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Δραστηριοποιείστε στο Νομό 
Καβάλας και ευρύτερα σε όλη 
την περιοχή της Μακεδονίας 
με τη MetLife. Πώς ξεκίνησε η 
ενασχόλησή σας με το χώρο 
των ασφαλίσεων;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καβά-
λα. Δραστηριοποιούμαι στην ασφαλιστική 
αγορά εδώ και 23 χρόνια, ενώ την τελευ-
ταία δεκαετία έχω διευρύνει τη δραστηριό-
τητά μου σε όλους θα έλεγα τους όμορους 
της Καβάλας νομούς. Θεωρώ, δε, ότι η 
πρόσβαση σε ένα αστικό κέντρο -όπως για 
παράδειγμα η Θεσσαλονίκη- είναι σημα-
ντική για όσους θέλουν να κάνουν «πρω-
ταθλητισμό» στο χώρο μας. 

Αποφάσισα να γίνω ασφαλιστικός σύμ-
βουλος σε ηλικία 25 ετών. Το σπουδαιότε-
ρο ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξε το 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη δουλειά έχει 
κοινά γνωρίσματα τόσο με το χαρακτήρα 
μου όσο και με το αντικείμενο των σπου-
δών μου, που είναι η θεολογική επιστήμη 
– είμαι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής 
του ΑΠΘ. Ανθρωποκεντρικότητα, αγάπη, 
προσφορά: αυτά τα στοιχεία αποτελούν, 
πιστεύω, την πεμπτουσία των υπηρεσι-
ών που παρέχουμε. Η ασφάλιση ζωής εί-
ναι πάνω απ’ όλα μια πράξη αγάπης. Για 
όσους γνωρίζουν, άλλωστε, υπάρχει στη 
Γραφή η παραβολή των ταλάντων. 

Αισθάνομαι την υποχρέωση και απένα-
ντι στον Θεό να δίνω κάθε μέρα τον καλύ-
τερο εαυτό μου, να αναπτύσσω το όποιο 
ταλέντο μου και να το «επιστρέφω» στους 
συνανθρώπους μου και την κοινωνία, με 
υπεύθυνες και χρήσιμες υπηρεσίες. Αυτό 
πιστεύω ότι οφείλει να παρακινεί τον καθέ-
να μας, ώστε να προσπαθεί για το καλύτε-
ρο στον τομέα που έχει επιλέξει. 

Εμείς όμως, ως ασφαλιστικοί σύμβου-
λοι, έχουμε ένα σπουδαίο επιπλέον κίνη-
τρο. Κι αυτό είναι η ίδια η φύση της δου-
λειάς μας, η οποία αφορά την ασφάλεια 
ζωής: ένα ύψιστο αγαθό, το οποίο εμείς 
προσφέρουμε. Εμείς αναλαμβάνουμε την 
ευθύνη να είμαστε ενεργά παρόντες στη 
ζωή των ασφαλισμένων μας, τη στιγμή 
ακριβώς που θα μας χρειαστούν. Για μένα, 
λοιπόν, η ασφάλιση είναι αγάπη.

Εκτιμάτε ότι η περιφέρεια, 
και δη ο Νομός Καβάλας, 

χρειάζεται ειδικά ασφαλιστικά 
προϊόντα; Για ποια προϊόντα 
υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση 
αυτή την εποχή; 

Σίγουρα παρατηρείται αυξημένο ενδι-
αφέρον για τα συμβόλαια υγείας, κυρίως 
για νοσοκομειακές καλύψεις και για προ-
γράμματα προστασίας απέναντι σε σοβα-
ρές παθήσεις. Όχι μόνο στην Καβάλα, αλ-
λά σε όλη την Ελλάδα.

Αυτό είναι ένα δεδομένο στο οποίο καθη-
μερινά προσπαθώ να ανταποκριθώ. Αλλά, 
ιδιαίτερη για εμένα πρόκληση αλλά και ευ-
καιρία, και καθημερινό μου μέλημα, αποτε-
λεί η εκ νέου ανάδειξη της αποταμιευτικής 
κουλτούρας του Έλληνα. Στη χώρα μας, οι 
άνθρωποι διαχρονικά αποταμίευαν χρήμα-
τα όταν τους περίσσευαν και το έκαναν με 
διαφορετικούς τρόπους με βάση τις παρα-
δοσιακές σταθερές, όπως τη γη «η οποία 
δεν χάνει ποτέ την αξία της», τον χρυσό, τα 
κρατικά ομόλογα ή την κλασική τραπεζική 
αποταμίευση κ.α. Τα τελευταία χρόνια η 
κρίση οδήγησε τους ανθρώπους στην επι-
στροφή σε ακραίες λύσεις, όπως  ο «κου-
μπαράς» κάτω από τα στρώματα, και άλ-
λες ευφυείς κρύπτες, που μπορεί να σκεφτεί 
ο πολίτης για να προστατέψει τις οικονομί-
ες του. 

Σήμερα, η συστηματική και έγκαιρη απο-
ταμίευση, με μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι 
σημαντική για την κάλυψη μελλοντικών ανα-
γκών, όπως είναι οι σπουδές των παιδιών, 

αλλά και η διασφάλιση ενός ικανοποιητικού 
εισοδήματος μετά τη σύνταξη

Η ασφαλιστική αγορά αποτελεί έναν αξι-
όπιστο πυλώνα αποταμίευσης, τον οποίο 
επιλέγουν όλο και περισσότεροι πολίτες, 
όπως φαίνεται από όλες σχεδόν τις σχετι-
κές έρευνες. Η αξιοπιστία του έχει ενισχυ-
θεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, 
με τη θέσπιση ενός ενιαίου, ιδιαίτερα αυστη-
ρού πλαισίου εποπτείας, του Solvency II, 
το οποίο  διασφαλίζει τη φερεγγυότητα των 
ασφαλιστικών εταιριών. Ήδη, εκατοντάδες 
εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη συμπλη-
ρώνουν τις  συντάξεις και τα εφάπαξ τους 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να 
έχουν το εισόδημα που επιθυμούν προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσουν τα σχέδια τους.

Υπάρχει ενδιαφέρον από τα 
νέα παιδιά στην περιοχή να 
ασχοληθούν επαγγελματικά 
με την ασφαλιστική 
βιομηχανία;

Η προσέλκυση νέων, ικανών ανθρώπων 
στο χώρο παρουσιάζει θα έλεγα δυσκολί-
ες, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και ευ-
ρύτερα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει 
γιατί η ασφαλιστική αγορά, καθώς ωριμάζει, 
αναζητά έναν νέο τύπο ασφαλιστικών συμ-
βούλων, με υψηλή κατάρτιση, ικανότητες και 
επαγγελματισμό. Ταυτόχρονα, υπάρχει στη 
χώρα μας και μια κουλτούρα που παραδο-
σιακά ευνοεί τη μισθωτή εργασία ως επιλο-

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος 
μοιάζει με τον ιεραπόστολο, 
σύμφωνα με τον  Συμεών Μα-
κέδο, o οποίος έχει αναδειχθεί 
ως Star Agent -ύψιστος τίτλος 
για ασφαλιστικό σύμβουλο- 
στη MetLife. Μιλώντας στο «Ασφα-
λιστικό ΝΑΙ» και στον Κωστή Σπύ-

ρου, ο κ. Μακέδος τονίζει ότι 
η ασφάλιση ζωής είναι πάνω 
απ’ όλα μια πράξη αγάπης. 
Χαρακτηρίζει την ασφαλιστι-
κή βιομηχανία και εκτιμά ότι 
η αγορά ωριμάζει αναζητώ-

ντας έναν νέου τύπου επαγγελμα-
τία ασφαλιστικό σύμβουλο.

H ασφάλιση ζωής

Συνέντευξη στον
ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

Σ Υ Μ Ε Ώ Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Σ

 πράξη αγάπηςείναι

Οι κ.κ. Γ. Αναστόπουλος, Head of Face to Face DSF, 
Σ. Μακέδος και Κ. Αποστολίδης, CEO Metlife.
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γή σταδιοδρομίας. Αυτό, όμως, 
σταδιακά αρχίζει να αλλάζει 
μετά την κρίση και προς αυτή 
την κατεύθυνση προσπαθούμε 
να συμβάλουμε ως εταιρία.

Είστε μέλος στο 
Million Dollar Round 
Table, στον IARFC 
και ισόβιο μέλος 
στη LIMRA. Πώς 
«κατακτήθηκαν» 
αυτές οι διακρίσεις 
και πώς 
συμβάλλουν στην 
επαγγελματική 
ενδυνάμωση του 
ασφαλιστή;

Η φιλοδοξία να πετύχω 
στη δουλειά μου με συνόδευε 
από τα πρώτα επαγγελματικά μου βήμα-
τα. Ήταν το κίνητρο για να θέτω συνεχώς 
υψηλότερους στόχους και να βάζω διαρ-
κώς στοίχημα με τον εαυτό μου, προκει-
μένου να βελτιωθώ και να επιδιώξω καλύ-
τερες επιδόσεις. Το μεγαλύτερο στοίχημα, 
για μένα, είναι η αποφυγή της στασιμότη-
τας. Είναι η αφύπνιση των κρυμμένων δυ-
νατοτήτων που όλοι διαθέτουμε και που, 
αν τις αξιοποιήσουμε, μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά. Η προσωπική βελτίωση εί-
ναι το μόνιμο στοίχημα που οφείλουμε να 
βάζουμε με τον εαυτό μας, προκειμένου 
να διακριθούμε στη δουλειά μας και να ει-
σπράξουμε συγκινήσεις που δεν θα μπο-
ρούσαμε καν να ονειρευτούμε. Οι δι-
ακρίσεις αυτές συμβάλλουν, με τη 
σειρά τους, στο να πετυχαίνουμε ακό-
μη καλύτερα αποτελέσματα στην πα-
ραγωγή μας και να εξασφαλίζουμε μια 
«γεμάτη» ζωή, με σημαντικές οικονο-
μικές απολαβές και επαγγελματική 
αναγνώριση. 

Παράλληλα έχετε 
«αποσπάσει» και άλλες 
σημαντικές διακρίσεις. 
Μιλήστε μας και για αυτές.

Στην εταιρεία μου, τη MetLife, έχω 
την τιμή να φέρω τον τίτλο του STAR 
AGENT -που αποτελεί τον ύψιστο πα-
ραγωγικό τίτλο της εταιρείας στην Ελ-
λάδα- και να συμμετέχω ανελλιπώς σε 

όλους τους διαγωνισμούς που διοργανώνει 
διεθνώς. Ωστόσο, ανάμεσα σε όλες τις βρα-
βεύσεις και τις διακρίσεις, θεωρώ ότι η πιο 
σημαντική ίσως στιγμή της καριέρας μου 
ήταν το βραβείο ήθους «Γ. Σκαλίγκος», το 
οποίο μου απένειμαν οι συνάδελφοί μου στη 
MetLife το 2015. Η αναγνώριση από τους 
συνοδοιπόρους και «συναγωνιστές» μου σε 
αυτή τη δουλειά ήταν για μένα ύψιστη τιμή.

 
Γενικότερα, εκτιμάτε ότι η διά 
βίου εκπαίδευση θα βοηθήσει 
περαιτέρω το αγαθό της 
ιδιωτικής ασφάλισης; 

Η διά βίου εκπαίδευση είναι αναμφι-
σβήτητα χρήσιμη σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας ενός ατόμου. Αυτό ισχύ-
ει κατεξοχήν στη δουλειά μας, στο χώ-
ρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι απα-
ραίτητο για όλους μας να ανανεώνουμε, 
να αναβαθμίζουμε και να επικαιροποι-
ούμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας. 
Άλλωστε, η προσαρμοστικότητα, η ευε-
λιξία και η θετική στάση απέναντι στην 
αλλαγή είναι βασικά στοιχεία που πρέ-
πει να διαθέτει κανείς στο ψυχικό του 
οπλοστάσιο.

Η MetLife επενδύει στρατηγικά στον 
τομέα της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα 
εξελιγμένα εργαλεία που διαθέτει ένας 
παγκόσμιος οργανισμός: e-learning, σε-
μινάρια, workshops, one to one meetings 

κ.λπ. Έχει ένα δομημένο σύστημα 
εκπαίδευσης που μας παρέχει τις 
ευκαιρίες, αλλά και τα εφόδια να 
μαθαίνουμε συνεχώς, να γινόμαστε 
καλύτεροι στη δουλειά μας και βε-
βαίως να βελτιώνουμε την εμπειρία 
των πελατών μας. 

Πραγματοποιήσατε 
πρόσφατα στη 
Θεσσαλονίκη μια 
εκδήλωση, διαφορετική 
από τις άλλες, την οποία 
παρακολούθησα και εγώ ως 
δημοσιογράφος, αλλά και 
υψηλόβαθμα στελέχη της 
MetLife. Γιατί αισθανθήκατε 
την ανάγκη να πείτε 

δημόσια «ευχαριστώ» προς 
τους πελάτες σας; 

Στους απαιτητικούς καιρούς που ζού-
με, έχει μεγάλη σημασία να βρίσκουμε 
τρόπους να καινοτομούμε, να διαφορο-
ποιούμαστε και να εξελισσόμαστε στη 
δουλειά μας. Με αυτό το σκεπτικό, αι-
σθάνθηκα την ανάγκη να παραθέσω αυ-
τή τη δεξίωση προς τιμήν των πελατών 
μου -των ανθρώπων μου, όπως προτι-
μώ να τους αποκαλώ-, προκειμένου να 
ανταποδώσω, έστω και το ελάχιστο, την 
τιμή που πρώτοι οι ίδιοι μου δείχνουν με 
την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρό-
νια. Με το να με επιλέγουν ως σύμβουλο 
και συνεργάτη τους, με το να προσπα-
θούμε μαζί να βρίσκουμε νέα μονοπάτια 
για δημιουργήσουμε αξία, ακολουθώντας 
πάντα το δρόμο της αρετής, της έντιμης 
προσπάθειας και της ανθρωπιάς. 

Είναι πραγματικά μοναδικό να ξεκινάς 
μια επαγγελματική συνεργασία και στην 
πορεία αυτή να εμπλουτίζεται από όλα 
αυτά τα ωραία συναισθήματα που χαρα-
κτηρίζουν μια φιλία: εμπιστοσύνη, οικει-
ότητα, αλληλοκατανόηση, αλτρουισμός, 
αγάπη. Οφείλω, λοιπόν, σε κάθε έναν ξε-
χωριστά από τους πελάτες μου ένα εκ βα-
θέων ευχαριστώ για το δώρο της αγάπης 
και της πίστης που μου έχουν προσφέρει. 
Τους οφείλω, επίσης, την υπόσχεση ότι 
θα συνεχίσω να προσπαθώ, ώστε να εί-
μαι αντάξιος της εμπιστοσύνης τους. 

Σε αυτούς αφιέρωσα τη βραδιά εκεί-
νη, για τη διαδρομή που βαδίζουμε όλα 
αυτά τα χρόνια, αλλά και για αυτά που 

θα ακολουθήσουν. Σε αυτούς αφιέρωσα 
την υψηλή διάκριση που έλαβα μέσα στο 
2018 και ελπίζω ότι, με τη βοήθεια του Θε-
ού, θα μπορέσουμε να μοιραστούμε κι άλ-
λες τέτοιες στιγμές στο μέλλον. 

Πώς βλέπετε το μέλλον της 
ασφάλισης στη χώρα μας και 
ποιο είναι το μήνυμα που θα 
θέλατε να στείλετε μέσω του 
περιοδικού «Ασφαλιστικό 
ΝΑΙ» στους ασφαλιστές της 
Αθήνας, αλλά και στα νέα 
παιδιά που «μαστίζονται» 
από την ανεργία;

Κατά τη γνώμη μου, οι δυνατότητες ανά-
πτυξης του κλάδου στη χώρα μας είναι 
σημαντικές, αλλά αφορούν κυρίως τους 
άριστους επαγγελματίες. Για το λόγο αυ-
τόν, είναι σημαντικό να φροντίζουμε κα-
θημερινά για τη βελτίωση των επαγγελ-
ματικών μας δεξιοτήτων, αλλά και για την 
πιστή εφαρμογή μιας συγκεκριμένης στρα-
τηγικής με μεθοδολογίας στην πώληση, 
ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδό-
σεις μας. Με αυτές τις προϋ-
ποθέσεις, μπορούμε να αξι-
οποιήσουμε νέες ευκαιρίες 
ανάπτυξης, να εξασφαλίσου-
με υψηλές οικονομικές απο-
λαβές, αλλά και σημαντικές 
διακρίσεις, ευκαιρίες για συμ-
μετοχή σε μεγάλους οργανι-
σμούς όπως το MDRT, ευκαι-
ρίες για επαφές και γνωριμίες 
κ.λπ. Όλα αυτά μας δίνουν τη 

δυνατότητα να αναβαθμίζουμε συνεχώς 
τη θέση μας και να προοδεύουμε επαγ-
γελματικά, όντας παράλληλα χρήσιμοι  
στην κοινωνία.                                        n

Στους νέους -και όχι μόνο- συ-
ναδέλφους, θα ήθελα μέσα απ’ τα 
βάθη της καρδιάς μου να τονίσω 
ότι είμαστε τυχεροί που κάνουμε 
αυτή τη δουλειά. Μια δουλειά που 
μας κρατά ζωντανούς, ανταμείβει 
τις προσπάθειές μας, μας παρέ-
χει εκπαίδευση, αναγνώριση και 
προοπτική. Μια δουλειά που μας 
προσφέρει τη σιγουριά ότι δεν θα 
μείνουμε ποτέ άνεργοι. Εάν μπο-
ρούσα να μοιραστώ κάτι τελευ-
ταίο με όλους τους συναδέλφους, 
είναι μια συμβουλή που σε μένα 
έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη: 

Μάθε να ακούς
Η ευκαιρία
μπορεί να χτυπήσει
την πόρτα σου
πολύ σιγά

Στους νέους -και όχι μόνο- 
συναδέλφους, θα ήθελα 

μέσα απ’ τα βάθη της 
καρδιάς μου να τονίσω 
ότι είμαστε τυχεροί που 

κάνουμε αυτή τη δουλειά. 
Μια δουλειά που μας κρατά 

ζωντανούς, ανταμείβει 
τις προσπάθειές μας, 

μας παρέχει εκπαίδευση, 
αναγνώριση και προοπτική.

Οι κ.κ. Κ. Σπύρου. Nextdeal.gr, 
Σ. Μακέδος και Κ. Αποστολίδης. 

CEO Metlife.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Σ. Μακέδου προς τιμήν των πελατών του στη Θεσσαλονίκη.


