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Αγαπητοί Συνεργάτες και φίλοι  

Σας καλωσορίζω με χαρά στη γιορτή μας. 

Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή. 

Βραβεύουμε τους κορυφαίους μας συνεργάτες,  για  τα δύο τελευταία 

χρόνια. 

Όμως, αποδίδουμε τιμή και σε όλους τους  ανθρώπους που απαρτίζουν 

την Κορυφαία μας Διεύθυνση.  

Να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας. 

Και να σας πω ότι η Διεύθυνσή μας έχει μοναδικότητες. 

Επαινώ αυτές τις μοναδικότητες, που μας κάνουν ξεχωριστούς. 

Και σας τονίζω να θυμόμαστε όλοι μας ότι δεν υπάρχει άλλη διεύθυνση 

ούτε στην εταιρεία μας την ΕΘΝΙΚΗ,  ούτε από όσο γνωρίζω στην 

αγορά, που να εκτείνεται σε όλη τη χώρα όπως η δική μας.  

Έχουμε πανελλαδικά αισθητήρια, για κάθε περίπτωση ασφάλισης,  για 

κάθε άνθρωπο. Είμαστε στην καθημερινότητα 11 νομών και 

καταγράφουμε ότι συμβαίνει. 

Είμαστε «η κοινωνία».  Γνωρίζουμε αλήθειες, στηρίζουμε ανθρώπους και 

αποδεικνύουμε στην πράξη με την στήριξη της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ότι η ασφάλιση είναι αγαθό για όλους τους ανθρώπους. 

Αγαπημένοι μου συνεργάτες, 

Συμμετέχετε, είστε οι συντελεστές αυτής της παρουσίας της ΕΘΝΙΚΗΣ 

και συμβάλλεται σε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. 

Όλοι μαζί κερδίζουμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή που αποδεικνύει τι σημαίνει 

οργάνωση,   μεθοδικότητα , αποτελεσματικότητα. 

 Δεν καυχιέμαι ούτε θριαμβολογώ, απλά περιγράφω μια επιτυχία κοινή 

για την Διεύθυνσή μας, μια επιτυχία κοινή για όλους εμάς που την 

μοιραζόμαστε. 



Και επιτυχία που δεν μοιράζεται δεν υπάρχει. 

Μετά από αυτή την μικρή αναφορά αυτοπροσδιορισμού της Διεύθυνσής 

μας να αναφέρω ότι σήμερα… 

 Με την παρουσία τους μας τιμούν σημαντικοί άνθρωποι του πολιτικού 

και αθλητικού χώρου, η Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρείας μας, καθώς 

και δημοσιογράφοι που παρακολουθούν την εκδήλωσή μας. 

Στην Εθνική Ασφαλιστική διανύω μια διαδρομή 34 ετών, εκ των οποίων 

τα 30 ως Συντονιστής, απολαμβάνοντας στιγμές, συναισθήματα, χαρές, 

επιτυχίες και νίκες. 

Πρόκειται για έναν  "μαραθώνιο" αντοχής, έναν αγώνα αέναο, χωρίς 

τέλος, χωρίς όριο τον οποίο κάθε ώρα,  κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία, 

τρέχουμε και τον κερδίζουμε.  

Έτσι, φθάσαμε στο σήμερα εμείς,  οι άνθρωποί της Κορυφαίας 

Διεύθυνσής μας, παλιοί και νεότεροι, και πλέον μπορούμε με 

βεβαιότητα, περισσότερα.  

Πάμε για πιο ψηλά, για νέες μοναδικές επιδόσεις.  

Είμαστε ισχυροί, ενεργοί, επίμονοι, εκπαιδευμένοι,  έτοιμοι για νέες 

προκλήσεις. 

Χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς περιττά λόγια.  

Μπορούμε, το γνωρίζουμε και αξίζει να ζήσουμε μια νέα περιπέτεια, με 

συναίσθημα, προσδοκίες, φιλοδοξίες και δυνατές συγκινήσεις.  

Για να βγούμε πιο μπροστά, πιο δυνατοί, πιο ξεχωριστοί.   

Ενόψει των νέων στόχων που όλοι οφείλουμε να ξεπεράσουμε, νιώθω 

ότι πρέπει να αποδώσουμε τιμή στο ένδοξο παρελθόν μας. Στην 

προσπάθεια, μέσα από την οποία κάποιοι ξεχώρισαν με τις υψηλές τους 

επιδόσεις και κάποιοι άλλοι συνέβαλλαν καθοριστικά για να βρίσκεται η 

Διεύθυνσή μας στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των εξελίξεων της ΕΘΝΙΚΗΣ. 

 

Managers, ασφαλιστές και γραμματείς, αρωγοί στην ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

της Διεύθυνσής μας, η οποία με έδρα τη Θεσσαλονίκη εκτείνεται σε 11 



Νομούς, από τις Σέρρες έως τα Χανιά, κυριολεκτικά από την μια άκρη 

στην άλλη της Ελλάδας.  

Όλοι οι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ των τελευταίων 2 ετών, θα λάβουν σήμερα 

δίκαια τον έπαινό τους. Το έντυπο που δημιουργήσαμε με τους 

Συντονιστές και θα μείνει στα χρονικά, θα μας θυμίζει μια εποχή -το 

2019 -2020- κατά την οποία παρά την εμφάνιση της πανδημίας 

καταφέραμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του, να βελτιώσουμε περαιτέρω 

την θέση μας στην Εθνική Ασφαλιστική και αναπτυχθήκαμε στην 

ευρύτερη αγορά με την ποιότητα και την συνέπειά μας.  

Διαχειριστήκαμε με αποτελεσματικότητα, επιδόσεις, επιτυχίες, που 

επιβεβαιώνουν ότι πράγματι είμαστε ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

αποδεικνύοντας ότι μπορούμε και προχωράμε προσπερνώντας εμπόδια, 

απρόοπτα, και δυσκολίες. 

Ο κάθε "μαχητής" συνεργάτης μας απέδειξε ότι οφείλει στον εαυτό του 

να μπορεί να ξεπερνά οτιδήποτε, προκειμένου να διαθέσει την 

ξεχωριστή υπηρεσία που εμείς προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας. 

Η ΜΟΝΑΔΙΚΌΤΗΤΑ της Διεύθυνσής μας επιβεβαιώθηκε και οδήγησε και 

στην εξέλιξη με την οποία ο  κ. Παναγιώτης Κατσαϊδώνης φίλος και 

συνάδελφος επέλεξε να μας εμπιστευτεί. 

 Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την τιμή. Ομοίως ευχαριστώ 

και καλωσορίζω τους δύο νέους Συντονιστές. 

Παρομοίως, οφείλω   πάντα να τιμώ τον διαχρονικό  συνεργάτη και 

manager μου, τον ιδιαίτερο για εμένα Βασίλη Καραθάνο, που μου 

προσέφερε επί 32 χρόνια με την δική του καθοδήγηση, αξία και 

επαγγελματισμό.  

Σίγουρα η επιτυχία μας και το αποτέλεσμα που η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ 

έφερε δεν είναι εύκολο, ούτε απλό. Είναι μοναδικό.  

Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο ευρώ νέα παραγωγή ατομικών 

συμβολαίων Ζωής, με αποτέλεσμα να κλείσουμε ως 3η πανελλαδικά 

Διεύθυνση και 1η στα γραφεία εκτός Αθηνών (περιφέρεια). 

 Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήσαμε, βάσει των οδηγιών και των 

διευκολύνσεων που μας προσέφεραν άμεσα και με εμπιστοσύνη τα 

κορυφαία στελέχη της διοίκησης της εταιρείας μας, απέδωσε.  



Και προσωπικά, μετά από 34 χρόνια επαγγελματικής διαδρομής 

αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος για όλους εμάς που φθάσαμε 

σήμερα εδώ.  

Πλέον βρισκόμαστε σε μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ.  

Είναι η προσδοκία μας να προσφέρουμε, η αγάπη μας για πρόοδο, το 

μεράκι μας για ένα καλύτερο αύριο , ο εκρηκτικός επαγγελματισμός μας, 

η επιθυμία μας να ξεχωρίσουμε, η διάθεσή μας να εκτινάξουμε την 

παραγωγικότητά μας. Είναι τόσα πολλά.. 

Αυτή τη νέα, γεμάτη προκλήσεις εποχή που καλούμαστε να 

πορευθούμε, εισαγάγουμε νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέα εφόδια, 

που θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο όλων μας. 

Πάμε μπροστά, πάμε ψηλότερα.  

Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις....Είμαστε 

ώριμοι να διευρύνουμε περαιτέρω την παρουσία μας. Είμαστε βέβαιοι 

για την επιτυχία μας. Έχουμε σχέδιο και ξεκινήσαμε να το υλοποιούμε. 

Η ευθύνη μας μεγάλη.  

Και κατανεμημένη σε εμάς , ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε. 

Όμως είμαστε ισχυροί, έχουμε κουράγιο, είμαστε ειλικρινείς, 

καλλιεργούμε τη μεταξύ μας εμπιστοσύνη και άμιλλα ενώ 

διαχειριζόμαστε με ακρίβεια και συνέπεια ότι συμβαίνει.  

Εκπέμπουμε τη δική μας διαφορετική παρουσία διότι:  

Νοιαζόμαστε πραγματικά για τους πελάτες μας και φυσικά τους 

συνεργάτες μας και  

διακρινόμαστε για:  

- τη ΓΝΩΣΗ μας  

- τη ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της σχέσης μεταξύ μας και με τους ασφαλισμένους. 

- την ΑΦΟΣΙΩΣΗ  στο επάγγελμα 

- τον ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ  

- την ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



- την ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

  

Αποδίδουμε τιμή στο 2019 και το 2020 που αποτελούν έτη υψηλής 

δημιουργίας για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ και περνάμε στο 2021. 

Σήμερα θα αποτυπώσουμε τις δυναμικές παραγωγικές επιδόσεις, 

επιβραβεύοντας τα αποτελέσματα και αναγνωρίζοντας την αξία των 

ανθρώπων που αποτελούν την αιχμή του δόρατος, την  ΟΜΑΔΑ που 

συνθέτει τον πυρήνα των εργασιών μας.  

Φιλοδοξία μου είναι να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο agency, το οποίο 

ως κανάλι διανομής, χρόνια τώρα δημιουργεί επαγγελματίες κάθε 

κατηγορίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.  

Ένα οργανωμένο ελκυστικό δίκτυο με εξαιρετικά εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες που έχουν σεβασμό στον πελάτη και διεκδικούν την 

υψηλή αποδοτικότητα. 

Προσδοκία μου να βαδίζουμε δεμένοι, ενωμένοι, και με ρόλο 

πρωταγωνιστικό. 

Και σας υπόσχομαι ότι η συνέχειά μας θα είναι συναρπαστική! 


