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Θ Ε Μ ΑΑνδρεΑνη ΚΑλλιμΑχου
Γενική Διευθύντρια CNP CYPRIALIFE

εργαζομένων της, σε συνδυασμό με τη διαφάνεια 
και τον σεβασμό προς τους πελάτες της. Να ξέ-
ρουν όλοι ότι μπορούν να στηριχθούν πάνω της σε 
μια δύσκολη στιγμή. 

Ποια στοιχεία καθορίζουν μια πετυχη-
μένη καριέρα;

Η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις και η σκληρή δουλειά. 
Οι επαγγελματικές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού 
που χτίζεις στην πορεία. Πιστεύω ότι δεν γνωρίζου-
με τα πραγματικά μας όρια και μόνο εάν επιχειρή-
σουμε το αδύνατο μπορούμε να επιτύχουμε εκείνο 
που μοιάζει ακατόρθωτο. Αυτό προσπαθώ να κάνω 
πράξη καθημερινά στη ζωή μου.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά 
τα θέματα ισότητας στον χώρο εργασί-

ας, τις ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και την ίση 
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Στην επαγγελματική μου ζωή, στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό, δεν ένιωσα διαφορετικό χειρισμό 
επειδή είμαι γυναίκα. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό 
ότι στον ισχυρό γαλλικό πολυεθνικό Όμιλο CNP 
ASSURANCES, και φυσικά και στη CNP CYPRUS 
Insurance Holdings, εφαρμόζεται καθολικά η πολι-
τική ισότιμης αντιμετώπισης των δύο φύλων. Κάτι 
που αντανακλάται στην παρουσία πολλών γυναικών 
σε διευθυντικές θέσεις. Μέσα στην εξέλιξη των 
κοινωνιών, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί όλο 
και περισσότερο να δημιουργήσει το μέγεθος του 
δικού του ρόλου ανάλογα με την αφοσίωση και την 
ποιότητα της δουλειάς του.

Πώς ισορροπείτε την προσωπική/
οικογενειακή ζωή με την επαγγελματι-

κή σας ζωή;
Δύσκολα, με πολύ κόπο και οργάνωση, ειδικά με 
τέσσερα παιδιά μεταξύ 10 και 13 ετών. Όταν όμως 
αγαπάς και θέλεις κάτι πολύ, βρίσκεις τις ισορρο-
πίες σου. Είναι αυτό που μου δίνει δύναμη στην 
επαγγελματική, στην κοινωνική και στην οικογενει-
ακή μου ζωή.

Ποια γυναίκα αποτελεί πρότυπο - πηγή 
έμπνευσης για εσάς;

Θαυμάζω τη Μητέρα Τερέζα για την ανθρωπιστική 
της δράση και το φιλανθρωπικό της έργο. Πιστεύω 
ότι, όπως έλεγε κι ο παππούς μου, σημασία έχει το 
έργο και το όνομα που αφήνεις πίσω σου όταν φεύ-
γεις. Οι όποιες επαγγελματικές επιτυχίες δεν έχουν 
αξία αν δεν έχεις κρατήσει την ανθρωπιά σου.

Η 8η Μαρτίου 2021 ξημερώνει υπό 
το φως των σοβαρών καταγγελιών 

για λεκτική, σωματική και σεξουαλική 
κακοποίηση. Ποιο είναι το μήνυμά σας 
προς τις γυναίκες-θύματα οποιασδήποτε 
μορφής βίας;
Η βία δεν είναι αποδεκτή για οποιονδήποτε 
άνθρωπο, γυναίκα ή άντρα. Ο καθένας με τις 
δικές του δυνάμεις μπορεί να κάνει τη διαφορά, 
αντιδρώντας σε κάθε βίαιη συμπεριφορά. Οι άν-
θρωποι φτιάχνουν τις κοινωνίες και οι άνθρωποι 
τις κάνουν καλύτερες.

Πώς θα περιγράφατε τα πρώτα σας 
επαγγελματικά βήματα και ποιοι 

σταθμοί καθόρισαν την πορεία σας;
Τα πρώτα επαγγελματικά μου βήματα ήταν στην 
Αγγλία, ως εκπαιδευόμενη αναλογίστρια. Αυτή 
η εμπειρία ήταν ακόμα ένα πανεπιστήμιο που 
με δίδαξε πολλά. Πάνω απ’ όλα, τη δύναμη της 
συνεργασίας και τη σημασία στην ποιότητα και στο 
αποτέλεσμα. Ο επόμενος σταθμός που καθόρισε 
την πορεία μου, μετά από δέκα χρόνια στη Βρετανία, 
ήταν η απόφαση να επιστρέψω στην Κύπρο και να 
ξεκινήσω την καριέρα μου σε ασφαλιστική εταιρεία. 
Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για να φτάσω σήμερα εδώ 
που είμαι.

Με ποιες αξίες πορεύεστε στον επαγ-
γελματικό στίβο;

Δεν πας πουθενά χωρίς ήθος και ισότιμο χειρισμό 
των ανθρώπων. Η επιτυχία μιας εταιρείας βρίσκε-
ται στην αφοσίωση και στον επαγγελματισμό των 

Οι άνθρωπΟι φτιάχνΟυν τις κΟινωνιες 
κάι Οι άνθρωπΟι τις κάνΟυν κάλυτερες


