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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια ν1ώθεις myουριά.
Γιατί ξέρεις ότι κάθε σnyμή έχεις σαι διάθεσή σου
μια μοναδnαί υποδομή

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύγχρονες ιατρn<ές μονάδες

17 ιδιόκυηα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υγειονομικό αεροπλάνο
Συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωmκό
24ωρη Γραμμή Υγείας 1010
280 οχήματα οδικής βοήθειας
140 σταθμούς οδικής βοήθειας πανελλαδικά
24ωρη Γραμμή Οδικής Εξυrmρέmσης 1158

Το πιο εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων

Γιατί ξέρεις όu έχεις όλες υς εmλοyές για να είσαι
πάντα εξασφαλισμένος

•
•
•

Ασφάλειες Ζωής και Προγράμματα Υγείας

•
•
•
•

Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαία Κεφάλαια

Ασφάλεια Εισοδήματος και Προγράμματα Σύνταξης
Προγράμματα yενικής αποταμίευσης και χρηματοδόmσης
σπουδών yια τα παιδιά

'Οταν ο κόσμος παγώνει
η Εθνική, Ασφαλιστική
,

Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Κατοικίας, Σκαφών
Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας
Ασφάλιση Ανθρώmνου Δυναμικού,

Risk Managernent, ασφάλιση

περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης, μεταφορών και οικονομικών
απωλειών yια τις εmχειρήσεις

•

Χρηματοδοτικές λύσεις yια κάθε σας ανάγκη

προχωραειμπροστα

Στην σημερινή εποχή χρειαζόμαστε κάποιον να στηριχθούμε, κάποιον που
την Εθνική Ασφαλιστική. Την εταιρεία με το ισχυρότερο δίκτυο πωλήσεων και την

ΕΘΝΙΚΗ

1η θέση στην ασφαλιστική αγορά. Τον κορυφαίο ασφαλιστικό οργανισμό της

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

μπορεί να μας εξασφαλίσει το παρόν και το μέλλον μας. Γι αυτό εμπιστευόμαστε

χώρας που καλύπτει κάθε μας ανάγκη και προχωράει μπροστά και σταθερά.

..

'

rα-~

φ INTERAMERICAN
(l) : 210 9462 000

~ : www.interamerican.gr

Μεγάλη και Σίγουρη

Η ασφάλιση σήμερα
Η οικογένεια, η υγεία, η περιουσία, η ζωή μας ...
Γία όλα όσα θεωρείτε ξεχωριστά και τελικά ορίζουν τη
ζωή σας, υπάρχει η ΑΤΕΑσφαλιστική. Γία να καλύπτει κάθε
ανάγκη σας για ασφάλεια, κάθε στιγμή.
Γίατί όταν έχετε προνοήσει για το αύριο, μπορείτε να

χαμογελάτε και να απολαμβάνετε ξέγνοιαστοι τη ζωή και

• Τοποθ:τούμε μόνο αυθεντικά κρύσταλλα αυτοκινήτων, από τους
•

μεγαλuτεροuς κατασκευαστές κρυστάλλων στον κόσμο.

όλα όσα αγαπάτε.

Προσφέρουμε υψηλό επίπεδο εργασιών χάρη στην πολυετή εμπειρία

Με σιγουριά και αξιοπιστία, με την εμπιστοσύνη της

του εξειδικευμένου προσωπικού μας.

800 11 777 999
από σταθερό χωρίς χρέωση

210 559 3976
2310 798 770

•

και

Διαθέτουμε το μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών αντικατάστασης

Προσφέρουμε γραπτή πιστοποίηση της γνησιότητας των κρυστάλλων

Η ασφάλιση σ

και εγγύηση εργασίας εφ'όροu ζωής.

•

ομίλου

SAINT-GOBAIN

'

ε ο

Συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην

Ελλάδα.

από κινητό

Μέλος του πολυεθνικού

1.600 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

μπορείτε να .. .χαίρεστε την κάθε στιγμή, κάθε μέρα!

κρυστάλλων αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

•

ATEbank

GLASSDRIVE®
I I
Οι δικοί σας ειδικοί στα κρύσταλλα αυτοκινήτων

210 93 79 100
www.ateinsurance.gr

ΑΤΕΑσα,αλιστική

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει.

Π

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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120
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12 Συναισθηµατικά
36 Underwriting

Eπιφυλλίδες ΝΑΙ
26 Ο φθόγγος και το ήθος της
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.asfalistikonai.gr
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Γράφει ο Eυάγγελος Γ. Σπύρου,
εκδότης του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ»

Η Ερυσίπτολις
Ένωση
Ασφαλιστικών
Εταιριών
Ε

Κεφαλή από πήλινο άγαλμα της
Αθηνάς, που διασώζει και τη
χρωματική διακόσμησή του
Πηγή: «Ολυμπία και Ολυμπιακοί

ρυσίπτολις είναι η φυλάττουσα την πόλη, η
προστατεύουσα. Hταν κοσμητικό επίθετο της
Aθηνάς. Προέρχεται από το EPYMAI και
ΠTOΛIΣ. Έρυμαι και ερύομαι σημαίνει φυλάσσω,
σώζω, προστατεύω. Προφυλάσσομαι από κάποιον,
εμποδίζω κάτι. H σκέπη και το προφύλαγμα ονομάζονται έρυμα. «Aφέντρα Aθηνά, τρανή θεά, της
πόλης σώστρα...» αποκαλούσαν τη θεά Aθηνά στο
ναό της οι Tρωαδίτισσες γυναίκες, όταν προσεύχονταν για να συμπονέσει την πόλη τους την Tροία, τα
μωρά παιδιά, τις γυναίκες απ’ τον πόλεμο.
H πόλις είναι η βάση πολιτισμού. Στην πόλη

υπάρχει πολιτική και πολιτισμός εκεί που «πόλις, οίκησις
πλήθους, υπό νόμον τον αυτόν όντων». H πόλις φανερώνει πολίτες πολλούς. «Προς δε τον των θηρίων πόλεμον
εζήτουν –οι άνθρωποι– αθροίζεσθαι και σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις» (Πλάτων, Πρωταγόρας).
Oσοι ζουν σε πόλεις είναι πολιτισμένοι επειδή ο πολιτισμός αναπτύχθηκε σε πόλεις και όσοι δεν ζουν εκεί είναι
«αγροίκοι», έχουν σπίτια μόνοι τους στους αγρούς.
Aυτά ισχύουν για όλες τις κοινωνίες και ομάδες.
H λέξις «κώμη» σημαίνει κάτι άλλο, όπως και η λέξις
«Άστυ». H κώμη είναι χωρίον που κείται κάπου, είναι
αποικία οικίας. Tο Άστυ είναι σύνολον οικημάτων που
στέκονται κάπου όλοι μαζί. H πολιτική είναι η αρχή που
επιμελείται στο πώς θα διοικηθεί μια πόλις. Mέσα στην
πόλη είναι η κοινωνία, δηλαδή το κοινό που ωφελείται
από την ένταξή του στην πόλη.
Mετά τις διευκρινίσεις των ελληνικών μας λέξεων, που
οι ξένοι αντέγραψαν χωρίς να έχει προηγηθεί γι’ αυτούς

και η πραγμάτωση στην πράξη αυτών των εννοιών, είναι
ευκαιρία να προβληματιστούμε πάνω στο παρόν και μέλλον της Eνώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Eλλάδος και τον
ρόλο της ως «εξουσία Eρυσίπτολις», επειδή αυτό αφορά
εκατομμύρια Έλληνες ασφαλισμένους ή εργαζόμενους
στον κλάδο.
Eίναι σήμερα Eρυσίπτολις η Ένωση;
Eίναι πόλις;
Eίναι κοινωνία;
Έχει πολιτισμό;
Mπορούν να προσευχηθούν σ’ αυτήν οι Eλληνίδες για
ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους; (Mιλάμε για
ασφάλιση ζωής, περιουσίας, υγείας, συντάξεων κ.λπ.).
H Eρυσίπτολις Aθηνά είχε και άλλα, μέγα πλήθος ονομάτων και προσφωνήσεων, όπως Aγλαότιμη, Aδάμαστη,
Aκάματη, Άνασσα, Aξιόπιστος, Aρίστη, Bασιλεία, Δαΐφρων, Eλλανία (θεά των Eλλήνων), Eργάνη, Eρυσίπτολις,
Λαφρία, Mήτις-σοφία, Nικηφόρος, Παλλάς, Πολιούχος,
Προνοία, Σωτείρα, Yγίεια
κ.λπ. (είχε περίπου 230
ονόματα).
H Ένωση υπέρ των πολλών στον κλάδο μας πόσα
κοσμητικά επίθετα κατέκτησε ή πρόκειται να κατακτήσει; Tουλάχιστον το Eρυσίπτολις μπορεί να το «κατακτήσει» κοινωνώντας τις
επιθυμίες όλων όσων εργάζονται στην Eλλάδα;
Ένας ακόμη άθλος από τον μυθικό
ιδρυτή των Αγώνων, Ηρακλή,
όπως απεικονίστηκε σε μετόπη του
ναού του Διός. Κρατά στους ώμους
του τον Ουρανό με τη βοήθεια της
Αθηνάς, ενώ ο Άτλας τού
προσφέρει τα μήλα των Εσπερίδων
Πηγή: «Ολυμπία και Ολυμπιακοί
Αγώνες στην Αρχαιότητα»

Αγώνες στην Αρχαιότητα»
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To κλειδί είναι ο άνθρωπ ς
πρωί ξυπνάς «άνεργος». Πάντα, και στις

«Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ
σου και διάβαζε πολύ», ήταν το σύνθημα των αριστερών πολιτικών κρατου-

Άρθρο του
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

μένων στα πέτρινα χρόνια των φυλα-

κότητα σκληρή, όπου τα πάντα τίθενται
υπό αμφισβήτηση, τα πάντα καταρρέουν και όλοι ψάχνουν από κάπου να
πιαστούν για να παραμείνουν όρθιοι.
Οι κρατούμενοι τότε βρήκαν τις σταθερές τους, το αποκούμπι τους, και το
κωδικοποίησαν στην παραπάνω φράση. Έτσι στάθηκαν όρθιοι, έτσι ο άνθρωπος στάθηκε όρθιος.
Στη σημερινή εποχή της ύφεσης και
της κρίσης, όπου «οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποια φυλακή», που απειλούνται τα πάντα, με την πολιτική κατάσταση ρευστή, τον κόσμο στους δρόμους, την ανεργία να καλπάζει και το εισόδημα να περιορίζεται, την κρίση του
δημόσιου χρέους να απλώνεται σε όλη
την Ευρώπη και τους μεγάλους να ψάχνουν λύσεις, κοιτώντας νούμερα που
δεν βγαίνουν, μέσα σε όλον αυτό τον
χαλασμό, ο ασφαλιστής ψάχνει να πιαστεί από κάπου για να παραμείνει όρθιος. Σαν τον πολιτικό κρατούμενο αναζητεί τις σταθερές του για να επιβιώσει.
Υπάρχουν αυτές οι σταθερές, φίλε
μου ασφαλιστή; ΝΑΙ!
Πρώτη σταθερά, η αγάπη σου για τη
δουλειά σου. Πίστεψε σε αυτήν, ανακάλυψε και πάλι το
περιεχόμενό
της, την
αποστολή σου. Ο

10

σκες απασχόληση, εξασφάλιζες τον
άρτον τον επιούσιο με την τσάντα στο
χέρι. Πίσω στη βάση. Καλύτερη οργά-

κών και της εξορίας. Η φράση αυτή μου
ήρθε στον νου αναλογιζόμενος τη σημερινή πραγματικότητα. Μία πραγματι-

καλές και τις κακές εποχές, έτσι ήταν.
Κάθε πρωί ξυπνούσες «άνεργος». Έβρι-

θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης, κήρυκας της οποίας είσαι εσύ και μόνο εσύ,
γνωρίζεις καλά ότι προσφέρει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο θεσμό.
Είναι ένας μηχανισμός απάλυνσης
των προβλημάτων. Σε μία
περίοδο που
οι τραπεζικές
στρόφιγγες
έχουν κλείσει,
ο θεσμός πα-

νωση της δουλειάς σου, έμφαση στην
καθημερινή διαχείριση, στη λεπτομέρεια, στα μικρά καθημερινά projects.
Δουλειά του μυρμηγκιού. Υπάρχουν
έξω πολλοί κίνδυνοι που απειλούν καθημερινά τον άνθρωπο και ο ασφαλιστής μπορεί να βρεθεί δίπλα του να
προτείνει φθηνές και συμφέρουσες
λύσεις.
Τρίτη σταθερά, η γνώση. Διάβασε,

Χρήματα που
είναι βάλσαμο
για επιχειρήσεις
και ιδιώτες.
Δεύτερη σταθερά, το γεγονός
ότι κάθε

Ι

Ι

Οι σχεσεις εμπιστοσυνης

δεν μπορούν να έχουν σκοτεινά σημεία.
Η

ERGO

το καταλαβαίνει.

Με παρουσία σε πάνω από

φίλε ασφαλιστή. Πείσε τους γύρω σου
για την αναγκαιότητα της ασφάλισης.

και πελάτες που ξεπερνούν τα

λυσε την οικονομική και κοινωνική
πραγματικότητα, πείσε για την υπεροχή
του θεσμού. Στο χέρι σου είναι. Το

ος και δίνει
χρήματα.

~Εργο.

ανάλυσε, διάδωσε και, εν τέλει, πείσε,

Μελέτησε τις θέσεις του κλάδου, ανά-

ραμένει όρθι-

~σχι δυσνόητοι όροι.

«Ασφαλιστικό ΝΑΙ», η εφημερίδα
«Νextdeal» και το nextdeal.gr σού προσφέρουν κάθε ημέρα την απαραίτητη
βοήθεια στη δύσκολη δουλειά σου.
Όλα, φίλε μου ασφαλιστή, από σένα
εξαρτώνται. Να θυμάσαι ότι για όλα, το
κλειδί είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος
δεν επηρεάζεται απλώς από τις εξελίξεις,
αλλά τις καθορίζει με τη δραστηριότητά
του, αρκεί να το πιστέψει. Τα υπόλοιπα
είναι λόγια σαν αυτά που διάβασες μόλις τώρα...

Μελέτησε τις θέσεις του κλάδου, ανάλυσε την
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα,
πείσε για την υπεροχή του θεσμού

η

ERGO

30

χώρες

40

εκατομμύρια,

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους

ομίλους στην ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης,
με πολύχρονη σημαντική εκπροσώπηση

και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα.

Έργο μας να σας καταλαβαίνουμε.

Βασ. Σοφίας

97,
115 21 Αθήνα
Τηλ. +30 210 3705300
Fax +30 21 Ο 3705550
www.ergohellas.gr

ERGO

Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω.

Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Α

Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Α

Σ

Σ

12

Πώς η πλατεία
Ανακτόρων
έγινε πλατεία
Συντάγµατος...

TO EΛΛHNIKO

TOΠOΣHMO
13
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Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Α

H

ταν το βράδυ της 2ας προς την 3η
του Σεπτεµβρίου 1843 όπου ο
στρατηγός Mακρυγιάννης µε πλήθος λαού και στρατιωτών απαιτούσαν από
τον Όθωνα συνταγµατικά δικαιώµατα. O
Όθων συµφώνησε. Eτσι η πλατεία που ονοµαζότανε ως τότε πλατεία Aνακτόρων ονοµάστηκε πλατεία Συντάγµατος. Tαυτόχρονα
γίνεται το γνωστότερο TOΠOΣHMO στην
Eλλάδα, η πλατεία Συντάγµατος µε την
Eλληνική Bουλή που πρώτα ήταν τα βασιλικά Aνάκτορα και η κατοικία του Όθωνα.
Mε απόφαση του Eλευθέριου Bενιζέλου, το
1929 τα Παλαιά Aνάκτορα στεγάζουν την
Eλληνική Bουλή. ∆ιαχρονικά η πλατεία Συντάγµατος ήταν το TEΛIKO σηµείο συνάντησης όλων των συµφωνιών ή αντιπαραθέσεων της πολιτικής. Eκεί κατέληγαν ή από εκεί
άρχιζαν τα πολιτικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, κοινωνικά γεγονότα. Bασιλείς, στρατιωτικοί, πολιτικοί, κόµµατα, απεργιακά κινήµατα, διαµόρφωση κοινωνικών τάξεων, µεγαλοπρεπείς κηδείες τιµής ή διαµαρτυρίας,
εθνικές παρελάσεις... και συγκεντρώσεις
«αγανακτισµένων» γενικώς και αορίστως ή
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H οδός
Eρµού στη
διασταύρωσή
της µε την
πλατεία
Συντάγµατος

για συγκεκριµένο λόγο. H φράση «κατεβαίνουµε στο Σύνταγµα» εκφράζει αυτό που
γράφουµε.
Eκεί η διαµαρτυρία του Mακρυγιάννη εναντίον τον Όθωνα. Eκεί ο «AΓNΩΣTOΣ
ΣTPATIΩTHΣ» που πολεµά το
«OTI∆HΠOTE» εναντίον των κάθε λογής
παρατάξεων εσωτερικών ή εξωτερικών, εκεί
που ο πατέρας του Όθωνα Λουδοβίκος ο A’
επέλεξε για ανάκτορα του γιου του, εκεί οι
δεξιώσεις της αριστοκρατίας και του πλούτου, εκεί οι διαδηλώσεις της εργατιάς, εκεί
τα κόµµατα της πλουτοκρατίας και του σοσιαλισµού και του καπιταλισµού, εκεί η ∆ηµοκρατία, εκεί τα τανκς του Παπαδόπουλου
την 21η Aπριλίου 1967, εκεί οι ενθρονίσεις,
εκεί οι εκθρονίσεις, εκεί η λογοκρισία, εκεί
η φωνή της δηµοκρατίας. Eκεί οι υπογραφές
των ∆ανείων που αλυσόδεσαν την Eλλάδα,
εκεί η προδοσία των υπογραφών, εκεί η
διαµαρτυρία για τις Mεγάλες ∆υνάµεις, εκεί
ο ∆εκέµβρης του 1944 µε το EAM, εκεί οι
αντιστασιακές δυνάµεις και οι ανένδοτοι
αγώνες, εκεί και τα οικονοµικά σκάνδαλα µε
τις διαρρυθµίσεις δήθεν της φυσιογνωµίας

της, όπως π.χ. η πλακόστρωση µε µάρµαρα
από το Nεκροταφείο και οι περίπατοι των
ανύποπτων πάνω στις ταφόπλακες που ο
∆ήµος Aθηναίων τοποθέτησε και έκανε τους
εργάτες κι ανατριχιάζουν βλέποντας ονόµατα πεθαµένων από την κάτω όψη... Eκεί τα
«θα», εκεί τα ψέµατα, εκεί οι πλαστικές σηµαίες του ΠAΣOK και της N.∆., εκεί οι λαοπλάνοι, εκεί η κοροϊδία, εκεί οι Σωτήρες, εκεί
η µεγάλη συµβολική «ταφόπλακα» των
ονείρων χιλιάδων νέων και πολλών περήφανων γηρατειών οι προσδοκίες...
Mε τις σηµερινές συνθήκες ελαφρά θυµηδία προκαλεί και ο τρόπος επιλογής της
τοποθεσίας για κατοικία του βασιλιά Όθωνα. Tα ανάκτορα άρχισαν να κτίζονται το
1836 και τελείωσαν το 1847. H επιφάνεια
ήταν 6.950 τ.µ. και τη δαπάνη ανέλαβε το
Bασιλικό Tαµείο της Bαυαρίας, η οποία
όµως δαπάνη θεωρήθηκε ως ∆άνειο που
έπρεπε να εξοφλήσει ο Όθων, κάτι που έγινε χρέος της Eλλάδος προς το βαυαρικό
∆ηµόσιο, την εξόφληση του οποίου πέτυχε
ο Bίσµαρκ το 1878 µε τη συνθήκη του Bερολίνου. Tα σχέδια του κτηρίου έγιναν από

H οδός Eρµού, ο παλαιότερος
εµπορικός δρόµος της νεότερης
Aθήνας, πήρε το όνοµά της από
τον θεό του εµπορίου Eρµή. Στα
τέλη της δεκαετίας του 1830
αποκτά λιθόστρωτα πεζοδρόµια. Στις δύο εκατέρωθεν πλευρές της κτίζονται εµπορικά καταστήµατα ενώ οι όροφοι στεγάζουν εργαστήρια, κεντήστρες,
µοδίστρες, καπελούδες και τις
κατοικίες των εµπόρων.
Aπό την περίοδο του µεσοπολέµου ήδη, κατεδαφίζονται τα
παλιά νεοκλασικά και αντικαθίστανται από τις πρώτες πολυκατοικίες. Mετά τον πόλεµο και
κυρίως κατά τη δεκαετία του ’60
η κατοικία εγκαταλείπει οριστικά
την οδό Eρµού ενώ στους ορόφους των πολυώροφων κτιρίων
που όλο και αυξάνονται, στεγάζονται γραφεία και βιοτεχνίες.
H φωτογραφία έχει τραβηχτεί
το 1966 από την πλατεία Συ-

ντάγµατος. ∆ιακρίνεται αριστερά
στην αρχή της οδού Eρµού το
ξενοδοχείο Hλέκτρα, που µόλις
έχει αρχίσει να λειτουργεί. Στη
διασταύρωση µε την οδό Bου-

τον αρχιτέκτονα Γκάιρτνερ, τη ζωγραφική
ανέλαβαν οι ζωγράφοι Σράουντολφ Γιόχαν,
Xαλµπρέιτερ Oύρλιχ και Kράντσµπεργκερ
Γιόζεφ... Aρχικά το παλάτι θα χτιζόταν στην
πλατεία Oµονοίας σύµφωνα µε σχέδια του
Kλεάνθους, ενώ ο Kλέντσε πρότεινε να γίνει
στους Aγίους Aσωµάτους µε κήπο το Θησείο. Tο Θησείο κρίθηκε τόπος ανθυγιεινός.
Tότε προτάθηκε ο σηµερινός τόπος της Bου-

λής, το πενταώροφο κτίριο του
ξενοδοχείου Tουρίστ, από τα
τελευταία κτίρια που κτίστηκαν
στην Aθήνα σε νεοκλασικό ρυθµό. Σήµερα έχει µετατραπεί σε

λής, ο λόφος Aγίου Aθανασίου, πάνω από
την Mπουµπουνίστρα όπως λεγόταν η τοποθεσία. H παράδοση λέει ότι εκτός από
τους επιστήµονες υγιεινολόγους Bαυαρούς,
οι Έλληνες διαπίστωσαν ότι ο λόφος του
Aγίου Aθανασίου ήταν υγεινότερος µε τον
εξής τρόπο: Kρέµασαν τρία σφαγµένα αρνιά
στους Aσωµάτους, στην Oµόνοια και στον
λόφο Aγίου Aθανασίου. Tο αρνί του λόφου

πολυκατάστηµα. Στο βάθος το
µικρό εκκλησάκι της Kαπνικαρέας.
Xαρακτηριστική είναι η µεγάλη κίνηση των τροχοφόρων.

Aγίου Aθανασίου βρόµισε τελευταίο και
αυτό ήταν απόδειξη ότι το µέρος ήταν υγεινότερο. Yπήρχε ακόµα και µια άποψη Eλλήνων το παλάτι να κτισθεί στην Aκρόπολη,
στον χώρο µεταξύ Παρθενώνος και Eρεχθείου και τα σχέδια είχαν εκπονηθεί από τον
Γερµανό αρχιτέκτονα Σίνκελ. O πατέρας
Λουδοβίκος αντέδρασε σ’ αυτή την πρόταση και πρότεινε τη σηµερινή θέση.
15
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Aθήνα Tρόλεϊ Mπας
Tο 1953 κυκλοφόρησαν στην Aθήνα
τα πρώτα 48 τρόλεϊ. Hταν ιταλικά και είχαν παραγγελθεί στην εταιρεία «Alfa
Romeo». Tα πρώτα τρόλεϊ τοποθετήθηκαν στις γραµµές Πατήσια - Aµπελόκηποι
και Kυψέλη - Παγκράτι.
Στη φωτογραφία ένα τρόλεϊ της γραµµής Πατήσια - Aµπελόκηποι στρίβει από
τη λεωφόρο Aµαλίας προς την Πανεπιστηµίου. Παρ’ όλο ότι η φωτογραφία από
πίσω έχει ηµεροµηνία 16-09-65, η λήψη
πρέπει να είναι πολύ παλαιότερη, εφόσον το Mέγαρο ∆ηµητρίου - Mεγάλη
Bρετανία δεν έχει ακόµη κατεδαφιστεί για
να δώσει τη θέση του στο πολυώροφο
κτίριο που το αντικατέστησε.

Το συµφωνητικό συνεργασίας µε τον Μιχάλη Κατσαρό

Tα σχέδια της πλατείας Συντάγµατος από
τους αρχιτέκτονες Kλεάνθη και Σάουµπερτ
προέβλεπαν η τοποθεσία Eρµού και Σταδίου να γίνει πνευµατικό κέντρο µε κυκλική
πλατεία την πλατεία Mουσών που θύµιζε
τον κήπο Mουσών του Θεόφραστου, που
ήταν και ο πρώτος βοτανικός κήπος του κόσµου, που ποτιζόταν από τα νερά του Hριδανού ποταµού. Περισσότερες πληροφορίες για την Aθήνα µπορείτε να βρείτε στο
βιβλίο του ∆ιον. Hλιόπουλου «Eν Aθήναις
κάποτε», εκδόσεις Eλληνικά Γράµµατα.
Στην πλατεία Συντάγµατος εξεφωνήθησαν
και οι πιο ιστορικοί λόγοι όπως στο κτίριο
γωνία Kαραγεώργη Σερβίας και πλατείας,
οµιλία Eλευθερίου Bενιζέλου µετά τη συνθήκη Σεβρών και Γ. Παπανδρέου µετά τη
λήξη της Γερµανικής Kατοχής (Oκτ. 1944).
Aπό το µπαλκόνι 5ου ορόφου της οδού
Όθωνος 6 όπου εργαζόµουν ως διευθυντής
16
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AΘHNA, ΠΛATEIA ΣYNTAΓMATOΣ
και Kαραγεώργη της Σερβίας, 29
Aυγούστου 1946. ∆ιαδήλωση
βασιλοφρόνων λίγο πριν από τη
συγκέντρωση που έχει οργανώσει
για τις 6.30 το απόγευµα η
φιλοβασιλική Λαϊκή Eπιτροπή για το
∆ηµοψήφισµα της 1ης Σεπτεµβρίου.
Στο πλήθος οµιλεί ο πρόεδρός της
Aντ. Mπενάκης και διαβάζεται
µήνυµα του απουσιάζοντος στη
διάσκεψη των Παρισίων
πρωθυπουργού Nτίνου Tσαλδάρη

υποκαταστήµατος της INTERAMERICAN,1980, είχα την τύχη να παρακολουθήσω «ζωντανά» πάµπολλες ιστορικές
οµιλίες αρχηγών κοµµάτων και του Eθνάρχου Mακαρίου, του Kων. Kαραµανλή, του
A. Παπανδρέου, του K. Mητσοτάκη, του K.
Σηµίτη, του X. Φλωράκη, του Λ. Kύρκου,
του Γ. Mαύρου κ.λπ., παρελάσεις, κηδείες,
συναυλίες, ορκωµοσίες, επιταφίους, δοξολογίες. Eίδα τις αφίξεις K. Kαραµανλή στο
Σύνταγµα, του Mακαρίου, πορείες, συλλαλητήρια, το πέρασµα των τανκς και τη στάθµευσή τους. Eπετείους Πολυτεχνείου κ.ά.
γεγονότα στο κέντρο της Aθήνας αφού εκεί
γύρω στην πλατεία Συντάγµατος πέρασα
περίπου 45 χρόνια της ζωής µου:
Φοιτητικά χρόνια σε Πάντειο και Nοµική
Aθηνών (Συγγρού, Σόλωνος, Aκαδηµίας,
Σίνα κ.λπ.), εργασία στο Oφθαλµιατρείο
Aθηνών (Πανεπιστηµίου και Σίνα), ασκού-

µενος δικηγόρος στην Πεσµατζόγλου και
Πανεπιστηµίου στο REX, ασφαλιστής στην
οδό Σταδίου 10 και Oµήρου, Manager
ασφαλιστών στην Όθωνος 6 Σύνταγµα,
έδρα γραφείων εκδόσεών µου πλατεία Συντάγµατος και Φιλελλήνων, καθώς και στην
πλατεία Kολωνακίου Φιλικής Eταιρείας 1920.
Eκεί γύρω στο Σύνταγµα και τα ιστορικά
γραφεία της Eθνικής Aσφαλιστικής, της
AΣΠI∆OΣ ΠPONOIAΣ, της INTERAMERICAN,
του Φοίνικα, της Aδριατικής, της Λαϊκής, της
Iονικής, του Σκούρτη, της Helvetia, της
ALLIANZ, της Eµπορικής, της Aγροτικής, του
Πλυτά, του Tαµπουρά, της Eνώσεως...
Eτσι για την ιστορία παραθέτω και κάποιες
φωτογραφίες πριν οι άνεµοι της λήθης σκορπίσουν τις µνήµες µας και πριν κάποιος «πολιτικός» πάρει ίσως απόφαση να «οργώσει»
την πλατεία Συντάγµατος φυτεύοντας «κολοκύθια» (όπως γίνεται στον Tύµβο του Mαραθώνα), ή να την πουλήσει σε δανειστές ως
οικόπεδο για οικοδόµηση, ή να µεταφέρει τη
Bουλή κάπου που συγγενείς του έχουν οικό-

Πίσω από τον αθλητή, τα γραφεία Όθωνος 6, όπου έζησα 30 χρόνια
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H πλατεία Συντάγµατος, όταν ακόµη σωζόταν
µέρος του Kήπου των Mουσών. Στο βάθος
διακρίνεται η οδός Eρµού

πεδα «για να πάρουν ανάπτυξη», όπως έγινε
πρόσφατα µε πρόταση να πάει κάπου εκτός
Aθηνών η Bουλή και έκανε την καθηγήτρια
Aρχιτεκτονικής Mαρία Aδάµη να διαµαρτυρηθεί φωνάζοντας ότι κάτι τέτοιο «θα κατέστρεφε το πιο εµβληµατικό και ταυτόχρονα
δρων τοπόσηµο της πόλης και επιπλέον θα
εξαφάνιζε έναν τόπο έκφρασης του λαϊκού
αισθήµατος ενωπίων των εκλεγµένων αντιπροσώπων του».
Πηγές φωτογραφιών:
1. Mακρυγιάννης - Όθων
2. Kηδεία Παπανδρέου A. και Γ.
3. Oµιλίες κοµµάτων
4. INTERAMERICAN
5. Παλιές φωτ. γκραβούρες
6. Παλαιά Bουλή - βιβλίο
7. Oφθαλµιατρείο
8. EAM - 1944
9. Aρχείο EAME «O Mικρός Pωµηός»
18
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H πλατεία Συντάγµατος,
φωτογραφηµένη από Aµερικανό
αθλητή, τις ηµέρες διεξαγωγής των
Πρώτων Oλυµπιακών Aγώνων των
Aθηνών. ∆ιακρίνονται άµαξες
καθώς και ο ιπποσιδηρόδροµος.
Φωτογραφικό Aρχείο EAME «O
Mικρός Pωµηός»

Στην πλατεία Συντάγµατος έχω σκόρπιες
θύµησες απ’ την µικρή ζωή µου που πολλά
χρόνια της τα «στρίµωξε» εκεί γύρω στους
δρόµους της.
Στο ξενοδοχείο ΝJV-MERIDIEN, µετέπειτα
ATHENS PLAZA, εργαζόταν η Mαρία η γυναίκα µου που τα βράδια φεύγαµε µαζί για
το σπίτι. Πριν χτιστεί το ξενοδοχείο και οι δύο
τελευταίοι όροφοι και γίνει ξενοδοχείο του
Bαρδινογιάννη και της AIR FRANCE, εκεί
έµενε και η οικογένεια Bαρδή Bαρδινογιάννη. Kάποια µέρα ο Παύλος βρήκε την πεθερά µου στο αεροπλάνο για Xανιά, τέλος
δεκαετίας του 1970. «Kάτι θέλω να κάνω
για σένα» της είπε, «για τα παιδιά σου».
«Xαίροµαι που προοδεύσατε» του είπε αυτή. «∆όξα τω Θεώ δεν θέλω κάτι άλλο..».
«Aφού ξέρει καλά αγγλικά και γαλλικά η
κόρη σου, θα την ήθελα στο ξενοδοχείο
που φτιάχνουµε στην πλατεία Συντάγµα-

τος». «Eυχαριστώ, να είσαι καλά, αλλά η
κόρη µου ίσως πάει αεροσυνοδός στη
SAUDIA...» Λίγες µέρες µετά πήρε η µάνα
του Bαρδή... «Eλπίδα, στείλε την κόρη σου
να τη δει ο Παύλος...» Mε τη Mαρία ήµασταν στις αρχές της γνωριµίας. Nτρεπότανε
και δεν ήθελε από υπερηφάνεια... Πήγαµε
µαζί σ’ ένα κτήριο γωνία Σταδίου και Kαραγεώργη Σερβίας. Aνεβήκαµε στον τέταρτο
µε ασανσέρ και µε τα πόδια στον πέµπτο.
Oυρές οι Kρητικοί χαιρετούσαν τον Παύλο
Bαρδινογιάννη. «Πάµε να φύγουµε», λέει η
Mαρία. Eπέµεινα. Πήγαµε και δεν ήξερα να
συστηθώ ποιος είµαι. O Παύλος αγκάλιασε
την Mαρία που του θύµιζε την Επισκοπή και
τη δασκάλα Eλπίδα. «Nα πας στον Aλεξανδρίδη για τα σχετικά και να πιάσεις δουλειά
στο ξενοδοχείο... ∆ουλεύουν οι µαρµαράδες ακόµη, έχει σκόνες αλλά σε θέλουµε
εκεί, έναν δικό µας άνθρωπο, πριν λειτουργήσει το ξενοδοχείο µε τ’ όνοµα του Nίκου
Bαρδινογιάννη (N.J.V.)». Έτσι έπιασε δουλειά η Mαρία και θυµάµαι διηγήσεις της για
επώνυµους καλεσµένους . O Tοµ Πάππας
κάποια µέρα κατέβηκε χωρίς παντελόνι, αλλά µε µισό ντύσιµο, γραβάτα, σακκάκι και
όποιον έβλεπε του ’δινε 5 δολάρια... Eκεί η
οικογένεια Bαρδή µέχρι να πάει στην Eκάλη.
Προϊστάµενος της Mαρίας ήταν ο µετέπειτα
Θωµάς Συνοδινός, του Aρχιεπ. Xριστόδουλου. O Γκµοχ, ο προπονητής του Πανααθηναϊκού, έπαιζε µε τον µικρό µας Kωστή λίγο
αργότερα. Eκεί και ο Kοντοµηνάς, κάποιο
µεσηµέρι τα έλεγε µε τον Mιλτιάδη Nεκτάριο
στο εστιατόριο στον ηµιώροφο. Aπό εκεί
παρακολουθήσαµε την κηδεία A. Παπανδρέου. Πολλές οι µνήµες. Kαι µια σκηνή στα
εγκαίνια που ο πεθερός µου συναντά τον
Mητσοτάκη. Γνωστοί απ’ τα Xανιά και τα
παιδικά τους χρόνια. «Tι κάνεις, Mανώλη»,
του είπε από µακριά ο Mητσοτάκης. «∆εν

άλλλαξες ακόµα;» «Eγώ ν’ αλλάξω, Kωστή; Eσύ θα ’πρεπε», του είπε. Bγάλαµε και
φωτογραφίες εκείνο το βράδυ µε Bαρδή, µε
Γιώργο µε την αδερφή µου Eλένη.
Φεύγοντας κάποιο βράδυ από την πλατεία Συντάγµατος προς το πάρκινγκ της οδού
Ξενοφώντος να πάρω το αµάξι µου στο
υπαίθριο που είναι σήµερα η πρεσβεία της
Kύπρου και παλιά στάβλοι του ΌΘωνα,
καλησπερίζω τον Στράτο ∆ιονυσίου, που
τραγουδούσε στο κέντρο «ΣTPATOΣ» της
Φιλελλήνων... «Πας σπίτι;» µου λέει. «A,
ρε τυχερέ, θα κοιµηθείς σαν άνθρωπος και
θα ξυπνήσεις µε ήλιο... Eµείς όταν οι άλλοι
πάνε για δουλειά πάµε για ύπνο... Eίναι βαρύ κι ανάποδο αυτό... Γεια σου, ρε φίλε...».
Στην πλατεία Συντάγµατος γνώρισα ένα
πρωί τον ποιητή Mιχάλη Kατσαρό. Hρθε για
κάποια αποζηµίωση στα γραφεία
INTERAMERICAN... Γίναµε φίλοι, ερχότανε
συχνά, του διάβαζα ποιήµατά µου, µου
απήγγειλε δικά του. «Πού πάνε οι φωνές
µας;» µου ’πε µια µέρα ξαφνικά. «Πέφτουν
στη γη, πάνε στον ουρανό; Tι γίνονται;» Tου
διάβασα ένα ποίηµά µου «Tο ποτάµι»... και

κοιτάζοντάς µε µου ’πε να το εκδώσουµε
µαζί. Eγώ δεν ήξερα τι «εσήµαινε» η πρόταση... Mου ’πε πολλά κολακευτικά για το
«NAI» και τους... Nαΐτες! Tην άλλη µέρα
πρωί-πρωί ήπιαµε καφέ στο «NEON» και
µου ’φερε κι ένα χαρτί κιτρινωπό µε υπογραφή του για συνεργασία στο «NAI». Eγραψε
εκεί σε 3-4 τεύχη... Για πολλά χρόνια έλεγα
και µου έλεγαν «Kαληµέρα» όλοι οι «τύποι» της πλατείας Συντάγµατος. Θυρωροί,
εφηµεριδάδες, καστανάδες, κουλουριτζήδες, ταξιτζήδες, παρκαδόροι, µπράβοι στα
στριπτηζάδικα, βουλευτές, τραπεζίτες. O
Tωβίλ (Ελληνική Τράπεζα) δούλευε τότε
στη Citibank απ’ τα χέρια του οποίου πήρα
την πρώτη µου επιταγή αµοιβών από δουλειά ασφαλιστή.
Στην πλατεία πήρα και την προαγωγή µου
σε ∆ιευθυντή και σε Eπιθεωρητή Πωλήσεων. Στην πλατεία Συντάγµατος ήταν που
έκλαψα πολλές φορές για διάφορα... Στην
πλατεία Συντάγµατος έχω µια MONA∆IKH
φωτογραφία µε τον αδερφό µου Πάνο
µπροστά στη σκοπιά του Aγνώστου Στρατιώτη όπου οι σκοποί εύζωνοι φορούν πρά-
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4

5

Ξενοδοχεία «Mεγάλη Bρετανία»
και «Bασιλεύς Γεώργιος»

6

11
7

9

8

Φωτ. 1-11. Συναντήσεις στα γραφεία
Όθωνος 6 (διευθυντής Interamerican)

Φωτ. 12 - 13. Κηδεία
Ανδρέα Παπανδρέου

12

Φωτ. 16.
Μπαίνουν τα

Φωτ. 14.
Η µάνα και
η αδερφή

14

σινες στολές εκστρατείας και όχι φουστανέλλες την ηµέρα της επιστράτευσης µε την
Kύπρο...
O Γ. Σκούρτης µου ’δειξε τα γραφεία του,
Όθωνος και Φιλελλήνων γωνία, κολλητά
µε τα γραφεία του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ»,
Φιλελλήνων 3, «µπουτίκ» Kολωνακίου τα
έλεγε, κι ένα κρεβάτι όπου κοιµόταν τα µε20

[Nji~

13

15
Φωτ. 15. Η Μαρία µε πασατέµπο

σηµέρια κι άνοιγε µε κουµπί βγαίνοντας απ’
τον τοίχο... Οι συνάδελφοί του (σαν δεν
ντρέπονται) άφησαν να κλείσει για λίγα ευρώ, σε σχέση µε την ιστορία του. Τα ίδια
έγιναν και µε την Ασπίδα και την ιστορία της
60 χρόνων που την έγραψε στην πλατεία
Συντάγµατος, στην οδό Ερµού και πλατεία
και Όθωνος 4 & 6. Βέβαια, όλοι οι προδότες

µάρµαρα του
νεκροταφείου
16

στην πλατεία

έχουν την τύχη του Ιούδα.
Ήξερα την κρυφή σκάλα διαφυγής και
εξυπηρέτησης που έφτιαξε ο Tαµπουράς
απ’ το κτήριο Όθωνος αριθµός 4 στο Nο 6,
στον 5ο όροφο.
Στην ΌΘωνος ήρθε και ο Eυριπίδης Nεοκλέους µε τον Aδαµίδη και τον Mιχαηλίδη
για να πάρουν ιδέες πριν ανοίξουν την

H πλατεία Συντάγµατος γύρω στα
µέσα της δεκαετίας 1950. Στη γωνία
της οδού Πανεπιστηµίου µε την οδό
Bασιλέως Γεωργίου A’ το Mέγαρο
∆ηµητρίου (1842) έργο του Θεόφιλου Xάνσεν. Tο πρώτο και το κοµψότερο ίσως έργο του ∆ανού αρχιτέκτονα στην Aθήνα. Aπό τα τέλη του
19ου αιώνα µετατράπηκε σε ξενοδοχείο µε το όνοµα «Mεγάλη Bρετανία». Tο 1930 επεκτάθηκε προς την οδό Πανεπιστηµίου. Tο
νέο πολυώροφο κτίριο προσπάθησε αδέξια να µιµηθεί το
µέγαρο του Xάνσεν.
Oνοµάσθηκε τότε το αρχικό κτίριο Le petit palais.
Tο 1957 το κτίριο κατεδαφίστηκε για να µεταβληθεί σύµφωνα µε τον Τύπο «σε υπερµοντέρνο ξενοδοχείο» σύµφωνα µε το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο του Kώστα Bουτσινά, το
οποίο «δεν θίγει καθόλου την πρόσοψη µέχρι του A’ κτιρίου. H σκάλα του ξενοδοχείου και οι αρκάδες θα ξανακτι-

INTERAMERICAN Kύπρου. Στην Όθωνος
έκανα και την ίσως πρώτη κοπή πίττας µε
γιορτή στην ελληνική αγορά µε µεζέδες και
κρασί στο υπ/µα, κάτι που αντέγραψαν αρκετοί αργότερα... Eγραψε τότε ο ∆. Ρουχωτάς
αρκετά κολακευτικά για µένα «ότι είµαι φιλοπρόοδος» κ.λπ. Tον ευχαριστώ πολύ, µε
παρακίνησε να γίνω καλύτερος. Iσως να είναι
και η πρώτη φορά που στο υπ/µά µου κλή-

στούν σχεδόν πανοµοιότυπες. Eτσι για τους νοσταλγούς της
Aθήνας θα µείνει ένα κοµµάτι του παλιού κτιρίου που θα
παρηγορεί την νοσταλγία τους και θα τους εξοικειώνει πιο
εύκολα στη θέα του µεγαθηρίου που θα υψωθεί»
(5/02/1952 Bήµα).
Tο 2003-4 το κτίριο ανακαινίσθηκε ξανά.
∆ίπλα του το ξενοδοχείο «King George».
Σήµερα στο ξενοδοχείο έχουν προστεθεί άλλοι δύο όροφοι και η όψη του µε την ευκαιρία των Oλυµπιακών Aγώνων
µετατράπηκε σε «νέο» νεοκλασική.

θηκαν διευθυντές άλλων εταιρειών. Eκεί
ήρθε και ο Φίλιππος Mωράκης, ο ∆. ∆ηµάκης, ο Aχ. Nίνος, και ο K. Kουβελιώτης και η
Λίζα Bαρδακάρη και ο Hλίας Kοντογιάννης
και τόσοι... οµιλητές ξένοι όπως ο Λευτέρης
Θαλασσινός, η Σµαρούλα Παντελή, ο Kαραγιάννης, ο Bλάσσης κ.ά. που έκαναν σχολές εκπαίδευσης ή έγραψαν βιβλία, όπως ο
Γ. Tσακίρης, ο A. Σπανός, ο Xρ. Σταυρίδης...

Στην πλατεία Συντάγµατος, όταν ξεκίνησαν
τα Aµοιβαία Kεφάλαια, εκτός των άλλων µια
καθαρίστρια του ∆ήµου Aθηναίων µου ’φερε µια νάιλον µπλε σακούλα γεµάτη εκατοµµύρια να τα «επενδύσω» «εν λευκώ». Eκεί
ήρθαν κάποιοι προδοµένοι από Γερµανία να
πάρουν τα «ένσηµα» και τα λεφτά που τους
έκλεψε κάποιος «έξυπνος» ασφαλιστής.
Στην πλατεία Συντάγµατος ήµουν όταν έγινα
21
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Φωτ. 1-5.
Συµµετοχή στον κοµµατικό φανατισµό

3

1

4

2

5

6

7

10
Φωτ. 10. Ηµέρα επιστράτευσης,
µε στολές εκστρατείας οι εύζωνοι

8
Φωτ. 6-8. Η σύζυγος Μαρία, του Meridien και του Βαρδινογιάννη,
ο Μανώλης Νταγαδάκης, η Ελένη Σπύρου, ο Πάυλος και ο Βαρδής

11
Φωτ. 11-12. Κωστής και
Ελπίδα

πρόεδρος στους συλλόγους των ∆ηµ. Σχολείων των παιδιών µου στο Μαρούσι, όταν
έγινα αντιπρόεδρος στον Σύλλογο συντονιστών ασφαλιστών Eλλάδος και πρόεδρος
του συλλόγου του χωριού µου, όταν αγό22

12

ρασα σπίτι. Eκεί γύρω γιόρτασα το πτυχίο
Nοµικής που ορκίσθηκα µόνος στο κεντρικό
κτήριο Πανεπιστηµίου. Kατηφορίζοντας µε
το «χαρτί» στο χέρι, µπήκα στο ΠPOΠOΛαχεία Nικολαΐδη. Γειά σου, είπα στον λα-

Tο
µνηµείο
του
Aγνώστου
Στρατιώτη

9
Φωτ. 9. Πτυχιούχος Νοµικής

13
Φωτ. 13. ∆ιοικητικό συµβούλιο (πρόεδρος)
Συλλόγου ∆ιστρατιωτών Άρτας, Όθωνος 6

χειοπώλη. Σήκω να µε χαιρετήσεις να µε
συγχαρείς. Πήρα πτυχίο και δεν ήταν κάποιος δικός µου να µε συγχαρεί. Kάν' το
εσύ!
Eκεί κάποιοι συνάδελφοι ∆/ντές µε πρό-

Mπροστά από τα Παλαιά Aνάκτορα εγκαινιάστηκε την 25η
Mαρτίου του 1932 το µνηµείο του Aγνώστου Στρατιώτη
έργο του αρχιτέκτονα Παντελή Λαζαρίδη σε καθαρό ύφος
µοντέρνου κλασικισµού. Oι γλυπτικές παραστάσεις που
κοσµούν το µνηµείο, τόσο το κεντρικό ανάγλυφο του θνήσκοντος οπλίτη όσο και οι ορειχάλκινες ασπίδες δύο κλιµαδωσαν στα σχέδια για ένα MEΓAΛO ΥΠ/ΜΑ.
Xάσαµε όλοι. Eκεί µου «φίλησε» το χέρι
ένας αρχιτέκτων που σπούδαζε στην Iταλία
και πήρε πτυχίο µε τα λεφτά της ασφάλειας
που έκανα στον πατέρα του. Eκεί µου «φί-

κοστασίων εκατέρωθεν του βωµού, όπου µνηµονεύονται οι
νίκες του ελληνικού στρατού από το 1821 κι ύστερα, είναι
έργα του γλύπτη Kώστα ∆ηµητριάδη (1881-1943). Tο µνηµείο φρουρούν νύκτα και µέρα δύο εύζωνοι µε την παραδοσιακή τους στολή. H αλλαγή φρουράς προσελκύει πάντα
πολύ κόσµο, Έλληνες και ξένους.

λησε» τα χέρια κι ο Στράτος ο οικοδόµος,
που µε τα λεφτά της ασφάλειας είχε «κρέας»
κάθε Kυριακή στο τραπέζι για την οικογένεια
όταν έµεινε άνεργος από ατύχηµα...
Eκεί θυµάµαι την µικρή Eλπίδα να «κοιµά-

ται» στο καρότσι µέσα στο γραφείο µου όταν
εγώ «εκπαίδευα» απογεύµατα αφού δεν
είχα πού να την αφήσω... Eκεί ήταν που ο
Στέλιος Aυγίκος µου πρότεινε να γίνουµε
κουµπάροι και µου βάφτισε την Eλπίδα µα-
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ζί µε τη Zωή Θεοχάρη, κόρη του Κώστα
Θεοχάρη ενός από τους ποιο τίµιους και
άξιους αξιωµατικούς του πυροβολικού, εκεί
ασφάλισα και την Άννα Βίση που την επισκέφθηκα κάπου στην οδό Λαχανά στην Κυψέλη. Με αγάπη µε κάλεσε στην εγγραφή του
δίσκου της Κίτρινο - Γαλάζιο στο στούντιο
ΕΡΑ µε τον Κώστα Φασόλα, µου έγραψε και
αφιέρωση... για ευτυχία.
Eχω φωτογραφίες του Kωστή σε καρότσι
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AΘHNA, 12 OKTΩBPIOY 1944,
γωνία Kαραγεώργη της Σερβίας και
πλατείας Συντάγµατος. Oι τελευταίοι
Γερµανοί φεύγουν, οι Aθηναίοι
πανηγυρίζουν

και λίγο µεγαλύτερο να «παίζει» στα γραφεία, στις συναντήσεις, στις πίττες, στις γιορτές... Tον έχω και στην «κοιλιά» της µάνας
του, δίπλα στον Σπύρο Aλεξανδράτο και τον
Kοντοµηνά, που έγκυος µε συνόδευε σε
συνέδρια και βραβεύσεις και προεκλογικές
συγκεντρώσεις.
H πλατεία Συντάγµατος είναι η µεγάλη και
«ευρύχωρος» των ονείρων µου πλατεία.
Eκεί σ’ αυτή την πλατεία «χώνεψα» µέσα
µου OΛEΣ TIΣ AΠOΨEIΣ και έφτιαξα MIA τη
δικιά µου. Γνωρίζω πολλά πράγµατα, ειλικρινά είµαι πολύ τυχερός µε όσα έµαθα.
Eίναι η φιλοσοφία µου να είσαι στο κέντρο των εξελίξεων, στο κέντρο των µεγάλων αποφάσεων, στο επίκεντρο κάθε µέEνδιαφέρουσα άποψη των Aθηνών γύρω στα
1875, δηµοσιευµένη στο Λεύκωµα «AΘHNAI
1888» που εκδόθηκε από το Iστορικό Aρχείο
του ∆ήµου Aθηναίων. O Kήπος των Mουσών
(πλατεία Συντάγµατος) βρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη, ο Λυκαβηττός είναι ακόµη άδενδρος
και ερηµική η περιοχή της Mονής Πετράκη

24

ρας. Θυµάµαι πως αυτό είπα και στον ∆.
Kοντοµηνά τότε που αποφάσιζε τις επαγγελµατικές τύχες µας. Θυµάµαι τι µου είπε:
«Πάρε 1,5 εκατοµµύριο να φτιάξεις το
γραφείο σου (1979-1980). Βάλε τις καρέκλες στο ταβάνι, δεν µε νοιάζει. Θέλω να
νιώθεις καλά και να έχεις καλά αποτελέσµατα». «∆εν πάω σε προάστιο, ούτε στην Aγία
Παρασκευή που µου λες ούτε στη Γλυφάδα. Aς πάει το µέλλον εκεί... Eγώ θέλω κέντρο! Eχει άλλο συµβολισµό» του είπα.
Hταν πολλά αυτά που ο Θεός µου έδωσε
στα χρόνια της υποµονής και δηµιουργίας.
Hταν πολλά τα «Πάτερ ηµών, ο εν τοις ουρανοίς» που «τολµούσα» πάµπολλες φορές να πω «µυστικά» για µένα και τους άλλους, όταν η αβεβαιότητα µε κυρίευε... Kαι
απ’ όσα θυµάµαι πλούσια η ευλογία του
Θεού σε όλα. Aραιώνουν οι διαβάσεις µου
από την οδό Όθωνος και Φιλελλήνων τελευταία, αλλά δεν ξεχνώ τη δύναµη και τη
βεβαιότητα του «∆όξα τω Θεώ» που ένιωθα στην ερώτηση «Πώς τα πας;» Για πολλά

AΘHNA, 29 NOEMBPIOY 1974. O
Mακάριος απευθύνεται από εξώστη
του ξενοδοχείου της Mεγάλης
Bρετανίας στο πλήθος που έχει
συγκεντρωθεί στην πλατεία
Συντάγµατος. O Kύπριος ηγέτης
βρίσκεται στην ελληνική
πρωτεύουσα έπειτα από παραµονή
περίπου πέντε µηνών στο
εξωτερικό, µετά την ανατροπή του
στις 15 Iουλίου.

χρόνια άλλωστε κάθε µήνα, πρωτοµηνιά,
ερχότανε από τη Mητρόπολη (στο υπόγειο
Mουσείο της υπάρχει κάποια ∆ΩPEA από
το «Aσφαλιστικό NAI») πότε ο παπα-Nίκου
∆ηµήτριος, πότε ο παπα-Hλίας ∆ροσινός
(που µου ’δωσε πρωτότυπα κείµενα του
Mακρυγιάννη και δηµοσίευσα στο «NAI»)
και έκαναν αγιασµό... Για µέρες «ζούσα»
µέσα στην ευωδία της ευλογίας και του λιβανιού και το νερό-αγίασµα το κράταγα
µαζί µε την ευχή που ξεχώριζα:
«O εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν Oυρανοίς και επί Γης προσκυνούµενος και δοξαζόµενος Xριστός ο Θεός, ο µακρόθυµος, ο
πολυέλαιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δίκαιους αγαπών και τους αµαρτωλούς ελεών,
ο πάντας καλών προς σωτηρίαν... Aυτός
κύριε προσδέξαι... και ρύσας ηµάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης... Tείχισον
ηµάς αγίους Σου Aγγέλοις, ίνα τη παρεµβολή
αυτών φρουρούµενοι και οδηγούµενοι...».
Eυάγγ. Γ. Σπύρου
24.9.2011
25
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O φθόγγος και τo
ήθος της ελληνικής
ελευθερίας
Tου Γρηγ. Φιλ. Kωσταρά,
Kαθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Aθηνών

O

πανελλήνιος εορτασµός του
Έπους του Σαράντα είναι µνηµόσυνος: ευλαβικό προσκύνηµα
και κάλεσµα της Ιστορίας προς όλους.
∆εν υπάρχουν –δεν πρέπει να υπάρχουν– απόντες κατά τις ηµέρες αυτές και
τις ώρες. Ακόµη και οι νεκροί, όσοι υπέρ
πατρίδος έθανον, ανίστανται και παρίστανται στη µνήµη µας κατά τις ιερές αυτές στιγµές προσευχής και δέους και
χρέους προς τους αθάνατους µαχητές
που έδωσαν τη ζωή τους για τη ζωή και
τα ιδανικά της πεφιληµένης Ελλάδος.
Ασίγαστες οι φωνές των νεκρών µάς θυµίζουν τη βαρειά ευθύνη να συνεχίσουµε τον αιώνιο ελληνικό θρύλο κραυγή,
την οποίαν ενωτίζονται –ελπίζω– όλες οι
ελληνικές συνειδήσεις· κραυγή που εγείρει απαιτητική την πολυαίωνη παράδοσή µας, αγώνα για τη Λευτεριά και άθλο
για την Πατρίδα· κραυγή που ξαναζωντανεύει την πολυδάκριτη Ιστορία µας
και τυλίγει µε φως ιλαρό το δραµατικό
της τοπίο. Ανά τους αιώνες!
Τούτο το Εσπέρας, λοιπόν, είναι Εσπέρας Ζωής των νεκρών και Τιµής των ζώντων ακόµη µαχητών των αγώνων του
Έθνους. Το χρωστάει ο Ελληνισµός αυτό
το Εσπέρας της ευλαβικής εθνικής περι26

Ο Γιάννης Τσαρούχης στην Αλβανία µε
την εικόνα που έφτιαξε, 1941

συλλογής σε όσους έδωσαν την ψυχή
και το πνεύµα τους για το µεγαλείο του·
σε όσους φύλαξαν Θερµοπύλες και
προτίµησαν «µάλλον τελευτάν ή µη κα-

λώς ζην»· στις ιερές σκιές εκείνων, που
µε τη θυσία τους σφράγισαν τη µοίρα
µας, εξέφρασαν έργω την αθάνατη ουσία της εθνικής ιδέας και επέτρεψαν έτσι

να ακουσθεί βροντερός ο φθόγγος και
το ήθος της ελληνικής Ελευθερίας και
Αρετής.
Το 1940 ο Άτλας λαός µας σήκωσε
στους ώµους του το µέγα βάρος όχι µόνον της δικής του ελευθερίας, αλλά
επωµίσθηκε και την υπόθεση της ελευθερίας των άλλων λαών, έγινε δηλαδή
κατά την υπέρτιµη εκείνη ώρα της Ιστορίας ο πρωταγωνιστής, ο κεντρικός ήρωας µιας ανείπωτης τραγωδίας, όπου διακυβευόταν όχι µόνον ο Έλλην-άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Άνθρωπος ως ηθική
και πνευµατική υπόσταση και πανανθρώπινη αξιοπρέπεια! Ιδού, διατί εδώ
επάνω στα βορειοηπειρώτικα βουνά
γίνονται τα συγκεκριµένα γεγονότα ακατάργητα σύµβολα· ιδού, διατί το προσωρινό και το εφήµερο δραπετεύοντας
από τον συγκεκριµένο χρόνο µεταβάλλεται σε αθάνατο και αιώνιο· ιδού, διατί
οι ελληνικές νίκες του 1940 υψώνονται
σε πανανθρώπινες νίκες! Με τις νίκες
αυτές και µε τη θυσία της η Ελλάδα
άνοιξε πάλι τον δρόµο για να αντλήσει
µερικά βασικά υποδείγµατα ηθικής στάσεως η ανθρωπότητα. Η οποία µε ψυχή
σφιγµένη από δέος και αγωνία έµοιαζε
µουδιασµένη, παράλυτη ή καιροσκοπούσα –πλην Αγγλίας–, καθώς άκουγε
τον βρυχηθµό της καταιγίδας.
Τον σίσυφο, όµως, λαό µας, ποιµένα
της επικής του από τα πανάρχαια βάθη
πορείας, συνέχει το ∆έος µήπως έµειναν
αφύλακτες οι πύλες της Oικουµένης και
το χρέος να φράξει τον δρόµο της φασιστικής ύβρεως. Άλλωστε δεν είχεν άλλην εκλογή η Ελλάδα: συνεπής προς
την Ιστορία της, καθώς ο όλεθρος της
Ευρώπης και του κόσµου όλου ερχόταν
µουγκρίζοντας επάνω στα φτερά της πολεµικής καταιγίδας, όφειλε να ανάψει –
όπως θέλει ο ποιητής Σικελιανός –«µεσούρανη της Λευτεριάς τη δάδα», για να
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Γιάννης Τσαρούχης, Νέος σκεπτόµενος, 1936. Πρώτη σπουδή για τον «Σκεπτόµενο». Λάδι σε πανί, 61χ42 εκ.
(ιδιωτική συλλογή)

καταυγάσει τον ανηφορικό δρόµο του
χρέους και να λυτρώσει «τον µεγάλο
Εξόριστο..., ζωή να δώσετε νέα στο πολύπαθο πνεύµα, το Πνεύµα του Ανθρώπου, αδερφοί µου», δέεται ο Ποιητής,
«όχι πια µε λόγια», αλλά: «Με τη λόγχη
σας µόνο, / µε τη λόγχη Σας και µε την
ψυχή Σας... / για την Έφοδο του Ύψους»!
Προς αυτή την έφοδο του Ύψους είχε

ήδη προτρέψει ένας άλλος, µέγας επίσης, γεωργός του φιλοσοφικού και ποιητικού λόγου, ο Κωστής Παλαµάς:
«Μη φοβηθείς το χαλασµό. Φωτιά!
Τσεκούρι! Τράβα!.. για πάλεµα, για µάτωµα, για την καινούργια γέννα... φτάνει
µια Ιδέα να σ’ το πει, µια ιδέα να σ' το
προστάξει κορώνα Ιδέα, Ιδέα σπαθί που
θα ’ναι πάνω από όλα»!
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Αυτή την «πάνω απ’ όλα» Ιδέα, την
κορωνίδα Ιδέα, ως τη µεγίστη αξία της
ζωής του, τη γλαυκή Ελευθερία που
κανοναρχούσε τον επικό του αγώνα,
αυτήν τιµά σήµερα το Έθνος. Γυµνόν
ξίφος οι στίχοι του Ποιητή διαποτίζονται
από τη µυστική, ιερή µέθη της ελληνικής
Ελευθερίας και βαθυστόχαστα ερµηνεύουν τον φθόγγο και το ήθος της: Η ελευθερία, εσώτατο βίωµα και όραµα, είναι
η ουσία και περιουσία της ψυχής των
Ελλήνων.
Από τα βάθη των αιώνων, του Ελληνισµού η «παµµήτωρ» Γη, οι θύελλες
θάλασσες και οι ατέρµονες Oυρανοί
ανασαίνουν και βηµατίζουν στον ρυθµό
αυτής της ελευθερίας και διηγούνται τη
δόξα και το κάλλος της. Το πνεύµα της
ελληνικής ελευθερίας έγινε οικουµενικό
και επάνω του χτίστηκε ο παγκόσµιος
πολιτισµός. Αιώνες αιώνων το πνεύµα
τούτο εισορµούσε στις φλέβες των άλλων λαών και τις γονιµοποιούσε, σµίλευε Παρθενώνες και φρουρούσε τη
γενέθλια Γη του, καθώς γινόταν πόνος
της Πόλεως. O Πόνος για το «δαιµόνιον
πτολίεθρον» είναι ο βαθύτερος ελληνικός πόνος και η αγάπη προς την πατρίδα
ο ωραιότερος ναός του. Λειτούργησαν
εδώ οι µέγιστοι ιεροφάντες του Λόγου
και έπλεξαν εγκώµιους ύµνους στους
υπερασπιστές της ελευθερίας, αθάνατοι
δηµιουργοί από την αυγή του Ελληνισµού.
O νόστος για το ελεύθερο «πατρώον
έδαφος» γίνεται ο πιο συγκλονιστικός
τάραχος και συνάµα ο απαλότερος εσωτερικός δονισµός: «γόοι» και θρήνος της
θεάς Θέτιδος στον Όµηρο, όχι µόνο και
τόσο για τον θάνατο του γιου της Αχιλλέως, όσο γιατί η βαρειά του µοίρα θα
τον συναντήσει µακριά στην ξένη γη,
ενώ το µνήµα και το πατρικό χώµα είναι
«µακάριον» και «η µύρτος φύλλον ατίµητον», θα πει ο µεγαλήγορος ψάλτης
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του µέτρου, της ελευθερίας και της αρετής A. Kάλβος. Tον Aγαµέµνονα, «δάκρυα θερµά χέοντ’, επεί ασπασίως ίδε
γαίαν», καταφιλούντα το χώµα θα υµνήσει ο Όµηρος, για τον οποίον «ουδέν
γλύκιον πατρίδος» και «δόξα ο θάνατος
περί πάτρης» και «...οιωνός άριστος» η
άµυνά της, ένα ήθος που διασώζει στους
καιρούς µας ο τετιµηµένος νεκρός της
Πατρίδος, ο ένστολος ποιητής Mαβίλης.
«Nα σου ξαναφιλήσω τ’ άγιο χώµα, / να
ξαναϊδώ και το δικό σου Mάη, / όµορφή
µου, καλή, γλυκιά πατρίδα», ο Γεώργιος ∆ροσίνης στο «Xώµα ελληνικό» ή
στην «Eπιστροφή» του ο Bρεττάκος:
«Mε σπαραγµό κρατώντας τη βαριά
καρδιά µου, / δεν µπαίνω µέσα. Aπέξω
κάθοµαι και κλαίω»!
Στον εκπρόσωπο του διδακτικού
έπους, τον Hσίοδο, το πνεύµα τούτο µετουσιώνεται σε συναίσθηµα θρησκευτικό: αγάπη «ιερής Eλλάδος». H µούσα
του Kαλλίνου: «τιµήεν τε γαρ έστι και
αγλαόν ανδρί µάχεσθαι γης πέρι», ο
παιάνας του Tυρταίου: «τεθνάµεναι γαρ
καλόν», ο κάλαµος του Θεόγνιδος: «ηδ’
αρετή άριστον κάλλιστον τε», ο συγκινητικός λόγος του Σιµωνίδου: «των εν
Θερµοπύλαις θανόντον ευκλεής µεν α
τύχη, καλός δ’ ο πότµος, βωµός δ’ ο
τάφος», τα έργα των τραγικών, οι επιτάφιοι του ∆ηµοσθένους, του Yπερείδου
και των άλλων εκφράζουν στους ίδιους
υψηλόφρονες τόνους τον πόνο της πατρίδος και της ελευθερίας, ενώ ο Θουκυδίδης συµβουλεύει στον «Περικλέους επιτάφιόν» του: «ους µεν ζηλώσαντες και το εύδαιµον το ελεύθερον, το δ’
ελεύθερον το εύψυχον κρίναντες, µη
περιοράσθε τους πολεµικούς κινδύνους», θεωρώντας –σωστά– πως η ευδαιµονία στηρίζεται στην ελευθερία και
η ελευθερία στην ευψυχία.
Oµως, τον καθαρό φθόγγο και το βαθύτερο ήθος της ελληνικής ελευθερίας

θα αποδώσει υπέροχα ο αθάνατος λαµπαδηδρόµος του πνεύµατος, ο γόης
της θεωρητικής σκέψεως και τιτάνας µαζί της πράξεως, ο φιλόσοφος Πλάτων
στον «Mενέξενό» του, «τον τε γαρ κάλλιστον των πανηγυρικών λόγων» κατά
τον Eρµογένη και «κράτιστον πάντων
των πολιτικών λόγων» κατά τον ∆ιονύσιον τον Aλικαρνασσέα. Iδού οι σκέψεις
του Πλάτωνος που τις σέβονται οι αιώνες, όπως έδειξεν η εποποιία του αθάνατου Σαράντα, και που αφύπνισαν τις
συνειδήσεις του καιρού του και συναγείρουν –ελπίζω– τις µωλωπισµένες συνειδήσεις της εποχής µας. «Eµείς δεν έχοµε
την αξίωση να είµαστε δούλοι κανενός
ούτε και δεσπότες άλλων, αλλά η φυσική ισογονία µας µας αναγκάζει να ζητάµε και την πολιτική ισότητά µας κατά
τον νόµο και να µην υπακούουµε σε
κανέναν άλλο παρά µόνον σε όσους
διακρίνονται για την ηθική τους δύναµη
και χρηστότητα. Γι’ αυτό, λοιπόν, οι πατέρες των ανδρών αυτών και δικοί µας
πατέρες και οι ίδιοι οι νεκροί, µεγαλωµένοι και αναθρεµµένοι µέσα σε απόλυτη ελευθερία και γεννηµένοι από έντιµους γονείς, έλαµψαν µε τα πολλά και
ηρωικά τους κατορθώµατα σε όλο τον
κόσµο, τόσον στον ιδιωτικό τους βίο,
όσο και στον δηµόσιο, γιατί πίστευαν ότι
είχαν υπέρτατο χρέος να µάχονται και
εναντίον των Eλλήνων για την ελευθερία
των Eλλήνων και εναντίον των βαρβάρων για την ελευθερία ολόκληρου του
ελληνικού έθνους»!
Tο κείµενο τούτο του Πλάτωνος, το
απλό αλλά καθαρά κλασικό, είναι
πράγµατι βαρυσήµαντο· όχι µόνον επειδή ερµηνεύει τον φθόγγο και το ήθος
της ελληνικής ελευθερίας καθορίζοντας
τα οντολογικά θεµέλια, αλλά κυρίως
επειδή µπορεί να αποτελέσει την εθνική,
κοινωνική και πολιτική ∆ιαθήκη, εγκόλπιον του Nέου, του Συγχρόνου Eλληνι-

Γιάννης Τσαρούχης, Αρχαίο βάζο µε δάφνες, ελιές και αµπελόφυλλα, St. Jean Cap Ferrat, 1961.
Νεροµπογιά σε χαρτί, 53,5χ35,5 εκ. (ιδιωτική συλλογή)

σµού. ∆είχνοντας το απύθµενο ηθικό
βάθος, από το οποίο πηγάζουν και θηλάζουν όλες οι µορφές ελευθερίας,
κρύβουν οι λόγοι αυτοί αγέραστη επικαιρότητα και ασύγκριτη νεότητα και
ωραιότητα.
H ελευθερία ως Aρετή και ανδρεία
διαποτίζει τη σύνολη ελληνική ιστορία,
όχι βέβαια µε την έννοια της τυφλής ορµής για πόλεµο, αλλά µε την ανθρωπινότερη σηµασία του χρέους για άµυνα.

Tο βαθύτερο οντολογικό νόηµα της
αρετής και της ελευθερίας πρέπει να
αναζητηθεί στην υπεράσπιση της Zωής,
στον αγώνα για ∆ηµιουργία, στον πόθο
για Nίκη. O πόθος αυτός εκπηδά από τις
πιο µύχιες δυνάµεις του Aνθρώπου,
από το µυστικό βάθος του Όντος, όχι για
βιολογική επιβίωση παρά για ελεύθερη
ύπαρξη, δηλαδή για Hθική, Aντικειµενική και Πρακτική ελευθερία. αυτές είναι
οι θεµελιώδεις µορφές ελευθερίας.
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Kάθε µορφή ελευθερίας είναι αγώνισµα και κατόρθωµα. δεν δωρίζεται· κερδίζεται, εσωτερικά πρώτα. Mπορεί να
την κατακτήσει ο Άνθρωπος. Kαι αφού
µπορεί, άρα οφείλει! H ελευθερία βλασταίνει από µια αδιάκοπη εσωτερική
πάλη. Eίναι πρωταρχικά Hθική. Mόνο
βεβαιότητα για την αβεβαιότητά της
µπορούµε να έχουµε. Kαι την κατέχοµε
υπό τη µορφή της ακοίµητης προσπάθειας. Aυτή είναι η αµείλικτη διαλεκτική
της ελευθερίας! Aν η προσπάθεια
αφλογιστήσει, εµφανίζεται η δουλεία
και απειλεί µε το απαίσιο προσωπείο
της. H ηθική ή υπερβατική ελευθερία,
δηλαδή η εσωτερική βούληση για ελευθερία, µε την οποία υπερβαίνοµε τον
εαυτό µας και τις ανασταλτικές του ροπές, πραγµατώνεται διαρκώς µέσα σε
µια πολιτεία, παίρνει απτές µορφές της
εκλογής, της αποφάσεως, της ευθύνης,
που είναι ουσιώδη στοιχεία, συστατικά
της ελευθερίας. Aπόφαση, εκλογή και
ευθύνη είναι απαράκαµπτα σήµερα.
Πρέπει να εκλεγεί κανείς. Γιατί και όταν
ακόµη δεν εκλεγεί, έχει ήδη εκλέξει: Nα
µην εκλέξει! Oι δύο τώρα άλλες βασικές
µορφές ελευθερίας είναι διαστάσεις ή
τροποποιήσεις της εσωτερικής ελευθερίας. Πρόκειται για την Aντικειµενική
ελευθερία, που περιλαµβάνει όλα τα
είδη ελευθεριών (ατοµική, κοινωνική,
πολιτική και εθνική), και για την πρακτική ελευθερία, την αυτόνοµη που θεµελιώνει την τάξη, θέτει σκοπούς και καθιερώνει κανόνες.
Ως ηθικό αγαθό, τώρα, η ελευθερία
δεν είναι µονόδροµη πορεία: απαιτώ για
τον εαυτό µου ελευθερία στον βαθµό
που χορηγώ ελευθερία στον άλλο. Αν,
λέγει ο ο K.F. v. Weizsacker, η ελευθερία να καθορίζω τις πράξεις µου είναι
ευχάριστη και ζωτική, και αν η ελευθερία του συνανθρώπου µου είναι επίσης
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αναγκαία και βασική, τότε αυτόµατα
αναπηδά το καθήκον να εγγυώµαστε τη
µεταξύ µας ελευθερία, δηλαδή να αναγνωρίζουµε το δικαίωµα της κοινωνίας
και της πολιτείας να επιβάλλει κανόνες
- νόµους, περιοριστικούς της ελευθερίας
µας, προς χάριν της ελευθερίας όλων.
Oι αυθαίρετες ενέργειες, οι δήθεν ελεύθερες, υπαγορεύονται µάλλον από
άγνοια, πρωτογονισµό, ψυχικά τραύµατα ή ανεύθυνη ανωριµότητα. Aντίθετα,
η εκούσια υποταγή στους κανόνες-νόµους που εγγυώνται την κοινή ελευθερία προδίδει µεγάλη συνείδηση έλλογης ευθύνης και αποτελεί την ευγενέστερη µορφή ελευθερίας. Αυτή είναι η
ηθική έννοια της αρχής της ελευθερίας.
H οποία πραγµατώνεται χάρη στη λογική, στον λόγο του ανθρώπου µόλις
εκούσια αναγνωρίσει την αναγκαιότητά
της: «O λόγος καθιστά δυνατή την ελευθερία»!
Ως πολιτικό αγαθό η ελευθερία είναι
επιβολή της αρχής της ελευθερίας που
λύει τις αντιθέσεις, παραλύει τις συγκρούσεις, εναρµονίζει τις ανθρώπινες
σχέσεις και καθιερώνει τάξη έννοµη και
ασφάλεια κοινωνική. Mέσα σ’ αυτή τη
διάσταση της ελευθερίας ως πολιτικού
αγαθού κοινωνικής τάξεως και ασφάλειας, µπορεί να καλλιεργηθεί ο λόγος, να
αναπτυχθεί η νηφάλια σκέψη και να γίνει
εφικτή η ευηµερία του ατόµου και η αρµονική συµβίωση των ανθρώπων: «H
εν ασφαλεία και τάξει ελευθερία καθιστά δυνατό τον λόγο»! Mέσα στην κοινωνική τάξη, βασισµένη στη συνετή και
δίκαιη ρύθµιση των ανθρωπίνων σχέσεων, η ελευθερία ως πολιτικό αγαθό
απειλείται: πρώτον από τον κρατισµό και
τον πολιτειακό βαρβαρισµό· δεύτερον
από τις πολύχρωµες και ύποπτες οµάδες, τις µηχανές αυτές της σύγχρονης
βίας και τροµοκρατίας που προκλητικά
επιζητούν να καταλύσουν τις θεµελιακές
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Αξιωµατικός του Ναυτικού σε ροζ φόντο, Αθήνα, 1959, Λάδι σε πανί, 44,5χ35 εκ. (Ίδρυµα Γιάννη
Τσαρούχη, 601)

αρχές και αξίες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και κυρίως να αµφισβητήσουν
την ικανότητα των πολλών να τις υπερασπίσουν και τρίτον από την αλόγιστη
χρήση της ελευθερίας. Oι κίνδυνοι αυτοί
–και τούτο είναι το χείριστο όλων– δεν
ευρίσκονται extra αλλά intra muros –
εντός των τειχών της πολιτείας– και νοθεύουν τον φθόγγο και το ήθος της ελληνικής ελευθερίας. Nα αγωνίζεσαι
εναντίον του εξαναγκασµού και της βίας,
αυτό είναι το µεγάλο χρέος και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, είτε εσωτερική

είτε εξωτερική έχει την προέλευσή της η
απειλή.
Ως εθνικό αγαθό, τέλος, η ελευθερία
είναι η αρχέγονη γλώσσα του λαού µας,
πολυτίµητον αγαθό και αδιαπραγµάτευτο: αγωνιζόµενη και αιµάσσουσα. Eτσι
τη διασώζει αιώνες τώρα η παράδοση.
Eτσι την εµβιώνει καθηµερινά ο Eλληνισµός την εθνική του ελευθερία και ανεξαρτησία, όπως ακριβώς την είχε συλλάβει ο φιλόσοφος νους του Πλάτωνος
στο «Mενεξένό» του: «παν πλήθος και
πας πλούτος αρετή υπείκει». Aυτό είναι

το πνεύµα της ελληνικής ελευθερίας,
ένα πνεύµα που στις κρίσιµες καµπές της
Ιστορίας µας εγείρεται αρωγό και σωτήριο για τη γενέθλια γη του. Tούτο συνέβη κατά τους Mηδικούς πολέµους, οπότε η αριθµητικά υπερέχουσα ωµή ασιατική βία διελύετο στον θεϊκό µας αιθέρα
σαν ταχύπτερη πνοή ανέµου, κυνηγηµένη από την ορµή του πνεύµατος της
ελευθερίας!
Tο ίδιο αυτό πνεύµα ηνιοχούσε τη µεγάλη εποποιία και συνέθετε την αθάνατη ραψωδία του 1940. Πρόκειται για µια
µεγαλειώδη όσο και δραµατική Συνάντηση του αρχαίου κλέους, του παρελθόντος µε το αγέρωχο παρόν κάτω από
τα οργισµένα βλέµµατα νεκρών χιλιετηρίδων. «Στην πραγµατικότητα της αρχαίας Eλλάδος φυτεύτηκεν ο σπόρος των
νέων καιρών. Mε το άστρο της θα κανονίσει το µέλλον το τιµόνι του. Στην
ωραία λάµψη του τα όσα χρωστούν να
γίνουν θα καθήσουν να σκεφθούν ποιος
άρχοντας τους πρέπει», σηµειώνει ο
George ή κατά τον τρόπον του ποιητή
του Ήλιου και του Aιγαίου, των Bράχων
και των Θαλασσών, του Mαραθώνα και
του Bυζαντίου, του Άθω και της Πίνδου,
του ιεροφάντη χειριστή της λόγχης και
της πένας, πρωταγωνιστή και εφέδρου
ανθυπολοχαγού, µαχητή στις πρώτες
γραµµές και υµνωδού της σύγχρονης
µοίρας της Eλλάδας, του Oδ. Eλύτη:
«Tην οργή των νεκρών να φοβάστε /
και των Bράχων τ’ αγάλµατα!..
Tα θεµέλιά µου στα βουνά / και τα
βουνά σηκώνουν
οι λαοί στον ώµο τους
και πάνω τους η µνήµη καίει / άκαυτη
βάτος».
Bλέπω την Eλλάδα του Έπους του Σαράντα σαν έναν γιγάντιο βράχο που αναζητώντας τη µοναξιά υψώνεται προς τον
ουρανό της δόξας απτόητος από τον
κατακλυσµιαίο χειµώνα της Iστορίας.

Kάτω, στους πρόποδές του, απλώνεται
η κοιλάδα των γόων της ανθρωπότητος
που χειµάζεται: «Άνεµοι γέροντες γενειοφόροι / των παλαιών µου θαλασσών /
φρουροί και κλειδοκράτορες» θωπεύουν τις υπερήφανες κορυφές του. Eδώ
επάνω σ’ αυτές τις ασυµφιλίωτες µε τη
µοίρα κορυφές, ξενοδοχείται η αδάµαστη ψυχή του Έθνους. Eδώ, επάνω στης
Ιστορίας τ’ αγνάντεµα, χύνεται ο θάνατος
σπόρος ζωής, ζωής και Λευτεριάς. Eδώ
επάνω στα τραχειά βουνά του ελληνικού ήθους συνάντησαν και έπληξαν τον
επιδροµέα, παράδοση αιώνων και
ελευθερία γενεών: η οργή των νεκρών
και των πεθαµένων η µνήµη, βάτος φλεγόµενη αλλ’ όχι καιόµενη, ξαναδίνει
στον κόσµο τον «ιστορικό του ρυθµό»
και τη γλυκειά προσδοκία της νίκης. Eτσι
τα ευγενή ιδανικά της ελεύθερης ανθρωπότητας ευρίσκουν πάλι την τιµητική τους προφυλακή στα αιµατόβρεκτα
βουνά της Hπείρου και την Eλλάδα να
ιερουργεί πάλι στον βωµό της θυσίας
«για να φθάσει ψηλά τα βουνά τα χιονόδοξα», τραγουδάει ο Eλύτης. H µοίρα
των Eλλήνων –«µοίρα των αθώων, πά
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λι µόνη, να σε, στα Στενά»– πρόσταξε
να µάχονται κατά βαρβάρων και να δρέπουν µόνον τις δάφνες των κινδύνων της
θυσίας. Aυτής της θυσίας το όραµα αναπολούµε σήµερα.
Mεγάλες µνήµες, φλογερές συνειδήσεις, ατρόµητες καρδιές και η παµφεγγής ελευθερία της Eλλάδος, η ψυχή της
Eλλάδος, να εκπηδά από τα τιτανικά
στήθη του παρελθόντος της τότε, όταν:
1η Σεπτεµβρίου 1939, µια πρωτόπλαστη, σηµαδιακή ηµέρα, ηµέρα κατά
την οποία «όλος ο κόσµος έλαµπε σαν
µια νεροσταγόνα» –για να θυµηθούµε
το «Άσµα ηρωικό και πένθιµο»– µια
ηλιόλουστη από τα Kαρπάθια έως τη
Bαλτική ηµέρα, ηµέρα ευδαίµονος Eιρήνης ο Χίτλερ σπαράσσει και σε 3
εβδοµάδες υποτάσσει την Πολωνία.
Aκολουθεί η ∆ανία και η Nορβηγία. 10
Mαΐου 1940, ο Blitzkrieg, ο κεραυνοβόλος πόλεµος, ισοπεδώνει σε λίγες
ηµέρες την Oλλανδία και το Bέλγιο –
που συνθηκολογούν. 14 Iουνίου, οι
αναχαίτιστες φάλαγγες της Wehrmacht
παρελαύνουν στη λεωφόρο των Hλυ-
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Κατάθεση στεφάνου στη µνήµη των πεσόντων, 1947. Νεροµπογιά σε χαρτί, 15χ20,5 εκ. (Ίδρυµα Γιάννη Τσαρούχη, 794)

σίων στο Παρίσι – η Γαλλία ψυχορραγεί!
Eίχεν ήδη προσαρτηθεί η Aυστρία και
είχε παραδοθεί στις φλόγες η Tσεχοσλοβακία, ενώ η Pωσία επαναπαύεται
και επωφελείται. Eπαναπαύεται στο
σύµφωνο µη επιθέσεως που γράφεται
από τους Φον Pίµπεντροπ και Mολότοφ,
υπουργούς των Eξωτερικών Γερµανίας
και Pωσίας αντίστοιχα. Kαι επωφελείται
η Pωσία, καθώς πνίγει τη Φινλανδία –
και της αποσπά την Kαρελία· καταλαµβάνει τις βαλτικές χώρες και προσαρτά
µέρος της Bουκοβίνας και τη ρουµανική
Bεσσαραβία – όσο για τη Pουµανία,
αυτή την «εχώνευε» ήδη ο Xίτλερ!
Πράγµα που κάµνει τον σύµµαχό του
Mουσολίνι να αφρίζει: «Aυτός ο Xίτλερ!
Mε φέρνει προ τετελεσµένων γεγονότων. Aυτή τη φορά όµως θα του το αντα32

ποδώσω. Θα µάθει από τις εφηµερίδες
ότι κατέλαβα την Eλλάδα», σηµειώνει
στο «Hµερολόγιό» του ο Tσιάνο, ο
υπουργός Eξωτερικών της Iταλίας.
Oι µέχρι τότε δάφνες του ήταν ότι είχε
καταλάβει τη M. Παρασκευή, 7 Aπριλίου του 1939, την Aλβανία, είχε εισβάλει
στην Aφρική, στη Bρετανική Σοµαλία,
ενώ σκηνοθετούσε την casus belli µε την
Eλλάδα. Στις 27 Aυγούστου 1923 βρίσκονται δολοφονηµένοι στον δρόµο
Iωαννίνων - Kακαβιάς ο Iταλός στρατηγός Enrico Telini και η τετραµελής ακολουθία του. Aκολουθεί ιταµό τελεσίγραφο και πολύνεκρη κατάληψη της
Kέρκυρας, µε αρµάδα που ήδη έτοιµη
πριν από το έγκληµα ναυλοχούσε στον
Tάραντα. Tο 1939 ο Nτούτσε ζητούσε
προκλητικά εξηγήσεις, γιατί οι ∆ωδεκα-

νήσιοι να καταφεύγουν στην Eλλάδα.
Στις 12 Iουλίου 1940, κοντά στην Kρήτη,
πολεµικά αεροπλάνα βοµβαρδίζουν το
βοηθητικό του στόλου «Ωρίων» και το
αντιτορπιλικό «Ύδρα», στις 30 Iουλίου
τα αντιτορπιλικά «B. Γεώργιος» και «B.
Όλγα», κοντά στην Kόρινθο, και δύο
υποβρύχια στο λιµάνι της Nαυπάκτου.
Στις 11 Aυγούστου, το επίσηµο ιταλικό
πρακτορείο «Στέφανι» χαρακτηρίζει την
εξόντωση του γνωστού ληστή Nταούτ
Xότζα εκ µέρους δύο Aλβανών συµπατριωτών του ως «πολιτικό έγκληµα».
Στις 15 Aυγούστου 1940 η ανέντιµη
«γενναιότητα» του δικτάτορα Mουσολίνι τορπιλλίζει την «Έλλη». Kαι εξοµολογείται στον Vittorio Campini: «Προτού
να πεθάνω βλέπω να διαγράφεται επάνω στον ιταλικό ουρανό µια αναγεννώ-

µενη αυτοκρατορία των Kαισάρων. Bλέπω τον µεγαλύτερο γιο µου να διασχίζει
πάλι τον Nείλο και βλέπω την Eυρώπη
ολόκληρη υπό την επίδραση του νέου
Kαίσαρος».
M’ αυτές τις σκέψεις στέλνει τη νύχτα
της 28ης Oκτωβρίου 1940 το επαίσχυντο τελεσίγραφο. Kαι η απάντηση της
Eλλάδας: ο πόλεµος. Όταν άλλα κράτη,
και όµορα προς εµάς, ερωτοτροπούν,
καιροσκοπούν ή συµµαχούν µε τον
Άξονα. Kαι η Eλλάδα; Γυρίζει στο Παρελθόν, ακροάζεται τους νικητήριους
παιάνες του Mαραθώνα, ενωτίζεται τις
πολεµικές δεήσεις και τον Aκάθιστο
Ύµνο του Bυζαντίου, τυλίγεται µέσα στις
φλόγες του ’21, ζει τους νικηφόρους
αγώνες του ’12-’13, βλέπει την «Έλλη»
βυθισµένη στον υγρό της τάφο και αποφασίζει: OXI...
H χώρα δονείται από πύρινον ενθουσιασµό. Aκόµη και οι πικραµένες µάνες,
οι ορφανές αδελφές, τα ανήλικα τέκνα
που µένουν δίχως στήριγµα, πνίγουν τον
πόνο τους στη µέθη του πατριωτισµού.
H Eλλάδα ζει στην πρώτη γραµµή.
Eλλάδα των µετόπισθεν δεν υπάρχει·
µία Eλλάδα υπάρχει: του µετώπου! Tο
Έθνος γράφει µε τη λόγχη του την Iστορία: κάθε ύψωµα και µία µάχη· κάθε
µάχη και µία νίκη, κάθε νίκη και µία προέλαση. Έτσι, τη 10η ∆εκεµβρίου 1940 ο
ραδιοφωνικός σταθµός της Bοστώνης
ανήγγειλε ότι στη γαλλοϊταλική µεθόριο
Γάλλοι στρατιώτες, ενθουσιασµένοι από
τις ελληνικές νίκες, ύψωσαν επιγραφή
και παρακαλούσαν δήθεν: «Έλληνες
στρατιώτες, µην προχωρείτε άλλο πλέον! Aπό εδώ αρχίζουν τα γαλλικά σύνορα!» Oι µάχες στο µέτωπο συνεχίζονται άγριες. Tα νέφη του πολέµου, κόλαση δαντική, τυλίγουν στους βράχους
τους καλόγερους» και τους εγείρουν
από τη σιωπή. Oι Έλληνες αγωνίζονται
νικηφόρα.

Π Ι Φ ΥΛ Λ Ι Δ Ε Σ N A I

Το µνηµόσυνο, µακέτα τοιχογραφία για το ύπαιθρο, 1947. Νεροµπογιά µε κόλλα σε πανί, 24χ34,3
εκ. (Ίδρυµα Γιάννη Τσαρούχη, 1007)

O θάνατος, όµως, σπαράσσει τους
ανθρώπους· το Έθνος αιµοσταγεί. O
ηρωικός ανθυπολοχαγός, νέος Περσοµάχος ή ∆ιγενής Aκρίτας, σύµβολο και
εκφραστής του ήθους της ελληνικής
ελευθερίας «κείτεται στην τσουρουφλισµένη χλαίνη. / Aιώνες µαύροι γύρω
του / ...κι οι ώρες που ξανάγιναν πέτρινες περιστέρες / Aκούν µε προσοχή».
Ετσι το «γέλιο κάηκε», «ο κόσµος
άδειασε µε την στερνή κραυγή», «η µία
στιγµή παράτησε την άλλη / κι ο ήλιος ο
παντοτεινός έτσι µε µιας τον κόσµο» στενάζει ο Eλύτης. O ήρωας όφειλε, ωστόσο, να υψωθεί «Φωτιά στην άνοµη φωτιά», «εκδικητής της αδικίας και να προβάλλει το γυµνό στήθος του και το ελληνικό ήθος του σαν χάρτη περηφάνειας / Όπου ξεσπούσαν λευτεριά και θάλασσα».
O εραστής της ελευθερίας λαός δεν
θα αφήσει τους βαρβάρους να περάσουν. Πώς, άλλωστε, να περάσουν,
όταν τις πύλες φράσσουν γυναίκες ωσάν

τη Σπαρτιάτιδα µητέρα, που έστειλε 5
παιδιά της στον πόλεµο και, αναµένοντας την έκβασή του, ερώτησε µαχητήν
επιστρέφοντα: «τι πράττει η πατρίς» και,
αφού έλαβε την τραγική είδηση του φόνου των 5 τέκνων της, «αλλά δεν σε
ηρώτησα τούτο κακόν, ανδράποδον»,
οργίστηκεν η ηρωίδα, «σε ηρώτησα τι
πράττει η πατρίς»· «ενίκησε», της ανήγγειλε· «ασµένως τότε δέχοµαι και των
τέκνων µου τον θάνατον»! H ψυχή της
σύγχρονης Eλλάδος µαγεµένη από τα
αθάνατα λόγια του αρχαίου σκηνικού
«θνήσκειν µη λέγε τους αγαθούς» ξαναζωντανεύει το πατρογονικό της Ήθος:
1941, πριν από την εισβολή των Γερµανών, Eλληνίδα µητέρα στέλνει το εξής
τηλεγράφηµα: «Προς τον Πρόεδρον της
Kυβερνήσεως» κ. Aλέξ. Kορυζήν. O
υιός µου Eυάγγελος Iω. Iωαννίδης έπεσε
κατά τις επιχειρήσεις της Kλεισούρας.
Παρήγειλα εις τους 4, ήδη υπηρετούντας: Xρήστον, Kώσταν, Γεώργιον και
Nίκον Iω. Iωαννίδην, να εκδικηθώσι τον
33
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θάνατον του αδελφού των. Kρατώ εις
εφεδρείαν άλλους τέσσαρας: Πάνον,
Aθανάσιον, Γρηγόριον και Mενέλαον
Iω. Iωαννίδην, κλάσεως 1917 και νεωτέρων. Παρακαλώ κληθώσιν ονοµαστικώς και ούτοι εις πάσαν περίπτωσιν
ανάγκης της πατρίδος ή τυχόν απωλείας
ετέρου τέκνου µου προς εκδίκησιν
εχθρού. Γνωρίσατε προς Bασιλέα µας
ότι ύστατον επιφώνηµα θέλει είναι: Zήτω η πατρίς! Eλένη Iω. Iωαννίδου, Kυπαρισσία!».
Xρειάζονται σχόλια; Πώς να αποδώσει κανείς το ηρωικό κλίµα, το άρωµα
εκείνων των στιγµών που οι πράξεις δίδουν ασύλληπτες διαστάσεις στην έννοια και τις µορφές της ελευθερίας, για
την οποία «δακρύζει από χαρά ο ήλιος»,
κατά τον ποιητή. H Iωαννίδου σκέπτεται
και ενεργεί όπως το Έθνος· είναι η γρηγορούσα συνείδηση του Έθνους· επαναλαµβάνει το «ταν ή επί τας», όπως ο
Eλύτης τον Eυριπίδη: «Tης δικαιοσύνης
Ήλιε νοητέ / και µυρσίνη συ δοξαστική /
µη παρακαλώ σας µη / λησµονάτε τη
χώρα µου»! Kαι ο συγκλονιστικός λό-

γος των «Iκετίδων» του αρχαίου σκηνικού: «Άµυνε µατρί, πόλις, άµυνε Παλλάδι»: προστάτευε τη µητέρα, προστάτευέ την ως πόλι της Παλλάδος!
Λόγοι θερµή ικεσία! O ποιητής λειτουργεί όπως η Eλλάδα, που φτερωµένη από την αχόρταγη πείνα της ελευθερίας αγωνίζεται καταµεσίς του ιστορικού
χειµώνα και οραµατίζεται το γλυκύ έαρ
της νίκης. Kάθε Έλληνας γίνεται –θαρρείς– ένα πανανθρώπινο ηθικό µέγεθος
που κοµίζει βαρύτιµες αξίες.
«Θυµούµαι –γράφει ο Nίκος Kαζαντζάκης στην "Aναφορά στον Γκρέκο"–
ένας Kρητικός καπετάνιος, βοσκός, µύριζε κοπριά και τράγο και γύριζε από τον
πόλεµο όπου είχε πολεµήσει σαν λιοντάρι· βρέθηκα στο µαντρί του ένα µεσηµέρι που του ήρθε από το "Kρητικό
Aδελφάτο" της Aθήνας ένα δίπλωµα
απάνω σε περγαµηνή µε µεγάλα γράµµατα κόκκινα και µαύρα· τον συγχαίρουνταν για τις αντραγαθίες του και τον
ανακήρυχναν ήρωα.
– Tι χάρτα είναι ετούτη; ρώτησε νευ-

ριασµένος τον αποσταλµένο· µπήκαν
πάλι τα πρόβατά µου σε κανένα σπαρµένο; είναι να πλερώσω καµιά ζηµιά;
Xαρούµενος ο αποσταλµένος ξεδίπλωσε τη χάρτα και του τη διάβασε φωναχτά.
– Kάµε τα ψιλά να καταλάβω τι θέλει
να πει;
– Πως είσαι ήρωας, κι η Πατρίδα σού
στέλνει τη χάρτα αυτή, να τη βάλεις, λέει, σε κορνίζα, να τη βρουν τα παιδιά
σου.
Άπλωσε ο καπετάνιος τη χερούκλα:
– Φέρ’ τη εδώ!
Tην άρπαξε, την έκαµε κοµµάτια, την
πέταξε στη φωτιά, όπου έβραζε το καζάνι µε το γάλα.
– Άιντε να τους πεις πως εγώ δεν πολέµησα για να πάρω µια χάρτα· πολέµησα για να κάµω ιστορία.
Για να κάµει ιστορία! Eνιωθε καλά ο
άγριος βοσκός τι ήθελε να πει, µα δεν
κάτεχε να το πει: ή µπας και το ’πε µε τον
ανώτατο τρόπο;
Σηκώθηκε, γέµισε ένα λεκανιδάκι γάλα, έκοψε µισό τυρί, έφερε δυο κρίθινες
κουλούρες, στράφηκε στον αποσταλµένο
να δει
δει
σταλμένο που
που ’χε
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Eλλάδα χωρίς τον Άνθρωπο αυτού του
ήθους, χωρίς το αθάνατο Σαράντα; Kαι
τι θα ήταν ο κόσµος χωρίς την Eλλάδα!
H οποία, υπερασπιζόµενη διαιώνιες αξίες, εξήλθε καθηµαγµένη από τον αγώνα
του ’40. Oµως, η χιλιοπρόσωπη αθλιότητα παγίδευσε βάναυσα τις αξίες αυτές:
η ηθική ανάπλαση της γης σαν συντελέσθηκε και η χώρα µας δεν βρήκε την
ιστορική της δικαίωση. Aς σκεφθούµε
«τι ανταπέδωκαν ηµίν»! Ενα ερώτηµα
που οδηγεί τη λαβωµένη από την αδικία
συνείδηση του µεγάλου Ποιητή και µαχητή Oδ. Eλύτη σε εξέγερση: «Aδελφοί
µάς εγέλασαν! / Γι’ αυτούς, είπαν, ο καπνός της θυσίας»! Kαι ας σκεφθούµε την
τραγική ειρωνία ή την ειρωνική τραγωδία της Ιστορίας: το ένδοξο θέατρο του
πολέµου και της νίκης, η Bόρειος Ηπειρος να χειµάζεται αλύτρωτη και οι αδελφοί µας –κατά παράβαση παντός ανθρωπίνου δικαιώµατος– να σήπονται
στις φυλακές· άλλοι πάλι γείτονες, παραχαράκτες της Iστορίας, να διεκδικούν
πανάρχαια πατρογονικά εδάφη, να σφετερίζονται το όνοµα της ιερής Mακεδονικής γης και να απειλούν από Bορρά
και Aνατολών να διαµελίσουν το πανάχραντο σώµα της πατρίδος, ενώ το άλλο
ακραίο τµήµα του Ελληνισµού, η µαρτυρική Κύπρος, βαρειά ραγισµένη να
δοκιµάζεται και να αιµορροεί. Ας σκεφθούµε ακόµη πόσον αδυσώπητη στον
αιµατηρό βηµατισµό της είναι η Ιστορία

και ποιες τραγικές και κατακλυσµιαίες
συνέπειες εγκλείει µια πιθανή εκτροπή
της. Ας σκεφτούµε δηλαδή, υπό τον
ορυµαγδό των πολύνεκρων µαχών, το
βαρυσήµαντο και άρα µακάβριο µήνυµα που µας στέλνει η κρισιµότητα των
καιρών µας. Και σκεφθείτε πόσον πικρή
και σκληρή είναι κάποτε η γεύση, η οιµωγή της Ιστορίας.
Oφείλουµε, εν τούτοις, να κοιτάζουµε
κατά πρόσωπο την αλήθεια και την Ιστορία. Τούτο είναι παράγων σωτηρίας.
Oφείλουµε, προς τούτοις, να κοιτάζουµε κατά πρόσωπο το ιστορικό µας παρελθόν, όχι µόνον διότι το κοίταγµα
αυτό απολακτίζει την απερισκεψία και
την ηθικο-πολιτική ανευθυνότητα· όχι
µόνον επειδή οδηγεί το έθνος στη σύµπνοια, τη σύννοια, την οµοψυχία και
την ενότητα, αλλά και επειδή: «οι αληθινοί άνθρωποι της προόδου είναι εκείνοι που τρέφουν ένα βαθύ σεβασµό
προς το παρελθόν» κατά το φθέγµα του
Ρενάν. Ειδικότερα εµείς οι Έλληνες δεν
πρέπει να τυλίγουµε στη λήθη, αλλά να
ανακαλούµε διαρκώς στη µνήµη το πολυαιώνιο και πολυδύναµο ιστορικό µας
παρελθόν, είτε για να επαναλάβουµε το
µεγαλείο του είτε για ν’ αποφύγουµε τη
φρίκη του, ιχνεύοντας πάθη και λάθη·
αντλώντας καθοριστικά για την εθνική,
πολιτική και ηθική µας συµπεριφορά
διδάγµατα· χτίζοντας µία γρηγορούσα
και την πληρότητα εγγίζουσα συνείδηση
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και εκείνης και της τωρινής εποχής· δηµιουργώντας υψηλή και κοφτερή επίγνωση για το παρόν· διανοίγοντας καινούργιες προοπτικές για το µέλλον.
Συναισθανοµένοι, τέλος, το µεγάλο
ιστορικό βάρος οφείλουµε να βρούµε
τα µέτρα, µε τα οποία θα ζυγίσουµε το
νόηµα όσων συµβαίνουν στους καιρούς
µας.
Συµβάντα και συµβαίνοντα ιδιαζόντως
σηµαντικά. Ή µήπως έχει έλθει το πλήρωµα του χρόνου να δοκιµασθεί για µια
ακόµη φορά στο χωνευτήρι της Ιστορίας
η ηθική αντοχή και η πνευµατική του
ελληνισµού δύναµη απέναντι στην ανιστόρητη θρασύτητα σύγχρονων βαρβάρων!
Η οµοψυχία µας είναι το όπλο µας, η
ενότητα του λαού µας η ασπίδα, το ήθος
της ελευθερίας το δόρυ και η λάµψη της
λόγχης του στρατού µας η εγγύηση της
ακεραιότητάς µας.
Στα απέραντα πελάγη µας και στις
ασυµφιλίωτες µε τη µοίρα κορυφές των
βουνών µας ξενοδοχείται η ψυχή του
Έθνους: «Όµορφη, πλούσια, κι άπαρτη,
και σεβαστή, κι αγία», όπως ακριβώς ο
φθόγγος και το ήθος της ακαταπάλαιστης ελληνικής ελευθερίας, το ακατάλυτο πνεύµα της αιώνιας Ελλάδος!
(Επίσηµος πανηγυρικός λόγος στην
Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
28 Oκτωβρίου 1994)

O Γρηγόρης Kωσταράς γεννήθηκε στο Πυργί του δήµου Aγρινίου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών
και ειδικεύτηκε στη φιλοσοφία-ψυχολογία στα Παν/µια Aµβούργου και Kοπεγχάγης, υπό την επιστηµονική καθοδήγηση διαπρεπών
καθηγητών: K.F. v. Weiszacker, P. Aubenque, Kl. Ocher, P. Hofstatter, K. Pawlik, H. Nickel, R. Tausch κ.ά. Aναγορεύτηκε διδάκτωρ
της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/µίου του Aµβούργου και αποφοίτησε από τη Σχολή Ψυχολογικής Aµύνης του Oϊσκίρχεν. Eξελέγη
επιµελητής του Eργαστηρίου Ψυχολογίας της Φιλοσ. Σχολής του Παν/µίου Aθηνών, εντεταλµένος υφηγητής, επίκουρος καθηγητής,
αναπληρωτής και τέλος καθηγητής. Eίναι εκλεγµένο µέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστηµονικών εταιρειών µε ευρεία συµµετοχή σε διεθνείς εκπροσωπήσεις και επιστηµονικά συνέδρια. ∆ιδακτικό έργο ασκεί όχι µόνο στη Φιλοσοφική, αλλά και σε άλλες
πανεπιστηµιακές σχολές, ενώ προσκεκληµένος έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήµια της αλλοδαπής ή έχει µετάσχει σε µεγάλα διεθνή
ερευνητικά κέντρα. Στο συγγραφικό του έργο (εκτός από τα αυτοτελή βιβλία του) κεντρική θέση έχουν οι διατριβές, µελέτες και
ανακοινώσεις (περισσότερες από 100), οι δηµοσιευµένες σε έγκυρα ελληνικά και ξένα περιοδικά. Στο πλαίσιο µιας εργώδους κοινωνικής, πολιτικής και
εθνικής δραστηριότητας είδαν το φως της δηµοσιότητας υπέρ τα 300 άρθρα από τις στήλες των µεγαλύτερων εφηµερίδων. Tο συγγραφικό του έργο –ξενόγλωσσο, ελληνιστί γραµµένο ή µεταφρασµένο– έχει µεγάλη απήχηση. Έτυχε, τέλος, πολλών τιµητικών διακρίσεων, και µε την ιδιότητα του προέδρου
της ΑΠΟΕΑ (Ανωτ. Πανελλ. Οµοσπονδία Εφ. Αξ/κών) .
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Kαθώς η έλαφος διψασμένη...

Γράφει ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

H H LEHMAN BROTHERS και η κατάρρευσή της ήταν η
έναρξη το 2008, επισήμως, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Aνάλυση της Deutsche Bank τον Iούλιο Aύγουστο 2011 έγραψε ότι αυτό που ζούμε σήμερα
είναι η APXH μιας παγκόσμιας κρίσης χωρίς κανένα
προηγούμενο σε καμιά φάση της Ιστορίας. H χρεοκοπία
της LEHMAN BROTHERS το 2008 απείλησε τότε να τινάξει στον αέρα όλο το τραπεζικό σύστημα. H αμερικανική κυβέρνηση έριξε τότε στην αγορά 1,5 τρισ. δολάρια για να σταματήσει τον κατήφορο. H κρίση είχε αρχίσει νωρίτερα, το 2007, όταν τα πολύ χαμηλά επιτόκια
και η ευκολία ανάληψης κινδύνων από αμερικανικές και
ευρωπαϊκές τράπεζες οδηγούσαν σε επενδύσεις σε
επισφαλή χρηματοοικονομικά προϊόντα, τοξικά.
Έτσι ξεκίνησαν οι απώλειες. Oι οίκοι αξιολόγησης
ήταν αυτοί που έπαιξαν αρνητικό πρώτο ρόλο, αξιολογώντας αυτά τα προϊόντα με βαθμολογία (A), μέχρι που
οι «φούσκες» έσκασαν και οι ζημιές εμφανίστηκαν στις
36
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τράπεζες. Aμερικανοεβραίοι έτρεξαν τότε να ρίξουν
βοήθεια στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα... Eλλάδα,
Iρλανδία, Iσπανία, Πορτογαλία, Iταλία άρχισαν να νιώθουν ανεμοστρόβιλους καταστροφής... Tότε πολλοί
θυμήθηκαν την Γκόλντμαν Σακς, τον υπουργό Oικονομικών HΠA Xένρι Πόλσον, που ήταν πρώην διευθύνων
σύμβουλός της, και τα πρόσωπα διεθνών Oργανισμών και κεντρικών τραπεζών που είχαν όλοι θητεία σε
οίκους αξιολόγησης κ.λπ. και συνδέονταν με πολλά
περίεργα. Hταν όμως αργά. Tο ντόμινο είχε ξεκινήσει...
Tότε θυμήθηκαν και τον αμερικανικό ασφαλιστικό κολοσσό AIG. Tότε άρχισαν και οι μεγάλες συγχωνεύσεις
και οι αλλαγές ονόματος και λογότυπων. Tότε όλοι ένιωσαν τα κακά της υπεροψίας μερικών... Tα
διδάγματα δυστυχώς του Σεπτεμβρίου του 2008 δεν τα
είδαν αρκετοί στη Γη.
Aκόμα κάποιοι συμπεριφέρονται σαν να ξεχνάνε ότι
και ο Aχιλλέας είχε την «Aχίλλειο πτέρνα του»...

Eίναι πολλά αυτά που «διψά» να αποκτήσει ο άνθρωπος. Xρήμα, δόξα, εξουσίες,
ασφάλεια, ανέσεις. Όμως σπάνια οι άνθρωποι τα καταφέρνουν όλα αυτά σε συνδυασμό και με την υγεία τους. H Ιστορία, η πείρα, η ζωή γύρω μας αυτό μαρτυρά... Aυτόν
τον καιρό είναι πολλοί αυτοί που με ρωτάνε τι να κάνουν με την κρίση, με την περιουσία τους, με τα λεφτά που έχουν στην τράπεζα. Πανικός, αγωνία, μελαγχολία κυριαρχούν στις συνομιλίες πολλών ανθρώπων. Tο ίδιο ισχύει και για πολλούς επαγγελματίες, εταιρείες και ασφαλιστές. Tι να
κάνουμε; Tι θα γίνει με την κυβέρνηση; Πού
το πάει ο Παπανδρέου; Ως ένα σημείο οφείλει ο καθένας να φροντίζει την αυτάρκειά
του για να μη γίνεται βάρος κανενός. Όμως
μέχρι πού μπορεί να φτάσει; Πόσο μπορεί
να βασίζεται σε ανθρώπινα; Στα παιδιά μου
είπα να μην αγωνιούν. Δεν υπάρχει πουθενά MONIMH EΞAΣΦAΛIΣH και να θυμούνται να μην «κολλάνε» μόνο στα υλικά. Nα
έχουν προσόντα, γνώσεις, βάσεις για εναλλακτικές λύσεις, αλλά το ζήτημα ΔEN
TEΛEIΩNEI. Πάντα όλα είναι στον AEPA και
στο EAN ZOYME... Πολλά συμβαίνουν.
Δεν χρειάζεται βασανιστική MEPIMNA. Kαλό είναι να λέμε κι ένα «πάτερ ημών, τον
άρτον ημών τον επιούσιον δος...» Oι ασφαλιστές θα ’πρεπε να ’χουν αυτήν τη φιλοσοφία υπ’ όψιν τους σε KAΘE ΠΩΛHΣH...
«‘Ελα, άνθρωπέ μου, κάνε μια ασφάλιση
να έχεις μια βάση, ένα στήριγμα σε ώρα
δύσκολη».
Aυτό είναι. Tίποτα άλλο... Δεν θα λυθούνε ποτέ τα ζητήματα των ανθρώπων. Kανένας δεν τα έλυσε... Kαι η ασφάλεια αυτό
είναι. Nα έχεις να ζήσεις να μην πεθάνεις και
σαν βάρος άλλων... Nα έχεις ψωμί για την
οικογένειά σου. Nα σπουδάσουν τα παιδιά
σου... Nα κρατήσεις την περιουσία σου όσο
ζεις. Για τα υπόλοιπα άκου και τι λέει η ζωή
και η εκκλησία σου και διάβασε και κανένα

«ψυχωφέλιμο»... Aλλιώς θα είσαι πάντα
διψασμένος σαν να είσαι σε έρημο χωρίς
νερό... Kάποιοι άλλοι όμως πριν από μας
κατάφεραν να πάρουν απαντήσεις και ειρήνη στην ψυχή τους, μπροστά σε παρόμοιες
και χειρότερες καταστάσεις. Oι γονείς μας
επέζησαν ανάμεσα από πολέμους, πείνα
και κατοχή το 1940-44, όταν πάλι Γερμανοί
κατακτητές σκότωναν και έκλεβαν τον
πλούτο και τα τρόφιμα του ελληνικού λαού. Kι όμως είχαν πόθο ελευθερίας και
αξιοπρέπειας. Προσεύχονταν στον Θεό και
το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να είναι σωστοί και τίμιοι οι περισσότεροι από αυτούς,
γιατί υπήρχαν και καταδότες και δωσίλογοι

και «βολεψάκηδες». Mάλιστα, σε σκληρές
συνθήκες ήταν αγωνιστές, συναδελφικοί,
ελεήμονες, συμπονετικοί, φιλάδελφοι...
Hρεμήστε, φίλοι, και ζήστε μέσα σας
αυτό που λέει μια προσευχή: «Oν τρόπον
επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε ο
Θεός. Eδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν
τον ζώντα...». Oπως η ελαφίνα διψασμένη
τρέχει με πολύ πόθο στις πηγές των νερών,
έτσι και η ψυχή μου, ω Θεέ, σε ποθεί να
επικοινωνήσει μαζί σου να παρηγορηθεί....
Σιγανέψτε τους αέρηδες του φόβου. Eχει
ο Θεός...

Yπάρχει κάποιος ΣTENTΩP στις ηγεσίες μας;
O Στέντωρ ήταν ομηρικός ήρωας, φημισμένος για τη φωνή του. O Όμηρος
τον ονομάζει Xαλκεόφωνον. O Στέντωρ πέθανε από συγκοπή στην προσπάθειά
του να νικήσει ακόμα και τον θεό Eρμή στη μεγαλοφωνία. H θεά Ήρα, όταν
πήγε να εμψυχώσει τους Aχαιούς για να πολεμήσουν τους Tρώες, πήρε τη
μορφή του Στέντορα. Στην Iλιάδα (E 785) θα βρούμε το όνομά του. Aπό τότε
έμεινε και η παροιμία «στεντορεία τη φωνή» και «μείζον Στέντορος εμβοάν»...
Mε λύπη μου παρατηρώ ότι EΣIΓHΣAN οι φωνές τύπου Στέντορα στην Eλλάδα. Kαι στον ασφαλιστικό κλάδο επικρατεί σιγή και αφωνία. Ως πότε;

λlil
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Η προσευχή κληρικών διαφόρων
δογμάτων στη Ροτόντα του
Καπιτώλιου, δεν έγινε σε επίκληση
συμφωνίας για την αύξηση του ορίου
χρέους των ΗΠΑ. Οι προσευχόμενοι,
υπό την αμήχανη παρουσία των
αστυνομικών, που είχαν εντολή να
τους απομακρύνουν από το σημείο
-και το έκαναν λίγο αργότερααντιδρούν στο σχέδιο των
Ρεπουμπλικανών, θεωρώντας ότι οι
περικοπές δαπανών που προβλέπει
πλήττουν τους πιο αδύναμους. Ο
πρόεδρος Ομπάμα εκτίμησε ότι
Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί
«συμφωνούν, χονδρικά».

H Mια από τις ευχές που αναπέμπουν στις ορθόδοξες εκκλησίες
μας οι ιερείς και με συγκινεί πολύ, σκεπτόμενος τις ευλογίες του
Θεού στον τόπο μας, είναι αυτή που λέγεται στη Θεία Λειτουργία
κάθε Kυριακή: «Yπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών
της γης και καιρών ειρηνικών, του Kυρίου δεηθώμεν». Δεν γνωρίζω πόσοι από μας νιώθουμε συχνά αυτό το θαύμα στην πατρίδα μας που τα έχει όλα, και η ευκρασία αέρων και η ευφορία των
καρπών της γης γεμίζει το τραπέζι μας. Δεν τα έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτά που έχουμε και είμαστε τυχεροί όλο τον χρόνο. Mε
ευγνωμοσύνη γεμίζει η ψυχή μου όταν πιάνω γλυκό ψωμί και
νόστιμα φρούτα... Πράγματι «ζω» το θαύμα, βλέποντας
στον κήπο τη μηλιά ή την κυδωνιά να ρίχνει φθινόπωρο
τα φύλλα, να υπομένει το κρύο τον χειμώνα με γυμνά
κλαριά, να πρασινίζει την άνοιξη, να βγάζει άσπρα λουλούδια που ερωτεύονται τις μέλισσες, που δένει καρπούς, που μου χαρίζει ψυχική και σωματική ευφορία...
Σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν σταματούσε αυτή η διαδικασία; Mια άλλη μεγάλη προσευχή που λέγεται στη Θεία
Λειτουργία την Πρωτοχρονιά, του Mεγάλου Bασιλείου,
εκφωνεί ο ιερεύς λίγο μετά την ευλογία των Tιμίων Δώρων, όπου
ο άρτος γίνεται τίμιο σώμα Xριστού και ο οίνος τίμιο αίμα Xριστού
και ένα απόσπασμα λέει κάτι που στους καιρούς μας ιδιαιτέρως
έχουμε ανάγκη: «...Mνήσθητι Kύριε του περιεστώτος λαού και
των διευλόγους αιτίας απολειφθέντων και ελέησον αυτούς και
ημάς... Tα ταμεία αυτών έμπλησον παντός αγαθού· τας συζυγίας
αυτών εν ειρήνη και ομονοία διατήρησον· τα νήπια έθρεψον··την
νεότητα παιδαγώγησον· το γήρας περικράτησον· τους ολιγοψύχους παραμύθησον... τους πλέουσιν σύμπλευσον· τοις οδοιπο38

rii!]

ρούσι συνόδευσον· χηρών πρόστηθι· ορφανών υπεράσπισον·
αιχμαλώτους ρύσαι· νοσούντας ιάσαι... και των αγαπώντων ημάς
και των μισούντων...».
Kάνοντας κατά καιρούς αυτοκριτική στο τι δουλειά έκανα στη
ζωή μου, κατέληξα ότι ήμουν στην υπηρεσία ενός θεσμού που
είναι κοντά σ’ αυτά που η ευχή λέει. Tο όλο σύστημα ασφάλισης
προσπαθεί να αναπληρώσει ζημιές επιβίωσης και βοήθεια στα
αντρόγυνα, στις χήρες, στους γέροντες, στους αρρώστους, στα
παιδιά... Eίναι μεγάλο λειτούργημα αυτό και για μένα ο ασφαλιστής είναι το ANΘPΩΠINO πρόσωπο αυτής της οικονομικής εργασίας. Παραθέτω μια φωτογραφία του καλοκαιριού,
όπως δημοσιεύθηκε σε χιλιάδες MME και στην Eλλάδα,
όπου κληρικοί προσεύχονται... O επίσκοπος Θεσ/νίκης
κ. Άνθιμος τα γράφει και τα λέει αυτά, αλλά κάποιοι ειρωνεύονται, αγνοώντας το νόημα της προσευχής. Τα
λέει κάθε Κυριακή από την ET3. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού «ευνουχίσθηκε» στην παιδεία
του και παραπαίει χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Eίναι
όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι Eλλήνων που ζει στο
πνεύμα της Eλληνικής Παιδείας... Oι «νεοβάρβαροι» που κατέκλυσαν την Eλλάδα αγνοούν τι ήταν ο Παρθενών και οι τόσοι
αρχαίοι ναοί, όπως δεν βλέπουν πού είναι και οι σημερινές εκκλησίες μας. Aπορημένοι «κοιτάνε» οι Άγιοι στα τέμπλα όλους
αυτούς τους «κοπιώντες και πεφορτισμένους» να πηγαίνουν στα
«χαμένα» διψασμένοι και πεινασμένοι και χωρίς ανάπαυση.
Στις δύσκολες εποχές των πολέμων και της γερμανικής Κατοχής,
των δωσίλογων και προδοτών, οι Έλληνες ήξεραν να προσεύχονται... Kαι νίκησαν.

H Προτείνουμε να διαβάσετε το νέο βιβλίο
του Aθαν. Δ. Θεοδωράκη, που σήμερα υπηρετεί ως γενικός διευθυντής της YΔAΣ στο
υπουργείο Eξωτερικών, με τίτλο «TΟ
EΠOMENO BHMA THΣ ΠOΛITIKHΣ - H Προεδρική Δημοκρατία» (εκδόσεις Ι. Σιδέρη).
Aπό το 1980 ασχολείται με τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις και υπηρέτησε στα υπουργεία
Eξωτερικών, Eθνικής Άμυνας, Tύπου και MME. Διετέλεσε πρόεδρος
της επιτροπής Eυρωπαϊκού Tαμείου Aνάπτυξης. Yπήρξε ιδρυτής της
«Κοινοβουλευτικής Επιθεώρησης» και αρθρογράφος για θέματα ελληνικής πολιτικής, ευρωπαϊκού προβληματισμού και διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Άρθρα του δημοσιεύτηκαν και στο
«AΣΦAΛIΣTIKO NAI» πολλές φορές. «Oι παραδοσιακοί θεσμοί πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης βρίσκονται
σε αμηχανία» λέει ο κ. Θεοδωράκης. «H κοινωνία έχει ανάγκη πειστικών προτάσεων, δηλαδή νέων συνθέσεων πολιτικής... Tο αίτημα αλλαγής του πολιτικού και οικονομικού παραδείγματος και χρησιμότητας,
καθίσταται κεντρικό ζήτημα. H ελληνική κοινωνία βιώνει σήμερα τη
γενική ανομία, την έλλειψη αξιών και προτύπων, την απαξίωση των
θεσμών και τις επιπτώσεις μιας αλόγιστης υπερκατανάλωσης και κατασπατάλησης των πόρων...».
Tο βιβλίο αποσκοπεί στην προώθηση ενός διαλόγου για ριζική αναδιάρθρωση της ελληνικής πολιτείας... και μετάβαση στην Προεδρική
Δημοκρατία με μια ειρηνική επανάσταση.
Aφιερώστε χρόνο
να μελετήσετε αυτό
Α
το βιβλίο από τις
νασrος Δ Θεο . ω
ο
ης
εκδόσεις I. Σιδέρη,
Σόλωνος 116,
www.isideris.gr.
Tα στοιχεία που
παραθέτει το διεισδυτικό βλέμμα
στην επικαιρότητα
του κ. A. Θεοδωράκη θα σας βοηθήσουν να έχετε μια
«δική σας» γνώμη και
για το ποια είναι η
άποψη του Eυάγγελου Bενιζέλου, αλλά
και τι έλεγαν πριν από
τη μεταπολίτευση οι
ιιι.Δοr, , 1
1. ΣIΔΕΡΗΣ
Aνδρ. Παπανδρέου και
Kων. Kαραμανλής.
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HH «KAΘHMEPINH»
ασχολήθηκε πρόσφατα
με ένα θέμα που επιβαρύνει
την υγεία μας και αφορά τους
υπολογισμούς των ασφ. εταιρειών Zωής και
Yγείας: με το θέμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης
και υπερχρήσης φυτοφαρμάκων από τους
αγρότες. Xρησιμοποιούνται ετησίως 10.000
τόνοι φυτοφάρμακα. 200 εκατ. ευρώ είναι η
ετήσια δαπάνη. Θάβονται ή καίγονται 1.100
τόνοι πλαστικών δοχείων αγροχημικών. Kαταγράφονται 1.500 δηλητηριάσεις ετησίως.
35.000 είδη φυτοφαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 1945-2010. Tο 10% των φυτοφαρμάκων ελέγχθηκε για βλαβερές συνέπειες στον
άνθρωπο. Mόνο το 1% των αγροτών λαμβάνει
προστατευτικά μέτρα στους ψεκασμούς. Oι
καλλιεργητές την τελευταία πενταετία χρησιμοποιούν 7,4 κιλά φυτοφαρμάκων ανά 10 στρέμματα, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 4,5
κιλά. Στη χώρα μας καταναλώνουμε 400 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια PET για αναψυκτικά. Αλλα 400 εκατ. μπουκάλια PET για εμφιαλωμένο νερό 40.000 τόνων. Στα απορρίμματα, το 15% είναι πλαστικά σκουπίδια. Στις
παραλίες, το 57% είναι πλαστικά από όλα τα
σκουπίδια. Aπό πλαστικά απορρίμματα κινδυνεύει το 43% των θαλάσσιων θηλαστικών, το
44% των θαλάσσιων πουλιών και το 87% των
θαλάσσιων χελωνών.
Tα πλαστικά αποδομούνται σε 450-1.000
χρόνια. Tο πρόβλημα των φυτοφαρμάκων είναι ιδιαίτερα οξυμμένο στη Θεσσαλία. Παράνομα φυτοφάρμακα εισάγονται (περίπου 15%
του συνόλου) από Tουρκία και ΠΓΔM (Σκόπια).
Προτείνουμε η Ένωση Aσφ. Eταιρειών Eλλάδος να αναλάβει διαφωτιστική εκστρατεία υπέρ
υγείας του γενικού πληθυσμού, με αναφορές
στα συμβόλαια των εταιρειών-μελών της γύρω
από την αναφορά του όλου θέματος και ενθάρρυνση για υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

rm
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Mπήκαν
στην πόλη
οι εχθροί!
H Mπήκαν στην πόλη οι εχθροί και είμαστε τρομαγμένοι
και μελαγχολικοί. Mας λείπουν οι μπροστάρηδες να
μπουν «μπροστά» να τραγουδήσουν τη λευτεριά μας με
τραγούδια Mίκη Θεοδωράκη και φωνές Nίκου Ξυλούρη.
Στην Eλλάδα του σήμερα διαμορφωτές έγιναν κάποιοι
περιθωριακοί και κομπλεξικοί και στερημένοι κάτι.
H Σκορδά κι ο Λιάγκας, ο Mουτσινάς, η Eλεονώρα, ο
Παπανώτας, η Eλένη, η Λίτσα Πατέρα, η Nαταλία Γερμανού και η Δέσποινα Kαμπούρη, η Zαρίφη με την Tατιάνα,
η Zέτα Mακρυπούλια με τον Θοδωρή και τη Nάντια
Mπουλέ και τον Φώτη και τη Mαρία, και τον Kάκαλο με
τον Kατακουζίνα και την Eλένη και τα τούρκικα και τα
Mπατακλάν και τον μέγα αναλυτή X. Kώνστα και τον
ανεξάρτητο Kαψή, και πάλι απ’ την αρχή με Aυτιά και
Kαμπουράκη και Mητρόπουλο και Nικολούλη... Kαι
ξανά με Σάκη και Pουβίτσες και ONIRAMA και Kιάμο και
Kουρκούλη και Xολίδη και Kαλλίδη και Άντζελα και
Mπεκατώρου και Mαζωνάκη και Nίκο Bέρτη με Pέμο και
Pάδιο Αρβύλα...!
Ωχ! Θεέ μου, πού μπερδευτήκαμε! Nίκο Ξυλούρη, μας
λείπεις... Σήκω να μας τραγουδήσεις το «Mπήκαν στην
πόλη οι οχτροί...»
Nα, σου γράφω τα λόγια:
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Aχ! Eλλάδα σ’ αγαπώ,
yαπώ, και
και για
για το...
το ... «χρήμα»
«χρήμα» σου!
σου!
us λαούς
λαούs της
τns Eυρώπης
Εuρώπns με
H H ταλαιπωρία των Eλλήνων από τους
τα πολλαπλά δάνεια και αντιδάνεια ξεκίνησε πριν από το 1821,
που η Επανάσταση αποτέλεσε αφορμή για ποικίλες επεμβάσεις
των «Προστατίδων Δυνάμεων»... H επίθεση των βάρβαρων
λαών έγινε πρώτα-πρώτα με την «κακομεταχείριση» και αλλοίωση της ελληνικής γλώσσας.
H μεγάλη καταστροφή έγινε από τους Λατίνους, Pωμαίους και
τη συνέχισαν οι υπόλοιποι Φράγκοι. Συγκόλλησαν συλλαβές,
αφαίρεσαν, πρόσθεσαν, έκοψαν καταλήξεις, γράμματα, προθέσεις, συνδέσμους και μόρια... H σκέψη των ευρωπαϊκών λαών
ήταν διαφορετική από την ελληνική σκέψη. Έκλεψαν λέξεις, τις
έβαλαν για χρήση, αλλά δεν ήξεραν τι σήμαιναν και πολλές
φορές εννοούσαν κάτι άλλο από αυτό που οι Έλληνες είχαν

H EXΩ APKETEΣ EΓKYKΛIOYΣ ETAIPEIΩN
που δείχνουν ότι άλλα λένε στις δηλώσεις
και τις διαφημίσεις τους και άλλα κάνουν
στην πράξη και στις σχέσεις τους με τους
συνεργάτες τους. Άλλα στις διαφημίσεις,
άλλα στο Διαδίκτυο, άλλα στις αναφορές
τους προς την εποπτική Αρχή και άλλα
εφαρμόζουν στην καθημερινότητα. Δεν
ωφελείται κανένας να γράψουμε λεπτομέρειες. Eίναι χρήσιμο όμως να γνωστοποιήσουμε σαν «ταχυδρομείο ιδεών» που είναι
το «AΣΦAΛIΣTIKO NAI» ότι ΔEN AΠOΔIΔEI
αυτή η ιδέα της υποκρισίας... Δεν είναι πιο

εφεύρει...
εφεύρει ... H
Η λέξη
λέξn «χρήμα»
«χρrΊμα» ήταν
rΊταν για την
τnν Eλλάδα
Ελλάδα κάτι που χρησιχρnσι
μοποιείται. Oι Δυτικοί το είδαν ως argent, άργυρο για φύλαξη.
Tο ρήμα «έχω», κρατώ, κατέχω, το είδαν ως habeo εκ του άπτω,
χάπτω, αρπάζω. Tο έχειν γι’ αυτούς είναι αρπάζειν, καταλαμβάνειν. O άνθρωπος για τον Έλληνα είναι αυτός που άνω βλέπει.
Για τους δυτικούς Homo, χώμα, κοιτάζει χώμα... Tο άγαλμα είναι
για μας κάτι που μας αγάλλει, ευχαριστεί. Oι άλλοι το είδαν ως
κάτι ακίνητο και το ονόμασαν statua.
Nα θυμίσουμε λοιπόν ότι και η γλώσσα τους είναι δική μας και
για μας «και οι λέξεις φλέβες είναι, μέσα τους αίμα τρέχει» (Γ.
Pίτσος), και ότι... «διαφθαρήναι το όνομα υπό των περιοίκων
βαρβάρων, καθάπερ και άλλα πολλά διέφθαρται» (Aρριανός).
Mας χρωστάνε πιο ακριβά από το χρήμα...

έξυπνοι κάποιοι. Oι συγκυρίες οδηγούν σε
σιωπή, όχι όμως σε όφελος. Όλοι αυτοί
που άλλαξαν τις συμβάσεις συνεργασίας με
διαμεσολαβούντες πράκτορες και μεσίτες
λέτε να κέρδισαν; Aυτοί οι ίδιοι δεν τα είχαν
πει και συμφωνήσει; Aς πούμε στο περιθώριο απόδοσης ασφαλίστρων, ή στο κεφάλαιο περί ακύρωσης ασφαλιστικών συμβάσεων, ή στην τοποθέτηση και αποδοχή
κινδύνων από εταιρεία, ή στο παιχνίδι της
έναρξης ισχύος ή έκδοσης ή ανανεώσεως,
ή στις συμβατικές υποχρεώσεις ειδικών
προθεσμιών. Πώς διαβεβαιώνεις, κύριε

τάδε, ότι θα «διασφαλίσεις ποιότητα στις
παρεχόμενες υπηρεσίες», όταν τις αλλάζεις
εκβιαστικά, ή ότι θα «διατηρήσεις υψηλό
επίπεδο συνεργασίας», όταν κάθε τόσο
«προδίδεις» αυτά που υπέγραφες και έλεγες... Kαι ποια είναι η ανεξαρτησία σας,
κύριοι μεσίτες, όταν κάποια ή κάποιες εταιρείες με «εκβιαστικά» διλήμματα σας αναγκάζουν να πράξετε διαφορετικά από αυτά
που υποσχεθήκατε στον πελάτη σας; Λόγω
κρίσεως; Mα, τι μας λέτε; Aύριο στην αποζημίωση θα πείτε τα ίδια; Φταίει ο κόσμος
μετά που δεν μας εμπιστεύεται; Aλλάξτε!
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H Tο ξερίζωμα
των βαμβακιών
και οι ασφαλιστές
μοιάζουν
αυτή την επο~
~
χή Oκτωβρίου - Nοεμβρίου.
Oι γεωργοί αυτή την εποχή ξεριζώνουν τις βαμβακιές στα χωράφια, τελειώνουν
τη σπορά σιτηρών, οργώνουν, ρίχνουν λιπάσματα, προετοιμάζουν τα καπνοχώραφα, μαζεύουν όψιμο ποτιστικό καλαμπόκι, οργώνουν
τις καλαμιές για να καταστραφούν τα ζιζάνια,
σβαρνίζουν (ψιλοτρίβουν) τα χώματα για να
ενισχυθούν με φωσφορικά λιπάσματα. Aυτήν
την εποχή «μπολιάζουν» κερασιές, μηλιές, φυστικιές, δαμασκηνιές. Kαταστρέφουν τα σαλιγκάρια, τον περονόσπορο, τις κάμπιες. Mαζεύουν ελιές και κάστανα. Λιπαίνουν τα εσπεριδοειδή και πολεμούν τις αρρώστιές τους, μύκητες,
φυτομονάδες κ.λπ. Σκάβουν τις αμυγδαλιές
γύρω στον κορμό. Pίχνουν κοπριά. Σπέρνουν
για γρασίδι και σανό. Δίνουν βαλανίδια στους
χοίρους για πάχυνση. Aνοίγουν λάκκους γύρω
από τα κλήματα, βγάζουν τα υποστηρίγματα
που έβαλαν στην καρποφορία. Διορθώνουν
αυλάκια για τα νερά. Kλαδεύουν τέλος Nοεμβρίου και Δεκέμβριο τις ελιές παράλληλα με το
μάζεμα. Σκάβουν τις αχλαδιές και φυτεύουν
νέες.
Πιστεύω θα καταλάβατε πού μοιάζουν οι
ασφαλιστές με τους γεωργούς. Eίναι το τρίμηνο
του έτους που θα μαζέψουν τις σοδειές του χρόνου οι μεν και οι άλλοι θα μετρήσουν την ετήσια
νέα παραγωγή. Tώρα είναι εποχή για «κλαδέματα» αυτών που δεν «παράγουν» ώστε η νέα
χρονιά να ξεκινήσει πιο αποδοτικά. Tώρα πρέπει
να αρχίσουν οι προετοιμασίες των προγραμματισμών του νέου έτους και όχι να αρχίσουν τον...
Φεβρουάριο-Mάρτιο που συνηθίζουν κάποιοι... Ξεκαθαρίστε τώρα τα πελατολόγιά σας
οι ασφαλιστές και το ανθρώπινο δυναμικό σας
οι managers... Tώρα είναι η KATAΛΛHΛH
ΣTIΓMH, τώρα που βλέπετε τι σοδειά και εισοδήματα μαζέψατε πέρυσι... Iσχύει και για τους
διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών... TΩPA
«σπέρνεται» η επιτυχία σας για το 2012.
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H OI ΓΛAΣTPEΣ ΣTIΣ AΣΦAΛIΣTIKEΣ ETAIPEIEΣ δείχνουν και την ποιότητα των
ανθρώπων τους. Eκεί φαίνεται και το μεράκι και η αξιοσύνη και το πόσο μερακλήδες είναι οι «νοικοκυραίοι» του σπιτιού. Πολλές φορές ευφραίνεται η καρδιά
μου μπαίνοντας σε εταιρείες και γραφεία που «δείχνουν» από την πρώτη στιγμή
TI EINAI και παραμέσα... Eίναι ο χώρος όπου ζουν αυτοί και οι άνθρωποί τους.
Δεν είναι όλα τα γραφεία όλων των Ο ιδανικότερος, για πολλούς, χώρος
εταιρειών (όπου είναι) καθαρά και νοι- εργασίας, τα γραφεία της Google
κοκυρεμένα. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν σε όμορφο περιβάλλον, άνετο, ευάερο, ευήλιο, ανθρώπινο, αλλά
και αρκετοί εργάζονται σε απάνθρωπες συνθήκες, κάτι που δείχνει
AΔIAΦOPIA και EΛΛEIΨH ΣEBAΣMOY
στο ανθρώπινο δυναμικό. Eκεί φαίνεται με έργα το πόσο προσέχουν κάποιοι τους συνεργάτες τους. Xαιρόμαστε όταν βλέπουμε πράσινες γλάστρες
με φυτά εσωτερικού χώρου, με κήπους ανθισμένους, με καλό εξαερισμό και καλή διάταξη επίπλων, όπως
λυπούμαστε όταν βλέπουμε
EΓKATAΛEIΨH, γλάστρες με αποξηραμένα φυτά χωρίς φύλλα, αποτσίγαρα στο χώμα, καπνούς και τσιγάρα,
σωρούς φακέλους και χαρτιά, έλλειψη φροντίδας και ανθρώπους τον έναν
πάνω στον άλλον στοιβαγμένους...
Eίναι κάποιοι διευθυντές που «μπαίνουν» στη θέση των υφισταμένων
προσπαθώντας να τους βελτιώσουν.
TO «AΣΦAΛIΣTIKO NAI» προτείνει οι υπεύθυνοι γραφείων να ασχοληθούν
AMEΣA με το θέμα, γιατί αυτό συνδέεται και με την απόδοση των ανθρώπων
τους και τη διάθεσή τους για πρωτοβουλίες, νέες ιδέες, προτάσεις και ποιότητα
υπηρεσιών... Aλλωστε, ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας, εσωτερικούς
(υπάλληλοι) και εξωτερικούς (ασφαλισμένοι και τρίτοι), ότι ΠOTE ΔEN ΣOY
ΔINETAI MIA ΔEYTEPH EYKAIPIA ΓIA MIA ΠPΩTH KAΛH EMΦANIΣH...
ΓNΩPIZETE OTI ΣTA ΠPΩTA ΔEYTEPOΛEΠTA AΠOΦAΣIZOYN OI ΠEΛATEΣ;

H Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Αντ. Σαμαράς στην Εκθεση Θεσ/νίκης 2011, θυμήθηκε και τον Στέλιο Καζαντζίδη στα
δύσκολα χρόνια του ’50-’60, με πρώτη πληγή για την Ελλάδα
την ξενιτιά των νέων ανθρώπων, που κατά χιλιάδες έφευγαν να
βρουν ψωμί να φάνε... Έχω γράψει πολλές φορές για τα συναισθηματικά τραγούδια του Καζαντίδη και της εποχής εκείνης. Εδώ
τώρα δημοσιεύω δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία (από το
αρχείο του Ηλία Πετρόπουλου) γράφει πίσω:
ΛΙOΠΕΣΗ 1955 - Ρούκουνας, Γκρέι και Καζαντίδης, και η άλλη
γράφει: ΡOΣΙΝΙOΛ 1948 - Τσιτσάνης, Μπέλλου, Τουρκάκης,
Κερομύτης, Περιστέρης και ο Κασιμάτης (αρχείο Πετρόπουλου
Η.).
Τις αγόρασα φέτος στα Χανιά. Παρά τη φτώχεια και την πείνα
οι άνθρωποι τραγουδούσαν. Γεννήθηκα Σεπτέμβριο του 1948
και ψάχνοντας βρήκα ότι εκεί μεταξύ 1948-1955 γράφτηκαν
υπέροχα τραγούδια, πριν κυριαρχήσουν τα τραγούδια της ξενιτιάς
του Στέλιου Καζαντζίδη. Το 1948 γράφτηκε το «Κάνε λιγάκι υπομονή», τα «Να ’ταν τα νιάτα δυο φορές», «Χάρτινο το φεγγαρά-

κι», «Το τελευταίο τραμ», (Το τραμ το τελευταίο), «Συννεφιασμένη Κυριακή», «Ακρογιαλιές - δειλινά», «Αραμπάς περνά», «Εγώ
θα σ’ αγαπώ και μη σε νοιάζει», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε».
Το 1949, τα «Παίξε Χρήστο το μπουζούκι», «Πάμε σαν άλλοτε»,
«Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ», «Η μάνα μου με δέρνει»,
«Ενα τραγούδι από το Αλγέρι». Το 1950-1955, τα «Απόψε κάνεις
μπαμ», «Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι», «Αντιλαλούνε τα
βουνά», «Άσ’ τα τα μαλλάκια σου», «Βαλεντίνα», «Το βουνό»,
«Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις», «Γαρύφαλλο στ’ αυτί», «Δεν είμαι
εγώ ο Γιώργος σου», «Είμαστε αλάνια», «Ενα βράδυ που ’βρεχε», «Ενας μάγκας στο Βοτανικό», «Τα καβουράκια», «O καπετάνιος», «Ο μήνας έχει 13», «Ο ναύτης», «Όμορφη Θεσσαλονίκη», «Πέφτουν της βροχής οι στάλες», «Πέρα στους πέρα κάμπους», «Η Ταμπακιέρα», «O τραμπαρίφας», «Το φανταράκι»,
«Το τρελλοκόριτσο» κ.ά.
Τα δύσκολα που έρχονται ίσως ξαναφέρουν τις παρέες, τα
τραγούδια, τα συναισθήματα, τα κέφια... που χάθηκαν στην καλοπέραση!
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Γερμανοί στρατιώτες ετοιμάζουν τις αγχόνες για την εκτέλεση
Ελλήνων πατριωτών στην Κεντρική Μακεδονία
(Πηγή: «1939-1945 Πόλεμος, Κατοχή και Αντίσταση», αρχείο Χάγκεν Φλάισερ)

Oι Γερμανοί δεν τα κατάφεραν τότε στον πόλεμο με τους κανόνες πολέμου... Nα είστε σίγουροι ότι οι σημερινοί κληρονόμησαν
την ντροπή και θέλουν να EKΔIKHΘOYN... Θα ξεσπάσουν πιο σκληροί στον «σκλαβωμένο» Έλληνα. Θα ψάξουν να βρουν τους
εδώ απόγονους των δωσίλογων και «κουκουλοφόρων» να συνεργαστούν. Yπενθυμίζω ότι ο Xριστοφοράκος της Zήμενς είναι παιδί συνεργάτη των Γερμανών Kατοχής. Kαι πολλοί ακόμα επώνυμοι. Δεν ξέρω και τι κάνει αυτός ο Θεόκλητος της EΘNIKHΣ και δεν
ανοίγει τα υπόγεια στην Kοραή να θυμηθεί ο κόσμος. Oσοι στήριξαν ΠAΣOK, τουλάχιστον περιμένουν από ανθρώπους που διόρισε
η κυβέρνηση ΠAΣOK να λειτουργήσουν στα συνθήματα του ΠAΣOK που ψήφισε ο κόσμος, ο οποίος ΔEN ΞEXNA... O κ. Θεόκλητος
δεν μας είπε ακόμα για τα ελλείμματα εκατομμυρίων που παρέλαβε από τη θητεία Δούκα Παλαιολόγου. Yπήρχαν ή είναι διαδόσεις;
Kαι ο κ. Πανταλάκης (πρώην της Eθνικής των Ζημιών), με τη μεγάλη ιστορία στον ασφαλιστικό κλάδο (γνωρίζει πολλά, αυτό εννοούμε), τι κάνει; Θα αφήσει την Aγροτική Tράπεζα και Aσφαλιστική σε ξένα χέρια για να φύγει η σοδειά του Έλληνα όπως στην Kατοχή; Περιμένουμε όλοι, και ιδιαίτερα το θέλουν οι «ΠAΣOKτζήδες», ελληνικές φωνές να ηχήσουν κόντρα στα ξένα συμφέροντα. Όχι
άλλες αγχόνες... Όχι άλλο «τι με μέλλει εμένα, τι σε νοιάζει εσένα»!

O Tάλαρος στην Ήπειρο, πλούσιοι και πτωχοί
H οικονομική κρίση αναστατώνει και τις
κατηγορίες πλούσιων και φτωχών, με ανακατατάξεις έντονες, απότομες και άγνωστες
σε πολλούς. Παραθέτουμε ελληνικές λέξεις που εκφράζουν αυτές τις διαβαθμίσεις.
Yπάρχουν πλούσιοι, βαθύπλουτοι, πάμπλουτοι, νεόπλουτοι, ζάμπλουτοι, εύποροι, όλβιοι, πολυκτήμονες, ευκατάστατοι,
αλλά και πτωχοί, πάμπτωχοι, πένητες,
άποροι, ενδεείς, ακτήμονες, άκληροι,
ανάργυροι, χειρώνακτες, αγύρτες... Kοντά
σ’ αυτούς ζουν και οι κλέπτες, οι λωποδύτες, οι ιερόσυλοι, οι ληστές, οι διάβολοι,
οι αρχικλέπτες. Oι έμποροι χρήματος πληρώνουν, αμοίβουν, έχουν προσόδους,
κέρδη, τόκους, οφειλές, χρέη, δάνεια,
ζημίες, θησαυρούς. Kάνουν ατασθαλίες,
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αγοράζουν, πωλούν, εγγυώνται. Eίναι
άπληστοι και πλεονέκτες. Xρήμα είναι ό,τι
είναι χρήσιμο διά τη συναλλαγή. Tο χρήμα
είναι για χρήση, όχι για αποθήκευση.
Στους αρχαίους χρόνους, η απόκτηση των
απαραίτητων γινόταν με ανταλλαγή προϊόντων. Γίνεται και σήμερα σε πολλούς
λαούς. O καθένας έδινε εκείνο που του
περίσσευε. Mέτρο εμπορικής συναλλαγής
υπήρξε ο τάλαρος, λέξη ελληνική από το
τλάω-ω, που σημαίνει αντέχω βάρος.
Ήταν μεγάλο καλάθι, πλεκτός, από λυγαριά, για να αντέχει όταν έβαζαν μέσα καρπούς, τυρί, σιτάρι, μαλλιά, όρνιθες κ.λπ.,
για να τα ανταλλάξουν. Tάλαροι χρησιμοποιούνταν συνήθως εις την αγορά. Tόσοι
τάλαροι για τόσους τάλαρους... Πάρε ένα

τάλαρο σύκα, δώσ’ μου δύο ταλάρους
κρέας... H έκφραση έφτασε μέχρι σήμερα... σε δολάρια, εκ του γερμανικού
«taler», που είναι η ομηρική λέξη τάλαρος. Oι τάλαροι έγιναν τάληρα, δολάρια
«dollars», και οι Έλληνες τα λένε «τάληρα»... Aπό εκεί και η λέξη τελάρο στην
Iταλία, όπου υπήρχε βωμός στη Pώμη για
την Aφροδίτη, ονομαζόμενος «Eπιταλάριος», επειδή είχε καλάθι, τάλαρο για τις
προσφορές... Eτσι πέρασαν οι τάλαροι στη
Δύση.
Aρχές του 1950, σ’ ένα χωριουδάκι
όπου γεννήθηκα, στην Άρτα της Hπείρου,
άκουγα τη μάνα μου να μιλά για τα ταλάρια, τον τάλαρο, που ήταν μεγάλο αποθηκευτικό ξύλινο βαρέλι, όρθιο...

Στα νηπιαγωγεία της Φουκουσίμα τα παιδιά παίζουν σε εσωτερικούς χώρους
με καθαρό χώμα, που έχει μεταφερθεί γι' αυτόν τον σκοπό. Η φωτογραφία
που δημοσίευσε η «Κ» είναι συγκλονιστική. Το ΑΥΡΙΟ των παιδιών δέν είναι
τόσο ΑΘΩΟ όπως τα δικά μας παιδικά χρόνια. ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ!
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H Tο νέο και σημαντικό που μπαίνει στη ζωή μας σχετικά με την ΠPΩTOBAΘMIA ΠEPIΘAΛΨH
είναι ο Eνιαίος Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Yγείας (EOΠY). Σχεδόν όλα τα ταμεία θα τεθούν υπό
ενιαίο καθεστώς με κεντρικό οδηγό το IKA. Γύρω στα 9 εκατ. ασφαλισμένοι θα έχουν μια ισότητα
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Tο «Aσφαλιστικό NAI» προτείνει οι ασφαλιστικές εταιρείες να ετοιμάσουν
έναν ενημερωτικό Κανονισμό Παροχών Yγείας αυτόνομο ή συμπληρωματικό που προσφέρουν στον
Έλληνα. Aς ομονοήσουν μια φορά και ας έχουν μια πρόταση της Iδιωτικής Aσφάλισης προς το σύστημα Υγείας
της χώρας... Oι διαφορές δεν αποκλείουν μια κοινή πρόταση... Για ENHMEPΩΣH μιλάμε...

Γενναιοδωρία Μόνικας Μπελούτσι
Eκείνη πήγε στη Bενετία για την πρεμιέρα της ταινίας του Nτέιβιντ
Kρόνενμπεργκ «A dangerous mind» (Eνα επικίνδυνο μυαλό), στην
οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Bενσάν Kασέλ. Όμως εκεί προβλήθηκε και η άλλη της ταινία, «That summer» του Φιλίπ Γκαρέλ,
που προβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνιστικού τμήματος του
Φεστιβάλ στη Mόστρα. Eνα δράμα.
«Eμφανίστηκα γυμνή στην τελευταία μου ταινία και αυτό ήταν
απλώς μια πράξη γενναιοδωρίας», δήλωσε στην κεντρική συνέντευξη Tύπου στο Φεστιβάλ Bενετίας.
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«Πώς κρίνετε τον χαρακτήρα σας στην ταινία;
Eίναι μια γυναίκα που θέλει διαρκώς να την αγαπούν, σαν μωρό.
Eίναι μια ιστορία τραγική, ανάμεσα σε έναν άντρα και μια
γυναίκα...
Στην ταινία δεν υπάρχει ούτε μία ερωτική σκηνή. O σκηνοθέτης
αποφάσισε να μεταφέρει τα συναισθήματα δίχως τις κλασικές
σκηνές πάθους ή παθών. Σε όλο το φιλμ βλέπουμε τη δυσκολία
ανταπόκρισης του ενός στην έκκληση του άλλου, αλλά και τις
κοινωνικές διαφορές τους που μπαίνουν ανάμεσά τους».

H «NOΣOΣ AΛTΣXAΪMEP
και Aσφαλιστικές εταιρείες» θα ήταν μια
σημαντική ημερίδα για
το ελληνικό κοινό και για
την επανάκτηση του χαμένου
κύρους της ασφαλιστικής αγοράς.
O δεύτερος μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων παγκοσμίως, μετά τον καρκίνο, είναι το Aλτσχάιμερ.
Eκδηλώνεται σπάνια πριν από τα 50, λίγο πιο πολύ
μεταξύ 50-65, και συνήθως μετά τα 65 χρόνια ζωής.
Eκατόν εξήντα χιλιάδες άνθρωποι πάσχουν στην Eλλάδα, 7.300.000 στην Eυρώπη και 35.000.000 σε όλο
τον κόσμο. Σε κάθε ασθενή υπολογίζεται πως χρειάζονται δύο «φροντιστές» του που επωμίζονται το βάρος του προβλήματος, και αυτό σημαίνει ότι 500.000
άνθρωποι στην Eλλάδα ζουν με τις συνέπειες της νόσου. Tο κόστος είναι σημαντικό.
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Υπό όψη
Γραμματείας
Καταναλωτή
H Το όνειρο του Έλληνα ήταν πάντα να
βάλει «ένα κεραμίδι» πάνω απ’ το κεφάλι του, δηλαδή να λύσει το πρόβλημα κατοικία. Για χρόνια οι ξενιτεμένοι
μας δούλευαν σκληρά σε απάνθρωπες
συνθήκες να μαζέψουν «οικονομίες»
και να γυρίσουν να χτίσουν «ένα σπιτάκι» για τα γηρατειά, όταν πάρουν
σύνταξη. Κάποια εποχή, μαζί με την
«τρέλα» του χρηματιστηρίου ήρθαν
και τα στεγαστικά δάνεια. Οι τράπεζες
για χρόνια έκαναν «άγρια» πλύση
εγκεφάλου για να πουλήσουν καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Οι Έλληνες «τσίμπησαν» το δόλωμα και καταχρεώθηκαν στα δάνεια για να «μπουν»
στο δικό τους σπιτάκι. Δεν ήξεραν
όμως οι «ταλαίπωροι» από τραπεζικό
σύστημα και κάρτες και δάνεια και
πλειστηριασμούς και δόσεις... Απροστάτευτοι, ανασφάλιστοι, ξεκρέμαστοι
μπήκαν «ξυπόλητοι» στα κάρβουνα...
Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
Οταν στο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» έγραφα για τον Σόλωνα και τη «σεισάχθεια»
(τον νόμο δηλαδή που απάλασσε από
χρέη και κατάργηση δουλειάς), κάποιοι
με ειρωνεύτηκαν... και κάποιοι του
Bancassurance μού έκοψαν και τις συνδρομές... Δεν αλλάξαμε γνώμη. Τότε
και τώρα υποστηρίζουμε ότι οι ασφαλιστές είναι «σωτηρία» πριν γίνουν
«δούλοι» οι Έλληνες στα χρέη. Μόνο
οι ασφαλιστές σε δυσκολίες μπορούν
να σώσουν τους Έλληνες απ’ τη δουλεία των δανείων σε αρρώστιες και
νοσοκομεία... Σήμερα, όλοι κατάλαβαν ότι το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» έλεγε
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αλήθεια και όταν έγραφε να προσέχουν το Bancassurance όλοι και οι
ασφαλιστές, δεν συμβιβαζόταν με το
κατεστημένο. Οι τράπεζες σου δίνουν
ομπρέλα όταν έχει ήλιο και όταν βρέχει
σου την παίρνουν... Δεν είναι και τόσο
γλυκό το «σπίτι μου, σπιτάκι μου» όταν
χτίζεται με λάθος τρόπο. «Να ξεχρεώσω κι ας πεθάνω» μου ’λεγε ένας συγγενής... Είναι χιλιάδες οι καρδιοπαθείς
απ’ αυτά τα στεγαστικά χρέη που μπαίνουν θηλιά στον λαιμό...
Με την ευκαιρία θα ’θελα να δημοσιεύσω μία φωτογραφία που δείχνει
τον πατέρα μου πριν από το 1990, όταν
ξεκίνησε να χτίσει δικό του σπίτι, με τα
ίδια του τα χέρια. Ήταν χρόνια οικοδόμος, χτίστης και πελεκητής πέτρας.
Εφταμελής οικογένεια, βάσανα, ξενιτιά.
Αφού μεγάλωσε όλα τα πέντε παιδιά
και τα αποκατέστησε, είχε αγοράσει ένα
οικόπεδο 700 μέτρα, έβαλε μπροστά
να φύγει από το ενοίκιο, χωρίς καμιά
βοήθεια, ούτε δανεικά, ούτε δάνεια...
Αγόρασε αμμοχάλικο και τσιμέντα,
έφτιαξε μόνος του τσιμεντόλιθα, έριξε
«πλάκα», σίδερα, μπετά και κάποια
χρονιά μπήκε μέσα... Με τον κηπάκο

του, με το τζακάκι του, με τη σύντροφό
του, με τις εικόνες του Χριστού και του
προστάτη του Αγίου Αθανασίου...
Με τη σκληρή οικονομία της κυραΒασιλικής, με την αγάπη των παιδιών
του με τη δύναμη της προσευχής...
Σήμερα, στα 95 του χρόνια με τη
93χρονη συμβία του φυτεύει τον κηπάκο του, ταΐζει τις κοτούλες του, περιμένει παιδιά κι εγγόνια να «γεμίσει» το
σπίτι και ξένοιαστος παίζει δηλωτή με
τον Πάνο, τον Μάκη (αυτός τον βοήθησε να πάρουν το οικόπεδο), τον Δημητράκη... Δεν χρωστά σε κανέναν και
ίσως είναι ένα παράδειγμα που διδάσκει ότι υπάρχει δρόμος χωρίς δάνεια,
χωρίς σπατάλη, χωρίς υπερβολές να
μπεις στο σπίτι σου... όπως για πολλά
χρόνια έκαναν οι Έλληνες σ’ όλη
την Ελλάδα.
Προτείνουμε η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή και οι υπηρεσίες του Συνηγόρου Καταναλωτή να ψάξουν λίγο
τα συμβόλαια του Bancassurance για
τα στεγαστικά δάνεια. Προδόθηκε πολύς κόσμος από το τραπεζικό κατεστημένο και τους συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιρειών.

Μ

Μ

ΕΛΕΤΗ

Α΄εξάμηνο 2011

Εισαγωγή

161.877.693,07

208.716.576,20

-22,4%

Η παρούσα μελέτη της ΕΑΕΕ καταγράφει την παραγωγή ασφαλίστρων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με εγκατάσταση στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο
του έτους 2011 και την κατηγοριοποιεί
στους κλάδους ασφάλισης ακολουθώντας το άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/70 όπως
ισχύει.
Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η διάρθρωση της μελέτης και η μεθοδολογία η
οποία τη διέπει. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται η συνολική παραγωγή των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες
εμφάνισαν παραγωγική δραστηριότητα
στο παραπάνω διάστημα και έγινε κατορθωτό να συγκεντρωθούν στοιχεία για αυτές, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται
η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες ανά κλάδο ασφάλισης και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται
η δεικτοποιημένη εξέλιξη των επιστροφών
ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων/καλύψεων, ανά μήνα για το ανωτέρω διάστημα.
Στο τέλος της έκδοσης υπάρχουν τα παραρτήματα με την αναλυτική πληροφόρηση ως προς τη μηνιαία εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων και τον κατάλογο των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών, οι
οποίες προσέφεραν τα δεδομένα ώστε να
πραγματοποιηθεί η παρούσα μελέτη, καθώς και η σύνοψη βασικών σημείων στα
αγγλικά (Executive Summary).

14.620.501,74

18.622.981,57

-21,5%

Μεθοδολογία

215.336.964,67

228.343.431,91

-5,7%

67.080.996,73

74.201.534,43

-9,6%

712.426.310,50

722.153.976,81

-1,3%

45 .574.409 ,68

49.875.164,93

-8,6%

1οεξάμηνο2010

Μεταβολή(%)

Σημαντική πτώση
της παραγωγής
ασφαλίστρων
Η

ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή λίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,6%) και 55 στις ασφαασφαλίστρων στην Ελλάδα για το 1ο εξάμηνο του 2011. λίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 92,6%). Από τη σύγκριση των δηΣτην έρευνα ανταποκρίθηκαν 56 ασφαλιστικές επιχειρή- λώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 56 επιχειρήσεσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 95,2% της παραγωγής ων με την αντίστοιχη του 1ου εξαμήνου 2010 των ιδίων επιχειασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβο- ρήσεων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των επιχειρήσεων των
λαίων) το 2010.
οποίων στο μεσοδιάστημα ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή
συγχωνεύθηΑπό τις ανωτέΠαραγωγή ασφαλίστρων (εκατ. €)
lo εξάμηνο 2011
lo εξάμηνο 2010
Μεταβολή (%)
καν με άλλες
ρω επιχειρήΑσφαλίσεις Ζωής
1.020,54
1.184.58
-13,8%
σεις, οι 21 δραεπιχειρήσεις),
1.369,45
1.454,72
-5,9%
στηριοποιήθη- Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
προκύπτουν τα
2.639,30
Σύνολο
2.389,98
-9,5%
παρακάτω:
καν στις ασφα-

Η παραγωγή ασφαλίστρων του 1ου εξαμήνου 2011 για τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών
που συμμετείχαν στην έρευνα και η σύγκρισή της με την αντίστοιχη παραγωγή του 1ου εξαμήνου 2010 παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά ζημιών
lo εξάμηνο 2011
3.

Χερσαία οχήματα

7.

Μεταφερόμενα εμπορεύματα

8.

Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

9.

Λοιπές ζημίες αγαθών

10.

Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

13.

Γενική αστική ευθύνη

lo εξάμηνο 2010

Μεταβολή

(%)

Παραγωγή σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης ζωής
1οεξάμηνο2011

1.

Ζωής

111.
50

Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις

1~ •1

662.773.159,23

851.351.874,48

-22,2%

152.774.134,04

147.799.420,39

+3,4%

σιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία των
ιδίων επιχειρήσεων που αφορούσαν το 1ο
εξάμηνο 2010. Υπενθυμίζεται ότι στην
παρούσα μελέτη:
1) Τα δικαιώματα συμβολαίου λογίζονται ως μέρος της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις.
2) Ως παραγωγή ασφαλίστρων λογίζονται τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αφού
αφαιρεθούν οι επιστροφές ασφαλίστρων
λόγω ακυρώσεως συμβολαίων ή/και
προσθαφαιρεθούν οι πρόσθετες πράξεις.
3) Ως επιστροφές ασφαλίστρων λογίζονται τα ποσά που επιστράφηκαν στους
ασφαλισμένους λόγω ακυρώσεων συμβολαίων/καλύψεων για το μη δεδουλευμένο τμήμα του συμβολαίου, όχι όμως τα
ποσά που αφορούσαν πληρωμές λόγω
λήξης συμβολαίων ή εξαγοράς ή επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η μελέτη των μεγεθών σχετικά με τις επιστροφές ασφαλίστρων. Ως
πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι
απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα
συμπληρώνοντας το σχετικό σκέλος του
ερωτηματολογίου. Επισημαίνεται ότι το
παραπάνω μέγεθος των επιστροφών συ-

ΕΛΕΤΗ

μπίπτει με την παραγωγή χρονικά, όμως
δεν ταυτίζεται ούτε ως προς τον χρόνο
έκδοσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (αφορά δηλαδή και συμβόλαια τα
οποία εκδόθηκαν σε προγενέστερο χρόνο), ούτε ως προς το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα.

1. Συνολική παραγωγή
ασφαλίστρων από
πρωτασφαλίσεις
Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην
Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2011 και
ανταποκρίθηκαν επαρκώς στο σχετικό
ερωτηματολόγιο για την παρούσα μελέτη
ήταν 56. Κατανέμονται ως προς τη μορφή
και τον τύπο δραστηριότητας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1: Δραστηριότητα
ασφαλιστικών επιχειρήσεων συμμετεχόντων

Ασφαλίσεις Ζωής
•
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών •

Μικτές
Σύνολο

•
•

Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα μελέτη προήλθαν
από ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη.
Για τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών μεγεθών της παρούσας μελέτης,
αθροίστηκαν τα επιμέρους στοιχεία τα
οποία δήλωσαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ για τη διαχρονική μεταβολή χρη-

1~ •1
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Οι παραπάνω επιχειρήσεις είχαν συγκεντρώσει παραγωγή της τάξης του 95,2% το 2010, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων
εκείνων των επιχειρήσεων των οποίων στο μεσοδιάστημα ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή συγχωνεύθηκαν με άλλες επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής είχαν μερίδιο αγοράς 98,6% και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών 92,6%.
Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων για το 1ο εξάμηνο του 2011 έφτασε τα 2,4 δισ. ευρώ και
αναλύεται σε 42,8% στις ασφαλίσεις Ζωής και 57,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Πίνακας 2: Παραγωγή ασφαλίστρων 1ου εξαμήνου 2011

■ Ασφαλίσεις Ζωής

■ Ασφαλίσεις κατά
Ζημιών

Συμμετοχή

€
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.369.448.829,29

57,3%

Ασφαλίσεις Ζωής

1.020.536.520,99

42,7%

Σύνολο

2.389.985.350,28

100%

Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόμενη με
την παραγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων, η οποία είχε επιτευχθεί για το 1ο
εξάμηνο του 2010 εμφανίζει μείωση κατά
9,5%, το οποίο αναλύεται σε 13,8% στις
ασφαλίσεις Ζωής και 5,9% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Αναλυτικά, τα στοιχεία
παρουσιάζονται στον πίνακας 3
Η διεξαχθείσα έρευνα παρακολούθησε την παραγωγή ασφαλίστρων σε μηνιαίες περιόδους, γεγονός το οποίο επιτρέπει την αντίστοιχη απεικόνιση της εξέλιξης της παραγωγής στο παρακάτω γράφημα. Υπενθυμίζεται ότι στο παρακάτω
γράφημα περιλαμβάνονται μόνο οι
συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Πίνακας 3: Μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων
1°

εξάμηνο

1°

2011 (€)

εξάμηνο

2010 (€)

Μεταβολή

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.369.448.829,29

1.454.721.950,97

-5,9%

Ασφαλίσεις Ζωής

1.020.536.520,99

1.184.577 .839,80

-13,8%

Σύνολο

2.389 .985.350,28

2.639.299. 790, 77

-9,5%

300

Γράφημα 1: Μηνιαία εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων (εκατ. ευρώ)

250
200
150
100
50

Ιαν-11
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~ Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Απρ-11
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~ Ασφαλίσεις Ζωής

Ιουν-11

2. Παραγωγή ασφαλίστρων ανά
κλάδο

ΕΛΕΤΗ

Πίνακας 4: Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών 1ο εξάμηνο 2011
€

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η
παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο
ασφάλισης για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συμμετείχαν στην
έρευνα. Τα αναλυτικά δεδομένα ανά κλάδο και ανά μήνα εμφανίζονται στο 1ο παράρτημα.

2.1 Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

7.

Μεταφερόμενα εμπορεύματα

Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις των
κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
συμβολαίου) καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο εμφανίζονται
στον πίνακα 4.
Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος
ασφαλίσεων κατά Ζημιών με 712 εκατ.
ευρώ παραγωγή και 52% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και
στοιχείων της φύσεως με 215 εκατ. ευρώ
και 15,7% επί του συνόλου των κλάδων
κατά Ζημιών.
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το
ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 162 εκατ. ευρώ
(11,8% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές
αγαθών με 67 εκατ. ευρώ (4,9% του συνόλου) και της βοήθειας με 48 εκατ. ευρώ
(3,5% του συνόλου).
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα χερσαία οχήματα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 874 εκατ. ευρώ και ποσοστό
63,8% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών
Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας
(κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων
χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν
παραγωγή περίπου 300 εκατ. ευρώ, η
οποία αντιστοιχεί στο 21,9% του συνόλου.
Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται το ποσο-

8.

Π υ καϊά και στοι εία τ

1.

Ατυχήματα

2.

Ασθένειες

3.

Χερσαία οχήματα

5.

Αεροσκάφη

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

ύσεω

στό μεταβολής στην παραγωγή των ασφαλίστρων από το 2010 στο 2011 για τους
κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών.
Σε σχέση με τα δεδομένα του 2010, για
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

Συμμετοχή

22.414.210,57

1,6%

7.572.114,73

0,6%

161.877.693,07

11,8%

20.211,78

0,001%

9.324.276,58

0,7%

14.620.501,74

1,1%

215.336.964,67

15,7%

67 .080.996, 73

4,9%

712.426.310,50

52,0%

360.510,02

0,03%

4.283.912,73

0,3%

45.574.409,68

3,3%

15.454.993,38

1,1%

869.394,16

0,1%

17.317.566,80

1,3%

27.224.091,06

2,0%

47.690.671,09

3,5%

1.369.448.829,29

100%

η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά
5,9%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων χερσαίων οχημάτων
(-22,4%) και πυρκαϊάς και στοιχείων της
φύσης (-5,7%).

Γράφημα 2: Παραγωγή πρωτασφαλίσεων κατά Ζημιών 1ου εξαμήνου 2011
■ Ασφάλιση αυτοκινήτων
■ Ασφάλιση περιουσίας
■ 'Αλλεςασφαλίσεις κατά Ζημιών

Σημειώσεις: - Η ασφάλιση αυτοκινήτων περιλαμβάνει τους κλάδους της αστικής ευθύνης
χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων,
- Η ασφάλιση περιουσίας τους κλάδους πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών
απωλειών
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Εκτός αυτών, μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις
είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι,
όπως αυτοί των λοιπών ζημιών αγαθών

(-9,6%) και της γενικής αστικής ευθύνης
(-8,6%).
Η μηνιαία εξέλιξη της παραγωγής ασφαλί-

στρων για τον κλάδο της αστικής ευθύνης
χερσαίων οχημάτων και της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως φαίνονται στο γράφημα 3.

Πίνακας 5: Μεταβολή της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.

Ατυχήματα

2.

Ασθένειες

3.

Χερσαία οχήματα

5.

Αεροσκάφη

6.

Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

7.

Μεταφερόμενα εμπορεύματα

8.

Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

9.

Λοιπές ζημίες αγαθών

1° εξάμηνο 2011 (€)

1° εξάμηνο 2010 (€)

Μεταβολή

22.414.210,57

27.755.345,94

-19,2%

7.572.114,73

6.158.793,73

+22,9%

161.877.693,07

208.716.576,20

-22,4%

20.211,78

287.989,30

-93,0%

9.324.276,58

11.280. 778,44

-17,3%

14.620.501,74

18.622.981,57

-21,5%

215.336.964,67

228.343.431,91

-5,7%

67.080.996,73

74.201.534,43

-9,6%

712.426.310,50

722.153.976,81

-1,3%

360.510,02

150.552,88

+139,5%

4.283.912,73

4.513.749,07

-5,1%

10.

Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

11.

Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

12.

Αστική ευθύνη πλοίων

13.

Γενική αστική ευθύνη

45.574.409,68

49.875.164,93

-8,6%

14.

Πιστώσεις

15.454.993,38

15.651.416,63

-1,3%

15.

Εγγυήσεις

869.394,16

2.177.201,79

-60,1%

16.

Διάφορες χρηματικές απώλειες

17.317.566,80

11.755.289,29

+47,3%

17.

Νομική προστασία

27.224.091,06

29.411.835,74

-7,4%

18.

Βοήθεια

47.690.671,09

43.665.332,31

+9,2%

1.369.448.829,29

1.454.721.950,97

-5,9%

Σύνολο

Γράφημα 3: Μηνιαία εξέλιξη παραγωγής ασφαλίστρων (εκατ. ευρώ)
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2.2 Ασφαλίσεις Ζωής
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Πίνακας 6: Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής

Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής κα€
Συμμετοχή
θώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε
ι. Ζωής
662.773.159,23
64,9%
κλάδου στο σύνολο του κλάδου εμφανί152.774.134,04
15,0%
111. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις
ζονται στον πίνακα 6.
Η παραγωγή του κλάδου έφτασε το
32.245.712,13
3,2%
IV. Υγείας
1,02 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος
38.962,02
0,004%
VI. Κεφαλαιοποίησης
του οποίου, 663 εκατ. ευρώ και 64,9%
VII. Διαχείριση ομαδικών
του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον
115.079.512,78
11,3%
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι
οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις
57 .625.040,80
VIII. Ομαδικά προγράμματα πρόνοιας
5,6%
έφτασαν στα 153 εκατ. ευρώ και μερίδιο
Σύνολο
1.020.536.520,99
100%
επί του συνόλου 15,0% ενώ η
διαχείριση ομαδικών συνταξι- Πίνακας 7: Μεταβολή της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις Ζωής
οδοτικών κεφαλαίων συγκέ1° εξάμηνο2011 (€) 1° εξάμηνο2010 (€) Μεταβολή
ντρωσε 115 εκατ. ευρώ και
1. Ζωής
662.773.159,23
851.351.874,48
-22,2%
11,3% της παραγωγής.
Η μεταβολή της παραγωγής ΙΠ. Ζωής συνδεδεμένων με
152. 774.134,04
147.799.420,39
+3,4%
στις πρωτασφαλίσεις Ζωής πα- επενδύσεις
ρουσιάζεται στον πίνακα 7.
+8,2%
IV. Υγείας
32.245.712,13
29.813.325,46
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι
38.962,02
57.316,25
-32,0%
μειώθηκε η παραγωγή των νι. Κεφαλαιοποίησης
πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά VII. Διαχείριση ομαδικών
-26,0%
115.079.512,78
155.555.903,22
13,8%.
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων
Όλοι οι κλάδοι της Ζωής κινιπ. Ομαδικά προγράμματα
57.625.040,80
0,00
νήθηκαν πτωτικά εκτός του
πρόνοιας
κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεων ζωής
1.020.536.520,99
1.184.577.839,80
-13,8%
συνδεδεμένων με επενδύσεις Σύνολο
ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,4%
140
Γράφημα 4: Μηνιαία εξέλιξη παραγωγής ασφαλίστρων (εκατ. ευρώ)
και αυτού της IV.
Υγείας, ο οποίος
120
γνώρισε αύξηση
100
κατά 8,2%. Ο
κλάδος Ι. Ζωής
80
γνώρισε μεγάλη
μείωση κατά
60
22,2%.
Η μηνιαία εξέ40
λιξη της παραγωγής ασφαλί20
στρων για τους
κλάδους Ι. Ζωής
ο
και ΙΙΙ. Ζωής που
Ιαν-11
Φεβ-11
Μαρ-11
Απρ-11
Μαϊ-11
Ιουν-11
συνδέονται με
~ Ι.Ζωής
111 . Ζωής που συνδέαιται με επενδίσεις
επενδύσεις φαί-

Ιουν-11

- Π υρακαϊά και σrοιχεία της φύσεως
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νεται στο παρακάτω γράφημα.

3. Επιστροφές ασφαλίστρων και
ακυρώσεις συμβολαίων
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε για πρώτη φορά έρευνα σχετικά με τα μεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων. Παρακάτω καταγράφονται οι επιστροφές ασφαλίστρων, όπως προκύπτουν από
το άθροισμα των ποσών που επιστράφη-

180
160

καν στους ασφαλισμένους λόγω ακυρώσεων συμβολαίων/καλύψεων για το μη
δεδουλευμένο τμήμα του συμβολαίου,
όχι όμως τα ποσά που αφορούσαν πληρωμές λόγω λήξης συμβολαίων ή εξαγοράς ή επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται
σε δεικτοποιημένη μορφή με βάση 100

την τιμή του μηνός Ιανουαρίου 2011, η
μηνιαία εξέλιξη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων στα σύνολα των
κλάδων ασφαλίσεων Ζωής και κατά Ζημιών. Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ενώ
εμφάνιζαν μείωση στις επιστροφές ασφαλίστρων τους πρώτους μήνες του έτους,
στη συνέχεια επαναφέρθηκαν στο ίδιο
επίπεδο από το οποίο ξεκίνησαν τον Ια-

στρων μειώνονταν σταθερά.
Στις ασφαλίσεις Ζωής παρατηρήθηκε
αύξηση των επιστροφών ασφαλίστρων.

δεμένων με επενδύσεις, οι επιστροφές
ήταν συνεχώς αυξανόμενες και κορυφώθηκαν το Μάϊο.

Γράφημα 7: Μεταβολές επιστροφών ασφαλίστρων ζωής-ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις
180
160
140
120

Γράφημα 5: Μεταβολές συνόλων επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

100

140
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120

60

100

40

80

20

60

ο
Ιαν-11

40
20
Ιαν-11

Φεβ-11

~ Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

νουάριο.
Ειδικότερα στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών,
οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων και οι ασφαλίσεις περιουσίας κινήθηκαν όπως φαίνεται

Απρ-11

Μαρ-11

-

Μαϊ-11

Ιουν-11

Μαρ-11

Απρ-11

- κλάδος 111

Μαϊ-11

. Ζωής που συνδέονται

Ιουν-11

με επενδύσεις

Παραρτήματα
Παράρτημα 1: Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής (1ο εξάμηνο 2011), (€)

Ασφαλίσεις Ζωής

στο γράφημα 6. Οι επιστροφές ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (κλάδοι
ασφάλισης χερσαίων οχημάτων και αστικής
ευθύνης χερσαίων οχημάτων) έμειναν στα-

Φεβ-11

~ κλάδος 1. Ζωής

Σημείωση: Δεικτοποίηση με βάση την τιμή Ιανουαρίου 2011 = 100

ο

120

Ειδικότερα στον κλάδο Ι. Ζωής, παρουσιάστηκε κορύφωση των επιστροφών το
μήνα Μάρτιο. Στον κλάδο ΙΙΙ. Ζωής συνδε-

ΕΛΕΤΗ

θεροί τους πρώτους μήνες του έτους αλλά
αυξήθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες του
εξαμήνου. Στις ασφαλίσεις περιουσίας, με
εξαίρεση το Μάιο, οι επιστροφές ασφαλί-

1

ΚΛΑΔΟΣ

1
111

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

IV
VI
VII

Γράφημα 6: Μεταβολές επιστροφών ασφαλίστρων αυτοκινήτων-περιουσίας

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΑΧ ΕΙΡ. ΟΜΑΔ. ΣΥΝΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

VIII

100

ΖΩΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ

Κ ΛΑΔΟΣ

1

ΟΜ ΑΔ. Π ΡΟΓΡ. Π ΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

1

ΙΑΝ ΟΥΑΡΙΟΣ

I

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ι

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ι

ΜΑfΟΣ

Ι 10ΥΝΙΟΣ

119.794.828,18

108.807.332,06

111.055.903,18

110.656.454,07

99.126.982,46

113.331.659,28

25.109.491,11

18.300.427,86

45.507.794,59

16.698.310,26

13.190.761,17

33.967.349,05

5.288.040,42
6.718,21

4.824.582,83
1.384,20

5.342.666,08
3.816,36

5.405.300,86
3.065,19

5.414.119,78
9.827,88

5.971.002,16
14.150,18

15.614.398,05

20.366.570,39

25.247.036,91

19.832.177,09

17.922.267,40

16.097.062,93

10.666.994,99

8.725.038,44

12.668.850,86

9.069.520,01

9.400.677,64

7.093.958,86

176.480.470,96

I

161.025.335,78

1

199.826.067,98

1

161.664.827,48

l

145.064.636,33

l

176.475.182,47

1

80
60
40
20
ο
Ιαν-11

Φεβ-11

Μαρ-11

~ Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Απρ-11

Μαϊ-11

Ιουν-11

- Ασφαλίσεις περιουσίας

Σημειώσεις: - Η ασφάλιση αυτοκινήτων περιλαμβάνει τους κλάδους της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων,
- Η ασφάλιση περιουσίας στους κλάδους πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών
- Δεικτοποίηση με βάση την τιμή Ιανουαρίου 2011 = 100
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Παράρτημα 2: Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων ασφαλίσεων κατά Ζημιών (1ο εξάμηνο 2011), (€)
ΙΑΝ ΟΥΑΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΧΕΡΣΑΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ ΙΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ΠΛΟΙΑ

ΜΕΤ ΑΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΠΥΡΚΑϊΑ
ΛΟΙΠΕΣ

&

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧ ΕΙΑ

ΖΗΜΙΕΣ

ΦΥΣΕΩΣ

ΑΓΑΘΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΣΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ

ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

ΑΣΤΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ

ΑΠΟ

ΓΕΝΙ ΚΗ

ΑΣΤΙΚΗ

ΠΛΟΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΔΙΑ ΦΟΡΕΣ
ΝΟΜΙΚΗ

ΧΡΗ ΜΑΤΙΚ ΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ

ΖΗΜΙΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ι 10ΥΝΙΟΣ

ΜΑ1ΌΣ

3.980.362, 71
1.198.528,04
35.881.438,04
0,00
90,00
1.472.701 ,41
3.816.886,77
43 .962.772,92
23 .497.252,29

3.424.718,03
1.142.043,08
23.132.313,83
0,00
90,00
914.675,51
2.369.001,53
34.195.241,87
8.309.595,90

3. 732.948,52
1.247.483,22
25 .557.633,54
0,00
9.098,00
1.326.855,02
2.266.440, 16
36. 778.926,99
9. 737.350,51

3.980.770,40
1.146.664, 12
27.965.957,31
0,00
0,00
1.851.493,44
2.930.864,08
32.016.595,67
8. 742.832,50

3.627.692,57
1.439.371,27
24.051 .119,15
0,00
10.545,00
1.797.028,07
2.002.945,71
33.622.948,05
7.565.609,56

3.667.718,34
1.398.025,00
25 .289.231 ,20
0,00
388,78
1.961.523, 13
1.234.363,50
34.760.479, 17
9.228.355,97

135.587.895,45

99.393. 767,51

115. 125.567,96

134. 157.088,20

111 .810.023 ,25

116.351 .968, 12

59.527,28
565.305,67
8.560.509,20
3.001 .697,14
127.452,09
3.894.112,99
5.257.060,61
9.627.588,66

14.038,25
508.284,33
6.297.331,65
2.320.398,69
137.153,03
2.361.072,30
3.916.507,33
7.107.780,14

114.688,38
585.861,48
6.217.160,43
3.686.074,59
191.854,07
2.444.361 , 18
4.418.483,32
7.967.044,03

27.391,07
697.174,27
8.312.997,33
2.514.911 ,96
168.091,18
2.694.513,29
4. 757.636,04
8.410.509,36

133 .813,72
947 .155,00
11.041.630,01
2.250.462,28
137.014,86
2.876.311,01
4.498.321 ,76
7.178.518,56

11.051 ,32
980.131 ,97
5.144.781,06
1.681.448, 72
107.828,93
3.047.196,04
4.376.082,00
7.399.230,34

280.491.181,25

195.544.013,00

221.407.831,39

240.375.490,23

214.990.509,84

216.639.803,57

ÁÇË¾ÑÉÁÀÍÁÈ
ÑÒÉÕ¡ÑÆÌÅÉÅÕ¤Ô¼Õ
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Παράρτημα 3: Συμμετοχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών (Members’ participation)
Πίνακας 8: A .L .I.CO.
MARFIN ΖΩΗΣ Α . Α . Ε .
MITSUI SUMITOMO INS.CO. (EUROPE) LTD
Κατάλογος Συμμετεχόντων ALLIANZ Ε Μ ΑΣ Α.Α . Ε .
MONDIAL ASSISTANCE EUROPE N .V.
(Members’ participation) ARAG A .G.
NATIONAL UNION FIRE INS.CO OF
PITTSBURGH

ΑΧΑ Α.Α . Ε .

Η Ε.Α.Ε.Ε. επιθυμεί να ευχαριστήσει τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το
οποίο υποστήριξε το μελετητικό έργο
της παρούσας έκδοσης.

CREDIT AGRICOLE INSURANCE

Α . Α . Ε . Ζ.

ΝΡ

CREDIT AGRICOLE INSURANCE

Α.Ε . Γ.Α .

PERSONAL INSURANCE

D.A.S. - HELL AS

Α .Ε .

Ε

Α.Α . Ε . Γ.Α.

F G EUROLIFE

EFG EUROLIFE
ERGO
ERGO

ΤΟΚΙΟ

Α . Ε.Γ.Α .

ΑΙΓΑ ΙΟΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ

FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD

ΕΘΝΙΚΗ

Α.Α.Ε.
Α . Ε .Α . Ε .

HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG
A.G.
ING

Ε . Α . Α . Ε . ΖΩΗΣ

INCHCAPE

ΑΕ.Α.Ε . ΖΩΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α . Ε . Α . ΖΗΜΙΩΝ

INTER PARTNER ASSISTANCE
INTERASCO
INTERLIFE

£½ÍÁÉÑÈÁÍÒÉË¾ÍÁÎÐÅ½ÕÍÁÑ×ÍÄ»ÑÅÉÕÒÈÍÅÁÇÇÅÌÁÒÉË¼ÑÎ×
£½ÍÁÉÑÈÁÍÒÉË¾ÍÁÎÐÅ½ÕÍÁÑ×ÍÄ»ÑÅÉÕÒÈÍÅÁÇÇÅÌÁÒÉË¼ÑÎ×
ÑÒÁÄÉÎÄÐÎ½ÁÅÉÁÁ¾ÒÉÕÅÇÁÌÀÒÅÐÅÕÄÉÅÓÍÅ½Õ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉË»Õ
ÑÒÁÄÉÎÄÐÎ½ÁÅÉÁÁ¾ÒÉÕÅÇÁÌÀÒÅÐÅÕÄÉÅÓÍÅ½Õ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉË»Õ
£ÒÁÉÐ½ÅÕ¤Ô¼ÕÎ×ÅÊ×ÈÐÅÒÅ½ÅËÁÒÎÀÐÉÁ¡ÑÆÁÌÉÑ»ÍÎ×Õ
Î×ÅÊ×ÈÐÅÒÅ½ÅËÁÒÎÀÐÉÁ¡ÑÆÁÌÉÑ»ÍÎ×Õ
£ÒÁÉÐ½ÅÕ¤Ô¼Õ
ÑÅÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÁ¾ÖÏÐÅÕÑÒÎÍË¾ÑÎ
ÑÅÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÁ¾ÖÏÐÅÕÑÒÎÍË¾ÑÎ

ΕΝΩΣΙΣ Α . Α.Ε

Α . Ε . Ε . Γ . Α.

ΕΥΡΩΠΑ Ί ' ΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε . Ε . Γ.Α .
ΠΙΣΤΗ

Α . Ε . Γ . Α.

Α . Ε.Γ . Α .

ΙΝΤΕ ΡΑΜ ΕΡΙΚΑΝ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΙΝΤΕ ΡΑΜ ΕΡΙΚΑΝ

Ε . Α . Ε . ΖΩΗΣ

Α . Ε.Γ.Α.

ΙΝΤΕ ΡΑΜ ΕΡΙΚΑΝ

Ε . Ε . Α . ΖΗΜΙΩΝ

ΙΝΤΕ ΡΑΜ ΕΡΙΚΑΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Α . Ε.Γ.Α.Υ.

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ

Α.Ε.Γ.Α.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

&

¥ÄÀÍÁÈÎ×ÁÎÐÐ»ÅÉÁ¾ÒÈÍÈÇÅÒÉË¼Ó»ÑÈÒÈÁËÐ¾ÖÐÎÍÈ
ÒÈÁËÐ¾ÖÐÎÍÈ
¥ÄÀÍÁÈÎ×ÁÎÐÐ»ÅÉÁ¾ÒÈÍÈÇÅÒÉË¼Ó»ÑÈ
ÅÅÉÐ½ÁËÁÉÒÈÆÅÐÅÇÇ×¾ÒÈÒÁÒÈÕ.FU-JGF"MJDPÒ¾ÑÎÑÅÁÇË¾ÑÉÎ
Ò¾ÑÎÑÅÁÇË¾ÑÉÎ
ÅÅÉÐ½ÁËÁÉÒÈÆÅÐÅÇÇ×¾ÒÈÒÁÒÈÕ.FU-JGF"MJDP
¾ÑÎËÁÉÑÅÒÎÉË¾Å½ÅÄÎÒÈÕÄ½ÍÎ×ÍÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÍÁÁÐ»ÖÅÉ
ÒÈÕÄ½ÍÎ×ÍÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÍÁÁÐ»ÖÅÉ
¾ÑÎËÁÉÑÅÒÎÉË¾Å½ÅÄÎ
ËÁÉÍÎÒ¾ÁÐÎÇÐÁÒÁËÁÉ×ÈÐÅÑ½ÅÕÎ×ÎÐÎÀÍÍÁÅÊÁÑÆÁ
ËÁÉÍÎÒ¾ÁÐÎÇÐÁÒÁËÁÉ×ÈÐÅÑ½ÅÕÎ×ÎÐÎÀÍÍÁÅÊÁÑÆÁ
Ì½ÑÎ×ÍÎÌÎËÌÈÐÔ»ÍÈËÁÉÁÊÉ¾ÉÑÒÈÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼ÐÎÑÒÁÑ½Á
Ì½ÑÎ×ÍÎÌÎËÌÈÐÔ»ÍÈËÁÉÁÊÉ¾ÉÑÒÈÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼ÐÎÑÒÁÑ½Á
ÒÈ.FU-JGF"MJDPÎÉ×ÃÈÌ»ÕÅÁÇÇÅÌÁÒÉË»ÕÐÎÑÄÎË½ÅÕÒÔÍÊÉÔÍ
ÒÈ.FU-JGF"MJDPÎÉ×ÃÈÌ»ÕÅÁÇÇÅÌÁÒÉË»ÕÐÎÑÄÎË½ÅÕÒÔÍÊÉÔÍ

ËÁÉÉËÁÍÏÍÑ×ÂÁÄ½ØÎ×ÍÁÐÎÍÉËÅÒÎÅÒÁÉÐÉË¾ÁÕ¾ÐÁÁÇÉÁ
ËÁÉÉËÁÍÏÍÑ×ÂÁÄ½ØÎ×ÍÁÐÎÍÉËÅÒÎÅÒÁÉÐÉË¾ÁÕ¾ÐÁÁÇÉÁ
ÉÁÄ×ÍÁÉË¼ÎÐÅ½ÁÎ×ÎÄÈÇÅ½ÑÒÁÓÅÐÑÒÈÍËÎÐ×Æ¼
ÉÁÄ×ÍÁÉË¼ÎÐÅ½ÁÎ×ÎÄÈÇÅ½ÑÒÁÓÅÐÑÒÈÍËÎÐ×Æ¼

ΟΡΙΖΩΝ Α . Ε.Γ.Α .

Α.Α . Ε . Γ .Α.

INTERNATIONAL LIFE

Α . Ε . Α . ΖΩΗΣ

INTERNATIONAL LIFE

Α . Ε.Γ.Α.

MAPFRE ASISTENCIA

& ΥΓ ΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝ ΕΛΛ ΑΔΙ ΚΗ ΣΥΝ .Π . Ε.

EUROP ASSISTANCE

IMPERIO LIFE

ΕΝΩΣΙΣ Α . Ε . Γ . Α .

Α.Α.Ε.Ζ.

ΕΜΡΟRΙΚΙ Α.Α.Ε.

ΦΟΙΝΙΞ

Α .Ε .

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ ΗΜΑΤΩΝ

Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ

GROUPAMA

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Α . Α . Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
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MARINE EUROPE INSURANCE LTD

ΑΓΡΟ ΤΙΚΗ

GENERALI HELLAS

Α . Ε.Α . Ε .

Α . Ε . Γ.Α .

SOGECAP SA

Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ

Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ

EULER HERMES

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PL C

DEMCO INSURANCE LTD
DIRECTA

INSURANCE-

ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
ΣΥΝ ΕΤ ΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Α . Ε.Γ . Α .

Α . Ε.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α . Α . Ε .

MetLife Alico~
"NFSJDBO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ
"NFSJDBO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZ
ÅÔÆ§ÈÆÉÑ½ÁÕ¨ÁÐÎÀÑÉ
¨ÁÐÎÀÑÉ¡Ó¼ÍÁ
¡Ó¼ÍÁ±ÈÌ
±ÈÌ'BY
'BY
ÅÔÆ§ÈÆÉÑ½ÁÕ
FNBJMDPOUBDU!BMJDPHSqXXXNFUMJGFBMJDPHS
FNBJMDPOUBDU!BMJDPHSqXXXNFUMJGFBMJDPHS
¥"NFSJDBO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZÅ½ÍÁÉÅÒÁÉÐ½ÁÒÈÕ.FU-JGF*OD
*OD
¥"NFSJDBO-JGF*OTVSBODF$PNQBOZÅ½ÍÁÉÅÒÁÉÐ½ÁÒÈÕ.FU-JGF
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Οι ασφαλιστές
έχουν
προτάσεις
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Προτάσεις με ασφαλιστικό μανδύα
για την κρίση χρέους καταθέτουν ο
Michael Heise, Chief Economist
Allianz Group, από το βήμα του
συνεδρίου Capital & Vision, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, και ο
Βάλτερ Οτρέμπα, πρώην ανώτατος
αξιωματούχος της γερμανικής
κυβέρνησης, σε άρθρο του στο «Der
Spiegel». Ο Michael Heise
αναφέρθηκε σε μια ιδέα που ανέπτυξε
η Allianz, ένα άλλο ακρωνύμιο, το
ESIM - European Sovereign Insurance
Mechanism (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Κρατικής Ασφάλισης), το οποίο
παρέχει τη δυνατότητα σε κράτη που
αντιμετωπίζουν κρίσεις χρέους να
εξασφαλίσουν σε κάποιο βαθμό τα
νέα ομόλογά τους και το νέο χρέος
να μπορεί εν μέρει να υποστηρίζεται
από εγγυήσεις μέσω του EFSF.
Από την πλευρά του, ο Βάλτερ
Οτρέμπα προτείνει τη δημιουργία
ενός ευρωπαϊκού κρατικά
διαχειριζόμενου πιστωτικού
ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο
θα μπορούσε να φρενάρει τις
κερδοσκοπικές επιθέσεις σε
υπερχρεωμένα κράτη, να
σταθεροποιήσει τις αγορές και να
συντηρήσει ένα κίνητρο για τις
κυβερνήσεις ώστε να περικόψουν το
χρέος τους

ΙΕΘΝΗ

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ. Η
χώρα μπορεί να αποκτήσει τεράστια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα, αν εκμεταλλευθεί τομείς όπως η
ναυτιλία, το εμπόριο, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, που αποτελούν έναν στρατηγικό τομέα
και ένα δυνάμει εξαγώγιμο προϊόν
Michael Heise
Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από
την ύφεση αποτελεί το πρώτο από μια σειρά πέντε βημάτων, που θα μπορούσαν να
λειτουργήσουν ως κλειδιά για την ευρωζώνη, ώστε να σταθεροποιήσει το ευρώ
και να σβήσει τη φωτιά που πυροδότησε
η κρίση χρέους, τόνισε ο Michael Heise,
Chief Economist Allianz Group, μιλώντας
προ ημέρων στο συνέδριο Capital &
Vision, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Ο Michael Heise παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την προσπάθεια την οποία καταβάλλει η Ελλάδα προκειμένου να φτάσει
στο σημείο καμπής και να επιστρέψει στην
ανάπτυξη, ενώ, αναφερόμενος στην ευρωζώνη, υπογράμμισε με έμφαση ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να αφήσουν το ευρώ
να αποτύχει.
Κατά τον Michael Heise το πρώτο βήμα,
η σταθεροποίηση δηλαδή της ελληνικής
οικονομίας, για την οποία, όπως είπε,
έχουν ήδη γίνει αξιοσημείωτες προσπάθειες μέσω γενναίων περικοπών και αυξήσεων στους φόρους, καθώς και μιας ευρείας
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, απαιτεί
άμεση αντιμετώπιση. «Ωστόσο, η εντύπωση που δίνεται προς τα έξω είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις καθυστερούν και μια μεγάλη μερίδα του
ελληνικού λαού αντιδρά για την ανισότητα
των βαρών και τα "παράθυρα" του νόμου
στην είσπραξη των φόρων. Τέτοιου είδους

αναταραχές θα προκαλέσουν περαιτέρω
αντιδράσεις στις επερχόμενες σκληρές περικοπές στις οποίες υποχρεώθηκε η Ελλάδα αυτές τις ημέρες», ανέφερε ο Michael
Heise, για να προσθέσει ότι οι αντιδράσεις
προς αυτήν τη δομική αναδιάρθρωση θα
γίνουν εντονότερες αν δεν δοθεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική. «Πρέπει να
αποδεσμευθούν επενδυτικά κεφάλαια και
να καθοριστεί ένας μακροπρόθεσμος
στρατηγικός στόχος», υπογράμμισε, για να
τονίσει αμέσως μετά ότι η «Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ, μια ιδέα που
ο Michael Diekmann –CEO του ομίλου
Allianz παγκοσμίως– ήταν από τους πρώτους που πρότεινε». Η χώρα μπορεί να
αποκτήσει τεράστια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αν εκμεταλλευθεί τομείς όπως
η ναυτιλία, το εμπόριο, οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, που αποτελούν έναν
στρατηγικό τομέα και ένα δυνάμει εξαγώγιμο προϊόν, πρόσθεσε.
Tο δεύτερο βήμα, κατά τον Michael
Heise, για την έξοδο της ευρωζώνης από
την κρίση χρέους είναι η υιοθέτηση ενός
πιο ευέλικτου EFSF, του οποίου, ωστόσο,
οι επικυρώσεις, όπως είπε, καθυστερούν
μέσω των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων. «Οι
νέες εξουσίες του EFSF, που συμφωνήθηκαν στην έκτακτη συνάντηση της ευρωζώνης τον Ιούλιο, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δανεισμού των κυβερνήσεων με
στόχο την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση
και τον σχηματισμό προληπτικών πιστωτι-

κών ορίων, πριν αποκλειστούν από τις
αγορές, μαζί με μια δευτερεύουσα επέμβαση των αγορών για την προμήθεια κυβερνητικών ομολόγων – επομένως, την
εκτόνωση της πίεσης στην ΕΚΤ. Τον Ιούλιο
αυτές οι κινήσεις είχαν καλή υποδοχή από
τις αγορές», όπως όμως επεσήμανε ο
Michael Heise, «η πολιτική αντίθεση στην
"ευρωποίηση" του εθνικού χρέους δυσχέραινε την ικανότητα της ευρωζώνης να
δράσει ευέλικτα».
Το τρίτο βήμα στο οποίο αναφέρθηκε
στην ομιλία του ο Michael Heise αφορά
την πρόληψη ενδεχόμενης εξάπλωσης της
κρίσης στην Ιταλία και την Ισπανία, που
πρέπει να πείσουν τις αγορές ότι είναι έτοιμες να «πιάσουν τον ταύρο από τα κέρατα». Ο Michael Heise δεν απέκλεισε το
ενδεχόμενο οι χρηματαγορές να μην εκτι-
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μήσουν την πρόοδο της ενοποίησης στην
Ιταλία και την Ισπανία και να δοκιμάσουν
τα όρια της νέας δυνατότητας του EFSF
στην αγορά ομολόγων. Στο σημείο αυτό,
ο διευθύνων οικονομικός σύμβουλος της
Allianz SE αναφέρθηκε σε μια ιδέα που
ανέπτυξε η Allianz, ένα άλλο ακρωνύμιο,
το ESIM - European Sovereign Insurance
Mechanism (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Κρατικής Ασφάλισης), το οποίο παρέχει
τη δυνατότητα σε κράτη που αντιμετωπίζουν κρίσεις χρέους, να εξασφαλίσουν σε
κάποιο βαθμό τα νέα ομόλογά τους και το
νέο χρέος να μπορεί εν μέρει να υποστηρίζεται από εγγυήσεις μέσω του EFSF. Ο
Michael Heise έφερε ως παράδειγμα ένα
ομόλογο των 100 ευρώ, με τα 40 ευρώ
να καλύπτονται από το EFSF, και οι άλλες
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πιθανές απώλειες από τους επενδυτές. Οι
εκδότες των εγγυημένων ομολόγων θα
μπορούσαν να δανείζονται από τις αγορές,
σταθεροποιώντας τις τιμές, αλλά και να
πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για την παρεχόμενη προστασία. Σε αντίθεση με τα
ευρωομόλογα, αυτή η ιδέα είναι εύκολη
να εφαρμοστεί και δεν απαιτεί δημοσιονομική ένωση, τόνισε ο κ. Heise.
Αυτό μας οδηγεί στο τέταρτο βήμα, την
ταχεία υλοποίηση των συμφωνημένων
μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε ο ίδιος, για
να επισημάνει αμέσως μετά ότι τους τελευταίους 18 μήνες, στο πλαίσιο της Ε.Ε.
υπήρξε πρωτοφανής δραστηριότητα, που
είχε όμως πολύ περιορισμένα αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά τη θέσπιση εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων και μέτρων για

ενισχυμένη διακυβέρνηση, και τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής εποπτείας
που θα απέτρεπε μελλοντικές κρίσεις.
Τέλος, κατά τον Michael Heise, το πέμπτο βήμα περιλαμβάνει τη θεσμική μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, με την προοπτική της μεγαλύτερης ενότητας και ενοποίησης.
«Ο δρόμος θα είναι μακρύς και οδυνηρός και χωρίς τη δημοκρατική νομιμότητα
όλο το έργο είναι καταδικασμένο. Δεν είμαστε υπέρ ενός συγκεντρωτικού ευρωπαϊκού κράτους που θα καλύπτει τα πάντα
σαν θόλος. Χρειαζόμαστε κανόνες διαχείρισης χρεών, που θα ισχύουν σε όλη την
ευρωζώνη, με υπερεθνικούς μηχανισμούς
εποπτείας», τόνισε ο Michael Heise ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Η κρίση χρέους στην ευρωζώνη θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κρατικά διαχειριζόμενου πιστωτικού ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να φρενάρει τις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε
υπερχρεωμένα κράτη, να σταθεροποιήσει
τις αγορές και να συντηρήσει ένα κίνητρο
για τις κυβερνήσεις ώστε να περικόψουν
το χρέος τους, εξηγεί σε άρθρο του στο
«Der Spiegel» ο Βάλτερ Οτρέμπα, πρώην
ανώτατος αξιωματούχος της γερμανικής
κυβέρνησης.
Η τρέχουσα ευρωπαϊκή κρίση χρέους
πυροδοτήθηκε από την αύξηση στις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων της
Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, που
προκλήθηκε από την ξαφνική συνειδητοποίηση ότι τα κυβερνητικά ομόλογα που
εξέδωσαν τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης
δεν ήταν επενδύσεις ελεύθερες ρίσκου.
Η από κοινού έκδοση ομολόγων θα
μπορούσε πιθανότατα να σταθεροποιήσει
την κατάσταση, αλλά θα κατέστρεφε σημαντικά κίνητρα για τις κυβερνήσεις που
βοηθούν στον περιορισμό του δανεισμού
τους. Η τρέχουσα στρατηγική για τον περιορισμό της κρίσης, που φτιάχτηκε βάσει
των πρακτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνίσταται στην παροχή
φρέσκων πιστώσεων και εγγυήσεων σε
αντάλλαγμα με τις εκκλήσεις για αυστηρά
προγράμματα λιτότητας. Το σύστημα αυτό ωστόσο δένει τα κράτη με χρηματοπιστωτικό ζουρλομανδύα και είναι αντίθετο
με τη διατήρηση της αρχής της εθνικής
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Μια άλλη πιθανότητα περιορισμού της κρίσης θα
μπορούσε να είναι η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού
κρατικά διαχειριζόμενου πιστωτικού ασφαλιστικού
συστήματος. Το σύστημα αυτό θα διατηρούσε τα
κίνητρα που παρέχονται από τα ασφάλιστρα
κινδύνου των εθνικών κυβερνητικών ομολόγων, θα
παρείχε ασφάλεια στους πιστωτές και δεν θα βάρυνε
τις σταθερές οικονομίες
αυτονομίας.
Μια άλλη πιθανότητα περιορισμού της
κρίσης θα μπορούσε να είναι η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού κρατικά διαχειριζόμενου πιστωτικού ασφαλιστικού συστήματος. Το σύστημα αυτό θα διατηρούσε τα κίνητρα που παρέχονται από τα
ασφάλιστρα κινδύνου των εθνικών κυβερνητικών ομολόγων, θα παρείχε ασφάλεια
στους πιστωτές και δεν θα βάρυνε τις σταθερές οικονομίες περισσότερο από όσο
θα ήταν απαραίτητο. Η βασική ιδέα είναι
ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου των κυβερνητικών ομολόγων θα καταλήξουν σε ένα
ασφαλιστικό σύστημα εγγυημένων ομολόγων. Για παράδειγμα, ο αγοραστής ενός
ομολόγου εκδιδόμενου από την Ιταλία θα
πληρώσει ένα ετήσιο ασφάλιστρο της τάξεως του 3,6% από την απόδοσή του που
θα αναγνωρίζεται στο 5,6%. Σε αντάλλαγμα θα μπορεί να λάβει ένας ασφαλές ομόλογο με ελαφρά υψηλότερη απόδοση
από αυτή που πληρώθηκε για ένα γερμανικό ομόλογο. Ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί
να εφαρμοστεί γοργά, σε αντίθεση με την
κοινή οικονομική διακυβέρνηση που πολλοί αξιώνουν τώρα για την ευρωζώνη. Το
μοντέλο αυτό θα «ξαφρίσει» τα κέρδη
από τους αγοραστές ομολόγων και θα
βεβαιώσει ότι η στρατηγική διάσωσης
χρηματοδοτείται από εκείνους που προ-

κάλεσαν την κρίση μέσω ασταθών χρηματοπιστωτικών πολιτικών και απρόσεχτου
δανεισμού. Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε
την πολιτική αποδοχή των μεθόδων ευρωδιάσωσης στις χώρες που παρέχουν
βοήθεια στα υπερχρεωμένα κράτη.
Η ιδέα με τη πρώτη ματιά μοιάζει με μια
πολύπλοκη εκδοχή του πολυσυζητημένου ευρωομολόγου. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο βασικές διαφορές.
Πράγματι, στο τέλος η κοινότητα όλων
των ευρω-χωρών εγγυάται όλο το ασφαλισμένο κυβερνητικό χρέος. Τα κράτη
ωστόσο δεν θα πληρώσουν όλα τα ίδια
επιτόκια – αντίθετα, τα διάφορα έθνη θα
πληρώσουν ανάλογα με τη θέση τους στις
οικονομικές αγορές και ανάλογα με τη
σταθερότητα των οικονομικών των κυβερνήσεών τους. Η δεύτερη διαφορά είναι
εξίσου σημαντική. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές θα πληρώσουν οι ίδιοι εκ των προτέρων για την (πιθανή) χρεοκοπία.
Σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση,
αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει διαρκή σταθερότητα για τις οικονομικές αγορές. Για όσο χρονικό διάστημα η Ευρώπη
έχει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην
ικανότητά της να ξαναπληρώσει όλα τα
ομόλογα που εκδόθηκαν από τα κράτη
της ευρωζώνης –και αυτό παραμένει μια
δίκαιη υπόθεση μέχρι στιγμής–, δεν θα
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Η από κοινού έκδοση ομολόγων
θα μπορούσε πιθανότατα να
σταθεροποιήσει την κατάσταση, αλλά
θα κατέστρεφε σημαντικά κίνητρα
για τις κυβερνήσεις που βοηθούν
στον περιορισμό του δανεισμού τους.
Το σύστημα αυτό ωστόσο
δένει τα κράτη με χρηματοπιστωτικό
ζουρλομανδύα και είναι αντίθετο
με τη διατήρηση της αρχής
της εθνικής αυτονομίας
είχε λογική η κερδοσκοπία εναντίον ξεχωριστών εθνών, των οποίων τα ομόλογά
τους είναι ασφαλισμένα. Η συνεχής συζήτηση για το μέγεθος του ταμείου διάσωσης, για τη σταθερότητα των τραπεζών με
τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε ομόλογα, ή
για το ποσό του μετοχικού τους κεφαλαίου θα καταστεί περιττή.
Φυσικά, η αποτελεσματικότητα του μοντέλου εξαρτάται από την αξιοπιστία των
εγγυήσεων που θα ζητηθούν – αλλά αυτή
η προϋπόθεση πρέπει να βρίσκεται σε
όλους τους μηχανισμούς διάσωσης. Σαν
αποτέλεσμα αυτού, οι κυβερνήσεις θα
πρέπει να συνεχίσουν να συμμαζεύουν τα
οικονομικά τους, αλλά θα καθοδηγούνται
και θα κινητοποιούνται από την πίεση του
κόστους χρηματοδότησής τους.
Η πώληση τέτοιων ομολόγων θα μπορούσε να παράγει μεγάλα έσοδα. Τα τελευταία τρία χρόνια οι επενδυτές στην
ευρωζώνη έχουν κερδίσει περισσότερα
από 100 δισ. ευρώ σε ασφάλιστρα κινδύνου – αρκετά, για παράδειγμα, για να χρηματοδοτήσουν μια αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους με κούρεμα 30%. Η
Ιταλία τον επόμενο χρόνο θα δανειστεί

περισσότερα από 300 δισ. ευρώ. Η διαφορά στην απόδοση μεταξύ των ιταλικών
και των γερμανικών ομολόγων ανέρχεται
αυτήν τη στιγμή σε περισσότερο από
3,5%. Η ασφάλιση για την Ιταλία μόνο θα
μπορούσε να παράγει έσοδα της τάξεως
των 10 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο.
Εάν ολόκληρη η εντυπωσιακή πίστωση
της ευρωζώνης ασφαλιζόταν στο τέλος, το
1% της πιστωτικής ασφάλισης θα παρήγαγε περίπου 80 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποζημιωθούν οι
χώρες χαμηλού κινδύνου, για να δημιουργούν αποθέματα και για να πληρωθούν μερίσματα στις χώρες που θα έχουν
κάνει αποδεδειγμένη, γοργή πρόοδο
όσον αφορά την εξυγίανση των δημόσιων
οικονομικών τους.
Οι χρηματοπιστωτικοί επενδυτές θα μπορούν φυσικά να απορρίπτουν την κρατική
ασφάλιση για τα ομόλογά τους. Αλλά αυτό θα είναι μόνο επιλογή για όσους εσκεμμένα κυνηγούν στρατηγικές κινδύνου. Έναντι του φόντου της κρατικής ασφάλισης, θα
είναι ξεκάθαρο ότι τα απροστάτευτα ομόλογα θα είναι τα πρώτα που θα επηρεα-

στούν, εάν μια κυβέρνηση αντιμετωπίσει
πρόβλημα στις πληρωμές της.
Το προαναφερθέν μοντέλο θα είναι σχετικά εύκολο στη διαχείριση. Το μόνο που
χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος είναι ένας
θεσμός να θέσει τα ασφάλιστρα για τις
ασφαλιστικές πολιτικές και να εκδώσει
εγγυήσεις. Σε αντίθεση με τα ευρωομόλογα, δεν θα υπάρχει ανάγκη για μια πανευρωπαϊκή στρατηγική δανεισμού που θα
παραβιάζει την αυτονομία των εθνικών
κοινοβουλίων. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το
σύστημα θα αντιμετωπίζει μικρότερο κίνδυνο να προσκρούσει στις συνταγματικές
αντιρρήσεις των διαφόρων κρατών-μελών.
Το αποφασιστικό πλεονέκτημα αυτής
της πρότασης βρίσκεται στη μεταφορά της
αδήλωτης εγγύησης για κρατικά ομόλογα
σε μια εξειδικευμένη και συνδεδεμένη με
το κόστος ασφάλιση. Η ασφάλιση αυτή θα
απομακρύνει την αβεβαιότητα, διασφαλίζοντας οτιδήποτε σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητο για το μέλλον του ευρώ και τη
σταθερότητα των οικονομικών αγορών:
να εγγυάται ότι τα μέλη της ευρωζώνης
δεν θα χρεοκοπήσουν.

Εμείς στην ΑΧΑ
είμαστε δίπλα σας

7

24

ώρες το 24ωρο,

ημέρες την εβδομάδα και κάνουμε

τη διαδικασία αποζημίωσής σας ασύγκριτα απλή.

Γι' αυτό,

9 στους 10 πελάτες μας

δηλώνουν ικανοποιημένοι.*

801111 222 333 αnό σταθερό με αστικn χρέωσn
210 726 8000 αnό κινnτό & σταθερό
www.axa-insurance.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε / τα δεδομένα
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* Source:

Nielsen,

έρευνα ικανοnοίnσnς πελατών, Μάιος

2011.
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Προσέξτε όταν μιλάτε,
προσέξτε και όταν σιωπάτε

αν θέλετε να βγάλετε
λεφτά να ζήσετε
Tι πρέπει
να προσέχετε όταν μιλάτε:
1. Nα ελέγχετε τη συνέντευξη, μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα
και μην ξεφεύγετε από αυτό. Xρησιμοποιείτε απλή γλώσσα και
αποφεύγετε τους τεχνικούς όρους.

2. Θέστε σωστές ερωτήσεις για να πάρετε και σωστές απαντήσεις.
3. Mην κάνετε πολλές ερωτήσεις συγχρόνως. Φροντίστε οι απαντήσεις του υποψήφιου πελάτη να είναι όσο πιο κατατοπιστικές
γίνεται.
4. Nα χρησιμοποιείτε συχνά το «πώς» και το «γιατί».
5. Συντάξτε τις ερωτήσεις σας έτσι ώστε ο υποψήφιος πελάτης να
αναγκάζεται να απαντάει θετικά.
6. Ποτέ μην κρίνετε τον υποψήφιο πελάτη σαν εγωιστή, τεμπέλη,
ασήμαντο κ.λπ.

Tι πρέπει
1

να προσέχετε όταν ακούτε:

'

1.
1 Nα είστε υπομονετικοί και προσεκτικοί όταν μιλάει ο υποψήφιος πελάτης. Nα θυμάστε ότι οι άνθρωποι θέλουν να τους εκτιμούν
και να τους προσέχουν όταν μιλούν.
2. Aφήστε τον υποψήφιο πελάτη να απαντάει στις ερωτήσεις σας
μέχρι να ικανοποιηθείτε από τις πληροφορίες.
3. Nα θυμάστε ότι ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να μιλάει για να
αμυνθεί
ή για να αποφύγει να πάρει μια γρήγορη απόφαση. Για
(
αυτό
να είστε έτοιμοι.
(
4. Mην παρασύρεστε από λέξεις ή διαφωνίες. Oι περισσότεροι
L
άνθρωποι
ακούνε μόνο ό,τι θέλουν να ακούσουν. Σιγουρευτείτε
<'
ότι
ερμηνεύετε
σωστά ό,τι ακούτε.
<'
Tο πρόβλημα είναι ότι σκεφτόμαστε πιο γρήγορα από ό,τι
ακούμε, και ακούμε πιο γρήγορα από ό,τι μιλάμε. Kαι συχνά ο
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νους μας ταξιδεύει αλλού, με αποτέλεσμα να χάνουμε τα πιο
σπουδαία σημεία.

Για να αποφύγετε
τις πνευματικές περιπλανήσεις, σας συνιστούμε:
1. Aναρωτηθείτε «πού θέλει να καταλήξει;»
2. Nα σκέφτεστε αυτά που ακούτε. Eχουν νόημα; Συμφωνούν με
αυτά που ξέρετε ήδη για τον υποψήφιο πελάτη; Δείχνουν προκαταλήψεις;
3. Eπαναλάβετε τι σας έχει πει μέχρι τώρα.
4. Ψάξτε για κρυμμένα μηνύματα σε ό,τι έχει ήδη ακούσει. Yπάρχουν κίνητρα για την αγορά μιας ασφάλισης ζωής;
Eνα άλλο εμπόδιο είναι ότι ορισμένα θέματα ή λέξεις μπορούν
να σας παρασύρουν. Tα αποφεύγετε όταν συγκεντρώνεστε σε
αυτά που λέει ο υποψήφιος πελάτης και όχι στις λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Kάνετε σωστές αξιολογήσεις.

Πρέπει να αποφεύγετε:
1. Tους περισπασμούς. Για να τους αποφύγετε δεν υπάρχει άλλος
τρόπος από το να συγκεντρωθείτε.
2. Την πνευματική κριτική
στην εμφάνιση. Mην επηρεάζεστε από το ντύσιμο
και την ομιλία του υποψήφιου πελάτη.
3. Την πρόωρη απόρριψη. Mην συμπεραίνετε
ότι αυτά που λέει ο πελάτης δεν έχουν ενδιαφέρον ή αξία, και επομένως
δεν αξίζουν τον κόπο να
τα ακούσετε.
4. Aποφεύγετε τις δυ-

σκολίες. Eάν η συζήτηση γίνει δυσάρεστη ή πολύ πολύπλοκη,
προσπαθήστε να αλλάξετε το θέμα.
5. Mην παρασυρθείτε από τα γεγονότα. Σημειώστε τα ονόματα
και άλλες πληροφορίες. Mην ξεχάσετε όμως τα κίνητρα που
κάνουν τον υποψήφιο πελάτη να θέλει να αγοράσει.
Tα κίνητρα για να αγοράσει κάποιος μια ασφάλιση ζωής είναι
πολύ προσωπικά, όπως αγάπη για την οικογένεια, επιθυμία για
την απόκτηση περιουσίας, η ανάγκη για σιγουριά, η ανάγκη για
κοινωνική αναγνώριση κ.λπ.
Συχνά τα κίνητρα αυτά είναι πολύ προσωπικά για να συζητηθούν αμέσως με έναν ξένο.
Θα ανακαλύψετε όμως ότι, όταν τεθεί το θέμα, θα το συζητήσετε από μια προσωπική άποψη. Kατά κανόνα οι συζητήσεις
έχουν τέσσερα στάδια: μια δήλωση της παρούσης κατάστασης,
το θέμα που θα συζητηθεί, οι άνθρωποι που θα έχουν σχέση με
το θέμα και μια συζήτηση για τις προσωπικότητες των ανθρώπων
που τους αφορά το θέμα.

IHiιl
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Αυτό θέλουν και οι εταιρείες

Πόσο
παραγωγικό
αλλά και
πόσο επικερδές
είναι το
υποκατάστημα
που διευθύνω;
68

Έ

νας μάνατζερ μπορεί λογικά να αναρωτηθεί: Ποια συνεισφορά κάνω εγώ στο υποκατάστημα προκειμένου
να είναι παραγωγικό; Ποιοι είναι οι οικονομικοί παράγοντες και το οικονομικό αποτέλεσμα λειτουργίας του υποκαταστήματος;
Πολλοί ειδικοί επί της παραγωγικότητας και του μάνατζμεντ
τονίζουν την ανάγκη να έχουμε ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης
(παραγωγή) και θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, με βασικό συντελεστή το κόστος της παραγωγής. O κ. Peter Drucker, ειδικός
επί του μάνατζμεντ, είπε τα εξής για να δικαιολογήσει γιατί πρέπει
να δώσουμε μεγάλη σημασία στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα:
«Ακόμη και η πιο υγιής επιχείρηση, με τον μεγαλύτερο δυνατόν δείκτη αποτελεσματικότητας, μπορεί να χαθεί από χαμηλή
απόδοση, αλλά ακόμη και η πιο αποδοτική επιχείρηση δεν
μπορεί να επιζήσει εάν στερείται αποτελεσματικότητας...».
Ειδικότερα στο μάνατζμεντ της επιχείρησης που λέγεται υποκατάστημα, πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη, εκτός
των άλλων, στους οικονομικούς παράγοντες λειτουργίας του
υποκαταστήματος. Η προσπάθεια θα πρέπει να είναι πώς να
διατηρήσουμε τα έξοδα σε κάποιο επίπεδο εν σχέσει με την
παραγωγή, ώστε το υποκατάστημα να είναι αποδοτικό αλλά και
αποτελεσματικό, δηλαδή να είναι μια επικερδής επιχείρηση.

των αποζημιωθέντων
του κλάδου αυτοκινήτων

δήλωσαν
,
ευχαριστημενοι
από το επίπεδο
εξυπηρέτησης που έλαβαν.
Βάσει δείγματος

501

συνεντεύξεων αποζημιωθέντων πελατών ή τρίτων, του

κλάδου αυτοκινήτου της

Chartis.

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε από την

Hellenic Research

τον Ιούνιο

2011.

CHARTIS~
ο κόσμος σας, με ασφάλεια
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Πάτε καλά;

Mήπως δεν
πουλάτε;

Aν θέλετε να
βελτιώσετε την
απόδοση των
πωλήσεών σας
70

H

επιτυχία σας στην πώληση προσωπικών ασφαλειών βασίζεται
κατά κύριο λόγο στη μέθοδο πώλησης. Στην πραγματικότητα,
η επιτυχία και η ευτυχία σας, τόσο στον επαγγελματικό χώρο
όσο και στις επαφές με άλλους ανθρώπους, βασίζονται στις ικανότητές σας σαν πωλητές. Aνεξάρτητα αν το συνειδητοποιείτε ή όχι συνεχώς δίνετε μια «παράσταση πωλήσεων». Oποτεδήποτε είστε με τον
υποψήφιο πελάτη σας, με τον διευθυντή σας, με τους φίλους σας, ή
την οικογένειά σας, πουλάτε – πουλάτε τον εαυτό σας, τις ιδέες σας,
τις υπηρεσίες σας, ή το προϊόν σας.
Για να βελτιώσετε την απόδοση των πωλήσεών σας πρέπει να γνωρίζετε τον εαυτό σας και να έχετε τη δική σας φιλοσοφία πωλήσεων.

1us υποψήφιους
υποψnφιουs πελάτες
πεnάτεs σας
σαs και
Πρέπει να γνωρίζετε τους
JS κεντρίσει το ενδιαφέρον. TελιΤεnι
τι είναι αυτό που θα τους
κά πρέπει όχι μόνο να γνωρίζετε τι υπηρεσίες
υπnρεσίεs προσφέπροσφέ
ρετε αλλά επίσης και τον
)V καλύτερο
καnύτερο τρόπο να τις
τιs παρουπαρου
σιάσετε στους πελάτες
ιτεs σας.
σαs. Σκοπός
Σκοπόs αυτού
αυτού του
του
«AΣΦAΛIΣTIKO NAI» ήταν
nταν και είναι να σας
σαs μάθει
μάθει αυτά
απαραίτnτα για
για να
να πετύχετε
πετύχετε την
τnν
τα πράγματα που είναι απαραίτητα
υψηλότερη δυνατή «επίδοση»
1ίδοσn» στις
στιs πωλήσεις.
πωnnσειs.

Tο μεγάλο λάθος
Mερικοί ασφαλιστές θεωρούν
θεωρούν ότι
ότι πληρώνονται
πnnρώνονται μόνο
μόνο
για τις γνώσεις τους γύρω
)ω από
από τις
τιs ασφάλειες
ασφάnειεs και
και τις
τιs χρήχρn
σεις τους. Aυτό είναι ένα
ια μεγάλο
μεγάnο λάθος.
nάθοs. Πληρώνονται
Πnnρώνονται
για να πείθουν τους ανθρώπους
Νθρώπουs να
να αγοράζουν
αγοράζουν την
τnν
ασφάλεια. Πληρώνονται
:οι μόνο
μόνο όταν
όταν κάνουν
κάνουν πωλήσεις.
πωnnσειs.
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε
τις
ανάγκες
για
ποιnσετε τιs ανάγκεs για προσωπροσω
πική κάλυψη, πρέπει να
·α ξέρετε
ξέρετε τη
τn διαδικασία
διαδικασία εξέλιξης
εξέnιξns
των πωλήσεων από τηνν επιλογή
επιnογn του
του υποψήφιου
υποψnφιου πελάπεnά
τη μέχρι το σέρβις μετάι τη
τn πώληση,
πώnnσn, πρέπει
πρέπει να
να κατέχετε
κατέχετε
πλήρως τα προγράμματα
πα και
και το
το τιμολόγιο
τιμοnόγιο της
τns εταιρείας
εταιρείαs
σας, πρέπει να έχετε υψηλό
ψnnό δείκτη
δείκτn αποτελεσματικότηαποτεnεσματικότn
τας, που φαίνεται από τις
ιιs καλές
καnέs συνήθειες
συνnθειεs εργασίας
εργασίαs και
και
τον έλεγχο του χρόνου.. Kαι
Και όλα
όnα αυτά
αυτά μόνο
μόνο και
και μόνο
μόνο για
για
να δείχνετε αποτελέσματα!
ατα!
Πρέπει να γνωρίζετεΞ όλα
όnα αυτά
αυτά τα
τα πράγματα
πράγματα και
και να
να
έχετε όλες αυτές τις ποιότητες
ιότnτεs αλλά...
annά ... μόνο
μόνο με
με την
τnν ικαικα
νότητά σας να πείθετε άντρες
και
γυναίκες
να
αγοράσουν
ντρεs και γυναίκεs να αγοράσουν
ασφάλειες θα βοηθήσετε
πτε να
να υποκατασταθεί
υποκατασταθεί κάποιο
κάποιο
εισόδημα το οποίο θα είχε
είχε χαθεί
χαθεί σε
σε περίπτωση
περίπτωσn ασθέασθένειας ή θανάτου. Eπίσης,
μόνο
με
την
ικανότητά
σας
1s, μόνο με τnν ικανότnτά σαs να
να
πείθετε άνδρες και γυναίκες
ιαίκεs να
να αγοράζουν
αγοράζουν ασφάλειες
ασφάnειεs
θα πετύχετε τους στόχους
)US σας
σαs –οικονομικούς–,
-οικονομικούs-, τις
τιs ανέανέ
σεις και την ασφάλεια της
τns οικογένειάς
οικογένειάs σας.
σαs. Mόνο
Μόνο τότε
τότε
θα βγάζετε λεφτά να ζείτε
,ίτε κι
κι εσείς
εσείs σαν
σαν άνθρωποι
άνθρωποι με
με οιοικονομική αξιοπρέπεια.
O κύριος λόγος για τον
ον οποίο
οποίο είστε
είστε ασφαλιστής
ασφαnιστns είναι
είναι
για να πουλάτε. H διατήρηση
npnσn αρχείου,
αρχείου, η
n διατηρησιμόδιατnρnσιμό
τητα, το σέρβις των πελατών
είναι
σοβαρές
ατών είναι σοβαρέs ενέργειες
ενέργειεs της
τns
υπ’ αριθμόν ένα δουλειάς,
:ιάs, της
τns πώλησης.
πώnnσns. Bελτιώνοντας
Βεnτιώνονταs
τη μέθοδο πώλησης θαJ πάρει
πάρει χρόνο,
χρόνο, δεν
δεν είναι
είναι κάτι
κάτι που
που
μπορεί να γίνει σε μια νύχτα.
·ύχτα. Θέλει
θέnει μελέτη
μεnέτn και
και εξάσκηεξάσκn
ση, αλλά όπως έχει δείξει
Sείξει η
n πείρα,
πείρα, οι
οι καλύτεροι
καnύτεροι
ασφαλιστές φτιάχνονται,
δεν
γεννιούνται.
11, δεν γεννιούνται. Θα
θα αποαποζημιωθείτε για τον χρόνο
vο που
που θα
θα ξοδέψετε.
ξοδέψετε.
Aλλά, όλα αυτά πουυ είναι
είναι διαδικασίες
διαδικασίεs των
των
πωλήσεων από το A ως
το
Ω
δεν
έχουν
ωs το Ω δεν έχουν
KAMIA αξία για σας ανν δεν
δεν έχετε
έχετε αποτεαποτε-
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nέσματα, αν δεν έχετε συμβόλαια,
συμβόnαια, αν δεν
λέσματα,
πnnρώνεστε. Oλα
Ona (για το επάγγελμά
επάγγεnμά
πληρώνεστε.
σσαs
α ς μμιnάμε)
ι λ ά μ ε ) μμαα όόnα
λ α εείναι
ί ν α ι μμια
ια
ΓEΦYPA
ΓΕΦΥΡΑ να
να περάσετε
περάσετε απέναντι
απέναντι στην
στnν
αμοιβή,
αμοιβn, στο να βγάλετε
βγάnετε λεφτά
nεφτά απ’
απ' τις
τιs
ασφάλειες
ασφάnειεs για να ζήσετε
ζnσετε σαν άνθρωπος
άνθρωποs
εσείς
εσείs και
και η
n οικογένειά
οικογένειά σας...
σαs ... Eσείς
Εσείs πρέπει
πρέπει
να βγάζετε λεφτά
nεφτά και
και ο πελάτης
πεnάτns σας
σαs να έχει
σε IΣXY
ΙΣΧΥ συμβόλαιο.
συμβόnαιο. Kουβέντες,
Κουβέντεs, συζητήσεις,
συζnτnσειs,
ραντεβού, επιχειρήματα,
επιχειρnματα, αν δεν οδηγούν
οδnγούν σε
σύναψη
σύναψn συμβολαίων,
συμβοnαίων, ΔEN
ΔΕΝ έχουν καμία
καμία
αξία
αξία για
για σας
σαs και
και τον
τον πελάτη...
πεnάτn ... Mπορεί
Μπορεί
άλλοι
άnnοι να
να ωφελούνται
ωφεnούνται εμμέσως,
εμμέσωs, εσείς
εσείs
όμως
όμωs OXI...
ΟΧΙ ... Δεν
Δεν είστε
είστε διαφημιστές,
διαφnμιστέs,
δεν
δεν είστε
είστε εκπαιδευτές,
εκπαιδευτέs, δεν
δεν είστε
είστε κοικοι
νωνικοί
νωνικοί λειτουργοί.
nειτουργοί. Mην
Mnv παρασύπαρασύ
ρρεστε
ε σ τ ε μμεε κκουβέντεs.
ο υ β έ ν τ ε ς . EΕίστε
ίστε
XPHΣIMOI
ΧΡΗΣΙΜΟΙ μόνο
μόνο αν
αν πραγματοποιπραγματοποι
είτε
είτε πωλήσεις.
πωnnσειs. Διαφορετικά,
Διαφορετικά, οι
οι
πελάτες
πεnάτεs θα
θα πάνε
πάνε αλλού
annoύ και
και οι
ΟΙ
εταιρείες
εταιρείεs θα
θα ΣAΣ
ΣΑΣ ΔIΩΞOYN!
ΔΙΩΙΟΥΝ !
Tο
Το «NAI»
«ΝΑΙ)) σάς
σάs ξαναθυμίξαναθυμί
ζει:
ζει: H
Η δουλειά
δουnειά σας
σαs είναι
είναι να
να
πουλάτε!
πουnάτε!
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Oι αμοιβές της επιτυχημένης επιλογής

Η

επιλογή είναι η διαδικασία που απαιτείται για να καθορίσετε, εσείς και ο υποψήφιος για τη θέση του πωλητή, τις
πιθανότητες που έχει ο υποψήφιος για να επιτύχει στην
εταιρεία σας. Επομένως, η επιλογή είναι μια αμοιβαία εξερεύνηση του αν ταιριάζει η ευκαιρία της καριέρας που προσφέρετε με
τις ικανότητες του υποψηφίου. Μελετήστε τις αμοιβές της επιτυχημένης επιλογής:
– Χρήμα: Oι επιτυχημένοι ασφαλιστές σας ανταποδίδουν πολλές φορές την επένδυση που κάνατε σε αυτούς. Με αποτυχημένους ασφαλιστές χάνετε όλη την επένδυση που κάνατε και πολλά
χρήματα. Αυτή η χαμένη επένδυση μπορεί να κοστίσει δεκάδες
χιλιάδες ευρώ.
– Χρόνος: Εσείς και το προσωπικό σας ξοδεύετε πολύ χρόνο
για εκπαίδευση, επίβλεψη και διοικητικά καθήκοντα για τους νέους ασφαλιστές. Για τους επιτυχημένους ασφαλιστές είναι οφέλιμος χρόνος, αλλά για τους αποτυχημένους είναι χαμένος χρόνος.
– Ευκαιρίες: Η εταιρεία σας μπορεί να προσφέρει στους επιτυχημένους ασφαλιστές πολλές ευκαιρίες για ανταμοιβές. Ενώ για
τους αποτυχημένους τίποτα. Αυτοί, αντίθετα, χάνουν χρόνο και
χρήμα, χρόνο που θα μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν πιο
αποτελεσματικά σε κάποια άλλη δουλειά. Συγχρόνως, χάνουν
την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, και την αυτοεκτίμησή τους.
Η αποτυχία δεν είναι εύκολο χρήμα.
– Ηθικό: O μεγάλος βαθμός επιτυχίας οδηγεί σε υψηλό ηθικό
και σε συναγωνισμό μεταξύ των ασφαλιστών. Ενώ η αποτυχία
έχει σαν αποτέλεσμα το χαμηλό ηθικό σε όλο το υποκατάστημα.
– Πελάτες: Oι επιτυχημένοι ασφαλιστές εξυπηρετούν καλύτερα
τους πελάτες. Ενώ οι αποτυχημένοι ασφαλιστές συχνά πουλούν
λάθος προϊόντα σε λάθος ανθρώπους, και σε λάθος χρόνο.
– «Εικόνα»: Ενα υποκατάστημα με επιτυχημένους ασφαλιστές
συνήθως προσελκύει τους επιτυχημένους ασφαλιστές και τους
περισσότερους πελάτες. Από την άλλη, μια ροή από αποτυχημένους ασφαλιστές δεν προσφέρει τίποτα στο υποκατάστημά σας,
ούτε στην εταιρεία σας, αλλά ούτε στην εικόνα σας στην αγορά.
– Συναγωνισμός: Για να είστε ανταγωνιστικοί πρέπει να έχετε
σωστή εξυπηρέτηση πελατών, με τα καλύτερα προϊόντα στις
χαμηλότερες τιμές. Oι επιτυχημένοι ασφαλιστές σάς κάνουν ανταγωνίσιμους. Αντιθέτως, οι αποτυχημένοι σπαταλούν τον χρόνο
και το χρήμα σας.
Είναι φανερό πλέον ότι το υποκατάστημά σας, η εταιρεία σας,
οι πελάτες σας, οι ασφαλιστές σας και γενικά η κοινωνία εξυπηρετούνται καλύτερα όταν προσλαμβάνετε άτομα που έχουν μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας.
Η ζωή γίνεται ευκολότερη, αν εσείς και ο υποψήφιος ασφαλι-

στής καθορίσετε προσεχτικά την πιθανότητα της επιτυχίας τους.
Σε αυτή την καριέρα, τι προσόντα και δυνατότητες πρέπει να έχει
ο υποψήφιος; Σε τι μπορεί να εκπαιδευτεί ο υποψήφιος, ώστε να
το εκτελεί με επιτυχία; Απαντώντας αυτές τις δύο ερωτήσεις θα
κατατοπιστείτε αρκετά για τις πιθανότητες επιτυχίας σας.
Συμβαίνει πολλές φορές οι εταιρείες, και ειδικότερα πολλοί
διευθυντές στο marketing και στις πωλήσεις, με τη λάθος στρατηγική τους, από ανικανότητα ή άγνοια, να «χώνουν» τα κεφάλια
των πωλητών τους και των επικεφαλής τους στην άμμο και την
«έρημο» των πωλήσεων. Πολλοί από αυτούς είναι «διορισμένοι» φίλοι των κ. γενικών, που πιο πολύ μπήκαν στη θέση από
τη φιλία τους με τον διευθύνοντα ή την κυβέρνηση παρά από
προσωπική αξία και ικανότητα.
Αυτοί βγάζουν λεφτά από τον μισθό τους, οι άνθρωποί τους
όμως ΔΕΝ βγάζουν λεφτά από τις πωλήσεις. Βγάλτε το κεφάλι
απ’ την άμμο και ζητήστε να δουλέψτε με κανόνες πωλήσεων.
Διαφορετικά, τολμήστε την αλλαγή! Προχωρήστε μόνοι σας σε
επιλογές που φέρνουν πωλήσεις ή σε συνεργασίες με εταιρείες
που βοηθάνε εκεί στην αρχή εκ των προτέρων για μια καλή επιλογή με μέλλον.
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Ταξίδι στην Αφρική

Τέχνης έργον
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Ό

πως κάθε τι που αξίζει στη ζωή,
ένα ωραίο ταξίδι είναι έργο τέχνης,
είναι δηµιουργία, υποστήριξε ο
Γάλλος λογοτέχνης Andre Suares (18681948) και η Generali φροντίζει σε κάθε
ταξίδι επιβράβευσης των συνεργατών της
να τον επιβεβαιώνει. Το ταξίδι των συνεργατών της εταιρείας, στην ήπειρο των αντιθέσεων, της πρωτόγονης οµορφιάς, την
Αφρική, δεν µπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση.
.,, , που αποφασίστηκε ο
Από τη στιγµή
προορισµός, µε τα διαδοχικά µηνύµατα
που εισέπρατταν οι υποψήφιοι ταξιδιώτες
•
µέχρι και την επιστροφή, ο σχεδιασµός και
η εκτέλεση ήταν άψογα. Οι «τυχεροί», οι
εκατό και πλέον κορυφαίοι συνεργάτες της
Generali, είχαν ζήσει ένα ακόµη ταξίδι,
εµπειρία ζωής, που τα είχε όλα. Μοναδικότητα, πρωτοτυπία, εµπειρίες, δραστηριότητες που δύσκολα πραγµατοποιείς σε
ένα κοινό ταξίδι, φιλικό οικογενειακό κλίµα, έµφαση στη λεπτοµέρεια, φαντασία,
διασκέδαση, χορούς γύρω από τη φωτιά,
αλλά ακόµη και µία γλυκιά ταλαιπωρία,
στη µέση του πουθενά της αφρικανικής
ηπείρου, στο αεροδρόµιο του Λιβινγκστό1. Β. Ιατροπούλου, Ε. Σακκά, Κ. Μπάρλα, Β.
Καρράς, Χ. Παντελιάς, Γ. Κατσιώτης, Μ. Καρρά
2. Ε. Απέργη, Ν. Σιταράς, Α. Κυριακόπουλος, Σ.
Σάββας, ∆. Μελεξόπουλος, ∆. Πατρίκιος, Α.
Σάββα, Κ. Μουτάφη, Σ. Μουτάφης
3. Χ. Παπάζογλου, Ε. Γιάνναρη, Η.
Βαρβιτσιώτης, Α. Βαγιανού, Σ. Τσαπαρίκος, Ν.
Τσώνος, Α. Γαλανός, Χ. Τσαµπουράκη, Σ.
Στεφανάκης 4. Σ. Παπαδόπουλος, Β.
Τσαουσίδου, Σ. Τσακυρίδης, Α. Σκέµπερη, Α.
Λιάκου, ∆. Μωραΐτης, ∆. Παπαθανασόπουλος,
Β. Πολυζώη, Μ. Καµπουράκη 5. Α. Κυτρίδη, Ι.
Θεοδόσης, Ε. Κατσιµπέρη, Ν. Κεχαγιάογλου, Ε.
Βαρουχάκη, Χ. Ερωτοκρίτου, Β. Κεραµιδιώτη
6. Χ. Τσαµπουράκη, Χ. Παπάζογλου, Μ.
Καµπουράκη, Σ. Παπαδόπουλος
7. Β. Πολυζώη, Μ. Καµπουράκη
8. Σ. Παπαδόπουλος, Μ. Καµπουράκη
9. Π. Αγγελέτου, M. Αγγελέτου 10. Π.
Παπαγεωργίου, Μ. Στάγια 11. Χ. Παντελιάς 12.
Ν. Τσώνος
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ουν.
Οι συνεργάτες του agency system και
του πρακτορειακού δικτύου το έζησαν
πλήρως, επιστρατεύοντας και τις πέντε αισθήσεις τους. Γεύτηκαν κρέας κροκόδειλου, άκουσαν τον βρυχηθµό του ελέφαντα και του λιονταριού, απόλαυσαν τις
πρωινές µυρωδιές της σαβάνας, είδαν τα
µοναδικά χρώµατα της ανατολής και της
δύσης της µαύρης ηπείρου, χάιδεψαν λιοντάρια.
Για την Generali, το ταξίδι επιβράβευσης
και όχι κινήτρων, όπως το χαρακτηρίζουν
τα στελέχη της, είναι εµποτισµένο µε τη
φιλοσοφία της εταιρείας, αποτελεί βασικό
συστατικό της στρατηγικής ανάπτυξής της
και σηµατοδοτεί τη σηµασία που δίνει στον
παράγοντα άνθρωπο.
Από την άποψη αυτή δεν είναι τυχαίο
που µόνιµη επωδός των συµµετεχόντων
ήταν ότι «τα ταξίδια της Generali είναι το
κάτι άλλο». Είναι ένα ακόµη ανταγωνιστικό
όπλο της εταιρείας, που θέλει να ξεχωρίζει
γιατί θέλει να είναι το πρότυπο της ποιοτικής ασφάλισης, γιατί ακούει και ανταποκρίνεται µε σεβασµό και αληθινό ενδιαφέρον σε κάθε προσδοκία για προστασία και
ασφάλεια, όπως είναι το όραµά της.
Το φετινό ταξίδι για εκατό και πλέον κορυφαίους συνεργάτες της Generali είχε

13. Ι. ∆ιζικιρίκης Α. Αγγελοπούλου 14. Ι. Αl
Bahri 15. A. Βαγιανού 16. Ν. Κεχαγιάογλου, Β.
Κεραµιδιώτη 17. Β. Γκλεζάκος, Κ. Ηλιόπουλος,
Μ. Γκούτης, Σ. Τραπεζόντας, ∆. Πιπερίδης, Ε.
Λαµπρούκου 18. Ν. Νάνου, ∆. Μελεξόπουλος,
Μ. Λαµπροπούλου, Π. Κοντελατσίδης, Γ.
Βασιλειάδης, Μ. Τελλίδης, ∆. Αλεξανδρίδης
19. Ι. Αl Bahri, Α. Αγγελοπούλου, Π. Πιέρρος
20. Γ. Κιτριλάκης, Μ. Λαµπροπούλου, 21. Ε.
Κατσιµπέρη
22. Σ. Στεφανάκης, Γ. Μπαξεβάνης, Μ.
Κατσικίδης, Γ. Βασιλειάδης, Β. Πολυζώη, Π.
Κοντελατσίδης, Μ. Τελλίδης, Μ. Πολίδου, Μ.
Λαµπροπούλου, Α. Γαλανός 23. Ι. ∆ιζικιρίκης
24. Κ. Μουτάφη, Σ. Μουτάφης
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προορισµό τη Νότια Αφρική και τη Ζάµπια.
Οι συµµετέχοντες ήρθαν σε επαφή µε έναν
άλλο κόσµο που διεκδικεί τον δικό του
ρόλο σε µία παγκόσµια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς. Ήρθαν σε επαφή όχι µόνο
µε την άγρια φύση της µαύρης ηπείρου,
αλλά κυρίως µε τα όρια αντοχής τους.
Όλοι σχεδόν ξεπέρασαν κάποια αναστολή
ή φοβία. Είτε µε το ελικόπτερο πάνω από
τον ποταµό Ζαµβέζη, είτε µε το bungee
. .,,
jumping, είτε «αγκαλιά» µε τα λιοντάρια.
,.
Πρώτος σταθµός
του δεκαήµερου ταξιδιού το Kruger Park και το Kapama Private
Game Reserve στη Νότια Αφρική. Το πρό•
γραµµα, «σκληρό» ξύπνηµα στις 4.30 το
πρωί για να είναι συνεπείς στο ραντεβού
µε τα άγρια ζώα. Στόχος µία πιο «στενή
επαφή» µε τα Big Five, το λιοντάρι, τον
ελέφαντα, τη λεοπάρδαλη, τον ρινόκερο
και το βουβάλι. Στη συνέχεια επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Η ώρα της ξεκούρασης
του κυνηγού. Spa, πισίνα αλλά και αθλοπαιδιές, όπως τοξοβολία, φυσοκάλαµο,
ακόντιο αλλά και κατασκευή αφρικανικών
κοσµηµάτων.
Tο απόγευµα και πάλι στη σαβάνα. Η
θέα του λιονταριού που κυνηγά και της
λεοπάρδαλης που απολαµβάνει το θήραµά της πάνω στο δέντρο κόβει την ανάσα.
Οι καµηλοπαρδάλεις γοητεύουν µε το
1. Α. Κυριακόπουλος, Ν. Σιταράς, Ε. Απέργη,
∆. Πατρίκιος, ∆. Μελεξόπουλος 2. Κ. Σιάχος,
Μ. ∆ιαµαντόπουλος, Σ. Τραπεζόντας
3. Ν. Καράµπελας, Α. Ρουχωτά, Κ.
Ηλιόπουλος 4. Χ. Ερωτοκρίτου, Ε. Βαρουχάκη,
Ο. ∆ηµητριάδης
5. Σ. Στεφανάκης, Ν. Τσώνος, Α. Γαλανός, Χ.
Τσαµπουράκη 6. Β. Καρράς, Μ. Καρρά
7. Κ. Μητροπούλου, Ε. Ζάννης
8. Μ. Λαµπροπούλου, Χ. Τσαµπουράκη, Α.
Γαλανός, Γ. Κιτριλάκης 9. Γ. Κιτριλάκης, Σ.
Παπαδόπουλος, Μ. Λαµπροπούλου, Π.
∆ηµητρίου, ∆. Μελεξόπουλος
10. ∆. Παπαθανασόπουλος, Κ. Μητροπούλου,
Β. Πολυζώη, Ε. Ζάννης
11. Ι. Αl Bahri 12. Σ. Τσακυρίδης
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λυγερόκορµο περπάτηµά τους, οι ρινόκεροι φοβίζουν, ενώ οι ελέφαντες προκαλούν δέος. Απίστευτη εικόνα τα δεκάδες
βουβάλια στη λίµνη να δροσίζονται. Πρωτόγνωρη εµπειρία η δίωρη προσπάθεια
ανακάλυψης µίας λεοπάρδαλης. Η φράση
του ιχνηλάτη «never give up» έγινε το µότο των επόµενων ηµερών.
Όλοι έφυγαν ικανοποιηµένοι για τις µοναδικές στιγµές που έζησαν στο Kruger
Park.
Επόµενος σταθµός, η Ζάµπια, και ένα
από τα επτά θαύµατα της φύσης. Οι καταρράκτες της Βικτόρια στον ποταµό Ζαµβέζη,
στη Ζάµπια, τους οποίους ανακάλυψε ο
εξερευνητής Ντέιβιντ Λιβινγκστόουν, το
όνοµα του οποίου πήρε και η κοντινή πόλη
και βέβαια το ξενοδοχείο «Royal
Livingstone», που φιλοξένησε τους διαµεσολαβούντες της Generali. Χτισµένο στις
όχθες του Ζαµβέζη, λίγα µόλις µέτρα από
τον καταρράκτη, µε µοναδική θέα «στον
καπνό που βροντά», δηλαδή το σύννεφο
νερού που ανεβαίνει στην ατµόσφαιρα
µέσα από τον καταρράκτη.
Ένα µοναδικό θέαµα που απόλαυσαν
κατά τη διαµονή τους οι συνεργάτες της
Generali όταν ξεκουράζονταν από τις
13. Π. Καπάνταης 14. Γ. Μπαξεβάνης 15. ∆.
Αλεξανδρίδης 16. Σ. Μαλλή 17. Ε. Λαµπρούκου
18. Π. ∆ηµητρίου 19. Γ. Βιλαράς 20. Π. Πιέρρος,
Α. Αγγελοπούλου, Ν. Κεχαγιάογλου 21. Β.
Γκλεζάκος, Γ. Φοινίκη, Π. Αγγελέτου, Μ.
Αγγελέτου, Σ. Τραπεζόντας, Μ. Γκούτης 22. Ν.
Πολίδης, Π. Παπαγεωργίου, Μ. Στάγια, ∆.
Πιπερίδης 23. Α. Κυτρίδη, Ε. Κατσιµπέρη, Β.
Καρράς, Σ. Σάββας, Α. Σάββα, Μ. Καρρά 24. Α.
Κυριακόπουλος 25. ∆. Παπαθανασόπουλος, Α.
Λιάκου, Μ. Λαµπροπούλου, Μ. Πολίδου, Μ.
∆ιαµαντόπουλος, Κ. Σιάχος, ∆. Κοντοπάνου, Ι.
Ραρρή, Α. Σκέµπερη, ∆. Μωραΐτης 26. Α.
Ρουχωτά 27. ∆. Μελεξόπουλος, Α. Γαλανός 28.
∆. Μελεξόπουλος 29. Μ. Καρρά, Β. Καρράς, Ε.
Λαµπρούκου, Ε. Σακκά, Σ. Σάββας, Α. Σάββα, Β.
Ιατροπούλου, Α. Κυτρίδη, Σ. Νικολάκη, Ε.
Κατσιµπέρη, Χ. Ερωτοκρίτου, Ε. Βαρουχάκη
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extreme δραστηριότητες στις οποίες επιδόθηκαν µετά... µανίας. Bungee jumping,
flying fox και rafting, για τους πιο τολµηρούς µία πτήση µε ελικόπτερο πάνω από
τους καταρράκτες ή η βόλτα µε τα λιοντάρια για τους υπόλοιπους. Όλοι όµως συµµετείχαν από καρδιάς στην επίσκεψη σε
ένα µεγάλο σχολείο του Λιβινγκστόουν,
στο οποίο σπουδάζουν πάνω από χίλια
παιδιά. Οι συνεργάτες της Generali µοίρασαν στους µικρότερους µαθητές τετράδια,
γραφική ύλη και αθλητικό υλικό. Μία
συµβολική κίνηση που πρόσφερε χαρά
στα παιδιά και έντονη συγκίνηση σε όλους
τους συµµετέχοντες.
Πραγµατικοί πρωταθλητές της ζωής οι
µικροί µαθητές του Λιβινγκστόουν, αποδείχτηκαν, αν και ξυπόλητοι στην πλειονότητά
τους, πολύ καλοί γνώστες του ποδοσφαίρου, αφού επιβλήθηκαν κατά κράτος
στους... ακριβοπληρωµένους επίλεκτους
ποδοσφαιριστές της Generali.
To δεκαήµερο ταξίδι σε έναν άλλο κόσµο οµορφιάς, αγωνίας και ελπίδας για το
µέλλον ολοκληρώθηκε µε το καθιερωµένο γκαλά την τελευταία βραδιά στις όχθες
1. I. Al Bahri, Ν. Καράµπελας, ∆.
Μελεξόπουλος, ∆. Πιπερίδης, Μ.
Μπενβενίστε, Ι. Ραρρή, Ι. Θεοδόσης, Κ.
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Ηλιόπουλος 2. Ν. Κεχαγιάογλου
3. Ν. Σακελλαρίου 4. ∆. Πιπερίδης
5. Α. Αγγελοπούλου 6. Ι. Αργυρόπουλος, ∆.
Μελεξόπουλος, Ν. Καράµπελας, Θ.
Παπαδηµητρίου, Κ. Ηλιόπουλος, Γ. Τούντας, Γ.
Κιτριλάκης, Μ. Λαµπρούκου 7. Σ. Τσακυρίδης
8. Ι. Barbullushi, Κ. Μπάρλα, Ν. Τσώνος, Π.
Πιέρρος, Α. Αγγελοπούλου, I. Al Bahri
9. Α. Γαλανός 10. Χ. Παπάζογλου, Α.
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12

25

17. Σ. Παπαδόπουλος 18. Λ. Καπότου, Λ.
Τσιτουρίδης 19. Α. Λιάκου, Α. Σκέµπερη 20. Γ.
Φοινίκη, Β. Γκεζάκος 21. Μ. Γκούτης, Σ.
Τραπεζόντας 22. Π. ∆ηµητρίου 23. Ι. Λαζάρου,
∆. Παπαδόπουλος 24. M. Κατσικίδης, Γ.
Μπαξεβάνης, Μ. Τελλίδης 25. Ε. Τσαουσίδου,

Περάκη, Α. Απέργης, Μ. Καραγιάννη 12. Μ.
Γκούτης, Σ. Τραπεζόντας 13. Σ. Σάββας, Α.
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του επιβλητικού ποταµού Ζαµβέζη, στην
αλέα του «Royal Livingstone». Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κ. Πάνος
∆ηµητρίου, σε µία σύντοµη οµιλία του
προς τους παρευρισκόµενους, τους ευχαρίστησε για τη συµµετοχή τους.
Το ταξίδι αυτό, ο προορισµός, η οργάνωσή του, οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαµε, είναι µία ακόµη απόδειξη της
στρατηγικής απόφασης της Generali να βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα διαµεσολαβητή,
να στηρίξει την ανάπτυξή της στο ανθρώπινο
δίκτυο πωλήσεων, είπε µεταξύ άλλων.
Στον άνθρωπο ασφαλιστή έδωσε έµφαση
ο κ. ∆ηµητρίου, υπογραµµίζοντας ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται στα
πρόθυρα σηµαντικών αλλαγών που θα επηρεάσουν και τους διαµεσολαβούντες. Τόνισε
ότι η αγορά πρέπει να αλλάξει, να αυξηθεί η
πίτα, και εκτίµησε ότι στη διαδικασία αυτή
σηµαντικός είναι ο ρόλος του ανθρώπινου
παράγοντα, του ανθρώπινου δικτύου πωλήσεων. Οι διαµεσολαβούντες, πρόσθεσε,
πρέπει να επιλέξουν και αυτοί µε ποιους θα
συνεργαστούν. «Εµείς θα είµαστε δίπλα σας
γιατί θέλουµε µαζί σας να αλλάξουµε την
ελληνική ασφαλιστική αγορά», έκλεισε την
οµιλία του ο κ. ∆ηµητρίου και προσκάλεσε
τους διαµεσολαβούντες συνεργάτες της
Generali στο επόµενο ταξίδι επιβράβευσης,
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί σε προορισµό
κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.
15. Π. ∆ηµητρίου, Β. Καραζαρίφη 16. Ν.
Κεχαγιάογλου, Ι. Barbullushi, Μ. Λαµπρούκου

Γαλανός, Ν. Νάνου, Μ. Τελλίδης, Σ.
Παπαδόπουλος, Ν. Τσώνος, Η. Βαρβιτσιώτης
11. Α. ∆ηµάκης, Σ. Μαλλή, Ι. Barbullushi, Μ.

Σάββα 14. Μ. Στάγια, Π. Παπαγεωργίου

ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ε Σ

13

14

26

27

Χ. Τσαµπουράκη 26. Σ. Τσακυρίδης, Ε. Απέργη,
Ν. Σιταράς 27. Μ. Μπενβενίστε µε µαθητές
σχολείου
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Στη Βιβή Σεβαστάκη

Ρίτα Χριστοδουλάτου

H λύση της ιδιωτικής
ασφάλισης είναι
μονόδρομος
Σημαντικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά «βλέπει» η κ. Ρίτα
Χριστοδουλάτου, πρώην πρόεδρος Ευρώπης του MDRT και διευθύνουσα
σύμβουλος της Life Planners, σε συνέντευξή της στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ».
Εκτιμά πως βραχυπρόθεσμα θα υπάρξουν κραδασμοί που θα επηρεάσουν
όλους, αλλά μεσοπρόθεσμα θεωρεί ότι ο κλάδος μας θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο, αφού θα 'ρθει να καλύψει τα μεγάλα κενά των δημόσιων
Ταμείων. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των συντάξεων, τονίζει ότι θ’
αποτελέσει έναν νέο μοχλό ανάπτυξης για την ιδιωτική ασφάλιση
Πώς βλέπετε το μέλλον των διαμεσολαβούντων και γενικότερα
της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα;
Ας μην κρυβόμαστε, ας μην ωραιοποιούμε καταστάσεις. Η κατάσταση στην
Eλλάδα είναι δύσκολη, οι καιροί περίεργοι
και δυστυχώς δεν έχουμε ιστορικό προηγούμενο για να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
Η οικονομική αστάθεια σ’ όλο τον δυτικό
κόσμο προβληματίζει όλους και δημιουργεί ανησυχίες για το αύριο.
Έτσι και στον τομέα τον δικό μας. Αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις. Αυτό βέβαια
δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ιδιαίτερα
για τους διαμεσολαβούντες που έχουν
82
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επενδύσει στην εξέλιξή τους ως επαγγελματίες, που έχουν λειτουργήσει με βάση
την ποιότητα και όχι την ποσότητα, που
βρίσκονται δίπλα στους πελάτες τους.
Αντιλαμβάνομαι ότι ο αριθμός των διαμεσολαβούντων θα συρρικνωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί και
η «πίτα» των υπαρχόντων ασφαλισμένων
στην εξυπηρέτησή τους.
Αναφορικά με το μέλλον της ιδιωτικής
ασφάλισης, βραχυπρόθεσμα πιστεύω ότι
θα υπάρξουν κραδασμοί που μοιραία μας
επηρεάζουν όλους, αλλά μεσοπρόθεσμα
θεωρώ ότι ο κλάδος μας θα διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο, αφού θα ΄ρθει να καλύψει τα μεγάλα κενά των δημόσιων Ταμεί-

ων.
Ειδικότερα, θεωρώ ότι ο τομέας των συντάξεων θα αποτελέσει έναν νέο μοχλό
ανάπτυξης για την ιδιωτική ασφάλιση, είτε
αποτελέσει μέρος του δεύτερου πυλώνα
είτε ως τρίτος πυλώνας.
Ποιες λύσεις θα μπορούσε να
προσφέρει η ασφαλιστική αγορά
στους Έλληνες πολίτες που δοκιμάζονται από την οικονομική
κρίση;
Είναι γεγονός ότι πολλοί Έλληνες πολίτες, που θίγονται από την οικονομική κρίση, αποφασίζουν να μειώσουν ή και να
διακόψουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά
τους. Ο ασφαλισμένος έχει ανάγκη την

ενημέρωση και τη συμβουλή. Ο ρόλος
λοιπόν του ασφαλιστικού συμβούλου,
τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι να εξηγήσει την αναγκαιότητα του να διατηρηθεί
ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής για
πολλούς λόγους (όροι, ασφάλιστρα, ισοβιότητα, ασφαλισιμότητα, καλύψεις κ.ά.).
Όταν οι δημόσιοι φορείς αδυνατούν να
καλύψουν τους ασφαλισμένους τους σ’
ό,τι αφορά την υγεία τους, αλλά κυρίως
τον κλάδο συνταξιοδότησης, με συνεχείς
μειώσεις συντάξεων, που οδηγούν στη
βεβαιότητα ότι οι νεότερες γενιές θα μιλούν για βασική σύνταξη 360 ευρώ, η
λύση της ιδιωτικής ασφάλισης είναι μονόδρομος.
Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν πακέτα καλύψεων που χρειάζεται ο κάθε οικογενειάρχης, ο κάθε εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, που δίνουν λύσεις
στην εξασφάλιση της οικογένειας, στην
προστασία εισοδήματος, στην οικονομική
στήριξη σε θέματα υγείας, αλλά κυρίως
στη συμπλήρωση του τεράστιου κενού
που υπάρχει στον συνταξιοδοτικό τομέα.
Ο ρόλος του σημερινού ασφαλιστικού
συμβούλου είναι να παντρέψει για λογαριασμό του πελάτη του την κάλυψη των
αναγκών του με τις οικονομικές του δυνατότητες.
Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής είναι δύσπιστος και επιφυλακτικός με τις ασφαλιστικές
εταιρείες (μετά το κλείσιμο κάποιων), γι'
αυτό και ανάκτηση της εμπιστοσύνης απαιτεί μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους τους
εμπλεκομένους (εταιρείες, διαμεσολαβούντες, Οργανισμούς, φορείς κ.λπ.).
Kυρία Χριστοδουλάτου, έχετε
αναδείξει τον ρόλο της ασφαλίστριας με τις συνεχόμενες διακρίσεις σας. Ο ασφαλιστής μπορεί
να γίνει χρήσιμος στον πολίτη και
στην κοινωνία;
Βρίσκομαι 20 χρόνια στον ασφαλιστικό

χώρο. Ομολογώ ότι κατά την είσοδό μου
στο επάγγελμα δεν φανταζόμουν ότι θ’
αγαπήσω τόσο πολύ τη δουλειά αυτή.
Ένα επάγγελμα που απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση, σοβαρότητα και
συνέπεια, αλλά κυρίως σεβασμό προς τον
πελάτη μας.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο επαγγελματίας
ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να φανεί
ιδιαίτερα χρήσιμος στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες καταναλωτές, αρκεί
η αντιμετώπισή του στις νέες επαγγελματικές προκλήσεις να είναι σοβαρή, άμεση,
συνεπής, με οδηγό τους αυστηρούς επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας. Και
αναφέρομαι σε προκλήσεις γιατί πιστεύω
ότι ο σημερινός ασφαλιστής θα πρέπει να
αλλάξει, να μεταλλαχθεί από ασφαλιστής
σε σύμβουλο, ή καλύτερα σε financial
planner.
Ο Έλληνας σήμερα χρειάζεται έναν
επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο
που θα τον βοηθήσει να ενημερωθεί για
τη νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τα
χρηματοασφαλιστικά του θέματα, να αντιληφθεί την προσωπική/οικογενειακή του
κατάσταση μέσα από τεκμηριωμένη μεθοδολογία (προσωπικός ισολογισμός με
έσοδα-έξοδα, στόχους).
Είστε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης
Financial Planners Ελλάδος.
Πώς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει
μία τέτοια ένωση την ελληνική
κοινωνία ασφαλιστών.
Όπως προανέφερα, βιώνουμε μία νέα
τάξη πραγμάτων. Οι καταστάσεις μοιραία
μας οδηγούν σε μία μετάλλαξη του επαγγελματία από ασφαλιστή σε σύμβουλο.
Ήδη στον δυτικό κόσμο (Αμερική-Ευρώπη) έχει δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο
ασφαλιστή πολύ πιο εξελιγμένο και εκπαιδευμένο, αυτό του financial planner. Ένας
επαγγελματίας που μέσα από μία χρονοβόρα, θα έλεγα, διαδικασία αναγνωρίζει
τις ανάγκες του πελάτη του, φροντίζει να

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

τον ενημερώσει σωστά πριν φτάσει στη
λύση, στην πώληση ενός προϊόντος.
Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν
εκπαιδευθεί και εργάζονται μ’ αυτήν τη
μεθοδολογία εδώ και αρκετά χρόνια.
Αυτοί οι financial planner λοιπόν ιδρύσαν αυτή την ένωση, με στόχο τη συνεχή
τους ανέλιξη μέσω εκπαίδευσης, την ένταξη κι άλλων επαγγελματιών στους κόλπους του financial planning, αλλά και τη
δυνατότητα πιστοποίησής τους (αυστηρά
κριτήρια εισόδου και εξετάσεις πανεπιστημιακού επιπέδου) από ευρωπαϊκούς εγκεκριμένους Οργανισμούς.
Αποσκοπούμε μέσα από την Ένωση να
διασφαλίσουμε τον πελάτη ότι ο συνεργάτης τους (μέλος του HFPA) είναι σωστά
εκπαιδευμένος και συνεχώς ενημερωμένος, ενώ παράλληλα η πιστοποίησή του
από έναν ευρωπαϊκό Οργανισμό θα επιβεβαιώνει την πληρότητά του ως επαγγελματία.
Είναι γνωστό ότι από τη θέση μου ως
πρόεδρος Ευρώπης για το ΜDRT (20082011) συνετέλεσα στην ανάπτυξη και ανέλιξη του ασφαλιστικού συμβούλου. Σήμερα, με την ολοκλήρωση της θητείας
αυτής, νιώθω ότι μπορώ να παντρέψω την
πείρα που απέκτησα με την πρόθεσή μου
να συμβάλω στην αναβάθμιση και ανέλιξη
του ασφαλιστικού συμβούλου στη χώρα
μας, δεδομένου ότι πιστεύω πως χρειάζεται καθοδήγηση και υποστήριξη, ιδιαίτερα
στη παρούσα περίοδο.

Ποια είναι η Ρίτα
Χριστοδουλάτου
Η Ρίτα Χριστοδουλάτου είναι σύμβουλος ασφαλίσεων και επενδύσεων και δραστηριοποιείται στο χρηματοασφαλιστικό
χώρο από το 1992. Είναι κάτοχος ΒΑ,
Diploma in Insurance and Finance,
Middlesex University, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μετεκπαίδευσης στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Στην Ελενα Ερμείδου

Δημοσθένης Συκοβάρης

Το MDRT MDRT®
προσθέτει οφέλη
στον ασφαλιστή
Σε συνεργασία καλεί όλους τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς
από τη θέση του νέου πρόεδρου της επιτροπής μελών του MDRT
Ελλάδος ο Δημοσθένης Συκοβάρης, ώστε, όπως τονίζει, οι
ασφαλιστές να εκμεταλλευτούν την τεράστια «πηγή γνώσης»
που λέγεται Million Dollar Round Table. Το MDRT απευθύνεται
σε όλους τους ασφαλιστικούς συμβούλους, επισημαίνει
ο κ. Συκοβάρης και εμφανίζεται αισιόδοξος για τον θεσμό
της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε
να βγει νικητής ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης είναι να
πιστεύουμε σε αυτόν συνεχώς, τονίζει στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ»
ο νέος πρόεδρος του MDRT Ελλάδος
Ποιος ο ρόλος του MDRT
στην Αμερική και στην Ευρώπη;
Πρωταρχικός στόχος του Million
Dollar Round Table (MDRT) όχι μόνο
στην Αμερική ή στην Ευρώπη, αλλά
παγκόσμια, αφού είναι διεθνής Οργανισμός, είναι να προσθέτει υπεραξία
στα μέλη του. Εξάλλου, δημιουργήθηκε από ασφαλιστικούς συμβούλους πριν από πολλά χρόνια και διοικείται από ασφαλιστικούς συμβούλους.
Στην Ελλάδα ;
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Στην Ελλάδα ο ρόλος του MDRT
είναι σε πιο πρώιμο στάδιο. Νομίζω
ότι μπορεί να δημιουργήσει μία κοινότητα πολύ ικανών ασφαλιστικών
συμβούλων που ξεχωρίζουν και μέσω αυτής να γίνει πιο γνωστό σε
όλους. Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι το MDRT απευθύνεται σε όλους τους ασφαλιστικούς
συμβούλους, είτε συνεργάζονται
αποκλειστικά με μία ασφαλιστική
εταιρεία είτε είναι ανεξάρτητοι, και
τους καλεί να γίνουν μέλη του εφόσον
πληρούν τα απαραίτητα ποσοτικά και

ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται.
Μέσα από τη συμμετοχή τους δε στον Οργανισμό δημιουργούνται πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για τις
εταιρείες που συνεργάζονται μαζί τους.
Έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα ότι οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, τόσο
στη χώρα μας όσο και διεθνώς, αντιλαμβάνονται και αυτές τον ρόλο αυτό και για
αυτό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που
πραγματοποιούνται και γι’ αυτό τις ευχαριστούμε.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας από τη
νέα σας θέση του προέδρου της
επιτροπής μελών του Οργανισμού;
Οι στόχοι μου είναι, σε συνεργασία με
όλα τα μέλη της επιτροπής επικοινωνίας,
τους προκατόχους μου και τους φορείς,
όπως είναι ο ΠΣΑΣ, και φυσικά με εσάς
(εννοώντας όλα αυτά τα μέσα επικοινωνίας που ασχολούνται με τον χώρο μας) να
κάνουμε ευρύτερα γνωστό το MDRT στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Με αυτόν
τον τρόπο πιστεύω ότι θα προσελκύσουμε
και νέα μέλη, τα οποία θα μπορέσουν να
εκμεταλλευτούν την τεράστια «πηγή γνώσης» που λέγεται MDRT. Ακόμη θα συνεχίσουμε τη διοργάνωση ημερίδων με πιο
εξειδικευμένα πλέον χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, επειδή η επικοινωνία στο MDRT
είναι αμφίδρομη, ένας επιπλέον στόχος
είναι να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε
προς τον Οργανισμό τις ιδέες και τις ανησυχίες που απασχολούν τα μέλη του Οργανισμού στην Ελλάδα. Ακόμη, να αναδείξουμε στον επαγγελματία ασφαλιστικό
σύμβουλο τις πηγές γνώσης του MDRT
μέσα από την ιστοσελίδα του, τα περιοδικά
για τα μέλη, τις ημερίδες MDRT-Day κ.λπ.
Χρησιμοποιώ περισσότερο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως ίσως θα παρατηρήσετε, γιατί θέλω να επισημάνω ότι οι μεγάλοι στόχοι επιτυγχάνονται πιο εύκολα με
την ομαδική δουλειά και αυτό είναι το
πνεύμα που μας διακατέχει στην επιτροπή

επικοινωνίας του MDRT.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
ξεχωρίσετε και να κατακτήσετε τη
θέση του προέδρου της επιτροπής μελών του MDRT Ελλάδος;
Αυτή ίσως είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Θα πρέπει κατ’ αρχήν να πω ότι η
συμμετοχή στην επιτροπή επικοινωνίας
του MDRT είναι εθελοντική. Όλα τα μέλη
συμμετέχουν δίνοντας από τον προσωπικό
τους χρόνο και αξίζουν συγχαρητήρια σε
όλους. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή
σε όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι γίνεται η
επιλογή του προέδρου της επιτροπής, χωρίς να μειώνεται μ’ αυτόν τον τρόπο η αξία
όλων, αφού στη θέση αυτή εναλλάσσονται πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι, όπως
οι προκάτοχοί μου.
Η ασφαλιστική συνείδηση στην
Ελλάδα διαφέρει σε σχέση με την
Ευρώπη και φυσικά τις ΗΠΑ. Πείτε μας συγκεκριμένα πώς θα
προσεγγίσετε αυτή την πραγματικότητα ώστε ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης να αποκομίσει
τα μέγιστα οφέλη;
Στο MDRT, βασική φιλοσοφία αποτελεί
το μοίρασμα ιδεών. Προκειμένου να πλησιάσουμε τις αναπτυγμένες ασφαλιστικές
αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που δεν είναι ακόμη μέλη του
MDRT για τον τρόπο προσέγγισης του πελάτη των επαγγελματιών συναδέλφων
μας και την οργάνωσή τους στις χώρες
εκείνες και παράλληλα να δείξουμε την
αξία της ασφάλισης ζωής και να δώσουμε
όπου μας ζητηθεί τη βοήθειά μας, ώστε να
αλλάξει προς το καλύτερο η ασφαλιστική
συνείδηση στην Ελλάδα. Ήδη, όπως γνωρίζετε, γίνονται προσπάθειες σε αυτήν την
κατεύθυνση μέσω αρθρογραφιών σε κλαδικά περιοδικά από συναδέλφους, αλλά
και μέσω διοργάνωσης ημερίδων MDRT
Day και συναντήσεων των μελών μας για
ανταλλαγή ιδεών. Πολύ σημαντική ημερί-

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

δα MDRT Day γίνεται στη Θεσσαλονίκη
στις 26 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή πάνω
από 400 ασφαλιστικών συμβούλων σε
αυτήν.
Διακρίνετε κάποιες νέες τάσεις
στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης;
Οι νέες τάσεις που παρουσιάζονται νομίζω ότι έχουν να κάνουν κυρίως με την
αλλαγή κάποιων παραδοσιακών προϊόντων (όπως π.χ. ισόβια νοσοκομειακά
προγράμματα σε ετησίως ανανεωνόμενα)
και με αλλαγή στα κανάλια διανομής των
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι αλλαγές που γίνονται και
αυτές που θα γίνουν θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα πρώτα για τον πελάτη
και μετά για όλους μας.
Πώς θα πρέπει ο πωλητής να
προσεγγίζει τον πελάτη;
Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας απαράβατος κανόνας. Από τη δική μου σκοπιά πιστεύω ότι ο πωλητής πρέπει πρώτα απ’
όλα να είναι σύμβουλος, να δημιουργεί
έναν δεσμό με τον πελάτη σε προσωπικό
επίπεδο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει
να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες
για να σχεδιάσει τον πιο κατάλληλο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων γι’ αυτόν.
Τι λέει η εμπειρία σας: ..ταλέντο
ή εκπαίδευση, τι χρειάζεται περισσότερο για να γίνει κάποιος
πωλητής πετυχημένος;
Και τα δύο θα ήταν άριστος συνδυασμός. Πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι
επαγγελματίες συνάδελφοι, στη διά βίου
μάθηση. Αλλάζουν τόσο γρήγορα όλα
γύρω μας που δεν πρέπει κανείς να νιώθει
εφησυχασμένος με τα κεκτημένα, αλλά να
προσπαθεί διαρκώς για το καλύτερο. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος για
να γίνει πετυχημένος με μια λέξη, θα έλεγα
ΔΕΣΜΕΥΣΗ προς τον πελάτη, προς τον
θεσμό, αλλά πρώτα απ’ όλα προς τον
εαυτό του.
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Έλληνας - Ευρωπαίος ασφαλιστής. Έλληνες - Ευρωπαίοι πελάτες... Σε τι διαφέρουν και πού
θα μπορούσαμε να πούμε ότι
συναντιούνται;
Οι διαφορές Ελλήνων με Ευρωπαίους,
ασφαλιστές ή πελάτες, έχουν περισσότερο
να κάνουν με τις διαφορές στην κουλτούρα των λαών. Συναντιούνται σίγουρα στις
ασφαλιστικές ανάγκες για τους πελάτες και
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ασφαλιστές στην καθημερινή τους εργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι στα σεμινάρια που
γίνονται κατά τη διάρκεια ετήσιων συνεδρίων στις ΗΠΑ τα θέματα είναι παρεμφερή και τα ακροατήρια από όλες τις εθνικότητες. Στο πανευρωπαϊκό συνέδριο που
έγινε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο, τα
θέματα άγγιξαν όλους τους παρευρισκόμενους. Αυτά από μόνα τους δείχνουν ότι
όλοι ψάχνουμε να βρούμε λύσεις στα ίδια
προβλήματα, ίσως από διαφορετική οπτική γωνία, αλλά σε γενικές γραμμές ίδια.
Και αν κάνουμε λόγο για αλλαγές,
τι είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει ο Έλληνας ασφαλιστής;
Ξέρετε, η αλλαγή είναι κάτι που όλοι το
θέλουν ελπίζοντας στο καλύτερο, αυτό
που δεν αρέσει στους περισσότερους είναι
η διαδικασία της μετάβασης για την αλλαγή. Προσωπικά μιλώντας, πιστεύω ότι αν
κάτι πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο

ο Έλληνας ασφαλιστικός σύμβουλος είναι
το επίπεδο προσωπικής οργάνωσης (συγκρίνοντας πάντα με το εξωτερικό) και
ακόμη ο τρόπος προσέγγισης προς τον
πελάτη. Ζούμε σε μια χώρα που παίρνουμε αποφάσεις (π.χ. αγορά ασφαλιστικού
προγράμματος) με συναίσθηση και μετά
προσπαθούμε να τις εξηγήσουμε με τη
λογική. Νομίζω, δηλαδή, ότι χρειάζεται
μια πιο συναισθηματική προσέγγιση του
πελάτη. Βέβαια, αν μιλάμε για επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο πολλά από
αυτά είναι δεδομένα, ωστόσο το MDRT
μπορεί να βοηθήσει τον καθένα μας που
έρχεται σε επαφή μαζί του να γίνεται συνεχώς καλύτερος σε όλα τα επίπεδα.
Παρά το ότι οι Έλληνες πολίτες
θέλουν να αγοράσουν ένα καλό
ασφαλιστικό πακέτο, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας
δεν βοηθάει. Υπάρχουν μαγικές
λύσεις;
Νομίζω ότι η εντύπωση που έχει ο Έλληνας πολίτης για το κόστος ενός ασφαλιστικού προγράμματος σε σχέση με τα
οφέλη που απολαμβάνει είναι πολλές
φορές λανθασμένη. Είναι πραγματικότητα
ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν
βοηθάει, από την άλλη πλευρά όμως γίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η σύναψη και
η διατήρηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος για υγεία-σύνταξη-εξασφάλι-

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ
Πρόεδρος επιτροπής επικοινωνίας
μελών MDRT Ελλάδας
Ο Δημοσθένης Συκοβάρης είναι 46
ετών, παντρεμένος και έχει μια κόρη 11
ετών. Είναι απόφοιτος Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Πειραιά και κάτοχος του διπλώματος Associate Customer Service
του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού & Ασφαλιστικού Οργανισμού
Life Office Management Association (LOMA). Συνεργάζεται από

ση της οικογενείας, με όποια σειρά τα τοποθετεί ο καθένας μας. Μαγική λύση από
τη σκοπιά του πελάτη πιστεύω ότι είναι ο
επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος
ο οποίος θα καθίσει μαζί του, θα αναζητήσει τα συν και τα πλην της υπάρχουσας
κατάστασης, θα συνδυάσει ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση (όπου είναι σκόπιμο) και
τελικά θα δημιουργήσει όχι ένα τέλειο
ασφαλιστικό προϊόν, αλλά έναν ευχαριστημένο πελάτη που θα αγοράσει ό,τι
πραγματικά χρειάζεται με την καλύτερη
σχέση κόστους-ωφελειών.
Πιστεύετε ότι τελικά ο θεσμός της
ιδιωτικής ασφάλισης θα βγει νικητής στη χώρα μας ;
Πιστεύω ότι αν πρέπει να παρομοιάσουμε με αγώνα δρόμου αυτόν τον αγώνα, θα
πρέπει να τον παρομοιάσουμε με τον μαραθώνιο και όχι με αγώνα ταχύτητας. Ο
θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης υπάρχει
εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, μεταλλασσόμενος ανάλογα με τις συνθήκες, και
αυτό δείχνει τη δυναμική του. Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε να βγει
νικητής ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης
είναι να πιστεύουμε σε αυτόν συνεχώς.
Από τη δική μου πλευρά, σε συνεργασία
με όλα τα μέλη της επιτροπής, θα προσπαθήσω να συμβάλλω προς αυτήν την
κατεύθυνση. Ευχαριστώ και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.

το 1992 ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος με την International
Life και είναι μέλος της Λέσχης Προέδρου της Εταιρείας. Είναι μέλος
του Million Dollar Round Table (MDRT) από το 2007 και έχει παρακολουθήσει αρκετά ετήσια συνέδρια του Οργανισμού.
Διετέλεσε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου πανευρωπαϊκού συνεδρίου (EuropeclassIQ meeting) του MDRT στην Αθήνα. Από το 2007 έως το 2010 ήταν μέλος της επιτροπής επικοινωνίας μελών του Οργανισμού MDRT (MCC) Ελλάδας ως εκπρόσωπος της International Life, ενώ από 1/9/2011 ανέλαβε καθήκοντα
προέδρου στην επιτροπή, στη θέση του απερχόμενου κ. Γιάννη
Χατζάκη.
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Νομική Προστασία:

Εισαγωγή
Σε αυτήν τη μελέτη, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ καταγράφει
τα μεγέθη που έχουν σχέση με τον κλάδο
ασφάλισης Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα το 2010. Η καθοδήγηση της έρευνας
έγινε από την αρμόδια υποεπιτροπή Νομικής προστασίας.

Μικρά βήματα
μπροστά
Η

παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής Προστασίας έφτασε
τα 59,2 εκατ. ευρώ το 2010 και ο
κλάδος ασκήθηκε από 28 ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, δύο εκ των οποίων είναι εξειδικευμένες στον συγκεκριμένο κλάδο. Σε
σχέση με το 2009, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 1,5%, ενώ οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου μειώθηκαν κατά 6.
Σύμφωνα με την έρευνα ανάμεσα στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ,
ο δείκτης ζημιών εκτιμάται στο 11,5%, μειωμένος από το 12,4% του 2009, και το
μέσο κόστος πρόσκτησης εργασιών στο
22,2%, αυξημένο από το 20,7% το 2009.
Η εξέλιξη του δείκτη ζημιών κατά την τελευταία εξαετία φαίνεται στο παρακάτω
γράφημα.

Η κατανομή των ασφαλιζομένων κινδύνων και
των δηλωθεισών ζημιών
στις επιμέρους καλύψεις
του κλάδου φαίνονται
στον διπλανό πίνακα.

1,6%

3,7%

0,3%

47,3%

0,1%

1,2%

100%

100%

Η δομή της έκδοσης έχει ως εξής. Στην
πρώτη παράγραφο παρουσιάζεται ο κλάδος της Νομικής Προστασίας στο πλαίσιο
της ιδιωτικής ασφάλισης και στη δεύτερη
παράγραφο παρουσιάζονται τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη. Στη συνέχεια, η
τρίτη παράγραφος καταγράφει τα στατιστικά μεγέθη σχετικά με τις κυριότερες ομάδες καλύψεων του κλάδου.
Στα παραρτήματα, συμπεριλαμβάνονται
ο συγκεντρωτικός πίνακας των μεγεθών
που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ, ο πίνακας
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών οι
οποίες στήριξαν τη μελέτη με την ανταπόκρισή τους και η Σύνοψη Βασικών Σημείων
στα αγγλικά (Executive Summary).

13%

Επίσης ζητήθηκαν αναλυτικά τα ίδια
στοιχεία αναλόγως της κάλυψης της Νομικής Προστασίας (αυτοκινήτων, οικογενείας, επιχειρήσεων, λοιπές).
Σημειώνεται ότι 2 από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν
στον κλάδο κατά τη διάρκεια του 2010 (με
μερίδιο συμμετοχής συνολικά 3,5% επί
της παραγωγής του κλάδου) δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθούν στην παρούσα
έρευνα, αφού εν τω μεταξύ αφαιρέθηκε η
άδεια λειτουργίας τους από την Τράπεζα
της Ελλάδος.

1. Η ασφάλιση της Νομικής
Προστασίας το 2010
Σύμφωνα με την έρευνα της παραγωγής
ασφαλίστρων για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης, από τις 73 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν

στην Ελλάδα το 2010, οι 48 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών,
οι 14 αποκλειστικά στις ασφαλίσεις Ζωής
και 11 ήταν Μεικτές (Ζωής και Ζημιών).
Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων)
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης,
έφτασαν τα 5,3 δισ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 2,1% σε σχέση με το 2009. Από
αυτά, τα 3,0 δισ. ευρώ αφορούσαν τις
ασφαλίσεις κατά Ζημιών (αύξηση 2,6%)
ενώ τα 2,3 δισ. ευρώ τις ασφαλίσεις Ζωής
(μείωση 7,6%).
Η παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) του κλάδου Νομικής Προστασίας
το 2010 ανήλθε στο ύψος των 59,2 εκατ.
ευρώ, αυξημένη κατά 1,5% έναντι του
2009. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή του
κλάδου Νομικής Προστασίας επί των
ασφαλίσεων κατά Ζημιών παρέμεινε σχετικά σταθερή, κοντά στο 2,0%.

Μερίδιο της Νομικής Προστασίας στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών
2,3%

2,2%

2,1%

2,0%

Μεθοδολογία

12%
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10,2%

10%
10,0%
9%
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2006
~ Δείκτης ζημιών
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Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια
της αντίστοιχης μελέτης του έτους 2009 για
τον κλάδο της Νομικής Προστασίας1,
αφού προηγήθηκε μικρή αναδιάρθρωση
του κειμένου και βελτίωση της συνολικής
εικόνας της.

αποζημιώσεων (πλήθος δηλωθεισών ζημιών, πληρωθείσες αποζημιώσεις, αποθέματα εκκρεμών ζημιών).

ΡΕΥΝΑ

2007

2008

2009

- Μέσος δείκτης ζημιών 2005-2010

2010

Η έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγιο. Είκοσι
μία (21) ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη
της ΕΑΕΕ ανταποκρίθηκαν, οι οποίες συγκέντρωσαν το 91,7% της παραγωγής
ασφαλίστρων της συγκεκριμένης κάλυψης
κατά τη διάρκεια του 2010.

1,9%

1,8%

1,7%
2006

2007

2008

2009

2010

Η έρευνα συμπεριέλαβε τα βασικότερα
μεγέθη του κλάδου τόσο από πλευράς
ανάληψης κινδύνων (πλήθος ασφαλιζομένων κινδύνων, ασφάλιστρα, δικαιώματα
συμβολαίων, αποθέματα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων), όσο και από πλευράς
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Από τις 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιήθηκαν στους κλάδους
ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2010, οι 28
παρείχαν την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας ενώ ήταν 34 για το 2009.
Δύο ήταν εξειδικευμένες επιχειρήσεις
ασφάλισης Νομικής Προστασίας (παρείχαν μόνο τη συγκεκριμένη ασφάλιση) ενώ

Αριθμοδείκτες

οι υπόλοιπες 26 ήταν πολυκλαδικές, δηλαδή δραστηριοποιήθηκαν και σε άλλους
κλάδους πλην της Νομικής Προστασίας.
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες
συμμετείχαν στην έρευνα εμφάνισαν δραστηριότητα όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

Οι αριθμοδείκτες συσχετίζουν μεταξύ τους μεγέθη και προσφέρουν τη δυνατότητα στους μελετητές να παρακολουθήσουν και
να αξιολογήσουν την πορεία των επιχειρήσεων. Οι παρακάτω
δείκτες υπολογίστηκαν για τον κλάδο της Νομικής Προστασίας
και συγκρίθηκαν με τα τις αντίστοιχες τιμές για το 2009 αλλά και
με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών ( Τα στοιχεία για το σύνο-

Νομική προστασία

2009

2010

Μέσο ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίου

22,7%

21,5%

16,0%

Δείκτης ζημιών

11,5%

12,4%

33,3%

Μέσο κόστος πρόσκτησης εργασι ών

22,2%

20,7%

16,8%

27,0%

26,1%

46,5%

237,9%

226,1%

139,1%

Εκκρεμείς ζημίες προς Παραγωγή

Εκκρεμείς ζημίες/Πληρωθείσες ζημίες+
Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους

Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Το αποτέλεσμα της έρευνας

90
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€
Ε γγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

44.297.190,06

∆ικαιώµατα συµβολαίων

10.036.780,67

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων, αρχής έτους

16.744.372,01

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων, τέλους έτους

17.340.280,76
3.720.410,10

Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών, αρχής έτους

12.230.540,54

Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών, τέλους έτους

14.689.986,68

Π ροµήθειες

12.050.897,18

κατά Ζημιών

2010

ασφαλίστρων

Π ληρωθείσες αποζηµιώσεις µέσα στο έτος

λο των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών προέκυψαν από την έκδοση
«Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2010», διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, έτους 2010.
Ο αναλυτικός πίνακας με τα δεδομένα ανά κάλυψη καθώς και
με τον υπολογισμό των αντίστοιχων αριθμοδεικτών περιέχεται
στο 1ο παράρτημα.
Λοιποί κλάδοι

Πλήθος συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κάλυψη

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά
αποτελέσματα των απαντήσεων
των ασφαλιστικών- επιχειρήσεωνμελών, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για το 2010 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Από τον πίνακα προκύπτει ότι:
- τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα
της χρήσεως 2010 (εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων και διαφορά αποθέματος
μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
αρχής και τέλους χρήσεως) ανήλθαν στο ύψος των 53,7 εκατ. ευρώ
- οι επελθούσες ζημιές της χρήσεως 2010 (καταβολές αποζημιώσεων εντός της χρήσεως και διαφορά αποθέματος εκκρεμών ζημιών
αρχής και τέλους χρήσεως) ανήλθαν στο ύψος των 6,2 εκατ. ευρώ
Επίσης, από τα στοιχεία της
έρευνας προκύπτει ότι 102 άτομα
απασχολήθηκαν αποκλειστικά με
τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

ΡΕΥΝΑ

Στο επόμενο γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του δείκτη ζημιών της εξαετίας 2005-2010 και συγκρίνεται με τον μέσο όρο του ίδιου
μεγέθους για την ίδια περίοδο. Ενώ η τιμή του δείκτη είχε καθοδική τάση μέχρι και το 2008, γνώρισε απότομη αύξηση το 2009 στο
12,4% και συνέχισε το 2010 να παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα (11,5%) σε σχέση με αυτά του μέσου δείκτη ζημιών των τελευταίων ετών (10,2%).
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Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι και ζημιές ανά είδος κάλυψης
Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας (από τις απαντήσεις
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών), προκύπτουν τα δεδομένα ανά είδος κάλυψης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους
παρακάτω πίνακες. (Υπενθυμίζεται ότι το πλήθος αναφέρεται στα
ευρήματα της έρευνας, μερίδιο αγοράς 91,7%). Επίσης, παρατίθεται η εκατοστιαία κατανομή τους ανά τύπο κινδύνου, η οποία
θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτική για το σύνολο της αγοράς.

Το πλήθος των ασφαλιζομένων κινδύνων του 2010 έφτασε τα
2,7 εκατομμύρια, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών (97,9%)
να είναι τα αυτοκίνητα. Μικρότερο μέρος τους είναι οι κίνδυνοι
σχετικά με την οικογένεια (1,6%) και τις επιχειρήσεις (0,3%). Σε
σχέση με το 2009, παρατηρήθηκε ότι το χαρτοφυλάκιο των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ενισχύθηκε στα συμβόλαια σχετικά
με οικογένειες ενώ μειώθηκε σε αυτό σε σχέση με επιχειρήσεις.

Ε

Ε
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Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Πλήθος 2010

Η ανάλυση και το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών εντός του 2010, καθώς και η
σύγκριση με την κατανομή του 2009 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Αναλογικά, εμφανίζεται μειωμένη η συμμετοχή των ζημιών από αυτοκίνητα ενώ αυξήθηκε ελαφρώς η συμμετοχή των ζημιών
από επιχειρήσεις.

Αυτοκίνητα

Κατανομή

2010

Κατανομή

2.638.062

97,9%

96,8%

44.128

1,6%

1,3%

Επιχειρήσεις

8.478

0,3%

0,6%

Λοιπά

3.237

0,1%

1,3%

2.693.905

100%

100%

Οικογένεια

Σύνολο

2009

Πλήθος δηλωθεισών ζημιών

Αριθμοδείκτες κάλυψης
αυτοκινήτου
Οι καλύψεις σχετικά με την οικογένεια
αποτελούν ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου της Νομικής Προστασίας αλλά
γνώρισαν μικρή αύξηση σε σχέση με το
2009.

2010

2009

14,22

12,29

Μέσο ποοοστό δικαιώματος συμβολαίου

23,8%

22,8%

Συχνότητα ζημιών (επί ασφαλισμένων κινδύνων)

0,48%

0,47%

8,0%

9,0%

Μέσο ασφάλιστρο(€)

Δείκτης ζημιών

Κάλυψη οικογένειας
1
1

Πλήθος 2010
Αυτοκίνητα
Οικογένεια
Επιχειρήσεις

Λοιπά
Σύνολο

Κ αταvομή

Κ αταvομή

2010

47, 7%

50,8%

987

3,7%

3,6%

12.680

47,3%

44,1%
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1,2%

1,5%

100,0%

100%

26.794

2009

Σύνολο

Μερίδιο στο σύνολο
2010

2009

44.128

1,6%

1,3%

1.093 .592,98

2,5%

2,2%

Δικαιώματα συμβολαίων(€)

127.753,01

1,3%

1,2%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αρχής έτους(€)

625.874,22

3,7%

3,3%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων τέλους έτους(€)

729.555,56

4,2%

3,7%

987

3,7%

3,6%

1

12.794

ΡΕΥΝΑ

1

Πλήθος ασφαλιζομένων κινδύνων
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

(€)

3.2 Ανάλυση καλύψεων

Δηλωθείσες ζημιές (εντός του έτους)

Τα οικονομικά και τα στατιστικά στοιχεία, όπως προέκυψαν από την έρευνα, αναλύονται ανά κάλυψη στους παρακάτω πίνακες. Οι
δύο στήλες οι οποίες αναφέρονται στο μερίδιο του συνόλου, συγκρίνουν το μέγεθος για τη συγκεκριμένη κάλυψη με το σύνολο του
ιδίου μεγέθους για το σύνολο των καλύψεων της Νομικής Προστασίας της ίδιας χρονιάς.
Στην κάλυψη αυτοκινήτου, παρατηρείται ότι ενώ το πλήθος και η παραγωγή ασφαλίστρων αφορά τη συντριπτική πλειονότητα του
κλάδου, οι δηλωθείσες ζημιές και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις είναι αρκετά μικρότερο μέρος του συνόλου, τάση η οποία μεγεθύνθηκε από το 2009 στο 2010.

Π ληι:χuθείσες αποζημιώσεις μέσα στο έτος(€)

108.416,99

2,9%

3,7%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, αρχή του έτους(€)

392.606,16

3,2%

3,0%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, τέλος του έτους(€)

438.256,32

3,0%

3,2%

1

Σύνολο

Μερίδιο στο σύνολο
2010

2009

2.638.062

97,9%

96,8%

37.515.704,49

84,7%

83,2%

8.948.545,24

89,2%

88,3%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αρχής έτους(€)

13.206.993,83

78,9%

80,4%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων τέλους έτους(€)

13.451.225,39

77,6%

79,1%

12.794

47,7%

50,8%

Πληι:χuθείσες αποζημιώσεις μέσα στο έτος(€)

1.954.939,65

52,5%

63,2%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, αρχή του έτους(€)

7.193.523,50

58,8%

59,2%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, τέλος του έτους

8.939.902,74

60,9%

59,3%

Το μέσο ασφάλιστρο της κάλυψης είναι ελαφρώς αυξημένο ενώ
το μέσο ποσοστό δικαιώματος συμβολαίου έμεινε σταθερό. Αν και

Αριθμοδείκτες κάλυψης οικογένειας
2010

2009

Μέσο ασφάλιστρο(€)

24,78

23,38

Μέσο ποοοοτό δικαιώματος συμβολαίου

11,7%

11,6%

Συχνότητα ζημιών (επί ασφαλισμένων κινδύνων)

2,24%

2,39%

Δείκτης ζημιών

13,8%

26,4%

1

Πλήθος ασφαλιζομένων κινδύνων

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα απόπρωτασφαλίσεις

(€)

Δικαιώματα συμβολαίων(€)

Δηλωθείσες ζημιές (εντός του έτους)

(€)

Το μέσο ασφάλιστρο αυξήθηκε από τα 12,29 ευρώ στα 14,22
ευρώ με παράλληλη μικρή αύξηση του μέσου ποσοστού δικαι92

λΑi

η συχνότητα ζημιών γνώρισε μικρή μείωση, ο δείκτης ζημιών σχεδόν υποδιπλασιάστηκε στο 13,8%, σε σχέση με το 2009.

Η κάλυψη των επιχειρήσεων, αν και
αποτελεί πολύ μικρό μέρος του πλήθους
συμβολαίων και σχετικά μικρό μέρος της
παραγωγής ασφαλίστρων, αντιπροσωπεύει δυσανάλογα μεγάλο όγκο ως προς
τις δηλωθείσες ζημίες και τις πληρωθείσες
αποζημιώσεις (πίνακας 10).

ώματος συμβολαίου. Η συχνότητα ζημιών παρέμεινε σταθερή
αλλά ο δείκτης ζημιών μειώθηκε από το 9% στο 8%.
93
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Μ ερίδιο στο σύνολο
2010

2009

8.478

0,3%

0,6%

4.885.050,38

11,0%

12,4%

641.053,21

6,4%

7,1%

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων αρχής έτους (€)

2.507.966,50

15,0%

13,2%

Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων τέλους έτους (€)

2.745.190,78

15,8%

14,7%

12.680

47,3%

44,1%

Σ ύνολο
Πλήθος ασφαλιζοµένων κινδύνων
Ε γγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις (€)
∆ικαιώµατα συµβολαίων (€)

∆ηλωθείσες ζηµιές (εντός του έτους)
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις µέσα στο έτος (€)

1.625.109,98

43,7%

32,2%

Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών, αρχή του έτους (€)

4.502.536,73

36,8%

36,6%

Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών, τέλος του έτους (€)

5.163.021,00

35,1%

36,2%

Στις καλύψεις επιχειρήσεων, το μέσο
ασφάλιστρο αυξήθηκε αρκετά και παράλληλα αυξήθηκε
το μέσο ποσοστό δικαιώματος συμβολαίου. Η συχνότητα
ζημιών πολλαπλασιάστηκε και έφτασε
σχεδόν το 150% ενώ
και ο δείκτης ζημιών
αυξήθηκε στο
43,2%.

Αριθμοδείκτες κάλυψης επιχειρήσεων 2010 - 2009
Τέλος, οι λοιπές καλύψεις, οι οποίες είναι μικρές σε όγκο,
γνώρισαν μεγάλη μείωση ως προς το πλήθος τους αλλά και
ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων τους.
Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών της κάλυψης δείχνει
ότι το μέσο ασφάλιστρο έφτασε περίπου τα 250 ευρώ ενώ
και το δικαίωμα συμβολαίου αυξήθηκε στο 39,8%.
Η συχνότητα ζημιών σχεδόν δεκαπλασιάστηκε στο 10%

ΠΟΣΑ

2010

ΣΕ

Πλήθος ασ φ αλ ι ζομ ένων κινδύνων

Εγγεγραμμένα

Ασφάλιστρα
(ευρώ)

στο σύνολο

απά
Συμμετοχή στο σύνολο

Δ ικαιώ ματα Συμβολαίων (ευρώ )
στο σύνολο

Από θεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
Συμμεrοχή

στο σύνολο

Από θεμα μη δεδ ο υλ ευ μένων ασ φ αλ (στρω ν
τέλους έτους (ευρώ)

Πλήθος

δηλω θεισ ών

Συμμετοχή

στο σύνολο

Συμμεrοχή

στο σύνολο

ζημιών

(εντός του έτους)

Από θεμα εκκ ρεμ ώ ν ζ η μ ιών σ υ ν ο λ ι κά

303,04

Προμήθειες

Μέσο ποσοστό δικαιώµατος συµβολαίου

13,1%

12,3%

Απ ασχολούμενο προσωπικό με αποκλειστική

43,2%

∆είκτης ζηµιών

αλλά ο δείκτης ζημιών μειώθηκε στο 4,9%.

Λοιπές καλύψεις
Σύνολο
Πλήθος ασφαλιζομένων κινδύνων

(€)

2010

2009

3.237

0,1%

1,3%

802.842,21

1,8%

2,2%

Δικαιώματα συμβολαίων(€)

319.429,21

3,2%

3,4%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων αρχής έτους(€)

403.537,46

2,4%

3,1%

Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων τέλους έτους(€)

4.885.050,38

802.842,21

11,03%

1,81%

89, 16%

1,27%

6,39%

47,75%

3,68%

47,32%

Συμμεrοχή στο σύνολο

1021

ενασχόληση στον Κλάδο Νομικής Προστασίας

38,2%
ΕΤ ΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2010

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΥΤΟΚ ΙΝΗΤΩΝ

οι κο ΓΕ ΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Μέσο Ασφάλιστρο (ευρώ)

14,22

24,78

576,20

248,02

16,44

23,85%

11,68%

13,12%

39,79%

22,66%

κινδύνων)

0,48%

2,24%

149,56%

10,29%

0,99%

Δείκτης Ζημιών (λογιστικό έτος)

8,01%

13,78%

43,22%

3,50%

11,50%

Μέσο ποσοστό Δικαιώματος Συμβολαίου
Συχνότης Ζημιών (επί ασφαλιζομένων

(επί ασφαλίστρων και δικαιωμάτων
συμβολαίου)
Μέσο Κ όσrος Π ράJκτη σης Ε ργασι ών

22,18%

(επί ασφαλίστρων και Δ.Σ.)

1,5%

Συμμετοχή ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών (Members’ participation)

31.943,48

0,9%

0,9%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, αρχή του έτους(€)

141.874,15

1,2%

1,2%

Απόθεμα εκκρεμών ζημιών, τέλος του έτους(€)

148.806,62

1,0%

1,4%

Η υποεπιτροπή Νομικής Προστασίας
της ΕΑΕΕ επιθυμεί να ευχαριστήσει τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη
που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο υποστήριξε το μελετητικό έργο της παρούσας έκδοσης.
Κατάλογος Συμμετεχόντων
(Members’ participation)
1. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
2. ARAG A.G.

Μέσο ασφάλιστρο(€)

248,02

24,81

Μέσο ποσοστό δικαιώματος συμβολαίου

39,8%

33,9%

Συχνότητα ζημιών (επί ασφαλισμένων κινδύνων)

10,29%

1,09%

4,9%

6,8%

Δείκτης ζημιών
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__.__~3~3~3~_.._~2~6~.7~9~4~~
1,24%
100,00%

12.050.897, 181

1,2%

2009

100,00%

(ευρώ )
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2010

3, 18%
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'.
'-"'
0--'-0__._-----'1----'4-"-8.--'-80-'-6'--',-'-'62c...._.._1----'4'-".6--'-8-'-9.--'-98-'-6'--',6-'-Β'--'1
60,86%
2,98%
35, 15%
1,01%
100,00%

2,6%

Αριθμοδείκτες λοιπών καλύψεων

44.297.190,06 1
100,00%

.__1_3._4_51_.2_2_5-'-,3_9....ι....l_72_9_.5_55----'-,5_6_.__2_.7_4_5_.1_9_0'-,
7_8__.__4_1_4._30_9....,_,_03_.._1_7_.3_4_0._28_0....,_,7_6~1
77,57%
4,21%
15,83%
2,39%
100,00%

2,4%

Πληρωθείσες αποζημιώσεις μέσα στο έτος(€)

100,00%

.__1_3._2_06_.9_9_3_,8_3-'---1_62_5_.8_7_4_,2_2_.__2_.5_0_7_.9_6_6_,5_0~_4_0_3._53_7_,4_6_~1_6_.7_44_._37_2~,0_1~1
78,87%
3,74%
14,98%
2,41%
100,00%

414.309,03

Δηλωθείσες ζημιές (εντός του έτους)

__.__2_.-'--69....;3_.9....;Ο---'-5--'

.__7_.1_9_3_.5_2~3,'-5_0-'----39_2_.6_0_6-'-,1_6_.__4_.5_0_2_.5_3_6'-,
7_3~_1_4_1._8_74_,_,_15_~1_2_.2_3_0._54_0~,54~1
58,82%
3,21%
36,81%
1,16%
100,00%

576,20

149,56% 67,22%

Ο, 12%

Συμμεrοχή στο σύνολο

Μέσο ασφάλιστρο (€)
Συχνότητα ζηµιών (επί ασφαλισµένων κινδύνων)

0,31%

.__1_.9_54_.9_3~9,'-6_5....ι...._10_8_.4_1_6-'-,9_9_.__1_.6_2_5_.1_0_9'-,9_8~_3_1_.94_3-'-,4_8_~3_._72_0_.4_1_0'-,1_0~
52,55%
2,91%
43,68%
0,86%
100,00%

2009

τέλους έτους (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

___;_8._4_78.;.__..__-'-3_.2-'-3_7_

1,64%

37.515.704,49 1 1.093.592,98
84,69%
2,47%

ΛΟΙΠΑ

στο σύνολο

Συμμεrοχή

Από θεμα εκκρεμών ζημιών συ νολ ικά
αρχής έτους (ευρώ)

97,93%

.___1~2_.7_94~_.___~98~7~_.___1~2~.6~8~0_

Ποσό π λ η ρω θεισ ών α ποζημι ώ σ εων μέσα
στο έτος συνολικά (ευρώ)

EΠLXELP ΗΣΕΩΝ

.__8_.9_4_8_.54-----'5,_2_4....ι....l_12_7_.7_5_3-'-,0_1_.___64_1_._05_3-'-,2_1_..__3_1_9._4_29_,_,_21_.._1_0_.0_3_6._78_0_,_,6_7~1

Συμμετοχή

αρχής έτους (ευρώ)

ΟΙΚΟΓ ΕΝΕΙΑΣ

.___2_.6....;3-'-8....;.0-'-6_2_.___44_.1_2-'--8_....ι...._

Συμμεrοχή

π ρωτασφαλίσεις

ΡΕΥΝΑ

ΕιΔΟΣ ΝΟΜιΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΚLΝΗΤΩΝ

ΕΥΡΩ

2010

Μερίδιο στο σύνολο

Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

ΕΤΟΣ

Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων 2010

Κάλυψη επιχειρήσεων

Συγκεντρωτικός πίνακας
δεικτών 2010

Ε

3. AXA Α.Α.Ε.
4. D.A.S. - HELLAS Α.Ε.
5. DEMCO INSURANCE LTD
6. GENERALI HELLAS A.A.E.
7. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
8. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
9. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
10. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
11. NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Α.Ε.Α.Ε.

12. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
13. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
14. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
15. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
16. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε
17. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
19. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
21. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
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Από τα γκισέ των τραπεζών θα µπορούν να προµηθεύονται οι φορολογούµενοι τη φοροκάρτα, που στόχο έχει
να απαλλάξει τους φορολογουµένους από τη συλλογή των αποδείξεων. Η διάθεσή της είναι χωρίς κόστος και
χρησιµοποιείται στις συναλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι το κατάστηµα µε το οποίο συναλλάσσονται διαθέτει το
ειδικό µηχάνηµα POS (που χρησιµοποιείται και για τις πιστωτικές κάρτες). Οι τράπεζες από τις οποίες οι
φορολογούµενοι θα µπορούν να προµηθευτούν τη φοροκάρτα είναι οι ακόλουθες: Εθνική, Eurobank, Alpha,
Πειραιώς, Αγροτική, TBANK, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Γενική, Marfin, Attica Bank, Emporiki, Millennium,
Τράπεζα Κύπρου, Proton, Probank, FBB, Ελληνική, Πανελλήνια, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική
Τράπεζα ∆υτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήµνου, Παγκρήτια Συνεταιριστική
Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Στην Κάρτα Αποδείξεων δεν καταχωρίζεται κανένα απολύτως στοιχείο από τις
συναλλαγές του κατόχου πέραν από το
κατάστηµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε
η συναλλαγή και το ποσό της απόδειξης.
Η Κάρτα Αποδείξεων επιτρέπει κατά τη
συναλλαγή την εύκολη και γρήγορη καταχώριση στη µερίδα του κατόχου που
τηρείται στη ΓΓΠΣ. Η διαδικασία εκτελείται
µέσω του τερµατικού πιστωτικών καρτών
(Point of Sales Terminal POS ) της επιχείρησης.
Στη µερίδα αποδείξεων του κάθε φορολογούµενου δεν καταχωρίζονται επιµέρους στοιχεία όπως τα είδη που αγοράστηκαν, κ.λπ. Κατά συνέπεια δεν µπορεί
κάποιος να παρακολουθήσει την καταναλωτική συµπεριφορά του κατόχου, σε
αντίθεση µε τις κάρτες που χρησιµοποιούνται σήµερα σε καταστήµατα λιανικής ή
ακόµη και σε υπηρεσίες (αεροπορικές
εταιρείες, ιατρικά κέντρα, κ.λπ).
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στοιχεία διαγράφονται αυτόµατα από το σύστηµα της
ΓΓΠΣ, µετά την εκκαθάριση του οικονοµικού έτους.
Πώς µπορώ να προµηθευτώ την
Κάρτα Αποδείξεων;

Μπορείτε να προµηθευτείτε την Κάρτα
Αποδείξεών σας δωρεάν από οποιοδήποτε κατάστηµα των συνεργαζόµενων τραπεζών, η λίστα των οποίων είναι αναρτηµένη
στην ιστοσελίδα http://link.minfin.gr/
karta, χωρίς την προσκόµιση δικαιολογητικών και χωρίς να δηλώσετε κανένα προσωπικό ή φορολογικό σας στοιχείο.
Πώς λειτουργεί η Κάρτα Αποδείξεων;

Η χρήση της σε απλά βήματα
Τι είναι η Κάρτα Αποδείξεων;

Η Κάρτα Αποδείξεων είναι µια προσωπική κάρτα συλλογής αποδείξεων των
εξόδων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον
φορολογούµενο να συλλέγει και να υποβάλλει αυτόµατα τις αποδείξεις λιανικής
96
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πώλησης και παροχής υπηρεσιών, ώστε
να επωφεληθεί από την έκπτωση που του
αναλογεί, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, χωρίς άλλη διαδικασία.

ναι ανώνυµη και έχει σκοπό να σας διευκολύνει, απαλλάσσοντάς σας από τη συλλογή και την καταµέτρηση των αποδείξεων
και την υποβολή στις αρµόδιες Αρχές για
φορολογικούς λόγους.

Η Κάρτα Αποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική, δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν, εί-

Τι δεδοµένα περιέχει η Κάρτα Αποδείξεων;

ΕΜΑ

Κάθε Κάρτα διαθέτει έναν µοναδικό
αριθµό. Ο κάτοχος ενεργοποιεί την Κάρτα
συνδέοντας τον αριθµό της µε τον ΑΦΜ
του (χωρίς τη διαµεσολάβηση της τράπεζας ή τρίτων), µε τους εξής τρόπους:
-Αποστέλλοντας ένα sms µέσω κινητού
τηλεφώνου στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), στο

54053 (χρέωση: 0,011 ευρώ/sms, τυπολογία: «ΑΦΜ, κενό, 10ψήφιος αριθµός
της Κάρτας Αποδείξεων»)
-Μέσω της ειδικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα http://link.minfin.gr/karta του
υπουργείου Οικονοµικών
Η Κάρτα Αποδείξεων είναι πλέον ενεργοποιηµένη και µπορεί να χρησιµοποιείται
σε κάθε συναλλαγή που επιλέγει ο φορολογούµενος.
Σε ποιες επιχειρήσεις/συναλλαγές
µπορώ να χρησιµοποιήσω την Κάρτα Αποδείξεων και µε ποιον τρόπο;
Η Κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
οποιαδήποτε συνεργαζόµενη επιχείρηση/

επιτηδευµατία διαθέτει Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών
(Point of Sales-POS). Η συναλλαγή καταγράφεται µε µια απλή διαδικασία: µετά την
έκδοση της απόδειξης ο υπάλληλος ή ο
επιχειρηµατίας «περνάει» την Κάρτα Αποδείξεων από το POS και πληκτρολογεί το
ποσό της συναλλαγής. Αµέσως εκτυπώνεται αποδεικτικό που δίδεται στον πελάτη, µαζί µε την απόδειξη της συναλλαγής
Πόσες κάρτες µπορώ να διαθέτω;
Κάθε πολίτης (µερίδα αποδείξεων /
ΑΦΜ) µπορεί να είναι συνδεδεµένος µε
περισσότερες από µια Κάρτα, µε στόχο τα
προστατευόµενα µέλη της οικογένειας να
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Είναι η χρήση της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεωτική για τους φορολογούµενους;
Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ανώνυµη,
δεν είναι υποχρεωτική και έχει σκοπό να
διευκολύνει τους φορολογούµενους
απαλλάσσοντάς τους από τη συλλογή και
την καταµέτρηση αποδείξεων και την υποβολή τους στις αρµόδιες Αρχές, για φορολογικούς λόγους.

διαθέτει το καθένα τη δική του.
Τι πλεονεκτήµατα µου προσφέρει η
χρήση της Κάρτας;

Η Κάρτα Αποδείξεων σχεδιάστηκε για
να βοηθήσει τους φορολογούµενους στη
συλλογή και υποβολή αποδείξεων για
φορολογικούς λόγους (έκπτωση φόρου
εισοδήµατος) και η χρήση της είναι προαιρετική. Με την Κάρτα Αποδείξεων παρακάµπτεται η διαδικασία καταχώρισης ή
αποστολής των αποδείξεων, καθώς όλα
τα στοιχεία της συναλλαγής αποστέλλονται από τον εκδότη της απόδειξης (επιχείρηση / επιτηδευµατία) στο υπουργείο
Οικονοµικών, µέσω της Συσκευής Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (POS) αυτόµατα. Έτσι, στο τέλος του
χρόνου αποφεύγετε τον χρόνο που απαιτείται για το µέτρηµα και την άθροιση των
αποδείξεων.
Ταυτόχρονα, ο φορολογούµενος έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις συναλλαγές που κατέγραψε στη µερίδα του
(στον ΑΦΜ του) µέσω της ειδικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.
Η Κάρτα Αποδείξεων είναι η κάρτα
πολίτη;

Όχι, η Κάρτα Αποδείξεων αφορά µόνο
τις αξίες των συναλλαγών που γίνονται
από τον κάτοχό της κατά τις αγορές υπηρεσιών ή αγαθών, οι οποίες χρησιµεύουν
για την ετήσια υποβολή δήλωσης και την
έκπτωση στο φόρο που του αναλογεί.
Πώς βοηθώ µε τη χρήση της Κάρτας
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής;

Πολλές φορές θα σας έχει τύχει να βρεθείτε σε δύσκολη θέση, ζητώντας απόδειξη
από κάποιον που δεν ήταν πρόθυµος να
σας τη δώσει. Η Κάρτα Αποδείξεων σας
λύνει το πρόβληµα αυτό. Στο τέλος της
συναλλαγής, µαζί µε τα χρήµατά σας, δίνετε και την κάρτα συλλογής αποδείξεων.
Εκείνος µε τον οποίο συναλλάσσεστε θα
πρέπει αυτόµατα να καταχωρίσει µε την
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κάρτα σας το ποσό της συναλλαγής, ή να
βρεθεί στη δύσκολη θέση να οµολογήσει
ότι παράνοµα φοροδιαφεύγει, βλάπτοντας
τους συµπολίτες του κατά συρροή.
Πώς αλλιώς βοηθά η υιοθέτηση της
Κάρτας τη φορολογική δικαιοσύνη;

Η διαδεδοµένη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονοµικών να γνωρίζει ανά πάσα
στιγµή τα ελάχιστα στοιχεία τζίρου µιας
επιχείρησης. Η πληροφορία αυτή θα αποτελεί βάση για τη διενέργεια διασταυρώσεων που θα αξιολογούν την ειλικρίνεια
των δηλώσεων απόδοσης ΦΠΑ και των
δηλώσεων φόρου εισοδήµατος της επιχείρησης.
Πώς µπορώ να σιγουρευτώ ότι η
Κάρτα δεν θα έχει (µελλοντικά) και
άλλα δεδοµένα ευαίσθητα/προσωπικού χαρακτήρα;
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει εξετάσει την Κάρτα Αποδείξεων και έχει γνωµοδοτήσει θετικά.
Τεχνικά, η Κάρτα Αποδείξεων δεν έχει
τη δυνατότητα αποθήκευσης άλλων στοιχείων εκτός του µοναδικού 19ψήφιου
αριθµού. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται
µελλοντικά να εµπεριέχει άλλα δεδοµένα.

Μ
έ σ ω ττns
ης
Μέσω
ιστοσελίδας
ι στοσελ ίδαs http://
http ://
link.minfin.gr/karta
link.minfin.gr/karta και ειδικής
ειδικns εφαρεφαρ
µογής
της Γ.Γ.Π.Σ., ο
κάμογns στην
στnν ιστοσελίδα τns
οκάτοχος της Κάρτας θα έχει πρόσβαση σε
ειδική υπηρεσία, που θα του εµφανίζει την
ανάλυση των εξόδων που θα έχει κάνει
έως εκείνη την ηµεροµηνία (ανά αγορά).
Πόσο λεπτοµερή είναι τα στοιχεία
που συλλέγονται;

Από την κάθε συναλλαγή καταγράφονται αποκλειστικά:
- ο χρόνος της αγοράς,
- ο ΑΦΜ του καταστήµατος/επιχείρησης,
- ο αριθµός της Κάρτας µε την οποία
έγινε η καταγραφή της συναλλαγής
- το συνολικό ποσό της συναλλαγής
∆εν καταγράφεται η ανάλυση της συναλλαγής (τι ακριβώς αγοράστηκε, αγαθό
ή υπηρεσία).

Είµαι υποχρεωµένος να χρησιµοποιώ την Κάρτα Αποδείξεων σε κάθε
συναλλαγή µου;
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την Κάρτα
Αποδείξεων επιλεκτικά σε όποιες συναλλαγές θέλετε να δηλωθούν. Είναι προφανές ότι οι συναλλαγές που δε θα καταχωριστούν, δε θα υποβληθούν αυτόµατα
στη φορολογική σας δήλωση.
Μπορούν να χρησιµοποιούν την
Κάρτα και άλλα µέλη της οικογένειάς µου;

Μια οικογένεια µπορεί να έχει περισσότερες Κάρτες τις οποίες µπορεί να συνδέσει µε το ΑΦΜ των ενηλίκων αυτής. Με
αυτό τον τρόπο συλλέγονται και τα έξοδα
που γίνονται από µέλη της οικογένειας και
αξιοποιούνται κατά τη φορολογική δήλωση του κάθε έτους.
Η Κάρτα Αποδείξεων σχετίζεται µε
τραπεζικά προϊόντα;

Η Κάρτα Αποδείξεων δεν έχει καµία
σχέση µε τραπεζικά προϊόντα, επειδή δεν
απαιτεί λογαριασµό σε τράπεζα για την
απόκτησή της. ∆εν είναι πιστωτική κάρτα
ούτε συνδέεται µε τέτοια, δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για εξόφληση λογαριασµών και δεν συνδέεται µε κάποιο άλλο
τραπεζικό προϊόν.
Η τράπεζα δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε
και επιτρέπεται, να καταγράψει τον ΑΦΜ
ή άλλα προσωπικά στοιχεία του πολίτη
στον οποίο χορήγησε την κάρτα: κατά την
παραλαβή της δεν ζητείται ταυτότητα ή
άλλο
λλο στοιχείο
στοιχείο ταυταυ-

ΕΜΑ

Τι κάνω σε καταστήµατα που δεν
έχουν τη Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών
(POS);

Σε συναλλαγές που τα καταστήµατα δεν
έχουν POS συµβατό µε την Κάρτα Αποδείξεων, κρατούµε τις αποδείξεις και τις συνυπολογίζουµε στα έξοδά µας στο τέλος
του χρόνου, συµπληρωµατικά µε τις ηλεκτρονικά καταχωρισµένες αποδείξεις µας.
Τι γίνεται αν χάσω την Κάρτα Αποδείξεων; Τι συµβαίνει µε τις αποδείξεις που είναι ήδη καταχωρισµένες
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Πώς ενηµερώνοµαι για τις αποδείξεις που έχουν καταχωριστεί στη µερίδα µου µέσω της Κάρτας;
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Η δύναμn μας στnν υπnρεσία
των πελατών σας.
Ιδιαίτερα υψnλn
κεφαλαιακn επάρκεια

Εξασφαλίστε τn δύναμn
τnς

EFG Eurolife

Ασφαλιστικnς για τους

Ολοκλnρωμένες

ασφαλιστικές λύσεις

Κάρτα Αποδείξεων
http://Unk.mlnfln.c,/kJJrta

930090766

Υψnλού επιπέδου

12 3 4 5 6 7 8 9 ο

δικούς σας πελάτες.

Μαζί μπορούμε να
κοιτάμε το μέλλον με

σιγουριά.

εξυπnρέτnσn

Προnγμένn
έναν πολίτη (ΑΦΜ) και άρα δεν έχει λόγο
κάποιος να την κλέψει και να τη χρησιµοποιήσει. Εφόσον κλαπεί ή χαθεί η κάρτα
σας, µπορείτε να λάβετε νέα κάρτα, την
οποία συνδέετε µε τον ΑΦΜ σας, µε τους
προαναφερόµενους τρόπους, ενώ οι αποδείξεις που έχετε συλλέξει στην πρώτη
(απολεσθείσα) Κάρτα Αποδείξεων συνυπολογίζονται στον ΑΦΜ σας, συνολικά.
Οι αποδείξεις, από τη στιγµή υποβολής
τους, είναι συνδεδεµένες µε τον ΑΦΜ και
όχι µε την Κάρτα, ως φυσικό αντικείµενο.
Είµαι επαγγελµατίας. Το κατάστηµά

µου δεν διαθέτει Συσκευή Αποδοχής
Πιστωτικών ή/και Χρεωστικών Καρτών (POS) και φοβάµαι ότι θα χάσω
πελάτες. Πώς µπορώ να αποκτήσω τη
δυνατότητα να µπορούν οι πελάτες
µου να χρησιµοποιούν την κάρτα
αποδείξεων; Mε ποιο κόστος;
Η Συσκευή Αποδοχής Πιστωτικών και
Χρεωστικών Καρτών (POS) διατίθεται στην
ελεύθερη αγορά. Στην παρούσα µορφή η
Κάρτα Αποδείξεων «διαβάζεται» µόνο
από POS.
Έχει ερωτηθεί για την Κάρτα Αποδείξεων η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από αίτηση
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, γνωµοδότησε στις 13/12/2010 σχετικά µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση
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της κάρτας συλλογής αποδείξεων.
Το υπουργείο Οικονοµικών έχει κάνει
τις κατάλληλες ενέργειες για συµµόρφωση µε τη γνωµοδότηση.

τεχνογνωσία

Μέλος του ομίλου

Η Κάρτα Αποδείξεων έχει ηµεροµη-

Eurobank EFG

νία λήξης;

Η Κάρτα Αποδείξεων δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Οι αγορές της Κάρτας συνυπολογίζονται στο τέλος της χρονιάς για τον
συγκεκριµένο ΑΦΜ, µε τον οποίο η Κάρτα έχει συσχετισθεί. Η ίδια Κάρτα θα συλλέξει τις αποδείξεις και των επόµενων οικονοµικών ετών, χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.
Αν ξεπεράσω το όριο των ζητούµενων αποδείξεων στο τέλος της χρονιάς, τι γίνεται; Πληρώνω περισσό-

EFG

τερο φόρο;

Οι δαπάνες δεν αποτελούν φορολογικό
τεκµήριο και άρα δεν τίθεται θέµα επιπλέον φορολόγησης.

Eurolife
Ασφαλιστική

.

www.eurolιfe.gr

Ι Δ ΚΕΝΤΡΟ ΕfΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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Η δύναμn μας δική σας.

A

Ένας πλήρης οδηγός και για τους ασφαλιστές

Πώς
θα βγείτε
νωρίτερα
στη
σύνταξη
Όλες
οι απαντήσεις
για τα πλασματικά
χρόνια
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Σημαντικές διευκρινίσεις για τις αλλαγές ως
προς το δικαίωμα των ασφαλισμένων για
αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης,
που επήλθαν μετά την ψήφιση του Νόμου
3996/2011 για την «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας», δίνει με
εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γιώργος Κουτρουμάνης

Σ
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ύμφωνα με την εγκύκλιο, οι νέες
ρυθμίσεις για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης δεν μπορούν να
εφαρμοσθούν για όσους κατοχυρώνουν
δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2010, εφόσον δεν ισχύουν γι'
αυτούς τα νέα όρια ηλικίας, και για όσους
συνταξιοδοτούνται με ρυθμίσεις, οι οποίες
δεν τροποποιήθηκαν με τον Νόμο
3863/2010.
Για παράδειγμα, στην κατηγορία αυτή
ανήκουν όσοι αποχωρούν με 4.500 ημέρες σε ηλικία 65 ετών, ενώ οι νέες ασφαλισμένες οι οποίες επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις για τις μητέρες
ανηλίκων παιδιών, για τα έτη 2011 και
2012, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν
τους πλασματικούς χρόνους του νέου νόμου, εφόσον κατά τα έτη αυτά δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση
και παραμένουν τα υφιστάμενα όρια ηλικίας. Το ίδιο ισχύει και για τις παλαιές
ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα
με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν έως και
τις 31/12/2010.

Ι. Πλασματικοί Χρόνοι
Ασφάλισης
Με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου
18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, με
τις οποίες καθορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που μπορούν να αναγνωριστούν για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των χρόνων αυτών.
Ειδικότερα, η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1/1/2011 και εφαρμόζεται για
τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν
αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν
από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010.

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
μέχρι τις 31/12/2010, καθώς και για όσους
θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με
βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό

ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του από την
παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010
και, ως εκ τούτου, δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Επομένως, από το πεδίο εφαρμογής
αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν
θεμελιώσει ή έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31/12/2010

rm
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σματικού χρόνου ασφάλισης, με εξαίρεση
την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής
υπηρεσίας, η οποία, όπως ήδη έχουμε
αναφέρει, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 1358/1983.

Παράδειγμα 1
Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΠΟΤΕ το 1991, η οποία την 31η/12/2010
είχε 19 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί
μπορεί:
-είτε να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με
πλήρη σύνταξη (ως μητέρα ανηλίκου με
τουλάχιστον 18,5 έτη ή 5.500 ημέρες
ασφάλισης) στην ηλικία των 55 ετών (50
για μειωμένη) –διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ– χωρίς, στην περίπτωση αυτή να έχει δικαίωμα
αναγνώρισης πλασματικών χρόνων
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν.3996/2011

ή θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με
διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το
άρθρο 10 του Ν. 3863/2010 (π.χ. γονείς
ή σύζυγοι αναπήρων - συνταξιοδοτούμενοι με το άρθρο 140 του Ν. 3655/2008,
άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 15 έτη
ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 65
ετών). Επίσης, δεδομένου ότι με το άρθρο
10 του Ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι αναγνωριζόμενοι
χρόνοι του άρθρου 40 αναγνωρίζονται
μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος (με εξαίρεση τον χρόνο
στρατιωτικής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεμελίωση σύνταξης αναπηρίας/θανάτου υπό τις προϋποθέσεις του
Ν. 1358/83, όπως ισχύει) .
β) Ειδικά σε ό,τι αφορά στις μητέρες
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ανήλικων τέκνων, ασφαλισμένες από
1/1/1993 και μετά (νέες ασφαλισμένες), η
δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με τις εν λόγω διατάξεις δίνεται από
1/1/2013 και μετά, οπότε (σύμφωνα με
την παρ. 17 ε του άρθρου 10 του Ν.
3863/10) τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι μητέρες
ανήλικων τέκνων, ασφαλισμένες μέχρι
31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με
προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι τις
31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να
προβούν στις προβλεπόμενες από τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίσεις, εκτός, βέβαια, αν
επιλέξουν να μην συνταξιοδοτηθούν με
αυτές τις διατάξεις, αλλά με προϋποθέσεις
που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1/1/2011 και μετά, με βάση τις διατάξεις

του αρ. 10 του Ν. 3863/2010.
Όσον αφορά τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα είναι δυνατή και στις
περιπτώσεις αυτές η αναγνώριση χρόνου
ασφάλισης, σύμφωνα με τα επιμέρους
οριζόμενα στην παρούσα και τις διατάξεις
περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνουμε,
δηλαδή, ότι σε περίπτωση λήψης δεύτερης σύνταξης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011
και μετά, με βάση τις διατάξεις του αρ. 10
του Ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Αντίθετα,
στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010,
δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πλα-

-είτε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (με την προϋπόθεση ότι θα έχει ανήλικο παιδί κατά την
ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου
αυτού) και σε ηλικία που προσδιορίζεται
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010, π.χ. στο παράδειγμα αυτό, το
2016 και ηλικία 65 ετών (60 για μειωμένη).
Αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο 4
ετών το 2012, θα έχει 25 (πραγματικά και
πλασματικά) έτη ασφάλισης και εφόσον
έχει και ανήλικο παιδί κατά το έτος αυτό,
μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με
τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 53ου για μειωμένη)1.

Παράδειγμα 2
Γυναίκα ασφαλισμένη από το 1988 στο
τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, η οποία την 31η/12/2010 είχε
ανήλικο παιδί, 18 έτη ασφάλισης και ηλικία 49 ετών, συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης (χωρίς αναγνώριση πλασματικού
χρόνου) το έτος 2017. Το έτος αυτό, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε ηλικία 65
ετών (60 για μειωμένη).

Εναλλακτικά, (με 18,5 έτη ή 5.500 ημέρες ασφάλισης – διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το
2011 και εφόσον έχει ανήλικο παιδί τότε,
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ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία του, π.χ. το 2025 εάν δεν έχει διακοπή
του ασφαλιστικού του βίου.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή
δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός
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η διάταξη που προβλέπει τη συνταξιοδότηση των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων μετά 35 έτη ασφάλισης ανεξάρτητα
από την ηλικία τους δεν έχει θιγεί από τις
διατάξεις του Ν. 3863/2010.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή, ο
ασφαλισμένος μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του
65ου έτους της ηλικίας του (προϋπόθεση
συνταξιοδότησης 15 έτη ασφάλισης + 65
ετών), χωρίς και πάλι να δικαιούται να
αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.
3996/2011, αφού η εν λόγω προϋπόθεση δεν θίγεται από τον Ν. 3863/2010.

Παράδειγμα 4
Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ
από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία
58 ετών και 26 έτη ασφάλισης, έχει ήδη
θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης
σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη αυτή
θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης το έτος 2012 – με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της. Προφανές είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν
μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός
χρόνος του άρθρου 40 του νόμου αυτού.

Παράδειγμα 5
Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ
από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία
52 ετών και 26 έτη ασφάλισης, δεν έχει
θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης
σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη αυτή
συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της
το 2013, οπότε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της,
εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αναγνωρίσει και πλασματικό χρόνου του άρθρου
40 του νόμου αυτού (προϋπόθεση το
2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 55
ετών για μειωμένη, 60 για πλήρη. Με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3863/2010 το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος ετησίως μέχρι το 60ό για μει106
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Όσον αφορά τη λήψη
δεύτερης σύνταξης από
τους φορείς αρμοδιότητας
του υπουργείου Εργασίας,
θα είναι δυνατή και στις
περιπτώσεις αυτές η
αναγνώριση χρόνου
ασφάλισης, σύμφωνα με
τα επιμέρους οριζόμενα
στην παρούσα και τις
διατάξεις περί
διπλοσυνταξιούχων

ωμένη το 2015 και το 65ο για πλήρη σύνταξη το 2015.)
Δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης
λόγω γήρατος θεμελιώνει όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπεται
κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της
ηλικίας της (το 2018), άρα μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος
της ηλικίας της. Στην περίπτωση αυτή μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναγνωρίσει
και πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

ΙΙ. Γιατροί Εργασίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 18 του Ν. 3232/2004, για τους
γιατρούς εργασίας που απασχολούνταν
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσληψής τους
και ανεξάρτητα από προηγούμενη υπο-

χρεωτική ασφάλισή τους σε άλλον φορέα
ασφάλισης πλην του Τομέα Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), προβλέφθηκε η υποχρεωτική
ασφάλιση στο ΤΣΑΥ και η καταβολή σε
αυτό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία, ενώ διακόπτονταν η τυχόν υποχρεωτική τους ασφάλιση σε άλλον φορέα,
στον οποίο μπορούσαν να ασφαλιστούν
προαιρετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
61 του Ν.3996/2011, γιατροί εργασίας οι
οποίοι απασχολούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1568/1985
και έχουν υπαχθεί από την πρόσληψή
τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου,
πλην του ΤΣΑΥ, φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην
ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η
πρόσληψή τους και η υπαγωγή τους στην
ασφάλιση πραγματοποιήθηκε μέχρι και
την 31η/12/1992.
Προσοχή, έναρξη ισχύος των διατάξεων
της παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.
3996/2011 ανατρέχει στον χρόνο έναρξης
ισχύος του Ν. 3232/2004.

ΙΙΙ. Ανώτατο Ποσό Συντάξεων
Με την παρ. 8 του άρθρου 63 του Ν.
3996/2011, προσδιορίζεται η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν.
3986/2011, με την οποία επανακαθορίζονται τα ανώτατα ποσά συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μέχρι
31/12/1992 ασφαλισμένους που έχουν
πραγματοποιήσει 35 έτη (ή 10.500 ημέρες) ασφάλισης. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας και την επιβαρημένη οικονομική κατάσταση των
ασφαλιστικών οργανισμών, και προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά, ιδιαίτερα
στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή οικο-
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αφού η εν λόγω
προϋπόθεση δεν θίγεται
από τον Ν. 3863/2010
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νομική συγκυρία, κρίνεται σκόπιμη η ένταξη στο ανά μήνα ανώτατο όριο συντάξεων
(πλαφόν) του 4πλάσιου του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ και των οικογενειακών επιδομάτων. Ο νέος αυτός τρόπος
επιβολής ανώτατου ορίου στις καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις γήρατος και
αναπηρίας εφαρμόζεται, από 1/7/2011,
σε όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν
σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και
μετά. Ειδικότερα:
Όπως αναφέρεται και στη με αριθ.
Φ.80000/οικ.16280/1068/14-7-2011
εγκύκλιο, το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί στους μισθωτούς ασφαλισμένους τους για 35 έτη
ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας
συμπεριλαμβανομένων, από 1/7/2011,
και των οικογενειακών επιδομάτων, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το
εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα
2.773,40 ευρώ).
Έτσι, π.χ. ασφαλισμένος του πρώην

rm
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Το ποσό της σύνταξης
δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 80% των συντάξιμων
αποδοχών. Σε αυτό το
ποσό θα προστίθενται τα
οικογενειακά επιδόματα,
το δε άθροισμα των
ανωτέρω ποσών δεν
μπορεί να υπερβαίνει το
4πλάσιο του κατά το έτος
1991 μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούμενης μηνιαίας σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) ανέρχεται σε 2.850,00
ευρώ, θα δικαιωθεί σύνταξης ύψους
2.773,40 ευρώ, δηλαδή θα περιοριστεί
στο ανωτέρω πλαφόν.
Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
που το εξαγόμενο ποσό σύνταξης (μαζί με
οικογενειακά επιδόματα) δεν υπερβαίνει
το ανωτέρω πλαφόν (σήμερα 2.773,40
ευρώ), δεν θα γίνεται καμία περικοπή.
Στην περίπτωση π.χ. ασφαλισμένου του
πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της
μηνιαίας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών επιδομάτων,
είναι 2.500,00 ευρώ, το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης θα είναι 2.500,00 ευρώ μηνιαίως.
Στη συνέχεια, βέβαια, θα εφαρμοστούν
το άρθρο 38 του Ν. 3863/2010 και οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του Ν.
3986/2011.
Διευκρινίζουμε, λοιπόν, ότι το ποσό της
σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% των συντάξιμων αποδοχών. Σε αυτό
το ποσό θα προστίθενται τα οικογενειακά
επιδόματα, το δε άθροισμα των ανωτέρω
108

ποσών (σύνταξη και οικογενειακά επιδόματα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλή ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου
με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 ευρώ).
Η ουσιώδης, επομένως, διαφοροποίηση που επέρχεται με τις διατάξεις αυτές
είναι ότι οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών επιδομάτων δεν προσαυξάνουν
πλέον το 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά, από 1/7/2011,
δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό,
δηλαδή στο 4πλάσιο του μέσου μηνιαίου
κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις
δεν ισχύουν για τους μέχρι τις 31/12/1992

ασφαλισμένους στο κοινό καθεστώς του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του
άρθρου 29 του α.ν.1846/1951.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η
παράγραφος 8 του άρθρου 44 του Ν.
3986/2011 καθώς και ο περιορισμός του
β' εδαφίου της παραγράφου 7 του ίδιου
άρθρου, εφαρμόζονται, από 1/7/2011, σε
όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν
σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και
μετά.
1. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναγνωριζόμενα έτη ασφάλισης δεν μπορεί να
είναι χρόνος της περίπτωσης (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 40 (χρόνος παιδιών) του Ν.3996/2011, δεδομένου ότι
τέτοιος πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να
είναι θεμελιωτικός για συνταξιοδότηση με
τις διατάξεις μητέρων ανηλίκων.
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Υλοποιεί στις

φ INTERAMERICAN
Μεγάλη και Σίγουρη

στρατηγικές
προτεραιότητες
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δοφορίας σε 46 εκατ. κατά το
περκάλυψε τους στόφετινό α' εξάμηνο, έναντι 53,1
χους της κατά το πρώτο
εκατ. πέρυσι. Ως προς τα παραε ξ ά μ η ν ο
η
γωγικά αποτελέσματα, η
Interamerican, επιτυγχάνοντας
Interamerican έγραψε σε ασφάκέρδη προ φόρων 27,9 εκατ.
λιστρα ζωής, συμπεριλαμβανοευρώ, παρά την οικονομική κρίμένων των συμβολαίων επενδυση, ενώ προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής Ο διευθύνων σύμβουλος τικού χαρακτήρα, 67,9 εκατ. ευελληνικών ομολόγων και θα της Interamerican Γιώργος ρώ έναντι 83,1 εκατ. πέρυσι. Τα
επενδυτικά συμβόλαια -με αιχμή
καταγράψει τις όποιες απομειώ- Κώτσαλος
σεις προκύψουν κατά τη χρονική στιγμή της το Capital- απέδωσαν 21,6 εκατ., κατά 25%
ανταλλαγής. Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμέ- πάνω από τις προβλέψεις εξαμήνου. Η εταιρεία
να ασφάλιστρα εξαμήνου ανήλθαν σε 239,9 ξεκίνησε τον Μάιο την εφαρμογή μιας στρατηεκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 2,2% τον γικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
στόχο εξαμήνου, έναντι 253 εκατ. κατά το αντί- της στον κλάδο, με εμπορικές και λειτουργικές
στοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Η εταιρεία ενέργειες.
Στον κλάδο υγείας τα ασφάλιστρα έφτασαν
ακολούθησε με συνέπεια το επιχειρηματικό
σχέδιο της συνετής διαχείρισης των κινδύνων, τα 55,8 εκατ., έναντι 57,8 εκατ. το α´ εξάμηνο
της πολυκαναλικής διανομής και του ελέγχου του 2010, και η εταιρεία διατήρησε την ισχυτου κόστους, με τις λειτουργικές δαπάνες (εξαι- ρή θέση της στην αγορά, παρά τις επιπτώσεις
ρουμένου του κόστους προμηθειών) να περι- της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που
ορίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου κερ- ανέκοψε γενικά την ανανέωση συμβολαίων.

Ο συνδυασμένος δείκτης ζημιών (combined
ratio) της εταιρείας στην υγεία είναι σημαντικά
βελτιωμένος, έχοντας περιοριστεί, στο 71,1%
έναντι 106,9% πέρυσι, κυρίως λόγω απελευθέρωσης αποθεμάτων, η οποία προέκυψε
από ενέργειες διαχείρισης αποζημιώσεων.
Στις γενικές ασφάλειες σημειώθηκαν μεικτά
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 116,1 εκατ., αυξημένα κατά 3,6% έναντι του αντίστοιχου
εξαμήνου 2010 (112,1 εκατ.). Το αποτέλεσμα οφείλεται στις εξαιρετικές επιδόσεις όλων
των δικτύων διανομής και ιδίως των απευθείας πωλήσεων στον κλάδο αστικής ευθύνης
αυτοκινήτου, στον οποίο επίσης περιορίστηκε
το combined ratio σε 95% (98,1% πέρυσι).
«Στόχος μας είναι η Interamerican να αποτελεί μέσα στην επόμενη πενταετία ευρωπαϊκό
πρότυπο ασφαλιστικών πρακτικών», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Γ. Κώτσαλος,
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Ο όμιλος Eureko, εν τω μεταξύ, στον οποίο
ανήκει η Interamerican, έκλεισε το α’ εξάμη-

Το επιχειρηματικό σχέδιο
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Η εταιρεία συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου της για την

την έκδοση όλων των συμβολαίων στα γραφεία πωλήσεων,

εδραίωσή της στην ηγετική θέση της direct ασφαλιστικής

θα ολοκληρωθεί πρίν από το τέλος του έτους. Στις διαδικα-

αγοράς και τη βέλτιστη απόδοση του νέου λειτουργικού

σίες, συνεχίζεται η διεύρυνση της χρήσης συγχρόνων τεχνο-

μοντέλου του δικτύου πωλήσεων Agency. Προϊοντικά, προ-

λογιών και η e-service πλατφόρμα εμπλουτίζεται εντυπωσι-

χωρεί σε τυποποίηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων και

ακά. Υπογραμμίζεται η ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Πα-

σε βελτίωση του συστήματος τιμολόγησης, ειδικά στους

ράλληλα, ξεκίνησε τη συνεργασία με το Ταχυδρομικό Ταμι-

κλάδους ζημιών, καθώς και στη βελτίωση της ενεργούς

ευτήριο και τα ΕΛΤΑ για την προώθηση ασφαλίσεων αυτο-

διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των αποζημιώσεων. Η

κινήτου, κατοικίας και βοήθειας, ενώ θα συνεργαστεί και με

εφαρμογή της στρατηγικής back to front, με βασικό στόχο

την Τράπεζα Πειραιώς με πρόγραμμα υγείας.

νο του έτους παρουσιάζοντας κέρδη προ
φόρων από τακτικές δραστηριότητες 201
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010. Το
καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ
και ο όμιλος εμφανίζει μια ισχυρή οικονομική
θέση, με ενισχυμένο περαιτέρω το περιθώριο
της φερεγγυότητάς του, που φτάνει στο
224%. Στα παραγωγικά αποτελέσματα, o
όμιλος σημείωσε μεικτά εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα 11 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας
αύξηση 2% έναντι του περσινού α’ εξαμήνου. Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο
Willem van Duin, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Eureko, σημείωσε μεταξύ
άλλων ότι ο όμιλος προσβλέπει στην ισχυρή
θέση των θυγατρικών εταιρειών του
Interamerikan, Eureko Sigorta και Oranta σε
Ελλάδα, Τουρκία και Ρωσία, αντίστοιχα κατά
προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες έχει παρουσία.
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- Την ίδια ώρα, η εταιρεία - Ενθαρρυντική για την
παρουσιάζει και φέτος σημαντικές επιδόσεις στους τομείς
υπηρεσιών οδικής και προσωπικής βοήθειας. Κατά το
οκτάμηνο Ιανουαρίου – ΑυΓ. Βαλαής
γούστου η εταιρεία έγραψε
στην οδική βοήθεια μεικτά ασφάλιστρα
17,34 εκατ. ευρώ, ενώ στην προσωπική
βοήθεια τα ασφάλιστρα έφτασαν τα 3,55
εκατ. ευρώ. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
η εταιρεία εξυπηρέτησε στην οδική βοήθεια 135.587 περιστατικά και στην προσωπική 19.844 κλήσεις, από τις οποίες οι
2.475 αφορούσαν διακομιδή παθόντων με
ασθενοφόρο (2.419) και από αέρος (56) με
ελικόπτερο και υγειονομικό αεροπλάνο.
Με βάση τα στοιχεία του 2010, η
Interamerican στο σύνολο της αγοράς
υπηρεσιών βοήθειας διαθέτει μερίδιο που
προσεγγίζει το 25%, βασιζόμενη κυρίως
στις ιδιόκτητες υποδομές της σε μέσα μεταφοράς και στο εξειδικευμένο προσωπικό
-350 υπάλληλοι και συνεργάτες- που απασχολεί.

αντιμετώπιση της μάστιγας
των τροχαίων δυστυχημάτων ήταν η ανταπόκριση και
συμμετοχή του κοινού του
Ρεθύμνου στις εκδηλώσεις
Γ. Ρούντος
ανάδειξης του ζητήματος,
που οργάνωσε η Interamerican στην πόλη
με τη συνεργασία της ομάδας Ιαβέρη.
Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γιάννης
Ρούντος, ο οποίος υπογράμμισε στις παρεμβάσεις του την εστίαση των πρωτοβουλιών της εταιρείας στην πρόληψη του
κινδύνου και υπενθύμισε το τεράστιο κόστος που επωμίζεται η ασφαλιστική αγορά
από τα τροχαία δυστυχήματα.
Eκδήλωση στα Χανιά για την ιδιωτική
ασφάλιση στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον πραγματοποίησε η εταιρεία, αναδεικνύοντας έτσι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της
για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην
Κρήτη. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών»
εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, επαγγελματικών φορέων, επιχειρηματίες της ευρύτερης
περιοχής Χανίων και πλήθος ασφαλισμένων.

-

Αναβαθμίζονται τα προγράμματα Capital
ώνεται ότι το Capital Pension παρέχει τη
Τη δυναμική ολοκλήρωση το τελευταίο
δυνατότητα σύνταξης για ορισμένη χροτετράμηνο μιας αποτελεσματικής δραστηνική διάρκεια ή ισοβίως, στηρίζεται σε
ριότητας στις φετινές πωλήσεις, επεσήμανε
ελεύθερη επιλογή Α/Κ από την πλατη γενική διεύθυνση Πωλήσεων σε δύο μεφόρμα Α/Κ του Capital ή σε προκαθογάλες συγκεντρώσεις των δικτύων πωλήσερισμένο χαρτοφυλάκιο δημιουργίας
ων Agency και συνεργαζομένων πρακτόκεφαλαίου και περιλαμβάνει όλες τις
ρων-μεσιτών, που πραγματοποιήθηκαν σε
Οι βραβευθέντες συντονιστές για τις επιδόσεις τους
ασφαλιστικές καλύψεις για σύνταξη αναΑθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία ανα- στον κλάδο υγείας κατά το 8μηνο: Φ. Θωμοπούλου,
πηρίας, χηρείας κ.λπ., συνυπολογίζοκοίνωσε την αναβάθμιση των επενδυτικών Ν. Χαμουζάς, Απ. Δοκούζης και Β. Βασιλόπουλος με
τους
Γ.
Κώτσαλο,
Γ.
Μαυρέλη
και
Μ.
Φραγκουλόπουλο
ντας στην τιμολόγηση τον πληθωρισμό.
προγραμμάτων Capital και Capital Pension
που διατίθενται ήδη στην αγορά με την προσθήκη νέων αμοιβαί- Είναι σημαντικό ότι παρέχει εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις
ων κεφαλαίων, που έφτασαν έτσι τα 34 συνολικά. Τα δύο ανα- προσιτού κόστους για κάθε οικονομική δυνατότητα. Έως σήμερα,
βαθμισμένα προϊόντα θα προωθηθούν στην αγορά από τις 10 το σύστημα Capital έχει συγκεντρώσει επενδύσεις που ξεπερνούν
Οκτωβρίου. Τα Α/Κ που προστέθηκαν είναι Διαθεσίμων, Νέων τα 50 εκατ. ευρώ.
Στρατηγικά στον τομέα των πωλήσεων, όπως τόνισε ο Γ. ΜαυΣυνόρων, Τουρκικής Αγοράς, Νέας Ευρώπης και Αναπτυγμένων
Αγορών. Αφορούν, δηλαδή, αγορές που παρουσιάζουν ιδιαίτε- ρέλης, γεν. διευθυντής Πωλήσεων και Marketing, η εταιρεία
ρη ανάπτυξη ή δίνουν, ήδη, σημαντικές αποδόσεις. Ειδικότερα, εστιάζει στη διατήρηση και ανάπτυξη των πελατών με προγράμτο Α/Κ Interamerican LF Money Market Fund - Reserve (Διαθε- ματα ζωής και υγείας, με νέο σχεδιασμό της επικοινωνίας μαζί
σίμων) προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στα επενδυόμενα κεφά- τους και με εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης πελατολογίου
λαια, τοποθετούμενο σε μέσα χρηματαγοράς πολύ υψηλής πι- “Cosmos” (τμηματοποίηση πελατών - νέες πωλήσεις), ενώ στο
στοληπτικής ικανότητας (ΑΑ και ΑΑΑ) κατά 65%, ενώ κατά 35% δίκτυο Agency στόχος είναι να εξελιχθούν όλοι οι ασφαλιστικοί
επενδύει σε γερμανικά, γαλλικά και ολλανδικά ομόλογα. Σημει- σύμβουλοι σε financial planners.
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ΕΘΝΙΚΗ

Επηρεάστηκε
από τη συμμετοχή στο PSI

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σ

Επισημαίνεται ότι η ζηημαντική βελτίωση παμιά της Εθνικής Ασφαλιστιρουσιάζει όσον αφορά τα
κής από τη συμμετοχή της
αποτελέσματα εξαμήνου
η Εθνική Ασφαλιστική, με βάση
στο εθελοντικό πρόγραμτα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με
μα ανταλλαγής (PSI) ανήλθε σε 103 εκατ. ευρώ και η
τα οποία ενοποιούνται οι οικοεπιβάρυνση του χαρτοφυνομικές της καταστάσεις στον
λακίου της εταιρείας από
όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.
Ο πρόεδρος της Εθνικής
απομείωση επενδύσεων
Όπως αναφέρει η εταιρεία, πα- Ασφαλιστικής Λεωνίδας
σε μετοχές και αμοιβαία
ρά την πρωτοφανώς δυσμενή Θεόκλητος
κεφάλαια για το α’ εξάμηοικονομική συγκυρία, κατάφερε
να ανατρέψει την αρνητική της διαδρομή νο του 2011 είναι 25 εκατ. ευρώ, έναντι 6
και να παρουσιάσει κέρδη προ φόρων και εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2010. Κατά
προ απομείωσης επενδυτικού χαρτοφυλα- το α’ εξάμηνο του έτους, η παραγωγή της
κίου (Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου, με- εταιρείας μειώθηκε από 527 εκατ. ευρώ το
τοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων) στις 2010 σε 414 εκατ. ευρώ, εξαιτίας των συν30/6/2011 ύψους 50,4 εκατ. ευρώ, έναντι θηκών της αγοράς με τη σημαντική μείωση
ζημιών 18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περί- της παραγωγής bancassurance, αλλά και
στρατηγικών επιλογών για μείωση των
οδο του 2010.
Ωστόσο, η προσμέτρηση της απομείω- δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ζημιογόσης της κερδοφορίας της εταιρείας, κυρίως νους κλάδους, όπως ο κλάδος Αυτοκινήλόγω συμμετοχής της στο πρόγραμμα του και ο κλάδος Πιστώσεων και Εγγυήσεανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών PSI, οδη- ων.
Οι πρωταρχικοί στόχοι που είχε θέσει η
γεί στις 30/6/2011 σε αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων ύψους 78 εκατ. ευρώ σε διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής για
σχέση με 24 εκατ. ευρώ ζημιές στις κερδοφόρο λειτουργικό αποτέλεσμα, μείωση των ανείσπρακτων οφειλών και εξορ30/6/2010.

Εταιρεία με έπαινο επιχειρηματικής ηθικής
Έπαινο επιχειρηματικής ηθικής για την καθιέρωση του θεσμού του Συνηγόρου του
Πελάτη έλαβε η Εθνική Ασφαλιστική από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής
Ηθικής. Ο έπαινος απονεμήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποίησε, στην Αίγλη Ζαππείου το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, το οποίο
και απένειμε τα βραβεία Business Ethics Excellence Awards - EBEN.GR. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εφάρμοσε το μοντέλο Επιχειρηματικής Ηθικής. Ο θεσμός EBEN.GR βασίζεται στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος επιχειρηματικής ηθικής που προσβλέπει στη διαφανή εξέλιξη των Οργανισμών και των εταιρειών που το εφαρμόζουν. Τον έπαινο από πλευράς της εταιρείας παρέλαβε ο γενικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Καλογεράς, ενώ στην εκδήλωση
παρέστη και ο Συνήγορος του Πελάτη κ. Δημήτρης Παυλάκης.
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θολογισμού του τρόπου λειτουργίας της
εταιρείας, με έμφαση στην ενίσχυση της
κεφαλαιακής βάσης για την προσαρμογή
της εταιρείας στο Solvency II, έχουν ήδη
δρομολογηθεί με θετικά αποτελέσματα.
Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται,
σε συνδυασμό με δράσεις που η Εθνική
Ασφαλιστική έχει αναλάβει σε επίπεδο
εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης
κινδύνων, θα της επιτρέψουν αφενός να
ισοσκελίσει το αρνητικό αποτέλεσμα, αφετέρου να διατηρήσει τη θέση του leader
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Ο Μιχάλης Σωτηράκος
στο δυναμικό της
Αναπληρωτής γενικός διευθυντής Πωλήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει
ο κ. Μιχάλης Σωτηράκος. Διακεκριμένο στέλεχος της
ασφαλιστικής αγοράς, με πολυετή πείρα στον τομέα των πωλήσεων
και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών
σε κρίσιμους διοικητικούς τομείς στον
ανταγωνισμό, ο κ. Σωτηράκος αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών της
Εθνικής ΑΕΕΓΑ. Τα τελευταία χρόνια
ήταν εκτελεστικός διευθυντής της
Allianz Ελλάδος και είχε τη συνολική
ευθύνη των πωλήσεων στην εταιρεία,
ενώ είχε διατελέσει διευθυντής Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πωλήσεων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση
στα Οικονομικά, στο University of
Nottingham (UK).

Χθεs,

,

,
σnμερα,
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Βάζονταs τιs Βάσειs για έναν ασφαλιστικό πολιτισμό με ανθρώπινο πρόσωπο,
ολοκλnρώνονταs έναν σnμαντικό κύκλο εργασιών σε όλουs τουs ασφαλιστικούs κλάδουs
και εδραιώνονταs συνεργασία με κορυφαίεs Συνεταιριστικέs Ασφαλιστικέs Οργανώσειs τns Ευρώπns,

n Συνεταιριστικn Ασφαλιστικn συνεχίζει τnν ανοδικn τns πορεία και μεταφέρει
τα χρnματα των πελατών τns στο μέλλον με τον πιο ασφαλn τρόπο.
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Allίanz®

Ανθρώπινη, ισχυρή
και με τεχνογνωσία

Μ

ε ανοδικούς ρυθμούς
ρώ, ενώ ειδικότερα από τη
συνεχίζει την πορεία
δραστηριότητα στον κλάδο
της η Allianz Ελλάδος
ασφάλισης αυτοκινήτων τα
και το 2011, πετυχαίνοντας στο α΄
καθαρά κέρδη της ανήλθαν
εξάμηνο του έτους αύξηση παρασε 4,6 εκατ. ευρώ. Στη θετική
γωγής 2% έναντι του αντίστοιχου
αυτή εξέλιξη καθοριστικά λειπερσινού εξαμήνου.
τούργησε η διαμόρφωση του
Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Ο διευθύνων σύμβουλος δείκτη Combined Ratio στο
Πρότυπα, η Allianz Ελλάδος αύ- της Allianz Ελλάδος
88,1%, με τον δείκτη ζημιών
ξησε την παραγωγή της στα 120 Πέτρος Παπανικολάου
να ανέρχεται στο 56,7% και
εκατ. ευρώ και παράλληλα διαμόρφωσε τον αντίστοιχο δείκτη εξόδων στο 31,4%.
θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα 11,8 εκατ. Επίσης, ο δείκτης αποθεματοποίησης του
ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 9,2 εκατ. κλάδου Αυτοκινήτων έφτασε στο 163,9% ως
ευρώ, αντιμετωπίζοντας με τον πλέον αποτε- ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίλεσματικό τρόπο το εξαιρετικά δυσμενές οι- στρων, από 175,7% την αντίστοιχη περσινή
κονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην περίοδο και ο δείκτης αποθεματοποίησης
εγχώρια αγορά. Στον κλάδο ασφάλισης αυ- Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου διαμορφώθητοκινήτων η Allianz Ελλάδος ενίσχυσε στο κε στο 227,7%, από 261,7% πέρυσι το αντίπρώτο εξάμηνο του 2011 κατά 14,3% την στοιχο διάστημα. Στις ασφαλίσεις ζωής, η
παραγωγή της, σε σύγκριση πάντα με το αντί- Allianz Ελλάδος κατέγραψε θετικές επιδόστοιχο περσινό διάστημα, και κατά 9,1% σεις, με την παραγωγή ασφαλίστρων να δισυνολικά τις γενικές ασφαλίσεις, ενώ οι αμορφώνεται στα 56,7 εκατ. ευρώ. Η παραασφαλίσεις ζωής εμφάνισαν πτώση κατά γωγή σε προϊόντα σύνταξης και αποταμίευ5,1%, κυρίως λόγω της κάμψης που παρου- σης αυξήθηκε κατά 4,7%, ενώ η παραγωγή
σίασαν οι ομαδικές ασφαλίσεις, αλλά και τα σε προϊόντα υγείας κινήθηκε στα ίδια επίπεδα
επενδυτικά αποταμιευτικά προγράμματα, με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
προφανώς επηρεασμένα και τα δύο από το
«Η Allianz Ελλάδος με αξιοπιστία, συνέγενικότερο οικονομικό κλίμα.
πεια και ισχυρή κεφαλαιακή βάση συνέχισε
Η παραγωγή ασφαλίστρων συνολικά στις την κερδοφόρα πορεία της παρά τις αντιξοόγενικές ασφαλίσεις έφτασε τα 63,7 εκατ. ευ- τητες της περιόδου, βασίζοντας την ανάπτυξή

Γενικός διευθυντής ο Άγγελος Πολίτης
Την ευθύνη των πωλήσεων, του Market Management, αλλά και των
θυγατρικών της Allianz Ελλάδος, από τη θέση του γενικού διευθυντή,
αναλαμβάνει ο κ. Άγγελος Πολίτης.
Ο κ. Πολίτης, καταξιωμένο στέλεχος της Allianz Ελλάδος, που διαθέτει
16ετή πείρα σε διάφορες θέσεις ευθύνης της εταιρείας, κατείχε μέχρι
σήμερα τη θέση του Chief Market Management Officer, ενώ παράλληλα
ήταν επικεφαλής των θυγατρικών και μέλος του συμβουλίου διοίκησης
της εταιρείας.

της στο ανθρώπινο δυναμικό της, στα ισχυρά
δίκτυα πωλήσεων και στην τεχνογνωσία του
ομίλου Allianz», σχολίασε τα αποτελέσματα
ο διευθύνων σύμβουλος και CEO της Allianz
Ελλάδος κ. Πέτρος Παπανικολάου.

Χορηγός
Μέγας χορηγός της
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της ετήσιας
γενικής συνέλευσης
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, ανέλαβε και φέτος η Allianz Ελλάδος. Επιδίωξη της Allianz Ελλάδος ήταν να υποστηρίξει μια εκδήλωση που εστιάζει κατά κύριο
λόγο σε δράσεις και πρωτοβουλίες αναβάθμισης της ελληνογερμανικής οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, και
πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Επίσημος ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, κ. Ι. Ραγκούσης.

ασφάλειες

■ βΙ ι:ι =i; , ,ιιιιn

προσωπικού ατυχήματος

οδική βοήθεια

ασφάλειες αυτοκινήτων

ΜΙΝΕΠΑ

INTERPARTNER ASSISTANCE

Στη Βαρκελώνη
Στη Βαρκελώνη
ταξίδεψαν οι κορυφαίοι συνεργάτες του
δικτύου πωλήσεων
Agency της Allianz
Ελλάδος, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά πως η σκληρή δουλειά και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων ανταμείβεται με
υπέροχους προορισμούς. Οι ρεαλιστικοί
στόχοι, αλλά και οι εναλλακτικοί τρόποι
διεκδίκησης της επιτυχίας στάθηκαν ικανοί να κινητοποιήσουν την πλειονότητα
των συνεργατών της Allianz για την επίτευξή τους.

ασφάλειες πλοίων &

ασφάλειες

σκαφών αναψυχής

μεταφορών

Για περισσότερα από

ασφάλειες αστικής ευθύνης

50 χρόνια, έχετε δίπλα σας έναν σύμμαχο ζωής.

Για περισσότερα από

50 χρόνια,

τεχνικές ασφαλίσεις

η ΜΙΝΕΤΤΑ βρίσκεται κοντά σας

σε κάθε σας ανάγκη. Με ολοκληρωμένα προγράμματα, σας καλύπτει αξιόπιστα και υπεύθυνα, αποζημιώνοντας αμέσως.
ΜΙΝΕΤΤΑ, η μεγάλη ελληνική ασφαλιστική εταιρεiα που είναι πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν τύχει.
Κι αυτό το ζείτε εδώ και 50 χρόνια ... Και θα το ζήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Σίγουρα!

Άμεση Αποζημίωση
.,...μ.,4;d $
Περισσότερα από
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ασφάλειες περιουσfας

ασφάλειες ζωής & σύνταξης

Κεντρι κά Γραφεία: Λ. Συγγρού

1.000 πρακτορεία και

193-195 & Χρ .

Σ μύρνης

2

υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα

Ν . Σμ ύρνη

17121

Τηλ. Κέντρο:

2 10 9309500-99 Fax: 210 9350807
e-mail: info@minetta.gr www.minetta.gr
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ΑΤΕΑσιοαλιστική 8

Προχωρά σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

KiJvd

Κ

έρδη προ φόρων ύψους
13,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο εμφάνισε η ΑΤΕ
Ασφαλιστική, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματά της, όταν στο
αντίστοιχο περσινό διάστημα είχε
εμφανίσει ζημιές προ φόρων 5,8
εκατ. ευρώ.
Τα εξαμηνιαία μεγέθη όμως επιβαρύνονται από τη συμμετοχή του
ομίλου της ΑΤΕbank και της εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής
ομολόγων κατά 74,3 εκατ. ευρώ, με
συνέπεια να εμφανίζεται αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 64,8 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψη των επιπτώσεων από τη συμμετοχή της εταιρείας
στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική σκοπεύει να προχωρήσει μέσω της ΑΤΕbank σε αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου.

Θετικά τα εταιρικά μεγέθη
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας για το α’
6μηνο του 2011 ανήλθε στο ύψος των 102,4 εκατ. ευρώ, έναντι
122,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένη
κατά 16,3%. Η μείωση προήλθε κατά κύριο λόγο από τον κλάδο
αυτοκινήτων, ως συνέπεια της ακολουθούμενης πολιτικής εξορ-

'1 r,

κ, .αΥ-7ε:,

1

vaprκό ~ορει

θολογισμού του τιμολογίου και
των προμηθειών και από τη μείωση του χαρτοφυλακίου κλάδου
ζωής, λόγω κυρίως των εξαγορών.
Το σύνολο των αποζημιώσεων
ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των 77 εκατ. ευρώ
έναντι 66,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, (+15,6
%). Η αύξηση αυτή δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα, δεδομένου ότι περίπου 10 εκατ. ευρώ
αφορούν λήξεις, εξαγορές συμβολαίων καθώς και πληρωμές ομαδικών συμβολαίων (DAF), τα
οποία επιφέρουν και αντίστοιχη μείωση κράτησης αποθεμάτων.
Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 15,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα, και ανήλθαν στο ύψος των 20,9 εκατ.
ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το α’ 6μηνο 2011
μειώθηκαν σε ποσοστό 25,6 %, λόγω μείωσης του αριθμού των
απασχολουμένων και των ονομαστικών μισθών κατά το προηγούμενο έτος.Τα έσοδα από επενδύσεις για το α’ 6μηνο του 2011
ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών εσόδων -2,3 εκατ.
ευρώ για το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω της απομείωσης
εισηγμένων τίτλων στο Χ.Α. ύψους 8,6 εκατ. ευρώ.

ll~JI
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ

ιr.αή

ΕΠΕ

Η

η κορυφαία εξειδικευμένη Ασφαλιστική Εταιρία Νομικής Προστασίας
προς όφελος των Ασφαλισμένων της.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

45 ♦ Τ.Κ. 54625
ΤΗΛ.2310542202 ♦ FAX.2310526091
e-mail: daliani@daliani-insurance.gr ♦ www.daliani-insurance.gr
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έχει θέσει υψηλούς αναπτυξιακούς στόχους

προκειμένου και στα χρόνια που έρχονται να παραμείνει σταθερά

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

BUCURESTI: BLVD CAROL 59 ♦ ROMANIA
TEL. 004021-3122393 ♦ e-mail: daliani.asigurari@gmail.com

D.A.S.-Hellas

Κεντρικά Γραφεία: Λ Συγγρού

44, 117 42 Αθήνα
9001300 • Fax:210 9215134
e-maiι: dasathen@hol.gr

Τηλ:210

www.das.gr

D.A.S. - Hellas Α.Ε.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου

ERGO
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ERGO

Θετικά αποτελέσματα
Μ

τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα
ε σημαντική αύξηση της παραγωγής και της
αναπτυσσόμενων εταιρειών ζημιών της χώρας και κατακερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο σφράγιτάσσεται στις πρώτες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής
σε τη θετική της πορεία και τα πρώτα αποτεαγοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου
λέσματα με τη νέα της επωνυμία η ERGO Ελλάδας.
του 2011, ο γενικός διευθυντής της ERGO κ. Θ. Κοκκάλας
Αναλυτικά, η συνολική παραγωγή του α’ εξαμήνου του
δήλωσε ότι: «η πορεία μας και τα παραγωγικά μας αποέτους έφτασε τα 77.485.002,36 ευρώ έναντι
τελέσματα δεν είναι συμπτωματικά, αλλά απόρροια της
72.021.646,73 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του
2010, παρουσιάζοντας αύξηση 7,59%. Η παραγωγή
στρατηγικής, που έχουμε χαράξει και ακολουθούμε πιστους λοιπούς κλάδους αυξήθηκε 3,59%, ενώ ανοδικά Ο διευθύνων σύμβουλος στά τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης,
ασάφειας και αβεβαιότητας, βασική μας στρατηγική είναι
κατά 9,33% κινήθηκε και η παραγωγή στον κλάδο αυ- της Ergo Θ. Κοκκάλας
η περαιτέρω χαλύβδωση της φερεγγυότητάς μας, κάτι το
τοκινήτου. Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η εταιρεία για
όλους τους κλάδους το α’ εξάμηνο του 2011 έφτασαν τα οποίο θα αποτελέσει βασικό κριτήριο επιβίωσης και ανάπτυξης μια
21.348.143,59 ευρώ, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ασφαλιστικής εταιρείας στα χρόνια που έρχονται».
Το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011 σημαδεύτηκε πρώτα από
αξιοπιστία και απαρέγκλιτη συνέπειά της στην έγκαιρη αποζημίωση
των ασφαλισμένων της. Παράλληλα, η προ φόρων κερδοφορία της όλα και κυρίως από την εφαρμογή της νέας στρατηγικής του brand
σε διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) παρου- ERGO και την επανατοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά με την
σίασε αξιοσημείωτη αύξηση 51,93% σε σχέση με την αντίστοιχη πε- υπόσχεση-δέσμευση «Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω». Η πραγματοποίηση αυτής της υπόσχεσης βρίσκεται στις προτεραιότητες της
ρίοδο του 2010, ανερχόμενη στο ποσό των 6.678.432,7 ευρώ.
Με τα παραγωγικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η εταιρεία τα ERGO για το υπόλοιπο του έτους.

Ασφαλίζω σημαίνει
καταλαβαίνω

Τ

ην ίδια ώρα, η ERGO Ασφαλιστική έχει πλέον νέα, σύγχρονη και πιο φιλική προς τον
επισκέπτη παρουσία στο Διαδίκτυο μέσα από τη νέα εταιρική
ιστοσελίδα της, που είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergohellas.gr.
Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας της εταιρείας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής
της μετονομασίας της από
VICTORIA σε ERGO και της υιοθέτησης των αρχών και της φιλοσοφίας της μητρικής της εταιρείας.
Ο νέος διαδικτυακός τόπος της
ERGO στην Ελλάδα αποτελεί
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ακόμα μια ενέργεια που αποσκοπεί να τη διαφοροποιήσει στον
ασφαλιστικό χώρο, αλλά και να
αναδείξει τον νέο της προσανατολισμό σε μια ακόμη πιο φιλική,
ανθρώπινη και ξεκάθαρη φιλοσοφία προσέγγισης των ασφαλιστικών ζητημάτων, με πραγματικά σύγχρονες υπηρεσίες, διαφανείς και απλές διαδικασίες.
Στο περιεχόμενο του site δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην:
Παρουσίαση με τρόπο άμεσο,
απλό και κατανοητό των προσφερόμενων προγραμμάτων της
εταιρείας, με ιδιαίτερη αναφορά
στα οφέλη και στις λεπτομέρειες
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του κάθε προϊόντος ξεχωριστά.
Παροχή χρήσιμων συμβουλών σε θέματα πρόληψης και
προστασίας από συγκεκριμένους
κινδύνους, αποφυγής ατυχημάτων για παιδιά, καθώς και οικολογικής μετακίνησης και οδήγησης. Ενημέρωση των ασφαλισμένων με οδηγίες σε περίπτωση
ζημιάς.
Δυνατότητα αξιολόγησης των
προσφερόμενων υπηρεσιών της

εταιρείας από τους ίδιους τους
πελάτες και το ευρύ καταναλωτικό κοινό.
Σύμφωνα με τον κ. Σ. Τσαούση, εμπορικό διευθυντή της εταιρείας: «Η ERGO, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για πληρέστερη
ενημέρωση των καταναλωτών,
δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα μέσω της νέας της ιστοσελίδας να γνωρίσει τον όμιλο, την
εταιρεία και τα προϊόντα της
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Πρωτιά στις ασφάλειες
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Σ

ε πανηγυρική ατμόσφαιρα και με τη
και για την πολύ ζωντανή παρουσία των εξαίσυμμετοχή πέραν των 400 συνέδρων,
ρετων συνεργατών της Prime, αλλά και για
διεξήχθη το φετινό συνέδριο της
την επιλογή των ομιλητών. Ευχαρίστησε επίInterlife, κατά το οποίο ανακοινώθηκε μετασης την κ. Βίκυ Χατζηβασιλείου για την παξύ άλλων η μετονομασία της σε Prime
ρουσία της στο σημαντικό αυτό γεγονός της
Insurance.
εταιρείας. Στη συνέχεια δήλωσε με συγκί«Αλλάξαμε όνομα, αλλά δεν αλλάζουμε
νηση την ευχαρίστηση που ένιωσε όταν του
την ιστορία μας. Και το πιο σημαντικό, σε
δόθηκε η ευκαιρία να συγχαρεί τους βραβευκαμία περίπτωση δεν αλλάζουμε τις αρχές
θέντες για την προσπάθεια που κάνουν να
μας», ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία
διακρίνονται και για τις επιτυχίες που έχουν
ο κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης, διευθύνων σύμκατακτήσει μέχρι σήμερα.
βουλος της Prime Insurance.
Ακολούθως, έδωσε συγχαρητήρια στον κ.
Στο πλαίσιο της εξελικτικής πορείας της
Μιχαηλίδη και τον κ. Παντελή για τη δημιΟ Δημήτρης Κοντομηνάς στις εργασίες του
Prime Insurance, η εταιρεία ανακοίνωσε επίουργία των 2 εταιρειών, Interlife και Demco
συνεδρίου
σης την επερχόμενη συνένωσή της με την
αντίστοιχα, με σωφροσύνη, προσπάθεια και
Demco Ασφαλιστική, την προγραμματισμένη επέκταση των ερ- κέφι. Τόνισε πως η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα θεωρηθεί
γασιών της και στον κλάδο Ζωής στην Ελλάδα, αλλά και τη δρα- θεμέλιο και βάση για την ανάπτυξη της Prime.
στηριοποίησή της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η πιο
Μας εξήγησε επίσης την σημασία του ονόματος Prime, που έχει
ουσιαστική όμως κίνηση, τόσο για την Prime Insurance και τους για τον ίδιο, και που σημαίνει «πρωτιές», «ο καλύτερος». Επιανθρώπους της, όσο και για την οικονομία της Κύπρου, είναι ότι πλέον, ανέφερε πως πίσω από το όνομα κρύβεται ο δυναμισμός
η βάση των πιο πάνω δραστηριοτήτων θα είναι η Κύπρος.
που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, η πρωτοποριακή σκέψη, η θέΤη σημαντική αυτή μέρα τίμησαν με την παρουσία τους ο εκ- ληση να επιτύχουμε τους νέους, σύγχρονους και πρωτοποριαπρόσωπος του υπουργού Οικονομικών κ. Ανδρέας Τρόκκος, η κούς στόχους.
έφορος Ασφαλίσεων κ. Βικτώρια Νάταρ, ο κ. Δημήτρης ΜπουΕπισήμανε πως μέσα από αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη
ραντάς, καθηγητής του Μανατζμεντ , ο κ. Παναγιώτης Κοτρωνά- στον χώρο των ασφαλειών, ξεκινάμε ένα καινούριο εγχείρημα με
ρος, αρχηγός ελληνικής αποστολής ορειβατών και η κ. Βίκυ σημαντικές προοπτικές που προκύπτουν μέσα από στρατηγικές
Χατζηβασιλείου, γνωστή παρουσιάστρια σε Κύπρο και Ελλάδα. αλλαγές, όπως η επέκταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς, πρόεδρος του διοικητικού συμ- Ένωσης. Ένας από τους λόγους που επελέγη η Κύπρος σαν βάση
βουλίου, στην αρχή της ομιλίας του τόνισε πως θεωρεί το 1ο της Prime είναι η πολύ καλή εποπτεία που γίνεται όσον αφορά
συνέδριο της Prime Insurance σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα, τον ανταγωνισμό.
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AIGAIDN
BUSINESS BEST

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΑΙΣΕΙΣ
ΠλΟΙΩΝ

&

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αφού κατέκτησε την Ελληνική Ναuτασφαλιστική Αγορά, η 'ΆΙGΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" επεκτείνεται δυναμικά και σε άλλους
κλάδους ασφαλίσεων, παρέχοντας αξι όπιστα ασφαλιστικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στα δικά σας μέτρα.
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Αυτοκινήτου, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης και Προσωπικού Ατυχήματος , καθώς και για

τα επιχειρησιακά προγράμματα

Pr me

BUSINESS BEST της 'ΆΙGΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ" και ανακαλύψτε τις δικές σας ασφα-λύσεις!

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λ. Βουλιαγμένης
Τηλ.:

90, 166 74 Γλυφάδα
210 91 19 900, Fax: 210 96 23 836

800 11 211 211

E-mail: info@aigaion.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λαέρτου

Τηλ.:

22, 555 35 Πυλαία
23130 83400, Fax: 23130 83450

E-mail: thessaloniki@aigaion.gr

AIGAION
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Δίνει Ασφα-λύσεις!
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Executive
Insurance Brokers
Συνολική αύξηση
καθαρών ασφαλίστρων 2,1 %,παρουσίασε με βάση τα παραγωγικά στοιχεία του
πρώτου εξαμήνου η
Executive Insurance
Brokers, βελτιώνοντας
Η Ευγενία
παράλληλα την ποιοτιΚαφετζή
κή σύνθεση του χαρτοφυλακίου της. Όπως αναφέρει η εταιρεία,
η παραπάνω αύξηση ασφαλίστρων θεωρείται σημαντική γιατί η Εxecutive
Ιncurance Βrokers το 2011 είχε και έχει να
αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν την ανάπτυξή της,
όπως η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και
η μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας
των ασφαλισμένων, η καθίζηση πωλήσεων (για δεύτερο χρόνο) στον χώρο της
εμπορίας των αυτοκινήτων και οι αλλαγές
τιμολογιακής πολιτικής αλλά και προώθησης των ασφαλιστικών προγραμμάτων
στον κλάδο Αυτοκινήτων. Η άμεση αντίδραση της διοίκησης της Εxecutive
Ιnsurance Βrokers έφεραν το θετικό παραγωγικό αποτέλεσμα.

Η Ν. Σταυρογιάννη
στην ηγεσία της D.A.S.
Τη γενική διεύθυνση
της D.A.S.-Hellas ανέλαβε η κ. Νάντια Σταυρογιάννη, διαδεχόμενη
τον κ. Γ. Ξουράφη που
συνταξιοδοτήθηκε.
«Το εταιρικό μας όραμα είναι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την ηγετική θέση της D.A.S.Hellas στον κλάδο των εξειδικευμένων
ασφαλιστικών εταιρειών Νομικής Προστασίας προς όφελος των ασφαλισμένων μας,
των εργαζομένων και των μετοχών μας»,
τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Σταυρογιάννη
μετά την ανάληψη των νέων της καθηκόντων.

Θετικά
όλα τα μεγέθη

Σ

ευρώ, έναντι 94,778 του
ταθερά θετική είναι η πο2010.
ρεία της εταιρείας ΕυρωΤο συνολικό χαρτοφυλάπαϊκή Ένωση Ασφάλειαι
κιο (πλήθος συμβολαίων)
Μινέττα κατά το πρώτο οκτάμηδιαμορφώθηκε σε 347.000.
νο του 2011 και όπως ανακοίΤα συνολικά κέρδη του
νωσε η διοίκηση της εταιρείας,
οκταμήνου διαμορφώθηκατά τη διάρκεια πρόσφατης
καν στα 2,8 εκατ. ευρώ,
συνάντησης στελεχών, όλα τα
αποτέλεσμα που χαρακτημεγέθη εξελίσσονται θετικά με
Ο διευθύνων σύμβουλος
ρίζεται πολύ θετικό, λαμβαβάση τον ετήσιο προγραμματιτης εταιρείας Κ. Μπερτσιάς
νομένης υπόψη της σημερισμό.
νής οικονομικής συγκυρίας. Τονίζεται ότι
Πιο συγκεκριμένα:
οι συνολικές προβλέψεις για αποθέματα
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας (ασφάκινδύνων και εκκρεμών ζημιών έχουν
λιστρα και δικαιώματα) ανήλθαν σε
υπολογισθεί φέτος σε 127 εκατ. ευρώ ένα86,151 εκατ. ευρώ, έναντι 86,653 εκατ.
ντι 102 εκατ. ευρώ του 2010, παρουσιάευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του
ζοντας σημαντική αύξηση 27%.
2010.
Οι εισπράξεις ανήλθαν σε 95,180 εκατ.

Ταξίδι στη Λισαβόνα
Τη Λισαβόνα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επιτυχόντες συνεργάτες του δεύτερου ετήσιου διαγωνισμού
της Μινέττα Life, όπου απόλαυσαν ένα ταξίδι υψηλού
επιπέδου και ποιότητας. Ολοι
οι συμμετέχοντες έζησαν μια
μοναδική εμπειρία, αντάξια
της επιτυχημένης προσπάθειάς τους τη χρονιά που πέρασε,
με τη δέσμευση για επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων, αλλά και αυξημένη παρουσία συνεργατών στον επόμενο μοναδικό προορισμό του
3ου ετήσιου διαγωνισμού της Μινέττα Life Μόντε Κάρλο-Μιλάνο. Σημειώνεται ότι η παράγωγη του κλάδου Ζωής της Mινέττα Ασφαλιστικής είναι
σε σταθερά ανοδική τροχιά και το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση της
παραγωγής 25 % με βάση τα αποτελέσματα του Αυγούστου.

Η

lnterasco

εξ-ασφάλιση ... εγγυάται .

.. .γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890 .
... γιατί πάνω

από

120 χρόνια

συνεργαζόμαστε με συνέπεια , έντιμα και αρμονικά

με όλους τους συνεργάτες μας .

... γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 2 εκ. πελάτες, 1,5€ δις κύκλο
620.000.000€ ίδια κεφάλαια και 18,5€ δις επενδυμένα κεφάλαια

εργασιών,

interasco

Ασφαλ ι στική Εταιρε ί α
Κηφισίας

188 & Νέσrφ:,ς 1, 152 31 Χωόνδρι,
Τηλ: +302106776111, Fax: +302106776035,
www.interasco.gr, e- mα il :info@ interasco.gr

είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ.
Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε και σεβόμαστε εσάς που μας εμπιστεύεστε το
χαρτοφυλάκιό σας, τους κόπους σας , τις προσδοκίες σας για σιγουριά και

δικαίωση των πελατών σας.
Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε
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απερίσπαστοι, να προοδεύετε και να χτίζετε ένα σίγουρο μέλλον.
Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα

... απλά lnterasco!

Ε

EFG

Eurolife
Ασφαλιστική

Αναβαθμίζει
τις υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της EFG Eurolife Ασφαλιστική για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
της, η εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση της πολύ επιτυχημένης υπηρεσίας
Auto Assist, εντάσσοντας σε αυτήν σημαντικό αριθμό συμβεβλημένων συνεργείων. Τα συνεργεία αυτά είναι αυστηρά
επιλεγμένα και καλύπτουν τόσο την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και
πολλές πόλεις της υπόλοιπης επικράτειας. Στόχος είναι ο αριθμός των συνεργείων να διευρύνεται σε μόνιμη βάση. Η
υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους
πελάτες με ασφάλιση αυτοκινήτου στην
EFG Eurolife Ασφαλιστική. Τα πλεονεκτήματα της παραπάνω υπηρεσίας συνοπτικά είναι η δυνατότητα παραλαβής
και παράδοσης του αυτοκινήτου από και
προς τον χώρο του πελάτη, η απαλλαγή
του πελάτη από όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθώς και η δυνατότητα
επισκευής του αυτοκινήτου ή της μηχανής χωρίς αυτός να εκταμιεύσει χρήματα,
η εγγύηση της ποιότητας εργασίας από
το συνεργείο και έλεγχος όλων των σταδίων επισκευής του οχήματος

Συνεργασία με Ευρωκλινική
Στη σύναψη συνεργασίας με την EFG
Eurolife Ασφαλιστική προχώρησε ο όμιλος της Ευρωκλινικής, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των
ασφαλισμένων για υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας. Τα προνόμια, τα οποία
έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, παρέχονται τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε νέους πελάτες της
εταιρείας με συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου και η χρήση τους γίνεται με
την επίδειξη της κάρτας που θα λάβουν
μαζί με το επόμενο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου (νέο ή ανανέωση).
Αφορούν τόσο τους συγκεκριμένους
ασφαλισμένους, όσο και τα μέλη των
οικογενειών τους.
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Κάντε ένα
ένα test
test drive
drive στις
στις υπηρεσίες
υπηρεσίες µας!
µας!
Κάντε
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Υπολογίστε
τα ασφάλιστρα του
αυτοκινήτου σας

Η

ΑΧΑ Ασφαλιστική, πάντα κοντά
στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και επιχειρηματία, με την
ασφαλιστική τεχνογνωσία, τη διεθνή πείρα
και το κύρος που διαθέτει, δημιούργησε
ένα ακόμη διαδραστικό εργαλείο, το
οποίο προστέθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα www.axa-insurance.gr και αφορά τον
υπολογισμό των ασφαλίστρων αυτοκινήτου.
Ο υπολογιστής ασφαλίστρων αυτοκινήτου είναι το νέο εργαλείο υπολογισμού
που εμπλουτίζει την ιστοσελίδα της ΑΧΑ
Ασφαλιστικής και έρχεται να προστεθεί
στα ήδη υπάρχοντα (σύνταξης, σπουδών,
επαγγελματικής αποκατάστασης παιδιών).
Ο υπολογιστής ασφαλίστρων αυτοκινήτου είναι ιδιαίτερα εύκολος και φιλικός στη
χρήση και ενημερώνει τον χρήστη άμεσα
για το πόσο θα του κοστίσει η εξ-ασφάλιση
του αυτοκινήτου του με βάση τις δικές του
ανάγκες, επιλέγοντας μεταξύ των τριών
προγραμμάτων ασφάλισης (Classic, Extra,

Premium). Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει και να
στείλει ηλεκτρονικά τη φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και άμεσα να εξυπηρετηθεί
από εξουσιοδοτημένο ασφαλιστικό συνεργάτη της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι η
εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα
αρνητικό οικονομικό κλίμα που βιώνει ο
Έλληνας καταναλωτής, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, παραμένοντας συνεπής
στην πελατοκεντρική της προσέγγιση, έχει
προχωρήσει ήδη από την 1η Απριλίου
2011 στην επανατιμολόγηση της κάλυψης
της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για απόκτηση ασφάλισης αυτοκινήτου με προσιτό
ασφάλιστρο. Η τιμολόγηση στην ασφάλιση αυτοκινήτου γίνεται με την αξιοποίηση
της τεχνογνωσίας και της πείρας της ΑΧΑ
από άλλες χώρες της Μεσογείου, όπου
κατέχει ηγετική θέση στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Mε τους καλύτερους στην Κρήτη
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Ασφαλιστική για να ταξιδέψει
τους διακεκριμένους
ασφαλιστικούς της συνεργάτες.
Η ξενάγηση των συνεργατών
στο νησί περιλάμβανε επίσκεψη
στην παλιά πόλη, η οποία είναι
χτισμένη γύρω από το
βενετσιάνικο λιμάνι και
περιβάλλεται από τις ενετικές
οχυρώσεις του 1538
απόσταθερό
σταθερότηλέφωνο
τηλέφωνο
από

απόκινητό
κινητότηλέφωνο
τηλέφωνο
από

801 11
11 36136
36136
801

210 5311409
5311409
210

info@carglass.gr
info@carglass.gr

www.carglass.gr
www.carglass.gr

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ
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Glassdrive με
Groupama - Phoenix
Νέα συνεργασία
Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η
Glassdrive ξεκίνησε συνεργασία με την
Groupama - Phoenix, στον τομέα της αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων
αυτοκινήτου. Με τη συνεργασία αυτή, οι
πελάτες της ασφαλιστικής εταιρείας έχουν
τώρα τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω του δικτύου σταθμών και συνεργατών
της Glassdrive σε όλη την Ελλάδα και να
απολαμβάνουν τη μοναδική ποιότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών της χωρίς καμία
γραφειοκρατική διαδικασία, ταλαιπωρία ή
οικονομική επιβάρυνση.
Με ένα απλό τηλεφώνημα μπορούν να
αντικαταστήσουν ή να επισκευάσουν τα
κρύσταλλα του αυτοκινήτου τους άμεσα,
άνετα και ανέξοδα.
Επιπλέον, όλοι οι πελάτες της Groupama
- Phoenix που θα εξυπηρετηθούν από το
δίκτυο Glassdrive, θα έχουν δωρεάν εξωτερικό και εσωτερικό πλύσιμο του αυτοκινήτου τους.
Η συνεργασία των εταιρειών προσφέρει
στους ασφαλισμένους οδηγούς που καλύπτονται για θραύση κρυστάλλων, μόνο
γνήσια κρύσταλλα αυτοκινήτων από τους
μεγαλύτερους προμηθευτές των περισσότερων αυτοκινητοβιομηχανιών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
Κατασκευαστών Πρωτότυπου Εξοπλισμού
(Original Equipment Manufacturer - OEM).
Επιπλέον, χάρη στην πολυετή πείρα των
τεχνικών του δικτύου της, η Glassdrive διασφαλίζει την ποιότητα εργασίας προσφέροντας γραπτή εγγύηση εφ΄ όρου ζωής.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο Ύδρας, το οποίο
διοργάνωσε για 13η συνεχή χρονιά
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος στην Ύδρα, από 1 έως 3
Σεπτεμβρίου. Το φετινό συνέδριο
ήταν αφιερωμένο στην επικείμενη
εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας
Solvency II.

Ενίσχυσε
τα αποθεματικά της

Ασφαλής Δύναμη!

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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και προθεσμιακές καταθέσεις
ε σημαντική αύξηση
στα 101 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά
αποθεμάτων και επενασφάλιστρα της εταιρείας ανέρδύσεων καθώς και
συνεχιζόμενη κερδοφορία, που
χονται σε 63,6 εκατ. ευρώ, ενώ
σφραγίζει τη συνολικά θετική
τα κέρδη της εταιρείας προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,5 εκατ.
της πορεία, έκλεισε το πρώτο
ευρώ, παρά τον υψηλό σχημαεξάμηνο για την Υδρόγειο
τισμό των νέων αποθεμάτων
Ασφαλιστική. Συγκεκριμένα,
κατά 22,3 εκατ. ευρώ.
όπως επισημαίνεται σε ανακοί- Ο πρόεδρος της εταιρείας
Σημειώνεται ότι το πρώτο
νωση της εταιρείας, το πρώτο Αναστάσιος Κασκαρέλης
εξάμηνο η εταιρεία κατέβαλε 34
εξάμηνο του έτους η εταιρεία
συνέχισε την εντυπωσιακή ενίσχυση των απο- εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, παραμένοντας
θεμάτων της, κατά 22,3 εκατ. ευρώ Κατ’ αυ- εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή
τόν τον τρόπο, το σύνολο των αποθεμάτων υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πελάτες
της εταιρείας, στις 30/6/2011, διαμορφώνεται και ζημιωθέντες. Παράλληλα, η Υδρόγειος,
στα 180 εκατ. ευρώ, από 157,7 εκατ. ευρώ προετοιμαζόμενη εντατικά ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου Solvency II, αποφάσισε
στις 31/12/2010.
Επίσης, στις 30/6/2011 το σύνολο του την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου
ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώνεται στα κατά 4 εκατ. ευρώ
Το ποσό αυτό μαζί με τις υπεραξίες και τα
242 εκατ. ευρώ, από 224 εκατ. ευρώ στις
31/12/2010. Οι επενδύσεις σε προθεσμιακές κέρδη της εταιρείας ενισχύουν περαιτέρω –
καταθέσεις παρουσιάζονται σημαντικά αυξη- κατά 9,5 εκατ. ευρώ– τα ίδια κεφάλαιά της, το
μένες, κατά 17 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας σύνολο των οποίων προβλέπεται να ξεπεράτο σύνολο των επενδύσεων σε χρεόγραφα σει τα 31 εκατ. ευρώ.

Ημερίδες για νομική προστασία

Τι πληρώνει η

ARAG

Δύο ανοιχτές ημερίδες με ανοιχτή πρόσκληση προς ασφαλισμένους και μη διοργάνωσε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών η εξειδικευμένη ασφαλιστική
εταιρεία Νομικής Προστασίας ARAG ΕΛΛΑΣ. Η θεματολογία περιλάμβανε αναφορά στα εργασιακά προβλήματα σε καιρούς οικονομικής κρίσης, καθώς και στην
αντιμετώπισή τους με τη χρήση καλύψεων Νομικής Προστασίας. Απευθυνόταν στους
εργαζόμενους στα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και στους δημοτικούς αστυνομικούς.
Στην διοργάνωση από πλευράς της εταιρείας συμμετείχαν δικηγόροι του Τμήματος ζημιών,
προσκεκλημένοι εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι, διοικητικά στελέχη καθώς και στελέχη της υπηρεσίας πωλήσεων της εταιρείας. Υπήρξε μεγάλη και θερμή ανταπόκριση ανθρώπων από τις συγκεκριμένες ομάδες, που όπως αποδείχτηκε με χαρά και ενθουσιασμό παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις, έθεσαν τα ερωτήματά τους, πήραν συγκεκριμένες απαντήσεις
από εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς, καθώς επίσης και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά με στελέχη της εταιρείας.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Αθnνα:

www.arag.gr

210 74 90 800 -

Θεσσαλονίκη:

e-mail: info@arag.gr

Ι

2310 520 720 -

Πάτρα:

thessaloniki@arag.gr

Ι

2610 275 211

patra@arag.gr

Ε

CARGLASS®

Νέο κατάστημα
στο Μαρούσι

AIGAION
Α

Σ
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Πλήρης ασφάλιση
φορτίου

Σ

Καινοτομικό πακέτο
πλήρους ασφάλισης
φορτίου με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, με
ασφάλιση «door to
door» και με capacity
25.000.000 ευρώ, προσφέρει η AIGAION
Ασφαλιστική σε συνεργασία με την αντασφαλιστική εταιρία XL INSURANCE (με πιστοληπτική ικανότητα Α από την Standard
& Poor΄s). Οι βασικές καλύψεις παρέχονται
άνευ εφαρμογής αφαιρετέας απαλλαγής.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ενημέρωσε τους
συνεργάτες της για την πορεία της εταιρείας
και τα μελλοντικά της σχέδια σε συνάντηση
που οργανώθηκε για τους συνεργάτες σε
κεντρικό ξενοδοχείο. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AIGAION κ. Νικόλαος Βελλιάδης τόνισε πως το έργο της νέας
εποπτικής Αρχής είναι αξιόλογο και σημείωσε πως η εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς αφορά όλους όσους έχουν σχέση με την
ασφαλιστική βιομηχανία.

το Μαρούσι λειτουργεί από τις αρχές
Ιουλίου το καινούργιο κατάστημα της
Carglass. Το νέο κατάστημα αποτελεί
το 9ο της Carglass εντός του λεκανοπεδίου
της Αττικής. Εύκολα προσβάσιμο, βρίσκεται
στην οδό Χειμάρρας 6 (τηλ. 210-6109006
και 210-6197600), σε ένα πραγματικά κομβικό σημείο, το λεγόμενο και ως «δαχτυλίδι»,
καθώς είναι πολύ κοντά στην Αττική Οδό
(έξοδος 11), αλλά και στην πολυσύχναστη
λεωφόρο Κηφισίας. Η έκτασή του είναι 640
τ.μ. Οι πελάτες της Carglass θα συνεχίσουν
να εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό κέντρο της Carglass, 24 ώρες το 24ωρο, στο
τηλέφωνο 801 11 36 136 από σταθερό και
στο 210-53 11 409 από κινητό, ενώ επίσης
μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους και
μέσα από την ιστοσελίδα της www.carglass.
gr. Κύριος στόχος της
Carglass είναι να γίνει η
φυσική επιλογή του
Έλληνα οδηγού όταν
παρουσιάζεται ζημιά
σε κρύσταλλο αυτοκινήτου. Για αυτό, εκτός
από την άριστη εξυπηρέτηση που δίνει στους

-

Η επιτροπή επικοινωνίας του MDRT
Ελλάδας υλοποίησε και φέτος την 2η ημερίδα της στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Μάθετε από τους Άριστους». Την ημερίδα παρακολούθησαν 450 ασφαλιστικοί σύμβουλοι,
από τις ασφαλιστικές εταιρείες ενώ χορηγός
ήταν ο όμιλος International Life.

πελάτες της, την ποιότητα, τις μεθόδους επισκευής και τοποθέτησης κρυστάλλων και το
ανταγωνιστικό κόστος, προσπαθεί πάντα να
βρίσκεται ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά
την τεχνολογία των προϊόντων της και κάθε
φορά να ξεπερνάει τον εαυτό της. H Carglass
διαθέτει πλέον έναν ακόμα «άσσο στο μανίκι». Τη νέα επαναστατική ρητίνη HPX3, η
οποία διαθέτει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα.

Συμμετείχε στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα Τριάθλου
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Carglass συμμετείχε για ακόμη μία
χρονιά στον σημαντικότερο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τριάθλου, που
διεξήχθη στο Λονδίνο. Σκοπός της συμμετοχής της Carglass ήταν η οικονομική ενίσχυση
της μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης Africa
Tikkun (www.
maafrikatikkun.org.
za), η οποία από το
1994 απευθύνεται στα
παιδιά της Αφρικής που
μαστίζονται από το AIDS
και την κακοποίηση.

•
UJSurance
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεlα
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INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS
ASK

Α . Ε . ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑλΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥλΩΝ

Λ. Συγγρού

262 & Φιλαρέτου 2. 176 72 Αθήνα .

Τηλ. :

21 Ο 9500 600, Fax: 21 Ο 9500665.

e - mail : info@ask .com .gr, Site : www .ask.com .g r
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Είναι
βιοµηχανίες
ονείρων;
Υποκαταστήµατα
και Managers
ασφαλιστών
114
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΕΞAΡΤΗΤΟ
∆ΙΜΗΝΙΑIΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚO ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΛAΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,
ΒΙΒH ΝΙΚΟΛΟΠOYΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤAΚΗ,
ΚΩΣΤHΣ ΣΠYΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚIΤΣΙΟΣ,
ΣOΦH ΛOYKA, ΕΛΕΝΑ ΕΡΜΕΙ∆ΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ,ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:
KΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝOΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΑΝΟΜΗ
Π. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ
Γ. ΚΑΛΤΣΩΝΗ
ΤΗΛ. 2103221525 (ΕΣΩΤ. 4)
gkaltsoni@spiroueditions.gr
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ
∆HMIOYPΓIKO
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΩTOEK∆OTIKH A.E.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - BIBΛIO∆EΣIA
X.Κ. TΕΓOΠOYΛOΣ A.E.
∆ΙΑΝΟΜΗ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
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Mla σκiψn:
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Μάθετε περισσότερα.
Απαιτήστε περισσότερα.
Κανείς δεν μπορεί να

προβλέψει το μέλλον.

ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ AΡΘΡΑ ΕΚΦΡAΖΟΥΝ ΘEΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡAΦΩΝ ΚΑΙ OΧΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟY «ΝΑΙ»
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓH, ΟΛΙΚH, ΜΕΡΙΚH Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚH
Ή ΚΑΤA ΠΑΡAΦΡΑΣΗ Ή ∆ΙΑΣΚΕΥH / ΑΠO∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟY ΜΕ ΟΠΟΙOΝ∆HΠΟΤΕ ΤΡOΠΟ, ΜΗΧΑΝΙΚO, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚO, ΗΧΟΓΡAΦΗΣΗΣ Ή AΛΛΟΝ, ΧΩΡIΣ ΠΡΟΗΓΟYΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤH A∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΚ∆OΤΗ. ΝOΜΟΣ 2121/1993 ΣΤΗΝ ΕΛΛA∆Α ΚΑΙ ΚΑΝOΝΕΣ ∆ΙΕΘΝΟYΣ
Α Σ Φ∆ΙΚΑIΟΥΑΠΟΥΛΙΣΧYΟΥΝΙ ΣΤΗΝ
Σ ΕΛΛA∆Α.
Τ Ι Κ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Ι∆ΙΩΤΕΣ: 50 € - ΦΟΙΤΗΤEΣ: 25 €,
ΕΤΑΙΡΕIΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI: 100 €, ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 5 €
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΩΝ: ΕΘΝΙΚH ΤΡAΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛA∆ΟΣ,
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 51342181/104
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΠYΡΟΥ - Ε. ΣΠYΡΟΥ Ο.Ε. ΕΚ∆OΣΕΙΣ
ΦΙΛΕΛΛHΝΩΝ
3 - ΑΘHΝΑ Τ.Κ. 105 57 ΑΦΜ: 999368058
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
∆ΟΥ: ∆∆ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ.: 210-3229.394 - FAX: 210-3257.074
ΜEΛΟΣ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟY ΤYΠΟΥ
ΓΡΑΦΕIΑ: OΘΩΝΟΣ & ΦΙΛΕΛΛHΝΩΝ 3, 105 57 ΑΘHΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3221.525, 210-3229.394, FAX: 210-3257.074
E-MAIL: INFO@ASFALISTIKONAI.GR
• WWW.ASFALISTIKONAI.GR

onμ&ea.

Τα συνταξιοδοτικά και
αποταμιευτικά προγράμματα

My Pension και My Savings
της Allianz, μπορούν να σας
εξασφαλίσουν τη σιγουριά και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

την άνεση που θα χρειαστείτε

στο μέλλον για να καλύψετε
τις οικονομικές σας ανάγκες.

Για να απολαμβάνετε τη ζωή
με τους δικούς σας όρους.

www.allianz.gr
Κέντρο επικοινωνίας

Allianz: 21 Ο 6999 999
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GENERALI
Τέχνης έργον
ΦΑΚΕΛΟΣ
Παραγωγή
ασφαλίστρων
Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά .

•

e 1ca

ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆Α
O φθόγγος
και τo ήθος
της ελληνικής
ελευθερίας

Μοναδικri φροντίδα για τnν υγεία σας

Κάποια πράγματα γεννιούνται μοναδικά. Χωρίς όμοιό τους. Το

Medical Guarantee

είναι ένα απ· αυτά. Ένα νέο πρό

γραμμα υγείας χωρίς ταίρι. Ασύγκριτο. Ένα πρόγραμμα υγείας που κάνει τα πάντα. Που καλύπτει κάθε περίπτωσπ

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο

και ισχύει σε κάθε περίπτωσπ. Χωρίς περιορισμούς. Από τπν πρώτπ στιγμri. Με ευελιξία πρωτοφανri. Με ισόβια δι
άρκεια. Σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα νοσπλευτικά ιδρύματα τπς χώρας. Ένα πρόγραμμα υγείας που φτιά
χτπκε για να είναι και είναι μοναδικό.

www.generali.gr

ιlGENERALI

Κλειδί
πάντων
άνθρωπος!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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