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ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΩ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΑΝΕΒΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΩΣ.
ΣΗΜΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ.
Τόλμησε σήμερα ό,τι αφήνεις
για αύριο. Είμαστε μαζί σου.
Ασφάλιση Υγείας Αllianz
Συνέχισε να βάζεις υψηλούς στόχους έχοντας την ολοκληρωμένη προστασία και
σιγουριά των προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης My Health,
εξωνοσοκομειακής φροντίδας My Primary Care και ιατρικής βοήθειας Med24.
Μάθε περισσότερα στο www.allianz.gr
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έμμεσοι φόροι

που αντιστοιχεί στο
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Συνολική
συνεισφορά
στην Απασχόληση

4.655

συνολικές θέσεις
εργασίας
που αντιστοιχούν στο

Πράξεις
συνεισφοράς
για την Κοινωνία

€360.000

οικονομική συνεισφορά
για κοινωνικές δράσεις
που αντιστοιχούν στο

0,19%

0,15%

0,12%

1,64%

του ΑΕΠ
της Χώρας

των φορολογικών εσόδων
του Κράτους

της συνολικής
απασχόλησης στην Ελλάδα

των κερδών προ φόρων
της Εταιρείας
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Για να μην χάνεις οπτικογράφημα *...
* δημιούργημα κινούμενων
εικόνων με ήχο,
βιντεοσκοπημένο
σε μαγνητική ή ψηφιακή
ταινία (ή άλλο μέσο)
ΒΙΝΤΕΟ

#Nextdeal
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Η «ΔΕΗΣΙΣ»,
ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ
ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ,
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Η

Γράφει ο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΥ,
εκδότης του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ»
e-mail: evaggelos@spiroueditions.gr

λεηλατούσαν, βίαζαν γυναίκες, έσφαζαν αµάχους
«Δέησις» θεωρείται από τους ειδικούς
και ενόπλους, γυναίκες και παιδιά, ιερείς και λαϊτο ωραιότερο ψηφιδωτό της Αγια-Σοφικούς. Κατέκλεψαν εκκλησίες και την Αγια-Σοφιά
άς, που µετέτρεψε ο Eρντογάν σε τζαµί.
την οποία απογύµνωσαν από καθετί χρυσό, ασηµέΣε αυτό εικονίζονται ο Χριστός, η Πανανιο ή στολισµένο µε πολύτιµους λίθους. Σκόρπισαν
γία και ο Ιωάννης ο Πρόδροµος. Τα γράµµατα στην
ιερά λείψανα, καταπάτησαν εικόεικόνα είναι πεντακάθαρα Ελληνες. Την Αγία Τράπεζα τη διέλυνικά (ΜΡ-ΘΥ, ΙC-ΧC, Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ.
σαν µε τσεκούρια όπως και τον ΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ). Η αγιογραφία
ερό Άµβωνα. Χιλιάδες βιβλία,
φιλοτεχνήθηκε όταν έληξε η Λαχειρόγραφα, κειµήλια και σκεύη
τινοκρατία στην Κωνσταντινούποπετάχθηκαν στα σκουπίδια ή κάλη το 1261 και πραγµατοποιήθηηκαν ή πουλήθηκαν ή µεταφέρκε η επαναφορά της ορθόδοξης
θηκαν στις Παπικές Βιβλιοθήκες
λατρείας. Η Λατινοκρατία κράτηκαθώς και έργα τέχνης όπως τα
σε 57 χρόνια. Στις 15 Αυγούστου
άλογα της Πόλης που κοσµούν
1261 µπαίνει πεζή από τη Χρυσή
την είσοδο της εκκλησίας του ΑΠύλη της Αγια-Σοφιάς ο Μιχαήλ
γίου Μάρκου στη Βενετία. Το ΥΗ’ Παλαιολόγος, εστεµµένος αυπουργείο Πολιτισµού µας και οι
τοκράτωρ. Η Πόλη είχε πέσει από
«πολιτισµένοι» καθηγητάδες Πατους σταυροφόρους του Πάπα την
νεπιστηµίων δεν κάνουν λόγο γι’
Τρίτη 13 Απριλίου 1204. Οι εκΑπό τη δηµοσιογραφική επίσκεψή µου
αυτά. Σε εκκλησίες της Δύσης
πρόσωποι της χριστιανικής Δύστην Αγια-Σοφιά το 2013 (Ε.Σ.)
ξενιτεµένα από τον τόπο τους όσης (τα ίδια τότε και τώρα) έκαναν
πως πολλά αρχαία αγάλµατα και το «Ιερό Μανδήτέτοιες καταστροφές που δεν έκαναν σε πολιορκίες
λιο», τεµάχια του Τίµιου Σταυρού, µέρη από το ατους βάρβαροι Σλάβοι, Βούλγαροι, Πέρσες, Άβαρες… Τρεις µέρες και νύχτες κατέστρεφαν, έκαιγαν, κάνθινο στεφάνι και άγια ιερά λείψανα αγίων… Και
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Το ψηφιδωτό της «Δεήσεως» στους αυτοκρατορικούς χώρους του γυναικωνίτη, στην Αγια- Σοφιά, λεπτοµέρεια του οποίου
απεικονίζεται στο εξώφυλλο

όλα αυτά και πολλά άλλα, 249 χρόνια από την Άλωση της Πόλης µε την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την Τρίτη 29 Μαΐου 1453…. Και 617 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 που για
400 χρόνια οι Τούρκοι σκλάβωσαν τον Έλληνα… Σήµερα, 200 χρόνια µετά, ο σηµερινός Έλληνας καλείται να ξαναθυµηθεί και να απευθύνει µια «νέα Δέηση» στον Χριστό... Και ίσως να ξανασκεφτεί µια
«νέα Φιλική Εταιρεία» αφού όλα περίπου µοιάζουν
σε κάποια σηµεία… Άλλωστε πολλά κατέθεσαν Έλληνες ασφαλιστές της Οδησσού για τη Φιλική Εταιρεία και τον ξεσηκωµό του ’21. Δέησις είναι λέξη
που βγαίνει από το ρήµα δέω = δένω, δηλαδή είµαι
δεµένος, προσκεκολληµένος σε ό,τι µου χρειάζεται, δέοµαι = έχω ανάγκη, στερούµαι κάτι και το ζητώ διά της δεήσεως, ζητώ τα αναγκαία, αυτά που
µου λείπουν, έχω έλλειψη, στερούµαι…. Πολλές λέξεις και έννοιες γύρω από το ρήµα δέω υπάρχουν
και στην «Ιλιάδα» και στην «Οδύσσεια» του Οµήρου ως τις µέρες µας, υπογραµµίζοντας τη συνέχεια της ελληνικής φυλής που δίπλα στη λέξη δέηση έχει και τη λέξη ικεσία. Ικεσία = από το ρήµα ίκω, φθάνω ικέτης για να πω ευχές, και τη λέξη παράκλησις από το παρα-καλώ κάποιον να µου δώσει
βοήθεια, και τη λιτή από το ρήµα λίσσοµαι ή λίττο-

µαι που σηµαίνει ικετεύω επίµονα, λιτή = ικεσία =
λιτανεία.
Η «Δέηση» στην Αγια-Σοφιά ας είναι µήνυµα
ελπίδος για το σεβασµό προς τα Ιερά και Όσια κάθε
φορά που καταπατώνται από οποιονδήποτε Εχθρό,
εξωτερικό ή και εσωτερικό (τι δέηση να κάνουν οι
άθεοι;). Η Παναγία για χρόνια ακούει το «σώπα, κυρία Δέσποινα, µην κλαίεις, µη δακρύζεις. Πάλε µε
χρόνους µε καιρούς, πάλε δικά σου είναι» (FaurielParis 1825). Ο Ναός της Αγίας Σοφίας, κατοικητήριον του Θεού από το ρήµα Ναίω = κατοικώ, λέξη
ελληνική και αυτή, αυτή την εποχή υφίσταται τραυµατισµό και λεηλασία και ως µνηµείο Παγκόσµιας
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς αλλά και ως σηµείο κοινής αναφοράς των Ελλήνων και του χριστιανικού
κόσµου. «Η Αγια-Σοφιά είναι το αίµα µας, κάποτε
θα είναι ξανά δική µας», έγραψε ο Ίων Δραγούµης
και τα λόγια φέρνουν ρίγη συγκίνησης και ταραχή
στο νου µας που µας καλεί να θρηνήσουµε τραγουδώντας το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι «Της ΑγιαΣοφιάς», τον Πατριάρχη της οποίας Γρηγόριο Ε’
κρέµασαν οι Τούρκοι από τον µεγάλο ξεσηκωµό του
Γένους και έθαψαν στην Οδησσό πλήθος κόσµου
και πολλοί σηµαντικοί ασφαλιστές.
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ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ (1453)
Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα κείµενο του Γεώργιου Α. Μέγα, που δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο Ελληνικά δηµοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόµ. Α’, Ακαδηµία Αθηνών, εν Αθήναις 1962:
Μεταξύ των ιστορικών τραγουδιών του λαού µας
εξέχουσαν θέσιν κατέχει το τραγούδι της Αγια-Σοφιάς. Και είναι τούτο ευνόητον. Κανένα άλλο γεγονός της εθνικής µας ιστορίας δεν συνεκλόνισε τόσον καθολικά την εθνικήν ψυχήν όσον η πτώσις της
Πόλεως και η απώλεια της Μεγάλης Εκκλησίας,

«Ο ογδοηκοντούτης Πατριάρχης Γρηγόριος κρεµάται µε διαταγή του
Σουλτάνου την Κυριακήν του Πάσχα, τη 22 Απριλίου 1821, από της
µεγάλης πύλης της Εκκλησίας, το δε σώµα αυτού υβρίζεται και
ρίπτεται εις τον Ελλήσποντον, όστις τον µετέφερεν εις Οδησσόν,
ένθα µεγαλοπρεπώς ετάφη».
Έργο του Peter von Hess. Ο Μάρκος Λαγκαδάς, από τη Σαντορίνη,
είναι αυτός που µετέφερε µε το πλοίο του στην Οδησσό το σκήνωµα
του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’. Είναι ο ίδιος, επίσης, που εγγυήθηκε
για τον Ρώσο φίλο του, που ανέλαβε την πολυδάπανη κατασκευή
της Σκάλας Ποτέµκιν, γνωστής κυρίως από το έργο του Σεργκέι
Αϊζενστάιν.
Πηγή: Βιβλίο Ευάγγελου Σπύρου «Ασφαλιστές, έµποροι και ιστορία
ελληνικού έθνους»
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που εσήµαινε την απώλειαν αυτήν της ελευθερίας
και ανεξαρτησίας του Γένους. Δι’ αυτό ο θρήνος διά
το πάρσιµο της Πόλης και της Αγια-Σοφιάς υπήρξε
γενικός, πανελλήνιος.
Αλλά και ως τραγούδι ο θρήνος αυτός είναι από
τα καλύτερα, τα λυρικώτερα δηµιουργήµατα της λαϊκής Μούσης. Δεν επιχειρεί εδώ ο δηµοτικός ποιητής να ιστορήση, να εκθέση τα γεγονότα, αλλά υψώνεται επάνω από τα οιαδήποτε περιστατικά, διά να
δώση έκφρασιν εις το πάθος, την συγκίνησιν της
ψυχής που προκαλεί η µεγάλη καταστροφή.
Αυτή η αναγγελία του γεγονότος απηχεί εις το
πρώτον εκ των παρατιθεµένων ασµάτων ως κραυγή
σπαρακτική απογνώσεως. Η φωνή κατόπιν από τον
ουρανόν, τα δάκρυα εις την εικόνα της Παναγίας,
και τα δύο στοιχεία ζωντανά θρησκευτικής πίστεως
και ποιήσεως, είναι το πρώτον φωνή µιας αδυσωπήτου µοίρας, το δεύτερον έκφρασις τελειωµένη
της θλίψεως διά την απόφανσιν αυτήν της µοίρας.
Και ενώ βαθεία εκδηλώνεται η συνείδησις της συµφοράς, που έρχεται να πλήξη το έθνος ολόκληρον, η
εθνική ψυχή δεν αφήνεται εις την αποθάρρυνσιν και
παρήγορος λάµπει ευθύς η ελπίς διά την ανόρθωσιν, την ανάκτησιν της εθνικής Κληρονοµίας, είναι η
ελπίς του δουλωθέντος έθνους και η πεποίθησις
που ερριζώθη ευθύς µετά την άλωσιν εις τον ελληνικόν λαόν, η ιδία εκείνη ελπίς, η οποία υπ’ άλλην
µορφήν απεκορυφώθη εις την παράδοσιν διά τον
Μαρµαρωµένο βασιλιά. Το δεύτερον άσµα, το οποίον µετά τον στ. 7 συµφύρεται µε τον πρώτον, εκφράζει εις τους περιφήµους δύο πρώτους στίχους όλην
την µεγαλοπρέπειαν της Μεγάλης Εκκλησίας. «Εκεί
µέσα ακούµε βαθειά ν’ αντηχάη το σήµασµα της Αγια-Σοφιάς και να µπαίνη στην ίδια σειρά µε τη δοξολογία του ουρανού και γενικά όλης της χτίσης… Ο
µεγάλος αριθµός από σήµαντρα, από καµπάνες, από παπάδες και διάκους, που αναφέρουν οι κατοπινοί στίχοι, είναι η συνέχεια στην έκφραση της µεγαλοπρέπειας. Με τον στ. "ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς,
δεξιά ο πατριάρχης" τελειώνει η περιγραφή της εκκλησίας… κι ύστερα αρχίζει η γνωστή παράδοση για
το σταµάτηµα της λειτουργίας κ.τ.λ.». Το τρίτον άσµα
διεσώθη ως προοίµιον εις θρήνον περιεχόµενον εν
χειρογράφω της Εθν. Βιβλιοθήκης των Παρισίων
του ΙΕ’ αιώνος και επιγραφόµενον «Ανακάληµα της
Κωνσταντινουπόλις», ως φαίνεται δ’ εκ τινών ενδείξεων είναι κρητικής προελεύσεως.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Τα περίφηµα άλογα της Πόλης,
που σήµερα κοσµούν την είσοδο
της εκκλησίας του Αγίου Μάρκου
στη Βενετία.

Α’
Πήραν την Πόλη, πήραν την! πήραν τη Σαλονίκην!
πήραν και την Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι,
που είχε τριακόσια σήµαντρα, κ’ εξήντα δυο καµπάνες΄
κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Σιµά να ‘βγουν τα άγια, κι ο βασιλιάς του κόσµου,
φωνή τους ήρθ’ εξ ουρανού, αγγέλων απ’ το στόµα΄
«Αφητ΄ αυτήν την ψαλµουδιά, να χαµηλώσουν τ’ άγια,
και στείλτε λόγο στην Φραγκιά, να έρθουν να τα πιάσουν, να πάρουν το χρυσό σταυρό, και τ’ άγιο ευαγγέλιο, και την αγία τράπεζα, να µην την αµολύνουν».
Σαν τ’ άκουσεν η Δέσποινα, δακρύζουν οι εικόνες΄
«Σώπα, κυρία Δέσποινα, µην κλαίης, µη δακρύζης΄
πάλε µε χρόνους µε καιρούς, πάλε δικά σου είναι».
C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome II, Paris 1825, σ. 340
Β’
Σηµαίν' ο Θιος, σηµαίν' η γη, σηµαίνουν τα ‘πουράνια,
σηµαίνει κ' η Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι,
µε τετρακόσια σήµαντρα, µ’ εξήντα δυο καµπάνες,
πώχει τριακόσιες καλογριές και χίλιους καλογέρους.
Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης.

Φωνή τους ήρτ' από το Θιό κι' άπ' την αγγέλου κρίση.
«Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια.
Πήραν την Πόλη, πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη,
πήραν και την Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι΄
Πήραν παιδιά ‘π' το δάσκαλο, κοράσι' απ΄ το γκεργκέφι,
Πήραν µανάδες µε παιδιά, κυράδες µε τους άντρες».
Arn. Passow, Τραγούδια ρωµαίικα, Lipsiae,
σ.146, αρ. 195 (Συλλογή Ulrich)
Γ’
Kαράβιν εκατέβαινε ς’ τα µέρη της Tενέδου
και κάτεργον το υπάντησε, στέκει και αναρωτά το:
- «Kαράβιν, πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις;»
- «Έρκοµαι εκ τα’ ανάθεµα κ’ εκ το βαρύν το σκότος,
εκ την αστραποχάλαζην, εκ την ανεµοζάλην΄
απέ την Πόλην έρχοµαι την αστραποκαµένην.
Εγώ γοµάριν δε βαστώ, αµµέ µαντάτα φέρνω,
κακά διά τους Χριστιανούς, πικρά και δολωµένα».
Em. Legrand, Collection de monuments… No
5, n.s. Athènes 1975, σ. 93. Πρβλ. Εµµ. Κριαρά, Το
ανακάληµα της Κωνσταντινούπολης, κριτική έκδοση
(Θεσσαλονίκη) 1956, σ. 29, στ. 6-13
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ
Επιµέλεια
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΥ

Ο «Επιτάφιος
του Περικλέους»,
η δουλεία (σκλαβιά)
και οι ασφαλιστές!

Σ

τον σύγχρονο κόσµο µας, µε τα δισεκατοµµύρια
ανθρώπων επί γης, εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν
σε διάφορα καθεστώτα, άλλοι ελεύθεροι, άλλοι
σκλάβοι, άλλοι βάρβαροι και απολίτιστοι, άλλοι
αιχµάλωτοι, άλλοι κάτω από τυραννικά καθεστώτα, άλλοι
κυβερνούνται µε γνήσια δηµοκρατικά καθεστώτα, άλλοι
µε κατ’ όνοµα κοινοβουλευτισµό δηµοκρατικό, άλλοι µε
βασιλιάδες δηµοκράτες και άλλοι µε βασιλιάδες τυράννους. Στην Αρχαία Ελλάδα, στρατόπεδα συγκεντρώσεως
δεν υπήρχαν, ούτε δουλέµποροι, αν και υπήρχαν δούλοι
αγοραστοί. «Δούλοι» και «κύριοι» συζούσαν αρµονικά
και για τη «συνύπαρξή» τους υπό δηµοκρατικά καθεστώτα αναφέρονται πολλοί συγγραφείς, όπως ο Πλάτων, ο Όµηρος, ο Ξενοφών, ο Δηµοσθένης, ο Ευριπίδης, ο Ιπποκράτης κ.ά.
Η Πεπλοφόρος. Κορυφαίο έργο αττικού εργαστηρίου, Μουσείο Ακρόπολης.
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H Ακρόπολη των Αθηνών

Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος υποστηρίζει: «…Οι
δούλοι στην Ελλάδα δεν είναι σκλάβοι µε τη σηµασία της λέξης. Είναι παραγιοί και ψυχογιοί, ψυχοκόρες και παραδουλεύτρες. Η εργασία γίνεται από
κοινού από όλα τα µέλη του γένους. Ακόµα και οι
βασιλείς δουλεύουν. Ο Οδυσσέας φτιάχνει µόνος το
κρεβάτι του. Η Ναυσικά πλένει τα ρούχα της µαζί
µε τις δούλες στο ποτάµι και στη συνέχεια παίζει
µπάλα µαζί τους…».
Όπως γράφει η Άννα Τζιροπούλου-Ευσταθίου στο
βιβλίο «Ο ΕΝ ΤΗ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ», ο δούλος, που ήταν εχθρός στις µάχες και δεν ενίκησε αλλά ηττήθη
(ηττών = κατώτερος), δεν ήταν δυνατόν να αφεθεί ελεύθερος, αφού παρεδόθη, ανεδείχθη ήττων, ήσσων, κατώτερος στην αναµέτρηση µε τα ελληνικά ιδεώδη. Έµπαιναν στην καθηµερινότητα κάνοντας
χρέη θυρωρού, µάγειρου, παιδαγωγού, βοηθού,
καλλιεργητού και ως δηµόσιοι δούλοι ήταν αστυνοµικοί, οδοκαθαριστές, κλητήρες στα Δικαστήρια. Ο
Πλάτων στους «ΝΟΜΟΥΣ» συνιστούσε στους Έλλη-

νες να µην υποδουλώνουν Έλληνες και αφετέρου να
γίνεται καλή µεταχείριση των δούλων. «Ο γαρ θεός
πάσι, τοις τ’ ελευθέροις και τοις δούλοις, εστίν ίσον», αναφέρει ο Μένανδρος. Ο νόµος αξίωνε «…
ουδέ τους δούλους υβρίζεσθαι» και ο νόµος προστάτευε τον δούλο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να
καταφύγει ως ικέτης στους βωµούς των ιερών ναών
και ο κύριός του υποχρεούτο να τον µεταπωλήσει. Ο
Ξενοφών παρατηρεί ότι «οι Αθηναίοι εποίησαν ισηγορίαν τοις δούλοις προς τους ελευθέρους». Η Πολιτεία παραχωρούσε και έναν «συνήγορο» στον
δούλο, για να τον υπερασπιστεί. Είπε ο ρήτωρ Δηµοσθένης: «Εάν τις υβρίζει εις τινα ή παίδα ή γυναίκα ή άνδρα, των ελευθέρων ή των δούλων ή παράνοµον τι ποιήσει εις τούτων τινα, γραφέσθω προς
τους θεσµοθέτας ο βουλόµενος Αθηναίων…». Ο Ευριπίδης στην «Εκάβη» υπενθυµίζει: «Νόµος τοις ελευθέροις ίσοις και τοις δούλοις».
Πολλά µπορούµε να βρούµε για τη συµπεριφορά
των Ελλήνων, που µετέδιδαν µόρφωση, παιδεία και
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Το Ερεχθείο µε τις Καρυάτιδες.

πολιτισµό µε ανθρωπιά προς τους δούλους, σε κείµενα του Αριστοτέλη, στον Όρκο του Ιπποκράτη: «…
Εκτός ων πάσης αδικίας επί σωµάτων ελευθέρων
και δούλων…», στον Μένιππο που έγραψε «περί των
διαπρεψάντων εν παιδεία δούλων», στην επιγραφή
της κρητικής Γόρτυνος, όπου οι δούλοι µπορούσαν
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να έχουν περιουσιακά στοιχεία και ζώα, στην
«Oδύσσεια» του Οµήρου, όπου ο βοσκός Εύµαιος
λέει στον κύριό του Τηλέµαχο πως «πάω να φυλάξω
το δικό σου και δικό µου βιος», κ.λπ.
Αντίθετα, Ασιάτες και Ρωµαίοι ήταν σκληροί και απάνθρωποι έναντι των δούλων, που τους θεωρούσαν
res = πράγµα και είχαν δικαίωµα ζωής και θανάτου
επάνω τους, που τους κακοµεταχειρίζονταν, ακόµα
και τους σκότωναν, ώστε να υπηρετήσουν τα αφεντικά στον άλλο κόσµο.
Πού να συγκριθεί η συµπεριφορά όλων των βαρβαρικών λαών προς τους δούλους µε τη συµπεριφορά
και σχέση Ελλήνων-δούλων, που ο Όµηρος, µε
ποιητική τέχνη, περιγράφει στην επιστροφή του Τηλέµαχου. Εκεί τον περίµεναν και έτρεξε ο δούλος
χοιροβοσκός να τον καλωσορίσει: «Έκλαψε σαν
πατέρας που υποδέχεται το µοναχοπαίδι του που
γυρίζει από ξενιτιά... µετά από πολλά χρόνια! Και
τον φίλησε… και τον αγκάλιασε… λέγοντας: Ήλθες,
Τηλέµαχε, γλυκό µου φως. Ήλθες, Τηλέµαχε, γλυκερόν φάος!...». Ήταν τέτοια η διαφορά, που οι Έλληνες περιφρονούσαν αυτούς που ξεχνούσαν την
καταγωγή τους και εφέροντο όπως οι βάρβαροι ξένοι, αφού «τα βαρβάρων δούλα πάντα» (Ευριπίδης)

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ

και «οι βάρβαροι απαίδευτοι εισί και ου συντεθραµµένοι λόγω» (Αριστοτέλης). Ακόµα και στα λατινικά,
στη λέξη barbarus διαβάζουµε τρεις έννοιες:
Agrestis (αγροίκος), Non Graecus (όχι Έλλην),
Homo non Recte et Sonore Loquens (άνθρωπος
που δεν µιλά ορθά και ηχηρά).
Μέσα σε µία αναστάτωση και σύγχυση πολιτισµών,
διανύουµε τον 21ο αιώνα µε αιµατηρούς πολέµους,
µε βία, µε δουλεία ανά τα πέρατα της Γης και «χρωµατισµούς» της σε όλα τα χρήµατα: µαύρο, κόκκινο,
κίτρινο, µπλε, ροζ και ανακατεµένα πάνω στις σηµαίες των κρατών και των πολυεθνικών εταιρειών.
Σε εκδήλωση ασφαλιστικής, σε οµιλία του, ζήτησε
όταν πεθάνει να τον τυλίξουν µε τη σηµαία της πολυεθνικής (σήµερα υπηρετεί σε άλλη εταιρεία/σε άλλη σηµαία)!!! Κρίµα…!
Στο περιθώριο της ζωής, εκατοµµύρια άνθρωποι
ζουν και πεθαίνουν σε σκλαβιές φανερές και καµουφλαρισµένες. Φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αιχµάλωτοι, καταδικασµένοι για πολιτικούς και
οικονοµικούς λόγους. Υπάρχουν και σύγχρονες µορφές δουλείας, µικρής και µακράς διάρκειας, «νοµιµοποιηµένες» σε ένα σύστηµα εν πολλοίς άδικο,
που «δεν το δίκασε κανείς», όπως εύστοχα τραγουδά ο τραγουδιστής µας Στέλιος Καζαντζίδης, µε αυτόν τον τίτλο, όπου κάποιοι δούλοι του συστήµατος
ονειρεύονται να ξεχρεώσουν και «ύστερα ας πεθάνουν», όπου εύκολα µπαίνεις φυλακή για φορολογικά ή κληρονοµιάς χρέη, όπου ξεπουλάς τα πάντα,
και σπίτια και οικόπεδα και µαγαζιά και χωράφια,
για να πληρώσεις γιατρούς και νοσοκοµεία ή για να
συνεχίσει τις σπουδές «το παιδί» ή να δοθεί προίκα
στην κόρη…
Πολλοί οι δούλοι, οι σκλάβοι, οι οφειλέτες, τα ανδράποδα, οι αιχµάλωτοι, οι πρόσφυγες, οι µετανάστες, οι αµφίδουλοι, οι διάκονοι, οι είλωτες, οι θύτες (δούλοι εν Κυρίω), οι εχθροί, οι πολέµιοι, οι επίβουλοι, οι διαφθορείς, οι βιαστές, οι ανθρωποσφαγείς, οι αποκεφαλιστές, οι στραγγαλιστές, οι λαοφόνοι, οι γενοκτόνοι, οι λαφυραγωγοί, οι κακοί, οι βάρβαροι… Μεγάλη συγκίνηση νιώθω όταν τις Κυριακές, παρακολουθώντας στην εκκλησία Θεία Λειτουργία, ακούω τον ιερέα να εύχεται «Υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, καµνόντων, αιχµαλώτων και
της σωτηρίας αυτών». Για τους Έλληνες, η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό, όπως το καθορίζει και ο
Αριστοτέλης: «Ελεύθερος άνθρωπος, ο αυτόν ένεκα
ζων και µη άλλον». «Ελεύθερος δε εστί το ότι αν

Η Νίκη της
Σαµοθράκης,
Λούβρο, Παρίσι.
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Αρχαιοελληνικό βάζο, Μουσείο του Λούβρου.

βούλεται τις ποιείν, ώστε ζην εν ταις τοιαύταις δηµοκρατίαις έκαστος ως βούλεται».
Αυτή την Ελευθερία, το ελεύθειν (έρχεσθαι, πορεύεσθαι), όπου ερά τις, δηλαδή το να µπορεί κάποιος
να πηγαίνει όπου αγαπά, η ελευθέρα κίνηση σε όλα
και στις ιδέες, είναι αυτό που αναφωνεί ο Εθνικός
µας Ποιητής Διονύσιος Σολωµός, όταν ζητωκραυγάζει «Χαίρε, ω Χαίρε Λευτεριά!» Γι’ αυτήν την Ελευθερία, βάση της Δηµοκρατίας, µιλά ο Περικλής στον
«Επιτάφιο», που το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» παραθέτει
για τους αναγνώστες του και τα παιδιά τους σε αυτό
το τεύχος. Είναι και ένα µνηµόσυνο για τους Έλληνες ασφαλιστές της Οδησσού, που µε κάθε τρόπο
στήριξαν την Φιλική Εταιρεία, πριν η φλόγα της λαµπαδιάσει µε «Ελευθερία ή Θάνατος» όλη την τουρκοκρατούµενη τότε Ελλάδα. Διαβάστε στο τεύχος
του «ΝΑΙ» και άλλες λεπτοµέρειες. Όλα τα ονόµατά
τους θα τα βρείτε στο βιβλίο του Ευαγγ. Γ. Σπύρου
«Ασφαλιστές Έµποροι και Ιστορία Ελληνικού Έθνους». Για την Ελευθερία και τη Δηµοκρατία, προσέφεραν το 30% των κερδών τους οι Έλληνες ασφαλιστές, από το 1814 ως το 1821. Τότε, πριν από τον
Μεγάλο Αγώνα, τέσσερις επιφανείς ασφαλιστές πέντε ηπείρων έγιναν έφοροι της Φιλικής Εταιρείας: ο
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Αλέξανδρος Μαύρος, ο Ιωάννης Αµβροσίου, η Ηλίας Μάνεσης και ο Αλέξανδρος Κουµπάρης, δίπλα
στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Λίγα, δυστυχώς, γνωρίζουν οι σηµερινοί Έλληνες ασφαλιστές για το σύστηµα Γραικών ασφαλιστών και τα χρήµατα που διέθεσαν στην Φιλική Εταιρεία, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στην Ελληνική Εµπορική Σχολή Οδησσού, στα βιβλία, στα θέατρα, στα σχολεία. Μεγάλος ο
κατάλογος και τα ονόµατα που είναι καταγεγραµµένα σε περιοδικά της εποχής και κυρίως στον «Λόγιο
Ερµή» στη Βιέννη, και αναλυτικά η προσφορά τους
τότε που, όπως έγραφε ο Κοσµάς ο Αιτωλός, 20
χρόνια πριν: «Το Έθνος περιέπεσε εις αγάθειαν».
Στον επίλογο του βιβλίου, ο Μεγάλος Έλληνας Μίκης Θεοδωράκης έγραψε µεταξύ άλλων: «…Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη “Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος” το 1821 από το Ιάσιο θα µπορούσε να είχε γραφτεί και για τη σηµερινή εποχή. Η
πατρίς µας προσκαλεί. Η ώρα ήλθε, ω Άνδρες Έλληνες!... Ας ανάψει µέσα µας τη φλόγα Ελευθερίας
και αυτή η Σπίθα αυτού του βιβλίου και ας φωτίσει
τις λέξεις Ελευθερία, Ανεξαρτησία, Δηµοκρατία, Ισότητα, Δικαιοσύνη, Έθνος, Ελλάδα, Ελληνικότητα…». Οι ασφαλιστές έργο τους επαγγελµατικό έ-
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χουν, µέσω της Ιδέας της ασφάλισης, να κρατάνε
τους ανθρώπους αξιοπρεπείς και ελεύθερους στις
ατυχίες της ζωής, όπου η µοίρα κάποιους τους χτυπάει σκληρότερα, µε ζηµιές και αρρώστιες και ατυχήµατα, σκορπίζοντας πόνο, εξάρτηση, απώλεια,
ορφάνια, χηρεία, αναπηρία, δύσκολα γηρατειά. Οι
ασφαλιστές, κατά µία έννοια, είναι και ελευθερωτές
τους για ένα µέρος της ζωής τους. Ασφάλεια είναι
πληρωµή ζηµιάς. Δεν θα σκορπιστούνε οι οικονοµίες, τα παιδιά ως ορφανά µπορούν να συνεχίσουν πιο
ανθρώπινα και δεν θα σταµατήσουν το σχολείοσπουδές, η χήρα δεν θα τρέχει να βρει να ξεχρεώσει υποχρεώσεις, η οικογένεια θα ξεπεράσει απαλότερα την απώλεια, η περιουσία θα σωθεί από οφειλές και φόρους και η οικονοµική εξάρτηση θα

αποφευχθεί, πριν φέρει και τη γενική «δουλεία», µε
υποταγή σε κοινωνικά και πολιτικά κατεστηµένα…
Οι ελεύθεροι εργάζονται και οι δούλοι «δουλεύουν». Πιστεύουµε ότι δηµοσιεύοντας τον «Επιτάφιο
Λόγο του Περικλέους», µε αφορµή την ταφή των
πρώτων νεκρών του πολέµου Αθηναίων και Σπαρτιατών, δίνουµε το µεγάλο µήνυµα σε όλους ότι οφείλουµε να έχουµε ΠΑΡΡΗΣΙΑ, δηλαδή ΡΗΣΗ (λόγο)
για τα πάντα, παν + ρήσις = παρρησία, όπως την εννοούσε ο Δηµόκριτος: «Η παρρησία εστίν ίδιον της
Ελευθερίας». Το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» υπηρετεί την
παρρησία πάνω από 30 χρόνια από τον ασφαλιστικό
άµβωνα και το όµοιον επιθυµεί για τους αναγνώστες
του, τους ασφαλιστές και τα… εκατοµµύρια ασφαλισµένους!

Ο Επιτάφιος του Περικλή, τραπεζογραµµάτιο 50 δραχµών (1955).

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (Β 35-46)
«35. (I). Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν µιλήσει ήδη εδώ επαινούν αυτόν που πρόσθεσε στην καθιερωµένη τελετή αυτόν τον επιτάφιο λόγο, διότι κατά τη
γνώµη τους είναι ωραίο να εκφωνείται αυτός προς τιµήν των θαπτοµένων νεκρών των πολέµων. Εγώ όµως
θα είχα τη γνώµη ότι είναι αρκετό για άνδρες, που αναδείχτηκαν γενναίοι µε έργα, να εκδηλώνονται έµπρακτα και οι τιµές, σαν αυτές ακριβώς που βλέπετε
ότι έχουν οργανωθεί και τώρα µε δηµόσια φροντίδα
σχετικά µ΄ αυτήν εδώ την ταφή, και να µην υπάρχει
κίνδυνος οι γενναίες πράξεις των πολλών να γίνουν πι-

στευτές από το λόγο ενός άνδρα, εάν αυτός µιλήσει
καλά ή άσχηµα. (2) Γιατί είναι δύσκολο το να µιλήσει
κανείς χωρίς υπερβολή για ένα θέµα, για το οποίο µε
δυσκολία εξασφαλίζεται ακόµη και η εντύπωση της αλήθειας. Διότι όποιος έχει προσωπική γνώση των
πραγµάτων, και συνεπώς είναι ευµενής ακροατής, ίσως θα µπορούσε να νοµίσει ότι κάτι παρουσιάζεται
ελλιπέστερα σε σχέση µε όσα επιθυµεί και γνωρίζει,
ενώ αυτός, που δεν έχει προσωπική πείρα, θα µπορούσε ίσως να νοµίσει από φθόνο ότι µερικά παρουσιάζονται εξογκωµένα, αν άκουε κάτι πάνω από τις δι-
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κές του δυνάµεις. Διότι οι έπαινοι, αν λέγονται για τους
άλλους, είναι ανεκτοί µέχρις αυτού του σηµείου, µέχρι
του οποίου και ο κάθε ακροατής ξεχωριστά πιστεύει
ότι είναι ικανός και ο ίδιος να κάνει κάτι από όσα άκουσε΄ σ’ ό,τι είναι υπερβολή από αυτά, επειδή ήδη (οι
ακροατές) αισθάνονται φθόνο, δεν πιστεύουν. (3) Επειδή όµως από τους προγενέστερους αυτά κρίθηκαν
µ’ αυτόν τον τρόπο ότι είναι ορθά, πρέπει κι εγώ, ακολουθώντας το πατροπαράδοτο έθιµο, να προσπαθήσω
να ικανοποιήσω την επιθυµία και τη γνώµη του καθενός σας σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βαθµό.
36. (I). Θα αρχίσω λοιπόν πρώτα από τους προγόνους΄
γιατί είναι δίκαιο και συγχρόνως ηθικά επιβεβληµένο
σε τέτοιες περιπτώσεις σαν τη σηµερινή να δίδεται σ’
αυτούς αυτή η τιµή της µνηµόνευσης. Γιατί κατοικώντας οι ίδιοι πάντοτε τη χώρα µε τη διαδοχή των γενεών, την παρέδωσαν µέχρι σήµερα ελεύθερη χάρη
στην παλληκαριά τους. (2) Και εκείνοι είναι άξιοι επαίνου κι ακόµη περισσότερο οι πατέρες µας΄ γιατί,
αφού απέκτησαν κοντά σε όσα κληρονόµησαν όση ηγεµονία έχουµε µε πολύ κόπο, την κληροδότησαν σ’
εµάς τους συγχρόνους. (3) Αλλά το µεγαλύτερο µέρος
αυτής εµείς οι ίδιοι, που βρισκόµαστε τώρα ακόµη
περίπου στην ώριµη ηλικία, το αυξήσαµε ακόµη περισσότερο και καταστήσαµε µ’ όλα τα µέσα την πόλη
ισχυρή, ώστε να είναι αυτάρκης στον µεγαλύτερο
βαθµό και για πόλεµο και για ειρήνη. (4) Αυτών τα
πολεµικά έργα, µε τα οποία το κάθε τι αποκτήθηκε, ή
αν εµείς οι ίδιοι ή οι πατέρες µας αποκρούσαµε σε
κάποια περίπτωση µε προθυµία βάρβαρο ή Έλληνα
εχθρό που επέδραµε εναντίον µας, επειδή εγώ δεν
θέλω να µακρηγορώ µπροστά σε ανθρώπους που τα
γνωρίζουν, θα τα παραλείψω΄ µε ποιες αρχές φθάσα-
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µε σ’ αυτά και µε ποιο πολίτευµα και µε ποιους τρόπους ζωής επιτεύχθηκαν λαµπρά αποτελέσµατα, αυτά αφού δηλώσω πρώτα, θα προχωρήσω και στον έπαινο αυτών εδώ των νεκρών, επειδή νοµίζω ότι και
στην παρούσα περίσταση θα ήταν εξαιρετικά ταιριαστό να λεχθούν αυτά και ότι είναι συµφέρον να ακούσει µε προσοχή αυτά όλο το πλήθος και από πολίτες
και από ξένους.
37. (I). Όπως είναι γνωστό, έχουµε πολίτευµα, που δεν
προσπαθεί να µιµηθεί τους νόµους των άλλων, αλλά
αντίθετα εµείς οι ίδιοι είµαστε πιο πολύ παράδειγµα
σε µερικούς παρά µιµητές άλλων. Και όσον αφορά το
όνοµα, επειδή δεν στηρίζεται στους λίγους, αλλά
στους πολλούς, έχει ονοµασθεί δηµοκρατία΄ σύµφωνα µε τους νόµους όλοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα στις
ιδιωτικές τους διαφορές, αλλά όσον αφορά την προσωπική προβολή, όσο ο καθένας διακρίνεται σε κάποιον τοµέα, προτιµάται για τα δηµόσια αξιώµατα όχι
σύµφωνα µε την πολιτική παράταξή του πιο πολύ παρά σύµφωνα µε τις ικανότητές του΄ ούτε πάλι εξαιτίας
της φτώχειας του έχει εµποδισθεί κάποιος λόγω της
ασηµαντότητας της κοινωνικής του θέσης στην άσκηση δηµοσίων αξιωµάτων, ενώ µπορεί να προσφέρει
κάτι καλό στην πόλη. (2) Ζούµε ως ελεύθεροι πολίτες
και ως προς τις σχέσεις µας µε την πολιτεία, αλλά και
απαλλαγµένοι από τη µεταξύ µας υποψία στις καθηµερινές επαγγελµατικές µας ασχολίες, χωρίς να οργιζόµαστε εναντίον του γείτονά µας, αν κάνει κάτι από
ευχαρίστησή του, και χωρίς να προσθέτουµε στην όψη
µας σκυθρωπότητα, που δεν βλάπτει τους άλλους, αλλά τους προκαλεί λύπη. (3) Και ενώ στην ιδιωτική µας
ζωή συναναστρεφόµαστε, χωρίς να γινόµαστε ενοχλητικοί, στη δηµόσια ζωή δεν παραβαίνουµε τους νό-
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Το άγαλµα του Θουκυδίδη στη Βιέννη, έξω από τη Βουλή της Αυστρίας.

µους κυρίως από σεβασµό, µε την υπακοή µας και
στους άρχοντες, που βρίσκονται κάθε φορά στην εξουσία, και στους νόµους, και κυρίως σ’ αυτούς που
θεσπίζονται για την προστασία των αδικουµένων, και
σ’ αυτούς που, ενώ είναι άγραφοι, συνεπάγονται για
τους παραβάτες αναµφισβήτητη ντροπή.
38. (I). Ακόµη και για το πνεύµα επινοήσαµε πλήθος
αναπαύσεις από τους κόπους τελώντας µε καθιερωµένο τρόπο αγώνες και δηµόσιες θυσίες σ’ όλη τη
διάρκεια του έτους και απολαµβάνοντας ο καθένας
δικό του σπιτικό περιποιηµένο΄ η καθηµερινή απόλαυση αυτών αποβάλλει τη δυσάρεστη διάθεση. (2)
Και ακόµη εξαιτίας της δύναµης της πόλης µας εισάγονται σ’ αυτή τα πάντα από κάθε µέρος της γης
και συµβαίνει σ’ εµάς να απολαµβάνουµε τα προϊόντα που παράγονται εδώ µε ευχαρίστηση, που δεν
µας είναι καθόλου πιο οικεία από την ευχαρίστηση,
µε την οποία απολαµβάνουµε και τα προϊόντα των
άλλων ανθρώπων.
39. (Ι) Διαφέρουµε από τους εχθρούς µας και στην
εκπαίδευση για την πολεµική προετοιµασία στα εξής: διότι αφήνουµε την πόλη µας ανοικτή σε όλους
και ουδέποτε εµποδίζουµε µε απέλαση των ξένων
κάποιον από το να µάθει ή να δει κάτι, το οποίο αν
δεν αποκρυβεί και δει αυτό κανείς από τους ε-

χθρούς, θα µπορούσε αυτός να ωφεληθεί, επειδή
πιστεύουµε πιο πολύ όχι στις πολεµικές προπαρασκευές και στα πολεµικά τεχνάσµατα παρά στη γενναιότητα, που πηγάζει από τον εσωτερικό µας κόσµο στην ώρα της δράσης΄ και στην εκπαίδευση αυτοί µε επίπονη άσκηση αµέσως από την νεαρή ηλικία τους επιζητούν την ανδρεία, ενώ εµείς ζώντας
µε άνετο τρόπο ριχνόµαστε όχι λιγότερο από ό,τι εκείνοι στους ισοδύναµους κινδύνους. (2) Και να η απόδειξη΄ γιατί ούτε οι Λακεδαιµόνιοι µόνοι τους, αλλά µαζί µε όλους (τους συµµάχους τους) εκστρατεύουν εναντίον της χώρας µας, και εµείς, όταν εκστρατεύσουµε στη χώρα των άλλων, αν και µαχόµαστε
στην ξένη χώρα, ως επί το πλείστον νικούµε εύκολα
αυτούς, που αµύνονται για τα πάτρια. (3) Όλη µαζί τη
δύναµή µας κανείς εχθρός ως τώρα δεν την αντιµετώπισε εξαιτίας της φροντίδας µας για το ναυτικό
και συγχρόνως εξαιτίας της αποστολής στην ξηρά
σε πολλά σηµεία ανδρών από εµάς τους ίδιους΄ και
αν τυχόν (οι εχθροί µας) συγκρουσθούν µε κάποιο
µέρος της δύναµής µας, όταν νικήσουν µερικούς από εµάς, καυχώνται ότι έχουν αποκρούσει όλους
τους άνδρες µας, και όταν νικηθούν, ισχυρίζονται ότι έχουν νικηθεί από όλους. (4) Και όµως, αν θέλουµε να διακινδυνεύσουµε ζώντας µε άνετο τρόπο
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µάλλον παρά µε επίπονη άσκηση και µε ανδρεία,
που δεν πηγάζει από τους νόµους πιο πολύ παρά
από τους τρόπους της ζωής µας, έχουµε το πλεονέκτηµα να µην κουραζόµαστε εκ των προτέρων εξαιτίας των πολεµικών δεινών που µας περιµένουν
και, όταν βρεθούµε αντιµέτωποι µ’ αυτά, να µην
φαινόµαστε λιγότερο τολµηροί από αυτούς, που
κοπιάζουν αδιάκοπα΄ και ως προς αυτά αξίζει η
πόλη µας να θαυµάζεται και ως προς άλλα ακόµη.
40. (I). Αγαπούµε το ωραίο µε απλότητα και καλλιεργούµε το πνεύµα, χωρίς να γινόµαστε µαλθακοί΄
χρησιµοποιούµε τον πλούτο πιο πολύ σαν ευκαιρία
για έργα παρά σαν αφορµή για κοµπορρηµοσύνη΄
και ενώ δεν είναι ντροπή να οµολογεί κανείς τη
φτώχεια του, αντίθετα είναι µεγαλύτερη ντροπή να
µην προσπαθεί να την αποφεύγει µε την εργασία.
(2) Έχουµε τη δυνατότητα εµείς οι ίδιοι να φροντίζουµε συγχρόνως και για τις ιδιωτικές µας υποθέσεις και για τα πολιτικά ζητήµατα και, ενώ καταγινόµαστε ο ένας µ’ αυτό το επάγγελµα και µε διαφορετικό ο άλλος, γνωρίζουµε όχι λιγότερο τα πολιτικά
πράγµατα¼ γιατί µόνοι εµείς θεωρούµε αυτόν, που
δεν µετέχει καθόλου στα πολιτικά, όχι φιλειρηνικό, αλλά άχρηστο΄ και εµείς οι ίδιοι ή
διατυπώνουµε κρίση και παίρνουµε αποφάσεις πάνω σε προτάσεις άλλων ή
σκεφτόµαστε σωστά και υποβάλλουµε προτάσεις στην κρίση άλλων πάνω
στα δηµόσια πράγµατα, επειδή δεν θεωρούµε τα λόγια βλάβη για τα έργα, αλλά πιο πολύ θεωρούµε βλάβη να µη
διαφωτισθούµε µε το λόγο από
πριν, προτού επιχειρήσουµε
αυτά που πρέπει. (3) Γιατί πράγµατι διαφέρουµε και σ’
αυτό, ώστε να είµαστε και υπερβολικά
τολµηροί και να

Ο Σωκράτης
στην
Ακαδηµία
Αθηνών.
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συλλογιζόµαστε εξαντλητικά όσα θα επιχειρήσουµε΄
ως προς αυτό, η αµάθεια στους άλλους φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η σκέψη δισταγµό. Γενναιότατοι
στην ψυχή δίκαια θα µπορούσαν να θεωρηθούν αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τις φοβερές συνέπειες του πολέµου και τις απολαύσεις της ειρήνης και
παρ’ όλα αυτά δεν προσπαθούν να αποφεύγουν τους
κινδύνους. (4) Και ως προς την ευεργετική διάθεση
είµαστε ανέκαθεν αντίθετοι προς τους πολλούς΄
γιατί αποκτούµε τους φίλους µας όχι ευεργετούµενοι, αλλά ευεργετώντας. Και πιο σταθερός φίλος είναι αυτός που έκανε την ευεργεσία, ώστε να προσπαθεί να διατηρεί την ευγνωµοσύνη που του οφείλεται µε τη συµπάθεια προς εκείνον, στον οποίο
πρόσφερε την ευεργεσία΄ αντίθετα αυτός που οφείλει ευγνωµοσύνη ως ανταπόδοση ευεργεσίας είναι
λιγότερο σταθερός (φίλος), επειδή γνωρίζει ότι θα
ανταποδώσει την ευεργεσία, όχι για να του οφείλεται ευγνωµοσύνη, αλλά για εξόφληση χρέους. (5)
Και µόνοι εµείς βοηθούµε χωρίς δισταγµό τον καθένα όχι από υπολογισµό του συµφέροντος πιο πολύ
παρά από πίστη στο φιλελεύθερο φρόνηµα.
41. (I). Συνοψίζοντας λοιπόν λέγω ότι η πόλη µας στο
σύνολό της είναι κέντρο παιδείας της Ελλάδας και ότι
ο καθένας από εµάς, ο ίδιος άνδρας µου φαίνεται
πως θα µπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του αυτάρκη σε πάρα πολλές δραστηριότητες µε τις χάρες
τους µάλιστα και µε πολύ µεγάλη επιδεξιότητα. (2)
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Και ότι αυτά δεν είναι κοµπορρηµοσύνη πιο πολύ για
την παρούσα περίσταση, παρά αληθινή πραγµατικότητα, το αποδεικνύει η ίδια η δύναµη της πόλης, την
οποία αποκτήσαµε µ’ αυτούς τους τρόπους. (3) Διότι
µόνη από τις σύγχρονες πόλεις µε τη δοκιµή αποδεικνύεται ισχυρότερη από τη φήµη της και µόνη δεν δίνει ούτε στον εχθρό που επήλθε εναντίον της το δικαίωµα να αγανακτεί, επειδή βλάπτεται από τέτοιου
είδους πολίτες, ούτε στους συµµάχους παρέχει αφορµή για παράπονα, επειδή τάχα κυβερνώνται από
ανάξιους. (4) Επειδή παρουσιάσαµε τη δύναµή µας
µε απτές µάλιστα αποδείξεις και όχι βέβαια χωρίς
µάρτυρες, θαυµαζόµαστε και από τους συγχρόνους
και θα θαυµαζόµαστε από τους µεταγενέστερους, και
µάλιστα χωρίς να έχουµε καθόλου ανάγκη από έναν
Όµηρο ως υµνητή ούτε από άλλον, ο οποίος µε τα ευχάριστα λόγια θα τέρψει για µια στιγµή, αλλά τη γνώµη, που θα σχηµατισθεί για τα έργα µας, θα τη βλάψει
η αλήθεια΄ αλλά θα θαυµαζόµαστε, επειδή αναγκάσαµε κάθε θάλασσα και στεριά εξαιτίας της τόλµης
µας να γίνει πέρασµά µας και εγκαθιδρύσαµε παντού
αιώνια µνηµεία και αποτυχιών και επιτυχιών µας. (5)
Για µια τέτοια πόλη λοιπόν και αυτοί εδώ (οι νεκροί),
επειδή έκριναν δίκαιο να µην την στερηθούν, πέθαναν πολεµώντας γενναία και είναι φυσικό ο καθένας
από τους ζώντες να θέλει να µοχθεί γι’ αυτήν.
42. (I). Γι’ αυτό ακριβώς και µακρηγόρησα για όσα
αφορούν την πόλη, επειδή ήθελα να κάνω κατανοη-

τό ότι δεν είναι για ίσης σπουδαιότητας ζήτηµα ο
αγώνας για µας και γι’ αυτούς, στους οποίους τίποτε από αυτά δεν υπάρχει σε όµοιο βαθµό, και συγχρόνως επειδή ήθελα να καταστήσω φανερό µε απτές αποδείξεις τον έπαινο προς τιµήν αυτών, για
τους οποίους τώρα οµιλώ. (2) Και έχουν λεχθεί τα
σπουδαιότερα σηµεία αυτού του επαίνου΄ διότι αυτούς τους ύµνους, που έπλεξα για την πόλη, τους
λάµπρυναν οι ανδραγαθίες αυτών εδώ των νεκρών
και των οµοίων τους, και εποµένως δεν θα µπορούσε να φανεί για πολλούς από τους Έλληνες ο έπαινος ισοβαρής µε τις πράξεις τους, όπως αυτών
εδώ (των νεκρών). Και νοµίζω πως ο τωρινός θάνατος αυτών εδώ αποδεικνύει τη γενναιότητα ενός
άνδρα φανερώνοντάς την για πρώτη φορά και επισφραγίζοντάς την για τελευταία. (3) Και πράγµατι
για τους κακούς ως προς τα άλλα είναι δίκαιο να
προβάλλεται (από τους ανθρώπους) η ανδραγαθία,
που επιδεικνύεται στους πολέµους για την υπεράσπιση της πατρίδας΄ γιατί, επειδή αυτοί εξαφάνισαν
µε το αγαθό το κακό, ωφέλησαν πιο πολύ στην κοινή
προσπάθεια απ’ ό,τι έβλαψαν µε την ιδιωτική τους
ζωή. (4) Από αυτούς εδώ κανείς ούτε δείχτηκε δειλός, επειδή προτίµησε τη διαρκή απόλαυση του πλούτου στο µέλλον, ούτε
ανέβαλε τον κίνδυνο εξαιτίας της
ελπίδας που παρέχει η φτώχεια, ότι, αν αποφύγει αυτή, θα µπορούσε
στο µέλλον να πλουτίσει. Αλλά επειδή θεώρησαν την τιµωρία των εχθρών
πιο ποθητή από αυτά και επειδή έκριναν συγχρόνως από τους κινδύνους αυτόν ως τον πιο λαµπρό, θέλησαν διακινδυνεύοντας
να τιµωρούν
τους εχθρούς
και αυτά να τα

Άγαλµα του
Πλάτωνα στην
Ακαδηµία
Αθηνών.
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τυχία και τη γενναιότητα ως ελευθερία, µη δειλιάζετε
επιθυµούν, επειδή εµπιστεύθηκαν στην ελπίδα την
µπροστά στους πολεµικούς κινδύνους. (5) Γιατί δεν θα
αβέβαιη έκβαση του αγώνα και επειδή θεωρούσαν
αψηφούσαν τη ζωή τους πιο δίκαια οι δυστυχισµένοι,
χρέος τους στην ώρα της µάχης να έχουν εµπιστοστους οποίους δεν υπάρχει ελπίδα κάποιου καλού,
σύνη στις δυνάµεις τους γι’ αυτό που ήταν ήδη φανερό µπροστά τους΄ και επειδή θεώρησαν τιµητικό- αλλά αυτοί, για τους οποίους υπάρχει φόβος, όσο ακόµη είναι στη ζωή, να µεταβληθεί στο χειρότερο η
τερο στην ώρα του κινδύνου το να αµύνονται και το
κατάστασή τους και για τους οποίους οι διαφορές θα
να πάθουν παρά να επιδιώκουν τη σωτηρία µε το να
είναι εξαιρετικά µεγάλες, αν αποτύχουν σε κάτι. (6)
τρέπονται σε φυγή, απέφυγαν το όνειδος της δειλίΓιατί για έναν άνδρα βέβαια που έχει υψηλό φρόνηµα
ας και κράτησαν µε το σώµα τους το βάρος της µάείναι πιο οδυνηρή η ταπείνωση, που τη συνοδεύει η
χης΄ και µέσα σε µια κρίσιµη στιγµή της τύχης µαζί
µε την ακµή της προσδοκίας για τη νίκη µάλλον πα- δειλία, παρά ο θάνατος, που έρχεται, χωρίς να τον νιώσει, σε µια στιγµή έξαρσης της ψυχικής ρώµης και
ρά του φόβου για την ήττα πέθαναν.
43. (I). Και αυτοί εδώ βέβαια αναδείχθηκαν τέτοιοι, ό- της κοινής προσδοκίας.
πως ταιριάζει στην πόλη΄ εµείς όµως που µένουµε
44. (I). Γι’ αυτό ακριβώς και τους γονείς αυτών εδώ
πρέπει να ευχόµαστε να έχουµε καλύτερη τύχη, αλλά
των νεκρών τώρα, όσοι παρευρίσκεστε, δεν τους
να θεωρούµε καθήκον µας να µην έχουµε καθόλου α- κλαίω πιο πολύ παρά θα προσπαθήσω να τους παρητολµότερο φρόνηµα απέναντι στους εχθρούς, λογαγορήσω. Γιατί γνωρίζουν ότι πέρασαν τη ζωή τους
ριάζοντας όχι µόνο µε το λογικό την ωφέλεια, που θα
µέσα σε ποικίλες µεταβολές της τύχης΄ ευτυχία ωµπορούσε µακρηγορώντας κανείς να την παρουσιάστόσο είναι τούτο, όσοι τυχόν βρουν, όπως αυτοί εδώ
σει σε σας, που τη γνωρίζετε οι ίδιοι καλύτώρα, τον πιο λαµπρό θάνατο και δοκιµάτερα, λέγοντας πόσα καλά υπάρχουν
σουν, όπως εσείς, την πιο τιµητική λύστην απόκρουση των εχθρών, αλλά
πη, και σε όσους ορίστηκε µε συµπιο πολύ θαυµάζοντας κάθε µέρα
µετρία από τη µοίρα η ζωή τους να
στην πράξη τη δύναµη της πόλης
την περάσουν µέσα στην ευτυχία
και αγαπώντας αυτή µε ερωτικό
και µέσα σ’ αυτή επίσης να πεθάπάθος΄ και, όταν σας φανεί ότι είνουν. (2) Γνωρίζω βέβαια ότι είναι
δύσκολο να σας κάνω να παρηγοναι µεγάλη, να έχετε στο νου σας
ρηθείτε γι’ αυτούς, που θα τους θυότι αυτά τα απέκτησαν άνδρες, που
µάστε πολλές φορές στην ευτυχία των
ήταν τολµηροί και γνώριζαν το χρέος
άλλων, για την οποία κάποτε κι εσείς οι
τους και είχαν στις µάχες το συναίσθηµα
ίδιοι χαιρόσασταν΄ και λυπάται κανείς
της ντροπής΄ και κάθε φορά που δοκιΟ Όµηρος σε νόµισµα
των
50
δραχµών.
όχι για τα αγαθά που τυχόν στερείται,
µάζοντας κάτι αποτύγχαναν, δεν έκριναν
χωρίς να τα δοκιµάσει, αλλά γι’ αυτό που τυχόν έχαορθό ωστόσο να στερήσουν και την πόλη από τη δική
σε, αφού το συνήθισε. (3) Πρέπει να δείχνετε εγκαρτους γενναιότητα, αλλά προσέφεραν σ’ αυτή τη ζωή
τέρηση µε την ελπίδα και άλλων παιδιών, όσοι έχετε
τους ως την πιο ωραία συνεισφορά. (2) Γιατί προσφέακόµη ηλικία να τεκνοποιήσετε΄ γιατί και στην ατοµιροντας όλοι µαζί τη ζωή τους κέρδιζαν ο καθένας ξεκή ζωή τα παιδιά που θα γεννηθούν για µερικούς θα
χωριστά τον αγέραστο έπαινο και τον τάφο λαµπρότατο, όχι αυτόν στον οποίο είναι θαµµένοι πιο πολύ, αλλά γίνουν αφορµή να ξεχάσουν αυτοί τους νεκρούς και
στην πόλη θα είναι η τεκνοποίηση ωφέλιµη διπλά,
αυτόν στον οποίο µένει αείµνηστη η δόξα τους στην
και επειδή δεν θα ερηµώνεται η πόλη και επειδή θα
κάθε φορά παρουσιαζόµενη ευκαιρία και για λόγια
είναι ασφαλής΄ γιατί δεν είναι δυνατό να αποφασίκαι για έργα. (3) Γιατί των επιφανών ανδρών κάθε γη
ζουν κατά τον ίδιο τρόπο και το ίδιο δίκαια αυτοί που
είναι τάφος και δεν το φανερώνει µόνο µια επιγραφή
κινδυνεύουν, χωρίς να εκθέτουν όµοια µε τους άλεπιτυµβίων στηλών στη δική τους χώρα, αλλά και στις
λους σε κίνδυνο τα παιδιά τους. (4) Όσοι πάλι είστε
ξένες χώρες µένει αιώνια στην ψυχή του καθενός άπροχωρηµένης ηλικίας, να θεωρείτε ως κέρδος το
γραφη η µνήµη του φρονήµατός τους πιο πολύ παρά
µεγαλύτερο µέρος της ζωής σας, κατά το οποίο ήσατου έργου τους. (4) Αυτούς λοιπόν τώρα κι εσείς αφού
σταν ευτυχισµένοι, και ότι το υπόλοιπο θα είναι σύτους µιµηθείτε και θεωρήσετε την ελευθερία ως ευ-
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ντοµο και να ανακουφίζεστε µε τη δόξα αυτών εδώ.
Γιατί µόνο η φιλοδοξία είναι αγέραστη και στα γεράµατα δεν ευχαριστεί πιο πολύ το κέρδος, όπως ισχυρίζονται µερικοί, αλλά οι τιµές.
45. (I). Για τους γιους εξάλλου αυτών εδώ, όσοι παρευρίσκεστε, ή για τους αδελφούς βλέπω δύσκολο
τον αγώνα (γιατί τον νεκρό ο καθένας συνηθίζει να
τον επαινεί) και γι’ αυτό πολύ δύσκολα δείχνοντας
ανδρεία σε υπερβολικό βαθµό θα µπορούσατε να
θεωρηθείτε όχι όµοιοι, αλλά λίγο κατώτεροι. Γιατί οι
ζωντανοί φθονούν τους ανταγωνιστές τους, ενώ αυτούς που δεν τους είναι εµπόδιο τους τιµούν µε µια
ασυναγώνιστη ευνοϊκή διάθεση. (2) Αν πρέπει να πω
κάτι και για την αρετή των γυναικών, όσες θα µείνουν τώρα χήρες, µε µια σύντοµη παραίνεση θα πω
το παν. Γιατί είναι µεγάλη για σας η δόξα να µη φανείτε κατώτερες από τη γυναικεία φύση σας και για
όποια επίσης γίνεται λόγος ανάµεσα στους άνδρες
όσο είναι δυνατό πιο λίγο είτε για έπαινό της είτε για
κατηγορία της.

46. (I). Είπα κι εγώ µε το λόγο µου σύµφωνα µε τα
καθιερωµένα όσα είχα ταιριαστά΄ εξάλλου αυτοί που
θάπτονται αφενός έχουν ήδη τιµηθεί µε έργα και αφετέρου τα παιδιά αυτών από τώρα και στο εξής θα
τα αναθρέψει η πόλη µε δηµόσια δαπάνη, ώσπου να
γίνουν έφηβοι προβάλλοντας για βραβείο σε τέτοιους αγώνες ωφέλιµο στεφάνι και γι’ αυτούς εδώ
και για όσους µένουν στη ζωή΄ γιατί σ’ όποιους έχουν θεσπισθεί έπαθλα ανδρείας πολύ µεγάλα, ανάµεσα σ’ αυτούς ζουν και άριστοι πολίτες. (2) Και τώρα, αφού ο καθένας αποτελειώσει το θρήνο για τον
δικό του, πηγαίνετε στα σπίτια σας».

Πηγή: Θουκυδίδης «Περικλέους Επιτάφιος»
Κείµενα, µετάφραση,
σχόλια, ερµηνεία:
Ιωάννης Αχ. Μπάρµπας
Εκδόσεις Ζήτρος
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Ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου γεννήθηκε στο Δίστρατο
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Επιµέλεια: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠΥΡΟΥ

ασφαλιστικό

ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1990

«ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ» είναι ο τίτλος
ενός ιστορικού λευκώµατος 200 σελίδων µε φωτογραφίες του φωτορεπόρτερ Αντρέα Μανώλη,
που βασίζεται σε µια ιδέα του Στέλιου Γεωργαλλίδη, γενικού διευθυντή της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας «ΚΕΝΤΡΙΚΗ», ο οποίος αρχές Ιανουαρίου 2020 µου το έστειλε γράφοντας τα εξής:
« Αγαπητέ κύριε Σπύρου,
Χαίροµαι ιδιαίτερα που µου δίνεται η ευκαιρία να
επικοινωνήσω και πάλι µαζί σας. Λαµβάνω το περιοδικό σας «ΝΑΙ» και σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιµώ πολύ την ωραία έκδοση σας και την παρακολουθώ µε µεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε πάντα τον
τρόπο να δίνεται χαρακτήρα και προσωπικότητα
στο περιεχόµενο. Από την δική µας πλευρά, εδώ
και λίγα χρόνια προσπαθούµε να βάλουµε ένα µικρό λιθαράκι στην κοινωνική και πολιτισµική ζωή
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της Κύπρου, εκδίδοντας κάποια λευκώµατα µε
θέµατα που αφορούν είτε την ιστορία, είτε τον πολιτισµό του νησιού.
Το τελευταίο µας εγχείρηµα ασχολείται µε την καταγραφή της πορείας ενός σπουδαίου φωτορεπόρτερ, του Ανδρέα Μανώλη, που µε την φωτογραφική του µηχανή έχει καταγράψει την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Ο τίτλος του «Αυτόπτης
Μάρτυρας».
Σας στέλνω ένα αντίτυπο της έκδοσης αυτής που
πιστεύω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα.
Με εκτίµηση
Στέλιος Γεωργαλίδης
Γενικός Διευθυντής
(υπογραφή)
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Οι φωτογραφίες και τα κειµήλια µε συγκλόνισαν!
Έτρεµαν τα χέρια µου καθώς το ξεφύλλιζα και στο
νου µου ανακατεύονταν µνήµες, εικόνες, πρόσωπα,
γεγονότα… Είχα πάει στην Κύπρο µετά το 1974 και
έγραψα αρκετές φορές.
Περπάτησα στους ιερούς
τόπους της, στα στενά της
Λευκωσίας και τα ερείπιά
της, στα φυλακισµένα µνήµατα, στη Μακεδονίτισσα,
στη Φανερωµένη, µάτωσε
η ψυχή µου όταν είδα τη
σηµαία των Τούρκων στο
βουνό µπροστά, σαν «µατωµένη γάζα» στο κορµί
της Κύπρου µας, άκουσα
εσπερινούς στις εκκλησιές
της, τρόµαξα βλέποντας
και ακούγοντας σκυµµένες
µαυροφορεµένες µάνες
πάνω στα µνήµατα των πεσόντων του Ιουλίου 1974.
Πόνεσε η ψυχή µου διαβάζοντας ονόµατα παλικαριών στα κρύα µάρµαρα
των τάφων: Επγος Παναγόπουλος, ΔΕΑ Τσαµκιράνης,
Δνευς Τσάκωνας Ευαγγ., Στρατιώτης Αναστασόπουλος, Γιαννακάκης, Δαλαµάγκας, Κατερός, Ποϊτσίδης, Μανιάτης... Στα Μελίσσια Αττικής υπάρχει ένα

µικρό δροµάκι που τέµνει την οδό Αλεξανδρουπόλεως, κοντά στο σπίτι της Μενεγάκη, προς τιµήν του
στρατιώτη Χαρ. Γλαρέντζου. Γράφει ο οδοδείκτης:
Οδός Χαρ. Γλαρέντζου πεσόντος εν Κύπρω 1974.
Πολλά ονόµατα, πολλά παλικάρια µας, πολλά παιδιά
και αδέλφια που άλλα βρέθηκαν, άλλα σκορπίστηκαν, άλλα «χώρεσαν» σε
κασελάκια µικρά που µάζεψαν οστά εδώ κι εκεί
µάνες, χήρες αδερφές,
που δεν κατάφεραν να σφίξουν σε αγκαλιά στον ύστατο χαιρετισµό, αγνοούµενοι
στον απόηχο θρήνων και
λυγµών, αβάσταχτοι πόνοι
σε µουσκεµένες από δάκρυα φωτογραφίες…
Κανένας ζωγράφος, κανένας ποιητής, κανένας φωτογράφος, κανένας πολιτικός, κανένας ειρηνοποιός,
κανένας διαµεσολαβητής
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ούτε θα
µπορέσει να ζωγραφίσει,
να περιγράψει, να ιστορήσει, να φωτογραφίσει τους πόνους που δεν ξεπλένουν τα δάκρυα, τον οδυρµό που κανένα µαγνητόφωνο δεν «πιάνει», την ηχώ της θλίψης και το σπα-
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ραγµό που κάποιες «στιγµές» κάποιες φευγαλέες
«στάσεις» µπορούν εξειδικευµένοι φωτογράφοι να
αποτυπώσουν σε χαρτί, όπως οι φωτογραφίες του
Ανδρέα Μανώλη, που µας «µιλάνε» γι’ αυτά που «ιερουργούνται» βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων…
Κάποιοι βάζουν λεζάντες σε µάτια βουρκωµένα για
κλάµατα µανάδων, αλλά πάντα κάνουν λάθος και δεν
περιγράφουν τις φουρτουνιασµένες θάλασσες της
ψυχής που «αφήνει» κι ένα δάκρυ σαν πρωινή δροσοσταλιά, έτσι για να «προδοθούν» όσα συµβαίνουν
µέσα τους, που δεν βλέπουµε ποτέ!
Σαν φοιτητής στη Νοµική Αθηνών και στην Πάντειο,
γνώρισα πολλούς Κύπριους συµφοιτητές… Θυµάµαι
τον Μιχάλη Ζένιου, τον Γεωργίου από το Σπιτάλι, τον
Πανίκο, τον Δηµήτρη Τόλλο, γιατρό σήµερα στην
Πάτρα, τον Μιχαηλίδη, τον…, τον… Ο Μιχάλης Ζένιου, από τους Τρούλλους Λάρνακας, φυσικός Πανεπιστηµίου Αθηνών, έπεσε ηρωικά µαχόµενος, αφού «έδιωξε» συστρατιώτες για να γλιτώσουν, καθυστερώντας τους Τούρκους. Η κηδεία του έγινε 27
χρόνια µετά, µε τιµές, όταν µε DNA βρήκαν τα οστά
του… Στην Κύπρο, στην ΕΛΔΥΚ, υπηρέτησε και ο αδελφός µου Χρυσοστοµάκης, τη δεκαετία του 1960.
Ακόµα θυµάµαι τις περιπέτειές του και πώς έφτασε
ως έµπορος στα δύσκολα χρόνια! Σε µια άδεια επιστροφής, µας έφερε από Κύπρο διάφορα δώρα και
µένα ένα ύφασµα εγγλέζικο, να κάνω το πρώτο µου
κουστούµι!... Του χρωστάω µεγάλη ευγνωµοσύνη
για πολλά που έκανε για όλη την οικογένεια και εµένα, τότε που δούλευε κι εµείς σπουδάζαµε! Αργότερα, στα χρόνια του ’80, κατέβηκα µε τον Δηµ.
Κοντοµηνά και την INTERAMERICAN, γνώρισα από
κοντά τον Ζιακόλα, επισκεφθήκαµε τον Πρόεδρο
Βασιλείου, εκπαίδευσα στο Agency αρκετούς Κυπρίους. Ο Μιχαλάκης Μιχαηλίδης πήρε εµπειρίες
και καθηµερινές πρακτικές στο υποκατάστηµά µου
στην Όθωνος 6, πριν τα εφαρµόσει στην Κύπρο. Έχω
µια φωτογραφία που είµαστε µε τον Βασίλη Καλτσά.
Έκανα φίλους από όλες τις εταιρείες, τον Γιάννη
Βιολάρη, τον Ευριπίδη Νεοκλέους, τον Δηµ. Καλλέργη, τη Νάγια Τριπάτσα, τον Ανδρέα Γεωργίου, τον
Ζένιο Δηµητρίου, τον Πάµπο Θεραπή, τον υπουργό
Συρίµη, τον Γιώργο Λιόλη και τη Μαρία Λιόλη, τον Γ.
Χριστοφίδη, τον Α. Παντελή, τον Α. Χαραλαµπίδη,
τον Έρµο Δρουσιώτη κ.ά. Τότε έστειλαν γράµµα στο
«ΝΑΙ» για το ελληνοκυπριακό έργο µας ο Γλαύκος
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Κληρίδης (1992), ο Σπύρος Κυπριανού (1992), ο Βάσος Λυσαρίδης της ΕΔΕΚ, το ΠΑΚΟΠ, το ΑΔΗΣΟΚ,
το ΔΗΚΟ, το Κόµµα Φιλελευθέρων… (Δείτε «ΝΑΙ»,
τεύχος 18 Ιουλ.-Αυγ. 1992). Η προσφορά ξεχωριστών σελίδων για την Κύπρο είχε βρει µεγάλη ανταπόκριση και ήµουν τότε (και σήµερα) υποστηρικτής
της ελληνο-κυπριακής συνεργασίας και στον ασφαλιστικό τοµέα… Κάποιοι µικρόνοες (και ίσως ανθέλληνες, εν ευρεία έννοια) ΔΕΝ συνέπραξαν να δοθεί
συνέχεια και οι σχέσεις ατόνησαν… Υπάρχει καιρός
να ξαναζεσταθούν οι ελληνο-κυπριακές σχέσεις και
πρωτοβουλίες. Μέρες Ιουλίου 2020, έτυχε να ξαναδιαβάζω για το Χρονικό της Μάχης της ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναµη Κύπρου) στις 14, 15 και 16 Αυγούστου 1974. Θυµήθηκα πολλά εκείνης της εποχής,
που και εγώ έτρεχα στην επιστράτευση. Ήταν µια
συνέντευξη του τελευταίου στρατοπεδάρχη ΕΛΔΥΚ,
ταξιάρχου ε.α. Παναγιώτη Σταυρουλόπουλου. Από εκείνο το χρόνο που γράφτηκε ένα νέο ΕΠΟΣ ΤΙΜΗΣ
στην ελληνική Μεγαλόνησο, βγαίνει µια ευγνωµοσύνη και µια κατάθεση τιµής και δόξας για τους Ήρωες της Κύπρου, αλλά και ανάθεµα στους προδότες που θυσίασαν άξιους αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες µε προδοτικές ενέργειες που αιµορραγούν ως σήµερα στην Κύπρο και το Ελληνικό
Έθνος. Είναι χαρακτηριστική µια φράση στρατιώτη
προς τον διοικητή του, στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ,
λίγες στιγµές πριν µπουν οι Τούρκοι: «Μας γέλασαν,
κύριε Διοικητά. Μείναµε µόνοι. Μας εγκατέλειψαν!» (Πηγή: «Το Χρονικό της Μάχης της ΕΛΔΥΚ,
14-16/8/1974», Εκδόσεις Πελασγός). Το άλµπουµ
του Ανδρέα Μανώλη «ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ», που
χορηγός της έκδοσης ήταν η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ» Ασφαλιστική Εταιρεία της Κύπρου, σε γλώσσα ελληνική,
αγγλική και ρωσική, είναι εθνική προσφορά στην
πατρίδα, που δεν πρέπει να ξεχνά και κάθε τόσο να
αναρωτιέται για την τύχη των παιδιών της: «Πού βρίσκονται; Γιατί κάποιοι αγνοούνται; Γιατί δεν επέστρεψαν; Είναι αιχµάλωτοι; Τους σκότωσαν; Τους έθαψαν; Ποιοι πλήρωσαν για την τραγωδία; Πόσο έτοιµη είναι η πατρίδα για νέους αγώνες;».
Ανδρέα Μανώλη, συγχαρητήρια για το έργο σου.
Κύριε Στέλιο Γεωργιάδη, σ’ ευχαριστώ για το εθνικής εµβέλειας δώρο που έστειλες στο «ΝΑΙ».
Συνέχισε το δηµιουργικό έργο σου.
Ευάγγελος Σπύρου
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Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2020 έρχεται µάλλον πιο δύσκολος για την ελληνική ασφαλιστική αγορά και τον κόσµο της. Πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» είχε διοργανώσει µια Ηµερίδα µε θέµα
«ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ», όπου
πολλά µηνύµατα και συµπεράσµατα ωφέλησαν την ασφαλιστική αγορά µας, µέσα από τις προτάσεις και σκέψεις πολλών
στελεχών (µόνο γυναικών) της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
(πωλήσεις, διοικητικοί, ασφαλίστριες, managers, πολιτικοί,
εκπαίδευση κ.λπ.). Σήµερα ίσως οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους µε τις γυναίκες και
τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στο χώρο των ασφαλειών. Η ψυχολόγος Σµαρούλα Παντελή (φίλη και συνεργάτις από τότε στο
«ΝΑΙ») ήταν η Συντονίστρια της Ηµερίδας που ωφέλησε τα µάλα τις εταιρείες. Ένας επανασχεδιασµός του ρόλου των γυναικών στην ασφάλιση κρίνεται απαραίτητος. Οι οικογένειες θα
περάσουν δύσκολα και αρχηγός στα περισσότερα σπίτια είναι η
γυναίκα! Ο πολυρολισµός της ως γυναίκας, συζύγου, µητέρας,
εργαζοµένης, χήρας ή µη, ελεύθερης ή διαζευγµένης, έχει
πολλές ιδιαιτερότητες και λύσεις από τους ασφαλιστές.
Ευάγγελος Σπύρου

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤO µε τίτλο «Generali Caring Ecosystem»
παρουσιάζει σε πελάτες και συνεργάτες της ο Όµιλος Generali, εγκαινιάζοντας µία νέα εποχή φροντίδας και προστασίας. Βασισµένο στον
στρατηγικό της στόχο να αποτελεί τον Διά Βίου Εταίρο όσων την εµπιστεύονται, η Generali σχεδίασε ένα µοντέλο ασφάλισης 360°, όπου ασφαλιστικά προγράµµατα, έξυπνα εργαλεία εξυπηρέτησης, ψηφιακές εφαρµογές και υπηρεσίες, που εκτείνονται πέρα από το χώρο της ασφάλισης, αλληλοεπιδρούν παρέχοντας µία συνολική λύση που απαντά σε κάθε
σύγχρονη ανάγκη. Το νέο ολιστικό µοντέλο λειτουργίας της Generali αξιοποιεί την τεχνολογία για να ενσωµατώσει λύσεις, που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της υπό µία ενιαία αξία,
τη φροντίδα. Σε έναν αβέβαιο και ταχέως εναλλασσόµενο κόσµο η απλότητα και η ενσυναίσθηση είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν την
Generali να ξεχωρίζει, ως ένας Lifetime Partner, που δεν δίνει απλώς µία υπόσχεση να είναι δίπλα στους ασφαλισµένους τη στιγµή ενός δυσάρεστου συµβάντος, αλλά αποτελεί συνοδοιπόρο σε κάθε τους
βήµα και τους βοηθά να ζήσουν µια καλύτερη ζωή, τονίζει ο CEO της
Generali, κ. Πάνος Δηµητρίου. Ένα µανιφέστο ελπίδας και ανθρωπιάς
από µία ασφαλιστική εταιρεία που για περισσότερα από 200 χρόνια, εκ
των οποίων 134 στην Ελλάδα, προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια
στον πολίτη που την εµπιστεύεται.
Πάνος Δηµητρίου.
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ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΕΡΕΙΣ
Στις µέρες του κορωνοϊού COVID-19, πολλά σχόλια
και απόψεις γράφτηκαν και ακούστηκαν για τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους και για τη στάση των ιερέων στο κλείσιµο των Ιερών Ναών. Οι επιστήµονες είπαν τα δικά τους, αλλά και πολλά ερωτηµατικά
έµειναν αναπάντητα. Όπως το γιατί να µην τελούν οι
ιερείς τις Θείες Λειτουργίες και Ακολουθίες έστω
κεκλεισµένων των θυρών. Γιατί να πηγαίνει κάποιος
για ψώνια στα supermarkets και να µην µπορεί να
εκτελεστούν τα Ιερά Μυστήρια και άλλα πολλά.
Πιστεύουν κάποιοι στη δύναµη των Μυστηρίων και
της Προσευχής, υπέρ του λαού και υπέρ πλεόντων,
οδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αιχµαλώτων; Πόσο εθνικώς συµφέρουσα είναι η αποκοπή
των χριστιανών από την Εκκλησία, πνευµατικώς; Είναι ένα θέµα µεγάλο αυτό και ας προβληµατίζει η
στάση ιεραρχών και ιερέων αυτές τις δύσκολες ώρες, που κάπου-κάπου µοιάζει και µε αποχή… καθηκόντων! Οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν θέση
κοντά στο ποίµνιο και σε θυσίες υπέρ αυτών, όπως
είναι παράδοση διά µέσου των αιώνων. Οι προβληµατισµοί θα συνεχίσουν και προς τιµήν των ιερέων, το
έργο τους που αναγνωρίζουµε και κρίνουµε ως έργο
ζωής-θανάτου και πέραν του τάφου, παραθέτουµε
και µια βράβευση µαρτύρων ιερέων από την Ακαδηµία Αθηνών, όπως τη βρίσκουµε στο Αναγνωστικό της
Έκτης Δηµοτικού των παιδικών µου χρόνων.
«ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν της 29ης Δεκεµβρίου 1949, η Ακαδηµία Αθηνών απένειµε το Χρυσούν
Μετάλλιον αυτής -υπερτάτη τιµή- εις τους µάρτυρας
Έλληνας ιερείς, τους από του 1941 έως και του 1949
θυσιασθέντας εις τον βωµόν της Ελληνικής Ελευθερίας. Ο τότε Γενικός Γραµµατέας της Ακαδηµίας, αείµνηστος Καθηγητής Γεώργιος Π. Οικονόµος, είπε τα
εξής:
Χρυσούν Μετάλλιον απονέµει οµοθύµως η Ακαδηµία
µετά θάνατον εις την αϊδίου µνήµης σεπτήν οµάδα των
Ελλήνων ιερέων, οι οποίοι από του 1941 µέχρι σήµερον υπέρ πίστεως και πατρίδος Εµαρτύρησαν Κωστακιώτης εκ τούτων άλλοι ετυφεκίσθησαν, άλλοι εσταυρώθησαν, άλλοι κατεκρεουργήθησαν και άλλοι ετάφησαν ζώντες. Εις την πολυάριθµον στρατιάν των καλλι-
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νίκων µαρτύρων της Ελληνικής Ορθοδόξου Πίστεως
και της Πατρίδος νέα κατά τον πρόσφατον αγώνα του
Έθνους προσετέθη εκατόµβη΄ αύτη ελάµπρυνε την ιστορίαν της Ελληνικής Εκκλησίας. Η νέα αύτη σειρά
των θυσιών του Κλήρου µετά των θυσιών των ενόπλων
δυνάµεων και του αµάχου πληθυσµού, αποτελεί αληθώς λαµπρόν και φωτοβόλον µνηµείον της εθνικής ενότητος, το οποίον µέλλει να διδάσκη τας επερχοµένας ελληνικάς γενεάς την οδόν προς αρετήν και εύκλειαν. Η Ακαδηµία δεν ήτο δυνατόν να παραβλέψη
τας σκληράς θυσίας των ιερέων, οι οποίοι και µόνοι
ευρεθέντες δεν εκλονίσθησαν ούτε εις την χριστιανικήν αυτών πίστιν, ούτε εις την βαθείαν συναίσθησιν
του καθήκοντος προς την αγωνιζοµένην πατρίδα΄ ακολουθούντες το παράδειγµα του Αθανασίου Διάκου και
των άλλων κληρικών µαρτύρων, έπεσαν ως γνήσιοι
Χριστιανοί και Έλληνες.
Εκεί, παρά τον ανδριάντα του εθνοµάρτυρος ιεράρχου
Σµύρνης Χρυσοστόµου θα ανεγερθή κάποτε, ασφαλώς, αντάξιον µνηµείον της θυσίας ταύτης των ιερέων.
Το µετάλλιον καταπιστεύει η Ακαδηµία εις χείρας του
Μακαριωτάτου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου
Σπυρίδωνος, ως Αρχηγού της Ελληνικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας, ίνα παραµένη αιωνία των µαρτύρων ιερέων η µνήµη».
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ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ την
περασµένη δεκαετία, αλλά και τις µέρες του κορωνοϊού, η ελληνική κοινωνία έδειξε ότι έχει πολλά αποθέµατα αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, εθελοντισµού και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, όπως το εννοεί η χριστιανική πίστη. Συσσίτια στις εκκλησίες,
συγκέντρωση τροφίµων και ρούχων, επισκέψεις σε
πάσχοντες και νοσοκοµεία, δωρεές σε είδη και χρήµα από άτοµα, οµάδες, εταιρείες, φορείς… Φάνηκε
και στις δωρεές στα νοσοκοµεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες και συλλόγους. Συγχαρητήρια για τις
προσφορές! Στην εφηµερίδα «NEXTDEAL» (τευχος
449) δηµοσιεύσαµε τα πάντα. Πριν από 50-60 χρόνια, η οικογένειά µου περνούσε δύσκολα, µετά από
µια µετανάστευση που έκανε από χωριό της Ηπείρου
προς το Αγρίνιο. Μέναµε σε µια φτωχική γειτονιά
στην Αγία Τριάδα Αγρινίου, στην Ντούτσαγα, κοντά
στα Πλατάνια, σε ένα δωµάτιο επτά άτοµα και δίπλα
κολλητά άλλες 13 οικογένειες εργατών, χωρίς στον
ήλιο µοίρα. Δεν είχαµε νερό σε βρύση, ούτε ηλεκτρικό φως, ούτε ψυγείο, ούτε τηλέφωνο. Σε ένα κρεβάτι

οι γονείς και τα πέντε παιδιά στο πάτωµα, χειµώνακαλοκαίρι, σκεπασµένοι µε µια φλοκάτη ή ένα σεντόνι… Ο πατέρας δούλευε κτίστης, αλλά πάντα στα
χέρια όταν γύριζε το βράδυ κάτι έφερνε. Η µάνα είχε
ζεστές φτερούγες και ελληνική «µόρφωση», που έδινε λύσεις για όλα… Και δουλειά, και εκκλησία, και
κατηχητικά, και κατασκηνώσεις, και καλές σχέσεις
παντού! Ήταν η κυρία Βασιλική, που µε συνέδεσε
µετά το σχολείο και ψιλοδουλειές σε κουρεία, µανάβικα και τσαγκαράδικα µε τις χριστιανικές οµάδες
και τις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ ή της Ζωής ή του
Σωτήρα. Από εκείνα τα χρόνια έσωσα µια φωτογραφία (1962) σε γεύµα για άπορους της Χριστιανικής
Στέγης Αγρινίου. Διακρίνεται ο λαϊκός τότε Δηµ. Φεφές που έγινε µοναχός στη Μονή Πεντέλης (Θεόκλητος) και αριστερά του ο καθηγητής µου στο Γυµνάσιο
(αργότερα) Ανδρέας Κωστακιώτης, θεολόγος. Με µήλα και πορτοκάλια στα χέρια καλοσυνάτες κυρίες εθελόντριες. Εγώ δεξιά στη φωτό (βέλος) υψώνω ποτήρι εις υγείαν! Ζήτω η Ελλάδα!
Ευάγγελος Σπύρου
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το βιβλίο «GROW Ιστορίες Management και Ηγεσίας», 60 άνθρωποι σε σηµαντικές θέσεις ευθύνης µιλούν µέσα από τις προσωπικές τους εµπειρίες και ανάµεσά τους και ο Μιχάλης Τάτσης, εµπορικός διευθυντής στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».
Στην προλογική σηµείωσή τους, οι συγγραφείς Θοδωρής Σπηλιώτης και Βαγγέλης Παπαδήµας (Εκδόσεις
Διόπτρα) γράφουν για τον Μιχ. Τάτση (σελ. 250): «Ο
Μιχάλης Τάτσης είναι κάτοχος πτυχίου
Μαθηµατικών, κάτοχος ΜΒΑ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), έχει παρακολουθήσει τα µεταπτυχιακά µαθήµατα της Ένωσης Αναλογιστών
Ελλάδος και σηµαντικό αριθµό εξειδικευµένων σεµιναρίων ηγεσίας και πωλήσεων. Σήµερα, είναι επικεφαλής της
Εµπορικής Διεύθυνσης των δικτύων πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η
ευθύνη του: 3.000 και πλέον συνεργάτες
του ελεύθερου δικτύου της εταιρείας µε
την ιδιότητα Μεσιτών/Πρακτόρων και ασφαλιστικοί πράκτορες του αποκλειστικού δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι περιοχές
ευθύνης του, εκτός από την ανάπτυξη και υποστήριξη
των δικτύων πωλήσεων, συµπεριλαµβάνουν την παρακολούθηση των συµβάσεων των συνεργατών, τη διαρκή
επιµόρφωσή τους σε συνεργασία µε το τµήµα εκπαίδευσης, την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα πωλήσεων,
καθώς και τη σωστή εφαρµογή των κανονισµών πωλήσεων. Ο Μιχάλης Τάτσης έχει µεγάλη εµπειρία στη

EΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Ο ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 19 χρόνια µετά από την
εποχή που οι προτάσεις του, ως αρµόδιου υπουργού,
για το συνταξιοδοτικό σύστηµα προκάλεσαν τις αντιδράσεις κυρίως των ίδιων των συντρόφων του, της κυβέρνησης και του κόµµατος µε αποτέλεσµα σήµερα να
µιλάνε όλοι για «χαµένη ευκαιρία». Πρόσφατα ο κ.
Γιαννίτσης, προσκεκληµένος σε Συνέδριο του
Economist προσεγγίζοντας το βασικό ερώτηµα που τέθηκε, «αν το Ασφαλιστικό είναι βιώσιµο» υπολογίσε ότι
οι συνολικές δαπάνες του κράτους για συντάξεις αυξήθηκαν από 7 δισ. ευρώ το 2001 σε περίπου 17 δισ. ευρώ το 2018, δηλαδή από 5% του ΑΕΠ σε 9%-9,5%. Α-
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λειτουργία µιας ασφαλιστικής εταιρείας, έχοντας αναλάβει για περισσότερα από 28 χρόνια σηµαντικές και
διαφορετικές θέσεις σε ασφαλιστικούς οµίλους». Συνιστούµε από το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» να διαβάσετε
προσωπικά τι λένε αυτοί οι 60 ξεχωριστοί άνθρωποι,
επειδή κάπου-κάπου οφείλουµε να επαναπροσδιορίζουµε την αποστολή και το σκοπό της ζωής µας, προβληµατιζόµενοι διαρκώς, µε δικές µας σκέψεις, αλλά
και µε γνώµες συνανθρώπων µας, όπως
κάτι που αναφέρει ο αγαπητός κ. Μιχ.
Τάτσης: «Ο πραγµατικός ηγέτης δεν έχει µόνο γνώσεις, αλλά και κοινωνική
µόρφωση, πολύ σηµαντικό συστατικό
για µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα,
όπου ο σεβασµός στον συνάνθρωπο αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο, ώστε να
ηγηθεί µιας οµάδας, µιας επιχείρησης,
επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσµα.
Η ικανότητα ενός ηγέτη, όπως πολλές
φορές αναφέρω στους συνεργάτες µου,
είναι να παίρνει από τον
κάθε άνθρωπο το µέγιστο των δυνατοτήτων του, ώστε όλοι µαζί να επιτύχουµε το βέλτιστο
αποτέλεσµα, για τους εαυτούς
µας, για την επιχείρηση που υπηρετούµε, γενικά για την κοινωνία αξιών που θα
πρέπει να προάγουµε
όλοι µας!».
Μιχάλης Τάτσης.

θροιστικά για το 2000-2018 έφτασαν τα 289 δισ. ευρώ.
Για τη δεκαετία 2000-2009 αυτή η κρατική δαπάνη αντιπροσώπευε πάνω από το 70% της συνολικής αύξησης του δηµόσιου χρέους. Τέλος ζήτησε µια «δίκαιη µετάβαση» σε ένα πιο
βιώσιµο σύστηµα και υπογράµµισε
µε νόηµα ότι όσο οι απαντήσεις για
το «τι είναι δίκαιη µετάβαση» θα κλοτσιούνται στο µέλλον τόσο
«λιγότερο δίκαιες» λύσεις θα είναι εφικτές!
Ο κ. Τάσος Γιαννίτσης.

UNDERWRITING

Σταύρος Κωνσταντάς,
διευθύνων σύµβουλος,
Εθνική Ασφαλιστική.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Μαριάννα Πολιτοπούλου,
Γιάννης Καντώρος,
προέδρος και διευθύνων
πρόεδρος και διευθύνουσα διευθύνων σύµβουλος
σύµβουλος, Eurolife.
σύµβουλος NN Hellas.
Interamerican.

ΣΚΛΗΡH ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ κυρίως στον κλάδο Ζωής αναµένεται
να γίνει το δεύτερο εξάµηνο του 2020 καθώς οι
τρεις πρώτες στον κλάδο ασφαλιστικές έχουν ξεφύγει από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες
και διαγκωνίζονται µε στόχο την παραµονή (Εθνική Ασφαλιστική) ή την κατάκτηση της πρωτιάς
(NN Helals και Eurolife). Η Εθνική Ασφαλιστική
µε 572,6 εκατ. ευρώ προηγείται το 2019 και ακολουθεί η NN HELLAS µε 466,5 εκατ. ευρώ ενώ
στην τρίτη θέση βρίσκεται η EUROLIFE ΑΕΑΖ µε
430,7 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικό της ρευστότητας του
κλάδου είναι ότι σε σύγκριση µε το 2018 η Εθνική
Ασφαλιστική είχε αύξηση στην παραγωγή της κατά 135 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ η NN Hellas κατά
45 εκατ. ευρώ και η Eurolife κατά 65 εκατ. ευρώ
περίπου. Πάντως και οι τρεις µαζί είχαν το 2019
συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 1.469,8 εκατ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

στον νέο διευθύνοντα σύµβουλο της Ergo Hellas κ. Νίκο Αντιµησάρη, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του µετά
από σχεδόν 20 χρόνια που επαγγελµατικά ασχολούταν σε διάφορες θέσεις ευθύνης της
MAPFRE ASISTENCIA. Κρατάµε από το πρώτο
µήνυµά του προς τους εργαζόµενους της εταιρείας και τους συνεργάτες τη ρήση «η ανοιχτή επικοινωνία και επαφή των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας µας µε όλους εσάς, τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής των πωλήσεων θα
συνεχίσει να αποτελεί µόνιµη προτεραιότητά µας

Νίκος Αντιµησάρης,
διευθύνων σύµβουλος
Ergo Hellas.

ευρώ έναντι 1.224,5 εκατ. ευρώ το 2018 (επιπλέον
200 εκατ. ευρώ περίπου) ενώ οι υπόλοιπες επτά
ασφαλιστικές εταιρείες που συµπληρώνουν την
πρώτη δεκαδα είχαν µόλις 837,565 εκατ. ευρώ έναντι 731,086 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν (επιπλέον 105 εκατ. ευρώ περίπου). Η εικόνα αυτή υποδηλώνει παράλληλα και τη µεγάλη συγκέντρωση
που παρατηρείται στον κλάδο Ζωής.
Πολύ σκληρή είναι η µάχη για τις πρώτες θέσεις
καις τους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων όπου οι
τρεις πρώτες εταιρείες βρίσκονται µεταξύ τους σε
απόσταση αναπνοής, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
2019. Η Εrgo Ασφαλιστική µε 231 εκατ. ευρώ
προηγείται (228 εκατ. ευρώ το 2018) και ακολουθούν η Interamerican Ζηµιών µε 196 εκατ. ευρώ
(189 εκατ. ευρώ το 2018) και η Εθνική Ασφαλιστική µε 195,89 εκατ. ευρώ (195,97 εκατ. ευρώ το
2018).

και στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστώ ότι σύντοµα θα
µας δοθεί η ευκαιρία να σας συναντήσω και γνωρίσω από κοντά». Επίσης τώρα που ξεκίνησε τις
επαφές του µε ηγέτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της διαµεσολάβησης και προφανώς θα ακούει
πολλά και διάφορα, να του υπενθυµίσουµε τι είχε πει ο Αριστοφάνης στην κωµωδία Αχαρνής:
«Στρατηγοί πλείονες ή βελτίονες»
(Στρατηγούς έχουµε πολλούς
αλλά όχι καλούς).
Νίκος Αντιµησάρης.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου

Η ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ,
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Εν µέσω πανδηµίας, lockdown και µίας παγκόσµιας και
πολυεπίπεδης αλλαγής σκηνικού, στην Ελλάδα
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η µεγαλύτερη εξαγορά στην
ασφαλιστική βιοµηχανία, στον τοµέα της Διαµεσολάβησης,
αυτή του Οµίλου Matrix από τον Όµιλο Howden.

Α

ς πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή
και ας γυρίσουµε 22 χρόνια πίσω, όταν ο εµπνευστής και δηµιουργός του Οµίλου
«Matrix», Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου, ξεκινά
τα πρώτα του ασφαλιστικά βήµατα στη «Μέκκα των
Ασφαλειών», όπως αποκαλείται, το Λονδίνο, και την
Αγορά των Lloyd’s. Το 1998, µε σπουδές
Management Science στο Πανεπιστήµιο του Kent
και στη συνέχεια στο Τµήµα Επενδύσεων και Ασφαλίσεων του Cass του Λονδίνου, ξεκινά ως υπεύθυνος
ανάπτυξης του ελληνικού και κυπριακού χαρτοφυλακίου σε µεσιτική εταιρεία του Λονδίνου. Στη συνέχεια,
το 2002, αναλαµβάνει υπεύθυνος επιχειρησιακού
σχεδιασµού και επέκτασης στην BMS International
και προχωρά στην ίδρυση γραφείου της εταιρείας
στην Αθήνα. Το 2006 το ελληνικό γραφείο εξαγοράζεται από οµάδα επενδυτών, στην οποία συµµετέχει
και ο Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου, και µετονοµάζεται
σε «MATRIX Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων». Η εταιρεία αναπτύσσεται ταχύτατα και εξελίσσεται στο δεύτερο µεγαλύτερο Broker Αντασφαλειών
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 2019 εξαγοράζει τη
Μεσιτική Εταιρεία Ασφαλειών της Τράπεζας Πειραιώς, µε τη σχεδόν ταυτόχρονη πώλησή της στον Όµιλο
Howden. Σήµερα, το νέο σχήµα που έχει δηµιουργηθεί βρίσκεται πίσω από την ασφαλιστική κάλυψη των

Συνέντευξη στον
ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

περισσότερων και µεγαλύτερων επιχειρηµατικών οµίλων στη χώρα, ενώ δραστηριοποιείται παράλληλα
στη διεθνή αγορά.
Στη συνέντευξή του ο κ. Τσεσµετζόγλου προβλέπει ότι η πανδηµία θα αλλάξει την αγορά, η οποία «σκληραίνει» επικίνδυνα, ενώ βλέπει ότι η δηµιουργία µεγαλύτερων σχηµάτων είναι µονόδροµος.
Ολοκληρώσατε µία µεγάλη εξαγορά από τον Όµιλο
Howden. Θα ήθελα λοιπόν να µου πείτε δυο λόγια
για όλη αυτή τη διαδροµή της εξαγοράς, που έχει
έρθει µετά και την εξαγορά που κάνατε της «Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων».
Η εξαγορά µας από τον Όµιλο της Howden ήταν κάτι
το οποίο υπήρχε στρατηγικά στα χαρτιά και είχε συζητηθεί και µάλιστα ήταν και σχέδιο να ολοκληρωθεί
το µήνα που ολοκληρώθηκε φέτος. Η εξαγορά τώρα
της «Πειραιώς» ήταν κάτι στο οποίο ο Όµιλος της
Howden ήταν ο στρατηγικός µας εταίρος. Ο Όµιλος
της Howden είναι ο νούµερο ένα ανεξάρτητος όµιλος
παγκοσµίως, excluding U.S., και όταν λέµε «ανεξάρτητος», εννοούµε ότι δεν ανήκει σε κάποιο από τα
παγκόσµια Χρηµατιστήρια. Η νέα εταιρεία θα έχει
την επωνυµία «Howden Matrix». Στις εταιρείες µας,
οι µηχανές των εταιρειών µας, στη Διαµεσολάβηση,
στην Ασφάλιση, είναι οι άνθρωποι αυτοί καθ’ εαυτοί.
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Συνεπώς, η Howden και η κάθε Howden που επενδύει σε κάποια εξαγορά µιας Μεσιτικής δεν επενδύει σε τίποτε άλλο παρά στους ανθρώπους που έχουν
αυτή τη Μεσιτική, που την τρέχουν, που είναι στην
καθηµερινότητά της. Σε αυτό πιστεύει, σε αυτό επενδύει. Συνεπώς, ο ρόλος µου παραµένει να είναι ο
CEO του Οµίλου της Matrix. Παραµένουµε µέτοχοι
µε τον Τζέρι Τάι.
Στο νέο σχήµα Matrix-Howden, ποιοι είναι οι πελάτες; Είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες; Είναι κατευθείαν ένας µεγάλος επιχειρηµατικός όµιλος;
Ποιες είναι οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρετε;
-Όπως ξέρεις, Κωστή, η τοποθέτησή µας στην αγορά
από την αρχή ήταν στον ειδικό κίνδυνο και την αντασφάλεια. Δηλαδή σε οτιδήποτε η χώρα δεν µπορούσε
να απορροφήσει εσωτερικά, συνεπώς είτε οι ασφαλιστικές εταιρείες έρχονταν σε εµάς είτε οι όµιλοι απευθείας, και οι ειδικοί κίνδυνοι που κάποιοι χρειά-

τσι, λοιπόν, βγαίνοντας µπροστά στον επιχειρηµατία
πλέον και µιλώντας κατευθείαν µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, έχουµε έναν, αν το θέλεις, ολιστικό
σχεδιασµό των κινδύνων της επιχείρησης µε τεχνοκράτες που έχουν µάθει στο να δίνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ειδικευµένες ασφαλιστικές γνώσεις
και φυσικά διαχείριση. Αυτό, λοιπόν, τι έχει κάνει; Έχοντας 80-85 άτοµα στην Αθήνα, συν 10 στη Θεσσαλονίκη, συν Κρήτη, συν Γιάννενα κ.λπ., έχουµε καταφέρει να φτιάξουµε τον µεγαλύτερο, αν το θέλεις,
µηχανισµό ανθρώπων και τεχνοκρατών, για να δώσουν τέτοιες υπηρεσίες. Έχοντας ένα µέγεθος σαν
αυτό που έχουµε, που αυτή τη στιγµή, όπως γνωρίζεις, σε επίπεδο µεσιτείας είµαστε το νούµερο ένα
στην Ελλάδα, µπορούµε και επενδύουµε, κάτι που
κάναµε πάντα, επενδύουµε πίσω στη δουλειά µας,
βάζοντας συστήµατα, βάζοντας διάφορα IT solutions,
τα οποία είναι πολύ in fashion. Eπενδύουµε, λοιπόν,
προκειµένου να δώσουµε τέτοιου είδους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πελάτη. Αυτό είναι κάτι το ο-

Mιλώντας κατευθείαν µε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, έχουµε έναν ολιστικό σχεδιασµό των κινδύνων της επιχείρησης µε τεχνοκράτες που έχουν
µάθει στο να δίνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ειδικευµένες ασφαλιστικές γνώσεις και φυσικά διαχείριση.
ζονταν να ασφαλίσουν στο εξωτερικό ήταν το bread
and butter το δικό µας. Δηλαδή εκεί που σταµατούσε
η τοπική αγορά, ξεκινούσαµε εµείς. Αυτό ήταν ένα
µεγάλο, αν το θέλεις, challenge, γιατί κατ’ αρχάς έπρεπε να µαζέψουµε πολλά κοµµάτια από την αγορά,
καθώς πάνω σε αυτό στήθηκε όλη η επιχείρηση και
όλο το business plan και το vision της Matrix, να µαζέψει όλα αυτά τα µικρά κοµµάτια σε µια τοπική επιχείρηση και να βγει στο εξωτερικό µε τεχνογνωσία
που να µπορεί να στηρίξει τη σωστή διαχείριση αυτών των κινδύνων… Τα challenges που έχουµε αυτή
τη στιγµή είναι πολυεπίπεδα και πολύµορφα. Και
πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουµε καν, γιατί αυτό έχει φέρει η νέα πραγµατικότητα. Έχει φέρει
challenges που δεν τα γνωρίζει κανένας. Συνεπώς,
δεν µπορεί και στρατηγικά να σχεδιάσει πώς µπορεί
να προστατευτεί από αυτά. Αυτό δεν είναι challenge
µόνο για τον επιχειρηµατία, αλλά είναι challenge και
για εµάς και για το πώς θα κάνουµε evolve τις δουλειές µας και το µέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Έ-

36

ποίο δεν µπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις το µέγεθος. Το µέγεθος είναι αυτό που µπορεί, που σου δίνει
τη δυνατότητα να κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις. Έτσι λοιπόν, µέσα από αυτό το µέγεθος και µέσα από
αυτή την πλατφόρµα που έχει χτιστεί, αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι να δούµε πώς µπορούµε να
συνεργαστούµε µε ανθρώπους της αγοράς, µε εταιρείες της αγοράς, µε άλλους µεσίτες, για να διευρύνουµε τον κύκλο εργασιών, και τον δικό µας, αλλά και
τον δικό τους. Χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης και
πάντα παίρνοντας ό,τι καλύτερο υπάρχει στην παγκόσµια αγορά και όχι µόνο στην τοπική.
Πώς σχολιάζετε τη µεσιτεία στην Ελλάδα;
Κοίταξε, κατ’ αρχάς στο corporate κοµµάτι, γιατί απαντώ σε αυτό που ξέρουµε εµείς, υπάρχουν πραγµατικά κάποια πολύ σοβαρά γραφεία στην Ελλάδα,
µικρού µεγέθους ή και µεγαλύτερου, αν και το µέγεθος δεν σηµαίνει κάτι, γιατί size doesn’t matter, τα
οποία δίνουν υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου. Συ-
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νεπώς, το ότι δεν έχουν µέγεθος, αυτό που κάνει είναι να µην µπορούν να µεγαλώσουν τον κύκλο εργασιών τους σε ένα ρυθµό που πραγµατικά θα ήθελαν οι
ίδιοι. Αυτό που συµβαίνει, βέβαια, είναι λίγο chicken
and egg, που λένε οι Άγγλοι, γιατί για να µεγαλώσουν
πρέπει να επενδύσουν, για να επενδύσουν πρέπει να
έχουν το investment income ή το investment
available για να µπορούν να κάνουν τις επιχειρήσεις
τους. Συνεπώς, δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος,
που ναι µεν µεγαλώνουν, αλλά όχι έτσι όπως θα ήθελαν. Αυτό που ερχόµαστε τώρα να κάνουµε εµείς είναι να πούµε και σε µεσίτες και σε ανθρώπους που
διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια και σε πράκτορες ότι υπάρχει µία λύση ενός γραφείου, που µπορεί να τους
στηρίξει πραγµατικά σε αυτό που θέλουν να κάνουν
στους πελάτες τους, αυτές τις υπηρεσίες που θέλουν
να δώσουν στους πελάτες τους, σε όλο το φάσµα των
ασφαλειών και µε κάθετη δοµή, ασφάλεια-αντασφάλεια, οτιδήποτε είναι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης,
χωρίς να απειλούνται.
Πώς βλέπετε και την ελληνική ασφαλιστική αγορά
γενικότερα; Ένα σχόλιο.
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά ειδικότερα, κοιτάξτε,
είναι µια αγορά η οποία έχει ωριµάσει µετά το
Solvency II, νοµίζω έχει γίνει ένα πολύ µεγάλο ξεκαθάρισµα. Πλέον, όλες οι ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνικές είτε είναι
ξένες, έχουν και την ωριµότητα και τα κεφάλαια και
τις απειλές που έχουν και οι υπόλοιποι όµιλοι στο εξωτερικό. Ιδιαιτερότητες δεν υπάρχουν πλέον, θα έλεγα. Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες, σίγουρα υπάρχουν
και deals που µπορούν να γίνουν στην αγορά. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει και κάτι, γιατί έχουµε µια πολύ ώριµη
αγορά, µε επιχειρηµατίες και στελέχη τα οποία έχουν
πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις. Ακόµα και όταν συγκριθούµε µε χώρες του εξωτερικού, τα στελέχη της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι πραγµατικά και
τεχνοκράτες και managers και έχουν τις βάσεις να
µεγαλουργήσουν στο χώρο αυτόν στην Ελλάδα και να
εκµεταλλευτούν και όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν.
Άρα, συνεπώς, θεωρώ ότι είµαστε µια πολύ καλή αγορά ασφαλιστικά και είµαστε έτοιµοι και στηµένοι να
πάρουµε την επόµενη σελίδα. Γιατί, καλώς ή κακώς,
όλα αυτά γίνονται για να µπορέσεις να εκµεταλλευτείς
τις ευκαιρίες που η αγορά θα σου δώσει. Και παρά αυτά που περνάµε µε τον Covid αυτή τη στιγµή…
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Άρα, δεν θεωρείτε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά κινδυνεύει, να το πούµε έτσι, σοβαρά από τις
επιπτώσεις του Covid για την ώρα.
Κοιτάξτε λίγο, αυτό που έχουµε δει είναι ότι ναι, θα επηρεαστεί. Αλλά είµαστε µια αγορά αρκετά resilient,
η ασφαλιστική αγορά είναι resilient, συνεπώς, παρότι θα χτυπηθεί, θα είναι σε επίπεδο, αν το θέλεις, παραγωγής και όχι σε επίπεδο κερδών. Άρα µιλάµε ότι
η ευρωστία των επιχειρήσεων δεν θα σταµατήσει και
θα συνεχίσει να είναι αυτή που είναι.
Συναντιόµαστε τα τελευταία χρόνια στο Μόντε
Κάρλο που γίνεται ένα Συνέδριο και εκεί µία κλασική ερώτηση είναι αν θα ανέβουν τα rates και τα
ασφάλιστρα και τα αντασφάλιστρα. Φέτος δεν θα
γίνει αυτό το Συνέδριο λόγω του Covid και έτσι θα
ήθελα να κάνω τώρα αυτή την ερώτηση. Πιστεύετε
ότι θα δούµε κάποια αλλαγή σε αυτό το κοµµάτι;
Είναι τροµερό το τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή στην αγορά. Και πρέπει να αναφέρουµε ότι αυτή τη στιγµή κάποιες κλάσεις ήδη της διεθνούς αγοράς, όπως είναι
το casualty, οι ευθύνες δηλαδή γενικότερα, το
marine, τα πιστωτικά και κάποιοι άλλοι κίνδυνοι, κάποιοι σε µεγαλύτερο βαθµό, κάποιοι σε µικρότερο, έχουν αρχίσει και κάνουν hardening πολύ σοβαρό στην
αγορά του Λονδίνου. Ο κύκλος στην παγκόσµια αγορά,
αν και αυτό που έχω δει εγώ δεν έχω ξαναδεί
hardening στην αγορά στα 16-17 χρόνια που εργάζοµαι σε αυτόν το χώρο, ο κύκλος των αλλαγών πάντα ήταν Λονδίνο - Ευρώπη - the rest of the world και ξανά
από την αρχή. Συνεπώς, το Λονδίνο αυτή τη στιγµή
περνάει ένα hardening από 10% ανά κλάδο, αύξησης
των τιµών µέχρι 50%, 60% και 100% όταν έχει να κάνει µε ευθύνες από την Αµερική. Άρα λοιπόν το
hardening για µένα είναι αναπόφευκτο. Είναι κάτι που
έρχεται, είναι µπροστά µας, κάποιοι το βλέπουν, κάποιοι δεν το βλέπουν. Όταν εργάζεσαι µόνο στην τοπική αγορά, και µε την τοπική αγορά που δεν έχει ακόµη
κάνει experience αυτό το hardening και θα καθυστερήσει να το δει και ένα χρόνο σίγουρα, πιστεύω ότι ακόµα είσαι relaxed σε πολλά πράγµατα. Όταν όµως
βλέπεις αυτό το hardening να έρχεται, αρχίζεις και
σκέφτεσαι διαφορετικά πολλά πράγµατα στην καθηµερινότητά σου. Ένα πράγµα που έχω πει αρκετές φορές εδώ µέσα, και σε συνεργάτες και σε φίλους, είναι
ότι αν µέσα στην ηµέρα είχες µία ώρα για να πουλήσεις έναν κίνδυνο σε µία ασφαλιστική εταιρεία και µία
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ώρα για να διαπραγµατευτείς τον ασφαλιστικό κίνδυνο
µε µία ασφαλιστική εταιρεία και µία ώρα για να τον
πουλήσεις στον πελάτη σου, ξαφνικά θέλεις τρεις ώρες για να πλασάρεις αυτόν τον κίνδυνο και τρεις ώρες
για να τον πουλήσεις. Άρα, λοιπόν, οι κίνδυνοι που διαχειρίζεσαι µέσα στην ηµέρα σίγουρα δεν είναι αυτοί
που ήταν πριν και πέφτουν στο ένα τρίτο. Εάν αυτό πιστεύει κάποιος ότι δεν θα του φέρει αλλαγές στην καθηµερινότητα που εργάζεται και στον τρόπο που εξυπηρετεί τους πελάτες του, I would be surprised. Αλλά
θεωρώ ότι αυτή θα είναι και µία από τις βίαιες αλλαγές που θα γίνουν στην αγορά, όχι φέτος, από του χρόνου και µετά. Το βλέπουµε αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο.
Γίνεται αυτή τη στιγµή στο Λονδίνο.
Πλέον έχετε µία άµεση σχέση και µε την πρώτη
γραµµή µε τους επιχειρηµατίες και τις επιχειρήσεις που ασφαλίζετε και δίνετε λύσεις. Ποιο είναι
το feedback που παίρνετε απ’ αυτούς τους ανθρώπους σχετικά µε την οικονοµία; Πώς βλέπουν δηλαδή εκείνοι το αύριο;
Κοιτάξτε, το supply chain έχει επηρεαστεί σε πολλά
επίπεδα. Συνεπώς και οι επιχειρήσεις πρέπει να
σκεφτούν, και σκέπτονται, πώς µπορούν να επηρεαστούν την επόµενη µέρα. Γιατί ξαφνικά, µπορεί να είσαι σε ένα χώρο που είναι αρκετά resilient και δεν σε
έχει επηρεάσει ο Covid τόσο πολύ, αλλά οι πελάτες
σου είναι ξενοδοχεία. Αυτό µπορεί να σε χτυπήσει τόσο δυνατά, που να µην το περιµένεις. Συνεπώς, ξαφνικά είσαι στο bucket αυτών που επηρεάζονται. Πόσο
θα επηρεαστείς; Πόσο εύκολο είναι να δώσει κάποιος τέτοιου είδους ποσοστά; Είναι αδύνατον, γιατί
έχει να κάνει και µε το ποιοι ήταν οι πελάτες σου στο
χώρο τον ξενοδοχειακό, και… και… και… Και µιλάµε
από τα συνεργεία που επισκευάζουν τους χώρους
τους ξενοδοχειακούς µέχρι το food chain. Δηλαδή είναι πολύ µεγάλες οι αλλαγές που έρχονται και πολύ
δύσκολο κάποιος να κάνει simulate πώς θα επηρεάσει αυτό την κάθε επιχείρηση. Βλέπουµε την αγωνία
των επιχειρηµατιών κάθε µέρα, το ζούµε, δίνουµε κάποιες λύσεις, όπως ας πούµε το credit insurance,
δηλαδή ασφαλίσου για credit insurance, για
insolvency, µην ο πελάτης σου έχει θέµατα. Άρα, κι
αυτό είναι µια άµυνα κατά του catastrophe που µπορεί να σου έρθει στον ισολογισµό τον δικό σου, από
παράγοντες που δεν επηρεάζουν εσένα και που δεν
τους περίµενες. Κατά πόσον µπορείς να βρεις τέτοιες
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λύσεις αυτή τη στιγµή, σίγουρα µπορείς σε ένα επίπεδο, άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο, αναλόγως το επίπεδό σου στην αγορά, τους πελάτες σου κ.λπ. κ.λπ.
Oι όποιες λύσεις είναι κάτι που µπορεί ακόµα και
τώρα να αναζητήσει κάποιος ή είναι αργά;
Όχι, σίγουρα µπορεί. Τώρα, σε ποιο βαθµό µπορεί,
είναι ένα άλλο θέµα. Αλλά επειδή, όπως ξέρεις, στον
δικό µας το χώρο τα πάντα είναι custommade και
δεν υπάρχουν off the self προϊόντα, και έτσι έχουµε
µάθει να κάνουµε εµείς custommade όλες οι λύσεις
που κάνουµε, θεωρούµε πως υπάρχουν λύσεις σίγουρα. Κάποιες σε πολύ µεγαλύτερο επίπεδο, κάποιες σε µικρότερο, αλλά όταν έχεις απέναντί σου ένα πιθανό -χωρίς να κινδυνολογώ, που είναι και η
δουλειά µας- αλλά ένα πιθανό catastrophe, γιατί αυτό πας να καλύψεις, πρέπει να τις εξετάσεις και να
δεις ό,τι υπάρχει.
Θα δηµιουργηθούν νέα προϊόντα πάνω σε αυτό το
κοµµάτι ή έχουν δηµιουργηθεί;
Έχουν αρχίσει και µιλάνε για νέα προϊόντα. Ήδη ξέρουµε ότι η Munichre ας πούµε έχει µπει στο χώρο ή

ψάχνει να δει πώς θα µπει και πώς θα αρχίσει να
φτιάχνει προϊόντα για pandemics πιο εξειδικευµένα,
όπως φτιάχτηκαν αντίστοιχα και για terrorists και για
διάφορα τέτοια µεγάλα γεγονότα που µας συµβαίνουν
και ευτυχώς η ασφαλιστική αγορά αντεπεξέρχεται.
Σίγουρα θα πρέπει να έρθει και να αντεπεξέλθει πιο
πολύ στις ανάγκες της καθηµερινότητας, έτσι όπως
αλλάζουν τα ρίσκα των επιχειρήσεων. Αλλά να µην ξεχνάµε ότι και η ασφαλιστική αγορά είναι µία επιχείρηση και πρέπει να προσέχει και τα βήµατα που κάνει
στο άγνωστο. Το έχουµε δει και µε το Cyber. Δηλαδή,
ένα από τα πράγµατα που έγιναν µέσα στην κρίση ήταν
ότι ξαφνικά όλοι αναγκαστήκαµε να δουλεύουµε από
τα σπίτια µας ή από remotely. Αυτό ξαφνικά αύξησε
τον κίνδυνο του Cyber τροµερά, σε παγκόσµιο επίπεδο, τα hacker attacks σε παγκόσµιο επίπεδο. Το
crime σε επίπεδο Cyber έχει διπλασιαστεί σχεδόν
µέσα στους τρεις µήνες του Covid. Άρα αυτός ήταν ένας κίνδυνος που η ασφαλιστική αγορά προσφέρει.
Τώρα πόσοι επιχειρηµατίες θα το δουν σαν κάτι το οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να επενδύσουν για την επιχείρησή τους είναι ένα άλλο θέµα.
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Υπάρχει κάτι θετικό µέσα από όλη αυτή τη συγκυρία που βλέπετε, γιατί θα ήθελα ν’ ακούσω. Υπάρχει κάποια ευκαιρία που εσείς µπορείτε να δείτε;
Είχατε προβλέψει σε µια από τις πρώτες συνεντεύξεις σας, το 2000, µετά τους Δίδυµους Πύργους, ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην οικονοµία και στις ζωές µας. Σήµερα είναι µια άλλη τέτοια στιγµή, θα µπορούσε να πει κανείς. Πώς βλέπετε την επόµενη µέρα;
Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες είναι πολυεπίπεδες. Σίγουρα κάποιοι όµιλοι θα επηρεαστούν. Βλέπουµε ένα consolidation των πελατών µας
αυτή τη στιγµή, που δηµιουργήθηκε ίσως λίγο πιο
βίαια από αυτό που ήθελαν κάποιοι, που θα ήθελαν
ή που θα έπαιρναν το χρόνο τους να το δηµιουργήσουν. Συνεπώς, δεν έγινε έτσι όπως θα το θέλανε,
αλλά το ότι έγινε ή το ότι γίνεται ή το ότι έχει µπει σε
ένα mode για να γίνει άµεσα είναι κάτι το οποίο θα
βοηθήσει την οικονοµία long term, και I don’t have
any doubt about it που λένε. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και θα δηµιουργήσει µεγάλα σχήµατα στην αγορά. Αυτά τα µεγάλα σχήµατα θα είναι σίγουρα σταθερά, πιο σταθερά και πιο resilient σε αυτά που συµβαίνουν σε επίπεδο global, είτε είναι πανδηµίες είτε
είναι attacks, terrorists, οτιδήποτε µπορεί να είναι
αυτό που θα συναντήσουµε, εξωγήινοι του χρόνου!
Αλλά αυτό είναι κάτι που το συναντάµε και αυτό είναι
µια µεγάλη ευκαιρία. Και είναι µια µεγάλη ευκαιρία
που και στον δικό µας το χώρο ξαφνικά αλλάζει τις
δυναµικές. Εξ ου και εµείς, αν το θέλεις, στρατηγικά
θέλαµε να δεθούµε µε ένα άρµα µεγάλο όπως είναι η
Howden, γιατί αυτό το πράγµα ήδη βλέπουµε ευκαι-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου ξεκινά την καριέρα
του στην ασφαλιστική Αγορά του Λονδίνου το
1998, στην εταιρεία Windsor Professional
Indemnity, ως υπεύθυνος ανάπτυξης του ελληνικού και του κυπριακού χαρτοφυλακίου. Το 2002
αναλαµβάνει υπεύθυνος επιχειρησιακού σχεδιασµού και επέκτασης στην BMS International και
προχωρά στην ίδρυση γραφείου της εταιρείας
στην Αθήνα. Η BMS Hellas S.A. ξεκινά τις δραστηριότητές της το 2003 και τον Σεπτέµβριο του
2006 εξαγοράζεται από οµάδα επενδυτών στην
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Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου - Κωστής Σπύρου.

ρίες να µας έρχονται από το εξωτερικό, κάτι το οποίο
δεν είχαµε συνηθίσει. Και αυτό προσπαθούµε να το
καλλιεργήσουµε όσο πιο καλύτερα µπορούµε.
Αυτή ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα κι εγώ
µετά τον Covid και όχι αποµακρυσµένα, αλλά µαζί,
και γι’ αυτό είµαι πολύ χαρούµενος και ήθελα να
σας δώσω κι ένα δώρο, µιας και καταφέραµε και
την κάναµε, το οποίο είναι αυτό εδώ.
(γέλια) Αυτό θα το βάλω στην κάµερα. I will survive
του Κωστή!
Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Κι εγώ σε ευχαριστώ. Να ’σαι καλά!

οποία συµµετέχει και ο Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου και µετονοµάζεται σε Matrix Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Α.Ε. Η Matrix αναπτύσσεται ταχύτατα και εξελίσσεται στο δεύτερο
µεγαλύτερο Broker αντασφαλίσεων στην Ελλάδα
και την Κύπρο. Ο Δηµήτρης Τσεσµετζόγλου διατηρεί το ρόλο Εξωτερικού Συµβούλου Σπουδών
στα προπτυχιακά προγράµµατα Finance,
Investment και Insurance του Cass Business
School στο Λονδίνο, και παράλληλα κάνει αρκετές δηµοσιεύσεις και οµιλίες για ασφαλιστικά
και αντασφαλιστικά θέµατα.
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διαβάστε τα πάντα για την
ιδιωτική και δημόσια

ασφάλιση!
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
για το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
οι ασφαλιστικές εταιρείες µε τις αναπροσαρµογές
που υποχρεούνται να κάνουν στα ασφάλιστρα υγείας
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

M

ία σηµαντική δικαστική απόφαση φέρνει στη δηµοσιότητα
το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», που αφορά την επιβολή προστίµου
σε ασφαλιστική εταιρεία για υπέρµετρη αύξηση των καταβαλλόµενων ασφαλίστρων σε
νοσοκοµειακό πρόγραµµα. Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» δηµοσιεύει την απόφαση εν όψει
και του διάλογου που έχει ξεκινήσει για την
οριστική νοµοθετική επίλυση ενός θέµατος,
αυτού της αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων που καλείται να καταβάλλει κάθε φορά ο ασφαλισµένος για το ασφαλιστήριο υγείας ισόβιας διάρκειας, θέµα που ταλαιπωρεί τις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών
και ασφαλισµένων. Πολλές φορές ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησαν σε «υπέρογκες» αυξήσεις µέχρι και διψήφιου ποσοστού στα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο ασφαλισµένος, υποχρεωµένες από την κατάσταση που αντιµετωπίζουν µε τις συνεχείς
αυξήσεις του κόστους αποζηµιώσεων. Ωστόσο, και ο ασφαλισµένος δεν µπορεί να
δεχθεί εύκολα µία τέτοια αύξηση µε αποτέλεσµα να προσφεύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή και τα δικαστήρια στις περισσότερες των περιπτώσεων να τον δικαιώνουν και
η ασφαλιστική εταιρεία να τιµωρείται µε
πρόστιµο.
Για να λυθεί το θέµα αυτό η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος προχώρησε σε
µία συνεργασία µε το ΙΟΒΕ µε στόχο να υπολογίζει σε ετήσια βάση την άνοδο του κόστους των αποζηµιώσεων των νοσοκοµειακών προγραµµάτων ισόβιας διάρκειας (δείκτης υγείας του ΙΟΒΕ) και να λαµβάνεται
αυτή υπόψη στις αναπροσαρµογές των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Φαίνεται ότι το θέµα αυτό θα αντιµετωπισθεί και νοµοθετικά, σε συνεννόηση µε
την κυβέρνηση.
Διαβάστε στην συνέχεια την απόφαση που
εκδόθηκε πριν µερικά χρόνια και την δηµοσιεύουµε για να γίνει αντιληπτό το πρόβληµα
που αντιµετωπίζει ο ασφαλιστικός Κλάδος,
γιατί παρόµοιες αγωγές έχουν γίνει σε πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
28ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του ………………
Για να δικάσει την προσφυγή µε χρονολογία κατάθεσης …
Της Ανώνυµης Ασφαλιστικής Εταιρείας µε την επωνυµία … η οποία εδρεύει στην Αθήνα … και παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο …, στον οποίο
χορηγήθηκε προθεσµία για τη νοµιµοποίησή του.
Κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, που εκπροσωπείται
από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος δεν εµφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε µε δήλωση
κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της Δικαστικής
Πληρεξουσίας Ν.Σ.Κ. …
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και
Αφού µελέτησε τη δικογραφία, Σκέφθηκε σύµφωνα
µε το Νόµο…
…12.- Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, από τα
στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα:
Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποβλήθηκαν καταγγελίες καταναλωτών αναφορικά µε την υπέρµετρη
αύξηση των ασφαλίστρων, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις υπερέβαινε το ποσοστό 10% σε ασφαλιστήρια
συµβόλαια που είχαν συνάψει µε την προσφεύγουσα
εταιρεία. Η Γενική Γραµµατεία του Καταναλωτή, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, προέβη σε έλεγχο της
νοµιµότητας του σχετικού όρου που εµπεριεχόταν στα
συµβόλαια που σύναπτε η προσφεύγουσα µε καταναλωτές και αφορούσε την αύξηση της ασφαλίστρων. Εν
όψει των ανωτέρω, η Υπηρεσία µε το … έγγραφό της,
κάλεσε την προσφεύγουσα να υποβάλει υπόµνηµα των
απόψεών της σχετικά µε την προσαπτόµενη σε αυτήν
παράβαση των άρθρων 2 παρ. 6 και παρ. 7 εδ. ε και ια
του Ν. 2251/1994, καθώς και της Ζ1-798/25.6.2008
κεφάλαιο Β’ υπουργικής απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο. Η προσφεύγουσα υπέβαλε πράγµατι το … Υπόµνηµά της, µε
συνηµµένα σχετικά έγγραφα. Εξάλλου, γνωστοποίησε
στην προαναφερθείσα Υπηρεσία ότι, σε ασφαλιστήρια
συµβόλαια ζωής που εµπεριέχουν ως συµπληρωµατική, κυρίως, κάλυψη και την ασφαλιστική παροχή
«…………. ΥΓΕΙΑΣ», καθώς και σε συµβόλαια υγείας
νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης,
διατύπωνε και χρησιµοποιούσε, µε κωδικούς … και …
Αντίστοιχα, όρους µε το περιεχόµενο που εκτίθεται

44

στο Υπόµνηµα αυτό και το οποίο, συγκεκριµένα, έχει
ως ακολούθως: α) Κωδικός …..: «Άρθρο 21: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ» α) Υπολογισµός ασφαλίστρου. Ο
υπολογισµός του ασφαλίστρου γίνεται ετησίως µε αναλογιστική στατιστική µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη την
τρέχουσα ηλικία, το φύλο, τη θέση νοσηλείας, τις τιµές των φαρµάκων, των υλικών που απαιτούνται για τη
νοσηλεία, τις αµοιβές των γιατρών, τις επιστηµονικές
µεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και την
τεχνολογία που χρησιµοποιείται, την εµπειρία της εταιρείας από τις συνολικές ασφαλιστικές αποζηµιώσεις -πληρωθείσες και εκκρεµείς- που προέρχονται
από αυτήν την προσθήκη και τα λοιπά έξοδα του Συµβολαίου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εταιρεία έχει
δικαίωµα αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου σε κάθε
ασφαλιστική επέτειο», β) Κωδικός ……: «Άρθρο 9: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.
Υπολογισµός και αναπροσαρµογή ασφαλίστρου» 1. Ο
Προσδιορισµός του αρχικού ασφαλίστρου της παρούσας προσθήκης γίνεται µε βάση τους παρακάτω παράγοντες: α) την ηλικία, το φύλο και το επάγγελµα του Ασφαλιζόµενου, β) Το ύψος του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου, γ) Τη σχέση αποζηµιώσεων (πληρωθεισών και
εκκρεµών) και ασφαλίστρων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων της εταιρείας, οι οποίοι
υπάγονται στην παρούσα προσθήκη, δ) Διεθνώς αποδεκτή αναλογιστική τεχνική, η οποία εφαρµόζεται
στην τιµολόγηση της προσθήκης, ε) Το κόστος εργασιών της εταιρείας, στ) Μεταβολή του κινδύνου ως προς
τον κυρίως ασφαλισµένο ή τον λήπτη της ασφάλισης,
εφόσον επήλθε αλλαγή των συνθηκών ή και του αντικειµένου της εργασίας του, ζ) Την εν γένει σχετική εµπειρία της εταιρείας, καθώς και την αντίστοιχη εµπειρία ελληνικών και Διεθνών Οργανισµών, η ) Τις τιµές των φαρµάκων και υλικών που απαιτούνται για τη
νοσηλεία, τις αµοιβές των γιατρών, τις επιστηµονικές
µεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, την τεχνολογία
που χρησιµοποιείται από την Ιατρική. 2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο
της προσθήκης, όταν µεταβάλλεται οποιοσδήποτε από
τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε οποιονδήποτε από
τους λοιπούς. 3. Οµοίως, σε περίπτωση µεταβολής
των παραπάνω παραγόντων της παρ. 1 σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των απαλλαγών και των ανώτατων ορίων κάλυψης. 4. Κάθε αναπροσαρµογή (ασφαλί-
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στρων, απαλλαγών ή ανώτατων ορίων κάλυψης) γίνεται
από την εταιρεία κατά δίκαιη κρίση και µόνο σε κάθε
επέτειο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και θα αφορά το σύνολο των
ασφαλισµένων της εταιρείας, που υπάγονται στην παρούσα προσθήκη. Και γ) Κωδικός ……: «Άρθρο 8: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ. 1. Ο προσδιορισµός του αρχικού ασφαλίστρου της παρούσα προσθήκης γίνεται µε βάση τους
παρακάτω παράγοντες: α) Την ηλικία, το φύλο, το επάγγελµα και τις εν γένει συνθήκες ζωής του ασφαλιζοµένου, β) Το ύψος του ασφαλιστικού ποσού για κάθε
καλυπτόµενη περιοχή, γ) Τη σχέση αποζηµιώσεων
(πληρωθεισών και εκκρεµών) και ασφαλίστρων για το
σύνολο του χαρτοφυλακίου των ασφαλισµένων της εταιρείας, δ) Διεθνώς αποδεκτή αναλογική τεχνική, η
οποία εφαρµόζεται στην τιµολόγηση της προσθήκης,
ε) Το κόστος εργασιών της εταιρείας, στ) Αξιολόγηση
του κινδύνου ως προς τον κυρίως ασφαλισµένο ή τον
λήπτη της ασφάλισης, ζ) Την εν γένει σχετική εµπειρία
της εταιρείας, καθώς και την αντίστοιχη εµπειρία Ελληνικών και Διεθνών Οργανισµών, η) Τις τιµές των
φαρµάκων, των ιατρικών υλικών, τις αµοιβές των ια-

τρών, τις επιστηµονικές µεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, την τεχνολογία που χρησιµοποιείται από την
Ιατρική και εφαρµόζεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο της προσθήκης, όταν µεταβάλλεται
οποιοσδήποτε από τους παράγοντες που αναφέρονται
παραπάνω, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε οποιονδήποτε από τους λοιπούς. 3. Οµοίως, σε περίπτωση µεταβολής των παραπάνω παραγόντων της παρ.
1 σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του τυχόν εκπιπτόµενου ποσού, του ανώτατου ορίου επιβάρυνσης του
ασφαλισµένου για κάθε νοσηλεία και των ανωτάτων ορίων κάλυψης. 4. Κάθε αναπροσαρµογή (ασφαλίστρων, τυχόν εκπιπτόµενου ποσού, του ανωτάτου ορίου
συµµετοχής του ασφαλισµένου ή ανώτατων ορίων κάλυψης) γίνεται από την εταιρεία κατά δίκαιη κρίση και
µόνο σε κάθε επέτειο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και θα αφορά το
σύνολο των ασφαλισµένων της εταιρείας που υπάγονται στην παρούσα προσθήκη». Ακολούθως, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της
Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα πλέον αρχή
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατόπιν σχετικού αι-
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τήµατος της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή περί υποβολής, της προβλεπόµενης στο άρθρο 13α παρ. 6
του Ν. 2251/1994, γνώµης, µε το … έγγραφό της, γνωµοδότησε αρνητικά ως προς την επιβολή κυρώσεων
στην προσφεύγουσα, µε την αιτιολογία ότι τα ληφθέντα
υπόψη από την ασφαλιστική εταιρεία κριτήρια για την
αύξηση του ασφαλίστρου ήταν εύλογα για τον καταναλωτή και όχι καταχρηστικά. Κατόπιν τούτων, η Γενική
Γραµµατεία Καταναλωτή, αφού έλαβε υπόψη της τόσο
το ανωτέρω υπόµνηµα της προσφεύγουσας, όσο και
την προειρηθείσα αρνητική γνωµοδότηση της Δ.Ε.Ι.Α.,
έκρινε τελικά, ότι οι προαναφερόµενοι, διατυπωθέντες και χρησιµοποιηθέντες από την προσφεύγουσα
όροι ήταν καταχρηστικοί και για το λόγο αυτό συνέταξε
την … Εισηγητική Έκθεση, µε την οποία εισηγήθηκε
την επιβολή στην προσφεύγουσα προστίµου ύψους …
Ευρώ, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν.
2251/1994, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 6 και παρ. 7 εδ. ε και ια του ίδιου νοµοθετήµατος, καθώς και της Ζ1-798/25.6. 2008 κεφάλαιο
Β υπουργικής απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί
και ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο. Με βάση την εισηγητική αυτή έκθεση, εκδόθηκε ακολούθως η προσβαλλόµενη … απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκου, µε
την οποία επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα το επίδικο
πρόστιµο, κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων.
13.- Επειδή, ήδη, µε την κρινόµενη προσφυγή, η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, ισχυριζόµενη κατ’ αρχάς ότι εκδόθηκε αναρµοδίως από τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης αντί του αρµοδίου, βάσει των
οριζοµένων στη διάταξη του άρθρου 13α παρ. 2 Ν.
2251/1994, Υπουργού Ανάπτυξης. Εν όψει, όµως, των
αναφεροµένων στη σκέψη 11 διατάξεων και δεδοµένου ότι, κατά την έννοια της εκεί αναφερόµενης κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν ανατεθεί
οι προβλεπόµενες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρµοδιότητες, που ανάγονται στα αντικείµενα των
Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, η
προσβαλλόµενη απόφαση, στο προοίµιο της οποίας
αναφέρονται οι ανωτέρω διατάξεις, ως εµπίπτουσα
στο αντικείµενο της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, αρµοδίως εκδόθηκε από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ι. Κουτσούκο και συ-
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νεπώς ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιµος (πρβλ. ΣτΕ 7µ. 3878/2000
καθώς και ΣτΕ 2532/2009, 2938/2007). Ακολούθως,
απορριπτέος, εν πάση περιπτώσει, είναι και ο προβαλλόµενος λόγος ότι η προσβαλλόµενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 43 παρ. 2 και 26
του Συντάγµατος και κατώτερο ιεραρχικά όργανο, διότι
η έκδοση της απόφασης αυτής έχει συνταγµατικό έρεισµα και συγκεκριµένα στηρίζεται στην ειδική διάταξη του άρθρου 83 παρ. 2 του Συντάγµατος, από την
οποία προκύπτει ότι οι ασκούµενες από τους Υφυπουργούς αρµοδιότητες ανατίθενται σε αυτούς µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του οικείου Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 7µ. 3525/1991).
14.- Επειδή προβάλλεται ότι η προσβαλλόµενη απόφαση είναι µη νόµιµη, καθόσον από το σώµα της δεν
προκύπτει ευθέως, ως ουσιώδης τύπος, η αιτιολογία
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επιβολής του επίδικου προστίµου, αλλά αρκείται στην
απλή παράθεση των εφαρµοζόµενων νοµοθετικών διατάξεων, µε αποτέλεσµα να είναι εντελώς αόριστη και
να καθίσταται αδύνατη η αντίκρουσή της από την προσφεύγουσα. Ο λόγος, όµως, αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος, διότι ουδεµία διάταξη ή αρχή επιβάλλει, µάλιστα δε επί ποινή ακυρότητας της προσβαλλοµένης πράξεως, την αναγραφή στο σώµα τής,
προβλεπόµενης στο άρθρο 13α παρ. 2 του Ν.
2251/1994, απόφασης επιβολής προστίµου της αιτιολογίας αυτής, αντιθέτως δε, κατά γενική αρχή, η αιτιολογία δεν απαιτείται να περιέχεται στο σώµα των προσβαλλόµενων πράξεων, αλλά µπορεί να προκύπτει και
να συµπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, ένα
εκ των οποίων αποτελεί, προφανώς, εν προκειµένω, η
…Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή (πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 1213/2010 καθώς και ΣτΕ

4979/2014, 2623/2011, 3829/2009, 2532/2009,
2805/2008 κ.ά.). Στην Εισήγηση αυτή, η οποία δεν συνιστά εσωτερικό έγγραφο, αλλά µπορεί να λάβει γνώση της ο ενδιαφερόµενος, αναφέρεται αναλυτικά η
παράβαση στην οποία υπέπεσε η προσφεύγουσα, ενώ
προκύπτει ακόµη ότι ελήφθη υπ’ όψιν το υποβληθέν
από αυτήν υπόµνηµα, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται συνοπτικά, και αντικρούονται οι διαλαµβανόµενοι σ’ αυτό ισχυρισµοί.
15.- Επειδή προβάλλεται, επίσης, ότι η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει ακυρότητας, διότι είναι αντίθετη στην εκ του Νόµου (άρθρο 13α παρ. 6 Ν. 2251/
1994) προβλεπόµενη, … αρνητική Γνωµοδότηση της
Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς µάλιστα την
απαιτούµενη αιτιολογία. Ωστόσο, η κρίση της Δ.Ε.Ι.Α.
(η οποία, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ανέλαβε την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης µετά την κατάργηση
της ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η οποία προβλέπεται στην προπαρατεθείσα διάταξη, δεν είναι δεσµευτική για το όργανο το
οποίο εκδίδει την πράξη επιβολής προστίµου, βάσει
της διατάξεως της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αλλά συνιστά απλή και όχι σύµφωνη γνώµη ή πρόταση. Τούτο
προκύπτει σαφώς από τη γραµµατική διατύπωση της
διάταξης αυτής, στην οποία αφενός γίνεται µνεία ότι
οι προβλεπόµενες στον οικείο νόµο κυρώσεις, στην
περίπτωση που πρόκειται να επιβληθούν σε βάρος ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εποπτεύονται από αυτήν, επιβάλλονται µετά από «γνώµη» της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
(και ήδη Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος) χωρίς η
γνώµη αυτή να χαρακτηρίζεται ως σύµφωνη, ενώ αφετέρου ορίζεται, σε πλήρη συµφωνία µε τα προβλεπόµενα για την απλή γνώµη στο άρθρου 20 παρ. 4 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Α’
45), ότι εάν η επίµαχη γνώµη δεν υποβληθεί µέσα
στην ταχθείσα προθεσµία των 2 µηνών, η διοικητική
κύρωση µπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν. Συνεπώς,
είναι δυνατόν ο Υφυπουργός να επιβάλει διοικητική
κύρωση, παρά την αρνητική γνωµοδότηση της Δ.Ε.Ι.Α.,
αιτιολογώντας όµως, ειδικώς, τους λόγους της απόκλισης (πρβλ. ΣτΕ 3975/2011, 3897/2004, 3015/2000).
Βάσει των ανωτέρω και εν όψει του ότι η συµπληρώνουσα την αιτιολογία της προσβαλλοµένης πράξεως
εισηγητική έκθεση … της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή αιτιολογεί, ειδικώς, τους λόγους για τους οποίους εισηγήθηκε την επιβολή του επίδικου προστίµου, κατ’ απόκλιση από τη γνωµοδότηση της Δ.Ε.Ι.Α.,
νοµίµως και µε επαρκή, κατά το µέρος αυτό, αιτιολο-

47

γία, η Διοίκηση µε την προσβαλλόµενη απόφαση, στο
προοίµιο της οποίας γίνεται άλλωστε µνεία της … αρνητικής Γνωµοδότησης της Δ.Ε.Ι.Α., ήχθη σε διαφορετική από τη Διεύθυνση αυτή κρίση και επέβαλε το επίδικο πρόστιµο, απορριπτοµένου ως αβασίµου του περί
του αντιθέτου ισχυρισµού της προσφεύγουσας.
16.- Επειδή, περαιτέρω, η προσφεύγουσα προβάλλει
ότι η επιβολή σε βάρος της του επίδικου προστίµου αντίκειται στα άρθρα 49 και 54 της ΣΛΕΕ, µε τα οποία απαγορεύεται η θέσπιση περιορισµών της ελευθερίας
εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους µέλους,
ως τέτοιων λογιζοµένων και των εταιρειών, στην επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους. Και τούτο, κατά
τους ισχυρισµούς της, διότι η προσφεύγουσα εταιρεία
είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της διεποµένης
από το … εταιρείας, µε την επωνυµία ……, η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα των ιδιωτικών ασφαλίσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσδιορίζοντας τους όρους αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου µε
παρόµοιο τρόπο, όπως στην υπό κρίση περίπτωση,
χωρίς αυτοί να έχουν ποτέ κριθεί ως καταχρηστικοί,
µε αποτέλεσµα η κήρυξή τους ως καταχρηστικών εν
προκειµένω και η συνακόλουθη επιβολή του επίδικου
προστίµου να περιορίζει το δικαίωµα εγκατάστασής
της στην Ελλάδα, χωρίς µάλιστα αυτό να δικαιολογείται από τη συνδροµή λόγων δηµοσίου συµφέροντος.
Προς απόδειξη δε των ισχυρισµών της, προσκοµίζει
αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου της, υπό τον
τίτλο …, το οποίο είναι διατυπωµένο στην … γλώσσα
και όπως υποστηρίζει, περιέχει παρόµοιο όρο (υπό
στοιχείο 5.4. όρος), µετάφραση του οποίου γίνεται στο
δικόγραφο της κρινόµενης προσφυγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Η προσκοµισθείσα όµως αυτή
µετάφραση δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 172 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (Ν.
2717/199, Α’ 97) και 36 παρ. 2 περ. γ’ του Ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208). Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό, εθνικές διατάξεις κράτους
µέλους που διέπουν την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας αποτελούν περιορισµό της ελευθερίας εγκατάστασης απαγορευόµενο, κατ’ αρχήν, από το άρθρο
49 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 43 ΣΕΚ), όταν είναι ικανές να
θέσουν έναν επιχειρηµατία που ασκεί την ελευθερία
αυτή σε δυσµενέστερη νοµική ή πραγµατική θέση έναντι των επιχειρηµατιών που είναι εγκατεστηµένοι
στο κράτος µέλος αυτό ή, εν πάση περιπτώσει, όταν
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λόγω του αντικειµένου ή των αποτελεσµάτων τους, επηρεάζουν άµεσα την πρόσβαση στην αγορά (βλ. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα A. Tizzano από
25.3.2004 στην υπόθεση C-442/02 ΔΕΕ, σκέψεις 9091). Ως εκ τούτου, εν όψει του ότι η εφαρµογή του επίδικου εθνικού µέτρου, το οποίο επιβλήθηκε κατ’ επίκληση των εθνικών διατάξεων, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι αναφερόµενες στη σκέψη 3 Οδηγίες
93/13/ΕΟΚ και 2005/209/ΕΚ, δεν στερεί τις θυγατρικές των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η
προσφεύγουσα, από τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικά τις ηµεδαπές ασφαλιστικές εταιρείες, ούτε τις θέτουν σε δυσµενέστερη έναντι αυτών θέση, δεν αντίκειται στις περί ελευθερίας εγκαταστάσεως διατάξεις των άρθρων 49 επ. ΣΛΕΕ, απορριπτοµένων ως αβασίµων των περί του αντιθέτου ισχυρισµών
της προσφεύγουσας εταιρείας.
17.- Επειδή, εξάλλου, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, ισχυριζόµενη
ότι ελλείπει το νόµιµο έρεισµα για την επιβολή σε βάρος της του επίδικου προστίµου, καθόσον η ……… απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επί της οποίας αυτή ερείδεται, έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης
του άρθρου 10 παρ. 21 του Ν. 2251/1994, ενώ άλλωστε
η προσβαλλόµενη έχει εκδοθεί και κατά παράβαση
κατ’ ουσίαν διάταξης Νόµου, αφού σε κάθε περίπτωση, η ένδικη υπόθεση δεν καταλαµβάνεται από το δεδικασµένο της απόφασης 1030/2001 του Αρείου Πάγου, στην προσαρµογή της συναλλακτικής συµπεριφοράς, προς το οποίο αποσκοπούσε η προαναφερθείσα
απόφαση. Οι λόγοι, όµως, αυτοί είναι απορριπτέοι ως
αβάσιµοι, άλλως ως ερειδόµενοι επί εσφαλµένης νοµικής προϋπόθεσης, διότι από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2251/1994, κατ’
εφαρµογή του οποίου εκδόθηκε η κρινόµενη απόφαση, προκύπτει ότι τα εκεί προβλεπόµενα πρόστιµα, όπως το επίδικο, επιβάλλονται σε βάρος των προµηθευτών που προβαίνουν σε παραβίαση των διατάξεων
του Νόµου αυτού, χωρίς να απαιτείται, ως επιπρόσθετη προϋπόθεση για την επιβολή αυτών, η έκδοση και
της προβλεπόµενης στο άρθρο 10 παρ. 21 του ίδιου
νοµοθετήµατος υπουργικής απόφασης. Στην προκειµένη δε περίπτωση, όπως προκύπτει και από το ίδιο
το σώµα της προσβαλλοµένης πράξεως, το πρόστιµο
σε βάρος της προσφεύγουσας επιβλήθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων του Ν. 2251/1994 και ειδικότερα
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του άρθρου 2 παρ. 6 και 7 εδ. ε’ και ια’, περί καταχρηστικών ΓΟΣ, ανεξαρτήτως της αναφοράς στην προσβαλλόµενη απόφαση και της προειρηθείσας … απόφασης, η οποία όµως, σε καµία περίπτωση, δεν συνιστά πρόκριµα για την επιβολή του. Εκ των ανωτέρω
παρέπεται ότι τυχόν προβαλλόµενες πληµµέλειες της
απόφασης αυτής, όπως οι προαναφερόµενες, αλλά
και οι ισχυρισµοί της προσφεύγουσας περί αναρµοδιότητας του εκδώσαντος αυτήν οργάνου και περί εσφαλµένης αναγραφής του αριθµού της στο σώµα της
προσβαλλοµένης πράξεως, δεν ασκούν καµία επιρροή στη νοµιµότητα της επιβολής του επίδικου προστίµου και, ως εκ τούτου, παρέλκει ως αλυσιτελής η
εξέτασή τους.
18.- Επειδή, περαιτέρω, µε την κρινόµενη προσφυγή,
όπως αυτή συµπληρώνεται παραδεκτώς µε το από ……
Υπόµνηµα, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της
προσβαλλοµένης πράξεως, προβάλλοντας λόγους
πλήττοντες την αιτιολογία αυτής. Ειδικότερα, ισχυρίζεται κατ’ αρχάς ότι τόσο η πράξη αυτή, όσο και η
…………….. Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, στην οποία στηρίζεται, στερούνται της
απαιτούµενης εκ του άρθρου 17 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, καθόσον η τελευταία, ως άνω,
Εισήγηση, αρκείται στην απλή παράθεση των όρων αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων που εµπεριέχονται
σε ασφαλιστήρια συµβόλαια νοσοκοµειακής περίθαλψης που συνάπτει η προσφεύγουσα και καταλήγει ότι
οι εµπεριεχόµενοι σε αυτούς παράγοντες είναι αόριστοι, µη εύλογοι και απρόσφοροι για να οριοθετήσουν
την ως άνω αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων, χωρίς
ωστόσο να έχει προβεί προηγουµένως σε σύγκρισή
τους µε άλλα κριτήρια, τα οποία κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι εύλογα και ορισµένα. Προβάλλει, επιπροσθέτως, η προσφεύγουσα, πως θεωρώντας η προειρηθείσα Εισήγηση και κατ’ επέκταση και η προσβαλλόµενη πράξη ως καταχρηστικούς τους επίµαχους όρους των ασφαλιστηρίων υγείας µόνο κατά το
µέρος που λαµβάνονται υπόψη για την αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου, ενώ αντιθέτως για τον προσδιορισµό του αρχικού ασφαλίστρου τους θεωρεί ως σύννοµους, στηρίζεται σε αντιφατική και ελλιπή αιτιολογία.
Τέλος, ισχυρίζεται πως κρίνοντας ότι οι συγκεκριµένοι
όροι που έχουν τεθεί σε ασφαλιστήρια συµβόλαια της
προσφεύγουσας είναι καταχρηστικοί και, ως εκ τούτου, άκυροι, η αιτιολογία αυτή είναι σε κάθε περίπτω-

ση εσφαλµένη, ως ερειδόµενη σε εσφαλµένη ερµηνεία και κακή εφαρµογή του Νόµου. Συγκεκριµένα, η
προσφεύγουσα προβάλλει ότι, σε αντίθεση µε άλλες
περιπτώσεις, στις οποίες η µη αναφορά κανενός κριτηρίου αναπροσαρµογής των συµβατικών όρων έχει
κριθεί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ως καταχρηστική και άκυρη, εν προκειµένω υπάρχουν στις
ασφαλιστικές συµβάσεις που συνάπτει η προσφεύγουσα µε τους ασφαλισµένους της συγκεκριµένα και
εύλογα κριτήρια αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου,
τα οποία και εµπεριέχονται στους επίδικους όρους. Εξάλλου, επισηµαίνει πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι, εξαιτίας της φύσης και του τρόπου λειτουργίας
των ασφαλιστικών εταιρειών, αυτές είναι, βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας, επιφορτισµένες µε τη δηµιουργία αποθεµάτων, τα οποία αφενός δηµιουργούνται από
τις εισφορές των ασφαλισµένων (ήτοι τα ασφάλιστρα)
και αφετέρου θα πρέπει να είναι επαρκή, βάσει πολύπλοκων αναλογιστικών µελετών, ώστε η εταιρεία να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Περαιτέρω δε, ι-
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σχυρίζεται ότι κάποιοι από τους παράγοντες που χρησιµοποιεί στους όρους αναπροσαρµογής των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της (όπως τα συµπεράσµατα των
ιατρικών µελετών αναφορικά µε την ανά ηλικία και
φύλο νοσηρότητα) είναι ιδιαιτέρως ευµετάβλητοι και
δεν µπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων η επιρροή αυτών στο κόστος νοσηλείας των ασφαλισµένων.
Αναφορικά δε µε την κρίση της Γενικής Γραµµατείας
Καταναλωτή για την αναγκαιότητα χρήσης δεικτών αναπροσαρµογής (όπως ο «υποδείκτης υγείας» της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας), προβάλλει ότι τέτοιοι
πρόσφοροι δείκτες δεν υπάρχουν, καθόσον µάλιστα ο
προαναφερόµενος «υποδείκτης υγείας» δεν περιλαµβάνει και τις προσφερθείσες ιατρικές υπηρεσίες
της νοσηλείας σε νοσοκοµείο, αλλά µόνο το «ξενοδοχειακό κοµµάτι» της νοσοκοµειακής περίθαλψης
(«κλειστό νοσήλειο») και η χρήση του θα οδηγούσε
τελικά σε µη εύλογα αποτελέσµατα. Προσκοµίζει δε,
προς απόδειξη των ισχυρισµών της, σχετική Τεχνική
Γνωµοδότηση του αναπληρωτή καθηγητή … Βάσει των
ανωτέρω, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, δοθέντος
του ότι κάποιοι από τους εύλογους, κατ’ αρχήν, όρους
της ετήσιας αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων, που
έχει θέσει και χρησιµοποιεί, δεν µπορούν να περιοριστούν περισσότερο διότι βασίζονται σε επιστηµονικές
µεθόδους και αναλογιστικές µελέτες που διαφεύγουν
της κατανόησης του µέσου ανθρώπου, ενώ άλλοι είναι
ευµετάβλητοι, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί
µε ακρίβεια εκ των προτέρων το ακριβές ποσοστό της
µελλοντικής µεταβολής τους, οι επίδικοι όροι είναι επαρκώς προσδιορισµένοι και σαφείς, χωρίς να µπορεί να αξιωθεί από αυτήν πιο εξειδικευµένη διατύπωση του µέτρου της ετήσιας αύξησης του ασφαλίστρου, ενώ η τυχόν επιβολή αναφοράς συγκεκριµένων ποσοστών αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου όχι
µόνο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, αλλά και θα απέβαινε τελικά σε βάρος των
ασφαλισµένων, αφού θα οδηγούσε σε επιβολή υψηλών ποσοστών ετήσιας αύξησης των ασφαλίστρων.
Συνεπεία των ανωτέρω, έσφαλε η προσβαλλόµενη απόφαση δεχόµενη τα αντίθετα. Προβάλλει, δε, ότι σε
κάθε περίπτωση, οι υπό κρίση όροι των ασφαλιστηρίων συµβολαίων της δεν αποτελούν ΓΟΣ, υπαγόµενους
στις διατάξεις του Ν. 2251/1994, καθώς υπόκειτο σε
διαπραγµάτευση, σε περίπτωση που οι καταγγέλλοντες ασφαλισµένοι το είχαν ζητήσει κατά τη σύναψη
της ασφαλιστικής σύµβασης, αλλά οι τελευταίοι ουδέ-
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ποτε εναντιώθηκαν στη σύναψη αυτή, µολονότι είχαν
το σχετικό δικαίωµα, ενώ άλλωστε οι σχετικές καταγγελίες τους είχαν ήδη επιλυθεί κατά το χρόνο που η
ως άνω Υπηρεσία επιλήφθηκε του θέµατος.
19.- Επειδή, εξάλλου, προς αντίκρουση των ανωτέρω,
το καθ’ ου Ελληνικό Δηµόσιο, µε το από … νοµοτύπως
κατατεθέν υπόµνηµα και τις από … απόψεις της αρµόδιας Υπηρεσίας, ισχυρίζεται ότι οι επίµαχοι, περιληφθέντες στα ασφαλιστήρια συµβόλαια της προσφεύγουσας όροι είναι καταχρηστικοί και άκυροι, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 εδ. ε’ και ια’ του Ν.
2251/1994. Και τούτο, διότι οι εµπεριεχόµενοι σε αυ-

τούς παράγοντες είναι παντελώς απρόσφοροι να αποτελέσουν εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, είτε γιατί πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες, είτε για έννοιες που δεν εξειδικεύονται σε δείκτες ή κριτήρια που θα µπορούσαν να επιτελέσουν τη λειτουργία αυτή, µε αποτέλεσµα, ένεκα της αοριστίας τους, η παράθεσή τους να
είναι παντελώς προσχηµατική. Εξάλλου, δεν περιέχεται κανένα κριτήριο που να περιέχει οποιαδήποτε δέσµευση ως προς το ύψος της αναπροσαρµογής, όπως
θα επέβαλε η αρχή της διαφάνειας, αλλά, αντιθέτως,
είναι αδύνατο να αποτιµηθούν, βάσει αυτών, οι µεταβολές στο ασφάλιστρο µε συγκεκριµένο, µετρήσιµο
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και ελέγξιµο τρόπο. Περαιτέρω, προβάλλει ότι οι στατιστικοί δείκτες αποτελούν εύλογα για τον καταναλωτή
κριτήρια, µε βάση τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου, τέτοιος δε πρόσφορος στατιστικός δείκτης είναι, κατ’ αντίκρουση των ισχυρισµών της
προσφεύγουσας, και ο «υποδείκτης υγείας» της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αφού όπως αναφέρει
το καθ’ ου, προέκυψε από νεότερες καταγγελίες που
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία ότι και η ίδια η προσφεύγουσα προβαίνει µε επιµέρους συµφωνίες της
σε αναπροσαρµογές των ασφαλιστηρίων συµβολαίων
της βάσει αυτού.

20.- Επειδή, από τη λήψη υπόψη και συνεκτίµηση όλων των στοιχείων του φακέλου, και σύµφωνα µε όσα
προεκτέθηκαν στη µείζονα σκέψη, προκύπτει ότι οι επίµαχοι όροι ασφαλίσεως των καλύψεων νοσοκοµειακής περίθαλψης, που εµπεριέχονται στα έντυπα των
γενικών όρων καλύψεως υγείας των ασφαλιστηρίων
συµβολαίων που σύναπτε η προσφεύγουσα ασφαλιστική επιχείρηση µε ασφαλισµένους της και οι οποίοι
της επιτρέπουν να προβαίνει µονοµερώς σε προσδιορισµό και αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου, έχοντας
διατυπωθεί, εκ των προτέρων, µονοµερώς από αυτήν,
µε προορισµό την οµοιόµορφη χρήση τους σε απροσδιόριστο αριθµό όµοιων συµβάσεων που πρόκειται να

καταρτιστούν µελλοντικά, χωρίς ατοµική διαπραγµάτευση, συνιστούν γενικούς όρους των συναλλαγών και
ως εκ τούτου εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του Ν.
2251/1994. Και ναι µεν, βάσει της συµβατικής ελευθερίας, αλλά και της νοµοθετικής επιταγής για διατήρηση επαρκώς ασφαλίστρων, όπως αυτή αναφέρεται
ανωτέρω στη σκέψη 8, η ασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη να καθορίσει το ασφάλιστρο, το οποίο
κρίνει επαρκές µε βάση τις αναλογιστικές αναλύσεις,
δεν πρέπει να Παροράται, όµως, ότι το ασφάλιστρο
αυτό, ως κύρια υποχρέωση του αντισυµβαλλόµενου ασφαλιστή και βασικός όρος της συµβάσεως, πρέπει να
είναι ακριβώς προσδιορισµένο, κατά την κατάρτιση
της σύµβασης, ενώ σε περίπτωση που ο ασφαλιστής
επιφυλάξει στον εαυτό του την αναπροσαρµογή του ασφαλίσµατος στο µέλλον, θα πρέπει να προσδιορίζονται στην αρχική σύµβαση τα κριτήρια, µε βάση τα οποία θα γίνει η αναπροσαρµογή, τα οποία θα πρέπει
να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του
άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 και µε βάση τις επιταγές
της αρχής της διαφάνειας. Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη ότι, στην προκειµένη περίπτωση: α) Οι υπό κρίση όροι αναπροσαρµογής που
χρησιµοποιεί η προσφεύγουσα στη συγκεκριµένη κατηγορία ασφαλιστηρίων συµβολαίων της εξαρτώνται
από σειρά τιθέµενων από αυτήν κριτηρίων τα οποία,
όµως, είναι γενικά και ασαφή, δεν προσδιορίζονται
κατά τρόπο αντικειµενικό, εύλογο και συγκεκριµένο,
ενώ οι εµπεριεχόµενοι σε αυτούς παράγοντες είναι
παντελώς απρόσφοροι να αποτελέσουν εύλογα για τον
καταναλωτή κριτήρια αναπροσαρµογής, είτε γιατί πρόκειται για αόριστες έννοιες, που δεν επιτρέπουν σε
αυτόν να ελέγξει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και
σε ποια έκταση θα ακολουθήσει η αναπροσαρµογή
του ασφαλίστρου (όπως τα κριτήρια «σχετική εµπειρία
της εταιρείας και αντίστοιχη εµπειρία Ελληνικών και
Διεθνών Οργανισµών» - Βλ. Κωδικός ….., άρθρο 9
παρ. 1 στοιχ. Ζ’ και ……, άρθρο 8, παρ. 1 στοιχ. Ζ), είτε
για έννοιες που δεν εξειδικεύονται σε δείκτες ή κριτήρια που θα µπορούσαν να επιτελέσουν τη λειτουργία
αυτή, όπως θα ήταν, εν προκειµένω, το κριτήριο της
µέσης ετήσιας µεταβολής του υποδείκτη «Υγεία», ο οποίος αποδίδει τη µεταβολή του κόστους υπηρεσιών
υγείας του Γενικού Δείκτη Τιµών Καταναλωτή, όπως
αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, β) ότι ακόµη και πρόσφορα και εύλογα, κατ’ αρχήν, κριτήρια που έχουν τεθεί από την προσφεύγουσα,
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όπως είναι το προβλέψιµο στοιχείο της ηλικιακής µεταβολής του ασφαλισµένου, χαρακτηρίζονται τελικά από αοριστία και ασάφεια, ως προς τον τρόπο που συντελούν στην αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου, αφού
στα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν περιλαµβάνονται οι
αντίστοιχοι ηλικιακοί πίνακες που να προσδιορίζουν
τις ηλικιακές κλάσεις, ούτε γίνεται οριοθέτηση του
ποσοστού κατά το οποίο ο συγκεκριµένος παράγοντας
θα οδηγεί σε αύξηση του ασφαλίστρου γ) ότι, περαιτέρω, κάποια κριτήρια (όπως το εν γένει -και όχι για τη
συγκεκριµένη κατηγορία ασφαλίσεων- «κόστος εργασιών της Εταιρείας» - Βλ. Κωδικός … και …, εξαρτώνται από εσωτερικές αποφάσεις της εταιρείας, ενώ
δεν αναφέρεται καµία αιτιολογία για ποιο λόγο τα κρι-

τήρια αυτά επιτρέπουν στην προσφεύγουσα να ενεργήσει µονοµερώς, δ) ότι, εξάλλου, δεν περιλαµβάνεται
στους υπό κρίση όρους κανένα κριτήριο που να περιέχει οποιαδήποτε δέσµευση ως προς το ύψος των
µελλοντικών αναπροσαρµογών του ασφαλίστρου, ενώ
δεν αναφέρεται και το ποσοστό αύξησης αυτών, µε
συνέπεια να µην τηρείται η αρχή της διαφάνειας και το
τίµηµα στην ασφαλιστική σύµβαση να είναι αόριστο
και, ως εκ τούτου, να αφήνεται τελικά, χωρίς σπουδαίο
και ορισµένο λόγο, η µελλοντική αναπροσαρµογή του
ασφαλίστρου στην απόλυτη µονοµερή κρίση της προσφεύγουσας, µε εξουδετέρωση της δυνατότητας ελέγχου της ενδεχόµενης αύξησης, µε βάση το περιεχόµενο του όρου, ε) ότι κατά τον τρόπο που είναι διατυπωµένοι οι επίδικοι όροι, η µεµονωµένη µεταβολή ο-
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ποιουδήποτε από αυτούς, αρκεί για να οδηγήσει αυτοτελώς στην αύξηση του ασφαλίστρου, ανεξαρτήτως
της τυχόν µεταβολής ή µη άλλων παραγόντων, οι οποίοι µπορεί µάλιστα να εξελίσσονται προς αντίθετες κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα να έχει αποκλειστεί, τοιουτοτρόπως, η οποιαδήποτε δέσµευση της εταιρείας
ως προς την αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου και ο
καταναλωτής να παραδίδεται τελικά στην µονοµερή
κρίση της προσφεύγουσας για την ορθότητα και αναγκαιότητα της αναπροσαρµογής, χωρίς να µπορεί να
αντιληφθεί τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θα υποστεί επιπλέον επιβάρυνση και σε ποια έκτασης, και
στ) ότι η προειρηθείσα µονοµερής και αυθαίρετη αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων από την προσφεύγουσα
έχει ως αποτέλεσµα τη διάψευση των τυπικών και δικαιολογηµένων προσδοκιών του καταναλωτή προς την
εξέλιξη της συναλλακτικής τους σχέσης και τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων σε βάρος του, κρίνει ότι οι επίδικοι γενικοί όροι των συναλλαγών είναι αντίθετοι στις απαγορευτικές ρήτρες των εδαφίων ε’ και ια’ του άρθρου 2
παρ. 7 του Ν. 2251/1994 και, ως εκ τούτου, «perse»
καταχρηστικοί, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εξέταση του εάν εµπίπτουν στη γενική ρήτρα της παρ. 6 του
ίδιου άρθρου (βλ. ανωτέρω σκέψη 6). Εξάλλου, η καταχρηστικότητα αυτή δεν αίρεται από την επίκληση,
στα ασφαλιστήρια συµβόλαια, της «δίκαιης κρίσης»,
σε κάθε περίπτωση που η προσφεύγουσα προβαίνει
σε αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων (Κωδικός …, άρθρο 9 παρ. 4 και Κωδικός …., άρθρο 8 παρ. 4), αφού η
πρόβλεψη αυτή παραπέµπει στη διάταξη του άρθρου
371 Α.Κ., η οποία όµως, όπως εκτέθηκε αναλυτικά
στην σκέψη 9, δεν αρκεί για την εκπλήρωση των προβλεπόµενων στις προαναφερόµενες ειδικές διατάξεις
του Ν. 2251/1994. Περαιτέρω δε, η καταχρηστικότητα
των προειρηθέντων όρων δεν αίρεται ούτε µε την παρεχόµενη στους καταναλωτές δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύµβαση µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όπως
αβασίµως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, καθώς τέτοια
δυνατότητα δεν µεταβάλλει την αβεβαιότητα ενδεχόµενων µελλοντικών επιβαρύνσεων των καταναλωτών
(ΑΠ 1030/2001), ενώ και οι ισχυρισµοί περί διευθετήσεως του επίµαχου ζητήµατος µε τους πελάτες της,
πριν επιληφθεί η αρµόδια Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελώς προβαλλόµενοι (πρβλ. ΣτΕ 1560/2012). Υπό τα δεδοµένα αυτά στοιχειοθετείται η αποδιδόµενη στην προσφεύγουσα πα-
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ράβαση του άρθρου 2 παρ. 7 εδ. ε’ και ια’ του Ν.
2251/1994 και συνεπώς, ορθώς και νοµίµως, κατ’ αρχήν, επιβλήθηκε σε αυτήν, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, χρηµατικό πρόστιµο βάσει της διάταξης του
άρθρου 13α παρ. 7 του ίδιου νόµου.
21.- Επειδή ισχυρίζεται, περαιτέρω, η προσφεύγουσα
ότι το ύψος του επιβληθέντος σε βάρος της προστίµου
είναι υπέρογκο, δοθείσης µάλιστα της παρούσης οικονοµικής συγκυρίας και η επιβολή του αντίκειται
στην αρχή της αναλογικότητας, στην αρχή της χρηστής
διοίκησης, στην αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, αλλά και στην κατοχυρωµένη
στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της οικονοµικής ελευθερίας και στη συνταγµατική αρχή της ισότητας, ενώ, τέλος, προσκρούει και στα άρθρα 81 και
82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ήδη
άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ). Προβάλλει, παράλληλα,
µε το Υπόµνηµά της, ότι σε περιπτώσεις άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, για την ίδια
αποδιδόµενη παράβαση, τα πρόστιµα αυτά ήταν κατά
πολύ χαµηλότερα από το επιβληθέν σε αυτήν επίδικο
πρόστιµο.
22.- Επειδή, βάσει της διατάξεως του προπαρατεθέντος στη σκέψη 4 άρθρου 13α του Ν. 2251/1994, κατ’
εφαρµογήν του οποίου επιβλήθηκε το ένδικο πρόστιµο, παρέχεται στον αρµόδιο Υπουργό ευρεία διακριτική ευχέρεια, τόσο για την επιµέτρηση όσο και για τον
τρόπο υπολογισµού του εν λόγω προστίµου, ασκούµενη σύµφωνα µε τις συνταγµατικές αρχές της αναλογικότητας και της ίσης µεταχείρισης των διοικουµένων
(πρβλ. ΣτΕ 4593/2015). Ως εκ τούτου, λαµβανοµένου
υπόψη ότι το προειρηθέν άρθρο δεν καθορίζει ειδικότερα κριτήρια επιµέτρησης των επιβαλλοµένων διοικητικών κυρώσεων, το δικαστήριο της ουσίας, που επιλαµβάνεται σχετικής προσφυγής, έχει εντός ορίων
της αρµοδιότητός του την εξουσία να καθορίσει το
προσήκον µέτρο της κύρωσης που πρέπει να επιβληθεί, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και συνεκτιµώντας κάθε
πρόσφορο προς τούτο στοιχείο και κριτήριο επιµέτρησης (πρβλ. ΣτΕ 485/2013, 4135-9/2012). Εξάλλου, η
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς την επιµέτρηση του προστίµου, η οποία, κατά τα προεκτεθέντα,
νοµίµως εκφέρεται κατόπιν αξιολογήσεως υποκειµενικών παραγόντων, είναι ανεξάρτητη από την κρίση του
για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης, κάθε µια δε από τις κρίσεις αυτές υπόκειται σε διαφορετικούς µε-

ταξύ τους όρους νοµιµότητας (πρβλ. ΣτΕ 4593/2015,
2334/2013, 4136/2012). Υπό τα δεδοµένα αυτά, τα
προβαλλόµενα από την προσφεύγουσα αναφορικά µε
το ύψος των επιβαλλόµενων σε άλλες εταιρείες πρόστιµα προβάλλονται αλυσιτελώς διότι κάθε παράβαση
της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή κρίνεται, κατ’ αρχήν, αυτοτελώς (πρβλ. ΣτΕ
1259/2015, 997/2014, 3914/2013, 1337/2013 κ.ά.).
Περαιτέρω, όµως, το Δικαστήριο, εν όψει και της αρχής της αναλογικότητας η οποία επιβάλλει το ύψος του
προστίµου να τελεί σε εύλογη σχέση αναγκαιότητας µε
τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό, λαµβάνοντας υπόψη
τη σπουδαιότητα και τις συνέπειες της παράβασης και
συνεκτιµώντας ότι το επιβληθέν στην υπό κρίση περίπτωση πρόστιµο κείται κοντά στο ανώτατο προβλεπόµενο από το Νόµο όριο, αλλά και το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρεία δεν είναι υπότροπη, κρίνει ότι το
επιβληθέν πρόστιµο πρέπει να περιοριστεί στο ποσό
των …………. Ευρώ, τροποποιούµενης αναλόγως της
προσβαλλόµενης απόφασης, κατά µερική παραδοχή
του σχετικού λόγου της προσφυγής, ενώ παρέλκει ως
αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλοµένων κατά του ύψους αυτού λόγω ακυρώσεως.
23.- Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει εν µέρει
δεκτή η κρινόµενη προσφυγή και να τροποποιηθεί κατά τα ως άνω η προσβαλλόµενη απόφαση επιβολής
προστίµου. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση
στην προσφεύγουσα µέρους του παραβόλου που κατέβαλε, ποσού 50 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 227 παρ.
9 εδ. γ’ του Κ.Δ.Δ., ενώ τα δικαστικά έξοδα πρέπει να
συµψηφιστούν µεταξύ των διαδίκων, λόγω της µερικής
νίκης και µερικής ήττας καθενός από αυτούς (άρθρο
275 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ.Δ.Δ.).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται εν µέρει την προσφυγή.
Μεταρρυθµίζει την …απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί επιβολής
χρηµατικού προστίµου σε βάρος της προσφεύγουσας.
Περιορίζει το πρόστιµο που επιβλήθηκε µε την
παραπάνω πράξη στο ποσό των …Ευρώ.
Διατάσσει την απόδοση ποσού πενήντα (50) Ευρώ
από το ποσό του καταβληθέντος παραβόλου και την
κατάπτωση του υπόλοιπου ποσού υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου.
Συµψηφίζει τα δικαστικά έξοδα µεταξύ των διαδίκων.
■
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Νέα δεδοµένα και για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης δηµιουργεί το νέο εργασιακό
πλαίσιο που εισηγείται η κυβέρνηση για την εξ αποστάσεως εργασία.

O

ι επιπτώσεις θα είναι σηµαντικές στις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες και το
προσωπικό τους, στις σχέσεις τους µε
τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, συνεργάτες τους, αλλά και µε τους ασφαλισµένους,
καθώς σε ορισµένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων
συµβολαίων θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές.
Αναφορικά πάντως µε τις σχέσεις των εργαζοµένων
µε τις εταιρείες τους, η περίοδος της πανδηµίας έδειξε ότι στο σύνολό τους σχεδόν οι ασφαλιστικές
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εταιρείες, άλλες νωρίτερα άλλες αργότερα, κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της εργασίας
από απόσταση ή τηλεργασία. Ωστόσο, αυτό που κάποια στιγµή άρχισε να συζητείται τόσο µεταξύ των
στελεχών όσο και γενικότερα όλων των εργαζοµένων στον κλάδο είναι ότι η εργασία από απόσταση
θέλει ρύθµιση, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις
«χανόταν» το ωράριο της εργασίας κάτω από την πίεση της δουλειάς. Πάντως, για το καθεστώς της τηλεργασίας σε παρέµβασή τους οι συνδικαλιστές της
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Οµοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) ζήτησαν από τους εργαζοµένους να ενηµερώσουν την Οµοσπονδία αν υπάρχει πρόβληµα «είτε
µε τα ωράρια είτε µε τις µέρες που απασχολείστε
µε αποµακρυσµένη εργασία είτε οποιοδήποτε άλλο
θέµα προκύπτει».
Επίσης, η τηλεργασία εµφάνισε και µια άλλη αδυναµία, την ανάγκη πολλών τηλε-meetings, τα οποία
είναι πιο «δύσκολα» τελικά από τη διά ζώσης επικοινωνία.
Επίσης, και αυτό είναι ένα πιο ανησυχητικό φαινόµενο, τη χαλάρωση της ενιαίας εταιρικής συνείδησης, καθώς η απόσταση λειτουργεί διαλυτικά στην
έννοια της οµάδας, της ενιαίας αντίληψης περί εταιρείας, στην εταιρική ταυτότητα µε άλλα λόγια.
Αλλαγές θα φέρει η τηλεργασία και στα ασφαλιστήρια συµβόλαια, κυρίως τα συµβόλαια ατυχηµάτων
και εργοδοτικής αστικής ευθύνης. Για παράδειγµα,
συµβόλαιο «προσωπικών ατυχηµάτων» ασφαλιστικής εταιρείας αναφέρει ότι «προϋπόθεση καταβολής του εκατό τοις εκατό (100%) της εβδοµαδιαίας
αποζηµίωσης είναι ο ασφαλισµένος να απέχει από
το χώρο εργασίας του και να µην ασκεί το επάγγελµά του σε όλη την περίοδο της Πρόσκαιρης Ολικής
Ανικανότητας για την οποία αιτείται αποζηµίωση».
Οταν όµως ο χώρος εργασίας είναι το σπίτι του, τότε
πώς νοείται η αποχή από το χώρο εργασίας.
Επίσης, στα συµβόλαια ασφάλισης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης αναφέρεται ότι µε το συµβόλαιο
Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεται η Αστική
Ευθύνη της επιχείρησης έναντι τρίτων, καθώς και
έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της
προσωπικού, για περιπτώσεις όπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόµενου, πέρα από την καλυπτόµενη
ευθύνη από την ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία
(ΙΚΑ) , για ατυχήµατα που θα συµβούν εντός των χώρων και εγκαταστάσεων στους οποίους λειτουργεί η
επιχείρηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ
της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρµόδιο οργανισµό ασφάλισης, καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήµατος στην Επιθεώρηση Εργασίας και
στο ΙΚΑ.
Επίσης, τα συµβόλαια ασφάλισης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης αναφέρουν µεταξύ άλλων ότι για
την κάλυψη της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης ισχύουν, «κατά κανόνα, πέραν των εξαιρέσεων που

προβλέπονται στους Γενικούς Όρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης, και οι ακόλουθες Ειδικές Εξαιρέσεις, βάσει των οποίων δεν καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων έναντι του ασφαλισµένου που συνίστανται σε ή οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε ή προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από: «…ατυχήµατα που οφείλονται σε πληµµελή ή µη τήρηση των µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο τον παθόντα ή σε πρόθεση ή δόλο
του ιδίου του παθόντα. Έτσι στην περίπτωση που ένας υπάλληλος µιας εταιρείας εργάζεται από το
σπίτι, ποιος θα πιστοποιήσει ότι ο εργαζόµενος δεν
τήρησε τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της
εργασίας του».
Ακόµη, για παράδειγµα, αναφέρεται ότι εργατικό
θεωρείται το ατύχηµα που έγινε µέχρι και µία ώρα
πριν από την έναρξη της εργασίας και µία ώρα µετά,
καθώς περιλαµβάνεται στο ωράριο εργασίας και ο
χρόνος µετάβασης ή αποχώρησης από το χώρο εργασίας. Όταν ο εργαζόµενος εργάζεται από το σπίτι
ή από ένα άλλο σηµείο εκτός του χώρου εργασίας,
λαµβάνεται υπόψη η µία ώρα πριν και µία ώρα µετά;
Επιπλέον, σύµφωνα µε εργατολόγους, ορισµένα θέ-
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µατα που πρέπει να ρυθµιστούν είναι τα εξής:
• Τηλετοιµότητα: Ο εργαζόµενος δεν µπορεί να είναι πάντα διαθέσιµος για την εργασία που θα του
αναθέσει ο εργοδότης. Το δικαστήριο της Ε.Ε. αποφάσισε ότι απαιτείται 10ωρο ανάπαυσης πριν
από την επανέναρξη της τηλεργασίας.
• Προσωπικά δεδοµένα: Ο εργοδότης που έχει δαπανήσει για τον εξοπλισµό µπορεί να ανοίξει τα emails εργαζόµενου ή να τον ηχογραφήσει. Αυτό
θα πρέπει να απαγορευθεί, χωρίς τη συναίνεση
του εργαζοµένου.
• Εργατικό ατύχηµα: Αν γλιστρήσει από την καρέκλα
του σπιτιού του εν ώρα εργασίας και µείνει ανάπηρος ο τηλεργαζόµενος, θεωρείται εργατικό ατύχηµα; Αν έχει προβλήµατα στον αυχένα εξαιτίας της
τηλεργασίας, µπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια;
ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο που ετοιµάζει το υπουργείο Εργασίας, η τηλεργασία µπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόµη και σε συνδυασµό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. «Δηµιουργούµε για πρώτη φορά θεσµικό
και νοµικό πλαίσιο για την τηλεργασία στη χώρα
µας. Προσαρµόζουµε τις προκλήσεις της ψηφιακής
εποχής στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας τα
εργασιακά δικαιώµατα», σχολίασε αναφερόµενος
στο σχέδιο νόµου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης.
Aναλυτικά οι διατάξεις έχουν ως εξής:
1 Τηλεργασία είναι η συστηµατική εξ αποστάσεως
παροχή της εξαρτηµένης εργασίας του εργαζοµένου και µε τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάµει της
σύµβασης εργασίας πλήρους, µερικής, εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης, η οποία θα
µπορούσε να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Τηλεργαζόµενος είναι το φυσικό πρόσωπο που παρέχει τηλεργασία.
2 Η τηλεργασία συµφωνείται µεταξύ εργοδότη και
εργαζοµένου κατά την πρόσληψη ή µε µεταγενέστερη συµφωνία. Κατ’ εξαίρεση σε όλες τιςεπιχειρήσεις, για λόγους δηµόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του ίδιου του εργαζοµένου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί Την πρόταση του εργαζοµένου, που απασχολεί ήδη στις εγκαταστάσεις του, για τηλεργασία, εκτός κι αν α-
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δυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό
κατ’ αντικειµενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει
να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόµενο. Σε
περίπτωση κινδύνου δηµόσιας υγείας, ο εργαζόµενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το
πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειµενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
3 Εντός οκτώ (8) ηµερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει, εγγράφως, µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο,
ακόµη και µε προώθηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,προς τον εργαζόµενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των στοιχείων
του Π.Δ. 156/1994 (Α 102), καθώς και τουλάχιστον
των εξής: α) Τα λεπτοµερή καθήκοντα του τηλεργαζοµένου. β) Το ωράριο εργασίας του εργαζοµένου. γ) Τον τρόπο υπολογισµού και την ανάλυση του
πρόσθετου κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόµενος από την τηλεργασία, ιδίως το κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισµό
και τη συντήρησή του. Το συνολικό αυτό πρόσθετο
κόστος, το οποίο µπορεί να συµφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγµατικό, καλύπτει ο εργοδότης σε µηνιαία βάση, δεν αποτελεί
αποδοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών,
δεν υπόκειται σε φόρο ή ασφαλιστικές εισφορές
και σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής
του, ισχύουν αναλογικώς τα προβλεπόµενα στο άρθρο µόνο του Α.Ν. 690/45, όπως ισχύει, και στο
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του Ν. 2112/1920
(Α 67), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του
Ν. 4635/2019 (Α 167) και ισχύει. δ) Τον αναγκαίο
για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισµό. Αν ο εξοπλισµός ανήκει στον εργαζόµενο, στη σύµβαση
προσδιορίζεται και ο τρόπος αποκατάστασης του
κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. ε) Οποιουσδήποτε περιορισµούς στη χρήση του εξοπλισµού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το Διαδίκτυο, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. στ) Την ιεραρχική σύνδεση του τηλεργαζοµένου µε τους προϊσταµένους του στην επιχείρηση, τις διαδικασίες αναφοράς και αξιολόγησης
του τηλεργαζοµένου. ζ) Τυχόν συµφωνία περί τηλετοιµότητας, τα χρονικά όρια αυτής και τις προ-
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θεσµίες ανταπόκρισης του τηλεργαζοµένου. η)
Τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας και τις διαδικασίες αναγγελίας εργατικού ατυχήµατος, που ο τηλεργαζόµενος οφείλει σε κάθε
περίπτωση να τηρεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 7
αυτού του άρθρου. θ) Την προστασία των επαγγελµατικών δεδοµένων, καθώς και των προσωπικών
δεδοµένων. ι) Τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή εκµετάλλευση.
4 Η συµφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύµβαση εργασίας του τηλεργαζοµένου ως πλήρους, µερικής,
εκ περιτροπής ή άλλης µορφής απασχόλησης.
5 Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους συγκρίσιµους εργαζοµένους εντός
των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
6 Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζοµένου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάµερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζοµέ-

νου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νοµοθεσία περί
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου σκοπού.
7 Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία
της υγείας και της επαγγελµατικής ασφάλειας του
τηλεργαζοµένου, σύµφωνα τις ισχύουσες διατάξεις.
8 Οι εκπρόσωποι των εργαζόµενων πληροφορούνται
και γνωµοδοτούν για την εισαγωγή της τηλεργασίας
9 Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του
εργοδότη δηλώνονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
10 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατό να καθορίζεται ο
τρόπος υπολογισµού του πρόσθετου κόστους µε
το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόµενος από την τηλεργασία και το οποίο καλύπτει
ο εργοδότης, οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της τηλεργασίας, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.
■
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ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;

Τ

ο παγκόσµιο lockdown που µας επέβαλε η
πανδηµία του κορωνοϊού οδήγησε κάθε
πτυχή της οικονοµίας σε ένα γενικότερο
«φρενάρισµα» κάθε οικονοµικής δραστηριότητας. Ένας από τους κλάδους που πλήγηκε αρ-
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κετά ήταν κι αυτός του αυτοκινήτου, µιας και οι ταξινοµήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων έχουν µειωθεί αισθητά. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται και
από τη µελέτη που έδωσε στη δηµοσιότητα η xpxd
consulting GmbH, θυγατρική εταιρεία της DAT.
Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν και οι ερευνητές και συντάκτες της µελέτης της xpxd Consulting
GmbH, µε τίτλο «Μελέτη για τις Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στις τιµές και τις πωλήσεις µεταχειρισµένων αυτοκινήτων», «µε την πανδηµία του κορωνοϊού

ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

θα αργήσουµε να επιστρέψουµε στην κανονικότητα.
Αναµένουµε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα µειωθεί περισσότερο από 4% για το 2020».
Βέβαια, όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί της xpxd, το
αυτοκίνητο θα συνεχίσει να αποτελεί έναν σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα. Αυτό που ανέφεραν βέβαια είναι ότι αναµένουν οι ταξινοµήσεις νέων οχηµάτων να διατηρήσουν τη σταθερή πορεία όπως ήταν και στις αρχές του 2020.
ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ!
Με την πανδηµία να είναι ακόµα σε εξέλιξη, ο σχηµατισµός υπολειµµατικών αξιών βασίζεται, µεταξύ
άλλων, σε τρία σενάρια: ένα βασικό και δύο σενάρια
κινδύνου, όπως αναφέρθηκε και από το Συµβούλιο
Εµπειρογνωµόνων για την Αξιολόγηση της Μακροοικονοµικής Ανάπτυξης στη δηµοσιευµένη «Ειδική
Έκθεση 2020: Η Μακροοικονοµική Κατάσταση εν όψει της Πανδηµίας του Κορωνοϊού».
Στο βασικό σενάριο, οι οικονοµίες υπέστησαν µείωση 2,8% στο ΑΕΠ και 3,7% για ολόκληρο το επόµενο
έτος, ενώ στο σενάριο κινδύνου I, η µείωση του ΑΕΠ
θα αγγίξει το 5,4% το 2020, ενώ αύξηση αναµένεται

να υπάρξει το 2021 σε ποσοστό 4,9%. Στο σενάριο
κινδύνου II, η µείωση του ΑΕΠ φέτος θα αγγίξει το
4,5%, µε αύξηση 1%, η οποία όµως θα σηµειωθεί
το επόµενο έτος. Δεδοµένου ότι η αυτοκινητοβιοµηχανία έχει κλονιστεί σηµαντικά από την πανδηµία
του κορωνοϊού, κατά τη άποψη των ειδικών της xpxd
consulting, τα αρνητικά σενάρια κινδύνου I και II
θεωρούνται ως οι πιο πιθανές επιλογές. Σηµαντικό
είναι να αναφέρουµε το γεγονός πως κατά τη συγγραφή της µελέτης αυτής δεν λήφθηκε υπόψη κανένα πιθανό κυβερνητικό µέτρο για υποστήριξη των
πωλήσεων νέων αυτοκινήτων. Κι αυτό γιατί στο παρελθόν τέτοιου είδους µέτρα επηρέασαν αρνητικά
τις τιµές των µεταχειρισµένων οχηµάτων.
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στο θετικό και βασικό σενάριο που εξετάζει η µελέτη, οι σχετικά µικρές αρνητικές επιπτώσεις θα οδηγήσουν σε ταχεία ανάκαµψη της αγοράς νέων αυτοκινήτων (όγκος αγοράς 2020: 2,75 εκατ. µονάδες,
2021: 3,5 εκατ. µονάδες). Επιπρόσθετα λόγω του
αυξηµένου όγκου του στόλου των µεταχειρισµένων
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αυτοκινήτων, το βασικό σενάριο για µεταβιβάσεις
αυτοκινήτων προβλέπει επίσης ταχεία ανάκαµψη
της αγοράς (6,6 εκατ./7,15 εκατ.).
Από την άλλη και σύµφωνα µε το σενάριο κινδύνου I,
οι χρόνοι παραγωγής νέων µοντέλων, συνδυαστικά
µε τη µειωµένη ζήτηση, διασφαλίζουν µια αργή ανάκαµψη της αγοράς νέων αυτοκινήτων (2,2 εκατοµµύρια/3,25 εκατοµµύρια). Σε αυτό το σενάριο, η
κάµψη της αγοράς εµφανίζεται πιο έντονη, όµως εξαιτίας της µειωµένης παραγωγής νέων αυτοκινήτων, η αγορά των µεταχειρισµένων αναµένεται να ανακάµψει πιο γρήγορα (6,0 εκατοµµύρια/7,25 εκατοµµύρια). Στην περίπτωση του σεναρίου κινδύνου
II, το οποίο υποθέτει µια συνεχή πτώση της οικονοµίας, υπάρχει σηµαντική πτώση και στην αγορά νέων αυτοκινήτων (2,0 εκατοµµύρια/2,6 εκατοµµύρια).
Εποµένως, δεν αναµένεται να υπάρξει ανάκαµψη
ούτε της αγοράς των µεταχειρισµένων, έως και τα
µέσα του 2021 (4,75 εκατοµµύρια/6,4 εκατοµµύρια).
ΦΕΙΔΩΛΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ!
Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι αγοραστές εµφανίζονται
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εξαιρετικά πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους, έπειτα από την πανδηµία, µε τις αγορές νέων αυτοκινήτων να αναβάλλονται, µε την προσοχή του κοινού
να στρέφεται στα µεταχειρισµένα.
Όµως και οι εταιρείες δεν προβαίνουν σε µεγάλες
παραγγελίες στα εργοστάσια, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσµα µηδενικές εκπτώσεις. Χαµένες όµως θα
είναι και οι εταιρείες leasing, µιας και η ζήτηση έχει µειωθεί αρκετά.
Η XPXD CONSULTING ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Η xpxd Consulting GmbH είναι µια διεθνής εταιρεία συµβούλων αυτοκινήτων, η οποία συνεργάζεται
µε όλους τους µεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, εισαγωγείς, χρηµατοοικονοµικές, χρηµατοδοτικές και ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσµίως. Η
συντοµογραφία xpxd προέρχεται από το «expertus
ex data» που σηµαίνει «Expertise through data»
(«Εξειδίκευση µέσω Δεδοµένων»). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 από την Deutsche Automobil
Treuhand (DAT) GmbH, την παλαιότερη γερµανική
εταιρεία στις αξιολογήσεις οχηµάτων.
■

ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

TO SERVICE PORTAL
ΤΗΣ DAT ΠΟΥ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ
ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
Η DAT (Deutsche Automobil Treuhand) έχει αναπτύξει ένα προηγµένο online portal που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά την Περιοδική Τεχνική
Επιθεώρηση (PTI) των οχηµάτων, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία τους.

Τ

ο εν λόγω portal παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες στους µηχανικούς κατά
τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου. Αυτή η
προσθήκη του ΡΤΙ απαιτείται από το νόµο για
όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα που κινούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πρώτη κυκλοφορία από την
20ή Μαΐου 2018. Πλέον παρέχονται δεδοµένα και για
τις µάρκες Honda, Mazda και Opel, οι οποίες επέλεξαν τη λύση της DAT. Έτσι, οι χρήστες στα κράτη-µέλη
της Ε.Ε. έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που χρειάζονται και µάλιστα στη µητρική τους γλώσσα. Για να γίνει
αυτό, απαιτείται µια εφάπαξ εγγραφή και απλή ενεργοποίηση του λογαριασµού. Αυτό που θα πρέπει να
γνωρίζει ο χρήστης είναι ο αριθµός πλαισίου
(VINNumber), ενώ, στη συνέχεια, ο τεχνικός λαµβάνει
τα σχετικά τεχνικά δεδοµένα για τη δοκιµή των συστηµάτων του οχήµατος.
Επί του θέµατος αναφέρθηκε και ο Markus König, επικεφαλής της γραµµής παραγωγής Costing
Applications και υπεύθυνος για το portal PTI, ο οποίος ανέφερε σχετικά: «Με το PTI service portal, η DAT
προσφέρει µια εξατοµικευµένη λύση στην πρόσβαση
δεδοµένων για συγκεκριµένα οχήµατα κατά τη γενική
επιθεώρηση, ώστε να πληρούνται οι ευρωπαϊκές νοµικές απαιτήσεις. Η εφαρµογή αναπτύχθηκε σε στενή
συνεργασία µε τους αντίστοιχους κατασκευαστές και
τα συστήµατά τους. Η DAT επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό
της για την ταχεία εκτέλεση της γενικής επιθεώρησης
και µάλιστα σε όλη την Ευρώπη».
ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;
Όµως, το προηγµένο σύστηµα της DAT, το οποίο εξασφαλίζει ουσιαστικά την άρτια και ασφαλή κίνηση

των αυτοκινήτων, προσφέρει κι ένα µεγάλο όφελος
στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποιο είναι αυτό;
Μα φυσικά όταν εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία
του εκάστοτε οχήµατος, τότε είµαστε σίγουροι ότι ένα
τροχαίο ατύχηµα δεν θα προκληθεί λόγω αστοχίας ή
στιγµιαίας δυσλειτουργίας του εκάστοτε συστήµατος
του αυτοκινήτου. Έτσι κατά συνέπεια θα µειωθούν αισθητά και οι αποζηµιώσεις που πρέπει να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η βάση είναι µια διαδικτυακή λύση που εξάγει τα δεδοµένα και στις 24 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς προσφέρει η DAT µε την εξατοµικευµένη λύση
της, προσφέροντας στους κατασκευαστές ένα ηλεκτρονικό σύστηµα άµεσης πρόσβασης και επεξεργασίας των δεδοµένων, το οποίο εξασφαλίζει γρήγορη,
αποτελεσµατική εργασία µε τα δεδοµένα που απαιτούνται από τον χρήστη. Εκπρόσωπος της DAT στην
Ελλάδα από το 2015 είναι η θυγατρική της εταιρεία
DAT HELLAS ΕΠΕ µε έδρα την Αθήνα.
■

61

ΕΝΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΤΟ 2019

Σ

το 1,3 εκατ. ανέρχονται τα συµβόλαια ασφάλισης περιουσίας που εκδόθηκαν το
2019, εκ των οποίων το 82% αφορά κατοικίες όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µελών της. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα, η µεγάλη πλειοψηφία των συµβολαίων αφορούσε σε κατοικίες (1 εκατ. ή 82% του
συνόλου). Η συνολική ασφαλισµένη αξία σε ό,τι α-
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φορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχοµένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως
των 323 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 124 δισ. ευρώ αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 199 δισ.
ευρώ σε λοιπούς κινδύνους.
Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που είχαν εκδοθεί
το 2019 δηλώθηκαν περίπου 22.000 ζηµιές εντός
του 2019, εκ των οποίων ποσοστό 56% αφορούσε σε
κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους.

και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των καλυπτομένων
κινδύνων παρουσιάζονται στον πίνακα και τα γραφήματα που ακολουθούν.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΕΕ

Πίνακας 1: Κατανομή ασφαλισμένων κινδύνων 2 019
Πλήθος
συμβολαίων

κεφ α λα ί ω ν)

Λοι ποί κί νδυνοι (ύψ ος α σφ .

Κατοικίες

%

Ασφαλισμένα
κεφάλαια (εκατ. €)

%

1.045.585

81,9%

124.184

38,4%

≤ 1 εκατ. €

196.499

15,4%

43.045

13,3%

1 εκατ. έως και 3 εκατ. €

11.160

0,9%

16.371

5,1%

3 εκατ. έως και 10 ε κατ. €

7.765

0,6%

22.152

6,8%

> 10 εκατ. €

15.960

1,2%

117.697

36,4%

Σύνολο λοιπών κινδύνων

231.384

18,1%

199.265

61,6%

1.276.969

100,0%

323.449

100,0%

Σύνολο (κατοικίες &
λοιποί κίνδυνοι)
Κατανοµή2 ασφαλισµένων κινδύνων 2019

Στις Κατοικίες συμπεριλαμβάνονται και οι "Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης", οι οποίες στη συνέχεια
εξετάζονται χωριστά, ως διαφορετικός κίνδυνος από τις υπόλοιπες κατοικίες

Τα συµβόλαια των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός
των κατοικιών) διαχωρίστηκαν ανά ύψος ασφαλισµένων κεφαλαίων σε: ασφαλισµένη αξία µέχρι και
1 εκατ. €, µεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, µεταξύ 3 έως
και 10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Η έρευνα της κατανοµής της παραγωγής ασφαλίστρων (συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων
συµβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαµεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρµόνιση µε τον
Ν. 4583/2018 «Διανοµή Ασφαλιστικών Προϊόντων».
Τα κανάλια διαµεσολάβησης που έχουν οριστεί ως
προς τη µορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισµός για
όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής:
δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας,
πράκτορες µη αποκλειστικής συνεργασίας, µεσίτες
ασφαλίσεων, συνεργασία µε τράπεζες
(bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις
µέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων,
Διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαµεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η
κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων). Κυρίαρχη µορφή διαµεσολάβησης στις ασφαλίσεις περιουσίας ήταν η µη αποκλειστική συνεργασία µε πράκτορες (36% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακο-

λουθούµενη από τη συνεργασία µε τράπεζες (33,6%
3 αντίστοιχα).
ΖΗΜΙΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που είχαν εκδοθεί
το 2019 δηλώθηκαν περίπου 22 χιλιάδες ζηµιές εντός του 2019, εκ των οποίων ποσοστό 56% αφορούσε σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς
κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζηµιώσεις 24,2 εκατ.
€ εντός του 2019 (10,7 εκατ. € για κατοικίες και
13,5 εκατ. € για λοιπούς κινδύνους), ενώ σχηµατίστηκε στις 31/12/2019 απόθεµα εκκρεµών αποζηµιώσεων 46,8 εκατ. € (13,8 εκατ. € για κατοικίες
και 33 εκατ. € για λοιπούς κινδύνους). Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες εκκρεµείς αποζηµιώσεις αφορούν στην αρχική εκτίµηση του πρώτου
έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συµβολαίου).
Τόσο το πλήθος των ζηµιών όσο και το τελικό ποσό
της αποζηµίωσης των συµβολαίων αυτών θα διαφέρει σηµαντικά όταν προστεθεί η µεταγενέστερη
πληροφόρηση για τα συµβόλαια του συγκεκριµένου
έτους, που δεν είναι διαθέσιµη κατά τη σύνταξη της
παρούσας αναφοράς, µέχρι τη λήξη όλων των συµβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους. Με βάση τη στατιστική επεξεργασία των αποζηµιώσεων
παρελθόντων ετών προκύπτει ότι οι αποζηµιώσεις
στο τέλος του επόµενου έτους από το έτος έκδοσης
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εξελίσσονται µε συντελεστή 2,1 σε σχέση µε τα µεγέθη στη λήξη του έτους αναφοράς και µε συντελεστή 2,57 στο τέλος του 7ου έτους.
Με βάση αυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζηµιώσεων, η αρχική αποτίµηση των 71,0 εκατ. €
των αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς)
των συµβολαίων µε έτος έκδοσης 2019 θα µπορούσε να διαµορφωθεί σε (71,0 * 2,1 = ) 149,2 εκατ. €
στο τέλος του 2020 και σε 182,5 εκατ. € (=71,0 *
2,57) σε βάθος επταετίας, γεγονός που θα επηρεάσει αυξητικά τους ασφαλιστικούς δείκτες που υπολογίζονται στην επόµενη ενότητα.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 21.864 δηλωθείσες
ζηµίες µέχρι 31/12/2019 για τα συµβόλαια τα οποία
εκδόθηκαν εντός του 2019. Η πλειοψηφία των ζηµιών αφορούσε σε κατοικίες, ενώ πληρώθηκαν αποζηµιώσεις 24,2 εκατ. € και σχηµατίστηκε απόθεµα εκκρεµών αποζηµιώσεων ύψους 46,8 εκατ. €. Οι
ζηµιές και οι αποζηµιώσεις για τα συµβόλαια των
λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν σε οµάδες ανά ύψος ασφαλισµένων κεφαλαίων, δηλαδή: ασφαλισµένη αξία µέχρι και 1 εκατ. €, µεταξύ 1 έως και 3 εκατ. €, µεταξύ 3 έως και
10 εκατ. €, και άνω των 10 εκατ. €.
Όπως τονίζεται, οι ζηµιές των λοιπών κινδύνων (δηλαδή εκτός των κατοικιών) διαχωρίστηκαν περαιτέρω ανά είδος δραστηριότητας, ενώ ταυτοχρόνως µε
την έρευνα επί των στοιχείων του έτους 2019, ζητήθηκε η επικαιροποίηση των στοιχείων του 2018 µε
βάση τη διαθέσιµη πληροφόρηση στις 31/12/2019.
Επισηµαίνεται ακόµη ότι η έρευνα επεκτάθηκε στην
ανάλυση των αιτιών των ζηµιών ανά τύπο ασφαλισµένου κινδύνου. Ο διαχωρισµός των ασφαλισµένων
κινδύνων εµπλουτίστηκε σε σχέση µε την έρευνα
της προηγούµενης χρονιάς εντάσσοντας σε ξεχωριστή θέση τις κατοικίες βραχυχρόνιας µίσθωσης µέσω ψηφιακής πλατφόρµας.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Από τα συγκεντρωτικά µεγέθη της έρευνας για το
2019 προκύπτει ότι για το σύνολο του κλάδου, το
πλήθος των ζηµιών (µέση συχνότητα) αντιστοιχεί στο
1,71% επί του πλήθους των συµβολαίων σε ισχύ
(1,18% για τις κατοικίες, 4,14% για τους λοιπούς
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κινδύνους). Το µέγεθος της µέσης συχνότητας αναµένεται να αυξηθεί, ανάλογα µε τις δηλώσεις των
ζηµιών που θα προκύψουν για τα συµβόλαια σε ισχύ
και πέραν της 31ης/12/2019 και µέχρι τη λήξη όλων
των συµβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του 2019.
Η µέση ζηµία (σύµφωνα µε την εκτίµηση του πρώτου
έτους) έφθασε τα 3.248 € (2.000 € για τις κατοικίες,
4.852 € για τους λοιπούς κινδύνους), σύµφωνα µε
την υπάρχουσα πληροφόρηση. Το µέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου υπολογίζεται στα 56 € (24 € για
τις κατοικίες, 201 € για τους λοιπούς κινδύνους). Με
βάση το συντελεστή εξέλιξης των αποζηµιώσεων, το
µέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου θα µπορούσε να
διαµορφωθεί σε (56 € * 2,1 = ) 117 € για το σύνολο
των κινδύνων στο τέλος του 2ου έτους και σε 143 €
(= 56 € * 2,57) σε βάθος επταετίας (αντίστοιχα θα
αυξηθούν οι δείκτες των κατοικιών και των λοιπών
κινδύνων). Η αναλογία των αποζηµιώσεων προς ασφαλισµένα κεφάλαια ήταν 0,22‰ (0,20‰ για τις
κατοικίες, 0,23‰ για τους λοιπούς κινδύνους), η οποία αναµένεται να αυξηθεί για τους ίδιους λόγους.
Εποµένως, η αναλογία των αποζηµιώσεων προς ασφαλισµένα κεφάλαια για το σύνολο των κινδύνων εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί σε 0,46‰ στο τέλος
του δευτέρου έτους και 0,56‰ σε βάθος επταετίας
(αντίστοιχα θα αυξηθούν οι δείκτες των κατοικιών
και των λοιπών κινδύνων). Αναφέρεται ακόµη ότι η
µελλοντική εξέλιξη του πλήθους ζηµιών και των αποζηµιώσεων αναµένεται να επηρεάσει αυξητικά
τους ανωτέρω δείκτες της συχνότητας ζηµιών, του
µέσου κόστους κάλυψης και των αποζηµιώσεων
προς ασφαλισµένα κεφάλαια. Η µέση ζηµία θα επηρεαστεί επίσης, χωρίς να είναι γνωστό ούτε το µέγεθος αλλά ούτε και η κατεύθυνση της µεταβολής της.
Σύµφωνα, εν τω µεταξύ, µε τις επικαιροποιηµένες
απαντήσεις για τα στοιχεία του έτους 2018, το σύνολο των δηλωθεισών ζηµιών έφτασε τις 24.264 (αρχική έρευνα: 17.198), ενώ το συνολικό ύψος των αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς) ανήλθε
στα 160 εκατ. € (έναντι εκτίµησης 132 εκατ. € από
την αρχική έρευνα). Σηµειώνεται ότι στην έρευνα του
2019 περιλαµβάνονται τα στοιχεία 22 ασφαλιστικών
επιχειρήσεων-µελών µε καθεστώς εγκατάστασης, οι
οποίες εκτιµάται ότι συγκεντρώνουν το 95,4% της
συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων
περιουσίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
■

ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΕΕ
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ΣΕ ΙΣΧΥ 140.000
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟ 2019

Γ

ια το 2019 δηλώθηκαν σε ισχύ περίπου
140.000 συµβόλαια ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη
για τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Για τα παραπάνω συµβόλαια δηλώθηκαν 9.600 ζηµιές, πληρώθηκαν 3 εκατ. ευρώ και
σχηµατίστηκε απόθεµα εκκρεµών αποζηµιώσεων ύψους 15,2 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης
και Επαγγελµατικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ, αφού έλαβε
υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωµένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συνέχισε για µία ακόµη χρο-
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νιά τη συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων
του κλάδου και, όπως επισηµαίνεται, η συγκεκριµένη
καταγραφή του 2019 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζηµιών, των καταβολών αποζηµίωσης και
της εκτίµησης του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών,
σύµφωνα µε τη διαθέσιµη πληροφόρηση των συµµετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την
31η/12/2019. Κυρίαρχη µορφή διαµεσολάβησης για
το σύνολο των καλύψεων Αστικής Ευθύνης, σύµφωνα
µε τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνµελών που συµµετείχαν στην έρευνα, ήταν η µη αποκλειστική συνεργασία µε πράκτορες (32,1% του συνό-

Με βάση αυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζημιώσεων, η αρχική αποτίμηση των 18,2
εκατ. € των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) των συμβολαίων με έτος έκδοσης 2019
Η συγκεκριμένη
καταγραφή του έτους 2019 (με στοιχεία μέχρι και της 31/12/2019) αξιοποιεί
θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε (18,2 * 2,35 = ) 42,8 εκατ. € στο τέλος του 2020 και σε 63,5
για την ανάλυση
καλύψεων
αστικής
ευθύνηςγεγονός
στις παραγράφους
που ακολουθούν.
εκατ. € των
(=18,2
* 3,49) σετης
βάθος
πενταετίας,
που θα επηρεάσει
αυξητικά τους
ασφαλιστικούς δείκτες που υπολογίζονται σε επόμενη ενότητα.

1.2 Ανάλυση καλύψεων

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΑΕΕ

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας ΕΑΕΕ1

Οι καλύψεις της αστικής ευθύνης χωρίζονται σε Γενική (κατασκευαστών, ξενοδόχω
2019
βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) όπως καταγράφονται
στον πίνακα
προς
µορφή
συνεργασίας
ως
λου της παραγωγής ασφαλίστρων του Εργοδοτική
κλάδου), ακοΠλήθοςτη
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων τους αναφέρονται
139.699
(αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπ
εξής:
& πράκτορες
λουθούµενη από την αποκλειστική συνεργασία
δί- καταγράφονται
Πλήθος δίκτυα
δηλωθεισών
ζημιών εντός του έτους για τα
καλύψεων)µεόπως
στον
πίνακα 3, και Λοιπές καλύψεις9.626
(που περιλαμβάνο
ανωτέρω συμβόλαια
αποκλειστικής
συνεργασίας,
πράκτορες
µη αποκτυα και πράκτορες (29,6% αντίστοιχα).
Ειδικότερα,
Ευθύνη προϊόντος, Πληρωθείσες
Επαγγελματική,
Στελεχών
Διοίκησης,
Κλινικές
δοκιμές,
IT-Cyber
αποζημιώσεις εντός του έτους για τις
3.051.160
κλειστικής
συνεργασίας,
µεσίτες
ασφαλίσεων,
συσύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα
της
έΠεριβαλλοντική) στονανωτέρω
πίνακαζημιές
4. Ειδικότερα,
η ανάλυση των καλύψεων της Επαγγελματικ
(€)
νεργασία
µε τράπεζες
(bancassurance),
απευθείας
ρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ, συνολικά,
δηλώθηκαν
Απόθεμα
εκκρεμών
στο τέλος του
ευθύνης
καταγράφεται
στον πίνακα
5.αποζημιώσεων
15.159.449

έτους για τις ανωτέρω ζημιές (€)
πωλήσεις
(πωλήσεις µέσω αλληλογραφίας, ασφαπερίπου 140 χιλιάδες συµβόλαια σε ισχύ εντός του έΓράφημα 1: Κατανομή πλήθους συμβολαίων
Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας ΕΑΕΕ
τους. Για τα παραπάνω συµβόλαια δηλώθηκαν 9,6 χιλιάδες ζηµιές, πληρώθηκαν 3 εκατ. € και σχηµατί1
Τα στοιχεία του έτους 2019 αφορούν στην πρώτη αποτύπωση των εκτιμήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
στηκε απόθεµα εκκρεµών αποζηµιώσεων ύψους
για τις δηλωθείσες ζημιές έως την 31η/12/2019
15,2 εκατ. €. Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη καταγραφή του έτους 2019 αφορά την αποτύπωση των δη2
λωθεισών ζηµιών, των καταβολών αποζηµίωσης και
της εκτίµησης του αποθέµατος εκκρεµών ζηµιών,
σύµφωνα µε τη διαθέσιµη πληροφόρηση των συµµετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την
31η/12/2019, ενώ στην αποτύπωση δεν περιλαµβάνεται η πληροφόρηση για τη χρονική εξέλιξη των συµΚατανοµή πλήθους συµβολαίων
βολαίων και των ζηµιών στη µετέπειτα χρονική περίΣημείωση:
Στις Λοιπές καλύψεις
αθροίζονται
η Ευθύνη
προϊόντος, Στελεχών
Διοίκησης, κέΚλινικές δοκιμές, IT-Cy
οδο. Με βάση τη στατιστική επεξεργασία
των αποζηλιστικών
υπαλλήλων,
Διαδικτύου,
τηλεφωνικών
και Περιβαλλοντική
µιώσεων παρελθόντων ετών, προκύπτει ότι οι αποζηντρων), διαµεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηρι2: Κατανομή
πλήθους
ζημιών
µιώσεις στο τέλος του επόµενου έτουςΓράφημα
από το έτος
ότητας
(τωνδηλωθεισών
οποίων η κύρια
δραστηριότητα δεν είναι
έκδοσης εξελίσσονται κατά µέσο όρο µε συντελεστή
η διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων).
2,35 σε σχέση µε τα µεγέθη στη λήξη του έτους αναΚυρίαρχη µορφή διαµεσολάβησης για το σύνολο
φοράς και µε συντελεστή 3,49 στο 5ο έτος. Με βάση
των καλύψεων Αστικής Ευθύνης, σύµφωνα µε τις ααυτούς τους συντελεστές εξέλιξης των αποζηµιώσεπαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-µελών
ων, η αρχική αποτίµηση των 18,2 εκατ. € των αποζηπου συµµετείχαν στην έρευνα, ήταν η µη αποκλειµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς) των συµβοστική συνεργασία µε πράκτορες (32,1% του συνόλαίων µε έτος έκδοσης 2019 θα µπορούσε να διαλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακοµορφωθεί σε (18,2 * 2,35 = ) 42,8 εκατ. € στο τέλος
λουθούµενη από την αποκλειστική συνεργασία µε
του 2020 και σε 63,5εκατ. € (=18,2 * 3,49) σε βάθος
δίκτυα και πράκτορες (29,6% αντίστοιχα).
πενταετίας, γεγονός που θα επηρεάσει αυξητικά τους
ασφαλιστικούς δείκτες. Οι καλύψεις της Αστικής ΕυΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Σημείωση: ξενοδόΣτις λοιπές καλύψεις
αθροίζονται η Ευθύνη προϊόντος, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές, IT-Cy
θύνης χωρίζονται σε Γενική (κατασκευαστών,
ΚΛΑΔΟΥ
και
Περιβαλλοντική
χων, βιοµηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων),
Τα µεγέθη της έρευνας που παρουσιάστηκαν στις
Εργοδοτική (αναλυόµενη σε κατασκευαστών, ξενοδό- προηγούµενες ενότητες µελετήθηκαν ως προς τη
χων, βιοµηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων)
σχέση που έχουν µεταξύ3τους, δεικτοποιήθηκαν και
και Λοιπές καλύψεις (που περιλαµβάνουν Ευθύνη
τα αποτελέσµατα που προκύπτουν παρουσιάζονται
Προϊόντος, Επαγγελµατική, Στελεχών Διοίκησης, Κλι- στους επόµενους πίνακες. Οι δείκτες που χρησιµονικές δοκιµές, IT-Cyber και Περιβαλλοντική).
ποιούνται στοχεύουν στον Υπολογισµό της τεχνικής
βάσης της ασφάλισης των συγκεκριµένων κινδύνων
που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του 2019 οι ασφαλιΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
στικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα.
Η έρευνα της κατανοµής της παραγωγής ασφαλίστρων (συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων συµβο- Για τον υπολογισµό τους δεν έχει ληφθεί υπόψη
(καθώς δεν ήταν γνωστό) το πλήρες κόστος των αλαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαµεσολάβησης αποζηµιώσεων όπως αυτό θα διαµορφωθεί µελλοναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρµόνιση µε τον Ν.
ντικά, καθώς και όσες ζηµιές προκύψουν µέχρι τη
4583/2018 «Διανοµή Ασφαλιστικών Προϊόντων». Τα
λήξη των συγκεκριµένων συµβολαίων. Συνεπώς, οι
κανάλια διαµεσολάβησης που έχουν οριστεί ως
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και Περιβαλλοντική

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι καλύψεις της Γενικής αστικής ευθύνης, τόσο σε
απόλυτα μεγέθη όσο και σε ποσοστιαία συμμετοχή.
Πίνακας 2: Ανάλυση καλύψεων Γενικής αστικής ευθύνης

2019
Κατασκευαστών
4.022
Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
46
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
16.894
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
379.969
Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€)
Ποσοστιαία κατανομή 2019
Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€)

Ξενοδόχων

Βιομηχανικοί
κίνδυνοι

14.617

Σύνολο Γενικής
αστικής
ευθύνης

Λοιπές
καλύψεις

4.072

47.361

70.072

2.603

396

2.269

5.314

45.495

187.274

354.781

604.444

2.317.385

1.763.331

2.532.567

6.993.253

5,7%

20,9%

5,8%

67,6%

100%

0,9%

49,0%

7,5%

42,7%

100%

2,8%

7,5%

31,0%

58,7%

100%

5,4%

33,1%

25,2%

36,2%

100%

Ποσοστιαία κατανομή 2018
8,1%
19,9%
3,8%
68,3%
100%
Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
1,4%
41,0%
6,2%
51,4%
100%
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
2,4%
9,2%
21,7%
66,7%
100%
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
Ειδικότερα εκκρεμών
στην επαγγελματική
η παρούσα έρευνα προχώρησε
σε ανάλυση
των καλύψεων ανά
επάγγελμα, όπως100%
φαίνεται
21,5%
22,4%
49,6%
Απόθεμα
ζημιώναστική
(€) ευθύνη,6,5%
στον πίνακα που ακολουθεί.

Ανάλυση καλύψεων Γενικής Αστικής Ευθύνης

Στους
δύο επόμενους
πίνακες, αναλύονται
Πίνακας
5: Ανάλυση
καλύψεων επαγγελματικής
ευθύνης

οι καλύψεις της Εργοδοτικής ευθύνης (πίνακας 3)

και οι Λοιπές καλύψεις Ιατρών
(πίνακας 4).
Ιδιωτικές
κλινικές &
Σύνολο
Διαγνωστικά
Αρχιτεκτόνων
Λοιπά
επαγγελματικής
κέντρα
Διαμεσολαβούντων - μηχανικών Δικηγόρων Λογιστών επαγγέλματα
ευθύνης
4
199
6.515
566
693
3.439
7.680
44.894
7
10
0
8
2.834
118
3.165
0
7.521
0
12.023
208.029
61.482
582.112
51.000
44.866
0
15.000
299.822
330.372
4.961.065

Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€)

Ατομικά
συμβόλαια
25.802
188
293.057
4.220.006

Ποσοστιαία κατανομή 2019
Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€)

57,5%
5,9%
50,3%
85,1%

0,4%
0,2%
0,0%
1,0%

14,5%
0,3%
1,3%
0,9%

1,3%
0,0%
0,0%
0,0%

1,5%
0,3%
2,1%
0,3%

7,7%
89,5%
35,7%
6,0%

17,1%
3,7%
10,6%
6,7%

100%
100%
100%
100%

Ποσοστιαία κατανομή 2018
Πλήθος συμβολαίων σε ισχύ
Πλήθος δηλωθεισών ζημιών
Ποσά πληρωθεισών ζημιών (€)
Απόθεμα εκκρεμών ζημιών (€)

54,7%
25,4%
48,9%
77,6%

0,4%
1,3%
0,0%
1,3%

19,4%
1,5%
1,4%
1,1%

1,0%
0,1%
0,0%
0,0%

1,3%
0,7%
0,9%
0,1%

7,1%
62,5%
38,4%
4,0%

16,1%
8,4%
10,3%
15,8%

100%
100%
100%
100%

2019

Ανάλυση καλύψεων Επαγγελµατικής Ευθύνης

υπολογιζόµενοι δείκτες θα πρέπει να επανεκτιµηθούν σε µεταγενέστερη επεξεργασία των δεδοµένων, µε βάση την πληρέστερη πληροφόρηση.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Από τα συγκεντρωτικά µεγέθη της έρευνας για το
2019 προκύπτει ότι για το σύνολο του κλάδου, το πλήθος των ζηµιών (µέση συχνότητα) αντιστοιχεί στο
6,9% επί του πλήθους των συµβολαίων σε ισχύ. Το
µέγεθος της µέσης συχνότητας αναµένεται να αυξηθεί, ανάλογα µε τις δηλώσεις των ζηµιών που θα
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προκύψουν για τα συµβόλαια σε ισχύ και πέραν της
31ης/12/2019 και µέχρι τη λήξη όλων των συµβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του 2019.
Η µέση ζηµία (σύµφωνα µε την εκτίµηση του πρώτου
έτους) έφθασε τα 1.892 € για το σύνολο των κινδύνων, σύµφωνα µε την υπάρχουσα πληροφόρηση.
Το µέσο κόστος κάλυψης των κινδύνων υπολογίζεται
στα 130 €. Με βάση το συντελεστή εξέλιξης των αποζηµιώσεων, το µέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου
θα µπορούσε να διαµορφωθεί σε (130 € * 2,35 =) 306
€ για το σύνολο των κινδύνων στο τέλος του 2ου έτους
και σε 455 € (= 130 € * 3,49) σε βάθος πενταετίας. ■

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΑΕΕ

1.3. Κανάλια διαμεσολάβησης
Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων
συμβολαίων) έτους 2019 ανά κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση
με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».
Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος
ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες
αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων,
συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω
αλληλογραφίας,
ασφαλιστικών
υπαλλήλων,
διαδικτύου,
τηλεφωνικών
κέντρων),
διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι
η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).
Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με
τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η
μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (32,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων
του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες
(29,6% αντίστοιχα).
Πίνακας 6: Κατανομή παραγωγής ανά κανάλι διαμεσολάβησης – σύνολο καλύψεων 2019
2019

Κανάλια Διαμεσολάβησης
Δίκτυα & πράκτορες

Καλύψεις

(αποκλειστική
συνεργασία)

Πράκτορες
(μη

Μεσίτες
ασφαλίσεων

Συνεργασία
με τράπεζες
(bancassurance)

Απευθείας
πωλήσεις

Διαμεσολαβητές
δευτερεύουσας
δραστηριότητας

αποκλειστική
συνεργασία)

Γενική

15,4%

35,4%

26,5%

5,3%

17,2%

0,2%

Σύνολο
100%

Προϊόντος

34,6%

34,7%

13,9%

3,1%

13,7%

0,0%

100%

Εργοδοτική

17,2%

34,8%

29,3%

4,6%

14,1%

0,0%

100%

Επαγγελματική

29,4%

41,1%

22,2%

2,4%

4,9%

0,1%

100%

Ευθύνη στελεχών

70,6%

2,5%

4,8%

2,6%

19,5%

0,0%

100%

Κλινικές δοκιμές

0,0%

5,0%

25,0%

0,0%

70,0%

0,0%

100%

Περιβαλλοντική

51,3%

38,0%

3,0%

0,7%

7,0%

0,0%

100%

Σύνολο

29,6%

32,1%

21,2%

3,7%

13,4%

0,1%

100%

#zoimprosta

Πίνακας
6: Κατανοµή παραγωγής ανά κανάλι διαµεσολάβησης Η ποσοστιαία συμμετοχή των καναλιών διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής
σύνολο
καλύψεων
2019
ευθύνης,
σύμφωνα με
τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που
συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

H

ΜetLife, εδώ και πολλά χρόνια, έχει δεσµευθεί να είναι δίπλα στις ανάγκες των
ανθρώπων σε όλη τους τη ζωή, από τα
πρώτα τους βήµατα, µέχρι τα βαθιά τους
γεράµατα. Δεν θα µπορούσε, λοιπόν, να µη συµµετέχει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση των υγειονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη στήριξη ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού. Στο πλαίσιο αυτό, το MetLife Foundation,
που αποτελεί τον φιλανθρωπικό βραχίονα της
MetLife παγκοσµίως, έχει δεσµευθεί να διαθέσει
συνολικά 25 εκατ. δολάρια σε χορηγίες για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών που έχουν πληγεί από την
εξάπλωση του ιού. Το ποσό αυτό θα διατεθεί σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η MetLife, µε
σκοπό να συµβάλει στην κάλυψη άµεσων, αλλά και µακροπρόθεσµων αναγκών.
Στην Ελλάδα, η MetLife επέλεξε να συνεισφέρει στην
προστασία των ατόµων
που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου
για εµφάνιση της νόΟ κ. Κυριάκος Αποστολίδης,
σου και επιπλοκής απρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MetLife Ελλάδος.
πό τη λοίµωξη
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CΟVID-19. Σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ και
µε την υποστήριξη του MetLife Foundation, η εταιρεία ενίσχυσε το έργο έξι ιδρυµάτων, τα οποία παρέχουν φροντίδα συνολικά σε περισσότερα από 460
ηλικιωµένα άτοµα, καθώς και άτοµα µε χρόνιες ασθένειες και κινητικά προβλήµατα. Παράλληλα, η
MetLife ανταποκρίθηκε άµεσα και συµµετείχε στην
πρωτοβουλία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδας, για τη δωρεά 150.000 ευρώ µε σκοπό την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Με το
ποσό αυτό καλύφθηκαν ανάγκες των νοσοκοµείων
σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, όπως
monitors παρακολούθησης των ασθενών, αντλίες
έγχυσης για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
αναπνευστήρες. Σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν διατεθεί µέχρι τώρα πάνω από 4 εκατ. δολάρια για την
ενίσχυση προγραµµάτων και δράσεων ανακούφισης
στην Ασία, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και την
Αφρική, τη Λατινική Αµερική και τις ΗΠΑ. Μεταξύ
άλλων σε σχολικά γεύµατα. Η MetLife, τόσο παγκόσµια όσο και στην Ελλάδα, παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και συνεργάζεται µε αρµόδιους φορείς
για την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών και δράσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν. Σε µια
περίοδο όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, συνεχίζει
να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, να επιστρέφει
αξία στην κοινωνία και να συµβάλλει έµπρακτα σε
έναν ασφαλέστερο κόσµο, για όλους.
■

Προγράμματα Δημιουργίας Κεφαλαίου
για το Μέλλον
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μεγαλώνουμε μαζί,
καλύπτοντας τις
δικές σου ανάγκες

Προχωράμε μαζί στη Ζωή
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ*

Π

ροκειµένου να θεωρηθεί ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης µιας αγοράς επαρκώς αναπτυγµένος, θα πρέπει το σύνολο
των ασφαλίστρων να βρίσκεται στο επίπεδο του 7% ή και 9% του ΑΕΠ µιας χώρας. Ο στό-
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χος αυτός επιτυγχάνεται όταν οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών επιδιώκουν και προγραµµατίζουν συνεχώς και µεγαλύτερο κοµµάτι της πίτας
(marketshare ), αλλά κυρίως συλλογικά και µεγαλύτερη πίτα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου
είναι οι εξής τρεις:
1) Να διαθέτουν οι πολίτες της µεσαίας τάξης διαθέσιµο προς επένδυση εισόδηµα, δηλαδή η µέση οικογένεια να καλύπτει τις βασικές ανάγκες
της για τροφή, ένδυση, στέγαση, εκπαίδευση
κ.λπ. και να υπάρχει ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο πλεόνασµα. Ο παράγοντας αυτός είναι γνωστός στη σχετική βιβλιογραφία ως disposable
for investment income.
2) Οι ασφαλιστικές εταιρείες να διαθέτουν µια επαρκή γκάµα υπηρεσιών (προϊόντων) τόσο στον
κλάδο της Περιουσίας όσο και στον κλάδο της
Ζωής και των Επενδύσεων.
3) Οι διαµεσολαβητές να έχουν υψηλό επίπεδο επιστηµονικής κατάρτισης, ώστε να είναι σε θέση
να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, δεδοµένων των
σηµερινών συνθηκών της αγοράς. Τονίζεται ότι
την ευθύνη και το κόστος της κατάρτισης και της
διά βίου επιµόρφωσης την έχουν οι ίδιοι, όπως
άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι επιστήµονες.
Είναι πλέον γνωστό ότι η εκπαίδευση και η επιµόρφωση στον τοµέα της προώθησης του ασφαλιστικού

προϊόντος διακρίνεται για την ιδιορρυθµία της. Κατ’
αρχάς, είναι διαφορετική για τους πρωτόπειρους
και διαφορετική για τους έµπειρους διαµεσολαβητές. Για τους πρωτόπειρους είναι σχεδιασµένη έτσι
ώστε να διαφέρει εντελώς από την εκπαίδευση των
ανηλίκων και επίσης είναι σχεδιασµένη ώστε να παρέχεται σε… δόσεις (sandwich courses) µε σκοπό
τη θεωρία να διαδέχεται άµεσα πρακτική εφαρµογή
υπό επίβλεψη και να ακολουθεί πάλι θεωρία και
ούτω καθεξής. Επίσης, υπάρχει η περίοδος της προ
συµβατικής εκπαίδευσης, µε διάρκεια περίπου
τεσσάρων εβδοµάδων, ώστε στη λήξη να αποφασίσει ο νέος εάν θέλει να κάνει καριέρα σε αυτό το επάγγελµα και ο επιβλέπων εκπαιδευτής εάν ο νέος
θα µπορέσει να επιβιώσει επαγγελµατικά.
Δυστυχώς για ορισµένους το επάγγελµα είναι τόσο
εύκολο όσο να πιει ένα ποτήρι νερό, ενώ για άλλους
είναι τόσο δύσκολο όσο να ανέβει στο Έβερεστ. Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να κάνει
θαύµατα. Υπάρχουν εξαιρετικοί θηριοδαµαστές που
µαθαίνουν τα λιοντάρια και τις τίγρεις να πηδούν µέσα από πύρινα στεφάνια, που όµως δεν µπορούν να
µάθουν το ίδιο στις χελώνες, γιατί απλούστατα οι
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χελώνες, από τη φύση τους, δεν πηδούν. Σηµαντικός επίσης λόγος είναι ότι από την αρχή της εκπαίδευσης και µέχρι να αποκτήσει εµπειρία ο νέος έχει
εισόδηµα από την εργασία του, πράγµα που δεν
συµβαίνει στις άλλες επιστήµες.
Για τους έµπειρους διαµεσολαβητές ισχύει το α-

σφαλιστικό αξίωµα ότι εάν ο διαµεσολαβητής δεν
µπορεί να µαθαίνει και να προσαρµόζεται στις νέες
συνθήκες της αγοράς συνεχώς, δεν επιβιώνει. Η
νοµοθεσία αλλάζει και δυστυχώς στην αγορά µας
αλλάζει συχνά. Η τεχνολογία εξελίσσεται παρέχοντας όµως ευκαιρίες µόνο σε όσους την κατέχουν.
Τα προϊόντα συνεχώς εξελίσσονται και οι δυσάρεστες εκπλήξεις που αυξάνουν το βαθµό δυσκολίας,
όπως π.χ. η πανδηµία ή ένας επικείµενος πόλεµος,
δεν λείπουν. Η µεγαλύτερη όµως υστέρηση στην αγορά µας είναι ότι δεν παράγεται επιστηµονική
γνώση από την οργανωµένη συνεργασία των παλαιών και εµπείρων διαµεσολαβητών, ώστε να χρησιµοποιηθεί και να επεκταθεί από τους νεότερους. Το
Ι.ΧΟ.Σ. από την ίδρυσή του έκανε, κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ανάπτυξη
της αγοράς. Το απολλώνιο φως φωτίζει σταθερά για
όλους, το βλέπουν όµως µόνο όσοι έχουν τα µάτια
τους ανοιχτά.
■

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Χρηµ/κών Σπουδών (Ι.ΧΟ.Σ.). Ο κ. Σταυρίδης
γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1946 στην Αθήνα.
Ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στο
Λεόντειο Λύκειο. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις
µουσικές του σπουδές στο Εθνικό Ωδείο και
στην Ιταλία όπου σπούδασε σύνθεση και διεύθυνση συµφωνικής ορχήστρας. Οικονοµικά
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και
Εµπορικών Επιστηµών µε υποτροφία του ΙΚΥ.
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
δηµιουργία 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
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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 Γενική Διεύθυνση της εταιρείας 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 Κλασική Ελλάδα και ειδικότερα στον τοµέα της Μουσικής, των Μαθηµατικών
και της Φιλοσοφίας.
Γνωρίζει γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΑΠΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Αυτή είναι η δουλειά μας.
Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που
αναδειχθήκαμε ΠΡΩΤΗ για 4η συνεχή
χρονιά ασφαλιστική εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα, με
Δείκτη Φερεγγυότητας 270,42%.
Γιατί με ακέραιη, σταθερή διοίκηση,
και στελέχη γεμάτα γνώση και εμπειρία,
αυτούς που εμείς αποκαλούμε ασφαλιστές
«πρώτης γραμμής», έχουμε δημιουργήσει
μια κουλτούρα αφοσίωσης και
εντιμότητας προς τους συνεργάτες και
τους πελάτες μας.
Και θα συνεχίσουμε να εμπνέουμε
την ασφάλεια που τους επιτρέπει
να πραγματοποιούν τα όνειρά τους.

ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ.
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ΚΑΝΟΥΜΕ
ΣΧΕΣΕΙΣ
'Η ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ;

Ό

λα είναι σχέσεις, έλεγε ένα αξιόλογο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, ο Πάνος
Ρογάρης, τέως διευθύνων σύµβουλος της
ΟΤΕ Ασφάλιση. Πράγµατι, τα αποθέµατα
των σχέσεων αποκτούν όλο και µεγαλύτερη αξία στις
µέρες µας. Ξαφνικά ανοίγουν πόρτες που δύσκολα
θα άνοιγαν, µας βρίσκουν άνθρωποι που χρειάζονται
τις υπηρεσίες µας και που θα µπορούσαν να απευθυνθούν σε πολλούς άλλους, γίνεται η δουλειά µας
γρήγορα και αβίαστα ενώ άλλοι περιµένουν σε ατελείωτες ουρές, περνάει η άποψή µας ενώ η άποψη
άλλων ίσως και να µην ακούγεται, χαίρουµε της εκτίµησης ανθρώπων χωρίς καν να τους έχουµε συναντήσει! Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάποια
σχέση µε κάποιον άνθρωπο που µας εµπιστεύεται,
µας εκτιµάει, µας αναγνωρίζει, θα ήθελε να είναι
φίλος µας και πολλά άλλα.
Διανύσαµε τουλάχιστον δύο δεκαετίες (’80 & ’90)
στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό που
αποκαλούµε δηµόσιες σχέσεις. Εταιρείες και διευθυντές υποκαταστηµάτων και ασφαλιστικών πρακτορείων παρακολούθησαν αναρίθµητα σεµινάρια
πάνω στις δηµόσιες σχέσεις και στο λεγόµενο
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Γράφει η ψυχολόγος
ΔΡ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

networking. Και φτάνουµε σήµερα πλησιάζοντας
στα µέσα του 21ου αιώνα να ψάχνουµε τη φόρµουλα
του σχετίζεσθαι που θα µας οδηγήσει στην επιτυχία.
Τα ερωτήµατα πώς θα κάνουµε τον κόσµο να µας εµπιστευτεί, πώς θα γίνουµε αναγνωρίσιµοι, πώς θα
πείσουµε, πώς θα διατηρήσουµε την επαφή παραµένουν ανοιχτά. Αυτό από µία έννοια είναι πολύ φυσικό γιατί µας επιτρέπει να εξελισσόµαστε και να
προοδεύουµε. Το ότι δεν έχουµε µια απάντηση σε
όλα δεν σηµαίνει πως έχουµε αποτύχει. Αντιθέτως,
µας κινητοποιεί για περισσότερη εγρήγορση και διερεύνηση των θεµάτων που µας απασχολούν.
Έχουµε µπροστά µας έναν χειµώνα µε µεγάλες ασάφειες! Θα πηγαίνουµε στο γραφείο; Θα κάνουµε
τα ραντεβού µας διά ζώσης ή µέσω υπολογιστή; Θα
βρίσκουµε τον άνθρωπο που χρειαζόµαστε στην εταιρεία την κατάλληλη στιγµή; Πόσο θα περιµένουµε για να απαντηθούν τα ερωτήµατά µας; Θα µπορούµε να βρεθούµε στο γραφείο µε τους συναδέλφους να µοιραστούµε τις εµπειρίες µας και τις αγωνίες µας; Κανείς δεν ξέρει!
Εκείνο που πραγµατικά θα µετρήσει είναι οι σχέσεις µας. Μπορούµε να βασιστούµε µόνο σε αυτές.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μόνο µε τους ανθρώπους που έχουµε µοιραστεί
κάτι παραπάνω, µόνο µε τους ανθρώπους που έχουµε συνδεθεί ουσιαστικά, µόνο µε αυτούς µπορούµε
στα σίγουρα να επικοινωνήσουµε τις δύσκολες ώρες. Αυτό είναι το αληθινό µας δίκτυο υποστήριξης!
Και ναι, το έχουµε ανάγκη, όπως έχουν ανάγκη το
δίχτυ ασφαλείας οι ακροβάτες. Χωρίς δίκτυο υποστήριξης δεν είµαστε ασφαλείς.
Ο Jacob Levi Moreno υπήρξε στον 20ό αιώνα ένας
σπουδαίος ψυχίατρος σύγχρονος του Freud, ο οποί-

ος µελέτησε τη δοµή των κοινωνικών οµάδων και
τις δυναµικές που δηµιουργούνται µέσα σε αυτές,
προσφέροντας στο χώρο της Ψυχολογίας και της
Ψυχιατρικής µία σπουδαία επιστήµη, την κοινωνιοµετρία. Κατά τον Moreno λοιπόν, η έννοια της δύναµης ταυτίζεται µε την ύπαρξη της οµάδας. Έλεγε
πως αν ποτέ ο Θεός επιστρέψει, θα επιστρέψει ως
οµάδα! Ποια είναι λοιπόν η οµάδα µας; Ποιοι την
αποτελούν; Ποια τηλέφωνα µπορούµε να σηκώσουµε µέσα στη νύχτα αν κάτι ξαφνικό και δύσκολο µας
συµβεί; Ποιον µπορούµε να καλέσουµε µια Δευτέρα πρωί και να ζητήσουµε να συναντηθούµε για έναν καφέ επειδή ξυπνήσαµε άσχηµα και νιώθουµε
µια ανεξήγητη αγωνία; Με ποιον και ποιους µπορούµε να µιλήσουµε ανοιχτά γι’ αυτό που µας συµβαίνει; Με ποιους µπορούµε να µοιραστούµε τις επιτυχίες µας χωρίς να φοβόµαστε τη ζήλια; Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στη ζωή µας;
Προσωπικά, έχω µια µεγάλη λίστα µε «καλές» γνωριµίες. Από το χώρο των ΜΜΕ, από το χώρο της επιστήµης µου, από διεθνείς γνωριµίες που έχω κάνει
σε παγκόσµια συνέδρια, από την ασφαλιστική αγορά, από παλιούς συµµαθητές- συµφοιτητές, από
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καλούς γείτονες, από καταστηµατάρχες που µε βλέπουν τακτικά ως πελάτισσα κ.τ.λ. Όµως όλοι αυτοί
δεν αποτελούν το δίκτυο που µε κάνει να νιώθω ασφαλής. Το πραγµατικό προστατευτικό µου δίχτυ αποτελείται από ανθρώπους µε τους οποίους έχω
πραγµατικά συνδεθεί. Στη δική µου ζωή αυτοί οι άνθρωποι είναι περίπου δέκα και αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός αριθµός. Θεωρώ πως ο ελάχιστος αριθµός τέτοιων ανθρώπων θα πρέπει για τον καθένα
µας να είναι τουλάχιστον τρεις. Είναι όµως αυτό αρκετό; Δεν είναι αρκετό αλλά είναι αναγκαίο. Τι άλλο
χρειάζεται λοιπόν; Ποιες σχέσεις είναι αυτές που
παρόλο που δεν είναι στενές είναι σηµαντικές; Είναι
όλες οι σχέσεις που κάνουµε και αφήνουν ένα θετικό αποτύπωµα, που όµως είναι κάτι παραπάνω από
µια απλή γνωριµία στην οποία ανταλλάξαµε κάρτες.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
Η Σµαρούλα Παντελή είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέας, συντονίστρια και
εµψυχώτρια του αυθόρµητου θεάτρου
Playback. Εργάζεται στην Αθήνα και δίνει
διαλέξεις και σεµινάρια αυτογνωσίας σε όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφέας
του βιβλίου «Τα µυστικά της οµαδικής επιτυχίας: από τη θεωρία στην πράξη» των εκδόσεων Κριτική. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον
ιστότοπό της www.smaroula.gr, το e-mail
είναι το info@smaroula.gr και να συνδεθείτε
µε τη σελίδα της στο facebook Δρ Σµαρούλα
Παντελή, ψυχολόγος.
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Είναι οι σχέσεις που µε κάποιον τρόπο µίλησαν στην
καρδιά µας και στην καρδιά του άλλου και ας µη
βλεπόµαστε, ας µη γίναµε φίλοι, ας µην ξανασυναντηθήκαµε.
Ποια είναι τα στοιχεία που αφήνουν αυτού του είδους το αποτύπωµα; Τι κάνει κάποιον να µας «έχει
ψηλά», να µας εκτιµά, να αισθάνεται πως αξίζουµε
την εµπιστοσύνη του, να µιλάει για µας στους φίλους του, να µας συστήνει για τις υπηρεσίες που
µπορούµε να προσφέρουµε;
Αφήνουµε θετικό αποτύπωµα στον άλλον όταν:
o Μιλάµε για τον εαυτό µας χωρίς να µιλάµε για τα
κατορθώµατά µας, αλλά µιλώντας γι’ αυτά που αγαπάµε να κάνουµε και να είµαστε.
o Ακούµε προσεκτικά τον συνοµιλητή µας µε θετική
διάθεση χωρίς να κρίνουµε.
o Ρωτάµε διακριτικά από πραγµατικό ενδιαφέρον
και όχι από υστεροβουλία.
o Αν διαφωνούµε, το κάνουµε συµφωνώντας και όχι
κοντράροντας.
o Κοιτάζουµε τον συνοµιλητή µας στα µάτια και δείχνουµε το ενδιαφέρον µας µε θετικούς µορφασµούς.
o Δείχνουµε το αληθινό µας ενδιαφέρον για τη στιγµή και για τον άνθρωπο χωρίς να υπερβάλλουµε
µε επιφανειακά κοµπλιµέντα και στερεοτυπίες.
Δεν αφήνουµε θετικό αποτύπωµα όταν:
➢ Το µόνο που µας ενδιαφέρει είναι να δούµε µε
ποιον τρόπο ο άλλος θα µας είναι χρήσιµος.
➢ Βιαζόµαστε να του δώσουµε την κάρτα µας και να
πάµε στην επόµενη γνωρηµία.
➢ Μιλάµε µαζί του αλλά ασχολούµεστε µε το κινητό
µας ή µε κάποιον άλλον απέναντι.
➢ Αραδιάζουµε τα προσόντα µας και κοµπάζουµε
για τις επιτυχίες µας.
➢ Δεν ενδιαφερόµαστε να γνωρίσουµε τον άλλον,
απλά να µας γνωρίσει αυτός.
Κάθε σχέση που χτίζουµε είναι σαν να φυτεύουµε
ένα σπόρο που χρειάζεται µια φροντίδα για να ευδοκιµήσει. Το να πετάµε σπόρους δεξιά κι αριστερά
και ό,τι πιάσει, δεν µπορεί να δηµιουργήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που θα έχουµε µε κάποιον τρόπο
µιλήσει στην καρδιά τους. Οι καλύτερες συναλλαγές
βασίζονται σε αληθινή επαφή, ακόµη και αν αυτή
είναι σύντοµη. Φτιάξτε σχέσεις, συνδεθείτε, µοιραστείτε και απολαύστε τους καρπούς µιας αληθινής
και ζεστής επαφής.
■

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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ΦΟΒΟΣ:
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ

Γράφει ο
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ψυχολόγος

Σ

την επαγγελµατική ζωή και ιδιαίτερα σε δραστηριότητες µε χαρακτηριστικά ελεύθερου επαγγέλµατος και επιχειρηµατικής δραστηριότητας ο φόβος είναι πολύ συχνά ο ενοχλητικός γείτονας. Πάντα εκεί και δεν σε αφήνει να ηρεµήσεις. Υπάρχουν πολλοί φόβοι για έναν επαγγελµατία.
Φόβος ότι δεν θα πιάσει τους στόχους του, φόβος αποτυχίας, φόβος για τις οικονοµικές συνέπειες µιας
αποτυχίας στον τρόπο ζωής, φόβος πως θα εκτεθεί
στους πελάτες/συνεργάτες ως ανίκανος ή ανεπαρκής,
κοινωνικοί φόβοι όπως άγχος για να πάρει τηλέφωνα,
άγχος παρουσιάσεων, άγχος για συναντήσεις και συνεντεύξεις, είναι µερικοί από τους φόβους που ταλαιπωρούν πολλούς επαγγελµατίες.
Εγγενείς φόβοι υπάρχουν µόνο δύο: ο φόβος για τα ύψη και ο φόβος για τους έντονους και ξαφνικούς οξείς
ήχους. Και οι δύο είναι δώρα της φύσης που µας βοηθούν στην επιβίωσή µας µε ενστικτώδη τρόπο. Αυτό όµως σηµαίνει πως όλοι οι άλλοι φόβοι που µπορεί να
έχουµε στη ζωή µας είναι επίκτητοι, δηµιούργηµα του
τρόπου που επεξεργαστήκαµε τις εµπειρίες µας και
του τρόπου που µεγαλώσαµε και µάθαµε να δίνουµε
νόηµα σε ερεθίσµατα. Και δεν χρειάζεται να λέµε ψέµατα στον εαυτό µας πως είµαστε καταδικασµένοι να
τους κουβαλάµε επειδή απλώς έτσι µάθαµε.
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Τι µπορούµε να κάνουµε για να νικήσουµε το φόβο
στην επαγγελµατική µας ζωή;
1. Κατανοώ το φόβο µου. Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούµε τι πραγµατικά φοβόµαστε. Για παράδειγµα, µπορεί να µη µας φοβίζει η σκέψη της αποτυχίας, αλλά το πώς θα ζήσουµε µε τον αποτυχηµένο εαυτό µας την επόµενη µέρα. Μπορεί να µη µας τροµάζει το οικονοµικό ρίσκο µιας επιλογής µας, αλλά
οι συνέπειες που θα έχει στη σχέση µας µε τον/τη
σύντροφό µας και την οικογένειά µας. Είναι σηµαντικό να εντοπίσουµε την πραγµατική απειλή, τι ακριβώς είναι αυτό που φοβόµαστε, ώστε να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε, π.χ. εξασφαλίζοντας
τη στήριξη των µελών της οικογένειάς µας.
2. Εργαζόµαστε µε ένα συγκεκριµένο πλάνο µε
SMART στόχους και πάντα έχουµε υπόψη το χειρότερο σενάριο και τις ενέργειες που θα κάνουµε σε
αυτή την περίπτωση. Ο φόβος έρχεται όταν ο εγκέφαλός µας εντοπίζει το άγνωστο και την αβεβαιότητα σε σηµαντικά για εµάς πράγµατα, επειδή τα αντιλαµβάνεται ως απειλές. Όσο µειώνουµε τις αβεβαιότητες, αυτοµατοποιώντας τρόπους αντιµετώπισης
µίας κρίσης, τόσο η απειλή ξεφουσκώνει και αποκτούµε την αίσθηση πως βαδίζουµε βάσει σχεδίου,
κάτι που ενισχύει και την αυτοπεποίθησή µας.
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3. Γνώθι σαυτόν. Είµαστε το προϊόν µας. Ένας πωλητής χρειάζεται να
γνωρίζει και να πιστεύει στο προϊόν του. Το ίδιο και εµείς. Χρειάζεται να ξέρουµε ποιοι είµαστε και γιατί κάνουµε όσα κάνουµε.
Αλλιώς δεν είµαστε πειστικοί στις επικοινωνίες και τις προσπάθειές µας αφού δεν έχουµε συνειδητούς λόγους ούτε και στόχους.
Ποιοι είναι οι λόγοι µου για το εγχείρηµά µου; Έχω κάποιες αµφιβολίες; Αν ναι, τότε χρειάζοµαι γνώσεις και δεδοµένα ώστε να τις
νικήσω, πριν προσπαθήσω να πείσω άλλους να µε ακολουθήσουν.
4. Εντοπίζουµε τον πραγµατικό εχθρό µας. Τις περισσότερες φορές
αγχωνόµαστε για κάτι, π.χ. για µία συνάντηση ή για τους στόχους
µας, όµως αυτά είναι συµπτώµατα και όχι το πραγµατικό πρόβληµά µας. Συχνά το αντικείµενο του φόβου µας απλώς αλλάζει πρόσωπα και εµείς µπερδευόµαστε, ενώ το πραγµατικό µας πρόβληµα δεν είναι το ενδεχόµενο αποτυχίας, οικονοµικής απώλειας ή
αρνητικής απάντησης, αλλά… το άγχος. Είµαστε αγχώδεις ή τελειοµανείς ή ενοχικοί ή ντροπαλοί και οι περιστάσεις είναι απλώς τα
ερεθίσµατα που ενεργοποιούν τους φόβους µας. Είναι σηµαντικό
να αντιµετωπίσουµε την αιτία και όχι το σύµπτωµα. Αν είµαι αγχώδης, χρειάζεται να αντιµετωπίσω το άγχος µου και όχι το σύµπτωµά του που είναι ο φόβος της αποτυχίας.
5. Μαθαίνουµε να εστιάζουµε στο παρόν. Το µόνο που έχει σηµασία
είναι το εδώ και τώρα. Ακόµα και όταν εργαζόµαστε πάνω σε ένα
µακρόπνοο πλάνο, την κάθε δεδοµένη στιγµή έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε συγκεκριµένες ενέργειες. Το να φεύγουµε από
το παρόν για να µεταφερθούµε στο µέλλον και να ανησυχήσουµε
για κάποιο καταστροφικό σενάριο, απλώς µας καταναλώνει χρόνο
και µας δηµιουργεί συναισθηµατική ένταση. Σχεδιάζω ναι, αλλά
δεν ζω σενάρια είτε µελλοντικά είτε παρελθοντικά.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα, η ζωή η ίδια πλέει µέσα στην αβεβαιότητα και εµείς καλούµαστε να την αποδεχτούµε και µε συνετό τρόπο
να χτίζουµε και να δηµιουργούµε. Όσο περισσότερο έχουµε καθαρή
σκέψη, απαλλαγµένη από µη λειτουργικά συναισθήµατα όπως ο υπερβολικός φόβος, τόσο περισσότερο θα µπορούµε να παίρνουµε
λογικές αποφάσεις που θα ισορροπούν ανάµεσα στα ρίσκα και τις
ωφέλειες στα εγχειρήµατά µας. Αν θέλουµε λοιπόν αυτή την ισορροπία χρειάζεται να χτίσουµε τη συναισθηµατική µας νοηµοσύνη, η οποία ευτυχώς είναι ένα χαρακτηριστικό που επιδέχεται εκπαίδευσης
και ανάπτυξης.
■

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Βαγγέλης Βερτόπουλος, είναι ψυχοθεραπευτής/αθλητικός ψυχολόγος, συγγραφέας και εισηγητής σεµιναρίων, µε
προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο
της ψυχολογίας και του marketing.
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΗΤΗ!

Επιµέλεια: ΑΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ

Συµβουλές από τη διαβητολόγο Εµµανουέλα Χουρδάκη

Ο

σακχαρώδης διαβήτης είναι µια χρόνια νόσος που
µπορεί να δηµιουργήσει
προβλήµατα στη σεξουαλική ζωή
τόσο των αντρών όσο και των γυναικών. Για την ακρίβεια, οι επιπλοκές της νόσου, λόγω µακροχρόνιας κακής γλυκαιµικής ρύθµισης, ευθύνονται για την εµφάνιση αυτών των προβληµάτων.
Υπολογίζεται ότι το 30-50% των
αντρών µε διαβήτη παρουσιάζει
στυτική δυσλειτουργία χωρίς να
διαχωρίζεται ο επιπολασµός αυτός µεταξύ των αντρών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και των αντρών µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, διευκρινίζει η Εµµανουέλα Χουρδάκη, παθολόγος µε µετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη
Διαβήτη, επιµελήτρια Διαβητο-
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λογικού Κέντρου Metropolitan
Hospital.
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΖΩΗ: ΑΝΤΡΕΣ
Η σεξουαλική δυσλειτουργία
στους άντρες µπορεί να προκύψει λόγω διαταραχών στύσεως ή
εκσπερµάτισης (παλίνδροµη εκσπερµάτιση). Η στυτική δυσλειτουργία µπορεί να αποτελεί και
το πρώτο σύµπτωµα µε το οποίο
εκδηλώνεται η διαβητική νόσος
-περίπου 40% των αντρών µε δυσλειτουργία έχουν υποκείµενο
σακχαρώδη διαβήτη χωρίς να το
γνωρίζουν- και για αυτόν το λόγο
είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα
επίπεδα σακχάρου στους ασθενείς µε στυτικά προβλήµατα.
Οι διαταραχές στύσης οφείλονται

στην περιφερική νευροπάθεια
και στη νευροπάθεια του αυτόνοµου συστήµατος (βλάβες νευρικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη στύση και συνοδεύουν τον σακχαρώδη διαβήτη),
καθώς επίσης στην αγγειοπάθεια
που συνήθως συνυπάρχει στη νόσο και ευθύνεται για την ελλιπή
αιµάτωση του πέους. Διάφορα
φάρµακα που χορηγούνται σε αυτούς τους ασθενείς (π.χ. αντιυπερτασικά), καθώς και το κάπνισµα και το αλκοόλ µπορούν επίσης να προκαλέσουν προβλήµατα
στύσης. Η παχυσαρκία που πολύ
συχνά συνυπάρχει στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 επηρεάζει
τα επίπεδα τεστοστερόνης µε επακόλουθο τις διαταραχές στύσης. Τέλος, η κατάθλιψη που συ-
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χνά εµφανίζεται στον ασθενή που
πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη
µπορεί να αποτελεί τόσο άµεση
όσο και έµµεση αιτία στυτικών
διαταραχών, µειώνοντας την επιθυµία για ερωτική συνεύρεση.
Βέβαια, η στυτική δυσλειτουργία
µπορεί από µόνη της να αποτελέσει παράγοντα εµφάνισης κατάθλιψης δηµιουργώντας τελικά έναν φαύλο κύκλο.
Η παλίνδροµη εκσπερµάτιση παρατηρείται σε µικρό αριθµό ασθενών µε νευροπάθεια. Κατ’ αυτήν το σπέρµα εισέρχεται στην
ουροδόχο κύστη, αντί να εξέρχεται από την ουρήθρα.
Η νευροπάθεια µπορεί επίσης να
προκαλέσει διαταραχές της ουροδόχου κύστης που µπορεί να
ευθύνονται για συχνότερες ουρολοιµώξεις (πιο συχνά στις γυναίκες) και ενδέχεται να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για
την ερωτική επαφή.
Στους άνδρες µε διαβήτη είναι
συχνότερη και η νόσος του
Peyronie. Χαρακτηριστικό της
νόσου είναι η µεταβολή του σχήµατος του πέους που εµφανίζει
παθολογική κάµψη και αποδίδεται σε µικροτραυµατισµούς κατά
τη συνουσία που οδηγούν σε παθολογική ανάπτυξη συνδετικού ιστού.
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΖΩΗ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τα προβλήµατα που αφορούν στη
σεξουαλική ζωή των γυναικών
που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη είναι συνήθως πολλαπλά
και λιγότερο κατανοητά. Ενώ η
στυτική δυσλειτουργία είναι εµφανής στον άντρα, η επίπτωση
του σακχαρώδους διαβήτη στη
διέγερση και την αισθητικότητα

της γενετήσιας περιοχής της γυναίκας είναι κάτι για το οποίο επίγνωση έχει µόνο η ίδια.
Η αυτόνοµη νευροπάθεια µπορεί
να επηρεάσει τα νεύρα στην περιοχή της πυέλου, τα οποία συνδέονται άµεσα µε τον σεξουαλικό ερεθισµό της γυναίκας («στυτική
δυσλειτουργία» κλειτορίδας), καθώς επίσης να δηµιουργήσει ξηρότητα στον κόλπο και ως εκ τούτου να καταστήσει τη σεξουαλική
πράξη δυσάρεστη έως και επώδυνη. Παράλληλα, όπως ήδη έχει

τόχρονα χρονίζει και η αποφυγή
της σεξουαλικής πράξης, ελλοχεύει ο κίνδυνος η επανέναρξη
της σεξουαλικής δραστηριότητας
µετά από µεγάλο διάστηµα αποχής να είναι ακόµα πιο δύσκολη
και πιο επώδυνη για µια γυναίκα.
Στις γυναίκες µε υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις χωρίς γνωστό
ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη
θα πρέπει, εποµένως, να τίθεται
η υποψία και να γίνεται έλεγχος
για τυχόν υποκείµενο σακχαρώδη
διαβήτη.

αναφερθεί, οι γυναίκες είναι πιο
επιρρεπείς στις λοιµώξεις ουροποιητικού και στις κολπικές µυκητιάσεις -η νόσος του σακχαρώδους διαβήτη καθιστά τα άτοµα
πιο ευάλωτα σε λοιµώξεις-, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τη
σεξουαλική δραστηριότητα. Το
αίσθηµα καύσου και πόνου που
µπορεί να δηµιουργήσουν στην
περιοχή του κόλπου και της ουρήθρας αποτελούν για τη γυναίκα
ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε ερωτική συνεύρεση.
Αν δε η λοίµωξη χρονίζει και ταυ-

Τέλος, όπως συµβαίνει και στον
αντρικό πληθυσµό, η κατάθλιψη
και, πολλές φορές, η φαρµακευτική αγωγή γι’ αυτήν αποτελούν
έναν σοβαρό, βλαπτικό παράγοντα για τη σεξουαλική ζωή.
Ωστόσο, το βασικότερο πρόβληµα
για τις γυναίκες που πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη και ταυτόχρονα βιώνουν διαταραχές στη
σεξουαλική τους ζωή είναι το γεγονός ότι διστάζουν να µιλήσουν
στο γιατρό τους για αυτές και,
ταυτόχρονα, οι γιατροί δεν συνηθίζουν να ρωτούν τις ασθενείς
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τους για αυτές. Έτσι η διάγνωση
καθυστερεί και αντιστοίχως και η
θεραπευτική παρέµβαση.
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΖΩΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ευτυχώς σήµερα, µε την πρόοδο
της επιστήµης, διατίθενται αρκετές φαρµακευτικές αγωγές και
άλλες θεραπευτικές πρακτικές
για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, που συνεπάγονται και τη βελτίωση της σεξουαλικής ζωής των ασθενών µε
σακχαρώδη διαβήτη.
Καθοριστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια αντιµετώπισης ενός τέτοιου ζητήµατος παίζει η/ο σύντροφος της/του ασθενούς. Η/ο
σύντροφος του ατόµου που βιώνει αυτή τη δυσπραγία ενδέχεται
να βιώνει παρόµοια συναισθήµατα µε το πάσχον άτοµο, καθώς η
ερωτική πράξη αναπτύσσει µια
δυναµική που αφορά και τους
δύο συµµετέχοντες. Αρκετές φορές είναι απαραίτητη η συνδροµή
ενός ειδικού (ψυχιάτρου-ψυχολόγου), που θα στηρίξει το ζευγάρι παράλληλα µε την οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέµβαση.
Η βελτίωση της ρύθµισης του
σακχαρώδους διαβήτη αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιµετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Το κάπνισµα θα
πρέπει να διακόπτεται ως επιβαρυντικός παράγοντας της αρτηριοπάθειας. Όλοι οι παράγοντες
κινδύνου για αγγειακή νόσο θα
πρέπει να ρυθµίζονται σωστά
(π.χ. αρτηριακή υπέρταση). Η απώλεια βάρους, η σωστή διατροφή και η σωµατική άσκηση δρουν
βοηθητικά. Η διακοπή κατάχρησης αλκοόλ είναι απαραίτητη. Ε-
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πίσης, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η φαρµακευτική αγωγή
της/του ασθενούς, καθώς µπορεί
να ευθύνεται για τη στυτική/σεξουαλική δυσλειτουργία. Τέλος,
το επίπεδο συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου αυτών των ασθενών θα πρέπει πάντα να αξιολογείται από τον θεράποντα ιατρό
πριν από τη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής, εξηγεί η κ. Χουρ-

δάκη.
Η θεραπεία των αντρών µε στυτική δυσλειτουργία περιλαµβάνει:
1. Φάρµακα από το στόµα (σιλδεναφίλη, βαρδεναφίλη, ταδαλαφίλη και αβαναφίλη). Η θεραπεία αυτή προσφέρει βοήθεια
σε 50-60% των διαβητικών ανδρών.
2. Ενδοπεϊκές ενέσεις (µε τις οποίες χορηγούνται αγγειοδραστικές ουσίες που προκαλούν
στύση για ικανοποιητικό χρονικό διάστηµα). Ο άντρας µπορεί
να κάνει µόνος του αυτές τις ενέσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γιατρού.
3. Ενδοπεϊκές προθέσεις (τοπο-

θετούνται µε χειρουργική επέµβαση και προκαλούν στύση
όταν ο άνδρας το επιθυµεί).
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η ξηρότητα του κόλπου των γυναικών αντιµετωπίζεται µε ειδικές αλοιφές και, σε συνύπαρξη
διαταραχών της τοπικής αισθητικότητας, η τοπική θεραπεία µε
ορµόνες µπορεί να προσφέρει
κάποια βοήθεια.
Απαιτείται κατάλληλη θεραπεία
των λοιµώξεων που παρουσιάζονται και ενδεχοµένως προσαρµογή της φαρµακευτικής αγωγής
για τον σακχαρώδη διαβήτη, όταν
απορρυθµίζεται όσο διαρκούν. Η
καλή ενυδάτωση, η καθηµερινή
προσωπική υγιεινή, η κένωση
της ουροδόχου κύστης προ και
µετά την ερωτική επαφή, η χρήση
βαµβακερών εσωρούχων και η αποφυγή στενών παντελονιών αποτελούν συνήθειες που προφυλάσσουν από την εµφάνιση ουρολοιµώξεων.
Συµπερασµατικά, η/ο ασθενής µε
σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να
τολµάει να συζητήσει µε τον θεράποντα ιατρό προβλήµατα τέτοιας φύσεως, να φροντίζει σε
συνεργασία µαζί του την καλή
ρύθµιση της νόσου του και να αναζητά χωρίς ενδοιασµούς την
ψυχολογική υποστήριξη που νιώθει ότι χρειάζεται. Οι θεραπευτικές επιλογές της σύγχρονης εποχής έχουν υψηλά ποσοστά αποτελεσµατικότητας και δίνουν στο άτοµο που πάσχει από σακχαρώδη
διαβήτη τη δυνατότητα να ζήσει
απολαµβάνοντας την ερωτική επαφή, καταλήγει η Εµµανουέλα
Χουρδάκη.
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ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ;
Ο νευροχειρουργός Παντελής Σταυρινού απαντά σε ένα συχνό και αγωνιώδες ερώτηµα

Η

οσφυαλγία, δηλαδή ο πόνος στη µέση, είναι ένα
από τα συχνότερα συµπτώµατα για τα οποία παραπονιούνται πολλοί άνθρωποι και ένας από τους συχνότερους λόγους επίσκεψης στο γιατρό και αναρρωτικής άδειας. Ωστόσο, η
µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών
δεν θα χρειαστούν επέµβαση, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις που τελικά θα την χρειαστούν, η επέµβαση θα είναι µια
δισκεκτοµή ή µια αποσυµπίεση
του σπονδυλικού σωλήνα. Οπότε
η σωστή απάντηση είναι: «σπονδυλοδεσία χρειάζεται στον σωστό
ασθενή, από τον σωστό χειρουργό, µε τον σωστό τρόπο», διευκρινίζει ο Παντελής Σταυρινού,

διευθυντής νευροχειρουργός στο
Metropolitan Hospital, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστηµίου
Κολονίας, Γερµανία.

Παντελής Χ. Σταυρινού, διευθυντής
Νευροχειρουργός Metropolitan Hospital.

ΟΜΩΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΡΩΤΟΥΝ:
«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΟΜΩΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ, ΕΤΣΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ;...»
Η παραπάνω ερώτηση κρύβει µια
βαθιά ανησυχία, στα όρια του φόβου, για την τεχνική της σπονδυλοδεσίας. Ο φόβος αυτός είναι εν
µέρει κατανοητός, καθώς τα
προηγούµενα χρόνια παρατηρήθηκε µια πολύ µεγάλη αύξηση
των επεµβάσεων σπονδυλοδεσίας ανά τον κόσµο, συχνά καθ’ υπερβολήν και όχι πάντα µε καλά
αποτελέσµατα. Στη συνέχεια, µε
βάση µερικές από τις συχνότερες
ερωτήσεις ασθενών, θα γίνει µια
προσπάθεια αποσαφήνισης κάποιων σηµείων γύρω από την τε-
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χνική της σπονδυλοδεσίας και
του ρόλου της στη σύγχρονη αντιµετώπιση των παθήσεων της
σπονδυλικής στήλης.

οι ασθενείς κινητοποιούνται άµεσα, συχνά ακόµα και την ίδια µέρα
του χειρουργείου, διευκρινίζει ο κ.
Σταυρινού.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ;
Η σπονδυλοδεσία είναι η χειρουργική τεχνική, στην οποία ο χειρουργός τοποθετεί εµφυτεύµατα
στη σπονδυλική στήλη µε σκοπό
τη µόνιµη «ένωση» (εξ ου και
«-δεσία», δηλαδή «δέσιµο») δύο
ή περισσοτέρων σπονδύλων στη
σπονδυλική στήλη, καταργώντας
τη µεταξύ τους κίνηση.
Ας πάρουµε για παράδειγµα κάποιο άτοµο που έσπασε το χέρι
του: Για να «ξαναενωθούν» τα οστά
ο ορθοπαιδικός θα τοποθετήσει
γύψο. Έτσι συµβαίνει και στην περίπτωση της σπονδυλοδεσίας: ο
χειρουργός θέλει να «ενωθούν» οι
σπόνδυλοι και γι’ αυτό τοποθετεί
εµφυτεύµατα (π.χ. βίδες), προκειµένου η σπονδυλική στήλη να είναι ακίνητη όσο πραγµατοποιείται
αυτή η «ένωση». Οι βίδες σταθεροποιούν τη σπονδυλική στήλη και
αποτρέπουν τις περιττές κινήσεις,
δηµιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για να ολοκληρωθεί η
σπονδυλοδεσία. Η διαδικασία της
σπονδυλοδεσίας, δηλαδή η βιολογική διαδικασία «ένωσης» των
σπονδύλων διαρκεί 12 µήνες ή και
περισσότερο, εποµένως τα υλικά
που τοποθετούνται είναι σηµαντικά, προκειµένου η σπονδυλική
στήλη να είναι ακίνητη σε εκείνο
το σηµείο, να µην πονάει ο πάσχων
και να επιστρέψει άµεσα στις δραστηριότητές του. Πριν από µερικές δεκαετίες, η διαδικασία της
σπονδυλοδεσίας απαιτούσε από
τον ασθενή ακινητοποίηση στο
κρεβάτι για εβδοµάδες. Σήµερα
όµως, µε τις σύγχρονες τεχνικές,

ΠΟΙΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ;
Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Κάποιος θα
µπορούσε να πει: «Σπονδυλοδεσία χρειάζεται όταν υπάρχει "αστάθεια" στη σπονδυλική στήλη».
Και εδώ ξεκινά το πρόβληµα. Δεν
υπάρχει σαφής ορισµός της «αστάθειας». Σίγουρα υπάρχουν σαφείς περιπτώσεις αστάθειας, για
τις οποίες όλοι οι γιατροί θα συµφωνούσαν ότι χρειάζεται σπονδυλοδεσία, όµως οι περισσότερες
περιπτώσεις δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Έτσι, ενδέχεται οι εξετάσεις του ασθενούς να ερµηνεύονται διαφορετικά από διαφορετικούς γιατρούς. Αλλά ακόµα και αν
υπήρχε συµφωνία στο ότι κάποιος
ασθενής χρειάζεται χειρουργείο
σπονδυλοδεσίας, ενδέχεται να µην
υπήρχε συµφωνία αναφορικά µε
την τεχνική: πόσα επίπεδα πρέπει
να χειρουργηθούν, και µε ποιον
τρόπο; Αν το πρόβληµα είναι πόνος στο ένα ή και στα δύο πόδια
κατά το περπάτηµα, τότε είναι πολύ απίθανο να χρειάζεται σπονδυλοδεσία ως πρώτη αντιµετώπιση.
Πιθανότατα το πρόβληµα να µπορεί να αντιµετωπιστεί συντηρητικά
(δηλαδή µε φαρµακευτική αγωγή,
ξεκούραση, φυσικοθεραπεία κ.λπ.).
Αν χρειαστεί χειρουργείο, τότε συνήθως χρειάζεται µια απλή αποσυµπίεση των νευρικών στοιχείων.
Αν όµως υπάρχει και έντονος πόνος στη µέση και οι εξετάσεις δείχνουν π.χ. σπονδυλολίσθηση (δηλαδή ένας σπόνδυλος έχει «γλιστρήσει» από τη θέση του) µε κι-
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νητικότητα στο χώρο που έχει δηµιουργηθεί από αυτό το «γλίστρηµα», τότε είναι πιθανό να χρειάζεται και συµπληρωµατική σπονδυλοδεσία στον συγκεκριµένο χώρο.
Τα παραπάνω παραδείγµατα σίγουρα δεν καλύπτουν όλο το φάσµα των ενδείξεων της σπονδυλοδεσίας, όµως µας δείχνουν κάτι
σηµαντικό: Ότι χρειάζεται πολύ
προσεκτική επιλογή ασθενών για
την κάθε θεραπεία. Αν η σπονδυλοδεσία εφαρµοστεί στον σωστό
ασθενή, από τον σωστό χειρουργό,
µε τον σωστό τρόπο, τότε αποτελεί
µια εξαιρετικά αποτελεσµατική
και ασφαλή µέθοδο που λύνει το
πρόβληµα του ασθενούς.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ (ΜΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ;
Φυσικά και υπάρχει και κατά κανόνα θα πρέπει να εφαρµόζεται
πριν ξεκινήσει η συζήτηση για
χειρουργείο. Αν κάποιο άτοµο
πονάει για λιγότερο από 3 µήνες
και δεν υπάρχει αδυναµία στα κάτω άκρα ή εντεροκυστικές διαταραχές, τότε το πιο πιθανό είναι ο
πόνος να υποχωρήσει µε φαρµακευτική αγωγή και φυσικοθεραπεία. Σε πολλές περιπτώσεις όπου ο πόνος επιµένει, µπορεί να
γίνουν επισκληρίδιες ενέσεις ή
διηθήσεις αρθρώσεων και νεύρων. Αυτές οι µέθοδοι δεν είναι
χειρουργικές και µπορεί να έχουν
εξαιρετικά αποτελέσµατα.
ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΝΑ
ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ;
Οι ελάχιστα επεµβατικές τεχνικές
είναι ουσιαστικά «ατραυµατικές»
τεχνικές. Τεχνικές µε τις οποίες
ο θεραπευτικός στόχος επιτυγχά-
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νεται µε το λιγότερο δυνατό τραύµα στους φυσιολογικούς, υγιείς ιστούς. Πριν από µερικά χρόνια, οι
ασθενείς που χρειάζονταν µια απλή δισκεκτοµή έµεναν στο νοσοκοµείο για πολλές ηµέρες και στο
κρεβάτι για ακόµα περισσότερες!
Σήµερα πλέον, οι ασθενείς µένουν στο νοσοκοµείο µόνο µία ηµέρα και επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους µετά από µερικές ηµέρες. Αντίστοιχα, το χειρουργείο σπονδυλοδεσίας δεν απαιτεί πλέον µεγάλες τοµές, ούτε
συνοδεύεται από έντονο µετεγ-

για τους νευροχειρουργούς (π.χ.
για την αφαίρεση κάποιων όγκων), στην πραγµατικότητα δεν
χρησιµοποιείται στη χειρουργική
της σπονδυλικής στήλης. Δεν
µπορεί να αφαιρεθεί ένα οστεόφυτο µε λέιζερ, δεν µπορεί να τοποθετηθεί µια βίδα µε λέιζερ,
ούτε µπορεί να απελευθερωθεί
ένα νεύρο µε λέιζερ. Η ελάχιστα
επεµβατική χειρουργική της
σπονδυλικής στήλης είναι πολύ
περισσότερα από ένα εργαλείο
διαφήµισης. Ο νευροχειρουργός
ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σωστά

στά o κ. Σταυρινού στους ασθενείς είναι: αν ο πόνος σάς ταλαιπωρεί εδώ και λίγο καιρό, µη
βιάζεστε. Αν ο πόνος ξεκίνησε απότοµα µετά από άρση βάρους,
περιµένετε. Έχετε χρόνο να εξετάσετε όλες τις επιλογές σας και,
στις περισσότερες περιπτώσεις,
ο πόνος θα υποχωρήσει χωρίς
χειρουργείο.
Σχεδόν για όλες τις περιπτώσεις
υπάρχει ο χρόνος για ενηµέρωση
και σωστή προσέγγιση του προβλήµατος, οπότε και οι ασθενείς
θα πρέπει να προσέχουν αν ο για-

χειρητικό πόνο. Αντίθετα, γίνεται
µέσα από πολύ µικρές τοµές, µε
νοσηλεία 2 - 3 ηµερών και ελάχιστο πόνο.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «ελάχιστα επεµβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης» έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται από πολλούς καταχρηστικά.
Αυτό που µετρά, στην πραγµατικότητα, δεν είναι το µέγεθος της
τοµής, αλλά η ποιότητα της δουλειάς. Πολύ συχνά ασθενείς µιλάνε π.χ. για «λέιζερ» στη σπονδυλική στήλη. Παρόλο που το λέιζερ είναι ένα χρήσιµο εργαλείο

θα εφαρµόσει την καταλληλότερη
και πιο αποτελεσµατική θεραπεία
για το συγκεκριµένο πρόβληµα
του ασθενούς. Συχνά, η καταλληλότερη θεραπεία δεν θα είναι καν
χειρουργείο. Ένα χειρουργείο µε
ελάχιστα επεµβατική τεχνική, το
οποίο όµως δεν χρειάζεται ή δεν
έγινε σωστά, δεν θα βοηθήσει, εξηγεί ο νευροχειρουργός.

τρός τους «τους δει σήµερα και
θέλει να τους χειρουργήσει αύριο». Η εµπειρία δείχνει ότι µόνο
ελάχιστοι από τους ασθενείς που
βλέπουµε στα ιατρείο θα χρειαστούν τελικά χειρουργείο: ασθενείς οι οποίοι πονάνε εδώ και
καιρό και «έχουν δοκιµάσει τα
πάντα», ασθενείς µε νευρολογικά
προβλήµατα ή ασθενείς οι οποίοι
δεν έχουν καλές πιθανότητες να
βελτιωθούν συντηρητικά (όπως
π.χ. σε περίπτωση µεγάλης αυχενικής δισκοκήλης ή σοβαρής
στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα).

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;»
Την ερώτηση αυτή µπορεί να την
απαντήσει µόνο ο γιατρός της εµπιστοσύνης σας. Αυτό που συνι-
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ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΝΕ ΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ!
Ο παιδοορθοπαιδικός Δηµήτρης Πετράτος περιγράφει τα αίτια

Ο

όρος «αυξητικά άλγη» εµφανίσθηκε για πρώτη φορά το 1823 µετά από παρατηρήσεις που έκανε ένας Γάλλος γιατρός, ο Marcel Duchamp,
σε µεγάλο αριθµό εφήβων οι οποίοι υπέφεραν από άλγη των κάτω άκρων. Θεώρησε ότι η ταχεία
ανάπτυξη του σκελετού σε αυτήν
την περίοδο ήταν η γενεσιουργός
αιτία και επινόησε τον συγκεκριµένο όρο για την περιγραφή αυτών
των πόνων.
Οι συγκεκριµένοι πόνοι δεν προσβάλλουν όλα τα παιδιά και ούτε
είναι σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της αύξησης. Αντιθέτως εµφανίζονται, γίνονται πιο έντονοι
και ακολούθως εξασθενούν µε
τρόπο περιοδικό, ενώ εµφανίζονται κατά τεκµήριο στην ηλικία 312 ετών, δηλαδή σε µία περίοδο
µη ταχείας ανάπτυξης του σκελε-
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τού. Παρά την ύπαρξη πάντως διαφορετικών απόψεων, είναι κοινώς αποδεκτό ότι αυτά τα άλγη
σταµατούν µε το τέλος της ανάπτυξης και σίγουρα αποτελούν το
συχνότερο πρόβληµα του µυοσκελετικού συστήµατος στην παιδική

Ο κ. Δηµήτρης Πετράτος,
παιδοορθοπαιδικός, αναπλ. διευθυντής
Παιδοορθοπαιδικής
Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

ηλικία, εξηγεί ο Δηµήτρης Πετράτος, παιδοορθοπαιδικός, αναπλ.
διευθυντής Παιδοορθοπαιδικής
Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ
ΑΛΓΩΝ;
Η αναφερόµενη συχνότητα κυµαίνεται από 2,6 έως 49,4%, ενώ
όσον αφορά στην αιτιολογία τους
παραµένουν αδιευκρίνιστοι οι
µηχανισµοί που τα προκαλούν.
Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί (ανατοµική, θεωρία της
κόπωσης, ψυχοσωµατική, υπερελαστικότητα αρθρώσεων), καµία όµως δεν είναι αποδεδειγµένη.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;
Τα περισσότερα παιδιά (90%) αναφέρουν πόνο και στα δύο πόδια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

ή πότε στο ένα και πότε στο άλλο
κυρίως τη νύχτα (67%), ενώ σε
ποσοστό µόλις 16% προκαλούν
νυχτερινή αφύπνιση. Λιγότερο συχνά (11,5%) ο πόνος είναι ιδιαίτερα ισχυρός προκαλώντας κλάµα ή
πιο έντονες αντιδράσεις. Σε υψηλό ποσοστό που κυµαίνεται από
38% έως 78% εµφανίζονται τα
άλγη µετά από έντονη δραστηριότητα, στοιχείο που ενισχύει τη θεωρία της µυϊκής κόπωσης, σε
σηµαντικό ποσοστό (36%) σχετίζονται µε ταχεία αύξηση ύψους,
ενώ στο 53% εµφανίζονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα.
Όσον αφορά το κλινικό προφίλ
των παιδιών αυτών -µε µία ελαφρά επικράτηση προσβάλλονται
συχνότερα τα κορίτσια-, το σωµατικό τους βάρος είναι περίπου ίδιο µε αυτό του γενικού πληθυσµού, κατά µέσο όρο το 5% έχει
συνοδά ορθοπαιδικά προβλήµατα, ενώ φαίνεται ότι σε υψηλότερο

ποσοστό τα παιδιά αυτά κοιµούνται ανεπαρκώς. Τέλος, αναφέρεται θετικό οικογενειακό ιστορικό
για αυξητικά άλγη στο 70%.
Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Τα άλγη είναι συνήθως αµφοτερόπλευρα, έχουν διαλείποντα χαρακτήρα και εντοπίζονται στον
πρόσθιο µηρό, στη γαστροκνηµία
ή/και την οπίσθια επιφάνεια του
γόνατος. Εµφανίζονται αργά το απόγευµα ή προς το βράδυ και συνήθως απουσιάζουν την επόµενη
µέρα το πρωί. Συνοδεύονται από
αρνητικά ευρήµατα όσον αφορά
τη φυσική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο.
Πόνος µόνιµος, προοδευτικά αυξανόµενος, ετερόπλευρος, εντοπισµένος σε άρθρωση ή σε οστό
που συνοδεύεται από αντικειµενικά ευρήµατα από τη φυσική εξέταση ή/και τον εργαστηριακό έλεγχο δεν µπορεί να είναι αυξητι-

κός, διευκρινίζει ο κ. Πετράτος.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΟΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΠΟΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;
Εφαρµόζεται κυρίως από τους
γονείς και περιλαµβάνει από απλή ανάπαυση και θερµά επιθέµατα έως παυσίπονα, εντριβές µε
οινόπνευµα και κρέµες ή ακόµη
και επίδεση του σκέλους. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις εφαρµόζονται χωρίς να υπάρχει
κανένα επιστηµονικό δεδοµένο
ακόµη και γυψονάρθηκες ή και
γυψεπίδεσµοι. Οι «αυξητικοί πόνοι» δεν υποκρύπτουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση και είναι τελείως αθώοι, αλλά επειδή και
πολλά άλλα νοσήµατα προβάλλουν µε οστικά άλγη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από γονείς και
γιατρούς, προκειµένου να τεθεί
µε ασφάλεια η διάγνωση, καταλήγει ο Δηµήτρης Πετράτος.

ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Έ

νας ακόµη υπερσύγχρονος, µοναδικός
στην Ελλάδα, γραµµικός επιταχυντής έρχεται να προστεθεί στο «στόλο» του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Πρόκειται για το Halcyon Elite KV System
with iCBCT του οίκου Varian, το οποίο αποτελεί
το νεότερο σύστηµα ακτινοθεραπείας και είναι
ειδικά κατασκευασµένο για να απλοποιεί και να
ενισχύει την απεικονιστικά καθοδηγούµενη τεχνική ακτινοθεραπείας. Ο ειδικός σχεδιασµός
του Halcyon αλλάζει τα µέχρι σήµερα δεδοµένα
στην ακτινοθεραπεία µέσω της καινοτοµίας του
σε δύο πολύ βασικούς πυλώνες.
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ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ!
Ο ακτινολόγος Γεώργιος Π. Ζαχαρόπουλος παρουσιάζει
την πρωτοποριακή αυτή διαγνωστική µέθοδο

Π

ολύτιµη και στη διάγνωση
του καρκίνου του προστάτη κατά τη διενέργεια της
καθοδηγούµενης µε υπερήχους
βιοψία είναι σήµερα η πιο επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη
στο πεδίο των διαγνωστικών υπερήχων, η Υβριδική Απεικόνιση
στην Υπερηχοτοµογραφία.
Με τον όρο Υβριδική Απεικόνιση
εννοούµε εκείνες τις ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις που
συνδυάζουν και ενώνουν ταυτόχρονα εικόνες από δύο διαφορετικές απεικονιστικές µεθόδους,
ώστε να αυξάνονται τα χρήσιµα
διαγνωστικά δεδοµένα για διάφορες παθήσεις. Η πιο γνωστή
ως σήµερα υβριδική απεικόνιση
είναι το PET/CT που συνδυάζει
εικόνες µίας πολύ ευαίσθητης
µεθόδου της πυρηνικής ιατρικής,
της τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων (PET) µε εικόνες Αξονικής Τοµογραφίας (CT).
«Η µέθοδος συνδυάζει την αµεσότητα και ευχρηστία της Υπερηχοτοµογραφίας µε την αντικειµενική ακρίβεια των µεθόδων εγκάρσιας απεικόνισης (Αξονικής
& Μαγνητικής Τοµογραφίας), εξηγεί ο Γεώργιος Π. Ζαχαρόπουλος, ακτινολόγος, διευθυντής
Τµήµατος Γενικών Υπερήχων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ, πρόεδρος Επιστηµονικού Συµβουλίου ΥΓΕΙΑ.
Ειδικά για την υπερηχογραφικά
κατευθυνόµενη βιοψία του προστάτη, η µέθοδος συνδυάζει εικόνες διορθικού υπερηχογραφή-
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µατος µε εικόνες Μαγνητικής
Τοµογραφίας του προστάτη. Ο ιατρός µπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τις διαγνωστικές πληροφορίες, καθώς δίπλα σε κάθε υπερηχογραφική τοµή εµφανίζεται στην οθόνη και η αντίστοιχη
τοµή της Μαγνητικής Τοµογραφίας στην ίδια ανατοµική θέση. Ε-

Γεώργιος Π. Ζαχαρόπουλος, ακτινολόγος,
διευθυντής Τµήµατος Γενικών Υπερήχων
ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ.

πίσης, όποτε χρειάζεται, οι εικόνες των δύο µεθόδων και για κάθε ανατοµική θέση µπορεί να εµφανίζονται επιπροβαλλόµενες η
µία επάνω στην άλλη έτσι ώστε οι
πληροφορίες της Μαγνητικής
Τοµογραφίας να προβάλλουν επάνω στην εικόνα των υπερήχων.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα κατά τη
διενέργεια της καθοδηγούµενης
µε υπερήχους βιοψίας προστάτη
να γίνεται µε εξαιρετική ακρίβεια
και ασφάλεια η τοποθέτηση της
βελόνας βιοψίας, καθώς παρέχε-

ται επιπλέον καθοδήγηση από
την αντίστοιχη εικόνα της Μαγνητικής Τοµογραφίας.
ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ;
Όλοι οι ειδικοί απεικονιστές και
οι χειρουργοί ουρολόγοι γνωρίζουν ότι, παρά την εξαιρετική τεχνολογική πρόοδο των µηχανηµάτων των υπερήχων, το κλασικό
διορθικό υπερηχογράφηµα του
προστάτη εµφανίζει αρκετούς
περιορισµούς στην ανίχνευση και
τον εντοπισµό ορισµένων καρκίνων του οργάνου.
Κάποιοι καρκίνοι δεν ξεχωρίζουν
οπτικά στις εικόνες των υπερήχων από τον παρακείµενο φυσιολογικό προστατικό ιστό. Κάποιοι
άλλοι βρίσκονται σε ζώνες του
προστάτη που µπορεί ήδη να εµφανίζουν αλλοιώσεις από άλλες
καλοήθεις καταστάσεις που µιµούνται οπτικά εστίες καρκίνου.
Η Μαγνητική Τοµογραφία σε σύγκριση µε το διορθικό υπερηχογράφηµα είναι σε µεγάλο βαθµό
πιο ευαίσθητη στον εντοπισµό εστιακών αλλοιώσεων στον προστατικό ιστό και διαθέτει και ειδικά πρωτόκολλα που ξεχωρίζουν σε ορισµένες περιπτώσεις
παρόµοιες εστίες καλοηθών παθήσεων από εστίες καρκίνου µε
λειτουργικές και όχι οπτικές µεθόδους.
Από την άλλη πλευρά, το διορθικό υπερηχογράφηµα παραµένει
αξεπέραστη µέθοδος ακρίβειας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

για τη λήψη βιοψιών από τις ύποπτες εστίες για οριστική διάγνωση του καρκίνου.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ;
Η µέθοδος της Υβριδικής Απεικόνισης στο τµήµα γενικών υπερήχων του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ εφαρµόζεται για τη λήψη βιοψιών

από το 2016 και διαπιστώθηκε ότι
33% των περιπτώσεων που διαγνώσθηκαν µε καρκίνο του προστάτη δεν είχαν ορατά υπερηχογραφικά ευρήµατα, ενώ είχαν ευρήµατα στις αντίστοιχες εικόνες
της Μαγνητικής Τοµογραφίας
που καθοδήγησαν τη διορθική
λήψη βιοψίας µε τη σύνθεση των
εικόνων των δύο µεθόδων.
Από την τρέχουσα επιστηµονική
βιβλιογραφία, η Υβριδική Απει-

κόνιση αυξάνει τη συχνότητα ανίχνευσης κλινικά σηµαντικών καρκίνων, καθοδηγεί τη δειγµατοληψία µε στόχο τη µείωση των λήψεων από κλινικά µη σηµαντικά
και χαµηλού κίνδυνου νεοπλάσµατα. Συµβάλλει επίσης στην επιλογή των ασθενών που µπορούν
να τεθούν σε πρωτόκολλα συστηµατικής παρακολούθησης ή και
εντοπισµένης θεραπείας, καταλήγει ο κ. Ζαχαρόπουλος.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ,
ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ!
Συµβουλές του νευροχειρουργού Δηµητρίου Κοµπόγιωργα

Η

άνοια δεν είναι µια ασθένεια, αλλά ένας όρος που
χρησιµοποιείται για να
περιγράψει µια οµάδα συµπτωµάτων που αφορούν τη µείωση
λειτουργιών του εγκεφάλου, όπως της µνήµης, της σκέψης, διαταραχές στη συµπεριφορά του

ανθρώπου κ.ά. Επίσης, οι ασθενείς µε άνοια µπορεί είναι συγχυτικοί, να έχουν υπνηλία, κατάθλιψη, άγχος ή να θυµώνουν εύκολα.
Όλα αυτά τα συµπτώµατα µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά
τόσο την ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και των οικογενειών

τους. «Η άνοια ως σύµπτωµα
µπορεί να οφείλεται σε διάφορες
αιτίες, οι οποίες προκαλούν βλάβη των κυττάρων του εγκεφάλου
ή των συνδέσεών τους, µε συχνότερη τη νόσο του Αλτσχάιµερ. Για
το λόγο αυτόν, εσφαλµένα, η άνοια ταυτίζεται πολλές φορές µε

91

τη νόσο του Αλτσχάιµερ. Υπάρχουν όµως και άλλες αιτίες άνοιας που είναι αναστρέψιµες και
µάλιστα χειρουργικά! Τέτοιες αιτίες είναι οι όγκοι του εγκεφάλου,
τα αιµατώµατα του εγκεφάλου,
καθώς και µια πάθηση που ονοµάζεται υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, ο οποίος αποτελεί
µια συχνή αιτία άνοιας, αλλά η ύπαρξή του δεν είναι ευρέως γνωστή», διευκρινίζει ο Δηµήτριος
Κοµπόγιωργας, MD, MPhil,
MRCSEd, FRCS(SN), CCTU.K.,
νευροχειρουργός, επιστηµονικός
συνεργάτης ΥΓΕΙΑ.
ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Στον υδροκέφαλο φυσιολογικής
πίεσης υπάρχει συσσώρευση του
υγρού του εγκεφάλου -του εγκεφαλονωτιαίου υγρού- χωρίς αύξηση της πίεσής του, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς αυτοί να έχουν
δυσκολία στη βάδιση, επεισόδια
ακράτειας ούρων και άνοια µε διαταραχή της µνήµης τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πολλοί από
τους ασθενείς µε υδροκέφαλο
φυσιολογικής πίεσης νιώθουν ότι
τα πόδια τους «κολλάνε στο πάτωµα» όταν περπατούν.
Λανθασµένα, πολλοί νοµίζουν ότι
τέτοια συµπτώµατα οφείλονται
στο γήρας των ασθενών µε αποτέλεσµα να µη γίνεται έγκαιρη διάγνωση µιας πάθησης που µπορεί
να διαγνωστεί µε ακρίβεια και να
θεραπευτεί αποτελεσµατικά. Επίσης, ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης µπορεί να συνυπάρχει
µε τη νόσο του Αλτσχάιµερ ή τη
νόσο του Πάρκινσον, επιβαρύνοντας την κατάσταση και την ποιό-
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τητα ζωής του ασθενούς.
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ
Το διαγνωστικό αυτό κενό στην
Ελλάδα έρχεται να καλύψει το σύστηµα Likvor CELDA, το οποίο
είναι εγκατεστηµένο στο ΥΓΕΙΑ.
Το σύστηµα Likvor CELDA αποτελεί την τελευταία λέξη της ψηφιακής ιατρικής τεχνολογίας και
τον χρυσό κανόνα στη µελέτη της
δυναµικής του εγκεφαλονωτιαίου

Ο υδροκέφαλος
µπορεί να συνυπάρχει
µε τη νόσο του
Αλτσχάιµερ
ή τη νόσο του
Πάρκινσον,
επιβαρύνοντας την
κατάσταση και την
ποιότητα ζωής του
ασθενούς.
υγρού, καθιστώντας την Ελλάδα
την έβδοµη χώρα στον κόσµο που
διαθέτει τέτοιου είδους διαγνωστικές δυνατότητες για την ανάλυση παθήσεων, όπως του υδροκεφάλου ή την εκτίµηση της σωστής λειτουργίας της «βαλβίδας
του εγκεφάλου». Με την εφαρµογή της σύγχρονης Νευροχειρουργικής έχει δοθεί η δυνατότητα να παρεµβαίνουµε χειρουργικά
στους ασθενείς µε υδροκέφαλο
φυσιολογικής πίεσης µε σκοπό
τη βελτίωση της βαδίσεως, της ακράτειας και της άνοιάς τους και
συνεπώς της ποιότητας ζωής

τους. Τέτοιες χειρουργικές επεµβάσεις είναι η τοποθέτηση µαγνητικά ρυθµιζόµενων «βαλβίδων
εγκεφάλου», καθώς και η διάνοιξη οδού ροής εγκεφαλονωτιαίου
υγρού στον εγκέφαλο ενδοσκοπικά, εξηγεί ο νευροχειρουργός.
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Η «βαλβίδα εγκεφάλου» είναι µια
µικρή ιατρική συσκευή που περιλαµβάνει δύο τµήµατα σωλήνα
µικρής διαµέτρου κατασκευασµένη από ειδική σιλικόνη και
µια βαλβίδα υψηλής τεχνολογίας
που ελέγχει τη ροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η τοποθέτηση
του συστήµατος αυτού γίνεται κάτω από το δέρµα, µε το ένα άκρο
του σωλήνα να τοποθετείται στην
κοιλία του εγκέφαλου και το άλλο
στην κοιλιά. Στο ΥΓΕΙΑ γίνεται τοποθέτηση βαλβίδων εγκεφαλονωτιαίου υγρού στη µέση (οσφύ) αντί
για τον εγκέφαλο µε ειδική βαλβίδα, η οποία ρυθµίζει τη ροή του υγρού του εγκεφάλου ανάλογα µε
τη θέση του σώµατος του ασθενούς µέσω της βαρύτητας. Επιπροσθέτως, πραγµατοποιείται τοποθέτηση ειδικής συσκευής µε
την οποία δίνεται η δυνατότητα
στον ιατρό να µετρά την πίεση του
υγρού του εγκεφάλου στο σύστηµα
της «βαλβίδας του εγκεφάλου» µε
τηλεµετρία, δηλαδή µη επεµβατικά. Η ιατρική εξειδίκευση, σε
συνδυασµό µε τις εξαιρετικές δυνατότητες του σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, προσφέρεί στους ασθενείς ένα ολοκληρωµένο και ασφαλές περιβάλλον
για τη σωστή διάγνωση και την αποτελεσµατική θεραπεία τους,
καταλήγει ο κ. Κοµπόγιωργας.
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ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ!
Ο καρδιολόγος Γ. Ανδρικόπουλος συµβουλεύει
τι δεν πρέπει να ξεχνάµε τον καιρό της πανδηµίας

Κ

άθε χρόνο στη χώρα µας
συµβαίνουν περίπου
20.000 εµφράγµατα,
35.000 εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ περισσότεροι από 250.000
συµπατριώτες µας πάσχουν από
κολπική µαρµαρυγή, που είναι
κύρια αιτία καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η µη έγκαιρη θεραπεία των
νοσηµάτων αυτών προκαλεί όχι
µόνο σηµαντική αύξηση της θνησιµότητας, αλλά και καταστροφικές για την ποιότητα της ζωής αναπηρίες.
«Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας
στην Ελλάδα παρατηρήθηκε το εξής ανησυχητικό παράδοξο: διαπιστώθηκε σηµαντική µείωση
της προσέλευσης ασθενών µε
σηµαντικά καρδιαγγειακά προβλήµατα, όπως το έµφραγµα του
µυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι σοβαρές αρρυθµίες.
Κι επειδή η συχνότητα των προαναφερθέντων είναι σταθερή, έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε
ότι πολλοί ασθενείς έµειναν χωρίς ειδική αντιµετώπιση αποφεύγοντας το νοσοκοµείο», επισηµαίνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αρρυθµιών, Γεώργιος Κ. Ανδρικόπουλος, MD, PhD, FESC,
διευθυντής Α’ Καρδιολογικής
Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν»

Hospital Center.
Αντιµετωπίζουµε µε υπευθυνότητα τον κίνδυνο λοίµωξης από
τον νέο κορονoϊό, αλλά ΠΗΓΑΙ-

Ο κ. Γεώργιος Κ. Ανδρικόπουλος,
MD, PhD, FESC,

ΝΟΥΜΕ στο νοσοκοµείο:
• Όταν έχουµε πόνο στο θώρακα
που διαρκεί πάνω από 15 λεπτά, ιδίως αν έχουµε παράγοντες κινδύνου για έµφραγµα, όπως είναι το κάπνισµα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερχοληστερολαιµία, η υπέρταση και
το οικογενειακό ιστορικό εµφράγµατος.
• Όταν έχουµε δυσκολία στην αναπνοή ή επιδείνωση της δυσκολίας στην αναπνοή σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια.

• Όταν έχουµε δυσκολία στην οµιλία ή αδυναµία στην κίνηση,
ακόµα κι αν αυτά αποκατασταθούν χωρίς ιατρική παρέµβαση.
• Όταν χάσουµε αιφνιδίως τις αισθήσεις µας. Ιδίως αν πάσχουµε ήδη από κάποιο καρδιολογικό πρόβληµα.
• Όταν αισθανόµαστε την καρδιά
µας να χτυπάει γρήγορα και
άρρυθµα. Δεν πρέπει να υποτιµούµε την πιθανότητα εµφάνισης κολπικής µαρµαρυγής,
που είναι η συχνότερη διαταραχή του ρυθµού. Αν αυτή θεραπευτεί έγκαιρα, είναι καλοήθης
νόσος. Αν µείνει αθεράπευτη,
οδηγεί συχνά σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή/και καρδιακή ανεπάρκεια.
Το έµφραγµα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι σοβαρές αρρυθµίες,
όπως η κοιλιακή ταχυκαρδία και
η κολπική µαρµαρυγή, η συγκοπή και πολλά άλλα σοβαρά καρδιαγγειακά συµβάντα, αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά ΜΟΝΟ
σε ένα καλά οργανωµένο νοσοκοµειακό περιβάλλον, τονίζει ο
κ. Ανδρικόπουλος.
Στις περιπτώσεις αυτές ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.
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O Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας,
MD, PhD, διευθυντής
της Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Αποτελέσµατα µελέτης
Διεπιστηµονικής Οµάδας
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ!

Ε

νθαρρυντικά είναι τα νέα
για περισσότερους από
300.000 συµπολίτες µας
που πάσχουν από διαβητική νευροπάθεια, πάθηση η οποία αποτελεί το προστάδιο 2.000- 3.000
ακρωτηριασµών κάτω άκρων κάθε χρόνο.
Η Διεπιστηµονική Οµάδα αντιµετώπισης του Διαβητικού Ποδιού
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του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα έρευνάς της, που αφορούσε στην πορεία των 20 πρώτων ασθενών που
πάσχουν από Διαβητικό Πόδι, µε
στόχο την αναζήτηση δεύτερης
γνώµης πριν από τη διαδικασία
του ακρωτηριασµού. Σε χρονικό
διάστηµα έξι µηνών, τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντι-

κά, µιας και όλοι οι ασθενείς έχουν διατηρήσει το κάτω άκρο
τους.
Τα συµπεράσµατα της έρευνας
µε τίτλο: «Limb salvage in
patients with severe critical
limb ischemia after referral for
a second opinion to a dedicated
CLI center» δηµοσιεύθηκαν στο
έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό
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που εξειδικεύεται στην αντιµετώπιση του Διαβητικού Ποδιού, µε
τίτλο: «The International Journal
of Lower Extremity Wounds».
Η δηµοσίευση αυτή έρχεται ως έµπρακτη απόδειξη για τη ζωτική
σηµασία της δηµιουργίας αντίστοιχων εξειδικευµένων κέντρων,
που προσφέρουν εξατοµικευµένη
και ορθή αντιµετώπιση του Διαβητικού Ποδιού.
Ο στόχος της δηµιουργίας της Διεπιστηµονικής Οµάδας αντιµετώπισης του Διαβητικού Ποδιού είναι µονοσήµαντος: η πρόληψη
των ακρωτηριασµών, η πλήρης
κινητοποίηση του ασθενούς και η
επανένταξή του στην καθηµερινότητά του.
Η Διεπιστηµονική Οµάδα αντιµετώπισης του Διαβητικού Ποδιού,

που δηµιουργήθηκε, για πρώτη
φορά, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση
του Δρος Θεοδόσιου Μπίσδα,
MD, PhD, διευθυντή της Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η συγκεκριµένη Διεπιστηµονική Οµάδα
στελεχώνεται από εξειδικευµένους ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και συγκεκριµένα από
διαβητολόγους, λοιµωξιολόγους,
καρδιολόγους, ορθοπαιδικούς
και νεφρολόγους, καθώς και παραϊατρικό προσωπικό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η οµάδα συµπληρώνεται µε έναν αριθµό ειδικών
νοσηλευτών που επισκέπτονται
τον ασθενή στο σπίτι, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρακολούθησης του ασθενούς.

Είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί
ότι η αντιµετώπιση αντίστοιχων
περιστατικών απαιτεί οργανωµένες νοσοκοµειακές δοµές, βιοϊατρικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, και υψηλό βαθµό εξειδίκευσης. Η δηµιουργία του
µοναδικού στην Ελλάδα νέου πιστοποιηµένου Ροµποτικού Υβριδικού Χειρουργείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», νέας γενιάς Discovery IGS
740 της GΕ Healthcare, αλλά και
η χρήση όλων των τελευταίων τεχνολογιών καθιστούν το Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών σηµείο αναφοράς
στην πρόληψη και θεραπεία του
Διαβητικού Ποδιού.
Μετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ο Δρ Θ.
Μπίσδας δήλωσε: «Το Διαβητικό
Πόδι είναι µια σύγχρονη πανδη-
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µία και αποτελεί µια ιδιαίτερα
πολύπλοκη πάθηση. Η Αγγειοχειρουργική παίζει πρωτεύοντα ρόλο
στη διάνοιξη των αγγείων ώστε να

σοκοµειακή δοµή του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών. Στο κάθε νοσοκοµείο του οµίλου, από πολύ νωρίς, εφαρµόστηκαν και εφαρµό-

τερων εγκεκριµένων πρωτοκόλλων υγείας». Με δεδοµένο ότι το
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχει συµβάσεις σχεδόν µε όλες τις ασφα-

Το Διαβητικό Πόδι είναι µια σύγχρονη πανδηµία και αποτελεί
µια Ιδιαίτερα πολύπλοκη πάθηση.
Η Αγγειοχειρουργική παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διάνοιξη των αγγείων
ώστε να βελτιωθεί η αιµάτωση του ποδιού.

βελτιωθεί η αιµάτωση του ποδιού. Αυτό, όµως, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να παρέχουµε στον ασθενή όχι µόνο ολοκληρωµένες
υπηρεσίες υγείας, υψηλού επιπέδου, αλλά και τις κατάλληλες
συνθήκες, ώστε να νιώσει ασφαλής, µέσα στην οργανωµένη νο-
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ζονται ειδικά µέτρα προφύλαξης
από κρούσµατα του COVID-19, τα
οποία επικαιροποιούνται για όσο
χρονικό διάστηµα απαιτηθεί. Με
αυτόν τον τρόπο οι κλινικές συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία
τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο, βάσει των αυστηρό-

λιστικές εταιρείες, πιστεύουµε ότι οι ασφαλιστές θα πρέπει να ενηµερώσουν για τις σηµαντικές
αυτές ιατρικές εξελίξεις τους ασφαλισµένους τους, για τους οποίους γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβητική νευροπάθεια. Είναι
σίγουρο ότι θα τους ευγνωµονούν!
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ΠΡΩΤΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΩΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ν

έα, καινοτόµος τεχνική
για την αντιµετώπιση τενοντίτιδας ώµου εφαρµόστηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τον Ανδρέα Λεωνίδου,
MSc, FRCS (Tr&Orth), διευθυντή
ορθοπαιδικό χειρουργό, Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών, και την οµάδα
του. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη αρθροσκόπηση ώµου στην Ελλάδα, χωρίς γενική αναισθησία.
Η επέµβαση πραγµατοποιήθηκε
µε τη χορήγηση περιοχικής αναισθησίας (διασκαληνικό block) µε
υπερηχογραφική καθοδήγηση από την αναισθησιολόγο Δρα Μ.
Κούτρα. Με τη χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, σε πραγµατικό χρόνο (real
time), τη διαδικασία του χειρουργείου στην οθόνη, να συζητά µε
τον χειρουργό, αλλά και να κατανοεί την επεµβατική διαδικασία.
Τα οφέλη που προκύπτουν από
την εφαρµογή της πρώτης αρθροσκόπησης ώµου χωρίς γενική αναισθησία (awake shoulder
surgery) είναι πολλαπλά: Κατ’
αρχάς, αποτελεί µία από τις ασφαλέστερες και αναίµακτες τεχνικές, που παρουσιάζει εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά επιπλοκών.
Παράλληλα, και κατά τη διάρκεια
της πράξης, ο ασθενής ο κατανοεί τα ευρήµατα µε άµεσο αποτέλεσµα την καλύτερη µετεγχειρητική αποκατάσταση. Η περιοχική

αναισθησία διαρκεί, περίπου, 24
ώρες και ως εκ τούτου ο ασθενής
δεν υφίσταται µετεγχειρητικό πόνο, ενώ αποφεύγονται όλες οι πιθανές επιπλοκές της γενικής αναισθησίας. Τέλος, µετά το πέρας
της επέµβασης και σε διάστηµα
λίγων ωρών, ο ασθενής λαµβάνει
εξιτήριο και εξέρχεται από το νο-

Ο κ. Ανδρέας Λεωνίδου,
MSc, FRCS (Tr&Orth), διευθυντής,
ορθοπαιδικός χειρουργός.

σοκοµείο, απόλυτα ασφαλής.
H τενοντίτιδα ώµου είναι µία πάθηση που οφείλεται σε φλεγµονή
των τενόντων και επακόλουθο
πόνο στην περιοχή του ώµου. Είναι από τις πιο συχνές παθήσεις
της περιοχής και οφείλεται σε
συχνή και διαρκή καταπόνηση
στην καθηµερινότητα ή σε έντονη
και επαναλαµβανόµενη αθλητική
δραστηριότητα. Η τενοντίτιδα
µπορεί να εµφανιστεί και ύστερα
από έναν τραυµατισµό.
Οι ασθενείς µε τενοντίτιδα πα-

ρουσιάζουν πόνο στην πρόσθια
και έξω επιφάνεια του ώµου που
ενδέχεται να αντανακλά µέχρι τον
αγκώνα ή το λαιµό, νυκτερινό πόνο, αδυναµία και δυσκαµψία. Η
ποιότητα ζωής ενός ασθενούς,
καθώς και η εργασία του µπορεί
να επηρεαστεί σηµαντικά από την
τενοντίτιδα. Εάν η συντηρητική
θεραπεία αποτύχει ή εάν υπάρχουν συνοδές παθήσεις (όπως
ρήξη τένοντα), τότε η αρθροσκόπηση ώµου προσφέρει οριστική
λύση, µε άριστα λειτουργικά αποτελέσµατα.
Η αρθροσκόπηση ώµου είναι µία
απαιτητική χειρουργική επέµβαση και απαιτεί εξειδικευµένο χειρουργό µε εµπειρία µεγάλου όγκου περιστατικών. Το ευρύτερο
νοσοκοµειακό περιβάλλον, οι οργανωµένες δοµές και η εξατοµικευµένη αντιµετώπιση, όπως αυτά υφίστανται και εφαρµόζονται
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, αλλά
και σε όλες τις κλινικές του οµίλου, θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για την επιλογή του ιατρού. Στο
κάθε νοσοκοµείο του οµίλου, από
πολύ νωρίς, εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται ειδικά µέτρα προφύλαξης από κρούσµατα του
COVID-19, τα οποία επικαιροποιούνται για όσο χρονικό διάστηµα
απαιτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι
κλινικές συνεχίζουν απρόσκοπτα
τη λειτουργία τους, 24 ώρες το
24ωρο, 365 µέρες το χρόνο, βάσει
των αυστηρότερων εγκεκριµένων
πρωτοκόλλων υγείας.
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ΜΕ 14 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ!
Συµβουλές από τον γυναικολόγο Δρα Ιωάννη Π. Βασιλόπουλο.

Π

ερισσότερα από ένα στα έξι ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας αντιµετωπίζουν πρόβληµα υπογονιµότητας. Ο
τρόπος ζωής φαίνεται ότι είναι ένας από τους παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της.
Η καθιστική ζωή και η κακή διατροφή που οδηγούν στην παχυσαρκία µπορεί να διπλασιάσουν το
χρόνο έως τη σύλληψη, ενώ το να
είναι µια γυναίκα λιποβαρής τετραπλασιάζει το χρόνο αυτόν. Αντίστοιχα, το κάπνισµα αυξάνει κατά
τουλάχιστον 60% τον κίνδυνο υπογονιµότητας. Την ίδια συνέπεια έχει και η κατανάλωση πάνω από 2
ποτών την ηµέρα, ενώ η υπερκατανάλωση καφεΐνης (πάνω από 3-4
καφέδες την ηµέρα) συσχετίζεται
µε µείωση της γονιµότητας κατά
45%, σύµφωνα µε πρόσφατη γνωµοδότηση της Αµερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.
Τα καλά νέα είναι ότι πολλές κλινικές µελέτες έχουν δείξει πως η
βελτίωση της διατροφής και του
τρόπου ζωής µπορεί να ωφελήσει
σηµαντικά τη γονιµότητα. Ο µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος
Δρ Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, MD,
MSc, ειδικός στην Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή, µέλος του Διοικητικού και Επιστηµονικού Συµβουλίου του µαιευτηρίου ΙΑΣΩ και
ιδρυτικό µέλος του Institute o
fLife, παραθέτει τους επιστηµονικά τεκµηριωµένους φυσικούς τρόπους βελτίωσης της γονιµότητας.
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ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
1. Να τρώτε καθηµερινά τρόφιµα
πλούσια σε αντιοξειδωτικά.Το
φολικό οξύ και ο ψευδάργυρος
είναι δύο από τα αντιοξειδωτικά
συστατικά που µπορεί να βελτιώνουν τη γονιµότητα σε άνδρες
και γυναίκες. Για παράδειγµα,
µελέτη σε νεαρούς άνδρες έδει-

Ο Δρ Ιωάννης Π. Βασιλόπουλος, MD, MSc

ξε ότι λίγα καρύδια την ηµέρα
βελτιώνουν την ποιότητα του
σπέρµατος, ενώ µελέτη σε ζευγάρια έδειξε ότι η λήψη συµπληρώµατος µε αντιοξειδωτικά αυξάνει κατά 23% τις πιθανότητες σύλληψης. Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και δηµητριακά ολικής αλέσεως είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως βιταµίνη C, βιταµίνη Ε, φολικό οξύ, βήτα-καροτένιο και
λουτεΐνη.
2. Να τρώτε πλούσιο πρωινό. Οι
γυναίκες µε το σύνδροµο των

πολυκυστικών ωοθηκών µπορεί
να παρουσιάσουν βελτίωση της
ορµονικής ισορροπίας, αλλά και
της ωορρηξίας τους, µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η γονιµότητά τους. Το κλειδί είναι να
τρώνε πλούσιο σε ενέργεια
(θερµίδες) πρωινό, µε ταυτόχρονη µείωση των θερµίδων στο
βραδινό, ώστε να αποφύγουν την
αύξηση του σωµατικού βάρους
τους.
3. Να αποφεύγετε τα τρανς λιπαρά.
Τα τρόφιµα µε υδρογονωµένους
ή µερικώς υδρογονωµένους υδατάνθρακες είναι πλούσια σε
τρανς λιπαρά, τα οποία γενικά
είναι επιβλαβή για την υγεία. Ειδικά όσον αφορά τη γονιµότητα,
µπορεί να τη µειώσουν σηµαντικά, ειδικά στις γυναίκες. Εποµένως, να αποφεύγετε αυτού
του είδους τα τρόφιµα και να
προτιµάτε όσα περιέχουν υγιεινά λίπη, όπως το ελαιόλαδο.
4. Περιορίστε τους πολλούς υδατάνθρακες, ειδικά τους επεξεργασµένους. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τις γυναίκες µε
το σύνδροµο των πολυκυστικών
ωοθηκών. Μελέτες έχουν συσχετίσει την υπερκατανάλωση
υδατανθράκων (π.χ. γλυκά, ψωµί, ζυµαρικά, ρύζι, πατάτες,
φρυγανιές κ.λπ.) µε αυξηµένο
κίνδυνο υπογονιµότητας. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξηµένος για όσες καταναλώνουν επεξεργασµένους υδατάνθρακες
(π.χ. ζάχαρη, λευκό ψωµί, λευ-
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κά ζυµαρικά κ.λπ.). Αντιθέτως,
µια διατροφή µε χαµηλή περιεκτικότητα σε κάθε είδους υδατάνθρακες µπορεί να βελτιώσει
τη γονιµότητα. Εποµένως, να αποφεύγετε τους επεξεργασµένους υδατάνθρακες και να προτιµάτε µικρές ποσότητες από µη
επεξεργασµένους (προϊόντα ολικής αλέσεως).
5. Να τρώτε πολλές φυτικές ίνες.
Οι φυτικές (ή διαιτητικές) ίνες
βοηθούν τον οργανισµό να απαλλαγεί από τις περιττές ορµόνες και διατηρούν σε ισορροπία
τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα.
Ωστόσο, οι υπερβολές στην κατανάλωσή τους µπορεί να έχουν
αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Εποµένως, να τρώτε
λογικές ποσότητες από δηµητριακά ολικής άλεσης (συµπεριλαµβάνονται ψωµί και ζυµαρικά
ολικής), φρούτα, λαχανικά και
όσπρια.
6. Να τρώτε υγιεινές πρωτεΐνες.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερκατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών (π.χ. κρέας, αυγά) συσχετίζεται µε προβλήµατα ωορρηξίας
και αυξηµένο κίνδυνο υπογονι-

µότητας στις γυναίκες. Προσπαθήστε να περιορίσετε το κρέας
και τα προϊόντα κρέατος και να
τρώτε 1-2 φορές την εβδοµάδα
ψάρι και συχνότερα πρωτεΐνες
φυτικής προέλευσης (π.χ. φασόλια, όσπρια, ξηρούς καρπούς).
7. Βάλτε στη ζωή σας και τα πλήρη
γαλακτοκοµικά. Η υπερκατανάλωση γαλακτοκοµικών µε λίγα
λιπαρά µπορεί να αυξάνει τον
κίνδυνο υπογονιµότητας. Προσπαθήστε να καταναλώνετε καθηµερινά ένα γαλακτοκοµικό µε
πλήρη λιπαρά (π.χ. ένα ποτήρι
γάλα), στη θέση ενός άλλου που
είναι άπαχο ή περιέχει λίγα λιπαρά.
8. Περιορίστε αλκοόλ και καφεΐνη.
Πολλές µελέτες έχουν συσχετίσει την αυξηµένη κατανάλωση
αλκοόλ µε τα προβλήµατα γονιµότητας στις γυναίκες. Εποµένως, για να βελτιώσετε τις πιθανότητες εγκυµοσύνης, περιορίστε το σηµαντικά (ιδανικά, µην
υπερβαίνετε το ένα ποτό ηµερησίως). Πρέπει επίσης να περιορίσετε την καφεΐνη, διότι και αυτή σε υπερκατανάλωση συσχετί-

ζεται µε τη µειωµένη γονιµότητα. Να θυµάστε, όµως, ότι καφεΐνη δεν περιέχει µόνο ο καφές, αλλά και το τσάι, τα αναψυκτικά τύπου κόλα, η σοκολάτα,
τα ισοτονικά (ενεργειακά) ροφήµατα κ.λπ.
9. Αυξήστε την κατανάλωση σιδήρου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η
κατανάλωση αρκετού σιδήρου
συσχετίζεται µε µειωµένο κίνδυνο διαταραχών στην ωορρηξία
που προκαλούν υπογονιµότητα.
Σίδηρο περιέχουν πολλά τρόφιµα ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Καλές φυτικές πηγές σιδήρου είναι τα όσπρια (φακές, ρεβίθια), τα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά (π.χ. σπανάκι), τα
αποξηραµένα φρούτα και οι ξηροί καρποί (π.χ. κάσιους, φιστίκια, αµύγδαλα, καρύδια). Τα
τρόφιµα αυτά καλό είναι να καταναλώνονται µαζί µε κάποια
πηγή βιταµίνης C, για να διεγείρεται η απορρόφηση του σιδήρου. Καλές πηγές βιταµίνης C
είναι το λεµόνι, οι ντοµάτες, τα
πορτοκάλια κ.λπ. Καλές ζωικές
πηγές σιδήρου είναι το συκώτι
(µοσχαρίσιο, πουλερικών), η αρ-
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νίσια σπλήνα, η µοσχαρίσια µπριζόλα, το µπούτι από
κοτόπουλο, τα όστρακα, τα χτένια, οι σουπιές, το
χταπόδι, ο ξιφίας, ο τόνος, ο σολοµός και τα αυγά.
10. Να παίρνετε τακτικά µια πολυβιταµίνη. Μελέτες έχουν συσχετίσει τη λήψη µιας πολυβιταµίνης µέρα
παρά µέρα µε µειωµένη υπογονιµότητα στις γυναίκες. Αυτό ισχύει κυρίως για τις γυναίκες που δεν
τρώνε καθηµερινά αρκετά φυτικής προέλευσης
τρόφιµα ώστε να λαµβάνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.
ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
1. Αποκτήστε υγιές βάρος.
2. Να γυµνάζεστε συστηµατικά. Ο καθιστικός τρόπος ζωής µειώνει τη γονιµότητα, ενώ ο δραστήριος την αυξάνει.

3. Καταπολεµήστε το στρες. Καθώς αυξάνεται το
στρες, µειώνονται οι πιθανότητες εγκυµοσύνης.
4. Μην καπνίζετε. Το κάπνισµα είναι ένας από τους
παράγοντες κινδύνου για µειωµένη γονιµότητα σε
άνδρες και γυναίκες.
«Η καλή διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι
σηµαντικοί για την υγεία του σώµατος και της αναπαραγωγής», τονίζει ο Δρ Βασιλόπουλος. «Αυτό
που πρέπει να θυµούνται τα ζευγάρια που επιθυµούν να τεκνοποιήσουν είναι πως ό,τι κάνουν σήµερα, θα επηρεάσει την ποιότητα των ωαρίων και των
σπερµατοζωαρίων για τους επόµενους µήνες. Εποµένως, είναι σηµαντικό να αρχίσουν να προσέχουν
γενικά τον τρόπο ζωής τους πολύ πριν αρχίσουν τις
προσπάθειες για ένα παιδί».

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΤΑ ERMIS AWARDS!
Για το 2020, ένα Gold, δύο Silver & ένα Bronze βραβείο!
Τα Ermis Awards αποτελούν τον πιο σηµαντικό θεσµό βράβευσης της δηµιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τις καλύτερες
δηµιουργικές ιδέες στο χώρο της διαφήµισης για το
χρόνο που πέρασε. Φέτος, το ΙΑΣΩ Παίδων µε την
Ogilvy απέσπασαν συνολικά τέσσερα βραβεία.
Οι διακρίσεις επιβραβεύουν την εταιρική επικοινωνία και ανανεωµένη εικόνα του ΙΑΣΩ Παίδων, τη δηµιουργική αποτύπωση της κάθε ιδέας, καθώς και το
σωστό µήνυµα και ύφος για το κοινό. Συγκεκριµένα,
απέσπασε:
• Gold βραβείο στην κατηγορία Illustration µε την
καταχώριση για τα παιδικά Check Up, το θέµα
Winter.
• Δύο διακρίσεις στην κατηγορία Καταχώριση για
την Εταιρική Επικοινωνία: Silver βραβείο για τα
παιδικά Check Up, το θέµα AutumnBack2School και Bronze βραβείο για την
Corporate Καταχώριση του ΙΑΣΩ Παίδων «Γλειφιτζούρι» µε το µήνυµα «Κορυφαία Ιατρική Φροντίδα, φτιαγµένη για παιδιά».
• Silver βραβείο στην κατηγορία Καταχώριση-Σειρά
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Εργων, Παιδικά Check Up (τριλογία).
Το ΙΑΣΩ Παίδων, καλλιεργώντας ακόµη περισσότερο την εικόνα µιας παιδιατρικής κλινικής childoriented που βρίσκεται κοντά στο κοινό της, φέρνει
ταυτόχρονα την επόµενη ηµέρα δηµιουργικά για τη
συνολική εικόνα του οµίλου.
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ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΚΑΤ’ΟΊΚΟΝ

Αιμοληψία / Νοσηλεία

affinity: αμοιβαιότητα στη σχέση με τους γιατρούς και τους ασθενείς
fidelity: πίστη και αφοσίωση σε ό,τι κάνουμε

idea: συνεχής πρόοδος μέσα από νέες ιδέες και καινοτομία

216 900 53 13

homecare@affidea.com
affidea.gr
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

«

Για πολλά χρόνια η σοβαρότητα της παχυσαρκίας
είχε υποτιµηθεί από τον ιατρικό κόσµο. Σήµερα όµως γνωρίζουµε ότι η παχυσαρκία δεν είναι απλά ένα αισθητικό πρόβληµα, αλλά µια επίµονη και εξελισσόµενη νόσος που φθείρει τον
οργανισµό και στη διαδροµή της
παρουσιάζει επιπλοκές, όπως
διαβήτη, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις και νοσήµατα του σκελετού και των αρθρώσεων», τονίζει ο Γιώργος
Σκρέκας, χειρουργός EAES,
IFSOB/S of Excellence, Κέντρο
Βαριατρικής, Όµιλος ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, ο οποίος µας παρουσιάζει
στη συνέχεια την πρωτοποριακή
και ελάχιστα επεµβατική µέθοδο
αντιµετώπισης της παχυσαρκίας,
που πραγµατοποιείται στο Κέντρο
Βαριατρικής του Οµίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. Η καθηµερινή εµπειρία
µας δείχνει ότι οι σοβαρές µορφές παχυσαρκίας δεν αντιµετωπίζονται µε δίαιτα. Στις περιπτώσεις αυτές, οριστική λύση µπορούν να δώσουν µόνο οι βαριατρικές επεµβάσεις.
Η πτύχωση του στοµάχου (ή γαστρική πτύχωση) είναι µια µοντέρνα ελάχιστα επεµβατική τεχνική για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Το σπουδαίο πλεονέκτηµά της είναι ότι επιτυγχάνει
σηµαντικότατη µείωση στη χωρητικότητα του στοµάχου χωρίς να
απαιτείται εµφύτευση ξένου υλικού ή αφαίρεση τµήµατος του
στοµάχου. Η γαστρική πτύχωση
καταργεί το µεγαλύτερο µέρος
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του αποθηκευτικού χώρου του
στοµάχου (θόλος), αφήνοντας τη
δίοδο των τροφών ανεπηρέαστη.
Το γαστρικό τοίχωµα αναδιπλώνεται µε ειδικά ράµµατα δίνοντας
στο στοµάχι µορφή στενού σωλήνα, χωρίς όµως γαστρεκτοµή.

Ο Γιώργος Σκρέκας, χειρουργός EAES.

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΤΥΧΩΣΗ
(POLY-SLIM)
Η πιο εξελιγµένη τεχνική της γαστρικής πτύχωσης που εφαρµόζεται στο Κέντρο Βαριατρικής
στη Βιοκλινική του Οµίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ τα τελευταία 5 χρόνια είναι η απόλυτα ασφαλής και αποτελεσµατική επέµβαση της ενισχυµένης πολλαπλής θολοπτύχωσης. Η συγκεκριµένη τεχνική
εξέλιξη αποτελεί παγκόσµια
πρωτοπορία (poly-slim). Η µεγάλη διαφορά από την απλή και τριπλή πτύχωση έγκειται στον τρόπο
αναδίπλωσης του στοµάχου που
γίνεται µε πολλαπλές ραφές (πενταπλή πτύχωση) σε δύο αλληλο-

επικαλυπτόµενα επίπεδα, χωρίς
να αποµονώνεται κανένα τµήµα
του στοµάχου. Στην τεχνική polyslim χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό απορροφήσιµα ράµµατα, πράγµα που εξαλείφει την πιθανότητα µελλοντικών προβληµάτων λόγω αντίδρασης του οργανισµού στο υλικό των ραµµάτων. Με τη συγκεκριµένη τεχνική
η πλειονότητα των ασθενών χάνει
το 60-80% του παραπανίσιου βάρους µέσα σε 10-12 µήνες. Τα εξαιρετικά αποτελέσµατα έχουν επιβεβαιωθεί σε εκατοντάδες ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί
µε τη συγκεκριµένη µέθοδο την
τελευταία πενταετία.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η ενισχυµένη γαστρική πτύχωση
γίνεται λαπαροσκοπικά και ροµποτικά σε όλους σχεδόν τους ασθενείς, µε µηδενικό δείκτη επιπλοκών. Τα πλεονεκτήµατα της
µεθόδου συνοψίζονται ως εξής:
1. Δεν υπάρχουν σηπτικές άλλες
σοβαρές επιπλοκές.
2. Δεν εµφυτεύονται ξένα υλικά
στον οργανισµό.
3. Η επέµβαση είναι πλήρως αναστρέψιµη. Με την αφαίρεση
των ραµµάτων ο στόµαχος ανακτά την αρχική του µορφή.
4. Ελάχιστη νοσηλεία (1-2 ηµέρες) και άµεση ανάρρωση.
5. Έχει το χαµηλότερο κόστος από όλες τις επεµβάσεις κατά
της παχυσαρκίας.
Η επέµβαση διαρκεί περίπου 40
λεπτά και ο ασθενής παραµένει
στην κλινική 1-2 ηµέρες.
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ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΠΑΝΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!
Επιστηµονική οµάδα του Οµίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ βρήκε σπάνια χρωµοσωµική
αλλοίωση, που αποκαλύπτει έναν κοινό αρχαίο πρόγονο για 13 ελληνικές,
άγνωστες µεταξύ τους, οικογένειες!
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αρατηρήθηκε σπάνια γενετική αλλοίωση που
σχετίζεται µε την υπογονιµότητα, εντοπίζεται µόνο στον
ελληνικό πληθυσµό και ξεκίνησε
από το ίδιο άτοµο πριν από εκατοντάδες χρόνια.
Η επιστηµονική οµάδα του τµήµατος Γενετικής και Μοριακής
Βιολογίας στον Όµιλο ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ εντόπισε αλλαγή στο γενετικό
υλικό, που µπορεί να οδηγήσει
σε υπογονιµότητα, αποβολές και
γέννηση παιδιών µε πολλαπλά
προβλήµατα.
Η αλλοίωση αυτή εντοπίζεται στο
χρωµόσωµα 9 και περιγράφεται
για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Εντοπίζεται δε µόνο
στην Ελλάδα και την Κύπρο και
φαίνεται να έχει κληρονοµηθεί
από έναν κοινό αρχαίο πρόγονο,
σε οικογένειες που σήµερα δεν
έχουν καµιά µεταξύ τους συγγένεια και δεν ζουν καν στην ίδια
περιοχή!
Όπως αναφέρει η επιστηµονική
οµάδα σε σχετική δηµοσίευση
στο έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό «Journal of Human
Genetics», πρόκειται για µια περικεντρική αναστροφή (ένα µεγάλο τµήµα στο κέντρο του χρωµοσώµατος 9 είναι ανεστραµµένο
σε σχέση µε το φυσιολογικό).
Η σχετική µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε συντονίστρια τη Βούλα
Βελισσαρίου, PhD, επιστηµονική

υπεύθυνη του τµήµατος Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας στη
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ, σε συνεργασία µε
το τµήµα Κυτταρογενωµικής του

Στη φωτογραφία η κ. Βούλα Βελισσαρίου,
PhD, επιστηµονική υπεύθυνη του
τµήµατος Γενετικής και Μοριακής
Βιολογίας στη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το τµήµα Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και τα Πανεπιστήµια
Jena και Αµβούργου Γερµανίας.
Η συγκεκριµένη χρωµοσωµική
αλλαγή εντοπίστηκε σε 30 άνδρες
και γυναίκες -από 13 διαφορετικές και φαινοµενικά άσχετες µεταξύ τους οικογένειες-, οι οποίοι
είχαν παραπεµφθεί για γενετικό
έλεγχο λόγω ιστορικού υπογονιµότητας ή αποβολών.
Όλοι τους είχαν «κληρονοµήσει»
τη χρωµοσωµική ιδιαιτερότητα
από τον πατέρα ή τη µητέρα τους,
οι οποίοι ήταν υγιείς φορείς, σε

πολλές περιπτώσεις χωρίς αντίστοιχο ιστορικό υπογονιµότητας.
Σε δύο περιπτώσεις φορέων, τα
παθολογικά ωάρια, αποτέλεσµα
της αναστροφής, οδήγησαν µετά
από γονιµοποίηση σε ένα παθολογικό έµβρυο που απεβλήθη,
καθώς και σε ένα νεογέννητο µε
πολλαπλές ανωµαλίες που απεβίωσε σε ηλικία 2 ηµερών.
Με τη βοήθεια σύγχρονων µεθόδων µελέτης των χρωµοσωµάτων
και του DNA, οι οποίες εφαρµόζονται στα διαπιστευµένα εργαστήρια του Οµίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ,
αποδείχτηκε ότι η αναστροφή είναι ίδια σε µοριακό επίπεδο σε
όλους τους φορείς και στις δεκατρείς ανεξάρτητες οικογένειες,
οι οποίες φαίνεται πως έχουν
µακρινή γενετική συγγένεια.
Όπως εξηγούν οι επιστήµονες, η
χρωµοσωµική αλλοίωση κληρονοµήθηκε από έναν κοινό πρόγονο πριν από εκατοντάδες χρόνια
(το λεγόµενο φαινόµενο του ιδρυτή - founder effect) ο οποίος ήταν πιθανότατα ελληνικής καταγωγής, καθώς η εν λόγω αλλοίωση δεν έχει εντοπιστεί έως σήµερα σε άλλον εθνικό πληθυσµό.
Η επιστηµονική αυτή παρατήρηση µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη γενετικής συγγένειας µεταξύ πληθυσµών, ενώ είναι ένα ακόµη όπλο
στην αντιµετώπιση της υπογονιµότητας.
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ΕΟΠΥΥ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΫΛΑ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ!
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και
των απαιτουµένων για την αποζηµίωση δαπανών των
ειδικών θεραπειών παιδιών και εφήβων

Μ

ετά την άυλη συνταγογράφηση, έρχονται και
τα άυλα παραπεµπτικά
των εξετάσεων, σύµφωνα µε το
σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, µε το σχέδιο νόµου
ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα σχετικά µε ορισµένες ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες, υφιστάµενες ή νέες, που παρέχονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης.
Στόχος των ρυθµίσεων είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση της
πρόσβασης των πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες µέσα από την
ψηφιοποίηση των διαδικασιών
και τη χρήση του µοναδικού σηµείου ψηφιακής διεπαφής του
Δηµοσίου και των πολιτών/επιχειρήσεων, δηλαδή της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (gov.gr).
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του
άρθρου 13 ορίζεται ότι η παροχή
της ψηφιακής υπηρεσίας άυλης
συνταγογράφησης µέσω του Συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, η οποία θεσπίσθηκε
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µε τις διατάξεις τής από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (άρθρο τριακοστό
έκτο) ως έκτακτο µέτρο για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών λόγω της πανδηµίας COVID-19,
αποκτά µόνιµο χαρακτήρα. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού του νοµοσχεδίου
ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα
που αφορούν τη διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης των άυλων συνταγών και παραπεµπτικών. Εν συνεχεία, θεσπίζεται
νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και των απαιτουµένων για την αποζηµίωση
δαπανών των ειδικών θεραπειών
παιδιών και εφήβων του άρθρου
45 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης ή µέσω των
ΚΕΠ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
επ’ αυτού στη σχετική ρύθµιση
(άρθρο 14 του νοµοσχεδίου).
Αναλυτικά, ορίζονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΫΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
1. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεµπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστηµα Πρωτοβάθ-

µιας Φροντίδας Υγείας (https://
www.esyntagografisi.gr/p-rv/p)
που λειτουργεί και διαχειρίζεται η
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ).
2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστηµα Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας (https://www.esyntagografisi. gr/p-rv/p) είτε µε
τους κωδικούς πρόσβασης στο
Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος µε ΠΦΥ»), είτε µε τη χρήση
των κωδικών-διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας
Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)
και να δηλώνει ότι επιθυµεί να
λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συντα-
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γές φαρµάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή,
δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον
τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνει
τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος
µπορεί να είναι είτε µέσω µηνύµατος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρίζοντας τον αριθµό
του κινητού του τηλεφώνου στο
σύστηµα, είτε και µέσω µηνύµατος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, καταχωρίζοντας στο σύστηµα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου.
3. Στην περίπτωση που ο ασθενής
έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να λαµβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές
φαρµάκων του, µόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρµάκων
του, ο ασθενής ενηµερώνεται για

την έκδοση της συνταγής µε λήψη
µηνύµατος (SMS) στο κινητό του
τηλέφωνο, το οποίο περιλαµβάνει
τον αριθµό της συνταγής που του
συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστηµα ισχύος της ή και µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του (e-mail) µε όλα τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στη συνταγή,
ήτοι, ενδεικτικά, αριθµό συνταγής,
φάρµακο, διάγνωση και χρονικό
διάστηµα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης,
στο οποίο συνδέονται οι ιατροί µε
τους µοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα
στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ηµεροµηνία

αυτής.
4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκοµίζεται στον φαρµακοποιό το
φυσικό έντυπο της συνταγής φαρµάκων του ιατρού. Ο φαρµακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική
συνταγή εισάγοντας στο Σύστηµα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
ασθενoύς. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρµάκων µε βάση τον αριθµό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρµακοποιός αναζητεί και εκτελεί την
άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρµάκων, µε βάση τον αριθµό της.
Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει
τη συνταγή, ο πολίτης λαµβάνει ε-
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νηµερωτικό µήνυµα στο κινητό του
τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει
δηλώσει, µε τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρµάκων µε
βάση τον ΑΜΚΑ, ο φαρµακοποιός
εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον ΑΜΚΑ του πολίτη που έχει δηλώσει
ότι επιθυµεί άυλη συνταγογράφηση, προκειµένου να αναζητήσει
τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι
οποίες εκκρεµούν προς εκτέλεση.
Το σύστηµα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time password)
µε µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει για
επιβεβαίωση της παρουσίας του.
Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό
στον φαρµακοποιό, ο οποίος τον
εισάγει στο Σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση
συνταγές φαρµάκων του πολίτη.
Μόλις ο φαρµακοποιός εκτελέσει
τη συνταγή, ο πολίτης λαµβάνει ενηµερωτικό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχει δηλώσει, µε τα στοιχεία εκτέλεσης
της συνταγής του.
5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα τεχνικά
και οργανωτικά µέτρα για τη διαδικασία άυλης συνταγογράφησης,
καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 14
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Μετά την έκδοση της απαιτούµενης γνωµάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις
κείµενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής µε αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης, διενεργείται προς τον ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύµφωνα
µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ.
2 του άρθρου 9 του Κανονισµού
(Ε.Ε.) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούµενων
δικαιολογητικών για την αποζηµίωση δαπανών για τις ειδικές
θεραπείες παιδιών και εφήβων
που ορίζονται στο άρθρο 45 του
Ενιαίου Κανονισµού Παροχών
Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ. Η υποβολή των ατοµικών
αιτηµάτων και των απαιτούµενων δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής µη συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ πραγµατοποιείται µέσω της Ενιαίας Ψη-

φιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης. Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν
τα οριζόµενα στα άρθρα εικοστό
τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του Ν. 4683/2020 (Α’ 83) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο
τριακοστό όγδοο της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 84), όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.
4690/2020 (Α’ 104). H υποβολή
της αίτησης και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών του
πρώτου εδαφίου µπορεί να
πραγµατοποιείται και µέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με τη διαδικασία
της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη διαδικασία του
παρόντος, ως προς τον έλεγχο
των αποζηµιούµενων δαπανών
από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η
αποζηµίωση γίνεται µετά από
ατοµικό αίτηµα των δικαιούχων
κατά τις κείµενες διατάξεις.
2. Οι απαιτούµενες υπεύθυνες
δηλώσεις µπορούν να συντάσσονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο εικοστό έβδοµο της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020.
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ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020!
Επίδοµα λουτροθεραπείας στους ασφαλισµένους του θα χορηγήσει ο ΕΟΠΥΥ
για τη λουτρική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2020.

Τ

ο επίδοµα λουτροθεραπείας παρέχεται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του Ενιαίου Κανονισµού
Παροχών Υγείας, στη διάρκεια
της λουτρικής περιόδου, για το
χρονικό διάστηµα από 1ης/6 έως
31/10 και ανέρχεται στο ποσό των
150 ευρώ προς τους δικαιούχους, µετά από έγκριση από το
αρµόδιο υγειονοµικό όργανο του

ΕΟΠΥΥ, σε αναγνωρισµένες από
το κράτος Λουτροπηγές. Το ποσό
χορηγείται για την πραγµατοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων. Σύµφωνα λοιπόν µε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, δικαίωµα για τη
χορήγηση του επιδόµατος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισµένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:
1) Αυτοάνοσες ρευµατικές παθή-

σεις µε προβολή του µυοσκελετικού συστήµατος, που δεν
βρίσκεται σε οξύ στάδιο.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:
α) Ρευµατοειδής αρθρίτιδα.
β) Συστηµατικός ερυθηµατώδης
λύκος.
γ) Συστηµατική σκλήρυνση.
δ) Πολυµυοσίτιδα-Δερµατίτιδα.
ε) Ρευµατοειδής πολυµυαλγία.
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στ) Μικτή νόσος του συνδετικού ιστού.
ζ) Αγκυλοποιητική και ψωριασική
αρθρίτιδα.
2) Μετατραυµατικές δυσκαµψίες,
µετατραυµατική αρθρίτιδα.
3) Δερµατοπάθειες.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η
ψωρίαση, το χρόνιο έκζεµα και η
χρόνια διάχυτη νευροδερµατίτιδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα
οποία θα πρέπει να υποβάλουν οι
ασφαλισµένοι, προκειµένου να
δικαιωθούν της λήψης της εν λόγω παροχής, καθορίζονται ως εξής:
• Ιατρική γνωµάτευση, ιατρού αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας (Ορθοπαιδικού, Ρευµατολόγου, Δερµατολόγου, Φυσιάτρου). Στη γνωµάτευση θα
πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισµένου
και να αιτιολογείται αναλυτικά η
αναγκαιότητα υποβολής του σε
λουτροθεραπεία. Οι γνωµατεύσεις εκδίδονται από ιατρούς
νοσοκοµείων του ΕΣΥ, στρατιω-
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τικών και πανεπιστηµιακών, ιατρούς των µονάδων Υγείας του
ΠΕΔΥ και, τέλος, από τους συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς. Σε περίπτωση έλλειψης
ιατρού ειδικότητας ρευµατολόγου στην περιοχή, θα γίνονται αποδεκτές γνωµατεύσεις από
ορθοπαιδικούς συµβεβληµένους ή υπηρετούντες στις ανωτέρω µονάδες υγείας για τα νοσήµατα της παρ. Α1.
• Ιατρική γνωµάτευση θεράποντα
καρδιολόγου (συµβεβληµένου ή
µη), από την οποία να προκύπτει, δεδοµένης της κλινικής
κατάστασης του ασφαλισµένου,
ότι δύναται να προβεί στη συγκεκριµένη θεραπεία και ότι
δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη
για τη διενέργεια αυτής.
• Τα εισιτήρια των λούσεων.
• Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόµιµο εκπρόσωπό της
ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισµένες από το κράτος
λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύ-

πτουν οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των λούσεων, καθώς
και το χρονικό διάστηµα εντός
του οποίου διενεργήθηκαν. Δικαιολογείται µία λουτροθεραπεία ανά ηµέρα.
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
απόδειξης παροχής υπηρεσιών
του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόµενου δωµατίου, προκειµένου να διαπιστώνεται η µετάβαση και διαµονή του ασφαλισµένου στον τόπο της λουτροπηγής.
Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο
κατοικίας του ασφαλισµένου και
δεν προκύπτει διαµονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισµένου στην οποία θα δηλώνει
ότι µετακινήθηκε τις ηµεροµηνίες όπως αυτές αναφέρονται
στη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της λουτροπηγής.
• Για τα ΑµεΑ µε τετραπληγία ή
παραπληγία, δύναται να αποζηµιώνεται και ο συνοδός για το
κόστος µετακίνησής του.
Οι ιατρικές γνωµατεύσεις των παραγράφων 1 και 2 τίθενται υπόψη
του Υγειονοµικού δ/ντή ή του υπευθύνου των µονάδων υγείας ή
του νόµιµου αναπληρωτή του ή
του αρµόδιου ελεγκτικού οργάνου, που πιστοποιεί την προσκόµιση των δύο ιατρικών γνωµατεύσεων, θέτοντας επί αυτών τη
σφραγίδα, την υπογραφή του καθώς και την ηµεροµηνία του ελέγχου. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν λιγότερες των 15
λούσεων, θα αποδίδεται κατ’ αναλογία ποσό που αντιστοιχεί στις
πραγµατοποιηθείσες λουτροθεραπείες.
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ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΚΑΙ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Η

Bristol Myers Squibb και
η Acceleron Pharma Inc.
ανακοίνωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το
luspatercept για τη θεραπεία:
• Ενήλικων ασθενών µε εξαρτώµενη από µεταγγίσεις αναιµία
λόγω µυελοδυσπλαστικών συνδρόµων (ΜΔΣ) µε πολύ χαµηλό,
χαµηλό και ενδιάµεσο κίνδυνο,
µε δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες, οι οποίοι είχαν µη ικανοποιητική απόκριση ή είναι ακατάλληλοι για θεραπεία που βασίζεται στην ερυθροποιητίνη.
• Ενηλίκων ασθενών µε εξαρτώµενη από µεταγγίσεις αναιµία
που σχετίζεται µε τη β-θαλασσαιµία.
«Η εξάρτηση από µεταγγίσεις αίµατος λόγω αναιµίας σε αιµατολογικές κακοήθειες, όπως τα µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα, µπορεί συχνά να σηµαίνει τακτικές
και µεγάλης διάρκειας επισκέψεις στο νοσοκοµείο, οι οποίες
ενδέχεται να θέσουν πρόσθετους
κινδύνους για την υγεία και να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής
των ασθενών», δήλωσε ο Uwe
Platzbecker, M.D., κύριος ερευνητής της µελέτης MEDALIST, επικεφαλής της Κλινικής και Πολυκλινικής για την Αιµατολογία
και την Κυτταρική Θεραπεία στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Leipzig. «Η έγκριση του
luspatercept προσφέρει στους

επαγγελµατίες υγείας µια νέα
θεραπεία που έχει δείξει ότι µειώνει σηµαντικά τον αριθµό των
µεταγγίσεων ερυθρών αιµοσφαιρίων που χρειάζονται οι ασθενείς
µε µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα,
ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις,
τους βοήθησε να πετύχουν µη εξάρτηση από µεταγγίσεις».
«Παρόλο που η β-θαλασσαιµία
παραµένει µια ορφανή νόσος, η
ανάγκη για διά βίου µεταγγίσεις
αίµατος των πασχόντων είναι δυνατό να έχει σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά στην περιορισµένη προµήθεια αίµατος στις
κοινότητές τους, ενώ ταυτόχρονα
υπάρχουν ελάχιστες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές»,
δήλωσε η Maria Domenica
Cappellini, M.D., κύρια ερευνήτρια της µελέτης BELIEVE, καθηγήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήµιο
του Μιλάνου-Fondazione IRCCS
Ca Granda. «Η έγκριση του
luspatercept από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προσφέρει στους επιλέξιµους ενήλικους ασθενείς µε
β-θαλασσαιµία µια νέα, άκρως
απαραίτητη θεραπευτική επιλογή
για την αντιµετώπιση της αναιµίας και, χάρη σε αυτή, τη δυνατότητα να µειωθεί η εξάρτησή τους
από µεταγγίσεις ερυθρών αιµοσφαιρίων».
«Σήµερα, οι ενήλικοι πάσχοντες
από µεταγγισιοεξαρτώµενη βθαλασσαιµία, αλλά και οι πάσχοντες από µυελοδυσπλαστικά σύν-

δροµα (ΜΔΣ) έχουν πλέον εγκεκριµένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέσιµη θεραπεία για να
µειώσουν το φορτίο των απαιτούµενων µεταγγίσεών τους. Το
luspatercept είναι ο πρώτος και
µοναδικός παράγοντας ωρίµανσης της ερυθροκυτταρικής σειράς που έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεύει µια νέα κατηγορία θεραπείας για τους ασθενείς», δήλωσε η Έρση Βοσκαρίδου, ιατρός
αιµατολόγος, συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αναφοράς
Πρόληψης Θαλασσαιµίας και
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του
Γ.Ν. «Λαϊκό» στην Αθήνα. Ωστόσο, η νέα αυτή θεραπεία που ανακάλυψε η Bristol Myers
Squibb δεν µειώνει µόνον τον αριθµό των µεταγγίσεων και την εξάρτηση των ασθενών από µεταγγίσεις. Επίσης δίνει ποιότητα ζωής στους ασθενείς, αφού µειώνει
την ψυχική και σωµατική ταλαιπωρία που έχουν µε τις συχνές επισκέψεις τους στο νοσοκοµείο.
Παράλληλα, όµως, µειώνει το
κόστος που επωµίζονται για τις
µεταγγίσεις τόσο οι ίδιοι οι ασθενείς όσο και οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς. Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό οι ασφαλιστές να κοινοποιήσουν το
άρθρο αυτό και να πληροφορήσουν τους ασφαλισµένους τους
για τη νέα αυτή θεραπευτική εξέλιξη.
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SUSAN KING-BARNARDO:
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!
Αποκλειστική συνέντευξη της προέδρου και διευθύνουσας συµβούλου της Merck Ελλάδος!
«Η καινοτοµία και η επένδυση
στην ανάπτυξη νέων θεραπειών
και φαρµακευτικών τεχνολογιών
µε έµφαση στην Ογκολογία και
στις χρόνιες νόσους βρίσκονται
στο επίκεντρο της Merck, µε στόχο να συµβάλλουµε στη δηµιουργία, στη βελτίωση και την επιµήκυνση της ζωής», αναφέρει σε
αποκλειστική συνέντευξη η
Susan King-Barnardo, πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της Merck Ελλάδος. Παράλληλα, η κ. King-Barnardo επισηµαίνει την ανάγκη για «τη δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος υγείας στη χώρα µας µε µια
ασθενο-κεντρική προσέγγιση,
πρόσβαση σε καινοτόµες θεραπείες, ενθάρρυνση της επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη
(R&D) και αναθεώρηση των σηµερινών µηχανισµών υποχρεωτικών επιστροφών, που καθιστούν
µη βιώσιµες τις φαρµακευτικές
εταιρείες».
Η κ. King-Barnardo ανέλαβε τα
καθήκοντα της προέδρου και διευθύνουσας συµβούλου της
Merck Ελλάδος από την 1η Ιανουαρίου 2020. Με καταγωγή από το Port Elizabeth της Νοτίου
Αφρικής, ξεκίνησε τη σταδιοδροµία της στη Merck το 2011, αναλαµβάνοντας στη συνέχεια µια
σειρά από ρόλους στην περιφέρεια του τόπου καταγωγής της.
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Η κ. Susan King-Barnardo, πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της Merck Ελλάδος.
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Από τον Αύγουστο του 2016 µέχρι
και το 2019 κατείχε τη θέση της
γενικής διευθύντριας της Merck
Σλοβενίας, ενώ τον Ιούνιο του
2018 στις αρµοδιότητές της προστέθηκε και ο αντίστοιχος ρόλος
στη Merck Κροατίας. Υπό την ηγεσία της, οι δύο αυτές θυγατρικές έκαναν σηµαντικά βήµατα
προόδου σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Πριν από τη
Merck, η κ. King-Barnardo εργάστηκε στις εταιρείες Abbott και
Janssen Cilag Ν. Αφρικής. Αναλυτικά η συνέντευξη που µας παραχώρησε έχει ως εξής:
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τους πρώτους έξι µήνες ως επικεφαλής στη Merck Ελλάδας;
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι αγαπώ την Ελλάδα και αισθάνοµαι
πολύ τυχερή που η Αθήνα είναι το
νέο µου σπίτι. Όσον αφορά στον τοµέα δραστηριοποίησης της Merck,
έχω διαπιστώσει ότι το ελληνικό
σύστηµα υγείας αφενός είναι περί-

πλοκο και αφετέρου αντιµετωπίζει
σηµαντικές προκλήσεις. H δηµιουργία ενός βιώσιµου συστήµατος,
τόσο για τα ασφαλιστικά ταµεία όσο
και για τις φαρµακευτικές εταιρείες, είναι κατά τη γνώµη µου ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική
περίθαλψη των ασθενών στην Ελλάδα. Η ενσωµάτωση ψηφιακών
εργαλείων και καινοτόµων τεχνολογιών θα συµβάλουν σηµαντικά
προς αυτήν την κατεύθυνση και θα
αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι της νέας «κανονικότητας». Τέλος, αναφορικά µε τη δική µας λειτουργία, οι δοµές virtual
leadership και η οικοδόµηση εµπιστοσύνης στη συνεργασία µε τις
οµάδες µας θα αποτελέσουν το
κλειδί για να συνεχίσουµε µε επιτυχία να χτίζουµε τον οργανισµό
µας για τα επόµενα 352 χρόνια.
Πρόσφατα, το υπουργείο Υγείας
επανεκκίνησε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης για την εισαγωγή καινοτόµων θεραπειών στην

ελληνική αγορά, έπειτα από µια
παύση σχεδόν δύο ετών. Πώς
σχολιάζετε αυτήν την εξέλιξη;
Αυτή η διαδικασία είχε καθυστερήσει πολύ και είναι κάτι που έχουν µεγάλη ανάγκη οι Έλληνες
ασθενείς, καθώς µιλάµε για καινοτόµα φάρµακα και θεραπείες
που διατίθενται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για περισσότερα από δύο χρόνια. Αυτά
τα σκευάσµατα µπορούν να δράσουν προληπτικά, να θεραπεύσουν, να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής και να επιφέρουν έµπρακτη
εξοικονόµηση πόρων στο σύστηµα υγείας. Στη Merck έχουµε ως
αρχή το «United As One for
Patients» µε στόχο να συµβάλλουµε στη δηµιουργία, στη βελτίωση και την επιµήκυνση της ζωής, διαθέτοντας καινοτόµα προϊόντα της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Αυτό το motto αντανακλά
τον τρόπο που σκεπτόµαστε, ενεργούµε, νοιαζόµαστε και πετυχαίνουµε σαν οµάδα.
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Σε αυτό το νέο περιβάλλον, πόσο σηµαντική είναι η τιµολογιακή πολιτική φαρµάκου για το
µέλλον της φαρµακο-βιοµηχανίας στην Ελλάδα;
Για το ελληνικό Εθνικό Σύστηµα
Υγείας υπάρχει η ανάγκη αύξησης της χρηµατοδότησης, καθώς
ο προϋπολογισµός δεν έχει µεταβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.
Παράλληλα, το 43% του ελληνικού πληθυσµού αντιµετωπίζει
χρόνια προβλήµατα υγείας. Αν
συνυπολογίσουµε την αύξηση του
προσδόκιµου ζωής και τη γήρανση του πληθυσµού, το υγειονοµικό σύστηµα της χώρας επιβαρύ-

µε να είµαστε πρωτοπόροι στην εξειδικευµένη καινοτοµία παγκοσµίως. Ένα παγκόσµιο δίκτυο που
αποτελείται από περίπου 3.000 επιστηµονικό προσωπικό και έχει
ως έδρα τα εργαστήρια έρευνας
και ανάπτυξης της εταιρείας µας
στο Ντάρµσταντ της Γερµανίας, στη
Βοστόνη, στο Πεκίνο και το Τόκιο
εργάζεται µε πρωταρχικό σκοπό
την καινοτοµία και τις πραγµατικά
πρωτοποριακές ανακαλύψεις που
θα ωφελήσουν τους ασθενείς. Στον
κλάδο της Υγείας, οι προσπάθειές
µας στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης εστιάζουν στους ασθενείς
µε ανεκπλήρωτες ανάγκες. Επεν-

ογκολογία σε πρότυπο θεραπείας
για τον ουροθηλιακό καρκίνο.
Εν µέσω παγκόσµιου κύµατος
διαµαρτυρίας ενάντια στο ρατσισµό, πολλές εταιρείες έχουν
τοποθετηθεί δηµόσια επί του
θέµατος. Ποια είναι η θέση της
Merck σε αυτό το ζήτηµα;
Οι διακρίσεις και ο ρατσισµός είναι έννοιες θεµελιωδώς αντίθετες µε τις αξίες της Merck και όλα όσα εκπροσωπεί ως όµιλος.
Οι αξίες µας βασίζονται στο τρίπτυχο Σεβασµός, Υπευθυνότητα
και Τόλµη. Συγκεκριµένα, σεβασµός για τον διπλανό µας και τις

Στη Merck έχουµε ως αρχή το «United As One for Patients» µε στόχο να
συµβάλλουµε στη δηµιουργία, στη βελτίωση και την επιµήκυνση της ζωής,
διαθέτοντας καινοτόµα προϊόντα της υψηλότερης δυνατής ποιότητας.

νεται ακόµα περισσότερο. Συνεπώς, η µεγαλύτερη πρόκληση είναι η δηµιουργία ενός βιώσιµου
συστήµατος υγείας µε µια ασθενο-κεντρική προσέγγιση, πρόσβαση σε καινοτόµες θεραπείες,
ενθάρρυνση της επένδυσης στην
έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και
αναθεώρηση των σηµερινών µηχανισµών υποχρεωτικών επιστροφών, που καθιστούν µη βιώσιµες
τις φαρµακευτικές εταιρείες.
Η Merck τονίζει τη δέσµευσή
της στην καινοτοµία. Υπάρχουν
κάποια καλά νέα σχετικά µε νέες θεραπείες που µπορείτε να
µας πείτε;
Στον κλάδο της Υγείας φιλοδοξού-
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δύουµε στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και φαρµακευτικών τεχνολογιών µε έµφαση στην Ογκολογία
και στις χρόνιες νόσους, ειδικά αυτές του ανοσοποιητικού, περιλαµβανόµενης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS). Διευκρινίζοντας ότι η
εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση ούτε δεσµεύεται για τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών και
αν αυτά θα οδηγήσουν στην έγκριση νέων φαρµακευτικών προϊόντων
για ανθρώπινη χρήση, έχουµε ενθαρρυντικά νέα από θετικά δεδοµένα κλινικής µελέτης φάσης 3
που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο
ASCO2020 (American Society of
Clinical Oncology), που θα µπορούσαν να αναδείξουν την ανοσο-

διαφορετικές προοπτικές που
µας ενδυναµώνουν σαν εταιρεία
και σαν οµάδα, υπευθυνότητα να
προστατεύουµε ο ένας τον άλλον
και τόλµη να συνεργαζόµαστε για
να χτίσουµε ένα καλύτερο αύριο.
Το να εφαρµόζουµε αυτές τις αξίες σήµερα είναι πιο σηµαντικό από ποτέ.
Στη Merck συνεχίζουµε να εστιάζουµε στη διαφορετικότητα, στην
ισότητα και την κουλτούρα άρσης
των αποκλεισµών, όπως για παράδειγµα µέσω της έµπρακτης
στήριξης της γυναικείας ηγεσίας.
Η εταιρεία, µεταξύ άλλων, συµµετέχει ενεργά στο µήνα PRIDE,
σε συνεργασία µε το Δίκτυο
Rainbow.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΗΝ «ΟΜΠΡΕΛΑ»
ΤΗΣ ABBVIE Η ALLERGAN

Η

AbbVie, µία παγκόσµια
βιοφαρµακευτική εταιρεία που εστιάζει στην έρευνα, ολοκλήρωσε την εξαγορά
της Allergan plc, κατόπιν έγκρισης όλων των ρυθµιστικών κυβερνητικών αρχών, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις της συµφωνίας, καθώς και έγκρισης από
το ιρλανδικό Ανώτερο Δικαστήριο. Η συµφωνία αυτή διευρύνει
σηµαντικά και διαφοροποιεί τη
βάση εσόδων της AbbVie και ενισχύει την υπάρχουσα ηγετική θέση της στην Ανοσολογία και την
Αιµατολογία. Η Allergan θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Νευρολογία και την Οφθαλµολογία, καθώς και στην Αισθητική Ιατρική, µε κορυφαία επώνυµα προϊόντα.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
O Πασχάλης Αποστολίδης, διευθύνων σύµβουλος της AbbVie
στην Ελλάδα, σηµείωσε: «Η
Allergan είναι πλέον µέλος της
AbbVie και η απόκτησή της µετασχηµατίζει και ισχυροποιεί τη
δραστηριότητά µας, διατηρώντας
όµως στο επίκεντρό της την ανάπτυξη καινοτόµων και αποτελεσµατικών θεραπειών, ώστε να αντιµετωπίζουµε τις ανεκπλήρωτες
ιατρικές ανάγκες των ασθενών
που στηρίζονται σε εµάς. Ως µια
ενοποιηµένη εταιρεία, δεν γινόµαστε µόνο µεγαλύτεροι, αλλά και
πιο ισχυροί, ώστε να προάγουµε
ακόµα πιο ένθερµα την αποστολή
µας, η οποία είναι να συµβάλλου-

µε θετικά στη ζωή των ασθενών.
Η οικονοµική µας ευρωστία µπορεί να προσφέρει σηµαντική ανάπτυξη µέσα στην επόµενη δεκαε-

Ο Πασχάλης Αποστολίδης, διευθύνων
σύµβουλος της AbbVie στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Μπεσσής, Country Manager της
Allergan Aesthetics.

τία, υποστηρίζοντας νέες και συνεχείς επενδύσεις µε γνώµονα
την ανακάλυψη νέων καινοτόµων
θεραπειών. Οι δύο εταιρείες µαζί
δηµιουργούν µια δυνατή οµάδα µε

κοινό όραµα και αξίες, οι οποίες
θα καθοδηγούν όλες µας τις ενέργειες από εδώ και στο εξής.
Είναι οι ίδιες αξίες και ενέργειες
που µας οδήγησαν επιτυχώς στα
χρόνια της κρίσης µέχρι σήµερα.
Είµαστε περήφανοι, γιατί οι συνάδελφοι και των δύο εταιρειών συνέβαλαν αποφασιστικά, ώστε να
βρισκόµαστε εδώ σήµερα και να
προσµένουµε το µέλλον µε ανυποµονησία!».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΣΣΗΣ
Ο Γιάννης Μπεσσής, Country
Manager της Allergan
Aesthetics, επεσήµανε: «Η ενοποίηση της Allergan µε την
AbbVie είναι πλέον γεγονός και
σηµατοδοτεί µια νέα εποχή και
για τις δύο εταιρείες. Μια νέα εποχή που προσβλέπουµε ότι θα
είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένη, καθώς η κοινή βασική µας αξία και
το όραµά µας είναι να συµβάλλουµε θετικά στη ζωή των ασθενών
και να λειτουργούµε µε πάθος και
οργάνωση υποστηρίζοντας τις καλύτερες ιδέες απ’ όπου και αν
προέρχονται. Η δέσµευσή µας απέναντι στους ασθενείς, τους συνεργάτες και τους εργαζοµένους
παραµένει ακλόνητη, και αυτή η
αλλαγή µόνο θετικά θα επηρεάσει
τις έως σήµερα εδραιωµένες συνεργασίες µας. Είµαστε ενθουσιασµένοι για το µέλλον το οποίο επιφυλάσσει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες καινοτόµες
θεραπείες, περισσότερη επιστηµονική πρόοδο!».
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«ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ!
Η ΨΩΡΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΛΕΟΝ
ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ»!

«

Ώρα να το ξεκαθαρίσουµε»
είναι το κεντρικό µήνυµα
της πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µε στόχο την παρότρυνση των ασθενών µε ψωρίαση
να επισκεφθούν και να εµπιστευτούν τον δερµατολόγο τους, ώστε
σε συνεργασία µαζί του να βρουν
τη θεραπεία που τους ταιριάζει.
H LEO Pharma Hellas, υπό την
αιγίδα της Ελληνικής Δερµατολογικής και Αφροδισιολογικής
Εταιρείας, συνεχίζει τις ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ψωρίαση, ιδιαίτερα σε µια περίοδο που λόγω
της πανδηµίας η ανάγκη για ενηµέρωση και διαχείριση της νόσου
κρίνεται εντονότερη.
Επικοινωνιακό όχηµα της εκστρατείας είναι ένα spot διάρκειας 40’’ το οποίο προβάλλεται ως
κοινωνικό µήνυµα από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Πρωταγωνιστής του spot είναι ο
γνωστός ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος, ο οποίος, υποδυόµενος
τη Λογική και το Συναίσθηµα ενός ασθενούς σε µια συζήτηση
«εκ βαθέων», απευθύνεται στα
άτοµα µε ψωρίαση και «ξεκαθαρίζει» ότι δεν χρειάζεται κανείς
να είναι µόνος στη διαχείριση της
νόσου και ότι υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές, ενώ παράλληλα
τους παροτρύνει να επισκεφθούν
τον δερµατολόγο τους, ώστε σε
συνεργασία µαζί του να αντιµετωπίσουν τη νόσο µε την κατάλληλη
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Ο γενικός διευθυντής της LEO Pharma Hellas κ. Νίκος Ραγκούσης.

θεραπεία. Με στόχο τη διάδοση
του µηνύµατος σε όλη την Ελλάδα, η εκστρατεία «ταξιδεύει» ψηφιακά στο Διαδίκτυο και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα από την ειδικά διαµορφωµένη σελίδα https://psoriasis.
myderma.info/xekathariseto, οι
επισκέπτες µπορούν να ενηµερωθούν για την ψωρίαση, τη σηµασία της επίσκεψης και το ρόλο
του δερµατολόγου στην αντιµετώπιση της νόσου. Με γρήγορο τρόπο έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τον δερµατολόγο και
την περιοχή που τους εξυπηρετεί, µε ένα απλό κλικ στο εικονίδιο «Βρες Δερµατολόγο». Επίσης, στη σελίδα https://
psoriasis.myderma.info υπάρχουν διαθέσιµα χρήσιµα εργαλεία, συµβουλές και ποικίλα θέµατα που αφορούν την ψωρίαση
και την αντιµετώπισή της, καθώς
και στο κανάλι της LEO Pharma
στο YouTube: https://www.
youtube.com/leopharmagreece,

και στη σελίδα στο FB https://
facebook.com/myderma.info, η
οποία λειτουργεί ως χώρος ενηµέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
Ο γενικός διευθυντής της LEO
Pharma Hellas Νίκος Ραγκούσης, αναφερόµενος στην εκστρατεία, σηµειώνει: «Στόχος µας στη
LEO Pharma είναι να στηρίζουµε
ασθενείς µε δερµατικές παθήσεις και να συνεισφέρουµε στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους µέσα από την υλοποίηση
καινοτόµων δράσεων και ενεργειών. Ήρθε η “ώρα να το ξεκαθαρίσουµε”, λοιπόν, όπως λέει
και το µήνυµα της εκστρατείας,
να ενηµερώσουµε το κοινό υπεύθυνα και να ενθαρρύνουµε τους
ασθενείς να µην απογοητεύονται
και να αυτοπεριορίζονται, αλλά
να έρθουν σε επικοινωνία µε τον
δερµατολόγο τους, µε σκοπό τη
βέλτιστη δυνατή αντιµετώπιση
της νόσου».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΕΛΛΑ ΔΕΜΟΥ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τ

ο πόσο σηµαντικό είναι µια
χώρα να έχει αυτονοµία στα
βασικά είδη και ιδιαίτερα
τον σηµαντικό ρόλο της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας επεσήµανε η Στέλλα Δέµου, µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου της
DEMOABEE και υπεύθυνη Επιχειρησιακών Λειτουργιών, κατά
τη διάρκεια ψηφιακής συζήτησης µε τίτλο «Resilient
Overcomers: Redefining
Normal», που διοργάνωσε το Ελληνο-αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο µε τη συνεργασία
της Επιτροπής Women in
Business (WIB).
Όπως υποστήριξε η Στέλλα Δέµου, «τα τελευταία 20 χρόνια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε
ένα µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο
στηριζόταν στη λογική ότι οι ανεπτυγµένες χώρες θα ρίξουν τη
βαρύτητά τους στην καινοτοµία,
ενώ τα προϊόντα εντάσεως εργασίας θα έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό όµως που δεν αντιληφθήκαµε είναι ότι τα βασικά αγαθά για την επιβίωση µιας χώρας
είναι τα φάρµακα, η ενέργεια και
τα τρόφιµα. Δεν είναι δυνατόν η
Ευρώπη το 2020 να ξεµένει από
µάσκες, γάντια, φάρµακα. Υπάρχει σοβαρό θέµα αυτονοµίας στα
βασικά είδη. Αυτό είναι το µάθηµα που πρέπει να µας µείνει.
Πρέπει να είµαστε αυτόνοµοι στα
βασικά είδη επιβίωσης. Στην πατρίδα µας είναι πολύ σηµαντικό
ότι στα βασικά φάρµακα η Ελλά-

δα δεν εξαρτάται από το κλείσιµο
των συνόρων και τους περιορισµούς κυκλοφορίας, γιατί παράγουµε τα δικά µας ελληνικά φάρµακα. Οι τοπικές βιοµηχανίες
φαρµάκων και τροφίµων έµειναν
ανοιχτές στη διάρκεια του
lockdown για να εφοδιάσουν την
κοινωνία µε τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελληνική φαρµακοβιο-

Η κ. Στέλλα Δέµου, µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της DEMOABEE και υπεύθυνη
Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

µηχανία αποδείχτηκε ένας κλάδος στρατηγικής σηµασίας για
την επιβίωση της χώρας. Σήµερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να
µιλάει για επενδύσεις στα βασικά
φάρµακα και πρώτες ύλες στην
Ευρώπη».
Στη συνέχεια της τοποθέτησής
της και σε σχέση µε το πώς οραµατίζεται το µέλλον, η κ. Δέµου
ανέφερε ότι η πανδηµία έφερε
αρκετές αλλαγές που θα µείνουν
και θα έχουν διάρκεια: Για παράδειγµα: «Περισσότερη υγιεινή

χωρίς να γινόµαστε υπερβολικοί,
ακόµα και υποχόνδριοι, περισσότερη τηλεργασία, αλλά και επιπτώσεις στο real estate µε λιγότερους χώρους γραφείων, εφόσον οι εργαζόµενοι θα µπορούν
να δουλεύουν από το σπίτι.
Όπως συνέβη µε το e-shopping
που ο κόσµος αγοράζει διαδικτυακά και το λιανεµπόριο βάλλεται.
Θα υπάρξει µείωση ταξιδιών είτε
αναψυχής είτε επαγγελµατικών,
καθώς θα υπάρχει φόβος να ταξιδέψει κανείς σε κλειστούς χώρους όπως τα αεροπλάνα, ή να
κάνει ταξίδια σε άλλες χώρες».
«Το σοβαρότερο όµως», σηµείωσε, «είναι ότι οι ανθρώπινες σχέσεις θα γίνουν πιο δύσκολες, καθώς ο φόβος της κοντινής επαφής καιροφυλακτεί παντού.
Η αλλαγή που θα δώσει νόηµα,
καθώς θα προχωράµε µπροστά,
είναι να γυρίσουµε πίσω στις παλιές αξίες.
Θα πρέπει να µάθουµε να είµαστε αλληλέγγυοι και ΟΧΙ ανταγωνιστικοί. Η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισµός, η φροντίδα και η αλληλοϋποστήριξη είναι οι αλλαγές
που θα δώσουν νόηµα».
Στην ερώτηση ποια ήταν η πιο
σηµαντική προσωπική της στιγµή
κατά τη διάρκεια του lockdown,
ανέφερε: «Η πιο σηµαντική στιγµή που έζησα ήταν µέσα από τη
δουλειά µου, όταν µας ζητήθηκαν
έκτακτες εξαγωγές βασικών
φαρµάκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην Ευρώπη».
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PLATINUM ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ CR INDEX
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ

η διάκριση Platinum για τη
συνολική της επίδοση στον
τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας απέσπασε για το
2019-2020 η GENESIS Pharma,
στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης-CR Index από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Επιπλέον, για τη διαρκή ενίσχυση
των κοινωνικών της δράσεων και
τη συστηµατική δέσµευσή της σε
θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, η
εταιρεία έλαβε φέτος τον ειδικό
έπαινο «Best Progress Award»
ως η εταιρεία µε τη µεγαλύτερη
πρόοδο στην κατηγορία της.
Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης, διευθύνων σύµβουλος της GENESIS
Pharma, δήλωσε για τις διακρίσεις αυτές τα εξής: «Η µεθοδικότητα και η επιµονή µας σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας
µας έχουν βοηθήσει να είµαστε
διαρκώς παρόντες στο Δείκτη CR
Index. Η ακεραιότητα, η ποιότητα
και η δηµιουργία προστιθέµενης
αξίας για την ιατρική κοινότητα
και τους ασθενείς, τους δικούς
µας ανθρώπους, τους διεθνείς
µας συνεργάτες είναι επιλογή ανάπτυξης για εµάς. Παράλληλα,
ενισχύουµε διαρκώς το κοινωνικό µας έργο που αφορά τόσο θέµατα υγείας-πρόληψης όσο και
την υποστήριξη παιδιών και νέων, κυρίως σε θέµατα εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών. Προσπαθούµε, τέλος, να ανταποκρινόµαστε άµεσα σε ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως οι δωρεές
σε εξοπλισµό που πραγµατοποιήσαµε πρόσφατα στο σύστηµα υ-
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γείας και η στήριξη δράσεων που
πραγµατοποίησαν Σύλλογοι Ασθενών λόγω της τρέχουσας υγειονοµικής κρίσης του κορωνοϊού. Συνολικά, το αποτύπωµά µας
στην εθνική οικονοµία και την
κοινωνία ξεπερνά ετησίως το
30% του κύκλου εργασιών µας».

Ο διευθύνων σύµβουλος της GENESIS
Pharma, κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
Βασικές προτεραιότητες Εταιρικής Υπευθυνότητας της GENESIS
Pharma είναι η υψηλή ποιότητα
υπηρεσιών και προϊόντων και η
άµεση πρόσβαση των ασθενών
στη θεραπεία τους, η δηµιουργία
ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος που έχει αποσπάσει
τις περισσότερες διακρίσεις στην
Ελλάδα, η υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και ένα εκτεταµένο πρόγραµµα κοινωνικής προσφοράς στον τοµέα της
υγείας και όχι µόνο.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, η
εταιρεία ενισχύει δεκάδες συλλόγους ασθενών και φορείς που
προσφέρουν έργο σε πάσχοντες
και πραγµατοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης, µε έµφαση στους
τοµείς της πολλαπλής σκλήρυνσης και του καρκίνου. Παράλληλα, πραγµατοποιεί έργο στήριξης
δοµών για παιδιά και νέους, µε
κύριους στόχους την ενίσχυση
της εκπαίδευσης, την επιβράβευση της αριστείας και την προαγωγή του αθλητισµού. Μεταξύ
των δράσεών της συγκαταλέγεται
το Πρόγραµµα «Generous
School», που περιλαµβάνει δράσεις ανάπλασης και αναβάθµισης σχολείων της Αττικής και
«Generous Γνώση», για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων µε υποστηρικτικό εξοπλισµό διδασκαλίας και τεχνολογίας, µε τελευταίους σταθµούς την Κάλυµνο, την Τέλενδο, τη Νίσυρο και
την Τήλο. Η εταιρεία συµµετέχει
σταθερά τα τελευταία χρόνια στο
Πρόγραµµα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Ινστιτούτου Prolepsis για την αντιµετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας παιδιών, µέσω του οποίου έχει προσφέρει 40.260 υγιεινά γεύµατα σε περισσότερα
από 450 παιδιά σε σχολεία της
Αττικής. Τέλος, σηµαντική είναι
και η δράση της εθελοντικής οµάδας εργαζοµένων GENEROUS
που δηµιουργήθηκε µε σκοπό να
βοηθήσει ΜΚΟ και φορείς σε ανάγκη, είτε µέσα από εθελοντικό
έργο είτε µέσω κάλυψης υλικών
αναγκών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υποστηρίζει τη δράση ΔΕΙΠΝΟ
ΑΓΑΠΗΣ για τους αστέγους

Εύσηµα για την
επικοινωνιακή πολιτική

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική,
στο πλαίσιο των ενεργειών
Κοινωνικής Υπευθυνότητας,
συνέβαλε στο έργο της δράσης «Δείπνο Αγάπης», προσφέροντας τα γεύµατα µιας
εβδοµάδας για 250 άστεγους.Το «Δείπνο Αγάπης»
είναι µια πρωτοβουλία που
ξεκίνησε τον Δεκέµβριο του
2014 και πραγµατοποιείται,
δύο φορές την εβδοµάδα,
κάθε Τρίτη και Πέµπτη βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, για
συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας (Covid-19), η οποία δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την Καθηµερινότητά τους, η στήριξη των ατόµων που στερούνται τη στέγη
είναι ακόµη πιο σηµαντική. Η ΜΙΝΕΤΤΑ δεσµεύεται ότι
θα συνεχίσει να συνεισφέρει σε ουσιαστικές ενέργειες
προσφοράς που στοχεύουν στη βελτίωση της καθηµερινότητας ευπαθών οµάδων συµπολιτών µας.

Ανάµεσα σε 20 γερµανικές ασφαλιστικές
εταιρείες η ARAG αναδείχθηκε η δεύτερη
καλύτερη στον τοµέα της επικοινωνίας εν
µέσω πανδηµίας. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, από την αρχή της υγειονοµικής κρίσης ο επικεφαλής του οµίλου
ARAG κ. Fassbender κράτησε αδιατάρακτη και θερµή την επαφή του µε τους εργαζοµένους µέσω µιας σειράς επιστολών
του. Μάλιστα σε επιστολή του προέδρου
προς τους εργαζοµένους του οµίλου επισηµαίνονται µεταξύ άλλων ότι αποδείχθηκε ότι στην κρίσιµη περίοδο οι πελάτες
µας χρειάσθηκαν περισσότερο. Η ζήτηση
για νοµική καθοδήγηση και υποστήριξη
αυξήθηκε σηµαντικά. Μόνο στον τοµέα του
εργασιακού δικαίου η αύξηση έφτασε στο
75%.Το επιχειρηµατικό µας µοντέλο είναι
εύρωστο, ανθεκτικό και αρκετά δυνατό να
αντιµετωπίσει επιτυχώς τις µελλοντικές
προκλήσεις, σηµειώνει στην επιστολή του
ο πρόεδρος.

Ψηφιακά σεµινάρια και εκπαιδεύσεις εξ αποστάσεως
Λόγω της νέας πραγµατικότητας που έχει διαµορφωθεί στη χώρα τους τελευταίους µήνες η
Eurolife FFH µε ευελιξία και προσαρµοστικότητα
έχει προχωρήσει σε ενίσχυση των εκπαιδευτικών
της διαδικασιών, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ψηφιακό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, µέσω της πλατφόρµας https://training.
eurolife.gr, η Eurolife FFH έχει αναπτύξει ένα
σύγχρονο µοντέλο remote training. Η πλατφόρµα
της εταιρείας παρέχει δύο εναλλακτικές µεθόδους
εκπαίδευσης:
- Live Learning (τηλεκπαίδευση): πρόκειται για έ-
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να σύγχρονο µοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εικονική αίθουσα (virtual class).
- E-Learning: εκπαιδευτικά προγράµµατα που έχουν τη µορφή αυτοδιδασκαλίας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτισµική βία και ύβρις του ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΝΤΟΥ
Πριν δύο χρόνια, υπογράψαµε ως Εταιρεία τη Διακήρυξη της Προστασίας των Μνηµείων της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, µια πρωτοβουλία του UN
Environment Programme Finance Initiative -του
οποίου η INTERAMERICAN αποτελεί µέλος- µε τη
συνεργασία της UNESCO και του WWF. Ήταν µια επιλογή µετά λόγου γνώσεως για την ανεκτίµητη αξία
αυτής της προίκας για την ανθρωπότητα, της µαγιάς
για να ζυµώνουµε τον άρτο του Πολιτισµού, που διακρίνει τον άνθρωπο από κάθε άλλη µορφή ζωής.
Το νόηµα της προστασίας των Μνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στον εγγράµµατο
κόσµο υπερβαίνει συντριπτικά το νόηµα του τοπικού
«κυριαρχικού δικαιώµατος» που επικαλείται µε νοµικιστική προσχηµατικότητα η κυβέρνηση της γείτονος χώρας για την Αγία Σοφία. Σηµαίνει, πάνω από οτιδήποτε άλλο, πως αναγνωρίζεις, τιµάς και σέβεσαι την αυθεντικότητα του Μνηµείου, ανεξαρτήτως του ποιος το δηµιούργησε. Εµείς στην Ελλάδα,
κάνουµε αυτό ακριβώς που µας υπαγορεύει ο διαχρονικά εξαγόµενος Πολιτισµός µας: περιφρουρούµε κάθε ίχνος που έχουν αφήσει άλλοι Πολιτισµοί
στη µακραίωνη ιστορία αυτού του τόπου, εκτιµώντας
την πολυτιµότητά τους. Και αισθανόµαστε πλουσιό-

τεροι για κάθε τέτοια «µετάγγιση» στοιχείων στον
τοπική κουλτούρα, µέσα στην πολυπολιτισµική σύνθεση του σύγχρονου, παγκοσµιοποιηµένου τοπίου.
Η βαρβαρότητα της µετατροπής της Αγίας Σοφίας
σε τζαµί ξεπερνά τη βαρβαρότητα της καταστροφής
των αρχαιοτήτων της Παλµύρας από τον ISIS, διότι
υπηρετεί σκοπιµότητα µέσω της απαλλοτρίωσης
του πνευµατικού περιεχοµένου του Μνηµείου – είναι δηλαδή έλλογη και επί της ουσιαστικής αξίας
του νοήµατος του Μνηµείου, πράξη πολιτισµικής
βίας. Αποτελεί ύβρι, πράξη χειρότερη από τη θανατική εκτέλεση – όπως θα µπορούσε να ήταν το
γκρέµισµα του Μνηµείου.

Εκπαίδευση σε ψηφιακό περιβάλλον
Η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε κατά την
περίοδο της υγειονοµικής κρίσης επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας των Ασφαλιστικών Συµβούλων. Η INTERAMERICAN, από
την πρώτη στιγµή οργάνωσε για τους Συνεργάτες
της εντατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµογής. Δηµιουργήθηκε ένα νέο σχέδιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για κάθε Ασφαλιστικό Σύµβουλο, σε συνδυασµό µε την οργάνωση του
ψηφιακού γραφείου. Μόνο τον Μάιο, ολοκληρώθηκαν 57 εξ αποστάσεως προγράµµατα εκπαίδευσης
για το εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων, ενώ οι επίκαιρες
εκπαιδεύσεις βοήθησαν όλους όσοι συµµετείχαν
στην εξοικείωσή τους µε τη νέα πραγµατικότητα,

στη διατήρηση ουσιαστικής επικοινωνίας µε τους
πελάτες τους, καθώς και στη δηµιουργία νέων επαφών µε δυνητικούς πελάτες.
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Διπλή διάκρισή της στα βραβεία EFMA-Accenture 2020
Στα βραβεία «EFMA-Accenture, Καινοτοµία στην
Ασφάλιση 2020», το θεσµό που διοργανώθηκε φέτος για 5η φορά και παρουσιάζει τις σηµαντικότερες τεχνολογικές καινοτοµίες στον ασφαλιστικό
κλάδο, τιµηθηκε η Generali. Ο όµιλος κέρδισε δύο
από τα συνολικά επτά βραβεία που απονεµήθηκαν,
στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) το βραβείο Εξυπηρέτησης Πελατών- Customer Experience για το
«Digital Hub», µία ολοκληρωµένη, omni-channel
εµπειρία για πελάτες και συνεργάτες, η οποία ενοποιεί διαφορετικά ψηφιακά σηµεία επαφής, δηµιουργώντας µία κοινή εµπειρία για τον χρήστη. Η νέα
ψηφιακή εφαρµογή έχει παρουσιαστεί σε διαφορετικές χώρες διαθέτοντας µία µοναδική εταιρική
ταυτότητα. Β) Το βραβείο Μετασχηµατισµού Ανθρώπινου Δυναµικού -Workforce Transformation για το
«We LEARN: Ένας νέος δρόµος για το µέλλον», ένα
πρόγραµµα ανάπτυξης νέων ικανοτήτων, που βοηθά

τους εργαζόµενους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες,
που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή και να συµβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας.
Ο Frédéric de Courtois, Generali Group General
Manager της Generali, δήλωσε µεταξύ άλλων ότι
είµαστε πραγµατικά υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, που επιβεβαιώνει την ικανότητα της
Generali να θέτει τον πήχη στον τοµέα της καινοτοµίας στον ασφαλιστικό τοµέα και να ανταποκρίνεται
αποτελεσµατικά στις ανάγκες των πελατών, που εξελίσσονται συνεχώς και έχουν υψηλές προσδοκίες. «Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική αναγνώριση
της δέσµευσης της Generali για τη δηµιουργία και
την καλλιέργεια µιας κουλτούρας που επικεντρώνεται στην ενδυνάµωση των ανθρώπων µας», υπογράµµισε µεταξύ άλλων η Monica Possa, Group
Chief HR & Organization Officer.

11 χρόνια συνεργασίας µε την ActionAid
Συµπληρώνονται φέτος 11 χρόνια σταθερής συνεργασίας µεταξύ της INTERAMERICAN και της
ActionAid και τα απολογιστικά στοιχεία της συνεργασίας είναι εντυπωσιακά. Βάση της συνεργασίας
αποτελεί η υποστήριξη, εκ µέρους της εταιρείας,
του προγράµµατος «Αναδοχή της ΑctionAid». Μέσα
από το πρόγραµµα, η INTERAMERICAN έχει συνεισφέρει στις δράσεις του οργανισµού σε 17 χώρες
και 37 κοινότητες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική.
Tα 11 χρόνια της συνεργασίας µας µε την
INTERAMERICAN αποδεικνύουν πόσα περισσότερα µπορεί να επιτύχει η Κοινωνία των Πολιτών όταν
έχει δίπλα της τον εταιρικό κόσµο των επιχειρήσεων, τόνισε µεταξύ άλλων ο Γεράσιµος Κουβαράς,
γενικός διευθυντής της ActionAid Hellas.Από την
INTERAMERICAN ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής
Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, επιση-
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Στιγµιότυπα από δράσεις της ActionAid µε τη συµµετοχή
εργαζοµένων της INTERAMERICAN.

µαίνει µεταξύ άλλων ότι η υποστήριξη του έργου
της ActionAid είναι µια από τις πιο αποδοτικές σε
αξία πρωτοβουλίες υπευθυνότητας της εταιρείας,
δεδοµένου ότι συνδέεται, άµεσα ή έµµεσα, µε τους
περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΥΣ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΙΜΑ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Το μεγάλο έργο των Ελλήνων ασφαλιστών στο
ξεκίνημα του Αγώνα του 1821 λίγοι το γνωρίζουν, και το βιβλίο φιλοδοξεί να το μάθουν περισσότεροι.
Ο ρόλος πολύ μεγάλων ιστορικών προσώπων
της Ελληνικής Ιστορίας και η σχέση τους με τους
Έλληνες ασφαλιστές κι εμπόρους αναδεικνύονται στις σελίδες του βιβλίου: Αλέξανδρος
Υψηλάντης, Ιωάννης Καποδίστριας, Νικόλαος Σκουφάς, αυτοκράτειρα Αικατερίνη της Ρωσίας, Μάξιμος Γραικός ο Φωτιστής των Ρώσων,
Ιωάννης Βαρβάκης, Γρηγόριος Δικαίος - Παπαφλέσσας, Ιωάννης Αμβρόσιου (ασφαλιστής),
Γρηγόριος Μαρασλής, Γ. Σέκερης, Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας, Άγγλος ιστορικός Finley, Θεόκλητος Φαρμακίδης, Ευγένιος Βούλγαρης, Άνθιμος
Γαζής, Θ. Σεραφίνος, Peter von Hess, Γρηγόριος Ε', Δούκας Ρισελιέ, Κοσμάς ο Αιτωλός, Θ.
Ορλώφ, Ελευθέριος Βενιζέλος, Πούσκιν, Ηλίας Μάνεσης, Κουμπάρης, Αδ. Κοραής, Ρήγας
Φεραίος, Αδελφοί Μαρκίδη, Νικ. Γλυκύς, Ζωσιμάδης, Ριζάρης, Βασ. Μελάς, Εμμ. Ξάνθος, Αντ.
Κομιζόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Κ. Κούμας,
Δ. Δουμάς, Γ. Λασσάνης, Λανσερών, Κ. Αριστίας, Ι. Μακρυγιάννης κ.ά.
Δύο καθηγητές Πανεπιστημίου προλογίζουν το
βιβλίο: ο Γρηγ. Κωστάρας και ο Μιλτιάδης Νεκτάριος. Ο επίλογος υπογράφεται από τον Μίκη
Θεοδωράκη και τον Γιώργο Λογοθέτη. Οι δημοσιεύσεις με καταλόγους ιδρυτών και ευεργετών Σχολής Οδησσού ξαφνιάζουν, όπως και το
πρωτότυπο της προκήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλ. Υψηλάντη - χρήσιμα για
όλα τα σχολεία.
Στο βιβλίο θα βρείτε και τον 'Ορκο των Φιλικών
καθώς και κατάλογο 42 Ηπειρωτών ευεργετών,
όπως και πίνακες με 34 Ηπειρώτες φιλικούς. Και
μια από τις μεγαλύτερες σχετικές βιβλιογραφίες που ίσως θα βοηθούσε να ξαναϊδρυθεί μια
Νέα Φιλική Εταιρεία... Είναι πολύ χρήσιμο, λένε
όσοι το διάβασαν μέχρι σήμερα...

Πωλείται από τις εκδόσεις Ε. ΣΠΥΡΟΥ και από το πρακτορείο διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΑΓ. ΣΠΥΡΟΥ Τηλέφ.: 3221525 - www.Nextdeal.gr - Fax: 3257074
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Πάνω από 100 δισ. ευρώ οι οφειλές στην εφορία
και οι ασφαλιστές «εγκατέλειψαν» τις οικογένειες!
Η δραµατική εικόνα στα ελληνικά σπίτια φαίνεται
και από τα χρέη προς την εφορία. Οι οφειλές των
φορολογούµενων επιχειρήσεων και ιδιωτών αυξήθηκαν στο πρώτο τρίµηνο του 2020 πλησιάζοντας τα
105,8 δισ. ευρώ! Γύρω στα 20-22 δισ. ευρώ είναι ανεπίδεκτα είσπραξης (σύµφωνα µε το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής).
Πάνω σε αυτή την κατάσταση µέσα σε ένα τρίµηνο
κορονοϊού, ο κόσµος µας άλλαξε και οι κυβερνήσεις αδύνατες, άβουλες, αµήχανες, πανικοβληµένοι διαχειριστές για το «προσωρινό», ανίκανοι να
προβλέψουν το πού θα φτάσουν οι θάνατοι και η έκταση της ανεργίας… Ανίκανα πολλά συστήµατα υγείας ανά τον κόσµο στον πλανήτη έστελναν στο θάνατο µε «βαθµολογίες» τους µελλοθάνατους...
«Τροµαγµένοι» και οι ασφαλιστές ως επιχειρήσεις
και άτοµα, έψαχναν τα «ψιλά γράµµατα» και τα νοµικά τµήµατα για «γνωµατεύεις» περί του πρακτέου...
Αυτή την εποχή στα κέντρα αποφάσεων όλων των ασφαλιστικών ενώσεων κυριαρχεί το ερώτηµα τι θα
γίνει µε τις «επόµενες πανδηµίες» και την κάλυψή
τους... Τι όροι θα µπουν; Τι θα καλύπτουν; Τι δεν θα
καλύπτουν; Τι να προβλέψουν; Τι θα γίνει µε την αξιοπιστία της «ασφάλισης»; Ποια η σχέση τους µε
το κράτος;
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά ΔΕΝ έστειλε όπως
έπρεπε µήνυµα της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ασφάλισης δίπλα
στο Δηµόσιο και κάποιοι εκπρόσωποί της ΔΕΝ υπενθύµισαν ότι κοντά στον µικρό αριθµό της πανδηµίας (σήµερα) οι άνθρωποι συνεχίζουν κατά χιλιάδες να µπαινοβγαίνουν στα νοσοκοµεία µε µεγάλες
και µικρές αρρώστιες και ατυχήµατα, µε καρδιοπάθειες, µε καρκίνους, µε νεφρά, µε αρθρώσεις σακατεµένες, µε σπασµένα πλευρά και κόκαλα από
τροχαία που οι ασφαλιστικές αποζηµιώνουν και
φροντίζουν... Οι µάσκες και τα αντισηπτικά που δώσανε καλά είναι αλλά το µήνυµα ΔΕΝ υπάρχει. Έπρεπε να δοθεί η έµφαση στην αξία της ιδιωτικής
ασφάλισης που πριν και µετά τον κορωνοϊό καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Δυστυχώς, οι ασφαλιστές µας παρά τα κύπελλα και
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διπλώµατα στις βραβεύσεις τους, εγκατέλειψαν την
προστασία οικογένειας. Είναι µικρή η κάλυψη της
οικογένειας σε απώλεια του προστάτη γονέα... Έξοδα, χρέη, χρέη σε εφορίες, χρέη σε ασφαλιστικά
ταµεία, χρέη σε γιατρούς και νοσοκοµεία φορτώνονται σε χήρες και µικρά παιδιά που ζουν µε βουβά
παράπονα έναν κόσµο υποκρισίας, εικονικό και
«µεγάλης σαχλαµάρας» στις τηλεοράσεις και τα
ΜΜΕ. Η ασφάλεια ζωής – προστασίας προσφέρει
ένα µεγάλο ποσό για να καλυφθούν όλα τα παραπάνω, για να µπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τα πρόσωπα που αγαπούσε αυτός που έφυγε. Οι ασφαλιστές οφείλουν να ξαναβρούν την χρησιµότητα του επαγγέλµατός τους.
Το ποσό των 100 δισ. ευρώ χρεών στην εφορία θα
πληρωθεί και ένα µέρος θα πέσει στα κεφάλια ανύποπτων οφειλετών που δεν θα βοηθηθούν από το αγαθό της ασφάλισης. Οι ασφαλιστές µας χάνονται
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους σε «δήθεν» προστασίες, σε «αποταµιευτικά», σε ασθενικά κυρίως συνταξιοδοτικά, σε πολλά, µακράν της ΑΜΕΣΗΣ προστασίας της οικογένειας.
Ευκολόπιστοι και κατά µεγάλο µέρος «προδοµένοι» από την πραγµατικότητα οι ασφαλιστές αλλάζουν εταιρείες, µεταφέρουν
χαρτοφυλάκια, κυνηγάνε διακρίσεις χαρτιών και όχι τη «µονιµότητα» εκτίµησης
του πελάτη... Η διατήρηση χαρτοφυλακίων έπαψε να είναι συγκεκριµένος αριθµός, έγινε ποσοστό! Ακούνε «ευκαιριακούς» εκπαιδευτές της κακιάς ώρας,
«παραµυθιάζονται» µε τη δήθεν ψηφιακή εποχή του ασφαλιστή και τα
webinars των µη ασφαλιστών, «ναρκώνονται» από τους µάγους των υποσχέσεων και γνωµικών «µεγάλων» ανδρών
αφήνοντας ακάλυπτους τους Έλληνες
και κυρίως χωρίς πραγµατική ενηµέρωση για τα αγαθά της ασφάλισης που
ΔΕΝ µπορούν να τα «µιλήσουν», ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ µαθήµατα και «εργα-
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λεία» κινητής τηλεφωνίας... Σε γενικές γραµµές η
ασφάλιση ζωής προσφέρει χρήµατα σε πέντε περιπτώσεις:
1) Χρήµατα στην οικογένεια σε απώλεια ζωής
2) Χρήµατα στον ασφαλισµένο σε περίπτωση µόνιµης αναπηρίας
3) Χρήµατα για αναπλήρωση εισοδήµατος (προσωρινά)
4) Χρήµατα για νοσοκοµειακά έξοδα
5) Χρήµατα για αποταµίευση ή κάλυψη γηρατειών.
Και τα πέντε είναι χρήσιµα αλλά εξαρτάται από τις ι-

διαιτερότητες του πελάτη, το ύψος παροχών και τα
ασφάλιστρα...
Ρωτήστε τον µέσο όρο ασφάλισης προστασίας οικογένειας να µας τον πει το Διοικητικό Συµβούλιο της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και θα
συµφωνήσετε στη λέξη «εγκατέλειψαν» τις οικογένειες.Τα επαγγελµατικά σωµατεία ΔΕΝ τα γνωρίζουν
αυτά. Ασχολούνται µε οργανωτικά ζητήµατα. Ελπίζουµε να δουν σύντοµα το ρόλο τους στο θέµα ασφάλισης προστασίας εντός-εκτός κορωνοϊού.
Ε.Σ.
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Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες Υγείας µε ιδιόκτητες υποδοµές
Πολιτική συνεχούς βελτίωσης και αναβάθµισης της
ασφάλισης και των υπηρεσιών παρέχει η
ΙΝΤΕRAMERICAN µε έµφαση στην πρωτοβάθµια
περίθαλψη Η εταιρεία ετοιµάζεται για ένα νέο άνοιγµα στις υπηρεσίες υγείας, σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις τόσο του Γιάννη Καντώρου, διευθύνοντος συµβούλου όσο και του Γιώργου Βελιώτη,
γενικού διευθυντή Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Τα
πολυϊατρεία για τις πρωτοβάθµιες υπηρεσίες αποτελούν ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα της
INTERAMERICAN, µοναδικό στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Έχοντας επενδύσει σε ιδιόκτητες υποδοµές, η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε να ενισχύσει περισσότερο την καθετοποίηση της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των
ασφαλισµένων της και να ελέγξει αποτελεσµατικότερα την ποιότητα των υπηρεσιών. Έτσι, µετά τη δηµιουργία του δεύτερου πολυϊατρείου Μedifirst στα
βόρεια προάστια της Αθήνας προχωρεί στο επόµενο ανάλογο βήµα σε έναν ακόµη µεγάλο δήµο της
Αττικής, το Περιστέρι.
Το Δίκτυο αριθµεί σήµερα 1.388 επίλεκτους ιατρούς, 742 χειρουργούς µε ειδική σχέση συνεργασίας, 255 συνεργαζόµενα διαγνωστικά κέντρα -περιλαµβανοµένων και των ακτινολογικών και µικροβιολογικών εργαστηρίων- και 32 νοσηλευτικές µονάδες. Ακόµη, περιλαµβάνει και τις ιδιόκτητες υποδοµές στην Αθήνα: την Αθηναϊκή Mediclinic και τα
δύο πολυϊατρεία Medifirst. Οι ιδιόκτητες υποδοµές
συµπληρώνονται από τις υπηρεσίες Άµεσης Ιατρικής Βοήθειας και τη Γραµµή Υγείας 1010.
Η INTERAMERICAN, που πρώτη εισήγαγε στην αγορά και τα ετησίως ανανεούµενα ασφαλιστήρια,
παρουσίασε το 2019 παραγωγή ασφαλίστρων στην
υγεία 109,5 εκατ. ευρώ, µε καταβολές αποζηµιώσεων υγείας που έφθασαν στα 57,3 εκατ. ευρώ. Το
πελατολόγιό της αριθµεί περίπου 190 χιλιάδες ασφαλισµένους υγείας µε ατοµικά και οµαδικά συµβόλαια. Η εταιρεία αξιοποιεί, επιπλέον, το συγκριτικό πλεονέκτηµα της άντλησης τεχνογνωσίας από
τη µητρική ACHMEA, τον µεγαλύτερο ιδιωτικό ασφαλιστικό οργανισµό υγείας πανευρωπαϊκά, κα-
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θώς επίσης από τις διεθνείς συµπράξεις της
(ΕURAPCO, International Federation of Health
Plans). Κατά το πρώτο τετράµηνο φέτος, παρά τα
περιοριστικά µέτρα λόγω της πανδηµίας, η
INTERAMERICAN δέχθηκε στα εξωτερικά ιατρεία
των ιδιόκτητων υποδοµών της 28.006 επισκέψεις.
Στην κλινική, πραγµατοποιήθηκαν 1.715 νοσηλείες
και 1.525 χειρουργικές επεµβάσεις. Αξιοσηµείωτη
είναι η δυναµική ανάπτυξης εργασιών του νέου
Medifirst στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που µε
15 τµήµατα ειδικοτήτων και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τελευταίας γενιάς στα διαγνωστικά τµήµατά
του αποτελεί πρότυπο αλυσίδα πολυϊατρείων που
σχεδιάζει να αναπτύξει η INTERAMERICAN.
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ MEDI ON
Παράλληλα, η εταιρεία έχει εντείνει το ενδιαφέρον
της για την ψηφιακή υγεία και την τηλεϊατρική. Η αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης ώθησε την
INTERAMERICAN και σε πρωτοποριακές κινήσεις
εξ αποστάσεως ελέγχου/διαχείρισης συµπτωµάτων
COVID-19, µε τη λειτουργία της πλατφόρµας medi
ON. Πρόκειται για την πρώτη εφαρµογή ελέγχου
συµπτωµάτων που έχει επικυρωθεί επιστηµονικά,
µε ακρίβεια 91,3%. Νοσοκοµεία και ινστιτούτα σε
Ευρώπη και Αµερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές µελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων. Η
εφαρµογή έχει πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα
4.000.000 αξιολογήσεις συµπτωµάτων.
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Υποστηρίζει τα Special Olympics Hellas
Η Εθνική Ασφαλιστική, µε µία κίνηση υψηλού συµβολισµού, επιβεβαιώνοντας για µία ακόµη φορά την
κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει την επιλογή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
προχωρά στη χορηγική υποστήριξη των Special
Olympics Hellas.Τα Special Olympics Hellas, ως
διαπιστευµένο πρόγραµµα του Παγκόσµιου Κινήµατος των Special Olympics, που δραστηριοποιείται
σε 192 χώρες, έχει ως βασικό στόχο την ένταξη των
ατόµων µε νοητική αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο,
µέσω του αθλητισµού. Παράλληλα, υλοποιεί σειρά
δράσεων και προγραµµάτων που αποσκοπούν στην
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής
κοινωνίας προσφέροντας σε όλο και περισσότερους

αθλητές µε νοητική αναπηρία ευκαιρίες προπόνησης και συµµετοχής σε Τοπικούς, Περιφερειακούς,
Πανελλήνιους και Παγκόσµιους Αγώνες, σε 28, Ολυµπιακού τύπου, αθλήµατα. Η Εθνική Ασφαλιστική, προσαρµοζόµενη µε συνέπεια στις εκάστοτε
κοινωνικές ανάγκες, συνεχίζει να λειτουργεί ως υπόδειγµα υπευθυνότητας στην ελληνική επιχειρηµατική σκηνή. Υπηρετώντας µία πολυεπίπεδη στρατηγική σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και έχοντας ως κύριο µέληµα τη δηµιουργία ενός
«διαρκούς αποτυπώµατος», παραµένει προσηλωµένη στους στόχους της υποστηρίζοντας µε ποικίλους τρόπους τους ασφαλισµένους της, το ανθρώπινο δυναµικό της και την κοινωνία γενικότερα.

Νέο προϊόν κατοικίας χωρίς απαλλαγές
Μετά την ανακοίνωση της εισόδου της στον κλάδο
Πυρός µε τα προϊόντα ELPA HOME τον Μάρτιο του
2020, η ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ προχώρησε σε συνεργασία µε την GMI και στη δηµιουργία νέου προϊόντος
ασφάλισης κατοικίας ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, τηρώντας
τη δέσµευσή της. Έτσι, στην γκάµα προϊόντων κατοικίας της εταιρείας, στην οποία βρίσκονταν ήδη
τα προϊόντα ELPA HOME PREMIUM και ELPA
HOME Α’ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, προστέθηκε τώρα και το πακέτο ELPA HOME PREMIUM ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.
Τα πακέτα ELPA HOME PREMIUM αποτελούν πλήρη πακέτα ασφάλισης κατοικίας που απευθύνονται
σε δανειολήπτες και µη, και που στον βασικό τους
κορµό περιλαµβάνουν τις καλύψεις Σεισµού, Φυσικών Φαινοµένων, Διάρρηξης Σωληνώσεων, Θραύσης Κρυστάλλων, Κλοπής, αλλά και πολλές άλλες.
Παράλληλα, δίνουν στον ασφαλισµένο τη δυνατότητα να ενισχύσει την κάλυψή του µε µια σειρά από
προαιρετικές καλύψεις, που φτάνουν µέχρι και στην
κάλυψη Τυχαίας Ζηµιάς, «χτίζοντας» έτσι ένα πραγµατικά Premium πακέτο. Παράλληλα, η εταιρεία
προσφέρει και ένα προϊόν Α’ κινδύνου, µε την ονο-
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µασία ELPA HOME Α’ Κίνδυνος, που είναι εύκολο
στην πώληση και προσφέρει κάλυψη Κτιρίου
30.000€ και κάλυψη Περιεχοµένου 6.000€. Στο νέο
πακέτο ELPA HOME PREMIUM ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
προσφέρεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό rate που ξεκινά από 1,30‰. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε
παλαιότερες δηλώσεις των στελεχών των εταιρειών,
στόχος των ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ και GMI δεν είναι η
δραστηριοποίηση µόνο στον κλάδο του Αυτοκινήτου,
αλλά η σταδιακή επέκταση και σε άλλους κλάδους
των Γενικών Ασφαλίσεων. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει πρόσφατα o CEO της GMI κύριος Julian
Mamo µε αφορµή τη συµπλήρωση 2 ετών από την
έναρξη της συνεργασίας ΕΛΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ και GMI
«η ασφάλιση Περιουσίας αποτελεί τη φυσική συνέχιση στα προϊόντα που προσφέρουµε στην ελληνική
αγορά. Είµαστε πεπεισµένοι ότι µαζί µε την ΕΛΠΑ
Ασφάλειες προσφέρουµε στην αγορά ένα προϊόν µε
ποιότητα και αξία που θα αναγνωριστεί από τους ασφαλισµένους, καθώς συνοδεύεται από καλή και
φιλική εξυπηρέτηση, κάτι που θεωρούµε ουσιαστικό για την επιτυχία».
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«Μαϊµού» γιατρός και «µαϊµούδες» ασφαλιστές!

Για αντιποίηση επαγγέλµατος γιατρού µιλούσαν όλα
τα κανάλια στις ειδήσεις και στα πρωινάδικα βγήκαν αναλυτές και καλεσµένοι να µιλήσουν για τον απατεώνα που έκανε το γιατρό ενώ δεν ήταν και ότι
έλεγε πως είχε διπλώµατα και πτυχία πανεπιστηµίων στα οποία δεν φοίτησε ποτέ! Άλλο λένε, άλλο είναι. Εύκολα µου ήρθαν στο µυαλό αρκετές ιστορίες
και γεγονότα που «λέρωσαν» την εικόνα του αληθινού ασφαλιστή κατά καιρούς µε διάφορες απάτες
και κλεισίµατα πάνω από 50 εταιρειών.
Κυκλοφορούν «µαύροι» ασφαλιστές - κωδικοί που
λένε ότι είναι ασφαλιστές, αλλά δεν είναι!
Κυκλοφορούν καταδικασθέντες που δεν δικαιούνται να έχουν κωδικό ασφαλιστή, αλλά κάνουν τους
managers και διαµεσολαβητές, αυτοί που παρακράτησαν ασφάλιστρα και δεν τα απέδωσαν στην
προηγούµενη εργασία τους.
Κυκλοφορούν κάποιοι µεσίτες που είναι όµως πράκτορες!
Κυκλοφορούν πλαστά συµβόλαια που κάποιοι τα
προσφέρουν αλλά κανείς δεν συλλαµβάνεται!
Κυκλοφορούν «συνεργοί» όλων αυτών στις ασφαλιστικές εταιρείες που τους βρίσκουν λύση - κωδικό
για να τους πάνε παραγωγή. Αυτοί που πάνω από

1.000 έφτασαν στα δικαστήρια µόνο από ΑΣΠΙΔΑ…
για παρακράτηση χρηµάτων και ασφαλίστρων.
Στο Επικουρικό Κεφάλαιο τα χρέη φτάνουν τα 500
εκατ. και το Δ.Σ. γνωρίζει αυτούς που «φόρτωσαν»
ζηµιές και κάποιοι εξ αυτών κυκλοφορούν σε νέα
σχήµατα και ΕΠΥ και εταιρείες χωρίς να στέλνουν
στον εισαγγελέα κανέναν! Γνωρίζετε εάν από τις 50
εταιρείες που έκλεισαν πρόσφατα, πήγε κάποιος
φυλακή; Δυστυχώς πολλοί πρωταγωνιστές σκανδάλων είναι διευθυντές σε κλάδους, παίρνουν κύπελλα, επαίνους, γίνονται «ακαδηµαϊκοί» παράνοµων
διαδικασιών και πρακτικών του παρελθόντος!
Κυκλοφορούν ανάµεσά µας και άνθρωποι των ΜΜΕ
που δίνουν «βήµα» σε πολλούς ανάξιους του επαγγέλµατος που κατ’ επανάληψη παρανοµούν... και
κάποιοι από αυτούς γίνονται µέντορες και γκουρού
και καθηγητάδες για ασφαλιστές.
Η στασιµότητα στα µερίδια αγοράς και τη συνολική
παραγωγή του κλάδου έχουν αφετηρία αυτούς που
έκαναν αντιποίηση της χρησιµότητας της ασφάλισης και ντύθηκαν «άρπαγες» της εµπιστοσύνης του
κοινού, µε παραλλαγές που τιµωρεί ο Ποινικός Κώδικας... Ας σταµατήσει κάποτε αυτή η κατάντια... Υπάρχουν ηγέτες στον κλάδο;
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Καλύπτει τεστ µοριακής ανίχνευσης για το κορωνοϊό

Η Εθνική Ασφαλιστική, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης
και γνώµονα την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση
των αναγκών των ασφαλισµένων της και τη διασφάλιση του πολυτιµότερου αγαθού της υγείας, καλύπτει πλέον µέσα από το πρωτοποριακό πρόγραµµα
Full [Ηealth] ΔΙΑΓΝΩΣΗ και την εξέταση Μοριακής
Ανίχνευσης (PCR) για τον SARS-CoV2. Ειδικότερα,
µέσω του Προγράµµατος Διαγνωστικών - Εξωνοσοκοµειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, µε
ελάχιστη συµµετοχή τους, οι ασφαλισµένοι της εταιρείας µας έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν
στο τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων της συνεργαζόµενης Affidea.
Όσοι λοιπόν είναι κάτοχοι του Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, µπορούν να απευθυνθούν σε ιατρό του εν

λόγω δικτύου, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να υποβληθούν στην εξέταση Μοριακής Ανίχνευσης
(PCR) σε ένα από τα κατάλληλα εξοπλισµένα διαγνωστικά κέντρα της Affidea, καταβάλλοντας µόνον
µία ελάχιστη συµµετοχή στο κόστος.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για το Πρόγραµµα Διαγνωστικών - Εξωνοσοκοµειακών Εξετάσεων Full
[Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ και τα διαγνωστικά κέντρα όπου διενεργείται η εξέταση PCR στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής (www.
ethniki-asfalistiki.gr) ή στο τηλεφωνικό κέντρο
18189 (Ελλάδα) ή στο +302130318189 (Ελλάδα και
εξωτερικό).
Η Εθνική Ασφαλιστική, η µεγαλύτερη εταιρεία του
ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, πιστή στις διαχρονικές της αξίες, ακόµα και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει διαµορφώσει η Covid
-19, παραµένει σταθερά προσηλωµένη στη βασική
της δέσµευση: την ολοκληρωµένη φροντίδα των ασφαλισµένων της µε την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα, άλλωστε, περισσότερο από ποτέ άλλοτε η πρόληψη και η διάγνωση αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα καθώς σχετίζονται όχι µόνον µε την ατοµική προστασία αλλά µε
την προστασία του κοινωνικού συνόλου γενικότερα,
προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παροχές στα µέλη του σε συνεργασία µε την Affidea
Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ συµβάλλοντας στην προστασία των
µελών του από την εξάπλωση του COVID-19, µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργασιών του για την επίτευξη χαµηλού κόστους, προχώρησε σε συνεργασία µε την Affidea και παρέχει σε προνοµιακές τιµές στα µέλη του, εργαζόµενους και συνταξιούχους, το τεστ ανίχνευσης του γονιδιώµατος
του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), µε τη
µέθοδο Real Time-PCR.Το τεστ πραγµατοποιείται
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κάτω από συνθήκες πλήρους ασφάλειας, άνεσης και
διακριτικότητας, χωρίς αναµονή και ταλαιπωρία και
χωρίς ο εξεταζόµενος να έρχεται σε επαφή µε άλλα
άτοµα.Η εξέταση πραγµατοποιείται µόνο κατόπιν ραντεβού.Στα διαγνωστικά κέντρα του οµίλου Affidea έχουν διαµορφωθεί ειδικοί χώροι για την προσέλευση
των εξεταζόµενών µε ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο.
Η εξέταση προσφέρεται και µέσω του τµήµατος
Home Care του οµίλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζένη Αναγνωστάκη:
Μια σηµαντική γυναίκα της
ασφαλιστικής αγοράς!
Στην ασφαλιστική αγορά διακρίνονται αυτοί που λειτουργούν µε πίστη και όραµα, µε οµαδικό πνεύµα και
σκληρή δουλειά. Μία τέτοια προσωπικότητα είναι η κ.
Τζένη Αναγνωστάκη , διευθύντρια Εκδόσεων Κλάδου
Οχηµάτων στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, µια ισχυρή παρουσία που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγµα της σε έναν τόσο απαιτητικό χώρο. Με πορεία 40 χρόνων στην
εταιρεία, το δεύτερο σπίτι όπως της αρέσει να λέει,
η κ. Αναγνωστάκη δεν είναι γόνος ασφαλιστικής οικογένειας, αλλά ως γέννηµα θρέµµα της Υδρογείου αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην υπηρεσία των πελατών και
ανθρώπων της. Με χαµηλούς τόνους και εργώδη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε στην πολύ επιτυχηµένη παρουσία της Υδρογείου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά µε υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν σιγουριά και
προστασία στους ασφαλισµένους της. Τις δύσκολες ηµέρες του περασµένου Απριλίου µε τον κορωνοϊό να
έχει ανατρέψει την κανονικότητα στην κοινωνία και την
ασφαλιστική αγορά, η κ.Αναγνωστάκη µίλησε στην
κάµερα του Nextdeal και τον Κωστή Σπύρου, κάνοντας

µνεία στις προηγµένες ψηφιακές υποδοµές που
προσφέρει η Υδρόγειος στους συνεργάτες της και εξασφάλισαν την λειτουργικότητά της τις ηµέρες του
lockdown. Μπορούµε να έχουµε όλη την ΥΔΡΟΓΕΙΟ
στα χέρια µας, είπε χαρακτηριστικά η κ.Τζένη Αναγνωστάκη, αναφέροντας µεταξύ άλλων τις ψηφιακές
λύσεις, το Ydrogios Pay Online και το MyHydrogios.
Είναι κόρη του τραγουδιστή των µεγάλων επιτυχιών
Πέτρου Αναγνωστάκη, του οποίου η παρουσία επί 20
και πλέον χρόνια στο λαϊκό τραγούδι συνδέθηκε µε
µεγάλες επιτυχίες στη δισκογραφία και το πάλκο. To
Ασφαλιστικό ΝΑΙ στο πρόσωπο της Τζένης Αναγνωστάκη συγχαίρει όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται σε
όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας της ασφαλιστικής αγοράς. Μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία στους δύσκολους καιρούς.
Ε.Σ.

Νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραµµα µε την υποστήριξη της
Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ
Τη διάθεση του «εξασφαλίζω συστηµατική επένδυση», ενός νέου επενδυτικού προγράµµατος ασφάλισης ζωής που συνδυάζει
την ασφαλιστική κάλυψη µε τη δυνατότητα δηµιουργίας κεφαλαίου, σε µακροχρόνιο ορίζοντα, ανακοίνωσε η Eurolife FFH. Το
νέο πρόγραµµα είναι αποτέλεσµα συνεργασίας της Eurolife FFH
µε τη Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., θυγατρική της
Eurobank και πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα σε διαχείριση κεφαλαίων. Το νέο πρόγραµµα επιβεβαιώνει τη δέσµευση της
Eurolife FFH να παρέχει προσεκτικά σχεδιασµένες, καινοτόµες
και σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγµατικές ανάγκες, ενθαρρύνοντας τους ασφαλισµένους της να σχεδιάζουν το
µέλλον τους µε ασφάλεια.
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Founding Sponsor στο συνέδριο του Economist
Το φαινόµενο της γήρανσης του πληθυσµού, ο αντίκτυπός του, αλλά και η νέα πραγµατικότητα που διαµορφώνεται µέσα από την πανδηµία τέθηκαν στο
επίκεντρο συνεδρίου του Economist µε τίτλο «Το
Ασηµένιο Τσουνάµι: Ξεπερνώντας τα κύµατα της
γήρανσης του πληθυσµού στη σκιά του Covid-19»,
Grand Resort Lagonissi. Founding Sponsor στο
διεθνές φόρουµ του Economist ήταν η Εθνική Ασφαλιστική, η κορυφαία του ασφαλιστικού κλάδου
στην Ελλάδα, όπως τονίζεται. Μιλώντας στο συνέδριο ο πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορος Σαρδελής αναφέρθηκε στα διαφορετικά
αποτελέσµατα όσον αφορά τη διαχείριση της πανδηµίας από χώρα σε χώρα, αναλόγως και των προτεραιοτήτων που έθεσε κάθε κυβέρνηση.
«Ο τοµέας της ασφάλισης µπορεί να είναι στρατηγικός εταίρος του δηµόσιου τοµέα για να βοηθήσει
στην ανοικοδόµηση της οικονοµίας ως θεσµικός επενδυτής», επισήµανε από την πλευρά του ο διευ-

Ο Mr Alasdair Ross, ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Γιάννης Βρούτσης, ο
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Σταύρος
Κωνσταντάς και ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος .

θύνων σύµβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ.
Σταύρος Κωνσταντάς και συµπλήρωσε ότι η πρόταση για το σύστηµα τριών πυλώνων που ζητάει η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα αποτελεί µια πολύ
γνωστή συνταγή παγκοσµίως και είναι κρίµα να µην
επωφεληθούµε από τα µαθήµατα και τις λύσεις που
αντλήθηκαν από άλλες κοινωνίες.

Νέα Προγράµµατα Κλάδου Υγείας, CARE 4U
Παρουσιάστηκαν από την Interasco Α.Ε.Γ.Α. τα νέα
προγράµµατα υγείας µε την ονοµασία CARE 4U.H
επιτυχία αλλά και το ενδιαφέρον των διαµεσολαβητών ήταν απόλυτα εµφανής, αφού πάνω από
180 συνεργάτες πανελλαδικά συµµετείχαν στη συγκεκριµένη webinar
παρουσίαση. Παράλληλα και µέχρι
τα τέλη Ιουλίου είναι ήδη προγραµµατισµένες 15 ακόµα
webinar εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στα προϊόντα των κλάδων αυτοκινήτων, υγείας, περιουσίας, αστικών ευθυνών
καθώς και διαδικασιών / οδηγιών του Portal «My
Interasco Agent», µε τη
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συµµετοχή περίπου 600 συνεργατών. Η διευθύντρια
Πωλήσεων & Marketing κ. Ναταλία Γιαννιού, επισήµανε ότι «η Interasco συνεχίζει να επενδύει
στους ανθρώπους της και να στηρίζει το κάθε
τους βήµα.
Παρέχουµε σύγχρονες λύσεις, κατάλληλες δοµές και όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία τα οποία εξυπηρετούν τις πραγµατικές ανάγκες των
συνεργατών µας και παράλληλα διευκολύνουν την καθηµερινότητά
τους και ενδυναµώνουν τη
σχέση τους µε τους ασφαλισµένους πελάτες».
Η κ. Ναταλία Γιαννιού.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

www.ARAG.gr
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«40 χρόνια κοιτάζουµε πάντα µπροστά»
H NN Hellas διοργάνωσε το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Πωλήσεων, µε θέµα «40 χρόνια
κοιτάζουµε πάντα µπροστά». Το 2020 αποτελεί
σταθµό για την εταιρεία, καθώς γιορτάζει τα σαράντα χρόνια παρουσίας και προσφοράς της στην Ελλάδα. Λόγω της πανδηµίας, το συνέδριο διεξήχθη
για πρώτη φορά µε ψηφιακή πλατφόρµα τηρώντας
τους κανόνες για την αποφυγή των συναθροίσεων. Η
εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο Γιάννης Στάνκογλου, βράβευσε όπως κάθε χρόνο τις επιτυχίες
του Αποκλειστικού Δικτύου της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο καθηγητής κ. Ηλίας Μόσιαλος και πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics,
του µεγαλύτερου ερευνητικού οργανισµού του βρετανικού πανεπιστηµίου, παρουσίασε µία άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη οµιλία για την πορεία της
πανδηµίας. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στον ερευνητικό τοµέα καθώς και για τον
τρόπο συνύπαρξης της Δηµόσιας και της Ιδιωτικής
Υγείας.
Τη µεγάλη αυτή γιορτή της ΝΝ Hellas έκλεισε ο κ.
Δηµήτρης Χρόνης, ο κεντρικός ήρωας της νέας διαφηµιστικής ταινίας της εταιρείας, ο οποίος, µέσα
από τη δική του αληθινή ιστορία, πέρασε µηνύµατα
αισιοδοξίας, αναφέροντας ότι το συστατικό της επιτυχίας είναι η επιµονή και η υποµονή µέχρι να φτάσεις τους στόχους σου.
Η κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της ΝΝ Ηellas, ανέφερε µεταξύ
άλλων: «Φέτος, δεδοµένων των συνθηκών, γιορτάσαµε ψηφιακά µε το δίκτυό µας επιβραβεύοντας
τους συνεργάτες µας για την προηγούµενη χρονιά.
Με τη συµβολή όλων καταφέραµε να γίνουµε πρότυπη εταιρία. Kάνουµε πράξη τις Αξίες µας “Νοιαζόµαστε, Είµαστε ξεκάθαροι, Δεσµευόµαστε” και
στη διαχείριση της πανδηµίας έχουµε τον άνθρωπο
ως προτεραιότητα».
Ο κ. Διονύσης Νοδάρος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων της NN Hellas, υπογράµµισε ότι «στην NN
Hellas έχοντας εφαρµόσει το νέο λειτουργικό µο-
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Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της NN Hellas κ.
Μαριάννα Πολιτοπούλου .

ντέλο της εταιρείας µας, διαθέταµε τις απαραίτητες
υποδοµές που υποστήριξαν αποτελεσµατικά το δίκτυο πωλήσεων και τους ασφαλισµένους µας. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε µε το ίδιο υψηλό αίσθηµα ευθύνης και να είµαστε δίπλα τους, ώστε να
κάνουν πραγµατικότητα ό,τι είναι σηµαντικό για εκείνους».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ είναι «σίγουρα καλή» για τους εργαζόµενους που
τρώνε «ψωµί» στον Μελά Γιαννιώτη!
Ανάµεσα στους 150 Οµίλους και τις 500 εταιρείες
µε τον µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού, σύµφωνα
µε στοιχεία της ICAP, που ξεχωρίζουν ως εργοδότες και κοινωνικά υπεύθυνοι οργανισµοί είναι και η
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ του Μελά Γιαννιώτη. Είναι πρώτη
από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε σειρά 114η και
ακολουθεί η δεύτερη µε σειρά 127η και η τρίτη µε
σειρά 196η, η τέταρτη µε σειρά 205η, η πέµπτη µε
σειρά 230η, η έκτη µε σειρά 298η, η έβδοµη µε
σειρά 314η, η όγδοοη µε σειρά 316η, η ένατη µε
σειρά 332η, η δέκατη µε σειρά 347η, η ενδέκατη µε
σειρά 396η, η δωδέκατη µε σειρά 402η, η δέκατη
τρίτη µε σειρά 450ή και 489 η 14η ασφαλιστική.
Στους 150 Οµίλους είναι τρίτη στην 69η θέση! Πρώτος Όµιλος ο Σκλαβενίτης, µετά ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ κ.λπ.
Στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ τρώνε «ψωµί» 874 οικογένειες! Επικεφαλής ανθρώπινου προσωπικού ο Νικόλαος Φίστας και Ααντιπρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος ο Κώστας Γιαννιώτης.
Ο ηγέτης της ΙΝΕΤΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Μελάς Γιαννιώτης
τα προηγούµενα χρόνια είχε συγκλονιστική επίδραση σε ανθρώπους και αποτελέσµατα, µετέδιδε αυτοπεποίθηση, έπαιρνε ευθύνες, ξεχώριζε, ήταν πάντα «πωλητής», προάγγελος πολιτισµού για τους
γύρω του, ήταν αφοσιωµένος στην υπηρεσία των
άλλων, δεν τον ένοιαζε να τον αγαπούν αλλά αγαπούσε το σκοπό της κοινής ωφέλειας, ήταν καλός
«χειρουργός» στο να δώσει λύσεις και αποφάσεις
στα δύσκολα. Κυρίως για τους άλλους ήταν ένας
«περίεργος» ηγέτης που δεν ήταν σαν τους συνηθισµένους «άλλους», «άσπλαχνος» σε υπηρέτες κατεστηµένων και καταπιεστών, δηλαδή όπως έπρεπε
να ήταν, πολύπλοκος χαρακτήρας και απρόβλεπτος,
αν και για µένα απολύτως «προβλέψιµος» βάσει
της αρχαιοελληνικής Παιδείας του, την οποία εγνώριζε και εφάρµοσε και ΔΕΝ έχασε! Απλώς µε αυτή
την πνευµατική δύναµη και σοφία των αρχαίων Ελλήνων και ιδιαιτέρως του ιερού κόσµου της Μακεδονίας ως σύγχρονος ηγέτης Μίδας «ακούµπησε»
τους ανθρώπους της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και τους…

Ο πρόεδρος και ιδρυτής του Οµίλου «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ» Μελάς
Γιαννιώτης.

«χρύσωσε» µε το επάγγελµα του ασφαλιστή και όχι
του τραπεζίτη!
Διαβάστε την πορεία του Οµίλου, τα άρθρα, τα βιβλία, τις νοµικές και άλλες «µάχες» µε το ασφαλιστικό κατεστηµένο των Αθηνών και θα συµφωνήσετε ότι ΝΙΚΗΣΕ σε πολλά και στο να προσφέρει εισόδηµα – «µέλι» στους ανθρώπους του, στους προµηθευτές του, στους ωφελούµενους από το κοινωνικό
έργο του. Πρώτος σε εργαζόµενους µε σταθερή
σχέση (όχι ενοικιασµένους), πρώτος σε πολυποίκιλες δραστηριότητες κι πρώτος σε ποσοστά… ανάπτυξης και των άλλων!
Συγχαρητήρια από τους ανθρώπους του www.
nextdeal.gr αγαπητοί εργαζόµενοι στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ακούραστο µελίσσι στην αγαπηµένη σας
κυψέλη που βγάζει απ’ τα καλύτερα µέλια στην ασφαλιστική κοινωνίας µας!
Ε.Σ.
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Σηµαντικό κοινωνικό αποτύπωµα-στήριξε 30.000 ανθρώπους
Το The Human Safety Net, η παγκόσµια πρωτοβουλία της Generali για την ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων οµάδων, δηµοσίευσε την πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία καταγράφει το σηµαντικό κοινωνικό αποτύπωµα της Generali στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, στην Ευρώπη, την Ασία και
τη Λατινική Αµερική. Δύο χρόνια µετά την έναρξή
του, το The Human Safety Net δραστηριοποιείται
σε 21 χώρες σε όλο τον κόσµο και έχει θέσει σε εφαρµογή 3 προγράµµατα για την υποστήριξη οικογενειών µε µικρά παιδιά και την ένταξη των προσφύγων µέσω της εργασίας. Μετά από µια αυστηρή
διαδικασία επιλογής, το The Human Safety Net
συνεργάζεται µε 46 κορυφαίες ΜΚΟ και κοινωνικές
επιχειρήσεις, δηµιουργώντας ένα παγκόσµιο δίκτυο
συνεργασίας και στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Μέχρι το τέλος του 2019, το THSN στήριξε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους, από τους οποίους περίπου 20.000 παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και 10.000
γονείς, και εκπαίδευσε σχεδόν 700 πρόσφυγες, οι
οποίοι δηµιούργησαν πάνω από 100 νεοσύστατες επιχειρήσεις.Το The Human Safety Net αποτελεί
τον βασικό πυλώνα των πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας του Οµίλου Generali. Ενώνει τις δυνάµεις των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και του
ιδιωτικού τοµέα, µέσα από µία κοινή µεθοδολογία
σχεδιασµού δράσεων και καταµέτρησης του θετικού αντίκτυπου στις τοπικές κοινωνίες και σε διαφορετικές κοινωνικές οµάδες. Το 2019, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες ασφαλιστικοί σύµβουλοι της
Generali αφιέρωσαν 20.000 ώρες εθελοντισµού
µέσω του προγράµµατος.
Για να διατηρηθεί η στενή επαφή µε τις οικογένειες
και τους πρόσφυγες, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και για να εξασφαλιστεί η συνέχειά του, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του Covid-19, δηµιουργήθηκαν έκτακτες πρωτοβουλίες, αξίας άνω του
1 εκατοµµυρίου ευρώ για την υποστήριξη άµεσων
αναγκών (όπως υγειονοµικό υλικό, µάσκες, laptop
και tablets), καθώς και µια επένδυση σε ψηφιακές
λύσεις (όπως διαδικτυακές πλατφόρµες και εφαρµογές). Ο πρόεδρος του Οµίλου Generali, Gabriele
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Philippe Donnet, διευθύνων σύµβουλος ΟΜΙΛΟΥ GENERALI .

Galateri di Genola, και ο διευθύνων σύµβουλος του
Οµίλου, Philippe Donnet, δήλωσαν: «Το Human
Safety Net αποτελεί µέρος της δέσµευσης της
Generali απέναντι στην κοινωνία. Αντιµετωπίζει ορισµένες από τις µεγάλες κοινωνικές προκλήσεις
της εποχής µας και αποτελεί µία από τις βασικές
συνεισφορές της Generali στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης. Η πανδηµία Covid-19 ανέδειξε τις ανισότητες και έχει καταστήσει µεγάλα
τµήµατα του πληθυσµού πιο ευάλωτα. Σε αυτή την
περίοδο, περισσότερο από ποτέ, τα έργα του The
Human Safety Net καθίστανται ακόµη πιο σηµαντικά για την απελευθέρωση του δυναµικού των πιο
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων και την ενίσχυση των
κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Παράλληλα, µέσω του The Human Safety Net
έχουν δηµιουργηθεί πρωτοβουλίες της Generali για
την αντιµετώπιση της έκτακτης ανάγκης του
Covid-19, όπως το Έκτακτο Διεθνές Ταµείο, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο». Η πρωτοβουλία ανήκει στη
Fondazione Generali The Human Safety Net
Onlus, η οποία ιδρύθηκε το 2017 για να υποστηρίξει τις επιχειρηµατικές µονάδες του Οµίλου στο συντονισµό προγραµµάτων και δραστηριοτήτων στις
χώρες όπου δραστηριοποιείται το Human Safety
Net. Το 2019, η συνεισφορά στο Human Safety Net
από τις επιχειρηµατικές µονάδες Fondazione
Generali και Generali ανήλθε στα €6,3 εκατ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Στηρίζει τους νέους και τη νεανική επιχειρηµατικότητα
Η MetLife, συνεπής στη δέσµευσή της απέναντι στη
νέα γενιά, ήταν χορηγός του προγράµµατος του
Junior Achievement Greece που φιλοξένησε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα τον φετινό διαγωνισµό JA
Europe Enterprise Challenge 2020.
Η διαδικτυακή τελετή της απονοµής των βραβείων
του «17ου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισµού Φοιτητικής Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας» πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δηµοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Στο διαγωνισµό έλαβαν µέρος 18 φοιτητικές οµάδες από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Καλύτερη Φοιτητική Start Up της Ευρώπης 2020 ανακηρύχθηκε η
κοινωνική επιχείρηση «Αid4All» από την Κύπρο, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε η οµάδα Dr.IV από το
Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα βραβεία
στις τρεις πρώτες οµάδες απένειµαν η υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Νίκη Κεραµέως, ο
υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκης Σκέρτσος, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Η MetLife, ως χορηγός
του προγράµµατος, απένειµε το Ειδικό Βραβείο
«MetLife Customer Focus Award 2020», το οποίο
απέσπασε η οµάδα «Pure World» από το Ηνωµένο
Βασίλειο. Η αξιολόγηση έγινε από κριτική επιτροπή
στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι της MetLife
Ελλάδος: Κ. Λένια Παπαγγελοπούλου, MetLife
Greece MFC General Manager and EMEA
Portfolio Manager, κ. Πόπη Ρούσσου, EMEA

Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing and Communications,
της MetLife Ελλάδος.

Bancassurance Executive, και κ. Θάλεια Αγγελίδη,
Head of Marketing and Communications, της
MetLife Ελλάδος, η οποία δήλωσε: «Στη MetLife,
αναζητούµε συνεχώς νέους τρόπους να βάζουµε
πάντα τους πελάτες µπροστά σε ό,τι κάνουµε. Τα
προϊόντα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες έχουν δηµιουργηθεί µε βάση τις ανάγκες και τις επιθυµίες
των ασφαλισµένων µας. Αντιλαµβανόµαστε εκείνα
που τους απασχολούν και σχεδιάζουµε µαζί το µέλλον τους. Είναι, εποµένως, απολύτως φυσικό να απονείµουµε εµείς το συγκεκριµένο ειδικό βραβείο.
Μέχρι σήµερα, η MetLife και το MetLife
Foundation έχουν διαθέσει πάνω από 500.000 δολάρια σε σχετικά προγράµµατα στην Ελλάδα.

Διάκριση στα Corporate Affairs Excellence Awards
H Eurolife FFH βραβεύθηκε µε αριστείο στη φετινή
διοργάνωση των Corporate Affairs Excellence
Awards, στην κατηγορία Εσωτερική Επικοινωνία
(Internal Communications & Employee
Engagement), για το πρόγραµµα «Εθελοντές εν

136

Δράσει».
Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει µια σηµαντική πρωτοβουλία της εταιρείας, η οποία είχε θετικό αντίκτυπο
στην κοινωνία και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από την υποστήριξή µας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα καινοτόµα υπηρεσία µε Uber
Κύριο µέληµα της ΑΧΑ είναι να αποτελεί έναν πραγµατικό σύµµαχο για όσους την εµπιστεύονται για την
προστασία τους, στηρίζοντάς τους ουσιαστικά τη
στιγµή που αντιµετωπίζουν µια δύσκολη στιγµή και
αφαιρώντας, κατά το δυνατόν, έγνοιες από τις έγνοιες τους. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία συνεργάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε την Uber και
προσφέρει στους ασφαλισµένους αυτοκινήτου δωρεάν µεταφορά από τον τόπο του ατυχήµατος στον
προορισµό τους, σε περίπτωση ακινητοποίησης του
οχήµατός τους µετά από ένα οδικό ατύχηµα. Εάν ο
ασφαλισµένος έχει επιλέξει και την κάλυψη Οδικής
Βοήθειας, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία και όταν το όχηµά του ακινητοποιηθεί λόγω
µηχανικής βλάβης. Αξιοποιώντας την πανευρωπαϊκή συνεργασία της µε την Uber, την κορυφαία εταιρεία άµεσων και ασφαλών µετακινήσεων, η ΑΧΑ
Ελλάδος σχεδίασε αυτή τη νέα υπηρεσία στοχεύοντας να εξασφαλίσει για τους πελάτες της όχι µόνο
τη µετακίνησή τους αλλά και την ποιότητά της. Ο διευθύνων σύµβουλος της AXA Ελλάδος, κ. Ερρίκος
Μοάτσος, δήλωσε για τη συνεργασία αυτή:
«Η στιγµή της αποζηµίωσης αποτελεί αφετηρία του
συνολικού επιχειρηµατικού σχεδιασµού µας στην

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος

ΑΧΑ Ελλάδας, καθώς αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντική είναι για όσους µάς εµπιστεύονται για την
ασφάλισή τους. Αξιοποιούµε τις πολλαπλές προεκτάσεις της τεχνολογίας και τις συνέργειες µε άλλους οργανισµούς και βελτιώνουµε συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχουµε στους ασφαλισµένους
µας, µε στόχο να τηρούµε µε ακεραιότητα κάθε δέσµευσή µας και να στηρίζουµε τις πολλαπλές ανάγκες τους όταν διαχειρίζονται έναν κίνδυνο. Στο εγχείρηµα αυτό ενώνουµε δυνάµεις µε την Uber, µία
εταιρεία που νοιάζεται εξίσου για την ασφάλεια».

Αλφαβητισµός στην υγεία για µαθητές
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, για δεύτερη σχολική περίοδο, η συνεργασία της
INTERAMERICAN µε το «The Tipping
Point» για τη διαδραστική, διαδικτυακή
επικοινωνία και ενηµέρωση µαθητών
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε
εστίαση φέτος στον «Αλφαβητισµό για
την Υγεία». Η θεµατολογία των 31 συνολικά εξ αποστάσεως συνεδριών σε
πραγµατικό χρόνο -όχι µόνο στη σχολική τάξη- που πραγµατοποιήθηκαν, κινήθηκε στους δύο άξονες της ασφάλειας και της υγείας.

Στιγµιότυπο από διαδικτυακή συνεδρία για τον Αλφαβητισµό στην Υγεία, µε το ΓΕΛ
Μούδρου Λήµνου.
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My Drive: Drive your best, pay less
Aκόµη περισσότερες επιβραβεύσεις για τους ασφαλισµένους της Generali. H Generali έχοντας ως στόχο, να θέτει την τεχνολογία και τις έξυπνες εφαρµογές
στην υπηρεσία των ασφαλισµένων και των συνεργατών
της, προχωρά στην αναβάθµιση των προνοµίων που
παρέχονται µέσω της εφαρµογής τηλεµατικής,
Generali MyDrive, συνδέοντας την ασφαλή οδηγική
συµπεριφορά µε τη µείωση των ασφαλίστρων. Το
MyDrive app παρέχει στον ασφαλισµένο τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει ο ίδιος το τελικό του ασφάλιστρο, βάσει της οδηγικής του συµπεριφοράς. Το µόνο
που απαιτείται είναι να κατεβάσει δωρεάν την εφαρµογή στο κινητό του (iphone / android) και να κάνει
log-in. H εφαρµογή καταγράφει στη συνέχεια αυτόµατα τις διαδροµές του. Ειδικότερα, το έξυπνο app του
Generali MyDrive app λαµβάνει υπόψη και αξιολογεί
µια σειρά παραγόντων οδηγικής συµπεριφοράς όπως:
η επιτάχυνση, το φρενάρισµα, ο ρυθµός και η σταθερότητα στην οδήγηση καθώς και η οδήγηση στις στροφές. Το υψηλό σκορ στις παραπάνω παραµέτρους µεταφράζεται σε ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης,
µειώνοντας έτσι σηµαντικά τον κίνδυνο τροχαίου. Με
την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού, o χρήστης λαµβάνει,
χάρη στην τηλεµατική τεχνολογία, την ανάλυση της ο-

δηγικής του συµπεριφοράς. Έτσι, ο ασφαλισµένος αποκτάει έναν «προσωπικό σύµβουλο» ασφαλούς οδήγησης, που χωράει κυριολεκτικά στο κινητό του και
τον ακολουθεί σε κάθε του διαδροµή. Με τη συµπλήρωση ενός ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού χιλιοµέτρων και διαδροµών οδήγησης, διαµορφώνεται το Ατοµικό Σκορ του χρήστη, βάσει του οποίου, ο ασφαλισµένος θα µπορεί να διεκδικήσει έκπτωση επί του ασφαλίστρου. Αναλυτικότερα, κάθε νέος πελάτης του
κλάδου αυτοκινήτου θα λαµβάνει αυτόµατα έκπτωση
5%, εφόσον κατεβάσει και ενεργοποιήσει την εφαρµογή MyDrive. Παράλληλα, εκτός της έκπτωσης του
5%, ανάλογα µε το σκορ που θα πετυχαίνει ο κάθε ασφαλισµένος θα µπορεί να λαµβάνει επιπλέον επιβραβεύσεις κάθε µήνα, µειώνοντας ακόµη περισσότερο το τελικό του ασφάλιστρο.

Ενώνει τις δυνάµεις του µε την ισπανική BDEO
Ο όµιλος Lambros Papasavvas & Co Ltd ενώνει τις
εµπορικές του δυνάµεις στο τοµέα της ασφαλιστικής ψηφιακής τεχνολογίας µε τον ισπανικό κολοσσό BDEO, σύµφωνα µε ανακοίνωση του διευθύνοντος συµβούλου, Λάµπρου Παπασάββα.
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουµε ότι η εταιρεία µας ενώνει τις εµπορικές της
δυνάµεις στον τοµέα της Ασφαλιστικής Ψηφιακής
Τεχνολογίας µε τον ισπανικό κολοσσό BDEO. Εκ
της συνεργασίας µας µε την BDEO είναι και η αποκλειστική αντιπροσώπευση των λογισµικών της
BDEO στην Κύπρο & στην Ελλάδα, τονίζει σε επιστολή προς τους συνεργάτες ο κ.Παπασάββας.
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Ο κ. Λάµπρος Παπασάββας.
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Δηµήτρης Χριστοδουλιάς: Η ασφάλιση είναι πολιτισµός!
Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική είναι µία ελληνική, ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρει ευρύ φάσµα ασφαλιστικών προϊόντων, µε πολυετή εµπειρία και τη σιγουριά της προσωπικής επαφής και πιστεύει ότι η ασφάλιση δεν είναι απλώς µία υποχρέωση, είναι λειτούργηµα. Επαναβεβαιώνοντας τις αξίες της εταιρείας που
οι ρίζες της είναι βαθιές στο χρόνο από το 1877 όταν η
οικογένεια Καρακώστα ιδρύει τη ΓΕΝΚΑ, ο νέος διευθύνων σύµβουλος της
εταιρείας κ. Δηµήτρης
Χριστοδουλιάς µας υποδέχεται στα υπερσύγχρονα γραφεία της ΔΥΝΑΜΙΣ στο Μαρούσι και
επαναλαµβάνει τη δέσµευση του για πολιτισµό στην ασφάλιση, που
αποτυπώνει άλλωστε
και τη διαχρονική θέση
της εταιρείας.
Η ΔΥΝΑΜΙΣ έχει βάλει τη δική της σφραγίδα στην ασφαλιστική αγορά και ο νέος διευθύνων σύµβουλος
στην πολύ ενδιαφέρουσα συνοµιλία που είχαµε, σηµειώνει ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται µε
αρχές, υπογραµµίζοντας χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία ήταν πάντα δίκαιη στις αποζηµιώσεις. Αυτή την
τακτική η ΔΥΝΑΜΙΣ ακολουθεί εδώ και 44 χρόνια, κάτι που όπως ο ίδιος πιστεύει κάνει και τον ασφαλιστικό πολιτισµό.
Σταχυολογώντας τα βασικά σηµεία της πολύ ενδιαφέρουσας συνοµιλίας µας θα σταθώ στις αναφορές
στους ασφαλιστές, αλλά και το πως βλέπει την Ελληνική ασφαλιστική βιοµηχανία, ξεκινώντας από το ότι
στην Ελλάδα πρέπει να µιλάµε για ασφαλιστική βιοτεχνία και όχι βιοµηχανία!!
Ο ίδιος έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να “ενώσει”
Ελληνικές εταιρίες µε την φιλοδοξία να δηµιουργηθεί
όπως στις περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες,
και µια Ελληνική Ασφαλιστική µε διεθνή δραστηριότητα πράγµα που δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό. Πιστεύει όσο λίγοι, στην ασφαλιστική ιδέα και ακόµη
περισσότερο στους νέους ανθρώπους το οποίο άλλω-
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στε διαπιστώσαµε όταν γνωρίσαµε τα στελέχη της ΔΥΝΑΜΙΣ! Ο Δηµήτρης Χριστοδουλιάς ένας δηµιουργικός άνθρωπος, είναι ίσως από τους τελευταίους που
θα ήθελε πραγµατικά να δει την ασφαλιστική αγορά να
µεγαλώνει όχι µόνο για εµπορικούς λόγους αλλά για
να µην είναι ακάλυπτες οι ζωές και οι περιουσίες των
Ελλήνων για αυτό και µας έλεγε συνεχώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης µας πως θα θεωρήσει επιτυχηµένο τον εαυτό του
µόνον αν καταφέρει να
συµβάλει στην ανάπτυξη
του κλάδου!
Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρεί σηµαντικό οι ασφαλιστές και οι
διαµεσολαβητές- και εδώ είναι ένα σηµείο που
στάθηκε ιδιαίτερα στη
συζήτηση µας- να έχουν
καλή εκπαίδευση κάτι
που κατά τον ίδιο συνέβαλε σηµαντικά η δηµιουργία
του ΕΙΑΣ.Ο κ. Χριστοδουλιάς έκανε µάλιστα ειδική
µνεία στον Μάριο Ραφαήλ! Ο ασφαλιστής µας είπε
χαρακτηριστικά πρέπει να ανταποδώσει τι δικαιούται
ο παθών και πρέπει να ξέρει να ελέγχει το κίνδυνο και
τι κίνδυνο αναλαµβάνει. Και ασφαλιστής είναι αυτός
που αναλαµβάνει τον κίνδυνο και όχι αυτός που πουλάει το ασφαλιστικό προϊόν δηλαδή ο διαµεσολαβών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ
Ο Δηµήτρης Χριστοδουλιάς γεννήθηκε στη Φουρνά
Ευρυτανίας. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο
Πειραιώς και ολοκλήρωσε το µεταπτυχιακό του στον
κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει λάβει µέρος σε διεθνή forums, οργανισµούς ασφάλισης και αντασφάλισης.
Σήµερα ειναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΔ. Χριστοδουλιάς.
σφαλιστική.
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Νέα ψηφιακή επικοινωνία
µε λύσεις και υπηρεσίες ασφάλισης που µας κάΕνισχύσει η Υδρόγειος Ασφαλιστική την ψηφιακή
νουν πιο δυνατούς, µε ανθρώπινο πρόσωπο, δίνοτης παρουσία µε µία νέα ψηφιακή καµπάνια και αντας «ανάσα» στα σχέδια και τα όνειρά µας, κατανανεωµένη εταιρική ιστοσελίδα στο www.ydrogios.
λήγει το βίντεο. Παράλληλα η Υgr. «Μια Ανάσα» είναι ο τίτλος
δρόγειος Ασφαλιστική παρουσίατης νέας ψηφιακής καµπάνιας, η
σε τη νέα της εταιρική ιστοσελίοποία είναι ήδη στον αέρα στο
δα. Αξιοποιώντας τις πλέον σύγκανάλι YouTube και τα υπόλοιπα
χρονες τάσεις του διαδικτύου, µε
κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας.
απλούστερη δοµή, έξυπνο µενού
Στο σχετικό βίντεο µία σειρά από
και αναβαθµισµένη αισθητική
στιγµές καθηµερινών ανθρώπων
προσέγγιση, η ιστοσελίδα παρέξεδιπλώνονται, έχοντας ως κοινό
χει στους χρήστες µία απόλυτα
στοιχείο…την ανάσα. Είναι φορές
φιλική εµπειρία πλοήγησης, επιπου όλοι µας χρειαζόµαστε µια
κοινωνίας και εξυπηρέτησης.
ανάσα, µας υπενθυµίζει. Μια αΟ κ. Παύλος Κασκαρέλης , αντιπρόεδρος
Ταυτόχρονα αποτελεί την «πύλη»
νάσα για να θυµηθούµε τι πραγκαι διευθύνων σύµβουλος της Υδρογείου
µέσω της οποίας πελάτες και συµατικά έχει αξία στη ζωή µας, για Ασφαλιστικής
νεργάτες της έχουν πρόσβαση σε
να βρούµε ξανά την αισιοδοξία
και τη δύναµη µέσα µας. Γι’ αυτές τις στιγµές, για τα όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακές εόµορφα αλλά και τα δύσκολα της ζωής, η Υδρόγειος φαρµογές που τους παρέχουν αµεσότητα και διευκόλυνση.
Ασφαλιστική στέκεται δίπλα µας εδώ και 45 χρόνια,

Ξεχώρισαν πέντε από τα Α/Κ
Παρά το δυσµενές περιβάλλον στις διεθνείς αγορές, πέντε από τα αµοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η MetLife κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, επιβεβαιώνοντας
τη διαχειριστική ικανότητα της εταιρείας, ακόµη και
σε περιόδους κρίσης.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ένωσης
Θεσµικών Επενδυτών της 30ής Ιουνίου 2020, διακρίθηκαν στις κατηγορίες τους τα εξής υπό διαχείριση αµοιβαία κεφάλαια της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.:
MetLife Οµολογιακό US Δολαριακό, MetLife Μετοχικό Αναδυόµενων Αγορών – BRIC, MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Θετικές αποδόσεις στο διάστηµα 1/1 έως 30/6
2020 κατέγραψαν, επίσης, τα δύο Οµολογιακά Α/Κ
σε ευρώ, της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ειδικότερα πρόκειται για το MetLife Ελληνικών Οµολόγων και το MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Οµολόγων. «Διανύουµε µια πρωτόγνωρη κρίση, η οποία είναι αναµενόµενο να προκαλεί αναταραχή
στις αγορές. Στη MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχουµε καταφέρει µέχρι στιγµής, µέσα από υπεύθυνες και αποτελεσµατικές στρατηγικές επιλογές, να συγκρατήσουµε τις απώλειες σε σηµαντικές κατηγορίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, συνεχίζουµε να ανταποκρινόµαστε στην
εµπιστοσύνη των επενδυτών µας και να διαχειριζόµαστε τα κεφάλαιά τους µε σύνεση, µε υπευθυνότητα, µε την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία ενός παγκόσµιου οργανισµού», δήλωσε σχετικά η κ. Λένια
Παπαγγελοπούλου, γενική διευθύντρια της MetLife
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
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Γράφει... Ιστορία
Yποστηρικτής της οµάδας ερευνητών τoυ Istorima.
org γίνεται η Generali, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης νέων και διάσωσης της προφορικής
ιστορίας του τόπου. Συγκεκριµένα, η Generali θα
παρέχει δωρεάν την ασφάλιση της οµάδας, µέσω
χορηγίας.
Το Istorima είναι µία αστική - µη κερδοσκοπική εταιρεία, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός εκτενούς Αρχείου Προφορικών Ιστοριών της Ελλάδας. Η δράση
ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2019, µε ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Εντάσσεται
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Ενίσχυση
και Επανεκκίνηση των Νέων και πραγµατοποιείται
σε συνεργασία µε το τµήµα ελληνικών σπουδών του
Πανεπιστηµίου του Καναδά, Simon Fraser.
Στόχος του εγχειρήµατος είναι να καταγράψει πάνω
από 50.000 ιστορίες, οι οποίες θα συλλέγονται θα
φυλάσσονται, θα αρχειοθετούνται και θα είναι προσβάσιµες στους ερευνητές και στο ευρύ κοινό. Επιλεγµένες ιστορίες θα προβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο www.istorima.org. Το Istorima θα απασχολήσει προσωρινά και θα εκπαιδεύσει 1.500 νέους
ερευνητές από 18-35 ετών από όλη τη χώρα για τα
επόµενα τέσσερα χρόνια, συλλέγοντας προφορικές
ιστορίες από τον τόπο καταγωγής τους. Εµπνευστές
της πρωτοβουλίας είναι η Σοφία Παπαϊωάννου, δηµοσιογράφος, και η Katherine Fleming, ιστορικός.
Οι δυο γυναίκες στη διάρκεια µίας συνέντευξης ανακάλυψαν την κοινή τους αγάπη για την Ελλάδα και
τις ιστορίες της και ένιωσαν την ανάγκη να τις διασώσουν.
«Ποτέ στην ιστορία δεν έχουν συνεργαστεί 1.500 νέοι από κάθε πόλη, χωριό και νησί για να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν όλες τις ιστορίες των Ελλήνων. Ένα µεγάλο έργο, που θέλουµε να γίνει κτήµα όλων, να µας ενώνει και να µας εµπνέει µέσα από το άκουσµα ιστοριών σήµερα και για πάντα», επισηµαίνει η κ. Σοφία Παπαϊωάννου.
Ενώ η Κ. Katherine Fleming, απευθυνόµενη σε νέους ερευνητές, συµπληρώνει: «Ο καθένας που βοηθά στην οικοδόµηση του Istorima είναι µέρος του.
Σας προσκαλούµε να µοιραστείτε το πάθος και το
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Η διευθύντρια Marketing και Eπικοινωνίας
της Generali κ. Mαρία Λαµπροπούλου.

όραµα µε το οποίο ιδρύσαµε το Istorima. Σας προσκαλούµε όλους να γίνετε µέρος του και να το κάνετε δικό σας. Istorima είναι οι ιστορίες που το απαρτίζουν και οι άνθρωποι που τις συγκεντρώνουν, γράφοντας µε τη σειρά του τη δική του ιστορία».
H Generali ως ένας παγκόσµιος οργανισµός µε βαθιές ρίζες και πορεία που αγγίζει τα 200 έτη είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ιστορία των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται. Ο όµιλος έχει συµβάλλει στη διάσωση και τη διατήρηση της Ιστορίας µέσα από µια σειρά πρωτοβουλιών όπως είναι τα αρχεία της Generali στη Ρώµη, ιστορικές εκδόσεις, το
Μουσείο στην Piazza Venezia στη Ρώµη κι άλλες
κατά τόπους ενέργειες. «Στεκόµαστε αρωγοί στους
ιδρυτές της Istorima, που ήρθε για να αφήσει ιστορία, εκπαιδεύοντας και κινητοποιώντας παράλληλα
εκατοντάδες νέους σε διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας. Η Ιστορία είναι η ιχνηλάτηση της διαδροµής
που αφήνουµε πίσω µας αλλά και φωτεινός ποµποδέκτης του που θέλουµε να φτάσουµε. Αυτήν την αξία αναγνωρίσαµε και στηρίξαµε στην καρδιά αυτής
της πρωτοβουλίας», τονίζει η διευθύντρια
Marketing και Eπικοινωνίας της Generali κ. Mαρία
Λαµπροπούλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχαία Μεσσήνη
ΜΈΣΑ ΑΠΌ

500

ΦΩΤΌΓΡΑΦΊΈΣ...

HIGH BOOKS I.K.E. ñ Θεομήτορος 62Β, 173 42, Άγιος Δημήτριος
Υποκατάστημα. Λουτρό Οιχαλίας. 24-002 Μελιγαλάς - Μεσσηνία
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Στα Diamonds Awards τιµήθηκε ο Χριστόφορος Σαρδελής
Τιµητικό βραβείο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηµατικής αριστείας «Diamonds of the Greek
Economy 2020», απονεµήθηκε στον πρόεδρο της
Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Χριστόφορο Σαρδελή. Ειδικότερα, στην εκδήλωση που διοργανώνει σε ετήσια βάση η εταιρεία «New Times Publishing», ο κ.
Χριστόφορος Σαρδελής αναδείχτηκε ως η προσωπικότητα που µε την παρουσία της τιµά το ελληνικό
επιχερείν!
Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο
«Athens Hilton Hotel», παραβρέθηκαν ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής
Χατζηδάκης και σηµαίνοντες εκπρόσωποι των 150
ταχύτερα αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων. Οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση εξέπεµψαν ισχυρό µήνυµα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής

οικονοµίας, παρά τις επιπτώσεις της πανδηµίας, ενώ επεσήµαναν την ανάγκη σωστής αξιοποίησης
των κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης, διεύρυνσης
της συµµετοχής του πρωτογενούς τοµέα και της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και του ψηφιακού µετασχηµατισµού του επιχειρείν.

Συµπράττει µε τον Δήµο Αθηναίων
Τη συνεργασία της µε τον Δήµο Αθηναίων ανακοινώνει η Eurolife FFH, ξεκινώντας µια νέα δράση µε
σηµαντικό θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της πόλης
και την καθηµερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της.
Συγκεκριµένα, η εταιρεία προσφέρει επτά αυτοκινούµενες ηλεκτρικές σκούπες πεζού χειριστή στη
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις Δηµοτικές Κοινότητες για τον πιο γρήγορο και αποτελεσµατικό
καθαρισµό οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων. Με
την ενέργεια αυτή, η Eurolife FFH συµµετέχει στην
αναβάθµιση της εικόνας της Αθήνας, βοηθώντας ώστε να γίνει το κέντρο της πιο φιλικό, ευχάριστο και
σύγχρονο. Η δράση υλοποιείται µέσω του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας,
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υιοθέτησε την πόλη
σου» του Δήµου Αθηναίων.
Οι επτά αυτοκινούµενες ηλεκτρικές σκούπες που
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έχει, πλέον, στη διάθεσή της η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης διαθέτουν καινοτόµο σχεδιασµό και χαρακτηριστικά, δίνοντας στους χειριστές
τους µια σειρά από πλεονεκτήµατα. Με µηδενικούς
ρύπους και αθόρυβη λειτουργία εξασφαλίζουν τον
«πράσινο» χαρακτήρα τους, ενώ η εύκολη διαχείρισή τους δηµιουργεί ένα καλύτερο και πιο ασφαλές
περιβάλλον εργασίας για τους οδοκαθαριστές που
θα τις χρησιµοποιούν.
« Να κάνουµε τη ζωή στην πρωτεύουσα καλύτερη.
Αυτός ο στόχος δίνει ακόµη µεγαλύτερη αξία στην
προσφορά της Eurolife FFH και την ευχαριστούµε
γι’ αυτό», αναφέρει µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Συµµετέχουµε στην
αναβάθµιση της εικόνας της πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο των ανθρώπων που
µένουν και εργάζονται στο κέντρο της», τόνισε µεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Eurolife FFH.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντάχθηκε στον Φιλικό Διακανονισµό
Η Euroins Ελλάδος µε ανακοίνωση ενηµερώνει ότι
οι διαδικασίες ένταξης της εταιρείας στον Φιλικό
Διακανονισµό έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Έτσι, από την 1η Ιουλίου 2020 η Euroins Ελλάδος
µπαίνει επίσηµα στη νέα εποχή, για την οποία είχε
δεσµευτεί στο πρόσφατο παρελθόν. Σε µία απολύτως αναπτυξιακή πορεία, απρόσκοπτη από το ξεκίνηµά της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, κατακτούµε µε συνέπεια και σταθερότητα κάθε στόχο.
Ευχαριστούµε το δίκτυο των διαµεσολαβητών µας,
τους εργαζοµένους αλλά και όσους µας εµπιστεύονται για την ασφάλισή τους. Δεσµευόµαστε ότι η
στρατηγική µας πορεία θα παραµείνει µόνο προς
την άνοδο, τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο γενικός διευθυντής της Euroins Ελλάδος
κ. Κωνσταντίνος Μάκαρης.

Ξεχωριστή διάκριση!
Ξεχωριστή διάκριση έλαβε η Affidea στα βραβεία
«Diamonds of the Greek Economy 2020».
H εταιρεία βραβεύτηκε για την επιχειρηµατική αριστεία της και τη διαχρονική επένδυσή της στην ανάπτυξη, τις καινοτόµες πρακτικές, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και τις υποδοµές της, επεκτείνοντας σταθερά την παρουσία της και αναβαθµίζοντας
διαρκώς τις υπηρεσίες της προκειµένου να προσφέρει υψηλού επιπέδου πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και θετική εµπειρία στους εξεταζόµενους.
Παρά τις δυσµενείς συνθήκες της αγοράς, η εταιρεία όχι µόνο συνέχισε να υλοποιεί νέες σηµαντικές
επενδύσεις και να δραστηριοποιείται σε νέους τοµείς, αλλά προχώρησε και σε σηµαντικό αριθµό
προσλήψεων. Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 στο Hilton
Athens Hotel, παραβρέθηκε ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Affidea Ελλάδος, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο. «Είναι χαρά µας που βρισκόµαστε για µία α-

Ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος παραλαµβάνει το βραβείο
από τον κ. Σπύρο Κτενά.

κόµη χρονιά σε αυτή τη διοργάνωση και µε µεγάλη
τιµή παραλαµβάνω απόψε αυτό το βραβείο.
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Χαρτογραφώντας τον εθελοντισµό στην εποχή του COVID-19

Την επόµενη ηµέρα για εθελοντική δραστηριότητα
στη χώρα καταγράφει και αναλύει η µεγάλη έρευνα
που πραγµατοποίησαν η ethelon και η Eurolife
FFH, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Στόχος της
έρευνας είναι η χαρτογράφηση του εθελοντισµού
στην Ελλάδα σε σχέση µε την εµφάνιση της πανδηµίας του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις της και ειδικότερα να αναδείξει τις τάσεις, τις συµπεριφορές
και τις προοπτικές που θα καθορίσουν το µέλλον
του εθελοντισµού και τους τρόπους µε τους οποίους
θα υλοποιούνται στο εξής τέτοιου τύπου ενέργειες.
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Συγκεκριµένα διερευνήθηκε πως η πανδηµία επηρέασε την εθελοντική δραστηριότητα τριών διαφορετικών οµάδων. Των εθελοντών, των φορέων της
Κοινωνίας των Πολιτών και εταιρειών µε πρότερη εθελοντική δραστηριότητα ή ενδιαφέρον για τον εθελοντισµό
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από το διευρυµένο δίκτυο συνεργατών
της ethelon, µελών µη κερδοσκοπικών οργανώσεων και στελεχών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας
πάνω από 1.200 συµµετοχές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λόγοι που θα εµπόδιζαν τους οργανισµούς να δηµιουργήσουν θέσεις εθελοντικής εργασίας εξ αποστάσεως µέσα στο 2020.

Το βασικό σηµείο που αναδείχθηκε από την έρευνα
ήταν ο εθελοντισµός εξ αποστάσεως – µια πρακτική
που η πλειοψηφία των ερωτώµενων εκτιµά ότι θα
διαµορφώσει σε µεγάλο βαθµό το µέλλον των εθελοντικών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών. Συγκεκριµένα, αυτό το µοντέλο εµφανίζεται ως µια νέα
ευκαιρία, η οποία, παρά τις όποιες προκλήσεις δηµιουργεί, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τον θετικό
αντίκτυπο του εθελοντισµού στην ελληνική κοινωνία.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις
υποκατηγορίες, ανάλογα µε την οµάδα κοινού, στην
οποία ανήκε ο ερωτώµενος. Η πρώτη οµάδα, οι εθελοντές από το δίκτυο της ethelon, δηλώνει σχεδόν πλειοψηφικά ότι θα επέλεγε τον εθελοντισµό εξ
αποστάσεως, καθώς είναι ένας τρόπος να προσφέρουν από τον δικό τους χώρο, για όσο χρόνο επιθυµούν. Επίσης, ο ένας στους δύο δηλώνει ότι δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης και αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση σε ποσοστό 65%. Παράλληλα, ενώ οι σηµερινές συνθήκες θέτουν περιορισµούς σε ό,τι αφορά
το συνωστισµό, οι ερωτώµενοι της πρώτης οµάδας,
σε ποσοστό της τάξεως του 50%, πιστεύουν πως η
κατάσταση δεν θα συµβάλλει αρνητικά στο µέλλον
του εθελοντισµού. Επιπροσθέτως, πάνω από τους
µισούς ερωτηθέντες εκτιµούν ότι στο άµεσο µέλλον

θα δούµε κι άλλα εναλλακτικά µοντέλα εθελοντικής
προσφοράς.
Η δεύτερη οµάδα κοινού, οι ΜΚΟ, µε τις οποίες έχει τακτική συνεργασία η ethelon, δηλώνει σε ποσοστό 51% ότι προτιµάει τον εθελοντισµό µε φυσική
παρουσία, καθώς έχει πιο άµεσα και συγκεκριµένα
αποτελέσµατα, ενώ θεωρεί ότι οι εξ αποστάσεως εθελοντικές δραστηριότητες χρειάζεται να οργανωθούν καλύτερα και πιο ολοκληρωµένα, µε τη χρήση
κατάλληλων εργαλείων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δηλώνουν αισιόδοξοι (σε ποσοστό 55%) από τις
προσπάθειες που έχουν γίνει µέχρι στιγµής, µέσω

Βαθµός ικανοποίησης από την εθελοντική προσφορά εξ'αποστάσεως
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας στην Ελλάδα
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του εθελοντισµού εξ αποστάσεως, και προβλέπουν άνθηση των εναλλακτικών τρόπων
προσφοράς στο πολύ άµεσο µέλλον.
Για την τρίτη οµάδα, τα στελέχη επιχειρήσεων, η εθελοντική δραστηριότητα επηρεάστηκε σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό, καταγράφοντας µείωση από 82% σε 12% κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρά τη µείωση αυτή
στις δραστηριότητές τους, σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στη συνδροµή τους µέσω
δωρεών (57,6%). Αντίστοιχα, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν δωρεές
αυξήθηκε από 13% σε 57%. Για τους ερωτώµενους της συγκεκριµένης οµάδας, ο εθελοντισµός εξ αποστάσεως θεωρήθηκε ως
µια ιδιαίτερα αποτελεσµατική πρακτική. Το
69% των επιχειρήσεων δηλώνει µεγάλη ικανοποίηση µε αυτή τη µορφή προσφοράς. Στο
ίδιο πλαίσιο, οι ερωτώµενοι απάντησαν ότι
τους ενδιαφέρει η πραγµατοποίηση
trainings και skill building workshops, καθώς και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από απόσταση. Σηµαντικό είναι, επίσης,
να σηµειωθεί ότι και αυτή η οµάδα αναµένει
αύξηση στο ενδιαφέρον για εναλλακτικές
µορφές προσφοράς. Τέλος, το 61% των στελεχών δηλώνει ότι µε την επιστροφή του
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στην καθηµερινότητα, θα συνεχίσει την εθελοντική δραστηριότητα.
Επισηµαίνεται ότι η Eurolife FFH και η ethelon
συνεργάζονται σταθερά, πραγµατοποιώντας από
κοινού δράσεις που επικεντρώνονται στην προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Η εταιρεία δίνει αξία σε πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριµένη έρευνα, οι οποίες έχουν
στόχο να καταγράψουν τις συνθήκες του σήµερα,
ώστε να γίνει πιο ολοκληρωµένα και µεθοδικά ο
σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του αύριο.

Πρόθεση των εταιρειών να ξεκινήσουν/συνεχίσουν την εθελοντική
τους δραστηριότητα, επιστρέφοντας σε κανονικούς ρυθµούς
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Χρονιά ορόσηµο
το 2020

Η INTERAMERICAN για την Πολιτιστική
Κληρονοµιά, µε το «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Η INTERAMERICAN ανανέωσε και για το 2020 τη σύνδεσή της µε
το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ως εταιρικό µέλος, που έχει ξεκινήσει το 2013. Η
εταιρεία συνδράµει στα λειτουργικά έξοδα και συνεργεί σε δράσεις του σωµατείου. Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιτελεί σηµαντικής αξίας και διεθνούς αναγνώρισης έργο για την ανάδειξη
των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή
τους και την ένταξή τους στην καθηµερινότητα. Επίσης, συµβάλλει στο σχεδιασµό καινοτόµων ολιστικών προγραµµάτων πολιτιστικού τουρισµού, όπως οι Πολιτιστικές - Περιβαλλοντικές Διαδροµές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα.
«Με την ισχυρή πεποίθηση ότι ο Πολιτισµός αποτελεί θεµέλιο λίθο για τη βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ’ όλα για την ταυτότητα του Γένους και την εθνική οντότητά µας, θεωρούµε χρέος
µας να συνεισφέρουµε σε κάθε οργανωµένη προσπάθεια για την
ανάδειξη του πολιτισµού µας», αναφέρει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας του οµίλου.

H HFPA (Hellenic Financial Planners
Association) πραγµατοποίησε την 11η
Γενική Συνέλευσή της την περασµένη
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Στο πλαίσιο
της παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης,
ήταν η πρώτη διαδικτυακή συνεύρεση
των µελών της ένωσης, που παρακολούθησαν µε επιτυχία τις εργασίες της
ετήσιας Γ.Σ. Οµολογουµένως ήταν µια
καινούργια εµπειρία, παρά το γεγονός
ότι όλοι πλέον έχουµε ήδη υιοθετήσει
και έναν άλλο τρόπο εργασίας και εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της HFPA κ.
Κώστας Τριανταφύλλου, κάνοντας τον
απολογισµό της χρονιάς που πέρασε,
αναφέρθηκε µέσα από την έκθεση
πεπραγµένων, σε όλους του τοµείς
δραστηριότητας της Ένωσης σε επίπεδο ηµερίδων, εκπαιδευτικής συνέργειας µε το Ε.Ι.Α.Σ., συνεργασίας
µε το περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά,
αναβάθµισης της ιστοσελίδας της
HFPA κ.λπ. Το 2020 είναι µια χρονιά
ορόσηµο για την HFPA, αφού συµπληρώνονται 10 χρόνια από την ίδρυσή
της, που οφείλει στο κοινό όραµα των
ιδρυτικών της µελών και την αγάπη
τους για το επάγγελµα του financial
planner και την εξέλιξή του στη χώρα
µας.

Λ. Κηφισίας 81 - 83, 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ, www.np-asfalistiki.gr
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ
ΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Γράφει
ο ανταποκριτής µας
στην Κύπρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Σε γερές βάσεις η κυπριακή ασφαλιστική βιοµηχανία

Τ

ο ξέσπασµα της πανδηµίας του κορωνοϊού
και η επιβολή µέτρων περιορισµού στην οικονοµική δραστηριότητα ανέτρεψαν την ανοδική τροχιά της κυπριακής ασφαλιστικής
αγοράς. Το 2019 η ασφαλιστική βιοµηχανία συνέχισε την ανοδική της πορεία. Τα συνολικά ασφάλιστρα
αυξήθηκαν κατά 4,3% και ανήλθαν σε 930 εκατ. ευρώ έναντι 892 εκατ. ευρώ το 2018. Ο κλάδος Ζωής
παρουσίασε άνοδο 0,6% και ο Γενικός Κλάδος (συµπεριλαµβανοµένων ασφαλίστρων ατυχηµάτων και
υγείας από εταιρείες ζωής) 7%, ενώ η εισαγωγή του
ΓεΣΥ δεν έπληξε τον κλάδο της Υγείας, ο οποίος επίσης συνέχισε να κινείται ανοδικά.
Το 2020, όµως, αν και έφερε µεγάλη ανατροπή στην
πορεία των εργασιών, δεν είναι µια απόλυτα χαµένη
χρονιά. Ολες οι ασφαλιστικές εταιρείες αναµένουν
µείωση εσόδων και κερδών, αλλά αυτό που κρατάνε
στελέχη της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς είναι οι
αντοχές και η προσαρµοστικότητα στη νέα κατάστα-
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ση που έδειξαν οι εταιρείες.
«Η βιοµηχανία έχει γερές βάσεις, δεν έπεσε και
συνεχίζει», σχολιάζει στο «ΝΑΙ» ο γενικός διευθυντής του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), Ανδρέας Αθανασιάδης.
Ειδικότερα:
1ον Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, η κρίση δεν έπληξε τα κεφάλαια των εταιρειών σε βαθµό που να
δηµιουργείται θέµα µε την τήρηση των εποπτικών
κριτηρίων φερεγγυότητας. Ενδεικτικές είναι ανακοινώσεις των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Κύπρου ασφαλιστικών εταιρειών Atlantic, Κόσµος
Ασφαλιστική, Μινέρβα και Liberty, οι οποίες ενηµέρωσαν το επενδυτικό κοινό ότι η πανδηµία δεν επηρεάζει τη φερεγγυότητά τους. Επιπλέον, οι εκθέσεις φερεγγυότητας του 2019 δείχνουν ότι όλες οι
εταιρείες υπερκαλύπτουν τα ελάχιστα εποπτικά όρια.
2ον Τα αποτελέσµατα των εταιρειών επηρεάζονται

ΚΥΠΡΟΣ

αρνητικά από την κακή πορεία των επενδυτικών
τους χαρτοφυλακίων λόγω της αναταραχής που προκάλεσε στις αγορές η πανδηµία και των χαµηλών αποδόσεων στις αγορές οµολόγων (εξαιτίας της εκτεταµένης πολιτικής νοµισµατικής χαλάρωσης που
εφαρµόζουν σχεδόν όλες οι κεντρικές τράπεζες), ενώ ως αντίβαρο στις ζηµιές αποτελεί η µείωση των
απαιτήσεων λόγω του κλεισίµατος της οικονοµίας.
Χωρίς δραστηριότητα δεν υπάρχουν ατυχήµατα και
απαιτήσεις για την κάλυψή τους.
Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, στην Κύπρο δεν προσφέρονταν -και δεν ζητούνταν από τις επιχειρήσεις- προϊόντα κάλυψης διακοπής εργασιών λόγω
µη αναµενόµενων γεγονότων, όπως η πανδηµία του
κορωνοϊού. Καλύψεις διακοπής εργασιών αποτελούν συµπληρωµατική παροχή σε υφιστάµενα προϊόντα ζηµιών (π.χ. πυρκαγιά).
3ον Η διαταραχή που υπήρξε στις εισπράξεις ασφαλίστρων αποκαταστάθηκε. Διαταραχή που οφείλεται

και στην κουλτούρα πληρωµών στην Κύπρο, µε τους
πελάτες να προτιµούν να πληρώνουν διά ζώσης τα
ασφάλιστρα, ειδικά στις ασφαλίσεις οχηµάτων, µε
µετρητά ή επιταγή. Στην περίοδο του lockdown δεν
µπορούσαν να ολοκληρωθούν οι πληρωµές, καθώς
δεν ήταν εφικτή η προσωπική επαφή των διαµεσολαβητών µε τους πελάτες τους. Με την άρση των περιορισµών επιταχύνθηκε η ροή των πληρωµών.
«Οι εταιρείες αντιµετώπισαν την κατάσταση µε ευαισθησία και κατανόηση, αφού µπήκαν στην ίδια
θέση µε τους πελάτες. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα αιτήµατα των πελατών εξετάστηκαν µε προσοχή και στο πλαίσιο του εφικτού δόθηκαν οι κατάλληλες λύσεις, ανάµεσά τους διευκολύνσεις στην καταβολή ασφαλίστρων και χρονικές ή άλλες µορφές
επέκτασης καλύψεων», αναφέρει ο ΣΑΕΚ για τον
τρόπο χειρισµού των πελατών κατά τη διάρκεια ισχύος των αυστηρών µέτρων περιορισµού της εξάπλωσης της πανδηµίας.
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4ον Δεν υπήρξαν µαζικές ακυρώσεις σε συµβόλαια,
ακόµη και σε προγράµµατα υγείας παρά την έναρξη
της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου, οπότε
και καλύπτονται από το υποχρεωτικό σύστηµα εισφορών και οι δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης. Ωστόσο, το µέτωπο αυτό δεν έχει κλείσει. Η
πορεία της οικονοµίας το δεύτερο εξάµηνο εκτιµάται ότι θα κρίνει το βάθος της ύφεσης και άρα την ικανότητα των πελατών (ιδιώτες και επιχειρήσεις) να
διατηρήσουν δαπάνες όπως µια ασφαλιστική κάλυψη. Η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονοµίας
παραµένει υψηλή. Κλειδί αποτελεί η πορεία του
τουρισµού και το ενδεχόµενο ενός δεύτερου
lockdown το φθινόπωρο. Στελέχη της αγοράς δεν
κρύβουν σε ιδιωτικές συζητήσεις την αγωνία τους

για έναν κακό συνδυασµό: ο τουρισµός να παραµείνει νεκρός και να χρειαστεί ένα νέο lockdown. Πρόκειται για ένα σενάριο που θα επηρεάσει το σύνολο
της οικονοµίας και όχι µόνο τον ασφαλιστικό τοµέα.
Με βάση το ήπιο και ακραίο σενάριο της Κεντρικής
Τράπεζας (ΚΤ), η ύφεση για το 2020 αναµένεται να
φτάσει στο -5,6% και -9,9% αντίστοιχα, ενώ στο βασικό στο -7,3%. Στο τελευταίο Οικονοµικό Δελτίο
της ΚΤ σχολιάζεται ότι «οι προσπάθειες για περιορισµό της εξάπλωσης του ιού αναµένεται να επηρεάσουν την πορεία του ΑΕΠ σε πιο µεγάλο βαθµό σε
σχέση µε το βασικό σενάριο έως ότου γίνει διαθέσιµο το εµβόλιο µέχρι τα µέσα του 2021. Ως εκ τούτου,
το ύψος των µόνιµων απωλειών στο ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο από ό,τι καταγράφεται στο βασικό σενάριο
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(…). Το επίπεδο του πραγµατικού ΑΕΠ το τέλος του
2022 αναµένεται να ανέλθει σε χαµηλότερα επίπεδα
από τα προβλεπόµενα του Δεκεµβρίου του 2019».
Eνας συνδυασµός στοιχείων που δηµοσιεύτηκαν από την Κεντρική Τράπεζα και τη Στατιστική Υπηρεσία αποτυπώνουν το σοκ που έχει υποστεί η πραγµατική οικονοµία λόγω της πανδηµίας, µεταβάλλοντας τη συµπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Τον Ιούνιο συνεχίστηκε η αποµόχλευση του ιδιωτικού τοµέα, µε το δανεισµό των επιχειρήσεων
να περιορίζεται στα 11,273 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά δάνεια και τα καταναλωτικά να παραµένουν αµετάβλητα (υπόλοιπο 8,512 δισ. ευρώ και 1,516 δισ.
ευρώ, αντίστοιχα). Ο συνολικός δανεισµός των επιχειρήσεων βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο από
το 2013.Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατοίκων της Κύπρου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας, στα τέλη Ιουνίου το υπόλοιπο
των καταθέσεων των νοικοκυριών είχε ανέλθει σε
24,153 δισ. ευρώ, από 23,873 δισ. ευρώ που ήταν
τον Φεβρουάριο, και των επιχειρήσεων σε 8,982
δισ. ευρώ, από 8,807 δισ. ευρώ τον Μάιο. Τα νοικοκυριά στην καρδιά του κλεισίµατος της οικονοµίας
διατήρησαν και αύξησαν τις αποταµιεύσεις τους, ενώ οι επιχειρήσεις τράβηξαν ρευστό από τις καταθέσεις τους. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σε 8,807 δισ. ευρώ τον Μάιο, από
9,056 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Η µείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων σταµάτησε τον Ιούνιο,
αλλά το υπόλοιπο δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα
προ κορωνοϊού (9,056 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο).
Σε αναστολή δόσεων έχουν µπει δάνεια ύψους 10,5
δισ. ευρώ, µε την εξοικονόµηση για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις να έχει άµεση επίδραση στο υπόλοιπο
των καταθέσεων και των δανείων.
Ένα πρώτο συµπέρασµα από τα στοιχεία του Ιουνίου
είναι ότι η αναστολή δόσεων δανείων αξιοποιείται
για τη µείωση δανεισµού, αλλά και για τη δηµιουργία αποθέµατος ρευστότητας. Συµπέρασµα που
συµβαδίζει µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών και Όγκου
Λιανικού Εµπορίου. Οι δείκτες έχουν µειωθεί, αλλά
µια προσεκτική ανάγνωση των επιµέρους στοιχείων
δείχνουν ότι τα νοικοκυριά εστιάζουν τις δαπάνες
τους σε τρόφιµα και ό,τι µπορούν να καταναλώσουν
εντός του σπιτιού τους και έχουν περιορίσει όλες τις
υπόλοιπες δαπάνες.

ΚΥΠΡΟΣ

Ένα μοναδικό εκδοτικό επίτευγμα!
Συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία

h xεiροyργikη των eλληνων
δια μεσου των αιωνων

3.500 χ ρόνια ιστορία

3 συλλεκτικοί τόμοι

{

1. 700 σελίδες

HIGH BOOKS I.K.E. ñ Θεομήτορος 62Β, 173 42, Άγιος Δημήτριος
Υποκατάστημα. Λουτρό Οιχαλίας. 24-002 Μελιγαλάς - Μεσσηνία
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ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η

ανάπτυξη εργασιών του ασφαλιστικού
κλάδου, η συµβολή του στην ανάκαµψη
της κυπριακής οικονοµίας και ο κοµβικός ρόλος που διαδραµατίζει στην ποιότητα ζωής του πολίτη ήταν τα βασικά µηνύµατα που
αναδείχθηκαν στην 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία. Η Γενική Συνέλευση
έγινε σε µια περίοδο κατά την οποία οι επιπτώσεις
από την πανδηµία στον ασφαλιστικό τοµέα και στην
οικονοµία στο σύνολό της υποχρέωσαν τον κόσµο
της ασφάλισης να αντεπεξέλθει κάτω από δύσκο-

δρέας Στυλιανού, τόνισε ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα
διαδραµατίσει δυναµικό ρόλο στην προσφορά υπηρεσιών στον κλάδο Υγείας γιατί η ιδιωτική ασφάλιση
«δίνει το δικαίωµα στους πελάτες να επιλέγουν το
νοσοκοµείο και τον ιατρό, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, παρέχει καλύψεις και ωφελήµατα, που δεν
περιλαµβάνονται στο ΓεΣΥ, µε την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα να γίνεται χωρίς καθυστέρηση και
λίστες αναµονής». Έµφαση έδωσε και στην ανάπτυξη των εργασιών του κλάδου τα τελευταία χρόνια
παρά τις προκλήσεις, καθώς και στη συµβολή του
τοµέα στην ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας
µέσω της συνεισφοράς του στο Ακαθάριστο Εγχώ-

λες καταστάσεις. Ανταποκρινόµενη στις κοινωνικές
ανάγκες του πληθυσµού, η ασφαλιστική αγορά στάθηκε στο πλευρό των πολιτών, ανθρώπινα, µε µια
µεγάλη δωρεά ύψους €100.000 προς το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και άλλες επιµέρους αξιόλογες πρωτοβουλίες. Οι εταιρείες αντιµετώπισαν την κατάσταση µε ευαισθησία και κατανόηση, αφού µπήκαν
στην ίδια θέση µε τους πελάτες. Παρά τις δύσκολες
συνθήκες, τα αιτήµατα των πελατών εξετάστηκαν µε
προσοχή και στο πλαίσιο του εφικτού δόθηκαν οι
κατάλληλες λύσεις, ανάµεσά τους διευκολύνσεις
στην καταβολή ασφαλίστρων και χρονικές ή άλλες
µορφές επέκτασης καλύψεων.
Αναφερόµενος στην εφαρµογή του Γενικού Συστήµατος Υγείας (ΓεΣΥ) ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ, κ. Αν-

ριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Συγκεκριµένα, για το έτος 2019, η ασφαλιστική βιοµηχανία, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου,
συνέχισε την ανοδική πορεία και επέδειξε για ακόµη µια χρονιά ανθεκτικότητα, προσαρµοστικότητα,
δυναµισµό και ανάπτυξη. Ενδεικτικά, τα συνολικά
ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,3% και ανήλθαν σε
€930 εκατ. έναντι €892 εκατ. το 2018. Στα επιµέρους στοιχεία, ο κλάδος Ζωής παρουσίασε άνοδο
0,6% και ο Γενικός Κλάδος 7%.
Η ανάγκη µεταρρύθµισης που θα διασφαλίσει ένα
δίκαιο και διαφανές συνταξιοδοτικό σύστηµα, το οποίο θα αξιοποιεί και τους τρεις συνταξιοδοτικούς
πυλώνες (κοινωνικές ασφαλίσεις, επαγγελµατικά
συνταξιοδοτικά σχέδια και ασφαλιστικά σχέδια ιδι-
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ωτικών συντάξεων), ήταν επίσης ένα από τα βασικά
σηµεία που προέκυψαν από τη Γενική Συνέλευση
του Συνδέσµου. Στο πλαίσιο της οµιλίας του, ο κ.
Στυλιανού επεσήµανε, ακόµη, την αναγκαιότητα
µιας δυνατής ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εργασιών που θα περιλαµβάνει την εποπτεία των σχεδίων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών
παροχών και των Ταµείων Προνοίας.
Επιµέρους συµπεράσµατα για:
Το ΓεΣΥ: Η εφαρµογή της δεύτερης φάσης επιβεβαίωσε ότι, πέρα από το ΓεΣΥ, ο ιδιωτικός τοµέας
θα είναι παρών στην προσφορά υπηρεσιών στον
κλάδο Υγείας. Το συνταξιοδοτικό: Ο εκσυγχρονισµός
του συνταξιοδοτικού πλαισίου επείγει. Ρόλος της

βιοµηχανίας είναι η παροχή συµπληρωµατικής σύνταξης των κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και άλλων επαγγελµατικών σχεδίων, ώστε η συνολική σύνταξη
να διασφαλίζει τη συνέχιση του επίπεδου ζωής και
µετά την αφυπηρέτηση. Την Ενιαία Εποπτική Αρχή:
Επείγει η δηµιουργία µιας Ανεξάρτητης Αρχής, ορθώς δοµηµένης και στελεχωµένης, που να µπορεί
να αντεπεξέλθει στο δύσκολο εποπτικό της έργο.
Έκκληση του ασφαλιστικού τοµέα η Πολιτεία να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να υπάρχει κατάληξη
το συντοµότερο δυνατό. Λόγω των περιοριστικών
µέτρων για την πανδηµία, στην 42η Ετήσια Γ.Σ. του
ΣΑΕΚ παρευρέθησαν µόνο ανώτατα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στη φωτογραφία ο γενικός διευθυντής της CNP
Ασφαλιστική, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού, παραδίδει
τις προστατευτικές µάσκες στον αναπλ. διευθυντή
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Πολύβιο
Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Ευάγγελος Αναστασιάδης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και
πρώτος εκτελεστικός διευθυντής της Altius Insurance, µαζί µε τον κ.
Χρίστο Χριστοδούλου, ταµία ΠΑΣΥΝ, στελέχη πωλήσεων της Altius
Insurance, καθώς επίσης και µέλη του Δ.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ, κατά την
παράδοση του ασφαλιστηρίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ALTIUS INSURANCE LTD

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΜΑΣΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ

Για 19η συνεχή χρονιά η CNP Ασφαλιστική και η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενώνουν τις δυνάµεις τους για την ενηµέρωση του κοινού, στο
πλαίσιο της Παγκύπριας Εκστρατείας Πυρασφάλειας. Σε µια επιπρόσθετη δράση και στο πλαίσιο
της ευρύτερης κοινωνικής της προσφοράς, η εταιρεία προσέφερε προστατευτικές µάσκες στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, ως ακόµη ένα
µέσο προστασίας των µελών της από τον κορωνοϊό Covid-19.Γιατί, όπως τονίζεται, η προστασία
της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος
είναι ευθύνη όλων.

Tην ασφάλιση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των
µελών της εµπιστεύτηκε η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) στην Altius Insurance. Συγκεκριµένα, σε πρόσφατο διαγωνισµό, η Altius
Insurance εξασφάλισε το οµαδικό σχέδιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των µελών της Παγκύπριας
Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ). Πρωτεύον µέληµα του ασφαλιστικού σχεδίου υγείας είναι η παροχή
τής όσο το δυνατόν καλύτερης και ολοκληρωµένης ιατροφαρµακευτικής φροντίδας προς τα µέλη της ΠΑΣΥΝΟ και στις οικογένειές τους, η οποία να αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγµατικότητες.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Η Ελληνική Τράπεζα αναπτύσσει µια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων µε στόχο την εκπαίδευση
των πελατών της στη χρήση των ψηφιακών καναλιών που διαθέτει για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους.
Μετά τα εκπαιδευτικά απογεύµατα που διοργάνωσε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα για την εξοικείωση µεγαλύτερων ηλικιακά πελατών της µε τα
ψηφιακά κανάλια, η Ελληνική Τράπεζα εισήγαγε

Όµορφες εκπλήξεις επιφυλάσσει αυτό το καλοκαίρι η Τράπεζα Κύπρου. Μέσα από τη νέα συνεργασία της µε την εταιρεία κολοσσό στον τοµέα των
διακοπών Hotels.com, που αποτελεί µέλος των
ταξιδιωτικών εταιρειών του Expedia Group, προσφέρει στους πελάτες της κατόχους χρεωστικών/
πιστωτικών καρτών Visa & Mastercard έκπτωση
10% µε τη χρήση ειδικού κουπονιού Σηµειώνεται
ότι η Hotels.com συνεργάζεται µε περισσότερα από 2.000 καταλύµατα στην Κύπρο και πάνω από
1.000.000 καταλύµατα παγκοσµίως.

ΕΒΕΛ

ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
µία ακόµη καινοτοµία προς την ίδια κατεύθυνση. Ο
λόγος για τα σηµεία Connect Corners που δηµιούργησε εντός των καταστηµάτων της µε στόχο την
εκπαίδευση των πελατών της. Πρόκειται για ειδικά
διαµορφωµένους χώρους εντός των καταστηµάτων, όπου οι πελάτες εκπαιδεύονται στη χρήση των
ψηφιακών καναλιών για την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτησή τους, σε όποιο σηµείο και αν
βρίσκονται. Στα Connect Corners οι πελάτες µε
µια απλή διαδικασία «ενώνονται» µε την Τράπεζα
και το εξειδικευµένο προσωπικό «Meeters Greeters» αναλαµβάνει να τους εκπαιδεύσει στη
χρήση των ψηφιακών καναλιών Hellenic Bank
Web Banking και Mobile App.
Παράλληλα, µε τη συµπλήρωση µίας απλής αίτησης, οι πολίτες µπορούν να αποκτήσουν άµεσα και
εντελώς δωρεάν χρεωστική κάρτα, προκειµένου
να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους εύκολα
και γρήγορα µέσω των αναβαθµισµένων ΑΤΜ, γλιτώνοντας τις ουρές στα καταστήµατα.
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Την έντονη αντίθεσή του για τη φηµολογούµενη οριστική µετακίνηση του Κοινοβουλίου από το κέντρο της Λευκωσίας και µεταφορά της έδρας του
στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου εκφράζει το
ΕΒΕ Λευκωσίας. Για το θέµα αυτό, το ΕΒΕ Λευκωσίας έχει ήδη προβεί στα απαραίτητα διαβήµατα
και έχει ήδη κοινοποιήσει τις απόψεις του προς
τους αρµόδιους φορείς. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Στέλιος Αναστασιάδης τόνισε µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτρη
Συλλούρη, η οποία κοινοποιήθηκε και προς τους
βουλευτές Λευκωσίας, ότι η σκέψη για πιθανή µεταφορά του κτιρίου της Βουλής στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου θα πλήξει τον συνεδριακό τουρισµό, στον οποίο επενδύει η Λευκωσία. Όπως επεσήµανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, το Συνεδριακό
Κέντρο αποτελεί τον µοναδικό χώρο που έχει τις υποδοµές για τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων επαγγελµατικών εκδηλώσεων µεγάλης κλίµακας.
Κατ’ επέκταση, η µόνιµη µεταφορά της έδρας της
Βουλής στον συγκεκριµένο χώρο δηµιουργεί προβλήµατα σε αυτόν τον τοµέα.

ΚΥΠΡΟΣ
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AYTOKINHTO
HONDA CR-V
HYBRID AWD

Γράφει ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Νέα εποχή, νέες τεχνολογίες, σταθερή αξία στην αυτοκίνηση! Κάπως έτσι
θα µπορούσαµε να περιγράψουµε το Honda CR-V Hybrid.

Α

πό το 1995 που παρουσιάστηκε το πρώτο
Honda CR-V, συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται. H τελευταία έκδοση του δηµοφιλούς compact SUV δηµιουργήθηκε µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά και µία σειρά τεχνολογιών, ενώ
η ποιοτική εικόνα ανεβαίνει το σκαλοπάτι της εξέλιξης. Στο πιο προηγµένο µοντέλο στην ιστορία του, σερβίρει µε εύστοχο τρόπο την εφαρµογή της υβριδικής
τεχνολογίας προς όφελος του χρήστη και την αίσθηση
ενός πιο ήσυχου και άνετου CR-V. Το λανσάρισµα της
ολοκαίνουριας 5ης γενιάς έχει γίνει µε τον 1.500άρη
υπερτροφοδοτούµενο VTEC µε απόδοση 173 και 193
ίππων, ενώ το κενό των εκδόσεων turbodiesel αναλαµβάνει τώρα να καλύψει η έκδοση Hybrid.
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ΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΟΜΩΣ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΝΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ;
Με την αγορά των υβριδικών µοντέλων να ανεβαίνει
συνεχώς, είναι λογικό κι επόµενο το πελατειακό
σας κοινό να διαθέτει ένα υβριδικό µοντέλο στην
κατοχή του. Αναµφίβολα, οι περισσότεροι ασφαλιστές θα έχετε δεχτεί το ερώτηµα αν τα υβριδικά έχουν κάποια διαφορά στην ασφάλεια και τι να προσέξει ένας κάτοχος υβριδικού. Τι είναι όµως ακριβώς το υβριδικό Ι.Χ. για όσους δεν γνωρίζουν; Υβριδικό θεωρείται το αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί δύο
ή περισσότερες διαφορετικές τεχνολογίες για να
κινηθεί: συνήθως τον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης και µια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, ως επί το πλείστον έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Έτσι λοιπόν τα υβριδικά ασφαλίζονται, όπως
γνωρίζετε κι όπως θα µεταφέρετε στον πελάτη σας,
όπως ακριβώς και τα αυτοκίνητα µε συµβατικούς
κινητήρες και έχετε στη διάθεσή σας µια µεγάλη
γκάµα ασφαλιστικών πακέτων. Όµως θα πρέπει να
υπενθυµίζετε στον πελάτη σας πως ένα αυτοκίνητο
που τους έχει στοιχίσει µια µικρή περιουσία (για
παράδειγµα το CR-V Hybrid που δοκιµάζουµε ξεκινάει από τις 44.740 ευρώ) δεν µπορεί να διαθέτει ένα… συµβατικό ασφαλιστικό πρόγραµµα. Κατά την
άποψή µας, η µικτή ασφάλιση σε τέτοια µοντέλα θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, µιας και καλύπτει ένα
σύνολο ασφαλιστικών αναγκών και ειδικά σε τόσο
πολυτελή µοντέλα. Κι επίσης µην ξεχνάµε πως πρόκειται για πολύπλοκες µηχανολογικές κατασκευές,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πρόσθετες καλύψεις που πρέπει να µπουν στο συµβόλαιο.
ΕΜΦΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Ακόµα και στις συµβατικές του εκδόσεις το Honda
CR-V διαθέτει ένα δυναµικό παρουσιαστικό το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει στο δρόµο. Στο ίδιο µοτίβο κινείται και η σχεδίαση του υβριδικού CR-V, η οποία δεν διαφοροποιείται καθόλου συγκριτικά µε
τις υπάρχουσες εκδόσεις και µόνο η επιγραφή
«HYBRID» στο φτερό και στο πίσω µέρος µαρτυρά
πως πρόκειται για µια διαφορετική έκδοση. Έτσι
και η υβριδική έκδοση διατηρεί το 4.600 χλστ. αµάξωµα µε τους µυώδεις θόλους των τροχών και τις έντονες νευρώσεις, τονίζοντας έτσι το δυναµισµό του
ιαπωνικού SUV. Φυσικά και εδώ ενσωµατώνονται οι

ενεργές γρίλιες, οι οποίες ανοιγοκλείνουν σε πραγµατικό χρόνο για τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό
ψύξης, αεροδυναµικής και οικονοµίας.
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
Η υβριδική έκδοση του CR-V δεν ξεφεύγει από την
πεπατηµένη των υπόλοιπων εκδόσεων του µεγάλου
ιαπωνικού SUV. Έτσι οδηγός κι επιβάτες απολαµβάνουν κορυφαία άνεση, αλλά κι εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, µε αψεγάδιαστο φινίρισµα και συναρµογή. Όµως συγκριτικά µε τις συµβατικές εκδόσεις του CR-V η κυριότερη διαφορά στην καµπίνα
είναι η απουσία του συµβατικού επιλογέα, τη θέση
του οποίου έχουν κουµπιά (Drive, Park, Neutral και
Reverse) για το σύστηµα της αυτόµατης µετάδοσης.
Διαφορά έχει και ο πίνακας οργάνων, όπου πλέον
µια τοξωτή µπάρα αντικαθιστά το στροφόµετρο, ενηµερώνοντας τον οδηγό πόση ενέργεια καταναλώνεται ανάλογα µε την πίεση που ασκεί στο δεξί πεντάλ ή πόση ανακτάται κατά το «άσε» του γκαζιού.
Από εκεί κι έπειτα, στην κεντρική κονσόλα διακρίνεται η οθόνη αφής των 7 ιντσών, µέσω της οποίας ο
οδηγός ελέγχει το σύστηµα infotainment Honda
Connect.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
από 168,08 ευρώ
Βασικό
από 317,20 ευρώ
Πυρός/Κλοπής
από 690,15 ευρώ
Μικτή
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Η ασφαλιστική αγορά
και οι καλές και κακές σχέσεις
της µε γιατρούς και δικηγόρους!
Ο MANAGER
ΤΩΝ MANAGERS!
Γραφτείτε συνδρομητές τώρα! Πληροφορίες: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, Τηλέφωνο: 210 3229394. e-mail: info@nextdeal.gr, press@spiroueditions.gr

