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Οι Πρόεδροι της ΕΕΑΕ
Ι. Κωνσταντινίδης
Ι. Βαβάς
Κ. Νάκος
Τ. Πετρόπουλος
Ν. Καρανίκος
Π. Χατζημανώλης
Π. Γερμανάκος
Β. Μαντζαβίνος
Γ. Γιατράκος

Π. Μινέττας
Τ. Κονσολάκης
Δ. Ραζέλος
Ι. Δρούλιας
Α. Ραφαηλίδης
Χ. Αλεξόπουλος
Κ. Μαυρόπουλος
Δ. Λύχρου

Τα ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος επί της οδού Κάνιγγος 27
αγοράστηκαν το 1991 με τη φροντίδα και τη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελούσαν οι:
Ιωάννης Δρούλιας
Κυριάκος Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος Ρήγος
Δήμητρα Λύχρου

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης
Φώτης Λατσούδης
Ορφέας Αβατάγγελος

καθώς και με την πολύτιμη συνδρομή των δωρητών:
Δημήτριος Ραζέλος
Ελλάς Α.Ε.Α.

Αγροτική Α.Ε.Γ.Α.
Le Mans Assurances

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος
προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 και είναι το εξής:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλη
Γραμματειακή Υποστήριξη

Δήμητρα Λύχρου
Χάρης Αλεξόπουλος
Αλέξανδρος Ραφαηλίδης
Δημήτρης Τζίκας
Γιώργος Βαγιωνής, Μαρία Νοητάκη, Σπύρος Πατρίκιος
Μαρία Καμπούρη, Κωνσταντίνα Ψαρρά

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 80 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Αγαπητοί Φίλοι
Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, η Ένωσή μας, συμπληρώνει
φέτος 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης.
Η ιστορία της, που διατρέχει τον 20ο αιώνα, είναι συνυφασμένη με την
ιστορία της Ιδιωτικής Ασφάλισης και του τόπου μας και αυτό μας κάνει όλους
περήφανους, καθώς δεν είναι πολλά τα Σωματεία, που έχουν να επιδείξουν
μία τόσο μακρά και αδιάλειπτη παρουσία και δράση.
Με την ευκαιρία αυτού του εορτασμού εκδίδεται το λεύκωμα που κρατάτε
σήμερα στα χέρια σας.
Στόχος μας είναι να τιμήσουμε τους πρωτεργάτες του κλάδου μας, που μέσα σε
αντίξοες συνθήκες υπηρέτησαν τον θεσμό, να αναδείξουμε τη διαχρονική αξία
του Ασφαλιστικού Πράκτορα -που με θερμό και ανθρώπινο πρόσωπο στέκεται
πλάι στην Κοινωνία, προσφέροντας το αγαθό της Ιδιωτικής Ασφάλισης- και να
φωτίσουμε το μέλλον του επαγγέλματός μας, που αναβαθμίζεται έτι περαιτέρω
σήμερα μέσα από τη νομοθετική μεταρρύθμιση και ανασχηματίζεται μέσα από
τις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις.
Ευχή όλων μας είναι η ιστορική πορεία, που καταγράφεται από την ίδρυση
της Ένωσης μέχρι σήμερα, να αποτελέσει αφορμή για στοχασμό, μελέτη και
διδαχή για το μέλλον.
Δήμητρα Λύχρου
Πρόεδρος Δ.Σ

1938 - 2018
Ασφάλεια.
Μια έννοια διαχρονική, συνυφασμένη με τον άνθρωπο και τα έργα του.
Μια ανάγκη ριζωμένη στην ανθρώπινη φύση.
Μια αξία που αγκαλιάζει τη ζωή και το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα αποτελεί την πρώτη ουσιαστική μορφή ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Η νέα αυτή τάξη επαγγελματιών οδηγείται γρήγορα στην ανάγκη συσπείρωσης για μια συλλογική εκπροσώπηση.
Όλα ξεκινούν το 1932 με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασφαλιστών και το 1938 η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, με την Ιδρυτική της διακήρυξη τον Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου και με την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση το Μάη
του επόμενου χρόνου, παίρνει σάρκα και οστά.
Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Πράκτορα είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός, καθώς μέσω αυτού ωριμάζει η ασφαλιστική συνείδηση στη χώρα μας.
Η επαγγελματική αυτή τάξη, πέρα από το ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, γίνεται και η γέφυρα για την είσοδο
πολλών ξένων ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα, οι οποίες εκπροσωπούνται κυρίως από ασφαλιστικούς πράκτορες.
Έτσι οι αντιπρόσωποι και τα γραφεία πρακτόρευσης αλλοδαπών και ημεδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων θέτουν τα
θεμέλια για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

μια ιστορία 80 χρόνων...
Οι δύο Ενώσεις, με πρωτοβουλία τους, θα δημιουργήσουν το 1983 την Πανελλήνια Ομοσπονδία-ΠΟΑΠ, ένα συλλογικό
όργανο που αγκαλιάζει πανελλαδικά τις Ενώσεις των επαγγελματιών πρακτόρων.
Με την εμφάνιση των ασφαλειομεσιτών, των σημερινών ασφαλιστικών συμβούλων και την ίδρυση του ΠΣΑΣ το 1974 και
αρκετά αργότερα, το 1988, την ίδρυση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων ΣΕΜΑ, ενισχύεται ακόμα περισσότερο το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ισχυροποιείται η συνδικαλιστική δράση των φορέων της.
Ο διαχρονικά εξωστρεφής χαρακτήρας και η διαρκής ανάγκη για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας και μετεξέλιξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μετατρέπουν την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών
Ελλάδας σε προπομπό της επικοινωνίας με τους ξένους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Ήδη η ΕΕΑΕ είναι συνδρομήτρια σε όλα σχεδόν τα γνωστά ευρωπαϊκά ασφαλιστικά περιοδικά, ενώ το 1962 αποφασίζει
την μετάφραση και διανομή στα μέλη της του γαλλικού κώδικα δεοντολογίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Την
ίδια χρονιά ο Αλέξανδρος Ταμπουράς θα κληθεί να εκπροσωπήσει την ΕΕΑΕ στη γενική συνέλευση του BIPAR. Η στενή
συνεργασία με το Bureau International des Producteurs d’Assurance et de Réassurance (Διεθνές Γραφείο Ασφαλιστικής και Αντασφαλιστικής Διαμεσολάβησης) θα ολοκληρωθεί το 1980, οπότε και η ΕΕΑΕ θα γίνει πλήρες μέλος του.
Το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας εμφανίζεται ξανά και ξανά, προσφέροντας
υλική, οικονομική και ηθική βοήθεια στους πληγέντες από τους σεισμούς στα Γρεβενά, στις κατασκηνώσεις που φιλοξένησαν παιδιά - θύματα του πολέμου στη Σερβία, αλλά και στην παροχή, μέσω ΤΕΑΑΠΑΕ, κατασκηνώσεων για τα παιδιά
των μελών της, ενώ δίνει το παρών σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη στον τόπο μας.

Μέσα από το έργο των Πρακτόρων διευρύνεται ουσιαστικά η έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ένα νευραλγικής σημασίας επάγγελμα για τη διάδοση του θεσμού της ασφάλισης, που υποστηρίζεται από την Ένωση Επαγγελματιών
Ασφαλιστών Ελλάδας δυναμικά, με συνέπεια και συνέχεια.

Το 1991 η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας αποκτά τη δική της στέγη και μετακομίζει στα ιδιόκτητα γραφεία
της επί της οδού Κάνιγγος 27, στην καρδιά της Αθήνας.

Από τα πρώτα κιόλας βήματα της ΕΕΑΕ, διαφαίνεται έντονα ο συνδικαλιστικός της ρόλος. Το 1939 αποστέλλει υπόμνημα ψήφισμα προς τον Υπουργό Εργασίας, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του επαγγέλματος.

Η συνδικαλιστική και κοινωνική δράση της, με κύριο σκοπό την προάσπιση και περιφρούρηση των συμφερόντων των
μελών της και του κλάδου, συνεχίζεται.

Την ίδια χρονιά με συμμετοχή της ΕΕΑΕ ιδρύεται το ΤΣΑΠΑ, το σημερινό μας επικουρικό ταμείο ασφάλισης ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
και τα μέλη του ΔΣ συνυπογράφουν το σχετικό υπόμνημα.

Το 2006, έπειτα από ενδελεχή μελέτη και γνώση, καταφέρνει πρώτη να εξασφαλίσει για τα μέλη της ολοκληρωμένη κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης, παρέχοντας το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με μοναδικούς προνομιακούς
όρους και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που κυρίως διαχωρίζει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε συνδεδεμένους και μη, ο Ασφαλιστικός Πράκτορας ως Ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποτελεί και πάλι την αιχμή του δόρατος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η ΕΕΑΕ, με τους αγώνες της και με συνεχή υπομνήματα στους αρμόδιους φορείς, επιτυγχάνει να διαφυλάξει την ποιότητα
του επαγγέλματος, αποβάλλοντας από τον ασφαλιστικό χώρο ερασιτέχνες και καιροσκόπους.
Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας, εκτός από το συνδικαλιστικό της ρόλο, δείχνει και το κοινωνικό της
πρόσωπο και είναι εκεί στις κρίσιμες στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και μετά από συνεχόμενες έκτακτες
συνελεύσεις, αποφασίζεται η διάθεση όλης της περιουσίας της «εις την κρατικήν υπηρεσία αλληλεγγύης».
Εκτός από την προσφορά των περιουσιακών της στοιχείων στον πατριωτικό αγώνα, η ΕΕΑΕ στέκεται αρωγός των άπορων συναδέλφων και των οικογενειών των μελών της που «χάθηκαν» στον πόλεμο ή κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Το 1960 ο συνδικαλιστικός αγώνας συνεχίζεται και η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας εγκρίνει το σχέδιο
νόμου για την κατοχύρωση του επαγγέλματος.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο ασφαλιστικός πράκτορας αποτελεί το μοναδικό φορέα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας, μαζί με την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Θεσσαλονίκης, αποτελούν τους μοναδικούς συνδικαλιστικούς φορείς.

Τα επόμενα χρόνια η ΕΕΑΕ κινητοποιείται δυναμικά και συμμετέχει σε ευρύτερες δράσεις ενάντια σε ενέργειες που πλήττουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως η δημιουργία Τειρεσία ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (σχέδιο που τελικά
αποσύρθηκε), οι αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών, αλλά και ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, που οδηγεί στην
εξόντωση του κλάδου με τις δυσβάστακτες εισφορές που επιβάλλει.
Το 2018 η ΕΕΑΕ είναι παρούσα διά της προέδρου της στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που προετοιμάζει το σχέδιο
νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, παρεμβαίνοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.
Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος. Είναι εδώ, πάντα μαχητική, με αδιαμφισβήτητη ιστορία και πολλά υποσχόμενο μέλλον!!!...
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Στις 16 Δεκεμβρίου του 1938 δημιουργείται η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και τα 41 μέλη της συνυπογράφουν την
Ιδρυτική της διακήρυξη. Τον Μάιο του 1939 η ΕΕΑΕ θα πάρει σάρκα και οστά, συγκαλώντας την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Την περίοδο εκείνη ο ρόλος του Ασφαλιστικού Πράκτορα είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός για τη δημιουργία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και για την ωρίμανση της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα.
Αποτελεί τη γέφυρα για την είσοδο πολλών ξένων ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα, αφού πολλές είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες οι
οποίες εργάζονται στη χώρα μέσω αντιπροσώπων ασφαλιστικών πρακτόρων, μέσω δηλαδή των επαγγελματιών οι οποίοι θα θέσουν τα
θεμέλια για την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και τον πλουραλισμό της ασφαλιστικής αγοράς και θα εισαγάγουν καινοτόμα για την εποχή
προϊόντα και υπηρεσίες.
Μέσα από το έργο των Πρακτόρων επεκτείνεται ουσιαστικά η έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ένα έργο που υποστηρίζεται
δυναμικά από την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, με συνέπεια και με διάρκεια χρόνου.
Από τα πρώτα κιόλας βήματα της ΕΕΑΕ, διαφαίνεται έντονα ο συνδικαλιστικός της ρόλος. Το 1939 αποστέλλει υπόμνημα-ψήφισμα προς
τον Υπουργό Εργασίας, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του επαγγέλματος.
Την ίδια χρονιά με συμμετοχή της Ένωσης ιδρύεται το ΤΣΑΠΑ, το σημερινό μας επικουρικό ταμείο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
Το σχετικό υπόμνημα συνυπογράφεται από την Ένωση.
Παράλληλα με τους αγώνες της και με συνεχή υπομνήματα στους αρμόδιους φορείς, πετυχαίνει να διαφυλάξει την ποιότητα του επαγγέλματος, αποβάλλοντας από τον ασφαλιστικό χώρο ερασιτέχνες και καιροσκόπους.

Tην χρονιά που ο διάδοχος Παύλος παντρεύεται τη Φρειδερίκη στην Αθήνα, τα στρατεύματα του Αδόλφου Χίτλερ καταλαμβάνουν
και προσαρτούν την Αυστρία στη Γερμανία.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία
και η Ιταλία υπογράφουν τη Συμφωνία του
Μονάχου, επιτρέποντας στη Γερμανία να
καταλάβει την περιοχή της Σουδητίας στην
Τσεχοσλοβακία, ενώ ο ναζιστής Γερμανός
διπλωμάτης Έρνστ φον Ρατ υποκύπτει στα
θανατηφόρα τραύματά του από τους πυροβολισμούς του Εβραίου αντιστασιακού
αγωνιστή Έρσελ Γκρίνσπαν, μία πράξη που
οι Ναζί χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία για
να κινήσουν το εθνικό πογκρόμ, γνωστό ως
Νύχτα των Κρυστάλλων. Στις 6 Δεκεμβρίου
του 1938 συνομολογείται το Γαλλογερμανικό Σύμφωνο περί του απαραβίαστου των
υφισταμένων συνόρων.
Στην Ελλάδα, ο Ιωάννης Μεταξάς προχωρεί
σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις: «Εν τούτοις
–και εδώ θα δανεισθώμεν μίαν αληθώς
παραστατικήν φράσιν του Υφυπουργού Τύπου και Τουρισμού [...]– επειδή ο Ιωάννης
Μεταξάς δεν δημαγωγεί, αλλά πράττει, η
εργατική μας νομοθεσία έθεσε τα θεμέλια
μιας κοινωνικής δικαιοσύνης, την οποία δεν
ετόλμησαν ακόμη να εφαρμόσουν αλλού
κράτη λεγόμενα σοσιαλιστικά» [εφημερίδα
Καθημερινή - ο Φιλίστωρ].
Μετά τη δικαίωση της προσφυγής μέρους
της Ιεράς Συνόδου για την ακύρωση της
εκλογής του Δαμασκηνού ως Αρχιεπισκόπου, η Κυβέρνηση Μεταξά καταργεί τον
υφιστάμενο νόμο του 1922 περί εκλογής
αρχιεπισκόπου και επαναφέρει έναν προηγούμενο των πρώτων χρόνων του Ελληνικού Κράτους. Στις νέες εκλογές της 12ης
Δεκεμβρίου για τη θέση του Προκαθήμενου
της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπό «Αριστίνδην Σύνοδο», νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
εκλέγεται ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας
Χρύσανθος.

Καλαμάτα, 1938: νέοι με παραδοσιακές φορεσιές παρελαύνουν ενώπιον
του Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πελοπόννησο. Από το λεύκωμα 4η Αυγούστου 1938-1939
(έκδοση του Υφυπουργείου Τύπου & Τουρισμού, σειρά «εκδόσεις της 4ης
Αυγούστου»), από το οποίο προέρχεται η φωτογραφία, αντιγράφουμε: Η
ενθουσιώδης υποδοχή της οποίας έτυχεν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
κ. Ιωάν. Μεταξάς ανά την Πελοπόννησον και η αποθέωσίς Του από τον
Λαόν αυτής, ήλθον ως μία ακόμη πανηγυρική απόδειξις της εμπιστοσύνης
μετά της οποίας ο Ελληνικός Λαός, αποβλέπει εις τον Εθνικόν Κυβερνήτην.
Από τον Ασπρόπυργον μέχρι των Καλαμών και μέχρι, κατόπιν, του Πύργου και των Πατρών, μια κραυγή εκυριάρχει από τους χωρικούς, οι οποίοι
προσήρχοντο διά να τον χαιρετίσουν: «Να μας ζήσης. Εσύ μας έσωσες…»
[…] Εις την Μεσσηνίαν, η υποδοχή την οποίαν του επεφύλαξεν ο Λαός,
υπήρξεν άνευ προηγουμένου. Παρά την πίπτουσαν βροχήν, χιλιάδες
Λαού είχον συγκεντρωθεί εις τους σταθμούς μέχρι Καλαμών, διά να τον
επευφημήσουν και να τον ζητωκραυγάσουν. Η παρέλασις των Καλαμών,
θα μείνη αλησμόνητος. Οι χωρικοί με τας εθικάς των ενδυμασίας, παρήλαυνον επί ώρας, προ του Αρχηγού της Κυβερνήσεως της 4ης Αυγούστου.
Και το συγκινητικώτερον ότι την εσπέραν παρηκολούθησαν τον λόγο του,
παρ’ ότι έβρεχε ραγδαίως… Όσον αφορά τους μαθητές των σχολείων και
τους εορτασμούς των επετείων, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους μέσω
Ε.Ο.Ν. (η σχέση της μεταξικής οργάνωσης της νεολαίας με το σχολείο ήταν
θολή και, εν πολλοίς, ανταγωνιστική), είναι βέβαιο ότι οι μαθητές συμμετείχαν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ενίοτε παρελαύνοντες, και προ
της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου· επί Μεταξά, ωστόσο, καθιερώθηκε η
μαθητική παρέλαση και ο συνδυασμός της με τη στρατιωτική. Η τελευταία
καταχώριση του Ιωάννη Μεταξά στο ημερολόγιό του την Παρασκευή 25
Μαρτίου 1938 έχει ως εξής: Τελετή. Ενθουσιασμός. Αποθέωσις. Παρέλασις
στρατού θαυμασία. Απόγευμα παρέλασις Σχολείων, Προσκόπων κ.τ.λ. και
Εθνικής Νεολαίας με τα Τάγματα εις την ουράν. - Αι φάλαγγες της Ε.Ο.Ν.
ατελείωτοι! Όλοι ντυμένοι! Περίπου 12-14 χιλιάδες! Εντύπωσις εις τον κόσμον καταπληκτική!
Γιώργος Τσακνιάς

Το χειρόγραφο κείμενο της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΑΕ

O αγκυλωτός σταυρός στην Ακρόπολη.

Τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν στην Βόρειο Ελλάδα.

Το χειρόγραφο κείμενο της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΑΕ

1938-1947

Η Ένωση, εκτός από το συνδικαλιστικό της ρόλο, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο και είναι εκεί στις κρίσιμες στιγμές του πολέμου,
κάνοντας συνεχόμενες έκτακτες συνελεύσεις, διαθέτοντας όλη της την περιουσία «εις την κρατικήν υπηρεσία αλληλεγγύης» ...
Προσφέρει βοηθήματα σε άπορους συναδέλφους και στις οικογένειες των μελών που «χάθηκαν» στον πόλεμο ή κατά την κατοχή, που
στην Ελλάδα ξεκινάει τον Απρίλιο του 1941 ως αποτέλεσμα της γερμανικής εισβολής.
Με το νομοθέτημα 403/1941 καταργείται το «Αντασφαλιστικόν Ίδρυμα Ελλάδος» και καθορίζεται τιμολόγιο για την ασφάλιση αυτοκινήτου.
Το 1942 θα ιδρυθούν πολλές νέες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες, λόγω των συνθηκών του πολέμου και της αναγκαστικής αποχώρησης των αλλοδαπών εταιριών. Από εκείνη τη χρονιά έως και το 1947 οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επαγγελματιών
Ασφαλιστών Ελλάδος θα διακοπούν λόγω της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου που ακολούθησε μετά την απελευθέρωση από τον
γερμανικό άξονα.

Κανονισμός Ασφαλίσεων Θαλασσίων Κινδύνων του 1941

Απόδειξη Πληρωμής Δόσης
Ασφαλίστρου του 1941,
Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ελληνική
Ασφαλιστική Εταιρεία

Πιστοποιητικό Ασφάλειας Θαλάσσιας Μεταφοράς του 1940, ΝΕΛΛΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

1948

1948

1957

Στις 7 Μαρτίου του 1948 με την παρουσία του επίσημου Ελληνικού Κράτους, ήτοι του Ανώτατου Άρχοντα, των Μελών της Κυβέρνησης και
της Στρατιωτικής Ηγεσίας, επισφραγίζεται σε επίσημη τελετή η Ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν
νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο (φωτό επάνω αριστερά).
Την ίδια χρονιά η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος αποφασίζει την επανέναρξη της δραστηριότητάς της και το Διοικητικό της
Συμβούλιο φιλοξενείται προσωρινά στα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ».
Εν τω μεταξύ, ιδρύεται στο Παρίσι από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο Οργανισμός για την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Συνεργασία, δηλαδή ο πρόδρομος του ΟΟΣΑ.
Τα σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και στον κόσμο, κατά τη δεύτερη δεκαετία ζωής της ΕΕΑΕ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
ίδρυση της ΚΟΜΕΚΟΝ και του ΝΑΤΟ το 1949, τον πόλεμο της Κορέας το 1950 και την έξαρση του μακαρθισμού στις ΗΠΑ. Tην ίδια χρονιά
λαμβάνει χώρα δημοψήφισμα στην Κύπρο, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία να αποφασίσει υπέρ της ενοποίησης με την Ελλάδα.
Έναν χρόνο μετά, το 1951, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος, τερματίζεται η αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα και αλλάζει η ισοτιμία δραχμής - δολαρίου. Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα.
Το 1952 ξαναγίνονται εκλογές και ο Παπάγος διαδέχεται τον Πλαστήρα, που ήταν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης συνασπισμού και η
Ελλάδα εντάσσεται στη νατοϊκή συμμαχία. Ιδρύεται η «Ένωσις Ασφαλιστών Ελλάδος».
Το 1953 σηματοδοτείται από τον θάνατο του Στάλιν, του Νικόλαου Πλαστήρα και το τέλος του πολέμου στην Κορέα. Η δραχμή θα υποτιμηθεί κατά 50% σε σχέση με το δολάριο.
Το 1954 δημιουργείται η «Ελληνική Ασφαλιστική Ομοσπονδία», η νέα δραχμή αντιστοιχεί σε 1000 παλαιές και πραγματοποιούνται μεγάλα συλλαλητήρια για το Κυπριακό στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Το τέλος του 1947 βρήκε την Ελλάδα στο
μέσον του Εμφυλίου Πολέμου. Είχαν προηγηθεί στη διάρκεια της άνοιξης του ίδιου
έτους η «μεταβίβαση» της Ελλάδας από τη
βρετανική στην αμερικανική σφαίρα επιρροής μετά την εξαγγελία του δόγματος του
Αμερικανού προέδρου Χάρι Τρούμαν για
την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε
Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και οι σκληρές
ένοπλες αναμετρήσεις ανάμεσα στη νόμιμη
κυβέρνηση και τον στρατό των ανταρτών.
Οι τελευταίοι, μάλιστα, είχαν αποφασίσει
στις 12 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της 3ης
Ολομέλειας, την υλοποίηση του στρατιωτικού επιχειρησιακού σχεδίου «Λίμνες», που
προέβλεπε τη δημιουργία τακτικού στρατού
προσδοκώμενης δύναμης 50.000-60.000
ανδρών σε μια προσπάθεια ολοκληρωτικής
αντιπαράθεσης με τους αντιπάλους τους.
Μπαίνοντας στο 1948, ήταν δεδομένο ότι το
σχέδιο αυτό επρόκειτο να δοκιμαστεί και να
κριθεί στην πράξη.
Σε διεθνές επίπεδο, η αυγή του 1948 συνέπεσε με ενδιαφέρουσες εξελίξεις στα διπλωματικά μέτωπα. Στις 10 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε στο Κρεμλίνο συνάντηση
ηγετικών στελεχών της ΕΣΣΔ, της Βουλγαρίας
και της Γιουγκοσλαβίας (φωτό κάτω δεξια).
Στη συνάντηση συζητήθηκε διεξοδικά και το
ζήτημα του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου,
ενώ ο Ιωσήφ Στάλιν εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το ενδεχόμενο επιτυχίας
του ΚΚΕ. Οι επιπτώσεις από τη ρήξη του Τίτο
με τον Στάλιν και η αποπομπή της Γιουγκοσλαβίας από την Κομινφόρμ σύντομα επηρέασαν και τις σχέσεις των Γιουγκοσλάβων με
τους Έλληνες κομμουνιστές αντάρτες. Ήδη
από τα μέσα Ιουνίου του 1948, ο Ζαχαριάδης
είχε φροντίσει να ταχθεί στο πλευρό του Στάλιν στη διένεξή του με τον Τίτο.
Έτσι, ενώ το 1948 εξέπνεε, το χάσμα στην
ελληνική κοινωνία λόγω της εμφύλιας σύρραξης είχε διευρυνθεί. Κι ενώ η αδυναμία
των εγχώριων δυνάμεων να διαχειριστούν
την κατάσταση ήταν ορατή διά γυμνού
οφθαλμού, οι επιλογές των Μεγάλων Δυνάμεων απεναντίας έδειχναν ξεκάθαρα προς
ποια πλευρά θα έγερνε, οριστικά πλέον, η
ζυγαριά.

Το «παιδομάζωμα»: Στις κοινωνικές εξελίξεις δεσπόζουσα θέση κατέχει
η μεταφορά, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 1948, από το ΚΚΕ περισσότερων από 20.000 παιδιών, που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την
ελληνική Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, προς
τις Ανατολικές Χώρες με αιτιολογικό τη σωτηρία τους από τον «μοναρχοφασιστικό τρόμο». Η είδηση της μετακίνησης των παιδιών προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων στην Αθήνα, καταγγελίες στον ΟΗΕ και σύγκριση
με το «παιδομάζωμα» που αιώνες πριν είχαν εφαρμόσει οι οθωμανικές
αρχές. Το ακανθώδες ζήτημα του «παιδομαζώματος» εξακολουθεί να διχάζει ακόμη και σήμερα την ελληνική κοινωνία, ενώ οι επιπτώσεις του
στο Μακεδονικό Ζήτημα τροφοδοτούν έως τις μέρες μας πικρίες, εντάσεις
και υπερβολές. Σε απάντηση της πρωτοβουλίας των ανταρτών, η επίσημη
κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά χιλιάδων παιδιών από τις περιοχές
που βρίσκονταν στα μέτωπα του πολέμου σε παιδουπόλεις που συστάθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.
Αναδημοσίευση αποσπάσματος άρθρου του κ. Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη, επίκουρου
καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο ΑΠΘ [εφημερίδα Καθημερινή]

Oι Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Πυρός της Εθνικής Ασφαλιστικής [1927]
Οι μεταλλικές πινακίδες με τα λογότυπα των ασφαλιστικών εταιριών «L’ UNION DE PARIS» και «PRUDENTIAL»

Έλληνες στρατιώτες στην Κορέα.

Η συνεδρίαση υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης.

1948-1957
Το 1955 θα αναδείξει πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ενώ στην Κύπρο θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. Ο Σεπτέμβριος θα
στιγματιστεί από βίαια επεισόδια εναντίον των Ελλήνων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Τίθεται σε ισχύ το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.
Μέτρα για την αποκατάσταση της τραπεζικής πίστης στη χώρα μας λαμβάνονται το 1956, ΕΡΕ και Καραμανλής στην κυβέρνηση, νεκροί
και τραυματίες στην Αθήνα από τις διαδηλώσεις για το Κυπριακό και καταδίκη των εγκλημάτων του Στάλιν από το ΚΚΣΕ είναι τα σημαντικότερα γεγονότα του 1956.
Το 1957 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών γιορτάζει τα 50 της χρόνια και η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων πραγματοποιείται στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά, με τη Συνθήκη της Ρώμης, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα - ΕΟΚ. Το
Κυπριακό ζήτημα αναλαμβάνει να λύσει ο ΟΗΕ, ενώ οι Αθηναίοι επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή στον εθνάρχη Μακάριο.

1958

1958

1967

Η κυβέρνηση Καραμανλή (ΕΡΕ) θα κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση του 1958, με αξιωματική αντιπολίτευση την ΕΔΑ, ενώ τίθεται σε
ισχύ στην Ελλάδα, από την Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, ο νόμος 4000/1958 «Περί τεντιμποϊσμού». Ο Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την
Αθήνα για να ενισχύσει το φιλανθρωπικό έργο υπέρ των ορφανοτροφείων της χώρας (βλ. φωτό επάνω). Η Κίνα υποφέρει από την αποτυχημένη οικονομική πολιτική του «Μεγάλου Τιμονιέρη» Μάο Τσε Τουνγκ.
Το 1959 πραγματοποιείται συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών σωματείων και δημιουργείται η Ένωσις των εν Ελλάδι Εργαζομένων
Ασφαλιστικών Εταιριών. Η Ελλάδα αντικαθιστά την οκά με το κιλό και υποβάλλει αίτηση για την ένταξή της στην ΕΟΚ. Η Διεθνής σύμβαση
του Στρασβούργου καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και η ΕΕΑΕ μεταφέρεται σε δικό
της χώρο γραφείων, που ενοικιάζει, στην οδό Βερανζέρου 5. Ο Φιντέλ Κάστρο ανατρέπει τον δικτάτορα Μπατίστα στην Κούβα.
Το 1960 θα ξεκινήσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και δημιουργείται ο Σύνδεσμος Ελευθέρου
Ευρωπαϊκού Εμπορίου EFTA με μέλη τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Ο JFK,
δηλαδή ο John Fitzgerald Kennedy, εκλέγεται πρόεδρος των ΗΠΑ και ανακυρύσσεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών οργανώνει την έκδοση μητρώου αυτοκινήτων με ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας.
Η Βουλή θα επικυρώσει τη σύμβαση του Στρασβούργου για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα
το 1961. Την ίδια χρονιά ιδρύεται ο ΟΟΣΑ και επιτυγχάνεται η αρχική συμφωνία σύνδεσης Ελλάδας με ΕΟΚ. Η ΕΡΕ κερδίζει τις εκλογές,
η αντιπολίτευση καταγγέλλει «βία και νοθεία» και ο Γεώργιος Παπανδρέου κηρύσσει τον «ανένδοτο αγώνα». Υψώνεται το τείχος του
Βερολίνου και η αμερικανική επιχείρηση στον Κόλπο των Χοίρων στην Κούβα αποτυγχάνει παταγωδώς. Ο σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν
εκτοξεύεται στο διάστημα.
To 1962 ο Καραμανλής θα έρθει σε σύγκρουση με το παλάτι. Tην ίδια χρονιά η ΕΕΑΕ γίνεται μέλος του BIPAR και εγγράφεται στον Παγκόσμιο Οδηγό Ασφαλιστικών Εταιριών και Επαγγελματικών Σωματείων ASSURANZ-COMPASS. Συμμετέχει για πρώτη φορά στη Συνελευση
του BIPAR στις 22.10.1962 εκπροσωπούμενη από τον Αλέξανδρο Ταμπουρά. Η Κούβα γίνεται σημείο πυραυλικής αντιπαράθεσης μεταξύ
ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.
Tαραχώδης χρονιά το 1963, με παραίτηση του Καραμανλή, εκλογές και νίκη της Ένωσης Κέντρου και του Γεώργιου Παπανδρέου και
δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η ζήτηση για χρυσές λίρες ανεβαίνει κατακόρυφα, πυροδοτούμενη από την αβεβαιότητα. Η χρονιά
στιγματίζεται από τη δολοφονία του J. F. Kennedy.

Η ιδιαιτερότητα των εκλογών της 11ης
Μαΐου 1958 είναι πως το αποτέλεσμα της
κάλπης διέρρηξε την κανονικότητα του
μεταπολεμικού θεσμικού πλαισίου: η ΕΔΑ
αναδείχτηκε αξιωματική αντιπολίτευση. Το
φάντασμα της Αριστεράς θα πλανιόταν πλέον ξανά στον αέρα εννέα μόλις χρόνια μετά
τη λήξη του Εμφυλίου, δίνοντας κατ’ αρχάς
αυτοπεποίθηση στην ίδια την Αριστερά και
εξάπτοντας τη φαντασία των εθνικοφρόνως σκεπτομένων για επαπειλούμενη κόκκινη κατάληψη της εξουσίας. Το εκλογικό
αποτέλεσμα ανέδειξε πρώτη την Εθνική
Ριζοσπαστική Ένωση με 41,2% (είχε χάσει
έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις
προηγούμενες εθνικές εκλογές του 1956)
και απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία
171 εδρών. Η ΕΔΑ κατέλαβε τη θέση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης με ποσοστό
24,4% και 79 βουλευτές, από τους οποίους
οι 21 δήλωσαν συνεργαζόμενοι. Στην τρίτη
θέση βρέθηκε το Κόμμα Φιλελευθέρων με
20,7% και ισχνή κοινοβουλευτική δύναμη
36 εδρών, ενώ στην τέταρτη η Προοδευτική
Αγροτική Δημοκρατική Ένωση (ΠΑΔΕ), αποτελούμενη από το Κόμμα Προοδευτικών
του Σπύρου Μαρκεζίνη, την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) του Σάββα
Παπαπολίτη, το Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΔΚΕΛ) του Στέλιου Αλλαμανή και το Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων
του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, με 10,6% και
10 έδρες. Τέλος, η Ένωση Λαϊκών Κομμάτων (ΕΛΚ), που απαρτιζόταν από το Λαϊκό
Κόμμα, το Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα του Στέφανου Στεφανόπουλου και το Κόμμα Εθνικοφρόνων του Θεόδωρου Τουρκοβασίλη,
απέσπασε το 2,9% και τέσσερις έδρες.
Συμπερασματικά, οι εκλογές του 1958 ήταν
σημαντικές γιατί αποκρυσταλλώθηκαν ευρύτερες τάσεις, οι οποίες διαμόρφωσαν
τους όρους ενός νέου πολιτικού παραδείγματος, η κυριαρχία του οποίου συνέχισε και
κατά τη Μεταπολίτευση. Προς την κατεύθυνση της ασυνέχειας οδήγησε τις εξελίξεις
ο Καραμανλής, ο οποίος αναμετρήθηκε με
παλαιοκομματικές πρακτικές και αναχρονιστικές μορφές διακυβέρνησης κομματικών
κυβερνήσεων.

Τρίπτυχο εκσυγχρονισμού: Στο εσωτερικό πεδίο η ΕΡΕ ακολουθούσε μια
φιλελεύθερη-κεϋνσιανή πολιτική εκσυγχρονισμού, υπηρετώντας το τρίπτυχο «ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη». Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
οι μεγάλες χώρες της Δύσης ασπάστηκαν την πολιτική τής ανάπτυξης, στην
οποία η παρέμβαση του κράτους κατείχε κεντρικό ρόλο. Στην Ελλάδα, όπου
στην πολιτική παράδοση του Εθνικού Διχασμού επικάθησαν τα πάθη και τα
τραύματα του Εμφυλίου, τα κοινωνικά και πολιτικά διλήμματα περιστράφηκαν γύρω από τα αιτήματα της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του κράτους. Ο Καραμανλής ηγήθηκε ενός πολιτικού προσωπικού που θεωρούσε
ότι η εθνική ταυτότητα και η εδαφική υπόσταση της χώρας βρισκόταν σε
κίνδυνο. Σχηματικά, η απάντηση του Καραμανλή στην ενδημική φτώχεια
της χώρας ήταν το κυκλικό σχήμα «άνοδος του βιοτικού επιπέδου, αύξηση
του εθνικού εισοδήματος, ανάπτυξη, εδαφική ακεραιότητα».
Τη διετία 1956-1958 η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΡΕ αφορούσε τον
εξηλεκτρισμό, τα έργα υποδομής, την εκβιομηχάνιση και τον προσανατολισμό προς τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σημαντικό σημείο σε όλο αυτό το εγχείρημα εκσυγχρονισμού ήταν πως οι κοινωνικές
μεταλλαγές επέδρασαν στον αστικό χώρο: εντεινόμενη αστικοποίηση,
μετανάστευση, περισσότερες ευκαιρίες για εργασία, υψηλότερη ποιότητα
ζωής, δυνατότητες πρώιμου καταναλωτισμού. Για μια κινηματογραφική
αφήγηση της διπολικής σχέσης πόλης-υπαίθρου ας θυμηθεί κανείς ενδεικτικά δύο ταινίες του Αλέκου Σακελλάριου: «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» (1960) (φωτό) και «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης» (1963).
Αναδημοσίευση αποσπάσματος άρθρου του Ιωάννη Κ. Φίλανδρου,
υποψήφιου διδάκτορα Σύγχρονης Ιστορίας στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας. [εφημερίδα Καθημερινή]

Ασφαλιστήριο Πυρός του 1890 «ΦΟΙΝΙΞ» (PHOENIX London)

Ασφαλιστήριο του 1910, La Compagnie d’ assurances «LA NATIONALE»

Τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία της πρώτης κυβέρνησης της Ένωσης
Κέντρου, στις 11.11.1963, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δέχεται την
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

21η Απριλίου 1967: Τα τανκς βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας.

Ασφαλιστήριο του 1912, «Societe Generale d’ Assurances Ottomane»

Ασφαλιστήριο του 1922, Α.Ε. Ασφαλιστική Εταιρία «Η ΑΝΑΤΟΛΗ»

1958-1967

To 1964 δημιουργείται ο πρώτος επίσημος Δείκτης Τιμών του ΧΑΑ, πεθαίνει ο βασιλέας Παύλος και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ενθρονίζεται
ο Κωνσταντίνος Β’ και τις εκλογές κερδίζει περίτρανα η Ένωση Κέντρου.
Τα Ιουλιανά του 1965, οι μεγάλες διαδηλώσεις, οι πιέσεις του παλατιού, που εξαναγκάζουν σε παραίτηση τον Γεώργιο Παπανδρέου, η
«αποστασία» και οι διαδοχικές κυβερνήσεις που καταψηφίζονται από τη Βουλή καταλήγουν σε κυβερνητικό σχήμα με επικεφαλής τον
Στέφανο Στεφανόπουλο. Οι ΗΠΑ επιχειρούν στο Βιετνάμ, πεθαίνει ο Τσώρτσιλ και επανεκλέγεται πρόεδρος στη Γαλλία ο Ντε Γκωλ.
Το 1966 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη ένταση στις σχέσεις τραπεζικών και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η χώρα κυβερνάται από
υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η Κίνα ζει την Πολιτιστική της Επανάσταση, παρά την επιδείνωση των σχέσεών της με την ΕΣΣΔ.
Η κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου θα προκηρύξει εκλογές. Του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου θα ακολουθήσει το αποτυχημένο βασιλικό αντιπραξικόπημα και η φυγή της βασιλικής οικογένειας από την Ελλάδα. Το Χρηματιστήριο ενισχύεται με τον νόμο 148.

1968

1968

1977

Την πρώτη Νοεμβρίου του 1968 πεθαίνει ο Γεώργιος Παπανδρέου. Η κηδεία του (φωτό) την επόμενη ημέρα αποτέλεσε την αφορμή για την
πρώτη μαζική διαδήλωση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Η Γαλλία συνταράσσεται από την εξέγερση των φοιτητών και ο Μάης
του ’68 θα μείνει στην ιστορία. Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος υποβάλλει υπόμνημα στο Υπουργείο Εμπορίου με τις απόψεις
της επί του σχεδίου Νόμου περί Αναμόρφωσης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Το 1969 προσεδαφίζεται στη Σελήνη το αμερικανικό διαστημόπλοιο «Απόλλων 11» (φωτό). Τους αστροναύτες που το επανδρώνουν έχει
ασφαλίσει ο Αλέξανδρος Ταμπουράς, δημιουργώντας το πρώτο αστρασφαλιστήριο στην ιστορία! Η Ελλάδα καταδικάζεται από το Συμβούλιο
της Ευρώπης για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και βασανιστήρια και αποπέμπεται.
Το 1970 ψηφίζεται ο ΝΔ 400/70 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως, ο οποίος θεσπίζει τον αποκλεισμό των Τραπεζών από τον Κλάδο
και παράλληλα θέτει τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής αγοράς. Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος προχωρά
σε συνεχείς κινητοποιήσεις για τις προϋποθέσεις ασκήσεως του επαγγέλματος. Εν τω μεταξύ 85 άτομα χάνουν τη ζωή τους στη χώρα μας από
την επιδημία ασιατικής γρίπης, η οποία πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη.
Τον Ιανουάριο του 1971 εγκαινιάζεται το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, ενώ τον Ιούνιο ο Παναθηναϊκός ηττάται από τον Άγιαξ στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ποδοσφαίρου στο Γουέμπλεϊ. Αρχίζει να λειτουργεί ο χρηματιστηριακός δείκτης Nasdaq. Στην Ελλάδα
συνεχίζεται το κυνήγι των μακρυμάλληδων από το χουντικό καθεστώς και στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου κουρεύονται 40 νεαροί μέσα
σε μια μέρα.
Το 1972 η χώρα συγκλονίζεται από το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα αεροπλάνου της Ολυμπιακής, που συνετρίβη στον Σαρωνικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 37 από τους επιβαίνοντες λόγω πνιγμού. Κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική κεφαλαιαγορά το πρώτο
αμοιβαίο κεφάλαιο: το «Ερμής» της Εμπορικής Τράπεζας. Δημιουργείται κοινοπραξία για την ασφάλιση εξαγωγικών κινδύνων ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Το 1973 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ξεπερνά το 30%. Η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία γίνονται μέλη της ΕΟΚ, ενώ στη Χιλή
ο στρατηγός Πινοσέτ ανατρέπει τον Σαλβαδόρ Αλιέντε και εγκαθιδρύει στρατιωτική δικτατορία. Στις 17 Νοεμβρίου στην Αθήνα, η φοιτητική
εξέγερση διαμαρτυρίας ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία καταλήγει σε αιματοχυσία.
Τον Ιούλιο του 1974 οι Τούρκοι εισβάλλουν στην Κύπρο και λίγες μέρες αργότερα η χούντα πέφτει. Θριαμβευτική επιστροφή του Κ. Καραμανλή από το Παρίσι και μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Στο δημοψήφισμα στις 8 Δεκεμβρίου, οι Έλληνες λένε όχι στη μοναρχία.

«Όποιος το θυμάται, δεν ήταν εκεί»: αυτός
ο σουρεαλιστικός και ανατρεπτικός συνάμα
αφορισμός, σαν tweet από το παρελθόν,
αφορά πρωτίστως το 1968, τη χρονιά που
εκτοξεύεται η «Οδύσσεια του Διαστήματος»,
του Στάνλεϊ Κιούμπρικ στις αρχικά άδειες κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ, όταν
την ίδια περίοδο η νεολαία του δυτικού
κόσμου ξεκινά, με την άγνοια κινδύνου που
διαθέτουν τα νιάτα, τη δική της οδύσσεια
στη «μεγάλη πορεία προς τους θεσμούς»:
από τη διαμαρτυρία στην ένταξη, από τη
σύγκρουση στη διαχείριση και από την απελευθέρωση στον (νεο)κομφορμισμό.
Παράλληλα, το 1968 παραμένει μέχρι τις
μέρες μας η πιο ποπ χρονιά, γεμάτη έντονα
χρώματα, τραγούδια που μένουν ανεξίτηλα
στη μνήμη, αιματηρές συγκρούσεις, ψυχεδέλεια και ελευθεριότητα στη σύγχρονη
ιστορία του δυτικού κόσμου. Ως χρονολογία,
το 1968 συσσωρεύει, «σαν ηφαίστειο που
ξυπνά», όλα τα εκρηκτικά υλικά της αδήμονης εξέγερσης και της ανοιχτής σύγκρουσης, για την επόμενη «μεγάλη αφήγηση»,
ανανεώνοντας το οπλοστάσιο των ιδεών
και, συνακόλουθα, των λέξεων: η γενιά της
αμφισβήτησης κατά της γενιάς της συντήρησης. Η ραγδαία μετάβαση από το πολιτικό
(ανυπακοή και αντίσταση) στο κοινωνικό
(χειραφέτηση και αυτονομία) και στο ιδεολογικό (παραδοσιακός μαρξισμός και Νέα
Αριστερά) προκάλεσε πρωτόγνωρες ρήξεις
στις δυτικές κοινωνίες, μέχρι να προκύψει
σειρά μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων και
πρωτοβουλιών, καταδεικνύοντας τις ανεξάντλητες αντοχές του λεγόμενου «συστήματος». Ο καπιταλισμός ενσωμάτωσε ανατρεπτικές ιδέες και προσάρμοσε δεόντως
αντισυμβατικές πρακτικές, διευρύνοντας
ακροατήρια (audiences), ανανεώνοντας πηγές, ενέργειας και έμπνευσης, και, κυρίως,
αγορές σε πείσμα των πολεμίων του, επικυρώνοντας θριαμβικά την επικυριαρχία του
το 1989, με την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και τη συνακόλουθη προέλαση της
παγκοσμιοποίησης.
Απόσπασμα άρθρου του Κώστα Καλφόπουλου
στην Καθημερινή

Η ΑΕΚ Κυπελλούχος Ευρώπης: Το βράδυ της 4ης Απριλίου του 1968, ένα
λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας μπάσκετ ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας, χιλιάδες
κεράκια άναψαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να φωτίσουν τις μέχρι εκείνη τη στιγμή σκοτεινές εξέδρες, καθώς τότε φωτισμός υπήρχε μόνο στον
αγωνιστικό χώρο. 80.000 θεατές σηκώθηκαν από τις θέσεις τους με τα κεριά αναμμένα, φωνάζοντας και πανηγύριζοντας, καθώς όλα έδειχναν πως
η ΑΕΚ θα γινόταν κυπελλούχος Ευρώπης στο μπάσκετ. Και πραγματικά.
Όταν το ταμπλό έγραψε 89- 82, το στάδιο βούιξε από τις ιαχές και ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας Γιώργος Αμερικάνος με το κύπελλο στα χέρια,
κλαίγοντας, έκανε το γύρο του θριάμβου. Για πρώτη φορά μια ελληνική
ομάδα κέρδιζε ευρωπαϊκό τίτλο και για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν
80.000 άτομα να παρακολουθήσουν αγώνα μπάσκετ, πράγμα που θεωρήθηκε ρεκόρ για τα παγκόσμια αθλητικά δεδομένα και γράφτηκε στο
βιβλίο Γκίνες. Οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν δεν είχαν προηγούμενο. Περίπου 300.000 άτομα μαζεύτηκαν έξω από το στάδιο και η ουρά
έφτασε μέχρι την Ομόνοια. Τον Γιώργο Αμερικάνο τον κουβάλησαν μαζί
με το αυτοκίνητό του από το Παναθηναϊκό στάδιο μέχρι την πλατεία Βικτωρίας! Σε μια εποχή που η χούντα είχε απαγορεύσει τις εκδηλώσεις και
τις συγκεντρώσεις για παραπάνω από πέντε άτομα. Ο απεσταλμένος της
γαλλικής Εκίπ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο έναστρος ουρανός αυλακωνόταν από χιλιάδες χρωματιστές φωτοβολίδες κάθε φορά που η ελληνική
ομάδα σημείωνε ένα καλάθι και πάνω από δύο ώρες η ιαχή «ΑΕΚ-ΑΕΚ»
κάλυπτε κάθε άλλο θόρυβο».
Την άνοιξη του 1968, δεν υπήρχαν ζωντανές μεταδόσεις στην ελληνική
τηλεόραση. Ο Βασίλης Γεωργίου, που ήταν ο ραδιοφωνικός σπήκερ του
ματς, είχε πάει από την αγωνία του δύο ώρες νωρίτερα στο γήπεδο. Η ενθουσιώδης περιγραφή του ήταν γλαφυρότατη, οι παίκτες τον άκουγαν και
έπαιρναν δύναμη. Έτσι απέκτησε το παρατσούκλι η Βέμπο του ελληνικού
μπάσκετ. Οι ατάκες του ήταν χαρακτηριστικές: «O θεός της Eλλάδος, ο θεός
της AEK είναι μαζί μας, έλα Aμερικάνε, έλα Tρόντζο, έλα Zούπα… » «Kαι
πραγματοποιεί ένα πολύ ωραίο καλάθι ο Aμερικάνος και έρχεται εδώ και
με φιλεί και μένα. Tον φιλώ και εγώ…».

Απόσπασμα από τη Μηχανή του Χρόνου

Ασφαλιστήριο του 1926, Ασφαλιστική Εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ»

Αλέξανδρος Ταμπουράς.

Ασφαλιστήριο του 1927, Ασφαλιστική εταιρία «Ο ΦΟΙΝΙΞ»

Εάλω η Κύπρος. Τούρκοι αποβιβάζονται στο κυπριακό έδαφος (φωτογραφία
αρχείου ΚΥΠΕ).

Ασφαλιστήριο του 1928, «UNION» Assurance Society

Ασφαλιστήριο του 1928, «COMMERCIAL UNION»

1968-1977
Το 1975 ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν ιδρύουν τη Microsoft. Μετά από 19 χρόνια, λήγει ο πόλεμος του Βιετνάμ. Φεύγει από τη ζωή ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Στην Ισπανία πεθαίνει ο Φράνκο, επανέρχεται η δημοκρατία και ο Χουάν Κάρλος ανακηρύσσεται βασιλιάς της χώρας.
Την επόμενη χρονιά ψηφίζεται ο νόμος 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης της από ατυχήματα αυτοκινήτου αστικής ευθύνης» και παράλληλα ιδρύεται το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου. Η ΕΟΚ αποδέχεται την ελληνική αίτηση για πλήρη ένταξη της χώρας. Καθιερώνεται
η χρήση της δημοτικής στην εκπαίδευση και στη διοίκηση της Ελλάδας.
Τον Μάρτιο του 1977 καταγράφεται το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία, καθώς δύο Boeing 747 συγκρούονται στο αεροδρόμιο
της Τενερίφης και χάνουν τη ζωή τους 583 άτομα. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, σφοδρή καταιγίδα πλήττει την Αθήνα και τον Πειραιά,
αφήνοντας πίσω της 37 νεκρούς. Πεθαίνει ο πρόεδρος της Κύπρου Μακάριος.

1978

1978

1987

Στις 20 Ιουνίου σεισμός 6,5 ρίχτερ συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας πίσω του 49 νεκρούς. Δολοφονείται ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Άλντο Μόρο από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Φεύγει από τη ζωή η Σοφία Βέμπο. Ο Karol Jozef Wojtyla γίνεται ο πρώτος Πολωνός
Πάπας στην ιστορία με το όνομα Ιωάννης Παύλος Β’. Ψηφίζεται ο νόμος 761/78 «περί του μετοχικού κεφαλαίου και της εγγυήσεως των
εν Ελλάδι λειτουργουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων».
Στις 28 Μαΐου του 1979 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει τη συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ (φωτό επάνω αριστερά). Η
παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση οδηγεί σε ύφεση την ελληνική οικονομία. Ο τελευταίος Σάχης του Ιράν εγκαταλείπει τη χώρα και την εξουσία
αναλαμβάνει ο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Οργανώνεται το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.
Το 1980 το Ιράκ εισβάλλει στο Ιράν και ξεκινά ο γνωστός και ως «πόλεμος του Περσικού Κόλπου», που θα κρατήσει 8 χρόνια. Στην
Τουρκία, ο στρατηγός Κενάν Εβρέν ανατρέπει την κυβέρνηση Ντεμιρέλ. Ο Τζον Λένον δολοφονείται στη Νέα Υόρκη. Την ίδια χρονιά η
Ελληνική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ασφαλίσεως πραγματοποιεί ενημερωτικές συγκεντρώσεις, με θέμα την προσαρμογή του κλάδου στα νέα
δεδομένα που δημιουργεί η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
Τον Οκτώβριο του 1981 το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές με 48,06% και σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση
(φωτό επάνω δεξιά). Οι κοινωνικές παροχές, οι αυξήσεις στους μισθούς, η διεύρυνση της απασχόλησης στο δημόσιο θα οδηγήσουν σε
αυξημένο εξωτερικό δανεισμό. 21 οπαδοί του Ολυμπιακού ποδοπατούνται μέχρι θανάτου στη θύρα 7 του σταδίου Καραϊσκάκη μετά τον
ποδοσφαιρικό αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Στο Λος Άντζελες εντοπίζονται τα πρώτα περιστατικά ανθρώπων με AIDS.
Τον Απρίλιο του 1982 Αργεντινή και Μεγάλη Βρετανία συγκρούονται για την κυριαρχία στα νησιά Φώκλαντ. 74 ημέρες αργότερα η σύρραξη λήγει με νικητές τους Βρετανούς. Φεύγουν από τη ζωή η πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό, η Ίγκριντ Μπέργκμαν, αλλά και ο Έλληνας
συνθέτης Μάνος Λοΐζος. Καταργείται το κούρεμα με την ψιλή στον ελληνικό στρατό.
Στις 26 Νοεμβρίου του 1983, έξι μασκοφόροι ληστές έκλεψαν από τις αποθήκες του αεροδρομίου του Χίθροου στο Λονδίνο 10 τόνους
χρυσού σε ράβδους, αξίας 26 εκατομμυρίων λιρών. Σύντομα οι δράστες συνελήφθησαν, ωστόσο τρεις από τους δέκα τόνους χρυσού δε
βρέθηκαν ποτέ. To ψευδοκράτος του Ντενκτάς στα κατεχόμενα της Κύπρου κηρύσσει την ανεξαρτησία του. Δημιουργείται το Διαδίκτυο,
ενώ ο Μπιλ Γκέιτς παρουσιάζει τα Windows 1.0.
Το 1984 το διαστημικό λεωφορείο Ντισκάβερι απογειώνεται για το παρθενικό του ταξίδι. Δολοφονείται η πρωθυπουργός της Ινδίας Ίντιρα
Γκάντι. Η απεργία των ανθρακωρύχων συγκλονίζει τη Μεγάλη Βρετανία, όμως η αδιάλλακτη στάση της Μάργκαρετ Θάτσερ θριαμβεύει.
Παρουσιάζεται ο Macintosh, ο πρώτος υπολογιστής με ποντίκι και γραφικό περιβάλλον χρήστη.

Τα 5,8 Ρίχτερ την Τετάρτη 24 Μαΐου του 1978
και τα 5,3 τη Δευτέρα 19 Ιουνίου είχαν στείλει
ισχυρά μηνύματα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, που είχαν θορυβηθεί. Ωστόσο, ουσιαστικά ήταν απροστάτευτοι από τον επερχόμενο
σεισμό, σε μια χώρα που έως τότε είχε κάνει
πολύ λίγα για την προληπτική προστασία των
κατοίκων της από τους σεισμούς. Με εξαίρεση
μηχανικούς που πήγαν στο Βουκουρέστι για να
μελετήσουν τα αποτελέσματα του εκεί καταστροφικού σεισμού, η τεχνογνωσία αντιμετώπισης των σεισμών ήταν απλώς ατελής.
Μία ημέρα αργότερα, την Τρίτη 20 Ιουνίου, στις
11.04 το βράδυ, 6,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη
Θεσσαλονίκη. Ο απολογισμός ήταν 49 νεκροί,
εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες άστεγοι και
εκατοντάδες κτήρια που κατέρρευσαν ή «πληγώθηκαν». Τα περισσότερα θύματα προκάλεσε η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην
πλατεία Ιπποδρομίου. Εκεί όπου βρίσκεται
σήμερα το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ένα
ερευνητικό ίδρυμα με στόχο τη συλλογή και
ταξινόμηση όλων των πηγών που αναφέρονται στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.
Οι υλικές ζημίες αποκαταστάθηκαν σχετικά
σύντομα μέσα και από την ειδική φορολογία
που επέβαλε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Την αποκατάσταση των σεισμοπαθών ανέλαβε η νεοϊδρυθείσα «Υπηρεσία
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας» (ΥΑΣΒΕ). Με αφορμή το σεισμό της
Θεσσαλονίκης και τον κατοπινό της Αθήνας
(1981), ιδρύθηκε το 1983 ο ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας). Επίσης, ο καταστροφικός σεισμός στις
20/6/1978 υπήρξε ο βασικός λόγος της κατασκευής του κεντρικού σεισμολογικού σταθμού Θεσσαλονίκης και επτά περιφερειακών
σταθμών. «Στη συνέχεια, το σεισμογραφικό
δίκτυο αναπτύχθηκε και σήμερα περιλαμβάνει 34 σταθμούς οι οποίοι καλύπτουν όλη την
Ελλάδα και άλλους 11 σε ειδικό δίκτυο παρακολούθησης του ηφαιστείου της Σαντορίνης»,
αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Βασίλειος Παπαζάχος. Η
ιστορική μνήμη είναι πάντα απαραίτητη, ιδίως
σε έναν λαό όπως οι Έλληνες, που ελάχιστα
διδάσκεται από τα παθήματά του.
Απόστολος Λακασάς - Καθημερινή, Σαν Σήμερα

Πτήση τζάμπο στα 55 μέτρα: Το 1978 ένα θηριώδες τζάμπο της Ολυμπιακής
Boeing 747-200, με 418 επιβάτες, παραλίγο να πέσει στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του. Η αεροπορική τραγωδία
αποφεύχθηκε χάρη στον έμπειρο πιλότο, Σήφη Μιγάδη, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει στον αέρα το αεροσκάφος. Το επίτευγμά του διδάσκεται
στα σεμινάρια της Boeing, καθώς νίκησε τους νόμους της φυσικής, πετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος και με ελάχιστη ταχύτητα. Το γεγονός ότι
δεν συνετρίβη θεωρείται «θαύμα», ενώ σε όλες τις προσομοιώσεις που
έχουν γίνει το αεροπλάνο πάντα πέφτει. Η κατασκευαστική εταιρία έχει
χαρακτηρίσει εκείνο το αεροσκάφος «lost» και το θεωρεί πεσμένο, παρόλο που ο πιλότος της Ολυμπιακής, κατάφερε να το προσγειώσει.
Το αεροσκάφος είχε 160 τόνους καύσιμα, καθώς θα πετούσε απευθείας
από Αθήνα για Νέα Υόρκη. Κυβερνήτης ήταν ο Σήφης Μιγάδης, ο οποίος
είχε 32 χρόνια εμπειρία και τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει το πιλοτάρισμα των jumbo της Ολυμπιακής. Συγκυβερνήτης ήταν ο Κ. Φικάρδος,
στενός φίλος του Μιγάδη, με τον οποίο συνεργάστηκε πολλά χρόνια και
έκαναν πολλά ταξίδια μαζί. Κατά την απογείωση, δεν μπόρεσε να πάρει ύψος και δεν είχε αρκετή ταχύτητα για να απογειωθεί. Πριν οι ρόδες
ξεκολλήσουν από το έδαφος, ακούστηκε μια έκρηξη από τον δεξί κινητήρα, ο οποίος καταστράφηκε. Ο Μιγάδης δεν μπορούσε να σταματήσει
και έδωσε εντολή στον Φικάρδο να μαζέψει τις ρόδες για να συνεχίσει.
Ο πιλότος έδινε μάχη να ανυψωθεί και όσοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο
πίστευαν ότι θα έπεφτε. Με ελάχιστο ύψος κατάφερε να περάσει το πρώτο
εμπόδιο, που ήταν ο λόφος «Πανί» στον Άλιμο, ο οποίος είχε ύψος 200
μέτρα. Στη συνέχεια το αεροπλάνο έχασε ξανά ύψος και πέρασε πάνω από
τις πολυκατοικίες της Καλλιθέας και της Νέας Σμύρνης και ξυστά από το
κτήριο της Interamerican στη Συγγρού. Πετούσε πλέον με ταχύτητα 160
μιλίων και σε ύψος 55 μέτρων από το έδαφος. Με λεπτούς χειρισμούς και
μικρούς ελιγμούς ο Μιγάδης κατάφερε να το στρίψει και να επιστρέψει
πίσω. Οι εργαζόμενοι του Ελληνικού που το είδαν να έρχεται από τον
Πειραιά δεν το πίστευαν. Το αεροπλάνο κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα,
άδειασε μέρος των καυσίμων και προσγειώθηκε. Η άφιξη του αεροσκάφους έγινε σε πανηγυρικό κλίμα.
Απόσπασμα από τη Μηχανή του Χρόνου

Ασφαλιστήριο του 1929, «BRITISH EQUITABLE ASSURANCE»

Ασφαλιστήριο του 1930, «LONDON GUARANTEE & ACCIDENT COMPANY»

Τα 6,5 ρίχτερ που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη.

Το Διαστημικό Λεωφορείο Ντισκάβερι.

Ασφαλιστήριο του 1936, «THE LONDON ASSURANCE»

Ασφαλιστήριο του 1936, «LA BALOISE»

1978-1987
Την επόμενη χρονιά ψηφίζεται ο νόμος 1569/1985 «περί διαμεσολαβήσεως στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως». Η δραχμή υποτιμάται κατά 15% και ανακοινώνεται περικοπή δημοσίων δαπανών. Ο 22χρονος Γκάρι Κασπάροφ γίνεται ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι, νικώντας τον Ανατόλι Καρπόφ, τον πιο πετυχημένο σκακιστή όλων των εποχών.
Το 1986 σημαδεύεται από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ, το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα της παγκόσμιας
ιστορίας. Ο Γκορμπατσώφ εφαρμόζει την περεστρόικα στη Σοβιετική Ένωση. Διοργανώνεται το Live Aid προκειμένου να συγκεντρωθούν
χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία. Το παρακολουθούν ζωντανά 1,9 δισ. τηλεθεατές σε 150 χώρες.
Τον Ιούλιο του 1987 η Ελλάδα πλήττεται από τον μεγαλύτερο καύσωνα της σύγχρονης ιστορίας της, ο οποίος άφησε πίσω του 1.300
νεκρούς. Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το Ευρωμπάσκετ και το τουρκικό ωκεανογραφικό «Σισμίκ» βγαίνει στο Αιγαίο προκαλώντας έντονη
ελληνοτουρκική κρίση. Η 19η Οκτωβρίου μένει στην ιστορία ως η «Μαύρη Δευτέρα» της Wall Street.

1988

1988

1997

Το 1988 η Μπεναζίρ Μπούτο εκλέγεται πρωθυπουργός του Πακιστάν. Παλαιστίνιοι τρομοκράτες εξαπολύουν επίθεση κατά του μικρού
κρουαζιερόπλοιου Σίτι Οφ Πόρος ανοικτά των ακτών του Φαλήρου, δολοφονώντας 11 από τους επιβάτες και τραυματίζοντας άλλους 71.
Στις 22 Οκτωβρίου του 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, έπειτα από πετυχημένη εγχείρηση καρδιάς και συστήνει
στους Έλληνες τη νέα του σύντροφο, Δήμητρα Λιάνη, κάνοντάς της το ιστορικό νεύμα στις σκάλες του αεροπλάνου. Ξεσπάει το σκάνδαλο
Κοσκωτά. Ιδρύεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων με το ΝΔ 1796/1988.
Τον Μάιο του 1989 το Ολυμπιακό Στάδιο υποδέχεται τους Pink Floyd σε μία από τις πολυπληθέστερες συναυλίες που έγιναν ποτέ στην
Ελλάδα. Δολοφονείται από τη 17 Νοέμβρη ο Παύλος Μπακογιάννης. Ξεκινάει να εκπέμπει το Mega Channel, ο πρώτος ελληνικός ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός. Πέφτει το τείχος του Βερολίνου, ανοίγοντας το δρόμο για τη γερμανική επανένωση (φωτό επάνω δεξιά).
Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει στο Κουβέιτ και ο «πόλεμος του Κόλπου» ξεκινά. Οι Σοβιετικές δημοκρατίες, η μία μετά την άλλη, κηρύσσουν
την ανεξαρτησία τους. Ο Λεχ Βαλέσα εκλέγεται πρόεδρος της Πολωνίας. Στις 3 Οκτωβρίου η Ανατολική Γερμανία γίνεται μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Το 1991 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας στην Αθήνα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για τους Αλβανούς πρόσφυγες. Διαλύεται επισήμως η Σοβιετική Ένωση. Ξεκινά ο εμφύλιος πόλεμος που θα οδηγήσει στη διάλυση
της Γιουγκοσλαβίας. Το www κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο διαδίκτυο. Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος μεταφέρει
την έδρα της στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της επί της οδού Κάνιγγος 27.
Υπογράφεται στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσημα γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (φωτό επάνω
αριστερά). Χιλιάδες κόσμου ξεχύνονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης διαμαρτυρόμενοι για το μακεδονικό ζήτημα. Το
Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών της Ελλάδας αποφασίζει να μην κάνει δεκτή καμία ονομασία της FYROM που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία.
Το 1993 η Τσεχοσλοβακία παύει να υπάρχει, καθώς η Τσεχία και η Σλοβακία χωρίζουν με το λεγόμενο Βελούδινο Διαζύγιο. Η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας ψηφίζεται ο Νόμος 2170/1993 για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς τις Οδηγίες της Ε.Ε.
Στις 6 Μαΐου του 1994 ανοίγει η σήραγγα της Μάγχης, που ενώνει την Αγγλία με τη Γαλλία. Ο Άιρτον Σένα, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, σκοτώνεται στο Γκραν Πρι που διεξάγεται στην Ίμολα. Ο ρωσικός στρατός εισβάλλει στην Τσετσενία. Έναρξη
λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Ο Γιώργος Κοσκωτάς ενσάρκωσε τις έννοιες
της διαφθοράς και της διαπλοκής, που έμελλε να χαρακτηρίσουν τη χώρα μας τα επόμενα
χρόνια, με τo σύμπλεγμα συμφερόντων μεταξύ των τραπεζών, της κυβέρνησης και των
ΜΜΕ να λειτουργεί ως προπομπός για ό,τι θα
επακολουθούσε.
Συγκεκριμένα από το καλοκαίρι του 1988 είχε
διαταχθεί από τον εισαγγελέα εφετών, Δημήτρη Τσεβά, διενέργεια ελέγχου στην Τράπεζα
Κρήτης, στην οποία ο Κοσκωτάς ξεκίνησε να
εργάζεται ως ένας απλός υπάλληλος το 1979,
πριν φθάσει να την αγοράσει, προς έκπληξη
όλων, πέντε χρόνια αργότερα, δημιουργώντας
παράλληλα έναν δημοσιογραφικό κολοσσό,
τη «Γραμμή». Το 1987 αγόρασε τον Ολυμπιακό. Το περιλάλητο σκάνδαλο Κοσκωτά αφορούσε υπεξαίρεση από την Τράπεζα Κρήτης
του ποσού των 33,5 δισ. δραχμών, κεφάλαια
που τροφοδοτούσαν τις επιχειρήσεις του, μεταξύ των οποίων και τον Ολυμπιακό. Παράλληλα σημαντικά ποσά είχαν χορηγηθεί σε
δωροδοκίες, ώστε να συνεχίζεται ανεξέλεγκτα
η δράση του σε όλα τα επίπεδα. Το Δικαστικό
Συμβούλιο εντέλει αποφάσισε απαγόρευση
εξόδου από τη χώρα για τον Κοσκωτά. Επιπλέον η δίνη των αποκαλύψεων παρέσυρε μέχρι
και τον πρωθυπουργό, Ανδρέα Παπανδρέου,
που κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία και
δωροληψία, με την ιστορία να εντυπώνεται ως
«υπόθεση Πάμπερς», λόγω της φημολογίας
ότι οι χρηματισμοί του Κοσκωτά γίνονταν διαμέσου συσκευασιών από πάνες! Αντιστοίχως,
για το σκάνδαλο κατηγορήθηκαν με τις ίδιες
αιτιάσεις και οι Μένιος Κουτσόγιωργας, Δημήτρης Τσοβόλας, Γιώργος Πέτσος και Παναγιώτης Ρουμελιώτης.
Κατά τη διάρκεια της δίκης απεβίωσε ο Μένιος
Κουτσόγιωργας ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό
επεισόδιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αθωώθηκε
με ψήφους επτά προς έξι. Ο Δημήτρης Τσοβόλας κρίθηκε ένοχος με ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών, αλλά εξαγοράσιμη και τριετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ ο Γιώργος
Πέτσος κρίθηκε ένοχος, με ποινή φυλάκισης
δέκα μηνών με αναστολή και τριετή στέρηση
πολιτικών δικαιωμάτων. Όσο για τον Γιώργο
Κοσκωτά, καταδικάστηκε σε 25ετή κάθειρξη.

An unforgettable cruise: Το προσπέκτους της πλοιοκτήτριας εταιρίας του
κρουαζιερόπλοιου «City of Poros», που πραγματοποιούσε ημερήσιες
εξορμήσεις στα νησιά του Σαρωνικού, ενημέρωνε τους τουρίστες: «It will
be an unforgettable cruise». Μόνο που για τους 471 -Ευρωπαίους στην
πλειονότητά τους- τουρίστες οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο το πρωί της 11ης Ιουλίου 1988 από το Τροκαντερό, αυτό που τους
έμεινε αξέχαστο ήταν το ισχυρό σοκ από το αιματηρό ρεσάλτο ένοπλων
τρομοκρατών, που οδήγησε στον θάνατο εννέα επιβάτες και στον τραυματισμό άλλους 60!
Ήταν λίγο μετά τις 6.45 το απόγευμα όταν οι 471 επιβάτες και τα 25 μέλη
του προσωπικού κοιτούσαν αμέριμνοι την Αίγινα να απομακρύνεται πίσω
τους, πλέοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Μία ακόμη κρουαζιέρα στα νησιά του Σαρωνικού έφθανε στο τέλος της. Τρία μίλια ανοιχτά της Αίγινας,
καθώς το «City of Poros» έπλεε ανάμεσα στα ερημονήσια Λαγούσες, οι
ριπές αυτόματων όπλων μεταξύ δύο ένοπλων ομάδων σκόρπισαν τον
θάνατο. Μέσα στο πλήθος των επιβατών, δύο άνδρες που επέβαιναν στο
κρουαζιερόπλοιο με τα αυτόματα στα χέρια άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Στον πανικό που ακολουθεί, κανείς δεν διακρίνει ποιος σημαδεύει ποιον, ποιος πυροβολεί και από πoιο σημείο. Μόνο η παρουσία των
δύο ανδρών ξεχωρίζει, που -από διαφορετικά σημεία- βάλλουν εναντίον
όλων. Πανικόβλητοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου προσπαθούν να
προστατευθούν. Τρέχουν στην εξέδρα και πηδάνε στη θάλασσα. Οι ένοπλοι δράστες με τα αυτόματα στα χέρια γαζώνουν κάθε σημείο του πλοίου, πετούν χειροβομβίδες, ενώ αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εκρήγνυνται σε διάφορα σημεία του πλοίου. Από τις ισχυρές εκρήξεις ξεσπάει
πυρκαϊά στη γέφυρα. Ακολουθούν εικόνες αλλοφροσύνης. Δράστες της
επίθεσης ένας Άραβας και ένας Γάλλος εβραϊκής καταγωγής, οι οποίοι,
σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών επιβατών, αλληλοεξοντώθηκαν στη διάρκεια του μακελειού.
Το Βήμα

Ασφαλιστήριο Πυρός της ρουμανικής εταιρίας «DACIA» (1874)
O Σέρβος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο Βόσνιος Αλίγια Ιζετμπέκοβιτς και
ο Κροάτης Φράνιο Τούτσμαν υπογράφουν τη συμφωνία του Ντέιτον.

Ασφαλιστήριο Πυρός της βρετανικής «Excess Insurance Company Limited»

Ένα εκατομύριο άνθρωποι αποχαιρέτησαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

1988-1997
Το 1995 υπογράφεται η συμφωνία του Ντέιτον για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Γιουγκοσλαβία. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
Μαδρίτης αποφασίζεται το νέο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομάζεται ευρώ. Φεύγει από τη ζωή η διακεκριμένη δημοσιογράφος και εκδότρια Ελένη Βλάχου.
Στις 23 Ιουνίου του 1996 πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνικότητα των Ιμίων και προκαλείται θερμό
επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Ψηφίζεται το Π/Δ 252/96 για την εναρμόνιση της ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές Οδηγίες. Καταργείται το υποχρεωτικό τιμολόγιο στους κλάδους Πυρός και Αυτοκινήτου.
Το 1997 το Ηνωμένο Βασίλειο παραχωρεί στην Κίνα το Χονγκ Κονγκ. Έρχεται στη ζωή η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ένα
εκατομμύριο άνθρωποι συνοδεύουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τελευταία της κατοικία. Στην Αθήνα ο μετροπόντικας αναστατώνει τις
ζωές των κατοίκων.

1998

1998

2007

Το 1998 οι ηγέτες των Ερυθρών Χμερ ζητούν συγγνώμη για τη γενοκτονία της δεκαετίας του 1970 στην Καμπότζη, η οποία στοίχισε τη
ζωή σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα. Φεύγουν από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Δημήτρης Χορν και ο Φρανκ
Σινάτρα. Ιδρύεται η Google.
Τον Σεπτέμβριο του 1999, μετά από μία ξέφρενη ανοδική πορεία, σκάει η φούσκα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Το ΝΑΤΟ βομβαρδίζει
τη Γιουγκοσλαβία. Σεισμός 5,9 ρίχτερ συγκλονίζει την Αθήνα και αφήνει πίσω του 145 νεκρούς.
Το 2000 αποφασίζεται η πλήρης ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ. Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στήβεν Σόντερς. Βυθίζεται το Εξπρές Σάμινα έξω από το λιμάνι της Πάρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 επιβάτες.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τρία αεροσκάφη προσκρούουν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και στο Πεντάγωνο, προκαλώντας το θάνατο 2.996 ατόμων (φωτό επάνω αριστερά). Την ευθύνη των επιθέσεων ανέλαβε η Αλ Κάιντα και ο Οσάμα
Μπιν Λάντεν. Οι ΗΠΑ απαντούν με επίθεση στο Αφγανιστάν. Η Ελλάδα εντάσσεται στην ευρωζώνη και μπαίνει στη ζωή μας ο Φιλικός
Διακανονισμός.
Την 1η Ιανουαρίου 2002 κυκλοφορούν σε δώδεκα χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- τα πρώτα ευρώ. Ψηφίζεται ο νόμος
3029/2002, που εισάγει τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Εξαρθρώνεται η 17 Νοέμβρη.
Το 2003 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράκ, ο Σαντάμ
Χουσεΐν καθαιρείται από την εξουσία, οδηγείται σε δίκη και καταδικάζεται σε θάνατο. Μετά από έντονους κλυδωνισμούς, το ευρώ ισχυροποιείται έναντι του δολαρίου.
Χρονιά με έντονο αθλητικό χρώμα το 2004 για την Ελλάδα, αφού η χώρα μας διοργανώνει τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα (φωτό
επάνω δεξιά) και παράλληλα η Εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου στέφεται Πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Με τον
νόμο 3229/2004 συστήνεται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της μόλις 4 χρόνια αργότερα.

Φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σε ηλικία 91 ετών. Ένας πολιτικός που
αναμφίβολα άφησε έντονο το στίγμα του στη
σύγχρονη Ελλάδα, αφού συνέδεσε το όνομά
του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές
της ιστορία μας. «H Ελλάδα μπορεί να ζήσει και
χωρίς εμένα», είχε πει, τον Αύγουστο του 1983.
Είχε διατελέσει τέσσερις φορές πρωθυπουργός
της Ελλάδας και δύο φορές πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ζωή και το έργο του είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που ίσως ελάχιστοι
γνωρίζουν είναι ότι κατά τη νεανική του ηλικία
διετέλεσε και ασφαλιστής. Συγκεκριμένα το
1928, ο νεαρός Καραμανλής, φοιτητής της
Νομικής τότε, έχοντας ανάγκη εργασίας για να
εξοικονομήσει τα έξοδα των σπουδών του και
να συνδράμει την οικογένειά του, έπιασε δουλειά στην ιταλική ασφαλιστική Assicurazioni
Generali. Όπως είπαν όσοι τον γνώρισαν από
κοντά εκείνη την περίοδο, η εργασία του αυτή
ήταν μια πολύτιμη εμπειρία και όχι μόνο από
οικονομικής απόψεως. Επί δύο χρόνια διέσχιζε
προς όλες τις κατευθύνσεις την επαρχία του,
κερδίζοντας αρκετά για να ξεπληρώσει χρέη
του πατέρα του (οι καπνοκαλλιέργειες του
οποίου δεν πήγαιναν καλά), αλλά και για να
βοηθήσει στα γενικά έξοδα της οικογένειας.
Με τις επαφές που είχε, απέκτησε γνώση του
κόσμου, κάτι που έμελλε να τον βοηθήσει
σημαντικά στην πολιτική του σταδιοδρομία. Η
ενασχόλησή του αυτή έλαβε τέλος το 1930,
καθώς αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του,
κατατάχθηκε στο στρατό.
H δημοσιογράφος της Καθημερινής Ελένη
Μπίστικα, καταγράφει την ημέρα που έφυγε
από την ζωή ο Κ. Καραμανλής: O κ. Πέτρος
Μολυβιάτης, στο αμέσως επόμενο λεπτό,
μέσα στη Βιβλιοθήκη, διάβασε το άγγελμα του
τέλους: «Με βαθιά οδύνη σας ανακοινώνω
ότι ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής
εξέπνευσε στη 1:40 της σήμερον, 23 Απριλίου
1998, συνεπεία καρδιακής ανακοπής». Και
είμαστε εκεί, όλοι οι δημοσιογράφοι που τον
είχαμε αποχαιρετήσει στην Ηρώδου Αττικού,
στο τέλος της δεύτερης θητείας του, στις 9
Μαρτίου 1995, στο επιβλητικό γραφείο του
Προεδρικού Μεγάρου. Μας έσφιξε το χέρι.
«Να βγάλουμε και φωτογραφία;». «Σας χάλασα ποτέ χατήρι;». Και βγήκε η φωτογραφία και
έκανε τον γύρο του κόσμου, γιατί τη μετέδωσαν τα ξένα φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ένα τραγικό λάθος: Ο Ρουμάνος δραπέτης Σορίν Ματέι, καταδικασμένος
για κλοπές, ληστείες και άλλα εγκλήματα, το βράδυ της Τετάρτης της 23ης
Σεπτεμβρίου 1998 εισέβαλε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κάτω Πατήσια, θέτοντας υπό καθεστώς ομηρείας τους τέσσερις
ενοίκους με την απειλή χειροβομβίδας. Παράλληλα τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, όπου σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση συνομιλούσε για τέσσερις περίπου ώρες με τον κεντρικό παρουσιαστή ειδήσεων
του καναλιού, Νίκο Ευαγγελάτο.
Η Ελληνική Αστυνομία, επρόκειτο να κάνει ένα τεράστιο λάθος. Μετά από
πληροφορίες περί ψεύτικης χειροβομβίδας, με τον αρχηγό της αστυνομίας Αθ. Βασιλόπουλο να ηγείται της επιχείρησης, αστυνομικοί εισέβαλαν
στο διαμέρισμα. Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές
κάμερες. Η ένοικος Αμαλία Γκινάκη έχασε τη ζωή της, ενώ ο Σορίν Ματέι
τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε λίγες μέρες αργότερα, χωρίς οι ακριβείς συνθήκες θανάτου να έχουν εξακριβωθεί πλήρως.
Μετά την αποτυχία της επιχείρησης, ο αρχηγός της αστυνομίας υπέβαλε την
παραίτησή του, ενώ ανέλαβε την ευθύνη για το λάθος του και τη λανθασμένη ενημέρωση των υπόλοιπων αστυνομικών που έδρασαν υπό τις εντολές
του. Ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα για έναν χρόνο
με την αιτιολόγηση της ακούσιας ανθρωποκτονίας λόγω αμέλειας. Την ίδια
κατηγορία αντιμετώπισαν και οι υπόλοιποι αξιωματικοί της αστυνομίας
που πήραν μέρος στην αποτυχημένη επιχείρηση. Ωστόσο, όλοι οι αστυνομικοί απηλλάγησαν τον Μάιο του 2000, από το Τριμελές Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δραχμών στον
ΣΚΑΙ για την απευθείας μετάδοση και έκτοτε άλλαξε η σχετική νομοθεσία.
Μηχανή του Χρόνου

Ο πρόεδρος Χάρης Αλεξόπουλος ήταν ο εμπνευστής
της περιοδικής έκδοσης της ΕΕΑΕ «Διασφαλίζω».

Μέρος της ιδιωτικής συλλογής του Κ. Σ. Μαυρόπουλου
Περισσότερα από 2,5 εκ. στρέμματα γης έκαψαν οι πυρκαγίες του 2007.

2007 Ξεκινάει η έκδοση του περιοδικού της ΕΕΑΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ
Ο τελευταίος ηγέτης της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

1998-2007

Στις 14 Αυγούστου του 2005 πτήση της Helios Airways με προορισμό την Πράγα συντρίβεται στο Γραμματικό της Αττικής, με αποτέλεσμα
τον θάνατο και των 121 επιβαινόντων. Ο τυφώνας Κατρίνα χτυπά τις ακτές των ΗΠΑ, προκαλώντας το θάνατο περισσότερων από 1.800
ανθρώπων. Η Άνγκελα Μέρκελ γίνεται η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας.
Το 2006 ψηφίζεται το ΠΔ 190, που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/92 στην ελληνική νομοθεσία και θεσπίζει κανόνες για την
άσκηση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπως η εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο και η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Πεθαίνει κατά τη διάρκεια της δίκης του ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.
Το 2007 σημαδεύεται από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την Πελοπόννησο και την Αττική, προκαλώντας το θάνατο 63 ανθρώπων.
Κινητοποίηση των σωματείων διαμεσολάβησης κατά υπουργικής απόφασης που δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιριών να ασκούν πράξεις διαμεσολάβησης. Η ΕΑΕΕ δημιουργεί ομαδικό ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης για τα μέλη της.

1998

2008

2017

Το 2008 η Ελλάδα ασκεί βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Χρεοκοπεί η Lehman Brothers, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες παγκοσμίως. Ο Μπαράκ Ομπάμα γίνεται ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ (φωτό επάνω δεξιά). Στη διάρκεια επεισοδίων στα Εξάρχεια δολοφονείται ο δεκαπεντάχρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Τα σκάνδαλα της Siemens και της Μονής
Βατοπεδίου κυριαρχούν στην ελληνική ειδησεογραφία. Οι εκπρόσωποι της ΕΕΑΕ συμμετέχουν στην 1η Πανευρωπαϊκή εκδήλωση της
Επιτροπής Πρακτόρων του BIPAR στις Βρυξέλλες.
Το 2009 ο ιός της γρίπης Α Η1Ν1 στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερους από 10.000 ανθρώπους. Ανακοινώνεται η εκτόξευση του πρώτου
ιρανικού δορυφόρου. Οι Σομαλοί πειρατές δημιουργούν έντονα προβλήματα στην παγκόσμια ναυτιλία. Για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια δραπετεύει με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού ο Βασίλης Παλαιοκώστας. Η ΕΠΕΙΑ ανακαλεί την άδεια
λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια.
Στις 23 Απριλίου του 2010 ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ανακοινώνει από το Καστελόριζο την ενεργοποίηση του μηχανισμού
στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας. Λίγες μέρες αργότερα ψηφίζεται το πρώτο Μνημόνιο. H Κίνα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο σε εξαγωγές, αφήνοντας δεύτερη τη Γερμανία. Σεισμός 7,3
ρίχτερ ισοπεδώνει την Αϊτή, αφήνοντας πίσω του 200.000 νεκρούς. Τεράστια πετρελαιοκυλίδα δημιουργείται στον κόλπο του Μεξικού
από έκρηξη σε πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της ΒΡ. Ο Στιβ Τζομπς παρουσιάζει στο Σαν Φρανσίσκο το iPad της Apple. Η ΕΕΑΕ πραγματοποιεί μεγάλη εκδήλωση για την ενημέρωση των μελών της με αφορμή το κλείσιμο της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Union.
Κοινή εκδήλωση της ΕΕΑΕ, του ΣΕΜΑ και του ΠΣΑΣ στο Intercontinental θέτει τις βάσεις για την ίδρυση της ΕΑΔΕ.
Το 2011 εκατοντάδες χιλιάδες «Αγανακτισμένοι» κατεβαίνουν στους δρόμους των μεγάλων ελληνικών πόλεων σε ειρηνικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι για τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα που ψηφίζει η κυβέρνηση (φωτό επάνω αριστερά). Στις 11 Μαρτίου, σημειώνεται σεισμός 9 ρίχτερ στη βορειανατολική Ιαπωνία. Ο σεισμός είχε διάρκεια - ρεκόρ 5 λεπτά. Τα περισσότερα κτήρια άντεξαν, ωστόσο,
προκλήθηκε τσουνάμι σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο σεισμός και το τσουνάμι άφησαν πίσω τους 15.365 νεκρούς, 5.363 τραυματίες
και 8.206 αγνοούμενους. Αμερικανοί κομάντος σκοτώνουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο κρυσφήγετό του στο Πακιστάν. Εκτεταμένα βίαια
επεισόδια συγκλονίζουν το Λονδίνο και επεκτείνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις της Βρετανίας. Φεύγει από τη ζωή ο Στιβ Τζομπς.

Με κεντρικό σύνθημα «Ασφαλιστικοί πράκτορες: η ανθρώπινη πλευρά της ασφάλισης» και με βαθιά προσήλωση στην ιδιαίτερη
αξία που ο Ασφαλιστικός Πράκτορας δίνει
στην ουσιαστική επαφή του με τον καταναλωτή, πραγματοποιήθηκε η 1η Πανευρωπαϊκή εκδήλωση της Επιτροπής Πρακτόρων
του BIPAR στις Βρυξέλες στις αίθουσες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Θέμα της τετραήμερης διάσκεψης ήταν η
ανάδειξη του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πράκτορα, η θέση του στη σύγχρονη
Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεσή του με την ευθύνη προς τον Καταναλωτή και την Ασφαλιστική Εταιρία και η ιδιαίτερη, μακρόχρονη και
προσωπική σχέση που κτίζει με τον πελάτη.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος αντιπροσωπείες από σχεδόν όλες τις χώρες-μέλη του BIPAR
και η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αλέξανδρο
Ραφαηλίδη και την κα Δήμητρα Λύχρου.
Στην ανοικτή συζήτηση που έγινε την τελευταία ημέρα των τετραήμερων εκδηλώσεων,
έλαβαν μέρος Ευρωβουλευτές, στελέχη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι
Καταναλωτικών οργανώσεων και πλήθος
ασφαλιστών. Η κύρια ομιλία της Προέδρου
της Επιτροπής Οικονομικών κας Pervenche
Beres είχε θέμα τις διεθνείς συνθήκες ύφεσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται
στην Ασφαλιστική Αγορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία
του κ. Thomas Kukal, αρμόδιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Εσωτερικής
αγοράς & ανταγωνισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν από
την προσαρμογή της οδηγίας για τη Διαμεσολάβηση, στα Εθνικά Δίκαια, αναφέροντας
μεταξύ άλλων τη Χώρα μας, ως παράδειγμα
στρεβλής ενσωμάτωσης τουλάχιστον τριών
σημείων της οδηγίας 2002/92.

Και εγώ σας πάω: Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρός Χριστόδουλος της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας της Ελλάδος (17 Ιανουαρίου 1939 - 28 Ιανουαρίου 2008), κατά κόσμον Χρήστος
Παρασκευαΐδης, διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
την περίοδο 1998 - 2008. Γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17 Ιανουαρίου 1939
και ήταν γιος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής Παρασκευαΐδη, προσφύγων από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Το 1974 εξελέγη
Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού σε ηλικία 35 ετών, ο νεότερος
στην Ιεραρχία. Στις 28 Απριλίου 1998 εξελέγη από την ιεραρχία με μεγάλη
πλειοψηφία Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, σε διαδοχή του
μακαριστού Σεραφείμ.
Στα πρώτα χρόνια της θητείας του απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα λόγω
του ότι προωθούσε το λεγόμενο «άνοιγμα της Εκκλησίας προς την κοινωνία» και λόγω της διαμάχης του με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη
για το ζήτημα των ταυτοτήτων. Η επικοινωνιακή προσπάθεια ανοίγματος
προς τη νεολαία του Χριστόδουλου έγινε με διάφορους τρόπους από δημόσιο βήμα, για παράδειγμα απευθυνόμενους στους νέους συνήθιζε να
λέει «Ελάτε στην Εκκλησία όπως είστε, με το τζιν, με το σκουλαρίκι». Είπε
την έκφραση «κι εγώ σας πάω», αφού ισχυρίστηκε ότι άκουσε τη φράση
«τον Χριστόδουλο τον πάω» σε καφετέρια. Τέλος, σε μία από τις επισκέψεις του σε σχολεία παρότρυνε τους μαθητές ότι «για να αλλάξουμε τον
κόσμο πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς».
Στις 28 Ιανουαρίου του 2008, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, μετά από
επτά μήνες σκληρής δοκιμασίας, έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο. Η
σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ την κηδεία του παρακολούθησαν συγκλονισμένοι δεκάδες χιλιάδες πολίτες.
Μαχητικός, ειλικρινής και πάνω απ’ όλα επικοινωνιακός, ο μακαριστός
Χριστόδουλος εξέφραζε συχνά τις ανησυχίες μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Αναμφίβολα, άφησε τη σφραγίδα του βαθιά χαραγμένη
στη μνήμη των πιστών.
Το Βήμα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
για τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών.
Κοινή εκδήλωση της ΕΕΑΕ, του ΣΕΜΑ και του ΠΣΑΣ στο Intercontinental.

Η Συρία στη δίνη του πολέμου.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της ΕΑΔΕ στο Μέγαρο Μουσικής.

Εικόνες καταστροφής μετά το πέρασμα του τσουνάμι στις ακτές της Ιαπωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2014, αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΕΑΔΕ και του
ΣΕΜΑ Γ. Καραβία, τον αντιπρόεδρο της ΕΑΔΕ και πρόεδρο του ΠΣΣΑΣ Δ. Γαβαλάκη, την πρόεδρο
της ΕΕΑΕ και ειδική σύμβουλο της ΕΑΔΕ Δ. Λύχρου και τον πρόεδρο του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου
επισκέφθηκε το Ευρωκοινοβούλιο και συζήτησε με ευρωβουλευτές, με σκοπό την ανάδειξη
και προώθηση των θεμάτων της διαμεσολάβησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκλόνισαν την Τουρκία οι οργισμένες διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από το Γκεζί Παρκ.

Νέλσον Μαντέλα.

2008-2017
Τον χειμώνα του 2012 πρωτοφανές πολικό ψύχος πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και στην Ελλάδα, η
οποία βιώνει παράλληλα και το επαχθές κούρεμα των ομολόγων κατά 53,5%. Ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Η Χρυσή Αυγή
μπαίνει στην Ελληνική Βουλή. Ψηφίζεται νέο Μνημόνιο. Δικαίωση των διαμεσολαβούντων από το ΣτΕ για την προσφυγή τους σχετικά με
την άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιριών. Μετά από έντονες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις
των σωματείων των διαμεσολαβούντων, αποσύρεται ο ασφαλιστικός «Τειρεσίας». Στις 21 Δεκεμβρίου δεν έρχεται τελικά το πολυσυζητημένο «τέλος του κόσμου».
Το 2013 ανακοινώνεται η χορήγηση στην Κύπρο προγράμματος βοήθειας ύψους 10 δισ. ευρώ από την Ευρωζώνη με τη συμμετοχή
του ΔΝΤ, η οποία συνοδεύεται από γενναίο κούρεμα των τραπεζικών της καταθέσεων. Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της
ελεγχόμενη έκρηξη πυρηνικής βόμβας. Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης κλείνει η ΕΡΤ. Πρωτοφανείς ταραχές και μαζικές

διαδηλώσεις ξεσπούν στην Κωνσταντινούπολη, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το Γκεζί Παρκ στο Ταξίμ σε εμπορικό κέντρο. Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται στον πόλεμο της Συρίας. Φεύγει από τη ζωή ο Νέλσον Μαντέλα. Η ΕΑΔΕ
με τη σύμπραξη του ΕΕΑ πραγματοποιεί πρωτοφανή σε προσέλευση κόσμου εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα το «Κρίσιμο
σταυροδρόμι της διαμεσολάβησης».
Το 2014 ξεκινά η επιδημία του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική. Κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Μόσχας λόγω της διαμάχης της με την Ουκρανία για τη διεκδίκηση της Κριμαίας. Η Ρωσία απαντά με εμπάργκο στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Εξαφανίζεται μυστηριωδώς αεροσκάφος της Malaysian Airlines με 329 επιβάτες. Ένα βίαιο ισλαμιστικό κίνημα, αποκομμένο από την Αλ Κάιντα, ο ISIS, αρχίζει
να επεκτείνεται στο Ιράκ και στη Συρία. Ισχυρός σεισμός 6 ρίχτερ συγκλονίζει την Κεφαλονιά. Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει τον
τάφο της Αμφίπολης. Αρχίζει η μαζική εισροή στη χώρα μας Σύριων μεταναστών.

Το 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφάλισης, διοργανώθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών συνέδριο στο Ζάππειο, στο οποίο συμμετείχαν
όλοι οι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, των ασφαλιστικών εταιριών και της διαμεσολάβησης. Στο πάνελ
που αφορούσε την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και
είχε τίτλο «Επίκεντρο ο πελάτης» συμμετείχαν οι: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος ΕΕΑ, Δήμητρα Λύχρου,
πρόεδρος ΕΑΔΕ, Παναγιώτης Λελεδάκης, πρόεδρος
ΠΣΑΣ, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, πρόεδρος ΣΕΜΑ, Δημήτρης Γαβαλάκης, πρόεδρος ΠΣΣΑΣ. Συντονιστής ήταν
ο Χρήστος Κάτσιος, μέλος ΔΣ ΕΑΕΕ, γενικός διευθυντής
Groupama Φοίνιξ. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε
ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση βιώνει μία νέα εποχή
και καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που
θέτει το διαρκώς αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και οι
νέες τεχνολογίες, προς όφελος του καταναλωτή.
Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έδωσε το παρών στις
διαδηλώσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε 20 πόλεις της Ελλάδας για τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών.

Βαρύ πένθος στο Παρίσι για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ντόναλντ Τραμπ.

2008-2017

Το 2015 φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Ακολουθούν έντονες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, οι οποίες καταλήγουν σε ένα ακόμη Μνημόνιο. Ο πόλεμος στη Συρία κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 220.000 ανθρώπους και μετατρέπει περισσότερα από 4 εκατομμύρια Σύριους σε πρόσφυγες. Η Γαλλία «τιμωρείται» για τη συμμετοχή της στον πόλεμο της Συρίας με δύο τρομοκρατικές επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε 150 ανθρώπους. Υπογράφεται στο Παρίσι συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Στις 10 Ιουνίου η ασφαλιστική διαμεσολάβηση πραγματοποίησε την πρώτη της στα ιστορικά χρονικά συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
την Τράπεζα της Ελλάδος, ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών.
Το 2016 χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες περνούν στην Ελλάδα από την Τουρκία. Πεντακόσιοι απ’ αυτούς χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο.
Τον Απρίλιο ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο επισκέπτονται τον
καταυλισμό των προσφύγων στη Μυτιλήνη.Τον Μάιο η επίσκεψη Πούτιν στην Ελλάδα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, για να ακολουθήσει
τον Νοέμβριο ο Μπαράκ Ομπάμα. Οι βρετανοί ψηφίζουν ναι στο Brexit. Απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία. Μαζική

Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

συμμετοχή των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών με τη συντονισμένη πραγματοποίηση
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας έξω από τραπεζικά καταστήματα σε 20 πόλεις ανά την Ελλάδα.
Την Πρωτοχρονιά του 2017 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τρομοκρατική επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Reina της Κωνσταντινούπολης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δηλώνει ότι διαθέτει πυρηνικό πύραυλο
που μπορεί να πλήξει τις ΗΠΑ. Η Καταλονία κηρύσσει μονομερώς την ανεξαρτησία της από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας. Βυθίζεται
στο Σαρωνικό το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», προξενώντας τεράστια οικολογική καταστροφή. Τον Νοέμβριο φονικές πλημμύρες πλήττουν
την Μάνδρα Αττικής, αφήνοντας πίσω τους 23 νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές. Παραδίδεται στην ελληνική κοινωνία το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ξεκινούν οι εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή της Οδηγίας 2016/2002 (IDD) στην
ελληνική νομοθεσία. Στην Επιτροπή η ασφαλιστική διαμεσολάβηση εκπροσωπείται από την πρόεδρο της ΕΕΑΕ και της ΕΑΔΕ Δήμητρα Λύχρου.

Αλέξανδρος Ραφαηλίδης

Γιώργος Καραβίας

Δημήτρης Γαβαλάκης

Νίκος Αποστολόπουλος

Ελένη Γρυπάρη

Δημιουργία της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος
Η ιδέα για τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου όλων των βαθμίδων της διαμεσολάβησης είναι αρκετά παλιά, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα στην
υλοποίησή της, που απέρρεαν από τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας από αυτές, όπως ο διαφορετικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, αλλά ακόμα και το
μέγεθος του χαρτοφυλακίου που ελέγχουν.
Στο τέλος του 2010 έγινε ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση όλων των προεδρείων των διαμεσολαβούντων. Στη συνάντηση αυτή αναδείχθηκε η ανάγκη της
συντονισμένης, συνολικής εκπροσώπησης της διαμεσολάβησης από ένα όργανο. Έτσι αποφασίστηκε η σύσταση της ΕΑΔΕ με σκοπό την τεκμηριωμένη και
συντονισμένη παρουσίαση των θέσεων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τόσο απέναντι στην πολιτεία όσο και απέναντι στην ΕΑΕΕ.
Η υπογραφή του καταστατικού ήρθε δυόμισι χρόνια μετά, στις 19 Μαρτίου του 2013, όταν πλέον η ιδέα ωρίμασε και η ΕΑΔΕ απέδειξε την αξία της, παράγοντας
ουσιαστικό έργο για την ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εκπροσωπώντας την επάξια.
Η ΕΑΔΕ είναι ένα συντονιστικό όργανο που σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να καταργήσει ή να υποκαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα και αναγνωρισμένα
θεσμικά όργανα. ΠΟΑΔ, ΣΕΜΑ, ΠΣΑΣ, ΠΣΣΑΣ και Ένωση Μεσιτών Lloyds. Έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες για τις κοινές επιδιώξεις όλων των διαμεσολαβούντων συνολικά. Παράλληλα υπάρχει σεβασμός στην αυτονομία του κάθε συνδέσμου μέλους. Παραμερίζοντας λοιπόν τους παλαιοκομματισμούς και τα
μικροσυμφέροντα του παρελθόντος που μας χώριζαν, με ωριμότητα, βρήκαμε όλα τα κοινά σημεία που μας ενώνουν, αποφασίσαμε ότι όλα τα μέλη θα είναι
ισότιμα και ότι οι δράσεις της ΕΑΔΕ θα γίνονται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση. Η προσέγγιση, η κατανόηση και η αλληλεγγύη που έχει ήδη αναπτυχθεί
μετά από δυόμισι χρόνια μεταξύ των σωματείων μελών προοιωνίζει τη μακροημέρευση της Ένωσής μας.
Το ΔΣ της ΕΑΔΕ αποτελείται από τους προέδρους των παραπάνω οργάνων και συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη.

Οι βασικές καταστατικές της αρχές είναι ομοφωνία των αποφάσεων και η ετήσια κυκλική εναλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ευθύνες μας είναι εξ αντικειμένου πλέον πολύ μεγαλύτερες, ειδικά κάτω από το πρίσμα των δύσκολων οικονομικών συγκυριών.
Ο αντικειμενικός μας στόχος είναι, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, η εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς. Παρ’ όλες τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην
εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, ακόμα και σήμερα συναντάμε φαινόμενα αφερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών, διπλά και τριπλά τιμολόγια που μας κάνουν ν’ αναρωτιόμαστε ποιο είναι το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών εταιριών που τα προσφέρουν, έκδοση «μαϊμού» ασφαλιστηρίων και γενικότερα
μια έντονη αναταραχή στην αγορά μας, που επιδεινώνεται εξ αιτίας της κρίσης αξιοπιστίας που τα τελευταία χρόνια λόγω των ανακλήσεων, πλήττει την
ασφαλιστική βιομηχανία. Θεωρούμε ότι η αγορά μας θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, με σεβασμό
στην προστιθέμενη αξία του διαμεσολαβητή, με σοβαρές και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, που θα προσφέρουν αξιόπιστα προϊόντα που θα καλύπτουν
τις σύγχρονες ανάγκες. Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μπουν κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν για όλα
ανεξαιρέτως τα δίκτυα διανομής, Παραδοσιακά, Τραπεζικά, Διαδικτυακά, γεγονός που δεν συμβαίνει στην χώρα μας. Τέλος οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει
να είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.
Ως ΕΑΔΕ πιστεύουμε ότι με διάλογο και συνεργασία τόσο με την Εποπτική Αρχή όσο και με τις Εταιρίες μπορεί να έρθει η εξυγίανση και η ανάκαμψη της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου η ασφαλιστική βιομηχανία να παίξει τον ρόλο που διαφαίνεται ότι πρέπει να παίξει μετά την κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης.
Αλέξανδρος Ραφαηλίδης
Πρόεδρος ΕΑΔΕ, Απρίλιος 2013
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Η Αθήνα ανακηρύσσεται από την UNESCO Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου.
Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκινά στην Ελλάδα ο πόλεμος κατά της πλαστικής σακκούλας, η οποία χρεώνεται πλέον στους καταναλωτές
προς 4 λεπτά του ευρώ.
Τον Μάρτιο η Άνγκελα Μέρκελ επανεκλέγεται καγκελάριος της Γερμανίας. Στην Ιταλία οι εκλογές δεν δίνουν αυτοδυναμία σε κανένα
κόμμα, δημιουργώντας αναταράξεις. Τελικά τον Μάιο σχηματίζεται κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον Τζουζέπε Κόντε.
Στις 25 Μαΐου τίθεται σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε φιάσκο κατέληξε η σύνοδος της G7 τον Ιούνιο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέσυρε την τελευταία στιγμή την υποστήριξή του από
το κοινό ανακοινωθέν και έδωσε το έναυσμα για έναν εμπορικό πόλεμο με τους εταίρους του (φωτό πάνω αριστερά). Τον ίδιο μήνα ο
Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για την αποπυρηνικοποίηση της Κορέας
και την προάσπιση της ειρήνης. Υπογράφεται από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ η Συμφωνία των Πρεσπών για
την επίλυση του μακεδονικού ζητήματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Τον Ιούλιο η Ελλάδα βυθίζεται στο πένθος για τον φρικτό θάνατο 99 ανθρώπων από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε την Ανατολική
Αττική. Μεγάλες εκτάσεις κάηκαν και στην περιοχή της Κινέττας.
Τον Αύγουστο η χώρα μας βγαίνει επισήμως από την εποχή των μνημονίων και περνάει σε τετραετή Ενισχυμένη Επιτήρηση.
Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε τον Σεπτέμβριο η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, τα οποία
βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο σημείο μετά το φθινόπωρο του 2008.
Από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οδηγία IDD περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η χώρα μας δεν
κατάφερε να είναι έτοιμη στην προβλεπόμενη ημερομηνία, καθώς ο σχετικός νόμος δεν έχει ακόμη προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση.
Τον Νοέμβριο Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεγάλη Βρετανία διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε σκληρές διαπραγματεύσεις για τους όρους του
Brexit. Έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.

Μετά από σωρεία ενεργειών και οχλήσεων
των σωματείων των διαμεσολαβούντων
προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια της
χώρας, στις 4 Ιανουαρίου του 2018 ξεκινά
η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν και
να διαπιστώνουν αν συνομιλούν και συμβάλλονται με πιστοποιημένο επαγγελματία
της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια όλης της
χώρας συγκεντρώνουν τα στοιχεία των
εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και τα αποστέλλουν στην Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Αυτά είναι:
• Όλα τα στοιχεία εγγραφής ή ανανέωσης
της άδειας
• Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
• Η δυνατότητα διανομής προϊόντων Unit
linked, βάσει Πιστοποιητικού Δ’ ή κεκτημένου δικαιώματος για τους ασκούντες το
επάγγελμα μέχρι το 2000.
• η ενδεχόμενη διασυνοριακή δραστηριοποίηση, όπου στην περίπτωση αυτή θα
αναφέρεται το Κράτος - Μέλος υποδοχής,
καθώς και το καθεστώς άσκησης εργασιών, δηλαδή αν πρόκειται για εγκατάσταση
ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και
• ο Ειδικός Αριθμός Μητρώου.
Η αναζήτηση ενός ενεργού Ασφαλιστικού
Διαμεσολαβητή στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης γίνεται στον σύνδεσμο http://
insuranceregistry.uhc.gr/ με τη συμπλήρωση και μόνο ενός από τα πεδία που ζητούναι: Δηλαδή αριθμό ΑΦΜ ή αριθμό ΓΕΜΗ ή
Επωνυμία Εταιρίας ή Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου. Προφανώς το τελευταίο
στοιχείο θα είναι και το πιο εύκολο για τον
καταναλωτή.
Στην περίπτωση Νομικού Προσώπου η αναζήτηση μπορεί να γίνεται και με το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου που έχει
την άδεια πιστοποίησης και που δραστηριοποιείται μέσω του Νομικού Προσώπου.

Γνωριμία με την IDD: Μεγάλο πλήθος ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
όλων των βαθμίδων προσήλθε στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση που
πραγματοποίησε η ΕΑΔΕ με τη στήριξη του ΕΕΑ σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία περί διαμεσολάβησης IDD και την ενσωμάτωσή της στην
ελληνική νομοθεσία.
Η πρόεδρος της ΕΕΑΕ κα Δήμητρα Λύχρου, ως εκπρόσωπος της Διαμεσολάβησης στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, κατα τη διάρκεια της
ομιλίας της παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία του τελικού σχεδίου
νόμου, που θα επιφέρουν και τις μεγαλύτερες αλλαγές στη λειτουργία της
διαμεσολάβησης και της αγοράς εν γένει.
Η Οδηγία 2016/97, για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (IDD Insurance Distribution Directive), έρχεται να αντικαταστήσει τη γνωστή σε
όλους μας IMD - Insurance Mediation Directive.
Ο λόγος που οδήγησε στην αναζήτηση νέων αυστηρών κανόνων στην
επαφή με τον πελάτη, ήταν η διαπίστωση των εποπτικών αρχών ότι οι καταναλωτές, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν υποστεί σοβαρές συνέπειες από
αγορές υπηρεσιών και προϊόντων, που είτε ήταν ακατάλληλα γι’ αυτούς
είτε δεν ήταν επαρκώς κατανοητά.
Οι εποπτικές αρχές, έχοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για προστασία
του καταναλωτή, δημιούργησαν την IDD, που θα σηματοδοτήσει μεγάλες
αλλαγές στην ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Η Οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, σε όλα τα κανάλια διανομής,
στις απ’ ευθείας πωλήσεις και στις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και όχι
μόνο στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η
Οδηγία είναι Οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης. Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη
μέλη μπορούν να θέσουν κανόνες και αυστηρότερων απαιτήσεων, εάν το
κρίνουν σκόπιμο.
Στην εθνική μας Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με τη ρεαλιστική και θετική προτροπή της Εποπτικής Αρχής, επελέγη μία ήπια προσαρμογή, που
έλαβε υπόψη και τη διαμορφωμένη πραγματικότητα αλλά και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας πανευρωπαϊκά.

Στα περισσότερα άρθρα επαναλαμβάνονται διατάξεις που δεν εισάγονται για πρώτη φορά, ίσχυαν και με την IMD. Πέραν και παράλληλα με
την διευκρίνiση ή και ενίσχυση των διατάξεων που ίσχυαν, προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν διατάξεις.
Η βασική διαφορά σε σχέση με το προϊσχύον νομικό πλαίσιο είναι η συγχώνευση των κατηγοριών του Ασφαλιστικού Συμβούλου και του
Ασφαλιστικού Πράκτορα.
Για την νέα κατηγοριοποίηση ελήφθησαν υπόψη, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική έκθεση,
α) οι ίδιας βαρύτητας και σπουδαιότητας υποχρεώσεις ενημέρωσής και δεοντολογίας που επιβάλει η IDD και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια
έναντι του καταναλωτή και
β) Τα παρατηρούμενα κενά στην προστασία του καταναλωτή, ώστε να έχει πλέον την ίδια προστασία, ανεξάρτητα από το δίκτυο διανομής που
χρησιμοποίησε και αντίστοιχα να υπάρχει όμοια ευθύνη για κάθε είδους διανομέα, αλλά και για την Ασφαλιστική επιχείρηση.
Στην υπό ψήφιση Οδηγία οι Κατηγορίες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελληνική αγορά είναι πλέον: Ασφαλιστικοί Πράκτορες,
Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Μεσίτες Ασφαλίσεων. Οι διαφορές μεταξύ Πρακτόρων και Μεσιτών αφορούν πρώτον το βαθμό
ανεξαρτησίας τους από την Ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται και δεύτερον τον τρόπο αμοιβής τους. Οι κατηγορίες αυτές
δεν διαφοροποιούνται ούτε ως προς τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και δεοντολογίας ούτε ως προς τη δυνατότητα αποζημίωσης του πελάτη
σε περίπτωση ζημίας από Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιτρέπεται μόνο όταν είναι
εγγεγραμμένοι στην ίδια κατηγορία διαμεσολάβησης του Ειδικού Μητρώου.
Η κατηγορία του Ασφαλιστικού Συμβούλου συγχωνεύεται με την νέα Οδηγία στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Τα Επιμελητήρια
έχουν την υποχρέωση να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά και άνευ άλλων διατυπώσεων τις δύο κατηγορίες. Το κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο επιτρέπεται να εγγραφεί σε μία μόνο κατηγορία, πλην των Συντονιστών που θα πρέπει να είναι και Πράκτορες. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερες από μία κατηγορία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα
υποχρεωθούν να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία επιθυμούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Εάν δεν το φροντίσουν, τότε τα αρμόδια
Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να διαγράψουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, που δεν συμμορφώθηκαν, από όλες τις κατηγορίες
διαμεσολάβησης.
Με αφορμή την ενσωμάτωση της Οδηγίας, η Εποπτική Αρχή θέλησε να κωδικοποιήσει και την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα
τον Ν. 1569/1985 και το Π.Δ 190/2006, ώστε να συμπεριλάβει σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
Προέκυψαν κατόπιν αυτού συγκεκριμένες ρυθμίσεις για θέματα που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις συναλλακτικές και συμβατικές μας σχέσεις.
Δημιουργήθηκε το άρθρο 4 της Οδηγίας, που ελπίζουμε ότι εφόσον παραμείνει ως έχει στο σχέδιο και ακόμη καλύτερα αν συμπεριλάβει και
τις προσθήκες που έχουμε καταθέσει ως μέλη της επιτροπής, θα θεραπεύσει προβλήματα και θα αναβαθμίσει το επάγγελμα και τις σχέσεις
μας με εταιρίες και πελάτες, διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στις καταγγελίες των συμβάσεων.
Προσδιορίζεται πλέον και περιορίζεται ο σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης μόνο σε ποινικά κολάσιμα αδικήματα, για τα
οποία θα έχει υποβάλει μήνυση η εταιρία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταγγελίας η εταιρία θα οφείλει προμήθειες για τρία χρόνια.
Επεκτείνεται επίσης η υποχρέωση καταβολής προμηθειών που ίσχυε σε περίπτωση ΜΟΑ και Θανάτου και στη Συνταξιοδότηση και ζητούμε
με υπόμνημά μας χορήγηση προμηθειών και στις περιπτώσεις που καταγγέλλει τη σύμβαση ο ίδιος ο Διαμεσολαβητής. Θα δούμε το τελικό
εγκεκριμένο κείμενο μετά την υπογραφή του Υπουργού και θα επανέλθουμε για ό,τι προκύψει στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η νέα Οδηγία δεν είναι απειλή για κανέναν, αλλά ευκαιρία για όλους τους άξιους και συνεπείς επαγγελματίες, που θέλουν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον υγιές, με κανόνες και εποπτεία για όλους.

Γενική άποψη από την ενημερωτική εκδήλωση της ΕΑΔΕ για την IDD.

Το πάνελ των ομιλητών: από αριστερά Δήμητρα Λύχρου (ΕΕΑΕ),
Δημήτρης Γαβαλάκης (ΕΕΑ), Νίκος Ξηρογιαννόπουλος (ΣΕΜΑ),
Γιάννης Τοζακίδης (ΠΣΣΑΣ) και Παναγιώτης Μιχαλόπουλος (ΠΟΑΔ).
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