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ΕΡΕΥΝΑ
Η διαμεσολάβηση
αντεπιτίθεται!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το σκάκι των
αντασφαλίσεων!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η Ergo ΖΩΗρεύει!

Oliver
Bäte
CEO ALLIANZ GROUP

Θα προσφέρουμε
περισσότερες ευκαιρίες
στους ανθρώπους μας!
NAI, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ FINANCIAL SERVICES

διαβάστε τα πάντα για την
ιδιωτική και δημόσια

ασφάλιση!

Ε. ΣΠΥΡΟΥ - Γ.Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΓΡΑΦΕIΑ: OΘΩΝΟΣ & ΦΙΛΕΛΛHΝΩΝ 3,

ΙΔΙΩΤΕΣ: 50 € - ΦΟΙΤΗΤEΣ: 25 €
ΕΤΑΙΡΕIΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI:

105 57 ΑΘHΝΑ

100 €, ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 5 €

ΑΦΜ: 999368058 ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ,

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:

ΤΗΛ.: 210-3221.525, 210-3229.394,
FAX: 210-3257.074
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Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ»
αποστέλλεται τιμής ένεκεν
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΌΥΤΖΌΣ Νέα εποχή
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για την Υγεία
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΑΠΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

&

Αυτή είναι η δουλειά μας.
Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που
αναδειχθήκαμε ΠΡΩΤΗ για 6η συνεχή
χρονιά ασφαλιστική εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα, με
Δείκτη Φερεγγυότητας 280,2%.
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 κάθε άνθρωπος έχει
ανάγκη.

ΕΔΡΑ: 15o ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, ΤΘ. 22402, Τ.Κ. 551 02 Τ. 2310 492.100, F. 2310 465.219
24ωρη τηλεφωνική γραµµή χωρίς χρέωση, από όλα τα κινητά τηλέφωνα για ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

www.intersalonica.gr e-mail: company@intersalonica.gr

ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Γράφει ο ΕΥAΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠYΡΟΥ,
εκδότης του «Ασφαλιστικού ΝΑΙ»
e-mail: evaggelos@spiroueditions.gr

Ταιριάζουν «τετράγωνοι»
ηγέτες σε στρογγυλές
θέσεις-τρύπες εταιρειών;

Κ

άποια μέρα, στο νηπιαγωγείο της γυναίκας
μου, καθώς έβλεπα τα παιδάκια να παίζουν,
πρόσεξα ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε
να ταιριάξει τα κυβάκια της Lego σε στρογγυλές τρύπες και η νηπιαγωγός Μαρία την
«ενθάρρυνε», δείχνοντας τα σωστά…
Πολλές φορές στο διάβα της ζωής μου «είδα» τέτοιου
είδους «παιδιαρίσματα» στους μεγάλους, που σε στρογγυλές «τρύπες» έχαναν χρόνο με «αταίριαστες» κινήσεις, να
«χάνουν» τα παιχνίδια, με τετράγωνους ηγέτες που προσελήφθηκαν να χωρέσουν σε στρογγυλές θέσεις. Τέτοια
«αταίριαστα» είδα και σε οικογένειες και σε γάμους και σε

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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κόμματα και σε κράτη και στην Εκκλησία και στο ποδόσφαιρο και σε πολλές εκδηλώσεις στην κοινωνία.
Τετράγωνοι πάσσαλοι είναι πολλές εγκύκλιοι και οδηγίες κάποιων από τα «κεντρικά», που δεν ταιριάζουν στις
«στρογγυλές» απαιτήσεις ή δυνατότητες των κατωτέρων
στελεχών ή καταναλωτών.
Πολλές υποσχέσεις κομμάτων είναι τετραγωνάκια που
δεν μπαίνουν στη στρογγυλή ζωή των ψηφοφόρων και δεν
τους ψηφίζουν στις εκλογές.
Πολλά κηρύγματα τετράγωνα ιεραρχών δεν τα εφαρμόζουν σε στρογγυλές πράξεις οι πιστοί της Εκκλησίας.
Πολλά «κυβάκια» των γονέων δεν τα εφαρμόζουν στα

στρόγγυλα όνειρα τα παιδιά.
Πολλές τετράγωνες παραξενιές συζύγων δεν μπαίνουν
στη στρογγυλή οικογενειακή ζωή.
Η τετράγωνη ιδεολογία του Χίτλερ δεν «χώρεσε» στη
στρογγυλή φιλοσοφία της ανθρωπότητας.
Πολλά τετράγωνα συστήματα προπονητών δεν εφαρμόστηκαν από στρογγυλές μπάλες παικτών τους.
Η Chase Manhattan του μανιακού ηγέτη David
Rockefeller, η «Τράπεζα του David», στις δεκαετίες του
1960-1970 είχε γίνει μία «τετράγωνη» τράπεζα, όπου
κυριαρχούσε ο φόβος, χωρίς δοκιμές νέων ιδεών και νικήθηκε από τη «στρογγυλή» Citibank, με τις καινοτόμες
ιδέες… Τα ίδια και στην Texas Instruments του 19501960, όπου τη «στρογγυλών» καινοτομιών ηγεσία του P.
Haggerty διαδέχθηκαν οι «τετράγωνης» λογικής διάδοχοι
Mark Shepard και Fred Bucy, με αυταρχισμούς και πειθαναγκασμό. Οι τετράγωνοι πάσσαλοι δεν χώραγαν στις
στρογγυλές τρύπες!
Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα εταιρειών που χάθηκαν ή συγχωνεύθηκαν ή πουλήθηκαν, επειδή οι ηγεσίες
τους δεν «έβλεπαν» ότι επέλεγαν «τετράγωνες» στρατηγικές να εφαρμόσουν σε «στρογγυλές» τρύπες εποχών που
άλλαζαν. Και στο διεθνές περιβάλλον και στην Ελλάδα
έχουμε πολλά παραδείγματα ηγετών που έπαιξαν λάθος!
Οι ιστορίες ζωής στις πολυεθνικές εταιρείες Columbia
Pictures, Bristol, Zenith, Philip Morris, R. Reynolds, IBM,
Boeing και Douglas Aircraft, 3M, Norton κ.λπ. κατέδειξαν
το ρόλο των ηγετών.
Οι εξαγορές που πρόσφατα ή παλαιότερα πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι… κάποιοι δεν ταίριαξαν εγκαίρως
και σωστά, και εταιρείες άλλαξαν ή έσβησαν από το χάρτη!

Αν γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, θα δούμε καλύτερα τι έγινε σε METLIFE, ΦΟΙΝΙΚΑ, ΑΣΠΙΔΑ, ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ,
ΑΧΑ, ΙΟΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, INTERNATIONAL, AGF KOSMOS,
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΑΣΤΗΡ, COMMERCIAL, DAS, ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ, ΓΚΟΤΑΕΡ, ΟΡΙΖΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ,
ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΣΤΙΑ, ΘΕΜΙΣ, ΗΛΙΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ κ.λπ. Κάτι δεν πήγε καλά και ενώ διαφήμιζαν σιγουριά
και «χρόνια πολλά» και διπλασφάλεια και νέους στόχους
και «ουδέν ασφαλιστικόν πρόβλημα άλυτον» και «σκοπός
μας η εξασφάλισή σας» και «…εγγύηση» και «πίστη στην
καριέρα ασφαλιστή» και «ασφάλεια» και «υπευθυνότητα»
και «μεγάλη ασφάλεια» και «εξυπηρέτηση, σήμερα, του
χρόνου και βάλε…» και ότι «η φυσιολογική εξέλιξη του
επαγγελματία ασφαλιστή» είναι αυτή η εταιρεία και ότι
«είναι μια σχέση που μετράει»… και «εμπιστοσύνη μιας
ζωής»… κ.λπ. κ.λπ., στα ξαφνικά όλα αυτά τα «τετράφωνα» ή «στρογγυλά» ΔΕΝ πρόλαβαν να ταιριάξουν! Κοινός
παράγοντας οι ηγέτες, που ήταν «τετράγωνοι πάσσαλοι»
για «στρογγυλές τρύπες», που, πέρα από τα προσωπικά
τους οφέλη ή κόστη, συμπαρέσυραν καταναλωτές, εργαζομένους και θεσμό ασφάλισης, σε μια περιπέτεια που οι
πιο πολλοί έχασαν!
Δυστυχώς, πολλοί ΔΕΝ γνωρίζουν Ιστορία και κάποιοι
κάνουν τους «δασκάλους» και συμβούλους» και «σωτήρες» σε ανύποπτους αδαείς! Είναι γεμάτες οι σελίδες της
Γενικής Ιστορίας, αλλά και της ασφαλιστικής αγοράς και
της οικονομίας και των Υπουργικών Συμβουλίων, και των
οικογενειών με «κατ’ επανάληψη» αμαρτήματα και λάθη
πρώην αποτυχημένων σε κάτι που ηλιθίως επαναλαμβάνουν και ασόφως επιτρέπουν οι συνάνθρωποι!
Εύκολα ξεχνούν πολλοί ότι η μισή αλήθεια είναι ψέμα
και ότι οι εκ των υστέρων δικαιολογίες των αμετανόητων
είναι ανακατεμένες με ψέμα!
Καθώς πάμε προς το τέλος του 2022, χρήσιμο να θυμηθούμε, βλέποντας αυτούς που έπαιξαν με τις ζωές άλλων,
ότι «οι λύκοι δεν τρομάζουν με ρούχα προβάτων» και ότι ο
Θεός δίνει τα καρύδια, αλλά δεν τα σπάει κιόλας! Κάτι πρέπει να κάνουμε για το καλό μας, γνωρίζοντας ότι κάποιοι
ηγέτες, «υπηρέτες δύο αφεντάδων, λένε ψέματα στον έναν
από τους δύο»! Ας προφυλαχθούμε.
«Με το βελόνι πηγάδι δεν ανοίγει»… Χρειάζονται δυνατά εργαλεία. «Το να κοιμάσαι στο ίδιο μαξιλάρι δεν σημαίνει ότι βλέπεις τα ίδια όνειρα» με κάποιους που κάνουν
τους ηγέτες στην εταιρεία ή ομάδα ή κόμμα ή παρέα σου και
σου λένε ότι «εταιρεία είναι οι άνθρωποί» της…
Αυτά λένε οι έμπειροι και γέροι, που αν χαθούν είναι
σαν να καίγονται βιβλιοθήκες-οδηγοί ζωής! Κάποιοι νέοι
περπατούν γρήγορα, αλλά οι παλαιότεροι ξέρουν το δρόμο!
Ο Θεός να μας φωτίζει και να μας προστατεύει!
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠΎΡΟΥ
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άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα, μέσα
στο οποίο φανερώνονται τα όντα: Μέσα στη
ματιά του φωτίζεται και καθρεπτίζεται, αποκαλύπτεται ο κόσμος. Όταν το πνευματικό
βλέμμα του ανθρώπου θολώσει ή κλείσει,
είναι σαν να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος. Τούτο το όμμα
πρέπει να είναι άγρυπνο και διαπεραστικό. Γιατί αλλιώς δεν
πρόκειται ο άνθρωπος, και μάλιστα ο νέος, να φτάσει σε υψηλή ποιοτική εκτίμηση του κόσμου και της ζωής. Προς τούτο
χρειάζεται αγωγή, μόρφωση, παιδεία. Δεν αρκεί η μη συνειδητή επίδραση της φύσεως, η φυσική αγωγή. Απαιτείται
συνειδητή, συστηματική, μεθοδική συνδρομή και επενέργεια
του κοινωνικού, πνευματικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η οποία να αποβλέπει στην επαγγελματική του αποκατάσταση, στην πνευματική του συγκρότηση και στην ηθική
αρτίωση του ανθρώπου.
Αγωγή ακριβώς είναι αυτού του είδους η επίδραση, η
κατεύθυνση, η βοήθεια, η χειραγώγηση, ο προσανατολισμός, που αποβλέπει στο να φέρει στο φως τις δημιουργικές δυνάμεις που κρύβονται μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Καμία επίδραση, όσο συστηματική κι αν είναι, δεν
μπορεί να καρπίσει, αν δεν υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές
δυνάμεις, αυτές οι πηγές ενέργειας, τις οποίες καλλιεργεί

και αξιοποιεί η αγωγή. Η αγωγή, επομένως, είναι δυνατή,
επειδή προϋπάρχει η δυνατότητα της ψυχής να διαπλαστεί
και να μορφωθεί.
Η αγωγή είναι πάντοτε προσανατολισμένη προς ορισμένους σκοπούς. Όσο σαφέστεροι είναι οι σκοποί αυτοί,
τόσο αποτελεσματικότερη αποβαίνει η αγωγή. Οι σκοποί
βέβαια εναρμονίζονται προς τα αιτήματα και το κλίμα κάθε
εποχής. Υπάρχουν, όμως, σ’ όλους τους καιρούς οι μόνιμες,
οι διαιώνιες, οι πάντοτε ισχύουσες αξίες: το καλό, το αληθές, το ωραίο, το άγιο, το ηθικό, η ελευθερία, η δικαιοσύνη,
η αρετή γενικά, είναι αρχές, ιδεώδη, ιδανικά που δύσκολα
μπορούν να αμφισβητηθούν. Γιατί χωρίς αυτά η ζωή και η
ιστορία γίνονται βάρβαρες: ο νέος μεθάει από το ποσοτικό,
από το φθαρτό και το μάταιο, από το χοϊκό και το πρόσκαιρο. Και τότε ξεχνάει το ποιοτικό, το αιώνιο και αθάνατο,
το θείο και ανώλεθρο. Βυθίζεται μέσα στη διάσπαση της
υλικής ζωής παύοντας να τρυγάει τους γλυκείς καρπούς
του πνεύματος.
Το μεγάλο, αλλά τραγικό και ραγισμένο πνεύμα του
Νίτσε θα δώσει απύθμενο βάθος στην έννοια και τη σημασία της παιδείας: «Η παιδεία είναι απελευθέρωση, είναι
ξεκαθάρισμα από κάθε παράσιτο, από κάθε σωρόν ερειπίων, από κάθε σκουλήκι που επιχειρεί να πλησιάσει τον

τρυφερό πυρήνα του φυτού. Είναι ξεχείλισμα από φως και
θέρμη, γλυκύ θρόισμα νυχτερινής βροχής -μίμηση και λατρεία της φύσεως- εκεί όπου η φύση με μετρική στοργή
και αγάπη σχεδίασε, η παιδεία είναι τελείωση της φύσεως,
αφού προλαβαίνει και μετατρέπει σε αγαθό τους φοβερούς
και ανελέητους παροξυσμούς. Όταν όμως η φύση εκδηλώνεται σαν μητριά, η αγωγή καλύπτει με ένα πέπλο».
Ο βαθύς και περιεσκεμμένος αυτός λόγος του Νίτσε
δείχνει πόσο μεγαλειώδες και συγχρόνως πόσο δύσκολο
είναι το έργο της παιδείας. Ο παιδευτής καλείται να προστατεύσει την εσωτερική ουσία της ψυχής του παιδευομένου από τους επιχρωματισμούς και τη βαναυσότητα των
επιδράσεων του περιβάλλοντος. Να σεβαστεί την ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητα, τη διαφορετική οντολογική ποιότητα του ανθρώπου. Να τον εξαγάγει από τυχόν σωματική,
ψυχική και πνευματική νωθρότητα. Να βοηθήσει σε μια
ωραία και αβίαστη καρποφορία. Να τον απελευθερώσει
από κάθε διαβρωτική επενέργεια. Να διορθώσει ατέλειες και αδυναμίες, όσες η μητριά φύση εσώρευσε. Εδώ η
παιδεία σκεπάζει με έναν στοργικό και τρυφερό τρόπο τον
παιδευόμενο. Είναι το πέπλο που θα εμποδίσει τους καθημερινούς ενοχλητικούς επισκέπτες να βεβηλώσουν το άγιο
βήμα της ψυχής του.
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Η ψυχή κάθε ανθρώπου -κυρίως του παιδιού- έχει
μεγάλη πλαστικότητα. Αυτό θέλει να υπογραμμίσει ο Έρασμος, όταν σημειώνει: «Η φύση που σου έδωσε ένα τέκνο
δεν σου πρόσφερε τίποτε άλλο, παρά μία ύλη ακατέργαστη. Δικό σου έργο είναι να προσδώσεις στην ευπειθή και
άκρως εύπλαστη αυτή ύλη την άριστη μορφή. Εάν το παραμελήσεις, θα προκύψει κτήνος. Εάν το φροντίσεις, θα έχεις,
ας πούμε, θεόν».
Η αντίληψη βέβαια του Εράσμου και η πίστη του στην
παντοδυναμία της αγωγής δύσκολα θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτούσια. Η αγωγή προσκρούει σε εμπόδια που
θέτει η ίδια η φύση, το «εγώ» του ανθρώπου. Έχει ήδη παρατηρηθεί πως «ουκ εκ παντός ξύλου γίνεται Ερμής», ο δε
εκπρόσωπος του ευγενισμού στην αρχαία Ελλάδα, ο Θεόγνις, ισχυριζόταν ότι «διδάσκων ούποτε ποιήσεις τον κακόν
άνδρ’ αγαθόν». Η παιδεία και η δύναμή της δεν είναι απεριόριστα. Μπορεί να μετα-ποιήσει τον άνθρωπο, όχι όμως
να ποιήσει άνθρωπο εξ υπαρχής. Τότε θα ήταν Δημιουργός,
ενώ ο ρόλος της είναι δημιουργικός και διαμορφωτικός:
πλάθει θετικά ή αρνητικά ό,τι ήδη υπάρχει.
Ανεξάρτητα από αυτά, ο Έρασμος φτάνει στον πρώτο
κανόνα αγωγής, που όλοι όσοι έχουν τη μεγάλη ευθύνη
διαπαιδαγωγήσεως (γονείς, δάσκαλοι, ωριμότεροι) οφείλουν να γνωρίζουν: Η γεώργηση, η καλλιέργεια του παιδιού αρχίζει από τις πρώτες ώρες, ημέρες, εβδομάδες της
γεννήσεως. Οι πρώτοι μήνες της βρεφικής ηλικίας είναι
εξαιρετικά κρίσιμοι. Ο αυστηρός προγραμματισμός σχετικά
με το χρόνο του φαγητού και του ύπνου, η αντιμετώπιση
του κλάματος, η γαλουχία, η τοποθέτηση των γονέων απέναντι στις ανάγκες του βρέφους, ο τρόπος που τις ικανοποιούν, η γενικότερη ατμόσφαιρα του οικογενειακού περιβάλλοντος, μέσα στην οποία με τις διαπεραστικές διόπτρες
του αναπνέει το παιδί, έχουν αποφασιστική σημασία για τον
αναπτυσσόμενο άνθρωπο.
Ο Ρ. Ράσσελ σωστά πιστεύει πως τίποτε δεν αναπληρώνει, αλλά απλώς κάθε άλλη επίδραση συμπληρώνει
την αγαθή ή στρεβλωτική επίδραση της οικογένειας. Στο
περίφημο «Αν» θα γράψει: «Αν ένα παιδί ζει μέσα στην
επίκριση, μαθαίνει να κατακρίνει. Αν ζει μέσα στην έχθρα,
μαθαίνει να καυγαδίζει. Αν μέσα στην ειρωνεία, γίνεται δειλό. Αν μέσα στην εντροπή, αισθάνεται ένοχο. Αν μέσα στην
κατανόηση, είναι υπομονετικό. Αν μέσα στην ενθάρρυνση,
αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αν μέσα στον έπαινο,
μαθαίνει να εκτιμά. Αν μέσα στη δικαιοσύνη, γίνεται δίκαιο.
Αν μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. Αν μέσα στην ασφάλεια, πιστεύει. Αν ένα παιδί ζει μέσα
στην παραδοχή και τη φιλία, μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη
μέσα στον κόσμο».
Είναι ύψιστα διδακτικό το γεγονός ότι δύο μεγάλοι
σύγχρονοι διανοητές, στον επίλογο των πρακτικών συμ-
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βουλών τους προς τους γονείς, τονίζουν ιδιαίτερα την αποφασιστική επίδραση της αγάπης, της φιλίας, της στοργής,
της θέρμης που πρέπει να βασιλεύει μέσα στο σπίτι. Έτσι,
ο Χ. Γκιμπράν, στον «Προφήτη» του, θα σημειώσει: «Κάμε,
τοξότη, η σαΐτα που κρατείς στα χέρια σου να σημαίνει για
τα παιδιά χαρά». Και ο Α. Άντλερ, στην «Επιστολή προς τη
Μητέρα», θα παρατηρήσει: «Μάνα, μην ξεχνάς πως δεν θα
μπορέσω να αναπτυχθώ χωρίς πολλή κατανόηση και αγάπη. Αυτό, όμως, δεν χρειάζεται να το πω, έτσι δεν είναι;».
Ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός βέβαια, με την αιώνια
ισχύ του, πρόλαβε όχι μόνον αυτούς, αλλά και τον Σίλλερ
και τον Σλαϊερμάχερ και τον Χαίντερλιν ή τον Χόλτσνερ,
που επίσης ύμνησαν την αγάπη ως ύψιστη παιδευτική αρετή, καθώς και το μεγαλείο της πραότητας: «Ως ηδύ πράος
και νεάζων τω τρόπω πατήρ: Πόσο γλυκός ο πράος και νεανικός πατέρας!» θα πει ο Μένανδρος, ενώ ο Χαιρήμων θα
διακηρύξει: «Προς υιόν οργήν ουκ έχει χρηστός πατήρ: Ο
καλός πατέρας δεν αντιμετωπίζει με οργή το παιδί του». Τη
φωνή αυτή ακούμε αργότερα σε τόνους πιο μελωδικούς,
στην «Προς Εφεσίους Επιστολήν» του Αποστόλου Παύλου:
«Οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα υμών, αλλ’ εκτρέφετε
αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου».
Για να μορφωθεί, τέλος, ο άνθρωπος, ή όπως με τρόπο
παράφορα λυρικό το εκφράζει στη νεώτερη λογοτεχνία ο
Όσκαρ Ουάιλντ, για να γίνει το τριαντάφυλλο σαν το φτερούγισμα της αυγής και τ’ αντιφέγγισμα του ήλιου, χρειάζεται απροσμέτρητος μόχθος και βαθύς παιδευτικός πόνος.

Επιστολή
δεύτερη
«Μπορεί κάποιος να νικάει δίχως να αγωνίζεται, να έχει
την υπακοή των άλλων δίχως να διατάσσει, να ελκύει τους
άλλους προς τον εαυτό του δίχως να τους καλεί, να επιδρά
επάνω τους δίχως να πράττει κάτι», συμβουλεύει ο Λάο
Τσε. «Δεν πρέπει να ζητείς μόνο με τιμωρίες να διορθώσεις τα παιδιά σου. Είναι αναγκαία η πειθώ», συμπληρώνει
ο Μένανδρος. «Πατέρας, που όλο απειλεί, δεν είναι πολύ
να τον φοβάσαι»!
Οι γονείς αποτελούν για τα παιδιά τα αναντικατάστατα πρότυπα, ιδίως όταν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τη
«γλώσσα» της παιδικής ψυχής. Η οποία δέχεται, σχεδόν
επιζητεί, τη γονεϊκή κατεύθυνση, όταν αυτή είναι τρυφερή
και στοργική, μετρημένη και σταθερή. Βλασταίνει τότε η βαθιά επικοινωνία, η ευχάριστη και δημιουργική συνεργασία,
η μετάληψη ψυχών και πνευμάτων ανάμεσα στα μέλη της

οικογένειας. Ανοίγεται ο κόσμος των ενδιαφερόντων των
παιδιών, αποκτούν πλουσιότερες γνώσεις και εμπειρίες.
Οικοδομείται επάνω στο σεβασμό η προσωπικότητά τους
και σφυρηλατούνται αρράγιστοι δεσμοί.
Οι συζητήσεις μέσα στο σπίτι πρέπει να είναι νηφάλιες
και απλές και ο διάλογος ευκαιρία μαθήσεως και πηγή χαράς, αλλά όχι τρόπος διοχετεύσεως της επιθετικότητας.
Δεν υπάρχει αποτελεσματικότερο μέσο κακοποιήσεως της
παιδικής ψυχής από τη φιλονικία: οι οξείες αντιθέσεις των
γονέων, οι υστερικές εκρήξεις, η φορτισμένη ατμόσφαιρα,
οι διλημματικές καταστάσεις, ο γονεϊκός «κομματισμός»,
που σαν «βραβείο» διεκδικεί τη συμπάθεια του παιδιού,
διχάζουν την προσωπικότητά του και δημιουργούν τον ιδιότροπο, μικρολόγο, μεμψίμοιρο, νευρικό, ευέξαπτο, άκριτο,
νευρικό και αβαθή αυριανό άνθρωπο. Ιδιαίτερα η ώρα του
φαγητού, όχι μόνο ως χρόνος κορεσμού της πείνας, αλλά
ως διάσταση βαθύτερης γνωριμίας, δεν προσφέρεται σε
έντονες διαφωνίες.
Τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, ακούνε σε κάθε βήμα
τους τη φωνή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
Τόση είναι η σημασία του. Και είναι τότε δικαιολογημένο:
Το σπίτι είναι η φυσική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική στέγη - η πρώτη και καθοριστική της πορείας κάθε
ανθρώπου στέγη. Η επίδρασή της συνεχίζεται διά βίου:
εκδηλώνεται ως κατακλυσμιαία νοσταλγία - ως «καπνός
αποθρώσκων». Είναι τραγικό να μένει ψυχικά ανέστιος ο
αναπτυσσόμενος άνθρωπος και να κουβαλάει μέσα του τις
προστριβές, τις απειλές, τις ύβρεις, την ταραγμένη ατμόσφαιρα, τις συγκρούσεις, τη δυσαρμονία ανάμεσα στους

γονείς ή τα ηθικά τους ολισθήματα.
Βαρύτατες είναι οι συνέπειες από την ψυχική αυτή ανεστιότητα: τα παιδιά κυκλοφορούν με ένα βαθύ συναίσθημα
ενοχής, με έναν όγκο ψυχικό, τα συμπτώματα του οποίου
είναι η κατήφεια, η μελαγχολία, η απαισιοδοξία, η νευρικότητα, η νεύρωση, η ψύχωση, το σύμπλεγμα, η αβεβαιότητα,
η ανασφάλεια, η έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Όμως, η ομαλή και αδιατάρακτη εξέλιξη του παιδιού
ριζώνει σ’ αυτό το συναίσθημα ασφάλειας: «Μάνα», γράφει
ο Άντλερ, «μη φοβάσαι να είσαι σταθερή μαζί μου. Αυτό θα
με κάνει να νιώθω περισσότερη σιγουριά». Όχι σπάνια, η
υπερβολική αγάπη οδηγεί σε εκδηλώσεις βλαπτικές για
το παιδί: «Μη με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά πως δεν
θα πρέπει να μου δίνεις οτιδήποτε ζητώ. Σε δοκιμάζω έτσι
για να δω», συμβουλεύει τώρα στην «Επιστολή προς τη
Μητέρα» του ένας μικρός, θέλοντας να διορθώσει τα λάθη
της αγωγής. Είναι πάλι η ίδια αυτή αγάπη και το πνεύμα
θυσίας που σέρνει και φέρνει τους γονείς να νομίζουν ότι
έχουν απόλυτη εξουσία επάνω στα παιδιά και κάποτε να τα
θεωρούν κτήματα, προέκταση του εαυτού τους. Μερικοί
μάλιστα γονείς τα ενδύουν με αρετές και προτερήματα, με
κλίσεις και ενδιαφέροντα που οι ίδιοι έχουν. Πολύ συχνά τα
πιέζουν να ακολουθήσουν το αυτό με εκείνους επάγγελμα.
Δεν εννοούν να καταλάβουν πως κάθε άνθρωπος στο βάθος είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό με έμφυτα, «a priori: εκ
των προτέρων», τα στοιχεία της εξελίξεώς του.
Εδώ ο λόγος του Χ. Γκιμπράν είναι αυστηρός προς τους
γονείς: «Τα παιδιά σου δεν είναι τα παιδιά σου. Είναι οι γιοι
και οι θυγατέρες της νοσταλγίας της ζωής για τον εαυτό
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της. Έρχονται στον κόσμο με σένα, αλλ’ όχι από σένα και
αν και είναι κοντά σου δεν σου ανήκουν. Μπορείς να τους
δώσεις την αγάπη σου, αλλ’ όχι τις σκέψεις σου, γιατί έχουν
τις προσωπικές τους σκέψεις».
Δεν αμφισβητεί την πατρότητα ο μεγάλος αυτός στοχαστής της τραγικής χώρας των κέδρων, του Λιβάνου. Η βασική του θέση είναι ότι οι γονείς, για να ασκήσουν αγωγή,
οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα τέκνα τους δεν υπηρετούν
την ευτυχία που νιώθουν εκείνοι γι’ αυτά μόνον, αλλά εξυπηρετούν κυρίως το συμφέρον του είδους. Ο Σοπενάουερ
είχε ήδη παρατηρήσει πως η θέληση του ζην είναι ο πλέον
σημαντικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής, αμέτρητα ευγενικότερος και υψηλότερος από τον γονεϊκό εγωισμό και
την ατομικότητα. Το γένος έχει προτεραιότητα απέναντι στο
είδος. Και το είδος έχει δικαίωμα προγενέστερο απέναντι
στο άτομο. Το άτομο αφανίζεται, το είδος όμως διαιωνίζεται. Οι γονείς, στα πρόσωπα των παιδιών τους, βλέπουν
την ευδαιμονία τους, η φύση και η ζωή τη συνέχειά τους.
Ακόμη, κάθε άνθρωπος, επειδή είναι μια καινούργια
ζωή, μια vita nuova, έχει οπλισθεί με αυτοδυναμία σωματική και ψυχική. Η ανάπτυξή του είναι η εκδίπλωση και
εμφάνιση των εσωτερικών δυνατοτήτων του και η εξέλιξή
του είναι το σύνολο των μεταβολών και τροποποιήσεων,
που επέρχονται κατά την πορεία του προς ωρίμανση και
ολοκλήρωση με τη βοήθεια της αγωγής: της φυσικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής επιδράσεως. Αυτή
η επίδραση είναι μόνον η αφορμή. Οι γονείς, οι δάσκαλοι,
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οι παιδευτές γενικά επενεργούν μεθοδικά, ώστε αυτό το
minimum να γίνει όχι μόνον maximum, αλλά και optimum,
τέλειο ον.
Ο Σωκράτης, στο διάλογο του Πλάτωνος που φέρνει
το όνομα του «Μένωνος», καλεί έναν δούλο, ο οποίος δεν
είχε μεταλάβει από καμία παιδεία και επομένως δεν κατείχε γνώσεις και μάλιστα ειδικές. Με κατάλληλες ερωτήσεις,
με κατάλληλη δηλαδή μέθοδο, βοηθείται ο δούλος και ευρίσκει το εμβαδόν του τετραγώνου!
Οι γονείς δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να
παρακολουθήσουν την ταχύτητα των αλλαγών, τον γρήγορο ρυθμό εξελίξεως των παιδιών. Από εδώ προκύπτουν
δύο σημαντικές συνέπειες: Μεταχειρίζονται το παιδί όπως
του συμπεριφέρονταν σε μικρότερες ηλικίες, με αποτέλεσμα ή να «θίγουν» τον «ανδρισμό» του, το φιλότιμό του και
να αγνοούν την ευαισθησία του ή να δικαιολογούν τα ολισθήματά του: «Μάνα, μη με κάνεις να νιώθω μικρότερος
από ό,τι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά
τον σπουδαίο», υπογραμμίζει ο Άντλερ στην «Επιστολή
προς τη Μητέρα», ένα γράμμα που δήθεν αποστέλλει ένας
«μικρός» στη μάνα του. Η σπουδαιοφάνεια, ο υπερτροφικός εγωισμός, η τάση για επίδειξη, η μανία επικρατήσεως
της γνώμης του και επιβολής, η αντισυνεργατικότητα οφείλονται σ’ αυτό το λάθος των γονέων.
Άλλοτε πάλι, οι γονείς προστατεύουν το παιδί από τις
συνέπειες των πράξεών του, το «καλύπτουν», για να το
προφυλάξουν. Έτσι όμως «ψαλιδίζουν» τη συνείδηση της

ευθύνης και την επίγνωση της ενοχής του: οικοδομούν ένα
αυθαίρετο και αντικοινωνικό άτομο. Η πείρα, όσο σκληρή κι
αν είναι, γεννιέται από τη δοκιμή, τη δοκιμασία, την επιτυχία και την πλάνη. Έτσι μαθαίνει, ωριμάζει, προσαρμόζεται
και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες το αναπτυσσόμενο παιδί.
Ο μετρημένος και κατευθύνων ψόγος δεν είναι πάντοτε
βλαπτικός, όπως άλλωστε και ο έπαινος. Οι γονείς πρέπει, ανάλογα βέβαια και με την ηλικία των παιδιών τους,
να επιδοκιμάζουν, να τα επαινούν και να ενθαρρύνουν τις
προσπάθειές τους, σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις να δέχονται τις απόψεις τους, καίτοι εσφαλμένες, και τις πράξεις
τους, καίτοι όχι ορθές, ως γνήσιες και επιτυχείς. Η κριτική
επάνω σ’ αυτές πρέπει να ασκείται βαθμιαία.
Ο μεγάλος φιλόσοφος και πατέρας του υπαρξισμού
Ζαίρεν Κίρκεργκωρ (1813-1855), ο ερημίτης της Κοπεγχάγης, θα διακριβώσει ότι μια τέτοια παιδαγωγική μέθοδος, που δεν επιτίθεται κατά μέτωπον, που τα τακτοποιεί
όλα προς το καλό του πεπλανημένου, είναι υπόθεση ενός
γνήσιου και στιλπνού διαλεκτικού.
Χαρά στο παιδί που έχει γονείς ικανούς για μια τέτοια
ανθρωποπλαστική, γεμάτη από αιδήμονα αγάπη, διαλεκτική. Η εφαρμογή όμως αυτής της μεθόδου στην πράξη
απαιτεί κοπιώδη καθημερινή εργασία, ακοίμητη προσοχή,
βαθιά αυτοσυνειδησία, πλούσιες εμπειρίες, γυμνασμένο
στοχασμό και σπάνια εσωτερική πνευματική ζωή.

Επιστολή
τρίτη
Η οικογένεια είναι ο καταπέλτης, από τον οποίο θα εκτιναχθούν τα παιδιά προς την πρόοδο ή την καταστροφή. Η
σημασία της για το μέλλον του παιδιού είναι ανυπολόγιστη. Τίποτε δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Παιδιά, που
έχασαν στη βρεφική ήδη ή στη νηπιακή τους ηλικία τους
γονείς, παρουσίασαν μια ιδιάζουσα ψυχολογία, γνωστή ως
Hospitalismus, ως ιδρυματογενή δειλία. Αυτή η δειλία, ο
ιδρυματισμός, η άτολμη και μειονεκτική συμπεριφορά, που
κάποτε μεταπίπτει σε αμείλικτη επιθετικότητα, σκληρότητα
και βία, συντροφεύει τα παιδιά αυτά διά βίου. Άλλοτε υπάκουα και εντυπωσιακώς πειθαρχικά, με βούληση κηρώδη,
άλλοτε πάλι ανυποχώρητα και δυσχαλίνωτα, φέρνουν σε
πλήρη αμηχανία το περιβάλλον όπου ζουν με τις άνισες και
αντιφατικές εκδηλώσεις και αντιδράσεις τους.
Οι αντιδράσεις του παιδιού καθορίζονται συχνά από την
εκτίμηση που τρέφουμε προς αυτό. Αστάθμητοι παράγοντες
ή άστοχες φράσεις, δημιουργούν την εντύπωση ότι αδι-

αφορούμε, με αποτέλεσμα να νομίζει το παιδί ότι έπεσε η
ένταση του ρεύματος της στοργής προς το πρόσωπό του. Δεν
είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος - σκέπτεται. Αρχίζει
έτσι από μέρους του παιδιού μια κλιμακούμενη μεθόδευση
ενεργειών, που αποβλέπουν στο να προσελκύσουν όλη την
προσοχή μας και να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.
Δεν είναι σπάνιο το γεγονός να διαταραχθεί ακόμη και
η ομαλή σωματική και ψυχική εξέλιξη του παιδιού από
μία τέτοια κατάσταση. Εμφανίζεται μία στασιμότητα στον
κανονικό ρυθμό αναπτύξεως, που πρέπει να νοηθεί ως
εξελικτική πέδηση. Μορφή αυτής είναι η επαναδρομή σε
προηγούμενες εξελικτικές βαθμίδες. Η γέννηση π.χ. δεύτερου τέκνου προκαλεί στον «μεγαλύτερο» αδελφό του
ψυχικό πόνο, με αποτέλεσμα να «διεκδικεί» και αυτός τη
θέση του βρέφους και να συμπεριφέρεται ως βρέφος. Ενώ
δηλαδή είναι 4 χρόνων και μπορεί να ομιλεί κανονικά, περικόπτει τώρα τις λέξεις, μιμείται τις φράσεις ή τις κινήσεις
του βρέφους: ζηλεύει, φθονεί και αντιμετωπίζει σαν εχθρό
του το βρέφος. Μηχανεύεται πολλά και σοβαρά εις βάρος
του. Συχνά καταφεύγει στο θηλασμό του αντίχειρα και την
ενούρηση.
Η διατάραξη, βέβαια, της σωματικοψυχικής εξέλιξης,
η επιβράδυνση ή η επιτάχυνσή της οφείλεται σε διάφορα
αίτια, όπως είναι η κακή λειτουργία των εσωτερικών οργάνων ωριμάνσεως ή σε βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Η κακή ή καλή κατάσταση του μυϊκού και νευρικού συστήματος ή οι αδένες με τις έσω εκκρίσεις τους
επηρεάζουν ανάλογα την ψυχοσωματική ανάπτυξη. Από το
Αλλο μέρος, η άγνοια ή η εσφαλμένη επίδραση του περιβάλλοντος παρεμποδίζει την ωρίμανση.
Με τη βοήθεια του ιατρού, αν τα αίτια είναι οργανικά,
ή του ειδικού ψυχολόγου, αν υπόκειται ψυχική υστέρηση,
κυρίως με την άκρως επιβοηθητική στάση τους, οι γονείς
επαναφέρουν το παιδί στον κανονικό ρυθμό δραστηριότητας και ενεργητικότητας.
Το παιδί είναι κέντρο εξακτινώσεως σκοπών και πράξεων. Είναι δικαιολογημένη και η επιτυχία και η αποτυχία.
Οι γονείς οφείλουν να ξεκινούν από τη βασική αρχή ότι
«humanum errare est: ανθρώπινο το πλανάσθαι» και έτσι
να αντιμετωπίζουν με κατανόηση και επιείκεια τα σφάλματά του: «Μάνα, μη μου δημιουργείς το συναίσθημα πως τα
λάθη μου είναι αμαρτήματα. Μπερδεύονται τοιουτοτρόπως
όλες οι αξίες μέσα μου, που έχω μάθει να αναγνωρίζω»,
υπογραμμίζει ο Άντλερ.
Θεμελιώδης παιδευτική αρχή εδώ είναι ο σεβασμός της
ατομικότητας του παιδιού. Με κάθε του επιθυμία, σκέψη ή
πράξη, εκφράζει το εσωτερικό του ήθος και ύφος, που είναι
-και πρέπει να είναι- διαφορετικό από εκείνο των γονέων.
Οι οποίοι δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν ταύτιση ως προς
τις ενέργειες, τις αποφάσεις, τις κρίσεις, τα ενδιαφέροντα
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του παιδιού με αυτούς. Διότι έτσι συντρίβουν την αυτονομία
και αποδυναμώνουν την προσωπικότητά του.
Η εμπιστοσύνη, αντιθέτως, προς το παιδί αποδεσμεύει δημιουργικές δυνατότητες και απελευθερώνει γόνιμες
εσωτερικές δεξιότητες. Σε περίπτωση ηθικών ολισθημάτων, με υπομονή και νηφαλιότητα εξηγούν οι γονείς, γιατί
η συγκεκριμένη ενέργειά του και το ίδιο βλάπτει και σε
σύγκρουση με το περιβάλλον οδηγεί. Και εδώ, πάντως, η
μεταχείριση είναι είτε πραγματοκεντρική ή παιδοκεντρική.
Η πραγματοκεντρική αγωγή εξετάζει το «πράγμα», δηλαδή ξεκινάει από την ίδια την ενέργεια και επιζητεί να επιβληθεί με αυστηρότητα και γενικές εντολές, προς τις οποίες
αγωνίζεται να προσαρμόσει τον νέο που υπέπεσε σε παράπτωμα. Η παιδοκεντρική αγωγή μελετά την ιδιοσυγκρασία
του παιδιού και αναζητεί τα βαθύτερα αίτια της οποιασδήποτε διαγωγής του. Η δεύτερη αυτή στάση είναι ερμηνευτική
και κατανοούσα. Ο συνδυασμός της πραγματοκεντρικής και
παιδοκεντρικής αγωγής, για να έχει άριστα αποτελέσματα,
χρειάζεται να μη λησμονεί το του Αποστόλου Παύλου: «Το
επιεικές υμών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις».
Η κατεύθυνση, η χειραγώγηση του παιδιού αρχίζει με
συμβουλές και παραινέσεις, συνεχίζεται με υποδείξεις και
διορθώσεις, μεταβάλλεται σε παρατηρήσεις και επιπλήξεις
και καταλήγει σε ποινές.
Οι παρατηρήσεις ή οι επιπλήξεις, ακόμη και η δριμεία
κριτική των πράξεων του παιδιού, αποτελούν ποινή. Η ποινή είναι συχνά αναπόφευκτη. Καμία, όμως, ποινή δεν επιβάλλεται από μέρους των γονέων με οργή, με νευρικότητα,
με υστερικές φωνασκίες και -το χειρότερο- με ύβρεις, διότι: α) μειώνεται η ανθρωποπλαστική αποτελεσματικότητά
της, β) χάνεται η οδηγητική δύναμη των γονέων και γ) είναι
οδυνηρός ο ψυχικός αντίκτυπος επάνω στο παιδί: γίνεται
εσωστρεφές, δειλό, οκνηρό και άτολμο.
Ειδικότερα, δεν ωφελούν οι ασταμάτητες παρατηρήσεις για όλα, διότι προκαλούν εκνευρισμό και απογοήτευση, θέτουν περιορισμούς και υψώνουν εμπόδια τέτοια που
ή τα αγνοεί το παιδί ή επινοεί τρόπους, ώστε να τα υπερπηδήσει. Οι φορτικές παραινέσεις, οι συνεχείς παρατηρήσεις,
οι ατέλειωτες απαγορεύσεις, επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Οι γονείς ας έχουν κατά νου ότι τα πολλά «απαγορεύεται» γίνονται στην ψυχή των παιδιών: «απαγορεύεται το απαγορεύεται» πρώτα και έπειτα τα «απαγορεύεται»
δημιουργούν έναν σφοδρό πόθο να πληρωθούν: «Μακάρι
ο Μωάμεθ», γράφει ένας Άραβας ποιητής, «να είχε κάμει
και το νεράκι της πηγής απαγορευμένο».
Η ποινή είναι έσχατο μέσο και δεν επιβάλλεται ποτέ, αν
δεν βοηθά στη διόρθωση της διαγωγής και του χαρακτήρα
του παιδιού - αυτός είναι ο πρώτος κανόνας αγωγής. Ένα
είδος ποινής είναι η δημόσια παρατήρηση ή επίπληξη, η
οποία όμως θολώνει τη σκέψη και τραυματίζει την ψυχή
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του παιδιού: «Μη μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στον
κόσμο, αν μπορείς. Θα προσέξω περισσότερο αυτό που θα
μου πεις, αν μου μιλήσεις ήρεμα μια στιγμή που θα είμαστε
οι δυο μας», παρακαλεί τη μάνα του ένα παιδί, θύμα της
άγνοιάς της. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η ποινή πρέπει
να είναι θεμελιωμένη και αιτιολογημένη στη συνείδηση του
παιδιού και όχι πρόχειρη, επιπόλαια και άδικη, γιατί αποβαίνει ατελέσφορη. Τρίτος κανόνας είναι ότι η τιμωρία για
μια πράγματι αξιόποινη πράξη δεν πρέπει να είναι τέτοια,
ώστε να υπερακοντίζει τις δυνάμεις του παιδιού, αλλά να
είναι ανάλογη της ψυχοσωματικής του αντοχής και της
πνευματικής του ηλικίας. Τέταρτος κανόνας αγωγής είναι
ότι η ποινή, όταν εξαγγέλλεται, δεν πρέπει να ανακαλείται.
Διότι οι γονείς χάνουν τη σοβαρότητά τους και σιγά-σιγά
γελοιοποιούνται στα μάτια του παιδιού, όταν λέγουν κάτι
και το αναιρούν.
Οι ποινές καλλιεργούν στην ψυχή του παιδιού τη δειλία,
την οκνηρία και το ψεύδος και του δημιουργούν την πεποίθηση ότι είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που
του θέτει το εκάστοτε περιβάλλον: φυσικό, κοινωνικό-οικογενειακό, πνευματικό και πολιτιστικό. Έτσι, οδηγείται σε
ηθική αδιαφορία, ψυχική αδράνεια και πνευματική νωθρότητα.
Χαρά στο παιδί, όταν έχει γονείς που ομολογούν μαζί
με τον Αντιφάνη: «Όσα κι αν κάνω προς χάριν των παιδιών
μου είναι, νομίζω, προσφορά στον εαυτό μου».

Επιστολή
τέταρτη
Επιτρέπονται οι σωματικές ποινές ή μόνον οι ηθικές; Είναι
παιδαγωγικό μέσο το «ξύλο»; Μήπως ο φόβος κρύβει μορφωτικό στοιχείο; Αληθεύει πράγματι ότι «ο μη δαρείς, ου
παιδεύεται»; Οι σωματικές ποινές δεν είναι αποτελεσματικές, ούτε βοηθούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των
παιδιών. Επαναλαμβανόμενες μάλιστα, οδηγούν σε «ανοσία». Οι σωματικές, εξάλλου, ποινές, δεν απειλούν μόνο
τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, αλλά θίγουν και την
αξιοπρέπειά του, προσβάλλουν την προσωπικότητά του,
καταστρέφουν το ελεύθερο φρόνημά του και ζυμώνουν
τον αυριανό δούλο ή «επαναστάτη», οπωσδήποτε πάντως
αφυπνίζουν τις ενδιάθετες αντικοινωνικές ροπές.
Μία συνεπής και προσεκτική αγωγή, τόσο στο σπίτι όσο
και στο σχολείο, δεν χρειάζεται να καταφύγει σε σκληρές
ηθικές και ιδιαίτερα σε σωματικές ποινές. Ο τρόπος και το
παράδειγμα παιδεύουν. Κάθε λόγος ή πράξη παιδευτική,

για να έχει κατευθύνουσα επίδραση, χρωματίζεται από την
ψύχραιμη λογική και την απέραντη στοργή των γονέων και
δεν επηρεάζεται κατά την εξαγγελία και την εφαρμογή της
από τη φόρτιση των συνθηκών ή το πλήθος των προβλημάτων. Κάποτε έχει λίγη σημασία το «τι» θα πει κανείς και
περισσότερη το «πώς» θα το εκφράσει ή θα το εμπραγματώσει. Το παράδειγμα, τώρα, είναι η υπέρτατη και υπέρτατα
αποτελεσματική μέθοδος διδαχής. Τα παιδιά, βέβαια, φέρουν έμφυτο το γονεϊκό αρχέτυπο.
Όμως, αυτό το αρχέτυπο οικοδομείται σε πρότυπο και
γίνεται είδωλο και ίνδαλμα, όταν η συνέπεια και η σύνεση
συνοδεύουν τα λόγια των γονέων. Όταν, αντιθέτως, λείπει το ηθικό παράδειγμα βίου των γονέων, τότε το άγαλμά
τους συντρίβεται μέσα στην ψυχή του παιδιού και πέφτει σε
ερείπια: το πρότυπο μεταβάλλεται σε κακέκτυπο, οι γονείς
παύουν να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες.
Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι η παλαιότερη παιδαγωγική
αντίληψη δεν απέρριπτε τις σωματικές ποινές, γιατί θεωρούσε πως αυτές είναι τελεσφόρες. Έτσι, η ποινή του
ραβδισμού ή της φάλαγγας ακόμη είχαν ευρεία διάδοση.
Κατάλοιπα αυτής της αντιλήψεως υπάρχουν και σήμερα,
και μάλιστα σε μια από τις πλέον ανεπτυγμένες και δημοκρατούμενες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, στην οποία πριν
από μερικά χρόνια είχε ξεσπάσει σάλος, διότι μία υπερβολικά «ευγενής» μεταχείριση στο Κολέγιο είχε στείλει στο
νοσοκομείο τον σημερινό διάδοχο του θρόνου Κάρολο!
Παράδοση αιώνων, που απαιτεί τα θύματά της.

Στη Βίβλο και ειδικότερα στη «Σοφία Σειράχ» διαβάζουμε: «Όποιος αγαπά το γιο του, τον μαστιγώνει… Ο αδάμαστος ίππος αποβαίνει δυσχαλίνωτος και ο ασύδοτος γιος
καταντά απότομος. Συνήθισέ τον να είναι υποχωρητικός
από τα πρώτα του χρόνια: Ο αγαπών τον υιόν αυτού, ενδελεχήσει μάστιγας αυτώ… Ίππος αδάμαστος αποβαίνει
σκληρός και υιός ανειμένος εκβαίνει προαλής. Κάμψον
τον τράχηλον αυτού εκ νεότι» (Κεφ. ΝΒ’). Η βυζαντινή εποχή δύσκολα απέφευγε τέτοιες μεθόδους αγωγής: «Άρξον,
χειρ μου αγαθή, μάθε γράμματα καλά, μη δαρθής και παιδευθής και εις τον φάλαγγα βαλθής!» ψέλλιζε κάθε παιδί
που ξεκινούσε για το σχολείο. Έπρεπε να σημειωθεί μεγάλη εξελικτική διαδικασία και αληθινή πνευματική και
κοινωνική επανάσταση, για να φτάσουμε στη σύγχρονη
παιδαγωγική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το «ξύλο»
δεν φαίνεται «να βγήκε από τον παράδεισο»!
Καθώς το παιδί προχωρεί στην ψυχοσωματική και
πνευματική του ενηλικίωση, οι γονείς οφείλουν να ανοίγουν το δρασκελισμό τους, να ενωτίζονται τις αλλαγές των
καιρών, να συλλαμβάνουν τα αιτήματα και τα μηνύματα
των εποχών, να κατανοούν τα προβλήματα και τις ποικίλες ανάγκες του παιδιού. Ο Α. Άντλερ, με τρόπο απλό και
διδακτικό, διά στόματος νηπίου, θα πει: «Μάνα, μην ξεχνάς
πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο
να κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα, αλλά προσπάθησε σε
παρακαλώ».
Την ίδια αυτή ανάγκη του συσχηματισμού, της προσαρ-
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μογής και συμπαραστάσεως των γονέων υπογραμμίζει με
φράσεις ποιητικές και βαθύτατα συμβολικές ο Χ. Γκιμπράν:
«Μπορείς, πατέρα, να φιλοξενήσεις το σώμα τους, αλλά
όχι την ψυχή τους, γιατί η ψυχή τους κατοικεί στον οίκο τού
αύριο, τον οποίο εσύ δεν μπορείς να επισκεφθείς, ούτε καν
στα όνειρά σου… Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει ποτέ προς τα
πίσω και δεν χαζεύει ποτέ στο χθες!» Η εναρμόνιση προς το
ρυθμό της ζωής και η επικοινωνία των γονέων στο ψυχικό
και πνευματικό επίπεδο του παιδιού είναι άκρως βοηθητικές για την ομαλή του πορεία. Εδώ οι γονείς πρέπει να
λάβουν σοβαρά υπόψη όσα από μια άλλη, πολύ ευρύτερη
σκοπιά, υποδεικνύει ο Κίρκεγκωρ σχετικά με το ρόλο του
κήρυκα, του δασκάλου, του εξομολόγου και φυσικά του
πνευματικού οδηγού:
«Είμαι ίσως ο Απόστολος; Αποτρόπαιο. Για έναν τέτοιο χαρακτηρισμό, ουδέποτε έδωσα αφορμή. Είμαι ένας
φτωχός, ασήμαντος άνθρωπος. Είμαι τότε ο διδάσκαλος,
ο παιδαγωγός; Όχι, ούτε τούτο είμαι. Είμαι ο συμμαθητής».
Αυτή η προσέγγιση του παιδιού, η επί ίσοις όροις, δημιουργεί φιλικότατη ατμόσφαιρα και πολύ ανθρώπινες
σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Η θέρμη των
συναισθημάτων της αγάπης και του σεβασμού αυξάνει. Οι
γονείς εμφανίζονται -και είναι πράγματι- φωτισμένοι και
επίκαιροι οδηγοί. Η τόσο γόνιμη σκέψη του Άντλερ θα γίνει μάλιστα εδώ πιο ριζοσπαστική: Λάθη δεν κάνουν μόνο
τα παιδιά, λάθη κάνουν κυρίως οι γονείς και ότι τα παιδιά
έχουν ατελεύτητες δυνατότητες, ότι είναι ανοιχτά σε όλες
αυτές τις δυνατότητες. Η τάση των γονέων να ωραιοποι-
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ούν τα πράγματα, να εξιδανικεύουν και να ηρωοποιούν
τους εαυτούς τους, δεν βρίσκει ανταπόκριση στις ψυχές
των παιδιών και πολύ οδυνώνται, όταν διαπιστώνουν τις
ατέλειες των γονέων:
«Μάνα, μην προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω πως
είσαι τέλεια ή αλάνθαστη. Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για
μένα, όταν ανακαλύπτω ότι δεν είσαι ούτε το ένα, ούτε το
άλλο»! Η οξύτατη περιέργεια και η ευρηματική δύναμη του
παιδιού πολύ γρήγορα διαπιστώνουν και τις ηθικές και τις
γνωστικές ατέλειες των γονέων. Πριν τούτο συμβεί, η γονεϊκή αγωγή οφείλει να ομολογήσει ότι «ουδείς τέλειος,
ει μη εις: ο Θεός».
Είναι θέμα, τώρα, μεγάλης καλλιέργειας, αλλά και παιδευτικής στρατηγικής η αναγνώριση εκ μέρους των γονέων των σφαλμάτων τους γενικότερα. Παρόμοια ομολογία
στερεώνει τη θέση των γονέων και κραταιώνει την παιδική
εμπιστοσύνη προς αυτούς. Τούτο θέλει να βεβαιώσει ο μικρός στην «Επιστολή προς τη Μητέρα»: «Μη διανοηθείς
ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σου, αν μου ζητήσεις συγγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου μου δημιουργεί πολύ θερμά συναισθήματα απέναντί σου». Αυτό
σημαίνει ακόμη ότι και το παιδί, σε περιπτώσεις -αναπόφευκτες άλλωστε στη ζωή- λαθών του, θα ομολογεί τα
σφάλματά του και θα αναλαμβάνει και τις τυχόν ευθύνες
που προκύπτουν από αυτά. Έτσι, όμως, θα έχει επιτευχθεί
το πολυτιμότερο: Θα οδηγηθεί ο νέος -και αργότερα ο ώριμος- σε μια βαθιά και κοφτερή αυτογνωσία.
Ένα από τα βαριά λάθη της γονεϊκής αγωγής είναι ο

ποταμός των υποσχέσεων προς τα παιδιά, είτε για να συγκρατηθούν σε νόμιμο επίπεδο συμπεριφοράς είτε για να
επιτύχουν υψηλή απόδοση στα μαθήματά τους. Ιδιαίτερα
βλαπτικές είναι οι υλικές επιβραβεύσεις, γιατί κάνουν το
παιδί απαιτητικό, σκληρό, κυνικό και ανενδοίαστο. Για κάποιες μάλιστα υποσχέσεις που δεν τηρούνται, παραπονείται
το παιδί: «Μη μου δίνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω
πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάς». Η παιδική ειλικρίνεια, ο αυθορμητισμός, ο ενθουσιασμός, ο ακατάσχετος
δυναμισμός εγγυώνται μια καρπερή και εύχυμη, χρηστή και
ενάρετη ανοδική εξέλιξη και σε μια υψηλή αυτοσυνειδησία.
Χαρά στο παιδί που έχει γονείς οι οποίοι θα το κατευθύνουν σε μια τέτοια αυτοσυνειδησία, η οποία θα του επιτρέπει να επαναλαμβάνει με πίστη τα λόγια του Κίρκεγκωρ:
«Εγώ δεν αμφιβάλλω για την αιώνια ευδαιμονία κανενός.
Ο εαυτός μου είναι εκείνος για τον οποίον αγωνιώ»!

Επιστολή
πέμπτη
«Μάθε το λοιπόν καλά ότι ο Σωκράτης πολλές φορές μας
είπε πως όσοι φροντίζουν για να ’χουν μεγάλη περιουσία τα
παιδιά τους, αλλά αμελούν να τα μορφώσουν σωματικά και
ψυχικά, παθαίνουν το ίδιο με τους ιπποτρόφους, που δεν

γυμνάζουν τα άλογα για τον πόλεμο, αλλά φροντίζουν μόνο
να τους δίνουν πλούσια τροφή. Όμως, με την τακτική αυτή
θα είναι τα άλογά τους καλοθρεμμένα, αλλά δεν θα είναι
εξασκημένα σε αυτό που πρέπει. Διότι αρετή του ίππου δεν
είναι η παχυσαρκία, αλλά η τόλμη και η εμπειρία του πολέμου. Το ίδιο λάθος κάνουν όσοι φροντίζουν ν’ αποκτήσουν
πολλά χωράφια για τα παιδιά τους, αλλά παραμελούν τη
μόρφωσή τους»
Ξενοφών
Η περιέργεια, ως ορμή να γνωρίσει τον κόσμο, είναι
μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του παιδιού. Ο πόθος της
γνώσεως είναι ανύπνωτος, η «όρεξις του ειδέναι», σύμφωνα με την αριστοτελική φράση, ασίγαστη. Με τις αισθήσεις του αγκαλιάζει τα πάντα: περιεργάζεται τα αντικείμενα
στη βρεφική ηλικία και προσπαθεί να τα γευθεί, να τα «δοκιμάσει», κατευθύνοντάς τα προς το στόμα του. Ανοίγει μια
διαρκή γνωστική δοσοληψία με τον κόσμο.
Η δίψα για μάθηση εκδηλώνεται στη νηπιακή και την
παιδική ηλικία, ως «ωτακουστείν», ως «κρυφακούειν» και
«κρυφοβλέπειν». Ακόμη και όταν «κοιμάται», προσποιείται
ότι κοιμάται. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί,
γιατί οι «ειδικές περιπτώσεις» το θέλγουν, αλλά και το
τραυματίζουν βαθύτατα: εμφανίζονται συμπλέγματα και
συγκρούσεις ή και διαστροφές, που έχουν σχέση με «σκηνές» που είδε ή άκουσε.
Η περιέργεια του παιδιού διοχετεύεται ακολούθως σε
ερωτήσεις, που αφορούν στα άμεσα πρόσωπα ή αντικείμε-
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να έως τα μεταφυσικά θέματα. Οι γονείς και οι δάσκαλοι,
όλοι όσοι έχουν τη μέριμνα της αγωγής του, οφείλουν να
δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάποτε δεν αναφέρονται μόνο σε ηθικά ή θρησκευτικά ζητήματα, αλλά και σε
σεξουαλικά. Η αγωγή πρέπει να ανταποκριθεί με γνώση και
ειλικρίνεια στο παιδικό αυτό αίτημα: «Μάνα, μη με αγνοείς
όταν σου κάνω ερωτήσεις, γιατί θα ανακαλύψεις πως θα
αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από άλλες πηγές»,
παρακαλεί το παιδί, όπως γράφει ο Άντλερ. Προσπάθεια
παραπλανήσεώς του είναι μάταιη, διότι προσκρούει στο
αλάθητο ένστικτό του.
Κάθε απάντηση πρέπει να εναρμονίζεται προς το αντίστοιχο ψυχοσωματικό και πνευματικό εξελικτικό στάδιο
του παιδιού. Αν οι ερωτήσεις αναφέρονται στην σεξουαλική
ζωή, καλύτερος είναι ο συμβολικός τρόπος απαντήσεως
κατ’ αρχάς. Δεν χρειάζεται πάντως να συντρίψουμε πρόωρα
την παιδική αθωότητα. Η παράκαιρη απομυθοποίηση είναι
άσκοπη και επικίνδυνη, όπως έδειξε το σουηδικό παράδειγμα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, κατά τη
διάρκεια του 1960. Είναι λάθος κρίσιμο να οδηγούμε πρόωρα τα παιδιά, εν ονόματι μιας δήθεν φυσικής σεξουαλικής
αγωγής, στην αποκάλυψη τέτοιων «μυστικών».
Δεν κάνουμε βέβαια αγωγή αν κυκλοφορούμε γυμνοί
μέσα στο σπίτι ή λουζόμαστε μαζί τους, όπως συμβουλεύει η δήθεν «μοντέρνα» αγωγή. Θα μπορούσα να δείξω ότι
τα περισσότερα είδη των ψυχοσωματικών ανωμαλιών και
διαστροφών, όπως: ομοφυλοφιλία ή φιλομοφυλία, ηδονοβλεψία, παρενδυσία, σαδισμός, μαζοχισμός, σατυρίαση,
φετιχισμός, επιδειξιομανία, ουρολαγνεία, κοπρολαγνεία,
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αιμομιξία, ανταλλαγές συζύγων, βιασμοί και ομαδικά όργια, έχουν τις ρίζες τους και σε μια τέτοια βιάζουσα αγωγή.
Η νηπιακή επίσης και η παιδική ηλικία είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες περίοδοι ζωής. Διότι τότε αναπτύσσονται τα
γνωστά, από τον Φρόυντ κυρίως επισημανθέντα, συμπλέγματα: του Οιδίποδα, ως προσήλωση του άρρενος παιδιού
προς τη μητέρα, της Ηλέκτρας, ως σφοδρή αγάπη του θήλεος προς τον πατέρα, της Ενοχής, ως επίγνωση αυτού του
ερωτισμού, του Ευνουχισμού, ως αγωνία αποκοπής των
γεννητικών του οργάνων, της Αρτέμιδος, αργότερα κατά το
10ο-11ο έτος, ως ανυπακοή και ανεξαρτησία του θήλεος
απέναντι στο άρρεν και ως διάθεση φυγής από το σπίτι, της
Βαναυσότητας ή της Αφροσύνης, ως τάση προς τη σκληρότητα και ως ευχαρίστηση παρακολουθήσεως ερωτικών
συναντήσεων μεταξύ ζώων, του Ναρκίσσου, ως ένα είδος
αυτολατρείας, αυτοθαυμασμού, αυτοεξάρσεως και φιλαρεσκείας κατά το εφηβικό στάδιο.
Γενικά, η τάση των γονέων καθορίζεται από το διανοητικό επίπεδο του παιδιού, η δε μητέρα είναι η πρώτη
παιδαγωγός με τη μεγαλύτερη επίδραση επάνω στο παιδί,
που είναι η σωματική, ψυχική και πνευματική της συνέχεια.
Είναι αυτονόητο πως ο νοητικός, βουλητικός και συναισθηματικός αποθηλασμός του παιδιού από τους γονείς,
η βαθμιαία ανεξαρτησία του ελαφρύνει το έργο τους. Από
το άλλο μέρος, όμως, αυτή η ενηλικίωση δυσχεραίνει την
αποστολή, γνωστικά τουλάχιστον, των γονέων. Οι ερωτήσεις τώρα είναι σύνθετες και δύσκολες και απαιτούν
ειδικές γνώσεις και ευρύτερη μόρφωση, πράγμα που, από
τα αρχαία χρόνια, έχει διαπιστώσει ο Ιππόθοος: «Παίδων

κρατείν δει των νεωτέρων σοφούς: σοφοί πρέπει να κατευθύνουν τα νεώτερα παιδιά».
Η μέθοδος αγωγής, εξάλλου, πρέπει να προσαρμόζεται
σύμφωνα με τα εκάστοτε αιτήματα της ψυχής τους. Γιατί, όπως τονίζει ο Πλάτων στους «Νόμους» του, «το ήθος
των νέων είναι έτσι από τη φύση του, ώστε να παρουσιάζει
πολλές μεταβολές στη ζωή κάθε φορά». Ο Θεόφραστος
επίσης υπογραμμίζει: «Χαλεπόν καταμαντεύεσθαι περί των
νέων· αστόχαστος γαρ ηλικία και πολλά έχουσα μεταβολάς
άλλοτ’ επ’ άλλο φερομένη». Η μεταβλητότητα αυτή είναι
ευεξήγητη: τα παιδιά ευρίσκονται σε ένα ακατάπαυστο Γίγνεσθαι, οι βιώσεις τους είναι σεισμικές και θύελλα αντιθέσεων μαίνεται στην καρδιά τους.
Γι’ αυτό η ψυχική τους ζωή ενέχει δυνάμεις, οι οποίες κάποτε συγκρούονται προς ό,τι αναγνωρίζεται από την
κοινωνία ως τίμιο, αγνό, δέον, αξία. Με ξεχωριστή ένταση
εκδηλώνεται το ένστικτο της οικειοποιήσεως, της κατοχής
και κυριότητας, της εξουσιάσεως. Το συνηθισμένο παιδικό
παράπτωμα, η κλοπή, κατάγεται από τούτο το ένστικτο. Η
θεραπεία του αρχίζει από την κάλυψη από μέρους των γονέων βασικών αναγκών του παιδιού, γιατί διαφορετικά η
ορμή προς αυτοσυντήρηση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, και συνεχίζεται ως προσπάθεια ενισχύσεώς του, ώστε
να ανταποκρίνεται οικονομικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου ζει. Διαφορετικά νιώθει μειονεκτικότητα
απέναντι στους συνομηλίκους του.
Ένα άλλο συχνό παιδικό παράπτωμα είναι το ψεύδος.
Οι γονείς, με την ασυνέπειά τους, είναι οι πρώτοι δάσκαλοι
του ψεύδους. Μια άλλη πηγή ψεύδους είναι οι απειλές των
γονέων: «Μάνα, μην υπερτιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά ο
φόβος της τιμωρίας με σπρώχνει στην ψευτιά», υποστηρίζει ο Άντλερ.

Το παιδικό ψεύδος δεν είναι πάντοτε συνειδητό, ιδιαίτερα στη νηπιακή ηλικία, οπότε η νόηση του παιδιού
δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο φανταστικό και στο
πραγματικό. Ο χαρακτήρας της φαντασίας του είναι ενιστικός. Σιγά-σιγά γίνεται συνειδητό, εκούσιο το ψεύδος.
Στην πρώτη περίπτωση δεν επιτρέπεται ούτε καν επίπληξη, αλλά με παραστατικό και απλό τρόπο συμβουλεύουμε
και προσπαθούμε να εξαγάγουμε το παιδί από τη διάσταση
του μύθου, στην οποία ζει. Ως προέκταση του συνειδητού
ψεύδους θεωρείται η μυθομανία, μία κατάσταση σχεδόν
παθολογική. Οι γονείς πρέπει να δείξουν εδώ ότι ο ψεύτης
και ο μυθομανής όχι μόνο δεν ηρωοποιείται και δεν καθιερώνεται στις συνειδήσεις των άλλων ανθρώπων, αλλά
γίνεται καταγέλαστος.
Τέλος, οι γονείς οφείλουν να δαμάσουν την τάση του
παιδιού να φιλονικεί με τους άλλους. Η βαθύτερη αιτία της
εριστικότητας είναι η ορμή κάθε ανθρώπου για αναγνώριση της προσωπικής αξίας, για απόκτηση δυνάμεως, για
υπεροχή έναντι των άλλων, για επιβολή του «εγώ» του. Η
θέληση να υπερτερούμε είναι ανθρώπινο στοιχείο. Η άμιλλα, η αντικοινωνική συμπεριφορά, ο διαγκωνισμός εκπορεύονται από αυτή την ορμή προς επιβολή. Έως ένα βαθμό
μάλιστα, όλα αυτά είναι δημιουργικά και ωθούν το κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι προς τα εμπρός. Η αγωγή, εν
τούτοις, θα τα ελέγξει και δεν θα τα αφήσει να μετατραπούν
σε βία και σπαραγμό: η ειρηνική συμβίωση είναι το μεγάλο
αίτημα σήμερα και ένας από τους στόχους της αγωγής.
Χαρά στην αγωγή που φύτεψε κέδρους επάνω στην αρχαία τετρακτύν: στη γη της αγάπης με ρίζες βυθισμένες στο
ύδωρ της καλωσύνης, με κορμούς αγαθούς, ανθεκτικούς
στις ριπές των ανέμων και κλάδους λουσμένους από τον
ήλιο της Αρετής.

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΦΙΛ. ΚΩΣΤΑΡΆΣ

Ο κ. Γρηγόρης Φιλ. Κωσταράς γεννήθηκε, ως όγδοο από τα εννέα παιδιά του ιερέα Φιλίππου
Γρηγ. Κωσταρά και της πρεσβυτέρας Σπυριδούλας, στο χωριό Πυργί του Δήμου Αγρινίου,
όπου διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα. Έδωσε επιτυχείς εξετάσεις στις Σχολές Φιλοσοφική
και Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών και επειδή αρίστευσε και πέρασε μεταξύ των 5
πρώτων έλαβε κρατική υποτροφία 4ετή. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική το 1960. Υπηρέτησε
τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός-ανθυπίλαρχος (ΤΘ). Ειδικεύτηκε στη
Φιλοσοφία-Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, στη Γερμανία, καθώς και στο
Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, στη Δανία. Αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου και αποφοίτησε από τη «Σχολή Ψυχολογικής Αμύνης» του Οϊσκίρχεν.
Αργότερα εξελέγη επιμελητής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
εντεταλμένος αφηγητής και επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής και, τέλος, καθηγητής. Στο συγγραφικό του έργο
περιλαμβάνονται 46 πολυσέλιδα αυτοτελή βιβλία και τουλάχιστον 255 διατριβές, μελέτες και ανακοινώσεις,
δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

EQUITABLE Life Assurance Society of the United States - Ασφαλιστήριο ζωής Έλληνα στο Λονδίνο, 1902.
«Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια», Συλλογή Ευάγγελου Γ. Σπύρου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – Ασφαλιστήριο Ζωής μαθητού στο Λεωνίδιο, 1940.
«Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια», Συλλογή Ευάγγελου Γ. Σπύρου.
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Ο Εθνικός Ευεργέτης Γεώργιος Σίνας (1783-1856).

Ο Εθνικός Ευεργέτης Σίμων Σίνας (1810-1876).

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΙΝΑ είχε γενέτειρα τη Μοσχό-

Ούτε στα σχολεία ούτε στα πανεπιστήμια ούτε οι εμπορικές σχολές έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση του Γ. Σίνα
και των υιών και εγγονών του, Σίμωνος και Γεωργίου Σίνα.
Το 1972, η Ακαδημία Αθηνών, στη σειρά «Βιογραφίες ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ», εξέδωσε ένα βιβλίο για τον
Εθνικό Ευεργέτη ΣΙΜΩΝΑ ΣΙΝΑ, που γεννήθηκε το 1910.
Αγόρασα σε παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι αυτό το σύγγραμμα του Γ. Λαΐου (εξαιρετικό). Βρήκα πολλά αρχεία και
στοιχεία και για τον πατέρα του Γ. Σίνα. Πήρα αφορμή να
ΞΑΝΑΠΡΟΤΕΙΝΩ στον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κ.
Ι. Στουρνάρα (καθηγητή) να βρει τρόπο να εκδώσει σχολικό
βιβλίο για την Οικογένεια Σίνα, όπου πολλαπλώς θα ωφε-

πολη Βορείου Ηπείρου, ξακουστή τον 18ο αιώνα μεταξύ
Κορυτσάς και Μπερατίου και σπουδαίου κόμβου μεταξύ
Κωνσταντινουπόλεως και Βενετίας, σημαντικής εμπορικής αρτηρίας για τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Ασία.
Ο γενάρχης τους ήταν ο Γεώργιος Σίνας ο πρεσβύτερος,
με έδρα τη Μοσχόπολη και εμπορικές συναλλαγές στην
Αυστρουγγαρία, από το 1752. Περίπου το 1769 φαίνεται
ότι εγκατέλειψε τη Βόρειο Ήπειρο, εγκαταστάθηκε στο Μοναστήριον και μετακινήθηκε αργότερα στη Ναϊσσόν (Νίσσα)
και από εκεί στη Βιέννη, όπου η οικογένεια Σίνα διέπρεψε,
με εμπορικό οίκο τεράστιων πολυεθνικών διαστάσεων.

Θεόφιλος Χάνσεν (1813-1891), ο νεοκλασικός αρχιτέκτων
της Σιναίας Ακαδημίας.

λήσει τους νέους και φοιτητές Οικονομικών Σχολών με
τα πεπραγμένα μεγάλων Ελλήνων, που δόξασαν τον Ελληνισμό.
Ίσως και μία επανέκδοση θα ωφελούσε, ώστε να μάθουν οι Νεοέλληνες ότι μόνο στον τομέα των συγκοινωνιών ο Γ. Σίνας, πατήρ του Σίμωνος, ετόλμησε έργα που
θυμίζουν έργα Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, όπως γράφει το
βιβλίο. Έκανε τον πρώτο σιδηρόδρομο με ατμοκίνηση στην

Ευρώπη (και Αυστρία), που άλλαξε την Παγκόσμια Ιστορία
με την ατμομηχανή. Ονομάστηκε «Philadelphia». Διαφυλάσσεται στο Τεχνικό Μουσείο Βιέννης. Ο Σίνας υπήρξε ο
πατήρ των σιδηροδρόμων των προς Νότο χωρών και της
Βαλκανικής.
Έργο του Γ. Σίνα είναι και η πρώτη «Ατμοπλοϊκή Εταιρεία του Δουνάβεως», με υπογραφή Μαρίας Θηρεσίας, το
1877. Το δεύτερο τεχνικώς τελειότερο ατμόπλοιο στον
Δούναβη (1830), μετά τους Άγγλους ναυπηγούς, ήταν το
«ΑΡΓΩ» (1837) του Γ. Σίνα, έργο του τολμηρού Ηπειρώτη, και η κρεμαστή γέφυρα της Βουδαπέστης, που ένωσε
τις πόλεις Βούδα και Πέστη. Η κατασκευή διήρκεσε 10 έτη
(1840-1849).
Ο Γ. Σίνας εξελέγη πρώτος εκ των 10 διευθυντών της
Εθνικής Τραπέζης Αυστρίας. Στο εμπόριο βαμβακιού και
καπνού από Μακεδονία είχε συναλλαγές με όλη την Ευρώπη και την Ασία. Το ίδιο και με τη βιομηχανία νηματουργίας.
Μέχρι το 1846, το Εργοστάσιο Χαρτοποιίας του ήτο το τεχνικώς τελειότερο στην Ευρώπη και επρομηθεύοντο χαρτί τα
Βαλκάνια, η Ασία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Νότιος
Αμερική και Αυστραλία. Στη συγκοινωνία, κτίζει σιδηροδρομικούς δρόμους, γέφυρες, θαλάσσιες μεταφορές κ.λπ.
Πολλές υπηρεσίες προσέφερε και ως πρόξενος της
Ελλάδας και ως ιδρυτής του Αστεροσκοπείου. Με τη διαθήκη του ευεργέτησε πολλές και πολλούς, όπως και ο υιός
του Σίμων Σίνας, ως γενικός κληρονόμος, με ευεργεσίες
σε Ελλάδα, Αυστρία και Ουγγαρία και ως Μέγας Ευεργέτης
της Ακαδημίας Αθηνών και δική του ιδέα ήταν να ορισθεί ο
αρχιτέκτων Θεόφιλος Χάνσεν.
Προτείνω στους ασφαλιστές να μάθουν περισσότερα
για τους ευεργέτες και τις δωρεές τους και ιδιαιτέρως για
τους ευεργέτες ασφαλιστές, που ήκμασαν στην πόλη της
Οδησσού, σε όλη την Ευρώπη και τη Βιέννη.
Ε.Σ.

Τα αγάλματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα κατά την τοποθέτησή τους εκατέρωθεν των Προπυλαίων της Ακαδημίας.

Η πρόσοψη και η δυτική πλευρά της Ακαδημίας μετά την αποπεράτωση της μαρμάρινης τοιχοδομής.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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«Ο ΥΠΗΡΈΤΗΣ ΔΎΟ
ΑΦΕΝΤΆΔΩΝ ΛΈΕΙ ΨΈΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΈΝΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΎΟ»

Ο Dave Packard (αριστερά) και ο Bill Hewllet.

Ο BILL HEWLETT, το 1956, είπε κάτι σε εσωτερι-

κή ομιλία του, που υπάρχει στα αρχεία της Hewlett-Packard
Computers, το οποίο ενδιαφέρει πολλούς από τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών και στην ασφαλιστική αγορά,
σχετικά με το πώς πρέπει να σχεδιάσουν μια εταιρεία, έναν
οργανισμό, με περιβάλλον που συντελεί στη δημιουργία εξαιρετικών υπηρεσιών και προϊόντων.
Έχουμε ανάγκη τη διάρκεια και όχι τα βραχυπρόθεσμα βεγγαλικά κερδών.
Το ανώτερο επίτευγμα είναι η ίδια η
εταιρεία, είπε ο Hewlett στους υπαλλήλους
της εταιρείας: «…Το επιτελείο των μηχανικών μας έχει διατηρηθεί… Τότε θα δείτε τι
σημαίνει πραγματική πρόοδος».
Ο Dave Packard επανέλαβε τις ίδιες αρχές σε ομιλία του, το
1964, όπως διάβασα στις επιτυχημένες συνήθειες των εταιρειών με όραμα, των συγγραφέων James Collins και Jerry Porras:
«Το πρόβλημα είναι να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον, μέσα στο
οποίο ο καθένας μπορεί να είναι δημιουργικός… Πιστεύω ότι για
να προσφέρει κανείς ένα τέτοιο περιβάλλον, πρέπει να σκεφθεί
αρκετά ποια οργανωτική δομή θα εφαρμόσει…».
Το 1973, όταν ρωτήθηκε ποια προϊόντα θεωρούσε σημαντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας, απάντησε ότι οι οργανωτικές αποφάσεις έκαναν μεγάλη την εταιρεία που έφτιαξε καλά
προϊόντα. Τέτοιες ήταν η φιλοσοφία Management που ονομάστηκε «Ο Τρόπος της ΗΡ», η ομάδα σχεδιασμού, η συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας, πολιτικές για το προσωπικό και
Management, η καθιέρωση ενός ανταποδοτικού συστήματος
για την επιβολή οικονομικής πειθαρχίας κ.λπ.
Ένας δημοσιογράφος έγραψε τότε συνοπτικά ότι: «Ο πρόεδρος της ΗΡ δημιούργησε την εταιρεία από πρόθεση και την
αριθμομηχανή τσέπης κατά τύχη». Το μεγάλο δημιούργημα
ήταν η εταιρεία που είχε περιβάλλον που ευνοούσε τη δημιουργία εξαιρετικών προϊόντων. Η νοοτροπία να κάνουν εξέχοντα οργανισμό, που να ξεπερνά προϊόντα και πρόσωπα, έφερε
την επιβίωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Δημιουργήστε περιβάλλον για πρόοδο και συνέχεια στις
επόμενες γενιές!
Ε.Σ.
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Αυτήν την παροιμία μου θύμισε μια παλιά διαφήμιση της ARAG, που αναφέρεται στη Νομική
Προστασία και εφιστά την προσοχή σε ασφαλιστές
και πελάτες, σε περιπτώσεις «σύγκρουσης συμφερόντων», όπου ο πελάτης είναι ασφαλισμένος
στην ίδια εταιρεία για ασφάλιση π.χ. αυτοκινήτου
και ταυτόχρονα για Νομική Προστασία. Η ασφαλιστική εταιρεία τι θα υποστηρίξει περισσότερο; Ποιον
«αφέντη» θα διαλέξει; Τη Νομική Προστασία ή το
αυτοκίνητο; Προβληματιστείτε διαβάζοντας τη διαφήμιση…
Ε.Σ.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ας έχουν υπ’ όψιν τους και την ασφαλιστική ιστορία των εταιρειών και διαμεσολαβούντων και
πώς «στήθηκαν» οι εταιρείες που βρήκαν να διοικήσουν
σήμερα, για να μην αδικήσουν ανθρώπους που δούλεψαν,
ώστε να βρουν αυτοί εταιρείες, δομές, γραφεία, πελατολόγια κ.λπ.
Η διαφήμιση της ALICO, που δημοσιεύουμε, εποχής
1985, τα λέει όλα! «Ελάτε για σίγουρο μέλλον και απόκτηση δικού σας ασφαλιστικού γραφείου»! Αυτά έλεγαν
τότε οι συνάδελφοί τους,
που τους παρέδωσαν τις
σημερινές εταιρείες. ΟΙ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ
ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΛΕΣ!
Κάποια στελέχη πλούτισαν, πήραν θέσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, bonus και
τεράστια εφάπαξ, ξεπουλώντας και πολλά που
βρήκαν έτοιμα, χωρίς να
προσθέσουν φεύγοντας.

Είναι πολλές οικογένειες που στηρίχθηκαν στα λεγόμενά τους και σε όσα ίσχυαν εποχές 1980, 1990, 2000 κ.λπ.
Έχουν κι εκείνοι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που έμειναν ή πουλήθηκαν
σε άλλες εταιρείες! Ήταν διαπραγματεύσιμο στοιχείο και
το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις τους και οι πελάτες
τους και όλα τα σχετικά.
ΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
και όχι βιασύνες και ισοπέδωση χάριν αριθμών στα λογιστήρια και αριθμών χωρίς ανθρωπιά. Οι άνθρωποι έκαναν
τα πλούτη! Διαβάστε τη διαφήμιση και κάποιοι χρησιμοποιήστε την για καλύτερες συμπεριφορές.
Ε.Σ.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ «ξέχασε» τον κύριο ρόλο της, που είναι «η κάλυψη για τις

“ατυχίες” της ζωής»! Στα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οδηγήθηκαν με φορτική πίεση να πουλάνε
συμβόλαια Unit Links (δεν έχουν ασφάλιση προστασίας οικογένειας στο μέτρο που θα έπρεπε), αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχή στα κέρδη, τίτλους κεφαλαιοποίησης, συμβόλαια υγείας κ.λπ., που κατά κανόνα δεν έχουν προστασία οικογένειας
- Ασφάλεια Ζωής! Η ελληνική ασφαλιστική αγορά ΥΣΤΕΡΕΙ απελπιστικά σε σχέση με τις άλλες χώρες!
Στην έκδοση «ΑΝΘΡΩΠΟΙ και ΑΡΙΘΜΟΙ» του πολλαπλώς χρήσιμου Δ. Ρουχωτά, οι αριθμοί και τα ποσοστά είναι τραγικά
για τον Έλληνα, συγκρίνοντάς τα με άλλους λαούς της Ευρώπης, όπου τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ζωής - Προστασίας
στην Ελλάδα είναι γύρω στα 200 ευρώ (2019) και των αντίστοιχων λαών είναι: Αγγλία 2.300, Σουηδία 2.400, Νορβηγία
2.200, Ολλανδία 800, Ιταλία 1.800, Ιρλανδία 2.500, Γαλλία 2.200, Φινλανδία 4.000, Ισπανία 600, Δανία 4.200, Γερμανία
1.300 κ.λπ., και μέσος όρος πάνω από 1.000!
Στο οκτάμηνο του 2022, οι ασφαλίσεις Ζωής – Προστασίας ήταν στο -11,5% και Unit Linked με αύξηση 3,5%. Προτείνουμε οι ασφαλιστές να στραφούν στη δουλειά τους, που είναι η προστασία Ζωής και Υγείας…

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

(Πλάτωνος Νόμοι, 643d – 644b)

«Και ό,τι λοιπόν ονομάζομε παιδεία ας μην παραμείνει αόριστο. Τώρα δηλαδή, και κατακρίνοντας και επαινώντας την
ανατροφή του καθενός, χαρακτηρίζομε κάποιον από εμάς
ως μορφωμένο, και άλλον ως αμόρφωτο, από ανθρώπους
κάποτε πολύ εκπαιδευμένους στα επαγγέλματα πανδοχέως
και ναυτικού ή άλλους παρόμοιους· γιατί ο τωρινός λογισμός δεν μπορεί να είναι όσων νομίζουν, καθώς φαίνεται,
ότι αυτά είναι παιδεία, αλλά η με σκοπό την αρετή από την
παιδική ηλικία παιδεία, που εμπνέει επιθυμία και έρωτα να
γίνει (το παιδί) πολίτης τέλειος, που γνωρίζει να άρχει και
να άρχεται με δικαιοσύνη. Την ανατροφή αυτή, καθώς μου
φαίνεται, αφού την ξεχώρισε ο λογισμός αυτός, θα ήθελε
τώρα μόνον αυτήν να ονομάζει παιδεία· ενώ όποια επιδιώκει
χρήματα ή κάποια δύναμη ή άλλη κάποια ειδημοσύνη χωρίς
νοημοσύνη και δικαιοσύνη, είναι κατ’ αυτόν χυδαία και ανελεύθερη και ανάξια ολωσδιόλου να ονομάζεται παιδεία».

«Μη τοίνυν μηδ’ ο λέγομεν είναι παιδείαν αόριστον
γένηται. Νυν γαρ ονειδίζοντες επαινούντες θ’ εκάστων
τας τροφάς λέγομεν ως τον μεν πεπαιδευμένον ημών
όντα τινά, τον δε απαίδευτον, ενίοτε εις (τα) τε καπηλείας και ναυκληρίας και άλλων τοιούτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ανθρώπων· ου γαρ ταύτα ηγουμένων, ως έοικ’, είναι παιδείαν ο νυν λόγος αν είη, την δε
προς αρετήν εκ παίδων παιδείαν, ποιούσαν επιθυμητήν
τε και εραστήν του πολίτην γενέσθαι τέλεον, άρχειν τε
και άρχεσθαι επιστάμενον μετά δίκης. Ταύτην την τροφήν αφορισάμενος ο λόγος ούτος, ως εμοί φαίνεται,
νυν βούλοιτ’ αν μόνην παιδείαν προσαγορεύειν, την δε
εις χρήματα τείνουσαν ή τινα προς ισχύν ή και προς
άλλην τινά σοφίαν άνευ νου και δίκης βάναυσόν τ’ είναι
και ανελεύθερον και ουκ αξίαν το παράπαν παιδείαν
καλείσθε».

«ΥΓΙΑΊΝΕΙΝ ΜΕΝ ΆΡΙΣΤΟΝ ΑΝΔΡΊ
ΘΝΗΤΏ». «Το να έχεις υγεία, αυτό είναι το πρώτο για

περιεκτικότητα και συντομία, για να δώσουν ένα μήνυμα.
Ήταν επιγραφές. Ποιήματα. Συχνά εχάρασσαν επιγράμματα
σε ταφόπετρες (ως σήμερα).
Ο Σιμωνίδης έγραψε πολλά διάσημα επιγράμματα, όπως
το επίγραμμα για τους μαχητές του Μαραθώνα: «Ελλήνων
προμαχούντες Αθηνάς Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων
εστόρεσαν δύναμιν», όπως και εκείνο για τους Σπαρτιάτες
του Λεωνίδα, για τους μαχητές των Θερμοπυλών: «Ω ξειν’
αγγέλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Ο Σιμωνίδης γεννήθηκε το 556 π.Χ.
Ο συγγραφέας Γ. Α. Ρητάτος, στο βιβλίο «Αρρώστιες
και Γιατροί σε Αρχαία Ελληνικά Επιγράμματα» (Εκδόσεις
ΒΗΤΑ – www.betamedarts.gr), έχει γράψει αρκετά γύρω
από τα επιγράμματα και πολλά που αναφέρονται στην υγεία
και τις αρρώστιες, πολύ χρήσιμα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστές. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι η
Παιδεία και μάλιστα η Αρχαία Ελληνική, είναι ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ για ανάπτυξη του θεσμού της ασφάλισης.
Ε.Σ.

τον θνητό άνθρωπο». Αυτό έγραψε στην αρχή επιγράμματος
ο ποιητής Σιμωνίδης ο Κείος (από την Κέα, σημερινή Τζια).
Η υγεία είναι το σημαντικότερο από όσα έχει ένας άνθρωπος. Είμαι τυχερός, όπως και πολλοί άλλοι στην ασφαλιστική αγορά, που υπηρέτησα έναν θεσμό-υπηρέτη της υγείας,
μέσα από συμβόλαια Ζωής-Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
Το επίγραμμα του Σιμωνίδου έγραφε: «Υγιαίνειν μεν
άριστον ανδρί θνητώ· δεύτερον δε φυάν καλόν γενέσθαι,
πλουτέειν δ’ αδόλως τρίτον· κ’ έπειτα τέταρτον, μετά των
φίλων συνηβάν». Ερμηνεία: Το να έχει υγεία, αυτό είναι το
πρώτο για τον θνητό άνθρωπο. Και δεύτερο, το να κάνει καλούς απογόνους, τρίτο
το να πλουτίζει έντιμα κι έπειτα, τέταρτο, το να περνά τα νιάτα του με φίλους.
Επιγράμματα ήταν αυτά που εχάρασσαν πάνω σε πλάκες ή δέρματα
ή χαλκό, με φιλοσοφία, με απλότητα,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ underwriting
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΣΠΎΡΟΥ

Eν ολίγοις …
«ΜΠΉΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΟΙ ΟΧΤΡΟΊ…
ΚΡΑΤΟΎΣΑΝ ΔΏΡΑ ΟΙ ΟΧΤΡΟΊ»
Πεινάει η διαμεσολάβηση!
Γράφει ο ΕΥAΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠYΡΟΥ

n

Μπήκαν στο χώρο της ασφάλισης πολλοί πιθανοί «οχτροί», κατά το τραγούδι: δευτερεύοντες
ασφαλιστές, τράπεζες, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά, δώρα, αυτοκινητοεταιρείες, «χαρισματικά στελέχη Funds», Direct Πωλήσεις, πλατφόρμες, μεταφορές
ασφαλιστικού πλούτου στο εξωτερικό, αμοιβαία, Unit
Links κ.λπ. κ.λπ. Όλοι ζητάνε μερίδιο από το πενιχρό
γενικό ασφάλιστρο, που ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΑ και κατ’ επέκταση ΥΠΟΣΙΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ. Ψάξτε καλά να βρείτε πώς ζει ο μεγαλύτερος
αριθμός ασφαλιστών και πώς τα βγάζουν πέρα οι οικογένειές τους. Μην παρασύρεσθε από τις βραβεύσεις των
ολίγων σε όλες τις εταιρείες... Η Διαμεσολάβηση πεινάει… και οι εχθροί της μπήκαν στην «πόλη» με… «δώρα»
και νόμιμες διαδικασίες, κρατώντας «δίκιο»… Όμως, το
πιο βαρύ πράγμα στην ασφαλιστική αγορά είναι η άδεια
τσέπη κάποιων διαμεσολαβητών.



Οι «πλατφόρμες», τα δώρα και οι εκπτώσεις
κατέστρεψαν τα λογιστήρια και τα απαράδεκτα
τιμολόγια… Οι ασφαλιστικές εταιρείες και κάποιοι…
«ξύπνιοι» συνεργούν ώστε οι προμήθειες να φθάσουν και σε μονοψήφιους αριθμούς ή αρνητικές επιδόσεις, εάν υπολογισθούν έξοδα και χρόνος απασχόλησης… Οι «λύκοι» δεν φοβούνται τα προβατάκια,
που χορταίνουν μεν βραβεύσεις, αλλά τα σπίτια τους
πεινάνε…

n

Παραμένει σε θέση μακροχρόνιας θητείας ο Στ. Κωνσταντάς στην ΕΘΝΙΚΗ. Ως δ/νων σύμβουλος έρχεται
άνθρωπος της ΑΧΑ από τη Γαλλία.



Εάν π.χ. ένα Πρακτορείο παίρνει από κάποια
εταιρεία ας πούμε 60% προμήθεια στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνει ότι «διαλύει» την αγορά και
τον ανταγωνισμό, που θα χτυπήσει και τον ίδιο, όταν
το 60% σβήσει ή πουληθεί η εταιρεία; Απερισκεψίες
που πληρώνει ο καταναλωτής!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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n

«Τουλάχιστον 500.000 παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη φτώχεια και την πείνα», δήλωσε η κ. Αθηνά Λινού. 175.000 παιδιά έχουν κάνει αίτηση να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Ινστιτούτου
Πρόληψης. Σκεφθείτε να αρρωστήσουν ή αποβιώσουν οι
γονείς τους, σε μια χώρα που οι ασφαλιστικές εταιρείες
μείωσαν τις καλύψεις προστασίας και το... έριξαν στα Unit
Links και στα αυτοκίνητα... Οι ασφαλιστές έχουν ευθύνες
και για τις τροποποιήσεις συμβολαίων ετήσιας διάρκειας
και τη μη ασφάλιση οικογένειας με συμβόλαια Ζωής, όπου
είχαμε στο 7μηνο 12% μείωση και όχι αύξηση, όπως έγραψαν ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» και στο
χώρο... Ντροπή τους!



Φρίκη και ντροπή όσα συμβαίνουν με την κακοποίηση παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση… Όσα συνέβησαν στον Κολωνό. Αυτή η δυσοσμία,
μαζί με την ανθρώπινη διαστροφή, είναι και αποτέλεσμα διακίνησης πορνογραφικού υλικού και βορβορώδους σαπίλας της τηλεόρασης και των αηδιαστικών
εκπομπών ανήθικων ηθοποιών και παρουσιαστών.
Ελπίζουμε να είναι μακράν της ασφαλιστικής αγοράς
τέτοια φαινόμενα, που οι ασφαλιστές έχουν υποχρέωση να τους εκδιώξουν όπου εμφανιστούν.

n

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει στη ζωή των
παιδιών και η ΕΑΕΕ με τα Σωματεία μπορούν να διαφωτίσουν τους αμέριμνους. Οι ασφαλιστές Ζωής, υπηρέτες προστασίας της ζωής και της υγείας, οφείλουν να
καταγγείλουν το παραμικρό που θα αντιληφθούν στο πελατολόγιο, τις παρέες, τις γειτονιές, τις εταιρείες, τα κόμματα,
τις θρησκείες… Οι διεστραμμένοι είναι υπάνθρωποι και στη
δημόσια ζωή τους και προκαλούν πόνο και φρίκη στους
συνανθρώπους… Προσοχή, για να μη γίνουμε συνένοχοι
παρόμοιων εγκλημάτων.



200.000 επιπλέον εργαζομένους θα χρειαστούν
οι τομείς γεωργίας και ιχθυοκαλλιέργειας. Η

Πελοπόννησος, γράφει η εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ», αναζητεί εργατικά χέρια στο Μπανγκλαντές! Η απελπιστική μείωση των διαμεσολαβητών ασφάλισης ας πάρει
ιδέες. Έρχονται τόσοι πρόσφυγες! Ξεμείναμε! Κάντε
κάτι. Μεγάλη εταιρεία στις εξετάσεις της ΤτΕ είχε ένα
άτομο μόνο!!!

n


Εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό των συνταξιούχων και
εργαζομένων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Η Αμερική στηρίζει την Ελλάδα, αλλά πουλάει
όπλα και στην Τουρκία, που θέλει να πολεμήσει την Ελλάδα! Τρέλα! Σαν τις ασφαλιστικές που
στηρίζουν πλατφόρμα ανταγωνίστριας εταιρείας,
για να έρχονται… δεύτερες! Και επιπλέον «μαρτυρούν» τα στοιχεία των πελατών τους, που υποτίθεται υπογράφουν ως προσωπικά δεδομένα! Ξύπνα,
κ. διευθυντά!

η ενημέρωση του κοινού, της κυβέρνησης και των κομμάτων; Γιατί είναι ΑΠΟΥΣΑ η Επιτροπή Περιουσίας, τώρα
που «πνίγεται» ο κοσμάκης, συμβολικά και κυριολεκτικά;
Είναι σωστά επανδρωμένες οι Επιτροπές, με τα κατάλληλα
πρόσωπα, που έχουν ουσιαστικό ρόλο σε «ζωντανές» εταιρείες ή απλώς προεδρεύουν; Τηρούνται τα καταστατικά; Η
Επιτροπή Διαμεσολάβησης ασκεί έργο; Πώς πάει γενικώς
η διαμεσολάβηση, που, κατά τα λόγια, είναι οι «άνθρωποι
των εταιρειών»; Μήπως τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν
αιτία την εγκατάλειψη σε λάθος χέρια; Ας γίνει επανεξέταση, πρόεδρε!



Η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου ίσως πρέπει να
υπενθυμίσει στην ημερήσια διάταξη της ΕΑΕΕ να
δουν τα έργα των Επιτροπών, τα πρόσωπα, τους ρόλους τους, τα καθήκοντά τους. Η ασφαλιστική αγορά
ΑΔΡΑΝΕΙ σε πολλά φλέγοντα που την καίνε…

n

Ο Άρειος Πάγος μπλοκάρει τους πλειστηριασμούς των Funds και η απόφαση αυτή δίνει
όπλα να σταματήσουν χιλιάδες δανειολήπτες τις εισπρακτικές εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ψάξτε το,
αφορά πολλούς.

Έχουν εξασφαλίσει τον ιδρώτα τους οι συντονιστές
Πρακτορείων; Μήπως κατάντησαν «ευκαιριακοί»,
βραχυπρόθεσμοι, μιας χρήσεως; Ποιος αποζημιώνει τα
20, 30, 40 χρόνια κάποιων που «έχτισαν» εταιρείες και οι
«ηγέτες» τους τους πούλησαν αλλού; Είναι έντιμο να τους
«παραπετάνε» σημερινές αλλαγές; Τι λένε τα Σωματεία
και οι ίδιοι, όταν τους βάζουν διλήμματα διαζευκτικά, του
τύπου «κάνε αυτό ή φεύγεις»; Τα γκρίζα ή άσπρα μαλλιά
κάποιων δεν σημαίνει ότι έχουν και σοφία και δικαίωμα
να αδιαφορούν γι’ αυτούς που τους έταξαν καριέρα, αλλά
τους εγκατέλειψαν με «φουσκωμένα» πορτοφόλια και
πολλή προδοσία… Είναι ανάμεσά μας. Γυρίστε τους την
πλάτη.

n



n

Η μέση επικουρική σύνταξη δεν ξεπερνά τα 200
ευρώ μικτά και αφορά περίπου 1.300.000 συνταξιούχους. Κάποιοι όμως έπαιρναν από 1.500 έως 1.900
ευρώ και θεσπίζεται διάταξη πλαφόν στα 1.382 ευρώ.
Οι ασφαλιστές δεν μπορούν να προτείνουν σύνταξη 200
ευρώ; Το έψαξαν τι μπορεί να κάνουν;



Από τον Άρειο Πάγο αναμένεται απόφαση που αφορά
«νοικιασμένους» υπαλλήλους, που ίσως φέρει ανατροπές σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.



Ογδόντα (80) κρεβάτια εντατικής θεραπείας δεν
θα λειτουργήσουν στα δημόσια νοσοκομεία,
λόγω έλλειψης προσωπικού, λένε αρμόδιοι συνδικαλιστές. Η χώρα έχει 557 στα δημόσια νοσοκομεία.
Οι ασφαλιστές γνωρίζουν ότι δίνουν δυνατότητες νοσηλείας σε κάποιους;

Ο Πάνος Δημητρίου της GENERALI είναι ο
μόνος που κρατά καλή σχέση με τη Διαμεσολάβηση, μακριά από Direct Πωλήσεις. Μπράβο του!
Είναι καλή εφεδρεία για το μέλλον της ασφαλιστικής
αγοράς στην Ελλάδα. Είναι και από τους λίγους μεγάλους των πρώτων εταιρειών, που δεν κάνει μεταφορά αυτοκινήτων με «φωτοτυπίες», όπως γινόταν
και παλαιότερα...

n

Οι καιρικές συνθήκες και καταστροφές στον αγροτικό τομέα, όπως και η άνοδος κόστους παραγωγής
(όλα ακριβά), οδηγούν σε απόγνωση τους αγρότες και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Δυστυχώς, η ασφαλιστική
αγορά «τρώει» χρόνο σε ημερίδες και «αλληλοβραβεύσεις» πληρωμένες στο «μεταξύ» μας και δεν είναι σε επαφή με την ελληνική κοινωνία και τους αγρότες. Πού είναι
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ 1991 η ΑΤΛΑ-

ΝΤΙΚΗ και σήμερα 52 χρόνια! Το 1991, η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
γιόρτασε 20 χρόνια μπροστά και σήμερα, 31 χρόνια μετά το
1991, μπορεί να πει το ίδιο, ότι είναι μπροστά!
Πέρασαν 51 χρόνια από την ίδρυσή της και αξίζει να θυμίσουμε ότι, εκτός των προτερημάτων της, που είναι η πρωτιά
σε φερεγγυότητα, κέρδη και ίδια κεφάλαια, είναι και κάτι που
δεν το διακηρύσσει, λόγω σεμνότητας των στελεχών της
και επικεφαλής, και είναι η δύναμη της τεχνογνωσίας της,
που αποτελεί το χαρακτηριστικό ΣΧΟΛΗΣ στα ασφαλιστικά
δρώμενα!
Ο μεγάλος δάσκαλος και ιδρυτής της Παναγιώτης Λαπατάς
ήταν πηγή αστείρευτης εμπειρίας, γνώσεων και ασφαλιστικών πρακτικών για πολλούς με τους οποίους συνεργάσθηκε

στην ελληνική τραπεζο-ασφαλιστική αγορά, αλλά και στις
διεθνείς σχέσεις του, μετά την επιτυχημένη καριέρα του στον
ΑΣΤΕΡΑ (30 χρόνια), πριν ιδρύσει την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ το 1970,
όπου και συγκέντρωσε ως μετόχους τα μεγαλύτερα ονόματα στην οικονομία (Τσαούσογλου, Μουζάκης, Κιοσέογλου,
Θεοδωρακόπουλος, Παπαχαραλάμπους κ.λπ.) και τραπεζικό
χώρο (Εθνική Τράπεζα, American Express). Άξιος συνεχιστής
ο γιός του Γιάννης Λαπατάς.
Από την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ πέρασαν και αναδείχθηκαν πολλοί
και ανάμεσά τους ο Χρ. Γεωργακόπουλος (Ευρωπαϊκή Πίστη),
ο Τάκης Καραλής και ο Κώστας Γιόνης που μετά ανέπτυξαν
την ΝΝ, ο Δ. Σπανός (ERG0), o Δημήτρης Βιδάλης, κ.ά. Όλοι
συνεργάστηκαν με τον αξιόλογο διευθυντή μάρκετινγκ και
πωλήσεων Βασίλη Μπακούση.
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ΘΕΜΑ

Oliver Bäte, CEO Allianz SE

Θα προσφέρουμε
περισσότερες ευκαιρίες
στους ανθρώπους μας!

Η

Allianz, μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην
Ελλάδα, παρουσία που έγινε και τότε μέσω
μιας εξαγοράς (πανευρωπαϊκής όμως, της
AGF), όπως μας θύμισε ο Oliver Bäte, κάνει την πρώτη της εξαγορά επί ελληνικού
εδάφους, με στόχο την κορυφή,
Η ιστορική αυτή στιγμή επισημοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρεταννία, με την παρουσία του ηγέτη του Ομίλου
Allianz Oliver Bäte, ένδειξη της σημασίας που δίνει ο γερμανικός ασφαλιστικός κολοσσός στην ελληνική αγορά.
Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» παρουσιάζει στη συνέχεια την
ιστορική ομιλία του κ. Bäte στη συνέντευξη Τύπου παρουσία του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου, ηγέτη της Ευρωπαϊκής Πίστης, ο οποίος θα είναι και ο διευθύνων σύμβουλος
της νέας ενοποιημένης εταιρείας.
Μάλιστα ο κ. Γεωργακόπουλος πρόβλεψε ότι σε τρία
χρόνια, με τους 7.000 συνεργάτες της, η νέα εταιρεία θα
κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ο κ. Bäte, που συναντήθηκε όταν ήρθε στη χώρα μας
και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επεσήμανε
ότι η ιδέα της επέκτασης στην ελληνική αγορά υπήρχε από
τότε που ήταν περιφερειακός διευθυντής, ωστόσο η Allianz
δεν είχε βρει όλα αυτά τα χρόνια την κατάλληλη εταιρεία,
κάτι που φαίνεται ότι το κατάφερε με την Ευρωπαϊκή Πίστη.
O ηγέτης της Allianz αναφέρθηκε και στην εικόνα του
ομίλου που διευθύνει, σημειώνοντας ότι πέρυσι η Allianz

Ο κ. Oliver Bäte
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SA είχε έσοδα 149 δισ. δολάρια, ενώ εξυπηρετεί 126 εκατ.
πελάτες σε όλο τον κόσμο και είναι ο leader της σε περίπου
70 χώρες και συνολικά έχει 155.000 υπαλλήλους πλήρους
απασχόλησης.
Η Allianz πήρε την απόφαση να επεκταθεί στην Ελλάδα
γιατί στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλες προοπτικές, όπως
εκτίμησε ο κ. Bäte.
Στη συνέχεια το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» παρουσιάζει ολόκληρη την ομιλία του CEO Allianz SE Oliver Bäte.
«Κατ’ αρχάς, πολλή καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ
για την ενδιαφέρουσα παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλη χαρά
να σας φιλοξενούμε εδώ και μαζί θα μιλήσουμε τα επόμενα
λεπτά για το τι προσπαθούμε να πετύχουμε εδώ. Είναι μια
πολύ χαρούμενη μέρα για μένα η σημερινή, γιατί αυτή η ιδέα
να γίνουμε η νούμερο 1 εταιρεία στην ασφάλιση περιουσίας
σε αυτή την όμορφη χώρα με ακολουθούσε εδώ και πολύ
καιρό, από τότε που ήμουν επικεφαλής της Περιφέρειας για
την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Θυμάται η Φιλίππα. Ο διευθύνων σύμβουλός μας τότε ήταν ο κ. Πέτρος Παπανικολάου και
πάντα όταν μιλούσα με τον Πέτρο και έλεγα: Είμαστε εντάξει,
αλλά όχι και πολύ εντάξει, αφού δεν είμαστε ο ηγέτης της
αγοράς. Και θα θέλαμε να είμαστε ο ηγέτης της αγοράς. Εγώ
το έκανα ακόμη πιο δύσκολο: Δεν θέλω μερίδιο αγοράς, θέλω
την καλύτερη εταιρεία της αγοράς. Είναι διαφορετικό από
το να είσαι ο μεγαλύτερος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, γιατί
έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι μεγάλοι, αλλά δεν
είναι οι καλύτεροι! Άρα, πέρασε πολύς καιρός και στο τέλος
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ήμουν πολύ τυχερός που γνώρισα τον Χρήστο, τον ιδρυτή μιας
εταιρείας που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν μισό αιώνα
και πηγαίνει από επιτυχία σε επιτυχία, και θα σας πει ο ίδιος
πώς έγινε σε λίγο.
Θέλω τώρα να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις όσον
αφορά το γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε και είναι πραγματικά σημαντικό. Με την ένταξη μιας εταιρείας στην
Allianz, γίνεται αυτόματα μέλος μιας από τις κορυφαίες
ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, το ξέρετε αυτό, έτσι
δεν είναι; Αλλά για να δούμε λίγο και τις προοπτικές: Πέρυσι είχαμε 145 δισεκατομμύρια έσοδα, παρά τις σοβαρές
επιπτώσεις στις ΗΠΑ, ρεκόρ κερδοφορίας και πραγματικά
πιστεύουμε ότι η Allianz τώρα μόλις αρχίζει να κινείται
προς αυτό που πιστεύουμε, ύστερα από 30 χρόνια πορείας, για τη δημιουργία και την αναδημιουργία της Ευρώπης.
Παρεμπιπτόντως, αν μιλάω πολύ γρήγορα και έχετε πρόβλημα με τη μετάφραση και χρειάζεστε υποστήριξη, ζητώ
συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά. Θα προσπαθήσω να είμαι
πιο αργός. Επίσης, για να το θέσουμε σε βάση προοπτικών:
Έχουμε 126 εκατομμύρια πελάτες και γνωρίζουμε καλά
ότι είμαστε ο κύριος ασφαλιστής σε περισσότερες από 70
χώρες. Επίσης, έχουμε 150.000 υπαλλήλους πλήρους
απασχόλησης που εργάζονται για εμάς, εκ των οποίων
οι 100.000 είναι στην Ευρώπη. Έτσι, ενώ η Allianz είναι
η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο, είμαστε
στην πραγματικότητα μια ευρωπαϊκή εταιρεία και είμαστε
εδώ και πολύ καιρό. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντικό.
Και δεν μπορείς να είσαι ηγέτης στην Ευρώπη, χωρίς να
είσαι ηγέτης στη χώρα που δημιούργησε την Ευρώπη πριν
από 2.500 χρόνια, στην Ελλάδα. Τώρα, η ενδιαφέρουσα
ιστορία είναι ότι δεν είμαστε στην Ελλάδα τόσο πολύ καιρό.
Είναι λίγο πάνω από 25 χρόνια, γιατί τότε εξαγοράσαμε μια
εταιρεία με την επωνυμία AGF και έκτοτε ασφαλίζουμε το
μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, προσπαθώντας να εξυπηρετούμε με ακεραιότητα και εντιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.
Και είναι πραγματικά αστείο, γιατί μπήκα σε αυτόν τον
κλάδο ως σύμβουλος, πριν από 25 χρόνια, και κάποιος μου
είπε: Μπαίνεις στην ασφάλιση; Πολύ βαρετό! Βγήκα από μια
εμπορική θέση και αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό ταξίδι της
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Oliver Bäte, Χρήστος Γεωργακόπουλος.

ζωής μου, μερικές φορές λόγω εξωτερικών παραγόντων.
Και ξεκίνησα σε αυτόν τον κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψα για οικογενειακούς λόγους το 1995 και πάλι
κάποιος μου είπε: Χα! Η Ευρώπη θα είναι πολύ πιο ήσυχη!
Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ήταν η πιο συναρπαστική στιγμή.
Άλλοτε για καλούς και άλλοτε για όχι και τόσο καλούς λόγους. Και αυτό που μάθαμε από τον οικονομικό κύκλο και
για τη χώρα αυτή είναι ότι αυτό που πραγματικά έχει σημασία
είναι να είμαστε εκεί όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα.
Το θέμα με την ασφάλιση είναι ότι σε κανέναν δεν αρέσει
να τη σκέφτεται, μέχρι να έρθει αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα. Επομένως, πρέπει να είμαστε εκεί όταν οι άνθρωποι
μας χρειάζονται. Και ήμασταν εδώ, ενώ πολλοί άνθρωποι
έφυγαν, ή απέκλιναν, ή απέσυραν κεφάλαια, ή πούλησαν σε
ιδιωτικά κεφάλαια. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι.
Γνωρίζετε ότι βοηθήσαμε στη χρηματοδότηση του αεροδρομίου και των αυτοκινητοδρόμων σας για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες; Ο κόσμος έχει ξεχάσει ότι αυτό το αεροδρόμιο δεν
θα υπήρχε, γιατί βάλαμε τα χρήματα και πολύ λίγοι άνθρωποι
ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν. Όταν δημιουργήθηκε ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ποιος ήταν ο μεγα-

λύτερος επενδυτής στην τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων
σε αυτή τη χώρα; Η Allianz! Ήμασταν ο μεγαλύτερος ιδιώτης
επενδυτής στον ESM και έχω δουλέψει προσωπικά, ώστε
να βεβαιωθώ ότι οι γραφειοκράτες και οι Βρυξέλλες δεν θα
ξεχάσουν ότι πρέπει να ανησυχούμε για τους ανθρώπους της
χώρας. Είμαστε πολύ περήφανοι και γι’ αυτό, και όχι απλώς
για τη διευθέτηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις αυτοκινήτων
ή πυρκαγιάς.
Την Παρασκευή μίλησα με τους εκπροσώπους της κυβέρνησής σας για τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για το
μέλλον, ώστε οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα να αισθάνονται
πιο ασφαλείς. Όλοι γνωρίζετε ότι περισσότερο από το 20%
των αυτοκινήτων σε αυτή τη χώρα κυκλοφορούν στους
δρόμους χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Αυτός είναι ένας
κίνδυνος, και είναι ένας κίνδυνος ιδιαίτερα για τους φτωχούς ανθρώπους, γιατί όταν έχεις ένα ατύχημα και κάποιος
δεν πληρώνει, το σύστημα δεν σε προστατεύει. Ή επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα άλλο σημείο που πιστεύουμε ότι
μπορούμε να βοηθήσουμε, με την κλιματική αλλαγή, όχι
μόνο θα αυξηθούν οι καταιγίδες, αλλά θα έρθουν και πλημμύρες. Είδατε ήδη τις μεγάλες πυρκαγιές και αυτή η χώρα
δεν διαθέτει σωστή προστασία έναντι της πυρκαγιάς και
του σεισμού. Παρεμπιπτόντως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος
που έχει η χώρα, καθώς και η Ρουμανία και η Τουρκία, οι
γείτονές σας, είναι ο σεισμός και δεν υπάρχει οικονομική
προετοιμασία για την ημέρα που αυτός θα συμβεί, τη μέρα
που πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους και πολλές
οικονομίες θα χαθούν. Γι’ αυτό, λοιπόν, είμαστε εδώ και
αυτό που λέμε πάντα είναι: Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις.
Είμαστε πολύ μικροί. Θέλουμε να γίνουμε ηγέτης σε αυτή
τη χώρα, και το προσπαθούμε και το σκεφτήκαμε πολύ
διεξοδικά. Όμως μόλις γνώρισα τον Χρήστο, πείστηκα ότι
τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.
Ήταν η πρώτη φορά. Υπήρξαν πολλές εταιρείες που είχαν
πολλά έσοδα, αλλά δεν είχαν την ποιότητα που αναζητούσαμε και γι’ αυτό είμαστε εδώ μαζί σήμερα. Και είμαι
πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.
Τώρα, το άλλο πράγμα για το οποίο θέλω να βεβαιωθώ
είναι πάλι, όχι για τα έσοδα, για τα κέρδη μόνο. Αφορά τις
αξίες που ενσωματώνει αυτή η εταιρεία και η Allianz είναι
μια πρωτοπόρα εταιρεία. Γι’ αυτό και η ευρωπαϊκή εξάρτηση είναι τόσο σημαντική για εμάς, γιατί συμπληρώνει την
ιστορία μας. Με την εξαγορά, θα γίνουμε η νούμερο 1 εταιρεία στην ασφάλιση ατυχημάτων περιουσίας και θα θέλαμε
να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βάση για να ενισχύσουμε την
παρουσία μας σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο. Τώρα,
οι άνθρωποι ήδη μας ρωτούν: Θα κάνετε περισσότερα; Θα
επενδύσετε περισσότερα; Λέω ότι, πριν τρέξεις, πρέπει
να σηκωθείς. Έτσι, τους επόμενους 12 έως 18 μήνες θα
επικεντρωθούμε στην ενσωμάτωση της νέας εταιρείας,

προσπαθώντας να είμαστε οι καλύτεροι όσον αφορά την
ικανοποίηση των πελατών, καθώς βρισκόμαστε εδώ με την
Allianz Hellas. Αργότερα, μπορούμε να σκεφτούμε άλλα
εγχειρήματα. Στην Allianz είναι πολύ σημαντικό αυτό: Οι
εταιρείες αποδίδουν καλά μόνο όταν βρίσκουν τη σωστή
ισορροπία μεταξύ του οφέλους για τους εργαζόμενους,
για τους πελάτες και για το δίκτυο. Επομένως, είναι πολύ
σημαντικό να καταλάβετε ότι ένα από τα πράγματα που έμαθα από την ευρωπαϊκή εξάρτηση είναι η σταθερή εστίαση
στους συνεργάτες μας και σε αυτούς που εξυπηρετούν
τους πελάτες μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε
από αυτό. Το άλλο πράγμα είναι πως πιστεύουμε ότι προσφέρουμε πραγματικά περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας.
Μεγάλο μέρος του αφηγήματος μιας ενσωμάτωσης,
που ακούτε κάθε μέρα και σε κάθε κλάδο, είναι: Πρόκειται
για συνέργειες, πρόκειται να απολύσουμε το 40% των ανθρώπων. Αυτή είναι η γλώσσα των συμβούλων. Δεν είναι
αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ. Και δεν είναι αυτός ο λόγος
που κάνουμε την ενσωμάτωση. Θα θέλαμε να αναπτύξουμε το κοινό franchise και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει όριο.
Έχουμε 7.000 αντιπροσώπους για να δουλέψουμε και ενώ
όλοι οι άλλοι ανησυχούν για το μέλλον, εμείς πιστεύουμε
ότι θα έχουμε μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης. Αυτό που
είναι επίσης σημαντικό, είναι ότι υπάρχει πολλή καινοτομία εκεί έξω, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, που
μπορούμε ακόμα να φέρουμε στην Ελλάδα. Η χώρα σας
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς
προορισμούς. Και η χώρα βελτιώνεται συνεχώς. Είμαστε
ο παγκόσμιος ηγέτης στην ταξιδιωτική ασφάλιση και τις
ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Και δεν έχουμε καν αρχίσει να
αξιοποιούμε ακόμη τις δυνατότητες που αυτό μας δίνει.
Σκεφτείτε τους χιλιάδες και χιλιάδες ιδιοκτήτες ξενοδοχείων που κατά τη διάρκεια του Covid έπρεπε να κλείσουν
και δεν είχαν καμία υπηρεσία και προστασία όταν σκέφτηκαν να ανοίξουν. Φανταστείτε κάποιος να μολυνθεί σε
ένα ξενοδοχείο. Τι κάνεις; Είμαστε η πρώτη εταιρεία στον
κόσμο που προσφέρουμε λύσεις και πρόσβαση σε ιατρική
βοήθεια, εάν και όταν οι ταξιδιώτες τη χρειαστούν, είτε αυτοί προέρχονται από τη Γερμανία, την Ελβετία ή τη Γαλλία.
Μπορούμε να φέρουμε τους ανθρώπους στο σπίτι τους,
όπως κανένας άλλος.
Έτσι, δεν έχουμε καν αρχίσει να σκεφτόμαστε το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για τη χώρα. Και δεν έχω το
χρόνο σήμερα να το αναπτύξω. Έχουμε μόνο 600 άτομα,
σωστά; Επομένως, δεν χρειάζεται πραγματικά να ανησυχούμε γι’ αυτό. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε τώρα είναι
να φέρουμε καινοτομία και ανάπτυξη. Τώρα, το δεύτερο
πράγμα που θα ήθελα να μιλήσω είναι για τη σύνθεση της
ηγετικής μας ομάδας. Πήραμε, μαζί με τους συναδέλφους
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μας στο Μόναχο, μια πολύ συνειδητή απόφαση. Να ορίσουμε έναν πολύ νέο άνθρωπο, τον Χρήστο, ως διευθύνοντα
σύμβουλο για να ηγηθεί της ένταξης. Παρεμπιπτόντως, με
κάνει να νιώθω ακόμα πιο νέος σήμερα, απ’ ό,τι νιώθω συνήθως. Και πριν παραδώσω στον Χρήστο το βήμα, θα ήθελα
να εκφράσω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ. Το ευχαριστώ πάει
στη Φιλίππα Μιχάλη, που κάθεται εδώ μπροστά, καθώς
αφιέρωσε την καριέρα της στην Allianz. Είναι μαζί μας για
περισσότερα από 25 χρόνια. Και εγώ προσωπικά, μαζί με
τον Πέτρο, τη διορίσαμε διευθύνουσα σύμβουλο, πριν από
8 χρόνια. Δεν ήμουν ακόμη διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, αλλά υπεύθυνος για την Περιφέρεια. Η οποία, παρεμπιπτόντως, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Ήταν το
2015, πολλά πράγματα πήγαιναν πάνω-κάτω, παντού στον
κόσμο, όπως και σήμερα, και σε ευχαριστώ πολύ, Φιλίππα,
που αφιέρωσες την καριέρα σου στην Allianz. Σου εύχομαι
ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αποτελείς έναν καταπληκτικό
people leader, έχεις δημιουργήσει έναν loyalty leader σε
αυτή τη χώρα. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε τι σημαίνει
ο όρος «loyalty leader», η Allianz Hellas έχει την υψηλότερη ικανοποίηση πελατών στη χώρα και αυτό είναι κάτι
πολύ σημαντικό. Έτσι, θέλω να βεβαιωθώ ότι κατανοείτε επίσης πως διαθέτει ένα από τα υψηλότερα σκορ όσον
αφορά την ικανοποίηση εργαζομένων, από οποιαδήποτε
άλλη εταιρεία στην Allianz. Ως εκ τούτου, είμαι πολύ, πολύ
ευγνώμων και η Φιλίππα θα συνεργαστεί με τον Χρήστο
για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Τώρα, όταν έρθει ο
Χρήστος, τον ξέρετε, οπότε θα ήταν λίγο ανόητο εκ μέρους

μου να τον συστήσω σε σας που τον ξέρετε καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλον και σίγουρα καλύτερα από μένα. Το
μόνο πράγμα που θα ήθελα πολύ να αναφέρω: Έχετε δει
κάποιον που είναι τόσο αφοσιωμένος, τόσο συγκεντρωμένος και τόσο περήφανος γι’ αυτό που δημιουργεί τα τελευταία 45 χρόνια; Χρειάστηκαν μόνο δύο συναντήσεις για
να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον μαζί. Αν μπορώ
να πω κάτι από την πλευρά μου, αυτό είναι πως είμαι πολύ
χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Πολλοί από
εσάς γνωρίζετε ότι έχω ήδη έρθει ως φοιτητής της Ελληνικής Ιστορίας. Μετά ως σπουδαστής των ελληνικών ωκεανών, ως ναυτικός και τώρα είμαι σπουδαστής του ελληνικού φαγητού και κρασιού. Νομίζω ότι όλα σχετίζονται με
την ηλικία! Ανυπομονώ να επιστρέφω εδώ πολλές φορές
και για πολλά χρόνια ακόμα».

ντάς μας τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε την ελληνική
ασφαλιστική αγορά τα επόμενα χρόνια».
Αντίστοιχα, ο CEO της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη κ. Χρήστος
Γεωργακόπουλος ανέφερε: «Η μεταβίβαση της Ευρωπαϊκής
Πίστης στην ALLIANZ SE αποτελεί σπουδαίο επιχειρηματικό
γεγονός που θα αλλάξει τα ασφαλιστικά δεδομένα στον κλάδο.
Σε μια πορεία ζωής 80 χρόνων, εκ των οποίων τα 50 στην
υπηρεσία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, αισθάνομαι ότι
οι λέξεις είναι φτωχές για να αποδώσουν το συναίσθημα της
δικαίωσης, προσωπικής μου και πάνω από 6.000 εργαζομένων καθώς και 500.000 ασφαλισμένων που εμπιστεύτηκαν
την Ευρωπαϊκή Πίστη για να στεγάσουν τα επαγγελματικά
τους όνειρα και τα συμφέροντά τους αντίστοιχα. Αποτελεί
ταυτόχρονα πράξη ευθύνης το γεγονός ότι πλέον αυτές οι
προσδοκίες στεγάζονται στην ALLIANZ SE, μια εταιρεία παγκόσμιας αναγνώρισης και οικονομικής ισχύος.
Όλοι εμείς, στη νέα μας εταιρεία, θα κάνουμε ό,τι πρέπει
ώστε αυτή η μεταβίβαση να αποτελεί στο διηνεκές πράξη
δικαίωσης και για την ALLANZ SE».
Ο κ. Γεωργακόπουλος σημείωσε από την πλευρά του ότι η
Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν πολύφερνη νύφη εδώ και πάρα πολύ
καιρό, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να εκδηλώνεται από
την Κίνα έως τις ΗΠΑ, συχνά και με μεγαλύτερο οικονομικό
τίμημα από αυτό στο οποίο κατέληξε τελικά.

Ο λόγος που πουλήθηκε η εταιρεία, είπε, δεν ήταν οικονομικός, δεν υπήρχε καλύτερη επένδυση από αυτή που είχε
ήδη με την Ευρωπαϊκή Πίστη. Όμως ήθελε να διασφαλίσει
τα συμφέροντα των συνεργατών του, των ασφαλισμένων
του και των μετόχων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα
και μετά το πέρας της προσωπικής του παρουσίας.
Όπως αποκάλυψε, ουσιαστικά η συμφωνία είχε κλείσει
από την πρώτη φορά που συναντήθηκε με τον Bäte στις 21
Ιουλίου του 2021.
Εγκαινιάζοντας μια κοινή πορεία ανάπτυξης, οι δύο εταιρείες διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον, γεμάτο ευκαιρίες για ασφαλισμένους, εργαζόμενους και συνεργάτες. Με
δέσμευση να λειτουργούν πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο
και την κοινωνία, η ένωση των δύο δυνάμεων διαμορφώνει
ένα μεγαλύτερο και ισχυρό σχήμα και ανοίγει το δρόμο για
ένα νέο, κοινό ταξίδι.
Διευρύνοντας την γκάμα και αναβαθμίζοντας την ποιότητα
των προϊόντων και των υπηρεσιών που μπορούν ν’ απολαύσουν οι ασφαλισμένοι στην Ελλάδα, η νέα κοινή εταιρεία θα
ενισχύσει περισσότερο τις δυνατότητες διανομής και αξιοποίησης χαρτοφυλακίου. Ενισχύοντας με πάθος τις δυνατότητες εξέλιξης των εργαζομένων και των συνεργατών της
και ενεργοποιώντας συνέργειες, η εταιρεία θα οδηγήσει στη
δημιουργία αξίας για το σύνολο της αγοράς.

Μαζί, με στόχο την κορυφή!

Σ

ύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι
εταιρείες, με την εξαγορά της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή
Πίστη από την Allianz SE, διαμορφώνεται μία
νέα, ηγετική δύναμη στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, αναδεικνύοντας την πίστη της
Allianz στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Allianz και
Ευρωπαϊκή Πίστη δημιουργούν τη νούμερο 1 ασφαλιστική
εταιρεία στις γενικές ασφαλίσεις και την 5η μεγαλύτερη
ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό και με το μήνυμα «Μαζί, σε μία νέα πορεία ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκαν, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, εκδηλώσεις για
τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες των δύο εταιρειών,
παρουσία των κ.κ. Oliver Bäte, CEO της Allianz SE, και Χρήστου Γεωργακόπουλου, CEO της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη.
Την ίδια ημέρα, ακολούθησε σχετική συνέντευξη Τύπου, στην
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οποία παρουσιάστηκε το όραμα της νέας εταιρείας, καθώς
και τα μοναδικά πλεονεκτήματα που θα φέρει το νέο σχήμα
για την επόμενη ημέρα. Στις ομιλίες τους, ο κ. Bäte και ο κ.
Γεωργακόπουλος ανέδειξαν τις προοπτικές ανάπτυξης που
δημιουργούνται από τη συγχώνευση των δύο εταιρειών για
το ανθρώπινο δυναμικό, τα δίκτυα πωλήσεων, τους ασφαλισμένους και την ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Στην ομιλία του, ο Oliver Bäte, CEO της Allianz SE
δήλωσε: «Στην Allianz, πιστεύουμε στις δυνατότητες της
Ελλάδας και της οικονομίας της, της οποίας τα θεμελιώδη
χαρακτηριστικά έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία
δέκα έτη. Η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης καταδεικνύει
τη μακροχρόνια στρατηγική μας να έχουμε ηγετική θέση στην
αγορά. Η νέα εταιρεία μας θα είναι η νούμερο 1 ασφαλιστική
εταιρεία στις γενικές ασφάλειες (P/C) και θα αποτελέσει
ιδανικό θεμέλιο για την περαιτέρω εδραίωσή μας, δίνο-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΠΑΝΌΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΟΜΈΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ
ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ ΖΩΉΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ERGO

Στρατηγική μας επιλογή
η δραστηριοποίηση
στις ασφαλίσεις Ζωής
και Υγείας

Συνέντευξη στον ΛΑΜΠΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ

Τ

ις στρατηγικές προτεραιότητες της Ergo
Ασφαλιστικής αναδεικνύει με συνέντευξή
του στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» και τον Λάμπρο
Καραγεώργο ο Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της εταιρείας. «Το όραμά μας
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είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή για πελάτες, συνεργάτες
και εργαζομένους και στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας»,
τονίζει ο κ. Σπανός, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της παρουσίας μας στους συγκεκριμένους κλάδους αποτελεί έναν
από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της ERGO για τα
επόμενα χρόνια. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα νέα προϊό-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ντα που προωθεί στην αγορά η Ergo και επαναβεβαιώνει
τη στόχευση της εταιρείας, που είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται στηριζόμενη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και
έχοντας πάντα σαν καθοριστικό παράγοντα τον άνθρωπο.
― Η ERGO ήταν παραδοσιακά μια εταιρεία γενικών
ασφαλίσεων. Εξαγόρασε πριν κάποια χρόνια την
Αγροτική Ασφαλιστική. Εισήλθε έτσι και στον κλάδο
Ζωής, κατά γενική ομολογία όμως δεν «περπάτησε»
ιδιαίτερα έντονα στον συγκεκριμένο κλάδο. Αλλάζει
κάτι τώρα και τι στη στρατηγική της;
H ERGO όλα αυτά τα χρόνια είχε μια αξιοθαύμαστη πορεία,
ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες που έζησε η χώρα μας
την τελευταία δεκαετία, καταλαμβάνοντας μια από τις κορυφαίες θέσεις στις Γενικές Ασφαλίσεις. Μετά την απόκτηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, έναν από τους κύριους άξονας
της στρατηγικής της εταιρείας μας αποτελεί η ενίσχυση της
παρουσίας της στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, με στόχο
να αναδειχθεί ηγέτιδα δύναμη και σε αυτούς τους κλάδους
ασφάλισης. Πρόκειται λοιπόν για μια στοχευμένη στρατηγική, για το τι ακριβώς θέλουμε να πραγματοποιήσουμε και
το πού ακριβώς θέλουμε να πάμε. Αναδιοργανώσαμε εκ
βάθρων τη λειτουργία των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
Ένα έργο το οποίο, προκειμένου να προχωρήσει δομημένα
και με σχέδιο, ξεκίνησε εδώ και καιρό, με τη δημιουργία
και στελέχωση νέων ρόλων και την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου Ζωής και Υγείας που αναλάβαμε από την ΑΤΕ
Ασφαλιστική και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, έτσι ώστε
να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι να προσφέρουμε τα κατάλληλα
προϊόντα και τις απαραίτητες υπηρεσίες στους συνεργάτες
και στους ασφαλισμένους μας. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της παρουσίας μας στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας
αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους
της ERGO για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να αναδειχθεί
ηγέτιδα δύναμη και σε αυτούς τους κλάδους ασφάλισης,
πάντοτε με βάση το όραμά μας να γίνουμε η πρώτη επιλογή
για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.
― Πώς σηματοδοτείται αυτή η στροφή στον κλάδο
Ζωής και Υγείας; Είναι η προώθηση του Unit Linked
ERGO My Fund χαρακτηριστική κίνηση αυτής της στροφής;
Η προώθηση του νέου προϊόντος αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της υλοποίησης της νέας στρατηγικής της ERGO που
στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. Όπως προανέφερα, η ERGO διατηρεί εδώ και χρόνια ηγετική θέση στις Γενικές Ασφαλίσεις
και εισέρχεται πλέον δυναμικά και στις Ασφαλίσεις Ζωής
και Υγείας, μέσα από μια σειρά ενεργειών που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία
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νέων καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό,
αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και του ομίλου, η
έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα της εταιρείας μας σχεδίασε τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα Unit Linked,
ERGO My Fund.
― Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του, σε τι διαφέρει
από τον ανταγωνισμό;
Η ERGO, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των καταναλωτών,
όπως αυτές διαμορφώνονται στα διάφορα στάδια της ζωής
τους, δημιούργησε την οικογένεια προϊόντων ERGO My
Fund. Ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν
ιδανικά την επένδυση με την ασφάλιση και αξιοποιούν την
τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων MunichRe
και ERGO. Η οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund είναι
σχεδιασμένη με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα,
ώστε να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και
ασφαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών, με απόλυτη
διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα, όσον αφορά στην παρακολούθηση της επένδυσής τους. Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα που προσφέρουν τα προϊόντα «ERGO
My Fund» είναι πως, σε συνεργασία με την MEAG, την
εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου
MunichRe, παρέχουν πρόσβαση σε Επενδυτικά Κεφάλαια
MEAG Funds, που εξασφαλίζουν δυνατότητα αξιοποίησης
επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα, σε πολλές
διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων και κλάδους οικονομίας με υψηλή ποιότητα στη διαχείριση των επενδύσεων.
Τα MEAG Funds είναι χαρακτηρισμένα σαν ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εποπτεύονται από τη φερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)]. Παρέχουν πλήρη κάλυψη επενδυτικών αναγκών
του πελάτη. Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία Fund of Funds, τα οποία επενδύουν σε άλλα επιλεγμένα Funds/ETF’s, έχουν μεγάλη διασπορά και καλύπτουν
τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως. Σε πρώτη φάση
προσφέρονται ήδη δύο προϊόντα, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και επενδυτικούς στόχους του καταναλωτή:
Το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών ERGO My Fund FlexPlan και το πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής ERGO My
Fund – InvestPlan. H ERGO έχει την τεχνογνωσία και την
εμπειρία στο χώρο των διεθνών χρηματαγορών, ώστε να
προσφέρει επενδυτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών για επένδυση και
δημιουργία κεφαλαίου.
― Σχεδιάζετε και άλλα προϊόντα στον κλάδο Ζωής και

Η ERGO διατηρεί εδώ και χρόνια ηγετική θέση στις
Γενικές Ασφαλίσεις και εισέρχεται πλέον δυναμικά και
στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, μέσα από μια σειρά
ενεργειών που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των
υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων καινοτόμων
προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες των καταναλωτών.
Υγείας και ποια τα βασικά τους χαρακτηριστικά;
Στην προσπάθειά μας να τηρούμε συνεχώς τη δέσμευσή
μας για συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της εταιρείας
μας, να προσφέρουμε σύγχρονες λύσεις στις καθημερινές
ανάγκες των πελατών μας και να παρέχουμε υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου, προσφέρουμε ήδη τα τελευταία χρόνια
μια ευρεία γκάμα προϊόντων ζωής και υγείας και προχωρήσαμε πρόσφατα σε μια σειρά ενεργειών προς αυτήν την
κατεύθυνση, με πρώτη, την κυκλοφορία δύο νέων προϊόντων πρωτοβάθμιας περίθαλψης που λειτουργούν ως
εναλλακτικές επιλογές στο πετυχημένο προϊόν εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που ήδη διαθέταμε.
Τα νέα προϊόντα παρέχονται ως συμπληρωματική κάλυψη σε ένα από τα προϊόντα δευτεροβάθμιας περίθαλψης
ERGO Health Care (Superior, Advanced, Simple) και απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες.
Παρέχονται σε μορφή capitation και η εξυπηρέτηση των πελατών που θα τα επιλέξουν θα γίνεται αποκλειστικά μέσω
πανελλαδικού δικτύου διαγνωστικών κέντρων και ιατρών.
Τα νέα προϊόντα αποτελούν δύο σύγχρονες επιλογές
που προσφέρουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας περίθαλψης δωρεάν ή με χαμηλό κόστος
[διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις σε ιατρούς, προληπτικό έλεγχο (check up), διαγνωστικές εξετάσεις για
COVID-19 κ.ά.], καθώς και σε πρόσθετες παροχές με ειδική
τιμή ή εκπτώσεις (φυσικοθεραπείες, επισκέψεις σε κέντρα
αποκατάστασης, οδοντιατρικές πράξεις κ.ά.).
Παράλληλα, ανακοινώσαμε την κυκλοφορία δύο νέων
προϊόντων ασφάλισης σοβαρών ασθενειών. Τα νέα προϊόντα παρέχονται και αυτά ως συμπληρωματική κάλυψη στα
προγράμματα υγείας ERGO Health Care και απευθύνονται
σε νέους και υφιστάμενους πελάτες. Παρέχουν εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου, σε περίπτωση που
κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης ο ασφαλισμένος
διαγνωστεί ότι πάσχει από μία ή περισσότερες από τις κα-



λυπτόμενες σοβαρές ασθένειες, διασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο ενδεχόμενη απώλεια εισοδημάτων ή κόστη που
δεν αφορούν σε δαπάνες νοσηλείας. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν, με προσιτό κόστος, τα ακόλουθα δύο
προσφερόμενα προϊόντα, ανάλογα με τις προσωπικές τους
ανάγκες:
• Προϊόν ασφάλισης 10 σοβαρών ασθενειών.
• Προϊόν ασφάλισης 26 σοβαρών ασθενειών.
Τέλος, πρόσφατα ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο των
προϊόντων μας, με ένα νέο προϊόν Ομαδικών Ασφαλίσεων, το ERGO MyPeople, που απευθύνεται στο προσωπικό
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν
από 8 έως και 30 άτομα και παρέχουν τη δυνατότητα ασφάλισης και των εξαρτώμενων μελών των εργαζομένων.
Είναι εύκολο στην κατανόησή του και ο σχεδιασμός του
προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να γνωρίζουν
ακριβώς τις προσφερόμενες παροχές, τους κανόνες ανάληψης και το κόστος της ασφάλισης.
Στην ERGO, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις
στην αγορά μας, τις νέες τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς, τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και είμαστε
σε στενή και συνεχή επαφή με τον όμιλο, προκειμένου να
δημιουργούμε προγράμματα ασφάλισης στοχευμένα και
προσαρμοσμένα στη ζήτηση, κατανοητά και εύκολα στην
προώθησή τους από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
― Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε τον έντονο
ανταγωνισμό στον κλάδο Ζωής, όπου και η συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους ομίλους είναι το
κύριο χαρακτηριστικό;
Στην ERGO, στηρίζουμε τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη
των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας πάνω σε τρεις βασικούς
άξονες, την ανάπτυξη ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων,
την αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου των συνεργατών
μας και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των παρε-
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Στηρίζουμε τη στρατηγική μας για την ανάπτυξη
των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας πάνω σε τρεις
βασικούς άξονες, την ανάπτυξη ολοκληρωμένης
γκάμας προϊόντων, την αξιοποίηση του εκτεταμένου
δικτύου των συνεργατών μας και τη βελτιστοποίηση
των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, μέσω των
απαραίτητων αυτοματοποιήσεων.



χόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, μέσω των απαραίτητων αυτοματοποιήσεων.
Βασικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πέρα από
την παροχή καινοτόμων προϊόντων και την αξιοποίηση και
ενδυνάμωση των δικτύων μας, θα αποτελεί διαρκώς το
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες
και τους συνεργάτες μας. Παρέχουμε ήδη, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, υπηρεσίες που στηρίζονται στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ενσωματώνοντας
την τεχνολογία και την αξιοποίηση των δεδομένων στην
καθημερινή λειτουργία και επαφή με τους συνεργάτες μας,
με αποτέλεσμα την παροχή εξαιρετικής εμπειρίας εξυπηρέτησης προς τον τελικό πελάτη.
― Η περαιτέρω ενασχόληση με τον κλάδο Ζωής και
Υγείας σημαίνει και αλλαγή του μίγματος των συνεργατών σας; Ενδιαφέρεστε πιο πολύ για συνεργάτες
που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο Ζωής;
Η ERGO αναπτύσσεται δυναμικά μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο επαγγελματιών και έμπειρων συνεργατών, που
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο με τους πελάτες μας, για
την προώθηση πλήρους γκάμας προϊόντων Ασφαλίσεων Γενικών Κλάδων και Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
Στο τελευταίο διάστημα και με στόχο την εκπαίδευση των
υφιστάμενων συνεργατών μας και σε θέματα Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα
εκτεταμένο πλάνο εκπαίδευσής τους. Έτσι, προχωρήσαμε
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στην πραγματοποίηση της «miniacademy», με σκοπό τον
εμπλουτισμό των γνώσεων των συνεργατών του Εταιρικού Δικτύου στις βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής και
επενδύσεων, στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και στη
δημιουργία σύνθεσης χαρτοφυλακίου.
Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις τριών
κύκλων, με τον 1ο κύκλο να έχει συνολική διάρκεια
πέραν των 70 ωρών. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν
τέσσερις κεντρικές συναντήσεις του Δικτύου Εταιρικών
Συνεργατών, για την εκτενή παρουσίαση των τεχνικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων ERGO My Fund. Η επιμόρφωση των συνεργατών συνεχίστηκε με τον 2ο εντατικό εκπαιδευτικό κύκλο στα κατά τόπους Γραφεία Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου, αναφορικά με το ERGO
My Fund (περιγραφή & τεχνικές προώθησης προϊόντων),
τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης Unit Linked και
τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίου. Επίσης ολοκληρώθηκε
και ο 3ος εκπαιδευτικός κύκλος για τους συνεργάτες του
Εταιρικού Δικτύου το τρίτο τρίμηνο του 2022 που αφορούσε στα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Τέλος, αξίζει να
αναφερθεί ότι η ERGO υποστηρίζει τους συνεργάτες της
με εντατική εκπαίδευση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση για την προώθηση
Unit Linked προϊόντων.
Η εταιρεία μας συνεχίζει να είναι ισχυρή, ακλόνητη και
αποφασισμένη να πρωτοστατεί, να έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και να επενδύει

στο μέλλον αξιοποιώντας τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ο στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε σωστά τα
δίκτυά μας, τόσο στα προϊόντα μας όσο και στα ψηφιακά εργαλεία και στις αυτοματοποιημένες λύσεις που τους παρέχουμε για την ανάπτυξη των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
Στόχος μας επίσης είναι και η προσέλκυση νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που επιθυμούν να συνεργαστούν
με μια ασφαλιστική δύναμη όπως η ERGO, μέσα από την
οποία μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των
πελατών τους είτε πρόκειται για Ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων είτε για Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας.
― Πώς φαντάζεστε το μέλλον της ERGO στον κλάδο Ζωής και γενικότερα στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά;
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στηριζόμενοι στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και έχοντας
πάντα σαν καθοριστικό παράγοντα τον άνθρωπο. Το όραμά

μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή για πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους και στις Ασφαλίσεις Ζωής και
Υγείας. Χτίζοντας πάνω στην εξαιρετική υπάρχουσα υποδομή, καθώς, όπως προανέφερα, η ERGO πρωτοστατεί στις
Ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων, σχεδιάζουμε την επόμενη
μέρα βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης προβαίνοντας
στις απαραίτητες διαφοροποιήσεις ώστε να αναπτύξουμε
και τις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας και να μετατρέψουμε
την εταιρεία μας σε πρότυπο για τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.
Για να το πετύχουμε αυτό αξιοποιούμε επίσης και τη μακρά
μας εμπειρία στην εσωτερική αγορά, αλλά και τη διεθνή
τεχνογνωσία του ομίλου μας. Ενδυναμώνουμε την ουσιαστική σχέση μας με τα δίκτυα πωλήσεων και τα ενισχύουμε
με νέους επαγγελματίες. Επαναπροσδιορίζουμε τις βασικές μας διαδικασίες και επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες.
Με αυτή τη στρατηγική πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να
πετύχουμε το όραμά μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Ο Δημήτρης Σπανός είναι επικεφαλής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας
στην ERGO. Είναι αναλογιστής και πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Ξεκίνησε το 1992 τη σταδιοδρομία του στην ασφαλιστική αγορά και συγκεκριμένα στην Ατλαντική Ένωση
ΑΕΓΑ ως προϊστάμενος Κλάδου Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής και το 1995 συνέχισε στη Metrolife Εμπορική
ΑΕΑΕΖ από τη θέση του υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αναλογιστικής και Αντασφαλειών. Το 2001 ως διευθυντής στη ΛΑΪΚΗ Τράπεζα ανέλαβε την ευθύνη δημιουργίας της CNP ΖΩΗΣ, μετά την ίδρυση της οποίας ασκεί
τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή της, καθώς και αυτά του νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος της
CNP Ασφαλιστικής στην Ελλάδα από το 2013 και μετά. Τον Μάιο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή Τομέα
Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στην ERGO Ασφαλιστική.
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ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΎΤΖΟΣ
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ AFFIDEA ΕΛΛΆΔΟΣ

Νέα εποχή
για τον Όμιλο Affidea
με πρωτοπορία στις
εξελίξεις για την Υγεία

Σε τροχιά ανάπτυξης τα διαγνωστικά κέντρα
με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό
και ευρωπαϊκή σφραγίδα

Ε

πενδύουμε στρατηγικά σε επιστήμη και
τεχνολογία με επίκεντρο τον ασθενή»,
σημειώνει ο κ. Θεόδωρος Καρούτζος,
διευθύνων σύμβουλος της Affidea
Ελλάδος, μιλώντας στο «Next Deal»
για την επιτυχημένη πορεία του ομίλου στο χώρο της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, αλλά και
για το όραμα και τα σχέδιά του για τη συνέχεια. Μεταξύ
άλλων, χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ορόσημο για τον
όμιλο, λόγω της εξαγοράς του από την Groupe Bruxelles
Lambert (GBL), αλλά και την πιο δυναμική είσοδο της
Affidea Ελλάδος στον κλάδο της Δερματολογίας. Ακόμη,
αναφέρεται σε όλα όσα χαρακτηρίζουν την Affidea και την

«
Συνέντευξη στον ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ
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διατηρούν στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, αλλά και
στις προκλήσεις που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας.
― Στην πανδημία διαπιστώσαμε την ανάγκη για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πριν δηλαδή
φτάσουμε σε νοσοκομείο. Ο ιδιωτικός τομέας κάλυψε
αυτό το κενό του δημόσιου συστήματος;
Στις μέρες της πανδημίας οι διαγνωστικές εξετάσεις πέρασαν σε πρώτο πλάνο, αφού ο κορονοϊός επέβαλε στη
ζωή μας τον τακτικό εργαστηριακό έλεγχο. Τα διαγνωστικά κέντρα μετατράπηκαν σε απαραίτητα σημεία αναφοράς
για τους πολίτες, ώστε μέσω του ελέγχου της υγείας τους
να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους με
ασφάλεια και σιγουριά. Η χώρα μας, και ειδικά ο ιδιωτικός
τομέας, προέχει ως προς την τεχνογνωσία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην
πανδημία, καθώς έχουν δαπανηθεί μεγάλα κεφάλαια για
την ανανέωση του εξοπλισμού για να αγοραστούν συστήματα τεχνολογίας αιχμής. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Έλληνας εξεταζόμενος
δεν στερείται σε σύγκριση με τον Γερμανό ή τον Άγγλο.
Όλες οι σύγχρονες τεχνικές εξέτασης εφαρμόζονται στην
Ελλάδα ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ευρώπη και είμαι σε
θέση να το γνωρίζω καλά αυτό, λόγω της παρουσίας και
δραστηριοποίησης του Ομίλου Affidea σε 15 χώρες στην
Ευρώπη, με τις οποίες είμαστε σε συνεχή διάλογο για την
ανταλλαγή άριστων πρακτικών σε όλους τους τομείς. Ως
εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χρήση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το κοινό ήρθε
και κάλυψε αυτό το κενό του δημόσιου συστήματος από τον
ιδιωτικό τομέα, που συνέβαλε καθοριστικά στην ιατρική
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περίθαλψη μεγάλου αριθμού ασθενών.
― Ειδικά για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει τα περιθώρια και τα πεδία δράσης;
Η εμπειρία της πανδημίας έδειξε ότι ο ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκε πολύ καλά με το δημόσιο σύστημα. Προσέφερε
τις υπηρεσίες του την ώρα της ανάγκης και αποσυμφόρησε
το σύστημα την ώρα του κορεσμού, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ασθενείς που παραπέμφθηκαν από το Δημόσιο
στις ιδιωτικές δομές. Η πράξη έδειξε ότι η συνύπαρξη μπορεί να μετεξελιχθεί σε συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση,
αμοιβαία επωφελή για όλους: για το EΣΥ, για τον ιδιωτικό
τομέα και για τον ασθενή. Όλη αυτή η εμπειρία δείχνει ότι
με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τα σωστά πρωτόκολλα, η
Συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα δεν είναι απλώς
θεωρητικά εφικτή, αλλά απολύτως εφαρμόσιμη και σε κάθε
περίπτωση συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική.
― Πώς κρίνετε τόσο τη γενική εικόνα όσο και το επίπεδο του ανταγωνισμού στο χώρο της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας; Ποια είναι η στρατηγική του Ομίλου
Affidea;
O τομέας της Υγείας ήταν ένας από τους πρώτους που προσείλκυσε ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ακόμα και προ
της εποχής COVID-19. Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός
από τους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους υγείας στην Ελλάδα ελέγχεται από επενδυτές του εξωτερικού. Στη δική μας
περίπτωση είναι η GBL που έχει επενδύσει στην Affidea.
Οι διεθνείς επενδυτές φέρνουν πιο ευέλικτες διοικήσεις
και πιο σύγχρονες τεχνικές management. Ο ανταγωνισμός

των ιδιωτικών ομίλων στο χώρο της Υγείας οδηγεί στην
αναβάθμιση όλων μας. Ο δικός μας στόχος είναι η Affidea
να αναδειχθεί στην αιχμή της ιατρικής τεχνολογίας και των
διαγνωστικών υπηρεσιών, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική
έκταση. Τα διαγνωστικά και δερματολογικά μας κέντρα
βρίσκονται κι εκτός της πρωτεύουσας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Η δημιουργία κέντρων αριστείας σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας, σε κάθε πόλη
της Ελλάδας όπου δραστηριοποιούμαστε, είναι στόχος του
ομίλου μας. Πιστεύουμε σε αυτήν τη στρατηγική όχι μόνον
γιατί είναι το μέλλον της Affidea, αλλά γιατί οδηγεί στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.
― Πώς επιδιώκετε να εξασφαλίζετε την πρωτοπορία
στα παραπάνω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; Μιλήστε μας για το αναπτυξιακό και επενδυτικό κομμάτι της
Affidea στην Ελλάδα.
Η πρωτοπορία μας έρχεται μέσω των επενδύσεων σε καινοτόμες ιδέες και την προσήλωσή μας στην ποιότητα και την
αξιοπιστία των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία σημαίνει να επενδύεις σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό, στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά και σε πρωτοποριακές μεθόδους και κλινική
διακυβέρνηση. Η ταχύτητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται

στον μεγαλύτερο βαθμό από τον ιατρικό εξοπλισμό. Αυτό με
απλά λόγια για τους εξεταζόμενούς μας σημαίνει εξάλειψη
των λαθών που οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα, αλλά
και ασύλληπτη ταχύτητα στην επεξεργασία των δειγμάτων
και στο χρόνο εξέτασης. Επιλέγουμε να επενδύουμε και να
πρωτοπορούμε, διότι θέλουμε να παρέχουμε την καλύτερη
διάγνωση και το βέλτιστο ιατρικό αποτέλεσμα στους συμπολίτες μας που μας επιλέγουν, να εφαρμόζουμε υπηρεσίες
βασισμένες στα νεότερα ιατρικά δεδομένα. Θέλουμε οι γιατροί που συνεργάζονται μαζί μας να είναι οι καλύτεροι και να
συμπορεύονται, να συμπάσχουν με τους ασθενείς. Η Ελλάδα
έχει ανάγκη από στρατηγικές και μακροχρόνιες επενδύσεις
που δημιουργούν θέσεις εργασίας, παράγουν αξία και συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχρονων άμεσων και έμμεσων
υποδομών για τη χώρα.
― Νέες επενδύσεις σημαίνουν και μεγαλύτερο κόστος
για τον εξεταζόμενο;
Όχι για εμάς στην Affidea. Έχουμε συμβάσεις με όλα τα
δημόσια ταμεία, καθώς και με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, και η τιμολογιακή μας πολιτική είναι
τέτοια που επιτρέπει σε όλους τους Έλληνες πολίτες να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, παρά
το γεγονός ότι μπορεί να κάνεις τις εξετάσεις σου στον καλύτερο και γρηγορότερο αξονικό τομογράφο που υπάρχει
αυτή τη στιγμή στην αγορά και διαθέτουμε στην Affidea, και
μάλιστα με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, χάρη στο
πρόγραμμα Dose Excellence που εφαρμόζουμε κατ’ αποκλειστικότητα, αυτό δεν επηρεάζει το τελικό κόστος για τον
ασθενή. Ένα άλλο παράδειγμα στο οποίο αποτυπώνεται η
υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, χωρίς υψηλό κόστος
για τον ασθενή, είναι η εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης για τον
καρκίνο του μαστού, επενδύουμε σε ψηφιακούς μαστογράφους τελευταίας γενιάς, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη
υποστήριξη στις γυναίκες. Στα διαγνωστικά κέντρα Affidea
κάθε γυναίκα απολαμβάνει εξατομικευμένη φροντίδα, ενώ
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η διαδικασία επιβλέπεται από τεχνολόγους εξειδικευμένους στην απεικόνιση του μαστού, με την εγγύηση ποιότητας του κορυφαίου ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη. Στα
σύγχρονα τμήματα ψηφιακής μαστογραφίας 2D, αλλά και
3D Τομοσύνθεσης του Ομίλου Affidea, τα μηχανήματα είναι
εξοπλισμένα με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής
της πίεσης και ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας, προσαρμοζόμενο στη δομή και στην πυκνότητα των μαστών.
― Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Affidea από τον Όμιλο Bruxelles Lambert (GBL);
Κατ’ αρχάς να πούμε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη
σημαντική επένδυση της GBL στον τομέα της Υγείας. Η GBL
είναι ένας πολύ ισχυρός μέτοχος κι έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για αυτόν τον κλάδο, δεδομένης της ανθεκτικότητάς του στην οικονομία και των μακροπρόθεσμων τάσεων
ανάπτυξης. Έχει ασπαστεί το ανθρωποκεντρικό όραμα της
Affidea και την αποστολή μας να υπηρετούμε την Υγεία με
σεβασμό προς τους ασθενείς, και είναι και για αυτήν κεντρικό σημείο αναφοράς το ότι νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο.
Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιδανικά, υψηλούς στόχους
και σύγχρονη στρατηγική ως προς την ανάπτυξη ιατρικών
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών: ασθενών, ιατρών και ρυθμιστικών
αρχών. Μαζί σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον
Όμιλο Affidea στις βασικές αγορές, αλλά παράλληλα να
επιταχύνουμε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε νέες ελκυστικές αγορές, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
― Τι περιλαμβάνουν τα μελλοντικά σχέδια του Ομίλου
Affidea;

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε επιλέξει το δρόμο των
επενδύσεων και της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης.
Θα συνεχίσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε και τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προανέφερα, έχουμε
εντάξει στον στρατηγικό σχεδιασμό μας το άνοιγμα νέων
διαγνωστικών και δερματολογικών κέντρων, τα οποία
έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων
σε ευρύτερες περιοχές της Ελλάδας και της Αττικής, αλλά
και νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Είναι συγκινητικό πόσοι πολίτες μας ρωτούν
πότε θα ανοίξουν τα νέα κέντρα. Πολύ σύντομα θα είμαστε
κοντά τους!
― Υπάρχει κάποιο μότο ή φράση που να συνοψίζει
τη φιλοσοφία σας όσον αφορά το επιχειρείν και το
management;
Το μότο «πάνω από όλα είναι η υγεία» για εμάς στην
Affidea δεν αποτελεί απλά μια έκφραση. Πρόκειται για
μήνυμα απόλυτα συνυφασμένο με τον τρόπο σκέψης μας
και τις καθημερινές μας πρακτικές. Και σίγουρα πάνω από
όλα είναι ο άνθρωπος και η αξία του. Νοιαζόμαστε για το
πώς νιώθουν οι ασθενείς μας, γι’ αυτό και κάνουμε την
κάθε επίσκεψη όσο πιο άνετη μπορούμε. Όλοι βιώνουμε
μια δύσκολη συγκυρία όχι μόνο οικονομική, αλλά και με
κοινωνικές πλέον προεκτάσεις. Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο
οικονομικό περιβάλλον, στόχος μας είναι να ξεχωρίσουμε όχι μόνο για τις ιατρικές μας υπηρεσίες, αλλά και για
την ενσυναίσθηση με την οποία στεκόμαστε δίπλα στους
ανθρώπους που βασίζονται σε εμάς για την επίλυση των
προβλημάτων τους. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση, αλλά
παράλληλα και μια δέσμευση για εμάς.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
Ο Θεόδωρος Καρούτζος γεννήθηκε στην Καλαμάτα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA με ειδίκευση
στο Health Management. Στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας εισήλθε το 1998 και πολύ γρήγορα ανήλθε
σε στελεχιακές θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες του χώρου. Το 2006 ξεκίνησε ως γενικός διευθυντής
της Affidea στην Ελλάδα και από τον Μάρτιο του 2012 ανέλαβε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της.
Μέλος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), ο Θεόδωρος Καρούτζος είναι ένα στέλεχος με διεθνή πολυετή καριέρα. Ως CEO της θυγατρικής ενός ισχυρού επιχειρηματικού πολυεθνικού ομίλου,
εστιάζει με όλες του τις δυνάμεις στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει η Affidea στους
πελάτες της, τόσο στις υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές, καθώς και στο ότι η Affidea θα εξακολουθήσει να
καινοτομεί και να εδραιώνει το ρόλο της, ως πάροχος φροντίδας υγείας απαράμιλλης ποιότητας.
Ο Θεόδωρος Καρούτζος έχει συνδέσει το όνομά του με τη δυναμική και ανοδική εξέλιξη της Affidea σε
συνδυασμό με την υλοποίηση ενός πολυδιάστατου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς με βασική αρχή το
σεβασμό στον άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ο Όμιλος στην Ελλάδα έχει διαγράψει μια
αξιοσημείωτη αναπτυξιακή και σταθερά ανοδική πορεία.
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Swiss Re: Ανασφάλιστο
το 75% όλων των φυσικών
καταστροφών
Η Ελλάδα στο δείκτη ανθεκτικότητας στις
φυσικές καταστροφές καταλαμβάνει τη θέση
του ουραγού (3%), με το κενό προστασίας να
κυμαίνεται στα 0,7 δισ. δολάρια.
Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΥ

Σ

τα 35 δισ. δολάρια ανέρχονται οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές
το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκτιμά η Swiss
ReInstitute, με τον Jérôme Jean Haegeli,
Chief Economist του Swiss Re’s Group, να
τονίζει ότι το 75% όλων των φυσικών καταστροφών είναι ανασφάλιστο, ενώ στις τελευταίες θέσεις του δείκτη
ανθεκτικότητας του αντασφαλιστικού ομίλου Swiss Re
φιγουράρει η χώρα μας.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική μελέτη, η
Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, με
το δείκτη μακροοικονομικής ανθεκτικότητάς της να ανέρχεται στο 0,16 το 2021, ωστόσο για το 2022 αναμένεται να
ανέβει μία θέση, ξεπερνώντας την Τουρκία. Αλλά και στο
δείκτη ανθεκτικότητας στις φυσικές καταστροφές η χώρα
μας καταλαμβάνει τη θέση του ουραγού (3%), με το κενό
προστασίας να κυμαίνεται στα 0,7 δισ. δολάρια.
Σύμφωνα με το δείκτη ανθεκτικότητας της Swiss Re, το
2021 ανακτήθηκε η μακροοικονομική ανθεκτικότητα της
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παγκόσμιας οικονομίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην
κυκλική ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19,
καθώς και στην αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, οι αναλυτές της Swiss
Re εκτιμούν ότι η ανθεκτικότητα που χάθηκε το 2020 λόγω
COVID-19 θα ανακτηθεί μόνο φέτος, ενώ οποιαδήποτε οικονομική επιδείνωση τους επόμενους μήνες μπορεί επηρεάσει αρνητικά την ανάκαμψη.
Ειδικότερα, η ανάκαμψη της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας οφείλεται στην ισχυρή δημοσιονομική βελτίωση, ωστόσο οι προηγμένες οικονομίες δεν ευνοήθηκαν
ιδιαίτερα από τη νομισματική πολιτική. Οι διαρθρωτικοί
μακροοικονομικοί δείκτες, όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο
και η αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, εξακολουθούν να επιβαρύνουν την ανθεκτικότητα, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές. Η Swiss Re εκτιμά ότι φέτος οι ευνοϊκές
οικονομικές συγκυρίες θα στηρίξουν περαιτέρω τον δημοσιονομικό χώρο, ενώ η δράση της κεντρικής τράπεζας για
τον περιορισμό του επίμονου πληθωρισμού θα διευρύνει
το χώρο της νομισματικής πολιτικής.
Το 2021, ο παγκόσμιος δείκτης μακροοικονομικής ανθεκτικότητας του Swiss ReInstitute (E-RI) αυξήθηκε κατά
12% σε σύγκριση με το 2020, στο 0,50, ενώ, σύμφωνα με
τα προκαταρκτικά στοιχεία, το 2022 αναμένεται να κυμανθεί στο 0,53 (αύξηση 7%). Οι πέντε χώρες που κυριαρχούν
στην κατάταξη ανθεκτικότητας του 2021 είναι η Ελβετία, η

Φινλανδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, με το δείκτη
μακροοικονομικής ανθεκτικότητάς της να ανέρχεται στο
0,16 το 2021.
Η ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου ανέκαμψε
το 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην Υγεία, η οποία αντιστάθμισε την ασθενέστερη
θνησιμότητα και την ανθεκτικότητα σε φυσικές καταστροφές.
Ο παγκόσμιος σύνθετος δείκτης ανθεκτικότητας του
ασφαλιστικού κλάδου (I-RI) αυξήθηκε ελαφρά στο 54,3%
το 2021 (2020: 54,2%). Ωστόσο, η συνολική ανθεκτικότητα του κλάδου εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από ό,τι
πριν από την κρίση COVID-19 (54,4%) και την παγκόσμια
οικονομική κρίση (56,4%). Το συνδυασμένο παγκόσμιο
κενό προστασίας έναντι κινδύνων υγείας, θνησιμότητας
και φυσικών καταστροφών αυξήθηκε οριακά σε νέο ρεκόρ
1,42 τρισ. δολαρίων το 2021. Ενώ η ασφαλιστική προστασία εξακολουθεί να αυξάνεται έντονα το 2022, αναμένεται
επιδείνωση της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού κλάδου
λόγω της μείωσης των δημόσιων παροχών και της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων.
Ο παγκόσμιος δείκτης ανθεκτικότητας στη θνησιμότητα
μειώθηκε στο 45,7% το 2021, λόγω της πτώσης που σημειώθηκε στην αναδυόμενη Ασία, στην αναδυόμενη Ευρώπη
και τη Βόρεια Αμερική. Το παγκόσμιο κενό προστασίας της
θνησιμότητας διευρύνθηκε κατά σχεδόν 10% σε 433 δισ.
δολάρια.
Ο δείκτης ανθεκτικότητας στην Υγεία βελτιώθηκε κατά
0,7 π.μ., στο 92,5% το 2021, πλησιάζοντας την απόδοση
93% που σημειώθηκε το 2010. Το παγκόσμιο χάσμα προστασίας της υγείας μειώθηκε κατά 4,3%, στα 737 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το παγκόσμιο κενό προστασίας της υγείας μειώθηκε
κατά 4,3%, στα 737 δισ. δολάρια το 2021, υποβοηθούμενο
από την ισχυρή ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και την
κλιμάκωση των κυβερνητικών προσπαθειών για την κάλυψη των δαπανών υγείας που σχετίζονται με την πανδημία.
Η ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές παρέμεινε
χαμηλή, με το 75% των εκθέσεων σε κίνδυνο παγκοσμίως
να είναι ακάλυπτο το 2021. Ανά χώρα, οι πληθυσμοί της
Δανίας, της Γαλλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προστατεύτηκαν περισσότερο από κινδύνους φυσικών καταστροφών το 2021.
Η Ελλάδα είναι ουραγός και σε αυτή την κατάταξη, με το
δείκτη ανθεκτικότητας στις Φυσικές Καταστροφές να κυμαίνεται στο 3% και το κενό προστασίας να αγγίζει τα 0,7
δισ. δολάρια.
Προσομοιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ο υψηλός
πληθωρισμός μπορεί να επηρεάσει τα κενά προστασίας,
η Swiss Re εκτιμά ότι οι αυξήσεις των τιμών το 2022 θα
μπορούσαν να μεταφραστούν σε διεύρυνση του παγκόσμιου κενού προστασίας κατά 3,8% το 2021.
«Η κυκλική ανάκαμψη τόσο της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας όσο και της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού κλάδου το 2021 δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι
απαιτούνται ακόμη βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για
την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και να υποστηριχθεί η
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ΜΕΛΕΤΗ
Δείκτης Ανθεκτικότητας στις Φυσικές Καταστροφές SRI

Πηγή: Swiss ReInstitute

μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα, πρέπει να ενισχυθούν διαρθρωτικές παράμετροι, όπως οι υποδομές και το
ανθρώπινο κεφάλαιο, και να μειωθεί η ανισότητα», δήλωσε
ο Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist, Swiss Re.
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΑΠΏΛΕΙΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 75 ΔΙΣ. ΔΟΛΆΡΙΑ
Μπορεί οι χειμερινές καταιγίδες και πλημμύρες σε Ευρώπη, Αυστραλία και Νότια Αφρική, καθώς και ένας μεγάλος
αριθμός καταιγίδων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να οδήγησαν
σε 35 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών από φυσικές
καταστροφές το πρώτο εξάμηνο του 2022, ωστόσο οι ανθρωπογενείς καταστροφές προκάλεσαν πρόσθετες ασφαλισμένες ζημίες ύψους 3 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τις
συνολικές ασφαλισμένες ζημίες από καταστροφές σε 38

δισ. δολάρια. Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ σε πολλά μέρη της
Ευρώπης ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλειες
λόγω ξηρασίας και πυρκαγιών. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων έξι μηνών υπογραμμίζουν για άλλη μια
φορά ότι οι φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα οι δευτερογενείς κίνδυνοι, αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα σε
όλες τις περιοχές.
Ο Martin Bertogg, επικεφαλής του τμήματος Catastrophe Perils (Καταστροφικοί Κίνδυνοι) της Swiss Re,
δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι
εμφανείς καθώς σημειώνονται όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πρωτοφανείς πλημμύρες στην
Αυστραλία και τη Νότια Αφρική. Αυτό επιβεβαιώνει την
τάση που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία πέντε χρόνια,
ότι οι δευτερογενείς κίνδυνοι οδηγούν σε ασφαλισμέ-

Συνολικές οικονομικές και ασφαλισμένες ζημίες το πρώτο εξάμηνο του 2022
και το πρώτο εξάμηνο του 2021 (δισεκατομμύρια δολάρια σε τιμές 2022)
Η1 2022

Η1 2021

Μέσος όρος Η1
στη 10ετία

Ποσοστό μεταβολής έναντι
μέσου όρου 10 ετών

Οικονομικές ζημίες

75

95

80

%-7%

Φυσικές καταστροφές

72

91

74

-3%

3

4

6

-55%

Ασφαλισμένες ζημίες

38

49

34

11%

Φυσικές καταστροφές

35

46

29

22%

3

4

5

-51%

Ανθρωπογενείς καταστροφές

Ανθρωπογενείς καταστροφές
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νες απώλειες σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σε αντίθεση με
τους τυφώνες ή τους σεισμούς, αυτοί οι κίνδυνοι είναι
πανταχού παρόντες και επιδεινώνονται από την ταχεία
αστικοποίηση σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές. Δεδομένης της κλίμακας των καταστροφών σε όλο τον κόσμο, οι
δευτερεύοντες κίνδυνοι απαιτούν την ίδια πειθαρχία στην
εκτίμηση κινδύνου όπως στους πρωτογενείς κινδύνους,
π.χ. στους τυφώνες».
Τον Φεβρουάριο, μια σειρά από χειμερινές καταιγίδες
έπληξαν την Ευρώπη και προκάλεσαν εκτιμώμενες ασφαλιστικές ζημίες ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, επαναφέροντας
αυτόν τον βασικό κίνδυνο στην ατζέντα του ασφαλιστικού
κλάδου. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες στην Αυστραλία, όπου σημειώθηκε ένα νέο ρεκόρ απωλειών από
πλημμύρες στη χώρα κοντά στα 3,5 δισ. δολάρια. Για τον
ασφαλιστικό κλάδο, αυτή είναι μια από τις πιο δαπανηρές
φυσικές καταστροφές που σημειώθηκε ποτέ στη χώρα και
το πιο δαπανηρό γεγονός παγκοσμίως το πρώτο εξάμηνο
του 2022, όσον αφορά τις ασφαλισμένες ζημίες. Οι πλημμύρες στη Νότια Αφρική καθώς και στην Ινδία, στην Κίνα
και το Μπανγκλαντές επιβεβαιώνουν περαιτέρω την αυξανόμενη πιθανότητα απώλειας από πλημμύρες σε αστικές
περιοχές παγκοσμίως.
Το πρώτο εξάμηνο του 2022, έντονα καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων χαλαζοπτώσεων και έντονων
βροχοπτώσεων, έπληξαν τη Γαλλία, προκαλώντας μέχρι
στιγμής κατ’ εκτίμηση ζημίες 4 δισ. ευρώ στην ασφαλιστική αγορά, με βάση τα στοιχεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας

Ασφαλιστικών Εταιρειών (FFA).
Δύο ισχυροί καλοκαιρινοί καύσωνες που είχαν ως αποτέλεσμα θερμοκρασίες-ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη
έχουν πυροδοτήσει καταστροφικές δασικές πυρκαγιές
σε ολόκληρη τη Νοτιοδυτική Ευρώπη. Η παγκόσμια μέση
θερμοκρασία για τον Ιούνιο του 2022 ήταν περίπου 0,3°C
υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020,
καθιστώντας τον τον τρίτο θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί. Η αύξηση της θερμοκρασίας προβλέπεται να επιδεινώσει τις ξηρασίες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η
πιθανότητα πυρκαγιών, προκαλώντας μεγαλύτερες ζημιές
στις αστικές περιοχές.
Ο Jérôme Jean Haegeli, Chief Economist του Swiss
Re’s Group, δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από
τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η κοινωνία μας και η παγκόσμια οικονομία. Καθώς το 75% όλων
των φυσικών καταστροφών εξακολουθεί να είναι ανασφάλιστο, τα ήδη μεγάλα κενά προστασίας επιδεινώνονται παγκοσμίως από τη σημερινή κρίση του κόστους ζωής. Σε
συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, ο ασφαλιστικός κλάδος
είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στους κλιματικούς κινδύνους, μέσω
των επενδύσεων σε βιώσιμες υποδομές καθώς και της
ασφάλισής τους».
Οι παγκόσμιες οικονομικές απώλειες από φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές υπολογίζονται σε 75 δισ.
δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, ποσό χαμηλότερο
από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών (80 δισ. δολάρια).
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ΜΕΛΕΤΗ

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ
ΑΝΤΕΠΙΤΊΘΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΦΈΡΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ
ΣΕ ΚΆΘΕ ΣΠΊΤΙ!
Προτάσεις και απόψεις για το ρόλο της διαμεσολάβησης και το μέλλον της
καταθέτουν άνθρωποι των πωλήσεων της ασφαλιστικής αγοράς. Κοινός τόπος
όλων των απαντήσεων είναι η χρησιμότητα της διαμεσολάβησης στην ιδιωτική
ασφάλιση. Εκτιμούν ότι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών
εργασιών ήταν, είναι και θα είναι τα ανθρώπινα δίκτυα και ότι η ανάπτυξη
της ιδιωτικής ασφάλισης δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την αντίστοιχη
στελέχωση των δικτύων πωλήσεων. Σημειώνουν ότι η ανάγκη για ασφάλιση
είναι μια πράξη αγάπης και χρειάζεται ανθρώπινη προσέγγιση, ότι οι ασφάλειες
δεν προωθούνται από το σπίτι και ότι οι διαμεσολαβητές είναι μοναδικοί και
αναντικατάστατοι.
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ΘΕΜΑ

ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΠΙΤΌΓΛΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΉΣ
ΠΙΤΌΓΛΟΥ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες
να «αφουγκράζονται» τα δίκτυα
πωλήσεων

Η

διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση ήταν,
είναι και θα συνεχίσει να είναι απαραίτητος θεσμός στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα ασφαλιστικά δίκτυα πωλήσεων συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της εικόνας και της φήμης των εταιρειών,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σχέση της άμεσης συνεργασίας
τους με τους ασφαλισμένους και εδραιώνοντας την πολυετή
και πολυεπίπεδη εμπιστοσύνη, που αποτελεί τη βάση αυτής
της συνεργασίας.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα βρίσκονται σε
διαδικασία εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού, πράγμα που
επιταχύνθηκε αφενός με την πανδημία και αφετέρου μέσω των
πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι νέοι ιδιοκτήτες
και μέτοχοι επιδιώκουν την ανάπτυξη των εταιρειών τους σε
αριθμό πελατών, με την ταχύτερη, ασφαλέστερη και διαφανέστερη εξυπηρέτησή τους, την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών
τους, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, φιλικών
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, και βέβαια την αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους, προσφέροντας υπηρεσίες που αποσκοπούν σε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική εμπειρία. Αυτές οι εξελίξεις αναμφίβολα θα συνδράμουν
στην πρόοδο της ιδιωτικής ασφάλισης, στην ενδυνάμωση
της ασφαλιστικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία και
στην ευρύτερη διεύρυνση του κλάδου μας, τόσο σε απόλυτα
νούμερα όσο και σε ποσοστά που θα αποτυπωθούν στο ΑΕΠ.
Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης δεν μπορεί να
υλοποιηθεί χωρίς την αντίστοιχη στελέχωση των δικτύων
πωλήσεων. Παράλληλα θα δημιουργήσει νέες προοπτικές
και ευκαιρίες, οι οποίες, με την προϋπόθεση του έμπρακτου
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ενδιαφέροντος, της συνέπειας και της ενεργής συμμετοχής
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, θα έχουν θετικά και
αναπτυξιακά αποτελέσματα. Για εμάς, ως διαμεσολαβητές,
ο εκσυγχρονισμός αποτελεί πρόκληση, αλλά και ευκαιρία
προσωπικής βελτίωσης και ανέλιξης, καθώς ενσωματώνουμε στις πρακτικές μας όλες τις σύγχρονες μεθόδους
ανεύρεσης, ασφάλισης και εξυπηρέτησης των πελατών, που
προσφέρουν οι εταιρείες μας, μέσα από σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία. Η
τεχνολογία είναι εφόδιο και όχι εμπόδιο στην οργάνωση και
στην καθημερινή αποτελεσματικότητά μας. Μπροστά στην
αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πελάτη και στη
βιώσιμα μακροπρόθεσμη διακράτησή του, η τεχνολογία
συνδράμει στη δημιουργία πελατολογίου με ασφαλιστική
συνείδηση, βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη του ασφαλιστικού
κλάδου εν γένει.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν την
επικοινωνία με τα δίκτυα πωλήσεων, να αφουγκράζονται
τις απόψεις και εμπειρίες τους, έτσι ώστε να μπορούν να
λειτουργούν μεθοδικά και να λαμβάνουν ορθές και πρωτοπόρες αποφάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν ισχυρή
υπεραξία για αυτές. Η αλήθεια είναι ότι ο διαμεσολαβητής
έχει το πλεονέκτημα να γνωρίζει πολύ καλά «εκ των έσω» την
αγορά και την πραγματική ανάγκη του πελάτη. Ο συνδυασμός
αυτής της γνώσης και εμπειρίας με το σωστό management
μιας υγιούς και κερδοφόρας εταιρείας δημιουργεί εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Εκείνο που είναι απαραίτητο να κρατήσουμε από το παρελθόν, ως δίκτυα πωλήσεων, και να το μεταλαμπαδεύσου-

με στους νέους μας συναδέλφους είναι η αγάπη για αυτό
που κάνουμε, η αφοσίωση και το πάθος που έχουμε για την
επίτευξη των προσωπικών και εταιρικών μας στόχων. Βέβαια, αυτά αποκτούν μακροπρόθεσμα βιώσιμη «αξία» μόνο
μέσα από τη συστηματική και καθημερινή δραστηριότητά

μας ή, όπως λέγεται στον κόσμο των πετυχημένων, μέσα
από «σκληρή δουλειά»!
Η ανάπτυξη είναι για όλους! Εμείς, ως διαμεσολαβητές,
της δίνουμε τη δική μας «αξία», ανάλογα με τον τρόπο που
την αγκαλιάζουμε…!

Ποιος είναι ο Παντελής Πιτόγλου
Ο Παντελής Πιτόγλου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στην εταιρεία NN Hellas, όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα ως συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων - Agency Manager, συνεργαζόμενος με και
συντονίζοντας 100 επαγγελματίες ασφαλιστικούς πράκτορες, μεταδίδοντας καθημερινά την αγάπη του και το
πάθος του για το επάγγελμα του ασφαλιστή.
Είναι παντρεμένος, έχει 5 παιδιά και 1 εγγονό.
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ΘΕΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Αφιέρωσα τη ζωή μου στο
λειτούργημα της διαμεσολάβησης

Π

ροσωπικά στηρίζω και υπηρετώ το έργο της διαμεσολάβησης από 1ης/01/1990 και είμαι περήφανος
που μπορώ να βρίσκομαι μέσα από αυτόν το ρόλο
μου κοντά στους ανθρώπους, τόσο στην εποχή της ευημερίας
όσο και στην εποχή της κρίσης.
Είμαι περήφανος που μπορώ να στηρίζω τον οικογενειάρχη, τη μονογονεϊκή οικογένεια, τον ιδιώτη σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς του, αλλά και τον επιχειρηματία
που έχει να αντιμετωπίσει αφενός καιρικά φαινόμενα και
αφετέρου επιχειρηματικά ρίσκα.
Στη μακρόχρονη πορεία μου στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση διαπιστώνω ότι περιουσιακά στοιχεία, όπως τα
ακίνητα, δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσουν άμεσα χρήματα
για την επιβίωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν
είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Αυτό μπορεί να το καταφέρει
μόνο ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μέσα από τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών του πελάτη του, η
οποία θα οδηγήσει σε μια δίκαιη αποζημίωση ακριβώς τη
στιγμή που την έχει ανάγκη. Η αποζημίωση είναι τα χρήματα
που χρειάζεται για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να συνεχίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση ή να ανακάμψει και να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Αυτή είναι ακριβώς η παράμετρος την οποία θα ήθελα
να τονίσω σε κάθε νέο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Αυτό
είναι το στοιχείο το οποίο κάνει το επάγγελμά μας μοναδικό
και το μετατρέπει σε λειτούργημα.
Νιώθω ευλογημένος που υπό την ιδιότητά μου ως διαμεσολαβητή είχα την ευχέρεια να σταθώ ουσιαστικά στο πλευρό
του πελάτη μου σε κρίσιμες στιγμές:
• Παρέχοντας μια αποζημίωση που είχε καθοριστική σημασία για την επιβίωση της οικογένειας όταν έλειψε από
κοντά τους αυτός που έφερνε το εισόδημα.
• Δίνοντας την ευκαιρία να συμπληρώσει το εισόδημά
του αυτός ο οποίος είχε μια μακρόχρονη επαγγελματική
πορεία και βρέθηκε στη δεινή θέση να έχει ένα πενιχρό εισόδημα από την κρατική σύνταξη που δεν του διασφαλίζει
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την αξιοπρέπεια που του αξίζει.
• Εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να ξαναχτίσει την κατοικία του, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς ή μερικώς
από μία πυρκαγιά, ή να την επισκευάσει μετά από μια καταστροφική πλημμύρα.
• Βίωσα μαζί με τον πελάτη μου την απώλεια της περιουσίας του και την ολοσχερή καταστροφή του εργοστασίου του,
ένιωσα όμως υπερήφανος όταν μερίμνησα να αποζημιωθεί
δίκαια και συνέβαλα στο να ξαναχτίσει την επιχείρησή του,
να κρατήσει τους εργαζομένους, αλλά και να ξαναβγεί στην
παραγωγή.
Εξίσου σημαντικό ρόλο όμως διαδραματίζει ο διαμεσολαβητής και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο διαμεσολαβητής
είναι αυτός ο οποίος φέρνει την παραγωγή στις ασφαλιστικές
εταιρείες. Είναι αυτός ο οποίος συμβάλλει στην ανάπτυξη και
τη βιωσιμότητά τους και σαφώς και στη ρευστότητά τους. Ρευστότητα την οποία έχουν ανάγκη για να παραμείνουν βιώσιμοι
και κερδοφόροι οργανισμοί αλλά και για να έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν σωστά και δίκαια τους πελάτες μας.
Ιδιαιτέρως σήμερα που οι συγκυρίες έχουν επιβάλει μια
απρόσωπη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών μέσω
διαδικτυακής επικοινωνίας ή πώλησης μέσα από ψηφιακές
πλατφόρμες, ο ρόλος του διαμεσολαβητή αναδεικνύεται
ακόμη πιο έντονα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μας βρίσκει
πάντοτε υπέρμαχους, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να
ξεχνάμε τον άνθρωπο.
Άλλωστε ο ρόλος της διαμεσολάβησης αναγνωρίζεται
πλέον διεθνώς και από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Παρατηρούμε ότι συχνά γίνεται λόγος από τους εκπροσώπους
τους για τη σπουδαιότητά της.
Σε πρόσφατη εκδήλωση, η οποία ήταν και η πρώτη κοινή
εκδήλωση Ευρωπαϊκής Πίστης και Allianz, μετά την εξαγορά, τονίστηκε ακριβώς ο ρόλος της διαμεσολάβησης και
αναφέρθηκε από τον κ. Γεωργακόπουλο ότι αποτελεί κύριο
μέλημα του νέου οργανισμού η στήριξη του ενοποιημένου
δικτύου διαμεσολαβητών, διαβλέποντας το μέλλον της

ασφαλιστικής αγοράς στη διαμεσολάβηση. Επίσης, τονίστηκε
από τον κ. Oliver Bäte, CEO της Allianz SE, ότι δεν επέλεξε
να προχωρήσει σε εξαγορά μιας ασφαλιστικής εταιρείας
συνδεδεμένης με τράπεζα, πιστεύοντας ακλόνητα στη δύναμη της διαμεσολάβησης.
Σαφώς υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν να προωθηθούν μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα και τα οποία
ο πελάτης με ευκολία μπορεί να τα επιλέξει και να τα αγοράσει. Βέβαια, θα αντιληφθεί την αξία του διαμεσολαβητή
και την ανάγκη της συμβουλής και συμβολής του, κατά την
επέλευση του κινδύνου. Ειδικότερα σε τομείς όπως είναι
ο κλάδος Ζωής και Υγείας, πάντοτε θα υπάρχει η ανάγκη
της ανθρώπινης ευαισθησίας και αντίληψης, η ανάγκη του
διαμεσολαβητή ο οποίος θα προσεγγίσει τα άγχη και τις
αγωνίες του πελάτη για να προσδιορίσει και να ιεραρχήσει
μαζί του τις ασφαλιστικές του ανάγκες.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της απρόσωπης λειτουργίας η Contract είναι αυτή που φιλοδοξεί να καλύψει αυτό
το κενό παρέχοντας στον συνεργάτη της την υποστήριξη που
χρειάζεται με ανθρώπινο και φιλικό πρόσωπο, έχοντας την
τεχνολογία ως σύμμαχο.
Με αυτή την έννοια η Contract είναι κοντά στην κοινωνία και στον διαμεσολαβητή, με αξιοπιστία και κύρος στην
παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Νιώθω βαθιά συγκινημένος που αφιέρωσα τη ζωή μου
στο λειτούργημα της διαμεσολάβησης. Ενιωσα την ανάγκη της
ασφάλισης και ανέβηκα τα σκαλιά μια ασφαλιστικής εταιρείας
για να ασφαλίσω τη ζωή μου διασφαλίζοντας την οικογένειά
μου. Πείστηκα για το θεσμό θεωρώντας λειτούργημα το να μπορώ το ύψιστο αγαθό της ασφάλισης να το προωθώ σε όλη την
κοινωνία. Άρχισα την ενασχόλησή μου με τον ασφαλιστικό τομέα όπως προανέφερα το 1990 ξεκινώντας από ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής και διέκρινα μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.
Μετά την πολυετή πορεία μου, πιστεύω ότι για να υπάρξει
ανάπτυξη χρειάζεται η προσπάθεια να είναι συλλογική τόσο
από την Πολιτεία όσο και από την ασφαλιστική αγορά, η οποία
δυστυχώς διατηρεί ακόμη το 2% του ΑΕΠ.
Η Πολιτεία απαιτείται να συμβάλει πρώτη προς αυτή την
κατεύθυνση, με επιπλέον μέτρα ελάφρυνσης για τους επαγγελματίες του χώρου μας και ειδικές προβλέψεις για τους
νέους διαμεσολαβητές. Μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν να
μην υπάρχει «πέναλτι» μέσω του τέλους επιτηδεύματος για

όλους τους επαγγελματίες.
Όσον αφορά τους πολίτες, ο ρόλος της Πολιτείας είναι
εξίσου καθοριστικός, προβλέποντας κίνητρα συγκεκριμένων
φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό που φυσικά θα προτείναμε θα ήταν η επαναφορά της φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων,
όπως ίσχυε στο παρελθόν για τον κλάδο Ζωής και Υγείας
και θέσπιση αντίστοιχων κινήτρων για όλους τους κλάδους
οι οποίοι δεν αποτελούν υποχρεωτική ασφάλιση.
Η καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης στους Έλληνες
δεν αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα των διαμεσολαβητών, αλλά χρειάζεται να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση εξίσου οι ασφαλιστικές εταιρείες και η διαμεσολάβηση.
Οι διαμεσολαβητές χρειάζεται να συμβάλουμε στην
ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων σε
κάθε έκφανση της επαγγελματικής δραστηριότητάς μας,
λειτουργώντας με συνέπεια, επαγγελματισμό και γνώμονα
το συμφέρον του πελάτη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το νέο
θεσμικό πλαίσιο διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα του
πελάτη και ως διαμεσολαβητές έχουμε χρέος όχι μόνον να
το εφαρμόζουμε, αλλά και να πληροφορούμε τον πελάτη
μας σχετικά με τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτό.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες από τη μεριά τους χρήσιμο θα
ήταν να προσαρμόσουν τα ασφαλιστικά τους προϊόντα στις
ανάγκες της ελληνικής αγοράς και παράλληλα να στηρίξουν
τον διαμεσολαβητή, επενδύοντας σε αυτόν, ο οποίος είναι
αυτός που δημιουργεί την απαραίτητη ρευστότητα ιδιαίτερα
σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης ή καλύτερα αλλεπάλληλων κρίσεων, όπως συμβαίνει τα τελευταία 12 χρόνια.
Κατά τη γνώμη μου απαιτείται ένα συγκεκριμένο μακρόχρονο πρόγραμμα που για να επιτύχει πρέπει να τηρηθεί από
όλους με απόλυτη συνέπεια. Επιπλέον, ανάπτυξη δεν μπορεί
να υπάρξει μόνο από τον κλάδο Aυτοκινήτων, αλλά χρειάζεται να εστιάσουμε περισσότερο σε άλλους κλάδους όπως
ο κλάδος Zωής και Yγείας, Aστικής Eυθύνης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών κινδύνων, περιουσίας κ.λπ.
Θεωρώ πολύ δύσκολο για τον διαμεσολαβητή να αντε-
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πεξέλθει στις απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό του κλάδου
χωρίς να ανήκει σε κάποιο οργανωμένο σχήμα με το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. Το αντικείμενό μας είναι
σαφώς πολύ ενδιαφέρον για όποιον απολαμβάνει την προσωπική επαφή με τον πελάτη και την αναζήτηση της ιδανικής
λύσης για εκείνον, για να γίνει όμως σωστά απαιτεί εφόδια.
Για εμάς το μέλλον της διαμεσολάβησης βρίσκεται μέσα
στη δημιουργία μεγάλων σχημάτων όπως η Contract, μέσα
από συνενώσεις και συμπράξεις, όπου κάθε επαγγελματίας
του χώρου θα βρίσκει την υποστήριξη που χρειάζεται, με
φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο, έτσι ώστε να κατακτήσει
τα όνειρά του.
Σήμερα, η Contract Α.Ε., η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα
του δικτύου εταιρειών Contract Network, είναι μία από τις
μεγαλύτερες μονάδες παροχής ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αποτελεί ένα διευρυμένο δίκτυο
διαμεσολαβητών με ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης το in House
δίκτυο συνεργατών μας που λειτουργεί με τη φιλοσοφία του
δικού μας Agency στα 21 υποκαταστήματα της εταιρείας
μας σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα διατηρούμε ένα ευρύ
δίκτυο franchise συνεργασιών με ισχυρούς δεσμούς και
αποκλειστική σύμβαση μαζί μας, που στηρίζει επίσης σε
σημαντικό βαθμό την ανάπτυξή μας, και φυσικά αναπτύσσουμε πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που επέλεξαν να
συνεργαστούν μαζί μας χωρίς δεσμεύσεις αποκλειστικής
συνεργασίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά μας.
Ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπως
προανέφερα, είναι αρκετά απαιτητικός και ανταγωνιστικός, ωστόσο θεωρώ πως μπορεί κανείς να πετύχει λαμπρή
καριέρα και εξέλιξη αν του δοθεί η απαραίτητη βοήθεια.
Είναι πολύ σημαντικό για έναν επαγγελματία να έχει δίπλα
του ένα μεγάλο πρακτορείο όπως η Contract, που θα του
προσφέρει πρώτα απ’ όλα τη σωστή εκπαίδευση και καθοδήγηση στα πρώτα του βήματα. Για εμάς στην Contract,
η διαρκής εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα,
τόσο για τους νέους μας συνεργάτες όσο και για τους πιο
έμπειρους, καθώς τα δεδομένα στον τομέα της ασφάλισης
μεταβάλλονται καθημερινά και η επικαιροποίηση των γνώσεων είναι απαραίτητη. Για το λόγο αυτόν δημιουργούμε την
Ακαδημία Εκπαίδευσης με πρόγραμμα που αναφέρεται σε
όλους τους κλάδους ασφάλισης, στοχεύοντας να κρατούμε
εποικοδομητική επαφή με το δίκτυο πωλήσεών μας.
Παράλληλα, διαθέτουμε άρτια εκπαιδευμένο διοικητι-

κό προσωπικό που είναι σε θέση να επιλύσει οποιοδήποτε
ζήτημα ή απορία δημιουργηθεί.
Πέραν της εκπαίδευσης, ένας διαμεσολαβητής μπαίνοντας κάτω από την ομπρέλα της Contract απολαμβάνει
προνόμια όπως κίνητρα ανάπτυξης, ποιοτική και διαρκή
υποστήριξη, καθώς και λύσεις που δεν μπορεί να βρει μέσα
από τη συνεργασία του με μία μόνο εταιρεία, όσο καλή κι
αν είναι αυτή. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη διευρυμένη
εκπροσώπηση ασφαλιστικών εταιρειών, την οποία εμείς όχι
απλά παρέχουμε, αλλά έχουμε υιοθετήσει από ιδρύσεώς μας
και αποτελεί συστατικό της φιλοσοφίας μας. Το να έχεις στη
διάθεσή σου τις πιο έγκυρες επιλογές της αγοράς σού δίνει
τη δυνατότητα να προτείνεις την ιδανική λύση στον πελάτη.
Όταν μάλιστα παρέχεται μέσα σε ένα πλαίσιο πολλαπλών επιλογών, όπως συμβαίνει μέσα από δίκτυο εταιρειών
όπως το Contract Network που έχουμε δημιουργήσει, με
πρόσβαση σε τομείς ενδιαφέροντος όχι μόνο ασφαλιστικού,
αλλά επίσης χρηματοοικονομικού, προνομίων και παροχών
υγείας, ενέργειας, καθώς και υπηρεσιών είσπραξης, σαφώς
έχεις στη διάθεσή σου όλες τις δυνατότητες που θα σε βοηθήσουν στην ολιστική εξυπηρέτηση του πελάτη.
Η διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση, η μηχανογραφική υποστήριξη και η ποιοτική εξυπηρέτηση είναι παράγοντες που χρειάζεται να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής
πριν αποφασίσει με ποιους θα συνεργαστεί και σε ποιους
θα εμπιστευτεί το μέλλον της καριέρας του και της επαγγελματικής του πορείας.
27 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας μας γίναμε
φέτος η 1η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην
Ελλάδα που εισήχθη στη Ν.Ε.Α. (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (XAK).
Σκοπός μας μέσα από την ένταξη στο Χρηματιστήριο, όπως
έχω κι άλλες φορές εξηγήσει, δεν ήταν η άντληση κεφαλαίων.
Ήταν η δυνατότητα, πρωταρχικά, οι συνεργάτες μας να έχουν
δικαίωμα και μερίδιο στο κοινό μας σπίτι, την Contract.
Σήμερα είμαστε υπερήφανοι που έχουμε επιτύχει να
ανοίξουμε την εταιρεία μας για όποιον ενδιαφέρεται από
τους συνεργάτες μας να αποκτήσει μερίδιο, λόγο και άποψη
για την κοινή πορεία μας, με τον πλέον ενδεδειγμένο και
αξιόπιστο τρόπο.
Ακόμη όμως και για όσους δεν το επιλέξουν, αποτελούμε
έναν πιστοποιημένο και φερέγγυο συνεργάτη, που μεριμνά
για την ευημερία τους στο παρόν και στο μέλλον.

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΕΛΕΣΊΔΗΣ

Χρειάζεται η ανθρώπινη
προσέγγιση

Η

διαδικασία της ανάπτυξης των ασφαλιστικών
εργασιών μέσω άλλων καναλιών διανομής δεν
είναι σημερινό πρόβλημα μόνο .
Πολλά χρόνια πριν επαΐοντες-CEO-διευθυντές Πωλήσεων εταιρειών προσπάθησαν να αναπτύξουν άλλα κανάλια διανομής, θεωρώντας το κόστος της διαμεσολάβησης
ακριβό, αλλά τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα δεν τελεσφόρησαν, στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ακόμα και προηγμένες ασφαλιστικά χώρες με μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης εργασιών σε άλλα κανάλια διανομής
επανήλθαν στη διαμεσολάβηση για καλύτερα αποτελέσματα.

ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΊΔΗΣ

Η ανάγκη για ασφάλιση είναι μια πράξη αγάπης, αυτό
και μόνο χρειάζεται ανθρώπινη προσέγγιση.
Η ύπαρξη των εταιρειών διατηρείται από τη συσσώρευση χρημάτων που τα φέρνει η διαμεσολάβηση .
Οι σύγχρονοι κίνδυνοι που ολοένα αυξάνονται χρειάζονται και μόνο την ανθρώπινη προσέγγιση.
Η διαφορετικότητα έγκειται στο ότι οι σημερινοί-αυριανοί διαμεσολαβητές πρέπει να διαθέτουν, εκτός από την
προσεγγιστική διαδικασία, την ευαισθησία, τη γνώση και
τη συνεχή μάθηση.
Έτσι ώστε θα είναι πάντα χρήσιμοι και απαραίτητοι.

Ποιος είναι ο Δημήτριος Μπουτάκης

Ποιος είναι ο Δημήτρης Κελεσίδης

Ο κ. Δημήτρης Μπουτάκης, είναι μέτοχος και συνιδρυτής της Contract Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών &
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, με έδρα την Καβάλα, είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος της Contract ΑΕΕΔ, καθηγητής
Εφαρμογών στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Καβάλας και Επίκουρος Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Ο Δημήτρης Κελεσίδης εργάζεται 41 συνεχή χρόνια, έχοντας κερδίσει όλες τις βαθμίδες των πωλήσεων, ασφαλιστής-έμμισθος (διακεκριμένος)-unit-agency-επιθεωρητής στην Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας κατακτήσει
κορυφαίες θέσεις σε όλες τις βαθμίδες, αναπτύσσοντας γραφεία και ασφαλιστές σε όλη την Ελλάδα.
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ΣΤΆΘΗΣ ΛΟΥΡΑΝΤΆΚΗΣ

ΣΤΆΘΗΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΆΚΗΣ

«Το μέλλον έχει μόλις αρχίσει·
και δεν είναι για όλους»

O

πως είναι γνωστό, η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Οι συγχωνεύσεις εταιρειών με τη σταδιακή συγκέντρωση
πελατολογίων και οι περαιτέρω επενδύσεις μεγάλων
πολυεθνικών οργανισμών δείχνουν ότι τώρα ξεκινάει η
πραγματική ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς!
Από τη μία, οι φυσικές καταστροφές έκαναν μεγάλο ποσοστό του καταναλωτικού κοινού να συνειδητοποιήσει την
αναγκαιότητα της ασφάλισης και συνεπώς να είναι πιο θετικά
προσκείμενο στο να ακούσει τις προτάσεις μας.
Από την άλλη, το «άνοιγμα νέων αγορών» στον κλάδο
περιουσίας (π.χ.: οι αγροτικές ασφαλίσεις, οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη κ.ά.)
δημιούργησαν αυξανόμενη ζήτηση νέων προϊόντων, που
μέχρι πριν μερικά χρόνια αφορούσαν μόνο εξειδικευμένους
συναδέλφους.
Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι με την Υγεία στο προσκήνιο
για 3 σχεδόν χρόνια και την περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιωτικών νοσοκομείων & διαγνωστικών κέντρων, πλέον δεν
υπάρχει πελάτης που θα αρνηθεί να ενημερωθεί για την κάλυψη τόσο τη δική του όσο και της οικογένειάς του. Στον ίδιο
ρυθμό και οι ομαδικές ασφαλίσεις που καλπάζουν αυξητικά.
Μόνο ο κλάδος Ζωής -εξαιρουμένων των U.L.- εμφανίζει
μείωση, που όμως τελικά δεν οφείλεται στο γενικότερο
περιβάλλον αλλά μάλλον σε δικές μας «παθογένειες»
Συνεπώς, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει υπάρξει καλύτερη περίοδος για την ασφαλιστική αγορά από την τωρινή! Η
πολυπόθητη «ασφαλιστική συνείδηση» που ακούγαμε εδώ
και 30 χρόνια και περιμέναμε από το κράτος-πατερούλη να
δημιουργήσει για εμάς τώρα είναι εδώ!
Είναι η ευκαιρία για να ξεφύγουμε επιτέλους από το 2%
του ΑΕΠ και να στοχεύσουμε όλοι μαζί όχι στο 7% που είναι ο
μέσος όρος της Ε.Ε., αλλά στο 3,5% στην επόμενη πενταετία.
Η αύξηση των εργασιών θα σημαίνει και αύξηση των
αμοιβών, όλων των εμπλεκομένων.
Τα Direct κανάλια πώλησης που εμφανίστηκαν την τελευταία περίπου 10ετία διεκδικούν και θα συνεχίσουν να
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διεκδικούν το δικό τους μερίδιο, κυρίως στα απλά προϊόντα,
αυτοκίνητο-κατοικία κ.τ.λ., που με βάση τη διεθνή εμπειρία
κυμαίνεται γύρω στο 20%. Ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο!
Οι τράπεζες είναι ο δεύτερος πάροχος ασφαλειών. Έχοντας την πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πελάτη, είναι
πιο εύκολο να τον προσεγγίσουν και προβάλλοντας το κύρος
της τράπεζας να πουλήσουν προϊόντα, κυρίως «δανείων»
ή επενδυτικά, προστασίας συναλλαγών κ.λπ.
Ομως, ο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών ήταν, είναι και θα είναι τα ανθρώπινα
δίκτυα! Οι επαγγελματίες που έχουν τις γνώσεις και την
προσωπική επαφή με τους πελάτες.
Το μερίδιο αγοράς που θα κερδίσουν οι δύο προαναφερόμενοι πάροχοι θα εξαρτηθεί από το κενό που θα αφήσουμε
στην αγορά εμείς, τα ανθρώπινα δίκτυα. Η «ζωή θα βρει το
δρόμο της» με εμάς ή χωρίς εμάς…
Ποιοι όμως είναι οι διαμεσολαβητές που θα διαχειριστούν
όλες αυτές τις ευκαιρίες και με ποιους τρόπους θα εργάζονται
για να επικρατήσουν στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται; Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εργασίες θα συγκεντρώνονται
σε λιγότερες εταιρείες, έτσι και τα χαρτοφυλάκια θα συγκεντρώνονται σε λιγότερους διαμεσολαβητές.
Η συνεργασία με φερέγγυες και σύγχρονες εταιρείες με
όραμα είναι βασική προϋπόθεση για να σχεδιάσει κανείς την
επόμενη μέρα στην ασφαλιστική αγορά!
Οι παλαιοί ρυθμοί παραγωγής των 3-4 νέων συμβολαίων το μήνα θα αφορούν διαμεσολαβητές που είναι στη
δύση της καριέρας τους. Η νέα εποχή απαιτεί σύγχρονες
μεθόδους εργασίας, με συστήματα αυξημένης ροής πελατών,
μεγάλους όγκους παραγωγής οπωσδήποτε σε συνδυασμό
με ποιοτική δουλειά. Η εξειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση
και αυτοβελτίωση είναι απαραίτητες στη δική μας επιχειρηματική πρακτική και ανάπτυξη εργασιών. Βραβευμένες
εκπαιδευτικές πλατφόρμες, όπως το Digital Learning
Academy της IΝΤΕRAMERICAN, προσφέρουν έγκυρη και
ολιστική εκπαίδευση τόσο στις τεχνικές του ασφαλιστικού

επαγγέλματος όσο και στο σύνολο της γκάμας των ασφαλιστικών προϊόντων. Έτσι, ο κάθε συνεργάτης μπορεί να έχει
άμεσα πρόσβαση, τη χρονική στιγμή που αυτός θέλει, στην
εκπαίδευση προϊόντων που αυτός κρίνει ότι χρειάζεται, με
αποτέλεσμα να μην αποκλείεται από κανέναν πελάτη και
καμία αγορά!
Οι δυνατές ομάδες άμεσης υποστήριξης είναι απαραίτητος σύμμαχος για τον μελλοντικό σύμβουλο-επιχειρηματία,
προκειμένου να μπορέσει να αφοσιωθεί απερίσπαστος στη
«διεύθυνση» των πωλήσεών του. Αυτές πρέπει να είναι:
α) Έμπειρες ομάδες backoffice, που, σε συνδυασμό με
αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια, θα δημιουργούν αξία για τους πελάτες, εστιάζοντας σε στρατηγικές
εξυπηρέτησης και crossselling.
β) Ψηφιακά και όχι μόνο οικοσυστήματα, που παρέχουν
από μόνα τους πολλαπλή και άμεση υποστήριξη στους πελάτες. Στον τομέα αυτόν είναι η IΝΤΕRAMERICAN με το σύστημα
υγείας BeWell, την Άμεση Ιατρική βοήθεια που είναι δίπλα
στους πελάτες 24/7 και τη mobile app εφαρμογή MediOn
που βασίζεται στην τεχνική νοημοσύνη για τον έλεγχο των
συμπτωμάτων υγείας, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
που, αν συνδυαστούν και με την Οδική Βοήθεια, ο ασφαλιστής
μπορεί να αισθάνεται σίγουρος ότι οι πελάτες του έχουν άμεση
εξυπηρέτηση ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Η τεχνολογία επίσης, με όλες τις μορφές της, αποτελεί
πλέον έναν μεγάλο σύμμαχό μας τόσο για τη διαχείριση και
το service των πελατών όσο και για την εξεύρεση αυτών.
Οι επιχειρήσεις μέσω σύγχρονων στρατηγικών ψηφιακού Marketing χρησιμοποιούν τα social lmedia για να
εντοπίσουν δυνητικούς πελάτες και για να ισχυροποιήσουν
τη σχέση τους με τους υπάρχοντες. Η παρουσία στα social
media θεωρείται δεδομένη για τον σύγχρονο επαγγελματία, ωστόσο από μόνη της δεν φέρνει πελάτες… Χρειάζεται
υγιής συνδυασμός τεχνολογίας - τεχνογνωσίας και, φυσικά,
η σκληρή δουλειά του «κύκλου της πώλησης».
Ο συνδυασμός τεχνολογίας - τεχνογνωσίας είναι και
η απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της
ασφαλιστικής αγοράς. Στην εξεύρεση, εκπαίδευση και διατήρηση νέων ποιοτικών συνεργατών. Οι ρυθμοί ένταξης/

αποχώρησης είναι 1/ 5. Οι λόγοι μείωσης του αριθμού των
διαμεσολαβούντων είναι πολλοί και δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή για να αναλυθούν. Ωστόσο, νοοτροπίες περασμένων
δεκαετιών, ότι όσοι λιγότεροι είμαστε τόσο μεγαλύτερο μερίδιο θα πάρουμε, αποδείχτηκαν λανθασμένες. Ας παραδειγματιστούμε από τους συναδέλφους μας στις προηγμένες
αγορές, όπου δεν υπάρχει σοβαρός επαγγελματίας του
κλάδου που να μη στρατολογεί νέους συνεργάτες. Πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε ότι, αν θέλουμε να διαχειριζόμαστε
πραγματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, εκτός των προαναφερόμενών εργαλείων και πρακτικών, χρειαζόμαστε και άλλους
ανθρώπους δίπλα μας!
Το ασφαλιστικό επάγγελμα χρειάζεται να γίνει ακόμα
πιο ελκυστικό για τους νέους υποψήφιους συνεργάτες. Με
βάση τις τελευταίες έρευνες του 2022, τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή εργοδότη είναι: οι αμοιβές - παροχές,
το εργασιακό περιβάλλον, οι δυνατότητες εξέλιξης και η
μακροχρόνια εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια. Από τα
αποτελέσματα των νεο-στρατολογημένων φαίνεται ότι σαν
ασφαλιστική αγορά δεν τους έχουμε πείσει ότι μπορούν να τα
βρουν στον δικό μας κλάδο. Χρειάζεται πιο αποτελεσματική/
στοχευμένη εφαρμογή τεχνικών Digital Recruiting μέσω
social media, διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο αμοιβής και εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις σημερινές
απαιτήσεις της αγοράς.
Η ένταξη στο επάγγελμά μας νέων, εξειδικευμένων ανθρώπων, με νέες ιδέες, όραμα και διάθεση για προσφορά, θα
έχει θετικό αντίκτυπο συνολικά στο θεσμό και θα βοηθήσει
ουσιαστικά στη μεγαλύτερη ανάπτυξη, για όλους μας!
Ο ασφαλιστικός θεσμός είναι άρρητα συνδεδεμένος με
την κοινωνία.
Στη νέα εποχή που διαμορφώνεται, δεν μπορεί να αναπτυχθεί επαγγελματίας, αν δεν συμμετέχει στον τρόπο ζωής
των πελατών του σαν ένα ζωντανό κύτταρο του οργανισμού
της κοινωνίας που ανήκει. Χρειάζεται να είμαστε δραστήρια
μέλη και να συμμετέχουμε ενεργά στα κοινά, με πραγματικό
ενδιαφέρον και διάθεση για προσφορά. Καταλήγοντας, έχω
να πω για το πιο όμορφο επάγγελμα του κόσμου: «Το μέλλον
έχει μόλις αρχίσει· και δεν είναι για όλους».

Ποιος είναι ο Στάθης Λουραντάκης
Ο Στάθης Λουραντάκης είναι Sales Area Manager (Χανίων & Ρεθύμνου) της IΝΤΕRAMERICAN από το 2016
έως και σήμερα.
Υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή του βρίσκονται τα Γραφεία Πωλήσεων Χανίων & Ρεθύμνου, συνεχίζοντας την αύξηση των χαρτοφυλακίων σε όλους τους κλάδους, αυξάνοντας παράλληλα το δυναμικό των γραφείων μέσω της στρατολόγησης νέων συνεργατών. Είναι εισηγητής σε θέματα Management, Στρατολόγησης και
Τεχνικών Πωλήσεων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πάνω σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά
θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
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Οι ασφάλειες δεν προωθούνται
από το σπίτι

«Δ

εν μπορείς να δώσεις ό,τι δεν μπορείς να νιώσεις», λένε… αλλά και το αντίστροφο. Πιστεύω ότι
τον Διαμεσολαβητή τον καταλαβαίνω σε βάθος
(έχω υπάρξει εξάλλου 10 χρόνια) και επιθυμώ να δώσω
ό,τι γνωρίζω, ό,τι μπορώ, γεγονός που βάρυνε σημαντικά
στην απόφασή μου να αφήσω μία πορεία 20 ετών σε θέσεις
αναπληρωτή διευθύνοντα και γενικού διευθυντή Πωλήσεων
στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να επιστρέψω,
επιχειρηματικά, στη Διαμεσολάβηση, στην πρώτη γραμμή.
Αν δεν πίστευα στο υπέροχο μέλλον της δεν θα το έκανα.
Γιατί πιστεύω; Πολύ απλά και πρακτικά, πρώτον, επειδή
δεν υπάρχει καμία χώρα του κόσμου, όσο και πιο προηγμένη
ασφαλιστικά να είναι από εμάς, που η Διαμεσολάβηση να
μη βρίσκεται στην κεντρική σκηνή και, δεύτερον, επειδή και
στη χώρα μας όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που ψάχνουν
Εναλλακτικά Δίκτυα Διανομής το κύριο το έχουν, εμάς τους
Συνεργάτες τους δηλαδή, και αναζητούν το δεύτερο ή το
τρίτο. Ακόμη και οι εταιρείες Direct αποζητούν συνεργασίες
με «ανθρώπινα» Δίκτυα.
Το μέλλον φυσικά ποτέ δεν είναι (ίδιο) για όλους, πόσω
μάλλον όταν κάτω από έναν γενικό τίτλο «Διαμεσολάβηση»
βρίσκονται τόσα πολλά συστήματα και παραλλαγές όπως
Agency, Πρακτορειακό, Μεσίτες, Αποκλειστικοί και μη,
Διακεκριμένοι και όχι, Αυτοκινήτου και Ζωής, πρώτη και
δεύτερη γενιά κ.ο.κ.
Για ποιους είναι το αύριο και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος ρόλος του Διαμεσολαβητή μπορώ να απαντήσω μόνο
έμμεσα αναφέροντας το πώς το προσεγγίζουμε, ποια είναι η στρατηγική μας κατεύθυνση ως F. I. Leaders, ως μία
εταιρεία Διαμεσολάβησης που αποτελείται από την AllSafe,
την Promist, την Protect και τους συνεργάτες τους και που
ξεκινώντας το μήνα της πανδημίας με Μικτό ΧΙΦ γύρω στα
20 εκατομμύρια, φέτος θα πλησιάσουμε τα 40 με mix 35%
Ζωής και Υγείας, 45% Auto, 20% Γενικές εκτός Auto.
Κατ’ αρχάς ο ρόλος μας προς την κοινωνία, εκτός των
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αυτονόητων και ειπωμένων πολύ, είναι να δίνουμε συστηματικά επαγγελματική διέξοδο σε ανθρώπους εργατικούς/
εκπαιδεύσιμους/ επικοινωνιακούς/με προηγούμενες και με
διάθεση για επόμενες επιτυχίες. Η στελέχωση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία διαδικασία πώλησης με χαμηλότερο
ποσοστό κλεισίματος.
Ο ρόλος μας προς τον πελάτη είναι, λίγο αλληγορικά,
να βοηθήσουμε να εντοπίσει τη Νέα Ζώνη Ασφαλείας του.
Η Ζώνη Ασφαλείας μας, όλων μας, έχει μετατοπιστεί από
τη Ζώνη Άνεσής μας (η δεύτερη ήταν κάποτε υποσύνολο της πρώτης) και για να την βρούμε ξανά χρειάζεται να
επενδύσουμε στα τρία συστατικά στοιχεία της καινούργιας
σπανιότητας, δηλαδή στο κτίσιμο της εμπιστοσύνης και των
ανθρωπίνων σχέσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία εκπλήξεων. Η Εξυπνάδα της Καρδιάς (Love Quotient), ο τρίτος
δείκτης Νοημοσύνης, που αποτελεί το σωστό «καύσιμο»
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ), μας σπρώχνει προς
αυτήν την κατεύθυνση και ταυτόχρονα μας διαφοροποιεί
από τις πανταχού παρούσες αλλά και απαραίτητες μηχανές.
Είναι απαραίτητο όχι μόνο να εξασκούμε το συγκριτικό
μας πλεονέκτημα έναντι όλων των άλλων Δικτύων, την ουσιαστική συμπλήρωση του «Εντύπου Εξεύρεσης Αναγκών»,
αλλά και να το μετατρέπουμε κατά τη διάρκεια του ραντεβού
σε «Ηλεκτρονική Ικανοποίηση Επιθυμιών».
Με δύο λόγια ο πελάτης είναι απαραίτητο να μας δει,
όπως λέει εύστοχα μία ασφαλιστική, όχι ως πωλητές, ούτε
καν ως συμβούλους, αλλά ως συνοδοιπόρους για μια ζωή.
Η θέση μας προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, έχοντας
το δικαίωμα/ πλεονέκτημα της επιλογής, είναι μέσω της
ανεξαρτησίας μας να συνεισφέρουμε στις βελτιώσεις τους
και ταυτόχρονα διά μέσου των βελτιώσεών τους να κτίσουμε στρατηγικές συμμαχίες με εκείνες που τις πετυχαίνουν.
Η προσέγγισή μας ως προς τους εργαζομένους μας
να είναι πολύ απλά τέτοια που να τους οδηγεί αβίαστα να
αισθάνονται και να λειτουργούν τη Δευτέρα όταν έρχονται

στη δουλειά μετά το Σαββατοκύριακο όπως νιώθουν και
την Παρασκευή που ακολουθεί διήμερο.
Ο ρόλος μας προς τον συνεργάτη, αν θα του έβαζα μία
ταμπέλα, είναι (και πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει σε σημαντικό βαθμό), αφού ολοκληρώσαμε στο ξεκίνημά μας
το SWOT Αnalysis του Agency και του Πρακτορειακού, να
του προσφέρουμε τα Δυνατά, και όχι εύκολα, Σημεία του
Agency και του Πρακτορειακού ταυτόχρονα, αφαιρώντας
όσο περισσότερα από τα Αδύναμα μπορούμε. Για παράδειγμα, του δίνουμε από το Agency τα Διμηνιαία Bonus,
τα Ταξίδια, το Συνέδριο, τις Βραβεύσεις , την Τεχνογνωσία
σε Ζωή/ Υγεία, ενώ από το Πρακτορειακό προσθέτουμε
τη δυνατότητα επιλογής (με εξειδικευμένη εκπαίδευση)
μεταξύ όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, τη μη αποκλειστικότητα με εμάς, την τεχνογνωσία των Γενικών, τις
υψηλές επαναλαμβανόμενες προμήθειες σε όλους τους
κλάδους. Στα παραπάνω προσθέτουμε πλεονεκτήματα
όπως τη διασφάλιση ότι ο πελάτης, μετά τον εαυτό του,
«ανήκει» στον συνεργάτη και όχι στην εταιρεία μας και
την εν δυνάμει διασφάλιση μέσω της σύμβασής μας ότι
στη σύνταξη, σε πιθανή ανικανότητα και στην απώλεια της
ζωής, οι προμήθειες καταβάλλονται πρακτικά για πάντα.
Η επένδυση στην τεχνολογία συμπληρώνει την παραπάνω
εικόνα, αφού είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας συνεργάτης

από τον μοναδικό που κινδυνεύει είναι από έναν «άλλον»
συνεργάτη που κατέχει και χειρίζεται ανώτερη τεχνολογία.
Οι ασφάλειες σε ικανοποιητικά νούμερα δεν προωθούνται
από το σπίτι. Χρειάζεται καλό κλίμα, θετική ψυχολογία, ομαδικότητα, management, επαγγελματικούς/ζεστούς χώρους,
φυσική παρουσία, παρακίνηση, κίνητρα, ανθρώπινη επαφή.
Ρόλος μας είναι ως εταιρείας Διαμεσολάβησης, που επιθυμεί
να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σήμερα και αύριο στον κλάδο διά μέσου των Ανθρωποκεντρικών Δικτύων που έχουν
απίστευτες προοπτικές, να είμαστε χρήσιμοι, να παρέχουμε
μαζί με τα παραπάνω στους συνεργάτες μας και πολλά περισσότερα εργαλεία δουλειάς (δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, τα αναλύουμε στους υποψήφιους συνεργάτες που
μας βρίσκουν από κοντά) προκειμένου να βελτιώσουν τρία
ποσοστά κλειδιά, απαραίτητα για την οικονομική και ψυχική
τους ανάταση, δηλαδή το ποσοστό κλεισίματος, το ποσοστό
εκδοσιμότητας και το ποσοστό Cross Selling.
Ανήκουμε στα ελάχιστα επαγγέλματα του «θέλω» και
όχι του «πρέπει». Ανήκουμε στα ελάχιστα επαγγέλματα
που το οικειοθελώς υπερισχύει του υποχρεωτικού, που το
συνειδητοποιημένα προαιρετικό υπερισχύει κάθε αυστηρά
επιβαλλόμενου. Ανήκουμε στα ελάχιστα επαγγέλματα που
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μπορούμε «Να Ονειρευτούμε τη Ζωή και μετά να Ζήσουμε το Όνειρο».

Ποιος είναι ο Μιχάλης Σωτηράκος
Από το 2020, ο Μιχάλης Σωτηράκος είναι ο Managing Partner και συνιδρυτής της Future Insurance Leaders, μιας
από τις μεγαλύτερες και πιο ταχεία αναπτυσσόμενες ανεξάρτητες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην
Ελλάδα, που δραστηριοποιείται σε όλους κλάδους ασφάλισης, Retail Ζωής, Ομαδικών, Retail Γενικών, Corporate.
Αφού επέστρεψε από το MBA του με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά στο Nottingham, εισήλθε στον
ασφαλιστικό κλάδο ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην NN το 1992.
Για 20 χρόνια υπηρέτησε σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις, όπως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και
CSO σε Allianz, Εθνική, Generali, NN, έχοντας την ευθύνη όλων των καναλιών διανομής (Tied Agency, NonTied Agency, Brokerage, Bancassurance, Direct), καθώς και Διευθύνσεων, όπως Marketing, Εκπαίδευσης,
Κέντρου Επικοινωνίας, Υποστήριξης Πωλήσεων, Ποιότητας Πωλήσεων.
Κέρδισε διάφορα διεθνή βραβεία και διακρίσεις σε τομείς όπως η Καινοτομία, η Διαχείριση Παραπόνων και
η Ανάκτηση Υπηρεσιών. Είναι κάτοχος OPEX ΒlackBelt, έχοντας επίσης αποκτήσει εξειδικευμένη εκπαίδευση
σε IMD και INSEAD στα προγράμματα «Leaders of the Future» και «Blue Ocean Strategy».
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H ασφαλιστική αγορά βρίσκεται
μπροστά σε μεγάλη πρόκληση

Β

ρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη
χώρα, αλλά και ακόμα πιο δύσκολη θέση βρίσκεται
η μέση και κάτω ελληνική οικογένεια.
Η δεκαετής και πλέον κρίση, τα απανωτά Μνημόνια, η
πανδημία, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία,
το μεταναστευτικό, οι γείτονες είναι μόνο μερικά από τα
προβλήματα της χώρας.
Μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα βρισκόμαστε και ψαχνόμαστε όχι μόνο πώς θα επιβιώσουμε, αλλά και πώς θα
αναπτυχθούμε .
Οι «καθαρόαιμοι» ενεργοί ασφαλιστές μπορούν να κάνουν την κρίση ευκαιρία, αρκεί να μην παρασυρθούν από
τις σειρήνες, τις εύκολες ή ευκαιριακές λύσεις. Οι «καθαρόαιμοι», παρακολουθώντας τις εξελίξεις, βγαίνουν στην
αντεπίθεση με τα δικά τους μοναδικά όπλα. Ο παράγοντας
άνθρωπος έχει τεράστια σημασία, ο σωστός και καλός
επαγγελματίας δίνει υπεραξία στην ασφάλιση. Η ασφάλεια
είναι υπηρεσία , είναι αγάπη, είναι αξιοπρέπεια, είναι χρήματα, είναι ζωή. Αυτά όλα μόνο ο «καθαρόαιμος» ενεργός
ασφαλιστής μπορεί να τα προσφέρει. Όλοι οι συνάδελφοι
δείχνουν με κάθε τρόπο, με κάθε ευκαιρία και κάθε μέρα με
τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους την υπεροχή τους.
Κερδίζοντας συνεχώς την εμπιστοσύνη των πελατών
τους και της κοινωνίας. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά
είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε τη μάχη και φυσικά τον πόλεμο.
Έχουμε μάθει και έχουμε εκπαιδευτεί για τα δύσκολα.
Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε μια μεγάλη

ευκαιρία.
Να βγούμε μπροστά, να μιλήσουμε στον οικογενειάρχη,
στον ιδιώτη, στον βιοτέχνη, στον επαγγελματία, στον επιχειρηματία. Με τη γλώσσα της αλήθειας, με ειλικρίνεια, με
εντιμότητα και σεβασμό, με θάρρος να εξηγήσουμε ώστε
να καταλάβει ότι μόνο εμείς μπορούμε να του δώσουμε τις
σωστές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν.
Ο ασφαλιστής θα πρέπει να «μυρίζει» εμπιστοσύνη και
ασφάλεια, με τη στάση του και τη συμπεριφορά του να αποπνέει σιγουριά και κύρος. Τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας,
το Ίντερνετ και τα social media μπορούν να δουλέψουν και
υπέρ μας. Είναι καιρός να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα
των πελατών μας και όχι των εταιρειών. Όσοι έχουμε την
τύχη να είμαστε στο ελεύθερο δίκτυο έχουμε περισσότερες
ευκαιρίες, αλλά και μεγαλύτερες ευθύνες.
Κάποτε από το περίσσευμα δίναμε παροχές, σήμερα
από το υστέρημα καλύπτουμε ανάγκες.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την ΑΞΙΑ και τα οφέλη
της ασφάλειας και όχι της παροχής.
Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε περισσότερο τις εταιρείες
που μας σέβονται και μας υπολογίζουν περισσότερο.
Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
και ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ.
Είμαι πολύ αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, αρκεί να
αναπτύξουμε και τους λοιπούς κλάδους [ζωή, υγεία, πυρός, αστική ευθύνη, ομαδικά, νομική προστασία].
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μέσα στο «γήπεδο».
Το γκολ μετράει...

Ποιος είναι ο Βασίλης Μουντάκης
Ο Βασίλης Μουντάκης είναι γεννημένος το 1968 στην Κρήτη και είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της
«1η ΑΧiΑ». Η παρουσία του στον ασφαλιστικό χώρο μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες. Ξεκίνησε σαν ασφαλιστικός σύμβουλος και σύντομα κατέκτησε επάξια όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας στην ασφαλιστή διαμεσολάβηση,
με τελευταία αυτή του περιφερειακού διευθυντή στην ΑΧΑ ασφαλιστική, από το 2000 έως και το 2015. Επίσης
διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών επί σειρά ετών.
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ΦΏΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ

Πάντα δίπλα στον πελάτη

Τ

α τελευταία χρόνια, η διαμεσολάβηση κλήθηκε να
αντιμετωπίσει εμπόδια, πολλές φορές ανυπέρβλητα.
Οι δυσκολίες, όμως, τη θωράκισαν ώστε να σταθεί
με σταθερά θεμέλια στο μέλλον.
Στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση ανήκει το βαρύ φορτίο να ενημερώνει σωστά τους καταναλωτές προκειμένου
να καλύψουν τις ανάγκες τους στους τομείς ζωής, υγείας,
σύνταξης και περιουσίας. Οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης -Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Συντονιστές
Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Μεσίτες Ασφαλίσεων- συγκροτούν ενεργό παράγοντα της αγοράς καθώς συνδέουν
τα ασφαλιστικά προϊόντα με τις ανάγκες του πελάτη.
Ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει, πλέον,  στην κατοχή του ψηφιακά εργαλεία ώστε να προσφέρει
με αξιοπιστία σωστή ενημέρωση προς τους πελάτες του.
Καθίσταται αναγκαίο να εκσυγχρονίζει τους τρόπους και
τις μεθόδους που εργάζεται. Η χρήση της τεχνολογίας και
η προσαρμογή της στην καθημερινή εργασία, με απλές και
φιλικές προς τον πελάτη εφαρμογές, θα συμβάλει στην αναβάθμιση τρόπου εργασίας του σύγχρονου διαμεσολαβητή.
Ο καταναλωτής αντίστοιχα, είναι ενημερωμένος , αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόντων, εμπιστεύεται τον επαγγελματία. Κατά συνέπεια, ο διαμεσολαβητής
θα πρέπει να διαθέτει υψηλή γνώση των προϊόντων και να
καλύπτει τις σύγχρονες μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.  Χρειάζεται  να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του
και να  παρέχει στους πελάτες τις κατάλληλες συμβουλές σε
κάθε είδος ασφαλιστικού κινδύνου. Οι πληροφορίες πολλές,
τα δίκτυα διανομής αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, ο πελάτης
στο επίκεντρο να βομβαρδίζεται καθημερινά και τελικά να
ακολουθεί τον επαγγελματία διαμεσολαβητή.
Προφανώς, η αγορά  ασφαλιστικών προϊόντων  από
εναλλακτικά δίκτυα  κατέχει το μερίδιο που της αναλογεί.

ΦΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ωστόσο ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή , σε πολλές περιπτώσεις είναι αναντικατάστατος.
Σήμερα απαιτείται ο διαμεσολαβητής να προσαρμόζεται στην τάση της αγοράς που εξελίσσεται. Οφείλει να έχει
πολύπλευρη γνώση όλων των κλάδων αλλά και όλης της
ασφαλιστικής αγοράς ώστε να θωρακίσει καλύτερα τον
πελάτη. Χρειάζεται να είναι ευέλικτος, να λειτουργεί με
ευστροφία και συνάμα με ειλικρίνεια και επαγγελματισμό.
Ο διαμεσολαβητής , στο μέλλον, οφείλει να είναι καθημερινά δίπλα στον πελάτη, να τον προστατεύει από παλιούς και
νέους κινδύνους, να διαφυλάττει την περιουσία του, να θωρακίζει την υγεία τη δικιά του και της οικογένειάς του. Συνεπώς,
η εξυπηρέτηση των πελατών πρέπει να είναι συστηματική,  να
συνεχίζεται αδιάλειπτα μετά την πώληση ενός προϊόντος.  Ο
διαμεσολαβητής οφείλει να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και να συμμετέχει ενεργά
στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης των πελατών.
Το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης διαγράφεται ευοίωνο και με υψηλές προσδοκίες. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή εκσυγχρονίζεται. Αρχίζει να γίνεται περισσότερο
αντιληπτό από επιχειρήσεις και πολίτες το πόσο χρήσιμη είναι
η ασφάλιση περιουσίας, ζωής, υγείας, σύνταξης και αστικής
ευθύνης. Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνει μεγαλύτερη προβολή του κλάδου ως επαγγελματική προοπτική. Να εισέλθουν
νέοι και να προσφέρουν την υπεραξία τους, να δοθεί η εικόνα
ότι η εργασία μας υπόσχεται λαμπρό επαγγελματικό μέλλον.
Δύσκολος ο ρόλος μας, βαρύ το φορτίο, υπέροχο το λειτούργημά μας, πολλές οι ευχαριστίες καθημερινά, μεγάλη
η ηθική αποζημίωση.
«Τα πάντα είναι ενέργεια, είναι απλό. Συντονίσου στη συχνότητα της πραγματικότητας που επιθυμείς και δεν γίνεται
αλλιώς παρά να πάρεις την πραγματικότητα που θέλεις».
Albert Einstein

Ποιος είναι ο Φώτης Οικονομόπουλος
Ο Φώτης Οικονομόπουλος, 53 ετών, είναι Agency Manager της ERGO, στο Γραφείο Χαλανδρίου. Είναι στο χώρο
25 χρόνια. Όλα τα χρόνια συνεργάτης της ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ-ERGO με θητεία σε όλες τις βαθμίδες. Τα τελευταία
τέσσερα χρόνια στη θέση του συντονιστή διευθυντή στο γραφείο πώλησης των βορείων προαστίων στο Χαλάνδρι.
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ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το σκάκι…
των αντασφαλίσεων
Από την πρώτη μεγάλη συνάντηση ασφαλιστών και
αντασφαλιστών, μετά από καιρό, στο Μονακό για το 64ο ραντεβού
RVS, τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα. Ο πληθωρισμός, ο πόλεμος
στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση θα επηρεάσουν ανοδικά
τα ασφάλιστρα.

Του απεσταλμένου μας
στο Μονακό
ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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ίναι γεγονός πως η περίοδος των ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβάσεων τον
Δεκέμβριο του 2022 αν μη τι άλλο θα έχει
πολύ ενδιαφέρον. Πώς όμως θα έχει ενδιαφέρον και γιατί όταν το μόνο που φαίνεται
στον ορίζοντα είναι αυξήσεις σε κάθε επίπεδο και ανεπάρκεια
κεφαλαίων; Ήδη από την πρώτη μεγάλη συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών, μετά από καιρό, στο Μονακό

Στιγμιότυπα από το 64ο ραντεβού ασφαλιστών και αντασφαλιστών στο Μονακό.

για το 64ο ραντεβού RVS, τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα. Ο
πληθωρισμός, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή
κρίση θα επηρεάσουν ανοδικά τα ασφάλιστρα.
Γιατί όμως θα δούμε αυξήσεις παγκοσμίως μετά από
πολλά χρόνια;
Ας δούμε τη μεγάλη εικόνα ή καλύτερα την παγκόσμια
εικόνα. Η συμπεριφορά των αντασφαλιστών ως προς τις
καλύψεις που αναλαμβάνουν εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό

από το πώς θα πάει η χρονιά, όπως λέμε, ή καλύτερα από
το τι ζημιές θα προκύψουν και τι κεφάλαια θα κληθούν να
καταβάλουν. Για το 2022, μέχρι τον Οκτώβριο, η παγκόσμια
αντασφαλιστική αγορά κλήθηκε να αντιμετωπίσει ζημιές
φυσικών καταστροφών από τις πλημμύρες του Ιουλίου στη
Γερμανία (πάνω από 30 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών), τον τυφώνα ΙΑΝ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (53 έως 74 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών) και
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Ακούμε για εταιρείες που εφιστούν την προσοχή στους
ασφαλισμένους πελάτες τους για επικαιροποίηση
των ασφαλισμένων ποσών των κτιρίων τους, ώστε σε
περίπτωση ζημιάς να μη βρεθούν υπασφαλισμένοι,
μιας και οι φετινές τιμές υλικών επισκευής και
αντικατάστασης είναι ήδη αυξημένες.
τις πλημμύρες στα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου στην
Αυστραλία (38 δισ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών). Αν και
η ασφαλιστική βιομηχανία υπάρχει για αυτές ακριβώς τις
στιγμές και είναι προετοιμασμένη και οικονομικά έτοιμη
να τις αντιμετωπίσει, εντούτοις οι φετινές καταστροφές
κάνουν ρεκόρ ζημιών με αποτέλεσμα το CAT capacity να
έχει φτάσει στα όριά του. Σε αυτό το τοπίο αν προσθέσουμε και τον παράγοντα πληθωρισμό, ο οποίος ανεβάζει το
«Retrocession costs», το κόστος δηλαδή που έχουν οι ίδιοι
οι αντασφαλιστές για τη δική τους κάλυψη «αντασφάλιση»,
δημιουργεί πίεση και αύξηση των τιμών.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και
ο πληθωρισμός ανεβάζουν τα κόστη των ζημιών. Αν για
παράδειγμα ένα κτίριο έχει κοστολογηθεί σε Χ τιμή πέρυσι, φέτος η αντικατάσταση/επισκευή ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερη, πράγμα που και αυτό με τη σειρά του φέρνει
πίεση και ανοδικές τιμές στα ασφάλιστρα. Ήδη ακούμε για
εταιρείες που εφιστούν την προσοχή στους ασφαλισμένους
πελάτες τους για επικαιροποίηση των ασφαλισμένων ποσών των κτιρίων τους ώστε σε περίπτωση ζημιάς να μη
βρεθούν υπασφαλισμένοι, μιας και οι φετινές τιμές υλικών επισκευής και αντικατάστασης είναι ήδη αυξημένες.
Φυσικά, μια επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία
μπορεί να επιβαρύνει κι άλλο το οικονομικό κλίμα με όλες
τις επιπτώσεις που προαναφέραμε κι έτσι ασφαλιστές και
αντασφαλιστές αναμένεται να είναι πολύ επιφυλακτικοί
μέχρι την τελευταία στιγμή σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις
των συμβάσεων. Σημαντικό όμως είναι και η στρατηγική
που θα ακολουθήσει η κάθε εταιρεία ξεχωριστά για να
αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Θα μετακυλίσει το κόστος στον τελικό καταναλωτή; Θα «ρισκάρει» να κρατήσει
χαμηλά τις τιμές, ώστε, αν όχι να αυξήσει, τουλάχιστον να
διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό της στα ίδια επίπεδα; Και με τι
οικονομικό ρίσκο;
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι φέτος οι αυξήσεις
των ασφαλίστρων που θα προκύψουν θα είναι πονοκέφαλος για τα επιτελεία των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία
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θα κληθούν να διασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα
των εταιρειών τους διατηρώντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιο στα ίδια επίπεδα κατ’ ελάχιστο. Σημαντική σε αυτή την
προσπάθεια θα είναι και η συμβολή των αντασφαλιστικών
διαμεσολαβητών, οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους θα
δώσουν και αυτοί λύσεις στην ιδιαίτερη αυτή χρονιά.
Φυσικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν και μπορεί να
είναι λογικές κάποιες αυξήσεις, ελπίζουμε πως δεν θα
δούμε υπερβολές οι οποίες μοιραία θα οδηγήσουν σε δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν και να συνεχίσουν τα συμβόλαιά τους. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη συμμετοχή για τα δεδομένα της μετά Covid εποχής στο
Μονακό και η ακόμη μεγαλύτερη στο Baden-Baden δείχνει
το τεράστιο ενδιαφέρον της φετινής χρονιάς στο αντασφαλιστικό ράλι των ανανεώσεων!

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν όρια;
«...Βεβαίως...! ...γίνονται
όμως ορατά όταν
τα ξεπεράσεις...!»*
Γράφει ο ΚΏΣΤΑΣ
ΛΆΜΠΡΟΥ, ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής,
αντιπρόεδρος Συνεργατικού
Σχήματος «ΠΑΝΟΡΜΟΣ»
ΣΥΝ.ΠΕ., πρώην πρόεδρος
ΠΣΑΣ

Π

ολλές φορές έχω ακούσει, για να μην πω
ότι είναι μόνιμη επωδός, στον δικό μας
χώρο των πωλήσεων, ότι δεν υπάρχουν
όρια, τα όρια βρίσκονται μόνο στο μυαλό
του καθενός μας και μας αυτο-περιορίζουν.
«Απαλλαχθείτε από περιορισμούς που κατοικοεδρεύουν στο κεφάλι σας και επιβάλλουν τα συναισθήματα, οι
πεποιθήσεις, οι νοοτροπίες»!
«Αναπτύξτε τεχνικές προσωπικού μετασχηματισμού,
ανακαλύψτε τη δύναμη της θετικής σκέψης, επικαλεστείτε και ενεργοποιήστε τους συμπαντικούς νόμους της έλξης...»!
«Δεν υπάρχουν όρια στην επιτυχία, τα ρεκόρ υπάρχουν
για να καταρρίπτονται»!
«Βάλτε ψηλά τους πήχεις, περάστε από πάνω»!
«Ό,τι σκεφτεί ο άνθρωπος μπορεί και να το πραγματοποιήσει...»!
Τέτοια και άλλα παροτρυντικά και «ντομπαριστικά»
ακούγονται από τον ομαδάρχη ως τον διευθυντή πωλήσεων, τους εκπαιδευτές, τους θεωρητικούς, τους πετυχημένους CEO, τους μεγάλους πωλητές, τους «…Γέροντες...»,
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τους «...Γκουρού…» του μάνατζμεντ.
Συμφωνώ απόλυτα ότι για πολλά δεν υπάρχουν όρια,
ούτε μιλάμε για τα υποτιθέμενα όρια, που μπορεί κάποιος,
με μια παραπάνω προσπάθεια, να τα ξεπεράσει, άλλωστε
έτσι προοδεύει ο άνθρωπος.
Αλλά για κείνα που υπάρχουν, αλλά δεν είναι ορατά και
αν τα ξεπεράσεις χάνεται η ισορροπία, η τάξη, η κατάσταση
«μεταλλάσσεται» σε επικίνδυνη.
Δεν υπάρχουν όρια στις σκέψεις! Στις ιδέες! Στη φαντασία! Στα όνειρα! Στις επιθυμίες, μάλλον ούτε στην «…
πραγματικότητα…», αφού πολλές φορές αυτή ξεπερνά τη
φαντασία και τα όνειρα.
Το σύμπαν, τα σύμπαντα έχουν όρια; Οι μαύρες τρύπες
έχουν πάτο;
Ο μεγάκοσμος του τηλεσκοπίου και ο μικρόκοσμος του
μικροσκοπίου δεν έχουν όρια, τα κιάλια, τα τηλεσκόπια, τα
μικροσκόπια και οι παρατηρούντες, όμως, έχουν.
Ο χρόνος & ο χώρος δεν έχουν όρια, ο διαθέσιμος χρόνος όμως έχει, το 24ωρο έχει όριο τις 24 ώρες & ο χώρος
μας έχει συγκεκριμένο εμβαδόν.
Η ενέργεια δεν έχει όρια, αυτή που μπορείς να ξοδέψεις
όμως έχει, οι αντοχές έχουν.
Η ταχύτητα έχει όρια; Και ποια; Αυτή του φωτός; Ή αυτή
της σκέψης; Καμία από τις δύο, προς το παρόν, δεν μπορεί
να πιάσει, άνθρωπος, πεζός, οδηγός, πιλότος, αστροναύτης, μηχάνημα.
Τα ατυχήματα στους δρόμους θυμίζουν ότι υπάρχουν
όρια, τόσο για το οχήματα όσο και για τους οδηγούς.
Οι δύο επώνυμοι νέοι, οδηγώντας και τρέχοντας εκτός
ορίων, χάθηκαν οι ίδιοι, παίρνοντας και άλλους στο «λαιμό» τους.
Οι αριθμοί δεν έχουν, έχει όμως αυτός που μετράει,
έστω και αν είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Οι κανόνες, τα μέτρα, τα σταθμά, οι ωροδείκτες, τα θερ-

μόμετρα, οι σφυγμοί, οι καρδιακοί παλμοί, τα πιεσόμετρα
είναι όρια, φράχτες, σύνορα & ρίχτερ επίσης.
H έρευνα δεν έχει όρια, ο ερευνητής όμως έχει.
Ούτε η περιέργεια έχει όρια, αλλά αυτή «...σκότωσε τη
γάτα...»!
Η χαρά, η αγάπη (σύνορα δεν έχει η αγάπη), ο έρωτας,
το μίσος; Το «απύθμενο μίσος»;
Η κωμωδία, αν ξεπεράσει τα όρια, μπορεί να γίνει τραγωδία.
Και η υπομονή έχει τα όριά της!
Δεν υπάρχουν όρια στην επιτυχία! Υπάρχουν όμως στα
μέσα για την επίτευξή της.
Η «ασυγκράτητη» αισιοδοξία έχει όριο την απερισκεψία.
Η απληστία δεν έχει, ο άπληστος όμως δεν πρέπει να
έχει;
Η παρανομία & εγκληματικότητα τα ξεπερνάει συστηματικά, ο Μπάμπης στα Γλυκά Νερά, «τυφλωμένος», ξεπέρναγε το ένα όριο μετά το άλλο.
Στην κραιπάλη, στο σεξ; Στο «αχαλίνωτο» σεξ; Υπάρχει
όριο;
Η συγκλονιστική υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό ξεσκεπάζει κάθε μέρα και νέα «ευυπόληπτα» αλλά
λυσσασμένα ανθρωπόμορφα τέρατα, που το ξεπέρασαν.
Κυνηγώντας τους «...παράδεισους…» μπορεί να το παρακάνεις και να πέσεις στους «...τεχνικούς…»!
Αν δεν είσαι ευχαριστημένος «...χορεύοντας...» το Ποντιακό, «...έχειν...έχειν...» και το μυαλό σου είναι «κολλημένο» στο «...τι δεν έχειν…τι δεν έχειν...», τότε επεξεργάζεσαι τη δυστυχία σου, χορεύεις σε αναμμένα κάρβουνα,
ενώ δεν είσαι «…Αναστενάρης…». Το χορό του Ζαλόγγου
«...χορεύεις...»!
Δεν υπάρχουν όρια στο « τι...δεν έχειν...».
Ούτε η φτώχεια, η εξαθλίωση & η δυστυχία έχουν,
όμως οι εξαθλιωμένοι παραέχουν.

Στον πλούτο;
Το 600 π.Χ. ο Σόλων έλεγε ότι «…στον πλούτο δεν βάλαμε όρια…»!
Ο αγράμματος, όμως, μπαρμπα-Νικόλας, που δεν είχε
ακουστά τον Σόλωνα, έλεγε το εξής αμίμητο: «Ο πλούτος
δεν έχ’ όρια, παιδί μ’, ...αλλά… ο φτωχός μόνο με το μυαλό
του πλουταίν’! Ο καιρός διαβαίν’, ο φτωχός πεθαίν’ και ο
πλούτος μέν’»!
Οι ανάγκες & οι επιθυμίες έχουν; Ειδικά οι ανικανοποίητες;
Στις απολαύσεις υπάρχουν όρια; Στις χρήσεις και στις
καταχρήσεις υπάρχουν; Στο φαγητό, στο ποτό, στην εργασία;
Η υγεία, η κούραση, η προσπάθεια, η δυνατότητα, η ηλικία, η ζωή έχουν όρια.
Πρόσφατο παράδειγμα ο Αντώνης Συκάρης… που είχε
βάλει στόχο να κατακτήσει όλες τις κορυφές του κόσμου!
Δεν επέστρεψε από τα Ιμαλάια.
Οι φυσικοί νόμοι, το DNA, oι γραπτοί & άγραφοι νόμοι
είναι όρια, που δεσμεύουν όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά
ζωικό και φυτικό βασίλειο.
Όση προσπάθεια και αν κάνει ο γαύρος και όση τροφή
και αν καταναλώσει, δεν μπορεί να γίνει λαβράκι, ούτε η
κουτσομούρα συναγρίδα. Και εκείνη φάλαινα.
Οι κότες μένουν «κότες», δεν γίνονται στρουθοκάμηλοι, ούτε πετούν ως αετοί!
Ο «μαϊντανός» δεν μπορεί να γίνει «δέντρο».
Ξεπερνώντας τα όρια, πέφτεις σε κάτι άλλο, σαν να λειτουργεί η υπερχείλιση, όπως το δοχείο εκείνο που μόλις το
παραγεμίσεις αδειάζει αυτόματα.
Οι «χύτρες ταχύτητας» έχουν και βαλβίδες ασφαλείας, αν δεν λάβεις υπόψη το «προειδοποιητικό σφύριγμα»,
έχουμε έκρηξη και από «χύτρα φαγητού» μετατρέπεται σε
«επικίνδυνη βόμβα»!
Αν η ελευθερία δεν έχει όρια τα όρια της ελευθερίας
του άλλου και τα ξεπεράσει, πέφτει στην ασυδοσία & την
αναρχία, περνά «απέναντι»... γίνεται σκλαβιά.
Οι πρόγονοί μας επέμεναν ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει
μέτρο, «μέτρον άριστον».
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Πολλά μπορείς να κατακτήσεις με τις ικανότητές σου,
με το πάθος, την αγάπη, με ατσαλένια θέληση ή έχοντας με
το μέρος σου & τη Θεά Τύχη, αλλά και με «μπαγαποντιές».
Στο παραμύθι ο βάτραχος έγινε βασιλιάς & η Σταχτοπούτα πριγκίπισσα.
Στη Βίβλο, ο Ιωσήφ έγινε Φαραώ, στη ζωή το προσφυγόπουλο της Σμύρνης Ωνάσης, ο Πύρρος 3 φορές ολυμπιονίκης και το προσφυγόπουλο της Αφρικής NBA!
Άλλο όμως Ωνάσης, άλλο Πύρρος, άλλο Γιάννης, άλλο
Σουμάχερ, άλλο Μέσι, άλλο Ζακ και άλλο Λάμπρου.
Το κάθε «κοστούμι» έχει τα ιδιαίτερα μέτρα του καθενός, άλλο το δικό μου, άλλο του Φασούλα!!
Υπάρχουν όρια, στο ύψος, στο βάρος.
Κυνηγοί στόχων & ονείρων ναι, αλλά όχι των «άπιαστων & ανέφικτων ονείρων» ή αυτά της «θερινής νυκτός».
Ένα λαϊκό άσμα λέει «μην κάνεις όνειρα τρελά», ορισμένα
καταλήγουν εφιάλτες.
Υπάρχουν όρια που περιορίζονται από τους φυσικούς
νόμους, παρότι ο μέγας αστροφυσικός Stephen Hawking
έχει γράψει ότι «και στους φυσικούς νόμους, υπάρχουν
εξαιρέσεις, τις οποίες η θρησκεία αποκαλεί θαύματα»!
Υπάρχει το αδιάβατο όριο των ορίων, για τον κάθε άνθρωπο, που λέγεται θάνατος, η επιθυμία να τον ξεπεράσεις
θεωρείται ύβρις!
Παρότι και εδώ ορισμένοι νεο-φιλόσοφοι - νεο-επιστήμονες, μετ-άνθρωποι, υπερ-άνθρωποι, (μίγμα μηχανής
& ανθρώπου), κρυονιστές, ευγονικοί, ισχυρίζονται ότι ο
θάνατος για τον άνθρωπο είναι άδικη τιμωρία! Ότι η ύβρις
είναι «θρησκευτικό κατάλοιπο»!
«Ύβρη για τον άνθρωπο είναι ο θάνατος», λένε... και «ο
άνθρωπος έχει ιερό καθήκον να απαλλαγεί από αυτόν»,
αδιαφορώντας αν έτσι δεν θα λογίζεται πλέον άνθρωπος!
Ψάχνουν να βρουν «έκτη κεραία», «σκουλικότρυπα»,
να ξεφύγει ο άνθρωπος, από το κουτί του τρισδιάστατου
κόσμου, να δραπετεύσει, να «φουρτουλίξει», εκτός των
τειχών, να βρεθεί «εκτός τόπου & χρόνου», να λέει «Γένετο» και να γίνεται!!!
Αυτοί και αν δεν είναι… εκτός όρων & ορίων...!
Όλα αυτά τα άπιαστα τα άυλα, τα πνευματικά, τα φανταστικά, τα «τρελά» εξακολουθούν να υπόκεινται ακόμη
στους περιορισμούς της ύλης, εκτός αν υπάρχει τρόπος να
νικήσεις τα δεσμά της ύλης, αλλά επ’ αυτού το «…μάνατζμεντ…» ασκείται από άλλους «Γέροντες» & «Γκουρού».
Όσο λοιπόν παραμένουμε άνθρωποι, με τη μορφή που
αναγνωρίζουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε να ξεχωρίσουμε
τι έχει όρια και τι δεν έχει και να υποψιαζόμαστε ποιο είναι
το «αντίτιμο» του ξεπεράσματος.
Δεν υπάρχουν όρια, λοιπόν, στην επιτυχία, στους στόχους, στα ρεκόρ κ.λπ., ο καθένας βάζει & έχει τα δικά του
όρια.
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Όρια υπάρχουν στα διαθέσιμα μέσα, στην προσπάθεια,
στο χρόνο, στους νόμους, στους κανόνες, στις ηθικές αρχές, για επίτευξη αγαθού ή μη στόχου, σε ό,τι προαναφέραμε ή ξεχάσαμε.
Στο στρατό λέγανε ότι «πρέπει να καταληφθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός (ΑΝΣΚ) με παν διαθέσιμο μέσον...». Άλλοι... ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
Συνάδελφος με μεγάλη παραγωγή, όταν τον ρώτησα
πώς τα καταφέρνει, μου απάντησε ότι «δεν πουλάω συμβόλαια... αλλά την ασφαλιστική ιδέα»!
Η «ασφαλιστική ιδέα» είναι κάπως «αδέσμευτη» ως
ιδέα, δεν έχει όρια, τα «μέσα» όμως έχουν και όρους και
όρια! Τα ασφαλιστήρια έχουν υπο-όρια, εξαιρέσεις, περιορισμούς.
Μπορείς σπάζοντας και παραβιάζοντας δεοντολογίες,
αρχές, κανόνες και νόμους ή κάνοντας χρήση «αναβολικών» να πετύχεις μεγάλους στόχους και να γκρεμίσεις
ρεκόρ.
Το «μετάλλιο» όμως είναι κάλπικο και μπορεί να στο
πάρουν πίσω.
Το γνωστό και χιλιοειπωμένο στο χώρο μας «βλέπε
κόσμο»... «βλέπε κόσμο»... έχει όρια;
Η συνεχής πίεση για νέα παραγωγή έχει και αυτή
όρια και όταν τα ξεπεράσει, γίνεται «μπούλινγκ» και αυτό
οδηγεί ορισμένες φορές σε αδιέξοδες καταστάσεις (π.χ.
Franstelecom).
Ο Παύλος και οι καμιά 45αριά άλλοι όρια ξεπέρασαν, οι
συνάδελφοι που ζούσαν από τ’ ασφάλιστρα και όχι από τις
προμήθειες τα όρια δεν πρόσεξαν, και εκ προμελέτης να
λειτούργησαν και σε αυτή την περίπτωση όρια παραβίασαν.
Οι ασκούντες το μάνατζμεντ, «Γέροντες» & «Γκουρού»
του κλάδου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επωδός περί μη
ύπαρξης ορίων μπορεί από ορισμένους να «παρερμηνεύεται» και να αποτελεί ηθικό άλλοθι για δραστηριότητα χωρίς
φραγμούς.
Η ζημιά στον κλάδο μας δεν γίνεται από τους κατ’ ανάγκη και εντός «ορίων» λειτουργούντες, αλλά από τους
«χωρίς όρια» ενεργούντες: αφελείς, τυχοδιώκτες, άπληστους & από τα «λυσσασμένα πρόβατα».
Αν για να αποκτήσεις το «πολύτιμο» με στόχο να γίνεις
«...Άρχοντας των δακτυλιδιών...» χάσεις το «πολυτιμότερο»;
Υπάρχουν όρια λοιπόν;
ΝΑΙ, απαντάει ο νεο-φιλόσοφος & πατριώτης μου,
Θεοφάνης Τάσης, «...αυτά όμως είναι αόρατα & γίνονται
ορατά μόλις τα ξεπεράσεις»!

* Θεοφάνης Τάσσης (Ψηφιακός Ανθρωπισμός-φιλοσοφίες της
Ανθρώπινης Αναβάθμισης).

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έχει ισχυρό παρελθόν και
θα έχει δυναμικό μέλλον
Βραδιά Βραβεύσεων 2022

Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς.

Ο κ. Κωστής Ρόκας.

Ο κ. Αντώνης Χρηστίδης.

Ο κ. Γιάννης Σηφάκης.

ε μία λαμπρή εκδήλωση τίμησε η Εθνική Ασφαλιστική τους συνεργάτες του
Εταιρικού Παραγωγικού της Δικτύου
στο Golf Prive-Manor House. Περίπου
900 μέλη της μεγάλης οικογένειας της
κορυφαίας εταιρείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα
και ξεχωριστοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοικητική
ομάδα και, φυσικά, να συγχαρούν όλους όσοι πέτυχαν τους
ετήσιους παραγωγικούς στόχους.
Στην ομιλία του, κατά την έναρξη της βραδιάς, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Σταύρος Κωνσταντάς αναφέρθηκε
πρωτίστως στην ιστορική διαδρομή και τη μελλοντική
στρατηγική της εταιρείας.
«Είναι το πρώτο συνέδριο μετά την αλλαγή μετοχικής
ηγεσίας», τόνισε ο κ. Κωνσταντάς. «Σε αυτή τη νέα ιστορική σελίδα μας, οι άνθρωποι των πωλήσεων καλούνται να
γίνουν μέρος μίας συνολικής προσπάθειας. Να μας οδηγήσουν σε κορυφές που μόνο οι άνθρωποι μας οδηγούν.

Αυτοί που θέτουν υψηλούς στόχους, αυτοί που τολμούν,
αυτοί που τους επιτυγχάνουν».
Ο κ. Κωνσταντάς επίσης σημείωσε: «Κρατώντας τα καλύτερα από το “πριν”, τα ενσωματώνουμε στο “μετά”. … Η
επιλογή μας είναι να αλλάξουμε. Και αλλάζουμε! Για να
κατακτήσουμε το μέλλον μας με ασφάλεια».
Το λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κ. Κωστής Ρόκας, μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Managing
Director της CVC. «Πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε με
κάθε τρόπο την εταιρεία και τους ανθρώπους της», δήλωσε
ο κ. Ρόκας.
Σε μια ομιλία με αρκετά προσωπικό χαρακτήρα, ο γενικός διευθυντής Πωλήσεων Αντώνης Χρηστίδης επεσήμανε ότι το Εταιρικό Δίκτυο της Εθνικής «ήταν, είναι και θα
είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο το μεγάλο οικοδόμημα της Εθνικής στηρίζεται». Εξήρε την προσήλωση και
τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων του Δικτύου και ξεκαθάρισε πως στην αναπτυξιακή πορεία που έχει πλέον μπει
η εταιρεία, όλοι έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διατηρησιμότητα Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Φουφόπουλος Γεώργιος

Ο κ. Ανδρινόπουλος.

Η κ. Μπάρου.

Στη Βραδιά Βραβεύσεων 2022 της Εθνικής Ασφαλιστικής προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο παραολυμπιονίκης
αθλητής του άλματος εις μήκος κ. Στέλιος Μαλακόπουλος.
Με ζεστά λόγια υποδέχτηκε τον πρωταθλητή μας ο διευθυντής Marketing, Διαφήμισης & Εταιρικής Επικοινωνίας κ.
Γιάννης Σηφάκης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Σε μια τέτοια σημαντική βραδιά στην οποία βραβεύουμε τους δικούς
μας ανθρώπους του εταιρικού δικτύου πωλήσεων για τα ση-

μαντικά επιτεύγματά τους, δεν μπορούμε να μη σταθούμε για
λίγο στο Κοινωνικό Πρόσωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η εταιρεία μας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της έχει
θέσει ως στόχο της να στηρίζει τις προσπάθειες ανθρώπων
και προσωπικοτήτων που με το έργο τους, τις προσπάθειές
τους, το πείσμα τους απέναντι σε κάθε αντιξοότητα, την
αστείρευτη θέλησή τους γίνονται παράδειγμα για εμάς. Ενας
τέτοιος άνθρωπος, μια τέτοια σημαντική προσωπικότητα, εί-

2η θέση: Χρυσολόγου Χρήστος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Τότολος Σπυρίδων

2η θέση: Κασιράνης Παναγιώτης

3η θέση: Μαυρομμάτης Ιωάννης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο κ. Καραγρηγορίου και ο κ. Μαλακόπουλος.

1η θέση: Τοτόλου Αναστασία

2η θέση: Τσουκαλάς Χρήστος

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Ζερμπαλά Αικατερίνη

2η θέση: Μωρογιάννης Ηλίας

3η θέση: Δουδέση Αικατερίνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

1η θέση: Ζερμπαλάς Κωνσταντίνος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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2η θέση: Φιλίππου Γεωργία

3η θέση: Καπερναράκος Ιωάννης
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Χαρτοφυλάκιο Γενικών Κλάδων

Χαρτοφυλάκιο Κλάδου Πυρός - Retail Κατοικίας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Φουφόπουλος Γεώργιος

2η θέση: Αρμπουνιώτης Παναγιώτης

3η θέση: Χρυσολόγου Χρήστος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Κούκλαρης Χρήστος

2η θέση: Ρήγας Γεώργιος

3η θέση: Αναστασίου Δημήτριος

3η θέση: Παυλίδης Σάββας

2η θέση: Μελισσάρης Λεωνίδας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

2η θέση: Μελισσάρης Κωνσταντίνος
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3η θέση: Παϊκόπουλος Γεώργιος

2η θέση: Αναστασίου Δημήτριος

3η θέση: Διαμαντόπουλος Θεόδωρος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

3η θέση: Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Τυπάλδος Νικόλαος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

1η θέση: Μουρελάτος Σπυρίδων

1η θέση: Θεοδωρακόπουλος Χρήστος

1η θέση: Τσουκαλάς Χρήστος

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Σφυρής Παναγιώτης

2η θέση: Φουφόπουλος Γεώργιος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Τσουκαλάς Χρήστος

1η θέση: Αρμπουνιώτης Παναγιώτης

2η θέση: Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος

3η θέση: Σαρρής Ιωάννης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

3η θέση: Αγγελάκου Ουρανία

2η θέση: Γρηγοροπούλου Αθανασία

3η θέση: Δαϊλάκης Απόστολος
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Χαρτοφυλάκιο Κλάδου Αυτοκινήτων

Κλάδος Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Αρμπουνιώτης Παναγιώτης

2η θέση: Φουφόπουλος Γεώργιος

3η θέση: Χρυσολόγου Χρήστος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Διαμαντόπουλος Θεόδωρος

2η θέση: Αναστασίου Δημήτριος

2η θέση: Σπαλιάρας Χρήστος

3η θέση: Θεοδωρακόπουλος Χρήστος

3η θέση: Πολυδωρόπουλος Παναγιώτης

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Παυλόπουλος Δημήτριος

3η θέση: Πατινιωτάκης Κωνσταντίνος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

2η θέση: Ανδρεάδης Ιωάννης
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3η θέση: Κασκάνης Γεώργιος

1η θέση: Τότολος Σπυρίδων

2η θέση: Αναστασίου Δημήτριος

3η θέση: Ξηρού Ανθή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Τσουκαλάς Χρήστος

2η θέση: Τοτόλου Αναστασία

3η θέση: Κοκκότη Κωνσταντίνα

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Ζερμπαλά Αικατερίνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

1η θέση: Καζάνης Γεώργιος

2η θέση: Χρυσολόγου Χρήστος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1η θέση: Τσουκαλάς Χρήστος

1η θέση: Φουφόπουλος Γεώργιος

2η θέση: Δουδέση Αικατερίνη

2η θέση: Πατρικίου Αικατερίνη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

3η θέση: Τρίαρος Ανδρέας

1η θέση: Αγγελάκου Ουρανία

2η θέση: Χατζησπυρίδης Ιωάννης

3η θέση: Καπερναράκος Ιωάννης
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Η ανασφάλεια ..
των ασφαλισμένων

Κλάδος Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

Ο σημερινός άνθρωπος
ενεργώντας πολλαπλά ως:

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

• εργαζόμενος / εργοδότης
• καταναλωτής
• έμπορος
• ελ. επαγγελματίας
• επιχειρηματίας

1η θέση: Βαρελάς Κωνσταντίνος

2η θέση: Διόλατζης Γρηγόριος

3η θέση: Καΐλα Ειρήνη

• επιστήμονας
• δανειστής / οφειλέτης

ναι ο παραολυμπιονίκης μας και παγκόσμιος πρωταθλητής
στο άλμα εις μήκος Στέλιος Μαλακόπουλος. Ο άνθρωπος
αυτός αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για εμάς. Ως εταιρεία
είμαστε υπερήφανοι υποστηρικτές της προσπάθειάς του και
των αθλητικών του επιδόσεων».
Ο κ. Μαλακόπουλος αναφέρθηκε στην αξία της πίστης
και της προσήλωσης στο στόχο καθώς και στη σημασία της
επιμονής και της υπομονής προκειμένου να υπερβληθούν
τα εμπόδια που παρουσιάζονται στη διάρκεια της ζωής μας.
Ιδιαίτερη προσθήκη αποτέλεσε για τη βραδιά και η παρουσία των κ.κ. Ανδρινόπουλου, Μπάρου. Οι συνεργάτες
του εταιρικού δικτύου, εκπροσωπώντας δύο διαφορετικές

γενιές ασφαλιστικών συμβούλων, μοιράστηκαν με τους
παρευρισκόμενους τις εμπειρίες τους, τις ξεχωριστές στιγμές που έχουν ζήσει επαγγελματικά αλλά και τις προσδοκίες τους για την επόμενη ημέρα.
Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει από τη βραδιά
και η ανακοίνωση των ταξιδιών επιβράβευσης για όσους
πέτυχαν τους παραγωγικούς τους στόχους. Για τους «ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ», λοιπόν, δύο μαγευτικοί προορισμοί: Costa
Navarino και Cape Town!!! Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν
δύο δημοφιλείς και αγαπητοί ηθοποιοί, η κ. Μαρία Ναυπλιώτου και ο κ. Γιάννης Κουκουράκης, ενώ η εκδήλωση
έκλεισε με τη μουσική των «Group In Therapy».

αισθάνεται ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ που προκαλείται από:
• τις εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμογές
• την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου
• την ρευστότητα των συναλλακτικών ηθών
• τυχαία λάθη και παραλείψεις

• δόλιες ενέργειες
• τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας
• τις απειλές της φύσης

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ 2 τρόποι που διευκολύνουν
στην αντιμετώπιση και μετριάζουν τις συνέπειες

Για την κοινωνία των ανασφάλιστων η προσφυγή στους κλάδους της ιδιωτικής
ασφάλισης, της Νομικής Προστασίας οπωσδήποτε περιλαμβανομένης

Για την κοινωνία των ασφαλισμένων η προσφυγή στην ασφάλιση Νομικής Προστασίας
που καλύπτει και τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια

NOMIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Χρυσή διάκριση για
το σύστημα εκπαίδευσης
Agency

Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, Sales Operations Manager INTERAMERICAN, με
την ομάδα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.

E

χοντας αναγνωρίσει πως σε έναν κόσμο γεμάτο νέες προκλήσεις η εκπαίδευση είναι το
κλειδί για την επιτυχία, η INTERAMERICAN
δημιούργησε ένα μοναδικό για τα ελληνικά
δεδομένα σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης
Agency, για το οποίο απέσπασε GOLD βραβείο στα 2022
Brandon Hall Group HCM Excellence Awards. Συγκεκριμένα,
η INTERAMERICAN βραβεύθηκε στην κατηγορία «Creating
a Learning Strategy» με GOLD βραβείο για το Σύστημα Εκπαίδευσης Agency, παρέχοντας στους ασφαλιστικούς συμβούλους, Team Managers, Unit Managers και συντονιστές
της εταιρείας το απαραίτητο περιβάλλον και τα εργαλεία
για να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.
«Η βράβευση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την επένδυση
της εταιρείας στην εκπαίδευση των συνεργατών της, παρέχοντας σύγχρονες, εξατομικευμένες και υψηλού επιπέδου
εκπαιδευτικές προτάσεις που υποστηρίζουν το τρίπτυχο
“Mάθηση, Eξέλιξη, Eπιτυχία”», τόνισε ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής Πωλήσεων της INTERAMERICAN.
«Είμαστε περήφανοι τόσο για τη δημιουργία του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα και καινοτόμου Συστήματος Εκπαίδευσης του Ομίλου INTERAMERICAN όσο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Το GOLD βραβείο της INTERAMERICAN στα
BRANDON HALL Excellence Awards.

και για την αναγνώρισή του σε
παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε
ο κ. Τάσος Ηλιακόπουλος.
Στο μοναδικό βραβείο αναφέρθηκε και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, Sales Operations
Manager της INTERAMERICAN:
«Το Σύστημα Εκπαίδευσης
Agency δημιουργήθηκε και
Ο Τάσος Ηλιακόπουλος,
γενικός διευθυντής
εξελίσσεται για να υποστηρίξει
Πωλήσεων
τους ασφαλιστικούς μας συμINTERAMERICAN.
βούλους να ξεπεράσουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν
τα ταλέντα τους, να ανακαλύψουν μια καριέρα γεμάτη με
συναρπαστικές ευκαιρίες για να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ώστε να αποκτήσουν οικονομική ασφάλεια οι
πελάτες τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Brandon Hall,
Mike Cooke, δήλωσε πως «oι νικητές των βραβείων μας
επέδειξαν το όραμα, την ευελιξία και την καινοτομία που
απαιτούνται για να διαπρέψουν στο σύγχρονο υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ταξίδι επιβράβευσης
σε Φλωρεντία και Τοσκάνη
για το εταιρικό δίκτυο

Μ

ια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στην
αναγεννησιακή πόλη της Φλωρεντίας
και την ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι
συνεργάτες του εταιρικού δικτύου της
ERGO Ασφαλιστικής που διακρίθηκαν για τα παραγωγικά

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, ο
ασφαλιστικός πράκτορας κ. Μάριος Πολυξενίδης και ο
κ. Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών
Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας ERGO.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος,
διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών
ERGO, η ασφαλιστική πράκτορας κ. Ειρήνη Μαραβέλια και
ο κ. Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών
Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας ERGO.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, και ο
ασφαλιστικός πράκτορας κ. Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, o
Unit Manager Μιχαήλ Μπίλιας και ο κ. Δημήτρης Σπανός,
διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων
Ζωής & Υγείας ERGO.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, και ο
ασφαλιστικός πράκτορας κ. Μιχάλης Κουριδάκης.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, και ο
ασφαλιστικός πράκτορας κ. Αλέξανδρος Παπαδεράκης.

CEO της ERGO, o κ. Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα
Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας,
ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής Πωλήσεων

Δικτύου Εταιρικών συνεργατών, καθώς και άλλα στελέχη
της εταιρείας.
Στη Φλωρεντία το εταιρικό δίκτυο της ERGO είχε την

αποτελέσματα του 2021, με την εταιρεία να τονίζει ότι διαχρονικά επενδύει στο εταιρικό της δίκτυο, αναγνωρίζοντας
τη σημαντική συμβολή του στη σταθερά ανοδική πορεία της
και στην επίτευξη των παραγωγικών της στόχων. Στο ταξίδι,όπου πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση βραβεύσεων,συνόδευσαν τους συνεργάτες ο κ. Νίκος Αντιμησάρης,

Ο κ. Νίκος Αντιμησάρης, διευθύνων σύμβουλος της ERGO, με όλους τους συνεργάτες του Εταιρικού Δικτύου της εταιρείας οι
οποίοι διακρίθηκαν για τα παραγωγικά αποτελέσματα του 2021.
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Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, και ο
ασφαλιστικός πράκτορας κ. Σπυρίδων Σεργιάννης.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, o Agency
Manager κ. Ιωάννης Συρίγος και ο κ. Δημήτρης Σπανός,
διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων
Ζωής & Υγείας ERGO.

Οι βραβευθέντες
Όλοι οι βραβευθέντες συνεργάτες του Εταιρικού Δικτύου της
ERGO Ασφαλιστικής που διακρίθηκαν για τα παραγωγικά
αποτελέσματα του 2021.

Από αριστερά ο κ. Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής
Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO, o Agency
Manager κ. Νικόλαος Τσορμπατσίδης και ο κ. Δημήτρης
Σπανός, διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας ERGO.

Από αριστερά ο κ. Δημήτρης Σπανός, διευθυντής Τομέα
Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας
ERGO, o Agency Manager κ. Νικόλαος Τσορμπατσίδης,
o Agency Manager κ. Ιωάννης Συρίγος, ο ασφαλιστικός
πράκτορας κ. Μιχάλης Κουριδάκης, ο ασφαλιστικός
πράκτορας κ. Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος και ο κ.
Αναστάσιος Ν. Παπαδόπουλος, διευθυντής Πωλήσεων
Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO.

ευκαιρία να περιηγηθεί στα σημαντικά μνημεία, μουσεία
και εκκλησίες της πόλης και να απολαύσει έργα τέχνης με
σπάνια αρχιτεκτονική. Παράλληλα, επισκέφθηκαν το φημισμένο San Gimignano, τη μεσαιωνική πόλη με τα αυθεντικά οχυρά και πύργους που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO, και ξεναγήθηκαν στις πλατείες
Cisterna και Collegiata. Εξαιρετική εμπειρία αποτέλεσε και
η επίσκεψη στο Castello di Verrazzano, ένα μοναδικό οινοποιείο στην καρδιά της περιοχής Chianti Classico, ανάμεσα
στη Φλωρεντία και στη Σιένα.
Ο επόμενος σταθμός του ταξιδιού πραγματοποιήθηκε

σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ιταλίας, με τεράστια παράδοση στην αρχιτεκτονική, στον πολιτισμό και τις
τέχνες, τη Σιένα.
Η εκδήλωση βραβεύσεων και το Gala Dinner για τους
επιτυχόντες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα ευχάριστο
κλίμα, στο εστιατόριο «La Loggia» στη διάσημη πλατεία
Michelangelo, με τους βραβευθέντες να ανανεώνουν το
ραντεβού τους για το επόμενο ταξίδι του Δικτύου Πωλήσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.
O κ. Νίκος Αντιμησάρης, CEO της ERGO, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ανέφερε ότι «αξίζουν σε
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όλους πολλά συγχαρητήρια για την επίτευξη των παραγωγικών και ποιοτικών στόχων σε μια ακόμα απαιτητική
χρονιά. Το όραμά μας είναι να γίνουμε η πρώτη επιλογή, για
τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους αλλά φυσικά και
για εσάς, τους συνεργάτες μας». Κλείνοντας την ομιλία του,
ο κ. Αντιμησάρης τούς ευχαρίστησε όλους για την καθοριστική συμβολή τους στη μέχρι τώρα επιτυχία της εταιρείας
και τους διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίζει να έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
και να επενδύει στο μέλλον μέσα από τους συνεργάτες της.
Τέλος, τόνισε ότι οι κύριες αξίες της ERGO - το ανθρώπινο πρόσωπο προς τους συνεργάτες της και οι σχέσεις
εμπιστοσύνης- θα συνεχίσουν να είναι κύριο συστατικό της
κουλτούρας της και της στρατηγικής της και στο μέλλον.
Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με σύντομη επίσκεψη στην
«Αιώνια Πόλη», τη Ρώμη, της οποίας το Ιστορικό Κέντρο
έχει καταχωρισθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO από το 1980. Με τις καλύτερες
εμπειρίες από τη Φλωρεντία, όλοι ανανέωσαν το ραντεβού
τους για το επόμενο μεγάλο ταξίδι.

ΎΨΟΣ ΝΈΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΖΩΉΣ & ΥΓΕΊΑΣ
Ασφαλιστικός Πράκτορας
ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Unit Manager
ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΕΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Agency Manager
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.,
ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΎΨΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ ΓΕΝΙΚΏΝ
ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ
Ασφαλιστικός Πράκτορας
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Unit Manager
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε., ΜΠΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ, ΑΡΑΠΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Agency Manager
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε., ΣΥΡΙΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΎΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ
ΒΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
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Τρία «εργαλεία»
στη φαρέτρα της

Τ

αποκτήσουν έως και τα τέλη του 2022.
Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι κάτοχοι μπορούν να
ενισχύσουν το κεφάλαιό τους, προκειμένου να διευκολύνουν την επίτευξη μελλοντικών στόχων ή να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να

ρία νέα προγράμματα πραγματικά «εργαλεία»
που απευθύνονται σε επενδυτές, σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά
και σε ιδιοκτήτες κατοικιών και καταλυμάτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης προωθεί στην αγορά η
Eurolife FFH με στόχο να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τις
σύγχρονες ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων. Ειδικότερα
το πρώτο είναι ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου, που απευθύνεται σε ανθρώπους
που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σίγουρο κεφάλαιο
για το μέλλον, με εγγυημένη απόδοση στην επένδυσή τους.
Το δεύτερο είναι το My Business First, που απευθύνεται σε
ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να έχουν ευελιξία επιλογών. Και το τρίτο η ασφάλιση
κατοικίας και για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με τα
Multi Home Ευέλικτο και Multi Home Ολοκληρωμένο, οι
ασφαλισμένοι αποκτούν ένα σύνολο βασικών καλύψεων,
όπως πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση δέντρων και αεροσκάφους,
πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής.

1

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος & διευθύνων
σύμβουλος της Eurolife FFH.

Το ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου έχει στόχο να βοηθήσει τους κατόχους του
να δημιουργήσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του
συμβολαίου, μετά από εφάπαξ καταβολή. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σίγουρο κεφάλαιο για το μέλλον, με εγγυημένη
απόδοση στην επένδυσή τους.
Πιο συγκεκριμένα, το νέο ασφαλιστικό αποταμιευτικό
πρόγραμμα προσφέρει εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του
συμβολαίου και το τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι 2,0% για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να ασφαλιστούν
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ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα
καθημερινά. Με το νέο ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου, βρίσκεται στο πλευρό τους, τηρώντας τη δέσμευσή της να επενδύει στην ανάπτυξη προϊόντων
που διευκολύνουν την καθημερινότητα και το μέλλον τους.
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υποψήφιοι μέχρι την ηλικία των 70 ετών και η διάρκεια
ασφάλισης είναι 10 έτη. Η ελάχιστη εφάπαξ καταβολή είναι
€5.000, ενώ η μέγιστη μπορεί να ανέλθει στις €100.000.
Επιπροσθέτως, κάθε ασφαλισμένος αποκτά δικαίωμα
ολικής εξαγοράς, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους ασφάλισης, καθώς και εγγυημένες αξίες εξαγοράς σε κάθε χρονική στιγμή. Παράλληλα, παρέχεται προστασία ασφαλίστρων,
καθώς σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου
πριν τη λήξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι που έχουν
οριστεί λαμβάνουν το 110% των καθαρών ασφαλίστρων.
Το πρόγραμμα είναι ήδη διαθέσιμο στα δίκτυα πωλήσεων
της Eurolife FFH και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το

2

Πρόκειται για ένα ευέλικτο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα
ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δίνει
στους κατόχους του τη δυνατότητα να το σχεδιάζουν και να
το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής
τους. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε είναι ιδιοκτήτες
του κτιρίου είτε ενοικιαστές, έχουν την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται ότι θα είναι προστατευμένοι από
απρόοπτες καταστάσεις ανά πάσα στιγμή.
Το My Business First απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να έχουν
ευελιξία επιλογών. Ως πρόγραμμα, αποτελείται από ένα
βασικό πακέτο 14 καλύψεων, όπως πυρκαγιά, κεραυνός,
έκρηξη, έξοδα φύλαξης, απώλεια ενοικίων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων κ.ά., ενώ διαθέτει και έξι πακέτα
προαιρετικών καλύψεων που έρχονται να συμπληρώσουν
ακόμα περισσότερο την ασφάλεια της εκάστοτε επιχείρησης. Οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα προαιρετικά πακέτα, εφόσον το επιθυμούν, αυ-
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ξάνοντας την προστασία της επιχείρησής τους απέναντι σε
καιρικά φαινόμενα & θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες
& κλοπή, χρηματικές απώλειες, σεισμό και λοιπές καλύψεις περιεχομένου, π.χ. τυχαίες ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών, βραχυκυκλώματα ή αλλοιώσεις εμπορευμάτων,
ανάλογα με το είδος της επιχείρησής τους. Επιπροσθέτως,
ένα από τα έξι προαιρετικά πακέτα παρέχει κάλυψη αστικής
ευθύνης και νομική προστασία.
Εκτός από ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων, η
Eurolife FFH δίνει στους κατόχους του My Business First
τη δυνατότητα μηδενικών απαλλαγών σε συγκεκριμένες
καλύψεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση σε ορισμένα
περιστατικά, με τον ασφαλισμένο να μη συμμετέχει καθόλου σε έξοδα που μπορεί να προκύψουν από χιόνι, χαλάζι,
καταιγίδες, θύελλες, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώ-

3

Στη διεύρυνση της χρήσης των προγραμμάτων κατοικίας
Multi Home Ευέλικτο και Multi Home Ολοκληρωμένο και
για ασφάλιση κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης προχώρησε η Eurolife FFH, εξελίσσοντας συνεχώς τις ασφαλιστικές
λύσεις που προσφέρει και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των
πελατών της. Με τα Multi Home Ευέλικτο και Multi Home
Ολοκληρωμένο, οι ασφαλισμένοι αποκτούν ένα σύνολο βασικών καλύψεων, όπως πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση δέντρων
και αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων. Παράλληλα, ανάλογα με το πρόγραμμα
που θα επιλέξουν, μπορούν να ασφαλιστούν για περιπτώσεις σεισμού, καθίζησης, πλημμύρας, χιονιού, χαλαζιού,
θραύσης σωληνώσεων, διαρροής και απώλειας νερού, τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών. Ετσι, μπορούν
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σεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αντικείμενα στην ύπαιθρο, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία.
Τέλος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να προστατεύσουν
την επιχείρησή τους και από απαιτήσεις τρίτων, σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων. Εφόσον επιλέξουν τη
σχετική κάλυψη, η αστική τους ευθύνη καλύπτεται με διευρυμένα όρια κάλυψης έως €200.000, ενώ την ασφάλειά τους έρχεται να ενισχύσει και η νομική προστασία,
προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά τους με όριο μέχρι
€3.000.
Η Eurolife FFH, με το My Business First, βρίσκεται
στο πλευρό των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και καινοτόμο προϊόν
ασφάλισης, τηρώντας τη δέσμευσή της να επενδύει σε
λύσεις και προτάσεις που ανταποκρίνονται με συνέπεια
στις ανάγκες τους.

να νιώθουν τη σιγουριά που χρειάζονται ότι η κατοικία τους
θα είναι προστατευμένη από απρόβλεπτα γεγονότα και κατά
τη διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Και όπως σημειώνει η εταιρεία, εμπλουτίζει συνεχώς τις
υπηρεσίες που προσφέρει, με στόχο να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Δίνει αξία
στην ιδιωτική ασφάλιση κατοικίας και διαθέτει ευέλικτες επιλογές, προκειμένου να υποστηρίζει πελάτες με διαφορετικά
προφίλ να μπορούν να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει στις
δικές τους ανάγκες. Προσφέροντας ασφάλιση κατοικίας και
σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τις διαφορετικές
ανάγκες των πελατών της και διαμορφώνει τις προτάσεις της
ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε αυτές.
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Νέα εποχή με
δυναμική ανάπτυξη

Μ

ε αναφορές στα τεκταινόμενα της τελευταίας διετίας ξεκίνησε η ετήσια
εκδήλωση ενημέρωσης προσωπικού
της Generali, που πραγματοποιήθηκε
μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της
πρώην ΑΧΑ, παρουσία όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με τον Πάνο Δημητρίου να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη
νέα εποχή της Generali. Στο Golf της Γλυφάδας βρέθηκαν

παλιοί και νέοι γνώριμοι, για να γιορτάσουν από κοντά όσα
έχουν επιτευχθεί καθ’ όλο το διάστημα που οι υγειονομικοί
περιορισμοί επέβαλαν αποστάσεις, να ενημερωθούν για τις
εξελίξεις και τον στρατηγικό προγραμματισμό της εταιρείας, να συνδεθούν ξανά και να οραματιστούν από κοινού το
μέλλον του οργανισμού.
Ο CEO της εταιρείας κ. Πάνος Δημητρίου μοιράστηκε
με τους συνεργάτες του την ικανοποίηση για τα βήματα

Ο Πάνος Δημητρίου, CEO, με τη Μαρία Λαμπροπούλου, Chief Marketing and Communications Officer, και τον Γιώργο
Παπασαράντο, Chief Transformation Officer.

Γιώργος Ζερβουδάκης, Chief Sales Officer

που έχουν γίνει έως σήμερα και την αισιοδοξία ότι η συνέχεια θα επιβεβαιώσει για μία ακόμη φορά τη δυναμική
της ανάπτυξη. «Η Generali είναι ένας οργανισμός με γερές
βάσεις και ταλαντούχους ανθρώπους. Κυρίως, όμως, με
αφοσιωμένους ανθρώπους που ενστερνίζονται το όραμα
του ομίλου και βλέπουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν την
επόμενη μέρα. Αυτό μας οδήγησε με επιτυχία έως εδώ,
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κατακτήσουμε μία από τις
πρώτες θέσεις στο χώρο και αυτό θα μας κάνει πραγματικούς Lifetime Partners για τους ασφαλισμένους μας. Το
σήμερα είναι το μέλλον τού χθες κι εμείς έχουμε επιλέξει
να κοιτάμε σταθερά μπροστά».
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την ομιλία του κ.
Δημητρίου επιβεβαιώνουν τη συνεπή ανοδική πορεία του
οργανισμού. Η Generali Hellas, σε χρονικό διάστημα δέκα
ετών, τετραπλασίασε το μερίδιό της κατακτώντας μία από
τις κορυφαίες θέσεις του ασφαλιστικού χώρου, διατηρώ-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Ηλίας Ρήγας, CFO.

ντας σταθερά την εξέλιξη των ασφαλίστρων της πάνω από
τον μέσο όρο της αγοράς και αναπτύσσοντας ισόρροπα το
χαρτοφυλάκιό της σε όλα τα business lines.
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Πάνος Δημητρίου

«Οι αλλαγές γίνονται
όταν αισθάνεσαι δυνατός»
Κλείνοντας τον κύκλο των παρουσιάσεων της Διοίκησης, ο κ. Πάνος Δημητρίου, απευθυνόμενος για μία ακόμη φορά στους συνεργάτες του, αναφέρθηκε στη νέα εποχή της Generali
που έχει ήδη ξεκινήσει: «Αυτή η ημέρα είναι μοναδική για όλους μας και θέλω να τη
θυμόμαστε με υπερηφάνεια αλλά και με προσδοκία για ένα μέλλον που θα δικαιώσει το
όραμά μας και θα εδραιώσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων
μας. Η Generali είναι ένας οργανισμός που τροφοδοτείται από τη δική σας ενέργεια και το
αναγνωρίζει. Γι’ αυτό και σας οφείλω ένα ακόμη μεγάλο “ευχαριστώ”. Έχοντας, πλέον, κατακτήσει σημαντικά μεγέθη, στόχος μας είναι να ηγηθούμε μιας ουσιαστικής αλλαγής στον
ασφαλιστικό τομέα δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους, τους πελάτες,
τους συνεργάτες μας και την κοινωνία. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, είμαι
πεπεισμένος ότι μπoρούμε να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα για την ασφάλιση, παραμένοντας αξιόπιστοι, καινοτόμοι και ταυτόχρονα βιώσιμοι. Έχουμε καταφέρει πολλά και τώρα
μπορούμε να επιτύχουμε μαζί ακόμη περισσότερα. Η κινητήριος δύναμη είστε εσείς και οι
αλλαγές γίνονται όταν είσαι δυνατός».

Τάκης Βασιλόπουλος, Chief Insurance Officer.

2021: ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ €447 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΜΕΡΊΔΙΟ
ΑΓΟΡΆΣ 10,6%
Μιλώντας αναλυτικά για τα μεγέθη της Generali και τη
σημαντική αύξηση που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος, ο κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, CSO (Chief Sales
Officer) της εταιρείας, αφού συνεχάρη το προσωπικό για
τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν σε όλα τα επίπεδα, υπογράμμισε το γεγονός ότι η τεχνογνωσία και η
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων του
Δικτύου και της Generali οδήγησαν στις εξαιρετικές αποδόσεις της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό αποδεικνύει και
το γεγονός ότι η εταιρεία -που μετά την εξαγορά της ΑΧΑ
Ασφαλιστικής αύξησε κατά 4,6 μονάδες το μερίδιο αγοράς
της- συνέχισε να παρουσιάζει αύξηση παραγωγής παρά τη
διαδικασία του integration που βρισκόταν σε εξέλιξη κλείνοντας στο +12,9% σε σχέση με το 2020. «Η Generali είναι
ένας δυναμικός οργανισμός που συγκεντρώνει όλα τα επιχειρηματικά στοιχεία που τον καθιστούν άκρως ανταγωνιστικό και όλα τα ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά που τον
κάνουν να ξεχωρίζει και επομένως να ηγείται στον τομέα
της ασφάλισης».
Αναφερόμενος στη σημερινή θέση της Generali, ο
κ. Ηλίας Ρήγας, CFO της εταιρείας, είπε χαρακτηριστικά:
«Η Generali σήμερα απέχει έτη φωτός από τον προ δωδεκαμήνου εαυτό της. Όλοι όσοι δουλέψαμε τόσο καιρό
για το αποτέλεσμα αυτό κατανοούμε τη διαφορά γιατί τη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

βλέπουμε αποτυπωμένη στα στοιχεία. Το σημαντικό όμως
είναι να αντιληφθούμε σε βάθος τον νέο οργανισμό και να
καθορίσουμε με τρόπο ανάλογο τα βήματά μας στο μέλλον. Έχουμε κάνει άλματα προόδου και βρισκόμαστε στις
πενήντα μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Οι πελάτες
και συνεργάτες μας πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο. Το
αποτύπωμά μας είναι γιγάντιο και το ίδιο και η ευθύνη μας
απέναντί τους. Αυτή είναι η νέα Generali, αυτή η εταιρεία
είμαστε εμείς».
Η ΝΈΑ GENERALI ΕΊΝΑΙ ΆΜΕΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΉ ΚΑΙ
ΠΆΝΩ ΑΠ’ ΌΛΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗ
Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο κ. Γιώργος Παπασαράντος, CTO
(Chief Transformation Officer) της εταιρείας, μίλησε για το
integration που απαιτήθηκε μετά την εξαγορά που πραγματοποίησε η εταιρεία το 2020 και το μεγάλο ποσοστό
του έργου που έχει ήδη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας ότι
«η Generali είναι μια εταιρεία με όραμα. Όσα καταφέραμε
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα ήταν εφικτά εάν
ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δεν είχε τοποθετηθεί
στρατηγικά και έγκαιρα στο επίκεντρο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της. Ωστόσο, ο καταλυτικός παράγοντας
για μια τέτοια μετάβαση δεν θα μπορούσε να είναι άλλος
από την ίδια μας την ομάδα. Κάθε ένας από εμάς συνέβαλε
ουσιαστικά με τον τρόπο του και από τον τομέα ευθύνης του
σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Ο συντονισμός με τον οποίο
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δουλέψαμε, μοιραστήκαμε γνώσεις και αγωνίες ακόμη είναι αυτό που μας φέρνει εδώ σήμερα ως έναν ενιαίο οργανισμό. Είμαστε όλοι κύτταρα από την Generali που θέλουμε.
Την Generali του μέλλοντος».
Με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις δυνατότητες που αυτός προσφέρει ήταν και η ομιλία του κ.
Τάκη Βασιλόπουλου, CInsO (Chief Insurance Officer) της
εταιρείας, ο οποίος μίλησε για την ευκαιρία της Generali
να αλλάξει τα πρότυπα της ιδιωτικής ασφάλισης στη
χώρα μας. «Το νέο στρατηγικό πλάνο του ομίλου μας, το
Lifetime Partner 24, δίνει σε μας μια μοναδική ευκαιρία:

να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος την
ιδιωτική ασφάλιση. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες -είτε εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής είτε εξαιτίας της
πανδημίας- υπογραμμίζουν την ανάγκη του κόσμου για ουσιαστική κάλυψη και μηδενικούς χρόνους ανταπόκρισης. Η
Generali εστιάζει σε ένα μοντέλο εύκολης, άμεσης, προσωποποιημένης και σύγχρονης εξυπηρέτησης με σκοπό ο
ασφαλισμένος να είναι σίγουρος ότι θα έχει την καλύτερη
δυνατή υποστήριξη σε ό,τι και αν προκύψει. Είμαστε εδώ
για τους ασφαλισμένους μας και το αποδεικνύουμε στην
πράξη».
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Παρέχει άριστη
εξυπηρέτηση και εμπειρία
στον πελάτη και συνεργάτη
Ταξίδι επιβράβευσης στην Τοσκάνη για τους
κορυφαίους και διακεκριμένους συνεργάτες της

Π

O κ. Κάρολος Σαΐας.

ιστή στις υποσχέσεις της, η Interasco
πραγματοποίησε για τους συνεργάτες
της που διακρίθηκαν για τις εξαιρετικές
παραγωγικές επιδόσεις τους στον σχετικό
διαγωνισμό πωλήσεων του περασμένου
έτους ταξίδι στη μαγευτική Τοσκάνη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πενήντα οκτώ συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν και να θαυμάσουν από κοντά την υπέρτατη
καλλιτεχνική εμπειρία στην πιο όμορφη πόλη ολόκληρης
της Ιταλίας, να επισκεφθούν τα επιβλητικά μνημεία και αξιοθέατα στη Φλωρεντία και τη Σιένα, να απολαύσουν την
τοπική κουζίνα και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες
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με τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας σε χαλαρό κλίμα,
δίνοντας ραντεβού για τον επόμενο προορισμό.
Στο ταξίδι συνόδευσαν τους συνεργάτες ο κ. Κάρολος Σαΐας - διευθύνων σύμβουλος της INTERASCO ΑΕΓΑ, ο κ. Κωσταντίνος Αρβανίτης - διευθυντής Πωλήσεων & Marketing,
ο κ. Σωτήριος Λέκκος - διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών,
η κ. Άννη Βασιλιάγκου - διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων, η κ. Κωνσταντίνα Σταματοπούλου αναπληρώτρια διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών και ο κ.
Αθανάσιος Χριστόπουλος - επιθεωρητής Πωλήσεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της INTERASCO ΑΕΓΑ, κ. Κάρολος Σαΐας, στην εκδήλωση βραβεύσεων, αφού συνεχάρη
και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για τη συμβολή
και τον επαγγελματισμό τους, προχώρησε σε μια σύντομη ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς. Αναφέρθηκε
στα θετικά παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας για το
2021, δηλαδή στην αύξηση ύψους 4,8% στα εγγεγραμμένα
ασφάλιστρα, καθώς και στις ενέργειες για την επίτευξη των
εταιρικών στόχων για τη φετινή χρονιά. Οπως ανέφερε, ήδη
διαφαίνεται ότι κατά το πρώτο 9μηνο του 2022 η αύξηση
της παραγωγής ανέρχεται στο 15,9%.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Σαΐας τόνισε: «Η
INTERASCO είναι μια φερέγγυα, ευέλικτη και τεχνολογικά
προηγμένη εταιρεία, με ισχυρό μέτοχο και έμπειρα καταρτισμένα στελέχη. Στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς

O κ. Κωσταντίνος Αρβανίτης.

παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία στον πελάτη
και συνεργάτη, μέσω ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών,
βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Είμαστε δίπλα σας
σε κάθε σας βήμα, παρέχοντας προτάσεις και λύσεις.
Εχοντας στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες πολυ-
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Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Γ. Λούβαρης και Κ. Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Ι. Χατζηθεοδοσίου, Α. Καρανατσίδης και Κ.
Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Φ. Καλαμπαλίκης και Κ. Αρβανίτης

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Κ. Σιάχος και Κ. Αρβανίτης

εθνικές αντασφαλιστικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας,
σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας από αυτή τη χρονιά
να συμμετάσχουμε σε σχήματα ασφάλισης εμπορικών και
βιομηχανικών κινδύνων με ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά
συμμετοχής».
Ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης, διευθυντής Πωλήσεων
& Marketing της INTERASCO ΑΕΓΑ, αναφέρθηκε στον δύσκολο και σημαντικό ρόλο που έχουν οι συνεργάτες, όπου
με όραμα, αποφασιστικότητα και ευελιξία δημιουργούν
πραγματική αξία σε δύσκολους καιρούς αναδεικνύοντας
την αναγκαιότητα του θεσμού της ασφάλισης, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και άμεση ανταπόκριση στις δύσκολες
στιγμές του πελάτη.
«Χαιρόμαστε πολύ που γιορτάζουμε τις επιτυχίες των
συνεργατών μας, αφού τα “δικά σας” επιτεύγματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις επιτυχίες της Interasco.
H Interasco έχει δημιουργήσει μια ομπρέλα στήριξης
για όλους εσάς, τους συνεργάτες μας, μέσα από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές προκειμένου
να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της με τέτοιον τρόπο ώστε
να απολαμβάνουμε κοινά οφέλη, τόσο όλοι εσείς που μας
υποστηρίζετε όσο και οι ασφαλισμένοι πελάτες σας. Συγχαρητήρια σε όλους!».
Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τις βραβεύσεις των συνεργατών στις παρακάτω κατηγορίες και το ραντεβού ανανεώθηκε για το επόμενο μεγάλο ταξίδι.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΒΡΑΒΕΊΑ 2021
1η κατηγορία «ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»
3P INSURANCE AGENTS, MEGA BROKERS,
BROKERS UNION Α.Ε., VESTER INSURANCE AGENT,
F.I. LEADERS I.K.E., COVER INSURANCE
2η κατηγορία «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»
BRITISH PROVIDENCE Α.Ε., DIN AGENTS, ΜΑΛΑΜΑ
Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε., SFAKIANAKIS INSURANCE S.A.,
WELCOME INSURANCE E.E., ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
3η κατηγορία «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
ALFA MONEY, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗ Μ. Ε.Π.Ε.,
OPEN BROKERS I.K.E., ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
4η κατηγορία «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»
DELTA & BROKERS, VICTORY PROMISE, ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ
ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, PROTECT INSURANCE
5η κατηγορία «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»
Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε., SOFOS INSURANCE AGENCY
A.E., FREEDOM A.E., NEW INSURANCE E.E.
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Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Χρ. Χρυσούλας και Κ. Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Δ. Γρηγοριάδης και Κ. Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Μ. Καινούργιος και Κ. Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Μ. Παρλαμάς, Θ. Αντωνογεώργος και Κ.
Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Α. Μητροπούλου και ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Π. Ανωγιάτης, ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Α. Συκάλου και ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Σ. Συκωτάκη και ο κ. Κ. Αρβανίτης.
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Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Χρ. Γενναιόπουλος, η κ. Κ. Σταματοπούλου,
ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Ι. Αθυρίδης, η κ. Κ. Σταματοπούλου, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Σ. Ρατσιάτου, ο κ. Σ. Λέκκος, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Γ. Κυρλάκης, Σ. Λέκκος, Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Β. Μηλιώνης, ο κ. Π. Χαχλάκης, η κ. Κ.
Σταματοπούλου, ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Θ. Ποντίκης, η κ. Κ. Σταματοπούλου, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Β. Ανασοντζή, ο κ. Σ. Λέκκος, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Οι κ.κ. Κ. Σαΐας, Α. Λουράκης, Σ. Λέκκος, Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Δ. Γιαννουδάκος, ο κ. Ε. Γιαννουδάκος, η κ.
Α. Βασιλιάγκου, ο κ. Κ. Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Ι. Μαργιούκλας, η κ. Α. Βασιλιάγκου, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, η κ. Κ. Μιχαηλίδου, η κ. Α. Βασιλιάγκου, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

Ο κ. Κ. Σαΐας, ο κ. Α. Φίλιος, η κ. Α. Βασιλιάγκου, ο κ. Κ.
Αρβανίτης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γράφει ο ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΕΡΤΌΠΟΥΛΟΣ - ψυχολόγος/MSc αθλητικός ψυχολόγος

Φθινόπωρο:
Νέα σεζόν, νέοι στόχοι

Π

ριν από λίγα χρόνια ο γιος ενός φίλου
μπήκε όλο ενθουσιασμό στο σπίτι επιστρέφοντας από το σχολείο και του είπε:
«Μπαμπά, ξέρεις γιατί το λένε φθινόπωρο; Επειδή φθίνουν οι οπώρες!».
Το φθινόπωρο είναι ως έννοια συνυφασμένο με τη
φθορά, μία έννοια της οποίας τον αρνητισμό αυξάνουμε
συνδέοντας την επιθυμία που συχνά έχουμε για περισσότερο καλοκαίρι και περισσότερες διακοπές.
Όμως αυτά τα συναισθήματα που μας βαραίνουν και
μας προϊδεάζουν να εστιάσουμε στα αρνητικά είναι μάλλον άδικα. Το φθινόπωρο είναι όντως η εποχή που φθί-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

νουν οι οπώρες, όμως οι καρποί που πέφτουν στο χώμα
ξεκινούν τη διαδικασία της δημιουργίας νέων φυτών. Το
φθινόπωρο είναι η εποχή της αναζωογόνησης, η αρχή ενός
νέου κύκλου.
Ειδικά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει τη λειτουργία της οικονομίας και της ζωής μας, το
φθινόπωρο είναι η αρχή κάθε νέας σεζόν. Και ως τέτοια
είναι η εποχή στην οποία είναι σημαντικό να έχουμε θέσει
στόχους και πλάνο για το πώς θα τους διεκδικήσουμε.
Στόχοι και πλάνο! Ο στόχος είναι ο προορισμός και το
πλάνο ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε. Δοκιμάστε να
μπείτε στην κουζίνα σας και να μαγειρέψετε χωρίς να έχετε
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αποφασίσει τι φαγητό θέλετε να φάτε και θα καταλάβετε τη
σημασία τού να υπάρχει στόχος, προορισμός. Δεν θα γνωρίζετε ούτε τι υλικά να πιάσετε από το ψυγείο ούτε τι να
κάνετε με το καθένα τους. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε ένα
φαγητό χωρίς να ξέρετε τη συνταγή και θα καταλάβετε τη
σημασία τού να υπάρχει πλάνο. Στόχοι χωρίς συγκεκριμένο
πλάνο είναι απλές φαντασιώσεις.

Έτσι λοιπόν χρειάζεται τη στιγμή που διαβάζει κάποιος
επαγγελματίας αυτό το άρθρο να έχει ήδη θέσει τους προσωπικούς του στόχους για τη σεζόν που ξεκινά. Οι στόχοι αυτοί χρειάζεται να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι,
ρεαλιστικοί και να έχουν συγκεκριμένη προθεσμία, π.χ. η
1η του επόμενου Αυγούστου. Το να υπάρχει ένας τέτοιος
μεσοπρόθεσμος στόχος είναι σημαντικό γιατί αυτός θα δίνει νόημα στους ενδιάμεσους στόχους. Π.χ. για να πιάσω
το στόχο των πωλήσεων Χ ως τον επόμενο Αύγουστο, θα
χρειαστεί να έχω Ψ πωλήσεις ανά μήνα. Αν θέτω στόχο
πωλήσεων μόνο για τον επόμενο μήνα, τίποτα δεν θα μου
βγάζει νόημα και δεν θα αντιλαμβάνομαι πως κινούμαι
στην ευθεία ενός συγκεκριμένου προορισμού.
Οι στόχοι αποτελέσματος όμως είναι απαραίτητο να σπάνε σε στόχους διαδικασίας, όπως και η απόφαση το φαγητό
που θέλω να μαγειρέψω προϋποθέτει τη γνώση της συνταγής και την εξασφάλιση των υλικών. Ετσι, κάθε «Τι θέλω να
πετύχω;» είναι απαραίτητο να ακολουθείται από την ερώτηση «Με ποια συγκεκριμένα βήματα και ποια συγκεκριμένη
δουλειά θα το πετύχω;». Ο στόχος των Ψ πωλήσεων για να
επιτευχθεί προϋποθέτει συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνων,
ραντεβού, άκουσμα συγκεκριμένων αρνήσεων, εξασφάλιση
συγκεκριμένης λίστας συστάσεων με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και άλλα βήματα που ο κάθε επαγγελματίας και manager γνωρίζει, καθώς ο αναγνώστης αυτού του
άρθρου είναι ο ειδικός στη δουλειά του.
Η διαδικασία της στοχοθεσίας είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο σύνθετη από όσο πολλοί θεωρούν και
εμπλέκει, πέρα από τη μεθοδολογία των βημάτων, και την
ψυχοσύνθεση του ατόμου που θέτει τους στόχους, την αυτοπεποίθησή του και τη δεξιότητα της θετικής, αλλά ρεαλιστικής σκέψης.
Το φθινόπωρο, λοιπόν, είναι η εποχή που χαράζουμε
και ξεκινάμε να υλοποιούμε τη νέα μας πορεία. Γιατί μπορεί
να φθίνουν οι οπώρες, όμως όπως στη ζωή την ίδια, κάθε
τέλος είναι η αρχή μιας νέας δημιουργικής διαδικασίας.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βαγγέλης Κ. Βερτόπουλος είναι ψυχολόγος/αθλητικός ψυχολόγος/coach. Σπούδασε
Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Friesland (NOYNOY) και η Johnson n’ Johnson στους τομείς Sales, Sales
Analysis και Category Management.
Στη συνέχεια, σπούδασε Ψυχολογία στο London Metropolitan και έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο βρετανικό OU και MSc στην Αθλητική Ψυχολογία στο
Staffordshire University και στην Κλινική Ψυχοπαθολογία στο Αιγινήτειο. Εκπαιδεύτηκε στην Ψυχοθεραπεία με Γνωσιακές και Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και στο
Executive Coaching.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Γράφει η ψυχολόγος Δρ ΣΜΑΡΟΎΛΑ ΠΑΝΤΕΛΉ

σαβούρες που μόνο αρνητική ενέργεια προσδίδουν. Ο
καθαρός χώρος μειώνει το στρες και βοηθά το μυαλό
να οργανωθεί.

Οι ασφαλιστές
το φθινόπωρο!

Π

ολλοί αποφεύγουν να ευχηθούν Καλό
Φθινόπωρο! Οι περισσότεροι προτιμούν
το Καλό Αποκαλόκαιρο, προσπαθώντας
να αποφύγουν την παραδοχή πως το
καλοκαίρι τελείωσε! Είναι αλήθεια πως
οι περισσότεροι από μας ονειρευόμαστε κάθε χειμώνα το
καλοκαίρι που έρχεται. Φτιάχνουμε στο μυαλό μας ιστορίες, φαντασιωνόμαστε παραλίες, παρέες, γέλια, βραδιές
με φεγγάρι, έρωτες και τόσα άλλα. Για τους πιο πολλούς
οι ματαιώσεις έρχονται βροχή, μια που το καλοκαίρι σπάνια είναι όπως το ονειρευτήκαμε ή όπως πραγματικά θα το
θέλαμε. Οπότε μας είναι δύσκολο να το αποχαιρετήσουμε
γιατί έτσι αποχαιρετάμε και όλα όσα επιθυμήσαμε και δεν
εκπληρώθηκαν. Ενώ όταν λέμε Καλό Αποκαλόκαιρο, όλο
και κάποια ελπίδα σπινθηρίζει μέσα μας για άλλη μια βουτιά, για άλλη μια απόδραση, για λίγη ακόμη ξεγνιασιά.
Όμως θέλουμε-δεν θέλουμε, το φθινόπωρο είναι εδώ
και μας το θυμίζουν όλα! Η κίνηση στους δρόμους, η θερμοκρασία που πέφτει, τα σακάκια και τα μακριά μανίκια, τα
κλειστά παπούτσια και κυρίως το φως! Είναι διαφορετικό
το φως του φθινοπώρου. Είναι γλυκό, δεν τυφλώνει, δεν
σε εξουθενώνει.
Ας συγκεντρωθούμε λίγο σ’ αυτό το φως. Κάποιοι το
βλέπουν μελαγχολικό και κάποιοι άλλοι το απολαμβάνουν
γιατί επιτέλους νιώθουν πως δεν χρειάζεται να του κρυφτούν! Αισθάνονται πως είναι ένα φως φιλικό, συντροφικό και πηγή έμπνευσης για ανασυγκρότηση, οργάνωση και
δημιουργία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πραγματικά το φθινόπωρο αποτελεί την καλύτερη εποχή για αναστοχασμό. Πλησιάζουμε προς το τέλος του ημερολογιακού έτους και ταυτόχρονα στο ξεκίνημα της νέας
σεζόν. Ξεκινούν τα σχολεία, οι δραστηριότητες που διακόψαμε λόγω καλοκαιριού, οι εκκρεμότητες που βάλαμε στην
άκρη για να τις φροντίσουμε μετά τις διακοπές, αλλά και τα
νέα πλάνα και σχέδια για το χειμώνα.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως είναι οι
ασφαλιστές, η εποχή του φθινοπώρου αποτελεί μια πρόκληση. Θα αντισταθούν στην προσαρμογή τους στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα ή θα εμπνευστούν από το
φως του φθινοπώρου για ένα νέο, κεφάτο, δημιουργικό
ξεκίνημα;
Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μπρος γρήγορα και
χωρίς πολλά πολλά βουτάνε στη δράση. Υπάρχουν όμως
και άνθρωποι που χρειάζονται μια προθέρμανση, ένα ζέσταμα, όπως κάνουμε στο γυμναστήριο. Ακριβώς επειδή
ο καθένας από μας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος
(είμαστε όλοι διαφορετικοί), πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό
του και να δράσει έξυπνα και αποτελεσματικά.
ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΑΊΡΝΕΤΕ ΕΎΚΟΛΑ ΜΠΡΟΣ:
■ Ανεβάστε γκάζια σταδιακά και μη βιάζεστε.
■ Οργανώστε το χρόνο σας έτσι ώστε να έχετε πάντοτε μια
ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Μην υποτιμάτε την αξία αυτής της ισορροπίας.
■ Δώστε λίγο χρόνο στο να οργανώσετε το χώρο σας
έτσι ώστε να είναι καθαρός και απελευθερωθείτε από
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ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΎΕΣΤΕ ΝΑ
ΕΠΙΣΤΡΈΨΕΤΕ ΣΤΗ ΡΟΥΤΊΝΑ:
■ Μιμιθείτε τους μαθητές που τώρα ξεκινούν το σχολείο.
Τι κάνουν; Διαλέγουν τσάντα, μολύβια, τετράδια κ.λπ.
Κάντε κάτι ανάλογο. Μήπως χρειάζεστε μια καινούργια
τσάντα, μήπως η παλιά χρειάζεται ένα γερό καθάρισμα
μέσα έξω; Διαλέξτε ένα νέο σετ στιλού και μολυβιού.
Βρείτε ένα αντικείμενο που μπορεί να σας αρέσει ως
γούρι και κρεμάστε το από το λουρί της τσάντας ή κρύψτε το σε μια θήκη.
■ Ασχοληθείτε με την εικόνα του γραφείου σας. Κάντε ανακαίνιση! Βγάλτε τις φωτογραφίες και τα βραβεία και ό,τι
άλλο υπάρχει και βρείτε έναν νέο τρόπο για να τα τοποθετήσετε. Πόσα από αυτά πραγματικά θέλετε να βλέπετε
πάνω στο γραφείο σας; Αλλάξτε τις φωτογραφίες, βάλτε
καινούργιες!
■ Αποφασίστε να υιοθετήσετε μια καθημερινή καλή συνήθεια. Κάτι που εσείς να πιστεύετε ότι θα σας κάνει καλό.
Αποφασίστε να πειθαρχήσετε ακολουθώντας αυτή τη
συνήθεια για 21 μέρες! Βάλτε το στόχο και τηρήστε αυτό
το πρόγραμμα. Στις 21 μέρες αξιολογήστε αν αυτή η νέα
συνήθεια ήταν καλή για σας. Συνεχίστε για άλλες 21
μέρες και μετά για άλλες 21 μέρες... Διαφορετικά δοκιμάστε κάτι άλλο δουλεύοντας πάντοτε προς την κατεύθυνση του να τηρήσετε ένα πρόγραμμα για 21 μέρες
κάθε φορά. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξασκηθείτε στην
πειθαρχία και θα σας προσφέρει αυτοβελτίωση.
■ Σεβαστείτε τα διαλείμματα! Εάν δεν καταφέρατε να οργανώσετε τα πράγματα όσο καλά θα θέλατε, δεν χρειάζεται να τιμωρείτε τον εαυτό σας. Κάντε ένα αληθινό
διάλειμμα και ξαναρχίστε. Οι ενοχές δεν μπορούν να σας

βοηθήσουν. Όταν ένας αθλητής δεν καταφέρνει το στόχο
του, δοκιμάζει ξανά και ξανά. Δεν κάθεται σε μια γωνιά
να μεμψιμοιρεί.
■ Μην παραμελείτε τη σωματική δραστηριότητα. Το μυαλό
ξυπνάει όταν το σώμα κινείται. Γυμναστείτε ή χορέψτε ή
περπατήστε συ-στη-μα-τι-κά!
ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΚΟΥΟΤΣΆΡΕΤΕ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ:
■ Ασχοληθείτε τόσο μ’ αυτούς που παίρνουν εύκολα μπρος
όσο και με εκείνους που αργούν.
■ Μην κρίνετε! Υποστηρίξτε!
■ Δώστε ένα απλό ερωτηματολόγιο στους ανθρώπους σας
για να καταλάβετε σε ποια κατηγορία ανήκουν και οργανώστε συναντήσεις και με τις δύο ομάδες προσκαλώντας τους ανθρώπους να μοιραστούν τις σκέψεις τους,
τις δυσκολίες τους, τα όνειρά τους κ.λπ. Φροντίστε να
έχετε ένα καλό κλίμα χωρίς να αισθάνονται ότι λογοδοτούν ή ότι τους κάνετε κήρυγμα!
■ Φέρτε στο γραφείο κάποιον αθλητή ή κάποιον ηθοποιό
που μπορεί να τους μιλήσει για τις δικές του δυσκολίες
στο να οργανωθεί και να αυτοδιοικηθεί. Πολλοί πετυχημένοι άνθρωποι πέρασαν φάσεις αναποφασιστικότητας.
Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται φυσιολογικοί και ότι τους συμβαίνει κάτι που μπορεί να έχει
συμβεί και σε πολύ πετυχημένους ανθρώπους.
Η ατμόσφαιρα του φθινοπώρου βοηθά σε νέα ξεκινήματα. Είναι φιλική, γλυκιά και μας προσκαλεί για δημιουργία.
Όταν κουοτσάρουμε ανθρώπους χρειάζεται να συντονιζόμαστε με το βήμα τους (αργό ή γρήγορο), ώστε να αισθανθούν ασφαλείς δίπλα μας και να θελήσουν αργότερα
να τρέξουν μαζί μας.
Ο καθένας μας χρειάζεται άλλο χρόνο για να κάνει την
εκκίνηση. Τόσο οι οδηγοί της Formula 1 όσο και τα μυρμήγκια και οι χελώνες κάνουν τη δουλειά τους, αρκεί να μην
εγκαταλείπουν.

ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
Η Δρ Σμαρούλα Παντελή είναι ψυχολόγος, συγγραφέας και ηθοποιός και σκηνοθέτης
του θεάτρου Playback. Εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια με ενήλικες που αντιμετωπίζουν
φοβίες, κρίσεις πανικού και δυσκολίες στις σχέσεις τους. Έχει διδάξει για 8 έτη στο
Παν/μιο Πειραιώς «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία» και έχει συνεργαστεί ως
σύμβουλος και εκπαιδεύτρια ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ψυχολογίας και επικοινωνίας με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες και με μεγάλους οργανισμούς και
φορείς, καθώς και με το ΕΙΑΣ. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τα μυστικά της ομαδικής
επιτυχίας: από τη θεωρία στην πράξη», εκδ. Κριτική. Έχει θητεύσει για μία τετραετία
στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και έχει συγγράψει με τον
συνάδελφό της Λευτέρη Μόρρου το βιβλίο «Τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά», εκδ. Πατάκη, ένα βιβλίο για
όσους χρειάζονται ιατρική υποβοήθηση για να γίνουν γονείς.
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ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΊΑ | Aσφαλιστικό ΝΑΙ
Επιμέλεια: ΆΡΗΣ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗΣ

Ο Άρης Μπερζοβίτης.

Η Ανθή Αγγελοπούλου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» στις επόμενες σελίδες, με την επιμέλεια των δημοσιογράφων,
και κυρίως του Άρη Μπερζοβίτη και της Ανθής Αγγελοπούλου, αναφέρεται σε θέματα
σχετικά με την Υγεία.
Η Υγεία είναι θυγάτηρ του θεού της Ιατρικής, Ασκληπιού. Η Ιατρική κατά τον Ιπποκράτη
είναι η επιφανέστατη από όλες τις τέχνες και ιατρός είναι αυτός που ιατρεύει, θεραπεύει,
γι’ αυτό λέγεται και θεράπων-θεραπευτής. Ιατρός των θεών ήταν ο Απόλλων και θεός
της Ιατρικής ο Ασκληπιός. Πατέρας της Ιατρικής ο Ιπποκράτης, που μαζί με όλους τους
ιατρούς από τον Απόλλωνα διδάχθηκε την ίαση, τη θεραπεία, που απλά είναι η αναβολή
θανάτου των θνητών ανθρώπων στη διάρκεια του βίου τους. Βίος είναι η διάρκεια της
ζωής του ανθρώπου και ζωή η ιδιότητα του ζωντανού, από το ρήμα ζέω, είμαι ζεστός,
θερμός, ζω, διαθέτω υγιείαν, θερμότητα, σε αντίθεση με την ψυχρότητα, παγωμάρα
θανάτου.
Οι καλοί Έλληνες ιατροί και τα νοσοκομεία υπηρετούν την υγεία, η οποία κατά τον
Πλάτωνα ηγείται, αφού «ηγείται μεν υγιεία, κάλλος δε δεύτερον» (Νόμοι).
Οι ασθενείς και άρρωστοι που δεν έχουν σθένος και ρώμη, είναι αδύναμοι, χωρίς
δύναμη και νοσούν (αυτοί που δεν σεύουν), δεν κινούνται (είναι α-σεύω) και έχουν
ανάγκη οι ιατροί και βοηθοί τους να κοπιάσουν για το καλό των ασθενών, «επ’ ωφελεία
των καμνόντων», άλλωστε και η Εκκλησία εύχεται τις Κυριακές «υπέρ πλεόντων,
οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων…»!
Ο ιατρός είναι αυτός που παύει οδύνας (παιάν) και αφαιρεί τα υπερβάλλοντα, αλλά και
προσθέτων τα ελλείποντα κατά Ιπποκράτην, που πιστεύει ότι αυτός είναι ο άριστος ιατρός,
που βλέπει φοβερά πράγματα, αγγίζει αηδή και μοιράζεται ξένες συμφορές σε δύσκολες
θεραπείες, πολλές απ’ τις οποίες είναι ανίατες.
Στη σημερινή εποχή εμπλέκονται στο έργο της Ιατρικής πολλοί. Το κράτος, οι
καταναλωτές, τα νοσοκομεία, εταιρείες τεχνολογίας, ιατρικά μηχανήματα, νοσηλευτές,
νομικοί και άλλα παράλληλα επαγγέλματα, μαζί με τα κοινωνικά ταμεία και τις
ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνουν έξοδα νοσοκομειακά και γιατρούς και
πολλαπλώς ενισχύουν το ιδιωτικό σύστημα υγείας.
Από το χώρο αυτόν της Υγείας το «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» θα πληροφορεί ως
«ταχυδρόμος ιδεών» κάποια δρώμενα και ειδήσεις που αφορούν τους εμπλεκόμενους
και τα ενδιαφερόμενα μέρη για το χθες, το σήμερα και το ΑΥΡΙΟ.
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΠΎΡΟΥ, εκδότης
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Ολική αρθροπλαστική και στα δύο
ισχία σε μία επέμβαση!

Μ

ε τη χρήση του ρομποτικού συστήματος ΜΑΚΟ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο ΥΓΕΙΑ, σε μία χειρουργική επέμβαση, ολική αρθροπλαστική και των δύο ισχίων σε
ασθενή 58 ετών με βαρεία οστεοαρθρίτιδα.
Πρόκειται για την εφαρμογή ταυτόχρονης ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και στα δύο μέλη, που διενεργήθηκε
στο ΥΓΕΙΑ, από τον ορθοπαιδικό Σάββα Σουρμελή, διευθυντή Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ.
Η ταυτόχρονη ολική αρθροπλαστική επιλέχθηκε ως
μέθοδος, καθώς ο ασθενής πληρούσε όλα τα απαραίτητα
κριτήρια, παρουσιάζοντας αμφοτερόπλευρη νέκρωση κεφαλών των ισχίων με πλήρη αδυναμία βάδισης και εξυπηρέτησης στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Στον ασθενή πραγματοποιήθηκε μόνο μία αναισθησία
για να αποκατασταθούν οι βλάβες και των δύο αρθρώσεων, με μικρή χειρουργική τομή, ενώ δεν χρειάστηκε μετάγγιση αίματος παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε ταυτόχρονα
σε δύο χειρουργικές πράξεις την ίδια ημέρα. Η επέμβαση
ήταν επιτυχής, με τον ασθενή να κινητοποιείται άμεσα και
να λαμβάνει εξιτήριο τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα.
Σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, στην ελάχιστα

επεμβατική ολική αρθροπλαστική ισχίου με το ρομποτικό
σύστημα ΜΑΚΟ, η ακρίβεια στην προπαρασκευή των ιστών
και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έχει τεράστια αξία,
καθότι μπορεί να δώσει ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα που να προσομοιάζει απόλυτα στο ανθρώπινο γόνατο ή ισχίο. Η περιορισμένη επεμβατικότητα και απώλεια
αίματος, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών και η
άμεση δυνατότητα κινητοποίησης του ασθενούς χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ρομποτικές μεθόδους ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
Σημειώνεται ότι το 2018 εγκαταστάθηκε στο ΥΓΕΙΑ το
μοναδικό τότε στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην
Ευρώπη ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ 2018, με το οποίο διενεργούνται επεμβάσεις μερικής ή ολικής αρθροπλαστικής
γόνατος και επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
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Τώρα
υπάρχει
λύση να
σωθεί το
διαβητικό
πόδι!
Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Ε

πιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά ότι βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών παρουσίασε τις πρωτοποριακές μεθόδους που εφαρμόζει για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του διαβήτη, καθώς και την πιο
σοβαρή επιπλοκή αυτού, το διαβητικό πόδι.
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων GE Healthcare,
μίλησαν ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, η Cecilia Felix, General
Manager, Image Guided Therapies, EMEA, GE Healthcare, η
Δρ Γιούλη Αργυρακοπούλου, ειδική παθολόγος, διευθύντρια
Γ΄ Διαβητολογικής Μονάδας, Μονάδας Παχυσαρκίας & Ιατρείου Διαβητικών Εγκύων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, και ο
Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας, διευθυντής Γ΄ Αγγειοχειρουργικής
Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Τους ομιλητές παρουσίασε η γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.
Το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» κλήθηκε στην παρουσίαση από

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Ο Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος.

Ο Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας.

Η Δρ Γιούλη Αργυρακοπούλου.

τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να προβάλει το
πολύ σημαντικό αυτό θέμα στον μεγάλο αριθμό αναγνωστών του, που με όλα τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει
(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ, NEXTDEAL.GR, εφημερίδα NEXTDEAL,
περιοδικό υγείας HEALTH NEXT GENERATION) ξεπερνούν
τα 3 εκατομμύρια.
Το θέμα του σακχαρώδους διαβήτη και του διαβητικού
ποδιού ενδιαφέρει έντονα τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι
οποίες δαπανούν τεράστια ποσά για να αποζημιώσουν νοσηλείες, θεραπείες, φαρμακευτικές αγωγές, ασφαλίσεις
αναπηρίας, μερικής ανικανότητας, ασφαλίσεις εισοδήματος
και θανάτους. Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό οι ασφαλιστικές
εταιρείες να ενημερώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους,
ώστε στη συνέχεια να μεταφέρουν τα μηνύματα της εκδήλωσης στους ασφαλισμένους τους.
Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης ήταν η προβολή της
ταινίας μικρού μήκους, με τίτλο «The Cut: The Secret to
Saving a Limb», παραγωγής GE Healthcare, 2022. Η εν λόγω
ταινία, που αποτελεί πραγματική ιστορία, αφορά στη μάχη
ενός άνδρα με το διαβήτη, στην αδιάκοπη αναζήτηση ενός
καλύτερου τρόπου ζωής και στην καινοτόμο χειρουργική
τεχνική που του έσωσε τελικά το πόδι. Στην ταινία συμμετέχει και ο Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας, ο οποίος παρουσιάζει
τα επιτεύγματα της διεπιστημονικής ομάδας του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών στη διάσωση του διαβητικού ποδιού, με
τη συμβολή του υβριδικού χειρουργείου.
Στη συνέχεια, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος,

τονίζοντας ότι «αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τον Όμιλο του
Ιατρικού που η στρατηγική συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό GE Healthcare, την οποία εγκαινιάσαμε πριν από 3
χρόνια, αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Είναι ιδιαίτερη τιμή
για εμάς που η GE Healthcare επέλεξε το Ιατρικό και τον
συνεργάτη ιατρό μας, Δρα Θεοδόσιο Μπίσδα, πρέσβη του
brain gain, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία “The Cut:The
Secret to Saving a Limb”, παραγωγής GE Healthcare 2022,
που προβάλλεται διεθνώς και έχει να κάνει με το υβριδικό
χειρουργείο και το διαβητικό πόδι. Θα συνεχίσουμε και στο
μέλλον με αυτή τη συνεργασία. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και άλλους Έλληνες ιατρούς από το εξωτερικό για
να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την ελληνική Iατρική».
Σημαντικό «όπλο» για τη διάσωση του διαβητικού ποδιού
αποτελεί ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», το πιστοποιημένο Ρομποτικό
Υβριδικό Χειρουργείο, νέας γενιάς Discovery IGS 740 της
GΕ Healthcare, συνολικής επένδυσης ύψους άνω των 2
εκατ. ευρώ, το οποίο έχει καταστήσει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση πολύπλοκων
καρδιακών και αγγειακών περιστατικών, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο.
Σύμφωνα με τη Cecilia Felix, General Manager, Image
Guided Therapies, EMEA, GE Healthcare, τα πλεονεκτήματα
του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ» είναι μεταξύ άλλων:
• Δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων με αναίμακτη προσπέλαση από τα αγγεία του ασθενούς.
• Συνδυάζει την προεγχειρητική αξονική αγγειογραφία
με την ψηφιακή εικόνα (τεχνική fusion) και βοηθά στην πλο-

ήγηση κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, μειώνοντας
δραματικά τη δόση της ακτινοβολίας, αλλά και την ποσότητα
του σκιαγραφικού που λαμβάνει ο ασθενής.
• Επιτρέπει τη διενέργεια αξονικής αγγειογραφίας,
κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία εξασφαλίζει την
άμεση διόρθωση οποιουδήποτε προβλήματος πριν τη λήξη
της επέμβασης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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ΓΙΟΎΛΗ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ:
Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει ξεφύγει!
Κατόπιν μίλησε η Δρ Γιούλη Αργυρακοπούλου, ειδική παθολόγος, διευθύντρια Γ΄ Διαβητολογικής Μονάδας, Μονάδας Παχυσαρκίας & Ιατρείου Διαβητικών Εγκύων, που
επισήμανε ότι «ένας στους 11 έχει σακχαρώδη διαβήτη, ένας
στους 10 προβλέπεται ότι θα αποκτήσει σύντομα, ένας στους
τρεις με διαβήτη στην Ευρώπη είναι αδιάγνωστος. Αυτά είναι
τρομακτικά νούμερα» και συνέχισε:
«Ο ασθενής που πάσχει από διαβήτη πρέπει -μαζί με
τη ρύθμιση του σακχάρου που είναι η πιο κοινή του γνώση- να ελέγχει για τις επιπλοκές της νόσου πριν αποκτήσει
συμπτώματα. Ετησίως θα πρέπει να εξετάζεται για την περιφερική νευροπάθεια και την περιφερική αρτηριοπάθεια και
ακόμη καλύτερα σε κάθε επίσκεψη στον γιατρό του πρέπει
να ελέγχει τα πόδια του. Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη
πρόληψη αυτών των επιπλοκών είναι η αρχή και το τέλος
για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη. Δυστυχώς ένας
ικανός αριθμός ασθενών που έχουν διαβητική νευροπάθεια
δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Ως εκ τούτου είναι καθή-

κον του γιατρού να εξετάζει τον ασθενή για να προλάβει
τις επιπλοκές. Αν ο ασθενής έχει συμπτώματα διαβητικής
νευροπάθειας, αυτά θα είναι αιμωδίες ή καυστικό άλγος. Η
περιφερική αρτηριοπάθεια από την άλλη μπορεί να προκαλέσει διαλείπουσα χωλότητα και να μην μπορεί ο ασθενής
να βαδίσει μακρά απόσταση χωρίς να πονέσει». Αναλυτικά
η ομιλία της κ. Αργυρακοπούλου έχει ως εξής:
«Το κύριο μήνυμα σήμερα είναι ότι η νόσος υπάρχει και
πρέπει να την προλάβουμε και να τη θεραπεύσουμε, όταν
εγκατασταθεί. Όταν μιλάω για τον σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ),
μιλάω πάντα και για την παχυσαρκία, καθώς ο διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία είναι δύο επιδημίες που τρέχουν
παράλληλα. Έτσι στην προσπάθεια να δω τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό του ΣΔ,
μπήκα στη σελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη και
το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ότι “ο διαβήτης έχει πια
ξεφύγει”. Έχουν περάσει 100 χρόνια, 8 μήνες και μία ημέρα από τότε που έλαβε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο με
διαβήτη ινσουλίνη, παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε καταφέρει να
τα μάθουμε όλα για την πανδημία του διαβήτη.
Τα επιδημιολογικά δεδομένα σήμερα είναι τα εξής: Ο
διαβήτης τύπου 2 αυξάνεται στις περισσότερες χώρες, 537
εκατ. ενήλικες πάσχουν από ΣΔ στον κόσμο και αυτό το ποσοστό έως το 2045 προβλέπεται να αυξηθεί σε 683 εκατ.
άτομα. Το 79% των ενηλίκων με ΣΔ ζει σε χώρες με χαμηλό
και μεσαίο εισόδημα, ενώ 1 στα 5 άτομα που είναι άνω των
65 ετών έχει διαβήτη. Επίσης 1 στα 2 άτομα με ΣΔ είναι
αδιάγνωστο και θα σταθώ λίγο εδώ για να καταλάβουμε τι
λέμε: 1 στα 2 άτομα με διαβήτη δεν έχει λάβει τη διάγνωση
της νόσου, έτσι διαλάθει εν αγνοία του και αυτό οδηγεί στις
επιπλοκές του διαβήτη και τελικά στη μείωση της ποιότητας ζωής. Γιατί όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τους
ανθρώπους δεν θεραπεύουμε νούμερα, αλλά την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων. Δαπανήθηκαν τουλάχιστον 266 εκατ.
δολάρια για τον ΣΔ, περισσότερα από 1,2 εκατ. παιδιά και
έφηβοι ζουν με διαβήτη τύπου 1, ενώ 1 στις 6 ζωντανές
γεννήσεις επηρεάστηκε από διαβήτη, 541 εκατ. άνθρωποι
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ τύπου 2. Ο ΣΔ
προκάλεσε 6,7 εκατ. θανάτους και αν αυτό δεν προκαλεί
ανησυχία και αγωνία να σας αντιπαραβάλλω την Covid-19
-για την οποία τόση ανησυχία και αγωνία είχαμε- και βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι παρόμοια. Στην Ευρώπη 61 εκατ.
άνθρωποι πάσχουν από ΣΔ και 1 στους 11 ενήλικες πάσχει
από SD. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί στα 69 εκατ.
μέχρι το 2045, ενώ 1 στους 3 είναι αδιάγνωστος, και αυτό
σχετίζεται με 1,1 θανάτους.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη ΕΜΕΝΟ, ο επιπολασμός του διαβήτη είναι 11,6%. Να περάσω τώρα στην
παχυσαρκία, γιατί η παχυσαρκία έχει να κάνει με το διαβητικό
πόδι. Το διαβητικό πόδι δεν είναι μόνο διαβήτης, αλλά είναι
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κάπνισμα, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, μεταβολικό σύνδρομο και παχυσαρκία. Δεν μπορεί δηλαδή να λείπει μια παρουσίαση του διαβήτη και του διαβητικού ποδιού από την
παχυσαρκία. Στον κόσμο 650 εκατ. άνθρωποι πάσχουν από
παχυσαρκία και ξέρουμε ότι αυτή η νόσος σχετίζεται με 200
συννοσηρότητες -καμία άλλη νόσος δεν σχετίζεται με τόσες
συνοσηρότητες- και από τους πάσχοντες αυτούς ελάχιστοι
λαμβάνουν τη διάγνωση της παχυσαρκίας.
Η διάγνωση της παχυσαρκίας είναι απλή, αλλά δεν την
κάνουμε και οι γιατροί που οφείλουμε να την κάνουμε. Έτσι
τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε χώρες στην Ευρώπη όπου ο
επιπολασμός της παχυσαρκίας φθάνει το 40%, με 4 στους
10 να έχουν παχυσαρκία. Η παχυσαρκία όμως μπορεί να
αποφευχθεί, αρκεί να διαγνωστεί. Στη χώρα μας το 32,1%
(3 στους 10) πάσχει από παχυσαρκία, 3, 6% είναι υπέρβαρο,
άρα 7 στους 1 0 έχουν παθολογικό βάρος. Η διάγνωση της
παχυσαρκίας είναι πολύ εύκολη, είναι ένα πηλίκον, βάζεις
το βάρος από πάνω, το ύψος στο τετράγωνο από κάτω και
έχεις πρακτικά τη διάγνωση της παχυσαρκίας. Παρ’ όλα αυτά
ελάχιστοι γιατροί γράφουν στο ιστορικό των ανθρώπων την
κατηγορία της παχυσαρκίας.
Ο ΣΔ έχει και διάφορους τύπους, αλλά το 95% έχει τον
τύπο 2, ο οποίος έχει γενετική προδιάθεση, άρα δεν έχουν
όλοι οι ασθενείς με παχυσαρκία ΣΔ. Η διάγνωση του ΣΔ είναι
πολύ εύκολη και αν έχουμε τη διάγνωση είμαστε σε θέση
να προλάβουμε τις επιπλοκές του, που χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: της μικροαγγειοπάθειας και της μακροαγγειοπάθειας. Η μικροαγγειοπάθεια αφορά τους οφθαλμούς, τους
νεφρούς και τα περιφερικά νεύρα. Η περιφερική νευροπάθεια είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην ανάπτυξη του διαβητικού ποδιού. Η μακροαγγειοπάθεια είναι η περιφερειακή
αρτηριακή νόσος, είναι δηλαδή η βλάβη των αγγείων των
καρωτίδων και των στεφανιαίων αρτηριών. Η διαβητική
νευροπάθεια αποτελεί την πιο συχνή νευροπάθεια στις ανεπτυγμένες χώρες, αφού 1 στους 2 ασθενείς που πάσχει από
διαβητική νευροπάθεια δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Αν δεν
βρεθεί ένας γιατρός να εξετάσει αν ο ασθενής έχει διαβητική
νευροπάθεια, ο ασθενής δεν λαμβάνει διάγνωση. Εμείς στο
Ιατρικό Κέντρο έχουμε ειδική εξέταση, την οποία ονομάζουμε εξέταση διαβητικής νευροπάθειας, με ειδικό εξοπλισμό,
ακριβώς για να μπορούμε να διαγνώσουμε έγκαιρα μια επιπλοκή του ΣΔ. Η διαβητική νευροπάθεια πλήττει κατά κύριο
λόγο τα κάτω και τα άνω άκρα.
Από τα άτομα με παχυσαρκία 21% των ατόμων πάσχουν
από ΣΔ τύπου 2. Μειώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης του
στο μισό, δηλαδή αν ένας ασθενής έχει δείκτη σώματος
πάνω από 40 τότε έχει 50% πιθανότητα να φθάσει τα 70
έτη. Και φαίνεται ότι η παχυσαρκία είναι αυτή που οδηγεί
τον ΣΔ τύπου 2. Επίσης το 50% των ατόμων με παχυσαρκία
πάσχει από προδιαβήτη, ο κίνδυνος στη συνέχεια να ανα-
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πτύξεις τύπου 2 αυξάνεται 17 φορές. Αν μειώσεις, λοιπόν,
την παχυσαρκία, μειώνεις τον κίνδυνο του ασθενούς πολύ
σημαντικά.
Η παχυσαρκία και ο διαβήτης συνοδεύονται από ένα σύνολο κακοηθειών, αφού 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου
σχετίζονται με την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Η μείωση,
λοιπόν, της παχυσαρκίας μπορεί να μειώσει τις συννοσηρότητες και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Αν χάσει
ο οργανισμός το 5-10 % του βάρους, αναγνωρίζει τις μεταβολικές βελτιώσεις, που έχουν ως συνέπεια μειωμένη
εγκατάσταση των επιπλοκών. Και αυτό έχει αποδειχθεί με
σχετική μελέτη που έγινε σε άτομα με ΣΔ, τα οποία, αφού
έχασαν 15 κιλά, κατάφεραν, το 86% εξ αυτών, να έχουν τη
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από 6,5 χωρίς θεραπευτική αγωγή.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο
του διαβήτη, όμως κάνουμε μεγάλες προσπάθειες οι διαβητολόγοι με φαρμακευτικά σκευάσματα και γενικά ζούμε
μια καλή περίοδο. Η αναγνώριση της νόσου είναι το πρώτο
βήμα, η αναγνώριση των επιπλοκών είναι το δεύτερο βήμα
και το τρίτο βήμα είναι η θεραπεία, που γι’ αυτό μας βοηθά
ο κ. Μπίσδας».
ΘΕΟΔΌΣΙΟΣ ΜΠΊΣΔΑΣ:
Τα διαβητικά πόδια πλέον δεν τα κόβουμε!
Ακολούθως στην ομιλία του ο Δρ Θεοδόσιος Μπίσδας, διευθυντής Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, επεσήμανε τα
εξής: «Σήμερα παρουσιάζουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία,
φέρνουμε την τεχνολογία και την υγεία να συνεργαστούν
για το καλό του ασθενούς. Αυτό, λοιπόν, σε μας ονομάζεται
ρομποτικό υβριδικό χειρουργείο, ένας χώρος ο οποίος μας
δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε μοναδικές υπηρεσίες
στον ασθενή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον σώσουμε από
τον ακρωτηριασμό. Το διαβητικό πόδι αποτελεί πλέον μια
πανδημία. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια
να γίνει ευρέως γνωστό ότι θα πρέπει να σώζονται τα πόδια
αυτά και οι ασθενείς να παίρνουν μια δεύτερη γνώμη πριν
αναγκαστούν να καταλήξουν σε ακρωτηριασμό».
«Με το υβριδικό χειρουργείο», συνέχισε ο κ. Μπίσδας,
αρχικά μπορούμε και χαρτογραφούμε τα αγγεία του ασθενούς. Βλέπουμε πού είναι οι βλάβες, μπορούμε και θεραπεύουμε τις βλάβες αυτές ελάχιστα επεμβατικά, αυτό άλλωστε
είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του υβριδικού
χειρουργείου. Με την τεχνητή νοημοσύνη που διαθέτει το
χειρουργείο αυτό, μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς και
το αποτέλεσμα, δηλαδή πόσο αίμα θα πρέπει να φθάσει στο
πόδι, ώστε και να μειώσουμε το κόστος αλλά και για να μην
επιβαρύνουμε τον ασθενή με σκιαγραφικά και πολύωρες
επεμβάσεις. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη του υβριδικού χειρουργείου, η φοβερή απεικόνιση που μας προσφέρει και η
δυνατότητα να τα κάνουμε όλα αυτά σε έναν απόλυτα άσηπτο
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Ο Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος και η κ. Cecilia Felix.

Η κ. Σία Κοσιώνη με τον εκδότη του «ΝΑΙ» κ. Ευάγγελο Σπύρου.
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ΥΓΕΙΑ
χώρο είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά». Αναλυτικότερα η ομιλία του κ. Μπίσδα έχει ως εξής:
«Ευχαριστώ πρώτα από όλα τη Διοίκηση του Ιατρικού
Αθηνών, τον κ. Βασίλη Αποστολόπουλο και γενικά όλη την
οικογένεια, για την υποστήριξη που είχαμε μετά την επιστροφή μας από το εξωτερικό.
Σήμερα είμαι συγκινημένος για δύο λόγους. Πρώτον,
γιατί για πρώτη φορά παγκοσμίως είναι πρωτοπορία αυτό
που συμβαίνει, δηλαδή μια εταιρεία, όπως η GE, και ένας
όμιλος, όπως του Ιατρικού Αθηνών, προσπαθούν να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεύτερον, είμαι πολύ ικανοποιημένος
γιατί μέχρι τώρα η ευθύνη για να σώσουμε τους ασθενείς
ήταν καθαρά ιατρική. Τώρα η ευθύνη πέφτει σε σας τους
δημοσιογράφους, γιατί ήρθε η ώρα -και αν δεν γίνει τώρα
δεν θα γίνει ποτέ και θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία- να κάνετε
γνωστό στον κόσμο ότι τα διαβητικά πόδια δεν τα κόβουμε.
Ο διαβήτης δεν είναι κάτι ανίατο και είναι σημαντική ευθύνη
και δική μας και δική σας να γνωρίσει ο κόσμος ότι υπάρχουν λύσεις.
Το διαβητικό πόδι έχει τρία προβλήματα. Ο ασθενής χάνει το πόδι του, ο ασθενής πεθαίνει και το σύστημα υγείας,
εμείς ως φορολογούμενοι χάνουμε πάρα πολλά χρήματα,
τα οποία είναι πολύ σημαντικά για κάθε σύστημα υγείας,
ώστε να εξοικονομήσουν πόρους για άλλους ασθενείς με
άλλα προβλήματα.
Η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Αν πάει κάποιος στη
Νέα Σμύρνη, στον ιερό ναό του Αγίου Σώστη, θα δει ότι οι
Άγιοι Ανάργυροι έκαναν την πρώτη μεταμόσχευση ποδιού
σε ασθενή με κρίσιμη ισχαιμία ποδιού. Μετά την πρώτη αυτή
θεραπεία, έχουμε στο Μιλάνο τη θεραπεία ποδιού με επιθέματα από βότανα, η οποία μάλιστα έχει τοιχογραφηθεί. Το
πιο σοκαριστικό είναι ότι το 1907 ο Μπέρναντ Σο είχε πει
ότι πιστεύει ότι τα κράτη θα πληρώνουν τους χειρουργούς
για να κόβουν πόδια και όχι να σώζουν πόδια. Και αυτή τη
στιγμή αυτό γίνεται και στη χώρα μας και σε πολλές άλλες
προηγμένες χώρες. Η εκτίμηση ότι κάθε χρόνο στη χώρα
μας έχουμε 2.000-3.000 ακρωτηριασμούς πιστέψτε με είναι
λάθος, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός αυτός,
γιατί δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ
πόσοι ασθενείς σήμερα χάνουν τα πόδια τους.
Τον Αύγουστο σε τηλεοπτική εκπομπή είπαμε ότι αυτό
που βλέπουμε την περίοδο της πανδημίας είναι άσχημα
διαβητικά πόδια, που δεν τα βλέπαμε πριν. Ήταν άνθρωποι
τελείως εγκαταλελειμμένοι και προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε το κοινό να έρθουν και να μην αφήνουν τα πόδια
τους αθεράπευτα, γιατί ο κορονοϊός δεν είναι το πρόβλημα γι’ αυτούς. Στο μεταξύ βγήκε ανακοίνωση από Ιταλούς
επιστήμονες που έλεγε: «Φοβάμαι τον κορονοϊό, αλλά το
διαβητικό πόδι είναι πολύ χειρότερο». Δυστυχώς τα νούμερα
το επιβεβαιώνουν.
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Το 2040 περιμένουμε 1 στους 10 ενήλικες με ΣΔ, η κυρία
Αργυρακοπούλου πρόσφατα με συγκλόνισε, λέγοντάς μου
ότι ψάχνει νέα παιδιά 19-20 χρόνων για διαβήτη τύπου 2.
Αν το έλεγα εγώ κάποτε στον καθηγητή μου της Ιατρικής θα
με είχε κόψει από το μάθημα. Ότι μιλάμε πια για 19χρονους
με διαβήτη τύπου 2 είναι συγκλονιστικό, σκεπτόμενοι ότι 1
στους 4 διαβητικούς θα αναπτύξει διαβητικό πόδι. Μπορεί
να έχουμε δηλαδή νέους ανθρώπους με διαβητικό πόδι και
αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, μπορεί
να χάσουν το πόδι τους. Οι στατιστικές δείχνουν ότι σε 1
στους 2 το πόδι τους μολύνεται, από αυτούς το 20% ακρωτηριάζεται ό,τι και να κάνουμε, άρα πρέπει να προλάβουμε
τη μόλυνση. Αν μάλιστα το έλκος εμφανιστεί στην πτέρνα,
τότε σε 1 στους 2 θα χαθεί το πόδι. Σήμερα στον κόσμο κάθε
20 δευτερόλεπτα ακρωτηριάζεται ένα διαβητικό πόδι, για
τη χώρα μας δεν έχουμε ακριβή αριθμό.
Η θνητότητα είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν φαντάζεται, όμως από τη στιγμή που εμφανίζεται διαβητικό πόδι,
αν συγκρίνετε τη θνητότητά του με όλους τους καρκίνους,
τότε ο καρκίνος με την υψηλότερη θνητότητα είναι μόνο
των πνευμόνων. Οι υπόλοιποι καρκίνοι έχουν χαμηλότερη
θνητότητα από το διαβητικό πόδι. Γι’ αυτό τώρα γίνεται μια
απίστευτη προσπάθεια, μέρος της οποίας γινόμαστε σιγά-σιγά και εμείς, ότι σώζοντας πόδια σώζουμε ζωές. Και αυτό
γίνεται στην Αμερική, γίνεται στην Ευρώπη και ήρθε η ώρα
να γίνει και στην Ελλάδα, γιατί τώρα έχουμε τη λύση γι’
αυτούς τους ανθρώπους.
Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόσο μεγάλο είναι το
κόστος. Αν βάλουμε μαζί όλους τους διαβητικούς σε μια
χώρα, αυτή θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Το κόστος ανεβαίνει δραματικά -μιλάμε για 11,5 δισεκατομμύριαγιατί ανεβαίνει και ο επιπολασμός του διαβήτη. Στην Ιατρική
χωρίζουμε τα κόστη σε direct, σε ευθεία κόστη όπως είναι
το κόστος της νοσηλείας, και σε in direct, δηλαδή το κόστος
από τη στιγμή που θα πάρει εξιτήριο ο ασθενής. Στο direct
κόστος αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχει δημοσιευθεί ότι
κάθε 30 δευτερόλεπτα ξοδεύονται 1 εκατ. δολάρια. Ξέρει
κανείς τι ξοδεύεται στην Ελλάδα π.χ. σε επιθέματα κ.λπ.;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Αν δούμε το κόστος του διαβήτη με
βάση το ακαθάριστο προϊόν, ο διαβήτης κοστίζει περισσότερο
από το ακαθάριστο προϊόν της Ολλανδίας, της Ελβετίας, της
Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε
σοβαρά υπόψη σε μια χώρα που βρίσκεται σε οικονομική
κρίση και προσπαθεί να αντεπεξέλθει. Πόσα δηλαδή χρήματα
θα εξοικονομούσαμε, αν υπήρχε μια εξειδίκευση στο θέμα;
Οι επιπλοκές του διαβήτη είναι πιο κοστοβόρες από όλους
τους τύπους καρκίνου.
Τα in direct κόστη έχουν να κάνουν με την αδυναμία
εργασίας -φανταστείτε οι 40χρονοι να μην μπορούν να
δουλέψουν, τι θα κοστίσει αυτό στο κράτος-, την πρόωρη
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συνταξιοδότηση, το κόστος του φροντιστή, το επίδομα μόνιμης αναπηρίας, την ψυχολογική υποστήριξη. Άρα πρέπει
να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να
γίνει σε όλους τους διαβητικούς ανθρώπους διαγνωστική
αγγειογραφία, η οποία πρέπει να δίνεται δωρεάν από το
κράτος. Δεν πρέπει να πληρώνει ο διαβητικός για να κάνει
μια διαγνωστική αγγειογραφία. Το 90% των ασθενών θα
μπορούσε να αποφύγει τον ακρωτηριασμό. Επίσης η Διεπιστημονική Ομάδα είναι απαραίτητη, όπως ακριβώς την
έχουμε στο Ιατρικό. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τον διαβητολόγο, τον αγγειοχειρουργό, έναν ειδικό νοσηλευτή που
θα φροντίζει τον ασθενή στο σπίτι, τον καρδιολόγο, τον νεφρολόγο, τον ποδολόγο. Παρατηρείται ότι κάνοντας αυτήν
τη Διεπιστημονική Ομάδα μειώσαμε τους ακρωτηριασμούς
από το 27,5% στο 3,8%.
Δημοσιεύσαμε την προσπάθειά μας, να κάνουμε αυτό
που λέμε δεύτερη γνώμη, ζητήσαμε από ασθενείς να έρθουν για μια δεύτερη γνώμη. Είχαμε 25 ασθενείς οι οποίοι
είχαν ραντεβού για ακρωτηριασμό γόνατος. Πιστέψτε με,
κανείς δεν ακρωτηριάστηκε, γιατί έχουμε την τεχνολογία,
την εμπειρία, αλλά και τη Διεπιστημονική Ομάδα. Όμως σε
αυτούς τους ανθρώπους κόστισε πολύ για να μπορέσουν
να έρθουν και να τους σώσουμε το πόδι.
Ένας από τους λόγους που γύρισα από το εξωτερικό είναι
γιατί η οικογένεια Αποστολόπουλου καταλαβαίνει και πιάνει
κατευθείαν τον παλμό στο τι αφορά το επόμενο βήμα, και το
επόμενο βήμα είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, εξαιτίας του
επιπολασμού του διαβήτη . Άρα χρειαζόμαστε ένα υβριδικό
χειρουργείο, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή
μπορεί να έχει ένα νοσοκομείο παγκοσμίως.
Οι ασθενείς με διαβήτη έχουν νεφροπάθεια, άρα δεν
μπορούμε να τους δίνουμε σκιαγραφικό, γιατί θα τους καταστρέψουμε τα νεφρά. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα στους
ανθρώπους αυτούς να δίνουμε το διοξείδιο του άνθρακα,
το οποίο δεν επιβαρύνει καθόλου τα νεφρά. Στη συνέχεια,
κάνουμε κάποιες ειδικές εξετάσεις με τεχνητή νοημοσύνη,

όπου βλέπουμε το αγγείο το ανοίγουμε, κάνουμε θερμογραφία και βλέπουμε πόσο αίμα φθάνει στο πόδι. Αν δεν φθάνει
αρκετό αίμα, ο ασθενής τότε έχει σοβαρή γάγγραινα, ανοίγοντας τα αγγεία βλέπουμε τη διαφορά, το πόδι κοκκινίζει
και είναι δεδομένο ότι με σωστή θεραπεία το πόδι θα σωθεί.
Στο Ιατρικό Κέντρο κάνουμε απίστευτα πράγματα, υπάρχουν ασθενείς για παράδειγμα που είπαν ότι έχουν πρόβλημα
στα πολύ μικρά αγγεία των δακτύλων. Εμείς σε αυτούς τους
ασθενείς μετατρέπουμε τις φλέβες σε αρτηρίες, είναι κάτι
πολύ εντυπωσιακό.
Το σημαντικότερο όμως για μας είναι να ενημερώσουμε
και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Ένας ασθενής να
σωθεί θα έχουμε βάλει όλοι το μικρό μας λιθαράκι. Παράλληλα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς υγείας,
γιατί για κάποιους ανθρώπους πρέπει αυτές οι εξετάσεις να
γίνονται δωρεάν. Επίσης να στηθεί μια πίεση, ώστε να δημιουργηθούν ειδικά κέντρα διαβητικού ποδιού, ανεξάρτητα
αν είναι σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Απλά ο διαβητικός
να ξέρει ότι: εκεί θα βρω θεραπεία, εκεί θα σωθεί το πόδι
μου και η ζωή μου»!
Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους ομιλητές, στους οποίους το «Ασφαλιστικό
ΝΑΙ» μεταξύ άλλων έκανε την ερώτηση «αν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προτίθεται να συνεργαστεί με τις ασφαλιστικές
εταιρείες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους
πάσχοντες να κάνουν χρήση των πρωτοποριακών αυτών
μεθόδων». Ο Δρ Αποστολόπουλος απάντησε ότι «είναι στους
στόχους του ομίλου και ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν επαφές προς αυτήν την κατεύθυνση». Στη συνέχεια
ακολούθησε μικρή δεξίωση.
Οι Εκδόσεις μας συγχαίρουν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
για αυτήν την πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και προτείνουν στην Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος να έρθει σε επαφή μαζί του, προκειμένου
να διοργανώσουν από κοινού μια ανάλογη ημερίδα προς τον
ασφαλιστικό χώρο.
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ΥΓΕΙΑ

Νέα εποχή στην
Καρδιοχειρουργική με
τη συνδρομή του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών
Του απεσταλμένου μας στη Θεσσαλονίκη ΚΩΣΤΉ ΣΠΎΡΟΥ

Από αριστερά οι κ.κ. Patrick Perier, Χρήστος Αποστολόπουλος και Αντώνιος Πίτσης.

Τ

ην έναρξη μιας νέας εποχής για την Καρδιοχειρουργική και τη μετάβασή της στο αύριο,
το οποίο άρχισε ήδη να διαφαίνεται με την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική, σηματοδότησε
το 1ο Παγκόσμιο Forum για την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική - Inagural Forum of the Endoscopic
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Cardiac Surgery, «The Edge of Tomorrow».
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και διοργανώθηκε από την Ένωση Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών (ENDOSCOPIC CARDIAC
SURGEONS CLUB) υπό την αιγίδα του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών. Συμμετείχαν διακεκριμένοι ενδοσκόποι καρδιο-
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χειρουργοί και καρδιολόγοι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι
αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρία ως προς τη διάγνωση
και αντιμετώπιση των δομικών παθήσεων της καρδιάς,
της στεφανιαίας νόσου, καθώς και της αντιμετώπισης της
κολπικής μαρμαρυγής, μέσω της συσχέτισης της κλινικής
εικόνας, της απεικόνισης (με υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική και μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική απεικόνιση κ.λπ.), καθώς και των τρισδιάστατων ενδοσκοπικών
εικόνων υψηλής ανάλυσης από το χειρουργείο.
Σύμφωνα με τον Δρα Αντώνιο Πίτση, πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών, «η Kαρδιοχειρουργική με την εξέλιξη της
τεχνολογίας (ειδικά τηλεσκοπικά εργαλεία, ρομπότ, τρισδιάστατες εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης) αλλά και την
εξέλιξη της απεικόνισης (υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική

Τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλά και σημαντικά:
• Καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα.
• Παραμονή στην Eντατική μόνο για ένα βράδυ.
• Μειωμένος χρόνος νοσηλείας.
• Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος.
• Μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης αίματος.
• Γρήγορη επιστροφή στην εργασία.
• Ελάχιστες τομές που δεν αφήνουν ουλές.
Για το λόγο αυτόν πραγματοποιήθηκε αναμετάδοση, σε
πραγματικό χρόνο, τρισδιάστατων εικόνων ενδοσκοπικών
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, από τις χειρουργικές
αίθουσες του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης,
αλλά και μαγνητοσκοπημένων ενδοσκοπικών επεμβάσεων καρδιάς από τα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα
του κόσμου.
«Η σημερινή τεχνολογία μάς επιτρέπει να μεταφέρουμε

Ο καρδιοχειρουργός Δρ Αντώνιος Πίτσης.

Ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κ. Χρήστος
Αποστολόπουλος.

Οι κ.κ. Patrick Perier, Chairman of The ECS Club, και Κωστής
Σπύρου, εκδότης.

και μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική απεικόνιση)
δίνει τη δυνατότητα στον καρδιοχειρουργό να σχεδιάσει και
να πραγματοποιήσει το χειρουργείο ελάχιστα επεμβατικά.
Εγκαταλείπεται η διάνοιξη του στέρνου και η πρόσβαση
στην καρδιά γίνεται μέσω πολύ μικρών τομών».

στους συνέδρους την εικόνα που ο ίδιος ο καρδιοχειρουργός έχει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου», μας τονίζει ο
Δρ Αντώνιος Πίτσης.
Ο καρδιοχειρουργός Δρ Αντώνιος Πίτσης είναι αναγνωρισμένος διεθνώς ως πρωτοπόρος στον τομέα της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής, πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής και διευθυντής
Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον
αναγνωρισμένα ενδοσκοπικά καρδιοχειρουργικά κέντρα
στον κόσμο, όπου όλες οι δομικές παθήσεις της καρδιάς,
οι παθήσεις των βαλβίδων, καθώς και η αντιμετώπιση της
κολπικής μαρμαρυγής αντιμετωπίζονται με την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική.
Το συνέδριο χαιρέτισε ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, τονίζοντας
μεταξύ άλλων ότι οι υπηρεσίες του μέλλοντος στην Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική εφαρμόζονται σήμερα στο
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

127 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΥΓΕΙΑ

Διεθνής αναγνώριση
για τo Τμήμα Μαγνητικής
Τομογραφίας Καρδιάς!

Τ

ο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του θεραπευτηρίου Metropolitan General, που λειτουργεί υπό
την εποπτεία του καρδιολόγου Ελευθέριου Βιδαλάκη, εξειδικευμένου στην καρδιαγγειακή απεικόνιση, πιστοποιήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
(EACVI) αποτελώντας ένα από τα 2 τμήματα πανελλαδικώς
και ένα από τα 25 παγκοσμίως που κατέχουν αυτή τη διάκριση.
Η συγκεκριμένη διαπίστευση (EACVI Laboratory
Accreditation) επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

βάσει των ευρωπαϊκών standards. Η επιστημονική επάρκεια, η αρτιότητα των υποδομών, τα πρωτόκολλα λειτουργίας, ο εξελιγμένος εξοπλισμός και η ασφαλής εξεταστική
διαδικασία είναι κάποια από τα απαραίτητα κριτήρια που
πληροί το τμήμα για τη διεθνή αυτή διάκριση.
Παράλληλα, η διαπίστευση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα
στο τμήμα να επιλεχθεί ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και να συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα
της εταιρείας.
Ο κ. Ελευθέριος Βιδαλάκης.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΡΔΙΆΣ
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς είναι μια από τις πλέον
σημαντικές απεικονιστικές τεχνικές για τη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων. Βασίζεται στη χρήση ισχυρού μαγνητικού πεδίου και ραδιοκυμάτων για τη σύνθεση εικόνων
της καρδιάς και του θώρακα, ενώ η επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού εγκατεστημένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Τις περισσότερες φορές, κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
χορηγείται ενδοφλεβίως μια σκιαγραφική ουσία (γαδολίνιο) για τη λήψη επιπλέον πληροφοριών από τις εικόνες.
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς δεν εκθέτει τον ασθενή σε ακτινοβολία και επιπλέον το φάρμακο που χρησιμοποιείται ως σκιαγραφικό έχει τις λιγότερες παρενέργειες
από όλα τα άλλα σκιαγραφικά που χρησιμοποιούνται στις
άλλες απεικονιστικές μεθόδους.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΑΙΜΊΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΊΟΥ
ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΚΑΡΔΙΆΣ
Στο Metropolitan General, εκτός από τις κλασικές μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς, πραγματοποιείται και έλεγχος
ισχαιμίας του μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς. Η εξέταση αυτή βασίζεται σε ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει ο
μαγνητικός τομογράφος. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης
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μπορεί να ελεγχθεί, σε πραγματικό χρόνο, η αιμάτωση του
μυοκαρδίου σε κατάσταση στρες. Η φιλοσοφία της τεχνικής
αυτής είναι παρόμοια με το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης
του μυοκαρδίου, αλλά λόγω του ότι γίνεται με τη βοήθεια
της μαγνητικής απεικόνισης, δεν εκθέτει τον ασθενή σε
ακτινοβολία, είναι πιο αξιόπιστη από το κλασικό σπινθηρογράφημα γιατί παρέχει εικόνες υψηλότερης ανάλυσης και
διαρκεί μόνο 25 λεπτά.
ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΚΉΣ
ΒΛΆΒΗΣ ΑΠΌ COVID-19
Η χαρτογράφηση του μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς
αποτελεί μια προηγμένη τεχνική, πολυπαραμετρικής χαρτογράφησης που μπορεί να ανιχνεύσει διάχυτες βλάβες
στην καρδιά και βοηθά να παρακολουθείται η πορεία μιας
νόσου του μυοκαρδίου. Έτσι λοιπόν η χαρτογράφηση του
μυοκαρδίου έρχεται να ενισχύσει τη διαγνωστική ακρίβεια
της μαγνητικής καρδιάς, κάνοντάς την μια εξέταση που αγγίζει την αξιοπιστία της κλασικής βιοψίας του μυοκαρδίου.
Οι ασθενείς που έχουν περάσει λοίμωξη COVID-19
έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν την καρδιά τους
στο Metropolitan General, με ένα ειδικό πρωτόκολλο μαγνητικής καρδιάς βασισμένο στις τεχνικές χαρτογράφησης
του μυοκαρδίου, το οποίο έχει προσαρμοστεί ειδικά για
πρώην ασθενείς COVID-19.
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ΥΓΕΙΑ

Τα δημόσια νοσοκομεία
στο δρόμο της καινοτομίας
για καλύτερη φροντίδα των
ασθενών!
Του ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ

Ε

ίχαμε συνηθίσει για πολλές δεκαετίες να θεωρούμε τα δημόσια νοσοκομεία υποδεέστερα
του ιδιωτικού τομέα υγείας και μέχρις ενός
βαθμού δικαίως. Η απαξίωση ξεκινούσε πρώτα
από όλα από τους δημόσιους φορείς που τα
εποπτεύουν και την αδυναμία τους -ή και αδιαφορία- πολλές φορές να επιβάλουν κανόνες, και στη συνέχεια από την
αντίληψη που κυριαρχούσε στους εργαζομένους σε αυτά
στο τι θεωρείται ποιοτική εξυπηρέτηση και φροντίδα των
ασθενών. Φωτεινές αναλαμπές, βέβαια, πάντα υπήρχαν,
αλλά μόνο για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεχείς και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν συμβάλει στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών
μεθόδων για την καθημερινή ιατρική φροντίδα, παρέχοντας
τη δυνατότητα στους ασθενείς καλύτερης υγείας και ευεξίας.
Ταυτόχρονα η καινοτομία στην Υγεία έχει συμβάλει στον
ανασχεδιασμό του τρόπου παροχής υπηρεσιών, ακόμη και
σε πολίτες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές,
ενώ έχει μειώσει τις ημέρες νοσηλείας των ασθενών και
γενικότερα το κόστος της υγείας. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
Έτσι, καινοτόμες επεμβάσεις που υποβοηθούνται από
ρομποτικά μηχανήματα και ψηφιακές εφαρμογές, αλλά
και άλλες υπηρεσίες, αλλάζουν σιγά-σιγά την ποιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, καθιστώντας αρκετά από τα δημόσια νοσοκομεία
ανταγωνιστικά των ιδιωτικών κλινικών.
Δεν είναι όμως μόνον η τεχνολογία, αλλά και οι άνθρωποι που «κρύβονται» πίσω από αυτά, τα «νέα μυαλά»,
όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πιο παθιασμένοι με τη διά βίου
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εκπαίδευση, πιο παθιασμένοι με την επιστήμη, πιο παθιασμένοι με την πρόοδο και την εξέλιξη, πιο παθιασμένοι να
προσφέρουν στον ασθενή αυτό που έχει ανάγκη, πιο παθιασμένοι να κατανοήσουν το πρόβλημά του και με καλύτερους
τρόπους συμπεριφοράς και με σημαία την ενσυναίσθηση.
Υπάρχουν πολλές κλινικές μέσα στα δημόσια νοσοκομεία,
όπου οι γιατροί και νοσηλευτές που τα συγκροτούν «δεν
σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους», όταν πρόκειται να δώσουν
την καλύτερη περίθαλψη στον ασθενή. Χωρίς να απαιτούν
«φακελάκια», χωρίς να εκβιάζουν.
Και εδώ ακριβώς είναι σημαντικός ο ρόλος των ασφαλιστών. Να μην απαξιώνουν τα δημόσια νοσοκομεία και τους
γιατρούς του Δημοσίου. Να μαθαίνουν και να συστήνουν
στους ασφαλισμένους τους ό,τι καλύτερο υπάρχει είτε στον
ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα υγείας. Έτσι θα κερδίζουν
επάξια τον τίτλο του πραγματικού συμβούλου υγείας!
Αξίζει όμως να αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα
βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο
τομέα υγείας. Όπως μας είπε ο Γεώργιος Μέγας, συντονιστής
του EIT Health Hub στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το 2022 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, με την υποστήριξη
του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης
του ΕΚΠΑ, ξεκίνησε το πρόγραμμα SymbIASIS που έχει ως
στόχο τη διασύνδεση νοσοκομείων με startups για τη δοκιμή
καινοτόμων λύσεων σε πραγματικά περιβάλλοντα. Ο στόχος
είναι τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν, να μετασχηματιστούν
ψηφιακά με μεθόδους ανοιχτής καινοτομίας ή/και Innovation
procurement, ενώ παράλληλα και οι startups να επικυρώσουν
τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με
πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές. Το SymbIASIS έχει ήδη
προσελκύσει τις πιο δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις από
τον τομέα της Υγείας και των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά
και τα πιο καινοτόμα νοσοκομεία της χώρας.
Παράλληλα συχνά πραγματοποιούνται πρωτοποριακές
επεμβάσεις και θεραπείες που δίνουν λύσεις σε προβλήματα
των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
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• Μια πρωτοποριακή επέμβαση σε ασθενή με σοβαρή
ανεπάρκεια προσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας διενεργήθηκε
στο νέο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», το οποίο το τελευταίο διάστημα
πρωτοπορεί στην αντιμετώπιση δομικών καρδιοπαθειών και
τη στεφανιαία νόσο. Συγκεκριμένα, από τους καρδιολόγους
της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής με επικεφαλής τον
διευθυντή, καθηγητή Εμμανουήλ Βαβουρανάκη, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, την καθηγήτρια Κωνσταντίνα Αγγέλη και
τους επιμελητές Ευάγγελο Οικονόμου, Κωνσταντίνο Καλογερά, Γεωργία Βογιατζή, Στράτο Κατσιάνο, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια επιτυχής επέμβαση διαδερμικής
σύγκλισης παραβαλβιδικής διαφυγής σε ασθενή με σοβαρή
ανεπάρκεια προσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας.
• Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χορηγήθηκε μια καινοτόμος θεραπεία, η βελμανάση άλφα (velmanase alfa), σε
ανήλικο ασθενή με α-Μαννοσίδωση στην Α΄ Παιδιατρική
Κλινική του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι η
συγκεκριμένη κλινική αποτελεί «Κέντρο Αναφοράς» για τις
Σπάνιες Παθήσεις, καθώς διαθέτει και Ειδικό Ιατρείο Συμβουλευτικής Παιδιατρικής και Σπανίων Γενετικών Παθήσεων.
Η χορήγηση έγινε από τους θεράποντες ιατρούς Δημήτριο
Ζαφειρίου, καθηγητή Παιδιατρικής Νευρολογίας-Αναπτυξιολογίας ΑΠΘ, και την Ευθυμία Βαργιάμη, αναπληρώτρια
καθηγήτρια Παιδιατρικής ΑΠΘ.
• Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία
e-Ortho αποτελεί το νέο όπλο των χειρουργών στην αρθροπλαστική ώμου, αφού βοηθά τον χειρουργό να κατανοήσει την ανατομία της ωμοπλάτης και του βραχιονίου και να
σχεδιάσει προεγχειρητικά τα εμφυτεύματα που απαιτούνται
για την αρθροπλαστική σε κάθε ασθενή. Την τεχνική που
εξασφαλίζει εξατομικευμένη θεραπεία στην αρθροπλαστική
ώμου χρησιμοποιούν ήδη η Μικροχειρουργική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου ΚΑΤ και η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Πατρών.
• Ένα νέο προηγμένης τεχνολογίας σύστημα ψηφιακής

μαστογραφίας με τομοσύνθεση, με ενσωματωμένη τεχνική
Τεχνητής Νοημοσύνης, εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά σε δημόσιο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο Γενικό Νοσοκομείο
«Έλενα Βενιζέλου», προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στη
σημαντική αναβάθμισή του στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού
των υποδομών και των υπηρεσιών των φορέων δημόσιας
υγείας. Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση αποτελεί
πλέον σημαντικό τεχνολογικό εργαλείο για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού.
• Στο ΓΝΑ. «Αλεξάνδρα» λειτουργεί υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς και βαρήκοους (Relay
Service). Η υπηρεσία παρέχεται από tablet, το οποίο τοποθετήθηκε σε ειδικό booth στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, δίπλα στα Ταμεία, κάτω από την οθόνη αναγγελίας
της σειράς προτεραιότητας.
• Ένα φθηνό γρήγορο και ακριβές διαγνωστικό εργαλείο
για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος στα πρώτα
στάδια με την ονομασία «METIS» δημιούργησε ομάδα 11
φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας είναι ο αν. καθηγητής
του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Βιζιριανάκης.
• Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας απέκτησε και
έχει πλέον σε λειτουργία ένα υπερσύγχρονο αγγειογραφικό
σύστημα -δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»- το οποίο
ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της Επεμβατικής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας.
• Στο χειρουργείο της Οφθαλμολογικής Μονάδας του
Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» τέθηκε σε
λειτουργία νέο σύστημα φακοθρυψίας για τις επεμβάσεις
καταρράκτη.
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1ο Πολυθεματικό Πανελλήνιο
Συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις
βαθμίδες περίθαλψης»!

μείς της Ογκολογίας, ενώ έγινε και ανοιχτή συζήτηση με
εκπροσώπους από Συλλόγους Ασθενών, με ψυχολόγους,
με ογκολόγους και με φροντιστές ασθενών, με στόχο να
αναδειχθούν προβληματισμοί, σύγχρονες πρακτικές, λύσεις καθώς και οι μελλοντικοί στόχοι της Ογκολογίας στη
χώρα μας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου προβλήθηκαν μεταξύ άλλων και η σημασία και η αναγκαιότητα της Νοσηλευτικής
στον ευρύτερο χώρο της Υγείας, μια πραγματικότητα που
έχει γίνει αντιληπτή και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια
στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

την οικογένεια του νοσοκομείου, καθώς προσδοκούμε να
δημιουργήσουμε τη δική μας παράδοση, αναδεικνύοντας
όλες τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καινοτομίες στο χώρο της Ιατρικής. Μέσα από την πλούσια θεματολογία του, δώσαμε παράλληλα έμφαση στην καθημερινή
ιατρική δραστηριότητα, που αξιολογεί πρώτα απ’ όλα κάθε
ασθενής, καθώς και στις συνέργειες ειδικοτήτων και τη
διεπιστημονική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, μέσα και
από μια εξατομικευμένη Ιατρική, η οποία εγγυάται τελικά
την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας».

Στιγμιότυπο από την Τελετή Έναρξης
του Συνεδρίου.

Ο κ. Σωτήριος Πράπας, δ/ντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν», η
κ. Αναστασία Κουτσούρη, δ/ντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής «Ερρίκος Ντυνάν», και ο
κ. Ιωάννης Κούτσικος, δ/ντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής «Ερρίκος Ντυνάν».

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς, και ο κ. Θέμος Χαραμής, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος «Ερρίκος Ντυνάν».

Τ

ις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καινοτομίες
στον τομέα της Ιατρικής ανέδειξε το 1ο Πολυθεματικό
Πανελλήνιο Συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης», που διοργάνωσε το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».
Η θεματολογία εμπεριείχε όλα τα νεότερα για προβλήματα υγείας, όπως το μεταβολικό σύνδρομο, τον σακχαρώδη διαβήτη, την «επιδημία» της νεφροπάθειας, τις λοιμώξεις μαζί και πέρα από την COVID-19, την αναγκαιότητα της
γηριατρικής προσέγγισης των ηλικιωμένων ασθενών, την
ερμηνεία των αυτοαντισωμάτων στην ανοσολογία, αλλά
και γαστρεντερολογικά, ενδοκρινολογικά και νευρολογικά
ζητήματα.
Παρουσιάστηκαν επίσης καινοτόμες θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο χώρο της Καρδιολογίας και
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ιδιαίτερα της Ηλεκτροφυσιολογίας/Βηματοδότησης, της
Επεμβατικής Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εντυπωσιακές εξελίξεις
στο χώρο της χειρουργικής αντιμετώπισης πολλών παθήσεων με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimal invasive).
Έμφαση δόθηκε στη σημασία της θρέψης για ταχεία
ανάρρωση των χειρουργικών ασθενών, στις εξελίξεις
στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις, καθώς και στη σύγχρονη
αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, ενώ η απεικόνιση με σύγχρονες μεθόδους αποτελεί πλέον βασικό άξονα ανάπτυξης
του χειρουργικού τομέα.
Παράλληλα, μεγάλο κομμάτι του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στην Παθολογική και Χειρουργική Ογκολογία,
η οποία εξελίσσεται εντυπωσιακά παγκοσμίως, αλλά και
στη χώρα μας. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις σε διάφορους το-

| ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 132

Ο κ. Μάνος Στεφανίδης, ιστορικός Τέχνης, ομότιμος
καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για τη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού ο Θέμος Χαραμής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Ερρίκος
Ντυνάν Hospital Center», δήλωσε τα εξής: «Το 1ο Πολυθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο “Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης” δεν ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει μια επιστροφή στην κανονικότητα για το “Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Center”, έπειτα από τη διετία της πανδημικής κρίσης. Αποτελεί στην πραγματικότητα έναν μεγαλύτερο στόχο για όλη

Ο κ. Γιώργος Πατούλης,
περιφερειάρχης Αττικής.

Παράλληλα ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος, πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου, διευθυντής Α΄
Καρδιολογικής Κλινικής - Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», τόνισε τα
εξής: «Στο συνέδριο αυτό συζητήσαμε τα πλέον σημαντικά
ιατρικά θέματα που απασχολούν την Ιατρική σήμερα, αναδεικνύοντας συγχρόνως τις καινοτόμες και αποτελεσματικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις που υλοποιούνται στο νοσοκομείο μας. Έχοντας, ελπίζουμε, αφήσει
πίσω μας τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, αισθανθήκαμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με την επιστημονική
κοινότητα και τους ασθενείς μας. Την περίοδο που πέρασε
δοκιμαστήκαμε όλοι μας και πρώτα απ’ όλα το νοσοκομείο
μας, που είχε σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση της
κρίσης με μια ουσιαστική συμβολή στη λειτουργία του συστήματος υγείας της χώρας μας, όταν αυτό είχε φτάσει στα
όριά του. Σήμερα, οραματιζόμαστε τον αυριανό ρόλο του
μεγαλύτερου ιδιωτικού νοσοκομείου της χώρας μας μέσα
από την ενσωμάτωση των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στην καθημερινή μας κλινική πρακτική, εξελίξεις
που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο συνέδριό μας».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΎΛΟΥ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΏΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ ΜΑΣΤΟΎ «ΆΛΜΑ ΖΩΉΣ»

Η αλληλοβοήθεια
και η αλληλεπίδραση
είναι ενδυνάμωση για
τις γυναίκες που νοσούν
με καρκίνο του μαστού!

Συνέντευξη στην ΑΝΘΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τ

ο «Άλμα Ζωής» είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα πρώτιστα από τον αγώνα Greece Race
for the Cure® που διεξάγεται κάθε χρόνο στη
χώρα μας, με χιλιάδες πλέον πολίτες κάθε
ηλικίας να τρέχουν για να μεταδώσουν το μή-
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νυμα ζωής, αισιοδοξίας και στήριξης των ατόμων με καρκίνο
του μαστού, αλλά και το μήνυμα της πρόληψης για γυναίκες
και άνδρες. Για το σημαντικό έργο του Συλλόγου, καθώς
και για τα νεότερα στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού μας
μιλά η πρόεδρος του Συλλόγου Παρασκευή Μιχαλοπούλου.
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— Πόσα χρόνια ζωής μετρά το «Άλμα Ζωής»;
Το «Άλμα Ζωής» ιδρύθηκε το 1988, δηλαδή πριν από 34
χρόνια, από γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού με
στόχο να στηρίξουν άλλες γυναίκες που βίωναν την ασθένεια.
— Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία αναφορικά με τον
καρκίνο του μαστού;
Τα νεότερα δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι νέες
απεικονιστικές εξετάσεις και ο εξελιγμένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός βοηθούν την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ποσοστά πλήρους
ίασης έως και 97%.
Σχεδόν κάθε γυναίκα έχει τον δικό της καρκίνο μαστού,
ο οποίος αντιμετωπίζεται με στοχευμένες θεραπείες, χάρη
στην εξέλιξη της έρευνας και της εύρεσης νέων βιοδεικτών, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται συνεχώς νέες περισσότερο αποτελεσματικές θεραπείες.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της νεοεπικουρικής θεραπείας
πριν από το χειρουργείο οδηγεί σε μικρότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Σημαντικό είναι, επίσης, να αναφέρουμε
ότι η χειρουργική επέμβαση και η αποκατάσταση γίνονται
πλέον στην ίδια φάση, όπου ενδείκνυται. Όλα αυτά έχουν
βελτιώσει κατά πολύ την επιβίωση και την ποιότητα ζωής
των ασθενών.
— Η διάγνωση μιας μετάστασης τι αλλαγές επιφέρει
στην ασθενή;
Η διάγνωση της μετάστασης είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή
για κάθε γυναίκα που έχει βιώσει καρκίνο μαστού. Οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στη ζωή της είναι πολλές
και επηρεάζουν πολλούς τομείς της καθημερινότητάς της.
Οι συνεχείς εξετάσεις και θεραπείες, οι παρενέργειες, η
αγωνία των αποτελεσμάτων, η αβεβαιότητα για το μέλλον,
οι ενδεχόμενες αλλαγές στην εργασιακή, οικονομική και
κοινωνική της κατάσταση, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν
σε σωματική ή και ψυχική καταπόνηση.
Όμως, κάθε γυναίκα με διάγνωση μετάστασης χρειάζεται να θυμάται πως υπάρχει ποιότητα ζωής και μετά τη
μετάσταση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν
για να διαχειριστούμε όλες τις προεκτάσεις της ασθένειας.
Αρχικά, η ανακάλυψη νέων θεραπειών για την αντιμετώπισή της, που μας κάνει αισιόδοξες ότι ο προχωρημένος/μεταστατικός καρκίνος μαστού μετατρέπεται σιγά σιγά
σε μια χρόνια νόσο, με πολλά χρόνια επιβίωσης και καλή
ποιότητα ζωής για τις ασθενείς. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και
δομές που μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τις ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού. Το «Άλμα Ζωής» είναι
μία από αυτές.
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— Πώς μπορεί ένας Σύλλογος Ασθενών να βοηθήσει τον ασθενή να αντιμετωπίσει την κατάσταση που
βιώνει;
Όταν μία γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με τη διάγνωση του
καρκίνου του μαστού, καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πολλά σοβαρά θέματα, με κυρίαρχο το φόβο για τη
ζωή της. Σε αυτή τη φάση νιώθει μόνη και ευάλωτη σε ένα
δυσοίωνο περιβάλλον.
Δύο είναι οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να ανακουφίσουν και να μειώσουν το τεράστιο φορτίο της νόσου: η καλή επικοινωνία με τον γιατρό της και η
στήριξη από το περιβάλλον της. Επειδή, όμως, και το περιβάλλον καλείται να σηκώσει το δικό του βάρος διαχείρισης
της νέας κατάστασης δεν είναι πάντα εύκολο να συμπαρασταθεί με τον τρόπο που έχει ανάγκη η ασθενής. Αυτή την
ανάγκη έρχονται και καλύπτουν οι Σύλλογοι Ασθενών,
όπως το «Άλμα Ζωής».
Η επαφή με γυναίκες που έχουν ήδη βιώσει την ασθένεια και τις επιπτώσεις της αφενός δημιουργεί την κατάλληλη σύνδεση μεταξύ τους, αφετέρου είναι το ζωντανό
παράδειγμα ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον καρκίνο
του μαστού.
Επιπλέον, οι Σύλλογοι προσφέρουν πολλά δωρεάν
προγράμματα εξειδικευμένα και βασισμένα στις ανάγκες
των ασθενών, όπως είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη, η
έγκυρη ενημέρωση, προγράμματα βελτίωσης ποιότητας
ζωής και πολλά άλλα.
— Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στη
χώρα μας, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στις
καινοτόμες θεραπείες κ.λπ.;
Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
ασθενείς στη χώρα μας στην πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, ειδικά την περίοδο του Covid-19, είναι πάρα
πολλά.
Αρχικά να αναφέρουμε ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει λύσει μεν αρκετά προβλήματα, ταυτόχρονα όμως
δημιούργησε και νέα.
Το σύστημα υγείας έχει γίνει απρόσωπο, οι ασθενείς
καλούνται να αναζητούν σε διάφορες πλατφόρμες υπηρεσίες και ραντεβού και όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν
υπάρχει κάποιος να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια. Το
αποτέλεσμα είναι να νιώθουν αβοήθητοι μπροστά σε έναν
υπολογιστή.
Σε πολλά δημόσια νοσοκομεία τα ραντεβού είναι δυσεύρετα, η λίστα των χειρουργείων μεγάλη, οι καθυστερήσεις στα αποτελέσματα των βιοψιών είναι υπερβολικά
μεγάλες, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι σημαντικά
λιγότερο από το απαιτούμενο και εξουθενωμένο.
Όλα αυτά οδηγούν πολλές γυναίκες αναγκαστικά σε
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ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Μια λύση ιδιαίτερα επιβαρυντική οικονομικά για τις ίδιες και στην οποία πολλές
φορές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
Σχετικά με τις καινοτόμες θεραπείες, σίγουρα υπάρχει πρόσβαση σε αρκετές, παράλληλα όμως θα πρέπει να
αναφέρουμε πως σε φάρμακα που έχουν ήδη εγκριθεί από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων υπάρχουν μεγάλες
καθυστερήσεις για την έγκρισή τους στη χώρα μας και εν
συνεχεία στη διαπραγμάτευση και τιμολόγησή τους, καθώς
και πολλές άλλες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Τέλος, χρειάζεται να αναφέρουμε και τις συχνές ελλείψεις σε γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα.
— Τι λείπει στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης κατά τη γνώμη σας;
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο καρκίνος του μαστού
είναι μια πολύπλευρη ασθένεια που προκύπτει από ένα
συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.
Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν και σχετίζονται με την καθημερινότητά μας.
Κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, όπως η φυσική
άσκηση, η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η αποφυγή καπνίσματος,
αλκοόλ, ηλιακής ακτινοβολίας, μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο έως και 40%.
Στη συνέχεια κάθε γυναίκα, από νεαρή ηλικία, χρειάζεται να επισκεφθεί ειδικό γιατρό εξειδικευμένο στο
μαστό για να διερευνήσει αν βρίσκεται σε ομάδα μέτριου
ή υψηλού κινδύνου. Ο γιατρός με βάση το ατομικό και οικογενειακό της ιστορικό θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρακολούθησης, το οποίο θα πρέπει να
ακολουθεί.

Η συστηματική παρακολούθηση από ειδικό γιατρό
εξειδικευμένο στο μαστό, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι το «κλειδί» για την έγκαιρη διάγνωση, που θα οδηγήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά πλήρους
ίασης.
Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διοχετεύονται στην
κοινωνία οργανωμένα, με πολλούς τρόπους και συνεχώς
ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης αλλά και εφησυχασμός.
— Τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος προκειμένου να
βοηθήσει να ξεπεραστούν σημαντικές δυσκολίες ως
προς τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του καρκίνου;
Δομικό στοιχείο για την αντιμετώπιση και διαχείριση της
ασθένειας του καρκίνου του μαστού στη χώρα μας είναι η
δημιουργία Κέντρων Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας.
Τα Κέντρα Μαστού Ολοκληρωμένης Φροντίδας παρέχουν
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, από την πρόληψη, τη γενετική και τη θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου έως τη
φροντίδα των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο μαστού,
την παρακολούθηση μετά το τέλος των θεραπειών, την
υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα και την ψυχοκοινωνική στήριξη. Στα Κέντρα Μαστού εξασφαλίζεται η
συνέχεια της φροντίδας από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, εξειδικευμένων στο μαστό.
Στη χώρα μας υπάρχει κατακερματισμός της ογκολογι-
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κής περίθαλψης και φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μετακύλιση μεγάλου βάρους της διαχείρισης της νόσου στις ασθενείς και τις οικογένειές τους, μεταφέροντας επιπρόσθετο
άγχος αλλά και σημαντικά πρακτικά ζητήματα που απαιτούν
λύσεις και καταπονούν τις οικογένειες.
Ταυτόχρονα, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για το Μητρώο Ασθενών με Καρκίνο. Μιλάμε για
ψηφιοποίηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ ακόμα
στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε πόσες γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο μαστού κάθε χρόνο, πόσες υποτροπές
έχουμε, πόσους θανάτους. Με ανύπαρκτα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου στη χώρα.
— Παρηγορητική φροντίδα για τον ασθενή και τους
οικείους του έχουμε στη χώρα μας;
Στη χώρα μας δεν υπάρχει σύστημα παροχής ολοκληρωμένης παρηγορητικής φροντίδας.
Αντίθετα υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ειδικά
για τις/τους ασθενείς τελικού σταδίου, όπου υπάρχει και η
μεγαλύτερη ανάγκη τόσο για τις/τους ίδιες/ους όσο και για
τους φροντιστές τους.
Κλίνες σε νοσοκομεία για τις/τους συγκεκριμένες/
ους ασθενείς δεν υπάρχουν, τις/τους δέχονται μόνο περιστασιακά και καλούνται οι οικογένειες να φροντίζουν
κατ' οίκον τους οικείους τους χωρίς γνώσεις, στήριξη και
αντοχές.
Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο
και η εφαρμογή του, γιατί η παρηγορητική φροντίδα είναι
βασική ανάγκη για την ποιότητα ζωής ασθενών και φροντιστών, αλλά πάνω και πέρα από αυτό είναι μέγιστο καθήκον
και μέλημα για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ύπαρξης.
— Δωρεά μαλλιών: Ποιος μπορεί να κάνει και πού να
απευθυνθεί;
Δωρεά μαλλιών μπορεί να κάνει καθένας και καθεμιά που
θέλει να γίνει αρωγός σε αυτό το πρόγραμμα, βοηθώντας
ουσιαστικά γυναίκες που βρίσκονται σε φάση χημειοθε-

ραπείας για τον καρκίνο. Γυναίκες, άντρες, παιδιά κάθε
ηλικίας.
Για τις προδιαγραφές δωρεάς, τους τρόπους για να
φτάσουν σε εμάς τα μαλλιά καθώς και τους τρόπους που
αξιοποιούνται οι δωρεές μαλλιών, μπορεί κανείς να βρει
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: https://
almazois.gr/harise-dynami/
— Εθελοντικό πρόγραμμα: Τι βοήθεια προσφέρει,
ποιος μπορεί να συμμετέχει;
Το εθελοντικό μας πρόγραμμα αφορά στη συναισθηματική
στήριξη και ελπίδα που προσφέρουν εκπαιδευμένες εθελόντριες που έχουν βιώσει την ασθένεια στις γυναίκες που
έρχονται τώρα αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Το
πρόγραμμα παρέχεται σε εβδομαδιαία βάση σε 4 συνεργαζόμενα νοσοκομεία στην Αττική, αλλά και σε κάθε γυναίκα
που το έχει ανάγκη και έρχεται σε επαφή με το Σύλλογο διά
ζώσης, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.
— Greece Race for the Cure®: Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που κάθε χρόνο βρίσκει και περισσότερους
υποστηρικτές. Πότε ξεκίνησε και τι έχει αποφέρει μέχρι σήμερα;
Το Greece Race for the Cure® είναι η μεγαλύτερη αθλητική
διοργάνωση με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Ξεκίνησε
το 2009 με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία.
Μέσα από τη διοργάνωση έχουν επιτευχθεί πολλοί
στόχοι, όπως είναι η ευρεία μετάδοση των μηνυμάτων της
σημασίας της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, η απομυθοποίηση της ασθένειας, η εξάλειψη προκαταλήψεων
και στερεοτύπων.
Ταυτόχρονα, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεπίδραση
είναι πολύ ενδυναμωτικά στοιχεία για τις γυναίκες που νοσούν ή έχουν βιώσει την ασθένεια, καθώς και των μελών
των οικογενειών τους συμμετέχοντας ενεργά με πολλούς
τρόπους.
Τέλος, τα καθαρά έσοδα του αγώνα είναι ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης των προγραμμάτων μας, τα οποία
παρέχονται δωρεάν σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη σε
όλη την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΜΙΧΑΛΟΠΟΎΛΟΥ
Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού
«Άλμα Ζωής» και του Greece Race for the Cure. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» του ΕΑΠ.
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ΥΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Επιδημίες - Πανδημίες
που συγκλόνισαν
την ανθρωπότητα!

«Τ

ουλάχιστον 40.000 ανθρώπινες ζωές
σώθηκαν στη χώρα μας χάρη στον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού», επεσήμανε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας,
παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις του για
την εξέλιξη της πανδημίας στην ημερίδα «Οι επιδημίες και
οι πανδημίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα», που διοργάνωσε το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.
Στην ημερίδα συμμετείχαν με ομιλίες οι διακεκριμένοι
επιστήμονες κ.κ. Σωτήριος Τσιόδρας, Στέφανος Γερουλάνος,
Μάριος Λαζανάς, Θεοδώτα Λιακοπούλου-Τσιτσιπή, Αθηνά
Λινού, Γεώργιος Σαμώνης, Γεώργιος Σαρόγλου, Νικόλαος
Σμυρνής, Κυριάκος Σουλιώτης.
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο κ. Μάριος Κ. Λαζανάς,
παθολόγος-λοιμωξιολόγος, διευθυντής Παθολογικής-Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και πρόεδρος
Επιτροπής Λοιμώξεων. Τα σημαντικότερα σημείων των
ομιλιών έχουν ως εξής:
ΕΠΙΔΗΜΊΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΜΕΣΑΊΩΝΑ
Ο καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος, MD, PhD, Dr.h.c., καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Ζυρίχης & τ. Ιστορίας
Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρ. πρόεδρος Διεθνούς
Ιπποκρατείου Ιδρύματος, μέλος Ιονικής Ακαδημίας (1808),
επεσήμανε ότι στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα η μετά-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

δοση από λαό σε λαό ή από κράτος σε κράτος ήταν κυρίως
από τη συνάντηση που είχαν οι λαοί στο πεδίο των μαχών,
από την επαφή που είχαν όταν καταλάμβαναν το κράτος των
ηττημένων, καθώς και από την επιστροφή των στρατιωτών
στα πάτρια εδάφη. Οι αρχαίοι λαοί θεωρούσαν ότι τις ασθένειες τις έστελναν οι θεοί και αυτό ήταν κάτι που οι εχθροί
το εκμεταλλεύονταν για να τους ρίξουν ψυχολογικά, ότι
δηλαδή δεν είχαν την εύνοια των θεών στις κινήσεις τους.
ΠΑΝΔΗΜΊΑ COVID-19
Ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων στο ΕΚΠΑ και βασικό μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον COVID
Σωτήρης Τσιόδρας παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για
την εξέλιξη της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν
διάφορα σενάρια. Το πιο αισιόδοξο προβλέπει: α) ότι όλα
τα στελέχη που θα ακολουθήσουν θα προέρχονται από τη
μετάλλαξη «Omicron», έναντι της οποίας έχουμε σε πολύ
μεγάλο ποσοστό ανοσία, αλλά και το όπλο του επικαιροποιημένου εμβολίου και β) ότι οι κοινωνίες φαίνονται έτοιμες
να επανέλθουν στην κανονικότητα, έχοντας αποδεχθεί ότι
τα μέτρα είναι αναγκαία και αφορούν κυρίως τους ευπαθείς
και τους ηλικιωμένους.
EΥΛΟΓΙΆ
Η Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD, FACE, καθηγήτρια Επιδημιολογίας, πρόεδρος Ινστιτούτου Prolepsis, αναφέρθηκε
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Από αριστερά οι κ.κ.: Αριστείδης Αντσακλής, MD, PhD, FRCOG (Hon.), καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής
& Περιγεννητικής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διευθυντής Τμήματος Εμβρυομητρικής και Περιγεννητικής Ιατρικής ΙΑΣΩ,
πρόεδρος Επιστ. Συμβουλίου ΙΑΣΩ, Σωτήριος Τσιόδρας, παθολόγος-λοιμωξιολόγος, καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Δ’
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Μάριος Λαζανάς, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, διευθυντής
Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων Ομίλου ΙΑΣΩ, πρόεδρος ΕΕΜΑΑ,
Κοσμάς Βρυώνης, μαιευτήρας χειρουργός/γυναικολόγος, διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ, Δρ
Γεώργιος Σταματίου, πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ, Χριστίνα Ταμπουρέα, γενική εμπορική διευθύντρια CCO Ομίλου ΙΑΣΩ.

στην ευλογιά, καθώς και στη συμβολή των εμβολίων στην
εξάλειψή της. Η ευλογιά αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες ασθένειες που έπληξαν διαχρονικά την ανθρωπότητα.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρωτοεμφανίστηκε πριν 3 με 4 χιλιάδες χρόνια. Υπολογίζεται ότι οδήγησε στο θάνατο 300 με
500 εκατομμύρια ανθρώπους. Η ευλογιά είναι η μοναδική
νόσος που εκριζώθηκε το 1977 από τη γη. Χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο βιολογικού πολέμου και παρά το γεγονός
ότι έχουν εκριζωθεί η μεταδοτικότητα και ο παρατεταμένος
χρόνος επώασης, παράλληλα με τη διατήρηση του ιού της
ευλογιάς σε συγκεκριμένα κέντρα, δίνει τη δυνατότητα στον

ιό να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο.
ΠΟΛΥΟΜΥΕΛΊΤΙΔΑ
Η Θεοδώτα Λιακοπούλου Τσιτσιπή, MD, PhD, διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Παίδων, διευθύντρια Α’ Παιδιατρικής
Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή
της πολιομυελίτιδας και στα σοβαρά προβλήματα υγείας
που προκάλεσε στην ανθρωπότητα. Η ανακάλυψη εμβολίων,
που μείωσαν εντυπωσιακά τα περιστατικά μέσω οργανωμένου προγράμματος μαζικών εμβολιασμών σε παγκόσμιο
επίπεδο, είχε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του άγριου ιού
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από όλες τις χώρες του κόσμου πλην του Αφγανιστάν και
Πακιστάν, όπου εξακολουθεί να ενδημεί. Παρά τα επιτεύγματα αυτά, δυστυχώς, πρόσφατα σημειώθηκαν περιστατικά
πολιομυελίτιδας και βρέθηκε ο ιός σε λύματα, ανεπτυγμένων
χωρών, κυρίως ιός προερχόμενος από τα εμβόλια.
ΓΡΊΠΗ ΑΝΆ ΤΟΥΣ ΑΙΏΝΕΣ
Ο Γεώργιος Σαρόγλου, ομότιμος καθηγητής Παθολογίας
Λοιμώξεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τ. πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέρθηκε στη γρίπη
ανά τους αιώνες και συγκεκριμένα ανέφερε ότι η λοίμωξη
του αναπνευστικού με την ονομασία γρίπη που οφείλεται σε
άπειρες παραλλαγές του ιού Influenzae ουδέποτε έχει σταματήσει να προκαλεί νόσηση με χιλιάδες νεκρούς ετησίως
ανά τους αιώνες. Το αεροπλάνο του τεχνικού πολιτισμού
και τα αποδημητικά πτηνά στη φύση αποτελούν τους ενδιάμεσους φορείς του ιού στη διασπορά ανά την υδρόγειο.
HIV ΛΟΊΜΩΞΗ
Ο Μάριος Κ. Λαζανάς, διευθυντής Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, πρόεδρος Επιτροπής
Λοιμώξεων Ομίλου ΙΑΣΩ, αναφέρθηκε στην HIV λοίμωξη. Η
έντονη ενημέρωση, τα συστηματικά προγράμματα πρόληψης,
η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής, τόσο για θεραπεία όσο
και για πρόληψη, έχουν μειώσει περίπου στο μισό τις νέες
μολύνσεις και τους θανάτους.
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΏΝ
Ο Κυριάκος Σουλιώτης, καθηγητής Πολιτικής Υγείας και
κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στις
οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας,
τονίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους. Σχολιάζοντας τη διαχείριση της πανδημίας, υπογράμμισε τα γρήγορα
αντανακλαστικά της χώρας μας στην αρχική της φάση και
σημείωσε ότι η ανάγκη προστασίας των πολιτών από την
πανδημία παράλληλα με τη διατήρηση ενός επιπέδου οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αφενός έκανε
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ακόμα συνθετότερη τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και
αφετέρου «επέτρεψε» τη διατύπωση και διάχυση αντιεπιστημονικών απόψεων που προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες
σε σχέση με την τήρηση των μέτρων.
ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΏΝ
Ο Νικόλαος Σμυρνής, καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
διευθυντής, Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Γενικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στην παρουσίασή
του ανέλυσε συστηματικά τις επιδράσεις των πανδημιών
στην ψυχική υγεία που μπορεί να διαχωριστεί στις ειδικές επιδράσεις του λοιμώδους παράγοντα της πανδημίας
στο κεντρικό νευρικό σύστημα, καθώς και στις μη ειδικές
επιδράσεις όπως είναι οι επιδράσεις της καραντίνας στην
ψυχική υγεία του πληθυσμού, οι επιδράσεις στην ψυχική
υγεία της βαριάς νόσου από τον λοιμογόνο παράγοντα της
πανδημίας (επιζώντες), οι επιδράσεις στην ψυχική υγεία των
υγειονομικών και άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και
οι επιδράσεις στην ψυχική υγεία των οικογενειών και των
οικείων προσώπων των θυμάτων της πανδημίας.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΏΝ
ΣΤΗΝ ΤΈΧΝΗ
Ο Γεώργιος Σαμώνης, ογκολόγος-λοιμωξιολόγος, ομότιμος
καθηγητής Παθολογίας, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των
πανδημιών στην Τέχνη. Από καταβολής ανθρωπίνου είδους
αποτέλεσε ανάγκη η απεικόνιση του δράματος της ζωής. Οι
πανδημίες, αφού ταλαιπώρησαν τις κοινωνίες με εκατόμβες θανάτων, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στην ιστορία του
κόσμου. Η απεικόνιση αυτών των τραγικών γεγονότων ήταν
μία ανάγκη έκφρασης που άρχισε αρκετά νωρίς.
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Καλύτερος CEO στον ασφαλιστικό
τομέα ο Philippe Donnet

Ο κ. Philippe Donnet.

Μ

εγάλος νικητής του Institutional Investor Survey
αναδείχθηκε η Generali, ενώ ο Philippe Donnet καλύτερος CEO στον ασφαλιστικό τομέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκδοση 2022 της ετήσιας κατάταξης All-Europe
Executive Team του Institutional Investor, του εξειδικευμένου εντύπου και ανεξάρτητης ερευνητικής εταιρείας
στον τομέα των διεθνών οικονομικών, o CEO του Ομίλου
Generali, κ. Philippe Donnet, ανακηρύχθηκε ως «Καλύτερος CEO» στον ασφαλιστικό τομέα. Ο CFO του Ομίλου, κ.
Cristiano Borean, έλαβε την πρώτη θέση ως «Καλύτερος
CFO». Η ομάδα Investor & Rating Agency Relations πήρε
την πρώτη θέση στις κατηγορίες «Καλύτερη ομάδα IR»,
«Καλύτεροι Επαγγελματίες IR», «Καλύτερο πρόγραμμα
IR» και «Καλύτερη Εκδήλωση IR».
Η Generali βραβεύτηκε επίσης και βρέθηκε στην πρώτη
θέση στις κατηγορίες «Καλύτερη Ενσωμάτωση ESG» και
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«Καλύτερη Αξιολόγηση Διοίκησης».
«Αυτό το επίτευγμα επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τα
εξαιρετικά επαγγελματικά προσόντα μιας ομάδας που είναι
σθεναρά αφοσιωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη της Generali,
μέσω του συνεχιζόμενου θετικού διάλογου με την οικονομική κοινότητα και τη συνεχή εφαρμογή της ESG στρατηγικής
μας», δήλωσε ο CEO του Ομίλου Generali, κ. Philippe Donnet.
Η κατάταξη του Institutional Investor, όπως αναφέρεται, αποτυπώνει τις αξιολογήσεις 1.380 επαγγελματιών και
επενδυτών από 632 εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι CEO αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων αξιοπιστίας, ηγεσίας και επικοινωνίας, ενώ οι CFO αξιολογήθηκαν
αντίστοιχα βάσει δεξιοτήτων κατανομής κεφαλαίων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και επικοινωνίας. Επιπλέον,
αξιολογήθηκαν το επίπεδο του διοικητικού συμβουλίου και
οι μετρήσεις ESG του οργανισμού.
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Υποστηρίζει το πρόγραμμα
«Νοιάζομαι για το παιδί μου»

Η κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος της NN Hellas & NN Hellas II.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου
Prolepsis κ. Αθηνά Λινού.

Μ

σύμβουλος της NN Hellas & NN Hellas II. Από την πλευρά της η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και πρόεδρος του
Ινστιτούτου Prolepsis κ. Αθηνά Λινού ανέφερε: «Μας
συγκίνησε ιδιαίτερα η πρωτοβουλία της ΝΝ Hellas να
υποστηρίξει παιδιά και εφήβους σε θέματα ψυχικής
υγείας μέσω ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης ολόκληρης
της οικογένειας. Με τον τρόπο αυτόν η ΝΝ Hellas επιλέγει μια πρωτοποριακή παρέμβαση που δεν στοχεύει
απλώς στην κάλυψη μιας ανάγκης των γονέων και των
εκπαιδευτικών, αλλά συνεισφέρει και στην παγκόσμια
ανάπτυξη. Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη ενός
τόσο σημαντικού προγράμματος».
Να σημειωθεί ότι το διάστημα Νοεμβρίου 2022-Ιανουαρίου 2023 θα υλοποιηθούν διαδικτυακά, διαδραστικά
εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με ειδικούς επιστήμονες για κάθε θεματική ενότητα για όποιον
γονέα, κηδεμόνα ή ηλικιωμένο επιθυμεί να συμμετέχει.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα
www.prolepsis.gr/gr/programs/ για να εγγραφούν στις
εκπαιδευτικές δράσεις.

ια σημαντική πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία του
παιδιού και της οικογένειας που υλοποιείται από το
Ινστιτούτο Prolepsis υποστηρίζει η NN Hellas, έχοντας συνεχώς τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων
της. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Νοιάζομαι για το Παιδί»,
που έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο των γονέων, των
κηδεμόνων, αλλά και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας, όσον αφορά στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας που
βιώνουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τα παιδιά.
Ενισχύοντας το θεσμό της οικογένειας, εστιάζει σε πέντε
θεματικούς άξονες: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις,
Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις & Ψυχική Υγεία.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που μέσα από τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis μπορούμε να προσφέρουμε σε κάθε συνάνθρωπό μας την πρόσβαση σε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προάγει ένα τόσο πολύτιμο αγαθό, την ψυχική υγεία», σημείωσε σχετικά η
κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα
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Ταξίδια επιβράβευσης
σε Ισλανδία και Νορβηγία

και την περίφημη Γαλάζια Λίμνη (Blue Lagoon), επιδόθηκαν
σε snowmobile σε παγετώνα και βίωσαν την εμπειρία που
προσφέρουν φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα. όπως το
γεωθερμικό σπα και οι καταρράκτες.
Όπως σημειώνει η εταιρεία, οι διαγωνισμοί πωλήσεων
αποδεικνύουν το πνεύμα ομαδικότητας και αριστείας που
διέπει την οικογένεια της Allianz Ελλάδος, καθώς και τη
σημασία επίτευξης στόχων, με τα ταξίδια να προσφέρουν

Νέο σύγχρονο
portal
ασφαλισμένων
MyEthniki

Ε

Ταξίδι επιβράβευσης στην Ισλανδία - Δίκτυο Πρακτόρων
Allianz Ελλάδος.

Γ

ια μια ακόμη χρονιά η Allianz Ελλάδος επιβράβευσε
τα δίκτυα πωλήσεών της για την επίτευξη των στόχων παραγωγής για το 2021, με δύο ξεχωριστά ταξίδια σε
Νορβηγία και Ισλανδία. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς των συνεργατών, που αποδεικνύει
ότι διαχρονική διάθεση της Allianz Ελλάδος είναι ν’ ανταμείβει την παραγωγικότητα και τις υψηλές επιδόσεις προς
όφελος των ανθρώπων και των πελατών της. Γι’ αυτό και
οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια παραγωγής, έπειτα από διαγωνισμό, που τους κινητοποίησε να
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ενισχύοντας ταυτόχρονα
την ευγενή άμιλλα μεταξύ τους.
Το πρώτο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία από
τις 22 έως τις 28 Ιουλίου 2022, όπου και συμμετείχαν 29
άτομα -25 συνεργάτες και 4 διοικητικά στελέχη- του Δικτύου Αποκλειστικής Συνεργασίας. Οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Οσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, καθώς και την πολύχρωμη πόλη
Μπέργκεν, ενώ έζησαν τη μοναδική εμπειρία της εξερεύνησης των φιόρδ με ταχύπλοο σκάφος.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πραγματοποιήθηκε και
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Ταξίδι επιβράβευσης στη Νορβηγία - Δίκτυο Αποκλειστικής
Συνεργασίας Allianz Ελλάδος.

εκπαιδευτική συνάντηση σχετικά με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της νέας εποχής. Εκεί, οι συνεργάτες της
Allianz είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για σύγχρονα θέματα, όπως η έννοια του disruption αλλά και για το πώς η
καινοτομία συμβάλλει στη διαχείριση αλλαγών και πιεστικών προβλημάτων στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες
και στη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού - όλα αυτά
με παραδείγματα.
Το δεύτερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία
από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2022, όπου συμμετείχαν
35 άτομα του δικτύου πρακτόρων - 25 συνεργάτες και 9
διοικητικά στελέχη. Οι τυχεροί επισκέφτηκαν το Ρέικιαβικ
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ιδιαίτερες προσωπικές και συλλογικές στιγμές στους συνεργάτες της εταιρείας.
Στο πλαίσιο του ταξιδιού επιβράβευσης στην Ισλανδία,
οι συνεργάτες της Allianz Ελλάδος παρακολούθησαν διαδικτυακά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12
Σεπτεμβρίου στην Αθήνα για τους εργαζομένους και τους
συνεργάτες της Allianz και της Ευρωπαϊκής Πίστης, με τη
συμμετοχή του Oliver Bäte, CEO της Allianz SE, της Sirma
Boshnakova, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Allianz
SE, και του Χρήστου Γεωργακόπουλου, CEΟ της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη.

στιάζοντας στις ανάγκες των ασφαλισμένων της
για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές ασφαλιστικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, η Εθνική Ασφαλιστική εμπλουτίζει με ακόμη
περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο portal, διαθέσιμο online στο my.ethniki-asfalistiki.gr. Στο νέο
portal, το οποίο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους
ασφαλισμένους γρήγορη εικόνα των συμβολαίων τους,
προστίθενται τώρα ακόμα περισσότερες εφαρμογές.
Συγκεκριμένα, ενεργοποιώντας τη νέα υπηρεσία
e-policy που ενσωματώνεται στο MyEthniki, δίνεται
η δυνατότητα λήψης των ειδοποιητηρίων πληρωμής
μέσω e-mail, αλλά και όσων εντύπων είναι διαθέσιμα
στο MyEthniki.
Ακόμη το σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών
του MyEthniki θα λαμβάνει στο εξής ειδοποίηση μέσω
e-mail για κάθε νέο έντυπο συμβολαίου που εκδίδεται
και είναι διαθέσιμο στο MyEthniki.
Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με την εύχρηστη
υπηρεσία eClaims, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα
online υποβολής εξωνοσοκομειακών αποζημιώσεων
από τους ασφαλισμένους με ομαδικό ασφαλιστήριο 24
ώρες το 24ωρο, καθώς και παρακολούθηση της εξέλιξης της αποζημίωσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.
«Στην Εθνική Ασφαλιστική έχουμε θέσει ως στόχο
μας τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των
πελατών μας στη συναλλαγή τους με την εταιρεία»,
τόνισε ο γενικός διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής
Ασφαλιστικής κ. Α. Χρηστίδης. «Θέλουμε οι πελάτες
μας να αισθάνονται ότι η εταιρεία βρίσκεται πάντα δίπλα τους κάθε στιγμή που θα τη χρειαστούν, δίνοντας
λύσεις στις ανάγκες τους», πρόσθεσε ο κ. Χρηστίδης.
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Στήριξη στους αθλητές εν όψει
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων

Νομική Προστασία
Καταναλωτή από 27€/χρόνο
MUST-HAVE ασφαλιστικό προϊόν από την ARAG

Μ

ε αφορμή τα 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ο
Όμιλος ARAG επανασυστήνεται δυναμικά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ποικιλία ασφαλιστικών προγραμμάτων Νομικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι η προάσπιση
των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διαμόρφωση
μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης ήταν και είναι βασικό μας όραμα.
Με γνώμονα τον πρωταρχικό στόχο, που είναι να μπορεί κάθε πολίτης να προσφεύγει εύκολα στη Δικαιοσύνη
και να διεκδικεί τα δικαιώματά του, αλλά και τις αυξημένες
ανάγκες που παρουσιάζονται στη σύγχρονη εποχή, σχεδιάζεται κάθε νέο προϊόν. Ένα από τα tailor-made προϊόντα
είναι αυτό της Νομικής Προστασίας Καταναλωτή. Ένα
ασφαλιστήριο απαραίτητο στον καθένα μας. Η ARAG Hellas
προσφέρει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Καταναλωτή από 27€/χρόνο.

Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις στα κεντρικά γραφεία της Allianz στο Μόναχο.

Δ

ραστηριότητες και εκδηλώσεις με αθλητές εν όψει
των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, που
θα λάβουν χώρα στο Παρίσι το 2024, πραγματοποίησε η
Allianz, παγκόσμιος ασφαλιστικός συνεργάτης του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού Κινήματος από το 2021 έως
το 2028. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά
γραφεία της Allianz στο Μόναχο της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Πενήντα
επτά αθλητές από 20 χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
το οποίο περιελάμβανε ομιλίες από ειδικούς σε θέματα
όπως η δικτύωση, η χρηματοοικονομική παιδεία αλλά και
πώς οι αθλητές μπορούν να δημιουργήσουν τις προσωπικές τους επωνυμίες.
Ένας από τους 30 πρεσβευτές της Team Allianz στην
εκδήλωση ήταν και ο ακοντιστής Thomas Rohler, χρυσός
ολυμπιονίκης στους Αγώνες του Ρίο 2016, ο οποίος συμμετείχε σε μια συζήτηση για τη σταδιοδρομία των αθλητών

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

πέρα από τον αθλητισμό, ενώ συμμετείχαν επίσης είκοσι
επτά μέλη του Προγράμματος Athlete Buddy της Allianz.
Να σημειωθεί ότι η Allianz προσλαμβάνει πλέον και
αθλητές, με τον Djamal Hamache, πρώην αρχηγό της ομάδας μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο της Αλγερίας, και την
Amelie Stoll, πρόσφατα συνταξιούχο Γερμανίδα τζουντόκα,
να εντάσσονται στο δυναμικό της.
Η Allianz συνεχίζει επίσης το πρόγραμμα MoveNow, μια
δέσμευση που ενθαρρύνει τη σωματική δραστηριότητα και
προάγει την υγεία και την ευεξία μέσω της φυσικής κατάστασης, εν όψει των Αγώνων του 2024. Η πιο πρόσφατη
πρωτοβουλία ως μέρος αυτού του προγράμματος ήταν ένα
Hackathon, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από
το Young Leaders Forum, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μόναχο 2022.
ΠΗΓΉ: olympics.com
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ΚΑΛΎΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Καλύπτονται οι καταναλωτικές διαφορές:
■ Στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Π.χ.:
• Αγορά αγαθών (τρόφιμα & άλλα) που περιέχουν επικίνδυνες ή ακατάλληλες πρώτες ύλες.
• Διαφορές με εμπορικά καταστήματα από την αθέτηση
υπόσχεσης για δόσεις ή εκπτώσεις ή προσφορές.
■ Που αφορούν ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους. Π.χ.:
• Μη αποδοχή ευθύνης για το ελάττωμα και μετάθεσή
της στην κακή χρήση του καταναλωτή.
• Άρνηση ή αδυναμία αποκατάστασης ή αντικατάστασης
του ελαττωματικού προϊόντος.
■ Που αφορούν τραπεζικές υπηρεσίες (διαφορές με
τράπεζες). Π.χ.:
• Από καταχρηστικούς όρους καταναλωτικών δανείων.
• Από χρήση πιστωτικών καρτών.
■ Με ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες άθλησης, υπερ-

Εξειδικευμένο
Πρόγραμμα
Νομικής
Προστασίας

ΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

χρεώσεις ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τηλεφωνίας κ.λπ.
■ Από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα
ασφαλισμένα πρόσωπα ή τη δηλωθείσα κατοικία τους.
Τέλος, όπως σημειώνεται, ο Όμιλος ARAG, παγκόσμιος
ηγέτης στη Νομική Προστασία, δικαιωματικά χαρακτηρίζεται ως ένας διεθνής, επιτυχημένος, καινοτόμος και ανεξάρτητος ασφαλιστής ποιότητας.
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Και τα ηλεκτρικά
ποδήλατα
στο στόλο της
Οδικής Βοήθειας

Μ

ε την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί το μέλλον των μεταφορών και της οδήγησης, η INTERAMERICAN Βοηθείας ενσωματώνει την ηλεκτροκίνηση στο επιχειρείν της και καινοτομεί για
ακόμη μια φορά εντάσσοντας στο στόλο της και ηλεκτρικά ποδήλατα για την επί τόπου εξυπηρέτηση
των πελατών της. Σημειώνεται μάλιστα πως η μεγάλη στροφή προς τα
ηλεκτρικά οχήματα, σε μια προσπάθεια να κάνουμε τις μετακινήσεις
μας πιο «πράσινες», έχει επηρεάσει
και δημιουργήσει νέες ανάγκες σε
υποδομές και υπηρεσίες γύρω από
τη μετακίνηση των οχημάτων.
Παράλληλα, η εταιρεία, παρα- Ο γενικός διευθυντής
κολουθώντας τον ολοένα αυξανό- της INTERAMERICAN
μενο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων, Βοηθείας,
επένδυσε στην εκπαίδευση των κ. Γιώργος Βαλαής.
επαγγελματιών οδηγών της. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, 120 οδηγοί της Οδικής Βοήθειας από όλη την Ελλάδα και 15 επαγγελματίες από την Πρότυπη
Μονάδα Αποζημίωσης & Επισκευής Αυτοκινήτων, CARPOINT,
παρακολούθησαν εξατομικευμένο σεμινάριο θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης
Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου - ΙΔΕΕΑ. Στόχος του ήταν η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε ηλεκτροκίνητα
και υβριδικά οχήματα με απόλυτη ασφάλεια τόσο για τον πελάτη
και το όχημά του, όσο και τον επαγγελματία οδηγό της Οδικής
Βοήθειας. Για την INTERAMERICAN Βοηθείας αποτελούν απόλυτη
προτεραιότητα η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια του πελάτη στο δρόμο, με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, τόνισε ο Γιώργος
Βαλαής, γενικός διευθυντής της INTERAMERICAN Βοηθείας. Για
το λόγο αυτόν επενδύουμε συνεχώς, και αυτό αποδεικνύεται από
το εν εξελίξει επενδυτικό πλάνο αξίας 5 εκατομμυρίων, σε εξειδικευμένο προσωπικό, ανανέωση και επέκταση του ιδιόκτητου
στόλου μας, τη διάθεση ενός ευρέως δικτύου συνεργαζομένων
συνεργείων, αλλά και σε σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες
που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στο
χώρο της οδικής βοήθειας, πρόσθεσε ο κ. Βαλαής.
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Νέο μέλος
η Μαρία
Τσιλιμπάρη

Στο Παρίσι οι συνεργάτες
του εταιρικού δικτύου

Μ

έλος του International Chamber of
Commerce (ICC) Women έγινε η Μαρία
Τσιλιμπάρη, μεσίτρια Ασφαλίσεων/διαχειρίστρια της NOBILIS INSURANCE BROKERS.
Όπως τονίζεται, η Μαρία Τσιλιμπάρη έχει
διανύσει μια επιτυχημένη πορεία 33 ετών ως
στέλεχος σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και μεγάλα γραφεία brokers. Αν και ολοκλήρωσε τις
σπουδές της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κέρδισε, από φοιτήτρια
ακόμα, ο ασφαλιστικός
κλάδος.
Είναι απόφοιτη του
ΕΙΑΣ με μεταπτυχιακές
σπουδές στο CIP & CII
του Λονδίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η ίδια παρακολουθεί
Η κ. Μαρία Τσιλιμπάρη. αδιάκοπα τις εξελίξεις στον κλάδο των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα συμβάλλοντας από
την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς στη διαμόρφωση μίας καινοτόμου επιχειρηματικότητας
που θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία και θα
διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
Το International Chamber of Commerce
(ICC) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, ένα αντιπροσωπευτικό σώμα που
εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις από όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων. Συνιστά μια δυναμική και σύγχρονη ένωση γυναικών επαγγελματιών και διακεκριμένων ηγετικών στελεχών
που επιδιώκουν την ενδυνάμωση της θέσης
της γυναίκας στον επιχειρηματικό κλάδο με την
υποστήριξη του Παγκόσμιου Δικτύου της Ένωσης Διεθνών Επιμελητηρίων - ICC International
Cambers of Commerce.

Στιγμιότυπα από το ταξίδι στην Πόλη του Φωτός.

Τ

ην Πόλη του Φωτός είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι συνεργάτες του εταιρικού δικτύου της Εθνικής
Ασφαλιστικής, που διακρίθηκαν για τα παραγωγικά αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. Ενας από τους διαχρονικά δημοφιλείς προορισμούς στον κόσμο, με εντυπωσιακά αξιοθέατα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
οι συνεργάτες. Η Champs Élysées, η Αψίδα του Θριάμβου,
ο Πύργος του Άιφελ, το Quartier Latin, το Πάνθεον και η
Μονμάρτρη ήταν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων που
κέρδισε τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων. Στο παλάτι
των Βερσαλλιών, με τους μαγευτικούς κήπους, το δίκτυο
απόλαυσε το γεύμα του στο εστιατόριο «Petite Venise»,
ενώ, την επόμενη ημέρα, οι συνεργάτες της εταιρείας είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό show
στο πιο διάσημο cabaret του κόσμου, το Moulin Rouge. Τονίζεται ακόμη ότι στιγμές διασκέδασης απόλαυσαν οι συμ-

μετέχοντες καθώς επισκέφτηκαν ένα από τα πιο φημισμένα
θεματικά πάρκα, την Disneyland, ζώντας μια φανταστική
περιπέτεια στον μαγικό κόσμο των πιο λατρεμένων παιδικών ηρώων. Τέλος, το δείπνο στο «Buddha Bar», το πιο
κοσμοπολίτικο μπαρ του Παρισιού, έκλεισε το ταξίδι στο
Παρίσι.
Το ταξίδι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 40 άτομα,
συνόδευαν οι κ.κ. Δήμητρα Διαμαντοπούλου, υποδ/ντρια
Πωλήσεων Agency, Μαρία Κόρακα, υποδ/ντρια Εταιρικής
Επικοινωνίας, Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος, Τομέας
Πωλήσεων Agency.
Και όπως σημειώνει η εταιρεία, με εξαιρετικές αναμνήσεις και εικόνες από το ταξίδι, ιδιαίτερα μετά από δύο
χρόνια αποχής, εξαιτίας της πανδημίας, η ξεχωριστή ομάδα
της Εθνικής Ασφαλιστικής έβαλε στόχο νέες υψηλότερες
επιδόσεις κατακτώντας την κορυφή.

ELPA HOME FLEXI

T

o πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας της αγοράς δημιούργησε η ΕΛΠΑ Ασφάλειες σε συνεργασία
με την GMI. Το ELPA HOME FLEXI απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να καλύψουν τους βασικούς κινδύνους που
απειλούν μία κατοικία με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί με προαιρετικές καλύψεις και
να αποτελέσει ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας.
Το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος του προγράμματος, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της GMI, Δείκτης Φερεγγυότητας
246%, και την εξαιρετική εξυπηρέτηση της ΕΛΠΑ Ασφάλειες, καθιστά το πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας FLEXI μια
εξαιρετική επιλογή, σημειώνει η εταιρεία.
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Διπλή διάκριση
στα Environmental Awards

Η
Επαναξιολόγηση
συστήματος
ποιότητας

Σ

την επαναξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015,
καθώς και το ISO 10002:2018, που αφορά στη διαχείριση παραπόνων και ικανοποίησης πελατών, προχώρησε η
ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. Η εταιρεία διαθέτει από το 2016
πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO
9001, το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας, το οποίο συνδράμει στη σωστή

λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε να παρέχει προϊόντα
και υπηρεσίες με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του ασφαλισμένου. H
MINETTA Ασφαλιστική, εναρμονισμένη με αυτήν τη φιλοσοφία, δίνει ιδιαίτερη έμφαση προχωρώντας διαρκώς στις
απαραίτητες ενέργειες για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες,
προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στρατηγική συνεργασία
με την Hellas Direct

Anytime, το direct brand της IΝΤΕRAMERICAN, με
σταθερό στόχο να κάνει τη θετική διαφορά στη ζωή
των ανθρώπων κάθε στιγμή, δημιουργεί μία νέα γενιά
πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων που, με τη χρήση της τεχνολογίας, προάγουν τις βιώσιμες μετακινήσεις
και την υπεύθυνη οδήγηση. Δύο από αυτά τα προγράμματα
βραβεύτηκαν πρόσφατα στα Environmental Awards.
Συγκεκριμένα, το «Short Drive», το πρώτο «πράσινο»
πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ελλάδα, απέσπασε Silver Award στην κατηγορία «Αντιστάθμιση των
εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου/GHG offset». Πρόκειται για την πρωτοβουλία της Anytime να κάνει τη μετακίνηση των ασφαλισμένων της «κλιματικά ουδέτερη» για
όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους, αναλαμβάνοντας να
αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που
εκλύονται από το αυτοκίνητό τους σε διεθνή περιβαλλοντικά έργα.
Στην κατηγορία «Sustainable Transport», επίσης με
Silver Award διακρίθηκε και το Smart Drive της Anytime,
το οποίο με τη χρήση της τηλεματικής και ενός συστήματος
επιβράβευσης των υπεύθυνων και προσεκτικών οδηγών
προάγει την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση.

Από αριστερά, τα στελέχη του Ομίλου IΝΤΕRAMERICAN,
Νικόλας Αγγελόπουλος, Sustainability Specialist, Χρύσα
Ελευθερίου, Sustainability & Stakeholders Relations
Leader, Αθηνά Καραμέτη, Business &Product Developer,
Σπύρος Οικονόμου, Business &Ecosystem Development
Chapter Leader.

Π

ροσαρμόζοντας τη στρατηγική της πολιτική σε ένα phygital μοντέλο λειτουργίας, η 3P Insurance, επέλεξε να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους συνεργάτες και ασφαλισμένους της, συνεργαζόμενη με μια εταιρεία που διαθέτει την τεχνογνωσία και έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε inhouse τεχνολογία και καινοτόμα προϊόντα, την Hellas Direct.
Οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο μοντέλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης φυσικών προσώπων, εκμεταλλευόμενοι την υψηλού επιπέδου ψηφιακή
τεχνολογία και υπηρεσίες της Hellas Direct και το ποιοτικό και επαγγελματικό δίκτυο συνεργατών της 3P Insurance. Ως
μέρος της συμφωνίας και ως ένα ισχυρό δείγμα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της 3P, η Hellas Direct θα επενδύσει
στην εταιρεία, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Η 3P Insurance αποτελεί ανεξάρτητη οντότητα και θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτονομία, τόσο στην επιχειρηματική
της δραστηριότητα με συνεργασίες με διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες όσο και στη διοίκησή της από τους ήδη υπάρχοντες εταίρους και τον ήδη ορισθέντα καταστατικό διαχειριστή.
Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρεία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση
advanced analytics, λειτουργεί στην Ελλάδα και την Κύπρο εδώ και δέκα χρόνια, ενώ έχει πρόσφατα ανακοινώσει την
επέκτασή της σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων.
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Αποτελέσματα-ρεκόρ
για τη μητρική Eurohold

Xρυσός χορηγός των 4ων
Bραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»

Α

ποτελέσματα-ρεκόρ ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο η Eurohold Bulgaria AD, μητρική εταιρεία της
Euroins ασφαλιστικός όμιλος και ένας από τους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς και ενεργειακούς ομίλους της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επισημαίνεται.
Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2022, η εταιρεία συμμετοχών τετραπλασίασε σχεδόν τα συνολικά έσοδά της,
καταγράφοντας ιστορικό-ρεκόρ στα 1,62 δισ. ευρώ. Σε επίπεδα-ρεκόρ ανήλθαν, επίσης, το EBITDA στα 86 εκατ. ευρώ
και η καθαρή κερδοφορία της στα 37 εκατ. ευρώ το πρώτο
εξάμηνο του 2022. Τα ισχυρά αποτελέσματα του oμίλου
είναι αποτέλεσμα των επιδόσεων που σημειώθηκαν στους
δύο βασικούς κλάδους δραστηριότητας, τον ενεργειακό
και τον ασφαλιστικό, όπως αποτυπώνεται στις ενδιάμεσες
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η μεγαλύτερη συνεισφορά στα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Eurohold -σε ποσοστό άνω του 50%- προήλθε
από τη δραστηριότητά της στον ενεργειακό κλάδο, υπό την
επωνυμία Electrohold. Η εν λόγω δραστηριότητα συνέβαλε, επίσης, σε ποσοστό άνω του 70% στην κερδοφορία της
Εταιρείας Συμμετοχών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί τα αποτελέσματα των
αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας και οι συμψηφισμοί των ενδοομιλικών υπολοίπων.
Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του oμίλου είχε,
επίσης, η δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο υπό την
επωνυμία Euroins Insurance Group (EIG). Ο όγκος των
ασφαλίστρων της EIG ενισχύθηκε κατά 72,7% στα 452,8
εκατ. ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα της Eurohold από τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες διπλασιάστηκαν σχεδόν στα
777,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στον ίδιο
κλάδο σε 25,4 εκατ. ευρώ περίπου.
«Με τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία να βρίσκεται σε εξέλιξη και τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στα
υψηλότερα επίπεδα σε βάθος 25ετίας, διανύουμε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων για όλους τους κλάδους.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η Eurohold κατέγραψε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, συνεχίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Οι επιδόσεις μας ξεπέρασαν τις αρχικές
μας εκτιμήσεις. Τα εντυπωσιακά μεγέθη που καταγράψαμε
το τελευταίο 1,5 έτος αποδεικνύουν ότι κινούμαστε προς τη
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Ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, CEO.

Ω
Ο CEO της Euroins Ελλάδος Evgeny Ignatov.

σωστή κατεύθυνση και ότι ακολουθούμε τη σωστή στρατηγική ανάπτυξης. Το επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζουμε, το οποίο στηρίζεται σε δύο άξονες –τον ενεργειακό
και τον ασφαλιστικό–, αποδεικνύεται ισχυρό ακόμη και στις
πιο απαιτητικές συνθήκες. Τα ισχυρά αποτελέσματα που
πετύχαμε το πρώτο εξάμηνο ενισχύουν την πεποίθησή μας
ότι μπορούμε να καταγράψουμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις ακόμη και σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες τους
μήνες που έρχονται», δήλωσε ο Kiril Boshov, πρόεδρος
Δ.Σ. της Eurohold.
Τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2022 επιβεβαιώνουν την ισχυρή πορεία
του ομίλου και αποτελούν το επιστέγασμα των στρατηγικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια,
δήλωσε ο CEO της Euroins Ελλάδος Evgeny Ignatov. «Η
Euroins Greece, ως μέλος της ταχύτατα αναπτυσσόμενης
οικογένειας του Oμίλου Eurohold, σχεδιάζει τα επόμενα
βήματά της στην ελληνική αγορά με στόχο τη δυναμική και,
πρωτίστως, ανθεκτική ανάπτυξη της δραστηριότητάς της
προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των συνεργατών μας», πρόσθεσε ο CEO της Euroins Ελλάδος Evgeny
Ignatov.
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ς χρυσός χορηγός συμμετείχε η Εθνική Ασφαλιστική
στο θεσμό των 4ων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος», τα οποία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος
Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών
Ελλάδος και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών, ευρωβουλευτών,
βουλευτών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
εκπροσώπων τοπικών φορέων και του επιχειρηματικού
κόσμου.
Τη φετινή χρονιά, ο θεσμός επιβράβευσε σημαντικές
γυναικείες προσωπικότητες του επιχειρηματικού (και όχι
μόνο) κόσμου, που με τις πρωτοβουλίες, το έργο και τις
δράσεις τους σηματοδότησαν μια νέα εποχή με τη γυναίκα
σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το βραβείο «Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος» απονεμήθηκε από τον κ. Σταύρο Κωνσταντά, διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην κ. Βασιλική Αναγνώστου - αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλο του
Ομίλου EpsilonNet, ενώ το βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας-Δημιουργός brand» απονεμήθηκε στις ιδρύτριες
του brand CALLISTA, με τον κ. Τάσο Αναστασίου, γενικό
διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής, να παραδίδει το βραβείο στην πρόεδρο της εταιρείας κ. Ελένη Κωνσταντινίδου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Τάσος Αναστασίου, γενικός
διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής, Ελένη Κωνσταντινίδου,
ιδρύτρια και πρόεδρος Callista, Σίλια Σιγαλού, ιδρύτρια και
διευθύνουσα σύμβουλος Callista.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Λιμπέρης, CEO
Palladian Communication Specialists, Γιάννης Σηφάκης,
διευθυντής Marketing, Διαφήμισης και Εταιρικής
Επικοινωνίας, Μιχάλης Τάτσης, διευθυντής Δικτύων
Πωλήσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθη πλήθος συνεργατών και
μεγάλων πελατών της εταιρείας που, μετά την εκδήλωση
των βραβεύσεων, συνομίλησε και αντάλλαξε απόψεις με
στελέχη της διοίκησης, στον όμορφο χώρο του rooftop του
Alegro Bar.
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Βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς»
για τους συνεργάτες του δικτύου
πωλήσεων Agency

Η

INTERAMERICAN, η εταιρεία που ίδρυσε και εδραίωσε ως συνώνυμη της ασφάλισης ο Δημήτρης Κοντομηνάς, σήμερα, όπως επισημαίνεται, είναι μια από τις πιο
ισχυρές επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
ένα από τα πιο εμβληματικά brands της χώρας. Επιθυμώντας να τιμήσει το σπουδαίο έργο του, η εταιρεία, ύστερα
από την απώλειά του τον περασμένο Μάρτιο, θεσμοθετεί
από φέτος ένα ιδιαίτερης σημασίας βραβείο, το βραβείο
«Δημήτρης Κοντομηνάς».Το συγκεκριμένο βραβείο, όπως
είχε ανακοινωθεί και στις πρόσφατες βραβεύσεις των συνεργατών της εταιρείας, θα απονέμεται, κάθε χρόνο, ως
φόρος τιμής στον ιδρυτή της, σε συνεργάτη για τις εξαίρετες επιδόσεις του/της στα ετήσια παραγωγικά αποτελέσματα και θα αποτελεί διάκριση αριστείας και επαγγελματισμού
με ιδιαίτερη αξία στην καριέρα των συνεργατών. Για την
INTERAMERICAN, η αναγνώριση αυτή, που φέρει το όνομα
του χαρισματικού ηγέτη Δημήτρη Κοντομηνά, αφήνει ανεξίτηλο το όραμά του. «Η INTERAMERICAN είναι οι άνθρωποί
της» και αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη, στην οποία
η εταιρεία παραμένει πιστή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στηρίζει το «Greece Race
For The Cure» για 12η χρονιά

Ο αείμνηστος Δημήτρης Κοντομηνάς.

Τ
Συμφωνία συνεργασίας με την κλινική «Αγιος Λουκάς»

Σ

ε νέα συμφωνία συνεργασίας με την κλινική «Αγιος Λουκάς» στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης προχώρησε η Εθνική
Ασφαλιστική. Για τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
που θα επιλέξουν την κλινική «Άγιος Λουκάς», η εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας κάλυψη του κόστους νοσηλείας
τους, καθώς και τις αμοιβές των θεραπόντων ιατρών τους.
Επιπλέον, η συνεργασία αφορά την απευθείας κάλυψη από την εταιρεία του κόστους συγκεκριμένων χειρουργικών
επεμβάσεων που διεξάγονται με ρομποτική τεχνική. «Με τη νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την κλινική “Άγιος Λουκάς”, οι ασφαλισμένοι της εταιρείας με ατομικά ή ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας απολαμβάνουν και πρόσθετες
παροχές δωρεάν, όπως επισκέψεις και εξετάσεις σε έκτακτα περιστατικά, σημαντικές εκπτώσεις στις προγραμματισμένες
διαγνωστικές εξετάσεις τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, που φτάνουν το 50% και που οι ασφαλισμένοι μας
μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα», σημείωσε σχετικά ο γενικός διευθυντής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος.
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η μεγαλύτερη διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην
Ελλάδα, το Greece Race For The Cure, στηρίζει ενεργά
για 12η χρονιά η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Το μεγάλο αυτό γεγονός, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί
πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», διοργάνωσε για
12η χρονιά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο
του Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της Οργάνωσης Susan G.
Komen For The Cure.
Οι εργαζόμενοι της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη έγιναν ένα
με τους δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, που βρέθηκαν
στο Ζάππειο την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου και ενίσχυσαν τη δράση του Συλλόγου, λαμβάνοντας μέρος είτε
στον Αγώνα Δρόμου (5 km) είτε στη διαδρομή περιπάτου
(2 km). Μάλιστα, εκτός από τις καθιερωμένες διαδρομές, η
διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα στους παρευρισκομέ-

νους να περιηγηθούν στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα,
τα οποία είχαν εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά
και να απολαύσουν μουσικές και άλλου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες προσέδωσαν μια πολύ ευχάριστη πινελιά
στο γεγονός.
Μέσω της συμβολικής αυτής κίνησης, η Ευρωπαϊκή
Πίστη συμβάλλει στον αγώνα ενημέρωσης για τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, στον αγώνα
για να νικηθεί ο φόβος και η προκατάληψη, στηρίζοντας τις
γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού και τις οικογένειές τους. Γιατί μαζί είμαστε δυνατότεροι από τον καρκίνο
του μαστού.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης,
δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα Συλλόγους και Δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία μιας
συλλογικής κουλτούρας πρόληψης και ενημέρωσης της
Κοινωνίας.
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Φροντίζει όσους την εμπιστεύονται

«Ευχαριστώ» στους ανθρώπους
της με μια ξεχωριστή ανθοδέσμη

Μ

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Eurolife FFH, o Γιάννης Βασιλάτος, Digital
Transformation, Operations & EEC General Manager Eurolife FFH, η Στέλλα Κουτσοπούλου, Customer Experience Manager
Eurolife FFH, και η Κωνσταντίνα Κερίκου, Human Resources Deputy Manager Eurolife FFH, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του
Eurolife Experience Center.

Γ

ια έκτη συνεχόμενη χρονιά η Eurolife FFH γιόρτασε την
Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Έχοντας στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της
όλους τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται, η Eurolife
FFH, όπως επισημαίνεται βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους,
ενδυναμώνοντας και ενθαρρύνοντάς τους να καταφέρνουν
περισσότερα καθημερινά.
Στη φετινή Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών,
αναδείχτηκαν οι άνθρωποι του Eurolife Experience Center,
που είναι εκείνοι που έρχονται καθημερινά σε επαφή με
τους πελάτες της Eurolife FFH, με τους top performers
να βραβεύονται, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αξία και
τη συνεισφορά όλων στην ομάδα. Επιπλέον, διευθυντικά
στελέχη από διάφορα τμήματα της εταιρείας βρέθηκαν στο
χώρο του Eurolife Experience Center και βίωσαν οι ίδιοι
την εμπειρία του τηλεφωνικού κέντρου, μια κίνηση που
υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στο κομμάτι
της εξυπηρέτησης, με στόχο κάθε πελάτης και συνεργάτης
να αντιμετωπίζεται με την ίδια συνέπεια και να αντιλαμβάνεται ότι είναι ξεχωριστός.
Το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης της Eurolife FFH είναι
κάτι που αναδεικνύεται και μέσα από τις έρευνες ικανοποί-

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ησης που έγιναν από την εταιρεία το 2022, με 9 στους 10
πελάτες να δηλώνουν ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν και 9
στους 10 συνεργάτες να αξιολογούν την εξυπηρέτηση που
λαμβάνουν από τη Eurolife FFH από καλή έως εξαιρετική.
Motto του φετινού εορτασμού για τη Eurolife FFH ήταν
το «United», που εμπνέεται από την αξία που έχει η δύναμη
της ομάδας. H έννοια της ομαδικότητας είναι κομμάτι του
DNA της εταιρείας, καθώς χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα
στα μέλη του Eurolife Experience Center, τη σχέση ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της εταιρείας συνολικά, αλλά και τη
σχέση της Eurolife FFH με τους πελάτες της, που όλα αυτά
τα χρόνια της δείχνουν την προτίμησή τους.
Για τη Eurolife FFH, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία
είναι οι άνθρωποί της να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
στην εξυπηρέτηση, φροντίζοντας ώστε η εμπειρία των πελατών και των συνεργατών να είναι ισοδύναμη της εμπιστοσύνης και της προτίμησής τους. Με αυτή τη φιλοσοφία,
ο στόχος της εταιρείας είναι πάντα να μαθαίνει από κάθε
άνθρωπο που επικοινωνεί μαζί της, ώστε να βελτιώνεται
και να μπορεί να τους εξυπηρετεί ακόμα πιο άμεσα, ακόμα πιο αποτελεσματικά, καταλήγει στην ανακοίνωσή της
η Eurolife FFH.
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ε αφορμή τη συμμετοχή της στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών για μια ακόμα χρονιά, η
Anytime εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους δικούς της
ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, με μια ξεχωριστή ανθοδέσμη από την Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση «Power of a Flower».
Η «Power of a Flower» είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων με ειδικές δεξιότητες, οι οποίοι καλλιεργούν ελληνικά
φυτά και λουλούδια, πλέκουν πρωτότυπες ανθοδέσμες και
τις παραδίδουν οι ίδιοι στους συνδρομητές τους, διασχίζοντας όλη την Αθήνα. Η συγκεκριμένη οργάνωση μέσα από
την καλλιέργεια, την παραγωγή και τη διανομή ελληνικών
φυτών και λουλουδιών υπερασπίζεται την ένταξη των ατόμων με ιδιαιτερότητες στην κοινωνία, προσφέροντάς τους
εργασία, απόκτηση δεξιοτήτων και κοινωνικοποίηση.
Μέσα από αυτή τη δράση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
εβδομάδας, η Anytime αναδεικνύει το ενδιαφέρον της προς
τους ανθρώπους της, αλλά και την προσήλωσή της στη σωστή εξυπηρέτηση, στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη των πελατών της.
Ο επαγγελματισμός, η ενσυναίσθηση, η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων, η απλοποίηση των διαδικασιών και η αναβάθμιση των online υπηρεσιών είναι στοιχεία
που κάνουν την εξυπηρέτηση της Anytime να ξεχωρίζει.
Με περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα οχήματα και
κατοικίες σε Ελλάδα και Κύπρο, ο δείκτης ικανοποίησης
των πελατών της αγγίζει το 95%, ενώ καθημερινά εξυπη-

Οι εργαζόμενοι από την εξυπηρέτηση πελατών της Anytime με
τους εκπροσώπους της «Power of a Flower».

ρετούνται κατά μέσο όρο 1.000
πελάτες, με 96% ποσοστό άμεσης διαχείρισης αιτημάτων.
Για μια ακόμα χρονιά, η
Anytime γιορτάζει την Εθνική
Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, μετουσιώνοντας το «Ευχαριστώ» προς τους ανθρώπους
της σε μια πράξη που κάνει τον
κόσμο καλύτερο για όλους τους
συνανθρώπους μας. Και όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η
βαθιά πεποίθηση πως οι ομάδες είναι εκείνες που κάνουν
τη διαφορά και ανοίγουν το δρόμο για να απολαμβάνει ο
πελάτης «κάθε στιγμή περισσότερα» γίνεται πράξη μέσα
από μια όμορφη κίνηση με διπλή σημασία.

Νέα επιθεωρήτρια πωλήσεων

Κ

αθήκοντα επιθεωρήτριας πωλήσεων στην Interasco ΑΕΓΑ ανέλαβε η κ. Γεωργία Ασθενοπούλου. Η κυρία Ασθενοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Μονάδων Υγείας και μεταπτυχιακoύ τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος στο χώρο των ασφαλιστικών εργασιών. «Πιστοί στη
δέσμευσή μας για συνεχή ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας μας, καλωσορίζουμε την κυρία Ασθενοπούλου στην οικογένεια της εταιρείας μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Interasco ΑΕΓΑ, κύριος Κάρολος Σαΐας.
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Oμαδική ασφάλιση αθλητών
και μαθητών

Τ

η διάθεση των ασφαλιστικών προγραμμάτων Athlete’s Pack & Student’s
Pack για την ομαδική ασφάλιση αθλητών (μελών ακαδημιών) και μαθητών,
αντίστοιχα, προωθεί η Μινέττα Ασφαλιστική. Η εταιρεία όπως τονίζεται, μεριμνά διαρκώς, ώστε να εμπλουτίζει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο προσφέροντας στους καταναλωτές σύγχρονες, αξιόπιστες λύσεις για κάθε ασφαλιστική
τους ανάγκη.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα
Student’s Pack (Pack 1, 2 & 3) αφορούν σε μαθητές Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών
Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών,
καθώς και Φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης. Με τα νέα προγράμματα οι
ασφαλισμένοι μαθητές καλύπτονται
για ατύχημα που μπορεί να συμβεί
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, την
προσέλευση ή και την αποχώρηση
από τον χώρο εκπαίδευσής τους.
Τα προγράμματα Athlete’s Pack
(Pack 1, 2 & 3) διατίθενται για αθλητές, μέλη Αθλητικών Ακαδημιών,
ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Μέσω
αυτών, καλύπτονται οι δαπάνες για
ατύχημα που μπορεί να συμβεί, κατά
τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης, στο ασφαλισμένο μέλος των
Ακαδημιών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων.

Αυξήθηκαν οι ζημιές
από ανασφάλιστα οχήματα

Μ

είωση κατέγραψε ο αριθμός των αποζημιώσεων του λογαριασμού «ανασφάλιστα οχήματα» του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το εννεάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στατιστικά στοιχεία καταβλήθηκαν 860 αποζημιώσεις ύψους 10,319 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του
2021 καταβλήθηκαν 913 αποζημιώσεις ύψους 12,716 εκατ. ευρώ.Όσο αφορά τον αριθμό των αναγγελθεισών ζημιών,
από ανασφάλιστα ανήλθαν σε 1.082, από 916 το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
18,12%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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5 στα 5 για τη Διεύθυνση
Δημήτρη Αναστασίου

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Ε

κδήλωση προς τιμήν όλων των συνεργατών του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Golf Club Γλυφάδας, όπου
η Διεύθυνση Δημήτρη Αναστασίου συμμετείχε με πάνω από
40 συνεργάτες.
Να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση του Δικτύου η Διεύθυνση του Δημήτρη Αναστασίου βραβεύτηκε και στις πέντε
κατηγορίες ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που
η εταιρεία όρισε.
Πιο συγκεκριμένα, διακρίθηκε ως 2η σε παραγωγή του
κλάδου Ζωής πανελλαδικά (1η στην περιφέρεια), 2η στον
κλάδο Πυρός, 2η στον κλάδο Αυτοκινήτου, 3η στους Γενικούς
Κλάδους και 4η στη διατηρησιμότητα του κλάδου Ζωής.
Ιδιαίτερη αξία προσθέτει το γεγονός ότι οι συνεργάτες
της Διεύθυνσης ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατάφεραν
να τερματίσουν στις κορυφαίες θέσεις στην εταιρεία μετά
από μία πρωτοφανή και εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Ο
επικεφαλής της Διεύθυνσης κ. Δημήτρης Αναστασίου παρέλαβε για λογαριασμό όλων των συνεργατών και των 9
άμεσων συντονιστών τις 5 τιμητικές διακρίσεις.
Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο βραβεύτηκαν οι εξαιρετικοί συνεργάτες κυρία Τσιχλιά Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη στον κλάδο Ζωής και ο κύριος Δερμιτζάκης Νίκος
από τα όμορφα Χανιά στον κλάδο Αυτοκινήτου.
Έκπληξη των συντονιστών της Διεύθυνσης προς τον
κύριο Δημήτρη Αναστασίου ήταν η τούρτα που κράτησαν
για το τέλος, ευχόμενοι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του
που συνέπεσαν με τη βραδιά βραβεύσεων.

«Με ανάμικτα συναισθήματα αλλά πολύ υψηλό ηθικό
συνεχίζουμε καθημερινά να διανέμουμε προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες καθίστανται καθοριστικές για τους ανθρώπους όταν βρεθούν σε ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι για το
επάγγελμά μας και καλούμε νέους και νέες που θέλουν να
εργαστούν σε έναν κλάδο χωρίς όρια να ενδιαφερθούν και
να προσεγγίσουν το χώρο μας, με στόχο να μάθουν περισσότερα για αυτό το σπουδαίο επάγγελμα του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή (www.ateam.com.gr).
Η Διεύθυνση Δημήτρη Αναστασίου ευχαριστεί πρωτίστως τους χιλιάδες πελάτες της που την εμπιστεύονται,
το διοικητικό προσωπικό και όλες τις Διευθύνσεις για την
προσπάθεια εξυπηρέτησης όλων και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Η ομάδα μας με τον διακριτικό τίτλο: “A Team - Σύμβουλοι Ασφαλιστικών Υπηρεσιών”, έχοντας εξαιρετική
εκπαίδευση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, δεσμεύεται ότι
θα συνεχίσει με όλες της τις δυνάμεις για να βάλουμε την
ασφάλιση σε κάθε ένα σπίτι», σημειώνει η Διεύθυνση Δημήτρη Αναστασίου και προσθέτει ότι «κάπου κοντά σας
βρίσκεται ένα από τα 12 καταστήματά μας».
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Στην Ελούντα
ταξίδεψε το
εταιρικό δίκτυο

Με ταξίδι στο Μόναχο
επιβραβεύθηκαν οι συνεργάτες της

Δυναμική παρουσία
στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης

Δ

υναμικό παρών έδωσε φέτος η ARAG HELLAS στην 86η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων διαρκούς παρουσίας της εταιρείας στην
Ελλάδα και της συνακόλουθης καταξίωσης της εταιρείας
στις επιλογές των ασφαλισμένων ως ο διεθνής, μόνος ανεξάρτητος και πλήρως εξειδικευμένος ποιοτικός ασφαλιστής
Νομικής Προστασίας στην ελληνική αγορά, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται..
Σε συνεργασία με την Insurance Innovation, διοργανώθηκε η παρουσία της εταιρείας σε ειδικό εκθεσιακό χώρο,
με προώθηση και προβολή των ασφαλιστικών της προγραμμάτων και υπηρεσιών προς όλους τους ενδιαφερομένους επισκέπτες της έκθεσης για την ενημέρωσή τους και
προς ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ παράλληλα γίνονταν
προωθητικές προβολές και συνεντεύξεις.
Δημιουργήθηκε ένα ειδικό ένθετο για την περίσταση με
τον πανηγυρικό τίτλο «50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», στο οποίο γίνεται συνοπτική
αναφορά στην ιστορία της εταιρείας, στην πορεία του ελληνικού υποκαταστήματος, στις εταιρικές αξίες και αρχές,
στα πλεονεκτήματά μας απέναντι στον ανταγωνισμό, στα
παλιά και νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αλλά λόγος
γίνεται επίσης και για τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και
τις διεθνείς διακρίσεις της ARAG Hellas.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
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Τ

ην περιοχή της Ελούντας είχαν τη δυνατότητα να
απολαύσουν οι συνεργάτες του εταιρικού δικτύου
της Εθνικής Ασφαλιστικής που διακρίθηκαν για τα παραγωγικά αποτελέσματα του προηγούμενου χρόνου. Το
ταξίδι πραγματοποιήθηκε το διάστημα 22-25 Σεπτεμβρίου και συμμετείχαν σε αυτό περίπου 70 άτομα. Ένας
από τους διαχρονικά δημοφιλείς προορισμούς στην
Ελλάδα, με γαλαζοπράσινα νερά τα οποία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συνεργάτες. Η Σπιναλόγκα,
που ήταν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, κέρδισε τις
εντυπώσεις των συμμετεχόντων.
Τέλος, το αποχαιρετιστήριο δείπνο στην Playiada,
την παραδοσιακή κρητική πλατεία του Porto Elounda,
έκλεισε με πολύ ενθουσιασμό και χορό το ταξίδι στην
Κρήτη.
Το ταξίδι συνόδευαν οι κ.κ. Σταύρος Κωνσταντάς,
διευθύνων σύμβουλος, Τάσος Αναστασίου, γενικός
διευθυντής, Μιχάλης Τάτσης, διευθυντής Δικτύων
Πωλήσεων, Γιάννης Σηφάκης, διευθυντής Marketing,
Διαφήμισης & Εταιρικής Επικοινωνίας.
Με όμορφες αναμνήσεις και εικόνες από το ταξίδι, η
ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής έβαλε εκ νέου στόχο
για υψηλές επιδόσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

T

o Μόναχο φιλοξένησε τους διακριθέντες συνεργάτες
της «NP Ασφαλιστική», σε ένα ταξίδι που συνδύαζε την
περιήγηση στην αριστοκρατικότητα του 19ου αιώνα με τα
επιβλητικά κτίρια της πόλης με την τεχνολογία του 21ου αιώνα, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και ένας πανευρωπαϊκός
κόμβος επιχειρηματικότητας. Οπως σημειώνει η εταιρεία,
ήταν το ταξίδι που ανέμεναν με ανυπομονησία οι συνεργάτες
της «NP Ασφαλιστική».
Μετά από 2 χρόνια αποχής από τα εκπαιδευτικά εταιρικά ταξίδια λόγω της πανδημίας, η NP Ασφαλιστική πραγματοποίησε ταξίδι για τους 65 διακριθέντες συνεργάτες
της στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το
Μόναχο, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους και της
επαγγελματικής τους επιτυχίας κατά την προηγούμενη
απαιτητική χρονιά.
Στο ταξίδι, εκτός των διευθυντικών στελεχών της Διεύθυνσης Πωλήσεων που συνόδευαν το Δίκτυο Συνεργατών,
συμμετείχαν και ο πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας κ. Γιώργος Ζάχος, καθώς και ο γενικός διευθυντής κ. Νίκος Ζάχος, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία

αυτού του ταξιδιού με τους συνεργάτες και αντάλλαξαν
απόψεις μαζί τους σε στιγμές χαλάρωσης, μακριά από το
περιβάλλον του γραφείου και της καθημερινότητας.
Η ομάδα της «NP Ασφαλιστική» είχε την ευκαιρία να
έρθει σε επαφή με την πλούσια ιστορία και τα φημισμένα
μουσεία της πόλης, να θαυμάσει τα αξιοθέατα και τα μνημεία, να γευματίσει στα ωραιότερα εστιατόρια της πόλης
και φυσικά να απολαύσει την άφθονη ξακουστή βαυαρική
μπίρα.
Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων την
επονομαζόμενη «Ρομαντική Οδό», το Φύσσεν και το
Ομπεραμεργκάου, ενώ περιηγήθηκαν ακόμη στο εμπορικό κέντρο πέριξ του κόμβου Στάχους και στην Οπερα, στο
ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου Allianz Arena, στο
Ολυμπιακό Κέντρο, στο Μουσείο της BMW και στην Αψίδα
της Νίκης.
Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με το επίσημο gala βραβεύσεων των επιτυχόντων συνεργατών της εταιρείας, όπου
και δόθηκε ραντεβού για τον επόμενο Σεπτέμβριο του 2023
στη Γαλλική Ριβιέρα.
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ΚΥΠΡΟΣ
Παραγωγή εταιρειών ζωής
Εξάμηνο 2022
Ζωή
€ 000s

Με υψηλές ταχύτητες
τρέχει η παραγωγή
ασφαλίστρων

Υγεία
€ 000s

Εξάμηνο 2021

Σύνολο
€ 000s

Μερίδιο
αγοράς %

Ζωή
€ 000s

Υγεία
€ 000s

Σύνολο
€ 000s

Μερίδιο
αγοράς %

EUROLIFE

72.493

11.899

84.392

25,6

61.434

11.928

73.362

25,5

CNP CYPRIALIFE

58.460

8.182

66.642

20,2

52.680

8.584

61.265

21,3

UNIVERSAL LIFE

31.814

20.346

52.160

15,8

33.175

20.836

54.011

18,8

METLIFE

17.235

11.557

28.792

8,7

15.401

12.040

27.440

9,5

HELLENIC

25.728

318

26.046

7,9

14.932

376

15.308

5,3

ANCORIA

22.997

0

22.997

7,0

10.450

0

10.450

3,6

ALTIUS

12.642

0

12.642

3,8

11.049

0

11.049

3,8

PRIME

13.104

0

13.104

4,0

12.230

0

12.230

4,3

7.687

0

7.687

2,3

7.227

0

7.227

2,5

159

0

159

0,0

183

0

183

0,1

Εθνική Ασφαλιστική
MINERVA
ALLIANZ
Σύνολο

7

0

7

0,0

11

0

11

0,0

262.325

67.171

329.496

100,0

218.773

68.639

287.412

100,0

Πηγή: ΣΑΕΚ

Γράφει ο ανταποκριτής μας
στην Κύπρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η

κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία ωθούμενη από την ισχυρή απόδοση της κυπριακής οικονομίας το πρώτο εξάμηνο πέτυχε
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, στον κλάδο Ζωής η παραγωγή
ασφαλίστρων το πρώτο εξάμηνο του 2022 αυξήθηκε με
ρυθμό 19,9% (+15,4% αν συνυπολογιστεί η παραγωγή από
τον κλάδο Υγείας) σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2021. Σε απόλυτους αριθμούς η παραγωγή ανήλθε σε
262,325 εκατ. ευρώ (314,627 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενων της παραγωγής του κλάδου Υγείας), από 218,772
εκατ. ευρώ (272,536 εκατ. ευρώ με τα ασφάλιστρα υγείας)
το πρώτο εξάμηνο του 2021.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ο Γενικός Κλάδος αναπτύχθηκε ηπιότερα συγκριτικά
με τον κλάδο Ζωής, αλλά επίσης με έναν υψηλό ρυθμό, με
την παραγωγή ασφαλίστρων να αυξάνεται το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 5,1% (+3,4% αν προστεθεί η παραγωγή
στον κλάδο Υγείας από τις εταιρείες του κλάδου Ζωής) σε
σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Η παραγωγή
ανήλθε στα 214,276 εκατ. ευρώ (266,578 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής των εταιρειών ζωής
στον κλάδο της Υγείας). Συνολικά το πρώτο εξάμηνο του
2022 η παραγωγή ανήλθε σε 486,812 εκατ. ευρώ.
ΧΑΜΌΓΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΥΓΕΊΑΣ
Αυτό που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου είναι το κλείσιμο της αιμορραγίας στον κλάδο
Υγείας. Από την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας
το 2019 οι εργασίες στον κλάδο Υγείας σημείωναν συρρίκνωση.
Ενδεικτικά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση
με το πρώτο εξάμηνο του 2020 η παραγωγή στον κλάδο
Υγείας και ατυχημάτων (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των εταιρειών ζωής) είχε καταγράψει συρρίκνωση
13,8% και το πρώτο εξάμηνο του 2022 η μείωση της παραγωγής περιορίστηκε στο -2,1%. Αν εξαιρεθεί η παραγωγή
των εταιρειών ζωής και μετρηθεί μόνο η παραγωγή των
εταιρειών του Γενικού Κλάδου, η συρρίκνωση το πρώτο
εξάμηνο του 2021 είχε φτάσει το 20,1% και φέτος καταγράφεται σταθερότητα, με μηδενική μεταβολή.
Η ανακοπή της πτώσης αποδίδεται σε δύο παράγοντες:
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Οι δέκα πρώτες εταιρείες του Γενικού Κάδου
Εξάμηνο 2022
€ 000s

Εξάμηνο 2021
€ 000s

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

32.133

29.743

8%

15,0%

CNP Ασφαλιστική

28.377

26.913

5,40%

13,20%

Trust

21.165

19.871

7%

9,90%

Παγκυπριακή

20.854

20.865

-0,10%

9,70%

AIG

16.559

15.618

6%

7,70%

Atlantic

10.516

10.420

0,90%

4,90%

Εθνική Γενικές

9.637

9.001

7,10%

4,50%

Altius

9.184

0.080

1,20%

4,30%

Κόσμος Ασφαλιστική

8.247

8.168

1%

3,80%

Υδρόγειος

8.169

7.875

3,70%

3,80%

α) Φαίνεται να κλείνει ο κύκλος της διακοπής των ιδιωτικών σχεδίων υγείας. Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής
του ΓεΣΥ, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν λάβει τις αποφάσεις τους σχετικά με τη διατήρηση ή όχι ενός προγράμματος υγείας από τον ιδιωτικό τομέα.
β) Η ανάγκη απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε τομείς όπως ο τουρισμός και η γεωργία και ειδικά
η μετακίνηση στην Κύπρο πέραν των 7.000 εργαζομένων
υψηλής ειδίκευσης (και υψηλών απολαβών) στον τομέα
της τεχνολογίας, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, έφερε νέες εργασίες στον κλάδο της Υγείας. Οι τελευταίοι ως μόνιμα διαμένοντες στη χώρα δικαιούνται κάλυψη

Μεταβολή
%

Μερίδιο
%

από το ΓεΣΥ, αλλά οι εργοδότες προσφέρουν ως πρόσθετη
παροχή ιδιωτική ασφάλιση υγείας για τους ίδιους και τις
οικογένειές τους.
Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης,
η ροή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023, αν και με βραδύτερο ρυθμό, καθώς εταιρείες που επηρεάζονται από τον
πόλεμο στην Ουκρανία αναζητούν ασφαλέστερους προορισμούς και αξιοποιούν τα κίνητρα ταχείας εγκατάστασης που
προσφέρει η Κύπρος σε εταιρείες από τρίτες χώρες, εκτός
Ε.Ε. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν και ένα υψηλό αφορολόγητο (έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος για μια δεκαετία)
για το προσωπικό με ετήσιες απολαβές ως 55.000 ευρώ.

165 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

‘’ είμαστε οι επιλογές μας’’
με τη NOS Insurance Services αποφασίζουμε προσεκτικά για τη δική μας ασφάλεια
και εκείνων που αγαπάμε!

Ο μέγιστος συντελεστής στη φορολογία εισοδήματος στην
Κύπρο είναι 35% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.
Σε εισόδημα 55.000 ευρώ αναλογεί φόρος 9.135 ευρώ και
με βάση τα κίνητρα οι εν λόγω εργαζόμενοι θα καταβάλουν
φόρο 4.567 ευρώ.
ΚΛΆΔΟΣ ΖΩΉΣ
Στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής
(συνυπολογίζοντας την παραγωγή από τον κλάδο Υγείας) οι
εταιρείες με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς παραμένουν η
Eurolife με 25,6%, η CNP Cyprialife με 20,2% και Universal
Life με 15,8%.
Εστιάζοντας μόνο στην παραγωγή από τον κλάδο Ζωής,
η τριάδα δεν αλλάζει, αλλά διαφοροποιούνται τα μερίδια.
Η Eurolife έχει μερίδιο 27,6% (από 28,1%) με ετήσια αύξηση στην παραγωγή 18%, η CNP Cyprialife έχει μερίδιο
22,3% (από 24,1%) με ετήσια αύξηση παραγωγής 11% και
η Universal Life έχει μερίδιο 12,1% (από 15,2%) με μείωση
παραγωγής 4,1%.
Από τις υπόλοιπες εταιρείες ξεχωρίζει ο υπερδιπλασιασμός της παραγωγής της Ancoria, με την παραγωγή να
αυξάνεται κατά 120%, στα 22,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 από 10,5 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2021,
και το μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται στο 7,3% από 3,8%.
Άλμα κατέγραψε και η παραγωγή της Hellenic (θυγατρική
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της Ελληνικής Τράπεζας) κατά 72,3% με παραγωγή στα
25,7 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς
πλέον στο 9,8% από 6,8%.
ΓΕΝΙΚΌΣ ΚΛΆΔΟΣ
Ο Γενικός Κλάδος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη
λειτουργία ενός μεγάλου αριθμού εταιρειών, 21, με σχεδόν τη μισή παραγωγή (97 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο
του 2022 σε σύνολο παραγωγής 214 εκατ. ευρώ) να προέρχεται από τις ασφαλίσεις οχημάτων, τομέας που εξακολουθεί να μεγεθύνεται: 2,9% το πρώτο εξάμηνο του 2022
σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, μετά από μια
αύξηση κατά 3,9% το πρώτο εξάμηνο το 2021 σε σύγκριση
με το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Της αγοράς (εξαιρώντας την παραγωγή των εταιρειών
ζωής στον κλάδο της Υγείας) ηγούνται οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (επίσης θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου) με
μερίδιο 15% (+8% στην παραγωγή), η CNP Ασφαλιστική με
13,2% (+5,4% στην παραγωγή), η Trust με 9,9% (+7% στην
παραγωγή) και η Παγκυπριακή (θυγατρική της Ελληνικής
Τράπεζας) με 9,7% (οριακή υποχώρηση παραγωγής κατά
-0,1%).
Ανά κλάδο, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η αστική
ευθύνη (+13,2%) και ακολουθεί ο κλάδος Πυρός (+4,7%)
και Οχημάτων (2,9%).
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T. 210 9309 300 / info@noslg.com
www.noslg.com

ex La Parisienne

Qatar Insurance Company

Η ασφαλής επιλογή!

ΙΣΤΟΡΙΑ

1940

Μια διαφορετική
ανάγνωση της Ιστορίας
Του ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΓΩΝΗ

Κ

αθώς τα χρόνια περνούν, οι νεότερες και
πληρέστερες πληροφορίες και η απόσταση
από τα γεγονότα που μεγαλώνει μας βάζουν στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε με
διαφορετικό ή, μάλλον, λιγότερο περίπλοκο τρόπο τις τότε εξελίξεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Φαίνεται λοιπόν ότι η Γερμανία δεν ήθελε να κάνει
(γιατί δεν μπορούσε) έναν τόσο μεγάλο πόλεμο, από αυτόν
που τελικά αναγκάστηκε να κάνει και γι’ αυτό και τελικά
τον έχασε.
Το 1938 η Γερμανία επεδίωκε να αποκτήσει έναν ευρύτερο «ζωτικό» χώρο, πέρα από τον κεντρικό πυρήνα των
γερμανόφωνων περιοχών της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης έπρεπε να στραφεί δυτικά, να εκμηδενίσει (όχι να κατακτήσει) τη Γαλλία, άρα και τις Κάτω Χώρες,
να εξασφαλίσει την ουδετερότητα της Σουηδίας μέσω της
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κατάκτησης της Νορβηγίας και των φιλικών αισθημάτων των Φινλανδών (που πιεζόντουσαν από τη Σοβιετική
Ένωση). Αναγκαστικά γι’ αυτό χρειαζόταν και τη Δανία,
απαραίτητη εξάλλου για την απρόσκοπτη έξοδο του στόλου της στο Ατλαντικό. Θεωρούσε βέβαια πως θα είχε τη
συμμαχία της Ισπανίας. Μέσα από αυτόν το συνδυασμό θα
εξασφάλιζε και τις αποικίες των Κάτω Χωρών, ενώ μέσω
της ιδιόμορφης κατάστασης με τη Γαλλία θα αποκτούσε
τον έλεγχο των δικών της αποικιών. Ο έτερος στόχος ήταν
βέβαια η Σοβιετική Ένωση, για σειρά από λόγους, όπως η

αποτροπή της εξάπλωσης του ιδιόμορφου ιμπεριαλισμού
της και η εξασφάλιση των φυσικών της πόρων. Η Μεγάλη
Βρετανία ήταν μία μεγάλη δύναμη, με δύο χαρακτηριστικά:
Ευρωπαϊκή, αλλά όχι ηπειρωτική, με παγκόσμιο μέγεθος
και τον καλύτερο στόλο του κόσμου. Ο Χίτλερ επέλεξε κατά
συνέπεια σαν ευρωπαϊκό σύμμαχό του την Ιταλία , που διατηρούσε μεγάλο στόλο (4ο σε μέγεθος στον κόσμο), ικανό
να αμφισβητήσει τον αγγλικό στη Μεσόγειο.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Γερμανίας προέβλεπε να
«μοιραστεί» την Ευρώπη και τις αποικίες της με τη Μεγάλη
Βρετανία. Για το λόγο αυτόν δεν ήθελε να υπάρχουν άμεσες
εμπλοκές μαζί της, πέραν εκείνης στη Γαλλία, και προκλητικά προστάτευσε το στρατό της από εκμηδενισμό στη Δουκέρνη. Είναι επίσης βεβαιωμένο ότι ουδέποτε σχεδιάστηκε εισβολή στο «Νησί». Επιπλέον, όταν οι Ιρακινοί προσπάθησαν
να διώξουν τους Άγγλους, τους άφησε μόνους, στέλνοντας
μια μικρή τυπική δύναμη. Τέλος, ο Χίτλερ αποκαλούσε τους
Άγγλους «αδελφούς», με κοινή φυλετική καταγωγή. Στην
εξέλιξη των πραγμάτων, έχοντας κυριαρχήσει στην ηπειρωτική Ευρώπη (πλην της Σοβιετικής Ένωσης) , η πρόθεση της
Γερμανίας ήταν να κατακτήσει τη Σοβιετική Ένωση (Σ.Ε.) και
να συνομιλεί με τη Μεγάλη Βρετανία (Μ.Β.) σε διαφορετική
βάση, αποφεύγοντας την εμπλοκή των ΗΠΑ.
Από τα Βαλκάνια ενδιέφεραν τα πετρέλαια της Ρουμανίας. Η Βουλγαρία επίσης, ώστε διατηρώντας μία τεθωρακισμένη μεραρχία στα σύνορά της με την Τουρκία να εξασκεί πίεση σε εκείνη προκειμένου να παραμένει αδρανής,
μέχρι να φθάσουν οι επιτυχίες στη Σ.Ε. Τότε θα ήταν εύκολο
να αναβιώσει η παραδοσιακή τους φιλία. Θα μπορούσε έτσι
να πλησιάσει τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής (τα οποία,
ως άνω, μάλλον σκόπευε να τα συνδιαχειριστεί με τη Μ.Β.).
Ως προς τη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα, μπορούσε να
τις κρατά φοβισμένες και ουδέτερες, χωρίς να εμπλακεί
στρατιωτικά. Στη Γιουγκοσλαβία, η πολιτική κατάσταση
εκεί ευνοούσε την ουδετερότητα . Για την Ελλάδα φοβόταν
την ενδεχόμενη ανάμιξη των Βρετανών στην Αν. Μακεδονία/Θράκη (όπως στον Α’ ΠΠ) και τούτο λόγω του ενδεχόμενου χρήσης των εκεί αεροδρομίων για το βομβαρδισμό
των πετρελαίων στο Πλοέστι της Ρουμανίας. (Φόβος που
επιβεβαιώθηκε στην τελευταία φάση του πολέμου.)
Έναν πόλεμο τέτοιας δομής λοιπόν θα μπορούσε να τον
διαχειριστεί με επιτυχία, γιατί δεν παρέβαινε το βασικό δόγμα (και φόβο) της γερμανικής στρατηγικής, να μην πολεμά
ταυτόχρονα σε δύο μεγάλα μέτωπα, καθώς απέμενε ένα
μέτωπο, εκείνο με τη Σ.Ε.
Δεν είχε όμως υπολογίσει σωστά τις ανοησίες του
Μουσολίνι. Η μεταξύ τους συμφωνία, από καιροσκοπισμό
αμφοτέρων, δεν προέβλεπε κανέναν κοινό στρατηγικό/
στρατιωτικό σχεδιασμό. Και εφόσον δεν υπήρχαν δεσμεύσεις, ο καθένας (με πρώτο τον Χίτλερ) μπορούσε να ενεργεί

169 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ
μόνος και, κυρίως, απροειδοποίητα (!).
Σε αυτό το περιβάλλον οι σχεδιασμοί της Ιταλίας ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Ενθαρρυμένος από τις πολιτικές
της αδιαφορίας της Μ.Β. στην Αιθιοπία και τη Σομαλία και
του καιροσκοπισμού της Γαλλίας στη Β. Αφρική, αλλά και
τις στρατιωτικές του «επιτυχίες» απέναντι σε σχεδόν άοπλους αυτόχθονες, ο Μουσολίνι είχε μεγάλα όνειρα: Όλη τη
Β. Αφρική, από την Αίγυπτο έως το Μαρόκο (μέχρι και βάση
στην Καζαμπλάνκα), τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής και
τη Μεσόγειο ως ιταλική λίμνη (mare nostrum), περιλαμβανομένης (τουλάχιστον) και της Γαλλικής Ριβιέρας. Και
φυσικά τα ελληνικά νησιά.
Όμως τέτοιες βλέψεις απαιτούν και ανάλογα στρατιωτικά μέσα, που τυπικά μεν διέθετε, αλλά πάρα πολύ απείχε από
όντως να τα διαθέτει: Κόμπαζε για ένα εκατομμύριο λόγχες,
αλλά αυτές τις κρατούσαν πεζοί (ελάχιστοι σχηματισμοί ήταν
μηχανοκίνητοι, ενώ δεν υπήρχαν μεσαία/βαρέα άρματα). Ο
στόλος είχε σκάφη όλων των κλάσεων, νέα ή ανανεωμένα,
που όμως υστερούσε τεχνολογικά, χωρίς ραντάρ (που στοίχισε τρία καταδρομικά στη νυχτερινή ναυμαχία του Ταίναρου
με τους Άγγλους), χωρίς σόναρ, με μη έμπειρα πληρώματα,
προβληματική επάρκεια καυσίμων και σύστημα διοίκησης
του Α’ ΠΠ. Η Αεροπορία, τέλος, διέθετε πολύ λίγα αεροπλάνα εφάμιλλα των γερμανικών και των αγγλικών. Μόνο το
Πυροβολικό απεδείχθη τελικά αξιόπιστο.
Έτσι, η εμπλοκή της Ιταλίας σε όλα τα μέτωπα που επέλεξε υπήρξε καταστροφική.
Το ημερολόγιο του Β’ ΠΠ είναι αποκαλυπτικό:
– 9 Ιουνίου 1940: Η Γαλλία καταρρέει.
– 10 Ιουνίου 1940: Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο σε
Αγγλία και Γαλλία. Επιτίθεται στην ήδη ηττημένη Γαλλία
για να προσαρτήσει τη Νίκαια και τη Γαλλική Ριβιέρα, αλλά
αποτυγχάνει.
– 31 Ιουλίου 1940: Η Γερμανία αποφασίζει ότι θα επιτεθεί στη Σ.Ε. τον Απρίλιο του 1941, ώστε να έχει την άνοιξη
και το καλοκαίρι για να προλάβει τη συντριβή της πριν το
χειμώνα.
– 13 Σεπτεμβρίου 1940: Η Ιταλία επιτίθεται στην Αγγλία, στη Λιβύη με στόχο την Αίγυπτο, αλλά μετά από 100
km αιγυπτιακού εδάφους (που οι επιτιθέμενες μονάδες τα
περπάτησαν στην έρημο), στο Sidi Barrani ανακόπτεται. (Το
γνωστό El Alamein απέχει άλλα 300 km.)
– 7 Οκτωβρίου 1940: Η Γερμανία επιτίθεται στη Ρουμανία με στόχο τα πετρέλαια του Πλοέστι (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Ιταλίας).
– 28 Οκτωβρίου 1940: Η Ιταλία επιτίθεται στην Ελλάδα
(χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Γερμανίας), δυσάρεστη έκπληξη για τον Χίτλερ γιατί επηρέαζε την από τον Ιούλιο απόφασή του να επιτεθεί στη Σ.Ε.
– 9 Δεκεμβρίου 1940: Η Αγγλία αντεπιτίθεται στη Λιβύη
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σημειώνοντας αμέσως επιτυχίες.
– 13 Δεκεμβρίου 1940: Ανησυχώντας για τις συνέπειες
της κακής εξέλιξης στο αλβανικό μέτωπο η Γερμανία αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα και να καταλάβει την Αν.
Μακεδονία, γιατί στις
– 18 Δεκεμβρίου: Ο Χίτλερ διατάσσει την εκπόνηση
σχεδίων για την εισβολή στη Σ.Ε.
– 6 Ιανουαρίου 1941: Η Ιταλία ηττάται στην Αλβανία,
έχοντας υποχωρήσει 30 έως 50 km από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
– 11 Ιανουάριου 1941: Η Γερμανία αποφασίζει την αποστολή του Afrika Corps στηνΛιβύη, εν όψει της απελπιστικής κατάστασης των Ιταλών.
– 7 Φεβρουαρίου 1941: Η Ιταλία ηττάται οριστικά στην
Κυρηναϊκή (μάχη του Beda Fomm) και αποσύρεται στην
Τριπολίτιδα .
– 12 Φεβρουαρίου 1941: Άφιξη του Rommel στην
Αφρική.
– 9-14 Μαρτίου 1941: «Εαρινή» επίθεση της Ιταλίας
στο αλβανικό μέτωπο και νέα ήττα.
– 9 Απριλίου 1941: Επίθεση της Γερμανίας στην Ελλάδα, αφού είχε αναγκαστικά κατακτηθεί η Γιουγκοσλαβία
(που δεν ήταν στα σχέδια) και η Βουλγαρία είχε συμμαχήσει,
με εδαφικά ανταλλάγματα εις βάρος της Ελλάδος και της
Γιουγκοσλαβίας.
– 22 Ιουνίου 1941: Εισβολή της Γερμανίας στη Σ.Ε. Η
αρχική πρόβλεψη για Απρίλιο είχε ήδη μετατεθεί για τις 15
Μαΐου, αλλά χρειάστηκαν τελικά και άλλες 40 ημέρες στις
βαλκανικές εκστρατείες, μέχρι οι 15 μεραρχίες (κυρίως τεθωρακισμένες και μηχανοκίνητες) που ενεπλάκησαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να επιστρέψουν στις βάσεις τους (Πολωνία και Ρουμανία) και να αναδιοργανωθούν.
Όπως μεταπολεμικά ανέφερε ο στρατάρχης φον Ρούστεντ,
επικεφαλής της Ομάδας Στρατιών «Νότου» για την εισβολή
στη Σ.Ε., η αργοπορημένη επιστροφή των μονάδων αρμάτων
που είχαν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα ήταν η κύρια αιτία
της κρίσιμης καθυστέρησης. Επίσης, ο διοικητής των τεθωρακισμένων δυνάμεων του Ρούστεντ, στρατάρχης φον Κλάιστ, μεταπολεμικά επίσης, δήλωσε ότι ο κύριος όγκος των
αρμάτων του που έλαβε μέρος στην ελληνική εκστρατεία
χρειαζόταν επισκευή, πολλά από αυτά είχαν φθάσει μέχρι την
Πελοπόννησο και έπρεπε να επιστρέψουν, ενώ τα πληρώματα είχαν ανάγκη από ξεκούραση. Σε άλλο σημείο σημειώνει
πως τα άρματα που κατάφερε να συγκεντρώσει μετά την
επιστροφή τους από την Ελλάδα ήταν μόλις 600 (!) έναντι
2.400 ρωσικών απέναντί του (1). Επίσης, στη διάρκεια της
κράτησής του σε στρατόπεδο διακεκριμένων αιχμαλώτων
στη Γερμανία από τον Ιούλιο του ’43, ο στρατάρχης Παπάγος
είχε συγκρατούμενό του τον, σε δυσμένεια, στρατηγό Φραντς Χάλντερ, πρώην αρχηγό του γερμανικού Γεν. Επιτελείου
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(OKW) και σχεδιαστή της επιχείρησης εισβολής στη Σ. Ένωση. Ο Χάλντερ υποστήριζε ότι η επτάμηνη καθυστέρηση και
αποτυχία της ιταλικής εκστρατείας στην Αλβανία ήταν εκείνη
που υποχρέωσε τον Χίτλερ να καθυστερήσει την επιχείρηση
εναντίον της Σ. Ενωσης. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί
ότι κάτω από αυτή την ανάλωση του χρόνου, η εκτίμηση
της Γερμανίας για την αναγκαία διάρκεια της εκστρατείας
στη Σ.Ε., μειούμενη συνεχώς, έφθασε τελικά στις μόλις 10
εβδομάδες, μια αισιοδοξία που υποστηριζόταν επίσης από
την, μέχρι τότε, αποτελεσματικότητα του «αστραπιαίου πολέμου».
Η Γερμανία βρέθηκε αναγκασμένη να ξελασπώσει την
Ιταλία γιατί : – Η αξιοπιστία της στρατιωτικής υπεροχής του
Άξονα (μέχρι τότε αήττητου) έμπαινε σε αμφισβήτηση, με
κίνδυνο: – Να μην πειστεί η Ισπανία να ενταχθεί και ούτε η
Τουρκία να πάρει, καιροσκοπώντας, θετική στάση. – Η Μ.Β.
να επέμβει στην Ελλάδα, καλύπτοντας τα κενά που είχαν
αφήσει οι ελληνικές δυνάμεις στη Μακεδονία (που είχαν
μετακινηθεί στην Αλβανία), επιτρέποντας στον ελληνικό
στρατό να συνεχίσει την νικηφόρα προέλαση απέναντι στις
27 ιταλικές μεραρχίες που είχαν εμπλακεί και να τις εγκλωβίσει, εξασφαλίζοντας τα λιμάνια της Νότιας Αλβανίας (Β.
Ηπείρου). Έτσι η Μ.Β. θα εδραιωνόταν στα Βαλκάνια, παρασύροντας και την Τουρκία, με σοβαρές συνέπειες για την
επίθεση στη Σ.Ε. – Το καθεστώς στην Ιταλία να καταρρεύσει.
– Ολόκληρη η Β. Αφρική να περιέλθει σε βρετανικό έλεγχο.
Αναγκάστηκε, κατά συνέπεια, να προχωρήσει στις δύο
εκστρατείες, Βόρεια Αφρική και Ελλάδα, αλλάζοντας κατά
συνέπεια και τη θέση της προς τη Μ.Β. Η μετωπική πλέον
αντιπαράθεση ενέπλεξε ενεργά, όπως ήταν αναμενόμενο.

και τις ΗΠΑ.
Η συνέχεια λοιπόν.
Στη Β. Αφρική, μετά τη στασιμότητα του 1941, οι πολύ
θετικές εξελίξεις με τον Ρόμελ στη Λιβύη το α’ εξάμηνο
του 1942 και οι προοπτικές προσέγγισης των πετρελαίων
της Μέσης Ανατολής μέσω Αιγύπτου και Παλαιστίνης ήταν
απόλυτα βέβαιο ότι θα σταματούσαν στο El Alamein: Όπως
έχει αποδειχθεί, οι αλλεπάλληλες ήττες των Βρετανών
στο α’ εξάμηνο του 1942 οφείλοντο (πέραν της γνωστής
ικανότητας του Ρόμελ) στην έγκαιρη και λεπτομερή γνώση
του των βρετανικών σχεδίων, της δύναμης και των θέσεων των μονάδων και του εφοδιασμού τους. Αυτό οφείλετο
στην υποκλοπή και αποκωδικοποίηση των λεπτομερών τηλεγραφημάτων που απέστελνε στην Ουάσιγκτον ο στρατιωτικός ακόλουθος της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Κάιρο, συντ/
χης B.F. Fellers, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Με βάση αυτά,
ο Ρόμελ μπορούσε να υπερβαίνει κάθε φορά την αμυντική
διάταξη των Βρετανών από αριστερά, μέσα από την έρημο,
και στη συνέχεια στρέφοντας αριστερά (βόρεια προς τη Μεσόγειο) να απειλεί με περικύκλωση και να τους αναγκάζει
σε υποχωρήσεις. Πριν όμως την επίθεσή του τον Ιούλιο
στο El Alamein, η διαρροή είχε εντοπιστεί και σταματήσει.
Επιπλέον, είχε χάσει την εξαιρετική μονάδα του υποκλοπών
σημάτων, ενώ τα αποθέματά του σε βενζίνη και πυρομαχικά ήσαν ελάχιστα. Έτσι, όταν επιχείρησε και πάλι τον ίδιο
ελιγμό, «έστριψε» νωρίτερα αριστερά, βρέθηκε προ ισχυρά
οργανωμένων θέσεων που αγνοούσε και αποκρούστηκε.
Αντίθετα, οι Βρετανοί διέθεταν αυξημένη και διερευνόμενη
υπεροχή μέσων και δυνάμεων, ενώ μέσω των υποκλοπών
(συσκευή Enigma/ Bletchley Park) κτυπούσαν συστηματικά
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ΙΣΤΟΡΙΑ
τις νηοπομπές εφοδιασμού του (με τη συμμετοχή και του
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού - τότε Βασιλικού). Μόνο η
ικανότητα του Ρόμελ στους ελιγμούς υποχώρησης (εγκαταλείποντας τις πεζοπορούσες ιταλικές μονάδες) απέτρεψε
στη συνέχεια την άμεση καταστροφή. Η καταστροφή τελικά
ήρθε και μάλιστα με την εμπλοκή των ΗΠΑ στο ευρωπαϊκό
μέτωπο, με την απόβαση στο Μαρόκο.
Η αρνητική σπουδαιότητα της εμπλοκής στο άλλο
μέτωπο, που προέκυψε από την ανάγκη ολοκληρωτικής
κατάληψης της Ελλάδος, αντί της περιορισμένης που είχε
σχεδιαστεί τον Δεκέμβριο του 1940, υπήρξε καταλυτική. Οι
Γερμανοί παρακολουθούσαν με ανησυχία και απαρέσκεια
την εξέλιξη στο αλβανικό μέτωπο ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν στους Ιταλούς την
πραγματική αιτία της ανησυχίας τους (Hμερολόγια Τσιάνο).
Είχαν μάλιστα στείλει τρεις φορές ανώτερους αξιωματικούς τους στην Αλβανία για να εκτιμήσουν την κατάσταση.
Στις αρχές Ιανουαρίου είχαν πλέον πειστεί ότι είχαν σοβαρό
στρατηγικό πρόβλημα με το δεξιό τους πλευρό ακάλυπτο
εν όψει της επίθεσης στη Σ.Ε. και κατά συνέπεια έπρεπε οι
ίδιοι να καταλάβουν ολόκληρη την Ελλάδα για να το λύσουν. Τις ίδιες μέρες άρχιζαν οι συζητήσεις της Ελλάδος
με τη Μ.Β. Χρειάζονταν εννέα έως έντεκα βρετανικές μεραρχίες στη Μακεδονία, αλλά μόνο δύο με τρεις μπορούσαν να διατεθούν, έτσι η βοήθεια περιορίστηκε σε μερικές
μοίρες της RAF στο αλβανικό μέτωπο. Ενώ η εισβολή των
Γερμανών από τη Βουλγαρία προετοιμαζόταν, οι Ιταλοί
επιχείρησαν την «Εαρινή Επίθεση» (9-14 Μαρτίου) για να
δείξουν ότι μπορούν ακόμα να το κατορθώσουν εκείνοι, με
καταστροφικά στρατιωτικά και ηθικά αποτελέσματα.
Με τους Γερμανούς πλέον στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε την περιορισμένη,
έστω, και ανεπαρκή βρετανική βοήθεια, για την κάλυψη
των συνόρων με τη Γιουγκοσλαβία. Το σκηνικό πρόσκαιρα άλλαξε όταν η φιλογερμανική κυβέρνηση στο Βελιγράδι
ανατράπηκε, αλλάζοντας τα σχέδια των Γερμανών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Γιουγκοσλαβία άλλαξε στάση
και χρειάστηκε να καταληφθεί, η άμυνά της κατέρρευσε
αμέσως, με αποτέλεσμα τελικά αυτό να διευκολύνει την
εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα με την
παράκαμψη των Οχυρών της Γραμμής Μεταξά.
Αν και για χρόνια, για λόγους σκοπιμοτήτων (βρετανικών και σοβιετικών), η ανατροπή των σχεδιασμών των
Γερμανών για την Ελλάδα παρουσιαζόταν ως σημαντική,
αλλά πάντως όχι η σπουδαιότερη, ή ίσως εξίσου σημαντική, είναι πλέον, σιωπηρά, αποδεκτό (καθώς οι σκοπιμότητες ατόνησαν) ότι ήταν εκείνη που κυρίως οδήγησε στην
καταστροφική καθυστέρηση της επίθεσης στη Σ.Ε. Η άλλη
βέβαια σημαντική αιτία ήταν η κατάσταση του εδάφους,
μετά από μια παρατεταμένα βροχερή άνοιξη στη Βόρεια
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Ευρώπη. Το είδος των μονάδων, σε ασυνήθιστα μεγάλη
αναλογία τεθωρακισμένες, που ενεπλάκησαν στα Βαλκάνια ήταν ακριβώς εκείνο που χρειαζόταν για τη ρωσική εκστρατεία. Οι αλεξιπτωτιστές (επίσης αναγκαίοι στον
«αστραπιαίο πόλεμο»), μετά τις απώλειες στην Κρήτη, δεν
ξαναχρησιμοποιήθηκαν, παρά μόνο ως elite Πεζικό στην
Αφρική. Επιπλέον, η Γερμανία αναγκάστηκε, παρά τη χρησιμοποίηση ιταλικών, βουλγαρικών και άλλων συμμαχικών
της μονάδων, να διατηρεί σημαντικές δυνάμεις κατοχής
στη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα, λόγω της ένοπλης
αντίστασης που δημιουργήθηκε.
Συμπερασματικά, λόγω της Ιταλίας, η Γερμανία αναγκάστηκε: Να αλλάξει την πολιτική της απέναντι στη Μεγάλη
Βρετανία. Να εμπλέξει στον πόλεμο τις ΗΠΑ. Να επιχειρεί στη Σοβιετική Ενωση μέσα στο χειμώνα. Να επιχειρεί
ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα. Με ένα αναποτελεσματικό και
απαράσκευο σύμμαχο, που κατέρρευσε σύντομα (απόβαση
στην Σικελία). Έκανε έτσι έναν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο
από αυτόν που είχε σχεδιάσει και, παρά την αναμφισβήτητη
υπεροχή της σε ποιότητα μέσων και προσωπικό, τον έχασε.
1. Οι Γερμανοί στρατάρχες που ηγούντο των στρατιών
«Βορράς» και «Κέντρο» υποστηρίζουν αντίθετα ότι η καθυστέρηση οφείλετο στην κατάσταση του εδάφους. Φαίνεται
ότι η κάθε πλευρά είχε μια δικαιολογία για την καθυστέρηση.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο φον Ρούστεντ δεν επιτέθηκε με την αρχικά προβλεπόμενη δύναμη και αντιμετώπισε
τη σθεναρότερη αντίσταση, καθώς στον τομέα του οι Ρώσοι
ανέμεναν (λανθασμένα) την κύρια επίθεση. Κατά μία εκτίμηση
οι δύο πρώτες ρωσικές γραμμές αμύνης υπό τον στρατάρχη
Ζούκοφ διέθεταν 3.200 άρματα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των τεθωρακισμένων που χρησιμοποίησε η
Γερμανία, με δεδομένο το έδαφος και την εποχή, έχει κριθεί
ως ανεπαρκής. Όπως χαρακτηριστικά έχει λεχθεί, «χρειάζονταν περισσότερες ερπύστριες και λιγότερες ρόδες», όπου
στις «ρόδες» περιλαμβάνονται και ιππήλατα κάρα.
2. Μετά από τόσα χρόνια, η περίοδος από τον Ιανουάριο του 1941 έως την κατάληψη της Ελλάδος εξακολουθεί ακόμη να καλύπτεται από την «ομίχλη του πολέμου»:
Μυστικά, σκοπιμότητες, λανθασμένες εκτιμήσεις, λάθη,
ψέματα, μηχανορραφίες, πολιτικές αχνοκρύβονται μέσα σ’
αυτήν. Κατά μία άποψη αυτό οφείλεται στο περιορισμένο
ενδιαφέρον λόγω της μικρής κλίμακας των επιχειρήσεων
στα Βαλκάνια. Όμως το σκέπασμα των λαθών είναι επίσης
ένας καλός λόγος.
Πάντως, η αναζήτηση στοιχείων προκειμένου να συγκροτηθούν αντικειμενικές εντυπώσεις ή απόψεις είναι
δυσχερής, γιατί (όπως πάντα) πρέπει να αναζητηθούν με
υπομονή στις «ανυποψίαστες» λεπτομέρειες των περιγραφών, των πληροφοριών και των απόψεων, οι οποίες είναι
ακριβώς εκείνες που αποκαλύπτουν τις αλήθειες.
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3. Το είδος της εμπλοκής και η επιμονή σε αυτήν της
Μ.Β. παραμένουν ανεξήγητα. Έκαναν μια εκστρατεία στην
Ελλάδα με τη βεβαιότητα ότι θα έχαναν, ενώ με τις ίδιες
δυνάμεις θα είχαν εξαλείψει την ιταλική παρουσία στην
Αφρική. Ήταν σίγουρα μια πολιτική επιλογή με την οποία
δεν συμφωνούσαν οι στρατιωτικοί. Δύσκολο πάντως να
πιστέψει κανείς ότι το έκαναν για να καθυστερήσουν την
εισβολή των Γερμανών στη Σ.Ε. Το πιθανότερο είναι ότι
γνώριζαν (περίμεναν/οργάνωναν) το πραξικόπημα στο Βελιγράδι. Οι Άγγλοι έκτοτε θέλουν να ξεχαστεί η περιπέτεια
αυτή. Οι Ρώσοι δεν δέχονται ότι, εκτός από τους ίδιους, κάτι
άλλο μπορεί να τους βοήθησε για τη νίκη τους (παρά τον
πρωτοφανή εφοδιασμό τους σε μέσα από τις ΗΠΑ).
Ως προς την Ελλάδα ιδιαίτερα, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια όταν έγιναν οι πρώτοι απολογισμοί, ο Εμφύλιος εμαίνετο και φυσικά δεν συνέφερε τις επιδιώξεις
της Σ.Ε. για την Ελλάδα η αναγνώριση της σημασίας της

ελληνικής εκστρατείας της Γερμανίας, όσον αφορά στη
δική της νίκη.
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AYTOKINHTO

To ηλεκτρικό & αυτόνομο
μέλλον του αυτοκινήτου
είναι ευκαιρία για τις
ασφαλιστικές;
Tου ΓΙΏΡΓΟΥ ΜΟΎΖΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τ

α ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν το μερίδιο αγοράς τους. Σύντομα
θα ακολουθήσουν και τα αυτόνομα και ήδη
το αγοραστικό κοινό έχει αντιληφθεί πλέον
πως αυτό είναι το μέλλον της αυτοκίνησης.
Για τον ασφαλιστικό κλάδο όμως τι θα ισχύσει;
Η μεγάλη ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων σημειώθηκε
το 2ο εξάμηνο του 2020, όταν οι πωλήσεις των EV επιταχύνθηκαν στις μεγάλες αγορές παρά την οικονομική κρίση
που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19. Οι νέοι
στόχοι που έχει θέσει η Ε.Ε. αναφέρουν πως έως το 2030
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα έχουν το 50% του μεριδίου
της αγοράς. Όπως αντιλαμβάνεστε, η τάση αυτή δημιουργεί νέες ασφαλιστικές ανάγκες που οι εταιρείες πρέπει να
τις λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Συνδυαστικά μάλιστα με
τον ερχομό των αυτόνομων οχημάτων δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην ασφάλιση. Κι αυτό γιατί, μεταξύ
άλλων, είναι δύσκολο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να
αξιολογήσουν και να αποδεχθούν «κινδύνους» χωρίς την
ύπαρξη ιστορικών δεδομένων. Όμως η τεχνολογία γεννά
ευκαιρίες!
ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΣΗ
H ηλεκτροκίνηση ήδη έχει θέση στην καθημερινότητά μας
και σύντομα θα κυριαρχεί. Η μετάβαση αυτή αναμένεται να
φέρει τα πάνω κάτω στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλάζοντας
σημαντικά και τις απαιτήσεις αποζημιώσεων. Κι αυτό γιατί
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν λιγότερα κινούμενα μηχανικά μέρη, με τους αισθητήρες και το ενσωματωμένο λογισμικό να έχουν τον πρώτο λόγο. Όμως η τόσο προηγμένη
τεχνολογία κι η πολυπλοκότητά της αυξάνουν το κόστος

επισκευής σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες καλύψεις για οδηγούς και οχήματα,
όπως, για παράδειγμα, οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και έκρηξης
που σχετίζονται με μπαταρίες υψηλής τάσης. Όλα αυτά τα
δεδομένα αναμφίβολα θα επηρεάσουν τόσο τον τρόπο όσο
και το κόστος ασφάλισης.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες βελτιώνουν συστηματικά τα παραδοσιακά ασφαλιστικά τους
προϊόντα και αναπτύσσουν νέες, πρωτοποριακές και ευέλικτες καλύψεις, που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες
ιδιωτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων.
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΝ
ΠΛΗΘΏΡΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Οι αισθητήρες που εφοδιάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
προσφέρουν άπειρες δυνατότητες διασύνδεσης. Τα δεδομένα που παράγουν είναι ικανά, έπειτα από σωστή ανάλυση, να βοηθήσουν τον ασφαλιστή να διαχειριστεί εξαιρετικά
τον πιθανό κίνδυνο που μπορεί να διατρέξει ο πελάτης του
και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο. Καθώς οι ασφαλιστές
εξετάζουν την αναδοχή κινδύνων νέων οχημάτων, θέλουν
να λάβουν υπόψη τις πλατφόρμες διασύνδεσης που υπάρχουν στα νέα αυτοκίνητα. Έτσι θα μπορούν να προσφέρουν
στον πελάτη τους ό,τι ακριβώς χρειάζεται και μάλιστα στο
χρόνο που το θέλει. Οι ασφαλιστές με τεχνολογική υποδομή με δυνατότητα cloud, που μπορεί να φιλοξενήσει
μεγάλη ροή δεδομένων, έχουν το πλεονέκτημα. Θα είναι
αυτοί που θα ανοίξουν το δρόμο για νέες δυνατότητες στο
underwriting και σίγουρα θα δώσουν τη δυνατότητα για
ορθότερες και άμεσες αποζημιώσεις στο μέλλον.
ΠΏΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΆΣΟΥΝ ΤΑ ΑΥΤΌΝΟΜΑ
ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ;
Όπως και σε καθετί καινούργιο, έτσι και στην καθολική
ενσωμάτωση των αυτόνομων οχημάτων στην κυκλοφορία ο κόσμος θα είναι διστακτικός. Οι πρώτες προβλέψεις
αναφέρουν πως αρχικά θα υπάρξει μια μικρή αύξηση στα
ασφάλιστρα λόγω της νέας τεχνολογίας. Ωστόσο στην
πορεία τα ασφάλιστρα θα μειωθούν, καθώς τα αυτόνομα
αυτοκίνητα θα γίνονται πιο mainstream. Ο ασφαλιστικός
γίγαντας Zurich αναμένει ότι η έλευση των αυτόνομων αυτοκινήτων θα φέρει μεταβολές στην ιδιοκτησία οχημάτων.
Επειδή το κόστος αγοράς των αυτόνομων θα είναι υψηλό
και με τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού να αυξάνουν
το κόστος, η τάση προς το leasing αναμένεται να αυξηθεί
περισσότερο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως το
νέο ασφαλιστικό μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει στη
μετατόπιση της έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε
ιδιώτες, σε ένα ασφαλιστικό πλαίσιο καλύψεων στόλου ή
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σε επίπεδο Β2Β, με τους κατασκευαστές να παρέχουν την
κάλυψη σε εταιρείες ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου
υπηρεσιών που θα συνοδεύουν το όχημα.
ΑΛΛΆΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΌΝΟΜΑ
Αν και τα πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη στους ευρωπαϊκούς δρόμους, ήδη οι
κυβερνήσεις έχουν εκπονήσει νομοσχέδια γύρω από την
ασφάλιση αυτού του τύπου οχημάτων. Στη Μεγ. Βρετανία
ο νόμος περί αυτόνομων και ηλεκτρικών οχημάτων (AEV)
του 2018 αναφέρει πως όταν ένα άτομο τραυματίζεται ή
του οποίου η περιουσία έχει υποστεί ζημιά σε σύγκρουση
με αυτόνομο όχημα, έχει το δικαίωμα να ασκήσει αξίωση
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του αυτοκινήτου η οποία
θεωρείται υπεύθυνη για τη ζημιά. Μόλις διευθετηθεί η
αποζημίωση, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αξιώσει το

ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε από την κατασκευάστρια εταιρεία.
Ένα άλλο βασικό στοιχείο του νομοσχεδίου είναι ότι οι
χρήστες αυτόνομων αυτοκινήτων που δεν είχαν τον έλεγχο
του αυτοκινήτου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση
αποζημίωσης κατά της ασφαλιστικής ως επιβάτες, ώστε να
λάβουν αποζημίωση για τους τραυματισμούς που υπέστησαν. Ωστόσο, ένας ιδιοκτήτης θα μπορούσε να θεωρηθεί
υπεύθυνος για ένα ατύχημα με αυτόνομο αυτοκίνητο, εάν
αυτό συμβεί λόγω της αδυναμίας του να κατανοήσει την
τεχνολογία και να το χειριστεί σωστά. Μια περίπτωση είναι όταν αποτυγχάνουν να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες
ενημερώσεις λογισμικού.
Παρ’ όλα αυτά η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτόνομης
οδήγησης αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια,
μειώνοντας το ανθρώπινο λάθος, το οποίο συμβάλλει στο
88% των καταγεγραμμένων τροχαίων ατυχημάτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

Ο Γιώργος Μούζος, με σπουδές Μηχανολογίας και έντονη την αγάπη για ό,τι έχει τροχούς,
μπήκε στον τομέα του Ειδικού Τύπου το 2005. Τα πρώτα δημοσιογραφικά βήματα έγιναν
σε περιοδικό βελτιώσεων της εποχής και έκτοτε συνέχισε την καριέρα του σε μεγάλα περιοδικά του χώρου. Το 2007 βρίσκεται στο εβδομαδιαίο «Autocar», αλλά και στο site
αυτοκινήτου sportdrive.gr.
Από το 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2016 βρίσκεται στο εβδομαδιαίο περιοδικό αυτοκινήτου «Auto Τρίτη». Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το section του
αυτοκινήτου στην κλαδική εφημερίδα «NextDeal», αλλά και στο site nextdeal.gr. Παράλληλα,
διατηρεί τη θέση του διευθυντή Σύνταξης στα περιοδικά «ΕΠΙΠΛΕΟΝ» και «Woodmag Egypt», που αφορούν τον
κλάδο του ξύλου και του επίπλου.
Άλλες αγάπες, πέρα από τροχούς και μοτέρ, οι καταδύσεις, τα ταξίδια, αλλά και η πυγμαχία!
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Δίνουμε το λόγο στους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ
των ασφαλιστικών
εταιρειών!
■ Οικονομικές
καταστάσειςστοιχεία
■ Φερεγγυότητα

■ Κερδοφορία
■ Ίδια κεφάλαια
■ Επενδύσεις
■ Συνεργασίες
Ζητήστε το επόμενο
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