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Τα εξιτ nofl μαρτυρούν
Η ψήφος οε ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. aváñoyo με το επόγγεΑμα

α 4

’ Οικονομικά 
£ ενεργοί

2004 2000 Διαφορά 2004 2000 Διαφορά ¡
44,6 +4,1 40,7 44,6 -3 ,9

Αγρότες 52,3 50,8 +  1,5 40,6 38,2 +2,4
; Ε μπ ορ οβ ιο τέχνες 45,5 41,6 +  3,8 41,6 44,0 -2,4
■ Ελεύθεροι 

επαγγελματίες 52,1 43,4 +8,7 29,8 38,8 •9,0
Δημ. Υπάλληλοι 
(ΔΕ) 39,6 37,4 +2 ,2 52,6 53,5 -0,9
Δημ. Υπάλληλοι 

ί (ΠΕ-ΤΕ) 42,9 36,3 +  6,6 41,7 46,2 -4,5

Ιδιωτ. Υπάλληλοι 
(ΔΕ) 40,2 36,9 +3,3 42,6 47,4 -4,8
Ιδιωτ. Υπάλληλοι 
(ΠΕ-ΤΕ) 46,7 41,0 +  5,7 35,0 41,4 -6,4

*_____ __, ___  , ΠΗΓΗ: OPINION

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opinion, το ΠΑΣΟΚ παρουσιά
ζει αύξηση των ποσοστών του σε σχέση με το 2000 στους α
γρότες (+2,4%), ενώ αντίθετα εντυπωσιακή πτώση στους ε
λεύθερους επαγγελματίες (-9,0%) αλλά και στους μισθω
τούς ιδιωτικού (ΤΕΙ και ΑΕΙ) της τάξης των 6,4 ποσοστιαίων 
μονάδων. Η ΝΔ τα μεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζει στους 
ελεύθερους επαγγελματίες, στους μισθωτούς του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα. Σε ό,τι αφορά τους νέους, η ΝΔ κα- 
τάφερε να κερδίσει την κρίσιμη κατηγορία των 25-34 ετών.

Ψήφος κατά ηΑικία (κόμματα κοινοβουλίου)
18-24 ετών 25-34 ετών 35-54 ετών 55 ετών και άνω

44% 48% 44% 51%
j a t
ΠΑΣΟΚ 41% 39% 41% 40%
ΚΚΕ 6% 5% 6% 4%
tja 4% 3% 4% 2%

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 
ΕΥΚΟΛΑ

ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ!
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Ποιοι έδωσαν 
τη νίκη οτη ΝΔ
Ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι με ανώτερες και 
ανώτατες σπουδές και οι νέοι έκριναν το αποτέλεσμα

Του Π. ΤΣΟΥΤΣΙΑΤ Α  εκλογικά ποσοστά 
που κέρδισε η Νέα Δη
μοκρατία στις πόλεις και 

στα ημιαστικά κέντρα ήταν 
τελικά αυτά που έδωσαν τη 
διαφορά των 4,82 ποσοστιαί
ων μονάδων, ενώ καθολική ή
ταν η επικράτηση και στις υ
πόλοιπες κατηγορίες του 
πληθυσμού της χώρας. 

Ταυτόχρονα η απευθείας 
μετατόπιση εκατοντάδων χι
λιάδων ψηφοφόρων προς τη 
Ν.Δ., οι οποίοι είχαν υποστη
ρίζει το ΠΑΣΟ Κ το 2000, α- 
ποτέλεσε το βασικό ρεύμα το 
οποίο έκρινε και το εκλογικό 
αποτέλεσμα της 7ης Μαρτί
ου.

Ενα από τα πολλά ερωτήμα
τα που τίθενται πλέον μετά 
την «καθαρή» νίκη της Νέας 
Δημοκρατίας είναι ποια ήταν 
τα σημεία - κλειδιά που έκρι
ναν την εκλογική αναμέτρη
ση της περασμένης Κυρια
κής.

Σύμφωνα με τους πολιτι
κούς αναλυτές και τα ευρή
ματα των exit polls προκύπτει 
αβίασια το συμπέρασμα ότι ο 
επονομαζόμενος «μεσαίος 
χώρος», επιζητούσε ή αν θέ
λετε είχε πεισθεί για την ορ
θότητα του συνθήματος «πο
λιτική αλλαγή» που έθεσε με
τά επιτάσεως η Νέα Δημο
κρατία. Η αναζήτηση μιας νέ
ας διακυβέρνησης απαλλαγ
μένης από τα λάθη και τις πα- 
ραλείψεις του παρελθόντος 
ήταν κυρίαρχο αίτημα, το ο
ποίο δεν μπόρεσε, στο ελάχι
στο χρονικό διάστημα που ή
ταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο 
Γ ιώργος Παπανδρέου, να εκ- 
φράσει και το κυριότερο να

πείσει τους ψηφοφόρους ότι 
«έχει γυρίσει σελίδα το κυ- 
βερνών κόμμα».

Πολιτικοί αναλυτές εστιά
ζουν την «καθαρή» νίκη και 
στο γεγονός ότι σε πολλές πε
ριοχές το ΠΑΣΟΚ παρουσία
σε προβλήματα τα οποία εί
χαν άμεση σχέση και με τη 
σύνθεση των ψηφοδελτίων 
αλλά και με τον αποκλεισμό 
υποψήφιων βουλευτών. Τ έ 
τοια προβλήματα «πολιτικού 
προσωπικού» υπήρξαν σε 
πολλές περιοχές της χώρας ό
πως το Ρέθυμνο και το Ηρά
κλειο Κρήτης, την Χαλκιδική, 
την Αιτωλοακαρνανία αλλά 
και σε άλλες εκλογικές περιο
χές. Μάλιστα κάνουν λόγο, 
για τον καθοριστικό ρόλο που 
διαδραμάτισε η «υπόθεση 
Πάχτα».

«ΚΑειδί» τα αστικά κέντρα
Οπως δείχνουν τα στοιχεία 

των δημοσκοπήσεων των δύο 
τελευταίων εβδομάδων, οι 
ψηφοφόροι των αστικών κέ
ντρων που ανήκουν στα «με
σαία» στρώματα δέχονταν 
πολύ πιο εύκολα τα συνθήμα
τα της Ν.Δ. για «αλλαγή δια
κυβέρνησης». Τα στοιχεία 
αυτά αναδεικνύουν, όπως 
προαναφέραμε, ότι τον πρώ
το και ουσιαστικό ρόλο για τη 
νίκη της Ν.Δ. δεν έπαιξαν οι 
αγροτικές περιοχές αλλά τα 
αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Πάντως, αυτό που έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο είναι η γνω
στή πλέον υπόθεση Πάχτα. 
Αναλυτές κάνουν λόγο για το

«τελειωτικό χτύπημα» στο 
Π ΑΣΟ Κ καθώς τα  παρεπό
μενα της τροπολογίας και των 
δραστικών αποφάσεων του 
Γιώργου Παπανδρέου με τον 
αποκλεισμό υποψήφιων βου
λευτών διήρκεσε περίπου δέ
κα ημέρες, και μέσα σε αυτό 
το αρνητικό περιβάλλον ακυ
ρωνόταν οποιαδήποτε πολιτι
κή πρωτοβουλία του Γιώργου 
Παπανδρέου. Η  περιβόητη 
τροπολογία «θύμισε στους 
ψηφοφόρους τα χρόνια προ
βλήματα της κυβέρνησης Ση
μίτη και δεν έδωσε τον απαι- 
τούμενο χρόνο στον Γιώργο 
Παπανδρέου να αντιδράσει 
έγκαιρα», σημειώνει πολίτη 
κός αναλυτής.

Χαρακτηριστικό παράδειγΤ 
μα είναι ότι το «μεγάλο ατού» 
του ΠΑΣΟΚ το οποίο εντοπι
ζόταν κυρίως στη Β’ Αθήνας, 
αλλά και στη Β’ Πε ιραιά όπου 
πολλοί έστιαζαν το ενδιαφέ
ρον τους προεκλογικά, χάθη
κε σε εκατοντάδες γειτονιές 
και συνοικίες.

Στις προηγούμενες εκλογές 
του 2000 η διαφορά μεταξύ 
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δη
μοκρατίας στη Β’ Αθήνας ή
ταν περίπου 7 ποσοστιαίες 
μονάδες, ενώ τώρα έστω και 
με μια ποσοστιαία μονάδα 
πέρασε μπροστά η Ν.Δ. ενώ 
στη Β ’ Πειραιά το  ΠΑΣΟΚ 
κέρδισε μεν αλλά έχασε περί
που το 4% της δύναμής του σε 
σχέση με το 2000.

Ακρως διαφωτιστικό είναι 
το παράδειγμα για την εκλο
γική συμπεριφορά των νέων 
ψηφοφόρων και όσων ψήφι
σαν για πρώτη φορά. Και εδώ 
προεκλογικά διαφαινόταν ό

τι ο Γιώργος Παπανδρέου εί
χε σαφές προβάδισμα έναντι 
της Νέας Δημοκρατίας.

Βαθμιαίο αάίηοπ
Ωστόσο, όπως τελικά ψήφι 

σαν οι ψηφοφόροι ηλικίας α
πό 18 έως 24 ετών, φαίνεται ό
τι το  Π ΑΣΟ Κ υπολείπεται 
κατά τρεις ποσοστιαίες μονά
δες. Σύμφωνα με το Exit Polls 
της Metron Analysis το 
ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 41% και 
τη Νέα Δημοκρατία το 44%. 
Από 25 ετών έως 34 ετών η . 
διαφορά αυξάνει ακόμη πε
ρισσότερο (περίπου 9 ποσο
στιαίες μονάδες), ενώ αντίθε
τα από 35 έως 54 ετών η δια
φορά ξανά φτάνει στις τρεις 
μονάδες. Πάντως στις ηλικίες 
άνω των 55 ετών η Νέα Δημο
κρατία υπερτερεί κατά κρά
τος εμφανίζοντας μια διαφο
ρά της τάξης των 11 ποσοστι
αίων μονάδων.

0 ένας ατούς έξι ενκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ για... τα μάτια της ΝΔ
ΣΥΜΦΩΝΑ με όλα τα ευρήματα των exit polls 
προκύπτει η τελική συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ δεν 
υπερέβη το 82%, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
περίπου το 15%  των προηγούμενων ψηφοφόρων 
του -ένας στους έξι- το εγκατέλειψε στρεφόμενο 
κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία και δευτερευόντως 
προς τα μικρό κόμματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Metron Analysis η κομματική 
συσπείρωση έφθασε στο 82,1%. Το 12,0%  
στράφηκε προς τη Νέα Δημοκρατία, το 1,7% στο 
ΔΗ ΚΚ Ι και το 4 ,2%  προς τον ΣΥΝ, το ΚΚΕ και άλλα 
μικρά κόμματα. Αντίθετα η κομματική συσπείρωση 
της Ν.Δ. πλησίασε στο εντυπωσιακό 95,1%. Το 
2,3%  των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2000 στράφηκε 
προς το ΠΑΣΟΚ, το 1,6% προς το ΛΑΟΣ και το 1,0%  
στα λοιπά κόμματα. Τα παραπάνω στοιχεία 
επιβεβαιώνονται τόσο από την VPRC όσο και από την 
Kapa Research.

Βασικές ουυπειρώοεις - Μετακινηθείς ψηφοφόρων (100%)
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ΠΑΣΟΚ

Κέρδισε στα μεγύΠα δέματα, έχασε 
στα μικρά και τους ψηφοφόρους
Η εγκατάλειψη της καθημερινότητας, κυριότερη αιτία της ήττας την περασμένη Κυριακή

Δ ΕΝ αρέσουμε πια». 
Τη φράση της Μελί
νας Μερκούρη το τα

ραγμένο 1989, Θυμήθηκαν 
πολλοί στο ΠΑΣΟΚτην περα
σμένη Κυριακή, όταν τα μηνύ
ματα της κάλπης άρχισαν να... 
ανασύρονται απ’ αυτήν, με 
δραματικό τρόπο.

Η μεγάλη διαφορά των σχε
δόν 5 μονάδων προβλημάτισε 
ιδιαίτερα την ηγεσία του κόμ
ματος, αφού πολλοί μπορεί να 
έβλεπαν την επερχόμενη ήτ
τα, αλλά είτε δεν ήθελαν να 
την πιστέψουν, είτε εκτιμού
σαν ̂ τι,η διαφορά θα είναι ο
ριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγε- - 
ται για τις πολιτικές εξελίξεις.

Η  μεγάλη διαφορά έφερε 
κατήφεια στη Χαριλάου Τρι- 
κούπη και Όι - προσπάθ ε ιες 
που. γίνονται, ώστε να μη συ
ζητηθούν «εν  θερμώ» τα αίτια 
της ήττας, είναι εμφανείς με 
στόχο να μην μπει το ΠΑΣΟΚ 
σ ’ έναη οδυνηρό κύκλο εσω
στρέφειας.· Ο ί ευρωεκλογές 
που ακολουθούν, δεν δίνουν 
μεγάλο περιθώριο «αυτομα- 
στιγώματας» των στελεχών 
του Π ΑΣΟ Χ και εκτόξευση 
αλληλοκατηγοριών μεταξύ, 
τους:

Ο Γ ιώργος Παπανδρέου με- 
τάτη συνεδρίαση του Ε.Γ. δή
λωσε με νόημα ότι δεν πρέπει 
να αναξητηθούν «εξιλαστή
ρια» θύματα, ενώ στο παρα
σκήνιο κατέβαλε ιδιαίτερες 
προσπάθειες, ώστε να πέσουν 
οιτόνοιτης κριτικής που έδει
χναν προσωπικά τον πρώην 
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

Το δεδομένο βέβαια ότι α- 
πέτυχαν να εκλεγούν 11 του
λάχιστον στενοί συνεργάτες 
του Κώστα Σημίτη, άνθρωποι 
που τον στήριξαν ανοιχτά, κα
θαρά και ενεργά, έχει τη δική 
του ξεχωριστή σημασία και

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ ΙΑΝΗ

πολλοί έσπευσαν να τον συν
δυάσουν με αποδοκιμασία 
της κοινής γνώμης, στο εκσυγ
χρονιστικό εγχείρημα του 
πρώην πρωθυπουργού.

Ολοι, πάντως, στο ΠΑΣΟΚ 
συμφωνούν ότι η τελευταία τε- 
τραετίααποτέλεσε το χρονικό 
μιας προαναγγελθείσας ήτ
τας, αφού λάθος εκτιμήσεις, 
αναποτελεσματική επικοινω- 
νιακή πολιτική, προσωπικές, 
στρατηγικές, εκμαυλίσμός 
και οίηση από την εξουσία κυ
ριάρχησαν, Πολλοί μιλάνε 
για διαφθορά καΓδίάΤΓλοκή, 
το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά ή: 
χούν συνθη ματολογικά μέχρι 
να αποδειχτούν.

Το αοφοΑιατικό
Ο επιπόλαιος και αντιπολι- 

τικόςχειρισμόςτου ζητήματος 
του Ασφαλιστικού, όπου η κυ
βέρνηση έδειξε ένα αποκρου- 
στικό πρόσωπο, ήταν το πρώ
το  μεγάλο ρήγμα του ΠΑΣΟΚ 
με τις κοινωνικές δυνάμεις 
που το στήριζαν. Η  άτεχνη δη
μιουργία ζητήματος με την α
ναγραφή του θρησκεύματος 
στις αστυνομικές ταυτότητες 
σε μια κοινωνία με συντηρητι
κές ροπές και συναισθηματι
κές επιρροές ήρθε και προ
στέθηκε στους κρίκους των 
λαθών,

Η  αδυναμία του Κώστα Ση
μίτη και των στελεχών που τον 
υποστήριζαν να προβλέψουν 
αντιδράσεις και συμπεριφο
ρές κρίθηκαν στον χειρισμό 
αυτών των δύο ζητημάτων. 
Παρά το γεγονός ότι ο απελ- 
θών πρωθυπουργός ήταν την 
τελευταία τετραετία «κραται- 
ός», η καχυποψία μεταξύ των 
στελεχών, η προώθηση προ

σωπικών στρατηγικών και οι 
υπόγειες αλληλοϋπονομεύ- 
σεις δημιούργησαν ένα εκρη
κτικό μείγμα, που προκάλεσε 
τις αντιδράσειςτης κοινωνίας, 
σύμφωνα με πιο νηφάλιες πα
ρατηρήσεις.

Το σοβαρότερο απ’ όλα ό
μως πρόβλημα είναι ότι η κυ
βέρνηση και το ΠΑΣΟΚ συ
νολικά αντιμετώπισαν με 
πρωτοφανή αμηχανία και χω
ρίς καμία στρατηγική την επί
θεση φθοράς από την αξιωμα
τική αντιπολίτευση. Η ΝΔ, ε
πιλέγοντας ως «γήπεδο» αντι
παράθεσης την καθημερινό
τητα του πολίτη, κάνοντας πο
λιτική με την κατσαρίδα στα 
νοσοκομεία και την τιμή της 
πατάτας στη λαϊκή αγορά, κα
τόρθωσε να φθείρει αργά αλ
λά πολύ αποτελεσματικά την 
εικόνα του κυβερνώντος κόμ
ματος. Δεν υπήρξε καμία ου
σιαστική αντίδραση, όπως και 
τόσα χρόνια δεν υπήρξε μια ε
πί της ουσίας τοποθέτηση για 
την τραγική εξέλιξη των απο
ταμιεύσεων των μικροκατα- 
θετών στο Χρηματιστήριο.

«Ο  κόσμος εξέφρασε τον 
θυμό του με την κυβέρνηση, 
παρότι θα διαπιστωθεί συν τω 
χρόνω ότι ήταν μία από τις ε
πιτυχημένες τετραετίες της 
σύγχρονης πολιτικής ιστορίας 
της χώρας μας», επισημαίνει 
κορυφαίο στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ.

Η εμπλοκή όλων των υπουρ
γών με τα μεγάλα και σπου
δαία των χαρτοφυλακ ίων τους 
έδωσε την αίσθηση ότι αδια
φορούν για την καθημερινό
τητα των πολιτών, όπως ανα
γνώρισε και δημόσια μετά τη 
συνεδρίαση του Εκτελεστι-

Οι ykpí& q ?ώνες της προεκλογικής περιόδου
Ε ΙΝΑ Ι σαφές ότι ο Κώστας Σημίτης πήρε την 

πρωτοβουλία για τη διαδοχή και υπό το βάρος 
μιας διαμορφωμένης αρνητικής εικόνας.

Η  έλευση Γιώργου Παπανδρέου ήταν για 
πολλούς αρκετά καθυστερημένη, αφού, όπως 
αποδείχτηκε, ο χρόνος δεν ήταν επαρκής ώστε 
να αντιστραφείτο κλίμα. Η  υπόθεση «Πάχτα» 
θύμισε σ’ όλους το χειρότερο πρόσωπο του 
ΠΑΣΟΚ και έδωσε τη δυνατότητα στους αντι
πάλους του κυβερνώντος κόμματος να «πλα- 
γιοκοπήσουν» το  κόμμα, ενώ ο νέος αρχηγός 
του Π ΑΣΟ Κ έχασε δέκα πολύτιμες μέρες προ
εκλογικού χρόνου.

Πολλά στελέχη του Π ΑΣΟ Κ εκ των υστέρων 
επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Γ ιώργος Πα
πανδρέου δεν έκανε καμία κίνηση να ενοποιή
σει τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε ε
νιαία στρατηγική, πολύ νεαρά και άπειρα εν

πολλοίς στελέχη ανέλαβαν ρόλους που τους ξε- 
περνούσαν, οι γνώστες των εκλογικών αναμε
τρήσεων περιφέρονταν άσκοπα, ενώ υπήρχε 
στη νέα ηγεσία μια καχύποπτη αντιμετώπιση 
σε όλα (σχεδόν) τα κορυφαία στελέχη, μερικά 
από τα οποία εντάχθηκαν πολύ αργά στη μάχη 
των εκλογών.

Οι παλινωδίες γύρω από το «ντιμπέιτ», η εν 
θερμώ απόφαση να συμμετέχουν όλοι οι πολι
τικοί αρχηγοί, η ελλιπής προετοιμασία του 
Γιώργου Παπανδρέου στην εμφάνισή του στο 
«ντιμπέιτ» και βέβαια η αμηχανία με την οποία 
αντέδρασε όλο το πολιτικό προσωπικό του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι οπαδοίτου, στη συνεργα
σία του κόμματος με τους κ. Μάνο και Ανδρια- 
νόπουλο, είναι ακόμα παράμετροι που οδήγη
σαν, απ’ ό,τι διαπιστώνουν και οι εκλογολόγοι, 
στο τελικό αποτέλεσμα.

κού Γ ραφείου προχτές ο Γ ιώρ- 
γος Παπανδρέου. Η  «ταφό
πλακα» ήρθε για την κυβέρνη
ση με το κύμα ακρίβειας που 
σάρωσε την αγορά αμέσως με
τά την έλευση του «ευρώ».

Η ακρίβεια
Η  ελληνική αγορά εμφανώς 

απροετοίμαστη και με χαλα
ρούς τους ελεγκτικούς μηχανι
σμούς σαρώθηκε από τη λαί
λαπα της στρογγυλοποίησης 
και άναυδοι οι Ελληνες κρα
τούσαν στα χέρια τους ένα

σκληρό νόμισμα, το οποίο α
ντιμετώπιζαν με τη χαλαρότη- 
τα που αντιμετώπιζαν τις πα
λιές δραχμές. Οι προσπάθει
ες, προκειμένου να τιθασευ
τεί το κύμα ακρίβειας, ήρθαν 
πολύ αργά και αφού οι χαμη- 
λοσυνταξιούχοι και οι μισθω
τοί άρχισαν να αντιμετωπί
ζουν με φόβο και εχθρότητα 
τη μεγάλη επιτυχία της χώρας 
μας, την ένταξη στην ΟΝΕ.

Ολα αυτά θα αναλυθούν στο 
ΠΑΣΟΚ εν καιρώ, αφού η συ
νεδρίαση της Κ.Ε., αποφασί-

στηκε να διεξαχθεί μετά το 
Πάσχα, ώστε να υπάρχει από
σταση από τα γεγονότα, προ
κειμένου οι τοποθετήσεις να 
είναι νηφάλιες και αποτελε
σματικές. Γιατί αυτό που θέ
λει να αποφύγει πάση θυσία 
το ΠΑΣΟΚ είναι μια βασανι
στική εσωστρέφεια και μάλι
στα τρεις μόλις μήνες πριν α
πό τις εκλογές. Αρκεί βέβαια 
ο εντοπισμός των λαθών να γί
νει εγκαίρως και σε βάθος 
προκειμένου να μην επαναλη- 
φθούν...

M iíik d c  αοιραΠίζεαθε Πινόιερο οπ’ όσο πόηρώνειε;
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Τριπϋιί προοιοοίο... που κερδίζει!
Κάντε τη σύγκριση και αποφασίστε!

• Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς 
• Αυθημερόν παράδοση συμβολαίου

•  Αμεση αποστολή συνεργάτη
στον τόπο ατυχήματος για 

διαφύλαξη των συμφερόντων σας 
• Ρυμούλκηση στο συνεργείο της 

επιλογής σας πανελλαδικώς

• Κάλυψη ιατρικών δαπανών ^ 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

•  Διεκδίκηση αποζημιώσεων
§8 τροχαίου ατυχήματος

'Γ ια  Ε .ΙΧ  άνω των 10 ετών, 
οδηγούς κάτω των 25 ετών 

και επιπλέον καλύψεις 
^επικοινωνήστε μαζί μα ς^

Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  (Ε .Ι.Χ .) 1

1 ΙΠΠΟΙ
Ο χή μ α τα  μ ε  0 ( μ η δ έ ν )  'ζ η μ ι έ ς  τα τ ε λ ε υ τ α ία :  (|

5 έτη  & άνω 4  έτη 3 έ τη 2 έ τη 1 έτο ς Ν έο  Ο χ η μ α ·

Έ ω ς  8 119,00 133,00 146,00 160 ,00 179 ,00 225 ,00

9 -1 0 132,00 150,00 167,00 190 ,00 214 ,00 273 ,00

1 1 -1 2 144,00 165,00 184,00 211 ,00 238 ,00 305 ,00

1 3 -1 4 162 ,00 185,00 206 ,00 238 ,00 269 ,00 345 ,00

Ε Τ Η Σ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Α  Τ Ρ ΙΠ Λ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  (Μ Ο ΤΟ !

I ΚΥΒΙΚΑ
Μ ο τό  μ ε  0 (μ η δ έ ν )  ς η μ ι έ ς  τα τ ε λ ε υ τ α ία :

5 έτη  & άνω 4 έτη 3 έ τη 2 έτη 1 έτο ς Ν έ ο  Μ οτό  1

1 2 5 -2 5 0 112,00 120,00 128,00 136,00 150 ,00  ¡ 162 ,00

251 + 144,00 160 ,00 174,00 190 ,00 2 1 2 ,00  ! 234 ,00
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