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Η δύναμη των αριθμών
Η Interamerican προσφέρει σήμερα ουσιαστική εξασφάλιση και προστασία σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό
ανθρώπων, σε ποικίλους τομείς της ζωής τους. Ανταποκρίνεται με αξιοπιστία στις υποχρεώσεις της και
αποδεικνύει καθημερινά στους ασφαλισμένους της ότι η εμπιστοσύνη τους έχει πραγματικό αντίκρισμα. Οι

αριθμοί αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που την
εμπιστεύονται ... κάθε μέρα.

Τον ασφαλιστή της Εθνικής τον καταλαβαίνεις αμέσως.

465 άνθρωποι που χρειάζονται

104 άνθρωποι με ζημιά

φροντίδα για την υγεία τους,

στην περιουσία τους,

καλύπτονται.

αποζημιώνονται.

71 άνθρωποι που χάνουν

1151 άνθρωποι που ζητούν

το εισόδημά τους από ατύχημα

σιγουριά και φροντίδα,

ή ασθένεια, εξασφαλίζονται.

την εισπράττουν.

Κάθε μέρα ...
►

Η

INTERAMERICAN

αποζημιώνει

14

ανθρώπους των οποίων

τα σπίτια ή οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές, και

90

οδηγούς

για ζημιές στο αυτοκίνητό τους.

►

Η INTERAMERICAN εξυπηρετεί 328 ανθρώπους οι οποίοι
χρειάζονται οδική βοήθεια, και

ανθρώπους οι οποίοι ζητούν

88

ιατρικές συμβουλές.

►

Η

INTERAMERICAN

καλύπτει

79

ανθρώπους οι οποίοι

χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, και
οποίοι πραγματοποιούν

387

ανθρώπους οι

check ups,

επισκέψεις σε ιατρούς ή άλλες

INTERAMERICAN βοηθάει 1Ο

ανθρώπους των οποίων η ζωή

ιατρικές εξετάσεις.
►

Η

βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζονται άμεση μεταφορά σε νοσοκο
μείο.

Τον ασφαλιστή της Εθνικής τον καταλαβαίνεις
αμέσως.

►

Είναι αυτός που θα προτείνει το

ασφαλιστικό πρόγραμμα

που

Η

INTERAMERICAN

πληρώνει

να εργαστούν πλέον, και

σου ταιριάζει

83

72

άτομα τα οποία δεν μπορούν

ανθρώπους των οποίων τα συμβόλαια

έληξαν ή εξαγοράστηκαν.

καλύτερα και θα προσαρμόσει τα δεδομένα του

στις δικές σου ανάγκες. Αυτός που θα είναι δίπλα

σου κάθε στιγμή, για να λύσει όποιο πρόβλημα
τυχόν παρουσιαστεί. Είναι ο φίλος που εμπνέει
σιγουριά και εμπιστοσύνη. Αυτός που μεταφέρει

το

κύρος

και

την γνώση

της

μεγαλύτερης

ασφαλιστικής εταιρίας της χώρας. Αυτός είναι η Εθνική.

Στη ζωή, στην υγεία, στην περιουσία, στη σύνταξη, κάθε μέρα, σε κάθε τομέα της ζωής, η INTERAMERICAN
βρίσκεται κοντά στους ασφαλισμένους της με συνέπεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
Για την INTERAMERICAN και τους 700.000 ασφαλισμένους της, η ασφάλεια, η σιγουριά και η φροντίδα είναι
έννοιες χειροπιαστές.

φ INTERAMERICAN
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ

·Μεγάλη και Σίγουρη

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Εταιρία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α. Ε.

EUREKO

www.-iriteramerican .gr
Λ. Συγγρού

350
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210 94 61111, fax: 210 94 62 007.
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ΠΑΙΔΙΩΝ

~Ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το παιδί. που το καλύπτει με μοναδικές παροχές:

Χρηματοδότηση Σπουδών
Προγραμματισμός για χρηματοδότ ση των σπουδών τω

παιδιών, με καταβολή εννυημέvου κεφαλαίο

στη λήξη

Εξασφάλιση Σπουδών
Οδοντιατρική Φροντίδα
Προσφέρεται πλήρης ο οvτιατρική

κέντρα. Παρέχεται

εξε δικευμένη οδο

ρεάν προληπτική οδοντιατρική. γενική οδονοατρική με συμμετοχή

σφική. με συμμετοχή

Για περισσότε ες ηληρο

ΣΠΙ

άλu η . με επισκέ εις σε συμβεβλημένα πρότυπα οδοντιατρικά

20% και

so~

ορίες, επισκεφθείτε το ηλησιέστε ο Υποκατάστημα της

ΡΟ ΟΙΑ. ή επικοινωνήστε

ε το Κέντρο Εξυnnρέτπσ ς Πελατών. στα τηλέφω

(210) 61 76 698 • 699
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
Φιλελλήνων

Εκδίδεται από την ΔΙΣΤΡΑΤΟ ΕΠΕ

1989
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095606935
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Δεν θα νιώθατε

πιο ασφαλείς
,

,

αν πισω απο

την ασφαλιστική σας εταιρία
βρισκόταν
η μεγαλύτερη Τράπεζα

του ιδιωτικού τομέα;

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ασφαλιστική δύναμη του Ομίλου

Alpha Bank

Με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της

μίας ασφαλιστικής εταιρίας που πραγματι

θέτει νέα ποιοτικά κριτήρια στις ασφαλί

μεγαλύτερης Τραπέζης του ιδιωτικού

κά νοιάζεται για τους ασφαλισμένους της.

σεις. Η ασφάλειά σας βρίσκεται πλέον σε

τομέα, η Alpha Ασφαλιστική, με νέες ιδέες,

Διαθέτοντας την προηγμένη τεχνολογία

καλά χέρια.

πρωτοποριακά προϊόντα και διαφανείς

και το πνεύμα συνεργασίας και εξυπηρετή

όρους κάνει πραγματικότητα την ύπαρξη

σεως της

Alpha Bank, η Alpha Ασφαλιστική,

[rn] __________________

ΕΔΩ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ALPHA

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

www.alpha-insurance.gr
E-mail : info@alpha-insurance.gr

Από τοv
Ευάγγελο Γ. Σπύρου

Εκδότη τού «ΝΑΙ»

πολη, σαν δένδρα που κρυώνουν κάπου στη Φλώρινα ή

Γλυκά όνε1ρα 'θ
κα! παραμυ

10

σηςχωρες

του ΟΧΙ κα1 του ΝΑΙ!
είδα ένα όνειρο:

συκιάς στη Μάνη, σαν εκατόμφυλλες τριαντα

Είδα, λέει, στον ύπνο μου ότι ταξί

φυλλιές σε αυλή του Αγρινίου, σαν πράσινο κύ

δευα με τον νέο χρόνο στο καινού
ριο του αμάξι, μοντέλο 2005, σε πό

μα χωραφιών με στάρι στα Φάρσαλα, σαν χρω

λεις και χωριά, σε στεριές και νησά

λονιά.

κια της Ελλάδος και μπαίναμε σε

Του καλοκαιριού τα σακουλάκια είχαν χρώματα

γραφεία και σπίτια ασφαλιστών. Ψάχναμε και

Ήλιου και θάλασσας σε ρηχά νερά κάπου στη

βρίσκαμε οδούς και αριθμούς να βρούμε ασφα

Μύκονο, έσταζαν φρεσκοβαμμένο χρώμα φέτας

λιστές για να μαζέψουμε τα όνειρά τους σε σα
κουλάκια, να τα βάλουμε όλα σ' ένα μεγαλύτερο
σακούλι με πολλά χρώματα βαμμένο και να δού

πεπονιού σε κήπο τους Άργους, ήταν σαν κόκ

π

ρωτοχρονιά

2005

κινα σταφύλια στην Κόρινθο, σαν κόκκινη φέτα
καρπούζι στον Αστακό, σαν ροδάκινο στη Βέ

με πόσα θα γίνουν πραγματικότητα.

ροια, σαν κεράσι στη Νάουσα, σαν χρώμα αστα

Όπου και αν πηγαίναμε έβλεπα, λέει, στ' όνειρό

κού στη Γαύδο, σαν κόκκινη βαρκούλα που λιώ

μου, πως όλοι παραπονιότανε και γκρινιάζανε

νει και χύνεται στο μπλε νερό κάπου στα Κύθη

με το ΟΧΙ, μας έλεγαν ότι τους φόβιζε η λέξη

ρα, σαν κοριτσάκι με παραδοσιακή στολή στην

ΟΧΙ και ότι δεν μπορούσαν να μαζέψουν τα

Κάρπαθο, σαν ασημένια εικόνα Παναγίας στην

όνειρά τους γιατί από το ΟΧΙ χτύπαγε δυνατά

Τήνο.

σαν ένα μεγάλο κουδούνι και τους χαλούσε τα

Τρέχαμε παντού μετ' αυτοκίνητο

πιο

όνειρο, ο χρόνος κι εγώ.

πολλά

όνειρα.

Τους

ξύπναγε

απότομα.

2005

μέσα σε

Ήταν, λέγανε, σαν χέρι που τους κούναγε δυνα

Του Φθινοπώρου τα σακουλάκια είχαν χρώματα

τά και δεν τελείωναν τα όνειρά τους. Ήταν, λέ
γανε, σαν κακιά μάγισσα που τους τρόμαζε φω

σαν πλατανόφυλλα κάπου σε αυλακάκι της

νάζοντας ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Προσέξτε, μας έλεγαν,

δένδρα του Πηνειού, σαν κιτρινόχρωμα συκό

μη δει το όνειρό μας, το ΟΧΙ, γιατί αλίμονο θα

φυλλα κάπου στη Χαλκίδα, σαν φλογισμένα

χαθεί και θα νομίζετε ότι σας γελάσαμε δίνο

από ηδονή του ροζ και κόκκινου χρώματος ρο

ντάς σας άδειο σακουλάκι χωρίς όνειρα.
Βρίσκαμε ασφαλιστές όλες τις εποχές του χρό

διών στην Ερμιόνη, σαν μελαγχολικό κίτρινο
δένδρο-πουρδαλιά στο δρόμο προς τον Προυσ

νου που κρατούσαν το δικό τους σακουλάκι

σό Ευρυτανίας, σαν ξαφνική χρωματιστή πορ

ονείρων. Την Άνοιξη, το Καλοκαίρι, το Φθινό

οδού Όθωνος στην Κηφισιά, σαν κιτρινισμένα

και επιτυχιών».

για τζάκι στο χωριό Ασκύφου στα Σφακιά, σαν καρέκλες

Αυτά και άλλα μου έλεγε ο Χρόνος και καθώς οδηγούσε

και τραπεζάκια έξω στο μπαλκόνι άδεια και κρυοχιονι

τ' αμάξι πάτησε ένα δυνατό φρενάρισμα, με τρόμαξε και

σμένα στη Μακρινίτσα του Πηλίου, σαν καμπουριασμέ

ξύπνησα. Κάποιο αμέριμνο γατάκι θέλησε ξαφνικά να

νος γέρος που κάθεται να λιαστεί στον ήλιο σε καφενείο

περάσει τον δρόμο. Στο απέναντι παράθυρο η καρδούλα

στην Ανεμοράχη Άρτας, σαν εικόνα γριάς που πάει μόνη

ενός κοριτσιού χτύπαγε δυνατά ακούγοντας και βλέπο

της σε άδεια εκκλησία Κυριακή στην Κομοτηνή, σαν κά

ντας το περιστατικό. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να συμ

στανα σε φωτιά από το Έλος Χανίων, σαν έλατο χιονι

βούν τα πάντα στη ζωή. Η σύγκρουση του ΝΑΙ με το ΟΧΙ

σμένο στον Άγιο Βλάσιο έξω από το Αγρίνιο.

μοιάζει με τα τροχαία. Ξύπνησα! Δεν πρόλαβα να ρωτή

Έβλεπα, λέει, στ' όνειρό μου, ότι μαζεύαμε, μαζεύαμε,

σω αν είναι ασφαλισμένο τ' αμάξι, καθώς μου έλεγε ότι

μαζεύαμε συνέχεια και από παντού όνειρα και σακουλά

όλοι «ανασφάλιστοι» είμαστε σ' αυτή τη ζωή και ότι αλ

κια. Οι πιο πολλοί ασφαλιστές ήθελαν να ταξιδέψουν

λού φρόντισε ο Θεός να ασφαλιστεί. Και γι' αυτό το ρί

στη χώρα του ΝΑΙ όπου νόμιζαν ότι όλα θα είναι καλά
ι όλα θα είναι ωραία χωρίς ΟΧΙ και αντιρρήσεις. «Αχ!

χνουμε στις ευχές! Καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείς μου

ι ωραία θα ήταν αν σ' όλες τις πωλήσεις μας έλεγαν

Να είσαι ευτυχισμένος! Και να συνεχίσεις να γράφεις

ΝΑΙ! Ένας επέστρεψε και τη συνδρομή του "ΝΑΙ" επει

και να μαζεύεις σακουλάκια με ιδέες, με όνειρα, με θέ

ή νόμιζε πως, διαβάζοντας το "ΝΑΙ", δεν θα συναντού

ματα που απασχολούν τον κόσμο των συνδρομητών σου!

α ΟΧΙ! Και επειδή είχε και πολλά ΟΧΙ στις σελίδες

•..
τη

Είχε, λέει, σ' ένα άρθρο γραμμένο ότι «η δουλειά
φαλιστή ξεκινά απ' την ώρα που λέει ΟΧΙ ο πελά

ης! »

« ι είναι αυτοί, παιδί μου, πιστεύουν ακόμα τα παραμύ
ια ότι ο Αϊ-Βασίλης ζει κάπου στη Φινλανδία ή εκεί στα
νισμένα χωριά του Βόρειου Πόλου και φτιάχνει όλο
ο χρόνο δώρα και ότι είναι κόκκινος σαν Coca-Cola και
χι από την Μ. Ασία, και χοντρός με άσπρα γένια και ότι

πρόλαβα να του πω καθώς

ζήτησα απ' τον Αϊ Βασίλη μου! Τον αληθινό!
Ευάγ.Γ.Σπύρου
Υ.Γ.: Αφορμή του άρθρου ένα τραγούδι του Λουδοβίκου των
Ανωγείων με τίτλο «Το ΟΧΙ αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
ΝΑΙ » , και το ΟΧΙ που είπαν οι Κύπριοι στους « ισχυρούς» της

γης, λέγοντας ΝΑΙ στην εθνική τους ταυτότητα.

Ε.Σ .

',

ρε Βαγγέλη, σε μια τόσο μονότονη και μονόχρωμη

ώρα; Όλα ΝΑΙ! Όλα ΟΧΙ! Όλα πράσινα! Όλα κόκκινα!

'

λα κίτρινα! Όλα άσπρα! Για φαντάσου να είναι όλα

ιαl
Σκέψου τι μπέρδεμα να έλεγαν όλοι ΝΑΙ! Και όταν πρέ
πει να πεις ΟΧΙ στο ψέμα, στην απάτη, στα ναρκωτικά,
στη βία, στην αρρώστια, στην καταστροφή, στη χυδαιό
τητα, στη σκλαβιά, στη φτώχεια, στη μιζέρια, στην ανη

ναχικό ξεράδι δένδρου στην Αρκαδία.

Μαραθώνα και της Σαλαμίνας πώς και γιατί θα κάνατε

ακόμα και κάποιοι που ονειρεύονταν ακόμα και

Δεν σταματήσαμε να τρέχουμε ακόμα και μ'

και παρελάσεις εθνικής υπερηφάνειας;

μ' ανοιχτά μάτια.

αλυσίδες στα λάστιχα του αυτοκινήτου του

Δεν βλέπουν μερικοί ότι και η φύση χρωματίζεται δια

Τα σακουλάκια την Άνοιξη είχαν χρώματα λου
λουδιών σαν κλωνάρια ανθισμένης κερασιάς με

2005.

φορετικά συνέχεια όλο το χρόνο, όλες τις ώρες, όλες τις

Τέλος, τον χειμώνα τα σακουλάκια είχαν λιτά

άσπρα και ροζ πέταλα, σαν κόκκινοι ιβίσκοι σε

χρώματα: άσπρα και γκρίζα σαν μουντή θολή

αυλές των Χανίων, σαν Γεράνια σε παράθυρα

άποψη

χιονισμένες

ημέρες, όλους τους μήνες; Δεν τους λέει τίποτα η λέξη
αλλαγή, η λέξη "διαφορετικός"; Τα ΟΧΙ και τα ΝΑΙ πα
λεύουν και είναι ωραίοι οι έρωτες και τα ζευγαρώματα

της Αμοργού, σαν παπαρούνες χωραφιών στη

σκεπές σε πέτρινα σπίτια στο Πάπιγκο Ιωαννί

σ' όλα τα είδη του πλανήτη. Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ σηκώνουν

Μακεδονία, σαν ροζ κουτσουπιά σε χωριουδάκι

νων στα Ζαγοροχώρια, σαν τοπίο άσπρο με 6
πρόβατα που πάνε στη στάνη κάπου στην Τρί-

άγριες θάλασσες μέσα μας γεμάτες ζωές και κίνηση με
την παραμικρή ανισορροπία στις ζυγαριές της συνείδη-

σαν

2005!»,

των εποχών με παραμύθια. Άκου, λέει, να ζούσαν στη
χώρα του ΝΑΙ όπου το ΟΧΙ το απαγόρευαν με νόμο και
λοι λένε ΝΑΙ! Τι είναι αυτοί, ρε παιδί μου! Θα ζούσες

τοκαλένια φωτιά δένδρων στο Πήλιο, σαν μο

πρωινού,

«Γεια σου καλέ χρόνε

χανότανε γρήγορα γρήγορα! Ήσουν το μεγάλο δώρο που

τους φέρει χρυσές δουλειές και επιτυχίες! Δεν ανοί
Υ υν μια εγκυκλοπαίδεια, δεν είδαν το περσινό εξώφυλ
λο στο ''Ασφαλιστικό ΝΑΙ" με τους δύο Αϊ-Βασίληδες,
ον ψεύτικο της διαφήμησης και τον αληθινό της ζωής;
Ακόμα δεν διάλεξαν να προσαρμοστούν στην πραγματι
κότητα; Μέτρησα πολλά όνειρα στα σακουλάκια όλων

πωρο, τον Χειμώνα. Είχαν σχεδόν όλοι όνειρα,

βροχερού

είπε! Καλοδεχούμενα όλα τα καλά του τώρα και σήμερα!

ποια στιγμή έσκυψε ο Χρόνος και μου είπε:

θικότητα, στη χαζομάρα, στην τεμπελιά, στη μετριότη
τα, πώς θα το πεις; Κι αν δεν έλεγαν ΟΧΙ στη βία και το
φασισμό οι Έλληνες του 1940 των Θερμοπυλών, του

της Άρτας, σαν χρωματιστά λουλούδια φραγκο-

i!IJ

ματιστό σεντόνι χαμολούλουδων στην Κεφαλ

σης. Τα ΝΑΙ και ΟΧΙ κατακτούν κορυφές δημιουργίας

στο Νευροκόπι Δράμας, σαν σκεπασμένα με χιόνι ξύλα

[Πί]

ΣΘΗΜΑΤΙΚΑ
-

ΠΟΙΗΤΙΚΉ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΑ

πούμε για τις προδοτικές συμβάσεις

Κωστής
'Ελληνας ποιητής

-

κλεψιές εξαγωγής ιδρώτα, ορυκτού
πλούτου και καρπών γης ... Τι πήρε ο
λληνικός λαός απ' τον καπνό και τα
τσιμέντα και τα αλουμίνια και τον χρυ
ό που εξάγεται ή πέρασε σε ξένες πο
λυεθνικές και ποιος καρπώθηκε τις φο

1859-1943

λογικές απαλλαγές και τις χαριστι
ς συμβάσεις; Παρ' όλα αυτά μεγα
λουργεί η Ελλάδα, για την οποία έδω-

Γρdφεz ο Βαyyέλης Σπύρου
Εκοότης τοv «ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΙ»
παίνοντας στο 2005
το «Ασφαλιστικό
ΝΑΙ» τολμά να μοι
ραστεί με τους ανα
γνώστες φίλους και
ασφαλιστές μία γνω

ριμία με τον Κωστή Παλαμά, ηγέτη μιας

λογοτεχνικής γενιάς που είχε δοθεί με
πάθος σ' ένα πνευματικό πόλεμο που
έδινε τότε ο Νέος Ελληνισμός και το

Ελληνικό Έθνος για να νικήσουν την
ντροπή της ήττας του 1897, να ξεπε
ράσουν τα απομεινάρια των πληγών του
Μακεδονικού αγώνα και των Βαλκανι
κών πολέμων και να τονώσουν μια άνο
δο εθνική που φάνηκε στο έπος του

1940 - '44 και στη μετέπειτα πορεία της
Ελλάδος. Μόνο προδότες, ανιστόρητοι

και προπαγανδιστές ξένων μυστικών
υπηρεσιών δεν βλέπουν ότι η Ελλάδα
μας μεγαλούργησε και στον 20ό αιώνα
καταθέτοντας σελίδες που τιμούν τη
σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας.
Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ «ψωροκώ
σταινα» ούτε σε πνευματικό πλούτο ού
τε σε υλικό. Απλώς είναι ιστορικά απο
δεδειγμένο ότι της έκλεβαν τους καρ
πούς του πνεύματος και της γης της ξέ
νοι λαοί σε συνεργασία με τους έλληνες
προδότες της. Ψάξτε την απάντηση στα
Μουσεία του κόσμου και να είστε βέ
βαιοι ότι ο ελληνικός λαός μόνο με τα
εισιτήρια του Μουσείου Λούβρου, του
Βρεττανικού Μουσείου, του Μουσείου
Βερολίνου με τον κλεμμένο ναό του Δία
της Περγάμου θα ζούσε καλά χωρίς να

νομοσχέδια που δεν ψηφίστηκαν, σχο
λιάζουν αυτά που δεν ξέρουμε αν γίνουν,
έκαναν «εικονική » τη ζωή.
Είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα είναι
όλο αυτό το κύκλωμα αποτρόπαιο εμε
τικό παρελθόν. Κάποιος ποιητής θα
γράψει το ποίημα που θα εκφράζει την
αγανάκτηση. Ο κόσμος δεν επιλέγει,

-

--

τε ποίηση στη ζωή σας ώστε στις κα
θημερινές επαφές σας να είστε πιο
όμορφοι, πιο λαμπεροί, πιο σοφοί, πιο

γνωστικοί. Και οικονομικά να το δείτε,
σας συμφέρει.

Η γενιά του Παλαμά με ηγέτη τον Κω
στή Παλαμά, μια γενιά ανήσυχων νέ

ων, αποζητούσε κάτι καινούριο, μια αλ
λαγή, μια απομάκρυνση από τον ξεπε

αν πολλές μάχες οι ποιητές μας. Εί

δεν βλέπει επειδή θέλει. Η τηλεθέαση
δεν είναι επιλογή του και συμφωνία. Δεν
έχει επιλογές ο κόσμος. Όλοι ίδιοι εί

μαστε σίγουροι ότι και σήμερα οι ποι

ναι. Ψάχνει ο κόσμος και φαίνεται στις

σμό σε θέματα καθημερινότητας και

ητές μας θα γυρίσουν μαζί με τους ζω
ανούς ποιητές πολιτισμού να φυσή
υν μια και να ξεβρωμίσει ο τόπος απ'

εξαιρέσεις και στην επιμονή να βλέπει
1Ο φορές την ίδια ελληνική ταινία. Με
πεθαμένους του κινηματογράφου ζουν

πρακτικής υπό το πρίσμα των μεγάλων
ιδανικών.
Αυτή η γενιά έβγαλε τον Γιώργο Δρο

μάστιγα των αμόρφωτων των ΜΜΕ
ι της TV που ρήμαξαν τη χώρα πα
με πολιτικούς και δήθεν πνευματι

τα κανάλια ... Αυτοί ψέματα λένε για τη
λεθέαση συμπράττοντας για κρατικές
διαφημίσεις ... Τέλος πάντων, ο Σεφέ
ρης και ο Ελύτης και ο Θοδωράκης με
τον Χατζιδάκι μας ξελάσπωσαν για χρό

σίνη, τον Ιωάννη Πολέμη, τον Κώστα
Κρυστάλλη, τον Αργύρη Εφταλιώτη,
τον Γιάννη Ψυχάρη, τον Αλέξ. Πάλλη,
τον Λορέντζο Μαβίλη, τον Κώστα Θε
οτόκη, τον Γιάννη Γρυπάρη, τον Παύ
λο Νιρβάνα, τον Κώστα Χατζόπουλο,
τον Μιλτιάδη Μαλακάση, τον Λάμπρο
Πορφύρα, τον Ζαχαρία Παπαντωνίου
κ.ά. Τα ονόματά τους στολίζουν πολ

ύς ηγέτες της συμφοράς, της αμά

' της διαπλοκής συμφερόντων και
μαδικής λασποθεραπείας στα θο
ης τηλεθέασης φο μπιζού αν
νύποπτων πορνών και κομπλε
,. ν πάσης κατηγορίας και διαστρω
σης ... που αλληλοσυνεντευξιάζο
ι και αλληλο-ικανοποιούνται νομί

νια.

Τώρα άρχισε και η ανακάλυψη του Πα

λαμά. Δεκαεννέα νέοι συνθέτες κυκλο

φόρησαν CD με ποιήματά του και τίτ
λο «Δεν ξέρω παρά να τραγουδώ» αρ
χές του χρόνου και εμείς είπαμε να ξε

σμένο στείρο ρομαντισμό της εποχής

με τα μεγάλα λόγια, και προσανατολι

λούς δρόμους στην Ελλάδα ανθρώπων
που όχι μόνο δεν τους γνωρίζουν, αλλά

κινήσουμε με Παλαμά.
Η ποίηση, φίλοι, βάζει στο μυαλό και

έχασαν και τον δρόμο τους. Καιρός να

χ λάσανε τις εποχές εικονικά, χαλά

το στόμα μας ιδέες και λέξεις που ημε
ρεύουν και γαληνεύουν την ύπαρξή μας.

ιδανικών και ποίησης! Η ζωή μας είναι
ένα ποίημα! Αλλιώς τι να ασφαλίσου

νε τα έθιμα, αλλοίωσαν την πραγμαικ τητα, ψηφίζουν για πραγματικά

Είναι «κοπίδια» που λαξεύουν και κά
νουν καλύτερο τον χαρακτήρα μας. Βάλ-

ν ας ότι έτσι είναι η ζωή σε προ

άμματα κατωτάτου επιπέδου. Χωρίς
να βρέξει φέρνουν βροχή και χιόνια,

βαδίσουμε ξανά δρόμους ευαισθησίας,

με;

Παλαμάς, Κωστής. Έλληνας ποιητής (Πά
τρα 1859 -Αθήνα 1943). Από ιστορική οι
κογένεια του Μεσολογγιού, γεννήθηκε στην
Πάτρα όπου τελείωσε και το γυμνάσιο, ορ

συλλογή Τα μάτια της
ψυχής μου (που είχε ήδη βραβευτεί στο Φι
λαδέλφεια ποιητικό διαγωνισμό του 1890),

ποιητής. Αφού ενστερνίστηκε φανατικά τη

το

συλλογή Ίαμβοι και ανάπαιστο~

αισθητικά τα στοιχεία και τα ιδανικά που τη

φάνεψε νωρίς από μητέρα και πατέρα και

(τον ίδιο χρόνο διορίστηκε γενικός γραμ

συγκροτούσαν: ήθη, έθιμα, παραδόσεις κι

εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι, που πάντα
το θεωρούσε πραγματική πατρίδα του . Η

ματέας στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, θέ

ό,τι έφερνε στο φως η πρωτοεμφανιζόμενη

ση που του εξασφάλισε κάποια οικονομική

τότε στην Ελλάδα λαογραφία* , και προπά

πατριωτική άλλωστε και ρομαντική ατμό

άνεση), το

ντων τη λαϊκή γλώσσα, όπως είχε διασωθεί

να που κάνει η εφημερίδα Το'Αστυτο

1898,

στα τραγούδια, στα παραμύθια και στα άλ
λα είδη της λαϊκής λογοτεχνίας. Κατέχοντας
ο ίδιος ένα μοναδικό γλωσσικό αισθητήριο
και ασυνήθιστες γλωσσοπλαστικές ικανό

οι Έλληνες λογοτέχνες τον αναγνωρίζουν
ως τον καλύτερο ποιητή. Από τότε έγραψε

σφαιρα του μετεπαναστατικού Μεσολογγι
ού, που το είχαν μεταβάλει σε θρύλο η Έξο
δος και ο θάνατος του Βύρωνα, έπαιξε ση
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσω
πικότητας και της ποιητικής του Π.

Το

1876 έρχεται στην Αθήνα και γράφεται

στα νομικά (ήταν κι ο πατέρας του νομι

κός),τα οποία όμως θα εγκαταλείψει γρή
γορα, για να αφοσιωθει αποκλειστικά στη

1892 δημοσιεύει τη

1897 τη

1898 την ποιητική σύνθεση Ο τά
φος (λυρική έκφραση της οδύνης του για το
θάνατο του μικρότερου παιδιού του). Η γε
νική αναγνώριση έχει έρθει πια: σε μια έρευ

μια σειρά από ποιητικά βιβλία: Οι χαιρετ~

Στα χρόνια του ο Π. έφερε ένα νέο ρίγος ως

λαϊκή παράδοση, βάλθηκε να αξιοποιήσει

λύτερες επιτεύξεις της ελληνικής ποίησης
που αποδίvει ο Π. στον ποιητή: τον θεωρεί

καλλιεργούσε μια ποίηση «σκοτεινή » , ενώ
απλώς το πλησίασμά της προϋποθέτει μια
κάποια επαρκή προπαρασκευή. Και είναι

Αλλά ο αναγεννητικός ρόλος του ποιητή εί

γιφεμιστή κάθε ξεπερασμένης και ιστορικά

φυσικό αυτό για ένα έργο εμπνευσμένο όχι

αδικαίωτης ιδέας και παράλληλα τον ονο
μάζει οικοδόμο της νέας ζωής που χτίζεται
πάνω στα συντρίμμια του παλιού κόσμου.
..,(ναι μάλιστα χαρακτηριστικό - για την επο

μόνο από τη φύση και τη ζωή, αλλά και από

χε και δεύτερο σκέλος: την κριτική. Ο Π.

στον αιώνα μας , γίνεται φανερός ο ρόλος

χή που γράφτηκε ο Δ ωόεκάλοyος (1907) ιι την τέχνη και την επιστήμη θεωρεί ο Π.

το βιβλίο• όχι μόνο από τον αισθηματισμό
της καρδιάς, αλλά και από τη σκέψη του δια

νοητή (σήμερα προβάλλονται σχετικά τα
παραδείγματα του Έζρα Πάουντ και του
Έλιοτ). Στη Φλοyέρα του βασιλιά π. χ. ο Π.

νασή, Ακροπολίτη κ.ά.

πλούτο της γλωσσικής παράδοσης ενός προι

ιων επιστημονικων προόδων, τpv αφήνουν

Ο ηγετικός ρόλος του Π. σε μια λογοτεχνι

Π. εξάλλου ανήκει η τιμή πως «ανακάλυψε»

κισμένου και εκφραστικά ανεξάντλητου λα
ού. «Το έργο του Παλαμά, έγραφε το 1943
ο γλωσσολόγος καθηγητής Ν. Ανδριώτης,

ξ Ο· η επιστήμη αποτελεί γι' αυτόν μια ανα

κή γενεά, που είχε αποδυθεί με πάθος σ' έναν

τον Κάλβο

γκαιότητα στη ζωή του ανθρώπου. Στην ίδια

πνευματικό πόλεμο, έχει αφήσει τα ίχνη της

μεγάλα προτερήματα της σολωμικής ποίη

κατ ύθυνση είναι προσανατολισμένα και τα

στην ποίησή του: οι αντίλαλοι από τις ιαχές

σης

είναι η αποθέωση του νεοελληνικού γλωσ

μιας σε εξέλιξη μάχης ιδεών, που ήταν πραγ

ραστα για να εμπλουτίσει τα εκφραστικά μέ

ματική και όχι γέννημα ποιητικής φαντα

σα της νεοελληνικής ποίησης, καλλιέργησε

σίας (η Τριλογία του θυμού, στη συλλογή

με ιδιαίτερη αγάπη τη μετρική (που τότε
ήταν ακόμη σε χρήση), έχοντας ως βάση τον

τητες και προικισμένος με ακαταπόνητη ερ

σικού θησαυρού . Όταν υψωθούν οι νεοελ
ληνικές σπουδές στον τόπο μας στο επι

ρηναiου Ασωπiου, μ ' ένα ποίημα γραμμένο

παράκαιρα (1918), Τα όεκατετράστtχα (Αλε

στημονικό ύψος που αξίζουν και που η με

<Η>

v μια διαλεκτική σύνθεση , μαζί με τα νο

Ασάλευτη ζωή, εμπνευσμένη από τις εκδη

στη δημοτική. Τον ίδιο χρόνο επίσης (1876)

ξάνδρεια

υποβάλλει στο Βουτσιναίο ποιητικό διαγω

γάλη θέση της ελληνικής γλώσσας στην ιστο
ρία των γλωσσών επιβάλλει, το έργο του Πα
λαμά θα είναι η ακένωτη πηγή υλικού και η

ο 1cιλγικά ποιήματα Οι καημοi της λ~μνοθά
J.,ωοrt .
Β β ια ο Π. δεν παύει να είναι, όπως λίγο -

της Καινής Διαθήκης από τον Αλέξανδρο

μελέτη του επιστέγασμα στη γνώση της καλ

·ιι λύ όλοι οι ποιητές, ένας ροϊκός ποιητής.

στειας από το Γ. Σωτηριάδη, το

κα χρόνια από τη δημοσίευση του βιβλίου
του Tρayovoia της πατρiόος μου (1886), μέ

θητ~κά κρυφομ~λήματα (1925), Δ ε~λοi και
σκληροi στiχο~ (Σικάγο, 1928), Ο κύκλος των
τετράστιχων(1929), Περάσματα κα1Χα1ρετ1σμοi(1931), Ο~νύχτεςτουΦήμ~οv(1935) και
Βραόυνή φωτιά (1944).

λιεργημένης κοινής Νεοελληνικής» . Αλλά
το γλωσσικό πάθος του Π. δεν πρέπει να θε

1'. ' κολα περνά από διάθεση σε διάθεση (ο

χαρακτηριστική) γίνονται κάποτε ρητορεία

(διος, θέλοντας να παραστήσει γραφικά τον

και στόμφος, πλατειασμός και φραστική

τρια γενικά συλλογή, που αποτελεί όμως,

Παράλληλα προς την ποιητική του δρα

ωρηθεί ως το αποτέλεσμα ενός φορμαλιστι

·

μ άβολο ψυχισμό του, αποκαλεί τον εαυ-

μαζί με κάποια περίπου σύγχρονα φανερώ
ματα (Νίκος Καμπάς*), την αρχή μιας νέας

στηριότητα ο Π. ασκεί σε όλο αυτό το διά

κού αισθητισμού: ο Π. συγκέντρωνε τις λέ
ξεις ή έπλαθε νέες δικές του με τη συνείδη
ση ότι αυτές είχαν και εκπλήρωναν μια ζω
ντανή λειτουργία και με την πίστη στην ανά
γκη να προωθηθεί η λαϊκή δημοτική γλώσ

1

υπερβολή. Αλλά η παλαμική ποίηση δεν εξα
ντλείται καθόλου στα όρια μιας εποχής, έστω

σα και παράδοση, από τη θέση όπου την

ου «πρωτεϊκό»). Το στοιχείο αυτό του
1ιαλαμικού έργου που, πέρα από την ψυχι

λώσεις κατά της μετάφρασης στη δημοτική
Πάλλη, το

1901, και της αισχυλικής Ορέ
1903 είναι

Μισολόγγι, η επαρχ(α, το χωριό, το ντόπιο,

στημα και ένα βαθυστόχαστο και υψηλού
επιπέδου κριτικό έργο (ολοκληρωμένη έκ
δοση των Απάντων του ποιητή σε 16 τόμους,
όπου εκτός από τα ποιητικά συγκεντρώθη
καν και τα κριτικά και τα λιγοστά διηγήμα

η Ρωμιοσύνη, γιορτές, καθημερινές, το πα

τα, αλλά και τα αναρίθμητα άρθρα και ση 

κρατούσε, άδικα και αντίθετα προς τους

κ λ

( τον ποιητή ο Νίκος Βέης) δημιούργη

του εθνικού ποιητή, γιατι κατεξοχήν εθνι

νηγύρι, ο αργαλειός, τα λογής ρωμαίικα γνω
ρίσματα που με συγκινούν» . Αλλά η αδιά
πτωτη ποιητική δημιουργία, συνοδευόμενη

μειώματά του, που ήταν σκορπισμένα σε όλα
σχεδόν τα λογοτεχνικά περιοδικά και τις

ιστορικούς νόμους, ένας στείρος λογιοτατι
σμός. Οι αντιλήψεις του αυτές δηλώνονται

u · από πολύ νωρίς την αντίληψη πως ο Π.

κός ποιητής είναι ο Π., παραμένει στην κο-

εφημερίδες της εποχής του, έκαμε το «Ίδρυ

σαφώς στο κριτικό του έργο, αλλά και σε διά

από ανάλογη αναγνώριση, αρχίζει το

μα Παλαμά», που συστήθηκε το

1960). Το

φορες στιγμές της ποίησής του, που από ορι

Π. τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμ
μάτων και Τεχνών, το 1926 διορίστηκε μέ
λος της Ακαδημίας Αθηνών με την ίδρυσή
της και το 1930 εκλέχτηκε πρόεδρός της.

σμένες απόψεις θα μπορούσε να χαρακτη

εποχής στην ελληνική ποίηση. Στο βιβλίο

αυτό είχαν βρει θέση, όπως έλεγε ο ίδιος ο

ποιητής, «η μικρή πατρίδα, η Ρούμελη, το

1889,

με τη δημοσίευση του συνθετικού ποιήμα
τος Ο ύμνος της Αθηνάς (1889), που βρα
βεύτηκε στο Φιλαδέλφεια ποιητικό διαγω
νισμό με εισηγητή το Νικόλαο Πολίτη. Το

1925 ο

ρασπιστές της καθαρεύουσας. Στα μαχητι

γατικότητα, ανάδειξε στα βιβλία του τον

τεiα και η μοναξιά (1912), Βωμοf (1915), Τα

υπερκαθαρεύουσα. Τον χωρίζουν ακόμα δέ

του ρομαντισμού στην Ελλάδα και τους υπε

από το Βυζάντιο και συγκεκριμένα από τους
Βυζαντινούς χρονογράφους Κεδρηνό, Μα

μιο έκανε και την πρώτη του λογοτεχνική

νισμό τη συλλογή Ερώτων έπη, γραμμένη σε

λέμησε τις ξεπερασμένες πια εκδηλώσεις

ράσεις ορισμένων ιδεαλιστών στην έξαρ
η του πνεύματος του θετικισμού, που είχε
σημειωθεί τον περασμένο αιώνα εξαιτίας

εμφάνιση, στο Αττικόν Ημερολόyιον του Ει

1919), Οι πεντασύλλαβο~ κα~ταΠα

διάβαζε τότε τις ευρωπαϊκές γλώσσες) τα
νέα ποιητικά και πνευματικά ρεύματα, πο

θρέφει το λυρισμό του με θέματα παρμένα

Ίττ~ρtκά yυμvάσματα, «αστραπές ποιητικού
Ο μ ύ» όπως χαρακτηρίστηκαν, δημοσιευ
μ να (σως όχι τυχαία, αλλά για ν' αποτελέ

ίδια χρονιά που γράφτηκε στο πανεπιστή

γνώρισε στο ελληνικό κοινό (που ελάχιστα

ως τους δύο πόλους της νέας ζωής. Οι αντι

σμοi της Ηλ~οyέwητης (1900), Η ασάλευτη
ζωή, ( 1904), Ο όωοεκάλοyος του yύφτου
(1907), Η φλοyέρα του βασιλιά (1910), Οι
καημοi της λιμνοθάλασσας (όπου βρίσκονται
και τα Σατιρικά yυμνάσματα, 1912), Η πολ~

λογοτεχνία. Είναι χαρακτηριστικό, πως την

ρυφή των πνευματικών επιτευγμάτων του
νέου ελληνισμού.

ριστεί ως μια ποίηση « στρατευμένη » στην
υπηρεσία του έθνους και του λαού. Στο Δω

όεκάλοyο του yύφτου π. χ., μια από τις μεγαΑθΗΝΑ, 1η Μαρτίου

1943. Από το Α ' Νεκροταφείο

κηδεύεται, δημοσία δαπάνη, ο Κωστής Παλαμάς.

Το φέρετρο με τη σορό του ποιητή φέρει στον
ώμο του ο Άγγελος Σικελιανός. Ο θάνατος του

Παλαμά προκαλεί βαθιά συγκίνηση στους Έλλη
νες. Μέσα από το εθνικό πtνθος εκφράζεται q
βουβή διαμαρτυρία για την κατοχή τqς χώρας.

και αν στο τεράστιο αυτό έργο η έμπνευση

κά άρθρα του η έκφρασή του παίρνει μια ξε
χωριστή δύναμη, η εμπλουτισμένη συχνά

από μια γεμάτη ευρήματα δηκτικότητα. Στον

(1888), ενω ανάλυσε κριτικά τα

(1901). Τέλος, καθώς εργαζόταν ακού

ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο των δημοτικών

τραγουδιών, τον εθνικό στίχο, όπως τον απο
καλούσε. Το κριτικό έργο του Π. είναι συ
γκεντρωμένο, το περισσότερο, σε ιδιαίτερα

βιβλία: Τα πρώτα κριτικά,

(1913), Πεζοi όρό
1928-1934), Ταχρόv~α μου και
ταχαρτιάμοv, Η ποιητική μου, (2 τόμοι 19331940), οι πρόλογοι με τους οποίους συνό

μοt (3 τόμοι,

δευε τα έργα του. Έγραψε επίσης τα Δ ιη

κή καταβολή, δεν είναι άσχετο προς τις αντι

κάποτε εκβιάζεται και πιέζεται από τις επεί

φ

εις της αδιαμόρφωτης ακόμα νεοελλη

γουσες ανάγκες μιας δεδομένης ιστορικής

νικής κοινωνίας, μαζί με τον πολύ ιστορισμό

στιγμής ή άλλοτε συσκοτίζεται από το βά

λικαριού και άλλα ο~ηyήματα (1920). Το θε

'l υ («ποιητικό -χρονογράφο της φυλής», απο

ρος των συσσωρευμένων γνώσεων. Το έργο

ατρικό του έργο Τρ~σεvyεvη κυκλοφόρησε το

yήματα (1920) και τη νουβέλα Θάνατος πα

1903 και επιστολές του με το γενικό τίτλο
1960.

Γρdμματα στη Ραχήλ το

t(TPA!TJVΔIATffΣ ΠΑΤΡΙΔDΣ ι11DV~

Το ταfί;ί
ι11οv t5ffif1ει ο ι:.a,μς t5a :J,)ιd. το )αφο

ι:.αι ι,,ες t5τ,v ι:.~Jιd ι,,ε fά11:.wvει t5a ffiFι.
Γ(~dfεvo f)/)ΙΛΙ v ~χίt5ΙΛΙ τα{ίJι,

t(TΑ ι11ΑΤΙΑΤffΣ ΨVXffΣ ι11DV~

/11,α 1ϊί!f α
Τα 1ίfwτα fOV ~όvια

i

α{iΜτα τd '1,όa

ι:.οvτd. t5i aιφο,ιd)ι,
ότ, /)d,AMt5a αεί τ, f,x11 ι:.αι τ,v 11fl:f..,,
ότ, /)d,AM6a αεί τ,v 1ϊ)ατιd, τ, fo/d), .

xlΛlf iς, ι,,α XIΛifίς ΤΕ,ΑΕ.ΙΙΛΙfό.
Ι<αι ι:.d/)ε

Το ~όfΟ f' ~fd. va τfafW, va τfafW,

~)d 1ϊov;)εvd. ι:.αι fίΟτi va ι,,, t5τiΙ:.ΙΛΙ,
'fVX''i va ι,,, ίt5Ι:.ΙΛΙ, 11 1ϊd.vτα va f1ί,Ail:.IΛI
ι,,ε ι:.όt5fο τvff)ό ι:.αι fovfo .

ff

Να vιw/)ΙΛΙ τftpflΛi 1ϊ)ατιd Ef'fιd.,
~ειt5fiva τα 61ϊίτια, τα τ{d.ι:.ια t5f,t5fiva,
t,)d va ι,,, ffiffει Μτφι ι:.aviva,
ι:.αι ι:.d.τοv pvαίι:.α Ι:.αfιd..

'Ε! ίt5ΙΛΙς όε τiτοιο τα{ίJι va f(Jε;Jw,
ατ/)ειΙΛJΤο, φι,,ο, tf Ιλ_JVWfιότ, xwfa,
Jέ J)d' χΙΛΙ 1ίΕfίt56ιαi}αχτdfα t5av TWfa,

Afd.fί,,

α1ϊό 6ε

va xafJw!

ffof.d

fίOV f1ίf06τd ι,,οv , 1ίf ΙΛΙτdv/)ιt5τ,

{ΙΛΙοv)α 1ψοfd))ει,
ι:.αι @ifίΙΛΙ τα ovεif ατα ι:.ι' aι:.ovu τα ι,,ι)11ι,,ατα
τΙΛΙv fίf wτΙΛΙ ι,,οv ~όvΙΛΙ ι:.οvτd όi aιφοfι'ά)ι,

t5τεvd{εις, ι:.~Jιd;ov, το iJιo ι:ιvMτl.vMf~
Να

{ovt5a

ι:.αι 1ϊd,Jι

t5τ, :Jd)Mt5a αεί τ, f,xii ι:.αι τ,v 11fl:f..,,
ότ, :Jd)Mt5a αεί τ,v 1ϊ)ατιd, τ, ι,,ε,d),.

(ι.ff ΑΣΑ-ΛΕΙ/Τff 2Slff~

1TaτfiJ'i:ς
Ό1ϊοv fο11:.dει το 1ϊo)vι:.dfalb )ιι,,_dvι
αrr Ιλ.%f'Ο ι:fιι,,' afί)wvcraι ~~fiV , XWf a,
ι:.αι ~ Jvι,,d.ται ι,,ι;τε t5av ovεif_ov fϊ)av,
τα tΓfΙΛJTιvd fddfιa rι,ς τα ti)ovτoffόfa.

rro,Av~fίCt i

Ct(,ι1ί/)ιa τ,v 1ϊ)ovτi{ovv TWf a,

το ι:.d.6τfο rι,ς f{Οfεί, 1ϊ44αι,1:.ό ότεffdvι,

fίγια τοv {ivov, (/>e_d.11:.ov, ΤWf Ι:.ov, arrό rι,v Wfa
rrov το Jιtr)ο:Jει,,φιΙΛJ6αv οι Bεvcrt5d.vo,.

' va fovvό Ρ-1ί01ίd.VΙΛJ rι,ς CtffWV06τiΙ:.t:ι,
~ , fJ rJ6(JVΜ6ός j1t:Vl:.Ox6f a{ει 6τοv aifα

f~ιd., ι:.,' ο fovι,,t),wrι,ς ο 2.vffός tr6(Ji1:.t:ι·

'41/TOV tΓfΙΛΙτd.vοιfε τα f d.τιa ι,,οv t5τ, ι,,φa,
tι' , fVtίffl/ fOV 6av OVOfO τοv 0Vl:f01/ fί)t.ι:.ει

f,41/~d. ft6o6~fi.v ειι:.όvα, ι,,,α f"fTif P..

rι, v,6ό61ϊ6fT"f_)ifv"!, fίOV το f~I6τfdιi'
litrό J)44a66ιvtj ~W~IΛlfi.VO 6ff1/fa
τ6f d{ει 1ϊifet το r,vι:.ΜτfΙΛlτο ~01ιd)ι,
{fιf αεί fίt:VTdfffavo 1ϊαι$dι:., "! Moifα.

f'
d

ι:.εί ο Bofιdς ft: rι, Νοτιά., αεί "! fϊ),ffVf α
f/i;<.' ft: T"f ftίX"f ffi6Ι:.crώ fl:fdιi,,

Ει:.εi arr τ,ς Tfil:.Of!.ff"!ς B6fd.6ofaς τι;. vr,,
6av α1ϊό 1i'llffOV ~fa di61ϊoιva -, Σt)i;v-,
6τα ο)ό6τfΙΛΙΤα VEfd. rι,v όt, τ,ς ί)ι;. t11:.vr,·

ft: τ-,v af)wa αεί fίώJιdτ,ι:.-,v ειf11v-,
ι:.αι rrovf)εvd fέ fVWfιt5a· fόvo τ, f))it,•
ι:.αι τ, 61ϊί/)α τοv vov fίOV fιΙΑ. f(Ιιtιτιd. &ει fivει.
Ει:.εί fίOV ΙΑ.Ι:.όfα jovv οι Ψαιdι:.ες τοv Dfiifov

ι:.αι

t5ti%' 11 Αvατο)11 f' iva ffι,Ai τ-, Δvt111,

ι:.ι' a~ffεi fίuvτo-v ft: τ-,v t),d το Ι:.1/fί~ίt56ι,

f afJvxfuι,,-, 6το),; t5το 144αvό τοv lf1ϊεif ov,

αεί -, 'fV~ii fOV Οfiχrι,Ι:.ε va 1)vι:.ο{,jό-,

6το fE:f~όfίcrf ο όfaμ τ-,ς ι,ς τοv rJVff ov,

ει:.εί fίOV χt'ιvοvται 6av OfOfffιiς ovεifov
-, fd.vι;. rι,ς av,,;ς, τ,ς 6ffoviaς -, 'f(Jv6-,.

Τ' af)dvaτov Τvff)o-v f..t: via f(IΛIVff t)),vifά
6offd. αεί 1ίΕf' IA.VTl,A~OW οι f t<t_ΙΛΙfίες,
ει:.εί avafϊVtει α1ϊό τι;. f οfά εvu$ες

τοv Σo)IΛlfOV-, 61:.ιd. 6ε ff)vt5ιa, ι:.αι τεχvίτ,ς
αεί τ,ς ;h'ιf aς fava{sj Ι:.ώ T"fV fίΙA.τfira

ι:.αι τ, ~fa ο Δ-,ι,,ο~ι:.ος vι,,vεί rι,ς Ιγ,;τ,ς.

fωψιd., ft:ς 6τοv fίE,dd.fov τοv ι:.ατafίοτ'f_α

τοv ,;,J,ov xd.vcraι το wif)Ctf1ίf ο Ι:.οf ι;i,ι/ι/ι.

14 -tliiJ

Φωτο: Ελπίδα Σπύρου
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0 Σ Θ Η ΜΑΤ ΙΚΑ

Ε'. Ο θltNltTOΣ ΤΏΝ ΑΡΧΙtΙΏΝ

Ο, /t:)d.vaτoι
1'ι' οι Ώf αίοι
t~Eίv Ε.~ ,;}ειότοi fΕ.ς 6τα ι:.ιfovf ια,
fες t5τα τv)11dFιa είvαι ιφvffi.voι,
-rια vειφοvς "1 1ϊ,Αά.6"1 ας f"1V τοvς ,;Ja;-.,fW Οι 1ί"1fi.ς Οι ~ο)uτις τ,.,ς Σκ.tγn,ς,
Οι MVfVi.ffιMτoι τ,.,ς Τi.xV"1ς 01/f Ιλ.VOi,
οι Μάvuτοι κ/ οι Ώfuίοι!

Ι<ι' εivαι τ-.,ς ,1411:Jειας οι Jι~dχοι,
τ-.,ς αι:.i()ιας DfOfffddάς οι 1ϊιότοi,
f Ef 0i, α1ϊιψ~τοι, ό)ο vi.oι,
κ.αι 41ιοι 1ϊΟV t5ov ~vοvται va τοvς χ~tϊς
1ϊdvτα fες ότο ~Μος κ.d1ϊοιοv Ιt1ϊf i,A"1•
οι /'r8d.vaτoι ι:.ι' οι ΏfαίΟι .

lt1ϊrJ τοvς rια;}οvς τ"1ς /ΙΛJViας
ι:.ι' α1ϊd τ,.,ς ~i;vaς τοv αif α
1ϊοv ό)α 1ϊVi.f!τa τα ι:.dvει ι:.~wς 1ϊVi.ει,
ι:.ι' α1ϊό τ"1ς Ε;})αfάς i afvd xwfaτa,
"1 Σoffiα, ο Λό.rος, ο PvfJfός
οι ~d.vατοι ι:.ι' οι Ώf αίΟι.

/(.J' εivαι οι 1Τ)dτΙΛJvις, ι:.αι 1ϊί6!ΛΙ τοvς,
τ-.,ς Ι Jiaς iιf !Λ!ις, οι ff Ι,Aόt5offoι,
αvτοvς (~"? )εfεvτιd. είfώ!» )i.ιι ·
ι:.,'-., Α-fετ11
ι:.,' ιίvώ οι Όf'll/f οι, Ι:.ώ fϊi6U τοvς
ό)οι οι γιd)τις ι:.αι τΙΛJv Ό)vf1ϊ!ΛΙV οι 1ϊ)d6τες
οι /'r8d.vaτoι ι:.ι' οι Ώf αίοι!

f'

Τ'11/ 6τΕ( Vff fί«Tf ί~ τοvς T11fV 1ϊAf aτdv
v."(ίό ff1)6'11/f« $Ϊ!Λ!fffVOι Off,.,τιΙ:.όΤ«ΤΟ,
pffτoι fivovτaι ι:.ι' Ef(Jaioι,
όf!Λlς rrd.vτa., ι:.ι' ΕffΟ61Γiτες, vιι:.,.,τiς

f.Αι TW Ι:.Ο6f01/ fiVOVTώ rro)trι:ς,
οι /t3d.vaτo, ι:.ι' οι Ώf v.ioι!»

Από τις ανασκαφtς τqς Εφtσοu

Ήόvχα ι:.αι ό'f~d.,

Jl'fWVTιλς τα ffΙ,Aιd.;ας,
αrro

. Ιtι:.wότε. Erw είfώ ο f lf lfιότ1jς, ,,ai εψ ι:.ι' ο χτίότ,ς,
ο Jι~εχτός τ-.,ς df v,ό11ς ι:.ι' ο αιφιf'οrιός τ-.,ς 1ϊiότ-.,ς.
Και f)t,Αει ι:.αι το f lfi.(,,ιόf« vov ι:.αι κ.~Jιd. κ.αι xif'·
Στοv fiόovς τα fεόd.wχτα τfi.fει ιvός 1ϊόf)οv Μτφι .

Κι' av εifαι τ,.,ς wχτιdς (j}Μτός, τοv x~MfW fϊιλτif ας,
1ϊd.vτα ι:.οιτd(!ΛΙ 1ϊfος το ff!Λ!ς το ιλ1ϊόfιλΙfΟ τ-.,ς fφας.

Erw ο όειόfός ο a)vfί"?τος, εrw ι:.,' ο αvοιχτοfd.τ-.,ς
τοv fαιφεμvοv a1vv.vτεvr11ς, ι:.ι' ο Ιy1i.f(τ"?ς ι:.ι' ο ιλ1ϊΕ.ι4d.711ς
ι:.αι tε το ι:.~ιοfi)ι f0V ι:.αι tε το ιλfϊΕ)«τίι:.ι
τ-.,v 1ϊο)ιτεiιλ τ11v κ.d.vu lffιd., 111 χifόιλ το x!Λlf d.ffι.
Kd)),o ffVΓf wότε, 1ϊοτaι,,οι, κ.αι ι:.d)),ο ιλvοiχτε, τd.ffoι,
ι:.αι, Fvvafiτ-.,, ffovτ11fε ι:.αι ό!fοότd,1v/ε, ωμ,
1ϊ~d. 6ε fiVffovς fχοvτας κ.αι όε v/Α.01/ς το Ψ i.(,,ιλ.
J!Λ/V 1ίf !ΛfTOfiW'fl/τ!ΛIV l:.ώfWV 'fl/ fϊ,Ad.ό'fl/ fε Τ ιλff ifιιλ
fv.vdf χεται. Κ~wς vd. f :Ji;. Γif εfi(u τ11v ΜΙ:.11fια.
εψ t.va av11f1ϊ0fO fϊώ~ fϊΟ'/1 ό/:)afuμvo τό 'χει
το ~i)ιMfa, ι:.ι' ό)ο f !Λ!Td. ι:.αι f11τε vαι, fΨε όχι
~v τοv α1ϊΟΙfίvεται ι:.αvιiς, ι:.αι 1ϊd.ει ι:.ι' ό)ο 1ϊfΟόfi.vει
το )ό ο 1ί01/ ~V i(}χετώ, ι:.αι fιιλ VΓf Ofϊij fϊ01/ fi.vει.

1

Μα το τόιΙ:.Wf' tov~d. ότο χφι όαv ιφατ11ό!ΛΙ,
t.va :Jvfό 1ϊΕf iόόο.
ι:.αι το τόεΙ:.Wf, tov 'fVX11

i

d.fv!Λlότo 1ιfιt5τfd.ς

fί.όα ότ-.,v αrι:.α),d. fιλς.

Ώς ι:.ι' "1 f ~vxειf!Λ!Vιd.
f' ώffvίJιιλ ι:.~οό1/v11
ι:.ι' sjόvx-., ι:.αι ό'f~st

t5ε Jό<τ11ι:.ε ι:.ι' ει:.εiv-.,.
'Ηόvχα ι:.αι

t51f~d.
dι xdιfi.vιv ο u..if u..ς,
τ,ς wχτος 11),όff710
ι:/ ovιif εf~ τ,ς fφας.

Ήόvχιλ ι:.αι ό'f~d

Ήόvχα ι:.αι ό1f~d.

f11fίUς ι:.αι τοv Xdf ovτa,
ι:.ιλf)wς /}ιλ όε ι:.οιτd./11,

&.ovv μvο

f ιαv αvrw)a 6Ρti6ατε

τοv ff v.v11ς ~d.ι~vro

ότο ffοvιι:.ό ιφεfd.τ,.

τ-.,ς df_ οόιd.ς το ότ41αμ,

ι:.αι όε fί~Ι<fίετd./11!

τοv

Ήόvχα ι:.αι ό'f~d
ι:.αι f' ό)α τα ffΙ,Aιd fΙ<ς,
fVf ιόες fίf ος i d.r.,vuότo
f.i.ό' ar, τ-.,v Ι<fΙ:.44ιd. fΙ<ς.
Ήόvχα ι:.αι όιj~d,
W)οrε, w 6τiχι, Wf ίfιλ,

Στο

ff'7J'fιa,

w t5τόt_α, w fdτι,

όfίεψετε i aι,,f avτa
ότ l<fϊiότεvro το t v11fa!

l+ffι:.ιΜτο ι:.ι' Μτό)ιότο
τοv Xfov ~ όε ~vu.
Στd.6ov fε i av/}όvεf o
τ-.,v όf"? 601/ va fϊ,AVV!ΛI.

f ο6dτο fV11fιλ 6ov

ι:.ι' tfϊd.vu τοv ι:.αι fVf !ΛI
τifϊοτε /εχUJJιότο

)ov)ovf," ~ /}tε 6fϊεifUTifίOτε fεχΙι!fιότό

)ov)wf," fϊ f)' avf)ίόfιf
ι:.dτu ar, τ-.,ς ff U)iτ6aς όοv

ffvrεvr11

ι:.ι' ό<ovv fίo/ιt'o)dffιf

4,J,ov T'fl/ /}εία X{f'fl/,

dffΛJς τα ffτUxw),a

/}α όl:.Offί01/V Ι:.dfίΟΙ/ΛJV

το ff i.f1 ος ι:.αι το fdιφv,

το fιλVfO Ι:.Vtί!Αf iόόι.

f)a όl:.Offί01/V t.d.1ϊOιfΛJV
f~),wv
τ' avi.(,,ιόt_a ι:.αι /}d 'vαι

Movdxa i αrvwfιότα

όαv tεv'fd fϊαιJιdτιι:.α
)οfd.Ι:.ιιλ fίOV fε/}dvε.

Το ότεfvd το xτi.vιt5fa

:)α fOιfd./ovvε ffΙ,Aιd.

'Hdvxa ι:.αι 6'1~d

fε τα XfVόd. τα χτi.vια

Ι:.ώ τιλ 6vv11/}ιόfi.va

fϊdf_τε ιλΓ, T'fl/ fΙΑ.VΟ1/,Αιλ όιλς,

fi))dι:.,a fετάfi.vια,

fί0V tε Jί;χfΛJς f{VΓΕ.f ιλ

6av ιλfίΟ

{w6ι ιλfίό όι το όfϊiτι,
0f0fffιd Τ afε'llf ιVΟ1/

ς ri.f,,ι{ες το 6fϊiτι,

ι:.Α.ι

ι:.αι

X{f'fl/

τοv f ιλfV11T'fl/·

ff ~ς τοv ιλfϊΟόfίο/iτ-.,.

Ι:.αι 1ϊότιόft< l:.ιλVi.Vιλ

ta-

τιwv

χοrτ!f ια Ι:.ώ τα χi,Αιιλ
fψιιλ XfVόO,AW,AOV~
Ι:.ώ i dff'a χt<fΟΙ:,~ιιλ.
Όf uς τα ffτ!Λ!xov),a avτd

f

r)(ιι:.α τοv l:.E.Xf ιffί~ιw

avrd.

ότοv )d.ι:.ι:.οv όοv τ-.,v d!f"?

θd 'xovvε το t5d)εμ
Ι:.d.fίΟΙ/ΛJV XE{JΙWV, 1:./ αΙ:.όfιλ
1

ι:.dfϊοιο t5τdfa.

/(.J' Ο,Αιλ τιλ

ff'TUxw),a avrd

ι:.αι τιλ 6vv-.,f)ι6fi_va

/}d.'xovv ι:.d.τι

ιλόvrιφιτο,

ι:.dτι όαv l<fί0 όi.va!

f'

J d)(.a 1ϊΟιος fd.roς, 1ί0ΙΟ ότοι;χειό τοv JW,AE.'fε Τ ατόd,41
ι:.αι v,wf)u ff)όrα 711v l:.~Jιd. ι:.αι ff axo το ι:.ε f,ι,
ι:.αι f)t,AU va τfaf.ifu εf1ϊfός ι:.αι 1ϊ)ατ!Λ!όιi.ς v ,,voίfu,
ι:.αι tva Ναι va τιv~τw, t_' t.va Όχι Vt< ff ovτ u; '
/v..fd)tt ότο VO'fl/Td.l:.I fOV, uv Tfi.f!Λ! t5ας, ~ ι ί6τε(

f'

!f'Ι:.d.!ΛΙ, fιωvει 1<1ϊό fi.όιλ τοv fιιλ fϊfΟότα

Γiψfiό r

Νεαρή Αβοηετα στις Αλυκές Τουρλίδας
οκαίρι 1998
;Ν.Πέτρου

ΑΠΌ ΤΗ tl{pΛ0TEPAT0V ΒΑΣΙΛ/IΡ)

Ο ΊΤfό)οιος
Σf,6fivις ό)ις οι f Wrιiς οι 1ϊ)d.6τf ις fις ι1τ-., Χwμ,..

Στ-.,v ~ι:.ι:)-.,ι1ι~, 6τοv ι:)ifavo, ότο ~fϊίτι, ότ ~,Μτ,jfι,

fϊu.v-rov, ότο ι:.Μτfο, ότ-.,v ι:.~Jιd, τ u.fϊoι:.ωii'd., οι ότdχτις.
fT dιι ι:.ι' ο tΙΛJfdς, 1ϊdιι ι:.ι' ο χ/i)ι:.ιdς, 1ϊdιι ι:.,' -., pvάίι:.κ, 1ϊdvι
Τά fί~,ι:.άfιu., Οι ,AιιτOVffOi, 1:.ώ τοv fVfJfW Οι τιχvίτις,
τοv Λο οv Ι:.ώ οι fϊf οfψις.

1

Τά χifιά ιίvώ fϊ~'ά)vτκ. Ι:.ώ τu. όrvfιd fϊ~fi.Vά
ι:.~ ~ ό~fOl:.Ofϊd ι:.u.vιίς i dff/<Tά Ι:.ώ i 4'/i.τe_ιu.,
ι:., , f01JXTt< Ι:.d.fϊΟιΟV {VfUτ,; )ro 6,τf ι t<V ι:,1ιί6-.,,

ff

Ji, i6'!ι τ~v fϊVff~ '{,'Vx,; tΙΛJfi 1ια va το ~d.f,.

"1 άfϊΟ ι:.ατ~ΙfV~ xofo)-., fι6τ,; -., 1ΙΛJvιd., ι:.ι, u.Ι:.όfα
Ι:.ώ fϊιΟ fϊΟ)Ί άfϊΟ τ-., ΙΛΙvια fϊOV τοv 61ϊιτιοv -., !:.PfJld ιίvώ,
1
Ι:.ά/:.οι:.ατd.v-r-.,ι5ι-., ~Jιd τοv avfJfkιov. f<fifα. Ι<fifa.
Σι:.οτ~ιvό fi1ϊιο ι:.,' -., αι:)-.,6ιd, Ι:.ώ fΪχΙΛJς fϊΟ)ιfί6τf ις
το ι:.Μτfο, Ι:.ώ χοfΤάfιΜε ι:.,' 7ιvι fο6ι:.οτdfϊι.

"',' ~ f7ας ΕfUτας f~ιd, Ι:.ώ ιίv d.fov)oς ο dv-rf aς
ι:.ι αfϊf ~ος, Ι:.ώ 6το 1ί)αι τοv x~o6vfT,; -., pvάίι:.α
l:.Vf_d. τ-.,ς &.ιι τ-., 6/:)~d. Ι:.ώ Fw)o τ-.,ς το tifά.
ΣΡ,6fivις ό)ις οι f Wrιiς οι 1ϊ)dt1τμς fις 6τ-., ΛWfά.
χα,wJι τΙΛJv 'f wΙΛJv! Εf 1ϊfός, τf άfWJ/ τΙΛJv 'f wΙΛJv!
(ϊdvov v.fϊό i u.fϊό6τ~κ. dvettε, w f)όfΙA., ,Adftε.
l<avt.va xifι Jί f)a ι~ς ΙΑ.fϊdvΙΛJ 6ov v αfϊι}w6-.,,
vΙΑ. fJ(lit, ι5ε, va {ε6τ~,;, va 1ϊdf-., ar, το fJvfό 6ov,
vu. 61ϊιif' 6ι 6τ-.,v αι:)-.,6ιd, 6τοv ι:)ifP<Vo, 6το 61ϊίτι,

va 6ι f !AJ,A~d.6~ 6τ-.,v -~Jιd, ~το ι:.Μτf ~, ότ ~fΜτ_,;fι.
C/>)o1a, ιW τοτε afoiιfJ,τ-., ι:.ι iff' ιW f)ό1α, IJN'f'OV,
Ι:.ώ ι:.ά.fι τ-., fV,fWfι 6ov τ-., 6τdχτ-.,, Ι:.ώ f' 6f,;6-.,ς!
Γιατί

f)d 'f5-.,

ι:.d1ϊοιος Ι:.ώfός, Ι:.ώ ι:.d.fϊοια

av1,; f)a fif-.,,

1:.ώ f}a rv6,jf-., fιά fϊVO,j ftf/i)o~vaι,,,· d.Ι:.OV!
Α-1ϊό fϊΟιο 6τόfα,; ΙΑ.fϊό fϊΟιο χd.ος

f)a xvf),;;Διv [if!ΛJ.

/11fϊof ιί v.fϊό τ-.,v αvατο),;, ffϊOf ιί ι:.,' v.fϊό τ-., ~6,,
fϊ~ιος [ifιι f,V ar, το_ fofιd, f-.,v ar, τα fι6-.,fi('a·
τtQ<a f)a t}, ar, τα τt4.fτ~u.. 1,α f)a f'χτ,; α'(ϊό τ d.6τf a;
Διv [if ΙΛΙ• [if ΙΛΙ 1ϊΙΛJς f)d. f fJ-.,, Ι:.ώ ft το 1ϊif Mf d. τ-.,ς,

ftjv.

Ι:.ώ f)~ίο Ι:.ώ fV6τιι:.ό ι:.,' Ctf,;1,τo,

f)a

61:.vγιovv

ΟΙ l:.Offiς ό,Αες, Οι f Wrιiς f}a fav~61/V ό,Αις.
Στ,v αι:)-.,6ιd., 6τοv ι:)ifάvo, 6τrJ 6r,ίτι, 6τ &fjMτ1ifι,
ι5το ι:.dι5τfο, 6τ-.,v ~Jιd, 1ϊav-rw, 6i α'(ϊοΙ:.ω'Jικ, Α-1ϊf ί,Α-.,ς!
/<.ώ 6a f)ιwv a1d,4faτa fJa;,aτovfld 1ϊ)Mfiva
ο l:.Vf Ή)ιος,
va -.,χο)ο.rαvι fOV6ιι:.d, 6av τα
Ι:.ώ όα χι}ΙΛΙe_d. ι61:.ιf όJiv-rf α fίOV Jiv τοvς α1ϊο)ιί1ϊοvv
1~~ο6τdι}~οι ι:.~1ϊοί xιιfwva ψοι:.άίfι,
vd! vd.! ο tΙΛΙfd.ς, Ι:.ώ vd ο χ/i)ι:.ιdς, vd. Ι:.ώ -., vvάίι:.α, vd. τα
τα fί~-.,ι:.fι~ οι )ιιτοvf οi, vd. τοv fVfJfov οι τεχvίτις,

r~,;

1

4

1 va οι 1ίfοfψις!

τοv Λο οv

/(_ι' όταv τf,PflΛl όοv Οι f Wrιi.ς CtVd'fOVV 1ϊd,4ι Οι fί,Αd.6τfις,
faval,ΙΛJv-rdvιtι ι:.,' ι61'ι Ι:.ώ f ifov, w f)ό1κ, w f)ό1κ,
Ι:.ώ ι:.v)-.,6ι Ι:.ώ 1ϊi(1Μι 6τα Jιd.1ϊ)ατΙΑ. τ-.,ς xwf aς,
Ι:.ώ 6τ-.,ς 'fV!,;ς τ v.fϊόf~κ. Ι:.ώ 1ϊ)d.6ι τα Ι:.ώ {,;6' τκ.
1ιοfdτα fοFοι:.όι:.ι:.ιvα fίώJιd. τα ~Jιοχrv,;ικ,
Ι:.ώ 1ί~d6ι τοvς _ι:.ώ {ψ5ι_ τοvς Ι:.d.fϊοιοvς ι:.α-.,fwς fίv.τifις,
Ι:.ώ 1:.α1ϊοιις fVWfις fϊ,Αα6ι τις Ι:.ώ {,j6ι τις f,τifις,

Β'. ΔΟVΛΕ'ΙΤΗΣ

!<.α, Το/ 6Κ.ότΙΛΙ6α

T'lf V α.1,α 6ιΙΛΙfί11, ..
ff

/<.ώ fια fif α fιόvος ifJ-.,ι:.a
ί.fU άfίΟ Τ_Ο t7wι~f'ά τοv ~όόfΟV'
6ι fιας ,Aif v·ψ; αιφ-.,, 7w, Mvv-rf όffιvτος,
fόvος,

7w ι:.ι

ο ιαvτος fov·

ι:.ι' tβ}ι'(ϊα τα ο)ό6τf ΙΛJΤα VE.f d.,
~ f.α/ι τα . fd.f)ιa τα f;ι:.d. fOV,

1:1 dvf)ι{ι. avf)oς fi6a ότ-.,v ι:.~f;d.

rrιo v.fί+!o 1,α va το 1ί~ ι:.α-.,fό,
'(Γιο f~v,1,a va !ο Ιf..d{ΙΛJ iwo,a·
~ τf 'fllΛl ~vo το Jί,)ιvό
if!V rraιJΌv)av Wf α l:.Oifιlι
dι α1_ι:.44ιd. ;ιvιfι~vια.
ΚΑJ ~ταv όιJα Mdy1ιvτa·
tAJ οι )ωι:.οί ,ΑΙΛJτοί οι άfϊάVΙΛJΤοί

ο t,)ό)11vος ο ι:.44~ιwvας,

v9ια, rro)vτf ίχια, ι:.αι ό)α,
fις ότα fd.fJ-., 6a va τd. 'f;}ιfϊις

tιας )!fvo(ΙΛ1ff d.ffι6τ-.,ς ιιι:.όvας.
/(.α, όJα 6Wfϊώvav ο)ότΕ)α,
Ι!.ώ ψαv 11_ fo/41, -., 6ι!ΛJfϊ1j

Τ'f/ς f}J:41-.,ς fϊ,Αd.6-.,ς fϊOV i.61:.Vfε
1:1' /f~ι i αvτί

1,α v αι:.wι1-., το f741o fv6τιι:.ό
rrov Jiv i.χιι ΙΛJς τwf ΙA. ff ιΙ:.-.,f}1j.

Ι:.ώ ι:.dfι Mif f ια τα όvof α Ι:.ώ τα φ1α! Εf1ϊfός, τf a,wJι!
Το Νεώριο των Οινιαδών
Φωτο: Ν. Πέτρου
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ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙΑΣΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με ένα τηλεφώνημα
στο

210 9409582

έχετε δωρεάν

Παροχή Ιατρικών
Συμβουλών από τους
γιατρούς μας

ΖΩΗΣ
Χρυσή Κάρτα Υγείας

που εξοφλεί όλα τα
νοσοκομειακά έξοδο
σε όλο τον κόσμο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιι 111 κρότn s. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείαs που διασφαλίzει το δικαίωμα όλων των Ελλnνων για

ΑΠΧΗΜΑΤΟΣ

ι ι 10 1ιρεπ εfs υπnρεσίεs υγείαs, προσφέροντάs τουs ολοκλnρωμένn κάλυψn, ανάλογα με τιs ανάγκεs τουs.

Κάλυψη σε

Μι v μ εγάλο εύροs παροχών, όnωs δωρεάν check-up κάθε χρόνο, αnεριόριστεs ιατρικέs επισκέψειs και

όλο τον κόσμο

ι ιι ιγνι.

..

600 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΕ

ΟλΗ ΤΗΝ ΕλλΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ

ι ι κέ εξετάσειs, κάλυψn εξόδων νοσnλείαs στnν Ελλάδα και το εξωτερικό, φυσιοθεραπεία, οδοντιατρικn

φr }ΟV ι (δα, νοσnλεία στο σπίτι και ένα ειδικό πρόγραμμα για τnν τρίτn nλικία, ο Όμιλοs ΑΣΠΙΣ σαs προσφέρει
υψnλού επιπέδου υπnρεσίεs και σαs εγγυάται ίσα δικαιώματα απέναντι στnν υγεία .

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
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111 ηρδyραμματων Εrαιριώντοu ΟμίΑου ΑΣΠΙΣ:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

/ COMMERCIAL VALUE / NORDSTERN COLONIA /

ΑθΗΝΑΙΟΣ

■ Στο περιοδικό «ΑΠΟΨΕΙΣ» της Αγροτικής είδα αυτή τη φωτογραφία που ο Διοικητής ΑΤΕ κ . Δ . Μηλιάκος χαι
ρετά τον κ . Γεώργιο Πυρ ινή από τις Σέρρες και, χωρ ίς βέβαια να γνωρίζω το περιεχόμενο της συνομιλίας και το
λόγο τη ς χειραψίας, στάθη κα να την παρατηρώ πιο προσεχτικά . Ο κ . Μηλιάκος γέρνει ελαφρώς σε υπόκλιση
προς έναν « ασπρομάλλη )) πράκτορα . Να ε ίναι παλιός γνώριμος ; Να ε ίναι σεβασμός ; Να ε ίναι αναγνώριση στο

έργο των παλαίμαχων συνεργατών ; Να είναι « υποταγή » στον συνδικαλιστή ; Στον άνθρωπο ; Στη μακρόχρονη θη
τε ία του ; Να ε ίναι ευγένεια ; Να ε ίναι απλώς « δημόσιες σχέσε ις » ; Ίσως να ε ίναι και πρωτοβουλία Γ . Πυρινή με
αναγνώριση της νέας ηγεσίας. Ποτέ δεν θα μάθω και ούτε με νοιάζε ι. Μου αρέσει να βλέπω τέτοιες φωτογρα

φίες που τα έχουν όλα αυτά τα παραπάνω και μπορείς να βάζεις λεζάντες και υπότιτλους όπως σ ' αρέσει γύρω
από θέματα συνεργασίας . Το πρώτο που μου έρχεται ε ίναι να γράψω ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ! Ένας δεύτερος τίτλος
« Μ πράβο κύριε Πυρινή » . Τρ ίτος τίτλος «Συγχαρητήρια κ . Μηλιάκο για το βήμα σας να πάτε κοντά στους συνερ
γάτες σας! ». Τέταρτος τίτλος « Μαζί θα φέρουμε ένα νέο ήθος στην ασφαλιστική αγορά , καλύτερο )) ! Πέμπτος
τίτλος : «Αγροτική , είναι οι άνθρωπο ί της ! ))_ Θα με ίνω σ' αυτό το τελευταίο . Θα ήθελα αυτή η θητεία να σφραγι

σθε ί με τέτοιες εικόνες. Σαν αρχή για καλή θητεία , σαν τέλος για συγχαρητήρια επιτυχίας! Η Αγροτική έχει να
διαδραματίσει σημαντικούς ρόλους στην ασφαλιστική αγορά . Ο κ. 1. Παυλίδης Δ/νων Σύμβουλος έχει όλες τις
προ ϋποθέσεις ως εταιρεία , ως προσωπικό και ως άτομο , για πρωταγωνιστικ έ ς εμφαν ίσεις. Το κλειδ ί ν ' ανοί
ξου ν οι πόρτες των ονε ίρων χιλιάδων εργαζομένων σ ' αυτή την εταιρε ία κρ ύ βεται μέσα στα μηνύ ματα αυτής
της φωτογραφίας .

Καλή Χρονιά Αγροτική!

■ Η Ελλάδα έχει πολλές παροιμίες για όλα και για τους ανθρώπους , που εφαρμόζουν όπου και όπως
μας βολεύει. Μια παροιμία που μας « κάθεται)) είναι αυτή που λέει « ο λύκος τρίχα αλλάζει , γνώμη δεν
αλλάζει » και ταιριάζει στην περίπτωση του κ . Δού κα Παλαιολόγου Διευθύνοντα Συμβούλου της

,

,

,

Υβ Μοντάν και Σιμον Σινιορε, στη

συνέντευξη Τύπου yια την

, δ ο μου

το ι 9~0. «Αθον η ~έρ::0:;~:;::u::;~~ε;;;:ε~ματα.'
Το ζεύy~ς Άρθουρ Μ!λερ ~~:v~~:π~e:1:ε~, ':~ ~ό~~~~
δηλώσει η Γαλλιδα η ποιος,
παρουσιαση της ταιvιας « ,

,

,

'χε ήδη

αυτό σημαίνει ότι έχει πολυ καλο yουστο», ει

ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής . Ο τρόπος που σκέπτεται και πράπει , η γνώμη του για τις ασφάλειες και
ασφαλιστές δοκιμάστηκαν στη μέχρι τώρα πορεία του στην Ελληνοβρεπανική και την Alpha Ασφαλι
στική . Έτσι μπορούμε να «προδιαγράψουμε » και την εδώ πορεία του που δύσκολα θα αλλάξει δεδο

1ο 1' Ο , ήμουν 12χρονών, όταν ο Υβ Μοντάν και ο Άρθουρ Μίλερ, γεμάτοι ομορφιά και ακτινοβολία δίπλα στις λαμπερές σταρ Μέριλιν Μονρόε και Σιμόν Σι
νιι 11 , bιναν συνέντευξη Τύπου παρουσιάζοντας την ταινία «Έλα ν' αγαπηθούμε». Σήμερα, 45 χρόνια μετά, παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα και μια συνέντευ
,11 1ιι ι ι υ όιτοu όλοι προσκαλούν τους άλλους σε στυλ «έλα ν' αγαπηθούμε)) κάνοντας δημόσιες σχέσεις και σκορπώντας χαμόγελα, ενώ στην πραγματικότητα
γινυνιαι άλλα, υποβόσκουν έχθρες , μίση , μαχαιρώματα, απιστίες , διαζύγια, έρωτες , γάμοι περίεργοι, κατά συνθήκη και κατά συμφέροντα.

μένων και των κομματικοκυβερνητικών εξαρτήσεων . Πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει
και την ΕΘΝΙΚΗ και την ασφαλιστική αγορά επειδή απλούστατα οι «γραμμές του )) είναι κοντά στον ρε
αλισμό επιβίωσης μιας σύγχρονης εταιρείας , μητρικής μιας τράπεζας ... Δεν προβλέπονται υπερβο

λές , ούτε αποσκιρτήματα . Θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και στον Θεό όσα πρέπει. Αυτά
που αναλογούν στο δίκτυο και αυτά που πρέπει στην τράπεζα σε συνεννόηση και υποταγή με την
τράπεζα . Προμήθειες όσες βγάζουν με τον ιδρώτα τους οι ασφαλιστές και δεν πρόκειται να ανοίξει
πόρτες για να « μπαινοβγαίνουν)) ασφαλιστές στα τραπεζικά υποκαταστήματα κάτι που δεν εξαρτά-

Μιληω γιο ιις εταιρικές εκδηλώσεις που παρακολουθώ πάνω από 15 χρόνια, για τις συγχωνεύσεις , για τις συνεργασίες , για τις μεταγραφές στελεχών, για τις
· Ιψι Μοι », για ενώσεις , για πρωτιές , για αρχαιρεσίες , για εξαγορές ... Έμαθα πια και δεν παραξενεύομαι για τίποτα. Τα «αστέρια)) άλλοτε λάμπουν, άλλοτε

ται και από αυτόν . Άνθρωπος αστικής οικογένειας και « αριστοκρατικών συμπεριφορών)) κατοίκου
Φιλοθέης - Κολωνακίου θα κρατά το μέτρο και τα όρια που αποτρέπουν «υπερβολές )) λαϊκίστικης
συμπεριφοράς ανθρώπων του πεζοδρομίου σε σχέση με τους τραπεζίτες των σαλονιών ... Η όλη του θητεία προ
βλέπει να εξασφαλίσει καλό κλίμα και περιβάλλον ανάπτυξης για ασφαλιστές που θα αντιληφθούν τη σημερινή πραγματικότητα και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ασφαλιστικού επαγγέλματος . Έχει τα προσόντα να « στέκεται,, άνετα στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της πρώτης ασφαλιστικής της χώρας και , παρό

λο ότι διαφώνησαν κάποιοι στο Συμβούλιο της Ένωσης για όσα είπε στο κτίριο Μελά παρουσία του κ . Αpάπογλου, πιστεύουμε ότι έτσι έπρεπε να κάνει αναλόγως της
θέσεώς του θυσιάζοντας φιλίες και ισορροπίες . Προχωρά στο μέλλον στοχεύοντας πωλήσεις και από τα τραπεζικά γκισέ και από τους ασφαλιστές της «πιάτσας )). Το

2003 έφυγε με αρκετές δυνάμεις αυτών που στόχεuσαν ψηλά και κοίταξαν μακριά στο δίκτυο πωλήσεων και που αποτελούν το μέσον για επίτευξη υψηλότερων στό
2005. Την παραγωγή μέσω του bankassurance που μάλλον θα αλλάξει πολλά δεδομένα θα συμπληρώσουν αξιόλογα στελέχη των Πωλήσεων όπως ο Γιώρ

γινον ι αι κομή ιες , άλλοτε σβήνουν, άλλοτε χάνονται, άλλοτε ξαναεμφανίζονται, άλλοτε είναι αυτόφωτα, άλλοτε ετερόφωτα ... Άβυσσος η ψυχή των ανθρώπων.
Λνικιινοι ι ίη ι οι οι άνθρωποι. Θέλουν ν' ανέβουν, να πετάξουν ψηλά, να γίνουν αστέρια στον ουρανό . Κάπου κάπου σκοντάφτουν σε μικρά λιθαράκια της καθη111 Ι ΗΥΟι η ια και τρώνε τα μούτρα τους ... Νομίζουν πως θα σκοντάψουν σε βουνά, αλλά δεν έγινε ποτέ. Κοιτάνε ψηλά και βουλιάζουν κάπου-κάπου και σε λά 
ιιιιι 11 λυ ι άραχη η ζωή και των τεσσάρων στη φωτογραφία. Το «Έλα ν ' αγαπηθούμε» έφερε χαρές και δάκρυα, έρωτες, ζήλιες και μαχαίρια δίκοπα. Τους άψη
οι ι ιuλλ

ο υλές ...

Ιοω να ή ιαν ένα χαμόγελο στη μονότονη ζωή άλλων. Η εξέλιξη των γεγονότων τώρα που λείπουν όλοι ίσως να είναι ένα πικρό ερωτηματικό ... για το πόσο εύ
κολοι (ναι ν' αγαπήσει και να αγαπηθεί κάποιος έτσι που φτιάξαμε τη ζωή μας ... Για το καλό της ταινίας, όμως , που παίζουμε ρόλο κομπάρσου - δυστυχώς λίγοι
ω ι ψω ιαγωνιστές (μη νομίζετε ότι είστε πρωταγωνιστής) - ας συνεχίσουμε προτρέποντας «Έλα ν' αγαπηθούμε)) . «Έλα ν' αγαπηθούμε» στην Ένωση , στην Εται
fΙΙ ιιι , οι ν το μέα μας ... Μην κάνετε έτσι, ταινία είναι! Τι να πούμε δηλαδή , «Έλα να σε μισήσω)); «Έλα ν' αγαπηθούμε» λοιπόν και με πολύ χαμόγελο στο 2005!

χων στο

γος Φουφόποuλος , ο Π . Αpμποuνιώτης , ο Γιώργος Κασιάνης , ο Δ . Αναστασίου , ο Ζώης Κοτσαpίνης , η Παναγιώτα Γουσίοu , ο Σπ. Τοτολός , ο Γ . Αναστασίου , ο Γ . Ρήγας,
ο Καραθάνος , ο Ευθυμίου , η Αρχ. Γουρνή , ο Π . Δρίβας , ο Παϊκόποuλος , ο Σωτηριάδης , ο Παpπούλας , ο Μαυρομάτης , η Τσεκερλεκή , η Κοκότη , η Ανθή Ξηρού , η Τσιρί
κα , η Τσεκερλεκή , ο Πράπας , ο Κελεσίδης , ο Καραβάς , ο Σφυpάκης , η Πουλιάκη , ο Νικολάου και τόσοι ακόμη αξιόλογοι απο πλευράς Agency και αρκετοί επιτυχημέ
νοι πράκτορες και μεσίτες (γύρω στις 5.000). Συν τοις άλλοις ο Δούκας Παλαιολόγος είναι και τυχερός άνθρωπος , αφού η ιστορία του δείχνει ότι όλα συνεργούν αρ
κετές φορές για να συμβούν όσα επιθυμε ί.. . Στη φωτογραφία δίπλα από τον αγαπητό κ. Δελένδα και τον πρόεδρο

CEA στην Ύδρα.

■ Η μεγάλη δύναμη των ανθρώπων της Εθνικής και της Ασφαλιστικής αγοράς φά

νηκε και στο γλέντι που έκοψαν την πίτα του ς οι άνθρωποι του Συλλόγου Πρακτό
ρων Ασφαλιστικών Τ pαπεζικών Εταιρειών (ΣΠΑΤΕ) στο κέντρο «9/8)) την Παρασκευή

21 /1/2005 .
Γελαστοί, καλόκαρδοι , « εξωκαpδιές )) , χορευταράδες , μερακλήδες , κοινωνικοί και
ταυτόχρονα σεμνοί και απλοϊκοί παρέα με του ς Γενικούς Διευθυντές τους Τάσο Πα
γώνη και Σπύρο Λευθεριώτη , που διασκέδαζαν μαζί με τον κ. Ταραβίpα , τον κ. Βύσ
σινο , τον κ . Τριανταφύλλου κ.ά . δίπλα στο τραπέζι προσκεκλημένων του συνδικαλι

■ Ευχόμαστε επιτυχία και καλή χρονιά στον Λευτέρη Γονή που τολμά συνεχώς απ ' την πρώτη στιγ
μή αλλάζοντας τα δεδομένα και είπε μέσω του περιοδικού της εταιρείας του τα εξής :
« Μετά τα εγκαίνια και την οριστι κή εγκατάσταση στα νέα μας κτίρια αισθανόμαστε υπερήφανοι γιατί
κατορθώσαμε να επιτύχουμε τους μέχρι σήμερα στόχους μας . Τώρα είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ ,

αξιοποιώντας τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας να προσφέρουμε σε σας και τους πελά
τες σας τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες . Και να μπούμε δυναμικά σε νέους τομείς . Στους Γενικούς

κλάδους και στα νέα προϊόντα του αύριο. Πρόκειται για ακόμη ένα στοίχημα που βάζουμε , γιατί έχου
με δύο πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα : το «λόγω τιμής » και εσάς , τους συνεργάτες μας , που μας στη
ρ ίξατε και πιστέψατε σ ' εμάς για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα .
Τη νέα χρονιά ξεκινάμε τον κλάδο υγείας και ζωής . Δυναμικά, όπως εμείς ξέρουμε . Και δίνουμε έμ
φαση στην παραπέρα ανάπτυξη της εταιρείας μας , με νέα προγράμματα στους κλάδους περιουσίας ,
μεταφορών και αστικής ευθύνης .

Με πακέτα ασφάλισης που θα σχεδιάσουμε μαζί. Με νέους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας . Με
σεμινάρια ε κπαίδευσης σε κάθε τομέα . Με νέους τρόπους προσέγγισης νέων συνεργατών και νέων

στικού χώρου του κ . Λάμπρου και της προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
κ . Οικονομάκου. Μη ρωτάτε ποιοι χόρεψαν , ποιοι μέθυσαν και ποιοι «τό ' ριξαν έξω ))

πελατών . Με νέα κ ίνητρα και απολαβές .

τραγουδώντας με την υ πέροχη ορχήστρα. Χαράματα μετά τις 4:30 έφυγα αφήνοντας
κι άλλους να παραγγέλνουν και να χορεύουν. Όταν περνάς καλά λες και του χρό

Το 2005 θα δείξουμε σε όλους τι σημαίνει σύγχρονη εταιρεία . Και θα βάλουμε τα θεμέλια της επιτυ
χίας σε τομε ίς που πολλο ί προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν » .

νου: Έτσι πρόεδρε ;
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Απόλυτο δίκιο έχει ο Κώστας Λάμπρου ,
ο Πρόεδρος του ΠΣΑΣ , όταν υποστηρίζει
ότι οι ασφαλιστές δεν έχουν καταλάβει το

■ Στις 10-11-2004 ο Δικηγόρος Κωστής Δεμερτζής (τηλ . 6973337780) ζητούσε από τις ασφαλι
στικές εταιρείες επειγόντως να απαντήσουν μέσω της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών αν ο Ασβός
Βασίλειος είχε τυχόν συμβόλαια ζωής επειδή «το εν λόγω άτομο πέθανε στις 30-5-95, πνιγμένο

συμφέρον τους το σχετικό με τη Δημόσια

στην ακτή Χομολιάς Απικής και υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτοκτόνησε και ο θάνατός του σκηνοθε

ασφάλισή τους στο ΤΕΒΕ και το Επικουρικό

τήθηκε ως δολοφονία ...». Το θέμα το αναφέρω όχι για το λάθος της εγκυκλίου

Ταμείο . Τρέχουν για άλλους και αφήνουν

που στις

τις οικογένειές τους ανασφάλιστες να ζη
τιανεύουν βοήθειες από « σωτήρες » και «η

γέτες » αμφιβόλου δύναμης και μακροημέ

ρευσης. Πριν είναι αργά ασφαλιστείτε και
μην ακούτε τις « μπούρδες » των άσχετων

ότι τάχα τι να σου κάνει το ΤΕΒΕ και τα πα
ρόμοια και ότι τάχα η Ιδιωτική Ασφάλιση εί

17913 της Ένωσης
9 Νοεμβρίου 2004 αναφέρει ότι έλαβε επιστολή που εστάλη 10.11 .04 (!!!) , αλλά για το λά

θος των ασφαλιστών πρώτης γραμμής , που στο σύνολό τους « ορκίζονται» ότι είναι έτσι ή αλλιώς τα

συμβάντα υπέρ των πελατών τους , ενώ θα έπρεπε να είναι δ ίκαιοι και αμέτοχοι για περιστατικά που
δεν γνωρίζουν . Δεν είναι πάντα όπως φαίνονται τα διάφορα ζητήματα . Και για το παραπάνω γεγο

ναι το παν. Αντ ί άλλου σχολίου θα σας το
λίγο τα λόγια του ... «Από τα δέκα τα παιδιά

■ Ο Τάσος Παγώνης με τεράστια πείρα και προσφορά στον ασφα

που έρχονται στην ξενιτιά (εδώ βάλτε τις

λιστικό κλάδο πολλών ετών και σε πολλές εταιρε ίες μάλλον εύκο

ασφάλειες) προκόβει ο ένας μοναχά και όλα

λα πέρασε τις εξετάσεις αποδοχής στην Εθνική Ασφαλιστική . Πα
ρατηρώντας την παρουσία του στο συνέδριο και σε διάφορες εκδη

λώσεις της εταιρείας και των δικτύων , τις θερμές χειραψίες και τα

χάριστη έκπληξη και η ενασχόλησή τους στις ελεύθερες ώρες με

δειγματίσει πολλούς είναι η επιτυχία της

τη φωτογραφία , δουλειά του οπο ίου είδαμε και στο βιβλίο-δώρο της

ΑΤ ΛΑΝΤΙ ΚΗΣ Ένωσης στα 34 χρόνια της
σωπο, με οικογενειακή παράδοση και αρ

κησης που της απέδωσαν καρπούς οικο
νομικής ευρωστίας στις υψηλότερες της
αγοράς! Κλείνει με κέρδη το

2004 και με

την αύξηση κεφαλαίου που αποφάσισε θα
έχει ίδια κεφάλαια διπλάσια των υπο

στικών Πρακτόρων

ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί ε ίναι προσθετική ευγενείας , σεβασμού
και θετικής ενέργειας που όλα μαζί υποβοηθούν το θεσμό της Ιδιω

λωσε τα εξής αξιοπρόσεκτα :

ρά από το

1969 έως σήμερα σε διάφορα πόστα , ας δεχθεί και τις δι
2005 την προσπάθεια αναβάθμι

θεσμού . Μπορε ί οι εταιρείες να είναι ένα καλό «χωράφι» για να «φυ
τευτούν » και « καλλιεργηθούν » « καρποφόρα δέντρα- ασφαλιστές » ,

μική ισχύ της.

όμως δεν είναι αρκετό όσο καλό κι αν ε ίναι το χωράφι , όσο υγιε ίς
κι αν ε ίναι οι σπόροι , όσο ζωντανά κι αν είναι τα φυτά ... Απαιτείται κλίμα εύκρατον και υγιεινόν , χρει
άζεται περιβάλλον ανάπτυξης ιδανικό σε «θερμοκρασ ίες », « υγρασία» , «ηλιακή ενέργεια », « πότι
σμα » και προφύλαξη από βλαβερά έντομα ...

νοβολία , τις κλωνοποιήσεις ... Θάνο , καλή χρονιά

και στην προβληματική στρατολόγηση νέ

ων συνεργατών .
Τι σχέση έχουν τα χέλια με κάποιους
της αγοράς . Ξαναγυρίζουν εκεί που ξε

κίνησαν. Είναι πολλοί , δεν είναι ένας.
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Η μακρόχρονη και μεθο
δική δουλειά μας , απέδωσε
τους καρπούς της απλόχερα. Τα κα-

ταφέραμε! Είμαστε Α.Ε . Τα αποτελέσματα αυτής της αλ
λαγής θα είναι απογειωτικά για όλους σας . Το μυαλό μας

~: Η Κυπριακή Λίρα (CYP) είναι προσδεμένη στο ευρώ με ουσιαστικά σταθε
ιμ( από τις αρχές του 1999. Η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοιμ(
u νομίσματός της με βάση το σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόν ς ή ν το 2004 ανατιμημένη κατά 8,3% έναντι του 2001 και κατά 14,6% έναντι
u 1 4. Αυτό σημαίνει ελαφρά χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητάς της στην
(
α υτή . Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ήταν 3,3%
ν ερ (οδο 2000-2004, με πληθωρισμό το 2004 και το 2005 στο 2,4%. Η μέση αύ
ξη
ω ν αμοιβών των εργαζομένων στην περίοδο 2000-2004 ανήλθε στο 5,0% και

2005 σε σένα και το σύνδεσμό σας .

Επιμελητηρίου ασφαλιστικοί πράκτορες

και των Δ.Ο.Υ. πάνω στην επιβίωσή τους

με αναπτυξιακή δυναμική
και οικονομική ευρωστία.

γεται ΕΚΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ σε θέματα γενικο ύ και μελλοντικού ενδιαφέροντος υπεράνω καθημερινότητας

λύπαθο ασφαλιστικό επάγγελμα και δεν

της εμπλοκής εκ των υστέρων του ΤΕΒΕ

όμιλο μεγάλων αξιώσεων ,

Π

γνωρίζω αν οι μετέχοντες του Δ . Σ. του

με τους άλλους επαγγελματίες άλλων

υψηλότερο όραμά μας , να δη
μιουργήσουμε έναν ισχυρό

Οι μέχρι τώρα προσπάθε ιες που « ψυχή τε και σώματι» κάνει ο Θάνος μαζί και με τα άλλα μέλη του
συνδέσμου στοχεύουν στην εξασφάλιση καλού κλίματος ... Ελπ ίζουμε να δούμε τον σύνδεσμο να ανο ί

όπως τα θέματα ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ , ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ , ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ , ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ , ΠΙΣΤΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ
και ΑΣΦΑΛΕ Ι ΕΣ κ.ά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν μετά 20 χρόνια την ευθανασία , την ακτι

κλάδων αντιλαμβάνονται τις συνέπειες

να πραγματοποιήσουμε το

κές μας ευχές να συνεχίσει και το

ση . Λίγοι στην αγορά έχουν την οικονο

και σύμβουλοι και αποφασίσαντες ομού

«Όλα, λοιπόν , συνηγόρησαν , για

σώπων Ασφαλιστικών Εταιρειών που υπηρετε ί την ασφαλιστική αγο

λύ ευχαριστημένος με την Ατλαντική Ένω

από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους »

Rich Club σε Ανώνυμη Εταιρεία δή-

τικής Ασφάλισης. Ο 55χρονος άνθρωπος του Συνδέσμου Εκπρο

καλή φήμη , ευνοϊκό κλ ίμα-περιβάλλον , προπαντός ΑΠΟΔΟΧΗ ενός
τόσου χρήσιμου για την κοινωνία και την οικονομία επαγγέλματος -

ανοίγουν ακόμη ένα πρόβλημα στο πο

Rich Club κ . Βασ. Λιά

γκας από τα Τρίκαλα μετατρέποντας το

σης του θεσμού δημιουργίας μέσω εκδηλώσεων για : θετική εικονα ,

μα « Προσκόμιση έναρξης επιτηδεύματος

δρος του Πανελλήνιου Δικτύου Ασφαλι

■ Η παρουσία του Θάνου Μελακοπίδη στην ασφαλιστική αγορά μας

2007 . Πρόσφατα ο εκπρόσωπος της
Dentsher Ring κ . NEUBUSER δήλωσε πο

Οι επιστολές που έστειλε το Επαγ

■ Ο φιλοπρόοδος και ανήσυχος πρόε

οι τόποι στην Ελλάδα . Ανακαλύψτε τους!

χρεώσεων του νόμου δυο χρόνια πριν το

γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με θέ

γ νων σε λαμπρές καινούριοι πολεμούν καραολήδες, κι ανί
ς, κι π pΟητες ψυχές» ... Υπάρχουν και είναι πολλοί , τους ξέρει
ς .., Ν χα(ρ εσαι και να αγωνίζεσαι!

και οι άνθρωποί της . Υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι γύρω μας και ωραί

χές Νότη Λαπατά και ταυτόχρονα με αυ
κανόνες και σύγχρονες μεθόδους διοί

n

ΕΘΝΙΚΗΣ με τα νησάκια του Αιγαίου ... Είναι όμορφη η Ελλάδα μας

1970) να είναι με ανθρώπινο πρό

στηρούς επαγγελματικούς ασφαλιστικούς

uμφέρον μας και μας «ετοιμάζει» μέσω δυσκολιών για κάτι καλύ-

, Δεν βλέπεις

Τ ν

'70.

τραγουδήσω κατά Καζαντζίδη αλλάζοντας

(από το

μ ς τ

θέσεις θα βγουν πολλά ωφέλιμα για ασφαλιστές και πελάτες ! Ευ

Πόρτο Χέλι ο αγαπητός Παν . Γεωργαλέας τέλη του

Ένα επίτευγμα που αξίζει να παρα

λο u ς ε κεί για μας εδώ κάτω. Κάποιοι ακόμα μάχονται. .. ». «Της δικαιο
ύνης Ήλιε, νοητέ και μυρσίνη συ δοξαστική , μη παρακαλώ σας μη λησμον ( ε τη χώρα μου » ... Φίλε Ιάσονα καλή χρονιά. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από

χειροκροτήματα θα τολμούσαμε να πούμε ότι με τέτοιες προϋπο

έσφαλαν υποστηρίζοντες να αποζημιωθεί ένας πελάτης « σώνει και καλά », ενώ υπήρχε « απάτη »
που ο ασφαλιστής δεν ήξερε ... « Δεν είναι πάντα άγγελοι οι πελάτες », έλεγε σε μια ομιλία του στο

λύτερα στο ΤΕΒΕ παρά τίποτα ....

γ ς γρα μμές , τόσα που έχω να σας ....», μας γράφει. « Συνεχίστε να θυμίζετε

ότι η Κύπρος κερδίζει συνέχεια; Πριν 5-6 χρόνια στη
Λ uκωσ(α , ακουμπισμένος σ' ένα παγκάκι κοντά στην εκκλησία Φανερω
μ νη δ(πλα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο έβλεπα ένα περιστέρι ολόλευκο να
γ γ π ετά προς τα κατεχόμενα , να περνά πάνω απ ' τα συρματοπλέγματα
κ ι ν ξ ναγuρνά να κάτσει κάπου στο καμπαναριό .. . Δεν είναι περιστέρι
μέ a μου , η ψυχή κάποιου παλικαριού είναι , ίσως και η προσευχή
μι ς μ νας να δικαιωθεί το αίμα του παιδιού της και δείχνει πως σύντο
μ
nηγ ινοέρχονται ελεύθερα περιστέρια και οι άνθρωποι ... Θα γί
ν uν I
να, μάθ ε να περιμένεις ... στο « γεννηθήτω το Θέλημά Σου» ...
μ κ (της ο φίλος μου , ο Μιχάλης ο Ζένιος , δεν θυσιάστηκε άδικα
γι
ν Κύπρο και την Ελλάδα μας. «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε
ν n!στη επάνω την ελπίδα . Τον είδα στη ζωή να μάχεται μα πάντα
ν κητ
ν ει α ... ». « Κοντά μας ξαναζούν οι Θερμοπύλες κι οι δόξες

νός δεν είναι ξεκάθαρα όλα όσα συνέβησαν . Μπορεί έτσι , μπορεί αλλιώς ... Πολλές φορές πολλοί

τ' άλλα τα φτωχά , πηγαίνανε χαμένα ...» . Κα

■ Μ ε την ένδειξη «ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ » ο φίλος μας Ιάσονας Κυριακού
n' τη Λεμεσό Κύπρου μας έστειλε ευχές , ένα γράμμα , ένα ημερολόγιο με
πληροφορίες για την « Παγκύπρια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων » και ένα CD με
μ uσική ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΖΟΡΑ και τίτλο «Στες άκρες της ψυχής μου ». Τον ευχα
ιστώ για όλα και τα καλά του λόγια για το « ΝΑΙ » ... «πού να χωρέσουν σε λί

■ Σύμφωνα με τις απαντήσεις των Εταιρειών

- Μελών

που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολό

γιο , το

2003 το σύνολο των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για την ασφάλιση
11.272.194,74 ευρώ . Σημειώνεται ότι η καταγραφείσα
παραγωγή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος (68,7%) του συνόλου της παραγωγής του κλάδου
ασφάλισης πλοίων , η οποία το 2003 ήταν 16.411 .069,02 ευρώ .
σκαφών αναψυχής ανήλθε στο ύψος των

Αντίστοιχα το ποσό των πληρωθεισών αποζημιώσεων εντός της περιόδου , ανεξαρτήτως του έτους
που δηλώθηκε η ζημιά και ανεξαρτήτως αν ήταν μερική ή ολική καταβολή , ανήλθε στα 6.064.564,44
ευρώ , ενώ το πλήθος των ζημιών για τις οποίες έγ ιναν αυτές οι καταβολές , ήταν 743.
Στο τέλος του

2003, το πλήθος των εκκρεμών ζημιών ήταν 664 με αντίστοιχο ποσό εκκρεμών απο
8.242.735,11 ευρώ .
Τα δικαιώματα συμβολαίων του κλάδου έφθασαν τα 1.121.797,03 ευρώ , ενώ οι εγγεγραμμένες
προμήθειες του έτους ανήλθαν σε 1.1688.486,72 ευρώ.
ζημιώσεων ύψους

ή

εία Σύγκλισης

ν κ ντά στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνη
n pαμένει υψηλό , στο 5,2% του ΑΕΠ το 2004, ενώ το χρέος της γενικής κυ

nς

t

νηση ς ανέρχεται στο 72,6% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου (ΙΤΣ) διαμορ
ώνε ο ι στο 4,5% το 2004. Η κυβέρνηση επιδιώκει την ένταξη της Κυπριακής Λίρας
Μ ΣΙ 11 το ταχύτερο δυνατό . Επίσης , επιδιώκει την έγκαιρη υλοποίηση των κριτη

(ων ου Μάαστpιχτ (κυρίως μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κά
3% του ΑΕΠ το 2005 από το 5,2% το 2004) για ένταξη στη ΖτΕ το ταχύτε

ω πό το

υνατό , το

2007.

πρέπει να είναι ανοιχτό και διεισδυτικό. Η

Rich Club ΑΕ

αναλαμβάνει σοβαρό έργο και την υπόσχεση να συνεχί
σει να μεγαλουργεί και να αποτελεί δίκτυο πρότυπο , σχε

διάζοντας ακόμη επαναστατικότερες κινήσεις. Του ευ
χόμαστε πρόοδο και ανάπτυξη! » .

■ Ο Νίκος Φίστας , ΥΠ/ντής Κλάδων της « ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» ,
είναι ένας σύγχρονος εξερευνητής του αρχαιοελληνομακεδονι
σμού στα βάθη της Ασίας , «πολυδραστήpιος και αεικίνητος Μα

κεδόνας » όπως τον αποκαλεί ο κ . Μελάς Γιαννιώτης , πρόε
δρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Βορείου Ελλάδος , οικονομολό
γος και φυσιολάτρης που βρίσκει χρόνο να κάνει ταξίδια ακο
λουθώντας τη μεγαλειώδη πορεία του Μεγαλεξάνδpου στην

Ασία. Από τα ωραία που βλέπει και τις διαπιστώσεις του για τον
ζωντανό Ελληνισμό που ζει σ ' αυτές τις περιοχές μας έστειλε

περιγραφές και ιστορίες ... Τον ευχαριστούμε πολύ και αυτόν
και τον κ. Μελά Γιαννιώτη που επιλέγει για τον κλάδο μας ικανά
και αξιόλογα στελέχη . Ευχαρίστως και θα δημοσιεύσουμε μέ
ρος αυτών .

!t!iil
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■ Σε μήνυμα προς τους συνεργάτες του

Μέρες χριστουγεννιάτικων διακοπών, πέρσι, τέλος 2003 αρχές 2004,
στο άλλαγμα του χρόνου βρέθηκα μαζί με εκδρομείς φίλους της ALICO
AIG LIFE στην περιοχή της Νίκαιας της Γαλλίας σε μια εκδρομή ΜΙΜΝΟ
ΝΙΚΑΙΑ-ΜΟΝΑΚΟ όπου μου δόθηκε εuκαψία να γνωρίσω καλύτερα τους
καλούς ασφαλιστές της, αλλά και αξιόλογα μέρη όπως το χωριό SAINT

PAUL με τα υπέροχα στενάκια και μαγαζάκια ,

με το κλείσιμο του χρόνου

δρος του Ομίλου ΑΣΠΙΣ κ. Π . Ψωμιάδης μέ
σω του περιοδικού ΑΣΠΙΔΑ έγραφε τα εξής :

«Το ασφαλιστικό τοπίο μεταβάλλεται άρ

δην. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενώνουν

αγαπητό προορισμό για

τις δυνάμεις τους -φαινόμενο που αναμέ

χρόνια πολλών καλλιτεχνών και διασήμων μιας άλλης εποχής όπως ο
Yves Montand, ο Jean-Paul Belmondo, η Romy Schneider, ο Jean Marais,
η Jeanne Moreau, ο Marcello Mastroianni, ο Aznavour, ο Kirk Douglas, ο
Roger Moore, ο Tony Curtis, ο Francois Truffant, ο Alain Dellon, ο Orson
Welles, ο Robert Mitchum, ο Lino Ventura, η Sulvne Vartan, ο Frank Sinatra,
η LizTaylor, ο Charles Bronson, ο Carlo Ponti με τη Sophia Loren, ο Henri

Clouzot, ο Paul Newman, ο David Niven, η Gina Lollogrigita και άλλοι πολ
λοί... Δεν ξέρω γιατί, αλλά σ' αυτό το μέρος που πήγα 2-3 φορές σε δια

νεται να ενταθεί τα προσεχή χρόνια- για να

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τον
ευρωπαϊκό ανταγωνισμό . Οι διοικήσεις τους

επικεντρώνονται στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Τα δίκτυα Πωλή-

εων εξυγια ίνονται.
Στη ν ελλη νική αγορά , όπως συνέβη άλλωστε σε όλες τις προηγμένες χώ
ες,

που παρέμεινε , ίσως τα χρώματα των δένδρων στα χωράφια γύρω , ίσως
η αύρα των «σπουδαίων» που κυκλοφορεί, ίσως τα μάτια τα ευχαριστη

μένα της οικογένειάς μου και των οικογενειών των φίλων ασφαλιστών,
(σως το δροσερό νερό , ίσως η παράδοση που διατηρείται ανέμελη , ίσως
έτυχε να είμαι «στις καλές μου» ... Αυτή την εκδρομή της ALICO και τη
ζεστασιά των ανθρώπων της τη θυμήθηκα πολλές φορές αυτά τα Χρι
στούγεννα που έτυχε να μείνω στην Αθήνα, και γυρίζοντας την Πρωτο
χρονιά από κάποιο χωριό επαρχίας ξεφύλισσα ένα βιβλίο που αγόρασα

εκεί μεγάλο -ακριβό μέγεθος με ασπρόμαυρες φωτογραφίες γεμάτο
διάσημους επισκέπτες ... Pual, Jacques, Yves et les autres, ο τίτλος . Ένα
δείγμα ο Jean-Paul Belmondo. Νέος , ωραίος , αμέριμνος κάπου στο χω

ριό SAINT PAUL. Η ζωή και τα νιάτα έφυγαν γρήγορα .

μείνουν λίγοι αλλά καλοί ασφαλιστές . Ήρθε η ώρα ο θεσμός να

π κ τασταθεί πλήρως στα μάτια των πολιτών και να χτιστεί άρρηκτος δε

φορετικά ταξίδια ένιωσα κάτι άλλο , κάτι όμορφο και αισιόδοξο για τη ζωή .

Ίσως οι άνθρωποι, ίσως οι ζωγραφικοί πίνακες , ίσως η αυθεντικότητα

2004 ο πρόε

το ΕΙΠΕ ΚΑΙ το ΕΚΑΝΕ:
Για μια καριέρα με εισόδημα και κύρος
Η

INTERAMERICAN δεν υπήρξε ποτέ φειδωλή απέναντι στους παρα
- παράλληλα με το περι

γωγικούς Συνεργάτες της. Ήξερε πάντοτε

βάλλον , το «οπλοστάσιο» των προϊόντων και τα κίνητρα που παρείχε

- να επιβραβεύει την καλή προσπάθεια και πολύ περισσότερο την επι
τυχία αυτών που έβρισκαν κέντρο στους στόχους τους .

Στην πρόσκληση , λοιπόν , που απηύθυνε η εταιρεία πριν από χρόνια εί
χαν ανταποκριθεί αρκετοί που διέπρεψαν από τότε έως σήμερα και
μπορούν να διαβεβαιώσουν τον καθένα νέο Συνεργάτη ότι η

INTERAMERICAN φτιάχνει επιτυχημένους επαγγελματίες . Αρκεί, φυ
σικά, να το θέλουν και να το προσπαθούν και οι ίδιοι οι Συνεργάτες.

μ ς μεταξύ αυ τών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων .

Πηγή: fΝ, Μάρτιος 2003

Σt χέρ ι μας είναι να συμβάλλουμε, ο καθένας από το πόστο του , στην υπο
tήριξη και ε νίσχυση αυτού του θεσμού , στην προώθηση της ιδέας της Ιδιω
tικής Α φάλιση ς, στην ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα . Ας ελπίσουμε

11 η Ν οε μβρίου , που καθιερώθηκε ως η Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλι

tι η

ης, ήτ ν μό νο η αρχή . Γιατί οι καιροί απαιτούν πολύ περισσότερα από τους
ι:κrιρ

ώπους τους κλάδου , από τους διαμεσολαβούντες , αλλά και από την

Πολιtε(

. Στο μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον ο Όμιλος Ασπίς μπορεί και

t11ει να οδηγήσε ι τις εξελίξεις. Μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στις εξε

r1

λlf,r.ις ...... Συμφωνούμε μαζί του , προσθέτοντας ότι στο

2005 οι άνθρωποι

ιων Πωλήσεών του , οι άνθρωποι πρώτης γραμμής οφείλουν να ανταποδώ
(Jοuν

t

ν ηγέτη τους την εμπιστοσύνη που τους έδειξε , την απλοχεριά που

touς πρόσφερε με κάθε είδους παροχές σε ευκαιρίες , αμοιβές , θέσεις και
οιJνενώσεις δυ νά μεων και την « αβάσταχτη επιμονή και υπομονή » του ώστε

"ν

10 έχου ν όλα » ... Τώρα είναι η εποχή του

Παύλου Ψωμιάδη . Έμεινε ο

μ ν ς αυτοδ ημ ιο ύργητος επιχειρηματίας στην ελληνική ασφαλιστική αγο
Ρ με υψηλά όνε ιρα και επιτυχίες . Τώρα πρέπει να « αποδώσουν οι τόκοι»

Δυστυχώς έχουμε και τα ναρκωτικό
Ηλικία έναρξης
χρήσης κύριας ουσίας

l@iil
-14
15-16
17-18
19-20
21-24
25-34
35+

ενέσιμης χρήσης

7,3
10,9
15,6
12,9
12,7
19,3
21,3

ΠΗΓΗ: κtvrpo Βο,'/θειας ΟΚΑΝΑ

■ Ο ΝΤΕΡΕΚ ΚΙΠΕΡ
μπράσκα

Ηλικία πρώτης

Ι@@Ι

(550 άτομα )

- Λίνκολν

Ημερολόγιο
«Στον αστερισμό Μαρία Κόλλας»
με χορηγό την Εγνατία Ασφαλιστική

(489

άτομα)

-14

4,1

15-1 9

35,2

20-24

33,5

25-34

21 ,9

35+

5,3

όλες του τις δυνάμεις για το όραμα μιας επιτυχημένης ελλη

νικών συμφερό ντων εταιρείας με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επί

rιf: δ

.

υδείς απ' τους επικεφαλής των Πωλήσεών του σε πολλά επίπεδα

<1 έχε ι δικαιολ ογ ία αν υστερήσει στο ΜΕΓΑ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ του Π . Ψω
μι δη για ΠΡΩΤΙΑ της ΑΣΠΙΔΑΣ. Περιμένουμε τέλος του χρόνου

2005 να

Μετά τη χορηγία της έκθεσης «Στον Αστερισμό Μαρία Κάλλας» η

γεμ( ε ι ο ουρανός της ΑΣΠΙΔΑΣ με νέα αστέρια , με νέους πρωταγωνιστές

Εγνατία Ασφαλιστική προχώρησε και στη χορηγία της έκδοσης των

ιιωλήσεων, με ν έ ους μιμητές επιτυχιών ... Τώρα , σήμερα ξεκινήστε όσοι

ημερολογίων

2005 της εταιρείας για τη Δημιουργία Νέου

γήσατεl

Κτιρίου

Ελληνικής Λυρικής Σκηνής και Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας» . Πρόκει

ται για μια συλλεκτική, πολυτελή έκδοση με πλούσιο φωτογραφικό

■ rια πο ι ον ισχύει ότι « είναι χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον ;» .
εν ε(ναι ένα ς δυστυχώς. Οι γεμάτες κατσαρόλες δεν κάνουν θόρυ-

και πληροφοριακό υλικό για τη Μαρία Κάλλας. Η έκδοση του ημερο

καταδείξει τη μοναδικότητά της , αλλά και για να ενισχυθεί η προ
σπάθεια για τη Δημιουργία Νέου Κτιρίου Ελληνικής Λυρικής Σκηνής
και Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας» ..

ετών , φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Νε

στην Αμερική , από τους πιο σκληρούς πολέμιους «του

εξαναγκασμού να φοράς ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο », όπως έγραψε στις

17 Σεπτεμβρίου 2004 σ ' ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«Daily Nebraskan». Υπερηφανευόταν , μάλιστα , ο Κίπερ ότι εκείνος δεν δένε

■ Αποζημίωση ίση με την αξία των διαμερισμάτων τους που ... επλήγη
σαν από τις εργασίες για την κατασκευή σταθμού Μετρό στην περιοχή

λογίου δεν γίνεται μόνο για να τιμήσει τη μεγάλη καλλιτέχνιδα και να

2004

(Derek Kieper) 21

ιων τόσων καταθέ σεων ψυχής που έκανε για το καλό των συνεργατών του.
11 Σ ιpάγγ ιξε»

τους , διεκδικούν με προσφυγές τους σε βάρος των υπευθύνων της εται
■ Σrην 30χρονη περίοδο

κέ

1975-2005 η

Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά

ισε πο λλ έ ς μάχες και ευκαιρίες όπως και έχασε αρκετές μοιά

ρείας « Απικό Μετρό » εφτά από τις

16 οικογένειες

που διέμεναν σε πο

λυκατοικία στο Νέο Κόσμο .

(ονrας λίγο-πολύ στην Ελλάδα που κατέκτησε πολλές προκλήσεις μέ

Οι αγωγές τους συζητήθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας όπου

σω της ΕΟ Κ και Ε . Ε . αλλά και υστέρησε στο να αξιοποιήσει οικονομι

οι ενάγοντες εξέφρασαν το φόβο και την ανησυχία τους ότι ακόμη και αν

κ

11 κέτα που θα την έκαναν ακαταμάχητη. Σπαταλήθηκε πολύ χρή

επισκευαστούν τα διαμερίσματά τους δεν θα αισθάνονται ποτέ ξανά ασφα

μ

rον αέ ρα , σε συναισθήματα, σε γιορτές και πανηγύρια, σε μη πα

λείς , ώστε να εγκατασταθούν σ ' αυτά εκ νέου . Οι ένοικοι , οι οποίοι ανα

ρ γωγικές επενδύσεις και πολύ χρήμα έφυγε εκτός ασφαλιστικής αγο

γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους (από το

ρ ς χω ρ ίς να πάει εκεί που έπρεπε να πάει. Οι τωρινές ηγεσίες από

είπαν στο δικαστήριο- ότι « έχουμε πέσει θύματα εμπαιγμού και αισθανό

'δώ και πέ ρα ας φροντίσουν τουλάχιστον να κρατήσουν στο χώρο τα

μαστε υποχείρια ορισμένων για οικονομικούς λόγους ».

1999 θεωρούν - όπως

ται ποτέ και ότι ανήκει ενσυνείδητα «σ' εκείνη την τάξη των ανθρώπων που
πιστεύουν ότι οι ζώνες σου περιορίζουν και δεν σου σώζουν τη ζωή » . Δυστυ

έμrτε ιρα στελέχη αξιοποιώντας τα για το θεσμό και τις οικογένειες χι

«Δεν είμαστε επαίτες , ούτε εκβιαστές , αλλά ζητούμε μόνο τις νόμιμες απο

χώς , η ίδια η ζωή , με τα άσχημα παιχνίδια που παίζει καμιά φορά , τον διέψευ 

λι δων μη προνομιούχων που ζουν απ ' το επάγγελμα . Όχι άλλες διαp

ζημιώσεις », τόνισαν.

σε με τον πιο τραγικό τρόπο. Την Τρίτη

Ρ ές π ρο ς τα έξω!

28 Δεκεμβρίου 2004, ο Ντέρεκ Κίπερ

■ Μέσα στο

σκοτώθηκε σε τροχαίο και μάλιστα με τέτοιον τρόπο , που είναι βέβαιον ότι,

10%

των μεταναστών της Ελλάδος κρύβονται και οι

εάν φορούσε ζώνη ασφαλείας , σήμερα θα ήταν ζωντανός. Καθόταν στο πίσω

■ Τώρα ε(δε ο τάδε Σύλλογος ότι ζημιώθηκε η εταιρεία από πράξεις

μελλοντικές ζημιές των Ασφαλιστικών Εταιρειών που θα πληρώσουν

μέρος ενός

έφυγε από τον αυτοκινη

διοίκηση ς; Αχ! αυτός ο συνδικαλισμός πόσα ξέρει και κάνει πως δεν

ακριβά αρρώστιες που κουβαλάνε απ ' τις πατρίδες τους και ουδείς

τόδρομο , έπεσε σε χαντάκι και άρχισε να κάνει τούμπες. Ο Κίπερ εκτινάχθηκε

βλέπε ι ! Και τι κακό να βλέπει εκ των υστέρων και πάντα για τους πρώ

ενδιαφέρεται να πάρει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης ...

από το όχημα και σκοτώθηκε. Όλοι οι άλλοι επιβάτες, στο πίσω και στο μπρο

ην Αν ήθελαν οι σύλλογοι σε μια ώρα θα είχαν λύσει όλα τα προβλή

Εκτός των άλλων αυτοί ζευγαρώνουν με Έλληνες ... νέους και γέ

στινό κάθισμα , βγήκαν σώοι και αβλαβείς. Όλοι φορούσαν ζώνες.

μ

ρους. Πού είναι η Ένωση ;

Ford Explorer, όταν το όχημα γλίστρησε ,

α. Αλλά τι να σου κάνουν όταν όλο το σύστημα είναι χαλασμένο ...

«Ε»
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■ Με την εγκύκλιο 3/2005, δείγμα ότι ε(ναι ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ προτεραιότητας το θέμα ο κ. Παύλος Ψωμιάδης
ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων . Ενημερώνει όλους τους δ/ντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τους

συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικούς πράκτορες ότι αναβαθμίζει την υποδιεύθυνση διοικητικής

υποστήριξης και Ανάπτυξης Πωλήσεων σε δ/νση και ενοποίηση με το τμήμα Προμηθειών. Δ/ντής θα είναι ο κ. Μιχαήλ
Τάτσης που θα διευθύνει και θα κατευθύνει το έργο μιας ομάδας ικανών και έμπειρων στελεχών (Βασ . Κουτρούλης προμήθειες , Αναστασία Μαuρίδοu - τομέας Agency, Γεώργιος Σάββαρης - πpακτοpειακό δίκτυο , Αικατερίνη Τζινέpη συμβάσεις) . Ο μαθηματικός με ειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα και αναλογιστικές σπουδές κ . Μιχ. Τάτσης είναι

Στη 1Οετία του '90 έτυχε να πάω ταξίδι στο ΠΟΥΚΕΤ και στα άτυχα μέρη που τόσο πολύ θάνατο και
σκόρπισε το φονικό τσουνάμι μέρες Χριστουγέννων 2004. Είχα ξαναπάει σ' αυτά τα μέρη της
λ νδης - Σιγκαπούρης στις 8.8.1980 αρραβωνιασμένος και άφραγκος (θυμάμαι τότε με δάνεισε
ι 50 δολάρια ο Κοντομηνάς - τα χρωστάω ακόμα) . Για πολλά χρόνια κάθε φορά που το έφερνε ο λό
γος μιλούσα για τα παιδιά εκεί και για τη φτώ
χεια τους και για την κακή συμπεριφορά των

Ευρωπαίων και Αμερικάνων πάνω τους ... Είχα
δει πολλά με τα μάτια μου και δεν θα ξεχάσω

ένας εργατικός και ορεξάτος νέος άνθρωπος με πάθος στην ανάπτυξη, που έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τη μεγάλη ΑΞΙΑ
και ΥΠΕΡΑΞΙΑ των ανθρώπων πρώτης γραμμής. Θεωρεί ότι είναι μια απ ' τις μεγαλύτερες τιμές σε ένα ανώτατο στέλε

χος είναι η εμπιστοσύνη της Διοίκησης που του αναθέτει την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού , δηλαδή του μεγα
λύτερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Ορκίστηκε μέσα του να ανταποδώσει παρουσιάζοντας έργο , αύξηση πωλήσεων ,
αύξηση αριθμού συνεργατών και αύξηση ασφαλίστρων . «Θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις και θα συνεργαστώ με όλους τους άξιους και
εκλεκτούς συναδέλφους και στελέχη της μεγάλης μας εταιρείας ΑΣΠΙΣ- ΠΡΟΝΟΙΑ ώστε όλοι μας οι άνθρωποι να νιώθουν δυνατοί, μεγάλοι και

59
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εξασφαλισμένοι κοντά μας. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να κάνουμε ακόμη πιο υπερήφανους τους συνεργάτες για το επάγγελμα και την
εταιρεία που διάλεξαν. Το 2005 θα είναι το έτος της ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ» , μας είπε ο κ. Τάτσης σε τυχαία μας συνάντηση . Του ευχόμαστε να πάνε
όλα καλά. Άλλωστε το δικαιούται και ο ηγέτης της ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ κ. Παύλος Ψωμιάδης που επί πολλά χρόνια προσθέτει στους εργαζόμενους

γγορlο
ονδίο

ο Κορέα
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εφόδια και κύρος και εργασία όχι μόνο στην εταιρεία του αλλά και στο θεσμό ιδιωτικής ασφάλισης, στοχεύοντας την καταξίωση σε ευρωπαϊκό

κάποιο βράδυ που βγήκαμε στη μέση από ένα
θέαμα κακόγουστο που μας πήγαν ακολου
θώντας το πρόγραμμα και κάναμε εμετό ...

Δεν θα ξεχάσω τα παιδικά μάτια που εκλι
παρούσαν για ένα νόμισμα , να φάνε . Κά
ποιοι , παίζοντας , το πέταγαν στα λασπώδη

νερά του ποταμού όπου βουτούσαν και το
έπιαναν ... Δεν θα ξεχάσω κάποιους που
έφερναν σε κάποιους υπεράνω υποψίας
στα πλούσια ξενοδοχεία πολλών αστέ

επίπεδο. Αλίμονο στους συνεργάτες του κ. Ψωμιάδη που θα μείνουν διψασμένοι δίπλα σε ένα ποτάμι ευκαιριών που προσφέρει ο όμιλός τους .

ρων το « εμπόρευμα », ανήλικα κορίτσια
■ Ξέρω κάτι φιλαράκια σε όλες τις εταιρείες που πάντα τα κόβουν στις
φωτογραφίες είτε επειδή είχαν πολλές για αλλού , είτε λόγω αλφαβήτου και

ιa Τράπεζα
ο

αρχικού ονόματος είτε έτσι τους αρέσει σε κάποιους συνέχεια να κόβουν .
Έτσι γίνεται και δεν ξέρουν ποιο πολλοί τι κάνουν , πώς τα πάνε , τι πέτυχαν ,
τι έκαναν. Δεν νοιάζονται οι της πρόσκαιρης επικαιρότητας επικεφαλής για

Ιο
ο

Ιο

την προβολή τους . Αυτοί είναι οι πολλοί . Οι άλλοι. Οι συνεργάτες . Είναι μέ
σα στη λέξη « ανθρώπινο δυναμικό ». Άλλες φορές τους καλύπτει η λέξη
« δίκτυο » . Όμως αυτά τα φιλαράκια « ξεσκίζονται» καθημερινά . Τρέχουν ,
αγωνιούν , ιδρώνουν προσπαθούν , πονάνε , χαίρονται , λυπούνται για τους

οδός
κινa

Δονlο
Αuστρολlο

Ολλονδlο
Eupωnoiκn Ενωσn

στόχους , για την εταιρεία τους , για το καλό όνομα . Ε ίναι αυτοί που μπαί

Γεwονίa

νουν γραμμή για να φανούν οι πρώτοι , γιατί πρώτοι χωρίς τους επομένους
δεν υπάρχουν ... Αυτο ί μπαίνουν στα πίσω τραπέζια , στις πίσω σειρές , στις

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΟΡΜΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΑΡΕΛΑ
Συνέχισε με το θέατρο. Και εσχάτως αποφάσισε να αναδεί
ξει ακόμη μία πτυχή της δραστηριότητάς της η πολυπράγ

μων Βίκυ Κουλιανού, υπογράφοντας πίνακες που για πρώτη

φορά παρουσιάστηκαν στο χώρο τέχνης της Γλυφάδας
«Andronikos Gallery». Η επίδοξη ζωγράφος αποδεικνύεται

προσγειωμένος άνθρωπος. Εμπνέεται από τον «Πλανήτη
Γη», όπως τιτλοφορεί την παρθενική έκθεσή της, στα εγκαί

νια της οποίας έσπευσαν να της συμπαρασταθούν συνερ
γάτες από τα παλιά, όπως ο σχεδιαστής μόδας Μάκης Τσέ
λιος. Εκεί είχαμε τη χαρά να μοιραστούμε μαζί της την ομορ
φιά του ταλέντου και τη δική της .

■ Ο όρος « ασφάλιση » αποτελεί άγνωστη λέξη για το μισό πληθυ
σμό της Γης . Εν έτει 2004 ο ένας στους δύο κατοίκους του πλανή
τη δεν έχει κοινωνική προστασία .
Ο περισσότερος από το μισό πληθυσμό της Γης δεν καλύπτεται από
οποιαδήποτε επίσημη προστασία κοινωνικής ασφάλειας έναντι των

πίσω σελίδες για να αναδειχθούν οι πρώτοι ... Όμως ξέρω καλά ότι όλες οι
εταιρε ίες σ ' αυτούς στηρίζονται. Αυτοί είναι τα καλά παιδιά που κρατάνε

Κσrόρ
ΕλβεΤiΟ

Η . Α. Εμιράτο

και μεγάλα για ένα πιάτο φαΊ. Δεν θα
ξεχάσω τις φτωχογειτονιές και τις γεμάτες

βάρκες στα νερά των ποταμών με κόσμο - εκεί ήταν το σπίτι τους! Κάπου 1.500.000 άν
θρωποι ζούσαν στην Μπαγκόγκ μεσ' το νερό ... Δίπλα τα πλούτη , η πολυτέλεια, οι παραλίες με τους φοίνικες, η κραιπάλη , η σπατάλη , η ανομία, η εκμετάλλευση ... Ο πλούσιος ,
εδώ και δίπλα ο φτωχός Λάζαρος να μαζεύει ό , τι πέφτει απ ' τα τραπέζια ... Και οι πολυεθνικές των ξενοδοχείων , των εταιρειών , των φρούτων των οργανωμένων προοδευτικών
και πολιτισμένων να μαζεύουν το χρήμα για να ανέβουν οι μετοχές των χριστιανών κυ
ρίως της Δύσεως , του πάπα, του δημοκρατικού κοινοβουλευτισμού .
Πολλοί αστέρες του ποδοσφαίρου , της πολιτικής και του χρήματος ήταν εκεί... Είδαν. Η
απόχη του χάρου δεν έκανε εξαιρέσεις ... αν και στο δίχτυ του έπιασε πολλή « μαρίδα». Οι
καρχαρίες ήταν στα βαθιά. Τη γλίτωσαν .
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σαν κάστρα . Οι πρώτοι (άσε μην πω ονόματα) συνήθως είναι βεγγαλικά και
καταζητούμενοι εισαγγελέων οι πιο πολλοί. Περνάνε κι αφήνουνε πίσω
τους συντρίμμια , χρέη , δυσαρέσκεια , αγωνία , εξευτελισμό ... είναι οι εκβια
στές του ηγέτη. Απαιτούν . Παίρνουν μόνοι τους ακόμη και όσα δεν δικαιού
νται. Ενώ οι κουβαλητές με το σταυρό στο χέρι καλούνται να πληρώσουν τη

ζημιά και τα σπασμένα ... Αυτοί είναι στην 15άδα , στην εικοσάδα , στη σαρα
ντάδα .. . Για χρόνια με συνέπεια , με μέσους όρους καλούς , ευγενείς , απο
νήρευτοι «χτίστες ». Λοιπόν τα έγραψα αυτά για να ξυπνήσουν οι ίδιοι και να
γίνουν πιο σκληροί απαιτώντας σεβασμό από κάποιους μετακινούμενους
του management και marketing αλλά και για να τους αποδώσουν τις τιμές
που πρέπει αλλάζοντας αναχρονιστικούς κανονισμούς πωλήσεων που βα
σίζονται στο «πόσα φέρνεις » και όχι στο πόσα χαλάς και στο πόσα προσφέ
ρεις . Αυτοί θα σώσουν πάλι τις εταιρείες . Τιμήστε τους και αναδείξτε τους .
Και «φτύστε » με περιφρόνηση αυτούς που γλείφουν την εξουσία και « αρ
πάζουν » θέσεις , κωδικούς και ασφαλιστές που έχτισαν με ιδρώτα άλλοι ...
ξεχνώντας τους συναδέλφους. Αφήστε τους να σέρνονται χάμω ... Φιλαρά

κια είστε αητόπουλα . Καλή Χρονιά!

Από την άφιξη του Αντονι Κουίν το 1960 για το-γύρισμα του έργου «ΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ». Στη φωτό ο Αντονι Κουίν ενώ συνομιλεί με τον
δημοσιογράφο κ. Γεώργ. Ζαχαρίου. Σαράντα πέντε χρόνια μετά ο ίδιος δη
μοσιογράφος παραμένει στην πρώτη γραμμή έτοιμος να γράψει για σταρ και
αστερίσκους, αλλά και για άλλα «κανόνια» στην ασφαλιστική αγορά ...
Μόνο που μερικοί του ζητάνε να τα γράψει απαλά. Όμως όλοι γύρω του πά
νε και στο τραπέζι τους τον καλούν και τον τιμούν φανερά παρ' όλα όσα λέ
νε κρυφά ... Είναι και αυτός πρωταγωνιστής στην ιστορία του κλάδου με τα
καλά του και τα άσχημά του ... τις καλές και κακές στιγμές του που, γνωρί

ζοντας πολλά και πονηρά, κάπου-κάπου υπερβάλλει, όπως και πολλοί άλ
λοι μεταξύ μας σε λόγια και πράξεις, για να τονίσει ίσως καλύτερα κάποια
που άλλοι τα κρύβουν ή θέλουν «προσχήματα» ... Καλή χρονιά σε όλους και
μακάρι να ζήσουν πολλοί την εμπειρία των 45 χρόνων του ...

κινδύνων γήρατος , θανάτου , ασθένειας , εργατικού ατυχήματος και
ανεργίας .
Σε αυτό το άκρως τραγικό συμπέρασμα καταλήγει παγκόσμια μελέ
τη της Διεθνούς Ένωσης για την Κοινωνική Ασφάλεια («ISSA»), όπως

■

κής Τράπεζας . Εξασφαλίζεται για πολλά ο άνθρωπος που
παίρνει δάνειο και επιμένω να ασφαλιστεί. Κρίμα που η
Εθνική Τράπεζα , η πρώτη τράπεζα με την πρώτη Ασφαλι

αναφέρεται σε σχετικό κείμενο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών

Ασφαλίσεων . Η μελέτη αυτή , η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρ
κεια της 28ης Γενικής Συνέλευσης της «ISSA» στις 17 Σεπτεμβρίου

2004 στο

Πεκίνο , αναφέρει ότι περισσότεροι από

στική δεν ανακάλυψαν τι είναι αυτό . Ρωτήσαμε υπάλληλο
και δεν βρέθήκε τρόπος συνεργασίας τράπεζας Ασφαλι

3 δισεκατομμύρια

άνθρωποι ζουν χωρίς επαρκή κάλυψη σε αναπτυσσόμενες χώρες ,

στικής όχι για την παραγωγή , απλά για να σωθεί μελλοντι

δηλαδή σε αυτές που βρίσκονται περισσότερο σε κοινωνική και οι

κά πολύς κόσμος απ ' την κακιά ώρα και τύχη ... Περιμέ

κονομική αστάθεια . Το γεγονός αυτό , σύμφωνα με την «ISSA», μπο
ρεί να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε έναν κόσμο που βασίζεται

νουμε την ΕΘΝΙΚΗ να μπει δυναμικά στο θέμα .
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■ Αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές σε ονόματα , εταιρείες , ιδιοκτησίες και
επιρροές στον ασφαλιστικό κλάδο . Ένας είναι σταθερός , ο Π. Ψωμιάδης ,
μοναδικός πρώτος στις ιδιωτικές εταιρείες , απ' τους παλιούς χαρισματι
κούς που δεν ξέρουμε «αν πήρε είδηση» ότι έμεινε μόνος να υπερασπι
στεί την επιχειρηματικότητα στον κλάδο, την επέκταση στο εξωτερικό και
τη συνένω_ση δυνάμεων. Κύριε Ψωμιάδη, προσδοκά πολλά ο κλάδος απ '
την παρουσία σας . Δείξτε την πιο έντονα! Το δικαιούσθε . Μπορείτε. Έχε
τε όλα τα προσόντα σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα είναι η
στιγμή σας! Αποδείξατε ότι είστε παλικάρι.

σε υποστηριζόμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

28

« Πιστεύω πολύ στη χρησιμότητα ασφάλισης ενός δα

νείου », μου είπε στέλεχος υποκαταστήματος της Εμπορι

«Τα παιδιά, τα παιδιά τα φιλαράκια τα καλά» είναι παντού σε όλες τις εταιρείες στην ΝΝ,
στην Εθνική, στην Αγροτική, στην lnteramerican, στην Ασπίδα, στην Allianz.
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■ Προσκεκλημένος από το

Υπάρχουν ωραίοι

λιση προσώπων) της

Coordinators S.A. για μια σύ 
Forum Δια
μεσολαβούντων με Ασφαλιστική Ποιότητα στις 11 12 Δεκεμβρίου 2004 στο HIL ΤΟΝ , είχα τη χαρά να

άνθρωποι γύρω μας

ντομη ομιλία στο τέταρτο Ασφαλιστικό

που είναι σαν όμορ

διαπιστώσω από κοντά το μεγάλο έ ργο που κάνει ο

πας κοντά τους. Εί

Π. Καρναχωρίτης αλλά και να πληροφορηθώ για τις

ναι σαν ένα ηλιοβα

πολύπλευρες και δημιουργικές ευκαιρίες επαγγελ

σίλεμα στα Φαλά

ματικής ανάπτυξης που έχουν όσοι συνεργάζονται

σαρνα των Χανίων ,

στάμενος Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης

Swiss Re Headquarters

και Διαχείρισης κτιριακού συγκροτήμα
τος της Έδρας της Εταιρείας Εθνική. Γεν

φοι τόποι και σε

Για την έδρα της ασφαλιστικής

«ξαφνιάζουν » όταν

στο Λονδίνο , ο σερ Νόρμαν Φόστερ και οι συ

νήθηκε το 1945 στην Ιεράπετρα Κρήτης .

«Swiss Re »,

Προσλήφθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ το 1971. Διε
τέλεσε προϊστάμενος της υπηρεσίας φο

νεργάτες του οραματίστηκαν έναν ουρανοξύ

στη ύψους

180 μέτρων ,

ρολογικών υποχρεώσεων και τραπεζικών

που δεν άργησε να

λογαριασμών του Γενικού Λογιστηρίου,

εξελιχθεί σε ένα από τα σύγχρονα ορόσημα

προϊστάμενος του τμήματος αντασφα

της πόλης . Όχι άδικα , αφού εκτός από καλαί

λειών του κλάδου αυτοκινήτων , αναπληρωτής προϊ

μαζί του όχι να γίνουν καλοί πωλητές αλλά άριστοι

μια ματιά μέσα απ '

σύμβουλοι των πελατών τους. Ο πολυτάλαντος Πα

τα νερά των αλυκών

ναγιώτης Καρναχωρίτης έχει μεγάλο και καλό από

στην Τ ουρλίδα Μεσολογγίου με τα πουλιά να βυ

θεμα παιδείας κοινωνικής , εκπαιδευτικής , οικονο

θίζονται από ευτυχία στα ρηχά, ένα βλέμμα απ'

Partners . Μαθαίνουμε ,

όμως , ότι υπάρχουν

ρός, προϊστάμενος υποκαταστήματος Αμπελοκήπων ,

μικής , οικογενειακής, ομαδικής. Γεννήθηκε το

1953,

την Ανεμοράχη Άρτας προς τα Τζουμέρκα με τα

τρία προβλήματα των οποίων κάποιοι διστά

προϊστάμενος του τομέα προσωπικού , προϊστάμενος

ζουν να νοικιάσουν τα ξενοίκιαστα γραφεία :

του τομέα δικτύου, προϊστάμενος περιφερειακής υπο

παντρεμένος με την Ελένη , έκανε

3 παιδιά ,

σθητη , η δομή του διακρίνεται για την οικολο

στάμενος του τομέα εισπράξεων, προϊστάμενος του

γική φιλοσοφία της. Αρχιτεκτονική:

τμήματος υποστήριξης και λογιστηρίου του κλάδου πυ

Foster and

σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα , με

χιόνια αρχές άνοιξης λίγο δεξιά προς το Αθαμά

τεκπαιδεύτηκε στην Ελβετία για θέματα Marketing και Management, δούλεψε ξενοδο
χοϋπάλληλος , το 1981, βγήκε με την τσάντα ως ασφαλιστής στην αγορά μέσω

νιο και την Κωστηλλάπα , μια παρατήρηση στα χρω 

Η τρομοκρατία , το καθοριστικό όνομα του κτι

INTERAMERICAN έγινε Unit Manager, έγινε Agency Manager το 1987, πραγματοποίη
σε ένα «ποτάμι» επιτυχίες που - παρέσυρε πολλά ρεκόρ και ταυτόχρονα έδειξε την « α
δυναμία » της INTERAMERICAN να κρατά τέτοιου φαινομένου « πρόσωπα με ανοιχτούς
ουρανούς» , έφυγε και εδώ και μια 1Οετία έφτιαξε την υπεραγορά υπηρεσιών και προϊ
όντων coordinators όπου είναι πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος . Η προσφορά και αγά

ματιστά πεζούλια ενός κυκλαδίτικου νησιού, είναι

ρίου της

αφορμές να « ξαφνιαστείς » με τα τόσα ωραία που

όσους θέλουν να φαίνεται το όνομά τους , και

δεν είχες προσέξει τις προηγούμενες φορές . Έτσι

η κατασκευή από υλικά που λένε ότι δεν γνω

ακριβώς όπως « ανακαλύπτεις » χαρίσματα και

ρίζουν την προέλευση και πιθανή επίπτωση

ομορφιές ανθρώπινων προσεγγίσεων όπως π.χ .

στην υγεία των ενοικιαστών . Όλοι σ ' αυτό τον

ριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ σε θέματα Οργάνωσης Επι

κόσμο έχουν τα βάσανά τους . Πάντως , είναι

χειρήσεων,

θαυμάσιο ορόσημο που ξεχωρίζει. ..

Ανθρώπινου Δυναμικού, Φορολογικά και Πωλήσεων.

πη του για επαγγελματική ανάπτυξη και προσωπική βελτίωση έχει τις ρίζες του στα χρό
νια που ως μέλος χριστιανικών ενώσεων και μέλος και φωνάρχης χορωδίας κλασικής

και εκκλησιαστικής μουσικής γέμιζε τις «μπαταρίες » του με « φως αληθινό » και αγάπη
για « ιεραποστολή » όπως έγινε με πολλά παιδιά της εποχής
οποίων και ο Α. Σαμαράκης , ο

0. Αγγελόπουλος , ο Χρ.

1950-1970, μεταξύ των

Γιανναράς κ.ά. Γνωρίστε σύντο 

μα τον κ . Καρναχωρίτη, θα έχετε πολλαπλά οφέλη που ξεπερνούν τον ήχο του χρήμα
τος. Τηλεφωνήστε του στο

210-5734000 και συνεργασθείτε μαζί του .

η παρουσία του Γιάννη Πολίτη που σε « ξαφνιάζει»

με τις ωραίες παρατηρήσεις του ή τις χιώτικες
ενασχολήσεις του πότε μέσω ενός ημερολογίου ,

Γράμματα

στο

ΝΑΙ

21 .12.04
Φίλτατε Βάγγο,

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες.

Βάγγο, εδιάβασα στο περασμένο ΝΑΙ την περιπέτεια και πορεία των ξεvιτεμέvωv
και ιδιαίτερα τη δική σου πορεία. Βλέπω έτσι και αναμεμνήσκομαι τη δική μου στην
από δεκάχρονο ξενοδουλειά, πείνα, ανέχεια, ταπεινώσεις, εκμετάλλευση, ειρω

νεία, αναζητώντας με το ξεροκόμματο και τη σκληρή μελέτη τη βελτίωση και αλλα
γή της ζωής στα ξένα μέχρι σήμερα...
Συγκριτικά εσύ είχες πατέρα με ημερομίσθιο του Δασαρχείου, εγώ πωλούσα ξύλα
με το γαίδουράκι στην Άρτα για

7-8 δραχμές και πορεία 5 ωρών μ ' έγερση 04.00

χειμώνα το πρωί. Κι όλα του σπιτιού.
Δύσκολος καιρός Βάγγο. Μπράβο που τους προβάλλεις για να γνωρίζουν οι νεό

Swiss Re , που

διεύθυνσης Βορειοανατολικής Απικής και Εύβοιας. Εί
ναι Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς (Πα

κάνει διστακτικούς

νεπιστήμιο Πειραιά) και Τελειόφοιτος Νομικής Πανεπι

στημίου Αθηνών . Γνωρίζει Αγγλικά . Έχει συμμετάσχει
σε εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από

μεγάλους οίκους συμβούλων επιχειρήσεων για λογα

QSS Στελεχών Επιχειρήσεων , Αξιολόγησης

πότε μέσω ενός βιβλίου , πότε μέσω μιας ολιγό

λεπτης αναφοράς σ' ένα εθνικό ή επαγγελματικό

Από το

θέμα , πότε μέσω μιας ασφαλιστικής παρέμβασης

ράλληλα έκανα και τον

για λογαριασμό μιας εταιρείας που υπηρετεί είτε

των , χαρακτήρων , οικονομικής και κοινωνικής τάξεως . Αλήτες, ξενύχτηδες, καλής και κακής κοινωνίας ,

λέγεται ΑΙΓΑΙΟΝ είτε ALLIANZ είτε INTERAMERI-

1973 ως το 1983 που ζούσα κυρίως πουλώντας ασφάλειες ως ασφαλιστής (από το 1978 πα
Manager ασφαλιστών) , γνώρισα πολλούς ανθρώπους διαφορετικών επαγγελμά

ιερείς , ιατρούς , υπαλλήλους , καλλιτέχνες , δημοσιοϋπάλληλους , εργάτες , νεκροθάφτες , εμπόρους ,

Γνώρισα

συγγραφείς , αγράμματους , μορφωμένους. « Σαπίλα » και υγιή κύπαρα της κοινωνίας . Απ ' την καλή και

πολλά για τη Χίο εξαιτίας του και σκέφτομαι πόσο

την ανάποδη. Το συμπέρασμά μου είναι ότι η κοινωνία έχει περισσότερη ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ από αυτή που πε

καλό κάνουν στον τόπο τους μερικοί με μια κάρ

ρίμενα . Μια ζούγκλα είναι που τα ζώα της Ψάχνουν να βρουν τρόπο να ζήσουν. Άλλοι με ιδανικά (είναι

τα , ένα βιβλιαράκι, ένα ημερολόγιο, ένα « ευτε

καλό μέσον και αυτό!) . Άλλοι πίνοντας ... αίμα ως σαρκοβόρα και αρπαχτικά . Η κοινωνία δεν πολυψά

λές» μέσο ... ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

χνεται να βρει άκρες! Το «μεροκάματο » να βγαίνει και όλα τ ' άλλα ... περίπατο! Ο « καλός χριστιανός »

ΣΤΗ ΧΙΟ λέγεται το τελευταίο δώρο που μου έκα

εργάζεται έντιμα σε εταιρεία απατεώνων και «νομίμων κλεφτών» ή υπηρετεί το « σύστημα» ενός σά

νε και είναι ένας οδηγός με ωραίες περιγραφές

πιου καθεστώτος ως καθηγητής σχολείων καταπίεσης και αδικίας ή παραπληροφόρησης και ο « κο

για αξέχαστες διαδρομές στη Χίο όπως η διαδρομή

σμικός » αμαρτωλός κάνει ό ,τι υπηρετεί τα συμφέροντά του , <<λαδώνεται », γλείφει προϊσταμένους

Άγιοι Πατέρες - Νέα Μονή , η διαδρομή Μεστά Όλυμπος , η διαδρομή Φαράγγι Καμπιών, οι δια

και πολιτικούς , ενώ ο τρίτος συνεχίζει την «κρατούσα καθεστηκυία τάξη, την «παράδοση », την « ε

δρομές Κάστρο Απολίχνων, Κάστρο Γριάς, Αγ.

άλλο «εν αγάπη » . Αλίμονο σ ' αυτόν που μιλήσει ή καταγγείλει την ψευτιά ή « εισάγει καινά δαιμό

Γιάννης-Άγιος Γαλάς , Κοιλάδα Μαλαγκιώτη . Η έκ

νια » ! Εις θάνατον! Αυτά σκεπτόμουνα διαβάζοντας στο

δοση είναι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου

ΤΡΟΥΜΑΝ ΚΑΠΟΤΕ που για χρόνια ήταν αγαπημένος των ΜΜΕ και της «κουλτούρας ». Η Λένα

και την επιμέλεια την έκανε ο Γιάννης Μακριδά

Παπαδημητρίου , που παρουσίαζε το θέμα , έγραφε στην εισαγωγή του περιοδικού: « Ο βλάσφη

κης του Κέντρου Χιακών Μελετών « Πελινναίοι » .

μος συγγραφέας που έπινε ντάκιουρι με αμερικανούς προέδρους , χολιγουντιανούς σταρ , και

CAN

είτε

HELVETIA είτε GENERALI ...

θιμοτυπία » ... μέχρι να βρεθούν όλοι στην εκκλησία Κυριακή του Πάσχα να ασπασθούν ο ένας τον

Ευχαριστώ κ. Πολίτη .
ριοδικό

«BHMAGAZINO» για τον

«εκκεντρικό »

διαβόητους δολοφόνους ... » είναι αυτός που για τους φίλους που έκανε παρέα το 1970 στο πε
«Esguire» έγραφε ότι ο Άντι Γουόρχολ ήταν μια σφίγγα χωρίς αίνιγμα , ότι ο Μικ Τζάγκερ κινείται

« σαν παρωδία ανάμεσα σε μια μαζορέτα και τον Φρεντ Αστέρ» και ότι ο Πρόεδρος Τζον Κένεντι κρατούσε σημειώσεις από δια-

τεροι τη ζωή ημών των παλαιοτέρων. Συνέχισε.
Χρόνια πολλά

■ Το γράφουμε με πνεύμα συνεργασίας και όχι

Παναγιώτης Ν. Κοκκινέλης

κριτικής: Λόγω των ημερών και εορτών με χαρά

Κύπρος

προσπαθήσαμε να τηλεφωνήσουμε σε αρκετούς φί
λους των ασφαλιστικών εταιρειών. Παρατηρήσαμε

■ Οκ ιώ νύχτες μπορούν να έχουν δίπλα τους μία αποκλειστική

ότι σε πολλές εταιρείες τα τηλεφωνικά τους κέντρα

νοοοκόμ α οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του ΟΓΑ , πέντε οι ασφαλι

■ «Στην Αθήνα σήμερα αντιστοιχούν

να γίνονται τεράστιες προσπάθειες μέχρι να κάνου 

ιψt νο ι rou ΤΕΒΕ και δέκα αυτοί του ΟΠΑΔ- ΟΓΑ.
Κι1ν έν α από τα ταμεία δεν δίνει περισσότερα από

κους και η διεθνής εμπειρία ορίζει πως , όταν φτάσουμε στο επίπε
δο του

με τον υποψήφιο πελάτη , πελάτη και μετά να τον

Ο ι: βράδ υ , όταν ο ασθενής πληρώνει από 50 έως

απογοητεύουμε με χάσιμο χρόνου , με φλυαρίες και
ανούσιες πληροφορίες του τύπου «τα γραφεία μας

χρ ι

πουλος . Με άλλα λόγια , ο στόλος των Ι . Χ . αυτοκινήτων στην πρω

είναι ανοικτά στις εργάσιμες ώρες », δηλαδή πότε

« Ο πατέ ρας μου νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο επί δύο μήνες έπει

ι α αrιό έ να σοβαρό τροχαίο που τελικά του κόστισε τη ζωή και τις

θα έχουν

θα έπρεπε να είναι ; Κύριοι Γενικοί, πάρτε ως πελά
της ένα τηλέφωνο και προσπαθήστε να βγάλετε συ

εξαντληθεί πλήρως τα αποθεματικά του , με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η καταβο

μπεράσματα ... Κανείς δεν έχει διαθέσιμο χρόνο για

κώς δίπλα του κάποιον », λέει η κυρία Μαίρη Μπάλη . « Στην αρχή

ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου , με αποτέλεσμα ο ιδιωτικός

λή των επικουρικών συντάξεων στους

να τον σπαταλά σε λάθος ακούσματα .. . Ας μην πού

ιιληρ ώναμε για τρεις αποκλειστικές το 24ωρο αλλά σύντομα δια

στόλος να αριθμεί γύρω στα

με άλλες λεπτομέρειες . Καλή χρονιά!

ιιιστ ώσαμε πως αυτό ήταν ασύμορφο , αφού ζητούσαν α ...... ..

■ Δεν κατάλαβα τα « κλάματα » και τις υπογραφές των κ . κ . ΔαυΤδ Ανδρέου , Λάμπρου

Κόκκινου , Κων/νου Λάμπρου και Ιωάννη Δρούλια σχετικά με την ημέρα ιδιωτικής
ασφάλισης .. . Δεν κατάλαβα γιατί «σώνει και καλά » πρέπει να συμφωνούν και να συ
μπλέουν οι απόψεις τους με την Ένωση! Ακόμη δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για δια

φορετικά συμφέροντα ; Διαφοροποιηθείτε για να « συμφωνήσετε » κάποτε!

■ Σε ... ναυάγιο οδηγείται το επικουρικό ταμείο των ναυτικών (ΚΕΑΝ) , καθώς , σύμ
φωνα με έγκυρες πληροφορίες , το αργότερο έως τον Απρίλιο του

30

■ Ο Βογιατζής Ηλίας είναι ο νέος Προϊ

Υψηλή ασφάλεια

Coordinators College (ε ί

ναι φορέας εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην ασφά 

ilii1

65.000 δικαιούχους του .

2005

είναι «τηλεφονικά» δημοσίων σχέσεων. Είναι κρίμα

11 ιιΊο ε ις κ αι τιμές για τις πόρνες πολυτελείας του Λος Βέγκας ... Πέθανε από ασθένειες το
11 ι ιι ι ι λε υ p ά της . Σαπίλα και υποκρισία .

35 ευρώ γιακά87 ευρώ - και μέ

11Ο ε υρώ το 24ωρο αν έχει συνεχώς ανάγκη δίπλα του κάποι

ον άνθ ρωπο .

ι ~>ε ι ς ε βδομάδες που παρέμεινε εκτός εντατικής χρειαζόταν διαρ

60%,

1984. Τι άφησε στην κοινωνία ; Αναφορές στην άρpω-

52 αυτοκίνητα ανά 100 κατοί

βρισκόμαστε στο σημείο κορεσμού» , λέει ο Γ. Πετρό

τεύουσα δεν μπορεί να αυξηθεί πάνω από το

15%, αν

θέλουμε βέ

βαια να μη μεταβληθούν οι δρόμοι σε απέραντα πάρκινγκ. Σημειώ
νεται ότι στη διάρκεια του έτους πωλήθηκαν στην Ελλάδα
καινούρ ια Ι.Χ. , εκ των οποίων περίπου

2,2 εκατ .

275.000
150.000 κυκλοφορούν στην

αυτοκίνητα .

iliil
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■ Στο περασμένο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» είχαμε θίξει το πρόβλημα των μεταναστών και η επιλογή του
εξωφύλλου μας είχε κεντρικό θέμα τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και ερώτημα αν είναι « ευλογία ή κατάρα για τις

Βασικά ιφπήρια cnίyιιλισης των 1Ο νέων Χωρών • Μελών της ΕΕ-25

Ασφαλιστικές Εταιρείες και τα Ταμεία . Προτείναμε οι Ασφαλιστικές Εταιρείες να κάνουν ευλογία το θέ

μα εκδίδοντας Ασφαλιστήρια συμβόλαια νωρ ίς. Εκεί αυτή την εποχή, διαβάσαμε στις εφημερίδες για

κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης Κ . Καραμανλή γύρω από το θέμα. Παραθέτουμε από το « ΒΗΜΑ της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ » κάποιες λεπτομέρειες που δείχνουν ότι τώρα είναι η ώρα για τις Ασφαλιστικές .
Η πρόταση που υπέβαλε ο κ . Μολυβιάτης και έγινε αποδεκτή ήταν να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανά-

\.
..,

Ρυθμός Πληθωρισμός

Αύξηση των

Έλλειμμα

Χρέος

Μοιφο-

Έλλειμμα

■ Ο Νίκος ο Κάρκουλας της ASK ξεκινά το
2005 πιο δυνατός , πιο αστέρι, πιο αισιόδοξος .

αύξησης

με6όσητον

ερyαπκών

γενικής

γενικής

χρόνιο

Ισοζυγίου

Σε καλύτερη θέση από πέρσι , με αύξηση κο-

τουΑΕΠ

Ενορμο-

ομοι6ών κυ6έρνησης κυβtρνησης

νισμένοΔΤΚ

στες που είτε παραμένουν ανασφάλιστοι είτε ασφαλίστηκαν και απέκτησαν άδεια παραμονής , αλλά δεν
ι." "

,-~

την ανανέωσαν ως τις

-

30 Ιουνίου 2004 που έληξε η σχετική προθεσμία. Αποφασίστηκε , λοιπόν , να δο
30 Ιουνίου 2005 και ταυτόχρονα

~,/ .

2000-'04

να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών εργασίας και παραμονής .

v

στελεχών της . Πληροφορούμεθα ότι κάθε μέ-

2004 2005

2000-'04

2004

2004

2004

2004

4,9

-6,1

6,5

3,4

3,5

9,1

0,5

4,8

8,4

-13,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση , οι αλλοδαποί που απασχολούνται

3,3

2,4

2,4

5,0

-5,2

72,6

5,4

-4,5

220.000-250.000 και είναι στη συ

7,3

6,8

4,7

79

-2,0

14,6

5,4

-9,9

68

1,2

2,9

4,2

-2,6

21 ,1

6,1

-8,7

3,9

6,9

4,6

13,0

-5,5

59,7

7,1

-8,7

1,4

3,7

3,1

47

-5,1

72,4

5,7

-4,0

3,2

3,5
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7,4

-5,6

47,7

7,3

-2,6

3,3

3,9

3,4

9,4

-2,3

30,9

ΜΔ

-0,2

3,9

7,7

3,9

9,5

-3,9

44,2

6,9

-2,9

αρχίσει η διαδικασία νομιμοποίησης των αλλοδαπών αυτών , με τη χορήγηση αδειών παραμονής
στη χώρα , υπό την απαραίτητη προϋπόθεση πως θα προσκομίσουν βεβαίωση από τον εργοδότη

τους ότι έχουν σταθερή απασχόληση και ότι θα ασφαλισθούν υποχρεωτικά στο ΙΚΑ ή στον ΟΓ Α.

Η διαδικασία αυτή θα επιδράσει ευεργετικά στο ασφαλιστικό σύστημα , καθώς θα αναμένεται να

150.000 άτομα , τα οποία θα ενισχύουν με τις εισφορές τους τα Ταμεία

επί δεκαετίες , χωρίς τα Ταμεία να έχουν δαπανηρές υποχρεώσεις απέναντί τους, πλην της ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης . Πρέπει να σημειωθεί ότι μετανάστες είναι σήμερα ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους του ΙΚΑ , καθώς από τους 1.900.000
ασφαλισμένους οι 500.000 είναι οικονομικοί μετανάστες , εκ των οποίων οι 243 .033 Αλβανοί. Το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών στο ερ 

10%. Ανάλογα με την υπηκοότητα, οι ασφαλισμένοι αλλοδαπο ί στο ΙΚΑ είναι : Αλβανοί 243.033,
Ρώσοι 59.464, Βούλγαροι 32.581 , Ρουμάνοι 22 .621 , Πακιστανοί 17.320, Αιγύπτιοι 9.519, Πολωνοί 8.243 , Ινδοί 6.790 κ . ά .

γατικό δυναμικό εκτιμάται ότι ξεπερνά σήμερα το

Al

έχουν να λένε για το διαφορετικό κλίμα και το

37,4

ντριπτική πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας. Η απόφαση που ελήφθη , λοιπόν , είναι ότι θα

Ν

λαγών

-4,8

να μη χρειαστεί να το αγγίξει την προσεχή τριετία .

στο

Συνολ -

ΑΕΠ

6,5

λιστικού συστήματος της χώρας - παρά την επιβάρυνση που θα δεχτεί τα επόμενα χρόνια -, έτσι ώστε

Γράμματα

ως % του

3,1

ασφαλισθούν πάνω από

iί(ή Εnπροπή,

Autumn 2004

■ Υπέροχο για ακόμα μία φορά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙ ΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ . ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ρα όλο και περισσότεροι ανεξάρτητοι ασφαλιστές μπαίνουν στη λίστα συνεργατών της.

■ Ένα κριτήριο (και για το Υπουργείο) για το
ποιοι θα μείνουν στην ασφαλιστική αγορά εί-

ναι και ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων .
Πόσοι εισπράπουν ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (όπως λέει ο

νόμος για την πληρωμή ασφαλίστρων) και πόσαι με επιταγές μεταχρονολογημένες . Και πώς

γίνεται οι επιταγές να είναι σχεδόν όλες στο
όνομα πρακτόρων ή ασφ . συμβούλων και όχι
στο όνομα του πελάτου-ησφαλισμένου ; Ποιοι
τις δίνουν και ποιοι τις δέχονται; Και ποιοι καρ-

πώνονται το χάσιμο της επένδυσης ; Και ποιοι
παίρνουν προμήθειες πριν πληρωθούν οι επιταγές ; Και ποιοι ανανέωνουν το « κύκλωμα ;»

ΣΙΝΟΥΚ στη θάλασσα με τον Πατριάρχη Αλε

ING που μας έστειλαν στις γιορ

ξανδρείας κυρό Πέτρο , μαζί κατέπεσε και ο

τές , γεμάτο συλλεκτικά έργα

διασήμων ζωγράφων και γλυ

επίσκοπος Μαδαγασκάρης κυρός Νεκτάριος

πτών του κόσμου και διάφορες

για τον οποίο λίγα έγραψαν οι εφημερίδες . Αξί

πληροφορίες για εκθέσεις και

ζει να γράψουμε λίγη ιστορία. Γεννήθηκε το

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του 1. Ναού Αγ . Τριά

τέχνες σ ' όλο τον κόσμο. Ακόμα

1952 στη

δος Αγρινίου , ύστερα από εισήγηση του προέ

πληροφορίες για κρασιά διαφό

του στην Αυστραλία όπου ζούσε ως οικονομι
κός μετανάστης. Εκεί τέλειωσε Δημοτικό , Γυ

δρου του , σε ό , τι αφορά τις προθέσεις σας , για

ρων προελεύσεων και πότε να

το ως άνω θέμα και την επιθυμία σας να εκδώσε 

καταναλωθούν , για αργίες και

τε δαπάναις σας , σχετικό ΑΛΜΠΟΥΜ με την αγιο

εορτές στις διάφορες χώρες , για

γράφηση του

1. Ναού ,

και τα άλλα σημαντικά έπι

μέτρα και βάρη , για ημερομηνίες , γεννήσεις βασιλέων και πρι

- ΑΜΒΩΝΑΣ

γκίπων Ολλανδίας και Βρετανίας , για θρησκευτικές μεγάλες

πλα του Ναού , όπως ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ

κ . λπ.

εορτές διαφόρων θρησκειών κ . ά. Η εκδοτική εμφάνιση άψογη

Ότι το ΑΛΜΠΟΥΜ αυτό δεν κατέστη δυνατόν να
εκδοθεί άμεσα επειδή δεν έχει περαιωθεί το έρ -

και τέλεια σε ποιότητα , δείχνοντας πως και μία COLLECTORS
AGENDA είναι δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται μια μεγάλη εται

γον.

ρεία τις σχέσεις και επαφές της με το κοινό της . Πρέπει να εί

Ρόδο . Το

1962 τον πήρε ο πατέρας

μνάσιο , Λύκειο. Προσλαμβάνεται σε τράπεζα ,
την οποία εγκαταλείπει, έρχεται στην Αθήνα ,

γράφεται στη Θεολογική Σχολή , παίρνει πτυ
χίο, χειροτονείται μοναχός στο Άγιον Όρος και
εν συνεχεία στην Αθήνα διάκονος. Επιστρέφει
στην Αυστραλία και γίνεται ιερεύς. Παράλλη

λα σπουδάζει στη Φιλοσοφική Σχολή, παρακο

λουθεί μαθήματα κοινωνιολογίας και ασκεί τα

Ότι εις ένδειξη της καλή θελήσεως και των προθέσεών σας εις πρώτη φά

ναι «σπάταλη» και « ακριβή » η διάθεση σ ' αυτές τις περιπτώ

ση , με ειδικό συνεργείο που αποστείλατε εξ Αθηνών , φωτογραφίσατε ορ ι

σεις. Εδώ « μετράνε » πολλά . Δεν θα πω όνομα , αλλά κάποιοι

σμένα από τα έργα της αγιογράφησης και στη συνέχεια δαπάναις σας εκτυ

είναι « ακριβοί» στα « πίτουρα » και φθηνοί στις «κότες» ... Κά

πώσατε, ένα μεγάλο αριθμό· ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ, τα οποία και παραδώσατε στον

ποιοι είναι «τσιγγούνηδες » σε κινήσεις που τους δίνουν τη δια

που ήθελε να γίνει ορθόδοξος και φεύγει να

1. Ναό, προκειμένου να εκποιηθούν , και τα έσοδα να περιέλθουν στην Εκκλη

φορά και την «υπεραξία». Κάποιοι τσιγγουνεύτηκαν να βάλουν

τον βρει. Εκεί στο έθνος αυτό ζούσαν κάπου

σία μας .

στα ημερολόγια και τα τηλέφωνα των ανθρώπων τους που πά

Για όλα αυτά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

νω τους στηρίζεται η πελατεία για

1) Σας

συγχαίρει για την πρωτοβουλία σας , ν ' αναδείξετε και να προβάλ

20 και 30 χρόνια φοβούμε

νοι («κακώς και χαζώς » ) τον ανταγωνισμό και την προβολή ,

λετε το έργο της αγιογράφησης του Ιερού μας Ναού.

λες και ο πελάτης του Έβρου θα έρθει στα κεντρικά της Ομό

2) Σας επαινεί γιατί, παρότι ξενιτεμένος της γενέτειράς σας , στρέψατε το

νοιας και του Συντάγματος ... Ήταν απλόχερη η προσφορά χρή

ενδιαφέρον σας προς τις ρίζες σας και ιδιαίτερα στην ενορία σας .

ματος και προσοχής για την συλλεκτική

3)

Σας ευχαριστεί θερμά για όλα τα παραπάνω , επιφυλασσόμενοι να επα

νέλθουμε για κάθε μελλοντική σας ενέργεια.

Δια το εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓ . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

βγαίνει για

tliί]

15 χρόνια

AGENDA του ING που

με την ίδια ποιότητα διδάσκοντας πως

πρέπει να τιμάς τους συνεργάτες σου και φίλους . Ούτε μπο

ρείς να « εμπορεύεσαι» τα ημερολόγια ... Ούτε επιτρέπεται κά

ποιοι λόγω μη καλής οργάνωσης να «στέλνουν» δήθεν ένα πο
σόν στα ίδια και τα ίδια « άσυλα» για να γλιτώνουν τον « μπε
λά » της έκδοσης κάτι σημαντικού και χρήσιμου ... Σ ' ευχαρι

στούμε
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μάτι. Όσοι έτυχε να συνεργαστούν με την ASK

* Στις 11 Σεπτεμβρίου 2004 όταν έπεσε το

(15η) το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» του

Σχετικά με πρόθεσή σας ν' αvαδείξετε
και να προβάλλετε το έργο της αγιογράφησης του Ι. Ναού

έβαλε στοίχημα να μεγαλώσει

ΑΕΠ

2,8

στην Ελλάδα και παραμένουν ανασφάλιστοι κυμαίνονται μεταξύ

60%,

ως % του

3,0

Με την πρωτοβουλία αυτή , εξάλλου, η κυβέρνηση εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ισχύοντος ασφα

ι"

ντά στο

την πίτα ώστε όλοι να πάρουν μεγαλύτερο κομ-

υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας των

θεί παράταση της προθεσμίας αυτής για έναν χρόνο, δηλαδή ως τις

'(}

Εππόκια Τρεσοuσών

ING, και του χρόνοu!

Στη φωτογραφία ο μακαριστος Επίσκοπος Μαδαγασκάρης κυρός ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ με τους
ενορίτες του. Ωραίο φωτογραφία, όσο και τραγική με το γυμνό πόδια των παιδιών του!!!

ιερατικά του καθήκοντα. Διαβάζει κάπου σ' ένα
περιοδικό για κάποιο νέο της Μαδαγασκάρης

λληνες. Ξεκίνησε με διαλέξεις , σεμινάρια και διερμηνείς δυο νέους που βαπτίστηκαν ορθόδοξοι, απ ' το μηδέν το 1994. Το Πατριαρχείο
ν ρείας μαθαίνοντας όλα αυτά τον προήγαγε σε επίσκοπο το Νοέμβριο 1997 και γίνεται ο Α' Επίσκοπος και ιδρυτής της Ορθοδόξου Εκκλη
Μ δαγασκάpης . Εφτά χρόνια μετά, εγκαταλείποντας τον κόσμο, άφησε παράδειγμα προς μίμηση. Άφησε όμως πίσω μεγάλο έργο. Ένα ανα
κιιινι μένο Μητροπολιτικό 1. Ναό και Επισκοπείο. Μια κλινική, η οποία έχει ιθαγενείς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες. Μια ανδρώα ι. Μονή . Μια
γιιν ικε(α, με προεστώσα τη μοναχή Χριστοδούλη (Δόκιμες 6) . Ενορίες 62, Ιερείς 17. Εκκλησιαστικό Σεμινάριο με νέους ιθαγενείς , που έχουν
ν πόθο να γίνουν ιερείς και να διακονήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία Μαδαγασκάρης από το Ιερό Θυσιαστήριο. Δημοτικά Σχολεία 9 με δασκά

u

πο υ μισθοδοτεί η Επισκοπή. Επιπλέον ένα Γυμνάσιο-Λύκειο . Τελευταία, η Κρατική Τηλεόραση

(TVM) παραχώρησε στην Ορθόδοξη Επι

nή μια εβδομαδιαία εκπομπή στη Γαλλική και στην τοπική γλώσσα. Και το Κρατικό Ραδιόφωνο μια εκπομπή στην τοπική γλώσσα. Ετσι η ορ
οξη διδαχή, ο Θείος λόγος , ακούγεται σχεδόν σε όλη τη Μαδαγασκάρη.
ρη στις ενέργειες του μακαριστού Επισκόπου κυρού ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ και βασικά του Επιτίμου Προξένου κ. Π. Ταλούμη, έχει αναγνωρισθεί επίση
μ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης, η οποία αριθμεί χιλιάδες ιθαγενείς χριστιανούς Ορθοδόξους.

(Τώρα ξεκινούν οι προετοιμασίες.)

i1ii]

33

Ήμουν

7 χρόνια μέσα στο επάγγελμα του
1980, όταν ξεκίνησε εργα
σίες στην Ελλάδα ο όμιλος ING! Από τό
τε πέρασαν 25 χρόνια που πρόσθεσαν

■ Με αφορμή κάποιο Δελτίο Τύπου της

ασφαλιστή το

στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μας

2.700 εργαζόμενους

στα

90 υποκατα

στήματα και γραφεία τους , χιλιάδες φί

πρώτη ασφαλιστική Σύμβουλος το Σεπτέμβριο και εργά

Τα Χριστούγεννα συνήθως οι « κατέχο

ζεται στο «ΑΥΞΕΝΤΕΙΟ » και ότι ο Γιώργος Μούζουρος

ντες» θυμούνται «τους μη έχοντες » με

ήταν ο πρώτος για Οκτώβριο και Νοέμβριο

δ ώρα, γεμάτα , πίτες , επισκέψεις σε

2004 απ ' το

υποκατάστημα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ » θα ήθελα να συγχαρώ

ιδ ρύματα , εράνους , γιορτές και τα πα

και το Μιχαλάκη Μιχαηλίδη που διευθύνει την

ρ όμοια που έχουν αφετηρία τα φιλαν

INTERLIFE,
αλλά και όποιον είχε την ιδέα να ονομάζονται - βαφτίζο
νται - τα υποκαταστήματα με ονόματα που δόξασαν την

λους πελάτες και έναν αξιόλογο αντα

γωνιστή της
ΕΘΝΙΚΗΣ,

INTERLIFE

ΚΥΠΡΟΥ όπου αναφέρεται ότι η Σοφία Τιμοθέου ήταν η

INTERAMERICAN , της
της ALICO! Αλίμονο αν δεν

υπήρχε ο ευλογημένος αυτός αντα
γωνισμός! Θυμάμαι τότε τις μάχες που
δίνονταν σε όλα τα επίπεδα για το ποι
ος είναι ο καλύτερος. Θυμάμαι τον Κο

Ελλάδα και την Κύπρο. Και το όνομα ακόμα « Αλεξάν

δα, συγκρότημα φιλανθρωπικών ιδρυ

δρειο » δίνει αισιοδοξία και παραγωγικό κλίμα , αλλά και

μάτων ... Το «ΝΑΙ » στο εξώφυλλο του

υπενθύμιση για μίμηση σπουδαίων και ηρωικών μορφών

περασμένου έτους είχε δυο Αϊ-Βα

στη ζωή μας ... Μπράβο τους και ας παρακινηθούν και οι

σ ίληδες , τον ένα τον γνήσιο , τον

Ελλαδίτες στις περιοχές τους να δώσουν ονόματα της

Άγιο που πέθανε

και τα στοιχήματα του Ανδρόνικου με

περιοχής τους . Τουλάχιστον οι ασφαλιστές τους θα λέ

ναχό , που δεν πρόλαβε να γεράσει

τον Καλτσά και τον Βασιλείου. Ξαφ

νε πού εργάζονται και θα καμαρώνουν . Τι να σου πει καη

για να έχει άσπρα γένια , και τον άλ

ντομηνά τι έλεγε για τον Ανδρόνικο

νικά γέμισε η αγορά με ένα νέο εί

μένε μου ο Κωδικός ; Χρυσή καρφίτσα να τον κάνεις δεν

δος ασφαλιστή παθιασμένου , επί-

μετρά! Πού εργάζεσαι ; Στο
Κεντρικό ; Στο ΚΦΣ ;

μονου , διψασμένου για πρωτιά , λαί

3342! Στο 139! Στο 182! Στο
Αλλάξτε στο 2005 και από κωδικό

μαργου για διακρίσεις, «ζωντανού », «φα-

δώστε αξία , ανθρώπινη χροιά , μεγαλοσύνη . Ο Αλέξαν

σαρτζίδικου », επιθετικού , ανυποχώρητου , μέχρι να φτάσει στ ' άστρα!

δρος , ο Αχιλλέας , ο Οδυσσέας , ο Όμηρος , ο Αριστοτέ

Δίπλα στους « εφησυχασμένους» πρώτους της

INTERAMERICAN

και

λης , ο Λεωνίδας και τόσοι άλλοι σας περιμένουν.

ALICO

ξεφύτρωσε το « φυντάνι» του Ν . Βαμβουκάκη (έχουμε την εντύπωση ότι σ ' αυ
τόν τον άνθρωπο χρωστά πολλά η ΝΝ) και νέα αστέρια και λιονταράκια που
έγιναν « λέοντες » η Ρατσιάτου, ο Ψαρράκης, ο Ζαφείρης , ο Παπακωνσταντί
νου , ο Σαγωνάς , ο Πιτόγλου , ο Καφετζόπουλος , ο Αντωνίου , ο Χριστόπουλος ,

ο Μπουρλάκης, ο Οικονόμου , ο Ζυγούρης , ο Μεραντζάς, ο Ατματζίδης , ο Πα

ναγιωτόπουλος, η Βαγουρδή, ο Δασκαλάκης , ο Τζιβελέκης , ο Ν. Καλλάνης, ο

ρά μας και συνεχίζουν όπου κι αν είναι! Τους « βγάζω το καπέλο » και τους συγ
χαίρω! Το βιβλίο δημιουργίας που έγραψαν συνεχίζει να γράφει σελίδες!

Συνεχίστε αγαπητοί φίλοι! Και μη σταματάτε ούτε να σβήσετε και κάπου-κα
που καμιά μελανιά που πέφτει κατά λάθος. Η ζωή έχει απ' όλα! Συνεχίστε δυ

νατά! Οι σελίδες του ΝΑΙ, και το εξώφυλλό μας είναι για σας!.

αληθινού και του ψεύτικου. Ένα

χρόνο μετά ακούσαμε τον Αρχιε
πίσκοπο κ. Χριστόδουλο να το

σα στο πνεύμα των ορθοδόξων

την ογορό δεν ένιωσαν και τόσο μεγάλη έκπληξη.
Η ΙΒΜ από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας αναζη-

σωπικών υπολογιστών . Θεωρούσε πως δεν είχε νόημα να
το πρώτο μαζικής παραγωγής

PC) , όπου

ο ανταγωνισμός

είναι έντονος και τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται
δραματικά . Προ της εξαγοράς από τη Lenovo η ΙΒΜ ήταν
στην 3η θέση της κατάταξης όσον αφορά τις πωλήσεις επι
τραπέζιων και φορητών συστημάτων. Πρώτη σήμερα είναι

η

Dell (με μερίδιο 16,4%) και ακολουθεί η Hewlett-Packard
(13,9%), ενώ η « Μεγάλη Γαλάζια », όπως είναι το παρα
τσούκλι της ΙΒΜ , είχε ποσοστό 5,2%, που με τη σύμπραξη
της Lenovo θα φτάσει το 7,2%.

1962,

την Πρωτοχρονιά , ευ

λόγησε ο Θεός να ζω σε φτωχή οικογένεια , άπορη και να με καλέσουν σε γεύμα για φτω-

χά και άπορα παιδάκια στη Χριστιανική Στέγη Αγρινίου . Ήταν η πρώτη φορά που έφαγα γα
λοπούλα και σε ... δημόσιο χώρο! Η καλοσύνη και πραότητα κάποιων κυριών και ανθρώπων της δημόσιας ζωής του Αγρι-

νίο υ με έκαναν να συμπαθώ διά βίου όλες αυτές τις κυρίες που χωρίς τυμπανοκρουσίες εργάζονται αθόρυβα στο μέτρο του δυνατού να απα
λύνουν ανθρώπινα προβλήματα σε ιδρύματα , γηροκομεία , νοσοκομεία ; εράνους . Κάποτε είπα σε μία στο οφθαλμιατρείο Αθηνών νοσοκόμα αφιε
ρω μένη , ανύπαντρη « Αχ , να μπορούσα να σου στήσω ένα άγαλμα και όλες εσάς τις ηρωίδες , τις αφιερωμένες νοσοκόμες , που μαζεύετε τον

πόνο και την πίκρα των αρρώστων! Πάνε και κάνουν αγάλματα κάποιους στρατηγούς που σκότωσαν ή κάποιους συνήθως μετανιωμένους κλέ
φτες χρήματος! Δε βαριέσαι κουκλάρα μου για μένα είσαι Αγία! » . Σ ' αυτή τη φωτογραφία - μεταχρονολογημένο ευχαριστώ για όσα καλά υλικά
κα ι πνευματικά μας προσέφεραν εκεί στη Ζωή και το Σωτήρα - είμαι εκεί δεξιά μ ' ένα ποτηράκι - στην υγειά σας ! - Κάτω απ ' τη φράση « Μόνον
με θ ' ημών» ο καθηγητής μου στο Γυμνάσιο Ανδρέας Κωστακιώτης και δίπλα του ο τότε υπεύθυνος στη Ζωή Αγρινίου Δημ. Φεφές , αργότερα
ηγ ούμενος μονής Πεντέλης Θεόκλητος Φεφές , δεν ζει πια! Πρωτοχρονιά

1962, πριν 42 χρόνια! Ποιος θα γράψει την αληθινή ιστορία για την
προσφορά στην Ελλάδα τόσων ανώνυμων της θρησκευτικής οικογένειας ; Τι θα ήταν η Ελλάδα χωρίς αυτούς ; Αν σας πει κάποιος κάτι από αυ

το ύς τους δήθεν προοδευτικούς να τον ρωτάτε: «Τι έκανες στην προσωπική και δημόσια ζωή σου ;» και μετά να τον ακούτε .. .

βούντων , να ξεκαθαρίσουν τους ρόλους τους , να διαχωρίσουν τη θέση τους και να επικεντρωθούν πιο σοβαρά στους δικούς τους
μετά να μπουν στις συνέργειες . Ας συμπυκνώσουν τις τάξεις τους με περισσότερα μέλη εξαναγκάζοντάς τα εκ των πραγμάτων να

δουν πού είναι το συμφέρον τους με συγκεκριμένες ενέργειες και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ... Πάρτε το είδηση ότι ασκείτε επάγγελμα ΕΠΙ

ΧΡΗΜΑΣΙ , ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ , ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ και ΖΗΜΙΑ που διέπεται από το Υπουργείο Εμπορίου και τον Εμπορικό Κώδικα ... Αρκετά με τα
συναισθηματικά και τα « κλαψουρίσματά» σας , τα «λειτουργήματά» σας και τα ψυχωφέλιμά σας ... Σας βαρέθηκαν. Υποχρεούσθε να
είστε έντιμοι και νόμιμοι όπως ΟΛΟΙ . Δεν το συζητάμε και φυσικά δεν είσθε εσείς οι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ , ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ , ΟΙ ... πρωταθλητές
πρωταθλητών και τα σχετικά εμετικά ... Εμπορικές πράξεις κάνετε όπως όλοι γύρω σας παρόλο ότι συμφωνώ με όσα περί λειτουργή
ματος γράφει ο κ. Καραγιαννίδης. Ξεκαθαρίστε τα μητρώα , καταγγείλετε ευθέως τις παρανομίες προσώπων και εταιρειών , ασκήστε
τα δικαιώματά σας τα εκ του νόμου και εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης , αφήστε τις εταιρείες να κάνουν τη δουλειά τους και μην εμπλέ
κεσθε συνέχεια σε γιορτές και πανηγύρια για το ποιος ποιας εταιρείας είναι παρόν , ανοιχτείτε στους πελάτες σας , στην ελληνική
κοινωνία , αφήστε την εσωστρέφεια ανακυκλώνοντας τα ίδια και τους ίδιους ... Πού είναι η ελληνική κοινωνία στα συνέδριά σας ; Πού

30.000, η πολυπληθέστερη τάξη

στο Επιμελητήριο και σας κυ

βερνάνε εστιάτορες και κρεοπώλες. Πάρτε το Επιμελητήριο στα χέρια σας . Μπείτε στην ελληνική κοινωνία. Άνθρωποι δημοσίων
σχέσεων είστε . Έρχονται εκλογές στο Επιμελητήριο. Πάρτε εξουσία και σπαθί. Με λιβάνια δεν ξορκίζονται τα προβλήματα . Αποδείξ

ifiil

γνώστες να διαλέξουν μεταξύ του

η μ ερών. Τον Ιανουάριο του

ρόλους , αφήνοντας για αργότερα τις συμπλεύσεις σκοπού κ . λπ . Ας κάνουν πρώτα οι διαμεσολαβούντες τις δικές τους ενέργειες και

τε ότι είστε πρώτη δύναμη και. .. όλα μετά θα τα έχετε . Καλή επιτυχία!

Coca-

τους ανα

βέβαιο να χαρακτηρίστηκε βόμβο, ολλό οι σχετικοί με

■ Σκλήρυναν τη στάση τους οι διαμεσολαβητές έναντι της Ένωσης , υπογράφοντας από κοινού «τετρασφράγιδες » διαμαρτυρίες των
ασφαλιστικών συμβούλων , των συντονιστών , των πρακτόρων και μεσιτών. Έχουμε δείγμα και «ΔΗΓΜΑ » του περιοδικού του ΠΣΑΣ
« ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ » . Ίσως όμως είναι καιρός τα συνδικαλιστικά όργανα των διαμεσολαβούντων να ενωθούν σε ένα σωματείο διαμεσολα

είναι η τόλμη σας ; Πού είναι οι παρεμβάσεις σας στα δρώμενα ; Είστε

μ ιούργημα διαφήμισης της

Cola προτρέποντας

φανευτήκαμε που είμαστε μέ-

βρίσκεται σε ένα χώρο (που η ίδια δημιούργησε το 1981 με

Όλοι αυτοί οι αξιόλογοι συνάδελφοι ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ στη φτωχική αγο

λο , τον παχουλό , το γέρο , το δη

■ Το τμήμα προσωπικών υπολογιστών της ΙΒΜ πουλή
Lenovo και η είδηση μπορεί

στόπουλος, η Κοτζιαμάνη , ο Λιαρομμάτης , ο Κυριακόπουλος , ο Μάλλης , ο
Γιαννάκης , ο Χρηστίδης, ο Μεταξάς, ο Ιωσηφίδης, ο Ανέστης, ο Σαραφίδης , ο

και τόσα ... εκατοντάδες επιτυχημένα ονόματα , φίλοι και συνδρομητές στο ΝΑΙ .

τον μο

θηκε, λοιπόν, στην κινέζική

τούσε τρόπους για να απεμπλακεί από το χώρο των προ

ο Αβραμούλης , η Τούλα, ο Σκληρός , ο Γιούργας , η Ψιλοπούλου, η Αγαδάκου

49 ετών ,

ν ίζει τη διαφορά και ... υπερη

Σταυράκης, ο Τσεμπέρωφ, ο Οθωναίος , ο Ιορδανίδης, ο Φωτόπουλος , ο Πα
λαμίδας , ο Αρβανίτης , η Λίλιαν Πιτόγλου, ο Ρούσσος , ο Κατσιγιάννης , ο Δικα

Συμεώνωφ , ο Αξινιάρης , η Μελαχροινού , ο Γιαννέζης , ο Κεφάλας, ο Ντινέλης ,
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θ ρωπικά έργα του Μεγάλου Βασιλεί
ο υ και κυρίως την γνωστή Βασιλειά

■ «Στη Βουλγαρία η ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική θα ξεκινήσει δύο εταιρείες ασφαλιστικές μέσα στο 2005», δήλωσε ο κ. Παλαιολόγος. Η
Βουλγαρία έχει ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσδοκά ένταξη στην Ε.Ε.-25 τον Ια
νουάριο του 2007. Επίσης , προσδοκά ένταξη και στη Ζώνη του ευρώ το 2009. Η Βουλγαρία έχει συνδέσει ήδη από το 1997 το νόμισμά
της (lev) με το ευρώ με σταθερή ισοτιμία στα 1,9558 BGN/EUR, η οποία στηρίζεται στη λειτουργία ειδικού Συμβουλίου Συναλλάγματος

(currency board) . Έτσι,

τεχνικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα στο προγραμματισμένο

έτος . Οι νομισματικές Αρχές της Βουλγαρίας αιτήθηκαν τη διατήρηση του Συμβουλίου Συναλλάγματος μέχρι το έτος

2009 με την προ

φανή πρόθεση να υιοθετήσουν το ευρώ με την ίδια ως άνω ισοτιμία αποφεύγοντας τις ενδεχόμενες συναλλαγματικές διαταραχές κα
τά την περίοδο της μετάβασης . Εντούτοις , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέρριψε το αίτημα. Κατά συνέπεια, το Ιeν θα πρέπει να
ενταχθεί υποχρεωτικά στο Μηχανισμό των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος

(ERM-2), ενδεχο
leu, προκειμένου η Βουλγαρία να εκπληρώσει το κριτήριο συναλλαγματικής σταθερότητας για ένταξη στη
ΖτΕ (όχι μεγαλύτερη διακύμανση από ±15% επί δύο έτη). Το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας αποτελείται από 37 πιστωτικά ιδιω
τικά ιδρύματα εκ των οποίων τα 29 είναι ημεδαπά και τα υπόλοιπα έξι λειτουργούν ως καταστήματα τραπεζών της αλλοδαπής. Στο τέ
λος του 2003 το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Βουλγαρίας αναλογούσε στο 45% του ΑΕΠ. Το Βουλγαρικό
τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται από τρία πιστωτικά ιδρύματα: την Bulbank, DSK Bank, και, την United Bulgarian Bank που ελέγχεται
μένως μαζί με το ρουμανικό

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω μεγαλύτερες βουλγαρικές τράπεζες ελέγχονται από διάφορες τράπεζες της Δυτι
κής Ευρώπης . Το

89% του τραπεζικού

συστήματος ανήκει σε ξένους επενδυτές, το υψηλότερο ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας από οποι

αδήποτε άλλη χώρα της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη βουλγαρική οικονομία επιβεβαιώνεται με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βουλγαρίας από τις εταιρείες αξιολόγησης

Standard & Poor's τον Ιούνιο και Moody's το Νοέμβριο .

·
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Ο Τέρνερ Τζέραλντ του Ερνέστου που γεννήθηκε στο Λονδίνο

το 1947 και από το 1973 σταδιοδρομεί στην Ελλάδα σε θέματα
σχετικά με εργασίες εξωτερικού και αντασφαλίσεις είναι ένας

■ cc Πεp ίπατοι στην Αθήνα» είναι το εξαίρετο βι
λ( που μας έστειλε η AIG GREECE των εκδό
ιων ΒΕ ΡΓ Α και σε φωτογραφίες Κώστα Βέργα

πολύ χρήσιμος άνθρωπος μέσω των πολλών εμπειριών του για
την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τον βλέπουμε παρόντα σε πά
μπολλες εκδηλώσεις εταιρειών και σωματείων και πάντα με χα
μογελαστή διάθεση προσφοράς σε ατομικές συζητήσεις σε πά
νελ και ομιλίες , γι ' αυτό και επιθυμούμε σαν ασφαλιστικό πε

ριοδικό να τον συγχαρούμε, αλλά και να του ευχηθούμε και κα

λές δουλειές και καλή συνέχεια τώρα που η αγορά μας αλλάζει
συχνότερα και μετασχηματίζεται εντονότερα .
Η διεθνής λεγόμενη τρομοκρατία , οι επιπτώσεις του κτυπήμα

τος στους δίδυμους πύργους, οι δυσκολίες στις διεθνείς μετα

φορές , το πρόσφατο τσουνάμι στην Ασία, η παγκόσμια αλλαγή
θερμοκρασίας με τις επιπτώσεις της το δημογραφικό ΑΛΛΑΞΑΝ
τις βάσεις δεδομένων και στις αυτασφαλιστικές σχέσεις των
εταιρειών παγκοσμίως.

■ Πολύ ωραία πέρασα ένα βράδυ με ανθρώπους υποκαταστήματος της
ALICO ΑΙG LIFE κάπου στην περιοχή Παιονίας προς τιμή του συναδέλ
φου των , του Γιώργου Καραθανάση , συνοδού αθλητή στο Μαραθώνιο
Παραολυμπιακών Αγώνων όπου ο αθλητής Τσατσάκλας Νίκος , τυφλός ,
κατετάγη 11 ος . Έχουν πολλά να διηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι για την
ανθρώπινη δύναμη , για τις κρυμμένες δυνάμεις μέσα μας αλλά και για
τη θεϊκή βοήθεια στη ζωή τους και ζωή μας . Πολλοί τυφλοί βλέπουν και
πολλοί υγιείς δεν βλέπουν είναι το συμπέρασμά μου ... Τη διαφορά την
κάνει η πίστη στο Θεό . Τους αφιερώνω κάτι που γράφτηκε για το Σπύρο
Λούη επειδή έμα'θα ότι έκαναν το ίδιο και πως ό , τι κατάφεραν λένε το
έκαναν ζώντας ένα θαύμα, μια παρέμβαση βοηθείας Θεού :

ccTo

Ο κ . Τ . Τέρνερ και οι συνάδελφοί του με τις απόψεις τους μάλ
λον θα πρέπει να έχουν ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στην ενημέ

ρωση πολλών ασφαλιστών σε ηγετικό αλλά και κατώτερο επί

πεδο . Είναι καιρός να μάθουν όλοι π(i)ς λειτουργεί το σύστημα.
Είναι καιρός να γίνουν επαγγελματικά τα τιμολόγια . Είναι ώρα
να πάψουν οι εκπτώσεις στην κερδοφορία και αξιοπρέπεια , χά

νοιγμα τα εξής: « Κλείνουμε

ς τις ομορφιές της Ολυμπιακής Αθήνας , τις

uν

λή . Γιατί η

AIG GREECE μετά τα 55 χρόνια

της ζωντανής παρουσίας της στην Ελλάδα γνω 
ζιι κ ι ξεχωρίζει τον κάθε φίλο-πελάτη της , τις
ν γκες του και τις προοπτικές του . Είστε λοι

nν

λοι ε σε ίς ένα κομμάτι της ζωής της

AIG

EECE και η δύναμή της. Σας ευχόμαστε από
την κ pδιά μας να έχετε μια πολύ καλή και ξε
χω ιστη χρ ονιά » .

λύ στους ειδικούς τύπου-Τέρνερ ... Η νέα γενιά , τα παιδιά μας
όπως και τα παιδιά του Τζέραλντ , ο Αλέξανδρος , ο Γιώργος , η

An

υτό το βιβλίο διάλεξα το εξώφυλλο και μια
τ γρ φ(α στην πλατεία Συντάγματος όπου πί

ω nό τον γυμνό έφηβο φωτογραφ ίζεται το κτί

Ιρμίνα , η Βάνια ζουν και θα ζήσουν σε διαφορετικότερο κόσμο

ι

από αυτόν της τ-φοηγούμενης γενιάς . Είναι χρήσιμο τον γνωρί

,

ον 5 ο όροφο του οποίου έζησα και εργα

C μ υν από το 1980 και μετά ... Ο έφηβος σταθες, νεανικός , Έλληνας, αγέραστος , απείραχτος ,

λκ ιμ ς ... Εγώ έκανα περιπάτους στην Αθήνα ,

του . Την δε πρωϊαν της Τετάρτης εξωμολογήθη και μετέλαβεν . Ιδού οι πε
ρ ί τούτου λόγοι του. " Ποιος ξέρει αν θα ζήσω , ύστερα από το δρόμο ; και
γιατί λοιπόν να πάω κολασμένος ; Έπειτα η αγία μετάδοσις δίνει δύναμι και

λλ

- Και την πρωfαν της ημέρας του δρόμου οι Έλληνες δρομείς ελειτουργή

cς κ ι τ ' αγάλματα έχουν άλλη μοίρα ... Εύχομαι
υς φίλους του

ντησε. Και το τακτικό μου φαγί έφαγα και το τακτικό μου κρασί ήπια. Όλη
η δίαιτά μου είναι που θα πάω στην Εκκλησία να κάμω το σταυρό μου.

AIG GREECE

« προκοπήν βίου

ιc ι μ κροημέρευση» ... Ήταν διαμάντια τα περα

θησαν εις τον Μαραθώνα .

Λούης ηρωτήθη προ της εκκινήσεως αν έκαμε δίαιταν . Τι δίαιταν , απή

λλαξα σημαντικά σε σώμα και ψυχή ... Σκο 

τών υν και τ' άλογα όταν γεράσουν ... Οι εταιρεί

θεριώνει τον άνθρωπον ".

- Και αμέσως πηδήσας
μικρόν ναόν» ...

παστικές και "μόνες δικές της " γωνιές αλ

Α κ ι τις " αναπάντεχες στιγμές της " μέσα από
1' ν ευα(σθητο φακό του Κώστα Βέργα. Γνωρ ί
C uμε το κάθε σημείο της πόλης αυτής , σε κάθε
ιb της . Είναι κομμάτι της ζωής μας - είναι και η
~ν μ~ μας . Είπαμε όμως δ ιπλός ο εορτασμός!
Τ ( ι καλά γνωρίζουμε και όλα εκείνα που μπο
ι:ι ν ν κάνουν τη ζωή σας - οικογενειακή και
ιn γγελματική - πιο άνετη , πιο ευχάριστη , πιο

«Ο νικητής Λούης την προηγουμένην του δρόμου έσκαπτεν εις τον αγρόν

-Ο

70 χρόνια στην

n λη αυτή. Έτσι επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί

ριν κακού ανταγωνισμού. Είναι καιρός να απευθυνθούμε πιο πο

ζουν ότι είναι διαφορετικός.

αληθινό ντόπινγκ!

ις γιορτές των Χριστουγέννων. Διαβάσαμε με

t

μtν
Χ

. Ας ε(ναι όλα παντοτινά . Κύριε Νίκο , συγ

ητηρ ια. ΆΞ ΙΟΣ!

υπέρ σωρόν λίθων διηυθύνθη προς τον απέναντι

(Αvάπλασις: Αφιέρωμα Ολυμπ.

■ Στις

1896 φύλλοv, 412/2004).»

27/1/2005 με αφορμή το νέο ξεκ ίνημα της La Redoute στην Ελλάδα , ε ί

χαμε την τιμή να παραβρεθούμε σε συνέντευξη Τύπου στην Πρεσβεία της Γαλ

λίας μετά από πρόσκληση της Αυτού εξοχότητας κ .

βό και πολυδιαφημισμένο τζιπ 4χ4 της αγοράς , είχαν επιστρατευθεί από

Bruno Delaye, Πρέσβη της
Bertrand de Talhovet προ έ δρου και Δ/ντος Συμβούλου της La
Redoute, τον κ . Emeric Toulemonde του Δ/νους Τμήματος και του κ . J. Gayet ms
Redout Hellas. Σε άλλες σελίδες θα παραθέσουμε λεπτομέρειες για τη LA
REDOUTE που ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο προϊόντων πολυτέλειας και δια
νομής αγαθών μέσω λιανεμπορίου και home shopping όπως και οι γνωστές
μάρκες GUCCI, YSL, Printemps κ.ά . Εδώ θα θέλαμε να σχολιάσουμε δύο θέ

τις Αρχές της Ταϊλάνδης για να βοηθήσουν στην επιχείρηση εκκαθάρι

ματα . Το πρώτο είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα δεν έκαναν

σης στο νησί Πουκέτ της επαρχίας Φανγκ Γκα . Μερικές περιοχές εκεί

ακόμα μεγάλα βήματα για να πάνε κοντά στον πελάτη με νέες μεθόδους και

είναι πολύ λασπώδεις και δύσβατες για οποιοδήποτε όχημα. Τα τεράστια
κύματα, με τη δύναμη και ορμή που είχαν, μετέφεραν μέχρι και σε από

εναλλακτικές προτάσεις που δείχνουν ότι οι εταιρείες πιάνουν τα μηνύματα
των καιρών .

Γαλλίας του κ.

Έξι αρσενικοί ελέφαντες , πιο δυνατοί και πιο αξιόπιστοι από το πιο ακρι

σταση

Ας το δει και η Ελληνική πολιτεία , που , όχι δεν «προωθεί» πωλήσεις , εμπο -

2 χιλιομέτρων από τις ακτές μπάζα και ό,τι άλλο έβρισκαν μπρο
6 ελέφαντες χρησιμοποιήθηκαν και στην ταινία «Αλέξαν

δίζει συνεχώς , το παράδειγμα της Γαλλίας που τόσο αποδοτικά στηρ ίζει τις

στά τους. Οι

εταιρε ίες της.

δρος» του Όλιβερ Στόουν. Ο εκπαιδευτής τους Λαϊτονγκλιάν Μιπάν δή
λωσε στο Ρόιτερς «ότι τα ζώα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, ότι καταλα
βαίνουν ακριβώς τι καλούνται να κάνουν και ότι αυτό φαίνεται και από το
γεγονός ότι , καθώς μετατοπίζουν βαριά αντικείμενα, στις πληγείσες πε
ριοχές, προσέχουν ιδιαίτερα πού πατάνε για να μη συντρίψουν κάποιο

/4 παιδ ιά, ο κ . όelaye πτυχιούχος οικονομικών επιστημών και πολιτικών επιστημών, εκτός των άλλων ανέπτυξε δράση στον Οργανισμό για τη Γαλλική

ανθρώπινο πτώμα. Και όπως λέει ο εκπαιδευτής τους, όταν ανακαλύ

, κnαίδε υση στο εξωτερικό , ε ίναι μέλος της επιτροπής της Γαλλικής Δημοκρατίας για εκπαίδευση , επιστήμη και πολιτισμό.

πτουν κάποιον νεκρό , οι ελέφαντες κάνουν μερικά βήματα πίσω, και βγά
ζουν μια κραυγή σαν να κλαίνε» .

Το δεύτερο και σημαντικό που συνδέεται με το πρώτο ε ίναι τα βιογραφικά των

4 ομιλητών της συνέντευξης .

Εκτός

των άλλων προσόντων τους έχουν και επιδόσεις στον πολιτισμό και την εκπαίδευση . Είναι « καλλιεργημένα » άτομα . Το εμπόριο , εμπόριο αλλά και η
ιν u ματική ενασχόληση είναι προτεραιότητα. Όλοι έχουν οικογένεια: ο πρέσβης ένα παιδί, ο Talhouet έχει 3 παιδιά , ο Toylemonde

κ.

Talhouet παίζει καλό πιάνο , ο Emeric

ασχολείται με τη γλυπτική , ο

Gayet ταξίδεψε ,

4 παιδιά , ο Gayet

σπούδασε και δούλεψε σε Γαλλία , Αγγλία , ΗΠΑ , Ελβετ ία και

λλάδα . Οι πωλήσεις και το εμπόριο θέλουν προσωπικότητες. Οι αρχαίοι έλληνες μετέφεραν με το εμπόριο και τον πολιτισμό. Ας το καταλάβουν κα
ι σύγχρονοι έλληνες ότι «πουλάει» καλύτερα ο « μορφωμένος » έμπορος και πωλητής ... Ευτυχώς που κάποιοι ε ίναι καλύτεροι από μας ... Άξιζε που
1ιρ οσπ άθησαν κάποιοι πρόγονοί μας πολλά χρόνια πριν .
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■ Μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία
με τον επί πολλά χρόνια υπηρετούντα τον

COMMERCIAL Value

Ασφαλιστικό Κλάδο κ . Μάκη Ρουχωτά και κα

λά ενη μερωμένο για όλα τα πρόσωπα και
πράγματα του χώρου , θα θέλαμε να κατα 

γράψουμε την επιθυμία του με αφορμή την
αποχώρηση του κ. Ιερώνυμου Δελένδα , προ
έδρου του Δ . Σ . της

ALLIANZ: « Έφυγε

ένα

διαμάντι του ασφαλιστικού χώρου », μας εί
πε. « Και αυτός και ο Φώτης Κωστόπουλος
ήταν δύο υπέροχα διαμάντια στην ασφαλι

στική αγορά και όχι μόνο ...». Γράψτο σε

2-3

σειρές είπε ... Δεν χρειάζονται πολλά λόγια

Αρειος Πάγος για Ρικομέξ: Ε ίχαν ενδεχόμενο δόλο
Την εκδοχή του ενδεχόμενου δόλου για τους υπεύθυνους στην υπόθεση Ρικομέξ (όσον
αφορά το αστικό της μέρος) , υιοθέτησε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου , υποχρεώνοντάς
τους έτσι να καταβάλουν στις οικογένειες των πέντε από τους

μιώσεις

39 συνολικά νεκρούς αποζη

2 εκατομ . -ευρώ .

όταν το έργο μιλά .. .

■ Δεξίωση για τη συμπλήρωση ενός έτους
λειτουργίας στην ελληνική ασφαλιστική αγο

ρά πραγματοπο ίησε η

Η θέση αυτή της ολομέλειας , όπως διαμορφώθηκε στις

13-1-2005

στη διάσκεψη των δικα

στών του ανώτατου δικαστηρίου , έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα του

1

Atradins Ελλάδος στις

25-1-2005.

Αρείου Πάγου Δημ . Λινού , που είχε ζητήσει να αναιρεθεί η απόφαση του εφετείου που επέ
βαλε τις αποζημιώσεις . Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο το αστικό σκέλος της υπό
θεσης κατάρρευσης του κτιρίου και την επιδίκαση των αποζημιώσεων που διεκδίκησαν δικα
στικά

5 οικογένειες των θυμάτων ,

καθώς οι υπόλοιπες συμβιβάστηκαν εξωδικαστικά . Όπως

είναι φανερό , ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης των υπευθύνων έχει μεγάλη σημασ ία

■ Περίπου

120.000 Έλληνες

σύμφωνα με τα

πρακτορεία φεύγουν σε ταξίδια τις ημέρες των

Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και εντός εκτός

στην αστική υπόθεση , αφού ο ενδεχόμενος δόλος είναι βαρύτερος από την αμέλεια και αυ

Ελλάδος. Οι μισοί φεύγουν εκτός Ελλάδος . Στις

ξάνει το ύψος της συνολικής αποζημίωσης που επιδικάζεται τελικά .

προτιμήσεις του κοινού αυτές τις ημέρες περι
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η Αράχωβα , τα Κα

λάβρυτα , τα Ζαγοροχώρια , το Πήλιο , η λίμνη Πλα
■ Η προσέλευση στη δουλειά των εργαζομένων ακόμη κι όταν είναι άρρωστοι , δεν κρύβει

στήρα , το Καϊμακτσαλάν (βουνό της Μακεδο

απλώς μια αίσθηση αυτοθυσίας και υψηλό αίσθημα καθήκοντος αλλά και τον κίνδυνο εμφάνισης

νίας , στο Νομό Πέλλας) , η ορεινή Ναυπακτία και

καρδιοπαθειών , λένε τώρα οι επιστήμονες .
Μ ' άλλα λόγια , εργαζόμενοι που αρνούνται να πάρουν αναρρωτική , όταν δεν αισθάνονται καλά,
δημιουργούν , χωρίς να το καταλάβουν , προδιάθεση που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμ

η Ελάτη Τρικάλων .
Όσο για το εξωτερικό , Πράγα , Βιέννη , Βερολί

φάνισης προβλημάτων στη λειτουργία της στεφανιαίας .

νο , Βουδαπέστη και Βουκουρέστι αποτελούν

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Λονδίνου εξέτασαν τη φυσική κατάσταση και την παρουσία

τους πιο συνήθεις προορισμούς , ενώ δεν λεί

10.000 εργαζομένων για περισσότερα από 10 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ένα πο
σοστό 30-40%, εκείνοι που εξακολουθούσαν να εργάζονται ακόμη κι όταν ήταν άρρωστοι, που

πουν και εκείνοι (το

μπορεί να σημαίνει κι ότι απλώς είχαν ένα κοινό κρυολόγημα , είχαν στη συνέχεια διπλάσιες πι

το Μπαλί , την Κίνα , την Ινδία , το Βιετνάμ , το Νε

θανότητες να εμφανίσουν κάποιας μορφής καρδιοπάθεια .

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι πιέζουν τον εαυτό τους να πάει στη δουλειά όταν δεν αισθάνονται καλά

κι ελάχιστοι γνωρίζουν τις συνέπειες».

29 τράπεζες

2004

τέτοιο εξωτικό ταξίδι κοστίζει από

700-3 .000

αριθμούσε
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Υπάρχουν πακέτα μικρά από

300

ευρώ το άτο

ενώ οι υπόλοι

μο , υπάρχουν μεσαία για ευρωπαϊκά κράτη και

είναι ιδιωτικές με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων . Ο βαθμός συγκέντρωσης του

,,ρ κριβά για τις εξωτικές χώρες . Ένας ασφαλι-

3 υπό κρατικό έλεγχο , 6 ιδιωτικά με κρατική συμμετοχή ,

τραπεζικού συστήματος είναι πολύ υψηλός. Οι

5 μεγαλύτερες τράπεζες

(Εμπορική Τράπεζα της

Ρουμανίας ή
νολικού

πάλ ή την Τυνησία για να αλλάξουν το χρόνο . Ένα
ευρώ , ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών .

■ Αναφορικά με το τραπεζικό σύστημα, στη Ρουμανία , στο τέλος ΜαΊου

ιδρύματα εκ των οποίων
πες

5% των ταξιδιωτών σύμφω

να με την ΗΑ ΠΑ) που επιλέγουν την Ταϊλάνδη ,

BCR, BRD-Groupe, Socίete Generale, CEC και ΑΒΝ Amro) αποτελούν το 62% του συ
ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος , το 57% των χορηγήσεων και το 62%των κατα

θέσεων . Η Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τις απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια κατά την ίδρυση

στής θα μπορούσε να προσεγγίσει αυτά τα άτο
μα εύκολα , -συνήθως όλοι είναι άτομα « δημο

σίων σχέσεων και θεαμάτων » έξω καρδιές , κοι

ποσό υψηλότερο από το ισχύον

νωνικά άτομα- και να τους μιλήσει για ασφάλει

τη ρουμάνικη οικονομία στο

τα» δεν ισχύει ως εμπόδιο , κάντε το όμως ορ

ΒΒ +, η οποία απέχει πλέον μόνο μία μόνο βαθμίδα από το στάδιο χαρακτηρισμού της ως χώρας

γανωμένα όσοι αποφασίσετε να τους προσεγγί

εμπορικών τραπεζών στη χώρα στα ευρώ

8 εκατ . τον

Μάιο

2004,

ες. Τουλάχιστον η αντίρρηση «δεν έχω χρήμα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση .
Ο οίκος αξιολόγησης

S&P

αναβάθμισε τον Σεπτέμβριο του

σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος

2004

(lnvestment Grade) . Η

αναβάθμιση ήταν το αποτέλεσμα

της προόδου στον εκσυγχρονισμού των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών , της δέσμευσης

από όλα τα κόμματα στις εθνικές εκλογές του Νοεμβρίου

2004 για βελτίωση της δημοσιονομικής
διαχείρισης και για μείωση των διαρθρωτικών αδυναμιών . Επίσης , τον Νοέμβριο του 2004 η εται
ρεία Fitch Ratings αναβάθμισε τη Ρουμανία σε επίπεδο lnvestment Grade (ΒΒΒ-) .

σετε και με καλές προτάσεις επειδή αυτά τα άτο

μα είναι «κοσμογυρισμένα » και έχουν τον τρό
πο τους να θέλουν ποιότητα υπηρεσιών. Δεν το
αξίζουν ;

Ευάγ. Γ. Σπύρου
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ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣ11ΚΗ

μή της Εταιρείας επισημαίνοντας ότι: «Εχου
με μόνον μία επιλογή: Να πετύχουμε γιατί

21 0 ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΘΝΙΚΗ».

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων της εταιρείας εξέ

_Προϊόντα - υπηρεσίες:
Τι οvοκοιvώθηκε

σι~ ~υvέδριο

φρασε τη συμπαράσταση των εργαζομένων

στη Διοίκηση σε κάθε αναπτυξιακό βήμα για

Είμαστε η Εθνική!

την Εταιρεία .

«Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας δεύτερος

στην πρώτη Ασφαλιστική» , ήταν το σύνθημα
που επεξεργάστηκε στην ομιλία του ο Διευ
θυντής Πωλήσεων της Εταιρείας κ. Κώστας

Ταραβίρας, δίνοντας έμφαση στη σωστή ανά

Τη νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική, προανήγγειλε η διοίκηση της εταιρείας στο

Πωλήσεων, με τίτλο

210

πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Συνέδριο

ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας κράτησε ως τα σημαντικότερα συμπεράσματα του Συνεδρίου.

ο

"

οuργήσει η Εταιρεία για τον πελάτη.
Ευθύνη για το αποτέλεσμα ήταν το σύνθημα

έναρξη των εργασιών του

της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και

Συνεδρίου, στην προσφορά

Αντιπροέδρου της Εταιρείας , κ. Δούκα Πα

του στην εταιρεία, αλλά και

λαιολόγου.

στην αγάπη του γι ' αυτήν ,

«Προσπαθήσαμε να αφουγκραστούμε τις δι

κές σας ανάγκες σε ό , τι αφορά τα προϊόντα

διαμόρφωσε το κλίμα για το πως η Εθνική

και τις διαδικασίες. Περιοδεύσαμε σε όλη την

Ασφαλιστική αντιλαμβάνεται το έργο των αν

Ελλάδα και διαμορφώνουμε ως στόχο να απο

θρώπων της.

κτήσετε τα εργαλεία και τους τρόπους επι

Σ'αuτήν ακριβώς την έναρξη στάθηκε αν

κοινωνίας που θα σας δώσουν ξανά τον τίτ

θρώπινα ο Πρόεδρος της Εταιρείας και πρό

λο του πρωταθλητή . Αυτό που πάνω από όλα

εδρος του Ομίλου της ΕΤΕ κ . Τάκης Αράπο

αναφέρθηκε με έμφαση και στα νέα μέτρα

θα υποστηρίξει κατά τρόπο απόλυτο και ου

Όμιλο χωρίς τη συγκεκριμένη Εταιρεία » , τό

νισε ο κ. Αράπογλοu στην ομιλία του στο Συ-

δόν 50% χαμηλότερα από τα ασφάλιστρα

.. ) ιοχι : ιιουμ ε

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος .

ψηλά, διαθέτουμε τα εφόδια

ιι,ιν ιψω ιΙJΟλητών » , ήταν το κεντρικό σύν

ΙΙιιιιιι ιι μ ;

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

lιλ(ας του κ. Τάσσοu Παγώνη, Γε

Μέχρι και σε μειώσεις ασφαλίστρων προ

νιιωιι Λιι: ιιΟυνrή της Εθνικής Ασφαλιστικής,
ιιιιοι ο ι;

11

χωράει η Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα τα

ν λυσε , τα νέα προϊόντα στους

ιιλlιt~οιΗ: ω

ασφάλιστρα ενισχύονται για μεν την Απι

και Γενικών Ασφαλειών , αλλά

κή σε 5% για τις ηπειρωτικές περιοχές σε
2% ενώ στις παραμεθόριες δεν υπάρχει

to-111 ιιι; μ ι: λιιώσειςτωνήδη uφισταμένωνπροϊ

IIνιι,1ν ιιμ; Ε

ιρε(ας .

αύξηση. Είναι φανερό ότι για τις δύο τε

Λνιιt\ιι ψγ !'1ν ω ση , Καινοτομία, Επικοινωνία,

, ινιιι

λευταίες περιπτώσεις, εάν συνυπολογι
σθεί το bonus malus, μιλάμε για μειώσεις.

Η Ι ο ιοιχ απάνω στα οποία θα οικοδο-

Ανταμοιβή προβλέπεται για τους πιστούς

πελάτες της Εταιρείας με έκπτωση
Ο κ. Τάσσος Παγώνης , Γενικός Διευθυντής

-

κίνητρα που περιλαμβάνει το νέο θεσμικό

σιαστικό , τις εργασίες της Εθνικής Ασφαλι

« Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον

111 ι ι ι ι ιι ιιγ κε κριμένη αγορά ..

να παίρνουν τη δουλειά» . Ο κ. Παλαιολόγος

σει πως η Τράπεζα το εννοεί όταν λέει πως

στικής .

της επέμβασης και με ασφάλιστρα σχε

είναι οι Εθνικάριοι να χτυπάνε την πόρτα και

στη διοίκηση της Εταιρείας και να υπενθυμί

πλαίσιο (αύξηση φοροαπαλλαγής κατά

της Εθνικής Ασφαλιστικής

10%

Ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων

στα ατομικά συμβόλαια ζωής και 50% στα ομα

Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Γιάννης Πεχλιβαvίδης

δικά) , χαρακτηρίζοντάς τα ως δείγμα του θε

νεώσει επί 5 έτη το συμβόλαιό του με την

Εταιρεία. Σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα
κλοπής υιοθετούνται εκπτώσεις που ξε
κινούν από

τικού τρόπου με τον οποίον η Κυβέρνηση βλέ-

5% και φθάνουν μέχρι 50% του

προστασίας που έχουν λάβει οι ασφαλι

νέδριο .

ζόμενοι γιια το όχημα. Επίσης προβλέπο
νται καλύψεις από ανασφάλιστο όχημα,

νια , επωμίστηκε το βάρος της διατήρησης της

κάλυψη εντός φυλασσομένων χώρων και

υγιούς εικόνας της αγοράς. Τώρα ήρθε ο και

αντικατάσταση του οχήματος σε περί

ρός να αλλάξει το τοπίο». Αυτό σημείωσε ο

πτωση ολικής κλοπής.

Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων

της Εταιρείας και

4%

στα ασφάλιστρα, εάν κάποιος έχει ανα

επασφαλίστροu αναλόγως των μέτρων

« Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και πολλά χρό

Ο Πρόεδρος

νοσοκομεία ή σε συμβεβλημένα νοσοκο

ρώ εφάπαξ αναλόγως της σοβαρότητας

uΥπουργείου Ανάπτυξης

θέλουμε και θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο

γλοu, για να υπογραμμίσει την εμπιστοσύνη

Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να νοση
λευθούν σε κρατικά και πανεπιστημιακά

50,
100, 150 ευρώ για μέχρι 180 ημέρες, αντί
στοιχο αναρρωτικό επίδομα έως 3.000 ευ

ονασης Σκορδάς Γενικός Γραμματέας

Κιι ιιιvcιλωτή

Η

καλύψεις τους σε διαφορετικό συμβόλαιο
Ζωής .

όν που προβλέπει ημερήσιο επίδομα

και ουσιαστική υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, ήταν τα στοιχεία εκείνα που το δίκτυο της μεγαλύτερης

αναφορά στον αείμνηστο

γράμματαμπορούν να συμπληρώσουν τις

μεία έχουν λύση. Δημιουργείται νέο προϊ

- σύνθημα «ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΘΝΙΚΗ». Νέα προϊόντα, νέα νοοτροπία, αλλά και η αμέριστη

Δημήτρη Τζαβέλα , στην

ΚΑΑΔΟΣΖΩΗΣ

Οι ασφαλισμένοι με παλαιότερα προ

Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣ

αναφερόμενος στην αναδιοργάνώση της επο

Στον κλάδο πυρός σε ό,τι αφορά στην

πτείας της αγοράς, στη δρομολόγηση σοβα

ασφάλιση κατοικιών δημιουργήθηκαν λει

ρών ελέγχων των ασφαλιστικών εταιρειών

τουργικά οικονομικά πακέτα, με σημαντι

που θα επιφέρει αναγκαία ισονομία, και τέ

ο κ 1 ιιυρος Λευθεριώτης , Γενικός Διευθυ

λος, στην λειτουργία της ανεξάρτητης επο

νιι\ς ι ιις Ονικής Ασφαλιστικής

πτικής Αρχής που θα διασφαλίσει όρους υγι

πρόεδρος του Ομίλου

ούς ανταγωνισμού .

της ΕΤΕ

Η παρουσία του κ. Θανάση Σκορδά Γενικού

κ. Τάκης Αρόπογλου

Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά
πτυξης, αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα συν

111101 : ι η

κά χαμηλότερο ασφάλιστρο σεισμού, ενώ

θα ισχύει ενιαίο τιμολόγιο με την Εθνική
Τράπεζα.

ήριξη που θα παράσχει η Εθνική

Λιιψιιλ ιοιική στο δίκτυό της», σημείωσε ο κ .

:• 1111110
ι

του Συνεδρίου. Ο κ. Σκορδάς αναφέρθηκε

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της

στην προστιθέμενη αξία που πρέπει να δημι-

Εταιρείας, κ. Δούκας Παλαιολόγος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Λ ε υθεριώτης Γενικός Διευθυντής

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο δημιουργήθηκαν

ιρείας επισημαίνοντας ότι η Εθνική
ι

ική ποτέ δεν σκέφθηκε εφήμερα και

ικοδ ομούσε για το μέλλον . Ο κ . Λεu
ς ανέλυσε την επικοινωνιακή γραμ-

νέα πακέτα ευέλικτης δομής, τα οποία

Ο Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας
κ. Κώστας Τοραβίρας

προβλέπουν διεύρυνση των καλύψεων,

διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων
που καλύπτονται και σημαντική μείωση
των ασφαλίστρων.

'[Nlil
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ - 2003
ΥΨΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Ιωάννα Κουϊδουρμάζη

Γεώργιος Βελλίδης

Γεώργιος Κυρλάκης

ΣΥΝθΕΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥ ΛΑΚΙΟΥ
Ιωάννα Κουϊδουρμάζη

Αντώνιος Γαβρίλης

ETOILE HELLAS ΕΠΕ
ΖΩΗ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Αναστασία Φουταδάκη
Ζαχαρένια Μαράκη
Λαμπρινή Βαλαμώντη

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΝΕΕΣ ΕΡΓ ΑΣΙΕΣ)
Γεώργιος Βελλίδης

Γεώργιος Κυρλάκης
Στέφανος Τσαπάλας

ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
1 Σύσσωμη η Διο ίκ ηση τη ς Εθνικής Ασφαλι 

που είναι « Π ρωτάθλημα για την Εθvικήl "»

στικής και οι προσκεκλημένοι ομιλητές υπο 

4

Πρώτη στον Κλάδα Ατομικών Ζωής, η Επι 

ΕΤΕ κ . Ιωόv . Πεχλιβον fδης κοι ο Διευθύνων

δέχθηκαν τους διακεκριμ ένους συνεργάτες

θεώρηση του αείμνηστου Δημ ήτρη Τζαβέλα .

Σύμβουλος κοι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ . Δ.

του δικτύου

agency

στις εργασίες του

Zlou

Οι συνεργάτες του παραλαμβάνουν τα βρα 

Συνεδρίου . Από αριστερό οι Αν/τις Γινικοί Δι 

βεία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους

ευ θυντές κ.κ. Κ . Ποpuβόντης, Αθ . Ανδριό 

δύο Γενικούς και ιον Δι ευ θυ ντή Πωλήσεων .

πουλος και Ιωόν . Βοσιλότος, ο Πρόεδρος του
Δ .Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Τ ό 

κης Αρόπογλου , ο Διευθύ νων Σύμβουλος κοι
Αντ ιπρόεδρος του Δ . Σ. κ. Δ. Πολοι ολόγος, ο

Γενικός Διευθυντής κ. Σπ. Λευθιριώτης, ο Γε
νικός Γ pαμμοτiος Καταναλωτή κ . Αθ. Σκορ 
δός και ο Γενικός Δι ευθυ ντής κ . Τ . Παγώvης.

2 Στιγμιότυπο οπό τις εργασίες του Συνεδρίου

Agency.

SΗ

Επιθεώρηση του Δημήτρη Τζαβέλα πήρι

Σύμβουλος τους ευχαρίστησε γιο τις προσπά 

πούλας παραλαμβάνουν το βραβείο της Επι 

vοντι στους ονοmυξιο κούς στόχου ς της Εται 

θεώρησης .

ρείας

6 Ο Γενικός Δι ευθυντής κ. Σπύρος Λεuθεριώ

9Ο

τ η ς, πλαισιωμένος από το δύο παιδιά του Δη 

με το στελέχη της Διο ίκηση ς και τον Αντιπρόε

μήτρη Τζο βέλο . Τόσο ο Θανάσης, όσο και η

δρο κοι Αν/τη Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Μαρ ία, ανήκουν κοι αυτοί μι τη σειρά τους

ΕΤΕ.

κής Ασφα λιστικής. Εκ μiροuς της Διο ίκησης ο

και τους Επιθεωρητές Πωλήσεων της Εταιρεί

κ. Σ. Λεuθεριώτης επέδωσε στη Μαρία και στο

ας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ευχαρίστησε

Θανάση τιμητική πλοκίτο, ενθύμιο του επογ

όλους όσοι ιργόστηκον σκληρό για την πραγ

γελμοτίο και του ανθρώπου που ήτοv ο Δημή 

ματοποίηση του Συνεδρίου , αλλά και όλους

τρης

ρευρισκομένων απέναντι στον κοινό στόχο

μέλη ταυ Συλλόγου Πρακτόρων . Ο Διευθύνων
θειές τους και ζήτησι τη δέσμευσή τους οπί

θυντικό στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Κλείνοντας ζήτη σι τη δέσμευση όλων των πα 

κό στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής και τα

νεργάτες ταυ Αν . Σωτηριάδης και Ιωάv. Παρ 

στη μεγάλη , ολλό ζεστή οικογένεια της Εθνι

όσοι δι ακρ ίθη καν γιο τις προσπά θει ές τους.

Πολοιολόγος

8 Ο κ. Δούκα ς Πολοιολόyος με το διευθυντι

την Π ρωτιά και στην Διατηρησιμότητο . Οι συ 

3 Ο κ . Δαύκος Πολοιολόγος μι όλο το διευ 

Δημήτρης Γκιολέκας

και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της

1Ο

κ . Β . Ποvογιωτόπουλος, μέλος του Δ. Σ.

Π ερισσότεροι οπό

300

συνεργότις του

Π ροκτοpιιοκού Δικτύου συμμετείχαν στις ερ 
γασίες του 2Ιαυ Συνεδρίου .

1 1 Ειδική βράβευση του συνεργάτη της
Εθνικής Κύπρου κ . Νικόλα Ποvαγιώτου ( Ν έα

...

7 Οι Γενικοί Διευθυντές της Ετοιρείος κ.κ . Σπ.
Λευθεριώτης κοι 1. Πογώνης, ο Αντιπρόεδρος

Καθαρή Παραγωγή στον Κλάδο Ζωής

-

2003).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Δημήτριος Τζαβέλας

Παναγιώτης Αρμπουνιώτης

Γεώργιος Παϊκόπουλο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
Παναγιώτης Δρίβας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Ευθυμίου

Στυλιανή Τεκερλέκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ανθή Ξηρού

Bi

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ

Νικόλαος Χριστοδουλίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ιλοιι

Γεώργιος Φουφόπουλος

Κωνσταντίνα Κοκκότη

Βασιλική Μουρτιάδου

ιιάδου

Παναγιώτης Αρμπουνιώτης

Δημήτριος Σκαβάρας

Δημήτριος Βούσαρης

Βασιλική Κιοσελάκη

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Φωτεινή Κακολύρη

Δημήτριος Μηλιόρδος

Χρήστος Γκίλιας

Αναστασία Τότολου

Γεώργιος Κασκάνης

Γεώργιος Γκερέκος

Αλέξης Χριστόπουλος

Μαρκέλλα Φιστέ

Δημήτριος Αναστασίου

Αικατερίνη Δημητριάδη

Δημήτριος Αντωνόπουλος

Νικόλαος Παππάς

Ζώης Κοτσαρίνης

Μαρίνα Παπαμιχαήλ

Ι ωάννης Χρυσολόγου

Νικόλαος Παπαδογεώργος

Μαρία Αλεξανδρή

Jl\ίνου

Ιωάννης Παρπούλα ς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γεώργιος Ρήγας

ιογλου

Αναστάσιος Σωτηριάbη

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

ιvιιοούλη

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Ιωάννης Μαυρομμάι11 ς

Αλέξιος Μπανιάς
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Γεώργιος Φουφόπουλο ς

Αρχοντία Γ ουρνή

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Δημήτριος Τζαβέλας

ιΙΙιtΚΟ

11

ΑΜ Ν

Φανή Τσιρίκα

Νικόλαος Μπέλλος

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ

Γεώργιος Κυπριώτης

Δημήτριος Αντωνόπουλο

Μαρκέλλα Φιστέ

Κωνσταντίνα Κοκκ ιη

1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1111tοι ι

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Κωνσταντίνος Κορώνας

Αντώνιος Μπέμπελος

Βασιλική Καυκιά

Ερασμία Γ αλιατσάτου

Αθανάσιος Σταμάτης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Χριστίνα Θεοδωρίδου

Παναγιώτα Γούσιου

Ευριδίκη Χριστοπούλου

Σπυρίδων Τότολος

Γεωργία Λάμπρογλου

Γεώργιος Αναστασίου

Ανδρέας Σκορδής

Παρασκευή Λυρή

[tjii
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Αν θέλετε να είστε πραγματικός ηγέτης κάντε καλή προετοιμασία σε όσα κάνετε καθημε
ρινά καθοδηγώντας ανθρώπους. Προετοιμάστε έναν καλό χαρακτήρα γεμάτο πνευματικά

εφόδια , μάθετε καλά το αντικείμενο και σχεδιάστε από πριν πώς θα κινηθείτε. Μη βιάζε
στε, μην ψάχνετε στο ... πόδι και εκ του προχείρου να συμβουλεύσετε κάποιον χωρίς στοι

χεία και προετοιμασία, μη δίνετε οδηγίες που δεν βασίζονται σε πραγματικές δυνατότη
τες και στοιχεία που ταιριάζουν στην περίσταση και το άτομο. Ένα μεγάλο μέρος της δου
λειάς του

Manager

είναι «τυποποιημένο», άρα θέλει προετοιμασία. Προετοιμαστείτε και

θα βελτιώσετε πολλά από αυτά που κάνετε . Η μύτη του μολυβιού δεν «γράφει» συνέχεια!
Πριν γράψετε , προετοιμάστε « το μολύβι» στην «ξύστρα» να μπορεί να γράψει!
Ε.Σ.

Εξηγήστε!
Ο καλός

Manager εξηγεί τι θέλει Πολλοί άνθρωποι μπερ

δεύονται εύκολα με τις αόριστες οδηγίες του ηγέτη. Πολ
λές φορές οι από πάνω δίνουν στους ανθρώπους τους
«μεγαλύτερο νούμερο παπούτσι» από αυτά που τους ται

ριάζουν και «τρώνε τα μούτρα» τους οι από κάτω.
Υπάρχει ανάγκη να εξηγεί ο Διευθυντής , ο ηγέτης , «τι»
θέλει και «γιατί» και «πώς» και «πού» και «πόσο» . Και,
προπαντός, όχι ψέματα! Ψεύτικα στοιχεία φτιάχνουν ψεύ
τικα αποτελέσματα. Με μάτια βλέπεις τις διαφορές και

τους «Πινόκιο» - ηγέτες που φοράνε αλλονών παπούτσια.

Εξηγήστε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και τι θέλετε να
κάνετε. Εξηγήστε γιατί πρέπει να γίνει αυτό ή το άλλο .
Εξηγήστε τι «εννοείτε» όταν λέτε αυτό ή εκείνο. Εξηγή
στε πώς θα γίνει η δουλειά. Εξηγήστε συνέχεια, δεν είναι
στα αυτονόητα κι ούτε έχουν όλοι το μυαλό σας!
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Δείξτε!

Φίλοι

Managers

Παρατηρήστε την πορεία των στόχων σας και των ανθp?V
Οι ηγέτες πολλές φορές πρέπει να δε ίχνουν
« πώς γίνεται κάτι » . Οι από κάτω καταλα

βαίνουν και μιμούνται όταν βλέπουν τον ηγέ
τη τους καβάλα στ ' άλογο να ηγείται στην
πράξη πώς γίνεται η μάχη και πώς πολε 
μούν. Δείξτε « πώς πιάνουν τον αστακό » και
πώς τον μαγειρεύουν .

Πολλοί κλείνονται στο γραφείο, κλείνουν και
την πόρτα και λένε «τρέξτε εσείς και έρχο
μαι κι εγώ» . Έχει διαφορά από το « ακολου 
θήστε με » ! Δείξτε με το παράδειγμά σας ότι
νοιάζεστε , ότι τους αγαπάτε , ότι έχετε κοι
νούς σκοπούς . Δείξτε όσοι είστε ηγέτες ,

που διοικείτε . Μην περιμένετε να φτάσετε στην_!WβUφή και
μετά να ρωτάτε πού πήγαν οι άλλcnt« Κομματιάστε» τους στόχους και τον χρόνο

"kat παρατηρήστε

τα αποτελέσματα ώστε να τα διορθώσετε έγκαιρα με κινήσεις
έξυπνες που έχουν λιγότερο κόστος. Παρατηρήστε την εικόνα
και την πορεία των ανθρώπων σας . Να έχετε ματιά που «πιά

νει» τις αποχρώσεις του ουράνιου τόξου.
Δεν είναι η ζωή άσπρο

- μαύρο.

Η ηγετική ματιά και φυσιογνω

μία πρέπει να αναλύει τα πάντα έξυπνα, σωστά, «ελικοπτερι

κά» για να επεμβαίνετε όταν και όπου και όπως πρέπει. Έτσι
δεν θα εκπλαγείτε ποτέ και δεν θα ξεφύγετε από εκείνα που
επιθυμείτε.

E.L

πώς γίνεται η δουλειά που κάνουν οι άν
θρωποί σας . Πολλοί δεν ξέρουν και ψάχνουν
τον δάσκαλο-ηγέτη. Μην κρατάτε για σας
«τσιγγούνικα» τα μυστικά της δουλειάς. Μοι

ραστείτε τα για να αυξηθε( η πείρα σας και
να αξιοποιηθεί. Δείξτε και σε άλλους για να
έχετε διαδόχους στο έργο σας . Δείξτε πριν

γκpινιάξετε γιατί δεν αποδ(δουν όλοι όσο κι
εσείς!
Ε.Σ.
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Όσοι διοικείτε συνανθρώπους σας θα έχετε καταλά
βει ότι δεν «υπακούουν » όλοι στα καλέσματά σας .

Δεν βαδίζουν όλοι δίπλα σας και δεν είναι όλοι άγγε
λοι. Ανάμεσα στους ανθρώπους σας υπάρχουν και

διαβολάκια που χαλάνε τα σχέδια, τους συναδέλφους,
τους στόχους τους. Κάνουν και ζημιές, ατασθαλίες ,
απάτες , υπερβάσεις , παραπατήματα! Είναι ανθρώπι
νο. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς .

Γι' αυτό ελέγχετε συχνά και για τέτοιες ή άλλες πα
ραβάσεις . Κοπάδι που το αφήνεις πάει και στον γκρε
μό. Το μάτι σας άγρυπνο και να « ψυλλιάζεστε» να «πο

νηρεύεστε » ώστε να προλαμβάνετε δυσάρεστες κα

ταστάσεις πριν τιμωρήσετε για παραδειγματισμό . Πολ
λοί δεν κάνουν αυτά που πρέπει επειδή δεν νιώθουν
ότι ελέγχονται ή ότι θα ελεγχθούν . Ένας καλός

Manager βρίσκει τρόπους να θυμίζει ότι όλοι θα δώ
σουν λόγο για όλα. Έτσι εκτελούν τα καθήκοντά τους
και επειδή πρέπει αλλά και επειδή θα κριθούν .
Ε.Σ.

νέα προοπτική!
Τώρα είναι η ευκαιρία να ενώσετε την καριέρα σας με τις υψηλές προοπτικές της Ατλαντικής Ένωσης!
Της ασφαλιστικής εταιρίας που, στα 32 χρόνια της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, έχει καταφέρει να είναι

μία από τις κορυφαίες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες. Της τριεθνούς ένωσης δυνάμεων (μέλος του group La Baloise -

eutscher Ring) που διαθέτει μοντέρνα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προγράμματα, κύρος, στιβαρότητα και σιγουριά .
Της εταιρίας με:

(11 Απόλυτα υγιή οικονομική βάση
2,5 φορές μεγαλύτερο ποσοστό φερεγγυότητας από το απαιτούμενο από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
11) Μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης κατ έτος τα τελευταία 6 χρόνια
111 45 δις€ ενεργητικό μετόχων
(11 202 δις€ άθροισμα ενεργητικού και αντασφαλιστών
111 300 nρακτορειακά γραφεία και 21 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τη δύναμή της.
1

Η Ατλαντική Ένωση περιμένει να σας γνωρίσει και να μοιραστεί μαζί σας την ανεκτίμητη περιουσία της:

τις υψηλότερες προοπτικές!

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

eutscher Ring ~

GROUP:

♦ La Baloise

Αξιοπιστία και

εξυπηρέτηση

ΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71, 115 26 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 745 4140, FAX: 210 779 4446, www.atlantiki.gr

άχνεις για ασφάλεια ;

Το Σnίιι ιοu Αουιοϊιιοιή
ο Αοιοοnιοιnc ιοu uέnnovιoc εί οι ο Αοιοοnιοιήc ιοu nεnόιn

ooc· npοοιpέpει

Η

► Πpόοβοοn οιο Πpοϊόνιο Είlίlnνικών κοι ΔιεΟνών Ειοιpιώ~
(Αοωοϊιίοειc Ζωήc κοι rενικέc,. Τpοnεzικό κοι Εnενοuιικό Upοϊόνιο)

► Εnοννεnuοιική ΑνεΕοpιnοίο

► Εκnοίδεuοn κοι Εnοννείluοιική ΥnοοιήpιΕn
► Σινοupιό κοι Εεοοιοόίlιοη

astra

Ξ3i

Ω-3

ο~

ασφαλιστική

Νέα, πρωτοποριακά

Σιnν εποχή ιων uενόίlων ονοκοιοιόξεων,. εuείc δίνοuuε ίlύοειι:,.

νιοιί κοι εέpοuuε κοι unopoύuε!

Ask

Ιοr

n

DlqyEίl

ογράμματα ασφάλισης
Άμεση εξυπηρέτηση,

ε προσωπική επαφή και συνέπεια

Αξιοπιστία, φερεγγυότητα και
τεχνογνωσία με ανθρώπινο πρόσωπο

ef' Διακεκριμένα διοικητικά στελέχη
και έμπειρο προσωπικό

ef' Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων
εξυπηρέτησης και επιλεγμένων συνεργατών

INDEPENDENT FINANCIAL CONSULΤANTS

/\STRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α. Α. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα,
Λ Σuννpού 262 & Φιίlοpέιοu 2. 17672 ΑΒήνο.

Tnil.: 210 95 00 605, Fox: 210 95 00 665. E-moil: recruiling@osk.com. r. sιιe: www.osk.co .ur

1

τηλ. κέντρο:
e-mail: astra-sa@ath.forthnet.gr

21 Ο - 9249705, fax: 21 ο - 9249773
www.astra-asfalistiki.gr

Ήλιε μου σε παρακαλώ πες στους
χαροκαμένους να κλαίν' στης
πίκρας το γιαλό για μας τους
προδομένους ...
(Λ . Παπαδόπουλος

Π6οο σίγουροι ή όχι εiστε 6τι εσείς και η οικογένειά σος θα
έχετε πάντα στη διάθεσή σας ~οιοnκές υπηρεσfες ιατρικής
naρi.eaAψnς σ-αι χώρα σας, όποτε τις χp5,1αστtfrε;
ΣΥΝΟΛΟ

Ολλονδίο
Ελβετία

1972)

Επτά στους δέκα Έλληνες είναι λίγο ή καθόλου σίγουροι ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους αυτοί και οι οικογένειές τους ποιοτικές
υπηρεσίες ιατρικής . Αν οι ασφαλιστές μας δεν μπορούν να που
λήσουν πάει να πει ότι ή δεν κάνουν για ασφαλιστές ή ότι δεν

63

5

Γαλλία
Σουηδία

Ιρλανδία

51
50
46
45

Μεξικό

Ρωσία
Γερμανία

τα έξοδα για την ιατρική κάλυψη των πολιτών πρέπει να κατα

Αργεντινή

βάλλονται από το Κράτος , ενώ περιμένουν καλύτερους χειρι 
σμούς από την κυβέρνηση στα θέματα Υγείας. Αυτά είναι τα βα

Ιτολία
Πολωνία
Κορέα

Ελλάδα
Καζακστάν

Στην

Ελλάδα η έρευνα έγινε από την εταιρεία ερευνών Fοcus-μέλος
του IRIS».

Καναδός

Κίνα

νες στην κακή διαχείριση του συστήματος και όχι στην έλλειψη
επαρκών κονδυλίων . Οι Έλληνες τάσσονται υπέρ της άποψης ότι

20.000 ατόμων .

65

Ταεχfο

26-9-04 η Πέννυ Μπουλουτζά γράφει στην « ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ »:
« Ανικανοποίητοι από την εικόνα του ΕΣΥ δηλώνουν έξι στους δέ
κα Έλληνες , ενώ η πλειονότητα των πολιτών επιρρίπτει ευθύ

καλύπτοντας δείγμα περίπου

68

Ιαnων10

Μ. Βρετανία

Στις

lnstitutes)

Ινδοvnσίο

4

ΗΠΑ

έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες εναλλακτικές λύσεις . Εσείς τί
πιστεύετε ;

σικά συμπεράσματα που αφορούν τη χώρα μας μεγάλης έρευ
νας που διεξήχθη από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο , σε 23 χώρες
ανά τον κόσμο από το διεθνές δίκτυο IRIS (lnternational Research

52
82
82
71

Ισnονίο

Νιγnρίο

.__.,.--.....--~-..,ο

c::J
c::J

20

40

60

80

%

100

Πολύ / Αρκετά σίγουροι
Λlγο

/

Καθόλου σlγουροι

Πnγn :

IRIS/FOCUS

Η Ασφάλεια ζω~ς
πληρωνει τον λογαριασμό •••
268 ευρώ τον μήνα πληρώνει
το μέσο νο ι κοκυριό τουc; χειμερινούς
μήνες
Κατά 53% αυξήθηκε την τελευταία πενταετία ο « λο 
γαριασμός » για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικο
κυριών.
Έτσι , έφτασε να « ροκανίζει» το

21 %των ακαθάριστων

αποδοχών ενός εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα , από

Πάρτε ιδέες και υλικό
για εκπαίδευση
και πωλήσεις
,

16% το 1999. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά :
Το κόστος βενζίνης για την κίνηση ενός αυτοκινήτου
(μεσαίου κυβισμού) μαζί με τις δαπάνες θέρμανσης
και ηλεκτροδότησης που αναλογούν σε μια μεσαία κα
τοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, από 175 ευρώ τομή

,

«τυπουκαιυπογραμμου »

α)ύψει nς ενερνειακtς
tι n)ηρώνει yιa νο ιι ytνε,ο με σaίu 100,
της aνό-ιΚες μ(βΟΟα
οι~~ειι. ,ο μήνα \σε εu,cιι\
, .μ. ιιαι t.X. 1 ·
βό,ισttς αnοδοχές μι

σ&nu»V

Μέσες aιισ ό ,ομέα \σε ευρώ)
crtoν ιδιCΙ)t\Κ

aίou μισβοU yιa ~

nοσοστό εnί toU μqνι ού ~ρισsιιου»
ιιϋυΨ1\ του ενερyεισιι

να που ήταν το

1999 έχει φτάσει σήμεΡ.α στα 268 ευ
93 ευρώ .

ρώ , δηλαδή έχει αυξηθεί κατά

Στο ιδιο χρονικό διάστημα, ο μέσος ακαθάριστος μι
σθός στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε μόλις κατά 17%.
Πρόκειται για μια δυσβάσταχτη αύξηση για τον μέσο

οικογενειακό προϋπολογισμό , αν αναλογιστεί κανείς

ότι αυτά τα επιπλέον 189 ευρώ που πλήρωσε ο μέσος

μισθωτός ως ενεργειακό κόστος εξανέμισαν σχεδόν
το

50% της συνολικής αύξησης των αποδοχών του.

tiiiJ

s3

'θ

αν οι Έ».nvες

το όνεΙΡΟ

► nοαά που δι~ ~:ω10xpoνιimKOU
μπεράσματά τους

σε ~uτό που τελικά επιλέγει!~~~~::~ :rou και αυτή βοηθά τους επι~~~~~:~:ι! Η μέ~οδος

~:fή~~~:~;~~::~~η' οιπον,
ση~ασία και γι~~~~ε~
οι επιστημονες,

όπως στι 2 -

~ ~ 12-04 έγραψαν « ΤΑ ΝΕΑ» ό

στην αρχη καθε yνωρι ,

, τι

,

«εργαλείου»

>> με

παμπολλες προσπάθειες προ
θ ,
να πει αυτό ακριβώς Η όλ
σπα ει

το που τελικά επιλέγει'
Το πείραμα ανέλαβ
.,

υ-

;~ι;~r;::φορά T?U ~αρου~ι:~~ο~:~~~~~~ το _London Schoo/ _:f°tc~~~~~~~oό~~~:~

Να λάμπετεi ;~τ~η~οεις._ Φτιάξτ~ καλή εικόνα! ~~~~~~:~ιΒμβουλρyοu και το Πανεπιστήμιο

u εχεις μεσα σου « ,
νεται». Βελτιώστε την εικόνα
φαι -

αυτό που εκπέμπετε~ Δ

,
ερο ινου .
Ετσι μελέτησαν 46 άνδ

σα~. Προσέξτε

οποίοι δέχτηκαν

.

ρες και γuναικες, οι

0

fiv:~:~~~J~~::~ai::~~i~~~λ:η~~~~ά ~~:~:~~~~~~:ϊ~~~:~~°;,~~σ:
,~~~u~
,

ΝΕΑ»:
Η Βιολογία τ

τι εvε « ΤΑ

Α θ ,

δόθηκαν προτού α
ρωτη~ατολοyια που
μετέχο
,
Ρχισει το πειραμα οι συμ-

αναλαμβάνει ~~ β;ειρ;;~κης Σ<~jπεριφ~ράς να τοuς:~~ι~~:::ν:;~ Ψάχνουν κ~ποιον που
μα» στους ανθρώπου , ρη. ?ζ:uγαρω- ζητούσαν ένα τ ,,
πραγματικοτητα ανα-

;;;:0~~~:~ βιολο~ι~:~';, ~:~:::~J.~;ύ- :~~~~~;1~ εξt~f~ς~i~λ:~i~tJ~~:~i~;

το πειραμα τωv"~;;;~ ~~::~ο~~~~:~~~~α~ rερι,η ε~φf:Jη~:~:~•~λ;:~:~,'%~εξωτο πολ ,

,

u - εχεις στη
διαθεσή του για va
επε ξ ερyαστείς
,

όλα τα δεδομένα
και να αποφασί-

απεπνε καθε άτομο
Ακόμ ία
,.

η

που

, θ η μ - μεyαλuτερης κλίμακας - μελέ
ηρ ε να επιβεβαιώ
,
τη
παvεπισ
, σ~ι τα ευρηματα της δια-

το Παvεπτ:~μ~ακης ομαδας. Επ~στήμοvες από

τη συμπ στημιο_ της Πενσuλβαvια μελέτησαν

vαμενεται να δημοσιευ -

δ

,

,

i:~

~~~:~~:iiv:~~:~~:~~~~~~~I~~;f

:~ς τα ~ροσόvτα του ιδανικού σuvτρόφο~
(
τη μ_ορφωση, την οικονομική κατάστα

κτει~ςαvτιλη~εις για τις περιστασιακές ερω~
περιπετειες μέ

στεu' ω ») 'Ο
, χρι τα θρησκευτικά « πι. ταν ομως άρ
των τ , λ
.
χισαν τα «ραντεβού
από ~ι:: <( επτω~», το πράγμα άλλαξε. Πάνω
ελκυστ , _τuπικο προσόν» τέθηκε το πόσο

ικο ηταν το κάθε άτομο καθ ,
εξωτερικά του χαρίσματα
ως και τα

_αρακτηριστικά του άλλου . Πω' ς ει·vα δ

vατο να

u ,

ξ

ι

είναι το παρουσιασρτιι
κμοι_ατς,• αυτό που μετράει
,
οι η « αuρα » που αναδ ου ατόμου κ

απο αυτό .

uεται

αυτό πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους .
επενδύσεις που έκαναν την περασμένη δεκαετία στη νέα τεχνολογία και

τα συμπεράσματα τις απογοητεύουν. Το μεγάλο κόστος αυτών των επενδύσεων δεν αποσβένεται από τα μικρά

έσοδα που αποφέρουν τα εναλλακτικά δίκτυα . Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, κ . Γιάννη Πεχλιβανίδη , « πρόσφατες με
λέτες έδειξαν ότι επτά στις δέκα προθεσμιακές καταθέσεις πραγματοποιούνται στο κατάστημα . Επίσης, ένα στα δύο στεγαστικά δάνεια

χορηγούνται από το κατάστημα . Ένας στους δύο πελάτες χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα εναλλακτικά δίκτυα (π . χ . ΑΤΜ και Ίντερνετ) ,
αλλά μόνο ένας στους δέκα δεν πηγαίνει ποτέ στο κατάστημα . Συνεπώς, τώρα η έμφαση πρέπει να δοθεί στο κατάστημα » .

Με τη διαπίστωση αυτή συμφωνεί και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας

EFG Eurobank Ergasias, κ .

BooZ/Allen/Hamilton, εξηγεί ότι μόνο 90% των πελατειακών σχέσεων

Βύρων Μπαλλής , ο
κερδίζεται ή χάνεται

στα καταστήματα. Εξάλλου , έξι στους δέκα πελάτες επιλέγουν την τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν με βάση το δίκτυο των καταστη
μάτων της. Στις πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων οι αναλογίες είναι όλες σε μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ των ασφαλιστών. Ακόμη και
στη σύγκριση πώλησης ασφαλιστικού προϊόντος από τραπεζικό γκισέ ή από επαγγελματία ασφαλιστή, ο ασφαλιστής είναι νικητής. Πολλές

φορές , όμως , οι πωλητές ασφαλιστές ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ από αυτό το δυναμικό «παρών », και χάνουν ... μερίδια. Δεν ξεκολλάvε οι πελάτες απ '
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nς nόρνneος)

eεοοaλον(κ..

•

Αριθμός

nελCJtώV κοτό
το 111•11tf 66.459
3
διόσ1nμο 2

tως 29
Δ.εκεμβρ\ου

\2004

εισιμώμενος , ν
αρ1θμός nελαtω

65,000

γιο το διόΟirΙ\JΟ

23

tως 29

Δ.εκεμβρ\ου

«Χαράτ

υν. το ιδιο σuμβα ·

δίκτυα (ΑΤΜ , συναλλαγές μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου) , οι τράπεζες διαπιστώνουν τώρα ότι το κατάστημα είναι σημαντικότερο και ότι σε

τον προσωπικό τους ασφαλιστή . Τον αγαπούν και τον εμπιστεύονται. Αξιοποιήστε το!

ιιt.JntQ ί,ι\OU1POKIOU,
Ι> nuyw
2003

σια » σε συναλλ

,

,

μερα ήταν δωρεάν β , αyες μεσω Ίντερνετ που ,
το yκισε' Υ
, αζουv οι τράπεζες 'Ο '
μεχρι σή-

στην πραyματικη' ζω , Σ
, , ιvει και
,
η . την αρχη καθε yvω

ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό την τελευταία δεκαετία , προκειμένου να προωθήσουν τα εναλλακτικά

οποίος , αναφερόμενος σε πρόσφατη μελέτη της

2002

u-

υπαλλήλου και Διευθυντή ε ίναι ο πρωταγωνιστικός παράγων στην τραπεζική λειτουργία . Έγραφαν , λοιπόν, τα εξής:

- για τις

2001

επιστημο;εαςρ α~uανvταοσ~~λή ~uμπεράσματα: Οι

παραμονή Χριστουγέννων για τις τράπεζες και τις πωλήσεις τους . Η προσωπική επαφή, οι ανθρώπινες σχέσεις , η προσωπικότητα του

- και

nοικτες

;gοχλαβαίνει κάποιος να δει είvα~ τα~~:~:~

εριφορα 10.ΟΟΟ ατόμων και το συ-

Αυτόν τον καιρό οι τράπεζες κάνουν τον απολογισμό τους

ειδηση;

,ι.1λ1όδες

ματα και οι άνδρες έτρεχαν π '
, α σω νατες! Σε όλα αυτά θ
ισ~ απο τις αδύ
χθεί" σε διάστη
' _α μποροuσε να αντιτα.
μα τριωv λεπτών το ,

Πολύ ενδιαφέροντα και λίαν παρακινητικά για τους ασφαλιστές ήταν αυτά που σε ρεπορτάζ του Λεωνίδα Στεργίου έγραφαν τα « ΤΑ ΝΕΑ »

τα εναλλακτικά δίκτυα

τ9 πηρατε

δελΤIΟ

τu,ι.ερού
nοιχν1δ1ού

Οι γυναίκες έδειξαν σαφ : π ,
μvασμένα (αλλά ,
η ροτιμηση στα yuoxι παραφοuσκωμέν ) ,

'Οπου και να πας πόλι εδώ θα 'ρθείς γιατί μ ' αγαπάς!

2 δισ.

\

uμπεριφορά ». Αu-

ιως ιαπιστωσαv-

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ /24.12.04

Αφού επένδυσαν πλέον των

ζωn

.r,λέnοuν•
σε ένa

«Εξέλιξη και Ανθρώπι~μ~ στην επιθεώρηση

τόπου κυρ '

, οι επι-

υπάρχουν διαφορ~ηςσαα~ να διερευνήσουν αν
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,
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λoXtiOU

uν το επομενο διάσ

~~α~~όπο με τον οποίο οι άνθρω~:~~~~~~~~
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,
«αuρα» που ανοΝΑΙ ται. ι? πολλα χρόνια το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ
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υποχρεωση;
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• ποιος απ
,
νανισμών (ΟΤΕ Δε/:νΕει τους λογαριασμούς δη , οφευγει
έως ο 90
'
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τη, εφ~vιας, η επιβά υv

ανα συναλλαγη' ρ
Ε ,5,ο ευρω
•
' «τσουχτερές» είv
πισης

υου, εναλλακτικής στα-

ση κυμαινεται μεταξύ 1
,

και

ναλλαyές μέσω 'Ιντερνετ α,ι μερικες απλές τραπεζικές

ση ~ρημάτων σε λοyαρια~οόπ~για π~ράδειγμα η κατά~~:

Διαβάζοντας στην εφημερίδα <(ΤΑ ΝΕΑ » τα <(χαράτσια » και
τις προμήθειες που παίρνουν οι τράπεζες για διάφορες
συναλλαγές , ακόμη και στα λάθη , θυμήθηκα που πριν πολ
λά χρόνια σαν

Manager ασφαλιστών προσπαθούσε να σβή 

σω την κακή συνήθεια μερικών να λένε αυτή τη φράση (< να

κλε ίσουμε ραντεβού χωρίς καμία υποχρέωση ». (( Γιατί το

λες αυτό ;» γκρίνιαζα . Υποτιμάς τον εαυτό σου . Δεν σου δί
νουν σημασία. Δεν νιώθουν υποχρεωμένοι όταν εσύ χά
νεις χρόνο , ώρες , χρήματα , διάθεση . Να πας χωρίς να λες
αυτή τη φράση . Γι ' αυτό σε <( στήνουν », γι ' αυτό δεν εκτι 
μούν τους ασφαλιστές , γι ' αυτό δεν δίνουν την πρέπουσα
σημασία στο ραντεβού . Μην ξανακούσω αυτό το (<χωρίς

υποχρέωση » . Για διαβάστε πώς οι τράπεζες χρεώνουν τις

υπηρεσίες τους και σκεφθείτε . Αχ! Θεέ μου , πότε θα έρθει
η ώρα να πληρώνουν επίσκεψη οι πελάτες για να πάρουν
« γνώμη » ... Έρχεται. .. και σε πρώτη φάση μήπως θα έπρε
πε να πληρώνουν οι εταιρείες ; Μήπως ;
Ευάγ . Γ . Σπύρου

προ~ειται για μετα

,
,
ης τραπεζας. Στ v
,
βαρυvεται συνήθ φ O ρα χρηματωv (έμβασμα)
η ~ραξη,
χρημάτων
, ως με 1,50 ευρώ. Γενικώ
, η οποια επιισχυουv τα εξ , Ε
ς, στις μεταφ
,
υπάρχει χρέωση Γ
ης: ντός της ιδίας τρ , 7 ορες
Ελλ ,δ
. ια μεταφορά
απε'->ας δεν
, α ος (και εντός Ε Ε )
~φος άλλη τράπεζα εν ,

ριπου και στο γκισε')

'r .

η προμηθεια είναι Ο 1007 ( ,

τος

,
· ια μεταφ ,
' 10 οσο πε~ομηθε!α είναι Ο,3% με μ, ορε~ χρημάτων εκτός Ε.Ε
μειωvεται οτι περίπ
εyιστο κοστος τα 300
,
.,
η π

;-οι~ες χρεώσεις::;:ι~~~α τα επίπεδα κινούντ~~~~~~ι
e
,e

το Ιντερνετ πλ
,
νε λ ,
ηρωvεται και το λ

λ , α ος κατά την πληκτpολό
α ος. Αν ο ΧΡήοτης έκα~ για μετα_φορά χρημάτων yηση ~ων στοιχείων σε εντο
pω: Σε περιπτωση λάθου ' επιβαρ~vεται με περίπου 3
:~;::~~;πιστρέφοντaι ~ 0\ : " ; ; ~ : ~ εκτελείται και ετ:

ο υπάλληλ:ε:a. Στο γκισέ, το λάθος το :λτηου~ αλλά κ~τά 3
•

Ρωνεισυvηθως

Πηγή:ΤΑΝΕΑ
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«Ζούμε με δανεικά»
Πλέον, δανειζόμαστε από
τους δικούς μας ανθρώ

πους για να τα βγάλουμε
πέρα. Μπορείς, όμως, να

ζήσεις δανειζόμενος από
τους συγγενείς σου; Σκέ
φτομαι συνέχεια σε ποιον
να πάω να παρακαλέσω
«δώσε μου λίγα χρήματα,

γιατί χρειάζομαι θεραπεί

ες για το παιδί μου» . Πόσο
μπορούμε, όμως, να αντέ
ξουμε έτσι; Η παρηγοριά

μας είναι ότι το παιδί πάει
καλά. Μπορεί με λίγη βοή

ΨΙΧΟΥΛΑ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Είδος ... πολυτελείας η αποκατάσταση,
οι απο~ειστικές νοσοκόμες, ο ειδικός εξοπλισμός
Η οικονομική καταστροφή των ελληνικών νοικοκυριών για λόγους υγείας έχει άμεση σχέση με τις
ελλιπείς παροχές υγείας των ασφαλιστικών ταμείων .

Οι διάφορες θεραπείες αποκατάστασης θεωρούνται είδος πολυτελείας και γι' αυτό καλύπτονται με

το ... σταγονόμετρο. Αντίστοιχα , είδος πολυτελείας θεωρούνται και οι αποκλειστικές νοσοκόμες ,
παρότι οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία είναι τέτοιες που η παρουσία τους
είναι απαραίτητη . Ταυτόχρονα , ούτε καν ο ειδικός εξοπλισμός που χρειάζεται ένας πάσχων από
Για μία συνεδρία θεραπείας αποκατάστασης , τα Ταμεία δίνουν από

1,88 ευρώ

1, 2, 3

(λ . χ . κινησιοθεραπεία)

(λ . χ. ηλεκτρομάλαξη) , ενώ ειδικά για τη λογοθεραπεία δίνουν λίγο πάνω από

9 ευρώ

ανά συνεδρία. Ωστόσο, τις θεραπείες αυτές καλύπτουν για συγκεκριμένο διάστημα ή έχουν ορίσει
συγκεκριμένο αριθμό θεραπειών ανά έτος

-

πρέπει να πληρώνει μόνος του τις θεραπείες, οι οποίες , βεβαίως , στον ιδιωτικό τομέα δεν κοστί

αυτοεξυπηρετείται, μαθαί

ζουν

νει ιστορία και τα άλλα μα

Για ειδικές ανάγκες. Το Δημόσιο (ΟΠΑΔ) , λ.χ. εγκρίνει λογοθεραπείες στους ασθενείς με εγκεφα

θήματα, τώρα πια πάει σχο

λικό επεισόδιο για έναν χρόνο το πολύ , ενώ τα παιδιά με εκ γενετής κινητικό πρόβλημα καλύπτονται

λείο στη Γ' δημοτικού, το

μέχρι την ηλικία των

βοηθάει πολύ κι ο δάσκα

συνεχιστεί η χορήγηση φυσικοθεραπειών! Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες (ψυχικά, νοητικά ή ψυχολο

λος στο σπίτι. Κάνουμε

γικά προβλήματα) καλύπτονται για φυσικοθεραπείες μέχρι

έναν φοβερό αγώνα με

Ανεπαρκέστερη είναι η κάλυψη της δαπάνης για αποκλειστική νοσοκόμα. Τα Ταμεία δικαιολογούν

έναν και μοναδικό στόχο:

«αποκλειστική» μόνο για το βράδυ και για πολύ συγκεκριμένο αριθμό ημερών: πέντε το ΤΕΒΕ , οκτώ

να μεγαλώσει το παιδί και

ο ΟΓΑ και το ΙΚΑ (σ . σ . : ειδικά το ΙΚΑ μπορεί να δώσει ακόμη για λίγες νύχτες αν το εγκρίνει ο ελε

να μπορέσει να ζει μόνο

γκτής του) και δέκα ο ΟΠΑΔ . Ωστόσο , δεν δίνουν όλα τα χρήματα που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι ,

του, βασισμένο στις δικές

αλλά ένα μέρος που δεν υπερβαίνει τα

του δυνάμεις. Προτιμώ να

μης αποκλειστικής κοστίζουν

15

ετών

-

35

18 ετών .

ευρώ ανά βράδυ , τη στιγμή που τα «νυχτερινά » της έγγα

49-54 ευρώ τις

καθημερινές και

79-87 ευρώ τις αργίες .

Για αποκλειστικές. Όταν , όμως , ένας ασθενής χρειάζεται και την ημέρα αποκλειστική νοσοκόμα ,
πληρώνει από την τσέπη του

τερα στον δρόμο ή να μου

κλειστικής, η βάρδια όμως δεν είναι οκτώ ώρες ,

το κακομεταζειρίζονται ...

λαβεί μία ώρα και

20

39-43 ευρώ τις

69-76 τις αργίες ανά βάρδια της απο
αλλά περίπου 6,5, διότι μεταξύ των βαρδιών μεσο

λεπτά που πληρώνεται υπερωριακά . Με άλλα λόγια , όποιος χρειάζεται τρεις

αποκλειστικές νοσοκόμες το 24ωρο για μία εβδομάδα πληρώνει γύρω στα

1.000 ευρώ

χώρα μας ακόμη μια φορά

Όσον αφορά τον ειδικό εξοπλισμό των ατόμων με κινητικά προβλήματα , το ΙΚΑ δίνει

έδωσε εξετάσεις και απέ

ένα ποδήλατο ενεργητικής

τυχε » , λέει στα «ΝΕΑ» ο κ.

κόστος φτάνει τα

Δημήτριος Τριχόπουλος,

μην πάρει , εξηγούν οι συγγενείς των πασχόντων, διότι, όταν ένας άνθρωπος είναι εντελώς ακίνη

καθηγητής Επιδημιολογίας

τος, δεν γίνεται καλή κυκλοφορία του αίματος και το ποδήλατο έχει γι' αυτόν ζωτική σημασία.

300 ευρώ.

5.400

- παθητικής

κινητοποίησης και ο ΟΠΑΔ

1.700 ευρώ,

3.834 ευρώ για

αλλά το πραγματικό

ευρώ. Και το συγκεκριμένο ποδήλατο δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να

στα Πανεπιστήμια Αθηνών

και Χάρβαρντ. «Το πόσο
ώριμη είναι κάθε κοινωνία,

Στις πλάrες rων ασθενών οι δαπάνες αποθεραπείας

ουσιαστικά φαίνεται από

ουτοεξunnρετούμενο οσθενr\ στο νοσοκομ είο και χρειάζεται τρεις αποκλειστικές

Πόσο nλnρώνει οε ένα εξόμnνο μ ια ελλnνι κι\ οικογένεια που έχει μπ
το 24<ι>ρο • πόσο δίνει σε 6 μr\νες για πέντε θεροπεfες αnοκοτόστοσnς τπν εβδομάδα

θεραιιdες

αναπτύξει για να φρονήσει

Αποκλεισπκέι; νοσοκόμες

τις μικρές ομάδες που

ΚΑθΗΜΕΡιΝΕΣ (από Δευτέρα έως Σάββατο)

• Πρωινr\ · οπογεuμοτινr\ βάρδια
• Νυχτερ ινr\ βόρδιο

•

φεται από ένα ατύχημα ή

■ Νuχτε ρινι\ βάρδια

γιατί μπορεί να προσέφε

1.1..232 €
7.056«

ΑΡΠΕΣ (Κuριοκr\)

ότι ένα σπιτικό καταστρέ

εξετάσεις και δεν πέτυχες,

Πpωινr\

.

aπογε υματινr\ βόρδιο

3.31.2

€

1.896 €

23.496 €

ΣΥΝΟΛΟ
•

Πόσο δfνοuν το ασφαλιστικό τομεfa στο fδ ι ο χρονι κό
διόστπ μα για τις αποκλει στι κές

ρες ιατρική και ψυχολογι

κή βοήθεια, αλλά όχι και

56

D

παγκοσμίως, ενώ το Βιετνάμ έχει το

Γαλλία

==---------,ι----------~

μεγαλύτερο πρόβλημα
(ο ι δαπάνες υγείας

Γερμανία

~ Ελλάδα

ΙΚΑ

οικονομική κάλυψη που εί

ΤΕΒΕ

5

1.93,79€
1.32,78€

ναι απίστευτα σημαντική».

ΟΓΑ

8

200,80€

8

2 ,:17%

οικονομικώς το
10 ,45%των
νοικοκυριών
του)

2,7:1%
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΛΕΑ

0 ,55%
0 ,57%

72
24
24

κινnσιοθεροnεfες

εργοθερaπείες
λογοθεροnεfες

88,56C

29,52€
232,SOC

Γιο τις θεροπε fες
υnάpχει πλαφόν
οuνεδpιών που
μnορεf νο κάνει ο
aΟφΟ,\ιομένος, το
onofo εξapτάτοι οπό
το Ταμείο

Αυτό αποκαλύπτει πρόσφατη με

λέτη του Παγκόσμιου Οργανι
σμού Υγείας (ΠΟΥ) που κατα

τάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη

χειρότερη θέση μεταξύ όλων των
ΠΗΓΉ :

Household catastrophlc health expendlture: a multicountry analysis, ,The Lancet,

ανεπτυγμένων κρατών.

Όπως δείχνει η μελέτη, το

Εάν στην οικογένεια συμβεί ασθένεια,
που θα κρατ9σει πολύ χρόνο,
τότε καταφευyει στα δανεικά

2, 17%

των ελληνικών νοικοκυριών κα
ταστρέφονται οικονομικά στην
προσπάθεια να αντιμετωπίσουν

κάποιο αιφνίδιο ή χρόνιο πρό

βλημα υγείας, γεγονός το οποίο
αποδίδεται από τους ειδικούς στις
ανεπαρκείς παροχές υγείας των

Μεσαία τόξ το

30% των

Ελλ Ύων

και τα Ταμεία

δεν δίνουν ούτε καν

μια αρρώστια, έχεις δώσει

=
~
=-_Φ_ιν_λ_α_ν_δ_fα___,.,=::::::_:__ _ _ _ _ _--1

καθημερινές και

«Αποτύχαμε. Δυστυχώς, η

μα. Όταν, λοιπόν, ξέρεις

υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των
150

αναπτυγμένων κρατών και το

μετά πρέπει να υπάρχει ένδειξη βελτίωσης της νόσου τους για να

δω να το σπρώχνουν αργό

έχουν ένα σοβαρό πρόβλη

χώρες για να διαπιστώσουν πόσα

νοικοκυριά χρεοκοπούν από τις δαπάνες
γιο τnν υγεία. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο

ευρώ ανά συνεδρία αλλά 30.

πεθάνω μαζί του παρά να

τις διαδικασίες που έχει

Ερεννητές αnό τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγεfας (ΠΟΥ) συγκέντρωσαν στοιχεrα από
59 ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες

Ένα στα πενήντα
ελληνικό νοικοκυριό
φτάνει στη χρεοκοπία
όταν κάποιο μέλος
της οικογένειας .
αντιμετωπίζει σοβαρό
πρόβλημα υγείας!

αν υπερβεί ένας ασθενής τα όρια που έχουν τεθεί ,

θεια να περπατάει και να

1,23

στις προηyμένες χώρες

καταστρέφουν

αναπηρία για να επιβιώσει δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου.
έως

Πόσα νοικοκυριά χρεοκοπούν yια Αόyους... υyείας

Το επόμενο, εισοδηματικά, 30% των Ελλήνων διαχειρίζεται το 32,16%
του διαθέσιμου εισοδήματος. Η μεσαία τάξη, που παραδοσιακά συ
νιστά εγγύηση κοινωνικής συνοχής στις αστικές δημοκρατίες και της
έχει αποδοθεί ο ρόλος του στρώματος απορρόφησης των κοινωνι
κών δονήσεων, συρρικνώνεται ταχέως. Μόλις πριν από λίγα χρόνια
αποτελούσε το 40% της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα, ένα μεγάλο

κομμάτι αυτής της τάξης προσπαθεί να διατηρήσει την ψευδαίσθη

ασφαλιστικών ταμείων.
«Το σύστημα υγείας στη χώρα μας

δεν έχει ολοκληρωθεί και γι' αυ

τό ε ίμαστε οι δεύτεροι χειρότε
ροι» , επισημαίνει ο κ. Λυκούργος
Λιαρόπουλος, καθηγητής Οικο
νομικών της Υγείας στο Πανεπι

στήμιο Αθηνών. «Δεν προβλέπε
ται σχεδόν καθόλου κάλυψη δα

ση της παλαιάς άνεσης με ... πίστωση. Χρεώνεται σε κάρτες και δά

πανών για αποκατάσταση και ένα

νεια για να αγοράσει είδη διατροφής καλής ποιότητας, να στείλει τα

μεγάλο μέρος της πρωτοβάθμιας

παιδιά της σε « καλό » σχολείο, να πληρώσει φροντιστήρια, να πάει
διακοπές, να ψωνίσει ρούχα ή παπούτσια', να αντικαταστήσει το πα

φροντίδας της υγείας έχει αφεθεί

λιό αυτοκίνητο.
Χρεώνεται «μέχρι το λαιμό» γιατί δεν αποφασίζει εύκολα να εγκατα
λείψει τον άνετο τρόπο ζωής της. « Να μην πάρω δώρο στο βαφτι

λογισμούς, ενώ υπάρχουν μεγά

στήρι μου και την αδελφή του, να μην πάρω κάτι στις νονές των παι
διών μου; Και η οικογένεια; Τα ανίψια, οι γονείς, τα αδέλφια μου; Δεν
δίνεις λιγότερα από 30 ευρώ για κάθε δώρο. Ε, όλα αυτά αγοράζο
νται με κάρτα» , λέει μία η 30χρονη δικηγόρος, μητέρα δύο παιδιών.
«Βγάζουμε, κατά μέσο όρο, με τον άνδρα μου 3.000-3.500 ευρώ τον
μήνα. Και όμως το καλοκαίρι δεν μπορούμε να πληρώσουμε διακο
πές σε ξενοδοχείο » . Αυτή η εισοδηματική τάξη καταβάλλει, πάντα
σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, περίπου το 20% του εισοδή
ματός της για διατροφή, 12% για στέγαση, 9,5% για ρουχισμό και υπό
δηση, 9% για μεταφορές, 9% για ξενοδοχεία και εστιατόρια, 5,5% για
υγεία,

3% για εκπαίδευση.

στους οικογενειακούς προϋπο

λα προβλήματα στην τρίτη ηλι
κία, στους πάσχοντες από χρόνια
νοσήματα, στα άτομα με ειδικές

ανάγκες και στους βαριά τραυ
ματίες σε τροχαία. Αυτοί οι τομείς
έχουν αφεθεί σε μεγάλο βαθμό
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με
πολύ περιορισμένη κάλυψη εξό

δων από τη δημόσια ασφάλιση

-

και σε αυτούς κυρίως είναι που

πληρώνουν υπέρογκα ποσά οι πο
λίτες» .

liJiil
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Να ένας δείκτης για αύξηση και του ασφαλισηpίου ζωής. Δεν θ α έπρεπε να γίνει κάποια αναπροσαρμο

*

γή ; Άντε φιλαράκια τρέξτε να μεγαλώσετε το χαρτοφυλάκ ιό σας και την τσέπη σας .

Φως στα απόκρυφα μυστι

τητας , που όλο και επεκτεί

Φίλοι ασφαλιστές, κόντε κάτι νωρίτερα
γι'αυτούς
που
είναι στο περιθώριο
,
,

νονται

μετα τα πενηντα

κά της κοινωνίας μας , στις
κρυμμένες γωνιές της αθλιό

Αυξήσεις τιμών σε 60 βασικά είδη και υπηρεσίες
του Δείκτη Τ.Κ. από την καθιέρωση του ευρώ *
ΑΓΑΘΑ Δ.Τ. Κ.
Πετρέλαιο θέρμανσης
Ελαιόλαδο
Καύσιμα αυτοκινήτου
Τσιγάρα
Ψωμί
Αυγά

Ψάρια συντηρημένα
Σπορέλαιο
Μέλι
Γλυκά

- ζαχαρωτά

Λιπαντικά-αντιψυκτικό
Λαχανικά κατεψυγμένα

Υφάσματα

Γάλα διατηρημένο
Κρασιά
Φυτικό βούτυρο

Δημητριακά

7 παρασκευάσματα

Παγωτά
Μεταλλικό νερό

Αλεύρι

Φρούτα νωπά
Αναψυκτικά
Μπύρες

Γραφική ύλη

- σχολικά είδη

Ψάρια νωπά
Είδη υπόδησης

Γάλα νωπό παστεριωμένο

Γιαούρτι
Σοκολάτες

- προϊόντα σοκολάτας

ταξύ κοινωνικής πίεσης και
ψυχικού σπασμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Τ. Κ.

10,2
26,6
15,4
15,2
15,2
22,6
19,6
17,9
19,2
16,2
18,3
13,8
13,9
13,4
12,7
12,2
12,3
12,4
11 ,9
10,5
15,8
11 ,9
11 ,5
11 ,7
11 ,6
11 ,5
10,7
11 ,4
11 ,1

Ιατρικές υπηρεσίες

- εκεί στα σύνορα με
- στην άρ

ρωστη ψυχιατρική περίθαλψη

Εισιτήρια κινηματογράφου
Πλοία

32 , Ο

ψυχικά προβλήματα . Οι φτω

αφορμή την έναρξη των εργασιών του υπουργικού

Κουρεία - κομμωτήρια

24,4

χοί παίρνουν τρεις φορές πε

συνεδρίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στο

Έξοδα ξενοδοχείων
Εισιτήρια μουσείων
Κυλικεία
Πακέτο διακοπών

Δίδακτρα ιδιωτ . σχολείου Β ' Βαθμ .
Ύδρευση

- αποχέτευση

Μεταποίηση ενδυμάτων

Οικιακές υπηρεσίες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες
Δίδακτρα Δημοτικού σχολείου

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Εισιτήρια θεάτρου
Ενοίκιο κατοικιών
Δίδακτρα ξένων γλωσσών
Τέλη καθαριότητας &φωτισμού
Μεταφορές πραγμάτων
Αποκλειστική νοσοκόμα

Εισιτήρια ποδοσφαίρου

- μπάσκετ

Δίδακτρα φροντιστηρίων
Αναψυκτικά και γλυκά σεpβιριζόμενα
Καφές σερβιριζόμενος

Ποτά σεpβιριζόμενα
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου
Φαγητό σερβιριζόμενο

Δίδακτρα ΙΕΚ
Ηλεκτρισμός

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

στη χώρα μας , έριξε έναν ιδι
αίτερα ενδιαφέρον συνέδριο ,
που έγινε στα μέσα Δεκεμ

βρίου του

2004. Δεν πρόκει

ται για ένα περιθωριακό θέ

βλήματα ξεπερνούν ήδη τους

Φ ινλανδία

«Σε αρκετές χώρες της ΕΕ προωθούνται ήδη έντονα πολιτικές για την ενίσχυση και την ανα 

βάθμιση του εργατικού δυναμικού και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της
ανεργίας . Επίσης , πολλές κυβερνήσεις έχουν καταβάλλει προσπάθειες να περιορίσουν την πρό
ωρη συνταξιοδότηση και να εισαγάγουν νέες εναλλακτικές μορφές απασχόλησης . Ως παράδε ιγ
μα αναφέρουμε τη Γερμανία , που , λόγω της υψηλής και επίμονης ανεργίας , ανακοίνωσε ένα φι

λόδοξο πρόγραμμα με στόχο την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και τη δομική μεταρρύθμι

ση του συστήματος πρόνοιας . Ε ιδικότερα , το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα περιέχει : α) τη μείωση των

επιδομάτων ανεργίας και κοινωνικής αρωγής , αν ο άνεργος δεν αποδέχεται χαμηλότερο επίπεδο

Ολλονδfa

διαρκώς πληθαίνουν - γράφει

Γερμανία

ο Γιάννης Ελαφρός στις

lonaνfa

9 στα 24 εκατομμύρια.

Άνω των

40

Σημαντική είναι η ανάπτυξη της

χρόνων

κατανάλωσης ψυχοφαρμάκων και
στην Ελλάδα. Ειδικά τα αγχολυτι

Στο περιθώριο
Οι Έλληνες άνω των 45
ετών που χα ρακτnρfζονται
•μn ενεργοf~

Καναδός

κά, σύμφωνα με σιοιχεία του Ινσrι

τούτου Φαρμακευτικής Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), παρου

Σ:ΥΝΟΛΟ

Βρετανία

2.666.740

σίασαν την τελευταία πενταετία
6,5%, φτάνοντας σήμερα

Αυστρaλfa

αύξηση

Δaνfa

θούν στις ρίζες της κοινω

Σ:ουnδfο

περίπου τα

νίας . Ο ψυχίατρος Μιχάλης

Ελλ6δα

τιά το χρόνο. Κάθε ενήλικας έχει

8, 7 εκατομμύρια κου

Μαδιανός τονίζει ότι η ανά

Η ΠΑ

πτυξη της φτώχειας , της κοι

Νορβnγfa

και το κουτί του ... Από το 1999 έως
το 2000 η αύξηση της δαπάνης συ

νωνικής υποβάθμισης και του

Ιοnων fa

νολικά για νευροψυχιατρικά φάρ

κοινωνικού στρες συνδέονται
άμεσα με τις ψυχικές ασθέ 
νειες. Όπως επισημα ίνει χα

μακα έφτασε το
Κορέα

24%!

Πηγή: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ))

ετών

Π nγι'ι : ΕΣΥΕ

ρακτηριστικά : « Όσο χαμηλό 

τερου γοήτρου είναι η εργα

*

σία ενός ατόμου , τόσο πιο εύ

νος της Ευρώπης » , σύμφωνα με ανακοίνωση που

κολο είναι να παρουσιάσει

εξέδωσε στις

ρισσότερα αντικαταθλιπτικά ,
ενώ μερικοί από τους πιο

« Τα ψυχικά νοσήματα είναιι ο αόρατος δολοφό

12/1/05 η

Ελσίνκι. Τα θύματα αυτοκτονίας στην Ε . Ε . ε ίναι πε

προσώπησε την Ε.Ε . στο συνέδριο , τόνισε στην ομι

αναλογικά τους πιο πολλούς

λία του ότι « οι ψυχικές ασθένειες ε ίναι εξίσου θα

αρρώστους με σχιζοφρένει

νατηφόρες με σωματικ έ ς ασθένειες όπως ο καρ

ντρωση πληθυσμού στα αστι

55'
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΟΡΙΝθΟΙ: 1,10'

μόδιος για θέματα υγείας και προστασίας κατανα

ρίνης , Καρδίτσας κ . ά . ) δίνουν

της ανεργίας , η υπερσυγκέ

ΑθΗΝΑ-ΚΟΡΙΝθΟΣ:

χαία ατυχήματα και δολοφονικές ενέργειες ... Ο αρ
λωτών , επίτροπος Μάρκος Κυπριανού , που εκ

Η εργασιακή πίεση , ο φόβος

ο Θήβα

ρισσότερα από το σύνολο των θυμάτων από τρο

(Γρεβενών , Καστοριάς , Φλω

α» .

Προαστιακός: Μέχρι Κόρινθο από τον Μάιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή , με

ΣΣΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2005
ΣΣΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μάνδ

κίνος » . « Ο αριθμός των Ευρωπαίων που αυτοκτο

ΝέαΠέ

νούν υπερβαίνει τον αριθμό των θυμάτων τροχαί

ων ή δολοφονιών . Στην Ε . Ε . αυτοκτονούν ή αυτο

τραυματίζονται θανάσιμα περίπου

58.000 άτομα το

χρόνο » . Περισσότερα , λοιπόν , από τα θύματα τρο

κά κέντρα , η υπερκατανάλω 

χαίων

θρωποκτονιών

ανέργους, γ) την ενοποίηση των επιδομάτων ανεργίας και κοινωνικής αρωγής , δ) τη δημιουργία

προτύπων, που συντpίβουν

από αυτοκτονία οφείλονται σε ψυχικές διαταραχές

επιδοτούμενων σχημάτων για νέες μικρές εταιρείες , και , τον περιορισμό των απαγορευτικών κα

την καθημερινότητα , εκτιμώ

και ιδίως σε κατάθλιψη. Το

(50 .700)

και τα θύματ α δολοφονιών ή αν

(5 .350) . Οι περισσότεροι θάνατοι
ο

15%των ανθρώπων που

C>

~Ό

πάσχουν από σοβαρή μορφή κατάθλιψης αυτοκτο

νόνων για απολύσεις για μικρές εταιρείες. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού ασφαλώς και θα

νται ως επιπλέον βασικές αι

επηρεάσει θετικά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας . Στις περισσότερες όμως χώρες , η πρόο

τίες για την ανάπτυξη των ψυ

δος που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό είναι βραδεία και υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω

χοπαθολογικών φαινομένων ,

βελτίωση » .

τόσο στην Ελλάδα όσο και

ψυχικής υγείας , στο πλαίσιο του προγράμματος δη

διεθνώς.

μόσιας υγείας της Ε . Ε. για την περίοδο

Πηγή: 0/ΚΟΝ. ΔΕΛ Τ/O ALPHA ΒΑΝΚ

40

χρόνων

ση και η επιβολή «άπιαστων »

αποδοχών , β) την επιβολή αυστηρότερων κριτηρίων για την απόρριψη θέσεων εργασίας από τους

58

Έως

στην Ελλάδα και

δεν μπορεί παρά να αναζητη

καταθλιπτικά φάρμακα στη Βρε
τανία πολλαπλασιάστηκαν από τα

Πολωνία
Ιταλία

φτωχούς νομούς της χώρας

*

2001 οι συνταγές γιατρού για αντι

Γαλλία

νή ». Οι αιτίες του φαινομένου

Ποσοστό Ελλnνων
ε ργQζομένων ανά nλικfa

Μ έσος όρος πλικfας αποχώρnσnς

μας με χρόνια ψυχικά προ

18/12/2004 στην « Καθημερι

Τόσο έχει προχωρήσει η
κατανάλωσή του, που τα υπολείμ
ματά του μόλυναν ... αντικαταθλι
πτικά τα ποτάμια! Σύμφωνα με τα
επίσημα σιοιχεία, τη δεκατία 1991-

Prozac!

Η αποχώρηση από mν αγορά εργασiας (:1994-1.999)

μα , καθώς οι συνάνθpωποί

200 .000

Εργαζόμενοι στον
ιδιωηκό τομέα

Στοιχεfα του ΟΟΣΑ αλλά και τnς Εθνικnς Στατιστικής
Υnnρεσ fας αποδεικνύουν ότι μετά τα 50 οι εργαζόμενοι
μ nα fνουν σιγά - σιγά στο περιθώρ ι ο της ποραγωγnς

20,8
18,2
26, 1
23,9
19,1
20,8
18,2
19,1
18,1
16,8
16,7
16,5
12,2
15,5
16,3
14,8
14,0
13,9
13,4
13,0
12,9
15,9
16,0
15,6
17,4
13,8
9,6
9,6
9,5

Ασφάλιστρα αυτοκινήτου

* Η είδηση μοιάζει απίστευτη αλ
λά είναι αληθινή. Η Υπηρεσία Πε
ριβάλλοντος της Βρετανίας ανί
χνευσε φtrος το καλοκαίρι στα πο
τάμια και στα υπόγεια ύδατα της
χώρας ίχνη του ψυχοφQρμάκου

νούν και το

56% αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την εκπόνη

ση μιας στρατηγικής για την προώθηση της καλής

*

c:::.

ΣΑΡDΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

(\

Κύριοι Γενικοί , αξιοποιήστε νωρίτερα τις νέες δυνατότητες σε νέες περιοχές αγορά

ζοντας ή ενοικιάζοντας χώρους με καλές τιμές πριν φτάσουν στα ύψη . Προβλέψτε τη μεί

ωση του κόστους πριν είναι αργά . Φαίνεται απ ' την Ομόνοια , την Κηφισίας και τη Συγγρού .

2003-2008.
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ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος δημιούργη 

σε το Μάιο του 2004, έντυπο που προειδοποιούσε τους
ασφαλισμένους για τη ζημιά που πιθανόν να υποστούν

η θέση μας

αν διακόψουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής που

Στην εκπνοή του

έχουν . Και συμβούλευε ότι:
Δεν σας συμφέρει να ακυρώσετε το συμβόλαιό σας , ούτε να το αντικαταστήσε 

απασχολούν

τε με καινούριο άλλης ασφαλιστικής εταιρείας, γιατί χάνετε δικαιώματα και επι 

τους

Ασφαλιστικούς Συμ

βαρύνεστε με έξοδα που ήδη έχετε πληρώσει.

βούλους , τους Συνα

Αν όμως, για κάποιους δικούς σας σοβαρούς λόγους , σκεφθείτε κάποτε να ακυ

δέλφους Διαμεσολα

ρώσετε αυτό το συμβόλαιο και να το αντικαταστήσετε με καινούριο άλλης εται

βητές , αλλά και την

ρείας , η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σας δίνει μερικές πολύ χρήσι

Ασφαλιστική Αγορά ,

μες οδηγίες , ώστε να διασφαλίσετε το συμφέρον σας .

παραμένουν ανοιχτά .
Το χρόνια φορολογικό

Ο Σύνδεσμός μας, διέγνωσε έγκαιρα μονομέρεια cπην

μας ζήτημα , περιμένει

επιχειρηματολογία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών

Ελλάδος και επισήμανε ότι αυτό το έντυπο δεν σύστηνε

τη λύση του .
Η προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Δια

στους ασφαλισμένους να αποφεύγουν την αντικατάσταση

μεσολαβούντων , ξανασυζητείται από την αρχή και

του ασφαλιστηρίου τους από νέο της ίδιας εταιρείας.

ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν , «τα χαρτιά»

Λέγαμε τότε:
Ιούνιος

2004,

όλα τα θέματα που

από την πλευρά των εταιρειών « παραμένουν κλει
στά » .

2004 ...

Το έντυπο αυτό δεν πληροφορεί τον ασφαλισμένο για την απώλεια που υφίστα

ται όταν αντικαθίσταται το συμβόλαιό του με άλλο της ίδιας εταιρείας (π .χ . συ
νταξιοδοτικό με εγγυημένο επιτόκιο

5% σε νέο με 3% ή αλλαγή νοσοκομειακού

με απεριόριστα ποσά σε νέο κ . τ.λ . ).

Ποια είναι η θέση της Ένωσης για τις πρακτικές ορισμένων εταιρειών

- μελών

της να ασκούν ψυχολογική βία στα Δίκτυα Πωλήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται
αντικατάσταση παλαιών συμβολαίων με καινούρια της ίδιας εταιρείας , όταν αυ 
τά σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν « αναβάθμιση »;
Μήπως και σ ' αυτή την περίπτωση δεν θίγονται τα συμφέροντα των ασφαλισμέ
νων ή μήπως η ηθική αυτουργία δεν είναι πράξη κολάσιμη ;

Εάν η ενημέρωση του ασφαλισμένου γίνεται με παράκαμψη του Ασφαλιστικού

Ο νέος εποπτικός οργανισμός , από τον οποίο απου
σιάζουν οι Διαμεσολαβούντες , δεν ενεργοποιή

θηκε ακόμη .
Οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται ακόμη από συμ
βάσεις της προηγούμενης εικοσαετίας .
Ενώ η εικόνα του επαγγέλματος λόγω εκπαίδευ

σης και πιστοποίησης βελτιώθηκε και η προσέ

λευση των νέων είναι ικανοποιητική , παρ ' όλα αυ
τά το ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η παραμο
νή σε αυτό .
Η αγορά γίνεται όλο και πιο απαιτητική , ανταγωνι
στική και δύσκολη .

Διαμεσολαβητή , πού είναι η τήρηση της Δεοντολογίας και ο σεβασμός του Επαγ

Πωλησιακές δυσκολίες, επαγγελματικές ευθύνες ,

γελματία ;

οικονομικά βάρη , εργασιακές σχέσεις , είναι « μείγ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων πάντα ήταν και θα είναι

μα » που μπορεί να δυσκολέψει την παραπέρα πο

πρωτοπόρος στη μάχη για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς.

ρεία του κλάδου , αν δεν γίνουν γενναίες κινήσεις

Όμως για να μας βρουν συμμάχους τέτοιες προσπάθειες θα πρέπει αυτές να

από την πλευρά των εταρειών που θα στηρίξουν

είναι ειλικρινείς , πλήρεις και δίκαιες , ώστε « να πάει στον πάγκο του κάθε κα

τους ανθρώπους τους .

τεργάρης », είτε Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι, είτε Ασφαλιστική Εται 

Σ ' αυτή την κρίσιμη καμπή η Ασφαλιστική Αγορά

ρεία.

προσπαθεί να βρει τρόπους να αναδειχθεί και να

Σε διαφορετική περίπτωση εάν δηλαδή η Ένωση δεν προχωρήσει σε βελτίωση

προβληθεί στην ελληνική κοινωνία, την οποία πρω

αυτού του εντύπου προς την κατεύθυνση που θίγουμε , θα μπορεί κανείς να υπο

τίστως πρέπει να πείσει , ότι αποτελεί αξιόπιστη

θέσει ότι πίσω απ ' αυτή την προσπάθεια δεν βρίσκεται η εύρυθμη λειτουργία

εναλλακτική λύση στα ασφαλιστικά της προβλή

της αγοράς και η προστασ ία των συμφερόντων των Ασφαλισμένων , αλλά η προ

ματα .

στασία κάποιων εταιρειών που καλούνται να πληρώσουν τις άστοχες επιχειρη 
ματικές επιλογές , των προηγούμενων χρόνων .

Το εγχείρημα , όμως , αυτό πρέπει να γίνει από

Νοέμβριος

όλους , Εταιρείες και Διαμεσολαβούντες , χωρίς
αποκλεισμούς . Η αρχή έγινε και πιστεύουμε , ότι

2004

τα λάθη της πρώτης αυτής προσπάθειας δεν θα

Παρά τη δημοσιότητα που δόθηκε , η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

επαναληφθούν στο μέλλον, αν θέλουμε να έχου 

απέφυγε να τοποθετηθεί και πριν κοπάσει ο θόρυβος , επιβεβαιωθήκαμε με το

με το προσδοκούμενο αποτέλεσμα .

χειρότερο τρόπο.

Οι Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι και ο Πανελλήνιος Σύν

Πελάτες μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας Ζωής , έλαβαν επιστολή που τους προ 

δεσμός τους , ήταν και θα είναι πάντα στην πρω

ο πρόγραμμα βασικής ασφάλισης αυτοκινήτου της

•Τ

CGU lnsurance με τα περισσότερα πλεονεκτήματα:

μ εγαλύτερα όρια αποζημίωσης (50% υψηλότερα από αυτά που προβλέπει ο νόμος) .

•Α τι κή ευθύνη με τις λιγότερες εξαιρέσεις.

έτρεπε να αλλάξουν τα νοσοκομειακά προγράμματα που είχαν . Η επιστολή , ανέ

τοπορία για ανάδειξη του θεσμού και κοινωνική κα

•Πλή ρης οδική βοήθεια είτε από ατύχημα είτε από βλάβη .

φερε ορισμένα πλεονεκτήματα που είχε μια πιθανή αλλαγή , αλλά δεν εμφάνιζε

ταξίωση του έλληνα ασφαλιστή , από τις Εταιρείες

•Παγκόσμια ταξιδιωτική βοήθεια.

κανένα μειονέκτημά της . Όσοι πελάτες παρασύρθηκαν και το έκαναν , βρέθη

και την Ένωση περιμένουμε ειλικρινή συνεργασία .

Κα ι επιπλέον:

καν να έχουν σήμερα χαμηλότερο εγγυημένο επιτόκιο στη βασική ασφάλεια ,

Από την Πολιτεία αναμένουμε να αποδείξει ότι οι

ελεύθερη κάθε χρόνο αναπροσαρμογή ασφαλίστρου στο νοσοκομειακό τους

εξαγγελίες της δεν ήταν απλές υποσχέσεις , αλ

•Φροντίδα ατυχήματος

πρόγραμμα , ενώ πριν είχαν εγγυημένη , περιορισμό στις αμοιβές των γιατρών,

λά δεσμεύσεις.

σε αντίθεση με το προηγούμενο συμβόλαιό τους κ.λπ . (Αυτά δηλαδή για τα οποία

Σε αναμονή , λοιπόν , με συγκρατημένη αισιοδοξία.

AutoAssist.

Π όγραμμα Ασφάλισης αυτοκινήτου

BasicValue. Επειδή όταν οδηγούμε, η ασφάλεια είναι Βασική Αξία!

προειδοποιούσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με την εγκύκλιό
Πηγή : Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

της ...).
Πηγή : (περιοδικό Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ τ.

16 ... ).

Κωνσταντίνος Λάμπρου , Πρόεδρος Π.Σ.Α . Σ.
Τηλ.
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πουλος επισήμανε μεταξύ άλλων :
Η ασφαλιστική αγορά διαθέτει πλέον μία γκά
μα προϊόντων και καλύψεων που ποτέ άλλο
τε δεν είχε στην ιστορία της . Συμβόλαια κα
τά παντός κινδύνου βιομηχανικών εγκατα
στάσεων ή τεχνικών έργων , ασφάλιση οικο
νομικών απωλειών , έργων τέχνης , κινδύνων
φυσικών καταστροφών , κινδύνων υψηλής τε

χνολογίας , ένα ευρύτατο πλέγμα καλύψεων

για την Allίanz @)

αστικής ευθύνης.

Η πιο σημαντική όμως εξέλιξη δεν σχετίζε
ται μόνον με νέες καλύψεις ή προϊόντα , αλ
λά με ένα νέο ρόλο που καλείται να παίξει η

Η μητρική

Allianz αποδίδει

σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα στο

ο

,

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
στις χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Αυτό τόνισε μιλώντας
στο ετήσιο συνέδριο πωλήσεων

του Ομίλου

Allianz ο κ. Klaus
Duehrkop, Executive Vice
President Allianz AG,
μεταφέροντας το χαιρετισμό της

πως ήδη γνωρίζετε η

ασφαλιστικών συμβούλων της Allianz, από την

Allian,z θεωρεί ~ν Ευρώπη

οποία προέκυψε μεταξύ άλλων ότι το δίκτυο

ως κυρια αγορα της και ως

της εταιρείας , κυρίως στο ποσοστό ζημιάς ,

εκ τούτου όλες οι Ευρω

είναι σημαντικά καλύτερο της αγοράς .

- ανάμεσά

Στη συνέχεια, περνώντας στη στρατηγική ανά

τους και η Ελλάδα - αποτελούν τον κύριο το

πτυξης , αναφέρθηκε στα ανταγωνιστικά πλε

μέα του ενδιαφέροντος και δραστηριότητας

ονεκτήματα της εταιρείας που είναι:
- Προσανατολισμός στην αγορά (market

παϊκές χώρες

μας .

Η

Allianz στην

Ελλάδα , αναπτύσσεται τώρα

πολύ θετικά χάρη στη δική σας ακούραστη
προσπάθεια τα τελευταία χρόνια . Πετύχατε
πολλά και μπορείτε να είστε υπερήφανοι για
αυτό .» *

orientation) , αναφέροντας ως χαρακτηριστι
κό παράδειγμα το ΑΙΙ Synergon.
- Προϊοντική γκάμα διαχρονική , αξιόπιστη και
τεχνικά ορθή (product range) . - Πουλάμε τη
δύναμή μας (selling power) , επισημαίνοντας

διοίκησης του ομίλου. «Με αυτή
την ευ~αιρία θα ήθελα να σας
μεταφέρω, εκ μέρους του κυρίου

Bremkamp

και του Συμβουλίου

Διοίκησης της

Allianz

Γερμανίας,

την πλήρη υποστήριξή μας, τόσο

σε εσάς όσο και στη διοίκηση
του Ομίλου στην Ελλάδα», είπε.

" πετύχατε πολλά και μπορείτε

να είστε υπερήφανοι για αυτό"

Τα παραπάνω τόνισε ο κ.

Duehrkop δίνοντας

το στίγμα των προθέσεων του μητρικού ομί
λου για τις θυγατρικές του στην Ελλάδα. Προ
θέσεις που εκφράστηκαν και με την αύξηση

κεφαλαίου στην οποία προχωρεί ήδη η
στην Ελλάδα.

διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών της

allianz στη χώρα μας κ . Ιερώνυμος Δελένδας
σημείωσε μεταξύ άλλων ότι « είμαστε από
τους λίγους που μπορούν να ατενίζουν με
εμπιστοσύνη και αισιοδοξία το μέλλον , μια και

- κάνοντας έγκαιρα εμείς οι ίδιοι τη σωστή
επιλογή - ανήκομε σ ' ένα πανίσχυρο διεθνές
συγκρότημα με μια γερή τοπική υποδομή σε
οργάνωση και ανθρώπους » .

Από την πλευρά ο γενικός διευθυντής της

Allianz Ζωής

κ. Πέτρος Παπανικολάου μιλώ
ντας στο συνέδριο αναφέρθηκε αρχικά στα

αποτελέσματα έρευνας που έγινε μεταξύ των

KLAUS DUEHRKOP
Executiνe Vice President ALLIANZ AG
και μέλος Δ.Σ. Ομίλου ALLIANZ Ελλάδος

* Το συνέδριο έγιvε πριv yfvouv οι αλλαγές στηv
κορυφή της ιεραρχιας, λεπτομέρειες που δημο

tfiJ
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σιεύει το ΝΑΙ στη σελίδα

79.

ασφαλιστική αγορά, ένα ρόλο ρυθμιστικό και

Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων

συνεπώς , εκ του αποτελέσματος , ελεγκτικό.

- Αύξηση του Κεφαλαιακού πλεονάσματος
(lncrease Capital Surplus) , που για την εται

της προστασίας του « αδύναμου μέρους » , θε

σπίζει μηχανισμούς με στόχο την προστασία

ΠΕΤΡΟΙΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ρεία σημαίνει ίδια Κεφάλαια , για τους ασφα

του καταναλωτή και ιδιώτη , σε περίπτωση που

Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής

λιστές ανάπτυξη πελατολογίου . Στις ώριμες

αυτοί ζημιώνονται, μηχανισμούς οι οποίοι στην

Η Ευρωπαϊκή Ένωση , στο πλαίσιο της αρχής

ευρωπαϊκές αγορές , πρόσθεσε , ο συνεργά 

συνέχεια θα πρέπει να είναι σε θέση να απο

και της Ελλάδας σημειώνοντας μεταξύ άλλων

ζημιώνουν με ταχύτητα και επάρκεια.

ότι ο ευρωπαίος πληρώνει κάθε χρόνο για

Η ασφαλιστική αγορά , έχοντας κατά γενική

προϊόντα Γενικών Ασφαλειών

ομολογία πετύχει να ρυθμίζει στον κλάδο αυ

στην Ελλάδα 123ευρώ. Εάν ο Έλληνας είχε

κατά μέσο όρο

139 νέες πωλήσεις το χρόνο ,
12 νέα συμβόλαια το μήνα .

δηλαδή περίπου
Το

61 %αυτών των νέων πωλήσεων αφορά

τοκινήτων εκατομμύρια περιπτώσεις ζημιών

Νέους Πελάτες . Μετά από σχετική μελέτη

το χρόνο (στην Ελλάδα μόνον έχουμε

προσαρμογής αυτού του στοιχείου στα δε

ζημιές την ημέρα) , προέβαλε σαν ο καταλλη

δομένα της δικής μας αγοράς , προκύπτει ότι

λότερος φορέας και για τους υπόλοιπους χώ

1000

οι μέσες ν έ ες πωλήσεις των δικών μας συ

ρους οι οποίοι κατά καιρούς κρίνεται από τον

νεργατών πρέπει να είναι

νομοθέτη ότι απαιτούν ρύθμιση .

52 το χρόνο ,

και

Ο γενικός διευθυντής πωλήσεων της εται 
ρείας κ . Νίκος Δελένδας αναφέρθηκε μετα

ένας τεράστιος οικονομικός Οργανισμός .

που σημαίνει σωστή επιλογή πελατολογίου

κινήτων κάποιες από τις περιπτώσεις είναι,

Στη συνέχεια καθόρισε τους στόχους που
πρέπει να έχει η εταιρεία και οι οποίοι είναι :

κανόνες

η αστική ευθύνη σκαφών η οποία εκτός των

Ομίλου ALLIANZ Ελλάδος

(1 ,2% π 3,2%) , τα κατά κεφαλήν ασφά
328 ευρώ (αύξηση
167%) ενώ με την βελτίωση του ΑΕΠ θα έφθα
ναν τα 747 ευρώ (αύξηση 128%).

υποχρεωτικών καλύψεων , οι οποίες είτε
έχουν πλέον περάσει στις τοπικές νομοθε

Πρόεδρος Δ.Σ.

παίου

λιστρα θα έφθαναν στα

Έτσι έχουμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά

σίες είτε συζητούνται. Για λόγους καθαρά

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΔΕΛΕΝΔΑΣ

την ασφαλιστική συνείδηση του μέσου Ευρω

λόγω της ηλικίας του χαρτοφυλακίου μας , αλ

78%.
- Ενίσχυση κερδοφορίας (Enhance Profitability)

Allianz είναι ένας παγκόσμιος Όμιλος ,

747 ευρώ , ενώ

λά και της υπασφάλισης της ελληνικής κοι
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από

ότι η

.

της κλάδου ζωής και υγείας πραγματοποιεί

νωνίας το ποσοστό νέων πελατών επί αυτών

Allianz

Χαιρετίζοντας το συνέδριο ο Πρόεδρος του

ΝΙΚΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

underwriting και διακανονισμού απο

ενημερωτικούς και εκτός του κλάδου αυτο

ξύ άλλων στις μελλοντικές προκλήσεις που

θα αντιμετωπίσει ο επαγγελματίας ασφαλι
στής με βάση και την οδηγία για τους διαμε

σολαβούντες .

ζημιώσεων που τιμούν το συμβόλαιο που πα

άλλων περιλαμβάνει και τη μόλυνση του πε

Επίσης στο συνέδριο μίλησαν ακόμη η γενι

ραδίδουμε και διατηρησιμότητα. Οχτώ στους

ριβάλλοντος , η αστική ευθύνη των διαμεσο

κή διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών κ.

δέκα πελάτες ζωής πρέπει υποχρεωτικά και

λαβούντων , του κατασκευαστή , των μηχανι

τουλάχιστον να πληρώνουν τα ασφάλιστρα

Κεφαλοπούλου , ο κ . Αγγελος Πολίτης και ο

κών , καθώς και ολόκληρη σειρά επαγγελμα

του δεύτερου ασφαλιστικού έτους και δεν

τικών αστικών ευθυνών , η αστική ευθύνη βιο

κ . Ζαχαρόπουλος .

μπορεί ιδιαίτερα σε ώριμα χαρτοφυλάκια πα

μηχανικών εγκαταστάσεων για τη μόλυνση

ροχών υγείας να νοσηλεύονται κάθε χρόνο

του περιβάλλοντος κ.λπ .

περισσότεροι από ένα στους δέκα πελάτες .

Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζεται με τις διαδι

- Μείωση της πολυπλοκότητας (Reduce
complexity) : Το να δουλεύουμε απλά και όχι

βλέπουν τόσο τη προσκόμιση των απαραίτη

απλοϊκά αλλά αποτελεσματικά δεν είναι πά

των από την νομοθεσία πιστοποιητικών , όσο

κασίες

U/W, οι οποίες μεταξύ των άλλων προ

ντα εύκολο , αφορά όμως όλους μας και τις

και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφα

Διοικητικές Υπηρεσίες που υποστηρίζουν το

λείας , ως προϋποθέσεις παροχής ασφαλι

έργο σας και εσάς τους ίδιους που οφείλετε

στικής κάλυψης .

να αξιοποιείτε το χρόνο σας με τον πιο πα

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω , ότι αυ

ραγωγικό τρόπο .

τός ο νέος ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς

- Αύξηση διαρκούς ανταγωνιστικότητας και
αξίας (lncrease sustainable competitiveness
and value) : Οι τρεις στρατηγικές που μόλις

της προσδίδει κύρος και προσφέρει στα δί

κτυα πωλήσεων τη δυνατότητα πρόσβασης
σε κάθε σχεδόν καταναλωτή της σύγχρονης

αναλύσαμε έχουν δύο κοινούς στόχους: να

κοινωνίας και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα μας και να

πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και

δημιουργήσουν αξία .

βαρύτητα.

Από την πλευρά του γενικός διευθυντής της

Καταλήγοντας παρουσίασε ορισμένα συ

Allianz

γκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικών ασφαλίσεων κ. Νίκος Νανά-

ΝΙΚΟΙ ΔΕΛΕΝΔΑΙ

Γενικός Διευθυντής

Πωλήσεων

θυντής 2η θέση στις ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ Εξαι
ρετικές επιδόσεις των διευθύνσεων στους λοι
πούς κλάδους

1 Ο.

ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , Εμπο

ρικός Διευθυντής Εξαιρετικές επιδόσεις των
διευθύνσεων σε όλους τους κλάδους

11.

ΣΤΡΕΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Περιφερειακός Διευθυ
ντής Εξαιρετικές επιδόσεις των διευθύνσεων
σε όλους τους κλάδους

12. Λέσχη επίλεκτων

ασφαλιστικών συμβούλων

13. Κορυφαίοι
14. Διακεκριμέ
νοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 15. Διακεκριμέ
νοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 16. Διακεκριμέ 
νοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 17. 1η θέση , Δι

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ευθυντές Υποκαταστημάτων , ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής 2η

θέση,

Διευθυντές

Υποκαταστημάτων,

ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ Ι ΩΑΝΝΗΣ , Αποδοτικότητα υπο

καταστημάτων ζωής 3η θέση, Διευθυντές Υπο
καταστημάτων, ΚΩΤΣΑΡ Ι ΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Χαρ
τοφυλάκιο ασφαλίσεων ζωής 4η θέση , Διευ
θυντές Υποκαταστημάτων , ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ , Αύξηση χαρτοφυλακίου ασφαλίσε
ων ζωής

18. 1η

θέση , Διευθυντές Υποκατα 

στημάτων , ΔΑΠΟΛΛΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΠΑ , Στελέ
χωση ομάδας 2η θέση , Διευθυντές Υποκατα

1 . ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Εντεταλμένος σύμβουλος Allianz dresdner asset management 2 . ΦΛΩΡΗ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπληρώτρια γενική διευ
θύντρια οικονομικών υπηρεσιών 3 . ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Προϊστάμενος τραπεζικών προϊόντων 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ, Διευθυντής
ανάπτυξης 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙ ΒΕΛΕΚΑΣ, Ιδρυτικό μέλος του Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου 6. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΔΕΒΕΤΖΗ, Αργυρή Ολυ
μπιονίκης τριπλούν Ολυμπιακοί αγώνες , Αθήνα 2004 7. ΜΠΑΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Εμπορικός Διευθυντής 1η θέση στις ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ Εξαι
ρετικές επιδόσεις των διευθύνσεων στους λοιπούς κλάδους 8 . ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Εμπορικός Διευθυντής 1η θέση στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
-1 η θέση στα ΑΜΟΙΒΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Εξαιρετικές επιδόσεις των διευθύνσεων στους λοιπούς κλάδους 9. ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εμπορικός Διευ-

στημάτων , ΔΑΠΟΛΛΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΠΑ , Χαρτο

φυλάκιο γενικών ασφαλίσεων σε ασφάλιστρα
3η θέση, Διευθυντές Υποκαταστημάτων,
ΔΑΠΟΛΛΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΠ Α , Χαρτοφυλάκιο γε

ΔΑΠΟΛΛΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΠΑ , Αύξηση χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων σε αριθμό πελατών

19. 1η θέση, Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διατηρησιμότητα υπο
20. 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΣΥΓΓΡΟΣ
ΣΤ ΑΜΑ ΤΗΣ , Δείκτης ζωημιών ασφαλίσεων ζωής 21 . 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Αύξηση χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων σε ασφάλιστρα 1η θέση , Δι
καταστημάτων ζωής 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Σύνθεση χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου

ευθυντές Υποκαταστημάτων, ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Νέα παραγωγή δανείων 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΣΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Νέα παραγωγή πιστωτικών καρτών

22.

1η θέση ,

Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Συνολικό χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων , ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ,
Νέα παραγωγή αμοιβαίων κεφαλαίων ADAM Λουξεμβούργου 23. 1η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων, ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Νέα παραγωγή αμοιβαίων κεφλαίων Allianz Dresdner ΑΕΔΑΚ

24.

1η θέση ,

ΒΟΥΡΤΟΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (FRONT LINE) , Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής 25. 1η θέση , Broker, ΜΠΟΥΤΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (CONTRACT Α . Ε . ) , Χαρτοφυλάκιο ασφα
Broker, ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (CONTRACT Α . Ε . ) , Συνολικό χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 26. 1η θέση , Broker, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ, Χαρτοφυλάκιο
γενικών ασφαλίσεων σε ασφάλιστρα 1η θέση,
Broker, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΝΕΣΤΩΡΑΣ , Αύξηση χαρ

Broker,

λίσεων ζωής 1η θέση,

τοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων σε ασφάλιστρα

27. 1η θέση ,

Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συ

ντονιστέ ς Α' , ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Τ pίαθλο 1η
θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές
Α ', ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διατηpησιμότητα υπο 
καταστημάτων ζωής

1η θέση ,

Διακεκριμένοι

Αναπληρωτές Συντονιστές Α ', ΑΠΕΡΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων
σε ασφάλιστρα

1η θέση ,

Διακεκριμένοι Ανα-

ν ι κών ασφαλίσεων σε αριθμό πελατών
4η θέση , Διευθυντές Υποκαταστημάτων,

πληρωτές Συντονιστές ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων σε αριθμό πελατών
1η θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ', ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Αύξηση χαρτοφυλακίου

γενικών ασφαλίσεων σε αριθμών πελατών 1η θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ',
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , Συνολικό χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 28.

1η θέση ,

Διακεκριμένοι Ανα

πληρωτές Συντονιστές Α ', ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , Τ pίαθλο 1η θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συ
ντονιστές Α ', ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , Αύξηση χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων σε ασφάλιστρα 1η
θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ', ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , Σύνθεση χαρτοφυλακίου

αυτοκινήτου 1η θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ', ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Νέα πα
ραγωγή πιστωτικών καρτών

29. 1η

θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ', ΣΙΑΡΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής 1η θέση , Διακεκριμένοι Αναπληρωτές Συντονιστές Α ',
ΣΙΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , Χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων ζωής

30. 1η θέση ,

Διακεκριμένοι Αναπληρωτές

Συντονιστές Α ' , ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής

31. 1η θέση , Αναπλη
32. 1η θέση, ΑσφαΝέα παραγωγή τριετίας ασφαλίσεων ζωής 1η θέση ,

ρωτές Συντονιστές Α ', ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑ ΤΙΟΣ, Χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων ζωής
λιστικοί Σύμβουλοι , ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,

Κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι , ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΣ , Νέα παραγωγή

τριετίας ασφαλίσεων ζωής 1η θέση , Ασφαλιστικοί σύμβουλοι , ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής 33.

1η θέση , Δόκιμοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΥ
1η θέση , Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Νέα παραδοθέντα συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής 1η θέση , Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι,
ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Νέοι πελάτες ασφαλίσεων ζωής 34. 1η θέση, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , Διατηpησιμότητα υποκαταστημάτων ζωής 1η θέση , Ασφαλιστικοί Σύμ
βουλοι, ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Συνολικό χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων 1η θέση , Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Νέα συνολική παραγωγή αμοιβαίων κεφαλαίων1 η θέ
ση , Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι , ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , Νέα παργωγή αμοιβαίων κεφαλαίων ALLIANZ DRESDNER ΑΕΔΑΚ1η θέση, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , Νέα παραγω
γή αμοιβαίων κεφαλαίων ADAM ΛΟΥΜΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 35. 1η θέση, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χαρτοφυλάκιο Ασφαλίσεων Ζωής
ΒΑΣΙΛΙΚΗ , Νέα παραγωγή ασφαλίσεων ζωής
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Ήρβε η ώρα να αλλάξετε

Να, μια ιδέα που έφφε πωλήσεις
κι έφτιαξε ασφαλιστες

τα εyyραφα της εταιριας σας
Τολμήστε να πλησιάσετε τον κόσμο με έξυπνα yλυκοπροϊόντα!

την 1Οετία 1980-1990 ήμουν Δ/ντής

ταιριάζει να κάνετε κάτι παρόμοιο είτε είστε

υπ/τος Ασφαλιστών

ασφαλιστές είτε είστε Δ/ντής Υπ/τος .

σμένου πια ραντεβού ξανά επίθετο η ίδια ερώ

Η

μορφή αυ

τηση και η συμμετοχή του πελάτη στο τι έκα

Εκεί Δόξα τω Θεώ έμαθα πολλά , ήμουν τυ

τό το έντυπο " είσθε έτοιμος " και εγώ σε συ 

νε ως τώρα. ΙΚΑ, δημόσιο , ΤΕΒΕ , ελιές , ενοί

χερός , είχα πολλούς και καλούς συνεργά

νεννόηση με τους τότε υπεύθυνους των πω 

κια , άλλες ασφάλειες ήταν ένα σύνολο . Εί

τες , έβγαλα χρήματα , " έσπασα " το φράγμα

λήσεων και χρήματα από την τσέπη μου αξιο

σθε έτοιμος; Σου φτάνουν ; Μπράβο! ΟΧΙ ; Έλα

μέσω των διαφημιστικών εντύπων και αιτήσεών

της μιζέριας και φτώχειας , γνώρισα κόσμο ,

ποίησα ως εξής το έντυπο αφού του πρό

να σου δώσω κι εγώ κάτι ένα συμβόλαιο να

τους για ασφάλιση . Φύγετε από τα ψυχρά , από τα

ταξίδεψα , " άνοιξαν " τα μυαλά μου , είδα άλ

σθεσα την δ/νσή μου και τα στοιχεία μου :

μπορείς ... Τόσα εκεί, τόσα εκεί.. . Αυτά .

ίδια και ίδια , ανανεώστε τα φυλλάδιά σας πρώτα

λους ορίζοντες , ωφελήθηκα από συναδέλ

1. Απλοποίησα τις παροχές .

Στις αντιρρήσεις τα ίδια . " Βρε είσαι έτοιμος

για σας και τους πωλητές σας και εν συνεχεία

φους , βοηθήθηκα από διοικητικούς υπαλλή

2. Το χρησιμοποίησα (μόνο αυτό) σαν δόλω

για τους πελάτες σας! Γλυκά , λουλούδια , χαμό

μα στην εξεύρεση πελατών και κυρίως πόρ

τώρα σε λίγο , αύριο να λύσεις τις συνέπει

λους και στελέχη και γενικώς μου δόθηκε η
ευκαιρία να αναπτυχθώ , να εφαρμόσω ιδέ

τα-πόρτα.

ες , να κινηθώ ελεύθερα να προκόψω (σε σχέ

3. Δεν ξέφευγα από

ση με αυτό που ήμουν) .

αυτά .

Από εκε ίνη την εποχή θα ' θελα να μοιρασθώ

4. Με αυτό έβρισκα πελάτες , αυτό ήταν αφορ-

Σ

στην οδό Όθωνος

- κυρίως ζωής

6 στο Σύνταγμα .

INTERAMERICAN είχε σε άλλη

αυτά που λέει και μόνο

μια ιδέα που μου έφερε αρκετές πω

μή συζήτησης αυτό ήταν η πώλη

λήσεις και ίσως

ση , αυτό ήταν το

SERVICE.

Πιο αναλυτικά:
Έπαιρνε ο ασφαλιστής μου το
έντυπο " είσθε έτοιμος " και
έβγαινε στην αγορά να φτιάξει

100-150 υποψηφίους. Έλεγε :
Είσθε έτοιμος αν συμβεί μια
αρρώστια ή ένα ατύχημα ; Αν
ναι , γεια σας (και έφευγε).

Αν όχι , να τα πούμε (κάποια
άλλη μέρα με ραντεβού) .

Ήρθα σήμερα απλώς να
ρωτήσω . Δεν θέλω να σας

" φάω " το χρόνο ... Τους

έδειχνε το έντυπο και πε
ρίμενε αντίδραση ... Δεν
έμπαινεσε συζητήσεις ,
σε διαμάχες , σε αναλύσεις ... Η βασική ερώ

τηση έλεγε : Έχετε ένα
λεπτό να μου απαντή
σετε σ ' αυτό το ερώ

τημα ; Είσθε έτοιμος ;
Α ' φάση το ραντε βού. Και να του έκα

νε ερωτήσεις δεν
απαντούσε . Μα εί

ναι δυνατόν ένα
τόσο σοβαρό θέμα να το λύσου 
με στο " πόδι ;" .

Με αυτό τον

απλό

τρόπο

μπορούσαμε

και κλείναμε

πολλά ραντεβού . Στη δεύτερη φάση του κλει

π

εριμένουμε απ ' τις Δ/σεις

Marketing

να

προχωρήσουν σε έξυπνες , πρωτότυ
πες , όμορφες εκπλήξεις

-

προτάσεις

ες ;" Καταρρέουν όλες οι αντιρρήσεις .

γελα , φαγητά , τοπία , είναι στη διάθεσή σας. Βάλ

Στο

τε χρώμα , βάλτε γεύση , βάλτε συναισθήματα!

SERVICE τα ίδια ... Έχουμε το συμβόλαιο

να είμαστε έτοιμοι κ . λπ. , κ.λπ .

Βγείτε να προσφέρετε το γλυκό και μην περιμέ

Στην πιθανότητα- απειλή ακύρωσης τα ίδια ...

νετε να πουλήσετε χύμα στην χαρτοσακούλα.

Στον ανταγωνισμό τα ίδια ...

Μην είστε τσιγκούνηδες στο περιτύλιγμα . Βάλτε

Έτσι κάτω από μια απλή ιδέα βρίσκαμε , ασφα

νέα παιδιά με ιδέες να ''γελάσει " το μαγαζί σας

λίζαμε και διατηρούσαμε πελάτες οι οποίοι

να φωτίσει ο χώρος των πωλήσεων και διώξτε

δεν θέλουν πολλά " μπλα-μπλα " ...

τους γκρινιάρηδες!

Με παραλλαγές και τη δική σας προσωπικό 

Ε.Σ.

τητα και ιδιαιτερότητα μπορείτε να παίξετε

πολλά σενάρια. Θυμάμαι μια φορά που ένας
ασφαλιστής μου ο Ανδρέας Αντωνίου δεν εί
χε πελάτες τον πήρα και φύγαμε κάπου στο

Αιγάλεω σε μια γειτονιά της οδού Θηβών προς
το βουνό και του λέω " έλα να πιάσουμε αυτό
τον δρόμο " έχει πολλούς που δεν είναι " έτοι

μοι" να βρούμε καμιά δεκαριά υποψήφιους κι

•

ι,~l]~ε'"'"~"".,.f"~Ι"".____18~--

έρχεσαι μόνος σου την άλλη εβδομάδα ...
Μπαίνουμε σ ' ένα συνεργείο αυτοκινήτων ,

ήταν ένας " χωμένος " από κάτω στο χαλα 

tι \N'll~S1
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~\'\'\.\C~~~~
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σμένο αμάξι , βγάζει το κεφάλι του μεσ ' τις
μουτζούρες , "τι θέλετε βρε παληκάρια " μας

είπε και του λέω " έχεις καμιά ώρα να σου μι
λήσω για ένα σοβαρό θέμα ;" . " Τ ρελλός εί
σαι" μου λέει , και βγαίνοντας στάθηκε όρ

θιος μπροστά μας . Για λέγε , λέει. Του δεί
χνω το χαρτί λέγοντας . Σέβομαι τον ιδρώτα
σου αλλά η ζωή έχει απ · όλα. Είσαι έτοιμος

να τα βγάλεις πέρα αν τύχει καμιά στραβή ;
Μόνο αυτό να μ' απαντήσεις . Και θα τα δώ

σεις εσύ ; μου λέει Αν μου κλείσεις μια ώρα
με ησυχία όταν τελειώνεις κι έρθω θα σου
πω πως γίνεται του είπα ... Έτσι, ναι μου λέ

ει , αλλά όχι τώρα μια ώρα που είπες και μ '
έβγαλες απ' τα ρούχα ...
Να γελάσουμε και λίγο του ' πα φεύγοντας
προς τα έξω.
-Αργά, μου 'πε μετά τις 5, έλα όποτε θέλεις ...

την άλλη εβδομάδα τον ασφάλισε ο Ανδρέ
ας.

Ε.Σ .
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Εξεύρ~ση

πελοτων

Η εξεύρεση πελατών είναι μια ολόκληρη διαδικασία με πολλή προϊστορία .
Για να βρει πελάτες ένας πωλητής ασφαλειών , ένα απ ' τα πολλά που
πρέπει να κάνει είναι να θυμάται ότι η διαδικασία εξεύρεσης πελατών
μοιάζει με ερωτικό ραντεβού ή με προξενιό γάμου . Θέλει καθρέπτες και
προετοιμασία για το μέσα και το έξω . Θέλει χαρακτήρα και αυτός φτιά

χνεται μακρόχρονα . Όπως οι γυναίκες κυρίως στολίζονται και βάφονται
και φοράνε σέξι σανδάλια, χρώματα , δαχτυλίδια , βραχιόλια , διαμαντικά
και αρώματα

-

υπέροχα δολώματα για μάτια και επιθυμίες πριν συναντή

σουν το πρόσωπο που θέλουν (το ίδιο σχετικά ισχύει και για τους άν
δρες) , έτσι και οι πωλητές πρέπει να προσέξουν το έξω τους , την εικόνα
τους

- αφού

αποδεδειγμένα η πρώτη ματιά παίζει αποφασιστικό ρόλο , αλ

λά και την προσωπικότητά τους , την αύρα που αποπνέουν , για να <<μιλή 

σουν » ότι αξίζει να προχωρήσει η παραπέρα συνάντηση και συναλλαγή
για σύναψη συμβολαίου μακρόχρονης συνεργασίας . Φροντίστε τον εαυτό
σας πριν ξεκινήσετε . Από χρόνια πριν!
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Ε.Σ.

Κλείσιμο ραντεβού
Πριν κάνετε το πρώτο βήμα για κλείσιμο ραντεβού , ξαναθυμηθείτε ότι το πρώτο βήμα είναι η αρχή του παντός. Στο εκατό
πας από το πρώτο σκαλοπάτι. Για να σε πάει επάνω πρέπει να πατήσεις σωστά στη σωστή σκάλα , στο σωστό σκαλοπάτι.
Πολλοί ανεβαίνουν λάθος σκάλες χωρίς να φτάσουν εκεί που πρέπει. Το καλό ραντεβού φέρνει το 50% της πώλησης , όμως
πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

- σκαλοπάτια .

Πρώτον να είναι ξεκάθαρο . «Θέλω ραντεβού να κάνουμε συγκε

κριμένα αυτό και αυτό ».
Δεύτερον , να έχει αποδοχή πελάτου. Τρίτο , να έχει ώρα , ημέρα , τόπο , κατάλληλο περιβάλλον και για τους δύο . Και ξεκαθα

ρισμένους ρόλους . Όλα αυτά πριν ξεκινήσεις να πας .. . « Κύριε είμαι ο επαγγελματίας ασφαλιστής και την Τρίτη , ώρα δέκα
το πρωί θα ήθελα να συζητήσουμε την πιθανότητα να κάνετε ένα συμβόλαιο εισοδήματος και υγείας στο γραφείο σας , αν
εκεί είναι κατάλληλες οι συνθήκες για μια τόσο σημαντική συνάντηση » .
Πώς το λες όλο αυτό για να έχεις επιτυχία ;
Απλά , το λες . Κάντε και κάποιες πρόβες εικονικές ίσως και σε πραγματικούς πελάτες για απλούστερα θέματα .. .
Ε.Σ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παράδοση
συμβολαίου
Η πώληση είναι η τελική « μάχη » (πριν φτάσει εκεί ο πωλητής έδωσε μάχες να βρει τον

Η παράδοση συμβολαίου μοιάζει με το φαγητό που δίνεις στον πεινα

πελάτη και να κλείσει ραντεβού) υπογραφής συμβολαίου ή όχι στην παρούσα φάση ... Η

σμένο . Φαγητό είναι τα μακαρόνια , οι κεφτέδες , το ρύζι , οι πατάτες , τα

επόμενη «μάχη » μπορεί να δοθεί συνήθως όχι νωρίτερα από ένα χρόνο ή και ποτέ .

παϊδάκια. Φαγητό δεν είναι το πιάτο , το μαχαίρι και το πηρούνι και το

Εκτός βέβαια κι αν συμμαχήσει η ζωή και τον νικήσει αυτή σέρνοντάς τον κοντά στον ίδιο
πωλητή ή άλλον .

Η πώληση (μια συζήτηση περίπου μιας ώρας) είναι η φάση που ο πωλητής κάνει ολοκλη
ρωμένη πρόταση - αίτηση για ασφάλιση ή ασφάλειες . Ο πελάτης ή τη δέχεται ή την
απορρίπτει. Αν ο πελάτης δεν υπογράψει ή ο ασφαλιστής δεν έκανε ικανοποιητική επι
λογή ή πώληση ή ο πελάτης δεν θέλει να αγοράσει. .. Όλες οι αντιρρήσεις δεν ευστα
θούν . Ή ανοίγεις την πόρτα ή δεν την ανοίγεις . Όλη η ιστορία είναι ένα πόμολο που

πρέπει να ανοίξει και να μπεις μέσα. Αν χτυπάς και ο πελάτης είναι μέσα και δεν ανοί
γει , φύγε . Μη χάνεις χρόνο . Είναι κι άλλες πόρτες δίπλα σου . Αρκετές . Δεν είσαι ζητιά

κουταλάκι, ακόμα κι αν είναι χρυσά . Πολλοί ασφαλιστές μένουν στους
τύπους , στα χαρτιά , στα δωράκια , στα κομπολόγια , τα ημερολόγια , στα
γλυκά , σε μια γλάστρα δώρο , στα χρυσά γράμμα:rα της εταιρείας , στα
λογότυπα , στις πρωτιές της , στα ξένα κεφάλαια , στη χρυσή μητρική

κ . λπ. Τι να τα κάνει αυτά ο πελάτης. Ο πελάτης θέλει να νιώθει ότι αγό
ρασε ένα πιάτο λαχταριστό φαΤ να το φάει αμέσως . Δώστε σημασία στην

παράδοση συμβολαίου και πείτε απλά στον πελάτη ότι « με αυτό εδώ το

νος , δεν είσαι σκυλάκι να κοιμηθείς στο χαλάκι απ ' έξω. Φύγε με αξιοπρέπεια. Κάποιοι

συμβόλαιο από αυτή τη στιγμή μπορείς να έχεις σιγουριά , αξιοπρέπεια,

επιθυμούν να μην ανοίξει το « καυτό πόμολο» επειδή φοβούνται λόγω ανεπάρκειας. Γυ

εξασφάλιση στα παιδιά και τη γυναίκα », για τους λόγους που είπατε

ρίστε να μάθετε γιατί δεν θα ανοίγουν την πόρτα ... Μη χτυπάτε συνέχεια δυνατά και με

νεύρα. Είναι αγένεια . Αν γυρνάτε και χτυπάτε σημαίνει ότι είστε αργόσχολος και έχετε
χρόνο αναξιοποίητο . Βρείτε επιχειρήματα να θέλει ο πελάτης ν ' ανοίξει την πόρτα .
Άλλωστε κι εσείς δεν ανοίγετε σε όλους. Η πώληση είναι η ευκαιρία να δει ο πελάτης

ότι έχει συμφέρον από την επίσκεψή σας και πρότασή σας. Πρέπει να νιώσει όμορφα .
Ε.Σ.

στην πώληση. Κάντε τον πελάτη να νιώθει ότι όταν «πεινάσει» θα φάει

συγκεκριμένα πράγματα και όχι «αέρα κοπανιστό» . Αν δεν είστε σίγου
ροι, αλλάξτε επάγγελμα ή εταιρεία. Η παράδοση συμβολαίου είναι η ση

μαντικότερη στιγμή της καριέρας μετά την αποζημίωση .
Ε . Σ.

Service -

εξυπηρέτηση

Εξυπηρέτηση πελατών σημαίνει να φροντίσετε ώστε ο πε
λάτης σας να βρει δίπλα του όταν σας χρειαστεί στη χει
ρότερη γι' αυτόν στιγμή , τότε δηλαδή που οι άλλοι δεν μπο
ρούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Ίσως η φωτογραφία της χει
ρουργημένης Ελίζαμπεθ Τέιλορ να σας προκαλεί σοκ . Όμως
αυτό υπόσχεστε . Δεν πληρώνετε ο ασφαλιστής για άλλους
λόγους ούτε για διασκέδαση ούτε για δημόσιες σχέσεις ού
τε για όμορφες συζητήσεις πριν συμβούν δυσάρεστα . Αν
αποφεύγετε να κοιτάζετε να πείτε στον πελάτη σας τους

λόγους για τους οποίους σας χρειάζεται, ίσως είστε σε λά
θος . Φανταστείτε λίγο αν γίνουν όλα αυτά που προβλέπει
το συμβόλαιό σας και τότε .. . μάλιστα να μιλήσουμε για λει
τούργημα. Αρρώστιες , θάνατοι, αναπηρίες , ατυχήματα , ένα
σωρό ζημιές τα ζούνε στο πετσί τους πολλοί συνάνθρωποί
μας . Εκεί ολοκληρώνεται η εργασία του ασφαλιστή. Φρο
ντίστε όλα εκείνα που θα δικαιώσουν την απόφαση του πε
λάτη να διαλέξει εσάς για ασφαλιστή του . Όσοι νομίζουν
ότι service πελάτη σημαίνει να εισπράττουν τις δόσεις και
να αλλάζουν κάπου-κάπου κάποιο στοιχείο διεύθυνσης εί
ναι μακριά απ ' την επαγγελματική τους αποστολή.

ΕrΙJΡIΧ'είrε ,
Σταθερή aξια
(1&

--
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Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα από τη
Θεσσαλονίκη
Η Ένωση Ασφαλιστών Βορείου
Ελλάδοc; ανακοίνωσε τα εξήc;:

Μ

ε αφετηρία τα

Ιωάννινα στο

Ο κ . Παρίσης Νικολάου στην ομιλία του αναφέρθηκε στα οικονομικά

ξενοδοχείο

στοιχεία της εταιρείας , σύμφωνα με τα οποία:

- Το λειτουργικό κόστος για το 2004 θα είναι 11 %.

λίστρων, των όρων ασφάλισης και την πολιτική

και πλέον

Η κ . Ηλιοπούλου παρουσίασε στοιχεία και στατιστικά ζημιών της εται
ρείας μέχρι 30/9/04.

Κύριοι ομιλητές στο συνέδριο ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εται
ρείας κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης , ο Γενικός και Οικονομικός Διευθυ
ντής κ . Παρίσης Νικολάου , η Διευθύντρια Τμήματος Ζημιών κ. Ιωάννα
Ηλιοπούλου , η Τεχνική Διευθύντρια Λοιπών Κλάδων κ . Μιμίκα Κωτσο

Ειδική αναφορά έκανε στο φιλικό διακανονισμό παρακινώντας τους
ασφαλιστές να τον προωθούν . Η κ . Αναγνωστάκη αναφέρθηκε στις προ

πούλου και η Διευθύντρια Κλάδου Αυτοκινήτων κ . Τζένη Αναγνωστά

κε στην πορεία και εξέλιξη της εταιρείας στον Κλάδο Πυρός , καθώς
και στα πακέτα της εταιρείας για την ασφάλιση κατοικιών και εμπορι

κη . Ο κ . Αναστάσιος Κασκαρέλης στην ομιλία του τόνισε ότι ο στόχος

2004 επετεύχθη ,

παρουσιάζοντας αύξηση

Ανάπτυξης , ήρθε η σειρά μας να μιλήσουμε και να
ενημερώσουμε ορθά , έντιμα και υπεύθυνα την

συνεργατών από τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου .

για το

- όχι όλων βέβαια - και τα πορίσματα παρα

δόθηκαν στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου

Το συνέδριο έγινε πα

130

αφού η παραγωγή θα φθάσει τα

75

εκ. ευρώ ,

28% σε σχέση με το 2003.

Τ άνισε ότι μέσα στους στόχους της Υδρογείου είναι η παραγωγή για το
2005 να ξεπεράσει τα 95 εκ . ευρώ με την ίδια γεωγραφική κατανομή ,

αιρετικές καλύψεις του Κλάδου Αυτοκινήτων και στα πακέτα ασφάλι
σης αυτοκινήτων της εταιρείας. Η κ. Κωστοπούλου Μιμίκα αναφέρθη 

κών καταστημάτων. Τέλος , κλείνοντας το συνέδριο , ο κ . Αναστάσιος
Κασκαρέλης ευχαρίστησε τα στελέχη, το προσωπικό και τους συνερ

κοινή γνώμη των Ελλήνων ασφαλιζομένων για τα
εξής σοβαρά και σημαντικά :

1. Τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με τη φερεγ
γυότητα και την κάλυψη των προβλεπομένων υπο
χρεώσεων για την πληρωμή ασφαλιστικών απαι

ελεύθερου ανταγωνισμού της κάθε Ασφαλιστικής
Εταιρείας χωριστά- ελέγχονται σύμφωνα με συ

γκεκριμένους και προβλεπόμενους κανόνες από
τις αρμόδιες Αρχές του τόπου έδρας της κάθε
επιχείρησης των χωρών

- μελών του Ε . Ο . Χ. Αυτό

σημαίνει ότι , στην Ελλάδα , πρέπει να ελέγχονται
τα οικονομικά στοιχεία από τα αρμόδια Υπηρε
σιακά Όργανα της κατά τόπο αρμόδιας περιφέ

ρειας του κράτους , κατά το άρθρο

101

του Συ

ντάγματος , με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουρ

γείου Ανάπτυξης να έχουν μόνο το γενικό συντο

γάτες για τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση τωνν στόχων της

νισμό των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων Περιφε

εταιρείας.

ρειακών Οργάνων της Πολιτε ίας και αφορούν μό

νο τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που εδρεύουν στην

Ζητήματα Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
1. Αναθεωρήθηκε το Ερωτηματολόγιο που εκπονείται και ανανεώνεται σε ετήσια βάση
από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, ως προς τις εξελίξεις και τάσεις που ση
μειώνονται σε κοινοτικό επίπεδο για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθε
σμης και μακροπρόθεσμης διάpκF:ιας που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Στο Ερωτημα

τολόγιο του τρέχοντος έτους προστέθηκε νέο ερώτημα, αναφορικά με την ύπαρξη και
τους όρους κάλυψης του εταιρικού κινδύνου (corporate risk). Κατά τα λοιπά, διατηρήθη
καν τα ερωτήματα για την παρεχόμενη κάλυψη μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης

διάρκειας κατ' εφαρμογήν της Οδηγίας 98/29/ΕΚ, για τη διαμόρφωση των επιτοκίων, τους
όρους χρηματοδότησης και γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν σε κοινοτικό επίπεδο οι φορείς (οργανισμοί) ασφάλισης εξαγωγικών πι
στώσεων .

2. Επίσης ενημερώθηκαν τα μέλη της ΕΕΤ για την ετήσια συνάντηση της ομάδας εργα
σίας για τα θέματα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, που συγκλήθηκε το καλοκαίρι
στο πλαίσιο ττης Τραπεζικής Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα θέ
ματα αφορούσαν: α) στην επισκόπηση των δραστηριοτήτων των φορέων (οργανισμών)

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένου του θέματος του χειρισμού
εκ μέρους τους του μη εγχώριου προϊόντος στο πλαίσιο της παρεχόμενης κάλυψης, β)
ζητήματα που ανακύπτουν από την επιχειρούμενη αναμόρφωση του Διακανονισμού του

ΟΟΣΑ για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγι
κών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, γ) τις εξαγωγικές πιστώσεις και πε
ριβάλλον , καθώς και δ) την ενημέρωση που έγινε κατά τη συνάντηση από εκπροσώπους

της Ευρωπαϊκής Επτροπής για τα θέματα των εξαγωγικών πιστώσεων και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της αναθεώρησης του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ.
Πηγή: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Ελλάδα (Ελληνικές) και των τρίτων χωρών , μη με

Προστασία των

λών του Ε . Ο.Χ. Δηλαδή , οι Ασφαλιστικές Εταιρεί
ες των άλλων

εργαζομένων στο πλ~ίσιο

24 χωρών της Ε . Ε . και τριών χωρών

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν ελέγχο
νται στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα όπου εδρεύουν .

της προτασης της τριτης

2. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για

κοινοτικής οδηγίας για το
ξέπλυμα χρήματος

τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , υποχρεωτικού

Η ΕΕΤ εξέφρασε θετική άποψη για την υπο

ση για την άσκηση της ασφαλιστικής δραστηριό

και υπερισχύοντας κάθε τυχόν άλλης αντίθετης
εθνικής διάταξης , η μοναδική νόμιμη προϋπόθε

τητας από κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία της Ευρω

βολή κοινής θέσης από τους ευρωπαίους
κοινωνικούς εταίρους του τραπεζικού κλάδου (εμπορικές, συνεταιριστικές τράπεζες
και ταμιευτήρια) σχετικά με την προτεινό

μενη τρίτη κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα
χρήματος. Το θέμα αφορά συγκεκριμένα την

προστασία των υπαλλήλων που αναφέρουν

ύποπτες συναλλαγές και οι οποίοι γίνονται

·

και άλλες Αρχές . Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη ,

γή και το συντονισμό των νομοθεσιών , προβολή

επεξεργασία και ανακοίνωση οικονομικών και συ

δήθεν αξιώσεων και δήθεν άλλων προϋποθέσε

γκριτικών στοιχείων των Ασφαλιστικών Εταιρει

ων , πέραν του ενός και μοναδικού , που είναι η λή

ών , από τα οποία προκύπτει η ταυτότητα (επωνυ

ψη και κατοχή της ενιαίας διοικητικής άδειας λει

μία) της κάθε Εταιρείας . Αυτό σημαίνει ότι διώ

κονται και ποινικώς (ειδικό άρθρο 50, Ν.Δ. 400ΠΟ)

τήσεων δικαιούχων - ποτέ για το ύψος των ασφα

ρουσία

ρώς να γνωστοποιούνται προς κάθε τρίτο , ακόμη

Συνεπώς , κάθε αντίθετη και μετά την προσαρμο

τα Όργανα Εποπτείας , αλλά και κάθε τρίτος που

ρώ.

δρίων για τους συνερ

ξεργασία στοιχείων αυτής , απαγορεύεται αυστη

κειμένου να αποφύγουν επιβολή ποινών .

δόλια και παραπλανητική , που σκοπό έχει την εξα

Ασφαλιστική Εταιρεία .

ση τωνν ετήσιων συνε

Δικα(ου της χώρας μας προς το ΚοινοΤ\Κό, προ

κτοι Οικονομικοί Έλεγχοι των Ασφαλιστικών Εται

γάτες της η Υδρόγειος

τος την πραγματοποίη

Ασφαλιστικής Εταιρείας , όπως και η λήψη και επε

τουργίας κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης , είναι

- Οι δεσμευμένες επενδύσεις υπέρ των ασφαλισμένων της εταιρείας
αυξήθηκαν κατά 48%.
- Τα κέρδη για το 2004 θα ανέλθουν περίπου στα 2.500.000 ευρώ .
- Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα θα ξεπεράσουν τα 25.000.000 ευρώ .
- Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα ανέλθουν το 2004 σε 18.500.000 ευ-

«Du Lac» ξεκίνησε φέ 

5.

φώθηκαν πλήρως δια συντονισμού του Εθνικού

«Τώρα που τελείωσαν οι πολυδιαφημισμένοι έκτα
ρειών

αλλά και με τη βελτίωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου .

Τα αποτελέσματα του Οικονομικού Ελέγχου

ρωσαν τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα ότι συμμορ

παϊκής Κοινότητας είναι η λήψη και κατοχή της

ενιαίας διοικητικής άδειας λειτουργίας κατά κλά
δους δραστηριοτήτων αυτής , που χορηγείται από
τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές της χώρας, όπου
και η έδρα της . Αυτό σημαίνει ότι άλλες πρόσθε

πάτηση μη καλώς ενημερωμένων και τη βλάβη των

ισχυρίζεται pτι κατέχει απόρρητα στοιχεία ελέγ

συμφερόντων των ασφαλιζομένων , με δικαίωμα

χου και επεξεργασίας αυτών , από τα οποία προ

και υποχρέωση προσφυγής παντός βλαπτομένου

κύπτει η επωνυμία οποιασδήποτε Ασφαλιστικής

στα αρμόδια θεσμικά Όργανα της Πολιτείας (Δι

Εταιρείας , ακόμη και αν αυτά είναι αληθή .

οικητικά , Δικαστικά , Κοινοτικά) , προς εφαρμογή

6. Η ανάκληση (αφαίρεση) άδειας λειτουργίας μιας

του νόμου και επιβολή ποινών κατά των παραβα

Ασφαλιστικής Εταιρείας υπόκειται σε προβλεπό

τών .

μενες από το νόμο ή το Κοινοτικό Δίκαιο διαδικα

3. Κατοχή όμως της άδειας λειτουργίας μίας Ασφα

σίες (έγγραφη κλήση προς συμμόρφωση και τή 

λιστικής Εταιρείας ή Αλληλασφαλιστικού Συνε

ρηση διατάξεων του νόμου σε τακτή προθεσμία ,

ταιρισμού , στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες-μέ

πρόγραμμα ανασυγκρότησης και εξυγίανσης , χρο

λη του Ε . Ο.Χ., σημαίνει και αποδεικνύει, κατά αμά

νική προθεσμία , εκπλήρωση ή παράβαση αυτών ,

χητο τεκμήριο , ότι είναι απολύτως νόμιμη και απο

έκφραση γνώμης ενδιαφερομένου , γνώμη αρμό

λύτως φερέγγυα έναντι των ασφαλιζομένων και

διας Επιτροπής και απόφαση αρμόδιου Υπουργού ,

δικαιούχων , άλλως διαπpάπουν σοβαρότατη πα

που υπόκειται σε δικαστική κρίση) .

ράβαση καθήκοντος μη συνεχούς ελέγχου και μη

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες είναι απόρρητες

λήψης μέτρων τα αρμόδια Όργανα Εποπτείας , που

και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται, κυρίως δε

τιμωρείται διοικητικά , αστικά και ποινικά , ενώ κά

να δημοσιεύονται αορίστως και ανωνύμως στον

θε βλαπτόμενος , έστω και από διάδοση φημών ,

Τύπο , ως δήθεν προθέσεις και προτού ληφθούν

έχει δικαίωμα και υποχρέωση άμεσης προσφυγής

οριστικές αποφάσεις και ανακοινωθούν από τον

κατά των Οργά

αρμόδιο Υπουργό. Το γνωστό και από την καθιέ

νων Εποπτείας , που αυτά βλάπτονται και ενοχο

ρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού τιμών ασφα

ποιούνται από αόριστες και αναπόδεικτες φήμες

λίστρων και την κατάργηση Μονοπωλίων για την

του (Διοικητικώς

- Δικαστικώς)

και δημοσιεύματα .

·

ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλιζομένων προς

Σε κάθε παρόμοια νέα περίπτωση , ακόμη και υπο

κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία χαμηλών ασφαλίστρων ,

ψίας , τυχόν ''αφερεγγυότητας" και "κακής λει

τέχνασμα συνεχών δηλώσεων , ανακοινώσεων και

τουργίας " οποιασδήποτε Ασφαλιστικής Εταιρεί

δημοσιεύσεων περί δήθεν και μονίμως επικείμε

ας και για την προστασία της ίδιας και των άλλων

νου "κλεισίματος

Εταιρειών , αλλά κυρίως των ασφαλισμένων και δι

ρέγγυων" κ.λπ. γίνεται από δόλια πρόθεση παρα

καιούχων τρίτων , θα έπρεπε να υπάρχει αυτε

πλάνησης και εξαπάτησης , δια κινδυνολογιών των

10-20 Εταιρειών", δήθεν "αφε

πάγγελτη επέμβαση αρμοδ(ου εισαγγελέα και η

ασφαλιζομένων , με σκοπό να οδηγηθούν οι αφε

οποία μπορεί να προκληθεί μετά από καταγγελία .

λείς προς τις " κατά τεκμήριο" θεωρούμενες "φε

4. Όλες οι Συμφωνίες των ασφαλιστικών επιχει

ρέγγυες" και δεσπόζουσας θέσης τους στην αγο

ρήσεων και Ενώσεων αυτών , οι αποφάσεις και με

ρά , με ανύπαρκτα προνόμια και άλλες άσχετες

θοδεύσεις , που έχουν σκοπό τη νόθευση , παρε

ιδιότητες , πληρώνοντας πολλαπλάσια ασφάλιστρα

μπόδιση και μη ανάπτυξη του ελεύθερου αντα

για την ίδια ασφάλιση 1 (Σοβαρότατα αστικά και

γωνισμού (και την εξ αυτού ωφέλεια των συναλ

ποινικά αδικήματα σε βάρος του ανύποπτου και

- ασφαλισμένων , με κριτήριο τη χα

παντελώς απροστάτευτου κοινού , πρωτίστως

λασσομένων

μηλότερη τιμή) , απαγορεύονται απολύτως και ε(

όμως σε βάρος των Οργάνων Εποπτείας , παρά

ναι αυτοδικα(ως άκυρες, χωρίς να είναι απαραί

την ύπαρξη στη χώρα μας αμέτρητων "προστα

τητη και απόφαση κάποιας Αρχής . Απαιτείται μό

τών" και υπόχρεων τήρησης του νόμου . Τώρα και

τες προΟποθέσεις και όροι , όπως π . χ. συμμετο

νον μία απλή γνωστοποίηση της παράβασης στην

μετά τους ειδικούς ελέγχους , οφείλουν τα ίδια

χή της σε Σωματεία και Ενώσεις , σε συμφωνίες

Επιτροπή Ανταγωνισμού-Υπουργείο Ανάπτυξης ή

Όργανα Εποπτείας να παραπέμπουν τους τρίτους

δηλωσίες σε αρμόδιο Εισαγγελέα. )

ομάδας επιχειρήσεων του τύπου του πολυδιαφη

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις αρμόδιες Αρχές

αποδέκτες απειλών εκτός τραπέζης . Για το

μιζόμενου "Φιλικού Διακανονισμού" , άλλης όμως

της Δικαιοσύνης , όταν δεν υπάρχει αυτεπάγγελ

Η Ένωση Ασφαλιστών Βορείου Ελλάδος δηλώνει

σκοπό αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι προτεί

πραγματικής ονομασίας του ως Σ.Α . Π . (επειδή η

τη επέμβαση .

ότι, στο εξής , θα καταμηνύει κάθε παράβαση , οπο 

νουν την υιοθέτηση διάταξης στην προτει

ονομασία "Φιλικός Διακανονισμός Διαφορών Πο

Η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέ

θενδήποτε διαπpαπόμενη , για την πραγματική

νόμενη Οδηγία, η οποία θα επιβάλει στα κρά

λιτών" ανήκει νόμιμα στις κατά Νομαρχία του Κρά

σης απαγορεύεται (π.χ. κρατική- τραπεζική Ασφα

εξυγίανση της αγοράς , που θα επέλθει από την

κατάλληλων μέτρων για

τους αντίστοιχες Επιτροπές και όπου πρέπει, αδα

λιστική Εταιρεία , Εταιρεία προέλευσης από με

επιβολή του ανόθευτου και ελεύθερου ανταγωνι

την προστασία των υπαλλήλων των τραπε

πάνως , να προσφεύγουν οι Πολίτες για την επί

γάλο κράτος , άλλων συμφερόντων ή ιδιοτήτων εκ

σμού και την προστασία του ανύποπτου Ευρω

ζών στις παραπάνω περιπτώσεις , αφήνο

λυση και των διαφορών αποζημιώσεων που έχουν

προσώπων αυτής κ . λπ . ) όπως απαγορεύεται και

παίου

με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες), είναι εντελώς πα

είναι απολύτως άκυρη η υποχρεωτική ασφάλιση

Ελληνική Επικράτεια . Η εποχή ρύθμισης της αγο

ράς από οργανωμένα συμφέροντα δοτής και γνω

τη

- μέλη τη λήψη

ντας στα κράτη

- μέλη την ευχέρεια επιλο

γής των συγκεκριμένων μέτρων.

- και όχι τριτοκοσμικού - Πολίτη σε όλη την

, δεδομένου ότι η

σε Εταιρεία επιλογής της δανειοδοτούσης Τρά

Ελλάδα και τα κάποτε Μονοπωλιακών προνομίων

πεζας ή Εταιρείας Πωλήσεων Αυτοκινήτων , ακι

στής ομάδας υψηλόμισθων , παρήλθε ανεπιστρε

Σωματεία και Οργανώqεις δήλωσαν και ενημέ-

νήτων κ . λπ .

πτί».

ράνομες και απαγορευμtνες

ΝΑΙ
77
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Το «Άριστα » της

'ηf~

1ΝΤΕ Ι>~
ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΦΑ

.ΑλΟΝΙΚ.Α
ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ

όσο από τον πρόσφατα διενεργηθέντα έκτακτο έλεγχο φερεγγυότητας και αποθεμά
των υπό του Υπουργείου Ανάπτυξης , όσο και από τον πολλαπλό δι ' άλλων αρμοδίων
Υπηρεσιών του Κράτους (Δ . Ο .Υ. , Σ.Δ . Ο.Ε. , Ορκωτών Ελεγκτών , Επιθεωρήσεων Εργα
σίας , Ι . Κ . Α . κ . λπ . ) στην Έδρα των Εταιρειών ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και στα Υποκαταστήματά της (αμ 
φιβάλλουμε αν παρόμοιοι πολλαπλοί έλεγχοι έγιναν και σε άλλες Ασφαλιστικές και τους ευ

χαριστούμε για την « προτίμηση », από την οποία γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι) η μεγαλύτε 
ρη Εταιρεία του Ομίλου , η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Γενικών Κλάδων Ασφαλίσεων και μία από τις με
γαλύτερες στη χώρα , πήρε «ΑΡΙΣΤΑ»! Μακάρι να συνεχισθούν οι πολλαπλοί έλεγχοι , γενι
κώς και αδιαλείπτως . Αναδεικνύουν τους καλούς σε άριστους!

* Το σύνολο των ασφαλιζομένων στην ίδια Εταιρεία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ , με 31/12/04,
υπερβαίνει τον εντυπωσιακό αριθμό των 500.000 Ελλήνων Πολιτών!
Αν προστεθούν και οι εκατοντάδες , παράλληλα και μη , χιλιάδες ασφαλισμένοι στους Κλάδους
της Οδικής, Ιατρικής και Οικογενειακής Βοήθειας , τότε το σύνολο των ασφαλισμένων εγγίζει
το

1.500.000!

- Κάθε

μήνα η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Γενικών Κλάδων εκδίδει περίπου 500.000 ασφαλιστήρια έγ
γραφα (νέα συμβόλαια, ανανεώσεις, πρόσθετες πράξεις , ακυρώσεις κ . λπ . )!

- Κάθε μέρα δέχεται 100 δηλώσεις ζημιών ασφαλισμένων της και 300 κλήσεις Βοήθειας , γε
νικώς!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞ ΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Προς ΠΑΝΕΜΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου των Ασφαλιστι

Σχετικά με την
ανανέωση των αδειών
των διαμεσολαβούντων
στο Επιμελητήριο

Allianz

Η

γράμματος Ασφαλιστικών

& Χρηματοοικονομικών

Σπουδών και του

Ετησίου Πιστοποιημένου Προγράμματος Πληροφορικής για το έτος
ματοποιήθηκε την Τρίτη

21

Δεκεμβρίου

2004, πραγ
2004, στις αίθουσες του ΕΙΑΣ. Στην Τε 

λετή παρέστησαν Πρόεδροι , Γενικο ί Διευθυντές και ανώτερα Στελέχη Ασφαλι

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστι

κών Εταιρειών του Ομίλου

Όπως στο έγγραφό σας αναφ έρετε η προ 

χθεί στη θέση του Προέδρου.

θεσμία

2002/92/Ε . Ε . από τα κράτη

Ο κ. Πέτρος Παπανικολάου , μέχρι σήμερα Γενικός Διευ
θυντής της Allianz Ζωής, αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβου

στις

λος του Ομίλου

υιοθέτησης

της

οδηγίας

- μέλη έληξε
15/01 /2005. Όμως η Ελλάδα μέχρι σή 

Ο κ . Άγγελος Πολίτης, μέχρι σήμερα Εντεταλμένος Σύμ
βουλος της

σύμφωνα με τα ισχύοντα , δηλαδή τις δια

1569/85.

ταγμα προσαρμογής θα ενημερωθείτε για
τη νέα διαδικασία».

Η ΙΝΤΕΡΙΑΛΟΝΙΚΑ

πάντα κοντό στα παιδιά

νιάτικη εκδήλωση προς τιμήν των παιδιών

παρουσία του Αϊ-Βασίλη , ο οποίος , μοίρα
σε δώρα στα εκατοντάδες παιδιά που πα
ρευρέθησαν στην Κεντρική Πλατεία το χω

τους και προκαλώντας κραυγές ενθουσια

του Δ . Σ . της Ασφ . Εταιρείας

«lnternational Hellas».

κρούς μας φίλους εξάπτοντας τη φαντασία

σμού. Ο Αϊ- Βασίλης κατέφθασε στο σημείο

με το ελικόπτερο της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και
μοίρασε μεγάλη χαρά σε μικρούς και μεγά

λους .
Την εκδήλωση , την οποία οργάνωσε , με τη
στήριξη της Διοίκησης , η συνεργάτιδα της

Εταιρείας κ . Ουσταμπασίδου Γεωργία , τί

Έγινε επίσης η κατ' έτος Απονομή του Βραβείου , που έχει προκηρύξει ο Εκδότης της «Ιδιωτικής

μησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος ,

Ασφάλισης » κ . Π . Δρακάτος , στον καλύτερο σπουδαστή του Ετησίου Προγράμματος Εκπαίδευσης

οι Δημοτικές Αρχές και πλήθος κόσμου .

Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που εφέτος ήταν η κυρία Πρέντζα Σοφία , υπάλληλος της
Ασφαλιστικής Εταιρείας INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ.

Allianz Ελλάδος με ισχύ την 1η Φεβρουαρί

ου .

σαρμογής , κατά συνέπεια η ανανέωση των

Από την ίδρυση του ΕΙΑΣ 1.020 υπάλληλοι Ασφαλιστικών Εταιρειών έχουν παρακολουθήσει τα Ετή
σια Προγράμματά του που εκτός από μια αύξηση 8% επί του μισθού τους που απολαμβάνουν ως

Στην τελετή αποφοίτησης παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του ΕΙΑΣ από τον Αντιπρόεδρο του
Δ . Σ. και Εντεταλμένο Σπουδών Καθηγητή κ . Μ . Ραφαήλ , χαιρετισμό απηύθυνε ο κ . 0. Μελακοπίδης
- Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών & Αντιπρόεδρος

θα τον διαδε

αδειών των διαμεσολαβούντων θα γίνεται

ριού , αφού πρώτα απηύθυνε λόγο στους μι

11.250 στελέχη της Ασφαλιστικής αγοράς παρακολούθησαν 471 σεμινάρια στα ειδικευμέ
να ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα , καθώς και θέματα πληροφορικής που έχει οργα
νώσει το ΕΙΑΣ από την ίδρυσή του .

1a ιrΝΑ1
_ -!.~

μερα δεν έχει εκδώσει το σχετικό Π . Δ . προ

2004 το Ινστιτούτο οργάνωσε ακόμη 44 Σεμινάρια & Ημερίδες στην Αθήνα και στην περιφέρεια
καθώς και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα για ασφαλιστικά θέματα και για θέματα πληροφορικής
που παρακολούθησαν 780 στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων .

Ακόμα

Allianz

AG

στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών χριστουγεν 

απόφοιτοι των Ετησίων Προγραμμάτων του ΕΙΑΣ κατέχουν ήδη Διευθυντικές θέσεις ευθύνης στις
επιχειρήσεις που εργάζονται.

παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό μέρος της συλ

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της

Allianz Ελλάδος,

~

- γενιές καλλιτεχνών

λογής Παπακωνσταντίνου, με τη δημοσίευση τριακο- ..,••

σολαβούντων στα οικεία Επιμελητήρια σάς

πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία ,

Το

προσέφερε όλα τα χρόνια από

γνωρίζουμε τα εξής :

σαν το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και αποφοίτησαν με επιτυχία ύστερα από εξετάσεις 39.

Τέλος από το Ετήσιο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Πληροφορικής Στελεχών Ασφαλιστικών & Χρημα 
τοοικονομικών Επιχειρήσεων αποφοίτησαν με επιτυχία ύστερα από εξετάσεις 8 σπουδαστές Στε 
λέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων .

κής . Μέσα από τις οκτώ ενότητες

Klaus Duehrkop,

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων

& Χρηματοοικονομικών Σπουδών αποφοίτησαν με επιτυ 

διακεκριμένες υπηρεσίες που

Allianz AG ευχαρι

Ο κ.

2004, 43 σπουδαστές Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων , παρακολούθη 

23 σπουδαστές Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

στεί τον κ. Δελένδα για τις

Νεοελληνικής Χαρακτικής από τον 190 έως τον 20ό αιώ
να μέσα από κείμενα του Νίκου Γρηγοράκη, Ιστορικού Κριτικού Τέχνης και Διευθυντή του Μουσείου Χαρακτι- ...

βρουαρίου . Το Διοικητικό Συμ
βούλιο της

Συμβούλου και του Προέδρου.

Το

χία ύστερα από εξετάσεις

Στο βιβλίο «ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» καταγράφεται αναλυτικά η ιστορία της

Φε

« Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά

στικών Επιχειρήσεων .

Από το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών

1η

με την ανανέωση των αδειών τωνν διαμε

Ευθύς μόλις δημοσιευθεί το σχετικό διά

Τελετή Αποφο(τησης των Σπουδαστών του Ετησίου Πpογpάμματο $
Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, του Ετησίου Προ

Ελλάδος την

τη θέση του Διευθύνοντος

Πρωτογωνίστpιος στο χώρο της!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δύο αιώνες Νεοελληνικής Χαρακτικής

κών Εταιρειών του Ομίλου

τάξεις του Ν .

«/NTERFAX».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙ ΝΟΥ

από τη θέση του

ΑΣΦΑΛΙΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

- Κάθε μέρα πληρώνει , διακανονίζει και κλείνει 100 υποθέσεις αποζημιώσεων , με μέσο όρο
τις 30 ημέρες!
- Ο μέσος ρυθμός αύξησης των εργασιών της ήταν , κατά την 31 /12/04, 30% ενώ για το τρέ 
χον έτος 2005 ο ρυθμός κινείται - και με 31/12/05 θα αγγίξει - το 50%.
- Και το μεγάλο οικονομικό της « ΑΡΙΣΤ Α »: Κατά την κερδοφόρα 31 /12/04 αύξησε τα ίδια κε
φάλαιά της στα 36.677.975 € ή 12.498.019.981 δισ. δραχμές και ήδη προβάλλει αξιώσεις
Πηγή:

ο

κ . Ιερώνυμος Δε

λένδας παραιτείται

Allianz Dresdner Asset Management Ελλάδος ,
Allianz Dresdner
Asset Management Ελλάδος με ισχύ την 1η Φεβρουαρίου .
αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της

Ο κ . Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων , υπέ
βαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους και απο
χωρεί από τον Όμιλο στο τέλος αυτού του μήνα .

σίωνχαρακτικών έργων (ξυλογραφιών, χαλκογραφιών,
λιθογραφιών , λινόλεουμ) εκατόν πενήντα ελλήνων
ζωγράφων και χαρακτών του 19ου και 20ού αιώνα.
~~~~•
Τα τελευταία 20-25 χρόνια καταβλήθηκε μεγάλη
προσπάθεια από ελάχιστους ιστορικούς τέχνης,
ερευνητές και συλλέκτες, με σκοπό να ανασυρ
θούν πολλά χαρακτικά έργα από την αφάνεια, να
μελετηθούν, να παρουσιασθούν και να δημοσι

ευθούν, ώστε να καταλάβει η Χαρακτική τη θέ
ση που της αξίζει ως ισότιμο κεφάλαιο στην

,

Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης. Στο πλαίσιο
αυτής της προσπάθειας έρχεται αρωγός και η παρούσα έκδοση με την καταγραφή αγνώστων λεπτομερειών και δημοσίευση σπά
νιων και ιστορικών χαρακτικών έργων .

Ιωάννης Σιδηρόπουλος

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) έκοψε τη πίτα της

Χορηγός στην ΑΕΚ

Ν

Πρόεδρος της Αρχής Εποπτείας

α στηρίξει με τη χορηγία της την ιστορική
ομάδα της ΑΕΚ αποφάσισε η Γαλαξίας

Ασφαλιστική . Εκφράζοντας την ικανοποί

Γ

ια άλλη μια χρονιά στην αίθουσα τελετών των γραφείων της Ένωσης Δημοσιογρά

φων Ι~ιοκτητών Περιοδι~ού Τύπ?υ (ΕΔΙΠΤ), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
η κοπη της πρωτοχρονιατικης πιτας ,

ησή του ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ .

Τις ευλογίες του για το Νέο Έτος εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών

Λάμπρος Χριστοφή σε εκδήλωση που παρευρέθη-

και πάσης Ελλάδος κ . κ . Χριστόδουλου, έδωσε

,.~ ..........,_., ,..,-σ, αν μεταξύ άλλων η Διευθύντρια πωλήσεων της χο -

ο Αρχιμανδρίτης π . Αμφιλόχιος και την πίτα έκο 

- - - - ·:Λ_:..LΛ.u"-., _
σ-

UJ.5

'

ρηγού εταιρείας Λένα Μπο-

ψε η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ . Ψα

ντιώτη και από τη διοίκηση της

ρούδα Μπενάκη. Το Δ . Σ. της ΕΔΠΙΤ , συνεχίζο

ΑΕΚ οι Νίκος Κούλης και Γιώρ

ντας την παράδοση επιβράβευσης προσώπων

γος Ρόκκας , τόνισε ότι μέσα

και συλλογικών οργάνων για την προσφορά τους

από τη χορηγία της ΑΕΚ θα

στο κοινωνικό σύνολο ή αναξιοπαθούντων , απέ

ωφεληθούν και οι φίλαθλοι της

νειμε τιμητικά διπλώματα και οικονομικές ενι

ομάδας . Ειδικότερα όπως εί

σχύσεις σε δύο

πε ο κ . Χριστοφή , η Γαλαξίας

αίθουσα τελετών .

Ασφαλιστική ως χορηγός και η

Αρχικά ο πρόεδρος της

ΑΕΚ ως χορηγούμενη ομάδα

Ένωσης κ . Βλάσης Σω

θα ωφεληθούν , αλλά και

κρατείδης βράβευσε την

κ . Αλεξάνδρα Μητσοτά

κερδίσουν εξοικονομώ

κη για την προσφορά του

ντας χρήματα από την

φιλανθρωπικού έργου

απόκτηση προνομιακών

της

πακέτων ασφάλισής τους ,

και προσέφερε χρηματι

ACTION AID

κό ποσό υπέρ των ανα

ρείας είναι ιδιαίτερα

ξιοπαθούντων συναν

ανταγωνιστικά , σε σχέση

θρώπων μας . Στη συνέ

με την ελεύθερη τιμολό

χεια βραβεύτηκε με το μετάλλιο της Ένω

γηση των προσφερόμε -

σης , το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το

νων υπηρεσιών και προπάντων με κάθε ασφαλισ

οποίο και παρέλαβε ο Ταξίαρχος κ. Γρηγό

στήριο συμβόλαιο μέ ρος των εσόδων θα πηγα ίνει

ριος Αναγνώστου για το προσφερόμενο

στην ΠΑΕ ΑΕΚ .

υπέρ των πολιτών κοινωνικό της έργο , κα

Η Γαλαξίας Ασφαλιστική , λειτουργώντας σε πρότυ 

θώς και η κ. Στέλλα Ματαρά, με μετάλλιο

πα άλλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών και

της Ένωσης και χρηματικό ποσό ως ανα

τραπεζών, που είναι χορηγοί μεγάλων διεθνών πο

γνώριση του επιδειχθέντος θάρρους και

δοσφαιρικών ομάδων , έχει σχεδιάσει ένα ολοκλη 

Του Λάμπρου Καραγεώργου

αποτελεσματικής συνεργίας της στην αναί
μακτη κατάληξη της λεωφορειοπειρατείας .
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ . Ψα

προστασίας ατυχημάτων , οδικής βοήθειας , επεί

ρούδα Μπενάκη, ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης

γουσας ιατρικής μεταφοράς , κάλυψης αυτοκινήτου

& Αποκέντρωσης

ξεκι

νούν με τρία προνομιακά πακέτα ασφάλισης αυτοκι

γορ(της, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ελευθερ(α Μπερνιδάκη, οι Βου

νήτου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα πρω

λευτές (ΠΑΣΟΚ) Ι ωάννης Π απαντωνίου, Βάσω Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Γείτονος , Στυ

τοποριακών παροχών και επιλεγμένων υπηρεσιών

λι ανός Μοτζοπετόκ η ς, Βασίλης Ο ικονόμου, Συλβάνο Ράπτη, ο Βουλευτής (ΣΥΝ) κ. Φώ

όπως : Ιατρική φροντίδα ατυχήματος , Επείγουσα με

της Κουβέλης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ευάγγελος Αντώναρος και

ταφορά , Αερομεταφορά , Οδική βοήθεια κ . τ . λ ., για

ο π . πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Γρίβας.

τους ασφαλισμένους φιλάθλους και φίλους της ΑΕΚ .

Επιπρόσθετα στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών»: ο δήμαρχος Ζωγράφου κ. Ιωάννης Κα

Για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων και των φίλων

ζάκος, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Σκιαδάς Ελευθέριος, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Ν(

Το επιχειρηματικό σχήμα
στον τρόπο εργασίας

διοικητικού συμβουλίου της στην κατάρτιση του ορ
γανογράμματός της. Η Αρχή Εποπτείας των Ασφα

μόσια τοποθέτησή του μέσω του

NextDeal ο πρόε

λιστικών Εταιρειών , η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και

δρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής κ .

η Τράπεζα της Ελλάδος είναι οι τρεις αρχές που θα

Ιωάννης Σιδηρόπουλος. Ο θεσμός της ιδιωτικής

συνθέτουν το πλαίσιο των ελέvχων και εποπτικών

ασφάλισης στη χώρα μας έχει σημαντικά περιθώρια

Αρχών των εταιρειών του ευρύτερου τομέα . Επιση

ανάπτυξης και μεγάλο έδαφος να καλύψει εάν τα

μαίνεται ότι, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτρο

μέχρι σήμερα αποτελέσματα συγκριθούν με τα ισχύο

πής , περιλαμβάνονται η χορήγηση και ανάκληση των

ντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όχι

αδειών λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσε

«15» αλλά και των «25», καθώς και πολ

ων , η τήρηση της νομοθεσίας , η επεξεργασία και

λές από τις νεοεισερχόμενες χώρες στην Ε.Ε ., έχουν

εισήγηση διατάξεων για την τροποποίηση και συ

να επιδείξουν υψηλότερα ποσοστά κατά κεφαλήν
ασφαλίστρων απ ' ό , τι η χώρα μας , λέει ο κ . Σιδηρό

ασφάλισης , η επιβολή εκτάκτων ελέvχων , η επιβο

μόνο των

insure

λή μέτρων εξυγίανσης στις εποπτευόμενες ασφα

ρηση » αυτή μπορεί να είναι πολλές , σίγουρα όμως

λιστικές επιχειρήσεις κ . ά . Ο κ . Ιωάννης Σιδηρό 

μία εξ αυτών είναι η έλλειψη αξιοπιστίας που δια 

πουλος , πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της

κρίνει τον κλάδο κυρίως από φαινόμενα που πα

Αρχής , γεννήθηκε το

ρουσιάζονται στον κλάδο αυτοκινήτων. Όπως εκτι

έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών. Είναι απόφοιτος

μά ο κ . Σιδηρόπουλος , μία ισχυρή και δραστήρια επο

του τμήματος Οικονομικών της ΑΣΟΕΕ , του Πανεπι 

πτική Αρχή θα ενισχύσει την αξιοπιστία του κλάδου ,

στημίου

καταναλωτών προς το θεσμό και κατά συνέπεια στην

ταν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας , ενώ διετέ

αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων προς όφελος

λεσε πρόεδρος δεκάδων νομοπαρασκευαστικών

του κλάδου , των ασφαλισμένων αλλά και της ελλη

επιτροπών . Του έχει απονεμηθεί ο Ταξιάρχης του

νικής οικονομίας . Ο κ . Σιδηρόπουλος , από το

Τάγματος του Φοίνικας από τον Πρόεδρο της Ελλη

Ελευθερία Επιλογής Προϊόντων

αντιπροσωπεύει μία νέα ιδέα

Σύνθετων

& Ασφαλιστικών Εταιριών

σης που θα ενημερώνει και θα εξυπηρετεί τους εν

εδρος του ΤΑΙΣΥΤ κ. Διονύσιος Μαγκλιβέρας με μέλη του ταμείου . Επιπλέον παρευρέθη

Γενικότερη Ασφαλιστική Υποστήριξη (πωλήσεις ,

σαν η Γενική Γρ. της Γεν . Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κ. Μαργαρ(ταΧει

φιλοξενία , εκπαίδευση , κλπ . )

μωνά-Παπαδά, η Διευθύντρια Διοίκησης κ. Κωνσταντ(να Καλλιμάνη και άλλα υψηλόβαθμα

ΑΕΚ θα μπορούν να παίρνουν για τα προνομιακά πα

στελέχη της υπηρεσίας.

κέτα ασφάλισης αυτοκινήτου από το επίσημο

Site
lnternet και από το Site της εταιρείας .

Αξίζει να επισημάνουμε και όλους εκείνους που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών τους

της ΑΕΚ στο

δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην εκδήλωση και έστειλαν ευχαριστήρια σημειώματα .

Ο κ . Χριστοφή δεσμεύτηκε ακόμη ότι τόσο οι ίδιοι

Μεταξύ αυτών ήταν : ο υπουργός Τουρισμού κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο υπουργός Μα
κεδονίας-Θράκης κ. Νίκος Τσιορσώvης, ο υφυπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών κ.

Αναστάσιος Νεράτζης , ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βασίλειος Μιχαλολιάκος, η βου
λευτής (Ν.Δ . ) κ. Ζέπα Μακρή και ο πρώην βουλευτής (ΠΑΣΟΚ) κ. Γεράσιμος Αρσένης.

επαγγελματία

& Ειδικών Κινδύνων

διαφερόμενους προς ασφάλιση . Παράλληλα , σύμ
φωνα με πληροφορίες πολύ σύντομα , οι φίλοι της

1991

ασφαλιστικής εμπειρίας σχεδόν ενός

Undervvriting

Επ αγγελματική
λογιστικές

Υποστήριξη

(υποχρεώσεις

marketing, είσπραξη ,
διαμεσολαβούντων,

& νομικές υπηρεσίες , κλπ.)

Ευέλικτη Σύμβαση Συνεργασίας
Διαπραγματευτική ισχύς

άτε στην

insure

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μαζί τις κρίσιμες

εξελίξεις των επομένων ετών .

Δώστε στον εαυτό σας ανεξα ρτησία και στους πελάτες σας την
επιλογή. Αφήστε στην insure τα υπόλοιπα .
Τηλ.:

210 6741 223
www.insure-net.gr

είναι

Manchester και του Πανεπιστημίου
Birmgham. Από το ,1975 μέχρι και το 2004 εργαζό

ιώνα της Δ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α . Ε. σας παρέχει :

κος Απέργης, η Αντιδήμαρχος Ζωγράφου κ . Τώνια Καλύβα , Γενικοί Γραμματείς Υπουργεί

1943 στο Νομό Έβρου ,

θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των

ασφαλιστικού συμβούλου .

insure, με την εγγύηση της

μπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της ιδιωτικής

πουλος και προσθέτει : Οι αιτίες για την « καθυστέ

στην ανάπτυξη του

ων , δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη άλλων δημοσιογραφικών ενώσεων και ο πρό 

σχέσης με κάθε φίλαθλο και φίλο της ΑΕΚ χωριστά.

80

και

Marketing της

ΠΑΕ ΑΕΚ και τώρα και στο μέλλον , σε επίπεδο Διοί

αξιοπιστίας και φερεγγυότητας της ελληνικής ασφα

λιστικής αγοράς . Αυτό υπογραμμίζει στην πρώτη δη

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣφΑΛιΣΤΩΝ

της ΑΕΚ , έχε ι δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση

κησης και σε επίπεδο φιλικής προσωποποιημένης

πτική Αρχή ευέλικτη και αποτελεσματική . Την πε
ρίοδο αυτή εργάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του

ίΠ"sure"'

κ. Προ

κόπιος Παυλόπουλος, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο κ. Χρήστος
Πρωτόπαπας (εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γεώργιο Παπανδρέου), ο πρό
εδρος του Λ.Α.Ο.Σ. κ. Γιώργος Καρατζαφέρης, οι Βουλευτές (Ν . Δ . ) κ.κ. Ελευθέριος Ζα

όσοι και η Γαλαξίας Ασφαλιστική είναι κοντά στην

να συμβάλει στην αύξηση της ασφαλιστι

κής πίτας στη χώρα μας , μέσω της ενίσχυσης της

1975

υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οι

θήσει και να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες

εταιρείας , ειδικό τμήμα εξυπηρέτη

Η

κός διευθυντής της γενικής Διεύθυνσης Οικονομι

κής Πολιτικής του Υπουργείου , επιζητεί μία επο 

κονομίας , και από το

ρωμένο διετές πρόγραμμα marketing, για να προω 

2005

Η εποπτική Αρχή
θα συμpόλει στην
περαιτερω ανάπτυξη
του ασφαλιστικού
κλάδου

Ελλάς

αφού τα πακέτα της εται

Όπως γνωστοποίησε ο κ . Χριστοφή το

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

(2) φορείς και (1) πρόσωπο στην

οι φίλαθλοι της ομάδας θα

και κατοικίας με προνομιακά πακέτα ασφάλισης .

των Ασφαλιστικών Εταιρειών

Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφά
λισης έχει στόχο με τη δραστηριότητά της

μέχρι και το

2004 γενι-

νικής Δημοκρατίας .

Πηγή:

NextDeal

ΕΙΔΗΣΕ

♦ Ο Π.Σ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη
Τ

LEBEN
Πρωτιά γιο τον Παναγιώτη Σιότρο
Το υποκατάστημα στο Αγρίνιο

ο 2004, όπως είναι γνωστό ο Σύνδεσμος γιόρτασε τα 30 χρόνια του . Η Θεσσαλονίκη
συμμετείχε με τον τρόπο της στις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του Συνδέσμου . Ήταν

που διευθύνει εδώ και 1 ,; , χρό 

το κέντρο του εορτασμού στις εκδηλώσεις για την « Ημέρα του Ασφαλιστή » στο διήμε
ρο 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2004.

νο, ο Παναγιώτης Σιάτρας κατέ

Την Πέμπτη

Πανελλαδικά σε παραγωγή

λαβε για το

16 Σεπτεμβρίου 2004 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου , αποτελούμενη

σό των 730.162,51 ευρώ μετα

Γραφείου Θεσσαλονίκης κ . Νικόλαο Τσάκαλο , τους κ . κ . Αντώνη Μακρή και Θεόδωρο ΝικολαΤδη ,
μέλη του Δ . Σ . και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επισκέφθηκαν τον Παναγιότατο Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ . Άνθιμο , τον οποίο ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Στη
συνάντηση παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος κ . Μιχά
λης Βουράκης.

2004, εορτή των Ασφαλιστικών Συμβούλων , ο Πρόεδρος και τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π . Σ . Α . Σ. παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
της Του Θεού Σοφίας , όπου ετελέστη αρτοκλασία .

Τις εκδηλώσεις ετίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη 
τηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μαυρίδης , ο Πρό
εδρος και Διευθυντής Υποκαταστήματος
της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ κ . Κωνσταντίνος Λά

σκος , ο κ. Δημήτρης Αναστασίου Διευθυ

ντής Γραφείου Πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ , η κ . Ελένη Κασιμάτη μέ
λος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του

Π . Σ.Α . Σ ., ο κ . Γεώργιος Πρέκας Ιδρυτικό
Μέλος του Π.Σ.Α . Σ. και μέλος του Διοικη
τικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επι
μελητηρίου Αθηνών . Παρευρέθησαν ακό

μη , πολλοί και εκλεκτοί συνάδελφοι.
Ο Παναγιότατος Μητροπολίτης θεο/νίκης κ. κ. Άνθιμος

πλαισιωμένος από την αντιπροσωπεία του Π. Σ.Α. Σ. στο
ιδιαίτερο γραφείο του.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο επι
σκέφθηκε τους χώρους της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

θέση

Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με το πο

από τον Γενικό Γραμματέα του κ . Θεόδωρο Χαραλαμπίδη , το μέλος του Δ . Σ. και υπεύθυνο του

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

2004 την 1η

ξύ των

100 υποκαταστημάτων

του Ομίλου ΑΣΠΙΣ .

Υψηλή και σταθερή κερδοφορία
Για τη χρήση του

2004 η Leben

για άλλη μια χρονιά πέτυχε υψηλή και σταθερή κερδοφορία, ενώ ανα

μένεται η παραγωγή της εταιρείας συνολικά να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα.

Κατά την παρελθούσα χρήση δόθηκε πολύ μεγάλο βάρος στη ριζική αναδιοργάνωση του δικτύου πω
λήσεων και σε επιλεκτικές στρατολογήσεις τόσο σε επίπεδο διευθυντών ανάπτυξης όσο και σε επί
πεδο επιθεωρητών και συνεργατών .
Η εφαρμογή του νέου οργανογράμματος στις πωλήσεις με τον διαχωρισμό σε δύο διευθύνσεις ανά

πτυξης πωλήσεων (βορράς και νότος) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα έδωσε ένα

νέο δυναμισμό στην παραγωγή της εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο να παρατηρηθεί
αύξηση της παραγωγής της τάξης του 22%(σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) .
Η σταθερή κερδοφορία για άλλη μια χρονιά εγγυάται υψηλότατες αποδόσεις για τους πελάτες που

σταθεράεμπιστεύονται τη

LEBEN. Θεωρούν ότι και πάλι θα είναι σε αυτό τον τομέα οι απόλυτα πρώ

τοι στην ασφαλιστική αγορά .

ΕΘΝΙΚΗ

Οι νέες υποδομές που δημιουργήθηκαν τόσο στην εσωτερική οργάνωση της εταιρείας όσο και στα
νέα μηχανογραφικά συστήματα θέτουν τις βάσεις για τη συνέχιση της άριστης εξυπηρέτησης που

Η ΠΡΩΠf ΑΣΦΑΛΙΣΠΚΗ

προσφέρει η

Μήνυμα αyόπης από
την Εθνικη Ασφαλιστική
Φιλοσοφία της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν πάντα,
η αρωγή σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο , το
οποίο έχει ανάγκη . Στο πλαίσιο αυτής της φιλο
σοφίας, η Εθνική Ασφαλιστική , με την ευκαιρία

των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου

έτους , έστειλε τις ευχές της και ένα μήνυμα αγά
πης στα παιδιά . Αντί για ευχετήριες κάρτες , ενί
σχυσε οικονομικά , τα « Παιδικά Χωριά

Leben προς τους πελάτες και συνεργάτες της .
2005 είναι πολύ μεγάλες, ο στόχος για τα επίπεδα παραγωγής έχει ήδη ορι
στεί σε αύξηση της τάξης του 30 %και η σιγουριά ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί διακατέχει όλους
Οι προσδοκίες για το

στην εταιρεία. Επίσης στοχεύουμε στην αύξηση των στρατολογήσεων σε επίπεδο συνεργατών ώστε

με τη λήξη του

2005 να έχουμε παρουσία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος .

Παράλληλα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή μας παρουσία , θέλουμε να αναπτυχθούμε ακόμη πιο δυνα
μικά στις αγορές της Αυστρίας , Κύπρου και Ελβετίας. Με αυτές τις κινήσεις η

πάλι μέσα στο

2005 να έχει καθοριστικό ρόλο στις

π

ερισσότερα από

100 στελέχη παρευρέθησαν στην πρώτη πανελλαδική συνάντηση της
Aspis Real Estate, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις
12 Δεκεμβρίου 2004. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ο απολογισμός του 1ου

Τέλος , η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας θέλει να ευχηθεί σε όλους τους πελάτες και συ 
θε δυνατή προσπάθεια για να δικαιώσει την εμπιστοσύνη τους .

όντα και υπηρεσίες , προχώρησε στη σύσταση
Ανώνυμης Εταιρείας Πρακτόρευσης Γενικών
Ασφαλειών . Στόχος της νέας εταιρείας του ομί

λου , η οποία θα λειτουργήσει στις αρχές Ιανου

αρίου, είναι η διοχέτευση στην αγορά εξειδι
κευμένων ασφαλιστικών προϊόντων γενικών
ασφαλειών με έμφαση στον τομέα των μεγά
λων κινδύνων . Εγγύηση για την επίτευξη αυτού

το υ στόχου αποτελεί η συνεργασία της νέας
εταιρείας με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
ήδη ενεργοποιούνται στο χώρο με εξαιρετικά

αποτελέσματα και που διαθέτουν άρτια γνώση

του αντικε ίμενου και πολυετή εμπειρία . Η νέα
εταιρεία θα διοχετεύει τα προϊόντα των συ
νεργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων

αποκλειστικά και μόνο μέσω του δικτύου πώ

λησης του

ING σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλ

ληλα οι πελάτες του θα απολαμβάνουν όλα εκεί
να τα προνόμια και τις ουσιαστικές υπηρεσίες

που το όνομα και η μέχρι σήμερα πρακτική του

ομίλου ΙΝG εγγυάται.

lιιsurance

& Risk:;~1lanage111ent

στη ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ .

Το ταξίδι στο Πήλιο

Μεσίτες Ασφαλίσεων

& Αντασφαλίσεων
http://www.gkoutinas.gr

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη , το Δεκέμβριο , το
ταξίδι της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Πήλιο .

κού Δικτύου που πέτυχαν στους στόχους της πε

Μ ε βαθιά γνώση των αναγκών της Ελληνικής Αγοράς και με τεχνογνωσία
στην ασφάλιση ε πιχειρηματικών κινδύνων

κού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το οποίο συ

νος , Διευθυντής Στήριξης Λειτουργιών Διοίκη

πέδου εξυπηρέτησης του καταναλωτή , β) τη δημιουργία ενός νέου προτύπου επαγγελματία κτη
ματομεσίτη και γ) την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της .
Επιπλέον την πεποίθηση ότι το δίκτυο πωλήσεων της Aspis Real Estate θα φθάσει αυτόνομα τους

νίτσα ως την Τσαγκαράδα, το Μούρεσι, την Ντα
μούχαρη , τον Άγιο Δημήτριο , τη Μακρυράχη και

3 έως τις 5 Δεκεμβρίου

και τους πρό 

Η Εθνική Ασφαλιστική διοργάνωσε δραστηριό
τητες που διασφαλίζουν τη διασκέδαση αλλά και

Δι εθνούς εμβέλειας

ναίσθησης του «κοινού» στόχου στους συμμε

κά θέματα του κλάδου των ακινήτων .

τέχοντες.

πνεύματος συνεργασίας και τη δημιουργία συ 

BROKER της Ασφαλιστικής

αγοράς του Λονδίνου

με εξε ιδ ίκευση στην ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Προσφέρουν

τη βελτίωση της επικοινωνίας , την ανάπτυξη

ανανέωση του κτηματομεσιτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ
έδωσε το στίγμα της νέας χρονιάς για την πορεία της κτηματαγοράς ενώ αναφέρθηκε σε θεσμι
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Howden lnternational lnsurance Brokers Ltd
http://www.howdenins.com

τα Χάνια , υπήρξαν προορισμοί των ταξιδιωτών,

από τις

Επαγγελματικής Αστικ ής Ευθύνης,

Howden

σης . Τα γραφικά χωριά του Πηλίου , από τη Μακρι

σφεραν όμορφες στιγμές ξεκούρασης .

&

Σε συνεργασία με τους

νόδευσαν οι κ.κ . Κώστας Ταραβίρας , Διευθυντής
Πωλήσεων της Εταιρείας και Δημήτρης Βύσσι

ντησης , ανέλυσε τις θετικές προοπτικές του κλάδου των ακινήτων , υπογραμμίζοντας μάλιστα τις
ενέργειες που γίνονται από την εταιρεία του ομίλου Ασπίς με στόχο : α) την αναβάθμιση του επι

Τέλος , τη σχετική εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών
Ακινήτων κ. Στράτος Παραδιάς , ο οποίος χαιρέτισε την προσπάθεια της Aspis Real Estate για την

μονα την ολοκληρωμένη κάλυψη των αυ ξανό
μενων αναγκών των πελατών του με νέα προϊ

Γ. Κ()ΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.

του πλοίου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια

ρασμένης χρονιάς . Ήταν ένα ταξίδι ψυχαγωγι

κος Γαλάτης , προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι οι προβλεπόμενες συναλλαγές ακινήτων της εται
ρείας , συνολικά σε όλη την Ελλάδα , αναμένεται να « αγγίξουν» τις 500 το νέο έτος .

Ελλάδας , στο πλαίσιο της ανάπτυξης

•

κής τηλεόρασης αλλά και άλλων φορέων και συ
νέδραμε με το ποσό των 20.000 ευρώ τους πλη

ων 1Ο στην Αθήνα,

εξέφρασε ο Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας κ . Νί

ING

SOS». Πα

Το ταξίδι επιβράβευσε 45 άτομα του Παραγωγι

200 συμβούλους ακίνητης περιουσίας ,

εξελίξεις ώστε να πετύχει και πάλι υψηλή κερ

Το

του κλάδου των γενικών ασφαλειών και με γνώ

ράλληλα , στάθηκε αρωγός στη μεγάλη προσπά
θεια που κατέβαλε η χώρα μας , μέσω της κρατι

έτους λειτουργίας του δικτύου πωλήσεων της εταιρείας του ομίλου Ασπίς .
Επισημαίνεται ότι η Aspis Real Estate διαθέτει σήμερα 12 καταστήματα πανελλαδικά, εκ των οποί

1 στην Πάτρα και 1 στη Θεσσαλονίκη . Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις στελε
χών της εταιρείας , το δίκτυο πωλήσεων αναμένεται να ανέλθει στα 25 καταστήματα - ιδιόκτητα
και franchise - σε όλη την Ελλάδα το 2005.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aspis Real Estate, κ . Μίλτος Επιθυμιάδης , στο πλαίσιο της συνά

προσδοκά και

νεργάτες ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά και θέλουν να διαβεβαιώσει όλους ότι θα καταβάλλει κά

Επίσης , η εταιρεία κάλυψε τη δαπάνη ασφάλισης

Πανελλαδική συνάντηση στελεχών
της ASPIS REAL ESTATE

Leben

δοφορία προς όφελος των πελατών και συνεργατών της .

γέντες από τον σεισμό στη Νοτιοανατολική Ασία.

1η

Ξεκινά τη λειτουργία της η ING
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτόρευσης
Γενικών Ασφαλειών

την πλέον α ξιόπ ιστη οικονομική λύση στην ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
■ Μεσιτών Ασφαλίσεων

■ Ανεξάρτητων Πρακτόρων ή Συμβούλων Ασφαλίσεων
■ Ασφαλιστικών Εταιρε ιών για λογαριασμό των αποκλειστικών Συνεργατών τους
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ΕΙΔΗΣΕΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεργασία

Achmea
Zorg και HealthNet
1nternational σε θέματα
ανάπτυξης και
διαχείρισης
ασφαλιστικών
συστημάτων στον
τομέα της υγείας

Οι προτεραιότητες της συνεργασίας
Achmea Zorg

και

HealthNet δίνουν προτεραιό
AIDS,

τητα στην αντιμετώπιση των ασθενειών

φυματίωσης και ελονοσίας . Πάνω από έξι εκα
τομμύρια άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από αυ
τές τις ασθένειες και οι αριθμοί παρουσιάζουν
αυξητικές τάσεις . Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί,
εξάλλου , μείζονα απειλή για τις χώρες της Ε . Ε .
(όπου ειδικότερα η φυματίωση εθεωρείτο ότι
είχε εκλείψει) . Η επιτυχημένη αντιμετώπιση
της νόσου αυτής στην Αφρική , όπου τόσο οι υπο
δομές , όσο και οι πρακτικές ιατροφαρμακευτι

κής περίθαλψης βρίσκονται ακόμη στο στάδιο
της ανάπτυξης , αποτελεί ένα από τα κυριότε

Η

Achmea Zorg (Zilνeren Kruis, Groene
Land και PWZ Achmea), ολλανδική

ρα σημεία επικέντρωσης των προσπαθειών που

εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας,

εξέλιξη των θανατηφόρων μορφών φυματίωσης

μέλος του Ομίλου

Eureko, πρόκειται να ξεκινή

σει συνεργασία τετραετούς διάρκειας με τον
επίσης ολλανδικό οργανισμό

lnternational, ο

καταβάλλονται ούτως ώστε να αποφευχθεί η

HealthNet

οποίος δραστηριοποιείται σε

χώρες που επηρεάζονται δυσμενώς από εμπό

λεμες καταστάσεις . Οι δύο οργανισμοί θα ενώ
σουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να συμβάλουν
στον έλεγχο των ασθενειών και γενικότερα στη
σταδιακή αποκατάσταση της αυτάρκειας των
πληθυσμών.

Στην Ολλανδία , το υπουργείο Συνεργασίας για
την Ανάπτυξη προωθεί τις συνεργασίες μετα

τωπιστεί η ένδεια στη φροντίδα υγείας .

Ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι

HealthNET lnternational
Η ολλανδική οργάνωση

πολέμους . Μαζί με τον τοπικό πληθυσμό ερ
γάζεται για να επιτύχει διαρθρωτική ανάπτυξη
των ιατρικών υπηρεσιών σε περιοχές που έχουν
αποσταθεροποιηθεί. Η υγεία του πληθυσμού

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκα
τάσταση μιας περιοχής . Η συνεργασία μεστό

χο την καλύτερη υγεία συνεισφέρει επίσης στη
δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας .

HealthNet lnternational ιδρύθηκε το 1992 από

τη διεθνή οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα

(Medicins sans Froniteres) προκειμένου να γε

Ανατολική Ευρώπη

φυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανθρωπιστικής

Στη Ρουμανία οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας

αρωγής και της διαρθρωτικής υποστήριξης για

δεν έχουν τη δέουσα διαχειριστική ικανότητα .

αποκατάσταση του τομέα υγείας . Λειτουργεί

Η

σε δώδεκα χώρες , όπου παρέχει συμβουλές

lnteramerican, που

όπως είναι γνωστό ανή

κει στον μεγάλο Ευρωπαϊκό Ομιλο

Eureko, στη

και υποστήριξη για την αναδόμηση και ανα

Ρουμανία πέραν του τομέα των ασφαλειών Ζωής

διάρθρωση των συστημάτων υγείας. Επιπλέον,

έχει ξεκινήσει τη δραστηριοποίησή της και στον

η

ευαίσθητο τομέα της Υγείας , με στόχο να συ 

νωνικές , επιδημιολογικές και ιατρικές έρευ

ξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και οι δύο νέ

μπληρώσει τις υπηρεσίες που παρέχει το δη

και ΗΝΙ , αποφάσισαν

μόσιο σύστημα υγείας της χώρας . Ο οργανι

να ανταποκριθούν στην πρόκληση της περαι
τέρω ανάπτυξης αυτής της προσπάθειας . Η

σμός HealthNet διαθέτει δεκαετή πείρα στη Ρου
μανία με προσφορά τόσο στον κλινικό τομέα

συνεργασία τους θα επικεντρωθεί σε χώρες

όσο και στον τομέα διαχειριστικής ικανότητας .

HealhtNet lnternational διεξάγει σχετικές κοι

νες , που συνεισφέρουν στη βελτίωση της αντα

πόκρισης προς χρόνιες κρίσεις σε όλο τον κό
σμο .

Η

HealthNet lnternational είναι εγγεγραμμένη
- κερδοσκοπική φιλαν

στην Ολλανδία ως μη

της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής

Στόχος του συνδυασμού της εμπειρίας των δύο

Αφρικής .

αυτών οργανισμών είναι να δοθεί στους Ρου
μάνους πολίτες η δυνατότητα πραγματικής πρό

Η ιδέα της συνεργασίας

σβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας .

Achmea

Η

Αφρική

λο

Achmea Zorg,

ως κορυφαία εταιρεία παρο

χής υπηρεσιών υγείας στις Κάτω Χώρες , έχει

την πρόθεση να συμβάλει στην καταπολέμηση

Επιπλέον , η εταιρεία Achmea επιθυμεί να δρα

της διάδοσης των ασθενειών σε ολόκληρο τον
κόσμο. Είναι θέση της εταιρείας ότι όλοι έχουν

στηριοποιηθεί πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνο

δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες

και από αυτή την άποψη, ο οργανισμός Hea~hNet
lnternational αποτελεί κατά κάποιον τρόπο « εκ
φύσεως» εταίρο της Achmea Zorg, καθώς και

HealthNet lnternational

εργάζεται σε χώρες που έχουν επηρεαστεί από

Η

Οι γεωγραφικοί στόχοι

οι εταίροι,

Achmea Zorg

στημάτων υγείας , είναι η υιοθέτηση επαγγελ

ματικής προσέγγισης προκειμένου να αντιμε

ρα . Η Κεντρική Αφρική, συμπεριλαμβανομένου

και του Σουδάν , αποτελεί επίκεντρο μίας από
τις πλέον σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις που
έχουν προκύψει μέχρι σήμερα . Η εταιρεία

Achmea και ο οργανισμός

θρωπική εταιρεία.

Είναι ολλανδική εταιρεία και ανήκει στον Όμι

Eureko, που

δραστηριοποιείται σε πολλές

χώρες της Ευρώπης . Η εταιρεία

Achmea προ

σφέρει σε επιχειρήσεις, οργανώσεις και κατα
ναλωτές στην Ολλανδία μια μεγάλη σειρά ασφα
λιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών και προϊό

ντων . Προς ενίσχυση του βασικού φάσματος
των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει , η

Achmea παρέχει μία σειρά από πρόσθετες υπη
ρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των : υπηρεσιών

μέα της διαρθρωτικής ανάπτυξης των υπηρε

ΗΝΙ πιστεύουν ότι η
υιοθέτηση νέου τρόπου σκέψης και δράσης δύ
ναται να επιφέρει ριζική αλλαγή στις προσπά

σιών υγείας. Η συμφωνία συνεργασίας τους

θειες εξασφάλισης « υπηρεσιών υγείας για

υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας, προγραμμά

στηρίζεται στην ανταλλαγή γνώσεων και πρα

όλους» . Απώτερος στόχος του συνδυασμού της

των επανένταξης στην εργασία, καθώς και προ

κτικής εμπειρίας σε θέματα ανάπτυξης και δια

ανθρωπιστικής εμπειρίας του οργανισμΌύ

γραμμάτων εκπαίδευσης των ασφαλισμένων

χείρισης ασφαλιστικών συστημάτων στον το

HealthNet με την εμπειρία που διαθέτει η εται
ρεία Achmea στην εδραίωση ασφαλιστικών συ-

για τη φροντίδα της υγείας. Επίσης η

οι δύο οργανισμοί δραστηριοποιούνται στον το

μέα της υγείας .

βοηθείας στην Ολλανδία και στο εξωτερικό,

Achmea

διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά κεφάλαια.

~~ INTERAMERICAN Για τη χορό των παιδιών της
'Ο πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα παιδιά της

INTERAMERICAN - του διοικητικού προσωπικού,

αλλά και του δικτύου πωλήσεων - γιόρτασαν

την αλλαγή του χρόνου βλέποντας θέατρο . Στις 6 Ιανουαpίου , για τα παιδιά των συνεργατών του δικτύου οργανώθηκε μια αποκλειστική πα
ράσταση της παιδικής σκηνής της Ξένιας Καλογεροπούλου στο θέατρο «Μικρή Πόρτα» . Ο θίασος της κ. Καλογεροπούλου παρουσίασε ένα

θαυμάσιο έργο, βασισμένο στη μυθιστορία του Νώε από την Παλαιά Διαθήκη και στον κατακλυσμό, με τίτλο «Οικογένεια Νώε» . Εξάλλου, τα παιδιά
INTERAMERICAN διασκέδασαν παρακολουθώντας στις 8 Ιανουαρίου την εξαιρετική παράσταση από τη θεατρική
σκηνή «Κιβωτός», του έργου «Πινόκιο» . Μετά τις δύο παραστάσεις, οι διοργανωτές -η Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και ο Σύλλογος Υπαλλήλων

των διοικητικών υπαλλήλων της
της

INTERAMERICAN αντίστοιχα - φρόντισαν να δώσουν χαρά στα παιδιά με πολλά δώρα .

Μ
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,

bancassurance έχει σχεδιασθεί και στα
διακά υλοποιείται για όλους τους κλάδους
χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας. Στο τέ

,

λος Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η κάλυψη όλων
των δανειοληπτών Στεγαστικής Πίστης της

τοχοι και προοπτικες

) Διευθύνων Σύμβουλος κα ι Αντιπρόεδρος

Η στενή συνεργασία Ε.Τ.Ε.
Εθνικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.
το επόμενο βήμοτο

-

χευση», σημείωσε ο κ. Αράπογλου αναφε 

ρόμενος στην πραγματική ανάπτυξη του

rης Εταιρείας , κ . Δούκας Παλαιολόγος

26% της

στεγαστικής πίστης στη χώρα.

θώς εκτιμά ότι εκεί βρίσκεται η σημαντική

περιθώρια ανάπτυξης της ασφαλιστικής

Τράπεζας (στεγαστική, καταναλωτική , επι

ανάπτυξη .

αγοράς στη χώρα μας, περιθώρια που η συ

ιδρυθούν δύο ασφαλιστικές εταιρείες : μία

στηματικά καλύψεις όλων των κλάδων στους
πελάτες της επιχειρηματικής πίστης της

χειρηματική πίστη), αναμένεται να δώσει

Με βάση τη στρατηγική της Εταιρείας :

γκεκριμένη εταιρεία θα εκμεταλλευθεί σε

πέραν των άλλων και σημαντικές ευκαιρίες

Ζωής και μία Γενικών Ασφαλειών .

Τράπεζας.

- Στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων επελέγη ήπια

συνδυασμό με την ηγετική της θέση στην

για την ανάπτυξη των εργασιών του ασφα

Καταλήγοντας ο πρόεδρος της Εταιρείας

Όπως επεσήμανε ο κ . Παλαιολόγος , η δυ 

αγορά, και την αδιαμφισβήτητη φερεγγυό

λιστικού δικτύου της Εταιρείας το οποίο απο

πολιτική αυξήσεων στα ασφάλιστρα, η οποία
καταλήγει ακόμη και σε μειώσεις στην επαρ

οποίο ξεκινάει από μηδενική βάση αναμέ 

τητά της.

κτά άμεση πρόσβαση στο τεράστιο πελα

«'Εχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα και στό-

τολόγιο της ΕΤΕ. Η Εθνική Ασφαλιστική επεχώρο παρακολουθώντας την πορεία
και της Εθνικής Τράπεζας στον
τομέα αυτόν . Στην Κύπρο υπάρ

ση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

ρείας σε μέρη όπου η συχνότητα των ζημιών

Ανάγκη εξυγίανσης
της ασφαλιστικής οyορός

χει τριετής σχεδιασμός για την

Η εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς πρέ

αύξηση του μεριδίου της αγοράς

πει να είναι όσο πιο άμεση γίνεται τόνισε ο

είναι μικρότερη.

- Στις ασφαλίσεις Κατοικιών, για πρώτη φο 
ρά η Τράπεζα και η Εθνική Ασφαλιστική πω

λούν ενιαίο προϊόν , που προσφέρει πληρό 
τητα καλύψεων και είναι ιδιαίτερα ανταγω

2% σε 5% και

κ . Δούκας Παλαιολόγος Διευθύνων Σύμ

συνέχιση της κερδοφόρας πο

νιστικό.
- Στην κάλυψη των μικρών επιχειρήσεων , η

βουλος και Αντιπρόεδρος της Εθνικής

ρείας της δραστηριότητας της

Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση νέων αυ

Ασφαλιστικής και προς αυτήν την κατεύ

τοματοποιημένων πακέτων που διατίθενται
εύκολα και παρέχουν σημαντικές διευκο

της εταιρείας από

Εταιρείας. Στη Ρουμανία η θυγα
τρική της Εθνικής Ασφαλιστικής

Garanta, πραγματοποίησε αύξηση με
2 εκατ. ευρώ. Η

τοχικού κεφαλαίου

Εθνική Ασφαλιστική εξαγόρασε πρό
σφατα το μερίδιο της

Banc Post

στην Garanta, με αποτέλεσμα το
ποσοστό της στη ρουμανική
εταιρεία να ξεπερνά το

90%.Η συνεργασία ωστόσο με τον πρώην μέτοχο

συνεχ~εταικαιπρο
βλέπει την προώθηση
των προϊόντων της

Garanta από την Banc
Post την προσεχή
τριετία , ενώ προς

θυνση η Εταιρεία στηρίζει με όλες της τις

δυνάμεις την προσπάθεια του Υπουργείου
που διενεργεί ελέγχους σε όλη την αγορά.

λύνσεις και ανταγωνιστικές καλύψεις στους
πελάτες της Εταιρείας .

«Προσδοκούμε αποτελέσματα από αυτήν

- Νέα προϊόντα δημιουργήθηκαν

την προσπάθεια» τόνισε με έμφαση ο κ. Πα

Κλάδο Ζωής .

λαιολόγος, «καθώς είναι σαφές ότι το κό

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε στο

στος της μη εξυγίανσης της αγοράς είναι

καινούριο νοσοκομειακό πρόγραμμα της
Εθνικής Ασφαλιστικής , το οποίο παρέχει ση

σαφώς μεγαλύτερο από εκείνο της εξυ
γίανσής της. Προσαυξάνεται δε για εται

ρείες όπως η Εθνική Ασφαλιστική που κα
τέχουν θέση ηγετική και λειτουργούν μό
νον τηρώντας και τις τελευταίες λεπτομέ
ρειες των θεσμών».

Στρατηγική της εταιρείας

πρόσονοτολισμός στο Retail

και στον

μαντικές ευκολίες για περίθαλψη σε δημό
σια νοσοκομεία, ιδιαίτερα απαραίτητη κυ
ρίως στην περιφέρεια, όπου δεν υπάρχει
πλήθος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Τέλος, η εταιρεία αναμένεται μέχρι τον
Απρίλιο να ανακοινώσει και νέο προϊόν Ζωή

BANCASSURANCE

Ο Πρόεδρος της Εταιρεrας και πρόεδρος του Ομίλου της ΕΤΕ

την ίδια κατεύθυν

Η Εθνική Ασφαλιστική δίδει έμφαση στη λια

Δυναμικά και οργανωμένα εισέρχεται ο Όμι

κ. Τάκης Αράπογλου

ση θα κινηθεί και η

νική πώληση

λος στο

[Nij

(retail) χωρίς να παραγνωρίζει

bancassurance.

την πρόσληψη τακτικού προσωπικού που
δεν θα υπερβαίνει το

50% των συνολικά

αποχωρούντων .

Διοικητικά Υποκαταστήματα
Πλήρης είναι και η αναδιοργάνωση όσον

αφορά τα υποκαταστήματα της εταιρείας .
Ο αριθμός τους στην ευρύτερη περιοχή των

ματα της εταιρείας αναβαθμίζονται σε με 

η δραστηριότητα της Τράπεζας είναι ιδιαί
τερα ισχυρή μέσω της

πεδα , τις δραστηριότητες και την επέκτα

προκύπτουν από την αποχώρηση των πα

τελεσματικές δομές.

κά σε όλο το φάσμα των πιστοδοτήσεων της

χία , προκειμένου να ενισχυθεί η περιφε
ρειακή ανάπτυξη των εργασιών της Εται 

15% του τακτικού της

και όσον αφορά την καταναλωτική πίστη.
Επίσης θα αρχίσουν να προσφέρονται συ

Ο κ. Αράπογλου επεσήμανε τα σημαντικά

με όλες της τις δυνάμεις και σε όλα τα επί

μερα ανέρχεται στο

προσωπικού . Για να καλυφθούν τα κενά που

Αθηνών μειώθηκε από

την ανάπτυξη των λοιπών εργασιών της κα

τόνισε ότι η Τράπεζα πρόκειται να στηρίξει

εταιρεία σκοπεύει να εγκαταλείψει και την

πολιτική ενοικιάσεως προσωπικού , που σή

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους αντίστοιχες καλύψεις θα υπάρξουν

κή θα επεκταθεί στη Βουλγαρία , όπου εκεί

U.B.B.. Πρόκειται να

Ω

ραπάνω δύο κατηγοριών εργαζομένων , η

bancassurance που υλοποιεί ο Όμιλος. Το
bancassurance, που επεκτείνεται σταδια

κτείνεται στο ζωτικό γεωγραφικό της
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Banca Romaneasca, θυγατρική της ΕΤΕ στη
χώρα . Μέσα στο 2005 η Εθνική Ασφαλιστι

ο,

εταιρεία θα προχωρήσει σε διαγωνισμό για

από το συγκεκριμένο μόνον προϊόν, ότι η
Εθνική Τράπεζα έχει μερίδιο αγοράς ίσο με

εταιρείας προς τους δημοσιογράφους.

Ent

ρίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικα
νότητας . Η κάλυψη αυτή θα έλθει να συ

νητο . Αναφέρεται ενδεικτικά για τις δυνα
τότητες ενίσχυσης εργασιών της εταιρείας

Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου, σε γεύμα που παραχώρησε η διοίκηση της

..

Τράπεζας για αποπληρωμή δανείου σε πε

μπληρώσει την ήδη προσφερόμενη ασφά
λιση Πυρός-Σεισμού , για το ενυπόθηκο ακί

Τη σημασία που αποδίδει στην ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής, της μεγαλύτερης θυγατρικής
εταιρείας του ομίλου της ΕΤΕ, τόνισε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής και

1

ναμική ανάπτυξη του

bancassurance, το

νεται να είναι σημαντική και με διπλά οφέ
λη. Αφενός οι τραπεζοασφαλιστικές υπη
ρεσίες δίδουν τη δυνατότητα επέκτασης
των εργασιών της εταιρείας σε χώρους μη
προσβάσιμους από τα κλασικά της δίκτυα .
Αφετέρου διαμορφώνουν για τα δίκτυα αυ
τά μία σημαντικότατη πελατειακή βάση , στην
οποία μόνον το ασφαλιστικό δίκτυο της εται
ρείας μπορεί να κινηθεί και να προχωρήσει
στην πώληση προϊόντων , όπως για παρά
δειγμα την παροχή των καλύψεων σε όσους
έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο από την
Εθνική Τράπεζα .

Αναδιοργάνωση

5 σε 3 που όμως θα

λειτουργούν με διαφορετικές και πιό απο
Εκτός Αθηνών συγκεκριμένα υποκαταστή 
γάλα περιφερειακά καταστήματα με ενί
σχυση των αρμοδιοτήτων τους και στόχο την

αποκέντρωση των εργασιών της εταιρείας
και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση

πελατών και δικτύων. Παράλληλα , παραμέ
νει ένας μεγάλος αριθμός αναπτυξιακών
υποκαταστημάτων στην περιφέρεια με κύ
ριο στόχο την ανάπτυξη των εργασιών .

Μηχανογράφηση
Η μηχανογραφική υποδομή της εταιρείας

υπήρξε πάντοτε πρωτοποριακή . Όμως, το

παρόν έργο εκσυγχρονισμού της εκτιμάται
ότι έχει καθυστερήσει. Η Διοίκηση παρα

κολουθεί την εξέλιξή του ώστε να ολοκλη
ρωθεί σε συγκεκριμένο χρόνο και με το μι
κρότερο δυνατό κόστος .

Δίκτυα
Εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των ασφαλι 

Ε θελουσία

στικών δικτύων προβλέπει η αναδιοργάνω 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που υλο
ποίησε η Εθνική Ασφαλιστική προς τον το
μέα της αναδιοργάνωσής της ήταν η εξαι

να , σχεδιάζεται νέος κανονισμός πωλήσε 

ρετικά επιτυχημένη εθελουσία έξοδος. Από
αυτήν μέσα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται
να έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία άνω
των 220 ατόμων που αποτελούν το 17% του
ανθρώπινου δυναμικού . Το συνολικό κόστος
της εθελουσίας είναι μικρότερο από τις απο
δοχές των αποχωρούντων για μία διετία. Η
εθελουσία που πραγματοποιήθηκε, θέτει
τις βάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας

ση της Εθνικής Ασφαλιστικής . Συγκεκριμέ
ων , με στόχο την ανάπτυξη και την προ

σέλκυση νέων συνεργατών. Επίσης η εται
ρεία έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη
των δικτύων με πολύ χαμηλό κόστος .

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
Τη νέα δυναμική εικόνα της Εθνικής Ασφα
λιστικής αναμένεται να « σφραγίσει » και η

μετεγκατάστασή της στο νέο ιδιόκτητο ακί
νητό της το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο

με ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό ορ 

Συγγρού . Η μετακίνηση αυτή θα έχει ολο

γανόγραμμα. Προς την κατεύθυνση αυτή η

κληρωθεί το καλοκαίρι.

m

87

$1.S00.000 από το ING Group
για την αποκατάσταση των ζημιών και την
προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις
πληγείσες χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας

Τ

ο

ING Group ενισχύει τις

διεθνείς προσπάθειες για την παροχή ανθρωπιστι

κής βοήθειας στις χώρες του Ινδικού Ωκεανού που επλήγησαν από το κατα
στροφικό τσουνάμι, μέσω ειδικού λογαριασμού , το

«ING Tsunami Support».

Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στο λογαριασμό αυτό , θα δ ιατεθούν στην υπο

στήριξη και προσφορά βοήθειας των χωρών που επλήγησαν από την πρόσφατη καταστροφή . Το Διοικητικό Συμβούλιο του

ING Group έχει ήδη καταθέσει το ποσό του ενός
εκατομμυρίου δολαρίων από το οποίο $100.000 θα διατεθούν στο τοπικό γραφείο της
ING στην Ασία/ Ειρηνικό στο Hong Kong, αφού εκείνη η περιοχή χτυπήθηκε άμεσα .
Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα εξυπηρετήσει δύο σκοπούς : Σε πρώτη φά
ση μέρος των χρημάτων θα αξιοποιηθεί στις περιπτώσεις , όπου υπάρχουν σημαντι
κές ανάγκες , οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα (π.χ . πόσιμο νερό, ιατρο
φαρμακευτική υποστήριξη κ . λπ . ) . Σε δεύτερη φάση το υπόλοιπο ποσό , ανάλογα με το
μέγεθος της τραγωδίας και τις ανάγκες ανοικοδόμησης κάθε περιοχής , θα χρησιμο
ποιηθεί σε πιο μακροπρόθεσμα έργα και έργα υποδομής . Για την καλύτερη αξιοποίη

ση των χρημάτων όλες οι ενέργειες θα συντονιστούν μέσω των τοπικών γραφείων του

ING Group και σε συνεργασία πάντα με τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς .
Μετά από επιθυμία πολλών εργαζομένων του ΙΝG Group να συνεισφέρουν σε αυτήν

Ομαδική ασφάλιση
από την INTERAMERICAN
Για τους υπαλλήλους
της Giesse Group Hellas
Άλλη μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση εμπιστεύθηκε την

INTERAMERICAN για την ασφάλιση του προσωπικού της.
Πρόκειται για την Giesse Group Hellas S.A., η οποία κάλυ 
ψε τους εργα

ζομένους της

με

ομαδικό

ασφαλιστήριο

Ζωής Υγείας
και Ατυχημά
των .

Η Giesse Group
Hellas S.A., που
εγκαταστάθηκε
στη χώρα μας

το

1995, είναι θυγατρική του βιομηχανικού ομίλου GIESSE,
Bologna της Ιταλίας . Η δραστηριό

ο οποίος εδρεύει στην

τητά της συνίσταται στην εμπορία και διανομή , σε όλη την

Ελλάδα, εξαρτημάτων και μηχανισμών για κουφώματα αλου
μινίου και θεωρείται

leader σε αυτόν τον

ιδιαίτερα αντα

γωνιστικό τομέα , με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το

40%

και με εξαγωγική δραστηριότητα στα Βαλκάνια , την Τ ουp

κία και την Κύπρο.

την προσπάθεια , η Διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενισχύσουν

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπεγράφη στις εγκαταστάσεις

οικονομικά τον λογαριασμό και οι εργαζόμενοι στο ΙΝG

της

φερθούν στο λογαριασμό

Group. Οι δωρεές θα μετα
«ING Tsunami Support» για να ενισχύσουν τα κεφάλαια που

έχουν ήδη συγκεντρωθεί με έναν αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο . Μέχρι

στιγμής το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί και με τη συμβολή των εργαζομέ
νων στο

ING Group έχει ξεπεράσει τα $1 .500.000.
Ο Michel Tilmant, CEO του ΙΝG Group σχολίασε σχετικά : « Πιστεύουμε ακράδαντα ότι
το ΙΝG Group, ως ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς Ομίλους στον κόσμο ,
έχει υποχρέωση να παίξει σημαντικό ρόλο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κα
ταβάλλονται για την αποκατάσταση των ζημιών . Η τραγωδία στη Νοτιοανατολική Ασία
έχει συγκινήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα . Από την πλευρά μας καταβάλλουμε κά
θε δυνατή προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε πραγματικά τους συνανθρώπους μας
στις περιοχές αυτές . Εύχομαι η προσπάθειά μας αυτή να συμβάλλει ουσιαστικά στη ν
προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στις χώρες που έχουν πληγεί τόσο τραγικά» .

1

Giesse Group Hellas S.A. στον Ασπρόπυργο. Παρέστη
σαν εκ μέρους της συμβληθείσας εταιρείας οι εικονιζόμε

νοι στη φωτογραφία (από αριστερά) κ . Ν . Κουpμπέτης, Δι
οικητικός και Οικονομικός Διευθυντής και κ . Μ . Palumbo,
Διευθύνων Σύμβουλος , ενώ την

κη της Περιφέρειας κ . Δ . Φαραντούρη , με τις προσπάθει
ες της οποίας υλοποιήθηκε η συνεργασία .
Στη φωτογραφία (από αριστερά) : οι κ . κ . Ν . Κουρμπέτης : Δι
οικητικός και Οικονομικός Δ/ντης της

Giesse Group Hellas
S.A., Μ . Palumbo: Διευθύνων Σύμβουλος Giesse Group
Hellas S.A., Ε. Κατσίκη : lnteramerican, Περιφέρεια κ. Δ . Φα
ραντούρη και Π . Τσότρας της Διεύθυνσης Ομαδικών Ασφα

λίσεων της

Δύο νέα ενημερωτικό έντυπα από την
για τα προγράμματα ALICO Junior και

INTERAMERICAN εκπρο

σώπησαν ο κ . Π . Τσότρας , στέλεχος της Διεύθυνσης Ομα
δικών Ασφαλίσεων και η ασφαλιστική σύμβουλος κ . Ε . Κατσί

INTERAMERICAN.

ALICO AIG Life,
ALICO Σύνταξη

Δύο νέα αναλυτικά έντυπα για τα ασφαλιστικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης

ALICO Junior και ALICO Σύνταξη κυκλοφόρησε πρόσφατα η ALICO
AIGLife. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία γ ια κάθε ενδιαφερόμενο , που παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

r_

προκειμένου οι καταναλωτές να επιλέξουν το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται άριστα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις οικονο
μικές τους δυνατότητες . Τα δύο έντυπα περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές των προτεινόμενων προγραμμάτων , καθώς επί-

σης και αναλυτικούς πίνακες με συγκεκριμένα παραδείγματα , ενώ διατίθενται σε όλους τους ασφαλιστικούς συμβούλους της

ALICO AIG Life.
Το ALICO Junior είναι ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης , που «α
ναπτύσσεται » μαζί με το παιδί και του παρέχει ένα σημαντικό ποσό μετά την ενηλικίωσή του .
Αντίστοιχα , το πρόγραμμα εγγυημένης απόδοσης ALICO Σύνταξη σας επιτρέπει να διατηρήσετε το επίπεδο διαβίωσης που έχετε δημιουργήσει και μετά τη συνταξιοδότηση , για να απο

λαμβάνετε χωρίς συμβιβασμούς όλες τις χαρές που θα κρύβει η νέα αυτή φάση της ζωής σας.
Με το ALICO Σύνταξη έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε εσείς το ύψος της σύνταξης που επι

θυμείτε και να προσδιορίσετε το χρόνο που θέλετε να αρχίσετε να απολαμβάνετε αυτή την παροχή (στην ηλικία των 55, 60 ή 65 ετών) .

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51 - 53
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ING

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Family lncome

Ο συνδυασμός μιας απλής ασφάλισης
κι ενός οικογενειακού επιδόματος από την

Σ

ING

το πλαίσιο της περαιτέρω διεύρυνσης του φάσματος των προϊόντων και λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς για σύγχρονα προϊόντα , η ING δημιούργησε το

Family lncome, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας απλής
ασφάλισης κι ενός οικογενειακού επιδόματος .
Πιο συγκεκριμένα, το Family lncome στοχεύει στην παροχή ασφαλιστικής προστασίας και οικο
νομικής εξασφάλισης της οικογένειας του ασφαλισμένου σε περίπτωση που αυτός φύγει από τη

ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΙΣ

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί

•

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και προστασία της οικογένειας
Εκπιπτόμενο ασφάλιστρο από τη φορολογία του εισοδήματος (ανάλογα με την φορολογική κλί
μακα στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος)

•
•

Η

ING σε αριθμούς:

Ανθρώπινο δυναμικό

680

Δίκτυο

Υποκαταστήματα:

53

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι:

Κεφάλαια υπό διαχείριση
Ασφάλιστρα

1.891

ING Ζωής : 449 εκατομμύρια Ευρώ
ING Γενικών : 33.6 εκατομμύρια Ευρώ
ΙΝG Ελλάδος : 193 εκατομμύρια Ευρώ

Ο Όμιλος ΙΝG είναι ένας ολλανδικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με διεθνή προσανατολι
σμό και παρουσία που προσφέρει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες
διαχείρισης κεφαλαίων σε περισσότερους από 60 εκατομμύρια ιδιωτικούς , εταιρικούς και θε

σμικούς πελάτες σε 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνά τα
115.000 στελέχη , ο Όμιλος ΙΝG συγκροτεί ένα ευρύ φάσμα σημαντικών εταιρειών, οι οποίες εξυ

πηρετούν τους πελάτες τους κάτω από την επωνυμία του Ομίλου

Εγκαίνια

ING

INTERAMERICAN στην Αίγινα

Ν

έο ξεκίνημα για την INTERAMERICAN έγινε στην Αίγινα , με τη μόνιμη πλέον εγκατάσταση στο
πανέμορφο νησί του Σαρωνικού συνεργατών της εταιρείας . Τη συντονιστική ευθύνη της δρα
στηριότητας στην Αίγινα έχει ο Κώστας Αναγνόπουλος , ένας από τους πιο πετυχημένους και
έμπειρους συντονιστές της εταιρείας , που (( κοσμεί με τη δουλειά του και την προσωπικότητά του την
πρώτη γραμμή των Πωλήσεων 30 και πλέον χρόνια», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον χαιρετισμό
του ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing INTERAMERICAN Ανδρέας Ρούβας . Οι συνεργά
τες , πάνω στους οποίους θα στηριχτεί η προσπάθεια ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας στην
Αίγινα , είναι ο Γιάννης Λεκάκης , Νίκος Μάρκος , Παύλος Παπαϊωσήφ και Βασιλική Τραχιώτου . Όλοι
τους νέοι, φιλόδοξοι και με όρεξη για δουλειά. Το αιγινήτικο περιβάλλον αναμφίβολα ευνοεί τους απο
φασισμένους να πετύχουν . Γι' αυτό και η εταιρεία προσδοκά να έχει καλά αποτελέσματα . Αυτό επε
σήμανε άλλωστε και ο κ. Ρούβας κατά τα εγκαίνια , λέγοντας : « Η INTERAMERICAN επιλέγει την πα
ρουσία και λειτουργία της τοπικά , με βασικότερο κριτήριο τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού ». Στη
ζεστή εκδήλωση των εγκαινίων παραβρέθηκαν αρκετά διοικητικά στελέχη της εταιρείας , ενώ το «πα
ρών» έδωσαν και συνεργάτες του καταστήματος του Κ . Αναγνόπουλου . Η αιγινήτικη αύρα βοήθησε
στην πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα της βραδιάς , όπως και οι πολλοί φίλοι και πελάτες που έσπευσαν

να ευχηθούν « καλές δουλειές ».

Allianz.

2005, Διευθυντής Ανάπτυξης Μεγά

Είναι διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσό

των μετόχων της 1Οης Αυγούστου

(MSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) στο lmperial College of Science and Technology του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Επιπλέον έχει

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς παρουσιάσεις με θέμα τη διαχείριση κινδύνων . Έχει επίσης μετεκ

παιδευτεί στο εξωτερικό , σε ασφαλιστικά θέματα , στη

ας με καταβολή μετρητών , η οποία είχε απο

Ο κ. Ναθαναήλ έχει εργαστεί από το 1989 έως το

2004, έλη

Muenchener Re και την TELA.

2000 σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες . Μεταξύ αυτών, στην NASCO KARAOGLAN

LTD, στην AGF KOSMOS ΑΕΓΑ , ως βοηθός Τεχνικού Διευθυντή και στην ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ως Τεχνικός Διευθυντής . Από το 2000 και έως

2005.
45,14 % εκ του

πρόσφατα διετέλεσε Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα

συνολικού ποσού της αύξησης καλύφθηκε με

2004.

άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης , ενώ ποσο

στό

Ευελιξία ως προς το ύψος των παροχών και ασφαλίστρων, καθώς και ως προς τον τρόπο κα

στα στελέχη του τον κ. Απόστολο Ναθαναήλ. Ο κ . Ναθαναήλ είναι, από την 1Οη Ιανουαρίου
λων Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων της

παρακολουθήσει σεμινάρια αναφορικά με διαχείριση κινδύνων , διαχείριση κρίσεων , και γενικότερα θέματα υγιεινής και ασφάλειας ,

φασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Υπογραμμίζεται ότι ποσοστό

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων για τα τελευταία πέντε έτη ισχύος του ασφαλιστηρίου
Συνδυάζεται με όλα τα προσαρτήματα ασθένειας, ατυχήματος, ανικανότητας και υγείας, προ

δές

άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την

ξε την 1Οη Ιανουαρ ίου

Ομιλος Allianz, αποδίδοντας πάντοτε ιδιαίτερη σημασία στη στελέχωσή του με το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, συμπεριέλαβε

βιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπου

Επιπλέον ο συγκεκριμένος συνδυασμός , μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την :

ταβολής τους

AJ

22 εκατ . ευρώ της ΑΣΠΙΣ

προς τους κύριους μετόχους ότι η περίοδος

σφέροντας τη δυνατότητα για επιπρόσθετη κάλυψη του ασφαλισμένου
• Διαφάνεια στη διαδικασία διαχείρισης των χρημάτων

90

κού κεφαλαίου κατά

- ένα εφάπαξ κεφάλαιο για την κάλυψη των αρχικών εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν και
- ένα οικογενειακό επίδομα πληρωτέο τριμηνιαίως μέχρι τη λήξη της ασφάλισης

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που προσφέρει αξίζει να σημειωθούν τα εξής :
• Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής

ο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχι

ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ανακοίνωσε με επιστολή του

- αποπληρωμή στεγαστικού ή καταναλωτικού δανείου ,
- ολοκλήρωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των παιδιών της οικογένειας tV και
- κάλυψη αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων .
Το Family lncome είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της ΙΝG .

AHίanz ® Διευθυντής Ανάπτυξης Μεγάλων Εργασιών

Κατά 21 εκατ. ευρώ
αυξήθηκε το μετοχικό
κεφάλαιο

ζωή , παρέχοντας στους δικαιούχους :

•
•

ΕΠΙ ΟlΝΩΝΙΑ

54,86% - που αντιστοιχεί σε μη

ασκηθέ

ντα δικαιώματα - διετέθη ελευθέρως με από

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρεί
ας .

Μετά την ως άνω αναφερόμενη διάθεση επήλ
θε ποσοστιαία κάλυψη κατά

100%της αυξή

σεως και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης

Ο κ. Κώτσαλος

νέος Διευθύνων Σύμβουλος
της

1

'~ INTERAMERιCAN

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κα

Η

ταβολή μετρητών .

σε την αποχώρηση του κ .

Α ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Προστασία από την ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ

INTERAMERICAN ανακοίνω

Ο κύριος μέτοχος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. ,

Μίνου Μωυσή , ο οποίος πα

κ . Παύλος Ψωμιάδης , όπως ε ίχε δεσμευτεί ,

ραιτήθηκε από τη θέση του Δι

Προνόμιο προστασίας της κατηγορίας

κάλυψε το σύνολο των δικαιωμάτων του καθώς

ευθύνοντος Συμβούλου της
εταιρείας , για προσωπικούς

ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ. σε όλο υ ς τους πελάτες της , από την αρχή του νέου
έτους .

και το σύνολο των αδιάθετων μετοχών . Πλέον

bonus-malus προσφέρει η ΑΣΠΙΣ

λόγους .

Πιο αναλυτικά , με τη συγκεκριμένη παροχή , ο ασφαλιζόμενος σε περί

κεφαλαίου της εταιρε ίας έναντι ποσοστού

Τη θέση του Διευθύνοντος

πτωση ζημιάς του αυτοκινήτου δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα ασφά

33,39% που διέθετε πριν την αύξηση του μ . κ .

Συμβούλου της

λιστρα λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Commercial Value και ASPIS ΒΑΝΚ άσκησαν τα

Κώτσαλος . Ο κ . Κώτσαλος κα

Υπογραμμίζεται ότι η προσφορά της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΖΗΜΙΩΝ προς
τους πελάτες της ισχύει για δύο ζημίες , ανεξαρτήτως ποσού , κατά την

δικαιώματά τους διατηρώντας αμετάβλητο το

τέχει παράλληλα τη θέση του

ετήσια διάρκεια του συμβολαίου και παρέχεται δωρεάν .

ποσοστό τους μετά την αύξηση .

Προέδρου της Ένωσης Ασφα

Εν τω μεταξύ , την ασφαλι στική κάλυ ψη τη ς «Δημόσιας Επιχείρησης

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της εται

λιστικών Εταιρειών Ελλάδος ,
θέση η οποία καταξιώνει την

Αερίου Α.Ε .» (ΔΕΠΑ) , ανέλαβε η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ. από 1ης Δε
κεμβρίου 2004.

τριαντάχρονη επιτυχή σταδιοδρομία του στον χώρο της ασφαλι
στικής βιομηχανίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο νέος Διευθύνων

δύνων και είναι χρονικής διάρκειας

ο κ . Ψωμιάδης ελέγχει

49,48%του μετοχικού

της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Οι εταιρείες

ρείας ευχαριστεί τους κύριους μετόχους , πα

λαιούς και νέους , για την ανταπόκριση και συμ

μετοχή τους στην παραπάνω αύξηση .

INTERAMERICAN ανέλαβε ο κ . Γεώργιος

bonus-malus.

Η ασφάλιση πραγματοποιήθηκε με ασφαλιστήριο κατά διαφόρων κιν

17 μηνών .

Επισημαίνεται ότι εκτός της ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων

λη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και τον

Σύμβουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1976 από τη
INTERAMERICAN, συνέχισε ως Διευθυντής της GENERALI και κα

της ΔΕΠΑ έναντι του κινδύνου Πυρός και Συμπληρωματικών κινδύνων ,

Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων

τά τα τελευταία

ασφαλίστηκε επίσης η εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης .

Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές είναι σε άυ 

(Σ . Α . Τ . ) σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν
οι δικαιούχοι κατά τη συμμετοχή τους στην αύ

1Ο χρόνια διετέλεσε Διευθύνων

Σύμβουλος και

Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «ΦΟΙΝΙΞ

METROLIFE

ΕΜΠΟΡΙΚΗ» .

ξηση .

Επισημαίνεται τέλος ότι η ημερομηνία πιστω

σης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς
των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευ
σης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ θα γνω 

στοποιηθούν μέσω του Τύπου με νεότερη ανα

κοίνωση .

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η

ΕΚΘΕΣΗ

«Nos Femmes»

20 Ιανουαρίου • 30 Απριλίου 2005

Το Μουσε(ο Φρυσ(ρα παρουσιάζει το έργο τεσσάρων διακεκριμένων καλλιτεχνών της γενιάς του '60
στη Γαλλία : Επό, Jean-Jacques Lebel, Bemard Rancillac και Herνe Telemaque. Την έκθεση θα εγκαινιά
σουν η αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού , κυρfα Φάνη Πάλλη Πετραλιά και η α . ε . ο Πρέσβης της Γαλ
λίας, κ. Bruno Delaye. Επιμέλεια έκθεσης : Philippe Dagen, καθηγητής του πανεπιστημίου της Σορβόν
νης και τεχνοκριτικός της γαλλικής εφημερίδας

Le Monde.

Η επιλογή μιας τέτοιας έκθεσης διέπεται από καλλιτεχνικούς και πνευματικούς
λόγους , άλλους περισσότερο κι άλλους λιγότερο προφανείς . Υπάρχουν όμως
και λόγοι ιστορικοί: οι εν λόγω καλλιτέχνες ανήκουν στην ίδια γενιά , εμφανί
στηκαν στο γαλλικό στερέωμα , αλλά και εκτός Γαλλίας , την ίδια εποχή , στα τέ
λη της δεκαετίας του '50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60. Όπως επιση
μαίνει ο επιμελητής στο δίγλωσσο κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση : «Τα
έργα τους ανέτρεπαν τις συνήθειες και τις προκαταλήψεις, οι ίδιοι τοποθε
τήθηκαν αμέσως με το μέρος της εξέγερσης, της κοινωνικής και πολιτικής
κριτικής, μέσα σε μια δυτική κοινων(α η οπο(α, εξαιτfας της οικονομικής ευημερfας και της τεχνολογικής προόδου, θεωρούσε τον εαυτό της υπεράνω
κάθε αμφισβήτησης».

Σήμερα στις αρχές ενός αιώνα που δεν ξεκινά με τον πιο ευοίωνο και εν
θαρρυντικό τρόπο , οι καλλιτέχνες αυτοί συνεχίζουν να πειραματίζονται και
να εξελίσσονται , δίχως να επαναπαύονται στην εικόνα που έχουν δημι
ουργήσει και την οποία θα μπορούσαν να καλλιεργούν για να διατηρήσουν
τη θέση και τη φήμη τους στο καλλιτεχνικό στερέωμα . Ο Επό συνεχίζει
ακούραστος την εγκυκλοπαιδική απογραφή των απεικονίσεων και των
στερεοτύπων που παράγει στους διάφορους κλάδους της η βιομηχανία
της εικόνας και που σκορπάει στον πλανήτη μέσω της τηλεόρασης , του
κινηματογράφου , των κινουμένων σχεδίων , των κόμικς και της διαφήμισης . Ο

Jean-Jacques Lebel, έχοντας ορ
γανώνει περισσότερα από 70 χάπενινγκς
και περφόρμανς σε αρκετές ηπείρους , πα
ράλληλα με τις ποιητικές , πολιτικές και ε ι
καστικές του δραστηριότητες σε συνεργα

σία με εικαστικούς , κινηματογραφιστές ή
ποιητές , επιμένει να πειραματίζεται με την

εικόνα και να οραματίζεται μια τέχνη άλλη .
Στην έκθεση nos femmes που οργανώνει
το Μουσείο Φρυσίρα , ο καλλιτέχνης θα δη

Η φ ιNTERAMERιCAN

υποστήριξε με μία
«Πράξη Ζωής» την
Ανοιχτή Αγκαλιά των
«Φίλων Κοινωνικής
Παιδιατρικής»
Η

Μέχρ ι και μειώσεις στα τιμολόγια ασφαλίστρων
αυτοκινήτων της Εθνικής Ασφαλιστικής

INTERAMERICAN,

στο πλα ίσιο του προ 
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

λοξενείται. Ο Bemard Rancillac, αφηγητής της καθημερινότητας , των φαντασιώσεων και των μύθων ,
αποκρυπτογραφεί τον κόσμο μέσα από τη ζωγραφική , τη φωτογραφία , την αφίσα και τα κόμικς . Ασχο
λείται , μεταξύ άλλων , με την απεικόνιση της γυναικείας εικόνας και των σταρ του κινηματογράφου , των
σπορ και της μουσικής τζαζ, καθώς επίσης και με τα φλέγοντα θέματα της πολιτικής και της επικαιρό
τητας . Τέλος , ο Telemaque, με τη χαρακτηριστική εναλλαγή των μέσων και τη χρήση απρόβλεπτων στοι
χείων, παρουσιάζει έργα , τα οποία παίρνουν ανά διαστήματα τη μορφή προσωπικού ή πολιτικού χρονι

κού και τα οποία παραμένουν κωδικοποιημένα. Απόρροια της Ταϊτινής του καταγωγής , η συνύπαρξη
λαϊκών καθημερινών εικόνων , αποικιακών επιρροών , αμερικάνικων , αλλά και ευρωπαϊκών επιδράσε
ων , η τέχνη του Telemaque, αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών .
Με τη συνεργασία της με το Μουσε(ο Φρυσ(ρα και τη χορηγία της έκθεσης

«nos femmes»

με έργα τεσ

σάρων σημαντικών εκπροσώπων του κινήματος της « αφηγηματικής απεικόνισης », η CGU lnsurance επι
θυμεί να υπογραμμίσει την αντίληψή της για την ασφάλιση ως στοιχείου πολιτισμού και προστασίας της

αισθητικής και τελικά της ίδιας της ποιότητας της ζωής μας . Επιπλέον η φιλοσοφία της CGU lnsurance
για κάλυψη των συνεχώς εξελισσόμενων αναγκών των ασφαλισμένων της μέσω της μελέτης και κατα

νόησης των ιδιαίτερων προσωπικών χαρακτηριστικών τους , βρίσκεται σε προφανή αρμονία με την εστία
ση του Μουσείου Φpυσίpα σε έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωγραφικής με θέμα την ανθρώπινη
μορφή .

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο κτίριο Μονής Αστερίου 7 του Μουσε(ου Φρυσ(ρα, από τις 20 Ιανουαρί
ου έως τις 30 Απριλίου 2005 και θα παρουσιάσει έργα με θέμα τη γυναfκα και τις πολλαπλές τις απει
κον(σεις, από τη δεκαετ(α του '60 έως τις μέρες μας.
Επιμέλεια έκθεσης :

Philippe Dagen

Οργάνωση έκθεσης : Μάρθα Χαλικιά. Ξεναγήσεις : Από 05/02/05 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:30
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24 Νοεμβρίου , η Διοίκηση της εταιρείας .

Μετά από

40

έτη ως

Πρόεδρος του Διοικητι
κού Συμβουλίου της

«Πράξεις Ζωής» και του ενδιαφέροντός της
για τη Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ,

Alpha Ασφαλιστικής , ο κ.

συνέδραμε χορηγικά τη σημαντική εκδήλωση
που οργάνωσε στις 15 Δεκεμβρίου η Ανοιχτή
Αγκαλιά των « Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρι

γείται από τις αρμόδιες Αρχές για την εξυγίανση του κλάδου αυτού , διαμορφώνει μία νέα τι

ενημέρωσε το Διοικητι

κής/Ιατρικής » του Νοσοκομείου Παίδων Π .

&

Α. Κυριακού . Σκοπόςτηςεκδήλωσης , που
πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο

ΔΑίΣ των εκπαιδευτηρίων Δούκα , ήταν η υλο
ποίηση των επιμέρους στόχων του προγράμ
ματος της Ανοιχτής Αγκαλιάς «Υποστηρί

μολογιακή πολιτική για το ερχόμενο έτος που περιλαμβάνει τιις παρακάτω παραμέτρους :

- Ανακατανομή των γεωγραφικών

ζωνών υπολογισμού των ασφαλίστρων με έμφαση στις Πα
ραμεθόριες και Νησιωτικές περιοχές .

- Επιβράβευση των πιστών της πελατών
- Ορθολογικοποίηση των κινδύνων .
Στη βάση αυτών των παραμέτρων , οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων θα φθάσουν
5%μόνο για την Αστική Ευθύνη στην περιοχή της Απικής , 2% για την Ηπειρωτική Ελλάδα και

ζουμε τη Ζωή » .

την Κρήτη , και 0%στη Νησιωτική Ελλάδα και τον Έβρο .

Τα έσοδα της εκδήλωσης , που διοργανώθη
κε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ ρα του Παι

Στις προαιρετικές καλύψεις δεν υπάρχει αύξηση ασφαλίστρων .

διού , θα διατεθούν για την ανάπλαση της Ακο
ολογικής Κλινικής Παίδων Π . & Α . Κυριακού .
Η

INTERAMERICAN, στηρίζοντας ενεργά τους

σκοπούς αυτής της εκδήλωσης στο πλαίσιο
του προγράμματός της «Πράξεις Ζωής», συ 

νέβαλε με ουσιαστικό τρόπο στην προσπά
θεια της Ανοιχτής Αγκαλιάς να θυμίσει σε όλο
τον κόσμο ότι τα παιδιά έχουν μία κοινή ανά
γκη , την αγάπη και το έ μπρακτο ενδιαφέρον

Με δεδομένο ότι ο ασφαλιζόμενος στόλος από την εταιρεία , είναι μοιρασμένος σε Απική και
υπόλοιπη Ελλάδα , η μέση ονομαστική αύξηση των ασφαλίστρων στον κλάδο αυτόν είναι 3%,
χωρίς τον υπολογισμό των Bonus Malus. Με τον υπολογισμό αυτόν , ακόμη και για την Απική
σημαντικό πλήθος πελατών της εταιρείας δεν θα πληρώσει αυξήσεις , ενώ οι πελάτες στην
υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουν μειώσεις .

Παράλληλα , η Εθνική Ασφαλιστική καθιερώνει εκπτώσεις στα τιμολόγια των πιστών πελατών
καθώς και καλύψεις για ατυχήματα από ανασφάλιστρα οχήματα , τις οποίες και θα ανακοινώ
σει άμεσα .
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τις ηπιότερες μεταβολές ασφαλίστρων που η εταιρεία

εδώ και χρόνια έχει αποφασίσει σε σχέση με τα τιμολόγιά της στον κλάδο αυτόν και θεωρεί

όλων μας .

ότι ο σχεδιασμός αυτός θα αποδώσει σημαντικά τόσο ως προς τα αποτελέσματά της στον
κλάδο όσο και ως προς τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την εξυγίανση του

ΑΣΠ ΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

σης Λειψανοθήκη για τη Λατρεία της Αφρο
δίτης, η οποία αποτελείται από εκατοντά

λογα με τους χώρους και τις χώρες που φι

Έως και σε μειώσεις , στα τιμολόγια ασφαλίστρων του Κλάδου Αυτοκινήτων προχωρά η Εθνι
κή Ασφαλιστική , όπως ανακοίνωσε στο Συνέδριο Πωλήσεών της , το οποίο διενεργήθηκε στι

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πιο συγκεκριμένα η Εθνική Ασφαλιστική σε μία προσπάθεια δυναμικής επανεμφάνισής της
στο συγκεκριμένο κλάδο , αλλά και ως συνέχεια μίας γενικότερης προσπάθειας που διενερ

μιουργήσει μια νέα εκδοχή της εγκατάστα

δες εικόνες και αντικείμενα που αλλάζουν
μορφή , περιεχόμενο και διαστάσεις , ανά-

ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣ11ΚΗ

κλάδου .

Φώτης Π . Κωστόπουλος
κό Συμβούλιο της εται
ρείας, κατά τη Συνε
δρίαση της

βρίου

22

Δεκεμ

2004, για την επι

θυμία του να αποχωρή
σει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεδέχθη το

αίτημα του κ. Φώτη Π . Κωστόπουλου ,
εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη
μακρόχρονη προσφορά του στην πο
ρεία και στην εξέλιξη της εταιρείας και
θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γ ε

νική Συνέλευση την απονομήν εις αυ
τόν του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου

της εταιρείας.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

εξελέγη ο κ . Δημήτριος Μαντζούνης,
Γενικός Διευθυντής της

Alpha Bank και

Αντιπρόεδρος ο κ. Σπύρος Φιλάρετος ,
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της

Alpha Bank.

Ο Χρήστος Χανιώτης Σύμβουλος
Ανάπτυξης Πωλήσεων
Τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Πωλήσε
ων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α . Ε . Α . Ζ. αναλαμβάνει
ο κ. Χρήστος Χανιώτης , κίνηση ενταγμένη στο
πρόγραμμα αναπτυξιακής πολιτικής της εται
ρείας.

Ο κ . Χανιώτης διαθέτει πολύχρονη εργασια

κή προϋπηρεσία η οποία ξεκίνησε το

1971

στην Αδριατική Ασφαλιστική και συνεχίστηκε

στην lnteramerican και στις Γενικές Ασφάλει
ες της Ελλάδος .

Επισημαίνεται ότι ο νέος Σύμβουλος Ανάπτυ
ξης Πωλήσεων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ,
έχει διατελέσει - επί σειρά ετών - υψηλόβαθ

μο στέλεχος (Διευθυντής Πωλήσεων ) της
ΦΟΙΝΙΞ ΑΕΓΑ .

Σημειώνεται ότι πριν την έλευσή του στην
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε . Α . Ζ ., ο κ . Χανιώτης ήταν

Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πειραιώς και Νήσων στους Κλά
δους Ασφαλίσεων Ζημιών και Ζωής της ΦΟΙΝΙΞ

Στις 30/1/2005 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA ΤΥΡΕ Α.Ε.Ε. εόρτασε με ενθουσιασμό και με
γάλη επιτυχία την είσοδο του Νέου Έτους 2005 στο κοσμικό κέντρο «ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΙΣΣΑ» στη Νί
καια , με τη συμμετοχή σπουδαστών και συνεργατών της Σχολής , καθώς και προσωπικών φίλων

της Προέδρου του Ομίλου Ευγεν(ας Μπαρμπαγιάννη από τον Επιχειρηματικό και Πολιτικό χώρο .

Η εκδήλωση άρχισε με το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας και συνεχίστηκε με άφθονο κρα

σί και την έντονη συμμετοχή των παρευρισκομένων στο χορό , αφού η ευθυμία και η ζεστασιά ήταν
έκδηλη σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους .

Μεταξύ του πλήθους των εκλεκτών φίλων και συνεργατών της Σχολής παρευρέθησαν και οι κ . κ .
Ιωάννης Τραγάκης , Αντιπρόεδρος της Βουλής , Γεώργιος Βασιλείου Βουλευτής Β ' Πειραιώς, Τάκης Μελάς
Βουλευτής Α ' Πειραιώς , Ηλίας Βουγι
ουκλάκης τ. Βουλευτής Β ' Πειραιώς , Ιωάννης Λαγουδάκος , Δήμαρχος Περάματος , Ευάγγελος Σπύρου εκδότης
, Μαρία Βουγιουρδή Αντιδήμαρχος
Αιγάλεω , Φώτης Μελάς , τ . Δήμαρχος Κερατσινίου, Αναστάσιος Χατζηγιάννης Αντιδήμαρχος Περάματος , εκδότες
εντύπων , Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Εκπρόσωποι Μανιάτικων και Λακωνικών Συλλόγων , Πρόεδροι και Μέλη Νομαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών ,
κ . λπ. Η Πρόεδρος του Ομίλου κ. Ευ 

γενfα Μπαρμπαγιάννη στο λόγο της έκανε ένα σύντομο απολογισμό της έντονης δράσης και επιτυχιών του έτους

2004, τα οποία αποτελούν μο

νόδρομο επιτυχίας και για το μέλλον . Στόχος της Επιχείρησης είναι αφ ' ενός μεν να προσφέρει επίπεδο
εκπαίδευσης αντάξιο των καλυτέρων εκ
παιδευτηρίων και συγχρόνως να αποτελεί φορέα κοινωνικής και πολιτιστικής αναβάθμισης . Επίσης εκτός
των άλλων η DAT Α ΤΥΡΕ να αποτελεί

ζωντανό κύτταρο της κοινων(ας με συνείδηση και ευαισθησίες και όχι απλά να εμπορευματοποιεί τα όνειρα και
τις ελπίδες των νέων που την εμπι
στεύονται. Στόχος για το 2005 είναι όλοι μαζί διοικητικό προσωπικό, καθηγητές και σπουδαστές να ετοιμάσουν
να δώσουν στην ελληνική κοινω
νία τη νέα γενιά αποφο(των. Τους επαγγελματίες του 21 ου αιώνα.

ΑΕΓΑ .

raϊaίl
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Εκδηλώσεις τ~ς Φ ΙNTERAMERΙCAN προς τιμήν παλαιών συντονιστώ,
και συνερyοτων του δικτύου της

Η

INTERAMERICAN στις

αρχές

Δεκεμβρίου οργάνωσε δύο εκ

περιβάλλον και παρέχει όλες τις προϋπο

*•.COORDINATORS S.A.
:

Τηλ: 210-5734000

θέσεις στους ικανούς επαγγελματίες να εξε

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

δηλώσεις στην « Αίγλη » του

λιχθούν και να σταδιοδρομήσουν με επιτυ

Ζαππείου , για να τιμήσει τους

χία στην αγορά των ασφαλειών .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

συντονιστές και ασφαλιστικούς

Τη διαρκή υποστηρικτική συμπαράσταση της

συμβούλους του δικτύου της που έχουν συ

εταιρείας με εκπαίδευση , με τα ανταγωνι

μπληρώσει περισσότερα από

20 χρόνια πα

στικά καt πρωτοποριακά προγράμματα και

ρουσίας στην εταιρεία .

υπηρεσίες που διαθέτει και που αποτελούν

Επρόκειτο για πρωτοβουλία της διοίκησης

το c< οπλοστάσιο » των συνεργατών της , κα

της

αποδεικνύει την

θώς και τα αναvεούμενα κίνητρα για πωλή

ιδιαίτερη εκτίμηση προς τους ανθρώπους

σεις , τόνισαν και οι ομιλητές των εκδηλώ-

INTERAMERICAN που

ΓΝΩΣΕΩΝΣΛΣ

E.C.I.Q.

HELLAS

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικο Ασφαλιστικής Ποιότητας
Αποκτήστε πιστοποίηση
,

,

των γνωσεων σας και

ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙΤΕ

χωρίς περιττές δαπάνες με την
εγγύηση του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(E.C.I.Q. HELLAS)
European Certificate of lnsurance Quality
Μία παρέα παλαιών της «πρώτης γραμμής» του δικτύου: οι συντονιστές Μ.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου

Ανδpουλιδάκης, Θ. Θωμόπουλος, Κ. Κουβελιώτης και Αψ. Ρούσης.

με τους δύο παλαιότερους ασφαλιστές: τον

INTERAMERICAN

ΤΗΣ

COORDINATORS S.A.

Εγκ ειφιμi:νος Φορι~u~ Εκnιι ίδι:υοιις & Π ιοιοιισίιιοιιι; ΔιrψtοολιιβούηtιΙ\: οιη,: Α σφιΗιοιι Ιlροσc:ιnων

Ν. Κόκκο και τον Μ. Βασιλάκη

Εξετάσεις ανά μήνα

σεων κ . Κώστας Μπερτσιάς , Γενικός Διευ
θυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου

Για την ιστορία , τιμήθηκαν οι: Λ . Τσιφτσής ,

και κ. Ανδρέας Ρούβας , Γενικός Διευθυντής

Κ . Κουβελιώτης, Μ . Αvδρουλιδάκης , Δ.

Πωλήσεων και Marketing, οι οποίοι αναφέρ
θηκαν στους ισχυρούς δεσμούς που χαρα
κτηρίζουν τα μέλη της μεγάλης οικογένειας
της

INTERAMERICAN, αλλά και στο μοναδι

κό φαινόμενο της επαγγελματικής διαδοχής
των γενεών , από τους γονείς στα παιδιά, που
παρατηρείται στην εταιρεία όλα αυτά τα χρό
νια και σημαίνει πολλά για τις υφιστάμενες
συνθήκες εργασίας.

Παρών και στις δύο εκδηλώσεις ήταν και ο
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Καντιώτης , Η . Κοντογιάννης , Κ . Αναγνόπου

λος, Ν. Χαμουζάς,

0.

Θωμόπουλος, Σ . Χρι

στόπουλος , Μ . Παπαδοπούλου , Π . Χατζη
γιάννης, Π . Τσώτος, Γ . Βαδράτσικας ,

1. Τοζα

κίδης , Κ . Λάμπρου , Δ. Αυγίκος , Μ . Καλυβάς ,
Χ . Μαχαιρίδης , Κ . Μαρκόπουλος , Αιμ . Ρού
σης, Α . Δοκούζης , Χ . Μπουζίκας , Κ. Πανα
γόπουλος και

1. Ρέλλιας

από τους συντονι

στές , ενώ από τους συνεργάτες οι Ν. Κόκ
κας , Μ . Βασιλάκης , Β . Καραζάχος, Π . Χάμ

σε όλη την Ελλάδα με την
αδιάβλητη μέθοδο των

πανελληνίων εξετάσεων
με ηλεκτρονική μορφή

και τη συμμετοχή
της Ε.Π.Υ.

(Ελληνικής Εταιρείας
Επιστημόνων Η/Υ

&

Ο κ. Κοντομηνάς τιμά

κ. Δημήτρης Κοντομηvάς , ο οποίος φόρτισε

τον Η. Κοντογιάννη

συγκινησιακά την ατμόσφαιρα με τις αναφο

ψας, Π. Τσακίρης , Γ . Ελεφάντης , Π . Μπαρέ

Πληροφορικής)
και άλλων φορέων

ρές του στους παλαιότερους των πωλήσε

λη , Γ. Τσιαβίκος , Α. Παρμάκης, Π . Χατζηισα

των πωλήσεων που χαρακτηρίζονται από

ων, που μαζί του έκτισαν την πρωτοκαθεδρία

άκ , Γρ . Σχιστοχείλης , Γ. Παρασκευόπουλος,
Στ. Γερογιάννη και Σ. Δάκος .

διάρκεια και συμβάλλουν στη συνέχεια του

της

νήματος της ιστορίας της εταιρείας . Αρκε

λιστική αγορά . Ο κ . Κοντομηνάς μίλησε για

Στην επιτυχία των εκδηλώσεων συνέβαλαν

τοί από τους τιμηθέντες συνεργάζονται με

την πίστη και αφοσίωση στην εταιρεία , τις

η ορχήστρα, ο χορός και το εξαιρετικά επι

την

INTERAMERICAN από τα πρώτα χρόνια

σταθερές αξίες και αρχές που διέπουν τους

μελημένο , πλούσιο μενού της «Αίγλης» , αλ

της λειτουργίας της , γεγονός που επιβεβαι

τιμηθέντες συντονιστές και συνιστούν τη βά

λά και η ιδιαίτερα καλή διάθεση των παρευ

ώνει ότι η εταιρεία αποτελεί το κατάλληλο

ση της διάρκειας και της επιτυχίας τους .

ρεθέντων .

~1F■I
~

INTERAMERICAN στην ελληνική ασφα
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Ο ασφαλιστικός σύμβουλος κ . Σταύρος

LA REDOUTE

Μπαγιότης της Μονάδας Πωλήσεων της

Τον Ιανουάριο του 2005 ιδρύεται στην Ελλάδα η θυγατρική του γνωστού καταλόγου La Redoute,
μέλος του Ομίλου ειδών πολυτελείας Pinaud Printemps Redoute (PPR), ο οποίος εκπροσω
πεί κάποιες από τις μεγαλύτερες μάρκες παγκοσμίως .
Η La Redoute ιδρύθηκε το 1873 σαν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που το 1922 ανέπτυ
ξε το εμπόριο διά αλληλογραφίας και πολύ γρήγορα γνώρισε μεγάλη επιτυχία ώστε κατέκτη
σε την πρώτη θέση στη γαλλική αγορά .

Από την ίδρυσή της η εταιρεία έχει αφοσιωθεί στη διάδοση της τελευταίας λέξης της γαλλι
κής μόδας σε κάθε σπίτι κι έτσι σήμερα προσφέρει το freπch style σε 18 εκατομμύρια πελά
τες σε 20 χώρες . Μάρκες της εταιρείας όπως unite, soft grey, laura clement, active wear, tipster
δίνουν το διαφορετικό στίγμα των προϊόντων .

Η ιa Redουte,ταρέχει ρούχα για όλη την οικογένεια , καθώς και λευκά είδη. Πρωτοπόρος της
γνωστής σε όλους πλέον τάσης της αγοράς MASSTGE συνεργάζεται με σχεδιαστές υψηλής
ραπτικής προσφέροντας προϊόντα προσιτά σε όλους . Ξεκινώντας από την Emmanuelle Kahn
το 1969 έως τον κατάλογο Άνοιξη-Καλοκαίρι 2005 με τον Jean Paul Gaultier, περνώντας από
τον Ιssey Miyake το καλοκαίρι 1993, τον Karl Lagerfeld το καλοκαίρι 1994 τον Yves Saint Laurent
το χειμώνα 1996, τον Guy Laroche τον χειμώνα 1998, την Cloe το καλοκαίρι 2000, τον Ungaro
το καλοκαίρι 2001 , τον Paco Rabanne το καλοκαίρι 2002 και πολλούυς άλλους . Επίσης , δια
σημότητες φωτογραφίζονται για τον κατάλογο της

La Redoute , προτείνοντας έτσι τα αγαπη
μένα τους αντικείμενα στο ευρύ κοινό . Στον κατάλογο Φθινόπωρο-Χειμώνας 2004 η lsabelle
Adjani, στον κατάλογο Άνοιξη-Καλοκαίρι 2005 η Κιάρα Μαστρογιάνι με τον σύζυγό της Benjamin
Biolay, γνωστό Γάλλο τραγουδιστή .

Με σεβασμό στις αξίες που την καθιέρωσαν όπως η άρτια εξυπηρέτηση πελατών και η καλύ
τερη δυνατή σχέση ποιότητας - τιμής αλλά και με συνεχή επένδυση στην τεχνολογία η La

Redoute έχε αναπτύξει ένα πελατολόγιο νεανικό και trendy ... updated από κάθε άποψη . Λογι
κό επακόλουθο για μια εταιρεία που έχει πλέον καθιερωθεί σαν fashion trendsetter.

Σύγχρονο

Ελληνικό Νηπιαγωγείο
& Βρεφονψιιακό Κέντρο
πρώην Αντιγόνη Μεταξά

Λ. KαHJ<ι)Vl}

4 2 & Μ.

- «Θεία

Λένα>>

Η Generali σας προ(σ)καλεί
να συνθέστε το πόζλ της επιτυχίας

κ . Γεωργίας Τοσουνίδου, της Επιθεώρη

σης Πειραιά του κ . Δημήτρη Κελεσίδη,
στις

31/12/2004 ολοκλήρωσε με την έκ

δοση των συμβολαίων από την ΕΘΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (με ένα πρωτοποριακό για
τα ελληνικά δεδομένα ασφαλιστικό πρό
γραμμα) την ασφάλιση των 1Ο υψηλά αμει

βομένων παικτών της ποδοσφαιρικής
ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Ο . Σ . Φ . Π . με
ατομικά συμβόλαια ζωής ύψους ασφαλί

στρων

300.000 ευρώ .

Με την ασφάλιση αυτή η ΕΘΝΙΚΗ
Α . Ε . Ε.Γ . Α . γίνεται και χορηγός της ΠΑΕ

Η

δραστηριότητα μίας ασφαλι-

στικής εταιρείας υπηρετεί ένα

κληρωμένη εξασφάλιση του ασφαλισμένου

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μετό

έναντι των κινδύνων που τον απειλούν . Μια

χων της εταιρείας»

σκοπό. Την παροχή ολοκλη

αποστολή που περιγράφεται πλήρως από

ρωμένων ποιοτικών λύσεων

Ελαβε μέτρα ενίσχυσης του επαγγελματι

το όραμα της

σμού στις τάξεις των ασφαλιστικών της συμ
βούλων, με την δημιουργία νέων θεσμών

Generali. «Να είμαστε το πρό

στους ασφαλισμένους της.

τυπο της ποιοτικής ασφάλισης να ξεχωρί

Από την υλοποίηση αυτού του σκοπού εξαρ

ζουμε γιατί ακούμε και ανταποκρινόμαστε

τάται η ανάπτυξη της η μακροβιότητα της

όπως οι

στο βάθος του χρόνου . Η παρουσία τριών

με σεβασμό και αληθινό ενδιαφέρον σε κά
θε προσδοκία για προστασία και ασφάλει

τα τα Class Eνents . Τα Class

αιώνων του CΕμίλου

α ».

Generali,

Generali διεθνώς αλλά

και στη χώρα μας είναι το πιο τρανταχτό πα

Η διοίκηση της

Generali πιστεύει στην ύπαρ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .

ράδειγμα ότι μάλλον έχει επιτύχει στο σκο

ξη ενός δικτύου επαγγελματιών ασφαλι

πό της .

Με αυτή τη συνεργασία αναπτύσσεται μια

στικών συμβούλων και με συνεχείς πρωτο

Η

απεριόριστη δυνατότητα συνεργασία των

χρι τώρα αποτελέσματα που την έχουν φέ

βουλίες τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να
πλησιάζει συνεχώς το στόχο αυτό.

ρει μεταξύ των τριών πρώτων ασφαλιστι

Το μέλλον ανήκει στους επαγγελματίες δια

Μελών-Φιλάθλων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
και της ΕΠΙΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ του κ .
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΛΕΣΙΔΗ .

Generali όμως δεν επαναπαύεται στα μέ

Executive Producers, και πρόσφα
Event είναι μία

νέα πρωτοποριακή πρωτοβουλία της
είναι ένας θεσμός συμμετοχής ,

διαλόγου, προβληματισμού , έκφρασης ιδε
ών και συναισθημάτων , παροχής γνώσεων ,
εκδήλωσης πρωτοβουλιών , ανάδειξης ηγε
τικών ικανοτήτων, και φροντίδας για τον

κών εταιρειών της Ευρώπης και την έχουν

κήρυξε από το

εται

αναγάγει ως μία συνεπή αξιόπιστη και φε
ρέγγυα ασφαλιστική λύση στη χώρα μας . Η

επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο . Ενας
θεσμός που « αναβαπτίζει» τον ασφαλιστι
κό σύμβουλο στην ιδέα της προσφοράς για

ρείας αναδεικνύοντας πρώτη από όλες τις

τί η ασφάλιση είναι προσφορά . Γιατί τελικός

ασφαλιστικές εταιρείες την ανάγκη «χτισί

διοίκηση της, οι δεκάδες χιλιάδες άνθρω
ποι της και συνεργάτες της σε όλο τον κό

σκοπός της

ματος» ενός δικτύου ασφαλιστικών συμ
βούλων σε επαγγελματική βάση. Και ήρθαν

σμο και στην Ελλάδα καθημερινά μοχθούν

τίας ασφαλιστικός σύμβουλος να συνθέσει
το «πάζλ» που εξασφαλίζει τον πελάτη του,

και βελτιώνουν τη δραστηpιότητα τους προ

οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επί
πεδο και οι κοινοτικές οδηγίες για τους δια

την καριέρα του το μέλλον της εταιρείας

σαρμοσμένοι στο νέο ευμετάβλητο περι

μεσολαβούντες που την δικαιώ-

2001 , η διοίκηση της

βάλλον το οποίο δημιουργεί νέες ανάγκες

νουν .

οι οποίες πρέπει να καλυφθούν . Στη Ελλά

Όλα αυτά τα χρόνια διαμόρφω

δα τα τελευταία χρόνια ο όμιλος

σε νέους κανονισμούς πωλή

Generali

με την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου

σεων, νέα εκπαιδευτικά προ

κ . Πάνου Δημητρίου έχει αναλάβει σημα
ντικές πρωτοβουλίες με στόχο να βελτιώ

γράμματα , αξιοποίησε πλή

σει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
προσφέρει στους ασφαλισμένους .

στην καθημερινή εργασία,
αλλά

Με ασφαλιστικά προϊόντα που αποφεύγουν

αξίες και αρχές που χα

Generali, είναι ο επαγγελμα

του .

ρως τις νέες τεχνολογίες
και διαμόρφωσε

το κραυγαλέο και πpοτιμούν την ουσία που

ρακτηρίζουν τη δράση

δεν είναι άλλη από την κάλυψη των σύγ

τους όπως είναι «η ακε

χρονων αναγκών των ασφαλισμένων με προ
σιτό κόστος .

και η υπευθυνότητα , η

ραιότητα, η συνέπεια

Με επενδυτικά προϊόντα που καταλαμβά
νουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις
πρώτες θέσεις στις αποδόσεις μεταξύ των

συνεργασία, η δημι

υπολοίπων του ανταγωνισμού λόγω της σω
στής επενδυτικής στρατηγικής που ακο

όλων των δυνατο

λουθείται.

τήτων τους , η ποι

αποτελεσματική επι

κοινωνία , η ομαδική
ουργική αξιοποίηση

Με ένα δίκτυο επαγγελματιών συνεργατών

ότητα των υπηρε

το οποίο διακατέχεται από αίσθημα ευθύ
νης απέναντι στους ασφαλισμένους και την

σιών και προϊό
ντων η αναγνώ

εταιρεία που έχουν μία αποστολή , την ολο-

ριση της ανάγκης να

Μπότσαρ11

Τ.Κ.
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Οδοιπορικό
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,

στο ρομαντισμο

με τον Πόνο Καρόν
στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών

η συνάντηση τριών Μεγάλων του

από τον Μπραμς όταν αυτός βρισκόταν στο

Ρομαντισμού στο Μέγαρο Μουσι

εξηκοστό έτος της ηλικίας του και αντι

κής Αθηνών θα έχει την ευκαιρία να

προσωπεύουν την κορύφωση του ρομαντι

απολαύσει το φιλόμουσο κοινό. Ο πολυ

κού ύφους και της εκφράσεως ενός συν

βραβευμένος διεθνώς Έλληνας σολίστ Πά

θέτη που, ήδη εν ζωή, εθεωρείτο συνεχι

νος Καρόν , δίνει ρεσιτάλ πιάνου με έργα

στής του Μπαχ και του Μπετόβεν . Την ίδια

των Γιοχάνες Μπραμς, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊ

ακριβώς χρονιά, ο Τσαϊκόφσκι συνέθετε τον

κόφσκι και Φρανς Λίστ, στην αίθουσα «Δη

Καρυοθραύστη, μόλις ένα χρόνο πριν από

μήτρη Μητρόπουλου », τη Δευτέρα

το θάνατό του, έργο από τα πιο σημαντικά

βρουαρίου

21

Φε

Το κατάστημα Θ. θωμόπουλου της φ INTERAMERICAN
γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας του
ρους δήμους .

Την προσφορά και διάρκεια του

τσιάς , Γεν. Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργα
σιών του Ομίλου και Α. Ρούβας , Γεν. Διευθυ

της Ρωσικής Σχολής, όχι μόνο για τον εκλε

2005.

Το ρεσιτάλ πραγματοποιείται με χορηγία

πτυσμό και την κομψότητα της μουσικής του

της

στο πλαίσιο της

εκφράσεως , αλλά κυρίως για τον πρωτότυ

συμμετοχής της στην ενίσχυση εκδηλώσε

πο τρόπο αναδείξεως των εθνικών και λαϊ

Alpha Ασφαλιστικής,

ων Τέχνης και Πολιτισμού.

κών στοιχείων της Ρωσικής παραδόσεως .

Ο Πάνος Καρόν είναι απόφοιτος με την ανώ

Όσον αφορά τον Λίστ , υπήρξε ο πρώτος

τερη διάκριση του Εθνικού Ωδείου Αθηνών .

« μοντέρνος » πιανίστας και ιδρυτής Σχολής

Έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε πανελ

που μέχρι σήμερα έχει ένθερμους υποστη

λήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, έχει

ρικτές, ενώ τα έργα του αποτελούν τον

πραγματοποιήσει επιτυχείς εμφανίσεις με

ακρογωνιαίο λίθο της ερμηνείας έργων για

ορχήστρα , με σύνολα μουσικής δωματίου

πιάνο .

και σε σόλο ρεσιτάλ , έχει αποσπάσει εν

Το οδοιπορικό προσεγγίζει και την Ισπανία

θουσιώδεις κριτικές και σήμερα συνεχίζει

του σήμερα , με δύο έργα σύγχρονων Ισπα

ντής Πωλήσεων και Marketing, υπογραμμίζο
ντας ότι ο κορυφαίος Συντονιστής αποτελεί
επαγγελματικό πρότυπο όχι μόνο για την

INTERAMERICAN, αλλά και για όλη την ασφα
λιστική αγορά .

Τον κ. Θωμόπουλο τίμησε για την πολύτιμη επί

30 και πλέον χρόνια προσφορά του στην

τις σπουδές του στη Βασιλική Ακαδημία

νών συνθετών που έχουν υπερβεί τα όρια

Μουσικής του Λονδίνου , με υποτροφία του

των εθνικών σχολών, καθώς χρησιμοποι

Ο Θ. Θωμόπουλος με τον Αλέξανδρο Τ αμπουpά - την πpοσφοpά του οποίου στην

ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης .

ούν ηχοχρώματα από το Γαλλικό ιμπρεσιο

ιδιωτική ασφάλιση τόνισε ιδιαίτερα κατά την ομιλία του - τον κ. Δ. Κοντομηνά και τον

Το ρεσιτάλ αποτελεί ένα οδοιπορικό στο

νισμό (Χαβιέ Μοντσαλβάτγκε) και την Ινδο

Κ. Μπερτσιά.

ρομαντισμό , το κίνημα που συμπαρέσυρε

νησία (Χοσέ Εβανγκελίστα) .

με τη φαντασία και τον ενθουσιασμό του

Ο καλλιτέχνης και η Χορηγός

τους λαούς της Ευρώπης από το τέλος του

λιστική ελπίζουν ότι θα προσφέρουν τη δυ

18ου αι.

νατότητα στον μυημένο , αλλά και στον αμύη

- μέσα 19ου αι. , ανανεώνοντας την

Alpha Ασφα

καλλιτεχνική τους έκφραση.

το ακροατή να διεισδύσει στον κόσμο της

Οι Φαντασίες

αρμονίας και της λυτρωτικής δημιουργίας .

Opus 116 δημιουργήθηκαν

Σ

τις

28 Ιανουαρίου ο Θωμάς Θωμό

πουλος , από τους παλαιότερους

πωλήσεων της

2004 και για

INTERAMERICAN . Κατά το

27η χρονιά το κατάστημα κατέ

Συντονιστές του Δικτύου Πωλή

κτησε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των κα

σεων της

INTERAMERICAN και οι

ταστημάτων της Εταιρείας πανελλαδικά . Συ

Συνεργάτες του καταστήματός του είχαν την

γκεκριμένα , κατετάγη πρώτο σε νέα παρα

τιμητική τους. Γιόρτασαν , με μια λαμπρή εκ

γωγή κλάδου Ζωής και σε εισπραχθέντα ασφά

δήλωση που συνδυάστηκε με την κοπή της πί

λιστρα Ζωής . Επίσης κατέκτησε την πρώτη θέ

τας, τα 30 χρόνια του καταστήματος , το οποίο

ση σε αριθμό συμβολαίων και ασφαλίστρων
Υγείας

Κοπή πίτας Δ. ΑθΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Σ

διατηρεί το μεγαλύτερο χαρ

& INSURE

τοφυλάκιο Ζωής στην INTERAMERICAN. Αξίζει να σημειω
θεί ότι στις Γενικές Ασφάλει

INSURE. Στην κοπή παρευρέθησαν οι υπάλληλοι, τα στελέχη,

ες βρίσκεται στις πρώτες θέ

οι συνεργάτες και οι φίλοι της εταρίας. Η κοπή ξεκίνησε με την ομιλία του κ . Φιλοποίμενος Αθηναίου, ο οποίος τόνισε τη

σεις του Δικτύου της Εταιρεί

Divani Caravel.

σε μία πολύ ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα , πραγματοποιήθηκε στις

Ιανουαρίου η κοπή της πίτας της Δ . ΑΘΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και της

σπουδαιότητα τοου νέου εγχειρήματος , την ίδρυση δηλαδή της

ας.

INSURE, ενός νέου

επιχειρηματικού σχήματος της Δ . ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ο κ. Θωμόπουλος , κατά την

ΑΕ με σκοπό την μετεξέλιξη σε πρότυπο κέντρο Εξυπηρέτησης και

ομιλία του , παρουσίασε την

Υποστήριξηςξ Επαγγελματιών Ασφαλιστών.

ασφαλιστική εικόνα του κατα

Ακολούθησαν βραβεύσεις υπαλλήλων και συνεργατών από τον Επί

στήματός του , το οποίο στο
τέλος του

τιμο Πρόεδρο της Δ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΕ κ. Δημήτρη Αθηναίο, ο οποίος

ο Θ. Θωμόπουλος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

εξήρε την ομοψυχία , το ήθος και την καλή συνεργασάι όλων των

lNTERAMERICAN Γ. Κώτσαλο.

υπαλλήλων της εταιρίας οι οποίοι τη στήριξαν κατά την πάροδο του
χρόνου.
Από την

ρώ , Νέα Παραγωγή Ζωής
1.200.000 ευρώ και στις Γε-

κλήσεις της αγοράς. Ο Διευθυντής Πωλήσεων, κ. Βασίλης Τερζιό

εκτός αυτού του επιτεύγματος της πολυτε
τούς και αδιάλειπτης δραστηριότητάς του , έχει

Το κατάστημα έχει δυναμικό που πλησιάζει

γλου, επεσήμανε στον χαιρετισμό του ακριβώς τα πλεονεκτήματα

να παρουσιάσει και αποτελέσματα που το κα

τους

της INSURE, δηλαδή την ανεξαρτησία, την επιλογή, την υποσήριξη

τατάσσουν μεταξύ των πιο παραγωγικών ασφα

είναι νέοι, οι περισσότεροι με ανώτατες σπου

και την εξέλιξη που απολαμβάνει ο ασφαλιστής της

Από αριστερά προς δεξιά ο Δ/ντής Πωλήσεων της lnsυre κ. Β. Τερ-

λιστικών καταστημάτων στο σύνολο της ελ

δές . Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατάστημα,

ζίογλου, ο ασφαλιστής κ. Μ. Ζαμπέτας και ο Δ/νων Σύμβουλος της
Δ. ΑθΗΝΑΙΟΣ ΑΕ κ. Φ. Αθηναίος με τον Δημήτρη Φ. Αθηναίο jυπίοr.

ληνικής ασφαλιστικής αγοράς .
Ειδικότερα , ο 0. Θωμόπουλος και οι Συνερ

όπως τόνισε ο κ . Θωμόπουλος, προτιμά να

INSURE.

Τ έλος, αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία της νέας γενιάς (4η γενιά
ασφαλιστών) της οικογενείας Αθηναίου με τον Δημήτρη Φ. Αθηναίο.
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2004 είχε χαρτοφυλάκιο Ζωής 10.500.000 ευ-

νικές Ασφάλειες εισπραχθέ

INSURE, παρευρέθη ένα μεγάλο μέρος των νέων συνερ

γατών της που ήδη ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα και τις προ

98

- Medisystem , ενώ

24

την αίθουσα « Μυκήνες» του

0. Θωμόπου

λου εξήραν στις ομιλίες τους οι κ . Κ . Μπερ

ντα ασφάλιστρα

2.000 .000 ευρώ.

100 Συνεργάτες, εκ των οποίων το 70%

προσλαμβάνει Συνεργάτες και υπαλλήλους

γάτες του καταστήματός του έχουν επιτύχει

από την περιοχή της κύριας δραστηριότητας

να συμπληρώσουν 30 χρόνια στην κορυφή των

του καταστήματος , τη Γλυφάδα, και τους όμο-

Θωμάς Θωμόπουλος,

30 χpόνια στην κο

ρυφή! Με τον Μητροπολίτη Γλυφάδας

Παύλο και τον Πρόεδρο του Ομίλου, με

φόντο το φιλμ της ασφαλιστικής ιστορίας
του.

INTERAMERICAN ο κ .

Δ . Κοντομηνάς , Πρόε

δρος του Ομίλου , ο οποίος αναφέρθηκε στην

προσωπικότητά του τιμηθέντος και στις αξίες
που πρεσβεύει, με βασικό χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα την αφοσίωση στη δουλειά του , την πί
στη στην Εταιρεία και στους Συνεργάτες και

το ενδιαφέρον του για τους πελάτες .

Το κατάστημα Θωμόπουλου βράβευσε με τη
σειρά του, για τις επιδόσεις τους το

2004 ,

τους: Παναγιώτη Λεμονή , Μαρία Μαστρο 

γιάννη , Χαρά Δερέκη , Γραμματική Βλάχου και

Μπέσσυ Αργυράκη , που κατέκτησαν επάξια
τον τίτλο του μέλους της Λέσχης Προέδρου
καθώς και τον Γιώργο Βαγιανό , ο οποίος βρί
σκεται στην « πρώτη γραμμή » των πωλήσεων

και διακρίνεται , κοντά στον κ . Θωμόπουλο , επί

30 συνεχή χρόνια.
Στην εκδήλωση, η οποία έκλεισε με δεξίωση

που παρέθεσε το κατάστημα , παρέστησαν ο

Μητροπολίτης Γλυφάδας κ . Παύλος , ο οποί
ος ευλόγησε και την πίτα , εκπρόσωποι των
τοπικών Αρχών και της αυτοδιοίκησης , πλή

θος φίλων και πελατών, καθώς και πολλά δι
οικητικά στελέχη του Ομίλου INTERAMERICAN.
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lnsurance
Andreas Gantenbein τόνισε την ανάγκη για προ
σαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περι

ΣυνόντΩση

βάλλον και εξήγησε πώς η

Συνερyατων

Μ

νεργατών

διαφοροποι

παρέχει στους συνεργάτες της σύγχρονα ερ

γαλεία και μεθόδους με σκοπό τη διευκόλυν

1005

ε κεντρικό μήνυμα «CGU

CGU

είται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και

ση της καθημερινής τους εργασίας και τη βελ
τίωση της αποτελεσματικότητάς τους .

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε η πρωτο

lnsurance:

Σύγχρονη, Ανθρώπινη , Ισχυρή » έγι
νε την 27.1.2005 η Συνάντηση Συ
2005 της CGU lnsurance.

βουλία της CGU

lnsurance να ζητήσει ιδέες και

Η μακέτα του νέου - υπό ανέγερση- κτιρίου

προτάσεις από τους συνεργάτες της σχετικά

της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ασφάλειαι Μινέττα

με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προ

στη Λεωφ. Συγγρού.

σφέρει καθώς και για τις διαδικασίες συνερ-

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Λινός πα

1883 και στην Ελλάδα , σήμερα δραστηριοποι

ρουσίασε το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα

είται σε δεκάδες χώρες , εφαρμόζοντας την

ισχύσει από το

διεθνή εμπειρία που διαθέτει στα τοπικά δε

2007 για την

εποπτεία των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων . Το νέο πλαίσιο ,

δομένα κάθε αγοράς που εξυπηρετεί.

γνωστό ως Solνency 11 , αποσκοπεί στην καλύ
τερη προστασία των ασφαλισμένων , στην προ

Η CGU lnsurance τιμά τους
κορυφαίους συνεργάτες της

ώθηση της διαφάνειας και της ενιαίας αγοράς

μέσα στην Ε . Ε καθώς και στην ενίσχυση της
ικανότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επι

η

CGU lnsurance προσβλέ

ΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕ και ELYSEE

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ερρίκος

καθώς και για τις ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

στη νέα οργανωτική δομή της εταιρίας . Σκο

ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε και Π . &Ρ .

πός της νέας οργανωτικής δομής είναι η πε

ΔΑΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Π.Ε.

ραιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πε

Με την κλίμακα της

λατών και των συνεργατών μέσω της μείωσης

• Συναλλακτική τάξη
• Τεχνικό αποτέλεσμα
• ,Υψος παραγωγής
• Ανάπτυξη παραγωγής
• Επαγγελματική επάρκεια
• Τεχνολογική υποδομή
• Ποιότητα σχέσης

πό αυτό η Διεύθυνση Επιχειρηματικών Συνερ

γασιών ενισχύεται , ενώ η άριστη τεχνική δια
χείριση αναδεικνύεται ως ισχυρό και μόνιμο

.

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης
Εργασιών Αντώνης Αρβανίτης ανέφερε ορι
σμένες από τις πολύτιμες εμπειρίες που από

Και οι τέσσερις βραβευμένοι συνεργάτες αξιο

κτησε κατά τη διάρκεια της

λογήθηκαν ως άριστοι βάσει των πιο πάνω κρι

μακρόχρονης παρουσίας

πετύχει μία επιχείρηση μέ
σω της ικανότητάς της να

μαθαίνει συνεχώς περισ
σότερα, και στην ανάγκη
προσανατολισμού των δια
μεσολαβούντων σε σταθε
ρές και ποιοτικές συνερ
γασίες .

Τέλος, ο Διευθυντής Μάρ
κετινγκ και Πωλήσεων

100

~

CGU lnsurance οι συνερ

γάτες αξιολογούνται με βάση επτά κριτήρια :

των δια-τμηματικών συναλλαγών. Για το σκο

σε στο ανταγωνιστικό πλε

S.A,

που διακρίνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά

Μοάτσος επικέντρωσε την παρουσίασή του

ονέκτημα που μπορεί να

CGU lnsurance τίμησε τους κορυφαίους από

που έχει θεσπίσει η Εταιρία για το δίκτυό της .
Πρόκειται για τις εταιρίες ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙ

ασφαλιστικής αγοράς.

ρά. Ιδιαίτερη έμφαση έδω 

καλ ψεις

βαθμολογία τους στην κλίμακα αξιολόγησης

ου ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς θεωρεί πως
θα συντελέσει στην εξυγίανση της ελληνικής

του στην ασφαλιστική αγο

ρωτοπορος σ

τους Επίλεκτους Συνεργάτες της με βάση τη

πει στη γρήγορη και πλήρη εφαρμογή του νέ

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας

εξυπηρέτ~ση
,

Στο πλαίσιο της Συνάντησης Συνεργατών 2005,

χειρήσεων να συμμετέχουν με επιτυχία στην

παγκόσμια αγορά . Η

Πρώτη σε

τηρίων . Σημειώνεται ότι το ποσοστό ζημιών
γασίας με αυτούς.

δεν ξεπέρασε το

Η

CGU lnsurance είναι συνδεδεμένη επιχεί
ρηση της Ανίνa plc, του μεγαλύτερου βρετα

τέσσερις , ενώ όλοι διακρίθηκαν για την εξαι

νικού και πέμπτου στον κόσμο ασφαλιστικού

ρία.

24% για

κανένα από τους

ρετική τάξη των συναλλαγών τους με την Εται

ομίλου με ετήσιο κύκλο εργασιών

Ο θεσμός των Επίλεκτων Συνεργατών CGU δεν

κατομμύρια ευρώ, ίδια κεφάλαια

είναι «κλειστή ή τιμητική λέσχη » . Η κατάκτη

τομμύρια ευρώ και

44,8 δισε
16,7 δισεκα

30 εκατομμύρια πελάτες.

ση της ιδιότητας του Επίλεκτου Συνεργάτη εί

Ο όμιλος Ανίνa δημιουργήθηκε από τη συγχώ

ναι ανοιχτή σε όλους με βάση γνωστά από πριν

νευση των μεγάλων βρετανικών ασφαλιστικών

αντικειμενικά κριτήρια και συνεπάγεται σημα

εταιριών Commercial

Union, General Accident
και Norwich Union κατά την περίοδο 1998-

ντικά πλεονεκτήματα , τα οποία το

2000. Με πλούσια και μακρόχρονη παράδοση

τιμήσει σε σχετική έρευνα ως «αρκετά έω~
πολύ ελκυστικά» .

στον ασφαλιστικό κλάδο που ξεκινάει από το

70% των

ίδιων των συνεργατών της Εταιρίας έχουν απο

00 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΙ

Νέα δικαστική νίκη
της «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ»

~!~ ΙΝΤΕ ►ΣΑλΟΝΙΚΑ

~,~ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

κατά του συστήματος «Φιλικού Διακανονισμού»
« Με την ειδική διαδικασία Ν. 733Π7 , η Πρω 

σια δικηγόρο τους Μαρία Τσιπέλη .

λως από την επίδοση της αγωγής , να κηρυ

τοπόρος σε νομικά θέματα Ασφαλιστική Εται
ρε ία « ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ », πέτυχε νέο Δικα 

Η ενάγουσα με τη με αριθμό καταθέσεως

χθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που

την οποία κατέθε

θα εκδοθεί και να καταδικασθούν οι εναγό

στική Απόφαση με ορ .

8310/2004 του Ειρη 

σε στο Δικαστήριο αυτό , ζητά να γίνουν δε

μενοι στη δικαστική της δαπάνη .

νοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της Ασφαλι

κτά όσα αναφέρονται σ ' αυτή .

Η αγωγή αυτή αρμοδίως και παραδεκτώς ει

στικής Εταιρείας « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ », ο εκ

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στη δικά

σάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικα

πρόσωπος της οπο ίος ηγείται και του πολυ 

σιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρού

στηρίου αυτού [αρθ .

διοφημιζόμεvου Συστήματος , γνωστού ως

σης , αφού εκφωνήθηκε από τον Ειρηνοδίκη

Δ . ] , κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων

« Φιλικού Διακανονισμού » Ζημιών Αυτοκι

από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδι

667

νήτων , μ ίας ομάδος Ασφαλιστικών Εταιρει 

κοι εμφανίστηκαν όπως σημειώνεται παρα

Κ. Πολ . Δ . ] , εφόσον δε έχει καταβληθεί και το

ών και όχι του συνόλου αυτών , στο οποίο

πάνω. Ακολούθησε συζήτηση και οι πληρε

ανάλογο δικαστικό ένσημο [βλ . τα υπ ' αριθ .

Σύστημα , δε συμμετ έχει η 'ΊΝΤΕΡΣΑΛΟ 

ξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να

Α 198158 αγωγόσημο με τα επ ' αυτού κινητά

ΝΙΚΑ ", διότι το θεωρεί παράνομο και άκυ 

γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτι

ένσημα], πρέπει να εξετασθεί για να διαπι

ρο .

κά .

στωθεί αν είναι βάσιμη από νομική και ου

Η νέα Δικαστική Απόφαση , που δικαιώνει

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

την « ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ », αποτελεί πραγμα 

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΝΟΜΟ

και

670-676

14 παρ. 1α και 42 Κ . Πολ .
Κ . Πολ. Δ. [άρθ

681 Α '

σιαστική άποψη .

Η κρινόμενη αγωγή , έχοντας το περιεχόμε

τικό Νομικό Μάθημα και Σπουδή για κάθε

Στην κρινομένη αγωγή εκτίθεται ότι , στις

17-

Ασφαλιστή και Ασφαλιζόμενο , αλλά και γιο

νο και αίτημα που προαναφέρθηκε , είναι νό

7-2000 και περί ώρα 11 .00', στις Σέρρες και

μιμη ως προς την κύρια βάση της στηριζόμε

στη διασταύρωση των Ολυμπίου και Μεραρ

νη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298,
330 εδ . β ', 341 ,345,346,455,460,481 , 926
Α . Κ ., 2,4,9 και 1Ο του Ν.ΓΠΝ/ 1911 , 1Ο του
Ν.489/ 1976 , 907, 908 παρ 1εδ ., β ', περ . δ '
και 176 Κ. Πολ . Δ. Αντίθετα κατά την επι

κάθε Νομικό ασχολούμενο με το εμπορικό
θέματα , τον ανταγωνισμό και τις αποζημιώ 

χίας έγινε, κάτω από τις συνθήκες που ιστο

σεις από τροχαίο ατυχήματα , αφού παρtχει

ρούνται σ ' αυτή , αυτοκινητικό ατύχημα (σύ

vομικες απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα
αντιρρήσεων και ενστάσεων . Αξίζει να με 

λετηθεί οπό κάθε ενδιαφερόμενο ». Αυτό δή 
λωση η Βασιλική Μπιτέλη , Δικηγόρος γιο

γκρουση) , με αποτέλεσμα να προκληθούν

υλικές ζημιές στο με αριθ . κυκλοφορίας ΚΡ

5722

ΙΧΕ αυτοκίνητο , ιδιοκτησίας του Ανα

κουρική της βάση του αδικαιολογήτου πλου

στασίου Μπογογιαννίδη, το οποίο οδηγούσε

τισμού [αρθ .

η Δέσποινα Σοφάτσιου και το οποίο κατά τον

είναι νόμιμη, επειδή οι σχετικές διατάξεις

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

χρόνο εκείνο ήταν ασφαλισμένο για την ένα
ντι τρίτων αστική ευθύνη στην ενάγουσα . Ότι

[άρθ .

(Ν . 733/1977)

γω της επικουρικής φύσης της αγωγής που

το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαι

θεμελιώνεται σ ' αυτές , μόνο όταν δε συ

τιότητα του πρώτου εναγομένου , οδηγού του

ντρέχουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από

τον Ομιλο « ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ » .

ΑΡΙΘΜΟΣ

8310/2004

ΙΧΕ αυτοκι

219 παρ.

904 επ .

και

2 Κ.

Πολ. Δ.] , δεν

Κ . Πολ. Δ.] εφαρμόζονται , λό

το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

υπ ' αριθ . κυκλοφορίας ΚΡ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Θεσ

νήτου, ιδιοκτησίας του δευτέρου εναγομέ

ΕλλΔ νη

σαλονίκης Δημήτριο Κουκουφίκη και από τη

νου , που τότε ήταν ασφαλισμένο για την ένα

ΝΔ '

Γραμματέα Βασιλική Χαλιάσου .

ντι τρίτων αστική ευθύνη από την οδήγηση

Εφόσον , κατά τη διάταξη του άρθρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του

στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.

ΚΠολΔ , οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν

27 Σεπτεμβρίου 2004, για να δικάσει τις

Ότι μεταξύ της ενάγουσας και του ασφαλι

δικαστική προστασία ασκούντες τα δικαιώ

στις

4559

τη σύμβαση ή από το νόμο [ΑΠ

38 .1044]
(2000) 198].

και Εφθεσ .

1322/96
27 44/99 Αρμ.
72

υποθέσεις μεταξύ:

σμένου της υπογράφηκε ιδιωτικό συμφωνη

ματα του οφειλέτη τους μπορεί και ο ζημιω

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : Ανώνυμης Ασφαλιστικής

τικό , με το οποίο ο ασφαλισμένος αυτής και

θείς από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο να εγεί

Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος αυτοκινήτου εκ

ρει πλαγιαστικώς και την αγωγή του οφειλέ

Α . Ε . Γ . Α . ΖΗΜΙΩΝ», που εδρεύει στη Θεσ/νί

χώρησε στην ενάγουσα την απαίτησή του ,

τη αυτού, κυρίου του αυτοκινήτου τούτου ή

κη (15ο χιλ. Θεσ/νίκης-Περαίας) και εκπρο
σωπείται νόμιμα , που εκπροσωπήθηκε από
τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Βα

ενώ η ίδια κατέβαλε στον ασφαλισμένο της

οδηγού , κατά του ασφαλίσαντος από τον κίν

το ποσό των

ως αποζημίωση

δυνο τέτοιων ζημιών προς τρίτους , εφόσον

για τις υλικές ζημιές που υπέστη. Με βάση

ο δικαιούχος αυτής αδρανεί να επιδιώξει την

κουφάρη.

το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζητά να υπο

ικανοποίησή της από τον οφειλέτη. Κατ' εφαρ

683,76 ευρώ

1) Γεωργίου Μαστορά
2), 2) Δημη

χρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν,

μογή της διατάξεως αυτής , εκείνος που έχει

κη, κατοίκου Σερρών (Σινώπης

εις ολόκληρο ο καθένας , το ποσό των 683,76

αξίωση αποζημιώσεως έναντι οφειλέτη ασφα

τρίου Τσαούση , κατοίκου Σερρών (Δυτικής

Ευρώ , όπως κατά ποσό αναλύεται το καθέ

λισμένου για αστική ευθύνη και αδρανούντος

Ανώνυμης Ασφαλιστικής

να κονδύλιο , επικουρικά και με τις διατάξεις

να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς

Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

περί αδικαιολογήτου πλουτισμού , διότι ωφε

του από το ασφάλισμα σε περίπτωση επε

Α . Ε . Ε . Γ . Α .», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγ

λήθηκαν κατά το ποσό αυτό σε βάρος της πε

λεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, μπορεί

367) και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκ

ριουσίας της χωρίς νόμιμη αιτία , με τον νό

να στραφεί πλαγιαστικώς κατά του ασφαλι

(9-6-2001), άλ-

στή με τις παραπάνω προϋποθέσεις [Εφ. Αθ .

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ:

Θράκης

γρού

5)

και

3)

προσωπήθηκαν στη δίκη από την πληρεξού-
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11/2-1-2004 αγωγή της ,

iJΙij_

μιμο τόκο από της καταβολής

2150/90 ΕπΕμπΔ ΜΒ 287, Εφ. Αθ. 846/1988
Επ. Συγκ. Δ. 1990.158]. Ο έχων την παρα

τελεί άρνηση της ενδίκου αγωγής, ως προς

που να θεμελιώνουν οποιαδήποτε συνυπαι

το δεύτερο δε σκέλος συνιστά ένσταση κα

τιότητα της οδηγού Δέσποινας Σοφάτσιου ,

πάνω αξίωση αποζημιώσεως κατά του οφει

ταλυτική εν μέρει αυτής [αγωγής], η οποία

δεν αποδείχθηκαν. Μετά απ' αυτά η υπό των

λέτη ασφαλισμένου μπορεί να ασκήσει πλα

είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στα άρθρα

εναγομένων προταθείσα σχετική ένσταση

γιαστική αγωγή κατά της ασφαλιστικής εται

300ΑΚ,

6 ν. ΓπΝ/1911, και πρέπει να εξετα

πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά βάσι

ρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1,2,5 και
6 του ν. 489/1976, την ΚΗ/2111 απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου ΦΕΚ 788/19-5-1987 ΤΑΕ
και ΕΠΕ και το άρθρο 72 ΚΠολΔ . Η αγωγή αυ

σθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη

μη.

μαζί με την κρινόμενη αγωγή. Ακόμη οι ενα

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι για την αποκα

γόμενοι ισχυρίστηκαν ότι η σύμβαση εκχω

τάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο

ρήσεως που επικαλείται η ενάγουσα είναι

αυτοκίνητό του ο Αναστάσιος Μπογογιαννί

τή μπορεί να ασκηθεί μετά την παραγραφή

άκυρη ως αντίθετη στις διατάξεις περί αθέ

δης δαπάνησε τα εξής ποσά:

της αξιώσεως του ζημιωθέντα τρίτου κατά

μιτου ανταγωνισμού . Ο ισχυρισμός αυτός στη

ρά ανταλλακτικών (οπίσθιου αριστερού φα

του ασφαλιστή , που είναι διετής κατ ' άρθρο

ρίζεται στις διατάξεις του Ν . 146/1914 και συ

νού, άκρου προφυλακτήρα και οπίσθιου προ

10 παρ. 2 ν.489/1976 .

νεπώς πρέπει να ερευνηθεί ουσιαστικά.

φυλακτήρα), με τον αναλογούντα ΦΠΑ,

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα

Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προ

ασφαλιστική εταιρεία , στο ίδιο ως άνω δικό

σκομίζουν οι διάδικοι, απ ' αυτά που συνομο

γραφο , επικουρικά σωρεύει μαζί με την κύ

λογούνται απ' αυτούς και γενικά από την όλη

142.367 δραχμές (βλ. υπ ' αριθ. 10744/8-82000 τιμολόγιο-δελτίο αποστολής της εται
ρείάς «Γ.ΠΕΤΣΗΣ - Ξ . ΜΠΟΥΡΔΑΣ Ο . Ε .», και
2) για αμοιβή των τεχνικών που επιμελήθη

1) για την αγο

ρια αγωγή και πλαγιαστική αγωγή, με την

διαδικασία αποδείχθηκαν , κατά την κρίση του

οποία στρέφεται κατά της τρίτης εναγομέ

Δικαστηρίου , τα ακόλουθα πραγματικά περι

καν την αποκατάσταση των ζημιών (αντικα

νης εταιρείας, ισχυριζόμενη ότι σε περίπτω

στατικά : Στις

17-7-2000 και ώρα 11.00' πε

τάσταση ανταλλακτικών, βαφή των μερών αυ

ση που κριθεί ότι η αξίωση αυτής έχει παρα

ρίπου, η Δέσποινα Σοφάτσιου οδηγώντας το

γραφεί , εφόσον το ζημιώσαν ως άνω ΙΧΕ αυ

υπ ' αριθ. ΚΡ

5722

ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτη

82.600 δραχ
732/2-9-2000 απόδειξη

τών), με τον αναλογούντα ΦΠΑ,

μές (βλ. υπ' αριθ .

τοκίνητο ήταν ασφαλισμένο σ ' αυτή κατά τον

σίας του Αναστασίου Μπογογιαννίδη, που

παροχής υπηρεσιών του Φωτίου Κυρ . Ου

εις την αγωγή αναφερόμενο χρόνο της συ

ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστι

ζούνη και 3/2-9-2000 απόδειξη παροχής υπη

γκρούσεως κατά των κινδύνων προκλήσεως

κή ευθύνη στην ενάγουσα , κινούνταν στην

ρεσιών του Καλοκύρη Ιων. Αντωνίου) . Το αυ

υλικών ζημιών και οι δύο πρώτοι εναγόμενοι,

οδό Ολυμπίου στις Σέρρες με κατεύθυνση

τοκίνητο αυτό , όπως λέχθηκε, ήταν ασφαλι

οδηγός του εις αυτή (τρίτη εναγόμενη) ασφα

προς την οδό Μεραρχίας. Συγχρόνως , ο πρώ

σμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευ

λισμένου αυτοκινήτου και ιδιοκτήτης αντί

τος των εναγομένων οδηγώντας το με αριθ .

θύνη από την κυκλοφορία του στην ενάγου

στοιχα , αδρανούν να ασκήσουν τα εκ της συμ

κυκλοφορίας ΚΡ

βάσεως αυτής σχετικά δικαιώματά τους , πρέ

κτησίας του δευτέρου εναγομένου , το οποίο

συμβόλαιο. Αμέσως μετά το ατύχημα ο πρώ

πει να υποχρεωθεί αυτή [πλαγιαστικώς ενα

ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστι

τος εναγόμενος επέδειξε το ειδικό σήμα του

γομένη ασφαλιστική εταιρεία] να καταβάλει

κή ευθύνη από την κυκλοφορία του στην τρί

Ν.

σ' αυτούς [ευθέως εναγόμενους] , ότι θα υπο

τη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, κινού

οποίο το ζημιογόνο όχημα ήταν ασφαλισμέ

4559

ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιο

σα με το υπ' αριθ.

19298822 ασφαλιστήριο

486/76 το οποίο

κατείχε, σύμφωνα με το

χρεωθούν αυτοί να καταβάλουν στην ίδια

νταν στην ίδια οδό με την αυτή κατεύθυνση

νο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην

[ενάγουσα] . Με το παραπάνω περιεχόμενο

πίσω από το προαναφερόμενο αυτοκίνητο

τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία . Η κα

και αίτημα η πλαγιαστική αυτή αγωγή, που δι

του Αναστασίου Μπογογιαννίδη. Όταν προ

τοχή και επίδειξη του άνω σήματος συνιστά

κάζεται κατά την ίδια ως άνω διαδικασία , εί

της διασταυρώσεως των παραπάνω οδών η

πρόταση σωρευτικής αναδοχής χρέους (του

ναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των

οδηγός του τελευταίου οχήματος, Δέσποινα

ασφαλισμένου της) εκ μέρους της τρίτης ενα

άρθρων που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω νο

Σοφάτσιου , ανέκοψε την ταχύτητά του , ο πρώ

γομένης, την οποία ο ως άνω ιδιοκτήτης του

μική σκέψη, σε συνδυασμό προς τις διατά

τος εναγόμενος , που οδηγούσε χωρίς την

ασφαλισμένου στην ενάγουσα αυτοκινήτου

ξεις των άρθρων

914 , 297,298,346,455,
481 ΑΚ , 6, 1ΟΝ 489/1976, 907, 908 και 176

απαιτούμενη για τις περιστάσεις προσοχή εν

αποδέχθηκε αμέσως, ομοίως και η ενάγου

όψει των κυκλοφοριακών συνθηκών που εξε

σα ασφαλιστική εταιρεία με την παρούσα αγω

ΚΠολΔ , και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω

λίσσονταν μπροστά του , προσέκρουσε με το

γής της και συνεπώς οι εναγόμενοι οφείλουν

και από ουσιαστική άποψη, σε περίπτωση που

εμπρόσθιο τμήμα του οχήματός του στο πί

να αποζημιώσουν τον Αναστάσιο Μπογο 

απορριφθεί στην ουσία της η ως άνω ευθεία

σω αριστερό μέρος του αυτοκινήτου του

γιαννίδη για τη ζημία που υπέστη, ο πρώτος

αγωγή ως προς την τρίτη εναγομένη λόγω

ασφαλισμένου της ενάγουσας , με αποτέλε

ως υπαίτιος οδηγός , ο δεύτερος ως ιδιο

παραγραφής.

σμα να προκαλέσει σ ' αυτό υλικές ζημιές.

κτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου και η τρί

Οι εναγόμενοι με προφορική δήλωση της πλη

Την ίδια ημέρα μετά το ατύχημα ο πρώτος

τη σύμφωνα με τη σύμβαση ασφάλισης αυτού

ρεξουσίας δικηγόρου τους , που καταχωρή

εναγόμενος αναγνώρισε την αποκλειστική

και την ως άνω καταρτισθείσα σύμβαση ανα

θηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρα

του ευθύνη για το ατύχημα συνυπογράφο

δοχής χρέους (βλ . ΟλΑΠ .

κτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού ,

ντας με την οδηγό του ζημιωθέντος αυτοκι

27/538, ΑΠ 24/1987

ισχυρίστηκαν κατ' αρχήν ότι αποκλειστικά

νήτου «κοινή δήλωση τροχαίου ατυχήματος » .

λούθως , η ενάγουσα , αφού εξέτασε τις συν

υπαίτιος του ατυχήματος και επομένως και

Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστα

θήκες του ατυχήματος και τα τιμολόγια που

των ζημιών που προήλθαν εξαιτίας αυτού, εί

τικά η πιο πάνω σύγκρουση οφείλεται στην

προσκομίστηκαν, κατέβαλε στον ασφαλισμένο

ναι ο οδηγός του ασφαλισμένου υπό της ενά

αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου ενα

της στις

γουσας αυτοκινήτου , στη συνέχεια δε επι

γομένου , ο οποίος δεν κατέβαλε την προσο

τις από

κουρικά πρότειναν την ένσταση της συνυ

χή και επιμέλεια που έπρεπε και μπορούσε ,

ποσού

95%, ισχυ

όπως θα έκανε κάθε άλλος μετρίως συνετός

που προσκομίζει η ενάγουσα). Την ίδια ημέ

ριζόμενοι ότι αυτή συνίσταται στο ότι αυτή

οδηγός που θα βρίσκονταν κάτω από παρό

ρα δε καταρτίστηκε μεταξύ της ενάγουσας

από έλλειψη της προσοχής της στην οδήγη

μοιες με αυτήν συνθήκες

[330 ΑΚ], την οποία

και του ασφαλισμένου της ιδιωτικό συμφω

ση κινήθηκε προς τα πίσω και έπεσε στο ακι

αν επιδείκνυε θα μπορούσε να αποφύγει τη

νητικό, με το οποίο συνήψαν σύμβαση εκχώ

νητοποιημένο όχημα του δευτέρου εξ αυτών

σύγκρουση, και δεν τηρούσε αρκετή από

ρησης

που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος. Ο ισχυ

σταση από το προπορευόμενο όχημα (άρθ.

ρος εκχώρησε στην ενάγουσα κάθε απαίτη

ρισμός αυτός, ως προς το πρώτο σκέλος απο-

12 παρ. 1 και 19 παρ . 1, 7 του ΚΟΚ). Στοιχεία

σή του που είχε εναντίον των αντιδίκων του

παιτιότητας αυτής κατά ποσοστό

715/1978 ΝοΒ
29/118). Ακο

ΕλΔνη

8-6-2001 το ποσό των 600 ευρώ (βλ.
8-6-2001 αποδείξεις αποζημιώσες
82.600 και 142.367 δρχ . αντίστοιχα

(455 ΑΚ), με βάση την οποία ο δεύτε

1m
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και προερχόταν από το ένδικο ατύχημα , και

εφαρμογή της πρώτης απ ' αυτές πρέπει : α)

η οποία αναγγέλθηκε προς στην τρίτη ενα

η συγκεκριμένη πράξη ανταγωνισμού να γί

ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς , χωρίς πά

γομένη με την επίδοση αντιγράφου στις

νεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γε

ντως να απαιτείται να δημιουργηθεί πράγ

4-9-

(βλ. υπ'αριθ. 11363Β'/4-9-2001 έκθε

ωργικές συναλλαγές , β) να υπάρχει σκοπός

ματι τέτοια εντύπωση. Στην προκείμενη υπό

ση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του

ανταγωνισμού, δηλαδή πρόθεση ανταγωνι

θεση , όμως , από τα προσαγόμενα και επικα

2001

πρωτοδικείου Αθηνών Κ. Κοτρώνη) , ενώ η

σμού του ίδιου του ενεργούντος την πράξη ή

λούμενα έγγραφα των διαδίκων δεν αποδεί

αναγγελία αυτής προς όλους τους εναγομέ

τρίτου προσώπου , χωρίς να απαιτείται να εί

χθηκε ότι η ενάγουσα προέβη σε κάποια δή 

νους έγινε και με την άσκηση της κρινομέ

ναι αυτός ο αποκλειστικός λόγος τέλεσης

λωση με τη μορφή δημόσιας γνωστοποίησης

νης αγωγής (σχετ. Γ. Γεωργιάδης

Στα

της πράξης ή να πραγματοποιηθεί ο σκοπός

ή ανακοίνωσης με οποιοδήποτε μέσο δημο

θόπουλος υπ ' αριθ.

460 αριθ. 15, σελ. 602,
636/93 ΕλλΔνη 1996114, ΕφΑθ 4789/90
ΕλλΔνη 19901517). Επομένως , οι εναγόμε

ή να υπάρχει πρόθεση βλάβης . Με άλλα λό

ΑΠ

σιότητας και με σκοπό να δημιουργήσει στο

για , απαιτείται η ύπαρξη αφενός ανταγωνι

καταναλωτικό κοινό την εντύπωση ιδιαιτέ

στικής σχέσης μεταξύ εκείνου που ενεργεί

νοι, σύμφωνα με τη σύμβαση εκχώρησης ,

ρως ευνοϊκής προσφοράς με σκοπό αντα

την πράξη και των ανταγωνιστών του, εφό

γωνιστικό , δηλαδή με σκοπό να προσελκύ

- Μ.

οφείλουν να καταβάλουν στην ενάγουσα το

σον απευθύνεται στους ίδιους ή σε συγγε

παραπάνω ποσό των

ευρώ . Δεν απο

νείς κύκλους πελατών , έστω και αν οι δρα

δείχθηκε ότι η ενάγουσα κατέβαλε φόρο χαρ

στηριότητες των ανταγωνιζομένων δεν είναι

τοσήμου ποσοστού

3,6 στο παραπάνω ποσό ,
23,76 ευρώ , εφόσον δεν προσκομί

ταυτόσημες ή δεν προσφέρουν τα ίδια προϊ

δηλαδή

όντα και υπηρεσίες ή δεν βρίσκονται στο ίδιο

ζει με επίκληση παραστατικα έγγραφα που

ανταγωνιστικό επίπεδο , και αφετέρου πρό

660

αποδεικνύουν το κονδύλιο αυτό . Εξάλλου , το

θεση ανταγωνισμού , η οποία στις πιο πάνω

ποσό αυτό δε βαρύνει τους εναγομένους, κα

συναλλαγές τεκμαίρεται πραγματικά άλλα

θόσον ο φόρος αυτός αφορά τη συναλλαγή
αυτής με τους ασφαλισμένους της. Όσον

μαχητά (βλ. σχετ. ΠΠρΑΘ 97/1986 ΝοΒ
35,937, Αλεξανδρίδου Αθέμιτος ανταγωνι

αφορά τον ισχυρισμό των εναγομένων ότι η

σμός και προστασία του καταναλωτή Δ ' Έκδο

επικαλούμενη από την ενάγουσα σύμβαση

ση,

εκχωρήσεως είναι άκυρη και λογίζεται ως μη

Ανταγωνισμού.

γενομένη γιατί αποσκοπεί στην προσέλκυση

θεση της πράξης στα χρηστά ήθη . Κατά την

- απόσπαση πελατείας

και επομένως κατα

κρατούσα γνώμη, το μέτρο των χρηστών ηθών

1992, σελ. 121 επ. και Κοτσίρη , Δίκαιο
1986. σελ . 53 επ . ) , γ) αντί

στρατηγούνται οι διατάξεις περί αθεμίτου

αποτελούν οι υπάρχουσες και αναγνωρι

ανταγωνισμού με το να δηλώνει ανακριβώς

σμένες αντιλήψεις κάθε ανθρώπου που σκέ

στους πελάτες της ότι συμμετέχει στη «Σύμ

πτεται ορθά και δίκαια μέσα στο συναλλα

φωνία Διακανονισμού Υλικών Ζημιών» , η

κτικό κύκλο, στον οποίο διενεργείται η πρά

οποία καταρτίστηκε και υπογράφηκε από ορι

ξη (βλ . σχετ. ΑΠ

σμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις , μεταξύ

1 παρ. 1 του Ν . 146/1914

97/1986 ό.π. ,
1996, 595, Ν. Ρόκα , Αθέμιτος ανταγωνισμός ,
1975, παρ. 5Α και 28 και Κοτσίρη ό . π. σελ .
55 επ.). Τέτοια πράξη, εμπίπτουσα στην πα

«περί αθέμιτου ανταγωνισμού », απαγορεύ

ραπάνω γενική ρήτρα , μπορεί να θεωρηθεί

των οποίων όμως δεν περιλαμβάνεται η ίδια
(ενάγουσα), θα πρέπει να λεχθούν τα εξής :

Σύμφωνα με το αρθ.

1/1972 ΝοΒ 20,490, ΠΠρΑΘ
ΜΠρΑΘ 14709/1996 ΕΕμπΔ

εται κατά τις εμπορικές , βιομηχανικές ή γε

και η απόσπαση πελατείας , εφόσον συντρέ

ωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνε

χουν ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που

ται προς το σκοπό ανταγωνισμού, εφόσον

της προσδίδουν αθέμιτο χαρακτήρα (σχτ .

αντίκειται στα χρηστά ήθη . Ο παραβάτης μπο

ση της ζημίας που επήλθε. Εξάλλου , κατά το

Μ ΠρΑΘ 14709/1996 ό . π . και 5869/1994 ΕλΔ
35, 1400). Εξάλλου , από τη δεύτερη των πιο
πάνω διατάξεων (αρ . 3 Ν 146/1914), σκοπός

αρθ.

της οποίας είναι η εξασφάλιση της αλήθει

ρεί να εναχθεί προς παράλειψη και ανόρθω

3 του

ιδίου νόμου «απαγορεύεται εις

σει τους πελάτες. Εξάλλου , η σύμβαση εκ
χώρησης αναγνωρίζεται από το νόμο

(455

ΑΚ) στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας
των συμβάσεων και δεν παραβιάζει κανόνα

δικαίου , έναντι δε του ιδιώτη - ασφαλισμένου
της δεν μπορεί να θεωρηθεί πράξη αθέμιτου
ανταγωνισμού . Εν όψει των ανωτέρω ο ως
άνω ισχυρισμός των εναγομένων πρέπει να

απορριφθεί ως αβάσιμος .

Μετά από τα παραπάνω η κρινόμενη αγωγή
πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος και από
ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι αυτής , εις ολόκληρο ο καθένας ,
να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό
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ευρώ , με τον νόμιμο τόκο από της επιδόσε

ως της αγωγής. Το Δικαστήριο κρίνει ότι η
παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προ
σωρινά εκτελεστή , γιατί η επιβράδυνση της
εκτέλεσης αυτής είναι δυνατόν να επιφέρει
σημαντική ζημία στην ενάγουσα . Τέλος , τα

δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να

επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων αυ
τής , αφού ηττήθηκαν, μειωμένα όμως , διότι
η αγωγή αυτή έγινε δεκτή κατά ένα μέρος
της [αρθ .

178 ΚΠΟΛΔ] .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων .

Απορρίπτει ό ,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκε
πτικό της παρούσας.
Δέχεται κατά ένα μέρος την αγωγή .
Υποχρεώνει τους εvαγόμενους να καταβά

δημοσία γινομένας γνωστοποιήσεις ή ανα

ας, της ακρίβειας και της σαφήνειας στις συ

λουν στην ενάγουσα, εις ολόκληρο ο καθέ

κοινώσεις , προοριζόμενος δι' ευρύν κύκλο

ναλλαγές προκειμένου να προστατευθούν

νας, το ποσό των εξακοσίων εξήντα

προσώπων, πάσα ανακριβής δήλωσις περί

τόσο οι ανταγωνιστές του διαφημιζόμενου

ευρώ , με τον νόμιμο τόκο από την επομένη

σχέσεων αναφερομένων εις τα κατά το άρ

επαγγελματία , οι οποίοι λόγω παραπλανητι

ημέρα της επίδοσης της αγωγής μέχρι την
εξόφληση .

(660)

ιδία δε περί της ποιότη

κών δηλώσεων χάνουν την πελατεία τους:

τος, της αρχικής προελεύσεως, του τρόπου

όσο και το καταναλωτικό κοινό , συνάγεται ότι

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελε

της κατασκευής ή της τιμολογήσεως εμπο

προϋποθέσεις εφαρμογής της είναι :

στή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική

θρο

104

σει στο καταναλωτικό κοινό την εντύπωση

1 συναλλαγάς ,

1) η

της διάταξη . Και

ρευμάτων ή βιομηχανικών εργασιών, περί του

ύπαρξη δηλώσεως του διαφημιζόμενου επαγ

τρόπου ή της πηγής της προμηθείας, της κα

γελματία που αφορά τις σχέσεις του στις

Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων ένα μέ

τοχής βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρί

εμπορικές , βιομηχανικές ή γεωργικές συ

ρος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας ,

σεων, περί της αιτίας ή του σκοπού της πω

ναλλαγές να γίνεται με τη μορφή δημόσιας

τα οποία καθορίζει σε εκατό

λήσεως ή περί του ποσού των προς διάθε

γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης με οποιοδή

Κρίθηκε , αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε

σιν εμπορευμάτων, ικανή να παραγάγει την

ποτε μέσο δημοσιότητας ,

στη Θεσσαλονίκη στις

εντύπωσιν ιδιαιτέρως ευνοϊκής προσφοράς .

προορίζεται για αόριστο και κυρίως απεριό

κτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυ

Ο παραβάτης δύναται να εναχθεί προς πα

ριστο αριθμό προσώπων και να είναι ανακρι
βής , δηλαδή έχει περιεχόμενο που δεν αντα

τού στο ακροατήριό του , απόντων των διαδί

ράλειψη των ανακριβών δηλώσεων και ανόρ
θωσιν της προσγενομένης ζημίας. Από τις

ποκρίνεται στην αλήθεια και

παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι για την

δήλωση είναι ικανή - πρόσφορη να προκαλέ-

liii]

2)

η δήλωση να

(100)

ευρώ.

20/12/2004, σε έκτα

κων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

3) η ανακριβής
Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

φ INTERAMERICAN
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ

Τα δίκτυα δεν κατάφεραν
να ακολουθήσουν
τις αλλαγές της αγοράς
26 χρόνια ασφαλιστικής δραστη

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για

ριότητος ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα.

τη στήριξη και την κατανόησή της , τους αν

Θα λέγατε σήμερα με το χέρι στην καρδιά ότι

θρώπους της εταιρείας , τους υπαλλήλους ,

άξιζε που ασχοληθήκατε με τις ασφάλειες;

τα στελέχη και τον Πρόεδρο του Ομίλου κ .

Η απάντηση είναι « αναμφισβήτητα ναι» και θα

Κοντομηνά που για όλους μας υπήρξε ο με

Βαδράτσικα,σηματοδοτώντας και την

μπορούσα να αναφέρω πολλούς λόγους . Θα

γάλος δάσκαλος και παρακινητής.

επαγγελματική του πορεία.Τάσσεται

μείνω όμως μόνο σε ένα, την Επαγγελματική

Κυρίως , όμως , θέλω να ευχαριστήσω θερμά

Ελευθερία , που για μένα είναι ο σπουδαιό 

όλους τους συνεργάτες μου και πρωτίστως

τερος λόγος και ταυτόχρονα περιλαμβάνει

τους παλιούς που αρκετοί από αυτούς πάνω

πολλά .

από

«Όταν κάτι πολύ επιθυμείς, όλο το

σύμπαν συνωμοτεί για να το
πετύχεις»,η ρήση του συγγραφέα του

Paulo

Cοelhο,χαρακτηρίζει τον Γιώργο

κατά της εσωστρέφειας της μιζέριας
και της κριτικής χωρίς πρόταση, απ'

Μετά από

όπου και αν προέρχονται,ενώ στο πεδίο

Ο χώρος του ασφαλιστικού επαγγέλματος μου

1Ο , 15 και 20 χρόνια στηρ ίζουν την πο
ρεία αυτή . .

της αγοράς θεωρεί ότι υπάρχουν

έδωσε απλόχερα την ελευθερ ία , να μάθω ,

Αν σήμερα παίρνετε τη συνέντευξη αυτή από

να σκεφτώ , να δημιουργήσω , να δράσω , να

εμένα , είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί δουλέ 

αγωνισθώ , να προσφέρω , να διακριθώ και να

ψανε σκληρά , έντιμα και αποτελεσματικά και

αμειφθώ .

όλοι μαζί αποτελούμε μια ομάδα.

τεράστιες ευκαιρίες στο χώρο των
προγραμμάτων της υγείας, των
συντάξεων, των σπουδών, της
προστασίας της περιουσίας καθώς και
στην αξιοποίηση των
αποταμιεύσεων.Και δεν ξεχνά να

ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν
δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

Μου έδωσε την ελευθερία του επιχειρημα

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο και συ 

τία χωρίς να διαθέτω δικά μου κεφάλαια.

νεταίρο μου Μιχάλη Καλυβά που από το

Μου έδωσε την ελευθερία να είμαι ο εαυτός

σχεδόν 9 χρόνια , κτίζουμε μαζί την κάθε προ

μου , κάτι που για τον δικό μου χαρακτήρα ,

σπάθεια μέσα από μια επιτυχημένη επαγ

1996,

αποτελεί πλεονέκτημα μεγάλης σημασίας .

γελματική συνεργασία .

Ειλικρινά δεν νομ ίζω ότι υπάρχουν πολλά

Ασφαλώς και θα υπήρξαν κρ(σιμοι περ(οδοι

επαγγέλματα που θα μπορούσαν να μου δώ

στην πολυετή καριέρα σας. θα θέλαμε να

σουν τόσα πολλά.

αναφερθε(τε στις τρεις πιο ιφ(σιμες στιγμές.

Ασφαλιστικός σύμβουλος τότε , περιφερει

Είναι αλήθεια ότι καμιά επαγγελματική πο 

ακός συντονιστής σήμερα πάντα με την ίδιο

ρεία δεν είναι «ταξιδάκι αναψυχής » . Έτσι και

εταιρία, την

στη δική μου καριέρα υπήρξαν θα έλεγα όχι

lnteramerican.

Ανεβήκοτε εύ

κολα το «σκαλοπάτια»;

κρίσιμοι περίοδοι , αλλά ιδιαίτερα σημαντικές .

Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα αυτό με

Η πρώτη ήταν το

μια φράση του

Paulo Coelho που

1996 όταν αποφάσισα να « α

κατά τεκμήριο είναι αρκετά ευκολότερες από

Planning πρέπει να επανεξετασθεί και να εί

τις πωλήσεις στον κλάδο ζωής .

ναι η βασική μεθοδολογία στην εργασία του

Βεβαίως θα μπορούσα να αναφερθώ και σε

σύγχρονου χρηματοασφαλιστικού συμβού

δεκάδες άλλα αρνητικά που δυσκολεύουν τη

λου.

δουλειά μας , όπως την νομοθεσία , την οικο

Πώς βλέπετε το μέλλον του ασφαλιστή;

νομική πολιτική , την ακρίβεια κ.λπ .κ.λπ. που

Θα ήθελα να αναφερθώ ξεχωριστά για τους

το καθένα έχει την σημασία του , αλλά δυ

παλιούς και τους νέους ασφαλιστές διότι η

στυχώς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.

κάθε μια ομάδα βρίσκεται σε διαφορετικό

Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τον δι

επαγγελματικό σημείο αναφοράς.

ντική γιατί άλλαξε και την στάση των συνερ 

κό μας χώρο και γι αυτό αναφέρθηκα μόνο σ '

Το μέλλον για τους παλιούς ασφαλιστές που

γατών μου αποδεικνύοντας στην πράξη την

αυτόν .

θα καταφέρουν από « ασφαλιστές πωλητές »

άποψη που λέει πως : «Αν θέλεις να αλλάξεις

Ποιο θεωρείτε ως «αγκάθι» και θα θέλατε

να γίνουν « ασφαλιστές σύμβουλοι» , είναι «τέ

κάτι , άλλαξε πρώτα τον εαυτό σου » .

να αλλάξει;

λειο » και ο λόγος είναι απλός , έχουν πελα

Η τρ ίτη σημαντική στιγμή στην καριέ ρα μου

Ειλικρινά αν κάτι με ενοχλεί , με κουράζει και

τολόγια , δηλαδή περιουσία, δηλαδή πλούτο ,

βρίσκεται στο

2004.

θα ήθελα πολύ να αλλάξει είναι η « εσω

δηλαδή ευκαιρίες για να επενδύσουν με απο

στρέφεια , η μιζέρια και κριτική χωρίς πρότα

τελεσματικότητα και υψηλή απόδοση.

εμπιστοσύνη της αναθέτοντάς μου την υπο

ση » απ ' όπου και αν προέρχονται. Πιστεύω

Αυτό σημαίνει νέα φιλοσοφία σε πρακτικές

στήριξη και ενός ακόμη υποκαταστήματος ,

ότι είναι τα μεγάλα μας « κουσούρια» που βιώ

και μεθοδολογίες , για την παροχή στους πε

επιβραβεύοντας έτσι τα

νουμε όλοι καθημερινά σε κάθε βήμα της ζω

λάτες ενός νέου σέρβις υψηλού επιπέδου

Πρώτον γιατί η εταιρεία μου με τίμησε με την

25 χρόνια της

επαγ

γελματικής πορείας.

ής μας . Αν καταφέρουμε να λειτουργήσου

μέσα από το οποίο θα πετυχαίνουν όλους

καταφέραμε να εί 

με , αντικαθιστώντας αυτές τις πρακτικές με

τους επαγγελματικούς τους στόχους .

μαστε το πρώτο υποκατάστημα στη Β. Ελλά 

τεκμηριωμένες προτάσεις , τότε είναι βέβαιο

Για τους νέους συνεργάτες και για όσους θα

δα , μετά από μεγάλη προσπάθεια , σε μια ιδι

ότι θα βρούμε και τις λύσεις που θα μας οδη 

έχουν την τύχη να συνεργασθούν με εται 

αίτερα σημαντική και κρ ίσιμη χρονιά .

γήσουν ξανά σε σημαντικά επιτεύγματα .

ρείες που έχουν κάνει τις απαιτούμενες αλ

Με δεδομένο την εμπειρία σας, ποια θα κα

Πόσο έχει αλλάξει η ασφαλιστική αγορά τα

λαγές ώστε να παράγουν Ασφαλιστικούς Συμ

ταγράψατε ως θετικό και ποιο ως αρνητικό

τελευταίο

Οι πολίτες έχουν αντι

βούλους και όχι απλώς πωλητές , επίσης τα

σημείο στην αγορά;

ληφθεί την χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφά

πράγματα θα είναι θετικά μια και θα είναι εκ

Ζούμε σε μια αγορά που καθημερινά τα πά 

λισης ;

παιδευμένοι σύμφωνα με τις ανάγκες μιας

ντα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς , άλλα

Η μεγάλη αλλαγή κατά τη γνώμη μου , βρί 

σύγχρονης αγοράς με συνεχώς αυξανόμε

προς το καλύτερο και άλλα προς το χειρότε 

σκεται στο ότι έχουμε πια στην αγορά « εκ

νες απαιτήσεις τόσο για ποιότητα προϊόντων ,

ρο . Σ ' αυτή την ίδια αγορά κάποιοι , σε κάθε

παιδευμένους πελάτες » που σημαίνει ότι οι

όσο και υπηρεσιών .

επαγγελματικό χώρο , πέρα και πάνω από κά 

πελάτες μας στην πλειοψηφία τους , πρώτον

θε δυσκολία , δημιουργούν και πετυχαίνουν

έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει σοβαρό

σημαντικά πράγματα . Και αυτό συμβαίνει για 

ασφαλιστικό πρόβλημα κυρίως για την σύ 

Ο ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ Σ ΓΕΝΝΗΘΗΚ Ε ΣΤΗ

τί καταφ έ ρνουν να αλλάζουν γρηγορότερα

νταξη και την υγεία και δεύτερον ξέρουν να

ΔΡΑΜΑ .

από τους άλλου ς .

ξεχωρίζουν τους καλούς επαγγελματίές , αυ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Έτσι λοιπόν και για τη δική μας αγορά , πι 

τούς θέλουν , αυτούς αναζητούν και σ ' αυ

• 1971-1975 ΣΧΟΛΗ

Δεύτερον γιατί το

2004

20 χρόνιο.

στεύω ότι σήμερα μας προσφέρονται ιδιαί

τούς μόνο εμπιστεύονται την επίλυση των

τερα σημαντικές ευκαιρίες , αφ ' ενός διότι οι

ασφαλιστικών τους προβλημάτων . Οι ανά

ασφαλιστικές ανάγκες των πολιτών είναι πολ

γκες είναι δεδομένες αλλά και το χρήμα

λές και συνεχώς αυξανόμενες και αφετέρου

υπάρχει και επειδή γι' αυτό πολύς λόγος γί

διότι καθημερινά , όλα τα Μέσα Μαζικής Επι

νεται τελευταία , θα ήθελα να πω ότι είναι αρ

κοινωνίας , μας διαφημίζουν δωρεάν , μιλώ 

κετό , ξέρουμε πού βρίσκεται αλλά πρέπει να

μου αρέσει

ποποιηθώ των απόλυτων κυριαρχικών διευ

και την χρησιμοποιώ πολύ :

θυντικών μου δικαιωμάτων » και να μπω στη

ντας και γράφοντας συνεχώς για το « ασφα

κάνουμε εκείνες τις αλλαγές που θα επι 

« Όταν κάτι πολύ επιθυμείς , όλο το Σύμπαν

λογική της « Συνεργασίας » για την δημιουρ 

λιστικό » .

τρέψουν τους πελάτες μας , να μας το εμπι

συνωμοτεί για να το πετύχεις »

γία μιας μεγάλης μονάδας . Ήταν μια απόφα

Θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες

στευθούν .

Και στην επαγγελματική μου πορεία , για την

ση πρωτόγνωρη για τα εταιρικά δεδομένα , ρι

στο χώρο των προγραμμάτων της υγείας ,

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του ασφαλι

εκπλήρωση των δικών μου στόχων, πολλοί

ψοκίνδυνη αλλά και προκλητική . Με οδήγη

των συντάξεων , των σπουδών , της προστα

στής στη δεκαετία του

σε σε ένα κόσμο νέων εμπειριών που σήμε 

σίας της περιουσίας καθώς και στο χώρο της

μερινού.

ρα , κάτω από νέες συνθήκες αγοράς και ερ 

αξιοποίησης των αποταμιεύσεων όπου τα αρ

Ο ασφαλιστής στη δεκαετία του

γασίας , αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη

νητικά επιτόκια δημιουργούν πιεστικές ανά 

λητής », πωλούσε κυρίως προϊόντα με βάση

Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαρι

για την καλύτερη εκπλήρωση των επαγγελ

γκες για καλύτερες επενδύσεις.

τις δικές του εκτιμήσεις και εμβαθύνοντας

στώ και επιτρέψτε μου να αξιο 

ματικών μου υποχρεώσεων και την επίτευξη

Αυτές είναι οι σημαντικότερες ευκαιρ ίες που

λιγότερο στις ανάγκες του πελάτη .

των προσωπικών μου στόχων .

δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε ακόμη στο

Ο σημερινός ασφαλιστής « πρέπει να γίνει

1999 όταν

βαθμό που θα έπρεπε και αυτό διότι η ασφα

Σύμβουλος » και να πουλά όχι προϊόντα αλλά

ντευξη αυτή , για να τους

προσωπικοί λόγοι με οδήγησαν σε μεγάλες

λιστική βιομηχανία και κυρίως τα δίκτυα δεν

λύσεις στις ανάγκες των πελατών . Και λέω

ανταποδώσω την τιμή

ανατροπές τόσο στην προσωπική όσο και την

κατάφεραν να ακολουθήσουν τις αλλαγές της

να γίνει σύμβουλος γιατί έχουμε πολύ δρό

που τους αξίζει και

επαγγελματική μου ζωή. Αναθεώρησα θέ

αγοράς. Παρέμειναν , στην πλειοψηφία τους ,

μο για να φτάσουμε μέχρι εκεί . Οι ανάγκες

σεις και απόψεις ζωής , που με τη σειρά τους

καθηλωμένα σε πρακτικές του παρελθόντος

των πελατών έχουν γίνει περισσότερο σύν

οδήγησαν σε μια ριζική αναθεώρηση της

που για την σημερινή αγορά είναι τελείως

θετες , διαθέτουν το χρήμα τους με περισ

επαγγελματικής μου φιλοσοφίας οδηγώντας

ακατάλληλες και αναποτελεσματικές . Από 

σότερη προσοχή και αναζητούν πάντα τις κα

με σε καλύτερους δρόμους .

δειξη της θέσης αυτής είναι η στροφή των δι

λύτερες λύσεις και κατ ' επέκταση καλύτε

Αυτή την αλλαγή τη θεωρώ ιδιαίτερα σημα-

κτύων στις πωλήσεις γενικών ασφαλειών που

ρους συμβούλους. Η φιλοσοφία του

άνθρωποι « συνωμότησαν » κάνοντας αυ 

τή την διαδρομή περισσότερο ενδια
φέρουσα και λιγότερο δύσκολη .

ποιήσω την ευκαιρία που μου

δίνεται μέσα από τη συνέ

δημόσια .

Η δεύτερη μεγάλη καμπή ήταν το

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ν . Ο . Ε . ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Α. Π.Θ.

• 1975-1977 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Σ ΠΟΥΔΕ Σ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α . Π . Θ .

• 1977 -1979 ΣΤΡΑ ΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗτΕ ΙΑ .
• 1979 ΙΟΥΝΙΟ Σ : ΕΝΑΡ Ξ Η ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜΑΤΙΚΗ Σ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΑΝ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Σ

ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

• 1983 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ ΥΠΟΚ!ΤΟ Σ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
• 1985 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ ΥΠΟ Κ!Τ Ο Σ

• 2004

ΠΕΡΙΦ Ε ΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

'80 και ποια του ση
'80 ήταν « Πω

Finacial

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•

ΜΕΛΟΣ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ το

1984-85

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΓΙΟΥΣ

ΕΤΩΝ .
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lnsurance Brokers Forum 2004
Οταν συναντιέται
,
, η γνώση με την, πράξη

κολάκος , Ασφ/κός Πράκτορας , ο κ . Ν . Σπη
λιώτης , Μεσίτης Ασφαλίσεων - Πρόεδρος Λέ 
σχης Πιστοποιημένων Μ.0I , ο κ. Π. Καρνα

και τη συνεπεια ερχεται η επιτυχια

χωρίτης , Πρόεδρος

- Δ/νων Σύμβουλος της
CO0RDINATORS SA.

Ακολούθησε η απονομή των πτυχίων και πι
στοποιητικών, παράδοση υλικού όπως και κλή

Μ

ε το 4ο Ασφαλιστικό

Forum

Πιστοποιημένων Διαμεσο

λαβούντων η

TOR SA,

ρωση εκπαιδευτικών πακέτων για το κοινό .

λα Πολλαπλής Ανάπτυξης και Ασφαλιστικής
Ποιότητας». Να σημειωθεί ότι για πρώτη στα

COORDINA-

ευρωπαϊκά δεδομένα παρέχεται η δυνατό

δοχείο

εγκεκριμένος φο

τητα να συμμετέχουν οργανωμένα οι Διαμε

από το ΥΠ . ΑΝ . με θέμα την οδηγία Διαμεσο

σολαβούντες με περίπτερα και ειδικά

ρέας εκπαίδευσης

του

HILΤΟΝ ,

ομιλητές ήταν: η κ . Σκιντζή

stands

λαβούντων , ο κ . Δpούλιας Πρόεδρος Πανελ

οπως το

ληνίου Συνδέσμου Πρακτόρων , ο κ. Σπύρου,

φορέας Πιστοποίησης Ασφαλιστικών και άλ

money show, που φιλοξενεί κάθε φορά όλων

περιοδικό «ΝΑΙ», ο κ . Π . Δpακάτος , περιοδι

λων γνώσεων ΜQΙ-ΕCΙQ,ολοκλήpωσε τον κύ

των κατηγοριών εταιρείες . Οι Διαμεσολα

κό « ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» , ο κ . Ν . Σπηλιώτης,

κλο των εκδηλώσεων και των συνεδρίων για

βούντες συμμετέχουν για την ενημέρωση του

Μεσίτης Ασφαλίσεων - Πρόεδρος Λέσχης Πι

κοινού, όχι με σκοπό την προβολή συγκε

στοποιημένων

κριμένων προϊόντων , αλλά την ενημέρωση

ρος , ο κ . Π. Καpναχωρίτης , Πρόεδρος - Δ/νων

Υπουργείου Ανάπτυξης και

ως φορείς σε οικονομικά

forum

και προσέγγιση του καταναλωτή,την απόκτη
ση εμπειρίας και πελατολογίου, υποψήφιο για

μελλοντικές ποιοτικές πωλήσεις με μεθό
δους που κατοχυρώνουν τον πελάτη και πλη
ρούν τις προϋποθέσεις της ποιότητας. Πά
ντα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ασφα
λιστικής διαμεσολάβησης.Ο πρόεδρος του

C0ORDINATOR SA SA έκανε την έναρξη των

Σύμβουλος της

M.Q.I. η

κ . Α. Τσίκο , Δικηγό

C0ORDINATORS SA.

εργασιών στις συνεδριακές εκδηλώσεις πλαι

Στην εκδήλωση της

σιωμένος απο τα στελέχη της εταιρείας , με

πρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης , η κ. Μ

επίσημους προσκεκλημένους τους ομιλητές

Κορωναίου , Διευθύντρια , η κ. Κ. Λόντου , Τμη

και τα μέλη της

COORDINATOR C0LLEGE.

Στις εκδηλώσεις του

Money Show της 11 &
12/12/04, στο πλαίσιο του Forum στο ξενο-

8/9/04 παρευρέθησαν εκ

ματάρχης , όπως και πολλά Διευθυντικά στε

λέχη Ασφαλιστικών εταιρειών και εκπρόσω
ποι Σωματείων Ομιλητές ήταν : η κ. Κορωναί
ου, Δ/ντpια Ασφαλιστικών εργασιών , ο κ. Ελ.
Θαλασσινός , Καθηγητής Πανεπιστημίου , ο κ
Ι Δρούλιας , Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέ

Ο κ. Π. Κορvοχωρίτης, Πρόεδρος

σμου Πρακτόρων, ο κ. Κοντοπίδης , ο κ. Χ . Νι-

της Coordinators S.A.
το 2004.Η πραγματοποίηση του

Forum πέτυ
lnsurance

χε την ενδυνάμωση του θεσμού

Brokers Οualίty , ώστε να βελτιωθεί η

επικοι

νωνία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων
με τον καταναλωτή , ενισχύοντας την αμφί

δρομη σχέση που τους στηρίζει. Παράλληλα

COORDINATORS S.A.

Ίδρυση

&

Ορνάνωση Εταιρειών Διαμεσολαβούντων

Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης Διαμεσολαβούντων
στην Ασφάλιση Προσώπων (ΥΠΑΝ Κ3

1764/02)

ενημέρωσε τους επαγγελματίες Διαμεσο

COORDINATORS COLLEGE

λαβούντες για τις εξελίξεις της ευρωπαικής

♦ E.C.1.Q European Certificate of Insurance Quality

αγοράς, βοηθώντας και διευκολύνοντας την

♦ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Υπαλλήλων

προσαρμογή του σε αυτήν με τις μεθόδους
του συστήματος ΜΟΙ.Σε όλες τις εκδηλώ

σεις της

COORDINAT0R

♦ M.Q.I. Μοντέλα Πολλαπλής Ασφαλιστικής Ποιότητας

SΑ,έγινε απονομή

πιστοποιητικών και παραλαβή εκπαιδευτικού

♦ Πρόγραμμα ολοκληρωμένων Ασφαλιστικών Σπουδών

υλικού στο πλαίσιο της ένταξης ΜΟΙ «Μοντέ-

♦ E.C.D.L. Εκπαιδευτικό - Εξεταστικό Κέντρο ΗΝ
108
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Η ασφάλιση
μιας

FERRARI

Όπως προκύπτει από τις
ταξινομήσεις του

2004,
14 ήταν οι τυχεροί που
κατάφεραν να
αποκτήσουν μία

FERRARI, προκειμένου
να κάνουν τις ... βόλτες
τους. Τα ιταλικά
υπεραυτοκίνητα με τα

Ασφάλεια

« καβαλίνο » ως σήμα

ALPHA:

Σωματικές βλάβες

INTERAMERICAN:

Σωματικές βλάβες

τους , διαθέτουν

Ποιός ασφάλισε στο 1004
τις 14 νέες Ferrari
και τα 189.739 νέα αυτοκίνητα;
Xpovtά ορόσημο το

,

2004

συγκλονιστικές

επιδόσεις και φυσικά
υψηλό κόστος κτήσης .
Θα είχε , λοιπόν ,

ΕΓΝΑΤΙΑ:

ειδικού οχήματος σε

παραδείγματα αφορούν

πως και σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα , έτσι και στ ον κλάδο του αυτοκινήτου οι πωλήσεις είναι αυτέ ς που καθορίζουν το

FERRARI 360 Modena,
των 3.586 κ . εκ.

ποσοστό της επιτυχίας αλλά και της αποτυχίας . Στην περ ίπτωση της χώρας μας , η χρον ιά που μας άφησε μόνο επιτυχημένη θα

(φορολογήσιμοι ίπποι

μπορούσε να χαρακτηριστεί , όσον αφορά τις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων , καθώς παρουσίασε θετικό πρόσημο ως προς το

25) , η οποία κοστίζει
καινούρια 187.520 ευρώ.

προηγούμενο έτος , αλλά και κορυφαία νούμερα , που όμοιά τους συναντά κανε ίς μόνο αν ανατρέξει στο παρελθόν και συγκεκρι-

μένα στο

2000 και τη «χρονιά του χρηματιστηρίου » . Πιο αναλυτικά , το 2004 ταξινομήθηκαν 289.753 αυτ οκίνητα (1 2.3%αύξηση σε σχέση με το
2003) , μόλις 472 λιγότερα από το ρεκόρ του 2000, γεγονός που σίγουρα οφείλεται και στις πολλές ν έες αφίξεις λόγω ... ολυμπιακών μεταφορικών
αναγκών . Για ακόμη μία χρονιά η ΤΟΥΟΤΑ έκοψε πρώτη το νήμα με 26.441 ταξινομήσεις , αφήνοντας πίσω τις HYUNDAI, OPEL και τον υπόλοιπο αντα
γωνισμό . Σε επίπεδο μοντέλων , δύο αυτοκίνητα μονομάχησαν μέχρι τέλους και αυτά δεν ήταν άλλα από τα ΤΟΥΟΤΑ Corolla και OPEL Corsa. Τελικά
νικητής αναδείχθηκε , έστω και με 217 αυτοκίνητα, το « μπεστ σέλερ» της τελευταίας διετίας , Corolla. Πίσω από τους δύο « μονομάχους » βρέθηκαν
τα Astra, Golf, Accent και Polo. Δημοφιλέστερη κατηγορία αναδείχθηκε η Β , με μερ ίδιο
επί της αγοράς 29.5 %και συνολικές ταξινομήσεις 85.172 αυτοκινήτων , ενώ
πολύ κοντά βρέθηκε η C, με μερ ίδιο 29 %και 83 .803 αυτοκίνητα. Όσον
αφορά τις αυξητικές τάσεις , εντονότερες παρουσιάστηκαν στα MPV,
καθώς σε αυτή την κατηγορία σχεδόν διπλασιάστηκαν οι ταξινομή 
σεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος

(16.107 από 8.353) . Αισθητή ήταν η αύξηση και στις κατηγορ ίες 4x4-SUV, Α και C. Πάντως ,
τα περισσότερα « σέγμεντς » κέρδισε η MERCEDES-BENZ, τέσ
σερα τον αριθμό , με πολύτιμους αρωγούς τα SLK, CLK, S-Class
και E-Class. Μάλιστα , η τελευταία μονοπώλησε την κατηγορία
Ε , καθώς ταξινόμησε 2.454 αυτοκ ίνητα , περισσότερα από όσα
όλες οι άλλες εταιρείες μαζί (1 .977). Το μόνο που απομένει είναι να ευχηθούμε το 2005 να σημειωθούν ακόμη μεγαλύτερα νού

μερα , αφού ο κλάδος της ασφάλισης αυτοκινήτου αποτελεί κύριο
πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας των ασφαλιστικών εταιρειών .

7.31 € , Προστασία Bonus-Malus 13.30 €

703.93 €

Σωματικές βλάβες

& Υλικές ζημιές 615 .76 € , Πυρός (5 .000 €)
22.85 € , Προσωπικό ατύχημα οδηγού Ιδιοκτήτη Α (20.000 €) 48.01 €

Σωματικές βλάβες

686.62 €

& Υλικές ζημιές 356.48 € ,

Προσωπικό ατύχημα οδηγού

ΕΘΝΙΚΗ:

- Ιδιοκτήτη Α (14.673,50) 56.20 € ,
(2.100 €) 18.74 € , Φροντίδα ατυχήματος 9.36 € ,
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 13.68 €
454.46 €
Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές 706.73 € ,
706.73 €

ΦΟΙΝΙΞ:

Σωματικές βλάβες

έναν οδηγό με δ ίπλωμα

τη

0

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ:

δούμε πόσο κοστίζει η

BonusMalus 6. Τα παρακάτω

& Υλικές ζημιές 683.32€, Υλικές ζημιές

από ανασφάλιστο όχημα

Νομική προστασία

πενταετίας και
Γράφει ο Μιχάλης Ντι8έρης

815.79 €

---

ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
ασφάλιση ενός τόσο

Σύνολο

& Υλικές ζημιές 813.30 € ,
Φροντίδα Ατυχήματος 2.49 €

& Υλικές ζημιές 568.05 € ,
2.73 € ,
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 2.64 € , Motor Care 10.92 €
Αστική ευθύνη τρίτων από πυρκαγιά

----

GENERALLI HELLAS:

Σωματικές βλάβες

584.34 €

--

& Υλικές ζημιές 503.18 € , Πυρός 388.80 € ,

Κλοπή (Ολική-Μερική/αξία οχήματος)
Θραύση κρυστάλλων

1.280 € ,

(750 €) 8.27 €

2.180.89 €
4χ4

1. SUZUKI Grand Vitara
2. SUZUKI Jimny
3. JEEP Cherokee
4. DAIHATSU Terios
5. MITSUBISHI Pajero

2.843
2.753
2.128
1.820
1.241

4x4-SUV

1. ΤΟΥΟΤΑ RAV4
2. FORD Maverick
3. HONDA CR-V
4. NISSAN X-Trail
5. HONDA HR-V

3.625
2.037
1.444
1.259
803

Α

1. FIAT Panda
2. HYUNDAI Atos
3. ΚΙΑ Picanto
4. CHEVROLET Matiz
5. SMART Fortwo

5.518
3.867
3.509
2.775
1.726

Coupe

1. MERCEDES-BENZ CLK 1.122
2. HYUNDAICoupe
750
3. ALFA ROMEO GT
544
4. MAZDA RX-8
541
5. MERCEDES-BENZ C-Class Coupe _ 498
Roadst:er

1. MERCEDES-BENZ SLK
2. MAZDA ΜΧ-5
3. BMWZ4
4. AUDI ΤΤ
5. MG-ROVER MG TF

518
322
252
163
157

VAN
1. FIAT Scudo

Β

9.595
7.691
7.206
6.867
6.611

1. ΤΟΥΟΤ Α Corolla
2. OPEL Astra
3. VWGolf
4. HYUNDAI Accent
5. PEUGEOT 307

9.812
8.615
8.199
6.973
5.416

1. ΤΟΥΟΤΑ Avensis
2. BMW 3-Series
3. OPEL Vectra
4. FORD Mondeo
5. AUDIA4

21
5
3
2
1

MPV

D

2.892
2.289
1.434
1.059
957

Cabrio

5.354
3.478
3.281
2.572
2.539

1. PEUGEOT 307
2. PEUGEOT 206
3. CITROEN C3 Pluriel
4. RENAUL Τ Megane
5. VW Beetle

Ε

162
94
45

Τ ΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ

1. JAGUAR XJ
2. MASERATI Quattroporte
3. MERCEDES-BENZ CLS
4. MERCEDES-BENZ300C
5. LEXUS LS 300
1. HYUNDAI Matrίx
2. RENAUL Τ Scenίc
3. FORD Fusίon
4. HONDA Jazz
5. CITROEN Pίcasso

202

3. CITROEN Jumpy
4. HYUNDAI Η-1
5. FORD Transit
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

G

1. OPEL Corsa
2. HYUNDAI Getz
3. SEAT lbίza
4. VWPolo
5. FIAT Punto
C

499

2. CITROEN Jumper

1.287
667
624
355
188

1. ΤΟΥΟΤΑ
2. HYUNDAI
3. OPEL
4. vw
5. FORD
6.FIAT
7. CITROEN
8~PEUGEOT
9. RENAULT
10. SEAT
11 . NISSAN
12. SUZUKI
13. SKODA
14. MERCEDES-BENZ
15. CHEVROLET
16. ΚΙΑ
17. BMW
18. AUDI
19. HONDA

1.004

26.441
24.904
23.585
18.431
17.986
17.330
16.353
15.365
14.558
12.751
12.565
10.921
8.429
7.928
6.629
6.423
6.315
5.980
5.796

20. MAZDA
21. MITSUBISHI
22. ALFA ROMEO
23. CHRYSϊER
24. SMART
25. DAIHATSU
26. νοινο
27. LANCIA
28. SUBARU
29.SAAB
30. LADA
· 31 ~ MG-ROVER
32. ΜΙΝΙ
33. PORSCHE
34. LAND ROVER
35. SSANGYONG
36. JAGUAR
37. LEXUS
38. GM
39. CHEVROLET
40. FERRARI
41. MASERATI
42. LOTUS
43. LAMBORGHINI
44. ADRIA
45. Άλλοι
46. TRIGANO
47. McLOUIS
48. MOBILVETTA
49. BENTLEY

5.568
3.907
3.287
2.850
2.375
2.367
2.124
1.929
1.474
1.193
1.027
826
785
399
268
249
216
58
54
17
14

13
6
6
6
--6
5
4
2
1

Η ••• ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

2004:
2003:
2002:
2001 :
2000:

---

289.753
257.293
268.489
280.295
290.225

1. MERCEDES-BENZ E-Class 2.454
2. BMW 5-Series
808
3. AUDI Α6
273
4. HYUNDAI Sonata
190
5. SUBARU Legacy
127

F
1. MERCEDES-BENZ S-Class
2. JAGUAR S
3. PEUGEOT 607
4~ LANCΪA Thesίs
5. BMW 7-Serίes

85
71
41
33
32

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
ι

1

Α:ΕΦΑΛΕΙΑΙ

ΑJΕΦΑΛΕΙΑΙ

Α:ΕΦΑΛΕΙΑΙ

ΑΕΦΑΛΕΙΑΙ

Α:ΕΦΑΛΕΙΑ Ι

ΝΙΙΝΕΤΤΑ

ΝΙΙΝΕΤΤΑ

ΝΙΙΝΕΤΤΑ

ΝΙΙΝΕΤΤΑ

ΝΙΙΝΕΤΤ~
1
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deutsche

uniγersa

Γερμανικός Ασφαλιστικός Όμιλος

lnterasco

Α.Ε.

Ασφαλιστικό Συγκρότημα

Η αγορά δεν συγχωρεί λάθη
«Δεν υπάρχει επάγγελμα που να αμφισβητήθηκε και να προδόθηκε τόσο όσο αυτό του ασφαλιστή και
μάλιστα από τους ίδιους τους ασφαλιστές», τονίζει ο Κωνσταντίνος Λάσκος και αισθάνεται μάλιστα την
ανάγκη να ζητήσει συγνώμη. Τονίζει ότι η αγορά έχασε πολλούς καλούς πωλητές που τους έκανε κακούς
managers και σημειώνει και τη συμβολή του περιοδικού «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», που, όπως λέει,
χρησιμοποιούσε τις σελίδες του ως βασική σεμιναριακή ύλη.

,

~ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

κριτα

λιστα από μας τους ίδιους τους ασφαλιστές .

Κωνσταντίνος Λάσκος

Όταν παραποιούμε τις κάρτες μας ή όταν με 

Βόρεια Ελλάδα

ρικοί ντρεπόμασταν να λέμε την ιδιότητά μας.
Γι ' αυτό ζητώ δημόσια ΣΥΓΝΩΜΗ , γιατί ακόμη

Είστε στον οσφολιστικό κλάδο

16 χρόνιο κοι
2 χρό

της τελειώνει ως γραμματέας. Στην πρωτεύ

Επιθεωρητής Πωλήσεων τα τελευταία

ουσα βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία σχεδόν

νια. Εκτός των τυπικών προσόντων, τι όλλο

όλων των εταιρειών ακόμη και εταιρειών που

και όταν γίνονται όλα αυτά υπό την ανοχή σου
είσαι ηθικά υπεύθυνος . Η δουλειά αυτή έδω
σε σε όλους εμάς τους επαγγελματίες πλού
το , προσωπική βελτίωση , επιχειρηματικό πνεύ

πρέπει να διαθέτει ένα νέο παιδί που θέλει νο

γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη . Έτσι εκεί η κα

ασχοληθεί με τον κλάδο κοι επιθυμεί vo δια

μα , ελευθερία κινήσεων , δωρεάν γνώση , μας

λή γραμματέας και λιγότερα προσόντα από τη

έδωσε αξία περισσότερη από αυτή που θα μας

κριθεί;

δική μου να έχει, μπορεί να γίνει προϊσταμένη

Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε « να έχεις τσαγα 

έδινε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα .

τμήματος ή και διευθύντρια στα κεντρικά μιας

νό », να έχεις διάθεση για δουλειά . Πραγματι

Σήμερα οι νέοι είναι συνειδητοποιημένοι για

εταιρείας . Διευρύνοντας αυτό το δεδομένο θα

κά όμως , όχι στα λόγια . Να είναι δηλαδή ο τύ 

την επιλογή επαγγέλματος που κάνουν . Αυτοί

βγάλετε τα συμπεράσματά σας . Ίσως ένα με

πος που «τρυπώνει», όπως έλεγε ο Κώστας

ρίδιο ευθύνης έχουν και οι άρχοντες της τοπι-

μας επιλέγουν και όχι εμείς . Ίσως γιατί οι οι
κονομικές ανάγκες τους καλύπτονται από την

Βουτσάς σε μια ταινία, «εγώ είναι μέχρι να τpου 
πώσω. Άπαξ και τpούπωσα τρύπωσα » . Αυτόν
τον τύπο του καταφερτζή έψαχνε πάντα η αγο

ρά μας για να στελεχωθεί. Για να διακριθείς
στις πωλήσεις όμως σήμερα , δεν αρκεί μόνο

η παραπάνω πρακτική . Πρέπει να είναι κάποι
ος επικοινωνιακός

- συμπαθητικός για να κερ

,,

Αν ο νέος συνεργάτης πετάξει το «λίπος» από

πάνω του και πετύχει στα
θα έχει μάτια για αλλού ,

2 πρώτα χρόνια, τότε δεν
,

δίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων . Να εί

ναι ακόμη συνεπής σε λόγο και πράξη . Να έχει

κής κοινωνίας που παίρνουν αποφάσεις κατά

οικογένειά τους και έτσι δεν δέχονται να δου

μία μανία για γνώση και πληροφόρηση όχι μό

πως αρέσουν στην κεντρική σκηνή των Αθη

λέψουν σ ' ένα βενζινάδικο ή σ ' ένα σουβλατζί

νο του αντικειμένου του να είναι εκπαιδεύσι

νών . Στις πωλήσεις πάντως πιστεύω ότι η ψα
λίδα δεν είναι και τόσο μεγάλη . Η ασφαλιστική

μος ή μάλλον μορφωμένος διότι θα του ζητη 
θεί να ασχοληθεί με

1Ο προϊόντα εν πολλοίς

συνείδηση της τοπικής αγοράς έχει ενδιαφέ

ετερόκλητα και να τα γνωρίζει καλά . Η αγορά

ρον μικρότερο των Αθηνών και μεγαλύτερο από

ό,τι στο παρελθόν , αλλά και πιο ολιγάριθμη η

σήμερα λάθη δεν συγχωρεί. Εκτιμά αυτά που

οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος.

συμμετοχή . Αν ο νέος συνεργάτης πετάξει το

ξέρεις και πληρώνει αυτόν που συμπαθεί και

Το τελευταίο χρόνιο υπάρχει οvτοπόκριση

«λίπος » από πάνω του και πετύχει στα 2 πρώ

εμπιστεύεται.

οπό τους νέους γιο τον κλάδο ή είνοι έvο

τα χρόνια , τότε δεν θα έχει μάτια για αλλού.

Η θεσσολοvίκη δίνει τις ευκαιρίες που χρει

Μ ε πεδίο δράσης από την Κρήτη έως τον Έβρο και σε συνθ ' κες διαφορετικές από αυτές της
δεκάδες χιλιάδες ασφα ι ' ε'
,
οι κα μερινόν «ριχτούν στη μάχη»

Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», πάντα κοντά στους ασ
'ς, συνεχίζει σε άθε τε ' ος να δίνει βήμα διαλόγου
στον ασφαλιστή της Περιφέρειας για να αναπτύξει
,
,
φράσει τις ανησυχίες :του
κα ι ενδεχομένως να υποβάλλει και τις προτάσεις του για ένα-καλύτερο μ έλλον μ ε ... ασφάλεια.

άζονται γιο ανέλιξη στο νέο ποιδιό;

Ναι σε σχέση με τα Τ pίκαλα. Σε σχέση με την
Αθήνα, όμως, λιγότερο . Και μάλιστα μη τηρου

μένων των αναλογιών. Η Θεσσαλονίκη είναι η
ερωμένη των πολιτικών. Της αποδίδουν τίτ
λους κολακευτικούς όπως « Κέντρο των Βαλ
κανίων», «Ερωτική πόλη» , «Νύφη » , « Συμπρω

τεύουσα» , η ιδανική πόλη που θά ' θελαν να ζή

Επιμέλεια: Λάμπρος Καραγεώργος

δικο.

Αυτοί, λοιπόν , που προσελκύονται στις τάξεις
μας, είναι πιο συνειδητή η επιλογή τους, από

σουν όλοι, καλλιτέχνες και πολιτικοί. Αλλά γυp
νούν πάντα στη «γυναίκα» τους την Αθήνα . Να
σας δώσω ένα παράδειγμα ευκαιρίας . Η γραμ

ματέας μου , όσο καλή και να είναι , η καριέρα

ευκοιριοκό επόyyελμο κοι ενδεχομένως το

«όχημο» για έvο όλλο επόyyελμο;
Με την ευκαιρία της ερώτησης που μου κά

νετε θυμάμαι τον εαυτό μου ως νέο , το έτος

1988, όταν ανταποκρίθηκα σε

μία ασφαλιστι

κή αγγελία στην προσπάθειά μου να βελτιώ

σω τις εργασιακές μου συνθήκες , τότε έθε
σα σε αμφισβήτηση τη δουλειά του ασφαλι

στή μη τυχόν και χάσω τη σίγουρη δουλειά
του σουβλατζίδικου που δούλευα . Δεν υπάρ
χει επάγγελμα που να αμφισβητήθηκε και να

προδόθηκε τόσο όσο του ασφαλιστή . Και μά-

Από πλευράς ετοιρείος πώς βοηθάτε τους νέ

ους πωλητές νο αποκτήσουν εποyγελμοτική
κοτόρτιση;
Ο νέος πωλητής , εφόσον έχει τα προσόντα που

προείπαμε , για την επιλογή χρειάζεται εκπαί
δευση . Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ίσως είναι από τις
ελάχιστες εταιρείες που ξοδεύει τόσα πολλά
χρήματα για την εκπαίδευση , πράγμα που έχει

αναλάβει το εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρεί
ας , το οποίο διευθύνει ο κ. Μάνος Τ σιγκογιαν
νόποuλος. Εκτός των έκτακτων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων , ο νέος συνεργάτης θα παρα

κολουθήσει σε διάστημα ενός χρόνου προ-

ιm
114

115

ασφαλιστές έχει προχωρήσει στην ένταξη έμ

συμβατική εκπαίδευση που ξεκινά από την

χε δεν είχε τις προϋποθέσεις .

τό σημαίνει ότι στο

ανάλυση προϊόντων των κλάδων του Ομίλου ,

Η αγορά έχασε πολλούς καλούς πωλητές

ρήσουμε αυτό που δημιουργήσαμε με λιγό

μισθων ασφαλιστικών συμβούλων ώστε να

με δεξιότητες πωλήσεων έως ψυχολογία , δια

που τους έκανε κακούς

τερο κόστος λειτουργίας . Ταυτόχρονα , να

βοηθήσει τους νέους ασφαλιστές στα πρώτα

εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δί

βήματα της καριέρας τους .

χείριση χρόνου κ.λπ.
Εξαιρουμένου του σεμιναρίου των διαμεσο
λαβούντων

managers. Έτσι και
εγώ έγινα Unit-Manager. Και ευτυχώς πέ
τυχε. Το 1993 με όρισαν Δ/ντή Υποκ/τος

2005

πρέπει να διατη

νει η αδυναμία του κοινωνικού συστήματος

(100 ωρών) , χρόνος εκπαίδευ
σης για το 2004 ήταν πάνω από 2000 ώρες .

στη Λαϊκή Ζωής , όπου επί σειρά ετών ήμα

ασφάλισης , ούτως ώστε το

σταν το πρώτο υποκ/μα της εταιρείας μου .

σουμε τις εισπράξεις κατά

Βέβαια τον επαγγελματία ασφαλιστή , κακά

Το

προσκολλήσαμε στην τώρα εται

να διατηρήσουμε το καλό κλίμα των γραφεί

τα ψέματα, θα τόν χτίσει ο Διευθυντής του

ρεία μου , ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ , μετά την εξαγο

ων μας και αυτός είναι ο βασικός μας στό

Υποκ/τος που ανήκει. Που πρέπει κι αυτός

ρά του χαρτοφυλακίου της πρώτης από τη

χος.

με τη σειρά του να είναι πολύ καλά καταρτι

δεύτερη .

σμένος .

1997

2005 να αυξή
20%. Και βέβαια

Το υποκατάστημά μου έπαιζε μεταξύ των πρώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Μιλήστε μας για την αρχή της επαγγελμα

των θέσεων στην ΑΣΠΙΣ και το

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το

τικής σας πορείας πριν από

2ο υποκ/μα στην Ελλάδα από όλες τις εται

φοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία

τους σημαντικότερους σταθμούς;

ρείες .

Φλώρινας με

Τότε μαθαίναμε στου « κασίδη » το κεφάλι.

Το

18

χρόνια και

2003 ήταν το

2

1966. Απο 

υποτροφίες. Συνέχισε τις

2004 ανέλαβα καθήκοντα Επιθεωρητή Πω

σπουδές του στο Οικονομικό Βιομηχανικής

μας ήταν καλός και κάναμε

λήσεων . Ο σημαντικότερος σταθμός , όμως ,

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ πα

ό,τι μας έλεγε , ε ίχαμε μέλλον. Για μένα πι 

της καριέρας μου είναι αυτή η γνωριμία με

ράλληλα δούλευε για τη Λαϊκή Ζωής ως

στεύω ότι η αυτοπειθαρχία μου και η μεθο

τους συνεργάτες μου . Σταθμός με καθέναν

πωλητής ασφαλειών.

δικότητά μου με βοήθησαν . Σημαντική ήταν

από αυτούς .

Σήμερα κατέχει τη θέση του Επιθεωρητή

και η συμβολή του περιοδικού σας « ΝΑΙ »

Μου έμαθαν να αδειάζω και να γεμίζω τα συ

Πωλήσεων, και το δεύτερο εν ισχύι χαρτο

που χρησιμοποίησα τις σελίδες του ως βα

ναισθήματά μου με τέτοιο τρόπο , που να νιώ

φυλάκιο ζωής της εταιρείας Ασπίς Πρό

σική σεμιναριακή ύλη και έπαιρνα παρηγο

θω σπουδαίος και υπεύθυνος μαζί. Είμαι πε

νοια. Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη και εί

ριά από τον Σπύρου , που σε κάθε του λέξη

ρήφανος που έχω τέτοια παιδιά κοντά μου .

ναι επικεφαλής, εκτός των τοπικών γρα 

έσταζε αίμα ασφαλιστή . Την εποχή εκείνη

Οι στόχοι σας για το

τον καλό πωλητή τον βάφτιζαν

Είμαστε σε περίοδο ισχνών αγελάδων . Αυ-

Αν ο

manager

manager, εί-

2005;

Ποια είναι κατά τη γνώμη σος το προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει ο χώρος των ασφαλει
ών;
Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει πολλά προβλή

managers, οι οποίοι στηρίζουν καθοριστικά τα

μετωπίζουν με ευαισθησία. Ένα σημαντικό μέ

ματα , τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα

υποκαταστήματα , μέσω τις διεύθυνσης εκ

ρος του χαρτοφυλακίου μου απαρτίζεται από

αντιμετωπίζει σε όλες του τις βαθμίδες . Θα

παίδευσης που είναι δίπλα μας , καθώς και μέ

ξεκινήσω από τους ασφαλιστές.

μουσουλμάνους πολίτες, καθώς και ένας από

σω όλων των διοικητικών υπάλληλων της εται

Υπάρχουν πολλοί « κομήτες » ασφαλιστές , έρ

τους καλύτερους ασφαλιστές μου είναι μου

ρείας μας , οι οποίοι καθημερινά λύνουν όλα

χονται κάνουν ορισμένα συμβόλαια και φεύ

σουλμάνος .

μας τα προβλήματα.

γουν , με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν δυ

Ακόμη ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι

σαρεστημένους πελάτες . Υπάρχουν ασφαλι

πως ορισμένες εταιρείες δεν αποζημιώνουν

στές που για να κάνουν μια πώληση παρα

σωστά τους πελάτες τους . Αυτό συμβαίνει

πλανούν τους πελάτες τους , αυτή τους η κί

στις ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται

νηση δημιουργεί χρόνια προβλήματα.

Οι

ιδιαίτερα με τον κλάδο των αυτοκινήτων . Ευθύ

managers δεν ακολουθούν σταθερή πολι

φ INTERAMERICAN

Πέτρος Ζωγράφου
Κομοτηνή

2004 να δημιουργήσω τη δική μου ομάδα .

ρας , στην

μένοι να κερδίζουμε .

σουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού σύμ
βουλου. Καλή η ποσότητα , αλλά με καθαρούς

θα είναι καλύτερη και κάθε επόμενη ακριβώς

κής ασφάλισης;
Δεν θεωρώ πως υπάρχει ούτε πλειονότητα

ούτε μειονότητα στην περιοχή μας. Υπάρχουν
Έλληνες πολίτες με διαφορετικό θρήσκευμα .
Οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες είναι ένα

εμπιστοσύνη. Ένας λόγος που μιλώ με πάθος

ζωντανό κομμάτι της περιοχής μας με σημα

για την εταιρεία μου είναι ότι η

ντική παρουσία σε όλους τους τομείς. Έτσι

RICAN

INTERAMEμέσω των product

και το θέμα της ιδιωτικής ασφάλισης το αντι-

είναι δίπλα μας

INTERAMERICAN, άρα είμαστε ταγ

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Πέτρος Ζωγράφου γεννήθηκε και κατοικεί
στην Κομοτηνή. Είναι απόφοιτος Ι. Ι.Ε.Κ. στην
ειδικότητα τεχνικός λήψης φωτογραφίας. Από

1999 ασχολείται με τις ασφάλειες και από
2004 είναι Unit Manager στην INTERA MERICAN.
το

το

Η ιδιωτική ασφάλεια θα περάσει
τη πόρτα του ελληνικού σπιτιού
«Η τριετία

1998-2000 άφησε

βαθιές πληγές στην ασφαλιστική αγορά, καθώς ο ασφαλιστής

άνθρωπο έχουν δείξει πως ο ασφαλιστής εί
ναι το κέντρο των εξελίξεων στα σημαντικό

εταιρείες θα στηρίξουν το

τερα γεγονότα των ανθρώπων . Η αγάπη , λοι

του επιλογή ενασχόλησης με τον ασφαλιστικό κλάδο, λέει ότι αναδείχθηκε σε επιλογή ζωής.

πόν , για τον άνθρωπο είναι όχι απλά η συμ

Agency System

και θα αναδείξουν το ρόλο του. Σε ό,τι αφορά την προσωπική

βουλή μου αλλά και ο σημαντικότερος λόγος

INTERNATΙeNAL

μα του ασφαλιστικού σύμβουλου . Στη σημε 

Ο νέος ασφαλιστής θα πρέπει καταρχήν να

ρινή εποχή που μαστίζεται από ανεργία και

κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι τα προ

είναι φιλόδοξος, να έχει οργάνωση , μεθοδι

υπάρχει τεράστια ανασφάλεια για το μέλλον

σόντα ενός νέου ασφαλιστή, ώστε να ονελι

κότητα , ενθουσιασμό , να έχει εμπειρία ως

η αξιοκρατία που παρουσιάζει το επάγγελμά

χθεί σε διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας;

ασφαλιστικός σύμβουλος , να αγαπάει την ομά

μας είναι πολύ σοβαρός λόγος για να ασχο

Η επαγγελματική μου καριέρα ξεκίνησε το

δα του , παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζει ότι

ληθεί ένας νέος . Ο καλός επιβραβεύεται ανά

1999 στην εταιρεία « METROLIFE-EMΠO
PIKH», ενώ από το Φεβρουάριο του 2002 βρί
σκομαι στην ασφαλιστική εταιρεία «INTERAMERICAN» ως ασφαλιστικός σύμβουλος , με

χρειάζονται οικονομικές θυσίες για να δημι

λογα. Αν δεν έχεις τις προδιαγραφές και αν

ουργηθεί ένα αξιόμαχο σύνολο.

δεν προσπαθείς συστηματικά φεύγεις . Η δη

Γιατί θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί να ακο

μιουργία χαρτοφυλακίου είναι επίσης ένας

λουθήσει το επάγγελμά σας;

πολύ σημαντικός λόγος όπως και οι υψηλές

διευθυντή τον Νικολόπουλο Παναγιώτη από

Το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου

αμοιβές μέσω προμηθειών ,

τον οποίο αποκόμισα σημαντικές γνώσεις και

είναι ίσως το σοβαρότερο επάγγελμα που

που δεν υπάρχουν σε άλλες εργασίες . Η

υπάρχει. Ο κοινωνικός ρόλος που διαδραμα-

INTERAMERICAN για να στηρίξει τους νέους

λΙϊΙ

συγκυρίες . Η χρόνια , λοιπόν , που διανύουμε

μεταμορφώθηκε σε σύμβουλο επενδύσεων», τονίζει ο Ναούμ Γιώρας και εκφράζει την πεποίθηση πως οι

λίγα χρόνια γίνατε συντονιστής ομάδας. Ποιο

εμπειρίες ώστε να μπορέσω τον Ιανουάριο

116

του

τερα, υπάρχει ακρίβεια , υπάρχουν δύσκολες

μετωπίζει η μειονότητα το θέμα της ιδιωτι

ώστε ένα νέος να ακολουθήσει το επάγγελ
Πόσα χρόνιο είστε στο επάγγελμα; Μέσα σε

365 ημέρες . Τα

προβλήματα είναι τα ίδια μπορεί και μεγαλύ

χή δεδομένης και της μειονότητας. Πώς αντι

ασφαλιστές , οι οποίοι δεν έχουν ποιοτικές
προδιαγραφές και προσόντα ώστε να ασκή

νεργάτες και , πάνω από όλα , να διοικούν με

σιμότητά του σε δύσκολες συγκυρίες για τον

και κάθε χpόνος που πεpνάει

το ίδιο . Παίζουμε στους πρωταθλητές της χώ 

έχουν ουσιαστική επικοινωνία με τους συ

τίζει το συγκεκριμένο επάγγελμα και η χρη

2005 όπως

Δραστηριοποιείστε σε μία ευαίσθητη περιο

και ωραίους αγώνες. Οι εταιρείες πρέπει να

λόγο για «κομήτες» ασφαλιστές που δημιουργούν δυσαρεστημένους πελάτες.

Το

ή έρχεται αποτελείται από

π ί σω από συνεργασίες με υποτιθέμενους

έρθουν πιο κοντά στα υποκαταστήματα , να

οργάνωση και τη μεθοδικότητα μεταξύ των προσόντων. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του κλάδου κάνει

2005 θα είναι παραγωγι

το τοπίο .

φείων, και των γραφείων Βέροιας, Βόλου,

Τον κοινωνικό ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου αναδεικνύει ο Πέτρος Ζωγράφου, καταγράφοντας την

νη φέρει και το κράτος που δεν ξεκαθαρίζει

Πιστεύετε πως το

κή χρονιά για το χώρο των ασφαλειών;

τική στις στρατολογήσεις τους , βολεύονται

Καστοριάς, Χαλκιδικής, Γιαννιτσών.

Ο ασφαλιστής πρέπει
να αγαπά τον άνθρωπο

, , Παίζουμε στους πρωταθλητές της χώρας,
στην INTERAMERICAN, άρα είμαστε ταγμένοι να
κερδίζουμε , ,

bonus και ταξίδια

κογενειακού και φιλικού μου περιβάλλοντος.

LIFE

Δεν άργησα να υποπτευθώ τις τεράστιες δυ
νατότητες οικονομικής καριέρας , τις προο

Ναούμ Γιώρας

πτικές εξέλιξής μου και εξακολουθώ να συ

Καστοριά

γκινούμαι από το βαθύτατα κοινωνικό ρόλο
της δουλειάς μου. Είμαι απόλυτα πεπεισμέ
νος γι ' αυτόν . Γοητεύομαι πάντα από το απο
τέλεσμα που έρχεται από την προσωπική προ

Σπουδάσατε παιδαγωγικό και οικονομικό,

Ακόμη και σήμερα αναρωτιέμαι πώς μια τυ

σπάθεια , την καθημερινή , τη συνεχόμενη που

ασχολείστε όμως με τον ασφαλιστικό κλάδο.

χαία συνάντηση τον Ιούνιο του

1989 στάθηκε

αποσκοπεί πάντα στο καλύτερο , στο υψηλό
τερο . Η επιλογή ενασχόλησής μου με τον

Πώς έγινε η επιλογή της επαγγελματικής κα

καθοριστική για την έως και σήμερα επαγ

τεύθυνσης;

γελματική μου διαδρομή . Ξεκίνησα πειραμα

Αναπολώντας το παρελθόν χαμογελώ πάντα .

ασφαλιστικό κλάδο αναδείχθηκε σε επιλογή

τικά και ενάντια στις απόψεις του στενού οι-

ζωής .

m
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Μετό οπό

16 χρόνιο ποροuσίος στο χώρο θε

ανεργία και το μαρασμό . Η ανεργία στην πό

ΑΙ

ασφαλιστικών εταιρειών. Ο ασφαλιστής από

ωρείτε πως δικαιώθηκε η επιλογή σος;

λη μας και ειδικά των νέων ανθρώπων φτά

σύμβουλος λύσης ασφαλιστικών αναγκών και

Σ' ό,τι αφορά τις βασικές μου επιδιώξεις ανε

νει το

35% . Νέοι άνθρωποι αποστρέφονται

προβλημάτων του έλληνα πολίτη , μεταμορ

πιφύλακτα ΝΑΙ . Δεκαέξι χρόνια είναι αρκετά .

τον κλάδο της γουνοποιίας εξαιτίας των δυ

φώθηκε σε σύμβουλο επενδύσεων χάνοντας

Σ ' αυτό το ταξίδι , που εύχομαι να διαρκέσει

σοίωνων προοπτικών και αναζητούν επαγ

τον ουσιαστικό επαγγελματικό προσανατολι

για πολλά χρόνια ακόμη έχω ζήσει τεράστιες

γελματική τύχη στις μεγάλες πόλεις . Η Καστο

σμό του . Η περίοδος αυτή άφησε βαθιές πλη

συγκινήσεις. Έχω πετύχει αναγνώριση, φή

ριά φθίνει σε οικονομικό επίπεδο , πληθυ 

γές σ ' ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά που

μη , καταξίωση και κοινωνική αποδοχή . Έχω

σμιακά εμφανίζει έντονα δημογραφικά προ

δυσκολεύονται να κλείσουν ακόμη και σήμε

την έξωθεν καλή μαρτυρία. Έχω βρεθεί κο 

βλήματα . Με λύπη μου διάβασα πως ο αριθ

ρα . Η γρήγορη και εύκολη πώληση που γίνο

ντά στον ανθρώπινο πόνο , δίνοντας ελπίδα

μός των θανάτων την τελευταία τριετία ξε

νταν με σύμμαχο τις οικονομικές εφημερίδες

σε οικογένειες να συνεχίσουν τη ζωή τους,

πέρασε τον αριθμό των γεννήσεων . Είναι λυ

συνοδεύτηκε αμέσως μετά τη χρηματιστη

σε επαγγελματίες να αναστήσουν την επι 

πηρό πως εν έτει

2005 η Καστοριά αναζητεί

ριακή κατάρρευση από πωλησιακή δυστοκία .

χείρησή τους . Έχω ταξιδέψει ανά τον κόσμο.

νέο προσανατολισμό , νέο βηματισμό . Η μόνη

Ο ασφαλιστής , αποδέκτης ως συνήθως της
δυσαρέσκειας του έλληνα καταναλωτή , υπέ
στη καταστροφικές συνέπειες , μαρασμό χαρ

, , Είμαι πεπεισμένος πως οι εταιρείες πρέπει να
στηρίζουν το AGENCY SYSTEM και να αναδείξουν τον
ρόλο του. Και ο έλληνας ασφαλιστής θα βρει και πόλι
το δρόμο του και θα επαναφέρει το πόθος στις
πωλήσεις που τον τελευταίο καιρό έχει λείψει , ,

τοφυλακίων , εισοδηματική πτώση , μαζικές
αποχωρήσεις από τα γραφεία πωλήσεων ,
απογοήτευση . Τα νέα δεδομένα του επαγ
γέλματος βρήκαν πολλά γραφεία αδύναμα και
απροετοίμαστα . Επιπροσθέτως , η είσοδος
της Ελλάδος στη ζώνη του ΕΥΡΩ ανέδειξε και
τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οι

κονομίας . Σήμερα ο έλληνας πολίτης αισθά
Έχω καταφέρει να ζω ανεκτά την οικογένειά
μου. Δεν παύω όμως να πιστεύω και να ελ
πίζω στο καλύτερο . Είναι βέβαιο ότι σε όλη
αυτή τη 16χρονη διαδρομή δεν έχει έρθει
στιγμή που να μετάνιωσα για την επιλογή μου .
Εύχομαι να μη διαψευστώ ποτέ.

Αν σος ζητούσα

vo χορτοyροφήσετε το προ

βλήμοτο του Νομού Κοστοριός, πού θο δί

νατε έμφοση;
Είναι κοινό μυστικό πως η ανάπτυξη της πε
ριοχής μας υπήρξε ιστορικά μονομερής και

στηρίχθηκε στον κλάδο της γουνοποιίας σχε
δόν αποκλειστικά. Η Καστοριά γνώρισε πε
ριόδους τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης .
Ενδεικτικά αναφέρω πως οι Καστοριανοί γου
νοποιοί κάλυπταν το

80% της παγκόσμιας πα

ραγωγής γούνας . Το ξένο συνάλλαγμα που
εισέρεε στην Ελλάδα ανταγωνιζόταν αυτό του
εφοπλιστικού κεφαλαίου και σε κάποιες πε

ριπτώσεις το είχε ξεπεράσε ι. Εδώ και του
λάχιστον

15 χρόνια ο κλάδος βρίσκεται σε βα

θύτατη κρίση . Οι παραδοσιακές οικοτεχνίες
και οι περισσότερες μικρές και μεσαίες επι

χειρήσεις που στήριζαν αυτή την ανάπτυξη
έχουν κλείσει. Οι λιγοστές μεγάλες επιχει
ρήσεις που απέμειναν δυσκολεύοντ αι να
ανταποκριθούν στα δεδομένα του νέου οικο
νομικού περιβάλλοντος και εμφανίζουν τε

ράστιες δυσκολίες προσαρμογής . Σημαντι
κότατο παραγωγικό δυναμικό εξωθήθηκε στην

ευοίωνη προοπτική φαντάζει η τουριστική της

νεται να έχουν φύγει τα χρήματα από το πα

ανάπτυξη . Είναι παράδοξο , αν όχι παράλογο ,

ντελόνι του . Και είναι γνωστό πως η ασφάλι

που μέχρι πρότινος μια περιοχή τέτοιας φυ

ση απευθύνεται συνήθως σε ανθρώπους που

σικής ομορφιάς και τέτοιας ιστορικής και πο

έχουν κατοχυρώσει ένα ανεκτό βιοτικό επί

λιτιστικής κληρονομιάς δεν αντιλήφθηκε τις

πεδο . Προβλήματα και ανησυχίες υπάρχουν

δυνατότητες ανάδειξής τους . Και επειδή όλα

επίσης για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η

αυτά ακούγονται απαισιόδοξα , θεωρώ πως

κοινοτική οδηγία ασφαλίσεως της επαγγελ

οι μεγάλες υποδομές που έγιναν στους οδι

ματικής ευθύνης , δεδομένου ότι δεν είναι ξε

κούς άξονες της περιοχής έχουν βγάλει την

κάθαρο το τοπίο . Οι νέες στρατηγικές κινή

Καστοριά από τη γεωγραφική απομόνωση. Οι

σεις των εταιρειών , τα μεγάλα DEALS, η ανα

αποστάσεις έχουν πλέον μικρύνει πολύ , ανοί

ζήτηση εναλλακτικών δικτύων διανομής επι

γοντας νέες προοπτικές .

τείνουν επίσης την ανησυχία των ασφαλιστών .

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν

Είμαι πεπεισμένος πως οι εταιρείες πρέπει

ασφαλιστική συνείδηση;

να στηρίζουν το AGENCY SYSTEM και να ανα

Για τους ανθρώπους του χώρου είναι κοινή

δείξουν τον ρόλο του. Και ο έλληνας ασφαλι

πεποίθηση πως η ασφαλιστική συνείδηση του

στής θα βρει και πάλι το δρόμο του και θα επα

Έλληνα είναι ακόμη μικρή , πόσο μάλλον των

ναφέρει το πάθος στις πωλήσεις που τον τε

κατοίκων μιας μικρής επαρχιακής πόλης . Οι

λευταίο καιρό έχει λείψει

συγκρίσεις παραγωγής ασφαλίστρων , αλλά
και του κατά κεφαλήν ασφαλίστρου με τον ευ~
ρωπαϊκό μέσο όρο επιβεβαιώνουν την ανω

τέρω άποψη . Βιώνοντας την πραγματικότητα
της Ε . Ε . θεωρώ ότι οι εξελίξεις έρχονται στη
χώρα μας με χρονική υστέρηση. Είμαι όμως
πεπεισμένος πως η ιδιωτική ασφάλιση αργά
ή γρήγορα θα περάσει την πόρτα του κάθε

ελληνικού σπιτικού.
Ποιο είvοι το προβλήματα που αντιμετωπί

ζουν σήμερα οι ασφαλιστές;
Θεωρώ ότι την τριετία

1998-2000 έχει συ

ντελεστεί ένα έγκλημα με ευθύνη και των

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Ναούμ Πώρας γεwήθηκε και κατοικεί στηv
Καστοριά. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δι
οίκησης Επιχειρήσεων του Α.Β. Ε. Θ. και πτυ
χιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώ
ρινας. Ασχολείται με τις ασφάλειες από το

1989, εvώ από το 1991

έως το

1993 υπήρ

ξε νόμιμος εκπρόσωπος της ασφαλιστικής
εταιρείας SCHWEfTZ UFE στηv Καστοριά. Από

1993 έως σήμερα είναι διευθυντής υπο
καταστήματος εταιρειών του ομίλου INTERNATIONAL LIFE.
το

11s liJlil
Τηλ.

Όθωνος & Φιλελλήνων 3, 105 57 Αθήνα.
210-3229394, 210-3221525, Fαχ: 21 Ο-32~7074, E-mαil: espirou@otenet.gr

Ελένη Δίτσιου

AHίanz(®

Οι γυναίκες εκπροσωπούνται ισάξια σε
όλους τους χώρους και κερδίζουν διακριτές

Είδα τις ασφάλειες
σαν λειτούργημα

θέσεις παντού, ακόμη και στους «δύσκολους» τομείς της
έρευνας και της τεχνολογίας. Γυναίκες στην πολιτική,

στο γραφείο, στο σπίτι, στις πωλήσεις, στο τιμόνι της ζωής
κερδίζουν πάντα τις εντυπώσεις με την εμφάνισή τους, αλλά και τον
επαγγελματισμό τους. Το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» συνεχίζει την παρουσίαση
γυναικών στις πωλήσεις καθώς και μερικών σκέψεών τους.
Επιμέλεια: Βιβή Σεβαστάκη

Χρυσούλα Δριχούτη

Ανάγκη η ενιαία ρυθμιστική Αρχή
ην ομαδική προσπάθεια και τη συνεργασία αναδεικνύει ως τους σημαντικότερους παράγοντες
για την

κατάκτηση της επιτυχίας η Χρυσούλα Δριχούτη. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της αγοράς στέκετα ι
στη

μ η προσφορά σημαντικών κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας.

συμβάλλει στην κατάκτηση της θέσης ποu έχει
η εταιρεία μας ως μια από τις σημαντικότε

ξει;

ναι μοναδικά. Ως το πιο χαρακτηριστικό ανα

πρέπει να αγαπάς τόσο τη δουλειά αυτή κα
θεαυτή , όσο και τον συνάνθρωπό σου . Μην

φέρω τη διεθνή τεχνογνωσία του ΙΝG Group
και τη στήριξη που μας προσφέρει ως μια από

ξεχνάμε ότι τις περισσότερες φορές βρισκό
μαστε δίπλα στον πελάτη μας σε δύσκολες

τις μεγαλίίτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον
κόσμο . Επίσης , το παγκόσμιο κύρος της εται

για εκείνον στιγμές . Αυτό , λοιπόν , προϋπο

ματα της εταιρείας σος έναντι του ανταγω

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η

ING εί

ρείας , η ευελιξία, η ασφάλεια και η εμπιστο

σύνη που εμπνέει προς τους πελάτες, αλλά
και τους συνεργάτες και εργαζόμεvούς της ,

άψογο εργασιακό περιβάλλον , εξαιρετικές

είναι πλεονεκτήματα που όλοι εμείς που ερ

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης , συνε

γαζόμαστε για την ING απολαμβάνουμε κάθε
ημέρα .

χή εκπαίδευση , ταξίδια σε ολόκληρο τον κό
σμο , υψηλές αμοιβές και επαγγελματική ανα 

Συvεpγόζεσθε με το υποκατάστημα Κατσι

γνώριση.

γιόvvη στη Γλυφάδα με σημαντικές πρωτιές
στην παραγωγή. Πόσο έχετε συμβάλλει εσείς

Η ΙΝG προσφέρει, όπως είναι γνωστό, μιο με-·
γόλη σειpό ευέλικτων ασφαλιστικών κοι
επενδυτικών προϊόντων. Οι πελότες πού δεί

σ' αυτή την πpοσπόθειο;
Στη δουλειά μας η ομαδική προσπάθεια και η
συνεργασία αποτελούν τους σημαντικότερους

παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάκτη
ση της επιτυχίας . Η συμμετοχή όλων μας στην
κοινή αυτή προσπάθεια είναι σημαντική , σε

ένα μάλιστα δυναμικό υποκατάστημα που κά
νει «πρωταθλητισμό » επί σειρά ετών. Η επι
τυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικού αγώνα και
όχι ατομικών επιδόσεων.

Είστε μητέρα μιας κόρης. Γιατί θα ποpοτpύ
vοτε το παιδί σος vo ακολουθήσει το επόγ-
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θέτει ότι πριν από όλα θα πρέπει να είναι άν
θρωπος με συναισθήματα και κατανόηση . Πέ
ρα από αυτό , η δουλειά μας μάς προσφέρει

IBJ\

χνουν προτίμηση κοι γιατί κοτό τη γνώμη σος;
Η διεθνής τεχνογνωσία , αλλά και το γεγονός
ότι τα σύγχρονα και πελατοκεντρικά προϊό
ντα και οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας
προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες
των πελατών μας νομίζω ότι είναι οι σημαντι
κότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη στα

vοτε ή θο τα οποτpέπατε κοι γιατί .

ήθελα και ενδεχομένως στην Αθήνα

Στην εποχή μας με τα εφόδια και τις γνώσεις

πιο εύκολο το πράγματα.

vo ήταν

Είναι κάτι που το είδα σαν λειτούργημα και

που μας δίνονται δεν θα μπορούσα να τους

έτσι ξεκίνησα με ενθουσιασμό και αγάπη .

πω για κάτι διαφορετικό .

Εόν γυρίζατε πίσω στο παρελθόν κοι είχατε

Έχω πελάτες σε όλη την Ελλάδα , αλλά είμαι
υπερήφανη που πέτυχα με το κοινό της Θεσ/νί

Δέκα οχτώ χρόνιο οσφολίστpιο. Ποιο είναι η

κης .

τη δυνατότητα να ολλόξετε κότι σε προσω

πικό κοι επαγγελματικό επίπεδο, τι θο ήταν
αυτό;
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο γιατί είμαι
υπέρ των δημοσίων σχέσεων .
Τα νέο κορίτσια που θέλουν

στρατηγική που ακολουθείτε με τους πελό
τες.

Βιογραφικό

Αγαπώ αυτό που κάνω και ο καλύτερος δια

Ξεκίνησε την καριέρα της στις ασφάλειες

φημιστής είναι αυτός που έχω μπροστά μου .

Ζείτε κοι εργάζεσθε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρ

vo ασχοληθούν

επαγγελματικό με το χώρο θο το εvθαppύ-

γελμο της ασφαλιστικής συμβούλου;
Θα παρότρυνα την κόρη μου να ενταχθεί στο
χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών για πολ
λούς λόγους . Πριν από όλα, όμως , θα πρέπει
να ξέρει ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά θα

νισμού;

Γιατί επιλέξατε νο δραστηριοποιηθείτε επαγ

γελματικό στον ασφαλιστικό κλάδο;

ING ·:·

Δεκαπέντε χρόνιο στην ασφαλιστική oyopό
κοι όλο στην ίδιο ετοιpείο, την ιΝG. Προσω
πικό ποιο εκτιμάτε ότι είναι το πλεονεκτή

Φειδωλή στις απαντήσεις της η Ελένη Δίτσιου εκφράζει την ικανοποίησή της για την
θετική πορεία που
έχει διαγράψει στο χώρο των ασφαλειών. Όσον αφορά τον καλύτερο διαφημιστή,
«είναι ο πελάτης που
έχω μπροστά μου», υπογραμμίζει.

χουν στιγμές που είπατε στον εαυτό σος, ότι
εδώ δεν μου δίνονται οι ευκαιρίες που θο

από την εταιρεία Λαϊκή Ασφαλιστική. Είναι
πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής και μι-·
λά αγγλικά και λίγα γαλλικά. Σήμερα συνερ

γάζεται με την ALLIANZ

Βίκη Δημακοπούλου

ρες του κλάδου .

Ποιο θεωρείτε ως «αγκάθι» της ασφαλιστι

City1!nsurance

κής ογοpός και το οποίο θο θέλατε νο ολλό

Broκers

Όσον αφορά στους ασφαλισμένους , νομίζω
ότι το βασικό θέμα είναι η μη προσφορά ση

Ο πελάτης πλέον «ψάχνεται»

μαντικών κινήτρων από τη μεριά της πολιτεί
ας. Ουσιαστικά, οι περιορισμένες φοροα
παλλαγές στερούν από τους ασφαλισμένους
τη δυνατότητα να ασφαλιστούν σωστά και ει

δικά στον τομέα των συνταξιοδοτικών προ
γραμμάτων όπου οι ανάγκες των Ελλήνων εί
ναι τεράστιες . Επίσης , όσον αφορά στον ασφα

λιστικό κλάδο γενικότερα , νομίζω ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαί
ας οργανωμένης ρυθμιστικής Αρχής , η οποία
θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του
ασφαλιστικού χώρου .

Βιογραφικό
Η κ. Δριχούτη διαθέτει πολυετή εμπειρία στον
χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών. Το 1990 ξε
κίνησε στη Nationale Nederlandeπ, αρχικά ως
part time και μετά από ένα χρόνο ως fulltime
ασφαλίστρια. Το εν ισχύι χαρτοφυλάκιό της στην
ΙΝG στον κλάδο ζωής είναι € 460. 000 και η δια
τηρησιμότητα LIMRA κυμαίνεται πάνω απο 90%
σε όλη την σταδιοδρομία της. Έχει παρακο

θερή σχέση που έχουμε αναπτύξει. Επίσης ,
η συνεχής διάθεση να είμαστε κοντά στον πε
λάτη μας με τις καλύτερες για εκείνον και πιο

λουθήσει πλήθος σεμιναρίων που αφορούν τον
ασφαλιστικό κλάδο καθώς και πολλά σεμινά

ευέλικτες λύσεις και προτάσεις θεωρώ ότι

ρια επικοινωνίας.

«Το επάγγελμα του ασφαλιστή εξακολουθεί και είναι παρεξηγημένο», τονίζει η Βίκη
Δημακοπούλου και
συνιστά στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τον κλάδο, αντί να ονειρεύονται τη «θεσούλα»
του Δημοσίου
με τις πενιχρές αποδοχές. Πώς καταφέρνει να συνδυάσει τους πολλαπλούς ρόλους;
Όλα είναι συνάρτηση
καλής θέλησης και σωστού προγραμματισμού.
Τι σος ώθησε νο ασχοληθείτε με τις ασφά
λειες και πώς έγινε η πρώτη επαφή με τον
χώρο;
Θα φανεί αστείο , αλλά η αλήθεια είναι ότι «πα
ρακάλεσα» να γίνω συνεργάτης της

Nationale

Nederlanden πριν από δέκα χρόνια .
Μία φίλη είχε ξεκινήσει σαν ασφαλιστικός
σύμβουλος και καθώς την έβλεπα μου κινή
θηκε το ενδιαφέρον για αυτό το επάγγελμα ,
το οποίο κατέληξε σε έρωτα (επιφυλάσσομαι
να πω αμοιβαίο!). Είχα βεβαίως την τύχη να
συναντήσω τον τότε διευθυντή μου , τον Γιώρ

γο Ζαφείρη , ο οποίος με υποστήριξε και πί
στεψε σε μένα και αυτό μου έδωσε ένα επι
πλέον κίνητρο να συνεχίσω .
Συvεpγοσθήκατε με κορυφαίες εταιρείες του

κλάδου κοι σήμερα δίνετε τη μόχη από νέο
πόστο. Γιατί αυτή η στροφή στην κοpιέpο σας;
Πιστείίω ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και ο πε
λάτης «ψάχνεται » πολύ περισσότερο από πα
λιά. Θεωρώ , λοιπόν , ότι είναι πολυτέλεια να

του παρουσιάσουμε μία μόνο εταιρεία , όσο
καλή και αν είναι , γιατί είναι δεδομένο ότι θα
πάρει προσφορές και από αλλού .

Προτιμώ , λοιπόν , να κάνω εγώ την έρευνα
αγοράς για λογαριασμό του και να μη ρισκά 

ριμέναμε και χαιρετίσαμε με πολλή χαρά , όσοι
βλέπαμε να μπαίνουν στο επάγγελμα άτομα
χωρίς καμία κατάρτιση .
Από την άλλη , όμως , το επάγγελμα του ασφα
λιστή εξακολουθεί να είναι παρεξηγημένο και

συνδεδεμένο με κάποιον που τηλεφωνεί πε
250 φορές ημερησίως για να παρακα

ρίπου

λέσει τον πελάτη να κάνει μία ασφάλεια. Και
τέλος οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς στην Ελλά
δα στη μεγάλη τους πλειοψηφία ονειρεύονται

ρω να τον χάσω .

μία θέση στο Δημόσιο με

Υπάρχει ανταπόκριση οπό το νέο παιδιό γιο

δοχές και τα σχετικά επιδόματα .

το επόyγελμο του ασφαλιστή;
Νομίζω πως όχι. Οι λόγοι μπορούν να αναζη
τηθούν και στο νέο θεσμικό πλαίσιο σε ό , τι
αφορά την απόκτηση άδειας , κάτι το οποίο πε-

600 €

καθαρές απο

Εγώ προσωπικά θα συνιστούσα σε κάθε νέο
άνθρωπο που ξεκινά τη ζωή του με όνειρα και
φιλοδοξίες να ασχοληθεί με το επάγγελμα
του ασφαλιστή μια και είναι νομίζω το μoνα-

fiJlil
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δικό επάγγελμα ή ένα από τα ελάχιστα που

έχεις οικογένεια , μπορούν να ισορροπήσουν

χωρίς κεφάλαιο μπορείς να έχεις οικονομι

όλα τέλεια . Κάτι θα χάσεις , κάτι θα κερδίσεις .

κές αποδοχές χωρίς όριο.

Νομίζω ότι το μυστικό είναι να μπορείς να συ

Με κάποιο τίμημα φυσικά, που όμως μετά από

τόσα χρόνια στο επάγγελμα πιστεύω ότι αξί
ζει τον κόπο.

Μητέρα

3 παιδιών σε μικρή ηλικία και σκλη

ρό εργαζόμενη γυναίκα. Πώς γίνεται ο κα

νειδητοποιείς πού βρίσκεσαι κάθε στιγμή και
πού χρειάζεται να δώσεις προτεραιότητα.

Βιογραφικό
Η Βίκη Δημακοπούλου σπούδασε πολιτικές
επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στη Νομι

κή Σχολή Αθηνών. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και
Ιταλικά. Ξεκίνησε την καριέρα στις ασφά

προϊόντων . Προσωπικά πιστεύω ότι όλο και πε

Βέβαια οι εταιρείες παραπονιούνται ότι οι νέ

καρδιωτικές , καθώς το σύνολο της αγοράς κι

ρισσότερο είνα ι αναγκαία η ανθρώπινη πα

οι συνεργάτες δεν μένουν στο επάγγελμα.

νήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την άνο

ρουσία και το συναίσθημα στις σχέσεις μετα

Εμείς , στην ΠΣΑΣ , επιμένουμε ότι το πρόβλη

δο του γενικού δείκτη του Χ.Α. το

ξύ ασφαλιστικού συμβούλου και πελάτου. Δεν

μα δεν είναι στη στρατολόγηση , αλλά στις συν

2004. Η στρο

φή των επενδυτών σε ξένα μετοχικά θα συνε

μπορεί να υποκατασταθεί ο ασφαλιστικός σύμ

θήκες παραμονής! Ο ασφαλιστικός σύμβουλος

χιστεί και πιστεύω ότι οι τραπεζικοί όμιλοι κα
θώς και οι ανεξάρτητες επενδυτικές εταιρεί

βουλος . Ο « άνθρωπος », από έναν απρόσωπο

πρέπει να χτίζει για την εταιρεία του αλλά και

υπολογιστή.

για τον εαυτό του . Με την ευκαιρία της Ευρω

ες θα δημιουργήσουν προϊόντα εξωτερικού και

Μέσω υπολογιστών και του διαδικτύου θα προ

παϊκής Οδηγίας οι συνεργασιακές πρακτικές

πώληση ετοίμων προϊόντων μεγάλων διεθνών

ωθούνται προϊόντα συνήθως « μιας χρήσεως»

πρέπει να αλλάξουν και να δημιουργηθεί μια

οίκων.

χωρίς σέρβις .

ξεκάθαρη σύμβαση εργασίας αν θέλουμε να

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προωθήσουν τα

διατηρηθούν τα δίκτυα και να έχουμε ικανο

συνταξιοδοτικά προγράμματα εν όψει της αλ

Το τελευταίο χρόνιο έχετε επιφορτισθεί με
την επιμόρφωση των νέων ασφαλιστικών στε

ποιητικό αριθμό προσέλευσης νέων και παρα

λαγής του Ασφαλιστικού και τα νοσοκομειακά

λεχών. Μιλήστε μας γιο αυτή τη δραστηριό

μονής τους στο επάγγελμα .

προγράμματα θα συμπληρώνουν όλο και πε

τητα.

Η καλή διάθεση δεν είναι αρκετή , φυσικά είναι

ρισσότερο την κοινωνική ασφάλιση.

Δεν έχω επιφορτισθεί με την επιμόρφωση των

και θέμα της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και
της πολιτικής.

Κάποια στιγμή θα είναι τα παιδιά , κάποια άλ

λειες το

1995 ως ασφαλιστική σύμβουλος

λη θα είναι η δουλειά σου, κυρίως στο δικό

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονεκτήματα της

συναδέλφων μου . Η συμμετοχή μου στη μετά

στη NATIONALE NEDERLANDEN, ενώ συνερ

εταιρείας σος έναντι των υπολοίπων του κλά

φραση και διδασκαλία του

ντική , το ίδιο και η

LUT.C είναι εθελο
δράση μου στη LIMRA & Βιογραφικό

ταμερισμός του χρόνου;

μας το επάγγελμα , που εκ των πραγμάτων

γάσηκε με τις εταιρείες ΚΟΥΜΠΑΣ INSURAN-

δου;

Μην αποκαλύψετε σε κανέναν πόσο σας

δεν έχεις ωράριο.

CE SERVICES και

Η εταιρεία μου είναι μεγάλη και αναγνωρίσιμη ,

MDRT καθώς και στον ΠΣΑΣ (Πανελλήνιος Σύν

«πλήρωσα» για αυτό , το «μικρή ηλικία» . Για

Όλα είναι συνάρτηση καλής θέλησης και σω

μερα εργάζεται στη

ίσως είναι το μεγαλύτερο ασφαλιστικό γεγο

δεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων) .

να σοβαρευτούμε όμως , δεν πιστεύω ότι, όταν

στού προγραμματισμού.

KERS.

νός τα τελευταία

με να έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Κοντο

Θεωρώ χρέος μου όπως και όλο το Δ.Σ. της
ΠΣΑΣ να προωθήσουμε το επάγγελμα του

Β. Α. Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών

μηνά.

Ασφαλιστικού Συμβούλου , να το αναβαθμί

Fraπcisco Uπiversity Masters στις Δημ6σιες Διεθνείς

Η ανάπτυξη της εταιρείας είναι κάθετη και ορι

σουμε , να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί ο κώ

Σχέσεις- Saπ Fraπcisco Uπiversity

ζόντια. Η

δικας ηθικής και δεοντολογίας. Οι ασφαλιστι

την INTERAMERICAN. Σή

CITY INSURANCE BRO-

Ελένη Γρυπάρη

'~ INTERAMERICAN

Από την πανεπιστημιακή έδρα
στις ασφάλειες
Με πλούσιο επιστημον ι κό έργο και σημαντικές διακρίσεις η κ. Ελένη Γρυπάρη τιμά τον ασφαλιστικό χώρο. Ενώ είχε

ήδη διορισθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρουσίαζε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ, θεώρησε ως πρόκληση
τον ασφαλιστικό κλάδο. Με το πλεονέκτημα, όπως σημειώνει, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής πρόσβασης στην
αγορά που είναι η

INTERAMERICAN

πορεύεται στο δρόμο των ασφαλειών. Δεν την ενδιαφέρουν οι πρωτιές, αλλά

το σέρβις των πελατών της. Είναι καθαρά προσωπική της επιλογή.
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δόσεις στα μετοχικά εσωτερικού είναι απο

Δραστηριοποιείστε στο χώρο των ασφαλει

και παράλληλα παρουσίαζα μια εκπομπή στην

Στην αρχή της τελευταίας δεκαετίας αντί να

ών επί

τότε ΕΡΤ. Η πρόκληση να εργαστώ σ' ένα δια

δώσουμε έμφαση στα ασφαλιστικά προϊόντα,

ξεκίνημά σος το πρόyμοτο γιο τους ασφαλι

φορετικό επάγγελμα με ήλκυσε.

που η κοινωνία είχε αρχίσει να κατανοεί την

στές και δη τις γυναίκες ασφαλίστριες.

Έχοντας ζήσει στην Αμερική όπου όλοι γνω

Επιστρέφοντας από την Αμερική γνώρισα μια

ρίζουν την ανάγκη για ασφάλεια και έχοντας

αναγκαιότητά τους , δώσαμε μεγαλύτερο βά
ρος στα εκπαιδευτικά π . χ. Unit Linked, Αμοι

Ελλάδα όπου η ασφαλιστική συνείδηση ήταν

είσπραξη

βαία Κεφάλαια κ . ά .

ανύπαρκτη , μια κοινωνία δύσπιστη στις ασφά

που μου είχε προσφέρει σε μικρή ηλικία ο πα

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προβλήθηκαν στην ελ

λειες και οι γυναίκες να κάνουν την επανά

τέρας μου στην Αμερική , μέσα μου είχα ως

ληνική αγορά ως εναλλακτική λύση όπου μπο

22 χρόνιο.

Πόσο δύσκολο ήταν στο

20.000 $ από

ασφάλεια σπουδών

στασή τους προσπαθώντας να κερδίσουν μια

δεδομένο ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ποι

ρούσαν οι συντηρητικοί επενδυτές να τοπο

θέση εργασίας σε μια ανδροκρατούμενη κοι

κίλες ασφαλιστικές καλύψεις.

θετήσουν τις αποταμιεύσεις τους επιτυγχά

νωνία. Η γυναίκα νοικοκυρά μόλις είχε αρχί

Κατάφερα στο πρώτο τρίμηνο να βρεθώ στο

νοντας αποδόσεις υψηλότερες των απλών

σει να θέλει να βγει από το σπίτι και το νοι

συνέδριο της Κέρκυρας ανάμεσα σε κορυ

καταθετικών λογαριασμών. Ήταν η βασική

κοκυριό , για να δουλέψει και να συνεισφέρει

φαίους παραγωγούς της εταιρείας.

εναλλακτική επιλογή για τους «παραδοσια

οικονομικά. Η ασφαλιστική βιομηχανία πρό

Βέβαια, δεν συνέχισα τις πρωτιές, διότι προ

κούς παίκτες » που δεν ήθελα να αναλάβουν

σφερε εκατοντάδες θέσεις εργασίας άνευ

τίμησα να έχω περισσότερο χρόνο για σέρβις

το ρίσκο της άμεσης τοποθέτησης σε μετο

εξετάσεων σε άνδρες και γυναίκες.

των πελατών μου και όχι πιο μεγάλο κυνήγι

χικές αξίες. Η έλλειψη όμως εκπαιδευμένων

100 χρόνια , διότι ευτυχήσα

lnteramerican έχει όλη την γκάμα των

κειο Πτυχιούχος Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολο

γίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

- Saπ

Β.Α. Πολιτικές Επιστήμες
Από το

- Οικονομικά
1975 έως 1979 βοηθός στο Πανεπιστήμιο

ασφαλιστικών προϊόντων που χρειάζεται ένας

κοί σύμβουλοι μπορούν μέσα από τη συνεχή

πελάτης .

εκπαίδευση να βγάλουν τις παρωπίδες , να αρ

Ασφάλεια Ζωής , Συνταξιοδοτικό , Γενικές Ασφά

χίσουν να σκέπτονται μεγαλύτερα για να μπο

λειες , Ασφάλειες Αυτοκινήτων , Ομαδική Ασφά

ρούν να πετύχουν περισσότερα . Πιστεύω ότι

ψυχολογίας παιδιού. Διετέλεσε ειδικός σύμβου

Αθηνών στην έδρα Αγγλικής Φιλολογίας, παράλλη
λα είχε την επιμέλεια, συγγραφή και παρουσίαση
τηλεοπτικού προγράμματος στην ΕΤ-1 για θέματα

λιση , Ασφάλεια Βοηθείας . Τράπεζα και δικό της

οι πετυχημένοι άνθρωποι σκέπτονται διαφο

λος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών στην

νοσηλευτικό ίδρυμα , την Ευρωκλινική . Είναι μια

ρετικά. Όλα ξεκινούν από μια ιδέα , δεν έχει

οργάνωση συνεδρίων.

εταιρεία διεθνών προδιαγραφών.

σημασία ποιου είναι η ιδέα , την υιοθετείς , την

Το

προσαρμόζεις στην προσωπικότητά σου και
μετά στηριζόμενος στις γνώσεις σου και στον

slogan «Μεγάλη και Σίγουρη » δεν είναι τυ

χαίο . Όταν οι περισσότεροι συνάδελφοί μου
άλλων εταιρειών προσπαθούν πρώτα να «που
λήσουν» την εταιρεία τους στους υποψήφιους

κώδικα δεοντολογίας πρέπει να δράσεις για
την υλοποίησή της . Ασφαλιστικός Σύμβ_ουλος

1. Διεθνές Συνέδριο

(επίπεδο αρχηγών κρατών)

για τα τοπωνύμια της Κύπρου - Αθήνα

1997. 2. Ανά
19 78.

πτυξη Χλωροπλάστη «Δημ6κριτος» - Σπέτσες

3. Παγκ6σμιο Φιλοσοφικ6 Συνέδριο - Θεσσαλονίκη
19 79/4. Παγκ6σμιο Συνέδριο Αστρολ6γων - Πάτρα
1982/5. Ιατρικ6 Συνέδριο (Βραχυχ.ρ6νιος θεραπεία
της Φυματίωσης) -Αθήνα 1980
6. Ιατρικ6 Συνέδριο - Παίδων 1981 /7. Συνέδριο Μη
χαvολ6γω ν Ηλεκτρολόγων Πολυτεχνείου - 1983

πελάτες και μετά το ασφαλιστικό προϊόν , εγώ

σημαίνει ηθική δέσμευση έναντι του πελάτη,

προσφέρω το προϊόν έχοντας ως δεδομένο
την αναγνώριση της εταιρείας μου .

δεν είναι ο απλός πωλητής , εκτελεί μια απο

στολή . Οι ανθρώπινες σχέσεις με τους πελά

Έτσι έχω το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης

τες πρέπει να διέπονται από αρχές όπως εμπι

κ. ά.

ασφαλιστικής πρόσβασης στην αγορά .

στοσύνη , συνεργασία και μοναδικότητα . Η ανε

Συγγραφή βιβλίου «Η ψυχολογία του παιδιού» βρα

Είμαι σίγουρη ότι η νέα ηγεσία , που είναι από

ξέλεγκτη στρατολόγηση τα προηγούμενα χρό

τα σπλάχνα της εταιρείας , θα εδραιώσει και

νια χωρίς εκπαίδευση δημιούργησε την αντί

περαιτέρω την αξία της εταιρείας στην Ελλά

ληψη για πολλά χρόνια ότι είμεθα « Μεσάζο

δα και το εξωτερικό .

ντες » . Η επαγγελματική αστική ευθύνη που

βευμένο στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκε απ6 βοη
θ6ς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απ6 Σύμβουλος
στο Υπουργείο Πολιτισμού λόγω γάμου.
Από το

1983 έως και

σήμερα εργάζεται στον Όμι

λο της lπteramericaπ και ως

lnternet και τις

έρχεται σε λίγες ημέρες θα διώξει τους ασυ 

Product Maπager στο
18/S επενδύοντας χ.ρήματα Ελλήνων στο Δουβλίνο

νέες τεχνολογίες. Πόσο αυτές οι νέες εξελί

νείδητους που επί χρόνα τώρα λυμαίνονται την

και το Λουξεμβούργο .

ξεις βοηθάνε τον ασφαλιστή.

αγορά για χατίρι των στόχων της ασυνείδητης

Το

παραγωγής , πολλές φορές και με τη συναίνε

τον Jacques

Ποιο είναι η σχέση σας με το

Η τεχνολογία του

lnternet και της

κινητής τη

λεφωνίας προσφέρουν τεράστια βοήθεια όχι

ση των

manager της .

μόνον στον ασφαλιστικό σύμβουλο αλλά και σε

Η ασφάλεια είναι για να καλύψει τις ανάγκες

όλους τους επαγγελματίες .

του πελάτη , όχι για την προμήθεια του ασφα

1996 παρασημοφορήθηκε στις Βρυξέλλες απ6
De Lors για τη μελέτη της εάν η Ευρώ 

πη χρειάζεται άμυνα ή ασφάλεια.

Διετέλεσε Αντιπρ6εδρος των Νέων Ευρωπαίων Φε
ντεραλιστών στην Ελλάδα και federal Committee JEF
Ευrορe.

Είναι το «δεξί χέρι» στην οργάνωση , στην έρευ

λιστή . Το όφελος από την ασφάλεια είναι με

να , στην επικοινωνία , πηγή πληροφοριών και

γαλύτερο από την προμήθεια .

γνώσεων αρκεί να χρησιμοποιείται ως εργα

κών Αγώνων εργάστηκε ως εθελόντρια στο τμήμα

λείο στη δουλειά μας και όχι υποκατάστατο του

Η αναβάθμιση του επαγγέλματος θα βοηθήσει
όλους . Μόνον έτσι θα διατηρηθούν τα δίκτυα .

ανθρώπου. Είμαι της θεωρίας ότι το «πολύ βλά

Ήδη το επάγγελμα εισήλθε σε μια νέα πορεία,

μέλος της Ολυμπιακής Οικογένειας.
Είναι πρόεδρος του σωματε ίου οι «Φίλοι των Ζώ 

Οι περισσότερες συνάδελφοί μου εκείνη την

της παραγωγής . Είναι καθαρά προσωπική μου

επενδυτικών συμβούλων και όχι «πωλητών »

εποχή πάλεψαν δυο φορές πιο σκληρά από

επιλογή.

πτει ». Βέβαια το

προϊόντων από πλευράς ασφαλιστικών αλλά

lnternet είναι ένα εναλλακτι

παρά τις επιφυλάξεις αρχικά των εταίρων ότι

τους άνδρες για να σταθούν, και με το θηλυ

Έχει διαφοροποιηθεί η προτίμηση των πε

και τραπεζικών ομίλων, μαζί με το σκάνδαλο

κό δίκτυο πωλήσεων που μελλοντικά θα χά

«η εκπαίδευση και η πιστοποίηση θα δημιουρ

κό μυαλό και τη γυναικεία θέληση κατάφεραν

λατών έναντι συγκεκριμένων προϊόντων το

σουμε το «εύκολο καλάθι» των ευκολόπιστων.

του ελληνικού χρηματιστηρίου κατέληξε στις

γούσε πρόβλημα στη στρατολόγηση » . Η συνε

σε μικρό χρονικό διάστημα να διακριθούν.

τελευταίο χρόνια. Ποιο προyρόμμοτα είχαν

Προς το παρόν δεν κινδυνεύουμε , διότι οι

αθρόες ρευστοποιήσεις και εκροές και έτσι

χής προσέλευση νέων στο επάγγελμα επέ

Έλληνες, αντίθετα με τους υπόλοιπους Ευ

δειξε το αντίθετο.

Για εμένα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα , εί

την περασμένη δεκαετία προβόδισμα και ποιο

οι ΑΕΔΑΚ στρέφονται από την παραγωγή στη

χα ήδη διοριστεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ρωπαίους , ελάχιστα έως καθόλου χρησιμο

τώρα και γιατί κοτό τη γνώμη σος;

Η καθιέρωση και πιστοποίηση που ήταν πάγιο

διανομή ετοίμων προϊόντων πλέον . Οι απο-

ποιούν το διαδίκτυο για αγορά ασφαλιστικών

αίτημα του ΠΣΑΣ επί δεκαετίες καθιερώθηκαν.

B.iJ

Απ6φοιτος του Ελληνοαγγλικού Κολλεγίου Hill- Λύ

Είναι εθελόντρια στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παι 
δικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπια

Πρωτοκόλλου και Εθιμοτυπίας και συνόδευε ένα

ων». Χ6μπι. Ράλι με αντίκες και ταξίδια. Από το Σε

πτέμβριο του 2000 είναι μέλος του

WH0 IS WHO
INTERNAT/0NAL και Α ' Αντιπρ6εδρος στον ΠΣΑΣ,
υπεύθυνος στον τομέα Διεθνών Σχέσεων του Συν
δέσμου. Μητρική γλώσσα η Αγγλική. Diplδme ο ·

Etudes Superieures.
GOETHE.

Τρία χρόνια Γερμανικά στο

!iiil

123

Να σας συστήσουμε
τον nωλnτή γtατρό

Ιατρική Σχολή Εθνικού

Stockard 2•7. Η Ανδρομάχη ακολούθησε το σύ

θόδου στη διάκριση παθολογικών καταστά

Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μονάχου

ζυγό της και δούλεψε στο πλευρό του ως πο
λύτιμη και αφοσιωμένη βοηθός στις έρευνές

σεων (διάγνωση καρκίνου) 5 .
Ο ίδιος περιγράφει το εύρημά του με τα λό

του .

για : « Ηταν μία από τις πιο συνταρακτικές

191 Ο, τη διδακτορική του δια

εμπειρίες της επιστημονικής μου καριέρας ».

διαφοροποίηση των δαφνιδών» 2 • 5 . Ακολού
θως επέστρεψε στην Ελλάδα , καθώς , όπως

Τα πρώτα του πειράματα

φαίνεται, ούτε το κλίμα της «φυσικής φιλο

Αρχικά , ο Γ.Π . εκτέλεσε πειράματα σχετικά

χεία για να τεκμηριώσει την υπόθεσή του , σχε

σοφίας» της Γερμανίας πληρούσε τα ενδια

με την επίδραση των αλκοολικών αναθυμιά

Το

1928, έχοντας ήδη συλλέξει αρκετά στοι

θουσιασμό την εργασία του με τίτλο

Αθήνα συνάντησε τη μέλλουσα σύζυγό του ,

ματοζώων , πήρε άδεια για τη συνέχιση των

Ανδρομάχη. Εντuπωσιάσθηκε από τη συ

δικών του ερευνών , σχετικά με τον καθορι

«New
Cancer Diagnosis» στο 3rd Race Betterment
συνέδριο που έγινε στο Michigan 2•4. Η νέα

γκροτημένη προσωπικότητά της και την εξαί

σμό του φύλου και το ρόλο των Χ και Υ χρω

ανακάλυψη αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό

ρετη μόρφωσή της . Ανάμεσά τους αναπτύ

μοσωμάτων σε αυτόν. Για την πραγματοποί

και δε βρήκε υποστηρικτές , διότι θεωρήθη

χθηκε αμοιβαία εκτίμηση και θαυμασμός. Στις

ηση της μελέτης αυτής έπρεπε να λαμβάνο

κε παράλογη η σκέψη στην οποία στηρίχτη

έγινε αιφνιδίως ο γά

νται ωοκύπαρα , σε συγκεκριμένο στάδιο του

κε . Για τα δεδομένα της εποχής , μόνο η βιο

μος τους 5. Όταν ο Γεώργιος Παπανικολάου

κuπαρικού κύκλου , μετά από τη θανάτωση

ψία και η ιστολογική εξέταση μπορούσαν να

ζήτησε από τη Μάχη να τον παντρευτεί, της

των ζώων. Ο προσδιορισμός της κατάλληλης

θέσουν τη διάγνωση του καρκίνου . Τα φιλό

εξήγησε ότι η ζωή τους θα ήταν διαφορετική ,

στιγμής για τη λήψη του ωαρίου δεν ήταν εφι

δοξα σχέδια του Γ.Π . έπεσαν στο κενό .

σιόδοξος και ιδιοφυής, ο Γε

αφιερωμένη σε επιστημονικές έρευνες , χω

κτός και έτσι πολλά πειραματόζωα χάνονταν

Τα επόμενα χρόνια, αποθαρρημένος , επικε

Παπανικολάου,

ρίς παιδιά και πιθανώς με μόνιμη παραμονή

άσκοπα . Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος επί

ντρώθηκε σε εργαστηριακές μελέτες για τις

στο εξωτερικό , μακριά από οικογένεια και φί

του θέματος , ο Παπανικολάου κατέληξε σε

ορμονικές επιδράσεις στον τράχηλο της μή

λους . Η Μάχη τα αποδέχτηκε όλα χωρίς δι

μια πολύ σημαντική παρατήρηση : Τα πειρα

τρας και στο λαμβανόμενο επίχρισμα , αντί για
τις μεταβολές του σε ασθενείς με καρκίνο.

25 Σεπτεμβρίου 191 Ο

νθρωπος ακούραστος , αιώργιος

σφράγισε με την ανήσυχη,
δημιουργική προσωπικότη

τά του και το αγωνιστικό και

και Καποδιστριακού

ρά την πολυτάραχη ζωή του, μάγευε με τη γα

Πανεπιστημίου Αθηνών

λήνια προσωπικότητά του , την απλότητα, ευ
γένεια και μετριοφροσύνη που τον διέκρινε
και ενέπνεε μονάχα βαθιά συμπάθεια και αγά
πη σε όποιον τον πλησιάζε.

Ο Γεώργιος Παπανικολάου (Γ . Π . ) γεννήθηκε

13 Meiϊou του 1883 στην Κύμη

Ευβοίας.

Ήταν το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Νι
κολάου Παπανικολάου και της Μαρίας Γε
ωργίου Κριτσούτα . Μετά τη βασική εκπαί

δευση στην Κύμη, συνέχισε τις σπουδές του
στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήμα
τα γαλλικών και γερμανικών, καθώς και μα
θήματα βιολιού, το οποίο αγαπούuσε ιδιαιτέ

ρως 2.
Το

μπουργκ και το Μόναχο 3 . Στο τμήμα Φυσικών

σεων σε πειραματόζωα και στους απογόνους

ατίθασο πνεύμα του την Ιατρική επιστήμη. Πα

στις

του κύκλου και β) αποδείχτηκε η αξία της με

τους. Δεδομένης της επάρκειας των πειpα

«ΑΙΦΑΛΙΙΤΙΚΟ ΝΑΙ»

Ά

υπό τον

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του προς την

στην Αμερική δεν ήξερε ούτε αγγλικά ... Γνωρίστε τον και μιμηθείτε τον.

Ιστορία της Ιατρικής,

λόγω ορμονικής επίδρασης κατά τη διάρκεια

ρέμεινε για τρία χρόνια , στην Ιένα, το Φράι

Cornell Medical College,
Καθηγητή Ανατομίας Dr. Charles

τικά με την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας , παρουσίασε με εν

παρότι είχε αποφοιτήσει με άριστα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.'Οταν έφτασε

Ιωάννης Λασκαράτος

λογικές αλλαγές των κuπάρων του κόλπου ,

τμήμα ερευνών του

φέροντά του.

του υπήρξε και πωλητής χαλιών. Δούλεψε ως μουσικός σε εστιατόρια και ως υπάλληλος εφημερίδας

Έφη Πουλάκου - Ρεμnελάκου,

τες και τις γνώσεις του και τον προώθησε στο

διήρκεσε 3 μήνες. Το συμπέρασμα της έρευ 

πτυχιακές σπουδές στη Γερμανία , όπου πα

εξεπόνησε , το

Ο μεγάλος έλληνας ιατρός και ευεργέτης της ανθρωπότητας Γ. Παπανι κολάου πριν τις μεγάλες επιτυχίες

Αντωνία Καράλη,

νας ήταν διπλό : α) επιβεβαιώθηκαν οι φυσιο

τριβή στη Ζωολογία σχετικά με τη «φυλετική

was a giver of life, and one of the elect who stand for all eternίty
solitary towers along the way to human betterment"
(May 13, 1962, Dr. Charles Cameron) 1

Δημήτρης Καλογεράκης,

νες στο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, που

Dr. William Elsner, στο Νοσοκομείο της Νέας
Υόρκης 3 . Ο Elsner αναγνώρισε τις δυνατότη

Το 1907, ο Παπανικόλάου μετέβη για μετα

'Όr Papanikolaou

Γράφουν οι:

σίες του στη Γερμανία και μεσολάβησε στον

στις σχέσεις τους , που ποτέ δεν αποκατα

στάθηκε πλήρως 4 .

Γεώργιο Παnαvικολάου;
lίke

τερα τον πατέρα του και προκάλεσε ρήγμα

1898, σε ηλικία 15 ετών, ο Παπανικολάου

εισήχθη στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστη

σταγμό.

ματόζωα δεν είχαν φαινομενικά εμμηνορuσία

Αμέσως μετά το γάμο του ο Γ . Π. αποφάσισε

καθώς δεν παρουσίαζαν εξωτερική αιμορρα

Το διάστημα αυτό τελειοποίησε τη μέθοδο

να φύγει πάλι για το εξωτερικό . Εργάστηκε

γία . Σκέφτηκε ότι η αιμορραγία αυτή θα ήταν

στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο του Μονακό
(191 Ο) , όπου έλαβε μέρος και σε μια από τις

ελάχιστη , ώστε να γίνεται αντιληπτή μονάχα

χρώσης των αποφολιδωμένων κuπάρων
stain) 5.

με ενδοκολπική παρατήρηση. Ξεκίνησε αμέ

ερευνητικές αποστολές του ωκεανογραφι

σως τη μελέτη του εισάγοντας στον κόλπο

Η γένεση του κλάδου τηc;

«L'Hirondelle» (1911) του πρί
γκιπα Αλβέρτοu Α '. Το 1912 διέκοψε την πα

των ζώων ρινοσκόπια, αναζητώντας αιμορ

Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας

ραμονή του στο εξωτερικό για να συμμετά

υπήρχε κύκλος διάρκειας

15 έως 16 ημερών4 .

σχει ενεργά στο Βαλκανικό πόλεμο 3 . Εκεί ήρ

νια, ώσπου ο νέος Καθηγητής Ανατομίας στο

Ταυτόχρονα, αποφάσισε να παίρνει κολπικό

Cornell, Dr. Joseph Hinsey, που πίστευε στην

θε σε επαφή με ελληνοαμερικανούς στρα

επίχρισμα για μικροσκοπική εξέταση , για να

ορθότητα και τις προοπτικές της μεθόδου, να

τιώτες, οι οποίοι του παρουσίασαν την Αμε

διαπιστωθεί αν οι αλλαγές του κύκλου δια

ενθαρρύνει το Γ.Π. ώστε να αφοσιωθεί ξανά

ρική ως χώρα των απεριορίστων ευκαιριών

φαίνονται στα κύπαρα αυτά. Το αποτέλεσμα

σε αυτή. Το

και δυνατοτήτων. Επηρεασμένος από τα λε

ήταν εντυπωσιακό: τα κολπικά δείγματα άλ

γυναικολόγο

γόμενά τους, αποφάσισε να μεταναστεύσει
με τη σύζυγό του, όπως και έγινε το 1913 2.

λαζαν καθημερινά κατά τη διάρκεια του κύ

ρείχε τα κολπικά επιχρίσματα που χρειαζό

κλου. Με τη μέθοδο αυτή κατέστη δυνατή η

ταν για τις μελέτες του: σε όλες τις ασθενείς

κού σκάφους

ραγία . Η υπόθεσή του αποδείχτηκε σωστή :

που υποβάλλονταν σε γυναικολογικές εξε
τάσεις στο Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης γι

Έφτασαν στη Νέα Υόρκη έχοντας μόνο 250$,

ση του Γ . Π . οδήγησε τους Allen και Doisy στην

νόταν, ως εξέταση ρουτίνας , λήψη κολπικού

επιχρίσματος που ερμήνευε στη συνέχεια ο
τηγορίες, με τους λατινικούς αριθμούς

ο οποίος ήταν γιατρός και επιθυμούσε ο γιος

ρια ζωή . Η προσαρμογή στη νέα πραγματικό

του να συνεχίσει το δικό του έργο. Αποφοί

τητα αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη : δεν γνώ

πάνω αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το Σε

ριζαν κανένα, δεν είχαν εξασφαλίσει στέγη

πτέμβριο του

και αναζητήσεις
Εντούτοις το επάγγελμα αυτό δεν τον ήλκuε
και προτίμησε να ασχοληθεί με μελέτη λο
γοτεχνικών και φιλοσοφικών κειμένων , τα

οποία επηρέασαν τον τρόπο σκέψης του και
τον ώθησαν στην επιδίωξη ανωτέρων στό

χων3. Η στάση του αυτή δυσαρέστησε ιδιαί-

1939, τον έφερε σε επαφή με το
Herbert Traut, ο οποίος του πα

πικού επιχρίσματος . Η σημαντική παρατήρη

ανακάλυψη των ορμονικών μηχανισμών που
διέπουν την έμμηνο ρύση (1923) 2. Τα παρα

Οιπρώτεςανησυχ~ς

1Ο χρό

λήψη ωαρίων τη σωστή στιγμή , βάσει του κολ

με την προσδοκία να ξεκινήσουν μια καινού

1904.

Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από

Η μετανάστευση στην Αμερική

μίου Αθηνών , μετά από πίεση του πατέρα του,

τησε με άριστα μετά από έξι χρόνια, το

(Pap

Π 7 • 8 . Τα δείγματα ταξινομούνταν σε πέντε κα

και δεν μιλούσαν αγγλικά! Για την εξασφάλι

Το

1920 ο Γ.Π. ξεκίνησε τη μελέτη ανθρωπί

1, 11,
111, ιν , ν από το τελείως φυσιολογικό (1) μέχρι
το απολύτως παθολογικό (V) 3.

ση των προς το ζην εργάστηκαν αρχικά σε με

νων δειγμάτων, ληφθέντων από τον κόλπο και

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά . Με την κυτ

γάλο κατάστημα, η Μάχη έραβε κουμπιά και

τον τράχηλο, με πρώτο « θύμα»την ίδια τη σύ

ταρολογική εξέταση ένας σημαντικός αριθ

ο Γ.Π. ήταν πωλητής χαλιών . Παράλληλα, δού

ζυγό του . Αργότερα χρησιμοποίησε δείγματα

μός συμπτωματικών γυναικών βρέθηκε να έχει

λεψε ως μουσικός σε εστιατόρια, παίζοντας

από ασθενείς της Γυναικολογικής Κλινικής

καρκίνο . Πολλοί από τους καρκίνους που ανα

βιολί, καθώς και ως υπάλληλος στην ελληνι

του

Cornell

1917 στο Am J of Anat 2,8.

Uniνersity

Hospital.

κή εφημερίδα «Ατλαντίς» 6 .
Απογοητευμένος από τις εξελίξεις, απευ
θύνθηκε στο γνωστό ζωολόγο και γενετιστή

Th. Morgan,

ο οποίος γνώριζε ήδη τις εργα-

καλύπτονταν με τη μέθοδο αυτή βρίσκονταν

ακόμη σε αρχικό στάδιο και ήταν αδύνατο να
Ενθουσιασμοί και απογοητεύσεις
Το

1925 οργάνωσε πρόγραμμα συστηματικής

παρακολούθησης σε εθελόντριες εργαζόμε-

διαγνωστούν με άλλο τρόπο. Επακολούθησε
αναφορά- ορόσημο με τίτλο «The diagnostic
value of vaginal smears in carcinoma of the

NAJ

12s

uterus», που παρουσιάστηκε στις 11 Μαρτί
1941 και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του
ίδιου χρόνου στο Am J Obst Gynec 2. Ήταν η
αρχή της αποδοχής του Pap-test και της στα
ου

πάντα ελληνικά στο σπίτι και ποτέ δεν άλλα

όμορφο σπίτι στο

ξε ή παραποίησε το όνομά του 5 . Το 1957, με

στη θέα στον ωκεανό και όλες τις ανέσεις.

44 χρόνια στην Αμερική , το ζεύγος Π.

Γεμάτος αισιοδοξία και ενεργητικότητα , πα

επισκέφθηκε την πατρίδα, με την ευκαιρία

ρά το προχωρημένο της ηλικίας του (ήταν ήδη

τά από

διακής εφαρμογής του στην καθημέρα πρά

ενός συνεδρίου στις Βρυξέλλες .

78 ετών) , αφιερώθηκε στην επίβλεψη των έρ

ξη.

Στην Ελλάδα έγιναν δεκτοί με τιμές από τη

γων για την κατασκευή του ιδρύματος και επέ
λεξε σχολαστικά το προσωπικό 6.

1942 ο Γ.Π . εξέδωσε ένα αξιόλογο έργο
«Diagnosis of uterine cancer by the
vaginal smear». Το βιβλίο περιείχε άψογα σχε
διασμένες εικόνες των διαφόρων τύπων κυτ Το

βασιλική οικογένεια και την κυβέρνηση . Στο

με τίτλο

διάστημα της παραμονής τους έλαβαν χώρα
διαπραγματεύσεις για την ίδρυση ενός κυτ
ταρολογικού ερευνητικού κέντρου , που θα

τάρων που συναντώνται στο τραχηλικό επί
χρισμα 4 .

τό ήταν άλλωστε όνειρο του ίδιου, ο οποίος

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του

επιθυμούσε βαθύτατα να περάσει την υπό

'50 η

έφερε το όνομα του μεγάλου επιστήμονα . Αυ

Pap-test είχε πλέον πιστο

λοιπη ζωή του στην πολυαγαπημένη του πα

ποιηθεί ανά τον κόσμο , προσφέροντας διε

τρίδα. Εντούτοις, το απαραίτητο κεφάλαιο και

θνή αναγνώριση στον έλληνα ερευνητή . Η ίδια

η κατάλληλη τοποθεσία για τη δημιουργία του

μέθοδος δοκιμάστηκε και σε άλλα συστήμα

κέντρου δε βρέθηκαν και το ζευγάρι γύρισε

εγκυρότητα του

Οι πιεστικοί και εξαντλητικοί ρυθμοί της ζω

κίνησε τις εργασίες του τα Χριστούγεννα του

ίδιου έτους. Τα επίσημα εγκαίνια είχαν προ
γραμματιστεί για τις 13 ΜαΤου του

1962, ημε

ρομηνία που συνέπιπτε με τα γενέθλια του
μεγάλου έλληνα ερευνητή . Δυστυχώς , το
πρωινό της Δευτέρας

19 Φεβρουαρίου 1962,

ο Γ. Παπανικολάου ξύπνησε με πόνο στο στή
θος . Μεταφέρθηκε στο

Memorial Hospital,

στην Αμερική . Σήμερα σε πολλά ξένα συγ

στρεντερικό , ορώδεις εκκρίσεις από το μα

γράμματα ο Παπανικολάου αναφέρεται ως

όπου απεβίωσε μερικές ώρες αργότερα 5 .

ζικό αδένα. Ένας νέος κλάδος επιστήμης εί

Αμερικανός, προφανώς λόγω λήψης της αντί

Έφυγε , αφήνοντας πολλά από τα όνειρά του

χε γεννηθεί, αυτός της «Αποφολιδωτικής Κuτ -

στοιχης ιθαγένειας! 10 .

ανεκπλήρωτα , με κυριότερο όλων , αυτό της

επιστροφής στην πατρίδα, που τόσο ποθού

1954, ολοκληρώθηκε και

εκδόθηκε ο «Άτλας της Αποφολιδωτικής Κυτ

Ανδρομάχη Μαυρογένους:

ταρολογίας », που περιείχε τα επιτεύγματα

Η αφοσιωμένη συμπαραστάτρια

Η σορός του μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη ,

στο έργο του

όπου τάφηκε δίπλα στην αγαπημένη του ανι

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την κυρία
Παπανικολάου, την Ανδρομάχη Μαυρογένους,

ψιά , Μαρία Σταματίοu , στο κοιμητήριο της μι
κρής πόλης Clinton του New Jersey2. Τα εγκαί

γόνο της ιστορικής οικογένειας των αγωνι

νια του Papanikolaou Cancer Research lnstitute

στών του

έγιναν στις

της μεθόδου του σε διάφορα συστήματα του
ανθρώπινου σώματος .

Η αναγνώριση
Μέχρι το

1960 οι θάνατοι από

καρκίνο του

Είναι επωφελής

η θρησκεία yια την υγεία;

Γράφει η Άβα Βλάχου

ής του, κλόνισαν την υγεία του. Το κέντρο ξε

τα : στο αναπνευστικό , ουροποιητικό , γα

ταpολογίας» 5 . Το

σε .

13 ΜαΊου ,

π

τες αποδεικνύουν πως η θρη

κριση της Χαλάρωσης») που έγινε μπεστ-σέ

αρρώστιες, ο

λερ . Σ' αυτό αποδείκνυε πως οι ασθενείς μπο

που ζητούσαν να νιώσουν την εσώτερη πα

σκεία είναι επωφελής για την

ρούν επιτυχώς να καταπολεμήσουν έναν αριθ

ρουσία μιας ανώτερης δύναμης, είχαν καλύ

υγεία . Ορισμένα ενδιαφέρο

μό ασθενειών , που έχουν σχέση με το στρες,

τερη υγεία και ταχύτερη ανάρρωση .

ερισσότερες από

200 μελέ-

Benson διαπίστωσε πως αυτοί

ντα σημεία: Άνδρες και γυ

εφαρμόζοντας έναν απλό τύπο διαλογισμού .

«Το γενετικό μας πρόγραμμα μας κάνει να πι

ναίκες που πηγαίνουν τακτι-

Το να εστιάζεις τον νου σ' ένα και μόνο ση

στέψουμε σε ένα Άπειρο τμήμα της φύσης

κά στην εκκλησία έχουν κατά 50% μικρότερο

μείο, ήχο ή εικόνα προξενεί ένα σύνολο από

μας», γράφει ο

κίνδυνο να πεθάνουν από στεφανιαία νόσο

φυσιολογικές αλλαγές που είναι το αντίθετο

σε σχέση με αυτούς που σπάνια πάνε στην

40.000 ηλικιωμένους που ζού

της απόκρισης «πολέμα ή τρέξε» (fight or
flight) . Με το διαλογισμό ο ρυθμός της καρ

τά τέτοιο τρόπο εξοπλίσει, πιστεύει ο Benson,

εκκλησία. Σε

σαν στη Βόρεια Καρολίνα, βρήκαν πως αυτοί

διάς, η αναπνοή και τα εγκεφαλικά κύματα

που εκκλησιάζονταν ήταν λιγότερο μελαγχο

επιβραδύνονται, οι μύες χαλαρώνουν και οι

λικοί και αποκαρδιωμένοι αλλά και σωματικά

συνέπειες της επινεφρίνης και άλλων ορμο

πιο υγιείς απ' αυτούς που δεν παρευρίσκο

νών, που σχετίζονται με το στρες , μειώνο

νταν ή που έκαναν το τελετουργικό στο σπί

νται.

τι τους. Αυτοί που δεν πηγαίνουν στην εκ

Μελέτες έχουν αποδείξει πως με το διαλο

κλησία διαπιστώθηκε πως έχουν ποσοστό αυ

γισμό το

τοκτονίας τετραπλάσιο από αυτούς που εκ
κλησιάζονται τακτικά. Είναι πολλές οι πιθα

75% πασχόντων από αϋπνία αρχί
ζουν να κοιμούνται φυσιολογικά, 35% στεί
ρων γυναικών μένουν έγκυες και 34 % από

Benson. Η φύση μάς έχει κα

ώστε να αντισταθμίσουμε τη μοναδικά αν
θρώπινη ικανότητά μας μελετώντας τη θνη

τότητά μας: «Για να καταπολεμήσουν αυτό το
θεμελιώδες άγχος , τα ανθρώπινα όντα συν
δέονται με το Θεό».

Κατά την άποψη του

Benson η προσευχή λει

τουργεί κατά μήκος των ίδιων δpόμων όπως
η χαλάρωση . Με άλλα λόγια, η προσευχή επε
νεργεί επί της επινεφρίνης και άλλων κορτι
κοστεροειδών ορμονών του στρες, που οδη
γούν σε χαμηλή πίεση του αίματος , πιο χα 

όπως ήταν προγραμ

νές εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές. Όσοι

αυτούς που έχουν χρόνιους πόνους μειώνουν

τραχήλου της μήτρας είχαν ελαπωθεί θεα

ζωή της , πάλεψε δυναμικά και στάθηκε ακλό

ματισμένα . Διεξήχθησαν σε βαρύ κλίμα και η

πηγαίνουν στην εκκλησία είναι πιο πιθανόν ,

τη χρήση παυσίπονων χαπιών.

ματικά , γεγονός οφειλόμενο , ως επί το πλεί

νητο στήριγμα δίπλα στο σύζυγό της . Η από

τελετή αφιερώθηκε στη μνήμη του.

να σέβονται τις θρησκευτικές εντολές κατά

Στο τελευταίο του βιβλίο «Παντοτινή θερα

στον , στο τεστ Παπανικολάου . Την ίδια χρο

λυτη αφοσίωσή της , τόσο στον άνθρωπο Πα

Ο Γ.Π. άρχισε τη σταδιοδρομία του ως για

της κατάχρησης ναρκωτικών , του καπνίσμα

πεία» ο

νιά προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ιατρι

πανικολάου όσο και στο στόχο που αυτός επε

τρός

- ερευνητής αλλά δεν περιορίστηκε πο

τος, του αλκοόλ και άλλων καταχρήσεων .

ρά πραγματιστική χρήση του διαλογισμού, στη

υποψηφιότητες , κατατάχθηκε

δίωκε, αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα ένα από

τέ στο όριο μιας συγκεκριμένης στενής επι

Έτσι, η καλύτερη υγεία τους μπορεί να αντα

σφαίρα της πνευματικότητας . Τόλμησε να πει

τρίτος 2 . Το βραβείο δόθηκε στους γιατρούς

τα κύρια αίτια της επιτυχίας του. Δούλεψε

νακλά απλώς αυτές τις πιο υγιεινές συνή

πώς οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα

«Οτιδήποτε έχει σχέση με διαλογισμό και τον

Medawar και Burnet για την πρώτη νεφρική

διώξεως. Γεμάτος φιλοδοξίες, άνοιξε με την

εθελοντικά δίπλα του ως γραμματέας και βοη

θειες.

φτιαγμένοι για θρησκευτική πίστη.

έλεγχο της κατάστασης του νου που μετα

μεταμόσχευση 7 .

θός του. Ποτέ δεν αναφερόταν σε αυτόν ως

Εντούτοις, το έργο του καταξιώθηκε με πολ

«ο σύζυγός μου ». Πάντα ήταν ο

λά έπαθλα και τιμητικές διακρίσεις. Από αυ

Papanikolaou» ή , πιο συχνά, « ο γιατρός» 9 .

τές ξεχωρίζουν τα αμερικάνικα βραβεία Lasker

Η Α . Παπανικολάου δέχτηκε να γίνει το πρώ

(1950), Passano (1956), ClementCleveland
(1960), καθώς και το έπαθλο των Ηνωμένων
Εθνών (1962) , ύστερα από σχετική εισήγη

το ανθρώπινο αντικείμενο της έρευνάς του.

ση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 3 .

δειγμάτων . Αναμφίβολα η Μάχη πρέπει να εί

Γραμματόσημα αφιερωμένα σε αυτόν κυκλο

ναι η πιο «πολυχρησιμοποιημένη» σε πειρά

κής. Από

120

1821 , τη γυναίκα που αφιέρωσε τη

Για παραπάνω από

«Dr

πηγή λήψης φυσιολογικών κυπαρολογικών

φόρησαν στην Ελλάδα

ματα γυναίκα όλων των εποχών! Η συμβολή

και στις Ηνωμένες

της είχε εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τον Παπανι

(1973), στην Κύπρο
Πολιτείες (1978). Το τε

έρευνά του νέους επιστημονικούς ορίζοντες,

λευταίο παρουσιάστηκε σε ειδική τελετή στο

κολάου , που συνήθιζε να παρουσιάζει τη γυ

Λευκό Οίκο, στις

18 Μαϊοu 1978, από την
Πρώτη Κυρία, Rosalyn Carter2•4.

ναίκα του σαν «η σύζυγός μου και το θύμα

Οι δεσμοί του με την πατρίδα

στη μνήμη του αγαπημένου συντρόφου της .

μου».

Ο Γ. Παπανικολάου παρέμεινε βαθύτατα συν

Πέθανε στις 13 Οκτωβρίου του

δεδεμένος με την Ελλάδα και την οικογένειά

άμι, σε ηλικία

1982, στο Μαϊ

90 ετών.

του, καθόλη τη μακρόχρονη απουσία του. Δια
τήρησε τακτική αλληλογραφία με τους δικούς

Ο επίλογος

του (κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς

Η ευκαιρία για δημιουργία ερευνητικού κέ

στην Αμερική έγραψε

25 γράμματα στον πα

ντρου υλοποιήθηκε, όταν στον Παπανικολά

τέρα του, το μικρότερο εκ των οποίων ήταν 8

ου προσφέρθηκε διευθυντική θέση στο

σελίδες). Επεδίωκε την παρέα άλλων Ελλή

«Papanikolaou Cancer Research lnstitute» στο

έχουν άμεση επίδραση στην ανοσολογική άμυ
να του σώματος κατά της ασθένειας .

Η θρησκευτική πίστη θα μπορούσε άραγε να

Ο

Benson βασίζει αυτό το επιχείρημα σε με

βάλλει την ορμονική δραστηριότητα, έχει τις

Αποφολιδωτικής Κυπορολογίος, στον οποίο

λέτη μιας ομάδας νοσηλευομένων, που ανέ

δυνατότητες να επιδράσει στο ανοσοποιητι

και την υγεία; Ο

με πόθος αφιερώθηκε γιο να «χαρίσει ζωή
στις γυναίκες ολόκληρου του κόσμου».
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Μαϊάμι. Δέχτηκε ενθουσιωδώς την πρόταση

Πηγή : ΙΑΤΡΙΚΑΑΝΑΛΕΚΤΑ

τιζαν την επιστημονική του ομάδα. Μιλούσε

και το Νοέμβριο του

2004

μετακόμισε σε ένα

και άλλων ωφελειών . Πρόσφατη έρευνα απο
δεικνύει, επίσης , πως οι ορμόνες του στρες

έχει κάποια άμεση επίδραση στη φυσιολογία

νων και πολλοί νέοι συμπατριώτες του απάρ

1961

Benson κινείται πέρα από την καθα

λαρούς ρυθμούς της καρδιάς, της αναπνοής

που οδήγησαν στην ίδρυση του κλάδου της

20 χρόνια αποτέλεσε την

Η Ανδρομάχη παρέμεινε μέχρι τέλους πιστή
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Miami Beach, με απεριόρι

•

Τόμος Β '

•

Τεύχ,ος 3

•

Έτος

Herbert Benson του Harvard

φεραν πως είχαν την αίσθηση πως στο διά

κό σύστημα», λέει ο Daνid

είναι πιθανόν ο πιο πειστικός απ ' αυτούς που

στημα του διαλογισμού βρίσκονταν πολύ κο

του Νεφρολογικού Τμήματος στο Πανεπι 

υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Ο

ντά στο Θεό. Σε μια μελέτη διάρκειας πέντε

στήμιο του

κέρδισε διεθνή φήμη, το

ετών σε ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το

(από το ΤΙΜΕ MAGAZINE)

διαλογισμό για να καταπολεμήσουν χρόνιες

Πηγή: «Νοσηλευτικό Βήμα- Υγεία»

Benson
1975, με το βιβλίο
του «The Relaxation Response» («η Ανταπό-

Felten, πρόεδρος

Rochester.
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