημά της προς το υ
πουργείο

κληρο

στο

-παρουσιάζεται

παρόν τεύχος

ολό 

του

υιοθετήθηκαν εκτιμάται ότι μπο

ρούν να δώσουν μια νέα πνοή

μιών) και

2,71

δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου

Από την άλλη όμως , πολλά από

του ασφαλισμένου

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σε

και από τον σχετικό πίνακα που παρου

σχέση με τη χώρα μας.

σιάζει το « ΝΑΙ ».

Αντιθέτως , στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφά

Όπως εκτιμάται , η Ένωση Ασφαλιστικών

λιση

αντ ιμετωπίζεται

καθαρά

φοροει

Εταιριών Ελλάδος θα πρέπει να επιμείνει

σπρακτικά, γεγονός που αποδεικνύεται

στον διάλογο με το υπουργείο Οικονομ ίας

τόσο από την ύπαρξη του ΦΚΕ που επι

και Οικονομικών , με στόχο την περαιτέρω

βάλλεται με διάφορους συντελεστές σε

αύξηση των κινήτρων για την ανάπτυξη

διάφορους κλάδους ασφάλισης , όσο και

της ιδιωτικής ασφάλισης , ιδιαίτερα εν ό

από τη φορολόγηση των αποζημιώσεων

ψει και της δημιουργίας των επαγγελματι

που καταβάλλονται στους δικαιούχους σε

κών συνταξιοδοτικών ταμείων , αλλά και

περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.

των « ζυμώσεων » που έχουν ξεκινήσει για

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Επιτροπή

τη δημιουργία ανεξάρτητης ισχυρής επο 

Γεωpγακόπουλου αναγνωρίζει πως η δια

πτικής αρχής.

τήρηση του ΦΚΕ είναι παράδοξη για τον

Όπως τονίζεται και στο υπόμνημα της

κλάδο ζωής, στο βαθμό που η πολιτεία

ύψους

τρισ . δρχ . το

2000,
1,27% (έ

8,3% που είχε ε
2000) . Οι « Επενδύ

ναντι αυξήσεως
πιτευχθεί το

κές εταιρίες .

βαρύνεται το ασφάλισμα με φόρο , ή να

Είναι χιλιάδες οι φορολογούμενοι που

ζητείται φορολογική ενημερότητα για να

τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονο 

βρίσκονται ξαφνικά μπροστά στην ανά

καταβληθεί ,

και γονικών παροχών

γκη να καταβάλουν φόρους κληρονομιάς

πρωτοβουλία των φορολογουμένων να

(προικών) . Ειδικότερα , ο φόρος και τα

και αδύνατον να πράξουν κάτι τέτοιο λό

καλυφθούν από κάποιο κίνδυνο.

δισ . δρχ ., ο

γω του μεγάλου ύψους αυτών . Μήπως η

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε άλλες χώ 

φόρος και τα τέλη δωρεών και προικών

αγορά θα έπρεπε να δει πιο ολοκληρω

ρες, όπως η Γερμανία , η Ολλανδία ή η

δρχ. , ο φόρος και τα τέλη κληρο

μένα το συγκεκριμένο θέμα , ακόμα και

Γαλλ ία , η αποζημίωση σε περίπτωση θα

προγράμματα;

νάτου δεν φορολογείται όταν ο δικαιού

δωρεών

1 δισ .

νομιών (ν.

1473/84) 75

ροχών και προικών

4

υ

του

δισ. δρχ. και ο

40

δισ . δρχ .

Στα παραπάνω ποσά « κρύβεται » όπως

με

ασφαλιστικά

ειδικά

«τιμωρώντας »

την

έτσι

Μια πρόταση καταθέτουμε . Από την άλ

χος είναι ο αντισυμβαλλόμενος ή όταν

λη , η αγορά θα πρέπει να δει και το θέ

αυτός που τη λαμβάνει είναι ο επιζών

μα της φορολογικής αντιμετώπισης του

σύζυγος .

ΠΙΝΑΚΑΣ

2001

2000

1999

ΕιΔΟΣ ΦΟΡΟΥ

(πρόβλεψη)

Πραγματοποιηθείσες

Πραγματοποιηθείσες

Φόρος , τέλη κληρονομιών

4.000.000.000
11 .738.811,45

και προικών

δρχ .

Φόροι και τέλη δωρεών
γονικών παροχών και

40.000.000 .000

δρχ .

προικών (ν .

117.388,114,45 ευρώ

1473/84)

1473/84)

4.237.000.000

δρχ.

1.193.000.000 δρχ.

1.000.000 δρχ.
70.000.000.000

δρχ .

57.400.000.000

δρχ.

36.000.000.000

δρχ .

30.506.000.000

δρχ.

ευρώ

120.000.000.000 δρχ.
352.164.343,36 ε υρ ώ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ

δρχ .

ευρώ

75.000.000.000
220.102. 714,60

Φόρος και τέ λη κληρονομιών

(ν .

4.000.000.000

δρχ .

1.000.000.000 δρχ.
2.934.702,86 ευρώ

Φόρος και τέλη δωρεών

κομμάτι του

Ενεργητικού

(1 ,69

93.336.000.000

111.000.000.000

30,6%)

παρου 

μιών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων το

Επενδύσεων) με αύξηση

σίασαν και οι μεταφερόμενες ζημίες

(«Απο

2001

2000.

τελέσματα εις Ν έον » ) από

δρχ . το

ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν

Σε ό ,τι αφορά το παθητικό την μεγαλύτερη ο

2000

- 12,3 δισ .
2001.

χρονιά) . Δεύτερο σε μέγεθος τμήμα του Ε

μάδα αποτελούν οι « Ασφαλιστικές Προβλέ

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία τα συνολι

λεύσεως ύψους

νεργητικού είναι η κατηγορία των « Απαιτή

ψεις » (Ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών συνολι

κά έσοδα του Κλάδου Ζωής των Ασφαλιστι

κού αποτελέσματος

62,3% του

συνόλου) ,

και παρουσίασαν ελαφρά με ίωση

-0,15% (έ

τρισ . δρχ . ή
ναντι αυ ξήσεως

σεων» με

8,32%

514,8 δισ .

την προηγούμενη

δρχ . ή

19% του συνό
8,1% ένα

δισ . δρχ . ή ποσοστό

κά) με

1,74 τpισ .

52,3% του συνόλου των
11 ,51 % έναντι του

δρχ . ή ποσοστό

64,25%του

Τέλος μεγάλη αύξηση (κατά

σε

- 16 δισ.

δρχ . το

κών Επιχειρήσεων ανήλθαν στο ύψος των

ανήλθαν στο ύψος των

172,9 δισ.
108,7 δισ .

δρχ. ,

δρχ .,

αφήνοντας έτσι θετικό αποτέλεσμα εκμεταλ

(αύξηση

64,2 δισ . δρχ ., έναντι θετι
59,9 δισ . δρχ . το 2000

7,17%).

λου , η οπο ία παρουσίασε αύξηση

συνόλου , ακολουθούμενη από την ομάδα των

448,4 δισ.

δρχ . το

ντι της προηγούμενης χρονιάς . Σημαντική

« Ιδίων Κεφαλαίων » με

436,6 δισ . δρχ . ή πο
16,14% και την ομάδα των «Υποχρεώ
σεων» με 250,1 δισ . δρχ. ή ποσοστό 9,25%

ξοδα ήταν

423,1

δισ . δρχ ., αφήνοντας έτσι

(Ζωής και Γενικών) των Ασφαλιστικών Επιχει

ε ίναι η αύξηση των « Επενδύσεων για λογα

σοστό

θετικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως ύψους

2000 έφθασαν τα
2001 . Τέλος οι « Μεταβατι
κοί Λογαριασμοί» έφθασαν τα 141,5 δισ.
δρχ. (ή ποσοστό 5,23% του Ενεργητικού)
παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,1% από το
2000.

του συνόλου . Η αύξηση των « Ασφαλιστικών

25,3 δισ . δρχ. , έναντι θετικού αποτελέσμα
τος 74,8 δισ . δρχ. το 2000 (-66,16%).

896,7 δισ .
2001 , ενώ το σύνολο των εξόδων έ
φθασε τα 801 ,5 δισ . δρχ. , αφήνοντας έτσι θε

Προβλέψεων» έφθασε το

(έ

Τα συνολικά έσοδα του Κλάδου Αστικής Ευ

τικό συνολικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως

ναντι αυξήσεως

σύ

θύνης Οχημάτων των Ασφαλιστικών Επιχει

ριασμό ασφαλισμένων ζωής »

φού από

255

229

(11 ,32%)

α

δισ. δρχ. το

δισ . δρχ. το

3,91 % το 2001
3,37% το 2000) , ενώ το

2001 , ενώ

τα συνολικά έ

νολο των « Ιδίων Κεφαλαίων » μειώθηκε κατά

ρήσεων το

11 ,5% (έναντι αυξήσεως 20,6%το 2000).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εντυπωσιακή

275,4 δισ .
269,7 δισ .

Ειδικότερα σε ό , τι αφορά τις επενδύσεις η

αύξηση παρουσίασαν τα «Αποθεματικά Κε

τέλεσμα εκμεταλλεύσεως ύψους

ομαδοποίησή τους αναδεικνύει την κατηγο

φάλαια» κατά

36,4% το 2001 , φθάνοντας τα
δρχ. ή ποσοστό 24,24%των Ιδίων

θέλει να ευνοήσει την ανάπτυξη της συ

ρία « Ομολογίες κ.λπ. Τίτλοι Σταθερής Από 

105,8 δισ .

δα υφίσταται πληθώρα φορολογικών επι-

γκεκριμένης αγοράς.

δοσης » ως τη μεγαλύτερη ομάδα

Κεφαλαίων .
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προβλέψεις

φόρος και τα τέλη δωρεών , γονικών πα 

Ένωσης, η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλά

26

τις

με

σεις » αποτελούν το μεγαλύτερο

τα αιτήματα της αγοράς μένουν

χει η ιδιωτική ασφάλιση στην οικονομία

2,67

σημειώνο-ντας αύξηση

στις ατομικές όσο και τις ομαδι-

χώρες της ευρωζώνης , όπως προκύπτει

2001

τρισεκατομμύρια δραχμές ,

έναντι

που καταβάλλονται στους

(μι

Κλάδους

τικού στο τέλος του

φορολόγηση των αποζημιώσεων

αγορά να συγκλίνει με τα ισχύοντα στις

αποτε

κτές) - εμφάνισαν σύνολο Ενεργη-

του ΦΚΕ όσο και από τη

κατοπτρίζουν το πόσο σπουδαία θέση έ

13 παρουσίασαν

Γενικούς

στους

αποδεικνύεται τόσο από την ύπαρξη

ανικανοποίητα , προκειμένου η ελληνική

παράγοντες , δεν είναι δυνατόν να επι

(Ζη

Κλάδους

λέσματα και στον Κλάδο Ζωής και

στην ασφαλιστική αγορά , τόσο
κές ασφαλίσεις .

74

αποτελέσματα

Γενικούς

στους

φοροεισπρακτικά, γεγονός που

« ΝΑΙ »- , ρυθμίσεις που τελικώς

20

παρουσίασαν

αντιμετωπίζεται καθαρά

σφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έ -

ζωής. Όπως σημειώνουν ασφαλιστικοί

στικούς συμβούλους και τις ασφαλιστι

ανήλθαν

εται

ποίων

τσι όπως αυτή καταγράφεται στο

μει » ασφαλιστέα ύλη για τους ασφαλι

120
(352,1 εκατ. ευρώ)
το 2001 , σύμφωνα

ρείες που εξέδωσαν ισολογισμό - εκ των ο-

νησης δεν έκανε δεκτή στο σύνο κού Συμβουλίου της Ένωσης Α

είναι κατανοητό μια μεγάλη «εν δυνά

δισ . δρχ .

τέλη κληρονομιών ήταν

λιστική αγορά από τα μέτρα που ε 

ασφαλίσματος της βασικής ασφάλειας

το αστρονομικό ποσό των

πουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ,
μιών ,

Επιμέλεια-παρουσίαση : Λάμπρος Καρογεώργος

120 διο. δρχ. οι Φόροι κλnpονομιός

Στο

(881,5

2001

ανήλθαν στο ύψος των

δρχ ., ενώ τα συνολικά έξοδα ήταν
δρχ. , αφήνοντας έτσι θετικό απο

5,6 δισ .
δρχ. , έναντι θετικού αποτελέσματος 6,1 δισ.
δρχ . το 2000 (-7,87%).

Τα συνολικά έσοδα των Λοιπών Κλάδων Ζη-

Το σύνολο των εσόδων όλων των Κλάδων
ρήσεων , ανήλθε στο ύψος των
δρχ . το

ύψους

95,2 δισ. δρχ. , έναντι θετικού αποτε
140,8 δισ . δρχ. το 2000 (-32,42%).

λέσματος

Συνεπώς τα « Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσε
ως » (προ φόρων) παρουσιάζονται θετικά , δί
νοντας « Κέρδος » χρήσεως (προ φόρων)
δισ . δρχ. το

2001

έναντι

2000, καταγράφοντας
96,59%.

ΤΕΥΧΟΣ

57,1

1,9

δισ. δρχ . το

με ίωση κερδών κατά
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nΈνωοn οπό τον κ. Ν. Χpιοτοδοuλόκn

τι ζnτnοε

Στη χώρα μας, αντίθετα , η πολιτική που μέχρι σήμερα έχει ασκηθεί

ζωής , που ανέρχεται στο ποσόν των

στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν πέτυχε να εξασφαλίσει ανά

ανά εργαζόμενο ετησίως.

πτυξη αντίστοιχη με αυτή των άλλων κρατών

- μελών της

Ε.Ε.

•

440

ευρώ κατ' ανώτατο όριο

Το αμελητέο φορολογικό κίνητρο για ατομικές ασφαλίσεις ζωής ,

Κατά το «ήμισυ)) επιτεύχθηκαν οι στόχοι της Ένωσης Ασφαλιστικών

και όχι μόνον, επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το Διοικητικό

Η μια ευκαιρία που υπήρχε μέσα από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας κλιμακούμενο από

Εταιριών Ελλάδος σε σχέση με τη φορολογική αντιμετώπιση της ι

Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έδωσε μια «καλή μά

παρήλθε ανεκμετάλλευτη . Απομένει η φορολογική μεταρρύθμιση.

ρώ έως

730

440

ευ 

ευρώ .

διωτικής ασφάλισης. Αυτό αφορά βέβαιο την «ποσότητα» των αιτη

χη» γιο το «φορολογικά δίκαιο» της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποίο σε

Η πολιτική στην Ελλάδα ως προς τη φορολογική μεταχείριση της ιδιω

Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει γίνει πλέον αντιληπτό από την πολι

μάτων που είχαν τεθεί προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομι

πρώτη φάση στέφθηκε με επιτυχία. Στη συνέχεια το «ΝΑΙ» παρου

τικής ασφάλισης , σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις , έχει δια

τεία ότι αποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και πρέπει να ξε

κών κ. Νίκο Χριστοδουλάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω

σιάζει όλο το υπόμνημα του προέδρου της Ένωσης κ. Δ. Κοντομηvά

τηρήσει αναλλοίωτο τον αναχρονιστικό και παρωχημένο εισπρακτικό

περάσει τον εισπρακτικό χαρακτήρα του παρελθόντος.

σης και όχι στο ποιοτικό αποτέλεσμα που έχει η υιοθέτηση από πλευ

προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη

χαρακτήρα που διαμορφώθηκε στις δεκαετίες του

Ας μην αποτελέσει άλλη μια χαμένη ευκαιρία.

ράς κυβέρνησης ορισμένων μέτρων. Έτσι, μπορεί να καταργήθηκε

γιο τη φορολογική αντιμετώπιση της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και

Μόνον έτσι εξηγείται:

το χαρτόσημο στις αποζημιώσεις, μέτρο αναμφίβολα θετικό, παρέμει

έναν πίνακα με το ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

•

'30

και του

'50.

Φορολογική μεταχείριση της ιδιωτικής ασφάλισης με αναπτυξιακό χα•

Η επιβάρυνση των ασφαλίστρων , με ιδιαίτερη έμφαση στα ασφάλι

νε όμως ο Φόρος Κύκλου Εργασιών, που συνεχίζει να επιβαρύνει το

ρακτήρα , κατά τα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών , θεωρούμε

στρα ζωής, με τέλος χαρτοσήμου

κόστος ασφάλισης γιο τον ασφαλισμένο, γεγονός ιδιαίτερο αρνητικό.

ότι μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικότατη αύξηση της παραγωγής έ ως

μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα . Σημειωτέον ότι στη χώρα μας ισχύει το

και

παράδοξο να επιβαρύνεται επιπλέον και η ασφαλιστική αποζημίωση

πενδυτικής φύσης προγράμματα αλλά και στα

με τέλος χαρτοσήμου

Οι θετικές επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές μέσω κυρίως :

το υπόμνημα τηςΈνωσης ΑσΦολιστικώv Εταιρειών

Επίσης υιοθετήθηκε μια βελτιωμένη εκδοχή γιο την ομαδική ασφάλι
ση προσωπικού, ωστόσο απέχει ποpασάyyος οπό την πρόταση της

Η ψήφιση του νόμου για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήμα

Ένωσης για πλήρη φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων που κα

τος της χώρας δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες της ελληνικής ασφα

ταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδικές ασφαλίσεις προσωπικού. Αν

λιστικής αγοράς και δεν μπορούμε παρά να σας εκφράσουμε αισθή

(2,4%) , που

δεν υφίσταται σε κα

(3,6%) .

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ένα ασφαλιστικό αποταμιευτικό
πρόγραμμα επιβαρύνεται με

2,4% χαρτόσημο

υιοθετούνταν η άποψη της Ένωσης, όλοι εκτιμούν ότι το επόμενο

ματα πικρίας και απογοήτευσης.

και

Τούτο , μάλιστα, όταν καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα ειδήσεις

μεταχείριση αυτή , εκτός των άλλων , θέτει σε ήσσονα μοίρα τις α

3,6% επί της αποζημίωσης,

συνολική δηλαδή επιβάρυνση

στρων. Είναι φανερό ότι στο μέτρο που εξήγγειλε το υπουργείο Οικο

για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα αυτό .

σφαλιστικές εταιρίες σε σχέση με άλλους χρηματοοικονομικούς

Ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τις επαγγελματικές συντάξεις προω

φορείς και κυρίως τις τράπεζες .

ρη οπό την «εισοδηματική δόση». Αυτό προκύπτει και οπό το τι ισχύει

θείται στην Ε . Ε . , με την ισχυρή παρουσία των ασφαλιστικών εταιριών .

ιδιαίτερα στα ε

συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη λόγω αύξησης των επεν

δύσεων των τεχνικών αποθεμάτων που επενδύονται κυρίως στην

6%. Η

νομίας και Οικονομικών η «αναπτυξιακή δόση» είναι σαφώς μικρότε

•

1) Της

επί των ασφαλίστρων

διάστημα θα είχαμε «μπουμ)) στην παραγωγή ομαδικών ασφαλί

40% στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ,
riders.

κεφαλαιαγορά.

2)
3)

Αύξησης των προμηθειών των διαμεσολαβούντων και αύξησης ά

4)

Φορολόγησης μερισμάτων συμβολαίων Ζωής (συμβόλαια με συμμε-

Αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων .

μεσα του φόρου εισοδήματος αυτών .

Η επιβάρυνση των ασφαλίστρων με Φόρο Κύκλου Εργασιών σε πο

στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπό το πώς αντιμε

Ισχυρά φορολογικά κίνητρα ισχύουν σ' ολόκληρη την Ευρώπη για τις

τωπίζουν αυτές τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης σε φορολογικό,

εισφορές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των εργαζομένων, καθό

των

σον θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των συ 

στον κλάδο πυρός .

5)
6)

Το ανύπαρκτο σχεδόν φορολογικό κίνητρο για ομαδικές ασφαλίσεις

Μια πρώτη θετική αναγνώριση της αναγκαιότητας της ορθολογικότε-

μπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων.

,

του ρόλου αυτού , διαπιστώνει ότι στις διατάξεις για την ασφαλιστική

μεταρρύθμιση, που αποτελούν ήδη νόμο του κράτους , δεν υπάρχει,
σε κανένα σημείο, αναφορά στην ιδιωτική ασφάλιση!
Θα πρέπει να προβληματίσει όμως την πολιτεία το γεγονός ότι :

-

•

εκάστοτε αφορολογήτου

Επομένως , με δεδομένο το νέο αφορολόγητο όριο για

10.000 ευρώ , η έκπτωση θα ανέλθει έως το
1.000 ευρώ, καταργουμένου του παλαιού πο

σοστιαίου περιορισμού .

•

740

-

1.000

ευρώ , από

440

ευ

ευρώ) .

10%

4%

στα συμβόλαια κλάδου ζωής κάτω

στα νοσοκομειακά προγράμματα και

Χώ α
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΣΕΧΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

στην Ελλάδα είναι

ΔΑΝΙΑ

4%, όταν ο

μέσος όρος στην Ε . Ε . είναι

54%

- η αύξηση των ασφαλίστρων κλάδου ζωής στην Ελλάδά το έτος 2000
ήταν 1,1%, όταν στην Ε . Ε . ήταν 22%
- χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, με ίδιο ή παραπλήσιο πλη

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

στήματα των συμπληρωματικών επαγγελματικών συντάξεων και προς

επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπ ι

τούτο έχουν δοθεί σοβαρότατα φορολογικά κίνητρα, που φθάνουν

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

κού τους έως

στην πλήρη φορολογική απαλλαγή των καταβαλλομένων εισφορών

του αφορολογήτου ορίου μισθωτών

ετη

σίων αποδοχών και μέχρι

κατ '

441

ευρώ

5% των
(150 .000 δρχ . )

ανώτατο όριο ανά ασφαλιζόμενο .

•

Καταργείται το χαρτόσημο

3,6%

στις αποζημιώσεις και

επιβαρύνει τον πελάτη.
Δημοσιονομικό κόστος:

εκατ . ευρώ

(20

δισ. δρχ.) .

23,1

126,9
1,8

51 0
33,1
1,3
11,2
49,9
3,1
4,9
0,6
35,2

67,6
38,7
3,8
18,7
90,6
6,2
4,7
1,7
52,2

64,8
33,5
4,9
19,5
93,6
6,9
4,8
1,6
52,4

ΣΟΥΗΔΙΑ

43 ,1

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

κών συντάξεων

[COM (2001) 214/1914/01] . Από

το τελευταίο αυτό

λογικό σύστημα απαλλαγής των εισφορών και των κερδών εξ επενδύ
σεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

~AJ ΤΕΥΧΟΣ

20,9

44,3
0,8

18,5
1,4
119,5
1,8

φορολογικών εμποδίων κατά τη διασυνοριακή παροχή επαγγελματι

προς τις φορολογικές απαλλαγές αλλά και τις επενδύσεις των ασφα

κείμενο προκύπτει σαφώς η ευρωπαϊκή τάση προς ένα ενιαίο φορο

60

11,4

της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση των

άλλες ευρωπαϊκές χώρες , όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ως
λιστικών εταιριών και παραπέμπουμε επίσης στο Επίσημο Κείμενο

Χαρτόσημο ασφάλισης

46,5
76,2
2,2
14,2
51 ,5
60,8
99,8
4,4
5,3

43,2
31 ,1
0,6
5,9

Επισυνάπτουμε σχετικούς συγκριτικούς πίνακες για τα ισχύοντα σε

Με το ισχύον καθεστώς , εκπίπτουν έως

7,2
43,0
77,8
1,8
13,3
57,5
60,9
108,1
4,4
5,2
44,6

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΜΑΛΤΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

στα συστήματα αυτά , στην πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε . Ε .

Ομοίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

6,6
41 ,3
78,7
1,6
13,1
60,6
58,3
108,4
4,2
4,3
47,4

8,6

ΓΑΛΛΙΑ
Μ . ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αυξάνεται η έκπτωση ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι

10%

5,2

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

CEA

2001 *
26,0
41 ,7
82,7
16,4

31 ,7
59,2
1,0
9,6
35,6
36,6
79,4
2,6
3,0
41 ,6

ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ευρώ) ανά άτομο .

Αύξησης της απασχόλησης .

27,2
54,4

κράτη

μέλη οι ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν ενεργά στα συ

Ανακούφισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας .

1995
20,1
26,0
67,5
8,6

γάλη ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ε . Ε . είναι ότι σ' όλα τα

-

τοχή στα κέρδη).

1992
16,3
24,3
58,7
6,5

5,9
29,1
24,6
72,5
1,8
2,1
38,2

πλάσιες ή δεκαπενταπλάσιες επενδύσεις .

20%

Επενδύοεις/ΑΕΠ Μερίδιο στην ευρωπαϊκή οικονομία

το ποσοστό επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιριών επί του ΑΕΠ

Είναι δε γνωστό ότι ο κύριος παράγοντας στον οποίο αποδίδεται η με

Ασφάλιση προσωπικού

(1.000

28

2%, όταν ο

8%

θυσμό με την Ελλάδα , έχουν πολλαπλάσια ασφάλιστρα και δεκα

(Συνεπώς , νέο όριο έκπτωσης
ρώ ή

το ποσοστό ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι

μέσος όpος στην Ε.Ε. είναι

των μισθωτών .
μισθωτούς ,

ετών έως

παγγελματικών συντάξεων και ανέμενε την έμπρακτη αναγνώριση

το νεο μετpο

ποσόν των

1Ο

ναγκαιότητα του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα των ε

,

Ασφάλιστρο ζωής
Αύξηση του ορίου στο 10% του

•

Και ενώ η ασφαλιστική αγορά θεωρούσε ότι είχε γίνει κατανοητή η α

ΤιnpοΡλέποuν

σοστά που κυμαίνονται από

0,4
29,2

1

1999
23,5
40,9
91 ,7
10,7

2000
23 ,8
41 ,2
92 ,3
20,6

%
(*)

εκτιμήσεις

61 ,3
34,0
6,2
21 ,4
93,1
7,4
2,2
52,7
ΠΗΓΗ : CΕΑ
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πηρεσίες στην ενδιάμεση παραγωγή λόγω της επίπτωσης στο κό

τρα που ισχύουν ήδη στα φορολογικά και συνταξιοδοτικά συστήματα

λουν οι επιχειρήσεις για ομαδικές ασφαλίσεις του προσωπικού

πόρισμα της επιτροπής του καθηγητή κ. Γεωργακόπουλου , στον οποίο

στος των προϊόντων και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επι

των άλλων κρατών

τους και που σαφώς εντάσσονται στη λογική της συμπλήρωσης του

είχε ανατεθεί η μελέτη για την αναμόρφωση του φορολογικού συστή

χειρήσεων (απαλλαγή όλων των ασφαλίστρων που καταβάλλονται α

πρέπει άμεσα να προχωρήσετε :

ματος.

πό επιτηδευματίες) .

1)

ρης τουλάχιστον μεταχείρισης της ιδιωτικής ασφάλισης γίνεται στο

Πράγματι προτείνονται :

-

- Η κατάργηση των τελών χαρτοσήμου.
- Η κατάργηση του ΦΚΕ στα ασφάλιστρα ζωής , με το αιτιολογικό ότι

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις

Η αύξηση των ορίων για την έκπτωση των ασφαλίστρων ατομικών

Χαρτοσήμου και του ΦΚΕ , που πλήπουν την ιδιωτική ασφάλιση στην

απόψεις μας και να σας προσκομίσουμε κάθε στοιχείο που έχου

και ομαδικών ασφαλίσεων. Στο τελευταίο αυτό θέμα ειδικά , θεω

Ελλάδα .

με στη διάθεσή μας και θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο εκ

Στην αύξηση της έκπτωσης από το εισόδημα των ασφαλίστρων για

μέρους σας.

- Η κατάργηση του ΦΚΕ από τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για υ-

2)

ασφαλίσεις ζωής (ατομικές), προσωπικών ατυχημάτων και ασθε

ρισσότερο τολμηρές.

νείας , που πρέπει να ανέλθει στο

κίνητρα προκειμένου να ευνοήσει τις ασφαλίσεις ζωής και από την
άλλη να επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα αυτά με έμμεσους φόρους.

συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης .

Στην κατάργηση των αναχρονιστικών επιβαρύνσεων του Τέλους

ρούμε ότι οι τελικές πολιτικές πλέον αποφάσεις πρέπει να είναι πε

είναι πράγματι παράδοξο από τη μια πλευρά η πολιτεία να παρέχει

- μελών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι

10% του

εισοδήματος του φορο

Με τιμή ,

λογουμένου.

Κύριε Υπουργέ ,
Απευθύνουμε αίτημα προς την πολιτεία να υιοθετήσει μέτρα και κίνη-

Δημήτριος Κοντομηνάς

3) Στην πλήρη φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων που καταβάλ-

Πρόεδρος Δ.Σ.
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Φοpολονικrι μετοχείpιοn οοΦολίοεων ζωrις
κοι ουοτnμότων εποννελμοτικrις οοΦόλισnς οτnν Εupωπαϊκrι · Εvωοn

Φοpολονικrι μετοχείpιοn οοΦολίοεων ζωrις
κοι οuστnμότων εποννελματικrις αοΦάλιοnς οτnν ΕυpωποϊκrιΈνωσn

ΧΩΡΑ
Αυστρία

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΣΦΜΙΣΤΗΡΙΑ

1

Απαλλαγή με όριο τα
πλέον

1.922 ευρώ (περίπου 1.000.000 δρχ .)
2.922 ευρώ για συζύγους πλέον 1.461 ευρώ για παιδιά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΜΙΣΗΣ

• 4% για συμβόλαια διάρκειας μικρότερης της δεκαετίας
0% για συμβόλαια διάρκειας μεγαλύτερης της δεκαετίας
• 2,40% φόρος χαρτοσήμου

και

r Απαλλαγή εισφορών εργοδότη. Οι εισφορές του εργαζομένου
απαλλάσσονται με όριο . Φορολόγηση σύνταξης

(25%)

κ . ο. κ . ανάλογα με το εισόδημα .

Ιταλία

Φόροι ασφαλίστρων

4%ή 11 %σε ασφαλιστήρια μικρότερα της 1Οετίας μόνον με
ενιαίο ασφάλιστρο.
Βέλγιο

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων με διάρκεια τουλάχιστον
δέκα έτη , απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος από

Απαλλαγή εισφορών εργοδότη και εργαζομένου . Φορολόγηση

1.1.2000, με ανώτατο όριο τα 67.000 BEG

φόρου εισοδήματος .

(περίπου

540.000 δρχ . ) .

εφάπαξ παροχών με

Δανία

Φόροι ασφαλίστρων

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων απαλλάσσονται από το

Απαλλαγή εισφορών με ανώτατο όριο της

φόρο εισοδήματος με ανώτατο όριο της
(περίπου 1.555.100 δρχ . ) .

(1 .500.000 δρχ. ) .

ανώτατο όριο τις 18.00 LUF
άτομα χωρίς οικογένεια .

34.000 DKK

Ολλανδία

Οι εισφορές των εργοδοτών και εργαζομένων απαλλάσσονται

(915.000 δρχ.)

του φόρου .

και ανώτατο

83.282

ΝΙ

5.950 ΝΙ G
G(13.000.000 δρχ. )

Τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα εκπίπτουν του φόρου μέχρι

Οι εισφορές του εργοδότη δε φοpολογούvται. Οι συντάξεις

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συμβολαίου και την

φορολογούνται ως εισόδημα .

οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου .

(περίπου

500.000 δρχ . )

με την

0%

Φόροι ασφαλίστρων

ι ----~

Πορτογαλία

--------

Γαλλία

Φορολόγηση συνταξιοδοτικών παροχών ως εισοδήματος .

Φόροι ασφαλίστρων

58 ετών .

0%

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων με διάρκεια τουλάχιστον
πέντε έτη , τα οποία καλύπτουν θάνατο , ανικανότητα ή

Οι εισφορές εργοδότη -εργαζομένου απολαμβάνουν πλήρους

συνταξιοδότηση, απαλλάσσονται από το φόρο , με ανώτατο
όριο τα

0%

φορολογικής απαλλαγής . Οι συντάξεις φορολογούνται ως
εισόδημα.

Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων με διάρκεια τουλάχιστον

Οι εισφορές των εργοδοτών απαλλάσσονται.

Φόροι ασφαλίστρων

374 ευρώ (127.400 δρχ . )
(63.700 δρχ. ) (άγαμος) .

(έγγαμος) και τα

Απαλλαγή εισφορών εργοδότη

15% η οποία αυξάνεται σε 25%

εάν ο εργαζόμενος δεν έχει κοινωνική ασφάλιση.

187 ευρώ

Φόροι ασφαλίστρων

0%

δώδεκα έτη και χωρίς δικαίωμα εξαγοράς την πρώτη

Οι εισφορές των εργαζομένων έχουν την ίδια φορολογική

πενταετία, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι

μεταχείριση με τα ατομικά .

2.800 ευρώ (954.000 δρχ. )

Οι παροχές είναι φορολογητέο εισόδημα για τον εργαζόμενο

των εισοδημάτων από μισθούς και μέχρι του ποσού του

απαλλαγής.

πλην των εφάπαξ παροχών που δε φορολογούνται.

1.100.000 πεσετών

Οι παροχές είναι φορολογητέο εισόδημα.

Σημείωση : πρόσφατη μεταρρύθμιση κοινωνικής ασφάλισης

Φόροι ασφαλίστρων

(έγγαμος) ή

1.360 ευρώ (463.400

δρχ . ) (άγαμος)

(11 .5.2001)

Ισπανία

δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να

Φόροι ασφαλίστρων

επενδύουν σε προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών

0%

το

1%του εισοδήματός τους

(από το

2002)

έως το

4%το 2008

με πλήρη φορολογική απαλλαγή .

Απαλλαγή ασφαλίστρων εφόσον είναι μικρότερα του

Αγγλία

12,5% απαλλαγή των ασφαλίστρων για « ειδικά συμβόλαια»
1984.

Φόροι ασφαλίστρων

εργατικού εισοδήματος ,

0%

79 • 9-10/2002

(Serps).

συνταξιοδοτικά προγράμματα

Οι εισφορές του εργοδότη για ομαδική ασφάλιση προσωπικού

iiii ΤΕΥΧΟΣ

Πλήρης φορολογική απαλλαγή των εισφορών εργοδοτών στα
ειδικά προγράμματα

Απαλλαγή για τις εισφορές εργαζομένων σε ορισμένα

απολαμβάνουν φορολογικής απαλλαγής μέχρι

5% του
με ανώτατο όριο τις 150.000 δρχ. (440 ευρώ).

2.255.000 δρχ . ).

που έχουν συναφθεί προ του

Ετήσια δαπάνη μέχρι

150.000 δρχ. (440 ευρώ) εκπίπτεται
150.000 δρχ. (440 ευρώ) εκπίπτεται
ποσοστό 40% μέχρι του ποσού των 250.000 δρχ . (734 ευρώ)

(περίπου

Οι εισφορές των εργοδοτών απολαμβάνουν φορολογικής

20%

0%

εξ ολοκλήρου. Άνω των
Φόροι ασφαλίστρων

. 30'

Απαλλαγή για συνταξιοδοτικό με κατώτατο όριο

του ποσού των
στην ηλικία των

Ελλάδα

μεταχείρισης .

0%

προϋπόθεση ότι οι συντάξεις καταβάλλονται το νωρίτερο

Γερμανία

(155.000 δρχ. περίπου) για

Φόροι ασφαλίστρων

0%
8.400 FIM

Οι εισφορές των εργοδοτών απαλλάσσονται του φόρου .
Οι εισφορές των εργαζομένων εκπίπτουν της φορολογίας με
όρια. Οι εφάπαξ παροχές τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής

δέκα έτη , απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος με

Φόροι ασφαλίστρων

Φιvλαvδία

Φορολογείται τμήμα της παροχής υπό μορφή σύνταξης .

Λουξεμβούργο Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων με διάρκεια τουλάχιστον

0%
4,40%(προς κατάργηση)
34.000 DKK

12% τους εισοδήματος του

φορολογουμένου με ανώτατο όριο τα 1Ο εκατομμύρια λίρες
(περίπου 1.700.000 δρχ . ) .

0%

Ατομικά :
Λοιπά:

Οι εισφορές εκπίπτουν έως το

2.500.000 λιρέτες
(440.000 δρχ. ). Στην ειδική περίπτωση συνταξιοδοτικών
ασφαλιστηρίων διάρκειας έως και 15 ετών , τα ασφάλιστρα
απαλλάσσονται με ανώτατο όριο τα 1Ο εκατομμύρια λιρέτες
(περίπου 5.100 ευρώ) ή 1.750.000 δρχ.
Φορολογική απαλλαγή για τις εφάπαξ παροχές.

16,5%και προσόδων με το ποσοστό του

Φόροι ασφαλίστρων

•
•

Απαλλαγή ασφαλίστρων με ανώτατο όριο

(contracted in) μέχρι 17,5-40%

του εισοδήματος ανάλογα με την ηλικία.

Φορολόγηση παροχής με πλήρη φορολογική απαλλαγή εφάπαξ

..

καταβολών.

ΤΕΥΧΟΣ79•9-10/2002 UA]
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φυσικά μέχρι το όριο που

λογουμένου πελάτη μόνο για τα
θα προβλέπεται, δηλαδή τα

« Ας ξεκινήσουμε από την ουσία . Με αυτά τα φορολογικά μέτρα η Πο 

Στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες που ενδιαφέρονται για ομαδι

Η ονοpό νο « επενδύσει »
οτο φοpολονικό μέτpο

λιτεία αναγνωρίζει, εμμέσως πλην σαφώς , ότι η ιδιωτική ασφάλιση

κά συμβόλαια , θα πρέπει επίσης να περάσει το μήνυμα ότι η ομαδική

••••••••••••••••••••• ••••••••••

προσφέρει στον πολίτη και στη χώρα , ενδυναμώνεται με τα νέα μέ

~rHJM[H]Jf[H]I ~(O)~J(O)MrHJMAI

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο που, κατά τη γνώμη μου , έχει δύο δια

κάλυψη του προσωπικού τους κοστίζει πλέον φθηνότερα , εφόσον τα

στάσεις : την κοινωνική , διότι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών εί

ασφάλιστρα θεωρούνται παραγωγικές δαπάνες της επιχειρήσεως

ναι εξ ορισμού κοινωνική αποστολή , και την οικονομική διάσταση, κα

και δεν φορολογούνται , μέχρι το νέο όριο των

θώς η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί ιδιαίτερα υπολογίσιμο μοχλό της

στικών προϊόντων ζωής και προϊόντων

ρουν τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε το υπουργείο

περισσότερο από τις συνέπειες της σημερινής αρνητικής συγκυρίας .

Οικονομίας και Οικονομικών, όπως επισημαίνει σε συνέ
ντευξή του στο «ΝΑΙ» ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλι

ρούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των πωλήσεων του κλάδου Ζωής .

στικών Εταιριών Ελλάδος και πρόεδρος του Ομίλου

lnteramerican

κ. Δ.

Κοντομηvάς.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως , τονίζει ο κ . Κοντομηνάς , η καλύτερη α

ξιοποίηση των μέτρων αυτών από την αγορά , προϋποθέτει και οι ίδιες
οι εταιρίες να εκσυγχρονίσουν φιλοσοφία και στρατηγική και να «τρέ
ξουν» γρηγορότερα , προχωρώντας σε βελτίωση των προϊόντων και υ
πηρεσιών τους , παράλληλα με τον εξορθολογισμό των δαπανών τους .

Τέλος , ο κ . Κοντομηvάς καλεί τους ασφαλιστές να μιλήσουν στους
πελάτες τους με τη γλώσσα των αριθμών , για τα οφέλη που έχουν οι
ασφαλισμένοι από τις νέες ρυθμίσεις . Η συνέντευξη του κ . Δημήτρη

Κοντομηvά έχει ως εξής :

τη σημασία των νέων μέτρων οι πωλητές ασφαλειών. Ήδη η Ένωση

Αναμένουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο για τα ατομικό, όσο και

έχει γνωστοποιήσει τα μέτρα και τη σημασία τους στις εταιρίες

αφορολογήτου δεν είναι πλέον αμελητέο , είναι κίνητρο γιο

τον εργαζόμενο. Όπως κίνητρο είναι και για τις επιχειρήσεις η έκ

πτωση ασφαλίστρων γιο ομαδικό συμβόλαια. Ποιος εργοδότης θα

ων . Είναι ένα παιχνίδι πειθούς απέναντι στον υποψήφιο ασφαλιζόμε

τρα θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την ασφαλιστική αγορά .

και θο ενθαρρύνουν τον πολίτη να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση.

10% του

τές οι φορολογικές ρυθμίσεις από τις εταιρίες και τα δίκτυα πωλήσε

σημαίνει καλλιέργεια σε βάθος χρόνου- έχω την πεποίθηση ότι τα μέ

Ως προς την πρακτική της επικοινωνίας , πρωτεύει να κατανοήσουν

για το ομαδικό ασφαλιστήρια συμβόλαιο. Το νέο όριο εκπτώσεως στο

Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα αξιοποιηθούν αυ

αλλά είναι μέρος της κουλτούρας του καταναλωτικού κοινού και τούτο

Οι ρυθμίσεις θο δώσουν μια ανάσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Bancassurance;

«Τα κίνητρα αυτά είναι μια από τις πολλές παραμέτρους που μπο

τρα . Σε συνδυασμό δε με την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνειδή

τα οποία παρέχονται, θα ωθήσουν τον κλάδο Ζωής , που δοκιμάζεται

ευρώ ».

των μέτρων αυτών; Πόσο θο επηρεάσουν τις πωλήσεις των ασφαλι

Αυτή η πραγματικότητα, ότι δηλαδή η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να

ετικά αποτελέσματα στην ασφαλιστική αγορά θα επιφέ

1.000

Διαβλέπετε αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων με την υλοποίηση

οικονομίας του τόπου μας .

σεως -που πρέπει να πω ότι δεν είναι μια περιστασιακή διαδικασία ,

Θ

60 λεπτά ,
1.000 ευρώ.

Πώς προτίθεται η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος να αξιο

ποιήσει επικοινωνιακό τα μέτρα αυτό;

νο , το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Τα νέα φορολογικά μέτρα εί
ναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια για την αναθέρμαν

ση της ασφαλιστικής αγοράς και την ανάκαμψη της ιδιωτικής ασφαλί

- μέ

σεως . Πάντως , και πέρα από τα μέτρα , για να προχωρήσει η ασφαλι

λη της , ώστε αυτές να τα περάσουν στα δίκτυα των πωλήσεών τους

στική βιομηχανία στο πρόσφορο έδαφος που διαφαίνεται από τη ση

και από τους πωλητές να φθάσουν ως επιχειρήματα στους πελάτες

μαντική υστέρηση της Ελλάδας έναντι των άλλων ανεπτυγμένων χω 

τους » .

ρών στην ιδιωτική ασφάλιση , θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρίες να εκσυγ

θεωρούσε ως κίνητρο ό,τι έως σήμερα ίσχυε -δηλαδή την έκπτωση

Είπατε επιχειρήματα. Πώς θο μπορούσαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι

χρονίσουν φιλοσοφία και στρατηγική και να "τρέξουν" γρηγορότερα ,

150 χιλιάδες δραχ

να αξιοποιήσουν τα μέτρα αυτό για την περαιτέρω ανάπτυξη της α

προχωρώντας σε βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους ,

μές- για να αποφασίσει την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού της

yορός;

παράλληλα και σε εξορθολογισμό των δαπανών τους.

επιχειρήσεώς του;

« Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα μιλήσουν με τη γλώσσα των αριθμών .

Βήμα βήμα -αργά ή γρήγορα- θα μπει μια τάξη στην ασφαλιστική α

Εις ό ,τι αφορά στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις , μας ικανοποιεί βέ

Θα πρέπει να εξηγήσουν στους πελάτες τους και κυρίως σε εκε ί

γορά και τότε δεν θα υπάρχουν προφάσεις . Αν δεν επενδύσουμε
προσπάθεια πάνω σε ό , τι κατακτούμε -και αυτές οι φορολογικές

μέχρι

5% του ετήσιου

μισθολογίου και μόλις έως

βαια η κατάργηση του χαρτοσήμου . Προσδοκούμε όμως ένα περαιτέ

νους εξ αυτών που έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα και φορολο

Πώς κρίνετε το μέτρο που

ρω βήμα καλής θελήσεως και φορολογικού εκσυγχρονισμού από την

γούνται με υψηλό συντελεστή-ας πούμε 40 %- ότι με τις νέες ρυθμί

ρυθμίσεις είναι κατάκτηση- δεν θα έλθουν μόνα τους τα καλά αποτε

ανακοίνωσε ο υπουργός

Πολιτεία , με κατάργηση του χαρτοσήμου και επί των ασφαλίστρων ,

σεις κάθε ένα ευρώ σε ασφάλιστρα σημαίνει επιβάρυνση του φορο -

λέσματα )).

Οικονομίας και Οικονο

του οποίου η ισχύς έως σήμερα βάζει τις ασφαλιστικές εταιρίες σε

μικών Νίκος Χριστο

δεύτερη " μοίρα", έναντι άλλων "παικτών" στο χώρο των χρηματοοικο

δουλάκης για τη φο

νομικών υπηρεσιών » .

ρολογική αντιμετώπιση των ασφαλίστρων
Ζωής και των ασφαλι

στικών αποζημιώσεων;
« Είναι μέτρα πολύ θετι
κά . Βλέπουμε , επιτέλους ,

ότι βρίσκουν ανταπόκριση οι
από ετών προσπάθειες και
προτάσεις της Ενώσεως Α

σφαλιστικών Εταιριών για ένα
φορολογικό καθεστώς που θα α

ναζωογονήσει την ασφαλιστική

αγορά. Θέλουμε να πι
στεύουμε ότι τα
των

κίνητρα

φορολογι

ελα

κών

φρύνσε
ων

και

απαλ

λ α

-

γών

Πόσο τα μέτρα αυτό ευθυγραμμίζονται με τα ισχύοντα στις άλλες

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;
« Θα έλεγα ότι είναι προς την κατεύθυνση της συγκλίσεως . Δεν μπο

ρούμε ακόμη να μιλάμε για ευθυγράμμιση , με δεδομένη μια ποικιλο
μορφία φορολογικών συστημάτων , καθώς κάθε χώρα

- μέλος της

Ε.Ε.

έχει ιδιαιτερότητες στο σύστημά της . Όμως ευρισκόμεθα μπροστά
στην αναγκαιότητα της διαμορφώσεως μιας κοινής ενοποιημένης βά
σεως για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και νομίζω ότι αυτόν τον
στόχο έχουν και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Αυτή η ε
νοποιημένη βάση είναι προϋπόθεση , αν θέλουμε να οδηγηθούμε σε

μια Ευρώπη των επιχειρήσεων . Πρέπει να επισημάνουμε , ωστόσο, ότι
σε άλλες χώρες της Ε.Ε ., ειδικότερα στα συνταξιοδοτικά προγράμμα

r~OC))f)r(O)I

~OC))JIJAΛ(O)I~

Το φοpολονικό κίνnτpο
δεν έχουν οξίο

ον δεν πωΛnΒούν

τα και στον θεσμό των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, ι

Ο Γεν. Δ/ντης της Φoίvιξ-Metrolife Εμπορική κ. Κωτσάλος δή

σχύουν πολύ μεγαλύτερα κίνητρα . Ας πούμε ότι στη χώρα μας έγινε

λωσε σχετικά με το φορολογικό κάτι που πιστεύουμε ότι α

με τα νέα φορολογικά μέτρα απλώς μια καλή αρχή , που ελπίζουμε να

ποτελεί την ουσία του ζητήματος. Είπε λοιπόν ο κ.

έχει και συνέχεια .

λος είτε λίγες , είτε πολλές είναι οι φορολογικές απαλλαγές

Ποια θα είναι η συνέχεια ; Ευελπιστούμε ότι θα είναι η σταδιακή σύ

και τα κίνητρα δεν έχουν καλή αξία αν τα πλεονεκτήματα αυ
τών δεν τα πουλήσουν οι ασφαλιστές ώστε να τα αξιοποιή
σουν οι πελάτες. Πελάτες, ασφαλιστές και ασφαλιστικές ε-

γκλιση και εναρμόνιση στο μέλλον των φορολογικών συντελεστών για
τις επιχειρήσεις , πράγμα που αποτελεί ευθύνη κάθε χώρας

-

μέλους

της Ε . Ε ., αν η χώρα μας θέλει να αντιμετωπίσει τον φορολογικό αντα
γωνισμό που έχει αναπwχθεί μεταξύ των χωρών

- μελών για την προ

Κωτσά

.

ταιρείες έχουν όφελος μόνο αν καρπωθούν αυτά τα οφελή
ματα που η κυβέρνηση έδωσε στον Ασφαλιστικό Κλάδο.

σέλκυση επενδύσεων ».
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Τόκnς ΚοpοΜς

•

Αύξnοn nopovwvnς Φέpνοuν το νέο μέτpο
••••••••••••••••••••• ••••••••••
φορολογική μεταχείριση της ι

Η

Η κατάργηση του ΦΚΕ από τα ασφάλι

στρα που

προκύπτει

σαφώς η

ευρωπαϊκή τάση

διωτικής ασφάλισης με ανα

προς ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα α

πτυξιακό χαρακτήρα , κατά τα

παλλαγής των εισφορών και των κερδών

πρότυπα των άλλων ευρωπαϊ

εξ

καταβάλλονται για υπηρεσίες

στον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα . Τέλος,

ξη, λόγω αύξησης των επενδύσεων των

με δεδομένο ότι η εγχώρια ασφαλιστική α

τεχνικών αποθεμάτων που επενδύονται

στην ενδιάμεση παραγωγή , λόγω της επί

γορά είναι υπασφαλισμένη σε σχέση με

πτωσης στο κόστος των προϊόντων και την

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο , μια και τα ασφά

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχει

λιστρα καταλαμβάνουν μόλις το

ρήσεων (απαλλαγή όλων των ασφαλίστρων

συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος έναντι

που καταβάλλονται από επιτηδευματίες) » .

του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Πώς θο μπορούσαν οι οσφολιστικοί σύμ

θώρια ανάπτυξης του Κλάδου Ζωής είναι

βουλοι

vo

οξιοποιήσουv το μέτρο αυτό γιο

1,8%

8%, τα

κυρίως στην κεφαλαιαγορά .

•

του

περι

μεσολαβούντων

την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς;

και

αύξησης ,

άμεσα,

του φόρου εισοδήματος αυτών .

•

Της φορολόγησης μερισμάτων συμβο

λαίων Ζωής (συμβόλαια με συμμετοχή

τεράστια υπό το νέο περιβάλλον που εξα
σφαλίζει η φορολογική μεταρρύθμιση » .

Της αύξησης των προμηθειών των δια

στα κέρδη).

•

Της ανακούφισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας

« Με καλύτερη προβολή των θετικών στοι

Διαβλέπετε ούξηση της παρογω γ ής ο

συνταξιοδοτικών

χείων αυτών των μέτρων , οι ασφαλιστικοί

σφολίστρων με την υλοποίηση των μέ

•

σύμβουλοι θα μπορέσουν να συνεισφέ

τρων αυτών; Πόσο θο επηρεάσουν τις πω

Εξάλλου ,

σημαντική ανάπτυξη παραγωγής , έως και

Στη χώρα μας , αντίθετα, η πολιτική που

ρουν και να προαγάγουν την περαιτέρω α

λήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων ζω

της αναγκαιότητας της ορθολογικότερης

40%,

μέχρι σήμερα έχει ασκηθεί αναφορικά με

νάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς , προς

ής κοι προϊόντων

τουλάχιστον μεταχείρισης της ιδιωτικής α

αμοιβαίο όφελος και του κοινωνικού συνό

« Η παραγωγή των ασφαλίστρων θα πάρει

σφάλισης γίνεται στο Πόρισμα της Επιτρο

λου . Εκτιμούμε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγή 

μεγάλη ανάπτυξη . Από την αύξηση αυτή οι

πής του

σουν όχι μόνο στην αύξηση της παραγωγι

θετικές επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές ,

στον οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη για την

κότητας των διαμεσολαβούντων , αλλά και

μέσω κυρίως :

σε ευρύτερη

•

κών χωρών , μπορεί να οδηγήσει σε πολύ

και Υγείας , τονίζει από την πλευρά του ο κ .

τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν

Τάκης Καραλής , πρόεδρος και διευθύνων

Nationale Nederladen

των

προγραμμάτων .

στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής

σύμβουλος της

επενδύσεων

πέτυχε να εξασφαλίσει ανάπτυξη αντί

και

στοιχη με αυτή των άλλων κρατών

-

με

πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής της Ένω

λών της Ε . Ε . Όμως ποτέ δεν είναι αργά.

σης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας .

Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία θα αντιληφθεί

Η συνέντευξη του κ . Καραλή έχει ως εξής :

τη μεγάλη βοήθεια που μπορεί να προ

Πρόσφοτο ο υπουργός Οικοvομίος κοι Οι

σφέ ρει στη διαμόρφωση δικαιότερου και

κονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης οvο

πιο ικανοποιητικού ασφαλιστικού συστή

κοίvωσε μιο σειρά μέτρων γιο τη φορολο

ματος » .

γική οvτιμετώπιση των ασφαλίστρων Ζω

Τι προτίθετοι

vo

κάνει η Ένωση Ασφολι

ής κοι των οσφολιστικώv οποζημιώσεωv.

στικώv Ετοιριών έτσι ώστε

Πώς το κρίνετε το μέτρο ουτά σε σχέση

πισθεί σύντομο κοι το θέμο του Φόρου

κοι με τις προτάσεις που είχε επεξεργα

Κύκλου Εργασιών, ολλά και του χορτο

στεί η Ένωση Ασφολιστικώv Ετοιριώv;

σήμου;

« Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν και θα πε 

«Έχει γίνει αντιληπτό πλέον από την Πο 

ριληφθούν

λιτεία ότι η φορολογική μεταρρύθμιση α

στο

φορολογικό

νομοσχέδιο

vo

οντιμετω

που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση

Υπάρχει κάποιο μελέτη στην Ένωση γιο τις

ποτελεί ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργα-

στη Βουλή έως το τέλος του

θετικές επιπτώσεις των μέτρων ουτώv στη

λείο και πρέπει να ξεπεράσει τον εισπρακτι

2002,

δικαιώ

νουν τις επίπονες , επίμονες και μακροχρό 

φορολόγηση των εισοδημάτων των οσφολι

κό χαρακτήρα του παρελθόντος . Ως Ένωση

νιες προσπάθειες της Ένωσης Ασφαλιστι

σμέvων; Είνοι σημαντικές;

Ασφαλιστικών Εταιριών θεωρούμε ότι η φο

κών Εταιριών Ελλάδας για την ανάπτυξη του

«Ως Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε

ρολογική μεταχείριση της ιδιωτικής ασφάλι

Κλάδου . Επισημαίνουμε την κατάργηση του

υποβάλει στο παρελθόν εμπεριστατωμένες

σης με αναπτυξιακό χαρακτήρα , κατά τα

χαρτοσήμου

προτάσεις και τις επιπτώσεις από τις προτά

πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών ,

σεις αυτές .

μπορε ί να οδηγήσει σε πολύ σημαντική αύ 

3,6%

στις ασφαλιστικές αποζη 

μιώσεις , η επιβολή του οποίου ανατρέχει σε
νόμο του

1931 ! Θεωρούμε

δε ότι σηματοδο

Είναι γνωστό ότι ο κύριος παράγοντας στον

ξηση παραγωγής , έως και

τεί την αρχή για την κατάργηση και των άλ

οποίο αποδίδεται η μεγάλη ανάπτυξη της ι

δους ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας , ιδιαίτερα

λων ξεπερασμένων ρυθμίσεων που πλήτ

διωτικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

στα επενδυτικής φύσης προγράμματα , αλλά

τουν την ασφαλιστική βιομηχανία , συγκεκρι

είναι ότι σε όλα τα κράτη

και στις συμπληρωματικές καλύψεις ατυχη 

-

μέλη οι ασφαλι

μένα το χαρτόσημο ασφαλίστρων και τον

στικές εταιρίες συμμετέχουν ενεργά στα συ

μάτων και ανικανότητας .

ΦΚΕ , που δεν έπαψε να αποτελεί μόνιμο αί

στήματα των συμπληρωματικών επαγγελμα

Προτείνεται λοιπόν :

τημά μας.

τικών συντάξεων και προς τούτο έχουν δο

•

40%, στους

κλά 

Η κατάργηση των τελών χαρτοσήμων κα

Η ανακοίνωση των μέτρων είναι προς τη σω

θεί σοβαρότερα κίνητρα , τα οποία φθάνουν

θώς και η αύξηση των ορίων για την έκπτω 

στή κατεύθυνση , αλλά πρέπει να γίνουν ακό

στην πλήρη φορολογική απαλλαγή των κατα

ση των ασφαλίστρων ατομικών και ομαδικών

μη περισσότερα . Τούτο μάλιστα, όταν καθη

βαλλομένων εισφορών στα συστήματα αυτά

ασφαλίσεων . Ήδη έχουν γίνει βήματα προς

μερινά έρχονται στη δημοσιότητα ειδήσεις για

στην πλειονότητα των κρατών

την κατεύθυνση αυτή .

-

μελών της

τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο θέμα αυτό . Ε

Ε.Ε. όπως προκύπτει από τα σχετικά στοι

•

ξάλλου, ισχυρά φορολογικά κίνητρα γενικώς ι

χεία. Σας παραπέμπουμε επίσης στο Επίση

ής με το αιτιολογικό ότι είναι πράγματι παρά

Η κατάργηση του ΦΚΕ στα ασφάλιστρα ζω 

σχύουν σ' ολόκληρη την Ευρώπη για τις ει

μο Κείμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊ

δοξο από τη μια πλευρά η Πολιτεία να παρέ

σφορές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των

κής Επιτροπής για την κατάργηση των φορο 

χει κίνητρα προκειμένου να ευνοήσει τις α

εργαζομένων , αφού θεωρούνται απαραίτητη

λογικών εμποδίων κατά τη διασυνοριακή πα

σφαλίσεις ζωής και από την άλλη να επιβα

προϋπόθεση για την επιτυχία των συμπληρω

ροχή

ρύνονται τα ασφάλιστρα αυτά με έμμεσους

ματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων».

(214/1914/01).
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επαγγελματικών

συντάξεων

Από το τελευταίο κείμενο

φόρους.

αύξηση της απασχόλησης

Bancassurance;

Της αύξησης της απασχόλησης .
μια πρώτη θετική αναγνώριση

καθηγητή κ.

Γεωργακόπουλου ,

αναμόρφωση του φορολογικού συστήμα

Της συμβολής στην οικονομική ανάπτυ-

τος» .

Ερωτηματολόγιο

1
2
3

Πώς κρίνετε το μέτρο που οvοκοίvωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών , κ. Νίκος Χριστοδουλάκης , για τη φορολογική α

ντιμετώπιση των οσφολίστρωv Ζωής και των οσφολιστικών αποζημιώσεων;
Πώς θο μπορούσαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι νο αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό
για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς;

Διοβλέπετε ούξηση της πορογωγής οσφολίστρων με την υλοποίηση των μέτρων ουτών; Πόσο θο επηρεάσουν τις πωλήσεις των
οσφολιστικών προϊόντων Ζωής κοι προϊόντων

Bancassurance;

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••
τ οιονιόmunnο~ Λuοιμόχοu:

Κ1νουντα1 στη σωστή κατευθυνση
«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός

κάλυψης ατομικών ή οικογενειακών ανα

Οικονομίας και Οικονομικών για τη φορολο

γκών σύνταξης, Ζωής , ή Υγείας . Στις ημέ

1.

γική αντιμετώπιση των ασφαλίστρων ζωής ,

ρες μας η ανάγκη για συμπληρωματική α

παρά το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνονται

σφάλιση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω των

σε μεγάλο βαθμό στα αιτήματα που Ένωση

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο θεσμός

Ασφαλιστικών Εταιριών επανειλημμένα έ

της κοινωνικής ασφάλισης όχι μόνο στη

χει υποβάλει , κινούνται προς τη σωστή κα

χώρα μας αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο

τεύθυνση .

κόσμο .

Ο υπερδιπλασιασμός του οικονομικού οφέ

Το όφελος για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες

λους και η απαλλαγή της αποζημίωσης από

είναι επίσης φανερό. Το δε κράτος και η ε

2. «Με τα μέτρα αυτά το

το χαρτόσημο κάνει σαφώς ελκυστικότερη

θνική οικονομία θα ευνοηθούν από την αύ

όν γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό σε

ασφαλιστικό προϊ

την ασφάλιση στον τομέα Ζωής και Υγείας .

ξηση των μαθηματικών αποθεμάτων που

σχέση με τα άλλα προϊόντα του χρηματοπι

Πρόκειται για ένα μέτρο με κίνητρα από τα

θα προκύψουν ως συνέπεια της αύξησης

στωτικού τομέα. Τα μέτρα για τα ασφάλι

οποία θα ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι, οι ε

παραγωγής ασφαλίστρων, η οποία θα προ

στρα μέχρι

ταιρίες αλλά και το κράτος , για τους παρα

κύψει μα!(pοπρόθεσμα. Τα αποθέματα αυ

_ευρώ για κάθε παιδQ δημιουργούν ένα ι

κάτω λόγους :

τά , που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τα

3 δια.

σχυρό κίνητρο για το άτομο ή τον οικογε

Για τους ασφαλισμένους είναι αυτονόητο ,

ευρώ , τοποθετούνται ως γνωστό σε ομό

νειάρχη που επιθυμεί να κάνει μια ασφάλι

1.000

ευρώ (με επιπλέον

100

εφόσον με μικρότερη ουσιαστικά δαπάνη,

λογα του Δημοσίου , δηλαδή σε αξίες οι ο

ση Ζωής και Υγείας . Επίσης , η απαλλαγή

μπορούν να εξασφαλίσουν ένα πρόγραμμα

ποίες στηρίζουν τις κρατικές επενδύσεις » .

των αποζημιώσεων από χαρτόσημο θα επι-
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ειΔικο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
τρέψει στους ασφαλισμένους να εισπράτ

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι γνωρίζουν πολύ

μεσα . Στις ημέρες μας οι επενδυτές και ει

τουν το σύνολο του ποσού για το οποίο έ

καλά πώς θα αξιοποιήσουν τα νέα αυτά μέ

δικότερα οι ενδιαφερόμενοι για τις ασφαλί

χουν ασφαλισθεί, χωρίς την παρακράτηση

τρα , για τα οποία τα τελευταία τρία χρόνια

σεις είναι πολύ συγκρατημένοι , αφού βλέ

του

η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών πίεσε με

πουν ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων έ

κάθε τρόπο το οικονομικό επιτελείο της

χουν περιοριστεί σημαντικά λόγω της μείω

3,9% που

ίσχυε έως τώρα .

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές ει

νητρο για νέες εργασίες, άσχετο από τα

πλέον μεγάλες

μέτρα που λήφθηκαν για τα ασφάλιστρα και

οι θιγόμενοι να αναζητήσουν άλλες λύσεις

σης , το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουν κυ

το χαρτόσημο αποζημιώσεως.

και είναι ευκαιρία η ασφαλιστική αγορά να

ρίως με το επιχείρημα ότι το κράτος, δια

Είναι λοιπόν λογικό

τού -έστω και μικρό- στα εργαλεία πώλη

Έως σήμερα , οι ιατρικές δαπάνες εξέπι

διεκδικήσει το μερίδιό της. Αναρωτιόμα

κρίνοντας με σαφήνεια πλέον την ανάγκη

πταν από το εισόδημα και ο φορολογούμε

στε , όμως : όταν μειωθεί το ενδιαφέρον

της ιδιωτικής ασφάλισης , ξεχώρισε με τις

σφορές για την κοινωνική ασφάλιση των

κυβέρνησης , προκειμένου να προχωρήσει

σης των επιτοκίων ή της δυσμενούς πορεί

πολιτών απαλλάσσονται πλήρως από το

στην υιοθέτησή τους. Εδώ όμως θα συμ

ας των αγορών. Τον επόμενο χρόνο θεωρώ

φόρο . Αλλά και η φορολογική απαλλαγή, η

φωνήσουμε ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ! »

οποία αποφασίστηκε από την κυβέρνηση

3.

στην περίπτωση των ασφαλίστρων μιας ι

σης η οποία εκτιμώ ότι δεν θα είναι σύντο

στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων,

στο τέλος κέρδος

διωτικής ασφάλισης δεν παύει, παρά τα

μη . Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει το χρό

αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των

σταθμισθεί από το όφελος της πιο πάνω α

Γνώμη μας είναι πως η διαφοροποίηση της

πόφασης ;

παραγωγής αποκλειστικά και μόνον από τα

Κάτι το οποίο σημαίνει ότι

Συμπερασματικά , πάντως , θα λέγαμε ότι οι

πρόσφατα μέτρα θα είναι μικρή , πάντα βέ

για τα υψηλά εισοδήματα οι απώλειες είναι

ασφαλιστικοί σύμβουλοι πρόσθεσαν ένα α-

βαια προς τη θετική κατεύθυνση.

«Διανύουμε περίοδο οικονομικής ύφε

νος είχε κέρδος φόρου ανάλογο με την

του καταναλωτή να παίρνει απόδειξη από

νέες ρυθμίσεις τον κλάδο αυτό , δίνοντάς

κλίμακα που βρισκόταν (π .χ .

τον γιατρό , εφόσον θα χάσει πλέον έως

του προνόμια που από αλλού τα αφαίρεσε.

40%) . Έτσι ,

έ

ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη και τα μέτρα αυ

νας ανασφάλιστος φορολογούμενος με ει

και το

τά θα συμβάλουν τότε αποτελεσματικότερα

σόδημα που φορολογείται με

λάμβανε έως τώρα , γιατί να μην καταφύγει

πολύ μεγαλύτερη στήριξη από τον κρα 

1

στη λύση της μειωμένης αμοιβής χωρίς α
πόδειξη , με συνέπεια να χαθεί πολύτιμη

τικό φορέα, αν θέλει να δει πραγματική
αύξηση που να οφείλεται στον παράγο

φορολογητέα ύλη , η οποία δεν θα αντι

ντα αυτόν .

0,40

40%, θα

είχε

ευρώ για κάθε

περιθώρια βελτίωσης που διαθέτει, να α

νο απόδοσης των μέτρων και αύξησης της

προϊόντων , γεγονός το οποίο με τη σειρά

ευρώ που δαπανούσε για ιατρικά έξοδα.
Από το νέο έτος , και προς χάριν της δικαι

ποτελεί κίνητρο για τη σύναψη ενός ασφα

παραγωγής ασφαλίστρων. Καλό είναι να

του θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση

ότερης φορολογικής

λιστηρίου συμβολαίου στον κλάδο αυτό.

μην περιμένουμε εντυπωσιακά μεγέθη ά-

της αξιοπιστίας του κλάδου » .

μέγιστο ποσοστό απαλλαγής δεν θα ξε
περνά το

·······································•---~..-ιιr-e,~

Δ. nonoιonόvoc:

της φοροαπαλλαγής που απο

φών επενδύσεων .

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν ένα σημα

τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για

ντικό πλεονέκτημα για την προώθηση των α

τις επιχειρήσεις , καθώς και την κατάργηση

σφαλιστικών προϊόντων από τα δίκτυα πωλή

του χαρτόσημου αποζημιώσεως, δεδομέ

σεων , αφενός ως συμπληρωματικών της κοι

νου ότι οι απαλλαγές για τα συγκεκριμένα

νωνικής ασφαλίσεως και αφετέρου ως συμ

όρια καθιστούν τις ασφαλίσεις την πλέον

φέρουσας επιλογής για την επένδυση ποσών

συμφέρουσα επένδυση . Πιστεύουμε πως

που δεν εξυπηρετούνται από άλλες επενδυτι
κές επιλογές. Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση

το χαρτόσημο ασφαλίστρων , προκειμένου

των νέων μέτρων θα επηρεάσει σημαντικά

αριθμό των εκδόσεων ασφαλιστηρίων, όσο

να πάψει να υφίσταται η άνιση μεταχείριση

την παραγωγή των ασφαλιστικών προϊόντων

και ως προς το ποσό ασφαλίστρων κατά α

των ασφαλ ίσεων έναντι των λοιπών μορ-

Ζωής και

σφαλιστήριο .

ως προς τον

•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
ΑnέΕονδpοc Σοppηνεωpνίοu:

Μικρό αλλά υπαρκτό το όφελοs
ΑΝΑΜΦΙΒΟΜ τα νέα φορολογικά μέτρα

δικές Ασφαλίσεις . Εκεί βέβαια τα χαμόγελα

που αφορούν Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας

είναι μεγαλύτερα , όχι όμως γιατί οι απαλ

είναι προς τη θετική κατεύθυνση , αν και

λαγές είναι μεγαλύτερες , αλλά γιατί τα έ

κρίνουμε ότι πολλά άλλα φορολογικά μέ

ως σήμερα όρια ήταν σε απαράδεκτα χαμη 

τρα, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν

λά επίπεδα , σε βαθμό που δεν αποτελού

δικαιοσύνη μεταξύ χαμηλών και υψηλών ει

σαν κίνητρο για τους εργοδότες .

σοδημάτων , μειώνουν σημαντικά τα κίνητρα
των υψηλοτέρων .

Η κατάργηση του χαρτοσήμου αποζημιώσε
ως είναι πράγματι ένα θετικό βήμα και δίνει

Αν δούμε όμως από κοντά το πραγματικό

λύση στην πάγια αγανάκτηση του κατανα

κέρδος με το έως σήμερα ισχύον καθε

λωτή όταν ερχόταν η πολυπόθητη στιγμή

~

« Ασφαλώς τα μέτρα αυτά κινούνται προς

οποίας εντοπίζονται οι πραγματικές ανάγκες

τη σωστή κατεύθυνση . Είναι ιδιαίτερα ενθαρ

του υποψήφιου προς ασφάλιση . Όταν , λοιπόν ,

ρυντικό το γεγονός ότι η Πολιτεία έχει αρχί

καθίστανται φανερές αυτές οι ανάγκες και

σει να συνειδητοποιεί τον ιδιαίτερα σημαντι

στη συνέχεια διαμορφώνεται το πρόγραμμα

κό ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός της ι

που στοχεύει να τις καλύψει αποτελεσματικά ,

διωτικής ασφάλισης. Θα ήθελα να εκφράσω

πιστεύω ότι οποιοσδήποτε λογικά σκεπτόμε

την ελπίδα ότι αυτή η θετική εξέλιξη θα έχει

νος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από κάποιο ι

την ανάλογη συνέχεια , και ευελπιστώ ότι η

σχυρότερο επιχείρημα για να αποφασίσει να

Πολιτεία θα υποστηρ ίξει ακόμη περισσότερο

ασφαλισθεί ο ίδιος και να ασφαλίσει τους δι

τον θεσμό αυτό , ο οποίος συμπληρώνει απο 

κούς του ανθρώπους . Πάντως , σε ψυχολογικό

λουν στην αύξηση της παραγωγής , και μάλι

τελεσματικά την Κοινωνική Ασφάλιση , με φα

επίπεδο , τα μέτρα που αναφέρετε διαδραμα

στα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στις η

νερά τα οφέλη για το ευρύ κοινό » .

τίζουν έναν υποστηρικτικό ρόλο , με την έν

μέρες μας ένα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος
του κοινού αποκτά ασφαλιστική συνείδηση

2.

« Για τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς

νοια ότι γίνεται φανερό ότι και η Πολιτεία ανα

συμβούλους δεν θα αλλάξουν πολλά πράγμα

γνωρίζει έμπρακτα την σημαντική συνεισφορά

και στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι , απαλ

τα σε σχέση με το παρελθόν , όσον αφορά

την ιδιωτικής ασφάλισης ».

λασσόμενο από φορολογικά βάρη, το ασφαλι

στον τρόπο που εργάζονται. Πιο συγκεκριμέ

3.

να, μιλώντας για τους ασφαλιστικούς συμβού

ψεις σχετικά με την επιρροή που θα έχουν τα

λους της

μέτρα αυτά σε τυχόν αύξηση των πωλήσεων .

ALICO AIG Life, είμαι σε θέση να σας

«Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε προβλέ

επιφυλάξεις για το κατά πόσο η κατάργηση

της αποζημίωσης.

αυτή αφορά μόνον το χαρτόσημο αποζημίω

Μην ξεχνάμε πως έως σήμερα υπήρχαν

σης

πω ότι εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τη

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα όποια φορολο

διαδικασία της Ανάλυσης Αναγκών , μέσω της

γικά κίνητρα έχουν τη δυνατότητα να συμβά-

τους ».

διαπιστώσουμε πως το μέγιστο ποσό, ανα

αρκετά ασφαλιστικά προϊόντα που επιβά

λόγως φορολογικής κλίμακας , θα κυμαίνε

Στη σωστή κατεύθυνση 01 ε~αγγελiεs
Αναμφίβολα η Πολιτεία είχε πολύ καιρό

τον φορολογούμενο / καταναλωτή α

να προβεί σε μία πραγματικά ξεκάθαρη

σφαλισμένο Ζωής, στον μέσο όρο μια

ρυναν τα ασφάλιστρά τους με το χαρτόση

(3,6%) και όχι το χαρτόσημο εξαγοράς
(1 ,2%) και το χαρτόσημο μερισμάτων
(2,4%) . Θα είναι κρίμα να μη συμπεριλη

φορολογική μεταβολή , που να ευνοεί

έκπτωση ή χωρίς αναφορά στη φορολο

Η διαφορά αυτή

μο αυτό , ούτως ώστε ο πελάτης κατά την

φθούν και τα χαρτόσημα αυτά , δεδομένου

το καταναλωτικό κοινό και τις ασφαλι

γική κλίμακα της τάξης των

δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο δελεαστική

ώρα της αποζημίωσης να ελάμβανε στο α

ότι στην πράξη όλες αυτές οι κινήσεις στον

στικές εταιρίες άμεσα . Στην ουσία , οι

ρώ . Δηλαδή, μία έκπτωση που ισοδυνα

106 ευρώ.

1.000

ευ

ώστε να προκαλέσει σημαντική αλλαγή

κέραιο το ποσό που δικαιούταν .

Κλάδο Ζωής θεωρούνται αποζημιώσεις.

εξαγγελίες Χριστοδουλάκη για τη φο

μεί από μόνη της με το

στις επιλογές του καταναλωτή .

Ωστόσο , επειδή έως σήμερα δεν έχουμε
δει το κείμενο του νομοσχεδίου , κρατάμε

Θα προσθέταμε όμως και έναν άλλο παρά

ρολογική μεταρρύθμιση στον τομέα της

αφορολόγητου ορίου

γοντα που θα μπορούσε να αποτελέσει κί-

ιδιωτικής ασφάλισης συνεπάγονται για

Επιπροσθέτως, ό,τι αφορά στα ατομικά

Ανάλογες ρυθμίσεις έγιναν και για τις Ομα-
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υποστήριξης του οικονομικού προγραμματι
σμού της ζωής τους και της οικογένειάς

κ. Φιnnίnου:

στώς που θα μπορούσε να αποκομίσει έ

έως

στικό προϊόν γίνεται πιο προσιτό . Άρα , περισ

σότεροι μπορούν να τύχουν της ουσιαστικής

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

νας φορολογούμενος ασφαλισμένος , θα

40

θέλει

•••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••

1.

θα πρέπει αναλόγως να αντιμετωπισθεί και

ται από

Η ασφαλιστική αγορά, πάντως,

Περιμένουμε πιο θετική συνέχεια

Κρίνουμε πολύ θετικά την αύξηση του αφο 

ρολόγητου ορίου για δαπάνες ασφαλίσεως ,

Bancassurance, τόσο

15%!

αντιμετώπισης , το

25%

Σ. Tovκόnounoc:

Συμφέρουσα επένδυση 01 ασφαλiσειs

36

(25%).

10% του νέου
(10.000 ευρώ).
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Ε\Δ\ΚΟ

ΑΦ\ΕΡΩΜΑ
Συμβόλαια Ζωής επιδρά και στα ομαδι

βαθμού εμπλοκής τους στην ασφάλιση

κά για τους θεσμικούς , δηλαδή τις ε

αυτοκινήτου) , όσο και στον καταναλω

έμμεσων εισοδηματικών ελαφρύνσεων

ταιρίες που ασφαλίζουν το προσωπικό

τή .

που δίνονται μέσα από εκπτώσεις στο

τους μέσω της ομαδικής ασφάλισης .

Η παραγωγή ασφαλίστρων σίγουρα ε 

φορολογητέο εισόδημα , το γενικότερο

Για

εργαζόμενό

πηρεάζεται θετικά από τα εξαγγελθέ

κλίμα και οι παράγοντες που επηρεά

τους τυγχάνουν της ίδια έκπτωσης από

ντα μέτρα . ~α σημειώσω όμως ότι η

ζουν το διαθέσιμο εισόδημα της εν δυ

το εταιρικό εισόδημα , που ισχύει και

αύξηση των πωλήσεων δεν εξαρτάται

νάμει πελατείας είναι εξ ίσου σημαντι 

για τα φυσικά πρόσωπα.

αποκλειστικά και μόνον από φοροελα

κοί παράγοντες . Το τελικό αποτέλεσμα

Η εξαγγελία περί χαρτοσήμων , που α

φρύνσεις , όσο ευεργετικές και να εί

θα φανεί στην πράξη , πέρα από το γε

φορά

ναι , αλλά και από άλλους παράγοντες.

γονός ότι οι εξαγγελίες του υ π ουργού

κάθε

στις

συμμετέχοντα

αποζημιώσεις

και

ειδικά

περιστολής κόστους παροχής και των

στον κλάδο Αυτοκινήτου , επιδρά ευερ

Η ασφάλιση είναι ανώτερο αγαθό και

και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι

γετικά τόσο στις ασφαλιστικές (και μά

ως τέτοιο παρουσιάζει υψηλή εισοδη

και ευνοϊκά διαφαίνεται ότι θα δρά

λιστα σε βαθμό ευθέως ανάλογο του

ματική ελαστικότητα . Πέραν λοιπόν της

σουν.

Π. WΟΜΙΑΔΗΣ
Να συνεχ1σθεi ο δ1άλογοs με την πολ1τεiα
1.

Είναι κατανοητό πλέον σε όλους ότι η ι

2.

ρόλο στην επίλυση του ασφαλιστικού .

τεύθυνση της μείωσης του κόστους της α

Επομένως , η οποιαδήποτε φορολογική με 

σφάλισης δίνουν τη δυνατότητα στον α

ταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργ ία θετι

σφαλιστικό σύμβουλο να προτείνει ακόμα

κού κλίματος και κινήτρων προς τους α

πιο συμφέρουσες λύσεις για τη διασφάλι

Εfναι σαφές ότι κίνητρα προς την κα 

σφαλισμένους κρίνεται απαραίτη τη. Η αύ

ση του μέλλοντος του πελάτη του , με α 

ξηση του εκπιπτόμενου φόρου για τον φο 

ποτέλεσμα σαφώς την αναβάθμιση του

ευρώ , η κατάργη

ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στο κοι 

ση του τέλους χαρτοσήμου επί των αποζη

νωνικό γίγνεσθα ι. Απαραίτη τη προϋπόθε 

μιώσεων που καταβάλλεται από τους α
σφαλισμένους , καθώς επίσης και η βελ

ρολογούμενο στα

1.000

Ελάτε

της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

διωτική ασφάλιση διαδραματίζει σημαντικό

με τους ισχυρούς!
των ασφαλίστρων και θα επηρεάσει θετι 

Απαιτήστε από τον ίδιο σας τον εαυτό την επαγγελματική επιτυχία.

ση βέβαια είναι η γνώση και η εντιμότητα .

κά τις πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊό 

Κάντε σήμερα τις αποφασιστικές επιλογές που θα σας οδηγήσουν πιο ψηλά!

Με την ευκαιρία , πιστεύω ότι η συνεχής

ντων Ζωής και προϊόντων

Bancassurance .

τίωση του καθεστώτος των ομαδικών α 

βελτίωση των διαμεσολαβούντων μέσα α 

Καταλήγοντας , θ έλω να επισημάνω ότι θα

Η ALICO AIG Life, που είναι μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες

σφαλίσεων είναι αναμφίβολα ένα πρώτο

πό την εκπαίδευση πρέπει να είναι πρω 

πρέπει να ενταθε ί ο διάλογος της επο 

ταρχικός στόχος όλων των φορέων .

πτεύουσας αρχής και των ασφαλιστικών

Ζωής στον κόσμο, έχει συμπληρώσει 80 χρόνια έντονης δραστηριότητας.

σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυν

ση. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πολλά

3.

περιθώρια ακόμη , αν λάβουμε υπόψη τη

ωμένος να φροντίζει ο ίδιος γ ι α τη συ 

κόμη για μια ολοκληρωμένη και συνολική

επαγγελματισμό και την ανυπέρβλητη οικονομική της ισχύ, παραμένοντας
ακλόνητη ακόμα και σε εποχές μεγάλων αλλαγών στο παγκόσμιο σκηνικό.

Εφόσον ο πολίτης είναι πλέον υποχρε 

Μια εταιρία-πρότυπο στο χώρο της, που διακρίνεται για τον κορυφαίο της

εταιριών , διότι υπάρχει πολύς δρόμος α 

συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στη

μπλήρωση της κοινωνικής του ασφάλισης ,

πρόταση , ώστε η ιδιωτική ασφάλιση να

γενικότερη οικονομία της χώρας και την

η υλοποίηση των μέτρων αυτών σίγουρα

βοηθήσει

αντιμετώπιση του θέματος από τις χώρες

θα βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής

μεταρρύθμιση .

ουσιαστικά

στην

ασφαλιστική

Οι συνεργάτες της ALICO AIG Life συνεχίζουν από γενιά σε γενιά
μια μοναδική παράδοση ποιότητας. Ελάτε μαζί τους! Σε μια οικογένεια
με κορυφαία ονόματα και σταθερές αξίες, που αποτελεί μια σίγουρη θέση
επαγγελματικής ισχύος.

Αν έχετε στόχο την κορυφή, στην

deal

Νο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

tΙΑ~ ΤΕΥΧΟΣ 79 • 9-10/2002

1 ΔΙΕΘΝΗΣΑΣΦΑλΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑΖΩΗΣΣΤΗΝ ΕλλΑΔΑ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΣΦΑλΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

38

ALICO AIG Life θα βρείτε

τη διακεκριμένη θέση που ζητάτε. Ελάτε με τους ισχυρούς!

Αθήνα: τηλ.

010 8065511

Θεσσαλονίκη: τηλ.

(εσωτ. 309 ή 329)

0310 544293
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Το φοpολονικό αδικεί τους οοΦολιοτές
Στα θολά vερά της μετρι6τητας και της ατολμίας πνίγηκε η φιλ6δοξη προσπάθεια της φορολογικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα
με 6σα επισημαίνει στο «ΝΑΙ» ο Πρόεδρος του Παvελλήvιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, κ. Αθανάσιος Σκορδάς

••••••••••••••••••••• ••••••••••
Χωρίς να μηδενίζουμε την όποια βελτίωση

μετώπιση των ασφαλιστικών συμβούλων από

του εκπιπτωμένου ποσού , κυρίως στις ομαδι

το κράτος και

κές ασφαλίσεις , είναι σαφές ότι η Πολιτεία ,

Δεύτερον , η ουσιαστική επέκταση των φορο

σε αντίθεση με όσα διακήρυπε , δεν αντιμε

λογικών ελαφρύνσεων σε τομε ίς κρίσιμους

τωπίζει την ιδιωτική ασφάλιση ως συμπληρω

για την εργασία των ασφαλιστικών συμβού 

ματική της δημόσιας , αλλά ως φορολογικό

λων , όπως τα ατομικά ασφαλιστήρια» .

μηχανισμό τονίζει ο πρόεδρος του ΠΣΑΣ.

Εκτιμώντας τέλος την μελλοντική πορεία της

Οι όποιες ρυθμίσεις για τα ασφάλιστρα Ζωής

αγοράς και το εάν αυτή θα επηρρεασθεί τελι

του αφο

κά υπογραμμίζει: «Συμφωνούμε ότι η παρα

ρολόγητου ορίου εισοδήματος (δηλαδή στα

γωγή ασφαλίστρων μπορεί ν ' αυξηθεί σημα

840

ντικά , δεδομένου ότι τα ασφάλιστρα στη χώ

και Υγείας περιορίστηκαν στο

1.000

10%

ευρώ για τους μισθωτούς και στα

ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες) ,

ρα μας αντιπροσωπεύουν το

ενώ εμείς είχαμε ζητήσει να απαλλάσσονται

ναντι

πλήρως ή τουλάχιστον να είναι ποσοστό με
γαλύτερο του

10%

8,1% του

2% του

ΑΕΠ έ

ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένω

σης .

Αναγκαία και ικανή συνθήκη όμως , για να

του δηλωθέντος εισοδή

συμβεί αυτό , είναι , πέραν των προτεινόμε

ματος διευκρινίζει και προσθέτει.

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω

ως υπήκοοι που πρέπει να εργαζόμαστε για

νων ρυθμίσεων , και η υλοποίηση των προϋ

σης άλλωστε , τα αφορολόγητα όρια των α

να πληρώνουμε ένα αδηφάγο Δημόσιο . Το αί

ποθ έσεων που θέσαμε παραπάνω .

έως

τημα για κατάργηση των βιβλίων και τη θέσπι

Η Πολιτεία έχει την ευκαιρ ία να επανεξετά

προσδιορισμού

σει το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρι

σφαλίστρων

κυμαίνονται

3.000

από

ση

8.000 ευρώ .

μοναδικού

συντελεστή

Είχαμε επίσης ζητήσει από την Πολιτεία την

κέρδους , παρά τις υποσχέσεις των αρμο

σης των ασφαλίστρων και να προχωρήσει

πλήρη κατάργηση του ΦΚΕ και του χαρτοσή 

δίων , δεν βρήκε ανταπόκριση » .

σε ουσιαστική άρση των στείρων ταμειακών

μου από τα ασφάλιστρα και αντί αυτού καταρ

Πάντως προσθέτει η ελληνική ασφαλιστική α

και αντιαναπτυξιακών ρυθμίσεων . Η Πολι

γήθηκε μόνο το χαρτόσημο επί των αποζη 

γορά έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης,

τεία οφείλει να δει την ιδιωτική ασφάλιση

μιώσεων.

που ούτε και εμείς , ως επαγγελματίες του

ως μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονο 

Αναφερόμενος στην φορολογική αντιμετώπι

χώρου , μπορούμε με ακρίβεια να υπολογί

μίας . Οφείλει να αναδε ίξει τον συμπληρω 

ση των ασφαλιστών . Ο κ . Σκόpδας επισημαί

σουμε . Η εμπειρία των προηγούμενων ετών

ματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο ε 

νει: « Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστι

αποδεικνύει πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι

κρηκτικών διαστάσεων ζήτημα της κοινωνι

κών Συμβούλων επιθυμε ί επίσης να καταγ

οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι είναι η πιο αξιόπι

κής ασφάλισης . Οφείλει να δημιουργήσει

γείλει τη συνέχιση της φορολογικής αδικίας

στη και αποτελεσματική ατμομηχανή στο τρέ

τις προϋποθ έσεις σύγκλισης με τις υπόλοι

που υφιστάμεθα όλοι οι Ασφαλιστικοί Σύμ

νο της ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης.

πες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι ο 

Ασκήσειs ετοιμότηταs

για υποψήφιουs Ασφαλιστέs!
... σαs φαίνονται ρουτίνα; Τότε είστε γεννnμένοι nρωταθλnτέs !
Ενταχθείτε άμεσα στnν ομάδα GENERALI, ανταμειφθείτε για τιs

βουλοι στον τομέα της φορολογίας εισοδήμα

Ωστόσο είναι σαφές ότι χρειάζονται δύο προ

ποίες παρουσιάζουν σοβαρή αύξηση των α

τος , οι οποίοι αντιμετωπιζόμαστε από την πο

ϋποθέσεις :

σφαλίστρων την τελευτα ία διετία έναντι

ικανότnτέs σαs και καταρρίψτε ρεκόρ. Σαs

λιτεία όχι ως φορολογούμενοι πολίτες , αλλά

Πρώτον , η φορολογική δικαιοσύνη στην αντι-

μειώσεως στη χώρα μας » .

και αξιοnιστία , ο τρίτοs μεγαλύτεροs Ευρωnαϊκόs ασφαλιστικόs

11

nροnονεί

11

με κύροs

όμιλοs στον κόσμο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τι οuμΡοίνει με το φοpολονικό κοοεοτώς
των ΑοΦολιοτικών Συμβούλων

Τ
40

ο « ΝΑΙ» , παράλληλα με τη φο

κών συμβούλων , παρουσιάζοντας τις από

πλαίσιο άμβλυνσης των διαφορών κατά

ρολογία των ασφαλίστρων , ε

ψεις τόυ Συνδεσμου για το θέμα .

τον φορολογικό έλεγχο , καθώς και στην

πανέρχεται και στο θέμα της

Εν όψει της αλλαγής και του εκσυγχρονι

προσαρμογή των διατάξεων στην ακολου

ασφαλιστι-

σμού των φορολογικών διατάξεων και στο

θούμενη πρακτική από μέρους της φορο-

φορολόγησης

IN:iil ΤΕΥΧΟΣ

των

www .generali.gr
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ΑΦtΕΡΩΜΑ
λογικής αρχής , αλλά και της ομοιόμορφης

νται , είναι όμως έξοδα επαγγελματικής

ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογ~ όταν

αντιμετώπισης όμοιων περιστάσεων, θέ

φύσεως .

η διαφορά μεταξύ δαπανών που προκύ 

τουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού

πτουν από τα στοιχεία και τεκμαρτών δα

Είμαστε αυτοί που ο νόμος

κέρδους είναι

« παραγωγός ή μεσί

πανών , κατά τα ανωτέρω , είναι μέχρι πο

λεσε ασφαλειομεσίτες ,

της ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελμα

σοστό είκοσι τοις εκατό των τεκμαρτών

μας ονόμασε παραγωγούς ασφαλειών. Εν

τική

δαπανών .

συνεχεία οι νόμοι

60%.

400/70 αποκά
ενώ ο 1569/85

2170/93

και

2496/97

8014,

εγκατάσταση)»

και

ανέρχεται

σε

Συνεργαζόμαστε με υποκαταστήματα α 
σφαλιστικών εταιριών και κάποιοι με πρα 

δυνατότητα στους ασφαλιστές να μην εκ

ρό κέρδος να υπολογίζεται το

κτορεία τους .

δίδουν στοιχεία για την αμοιβή τους , αλλά

σόδων μας .

Στην ουσία δεν διαθέτουμε δική μας ε

να εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Παράλληλα να γίνει δεκτό : νέος στο ε

παγγελματική στέγη και στη ΔΟΥ κατά την

εκκαθαρίσεις για τις προμήθειες που κα

πάγγελμα

έναρξη του επαγγέλματος δηλώνουμε ως

ταβάλλουν, αντίγραφο δε αυτής της εκκα

για τα

έδρα το σπίτι μας .
Η

δραστηριότητα

ασκείται συνήθως

με

φορολογικού καθεστώτος που μας αφορά ,
προτείνουμε -κατά τον έλεγχο- ως καθα

ασφαλιστικός

5 πρώτα

60%

σύμβουλος

θάρισης αποστέλλεται στον προϊστάμενο

ματος να μην τηρεί βιβλία και να επιβάλ
λεται ο Συντελεστής Καθαρού Κέρδους

μορφή ατομικής επιχείρησης , χωρίς επαγ

Με τα παραπάνω εκτεθέντα, φαίνεται ότι

στα έσοδα , προσαυξημένος κατά

δεν υπάρχει απόκρυψη εσόδων και το μό

νεξάρτητα της σχέσης πραγματοποιηθέ

παγγελματική εγκατάσταση είναι συνήθως

νο αποτέλεσμα από την υποχρέωση τήρη

ντων εξόδων και τεκμαρτών εξόδων .

10%,

σης βιβλ ίων είναι η επιβολή προστίμων ,

« Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπό

ται για λόγους πρακτικής .

για πλημμέλειες στην τήρησή τους.

χρεου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρή 

Όσον αφορά τα πραγματοποιηθέντα έξο

σης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία

Τα πραγματοποιούμενο έξοδο για την ά

δα που καταχωρούνται στα βιβλία, αυτά α

με το υπόλοιπο των ακαθάριστων αμοιβών

σκηση της δραστηριότητος είναι κυρίως:

πορρίπτονται συνήθως στο σύνολό τους.

(τεκμαρτές δαπάνες) , που προκύπτουν α 

•
•
•

τηλεφωνικά και ταχυδρομικά έξοδα

Έχουμε λοιπόν να προτείνουμε τη μη τή

πό την εφαρμογή του συντελεστή , ο προϊ

έξοδα εκπαιδευτικών σεμιναρίων

ρηση βιβλίων εσόδων

έξοδα συντήρησης και επισκευής ΙΧΕ

βάλλεται ο συντελεστής

(που εκπίπτουν κατά ποσοστό ανάλογα

δους στα έσοδα που αναφέρονται στην

με τον κυβισμό του οχήματος)

εκκαθάριση

και να επι 

στάμενος της δημόσιας οικονομικής υπη

καθαρού κέρ

ρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν
κατά ποσοστ ό είκοσι τοις εκατό

Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυ 

έξοδα επαγγελματικών ταξιδιών και πα 

εταιρίας και στην περίπτωση που από τα

σαναλογία , όταν η διαφορά μεταξύ δαπα

ραστάσεως (ρουχισμός κ . ά.)

φορολογικά παραστατικά εξόδων προκύ

νών που προκύπτουν από τα βιβλία και

έξοδα φιλοξενίας και δημοσίων σχέσε 

πτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκο

στοιχεία και τεκμαρτών δαπανών , κατά τα

ων (δώρα , γεύματα κ.ά . )

νται σε προφανή δυσαναλογία με το υπό

ανωτέρω , είναι μέχρι ποσοστό είκοσι τοις

αποσβέσεις παγίων (συσκευές τηλεφώ-

λοιπο των ακαθάρτων αμοιβών , που προ

εκατό

νου , φορητός ΗιΥ κ . λπ.) .

κύπτουν από την εφαρμογή του συντελε

(κωδικοποίηση Ν .

στην

στή , ο προϊστάμενος της ΔΟΥ να προσαυ

Εξάλλου , ανάλογης

από

ξάνει τον συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό

τύχει και οι μηχανικοί , με τις διατάξεις του

τον έλεγχο και σχεδόν πάντα απορρίπτο -

είκοσι τοις εκατό αυτού . Να μη θεωρείται

άρθρου

•

Τα

προαναφερόμενα

πλειονότητά τους

έξοδα

είναι

αμφισβητούμενα

(20%)

49

βρισκόταν
η μεγαλύτερη Τράπεζα

του ιδιωτικού τομέα;

(20%) .

βεβαίωση της ασφαλιστικής

•

την ασφαλιστική σας εταιρία

α

η κατοικία του «συμβούλου » και δηλώνε

-

αν πίσω από

και

έτη άσκησης του επαγγέλ 

ΔΟΥ.

- εξόδων

πιο ασφαλείς

των ε

γελματική εγκατάσταση . Η δηλούμενη ε

•

Δεν θα νιώθατε

Μέχρι την πλήρη και οριστική ρύθμιση του

· Με την εγκύκλιο Α . 9934/197/ΠΟΛ 176/23.6.1977 του υπ . Οικονομικών δόθηκε η

μας θεωρούν Ασφαλιστικούς Συμβούλους.

των τεκμαρτών δαπανών »

του Ν.

2238/1994

αρθ .

49) .

μεταχείρισης έχουν

2238/1994.

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ασφαλιστική δύναμη από τον Όμιλο
Με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της μεγαλύτερης Τραπέζης

και το πνεύμα συνεργασίας και εξυπηρετήσεως της

του ιδιωτικού τομέα , η

Alpha Ασφαλιστική, θέτει νέα ποιοτικά κριτήρια στις ασφαλίσεις.

Alpha Ασφαλιστική , με νέες ιδέες , πρωτοπο

ριακά προϊόντα και διαφανείς όρους κάνει πραγματικότητα την

... Για.
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Η ασφάλειά σας βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια .

τους ασφαλισμένους της. Διαθέτοντας την προηγμένη τεχνολογία

ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

6 ετών

μ..ια. Χα.pούμ.εVΤJ μ..α.ηd στrJ lωή.'

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

42

Alpha Bank, η

ύπαρξη μίας ασφαλιστικής εταιρίας που πραγματικά νοιάζεται για

Βρεφονηπι α κός Στα θμ ός
Γιο βρέφη από 2 μ η νών
κοι νήπιο έως

Alpha Bank

42 &

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

•

ΚΗΦΙΣΙΑ

-

ΤΗΛ.

80.12 . 761 - 62 .33.243 - FAX 62.33.243

~
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ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
νιww. alpha- insurance . gr

Ί1 Πάρτε λεφτά

~ από καλοπερασάκηδες
Αυτούς που συχνάζουν σε χιονοδρομικά κέντρα ,
σε πίστες αγώνων φόρμουλα και αυτοκινήτων, σε

αγώνες θαλάσσιου σκι , σέρφινγκ και γιότινγκ. Το
μπλουζάκι τους κάνει όσο οι προμήθειες ενός
μηνός, το καπελάκι τους σαν του μεγαλύτερου

συμβολαίου τις προμήθειες, το παπούτσι τους όσο
μια αποζημίωση μεροκαματιάρη οικοδόμου για

,

δύο εβδομάδες , οι κολόνιες, τα σλιπ, όλα

πανάκριβα. Το ρολόι της Κυριακής όσο ένα ετήσιο
εισόδημα μ έ σου υπαλλήλου ... Θέλετε να πω κι
άλλα ; Αυτό που συνήθως δείχνει ο τύπος είναι οι

'•
Α
έσοδα

φίρμες και ό,τι φαίνεται . Μέσα ίσως να έχει

περιεχόμενο (ευτυχώς δεν φα ίνεται). Οι πιο
πολλοί είναι έξυπνοι (για να φτάσουν εκεί) . Δεν
έχουν χρόνο να λογαριάζουν πόσο κάνει η

ασφάλεια , «ρίξτε» τα.

ν την ώρα που οι άνθρωποι πέρναγαν

επιπολαιότητες τ ου τύπου «έ τσι είναι η ζωή », « τι

ασφάλειές τους , αφού δεν είναι συνεπείς με ένα σωρό

το κατώφλι για την άλλη ζωή έπρεπε

έφταιγα εγώ αν με τράκαρε ο άλλος , αφού εγώ εβάδιζα

υποχρεώσεις τους . Έχουν λεφτά τώρα , μη τους

να έχουν κι ένα λογιστικό βιβλίο,

εις το δεξιόν », ή ότι « για μια αξιοπρ έπεια ζούμε » .. . Οι

λυπάστε. Φυσικά όχι όλοι , αλλά εσάς τι σας νοιάζει ;

όπου θα ήταν γραμμένα όλα τα

πιο πολλοί φτάνουν στον Άγιο Πέτρο με χρ έη , με

Μην πάτε στους φτωχούς , είναι τόσοι άλλοι γύρω σας ,

κληρονομικά , με ημιτελείς τακτοποιήσεις ... Αν λοιπόν

που με χίλιους δυο ηλίθιους τρόπους σκορπίζουν το

• έξοδα της ζωής τους, και κυρίως εάν

εφαίνετο καθαρά πόσα λεφτά πέρασαν από

τους ρώταγε ο « θυρωρός » απαλά και ήρεμα : « θέλεις να

χρήμα που έβγαλαν με άτιμο ή τίμιο ιδρώτα .

τα χέρια τους και ΤΙ λεφτά αφήνουν για να

αναλάβει ένας ασφαλιστής να τα τακτοποιήσει ;», « ναι ,

Δεν τους βλέπετε που πάνε στα καζίνα ; Τους είπαν ότι

τακτοποιήσουν εκκρεμότητες οι άλλοι, που

ναι , βεβαίως » θα απαντούσαν όλοι » . Επειδή οι

κανένας δεν κερδίζει , αλλά αυτοί πάνε και τ '

κληρονομούν, λίγοι θα κατάφερναν να

ασφαλιστές δεν είναι θυρωροί , σχεδόν όλοι δεν θέλουν

ακουμπάνε . Ξ έρετε πόσες χιλιάδες προποτζίδικα

περάσουν με ψηλά το κεφάλι την πόρτα. Οι

να τους ακούσουν και ακόμα πιο πολλο ί συμφωνούν ,

υπάρχουν ; Πόσοι κουλοχέρηδες ; Πόσοι λαχειοπώλες.

πιο πολλοί θα έβλεπαν τι ηλιθιότητες έκαναν,

αλλά υπογράφουν όχι για όλα , αλλά για λίγα , λιγότερα

Μην τρώτε λιπαρά και κρέατα , τους λένε οι γιατροί,

τι χαζοπράyματα αγόρασαν και ΤΙ βλακώδεις

από τα μισά να τακτοποιηθούν ... Και επειδή δεν βγάζεις

αλλά αυτοί τρώνε του σκασμού και τρέχουν μετά να

υποχρεώσεις ανέλαβαν, χωρίς να είναι σε

άκρη με τους ανθρώπους , σκεφθήκαμε σ ' αυτές τις

αδυνατίσουν . Ξ έρετε πόσα κέντρα αδυνατίσματος

θέση να τις τακτοποιήσουν. Παραδείγματος

εικονικές πωλήσεις να σας πούμε ότι αξίζει για χίλιους

υπάρχουν ; Ξέρετε πόσα δισ . βγάζουν τα

χάριν, πώς παντρεύεσαι μια ύπαρξη, κύριε,

λόγους να πιέσετε τους πελάτες να αγοράσουν από σας

κέντρα ; Μετρήσατε τα φαστφουντάδικα , τις ταβέρνες, τα

και αναλαμβάνεις διά βίου τη σίΤΙσή της,

για πολλούς λόγους , ο κυριότερος των οποίων είναι ότι

bar; Μήπως

αφού μπορεί να την πατήσεις και να γίνεις

έχετε και ' σεις λογαριασμούς να τακτοποιήσετε . Πρέπει

πόσα πήγαν στο ναό του χρήματος , που το λέγανε

~εζίλι;

να βρείτε λεφτά να πληρώσετε τον άνδρα ή τη γυναίκα

χρηματιστήριο ; Σε εκκλησίες δεν άναβαν κεράκι , εκεί

σας, τα παιδιά σας , τα κοστουμάκια σας , τα οικοπεδάκια

προσκύνησαν δύο εκατομμύρια Έλληνες. Καζίνα , προπό ,

Πώς αναλαμβάνεις ρίσκο να σπουδάσεις παιδιά ; Αν κάτι

σας , τα σπιτάκια σας, τα ταξιδάκια σας, τα

ταξίδια, διασκέδαση , τσιγάρα, ουίσκι , λαχεία

την καρδιά σας με αγωνίες και στρες . Περισσεύουν

« στραβώσει», τότε τους λες « κόψτε » το κεφάλι σας ,

χρηματιστηpιάκια σας , τις διακοπούλες σας , την παιδεία

θησαυρίζουν με λεφτά των προνομιούχων Ελλήνων.

πολλά λεφτά , πάρτε το μερίδιό σας. Θα σας
ευγνωμονούν οι εταιρίες σας , οι γυναίκες , τα παιδιά

Bodyline

είδατε τιμές ρούχων στο Κολωνάκι; Είδατε

βρείτε τα μόνοι σας ;

σας. Αμαρτία δεν είναι να βασανίζεστε και να λειώνετε

Τρέξτε πρώτοι να τα πάρετε. Και με τους άλλους

Άσε τις δοσοληψίες με το κράτος , τα νοσοκομεία , τις

στην πίκρα; Βάλτε τους να σας τα πληρώσουν αυτοί οι

συζητήστε , αλλά όταν αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν

σας , οι πιστωτές σας , ακόμα και αυτοί που τους τα

εφορίες, τα δάνεια αυτοκινήτου , οικοπέδου , σπιτιού , τις

«ανόητοι », που είναι γεμάτοι εκκρεμότητες . Ας βάλουν

κουβέντα γιατί να σπαταλάτε την ζωούλα σας; Αφού και

πήρατε!

αγορές κ.λπ . κ . λπ . Για σκεφθείτε το λίγο κι αφήστε τις

άλλη μία έγνοια πού θα βρουν χρήματα για τις

ο Πυθαγόρας έλεγε «καρδίαν μη εσθίετε ». Μην τρώτε

Σήμερα θα βάλω κάποιες εικόνες να σας θυμίσουν πού
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Πάρτε λεφτά

Πάρτε λεφτά

από όμορφες

απ'τους

γυναίκες

τζογαδόρους

του

life style

Μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα χαρτοπαίκτες

των καταγωγίων, «αποκλήρων αυτής της κοινωνίας
Μη βασανίζεστε πού το βρήκαν .

που την ημέρα ζουν στη σκληρή παρανομία και τη

Αρκεί που το έχουν. Πανάκριβο

νύχτα στα υπόγεια καπηλειά» όπως έλεγε και ο

αυτοκίνητα οδηγούν , πανάκριβα

μακάριος Στέλιος Καζαντζίδης. Οι σύγχρονοι

ρούχα φοράνε, αλλά κάθε εποχή

τζογαδόροι είναι «ευυπόληπτοι» κύριοι που

και μέρα, πανάκριβα αξεσουάρ ,

συχνάζουν «ώρες γραφείου» στο χρηματιστήριο,

πανάκριβα εσώρουχα, ρολόγια,

στα προποτζίδικα παρέα με φτωχές χήρες και

παπούτσια, δαχτυλίδια , βραχιόλια ,

αδικημένα ορφανά , στα ιπποδρόμια , στις

σκουλαρίκια.

πολυεθνικές εταιρίες που τζιράρουν χρήματα

Τα χτενίσματά τους κάνουν όσο το

μηνιάτικο «της φτωχής πλην όμως
τίμιας εργάτριας» του εργοστασίου

πλεκτών στη Νέα Ιωνία .
Κάθε βράδυ χαλάνε για πάρτη της

τόσα όσα διαθέτει μια οικογένεια
για τις γιορτές των Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς μαζί .
Θα βρουν λεφτά να πληρώσουν,

επενδύσεων, στα πολυτελή κρουαζιερόπλοια με τα
κινητά καζίνα, στα ανώτερα -τάξεως πέντε
αστέρων- ξενοδοχεία , που οπωσδήποτε διαθέτουν
κουλοχέρηδες, φρουτάκια και ρουλέτες. Ψάξτε
τους και γλιτώστε το χαμένο χρήμα τους, που

σίγουρα θα χάσουν παίζοντας μετοχές εισηγμένων
ή μη στο χρηματιστήριο εταιριών ή στις ρουλέτες
για να «ξεδώσουν». Αυτοί είναι πελάτες σας και

στην κάρτα τους γράφουν ότι είναι Δ/ντές
Σύμβουλοι, μέλη Δ.Σ. κρατικών εταιριών, ανώτατα

ίσως και να δανεισθούν από φίλους ,

στελέχη πωλήσεων,

επειδή ξέρουν ότι στη ζωή μας όλα

αιθεροβάμονες ασφαλιστές σε ταξίδια εταιρικά.

είναι εφήμερα ... Σήμερα έχεις,

Ανάμεσά τους, ανώτεροι δικαστικοί, κρατικοί

αύριο δεν έχεις. Μην τις λυπάστε ,

λειτουργοί και δ/τές, αστυνόμοι, προϊστάμενοι

managers

πολυεθνικών, και

κι αυτές δεν λυπούνται για τίποτα ...

υπηρεσιών θεαμάτων και λεσχών. Μιλάμε για πολύ

Δεν θέλουν να υπάρχουν γύρω

χρήμα. Αυτοί που είναι σε επιτροπές δίωξης και

τους φτώχεια και δάκρυο. Πάρτε

καταστροφής μηχανών στοιχημάτων ξέρουν ότι

τους τα ασφάλιστρα να

«ανανεώνουν» την αγορά με νέες μηχανές εντός

σταματήσουν τα δάκρυα αγωνίας

ολίγου. Απ' αυτά τα χρήματα του τζόγου θα γίνουν

σας για τα ενοίκια μηνός και

βλέπετε αργότερα.

δωρεές

- χορηγίες σε ναούς και κοινωνικές

οργανώσεις ... Μην τους λυπάστε αυτούς που το

έχουν σήμερα (αύριο ίσως είναι αργά αν δεν
πάρετε προκαταβολικά και εφ' άπαξ το
συμβόλαιο) . Να λυπάστε τα παιδιά και τις χήρες
τους, που συνήθως πληρώνουν τα στοιχήματά τους
με τη ζωή, το χρόνο και την τύχη τους ... Ξαναλέμε,
«χτυπήστε στο ψαχνό» Δ/ντες Συμβούλους,
μεγαλομετόχους,

managers,

ανώτερους κρατικούς

λειτουργούς ... Έχουν πολύ χρήμα.

να βρείτε πελάτες. Τέρμα οι κλάψες και η χαμηλή

ξεκίνησαν κι έβαλαν άλλους να τρέξουν για να ζήσουν

περισσεύουν σε ναούς , για να γράψουν ότι είστε

ταράξουμε τα νερά, γιατί βλέπω να λιμνάζουν πολλά

παραγωγή. Φιλαράκια μου, διευθυντές, πικραμένοι

καλά με τα κοτεράκια , τις βίλες και τις αυτοκινητάρες

ευεργέτες και δωρητές .

γύρω μου. Άντε, λεβέντες μου , τρέξτε να τους τα

τους.

Έτσι γίνεται , μόνον όσοι έχουν λεφτά είναι

πάρετε, για καλό σκοπό πάτε, για να υπηρετήσετε το

δρόμο! Φτάνει πια το αράχνιασμα.

Έτσι σας θέλουν κι αυτοί. Αν διαβάσουν αυτές τις

παραδείγματα προς μίμηση «χpυσοίς γpάμμασι». Τους

«λειτούργημα» τον ασφαλιστή! Και μη μου

Όλοι οι διευθυντάδες και σύμβουλοί σας , οι από πάνω ,

γραμμές θα γελάνε και τα μουστάκια τους .. . Βάλτε κι

άλλους τους τρώει το σκοτάδι. .. Υπάρχουν και

σταβομουτσουνιάζετε για τον τρόπο γραψίματος . Κι εγώ

τα ίδια έκαναν. Οι Κοντομηνάδες, Καραλήδες ,

εσείς άλλους να πληρώσουν τις υποχρεώσεις σας. Κι α,

εξαιρέσεις , μην τα παίρνετε όλα κατάκαρδα, απλώς

καλό παιδί είμαι , έχω συστάσεις καλές και , έστω κι έτσι,

Ψωμιάδηδες και Σία, άφραγκοι και πεινασμένοι

έχετε και τίποτα αναστολές, δώστε τα λεφτά που σας

θέλω να σας πετάξω σαν πέτρα στη λίμνη, να

θέλω να σας πω ότι υπάρχουν λεφτά για ασφάλιση.

managers,
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Πάρτε λεφτά

~ από το κύκλωμα κινητής τηλεφωνίας

~ Πάρτε λεφτά

~ από την αισθητική

Τι είναι αυτή η συνεχής «βροχόπτωση» των διαφόρων κινητών μαζί με τους

Χιλιάδες άτομα έχουν πρόβλημα αδυνατίσματος και σπαταλάνε δισεκατομμύρια

τύπους που τα χρησιμοποιούν; Μέχρι μια γιαγιά είδα παρασυρμένη απ' τη

ν' αδυνατίσουν. Γι' αυτό αδυνατίστε τους εσείς πρώτοι, για να μην έχουν

μόδα να κρατά κινητό και να δείχνει τις τρύπες των σκουλαρικιών στις ρώγες

λεφτά να τρώνε να παχαίνουν.

και τον αφαλό. Εκατοντάδες τα δισ. που πετιούνται στον αέρα κυριολεκτικά .

Το πάχος στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι λαιμαργία, καλοπέραση και

Ντριν εδώ, ντριν εκεί, ντριν παραπέρα, με χιλιάδες μηνύματα , πλάκες,

παιχνίδια και «αεροσέξ», με τηλεπαιχνίδια και κινητά . Τραβάνε τα μαλλιά
τους οι πατεράδες βλέποντας λογαριασμούς τρελούς. Και δώσ' του
πληρώνουν αβέρτα τα ευρώπουλα αυτοί που δεν είχαν ένα χιλιάρικο
το μήνα για ασφάλιση ... Μην τους λυπάστε , θα βρουν λεφτά
διπλοδουλεύοντας , όπως βρίσκουν για τους αεροαυνανισμούς του
κανακάρη τους .

Για ρωτήστε για τα δισεκατομμύρια της
και της

Vodafone, της Telestet
Cosmote ... Πού βρεθήκανε τόσα δισ.; Άσε τον

Γερμανό και τα στέκια του. Χαμός! Είναι μερικοί που
έχουν

3-4

κινητά και μιλάνε συγχρόνως, περπατώντας ή

κραιπάλη. Για ρωτήστε εργαζομένους στα εργοστάσια και τις οικοδομές αν
έχουν πρόβλημα πάχους. Αφήστε τους λοιπόν ήσυχους αυτούς και τρέξτε
στα κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής. Εκεί είναι τα «πουλάκια» που

δυσκολεύονται να περπατήσουν από την καλοπέραση . Έχουν λεφτά . Για
να τους πάνε εκεί τα ινστιτούτα Bodyline, Sillouette, Πρίνου, Weight
Watchers, Beauty & Diet, Lipogen, New Day κ.λπ. ξόδεψαν σε διαφήμιση
το α' πεντάμηνο 2002 πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ ... Σκεφθείτε τα

δισ. των εσόδων. Μπείτε στο κύκλωμα, είναι ουρές οι υποψήφιοι
πελάτες σας. Όταν λέμε ουρές, λέμε ουρές, στη σειρά, με τα λεφτά
μετρητοίς ... Ελάτε τώρα, και αυτοί που τα δίνουν και αυτοί που τα
παίρνουν έχουν, αλλά όσο κάθεστε στα γραφεία σας θα πεινάτε και θα

οδηγώντας ... Μπείτε στις αλυσίδες καταστημάτων και

λειώνετε στη φτώχεια και τα όνειρα. Τραβάτε εκεί που είναι το χρήμα,

«καμακώστε» τους υποψήφιους πελάτες . Έχουν χρήμα

κάντε κάτι , βγείτε έξω ...

για πέταμα .

Λες και είναι μαιευτήρες να προλάβουν τη γέννα κάνουν
με τα κινητά στο αυτί ... Καρκίνο τους λένε ότι θα πάθουν
και δεν καταλαβαίνουν. Γλιτώστε τους.

Πά ιε λεφτά
απ

' τους

«κο-

σμικούς»
Αγοράστε όλα τα περιοδικά
της αεριτζίδικης κοινωνίας και
μερικά «σοβαρά» και
κρατήστε τις κοσμικές
στήλες. Εκεί μέσα είναι όλα
τα «ψώνια» που έκαναν λεφτά
«χωρίς εργασία» ή και με
εργασία που τους «βγήκε»
αλλά τους ξέφυγε το παιχνίδι
και πήραν τα μυαλά τους
αέρα! Βλέπεις κάποιους και
λες, μα είναι δυνατόν «αυτός»
ή «αυτή» να νταραβερίζονται
εκεί πέρα, σ' αυτούς τους
κύκλους; Ναι, φίλε μου, είναι.
Γιατί; Πολύ το έχεις να

καβαλήσεις το καλάμι; «Πήγα
εκεί και ήταν και ο Γαβαλάς, η

Βαρδινογιάνναινα (του
Παύλου) και η Βασιλακάκη και
ο Μιχαλαριάς και ο
Χατζηφωτίου και αυτή που
έπαιζε στο ... αυτό μωρέ το
έργο και έκανε την
τσιγγάνα ... ». Ήταν και η Βάνα
Μπάρμπα και ο σύλλογος
«Αγάπη» για τα κωφάλαλα ...
και σπαστικά και ο

Ευαγγελάτος και αυτός που ...
Χάριν επιδείξεως,
σκορπιούνται εκατομμύρια ...

Σιγά μη στάξει η ουρά του
ποντικού για

~ Π 'ρτε

l!J

εφτά

από αυτούς που κάνουν χλιδάτες διακοπές

50-100 χιλιάδες
μιας ασφάλειας. Πείτε τους
ότι έκαναν ασφάλεια και ο
Βέλτσος με τον Κουναλάκη ...

είναι το επάγγελμά σας. Βρείτε τρόπους, αθόρυβα, έξυπνα και συνωμοτικά , να μάθετε τι είναι αυτοί που

Ασφάλισε τις γάμπες της και
η Κουλιανού με τη Βίσση ...
Χρήμα στα έπιπλα, στα
ρούχα, στα τραπεζώματα, στα
εξωτικά φαγητά, στους
μαγείρους, στους μπράβους,

ταξιδεύουν. Εν ανάγκη να πάτε κι εσείς παρέα στο κρουαζιερόπλοιο. Για υπολογίστε ότι ένα ταξίδι κάνει ένα

στα κοσμικά περιοδικά

εκατομμύριο, μόνο για εισιτήρια. Ένα εκατομμύριο για το καζίνο , ένα εκατομμύριο για τα ψώνια

λαϊκών, οικοπεδούχοι κ.λπ. που τα κονόμησαν επί ΠΑΣΟΚ ... Ριχτείτε στο ψαχνό . Μιλήστε τους και για

«Λοιπόν» και «Δάγκωσέ με»
και «Mirror» και «Espresso» ...
Ε, θα βρουν και για τον
ασφαλιστή ... Πέστε τους ότι

ναυάγια, να έχουν τύψεις αν δεν ασφαλισθούν ... Άσε που σέρνονται και καρδιοπάθειες. Πολλά χρήματα στην

είναι «Ιn» .. .

Μπείτε μέσα στα γραφεία ταξιδίων και συνδεθείτε με υπαλλήλους, με πράκτορες, με αεροπορικές εταιρίες,

με κρουαζιερόπλοια και ψάξτε να βρείτε ονόματα και επαγγελματίες που τ' ακουμπάνε για να περάσουν
καλά . Αφήστε το ότι δεν γίνεται να αποσπάσεις στοιχεία γιατί είναι στη μέση τα προσωπικά δεδομένα! Εσάς

τουλάχιστον ... Πού τα βρήκαν; Τέσσερα εκατομμύρια βγάζει σκληρά εργαζόμενος ένας σπουδαγμένος
υπάλληλος της εταιρίας σας. Υπάρχουν νεόπλουτοι Νεοέλληνες, αγρότες, εισαγωγείς, τυρέμποροι, παραγωγοί

τσέπη βλάπτουν σοβαρά ... Αλαφρώστε τους.
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καρότο παριστάνει ένα αδύναμο κίνητρο

πικά

και η ράβδος παριστάνει την τιμωρία.

managers

που θέλουν δουλειά με υψηλό

Η παρακίνηση πρέπει να βγαίνει από μέ

όλους τους ανθρώπους ούτε και όλη την

ηθικό πρέπει να βοηθήσουν τους πωλη

ώρα . Όταν οι υλικές ανάγκες κάποιου ε

σα μας και όχι να είναι εξωτερική δύνα

τές να επιτύχουν χωρίς να τους παρα

μη . Το κίνητρο έχει οριστεί ως «μια ανά

λαττωθούν, τότε το χρήμα παύει να έχει

φορτώνουν ή να τους πιέζουν. Αυτό συν

πρώτη σημασία και τότε εμφανίζονται άλ

οφέλη.

Μελέτες

έδειξαν

ότι

οι

νος τρόπος παρακίνησης . Δεν παρακινεί

γκη , μια επιθυμία , μια ορμή που προέρ

δέεται με το γεγονός ότι το υψηλό και το

λες ανάγκες , που προηγουμένως έρχο

χεται μέσα από το άτομο και το θέτει σε

χαμηλό ηθικό δημιουργούνται από διαφο

νταν σε δεύτερη μοίρα , όπως οι ανάγκες
για επιτυχία , για γόητρο , για δύναμη.

κίνηση» . Η παρακίνηση είναι η διαδικασία

ρετικές αιτίες . Σε αυτές τις μελέτες , ό

π?ρχει μια δη~οφιλή5 ιστο

που χρειάζεται για να δώσεις αυτά τα κί

ταν οι άνθρωποι μιλάνε για υψηλό ηθικό ,

ρια , εμπνευσμενη απο τις α

νακαλύψεις του Β . Φ. Σκίνερ

νητρα , που θα σου αποφέρουν τα επιθυ
μητά αποτελέσματα . Γενικά , οι πωλητές

αναφέρονται σε εμπειρίες σχετικά με το
επάγγελμά τους , όπως το αίσθημα της υ

πάνω στην ψυχολογική

συ

οικονομικών υπηρεσιών είναι άνθρωποι

περηφάνειας που ένιωσαν κάνοντας μια

Οι κοινωνιολόγοι έχουν τοποθετήσει τις

μπεριφορά , η οποία σκιαγραφεί μια συνη

που χρειάζεται να παρακινούνται. Αν και

καλή δουλειά, στιγμές που δέχθηκαν ε

ανάγκες σε μια πυραμίδα. Θα καταλαβαί

θισμένη ημέρα εργασίας .

μερικές φορές χάνουν την επιθυμία για

παίνους , μια προαγωγή ή αύξηση, στιγ

νεις ότι μια ικανοποιημένη ανάγκη δεν

Η ιστορ ία αναφέρεται σε τέσσερις αν

επιτυχ ία. Τα συμπτώματα της απάθειας

μές που ωρίμασαν επαγγελματικά .

μπορεί πλέον να παρακινεί. Οι ανικανο 

θρώπους : έναν υπάλληλο , έναν διευθυ 

και της έλλειψης παρακίνησης συμπερι

Το χαμηλό ηθικό , από την άλλη , φαίνεται

ποίητες ανάγκες

ντή , έναν αντιπρόεδρο και έναν CEO.
Όλοι , εκτός από τον υπάλληλο , έχουν α

λαμβάνουν την αδυναμία για μελέτη , ξο

να πηγάζει από συνθήκες που υπάρχουν

πους να ενεργούν . Στην πυραμίδα , οι φυ

δεύοντας περισσότερο χρόνο στο γρα

πό μια τυλιγμένη εφημερίδα. Η διεύθυν
ση γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο υπάλλη

φείο παρά στο « πεδίο της μάχης ».

στη δουλειά , όπως άδικη συμπεριφορά α
πό τον προϊστάμενο , από την τακτική της

βοη

εταιρίας να πνίγει τις πρωτοβουλ ίες , ή

σιολογικές ανάγκες είναι σημαντικές για
την επιβίωση του ανθρώπου. Όλοι χρεια
ζόμαστε φαγητό , νερό και καταφύγιο. Οι

λος , αλλά δεν βρίσκει χρόνο να του εξη

θήσεις τους ανθρώπους σου να εξωτερι

να κάνει τη δουλειά δυσκολότερη , άδικη

γήσει τι περιμένει από αυτόν.
Αντιθέτως , ο διευθυντής τον αφήνει να
καταλάβει ότι κάτι πηγαίνει λάθος, χτυ

κεύσουν αυτή την ορμή και να συνεχί

μισθοδοσία ή δυσχερείς καταστάσεις ερ

σουν τον αρχικό τους σκοπό για να επιτύ 
χουν. Πολλά γραφεία έχουν καταπληκτικά

γασίας .

νται προστασία -ασφάλεια δουλειά - και

Το παράξενο είναι ότι οι ιδανικές συνθή 

το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και είναι
αποδεκτοί από μια ομάδα ανθρώπων . Η ι 

γ

Είναι στο χέρι σου , ως

manager, να

Οιονόνκες

κάνουν τους ανθρώ

μισθοί βοηθούν να ικανοποιήσουμε αυτές
τις ανάγκες. Μετά, οι άνθρωποι χρειάζο

πώντας τον με την τυλιγμένη εφημερίδα.

αρχεία για τη συνοχή του προσωπικού και

κες που υπάρχουν στη δουλειά σπανίως

Όταν ο ρυθμός της δουλειάς πέφτει , ο α 

την αύξηση της παραγωγής κατά άτομο ,

αναφέρθηκαν ως ένας λόγος για υψηλό

κανοποίηση του « εγώ » ή η αυτοεκτίμηση

ντιπρόεδρος

κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι αυτές είναι

ηθικό . Αντιθέτως , μπορείς να περιμένεις

αφορούν την ανάγκη του ατόμου να το
σέβονται και να το αναγνωρίζουν ως ση 

χτυπάει

τον

διευθυντή.

περιοχές

Όταν ο αντιπρόεδρος δεν παρουσιάζει α 
ποτελέσματα , ο CEO του τη φέρνει στο

που

ελέγχονται

από

τον

manager.

κεφάλι. Το είδος αυτό της παρακίνησης
ε ίναι διασκεδαστικό όσο και διαφωτιστι

Το ηΟικό

κό. Όλοι τρέχουν πέρα δώθε , εξοντώνο
ντας ο ένας τον άλλον με την εφημερίδα .
Ο υπάλληλος εν τω μεταξύ αποκτά ανε πιθύμητες συνήθειες. Αποφεύγει τη διεύθυνση , αγανακτεί και καταλήγει να βά-

Οι καλοί

managers

είναι καλοί αρχηγο ί.

Επίσης , ε ίναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν

-..

το υψηλό ηθικό του γραφείου , εφόσον
αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με την πα

ότι οι καλές συνθήκες εργασίας είναι α 

ναμενόμενες.

μαντικό . Ένα κατόρθωμα στην κοινότητα

Βασικά , δεν μπορείς να παρακινήσεις έ 

ή μια προαγωγή είναι δύο είδη της ανα

ναν πωλητή. Επειδή η παρακίνηση πηγά

γνώρισης που θα μπορούσαν να ικανο 

ζει από εσωτερικές καταστάσεις , πρέπει
να ανακαλύψεις τι θα υποκινήσει κάποιον

ποιήσουν αυτήν την ανάγκη. Στο ψηλότε

σε δράση .

γκη για αυτοεκπλήρωση και σπάνια ικα

Όπως λέει ένας

manager, τις

γωγού τ ων

300.000

κορυφαίου

είναι

Αλλά τι συμβαίνει ότι ο διευθυντής πανη 

Το ηθικό και η παρακίνηση δεν είναι το ί 
διο πράγμα . Το ηθικό είναι μια κατάσταση

γυρίζει κάθε φορά που ο υπάλληλος κά-

του μυαλού , μια συμπεριφορά , ενώ η πα

νει κάτι σωστά ; Ο υπάλληλος συνεχίζει

ρακίνηση είναι μια διαδικασία . Το ηθικό
μπορε ί να παρομοιαστεί με ένα γόνιμο

τη δουλειά του με περισσότερο ζήλο , νε

ωτερισμούς και πρωτοβουλία.
Οι περισσότεροι διευθυντές , τα τελευ
ταία χρόνια , διαπίστωσαν ότι η θεωρία
της παρακ ίνησης «χτ ύπα στο ψαχνό » δεν

χώμα και η παρακίνηση με τον σπόρο που

πετυχαίνει πλέον . Οι άνθρωποι προσπα

λέτη της

θούν να αποφύγουν την τιμωρία , αλλά
δεν παρακινούνται για να φθάσουν στην

μπορούσαν να πουν πολλά για τη διάθε 
ση του πωλητή από τις απαντήσεις του

θα καταλήξει σε φρούτο. Εάν το χώμα
δεν έχει προετοιμαστεί καλά , η παρακί
νηση είναι κατά πολύ άχρηστη . Σε μια με 

Limra, οι

ερευνητές γενικώς θα

επιτυχία. Οι προϊστάμενοι που χρησιμο

σε δύο βασικές ερωτήσεις:

ποιούν αυτήν την τακτική αμείβονται με
ελάχιστη παραγωγή και αδιάφορους υ 

ότι ο

θήσει πραγματικά;

παλλήλους. Ο φόβος δεν είναι το καλύτε

manager

manager σου

(1)

Πιστεύεις

(2)

Το

γήσουν κάποια κίνηση , αλλά όχι παρακί
νηση - ένα σημείο που έχει ξεχαστεί από

στο πραγματικό ενδιαφέρον του
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managers

ο

δολαρίων και ενός

manager.

γνωρίζουν

ότι

εάν

Οι

top

δώσεις

στους πωλητές μια χρέωση , τους παρα 
κινείς για μια μέρα. Αλλά αν τους δώσεις
τη δικιά τους γεννήτρια, τους παρακινείς
για όλη τους τη ζωή.
Λοιπόν , πρέπει να ξεχωρίσεις μεταξύ κι 

νήτρων τα οποία παρακινούν κάποιον για
λίγο και τεχνικές παρακίνησης που λει
τουργούν επ' άπειρον. Η παρακίνηση

δεν μπορεί να αποκτηθεί με φόρ
μουλες ή διά μαγείας. Το χρήμα
είναι ένας περιορισμέ-

Πιστεύεις ότι ο

χία σου πραγματικά ;

52

ικανο-

σου ενδιαφέρεται για την επιτυ 

ρο κίνητρο για τους πωλητές.

ηθικό

manager

Η

προσπαθεί να σε βοη

Τα αμοιβαία κίνητρα μπορεί να δημιουρ

αυτούς που χρησιμοποιούν την τεχνική
του « καρότου και της ράβδου », όπου το

νοποιείται.

ρες φορές , η διαφορά μεταξύ ενός παρα 

ρακίνηση .

ζει τις φωνές και να εξαφανίζεται. Και η
δουλειά δεν τελειώνει ποτέ .

περισσότε

ρο μέρος της πυραμίδας βρίσκεται η ανά

αναπτύσσεται

βασιζόμενο

στο άτομο και όχι

στην ελπίδα ή στην επιθυ
μία του

manager για

προσω-
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, , Είναι στο χέρι σου/ ως managerl να βοηθήσεις τους
ανθρώπους σου να εξωτερικεύσουν αυτή την ορμή και
να συνεχίσουν τον αρχικό τους σκοπό για να επιτύχουν.
Πολλά γραφεία έχουν καταπληκτικά αρχεία για τη συνοχή

Ο

σεις τους φίλους σου καπνίζοντας.

Alfred Adler

γνωστός

Βιεννέζος

ψυχίατρος

Dr.

είπε ότι δεν υπάρχει τεμπε

λιά αλλά ο φόβος της ήττας. Όταν χαλινα
γωγήσεις αυτόν το φόβο , δίνοντας στον

Κτίζοντας εμπιοτοούνn

του προσωπικού και την αύξηση της παραγωγής κατά άτομο,
κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι αυτές είναι περιοχές που
ελέγχονται από τον

προσοχής και δεν θέλεις να απογοητεύ

ανθρώπινη

προσπάθεια .

αναρωτηθούν δύο πράγματα:

1

Γνωρίζεις ανθρώπους που χωρίς εν

θουσιασμό για τη δουλειά τους, για την

Το προσωπικό σου πρέπει να είναι πε

από τις γνώσεις του, τότε τον βοηθάς να

εταιρία τους, για τις υπηρεσίες που πουλά

πεισμένο ότι έχεις πάρει στα σοβαρά την

ξεχάσει την αιτία της τεμπελιάς του.

νε, έχουν επιτύχει, σε σχέση με τις ικανότη

ιδέα να τους βοηθήσεις . Οι πωλητές εί

τές τους ; Οι άνθρωποι μπορούν να επιτύ

ναι καθημερινά εκτεθειμένοι σε αρνητι

χουν σε λογικά πλαίσια χωρίς συνήθειες πά

κότητα που

manager , ,

άνθρωπο προσόντα που υποστηρίζονται

επιτυχημένη

Όσοι αμφιβάλλουν γι' αυτό, θα πρέπει να

ΕνΒουσιοομός

κλονίζει την εμπιστοσύνη

νω στη δουλειά τους, χωρίς τεχνικές πωλή

στον εαυτό τους . Στο χέρι σου είναι να

Τα προσόντα μόνα τους είναι άχρηστα για

σεως ή ικανότητες αναζήτησης πελατών, αλ

διορθώνεις αυτή την κατάσταση.

έναν πωλητή , εκτός και αν τα συνδυάσεις

λά ποτέ χωρίς ενθουσιασμό.

με κάτι επίσης σπουδαίο, όπως ο ενθου

2

ποίηση αυτής της ανάγκης προϋποθέτει

ρίζει τις συζύγους τους και τις οικογένει

πούς αυτούς πραγματικούς , υπαρκτούς

Χρόνια πριν , ένας

ότι έχει φθάσει στην κορυφή . Στις σπά

ές τους. Κατόπιν ο

και ζωτικούς, ακολουθώντας τα επόμενα

τον καλύτερο πωλητή της

νιες φορές που έχει συμβεί αυτό, το άτο

ποιώντας τις γνώσεις που είχε αποκτή

βήματα .

ο πωλητής ήταν από φύση του αρχηγός

Ο ενθουσιασμός είναι η πιο ουσιαστική ι

μο βάζει περισσότερους στόχους για κα

σει από τις επισκέψεις του , προσπαθού

Πρώτον, καθόρισε τους στόχους και κάνε

και ο

έτρεφε μεγάλες ελπίδες

διότητα για να πετύχεις στις πωλήσεις.

τάκτηση ή ξαναεκτιμά τους στόχους του

σε να δημιουργήσει ερεθίσματα για φιλο

τους συγκεκριμένους . Μετά γράψε τους .

εμπειρίας; Οι νέοι πωλητές έχουν λίγους

για αυτόν . Ο πωλητής κέρδιζε αρκετά αλ

Είναι το σημαντικότερο στοιχείο σε κάθε

για να δει αν ταιριάζουν με τις προσωπι

δοξίες στους υπαλλήλους του. Αγόραζε

Για παράδειγμα: «Αύξηση στις πωλήσεις

πελάτες , περιορισμένες γνώσεις, καθό-

λά δεν έβαζε όλο τον εαυτό του στη δου

κές του αξίες.

ακριβά δώρα για τις συζύγους τους και

κατά

λειά , όπως όταν δούλευε στην

Οι ψυχολόγοι λένε ότι οι άνθρωποι είναι

με λίγα λόγια τούς έδινε μια γεύση από

ου» ή «Κάνε Χ αριθμό τηλεφωνημάτων».

Patterson,

χρησιμο

12

τοις εκατό μέχρι

31

Δεκεμβρί

manager

manager προσέλαβε
Cadillac. Αυτός

την πολυτέλεια της ζωής , έτσι ώστε οι

Οι στόχοι πρέπει να είναι λογικοί και να

έλλειψη

θαμμένες επιθυμίες τους να μετατρα

κανονίζονται με τη συμμετοχή του πωλη

πρόβλημα ήταν ότι ποτέ ο πωλητής αυ 
τός δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε

εμπιστοσύνης .

Προφανώς,

το

σουν τα προβλήματα , να επιτύχουν στό

πούν σε έντονες ανάγκες .

τή . Θέσε τους στόχους με προτεραιότη

χους .

Κάθε πωλητής -κάθε άνθρωπος- έχει

τα , έτσι ώστε να μη νιώσουν καταπιεσμέ

να γίνει ένας εκατομμυριούχος στην αγο

Παράδειγμα, η ιστορία του Μεγάλου Αλε

ριζωμένη μέσα του την επιθυμία να φαί

νοι. Επίσης , ενημέρωσε το προσωπικό

ρά οικονομικών υπηρεσιών.

ξάνδρου, που θρηνούσε επειδή δεν είχε

νεται στους άλλους σπουδαίος . Επομέ

σου από πριν για τη συγκέντρωση που θα

Μια ημέρα ο

νέους τόπους να κατακτήσει.

νως , εάν είσαι έξυπνος, πρέπει να εκδη

έχετε πάνω στον καθορισμό των στόχων

σουν ένας πρωταθλητής. Εσύ ήσουν ο

manager

επιτυχημένους

λώσεις την αναγνώρισή σου στους πωλη 

ώστε να είναι προετοιμασμένο . Ακόμα ,

καλύτερος πωλητής της

πιστεύει ότι είναι σημαντικό

τές που έχουν καλές επιδόσεις στη δου

δώσε ουσιαστικές πληροφορίες για τις

πλειάδα

από

είπε : «Πάντα ή

Cadillac ,

σίγου

αλλαγές του εφοδιασμού , των λειτουρ

ρα είσαι ικανός να διευθύνεις αυτό το
γραφείο και την εταιρία επίσης ».

αναπτυχθούν σε μια αξιόλογη κατεύθυν

γιών , του προσωπικού , των προϊόντων

Τελικά , ο πωλητής αυτός κατέληξε να δι

ση. Πολλοί πωλητές χρειάζονται βοήθεια,

και των υπηρεσιών που θα επηρεάσουν

ευθύνει το γραφείο πωλήσεων, την εται

τους στόχους .

ρία και να έχει τα προσόντα για τη λέσχη

Δεύτερον, βάλε διορία για την εκπλήρω

των Επιτυχημένων Ασφαλιστών. Η πρό

για τους πωλητές να μεγαλώσουν και να

λειά τους .

Παpοκινώντος

ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουν. Μπο

το πpοοωπικό σου

ρεί να διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια
γιατί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Πρέπει να

Κάθε

πρέπει να βοηθήσει τους

ση κάθε στόχου. Ο στόχος δεν είναι παρά

κληση για ανάπτυξη

ξοδέψεις χρόνο για να μελετήσεις έναν

-

πωλητές να αναγνωρίσουν τις επιθυμίες

μια ελπίδα μέχρι να καθοριστεί μια ορι

πολλές μορφές . Μια καλή πρόκληση εί

έναν τους ανθρώπους σου , τις ανάγκες

τους και να βρουν τρόπους να τις ικανο

σμένη ημέρα εκπλήρωσης . Τρίτον , προ

ναι να δείξεις στους ανθρώπους σου το

τους και τα προβλήματά τους.

ποιήσουν. Μπορείς να κάνεις τους σκο -

σεκτικά προσάρμοσε μεθόδους και τεχνι

ρεκόρ τους στ~ καλύτερες

κές ανάλογα με τις ικανότητες του καθε

τους ή στους καλύτερους έ~ μήνες και

νός.

να τους παρακινείς να φθάσουν στην κο

manager

Να συνδυάζεις ανόνκες
με σκοπούς

μπορεί να πάρει

60

ημέρες

Τέταρτον , χώρισε κάθε στόχο σε ενδιά 

ρυφή.

μεσους

κατά χρόνο , μήνα, εβδομάδα ,

Ένας σίγουρος τρόπος να καλλιεργήσεις
την εμπιστοσύνη τους είναι να τους απο

-

Ο σκοπός σου είναι να συνδυάζεις τις α

ακόμα και ημέρα, και κατά ενέργειες (τη

νάγκες σου με τις ανάγκες κάποιου άλ

λεφωνήματα, συνεντεύξεις , νέοι υποψή

δείξεις τα προσόντα τους. Μια αλήθεια

λου

φιοι πελάτες κ . λπ . ).

στην ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ότι

-

αυτός είναι ο στόχος των γραφείων

πωλήσεων. Οι πωλητές οικονομικών υπη
ρεσιών και προϊόντων βρίσκουν και δημι

Ανάγκη
αυτοϊκανοποίησης

ουργούν ανάγκες και τις δυναμώνουν.
Ανάγκη

κασίες , διότι όταν οι επιθυμίες και οι α

αυτοεκτίμησης

νάγκες των ανθρώπων γίνονται έντο
νες . Αυτοί συνήθως ενεργούν .
Όταν ο

John

Η.

Patterson ήταν
αρχηγός της
National Cash
Register Company είχε αποκτήσει τη συνήθεια να γνω-

ρίζει

του.

τους

Τους

υπαλλήλους

επισκεπτό-

ταν στα σπίτια τους
με σκοπό να γνω-
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Η δουλειά σου είναι να βοηθάς, να καθο

ψάχνουμε να βρούμε ευκαιρίες να εκθέ

δηγείς και να διορθώνεις λάθη . Είσαι ο

σουμε τα προσόντα μας , είτε αυτά είναι

εξήγησέ τους το παιγνίδι

για το τένις, είτε για το γκολφ, είτε για

αλλά μείνε μακριά από το «πεδίο μάχης» .

το μπριτζ . Το ίδιο συμβαίνει και στη δου

Πέμπτον,

λειά.

προπονητής

Πρέπει να ακολουθήσεις τις ίδιες διαδι

-

ανακοίνωσε

τους

στόχους

τους. Πίεσέ τους ψυχολογικά . Συνή 
Ανάγκες κοινωνικότητας

ο

Ανάγκη για ασφάλεια και προστασία
Φυσιολογικές ανάγκες
Αναζήτηση Στόχων

σου να δημιουργήσει τέτοια προσόντα με

κάνουν κάτι όταν άνθρωποι που

γυμνάσια, με πρόβες και με προπόνηση

τους εκτιμούν το περιμένουν . Ε-

πάνω στη δουλειά , ώστε να αποκτήσει ε

τσιγάρο ,

ένας

σίγουρος

τρόπος είναι να το ανα

κοινώσεις στους γνωστούς σου. Έτσι γί

νεσαι το επίκεντρο
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Μπορείς να παρακινήσεις το προσωπικό

θως, οι άνθρωποι προσπαθούν να

άν θέλεις να σταματήσεις το

τές και τους ανταμείβει για την έλλειψη

Cadillac.

αναζητητές στόχων. Οι άνθρωποι προορί

Μια

Θα συμφωνήσεις ότι ο ενθουσια
σμός παροτρύνει τους νέους πωλη

Δεν ήταν έλλειψη εμπειριών, δεν ήταν

ζονται να κατακτήσουν το σύμπαν, να λύ

managers

σιασμός .

μπιστοσύνη στον εαυτό του.

Η ανεύρεση προσόντων βοηθάει στη μά
χη κατά της τεμπελιάς . Η τεμπελιά δεν

είναι μια αιτία αποτυχίας ή μετριοπάθει
ας .

• Μιλήστε στους ανθρώπους σας για την αξία των βραβεύσεων. Παρακινού
νται πάρα πολύ. Τους κάνει πιο ζωντανούς, πιο δραστήριους. Στο «Ε» της Ε

λευθεροτυπίας διαβάσαμε πρόσφατα ότι οι βραβευθέντες με «Όσκαρ» ηθο
ποιοί ζουν τουλάχιστον 5 χρόνια περισσότερο από τους άλλους που δεν
βραβεύονται, σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή Ιατρικής στο Τορόντο του

Καναδά δρ Ρεντελμέιερ. Η έρευνα αφορούσε 1.649 ηθοποιούς, διαφόρων ο
μάδων, όπως αυτοί που προτάθηκαν για Όσκαρ, αυτοί που δεν πήραν, αυτοί
που τελικά κέρδισαν κ.λπ. Οι βραβευθέντες ζουν κατά μέσο όρο 79,7 χρό
νια και οι άλλοι 75-75,8 χρόνια. (Πηγή: «Ε» - Ελευθεροτυπία). Ε.Σ.

Είναι ένα σύμπτωμα άλλων προβλημάτων.
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λου εμπειρία στις εξυπηρετήσεις και πι

λητή περισσότερο επιθετικό , αύξησε την

θανώς καθόλου εμπειρία πωλήσεων. Αλ

παραγωγή και για τους δύο. Ο νεαρός δυ

έναν τέτοιο άνθρωπο , χωρίς έναν πυρήνα

λά αν είναι αποφασισμένοι να επιτύχουν ,

σκολευόταν να αναζητήσει υποψήφιους πε

γύρω από τον οπο ίο να μπορείς να δημι

συνήθως τα πάνε καλά μέσα σε μερικές

λάτες και ωφελήθηκε από τις ικανότητες

ουργήσεις. Ένα τέτοιο άτομο είναι συνή 

εβδομάδες. Δεν είναι φανερό ότι η επιτυ

της ηλικιωμένης γυναίκας. Αυτή, από την

θως σκληρός εργάτης , ενδιαφέρεται για το

χία τους πηγάζε ι από τον ενθουσιασμό

άλλη , επωφελήθηκε από τις ικανότητες του

γραφείο , ε ίναι καλός πωλητής , και έχει

για τη νέα τους δουλειά , το νέο τους γρα

κλεισίματος που είχε ο νεαρός . Στον πρώ

γόητρο στις κοινωνικές επαφές , έχει την ε

φείο και τη νέα τους εμπειρία;

το χρόνο της συνεργασίας τους , η παραγω 

κτίμηση των άλλων, έχει μεγάλο εισόδημα ,

Καθώς περνάει ο καιρός , οι νεοσύλλεκτοι

γή και των δύο πωλητών αυξήθηκε ουσια

ε ίναι ενεργητικός και μέλος της λέσχης

γίνονται απόμαχοι. Έρχονται τόσο στενά σε

στικό . Ακόμα και οι προμήθειες μοιράζο 

των Επιτυχημένων Ασφαλιστών » .

επαφή με τα συμβόλαια και τα προϊόντα ,

νταν στη μέση και οι δύο πωλητές ήταν ευ

Εάν δεν έχεις έναν , πρέπει να αποκτήσεις .

που φθείρονται. Η φθορά ελαπώνει τον εν

χαριστημένοι με τη συνεργασία τους.

Οι υποσχόμενοι πωλητές μπορούν να γί

θουσιασμό με τον ίδιο ρυθμό που αποκτάνε
εμπειρίες , γνώσεις και προσόντα .

σκολο να διευθύνω το γραφείο μου χωρίς

νουν « αλογάμαξες » με κατάλληλη εκπαί

Αλοyόμοξες

δευση και με τοποθέτηση στόχων . Αλλά να

εσκεμμένα , συνειδητά και συστηματικά τη

Στα παλιά χρόνια , όταν το πυροβολικό χρη 

λογάμαξες » . Οι λόγοι που δεν πρέπει να

φλόγα του ενθουσιασμού . Θυμήσου ότι το

σιμοποιούσε άλογα , τα πιο μεγάλα και δυ 

σπpώξεις οποιονδήποτε προς αυτήν την

νερό στους

βαθμούς είναι μόνο καυτό ,

νατά άλογα δένονταν στις άμαξες των πο

κατεύθυνση είναι η ηλικία , η κακή κατάστα

ελάχιστη

λεμοφοδίων . Από εκεί βγήκε και η έκφραση

ση υγε ίας , οι οικογενειακές υπευθυνότη 

« αλογάμαξα », που σημαίνει έναν σκληρό

τες , ή η ελάχιστη ικανότητα . Μερικοί άν

Δική σου ευθύνη είναι να ξαναδυναμώσεις

που

99

παράγει

στους

100

ενέργεια .

Νερό

βαθμούς είναι ατμός που παρέ 

χει απεριόριστη ενέργεια και ορμή .

Μοιpόοοu εμπειρίες

ξέρεις ότι δεν μπορούν όλοι να γίνουν «α

εργάτη , ένα αξιόπιστο άτομο . Η σημασία

θρωποι δεν θα γίνουν τίποτα άλλο από μέ

του να έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο στη δου

τριοι πωλητές . Ως

λειά σου έχει αναγνωριστεί από πολλούς

ρείς να καταλαβαίνεις τους περιορισμούς

managers. Ένας

και τις δυνατότητες του καθενός .

έγραψε : « Θα μου ήταν δύ -

manager πρέπει να

μπο 

Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
φα ι

Το να ακούς ιστορίες εμπειριών μπορε ί να
ξυπνήσει την παρακίνηση . Η κάτωθι ιστορία

ική

μπ ι ί

, πτυξn , n

έχει ειπωθεί από έναν απόμαχο πωλητή και

, απ

υτ

υ ιή

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

μική β ,

n

και ι

ι τη

φ

επομένως δεν είναι καινούργια , αλλά όπως
λένε η καλή ιστορία πρέπει να λεχθεί δύο
φορές . Κάποτε πούλησα μια ασφάλιση ζωής
και μερικά χρόνια αργότερα ο άνδρας πέθα
νε , και ήταν νέος,

27 χρόνων.

Πήγα στο σπίτι

του , επισκέφτηκα τη σύζυγό του και συμπλη

ρώσαμε τα αναγκαία χαρτιά. Την άλλη ημέρα
πήγα να της δώσω την επιταγή .
« Εσείς που έχετε παιδιά θα ξέρετε ότι ό

;

ι

ταν τα βάζετε να κοιμηθούν , αυτά δεν κοι
μούνται αμέσως. Κάθε φορά που θα ακού 
σουν κάτι , θέλουν να ξέρουν τι συμβαί

n

νει ». Λοιπόν , ε ίχα την επιταγή στα χέρια
μου και δεν ήξερα τι να πω

-

Α.Ε.Γ.

,

μ

,

φ

\ΚΠ

« Λυπάμαι

κ φ
φια

,
κ τ,

ι

ήμ ρ

30%, της

μn ι

υ

π

έ κτnμα,

ΕθΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής , τη

υμ

.

πολύ ... Τον συμπαθούσα τόσο πολύ ... Μή

Ι:.ας Προσκαλούμε yια Zvvεpyaoίa!

πως μπορώ να σας βοηθήσω ;» Τότε αυτή
είπε: « Εκτιμώ όλα όσα έχετε κάνει. Αν και

εύχομαι να ήταν περισσότερα , αυτά ήταν
θείο δώρο για μένα τώρα ». Καθώς της έ
δινα την επιταγή , μια φωνούλα ακούστηκε ,
« Μαμά , ο μπαμπάς . είναι ; » Η γυναίκα κοι
τάζοντας την επιταγή και μετά εμένα είπε :

« Ναι , χρυσό μου. Ο μπαμπάς ήταν εδώ » .

Δnμιούpνnοε ομάδες

• Βρείτε τρόπους να δείχνετε την αγάπη σας στους συνεργάτες σας συ

Η προσπάθεια να βάλεις σε ομάδες τους

χνά. Έπειτα από τόσους αγώνες, καθημερινούς, θέλουν «επιβραβεύσεις»

πωλητές μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

για να συνεχίζουν. Μια σοκολάτα ΙΟΝ αμυγδάλου από το περίπτερο, ένα

Για παράδειγμα , ένας

τριαντάφυλλο, μια τούρτα σοκολάτα από το

manager

ανακάλυψε

τζόπουλου, τηλεφωνώντας στο

γυναίκα που ξεκίναγε πολλές πωλήσεις

από την Κρήτη ή την Κεφαλονιά, ένα βιβλίο για το παιδί, όλα αυτά είναι ά

αλλά που δεν μπορούσε να πιέσει για να

κρως παρακινητικά βοηθήματα, που βοηθάνε ... Ε.Σ.
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Α.Ε.Γ.Α.

συγyενής Ετοι ιο της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφο ιστικής

Pastry Family του Θανάση Χα
7210.987 ή στο 6896.857, ένα βαζάκι μέλι

ότι ζευγαρώνοντας μια πενηντόχρονη ήπια

καταλήξουν σε πώληση , με έναν νεαρό πω-

ΕΥΡΩDΗ
ΑΘΗΝΑ

25 - zΥΝΤΑΓΜΑ
- Τ.Κ. 105 57

26nς ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

90 - PORTO CENTER
ΘΕzl:._ΑΛΟΝΙΚΗ - τ.κ. 546 27
ΤΗΛ.: 0310 508 222 • FAX: ΟΊΙΟ 50R J2fi

-

Olflλ,,ψ. Τζέψς (1β12.-191ο)

Φtλ66CfC( - φl}κcλJ~cς

λιώς θα καταφέρεις να πραγματοποιήσεις

σπαθεί να σε αποθαρρύνει για αυτό που

ράσει τα καθημερινά εμπόδια. Οραματι

την επιθυμία σου ;

επιθυμείς ή να σε απογοητεύει για την ει 

στείτε πού θέλετε να φτάσετε . Λαχταρή

Δηλώνεις και ξεκαθαρίζεις την πρόθεση

κόνα σου . Σε αυτό το πάθος αναφέρεται ο

στε το . Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο

που έχεις . Χρησιμοποιείς λέξεις όπως

Τζέιμς όταν λέει : « Και αν κρατήσεις στα 

να το δηλώσει. Η ενέργεια που θα απε
λευθερωθεί θα σας πλημμυρίσει με δύνα

«επιθυμώ » ή « θέλω» και δεν καμουφλά

θερά αυτή την εικόνα μέσα στο νου σου

ρεις τις επιθυμίες σου με αόριστο λόγια

για αρκετό διάστημα ... ».

μη , όρεξη και κέφι για δημιουργία . Η αυτο

που μπορεί να ζητούν , αλλά ούτε περιμέ

Εκείνοι που είναι πραγματικά αποτελε

εκτίμησή σας θα ανέβει. Θα λατρέψετε

νουν να λάβουν ούτε και στην ουσία μπο

σματικοί στο να έλκουν στη ζωή τους όλα

τον εαυτό σας. Ο δρόμος θα έχει αρχίσει

ρούν.

όσα λαχταρούν δεν είναι τυχεροί ούτε

να φωτίζεται σε βάθος . Παθιαστείτε με

Πολλοί άνθρωποι δεν τολμούν να ονειρευ 

τους τα φέρνει η ζωή από μόνη της. Είναι

την ιδέα σας . Ταυτιστείτε μ ' αυτήν. Αφή

τούν κάτι μεγάλο για τον εαυτό τους γιατί

πραγματικά παθιασμένοι. Το να ζεις τη

στε αυτό που νιώθετε να σας πλημμυρίσει

φοβούνται μήπως τελικά δεν καταφέρουν

ζωή σου με πάθος , σου προσφέρει τερά

και να βγει στους γύρω σας . Δώστε τους

να το πραγματοποιήσουν . Σκοτώνουν τα

στιες ανταμοιβές . Νιώσε βαθιά την αγάπη

την ευκαιρία να νιώσουν και εκείνοι λίγη

όνειρά τους επειδή ουσιαστικά δεν πι

για εκείνο που λατρεύεις και εξέφρασέ τη

απ · όλη αυτή την ομορφιά που βιώνετε. Θα

στεύουν στον εαυτό τους , ότι δηλαδή αυ

με θέρμη . Αν δεν το κάνεις , θα ζεις μια

τους συμπαρασύρετε και εκείνους μαζί

τός μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Ζη

ζωή μέσα στην απογοήτευση . Το πάθος

σας .

τούν την ηρεμία και την ασφάλεια μέσα σε

δεν βρίσκεται μόνο στη σεξουαλική έκ

κέντρα επιρροής , προσωπικό κύκλο , ό

μια ζωή ήσυχη , χωρίς τόλμη, χωρίς θάρ

σταση. Το πάθος είναι αυτό που μας προ

λους . Τολμήστε το . Μιλήστε για τη δου

ρος , χωρίς ρίσκο . Ο

τρέπει να ζούμε την κάθε μέρα μας όχι σα

λειά σας , το ρόλο σας , τις υπηρεσίες σας.

αυτό στο « Ημερολόγιο ενός Μάγου »:

να είναι η πρώτη της υπόλοιπής μας ζωής ,

Δώστε τους να καταλάβουν πόσο χρήσι

« Όταν παραιτούμαστε από τα όνειρά μας

αλλά σα να είναι η μοναδική της ζωής

μες είναι για τους ίδιους και τις οικογέ

αναζητώντας την ηρεμία και τη γαλήνη ,

μας.

νειές τους . Οδηγήστε τους να το δουν , να

Paulo Coelho

λέει γι '

Πελάτες ,

υποψήφιους ,

συστάσεις,

γνωρίζουμε μια σύντομη περίοδο ηρεμίας

Πολλές φορές όταν πέφτουμε , βουλιάζου

το κατανοήσουν και να το πιστέψουν . Αυ

και γαλήνης . Αλλά τα νεκρά όνειρα αρχί

με μέσα σε μια σοβαρή και αυστηρή προ

τός είναι ο ρόλος σας . Αυτή είναι η δου

πλημμυρίζεις με ενθουσιασμό και συνει

ζουν να σαπίζουν μέσα μας και να μολύ

σέγγιση της ζωής μας και βάζουμε μέσα

λειά σας . Αυτό είναι το επάγγελμά σας.

δητοποιείς ότι βρίσκεσαι στην αρχή ενός

νουν όλη μας την ατμόσφαιρα . Γινόμαστε

στο μυαλό μας καταστάσεις άγχους ή ακό

Αυτό είναι το όραμα .

τα να τις αποδυναμώσει , τότε θα τις μετα

δρόμου . Είναι ο δρόμος που συνδέει το

σκληροί με αυτούς που μας περιβάλλουν

μα χειρότερα καταστάσεις αδράνειας και

τρέψεις σε πραγματικότητα. Με αυτόν τον

σημείο στο οποίο βρ ίσκεσαι αυτή τη στιγ 

και τελικά στρέφουμε αυτή τη σκληρότητα

αδιαφορ ίας .

τρόπο μπορεί κάποιος να γίνει συν-δημι

μή με την εικόνα που έχεις μέσα στο μυα 

εναντίον του εαυτού μας . Και τότε ο πό 

Όλοι αναζητάμε τη χαρά και την ευτυχία

Αυτά όλα κάνω και εγώ και δεν μπορώ να

ουργός της ίδιας του της ύπαρξης , καθώς

λό σου , το όραμά σου.

νος και οι ψυχώσεις αρχίζουν και μας βα 

και όμως όταν έρχονται , συχνά νιώθουμε

σας κρύβω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο , δημι

και όλων των γεγονότων που εμφανίζονται

Στην αρχή μπορεί το ταξίδ ι να σου φανεί

σανίζουν. Αυτό που θελήσαμε να αποφύ 

ότι δεν είναι σωστό να τις βιώνουμε . Το

ουργικό και αληθινό έχει συμβεί μέχρι σή

στη ζωή του , προκαλώντας τα ουσιαστικά

μαρτύριο , γιατί το μόνο που θέλεις είναι

γουμε μέσα από τον αγώνα , την απογοή 

κλειδί είναι να βάλουμε στη ζωή μας το

μερα στη ζωή μου! Δεν ξέρω αν μπορείτε

ο ίδιος , γιατί :

να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος ο

τευση και την αποτυχία , γίνεται η μόνη

πάθος . Οι άνθρωποι που έχουν πάθος και

να το αντιληφθείτε , αλλά το όραμά μου υ

χρησιμοποιούμε όλοι

Πάνω στο καθετί που συγκεντρώνεις την

δρόμος που πρέπει να διανύσεις για να

κληρονομιά της ανανδρίας μας και μια ω 

ισχυρή θέληση για εκείνο που επιθυμούν

πάρχει μέσα σε κάθε λεπτό της ζωής μου.

κάθε μέρα της ζωής μας , ένα εργαλείο

προσοχή σου, οι σκέψεις σου το επεκτεί

φτάσεις στο τέρμα . Η απέραντη υπομονή

ραία πρωία τα σάπια όνειρα μολύνουν τό 

να πετύχουν, δεν επιτρέπουν στους άλ

Εξάλλου δεσμεύτηκα γι ' αυτό δημόσια και

που πραγματικά είναι εκπληκτικό

νουν .

θα μετατρέψει το ταξίδι σε περιπέτεια , σε

σο τον αέρα , που δεν μπορούμε να ανα

λους να εισχωρούν μέσα τους και να α 

από τότε υπάρχω , ζω και αναπνέω για να

στην απλότητά του . Όταν το κατανοήσεις
αυτό απόλυτα , τότε έχεις στα χέρια σου έ
να από τα πιο σημαντικά κλειδιά για να γί

Σχηματίζεις μια νοερή εικόνα στο μυαλό

χαρά αναζήτησης και δημιουργίας .

σάνουμε και επιθυμούμε το θάνατο που

μαυρώνουν και να λεηλατούν τις εσωτερι

το καταφέρω :

σου για κάτι που πραγματικά θέλεις , για

Την εικόνα που έχεις δημιουργήσει , έχεις

θα μας λυτρώσει από τις βεβαιότητές

κές τους εικόνες . Αυτοί πραγματικά τα

«Θέλω οι συνεργάτες μου να αποτελέσουν

κάτι που σε συνδέει με το βαθύτερο εαυτό

αρχίσει και τη λαχταράς . Η διαφορά ανά

μας , τις ασχολίες μας και αυτή τη φοβερή

καταφέρνουν.

νεις αυτός που θέλεις να είσαι.

τον ποιοτικότερο πυρήνα της αγοράς, θέ

σου , που σε κάνει να νιώθεις πραγματικά

μεσα στο να έχεις μια νοερή εικόνα γιο

γαλήνη και ηρεμία που επιλέξαμε » .

Δημιούργησε το όραμά σου , την εικόνα

λω ο πελάτης να τους αναζητά και οι συνά

θαυμάσια , εξαιρετικά . Αυτή η εικόνα είναι

κάτι που επιθυμείς και στο να το λαχτα

Οι άνθρωποι που δεν ονειρεύονται δεν

που θέλεις για τον εαυτό σου . Άρχισε να

δελφοί τους να θέλουν να γίνουν σαν κι

η αλήθεια σου . Αυτό που πραγματικά θέ

ράς, βρίσκεται στην προθυμία σου να το

μπορούν να αντιληφθούν τη χαρά , αυτή

λειτουργείς όπως σου υπαγορεύει η εικό 

αυτούς. Θέλω γιο τους ανθρώπους μου ό

λεις για τον εαυτό σου . Οτιδήποτε δημι

ζητήσεις. Αν είσαι πρόθυμος να ζητήσεις

την απέραντη χαρά που πλημμυρίζει την

να σου. Ζήτησε από το περιβάλλον σου

νομα, κύρος και εισόδημα. Με άλλο λόγια,

ουργείς, ξεκινάει οπό μια επιθυμία που

οτιδήποτε

κάνεις

καρδιά εκείνου που μέσα από τις μικρές ,

ό , τι βοήθεια χρειάζεσαι για να πας πιο κο

θέλω το καλύτερο για τους καλύτερους.

βασίζεται πάνω σε μια νοερή εικόνα.

πραγματικότητα την εικόνα αυτή , βρίσκε 

καθημερινές μάχες που δίνει πλησιάζει

ντά σε αυτό . Δήλωσε την πρόθεσή σου

Αυτό είναι το όραμά μου, αυτή είναι η κο

ο

Ουίλιαμ

ταφέρεις λοιπόν να κρατάς αυτές τις εικό 

ψυχής. Κάνοντας λοιπόν μεγάλα όνειρα ,

Τζέιμς έ 

νες στο νου σου για αρκετό διάστημα χω 

ζησε

τον

ρίς να επιτρέψεις σε κανέναν και σε τίπο

περασμέ

νο αιώνα και θεωρεί
ται πατέρας της σύγ

χρονης
Γράφει ο

ψυχολογίας.

Με αυτό το σύντομο
κείμενο ,

μας

προ

Κλέαρχος

σφέρει ένα δυναμικό

Πεφάνιος

εργαλείο

για

να

το

μέσα

Η διαδικασία με την οποία σχηματίζουμε

μια εικόνα μέσα στο μυαλό μας συχνά α
ποκαλείται οραματισμός και στηρίζεται σε

μια φράση παρμένη από τη Βίβλο :
«Όπως σκέφτεσαι, έτσι θα είσαι».

Αν θέλουμε να δούμε την καριέρα μας αλ

θα

σε

βοηθήσει

να

το ΟΡΑΜΑ ΣΑΙ!

Θέλεις απεριόριστη επαγγελματική επιτυ

σαι μέσα στο δρόμο της υλοποίησης . Η

στο όνειρό του . Αυτές οι μικρές καθημερι

χωρίς κανένα φόβο και δισταγμό , γιατί αυ

ρυφή που θέλω να κατακτήσω, αυτή είναι

ται σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, πρέπει

χία ; Δημιούργησε την εικόνα του πετυχη 

φράση του Ευαγγελίου «ζήτησε και θα

νές ικανοποιήσεις κρύβουν τρομερή δύνα

τό που πραγματικά θέλεις είναι η αλήθεια

η πεμπτουσία της δουλειάς μου».

να ανακαλύψουμε πώς μπορεί να λειτουρ

μένου εαυτού σου μέσα στο μυαλό σου .

σου δοθεί» δεν είναι μια κούφια υπόσχε

μη που βοηθά κάποιον να συνεχίσει τον

σου . Άφησε το πάθος να κυριεύσει την ε

γήσει αυτός ο νόμος για μας.

Παρατήρησε πώς δουλεύει , σε ποιους πε

ση . Ζήτησε συστάσεις, ζήτησε ραντεβού ,

ιερό του αγώνα .

πιλογή σου και να σου δώσει τη δύναμη

Σκεφτόμαστε με εικόνες. Ονειρευόμαστε

λάτες απευθύνεται , πώς κλείνει δουλειές

ζήτησε πελάτες , ζήτησε πωλήσεις και όλα

Για να μπορέσεις να κάνεις το όραμά σου

που χρειάζεσαι για να φτάσεις στο τέρμα.

λά και την ίδια τη ζωή μας να αναπτύσσε

με εικόνες. Όχι με λέξεις , φράσεις ή προ

στα ραντεβού, πώς μιλάει και οτιδήποτε

αυτά θα σου δοθούν. Βάλε όλο τον κόσμο

πραγματικότητα ,

επιτρέψεις

Κάνουμε ένα δύσκολο επάγγελμα, ένα ε

Κλέαρχος Πεφάνιος

τάσεις, αλλά με νοερές εικόνες . Οι λέξεις

άλλο υπάρχει μέσα στην εικόνα αυτή .

που σε περιβάλλει συνέταιρο στο όνειρό

στο πόθος να πλημμυρίσει τη ζωή σου.

πάγγελμα που είναι γεμάτο προκλήσεις

είναι σύμβολα που μας δίνουν τη δυνατό

Οι άνθρωποι δεν θα πάψουν ποτέ να ονει

σου ζητώντας του αυτά που θέλεις. Εάν

Πρέπει να ατσαλώσεις τη θέλησή σου για

και δυσκολίες . Ταυτιστείτε με την προ

τητα να περιγράφουμε τις εικόνες. Αν κα-

ρεύονται. Τα όνειρα είναι η τροφή της

δεν είσαι πρόθυμος να το κάνεις , πώς αλ-

να λειτουργεί ως ασπίδα σε όποιον προ-

σrrάθεια που κάνει ο εαυτός σας να ξεπε-

Agency Manager
lnternational Life
e-mail : pefanios@inlife.gr
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E-FUSION 2002

Η nλεκτpονική επονόοτοοn
Σ

ρε(ν .

κασίες . Η

συνεννόηση

ματοποιείται από την Α . Μ .

ρούν να είναι : α. ασφαλιστικές εταιρίες , β .

συνεργάτες της , χρη

αντασφαλιστές ,

σιμοποιεί

ένα ετήσιο συνέ

γ.

μη

ενεχόμενοι

tech

ήδη

σε

Το βασικό ζήτημα που χαίρει της προσοχής

κλάδο και δ . οικονομικές υπηρεσίες του χώ

νήκει

όλων αποτελεί ο εντοπισμός του καλύτερου

ρου . Τα διαγωνιζόμενα

στην

δυνατού τρόπου χρήσης της τεχνολογίας

-

να είναι σχεδιασμένα για την πώληση, την υ

του θυγατρικού δικτύ

και των εργαλείων αυτής- σε όλους τους το

ποστήριξη , την εκμάθηση , την ασφαλιστική

μείς του ασφαλιστικού κόσμου , όπως είναι

κάλυψη και τη διαχείριση οποιουδήποτε θέ

(www.
abacusins.com).

τα

το

ματος που αφορά μία ασφαλιστική ή αντα

Δεύτερο υποψήφιο εί

ο κανονισμός , η πληροφόρη 

σφαλιστική επιχείρηση. Στο φετινό διαγωνι

ναι ένα

ασφαλιστικά

management,

εγχειρήματα ,

θα πρέπει

εταιρία-

ου μεσιτών της

ξη του φετινού νικητή θα γίνει στην Ουάσιν

πιτρέπει στο εθνικό ασφαλιστικό σύστημα

στική αγορά από την ηλεκτρονική επανάστα

γκτον , όπου και πραγματοποιείται φέτος το

μεσιτών τη διαχείριση όλων των ασφαλιστι

ση των τελευταίων δύο δεκαετιών , προτεί

συνέδριο

κών θεμάτων

νοντας

επαγγελματίες

Ειδικότερα , οι υποψήφιοι των ασφαλιστικών

έργων σε χρόνους κατά

του χώρου νέους e-τρόπους εργασίας . Όσο

οργανισμών θα παρουσιάσουν την πρότασή

(www .ajg.com) .

για τους συμμετέχοντες , μπορεί να είναι α

τους και εν συνεχεία θα απαντήσουν στις ε

Τρίτο υποψήφιο είναι το

σφαλιστές , αντασφαλιστές , μεσίτες , τραπε

ρωτήσεις των κριτών , ενώ όλοι οι συμμετέ

site της Fidelity &
Guaranty Life's SalesLink. Πρόκειται για μια

ζικοί

(tech

χοντες του συνεδρίου θα μπορούν να παρα

ιστοσελίδα που επιτρέπει στους αντιπροσώ

διοργανωτές του εν λόγω συ

κολουθήσουν την όλη διαδικασία . Όπως α

πους/πράκτορες να λαμβάνουν πληροφο

νεδρίου υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες

ναφέρει ο Πρόεδρος του συνεδρίου ,

ρίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , να

θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία να πληρο

Tinnirello, « Είμαστε

E-Fusion αναφέρονται στις

παράλληλα στους

και

παροχείς

providers). Οι

τεχνολογίας

projects

από τα

67

υποψήφια

E-Fusion.

Paul

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι

εξετάζουν το

μεγάλων κατασκευαστικών

status των

40%

μικρότερους

εκκρεμών δηλώσε 

και δυνατότητες αγοράς ενός ειδικευμένου

online αγοράς , που

ασφαλιστικού πακέτου, καθώς και τα ιρλαν

δεν είναι άλλοι από τους

Real Estate.

Για τους

μόνον τυχαία δεν είναι αυτή η

εταιρίας που συνεργάζεται στενά με την

ες όσο και σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής

Κεντρική Ιρλανδική Τράπεζα

Ένωσης , οι παρουσία των

centralbank. ie/).

sites

της

που έχουν

ως αντικείμενο την παροχή ασφαλιστικών υ 

Ένα

πηρεσιών έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό ,

lnternet,

ενώ σταδιακά αναπτύσσεται και η

κές εταιρίες που έχουν πλέον την ευκαιρία

νης από την ουσιαστική προώθηση των α

να δοκιμάσουν αλλά και να συνηθίσουν το

σφαλιστικών πρακτόρων ακόμα και σε διε

ελληνικό κοινό σε ουσιαστικές εφαρμογές

θνή

του Διαδικτύου .

portals.

Σχετικές διευθύνσεις: http://www.resp
ondnetworks.com/index.html?home.html&O

Κινnτn τnλεΦωνίο κοι φοpnτοί

πλεονεκτήματος για την εταιρία τους . Επι

σμού δεν είχε καμία αντιστοιχία με την επι

του

πλέον , η φιλοσοφία τους επικεντρώνεται

νοητικότητα αυτών των

χονται σε επαφή με την εταιρία. Το

υnολονιοτές στο εnίκεντpο
των βρετονικών sites

στη συμμετοχή ομιλητών οι οποίοι, αφενός

χημένοι ασφαλιστές φαίνεται να προσανατο

επισκεψιμότητα που φτάνει τις

μέσω της τεχνογνωσίας τους και αφετέρου

λίζονται προς τις λύσεις που βασίζονται στις

μήνα , που σημαίνει ότι η εταιρία «γλιτώνει»

νέες τεχνολογίες ».

περίπου

μέσω της εμπειρίας τους , θα μπορέσουν

-

συζήτηση

Επιγραμματικά , οι τρεις επόμενοι είναι η

θυνόταν στον ασφαλιστικό κλάδο

διασύνδεση

λές μάλιστα περιπτώσεις κάποιες από αυ

Στην

θεωρίες και υποθέσεις .
Το

2002, στο πλαίσιο του συνεδρίου EFusion, εγκαινιάστηκε το E-Fusion Award, έ

ποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους

νας διαγωνισμός σχεδιασμένος για την ανά

να συνδέουν και να εκδίδουν συμβόλαια , να

δειξη νέων τρόπων χρήσης της τεχνολογίας
του

lnternet

από

ασφαλιστικούς

οργανι

brokers

(ασφαλειομεσίτες) να παραθέτουν,

εγκρίνουν διαδικασίες και να δέχονται πλη
ρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και όλα αυ

σμούς . Το υποψήφιο για βράβευση πόνημα ,

τά

ήτοι

«στιγμιαίας αναφοράς» ,

project, προϊόν

ή υπηρεσία , θα πρέπει

να είναι κάτι εντελώς καινούργιο/νέο , είτε

on line. Η

quote», δίνει

ικανότητα του συστήματος της
αγγλιστί

κάτι επανασχεδιασμένο πρόσφατα, πάντα

κόστους των πωλήσεων ενώ παράλληλα ε
πιταχύνει τις σχετικές απαιτούμενες διαδι-

BJ ΤΕΥΧΟΣ79 •9-10/2002

που αξίζει ειδικής μνείας εκ

ρο η

CGU lnsurance (http://www.cgu .gr) του
CGNU. Ο ασφαλιστικός

ασφαλιστικού ομίλου

όμιλος, που προήλθε από τη συγχώνευση
των εταιριών

Commercial Union, General
Accident και Norwich Union, και διαθέτει πα
ρουσία στη χώρα μας από το 1883, φρόντισε

για την ηλεκτρονική του υπόσταση , ακολου
θώντας το παράδειγμα της πλειονότητας

των πολυεθνικών εταιριών . Έτσι, ανέθεσε
την παρουσία του στο Διαδικτυακό τέκνο
της

McCann-Erickson, την MRM/Zentropy
(http://www.zentropy.gr) και αυτή με τη σει

ρά της φρόντισε για να αποκτήσει το ελληνι
κό

web

έναν ουσιαστικό επικοινωνιακό κόμ

βο . Το πραγματικά εντυπωσιακό και πλήρως
συμβατό με τις ιδιαιτερότητες του
εικαστικό του

lnternet
site πλαισιώνεται από σειρά ε

πιλογών που διευκολύνουν την πρόσβαση
σε έναν αξιοπρόσεκτο όγκο πληροφοριών
και εφαρμογών . Ο κύριος άξονας αυτών , α
ναφέρεται στα ασφαλιστικά προγράμματα
της

CGU

και στις λεπτομέρειες που τα χα

ρακτηρίζουν , ενώ δεν παραλείπεται και η
παροχή ενός ανεπτυγμένου καταλόγου των
συνεργατών της εταιρίας , με δυνατότητες
αναζήτησης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Αυτό όμως που θα πρέπει να τονιστεί, είναι
η δυνατότητα που έχουν οι επισκέπτες σε
κάθε επιμέρους κλάδο της εταιρίας να απο
στείλουν

online

αίτηση για πρόταση ασφάλι

σης ή ακόμα και για συμβόλαιο , ενώ σε κάθε

περίπτωση θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυ
δρομείο την απάντηση με τον ακριβή υπολο
γισμό των ασφαλίστρων .
Περικλής Βονικιώτης

pvan@mfg.gr

lnternet
-

μια πλει
σε πολ

τές έγιναν σημεία αναφοράς για το

web. Η

business
lnternet και η απο
marketing οδήγησε

εξέλιξη όμως του

δοχή του ως εργαλείου

~

τις βρετανικές εταιρίες σε μία ασυνήθιστη

«instant

τη δυνατότητα για μείωση του

σε άμεση σχέση με το ασφαλιστικό επιχει-

60

ΙΒΙS
(lnsurance Business
lssuance System) των ασφαλιστών της
Frankenmuth Mutual. Το project της GE
Employers Reinsurance των γραφείων της
Βρετανίας (www.geercgroup.com) και, τέ
λος , το project LifeBenefits της Minnesota
Life's (www.minnesotamutual.com).
Περισσότερες πληροφορίες γιο το EFusion, στην ιστοσελίδα www.roughno
testoday.com.

site

είχε στη διάθεσή του σχεδόν από

πρώτους, που παρουσιάζουν και το μεγαλύ

Abacus lnsurance Brokers lnc. Los
Angeles ανέπτυξαν μια πλατφόρμα , την
Abacus Program Management (ΑΡΜ), η ο

του ασφαλιστικού γίγνεσθαι και όχι απλά σε

domain

άδα ηλεκτρονικών διευθύνσεων που απευ

τερο ενδιαφέρον:

Με ένα

προσωπείται στον ελληνικό Διαδικτυακό χώ

ρά ο λόγος. Ο « επισκέπτης » του βρετανικού

τουργίας .

E-Fusion

νιο τn

για μία ακόμα φο

διαγωνισμού , σας παραθέτουμε τους τρεις

μενους . Η πραγματική αξία όμως όλων των
παραπάνω επικεντρώνεται στη

web

την έναρξη του εμπορικού

διαφωτίσουν τους υπόλοιπους παρευρισκό

πάνω σε πραγματικά και τρέχοντα ζητήματα

1,3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως
software και από κόστη λει

Περί εξειδικευμένου

από διανομή

Από τους έξι φιναλίστ του πρώτου

εμπορικού

πρέπει να παραδειγματίσει και τις ελληνι

online

ων , να επιθεωρούν τις προμήθειες , να έ

και δυναμικά , μέσω διαλόγου/συζήτησης- να

δείγμα

το οποίο μπορεί και εν πολλοίς

δια

-

χουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες

site έχει
900.000 το

εντυπωσιακό

(http://www.

αρχής γενομέ

φημιστική παρουσία τους

από το εύρος και την εκζήτηση/επιτήδευση

και οι επιτυ

δικά

ανακατάταξη . Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτεί

online αγοράς ,

παρατηρητές

των υποψηφίων. Το μέγεθος του οργανι

projects

της

Fonecover
lnsurance
(http://www.irishmo biles.com/) και Barker
Fresson (http://www.barker. ie/about. html) -

πάντως

φορηθούν από τους ειδικούς του χώρου για

και των προϊόντων και να έρ

PDAs.

ξεχωρίζουν

βάνεται από τα ασφαλιστικά προϊόντα , αφή 

180% τους τε
18 μήνες , ενώ τη μερίδα του λέο
(60%) κερδίζουν οι αιτήσεις για υπηρε 

τη χρήση της τεχνολογίας ως στρατηγικού

marketing

αυτών ,

νοντας πίσω τους έως τώρα κυρίαρχους της

direct

«αιτήσεις» για οποιοδή

εκπροσώπους του

ευκαιρίες που γεννιούνται για την ασφαλι

Οι συνεδρίες του

6

Μεταξύ

τα
sites
Complete
Computer
Cover
(http://www.completecomputercover.com),
εταιρίας που ειδικεύεται στο mobile
insurance, το Computer lnsurance UK
(http://www.computerinsuranceuk.co.uk) ,
το site της CUSC (FoneGuard) (http://www.
cusc.co.uk), το Mobile Phone lnsurance
(http://www.mobile-phone-i nsurance.com)
και
το
Sisa (http://www.sisa.eo.uk/
com/prof/lap.htm) , τα οποία προσφέρουν

προσεκτικούς

που δήλωσαν συμμετοχή . Η ανάδει

σμό επιλέχθηκαν

από τις πιο γνωστές αμερι

πρώτη φορά όμως η δεύτερη θέση καταλαμ

project της εταιρίας Arthur J.
Gallagher & Co's
CIPWORKS. Πρόκειται για ένα project που ε

ση .

ών κινητής τηλεφωνίας καθώς και των φο

άλλωστε, βρίσκονται οι υπηρεσίες που σχε 

μέσω

που αφορούν αποκλει

ρητών υπολογιστών και των

Respond

τίζονται με την τουριστική βιομηχανία. Για

αποκλειστικά

web sites

ράρουν στις πρώτες θέσεις. Σύμφωνα λοι

σίες . Στην πρώτη θέση , όπως συνηθίζεται

πλατφόρμα -η οποία α

μια σειρά

στικά την ασφαλιστική κάλυψη των συσκευ

online ποpουσίο
CGU lnsurances

Εξελιyμένn

επέκταση , καθώς ο χρήστης του Δι

πόν με μια πρόσφατη μελέτη της

ντος

την

providers

projects

παροχή υπηρε

λευταίους

τους

δριο με θέμα «Ασφάλιση και Τεχνολογία».

που εργάζονται στον ασφαλιστικό

online

ποτε αγαθό αυξήθηκαν κατά

Υποψήφιοι του σχετικού διαγωνισμού μπο

Ασφαλιστική ,

ξηση της ζήτησης για

σιών και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες φιγου

marketing, οι online

λευταία δεκαπέντε χρόνια , πραγ

Best's

κτύου μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε

κανικές εταιρίες που ειδικεύεται στο

τις Ηνωμένες Πολιτείες , τα τε

με

online

Networks, μιας

οτnν ΑοΦολιοτικn Α νοpό
Abacus,

θεια , οι τελευταίες διεθνείς έρευνες δεί
χνουν να συμφωνούν στην κατακόρυφη αύ

Πρωτιές νιο το

online Ιnsurance

Παρότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλή-
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ΑΟΦΟλιοτές ΚΟΙ

Outsourcing

Πολλό είνοι το πλεονεκτnuοτο που κού6ει το outsourcing νιο τις
οσφολιστικές ετοιpείες κοι τους οσφολιοτές όπως υποστnpίζει
σε συνέντεuεn του στο « ΝΑΙ » ο νενικός διευοuντnς τnς Αχίοη Group
κ. πονονιώτnς Δpοκουλοpόκος. Αναλυτικό n ουνέντευεn έχει ως εξ11ς:

προϋποθέσεις για αυξημένες πωλήσεις,

προαναφερόμενα

χωρίς το άγχος που προκύπτει από τις άλ

και υπομονή.

απαιτείται

πειθαρχία

τουμε το χρόνο;). Εδώ είναι που η Αχίοπ

Group βοηθάει και στα δύο.

λες λειτουργίες του γραφείου και για τις

Και ελαπώνει το ποσοστό των εξόδων για

οποίες αφιερώνει σημαντικό χρόνο!

Με ποιο αποτελέσματα στο τέλος της άλλης

Το άλλο σημείο που έχω εντοπίσει είναι

χρονιάς θα είστε ικανοποιημένοι οπό την

ξασφαλίζει ελεύθερο χρόνο για αυξημένες

ότι δεν έχουν κατανοήσει τον επιμερισμό

πορεία της

και κατευθυνόμενες πωλήσεις. Είναι οι λύ

Axion Group στην αγορά;

των εξόδων. Πρέπει να γίνει κατανοητό

Ο πρώτος χρ6vος

ότι σε σύγκριση με τα έξοδα που ήδη έ

Αχίοπ

χουν αναλάβει και πληρώνουν για την εν

μας γραφεία στο Πασαλιμάνι του Πειραιά

λειτουργία επιχείρηση τους, το μερίδιο

και το

της προμήθειας που καλούνται ν ' αφή

στοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

την Αχίοπ

σουν, για όλη τη διαχείριση του χαρτοφυ

Στους άμεσους στόχους της εταιρίας μας

σο «ψηλά» μπορούμε να φτάσουμε . Προσ

Group
1ο

της λειτουργίας της

τον κάθε ασφαλιστή και ταυτόχρονα του ε

μας έχει βρει με τα κεντρικά

υποκατάστημά μας στην οδό Αρι

σεις

που

προσφέρει

η

μέθοδος

του

Outsourcing!
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτη
σης, η δυναμική που έχει αναπτυχθεί για

Group, είναι ενδεικτική για

το πό 

Κύριε Δροκουλαράκο, καλείτε τους ασφα

Αυτή η κατηγορία Ασφαλιστών θα είναι πο

λακίου τους, στην Axion

είναι και η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης.

δοκούμε να έχουμε από ένα υποκατάστημα

λιστές να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με

λύ πιο άμεσα ωφελημένη.

χαμηλότερο!

Βρισκόμαστε, ήδη, σε αναζήτηση κατάλλη

στις κύριες πόλεις κάθε περιφέρειας της

την εταιρία σος, την Αχίοη

Υπάρχει όμως και η άλλη κατηγορία Ασφα

Γνωρίζοντας το κόστος με το οποίο τα συ

λου χώρου στην ευρύτερη περιοχή του Πει

ελληνικής επικράτειας. Αυτά τα υποκατα

ντας το πλεονεκτήματα

Group, τονίζο
του Outsourcing.

λιστών που θα είχε οφέλη από μια τέτοια

ραιά. Στο τέλος του

θα είμαι ευχαρι

στήματα θα λειτουργούν σαν σημεία πώλη

μας πείτε τα πλεονεκτήματα

συνεργασία. Αυτή των Ασφαλιστικών Συμ

γκεκριμένα (από πλευράς μεγέθους) α

στημένος να έχουμε δημιουργήσει ακόμη

σης και στήριξης rωv Συνεργατών. Στα κε

που θα είχε γιο έναν ασφαλιστή η ανταπό

βούλων που ευρίσκονται «εγκλωβισμένοι »

σφαλιστικά γραφεία εργάζονται, πιστεύω
ότι θα υπάρξει, άμεσα, θετικό αποτέλε 

δύο υποκαταστήματα. Ένα στα βόρεια προ 

ντρικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλη τη

κριση στο κάλεσμά σος;

στο

και που όλοι ξέ 

σμα υπέρ τους. Η αύξηση των καθαρών ε

άστια και άλλο ένα στα ανατολικά προά

διαχείριση.

Θα αναφερθώ σε άμεσα και έμμεσα οφέλη.

ρουμε ότι οι εναλλακτικές προτάσεις είναι

σόδων τους, από το πρώτο έτος ακόμη κι

στια. Ήδη υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη

Τα άμεσα οφέλη ε ίναι η σημαντική μείωση,

ανύπαρκτες, για την πληρέστερη κάλυψη

αν δεν αυξήσουν το χαρτοφυλάκιό τους

προς αυτήν την κατεύθυνση!

όλων των λειτουργικών εξόδων τους, κυ

των πελατών τους.

καθόλου, θα είναι παραπάνω από εμφα

ρίως όσων διατηρούν επαγγελματική στέ 

Απευθυνόμεθα, γενικά, σ ' όλους αυτούς

νής!

γη. Επίσης η ελάχιστη συμμετοχή τους στην

τους ασφαλιστές που δεν θα ήθελαν να

καθημεριvή ρουτίνα της διαχείρισης του

προχωρήσουν μόνοι στο μέλλον!

Θεωρείτε την ελληνική αγορά ώριμη γιο

τελέσματα της Αχίοη

χαρτοφυλακίου. Ως εκ τούτου θα έχουν

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Αίσωπος έχει πει πο

να δεχθεί μεθόδους οργάνωσης και πωλή

τία οπό σήμερα;

«ανθρώπινες» ώρες εργασίας με συνέπεια

λύ πριν από εμάς το περίφημο

σεων που μπορεί μεν

έχουν μια μακρό

Στην ασφαλιστική αγορά κυριαρχούν δύο

Όντως υπάρχει η κρίση που αναφέραμε.

να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους. Η α

«Η Ισχύς εν τη Ενώσει ».

χρονη «θητεία)) στο εξωτερικό, ωστόσο

«δυναμικές» που ποδηγετούν τα ασφάλι

Ξέρετε, αιτία της κάθε κρίσης είναι το οι 

σε μας εδώ είναι άγνωστες;

στρα και τις προμήθειες. Η «δυναμική» του

κονομικό. Στο όνομα του χρήματος γίνονται

περισσότερες πωλήσεις που αυτόματα ση

Στις επαφές , στις συζητήσεις που έχετε

Όσον αφορά τις μεθόδους οργάνωσης, βε

ανταγωνισμού έχει φέρει τις τιμές των α

ακόμη και πόλεμοι. Τώρα στο ποιος φταίει

μαίνει αύξηση του εισοδήματος. Η εξυπη

μέχρι τώρα με συναδέλφους σος ασφαλι 

σφαλίστρων τόσο χαμηλά που κανείς σκέ 

είναι εύκολο να εστιάσεις, διότι άνθρωποι

ρέτηση που θα βρουν στην εταιρία μας εί

στές ποιο οπό το σημείο των προτάσεών

βαίως η αγορά είναι ώριμη. Έχει λάβει τα
μηνύματα, έχει καταλάβει ότι πρέπει να

πτεται ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέ 

είναι αυτοί που φτιάχνουν τα προϊόντα αλ 

ναι άκρως επαγγελματική. Επίσης θα έχουν

σος νομίζετε ότι δεν κατανοεί ακόμη ο α

ρω. Ενώ η άλλη «δυναμική» των αντασφα 

λά επίσης άνθρωποι είναι και αυτοί που δι 

μείωση των «εμπορικών» κινδύνων που συ

σφαλιστής, ή πάντως δεν το αντιμετωπίζει

κάνει συγκεκριμένες κινήσεις και τώρα α 
πομένει να τις υλοποιήσει.

λιστικών εταιριών ωθεί

νεπάγονται από την αρχική επένδυση αλλά

θετικό.

προς τα επάνω. Ήδη έχουμε δει τα πρώτα

δεν έρχονται ουρανοκατέβατες. Οι άνθρω

και τις πιθανές επαvαχρηματοδοτήσεις που

Κατ ' αρχήν, πρέπει να πω, όλοι βλέπουν

Ήδη ο χώρος των Ασφαλιστικών εταιριών,

δείγματα γραφής και των δύο «δυναμικών».

ποι είναι αυτοί που, εν γνώσει τους ή εν α

θα χρειαστούν, περιοδικά, για τη δική τους

την πρόταση σαν μια πολύ προχωρημένη ι 

με περισσή ωριμότητα, άρχισε να εναρμο
νίζεται με τις επιταγές των καιρών. Μένει

γνοία τους, δημιουργούν καταστάσεις που

δέα που όμως θα χρειαστεί κάποιο χρόνο

Οι προμήθειες rωv διαμεσολαβούντων, εξ

επαγγελματική στέγη.

να τους ακολουθήσει και ο χώρος των δια

αυτών rωv δύο «δυναμικών», θα πιεσθούν

εμείς όσοι παρακολουθούμε τα τεκταινόμε

σής σας, όλοι γνωρίζουμε κάποιες άλλες

Στα έμμεσα οφέλη θα αναφέρω το μεγαλύ

για να εμπεδωθεί. Επομένως, όλοι την α 

μεσολαβούντων.

έτι περαιτέρω με συνέπεια να ψάχνουμε

να τις ονομάζουμε συγκυρίες. Εν τέλει πι

μορφές συνεργασίας όπως συγχώνευση,

τερο εκτόπισμα που θα έχει προς τις Ασφα 

ντιμετωπίζουν πολύ θετικά .

Όσον αφορά τις μεθόδους πωλήσεων νομί

για συμπληρωματικά έσοδα.

στεύω πως ο άνθρωπος είναι πίσω απ ' όλα.

ζω ότι η ιδιοσυγκρασία και το ταμπεραμέ

Επιτρέψτε μου να σταθώ για λίγο σ ' αυτό το

Ο άνθρωπος με τις ικανότητές του και τις

ντο του Έλληνα έρχονται σε πρώτο πλάνο.

σημείο. Δύο θα είναι οι εναλλακτικές λύ

αδυναμίες του. Όλα αυτά είναι κατανοητά

Μπορείτε

Outsourcing!

Το ακούμε πόρο πολύ τον τε

λευταίο καιρό. Τι είναι και σε τι διαφέρει ο

πό άλλες συμβατές μεθόδους συνεργασίας;

Outsourcing είναι η μερική ή ολική εκχώρη 
ση μέρους των εργασιών μιας εταιρίας
προς μια άλλη. Ο απώτερος σκοπ6ς είναι η
μείωση των λειτουργικών εξόδων και η
ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου χρόνου
προς όφελος άλλων, πιο αποδοτικών εργα

σιών, όπως είναι οι πωλήσεις.
Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από «διακρι
τούς ρόλους». Στην προκειμένη περίπτωση
του ασφαλιστικού χώρου ο ρόλος του α 

σφαλιστής είναι κατ' εξοχήν οι πωλήσεις ε 
νώ της «άλλης» εταιρίας που είναι η Αχίοπ

Group

είναι στην ουσία η διαχείριση του

χαρτοφυλακίου, Δηλαδή είναι Ο υπάλληλος
του Ασφαλιστή θα έλεγα!
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτη

συστέγαση, συνεταιρισμός.
Η κάθε μορφή συνεργασίας, όπως όλοι

γνωρίζουμε, περιέχει σε μικρ6 ή μεγάλο
βαθμ6, τα στοιχεία της απειθαρχίας, του α

vo

«AGENCY SYSTEM»

πελευθέρωση χρόνου θα τους οδηγήσει σε

vo

Group, είναι

πολύ

2003

Υπάρχει μια γενική εκτίμηση γιο την κρίση
που διέρχεται η αγορά. Τη συμμερίζεστε

Τι περιμένετε οπό την αγορά αυτήν την πε

αυτήν την εκτίμηση και τι πιστεύετε ότι

ρίοδο και ποιο προσδοκάτε

φταίει περισσότερο:

vo είναι το απο
Group σε μια πενταε

Η γενική συγκυρία , το προϊόντα, οι άνθρω
ποι , οι εταιρίες;

ra

ασφάλιστρα

οικούν τις εταιρίες. Επίσης οι συγκυρίες

λιστικές εταιρίες αλλά και το αυξημένο κύ

Μεγάλο ρόλο, στην πλήρη κατανόηση της

ρος προς τους πελάτες του. Επίσης οι πι 

ιδέας, «παίζει » ο χαρακτήρας του κάθε Α 

θανότητες να συρρικνωθεί θα είναι μηδαμι

σφαλιστή που θα έρθει (σύντομα) αντιμέ

Ενεργούμε ενστικτωδώς και ως εκ τούτου

σεις από τις οποίες θα έχουμε να επιλέ

και εν μέρει αποδεκτά διότι από τα λάθη

νές σε αντίθεση με αυτές που θα έχει αν

τωπος με την ιδέα, το δίλημμα θα έλεγα,

δεν είμαστε σε θέση να εμπεδώσουμε μο

ξουμε. Εγώ θα έλεγα γιατί όχι και τις δύο!

μας κάνουμε το μέλλον μας καλύτερο. Ένα

τομισμού, της χαλαρής αλληλεξάρτησης,

παραμείνει μόνος του, κυρίως λ6γω του ό 

να διαλέξει ανάμεσα στη συνεργασία ή τη

ντέρνους τρ6πους πωλήσεων. Αυτό ισχύει

Να μειώσουμε

(άραγε, μόνοι

πράγμα που όμως δεν συγχωρώ στον άν

γκου εργασιών που θα έχει.

συρρίκνωση που επέρχεται!

ra έξοδα μας

«στεvής νοοτροπίας», του ατομικού πλάνου

τώρα αλλά και θα ισχύει για αρκετά χρό 

μας μπορούμε;) ή να βρούμε

συμπληρω 

θρωπο είναι το να θυσιάζει ιδανικά και δεο

Εάν διαλέξει τη συνεργασία θεωρεί πως

νια ακόμη, διότι για να γίνουν πράξη

ματικές πηγές εισοδήματος (άραγε, διαθέ-

εργασίας και τέλος ασαφή εταιρική εικόνα.
Με τη μέθοδο του

Outsourcing

δεν είναι έ

τσι! Τα πράγματα είναι πιο απλά!
Το

outsourcing

πέραν των άλλων πλεονε 

Σε ποιες ειδικές κατηγορίες επαγγελμα

χάνει την αυτονομία του. Γεγονός που δεν

τιών απευθύνει την πρόσκληση η Αχίοη

ανταποκρίνεται στην πραγματικότη τα. Διό

Group;

τι όταν κάποιος ακούει τη λέξη συνεργα 

Η μέθοδος του

στοιχεία μιας άλλης πολύ πετυχημένης με 

ρίως τους «μικρομεσαίους» από πλευράς

νευση »

θ6δου. Αυτής του

μεγέθους χαρτοφυλακίου, Ασφαλιστές. Αυ

γενικώς. Άρα και τα ερωτηματικά που προ

τούς που έχουν σήμερα παραγωγή που φτά

κύπτουν είναι εύλογα.

vέι τις 250.000.000 δρχ. ή 735.000 ευρώ σε

Όλοι κατανοούμε ότι πρέπει να δημιουρ 

πνεύμα, ύπαρξη ισχυρών συμβατικών δε

ετήσια ασφάλιστρα και γενικώς σ ' αυτούς

γήσουμε, ευνοϊκότερο κλίμα εργασίας για

σμεύσεων,

ισχυρό

που έχουν ασφαλιστικά πρακτορεία με έξο

τον πωλητή, και αυτό πετυχαίνει η

εργασίας και

δα (πρόσκτησης και διαχείρισης) χαρτοφυ

Group,

λακίου πλέον του

του περισσότερο χρόνο και καλύτερες

Franchise!

Που με λίγα λόγια σημαίνει ύπαρξη κανό
νων

πειθαρχίας,
επίσης

προϋποθέτει
ενιαίο

management, συνολικό πλάνο

και

ομαδικ6

τέλος ενιαία και ισχυρή εταιρική εικόνα!
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Outsourcing

εξυπηρετεί κυ

σία αμέσως έρχονται οι ορισμοί «συγχώ 

κτημάτων περιέχει αρκετά από τα θετικά

40% των εσόδων τους.

«συστέγαση»

«συνεταιρισμός»

τα

ντολογία στο όνομα του εύκολου κέρδους.

ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!
deutsche unιγersa

,?~\

ρμανικός Ασφαλιστικός Όμιλος

\{('~

lnterasco

Α.Ε.

Ασφαλιστικό Συγκρότημα

Axion

ούτως ώστε να έχει στη διάθεσή
φισίας 188
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έδωσε κοι βοήκε εuκοιpίει:
οιnν Ύδpο
Με επιτυχία έλnεε το 4ο Συνέδριο Ασφαλιστών κοι Αντοσφολιστών, στο οποίο συμμετείχον 30 χώρες
οπό το Βολκάνιο, τn Moύpn θάλοσσο κοι τnv Ανοτολικrι Μεσόγειο, με 400 συμμετέχοντες

ο

ι ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν
στην Ελλάδα έδειξαν μεγάλη αντοχή μετά την
παγκόσμια κρίση που ξέσπασε με το χτύπημα
της 11 ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ , γεγο
νός που δείχνει ότι έχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω
ανάπτυξη ". Την επισήμανση έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Δ . Κοντομηνάς σε εναρκτή 
ρια ομιλία , στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Ασφαλιστών και Α

SAP HELLAS. Παράλληλες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν
για τη διαχείριση ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, τις χερσαί
ες μεταφορές , για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστή
ματα στην Ευρώπη και για την αντασφάλιση.

ντασφαλιστών , το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα πα
ρουσία εκπροσώπων - ασφαλιστών από 30 χώρες.
Όπως είπε ο κ . Κοντομηνάς , οι ασφαλιστικές εταιρίες πέρα
σαν τα τελευταία δύο χρόνια σημαντικές δυσκολίες, τόσο ε

και έχει δώσει τη δυνατότητα στις ίδιες τις εταιρίες να αξιο
λογούν τις τιμολογήσεις . Συζητήθηκαν επίσης θέματα σχετι

<<

ξαιτίας του προβλήματος του Χρηματιστηρίου , όσο και από
τις θεομηνίες και τις φυσικές καταστροφές. Κατά την άποψη
του προέδρου της ΕΑΕΕ, οι μετοχές των ασφαλιστικών εται
ριών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ , βρίσκονται σε πολύ χα
μηλά επίπεδα και θεωρούνται εξαιρετικές επενδυτικές ευ
καιρίες. Ο κ . Κοντομηνάς τόνισε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες
για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα θα πρέπει να προχω
ρήσουν σε αναμόρφωση των ασφαλιστικών τους προϊόντων
και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους .
Προς την κατεύθυνση αυτή, κατέληξε , θα βοηθήσουν τα πορί
σματα των εργασιών του συνεδρίου. Στη φετινή συνάντηση το
κεντρικό θέμα ήταν η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων
(Customer Relatίonshίp Management) .
Επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή του συστήματος από τις ασφα
λιστικές εταιρίες, που αφορά ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση
των διαδικασιών, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυνα
μικού , έχει ως στόχο την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
με τους πελάτες . Τονίστηκε ότι το CRM δεν είναι θέμα μηχα
νογραφικό αλλά θέμα κυρίως στρατηγικού προσανατολισμού
οργάνωσης και μέτρησης των εταιριών.
Τις εισηγήσεις για το θέμα της "Διαχείρισης Πελατειακών
Σχέσεων (CRM) " έκαναν οι Ιωάννης Ζαβάκος (Ελλάδα) , Ε
μπορικός Διευθυντής e-Valley και ομιλητές οι : Χρήστος Αδα
μαντιάδης (Ελλάδα), Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος , AIG
Greece, Chrίs Dίgby (Μ . Βρετανία), Συνεργάτης C.R.M.
Deloίtte&Touche, Ed Thompson (Μ. Βρετανία) , Αντιπρόεδρος,
Gartner και ο Σωκράτης Σωκράτους (Ελλάδα), Διευθυντής,
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Ειδικότερα:

1. Στον κλάδο αυτοκινήτων αναπτύχθηκαν οι τρόποι τιμολό
γησης του bonus-malus στα ευρωπαϊκά κράτη . Επισημάνθηκε
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απελευθερώσει το bonus-malus
κά με την βελτίωση της οδικής ασφάλειας , που θα έχει θετι
κές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εταιρίες.
Ομιλητές ήταν για τα θέματα " Κλάδος Αυτοκινήτων: Οδική Α

σφάλεια και Τιμολόγηση " ο Φίλιος Ζαχαριάδης (Κύπρος) ,
Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου κα
θώς επίσης και στελέχη της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς .
2. Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο "Χερσαίες Μεταφορές στα
Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη " το μεγάλο πρόβλημα
που υπάρχει στην διέλευση φορτηγών, που μεταφέρουν ε
μπορεύματα , μέσω ορισμένων κρατών όπως η Βουλγαρία και
η Ρωσία . Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι στη Βουλγαρία το 80% των
φορτηγών είναι ανασφάλιστα. Στην ενότητα αυτή συντονιστής
ήταν ο Davίd Wansbrough-Jones (Μ. Βρετανία) , Αντιπρόε
δρος, Tryg-Baltίca lnternatίonal και ομιλητές οι Chrίstίan
Pίerotti (Βέλγιο) , Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής Ασφαλίσεων (C .E.A.), Kroumova Tzevetanka
(Βουλγαρία), Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας, της ασφαλι
στικής εταιρίας Bulstrad και ο Sergheί Danilychev (Ρωσία} , Α
ναπληρωτής Πρόεδρος του Ρωσικού Κέντρου Ασφαλίσεων
3. Στην τρίτη με τίτλο : Συμπληρωματικά Επαγγελματικά Συ
νταξιοδοτικά Συστήματα στην Ευρώπη συντονιστής ήταν ο Μί
νως
Μωυσής
(Ελλάδα) ,
Γενικός
Διευθυντής
της
lnteramerίcan Ζωής και ομιλητές οι Daniel Schante (Γαλλία),
Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων
(C.E.A), Tomasz Frontczak (Πολωνία), Πρόεδρος, AIG ΡΤΕ
S.A., Mustafa Su (Τουρκία), Γενικός Διευθυντής, Anadolu

Hayat.
Οι ομιλητές και κυρίως ο Daniel Schante (Γαλλία), Γενικός
Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (C .E.A),

επεσήμαναν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη σύγκλισης των δια
φορετικών ευρωπαϊκών συστημάτων του δεύτερου πυλώνα

ταστροφών, που οδήγησαν και σε κλείσιμο πολλές από αυ
τές, επιβάλλεται ο εξορθολογισμός των οικονομικών αποτε

με στόχο να δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να
διατηρούν τα δικαιώματά τους ακόμα και όταν τα μεταφέρουν
σε διαφορετική χώρα.
Ο Schante ανέπτυξε τα βασικά σημεία της υπό ψήφιση οδη
γίας η οποία θα καθορίζει για ολόκληρη την Ε.Ε. τους όρους

λεσμάτων τους . Και πρόσθεσαν ότι δεν είναι δυνατό οι αντα
σφαλιστικές εταιρίες να λειτουργούν με αρνητικά αποτελέ

και διαδικασίες λειτουργίας των συμπληρωματικών επαγγελ
ματικών ταμείων που θα δημιουργηθούν και στην Ελλάδα ό
πως η καταχώριση σε μητρώα, η δημοσίευση ετήσιων ισολο

γισμών, η τακτική ενημέρωση των μελών τους, η διαφάνεια , η
αυστηρή εποπτεία, κ.λπ.
Από την πλευρά τους οι κ.κ. Frontczak (Πολωνία) και Su
(Τουρκία) ανέλυσαν τα μεγάλα ανοίγματα που έγιναν στις χώ
ρες τους ως προς τους 2ο και 3ο πυλώνα ασφάλισης.
Η επόμενη συνεδρίαση είχε ως τίτλο ''Επαναπροσδιορισμός
της Αντασφάλισης" με συντονιστή τον Δούκα Παλαιολόγο
(Ελλάδα), Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Ασφαλιστικής και
ομιλητές τους Johann-Adrίan νοn Lucius (Γερμανία), ανώτατο
στέλεχος, Munich Re, Christoffel Lijs (Ελβετία), Διευθυντή

Underwriting , Swiss Re, Olivier Guiffart (Γαλλία), Διευθυντή,
Partner Re, Peter Hughes (Μ . Βρετανία), Διευθυντής,
Standard & Poor's, Gerald Turner (Ελλάδα), Πρόεδρος & Δι
ευθύνων Σύμβουλος, ΑΟΝ Turner Reins. Services S.A.
Επισημάνθηκε ότι λόγω των μεγάλων ζημιών που υπέστησαν
οι αντασφαλιστικές εταιρίες, εξαιτίας των γεγονότων της
11 ης Σεπτεμβρίου 2001 και των αλλεπάλληλων φυσικών κα-

σματα και ότι θα πρέπει από τη συνεργασία τους με τους
πρωτασφαλιστές να προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από κάθε
συγκεκριμένη σύμβαση .
Ακολούθησε το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου με κύ
ριους ομιλητές τον Γεώργιο Κώτσαλο, Γενικό Γραμματέα της
Ε.Α.Ε.Ε. και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του συνε
δρίου και την Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της
Ε.Α.Ε. Ε οι οποίοι αφού ευχαρίστησαν τους ομιλητές και τους
συμμετέχοντες συνόψισαν , μαζί με τους τέσσερις συντονι
στές των επιμέρους συνεδριάσεων της προηγούμενης ημέ

ρας , τα τελικά συμπεράσματα του συνεδρίου. Οι δύο ομιλη
τές αναφέρθηκαν στη σημασία που αποκτά, χρόνο με το χρό
νο το συνέδριο για τους ασφαλιστές της ευρύτερης περιοχής
της Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου και πρόσθεσαν ότι το επόμενο συνέδριο θα έχει
εξίσου σημαντικά θέματα να εξετάσει.
Επισημαίνεται ότι φέτος οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους
400 και προέρχονταν από 30 χώρες . (Αγγλία, Αίγυπτο, Αλβα

νία, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο , Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Γιουγκοσλαβία, Δανία, Ελβετία , Ελλάδα, Ινδία, Ιρλανδία , Ισπα
νία, Ιταλία, Κύπρος, Μολδαβία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολω
νία , Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σκόπια, Σλοβακία, Σλοβε
νία , Σουηδία, Τουρκία) .
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ΦΟΙΝΙΞ

METROLIFE

~liι:a Mdt Life

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Εξυyίονοn κοι ονόπτυξn

Ε

ξυγίανση με ταυτόχρονη ανάπτυξη είναι το μήνυμα της διοίκησης
της Φοίνιξ

Metrolife

των χρεογράφων κατά την

Εμπορική , η οποία συμπλήρωσε ήδη

Πονευpωnοϊκό Συνέδpιο, εν πλω

30-06-2002 (46,35

εκατ. ευρώ) , καθώς

και «παγιοποιημένες » δαπάνες πολυετούς απόσβεσης ,

τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας της . Η παραγωγή

διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων κ . λπ . , που αφορού

ασφαλίστρων όσον αφορά τους γενικούς κλάδους το πρώτο

σαν το χρονικό διάστημα προ της

εξάμηνο του έτους αυξήθηκε κατά

2001 (41 ,33 εκατ.

30%

σε σύγκριση με το

31 ης

Δεκεμβρίου

ευρώ) . Παρ ' όλα αυτά , τα Ίδια Κεφά

Μ

ια μαγευτική κρουαζιέρα στη Δυτική Μεσόγειο ήταν η επιβρά

προκλήσεων , όπου μόνον όσοι είναι αφοσιωμένοι στο στόχο τους και

βευση της επιτυχίας για τους κορυφαίους ασφαλιστικούς

όσοι επιδείξουν την απαραίτητη προσαρμοστικότητα θα μπορέσουν να

συμβούλους της Alίco

επιβιώσουν , πόσο μάλλον να επιτύχουν και να ξεχωρίσουν, υπάρχει

AIG

Lίfe από ολόκληρη την Περιφέρεια

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης . Στο Συνέδριο συμμετείχαν περί

μόνον ένας δρόμος για να ακολουθήσετε . Και αυτός είναι να διευρύνε

που

τε τις υπηρεσίες σας σ' έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, οι

150 ασφαλιστικοί σύμβουλοι,

Διευθυντές Ομάδος και Διευθυντές

αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Μια ιδιαίτερα ικανοποι

λαια της εταιρίας υπερβαίνουν κατά πολύ το απαιτού-

Υποκαταστημάτων από την Ελλάδα, την Κύπρο , την Πολωνία, την Τσε

κογενειών και εταιριών, καθώς επίσης και να προσφέρετε ευκαιρίες ε

ητική επίδοση , δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν

μενο περιθώριο φερεγγυότητας . Η διοίκηση της εται

χία , τη Σλοβακία , την Ουγγαρία, τη Ρωσία , τη Βουλγαρία και τη Ρουμα

παγγελματικής επιτυχίας σε ακόμη περισσότερους ασφαλιστικούς

ρίας πpοχωpά στην υλοποίηση των στόχων , οι οποί-

νία. Τους συνεργάτες της εταιρίας συνόδευσε ο Πρόεδρος Κεντρικής

συμβούλους και διευθυντές. Έχουμε το προνόμιο να εργαζόμαστε σε

& Ανατολικής

μια εταιρία που βρίσκεται στην πρωτοπορία σε παγκόσμιο επίπεδο , η

στον αγορά . Όσον αφορά τον κλάδο Ζωής , η παραγωγή ασφαλίστpων υποχώρησε κατά

7%,

της αναδιάρθρωσης του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου . Το

2002

~

ως αποτέλεσμα

~~

- ~ -

--

είχε χαρακτηρισθεί πρόσφατα από

λαίων σημαντικά ποσά που αφορούσαν κυρίως ζημίες από αποτίμηση

Lίfe κ . Ανδρέας Βασιλείου, επικε

φαλής υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρίας .

οποία φέρει την κορυφαία αξιολόγηση 'ΆΑΑ" και χαίρει πολύ υψηλού

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου , το οποίο πραγματοποι

σεβασμού . Ο κόσμος χρειάζεται τον επαγγελματισμό μας , την τεχνο

ήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του πλοίου , βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι

γνωσία μας καθώς και τις άριστες υπηρεσίες μας .

plan, η παραγωγή

ασφαλίστρων θα

αυξάνεται στα επόμενα έτη με ρυθμούς που θα κυμαίνονται
ι

Alico ΑΙG

στην κερδοφόρο ανάπτυξή της . Σύμφωνα με

το πενταετές busίness

στρατηγικής που είχε χαράξει, για εξυγίανση και υγιή α-

νάπτυξη , η εταιρία μετέφερε σε μείωση των ιδίων κεφα-

νταετές επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εγκpι-

Ευρώπης της

~~~;_ θεί από το Δ. Σ . της εταιρίας και αποβλέπουν

τη διοίκηση της εταιρίας έτος εξυγίανσης των οικονομι
κών καταστάσεων . Πράγματι, στο πλαίσιο αυτής της

οι έχουν ποσοτικοποιηθεί και αποτυπωθεί στο πε-

από 12% έως 15% περίπου , ενώ από το έτος 2004 και μετά η
εταιρία θα περάσει πλέον σε ένα στάδιο ουσιαστικής κερδοφορίας .

ασφαλιστικοί σύμβουλοι από κάθε χώρα , ενώ μηνύματα απηύθυναν τό
σο ο κ . Γ . Μάνδηλας , Regίonal

Assistant Vίce-Presίdent, Marketίng , όσο
Abounassar, Regίonal Vίce Presίdent, Central Europe &
New Operatίons και Μ . Khalaf, Regίonal Vice Presίdent, Poland & New

και οι κ . κ . Ζ.
Operatίons .

Νέο οπό τnν ΑΙG

Greece

Η εταιρία εμπορίας πετρε

κή παρέχει ένα Πρόγραμμα Δια

λαιοειδών ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ (μέ

χείρισης Ατομικών Μερίδων , με

λος του Ομίλου Ελληνικά Πε

σημαντικές εισφορές από μέ

V

Τη διεύθυνση του Κλάδου Περιουσίας της Αίg Greece, ανέλαβε α
πό την 1.9.2002 ο κ . Δημήτρης Μιχάλης, με άμεσο πρόγραμμα την α

τρέλαια Α.Ε . ) , σε συνεργασία

ρους της εταιρίας και με επιλο

ναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση του Κλάδου, ώστε ακόμη επαρκέ

με τη Φοίνιξ Metrolίfe Εμπορική

γή εισφοράς από μέρους των α

στερα να επιτελέσει το σημαντικό έργο του υπό την εποπτεία της Τε

εξασφάλισε για το προσωπικό

σφαλισμένων , το οποίο δίνει τη

χνικής Διεύθυνσης . Μέσα στις πρώτες πpοτεpαιότητες είναι η, σε

της , ένα πρόγραμμα διαχείρι

δυνατότητα σε κάθε εργαζόμε

•

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα , επιδίωξη να βρεθεί ο Κλάδος από

σης κεφαλαίων με σημαντικές

νο να προσαρμόσει σύμφωνα με

πλευράς ετοιμότητας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς.

παροχές , που απαντά στις σύγ

τις ατομικές του ανάγκες την

Νέος πελάτης του Τμήματος Αεροπορικών Ασφαλίσεων της Κ+Α

χρονες ανάγκες των εργαζομέ

παροχή που θα λάβει κατά τη

νων . Η Φοίνιξ Metrolίfe Εμποpι-

συνταξιοδότησή του .

•

η Aίrlίft Α . Ε ., μία από τις εταιρίες του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Έπειτα από έντονο ανταγωνισμό, ο Όμιλος εμπιστεύθηκε την ασφά
λιση ενός ελικοπτέρου

Bell 430

(αξίας

4 εκατ.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν οι ομιλίες του Προέδρου της Περιφέρειας
Κεντρικής και Αντολικής Ευρώπης κ . Α. Βασιλείου και του κ . Μ. Χατζη
δημητρ(ου , Regίonal Vίce-Presίdent,

Agency.

Συγκεκριμένα , στο μήνυμά του ο κ . Α . Βασιλείου ανέφερε τα εξής: « Η

συμμετοχή σας στο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο είναι ένα ε
πίτευγμα που το αξίζετε. Επαγγελματίες όπως εσείς έχουν οδηγήσει
την

Alico

ΑΙG Lίfe στην αξιοζήλευτη θέση που κατέχει σήμερα παγκο

σμίως . Επαγγελματίες που διακρίνονται για την αφοσίωσή τους , τις φι
λοδοξίες τους και, το πιο σημαντικό , για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

που παρέχουν στους ασφαλισμένους μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα να θερί
σετε τους καρπούς των προσπαθειών σας .
Για να παραμείνετε στην κορυφή , σ' έναν κόσμο συνεχών αλλαγών και

δολ. ΗΠΑ) , η ασφαλι

στική κάλυψη του οποίου έγινε στην αγγλική αγορά .

Reinsurance solutions

Άυξnοn ποpονωνn~ νιο
τnν CGU Ιnsurance
12,3% σημείωσε η παραγωγή ασφαλίστρων της CGU
lnsurance στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2002, σε σύγκρι

ίη

a changing world ...

Αύξηση

ση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο . Ιδιαίτερα εντυπωσιακή εί
ναι η αύξηση στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, που έφτασε το 24,5%.
Με τις εξελίξεις αυτές, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της εται

ρίας διαμορφώνεται ως εξής: Ασφαλίσεις Περιουσίας:
σφαλίσεις Αυτοκινήτων:
λοιπές Ασφαλίσεις:

61,5%, α
Μεταφορών: 5,2%,

29,9%, ασφαλίσεις
3,4%. Εξάλλου, με κριτήριο

την προέλευση

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ nόει ... Χόλινοuντ
Μοιάζει απίστευτο , αλλά είναι πραγματικότητα! Μετά τον πασίγνωστο
χρήση των εναέριων και χερσαίων μέσων του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Περαιτέρω βελτίωση σημειώνει το ποσοστό λειτουργικού κόστους,

μέσα χρησιμοποιούνται από μεγάλες και διεθνείς εταιρίες για κινηματο

από 19,5% των ασφαλίστρων σε 18,4%, ενώ το καθαρό ποσοστό
ζημιών είναι 59,4%, παpά τις αποζημιώσεις από τις χιονοπτώσεις

γραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η ταινία χολιγουντιανής πα

για νέες δημιουργίες του , τις οποίες θα δούμε προσεχώς, τώpα τα ίδια

ραγωγής , με τίτλο

«Tomb Raίder 11», στην οποία πρωταγωνιστούν διάση
μοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η εντυπωσιακή Angelina Jolie. Σημειώ

του Ιανουαρίου και τις πλημμύρες του Ιουλίου και του Αυγούστου.
Το συνολικό κόστος των πλημμύρων της 8ης Ιουλίου 2002 εκτιμά

νεται ότι η βάση των από αέρος «γυρισμάτων» της ταινίας αυτής και για

ται για τη

ένα δεκαήμερο ήταν οι εγκαταστάσεις του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στη

CGU lnsurance σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Eli minates obstacles between you and your vision.

Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο , που έκανε πολλές φορές

57,2%

των εργασιών, οι Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων αποτελούν το
και οι Ασφαλίσεις Ιδιωτών το 42,8%.

Anticipates risk. Finds solutions.

Aon Turner Reinsurance Services S.A.
Αοη Re Cyprus limited (Αοη Viggas)
7 Granikou Street, 15 125 Maroussi, Athens, Greece
tel: +301 6107025 fax: +301 6107702

www.aon.com

ΑΟΝ

lnsure your

νίsίοn

Θεσσαλονίκη .
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Πώ~ Βο νίνει

Δ

nouvxώvεuon των οοφολιοτικών τn~ ΑΤΕ

ημοσιεύθηκε την Παρασκευή

6

θα ανταλλάξουν μία παλιά μετοχή τους με

μεγεθών των δύο εταιριών από την εται

Σεπτεμβρίου στην Εφημερίδα της

μία νέα μετοχή της εταιρίας που θα προ 

ρία

Κυβερνήσεως

κύψει από τη συγχώνευση.

βουλοι Επιχειρήσεων Α . Ε .» και την εται

9250/6.9.2002) το
χώνευσης

των

(ΦΕΚ

σχέδιο σύμβασης συγ

Ασφαλιστικών

*

Εταιριών

«Arthur Andersen

Φορολογικοί Σύμ

Οι μέτοχοι της Αγροτικής Ζωής θα α

ρ ία « Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές

νταλλάξουν μία παλιά μετοχή τους με

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ». Η

του Ομίλου ΑΤΕ , δι ' απορροφήσεως της

0,45549762

Αγροτικής Ζωής από την Αγροτική Ασφα

ρίαςa που θα προκύψει από τη συγχώνευ

θε ί έως το τέλος του χρόνου .

λιστική , αφού ολοκληρώθηκε η σχετική

ση .

Το άθροισμα του ενεργητικού των εται 

διαδικασία από το υπουργείο Ανάπτυξης .

Η παραπάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών

ριών

Σύμφωνα με το σχετικό Σχέ διο Σύμβασης

προκύπτει από τη σχέση αξιών Αγροτικής

Συγχώνευσης, η σχέση ανταλλαγής των

Ασφαλιστικής και Αγροτικής Ζωής , που

31 .12.2001 ανέρχεται σε 564 εκατ . ευ 
ρώ (192 δισ . δρχ . ) και το άθροισμα των
ιδίων κεφαλαίων σε 153 εκατ. ευρώ (52

της νέας μετοχής της εται

μετοχών είναι η εξής :

είναι

*

λογη μετά την εκτίμηση των οικονομικών

Οι μέτοχοι της Αγροτικής Ασφαλιστικής

1 προς 1, και

κρίθηκε δίκαιη και εύ

συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρω

με

βάση

τον

ισολογισμό

της

δισ . δρχ . ) .

,_.ί ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ι:ΙΓΡΟΤΙΚ\-1 i ~~1
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-
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Πpόypομμο ((Νέος Αypότqς»

Μ

ε την πολύτιμη

pίας, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα

εμπειρ ία είκοσι

στην Αθήνα, επισημάνθηκε η ιδιαίτερα καλή

λεται ένα μηνιαίο επίδομα για διάστημα μέ

και πλέον χρό

πορεία του προγράμματος σε όλους τους νο

χρι δύο χρόνια .

νων παρουσίας στον α

μούς της χώρας , γεγονός το οποίο καταδει

γροτικό τομέα, η Αγροτι

κνύει, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ .

κή

συμπλήρωσε

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, την πληρότητα του

τον τελευταίο χρόνο το

προγράμματος και την εμπιστοσύνη του αγρο

Ζωής

πακέτο των προϊόντων που

απευθύνονται

γω ασθένειας ή ατυχήματος, του καταβάλ

•

Σε περίπτωση νοσηλείας , του καταβάλλεται
ένα ημερήσιο επίδομα για να αντιμετωπίσει
τις άδηλες νοσοκομειακές δαπάνες .

•

τικού πληθυσμού στην εταιρία . Το πρόγραμμα

Για τρεις μήνες το χρόνο , που ο αγρότης α
σχολείται εντατικότερα με την εργασία του ,

στους αγρότες , με ένα νέο, ειδικά μελετημένο,

πpοωθε(ται και από το δίκτυο της Αγροτικής

εάν ασθενήσει ή υποστεί κάποιο ατύχημα, οι

ευέλικτο πρόγραμμα , με την ονομασία « Ν έος

Τράπεζας . Οι παροχές που προσφέρει στους

παροχές μηνιαίου επιδόματος και νοσοκο

Αγρότης », για την ασφαλιστική κάλυψη της ζω

ασφαλισμένους του το πρόγραμμα « Νέος Α

μειακού επιδόματος πολλαπλασιάζονται χω

ής , της περιουσίας και της επαγγελματικής

γρότης » είναι:

δραστηριότητας των αγροτών . Στη σύνταξη του

•

προγράμματος ελήφθησαν υπόψη , μεταξύ άλ
λων , οι κανόνες και οι όροι της κοινωνικής α

ρίς καμία επιβάρυνση .

•

περίπτωση θανάτου .

•

σφάλισης και των ιδιαίτερων συνθηκών ιατρο
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Εξασφαλίζει την οικογένεια του Αγρότη σε

•

Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα παιδιά
του αγρότη νοσηλευθούν, τότε τους κατα

Εξασφαλίζει τον ίδιο , με ένα εφάπαξ ποσό

βάλλεται ένα ημερήσιο επίδομα . Εάν η οικο

σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας .

γένεια έχει από τρία παιδιά και άνω, αυτά α

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότη

σφαλίζονται δωρεάν .

στην περιφέρεια.

τας , τον αποζημιώνει με ένα ποσό , ανάλογα

•

Κατά τη διάρκεια τακτικής συνάντησης των δι

με το βαθμό αναπηρίας .

περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισα

Για όσο διάστημα αδυνατεί να εργασθεί λό-

ρική).

ευθυντών του Δικτύου Πωλήσεων της εται-

•

Επίδομα επίσης καταβάλλεται στη σύζυγο σε

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΉ ΕΝΩΣΗ ξεκινά από την εξασφάλιση των συνεργατών της.
Προσφέρει στους Ασφαλιστές της επαγγελματική σιγουριά.

Επικοινωνήστε μαζί μας στό 77 93 992 για να συζητήσουμε την κερδοφόρα πλευρά του επαγγέλματός σας.

ΙΚΗ

Εκποίδεuοn οπό το Ι.ΧΟ.Σ των διομεοολοΡούντων οτnν οοΦόλιοn

ο

λοκληpώθηκε με επιτυχία, στις

9 Αυγούστου 2002, το πρώτο Σεμινάριο

Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων Προσώπων, το οποίο διοργά
νωσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών (Ι .ΧΟ . Σ.) , ως αναγνωρισμένος φορέας εκπαίδευσης , μετά την ενεργοποίηση του θε

σμού των Δοκίμων Ασφαλιστικών Συμβούλων και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης .
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό 25 υποψήφιοι συνεργάτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων . Ο νεω
τερικός για την ελληνική ασφαλιστική αγορά θεσμός έχει ως αντικείμενό του την επιμόρφωση, εκπαίδευση και αναβάθμιση του επιπέ

δου του Χpηματοασφαλιστικών Συμβούλων. Ήδη έχει ξεκινήσει , από τις 1Ο Σεπτεμβρίου , το Σεμινάριο της επόμενης ομάδας , με τη συμ
μετοχή 60 ατόμων στην Αθήνα και άλλων 30 στη Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια του Ι.ΧΟ . Σ καλύπτουν απόλυτα την αναγκαία θεωρητική κα

_ _ _IΕΝΩΣΗ
Πραγματική

τάρτιση. Είναι σημαντικό για την ασφαλιστική βιομηχανία τα στελέχη που την εκπροσωπούν να είναι καλά εκπαιδευμένα και πλήρως ε
νημερωμένα και σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα το Ι . ΧΟ . Σ .

Ασφάλεια

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ:

~LaBθloise

Deutscher Ring

~

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΒνικQ: Αύξnοn nopoyωyQς οτο εξόμnvο

Α

ύξηση κ?τά

14,5%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

παρουσιασε η πα

ραγωγή

ασφαλί
Α

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2002

σφαλιστικής στο σύνολό

Κλάδου Ζωής

της το α' εξάμηνο του

Γενικών Ασφαλίσεων

119.473
189.330

2002, η οποία ανήλθε σε
310,3 εκατ . ευρώ, έναντι
271 ,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο

Αντασφάλιστρα

στρων της

Εθνικής

308
εξάμηνο του

2001 . Στα παραπάνω

έσοδα , οι κλάδοι ζημιών συμμετέχουν κατά 190,8 εκατ. ευρώ ή
61 ,5% και οι κλάδοι ζωής κατά 119,5 εκατ. ευρώ ή 38,5%. Το τε
χνικό περιθώριο μετά από τα καθαρά αποτελέσματα επενδύσεων

76,5 εκατ.
περίοδο του 2001.
ανήλθε σε

ευρώ έναντι

80, 1 εκατ .

ευρώ την αντίστοιχη

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας σημείωσαν σχεδόν μηδενική
μεταβολή και ανήλθαν σε 60,2 εκατ . ευρώ κατά το πρώτο εξάμη

2002, έναντι 60,1 εκατ .
2001 .

νο του
του

ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο

Ασφαλιστικές αποίjσεις και παροχές
Προμήθειες
Αντασφαλιστές
Μεταβολή αποθεμάτων

Τεχνικό περιθώριο

(%

επί των ασφαλίστρων)

Πλέον : Καθαρά αποτ/τα επενδύσεων
Τεχνικό περιθώριο μετά από επενδύσεις

μονάδες , δηλαδή από 22,2% το 2001 σε 19,4% το 2002.
Τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2002
διαμορφώθηκαν σε 14,6 εκατ. ευρώ , έναντι 18,7 εκατ. ευρώ την α

Τόκοι και συναφή έξοδα

Λοιπά έξοδα διοικήσεως
Φόροι-τέλη
Αποσβέσεις

δηλαδή μείωση κατά

21 ,9%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη διακράτηση αυξημέ
νων ασφαλιστικών αποθεμάτων (προβλέψεων) κατά 51 εκατ. ευ
ρώ . Τέλος, επισυνάπτεται κατάσταση των βασικών μεγεθών της ε

2001
105.386
164.235
269.621
1.469
271 .090

155.728
27.580
17.513
59.927
260.748
49.554
(16,0%0
26.919
76.473

(3,4)
5,7
Ο, 1
648,8
22,5
(15,0)
23,4
(4,6)

161 .193
26.091
17.491
8.003
212.778
58.312
(21 ,5%)
21 .815
80.127

30.981
25.545
622
1.027
2.055
60.230
16.243
(1.600)
14.643

(7,9)
9,9
119,0
16,7
0,0
0,2
(18,9)
20,7
(21 ,7)

33.629
23.245
284
880
2.055
60.093
20.034
(1,326)
18.708

Μείον : Έξοδα διοικήσεως

Αμοιβές και έξοδα προσ/κού

2001 , σημειώνοντας

1.499
310.302

%
13,4
15,3
14,5
2,1
14,5

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σημειώνεται, πάντως, ότι τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των α
σφαλίστρων σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 2,8 ποσοστιαίες

ντίστοιχη περίοδο του

2002

(ποσό σε χιλιάδες ευρώ)

Οργανικό αποτέλεσμα
Έκτακτα αποτ/τα :

Αποτ/τα προ φόρων

ταιρίας για την κρινόμενη περίοδο .

•• • •• • • • ••• • •• • ••• • •••• • •• • •• • • • • • •• •• •• • ••• • •• • •• • • ••• • ••• • • • •• • • • • •• • •• •• • • •

Οι οuντονιοτές νιο τον κλόδο uνείος

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία έζησαν
οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της

V

Laiki Cyprialife,

στον πρώτο φετινό και

μακρινό καλοκαιρινό προορισμό ,

στην

Κένυα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο

των κινήτρων που προσφέρει η εταιρία
στους συνεργάτες της . Το ταξίδι κράτη
σε έντεκα ημέρες

(11)

και συνδυάστηκε

Τ

ο διοικητικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων,
έχοντας λάβει γνώση των δημοσιευμάτων που έγιναν από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια Υγεία και

Ιατρικό Κέντρο και τους Ιατρικούς Συλλόγους τους , καθώς και από την Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος, για το θέμα της περίθαλψης , στα πιο πάνω θεραπευτήρια, των ασφαλισμένων σε
ασφαλιστικές εταιρίες, επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής : Η ιδιωτική Ασφάλιση , από δεκαετίες τώ

για την ευφάνταστη ψυχαγωγία των κο

ρα , έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, με θυσίες και δαπάνες , στην τεράστια βελτίωση της περίθαλ
ψης του ελληνικού λαού . Εμείς, οι συντονιστές, είμαστε οι πιο κατάλληλοι να το γνωρίζουμε. Είμαστε
απόλυτοι στο γεγονός ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που προσφέρεται στους ασφαλισμένους ,

ρυφαίων ασφαλιστικών συμβούλων.

πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή , με τη χρήση των πιο τέλειων μέσων, χωρίς καμία υποχώρηση ή

με εκδρομές και ό , τι καλύτερο υπήρχε

παρέκκλιση για οποιονδήποτε λόγο από τον κανόνα αυτό .
Έχουμε όμως διαπιστώσει, και οφείλουμε να το καταθέσουμε , ότι το κόστος των παρεχομένων από
τα πιο πάνω ιδιωτικά θεραπευτήρια υπηρεσιών περίθαλψης, υπηρεσιών ποιοτικά υψηλών, έχει τα τε
λευταία χρόνια αυξηθεί υπερβολικά για τους ασφαλισμένους στην ιδιωτική ασφάλιση, εκφράζοντας υ
πόνοιες ότι η αύξηση αυτή δεν θα επήρχετο αν δεν υπήρχε η κάλυψη από την ιδιωτική ασφάλιση . Θα

ήταν ενδιαφέρον, να δημοσιεύσουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια την εξέλιξη του κόστους σε μερικές
ενδεικτικές περιπτώσεις περίθαλψης από το 1995, π .χ ., έως σήμερα, για τους ασθενείς τους που εί
ναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και για τους ασθενείς τους που δεν έχουν κάλυψη.
Να τονίσουμε, τέλος, ότι είμαστε υπέρ ποιοτικών και συγχρόνων υπηρεσιών περίθαλψης, χωρίς ό
μως να υπεισέρχεται ως παράγων στη διαμόρφωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών το γεγονός

της καλύψεως του ασθενούς από ιδιωτική ασφάλιση, όπως έχουμε την αίσθηση ότι συμβαίνει.
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Δuνοuικό οτnν ονοpό

Η

διοίκηση της

nGenerali
Βαζούκης (2ος ασφ. σύμβουλος) , και Μιχά
λης Χατζηβασιλείου (3ος ασφ. σύμβουλος).
Η Διονυσία Χατζοπούλου βγήκε πρώτη Διευ 
θύντρια Ομάδας και η Άννα Σαρρή πρώτη Δι
ευθύντρια Ανάπτυξης Γραφείου . Στη συνέ

Assicurazioni Generali

επιθυμεί να διευκρινίσει ότι ο
Όμιλος δεν προτίθεται να προχωρή

SpA

σει σε πώληση ή μεταβίβαση των εταιριών του
στην Ελλάδα.
Η διοίκηση πιστεύει ότι και οι δύο εταιρίες ,

Generali Hellas

και

Generali Life,

χεια βραβεύτηκαν οι καλύτεροι συνεργάτες
για το 2001. Συγκεκριμένα, από τους ασφα
λιστικούς συμβούλους την πρώτη θέση κατέ

μπορούν να

διαδραματίσουν έναν ουσιαστικό και ποιοτικά
σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα και να αξιοποιή
σουν τη δυναμική και τις προοπτικές που πα
ρουσιάζει η ασφαλιστική αγορά. Για το λόγο
αυτό , ο Όμιλος συνεχίζει να ενδιαφέρεται για
τυχόν εξαγορές εταιριών που θα ενισχύσουν

την περαιτέρω ανάπτυξη των θυγατρικών ε
ταιριών του στην Ελλάδα .

Εξάλλου ηλιο , θάλασσα , και υπέροχα χρώμα
τα αποτέλεσαν ένα μικρό μέρος των απολαύ-

σεων της δεκαήμερης κρουαζιέρας στην Κα
ραϊβική που προσέφερε η Generali Life στους

καλύτερους συνεργάτες της , επιβραβεύο
ντάς τους για τις υψηλές αποδόσεις τους .
Στην διάρκεια του ταξιδιού έγιναν και οι βρα
βεύσεις των καλύτερων συνεργατών του

Agency System της Εταιρίας . Οι νικητές του
Διαγωνισμού Καραϊβικής ήταν οι: Σπυριδού 
λα Κάργα (1η ασφ . σύμβουλος) , Δημήτρης

κτησε η Αγγελική Βαγιανού , την δεύτερη ο
Σταμάτης Ψυλλάς , και την τρ ίτη ο Γιάννης

Γιαννούρης . Από τους Διευθυντές Ομάδας ο
Σπύρος Ροδάς ήρθε πρώτος , η Πόπη Παρα
γιουδάκη δεύτερη , και ο Γιώργος Γιαννάς
τρίτος . Η Άννα Σαppή βγήκε πρώτη Διευθύ
ντρια Ανάπτυξης Γραφείου και ο Γιώργος
Γιακουμάκης πρώτος Περιφερειακός Διευ 
θυντής Ανάπτυξης .

..............................................................................
ο κ ..Μ. Κοτpονιτοιώτnς
ΚΟΡUΦΟίος νιο τον ΠΣΑΣ

ο

κ. Μιχάλης Κατρανιτσιώτης, της Alico Aig Life, από το υποκατά

στημα του κ. Μ . Μανfσαλη στην Κομοτηνή , ανακηρύχθηκε από
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Συμβούλων ως ο κο
ρυφαίος Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Χρονιάς στον Κλάδο Ζωής για

το έτος 2001 Ο κ. Μ . Κατρανιτσιώτης συνεργάζεται με την Alico Aig
Life από το 1989. Είναι γεννημένος στην Κομοτηνή , όπου ζει και εργά
ζεται, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη

9 ετών .

Κάνει 8ούμοτο ο «Ιnποκpότnς»
-

επέρασε τα 6,5 χιλιάδες συμβόλαια κατά το α' τετράμηνο εφαρμογής του το Πανελλήνιο Πρόγραμμα Υγείας « Ιπποκρά-

της», του Ομίλου Ασπίς . Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις του
« Ιπποκράτης» ξεκίνησαν τον Μάιο του 2002. Τα συνολικά έσοδα α
πό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το ίδιο διάστημα, ανήλθαν στα
2,1 εκατ. ευρώ περίπου , ξεπερνώντας τις προσδοκίες των υψηλό
βαθμων στελεχών της εταιρίας . Ειδικότερα, αυξημένη κινητικότητα
παρουσίασαν οι πωλήσεις του εν λόγω πρωτοποριακού προγράμμα
τος Υγείας σε όλες τις παροχές του , με το οδοντιατρικό πρόγραμμα
να φτάνει τα 3,5 χιλιάδες συμβόλαια και να «αγγίζει» τις 850 χιλ. ευ
ρώ, ενώ οι πωλήσεις των προγραμμάτων Μέγα Ώρα Υγείας και Χρυ

σή Ηλικία ανήλθαν στα 350 χιλ. ευρώ , 315 χιλ. ευρώ και 21 Ο χιλ. ευ
ρώ αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι και η παραγωγή ασφαλί
στρων για το πρόγραμμα «Ιπποκράτης» Ασπίδα Υγείας στο οποίο
σημειώθηκαν 920 αιτήσεις συγκεντρώνοντας κέρδη ύψους 350 χιλ.
ευρώ. Επισημαίνεται δε , ότι μέσω του συγκεκριμένου ασφαλιστικού
Προγράμματος Υγείας , για πρώτη φορά προσφέρονται ταυτόχρονα
ιδιαίτερα καινοτόμες παροχές όπως : α) Φυσικοθεραπείες , β) Οδο
ντιατρική Φροντίδα και γ) Κατ' οίκον Νοσηλεία.

Η Nationale-Nederlanden, πανίσχυρο μέλος της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής δύναμης του ING GROUP δίνει τη δυνατότητα
σε κάθε φιλόδοξο νέο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, να δημιουργήσει και να εξελιχθεί σε Επενδυτικό Σύμβουλο του Ομίλου ING.
Έχοντας ως χαρακτηριστικά μας τη δυναμική και την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το κύρος, παρέχουμε συνεχώς μεθοδευμένη
εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια ανοδική και αξιοκρατική εξεί\ιξη. Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τον

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Εκπαιδευτικό τοείδια Ασφαλιστικών Συμβούλων
ΙΝG Natίonale Nederlanden Ελλάδος
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προϊόντων και υπηρεσιών . Ειδικευμένο, να παρέχει πλήρεις χρηματοοικονομικές συμβουλές, ανάλογα με τις προσωπικές

Η ΙΝG Nationale Nederlanden πραγματοποίησε και φέτος τα εκπαιδευτικά της ταξίδια, με τη συμμετοχή
800 Managers, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Στελεχών

ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

των Κεντρικών Υπηρεσιών.
Η Διοίκηση της Εταιρίας επιβράβευσε για άλλη μία φορά τις

Η γνώση και η εξειδίκευση του Ομίλου

προσπάθειες των άξιων συνεργατών της, προσφέροντάς
τους τέσσερα μοναδικά ταξίδια , σε Μόντε Κάρλο - Μιλάνο,
Ισπανία, Βερολίνο - Χαϊδελβέργη και Βουδαπέστη .
Επικεφαλής των ταξιδιών αυτών ήταν ο κ. Παναγιώτης Κα
pαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝG Ελλά
δας, ο κ. Κώστας Χαχλαδάκης, Γενικός Διευθυντής Πωλή
σεων και Marketing και στελέχη του ομίλου.
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Επενδυτικό Σύμβουλο-Πρότυπο της Αγοράς. Έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία ικανό να χειριστεί μια εξαιρετική ποικιλία

ING

ING μας δίνει τη δυνατότητα να εξελίξουμε τη θέση σου σε θέση ισχύος.

NATIONALE-NED ERLANDEN
Επένδυση

σιγουριάς,

με

παρόν

και

μ έ λ λ ο ν
www.ino.a r

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

lnteramerican,

Σε νέο Κεντρικό Γpοφείο ο Όμιλος

στον όξονο τnς λεωφόρου Συννpού

ο

λοκληρώνετα~ εντός

ματικά σε εικόνα , φιλοξενεί τις

των

ημε

περισσότερες υπηρεσίες και το

ρών η εγκατάσταση
της διοίκησης του Ομίλου
lnteramerican στα νέα
γραφεία, σε τρία σημεία
της λεωφόρου Συννρού.

μεγαλύτερο μέρος του διοικητι

τραγωνικών.

Συγκεκριμένα , μετακινήθηκαν ή

των κτιριακών εγκαταστάσεων

δη στον επί της λεωφ. Συγγρού

της διοίκησης

προσεχων

350

πλήρως

Πύργο

lnteramerican

ανακαινισμένο
οι διοικητι

κού δυναμικού σε

11

υπόγειους χώρους

μέτρων .

lnteramerican

ποτελεί και το

κτίριο της οδού Δοϊράνης

φάνεια

(lnterdata), σε συνολική επι
3.500 τετραγωνικών μέ-

τρων .

124-126.

μένο πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει όλους τους
προαναφερόμενους και πολύ περισσότερους κινδύνους
κότερα

για

τον

κλάδο ζωής, η

που απειλούν την περιουσία σας.

ασφαλιστικό
έ

lnteramerican

χει να αντιπαραθέσει στο φαι

κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Συγγρού

Η ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ είναι ένα ολοκληρω

240,

λου

ΑΦεπιιίο νέου ξεκrνιίιιοτος

του έργου του νέου κτιρίου επί

ενέργειες, έκρηξη κ.λπ.

α

γκαταστάθηκε

απομένουν για την ολοκλήρωση

φωτιά, σεισμό, θεομηνίες, ληστείες, τρομοκρατικές

ανακαινισμένο

κε η Μηχανογράφηση του Ομί

λεωφ .

Καθημερινά εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους, όπως

Μέρος

κτίριο της λεωφ . Συγγρού

της

τώρα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.

~

r::::

τε

10.600

ής και Υγείας, ενώ στο νεόδμητο

Γενικών Ασφαλίσεων. Εξάλλου ,

Η ανάγκη να προστατέψετε την επιχείρησή σας είναι

~~ ..

ορόφους,

στην Καλλιθέα, όπου στεγάστη

η

τα όνειρα, την περιουσία σας.

συνολικού εμβαδού μαζί με τους

κές υπηρεσίες των Εταιριών Ζω

209 ε
lnteramerican

Ο επαγγελματικός σας χώρος στεγάζει τους κόπους,

Με αφορμή αυτή τη μετακίνηση ,

νόμενο

της

κερδών

από

εξαφάνισης

ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΓΗ

των

επενδύσεις

Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

και

στην ύφεση των πωλήσεων , το

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Στο νέο κτίριο επί της λεωφ .

ο

Συγγρού

124-126 ήδη εγκατα
στάθηκε η lntertrust, εταιρία δια

Πρόεδρος του Ομίλου

rican , επεσήμανε

χείρισης των αμοιβαίων κεφα

προς τα διοικητικά στελέχη ότι

ικανό

λαίων

κτίριο έ

η εγκατάσταση στον άξονα της

Στοιχεία , που παρέχουν στην

χει συνολική επιφάνεια ανάπτυ

λεωφ . Συγγρού όλων των εται

lnteramerican

ισχύ για την αντι

ανάσα για την αγορά » . Ο κ . Κο

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗΣ, της μ γάλης εταιρίας

ξης, στους

ριών του Ομίλου ήταν μία κίνη

μετώπιση των δυσκολιών της α

ντομηνάς έδωσε εμφατικά την

στα

ση σχολαστικά μελετημένη που ,

γοράς ,

εικόνα μιας ουσιαστικής αλλα

με την πολύτιμη εμπειρία και εξειδ'

παρά τη δαπανηρή πραγματο

στην εκμετάλλευση των νέων

γής που συντελείται στη νοο

την

ποίησή της , θα εξυπηρετήσει τη

ευκαιριών .

του

τροπία των ανθρώπων του Ομί

πλευρά της κατεύθυνσης προς

στρατηγική της ανάπτυξης των

Ομίλου

υπογράμ

λου μέσα από το ομαδικό πνεύ

Αθήνα ,

δραστηριοτήτων του Ομίλου σε

μισε ότι δεν μπορεί παρά να α

μα εργασίας που , παράλληλα

lnteramerican. Το

6 ορόφους του και
υπόγεια , 13.000 τετραγωνι

κών μέτρων .

λεωφ.

Χαμηλότερα στη

Συγγρού

και

από

βρίσκεται το ιδιόκτητο

κ.

Δημήτρης

Κοντομηνάς ,

lnterame-

σε ομιλία του

υψηλό

know-how

που διαθέτει

ως μέλος του ευρωπαϊκού ομί
λου

Eureko,

Προστατέψτε σήμερα την επιχεfρησή σας με το πολυα

αλλά και ένα πολύ

ανθρώπινο

αλλά
Ο

δυναμικό.

και προβάδισμα
Πρόεδρος

lnteramerican

νους και αποτελούν μία πρώτη

lnteramerican Γενικών
Ασφαλίσεων , 7 ορόφων , με συ
νολικό ανάπτυγμα 5.400 τετρα

όλους τους τομείς : στον ασφα

νακάμψει η ασφαλιστική αγορά ,

με τον καλύτερο έλεγχο των ε 

λιστικό , στον τομέα υγείας αλλά

όταν το οικονομικό περιβάλλον

ξόδων ,

και στον επενδυτικό και χρημα

θα είναι ευνοϊκότερο . Όπως ε 

lnteramerican

γωνικών μέτρων . Ο Πύργος της

τοοικονομικό τομέα . Ο κ . Κοντο

πεσήμανε , «ήδη οι φορολογικές

κά αποτελέσματα . « Είμεθα όλοι

κοντά στο Φαληρι

μηνάς τόνισε ότι στη σημερινή

ρυθμίσεις είναι ευνοϊκές για τις

πωλητές », ήταν η κατακλείδα

κό Δέλτα, που έχει αλλάξει θεα-

έντονα αρνητική συγκυρία , ειδι-

εταιρίες και τους ασφαλιζόμε -

της ομιλίας του κ. Κοντομηνά .

κτίριο της

lnteramerican

:: στη Δυτική Μεσόγειο περιελάμβα-

θα

φέρει

για

σφαλιστήριο ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΓΗ της

την

και πάλι εξαιρετι

• •••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••

...11il:D -

Life

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το Εκπαιδευτικό Συ-

νέδριο της Alico Aig Life στο Παρίσι.

Περισσότεροι από 130 συμμετέχο-

ντες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι , καθώς επίσης και συνεργάτες από το

διοικητικό σύστημα της Εταιρίας , έ-

ζησαν μια αξέχαστη εβδομάδα στην
Πόλη του Φωτός . Τους συμμετέχο-

ντες συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής της Alico Aig Life στην Ελλάδα,

κ. Σ . Ταγκόπουλος επικεφαλής στελεχών της Εταιρίας .
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ι/ Μια ονειρεμένη κρουαζιέρα

•
:
•
:
:
:
•
:
:
•
:
:
:
•

νε το φετινό « μικρό » ταξίδι των

πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε από

1 έως 8 Σεπτεμβρίου

ολοκαίνουργιο

με το

κρουαζιερόπλοιο

«European Stars».
Στην κρουαζιέρα συμμετείχαν
συνεργάτες ο-

11 Ο

κεια της τελετής ο κ. Λυσιμάχου ε
συνεργάτες για
την πορεία των διαδικασιών συγ
χώνευσης των εταιριών , που θα ω
φελήσει πολλαπλά τους μετόχους ,
νημέρωσε τους

τους εργαζομένους σε αυτές και
τους πελάτες . Όσον αφορά το
Bancassurance, ο κ . Λυσιμάχου αν α φέρθηκε

πό το Δίκτυο

στην

Π ωλήσεων

νέας εταιρίας ,

της Αγροτικής

με στόχο την

Ζωής που πέ

αύξηση του ό

τυχον το στό

γκου

χα τους .
Κατά τη διάρ-

σφαλίστρων
ζωής

....tιJ ΑΓΡΟΤΙ ΚΙ-1

ίδρυση

των

-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

κοντά σας ό,τι κι αν τύχει

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 0ΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ:!ΑΣ

α

ΝΕΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ

ΚΕΝΤΡιΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣιΕΣ: Λ. Σuγγρού 163 • 17121 Ν.Σμύρνη • ΤΗΛ. : 0109379100,-9311 777 • FAX: 0109358924 • http://www.agroins.com
e-mail: info@agroins.com • ΑΣΦΑΛιΣΕΙΣ "ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ" ΤΗΛ.: 010 9379200-208 • FAX: 010 9350421 • e-mail: fi re@agroins.com

,

Εάν eίστe αυτός που ΒΕίfουμe

noouv

11 Μαίου του 2002, ημέρα Σάββατο , έλαβε χώρα, στον Ι ερό Ναό Ay. Παρα 
σκευ ής, ο γάμος του Γεωργίου Αθανασόπουλου και της Κωνσταντίνας Δημάκη .
Κουμπάροι ήταν ο Ηλίας Κοvτοyιόννη ς η σύζυγός του Έρvα και ο γιος τους Τάκης .
Το «ΝΑΙ» εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτο και πολλούς απογόνους.

Στις

στοv Δημήτρη

1. Ο πατέρας Δημήτριος Δημάκης υποδέχεται τη

5. Ανάμεσα στη Σίσσυ Παπαδήμα και

vύφη

Κοvτομηvά

vε6vυμφοι με τους γοvείς τους Δημήτριο
Δημάκη, Καλομοίρα Δημάκη
3. Με τους κουμπάρους Ηλία και Έρvα Κοvτογιάvvη
4. Με τηv αδελφή και τοv γαμπρό της vύφης

6. Στο τραπέζι με τον κουμπάρο
7. Η Κωvσταvτίvα με τον vovό της Π. Γκρέτσικο
8. Με τα αδέλφια της Κώστα και Γιώργο Δημάκη
9. Το γλέvτι άvαψε για τα καλά

2. Οι
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1
1a.

Ασφαλιστική εταιρία που θυμίζει χαμέ

νη ήπειρο ή ωκεανό . 1β. Υπηρέτες του ...
κράτους .
Γράμματα απ ' τον Ήλιο . 2β. Αυτός έ
τσι είναι. .. χειροπόδαρα (αντ . ).

2a.

Έχουν καταδικαστεί να σέρνονται. ..

3a.

(πληθ . καθαρ . ). 3β. Επίρρημα της αρχ.
ελλ. γλώσσας (αντισ . ) .

4a.

Νυχτερινό κέντρο (πρώτο συνθετικό) .

4β. Ακέραιος , πλήρης (αιτ . ) .
Περιοδικό επικοινωνίας του ασφαλι

5a.
στή.

5β.

Συγγραφέας

(1889) , που

από την Αθήνα

έγραψε το δράμα «Να ζει το

Μεσολόγγι« (γεν . αιτ.).

Εταιρία

6a.

Ασφαλιστικής

με

σλόγκαν

«Κλείστε την πόρτα σας σε κάθε κίνδυνο»
(μια γραφή) . 6β. Καμιά φορά , σε καμία πε
ρίπτωση .

7a. Το άρρεν τέκνο (κλητ.). 7β. Κοινά στη
Metrolife και Scopelife (αντ . ) .
80. Σύντμηση ειδικότητας στις διαβιβά
σεις (αντ.). Ββ. Λίμνη μεταξύ ΗΠΑ και Κα
ναδά . Βγ. Μουσικό όργανο
9ο. Ο βαθμός άριστα 9β. Στη ζωγραφική

2

3

4

5

6

Μια ... πρόνοια από τις ... οκτώ.

7

8

9

10 11 12

1

110.

3

5
6
7

8
9
10

11
12
Εταιρία πετρελαιοειδών σχετικώς νέα

(αντ . ) .

Ίπσουιτς βδ. Μέσα ... στον όρκο βρίσκο 
νται.

9a. «...
άρθρο).

120 . ... Λόιφ (ακουστικά σαν ... μπαστούνι)
12β. Η πρώτη ασφαλιστική (αντ . γεν.).

5a.

4a. ...

καθέτως (αντιστ.) .

Ο 15ος (αντιστρ . ) . 5β. Πρώτα-πρώτα

στο Αγρίνιο 5γ. Άφωνη άπνοια .

60 . ...

διώξιμο γάτας . 6β. Γιουγκοσλάβος

που έκανε στον Ολυμπιακό , στον Άρη και
τώρα στην ΑΕΚ .

1a.

Ασφαλιστική που θυμίζει. .. χρυσόμαλ

λο δέρας (γεν.).

7a.

Μικρόβιο 7β .... κόσμος Ζωή Α . Ε . 7γ.

πίστη » πληρώνει αμέσως (με το

100 . ...

Εμπορική ... εδώ που νιώθεις σι

γουριά (δύο λέξεις) .

11 ο.

Αρνητικό μόριο.

ξεκίνημα

(αντ . ).

11γ.

11 β.

Προσταγή για

Βρίσκονται μέσα

στα ... άνθη .

12a.

Ασφαλιστική εταιρία σχετική με ...

σφαίρα . 12β. Στην αρχή τα έχει ο νέος .

Σχετικά με ηθοποιούς.

2ο. Ασφαλιστική που θυμίζει χρώμα «κα

8a.

τακόκκινο» . 2β. Πρώτα στη σκάφη.

αρχή στις ταυτότητες . βy. Έτσι αρχίζει η

Συνεχόμενα στην ΚΝΕ. 8β. Η εκδούσα

* Το έστειλε ο Παναγιώτης r

Σπύρου,
Αγρ[νιο
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4%

κά κέρδη του Ομίλου των εται-

11 ,9%,

του
σε

Ομίλου

40 ,5

αυξήθηκαν

δισ . ευρώ , έναντι

36,2

« Με

δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του περα
σμένου έτους . Τα συνολικά έσοδα από

το πρώτο μισό του

ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθη

2002,

εκτιμώ ότι το

Ewald Kist

και

κοι ταξιδεύει

κατά

δεδομένο το αρνητικό οικονομικό κλίμα

4% .

ΒpοΡεύει

βελτιωμένη παρουσία ». Τα συνολικά έ

σοδα

καν κατά

13,6%, σε 34 ,7 δισ.

ευρώ .

Όσον αφορά τα ασφάλιστρα Ζωής , ση
μειώθηκε αύξηση κατά 8,8%, σε 23 ,4

προσέθεσε : « Χάρη στο μεγάλο εύρος

δισ . ευρώ , και κατά

Γενικών

των επιχειρήσεών μας και την ισχυρή

Ασφαλίσεων , σε

Τα έσο

πίστη των πελατών μας , καταφέραμε

δα από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν

59,7% των
4,7 δισ. ευρώ .

μία καλή αύξηση των συνολικών κερ

κατά

δών .

Τα συνολικά καθαρά κέρδη αυξήθηκαν

2,6%, σε 5,9 δισ .

ευρώ.

•

Η Εθνική Ασφαλιστική επέλεξε το Ε

διμβούργο για το ταξίδι επιβράβευσης
των κορυφαίων συνεργατών της του πρα 
κτορειακού δικτύου, τον Ιούνιο του

2002.

Οι σύγχρονες αλλά και οι μεσαιωνικές ο
μορφιές της πόλης, που μαγεύουν κάθε
ταξιδιώτη , δημιούργησαν μοναδικές συν
θήκες ξεκούρασης για τους πράκτορες
της εταιρίας .

•

Στο διάστημα από

21

έως

28

Ιουλίου

πραγματοποιήθηκε η άρτια οργανωμένη

Επιπλέον πετύχαμε την περαιτέρω μεί

κατά

ωση των οργανικών , λειτουργικών μας

Σημαντική ήταν και η αύξηση της από

τους ασφαλιστές της Εθνικής Ασφαλιστι

εξόδων . Οι εξειδικευμένες δραστηριό 

δοσης επί των ιδίων κεφαλαίων , που α

κής .

τητές μας , του

νήλθε από

ING Direct

και των Ασφα

4%, σε 2,83

δισ . ευρώ.

κρουαζιέρα στη Δυτική Μεσόγειο για

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιή

ρες , παρουσίασαν συνεχή και γρήγορη

18,4% το 2001 , σε 21 ,7%
για το πρώτο εξάμηνο του 2002.
Το προ-μέρισμα ορίσθηκε σε 0,48 ευρώ

ανάπτυξη , καθώς και μια εντυπωσιακά

λιστών της Εθνικής Ασφαλιστικής στην

ανά κοινή μετοχή .

Πάρο , από

λειών Ζωής , στις αναπτυσσόμενες χώ

Μπανκ, παραλίγο να ... παντρευτεί

11 γ.

αναθεωρημένες

κανοποιητικό », είπε ο Πρόεδρος Συμ

με την Εθνική . 4β. Σχετίζεται με την 9α

Μεγάλη κ.λπ. κ.λπ.

τις

βουλίου Διοικήσεως κ .

Ολλανδικά ... ασφαλιστικά .

11 β . ... αμέρικαν

επέρασαν

προβλέψεις τα καθαρά λειτουργι-

αποτέλεσμα αυτής της περιόδου είναι ι

4

3a.

Η κατάληξη του Τσοχατζόπουλου.

-

ριών του ΙΝG και έφθασαν το

2

1Οβ.

Η ψύχος τα έχει στη μέση .

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΗ

Αύξnοn κοθοpώv κεpδώv κοτό

αυτές «δίνουν» όγκο .

100.

ΕΘΝΙΚΗ

ING

]

•

θηκε το ταξίδι των διακεκριμένων ασφα

24/08/02

έως

30/08/02 .

Sc

ALLIANZ

Κpουοζιέpο οτο Αινοίο

Μ

ε μια αναμνηστική κρουαζιέρα

επιτυχημένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.

στον

τίμησε

Λέσση Αλεξία , κ . Σαλτόγλου Χρήστος , κ .

τους συνεργάτες του , που πέ

Γιαννοπούλου Μαρία , κ. Φωτακοπούλου

Αργοσαρωνικό

τυχαν σε εσωτερικό γραπτό τεστ γνώσε-

Σμάρω και η κ. Λούκα Ανδριανή .

ων Εταιρικών Προϊόντων Ζωής , το υπο

Βασική φιλοσοφία του Ομίλου , της Επι

κατάστημα Φώτη Πουλή , της Επιθεώρη

θεώρησης , καθώς και του Γραφείου εί

σης

Δομένικου

Απέργη ,

του

S.A.

Ομίλου

, 5Ί Hι.1nclersoπ

ναι η υποστήριξη και ανάδειξη της ποιο

Allianz.

..

τικής εργασίας . Έτσι , με εσωτερικά τε

Στο όμορφο ταξίδι , εκτός από τον Διευ 

στ , η γνώση αναδεικνύεται ως ένα από

θυντή του

Φώτη

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των συ

κ. Τάσο Λα

νεργατών του για τη σωστή εξυπηρέτη 

Υποκαταστήματος

Πουλή και τον

Unit Manager

κ.

δάκη , συμμετείχαν μεταξύ άλλων και οι

,..i!fNJg~

ONa
Μ

Α.Ε.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ

1Ο χpόvιο επιτυχίες

Η

ρία

διαχείρισης

Ομίλου

τις ημέρες

1Ο

εξειδικευμένη εται

πιστωτικών

lnteramerican,

καρτών

του

ασφαλίστρων

χρόνια από την έκδοση της πρώτης

lnteramerican,

καθώς

και

ΥΠΗΡΕΣΙΩ

ΠΟΥ

δωρεάν

ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ

κάρτα

σε δύο τύπους ,

lnteramerican Mastercard
και Gold.

έμελλε να γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στα επόμενα

Μέσα στη δεκαετή πορεία της , η

χρόνια. Σήμερα αποτελεί το μακροβιότερο προϊόν σε

Cards

έχει κατορθώσει να κερδίσει την εμπιστο

αυτήν την κατηγορία και το μοναδικό με πλήρη γκάμα

σύνη

100.000

Standard

επιλογών

της , οι οποίοι πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο της

τάξεως των

ρει μια σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα , όπως

μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον κλάδο της ,

ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ!

100.000 .000

δη , που το

2002

Ε

100%, παντός

Allianz ΑΕΓ Α ανέλαβε την ασφαλιστική

κάλυψη ,

κινδύνου εργολάβων της κατασκευής του Ολυμπια

ΙΒΙ

θα αγγίξουν τα

2.000 .000

International

γου αυτού , που εντάσσεται στο

ευρύτερο πλαίσιο των ολυμπιακών
έργων, ανέρχεται σε

43.901 .000

ευρώ .

Το σχετικό ασφαλιστήριο συμβό
λαιο μεταξύ των
της

Allianz

κατασκευαστικής

ξίας «ΜΤΕ ΑΤΕ

-

ΑΕΓΑ και

Brokίng

In urance Service

ευρώ.

ΜΕ

το «Μοντοpίνι»-νnπιονωνείο κοντό

ΤΟΥΜΕ ΤΙΣ
Ε

ΟΥΜΕ

ΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΕΕΣ

I

ΕΕΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡ

οτnν Τpίτn Ηλικία

κού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Απικής . Ο προϋπολογισμός του έρ

ΗΛ.: 010 6 5675 -9
mail : info ίbi . om.gr

ευρώ . Σήμερα δηλώνει

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Η ασφαλιστική εταιρία

ΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩ

με πολλαπλές τραπεζικές συνεργασίες και κέρ 

επιστροφή της ετήσιας συνδρομής ανάλογα

Ω

και πλέον κατόχων των καρτών

(Classic, Gold, Electron και Business) . Η α
lnteramerican προσφέ

δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο , έως και

ΕΠΙΚΟΙ

lnteramerican

σφαλιστική κάρτα του Ομίλου

κατά

ΔΥΓΙΚΩ

Επιπλέον , η εταιρία εκδίδει και την αντίστοιχη

lnteramerican Visa ήταν η πρώτη co-branded

V

Α ΠΕΤΎΧΕΤΕ ΣΤΗΝ

ΚΑΝΕΤΕ ·

πρόσθετες οικογενειακές κάρτες για πάντα!

στην Ελλάδα και άνοιξε το δρόμο σε μια αγορά που

100%

ή/και ΕΠΕ

κάρτα , ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο για την εξόφληση

συμπλήρωσε αυτές

τs

ΥΠΕΡΟΧΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

με το ποσό ασφαλίστρων που εξοφλούνται με την

κάρτας της .

Η

Global lnve stors

ση των ασφαλισμένων .

INTERAMERICAN CARDS
lnteramerican Cards, η

Α'

ΟΙΓΟΥΜΕ

Ο

Σ

ΜΜΑΤΑ

ΡΟΜΟΥΣ

Ο βρεφονηπιακός σταθμός « Μανταρί

,v-ww.ίbί

νι », με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα

.com.gr

για την Τρίτη Ηλικία , διοργάνωσε την

1η

Οκτωβρίου γιορτή για τον παππού

και τη γιαγιά.

C

κοινοπρα

Οδών και Οδο

στρωμάτων Α.Ε.» υπέγραψαν ο κ .

Απόστολος Αλαμανής , Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος της ΜΤΕ ΑΤΕ
και ο κ. Νίκος Νανόπουλος Γεν. Διευθυντής της
ται ότι ο Ασφαλιστικός Όμιλος της

Allianz ΑΕΓΑ. Σημειώνε
Allianz έχει ήδη αναλάβει την ασφάλι

VESCO

ση ολυμπιακών και άλλων μεγάλων έργων , όπως το Ολυμπιακό Κέντρο
Κωπηλασίας Κανό-Καγιάκ στο Μαραθώνα , το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

και ο Νέος Ιππόδρομος Αθηνών , το Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης

(IBC)

με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων , καθώς και το Απικό Μετρό / Επέ

κταση Γραμμής

80
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Xopqyoί οτο

- ΑΓΡΟΤΙΚΗ

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΖΩΗΣ

ΑντοοΦόλειες: Εξελίξεις κοι επιπτώσεις οτnν οοΦολιοτικn oyopό μος

Missa Solemnis

οι χορηγοί στο πολιτιστικό γεγονός της συναυλίας που
πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, με το

λες αυξήσεις του κόστους ασφάλισης, τη μεί

τον κόσμο. Οι συνέπειες όλων των παραπάνω

ωση της δυνατότητας κάλυψης και τη σκλή

δρίαση

7
2002 η 4η Τακτική Συνε
του AIG Greece Forum, κλεί

στους ασφαλιζόμενους καταναλωτές σε όλον

Οκτωβρίου

έγιναν ασφαλώς αισθητές και στην ελληνική

ρυνση των όρων ασφάλισης που επέβαλαν οι

νοντας έτσι τον κύκλο των συναντήσεων του

ασφαλιστική αγορά, με αποτέλεσμα τις μεγά-

αντασφαλιστές παγκοσμίως .

δεύτερου έτους λειτουργίας του επιτυ

«Missa Solemnis» του Ludwig van Beethoven και την
ActionAid Ελλάς. Οι δύο ασφαλιστικές

χημένου αυτού θεσμού . Το ΑΙG

οποία διοργάνωσε η

Forum στόχο έχει να φέρει πιο

Εταιρίες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλε_σμα -της

ActionAid,

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Μ

Η Αγροτική Ασφαλιστική και η Αγροτική Ζωής ήταν οι κύρι

έργο

AIG GREECE FORUM

Greece

κοντά την

εταιρία με επίλεκτους συνεργάτες της,

της οργάνωσης η οποία στην τριαντάχρονη πο

μέσα από έναν επί ίσοις όροις διάλογο

ρεία της έχει να αναδείξει σημαντικό έργο στο σχεδιασμό

υψηλού επιπέδου πάνω σε θέματα της

και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανά-

πτυξης στον τομέα αντιμετώπισης της φτώχειας. Η Αγροτική Ασφαλιστική και η Αγροτική Ζωής έχουν επανειλημμένα

ασφαλιστικής εργασίας και της αγοράς

ο μαέστρος Helmuth Rilling

και πάνω σε κοινούς προβληματισμούς
και στόχους.

συμμετάσχει ενεργά σε πρωτοβουλίες φορέων και έχουν

Σε αυτήν την πρώτη περίοδο ,

συμβάλει με τις δυνάμεις τους στην αναβάθμιση της ποιό

του

2003,

τητας ζωής και θα συνεχίσουν και στο μέλλον την πολιτική

AIG Greece Forum

2000-

συμμετέ

χουν σε τακτική βάση οι συνεργάτες της

τους αυτή με την ίδια πάντοτε ευαισθησία.

εταιρίας Μίνας Αλμπελανσής, Γιάννα Αν

δρεαδάκη, Κέλλυ Κουμπούρου , Κώστας
Διακρίνονται στην πρώτη σειρά από αριστερά ο υποδιοικητής

Λάμπρου, Σωτήρης Λοχαίτης, Κωνστα

της ΑΤΕ και πρόεδρος της Αγροτικής Ασφαλιστικής και
Αγροτικής Ζωής κ. Ιωάννης Παπαvίκος μετά της συζύγου του,
στη δεύτερη σειρά ο Δ/vωv Σύμβουλος των δύο εταιριών κ.
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου μετά της συζύγου του και η

ντίνος Μαυρόπουλος , Γεώργιος Νικολά
κος , Δημήτριος Παντελάτος , Τάσος Πα
παλαζάρου, Χαρίδημος Πετράκης, Νίκος

Αναπληρώτρια Δ/vουσα Σύμβουλος της Αγρ. Ζωής κ. Νάσα

Πετρακόπουλος, Αλέξανδρος Ραφαηλί

Σαραvτοπούλου μετά του συζύγου της

δης, Νίκος Χριστοδούλου, καθώς και α

ν" Οι στρατηγικές επιλογές της διοί
κησης της Αγροτικής Ασφαλιστικής
και της Αγροτικής Ζωής επέτρεψαν

ΝΕΕΣ προοπτικές καριέρας στις

στις δύο εταιρίες να αυξήσουν σημα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

ντικά την παραγωγή των ασφαλί

Εμείς στην ASK Α.Ε. (www.ask.com.gr) είμαστε οι πρώτοι ανεξάρτητοι :χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι στην
Ελλάδα. Αντιπροσωπεύουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του μέλλοντος στη διανομή :χρηματοοικονομικών
προϊόντων. Επιλέγουμε τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς για τους πελάτες μας. Καταρτίζουμε προσωπικά
financial plans με σκοπό να ταιριάζουν οι προτάσεις μας καλύτερα στις ανάyκες και τους στόχους του πελάτη.

τά πολύ το μέσο όρο αύξησης της α

Ζητούμε επαγγελματίες ασφαλιστές,

γοράς. Τα ασφάλιστρα της Αγροτι

οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση

στα καλύτερα

προϊόντα πολλών μ~άλων εταιρειών, ως έμμισθους

σε σχέση με το αντίστοιχο

διάστημα πέρυσι, ποσοστό το οποίο
εκτιμάται ότι είναι διπλάσιο από τη

αφοσίωση στα υψηλά επαγγελματικά μας πρότυπα

μέση αύξηση της αγοράς το διάστη

ετών

μα αυτό . Σε απόλυτους αριθμούς τα
ασφάλιστρα ανήλθαν στο ποσό των

Προσφέρουμε :

ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο

financial planning

και

στα :χρηματοοικονομικά προϊόντα

•
•

ξεπερνώντας κα

ικανοποιητικό ιστορικό πωλήσεων

• 25-45

•

- Σεπτεμβρίου ,

26,2%

Προi>ποθέσεις :

•

ου

κής Ασφαλιστικής αυξήθηκαν κατά

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΥΣ

•
•

στρων τους το εννεάμηνο Ιανουαρί

πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα της αγοράς (ασφάλειες

81 .500.000

ευρώ έναντι

ευρώ το εννεάμηνο του

64.500.000
2001 . Τα α

ζωής και γενικές, επενδύσεις, :χρηματοδοτήσεις)

σφάλιστρα της Αγροτικής Ασφαλιστι

ελκυστικό πακέτο αποδοχών
δυνατότητες εξέλιξης

κής στον κλάδο των μεγάλων κατα

Σας παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην:

ASK

Α.Ε. ,

Dr. Manhias Κelm, Σκουφά 69, 10680 Αθήνα

σκευαστικών έργων τη φετινή χρονιά
υπερδιπλασιάστηκαν

(10.500.000

ευρώ) , ενώ σημαντική αύξηση ποσο

στού

10% πέτυχαν και οι ασφαλίσεις

πυρός . Και στις Ασφαλίσεις Ζωής, ό
που οι συνθήκες στην αγορά εξακο
λουθούν να είναι δυσμενείς, η νέα
παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε
INDEPENDENΓ
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νώτερα διευθυντικά στελέχη της

AIG

Greece.
Το θέμα της πρόσφατης συνεδρίασης ή
ταν «Αντασφάλειες: Εξελίξεις και επι

πτώσεις στην ασφαλιστική αγορά μας»,
με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Ιωάννη
Κακαβίτσα , Διευθυντή του Τμήματος Α
ντασφαλιστικών Συμβάσεων της Εταιρίας

ΑΟΝ

Tumer Reinsurance Services S.A.,

διακεκριμένο στέλεχος και γνώστη της
Αντασφαλιστικής Αγοράς .

Ο κ. Κακαβίτσας ανέλυσε στα μέλη του

Forum

τις επιπτώσεις που είχαν στην

παγκόσμια αγορά οι τρομοκρατικές ε
νέργειες της

11 ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τα αποτελέσματα της σύνθετης αυτής
κρίσης είναι:

- η έντονα μειωμένη ρευστότητα ,
- η καθίζηση της παραγωγής ασφαλίστρων στους τομείς των Ασφαλειών Ζω
ής και των Γενικών Ασφαλειών ,

-

η ανάγκη τροφοδότησης μεγάλων α

σφαλιστικών και αντασφαλιστικών συ-

-. γκροτημάτων με «φρέσκα» κεφάλαια,
- η αποχώρηση ορισμένων αντασφαλιστικών εταιριών από τη διεθνή αγορά .
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη δημι
ουργία μιας πρωτοφανούς ασφυκτικής

16.000.000 ευρώ το εννεάμηνο
- Σεπτεμβρίου, δηλαδή
αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το

πίεσης που αλυσιδωτά μετακυλίστηκε

αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

κόλουθα στους διαμεσολαβούντες και

τα

Ιανουαρίου

στους πελάτες των αντασφαλιστών, που
είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, και επα
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Allianz (ffi)
νεργάτες της που διακρ ίθηκαν στον ειδικό

έ κανε την πιο έ ξυπνη κ ίνηση ... να επιβραβε ύ σει 11 συ 
- έ κτακτο διαγωνισμό

στην Ελλάδα , Αλέξανδρο ς Σαρρηγ ε ωργ ίου και τις απ ονομ έ ς οι κ .
Ν . Νανόπουλος , Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλ ίσεων , Π . Πα

με έπ αθλο από έ να αυ τ οκ ίνη το Smart. Σ ε ειδική ε κδήλωση π ου
οργανώθηκε προς τιμήν τους παρ έ λαβαν , μ έ σα σε ατμόσφαιρα

π ανικολάου , Γενικός Διευθυντή ς Ασφαλ ίσεων Ζωή ς, Ν . Δελένδα ς,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Α .

Η

Alli anz

χαράς και ενθουσιασμού , τ α

11 Smart.

Την αναγγελ ία των βραβε ί

ων έ κανε ο Διευθύνων Σύμβουλο ς και

CEO

τ ου Ομ ίλου

Allianz

Πολ ίτης ,

Εντεταλμέ νος

Management

Σύμβουλος

Allianz Dresdner Asset

Ε ΠΕΥ.

Κάθε ασφαλιστής
δικαιούται
σε κάθε έκδοση

το περιοδι~ό

.:~"~1,

στο γραφειο ~:,ο ..

,
,
η στο σπιτι του
Στις σελίδες του:
Αναπληρωτές Συντονιστές Α ' 2η
θέση Γαλανός Εμμανουήλ
Υποκατάστημα Αvτουαvέπας Δαπ6λλα Επιθεώρηση Δομέ νικου Απέργη

Αναπληρωτές Σwτονιστές Α ' 1η
θέση Σιάρκου Παρασκευή Υποκα
τάστημα Πάwη Κωτσαρ{νη ΕJDΊοpιχή
Διεύθwση Δημήτρη Μπάτρη

Αναπληρωτές Συντονιστές Α ' 3η
θέση Σοφfος Κωvσταvτίvος
Υποκατάστημα Μαρfας Παβtλη
Επιθεώρηση Μιχάλη Βαρ6τση

Συντονιστές Β ' 1η θέση Φαιλάδη
Βασιλική Υποκατάστημα Γιάwη
Κωτσαρίνη Εμπορική Διεύθυνση
Δημήτρη Μπάτρη

Σwτονιστές Β ' 2η θέση Τσούλου
Κωvσταvτίvα Υποκατάστημα Σταύραυ
Διαμαvτ6πουλου Επιθεώρηση
Δημήτρη Σφήκα ΕJDΊΟpική
Διεύθυvση Δημήτρη Μπάτρη

• Γνώσεις - εμπειρίες
• Αλήθεια για καλύτερη καριέρα
• Πληροφόρηση, ήθος, ειλικρίνεια
• ΤΡΟΠΟΙ και ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

. το ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
rιΝε ΣΥΝΔΡΟΜfΠΗΣ

Ασφαλιστικοf Σύμβουλοι 1η θέση
Διαμα ντόπουλος Βασίλειος Υποκα
τάστημα Σταύρου Διαμαντόπουλου
Επιθεώρηση Δημήτρη Σφήκα ΕJDΊΟ

Σwτοvιστές Β ' 3η θέση Αγγελάκης
Ευστράτιος Υποκατάστημα Πάwη
Κωτσαρfνη ΕJDΊοpική Διεύθυνση
Δημήτρη Μπάτρη

Ασφαλιστικοf Σύμβουλοι 3η θέση
Δfτσιου Ελένη Διευθυντή με
Γραφεfο Πάwης Στρειδάς

ρική Διεύθwση Δημήτρη Μπάτρη

Ασφαλιστικοf Σύμβουλοι 4η θέση

Ασφαλιστικοf Σύμβουλοι 5η θέση

Παπαδιοvυσίου Αδαμαvτία
Υποκατάστημα Πούλιας
Αvαστασοπούλου

Μανιού Μαρfα Υποκα τάστημα

• ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΑΕΙΖΟΥΝ

• ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΟΥ,

• ΣΤΕΙΛΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΟΥ,

ΚΑΛΠΕΡΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ!

ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ!

ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

Πάvνη Κωτσαρfνη Εμπορική
Διεύθυνση Δημήτρη Μπάτρη

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ο Για ένα χρόνο

Ο Για δύο χρόνια

..... ..... ... ..... ... ... ... .... .. ......... .... .. .... ..... ..... .. .. ΕΤΑΙΡΙΑ : .. ..... ......... ..... ...... .... ................ ... ... ...... .
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ: ..... ... ...... ............ ... .......... .. ........ ... .. .... .... ..ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ..... ....... .... ....... ..... .............. .... ..... .
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: .... ..... .. ........ .. .. .............. ....... ... .. ......................... ΠΟΛΗ : ............ ...... ... .. ......... ... .. ..... ....... ...... ...... .
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : .. .. ..... ... .... ....... .. .. ... ... .. ....... ...................................... FΑΧ: .. .. ..... .... ..... .... .. .. ......... .. ... ... ... ... ... ............ ..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Ο Αποστέλλω ταχυδρομική επιταγή

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALICO AIG ΑΕΔΑΚ

Ενδυνόμωοn του Δικτύου Πωλήσεων
Η

Alico AIG ΑΕΔΑΚ , σε συνεργασία με την Alico AIG Life, έχει πpογpαμ

ματίσει και υλοποιεί με ταχείς ρυθμούς την ενδυνάμωση του δικτύου

Alico AIG Life, σε συνεργασία με τον κ . Αλέξανδρο
Γενικό 4ιευθυντή της Alico AIG ΑΕΔΑΚ. Βασικοί στόχοι που έ

ων Κεφαλαίων της
Παππά ,

ΑΕΔΑΚ λειτουργεί

χει θέσει η διοίκηση αφορο ύν την αποδοτική λειτουργία του δικτύου με

με ανεξάρτητα καταστήματα στις περιοχές Αθηνών ,

Θεσσαλονίκης , Σερρών , Ιωαννίνων, Βόλου . Στα καταστήματα αυτά ε 

γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών . Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην άρτια και τη συνεχή επιμόρφωση των Financial

νη εξυπηρέτηση των επενδυτικών αναγκών του πελάτη μέσω των

Financial Planner, με στόχο την ολοκληρωμέ
11 α

πενδυτικών προϊόντων . Οι αλλαγές αυτές , σύμφωνα με τον κ . Μπάρδη ,

μοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρ ίζεται η εταιρία. Το δίκτυο έχει υπό

θα επιφέρουν ουσιαστική διαφοροπο ίηση στον τρόπο λειτουργίας των

πωλήσεών της . Το δίκτυο πωλήσεων της
ήδη από το

1996

φαρμόζεται ο θεσμό ς του

Alico AIG

Planners, ώστε

80 εκατ. ευρώ και συνολικά 6.000 πελάτες .

ΑΕΔΑΚ αλλά και των ειδικευμένων δικτύων πωλήσεων, καθώς θα κατα 

στεί δυνατή η προώθηση από τα δίκτυα αυτά σειράς επενδυτικών προϊ

αυτού συντονίζονται από τον κ . Θεόδωρο Μπάρδη , Διευθυντή Αμοιβαί-

όντων πέpα από το αμιγές προϊόν του Αμοιβα ίου Κεφαλαίου .
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Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

Προσοχή! Για να γίνει πίστ ωση , αναγράψτε στην κατάθεση τον αποστολέα και το περιοδικό και

στείλτε το παραστατικό στο

fax : 36.11.545

Ο Θα σταλεί εισπράκτορας (Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας)
Ο Θα περάσω από τα γραφε ία σας

ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τεύχος :

5

ευρώ

•

Φοιτητές

20

ευρώ

•

Ιδιώτες

30

ευρώ

•

Εταιρίες

-

Οργανισμοί

90

ΑΞΙΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

να πληρο ύνται οι απαιτήσεις της σημερινής αγοράς ε

Οι ενέργειες για την εξέλιξη , ενδυνάμωση και υποστήριξη του δικτύου

διαχείριση κεφάλαια ύψους

Ο Κατάθεση στο λογαριασμό

Φοιτητές

30

ευρώ

•

Ιδιώτες

ευρώ

•

Εταιρ ίες

-

Οργανισμο ί

150

19-20, Πλατεία Κολωνακίου, Τ.Κ. 106 73
36.09.071 , 36.20.186 , 36.17.810 Fax : 36.11.545, e-mail: nextdeal@otenet.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ, Φιλικής Εταιρίας
Τηλ .:

45

ευρώ

ευρώ

Μ . ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ

~σπάν
Αναδρομn με την Φαντασ ία
Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΤ ΑΝΕΙΑ
'Ο Π αν
'Έφτασε στό στρατόπε

-

στό Μαραθώνα

-

νύχτα, ά.ργά.
ια άπ'

Υ φτασε τρέχοντας, λαχανιασμέν ς, σέρνοντας τά π

τήν κούραση. οι φρουροί τόν γνώ ισαν, καί πρόστρεξαν νά
Λοιπόν; Λέγε! Τί νέα μας φέρνεις; Θά στείλουν στρατό, οι

Σπαρτιάτες;

Υ κανε ν' άποκριθii, μά δέν μπόρεσε· ή ανάσα του ηταν κομ
μένη. Κοντοστάθηκε, ακούμπησε σέ μιάν ελιά φορτωμένη

λαχτάρα τ ν

-

-

lδαν τόν τραγοπόδαρο θεό καί σκιά-

γρυπνα. Νά ! βλέπεις

αφεντικός του . Βούλωσε τό στόμα σου καί φέρε τό κρασί.
Ό Φειδιππίδης εlχε καθίσει βαριά, καταγiiς, μέ σταυρωμένα
πόδια, πλάι στά σχέδια, τά χαραγμένα στό χώμα. Δέν
μιλούσε, μόνο κοντανάσαινε ακόμα, μέ καρδιά επίμονα

άρρυθμn . Ουτε ό Μιλτιάδnς τόν ρωτούσε. Βασίλευε σιωπή . "Ολοι κοιμόνταν βαθιά στό στρατόπεδο. Κι οί φρουροί
π ύ ξαγρυπνούσαν στίς βίγλες τους, ξέροντας πώς
τούτη τή στιγμή ό στρατηγός τους δεχόταν μήνυ

μα σπουδαϊο κι έπαιρνε απόφαση , σιωπούσαν,
γεμάτοι σεβασμό .

Ό δούλος βγηκε άπ' τό τσαντίρι, κρατώντας μέ
προσοχή ενα μεγάλο κύπελλο, ξέχειλο κρασί.
- Νά, Φειδιππίδη! Πιές το νά ξε ιψάσης, ν'
αναστnλώσnς τήν καρδιά σου! Εlναι προπέρ

ξα-

κείνο τό φωτάκι;

Ξεκίνnσε μέ γοργή περπατησιά, κατά τή

-

- Ό Πάν εlναι κοντά μας. Ό Πάν μας προστατεύει. Θά νική
σ υμε!

των δούλων τοϋ ταραγιαβούς, τού Μεγάλου Βασιλιά, τού
κοσμοκράτορα. 'Όλος ό κ ' σμος, νικημένος από τ' ανίκητα
δπλα του, εσκυβε καί ταπεινά τόν πρ σκννοϋσε. 'Όλος ό κό

Ό Μιλτιάδης ξαγρυπνούσε. Καθόταν εξω απ' τό τσαντίρι
του, πάνω στόν κομμένο κορμό ένός κυπαρισσιού καί συλλο

χοβούνια, πού τήν κατοικούσε ενας πειναλέος λαουτζίκος. Κι
αυτός δ λα υτζίκος - πού δέν μπόρεσε ποτέ νά μονοιάση -

Ο Φειδιπίδης έφτασε στην αγορά και σηκωνοντας τα χ ρια πρ6λαβε μ6νο να πει:

γιζόταν κοιτώντας τό χώμα, μπρός στά πόδια του. 'Ένα λυ
Μιλτιά
χνάρι άποθεμένο καταγής, φώτιζε τό χώμα δπου
δης, μέ μιά βέργα, εlχε χαράξει παράξενα σχήματα: Γραμμές
ίσιες καί στραβές, μισούς κύκλους, σαγίτες πού σκορπίζο
νταν λοξά, κι άλλα μυστήρια πράματα. Κάθε τόσο, άπλώνο
ντας τό σανταλοφορεμένο πόδι του εσβηνε κάποια γραμμή · κι
απέ, μέ τή βέργα, την ξαναχάραζε, σ' άλλοιώτικο σχημα .

«Νενικήκαμεν».

-Μιλτιάδη!

επέμενε νά ζii μέσα στή φτώχεια καί τή διχόνοια· κι αρνιόταν
τήν εtρήνη καί τόν πλούτο πού θά τού 'φερνε κυριαρχία τού

νους δούλους, r~ρθαν καί φούνταραν άγκουρα στή ράδα τού
Μαραθώνα. οι ευτυχισμένοι δούλοι ξεμπάρκαραν κι εστη

Μεγάλου Βασιλιά. Αύτό δέν γινόταν νά βαστάξη. 'Όχι πώς δ

σαν τά τσαντίρια τους στόν κάμπο, ανάμεσα θάλασσα καί
βουνό. 'Ήσαν πολλοί - κάπου δέκα μυριά ες - κι πλισμένοι

Ή φωνή τόν εκανε νά τιναχτii, σά νά τόν ξύπνησε από άκοί
μnτον ϋπνο . Σήκωσε τά μάτ ια, κ ι αντίκρυσε τόν άνθρωπο
πού στεκόταν μπροστά του .

σμος, απ' τόν Υlστρο ως τήν Αtθιοπία· από τή Θ άκη καί τήν

Αtγυπτο ως τήν Κασπία καί τίς Ίνδίες. Αυτός ηταν δλος ό
Κόσμος, τότε. Πέρ' από τοϋτες τίς χώρες ξαπλωνόταν τό

άγνωστο, τό αδιάφορο .. .
κεϊ, στή δυτική άκρη της απέραντης

ταραγιαβούς εlχε ανάγκη απ' τόν ξερότοπο καί τούς ξερο
κέφαλους ανθρώπους του, γιά νά συμπληρώση αρμονικά τό
απέραντο κράτος του. Μά ηταν κάτι τό σόλοικο· κάτι σάν

τάγισε τή γλώσσα του:

γερά, καί καλά γυμνασμένοι στήν τέχνη τού πολέμου. ΥΗξε

απαράδεχτη ανορθογραφία μέσα στήν ασάλευτη τάξη της Κο

ραν πώς θά νικοϋσαν τόν εχθρό - καί τούτο γιά καλό του.
'Ήξεραν πώς δ εχθρός δέν r~ταν μονοιασμένος πώς ανάμεσά

σμοκρατορίας.

του βρίσκονταν πολλοί μυαλωμένοι άνθρωποι, πού πεθυ

Νά δ λόγος πού τά μαϋρα καράβια, τά φορτωμένα ευτυχισμέ-

μοϋσαν νά γίνουν ύπήκοοι τοϋ Μεγάλου Βασιλιά. Γιατί ετσι

- Μπράβο κρασί! Πές μου, Μ ιλτιάδη, σύ πού 'σαι κο-

έν μας εlπες, τόν ρώτησαν ξανά οι φαντά

ροι . Θά 'ρθονν οι Λακεδαιμόνιοι;
Κοντοστάθηκε, χαμογέλασε · κι εlπε:

ές

ii

Μιλτιάδης.

Ό Φειδιππίδης πηρε τήν κούπα καί την άδειασε
μονορούφι. Άπέ αναστέναξε μ' ά.γαλλίασn καί πλα

σκηνή τού Μιλτιάδη .

τό φεγγερό ού ανό. Κι

αυτοκρατορίας, βρισκόταν μιά μικρή χώρα, δλο άγονα βρα

σινο κρασί, απ' τ' αμπέλια μας της Κ ρωπείας,

διάφανο καί πρασινωπό . Μόλις μιά ιδέα ρε
τσίνι τού 'χουμε βάλει - τό καλό κρασί δέν χαλάει εύκ λα ...
- Πάψε τίς μωρολογίες! τόν ξαναμάλωσε δ

- Πηγαίνω νά τόν βρω ...

nταν ή θάλασσα γεμάτη αμέτρητα μαύ α σημαδάκια στεκάμε

'

- Μήν άνακατώνεσαι δπου δέν σέ σπέρνουν! τόν μάλωσε ό

Έκεϊ 'ναι τό τσαντίρι του.

μεριά, πέρα απ' τόν κάμπο, μιά λ υρίδα άναλυτ · ασήμι - ή
θάλασσα - χώριζε τούτη τή στεριά απ' τά βοννά της ύβοιας,

'Όλος δ κ ' σμος; 'Όχι ...

Γύρισε ό Φειδιππίδης, αφέντη; Τί εtδηση μας φέρνει; Θά

νιότης .

γκορμη τ · τ αγούδι τών μύριων τριζονιών. Άπ · τήν άλλη

τά καράβια πού 'φε αν εδώ, στό Μα αθώνα, τίς

'ρθουν οι Σπαρτιάτες;

- Πού εlναι οί στρατηγοί; ρώτησε.
- Κοιμούνται. Μονάχα Μιλτιάδης

πλαγιά της Πάρνηθας, πυκνο ασωμένη, επαιζε τό παιγνίδι
τού φωτοϊσκιωμού μέ τίς σελnναχτίδες, κι αντιβούιζε σύ

-

Ό λαχανιασμένος δρομέας εκανε ν' αποκριθii , μά δέν πρό
φτασε. 'Ένα κοπάδι γίδια πού κούρνιαζαν δρθια, λίγο πιό πέα, ταράχτηκαν άξαφνα, σά νά εlδαν ri ν' άκουσαν κάτι τρο

του. 'Ήταν ώραϊος άντρας, στόν ανθό της

έν μποροϋσε νά μιλήση.

οι άλλοι σώπασαν, περιμένοντας.
''Ή ταν δμο φn ή καλοκαιριάτικη νύχτα τοϋ Μεταγειτνιώνα,
μέ τό φεγγάρι της γέμισης ψηλά στόν ούρανό. Ή ανατολική

να

-

Σφούγγισε τόν 'ίδρο πού κατρακυλούσε
απ' τά πολυτρίχια των σγουρών μαλλιών

Άκουμπισμένος πάντοτε μέ τή ράχη στήν ελιά, βαριανάσαινε.

πού

πετάχτηκε ορθιος:

οι όπλίτες της Λακεδαίμονας;

κήσουμε!

Θά μιλήσης, καμιά φορά;

·ς

-Πρόσταξε, αφέντη!

- Γρήγορα! 'Ένα κύπελλο κρασί τού Φειδιππίδη! Ό δούλος

σά μας. Μή φοβ σαστε, παιδιά! Θά νι

έν απ κρινόταν, οί πλίτες νεύριασαν:

ρθώνονταν σταχτογάλανα π

Νικόστρατε! Ξύπνα, τεμπελχανά!
'Ένας άνθρωπος, πού 'ταν πιό πέρα ξαπλωμένος στή γης, τυ
λιγμένος σέ μιά χλαίνη, αναγέρθηκε:

- Ό Πάν εlναι κοντά μας εlναι ανάμε

ά κάνουν οι Σπαρτιάτες; Θά στείλ νν

Υ κανε ν nμα, μέ τό χέ ι, πώς

Γύρισε καί φώναξε:

νο χύθηκε στή μορφή του· κι εlπε:

καί μέ

στρατό;

Καθώς

σκοπό παράξενο, γεννημένο, στά βάθη της Άσίας, στ' απέρα
ντα τσαϊρια τού Ίράν. Τραγούδι βάρβαρο, δλότελ' άτοπο σέ
τούτη τή χώρα, τήν πλασμένη απ' τούς θεούς της μέ λεπτεπί
λεπτη άρμονία, σέ μιά στιγμή διαβολεμένου κεφιού.
- Λοιπόν; Λοιπόν; ξαναρώτησαν οι στρατ ιώτες. Θά 'ρθονν

Κάθισε. Πρέπει νά 'τρεξες εlσαι κουρασμένος . 'Ένα κύπελλο
κρασί θά σοϋ στnλώσn τήν καρδιά.

Ό άνθρωπος πού ηρθε τρέχοντας, αναστέ
ναξε μέ λυτρωμό. Κάτι σάν φως χαρούμε

ώτησαν κι αυτοί:

Λοιπόν; Λέγε! Τί

-

χτηκαν!

λίες κι η θαν νά ίδοϋν.

-

ποιος φρουρός, γιά νά πολεμήση τή νύστα, τραγούδαγε ενα

δέος ίερό.

καρπό καί κοντανάσαινε βαθιά, μέ πλεμόνια ιψασμένα γι'
αγέρα. ύο-τρεϊς πλίτες π ύ 'σαν ξύπνιοι, άκουσαν τίς όμι
Τόν γνώρισαν - καί ποιός δέν τόν nξερε στήν Άθήνα;

- Τό φανταζόμουν, εlπε δ Μιλτιάδης, μέ πάντα ηρεμη φωνή.

μερό. Λάκισαν περίτρομα, πρός δλες τίς μεριές. οι πλές
τους τυμπάνιζαν ρυθμικά στό μαλακό χώμα της πλαγιάς, κι
αντηχούσε τρελλά τό κυπρί τού τράγου, καθώς ξεμάκραινε.
- Ό Πάν! Ό Πάν! εlπαν οί στρατιώτες, μέ φωνn μονντή από

απαντησ υν:

τ' ν π

-

μονάχα ή Έλλάδα θά 'βρισκε εtρήνη καί πλοϋτο κι ευτυχία .
Ό άνθρωπος πού 'φτασε τρέχοντας λαχανιασμένος κοίταγε
τόν κάμπο, τόν πνιγμένο από τά τσαντίρια των εχθρών.
Σιωπή βασίλευε εκεϊ· οί εύτυχισμένοι δούλοι κοιμόνταν. Κά

σμογυρισμένος: Τέτοιο κρασί εχεις ξαναπ ιεϊ;

-

'Όχι. Μόνο στήν Ίωνία τά κρασιά εlναι καλούτσ ικα. Μά -ή

Ίωνία εlναι έλλnνική. 'Όπου 'Έλληνας καί καλό κρασί!
Γέλασαν σιγανά· κι

Μιλτιάδης εlπε πάλι:

έν χορταίνου με τήν πεί
να μας γι' αυτό τρωγόμαστε συμμεταξύ μας, ποιός νά φάn τό
φαϊ τ' αλλονού . Μά κειό πού βγαίνει απ ' τά σπλάχνα της χθό
νιας Κυβέλης - κειό τό έλάχιστο - εlναι βλοημένο απ' τούς

- Τούτος δ τόπος καρπίζει λιγοστά.

θεούς μας. Τήν πείνα μας ξεγελάμε μ' ενα τσαμπί σταφύλι, μέ
δυό σύκα, μέ μιά φούχτα ελιές μά ή απαράμιλλη γεύση πού
μας αφήνονν στό στόμα, χορταίνει τήν ψυχή μας σάν τίποτ'
άλλο!

- Στήν Άσία, εlπε ό Φειδιππίδης, στίς χώρες τού Δαρείου, ό
πλούτος εlναι, λέει, απροσμέτρητος. Έσύ πού εζησες, σ'
εκείνα τά μέρη πρέπει νά ξέρης .. .
Ναί, απροσμέτρητος, παραδέχτηκε ό Μιλτιάδης. ~Αν αύριο
χάσουμε τή μάχη πού θά δώσουμε σέ τούτονε τόν κάμπο, με

-

- Καλό στον! εlπε ηρεμα. Θά εlσαι κουρασμένος. Κάθισε.

θαύριο τά καράβια τού Δαρείου θά ξεφορτώσουν, στόν Πει
ραιά, δλα τά πλούτια της Άνατολης. Εlναι έξυπνος ό

Ό αλλος αποκρίθηκε γοργά, μέ φωνn ακόμα λαχανιαστή απ'
τή μακρυά τρεχάλα, μά καί σκληρή από τήν πίκρα:
- Δέν μπορούν, λέει, πρίν απ' τ' όλόγιομο φεγγάρι - καί τό

Δαρεϊος. Τόν γνώρισα καλά, τότε πού ήμουνα στή δούλεψή
του . Μοϋ 'χε εμπιστοσύνη· μού μιλούσε λεύτερα .
- 'Ώς τη μέρα πού τού τήν εσκασες ασκnμα, μέ τά γιοφύρια

φεγγάρι προχτές riταν μονάχα εννιά ήμερών. Νά γ ιορτάσουν,
λέει, πρώτα τά Κάρνεια. ΥΕτσι εlναι, λέει, τό ζακόνι τους ...

τοϋ 'Ίστρου! σάρκασε ό Φειδιππίδης .

- Εlμαι 'Έλληνας, δικαιολογήθηκε άπλά ό Μιλτιάδης. Τόν
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διαβουκόλευα, δσο μπορούσα. Τόν συμβούλευα νά καταχτή

-Ό ενας μας αξίζει δέκα από αυτούς!

ση τή Σκυθία

-

-

ηλαδή νά πάη νά φάη τά μούτρα του στούς

κάμπους τnς Σκυθίας. ΥΕκανα δ,τι μπο ϋσα γιά νά ξεμακρύ
νω τήν αυριανή μάχη. Άπό τή στιγμή δμως πού ή μάχη είναι

ίμαι κι εγώ· μά εχω λόγ

δμως,

υριο, μόλις

Σταμάτησε τό λόγ του στή μέση, κοίταξε τό φεγγάρι, πού
αρχισε νά γέρνη πρός τίς κορφές της Πάρνηθας, καί συνέχισε:
ηλαδή σήμερα, γιατί πέρασε τό μεσονύχτι. Σήμερα ζοϋμε
μιάν ήμέρα πού θά πά η μιά μεγάλη απόφαση: Ή ' λλάδα θά
μείνη ' λλάδα; 'Ή θά γίνη σατ απεία τού κράτους τών

-

νά είμαι.

Περσών; "Οταν ερθ υν οι Λακεδαιμ νιοι

-

αν προφτάσουν

πρός πέντε!

n

αί, βέβαια ·
νίκrι, ετσι, είναι πολύ πιό πιθανή. Άφού
δμως νικήσουμε τούς μισούς πού απόμειναν εδώ, δσοι από

-

έμας θ' απομείνουν μετά τή δύσκολη καί πολύνεκρη τούτη νί
κη, πού θά τρέχουν ν' άνακαλύψουν καιν' αποκρούσουν
τούς άλλους μισούς, πού κάπου θά ξεμπάρκαραν φρέσκοι
καί ξεκούραστοι;

Ό Μιλτιάδrις σώπασε, γιά μιά στιγμή· καί συνέχισε μέ φωνή
πιό γαληνημένη :

Π οιό λόγο; Οί Σπαρτιάτες δέν ερχονται ...

νά 'ρθουν

Θά ερθουν σέ λίγες μέρες, μετά τήν πανσέληνο, μόλις γιορ-

θά είναι άργά. ~Η θά 'χουμε νικήσει μ νάχοι

- Ό Δάτης κάνει τό λάθος, όχι άπό άγνοια της πολεμικής τέ

μείς, οί Άθηναίοι, γιά λ γαριασμό " λων τών ' λλήνων. ~Η
θά 'χουμε νικηθη, πάλι γιά λογαριασμό δλων των Έλλήνων.

χνης, μά άπό κακό ύπολογισμό της δύναμής του καί της δύ
ναμής μας. Θαρρεί πώς εύκολα μπορεί νά μας συντρίψη εδώ,

τάσουν τά Κάρνεια.

- ..,
- "

τσι σοϋ 'παν οι βασιλιά

ς τους;

-

Αύριο τά χαράματα

π τε σημ ί

Κ ρίνθου ...

άτης επιτίθεται.

Κι οί Πέρσες νά ξεμπαρκάρουν στά νώτα τ υς , σ'

Πού τό ξέρεις;

-

Παντού πρ δ τες! σάρκασ

ή

-

6

γιά νά μήν πώ ηλιθι ' τητα.

Θά είμαστε πιό ηλίθι ι απ ' αυτόν, αν

έν έκμεταλλ υ μαστε

τ · λάθ ς τ υ.
- Τίλά

ς;

τό στ

τ

τ

δώ, στ · ν Μαραθ ' να .

'Έτσι, μας επέτρεψε νά μεταφέ

Παντού καί πάντοτε! 'Όπως παντού καί πάντοτε θά ύπάρ-

στρατό μας, και νά.

χά ιστ ι. Λ ιπ ' ν, αυ ιο τό

π

χάραμα, δέκα μυ ιά ες Πέ σες θά χτυπήσουν εμάς, πού μαζί
μέ τούς Πλαταιείς, μ λις ξεπε ναμε τήν μυ ιά α. " νας πρ6ς

·ς

υμε κι εμείς εδώ δλο τό

ώσουμε μάχη συνολική, όριστική.

έκα ε; .., στω!! Τό π άμα είναι

ύσκολ

ήκαμε, "χουμε πιΟ ν ' τητες. Καί τ '

βια, πού θ' άνοίγ νταν στ · π ' λαγ

· άλλα

, σέ

της μπάρκαρε, τ ύτη τή νύχτα, τ · μισ

' κα!

στό Μαραθώνα. Δεν ξέρω αν θά νικήσουμε. ""Αν δμως νικη

θούμε, οι Πέρσες θά πλnρώσουν πολύ άκριβά τή νίκη τους
αυτό σ' τό έγγυώμαι! Τότε, τά μάτια τού Δάτη θ' άνοίξουν·
καί μέ τόν κολοβωμένο στ ατό του δεν θά πάη νά χτυπηθη
ατόν 'Ισθμό, κατά μέτωπο μέ τούς Σπαρτιάτες. Θά ξεμπαρκά
ρη στά νώτα τους, σέ δύο, τρία, τέσσερα σημεία. Καί τότε ...
Σήκωσε τά χέρια στόν ούρανό, μέ απελπισία:
~Αν είχαμε στόλο! ""Αν νικήσουμε, τό πρώτο πράμα πού
πρέπει νά κάνουμε είναι νά σκαρώσουμε στόλο! Γιατί
α

-

Ξεμπάρκα

-

Φειδιππίδης.

π ι μικρόψυχοι κι

π ι

της Πελοπ ννήσου. Φίλτατε, αυτή τή στιγμή

άτης κάνει ενα μεγάλο λάθ ς

έν ημουν τ σα χ όνια ά ικα σύμμαχος τού α είου! " χω
φίλους πιστούς άνάμεσα στ ύς άξιωματικούς τ υ (καί λέγο
ντας ετσι &πλω
τ · χέ ι κι .., δειξε τ · ν περσικ · κατα λισμό ).
Βρήκαν τ ' πο νά μ ύ στείλ υν μηνύματα ...

Χ υν άνθ

-

οι Σπαρτιάτες θά μπορούσαν νά κρατήσουν τόν 'Ισθμό της

-

τσι μο- 'παν οι εφοροι· καί μού 'παν αλήθ ια.
- Σέ λίγες μέρες! Μετά τήν πανσέληνο! σάρκασε Μιλτιάδης.

-

· κάθε,

αλλος ύπολογισμ · ς είναι παρακιν υνευμένος.

ίσαι τόσο σίγου ος πώς θά νικήσουμε, Μιλτιά η;
ίμαι. Έσύ δέν είσαι;

Έπίθεσrι, αμέσως, στούς μισούς πού απόμειναν! 'Ένας

'ναι δλ

ξημερώσει ...

νά γίνη δπωσδήποτε, έγώ θά τήν διευθύνω κι έγώ θά τήν κερ
δίσω! Γιατί μονάχα εγώ, εχοντας πολεμήσει μαζί μέ τούς
Πέρσες, ξέρω τήν τέχνη νά τούς καταπολεμήσω.

-

ιμαστε πολύ ά.ξιότεροί τους, αυτ

νας

"

έτ ιμα-

τώ: ~Αν

στρατ

ά-

τ • υ στά καρά

· τί θά κάναμε;

ρείος θά ξανάρθη · δπωσδήποτε θά ξανάρθη, με πολύ μεγαλύ
τε

στρατό.

'Ίσως ερθrι άπ' τό δρόμο της στεριάς, τούτη τή φο ά· μά μόνο
μέ τά καράβια του θά μπορη νά έφοδιάζη τό στρατό του. Γι'
αυτό πρέπει νά φτιάσουμε στόλο!
Βλέπεις μακρυά, είπε 6 Φειδιππίδης μέ θαυμασμό .
Ό Μιλτιάδης σήκωσε τούς ώμους:

-

Εlμαι πολιτικός, πού οι περιστάσεις μ' ά.νάγκασαν νά γίνω
στ ατιωτικός. Ό καλός πολιτικός καθοδηγεί καλύτερα ενα
στρατό στόν πόλεμο, παρά 6 καλός στρατιωτικός ενα λαό
στήν εtρήνη. 'Ύστερ' άπ' τή σημερινή μου νίκη, θά πιάσω
γ ρά τήν κυβέρνηση της πολιτείας. Πρέπει νά συνεννοηθώ μέ
τόν Θεμιστοκλή, πού είναι μυαλό γερό, πλατύ. Πρέπει νά βά

-

Η Μάχη του Μαραθώνα
Η μάχη το

Μα αΟώνα. Π

χη, που έγινε τ

π.

. στην

ίφημη μά

Σεπτέμβρι

τα ύ των Α nναίων, βοηθ
από

του

490

πεδιά α του Μα αθώνα, με

Πλαταιείς,

Μιλτιά η, και τ

φαλ ής τον

με

μ 'νων και

επικεφαλής

ν Περσ

' ν,

άτn και τον

τον

με επικ

-

ταφέ νn,

επο

' νη της μάχης).

τηγ ί

ι Αθηναί ι στ α

ιχάστηκαν τότ

: άλλοι πρ

στα πλ ία τ

να φτάσ ι η σπα

Μιλτιά ης,
σ υν τον

επέμεναν

χθ

'

να

τότε και εκεί, όπως και

είχ

τμήμα του κόλπο

του Μα

τελικά, σύμφωνα μ
την

τη γνώμη και

.

192 '

6.400

Πέ

λληνες, μεταξύ των οπ ί

ων ο πολέμαρχ ς Καλλίμαχος και

ελφός

τ υ

Μετά τη μάχη

-

ισχύλου,

α-

Κυναίγει

ς.

ι Πέρσες έπλε σαν π

ς

Η στρατηγία ανατέθηκε κατ' εξαίρεση
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ίχαν σπεύσει στο

nναί ι

στρατοπεδ ύσ ι στο Κυνόσαργες .

χρόνως ζήτησαν βοήθεια απ

νές το κέντρο, όπου αντιστοιχούσε το ι
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1.000 άντρες

λη τιμιότητά του. Πρέπει νά φτιάσω στόλο, πού νά φέρνη
αυτός τά πλούτη της Άσίας στήν Έλλάδα, κι όχι 6 στόλος
τ ϋ αρείου. Πρέπει νά καταστρέψω τό στόλο τού αρείου!
- Δέν θά σ' άφήσουν νά τά κάνης δλ' αυτά, είπε Φειδιππί
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αντιμετωπί

του πολέμαρχου Καλλίμαχου,

στο

-

τιατική βοήΟ ια· άλλ ι, και μαζί τους ο
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τους Πέρσες.
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- .,.Αν νικήσω, θά μ' άφήσ υν!
- 'Επειδή θά νικήσrις δέν θά σ' άφήσουν.

'Ένας στρατηγός νι-

κητής, επί κεφαλής της πολιτείας, είν' επικίνδυνος γιά τή δrι
μοκρατία ...

Κι 6 α είος είναι λιγ ' τερο επικίνδυνος ε; Χωρίς έμένα, ΤΙ
Έλλάδα θά γίνη περσική σατραπεία! Δυοίν κακοίν προκειμέ

-

νοιν

...

- Ή δημοκρατία, σάν τόν Κρόνο, τρώει τά παιδιά της, προ
τού ττιν ξολοθρέψουν αύτά. Μονάχα ετσι μπορεί νά επιβιώ
ση. Καί έν νοιάζεται· γιατί τά γόνιμα σπλάχνα της γεννάν
άφθονα κι άξια βλαστάρια, ν' άντικαταστήσουν εκείνα πού
ξολόθρεψε. Γιός της δημοκρατίας είσαι κι εσύ, καί μητροκτό
νος μη θέλης νά γίνης. Αυτά 'χει νά σέ συμβουλέψη ενας

απλοϊκός άνθρωπάκος, πού οί θεοί τού 'δωσαν μπόλικα πό

ται στόν πιό καπάτσο ...
'Ώσπου νά τόν ξεκάνη μέ μπαμπεσιά, βοηθημένη απ' τόν

-

καινούργιο της φίλο ...

Ό Μιλτιάδης γέλασε ξανά:
~Εστω κι ετσι, τό παιγνίδι αξίζει τόν κόπο ...
Σώπασαν κι άφουγκράστηκαν τή σιγαλιά της νύχτας. Κι

-

Μιλτιά ης είπε:
Πάνω άπό εκατό χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται σέ τούτη
τήν πλαγιά καί ατόν κάτωθέ της κάμπο. Σέ λίγες ώρες θά ξυ
πνήσουν καί θ' αλληλοσφαχτοϋν. Γιατί; ""Αν ρωτήσης τούς

-

Πέρσες, θά σού πούν: «Γιά νά χαρίσουμε ακόμα μιά σατρα
πεία στόν ά.φέντη καί βασιλιά μας». ~Αν ρωτήσης τούς Άθη

ναίους καί τούς Πλαταιείς, ή απόκρισή του θά είναι: «Γιά νά
μείνουμε εμείς κι οι άπόγονοί μας λεύτεροι άνθρωπο ι ». Κι
δμως, τό πράμα δέν είν' ετσι ...
- Πώς είναι;

-

Δύσκολο νά σ' τό ξηγήσω ...

Γύρισε τό κεφάλι κι είδε εναν άνθρωπο πού ερχόταν κατά τό
μέρος τους. Τριανταπεντάρnς, μέτριος, στ' άνάστημα κι όχι
πολύ καλοφτιαγμένος, προχωρούσε σιγανά καί κοίταζε δλό
γυρα, σά νά 'βλεπε πράματα άνύπαρκτα μέσ ' στή νύχτα. Ό
Μιλτιάδης τόν εδειξε ατόν Φειδιππίδη:

-

Αυτός ίσως μπορέσει νά σού ξηγήση ...

Ό νιοφερμένος στάθrικε, είδε τό Φειδιππίδη κι είπε:

-

Καλώς ωρισες! Τί νέα μας φέρνεις;

οι εφοροι της Σπάρτης μού ύποσχέθnκαν νά στείλουν δυό
χιλιάδες δπλίτες, δλους Όμοίους - τήν άφρόκρεμα τού
στρατού τους ...

το ισχυρό

άμεση σύγκρουση μεταξύ ελληνικού και

τες πρόβαλαν θρησκευτικής φύσης κώ

κέντρο της περσικής παράταξης προχώ

ασιατικού πολιτισμού έληξε με νίκη του

λυμα, αρνούμενοι να προσφέρουν βοή

ρησε εύκολα προς το εσωτερικό της πε

πρώτου, ενώ η Αθήνα πή

θεια πριν γίνει πανσέληνος (τελικά η

διάδας, ακολουθώντας τους Έλληνες

μεταξύ των μεγάλων στρατιωτικών δυ

- Προφάσεις! σάρκασε ό Μιλτιάδης.

βοήθειά τους,

- 'Εσένα οί αθάνατοι σοϋ 'δωσαν καί πόδια γερά, καί κεφάλι

που υποχωρούσαν, ενώ οι ισχυ ές ελλn-

νάμεων της εποχής.

γερό, είπε. Μιλάς σωστά· μά δέν θ' άκολουθήσω τή συμβουλή
σου. Τό παιγνίδι αξίζει τόν κόπο. Κι ΤΙ δημοκρατία παραδίνε-

-Πώς μιλάς ετσι, Μιλτιάδη; Τά εθιμα μας τά 'δωσαν οί θεοί,

88

2.000

άντρες, έφτασε την

[ΝΑ~ ΤΕΥΧΟΣ 79 • 9-10/2002

τη θ ' ση της

δια γιά νά τρέχη, καί λιγοστό μυαλό γιά νά μή στοχάζεται ...
Ό Μιλτιάδrις κοίταξε τό Φειδιππίδη, μέ τό γαλανό διαπερα
στικό του μάτι:

-

Δυό χιλιάδες μονάχα; "Εστω! Πότε ερχονται;

Θά ξεκινήσουν μετά τ' δλόγιομο φεγγάρι. Νά γιορτάσουν,
λέει, πρώτα τά Κάρνεια, κατά πώς δρίζει τό ζακόνι τους ...
Μά ό νιοφερμένος διαμαρτυρήθηκε:
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-

κι εlναι νόμοι ιεροί κι απαραβίαστοι! Άλλοίμονο αν οι Λακε

Άκούστε αυτό πού θά. σάς ίστορήσω:

Στερνός ερχόταν ό βοσκός. Γέροντας ηταν, άσπι_>ομ<'1..λλης κι

δαιμόνιοι πατούσαν τό ζακόνι τους! οι αθάνατοι θά όργίζο

ασπρογένnς, τυλιγμένος στήν τρίχινη χλαίνη του . <Jτηι_)ιγ μ{ 

νταν καί θά τούς αρνιόνταν τή νίκη!

"Ένα μερονύχτι εκανα να φτάσω απ' τήν Άθiινα στή Σπάρτη.

Ό Μιλτιάδης σήκωσε τούς ώμους:

'Όπως ξεκίνησα τρέχοντας, ετσι καί σταμάτησα, bίχως δχι νά

δωρική όμιλία του:

-Σέ λίγην ώρα δ Δάτης αμολάει επίθεση. Μα τόν Δία, αν εlχα

κοιμηθώ, μά ουτε νά. ξαποστάσω. Μού είχες πεί, Μιλτιάδη:

-

δυό χιλιάδες όπλίτες τrις Σπάρτης εφεδρεία, θά 'νιωθα πολύ

« Μόνοι μας νά τά f1γάλουμε πέρα μέ τούς Πέρσες πού ξε

Τόν αντιχαιρέτησα. Άνέf1nκε ως τή βρύση, εσκυψι:: κι ηπ ιι· νι'

καλύτερα!

''Αν ήξερες πώς οί θεοί εlναι όργισμένοι απ' τήν ασέβεια

-

νος σέ ραβδί ψηλό. Σαν με είδε, μέ χαιρέτnσε μέ τήν Τι_)ηχη('ι
Γειά.

- χαρά, φίλε!

μπάρκαραν στό ΜαραθιίΝα , δεν γίνεται· κι αλλος έλληνικός

ρό. Άναστέναξε ανακουφισμένος απ' τήν δίψα. 'Ύστερα r1ρΟι,

στρατός να μας Βοηθήση, εξόν απ' τό Σπαρτιατικό, δεν ύπάρ

καί κάθισε κοντά μου.

fJ Έλλάbα f1ρίσκεται

των Έλλήνων, θά 'νιωθες πολύ χειρότερα.

χει . Τρ έχα στή Σπάρτη· καί πές τους πώς

Ό Μιλτιάδης κοίταξε τό νιόφερτο μέ μάτι γεμάτο σκληρή δύ

σέ κίνδυνο θανάσιμο. Να στείλουν, τό ταχύτερο, δλο τό στρα

νικό χι t<ονα σου , καί τόν τρόπο τf}ς όμιλίας σου.

τ6 τους, Όμοίους καί Περίοικους. Νά στρατολογiισουν ακ6-

-

μα καί τούς Είλωτες. ~ Ετσι, μαζί με τούς Πλαταιείς, θά μα

οικος η Είλωτας; Γιατί δεν πιστεύω, αν ησουν 'Όμοιος, νά γι

ναμη , κι εί.πε :
Καταφέραμε να 'χουμε πολλούς θεούς, έμεϊς οί 'Έλληνες

-

.

-

Ξένος φαίνεσαι νά είσαι, μου λέει. Τό κατάλαβα απ' τι')ν ιω
Ναί, τού αποκρίνομαι . Είμαι Άθηναϊος. Έσύ τί είσαι; Περί

δπως καταφέραμε κάθε χωριό να εlναι καί πολιτεία, μέ δικές

ζευτούμε δυόμιση μυριάδες 'Έλληνες, ν' αντιμετωπίσουμε τίς

νόσουν τσομπάνος ...

της πολιάδες θεότητες. οι Σπαρτιάτες δέν εκστρατεύουν πρίν

δέκα μυριάδες τού Δάτη. 'Ένας πρός τέσσερες, κάτι μπορεί

-

ό.π ' τήν πανσέλην

νά γίνη».

ανθρωπος λεύτερος καί πολίτnς όμότιμος. 'Έχω μπfι στr~ δού

, κι οί Τεγεάτες

μετά. οι Λοκροί πολεμούν

Δεν είμαι Λάκωνας, μοϋ απαντάει. Είμαι απ' τήν Άρκαδία,

μονάχα δταν τα πουλιά πεταν δεξιά, κι οι Αίτωλοί δέν συνε

Μεσημεράκι ξεκίνησ ' απ' τήν Άθήνα. Τήν αλλη μέρα, μεσημε

λεψη ένός πλούσιου Περίοικου· γιά τούτο μέ βλέπεις σ' αυτά

χίζουν έκστρατεία αν κάποιο φίδι κόψη ζερβά τό δρόμο τους.

ράκι, εφτανα στήν Ά γορά. τf)ς Σπάρτης κι επεφτα ξερός από

τά μέρη, πού τά εξουσιό.ζουν οί Λακεδαιμόνιοι ...

'Όλα τούτα εlναι ζακόνια ιερά, παραγγελμένα απ' τούς θε

κοί,ραση, καταγf)ς. Πρόστρεξαν οί Σπαρτιάτες καί μέ σήκω

Δέν ξέρω πώς, μά.

ούς . Μέ τήν διαφορά πώς Δαρεϊος εχει μονάχα ενα θεό , ενα
στρατό κι ενα ζακόνι. 'Όταν μας ύποδουλώση , επειδή γιά

σαν, καί μέ συνέφεραν . Σά.ν μπόρεσα νά. μιλήσω, τούς είπα

γκη να ξεσπάση κάπου· να βρf) φιλία καί κατανόηση.

αιηά ποί, μου εlπες νά τούς πι'i>. 'Ήσαν εκεί οί Βασιλιάδες, κι

-

θρησκευτικούς λόγους δέν μπορέσαμε νά συγκεντρώσουμε

οί εψ)QΟι, κι οί γερουσιαστές . 'Άκουσαν τό τρομερό μi]νυμα

ανοιχτά. Π ές μου, τούς αγαπάς τούς Σπαρτιάτες;

τούς στρατούς μας, θά εχουμε τό θάρρος νά ρίξουμε τήν

μέ μορφές παγωμένες κι ϊχbιάφορε ς, σά να μή συνέβαινε τίπο

-

ευθύνη στούς θεούς μας;

τα τϊ, σημαντικό· κι ϊmέ μοί, εlπαν: « Θέλουμε κάμποσην ά',ρα

'Έλληνες, εχουν τίς αρετές καί τά. κουσούρια τους. Μα σαν

Βλαστημάς! εί.πε δ άλλος.

να σκεφτοίJμε τί θά. κάνουμε. Πi]γαινε νά φας καί νά κοι

'Έλληνας

'Όχι , Αίσχύλε, δέν βλαστημώ· προσπαθώ ν ' αποδείξω δτι οί

μηθf)ς. Μ6λις πάρουμε απ6φαση, θά σέ ξυπνi]σουμε» .

συμπατριιυτες μου .

-

fJ καρδιά μου ηταν πολύ βαρειά κι εlχε ανά

Είσαι Άρκάς, λέω τού τσομπάνn, καί μπορώ να σοϋ μιλήσω
'Έλληνες είναι κι αυτυί, μυύ αποκρίνεται. Σά.ν δλους τούς
δέν

μποριb

νά

μήν

αγαπώ

δλους

τούς

fJ

πίκρα

θεοί μας δέν εlναι τόσο παράλογοι, δσο θέλουμε νά νομίζου
με. Δεν γίνεται οί 'Έλληνες αθάνατοι , πού δπωσδήποτε πε

'Έφαγα σά.ν λύκος ό.π' τήν πείνα· κι επεσα ξερός στό κρεf1άτι

'Ένιωσα τό μάθημα πού μου 'δωσε ό γέροντας. Μά.

ποί, μσΟ 'δωσαν. Μέ ξύπνησαν τήν ωρα ποί,

μου ηταν τόσο μεγάλη , ποϊ, bέν μποροi.,σα νά παραδεχτώ τήν

θυμαν τή λευτεριά τών Έλλήνων θνητών, νά τούς εμποδίζουν

νc1.. βασιλέψη . Στήν Άγορά ησαν δλοι

λογικi~. 'Άπλωσα τό χέρι δείχνοντας, κι εlπα τού γέροντα Βο

νά πολεμήσουν γ ιά τή λευτεριά τους , τή στιγμή πού πρέπει νά

οες, εφοροι καί γερουσιαστές. Ό γεροντότερος εφορος μίλη

πολεμήσουν.

σε καί μου 'πε αυτό πού ξέρετε: Πριν απ' τά Κάρνεια , πού θά

6 nλιος κόντευε
συναγμένοι - Βασιλιά

σκοί,:

Αίσχύλος μ' επίσημη

γ ιορταστοίJν μέ τ' όλόγιομο φεγγάρι, δέν γίνεται νcχ εκστρα

-

φωνή. 'Άν τό θέλημά τους εlναι νά νικήσουμε τούς Πέρσες,

τ έψουν- καί θα στείλουν δυό χιλιάδες δπλίτες μονάχα. Μοϊ,

τ6ν απαράμιλλο οι,ρανό! Κοίτα τήν διαφάνεια τοϊ, αιθέρα,

τούτο θά γίνη καί δίχως τή βοήθεια τrις Λακεδαίμονας γιατί

κ6πnκαν τα nπατα. « Μα δεν καταλαf1αίνετε,τούς λέω, πιi>ς

fJ

ποϊ, σιγοπάλλε ι σέ κί,ματα λεπτότατα! Κοίτα τίς χιονισμένες

ετσι ίσως εlναι καλύτερα γ ιά τήν Ελλάδα.

Έλλά<)α f1ρίσκεται σέ κίνδυνο; » 'Ένας γερουσιαστής μέ αντι

χαράhρες, πού χαράζουν ασημένιες σπαΗιές στίς τραχειές

Ό Φειδιππίδης τινάχθnκε όρθιος, πολύ διεγερμένος.

κόf)ει: « Μή χάνης τα λόγια σου, νεαρέ! Τό τί καταλαf1αίνου

πλαγιές τοί, μεγαλόπρεπου Ταϋγετου! Κοίτα, χαμηλά, τόν

Ναί! εlπε. Ναί! οι θεοί ύπάρχουν! Ύπάρχουν!

με, δικός μας λογαριασμός. Πήγαινε , τιυρα· και πες στους

κάμπο τό [1λαστερό, τόν φουντωμένο λιόδεντρα f1αριά. καρπι

Π ιός τόλμησε ποτέ ν ' άρνηθti πώς ύπάρχουν θεοί; τόν μά-

ΆΗηναίους τήν απόφασή μας».

σμένα. Κοίτα τήν αργυρή συρμή τοϋ Εi)ρώτα, ν' αργοκυλάη

-

-

Παρεξηγεϊς τούς θεούς, αποκρίθηκε

λωσε
Πρίν

"Έφυγα τρέχοντας, δπως ηρθα. Μα t(ορα δέν ί,πfιρχε πιά

6 Μιλτιάδης.

ελπίbα , να hίνη στα πόδια μου φτερά. Περίλυπη ηταν

Φειδιππίδης αποκριθfι, ό Αίσχύλος σήκωσε τό χέρι

fi

fi ψυχi~

Κοίτα! Κοίτα τό φεγγάρι πως ξεχωρίζει πάνω σέ τοΟτο

ανάμεσα στή ροδοδάφνη καί τήν αλιγαριά! Άνάσανε τόν αγέ
ρα πού κατεβαίνει, κορεσμένος άψιάν οσμή ελατου καί πεύ

πρός τόν ουρανό καί μίλησε:

μου, κι ενιωΑα δάκρυα πικρά ν' ανεβαίνουν στα μάτια μου.

οι θεοί ύπάρχουν! Τόν παλιόν καιρό, δταν οι άνθρωποι
ησαν άγνότεροι, οι ό.θάνατοι κατέβαιναν στή γf}, απ' τά ουρά
νια δώματα κι εσμιγαν τή ζωή τους, μέ τή ζωή των θνητών. οι

Τά πόhια μου ησαν κομμένα, f1αριά·

μύθοι λέν τήν αλήθεια . Σήμερα πολλοί αναρωτιώνται γιατί οί

ξω; συλλογιζόμουν. Για να τούς πώ πώς μονάχα δυό χιλιάδες

σθητη Βλάστηση πού μπορεϊ νά γίνη! Πιάσε μιά. πέτρα καί κα

θεοί δέν ερχονται πιά ανάμεσά μας καί φτάνουν στό συμπέ

Σπαρτιάτες θά ερΗουν, κι αυτοί ϋταν θα εlναι πια αργά; ~Ας

τανόnσε τήν ομορφιά πού ό γλύπτης μπορεί νά Βγάλη απ ' τά

-

fi

κου, από τά βουνά τf}ς Άρκαδίας

-

της πατρίδας σου! Άκου
V

καρδιά μου αρρυθμη.

σε τό τραγούδι της πνοf)ς μέσα στα φύλλα των δέντρων, τα

'Έκανα δ,τι δυνόμουν γιά. νά τρέξω, μά hέν τό κατάφερνα. Ή

κλα<'>ιά t(bν πριναριϊί:ιν! Χ(bσε τά δάχτυλά σου στό χώμα, νά

κούρασn κι

fi απελπισία μ'

εlχαν καταf1άλει. « Πρός τί νά τρέ

νιιυσης τούς ύπέροχους ίμέρους πού θρέφουν τήν πιό λεπταί

αργοπορήσω. 'Όσο περισσότερο μένουν μέ τήν ελπίδα, τόσο

σπλάχνα της! Π ιές τό νερό τf}ς πηγf}ς, καί δωσε τήν ύπέρτατη

τού σκιαγμένου γιδοκοπαδιού, στήν παραπάνω πλαγιά.

τό καλίηερο. Ύπάρχει πάντα καιρός νά μάθουν τήν πικρήν

χαρά στα σωθικά σου! Γέψου τ6ν καρπό τούτης της αγριο

Θεοί ύπάρχουν, ξανθ.πε δ Φειδιππίδης μέ πεποίθηση.

- Ό Πάν! είπε δ Μιλτιάδης.

αλi~θε ια» .

κουμαριάς , καί θαύμασε τό αρωμα πού θα σού αφi]ση στό

Ναί, ύπάρχουν. Πάντοτε κατεβαίνουν απ' τόν ΥΟλυμπο ,

Τό εί.πε αδιάφορα, ό.συναίσθητα· από συνήθεια νά τό λέη, κά

ν Ετσι, σέρνοντας τά πόδια μου, σκαρφάλωσα τήν πλαγιά τού

πάντοτε μεταξύ μας βρίσκονται. Μόνο πού δέν παίρνουν πιά

θε φορά πού τά κατσίκια σκιάζονταν καί σκόρπιζαν τρεχάτα .

Πάρνωνα κι εφτασα στο διάσελο, εκεϊ ποϊ,

μορφή , γιά νά μας παρουσιασθούν μέ τό ύπερκόσμιο μεγα

- Ό Πάν! εlπε κι δ Αίσχύλος. Δεν εδωσε στήν πνευματική του

νει στήν κλεισούρα. νΗμουν ξέπνοος, δέν f1αστούσα πιά.

απ' τόν nλιο, τό φεγγάρι, τ' αστέρια, τόν ουρανό, τό χώμα,

λείο τους. ΥΆγνωστο γιατί

ποιός δύναται νά ξεδιαλύνη τή

ύπαρξη ύλική μορφή δρατή στά μάτια τών ανθρώπων. Μά τά

"Ακουσα τό νερό μιας Βρυσούλας νά κελαρύζη, δυό βήματα

τήν πέτρα καί τόν αιθέρα της μπορεί νά πλάση τό ύψηλό, τό

βουλή τους; - προτιμάν νά μένουν αόρατοι. Ό άνθρωπος
δμως πού εχει πίστη σ' Έκείνους, δεν μπορεϊ νά μή νιώση τήν

γίδια τόν εtδαν, γιατί τέτοιο εlναι τό θέλημα τού Πάνα: Τά γί

πιό πέρα. Γονάτισα κι ηπια, κι ηπια, κι ηπια. Κι ϋστερα, κου

ώραϊο, τό αξεπέραστο! Καί νά πού

δια νά τόν βλέπουν καί νά σκιάζωνται. Κι έμεϊς οί άνθρωποι,

ρασμένος ώς ημουν, επεσα μπρούμυτα στις φτέρες κι αρχισα

σβήση, νά χαθrι· επειδή οί ανθρωποι πού κατοικούν σ' εκείνη

άυλη παρουσία τους. Οί θεοί εlναι πάντοτε καί παντού!

δταν τά κατσίκια λακίζουν τρομαγμένα, ξέρουμε πώς εtδαν

να κλαίω, σαν μωρό παιδί.

εκεί τήν πολιτεία (κι εδειξα τα φdπα της Σπάρτης), δέν πολυ

Σταμάτησε νά μιλάη καί πάσχισε νά ξεδιαλύνη τήν αίνιγ

τόν Πάνα· γιατί δ Πάν ύπάρχει!

Π όσην ωρα εμεινα σέ τούτο τό κάρωμα; Δέν θυμάμαι ... Μέ

θυμοϋνται τό έλληνικό τους χρέος. Άπ' τόν πεντάμορφο

ρασμα πώς οι μύθοι εlναι παραμύθια των παλιών, πώς θεοί
δέν ύπάρχουν ...

-

-

6

hρόμος τρυπώ

στόμα! 'Όλ' αυτά είναι fJ "Ελλάδα. Μά είναι και κάτι αλλο fJ
Έλλάδα: είναι τό δαιμόνιο των λεύτερων ανθρώπων της, πού

fJ

Έλλάδα κινδυνεύει νά

ματική μορφή τού Μιλτιάδη . 'Αδύνατο νά καταλάβη τί

-

Ναί, ύπάρχει! εί.πε δ Φειδιππίδης μέ φωνή γεμάτη δέος. Κι

συνέφεραν τα κυπριά ένός γιδοκοπαδιού, πού σιγοπερνούσε

Ταϋγετο δεν βρf}καν παρά τόν Καιάδα μονάχα, να ρίχουν

εκρυβε ή σιωπiι του. Πίστευε η δεν πίστευες; Υlσως πάλι,

δταν κρίνn πώς εlναι ανάγκη, δέν παρουσιάζεται μονάχα στά

f1όσκοντας. Μπροστά πήγαινε ό τράγος, όμορφος καί μεγα

δσα παιδιά τους δέν θά. γίνουν αξια νά πολεμούν

τούτη τή στιγμή, τό μυαλό του νά τιταν αλλού· νά συλλογι

λόπρεπος αρχηγός. Άκολουθούσαν οι γίδες

βαρεμένες οί

μούν, καί τίποτ' αλλο. 'Έστω! Νά πολεμούν! Μά νά πού ή

ζόταν τή μάχη πού θά εδινε σέ λίγες ώρες. Κι εξαφνα, μέ

μάτια των αγριμιών ...
Οί άλλοι δυό τόν κοίταγαν μέ απορία· κι δ Φειδιππίδης εlπε

περισσότερες, τέτοιαν εποχή

τριγυρισμένες απ' τά. μονό

ώρα τού πολέμου εφτασε: Τού πολέμου γιά. τήν Έλλάδα. Κι

σα στή σιωπή τf}ς νύχτας, πάλι ακούστηκε τό ποδοβολητό

ξανά:

χρονα ρίφια , πού ζωηρά, ανrισυχα, δλο πηδούσαν δω κι εκεί.

εκείνοι, οί θαυμάσιοι πολεμιστές, αρνούνται να πολεμi]σουν!
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Ά ναστέναξα πικρά και συνέχισα:

-

Μιλτιάδη, εtπε ό αξιωματικός. Εlναι εκείνος ό ανθρωπος,

-

Σ' εμάς τούς Άθηναίους ελαχε ό βαρύς κλiiρος νά πολεμn

πού ήρθε κι αλλrι φορά ...
Νά πλησιάσrι. "Αφησέ μας μόνους.

σουμε για τήν Έλλάδα, μόνοι κι αβοήθητοι. Θά πολεμήσουμε

-

σκληρά. Μά πώς εμείς οί μύριοι θά νικήσουμε τούς δεκακι

Ό ανθρωπος πλrισίασε, χαιρέτησε προσκυνώντας

σμύριους; Μόνον οί θεοί μπορούν νά κάνουν θαύμα και νά

ανατολίτικο τρόπο

σώσουν τήν Έλλάδα! Μόνον οί θεοί!

προφορά:

Ό γέροντας μ' ακουγε, εχοντας τά μάτια στηλωμένα πέρα,

-

μακρυά. Σαν τέλειωσα νά μιλώ, εβγαλε απ' τό δισάκι του μια

σχέδιο. Δεν θά επιτεθii σήμερα τό πρωί, κατά πώς nταν απο

σύριγγα και μού 'πε:

φασισμένο. Πρόσταξε νά μπαρκάρη ό στρατός στα καράβια

-

"Ακου τήν απόκρισn μου.

Γέμισε ή νύχτα μελωδία και ηχους, και ρίγος μουσικό, και
ρυθμό αδέκαστο, λες κι ή ψυχή δλrις τf)ς

0

Ελλάδας συγκε

ντρώθηκε στήν πνοή τού γέροντα, μετουσιώθrικε σ' εκφραση

ποτα ν' αλλάξη από αυτή τήν αρμονία, πού πnγάζει κι

παντοδύναμου κυματιστού γέλιου.

Μιλτιάδη, ό αφέντης μου σού μrινάει πιί>ς ό Δάτης αλλαξε

εκπορεύεται από τόν αlιίJνιο πυρi~να τf)ς Έλλάδας . Σηκώ

-

νει τό χέρι καί φωνάζει:

τnμένη από δέος.

- 'Ίσως στό Φάλnρο; Στό Φάλrιρο εtπες;
- 'Έτσι εtπα: Στό Φάληρο.
- Καλά. Πές στόν αφέντη σου πώς τό μi]νυμα πού

ύπάρχη και Έλλάδα. Π ές στοί,ς 'Έλληνες π<i>ς αν Ηέλουν

ρυθμικά καί μουντά τό μαμου στέλ-

Ό ανθρωπος εφυγε γοργά, πάντα κρύβοντας τό πρόσωπό

Ποιός εtναι ό αφέντrις του, πού σού Ότειλε τό μi~νυμα;

πάντα μέ δέος καί θάμβος ίερό. Γύρισα τό κεφάλι. Καί στή θέ

-

ση πού ήταν ό γέροντας τσομπάνος, τώρα καθόταν εκείνος:

χο των Περσών. Μή μού ζnτας νά σου πω τ' όνομά του.

Ό Πάν! Κίτρινα f)σαν τά λοξά του μάτια, κι ελαμπαν σαν

"Έκανε νόrιμα στόν αξιωματικό πού στεκόταν παράμερα, νά

αστέρια τού μεσονυχτιού. Δυό κέρατα γερτά, από θαμπό χρυ

πλησιάση:

σάφι, ξεπρόβαλλαν από τίς σγουρές μπούκλες τού μετώπου

-Νά ξυπνf)στε τόν πολέμαρχο καί τούς στρατηγούς, πρόστα

του. Λάσιο τό κορμί του, φουντωμένο τρίχα σερνική. Κι από

ξε. Νά τούς παρακαλέστε από μέρος μου, νά συγκεντρωθούν

τή μέσrι καί κάτω τράγος, δασότριχος, μ' δλη τή μεγαλόπρεπη

τό ταχύτερο εδώ, στη σκηνi] μου. 'Έχω κάτι σπουδαίο να τούς

βεβαιότητα τf)ς γονιμότηας

διακοινώσω. Νά ξυπνf)στε κι 6λόκλrιρο τό στρατό. 'Όλοι νά

Κά.ι-τοιος 'Έλλnνας, αναγκασμένος νά παριστάνrι τό σύμμα-

Θαμπωμένος, μέ γόνατα λυμένα, επεσα μπρούμυτα καί προ

έτοιμασθούν. 'Ήρθε ή ωρα για τή μάχη!

σκύνησα:

Ό αξιωματικός εφυγε τρέχοντας κι

6 Μιλτιάδnς εlπε στόν

ΑLσχύλο καί τόν Φειδιππίδn:
Οί αλλοι στρατηγοί μού παρεχώρησαν τήν ήμέρα τf)ς αρχη

-

γίας τους, αναγνωρίζοντάς με ετσι αρχιστράτηγο. Μά εtμαι

Σήκω, μού εtπε. Σήκω κι ακουσε αυτό πού θά σού πω.

Σηκώθηκα· κι ό θεός μού εlπε:

δrιμοκράτης, κι εχω απόφαση νά σεβαστώ τούς νόμους. Σήμε

Οί θεοί γεννιωνται, ζούν, πεθαίνουν· κι δμως εlναι αθάνα

ρα εlναι κατά τό νόμο ή ήμέρα νά αρχηγέψω εγ<i> τό στρατό.

τοι. 'Όταν οί ανθρωποι τούτης τf)ς χώρας προσκυνήσουν και

Παίρνω λοιπόν τήν απόφαση νά δώσουμε τήν μάχη καί νάνι

νούργιους θεούς, εγώ, θεός ξεχασμένος, πάντα θά ζω. (Ιερι

κήσουμε. ~Ετσι ή νίκη θά εiναι όλότελα καί αναμφισβήτητα

πλεγμένος μέ τό νέο θεό, πάντα θά διαφεντεύω τό ριζικό τiiς

δική μου!

" Ελλάδας. " Η Άνάγκη, πού στέκεται ψηλότερ" από μας, ωρισε

-

-

Ό Πάν γελάει, γελάει και λέει:

φορές μύρια αντρίκια ποδάρια αρχίζουν νά σφυροκοπάν

του μέ τήν χλαίνrι· κι ό Φειδιππίδrις ρώτησε:

-

Μήν ασεβεις, εlπε δ Αίσχύλος. Η νίκη θά εtναι μονάχα εκεί
0

νά εlναι πάντοτε ελεί,Ηε
ροι, ποτέ νά μήν ξεχcΊσουν

κάμπου.

τι'>ν Πϊινα!

-Τροχάbnν!

'Έτσι μίλησε καί χάθηκε,

Ό τυμπανισμός των ποδα

κι cΊναλήφτηκε. Άπ<'>μεινε

ριών

βοή

μον6χα Ω <'ιχι'>ς τοϊ, σο1, 

ρυθμικά αυξανόμενη, ύπο

μεταλλάζει

ραυλιοϊ1 του, νϊι. σκορπίζη

f)λ ητικά ύποχθόνια, λές κι

καί ν<i σf111νη στι') μελτέμι.

Έγκέλαbος

εχει

σέ

6

αρπάξει

Κι

μέσ' στά στιβαρά χέρια του

Ν<':ι ή ΆΟήνα ·

γκλονίζει οργισμένος.

[)ρ<ιχος τοΟ Λι,καf1ηττοϊ,· ή

Έμπρός,

παιbιά

τcϊ)ν

0

Έν'

απ'

κi~
αυτά

τά

παιδιά

τό

πλατάνια

γερά

δεξιά

στηριγμένο

μασχάλη,

τό

μικί,_)οι

οi,ς

ί)που τή φτ<οχ!'Lο. τήν ϊιντι

ντέμι τοί1 κράνους, προχω

σταΟμίζει

ρεί τρέχοντας. Βροχή τά βέ

ουναίσΟημα τn ς λευτι:ριας

Ο Πάv

λη τών Περσών σφυρίζουν

πλάι στ ' αι,τιά του, τυμπανίζουν στήν ασπίδα του, ξεστρα

πρασινόμαυρες

άν ανάσα κι αρχισα νά τρέχω, νά τρέχω. Καί δεν σταμάτησα

εlναι

παρά εδώ, στό Μαραθώνα· για νά σας πω τό μήνυμα της νί

γούδι τού τζίτζικα. Άπ' τή μεριά της θάλασσας φυσάει μελτε

κης, πού σάς στέλνει ό Πάν!

6

λόγχες

των

κυπαρισσιών.

Καταγάλανος

ουρανός διάφανος ό αγέρας, δονισμένος απ' τό τρα

μάκι δροσερό, κορεσμένο αρμύρα κοχυλιού κι Lώδιο φυκιού.

-

Ή Έλλάδα! συλλογιέται μ' εκσταση

6 τρεχάτος

ανθρωπος .

'Όταν ό Φειδιππίδrις τέλειωσε νά μιλάη, τό φεγγάρι αγγιζε

0

0

κιόλας τήν κορυφή τού δυσμικού βουνού. Πέρα, πάνω απ' τά

δα!

όρrι τf)ς Ευβοιας, αρχισε νά γλυκοσκάη ό ανθός της χα

Θυμάται εδώ καί λίγες ώρες, στον κάμπο τού Μαραθώνα.

ραυγής.

"Ένας riταν κι αυτός: 'Ένας απ' τούς μύριους Άθnναίους,

Η Ελλάδα θό. μείνη δπως rιταν, για πάντα! Θά μείνn °Ελλά-

.

τοΙJς

τϊχ

τι'>

οπιτ<':ι.κια,

πει_>ήφανο

ή Ιl νί,κα, δπου οί λι:ίηεροι

άνθρωποι μαζεί,ονται καί γίνονται Ιiαοιλιci<)ες τοΟ έαυτοΟ

τίζουν στό σίδερο τοϊ, κράνους του. Αυτός προχωρεί, μέ τά

τους δ ν Αρειος Π(:ι.γος, δπου iίνΗ()<ι>ποι λι' ί,τεl)ΟL <">ίνουν

καί bέχονται λεί1τερα τή hικαιοσί,νη ποi, οί ιί)ιοι Οεσμοθέ 

χρυσαφιά· κάτω από λιόδεντρα γεμάτα καρπό κοκκινόμαυ

χάθηκε. 'Ένιωσα δυνατός- αφάνταστα δυνατός! Πηρα βαθει

λπ',τψοι

φάλι καί τό πρόσωπο σφι

φοf1ασαι. Τρέχα στήν Άθήνα, καί πές στούς συμπατριώτες

Σκαρφαλώνει σέ πλαγιές μαλακές, στολισμένες με τίς όρθιες

fΊλιος προf1άλλει φλογερός καί πορφυρός, δίσκος συ

τησαν γι' αiησi~ς τοί~ς 'ίδιους.

στρεφόμενος από αναλυτό μαντέμι. Εlναι ό ηλιος τiiς

Να κι οί λεύτεροι ανθψοποι, ποί, προστρέχουν ν<"ι. τι')ν προ 

Ελλάδας, πού ετσι πάντα πρέπει ν' ανατέλλn, για νά φωτί

απαντήσουν. Τό νιι1)θεις π<i>ς εlναι λεύτεροι απ<') τήν

0

ζn μια χώρα ελεύθερων ανθρώπων, πάντοτε.

Τώρα 6 Φειδιππίδης, δίχως βαρειάν άρματώσιά, μ' ενα πε

εκφραση τiiς μορφiiς τους από τc'> μάτι ποί, κοιτcίει τcχ πά 
ντα ξεκάθαρα, περnφανα, τίμια. Άπϊ) τήν ί,πέρτατη νοημο 

ντάλαφρο χιτώνα μονάχα, τρέχει προς τήν • Άθi]ν()., νά φέ

σί,νn ποί, αντικαθρεφτίζεται στό ξεκάθαρο, τό περήφανο

ρη τό μεγάλο μήνυμα. Εlναι κουρασμένος, γιατί τρείς μέ

καί τίμιο μάτι.

ρες τώρα δλο τρέχει. Π ηγε στή Σπάρτη τρέχοντας, γύρισε

-

τρέχοντας. Τρέχοντας πάλι χίμηξε στή μάχη καί νίκησε.

Ό bρομέας στέκεται. Δi:.ν νι<ί>θει πιά νά f1ρίσκεται καρδιά

Βαρειά χτυπάει fι καρδιά μέσ' στό στέρνο του· δύσκολα

μέσ' στό στέρνο του. Σωπαίνει, μιά στιγμή.

Λοιπόν, Φειbιππίbn; Λοιπόν;

μπορεί κι ανασαίνει τον ανάλαφρον αγέρα. Θά 'θελε νά ξα

Μέ γυριστή ματιά συγκεντρώνει τήν ύπέροχη εικόνα του

πλώσn στο ευωδιαστό θυμάρι, κάτω απ'τόν 'ίσκιο μιας

Λυκαβηττού, της Άκρόπολnς, τοϊJ ΊλισοϊJ, τιϊ>ν να<ί>ν, των

ελιάς καί νά κοιμηθii, νά κοιμηθii. Δέν τό κάνει δμως γιατί

σπιτιών, των ανθρ<i>πων. 'Όλ ' αυτά εlναι ή Άθi]να· κι ή

δσοι εμειναν στήν Άθήνα

Άθήνα, από σήμερα, εtναι δλη ή Έλλάδα. 'Όλ' αιηά θά

-

οί γέροι καί τά γυναικόπαιδα

-

πρέπει νά μάθουν πιίJς θά εiναι ανθρωποι λεύτεροι, για

μείνουν λεύτερα, αμόλευτα κι έλλnνικά για πάντα!

πάντα.

-

Λοιπόν, Φειδιππίδn; Λοιπόν;

Ό Αισχύλος εμεινε δπως ήταν· δεν μιλούσε, συλλογιζόταν.

τούς χίλιους Πλαταιείς. Στάθηκε κι αυτός ασάλευτος στήν

Τό 'ίδιο κι ό Μιλτιάδrις μα αλλιώτικοι rισαν οί στοχασμοί τού

παράταξn, μέ τό θώρακα στόν κορμό, τις κνημίδες στίς

'Έξαφνα κοντοστέκεται, αφουγκριέται. Τί εlναι αυτό; Μια

Ό Φειδιππίδης χαμογελάει γλυκά, τρισευτυχισμένα.

ενός καί τ ' αλλουνού.

αντζες, τnν ασπίδα στό χέρι τό ζερβί, τό δόρυ στό δεξί, τό

σύριγγα μέσα στό σύδεντρο μέλπει κάποιο δωρικό σκοπό.

-

Κάποιος τσομπάνος θά Ύαι, πού δέν ξέρει τή μεγάλη ε'ίδη

Και πέφτει νεκρός.

'Έτσι πέρασαν λίγες στιγμές. 'Όταν, φάνηκαν δυό ανθρωποι

κράνος στό κεφάλι. Μπροστά του ή ανατολή, πού φλεγόταν

νά πλnσιάζουν. Ό ενας ηταν Άθnναίος αξιωματικός, ντυμέ

στόν ερχομό τού ηλιου. Μπροστά του οί βάρβαροι τiiς Άνα

νος μέ πανοπλία και κράνος. Ό αλλος σήκωνε μέ τό χέρι τή

τολης, πού rιρθαν να μεταλλάξουν τόν ηλιο της Έλλάδας, σέ

χλαίνrι του, νά μισοκρύβrι τό πρόσωπό του.

fΊλιο της 'Ανατολiiς.

92

UAJ ΤΕΥΧΟΣ

79 • 9-10/2002

οί

ναοί.

χτά σκεπασμένο μέ τι') μα

6

λίαση χύθrικε στήν ψυχή μου. Μέ μιας ή κούραση τού κορμιού

πολί,φυλλα·

μαί,_)μ<χvι νοι

6

c'χπι')

τιμοίJν τοί,ς λιι,ηνους Ηε

ακολουθεί, περνάει μέσ' από αμπέλια φορτωμένα τσαμπιά
ρο· πλάι από πεύκα βοερά, πού ευωδιάζουν ρετσίνι. Κατεβαί

σκιαγμένος

δπου <iνΟι_>ωποι

Ό Φειδιππίδης πάλι τρέχει, τρέχει, τρέχει. Ό δρόμος πού

νει σέ ρεματιές πνιγμένες στήν άλιγαρ ιά καί τή ροδοδάφνn.

" Εκατι) 

απ ' τή f)αρειά ασπίδα, τι') κε

Μή

'Έτσι μίλησε· καί χάθηκε από μπροστά μου. Άνείπωτrι αγαλ

τοϊ,

στf)θος καλά προφυλαγμένο

λέει

σου πώς θά νικήσουν! Τούς τό μηνάω εγώ, ό Πάν!

κορ<ί>να

Ίλισι')ς,

Μρυ

hαοωμένος

μπι' <">ου σΤ<'> ισωμ<'χ τη ς

nταν κι ό Φειοιππίδης. Μέ
στή

6

Άκρ6πολη, μέ τr1ν {φμονι

Έλλήνων!

νων πού τή δίνουν στους ανθρώπους: Των θεών!

«δεν πρόκειται».

Φειbιππί<">ης <irχισε

τά εγκατα τf)ς γης καί τά συ

νά ύπάρχη "Ελλάδα, δσο υπάρχει Κόσμος. Κι δταν ή Άνάγκη

σrιμαίνει

6

ξανά νά τuέχη, νά τuέχη ...

πώς ή Έλλάδα δέν πρέπει ποτέ νά πεθάνrι, γιατί εlναι ανάγκη
αυτό

Τό λόγο μου τόν κράτησα. 'Όσο εγιυ θα ί,πιiρχω, θά

λακό χώμα τού βλαστερού

μάτια στηλωμένα μπροστά, στα Ευβοϊκά βουνά, απ' δπου

«δέν πρέπει»,

Φειδιππίδrις, μέ καρbιά σταμα

-

σα; αγνωστο!

Πάν! Πάν! Μεγάλε θεέ της " Ελλάδας! " Η χά>ρα σου βρίσκε

6

καί να πάrι να κάνrι απόβαση αλλού, 'ίσως στό Φάληρο.

τά τρίσβαθα τού εlναι μου. Κι εξαφνα ενιωσα- πώς τό 'νιω

ται σέ κίνδυνο. Πάν! Σώσε τήν Έλλάδα!

Έμπρός!

-

"Ο Πάν! μουρμουρίζει

Τα δόρατα προτείνονται όριζόντια, απειλητικά· καί δυό

αξιος 'Έλληνας. Μπορείς να Π11Υαίνnς.

-

δυό μικρά καί γερτά κέρατα. Χρυσά τά λοξά μάτια , σπιθι

κι εtπε μιλώντας έλλrινικά μέ ξενική

-

'Όταν ερθn ή στιγμi~, θά διακηρύξω πώς στάθnκε πάντοτε

της ευγονίας.

δης, ασάλευτος κι αυτός, μετράει τά πάντα μέ τό αετίσιο

ρίζουν σαν t,λιοι λαμπεριίJτεροι άπ' τόν t,λιο· κι απ' τό

μαγεμένος, μ' ανατριχίλες νά μέ περουνιάζουν σύγκορμο, ως

-

λι μέ σγουρά μαυριδερά μαλλιά, πού μόλις μισοκρύβουν

πλατί, χοντρόχειλο στόμα αναβλί,ζει ό καταρράχτης τοϋ

μέ τόν

νει εlναι σπουδαίο. Τόν ευχαριστώ κι εγώ κι fι Έλλάδα.

μου, πλάι μου. 'Ότι κάποια ύπερκόσμια παρουσία γέμιζε τά

Μιλτιά

6

ρυθμός του και τό πεπρωμένο του. Δέν ύπάρχει λόγος τί

-

διαδηλιοση τήν ακατάλυτη ϋπαρξή της. Άπόμεινα ασάλευτος,

πώς κάτι παράξενο γινόταν κοντά μου, δίπλα

Μέσ' απ' τά κλαδιά της βατομουριάς προβάλλει ενα κεφά

τή μεγάλη στιγμή. Πιό πίσω, πάνω στό ψήλωμα,

γαλανό του μάτι. Τά πάντα εlν' εν τάξει: τό Σύμπαν, δ

περνώντας απ' τά καλάμια, καί ξεχύθηκε στό ' Σύμπαν, νά

-

'Έντεκα χιλιάδες ανθρωποι ορθοί, ασάλευτοι περιμένουν

Νικήσαμε! καταφέρνει νά μουρμουρίση.

ση.

-

νΕ! Τσομπάνε! φωνάζει

6

Φειδιππίδnς. Πού εtσαι; Για

εβγα νά σου πω! Νικήσαμε! Νικήσαμε!

*

Τα σκίτσα είvαι από το βίβλιο «Έλληvες και Πέρσες σν

yκρούοvται», εκδόσεις Αιγαίο
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~Ένα υποθετικό γράμμα από έναν νέο,

nov πρόκειται να στρατευθεί,

προς τnv nολvαγαπnμέvn του μnτέρα. Απευθύνεται σε υιούς,

μnτέρες

(vvv ri μελλοντικές) και όλους περί αυτών

περισσή τους σοφία και εμπειρία , βογκούσαν
(πάλι) : "Δεν υπάρχουν πια άντρες παιδί
μου ..." ("Cosmopolitan'', σελίδα
έχει αυτό με τον παππού ;

54) . Τι σχέση
Έχει βέβαια ... ,

Έχεις δει πώς δακρύζει η γιαγιά όταν ο παπ

πεδο με το σπίτι μου και οι παραστάσεις της

«Μητέρα,

καθώς τελειώνουν οι διακοπές μου και πλη

θητείας με αυτές του λυκείου είναι ανώφε

σιάζει ο Σεπτέμβριος , οπότε πρέπει να κατα

λη, ανούσια (και ανόητη); Κάθισα και σκέφτη

ταγώ, έχω πολλές σκέψεις και ανησυχίες

κα λοιπόν (που λέει και το τραγούδι) ...

που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Πριν συνε

Κατ' αρχάς, ίσως ο στρατός να μην είναι ο

χίσω, η Μαρία είναι εδώ και σου στέλνει χαι

τόσο σκληρός θεσμός που μας ταυτίζει με ε
θνικιστές βαρβάρους . Το ήξερες ότι ο Αισχύ

ρετίσματα.

μή

λος διακρίθηκε στη μάχη του Μαραθώνα;

νες και από τον Ιανουάριο θα πέσει στους

Ούτε εγώ , κατά τύχη το έμαθα . Κι όμως , δεν

«Άντε να τελειώνουμε πιο γρήγορα να

τον θυμόμαστε ως βάρβαρο πολεμοκάπηλο ...

μην καθυστερήσει η καριέρα μας» , μου λένε

Διάβαζα και για τη Γαλλική Επανάσταση ... (το

οι φίλοι μου. Επίσης , στα απαίσια σύνορα θα

ξέρω , κακή συνήθεια το διάβασμα, δεν είναι

Έμαθα ότι η θητεία μειώθηκε στους

12.

μείνω

7 μήνες

αντί για

9

14

(εξαρτάται βέβαια

καθόλου

cool) .

Πρώτη φορά τόιε θεσμοθε

τήθηκε η στράτευση , όπως την ξέρουμε, και

από το "βύσμα").

Ακούω και άλλα καλά νέα ...

lnternet
στρατόπεδα, caterίng για το φαγητό ...
Ανησυχώ, όμως , μητέρα ...

στα

θεωρήθηκε έξοχη στιγμή χειραφέτησης του
απλού λαού και της δημοκρατίας.

Μιλάω με τον παππού πότε

- πότε ... Μου εί
'41 , που ήταν στο

Βλέπεις , ούτε εγώ, ούτε οι φίλοι μου έχουμε

πε πάλι την ιστορία του

φύγει ποτέ (ουσιαστικά) από τα σπίτια μας.

Ρούπελ και είχαν πλημμυρίσει γύρω οι Γερ

Ακόμα κι ο Τάκης , που σπούδασε στην Ιτα

μανοί. Το ξέρω παππού, το Ρούπελ δεν έπε

λία, κάθε Σαββατοκύριακο και αργία ερχόταν

σε ποτέ και οι υπερασπιστές του σίγησαν

σπίτι του. Μεταξύ μας, όσο με φόβιζαν οι

μόνο μετά τη συνθηκολόγηση , μου το είχες

μήνες, άλλο τόσο με φοβίζουν και οι

12. Επίσης,

14 ή

18
οι

όλοι μου λένε πόσο ανώφελη, α

πει
ρο

2.000 φορές . Ξέρεις, παρά το 4,20 ζάχα
και την 20/15 πίεση , κάθε φορά που θυ

ντιδραστική και αντιευρωπαϊκή είναι η θη

μάται εκείνες τις ημέρες ψηλώνει δύο πό

τεία. Γι' αυτό τη μικραίνουμε ; Γιατί δεν την

ντους και λάμπουν τα μάτια του . Καλά , ρε

κόβουμε τελείως , αν πράγματι είναι έτσι;

παππού , τον ρωτάω ... Θα κερδίζατε τους

Ενδιαφέρον μου ακούγεται το

Γερμανούς ; "Σημασία έχει να σταθείς όρθιος

lnternet, αλλά
σίγουρα δεν θα είναι σαν την ISDN 128άρα
γραμμή που έχω σπίτι μου για τα Multί User
Games. Όσο για τη Helga, που με φλερτάρει
στο IRC, εκεί που θα τα λέμε, θα πρέπει να

και να πολεμήσεις για τις αξίες σου , μου λέ
ει .. Τότε μόνον υπάρχεις, ως άνθρωπος και

ως έθνος" . Παίρνει και ύφος ...
Το λέει και το πιστεύει! Τον ζηλεύω ... πολύ

πούς λέει την ιστορία του Ρούπελ ; Και μας
λέει τι παλικάρι ήταν ο παππούς στα νιάτα
του! Του ρίχνει μετά κάτι ματιές ... (σεμνά
γιαγιά , μας βλέπουνε , θα πάθεις και τίποτα ,
γριά γυναίκα ... ).

Τα βάζω όλα μαζί και σκέφτομαι ... Ίσως να
μην είναι τόσο τραγικό και ψυχοφθόρο να
πάω στρατιώτης . Θα σου πω γιατί:

Πράγματι, δεν θα είναι σαν το σπίτι μου , αλ
λά δεν θέλω να είναι ακριβώς έτσι , γιατί τότε
θα βαρεθώ και δεν θα κερδίσω τίποτα. Ίσως
είναι ευκαιρία να ανεξαρτητοποιηθώ και λίγο
από την οικογένειά μου . Νομίζω , πως αυτό

λέγεται "απογαλακτισμός" , δεν είμαι σίγου
ρος (αυτοί που ξαναγράφουν την Ιστορία δεν

συμπαθούν τα ελληνικά πάρα πολύ και δεν
είναι της μόδας). Βλέπω όμως ότι εγώ τον
χρειάζομαι τον "απογαλακτισμό" , όπως και το

98% των φίλων και των γνωστών μου .
Το κρεβάτι μου δεν θα είναι τόσο άνετο. Εκεί
θα κολλήσουμε ; Με τη Μαρία σε ξύλινο πα

γκάκι ήμασταν και .. οοούπς,

sorry,

αλλαγή

θέματος!
Το φαγητό, ας μην είναι σαν το δικό σου ,

(ποτέ δεν θα μπορεί να είναι!) . Αλλά θυμάμαι
όταν γυρνούσαμε με φίλους την Ευρώπη με

τα σακίδια, εξουθενωμένοι και ενθουσιασμέ
νοι. Μέχρι κρύα ρεβίθια από κονσέρβα τρώ
γαμε... Δεν μας πείραξε , και σήμερα είμαι
πλούσιος από καταπληκτικές αναμνήσεις α
πό εκείνη την περιπέτεια .

Θα γνωρίσω κόσμο ... "κάθε καρυδιάς καρύ
δι". Μεγάλη εμπειρία ...

Σε διαβεβαιώ, μητέρα, δεν είμαι αιμοδιψής

πό το ρουσφέτι του αδελφού μου; Αυτό όμως

στην Ιταλία, να κοινωνήσουν

πολεμοκάπηλος .

είναι δικό του πρόβλημα (του βουλευτή).

προοδευτικός όσο ο φίλος μου ο Γιώργος,

για τις οποίες εγώ θα σταθ ' όp ι ς .

Υπάρχει και κάτι ακόμα ... αλλά μην το πεις

που λέει ότι "έχει ήδη έτοιμη τη βάρκα για να

αυτά τα "αντιευρωπαϊκά" και ' Όντικ ινωνικ

παραέξω γιατί θα με κοροϊδεύουνε ... Νιώθω

είναι φιλοσοφία. . . Τον Σεπτ μ

πάει στην Ιταλία όταν κάνουν το μπαμ οι

υποχρέωση, μητέρα . Για χιλιάδες χρόνια,

Τούρκοι". Βέβαια, ο Γιώργος πήγε στη συ

πρόθυμα και αγόγγυστα στο Κέντ

Έλληνες άνδρες (αυθεντικοί, όχι σαν αυτούς

τη χάσω αυτήν την εμπειρία. Θ α π

Εντάξει, δεν είμαι τόσο

θετικά της ό , τι περισσότερο μπ
μάθω από τα αρνητικά. Δηλαδή ,

τον καταλαβαίνω ... είναι τιμή και δόξα να πο

τους) πρόταξαν τα στήθη τους (όχι από την

να κάνω και στην πραγματική ζω

λεμάς για αυτά που πιστεύεις αν είσαι Πα

πολυθρόνα, το

λαιστίνιος , αλλά ντροπή, αίσχος και βαρβα

καλώ , υποστήριξέ με. Ξέρω ότι

νη U•

των καναλιών) στην ειρήνη και στον πόλεμο,

ρότητα αν είσαι Έλληνας;

χείς, ακόμα κι αν αυτό είναι παράλογ

, γι

για ιδέες, είτε το συνειδητοποιούσαν είτε ό

είμαι γιος σου. Το πιο δύσκολο όμω

club

'Έnvy" ή τα παράθυρα

,
1

.
τι
τ

Μου λες, εσύ ιδιαίτερα, ότι είναι επικίνδυνο,

χι! Σήμερα έχω δικαίωμα να ταυτίζομαι με

άφησα για τελευταίο: Αποφάσισα ν

ακόμα και σε καιρό ειρήνης. "Να", φωνάζεις,

αυτές τις υπέροχες ιδέες γιατί εκείνοι μου

στις Ειδικές Δυνάμεις. Ήρθε ο Κώστας , ο

"πριν από ένα χρόνο έγινε ένα ατύχημα και

το έδωσαν. Ορισμένοι μάλιστα από αυτούς

λεξιπτωτιστής, από άδεια, με τον πρ

π ω

ιν

σκοτώθηκε ένας στρατιώτης από χειροβομ

πολέμησαν και πέθαναν. Απλοί άνθρωποι ή

μπερέ, και τον κοιτάει η Μαρία σαν ξερολού

βίδα. Είχε σκοτωθεί και ένας αλεξιπτωτιστής

ταν, ούτε πολεμοκάπηλοι ούτε ιμπεριαλι

κουμο.

πριν από τρία χρόνια". Το περασμένο Σαββα

στές . Πολίτες

Ανησυχώ, μητέρα!

τοκύριακο όμως σκοτώθηκαν

Έλληνες

υπερασπιστούν ιδέες και αξίες μεγαλύτερες

Με αγάπη,

λέει , ήταν μεθυσμένοι).

από τον εαυτό τους. Εγώ έχω την ευκαιρία ,

Ο γιος σου»

Δεν θυμάμαι πόσοι έμειναν ανάπηροι. Παρ '

τον Σεπτέμβριο, να μετρηθώ ως ένας από

στο δρόμο (το

60%,

12

- πολεμιστές

ήταν, έτοιμοι να

όλα αυτά , πρόπερσι μου αγοράσατε μηχα

αυτούς . Είναι μέσα στο αίμα μου, στο ΟΝΑ

νή ...

μου (τι περίμενες, Αθηναίος πατέρας , Σπαρ

Κάθε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα

Όσο το σκέφτομαι, τόσο καλύτερο μου φαί

τιάτισσα μάνα ... ).

και καταστάσεις είναι διαβολική σύμπτω

νεται. .. Θυμάσαι όταν ήταν στρατιώτης ο α

Δεν φαντάζομαι ότι θα γίνει το "μπαμ", ούτε

ση... Τι νομίζατε, μήπως υπάρχει γιος που

δελφός μου και έβαζε τον πατέρα να παίρνει

το περιμένω, ούτε προσδοκώ σε αυτό (αν γί

τηλέφωνο το βουλευτή για τις άδειες και τις

νει, μη στέλνεις κάλτσες , στείλε πάνες

μεταθέσεις; Έσκαγε ο πατέρας ... Είναι, βλέ

βρακάκια γιατί το θάρρος του παππού , μέσα

-

πεις , περήφανος άνθρωπος, δουλευταράς

στη φωτιά , μου φαίνεται απίστευτο). Με πά

και δεν "έγλειψε" ποτέ κανέναν. Τότε, όμως,

να ή χωρίς, όμως , θα είμαι εκεί. Για να μπο

το έκανε . Δεν θέλω να τον ξαναδώ σε αυτήν

ρούν τα παιδιά του Γιώργου , που θα κρύβεται

θα καθόταν να γράψει

3 σελiδες γράμμα,

σε

περiοδο διακοπών, στη μητέρα του;

Αλέξανδρος Μόνδηλας
Μ.

Eng., εφ. Ανθλγός (ΠΖ)
alexandros.mandilas@aig.com

την κατάσταση.
Δεν ξέρω αν οι

12 μήνες

εί

ναι αρκετοί ή όχι για να γίνω

καλός στρατιώτης. Άκουσα
έναν στρατιωτικό. Σοβαρός
μου φάνηκε , έλεγε λίγα και

δεν γελούσε χωρίς λόγο .
Είπε πως θα ήταν αρκετοί
αν τους περνούσαμε όλους
σε μία μονάδα, με ουσιαστι
κή εκπαίδευση και ήμασταν
"πραγματικοί έφεδροι", δη

λαδή επιστρέφαμε για καμιά
εβδομάδα εκπαίδευσης κά
θε χρόνο. Μάλλον θα το

νη με το

stereo στο δωμάτιό μου.
Το catering καλό μου φάνηκε στην αρχή, αλ
λά ... Εκτός αν ανοίξουν franchίse από το Πε
ντελικό και το Haagen Dazs μέσα σε κάθε

ψέματα όμως . Στο σχολικό βιβλίο της Ιστο

στρατόπεδο. Το μουσακά το δικό σου και τα

Ευτυχώς , το πήραν είδηση οι Κύπριοι και το

γλυκά της γιαγιάς, πάντως, θα πρέπει να τα

"λάθος αποσύρθηκε". Η Ιστορία ξαναγράφε

αποχωριστώ. Φαντάσου να γίνει και τίποτα ...

ται, μητέρα. Μήπως ο παππούς στην πραγμα

Αλήθεια, από το χαράκωμα πώς παραγγέλ

τικότητα ήταν αιμοσταγής δολοφόνος αθώων

πάει μια χαρά. Γιατί δεν καταστράφηκε η δική

να καπαρώνει

νεις πίτσα;

Γερμανών τουριστών; Πρέπει να το ψάξω ...

του σταδιοδρομία; Λέει, μάλιστα, ότι αυτά τα

σένα, τον πατέρα, τον αδελ

Μήπως, τελικά, δεν είναι αυτή η ουσία; Μή

Τώρα που σου λέω για τον παππού, άκουγα

δύο χρόνια τον βοήθησαν και είναι περήφα

φό μου και εμένα: με πρήξα

πως η προσπάθεια να εξισωθεί το στρατό-

τη Μαρία να συζητά με τις φίλες της. Με την

νος για αυτά.

τε πέρυσι στις εκλογές) α-
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•

του γυμναστηρίου και της καφετέριας, που

θα ήθελα να πιστεύω σε κάτι μεγαλύτερο α

94

11

τους κοροϊδεύουνε ακόμα και οι γκόμενές

πό εμένα, όπως εκείνος. Μπορεί να μου λέει

σμού, αντίθετο στα προοδευτικά κινήματα".

λ

ρεσε και τραπεζομάντιλο στο κεφάλι. Δεν

φύγω για σκοπιά . .. Και τα παιχνίδια; Και τα

στην Κύπρο ήταν "προϊόν ακραίου εθνικι

ιις ι κς

ναυλία για τον αγώνα των Παλαιστινίων . Φό

παιχνίδια ; Προτιμώ την κονσόλα συνδεδεμέ

ρίας, πέρυσι, πήγαν να γράψουν ότι η ΕΟΚΑ

art

Λένε ότι θα "είναι εμπόδιο στην καριέρα

διασκέδαζα κιόλας . Το κά

μου" . Περίεργο , λίγο μου φαίνεται , καθώς οι

νουνε και άλλες χώρες αυ

περισσότεροι που μου το φωνάζουν είτε δεν

τό (μέχρι και οι Ελβετοί, ποι

έχουν δουλέψει ποτέ (ακόμα), είτε είναι ά

ος τους απειλεί αυτούς;).

νεργοι , είτε υποαπασχολούνται. Ξέρω και

Διακρίνω όμως ένα μεγάλο

τον Αλέξανδρο .. . Σπούδασε, δούλεψε και

πρόβλημα: Αν δεν παίρναμε

πέρασε δύο ολόκληρα χρόνια στο στρατό.

μεταθέσεις και το σύστημα

"Έφεδρος Αξιωματικός". Το γράφει και στο

ήταν

βιογραφικό του. Σήμερα επαγγελματικά τα

μπορούσε ο βουλευτής μας

ξεκάθαρο ,

πώς

4 ψήφους

θα
(ε
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ΝΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΠΗΜΟΝΙΚΟ

Από τους~ που δεν έιουν
αοφαλισοκή κiυtη ζωής και
ιιyείας, το 681 εiναι από
πpοσιιιιική τοιιc; nloyη.
Το 31" δεν fιυιε να συζηιήοε
yια ffa τfιοιο np6ypaμμa. αιί;

r

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΠΗ
ΑΦΜ:

095606935

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δίστροτο Ε. Σπύρου Ε.Π.Ε.

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ευάγγελος Γ. Σπύρου
ΓΡΑΦΕΙΑ: Φιλ. Εταιρίας

19-20 106 73 Κολωνάκι
010-3609071-010-3620186-010-361781 Ο
FAX: 010-3611545

Τηλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λ. Κοροyεώρyος, Γ. Διοvότος, Στ. Κοτζομάvης,
Σ. Ντόβολος, Β. Νικολοπούλου-Σεβαστάκη ,

κ. Σταμάτης , Θεόδωρος Τσακίρης,
Α. Χοvδροvίκος, Κ. Χριστόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ Ε . Ε .

Α.Δ. Θεοδωράκης
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γ. Καλτσώvη, Κ. Σταμάτης
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. Παπαvτωvόπουλος

INTERAME RICAN

Τα επώνυμα άρθρα εκφράζουν θέσεις

Η

των αρθρογράφων και όχι του περιοδικού
«ΝΑΙ »

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

επεκτείνει το μέγεθος και τn σιγουριά τnς
στnν Ευρώπn, στο πλευρό του Ομίλου Eureko.

- ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Πλατε ία Φιλ. Εταιρίας

19-20, 106 73 Κολωνάκι
010-3609071-010-3620186-010-361781 Ο
FAX: 010-3611545 e-mail: nextdeal@otenet.gr

Η

INTERAMERICAN

επι σφρα γίzει με τον καλύτερο τρόπο τn δuνα μι κn

Το μέγεθος και

EU REKO.

είνα ι ένας από τους κορυφαίους Ομίλους στnν Εuρώπn,

στπρ(zετα ι στnν όρ ι στn εκτέλεσn τnς αποστολnς τnς. Εν ι σχύε ι τnν
μετοχικn αξία τπς, προσφέροντας uπnρεσίες αξίας στους πελάτες τnς.
Αυξάνει τον αρ ι θ μ ό των πελατών τnς, επεκτείνοντας το δίκτυο των
χωρών με τις οποίες σuνεργάzεται . Αναπτύσσε ι τις αποδεδε ιγ μένες
ικανότ n τές τnς,

προσφέροντας uψnλn nοιότ n τα στnν ασφαλιστικn

κόλuψ n , στn διαχείρ ι σπ κεφαλαίων, στα προϊόντα αποταμίεuσnς.

ΙΔΙΩΤΕΣ:

30,00 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 18,00 €
ΕΤΑΙΡΙΕΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ : 88,00 €

Οι συμμετοχές της

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ

51342181/104

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
MULTIMEDIA Α.Ε. - Εταιρεία του Δ. Ο.Λ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΑΕΒΕ - Εταιρεία του Δ . Ο.Λ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ , η αναπαρα

KEr

Ολλανδία

ι NTERAMERιCAN

Ελλάδα

Πορτογαλία

Ιρλονδία
Σλοβακία
Πολωνία
Γαλλία
Γαλλία

F&C (Foreign & Colonial) Μ . Βρετανία
BBG / Τράnεzα
Πολωνία

απόδοση του περιεχομένου

•

οφέλn

Νόμος

2121/1993 στην Ελλάδα και κανόνες

στους πελότες,

INTERAMERI CAN,

τους συνεργάτες,

τους

καθώς κα ι στnν Εθν ι κn Ο ι κονομία.

Π ι ο συ γκεκρ ιμ ένα, με τn συνεργασία auτr'l

n INTERAM ERICAN

• καταξιώνεται δι εθνώς και ε ξελ ίσσεται σε έναν ι σχυρ ό παράγοντα
σε πανε υρωπαϊκό ε π ίπ εδο,

ΓΕΝΙΚΕΣ
Α ΣΦΑΛΙΣΕΙ Σ

Ευρώπης ,

•

ενισχύ ε ι τnν τεχνογνωσία τ nς μ ε τις nιο προηγμ ένε ς

•

δι ε υρύνε ι τα προϊόντα και τις υπηρεσίε ς τnς, καλύπτοντας

6

•

ε ξασφαλίzε ι μια ακόμα δυναμικότερη πορε ία για το μ έλλον.

4

και τ η διοικn τ ική δομή που τnς έ χουν χαρ ίσε ι την πρώτη θ έση εδώ

χρnματοασφαλιστικέ ς πρακτικέ ς ,

91 %
100%
100%
92%
20%
10%

8%
100%

90%
20%

4

1

αποτελε σματικότε ρα τις ανάγκε ς των π ελατών τnς ,

5
11
27

Κι όλα αυτό, διατηρώντας πλnρως την ταυ τότητα, την αυτονομία

6

και

35

χρόνια.

Τώρα, n INTERAMERICAN
είναι nιο Μεγάλη και nιο Σίγουρη αnό nοτέ.

Δυόμισn φορές περισσότερο αnο ιο σύνολο τnς ελλnνικr\ς αγορός

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

δι σε κατομμ ύ ρια Ε υρώ

ε πιχ ε ιρηματικό στίβο τ nς Ελλά δας και της Νοτιοανατολικ ή ς

ΖΩΙ•j}:

του περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο , μηχανικό ,

ηλεκτρονικό , φωτοτυπικό , ηχογράφησης ή άλλο ,

πολλαπλό

ανθρώπους τnς

ΕΤ ΑΙ ΡΙ ΕΣ

Achmea
Seguros e Pensoes
Friends First
Union
PZU
MMF Vie
MMF Assurances

11 Ο

Μια νέα εποχr'ι έχει ξεκινnσει για τnν Ελλάδα προς τnν Εuρώπn, που

ΑΓΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

EUREKO

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

γωγή , ολική , μερική ή περιληπτική ή κατά παρά

-

ΧΩΡΑ

Κε φ άλαια υπ ό διαχείρι σn,

παρέχε ι

EUREKO

ΠΟΣ.ΟΠΟ
ΕΤΑιΡιΑ

•

• ενδυναμώνει και ε πιταχύνε ι τπν ανάπτυ ξή τnς στον
ΚΑΤΑΤΑΙΗ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ :

φραση ή διασκευή

επ ι βεβαιώνοντα ι και

• Εγγεγραμμ ένα α σφ άλι στρα α ξία ς 7, 4 δ ι σε κατομμ ύ ρια Ε υρώ *

EU REKO

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΡ . ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

EUREKO

συ μμ α χ ία μ ε έναν ευρωπαϊκό κολοσσό: τnν

στn ν παροχn εξατομ ι κευμένων ο ι κονομικών uπ n ρεσ ι ών. Η επ ι τυχία τ:nς

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

εnιτuχnμένn πορεία τnς

από τους αρ ι θμούς :

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

PRESSE
INTERNATIONALE
DES ASSURANCES
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ : 4,40 €

n

τnς θέσn στον χρn ματοασφαλι στι κό χώρο, με τn στρατnγι κn τnς

Η

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

EUREKO.

lnteramerican

Ευάγγ. Γ. Σπύρου

Τηλ.

και

φ !~!~~~M~O~~t~K~~www.interamerican .gr

Ιnnοκράτns. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείαs που διασφαλίzει το δικαίωμα όλων των Ελλnνων για
αξιοnρεnείs υnnρεσίεs υγείαs, nροσφέροντάs τουs ολοκλnρωμένn κάλυψn, ανάλογα με τιs ανάγκεs τουs.
Με ένα μεγάλο εύροs παροχών, όπωs δωρεάν check-up κάθε χρόνο, απεριόριστεs ιατρικέs επισκέψειs και

διαγνωστικέs εξετάσειs, κάλυψn εξόδων νοσnλείαs στnν Ελλάδα και το εξωτερικό, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρικn
φροντίδα, νοσnλεία στο σπίτι και ένα ειδικό πρόγραμμα για τnν τρίτn nλικία, ο Όμιλοs ΑΣΠΙΣ σαs προσφέρει

υψnλού επιπέδου υnnρεσίεs και σαs εγγυάται ίσα δικαιώματα απέναντι στnν υγεία .

ΑΣΠΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ένα πρόγραμμα των Εταιριών του Ομίλου ΑΣΠΙΣ:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

/ COMMERCIAL VALUE / NORDSTERN COLONIA /

ΑθΗΝΑΙΟΣ

