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Η εμπισrοσύνη
χτίζεται, οπό yενιό
σε yενιο.

Εδώ και

127 χρόνια, εμπιστεύεσrε τπ φροντίδα, τπ σιγουριά και πι δύναμη

πις Εθνικής Ασφαλιστικής. Της πρώπις σε αξιοπιστία. Της πρώτης στις προτιμήσεις σας.
Της πρώτης στην καρδιά σας. Από το

1891

μέχρι σήμερα μια λέξη που ξεκινά από Ε μας ενώνει. ..

και θα συνεχίσει να μας ενώνει για πάντα. Η Εμπιστοσύνη.

~ 18189/www.ethniki-asfalistiki.gr

D facebook.com/ethnikiasfalistiki
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Γράφει
ο Ευάγγελος
Γ. Σπύρου,
εκδότης του
«Ασφαλιστικού ΝΑΙ»
e-mail: evaggelos@
spiroueditions.gr

Οι φρόνιμοι οικοδομούν την οικία τους
στην πέτρα και δεν πέφτει από βροχή,
ανέμους και ποταμούς…!

Υ

πάρχουν στα ευχολόγια της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος πολλές ευχές και παρακλήσεις, που έχουν σημαντικό
ενδιαφέρον, κυρίως για όλους τους
Χριστιανούς, αλλά και για κάθε άνθρωπο που θα ήθελε να γνωρίσει το
περιεχόμενο αυτών των προσευχών,
ακόμα και ως παιδεία επί των νοημάτων τους, όπως με ενδιαφέρον διαβάζει κάποιος ποικίλα βιβλία συγγραφέων, χωρίς να ψάχνει την εθνικότητά τους ή το θρήσκευμά τους ή το
πολιτικό πιστεύω τους. Ιδιαιτέρως
στους ασφαλιστές, έχουν να πουν

πάρα πολλά γύρω από την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια και πολλές
φορές τη ματαιότητα των ανθρώπινων
έργων.
Ερευνώντας το θέμα σε βιβλία της
Εκκλησίας της Ελλάδος, βρήκα ευχές
και αγιασμούς για Πρωθυπουργούς
και Κυβερνήσεις, για τη γέννηση
παιδιού, για αρραβώνες και γάμο, για
θεμελίωση σπιτιών, επί τη ενάρξει
παντός ιδιωτικού ή κοινωφελούς
έργου, επί τη ενάρξει μαθημάτων στα
σχολεία, επί θεμελιώσεως εκκλησίας
ή οικίας, επί εγκαινίων πλοίου, επί τη
ευλογήσει νέου οχήματος, επί ορκωμοσίας δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ
των ευεργετών Παιδείας και Έθνους,
επί εγκαινίων αρδευτικών έργων, επί

10

διασώσεως πόλεων, ευχές εις χωράφια, κήπους, αμπελώνες, ευχές επί
ευλογήσει σπόρου, ευχές εις πάσαν
ασθένειαν, εις βασκανίαν, ευχές για
λεχώνες γυναίκες, ευχές μνημοσύνων
και κεκοιμημένων, ευχές για ζώα και
κτήνη, για ευλογία τυρών, ωών, κρέατος και εδεσμάτων, ευχές επί δυσκρασίας αέρων και κλυδώνος θαλάσσης, ευχές επί μιανθέντων σκευών ή τροφίμων, εις το ευλογήσαι αμπελώνα, οίνο, άλας, ποίμνη, δίκτυα,
μέταξα, φύτευμα αμπελώνος, σε
νόσους βοών, εις θεμελίωση οίκων
και εις είσοδον σε νέο σπίτι, σε ευχέλαια, εξομολογήσεις και βάπτισμα,
σε επιστροφή εις Ορθοδοξία από τη
Λατινική Εκκλησία κ.λπ.
Στο τελετουργικό, ο αγιασμός των
μικρών αυτών ευχολογίων γίνεται
από ιερέα που φέρει επιτραχήλιον σε
ευπρεπισμένο μικρό τραπέζι, όπου
έχουν τεθεί Ιερό Ευαγγέλιο, ξύλινος
αργυρόδετος Σταυρός, θυμιατήριο,
δοχείο με καθαρό νερό, δύο κηροπήγια με καθαρά αναμμένα κεριά, μικρό

Πολλές ευχές
υπάρχουν για
τα παιδιά

ματσάκι βασιλικού ξηρού και λευκή
καθαρή πετσέτα.
Τέτοιες δεήσεις βρίσκουμε πολλές στην Αγία Γραφή, όπου η Εκκλησία δεν έπαυσε να καθαγιάζει
κάθε πράξη αγαθή του βίου των
Χριστιανών, κάτι που ο ΡΓ’ Κανών
της εν Καρθαγένη Συνόδου αναφέρει: «Ἤρεσε καὶ τοῦτο, ὥστε τὰς
κεκυρωμένας ἐν τῇ συνόδῳ ἱκεσίας,
εἴτε προοίμια, εἴτε παραθέσεις, εἴτε
τὰ τῆς χειρὸς ἐπιθέσεις, ἀπὸ πάντων
ἐπιτελεῖσθαι, καὶ παντελῶς ἄλλας
κατὰ τῆς πίστεως μηδέποτε προενεχθῆναι, ἀλλ᾽ αἵτινεσδήποτε ἀπὸ
τῶν συνετωτέρων συνήχθησαν,
λεχθήσονται». Για όλα τα παραπάνω, η Ιερά Σύνοδος, ως Ανωτάτη
Εκκλησιαστική Αρχή, έχει το δικαίωμα να τα θεσπίζει και να τηρεί
την τάξη.
Οι ευχές αυτές, πέραν της θρησκευτικής αποστολής, θεμελιώνουν
πλήρως και τον λόγο ύπαρξης του
ασφαλιστικού θεσμού και του διαμεσολαβούντος γι’ αυτόν ασφαλιστού,
που έρχεται υπηρέτης και αρωγός
στον πάσχοντα και με τραγική μοίρα
άνθρωπο, ο οποίος καλείται να πει
«Βόηθα, Παναγιά μου», αλλά έχει και
προτροπή «Κούνα κι εσύ τα χέρια
σου», κατά το αρχαίο ρητό «Σὺν
Ἀθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει» και το νεοελληνικό «Άγιε Νικόλα, βόηθα,
σείσε και συ το πόδι σου».
Όλοι είδαμε την αφήγηση πυροπαθούς στο Μάτι Αττικής, που, προ-

σπαθώντας να σωθεί από τις φωτιές,
προσηύχετο και μέσα σε θαύμα, ο
αέρας άλλαξε τις φλόγες και σώθηκε!
Οι ασφαλιστές είναι για το «χεῖρα
κίνει»!
Είναι ένα μεγάλο χρυσωρυχείο
όσα λέγονται στις προσευχές αυτές,
που -αν δεν αμαρτάνω, κινδυνεύω να
κατηγορηθώ αν δεν τονίσω την παρουσία του Θεού παντού-, θα έλεγα
ότι είναι τα καλύτερα επιχειρήματα
πώλησης, με τα υπέροχα νοήματα που
εκπέμπουν και την ατράνταχτη φιλοσοφία και σοφία και πείρα τους.
Τι να αντικρούσεις στο «πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν»;
Τι αντίρρηση να καταθέσεις όταν
ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους
ότι «ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον
τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ».
Και τι να προσθέσεις παραπάνω σε
συμβουλές προς την Ασφαλιστική
Αγορά σαν Επόπτης, όταν πάλι ο
Παύλος, στην προς Θεσσαλονικείς
επιστολή του, γράφει: «…οὐκ ἠτακτήσαμε ἐν ὑμῖν, οὐδὲ δωρεὰν
ἄρτον ἐφάγoμεν παρά τινος, ἀλλ’
ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ νύκτα καὶ ἡμέρα ἐργαζόμενοι... τοῦτο παρηγγέλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴτις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. Ἀκούομεν

γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν
ἀτάκτως, μηδὲν ἐργαζομένους,
ἀλλὰ περιεργαζομένους…».
Αλλά και αυτό που λέει ο ιερεύς
σε ακολουθία επί θεμελιώσει παντός
κτίσματος, ότι «ομοιώσω αυτόν που
ακούει τα λόγια του Θεού με άνθρωπο φρόνιμο, που οικοδομεί οικία στην
πέτρα και δεν θα πέσει σε βροχή και
άνεμο και νερά ποταμού…», πόσες
φορές δεν επαληθεύεται σε ανθρώπινα φυσικά φαινόμενα;
Με την ευκαιρία του φθινοπώρου,
που οι αγρότες μας σπέρνουν τα
χωράφια και συμβολικά για όλους
που σπέρνουν έργο υπέρ συνανθρώπων, κλείνω αυτό το άρθρο με κάτι
από την ευχή «επί ευλογήσει σπόρου»:
«…Καὶ νῦν δεόμεθά σου ὁ Θεὸς
ἡμῶν ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων
σου, καὶ ἄνοιξον ἡμῖν τὸν θησαυρόν
σου τὸν μέγαν καὶ ἀγαθὸν καὶ
οὐράνιον καὶ ἐκχέον τὴν εὐλογίαν
σου… ἀφορῶμεν εἰς τὸ πρόσταγμα
τῆς σῆς μεγαλειότητος, τὸ κελεῦσαν
ἐκτεκεῖν καὶ βλαστῆσαι τὴν γῆν καὶ
δοῦναι σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ
ἄρτον εἰς βρῶσιν…».
Ας γίνει καρποφόρο
το έργο όλων μας!
Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Ελληνικό γραμματόσημο στο οποίο απεικονίζεται ο Απόστολος Παύλος στο λόφο
του Αρείου Πάγου, γύρω στο 1937
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Του ΝΊΚΟΥ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ

ΠΥΛΟΣ
Α Σ Φ
Α Λ Ι Σ
Τ Ι Κ Ο
ΑΣΦΑΛ

ΙΣΤΙΚΟ

Ιχνηλατώντας
την προαιώνια
ιστορία της,
αλλά και
τη σημερινή
φυσική ομορφιά της
ΑΣΦΑΛΙΣ

ΤΙΚΟ

Επιχειρώντας μια φωτογραφική περιήγηση στις δημοτικές ενότητες
(Πύλου, Νέστορος) του δήμου, θα καταγράψουμε τα τεκμήρια της ιστορικής
διαδρομής του τόπου, αλλά και τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές του.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, στο νοτιοδυτικό άκρο της
Πελοποννήσου, μια περιοχή με πλούσιο ιστορικό παρελθόν, που καθόρισε σημαντικά
την πορεία της Ελλάδας στο χρόνο. Όποια σχεδόν γωνιά του και να επισκεφτούμε,
έχει κάτι να μας ψιθυρίσει από τις λαμπρές μέρες που γνώρισε ο τόπος, αλλά και τις
φοβερές δοκιμασίες, που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της εξελικτικής του πορείας.
Η πολυκύμαντη ιστορία της περιοχής, η οποία παρακολούθησε όλες τις ελληνικές
περιπέτειες, διαμόρφωσε τελικά γι’ αυτήν μια ξεχωριστή ταυτότητα,
τη σημερινή της φυσιογνωμία, με τόσα πολλά πολιτιστικά στοιχεία,
που της δίνουν τη μοναδικότητά της και συνάμα την οικουμενική της διάσταση

rm
14

Αεροφωτογραφία της
πόλης της Πύλου και του
κάστρου. Είναι ένα από τα
καλύτερα διατηρημένα
κάστρα στην Ελλάδα

Η

Πύλος (ή Νιόκαστρο) είναι μια
γραφική πόλη του Νομού Μεσσηνίας κι ένα φυσικό λιμάνι
στη νοτιοδυτική άκρη της Πελοποννήσου. Η πόλη είναι γνωστή
από τη θρυλική Ναυμαχία του Ναυαρίνου, όπου η νίκη των συμμαχικών
δυνάμεων αποτέλεσε την απαρχή της
απελευθέρωσης της Ελλάδος από τον
τουρκικό ζυγό. Σήμερα, η Πύλος είναι
ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο,
ενώ έχει αναπτυχθεί αξιοσημείωτα ο
τουρισμός, αφού όλη η περιοχή θεωρείται από τις ομορφότερες της
χώρας.

Αρχαιότητα
Η Πύλος αναφέρεται στον Όμηρο
ως το «βασίλειο του Νέστορα», που

Η εστία στην αίθουσα του θρόνου, Ανάκτορο Νέστορος
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Το Κάστρο του Ναυαρίνου στην Πύλο. Διαφορετικές απόψεις της τοιχοποιίας του οχυρού που χτίστηκε κατά την κατοχή των
Οθωμανών το 1573

Το Ενετικό Φρούριο της Πύλου

σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε
από τον μυθικό Πύλο. Συγκαταλέγεται
στις επτά πόλεις που ερίζουν για την
καταγωγή του Ομήρου, σύμφωνα με
τα επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας. Στην Πύλο, επίσης, σύμφωνα
με το Λεξικό της Σούδας του 10ου αι.,
βρισκόταν ο τάφος του Νέστορα. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, ο Στέφανος
Βυζάντιος στα Εθνικά του αναφέρει:
«Πύλος, πόλις εν Μεσσήνη, εκαλείτο
δε Κορυφάσιον».
.

Νεότερα χρόνια
Περνώντας σε νεότερους χρόνους,
στη βόρεια πλευρά του κόλπου του
Ναυαρίνου χτίστηκε από τους Φράγκους το Παλαιόκαστρο, τον 13ο αι.,
ενώ προσθήκες σε αυτό έκαναν οι
Βενετοί και οι Τούρκοι. Στέκει επιβλητικό πάνω σε βράχο ύψους 200 μ. και
περιστοιχίζεται από απότομους γκρεμούς. Πρόκειται για ορθογώνιο κτίσμα
που περιλαμβάνει τετράγωνους και
στρογγυλούς πύργους. Το κάστρο
βρίσκεται πάνω από το σπήλαιο του
Νέστορα και έχει θαυμάσια θέα προς
τη Βοϊδοκοιλιά και το «Πέρασμα της
Συκιάς», που το χωρίζει από τη νήσο
της Σφακτηρίας.
Η τοποθεσία του Παλαιόκαστρου
το κατέστησε απόρθητο και του προσέδωσε στρατηγική σημασία για πολλούς αιώνες και για όλα τα έθνη που
πέρασαν από την περιοχή, όπως Γενουάτες, Βενετοί, Φράγκοι και Τούρ-
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Πανοραμική άποψη της παραλίας της Βοϊδοκοιλιάς, μιας από τις καλύτερες παραλίες
της Μεσογείου

Παλάτι του Νέστορος στην Πύλο. Στην Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία α, διαβάζουμε
ότι η θεά Αθηνά συμβούλεψε τον Τηλέμαχο να πάει στην Πύλο να μάθει από τον
Νέστορα για τον πατέρα του Οδυσσέα

κοι. Το Παλαιόκαστρο άρχισε να παρακμάζει όταν οι Τούρκοι έφραξαν
την είσοδο του Ναυαρίνου από το
«Πέρασμα της Συκιάς». Σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την εντυπωσιακή του θέα.
Το Παλαιόκαστρο εγκαταλείφθηκε οριστικά το 1573, όταν κοντά στην
είσοδο του λιμανιού της Πύλου χτίστηκε από τους Οθωμανούς το Νιόκαστρο ή Νέο Ναυαρίνο, που βρίσκε-
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ται πάνω από τον οικισμό, στο λόφο.
Μαζί με το Παλαιόκαστρο, αποτελούν
τους «βιγλάτορες» του φυσικού λιμανιού της Πύλου. Το νέο αυτό κάστρο
πληρούσε όλες τις προδιαγραφές
ώστε να αμύνεται από τη στεριά και
κυρίως από τη θάλασσα, αποτελώντας
ένα ασφαλές ορμητήριο ενάντια στους
θαλασσινούς εχθρούς. Όπως όλα
σχεδόν τα κάστρα της ευρύτερης περιοχής που ανήκουν στην ίδια περίο-

Η Πύλος, στη νότια
είσοδο του Ναυαρίνου,
με το Νιόκαστρο να
δεσπόζει στον
γραφικό οικισμό,
γνωρίζει σήμερα
ιδιαίτερη ανάπτυξη

δο, έτσι και το Νιόκαστρο υπήρξε
μάρτυρας πολλαπλών επελάσεων
διαφόρων φιλόδοξων κατακτητών
(Ενετών, Τούρκων, Ρώσων), που άφησαν το σημάδι τους στους ποικίλους
χώρους του.
Η Πύλος, στη νότια είσοδο του
Ναυαρίνου, με το Νιόκαστρο να δεσπόζει στον γραφικό οικισμό, γνωρίζει σήμερα ιδιαίτερη ανάπτυξη. Σε
συνδυασμό με τη βαριά πολιτιστική
της κληρονομιά, αναδεικνύεται σε μια
πανέμορφη πόλη, απ’ όπου και να την
προσεγγίσεις.
Το Νιόκαστρο χτίστηκε το 1573
από τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν
την κυριαρχία του για έναν και πλέον
αιώνα. Στις μέρες μας έχει δύο εισόδους, χρησιμοποιείται όμως αυτή που
βρίσκεται στο δρόμο εξόδου από την
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Πύλο, δεξιά, με κατεύθυνση προς
Μεθώνη. Έχει έξι προμαχώνες –
πύργους, άλλους διατηρημένους σε
ικανοποιητικό επίπεδο και άλλους
ερειπωμένους, με ονομασίες όπως
του Αγίου Πατρικίου, της Αγίας Αγνής,
του Αγίου Αντωνίου, τον Βόρειο, τον
Νότιο Πύργο, αλλά και το Castello da
Mare.
Από τον Βόρειο Πύργο ή Καστέλο
της Θάλασσας μπορεί ο επισκέπτης
να αντικρίσει την άψογα διατηρημένη
ακρόπολη. Μάλιστα, το θέαμα που
απλώνεται από εκεί είναι ονειρικό:
Βλέπουμε να εκτείνεται όλος ο κόλπος
της Πύλου, με τη νήσο Σφακτηρία και
το γραφικό Φανάρι σε πρώτο πλάνο.
Στην είσοδο του κάστρου, αριστερά, θα δείτε ένα ψηλό, μεγάλο, μακρόστενο κτίριο, τους επονομαζόμενους Στρατώνες του Μαιζώνος, δημιούργημα του Γάλλου στρατηγού Μαιζών το 1828, σήμερα θαυμάσια αναστηλωμένο.
Από τη θέση του κάστρου παρατηρούμε ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα της Πύλου, τη λιμνοθάλασσα
της Γιάλοβας, έναν παραθαλάσσιο
οικισμό απέναντι από την Πύλο, με
οργανωμένη παραλία και γραφικά
καταστήματα, ταβέρνες και χώρους
αναψυχής. Παλαιότερα, στην περιοχή
της Γιάλοβας υπήρχε ο τελωνειακός
σταθμός της Πύλου, καθώς γινόταν
εξαγωγή σταφίδας και κρασιού.
Στο Νιόκαστρο, και συγκεκριμένα
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Ηλιοβασίλεμα
στην παραλία της
Βοϊδοκοιλιάς

στο «κτίριο του Πασά», από το 2012
λειτουργεί η θεματική έκθεση «Ναυάγια» σε έναν ιδιαίτερα φροντισμένο
χώρο, όπου προβάλλονται τα σημαντικότερα ναυάγια της Πελοποννήσου.
Μαζί με αυτήν την έκθεση η Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων ξεκίνησε να
λειτουργεί την ίδια χρονιά στο φρούριο και μια έκθεση εναλίων ευρημάτων από τη Μεσόγειο. Επίσης, μέσα
στο Φρούριο του Νιόκαστρου, στο
κτίριο Μαιζώνος, στεγάζεται το νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου με
μοναδικά αρχαιολογικά εκθέματα και
καινοτόμους τρόπους παρουσίασης,
που υποστηρίζονται από ψηφιακές
εφαρμογές και παρουσιάζουν την ι-

Η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νεοκάστρου, Πύλος

στορία της Πυλίας από την απώτερη
προϊστορία έως τα ρωμαϊκά χρόνια.
Ένα πραγματικό πανόραμα, με ιστορικά τεκμήρια που χάνονται στα βάθη
των αιώνων και αναδεικνύουν την
αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια της
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προικισμένης Πυλιακής Γης. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα
που βρίσκεται στο Νιόκαστρο, στην
αίθουσα της θόλου, είναι αυτή της
εικονικής αναπαράστασης της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Εκεί οι επι-

Ο επισκέπτης της Πύλου
αξίζει να επισκεφθεί
με καραβάκι
τα γραφικά
νησάκια του κόλπου
του Ναυαρίνου,
Φανάρι, Σφακτηρία
και Χελωνάκι,
μια βραχονησίδα στη
μέση του κόλπου

σκέπτες γίνονται μέτοχοι μιας από τις
σημαντικότερες ναυμαχίες στη νεότερη ευρωπαϊκή Ιστορία. Με τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών, ειδικών εφέ
και αφήγησης σε διάφορες ξένες
γλώσσες, οι επισκέπτες δηλώνουν
ενθουσιασμένοι, αλλά και συγκινημένοι από το θέαμα.
Στον μεγάλο περίβολο του κάστρου βρίσκεται ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος αρχικά ήταν τέμενος (τζαμί). Κατά τη
διάρκεια της Ενετοκρατίας (1715 –
1865) λειτουργούσε ως χριστιανική
εκκλησία. Την περίοδο του 1900 ο
ναός απέκτησε καμπαναριό, που διασώζεται μέχρι σήμερα.

ιιwι
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Φεύγοντας από το Νιόκαστρο,
ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παλιό
υδραγωγείο «Καμάρες», που εφοδιάζει με πόσιμο νερό το Νιόκαστρο.
Βρίσκεται στο δρόμο Πύλου προς
Μεθώνη και πρόκειται για ένα έργο
με δύο τμήματα, που ξεκινούσαν από
τα χωριά Χανδρινό και Παλιόνερο.
Σημείο αναφοράς και κέντρο ζωής της Πύλου είναι η κεντρική πλατεία
Τριών Ναυάρχων, με μνημείο-δημιούργημα του γλύπτη Θωμά Θωμόπουλου, ως αφιέρωμα στη Ναυμαχία
του Ναυαρίνου. Στις τρεις πλευρές
του μνημείου απεικονίζονται οι μορφές των ναυάρχων των τριών στόλων
που αντιμετώπισαν το τουρκο-αιγυ-

ΝΑΙ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκουριασμένες
μπάλες και κανόνια
πυροβόλων στο
Νιόκαστρο

πτιακό Ναυτικό στην ιστορική ναυμαχία το 1827, του Κόδριγκτον, του Χέυδεν και του Δεριγνύ. Στην πλατεία
υπάρχει και ο αιωνόβιος πλάτανος,
που φυτεύτηκε το 1880 από τον Πέτρο
Λυκούδη, όταν ήταν φρούραρχος της
Πύλου.
Σύμβολο της Πύλου θεωρείται και
ο τοπικός ήρωας Κωστής Τσικλητήρας, ολυμπιονίκης δύο φορές (1908
και 1912), η οικία του οποίου βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο και το λιμάνι και έχει μετατραπεί σε μουσείο.
Εδώ στεγάζεται τμήμα της συλλογής
του Φιλέλληνα Renè Puaux, με σπάνιες γκραβούρες, λιθογραφίες και
άλλα τεκμήρια της Ελληνικής Επανάστασης.
Αξίζει, επίσης, να επισκεφθείτε
το Λαογραφικό Μουσείο της Γιάλοβας,
στην Πύλο, αποκλειστικό έργο του
ακαταμάχητου συναξαριστή της παράδοσης Κώστα Μπαλαφούτη, ο ο-

ποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη συλλογή και τη διαφύλαξη πολιτιστικών
τεκμηρίων της περιοχής. Στο μουσείο
θα βρείτε εργαλεία από επαγγέλματα
που έχουν εκλείψει ή μετεξελιχθεί,
αντικείμενα καθημερινής ζωής παλαιότερων εποχών κ.ά.
Ο επισκέπτης της Πύλου αξίζει να
επισκεφθεί με καραβάκι τα γραφικά
νησάκια του κόλπου του Ναυαρίνου,
Φανάρι, Σφακτηρία και Χελωνάκι, μια
βραχονησίδα στη μέση του κόλπου.
Το όνομα Φανάρι αποδίδεται στο
φάρο που βρίσκεται πάνω στο νησάκι, ο οποίος λειτούργησε το 1873. Στην
κορυφή του νησιού υπάρχει το μνημείο των Γάλλων, που στήθηκε το
1890, για να θυμίζει όλα τα σημαντικά
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην
περιοχή και οδήγησαν στη σύσταση
του ελληνικού κράτους.
Η νήσος Σφακτηρία, με την έντονα βραχώδη φυσιογνωμία της, υπήρ-
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ξε στρατηγικό σημείο από την αρχαιότητα. Στο νησάκι αυτό βρίσκεται το
μνημείο του κόμη Σαντόρε Σανταρόζα, μεγάλου φιλέλληνα και υπουργού
Στρατιωτικών της Ιταλίας, ο οποίος
έφτασε στην Ελλάδα το 1824 για να
πολεμήσει για την Επανάσταση, όπου
έχασε και τη ζωή του.
Στα ενδότερα του νησιού δύο ακόμη μνημεία υποδηλώνουν την ιστορική του παρουσία. Το πρώτο είναι
αφιερωμένο στον Αλέξη Μάλλε, αξιωματικό του γαλλικού σώματος του
Μαιζώνος. Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στον Παύλο Βοναπάρτη, ανιψιό
του μεγάλου στρατηλάτη. Στο κέντρο
του νησιού υπάρχει η προβλήτα, όπου
ελλιμενίζονται τα καραβάκια.
Επίσης, στο νησί ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο εκκλησίες, η Παναγούλα, ένα εκκλησάκι με εμφανή τα
σημάδια του χρόνου, και δίπλα σ’
αυτό η ξύλινη εκκλησία του Αγίου

Νικολάου, που εγκαταστάθηκε από
τους Ρώσους το 1997, στη μνήμη των
νεκρών της Ναυμαχίας, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ξύλο.
Στο βράχο όπου είναι χτισμένο το
Παλαιόκαστρο, από την πλευρά της
φημισμένης παραλίας, της Βοϊδοκοιλιάς, είναι ευδιάκριτο το μυθικό σπήλαιο του Νέστορα, γιου του Νηλέα.
Σύμφωνα με τον Παυσανία, εκεί φυλάσσονταν τα ιερά βασιλικά ζώα (βόδια) και ο Ερμής έκρυψε στο σπήλαιο
50 από αυτά, που είχε κλέψει από τον
Απόλλωνα. Ο Ερρίκος Σλήμαν εντόπισε τεκμήρια-ευρήματα της περιόδου
του Νέστορα, κι έτσι το σπήλαιο απέκτησε το όνομά του.
Πάνω από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς βρίσκεται ο θολωτός τάφος
του Θρασυμήδη, ένα εντυπωσιακό
εύρημα, που ανήκει στη μυκηναϊκή
περίοδο (1680-1060 π.Χ.) και εντοπίστηκε από τον Άγγλο ιστορικό G.B.
Grundy στα τέλη του 19ου αι. Τη δεκαετία του 1960 ο διάσημος αρχαιολόγος Σπ. Μαρινάτος πραγματοποίησε συστηματικές ανασκαφές και αποφάνθηκε ότι πρόκειται για ταφικό
μνημείο του Θρασυμήδη, γιου του
μυθικού βασιλιά Νέστορα, το οποίο
αναφέρει και ο Παυσανίας στις περιηγήσεις του. Στην περιοχή της Πύλου
αξιοσημείωτη είναι η λιμνοθάλασσα
της Γιάλοβας, μια περιοχή με τεράστια
οικολογική σημασία, καθώς αποτελεί
ζώνη προστασίας πληθυσμών πουλιών και ζώων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, στη λιμνοθάλασσα ζει και αναπαράγεται μεγάλος
αριθμός αργυροτσικνιάδων, ενώ,
μεταξύ άλλων, διαβιούν εδώ και οι
αφρικανικοί χαμαιλέοντες, το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη που τους
συναντάμε.
Πολύ κοντά στη Γιάλοβα υπάρχει
ο καταρράκτης Καλάμαρης, μια ειδυλλιακή περιοχή με οργιώδη βλάστηση. Η διαδρομή προς τον καταρράκτη έχει ανακατασκευαστεί πρόσφατα, με μια μικρή γέφυρα που οδηγεί στο φυσικό φαινόμενο ροής των

Το καλοκαίρι του 2010
ανακαλύφθηκε στην
περιοχή μια πήλινη
πινακίδα με πρώιμη
Γραμμική Β’.
Η πινακίδα θεωρείται
η αρχαιότερη πήλινη
πινακίδα Γραμμικής Β’ στην
Ευρώπη και χρονολογείται πριν από περίπου 3.500
χρόνια, στα 1450 π.Χ.
υδάτων και στη λίμνη που σχηματίζουν.
Στο χωριό Ελαιόφυτο (παλαιότερα
γνωστό ως Σγράπα) βρίσκεται η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, χτισμένη σε ύψωμα, με εξαίσια θέα προς τη
λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και τον
όρμο του Ναυαρίνου. Σύμφωνα με
την παράδοση, ο ναός έχει ανοικοδομηθεί και καταστραφεί αρκετές φορές. Ο πρώτος ναός πρέπει να χτίστηκε περί το 1400. Καταστράφηκε από
τους Οθωμανούς και το 1892, όπως
αναφέρει η παράδοση, στο σημείο
όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας
ανοικοδομήθηκε ο νέος, γνωστός
πλέον με το σημερινό του όνομα.
Η Ίκλαινα είναι πλέον παγκοσμίως
γνωστή, καθώς εκεί έχουν έρθει στο
φως σημαντικά αρχαιολογικά υπολείμματα της Εποχής του Χαλκού
(περίπου 1600-1100 π.Χ.) μέσω των
ανασκαφών και της επιφανειακής
έρευνας από την Αρχαιολογική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο του Μισσούρι – St. Louis υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και ακαδημαϊκού
Μιχάλη Κοσμόπουλου. Στα ευρήματα
αυτά συγκαταλέγονται κυκλώπεια
κτίρια, αναπτυγμένες δομές, όπως
πλακόστρωτοι δρόμοι και πλατείες,
σύστημα υδροδότησης, κεντρικό α-
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ποχετευτικό σύστημα, πινακίδα Γραμμικής Β’, τοιχογραφίες εξαιρετικής
αισθητικής, τα οποία φανερώνουν
ότι κατά την πρώιμη μυκηναϊκή περίοδο η Ίκλαινα είχε ανάκτορο και ήταν
πρωτεύουσα ανεξάρτητου κρατιδίου.
Στην ύστερη μυκηναϊκή περίοδο η
Ίκλαινα φαίνεται ότι καταλήφθηκε
από τον ηγεμόνα του Ανακτόρου του
Νέστορα και μετατράπηκε σε σημαντικό βιοτεχνικό κέντρο. Το καλοκαίρι του 2010 ανακαλύφθηκε στην περιοχή μια πήλινη πινακίδα με πρώιμη
Γραμμική Β’. Η πινακίδα θεωρείται η
αρχαιότερη πήλινη πινακίδα Γραμμικής Β’ στην Ευρώπη και χρονολογείται πριν από περίπου 3.500 χρόνια,
στα 1450 π.Χ. Επειδή οι πινακίδες της
Γραμμικής Β’ χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για κρατικά αρχεία, η πινακίδα της Ίκλαινας ανατρέπει τα έως
τώρα δεδομένα σχετικά με τη χρονολόγηση των πρώιμων μυκηναϊκών
κρατών και την έκταση της μυκηναϊκής γραφειοκρατίας. Η περιοχή φαίνεται να ήταν μεγάλο κέντρο εμπορίου στο οποίο άκμασαν η επεξεργασία
και το εμπόριο του χαλκού.
Από τις παραλίες της Πύλου αξιόλογη είναι το «Πέρασμα της Συκιάς»,
που αναφέραμε και πιο πάνω. Πρόκειται για στενή λωρίδα θάλασσας,
που χωρίζει τη νήσο Σφακτηρία από
τη στεριά. Είναι ένας ξεχωριστός
συνδυασμός από ρηχά, κρυστάλλινα
νερά με μια μικρή αμμουδερή ακτή.
Τέλος, αξιομνημόνευτη είναι η Χρυσή
Ακτή, μια από τις γνωστότερες παραλίες της Πυλίας. Πρόκειται για μια
τεράστια σε μήκος παραλία, ενταγμένη, μαζί με τη λιμνοθάλασσα της
Γιάλοβας και την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, στη ζώνη προστασίας Natura
2000.

Το άρθρο αυτό βασίστηκε στις πηγές τού υπό έκδοση λευκώματος από
τις εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ με τον τίτλο
«ΠΥΛΟΣ, Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»,
για λογαριασμό του Δήμου ΠύλουΝέστορος.

-----------

~

"-----------

\

Όλοι γνωρίζουν τηv αξία της Ασφάλειας

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική γνωρίζουμε την αξία της Ασφάλειας και σας αποζημιώνουμε άμεσα
τη στιγμή που το χρειάζεστε!
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Το #Εργο της Νίκης
και του Χρήστου έχει αξία.
Το δικό μας Έργο είναι
να το διατηρήσουμε σταθερό.
Η Νίκη και ο Χρήστος έγιναν πρόσφατα γονείς.

Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα δύσκολο Έργο,
ΣΥΝΕΤΑΙ ΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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γι' αυτό και το προστατεύουμε.

Είμαστε μια παγκόσμια ασφαλιστική δύναμη
με ελληνικό όνομα και πιστεύουμε ότι ασφαλίζω
σημαίνει καταλαβαίνω.

28η Οκτωβρίου 1940!
«Ε

δώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Έκτακτο ανακοινωθέν. Αι
ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30
πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της
ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται
του Πατρίου Εδάφους».
Mε αυτή την ανακοίνωση του τότε Υπουργείου Στρατιωτικών να παίζει
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, τις σειρήνες και τα έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων, ξύπνησαν οι Έλληνες πριν από 78 χρόνια, το πρωί
της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 3 τα ξημερώματα, η τότε ιταλική κυβέρνηση
απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο, διά του Ιταλού Πρέσβη στην Αθήνα
Εμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά, στην οικία του δεύτερου, στην Κηφισιά, με το οποίο και αξίωνε την
ελεύθερη διέλευση του ιταλικού Στρατού από τον ελληνικό χώρο.
Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του
στον Ιταλό Πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη διπλωματική
γλώσσα) την ιστορική φράση: «Alors, c'est la guerre» («Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο»).
O ίδιος ο Γκράτσι, στα απομνημονεύματά του που εξέδωσε το 1945,
περιγράφει τη σκηνή:
«" Έχω εντολή, κ. Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μία ανακοίνωση” και του

24

Στις 5 και μισή τα ξημερώματα, ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός
Πόλεμος με
την εισβολή
των ιταλικών
στρατευμάτων
στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα αμυνόμενη εισήλθε στον
πόλεμο και βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Οι αλλεπάλληλες νίκες του ελληνικού Στρατού διέψευσαν το θρύλο «για το αήττητο του Άξονα», με τους «NEW
YORK TIMES» να γράφουν στο φύλλο της 28ης Νοεμβρίου
1940: «Οι Έλληνες επέφεραν την πρώτη πραγματική ήττα
των κατά ξηράν δυνάμεων του Άξονα. Και αν ακόμη συντριβόταν αύριο η Ελλάδα, η στρατιωτική συμβολή της θα
έμενε αμείωτη. Δόξα της νεώτερης Ελλάδας θα είναι ότι
διέλυσε τον μύθο για το αήττητο του Άξονα και ότι έχει
δώσει σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους απόδειξη
της αξίας της Δημοκρατίας...».

έδωσα το έγγραφο.
Παρακολούθησα
την συγκίνηση
εις τα χέρια και
εις τα μάτια του.
Με σταθερή
φωνή και βλέποντάς με κατάματα
ο Μεταξάς μου είπε: “Αυτό σημαίνει
πόλεμο”. Του απήντησα
ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρόσθεσα ότι αν ο
στρατηγός Παπάγος..., ο Μεταξάς με διέκοψε και μου
είπε: ΟΧΙ! Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό, προ του γέροντος αυτού, που προτίμησε την θυσία
αντί της υποδουλώσεως».
Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό συναίσθημα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή
η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό
Tύπο με τη λέξη «ΟΧΙ». Σημειώνεται πως αυτούσια η λέξη
«ΟΧΙ» παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά ως τίτλος στο
κύριο άρθρο της εφημερίδας «Ελληνικό Μέλλον» του Ν.Π.
Ευστρατίου στις 30 Οκτωβρίου του 1940.
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Το τελεσίγραφο του Μουσολίνι

,, Σ

τη συνέχεια παρουσιάζεται το ιστορικό ντοκουμέντο, το τελεσίγραφο του Μουσολίνι που
διάβασε ο Έλληνας πρωθυπουργός πριν απαντήσει «Όχι» στον Ιταλό πρέσβη: «Η Ιταλική Κυβέρνησις ηναγκάσθη επανειλημμένως να διαπιστώσει
ότι κατά την εξέλιξιν της παρούσης συρράξεως, η
Ελληνική Κυβέρνησις έλαβε και ετήρησεν στάσιν,
η οποία αντίκειται όχι μόνον προς τας ομαλάς
σχέσεις ειρήνης και γειτονίας μεταξύ των δύο
χωρών, αλλά και προς τα καθωρισμένα καθήκοντα
τα απορρέοντα διά την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εκ
της ιδιότητος αυτής ως ουδετέρου κράτους.
Κατ' επανάληψιν η Ιταλική Κυβέρνησις ευρέθη εις την ανάγκην να ανακαλέση την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων
της και να διαμαρτυρηθή εναντίον της συστηματικής παραβιάσεώς των, παραβιάσεως η οποία
είναι εξαιρετικώς σοβαρά, δεδομένου ότι η Ελληνική Κυβέρνησις εδέχθη όπως ο Αγγλικός Στόλος
χρησιμοποιήση κατά την εξέλιξιν των πολεμικών
επιχειρήσεων τα χωρικά ύδατα, τα παράλιά της
και τους λιμένας της, ηυνόησε τον ανεφοδιασμόν
των εναερίων Βρεταννικών δυνάμεων, επέτρεψε
την οργάνωσιν εις ελληνικόν αρχιπέλαγος μιας
υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών εναντίον
της Ιταλίας. Η Ελληνική Κυβέρνησις είναι πλήρως
εν γνώσει των γεγονότων τούτων, τα οποία υπήρξαν αντικείμενον από μέρους της Ιταλίας διπλωματικών διαβημάτων, εις τα οποία η Ελληνική
Κυβέρνησις -ήτις εν τούτοις θα ώφειλε να είχε αντίληψιν των σοβαρών συνεπειών της στάσεώς
της- δεν απήντησεν διά της λήψεως ουδενός μέτρου
προς προστασίαν της ουδετερότητός της, αλλά
τουναντίον διά της εντάσεως της δράσεώς της προς
ενίσχυσιν των ενόπλων Βρεταννικών δυνάμεων
και της συνεργασίας αυτής μετά των εχθρών της
Ιταλίας.
Η Ιταλική Κυβέρνησις κατέχει αποδείξεις ότι
η συνεργασία αυτή είχε προβλεφθή και κανονισθή
υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ακόμη και διά
συνεννοήσεως στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής φύσεως.
Η Ιταλική Κυβέρνησις δέον σχετικώς να υπενθυμίση εις την Ελληνική Κυβέρνησιν τας προκλητικάς ενεργείας τας διαταχθείσας εναντίον του
αλβανικού Έθνους διά της τρομοκρατικής πολιτικής την οποίαν υιοθέτησεν έναντι του πληθυσμού
της Τσαμουριάς και διά των εμμόνων προσπαθειών προς δημιουργίαν ανωμαλιών εκείθεν των
συνόρων της. Και δι’ αυτό τούτο το γεγονός ευρέθη και η Ιταλική Κυβέρνησις, πλην ματαίως, εις
την ανάγκην να υπενθυμίση εις την Ελληνικήν

Κυβέρνησιν τας αναποφεύκτους συνεπείας ας
παρομοία πολιτική θα είχε όσον αφορά την Ιταλίαν.
Η Ιταλία δεν δύναται να ανεχθή εφεξής πάντα
ταύτα. Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολονέν
και περισσότερον απλώς και καθαρώς φαινομενική. Η ευθύνη διά την κατάστασιν ταύτην επιπίπτει
πρωτίστως επί της Αγγλίας και επί της προθέσεώς
της όπως περιπλέκη πάντοτε άλλας χώρας εις τον
πόλεμον.
Η Ιταλική Κυβέρνησις θεωρεί έκδηλον ότι η
πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως έτεινε και
τείνει να μεταβάλη το ελληνικόν έδαφος ή τουλάχιστον να επιτρέψη όπως το ελληνικόν έδαφος
μεταβληθή εις βάσιν πολεμικής δράσεως εναντίον
της Ιταλίας. Τούτο δεν θα ηδύνατο να οδηγήση
παρά εις μίαν ένοπλον ρήξιν μεταξύ Ιταλίας και
Ελλάδος, ρήξιν την οποία η Ιταλική Κυβέρνησις
έχει πάσαν πρόθεσιν να αποφύγει.
Οθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την
απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ως εγγύησιν διά την ουδετερότητα της
Ελλάδος και ως εγγύησιν διά την ασφάλειαν της
Ιταλίας, το δικαίωμα να καταλάβη διά των ενόπλων
αυτής δυνάμεων διά την διάρκειαν της σημερινής
προς την Αγγλίαν ρήξεως ορισμένα στρατηγικά
σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως
μη εναντιωθή εις την κατάστασιν ταύτην και όπως
μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των
στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσουν. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, διά της
προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων
επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων
και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να
θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν
Κυβέρνησιν όπως δώση αυθωρεί εις τα στρατιωτικάς αρχάς τας αναγκαίας διαταγάς, ίνα η κατοχή αυτή δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον
συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα
καμφθή διά των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου.
28 Οκτωβρίου 1940
Πηγή: Ιστορία του Γεωργίου ΡΟΥΣΣΟΥ, τόμος
7ος, σελ. 224
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H προφητική γενική διαταγή Κατσιμήτρου

Έ

να ακόμη ιστορικό ντοκουμέντο (τμήμα) είναι η υπ’
αρıθμόν πρωτ. 30904 γενıκή δıαταγή της VIII Μεραρχίας της 30ής Οκτωβρίου 1940 (Υπτγος Χ. Κατσıμήτρος)
που προκαταβάλλει το τέλος των Ιταλών εισβολέων που
δεν είναι άλλο από τη θάλασσα! «Μαχόμεθα εναντίον
εχθρού υπούλου καı ανάνδρου όστıς άνευ ουδεμıάς αφορμής μάς επετέθη αıφνıδıαστıκώς ίνα μας υποδουλώση. Μαχόμεθα δıά τας εστίας μας καı τας οıκογενείας
μας καı δıά την ελευθερίαν μας. Αξıωματıκοί καı Οπλίταı,
κρατήσατε σταθερώς καı αποφασıστıκώς τας θέσεıς καı
έχετε πάντοτε το βλέμμα προς τα εμπρός, δıότı εντός
ολίγου θα αναλάβωμεν αντεπίθεσıν ίνα εκδıώξωμεν τον
εχθρόν εκ του πατρίου εδάφους το οποίον εμόλυνεν δıά
της παρουσίας του... Εγγύς είναı η ημέρα καθ' ην ο άνανδρος καı δεıλός εχθρός θα ρıφθεί εıς την θάλασσαν.
Κρατήστε ıσχυρώς τας θέσεıς καı τούτο θα πραγματοποıηθεί συντόμως. Η παρούσα να κοıνοποıηθεί εıς άπαντας τους υφ’ υμάς Αξıωματıκούς καı Οπλίτας. Καı
τμήμα της Ημερησίας Δıαταγής της εν λόγω Μεραρχίας

της 18 Νοεμβρίου 1940: Στρατıώταı, Ενθυμηθείτε όσα
μου λέγατε κατά τας επıθεωρήσεıς μου, πότε θα επıτεθείτε να καταδıώξητε τον εχθρόν. Εμπρός λοıπόν! Με
τη βοήθεıα καı του Θεού, όστıς προστατεύεı τον ıερόν
καı δίκαıον αγώνα μας, καταδıώξατε απηνώς τον εχθρόν,
τον άνανδρον καı δεıλόν εχθρόν. Τον εγνωρίσατε καλά
ήδη. Είναı θρασύδεıλος καı ύπουλος. Συντρίψατέ τον με
τα αμείλικτα κτυπήματά σας. Η Πατρίς παρακολουθεί
υπερήφανος τον τίμıον αγώνα σας. Η Δόξα σάς αναμένεı».
Κατά την αντεπίθεση της 1ης Νοεμβρίου 1940, από
το ηρωıκό απόσπασμα Πίνδου επετεύχθη η ανακατάληψη της Γραμμής «Γύφτıσσα – Οξυά», συνελήφθησαν
τρείς Ιταλοί αξıωματıκοί καı δıακόσıοı είκοσı δύο οπλίτες, περıήλθαν δε στα ελληνıκά τμήματα 140 κτήνη καı
αρκετά εφόδıα, αλλά εκεί άφησε την τελευταία του πνοή
καı ο πρώτος Έλληνας αξıωματıκός του πολέμου, ο Υπολοχαγός Αλέξανδρος Δıάκος.
ΠΗΓΗ: Αρχείο Γενικού Επιτελείου Στρατού

·~~-----•·•------Ε+•

Σοφία Βέμπο
Η τραγουδίστρια της Νίκης
Σ
ύμβολο ενός ολόκληρου λαού στον
αγώνα κατά των κατακτητών έγινε
η Σοφία Βέμπο, σφραγίζοντας μια
εποχή και συνδέοντας το όνομά της με τη σύγχρονη ιστορία του Έθνους.
Από τη σκηνή του θεάτρου «Μοντιάλ» η Βέμπο ερμηνεύει για πρώτη φορά τα τραγούδια
που έγιναν πατριωτικοί
ύμνοι -«Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» και «Κορόιδο Μουσολίνι»- και γράφει
ιστορία. Σε κάθε γωνιά της
Ελλάδος τραγουδούσαν «Βάζει
ο Ντούτσε τη στολή του», «Στον
πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός» και η φωνή
της ζέσταινε τις καρδιές των Ελλήνων
φαντάρων στο μέτωπο.
Με την είσοδο των ναζιστικών
στρατευμάτων στην Αθήνα, η Βέμπο

φυγαδεύθηκε μεταμφιεσμένη σε
καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου
συνεχίζει να τραγουδά για τα ελληνι-
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κά και συμμαχικά στρατεύματα της
περιοχής. Εκεί ήδη είχε αρχίσει να
γεννιέται ο πυρήνας μιας ελεύθερης Ελλάδας. Στη Μέση Ανατολή, όπου παρέμεινε
σχεδόν τριάμισι χρόνια,
τραγουδά για να ψυχαγωγήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, ανεβάζει επιθεωρήσεις, δίνει ρεσιτάλ και
δεν σταματά να δίνει τα
πάντα για τον αγώνα. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος από τα έσοδα των εμφανίσεων που πραγματοποιεί, πηγαίνει κατευθείαν για εθνικούς σκοπούς. «Η τραγουδίστρια της Νίκης», Σοφία Βέμπο, «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της 11ης
Μαρτίου του 1978 σε ηλικία 68 ετών
και η κηδεία της μετατράπηκε σε ένα
πάνδημο συλλαλητήριο.
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Κοραή 4
ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 1941-1944

Πηγή έμπνευσης για
τις επόμενες γενιές!
Επιμέλεια Ε. Σπύρου - Φωτογραφίες Κ. Σπύρου
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Πολλά ήταν τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι Έλληνες από τους Γερμανούς σε διάφορες φυλακές και
κρατητήρια. Κυρίαρχο στοιχείο έλλειψης στα κρατητήρια της οδού Κοραή 4, ήταν το νερό και σε πολλά
σκίτσα στους τοίχους το αποζητούν. Με τον φωτογραφικό του φακό, ο Κωστής Σπύρου προσπάθησε να
αποτυπώσει και να μεταφέρει στους αναγνώστες αυτό το βασανιστήριο έλλειψης νερού που κορυφώνεται
στη φράση «24 ώρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, μόνο μυρίζοντας γιασεμί». Στην φωτογραφία μας φαίνεται
ο συμβολισμός αυτός με τη βρύση νερού και δίπλα σκίτσο κρατουμένου που αποζητά νερό που είναι βάση
ζωής. Με ερώτησή μας, το 2017, προς τον Μίκη Θεοδωράκη στο σπίτι του, παρουσία του Χριστόφορου
Σαρδελή, εάν θα συμφωνούσε να ακούγεται μουσική του, απάντησε πως η σιωπή ταιριάζει στο χώρο
μνήμης. Ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης αυτός που ανέδειξε επίσημα με απόφασή του στο Υπουργείο Πολιτισμού
το χώρο και τα εγκαίνια έκανε το 1991 επίσημα ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γενικός
διευθυντής της ΕΘΝΙΚΗΣ ήταν τότε ο Λάμπρος Κόκκινος και υπεύθυνος έργου ο Σπύρος Λευθεριώτης. Το
έργο εκείνο συνεχίζουν σήμερα οι άνθρωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ με επικεφαλής τους Χριστόφορο Σαρδελή και
Σταύρο Κωνσταντά. Το περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ, χωρίς άλλα λόγια, προτείνει στους αναγνώστες του,
στους ανθρώπους της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς (ιδιαιτέρως της ΕΘΝΙΚΗΣ) και σε κάθε Έλληνα, να
επισκεφθούν ευλαβικά το χώρο! Ευχόμεθα να συνεχίσουν τα σχολεία της χώρας μας να επισκέπτονται το
χώρο ιστορικής μνήμης (με συγκίνηση μάθαμε ότι τον επισκέπτονται και σχολεία από το εξωτερικό). Η
ηγεσία της ΕΘΝΙΚΗΣ ας διαφυλάξει τη μοναδικότητα και ιερότητά του σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού. Ο εκδότης του περιοδικού Ασφαλιστικό ΝΑΙ φρόντισε με επιστολή του να φτάσει στην UNESCO
Πειραιώς και Νήσων και να προωθηθεί καταλλήλως το αίτημα για διατήρηση του χώρου ως μοναδικού
παγκόσμιου ιστορικού μνημείου, διασωθέντος από τον Β' Παγκόμιο Πόλεμο. Τα κρατητήρια αναστηλώθηκαν
και συντηρήθηκαν ώστε να αναδειχθούν τα ακιδογραφήματα και τα μηνύματα των κρατουμένων στις
μεταλλικές πόρτες, στους τοίχους και τα παράθυρα. Ο εκδότης του ΝΑΙ Ευάγγελος Γ. Σπύρου από την πρώτη
στιγμή υποστήριξε και ανέδειξε στις σελίδες του ΝΑΙ το χώρο ιστορικής μνήμης όπως και σε αυτό το τεύχος

29

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

Ή

ταν η 12η Οκτωβρίου 1944 όταν
οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής αποχωρούσαν αφήνοντας
την Αθήνα ελεύθερη. Η γερμανική φρουρά του Ιερού Βράχου της
Ακρόπολης υπέστειλε τη σημαία του
Γ’ Ράιχ και αποχωρούσε. Είχε παραμείνει εκεί κυματίζοντας επί 1.264
ημέρες, από την Κυριακή 27 Απριλίου 1941, ημέρα της εισβολής των
γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα.
Από εκείνη την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κατοχής, το μέγαρο της
Εθνικής Ασφαλιστικής στην οδό Κοραή 4 γνώρισε μια απροσδόκητη
χρήση.
Πριν δούμε αναλυτικά την αξιομνημόνευτη ιστορία του κτιρίου της
Κοραή 4, αξίζει να σημειώσουμε ότι
λίγες ημέρες πριν, στις 12 Οκτωβρίου,
ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας
από τους Γερμανούς (το 1944), η ελληνική Πολιτεία τίμησε για μία ακόμη
φορά το χώρο ιστορικής μνήμης της
Εθνικής Ασφαλιστικής. Στον ιστορικό
χώρο η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με επικεφαλής τον πρόεδρο
της εταιρείας κ. Χριστόφορο Σαρδελή
και τον αναπληρωτή διευθύνοντα
σύμβουλο κ. Σταύρο Κωνσταντά, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων Νίκο Βούτση, τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση,
τον υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο Βερναρδάκη, τον γραμματέα της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνο Σκουρλέτη, τον πρώην υπουργό
Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο,
τον εκδότη Ευάγγελο Σπύρου κ.ά.
Ο Πρόεδρος της Βουλής απέδωσε
τα εύσημα στη διοίκηση της Εθνικής
Ασφαλιστικής για τις προσπάθειες
διατήρησης και ανάδειξης του χώρου.
«Είναι άριστη η προσπάθεια της Εθνικής Ασφαλιστικής για τη διατήρηση
του χώρου», είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Βούτσης παρουσία και του προέδρου του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτή του Die Linke,
Γκρέγκορ Γκίζι. Ο κ. Σαρδελής, από

Aκιδογραφήματα στους τοίχους του ιστορικού κτιρίου

Ο κ. Νίκος Βούτσης σε δηλώσεις του έξω από τον ιστορικό χώρο

Σταύρος Κωνσταντάς, Νίκος Βούτσης

Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης

Ο κ. Χ. Σαρδελής και η κ. Άννα
Φιλίνη

Κωστής Σπύρου, Νίκος Βούτσης, Χριστόφορος
Σαρδελής, Ευάγγελος Σπύρου

Ο κ. Αλέξης Χαρίτσης
Υπουργός Εσωτερικών
Ο κ. Ε. Σπύρου, η κ. Μαρία Κόρακα
και ο κ. Χ. Σαρδελής

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στον Ιστορικό χώρο

Σταύρος Κωνσταντάς, Χριστόφορος Σαρδελής

την πλευρά του, αναφέρθηκε στις
προσπάθειες που κάνει όλα αυτά τα
χρόνια η Εθνική Ασφαλιστική για τη
συντήρηση και τη λειτουργία του
χώρου που επισκέπτονται κάθε χρόνο πολίτες κάθε ηλικίας. Μάλιστα, ο
κ. Σαρδελής ζήτησε από τον Πρόεδρο
της Βουλής, στο πλαίσιο της αναβάθ-
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μισης του ιστορικού χώρου, να δοθεί
«βάρος» τόσο στην είσοδο όσο και
στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Κόμματος
Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτής
του Die Linke, Γκρέγκορ Γκίζι, έκανε
γνωστό ότι η οικογένειά του είναι

θύμα της ναζιστικής θηριωδίας και
ότι αισθάνεται ντροπή για όλα αυτά
που έκαναν οι Γερμανοί. «Όλα αυτά
τα εγκλήματα δεν έγιναν στο όνομα
της Γερμανίας, αλλά από Γερμανούς
και πρέπει να διαλευκανθούν», είπε
ο κ. Γκρέγκορ Γκίζι, στηλιτεύοντας
την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. «Εγώ είμαι Γερμανός, εσείς είστε
Έλληνες, αλλά σήμερα είμαστε όλοι
Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και βουλευτής του Die Linke,

Γκρέγκορ Γκίζι.

Η ιστορία του κτιρίου
Το 1938 η Εθνική Ασφαλιστική
εγκαταστάθηκε στο νέο υπερσύγχρονο για την εποχή κτίριο, έργο των
αρχιτεκτόνων Εμμανουήλ Κριεζή και
Αναστασίου Μεταξά, στο οποίο είχε
προβλεφθεί αντιαεροπορικό καταφύγιο στα υπόγεια.
Λίγες μέρες μετά την ιταλική επίθεση κατά της Ελλάδας, μέρος του
κτιρίου επιτάχθηκε από την κυβέρ-
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Ο εκδότης κ. Ευάγγελος Σπύρου με τον
Γενικό Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνο
Σκουρλέτη

νηση για τη στέγαση κρατικών υπηρεσιών. Στις 6 Μαΐου 1941 το επέταξαν
οι κατοχικές δυνάμεις και εγκατέστησαν διάφορες υπηρεσίες των γερμανικών στρατευμάτων και την
Kommandatur. Μετά την απελευθέρωση, στις 31 Οκτωβρίου του ίδιου
έτους, το μέγαρο επιτάχθηκε για
τρίτη φορά από το ΕΑΜ. Στη συνέχεια,
στις αρχές Ιανουαρίου 1945, εγκατα-
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από γερμανικά ημερολόγια), που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των
εργασιών συντήρησης στις δεξαμενές,
στις εσοχές των μεταλλικών θυρών
και στα στεγανά της αποχέτευσης.
Επίσης, στο χώρο εκτίθεται πόρτα
από τα κρατητήρια της Gestapo στην
οδό Μέρλιν.
Οι κ.κ. Χ. Σαρδελής, Ε. Σπύρου
Ο Θάλαμος III βρέθηκε καλυμμέκαι Σ. Κωνσταντάς
νος με λευκό ασβεστόχρισμα. Η αφαίρεση του στρώματος αυτού έφερε
στο φως το σκούρο σταχτί χρώμα του
1944 και μέρος της ώχρας που κάλυπτε όλη την επιφάνεια του τοίχου
μέχρι και το 1943. Τα σχέδια και τα
ακιδογραφήματα στις πόρτες και
στους τοίχους προδίδουν τη χρήση
Οι κ.κ. Χ. Σαρδελής και Ν. Βούτσης
ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ
του χώρου για κράτηση ή προφυλάΑκόμα και σήμερα ελάχιστα γνωκιση μέχρι το 1943. Η απουσία τέτοιων
ρίζουμε για τη χρήση του κτιρίου
στοιχείων από το χρωματικό στρώμα
κατά την κατοχική περίοδο, εκτός
του 1944 οδηγεί στο συμπέρασμα
από το ότι το υπόγειο αντιαεροποριότι ο χώρος έμεινε κενός την περίοκό καταφύγιο μετατράπηκε σε κραδο αυτή.
τητήρια της γερμανικής KomΣτο Θάλαμο IV, στο δάπεδο, στους
mandatur. Τα υπόγεια προσφέρονταν
τοίχους και την οροφή διακρίνονται
ιδιαίτερα για τους κατακτητές, εφότα ίχνη 6 μικρών χώρων που αποτεσον είναι έξι μέτρα κάτω από την Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
λούσαν τα κελιά απομόνωσης. Σώζοεπιφάνεια του εδάφους και η απονται ελάχιστα ίχνη του στρώματος του
μόνωση των κρατουμένων απόλυτη, παρά το γεγονός ότι 1944, με εξαίρεση το χώρο έξω από τα κελιά, όπου διαβρίσκονταν στο κέντρο της πόλης. Και τα δύο υπόγεια τηρούνται χαραγμένα πορτρέτα και άλλες παραστάσεις.
έχουν σε όλες τις προσβάσεις βαριές συμπαγείς σιδερένιες πόρτες και τα παράθυρα που βλέπουν προς τους ΤΟ Β’ ΥΠΟΓΕΙΟ
φωταγωγούς, διαθέτουν διπλά συμπαγή σιδερένια παραΣε όλους τους θαλάμους του δεύτερου υπογείου σώθυρόφυλλα, καθώς προορίζονταν για καταφύγιο. Μέσα ζεται ατόφιο στρώμα του ’44 με τα ακιδογραφήματα και
στο αντιαεροπορικό καταφύγιο υπάρχουν μεταλλικά τις επιγραφές, όπως ονόματα, ημερομηνίες, μηνύματα,
ντεπόζιτα για νερό, αποχωρητήρια και δύο μικρά λουτρά. φιγούρες από την ελληνική παράδοση, ανθρώπινες μορφές,
πολεμικές σκηνές κ.ά. Επίσης, σε διάφορα σημεία, στο
ΤΟ Α’ ΥΠΟΓΕΙΟ
ύψος σχεδόν της οροφής, διακρίνεται το αρχικό χρωμαΤο ασβεστόχρισμα των τοίχων ήταν υπόλευκο και τικό στρώμα, όπου φαίνονται σημειώσεις με μολύβι.
κατά τις εργασίες συντήρησης διαπιστώθηκε ότι στη διΣτο Θάλαμο V, εκτός των άλλων, αξιοσημείωτη είναι η
άρκεια της Κατοχής ο χώρος βάφτηκε δύο φορές (το 1942 ποικιλία των γλωσσών που συναντάται στους τοίχους
ή 1943 και το 1944). Στους Θαλάμους I και II του 1ου υπο- (ελληνικά, ιταλικά, γερμανικά κ.ά.)
γείου δεν υπάρχουν ορατά ίχνη από την κατοχική περίοΣτο Θάλαμο VI ξεχωριστή σημασία αποκτά η ύπαρξη
δο και κατά πάσα πιθανότητα δεν αποτέλεσαν χώρους μηνυμάτων από ανθρώπους νεαρής ηλικίας και η σημείκράτησης.
ωση του γνωστού δημοσιογράφου και φωτογράφου της
Στο Θάλαμο II εκτίθεται η ναζιστική σημαία που κυμά- εποχής, Πέτρου Πουλίδη, για την κράτησή του στα υπόγεια
τιζε στα χρόνια της Κατοχής στον τελευταίο όροφο του αυτά.
κτιρίου.
Ο τελευταίος θάλαμος (VII) προοριζόταν, κατά περιόΣτις μεταλλικές προθήκες φυλάσσονται συντηρημένα δους, αποκλειστικά για την κράτηση γυναικών, όπως
μικροαντικείμενα, προσωπικά ή χρηστικά της καθημερι- μαρτυρεί το πλήθος των γυναικείων ονομάτων, των σκίτσων
νής ζωής των κρατουμένων, καθώς και έγγραφο υλικό και των υπογραφών που συνοδεύουν τα μηνύματα στους
(προσωπικές σημειώσεις, γράμματα, ακόμη και σελίδες τοίχους και τις πόρτες.
στάθηκαν προσωρινά τα αγγλικά
στρατεύματα και μετά την αποχώρησή τους το μέγαρο επέταξε, για τελευταία φορά, η ελληνική κυβέρνηση.
Ωστόσο, το κτίριο δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο
της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία
μετά την περιπέτεια των επιτάξεων
ανέλαβε σημαντικές εργασίες για την
αποκατάστασή του και το 1991 συντήρησε και παρέδωσε στο κοινό τα
υπόγεια κρατητήρια, τα οποία αποτελούν σήμερα ένα μοναδικό ιστορικό μνημείο αφιερωμένο στην περίοδο της Κατοχής.
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Μία ακόμη σημαντική επίσκεψη

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,
Χριστόφορος Σαρδελής

Λίγες ημέρες πριν τις επίσημες εκδηλώσεις της 12ης Οκτωβρίου 2018, με μία ιδιαίτερου
συμβολισμού πρωτοβουλία, το
κτίριο επισκέφθηκαν ο πρόεδρος
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Χριστόφορος Σαρδελής και
ο εκδότης Ευάγγελος Σπύρου. Οι
τρεις άνδρες παρέμειναν αρκετή
ώρα στα σκοτεινά υπόγεια της
Κομαντατούρ και συζήτησαν για
το τότε και το τώρα, για τις ανάγκες τού τότε και του τώρα. Προηγουμένως, σε γεύμα που παρέθεσε ο κύριος Σαρρηγεωργίου
στα κεντρικά γραφεία της
Eurolife, η συζήτηση έφτασε στο
ρόλο των ασφαλιστικών εταιρειών, στην κοινωνική προσφορά
του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω εξωστρέφειας του κλάδου. Η παρουσία των δύο ανδρών
κ.κ. Σαρρηγεωργίου και Σαρδελή
στις κορυφαίες θέσεις του συλλογικού οργάνου των ασφαλιστικών εταιρειών αποτελεί εγγύηση
ότι νέες πρωτοβουλίες διάδοσης
της ιδέας της ιδιωτικής ασφάλισης θα υλοποιηθούν σύντομα.

Οι. κ.κ. Ε. Σπύρου και Χ. Σαρδελής στην είσοδο
του ιστορικού κτιρίου

Ακιδογραφήματα στους τοίχους του ιστορικού
χώρου
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Η ΑΝΑΤΟΛΗ Εταιρεία Αμοιβαίων Ασφαλειών Ζωής - Ασφαλιστήριο ζωής (Προικοδοτήσεως) εις χρυσόν, μιας
εκ των πρώτων ελληνικών εταιρειών ζωής, διάρκειας 15 ετών, 1908
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Κατάλογος οδών Αθηνών και διαφόρων διευθύνσεων Τραπεζών, Ξενοδοχείων, Δημοσίων Καταστημάτων, Υπουργείων,
Πρεσβειών, Συμβολαιογραφείων κ.ά., 50σέλιδο μικρού σχήματος (13x9εκ.), ιδιοκτησίας Ανδρέα Ζαχαριουδάκη εκ Χανίων,
Δημοδιδασκάλου. (Μας το παρέδωσε το ζεύγος Ηλία Πορτοκαλάκη και Ελένης Πορτοκαλάκη – μητέρα, το γένος
Ζαχαριουδάκη. Στον κατάλογο υπάρχει μόνο ένα Πρακτορείο Ασφαλειών στη σελίδα 39, της «La Federale», υποκαταστήματος
νήσου Σύρου.) Πηγή: «Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια με Ιστορία και Καλλιτεχνική Αξία από τον 19ο έως τον 20ό αιώνα»
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
UNDERWRITING

Θαλάσσια ασφάλιση

◗ «Η ΕΞΈΛΙΞΙΣ των Ελληνικών Ασφαλιστικών Eταιρειών» είναι ο τίτλος
του βιβλίου του Γεώργιου Ι. Κούτση,
της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής
Ιστορίας (έκδοση 2002) με χορηγία
του Φώτη Κωστόπουλου, προέδρου
τότε της ALPHA Ασφαλιστικής, με
στόχο την καταγραφή της ιστορίας
της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Από το ιστορικό βιβλίο, στη
μνήμη του ευπατρίδη Φ. Κωστόπουλου, παραθέτω ένα απόσπασμα για
προβληματισμό.
Παράλληλα, εύχομαι οι νέοι υπεύθυνοι της εταιρείας να στηρίζουν
παρόμοιες εκδόσεις και να «βγάλουν» λίγο προς τα έξω την εταιρεία
τους:

◗ Ο ΧΡΊΣΤΟΣ Γ. ΑΧΉΣ

Kcnό: ,rδλεις ο\ όσφαλιστιχtς ttαιριίΕ.ς ,τού tδρόθηΟCΙΥ στή
,ιιpιοδΟ αόtή κατανέμονται ώς Η,f\ς :

ΣΟρος .
Πάτρα~

28
20

'Αθf\νσι

6
2
2

Πειραιεύς .
Σ,τtτσαι .
~γδρα . .
Γαλαξεtδι
Ίθό:κη

..

Κεφαλληνία

.

ΖάltυνθΟς .

"1(•
~

·, 81Ρcαιt\αν 6

abcn 6

63

ό:ριθμός των όσφαλιστικων tτaιpιιGν ·,ιοό

άl(δλοuθοc;:

1836 - 1840
1841 - tMO
1851 - 1860

.1161 - 1870
. :1871 - 1880
.,

-

;1881 - 1890
, 1,811 - 1900 ,

8
8

13
27
5
1

1

-

γ~
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δήλωνε ασφαλιστής,
χΡιtΤΟ'Ι r . ι,.ΧΙ'Ι
aι••"11το1
αν και είχε και άλλα
προσόντα, διδάκτωρ
οικονομικών επιστημών, διπλωματούχος
Πανεπιστημίου Παρισίων και πτυχιούχος ΝοΘΑλΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑλlΣ~
μικής. Ήταν από τους
πρωτοπόρους που επιθυμούσε δημιουργία
ελληνικής θαλασσασφαλιστικής αγοράς
(1965). Ενδιαφέρουσα η
εισαγωγή του στο βιβλίο
«ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ» (1965):
«Ενώ το θέμα της
λΘΗΝλl - 1966
θαλασσίας ασφαλίσεως
έχει κατά καιρούς ευρέως διευρευνηθή εν Ελλάδι από νομικής πλευράς, εκ μέρους των μελετητών του Δικαίου, ουδόλως ή επ’ ελάχιστον, καθ’ όσον γνωρίζομεν,
έχει εξετασθή από πλευράς οικονομικοτεχνικής, εκ του λόγου ότι δεν
παρίστατο κατά το παρελθόν προς τούτο ανάγκη ως εκ του διεθνούς
χαρακτήρος του θέματος και του γεγονότος, ότι οι τύποι των σχετικών
ασφαλιστηρίων (standard forms), η διατύπωσις των σχετικών όρων και
κατά συνέπειαν και η ερμηνεία αυτών συμπληρούνται αλλαχού και ιδία
εν Λονδίνω διά του Institute of London Underwriters.
Η θαλασσία ασφάλισις από οικονομικοτεχνικής επόψεως αποτελεί
τον ανθεκτικώτερον κρίκον εις μιαν άλυσιν οικονομικών εκδηλώσεων,
αίτινες εδημιούργησαν την σύγχρονον μεγάλην ναυτιλιακήν επιχείρησιν. Μεγάλαι ασφαλιστικαί εταιρίαι του εξωτερικού εχρηματοδότησαν
το πρώτον την ναυπήγησιν των νέων κατασκευών, ησφάλισαν εν συνεχεία το στάδιον της ναυπηγήσεως, και μετ’ αυτήν τους κινδύνους της
ναυσιπλοΐας, των καθυστερήσεων, της τακτικής καταβολής του χρεωλυσίου και μιας ολοκλήρου σειράς συμβάσεων, των οποίων η κατάρτισις και αλληλοσυμπλήρωσις αποτελεί κομψοτέχνημα οικονομικοτεχνικής συλλήψεως, αλλά των οποίων η εφαρμογή θα καθίστατο ανέφικτος από οικονομικής επόψεως, αν δεν υπήρχεν η ευχέρεια της ασφαλιστικής αυτών προστασίας από πάσης πλευράς, διότι και η ελαχίστη πλευρά, εάν παρέμενεν ασφαλιστικώς ακάλυπτος, θα εδημιούργει
σοβαρώτατον κίνδυνον καταρρεύσεως της όλης, ως ανωτέρω περιεγράφη, οικονομικής κατασκευής».
ΤΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΝΑΙ», μαζί με την ευγνωμοσύνη στην οικογένεια
Αχή και την ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ, προτείνει ξανά οι αρμόδιοι
των θαλασσασφαλειών να διαβάσουν το βιβλίο και τις προτάσεις του,
ενεργώντας αναλόγως με πρωτοβουλίες.
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◗ Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ του Μελά Γιαννιώτη κατέχει σήμερα (Οκτ. 2018) την πρωτιά σε στόλο ασφαλισμένων αυτοκινήτων με περίπου 700.000 αυτοκίνητα (ERGO και INTERAMERICAN
την ακολουθούν).
Είναι πρώτη (2017) στον κλάδο Βοηθείας (ακολουθούν INTERAMERICAN
Ζημιών και Ευρωπαϊκή Πίστη). Το 2017 ήταν στην α’ δωδεκάδα σε συνολικά ασφάλιστρα Ζωής – Ζημιών, 5η στις πρωτασφαλίσεις Ζημιών, 7η στα ατυχήματα,
3η στον κλάδο Αεροσκαφών, 4η στα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα, 3η στην Αστική Ευθύνη Οχημάτων, 4η στην Αστική Ευθύνη Αεροσκαφών, 8η στην Αστική Ευθύνη Πλοίων, 5η στον κλάδο Νομικής Προστασίας!
ΜΕΛΆΣ
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι ανάμεσα στους
ΓΙΑΝΝΙΏΤΗΣ
πρωταγωνιστές του κλάδου, μαχόμενη ως Ελληνίς εταιρεία με τους
πολυεθνικούς αντιπάλους της, Γερμανούς, Γάλλους, Άγγλους, Ολλανδούς, Ιταλούς κ.λπ.
Οι άνθρωποί της δέχθηκαν τα αυστηρά ελληνικά πρότυπά της
και πειθάρχησαν με ένθερμη προσήλωση στην ελληνική ιδεολογία
της, που δεν επηρεάστηκαν από τις περαστικές απόψεις της κάθε
εποχής, ούτε από αλλαγές συνθηκών αγοράς.
Όταν ξεκίνησε ο Μελάς Γιαννιώτης μαχόμενος, οι πιο πολλοί ήταν Έλληνες στην αγορά μας. Σήμερα, είναι στο μεγαλύΚΏΣΤΑΣ
τερο μέρος ξένοι. Ούτε τώρα ούτε τότε φοβήθηκε κάποιους.
ΓΙΑΝΝΙΏΤΗΣ
Αγωνιστής, δημιουργικός, αποτελεσματικός, πάντα κοντά
στον πελάτη και με πολλές υπηρεσίες! Έτσι άντεξε στο του, οι χορηγίες του, οι φιλανθρωπίες του, η οικογένειά
χρόνο (συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό ο γιος του Κώστας ευ- του, η ιδιαίτερη πατρίδα του, όλα μαζί, παροτρύνουν να
τυχώς) και έφτιαξε εταιρεία να αντέχει σε διάρκεια και με τον αντιγράψουμε… Δεν έχασε ούτε ο κλάδος ούτε η
ιδεολογία ελληνική που είναι διατεθειμένη να αλλάξει τα πατρίδα από το πέρασμά του (όπου πέρασε εργαζόμενος
πάντα εκτός από τις βασικές πεποιθήσεις της. Η «ιερή τον αγώνα για το όφελος του πλησίον).
κατσίκα» που τρέφει με το γάλα της τον οργανισμό της ΙΜπείτε στο www.intersalonica.gr να μάθετε περισσόΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι η υποταγή στην ανθρώπινη ελλη- τερα για την εταιρεία που από το 1978 ως σήμερα ΠΡΟΣνική φιλοσοφία σχετικά με το επιχειρείν, η φιλοσοφία που ΘΕΤΕΙ συνεχώς ωφέλεια ποικιλοτρόπως.
υπηρετεί τον άνθρωπο, την πατρίδα μας, τον κάθε υπάλΔιαβάστε προσεκτικά την ιστοσελίδα του ως Μελάς
ληλο, τον συνεργάτη και πελάτη με κάθε τρόπο και μέσο. Γιαννιώτης, ποιος είναι, τα ενδιαφέροντα βιβλία του, τις
Ο Μελάς Γιαννιώτης είναι ένας Μακεδόνας για μίμηση, δραστηριότητές του στο www.mgianniotis.gr
και το έργο του, οι εταιρείες του, τα βιβλία του, τα άρθρα
Ε.Σ.

◗ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟ ΜΉΝΑ, πριν από λίγα χρόνια, ένα Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κάπου στην Ελλάδα, συνήλθε για να
αποφανθεί σχετικά με ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά κάποιων του ασφαλιστικού μας χώρου για ιδιοποίηση
χρημάτων που προέβαινε για πολλά χρόνια (πάνω από 20 έτη) από πλήθος πελατών (πάνω από 100) και για ποσά
που ήταν παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβούλιο παρέπεμψε σε Εφετείο Κακουργημάτων την υπόθεση
και μετά από χρόνια έγιναν σχετικές καταδίκες. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έμαθε λίγα για την υπόθεση. Κάτι
τέτοιο συμβαίνει καθημερινά, όπως και ελάχιστα πληροφορήθηκαν οι πολλοί για την τύχη των δικαστηρίων μεταξύ
Ομίλου «ΑΣΠΙΣ» και όσων διαμεσολαβούντων πρακτόρων – μεσιτών ενεπλάκησαν σε δικαστήρια σχετικά με δοσοληψίες τους και κυρίως με κατακρατήσεις ασφαλίστρων, για τα οποία κάποιοι υποστήριζαν άλλα από αυτά που λέει
ο νόμος και φυσικά καταδικάστηκαν σε φυλακίσεις και πρόστιμα που είναι λόγος να μην μπορούν να είναι σήμερα
ασφαλιστές.
Το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» γνωρίζει αρκετές υποθέσεις και ονόματα, όπως και τις ασφαλιστικές εταιρείες που
ΚΑΚΩΣ σήμερα συνεργάζονται μαζί τους (φυσικά με άλλα ονόματα, παιδιών, γυναικών, φίλων κ.λπ.). Πολλοί είχαν
το θράσος (παρότι γνώριζαν τις φοβερές εκκρεμότητές τους ενώπιον του νόμου) να θέσουν υποψηφιότητες (για
εξυγίανση του κλάδου) σε σωματεία και επιμελητήρια… Δυστυχώς με αυτές τις συμπεριφορές ο κλάδος συνεχώς
μειώνεται σε κύρος και παραγωγή.
Η Εποπτεία, σε συνεργασία με τα σωματεία, ίσως θα έπρεπε να κάνει κάτι και γνωρίζει τι να πράξει.
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◗ ΠΑΡΑΤΗΡΏΝΤΑΣ την ασφαλιστική ελληνική αγορά βλέπουμε ότι αρκετές φορές
περισσότερο φασαρία με δηλώσεις, συνεντεύξεις και φωτογραφίες κάνουν οι
έχοντες δεύτερο ή και ρόλο κομπάρσου
παρά οι πρωταγωνιστές. Το φαινόμενο
δημιουργεί απορίες και σύγχυση για την
πραγματικότητα και την επιβίωση χιλιάδων
ανθρώπων, είτε συνεργατών είτε πελατών,
που μέσα στη σύγχυση χάνουν «τα αυγά
και τα καλάθια». Αρμοδίως, τα τμήματα
επικοινωνίας των ασφαλιστικών εταιρειών και δευτερευόντως τα θεσμικά όργανα οφείλουν κάπου-κάπου να «επαναφέρουν στην τάξη» κάποιους που παραπλανούν ψευδόμενοι ακουσίως ή εκουσίως,
ανεξαρτήτως θέσεως ιεραρχίας στον ασφαλιστικό κλάδο, στην κυβέρνηση και
την Εποπτεία. Εσχάτως παρατηρείται και το φαινόμενο
κατά κάποιον τρόπο «αντιποίησης Αρχής», όπου ευκαίρως
–ακαίρως γίνονται δηλώσεις για όσα συμβαίνουν αλλά
ακόμα και για τα σχέδια νόμου που εμφανίζονται ως
ψηφισθέντα κ.λπ. Κάποιοι υπερβαίνουν και τα εσκαμμένα και είναι πολλοί… Άλλοι εγκληματούν με παραλείψεις.
Για παράδειγμα, στη διαμάχη Κυβέρνησης (Αχτσιόγλου)
και Αντιπολίτευσης (Κ. Μητσοτάκη) δεν είδαμε τη θέση
του ασφαλιστικού κλάδου. Δεν θα έπρεπε να είχαν έναν
υποστηρικτή οι εργαζόμενοι του κλάδου Ιδιωτικής Ασφάλισης και οι ασφαλιζόμενοι που επέλεξαν να προστατευτούν μέσω αυτού; Καλή η διπλωματία, αλλά να μην ξεχνάμε και τον Στρατό μαχόμενο.
Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
ας δώσει σχετικές οδηγίες στήριξης του κλάδου μας έ-

ναντι παντός εχθρού του.
Σήμερα η ΕΑΕΕ είναι δυνατότερη
από παλαιά που είχε διασπαστεί σε
ομάδες προσωπικών (και ιδιωτικών)
συμφερόντων κάποιων. Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είναι ένας
Manager που ενώνει. Ευγενής, αποτελεσματικός, εργατικός, διεθνούς εμβέλειας και με… καλή
προϋπηρεσία που μπορεί να κάνει
πολλά. Ο ασφαλιστικός κλάδος ζει
εδώ και αιώνες και τα πρόσωπα
φίλων και αντιπάλων σκόρπισαν
στους ανέμους των αλλαγών. Η επιθυμία του πρόεδρου μάθαμε ότι
είναι να εργασθεί ώστε στα προγράμματα και ομιλίες των κυβερνώντων, στα χείλη των πρωθυπουργών, στη Βουλή και τους μεγάλους θεσμούς της Πολιτείας να αναφέρεται και ο θεσμός Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Εμπρός, λοιπόν, ας πάρουν την εντολή-επιθυμία του
προέδρου οι πρωταγωνιστές. Οι φωνές της AXA, της
ALLIANZ, της GENERALI στην Ευρώπη δεν είναι αδιάφορες προς τους άλλους και κυρίως στους κυβερνώντες.
Δίπλα τους οι φωνές της ΝΝ, της INTERAMERICAN, της
ERGO, της AIG, της METLIFE, αν προστεθούν στις φωνές
της ΕΘΝΙΚΗΣ , της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ και των άλλων της
αγοράς μας θα τους ξεκουφάνουν! Τολμήστε να τιμήσετε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο
Ασφαλιστικό.
Φωνάξτε το παντού!
Ε.Σ.

Πρωταγωνιστές
και κομπάρσοι

◗ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως στο χώρο
μεσιτών και πρακτόρων στη διαμεσολάβηση. Μετά την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών
και τη δημιουργία υποχρέωσης στα ΓΕΜΗ, παράλληλα με την εμφάνιση αποτελεσμάτων στους ιστότοπους των
εταιρειών, δημιουργήθηκαν πολλά κενά και αφορμές ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ στοιχείων ή και παραπλάνησης με διάφορους
τρόπους.
Οι εκδόσεις μας έχουν αναφερθεί στο γεγονός, όπως και στο φαινόμενο να μην εμφανίζονται στοιχεία για
πρόσωπα και μετόχους που κατέχουν ιστότοπους, όπου αναφέρονται τα πάντα ΕΚΤΟΣ πληροφοριών των ιδιοκτητών τους. Όμως αυτά τα στοιχεία είναι ΔΗΜΟΣΙΑ υποχρέωσή τους.
Απέναντι σε αυτές τις ενέργειες που ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ την εικόνα του κλάδου, υπάρχουν και οι συνεπείς που
ανεβάζουν το επίπεδό του. Το «ΝΑΙ» προτείνει στους καταναλωτές να αντιδράσουν και να αποφεύγουν όσους
εργάζονται «στα σκοτεινά». Τα ασφαλιστικά σωματεία ΠΣΑΣ – ΠΣΣΑΣ – ΣΕΜΑ –ΠΟΑΔ και η ΕΑΕΕ δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα και μοιραία περιμένουμε από τη ΔΕΙΑ ελέγχους αποκατάστασης.
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◗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, Σεπτέμβριος 1955. Ο Πατριάρχης κλησίες. Στόχος των τουρκικών ενεργειών ήταν η εκδίωΑθηναγόρας στα ερείπια κατεστραμμένου ναού της «Παναγίας του Βελιγραδίου». Συνολικά, από τους βανδαλισμούς
των Τούρκων εγκαθέτων κατά των ελληνικών περιουσιών
καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές πάνω από 4.000
καταστήματα, 100 ξενοδοχεία και εστιατόρια και 70 εκ-

ξη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, κάτι που επιτεύχθηκε σταδιακά και κατά κύματα.
Πηγή: ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ 20ός
αιώνας 1946-2000, Κατσίγερας Μιχάλης - 1949-1967.
Ανασυγκρότηση, Ανάπτυξη, Αγώνες, Αρχείο Δ. Καλούμενου,
Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ

Η οικογένεια Λαπατά
◗ ΣΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ WWW Who is who and what is what
(ποιος είναι ποιος και τι είναι τι) 1990-1992 της Οργάνωσης Ταμπουρά, με εκδότες διευθυντές τον Αλέξανδρο
Ταμπουρά και τον Ιωάννη Πολίτη, είχα διαβάσει το 1992
δύο βιογραφικά που έκαναν μεγάλη εντύπωση. Ένα ήταν
του Λαπατά Ιωάννη του Παναγιώτου, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1951 και είχε σπουδές ως πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
και σεμινάρια σε Ελβετία και Αγγλία. Το άλλο βιογραφικό ήταν του πατέρα του, γεννηθέντος το 1910, Λαπατά
Παναγιώτου του Ιωάννου, συγγραφέα και μέλους πολλών
σωματείων, ενώσεων και συνδέσμων.
Τους γνώρισα και τους δύο και από την προσωπική
επαφή διαπίστωσα ότι ήταν με αρχοντική ευγενική συμπεριφορά, σεμνοί και με περιεχόμενο που πάταγαν στη
γη, αλλά είχαν οράματα και ιδέες που άγγιζαν τον ουρανό. Για πολλά χρόνια θαύμαζα την πορεία τους και τη
σεμνότητά τους σε σχέση με την εταιρεία τους και την
καλή θέση της στην αγορά. Είχαν δύναμη αλλά δεν την
χρησιμοποιούσαν. Η παρουσία τους ήταν μια ήρεμη
δημιουργική δύναμη.
Στο συνέδριο της ΕΑΕΕ στο COSTA NAVARINO στην
ιστορική Πύλο της Πελοποννήσου ένας νεαρός καθόταν
δίπλα στον Γιάννη Π. Λαπατά και παρακολουθούσε τις
εργασίες του συνεδρίου. Νέος, με την αρχαιοελληνική
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Ο κ. Ιωάννης Λαπατάς με τον γιο του στο Costa Navarino

έννοια, καινούργιος και με την έννοια του νέομαι = θα
υπάγω, πηγαίνω, φεύγω. Νέος που θύμιζε τον Τηλέμαχο εκεί στην Πύλο που πήγε να μάθει νέα για τον πατέρα
του Οδυσσέα από τον Νέστορα, βασιλιά της Πύλου. Ο
νέος ήταν ο Παναγιώτης Ιωάννου Λαπατάς, γιος του
Γιάννη Π. Λαπατά, εγγονός του Παναγιώτη Λαπατά. «Με
τι ασχολείσαι;», τον ρώτησα και μου απάντησε πως
σπουδάζει οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και
ότι ήρθε να μάθει πιο πολλά για την ασφαλιστική οικονομία. Του ευχήθηκα τα καλύτερα!
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

◗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992. Εκατοντάδες χιλιάδες Μακεδόνων κατακλύζουν την πλατεία Αριστοτέλους,

◗ ΑΘΗΝΑ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992. Στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Καραμαν-

τον προ του Λευκού Πύργου χώρο και την παραλία διαδηλώνοντας το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Η
τεράστια σε όγκο και παλμό συγκέντρωση – με ομιλητές τον μητροπολίτη Παντελεήμονα, τον δήμαρχο Κωνσταντίνο
Κοσμόπουλο και τον δήμαρχο Βεροίας Ανδρέα Βλαζάκη– συγκροτείται προκειμένου να εκφρασθεί δημόσια ανοικτή
διαμαρτυρία εναντίον της διεθνούς αναγνωρίσεως της αποσχισθείσης από τη διαλυθείσα Γιουγκοσλαβία, Ομοσπόνδου
Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τον τίτλο «Μακεδονία».

λή συσκέπτονται ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί Α. Παπανδρέου του ΠΑΣΟΚ, Αλέκα
Παπαρήγα του ΚΚΕ και Μαρία Δαμανάκη του Συνασπισμού. Αντικείμενο της σύσκεψης το Μακεδονικό. Παρών και ο
υπουργός Εξωτερικών Αντ. Σαμαράς, ο οποίος εκθέτει επτά σημεία προγράμματος δράσης. Ο Καραμανλής τον αποπέμπει της συσκέψεως και έπειτα όλοι μαζί –διαφωνούσης μόνο της Παπαρήγα– συμφωνούν ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων υπό τον όρο ότι στο όνομά του δεν θα υπάρχει η λέξη «Μακεδονία».

Πηγή: ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ 20ός ΑΙΩΝΑΣ 1946-2000, Κατσίγερας Μιχάλης - 1989-2000. Ελπίδες και
κίνδυνοι, Αρχείο Ντίμη Αργυρόπουλου, Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ

Πηγή: ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΕΛΛΑΔΑ 20ός ΑΙΩΝΑΣ 1946-2000, Κατσίγερας Μιχάλης - 1989-2000. Ελπίδες και
κίνδυνοι, Αρχείο Αρ. Σαρρηκώστα, Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ

Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν
◗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΊΦΗΜΟ ρήτορα Ισοκράτη θέλησε κάποτε
να μαθητεύσει κάποιος με το όνομα Καρίων.
Ο Ισοκράτης δίσταζε να τον δεχθεί ως μαθητή
του, γιατί ήταν φλύαρος, είχε γλώσσα ακυβέρνητη.
Ο Καρίων, όμως, επέμενε κι ο Ισοκράτης υποχώρησε με τον απαράβατο όρο να πληρώνει διπλά δίδακτρα.
Ο Καρίων έκπληκτος ζήτησε να πληροφορηθεί
την αιτία της αποφάσεως αυτής και έλαβε την απάντηση πως ο δάσκαλός του έπρεπε να τον διδάξει
όχι μόνο πώς να μιλάει, αλλά και πώς και πότε να
σιωπά˙ κάτι που απαιτούσε διπλό κόπο.
Και γι’ αυτό επομένως έπρεπε να πληρώσει διπλά
δίδακτρα:
«Ισοκράτης ο ρήτωρ Καρίωνος όντος λάλου και
σχολάζειν αυτώ βουλομένου, διττούς ήτησε μισθούς.
Του δε την αιτίαν πυθομένου, “ένα μεν” έφη “ίνα
λαλείν μάθη˙ τον δ’ έτερον, ίνα σιγάν”» (Στοβαίου
Ανθολόγιον III 36, 25).
Η καθημερινή πραγματικότητα και η πείρα μας

μέσα από την αναστροφή μας με τους ανθρώπους
μας διδάσκει και μας προειδοποιεί ότι «όποιος εμπιστεύεται στον φλύαρο και δανείζει σε άσωτο, βρίσκει
παντού τα μυστικά του και πουθενά τα λεφτά του»,
και ότι «ο φλύαρος και πολυλογάς ζει με δαπάνες
εκείνου που τον ακούει».
Ο καθένας λοιπόν από μας, ως συνειδητός Χριστιανός που θέλει να είναι, επιβάλλεται να ελέγχει
τη γλώσσα του.
Οφείλει να γνωρίζει πότε να μιλάει και πότε να
σιωπά.
Όπως το παραγγέλλει ο θεόπνευστος λόγος της
Αγίας Γραφής: «Καιρός του σιγάν και καιρός του
λαλείν» (Εκκλ. γ’ 7).
Είναι δύσκολο το εγχείρημα αλλά όχι ακατόρθωτο, ειδικά όταν θυμάται κανείς πάντοτε τον ενισχυτικό λόγο του αδελφοθέου Ιακώβου, ότι η σωστή
χρήση της γλώσσας, δηλαδή των λόγων μας, είναι
δείγμα τελειότητος (βλ. Ιακ. γ’ 2).
Πηγή: Περιοδικό «Ο Σωτήρ»,1 Μαΐου 2018, Τεύχος 2176
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17 εκατ. κλήσεις σε μία μέρα
για 250 χιλιάδες ώρες συνομιλίας
πόσο κόστισαν;
Τώρα για ασφάλειες θα μιλάμε;
◗ ΣΎΜΦΩΝΑ με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου της WIND, την ημέρα του 15Αύγουστου το δίκτυο της WIND
διαπεραίωσε πάνω από 17 εκατ. κλήσεις - 250 χιλιάδες ώρες συνομιλίας. Αν εδώ προσθέσουμε την COSMOTE και τη VODAFONE,
θα τρελαθούμε με το πόσα ευρώ «χαλάνε» οι Έλληνες σε κουβέντες
του «αέρα» και στο πόσο «τσιγκούνηδες» είναι να μιλήσουν για
ασφάλιση του σπιτιού της ή της οικογένειάς τους.
Ίσως να φταίει και το ότι οι ασφαλιστικοί πωλητές δεν βρήκαν ακόμη το «κουμπί» κατάλληλης εκπαίδευσης για τις πωλήσεις τους,
που έχουμε λιγότερα χρήματα από τις τσέπες των πελατών για ασφάλιση…
Λέτε η νέα, άφωνη πλατφόρμα του ΟΤΕ να είναι πιο πειστική σε
επιχειρήματα από τις «φωνές» των ανθρώπων της διαμεσολάβησης;
Δεν μας εκπλήσσει τίποτα έτσι που γίναμε και όπως «έδεσαν» με
«περικοκλάδες» και «φύκια για μεταξωτές κορδέλες» οι άσχετοι
των πωλήσεων τους πωλητές ασφαλειών.
ΗΜ
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◗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 14/10/2018 προβλήθηκε μια κινηματο-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΖΩΗΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ MΑNΑGEMENΤ

Μια τιμή που οφείλει
η Ελληνική Ασφαλιστική
Αγορά Ασφαλειών Ζωής
◗ Η LIMRΑ , και κυρίως οι άνθρωποι εκπαίδευσης, οφείλουν μια αναγνώριση και έναν δημόσιο έπαινο στον
πρόωρα εκλιπόντα Νικ Πάππας της INTERAMERICAN,
που με πολλούς τρόπους στα άγονα χρόνια των αυτοσχεδιασμών και εμπειρικών τολμημάτων της δεκαετίας 1980
κυρίως, προσέφερε εκπαιδευτικό έργο και κυρίως με τα
οργανωμένα σεμινάρια εκπαίδευσης για διευθυντές, διοικητικά στελέχη και ασφαλιστές, όπως και με τη Βιβλιοθήκη Management Aσφαλειών Ζωής και τη Βιβλιοθήκη
Ασφαλιστή Ζωής, που με ομάδα υπό την επίβλεψή του
μετέφρασαν κάπου 50 τεύχη εκπαιδευτική ύλη (Αθήνα
1988). Η μετάφραση έγινε με την άδεια και τη σύμφωνη
γνώμη της LIMRA INTERNATIONAL/EUROPE για χρήση
των εταιρικών μελών που δεν ήταν πάνω από 15 σε Ελλάδα και Κύπρο. (Το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» ξαναέκανε την
πρόταση στο ΕΙΑΣ.) Θυμάμαι που μετείχα στα σεμινάρια
εκπαίδευσης αποκτώντας και αντίστοιχα διπλώματα από
τους άριστους εκπαιδευτές της LIMRA με επικεφαλής τον
ALEC MERRIFIELD. Παραθέτω και σχετική φωτογραφία
παραλαβής πτυχίου από τον ALEC, που προσέφερε πολλά στην αναβάθμιση των εταιρειών μελών, όπως και κυρίως ο Δημ. Κοντομηνάς, που περιχαρής παρακολουθεί.
Με την έναρξη κυκλοφορίας του «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΙ»
στήριξα την προσπάθεια της LIMRA. Από εκείνη την εποχή έχω και ευχαριστήριες επιστολές και παρότρυνση από
τους κατά καιρούς επικεφαλής των εταιρειών μελών για
συχνή παρότρυνση και υπενθύμιση της αξίας του εκπαιδευτικού έργου.
Το 1988 μέλη ήταν
10 εταιρείες Ελλάδος (ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΖΩΗΣ, AMERICAN
LIFE, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, GENERALI
LIFE,
INTERAMERICAN,
METROLIFE, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΝΝ) και
πέντε από Κύπρο
(Γενικαί ΑσφάλειΟ Νικ Πάππας
αι Κύπρου, Παγκυ-

LIMRA: Δ. Κοντομηνάς,
Alex Merrifield, Ευαγ. Γ.
Σπύρου (βραβευόμενος)

πριακή, Πανευρωπαϊκή, Φιλική, UNIVERSAL LIFE). Το
1990-91 προστέθηκαν και άλλες από την Ελλάδα (ΑΣΤΗΡ,
Ατλαντική Ένωση, Ελληνοβρεττανική, HELVETIA, KOSMOS
AGF, COMMERCIAL UNION, CONTINENTAL, Λαϊκή, ΟΛΥΜΠΙΑΚH, SCOP LIFE, SCHWEIZ LIFE) και από την Κύπρο
(MINERVA). Όμως εξαιτίας απαράδεκτων ενεργειών ενεργειών κάποιων εταιρειών και κακόβουλων στελεχών
τους, τα εκπαιδευτικά κέντρα LIMRA έγιναν σημεία απαράδεκτης στρατολόγησης και μεταγραφών που κατέστρεψαν τα όνειρα των πρωταγωνιστών αυτής της καλής εποχής της LIMRA και κυρίως του Δημ. Κοντομηνά που έφερε το 1982 τη LIMRA στην Ελλάδα για αναβάθμιση εκπαίδευσης. Κάποιοι μη γνωρίζοντες αναφέρουν κακώς ότι η
LIMRA ήρθε το 1985. Όμως (ήμουν στο α’ σεμινάριό της
το 1982), η αλήθεια είναι ότι ήρθε το 1982 και πολλά
προσέφερε στην τότε εμπειροτέχνισσα εκπαιδευτική
κοινότητα. Οι άστοχες και «κακομοιριασμένες» ενέργειες
κάποιων που πήγαιναν όχι για εκπαίδευση, αλλά για
στρατολόγηση «μπέρδεψε» το θέμα φέρνοντας υποτονικότητα στην παρουσία της LIMRA.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα και σε συνέδρια ή
ταξίδια εταιρειών, όπου κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία για
στρατολόγηση και μεταγραφή συναδέλφων τους με προσφορές του τύπου «πόσα παίρνεις» εκεί που είσαι, «έλα
σε μένα» να σου δώσω κάτι παραπάνω.
Ελπίζουμε να «ξυπνήσουν» οι υπεύθυνοι και να διαφυλάξουν την πολύτιμη περιουσία τους, το ανθρώπινο
δυναμικό τους. Ευτυχώς έφτασε και στο Δ.Σ της ΕΑΕΕ ο
απόηχος.
Υπενθυμίζουμε λοιπόν προς σχετικά υπεύθυνους
ΕΙΑΣ, ΕΑΕΕ, ασφαλιστικές εταιρείες να τιμήσουν τον Νικ
Πάππας και το έργο του, ώστε να τον μιμηθούν οι νεότεροι
προσφέροντας ουσιαστικό έργο και όχι δημόσιες σχέσεις
και λόγια. Απόδειξη είναι ότι δεν υπάρχουν παρόμοια
βιβλία από το 1988!
Ε.Σ.

42

Πηγή: «Η Ελλάδα του μόχθου», Συλλογή Νίκου Πολίτη - Ριζάρειο
Ίδρυμα, 2005

Ο Μουράτης,
ο Λινοξυλάκης
και οι Ασφαλιστές
Σπύρος Αλεξίου

γραφική ταινία στο Cosmote TV με τους άσους των γηπέδων, τους ήρωες της Κυριακής, εποχής του 1950, όπου
έξυπνα ο σκηνοθέτης ανακάτευε πραγματικά γεγονότα
με ηθοποιούς και ποδοσφαιριστές που φόντο είχαν τον
παίκτη του Ολυμπιακού Ανδρέα Μουράτη, τον Στάθη
Μανταλόζη τερματοφύλακα-θρύλο, τον Λάκη Πετρόπουλο, τον Πούλη και τον Κώστα Λινοξυλάκη. Εκεί είδα
«προφητικά» και το δράμα κάποιων «αστέρων» του ασφαλιστικού χώρου που έλαμψαν με τη φανέλα της εταιρείας τους και έσβησαν τα άστρα τους όταν πήραν
μεταγραφές σε άλλες ομάδες.
Εκείνη την εποχή είχε γίνει ένα επεισόδιο με τον
Μουράτη, που επιτέθηκε σε κάποιους ξένους οι οποίοι
τραυμάτισαν τον Κώστα Λινοξυλάκη και ήθελαν οι αρμόδιοι να τον αποβάλουν από την εθνική ομάδα. Στον
Λινοξυλάκη είχε γίνει πρόταση για μεταγραφή στην Ιταλία, που τελικά δεν πήγε… Τον Κώστα Λινοξυλάκη τον
γνώρισα ως Διευθυντής Υποκαταστήματος Ασφαλειών,
όταν βοηθούσε με συστάσεις έναν συμμαθητή του ασφαλιστή μου, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο… Ήταν ευγενής, σεμνός και άρχοντας…
Η εξέλιξη στα γήπεδα με τις μεταγραφές και την
αλλοίωση της σημαίας των ομάδων, και κυρίως του
σεβασμού της φανέλας με την αλόγιστη χρησιμοποίηση
«εμπόρων» του αθλήματος, οδήγησε στη σημερινή κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου και ευρύτερα…
Το ίδιο συνέβη και με τις ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρείες που δεν «κράτησαν» ταυτότητα ομάδας και
«σημαία». Το αλληλομπέρδεμα και η χωρίς προσχήματα
χρησιμοποίηση ανταγωνιστών μείωσαν το πάθος για
στήριξη «εταιρείας»… Τα μυστικά και τα στοιχεία που
μεταφέρθηκαν άνοιξαν «κερκόπορτες»… Ευτυχώς, υπάρχουν και εταιρείες που κρατάνε «προσωπικότητα»
και αξίες που δεν τις θυσιάζουν σε πρόσκαιρους σωτήρες. Τα κακά αποτελέσματα «φαίνονται» στους αριθμούς
μετά την πτώση ηθικού, που αποτελεί την έναρξη κάθε
πτώσεως των «αυτοκρατοριών»… Τι θέλετε τα ονόματα,
παρατηρήστε! Και προσέξτε τις αξίες και ιδεολογίες σας!

13 Οκτώβρη 1944, η μεγάλη μάχη της Ηλεκτρικής στον Πειραιά,
κι ο ΕΛΑΣ ουσιαστικά σώζει την πρωτεύουσα. Λοχαγός του εφεδρικού ΕΛΑΣ ο Ν. Γόδας, λοχίας ο Αντρέας Μουράτης... ο θρυλικός «Μισούρι» αρχηγός του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας.
Το ελληνικό κράτος θα τον ανταμείψει... στη Μακρόνησο!
Αργότερα θα εκδιωχθεί και από την Εθνική.
Οικοδόμος η δουλειά του, αρνήθηκε διάφορους «διορισμούς»,
όλη η ζωή του το Καραϊσκάκη, στα «σκαλοπάτια και στα τσιμέντα».
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Μαρμάρινο άγαλμα του σκεπτόμενου Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη

Γνώση και Πίστη

Του Ομ.
Καθηγητή της
Φιλοσοφικής
Σχολής του
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Γρηγορίου
Φιλ. Κωσταρά
Πηγή: Παρουσία,
Επιθεώρηση Λόγου
και Τέχνης, Ένωση
Αιτωλοακαρνάνων
Λογοτεχνών

«Το πραγματικό μοναδικό και βαθύ θέμα της ιστορίας του κόσμου και της
ανθρωπότητας, στο οποίο υπάγονται όλα τα υπόλοιπα, είναι ο αγώνας
ανάμεσα στην πίστη και την απιστία».1
Η απιστία είναι επίσης ένα είδος πίστης. Είναι η πίστη στο λόγο,
εμπιστοσύνη στη δύναμη της ανθρώπινης λογικής. Η πίστη αυτή, μάλιστα,
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη φιλοσοφία και την επιστήμη. Κάθε
γνήσιος φιλόσοφος και κάθε αληθινός επιστήμων πιστεύει στη γνώση: έχει
σαν αφετηρία του ερευνητικού του έργου την αντίληψη ότι η γνώση είναι
δυνατή˙ ότι ο κόσμος και τα φαινόμενά του είναι εξηγήσιμα˙ ότι η
πραγματικότητα υπόκειται σε έλλογη ερμηνεία. Ακόμη και οι Σκεπτικιστές
αρνούνται το λόγο εν ονόματι του λόγου! Γιατί την άποψή τους, ότι τόσο ο
νους όσο και οι αισθήσεις είναι δύο μεγάλοι απατεώνες αφού μας
παραπλανούν, επιχειρούν να τη θεμελιώσουν λογικά. Ο Σκεπτικισμός κατά
βάθος δεν αναιρεί, αλλά αγιάζει τη γνώση.
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1. Η σιωπηλή και καρποφόρα επίγνωση
Ο δρόμος, ωστόσο, προς την πλήρη γνώση
είναι μακρινός και δύσκολος. Φιλόσοφοι και
επιστήμονες αφομοιώνουν σήμερα όλο και
βαθύτερα το μετριόφρον πνεύμα του Σωκράτους, ο οποίος ειδοποιούσε πως ο μεγαλύτερος
για τον άνθρωπο κίνδυνος είναι η άγνοια της
αγνοίας του.2 Έτσι, η επιστημονική γνώση
παύει σιγά σιγά να είναι αλαζονική, καθώς ο
ανθρώπινος λόγος μένει εμβρόντητος απέναντι σε ένα ανεξήγητο, σκληρό ανθρώπινο πεπρωμένο, γεμάτο ακατάλυτες αντιθέσεις και
ανασφάλεια, βασανισμό και αμήχανο ρίγος: ο
πόνος που είναι άφευκτος, ο αγώνας που γίνεται αναγκαίος, η ενοχή που ενεδρεύει ασυμφιλίωτη και ο θάνατος ως ο εξ υπαρχής αχώριστος σύντροφος και φίλος, ειδοποιούν για
την εγκόσμια αβεβαιότητα, συναγείρουν τον
άνθρωπο και του ανοίγουν ορίζοντες για να
χαμογελάει το φως μέσα στα ανήλιαγα βάθη
της εσωτερικής του πραγματικότητας. Η ύπαρξή μας γαληνεύει μέσα σε μία σιωπηλή και
καρποφόρα επίγνωση.
Η δύναμη, όμως, που πηγάζει από τη γνωστική μας αδυναμία, είναι σωτήρια, γιατί βοηθά τον άνθρωπο να εξέλθει από την ανωριμότητά του και συγχρόνως τον βεβαιώνει για τα
όρια των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του.
Πρόκειται για μία πίστη που φωτίζει και ανωτεροποιεί.
2. Το μεγαλείο της σύγχρονης εποχής
Έτσι, φιλόσοφοι και παγκοσμίου κύρους
ειδικοί επιστήμονες, όπως ο Β. φον Μπράουν,3
ομολογούν ότι όσο περισσότερο προχωρούν
προς την κατάκτηση της αλήθειας τόσο καλύτερα συνειδητοποιούν πόσο μακριά από αυτήν
βρίσκονται: «Σοφία», παραδέχεται ο Έγελος,
«δεν είναι η γνώση. Σοφία είναι μια ανάταση
της ψυχής, η οποία μέσω της εμπειρίας συνδεδεμένη με συλλογισμούς για την ανεξαρτησία, τόσον από τις γνώμες όσο και από τις εντυπώσεις του αισθητού κόσμου, έχει ανυψωθεί και αναγκαστικά πρέπει να συνοδεύεται
από ήσυχη θέρμη, από μια ήπια φλόγα».4 Οι
ειδικές επιστήμες τώρα δεν ασχολούνται μόνον,
ούτε αρκούνται στην ανακάλυψη των νόμων
της φύσης και την αύξηση του ανθρώπινου
ελέγχου επάνω στις φυσικές δυνάμεις, αλλά
επιζητούν μέσω των νόμων να συλλάβουν την
υπέρτατη πραγματικότητα, την ύψιστη αλήθεια:

το Απόλυτο, τον Θεό. Δεν είναι επομένως η
θρησκεία εκείνη που έγινε επιστημονική, αλλά
η επιστήμη γίνεται όλο και περισσότερο θρησκευτική! «Όποιος κατέχει από επιστήμη και
τέχνη, έχει επίσης θρησκεία», υποστηρίζει ο
Γκαίτε.5
Αυτά σημαίνουν ότι θρησκεία, φιλοσοφία
και επιστήμη, με τους ιδιαίτερους η κάθε μία
γνωστικούς της τρόπους, σπεύδουν να λάβουν
μέρος σήμερα σε μια διπλά υψηλή συνάντηση:
να συμμετάσχουν στο γόνιμο κλίμα της πνευματικής μετριοφροσύνης πρώτα και ύστερα να εργασθούν
για την προσέγγιση της απόλυτης αλήθειας. Αν από τούτη τη
σκοπιά δούμε την εποχή μας, σε
συνδυασμό μάλιστα με την πρωτόγνωρη τεχνική της πρόοδο, οφείλουμε να της αναγνωρίσουμε ένα μεγαλείο
που έλειψε από άλλες προηγούμενες, όλο
στείρα έπαρση, εποχές. Η επιστημονική
αυτή έπαρση, η γνωστική αλαζονεία οδήγησε ή ετοίμασε θανάσιμα για τον άνθρωπο
και τη ζωή αδιέξοδα.

3. Φιλοσοφική γνώση
και θρησκευτική πίστη
Ειδικότερα, η φιλοσοφική γνώση και η
θρησκευτική πίστη ενισχύουν μία ζώσα
πνευματική πρόοδο και γίνονται μέσα
μετασχηματισμού της συνειδήσεως του
ανθρώπου. Ακόμη, γνώση και πίστη υπήρξαν οι δύο θεμελιώδεις αφετηρίες φιλοσοφικού στοχασμού, δίχως αυτό να σημαίνει
ότι ταυτίζονται. Η φιλοσοφία αμφιβάλλει, η θρησκεία πιστεύει: Η φιλοσοφία είναι μια ασταμάτητη γνωστική δοσοληψία με τον κόσμο:
«Ο φιλόσοφος θέτει ακατάπαυστα υπό συζήτηση ό,τι γενικά
νομίζεται ως οριστικό, μετατρέπει σε πρόβλημα το καθολικά
πιστευόμενο και καθιστά αμφίβολο ό,τι από όλους θεωρείται
σαν βέβαιο», παρατηρεί ο Φραντς
Αουστέντα.6 Όσα διατυπώνονται
λογικά και συστηματικά στη
φιλοσοφία, εκφράζονται δογματικά και αποκαλύπτονται
συμβολικά ή τελετουργικά στη
θρησκεία.
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Ανδριάντας
του Γερμανού
φιλόσοφου
Ιμάνουελ Καντ
που βρίσκεται
στο
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της Ρωσίας
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Ο φιλόσοφος υπακούει στα πορίσματα της γνώσης˙ ο θρησκευόμενος
στη θέρμη της πίστης και τη λογική
της καρδιάς. Ο φιλόσοφος είναι πεπληρωμένος από το καρποφόρο πάθος του λόγου και της εμπειρίας, ενώ
ο δογματικά πιστός ειρηνεύει τη μεταφυσική του χρεία, μέσω θρησκευτικού βιώματος.
Το αγεφύρωτο ρήγμα, η οξεία
αντίθεση ανάμεσα στην πίστη και στη
γνώση, κορυφώνεται στη βλάσφημη έκφραση του Λούθηρου,
που ονόμασε την ανθρώπινη
λογική «πόρνη του διαβόλου»7 και στη γνωστή ασεβή
ρήση του Μαρξ, ο οποίος
χαρακτήρισε τη θρησκεία
«όπιον του λαού». 8 Στην
πρώτη περίπτωση, η θρησκεία έρχεται αντιμέτωπη
προς τη φιλοσοφία και την
επιστήμη˙ στη δεύτερη η φιλοσοφία μάχεται τη θρησκεία.
Όμως, ο ασίγητος πόθος για το
Αιώνιο, η έμφυτη θρησκευτική πείνα
είναι αχόρταγη και ανώλεθρη. Αυτήν
αγωνίζονται να ικανοποιήσουν και ο
Ηomo sapiens και ο Ηomo religiosus:
ο σοφός και ο θρησκευόμενος άνθρωπος. Τούτο αποκαλύπτει μια βαθύτερη εσωτερική σχέση ανάμεσα
στη φιλοσοφία και τη θρησκεία.
Λογικά, η πίστη και η γνώση είναι
ασυμφιλίωτες. Η πίστη, σίγουρη για
τον εαυτό της, δεν χρειάζεται αποδείξεις. Η πίστη είναι σταύρωση του
λογικού, αλλά ανάσταση για την ανθρώπινη ύπαρξη και σωτηρία. Ουσιαστικά, όμως, η γνώση και η πίστη
επιτελούν την ίδια αποστολή και τις
ίδιες θεμελιώδεις λειτουργίες.
Ας το εκφράσουμε ηπιότερα: Γνώση και πίστη ίστανται σε διαφορετικά
επίπεδα. Είναι διαφορετικής «προελεύσεως και φύσεως». Κάθε περιοχή
έχει τα δικαιώματά της. Καμία προσαρμογή της επιστήμης στην πίστη
δεν είναι δυνατή, όπως και καμιά αναίρεση της πίστης από τη γνώση δεν
είναι επιτρεπτή. Η απόκρουση, αντι-

θέτως, της μονομέρειας και από τις
δύο πλευρές οδηγεί σε γόνιμη άνθηση το ανθρώπινο πνεύμα: «Η γνώση»,
δέχεται ο Φρ. Γιοντλ, «πρέπει να κατανοεί την πίστη και να μην τη μάχεται
ή τη χλευάζει˙ αλλά η πίστη οφείλει
να μη θέλει να εξουσιάζει τη γνώση».9
Πρόκειται για
μία καθαρή και

Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης που
απεικονίζεται στο παλιό ελληνικό
νόμισμα των πέντε δραχμών

βαθύτατα ανθρώπινη επιστημονική
θέση.

4. Φιλοσοφία του εγκεφαλικού
φλοιού και ιδεολογική πλευρίτιδα
Αναγνωρίζονται έτσι η πίστη και
η γνώση ως δύο διαφορετικές πνευματικές στάσεις, με αδιατάρακτο εσωτερικό δεσμό: και ο φιλόσοφος και
ο πιστός υψώνουν το βλέμμα τους
προς τον ουρανό, ο καθένας με τον
τρόπο του.
Τη νηφάλια αυτή επιστημονική
στάση απέναντι στη θρησκεία και την
πίστη φαίνεται πως δεν μπορούν ή
-το χειρότερο– δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν η σύγχρονη εκπαιδευτική μας πραγματικότητα και οι υπεύθυνοί της. Διαφορετικά δεν εξηγείται
η καθιέρωση και εφαρμογή μιας
παιδευτικής πολιτικής που κατά βάση
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κοιμίζει την ερευνητική διάθεση και
σκοτίζει τις νεαρές και μη ανεπτυγμένες ακόμη συνειδήσεις. Πρόκειται
για ένα θολό κράμα πρωτόγονου ιδεολογικού φανατισμού, που με εναλλασσόμενης αποχρώσεως τακτική στρέφεται ενάντια στη θρησκεία
και μάλιστα τη χριστιανική, επάνω
στην οποία οικοδομήθηκε ολόκληρος
σχεδόν ο σύγχρονος πολιτισμός.
Ποια η τακτική; Άλλοτε προφορικά -από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως ή επ’ ευκαιρία των
πολιτιστικών εκδηλώσεων- και
άλλοτε γραπτά μέσα από βιβλία και κείμενα επικής αφέλειας και ανύπαρκτης επιστημονικής βαρύτητας,
κάποτε ανοιχτά και με σιγουριά που μόνον η τετράπαχη αμάθεια δικαιολογεί,
αλλά συνήθως συγκεκαλυμμένα με ένοχη χθονιότητα και
άκριτη βιασύνη, επιχειρούν να
σβήσουν το φως της πίστης. Η οποία
είναι «συλλειτουργός της αιώνιας
αλήθειας».10 Πρόκειται για μία ληστεία
των ψυχών, η οποία συνίσταται σε
ένα συστηματικό, αθόρυβο ξερίζωμα
της θρησκευτικής και μεταφυσικής
ορμής, σε μια καταπίεση του θρησκευτικού συναισθήματος. Όταν, όμως, υπηρετούμε και καλλιεργούμε
όλες τις έμφυτες και επίκτητες τάσεις,
είναι σαν να οδηγούμε τους νέους σε
κάποια μορφή ανισορροπίας, ψυχικής
και πνευματικής, εάν παραμελούμε
τη γεώργηση της θρησκευτικής τους
συνειδήσεως. Αλλά «στο βάθος δεν
υπάρχουν παρά μονάχα προσευχές
και τίποτε που να μη δέεται δεν πλάσανε τα αγιασμένα χέρια», υπενθυμίζει ο Ρίλκε.11 Μία τέτοια εκπαιδευτική συμπεριφορά, πεποικιλμένη
μάλιστα από άθεες πρωτοβουλίες
κάποιων, ευτυχώς ελάχιστων, «λειτουργών» της παιδείας, ετοιμάζει
επικίνδυνες πνευματικές εξαλλαγές.
Οι μεταμορφώσεις αυτές είναι
ορατές ήδη στη Στοιχειώδη και τη
Μέση Εκπαίδευση. Ο αντίκτυπός τους

Άγαλμα του Έλληνα φιλοσόφου Πλάτωνα έξω από το κεντρικό κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών

θα ήταν πλέον οδυνηρός, αν οι μαθητές μας με την ηθική τους ρώμη, την
κριτική τους τόλμη και την όρθια
πνευματική σπονδυλική τους στήλη
δεν προέβαλαν γρανιτώδη αντίσταση.
Τα «Αναγνωστικά», ωστόσο, και άλλα
κείμενα παραμένουν στα χέρια των
μαθητών˙ και διαποτίζονται από ένα
φτηνό, παρωχημένο «ορθολογισμό»,
άρρωστο επιστημονικό ή φυματικό
προβληματισμό. Γεύεται κανείς εδώ
μία φιλοσοφία του εγκεφαλικού φλοιού και ακροάζεται μια βαριά ιδεολογική πλευρίτιδα, έστω κι αν οι ιστορικές της προφητείες έγιναν, χρόνια
τώρα, ερείπια από την ίδια τη ζωή και
την πράξη. Και διαπορεί: Πού έχει,
αλήθεια, το στρατηγείο της αυτή η
ληστεία των ψυχών; Ποια είναι, άραγε, η ψυχή της ληστείας; Κυρίως: Πώς
θα αποτραπεί η παλινδρόμηση στη
φυσική βαρβαρότητα; Μόνο με τη
βεβαιότητα ότι η γνώση και η πίστη
μετασχηματίζουν την ανθρώπινη συνείδηση και ότι «οι μεγάλες σκέψεις
έρχονται από την καρδιά», σύμφωνα
με το λόγο του Βωβενάργκ.12
Χωρίς τα σύνορα ανάμεσα στη
γνώση και την πίστη να σβήνουν, η
φιλοσοφία και η θρησκεία σχηματίζουν μια πνευματική ενότητα και
μετασχηματίζουν την ανθρώπινη συνείδηση. Ο Πλάτων, στο διάλογό του
«Θεαίτητος»,13 ομιλεί ήδη πριν από
την ενανθρώπηση του Θεού για τη

θέωση του Ανθρώπου: «Γι’ αυτό και
πρέπει να προσπαθούμε να φεύγουμε από εδώ προς τα εκεί το γρηγορότερο. Φυγή, βέβαια, είναι η κατά το
δυνατόν ομοίωση με τον Θεό˙ ομοίωση, δε, να γίνεται κανείς δίκαιος και
όσιος, με καθαρή σκέψη». Αυτήν την
έσχατη, ύψιστη αποστολή είχε και
έχει η φιλοσοφία μαζί με το άλλο,
πολυσήμαντο επιστημονικό και κοινωνικό της έργο. Στον Αριστοτέλη, η
«πρώτη φιλοσοφία» χαρακτηρίζεται
και ως «θεολογία» και μαζί με την
ψυχολογία και τη φυσική αποτελούν
τους τρεις βασικούς κλάδους της
φιλοσοφίας: θεωρίες, λόγους «περί
του θεού, περί της ψυχής και περί της
φύσεως».14 Στον Καντ, που συμπληρώνει την τριάδα των μέγιστων φιλοσόφων του κόσμου, κάθε γνώση
ερμηνεύεται επίσης ως εξαρτημένη
από την ιδέα της ψυχής, του κόσμου
και του Θεού. Ο Καντ αγωνίσθηκε
μάλιστα να αναγάγει τη θρησκεία στη
φιλοσοφία και να τη θεμελιώσει λογικά-επιστημονικά: να την περιορίσει
μέσα στα σύνορα που διαγράφει ο
λόγος, για να γεννηθεί έτσι «η φιλοσοφική πίστη» του Κ. Γιάσπερς.

5. Δογματογόνος σκέψη
και πνευματικές αλυσίδες
Η πίστη έχει την πηγή της όχι «στα
όρια της εγκόσμιας εμπειρίας, αλλά
στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο
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άνθρωπος, που πραγματικά συνειδητοποιεί την ελευθερία του, αποκτά
συνάμα και τη βεβαιότητα του Θεού»,
υποστηρίζει ο Γιάσπερς.15 Η απελευθέρωση από τον κόσμο, ως βαθύτατος
δεσμός με το Απόλυτο, είναι η ύψιστη
μορφή ελευθερίας. Γνώση, τώρα, του
Θεού υπάρχει, όχι βέβαια με τη μορφή δήθεν αποδείξεων περί Θεού ή
αναιρέσεων, αλλά με τον τρόπο μιας
«σκέψης που επιβεβαιώνει την εμπειρία της ανατάσεως των ανθρώπων
προς τον Θεό». Είναι διανοητικοί
δρόμοι που διανοίγει ο ανθρώπινος
λόγος για να τεχθεί η φιλοσοφική
πίστη και να επιτευχθεί η ζωντανή
σχέση με την έσχατη αιτία: τον Θεό.
Επισημαίνει, ακόμα, ο μέγας αυτός
Γερμανός φιλόσοφος ότι η θρησκεία
κατά βάθος πραγματώνει τις τρεις
θεμελιώδεις λειτουργίες της φιλοσοφίας. Αυτές είναι: 1) ο εγκόσμιος
προσανατολισμός: έλλογη προσέγγιση και ερμηνεία του κόσμου, 2) υπαρξιακός φωτισμός: διαύγαση του ίδιου
μας του εαυτού και επίγνωση, αυτοσυνειδησία, 3) υπέρβαση του κόσμου
και του εαυτού μας:16 ανάβαση προς
Εκείνον που τα περιέχει και τα κατευθύνει προς το Επέκεινα ή κατά τον
τρόπο του Πλάτωνος και του Πλωτίνου: φυγή και ομοίωση προς το υπέρτατο Αγαθό. Μόνο που αυτό βρίσκεται
έξω από τα όρια της αποδεικτικής
δυνάμεως της ανθρώπινης συνειδή-
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και άλλοι, οι περισσότεσεως. Εκεί, ούτε λόγος ισχύει
ροι και επιφανέστεροι,
ούτε επιστήμη, θα έλεγε ο
τον συλλογιστικό δρόμο
Πλωτίνος.
συναντήσεως του ΑπείΤην ύπαρξη του Απολύ• Krltlk der polltischen Oekonomte
ρου. Η ενορατική σύλτου, του Απείρου, του έσχατου
ληψη, ως άμεση καθόΕίναι, του Επέκεινα ή υπέρKarl Marx.
,
ραση
και βίωση, είναι ο
τατου Αγαθού, δηλαδή του
~.
τρόπος των Μυστικών,
Θεού, διαβεβαιώνουν ανυποτου Σέλλιγκ και του
χώρητα τα μεγαλύτερα
Μπερξόν. Η συλλογιστιπνεύματα της παγκόσμιας
Γραμματόσημο που κυκλοφόρησε στη Ρωσία. Αποτυπώνεται ο
κή σύλληψη, ως αποδειφιλοσοφίας, όπως οι: ΠλάΚαρλ Χάινριχ Μαρξ, Γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος,
δημοσιογράφος, ιστορικός, πολιτικός, οικονομολόγος
κτική διαδικασία, βασίτων, Αριστοτέλης, Πλωτίνος,
ζεται είτε στην a priori,
Αυγουστίνος, Θωμάς ο Ακιαποπειράται μία μεγαλειώδη πάλη
εκ των προτέρων, γυμνή
νάτης, Ντεκάρτ, Σπινόζα,
Λάιμπνιτς, Καντ, Έγελος, Ουάιτχεντ. ενάντια και στους ανθρωπομορφικούς και άσχετη προς την εμπειρία νόηση,
Ακόμη και όσοι αρνούνται την ύπαρ- διανοητές που ήθελαν κτίσμα τον είτε στην a posteriori, εκ των υστέρων,
ξη χριστιανικού Θεού, ισχυρίζονται Κτίστη και στους αγνωστικιστές που γνώση, τη θεμελιωμένη στην εμπειότι ο κόσμος είναι άπειρος, αιώνιος, κατέληγαν στην απόλυτη άρνηση ρία. Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται
απεριόριστος. Η αιτία, ο δημιουργός κάθε δυνατότητας γνώσης του Θεού. και οι Ι. Άνσελμος, Ντεκάρτ, Σπινόζα
λόγος του κόσμου -λέγουν- δεν βρί- Η γνώση αυτή επισυμβαίνει μέσω της και Έγελος˙ στη δεύτερη οι Θωμάς
σκεται έξω από Αυτόν. Ο κόσμος, ε- ανθρώπινης υπάρξεως, η οποία έρ- Ακινάτης, Καντ και ο μεγάλος Άγγλος
πομένως, θεμελιώνεται από μόνος χεται σε σχέση με τον εαυτό της και μαθηματικός και φιλόσοφος Α. Ουτου, άρα είναι απόλυτος. Με αυτόν τον έμμεσα κατανοεί, σχετίζεται με το άιτχεντ,18 ο θεωρητικός του Θεού στον
τρόπο, πέφτοντας μάλιστα σε αμαρ- Άπειρο.
αιώνα μας, ο οποίος βλέπει πίσω από
Πολλοί
βέβαια
φιλόσοφοι
έχουν
τωλή λογική αντίφαση, οι υλιστές
το Γίγνεσθαι μία «δημιουργική δύναδέχονται τη μεταφυσική έννοια του ακολουθήσει ως τώρα τον ενορατικό μη», μια άπειρη αρχή «συγκεκριμεΑπείρου˙ για να παραλείψω τις
νοποιήσεως», μία πρώτη αιτία
πνευματικές αλυσίδες, στις Ανδριάντας του μοναχού,
που καθορίζει την κίνηση του
οποίες τους έχει υποχρεώσει θεολόγου και μεταφραστή
κόσμου – το χέρι του Θεού.
της Βίβλου στα γερμανικά,
ανέκκλητα μία δογματογόνος Μάρτιν Λούθερ
7. Ο ευγενικός
σκέψη και αποστεωμένη θεωπανανθρώπινος πόθος
ρία, αφού μαστιγώνει κάθε
κριτική ως βλάσφημη ύβρη και
Το πρόβλημα του Θεού αασέβεια. Αρνητές του Απολύντιμετώπισαν και αντιμετωπίτου ελάχιστους έχει να παρουζουν με βαθύ επιστημονικό
σιάσει η ιστορία του πνεύμασεβασμό οι μέγιστοι διανοητές
πιι πιι
τος.17
-όχι μόνον οι θεολόγοι- του
!! !!
!! !!
Αν, τώρα, το πρόβλημα δεν
κόσμου. Οι πλείστοι προέκριείναι «πώς πρέπει να τον συλναν μια αταλάντευτη πίστη ως
λάβουμε».
τρόπο ζωής. Γιατί είδαν πως
όταν η πίστη ασθενήσει, τα ε6. Η ορθή πράξη φανέρωμα
ρωτήματα γίνονται πιο βασαπίστης και γνώσης
νιστικά και η αγωνία του ανθρώπου μεγαλώνει: «Αχ, αν
Ο Γιάσπερς, ακολουθώντας
μία φορά από σένα, Αιώνιε, η
τον Μαξ Σέλερ, συναιρεί στη
ψυχή μου να γεμίσει μπορού«Μεταφυσική» του, στον τρίτο
σε»,19 επιποθεί ο Γκαίτε. Είναι
δηλαδή τόμο του πολύκροτου
έργου του «Φιλοσοφία», τη
ένας ευγενικός πανανθρώπιδιάσπαση ανάμεσα στη γνώση
νος πόθος, που συνοδεύεται
και την πίστη, στο scio (γνωρίαπό την επίγνωση ότι έξω από
ζω) και το credo (πιστεύω) και
την κιβωτό της θρησκείας μαίVoo
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νεται ο κατακλυσμός˙ έξω από την
κιβωτό της χριστιανικής πίστης, αιμοσταγεί ο μηδενισμός˙ ότι χωρίς
πίστη, ο λόγος του Βαρούχ,20 «εκοιμήθην εν στεναγμοίς, ανάπαυσιν ουχ
εύρον», θα επαληθευθεί: τον άνθρωπο θα τυλίξει πολικό ψύχος και θα
απωλεσθεί διά παντός. Ο Γιάκομπυ
το συνειδητοποιεί και αξιώνει να μη
μεταφέρουμε στο ψύχος της λογικής «την πίστη, που είναι το φως
της καρδιάς, γιατί τότε το φως
αυτό σβήνει».21 Να οδοιπορεί
ο άνθρωπος μέσα στο σκότος, ιδού ο κίνδυνος.
Ιδού, όμως, και η αποστολή της παιδείας μας
σήμερα: Να δυναμώσει
αυτό το φως, να ενισχύσει την πίστη, όχι με ανάξιους ίσως καπήλους
ή δήθεν λειτουργούς της.
Γιατί αν η χριστιανική
πίστη, αυτή η δρόσος του
ουρανού, λείψει, τότε ο
αγρός του πνεύματος θα
ξηρανθεί και η «φωνή της
αιωνιότητας μέσα στη χρονική
μας ύπαρξη» θα «σιγήσει», όπως ο Δανός στοχαστής Κίρκεγκωρ δικαιολογημένα φοβείται.22

8. Ο κοινωνικός ρόλος
της χριστιανικής θρησκείας
Άλλωστε, η φωνή αυτή, έμφυτη
και ακαταπάλαιστη, εξακολουθεί να
αποτελεί μία από τις πλέον δραστικές
δυνάμεις που κινούν την παγκόσμια
ιστορία. Διότι η πίστη είναι ριζωμένη
σε απύθμενα βάθη κάθε ανθρώπινης
ψυχής. Τούτο υποχρεώνει ακόμη και
τα αθεϊστικά ολοκληρωτικά καθεστώτα να συνθηκολογήσουν με αυτήν την
πραγματικότητα: δεν κόβουν τις θρησκευτικές φωνητικές χορδές, μόνον
όταν ξέρουν πως «η σιωπή που επιβάλλεται βίαια είναι πιο επικίνδυνη
από την ελευθερία του λόγου»23 ή
όταν το πολιτικό κόστος είναι ιδιαίτερα βαρύ για το καθεστώς˙ ο υγρός
τάφος του Πολωνού ιερέα Ποπιελούζ-

κο στον Βιστούλα δεν είναι πάντοτε η
συμφερότερη λύση.
Εκτιμώντας την αξία του θρησκευτικού συναισθήματος, ο Ζ. Ζωρές,

Μέγας Βασίλειος, Παναγία των ξένων,
Κέρκυρα - Δωρεά των αποδήμων
Ηπειρωτών

ένας από τους ηγέτες του γαλλικού
σοσιαλισμού, λυσσώδης όμως πολέμιος της Εκκλησίας, αναζητεί, αρχές
του αιώνα μας, «την επιστήμη που δεν
θα καταστρέψει τη θρησκεία, αλλά θα
καταλήξει σ’ αυτή».24 Αναγνωρίζει
έτσι τον αποφασιστικό κοινωνικό
ρόλο της θρησκείας. Ήδη ο Σαιν-Σιμόν (1760-1825), ο προπάτορας της
σύγχρονης Κοινωνιολογίας, είχε προβάλει το αίτημα της οργανώσεως μιας
σοσιαλιστικής κοινωνίας, με έμβλημα
το «Αγαπάτε Αλλήλους» και κανόνα
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της βιομηχανικής παραγωγής την ίση
κατανομή, σύμφωνα με το ιδεώδες
της χριστιανικής αγάπης.25 Βέβαια,
πολύ πριν από τον Σιμόν, πολιτικοί
και φιλόσοφοι, ο Άγγλος Θ. Μώροου
(1480-1535) και οι Ιταλοί Τζ. Μπρούνο (1548-1600), Θ. Καμπανέλλα (15681639) και Λ. Βανίνι (1592-1642), είδαν
τον Χριστιανισμό ως τη μόνη διέξοδο
ενάντια στην αδικία και την κοινωνική δυστυχία και αγνοί ιδεολόγοι όπως ήταν, κατανόησαν τον
λυτρωτικό του χαρακτήρα.
Όλους όμως τους πρόλαβε
ο φλογερός κοινωνισμός
του Μ. Βασιλείου, όπως
αυτός διατυπώνεται κυρίως στις «Ασκητικές
Διατάξεις» του, όπου
πνέει ο θεολάμπων άνεμος του γνήσιου Χριστιανισμού: «Κοινωνίαν γαρ
βίου τελεωτάτην εγώ
καλώ, εν η κτήσεως μεν
ιδιότης εξώρισται, γνώμης
δε εναντίωσις απελήλαται
[……] κοινά δε τα σύμπαντα,
ψυχαί, γνώμαι, σώματα, [……],
κοινός ο Θεός [……], κοινοί οι
πόνοι, κοινοί οι στέφανοι, εις οι
πολλοί, και ο εις ου μόνος, αλλ’ εν
τοις πλείοσι…». Μεγαλειώδεις σκέψεις, που ανάγκασαν τον Ρενάν να
ομολογήσει ότι τα μάτια μας δεν αντέχουν να εξοικειωθούν με το εκτυφλωτικό φως του Χριστιανισμού.26 Οι
ιδέες όμως αυτές παραποιήθηκαν
μέσα στα διάφορα «Κοινωνικά Συμβόλαια» ή «Κεφάλαια» και κάποτε
πολεμήθηκαν άγρια, με αποτέλεσμα
να προκύψει το είδος του σοσιαλισμού
που γεύεται η εποχή μας σήμερα:
«Ό,τι εδώ είναι καλό, δεν είναι νέο˙
και ό,τι είναι νέο, δεν είναι καλό»,
παραπονείται με το δίκιο του ο Χάιντελ.27

9. Ο Χριστιανισμός ως ξύλο
σωτηρίας του Ελληνισμού
Πέρα, όμως, από τον ανυπολόγιστο σε σημασία κοινωνικό ρόλο του

ΝΑΙ
ΔΟΚΙΜΙΟ
Χριστιανισμού, απροσμέτρητη
είναι η προσφορά της χριστιανικής θρησκείας και των άξιων
εκπροσώπων της προς το έθνος
των Ελλήνων ειδικότερα. Το
πνεύμα του Χριστιανισμού ελευθέρωσε από την πολιτιστική
του έκπτωση και ένδεια τον
Ελληνισμό και του ανανέωσε
την πίστη στην ιστορική του
αποστολή. Όταν αργότερα, με
την υποδούλωση στους Τούρκους, σήμαναν τα μεσάνυχτα
μιας κοσμικής ιστορικής νύχτας, η χριστιανική θρησκεία
και το ευλογημένο της ράσο
υπήρξαν ξύλο σωτηρίας του
Ελληνισμού.
Βέβαια, δεν είναι δυνατόν
να ξέρουμε κατά πού θα πνεύσει κάθε φορά ο άνεμος της ιστορίας. Γνωρίζουμε, όμως,
ότι σχεδόν δεν φυσάει ενάντια
προς το πνεύμα της πίστης. Το
οποίο πάντοτε διαπότιζε το ήθος
της ελληνικής ελευθερίας και
τον έρωτα της ιστορικής μας
θυσίας. «Κατέστησαν σιδηρούς

τους βραχίονας και έδωσαν
καρτερίαν εις τας ψυχάς μας
[……] ο υπέρ του Χριστού Έρως
και η σταθερά τελευταία απόφασίς του να ζήσωμεν χριστιανοί ελεύθεροι, ειδεμή να χαθώμεν [……] αι οικίαι μας εκρημνίσθησαν, οι αδελφοί μας ετάφησαν, αλλ’ η ένδοξος σημαία του
Σταυρού μένει και κυματεί επάνω εις τα ερείπια και τους τάφους», δοξολογούσαν τα «Ελληνικά Χρονικά» (3-2-1826),
όταν το Μεσολόγγι ψυχορραγούσε. Οι ιερείς μας επίσης στις
μεγάλες, όσο και σκληρές εθνικές μας ώρες, φορούσαν μαζί
με τα ιερά τους άμφια και τον
τιμημένο χιτώνα του αγώνα και
λειτουργούσαν με πόνο και
στοργή κοντά στο Λαό, φύλακες
της πίστης του και ποιμένες της
ελληνικής του ελευθερίας.
Αυτές είναι οι ρίζες μας.
Διαιώνιες, εύχυμες και πολύ
βαθιές. Για να αντέχουν στην
επιδρομή οποιουδήποτε σύγχρονου ιδεολογικού λίβα.
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Ποιος είναι ο Γρηγόριος Φ. Κωσταράς
Ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς
γεννήθηκε στο Πυργί Αγρινίου. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε στη Φιλοσοφία-Ψυχολογία στα Πανεπιστήμια Αμβούργου και Κοπεγχάγης υπό την επιστημονική καθοδήγηση διαπρεπών καθηγητών: K.F.v. Weizsäcker, P.
Aubenque, Kl. Oehler, P. Hofstsatter, K. Pawlik, H. Nickel,
R. Tausch κ.ά.
Αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και αποφοίτησε
από τη Σχολή Ψυχολογικής Αμύνης του Οϊσκίρχσεν.
Εξελέγη επιμελητής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
εντεταλμένος υφηγητής, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής και, τέλος, καθηγητής.
Είναι εκλεγμένο μέλος πολλών ελληνικών και ξένων
επιστημονικών εταιρειών με ευρεία συμμετοχή σε δι-

εθνείς εκπροσωπήσεις και επιστημονικά συνέδρια.
Διδακτικό έργο ασκεί όχι μόνο στη Φιλοσοφική,
αλλά και σε άλλες πανεπιστημιακές σχολές, ενώ προσκεκλημένος έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια της
αλλοδαπής και έχει μετάσχει σε μεγάλα διεθνή ερευνητικά κέντρα. Στο συγγραφικό του έργο -εκτός από τα
46 πολυσέλιδα, αυτοτελή βιβλία του- κεντρική θέση
έχουν οι διατριβές, οι μελέτες και οι ανακοινώσεις
-περισσότερες από 255- οι δημοσιευμένες σε έγκυρα
ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Στo πλαίσιo μιας εργώδους κοινωνικής, πολιτικής
και εθνικής δραστηριότητας, είδαν το φως της δημοσιότητας υπέρ τα 300 άρθρα από τις στήλες των μεγαλύτερων εφημερίδων.
Ο Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς είναι τ. Πρόεδρος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», ενώ από το 1981 έως και
το 2018 διετέλεσε πρόεδρος της Ανώτατης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών(ΑΠΟΕΑ).
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Les Rendez-Vous
de Septembre
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Monte Carlo:
Οι συγχωνεύσεις
του στιλ «και
εγώ επίσης»,
το cyber risk
και το Brexit

Του απεσταλμένου μας
στο Μόντε Κάρλο
ΚΩΣΤΉ ΣΠΎΡΟΥ

μεταφέρουμε όσο μπορούμε πληρέστερα
στην ελληνική αγορά. Πιστεύουμε ότι και
αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς μας.
Στο Μόντε Κάρλο τις τρεις ημέρες
που ήμασταν παρόντες κυριάρχησαν
στις συζητήσεις οι συγχωνεύσεις, οι
σύγχρονες τάσεις στις ασφάλειες, αλλά
και το Brexit
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Rendez-vous
international
de l'assurance et
de la réassurance
Τελικά το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» δημιουργεί
παραδόσεις, καθώς για δέκατη φορά
έδωσε το παρών στο Μόντε Κάρλο, στο
62ο ραντεβού των αντασφαλιστών στο
πριγκιπάτο του Μονακό.
Ήμασταν εκεί γιατί θέλουμε να
καταγράψουμε τις σύγχρονες τάσεις
στο ασφαλιστικό επιχειρείν και να τις
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τις σύγχρονες ασφαλίσεις προηγείται βέβαια το cyber
insurance. Η Munich Re, ένας
από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, στην
εκδήλωση- καλωσόρισμα το απόγευμα της Κυριακής αναφέρθηκε διά
στόματος του κυρίου Torsten
Jeworrek, μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ομίλου, στο cyber risk
και στην ευκαιρία που δημιουργεί για
την ασφαλιστική βιομηχανία, καθώς
είναι κλάδος που συνεχώς μεγαλώνει.
Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Jeworrek
είπε πως το cyber risk είναι ένας από
τους μεγαλύτερους κινδύνους στη
δικτυακή οικονομία και πως η Munich
Re συνεχώς επενδύει στοχευμένα
ώστε να βελτιώνει τις υπηρεσίες και
τα προϊόντα της.
Η αγορά του cyber risk το 2017

Konstantinos SPJ~~U
ΝεχτοεΑι

Στιγμιότυπο από το συνέδριο

κυμάνθηκε στα 3,5 με 4 δισ. δολάρια
και αναμένεται να φτάσει τα 8 με 9 δισ.
δολ. μέχρι το 2020, πράγμα που σημαίνει ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την ανάγκη
για ασφαλιστική κάλυψη ως μέρος
της άμυνάς τους.
Επίσης, το Brexit είναι ένα θέμα
που απασχολεί τον ασφαλιστικό κλάδο. Ειδικότερα, ο Patrick Hartigan,
επικεφαλής του κλάδου αντασφάλισης
στην Beazley, κάλεσε τα Lloyd's να
δώσουν σαφείς πληροφορίες στους
αντασφαλιστές σχετικά με το θέμα. Σε
δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό
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site Re-Insurance, κατά την παρουσία
του στο Rendez-Vous, ο κ. Hartigan
δήλωσε ότι μέχρι σήμερα τα Lloyd's
έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειες
στους ασφαλιστές. «Υπήρξαν πολλές
συζητήσεις όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο», είπε ο κ. Hartigan, ενώ
πρόσθεσε ότι «ο ασφαλιστικός κλάδος
βρίσκεται στο επίκεντρο και για αυτόν
το λόγο ιδρύθηκε υποκατάστημα
Lloyd's στις Βρυξέλλες». Ο κ. Hartigan
εξέφρασε την ελπίδα ότι τα Lloyd's
θα καταβάλουν προσπάθειες να μετριάσουν την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στον αντασφαλιστικό κλάδο
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Ο κ. Δημήτρης
Τσεσμετζόγλου
CEO της Matrix

Από την εκδήλωση της Munich Re

Ο κ. Νάσος Λιάγκας, CEO της Nequs

μέχρι την αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον προσεχή Μάρτιο.
Τέλος, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι πάντα στο προσκήνιο. Η
επέκταση των επιχειρήσεων, οι οικονομίες κλίμακας, η γεωγραφική επέκταση και τα οφέλη κεφαλαίου επηρεάζουν, ως επί το πλείστον, τις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M & A), σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Willis Re, Paddy Jago.
Ωστόσο, ο κ. Jago εικάζει ότι πάρα
πολλά από τα πρόσφατα κύματα συναλλαγών M & A είναι συμφωνίες «και

Οι μεγάλοι καταστροφικοί
κίνδυνοι μπορούν να
καλυφθούν αφού υπάρχει
επάρκεια κεφαλαίων,
και μόνο μια
κυβερνοεπίθεση μπορεί
να αλλάξει τα δεδομένα,
καθώς ως γεγονός
είναι απρόβλεπτο
iii
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εγώ επίσης», καθώς, όπως υποστηρίζει, πολλές εταιρείες απλά ακολουθούν το παράδειγμα ομότιμων εταιρειών.

Ισορροπίες και ανισορροπίες
στην (αντ)ασφαλιστική αγορά
Στις τάσεις που θα κυριαρχήσουν
στον (αντ)ασφαλιστικό κλάδο αναφέρθηκε ο CEO της Generali, Philippe
Donnet, κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στο Rendez-Vous de Septembre
του Monte Carlo.
Ο κ. Donnet συντόνισε την πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα

«Ισορροπίες και ανισορροπίες στην
(αντ)ασφαλιστική αγορά», στην οποία
συμμετείχαν, επίσης, οι κ.κ. Dominic
Christian - CEO της Aon Benfield,
Emmanuel Clarke - CEO της Partner
Re, Dan Glaser - CEO της Marsh &
McLennan, Denis Kessler - CEO της
SCOR και Christian Mumenthaler CEO της Swiss Re.
Ειδικότερα, ο κ. Donnet τόνισε
ότι η δημογραφική και η κλιματική
αλλαγή, τα Big Data, η ψηφιακή εμπειρία, τα χαμηλά επιτόκια, τα κεφάλαια και ο ανταγωνισμός είναι οι
κύριες παγκόσμιες τάσεις που απασχολούν την (αντ)ασφαλιστική αγορά.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η
δήλωση του CEO της SCOR, Denis
Kessler, ο οποίος υποστήριξε ότι όλοι

oι μεγάλοι καταστροφικοί κίνδυνοι
μπορούν να καλυφθούν αφού υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων, και μόνο μια
κυβερνοεπίθεση μπορεί να αλλάξει
τα δεδομένα, καθώς ως γεγονός είναι
απρόβλεπτο.

Η ανανεωμένη ελληνική παρουσία
Νέα πρόσωπα από την ελληνική
ασφαλιστική αγορά εμφανίστηκαν
φέτος στη σύναξη των αντασφαλιστών
στο Monte Carlo. Φέτος είχαμε την
παρουσία των αδελφών Λιάγκα στο
Μονακό, όπου φήμες λένε ότι ετοιμάζονται να αναλάβουν υψηλότερα
πόστα στον όμιλο της Qatar Insurance,
πράγμα που μένει να επιβεβαιωθεί
σύντομα. Είδαμε ακόμη τον κ. Γιώργο
Κώτσαλο, ο οποίος σπάνια χάνει αυ-
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Εξαγορές αντασφαλιστικών
εταιρειών από
ασφαλιστικές εταιρείες
είναι η νέα τάση στη
διεθνή ασφαλιστική και
αντασφαλιστκή αγορά
που βλέπει ο κ. Δημήτρης
Τσεσμετζόγλου της Matrix
τό το ετήσιο ραντεβού των ασφαλιστών, τον Αλέξανδρο Τέρνερ, τον
Μανώλη Σιατούνη και τον Στέλιο Ασαριώτη της ΑΟΝ, την Αμαλία Μοφόρη από τη Eurolife και τους Δημήτρη
Τσεσμετζόγλου και Gerry Tighe της
Matrix.
«Μην ανησυχείτε, τα αντασφάλιστρα δεν πρόκειται να ανέβουν ενώ
υπάρχει επάρκεια κεφαλαίων», δήλωσε στην κάμερα του nextdeal.gr ο
κ. Γιώργος Κώτσαλος.
Εξαγορές αντασφαλιστικών εταιρειών από ασφαλιστικές εταιρείες
βλέπει ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου
της Matrix, ενώ, τέλος, ο κ. Νάσος
Λιάγκας της Nequs διακρίνει νέες
επενδυτικές εταιρείες ανάπτυξης για
την εταιρεία του.

Δείτε τα video:
https://www.nextdeal.gr/asfalistikeseidiseis/idiotiki-asfalisi/102897/tieidan-sto-monte-carlo-giaasfalistra-kai-exagores
https://www.nextdeal.gr/asfalistikeseidiseis/idiotiki-asfalisi/102808/
monte-carlo-oi-syghoneyseis-toystyl-kai-ego-episis
https://www.nextdeal.gr/asfalistikeseidiseis/idiotiki-asfalisi/102783/neaprosopa-ekplixi-apo-tin-ellinikiagora-sto-monte
https://www.nextdeal.gr/asfalistikeseidiseis/idiotiki-asfalisi/102816/
isorropies-kai-anisorropies-stinantasfalistiki-agora

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ από
τους ασφαλιστές
που ΠΡΈΠΕΙ να
εξετασθούν!
Costa Navarino
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ

Ο κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου,
πρόεδρος της
Ένωσης
Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος,
στο βήμα του 20ού
Διεθνούς
Ασφαλιστικού και
Αντασφαλιστικού
Συνεδρίου
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Ήταν ένα συνέδριο γνώσης και διαλόγου, μερικές φορές και έντονου, το 20ό Διεθνές
Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό Συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
που πραγματοποιήθηκε στο Costa Navarino στην Πύλο Πελοποννήσου. Ήταν ένα συνέδριο
που μικρή σχέση είχε με αυτό που συνηθίσαμε τα προηγούμενα 19 χρόνια στην Ύδρα,
λόγω και  υποδομών αλλά και περιεχομένου. Προφανώς και συναντήσεις έγιναν και
«δουλειές» θα έκλεισαν αλλά αυτή τη φορά είχε και πολλή συζήτηση σε θέματα που
απασχολούν την ασφαλιστική αγορά. Κορυφαία στιγμή του συνεδρίου το πάνελ που
διηύθυνε ο Χριστόφορος Σαρδελής, ο ζωντανός διάλογος μεταξύ της Επόπτριας κας
Ιωάννας Σεληνιωτάκη και παραγόντων της αγοράς, όπως ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ
κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αλλά και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΕΕ κ. Γιάννης Λαπατάς.
Διάλογος που παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδας του «ΝΑΙ»
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Από αριστερά
ο κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου,
ο κοινοτικός
επίτροπος
Χρ. Στυλιανίδης
και ο Δημήτρης
Τσεσμετζόγλου
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ο συνέδριο παρακολούθησαν
πάνω από 300 υψηλόβαθμα
στελέχη της ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής αγοράς από
την Ελλάδα και 16 χώρες του εξωτερικού συμμετείχαν στην 20ή Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών
που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) στο
Costa Navarino.
Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου, στην εισαγωγική του
ομιλία εστίασε στη συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην κοινωνία.
«Παγκοσμίως βρισκόμαστε σε ένα
σημείο καμπής σε πολλά επίπεδα. Η
ασφαλιστική αγορά έχει το μέγεθος,
την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την
αξιοπιστία για να παίξει καθοριστικό
ρόλο. Η Πολιτεία πρέπει να δεχτεί
ότι με συνεργασία και κατάλληλα
κίνητρα η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί
να συμπληρώσει αποτελεσματικά το
κοινωνικό κράτος για το καλό όλων»,
ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της
ΕΑΕΕ, κ. Δ. Μαζαράκης, τόνισε ότι η
ασφαλιστική αγορά πρέπει να συνεχίσει την αποστολή της να πείσει τους
πολίτες πως η ασφάλιση είναι ένα
χρήσιμο αγαθό το οποίο προσφέρει
αξία σε όλους τους τομείς, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των συντάξεων και την ανάγκη συμπλήρωσης
της κρατικής σύνταξης από την ιδιωτική ασφάλιση.
Στην ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης ζημιών
από φυσικές καταστροφές ήταν αφιερωμένη η πρώτη θεματική ενότητα.
«Η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να
συμμετάσχει στο διάλογο για τη δημιουργία ενός συστήματος αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των ζημιών
από φυσικές καταστροφές, όπως ο
σεισμός, με πολλαπλά οφέλη για τους
πολίτες», ανέφερε ο κ. Ε. Μοάτσος,
μέλος Δ.Σ. & πρόεδρος Επιτρ. Περιουσίας της ΕΑΕΕ. «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει την τεχνογνωσία και την οργάνωση ώστε σε συνερ-
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Στο βήμα του διεθνούς
ασφαλιστικού και
αντασφαλιστικού
συνεδρίου ο τέως
πρόεδρος της ΕΑΕΕ
κ. Δημήτρης Μαζαράκης
και τον παρακολουθεί
ο νυν πρόεδρος
κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου

Η ασφαλιστική αγορά έχει την εμπειρία, την
τεχνογνωσία και την αξιοπιστία για να παίξει
καθοριστικό ρόλο και η Πολιτεία πρέπει να δεχτεί ότι
με συνεργασία και κατάλληλα κίνητρα, η ιδιωτική
ασφάλιση μπορεί να συμπληρώσει αποτελεσματικά
το κοινωνικό κράτος, τόνισε ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου
γασία με το κράτος να καταρτίσει ένα
σύστημα προστασίας των κατοικιών,
το οποίο θα προστατεύει τις περιουσίες των πολιτών με το ελάχιστο δυνατό κόστος», τόνισε ο κ. Μοάτσος.
Ακολούθησε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της διαΝΕΟσις για
τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των
Ελλήνων, όπου ο καταξιωμένος συγγραφέας Στ. Ράμφος ανέλυσε με τη
δική του ιδιαίτερη ματιά τις απόψεις
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των Ελλήνων για μία σειρά από θέματα κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής φύσεως. Η παρουσίαση της
έρευνας έγινε από τον κ. Δ. Μαύρο,
διευθύνοντα σύμβουλο της MRB
Hellas, ενώ στο σχολιασμό της έρευνας συμμετείχε ο κ. Κ. Πιερρακάκης,
διευθυντής Ερευνών της διαΝΕΟσις.
Τα μακροοικονομικά της υγείας
στην Ελλάδα της κρίσης παρουσίασε
κ. Γ. Κυριόπουλος, καθηγητής Οικο-

Η  ασφαλιστική αγορά πρέπει να συνεχίσει
την αποστολή της να πείσει τους πολίτες
πως η ασφάλιση είναι ένα χρήσιμο αγαθό
που προσφέρει αξία σε όλους τους τομείς,
εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των
συντάξεων, είπε ο κ. Δ. Μαζαράκης
νομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, δίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για την επίδραση της
κρίσης στη δημόσια και την ιδιωτική
δαπάνη για την Υγεία.
Στο επίσημο δείπνο της 20ής Σεπτεμβρίου, η ΕΑΕΕ φιλοξένησε τον
επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρ. Στυλιανίδη, ως επίτιμο ομιλητή. Ο κ. Χρ.
Στυλιανίδης, στο πλαίσιο παρουσίασης

του ευρωπαϊκού προγράμματος
RescEU, ανέφερε: «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση αναγνωρίζει ότι ο ασφαλιστικός τομέας κατέχει σήμερα μια πολύ
σημαντική θέση στη μάχη κατά των
φαινομένων της κλιματικής αλλαγής
και έχει καλύψει δισεκατομμύρια
ζημιές λόγω των φυσικών καταστροφών. Η μείωση των απωλειών στα
περιουσιακά στοιχεία θα ωφελήσει
τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτιιuιι
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κό τομέα και θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γι’ αυτό και στο
πλαίσιο του RescEU, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών, στοχεύουμε
να αναπτύξουμε μία νέα κουλτούρα
πρόληψης, στην οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά με την τεχνογνωσία και την
εμπειρία που διαθέτουν, αλλά και τα
κίνητρα που μπορούν να δώσουν».
Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με την
ανατρεπτική παρουσίαση του βραβευμένου futurist R. Talwar. Με την
ομιλία του ταξίδεψε τους συνέδρους
στον κόσμο τού αύριο, εμπνέοντας
αλλά και προβληματίζοντας το κοινό
για τις καθοριστικές αλλαγές που
φέρνει η τεχνολογία στον κόσμο,
αλλά και για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν για να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Οι προκλήσεις στο περιβάλλον της
εποπτείας ήταν ένα ακόμα ενδιαφέρον
θέμα που παρουσιάστηκε από την κ.
Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, την κ. Ι. Σεληνιωτάκη, διευθύντρια της Διεύθυνσης
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της
ΤτΕ, και τον κ. Δ. Ζαφείρη, επικεφαλής
του Τμήματος Risks and Financial
Stability της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟPΑ). Το πάνελ συντόνισε
ο κ. Χρ. Σαρδελής, γεν. γραμματέας
της ΕΑΕΕ.
Το επίσημο δείπνο ήταν μια ευγενική χορηγία της εταιρείας MATRIX
Broker at Lloyd’s ενώ η παρουσία του
futurist Rohit Talwar έγινε πραγματικότητα με την ευγενική χορηγία της
εταιρείας PwC Greece. Το εναρκτήριο
κοκτέιλ χορηγήθηκε από τις εταιρείες-μέλη της ΕΑΕΕ: Εθνική Ασφαλιστική, Ergo, Eurolife ERB, Generali
Hellas, Interamerican, Metlife, NN
Hellas και Συνεταιριστική. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν σε περίληψη όλες οι παρουσιάσεις και οι
ομιλίες του συνεδρίου.
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Μέλος Δ.Σ. & πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ
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Έχουμε την τεχνογνωσία για
να ασφαλίσουμε τα σπίτια
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ην πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς για την ασφάλιση κατοικιών στην Ελλάδα από τους σεισμούς
παρουσίασε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, μέλος Δ.Σ. &
πρόεδρος Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ. Σύμφωνα με
την παρουσίαση, πρόκειται για ένα πλαίσιο συστήματος
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καταναλωτή, με κοινούς
όρους ασφάλισης και ενιαία απαλλαγή για ευκολότερη
κατανόηση από το καταναλωτικό κοινό. Ο κ. Μοάτσος επεσήμανε ότι, παρόλο που η Ελλάδα είναι πρώτη σε ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη με ποσοστό 70%, το ποσοστό
των ανασφάλιστων σπιτιών ανέρχεται στο 85%.
Οι επισημάνσεις του προέδρου Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ.

Το πλαίσιο συστήματος
Μια απλή στη λειτουργία της ασφάλιση των κτιρίων κατοικιών.
Ένας απλός τρόπος υπολογισμού
ασφαλισμένου ποσού (π.χ. ασφάλιση
σε 1ο κίνδυνο με ασφαλισμένη αξία
ανακατασκευής μιας κανονικής κατοικίας 1.000 € ανά τ.μ.).
Ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών
(π.χ. ανώτατο όριο 120 τ.μ. που καλύπτει συνολικά το 87% των κατοικιών).
Χρειάζεται να ρυθμιστούν οι τυχόν
εξαιρέσεις (π.χ. για εξοχικές ή με
κοινωνικά κριτήρια), καθώς και ειδικές
διατάξεις για ιδιαίτερα αυξημένους
κινδύνους (π.χ. παλιές κατασκευές
χωρίς αντισεισμική θωράκιση σε επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές).
Με κοινούς όρους ασφάλισης (ορισμός κάλυψης, εξαιρέσεις, προϋποθέσεις) και ενιαία απαλλαγή για ευκολότερη κατανόηση
από τον καταναλωτή.

ΟΑ

SOS

Το πλαίσιο
συστήματος θα είναι
με κοινούς όρους
ασφάλισης
(ορισμός κάλυψης,
εξαιρέσεις,
προϋποθέσεις) και
ενιαία απαλλαγή για
ευκολότερη
κατανόηση από τον
καταναλωτή

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι
Αρχικά μπορούν να καλύπτονται οι ζημιές από σεισμό
και επακόλουθά του (πυρκαγιά, έκρηξη, τσουνάμι), που
αποτελεί διαχρονικά τον πλέον σημαντικό καταστροφικό
κίνδυνο της χώρας.

Σε 2η φάση, να γίνει επέκταση για
κάλυψη και από άλλους καταστροφικούς
κινδύνους (πλημμύρα, δασική πυρκαγιά).

Συμμετοχή-ρόλος ενός φορέα
Μια ενδεχόμενη συγχρηματοδότηση
σε ένα ποσοστό από έναν φορέα, κρατικό ή μη (επιλογή), μεγιστοποιεί την
πρόσβαση και αξιοποίηση μηχανισμών
χρηματοδότησης και πέραν της αντασφάλισης (π.χ. καταστροφικά ομόλογα,
κ.λπ.).
Επίσης, μπορεί να προσφέρει λύσεις
για την ομαλή λειτουργία του συστήματος όπως:
Πρόσθετος μηχανισμός σταθεροποίησης ασφαλίστρου σε περίπτωση αύξησης μετά από μεγάλο συμβάν.
Πρόσθετος εγγυητικός μηχανισμός
(μέσω δημιουργίας ειδικού κεφαλαίου)
σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος πέραν των προβλεπόμενων από το πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας που οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης του συνόλου
των ζημιών από μια ασφαλιστική εταιρεία (insurer of last
resort).
Ανάληψη αυξημένου ποσοστού για ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους = διευκόλυνση λειτουργίας της αγοράς
–κοινωνικός ρόλος του φορέα.
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Andreas Born

Πλεονεκτήματα του συστήματος για τους πολίτες
Ασφαλίζεται η πλειοψηφία των κατοικιών – προστατεύονται οι περιουσίες, ενώ ελαχιστοποιείται το
κόστος ανά κατοικία.
Εξασφαλίζονται κατά τρόπο συστηματικό οι οικονομικοί πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών.
Εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες – οι αποζημιώσεις
καταβάλλονται γρήγορα από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο το κόστος (ασφάλιστρο).
Ενημερώνονται οι πολίτες για τους κινδύνους, αποκτούν συνείδηση του κινδύνου και προβαίνουν σε λήψη
μέτρων προστασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.
Απαλλάσσεται το κράτος από την υποχρέωση να
αποζημιώσει εξοικονομώντας πόρους.
Αξιοποιούνται οι υποδομές τις ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς.

Head of Treaty, AON BENFIELD (GREECE)

H σημασία της
μοντελοποίησης

O

κ. Andreas Born, Head of
Treaty, AON BENFIELD
(GREECE), μίλησε με θέμα
«Summary of Dwelling Stock Study
& Modelling Results» και παρουσίασε ορισμένα
στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα, αναφορικά με τις ασφαλισμένες αξίες στη χώρα μας.
Όπως είπε, εκτιμάται ότι οι κατοικίες στη χώρα μας
είναι 6.459.759 εκατ., των οποίων το 15,7% είναι
ασφαλισμένες. Το κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται σε 559.717.899.000 ευρώ, ενώ η απώλεια
με βάση τα μοντέλα θα είναι της τάξης των 6,2 έως
8,5 δισ. ευρώ. Στο σεισμό της Πάρνηθας το 1999,
οι ζημίες εκτιμήθηκαν μεταξύ 2,1 έως 2,6 δισ.
ευρώ. Τα μοντέλα σε βοηθούν να περάσεις το
δρόμο απέναντι με μεγαλύτερη ασφάλεια, είπε ο
κ. Born.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν να:
Εκδίδουν και διαχειρίζονται τα ασφαλιστήρια και να
εισπράττουν τα ασφάλιστρα.
Ενημερώνουν τους πολίτες για την αξία της πρόληψης και προετοιμασίας –το κόστος της πρόληψης για
την κοινωνία είναι χαμηλότερο από το κόστος της αποκατάστασης– και για τους κινδύνους που διατρέχει η
περιουσία τους και την αξία της ασφάλισης – η ασφάλιση είναι προστασία της περιουσίας μας.
Εξασφαλίζουν, μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης
και της διασποράς του κινδύνου, οικονομικότερα ασφάλιστρα.
Διαχειρίζονται τις ζημιές και να καταβάλλουν τις
αποζημιώσεις.
Συντονίζουν τις εργασίες πραγματογνωμοσύνης και
εκτίμησης των ζημιών σε συνεργασία με κρατικά κλιμάκια και το ΤΕΕ.
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Alexander Turner

Managing Director Carpenter Turner

Τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας
για το σεισμό στην Κεφαλονιά

Σ

χεδόν ένας στους δύο κατοίκους
της Κεφαλονιάς αγνοεί την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης έναντι
του σεισμού, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα την έρευνας που
πραγματοποίησε η Carpenter
Turner σε συνεργασία με τη
Munich Re το 2014 στο νησί
μετά τον καταστροφικό σεισμό.
Όπως γνωστοποίησε ο κ. Alexander
Turner, Managing Director της εταιρείας, ο οποίος ήταν ένας από τους
ομιλητές στην ενότητα «Η ασφαλιστική κάλυψη του σεισμού ως μέσο
αποτελεσματικής χρηματοδότησης
των επιπτώσεων σε μία σεισμογενή
χώρα όπως η Ελλάδα», το 48% των
ερωτηθέντων δεν γνώριζε για τη
δυνατότητα αγοράς ιδιωτικής ασφά-

Παραδείγματα από Σημαντικά Προγράμματα Φυσικών Καταστροφών
ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Norsk Naturs (αποζημιώσεις
φυσικών καταστροφών)kadepool

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Ταμείο Καταστροφής Ισλανδίας

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ Η.Π.Α.
Σεισμική Αρχή Καλιφόρνιας

ΓΑΛΛΙΑ

Elementarschadenpool
(στοιχειώδεις φυσικές ζημιές)

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Φυσικές Καταστροφές

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ (16 ΧΩΡΕΣ)

λισης κατοικίας, το 73% δεν γνώριζε
τίποτα σχετικά με το κόστος της συγκεκριμένης ασφάλισης, ενώ το μόλις το 16% ήταν ασφαλισμένο για
ζημιές από σεισμό. Από τα στοιχεία
της έρευνας, γενικά παρατηρείται μια
δυσπιστία απέναντι στην ιδιωτική
ασφάλιση, ενώ η προδιάθεση για

Μονάδα Ασφάλισης Κινδύνου
Φυσικών Καταστροφών
της Καραϊβικής

αγορά ασφάλισης κατοικίας είναι
χαμηλή. Ο κ. Turner χαρακτήρισε
καλή την ιδέα δημιουργίας ενός ταμείου αλληλεγγύης για το σεισμό
(Earthquake Pool) και ανέφερε τις
βασικές ενέργειες που πρέπει να
γίνουν για την ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία του.

Κοινοπραξία
Αποζημίωσης
Ασφαλίσεων

Ασφαλιστική Πιστωτική Κάλυψη
από Φυσικές Καταστροφές

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ασφαλιστική Κάλυψη
Καταστροφών Τουρκίας

ΙΑΠΩΝΙΑ

Ιαπωνική Αντασφαλιστική
Εταιρεία κατά των Σεισμών

ΤΑΪΒΑΝ

Αστικό Ασφαλιστικό
Ταμείο κατά των Σεισμών

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Επιτροπή
Σεισμού

Το 100σέλιδο Nextdeal παρών στο συνέδριο
www. ma trix-bro kers. co m
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Gerry Tighe

Head of Treaty στη MATRIX Broker at Lloyd’s
Ευάγγελος Σπύρου,
Δημήτρης Ζαφείρης, Κωστής
Σπύρου

Ευάγγελος Σπύρου,
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου

Κώστας Γιαννιώτης , Δημήτρης Ζορμπάς

Τα μοντέλα ασφάλισης
σεισμού σε 12 χώρες

Τζούλη Πανάγου,
Ευάγγελος Σπύρου

Σ

Τζέραλντ Τέρνερ, Ευάγγελος Σπύρου

Γιάννης Καντώρος, Κωστής Σπύρου, Γιάννης
Λαπατάς, Νότης Λαπατάς
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Ευάγγελος Σπύρου, Λάμπρος
Καραγεώργος

ε παρουσίαση των μοντέλων ασφαλιστικής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε 12 χώρες προέβη
από το βήμα του 20ού Συνεδρίου Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών στο Costa Navarino ο κ. Gerry Tighe, Head
of Treaty στη MATRIX Broker at Lloyd’s. Ο κ. Gerry Tighe, ο οποίος συμμετείχε στην ενότητα «Η ασφαλιστική
κάλυψη του σεισμού ως μέσο αποτελεσματικής χρηματοδότησης των επιπτώσεων σε μία σεισμογενή χώρα
όπως η Ελλάδα», παρουσίασε τα μοντέλα ασφάλισης σε Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Καλιφόρνια, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Τουρκία, Ρουμανία, Καραϊβική και Νέα Ζηλανδία, με στόχο της αξιοποίηση της εμπειρίας από τις άλλες χώρες. Όπως τόνισε ο κ. Tighe, μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από τα υφιστάμενα συστήματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει το ιδανικό ασφαλιστικό πρόγραμμα για καταστροφές, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές λύσεις βασίζονται στις υπάρχουσες συνθήκες και τους επιδιωκόμενους στόχους.
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Pavel Huerta-Uribe

Expert Property EMEA Business Generation, Director,
Property & Specialty Underwriting, SWISS RE (SWITZERLAND)

Το 2017 το πιο καταστροφικό έτος από το 1970

Ο

κ. Pavel Huerta της Swiss Re, μιλώντας με θέμα
«Natural catastrophes, Global facts, figures and
challenges», σημείωσε ότι το 2017 ήταν το χειρότερο
έτος σε κόστος από φυσικές καταστροφές στην ανθρωπότητα από τις αρχές του 1970. Οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε 337 δισ. δολ. Επεσήμανε μάλιστα ότι το 57%

των συνολικών ζημιών ήταν ανασφάλιστες.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυρκαγιές του Ιουλίου στην Αττική προκάλεσαν ζημίες ύψους 233 εκατ.
δολ., ενώ οι ασφαλισμένες ζημίες υπολογίζονται σε 42
εκατ. δολ., παρατηρείται δηλαδή ένα gap της τάξης του
82%.
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Μαργαρίτα Αντωνάκη
Γενική διευθύντρια ΕΑΕΕ

Εποπτεία και Solvency ΙΙ

Σ

το θέμα της εποπτείας εστίασε η κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, τονίζοντας ότι η αξία της νομοθεσίας και της εποπτείας είναι πολύ σημαντική για τους ασφαλισμένους, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία τους στην
αξιοπιστία να είναι μεγαλύτερη από το κόστος που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι για αυτό.
Σε ό,τι αφορά στη νομοθεσία-εποπτεία, η κ. Αντωνάκη μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις είχαν λόγω Solvency
II να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση, κυρίως από την άποψη του
compliance risk, για το οποίο απαιτήθηκαν στελέχη και πληθώρα καινούργιων
διαδικασιών και πολιτικών. Αυτό σημαίνει ανάλωση σημαντικού χρόνου και
κόστος, είπε η κ. Αντωνάκη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η παραγωγή κανόνων
σε κοινοτικό επίπεδο δεν εξαντλήθηκε στο Solvency ΙΙ. Μόνο το 2018 οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πέραν του Solvency II, κλήθηκαν να
τρέξουν ταυτόχρονα πολλά και ομολογουμένως δύσκολα projects, όπως οι
PRIIPs, IDD και Data protection. Ζητούμενο δεν πρέπει είναι η συνεχής παραγωγή κανόνων, αλλά η παραγωγή κατάλληλων κανόνων και η παροχή
εύλογου χρόνου προσαρμογής, τόνισε η κ. Αντωνάκη.
Σε ό,τι αφορά στο Solvency ΙΙ, τόνισε ότι το πλαίσιο χρειάζεται και αλλαγές,
ώστε να μετρούνται οι σωστοί κίνδυνοι και να αποτυπώνεται ρεαλιστικά η
μακροχρόνια φύση των ασφαλίσεων ζωής.

Δημήτρης Μαύρος
Διευθύνων σύμβουλος της MRB

Γιατί πρέπει να ασφαλιστώ

Τ

Jürgen Brucker

Client Manager, Munich Re (GERMANY)

Πώς σχεδιάζουμε την αντίδραση
στις φυσικές καταστροφές

Ο

κ. Jürgen Brucker, Client Manager της Munich Re, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό έκτακτων καταστάσεων και το
χειρισμό των αξιώσεων μετά από μεγάλα καταστροφικά
γεγονότα. Μίλησε για τις οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών αλλά και για το πώς διαχειρίζεται η
εταιρεία του τις αξιώσεις σε περίπτωση ζημίας από φυσική
καταστροφή. Στην ομιλία του με τίτλο
«Contingency planning and claims handling following
large catastrophic events», σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η

ένταση ενός φυσικού φαινομένου μπορεί να είναι ίδια σε
δύο διαφορετικές περιοχές, όμως οι επιπτώσεις να είναι
πολύ διαφορετικές. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρόλο
που ο σεισμός στην Αϊτή (Ιανουάριος 2010) και τη Νέα Ζηλανδία (Σεπτέμβριος 2010) ήταν περίπου παρόμοιας δύναμης, οι συνέπειες στην Αϊτή ήταν πολύ χειρότερες. Στη
συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς προετοιμάζεται η Munich
Re για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά και
τα μέτρα που πρέπει να λάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
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Costa Ναναrιηο

ην εμπιστοσύνη με την προστασία
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και
κατ’ επέκταση με την ασφάλιση «συνέδεσε» ο κ. Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της MRB, παρουσιάζοντας στο συνέδριο της ΕΑΕΕ την
έρευνα της διαΝΕΟσις «Τι Πιστεύουν
Οι Έλληνες». Επικαλούμενος μάλιστα
έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου,
τόνισε ότι αποδεικνύεται πως αυτό που
προκαλεί εμπιστοσύνη είναι η προστασία της αξιοπρέπειας.« Βάλτε και τη
λέξη δικαίωμα από πάνω και έχετε το
concept γιατί πρέπει να ασφαλιστώ»,
είπε ο κ. Μαύρος απευθυνόμενος στα
στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς που
παρακολουθούσαν τις εργασίες. Στο
πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας
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Ο κ. Κ. Πιερρακάκης, Διευθυντής
Ερευνών της διαΝΕΟσις και ο
συγγραφέας Στ. Ράμφος

της διαΝΕΟσις, ο κ. Στέλιος Ράμφος
ανέλυσε με τη δική του ιδιαίτερη ματιά
τις απόψεις των Ελλήνων για μία σειρά
από θέματα κοινωνικής, οικονομικής
και πολιτικής φύσεως, ενώ στο σχολιασμό της έρευνας συμμετείχε ο κ. Κ.
Πιερρακάκης, διευθυντής Ερευνών της
διαΝΕΟσις.
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Οι δαπάνες για την υγεία ανά είδος χρηματοδότησης, 2015 (ή πλησιέστερο έτος)
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Γιάννης Κυριόπουλος

Dept. of Health Economics, National School of Public Health (GREECE)

Η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία παραμένει υψηλή
Αλλαγή (%) στις δαπάνες για την υγεία 2009-2015 *
Νοσοκομειακή περίθαλψη (σύνολο)
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νδιαφέροντα στοιχεία για την επίδραση
της κρίσης στη δημόσια και την ιδιωτική δαπάνη για την υγεία παρουσίασε ο
κ. Γιάννης Κυριόπουλος, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας. Όπως είπε ο κ. Κυριόπουλος, 5 δισ. ευρώ κατευθύνονται από
την τσέπη του Έλληνα πολίτη απευθείας
σε γιατρούς και νοσοκομεία ως ιδιωτική
δαπάνη, ενώ μέσω ασφαλιστικών πληρώνονται μόνο 500 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι
εικόνα Καλκούτας και όχι ευρωπαϊκής
χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της
Ευρώπης που έχει ισομερή καταμερισμό
στις δαπάνες υγείας μεταξύ τριών πυλώνων, Κρατικός Προϋπολογισμός, υποχρεωτική δημόσια ασφάλιση
υγείας και ιδιωτική
δαπάνη εκτός συστημάτων ασφάλισης (απευθείας πληρωμές). Τα
τρία αυτά συστήματα έχουν
αντιστοίχως 30%,
29% και 35% των δαπανών, ενώ η ιδιωτική
ασφάλιση μόλις 4% και το υπόλοιπο άλλοι
τρόποι πληρωμής. Σε αντιδιαστολή να
σημειώσουμε ότι όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στηρίζονται κυρίως σε δύο
πυλώνες, το δημόσιο σύστημα και τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης, έχει
υψηλότερο ποσοστό από το 4% ο τομέας
της ιδιωτικής ασφάλισης και πολύ μικρότερα ποσοστά από το 35% οι απευθείας
ιδιωτικές πληρωμές.
Επιπρόσθετα, μιλώντας στην κάμερα
του nextdeal.gr, ο κ. Κυριόπουλος ανέφερε ότι η ιδιωτική δαπάνη, παραδοσιακά
στην Ελλάδα και κυρίως μέσα στην κρίση,
παραμένει υψηλή σε βαθμό μη συγκρίσιμο με άλλες χώρες. «Περίπου το 40% των
πληρωμών είναι από τα νοικοκυριά, πράγμα το οποίο προσεγγίζει τα 5,5 δισ. το
χρόνο, και αυτά είναι απευθείας πληρωμές, χωρίς την παρεμβολή κάποιου ασφαλιστικού συστήματος», είπε ο κ. Κυριόπουλος.

Rohit Talwar

CEO, Fast Future Research

Η τεχνητή νοημοσύνη
και η ασφάλιση

Ο

Rohit Talwar, CEO – Fast Future, μιλώντας
με θέμα «Aliens, Magicians and Barbarians,
New Business Behaviours in a Disruptive
World», αναφέρθηκε στις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο και σημείωσε, μεταξύ
άλλων, ότι στο μέλλον καταλυτικό ρόλο θα
παίξουν η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη της
ιατρικής τεχνολογίας, τα robots κ.λπ. Βλέπουμε
ψηφιακούς θυρωρούς σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό ή πλέον και
ψηφιακούς εκτυπωτές στην κατασκευή κτιρίων. Οι αλλαγές
αυτές φέρνουν αλλαγές και στην ασφάλιση και όλοι θα πρέπει
να προετοιμασθούν κατάλληλα.

Nikos Chostelidis

Director, Insurance Consulting Leader, PwC Greece (GREECE)

Οι προκλήσεις του μέλλοντος

Ε

πίσης, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε ο κ. Νίκος Χοστελίδης, Director
/Επικεφαλής του Τμήματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Ασφαλιστικό
Κλάδο, PwC, οι προκλήσεις για το μέλλον
είναι οι εξής: κλιματική αλλαγή και ανεπάρκεια
πόρων, δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές,
γρήγορη αστικοποίηση, μετατόπιση της οικονομικής
ισχύος (προς Ασία και Αφρική), τεχνολογικές καινοτομίες.
Οι βασικές τεχνολογικές καινοτομίες (οι οποίες θα διαδοθούν
γρηγορότερα με την εγκατάσταση 5G δικτύων) είναι: Artificial
Intelligence, Blockchain, Internet of Things, Robotics κ.λπ.
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Ιωάννα Σεληνιωτάκη

Δημήτρης Ζαφείρης

Διευθύντρια Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Επικεφαλής του τμήματος Risks and Financial Stability της ΕΙΟPΑ

Ο ασφαλιστικός κλάδος θα είναι υπεύθυνος
για την προώθηση και διανομή προϊόντων

Σ

/~

'

τις προκλήσεις στο περιβάλλον της εποπτείας αναφέρθηκε στην τοποθέτησή της η διευθύντρια Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, κ. Ιωάννα
Σεληνιωτάκη, που συμμετείχε στην ενότητα «Οι προκλήσεις στο περιβάλλον της εποπτείας».
Στη συνέχεια παραθέτουμε τα βασικά σημεία της ομιλίας της:
-Εδώ και 10 περίπου χρόνια, η ελληνική ασφαλιστική
αγορά βρίσκεται σε έναν διαρκή μετασχηματισμό, ο οποίος ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της μεγαλύτερης δημοσιονομικής, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που έχει βιώσει η χώρα μας στη νεότερη ιστορία της και συνεχίστηκε με τις ρηξικέλευθες αλλαγές που επέφερε το πλαίσιο «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency
II), τόσο στα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των επιχειρήσεων όσο και στον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας
της αγοράς.
Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% του συνολικού
ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η Φερεγγυότητα ΙΙ είναι ένα πλαίσιο
κινδυνοκεντρικό και η κεφαλαιακή απαίτηση αντανακλά άμεσα τον κίνδυνο τον
οποίο έχει αναλάβει ή στον οποίο είναι
εκτεθειμένη η ασφαλιστική επιχείρηση.
Η τελευταία για το 2018 θεσμική
παρέμβαση αφορά στην Οδηγία για
τη Διανομή των Ασφαλιστικών
Προϊόντων -γνωστή ως IDD-, η
οποία εισάγει ρυθμίσεις που
άπτονται ενός ευρύτατου φάσματος δράσεων, από το
'
σχεδιασμό των προϊόντων
'~
και της επιλογής των δικτύων διανομής μέχρι την
παροχή συμβουλής. Το
πλαίσιο αυτό στοχεύει στην
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης του
πελάτη.
Βάσει της IDD, η επιχείρηση θα παρακολουθεί τη λειτουργία κάθε προϊόντος της σε
1

~?~'
' -:,.
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'
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όλον τον κύκλο της ζωής του, προκειμένου να αντιλαμβάνεται και να προλαμβάνει τον κίνδυνο ενδεχόμενης
δυσαρέσκειας του πελάτη. Το πλαίσιο για την προστασία
του καταναλωτή είναι επίσης κινδυνοκεντρικό, αλλά σε
αυτήν την περίπτωση από την πλευρά του κινδύνου που
αντιμετωπίζει ο πελάτης. Απώτερος στόχος είναι να αισθανθεί ο πελάτης ότι η τοποθέτηση των χρημάτων του
σε ένα ασφαλιστικό προϊόν ήταν μια σωστή απόφαση,
ήταν μια επιλογή που βελτίωσε ουσιαστικά την ποιότητα
της ζωής του, ήταν κάτι που πραγματικά ΑΞΙΖΕ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο
για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας και
έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της για να το εφαρμόσει.
Το μεγάλο μέρος της ευθύνης, εντούτοις, της εφαρμογής το φέρει ο ίδιος ο ασφαλιστικός κλάδος, καθώς θα
είναι εφεξής ο κύριος υπεύθυνος για τις πρακτικές προώθησης και διανομής των προϊόντων. Και στο πλαίσιο
αυτό, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Σε συνέχεια των παραπάνω, μια ακόμα εξαιρετικά
σημαντική πρόκληση στις ασφαλίσεις ζωής είναι τo Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (γνωστό
ως ΡΕΡΡ, pan-European personal pension product), το
οποίο μάλιστα θα φέρει πανευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας.
Η διασυνοριακή δραστηριότητα, πέρα από τα προφανή οφέλη της για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, έχει
συχνά ως επακόλουθο να οξύνονται τα προβλήματα κυρίως για τις επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής, για ευνόητους λόγους, και στις χώρες καταγωγής, κυρίως για
τις εποπτικές αρχές, καθώς ασκούν το εποπτικό έργο
από απόσταση, χωρίς πάντοτε να διαθέτουν επαρκή γνώση για τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά υποδοχής.
Για το λόγο αυτόν, με πρωτοβουλία της ΕΙΟΡΑ, λειτουργούν fora ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών καταγωγής και υποδοχής, που έχουν
ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Σκοπός μας είναι να
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουμε τις εποπτικές αρχές στην άσκηση του έργου τους
και, συντονίζοντας τις δράσεις μας με τις δικές τους, να
περιορίσουμε στο ελάχιστο στρεβλές πρακτικές.
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Πού επενδύουν οι ασφαλιστικές σε Ελλάδα και Ευρώπη
Επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε Ελλάδα και Ευρώπη
ΣΥΝΟΛΟ
Κρατικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Μετοχές
Περιουσιακά στοιχεία που
επενδύονται μέσω οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων
Kατάθεσεις σε μετρητά
Ακίνητα
Δάνεια (ενυπόθηκα και μη)
Λοιπά
Σύνολο

Ζημιών
Κρατικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Μετοχές
Περιουσιακά στοιχεία που
επενδύονται μέσω οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων
Kατάθεσεις σε μετρητά
Δάνεια (ενυπόθηκα και μη)
Ακίνητα
Λοιπά
Σύνολο

ΕΕ
23%
21%
14%

Ελλάδα
51%
15%
3%

31%

18%

4%
2%
4%
2%
100%

8%
4%
1%
0%
100%

ΕΕ
19%
29%
18%

Ελλάδα
40%
17%
3%

22%

16%

4%
3%
3%
1%
100%

13%
2%
9%
0%
100%

Ζωής
Κρατικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Μετοχές
Περιουσιακά στοιχεία που
επενδύονται μέσω οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων
Kατάθεσεις σε μετρητά
Δάνεια (ενυπόθηκα και μη)
Λοιπά
Σύνολο

Γενικών
Κρατικά ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα
Μετοχές
Περιουσιακά στοιχεία που επενδύονται
μέσω οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων
Kατάθεσεις σε μετρητά
Δάνεια (ενυπόθηκα και μη)
Ακίνητα
Λοιπά
Σύνολο

ΕΕ
20%
20%
12%

Ελλάδα
87%
2%
4%

37%

4%

2%
5%
4%
100%

3%
0%
0%
100%

ΕΕ
29%
21%
15%

Ελλάδα
43%
18%
3%

23%

23%

7%
2%
1%
2%
100%

8%
1%
4%
0%
100%

Πηγή: https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and crisis-prevention/Insurance-Statistics.aspx 4ο Τρίμηνο 2017, , περιλαμβάνονται τοποθετήσεις U/L

Σ

τα κρατικά ομόλογα επενδύουν
κυρίως οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΟPΑ,
που παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Ζαφείρης, επικεφαλής του τμήματος
Risks and Financial Stability της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ.
Ζαφείρης με αφορμή και την έρευνα
επενδυτικής συμπεριφοράς του 2017
αναφέρθηκε σε τάση προς επενδύσεις
σε ομόλογα χαμηλότερης ποιότητας,
αύξηση στη μέση διάρκεια των ομολόγων, μικρές αυξήσεις σε «μη ρευστές» επενδύσεις όπου η αγορά είναι
περιορισμένη, όπως μη εισηγμένες
μετοχές και δάνεια, και τάση προς
«μη παραδοσιακές» για τον κλάδο
επενδύσεις, όπως μεγάλα έργα υποδομής, δάνεια και ακίνητα.
Επιπρόσθετα, έδωσε έμφαση

στους οικονομικούς κινδύνους που
αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος,
στις επενδύσεις των ασφαλιστικών
εταιρειών, στη φερεγγυότητα και στα
stress tests για τον ασφαλιστικό κλάδο το 2018. Εστιάζοντας στους οικονομικούς κινδύνους για τον κλάδο,
ανέφερε τις μακροχρόνια χαμηλές
αποδόσεις στην αγορά
ομολόγων και
στους κινδύνους
στον βραχυμεσοπρόθεσμο
ορίζοντα, όπως η επαναξιολόγηση
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τιμολόγησης κινδύνων στις τιμές των
αγορών (μετοχές-ομόλογα), οι αναδυόμενες αγορές, η αγορά ακινήτων,
οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο
(cyber risks) και οι γεωπολιτικές εξελίξεις (geopolitical risks).
Περιγράφοντας τους στόχους των
stress tests για την τρέχουσα χρονιά,
εστίασε στην αξιολόγηση και αποτίμηση των αδυναμιών του ασφαλιστικού κλάδου, βασισμένη σε προκαθορισμένα σενάρια με αρνητικές συνέπειες στις αγορές και την πραγματική
οικονομία. Αναφέρθηκε ακόμη στην
ενημέρωση για τυχόν κινδύνους στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο που προέρχονται από τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και
στην αύξηση της διαφάνειας
μέσω της εθελοντικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων από τις εταιρείες που συμμετέχουν.

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

Ιωαν. Σεληνιωτάκη | Αλέξ. Σαρρηγεωργίου | Ιωαν. Λαπατάς
Διευθύντρια Διεύθυνσης Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης

Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, πρόεδρος & διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife ERB

Διευθύνων σύμβουλος
Ατλαντικής Ένωσης

Τι είπαν για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών
Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής και των χωρών στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ),
με τη συμμετοχή και της ΕΙΟΡΑ, ανακοίνωσε η κ. Ιωάννα

Σεληνιωτάκη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.
Διαβάστε στη συνέχεια το πλαίσιο διαλόγου για το
θέμα των ΕΠΥ, στο οποίο συμμετείχε ο κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου και έκανε παρέμβαση για το θέμα ο Κ.
Ιωάννης Λαπατάς.

Στην ενότητα με τίτλο «Οι προκλήσεις στο περιβάλλον της εποπτείας», όπου μίλησαν ακόμη η κ. Μαργαρίτα
Αντωνάκη και ο κ. Δημήτριος Ζαφείρης, το πάνελ συντόνισε ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, γενικός γραμματέας
της ΕΑΕΕ, ο οποίος και απηύθηνε τη σχετική ερώτηση στην κ. Σεληνιωτάκη.
Ερώτηση: Ευχαριστούμε Την
κυρία Σεληνιωτάκη και πρέπει να
πω ότι από την ομιλία της
απαντήθηκε ένα από τα
ερωτήματα τα οποία θέλαμε να
κάνουμε από την πλευρά των
μελών της Ένωσης, το οποίο
αφορά τις ΕΠΥ. Είπατε ότι
φτιάχτηκε πλέον ένα φόρουμ.
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Ναι, είναι μια πλατφόρμα (ανά επιχείρηση) επικοινωνίας
και συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών
αρχών της χώρας καταγωγής και των
χωρών στην οποία δραστηριοποιείται
κάθε εταιρεία (υποδοχής). Συμμετέχει
η ΕΙΟΡΑ και συζητιέται να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών,
μια μορφή άτυπου κολεγίου. Νομίζω
ότι υπάρχει μια συζήτηση πως αυτό
μπορεί να θεσμοθετηθεί και να προβλεφθεί σε επόμενο χρόνο και να υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας του.
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Δεν θέλω να
μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια, δεν είναι
τώρα το φόρουμ αυτό, αλλά επειδή το
θέμα έχει τεθεί στο Δ.Σ. της Ένωσης
ξανά, πρόσφατα και μετ’ επιτάσεως,
υπάρχει ένα θέμα που λέει ότι μπορεί
μια εταιρεία να έχει μηδενική δραστηριότητα στη χώρα καταγωγής και να
δραστηριοποιείται κάπου αλλού. Και
αυτό δυστυχώς, λέμε, φαίνεται να έχει
δικαιωθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια,
σε κάποια δικαστήρια. Αυτό ισχύει και

μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί σε
κάποιες περιπτώσεις εξόφθαλμα πρόκειται περί regulatory supervisory
arbitrage;
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Κατ’ αρχάς, δεν απα
γορεύεται, προφανώς για αυτό βγήκε
και αυτή η απόφαση. Δεν είναι κάπου
καταγεγραμμένο ότι μια εταιρεία προκειμένου να έχει διεθνή δραστηριότητα, να έχει διασυνοριακές δραστηριότητες πρέπει να έχει και παραγωγή στη
χώρα της. Επειδή όμως έχουν παρατηρηθεί τέτοια χαρακτηριστικά, ευτυχώς δεν είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις και ίσως να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό στην Ένωση. Για αυτό
ακριβώς βοηθάει αυτό το φόρουμ που
έχει γίνει στην ΕΙΟΡΑ, γιατί ακριβώς
ήταν και το θέμα που θέσαμε εμείς ως
Ελλάδα, καθώς είχαμε τέτοια περιστατικά στη δική μας τη χώρα (παρουσία
εταιρειών χωρίς να έχουν παραγωγή
στη χώρα τους) και το ερώτημα ήταν
πώς ο home supervisor ελέγχει – παρακολουθεί και πώς διασφαλίζει ότι
υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων όταν στην έδρα δεν υπάρχει παραγωγή και η παραγωγή
έρχεται από διαφορετικές χώρες.
Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία
συζητιούνται, νομίζω ότι αυτό το φόρουμ θα βοηθήσει, βοηθάει και έχει
ήδη βοηθήσει στο να αναδειχθούν
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προβλήματα και ιδιαιτερότητες που
υπάρχουν, γιατί σε εμάς, στην Ελλάδα,
οι ΕΠΥ ασχολούνται κυρίως με το αυτοκίνητο. Σε άλλες χώρες είναι και σε
προϊόντα που δεν είναι τόσο απλά όσο
είναι το αυτοκίνητο, σε πιο σύνθετα
προϊόντα με μεγαλύτερους και πιο
σοβαρούς κινδύνους. Οπότε γίνεται μια
συζήτηση σε αυτό, δεν ξέρω όμως αν
αυτό μπορεί να ανεβεί προς την Κομισιόν, γιατί θα πρέπει να έρθει σε ένα
παραπάνω επίπεδο. Όμως επειδή
αυτό το επίπεδο υπάρχει σαν συζήτηση στην ΕΙΟΡΑ, θεωρώ ότι μέσα από
την EIOPA ενημερώνεται και η Κομισιόν.
Ιωάννης Λαπατάς: Θα είμαι πολύ σύντομος
γιατί έχετε δίκιο για το χρόνο, όλοι
θέλουμε να φύγουμε. Το θέμα είναι το
εξής, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει
εξαιρετική δουλειά. Η ποιότητα των
εταιρειών δεν έχει καμία σχέση με
αυτήν που ήταν πριν από 5-6 χρόνια.
Έχουμε όμως εδώ την EIOPA και θέλω
να πω το εξής. Υπάρχει ένας αθέμιτος
ανταγωνισμός στην ελληνική πραγματικότητα. Και ποιος είναι αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός: για να διοικήσεις
μια ελληνική εταιρεία περνάς, να το πω
λαϊκά, από σαράντα κύματα. Και το
Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι άλλοι.
Εάν φέρεις μια εταιρεία από το εξωτερικό, είσαι ευθέως αντίθετος διότι
αυτός ο οποίος θα τη φέρει είναι πράκτορας. Η αμοιβή λοιπόν την οποία
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εγώ έχω αν φέρω εταιρεία είναι ευθέως αντιφατική και αντίθετη από αυτή
που θα πρέπει να είναι. Εκεί η Τράπεζα
της Ελλάδος κάνει προσπάθειες, αλλά
χρειάζεται και τη νομική βοήθεια της
EIOPA. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνη
της. Εγώ, δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαλέγω τον επόπτη μου. Διαλέγω έναν
επόπτη, είμαι ένας πράκτορας που έχω
κλείσει μία-δύο-τρεις ελληνικές εταιρείες και φέρνω και μια ξένη, δουλεύω
έναν χρόνο, έχω φέρει μια δεύτερη,
ώστε όταν κλείσει η πρώτη μόνη της να
έχω τη δεύτερη και να μεταφέρω την
παραγωγή, και αυτό δημιουργεί ένα
πολύ κακό αίσθημα στον κόσμο, μας
χαλάει όλη αυτήν την προσπάθεια την
οποία κάνουμε όλοι και την οποία επικροτώ απόλυτα, και το δεύτερο βέβαια
είναι ότι συνεχώς καταλαμβάνουν χώρο. Σήμερα έχουν πάρει το 20% άγνωστες εταιρείες και δεν θα εκπλαγώ εάν
του χρόνου δεν αλλάξει κάτι σε αυτήν
την αίθουσα ή όπου βρισκόμαστε και
θα έχουν το 30%. Εφόσον λοιπόν έχουμε την EIOPA, γιατί η τράπεζα προσπαθεί, θα ήθελα να σημειώσετε και να τα
δείτε. Είναι σοβαρό θέμα, είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Μπορώ να σας πω
άλλη μισήώρα, αλλά δεν θα λέω… μην
ανησυχείτε! Ευχαριστώ πολύ!
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Περιμένετε απάντηση
κύριε Λαπατά;
Ιωάννης Λαπατάς:Όχι! Εγώ έθεσα το θέμα

Το πιο καλό το φύλαγαν για το τέλος
οι διοργανωτές του επιτυχημένου
20ού Ασφαλιστικού Συνεδρίου που
έγινε φέτος στο Costa Navarino.
Το πάνελ που συντόνισε με την
ικανότητα σπουδαίου μαέστρου
ο κ. Χριστόφορος Σαρδελής, γενικός
γραμματέας της ΕΑΕΕ και πρόεδρος της
Εθνικής Ασφαλιστικής, και
συμμετείχαν η κ. Μαργαρίτα
Αντωνάκη, γενική διευθύντρια της
ΕΑΕΕ, η κ. Ιωάννα Σεληνιωτάκη,
διευθύντρια της Διεύθυνσης Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ, και
ο κ. Δημήτρης Ζαφείρης, επικεφαλής
του Τμήματος Risks and Financial
Stability της ΕΙΟPΑ, κράτησε ζωντανό
το ενδιαφέρον του κοινού. Αξίζει
να σημειώσουμε ωστόσο και την
προτροπή του κ. Σαρδελή προς την
ασφαλιστική αγορά να εμφυσήσει
αίσθημα σιγουριάς προς την κοινωνία

στην EIOPA. Δε χρειάζεται. Ξέρω ότι
προσπαθείτε.
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Απλά να σας πω να
μην αμφισβητούμε και την ποιότητα
εποπτείας των άλλων εποπτικών αρχών.
Κατ’ αρχάς, κύριε Λαπατά, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχουμε και επόπτες
εδώ από κάποιες άλλες χώρες, δεν
αμφισβητούμε την ποιότητα καμιάς
εποπτικής αρχής. Σίγουρα υπάρχουν
θέματα, νομίζω το έθεσα και προηγουμένως εγώ ότι είναι σημαντικό το θέματης διαμεσολάβησης και της εκπροσώπησης. Θα το συζητήσουμε όμως
στην Ένωση.
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Εδώ ίσως είναι καλό
να κάνουμε μια συζήτηση στην Ένωση
με το θέμα αυτό γιατί για εμάς το σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία των ΕΠΥ
είναι η διαμεσολάβηση. Μια ΕΠΥ έρχεται εδώ, αντιπροσωπεύεται από κάποια
εταιρεία και έχει ένα δίκτυο διανομής.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πώς
λειτουργεί το δίκτυο διανομής και ποιος
είναι ο ρόλος των εταιρειών οι οποίες
αντιπροσωπεύουν τις ΕΠΥ. Νομίζω με
τον κύριο Παγώνη προηγουμένως έκανα μια συζήτηση, ότι κάνουμε συναντήσεις με όλες αυτές τις εταιρείες σε μια
προσπάθεια, γιατί κάποια πράγματα,
ξέρετε, είναι πώς είναι γραμμένο στο
νόμο, δηλαδή για κάποια πράγματα δεν
μπορεί ένα πλαίσιο να προβλέπει τα
πάντα, όλες τις περιπτώσεις. Άρα είναι
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πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε,
να επικοινωνήσουμε, να δούμε ποια
είναι τα προβλήματα και να δούμε πώς
μέσα από ένα διάλογο στη χώρα μας,
εδώ, ποια είναι τα προβλήματα, ποιοι
είναι οι λόγοι που έχουν δημιουργήσει
τα προβλήματα και πώς αυτά θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να την
αφήσουμε προς το παρόν αυτή τη συζήτηση γιατί ανοίγει μεγάλο θέμα…
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: Ναι, απλώς ένα
σχόλιο στην ομιλία της κυρίας Σεληνιωτάκη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να
σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι
μετά τις πρώτες αναγνωριστικές συζητήσεις μεταξύ του κλάδου και της ΔΕΙΑ,
συγκρατώ πολύ θετικά το ότι λέτε πως
τώρα οι εταιρείες κάνουν στην πλειοψηφία τους εύστοχα και τεκμηριωμένα
αιτήματα, άσχετα αν σε κάποιες φάσεις
λύνονται ή δεν λύνονται γιατί δεν εξαρτώνται μόνο από εσάς. Και το δεύτερο,
το τελευταίο που είπατε, ότι όπως σε
κάθε καλή σχέση πρέπει να υπάρχει
μια ανοιχτή επικοινωνία και αυτή να
είναι εκατέρωθεν ώστε ο ένας να μην
εκπλήσσει τον άλλον δυσάρεστα τουλάχιστον.
Ιωάννα Σεληνιωτάκη: Να σημειώσουμε εδώ
ότι ως Τράπεζα της Ελλάδος, ως
ΔΕΙΑ, συμμετέχουμε, πέρα από την
ΕΙΟΡΑ, στην εκπροσώπηση της χώρας,
στη διαμόρφωση του πλαισίου, και στα
PEPP συμμετέχουμε, οπότε όταν υπάρχουν προτάσεις θα πρέπει να μας
υποβάλλονται. Προτάσεις όμως, όχι
απλά «δεν θέλουμε τα PEPP ή δεν
θέλουμε κάτι». Είμαστε αρνητικοί, αλλά ποια είναι η πρόταση για βελτίωση.
Είναι δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει μια
συζήτηση για πλαίσιο, άρα πάμε να
δούμε πώς μπορούμε να συμβάλουμε
και πώς μπορούμε να έχουμε προτάσεις
τεκμηριωμένες για να μπορέσουμε να
τις προωθήσουμε και να πείσουμε για
τη υιοθέτησή τους.
Όπως ήταν και με το Solvency και με
όλα, να ξεφύγουμε δηλαδή από το
στάδιο της γκρίνιας και να μπούμε στις
επισημάνσεις. Αυτό είναι έτσι… αυτό
είναι αλλιώς και αυτό προτείνουμε.

ΝΑΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΑΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Βαγγέλης Θωμόπουλος Μέρος
της λύσης τα επαγγελματικά ταμεία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ

Πριν από λίγο καιρό ιδρύθηκε η Ελληνική
Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
(ΕΛΕΤΕΑ), εκπρόσωπος ενός θεσμού που
εισήχθη στη χώρα μας και στην ελληνική
νομοθεσία από το 2002, εντούτοις δεν
έχει την ανάλογη διείσδυση στην ελληνική
κοινωνία. Για να γνωρίσουμε καλύτερα το
θεσμό των ΤΕΑ ζητήσαμε τις απόψεις του
1ου αντιπροέδρου της ΕΛΕΤΕΑ
και προέδρου του Ταμείου
Επαγγελματικής
Ασφάλισης (ΤΕΑ)
Interamerican,
κ. Βαγγέλη
Θωμόπουλου*,
γνωστού στελέχους
της ασφαλιστικής
αγοράς με πολυετή
εμπειρία στο χώρο.
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Ερ.: Κύριε Θωμόπουλε, πείτε μας με λίγα
λόγια ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην
πορεία της Επαγγελματικής Ασφάλισης από
την ένταξη της Κοινοτικής Οδηγίας στην
ελληνική νομοθεσία μέχρι σήμερα και ποια
τα μεγέθη της;
Β.Θ.: Ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης
εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.
3029/2002. Αρχικά, το τοπίο ήταν αρκετά «ομιχλώδες», καθώς ο συγκεκριμένος νόμος είχε αρκετά
κενά σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ΤΕΑ,
τις επενδύσεις, αλλά και τη φορολογική μεταχείριση τόσο των εισφορών όσο και των παροχών.
Χρειάστηκε να περάσουν 10 και πλέον χρόνια ώστε
να αποσαφηνιστεί το φορολογικό πλαίσιο με το Ν.
4172/2013, που καθόριζε ότι τόσο οι εισφορές
όσο και οι εφάπαξ παροχές ήταν 100% αφορολόγητες. Ταυτόχρονα, στον νέο νόμο καθορίστηκε με
σαφήνεια και το επενδυτικό πλαίσιο που έβαζε τις
νόρμες μέσα στις οποίες μπορούσαν να κινηθούν
οι επενδύσεις κάθε ΤΕΑ. Τέλος, ένα χρόνο αργότερα, με την Υπουργική Απόφαση Φ51010/οικ.
1893/15 εκσυγχρονίστηκε ο τρόπος λειτουργίας
των ΤΕΑ, λειτουργίες που ισχύουν ως σήμερα.
Σήμερα λειτουργούν 18 ΤΕΑ. Τα 14 είναι ΤΕΑ
προαιρετικής ασφάλισης που λειτουργούν με
βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τα 4 είναι τα
λεγόμενα ΤΕΑ υποχρεωτικής ασφάλισης (ασφαλιστικών υπαλλήλων, τροφίμων & ποτών, πετρελαιοειδών, φαρμακευτικών εταιρειών) που προέρχονται από τη μετατροπή Ταμείων Επικουρικής
Ασφάλισης σε ΤΕΑ με βάση το Ν. 4052/2012, που
έδινε τη δυνατότητα σε εύρωστα Ταμεία που μπορούσαν να αποδείξουν τη βιωσιμότητά τους να
μετατραπούν σε ΤΕΑ προκειμένου να μην υπαχθούν
στον Ενιαίο Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης. Αυτά
λειτουργούν με μικτό σύστημα (διανεμητικό και
κεφαλαιοποιητικό), καθώς έχουν ήδη ώριμες
συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις που ήταν σε εξέλι-

ξη κατά τη μετατροπή τους.
Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια των επαγγελματικών ταμείων για
το 2017 ήταν της τάξεως του 1,34 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 12,5% σε σχέση
με το 2016, ενώ οι ασφαλισμένοι τους
ανέρχονται σε περίπου 122.000 ή σε
ποσοστό 2,53% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας. Τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ε.Ε. είναι 155.441
εν λειτουργία ΤΕΑ, 25% του πληθυσμού
της ασφαλισμένο σε αυτά και συνολικά
υπό διαχείριση κεφάλαια 3,8 τρισ.
ευρώ ή 24% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

«Πάντως, μέχρι
σήμερα δεν έχουμε
δει κάποια σοβαρή
κίνηση από τον
κλάδο. Η μόνη
εταιρεία που πίστεψε
στο θεσμό από
την πρώτη στιγμή
και δημιούργησε
πριν από 8 χρόνια
επαγγελματικό
ταμείο για τους
υπαλλήλους της ήταν
η Interamerican»

Ερ.: Ποιοι είναι οι παράγοντες που
ενδεχομένως δεν βοήθησαν ή
ακόμη και εμπόδισαν την
ανάπτυξη του θεσμού;
Β.Θ.: Ξέρουμε ότι η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός και για τα ΤΕΑ το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυσε
από την αρχή της λειτουργίας του θεσμού στη χώρα μας ήταν ένα κακό
ξεκίνημα, που όμως κανείς δεν φρόντισε να βελτιώσει από τα πρώτα του
βήματα αφήνοντάς το να «σέρνεται»
για μία και πλέον δεκαετία, χάνοντας
πολύτιμο χρόνο. Σε αυτό το διάστημα, κανείς δεν θέλησε
να ασχοληθεί με το θεσμό, ίσως γιατί όλοι οι προβολείς
ήταν στραμμένοι στην παραπαίουσα κοινωνική ασφάλιση
και στα χρόνια προβλήματά της, με αποτέλεσμα να μη
βλέπουν τη δημιουργία του 2ου πυλώνα ασφάλισης ως
μια πιθανή λύση στο πρόβλημα. Η έλλειψη σοβαρών
φορολογικών κινήτρων, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και η καχυποψία ως προς το πλαίσιο ε-
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πενδύσεων των ΤΕΑ ήταν τα σοβαρά
εμπόδια για την ανάπτυξη του θεσμού.
Τέλος, η άφιξη της κρίσης με τα συνεπακόλουθά της φρέναρε ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του θεσμού λόγω
των αυξημένων εισφορών σε φορολογία και κοινωνική ασφάλιση.

Ερ.: Τι θα μπορούσε να υιοθετηθεί
από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
(best practices) ώστε να
διευκολυνθεί η λειτουργία των ΤΕΑ
και να δοθεί ώθηση στο θεσμό;
Β.Θ.: Η νέα νομοθεσία που εισήχθη
το 2013 και οι βελτιώσεις στο πλαίσιο
λειτουργίας το 2015 δημιούργησαν μια
ξεκάθαρη βάση για μεγαλύτερη ανάπτυξη του θεσμού των ΤΕΑ. Τα φορολογικά
κίνητρα είναι πλέον σαφή και ιδιαίτερα
ελκυστικά. Το ζητούμενο είναι η ελάφρυνση από τις δυσβάσταχτες εισφορές
στην κοινωνική ασφάλιση, με ταυτόχρονη δημιουργία του 2ου πυλώνα (που
είναι η Επαγγελματική Ασφάλιση) με
υποχρεωτικότητα και σοβαρή συμπληρωματικότητα στην αναπλήρωση, όπως
ισχύει σήμερα στα κράτη της Ε.Ε.
Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε
τον τροχό, αρκεί να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο και να το
προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Όμως πρέπει
να το κάνουμε άμεσα γιατί δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο
για χάσιμο. Πάντως υπάρχει έντονη προκαταρκτική κινητικότητα για τη δημιουργία ΤΕΑ από πολυπληθείς επαγγελματικές ομάδες, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, και σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
όπως ο ΟΤΕ κ.ά.

ΝΑΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Υπάρχουν διαφορετικά
μοντέλα που λειτουργούν
σήμερα ανάλογα με
την ευρωστία της κάθε
χώρας, την κατάσταση
της κοινωνικής
τους ασφάλισης και
τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά τους. Όλα
όμως έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: την
υποχρεωτικότητα

Ερ.: Ποιο ρόλο θέλετε να
διαδραματίσει η Ένωσή σας
και ποιες οι θέσεις της σε
σχέση με όσα ακούστηκαν
για το ασφαλιστικό στη ΔΕΘ,
τόσο από πλευράς
κυβέρνησης όσο και από
πλευράς αξιωματικής
αντιπολίτευσης;
Β.Θ: Βασικοί σκοποί της ΕΛΕΤΕΑ είναι η προβολή και η ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης ως 2ου πυλώνα ασφάλισης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, η ανάδειξη της σημασίας του θεσμού
μέσα από το πρίσμα των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα
μέλη των ΤΕΑ βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη
- βελτίωση και εκσυγχρονισμός
του ρυθμιστικού, κανονιστικού,
επενδυτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της
Επαγγελματικής Ασφάλισης και η εκπροσώπηση των
μελών της σε διάφορα θεσμικά όργανα, ευρωπαϊκούς
θεσμούς και fora.
Η ΕΛΕΤΕΑ θεωρεί ότι είναι νομοτελειακή ανάγκη η
δημιουργία 2ου πυλώνα ασφάλισης και ο ενεργός του ρόλος
στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας, καθώς έχει δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία σε πολλά κράτη της Ε.Ε. Η
κυβέρνηση δεν το φωνάζει, αλλά αναγνωρίζει τη συμπληρωματικότητα του ρόλου των ΤΕΑ. Η αντιπολίτευση, από την
άλλη πλευρά, έχει εξαγγείλει ξεκάθαρα τη δημιουργία ενός
υποχρεωτικού 2ου πυλώνα ασφάλισης με συγκεκριμένες
ενέργειες που διατυπώθηκαν στη ΔΕΘ. Η Ένωσή μας από
την πρώτη μέρα λειτουργίας της προσπαθεί να συνδράμει
με τις προτάσεις της στη δημιουργία του τοπίου της επόμενης μέρας για τα ΤΕΑ. Ως πρώτο βήμα συμμετέχουμε στη
νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ασχολείται με την εν-

σωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας
2016/2341 στην ελληνική νομοθεσία και που έρχεται να βελτιώσει
τη λειτουργία και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Ερ.: Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί
να είναι ο ρόλος των
ασφαλιστικών εταιρειών στο
νέο αυτό πεδίο δράσης των
ΤΕΑ;
Β.Θ: Στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται ουσιαστικά τα ΤΕΑ,
οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν
ενεργό ρόλο με βάση την κείμενη
νομοθεσία, προσφέροντας διαχειριστικές υπηρεσίες είτε απευθείας είτε μέσω δημιουργίας
θυγατρικών εταιρειών διαχείρισης, τις λεγόμενες Pension
Companies. Αν ακολουθήσουμε
κάτι αντίστοιχο, πιστεύω ότι οι
ασφαλιστικές εταιρείες και στην Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσουν. Πάντως, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια
σοβαρή κίνηση από τον κλάδο. Η μόνη εταιρεία που πίστεψε στο θεσμό από την πρώτη στιγμή και δημιούργησε
πριν από 8 χρόνια επαγγελματικό ταμείο για τους υπαλλήλους της ήταν η Interamerican.
Ερ.: Σε τι φάση βρίσκεται η δημιουργία του ΤΕΑ
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Interamerican;
Β.Θ.: Έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες
εδώ και 9 μήνες και υποβάλαμε το φάκελο του Καταστατικού στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας στις αρχές του
καλοκαιριού 2018. Οι τελευταίες μας πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις επί
του σχεδίου Καταστατικού από τις αρμόδιες εποπτικές
αρχές και αναμένουμε την οριστική έγκριση αυτού εντός
του δ’ τριμήνου του 2018.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Θωμόπουλος
*Ο κ. Βαγγέλης Θωμόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor και Masters Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του University of Wales, ενώ έλαβε 2ετή εκπαίδευση στο ασφαλιστικό Marketing και Management
στις ΗΠΑ και τον τίτλο LIMRA Leadership Institute Fellow. Είναι στέλεχος στον Όμιλο Interamerican από το 1986,
όπου εργάστηκε σε διάφορες ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς Marketing
και Πωλήσεων, Υγείας, Βοηθείας, Ομαδικών και Υπηρεσιών Υγείας του Ομίλου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα
έχει αναλάβει την ανάπτυξη του νεοσύστατου τομέα Επαγγελματικής Ασφάλισης.
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πολογίζεται ότι από το 1981 μέχρι και το 2016
περίπου 65 ασφαλιστικές εταιρείες έχασαν την
άδεια λειτουργίας τους. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά άλλαξε πολύ τα τελευταία 35 χρόνια,
καθώς σχεδόν κάθε χρονιά έκλειναν και δύο ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, πάνω από 10 ακόμη
ασφαλιστικές εταιρείες εξαγοράσθηκαν ή απορροφήθηκαν από άλλες ελληνικές ή ξένες πολυεθνικές
εταιρείες. Θα άξιζε μια αναλυτική αναφορά στην
ιστορία κάθε μίας εταιρείας ξεχωριστά, κυρίως
αυτών που σταμάτησαν τη λειτουργία τους γιατί τους
αφαιρέθηκε η άδεια. Ήταν επιλογή των μετόχων ή
μήπως δεν είχαν την ικανότητα προσαρμογής στα
νέα δεδομένα; Ανάλογα είναι τα ερωτήματα και για
τις εταιρείες που εξαγοράσθηκαν, αν και σε πολλές
εξ αυτών των περιπτώσεων οι αποχωρούντες μέτοχοι βγήκαν κερδισμένοι.
Οι επιχειρήσεις είναι σαν τα φύλλα τα φθινοπωρινά. Όπως πολλά εξ αυτών πέφτουν με την αλλαγή
του καιρού, του κλίματος και του περιβάλλοντος,
έτσι και οι επιχειρήσεις που δεν προσαρμόζονται
στις αλλαγές χάνουν τη δύναμή τους και καταρρέουν.
Δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα, οργάνωση,
πειθαρχία, στόχοι, προσαρμοστικότητα είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που
συνεχίζουν στο διάβα του χρόνου.
Οι καιροί αλλάζουν, όπως αλλάζουν οι εποχές
κάθε χρόνο. Το μυστικό είναι οι εταιρείες να προσαρμόζονται στις αλλαγές!
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Ασφαλιστικές λύσεις για την Κατοικία από την
[Ζ] COMMERCIAL Value

AIG

Με τnν ασφάλεια κατοικίας AIG νιώθετε σίγουροι και ήσυχοι γι' αυτό που αποκτήσατε με τόσn χαρά και
κόπο. Δnμιουργnσαμε για εσάς απλά και ολοκλnρωμένα προγράμματα ασφάλισnς κατοικίας που σας
προσφέρουν ουσιαστική κάλυψn τnς περιουσίας σας, με ξεκάθαρες διαδικασίες και αξιοπιστία σε περίπτωσn
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ΕΛΛΗΝιΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗ ΕΤΑΙΡΕιΑ

Ορισμένα λογότυπα
ασφαλιστικών εταιρειών που
έπαψαν να υπάρχουν στο
πέρασμα του χρόνου

ζnμιάς.

Μάθετε περισσότερα στο

www.aiq.com.qr n επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Η ασφαλιστικri κάλuψn παρέχεται αnά τnν ασφαλιστικri εταιρία ΑιG EUROPE Lτο με νόμιμο αντιπρόσωπο στnν Ελλάδα τnν ΑιG ΕΝΊΑΣ. ΑΕ .
Η ΑιG Europe Limited (AEL), στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσnς για τnν αnοχώρnσn του Ηνωμένου Βασιλείου από τnν ΕuρωnαϊκriΈνωσn, σκοπεύει να μεταφέρει τις
ευρωπαϊκές τnς εργασίες στην ΑιG
εταιρειών με την

Europe SA (ΑιG Europe), κάτι το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1 η Δεκεμβρίου 2018. Η ΑιG Europe είναι μέλος του ίδιου ομίλου
AEL. Ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, το ασφαλιστriριο σας θα μεταφερθεί στην ΑιG Europe, χωρίς αυτό να επηρεάζει την κάλυψη nou παρέχεται βάσει

του συμβολαίου. Η παρούσα καταχώρηση είναι ενnμερωτικri και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστικri κάλuψn.
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European Business Magazine

CEO της χρονιάς η Mαριάννα Πολιτοπούλου

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συνεχίζει δυναμικά και ανοδικά

Ο κ. Χριστόφορος
Σαρδελής, πρόεδρος
της Εθνικής
Ασφαλιστικής

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ και βελτίωση της καθαρής θέσης το πρώτο εξάμηνο σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική. Ειδικότερα, κατέγραψε συνολική παραγωγή €317,5
εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% έναντι του α’ εξαμήνου του 2017. Τα
κέρδη προ φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε €34,1 εκατ., έναντι
κερδών προ φόρων €47,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017, τα οποία ήταν αυξημένα
λόγω των κερδών από την πώληση συνδεδεμένων εταιρειών εξωτερικού. Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 0,6%
και ανήλθαν σε €224,8 εκατ. έναντι €223,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο Αυτοκινήτου, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, κατά την
ίδια περίοδο, ανήλθαν σε €37,8 εκατ., οριακά μειωμένα κατά 0,5%, λόγω της
μείωσης του μέσου ασφαλίστρου, ενώ ο στόλος αυξήθηκε σε 283 από 277 χιλιάδες οχήματα, καταδεικνύοντας τον νέο δυναμισμό του κλάδου μετά από περίοδο
συρρίκνωσης. Η παραγωγή του κλάδου Πυρός εμφανίζεται αυξημένη κατά 31,2%
σε €43,7 εκατ., κυρίως λόγω της ανανέωσης σημαντικών συμβολαίων εντός του
2018 με διάρκεια ασφάλισης άνω του ενός έτους.
Σημαντική ήταν η συμβολή των παραγωγικών δικτύων για την επίτευξη των
θετικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή, με το δίκτυο Bancassurance
να σημειώνει περαιτέρω άνοδο κατά 8,7% στα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα (€89,2 εκατ.) του α’ εξαμήνου του 2018 έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Η κρίση στην αγορά ομολόγων της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης δεν άφησε ανεπηρέαστο το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, με τις ζημιές από ομόλογα να
επηρεάζουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια κατά €9,8 εκατ.
το α’ εξάμηνο του 2018. Εντούτοις, η υγιής κερδοφορία συνέβαλε ώστε οι εν λόγω απώλειες να αντισταθμισθούν και η ήδη εύρωστη καθαρή θέση να αυξηθεί
περαιτέρω σε €814,3 εκατ. την 30ή.06.2018 από
€806,9 εκατ. την 31ή.12.2017. Η αύξηση της καθαρής
θέσης συνέβαλε και στην περαιτέρω βελτίωση των
δεικτών κεφαλαιακής απαίτησης Φερεγγυότητας
ΙΙ με και χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων.
Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την ηθική, πάνω από όλα, υποχρέωση να λειτουργεί ανταποδοτικά στο κοινωνικόοικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, εφαρμόζει πρακτικές βιώσιμης Ανάπτυξης.
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ΩΣ «CEO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ 2018 στoν Ασφα-
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λιστικό Κλάδο» βραβεύθηκε η κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος Δ.Σ.
& διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ
Hellas. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ψηφοφορία ήταν ηλεκτρονική
και διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως
τον Απρίλιο του 2018 με συμμετοχή
28.000 από τους συνδρομητές του
περιοδικού.
Το περιοδικό αναφέρεται στη σημαντική συμβολή της κυρίας Πολιτοπούλου στον απαιτητικό μετασχηματισμό της ΝΝ Hellas, μέσω της θεμελίωσης μίας νέας εταιρικής κουλτούρας,
επίτευξης ρεκόρ πωλήσεων και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Το
ηγετικό προφίλ της κυρίας Πολιτοπούλου, με έμφαση στην ευθυγράμμιση
με τις αξίες του ομίλου ΝΝ, στη στοχοπροσήλωση, στην ανθρωποκεντρικότητα και στην επικοινωνία με συνέπεια και διαφάνεια, συνετέλεσε στην
ανάδειξή της ως «CEO της Χρονιάς
2018» από τους αναγνώστες του περιοδικού, ανάμεσα σε ισχυρό ανταγωνισμό κορυφαίων εταιρειών της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.
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Τρέχουμε για τα Παιδικά Χωριά SOS
Η ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ του Allianz World Run,
που στόχο της έχει την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών
SOS, προσκαλεί όλους τους δρομείς από κάθε γωνιά του
κόσμου να γίνουν μέλη της. Έτσι, με στόχο την παρακίνηση όλο και περισσότερων ανθρώπων να ασχοληθούν με
τον αθλητισμό, το Allianz World Run φέτος ανοίγει τις
πόρτες του σε όλους εκείνους εντός και εκτός εταιρείας
που επιθυμούν να δείξουν το ενδιαφέρον τους για την
κοινωνία μέσα από τη σωματική άσκηση.
Το Allianz World Run, με σύνθημα «Explorers run the
world», θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται στο www.
allianzworldrun.com επιλέγοντας την ομάδα της Ευρώπης
και να καταγράφουν την αθλητική τους δραστηριότητα με
το «Runtastic», μία από τις κορυφαίες εφαρμογές γυμναστικής παγκοσμίως για κινητά τηλέφωνα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να περπατούν ή να τρέχουν
βελτιώνοντας τις αθλητικές τους επιδόσεις, ενώ παράλληλα, με τα χιλιόμετρα που καταγράφουν, θα συμβάλλουν
στη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.
Δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή τους στη διεθνή

waιk to

πρωτοβουλία, οι εργαζόμενοι της Allianz Ελλάδος μαζί
με τις οικογένειές τους συμμετείχαν σε μία ημέρα προσφοράς και άθλησης για μικρούς και μεγάλους, που διοργανώθηκε ειδικά για εκείνους στις εγκαταστάσεις του
Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Η δρομέας και τριαθλήτρια Ντενίζ Δημάκη (www.
denizdimaki.gr) ήταν εκεί για να προσφέρει κι εκείνη με
τα δικά της χιλιόμετρα στο Allianz World Run και να προπονήσει τους αυριανούς μας αθλητές.

Basket Camp με την ασφάλεια της Allianz
ΤΟ ΦΕΤΙΝΌ GIΑNNΑKIS ΑCΑDEMY, το καλοκαιρινό basket
camp για παιδιά που διοργανώνει ο Παναγιώτης Γιαννάκης
με την ομάδα συνεργατών του, στήριξε η Allianz Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, για 4η χρονιά, ο Παναγιώτης Γιαννάκης
μαζί με την ομάδα του Giannakis Academy διοργάνωσαν
το basket camp για παιδιά σε 3 περιοχές της Ελλάδας,
Αθήνα, Χαλκιδική και Ηράκλειο. Περισσότερα από 600
παιδιά είχαν φέτος την ευκαιρία να προπονηθούν δίπλα
στον «Δράκο» του ελληνικού μπάσκετ και άλλους σπουδαίους Έλληνες αθλητές, οι οποίοι τους μετέδωσαν τις
αξίες του αθλητισμού και τους δίδαξαν τα μυστικά του
μπάσκετ μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες εκπαίδευσης.
Εκτός από τη στήριξή της, η Allianz Ελλάδος βρέθηκε στο
πλευρό της νέας γενιάς αθλητών, παρέχοντάς τους ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα. Οι επίδοξοι αυριανοί μπασκετμπολίστες είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν και να
βελτιώσουν τις αθλητικές τους επιδόσεις με την ασφάλεια
και τη σιγουριά της Allianz.
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης
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Αλλάζει το χάρτη στα
ασφαλιστικά προγράμματα
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και τα mobile apps να
έχουν μπει στη ζωή πολλών, η Eurolife ERB έκανε το
πρώτο βήμα για να αλλάξει το χάρτη στα ασφαλιστικά προγράμματα. Δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν στην Ελλάδα που συνδυάζει τη νοσοκομειακή κάλυψη με τη φυσική άσκηση, θέτοντας με
αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για έναν πιο υγιεινό τρόπο
ζωής, που επιστρέφει πολλαπλά οφέλη στους ασφαλισμένους της, μέσω της χρήσης της ειδικής εφαρμογής για κινητά «Walk to Win».
Συγκεκριμένα, το προϊόν συνδυάζει την υπάρχουσα κάλυψη του προγράμματος Premium Νοσοκομειακό Β’ – 1500 Economy με τη δραστηριότητα που
καταγράφεται υπό μορφήν βημάτων από την εφαρμογή «Walk to Win», την οποία μπορεί να κατεβάσει
ο ασφαλισμένος μέσω των Google Play και App Store.
Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μοναδικές επιβραβεύσεις ανάλογα με τις επιδόσεις του, όπως δώρα, εκπτωτικά
κουπόνια και, φυσικά, μειωμένα ασφάλιστρα.
Με αφορμή την πιλοτική διάθεση του προϊόντος,
η κ. Αμαλία Μόφορη, γενική διευθύντρια Τεχνικής
Διεύθυνσης Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, σημείωσε: «Συνεπείς στη στρατηγική μας, υιοθετήσαμε την
τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο τη συνεχή
αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους
ασφαλισμένους. Το “Walk to Win” έρχεται να απαντή-

σει με έναν σύγχρονο τρόπο στην τάση
για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στο
πλαίσιο της φροντίδας της υγείας
μας, του πολυτιμότερου αγαθού.
Παράλληλα, το συγκεκριμένο προϊόν απαντά στους στόχους που έχουμε θέσει ως προς την αξιοποίηση των αμέτρητων δυνατοτήτων
που μας παρέχει η τεχνολογία, για
να παρέχουμε ουσιαστικά κίνητρα
βελτίωσης της ποιότητας ζωής
όλων μας».
Το προϊόν θα λειτουργήσει
πιλοτικά για τους επόμενους
μήνες, αποκλειστικά για νέους
πελάτες της Eurolife ERB και
σε συνεργασία με συγκεκριμένο αριθμό συνεργατών. Στους
άμεσους στόχους της Eurolife
ERB είναι η επέκταση του
προγράμματος στο σύνολο
των ασφαλισμένων της, αλλά
και η αναζήτηση νέων ευκαιριών που θα οδηγήσουν στην
ανάπτυξη καινοτόμων προϊοντικών προτάσεων και υΟ κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου,
πηρεσιών, προς όφελος των πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
ασφαλισμένων της.
του ομίλου Eurolife ERB
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ΜΕ ΤΗ ΝΈΑ ΣΧΟΛΙΚΉ χρονιά άνοιξε τις
πόρτες της και η ψηφιακή έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο», από το Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και την ΑΧΑ
Ασφαλιστική. Ήδη ξεκίνησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς
και μεγάλους να ανακαλύψουν το φαινόμενο του σεισμού με ένα επιμορφωτικό ταξίδι που συναρπάζει.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εικονική πραγματικότητα, βιωματικά εκθέματα και προσομοιωτές σεισμού, διαδραστικές εφαρμογές και εκπαιδευτικά βίντεο έρχονται να «ταράξουν» τους μικρούς μας φίλους, αλλά και τις οικογένειές τους, εξοικειώνοντάς τους, παράλληλα, με το φυσικό αυτό φαινόμενο.

ην κορυφαία σε διεθνές επίπεδο εταιρεία Salesforce,
ως στρατηγικό συνεργάτη για την ανάπτυξη και υλοποίηση του πλέον καινοτόμου συστήματος CRM στην ασφαλιστική αγορά, επέλεξε η Eurolife ERB, οδηγώντας,
όπως τονίζει, για μια ακόμα φορά τις εξελίξεις στον
κλάδο της ασφάλισης.
Mε σημαντική μακροπρόθεσμη επένδυση που αφορά
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, μέσα από
την πρωτοποριακή CRM πλατφόρμα, η Eurolife ERB στοχεύει στη δημιουργία ενός εντελώς νέου τρόπου επαφής
με τους πελάτες της και μιας εξελιγμένης και εξατομικευ-

ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΌ της δυναμικό επενδύει η Eurolife ERB και στο πλαίσιο του

με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο()ίαc;,

Η καρέκλα εικονικής πραγματικότητας

μένης εμπειρίας εξυπηρέτησης.
Η επιλογή της Salesforce βασίστηκε στην πολυετή και
αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία,
μέσα από την υλοποίηση σημαντικών έργων που αφορούν
σε πολυεθνικούς ομίλους του χρηματοοικονομικού και
ασφαλιστικού κλάδου και όχι μόνον. Γι’ αυτό και η πλατφόρμα Salesforce είναι το κορυφαίο CRM σύστημα στον
κόσμο, το οποίο έχουν επιλέξει περισσότερες από 150.000
εταιρείες, ενώ η εταιρεία έχει αναγνωρισθεί από το
«Forbes» ως η πιο καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας της
τελευταίας δεκαετίας.

Σε έμπειρο στέλεχος
η επικοινωνιακή πολιτική

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ για τον σεισμό
στην ψηφιακή Έκθεση, που διοργανώνει η ΑΧΑ

~έσα από εμπειρίες, βιωματικές πα~ουσιάσεις

Δημιουργεί προστιθέμενη
αξία για κάθε πελάτη

Τ

Έναρξη ίfετάρτη 23 Μαίου 2018
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ · ΕΠΙΚΟΙΝDΝΙΑ
Ορθιοι αριστερά προς τα δεξιά, Νίκος
Γιαννακάκης, Chief Technology Officer
Eurolife ERB Insurance Group – Σωτήρης
Ματσιούλας, αναπληρωτής γενικός
διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης
Eurolife ERB Insurance Group – Αντώνης
Βοναπάρτης,Project Coordinator
Eurolife Experience Center –Γιάννης
Κώστογλου, διευθυντής Πληροφορικής
Eurolife ERB Insurance Group
(Καθιστοί/αριστερά προς δεξιά)
Γιώργος Βούλγαρης, Account Executive
Salesforce – Δημήτρης Αβραμίδης,
Development Manager Eurolife ERB –
Richard McGuinness, Regional Senior
Vice President Salesforce – Βασίλης
Καλογιάννης, Customer Experience
Manager Eurolife ERB – Γιάννης
Βασιλάτος, Digital Transformation
Officer Eurolife ERB

Συναρπάζει
η ψηφιακή
έκθεση
«Σεισμός
στο Μουσείο»

και διαδ()αστικά παι){'fίδια.
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Ο κ. Νίκος Κακολύρης αναλαμβάνει Ηead
of Communications

σχεδιασμού μιας στρατηγικής επικοινωνίας που θα δώσει αξία στην εταιρεία,
στους συνεργάτες και στους ασφαλισμένους, όρισε τον κ. Νίκο Κακολύρη
ως Head of Communications και μέλος του συμβουλίου διοίκησης. Από τη
συγκεκριμένη θέση, ο Νίκος Κακολύρης θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού
και της υλοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής της Eurolife ERB, με
στόχους την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή της εταιρείας και
την περαιτέρω ενδυνάμωση της εικόνας της, με γνώμονα την καινοτομία και
την εξωστρέφεια. Ο Νίκος Κακολύρης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων εταιρειών του χώρου της επικοινωνίας και
της διαφήμισης και είναι κάτοχος πτυχίου Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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φ INTERAMERICAN
PART OF ACHMEA

Kορυφαίο σε φήμη
ασφαλιστικό brand
στην Ελλάδα
Το Home Made
~GENERALI
υπόσχεται την προστασία του σπιτιού σας
ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΜΑΣ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία
και για το λόγο αυτόν η Generali έχει
σχεδιάσει ένα υπερπλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα, που παρέχει προστασία
από κάθε απρόοπτο, με ουσιαστικές
καλύψεις που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες ενός ιδιοκτήτη και
εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Συνδυάζοντας πλήθος βασικών και προαιρετικών καλύψεων, το Home Made
της Generali διασφαλίζει την ολοκληρωμένη θωράκιση μιας κατοικίας και
επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα να
προσαρμόσει κανείς το πρόγραμμα
στα μέτρα του. Χάρη τόσο στην πληρότητα όσο και στο εύρος κάλυψης, το
Home Made, όπως τονίζεται, αποτελεί
μία από τις ανταγωνιστικότερες προτάσεις στον κλάδο ασφάλειας κατοικίας, η οποία υπόσχεται την προστασία
του χώρου, όπου καθένας μας δικαιούται να νιώθει ασφαλής: το σπίτι του.

Τα πλεονεκτήματα του Home Made
• Ευελιξία και δυνατότητα σχεδίασης
ενός προσωπικού προγράμματος ασφάλισης.
• Δυνατότητα ασφάλισης της μόνιμης
ή και της εξοχικής κατοικίας από
κάθε κίνδυνο.
• Μεγάλο εύρος καλύψεων σε προσιτό κόστος.
• Ασφάλιση τόσο του περιεχομένου
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όσο και των αντικειμένων που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού.
• Καλύπτει ακόμη και τις βελτιώσεις
που έχουν γίνει στην οικοδομή.
• Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες αλλά και
σε ενοικιαστές.
• Προσφέρει επιβραβεύσεις και εκπτώσεις.
• Παρέχει πολλαπλές επιλογές προαιρετικών καλύψεων, όπως η κάλυψη
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ο κ. Γιάννης
Καντώρος

ΛΕΒΗΤΑΣ

ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, η παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας από
τρίτους κ.ά.

Σπίτι… σαν καινούργιο
Με το Home Made, ασφαλίζεται η
κύρια αλλά και η εξοχική κατοικία σε
«Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου»,
σε περίπτωση έλευσης κινδύνου.

Η Interamerican
σε σύνολο δέκα ετών
μέτρησης έχει αναδειχθεί
επτά φορές πρώτη
ασφαλιστική και τρεις
φορές δεύτερη
85

Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΚΑΛΎΤΕΡΗ θέση φήμης κατά το 2017 -μετά
την πρώτη θέση κατά το 2016- για την Interamerican,
μεταξύ όλων των εταιρειών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και στο πλαίσιο του έγκριτου θεσμού των
«Famous Brands» για την Ελλάδα, ήλθε να συμπληρώσει για την εταιρεία μια σειρά συνεχών διακρίσεων.
Η Interamerican στο θεσμό, σε σύνολο δέκα ετών
μέτρησης της φήμης, έχει αναδειχθεί επτά φορές
πρώτη ασφαλιστική και τρεις φορές δεύτερη. Η διάκριση προκύπτει, σε ετήσια βάση, από ανεξάρτητη
online έρευνα με αυθόρμητες απαντήσεις κοινού
χωρίς υποβοήθηση, που αναδεικνύει τη σημαντική
αξία της αναγνώρισης και εμπιστοσύνης του κοινού
στο brand, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.
Όπως επισημαίνεται και από τη Hill+Knowlton
Strategies, που διεξάγει την έρευνα, στο νέο περιβάλλον του reputation economy η φήμη απαιτεί πολυδιάστατη μέτρηση και διαχείριση, σε μία εποχή που ο
καταναλωτής πολίτης αναζητεί purpose driven εταιρείες για να τις εμπιστευτεί. Επισημαίνεται ότι η
Hill+Knowlton Strategies διαθέτει διαγνωστικό μοντέλο μέτρησης της «ολιστικής φήμης», το Reptrust
Navigator, που αναπτύσσεται σε επτά πυλώνες οι οποίοι συνθέτουν το οικοδόμημα της καλής φήμης
(προϊόντα/υπηρεσίες, καινοτομία, εργασιακό περιβάλλον, διακυβέρνηση, κοινωνικές δράσεις και ηγεσία).
Αναφερόμενος στη διάκριση, ο Γιάννης Καντώρος,
διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, δήλωσε: «H
εστίαση στον πελάτη και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του από τη σχέση με την
εταιρεία αποτελεί για εμάς ζήτημα
απόλυτης προτεραιότητας και κορυφαία επιλογή για την εταιρική
στρατηγική. Επιζητούμε, με αυτό
τον τρόπο, κάτι πολύ περισσότερο
από τη δεδομένη αναγνωρισιμότητα
του brand: μία σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης για τη δημιουργία και απόδοση
αξίας στον πελάτη, βασισμένη στη σταθερή εμπιστοσύνη και προτίμησή του, που υπογραμμίζει
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Interamerican».
«Στο βάθος της δεκαετίας του θεσμού των
“Famous Brands”, επιβεβαιώνεται -με ελάχιστες διακυμάνσεις από έτος σε έτος- ότι η Interamerican είναι
κορυφαίο σε φήμη ασφαλιστικό brand στην Ελλάδα.
Το γεγονός ενισχύει την πεποίθησή μας ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της
εταιρείας, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική φάση μετασχηματισμού και προσαρμογής της στο ραγδαία
μεταβαλλόμενο περιβάλλον», πρόσθεσε ο κ.
Καντώρος.
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Groupama
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ο κ. Γιώργος Μινέττας,
αντιπρόεδρος και
αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας

1ο Βραβείο Καλύτερης
Φήμης στα Famous Brands

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορος Σαρδελής και ο
πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ κ. Νίκος Καραγεωργίου

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λάμπουν τα «διαμάντια»
ΈΛΑΜΨΕ Η ΕΘΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ, το «διαμάντι» της ασφαλιστικής
αγοράς όπως τονίζεται, στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής
αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2018», ξεχωρίζοντας
στην κατηγορία «Τhe Most Admired Enterprises in Greece».
Η νέα διάκριση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τη δυναμική
παρουσία της εταιρείας αλλά και τη διαρκή προσφορά της στην
ελληνική επιχειρηματικότητα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο
πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Χριστόφορος
Σαρδελής, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο.
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρεταννία», διοργανώθηκε από την εταιρεία New Times Publishing
και τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Πρόκειται για τη γιορτή της
υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου το παρών έδωσαν
-μεταξύ άλλων- εκπρόσωποι της Πολιτείας και πάνω από 500 εκπρόσωποι των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, βραβεύθηκαν επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους -τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το εμπόριο, τον
τομέα της παροχής υπηρεσιών-, καθώς ξεχώρισαν μέσα από μια
διαδικασία αξιολόγησης που βασίστηκε σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και κριτήρια, και άλλους παράγοντες, όπως για
παράδειγμα η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.
lt!AΙI
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Το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης
Φήμης στην κατηγορία της, ανάμεσα
σε όλα τα brand names της ελληνικής αγοράς, απέσπασε η Εθνική Ασφαλιστική στο πλαίσιο των «Famous
Brands» για το έτος 2017.
Η διάκριση της 1ης θέσης στα
«Famous Brands» προέκυψε από
ανεξάρτητη έρευνα με αυθόρμητες
(χωρίς λίστα) απαντήσεις κοινού και
αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι η
Εθνική Ασφαλιστική είναι σημείο
αναφοράς και αξιοπιστίας τόσο για
τους ασφαλισμένους της όσο και για
το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Η σημαντική αυτή διάκριση αναδεικνύει την εμπιστοσύνη και την
αναγνώριση που απολαμβάνει η Εθνική Ασφαλιστική από το ευρύ κοινό, σε μια χρονιά-σταθμό για το θεσμό των «Famous Brands», που
συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια
συνεχούς μέτρησης της φήμης. Με
αφορμή την κατάκτηση της πρώτης
θέσης στην έρευνα, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος κ. Σταύρος
Κωνσταντάς δήλωσε: «Αποτελεί για
εμάς ιδιαίτερη τιμή και χαρά η διάκριση αυτή που προέρχεται από το
ευρύ κοινό. Η Εθνική Ασφαλιστική,
με 127 χρόνια συνεχούς λειτουργίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
στηρίζει έμπρακτα και δυναμικά την
ιδιωτική ασφάλιση και την ελληνική
κοινωνία, στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της προσφέροντας
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
για τη ζωή, την υγεία, τη σύνταξη, την
περιουσία και την επιχείρηση».
«Στόχος μας είναι η ικανοποίηση
των αναγκών και επιθυμιών των ασφαλισμένων μας σε όλες τις φάσεις
της ζωής τους, καθώς και η στήριξη
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Θέλουμε πάντα να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, βελτιώνοντας συνέχεια τις λειτουργικές και
επιχειρηματικές δομές μας και χτίζοντας διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας»,
σημείωσε ο κ. Κωνσταντάς.

Υψηλής ποιότητας
το επίπεδο υπηρεσιών

ΜΙΝΕΤΤΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΝΈΩΣΗ του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΙSO 9001:2015, προχώρησε η ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστική. Οπως τονίζεται, η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία
στους ασφαλισμένους της.
Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση
της ικανοποίησης των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας
των υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του τελικού λήπτη
– πελάτη.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ παραμένει προσηλωμένη στις βασικές της επιδιώξεις για την
προσφορά ουσιαστικών καλύψεων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων,
ενισχύοντας διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους ασφαλισμένους
και τους συνεργάτες, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νέα επιτροπή επικοινωνίας

Αποδίδει καρπούς
η αναπτυξιακή
πολιτική
ΑΞΙΟΣΗΜΕΊΩΤΗ αύξηση παραγωγής
(+3,6%), τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής
όσο και στις ασφαλίσεις Ζημιών,
κατέγραψε ο όμιλος Groupama το
πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο όμιλος σημείωσε κύκλο εργασιών €9,5 δισ., ενώ
τα λειτουργικά έσοδα έφθασαν τα
€217 εκατ., αυξημένα σημαντικά,
κατά €63 εκατ.
«Τα αυξημένα οικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των
πελατών μας, καθώς και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, που βελτιώνονται διαρκώς. Η στοχευμένη
αναπτυξιακή πολιτική του ομίλου
αποδίδει καρπούς, σε μια περίοδο
όπου οι ζημιές λόγω καιρικών φαινομένων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση», σχολιάζει ο κ.
Thierry Martel, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Groupama.

~!ggS?
Σημαντική θέση
για τον Xavier
Larnaudie-Eiffel
AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY

ΤΗ ΝΈΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ επικοινωνίας για την Ελλάδα
για την περίοδο 2018-2019 ανακοίνωσε το MDRT
και τα νέα μέλη καλωσόρισε ο κ. Κάρολος Μαρκουίζος, Country Chair της MCC Greece, σε μια
χρονιά γεμάτη προκλήσεις για ανάπτυξη και
διάδοση των αρχών του MDRT. Ειδικότερα, ο
The Premier Associatio n of Δημήτρης Αρσενόπουλος εργάζεται ως ασφαFinancial Professionals ®
λιστικός σύμβουλος 17 χρόνια και είναι 3 χρόνια
μέλος του MDRT. Η Σταυρούλα Γεωργακοπούλου εργάζεται ως ασφαλιστική σύμβουλος 16 χρόνια και είναι 7 χρόνια μέλος του MDRT. Η Σοφία
Ζερβουδάκη εργάζεται ως ασφαλιστική σύμβουλος 18 χρόνια και είναι
10 χρόνια μέλος του MDRT. Ο Ευάγγελος Σακελλαρίου εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος 30 χρόνια και είναι 1 χρόνο μέλος του MDRT. Ο
Παύλος Συμπεράς εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος 20 χρόνια και
είναι 6 χρόνια μέλος του MDRT. Ο Νίκος Φωτίου εργάζεται ως ασφαλιστικός σύμβουλος 14 χρόνια και είναι 10 χρόνια μέλος του MDRT.

MDRT
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ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΠΌΦΑΣΗ της εποπτικής
επιτροπής της EIOPA, ο Xavier
Larnaudie-Eiffel, αναπληρωτής ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής
της CNP Assurances και πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου της
CNP Cyprus Insurance Holdings,
έγινε μέλος της ομάδας Ασφάλισης
και Αντασφάλισης (Insurance and
Reinsurance Stakeholder Group IRSG).

1

Τα κεντρικά γραφεία της Interamerican

Σε σταθερή
πορεία
κερδοφορίας
Η παραγωγή ασφαλίστρων
κατά το πρώτο εξάμηνο (εκατ. ευρώ)
Κλάδοι

1ο εξ/νο 2018

1ο εξ/νο 2017

Γενικές
ασφαλίσεις

103,4

93,9

Ασφαλίσεις
Υγείας

52,5

49,8

Ασφαλίσεις
Ζωής

28,8

33,5

Σύνολο

184,7

177,2

:1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΠΝΙΑ

ΚΈΡΔΗ ΠΡΟ ΦΌΡΩΝ 13,5 ΕΚΑΤ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 10,6 εκατ.
ευρώ σημείωσε η Interamerican το πρώτο εξάμηνο, αυξημένα κατά
7% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. Όπως τονίζεται,
αξιοσημείωτη είναι η συμβολή στην κερδοφορία της παραγωγής ασφαλίστρων, που έφθασε κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου στα
184,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου
2017 (177,2 εκατ.).
Για ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, δεδομένου ότι υλοποιούνται,
παράλληλα, κρίσιμα έργα για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στο εγγύς μέλλον, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου, κ. Γιάννης Καντώρος. Σε μια δημιουργική προσπάθεια, έρχεται
ως επιστέγασμα η αύξηση των κερδών και του κύκλου εργασιών της
εταιρείας, με παραγωγικά αποτελέσματα στα οποία συνεισφέρουν όλα
τα δίκτυα διανομής, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Γιάννης Καντώρος.
H φερεγγυότητα του οργανισμού παραμένει κατά το εξάμηνο υψηλή και στις τρεις εταιρείες των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων: Ζωής
163%, Ζημιών 194% με εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου
πρωτοποριακά για την Ελλάδα και Βοήθειας 138%. Ιδιαίτερα υψηλός,
ενδεικτικός της αξιοπιστίας της INTERAMERICAN και της εμπιστοσύνης των πελατών, είναι ο δείκτης Net Promoters Score (NPS), που
φθάνει στο 58,8%. Ο συνεχής και μεθοδικός έλεγχος των δαπανών
συνεισφέρει στα οικονομικά αποτελέσματα, με τα λειτουργικά έξοδα
περιορισμένα στα 57,8 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αποτελέσματα παραγωγής ασφαλίστρων, ο οργανισμός παρουσιάζει κατά το πρώτο εξάμηνο σημαντική
αύξηση (10,1%) μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις Γενικές
Ασφαλίσεις, που ανέρχονται στα 103,4 εκατ. έναντι 93,9 εκατ. αντιστοίχως πέρυσι. Υπογραμμίζεται η αύξηση στην παραγωγή του κλάδου
Οχημάτων (10%), με 269.443 ασφαλισμένα οχήματα από την
INTERAMERICAN και 339.437 από την Anytime, που έχει ξεκινήσει
από το 2017 δραστηριότητα και στην Κύπρο. Αξιοσημείωτη είναι η
αύξηση της παραγωγής και στους κλάδους Πυρός (18,2%), Αστικής
Ευθύνης (24,3%), Μεταφορών (41,4%) και Σκαφών (29,6%). Στον τομέα
Υγείας, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 52,5 εκατ.
ευρώ έναντι 49,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο 2017 (αύξηση 5,5%).
Αξίζει να επισημανθεί η στροφή στην εμπορική προσέγγιση των ασφαλίσεων υγείας, με έμφαση στο πρωτοποριακό μοντέλο ευέλικτης
σύνθεσης συμβολαίων εξατομικευμένης ασφάλισης, που η εταιρεία
πρόκειται να ανακοινώσει κατά τις επόμενες ημέρες. Στις ασφαλίσεις
Ζωής, η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε στα 28,8 εκατ. ευρώ, έναντι
33,5 εκατ. πέρυσι. Στα ανωτέρω αποτελέσματα περιλαμβάνονται και
αυτά της INTERAMERICAN Βοήθειας, που σημείωσε παραγωγή 15,7
εκατ. ευρώ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Interamerican έχει καταλήξει να
αποδώσει, για τα περσινά κέρδη, ιδιαίτερα αυξημένο μέρισμα φέτος
στους μετόχους της. Ο μητρικός όμιλος Achmea, που ανακοίνωσε
πρόσφατα τα αποτελέσματά του κατά το πρώτο εξάμηνο με κέρδη προ
φόρων 200 εκατ. ευρώ, περιβάλλει με σταθερή εμπιστοσύνη την
Interamerican, εκτιμώντας ιδιαίτερα την προσαρμοστικότητα της εταιρείας και την πρότυπη συμβολή της σε θέματα στρατηγικής προτεραιότητας του ομίλου, όπως είναι η ψηφιακή διανομή.
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Σε τροχιά δυναμικής
ανάπτυξης
Ασφαλπs Δύναμη

ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΟΎΣ ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η Υδρόγειος Ασφαλιστική,
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, με ταυτόχρονα
υψηλές οικονομικές επιδόσεις που πιστοποιούν τη δυναμικότητα και ισχυρή
θέση της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2018, το σύνολο των εγγεγραμμένων
ασφαλίστρων της εταιρείας ανήλθε σε €57,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 13,2% από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σημειώνεται ότι η αύξηση
αυτή, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία, προέρχεται ισόποσα τόσο
από τον κλάδο Οχημάτων όσο και τους λοιπούς -εκτός οχημάτων- κλάδους
Γενικών Ασφαλίσεων της εταιρείας.
Κατά το ίδιο διάστημα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική κατέβαλε €27,1 εκατ.
σε αποζημιώσεις, ποσό αυξημένο κατά 42% από την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, παραμένοντας εστιασμένη στη φιλοσοφία της για παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και ζημιωθέντες.
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, καθώς και οι δείκτες οικονομικής
ευρωστίας και φερεγγυότητας παρουσιάζονται επίσης ενισχυμένα. Κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2018, οι συνολικές επενδύσεις της ανήλθαν σε €173,6
εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν στα €59,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% και 2,7%, αντίστοιχα, από την 31η.12.2017.
Κατά την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR Ratio) της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρουσιάζεται ενισχυμένος στο 155,8%, από 141,8%
στις 31.12.2017, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υπερκαλύπτει κατά €22,3
εκατ. (56 μονάδες) το όριο των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει επιτευχθεί χωρίς τη χρήση μεταβατικών
μέτρων.
«Συνεχίζουμε να ισχυροποιούμε την οικονομική μας θέση και να εστιάζουμε στην υγιή ανάπτυξη των εργασιών μας, έχοντας ως βασικά σημεία
αναφοράς μας τη διαρκή ενίσχυση του ανθρώπινου δικτύου μας και την
υψηλή ικανοποίηση των ασφαλισμένων μας», ανέφερε σχετικά ο Παύλος
Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Για 7η συνεχή χρονιά μαζί με τον ΕΣΑΚΕ
Για έβδομη χρονιά η Υδρόγειος θα είναι «σύμμαχος» του ΕΣΑΚΕ στην
προσπάθειά του να χαρίσει θέαμα και συγκινήσεις στους Έλληνες φιλάθλους, ως επίσημος χορηγός της Basket League 2018-2019. «Η δημιουργική μας συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ συνεχίζεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Κασκαρέλης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ενώ
ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος, χαρακτήρισε
«πολύ σημαντικό για τον ΕΣΑΚΕ να έχει τη στήριξη μιας από τις κορυφαίες εταιρείες γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα».
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• MATRIX

Ο CEO του
ομίλου κ.
Δημήτρης
Τσεσμετζόγλου
αναδείχθηκε
«Game changer
of the Year 2018»

Broker at Lloyd's

Citroen C3
1S0000-200000km 5 doors Unleaded

€25
ανά
ημέρα

Fiat 500

€55

7S000-100000km 3 doors Unleaded

ανά
ημέρα

Mini Cabrio
30000-S0000km 2 doors Unleaded

€50
ανά
ημέρα

Φροντίζει για την προστασία των ταξιδιωτών
TΗ RIDEMIND, την πρώτη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών carsharing στην Ελλάδα, στηρίζει η Allianz Ελλάδος. Πρόκειται για
νέα πρωτότυπη ιδέα στο χώρο των
ενοικιάσεων αυτοκινήτων που ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο που
μετακινούμαστε. Η εταιρεία προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στα
μέλη της Ridemind, της πρώτης
ψηφιακής πλατφόρμας για ενοικίαση αυτοκινήτων peer-to-peer. Και,
όπως τονίζεται, η Allianz σχεδίασε
μία tailor made λύση για τα μέλη της
Ridemind με όλες τις υποχρεωτικές
καλύψεις, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες.
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Ridemind, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέσα από μια μεγά-

λη γκάμα αυτοκινήτων και
να ενοικιάσει το όχημα
που επιθυμεί ανάλογα με
τις ανάγκες του. Για το χρονικό
διάστημα της ενοικίασης, το όχημα
ασφαλίζει η Allianz. Ταυτόχρονα,
η καινοτόμα αυτή πλατφόρμα
παρέχει τη δυνατότητα στους
κατόχους αυτοκινήτων να διαθέσουν το όχημά τους προς ενοικίαση αξιοποιώντας καλύτερα
τη χρήση του και να εξασφαλίσουν επιπλέον εισόδημα.
Η πλατφόρμα διαθέτει και
ειδική εφαρμογή για κινητά μέσω
της οποίας γίνεται εύκολα και γρήγορα η κράτηση του
αυτοκίνητου επιλογής, ενώ η Allianz φροντίζει για την
προστασία των ταξιδιωτών.

ridemind®
ιιwι
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Δύο κορυφαίες διακρίσεις
σε έναν δυναμικό όμιλο
ΩΣ Η «ΕΤΑΙΡΊΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ σε Επίπεδο Ανάπτυξης Εργασιών – Growth Company of the Year 2018» προκρίθηκε
η Matrix Insurance & Reinsurance Brokers, ενώ ο CEO
του ομίλου Δημήτρης Τσεσμετζόγλου κατέκτησε τον τίτλο
«Game changer of the Year 2018», στο πλαίσιο της ετήσιας ψηφοφορίας που διεξάγει ο διεθνής εκδοτικός
κολοσσός ΑCQ5 και στην οποία συμμετέχουν περισσότερα από 168.000 μέλη της παγκόσμιας επιχειρηματικής
κοινότητας.
Ο θεσμός των ACQ5 Global Awards, που ξεκίνησε το
2006, έχει στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής επιτυχίας, της καινοτομίας και της επαγγελματικής διάκρισης,
μέσα από έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ανάδειξης των πάνω
από 35.000 υποψηφιοτήτων που διασφαλίζει ότι η επιλογή
των κορυφαίων γίνεται μέσα από την ίδια την αγορά.
Ο όμιλος Matrix Insurance & Reinsurance Brokers, o
μοναδικός μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με
έδρα την Αθήνα, που από το 2012 είναι Broker at Lloyd’s,
αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους
και δυναμικούς οίκους διαμεσολάβησης στη διεθνή ασφαλιστική/αντασφαλιστική αγορά.

ιιwι
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Με πολυετή και αδιάλειπτη αναπτυξιακή πορεία, σημαντική κερδοφορία, συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων
εργασιών, και διαρκή προσανατολισμό στη δημιουργία
καινοτόμων λύσεων, ο όμιλος MATRIX έχει στο ενεργητικό του σημαντικές διακρίσεις για τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του.
«Game changer of the Year 2018» αναδείχθηκε στα
ACQ5 Global Awards ο επικεφαλής του ομίλου Matrix
Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, ένας έμπειρος επαγγελματίας
με όραμα και αφοσίωση στη δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών, που παρέχουν την καλύτερη δυνατή απάντηση στις πολύπλοκες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές
ανάγκες της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της εμπορικής ναυτιλίας και του
σύγχρονου επιχειρείν.
Σήμερα, με την καθοδήγηση του Δ. Τσεσμετζόγλου,
όπως επισημαίνεται, ο όμιλος Matrix αποτελεί έναν μοντέρνο οργανισμό με γραφεία στην Αθήνα, στο Λονδίνο,
στη Λευκωσία, στην Κωνσταντινούπολη, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο Λουγκάνο.
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JfE GENERALI HELLAS
Αvώvυμοs Ασφαλωπκή Εταφία

dacadoo
lt's all about you.

Ενώνουν τις δυνάμεις τους
ΤΗ ΝΈΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ της με την dacadoo,
μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον
κόσμο στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών υγείας και insurtech με
έδρα τη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η Generali
Hellas, συνεργασία που επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη
στελεχών της dacadoo στην Αθήνα.
Στόχος της νέα συνεργασίας είναι
να παρέχει μία καινοτόμο, νέα προ-

φ INTERAMERICAN
ΡΑRτ

OF ACHMEA

σέγγιση στην προαγωγή της καλής
υγείας και της ευεξίας, μέσα από μία
ολοκληρωμένη και επιστημονικά κατοχυρωμένη ψηφιακή εφαρμογή. Το
ψηφιακό αυτό εργαλείο θα παρέχει
πληροφορίες και συμβουλευτική
στους ασφαλισμένους, βοηθώντας
τους να υιοθετήσουν ή και να διατηρήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής
και ενθαρρύνοντάς τους να διαχειρι-

στούν πιο αποτελεσματικά την υγεία
και την ευζωία τους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της Generali στην Αθήνα, τα στελέχη
της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν τις προοπτικές της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας
και της τηλεματικής στον ασφαλιστικό
κλάδο.

Προστιθέμενη αξία οι υπηρεσίες βοήθειας

ΔΊΠΛΑ στους ασφαλισμένους της
βρίσκεται η Interamerican. Η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο του
έτους διαχειρίστηκε 211.110 περιστατικά παρέχοντας Οδική Βοήθεια, ενώ ανταποκρίθηκε σε
14.179 κλήσεις πελατών για Προσωπική Βοήθεια. Συνολικά, από
τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο
η INTERAMERICAN διεκπεραίωσε
225.289 αιτήματα για Βοήθεια, διαχειριζόμενη 1.238 περιστατικά ημερησίως, κατά μέσο όρο. Η ζήτηση των υπηρεσιών Βοήθειας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση
κατά 2,7% σε σχέση με το 2017. Με βάση τα στοιχεία της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την περυσινή χρονιά, η Interamerican στον κλάδο Βοήθειας κατέχει
μερίδιο αγοράς 31,5%. O σύνθετος δείκτης NPS (Net
Promoters Score), που αντανακλά την ικανοποίηση των

πελατών και αφορά, κυρίως, στην
πρόθεση σύστασης της εταιρείας
σε τρίτους, ανέρχεται στο 72 και
είναι κατά πολύ υψηλότερος από
τα διεθνή standards. «Οι υπηρεσίες Βοήθειας αποτελούν προστιθέμενη αξία σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της
INTERAMERICAN και της Anytime,
καθώς και στα προγράμματα ασφάλισης υγείας», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της INTERAMERICAN
Βοήθειας. Οι υποδομές της εταιρείας -ιδιόκτητος στόλος
παντός τύπου οχημάτων Οδικής Βοήθειας και στόλος ασθενοφόρων, εξειδικευμένο προσωπικό για το αυτοκίνητο και για την υγειονομική διακομιδή-, σε συνδυασμό με
συνεργασίες, καθιστούν την εταιρεία ηγετική δύναμη στον
κλάδο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η

lnterasco

εξ-ασφάλιση ... εγγυάται .

... γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890 .
... γιατί πάνω από 120 χρόνια εξ-ασφαλίζουμε με
σιγουριά χιλιάδες πελάτες μας .
... γιατί

interasco

Ασφαλιστική Εταιρεία

Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: +302106793100, Fax: +302106776035

www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

σήμερα σαν μέλος του ομίλου

κύκλο εργασιών,

731.000.000€

Harel

συνέπεια, εντιμότητα και

που έχει

ίδια κεφάλαια και

2 εκ. πελάτες, 1, 7€ δις
21,5€ δις επενδυμένα

κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ.
Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε εσάς που μας εμπιστεύεστε την υγεία σας,
την περιουσία σας, το μέλλον και την ευτυχία σας.
Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε

απερίσπαστοι και να προοδεύετε.
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Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα

...

απλά

lnterasco!
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CARGLASS®

Παγκόσμια διάκριση
στο Best of Belron®
DRIVING
CHANGE
BELRON'

1111

Επάνω: Ο κ. Gary Lubner, CEO του ομίλου της
Belron®, Κάτω ο κ. Gary Lubner με τον κ.
Αλέξανδρο Καραγιάννη

ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ απέσπασε στον παγκόσμιο διαγωνισμό καλύτερου
τεχνικού, Best of Belron® 2018, ο Έλληνας τεχνικός Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος αναδείχθηκε 1ος στην αντικατάσταση πλαϊνού κρυστάλλου, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 15.000
τεχνικούς που απασχολεί συνολικά ο όμιλος. Η διεθνής οργάνωση, που
λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, φέτος πραγματοποιήθηκε στις 27 & τις
28 Ιουνίου στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και κατά τη διάρκεια των δύο
αυτών ημερών, οι 30 καλύτεροι τεχνικοί της Belron®, εκπροσωπώντας
τις χώρες τους, διαγωνίστηκαν και βαθμολογήθηκαν σε εργασίες επισκευής εμπρόσθιου παρμπρίζ, αντικατάστασης εμπρόσθιου, πλαϊνού και
οπίσθιου κρυστάλλου. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν βάσει της ικανότητάς
τους να διαχειριστούν περιστατικά αυτοκινήτων με συστήματα νέας τεχνολογίας (παραμετροποίηση καμερών ADAS), τηρώντας πάντα το
«Belron®Way of Fitting», δηλαδή τα ποιοτικά πρότυπα και τα κριτήρια
ασφαλείας της Belron®.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού παρόντες ήταν πάνω από 1.500
θεατές, συμπεριλαμβανομένων 550 συνεργατών από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, προμηθευτών και, φυσικά, συναδέλφων, που βρέθηκαν στη Γερμανία για να στηρίξουν από κοντά τους ήρωες της διοργάνωσης, τους 30 τεχνικούς. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η ελληνική αποστολή, που και φέτος, ξεπερνώντας όλες τις προσδοκίες, αποτελείτο από
πολλές συμμετοχές συναδέλφων και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών.
«Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται για να αναγνωρίσει και να
γιορτάσει την αρτιότητα των τεχνικών μας. Είναι μεγάλη έμπνευση να
βλέπει κανείς όλους αυτούς τους ταλαντούχους τεχνικούς να βάζουν
τόσο πάθος και προσπάθεια σε αυτό που κάνουν. Στόχος μας είναι να
πραγματοποιούμε κάθε εργασία με πραγματικό ενδιαφέρον και, αναμφισβήτητα, όλοι οι φιναλίστ το έκαναν πράξη», τόνισε ο κ. Gary Lubner,
CEO του ομίλου της Belron®.
Παράλληλα με το διαγωνισμό, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν το συνέδριο «Driving Change» με διακεκριμένους
ομιλητές, που προέρχονταν από το χώρο της βιομηχανίας και της έρευνας και προσέφεραν εις βάθος ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις
προκλήσεις που επιφέρουν οι αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του ομίλου της Belron®
παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε μια μεγάλη έκθεση
σχετικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία των κρυστάλλων οχημάτων και
την επισκευή τους.
Ι iiιl
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Ενδυναμώνει τον τομέα
εμπορικών λειτουργιών

ΕΝΙΣΧΎΕΙ η ERGO την υποστήριξη του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω της ενδυνάμωσης
του τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της εταιρείας με
δύο ακόμη στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, πιστή, όπως τονίζει,
στην αρχή της για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει
ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής απέναντι στον πελάτη. Ο κ. Αλέξανδρος Δόξας
Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν
στο έμψυχο δυναμικό του τομέα ο κ. Αλέξανδρος Δόξας
με την ιδιότητα του υπεύθυνου Συντονισμού Εργασιών
Ανάπτυξης Πωλήσεων και ο κ. Χρήστος Αθανασάκης, ο
οποίος ανέλαβε καθήκοντα Επιθεωρητή Ανάπτυξης Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Ο κ. Δόξας έχει επιτυχημένη δωδεκαετή προϋπηρεσία

Ο κ. Χρήστος Αθανασάκης

στην ERGO Γερμανίας, στους
τομείς των πωλήσεων, του
management και της εκπαίδευσης, καθώς και δεκαετή
εμπειρία σε εταιρείες στην
Ελλάδα, εστιάζοντας στον
τομέα των πωλήσεων.
Ο κ. Αθανασάκης τα τελευταία 13 χρόνια ως στέλεχος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είχε μία επιτυχημένη επαγγελματική
πορεία στην υποστήριξη και
ανάπτυξη δικτύων συνεργα-

τών.
Ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO,
κ. Στάθης Τσαούσης, καλωσορίζοντας τα δύο στελέχη,
εξέφρασε την πεποίθηση ότι και τα δύο θα συμβάλουν
αποφασιστικά στη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των
συνεργατών και της εταιρείας.

Μια ξεχωριστή βραδιά
για την ασφαλιστική αγορά
«BΑCK TO THE MOON!» ήταν
το μήνυμα που επέλεξε
αυτή τη χρονιά ο ΣΕΣΑΕ για να καλέσει τα
μέλη και τους φίλους του στην καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωσή του,
η οποία πραγματοποιήθηκε τέλη Ιουνίου
στο χώρο Residence
του Island.
Υπό το φως της πανσελήνου, υποδέχτηκε τους 300 επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς -μέλη του Δ.Σ. της
ΕΑΕ., στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, συνεργάτες, εκπροσώπους του κλαδικού
Τύπου-, οι οποίοι θέλησαν να ανταμώσουν και να περάσουν
μία ξεχωριστή βραδιά σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.
Ι iiιl
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Στιγμιότυπα από την εκδήλωση
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ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛ I ΣΤΙ ΚΩ Ν

ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
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Τρίτη φορά
στο αξίωμα του προέδρου
ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ ΦΟΡΆ εξελέγη πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, μετά την παραίτηση του κ. Δ. Μαζαράκη, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης στον όμιλό του
και αποχώρησής του από την Ελλάδα.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που για
3η φορά ο κλάδος με εμπιστεύεται για
το αξίωμα του προέδρου της ΕΑΕΕ. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον
Δ. Μαζαράκη για τη θετική του συμβολή στο έργο της Ένωσης από τη θέση
του προέδρου και να του ευχηθώ μια
επιτυχημένη συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Σε μια κομβική
καμπή για την ελληνική οικονομία, ο
κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί και πρέπει να συμπληρώσει αποτελεσματικά την κοινωνική ασφάλιση

προς όφελος της κοινωνίας αλλά και
της οικονομίας», ανέφερε ο κ. Σαρρηγεωργίου με αφορμή την εκλογή του.

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο:
• Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου, διευθύνων σύμβουλος της
Generali Hellas.
• Ταμίας, ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς,
διευθύνων σύμβουλος & γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.
• Νέο μέλος ο κ. Κυριάκος Αποστολίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlife Ελλάδος.
Στην Εκτελεστική Επιτροπή:
• Νέο μέλος ορίζεται ο κ. Ερρίκος
Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος της
AXA Ασφαλιστικής.

Ημερίδα στην Καλαμάτα για τις επιχειρήσεις
Ο κ. Παύλος
Γκρέκης,
ο κ. Ηρακλής
Δασκαλόπουλος,
ο κ. Βαγγέλης
Ξυγκώρος,
η κ. Μαργαρίτα
Αντωνάκη,
ο κ. Ιωάννης
Χατζηθεοδοσίου,
ο κ.
Κωνσταντίνος
Βούλγαρης
και ο κ. Γιάννης
Μακρής

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε
η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε συνεργασία
με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Χαιρετισμό απηύθυναν η
κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη, γενική διευθύντρια ΕΑΕΕ, και ο
κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού
Επιμελητήριου Αθηνών. Το ενδιαφέρον των ακροατών
επικεντρώθηκε σε επιμέρους θέματα για την προστασία
του σύγχρονου επιχειρείν, στοχεύοντας στην επίτευξη μιας

δυναμικής, αλλά και, όσο το δυνατόν, προστατευμένης
ανάπτυξης.
Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης, μέλος Επιτροπής Αστικής Ευθύνης &
Επαγγελματικών Ευθυνών, ο κ. Γιάννης Μακρής, μέλος
Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και
Σκαφών, και ο κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μέλος Επιτροπής Ζωής, Συντάξεων & Υγείας.

ιυιι
96

=1

ΕΙΔΗΣΕΙΣ · ΕΠΙΚΟΙΝRΝΙΑ

AIG
Αποκτά το 100% της AIG Ελλάς
ΤΗΝ ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100%
της AIG Ελλάς από την
AIG ανακοίνωσε με επιστολή του προς το
δίκτυο των συνεργατών
της εταιρείας ο διευθύνων σύμβουλος, κ.
Giuseppe Zorgno.
«Η απόκτηση από
την AIG του συνόλου
των μετοχών της AIG
Greece θα είναι αναμφισβήτητα προς όφελος των πελατών και
των συνεργατών της,
στους οποίους θα εξακολουθήσει να προσφέρει πρόσβαση σε
ένα ευρύτατο φάσμα
ασφαλιστικών λύσεων,
Ο κ. Giuseppe Zorgno
τόσο σε επίπεδο ατομικών ασφαλίσεων όσο
και επιχειρηματικών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των
υπηρεσιών της», αναφέρει ο κ. Giuseppe Zorgno.
«Ενόσω η AIG είχε πωλήσει το 2016 το πλειοψηφικό μερίδιο που
κατείχε στην AIG Greece, διατήρησε συνεχή την παρουσία της στην
αγορά μας, ενεργώντας ως ασφαλιστική πάροχος. Ως μέρος της AIG,
θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των τεχνολογικών μας συστημάτων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με εσάς,
προσφέροντάς σας προγράμματα προσωπικών και επιχειρηματικών
κινδύνων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις περιουσίας, ατυχημάτων, αυτοκινήτων και αστικών ευθυνών. Έχοντας διατηρήσει το brand της AIG και την αδιάλειπτη παρουσία μας στην αγορά
-ως AIG Europe Limited-, διαθέτουμε γερά θεμέλια για την ομαλή
μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Η AIG εκτιμά βαθιά τη μακρόχρονη σύμπραξη με τον όμιλο της ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ. Άλλωστε, ο Παύλος Κανελλόπουλος προσωπικά θα συμβάλει
σημαντικά στη συνέχιση της σχέσης αυτής με την ιδιότητα του
συμβούλου προς τη διοίκηση της AIG Greece», σημειώνει ακόμη ο
κ. Giuseppe Zorgno.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η απόκτηση του 100%
AIG Ελλάδας από την AIG αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
επόμενου χρόνου, τελώντας υπό την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής
αρχής.
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Ασφάλιση περιουσίας
για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ
ΣΕ ΣΥΝΈΧΕΙΑ της συνεργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
(ΠΟΜΙΔΑ) με την Ιnteramerican, η Anytime
διαθέτει από τις αρχές Σεπτεμβρίου προνομιακή ασφάλιση ακίνητης περιουσίας
για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας. Πρόκειται για online ασφάλιση, που χαρακτηρίζεται από εύκολες, απλές και άμεσες
διαδικασίες. Η Anytime παρέχει στα μέλη
της ΠΟΜΙΔΑ διαφορετικού τύπου προγράμματα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της, με ασφαλιστικές καλύψεις
μεγάλου φάσματος κινδύνων για τις κατοικίες τους. Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από προνομιακό ασφάλιστρο,
ευελιξία στην επιλογή καλύψεων, διαφάνεια στους όρους και αυτόματη έκδοση
συμβολαίου. Ταυτόχρονα, η ΠΟΜΙΔΑ
παρέχει επιπλέον σε κάθε ασφαλισμένο
στην Anytime σημαντικά μειωμένη συνδρομή στην Ομοσπονδία, ως μέλος.

Prime
INSURANCE

Mε ανταγωνιστικό
τιμολόγιο το Clinic
Basic
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ασφάλισης ετήσιας διάρκειας παρέχει η Prime Insurance στους
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη
χώρα μας. Πρόκειται για το Clinic Basic,
το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις
του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση
ή/και ανανέωση της άδειας παραμονής
στη χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με εγκύκλιο προς τους συνεργάτες,
από 1ης/10/2018 το προϊόν αυτό, πέρα
από την ποιότητα των παρεχόμενων καλύψεων, θα συνοδεύεται και από τα πλέον ανταγωνιστικά τιμολόγια της αγοράς.

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

~ BROKERS UNION
~ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

Στρατηγική
συνεργασία
με τη Eurolife ERB

Στην Τενερίφη οι διακεκριμένοι συνεργάτες

AIG

Σε εξωτικό προορισμό
οι συνεργάτες

TΗΝ ΕΞΩΤΙΚΉ ΤΕΝΕΡΊΦΗ επισκέφθηκαν
οι διακεκριμένοι συνεργάτες του εταιρικού δικτύου της AIG, στο πλαίσιο ενός
ακόμη ταξιδιού που οργάνωσε η εταιρεία με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευσή τους για τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2017.
Στο τετραήμερο ταξίδι, οι συνεργάτες της AIG, συνοδευόμενοι από στελέχη της εταιρείας, είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν την εντυπωσιακή και άγρια
ηφαιστειογενή ομορφιά της Τενερίφης,
συνδυάζοντάς την με στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τις
απέραντες ακτές και τα διαυγή νερά του
νησιού με μια αποκλειστική ιδιωτική

κρουαζιέρα με catamaran, αλλά και να
περιηγηθούν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Τενερίφης. Το ταξίδι της επιστροφής ολοκληρώθηκε με τους συνεργάτες της AIG να ανανεώνουν το
ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά
και την ομάδα της AIG Ελλάς δυνατή,
σίγουρη και έτοιμη να συνεχίσει να επιβραβεύει σταθερά τις προσπάθειές
τους. «Η σχέση με τους συνεργάτες μας
αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους
λίθους της αναπτυξιακής μας πορείας.
Με δράσεις όπως αυτή την καλλιεργούμε ακόμα πιο πολύ, θέτοντας υψηλότερους στόχους», σχολίασε σχετικά ο
διευθύνων σύμβουλος της AIG Ελλάς,
κ. Giuseppe Zorgno.

φ INTERAMERICAN
Υιοθετεί
τη λύση SAS Text Analytics
PART OF ACHMEA

ΔΙΕΥΡΎΝΕΤΑΙ περαιτέρω η συνεργασία της SAS Analytics με την INTERAMERICAN,
δεδομένου ότι η ασφαλιστική εταιρεία υιοθέτησε και τη λύση SAS Text Analytics.
Η λύση χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και προηγμένα
analytics για το feedback που δίνουν οι πελάτες στις
διάφορες μορφές επικοινωνίας με την εταιρεία, τον
εντοπισμό των σημαντικών ζητημάτων και την
πραγματοποίηση πιο αποτελεσματικής ανάλυσης
του συναισθήματος των πελατών. Πρόκειται για
μια ολοκληρωμένη πρόταση που έρχεται να
καλύψει εξ ολοκλήρου την επιχειρηματική ανάγκη με δυνατότητα ανάλυσης οποιασδήποτε
πηγής text δεδομένων, από εσωτερικές (ερωτηματολόγια, παράπονα) ή εξωτερικές (social
media, blogs) πηγές, ανεξαρτήτως όγκου.
Ο κ. Νίκος Πέππας και
ο κ. Ξενοφών Λιαπάκης
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ στρατηγικής σημασίας με τη Eurolife ERB προχώρησε η Brokers Union. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας, η
Eurolife ERB διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση για το
δίκτυο συνεργατών και το διοικητικό προσωπικό της Brokers
Union στο εκπαιδευτικό κέντρο
της εταιρείας.
Τη διοργάνωση και το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο
κ. Νίκος Χουλιάρας, διευθυντής
Πωλήσεων της Eurolife ERB, ο
οποίος αναφέρθηκε στο κοινό
όφελος στο οποίο προσβλέπουν
και οι δύο εταιρείες με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων τους, ενώ ο κ.
Νικόλαος Βελλιάδης, πρόεδρος
της Brokers Union, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε, με μεστό
και ουσιαστικό λόγο, σε όλες τις
ενέργειες στις όποιες έχει προχωρήσει η Brokers Union για
να μετατρέψει τις δύσκολες
συνθήκες, τις απειλές και τα νέα
δεδομένα της αγοράς σε «χρυσές ευκαιρίες» για τους συνεργάτες της.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η στρατηγική συνεργασία με
τη Eurolife ERB, προσδοκώντας
στην αξιοποίηση των ευκαιριών
που παρέχει με τα προϊόντα του
κλάδου Ζωής και Υγείας, την
αναπτυξιακή της πορεία, την
εμπιστοσύνη και τη σιγουριά
που εμπνέει στην αγορά.

Οι καλύτεροι συνεργάτες στην Αγία Πετρούπολη

Ταξίδι στον πολιτισμό interasco
Ασφαλιστική

ΤΗΝ ΑΓΊΑ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗ, την πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ρωσίας, επέλεξε η interasco, εταιρεία του ομίλου Harel,
για να ταξιδέψει τους διακεκριμένους ασφαλιστικούς της
συνεργάτες. Η περιήγηση στην αρχοντική πόλη περιλάμβανε ξενάγηση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ, στο
Οχυρό των Αγίων Πέτρου και Παύλου και στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Ερμιτάζ, στο οποίο οι συνεργάτες
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα σημαντικότερα έργα
των Ντα Βίντσι, Πικάσο, Μονέ, Ρέμπραντ και άλλων ζωγράφων, καθώς και εκθέματα αλλά και μεγάλες συλλογές
κοσμημάτων από την αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη
Ρώμη. Τα έργα που ανήκουν στις συλλογές του Ερμιτάζ
ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη μικρή
πόλη Πέτερχοφ, που φιλοξενεί το θερινό ανάκτορο του
Μεγάλου Πέτρου και επονομάστηκε «Ρωσικές Βερσαλλίες». Το ανάκτορο έχει θέα προς τον «Μεγάλο Καταρράκτη», ο οποίος κοσμείται με 64 κρήνες, 142 σιντριβάνια
και 37 επιχρυσωμένα αγάλματα που συμβολίζουν θεότητες και ρωσικά ποτάμια.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε εταιρική συνάντηση, όπου ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων
σύμβουλος της interasco, αφού συνεχάρη όλους τους
συνεργάτες για την επίτευξη του στόχου με έπαθλο τη
συμμετοχή τους σε ένα μοναδικό ταξίδι, προχώρησε σε
μια σύντομη ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς.
Αναφέρθηκε στις δυσκολίες του κλάδου και τόνισε ότι
κάθε ισχυρή ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει
σύγχρονα «εργαλεία» για τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Ο κ. Σαΐας επισήμανε την επιβεβλημένη ανάγκη
για εκσυγχρονισμό του κλάδου μέσω της ψηφιοποίησης
και ανάφερε ότι η interasco έχει προχωρήσει σημαντικά
προς αυτή την κατεύθυνση, πάντα σε συνεργασία με τα
ελεύθερα δίκτυα.
Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν μια παρουσίαση με θέμα «Ασφαλής
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Εταιρεία

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» από τον αντιστράτηγο ε.α. της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, ειδικό
ερευνητή, αναλυτή Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων και πρόεδρο του CSI Institute («Διεθνές Ινστιτούτο για την Κυβερνοασφάλεια»), ο οποίος τόνισε την ανάγκη για cyber
insurance που αφορά όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και
σε ιδιώτες.
Τέλος, η κ. Ναταλία Γιαννιού, διευθύντρια Πωλήσεων
& Marketing, ευχαρίστησε τους συνεργάτες για την παρουσία τους και τους κάλεσε να δώσουν ένα δυναμικό
παρών και στο επόμενο ταξίδι που σχεδιάζει η εταιρεία
στη σαγηνευτική Νορβηγία.
Τους ασφαλιστικούς συνεργάτες συνόδευσαν ο διευθύνων σύμβουλος της interasco, κ. Κάρολος Σαΐας, ο
νομικός σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτρης Γαλάνης, η διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing κ. Ναταλία
Γιαννιού, η διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών κ. Ευαγγελία Αθανασίου, καθώς και η υποδιευθύντρια Πωλήσεων, κ. Ειρήνη Νικολοπούλου.
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111 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε / τα δεδομένα

Το Ταμείο Ερευνών
υποστηρίζει
την επιστήμη
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ΕΙ~Σ~. ΕΠΙΚΟΙΝDΝΙΑ

Σε digital εποχή
με το «My Interasco» App
•

ΠΡΙΝ ΑΠΌ 10 ΧΡΌΝΙΑ, ο όμιλος ΑΧΑ, στο
Στιγμιότυπο από το ταξίδι του εταιρικού δικτύου

Στην κοσμοπολίτικη
~!?ΗΝΙΚΗ Μύκονο το δίκτυο
ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ

ΤΗ ΜΎΚΟΝΟ επισκέφθηκαν οι διακεκριμένοι συνεργάτες του εταιρικού
δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής, στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου ταξιδιού επιβράβευσης για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων
του 2017. Τους συμμετέχοντες συνόδευσαν ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, ο γενικός διευθυντής, κ.
Γιώργος Ζαφείρης, και πολλά στελέχη της εταιρείας. Το ταξίδι έκλεισε με το αποχαιρετιστήριο gala, όπου συνεργάτες και διοίκηση δεσμεύθηκαν για ακόμη υψηλότερους στόχους μέσα στο 2018 και ανανέωσαν την υπόσχεσή τους για τη συμμετοχή τους στα επόμενα
ταξίδια της Εθνικής Ασφαλιστικής.

φ

INTERAMERICAN
PART OF ACHMEA

Ισχυρός ισολογισμός και μέρισμα
ΓΙΑ ΤΡΊΤΗ ΧΡΟΝΙΆ διαδοχικά η Ιnteramerican, με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, διανέμει μέρισμα
στους μετόχους της. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή συνολικά
30,02 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2017, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ισχυρό ισολογισμό της. Το μέρισμα των 30,02 εκατ., που αντιστοιχεί σε
0,245 ευρώ ανά μετοχή, ξεκίνησε ήδη να καταβάλλεται. Σχεδόν απόλυτος μέτοχος είναι ο ολλανδικός όμιλος ACHMEA -κατά 99,89%-, ο
οποίος δραστηριοποιείται στις Κάτω Χώρες και διεθνώς, εκτός Ελλάδος σε Τουρκία, Σλοβακία, Αυστραλία, ενώ φέτος ξεκίνησε δραστηριότητα και στον Καναδά.
«Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΙΝΤERAMERICAN η απόδοση
μερίσματος και φέτος στη μητρική ACHMEA, δεδομένου ότι αποτελεί
βασικό στόχο η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Κερδοφορία, υψηλή φερεγγυότητα και συνεχής απόδοση οφέλους στους
μετόχους, στους πελάτες, στους εργαζομένους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν τη βάση για την πορεία της εταιρείας προς
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης»,
τόνισε σχετικά ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της
Ιnteramerican.
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πλαίσιο της στρατηγικής του να προλαμβάνει κινδύνους που απασχολούν την
παγκόσμια κοινότητα, δημιούργησε το
Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ για να στηρίξει
τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Από
τότε μέχρι και σήμερα στο Ταμείο Ερευνών
έχουν διατεθεί 180 εκατομμύρια ευρώ για
την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, χρηματοδοτώντας 563 προγράμματα
σε 35 χώρες.
Στόχος της ΑΧΑ είναι, μέσω αυτής της
μοναδικής πρωτοβουλίας, να συνεχίσει
να υποστηρίζει κορυφαίους επιστήμονες
σε όλο τον κόσμο, προσφέροντάς τους τα
απαραίτητα εργαλεία για την αναζήτηση
λύσεων και νέων κατευθύνσεων που
στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ θα λάβει
για τα επόμενα 5 χρόνια επιπλέον υποστήριξη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ,
συνεχίζοντας να επικεντρώνεται σε θέματα υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικά
και οικονομικά, καθώς και σε θέματα
διαχείρισης δεδομένων και τεχνολογίας,
εστιάζοντας σε δύο βασικές προτεραιότητες για την κοινωνία: την ενεργειακή
μετάβαση και την υγεία των γυναικών.
Στην Ελλάδα, η δράση του Ταμείου
ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017, με την έγκριση πλήρους επιχορήγησης 12ετούς
ακαδημαϊκής έρευνας ύψους 1.200.000
€ και την ίδρυση επίσημης ακαδημαϊκής
έδρας στην Επιγενετική – Επιγονιδιωματική στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας στο Ηράκλειο Κρήτης
υπό την επίβλεψη του δρος Ιωάννη Ταλιανίδη. Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Ερευνών
ΑΧΑ υποστηρίζει επίσης 6 ακόμα σημαντικές έρευνες στην Ελλάδα, διαθέτοντας
συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ.

•

ΈΝΑ ΚΑΛΎΤΕΡΟ αύριο για συνεργάτες και πελάτες θεμελιώνει

Ο κ. Κάρολος Σαΐας, διευθύνων
σύμβουλος της Interasco

η Interasco με την εφαρμογή «My Interasco» App, η οποία
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Έτσι η εταιρεία
θέτει νέα δεδομένα στο χώρο της ψηφιοποιημένης online
ασφάλισης με την ανάπτυξη μιας νέας ολοκληρωμένης mobile
εφαρμογής για Android & iOS συσκευές, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε tablets ή iPads. Ειδικότερα, όπως
δήλωσε η κ. Ναταλία Γιαννιού, διευθύντρια Πωλήσεων &
Marketing της εταιρείας, μέσω της mobile εφαρμογής «My
Interasco» App:
-Οι συνεργάτες έχουν μια εξαιρετικά λειτουργική πλατφόρμα, που καλύπτει όλο το φάσμα εργασιών τους και
πρωτίστως τη διαχείριση των πωλήσεών τους με την εταιρεία,
σε πραγματικό χρόνο.
Η νέα αυτή εφαρμογή εκσυγχρονίζει, απλοποιεί και αποδεσμεύει πολύτιμο χρόνο για νέες και διασταυρούμενες
πωλήσεις.
- Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή
και όπου και αν βρίσκονται με την αμεσότητα και την απλότητα χρήσης που προσφέρει η τεχνολογία για την ασφαλιστική σχέση τους με την εταιρεία.
Και όπως προτρέπει η εταιρεία, κατεβάστε σήμερα την
εφαρμογή «My Interasco» App και αξιοποιήστε ανά πάσα
στιγμή μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών. H εφαρμογή
είναι διαθέσιμη δωρεάν, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα:
iOS (Apple) & Android.
Τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα «My Interasco» του συνεργάτη και του πελάτη είναι αλληλένδετα και όλα μαζί αποτελούν την εξασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης κάθε επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συνεργάζεται με την Interasco, απόλυτα συνυφασμένης με την ποιότητα, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία.
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Aσφάλιση επιχειρήσεων «Business»
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ διατίθενται

και των δύο, με τιμολόγηση βάσει τετραγωνικών
από την Interamerican τα
μέτρων και είδους καταανανεωμένα και βελτιωσκευής/επιχείρησης ή
μένα προγράμματα ασφάμόνο βάσει ασφαλιζόμελισης επιχειρήσεων
νου κεφαλαίου, που μπο«Business», που διακρίρεί να φθάσει μέχρι
νονται για την ευελιξία
1.500.000 ευρώ. «Η
προσαρμογής στον επιInteramerican διαθέτει
θυμητό βαθμό προστασίλύσεις ασφαλιστικής κάας και τις οικονομικές
λυψης για κάθε είδους
δυνατότητες των ενδιακαι μεγέθους επιχείρηφερόμενων για ασφάλιση
ση», επισημαίνει μεταξύ
επιχειρήσεων. Ειδικότεάλλων ο κ. Βαγγέλης
ρα, χαρακτηριστικά γνωΟ κ. Βαγγέλης Βερνάρδος
Βερνάρδος, διευθυντής
ρίσματα των νέων προΑνάληψης
Κινδύνων
Γενικών Ασφαλίσεγραμμάτων «Business» είναι η δυνατότητα κάλυψης κτιρίου, περιεχομένου ή ων της εταιρείας.

Το ελληνικό
υποκατάστημα λειτουργεί αναπτυξιακά
ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ να λειτουργεί αναπτυξιακά και κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2018 το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global
SE, η οποία σημείωσε σημαντική αύξηση στα έσοδα από
ασφάλιστρα. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της HDI
Global SE ενισχύθηκαν κατά 3,7%, σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8
δισ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αναφερόμενος στη συμβολή του ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, ο Managing Director κ. Νότης Βαγιακάκος δήλωσε ότι «έχει ουσιαστική συνεισφορά στην
παραγωγή της εταιρείας από τις εργασίες μας στην Ελλάδα και τις χώρες δικαιοδοσίας μας στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου». Σε ό,τι αφορά τη
στρατηγική της εταιρείας στις ασφαλίσεις περιουσίας, ο
κ. Βαγιακάκος ανέφερε ότι «είναι πλέον σαφές πως, σε
ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό μας στον κλάδο Πυρός, ο
ρυθμός διόρθωσης των ασφαλίστρων στους μεγάλους
βιομηχανικούς κινδύνους πρέπει να ενταθεί. Μετά από μία
τόσο παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ασφαλίστρων δεν Ο κ. Νότης Βαγιακάκος
θεωρούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια μείωσης
των τιμών και δη στον κλάδο Περιουσίας». «Εν όψει των ετήσιων ανανεώσεων Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου 2018/19, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, αποσκοπούμε σε ξεκάθαρη και
βιώσιμη βελτίωση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και ασφαλίστρων στον κλάδο Περιουσίας», πρόσθεσε ο κ. Βαγιακάκος.
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~GENERALI

ttEUROHOLD

Άμεση
η ανταπόκριση
στις καταστροφές

Διψήφια αύξηση
κερδών
ΑΎΞΗΣΗ 12% στα κέρδη του (10
εκατομμύρια ΕUR), σύμφωνα
με τις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου του 2018,
όπως αυτές δόθηκαν από το
Χρηματιστήριο της Σόφιας,
ανακοίνωσε ο όμιλος
Eurohold Bulgaria AD. Το
καθαρό κέρδος του ομίλου,
για την ίδια χρονική περίοδο,
αυξήθηκε 4% σε σχέση με το
α’ εξάμηνο του 2017. Ο ενοποιημένος λογαριασμός διαχείρισης είναι πάνω από 300
εκατομμύρια ΕUR για αυτήν
την περίοδο και αντιπροσωπεύει μείωση 7% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του
2017. Τα ίδια αλλά και τα ενοποιημένα κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν ελαφρώς
κατά 1% και 2% ετησίως, αγγίζοντας τα 110,6 εκατομμύρια
ΕUR και τα 695 εκατομμύρια
ΕUR.
Η δραστηριοποίηση του
ομίλου στον ασφαλιστικό κλάδο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία εκπροσωπείται
από τον ασφαλιστικό όμιλο
EUROINS (EIG) συνέβαλε,
όπως τονίζεται, τα πλείστα
στην αύξηση των κερδών του
ομίλου. Ανεξαρτήτως της μείωσης των εσόδων σε αυτόν
τον τομέα για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου και λόγω της
αποτελεσματικότητας στη
διαχείριση των εξόδων, τόσο
το λειτουργικό όσο και το καθαρό κέρδος, τα οποία προέρχονται από τον ασφαλιστικό
κλάδο, αυξήθηκαν κατά 3%
μέσα στο χρόνο, αγγίζοντας
τα 5,87 εκατομμύρια ΕUR.

φ INTERAMERICAN
PART OF ACHMEA

Επιβεβαιώνει
την ασφαλιστική αποστολή της
ΣΥΝΟΛΙΚΆ το πρώτο εξάμηνο η
Interamerican πλήρωσε σε αποζημιώσεις, παροχές και άλλες καταβολές
σε ασφαλισμένους 115,7 εκατ. ευρώ,
σε πλήθος 198.827 περιπτώσεων. Το
ποσόν είναι ελαφρά αυξημένο (κατά
1,7%) έναντι των πληρωμών κατά το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Όμως,
είναι αισθητή η μείωση στις καταβολές
του κλάδου Ζωής που οφείλεται σε
περιορισμό των εξαγορών, καθώς και
στις αποζημιώσεις των κλάδων κατά
Ζημιών, ενώ αυξητικά κινήθηκαν οι
αποζημιώσεις και καταβολές σε πελάτες Υγείας και Ομαδικών Aσφαλίσεων.
Κατά μέσο όρο, η εταιρεία πλήρωνε καθημερινά περί τις 636 χιλ. ευρώ
σε 1.092 δικαιούχους. Ενδεικτικό της
εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της,

της συνέπειας και της αξιοπιστίας της
είναι ότι έχει σταθεροποιήσει σε επίπεδο κατά πολύ υψηλότερο των διεθνών standards τον ειδικό δείκτη NPS
(άνω των 60 μονάδων). Ο δείκτης NPS,
που η INTERAMERICAN παρακολουθεί συστηματικά από το 2014, προκύπτει με βάση απαντήσεις πελατών που
έχουν εξυπηρετηθεί και δηλώνει την
εικόνα ικανοποίησης, της σταθερής
προτίμησης και της διάθεσής τους για
σύσταση της εταιρείας σε τρίτους. «Οι
πληρωμές και αποζημιώσεις αποτελούν εξ αντικειμένου πράξη άμεσης
απόδοσης αξίας, με ουσιαστικό αντίκρισμα που επιβεβαιώνει την ασφαλιστική αποστολή μας, όπως φαίνεται
και από τα μεγέθη», τόνισε μεταξύ
άλλων ο κ. Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican.

~ BROKERS UNION
~ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

Στόχος η υψηλή παραγωγή
ΘΕΤΙΚΌΣ είναι ο απολογισμός για την Brokers Union. Τα ασφάλιστρα τα οποία κατέγραψε για τους πρώτους επτά μήνες του 2018 ανέρχονται σε ποσό 16 εκατ. ευρώ,
με σύνθεση ποσοστού Γενικών Κλάδων & Υγείας 35%. Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε την παρουσία της στην ελληνική περιφέρεια με τη δημιουργία πολλών νέων
γραφείων. Όπως τονίζεται, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει υψηλότατους
στόχους για την επόμενη τριετία και για το λόγο αυτόν συγκεντρώνεται και στοχεύει στις πωλήσεις. Με τη βεβαιότητα ότι τα υψηλά παραγωγικά αποτελέσματα προϋποθέτουν ανάλογες παροχές στο δίκτυο συνεργατών και τη δέσμευση των στελεχών της για την εξασφάλισή τους, η εταιρεία στοχεύει να κλείσει το 2018 με μια
παραγωγή ασφαλίστρων άνω των 25 εκατ. ευρώ, προστίθεται στην ανακοίνωση.
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ΈΚΤΑΚΤΟ σχέδιο με σκοπό να βρεθεί
άμεσα δίπλα στους ασφαλισμένους
της που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική υλοποίησε η Generali.
Στόχος των οργανωμένων ενεργειών ήταν η απλοποίηση των διαδικασιών και η ταχύτατη πληρωμή των
πρώτων καταβολών για την ανακούφιση των πληγέντων. Από την πρώτη εβδομάδα μετά τις πυρκαγιές,
έχουν καταγραφεί, στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, πάνω από 50 ζημιές, το σύνολο των οποίων έχει εκτιμηθεί και
έχουν δοθεί, ήδη, προκαταβολές,
το ποσό των οποίων ξεπερνά τις
€350.000. Παρακάμπτοντας ενδιάμεσες διαδικασίες και με ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι στους ασφαλισμένους που δοκιμάζονται
από τις ολοσχερείς καταστροφές, η
Generali έθεσε από την πρώτη στιγμή τις δυνάμεις της στην εξυπηρέτηση των πελατών της.
Παράλληλα, μεγάλο εύρος ζημιών σε περιουσίες καταγράφηκε
και στα βόρεια προάστια από τις
σφοδρές βροχοπτώσεις και τις
πλημμύρες του Ιουλίου. Και σε αυτήν την περίπτωση η ανταπόκριση
της Generali ήταν άμεση, ακολουθώντας το ίδιο σχέδιο δράσης με
τις ζημιές από τις καταστροφικές
πυρκαγιές της Ανατολικής Αττικής.
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Τα χρήσιμα ασφαλιστικά προγράμματα για μετανάστες
ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΕΡΑ ασφάλιστρα της αγοράς προσφέρονται από την Ατλαντική Ένωση δύο προγράμματα
για την ασφάλιση αλλοδαπών. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Φροντίδα Αλλοδαπών» και το πρόγραμμα «Φροντίδα Αλλοδαπών Best», τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλιση αλλοδαπών πολιτών. Μάλιστα, το πρόγραμμα «Φροντίδα Αλλοδαπών» καλύπτει επιπλέον και θάνατο από ατύχημα.
Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες έκδοσης και παράδοσης του συμβολαίου και της βεβαίωσης ασφάλισης στο
συνεργάτη και τον πελάτη είναι γρήγορες, άμεσες και απλές.

Γιάννης Καντώρος

φ INTERAMERICAN

Η ασφάλιση υγείας
μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις

PART OF ACHMEA

Οι Financial
Planners
κάνουν τη
διαφορά
ΕΝΙΣΧΎΕΙ και αναπτύσσει

Στιγμιότυπο
από το
συνέδριο
του
Economist

ΈΝΤΟΝΟ ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ μηνυμάτων για την
ασφαλιστική αγορά άφησε η τοποθέτηση
του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συμβούλου της Ιnteramerican, στο συνέδριο
του Economist, με θέμα «The artificially
intelligent healthcare sector». Ο κ. Γιάννης Καντώρος επεσήμανε μεταξύ άλλων
ότι παράλληλα με τη συνεχή αύξηση του
προσδόκιμου της ζωής, εξελίσσεται αυ-

ξητικά το κόστος της υγείας. «Το δημόσιο
σύστημα ασφάλισης, κατά κοινή παραδοχή από την ερμηνεία των στοιχείων -όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού-, δεν
μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την αύξηση αναγκών και κόστους, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται σε μονόδρομο η
συμπληρωματικότητα με την ιδιωτική ασφάλιση, είπε ο κ. Καντώρος.

Mήνυμα για
την αξία της άσκησης
ΣΤΟ «ΜΑΡΑΘΏΝΙΟ Στατικής Ποδηλασίας», που οργανώθηκε στην πλατεία Συντάγματος με σκοπό την
ενημέρωση των πολιτών για τον καρκίνο του μαστού,
συμμετείχαν 31 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN.
Η εταιρεία ήταν χορηγός της καμπάνιας «ΣτόχοΠοδηλατώντας», που οργανώθηκε από τον «ΣτόχοςΠρόληψη» με 120 στατικά ποδήλατα (spinning bikes),
υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Εργαζόμενες και εργαζόμενοι της
Interamerican που συμμετείχαν
στη στατική ποδηλασία

rm
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συνεχώς την κατάρτιση και
επάρκεια μιας ιδιαίτερης
ομάδας συμβούλων αιχμής,
των Financial Planners, η
Interamerican.H εταιρεία
αριθμεί, σήμερα, 200 συμβούλους με ολοκληρωμένες, σύγχρονες γνώσεις
Financial Planning. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι
πιστοποιημένοι μετά την
επιτυχή φοίτησή τους στο
ειδικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία
με την Achmea Academy
της μητρικής εταιρείας. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει
έξι διαδραστικά εργαστήρια
και πρόσφατα αποφοίτησαν
με επιτυχία από το τελευταίο, ένατο στη σειρά
γκρουπ 20 συνεργάτες, νέοι Financial Planners. Εισηγητές του κύκλου εκπαίδευσης ήταν ο Ivo
Valkenburg, πιστοποιημένος financial & life planner
με μεγάλη εμπειρία και
διεθνή αναγνώριση, και ο
συγγραφέας Marcel van
Leeuwen, life planner.
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affidea
Διεκδικεί ηγετική
θέση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
Ευρωιατρική

Α

πό το έτος ίδρυσής της, το 2005,
ως Ευρωιατρική, και μέχρι σήμερα, η Affidea έχει κερδίσει
επάξια την εμπιστοσύνη των συμπολιτών της, κάνοντας πράξη καθημερινά τις αξίες που υποδηλώνει το όνομά της: αξιοπιστία στη διάγνωση,
καινοτομία στις πρακτικές, αμοιβαιότητα στις σχέσεις. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διαγνωστικών ερ-

γαστηρίων σε πρότυπους ιατρικούς
χώρους με τα υψηλότερα επίπεδα
ασφάλειας, άνεσης και αισθητικής,
το οποίο διαρκώς αναπτύσσει, τόσο
στο Νομό Αττικής όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια. Διαφοροποιείται
στο χώρο της σε επίπεδο ποιότητας,
υπηρεσιών, τιμολόγησης και διεκδικεί
ηγετική θέση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στις συνεργασίες στην
ασφαλιστική αγορά. Οι επενδύσεις
που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, σε συνδυασμό με τις
συνεχείς αναβαθμίσεις των
χώρων και των κτιριακών
υποδομών, αποτελούν την
καλύτερη εγγύηση παροχής
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
Το εξειδικευμένο προσωπικό των ιατρικών μονάδων
της έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε
να είναι πάντα σε θέση να
εξυπηρετεί με συνέπεια και
πληρότητα τους εξεταζόμενούς της. Έχοντας ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό,
η Affidea επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που
βελτιώνουν τις
υπηρεσίες υγείας και την ποιότητα ζωής των
ασθενών στην
Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας
τον πιο σύγχρονο ιατρικό
Ο κ. Θεόδωρος
Καρούτζος,
πρόεδρος και
διευθύνων
σύμβουλος
Affidea
Eλλάδος
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εξοπλισμό, εφαρμόζοντας απαιτητικά
πρωτόκολλα στις διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η μαγνητική και η αξονική τομογραφία, και ακολουθώντας
τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις, η
Affidea συγκαταλέγεται μεταξύ των
καλύτερων και ποιοτικότερων παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Με συνεργασίες υψηλού κύρους,
όπως αυτές με τον όμιλο Υγεία, τον
όμιλο Ιατρικού, αλλά και τη στρατηγική συνεργασία, από τον Ιανουάριο του
2017, με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό
φορέα στην Ελλάδα, την Εθνική Ασφαλιστική, που εμπιστεύθηκε στην
Affidea τα ατομικά της συμβόλαια, ο
όμιλος καθιστά σαφή την πρόθεσή
του για διεύρυνση και ανάπτυξη.
Η απόκτηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Νοσοκομείου «Υγεία» αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική του
ομίλου. Είναι γεγονός πως η εξαγορά
αυτή ισχυροποιεί τη θέση της Affidea
στην αγορά και ενδυναμώνει ακόμη
περισσότερο το υφιστάμενο δίκτυό
της. Παράλληλα, οι ασθενείς και οι
ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών εταιρειών αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης
και διάγνωσης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας. Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και οι βέλτιστες πρακτικές
της Affidea έλαβαν και φέτος τιμητικές διακρίσεις στα βραβεία
«Healthcare Business Awards». Ειδικότερα, στην κατηγορία Νοσοκομεία-Ιδιωτικές Κλινικές-Διαγνωστικά
Κέντρα, η Affidea βραβεύτηκε με
Χρυσό Βραβείο «Ανάπτυξης» για την
επενδυτική δραστηριότητα και την
ανοδική της εξέλιξη.

= ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΕΠΙΚΟΙΝDΝΙΑ
1

1

111 ΑΣΦΜΙΠΙΚΗ

φ INTERAMERICAN
PART OF ACHMEA

αλλάζουμε / τα δεδομένα

Πιο φθηνή κάλυψη υγείας
ΜΙΑ ΝΈΑ, ΕΥΈΛΙΚΤΗ επιλογή προσφέρει
η ΑΧΑ στους καταναλωτές που επιθυμούν να ασφαλίσουν την υγεία τους
με οικονομικότερο ασφάλιστρο. Για
το σκοπό αυτόν η εταιρεία δημιούργησε μία προσθήκη στο πρόγραμμα
«Mediσυν2», η οποία καλύπτει γεωγραφικά μόνο την Ελλάδα και, ως εκ
τούτου, χαρακτηρίζεται από σχέση
κόστους – αξίας μειωμένη κατά 25%
σε σύγκριση με το Mediσυν 2 που
προσφέρει υπηρεσίες παγκοσμίως.
Οι κύριες καλύψεις
αυτής της επιλογής είναι:
Ανώτατο όριο κάλυψης: 200.000
€/100% της δαπάνης.
Συμμετοχή στη δαπάνη: 1.500 €, θέση
νοσηλείας: Γ’.
Γεωγραφική κάλυψη δαπανών: Μόνο
στην Ελλάδα.
Στη νέα επιλογή έχουν διατηρηθεί
όλες οι σημαντικές καλύψεις, αλλά

με χαμηλότερα όρια κάλυψης, ενώ οι
ασφαλισμένοι της ΑΧΑ μπορούν να
λαμβάνουν επιπρόσθετα όλες τις
εκπτώσεις που προσφέρει ήδη η ΑΧΑ
στο Mediσυν2, όπως για παράδειγμα
η έκπτωση οικογενειακού συμβολαίου ή η έκπτωση πολλαπλών συμβολαίων ασφάλισης στην εταιρεία. Απευθύνεται σε όσους ασφαλισμένους
έχουν οποιουδήποτε τύπου νοσοκομειακό συμβόλαιο στην ΑΧΑ ή σε
άλλη ασφαλιστική εταιρεία και επιθυμούν να περιορίσουν το κόστος ασφάλισής τους.
«Προσφέρουμε μία ακόμα επιλογή, με οικονομικότερο ασφάλιστρο,
διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα
των υπηρεσιών μας και την υγιή ανάπτυξή μας», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ.
Μπάμπης Αναστασιάδης, διευθυντής
Προϊόντων, Marketing και Επικοινωνίας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην ΑΧΑ Ελλάδας.

Νέα ασφαλιστική λύση για το παιδί
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και ένα σημαντικό
επίδομα σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας σοβαρής παιδικής ασθένειας, με το συνδυασμό των προγραμμάτων Bonjour Choice + Bonjour
Kid’s Care ως μία νέα, ενιαία προσέγγιση, προσφέρει η CNP Ζωής. Με
την ευέλικτη λύση υγείας Bonjour Choice, η εταιρία προσφέρει στους
μικρούς της φίλους μεταξύ άλλων: ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα &
Ε.Ε. 1.000.000 € με 100% κάλυψη, συνεργασία με τα μεγαλύτερα και πιο
σύγχρονα νοσοκομεία της χώρας και παγκοσμίως, επιλογή θέσης
νοσηλείας (Α’, Β’ ή Γ’), κάλυψη για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, μεταφορά στο νοσοκομείο, κάλυψη εξόδων συνοδού ανηλίκου,
παροχή υψηλών χειρουργικών επιδομάτων. Σε ό,τι αφορά στις σπάνιες
και δύσκολα ιάσιμες παιδικές ασθένειες, η εταιρεία προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Bonjour Kid’s Care, το οποίο παρέχει ένα
σημαντικό κεφάλαιο, ως επίδομα, με σκοπό τη φροντίδα της υγείας του
παιδιού.
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Eργαζόμενοι της Interamerican στον
αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου

Προστασία
των Μνημείων
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς
ΤΗ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ της Πρωτοβουλίας
των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης του περιβαλλοντικού τομέα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη σχετική με τη δέσμευση
του ασφαλιστικού κλάδου, παγκοσμίως, για την Προστασία των
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς συνυπέγραψε η
Interamerican, μοναδική προς το
παρόν ασφαλιστική εταιρεία από
την Ελλάδα που ως συνιδρυτικό
μέλος των Αρχών συντάχθηκε με
αυτή τη σημαντική κίνηση, όπως
τονίζεται. «Τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι οδηγοί οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αποτελούν δείκτες πολιτισμού. Η ασφαλιστική κοινότητα έχει προφανή ευθύνη να συμβάλει στην
προστασία τους», τονίζει ο Γιάννης
Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος
της Interamerican.

Οι ανάγκεs σαs, ο κόσμοs όλοs.
Οι δικέs σαs ανάγκεs σημαίνουν τα πάντα για σαs. Π' αυτό και είναι δικιi μαs προτεραιότητα
να τιs προστατέψουμε! Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική φροντίζουμε πάνω από

40 χρόνια

ό,τι σαs είναι πιο πολύτιμο. Πάντα δίπλα σαs, υπεύθυνα, ανθρώπινα και με συνέπεια.

2.000 ασφαλιστικοί σύμβουλοι

και

500.000 ευχαριστημένοι

πελάτεs σε Ελλάδα και

Κύπρο, μαs έκαναν μία από τιs μεγαλύτερεs ασφαλιστικέs εταιρίεs.

Ασφοληs Δύναμη

www.ydrogios.gr

φ /ydrogiosinsurance φ /ydrogiosinsurance
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Ο Παναγιώτης Γλεντής
είναι συντονιστής συντονισμένος
με ανάπτυξη ανθρώπων!

1

Μ

έσα στα 45 χρόνια που πέρασαν
ο Παν. Γλεντής κατόρθωσε να
γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους ηγέτες του Agency, αναπτύσσοντας εκατοντάδες ανθρώπους ως
συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων,
συντονισμένος πάντα ως επικεφαλής
ηγέτης με το ανθρώπινο, προς ανθρώπους, Management.
Κανείς συνάδελφός του στην ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική και ελάχιστοι 4-5 (π.χ.
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Μ. Μάρκογλου, Δ. Δημάκης) στην ελληνική αγορά θα τολμούσαν να αναφέρουν
κάτι παρόμοιο. Ξεκίνησε καριέρα ασφαλιστού τον Ιανουάριο του 1973 (μετά το
στρατιωτικό) στην INTERAMERICAN και
στις 19/5/83 οργανώνει Agency Γραφείο
στην Εθνική Ασφαλιστική με τρεις ομάδες, του Γ. Παϊκόπουλο, του Καμιτσή και
του Κουμπουρλή (από INTERAMERICAN
και αυτοί).
Από τον Γ. Παϊκόπουλο βγήκαν νέα

Ευάγγελος Σπύρου και Ιωάννης
Κούτσικος (υιός Νίκου Κούτσικου)
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«φυντάνια», ο Χρυσολόγος, ο Φουφόπουλος, ο Μαυρομάτης κ.λπ. Κοντά του
εκείνη την εποχή, νέα γραφεία άρχισαν
φεύγοντας από INTERAMΕRICAN ο
Νίκος Κούτσικος (ο γιος του άρχισε
καριέρα πρόσφατα στο Agency Γλεντή)
και ο Αθαν. Ελαφρός.
Εκεί αρχές του 1980 υπήρχαν Γραφεία Agency όπως του Διακουμάκου,
του Γαβριηλίδη, του Κελεσίδη (με υπεράνθρωπες προσπάθειες που ελάχιστοι
γνωρίζουν στη Βόρεια και την Κεντρική
Ελλάδα, στρατολογώντας κόσμο την
περίοδο 1985-1995, όργωσε όλη την
Ελλάδα και έδωσε μεγάλη ώθηση στην
Εθνική, σύντομα θα γράψω την ιστορία
του), αλλά τη μεγάλη κινητικότητα την
έδωσε ο Παναγ. Γλεντής, που ήρθε πρώτος από την πρώτη του χρονιά ως τις
μέρες μας πρωταγωνιστικά, ωθώντας
και την ΕΘΝΙΚΗ στη δημιουργία ιεραρχίας και κανονισμών εξέλιξης που ως
τότε ήταν άγνωστα μαζί με συμβάσεις
σχέσεων σύμβασης Έργου-Εργοληπτών
κ.λπ. Ως τότε το πλάνο ανάπτυξης ήταν
να γίνει κάποιος καλός ασφαλιστής για
να πετύχει μια έμμισθη σχέση. Αυτή τη
διαφορά συγχαίρουμε και γι’ αυτό τιμάμε τον Π. Γλεντή!
Ο Π. Γλεντής βοήθησε να αποκτήσουν οι ασφαλιστές μια μακροπρόθεσμη προοπτική και η ΕΘΝΙΚΗ και
στον τομέα αυτόν να πρωταγωνιστήσει (διατηρεί σήμερα την πρώτη θέση
με 623 εκατ. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων και το αποκλειστικό δίκτυό
της έχει πάνω από το 50% με κυρίαρχη ιδεολογία την «πρωτιά»).
Στη βραδιά βραβεύσεων της Επιθεώρησης Παναγιώτη Γλεντή (4-10-2018)
ένιωσα μεγάλη συγκίνηση παρατηρώντας
«ένα μέρος» του μεγάλου έργου του Π.
Γλεντή, που γνώρισα πριν από 40 χρόνια
γεμάτο όνειρα, πολλά από τα οποία πραγματοποίησε. Με μια φράση του Μιχάλη
Τάτση, διευθυντή Δικτύων της ΕΘΝΙΚΗΣ
Ασφαλιστικής, που είναι πάντα κοντά σε
κάθε ασφαλιστή, έφυγα από τη γιορτή.
«Ο Π. Γλεντής είναι η ΕΘΝΙΚΗ! Αυτή είναι
η ΕΘΝΙΚΗ μας. Οι άνθρωποί της!».

-

Η πώληση της πώλησης
στους πωλητές

Γράφει
ο Χρήστος Σταυρίδης

Ο

άνθρωπος είναι τραγικός γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια
της ζωής του βρίσκεται σε κλοιό ανάγκης. Ο κλοιός αυτός είναι αναμφισβήτητος, αφού η επιβίωση
του ανθρώπου εξαρτάται από την αναγκαία επάρκεια
των αγαθών και των υπηρεσιών. Ο Επίκουρος έλεγε ότι
σ’ αυτό ακριβώς διαφέρει ο άνθρωπος από τον Θεό. Ο
Θεός δεν βρίσκεται σε κλοιό ανάγκης, ενώ ο άνθρωπος
πάντοτε κάτι χρειαζόταν, κάτι χρειάζεται και κάτι θα χρειάζεται.
Τα αγαθά βρίσκονται στη φύση, ενώ οι υπηρεσίες
παρέχονται από τους συνανθρώπους μας. Από τις πρώτες
κοινωνίες ήταν γνωστό ότι εάν κάποιος είχε ανάγκη ένα
αγαθό που το κατείχε κάποιος συνάνθρωπός του δύο
τρόποι υπήρχαν για να το αποκτήσει, η βία, δηλαδή ο
πόλεμος, και η πειθώ, δηλαδή η συναλλαγή. Η συναλλαγή επιτυγχάνεται με συζήτηση και διαπραγμάτευση. Τη
διαπραγμάτευση σήμερα τη συνοψίζουμε λαϊκά στη

φράση «πάρε-δώσε», παλιότερα αλλά και ορθότερα έλεγαν «δούναι και λαβείν». Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να
είναι το ίδιο, αλλά όμως είναι εντελώς το αντίθετο, διότι
άλλο το να πάρει κάποιος πρώτα και μετά να δώσει και
άλλο να δώσει πρώτα και μετά να πάρει. Εν πάση όμως
περιπτώσει, η διαδικασία λέγεται ΠΩΛΗΣΗ.
Στην αρχαία Ελλάδα θεός του εμπορίου ήταν ο Ερμής,
το όνομά του προέρχεται από τον μέλλοντα του ρήματος
λέγω (λέξω και ερώ), όπως εξάλλου και η λέξη Ειρήνη,
δηλαδή υποδήλωνε ότι η διεκδίκηση έπρεπε να επιλυθεί
με λόγια, ειρηνικά, με συζήτηση και όχι με όπλα. Οι Σπαρτιάτες, που ήταν οι επιστήμονες αλλά και οι φιλόσοφοι
του πολέμου στην αρχαία Ελλάδα, όταν έλυναν τις διαφορές τους με πολεμική νίκη θυσίαζαν στο θεό του πολέμου,
τον Άρη, πετεινό, όταν όμως έλυναν τις διαφορές τους με
διαπραγματεύσεις θυσίαζαν βόδι. Ο Ερμής, λοιπόν, ήταν
ο προστάτης του εμπορίου, που με τη σειρά του αποτελού-

Το άγαλμα του Ερμή
πάνω από το ρολόι
στην 42η Λεωφόρο,
στο σταθμό Grand
Central, στη Νέα
Υόρκη. Ο Ερμής,
θεός του εμπορίου
και της ειρήνης, είναι
και ο προστάτης των
πωλήσεων και του
πολιτισμού.
Γι' αυτό και τον
προβάλλουμε σε
αυτό το άρθρο και
στην ενότητα
πωλήσεις.
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σε και αποτελεί τον προπομπό της ειρήνης και του πολιτισμού. Έτσι λοιπόν γέμιζαν τα συρτάρια (ερμάρια) των
εμπόρων με χρυσάφι και δημιουργούνταν οι ευημερούσες
κοινωνίες, πολιτείες και χώρες.
Έτσι οι πωλητές, με την ευγλωττία και τη διαχείριση της
τέχνης της πειθούς, ήταν, είναι και θα είναι οι φορείς της
ευημερίας, του πολιτισμού και της ειρήνης.
Η διαδικασία της πώλησης είναι αναμφισβήτητα σημαντικότερη από τη διαδικασία της παραγωγής. Εάν π.χ.
τα μήλα από το αγρόκτημα δεν συλλεγούν και δεν συσκευαστούν και δεν μεταφερθούν εγκαίρως στην αγορά για να
πουληθούν, ο παραγωγός θα καταστραφεί. Το ίδιο όμως
θα συμβεί και στους μετόχους του εργοστασίου αυτοκινήτων ή αεροπλάνων ή υπολογιστών κ.λπ. εάν τα προϊόντα
τους δεν πουληθούν μέσω των δικτύων πωλήσεων που
διαθέτουν. Εάν ρωτήσετε έναν επιχειρηματία ποιο από τα
δύο θεωρεί πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, τα προϊόντα που παράγει ή το δίκτυο διανομής, θα διαπιστώσετε
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από την απάντηση που θα σας δώσει ότι ευκολότερα θα
αντικαθιστούσε τα προϊόντα του από τους πωλητές του.
Εύκολα, επίσης, μπορεί να πεισθεί και ο δυνητικός
πελάτης του πωλητή για τη χρησιμότητα αλλά και τη σπουδαιότητα του επαγγέλματός του. Εάν ο πωλητής ζητήσει
από τον δυνητικό του πελάτη να ρίξει μια ματιά στο δωμάτιο όπου βρίσκονται, καθώς επίσης και στα ρούχα που
φοράει και να του δείξει κάτι που δεν έχει αγοραστεί και
κατά συνέπεια πουληθεί, είναι βέβαιο ότι ο πελάτης του
θα αντιληφθεί αμέσως τη σπουδαιότητα των πωλήσεων.
Αν τον ρωτήσει επίσης εάν καταργούσαν το επάγγελμα του
πωλητή πώς θα ήταν η ζωή του ιδίου και της οικογένειάς
του, θα συνειδητοποιήσει αμέσως πόσο μεγάλη ανάγκη
έχει από τις υπηρεσίες του.
Οι πωλητές των οποίων το προϊόν καλύπτει προφανείς
ανάγκες έχουν να επιτελέσουν ευκολότερο έργο από
άλλους συναδέλφους τους που είναι υποχρεωμένοι να
πουλήσουν προϊόντα που καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες
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ή ακόμα και υπηρεσίες που καλύπτουν
μελλοντικές ανάγκες, όπως οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και γενικότερα οι
σύμβουλοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Φυσικό επακόλουθο είναι
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων να είναι μεγάλες και η ανάγκη
της διά βίου εκπαίδευσης απαραίτητη. Η συστηματική εξάσκησή τους
στη ρητορική τέχνη θα τους δώσει
τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν
υψηλούς οικονομικούς στόχους
και να τελειοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση.
Τέλος, ο υψηλός βαθμός εκπαίδευσης θα τους δώσει την ικανότητα να υπερβαίνουν κάθε εμπόδιο
όσο μεγάλο και να είναι. Όταν κάποτε ζητήθηκε από τον Φορντ, τον ιδιοκτήτη της μεγάλης βιομηχανίας
αυτοκινήτων, να δώσει μερικές συμβουλές και κατευθύνσεις στους
πωλητές του είπε: «Η δουλειά σας
θα γίνει εύκολη και αποδοτική εάν
προσέξετε δύο κυρίως σημεία, πρώ-

τον, να γνωρίζετε τις προδιαγραφές του προϊόντος
που πουλάτε ώστε να δίνετε σωστές απαντήσεις στις
ερωτήσεις των πελατών μας, π.χ. με πόσα μίλια την
ώρα μπορεί να τρέξει ή πόσα γαλόνια βενζίνη καταναλώνει ανά 100 χιλιόμετρα, και, δεύτερον και
κυριότερο, να μην επεμβαίνετε ποτέ στην επιλογή
του πελάτη όσον αφορά στο χρώμα του αυτοκινήτου,
αρκεί στο τέλος να επιλέξει μαύρο, γιατί, όπως
γνωρίζετε, εμείς μόνο μαύρα βγάζουμε».
Στο πνεύμα των συμβουλών του Φορντ, θα υποστηρίζαμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι διαμεσολαβούντες, ανεξάρτητα από το πώς θα λέγονται
με την IDD, είτε πράκτορες είτε μεσίτες, θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι το μοναδικό χρώμα του προϊόντος
που πουλάνε είναι η ασφάλιση και αυτό θα πρέπει
να επιλέγει ο πελάτης, επειδή προστίθενται και
άλλα χρώματα – πωλητές από τον τραπεζικό χώρο
και τις επενδυτικές εταιρείες με τα PRIIPs.
Και δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ούτε έρευνες διαφημιστικών ή άλλων εταιρειών για να
καταλάβουν ότι η πώληση είναι ανθρώπινη επιλογή
από ανθρώπους για ανθρώπους στο δυνατό της
σημείο και όλα τα άλλα (τεχνικές πωλήσεων, στατιστικά, λογιστικά ευρήματα κ.λπ.) δεν επηρεάζουν την
απόφαση του πελάτη όσο η ανθρώπινη προσέγγιση.

Ποιος είναι ο Χρήστος Σταυρίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου Χρημ/κών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ).
Ο κος Σταυρίδης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1946 στήν Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις
γυμνασιακές του σπουδές στο Λεόντειο
Λύκειο. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις μουσικές του σπουδές στο Εθνικό Ωδείο και στην
Ιταλία όπου σοπούδασε σύνθεση και διεύθυνση συμφωνικής ορχήστρας. Οικονομικά
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών
και Εμπορικών Επιστημών με υποτροφία
του Ι.Κ.Υ.
Παράλληλα με τις σπουδές του ξεκίνησε και την
ασφαλιστική του σταδιοδρομία το 1969 ως ασφαλιστικός
σύμβουλος στο υποκατάστημα Μάρκογλου στην
AMERICAN LIFE , όπου και διακρίθηκε διεθνώς ως
Ασφαλιστικός Σύμβουλος και Συντονιστής.Υπήρξε
μεταξύ των πρωτεργατών στη δημιουγία του ΠΣΑΣ με
αύξοντα αριθμό ταυτότητας 5 .
Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση Διευθυντή Υποκαταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ το οποίο

κατέλαβε την 1η θέση σταθερά μεταξύ
όλων των υποκ/των της εταιρείας. Το 1979
απεδέχθη πρόταση της AMERICAN LIFE να
αναλάβει καθήκοντα Διευθυντού Υποκαταστημάτων για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Το 1988 αποδέχθηκε πρόταση της
INTERAMERICAN για την ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Πωλήσεων και
Marketing. Ακολούθως του ανετέθη και η
Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς
CONTINENTAL .
Σήμερα έχει συνταξιοδοτηθεί και ασχολείται με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (Ι.ΧΟ.Σ.) το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός . Συμπληρωματικά ασχολείται με
θέματα της Ελληνικής Γραμματείας που αφορούν στην
Κλασσική Ελλάδα και ειδικότερα στον τομέα της Μουσικής, των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας .
Γνωρίζει Γαλλικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Είναι έγγαμος από το 1968 και έχει 3 κόρες και δύο
εγγόνια.
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Οι μασκαρεμένοι
εσωτερικοί εχθροί
του ασφαλιστή
• «Θα είσαι ελεύθερος,
δεν θα έχεις κανέναν
πάνω από το κεφάλι σου».
• «Δεν υπάρχει ωράριο. Εσύ
αποφασίζεις πότε θα δουλέψεις».
• «Θα είσαι το αφεντικό του
εαυτού σου. Εσύ θα κρίνεις τα
αποτελέσματά σου».
• «Δεν θα χρειάζεται να χτυπάς
κάρτα στο γραφείο. Θα κάνεις
το σπίτι γραφείο και θα είσαι
χαλαρά».
• «Θα παίρνεις άδεια όποτε
θέλεις εσύ».
• «Θα γνωρίσεις κόσμο και θα
ανοίξεις τον κοινωνικό σου
κύκλο».
• «Θα βγάλεις όσα χρήματα
θέλεις εσύ».
• «Γενικά, θα κάνεις κουμάντο
εσύ».

εργασίας του σε ένα πλαίσιο
ανταλλαγής ενέργειας με
άλλους συναδέλφους. Δηλαδή, δεν εργάζεται σε μια
επιχείρηση όπου έχει το γραφείο του δίπλα στο γραφείο
κάποιου άλλου, όπου χτυπάνε τηλέφωνα, έρχονται ηλεκτρονικά μηνύματα, γίνονται
συνεδριάσεις, υπάρχει κάποια
καφετέρια όπου συναντώνται
κάποια στιγμή οι περισσότεροι για
ένα ελαφρύ γεύμα κ.λπ. Ένας ασφαλιστικός σύμβουλος έχει το
γραφείο του, το οποίο μπορεί να μην
επισκέπτεται καθημερινά ή όταν το
επισκέπτεται είναι για σύντομο χρόνο
και ενδέχεται την ίδια ώρα να μην
υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι παρόντες. Είναι κυρίως μόνος μέσα στην
καθημερινότητά του επισκεπτόμενος
πελάτες στους δικούς τους χώρους,
διανύοντας αποστάσεις με το αυτοκίνητό του, σταματώντας κάπου κάπου
για έναν μοναχικό καφέ, ξοδεύοντας
χρόνο στο διαδίκτυο και γενικά
λειτουργώντας αυτόνομα μεν, αλλά μοναχικά.
Όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα έχουν τις δυσκολίες τους γιατί όλα απαιτούν από τον εργαζόμενο να είναι καλός σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους.
Δεν αρκεί για παράδειγμα να είσαι
καλός χειρουργός αν κάνεις ελεύθερο επάγγελμα. Χρειάζεται να είσαι
και χαμογελαστός και υπομονετικός
και επιχειρηματίας και κοινωνικός και να
είσαι και
λίγο ψυχολόγος και
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Γράφει η ψυχολόγος
δρ Σμαρούλα Παντελή
Αυτά και άλλα τέτοια ηχούσαν στα αυτιά των ανθρώπων που σκέφτονταν να ακολουθήσουν τον ασφαλιστικό κλάδο τα παλιότερα χρόνια. Αλλά ακόμη και σήμερα
παίζει η κασέτα «Δεν υπάρχει ωράριο, Εσύ αποφασίζεις
πότε θα δουλέψεις, Εσύ είσαι το αφεντικό, Εσύ θα
οργανώσεις τη δουλειά σου όπως θέλεις…».
Τίποτε από τα παραπάνω δεν είναι ψέμα. Όμως, σε
όλα τα παραπάνω κρύβονται οι μασκερεμένοι εχθροί
του ασφαλιστή!
Το να είσαι ασφαλιστής δεν είναι το πιο εύκολο
πράγμα. Στο παρελθόν, πολλοί ήταν εκείνοι που ξεκινούσαν το επάγγελμα πιστεύοντας πως θα έβγαζαν
γρήγορα και εύκολα λεφτά και σύντομα αποκαρδιώνονταν και τα παρατούσαν αφήνοντας πίσω τους μια κακή
εικόνα για τον εαυτό τους και για την εταιρεία που τους
εμπιστεύτηκε.
Σήμερα, με όλες τις προϋποθέσεις που έχει η ανάληψη του ρόλου του ασφαλιστικού συμβούλου, τα
πράγματα είναι πιο ασφαλή για όλους. Ωστόσο, επειδή
το επάγγελμα εξακολουθεί να παραμένει «μοναχικό»,
δεν είναι λίγοι οι εχθροί που παραμονεύουν σε κάθε
βήμα στην καριέρα του ασφαλιστή.
Όταν λέμε πως ένα επάγγελμα είναι μοναχικό, εννοούμε πως ο εργαζόμενος δεν βρίσκεται την ώρα της

λίγο περιποιητικός, αλλά να είσαι και
αυστηρός, και να είσαι και ενημερωμένος με τις εξελίξεις της επιστήμης,
αλλά και να μην είσαι και μονόχνοτος…
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο
ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να

είναι ζογκλέρ! Να παίζει στα δάχτυλα ένα σωρό δεξιότητες. Ας μιλήσουμε όμως συγκεκριμένα για τον
ασφαλιστή.
Πρώτα και κύρια, ο ασφαλιστής πρέπει να είναι ισορροπιστής.
Θυμάστε στο τσίρκο αυτούς που
ανέβαιναν σε ένα ποδήλατο και
έπρεπε να ισορροπήσουν πάνω
σε ένα σχοινί; Ε, αυτό!
Πρέπει να μπορεί να ισορροπεί σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Εδώ ακριβώς κρύβεται μια
ολόκληρη συμμορία μασκαρεμένων
εχθρών, που είναι και το θέμα μας.
Πρώτος και βασικός αρχιμασκαράς, εξόχως επικίνδυνος και καθόλου
εύκολος στην αντιμετώπισή του, είναι
ο «Οτανθάκιας», αδελφός του «Αμαθάκια» και πρωτοξάδελφος του «Ανειχάκια». Σας φαίνονται άγνωστοι;
Τώρα, θα σας τους αποκαλύψω για
να δείτε ότι τους γνωρίζετε πολύ
καλά.
Ο «Οτανθάκιας» είναι αυτός που
σου σφυρίζει κάθε τόσο στο αυτί
«Όταν θα μάθεις καλά τη δουλειά,
τότε θα σκίσεις, μην τρέχεις από
τώρα». Ή το άλλο, «Όταν θα βρει
χρόνο ο διευθυντής σου να σου
δείξει αυτό κι εκείνο, τότε θα ξεκινήσεις τα τηλέφωνα. Τώρα δεν
ξέρεις και μπορεί να κάνεις λάθος.
Άσε πρώτα να στα πει ο διευθυντής
σου». Γνωστός;
Ο «Αμαθάκιας» είναι ένας κοιλαράς που βαριέται που ζει και κάθε
τόσο σου πετάει «Ρε συ, άμα
θα μάθουν οι δικοί
σου ότι με
τόσα πτυχία κατέληξες
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ασφαλιστής, θα σε κράξουν. Καλύτερα να μην το ξέρουν στον κύκλο σου».
Ή σου λέει το άλλο το κορυφαίο,
«Αμα θα κλείσεις ραντεβού με άγνωστο, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη».
Ή το άλλο, το σούπερ κορυφαίο, «Άμα θα φέρεις από

τώρα τη μεγάλη παραγωγή, θα φας
τέτοια πίεση από το διευθυντή που θα
λιώσεις». Γνωστός;
Και ο «Ανειχάκιας» είναι ένας
μίζερος κοντοπόδαρος τύπος που σε
κάνει να σκέφτεσαι «Αν είχα εγώ μια
γυναίκα να με στηρίζει, τότε θα έπιανα πουλιά στον αέρα». Ή «Αν είχα
έναν άντρα να με βοηθήσει με τα
παιδιά, τότε θα έφερνα τρελά
νούμερα». Γνωστός;
Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζεστε μ’ αυτούς τους μασκαράδες, γιατί, λυπάμαι
που θα σας απογοητεύσω, κυκλοφορούν στις
ζωές των περισσότερων από εμάς! Είναι αυτές οι εσωτερικές φωνές
που, αντί να
μας παροτρύνουν να
τολμήσουμε και να
ενεργοποιηθούμε,
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μας καθηλώνουν στα «όταν-μήπωςίσως-άμα», που όλοι κουβαλάμε
μέσα μας. Για να δούμε όμως γιατί
συμβαίνει αυτό και πώς γίνεται να το
έχουμε σχεδόν όλοι.
Ο γνωστός ψυχίατρος του περασμένου αιώνα Eric Berne και θεμελιωτής της θεωρίας της Συναλλακτικής Ανάλυσης υποστήριξε πως οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουμε ένα
βαθμό νεύρωσης εξαιτίας των παιδικών μας βιωμάτων που ήταν γεμάτα
από προσωρινές αλλά σημαντικές
απογοητεύσεις. Για παράδειγμα, μάθαμε να περπατάμε πέφτοντας. Μάθαμε να τρώμε λερώνοντας τα ρούχα
μας. Μάθαμε να τρέχουμε ματώνοντας γόνατα και μάθαμε να ντυνόμαστε φορώντας τα παπούτσια μας ανάποδα! Σε όλα αυτά οι «καλοί» γονείς
μάς έλεγαν: «Μη στενοχωριέσαι, όταν
θα μεγαλώσεις, δεν θα πέφτεις!».
Αρχίσαμε λοιπόν να ακούμε από μικροί το «όταν θα» και μάθαμε να
σκεφτόμαστε κι εμείς έτσι. Πόσοι και
πόσοι έφηβοι δεν λένε σήμερα «Όταν
θα πάω Γ’ Λυκείου θα διαβάσω»! Ο
Berne λοιπόν υποστήριζε πως αυτός
ο τρόπος σκέψης που αξιοποιεί τα
«όταν θα - άμα θα - ας είχα - τότε θα»
είναι ο νευρωτικός τρόπος σκέψης,
γιατί αξιοποιεί τεχνικές του παρελθόντος για να λύσει σημερινά προβλήματα όταν αυτές οι τεχνικές δεν
μπορούν να λύσουν τα σημερινά
προβλήματα. Για παράδειγμα, αν εγώ
πρέπει να εργασθώ για να συντηρηθώ,
τότε πρέπει να το κάνω ανεξάρτητα
από το αν έχει λιακάδα! Αυτό σημαίνει πως αν έχω ακεφιές (κάτι φυσιολογικό), οφείλω και πάλι να πάω
στη δουλειά. Αν αρχίσω όμως να
σκέφτομαι «Όταν θα ανοίξει ο
καιρός, θα βγω για δουλειά»,
τότε, αντί να λύνω το πρόβλημά μου, δημιουργώ ένα καινούργιο προσπαθώντας
να το λύσω
με «παιδι-

κές τεχνικές».
Προς Θεού! Δεν υποστηρίζουμε πως απαγορεύονται οι ακεφιές. Ούτε υποστηρίζουμε πως πρέπει να είμαστε ρομπότ. Όμως,
υποστηρίζουμε πως είναι προς όφελός μας
να λέμε στον εαυτό μας την αλήθεια.
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι πως
σήμερα έχω ακεφιές και δεν θα πάω στη
δουλειά, που σημαίνει πως κάποια πράγματα θα μείνουν πίσω. Η αλήθεια είναι πως,
ενώ θεωρητικά ξέρω πώς να προσεγγίσω
έναν πελάτη, νιώθω μια αμηχανία και χρειάζομαι την ψυχολογική στήριξη του διευθυντή μου και γι’ αυτό θα περιμένω να βρει
χρόνο, που σημαίνει ότι θα εξελιχθώ με πιο
αργούς ρυθμούς. Η αλήθεια είναι πως έχω
πολλά στο κεφάλι μου με δυο παιδιά και πως
ο άντρας μου δεν θέλει να με βοηθήσει στο
βαθμό που χρειάζεται για να βγω στη δουλειά,
αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Τέτοιες είναι οι αλήθειες. Σε κάθε επιλογή υπάρχουν συνέπειες. Όταν είμαι σε επαφή με την αλήθεια, τότε κατανοώ τις συνέπειες που έχει η κάθε επιλογή μου. Όταν δεν
είμαι σε επαφή με την αλήθεια, τότε ανατρέχω σε κόλπα και τεχνικές που χρησιμοποι-

Το να είσαι
ασφαλιστής
δεν είναι το πιο
εύκολο πράγμα.
Στο παρελθόν,
πολλοί ήταν
εκείνοι που
ξεκινούσαν
το επάγγελμα
πιστεύοντας
πως θα έβγαζαν
γρήγορα και
εύκολα λεφτά
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ούσα ως παιδί για να κατευνάζω το
άγχος μου και χρησιμοποιώ τα «όταν
θα - αν είχα- ας είχα - άμα θα» κ.λπ.
Ο μεγάλος λοιπόν μασκερεμένος
εχθρός, ο αρχηγός των εχθρών, είναι
τα ψέματα που λέω στον εαυτό μου
για να καθησυχάσω το άγχος μου.
Έχω άγχος γιατί θέλω να τα καταφέρω. Έχω άγχος γιατί θέλω να
αποδείξω ότι μπορώ. Έχω άγχος
γιατί πρέπει να πληρώσω τους λογαρισμούς μου. Έχω άγχος γιατί μόνο
εγώ μπορώ να υποστηρίξω τον εαυτό μου κ.λπ. κ.λπ. Αυτά είναι όλα
ανθρώπινα και συμβαίνουν σε όλους
μας. Όμως, το να λέω ότι θα βγω για
δουλειά όταν θα νιώθω καλύτερα, ή
το να καθησυχάζω τον εαυτό μου που
δεν τολμάει γιατί περιμένω το διευθυντή να με πάρει από το χέρι, είναι
σαν να υπνωτίζω τον εαυτό μου, είναι
σαν να παίρνω ναρκωτικά για να αποφύγω την αλήθεια.
Το ελεύθερο ωράριο, η δυνατότητα να μην πηγαίνω καθημερινά στο
γραφείο, η αυτονομία, το να βάζω
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εγώ τους δικούς μου στόχους κρύβουν
εχθρούς που χρειάζεται να μάθω να
αναγνωρίζω και να προφυλάσσομαι απ’
αυτούς.
Κάθε φορά που θα πιάνω τον εαυτό μου στα πράσα να σκέφτεται με
«όταν θα - ίσως να - άμα θα - ας είχα
εγώ» και άλλα τέτοια, πρέπει να σημαίνω εσωτερικό συναγερμό! Ας μπω
κάτω από το κρύο ντους, ας τρέξω
γύρω γύρω στο τετράγωνο, ας κάνω
δέκα κάμψεις, ας ανοίξω το παράθυρο
να πάρω δέκα βαθιές εισπνοές και ας
μην ενδώσω!
Ας σκεφτώ πως έχω την επιλογή να
πετύχω, όπως έχω την επιλογή να αποτύχω. Έχω την επιλογή να πιέσω τον
εαυτό μου, όπως έχω την επιλογή να
χαλαρώσω τον εαυτό μου. Κάθε επιλογή έχει συνέπειες και έχω το δικαίωμα
να αποφασίσω ποιες συνέπειες προτιμώ να έχω, θετικές ή αρνητικές.
Το αν έχει λιακάδα, το αν έχω κέφια,
το αν οι φίλοι μου εγκρίνουν τις επαγγελματικές μου επιλογές κρύβουν μασκαρεμένους εχθρούς που μπορώ να
αιχμαλωτίσω και να εξοντώσω. Στη
δική μου ζωή κάνω κουμάντο εγώ!
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Ποια είναι η Σμαρούλα Παντελή
Η Σμαρούλα Παντελή είναι ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. Έχει
συνεργαστεί με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, εκπαιδεύοντας ασφαλιστικούς συμβούλους,
διευθυντές Πωλήσεων και διοικητικό
προσωπικό σε θέματα ψυχολογίας, ηγεσίας, συναισθηματικής νοημοσύνης,
ανάπτυξης της ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Εκτός από
τον ασφαλιστικό κλάδο, έχει συνεργαστεί
με πολλές εταιρείες και οργανισμούς προσφέροντας
εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο. Έχει διδάξει
για επτά έτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τμήμα
ΟΔΕ, σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, το
μάθημα «Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη».
Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων ψυχολογικής

αυτοβοήθειας και παιδαγωγικών ιστοριών για
παιδιά. Από τις εκδόσεις Κριτική κυκλοφορεί
το βιβλίο της «Τα μυστικά της ομαδικής επιτυχίας: από τη θεωρία στην πράξη». Έχει
αρθρογραφήσει στον ημερήσιο και περιοδικό
Τύπο και πάνω από μια δεκαετία συνεργάστηκε στενά με το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ». Έχει μια
τακτική παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος και διευθύνει ομάδες ψυχοθεραπείας και αυτογνωσίας. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων MSc και PhD
στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Surrey της Αγγλίας. Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματιστής και
κοινωνιοδραματιστής από πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα της Αγγλίας.
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Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από ιδρύσεως τπς ει
δικεύεται στις ασφαλίσεις περιουσίας, καθώς έχει
στο ενεργπτικό τπς τπν ασφάλισπ ορισμένων από
τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομπχανι
κούς κινδύνους τπς χώρας.

& Εμπειρία

Μέσω στρατπγικών αντασφαλιστικών συνεργα
σιών με top-rated οργανισμούς, διαθέτει υψπλό
capacity, μεγάλπ γκάμα προγραμμάτων, ανταγω
νιστικό κόστος αλλά πάνω από όλα την τεχνογνω
σία και ευελιξία στη διαχείριση κάθε μεμονωμέ
νου κινδύνου σαν να είναι μοναδικός.

στις ασφαλίσεις περιουσίας

από το
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Τι να κάνεις όταν
δεν θες να κάνεις τίποτα:
Αντίδοτα στην
απογοήτευση
και την
αδράνεια του
ασφαλιστή
Γράφει ο ψυχολόγος
Βαγγέλης Βερτόπουλος

Σ

τη συνεργασία μου είτε ως coach
είτε ως εισηγητής σε workshops
με επαγγελματίες από διάφορους
κλάδους παρατηρώ τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το εντυπωσιακό είναι πως συχνά
αντιμετωπίζουμε δύο ειδών δυσκολίες:
τις αντικειμενικές που προέρχονται
από το περιβάλλον (οικονομικό κ.τ.λ.)
και κάποιες άλλες που δημιουργούμε
οι ίδιοι μέσα μας. Όπως είχε πει ο Mark
Twain, «έχω υποστεί πολλές καταστροφές στη ζωή μου. Οι περισσότερες δεν
συνέβησαν ποτέ».
Οι ασφαλιστές, αλλά και γενικότερα
οι επαγγελματίες των πωλήσεων και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται
συχνά σε μια κατάσταση αδράνειας και
αναβλητικότητας, στην οποία δεν έχουν
διάθεση να κάνουν τίποτα παραγωγικό
και είτε απέχουν εντελώς από τη δου-

Ναι, στις
πωλήσεις!
ΝΑΙ

λειά είτε ρίχνουν λάσπη στο πρόσωπό τους με το να ασχολούνται με διαδικαστικά και λειτουργικά θέματα. Ειδικά σε περιόδους που η αγορά έχει τη χαμηλή της εποχικότητα ή σε περιόδους που ο ίδιος ο ασφαλιστής αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορεί να δημιουργηθούν φαύλοι
κύκλοι απογοήτευσης και αδράνειας τις οποίες χρειάζεται -και μπορεί- να σπάσει και να δραστηριοποιηθεί.
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Η απογοήτευση μπορεί να έχει διάφορες αιτίες.

Μία από αυτές είναι η απραξία λόγω έλλειψης πελατών
και υποψηφίων, δηλαδή δεν έχω μία έτοιμη ροή δουλειάς η οποία να με κρατάει σε ρυθμό και σε δραστηριότητα. Όμως, στο ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχουμε αρκετή δουλειά, αν και είναι πολύ ευχάριστο, εντούτοις δεν
είναι υγιής κατάσταση αν απλώς η δουλειά έρχεται μόνη
της. Υγιής κατάσταση είναι όταν εμείς φέρνουμε και δημιουργούμε τη δουλειά μας. Στην πρώτη περίπτωση, οι
δεξιότητές μας ατροφούν και βασιζόμαστε στην κεκτημένη ταχύτητα της παλαιότερης προσπάθειάς μας. Στη
δεύτερη περίπτωση, ακονίζουμε και εξελίσσουμε τις
δεξιότητές μας, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή μας, πως
«εγώ κάνω τα πράγματα να συμβαίνουν», και έχουμε την
απαραίτητη εξωστρέφεια που θα φέρει την ανάπτυξη των
εργασιών μας.
Η έλλειψη υποψηφίων μπορεί και να προέρχεται από
το ότι η λίστα μου έχει τελειώσει και δεν έχω νέα άτομα
ώστε να κλείσω ραντεβού, άσε που δεν θέλω να χρησι-
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μοποιώ λίστες και να τηλεφωνώ σε αγνώστους. Όμως,
ποτέ κανείς δεν έκανε μια επιχείρηση ή μια προσοδοφόρα καριέρα στις πωλήσεις με πελάτες γνωστούς και φίλους.
Όταν τελειώνει η λίστα σου, τότε είναι που έχεις τελειώσει
το ζέσταμα, έχεις προπονηθεί σε κάποιες βασικές δεξιότητες και πλέον είσαι έτοιμος για το μεγάλο άλμα, ώστε
να προσεγγίσεις την αγορά σου, δηλαδή όλους εκείνους
που είναι εκεί έξω και είναι έτοιμοι για αυτό που έχεις να
προσφέρεις. Οι φίλοι σου και οι συγγενείς σου πάντα θα
σε βλέπουν σαν τον φίλο ή τον ξάδελφό τους και πολύ
πιθανό να έχουν τη νοοτροπία «εσύ δεν θα βγάλεις λεφτά
από εμένα». Κάνε ζέσταμα μαζί τους και μετά δείξε με τη
συνέπεια και τη δέσμευσή σου σε αυτό που κάνεις πως
είσαι σοβαρός. Αργότερα, όταν θα σε βλέπουν να προχωράς, θα σε θυμηθούν και θα σε εμπιστευτούν, γιατί θα
τους έχεις αποδείξει πως είσαι επαγγελματίας. Στην
αρχή, όμως, οι κοντινοί σου άνθρωποι θα είναι οι πιο
δύσπιστοι γιατί σε γνωρίζουν με κάποιον άλλο ρόλο.
Συνειδητοποίησε λοιπόν πως η λίστα σου είναι κάτι ζωντανό και πως αν τελείωσες με την αρχική λίστα των κοντινών σου γνωστών, τότε μπορείς να ανακουφιστείς πως
επιτέλους φεύγεις από τη βασική εκπαίδευση και μπαίνεις
στην ουσία.
Μια άλλη πηγή απογοήτευσης είναι και η έλλειψη αποτελεσμάτων από την προσπάθειά μας. Δεν έχω τα
αποτελέσματα που επιθυμώ, μεταφράζω την απογοήτευση ως απόδειξη πως η προσπάθειά μου είναι μάταιη και
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οδηγούμαι στην απραξία. Και την ίδια στιγμή, κόσμος
γύρω μου πιάνει στόχους και χτίζει μία επαγγελματική
βάση που ωριμάζοντας θα του αποδώσει πελάτες και
περαιτέρω συστάσεις.
Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση; Κατ’ αρχάς,
να αποδεχτώ την πραγματικότητα πως ο δρόμος προς την
επιτυχία πάντα ήταν, είναι και θα είναι στρωμένος με μικρές
ή μεγάλες αποτυχίες και απογοητεύσεις. Πάντα μπορούμε να επικαλεστούμε τον Τάδε που όλα του πήγαν κατ’
ευχήν, όμως τότε κάνουμε δύο λάθη: το πρώτο είναι πως
ο Τάδε το πιο πιθανόν πέρασε τις δικές του δυσκολίες και
αποτυχίες τις οποίες εμείς δεν βλέπουμε γιατί βλέπουμε
το τελικό προϊόν, τα χαμόγελα και την επιτυχία. Πόσοι
ξέρουν ότι ο Διαμαντίδης είχε απορριφθεί από μία μεγάλη ομάδα όταν ήταν έφηβος, με τον προπονητή να λέει
πως «στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν άλλοι 15 σαν κι αυτόν»;
Πόσοι ξέρουν ότι ο Ρονάλντο (ο Βραζιλιάνος), μόλις 4
χρόνια πριν βραβευτεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής
στον κόσμο, είχε απορριφθεί από την ομάδα του γιατί
θεωρούσαν πως «δεν αξίζει να του πληρώνουν το εισιτήριο του λεωφορείου ώστε να πηγαίνει στην προπόνηση
κάθε μέρα»; Και πόσοι γνωρίζουν πως ο Bill Gates, ο
Henry Ford, ο Steve Jobs,
ο Walt Disney, η
συγγραφέας του Harry
Potter J.K.

Rowling, ο Stephen King και τόσοι πολλοί ακόμα επιχειρηματίες, επιστήμονες, συγγραφείς και καλλιτέχνες είχαν
αποτύχει οικτρά και είχαν απορριφθεί στα πρώτα αλλά
και στα μετέπειτα βήματα και τις προσπάθειές τους. Και
εμείς απογοητευόμαστε επειδή κάποιος μας είπε «όχι»!
Αν δεν επιμείνουμε για εμάς, τότε καλό είναι να επιμείνουμε ώστε να παιδιά μας να πάρουν από εμάς ένα
πρότυπο που θα τα βοηθήσει στη ζωή τους, γιατί και
αυτά θα έχουν αποτυχίες και απογοητεύσεις και το ζητούμενο είναι το πώς μαθαίνουμε να αντιδρούμε σε αυτές.
Και προφανώς δεν μιλάμε μόνο για τον επαγγελματικό
τομέα!
Το δεύτερο που μπορώ και χρειάζεται να κάνω είναι
να μάθω να εστιάζω την προσοχή μου και την ενέργειά
μου εκεί που με βοηθά και όχι εκεί που μου δημιουργεί
άγχος και απογοήτευση. Και αυτό σημαίνει πως θα εστιάζω στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως και θέλεις να πιάσεις τους στόχους σου. Όμως, όσο
τρώγεσαι για να το πετύχεις, εστιάζεις σε κάτι που είναι
μελλοντικό και που σε ένα βαθμό είναι εκτός του ελέγχου
σου -εκτός και αν είσαι μάντης, οπότε σε παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μου, γιατί θα σε χρειαστώ!- («πρέπει να
πουλήσω, πρέπει να πιάσω το στόχο μου, δεν θα πιάσω
το στόχο μου» κ.τ.λ.), ενώ όλες οι ενέργειές σου και όσα
χρειάζεται να αντιλαμβάνεσαι βρίσκονται στο παρόν (π.χ.
«κάπου δυσκολεύεται ο πελάτης, για να καταλάβω τι είναι
αυτό που τον προβληματίζει, ώστε να το αντιμετωπίσω
αποτελεσματικά». Ή βεβαίως και θέλω πολύ να πιάσω
τους στόχους μου και για να το καταφέρω
σήμερα, τώρα, σηκώνω το τηλέφωνο και δεν
σταματώ μέχρις ότου κλείσω τα ραντεβού
που θέλω). Αν το καλοσκεφτείς, δεν έχεις
άλλη επιλογή. Η απογοήτευση απλώς σου
δαπανά χρόνο και καθυστερεί τη δράση που
ούτως ή άλλως θα αναλάβεις όταν πλέον οι
συνθήκες γίνουν αφόρητα πιεστικές και
θα κάνουν
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την απογοήτευση μια μη ρεαλιστική πολυτέλεια. Καλύτερα, λοιπόν, αποδέξου την απογοήτευση ως μία φυσιολογική διακύμανση της διάθεσής σου, όπως ίσως αποδέχεσαι πως δεν νιώθεις πάντα την ίδια ευεξία ή τον ίδιο
έρωτα για τον/τη σύντροφό σου και το ότι αισθάνεσαι
απογοήτευση δεν συνεπάγεται με κανέναν λογικό τρόπο
πως θα σταματήσεις τις ρουτίνες και τις δράσεις της
δουλειάς σου. Εξάλλου, η απογοήτευση είναι σαν το
πιάσιμο στους αθλητές: Περνάει πιο εύκολα και πιο
γρήγορα κάνοντας προπόνηση. Άρα, όταν είσαι απογοητευμένη/ος, τότε είναι που χρειάζεσαι περισσότερο να
ασχοληθείς με τα παραγωγικά κομμάτια της δουλειάς
σου. Η επιμονή σου θα ενισχύσει και την αυτοπεποίθησή
σου, γιατί δείχνεις στον εαυτό σου πως εστιάζεις σε
πράγματα που είναι 100% στον δικό σου έλεγχο (όπως
και να είμαι, ΜΠΟΡΩ να πάρω τηλέφωνο, να παρουσιάσω
το προϊόν μου, να λύσω απορίες, να ακολουθήσω τη διαδικασία της πώλησης, να δείξω το συμβόλαιο και να πω
τη φράση «το μόνο που μένει είναι να υπογράψετε εδώ
και ξεκινάτε να είστε εξασφαλισμένος»).
Μια τρίτη αιτία που συχνά οδηγεί στην απογοήτευση
είναι η βαρεμάρα! Όταν βαριόμαστε, αναβάλλουμε,
και η απραξία μας ενισχύει την αίσθηση πως η προσπάθειά μας είναι δύσκολη και μάταιη. H αναβλητικότητα
μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως
το άγχος απόρριψης, ο θυμός, ή η χαμηλή ανοχή στις
δυσκολίες, παράγοντες τους οποίους κάποιες φορές
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και μέσα από μία συνεργασία coaching, όπως και όλα τα ζητήματα που είδαμε
ως τώρα.
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Και τελικά τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί
και πιο ανθεκτικοί στο περιβάλλον του ελεύθερου επαγγέλματος και των πωλήσεων;

1

Θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε 4 κατευθύνσεις:

Μαθαίνω να λειτουργώ με στόχους
Γύρισες από τις διακοπές με μερικά κιλά παραπάνω. Θέλεις να τα χάσεις και για αυτό Κυριακή πρωί
σηκώνεσαι να βγεις για να περπατήσεις. Βγαίνεις από το
σπίτι και ξεκινάς. Στη γωνία συναντάς έναν γείτονα –έναν
από αυτούς που συμπαθείς, όχι από τους άλλους– και
λέτε τα νέα σας για κάνα πεντάλεπτο. Συνεχίζεις και δυο
γωνίες παρακάτω συναντάς ένα σκυλάκι που σου κάνει
χαρές μέσα από την αυλή όπου βρίσκεται. Τα αγαπάς τα
σκυλάκια, άρα σταματάς και το χαϊδεύεις. Μόλις χορτάσεις σκυλοφιλιά και δώσεις χάδια, συνεχίζεις να περπατάς για τρία τετράγωνα όπου βλέπεις πως έχει ανοίξει το
καφέ που κάνει εκείνο το ωραίο σμούθι με γιαούρτι και
φρούτα και κάτι superfoods. Ασκείσαι και θέλεις και να
δροσιστείς, άρα μπαίνεις και το παραγγέλνεις, ενώ όσο
περιμένεις τσιμπάς και ένα από τα μπισκοτοκεράσματα
που έχουν στο δισκάκι μπροστά στο ταμείο. Πέντε λεπτά
αργότερα βγαίνεις με το γιαουρτορόφημά σου στο χέρι
και συνεχίζεις να περπατάς. Έχει περάσει ήδη μισή ώρα
και μετά από πέντε-δέκα λεπτά περπάτημα είναι ώρα να
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επιστρέψεις σπίτι. Τη στιγμή που μπαίνεις σπίτι σου έχεις
καταναλώσει 30 θερμίδες, έχεις ασκηθεί λιγότερο από
15 λεπτά και έχεις πάρει 400 θερμίδες από το σμούθι.
Κάθεσαι στον καναπέ, πιάνεις την κοιλιά σου και
απογοητεύεσαι που παρόλη την προσπάθειά
σου δεν αδυνάτισες.
Αυτή είναι δουλειά με ασαφείς στόχους. Χωρίς συγκεκριμένο και μετρήσιμο
στόχο, χωρίς προορισμό και σχέδιο. Επιπλέον, το ότι είχες το στόχο σου γενικόλογα ορισμένο στο μυαλό σε έκανε να έχεις
μη ρεαλιστικές προσδοκίες και όχι αντικειμενική αντίληψη της πραγματικής σου προσπάθειας. Όταν λειτουργούμε με αυτόν τον
τρόπο, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της
αίσθησης ματαιότητας, ανυπέρβλητης δυσκολίας για να πετύχουμε το στόχο μας και η απογοήτευση.
Φαντάσου το σενάριο κάπως διαφορετικά.
Ξεκινάς από το σπίτι γνωρίζοντας πως για να κάψεις
λίπος πρέπει να ασκηθείς στους 130-150
σφυγμούς για περισσότερο από 35
λεπτά. Για να το κάνεις αυτό, θα ξεκινήσεις από το σημείο Α (Σπίτι) στο σημείο
Β (Η Καλοπούλα στον Υμηττό). Βγαίνεις από το σπίτι και
ξεκινάς. Στη γωνία συναντάς τον γείτονα που συμπαθείς,
λες μια καλημέρα χωρίς να σταματήσεις και συνεχίζεις.
Δυο γωνίες παρακάτω το σκυλάκι σού κάνει χαρές από
την αυλή του σπιτιού και, παρότι θα ήταν ωραίο να παίξεις
λίγο μαζί του, σκέφτεσαι πως θα το κάνεις στο γυρισμό
όταν θα έχεις ολοκληρώσει το περπάτημά σου και συνεχίζεις την πορεία σου. Λιγουρεύεσαι ένα σμούθι, αλλά
ξέρεις πως τώρα έχεις βγει για να γυμναστείς και είσαι
εστιασμένος σε αυτό. Προχωράς και εστιάζεις στο ρυθμό
σου και στις αναπνοές σου, τσεκάροντας περιοδικά τους
σφυγμούς σου. Μία ώρα αργότερα έχεις κάψει 400 θερμίδες, έχεις ασκηθεί καρδιοαναπνευστικά και έχεις τονώσει τους μυς σου. Τώρα μπορείς να χαζολογήσεις με
το γείτονα και να παίξεις με το σκυλάκι. Επιστρέφεις
σπίτι και γνωρίζεις πως δεν έχασες δύο κιλά λίπος σήμερα, ξέρεις πως έκανες ένα μικρό βήμα και αύριο θα
συνεχίσεις με το επόμενο. Οι προσδοκίες σου είναι ρεαλιστικές και έχεις την αίσθηση πως είσαι στο πλάνο σου
και αυτό λειτουργεί ενθαρρυντικά.
Αυτή είναι δουλειά με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Σε
βοήθησε να μείνεις εστιασμένος, να
μην παρασυρθείς από τις αποσπάσεις,
να κάνεις πιο συνειδητή και αποδοτική
την προσπάθειά σου. Κατά τη διάρκεια
της προσπάθειας, ανατροφοδοτούσες
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μα ώστε να μένουμε στο πλάνο που έχουμε ορίσει από
τους στόχους μας.
• Σενάρια με συγκεκριμένη μεθοδολογία αντιμετώπισης: π.χ. Τι κάνω όταν δεν έχω υποψηφίους; Τι
κάνω όταν η αγορά είναι πεσμένη ή όταν η αγορά και οι καταναλωτές έχουν άλλες ανάγκες;
• Αδιαπραγμάτευτες ρουτίνες: Ένας αθλητής
ξέρει πως είναι αδιαπραγμάτευτο το να πάει
στην προπόνηση. Για τους επαγγελματίες των
πωλήσεων είναι αδιαπραγμάτευτο το ότι ακόμα και αν δεν έχει διάθεση να το κάνει, εντούτοις θα μιλήσει με τον απαραίτητο αριθμό
ανθρώπων ώστε να κλείσει τα ραντεβού που
θέλει.
Χτίσιμο του απαραίτητου mindset/νοοτροπίας. «Μπορώ να κάνω τη δουλειά, ακόμα
και αν δεν έχω την όρεξη. Δεν είναι απαραίτητο
να έχω κέφι για να εργαστώ». Η προσπάθεια που
κάνουμε όταν μας είναι πιο δύσκολο είναι αυτή
που μας ανταμείβει μακροχρόνια.
Ενισχύω τη συναισθηματική ανθεκτικότητά μου.
Ίσως κουραστήκατε να διαβάσετε το
συγκεκριμένο άρθρο. Όμως υπάρχουν ζητήματα που έχουν περισσότερο βάθος και οι απαντήσεις τους
δεν συμπυκνώνονται σε πέντε tips! Η απογοήτευση και η
αδράνεια του ασφαλιστή και του ελεύθερου επαγγελματία
είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς υπάρχουν τα εργαλεία για να
κάνουμε την προσπάθειά μας πιο αποτελεσματική και ευχάριστη και το μόνο που χρειάζεται είναι να τα χρησιμοποιήσουμε, είτε προς το όφελός μας είτε προς το όφελος της
ομάδας που διοικούμε. Καλή εφαρμογή, λοιπόν!
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τον εαυτό σου ως προς τους σφυγμούς και το ρυθμό που
χρειαζόταν να έχεις και χρησιμοποιούσες αυτό το feedback
για να κάνεις τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζονταν.
Τέλος, είχες ρεαλιστικές προσδοκίες, γιατί το πλάνο σου
είναι σαφές: Όχι όνειρα για αδυνάτισμα σήμερα, αλλά
πλάνο για μισό κιλό την εβδομάδα για 8 εβδομάδες, άρα
ρεαλιστικές προσδοκίες, που σημαίνει παρακίνηση και
αποφυγή της απογοήτευσης και της παραίτησης.
Είτε το θέμα μας είναι η απλή καθημερινότητα είτε η
επαγγελματική μας πορεία είτε οι αθλητικοί μας στόχοι,
είναι εξέχουσας σημασίας το να διατυπώνουμε όσα θέλουμε να πετύχουμε σε συγκεκριμένους, μετρήσιμους
και εφικτούς στόχους με προθεσμία και στη συνέχεια να
οργανώνουμε το πλάνο της προσπάθειάς μας χρονικά και
σε επιμέρους κομβικά σημεία, αξιολογώντας την πορεία
μας και κάνοντας τις διορθωτικές κινήσεις.
Το να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή τη
δουλειά πάνω σε σαφώς ορισμένους στόχους μπορεί να
κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να είμαστε σημαδούρες
που άγονται και φέρονται από τα ρεύματα και τους εξωτερικούς παράγοντες, περιμένοντας
από τα ρεύματα και τις συγκυρίες να
μας πάνε στην ακτή που θέλουμε, ή
να είμαστε κολυμβητές που έχουν
δική τους ενέργεια και κινούνται αυτοβούλως προς την κατεύθυνση που
θέλουν. Οι στόχοι μας ενισχύουν την
εστίαση, την αποφασιστικότητα, την

Εκπαιδεύει
εκπαιδευτές!

αποτελεσματικότητα και την αυτοπεποίθηση.
Δημιουργώ αυτοματοποιημένες ρουτίνες και σενάρια. Όλες οι καταστάσεις που περιγράψαμε παραπάνω είναι κατά κάποιον τρόπο καταστάσεις κρίσεων και
οι κρίσεις απαιτούν έτοιμα σενάρια και πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Ποια είναι τα δικά σου;
Εργαλεία και σενάρια που μπορούν να μας βοηθήσουν
σε αυτό είναι:
• Todolists και εργασία με σαφώς καθορισμένο πρόγραμ-
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Ποιος είναι ο Βαγγέλης Βερτόπουλος
Ο Βαγγέλης Κ. Βερτόπουλος σπούδασε Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Friesland (NOYNOY)
και η Johnson n’ Johnson στους τομείς
Sales, Sales Analysis και Category
Management.
Στη συνέχεια σπούδασε Ψυχολογία
στο London Metropolitan και έκανε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Βρετανικό OU και MSc στην Αθλητική Ψυχολογία
στο Staffordshire University. Εκπαιδεύτηκε στην Ψυχοθεραπεία με Γνωσιακές και
Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και στο
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Life & Executive Coaching.
Σε συνέχεια της προσωπικής αθλητικής του πορείας και ενασχόλησης με την
προπονητική, έχει διατελέσει Ομοσπονδιακός Προπονητής Ξιφασκίας από το 2007
ως το 2011. Οι αθλητές του έχουν κατακτήσει πάνω από 30 πανελλήνιους τίτλους
τα τελευταία 8 χρόνια.
Εργάζεται με στελέχη οργανισμών και
επιχειρήσεων, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές που διακρίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφήβους και άτομα που θέλουν να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και να τις αξιοποιήσουν.
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τεροι από 400 εθελοντές, ανώτερα και ανώτατα στελέχη
και ασφαλιστικοί σύμβουλοι της MetLife, οι οποίοι έχουν
εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 μαθητές, όλων των βαθμίδων.

MetLife
Η ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους,

στο περιβάλλον και την κοινωνία
Ένα ασφαλές και δίκαιο μέλλον για όλους

Π

ρόσταγμα της εποχής μας για κάθε ατου MetLife Foundation και σε συνεργασία με
σφαλιστική εταιρεία, πέρα από το να
αξιόπιστους φορείς, οι οποίοι διακρίνονται για
παρέχει τη σιγουριά μιας σωστής ασφατο κοινωνικό τους έργο.
λιστικής κάλυψης, είναι να λειτουργεί με
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια η
ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και στην
MetLife έχει επενδύσει στην Ελλάδα περισκοινωνία, δημιουργώντας προϋποθέσεις και
σότερα από €600.000, σε δράσεις που περιευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.
λαμβάνουν κυρίως τη στήριξη των νέων, τη
Για τη MetLife, η οποία συμπληρώνει
χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης
φέτος 150 χρόνια λειτουργίας, η Εταιρική
και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικόΥπευθυνότητα αποτελεί διαχρονικό και ανατητας, την ενδυνάμωση και υποστήριξη ευπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της. Από
παθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και την
Του Σταύρου Μιχαηλίδη,
την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει σταθεί Head of Communications προστασία του περιβάλλοντος με προγράμπλάι σε γενιές και γενιές ανθρώπων, προ- & Marketing, MetLife
ματα αναδάσωσης, ανακύκλωσης και δημιστατεύοντας τις οικονομίες, τις περιουσίες
ουργίας προϋποθέσεων και ευκαιριών για
και τις οικογένειές τους, σχεδιάζοντας μαζί τους ένα βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.
καλύτερο μέλλον.
Σήμερα, συνεχίζει να λειτουργεί ως υπεύθυνος και Life Changer: Στηρίζοντας
χρήσιμος κοινωνικός εταίρος, επιδιώκοντας τη δημιουρ- τους επιχειρηματίες τού αύριο
γία προστιθέμενης αξίας για τις κοινότητες στις οποίες
Η MetLife υλοποιεί από το 2015 το πρόγραμμα «Life
δραστηριοποιείται, για τους μετόχους της, για την αγορά, Changer», σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματιγια τους πελάτες, για τους εργαζομένους της και για το κότητας Νέων/Junior Achievement Greece. Στόχος του
περιβάλλον.
προγράμματος είναι η προώθηση της ενημέρωσης των
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2017 η εταιρεία ε- νέων σε θέματα οικονομίας και οικονομικής διαχείρισης,
πένδυσε παγκοσμίως περισσότερα από 4,6 δισεκατομ- καθώς και η ενεργός στήριξη της νεανικής επιχειρηματιμύρια δολάρια για την προώθηση της πράσινης οικονο- κότητας. Μέσω του Life Changer, η εταιρεία έχει επενδύμίας, για τη δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών, για την σει μέχρι σήμερα πάνω από €450.000 σε δράσεις εκπαίενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και για δευσης και ανάδειξης του επιχειρηματικού πνεύματος στη
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά από φυσικές νέα γενιά.
καταστροφές. Επιπλέον, το MetLife Foundation, που ιΤο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε
δρύθηκε το 1976, έχει διαθέσει ως τώρα περισσότερα να συμβάλλει στην καλλιέργεια διαφορετικών, χρήσιμων
από 853 εκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις και προ- δεξιοτήτων, ανάλογα με τις δυνατότητες και την κλίση
γράμματα.
κάθε παιδιού. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται τόσο μέσω
χορηγιών όσο και με τη συμμετοχή εθελοντών στελεχών
Η ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία
της MetLife, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο «μέντορα» στις
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής ομάδες μαθητών και φοιτητών, που ενδιαφέρονται να αΕυθύνης «We Care», η εταιρεία υλοποιεί στην Ελλάδα ένα ναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες. Μέχρι σήμερα, στο
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων με την υποστήριξη πλαίσιο του Life Changer, έχουν ενεργοποιηθεί περισσό-
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«Παίζω, ανακαλύπτω, αισθάνομαι… στα μουσεία»
Η MetLife στηρίζει από το 2016 το Ελληνικό Παιδικό
Μουσείο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παίζω, ανακαλύπτω και αισθάνομαι…
στα μουσεία» για άτομα με αναπηρία. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε άτομα με αναπηρία
να εξοικειωθούν και να ανακαλύψουν μουσεία και χώρους
πολιτισμού και να γνωρίσουν τις συλλογές τους, να ασκήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, αλλά και
να βιώσουν την εμπειρία της συνύπαρξης με άλλες ομάδες παιδιών.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για
πρώτη φορά το σχολικό έτος 2016-2017
και συνεχίστηκε με επιτυχία και την
περίοδο 2017-2018. Στη διάρκεια της
διετίας υλοποιήθηκαν συνολικά 81
εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία
συμμετείχαν περισσότερα από 1.000
παιδιά, έφηβοι και ενήλικες.
Ιδιαίτερα σημαντικός στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
είναι ο ρόλος των εργαζομένων και
συνεργατών της MetLife, οι οποίοι
συμμετέχουν εθελοντικά μετά από ειδική εκπαίδευση στην κατανόηση των
ιδιαιτεροτήτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας με άτομα με ειδικές ικανότητες.

Special Olympics, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο, σε
συνεργασία με την UEFA, καθώς και με 70 ποδοσφαιρικούς
συλλόγους. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να συμβάλει
στην κοινωνική ένταξη, στην ενδυνάμωση και τη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές δεξιότητες σε αθλητικές
δράσεις, με τη βοήθεια εμπνευσμένων εθελοντών.

Δίπλα στην κοινωνία σε έκτακτες
ανάγκες και φυσικές καταστροφές
Η MetLife ανέλαβε από την πρώτη στιγμή πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου στην
Κινέτα, στη Ραφήνα, στην Καλλιτεχνούπολη, στον Νέο Βουτζά και στο Μάτι,
ενώ στήριξε έμπρακτα και τους πληγέντες από την πλημμύρα στη Μάνδρα,
τον περασμένο Νοέμβριο.
Τον Ιούλιο του 2018, η εταιρεία
διέθεσε αποκλειστική γραμμή επικοινωνίας για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά και των εργαζομένων και συνεργατών της, που αντιμετώπισαν πρόβλημα
εξαιτίας των πυρκαγιών. Επιπλέον, σε
συνεννόηση με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρείχε οικονομική βοήθεια για την κάλυψη αναγκών
διαμονής, σίτισης και νοσοκομειακής
φροντίδας των πυροπλήκτων, αξιοποιώντας το δίκτυο των συνεργαζόμενων
κλινικών και νοσοκομείων.
Συστήθηκε, επίσης, ομάδα εθελοντών εργαζομένων, οι οποίοι συμμετείχαν στην ανακούφιση των πυροπλήκτων, σε συνεννόηση με τους τοπικούς
δήμους, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του MetLife
Foundation για να αξιοποιηθεί η διεθνής εμπειρία της
MetLife στην υποστήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Η MetLife, από την
ίδρυσή της μέχρι
σήμερα, έχει σταθεί
πλάι σε γενιές και
γενιές ανθρώπων,
προστατεύοντας
τις οικονομίες, τις
περιουσίες και τις
οικογένειές τους,
σχεδιάζοντας μαζί
τους ένα καλύτερο
μέλλον

Εθελοντική δράση για την ενίσχυση
του «Παιδικού Χωριού SOS» Βάρης
Τον Ιούλιο του 2018 οι άνθρωποι της MetLife Ελλάδος
υλοποίησαν εθελοντική δράση για τη στήριξη του έργου
του «Παιδικού Χωριού SOS» της Βάρης. Στο πλαίσιο εσωτερικής εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι χωρίστηκαν σε 25
ομάδες και ανέλαβαν τη συναρμολόγηση ειδών επίπλωσης,
τα οποία είχαν αγοραστεί από τη MetLife. Στη συνέχεια, τα
έπιπλα δωρίστηκαν στο «Παιδικό Χωριό SOS» της Βάρης,
με σκοπό να καλύψουν ανάγκες εξοπλισμού στα σπίτια
που κατοικούν τα παιδιά.
Δίπλα στους αθλητές των Special Olympics
Η MetLife βρίσκεται τα τελευταία τρία χρόνια στο
πλευρό των νεαρών αθλητών των Special Olympics Hellas.
Από το 2016, η εταιρεία συμμετέχει με εθελοντές της
στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου
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Ενθάρρυνση του εθελοντισμού
Η MetLife στην Ελλάδα ενθαρρύνει τους εργαζομένους
της να γίνουν πρεσβευτές καλής θέλησης για την προώθηση των μηνυμάτων της αποδοχής της διαφορετικότητας, των ίσων ευκαιριών, τόσο εσωτερικά στην εταιρεία
όσο στην κοινωνία. Μέσω των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι και
εργαζόμενες της εταιρείας έχουν προσφερθεί να παρέχουν τη γνώση, την εμπειρία και το χρόνο τους ως μέντορες σε σχετικές δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.
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σύστημα υγείας INTERAMER ICAN

Όλα για την υγεί
φ INTERAMERICAN

ERIC

Σ

Μεσφραγίδα
σφραγίδαInteramerican
Interamerican
Με

υμπληρώνοντας η Interamerican τρεις δεκαετίες πρωτοπορίας στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας από την πρώτη
πρότασή της στον κλάδο και δύο
δεκαετίες από το πρώτο σύστημα υγείας στην ελληνική αγορά, που επίσης έφερε τη σφραγίδα της, προχωρεί στη διάθεση ενός νέου, ριζοσπαστικού για την ελληνική αγορά μοντέλου ασφάλισης της υγείας.
Το καινοτόμο σύστημα υγείας
«bewell», που παρουσίασε και διαθέτει στην αγορά η εταιρεία, μετά από
μια διετία μελέτης δεδομένων, προηγμένων διεθνών πρακτικών και τάσεων, λειτουργικής προετοιμασίας
και σχεδιασμού, εξατομικεύει απόλυτα την ασφάλιση υγείας. Το νέο
σύστημα παρέχει απεριόριστη ευελι-

ξία ασφαλιστικών επιλογών, αναδεικνύει ως καθοριστική τη συμβολή του
ασφαλιζομένου στη σύνθεση του
συμβολαίου και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ολιστική διαχείριση
της υγείας, που υπερβαίνει την ασφαλιστική κάλυψη.
Το «bewell» αποτελεί μια συνισταμένη πρόταση, που βασίζεται σε
τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα
ζωής, οι οποίοι είναι:
• Η εξατομικευμένη ασφάλιση μέσω
πλήθους συνδυαστικών επιλογών
(εκατοντάδων), που προσαρμόζονται
στις πραγματικές οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες σύμφωνα με τις
επιλογές του ασφαλιζομένου, έτσι
ώστε να διασφαλίζονται μια πλήρως
ελεγχόμενη διαχείριση και ο περιο-
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ρισμός του κόστους. Ταυτόχρονα,
παρέχονται εκπτώσεις σε υπηρεσίες
και ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή του πελάτη
στις δαπάνες.
• Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω υποδομών και συνεργασιών, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και
νοσηλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζονται με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.
• Η δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου
ζωής, βασισμένου στη συγκροτημένη
πρόληψη: τη σωστή διατροφή, τη
σωματική άσκηση, την υγιεινή και την
ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία και
ευζωία.

επόμενηημέρα
ημέραστην
στηνυγεία!
υγεία!
ηηεπόμενη
Το «bewell»
αποτελεί μια
συνισταμένη
πρόταση, που
βασίζεται σε
τρεις πυλώνες
για πληρέστερη
ασφάλιση υγείας
και καλύτερη
ποιότητα ζωής

Απεριόριστο εύρος
επιλογών
Το παζλ για τη σύνθεση μιας ποιοτικής
ασφάλισης υγείας με
το σύστημα «bewell»
περιλαμβάνει έξι τομείς επιλογών: ιατρούς
και διαγνωστικές εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά, επιδόματα
υγείας, νοσηλεία λόγω
ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο
μετά από ατύχημα και
φάρμακα. Ο εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός
δυνητικών συνδυασμών και οι νέες
καλύψεις που προτείνονται, παρέχουν

μοναδικές δυνατότητες προσαρμογής της
ατομικής ασφάλισης,
ακόμη και σε συμβόλαια για περισσότερα
μέλη (οικογένειας ή
ομάδας ατόμων). Ειδικότερα, οι παρεχόμενες εκπτώσεις σε
οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και οι
εκπτώσεις οι σχετικές με τον τρόπο πληρωμής και τους συνδυασμούς καλύψεων,
υπογραμμίζουν τη
μοναδικότητα-διαφορετικότητα κάθε συμβολαίου. Κέντρο
αναφοράς των έξι τομέων εφαρμογής
του συστήματος «bewell» της
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INTERAMERICAN αποτελεί η γνωστή
Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας.

Tο κόστος νοσηλείας
Η πραγματικότητα για το κόστος
νοσηλείας στην Ελλάδα, με βάση τα
στοιχεία αποζημιώσεων της
Ιnteramerican, καταδεικνύει ότι το 99,9%
των περιπτώσεων αποζημίωσης νοσηλείας είναι κάτω από 100.000 ευρώ ανά
περίπτωση. Αυτό το σχεδόν απόλυτο
ποσοστό αντιστοιχεί στο 95,5% των ποσών που η εταιρεία καταβάλλει σε αποζημιώσεις υγείας. Με το νέο σύστημα
ασφάλισης υγείας, η Interamerican
προσεγγίζει ακόμη πιο ουσιαστικά τη
ζητούμενη ισορροπία κόστους-οφέλους
για τον πελάτη, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και για την ασφαλιστική δραστηριότητά της στον κλάδο Υγείας.
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Η στρατηγική
τοποθέτηση στην
ασφάλιση υγείας
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χουμε τη βεβαιότητα ότι πραγματοποιούμε
ένα μεγάλο βήμα αναπροσδιορισμού της
προσέγγισής μας στην πιο απαιτητική και κρίσιμη
περιοχή ασφάλισης για την ποιότητα ζωής και την
κοινωνία, όπως είναι η υγεία. Με το νέο σύστημα
ασφάλισης υγείας ξεπερνάμε πλήθος προβλημάτων που προκύπτουν από τα στερεότυπα προϊόντα
ασφάλισης και δημιουργούμε ένα νέο, ευρύτατο
ασφαλιστικό περιβάλλον, προσιτό, σαφές και αντικειμενικά ανταποδοτικό για κάθε πελάτη, σφαιρικής φροντίδας και προστασίας για την υγεία του.
Παράλληλα, ανοίγουμε ένα πέρασμα σε νέες αγορές πελατών, που έως σήμερα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες και αποκλεισμούς στην ασφάλιση υγείας, από το κόστος μέχρι την επάρκεια και
ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ βάζουμε τη λογική
της πρόληψης δραστικά μέσα στο πακέτο», τονίζει
χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων
σύμβουλος της Interamerican, αναφερόμενος στο
«bewell».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Βελιώτης,
γενικός διευθυντής Ζωής και Υγείας, επισημαίνει:
«Το νέο σύστημα “bewell” έρχεται ως εξέλιξη σε
άλλο, υψηλότερο επίπεδο του επί εικοσαετία εδραιωμένου MEDISYSTEM, που επίσης είχε αλλάξει την αγορά ασφάλισης της υγείας και μας
έδωσε την ευκαιρία να κτίσουμε εξαιρετική εμπειρία, τεχνογνωσία και να δημιουργήσουμε υποδομές, που πλέον θα τροφοδοτούν την εφαρμογή
του νέου συστήματος. Είμαστε υπερήφανοι για το
“bewell” και οι προσδοκίες μας για τη δημιουργία
και απόδοση μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη είναι
υψηλές».
Εξάλλου, ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων & Μarketing της εταιρείας, υπογραμμίζει τη διάσταση της υπεύθυνης και αποφασιστικής συμμετοχής του ασφαλιζομένου στον
σχεδιασμό της ατομικής ή οικογενειακής ασφάλισης
υγείας, παρατηρώντας ότι: «Αναδεικνύεται, επίσης,
η σημασία του συμβουλευτικού ρόλου που καλείται
να εκπληρώσει σε αυτή τη διαδικασία ο συνεργάτης
ασφαλιστικός σύμβουλος της INTERAMERICAN,
αναβαθμίζοντας την αξία της διαμεσολάβησης και
την επαγγελματική οντότητά του».
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Ο κ. Τάσος Ηλιακόπουλος
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αφού το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου
της ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές
ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο
49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες
ενισχύουν τον ευρωπαϊκό και καινοτόμο
χαρακτήρα τους

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΖΟΡΜΠΆΣ

Και οι επτά
των πωλήσεων
είναι υπέροχοι!
Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική εμπλουτίζει
τα τελευταία 40 χρόνια την ελληνική
ασφαλιστική αγορά με το πνεύμα της
κοινωνικής οικονομίας, ένα πνεύμα που
βάζει πρώτα τον άνθρωπο και μετά τα κέρδη.
Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ξεχωρίζει
γιατί είναι και ελληνική και ευρωπαϊκή. Γιατί
έχει μετόχους ελληνικές και ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές οργανώσεις σχεδόν 50-50,

Σ Τ

Κ Η

τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως
αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας κ. Δημήτρης Ζορμπάς, η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου
λαμβάνει υπόψη του την κοινωνία και επιστρέφει αξία σε αυτήν, αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ταυτότητάς μας και είναι ένας
δρόμος που χαράξαμε πριν από
40 χρόνια και τον βαδίζουμε πάντα, επιχειρώντας
με σύνεση και συνέπεια».
Σημειώνεται
ότι Συνεταιριστική Ασφαλιστική
έχει κατακτήσει
έναν από τους
υψηλότερους
δείκτες φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνετή
διαχείριση και την αρθρωτή
οργανωτική της δομή.
Από τότε που ιδρύθηκε, το 1978, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική αναπτύχθηκε στηριζόμενη σε ένα ευρύ δίκτυο συνεταιριστών,
αλλά και ιδιωτών ασφαλιστών. Σήμερα
βρίσκεται σε πάνω από 850 σημεία
σε όλη την Ελλάδα. Επικεφαλής
του δικτύου πωλήσεων μία γυναίκα, η κ. Νεκταρία Μπέσσα,
η οποία πλαισιώνεται από έξι
επιθεωρητές Πωλήσεων και
τον επικεφαλής του
bancassurance που αναπτύσσει η εταιρεία με τις
συνεταιριστικές τράπεζες.
«Εδώ και 40 χρόνια η Συνεταιριστική
παραμένει πρώτη
στη συνείδηση των
ΝΕΚΤΑΡΊΑ ΜΠΈΣΣΑ
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καταναλωτών, δημιουργώντας συνεχώς νέα προϊόντα
τόσο γενικών ασφαλειών όσο και υπηρεσιών υγείας,
παρακολουθώντας στενά και με μεγάλο ενδιαφέρον την
εξέλιξη του πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος ώστε να δημιουργείται αξία για τους πελάτες,
τους συνεργάτες, τους μετόχους μας», αναφέρει η κ.
Νεκταρία Μπέσσα!
Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας λειτουργεί
πολυκαναλικά και συνεχώς ενδυναμώνεται με νέες γόνιμες συνεργασίες που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη και στη διαχρονικότητα, αναφέρει η κ. Μπέσσα και
υπογραμμίζει ότι «ταυτόχρονα, μέσω των καινοτόμων
λύσεων αλλά και των νέων τεχνολογιών που έχει υιοθετήσει η εταιρεία καταφέρνουμε να παρέχουμε στο δίκτυό
μας άμεσα και αποτελεσματικά εργαλεία που συμβάλλουν

κάθετα στην παραγωγικότητά του και στη διαχείριση της
επιχείρησής του εν συνόλω». Τέλος, προσθέτει ότι «σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να διανείμουμε προϊόντα
και υπηρεσίες ανώτερης αξίας στους πελάτες μας και να
συμβάλλουμε στην ενίσχυση του ασφαλιστικού θεσμού
στην Ελλάδα, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα άλλων χωρών
της υπόλοιπης Ευρώπης. Γι’ αυτόν το λόγο, οι άνθρωποί
μας αποτελούν τον πυρήνα μας, αλλά και την κινητήρια
δύναμη για την εκτέλεση όλων των σχεδίων για επέκταση
και ανάπτυξη».
Το Ασφαλιστικό ΝΑΙ απευθύνθηκε με μία ερώτηση
στον κάθε έναν στους έξι επιθεωρητές Πωλήσεων και
τον διευθυντή bancassurance της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, ιχνηλατώντας το παρόν και το μέλλον της
ανάπτυξης της εταιρείας.

•

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ Διευθυντής Πωλήσεων Β. Ελλάδος
Ποια τα
μηνύματα που
εισπράττετε για
το πώς
«βλέπουν» οι
πολίτες τη
Συνεταιριστική
Ασφαλιστική;

Επενδύουμε στους ασφαλιστές

Τ

α χρόνια της κρίσης οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αντιμετώπισαν τεράστια και κυρίως πρωτόγνωρα προβλήματα. Εκείνοι που διατηρούν τον
επαγγελματισμό τους, που επιδιώκουν την επιμόρφωση, που δεν φοβούνται
την εξειδίκευση και αναζητούν καινοτόμες πρακτικές, ακολουθώντας και
όχι παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είναι και εκείνοι που με κάνουν να βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική, άλλωστε, επενδύουμε στις σωστές και μακροχρόνιες συνεργασίες με σκοπό να ενισχύσουμε τους ίδιους τους συνεργάτες μας, όσο και τον
ασφαλιστικό θεσμό γενικότερα. Η ανάγκη της ενίσχυσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη σημερινή εποχή είναι πιο επιτακτική από ποτέ, διότι έχουν έναν νευραλγικό ρόλο στα
θεμέλια της αγοράς μας. Είμαι σίγουρος πως οι επαγγελματίες θα παραμείνουν στην πρώτη
γραμμή των εξελίξεων και θα συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο με την πάροδο του χρόνου.

•

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ Επιθεωρητής Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδος
Ποια τα
μηνύματα που
εισπράττετε για
το πώς
«βλέπουν» οι
πολίτες τη
Συνεταιριστική
Ασφαλιστική;

Αναγνώριση και καλή φήμη

Ω

ς επιθεωρητής Πωλήσεων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στην
Κεντρική Ελλάδα, εισπράττω μία πολύ μεγάλη αναγνώριση στο πρόσωπο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, που μας καθιστά πρώτους
τόσο στη συνείδηση των συνεργατών μας όσο και των πελατών μας! Η
αξιοπιστία μας, η φερεγγυότητά μας, η ταχύτητα των αποζημιώσεων, η
δίκαιη αποζημίωση και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν
ισχυρά εφόδια για ένα ασφαλιστικό γραφείο! Αυτό μοιραία μεταδίδεται
και στους πελάτες μας και εκεί οφείλεται άλλωστε η καλή φήμη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Δεν είναι τυχαίο που διατηρούμε μακροχρόνιες
σχέσεις με τους ασφαλισμένους μας και έχουμε διακριθεί για την πίστη των πελατών μας.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΤΣΗΣ Επιθεωρητής Πωλήσεων Πελοποννήσου

Συνεχής εκπαίδευση

Πώς η διοίκηση
και το σύνολο
της εταιρείας
υποστηρίζει
τους συνεργάτες
σας; Ποιες
επενδύσεις
έχουν γίνει προς
αυτή την
κατεύθυνση;

Επιθεωρητής
Πωλήσεων
Συνεταιριστικού
Δικτύου

Καινοτόμα
προϊόντα

Σε ποια
προγράμματα της
Συνεταιριστικής
δείχνουν την
προτίμησή τους οι
ασφαλισμένοι;

Συνεταιριστική Ασφαλιστική, με πλήρη συναίσθηση του κοινωνικού της
ρόλου, μεριμνά για την υποστήριξη του δικτύου συνεργατών της (συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες πράκτορες και brokers), καλύπτοντας με συνέπεια και αξιοπιστία τις ανάγκες τους. Η εταιρεία υποστηρίζει νέα πρωτοποριακά ασφαλιστικά προϊόντα φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου.
Επίσης, μεριμνά για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών και για τη
διαρκή βελτίωση της επικοινωνίας μαζί τους με την εισαγωγή καινοτόμων
μηχανογραφικών μεθόδων (πλατφόρμα επικοινωνίας, νέοι τρόποι πληρωμής
των συμβολαίων). Τέλος, η εταιρεία υποστηρίζει την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων με καινοτόμες μεθόδους.

Η

ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση
είναι πιο έντονη από ποτέ, αυτό
διαπιστώνω καθημερινά στις συναντήσεις μου με τους συνεργάτες
μας και τους ασφαλισμένους. Τα
ακραία καιρικά φαινόμενα και ο
φόβος απώλειας της περιουσίας
τους εν μια νυκτί δείχνουν την αναγκαιότητα Της ασφάλισης. Εμείς,
της Συνεταιριστική Ασφαλιστική,
πέραν των αγροτικών ασφαλίσεων
στις οποίες πρωτοπορούμε με
πολλά καινοτόμα προγράμματα,
βρισκόμαστε παρόντες με πολύ
οικονομικά και πλήρη προγράμματα ασφάλισης περιουσίας ώστε
να εξυπηρετήσουμε και να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και δίκαιη
αποζημίωση του πελάτη, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος ασφάλισης χαμηλό. Επιπλέον, τα νέα μας
Προγράμματα Ζωής έχουν κερδίσει τις πρώτες θέσεις στις επιλογές
των συνεργατών μας, ώστε να
παρέχουν στον πελάτη τους τις
καλύτερες τιμές με βάση την ποιότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, και αυτό μας έχει δώσει
ακόμη μεγαλύτερη ώθηση και ικανοποίηση στην καθημερινή προσπάθεια ώστε να βελτιωνόμαστε
για τους συνεργάτες μας, να βελτιωνόμαστε για τους ασφαλισμένους μας.
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Βάσει της περιοχής ευθύνης σας όπου
δραστηριοποιείστε, θεωρείτε πως
υπάρχει υψηλός δείκτης
ασφαλιστικής συνείδησης των
καταναλωτών;

Ενισχύουμε την
ασφαλιστική
συνείδηση
Επιθεωρητής Πωλήσεων Κρήτης ΣΟΦΡΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ

Η

Σ

την Ελλάδα, όπως και σε πολλά θέματα, έτσι
και σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική συνείδηση πιστεύω ότι υπάρχει κάποια υστέρηση σε
σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει κυρίως να κάνει
με την παιδεία και τις μέχρι πρόσφατα παρεχόμενες υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, ο Έλληνας
δεν είχε ασφαλιστική συνείδηση σε τέτοιο
βαθμό όσο οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αλλά αφενός μεν η οικονομική συγκυρία που καθιστά
την ασφάλιση της περιουσίας και της υγείας
πιο αναγκαία από ποτέ, αφετέρου, δε, η προσεκτικότερη άσκηση εποπτείας της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας μας και η στελέχωσή
της με πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,
αποτελούν ώριμη και ικανή συνθήκη για να
διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα τόσο σε
επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο ασφαλιστικής και όχι μόνον αγοράς. Στοίχημα όλων
μας στη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, σε επίπεδο ατομικό,
αλλά και εταιρικό, πρωτίστως πρέπει να είναι
η στόχευση της περαιτέρω εξέλιξης και προώθησης ποιοτικών ασφαλιστικών προϊόντων
σε όλη την επικράτεια.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Επιθεωρητής Πωλήσεων Αττικής & Δυτικής Ελλάδος
Τι στόχους έχετε
θέσει για το
κλείσιμο της
χρονιάς, αλλά
και για τον
επόμενο χρόνο;

Ακούμε τους συνεργάτες μας ασφαλιστές

Υ

πηρετώ την εταιρεία μου από το 2009. Στην αγορά βρίσκομαι πολύ περισσότερα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια ο στόχος μου πάντα ήταν είναι και θα
είναι να βρίσκομαι όσο γίνεται πιο κοντά στους συνεργάτες μου. Να ακούω,
να συζητάω τις ανάγκες τους, να γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια την καθημερινότητα του καθενός από αυτούς και κατ’ επέκταση και των πελατών τους.
Στο βαθμό που τα παραπάνω μεταφέρονται και συζητούνται με γνώση,
επαγγελματισμό και ευσυνειδησία με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, που
είναι αναπόσπαστος κρίκος αυτής της προσπάθειας, και στη συνέχεια μετουσιώνονται σε πολιτικές και πράξεις που εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες, τότε
μπορούμε να μιλάμε για μια άριστη συνεργασία των ανθρώπων του δικτύου μας με την
εταιρεία και αυτό με τη σειρά του δεν μπορεί παρά να έχει θετική επίπτωση στους στόχους της εταιρείας, των συνεργατών της και των πελατών μας.
Η προσπάθεια αυτή δεν έχει όρια. Δεν περιορίζεται σε χρονικά διαστήματα. Είναι
μια αέναη προσπάθεια που σε αποζημιώνει κάθε ημέρα, βλέποντας τις καλές και αποτελεσματικές σχέσεις που έχουν φτιαχτεί και διαρκούν στο χρόνο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Διευθυντής BANCASSURANCE

Στόχος η
υποστήριξη
των τοπικών
παραγωγικών
μονάδων

Ποιο το επίπεδο
συνεργασίας με τις
συνεταιριστικές
τράπεζες;

Η

Συνεταιριστική Ασφαλιστική και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, ακολουθώντας πάντα πιστά τις επιταγές της νομοθεσίας, της Τράπεζας
της Ελλάδος, αλλά και την αυξημένη ευαισθησία τους στη σωστή και
πλήρη κάλυψη των πελατών – μεριδιούχων – συνεταίρων, επιδιώκουν
την ορθή και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες ασφάλιση των
πελατών, αλλά και την απαραίτητη διασφάλιση των συμφερόντων της
τράπεζας προκειμένου να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική. Όλα αυτά
τα χρόνια που λειτουργεί το bancassurance στην εταιρεία μας με τις
Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα με τη
βοήθεια όλων των συμμετεχόντων, ώστε να βρεθούμε σήμερα με ένα
σύστημα πλήρως δομημένο, εκσυγχρονισμένο, εναρμονισμένο με τις
απαιτήσεις της ΤτΕ.
Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική δημιουργούμε και προωθούμε
μέσω των Συνεταιριστικών Τραπεζών ανταγωνιστικά ασφαλιστικά
προϊόντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη, την κάλυψη των
αναγκών του, τη στήριξη και την υποστήριξη των τοπικών παραγωγικών
μονάδων.
Έχοντας ως βάση τη μεγάλη μας εμπειρία ως εταιρεία από την
πολύχρονη παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο, αλλά και τη διεθνή
τεχνογνωσία που μας παρέχουν οι Ευρωπαίοι συνεταιριστές μέτοχοι
μας, προσφέρουμε σύγχρονα προϊόντα, ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, παρέχοντας παράλληλα μια πλήρη ομπρέλα προστασίας σε
όλους τους μεριδιούχους πελάτες των Συνεταιριστικών Τραπεζών,
ώστε να αισθάνονται σιγουριά και προστασία απέναντι στις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει.
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ΝΑΙ
ΘΕΜΑ

ΝΑΙ
ΘΕΜΑ
δέος. Θα αναρωτηθείτε «έπρεπε να
έρθει ένας καρκίνος για να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι άτρωτη»… κι όμως τόσο ανώριμα εγωκεντρική ήμουν!

ΓΩΓΏ ΤΣΑΚΟΓΙΆΝΝΗ

Ελπιδοφόρες
θέσεις ζωής!

Το περιοδικό «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» δεν αποτελεί μόνο
μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για την ασφαλιστική
αγορά και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο,
αλλά και ένα «βήμα» έκφρασης και ενημέρωσης για
προβλήματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη κοινωνία
μας. Συναντήσαμε την κυρία Γωγώ Τσακογιάννη,
συγγραφέα, αλλά και μια πολύ δραστήρια σύγχρονη
γυναίκα. Μιλήσαμε για το βιβλίο της «Μ’ ΑΓΑΠΩ»,
αλλά και για την ίδια, η οποία με πρωτοφανή
ψυχική δύναμη αντιμετώπισε, όπως πολλές
γυναίκες, τον καρκίνο, τον νίκησε και προχωρά τη
ζωή της δυναμικά.
Κυρία Τσακογιάννη λάμπετε, στην κυριολεξία, σαν
άνθρωπος. Θέλετε να ξετυλίξουμε το νήμα των εμπειριών
σας;
Δώδεκα χρόνια πριν αντιμετώπισα καρκίνο μαστού και
δώδεκα χρόνια μετά είμαι εδώ με την ιδιότητα της συγγραφέως,
αν και θεωρώ τον εαυτό μου αφηγήτρια επιβεβαιώνοντας το
χιλιοειπωμένο αλλά πάνσοφο «ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο
δυνατό»…

koyani.com

www.gogotsa

Πως αντιμετωπίσατε όλη αυτή την κατάσταση;
Είδα τα «σαράντα» μου είχα ήδη πεθάνει. Μέχρι εκείνη τη
στιγμή ήμουν ένα εγωκεντρικό πλάσμα όπου στην κοσμάρα μου
υπήρχε ο Θεός και ΕΓΩ. Πώς είναι δυνατόν να νοιώθεις άτρωτος και ξαφνικά γίνεσαι ένα μπουκάλι γάλα με ημερομηνία
λήξης!!!;;; Διότι από μόνη της η λέξη καρκίνος προκαλεί σοκ και
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Περιοδικό «ΝΑΙ»: Πείτε μας,
πώς μέσα από ανείπωτα
συναισθήματα απόγνωσης
οργανώσατε τη ζωή σας;
Η προτροπή της κατά τα άλλα
εξαίρετης χειρουργού του δημόσιου
νοσοκομείου με πείσμωσε αφάνταστα όταν μου είπε να παρακαλέσω
την διευθύντρια ώστε να βρεθεί
σύντομα “κρεβάτι” για μένα. Το
μόνο που δεν θα μπορούσα να κάνω
ήταν να τραβώ τα μαλλιά μου και να
παρακαλώ να βγάλουν κάποια άλλη
που το είχε την ίδια ανάγκη με μένα
και να βάλουν εμένα στη θέση της.
Το 2006 δυστυχώς υπήρχε μεγάλη
αναμονή. Τελικά την επόμενη μέρα
βρέθηκα με την ιδιωτική μου ασφάλεια σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείονοσοκομείο κάνοντας όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και δυο μέρες
μετά χειρουργήθηκα σε ένα από
τους καλύτερους χειρουργούς μαστού. Είναι υπέροχο μέσα σε αυτή
τη δύνη να μην νοιώθεις ότι κάποιος
σε τιμωρεί επειδή αρρώστησες αλλά να νοιώθεις τη σιγουριά πως
είναι εκεί δίπλα σου, σε στηρίζουν
και μαζί θα το παλέψετε και θα νικήσετε!!! Στο δημόσιο με κάλεσαν
να χειρουργηθώ 6 μήνες μετά. Όταν
είχα ήδη χειρουργηθεί με αποκατάσταση, είχα χημειοθεραπευτεί με
φάρμακα τρίτης γενιάς και είχαν
ξαναβγεί τα μαλλιά μου ωραιότερα
από ποτέ!!!
Περιοδικό «ΝΑΙ»: Πείτε μας,
στον κυκεώνα που βρεθήκατε
υπήρξε αρωγός τόσο σε
συναισθηματικό επίπεδο, όσο
και σε υλικό;
Ναι, η ιδιωτική ασφάλεια που
πολλά χρόνια πριν, μου την είχε
κάνει με το ζόρι αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη ο τότε

«Δεν είσαι αθάνατος
και δεν έχεις χρόνο
ατελείωτο, γι αυτό
Δώσου Ζήσε και
Πάρε!!!»

σύζυγός μου. Πεταμένα λεφτά την
θεωρούσα…όμως αυτή με έσωσε.
Έσωσε εμένα και την αξιοπρέπειά
μου όταν αρρώστησα. Και πόσο καταλαβαίνω τους ασφαλιστές όταν
εισπράττουν τον αρνητισμό και την
καχυποψία των ανθρώπων. Ήμουν
και εγώ μια αρνητική φιγούρα και
καχύποπτη πιστεύοντας πως το μόνο που θέλουν είναι να πάρουν τα
λεφτά μου. Πόσο θα ήθελα να τους
μιλήσω να τους ευχαριστήσω και να
τους εμψυχώσω. Έχουν στα χέρια
τους την σωτηρία μπροστά στο αναπάντεχο που μας επισκέπτεται με
διαφορετικές μορφές. Μακάρι το
κράτος κάποτε να φτάσει να προσφέρει υπηρεσίες επιπέδου ιδιωτικής
ασφάλειας!! Να μην παρεξηγηθώ, δεν
λέω ότι δεν έχουμε αξιολογότατους
γιατρούς και θεραπευτές στα δημόσια
νοσοκομεία. Το σύστημα είναι που
νοσεί.
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Μιλήστε μας για το βιβλίο σας.
Το βιβλίο μου Μ’ ΑΓΑΠΩ είναι μια
βίβλος αισιοδοξίας. Αυτοσαρκάζομαι,
αφηγούμαι με ειλικρίνεια την περιπέτειά μου και θέλω να περάσω τρία
μηνύματα. Πρώτα αυτό της πρόληψης
διότι η πρόληψη σώζει ζωές . Δεύτερον της αυτοεκτίμησης και αγάπης
στον εαυτό μας. Γυναίκες αγαπήστε
τον εαυτό σας απενοχοποιημένα.
Μόνο αν είστε καλά, ευτυχισμένες και
γεμάτες από αγάπη και αυτοεκτίμηση
μπορείτε να δώσετε στους γύρω σας.
Είμαι καλά, με φροντίζω για να μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου, τους
φίλους μου, τον σύντροφό μου. Υπάρχουν γυναίκες που δεν είχαν χρόνο
λένε να κάνουν μαστογραφία και όταν
το ανακαλύπτουν είναι πλέον αργά.
Μα είναι δυνατόν; Τρέχουν να ικανοποιήσουν ανάγκες που μπορούν και
μόνοι τους οι άλλοι να τα καταφέρουν.
Είμαστε γεμάτες ενοχές. Λάθος ! Αγαπήστε σας πρώτα!!! Και τρίτον…
Θέλω με σιγουριά να ΦΩΝΑΞΩ
στις γυναίκες… Μη φοβάστε ένας
καρκίνος μαστού ακόμα και μια υστερεκτομή ΔΕΝ θα σου στερήσει την
θηλυκότητά σου, τον έρωτα την χαρά
της Ζωής!!! Καταθέτω την προσωπική
μου εμπειρία, δείτε με. Είμαι εδώ
καλύτερα από ποτέ. Μητέρα Γυναίκα
Ερωτευμένη … και ΠΑΝΤΑ ασφαλισμένη!!!
*www.mikisradio.com

στο επόμενο

«Τι τέλος (διόδιο) πληρώσατε
για να περάσετε σε καλύτερους
δρόμους τον επόμενο χρόνο;»
ΜΕ ΤΙ ΕΦΌΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΖΟΥΝ ΆΤΟΜΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΟΝ ΕΠΌΜΕΝΟ ΧΡΌΝΟ;

ΜΠΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

· Στο ταξίδι
προς την κορυφή

δεν είσαι

Στηρίζουμε τους αθλητές
της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.
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