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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΈΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΣΈΜΑ

30 χρόνια δυναμικής δράσης
Είναι πραγματικά συγκινητικό να δι-
απιστώνεις, με την πάροδο των ετών, 
ότι η πρωτοβουλία μιας ομάδας φίλων 
ασφαλιστών, το 1988, για την ίδρυση 

Σωματείου εκπροσώπησης των Μεσιτών Ασφαλίσεων, είχε την 
καλύτερη δυνατή εξέλιξη, αποτελώντας σήμερα έναν από τους 
μεγαλύτερους φορείς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 
Η ομάδα που απαρτιζόταν, τότε, από πρώην γενικούς πράκτορες, 
ανταποκριτές των Lloyd’s, όπως και τέως αντιπροσώπους αλ-
λοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, από νωρίς αντιλήφθηκε την 
ανάγκη οργάνωσης ενός συνδικαλιστικού οργάνου με στόχο την 
ανάδειξη του θεσμού των Μεσιτών Ασφαλίσεων. Στο Σωματείο 
δόθηκε στη συνέχεια ο τίτλος «ΣΕΜΑ». 
Βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μου θα μείνουν και τα ατελείωτα Δι-
οικητικά Συμβούλια το καλοκαίρι του 1988, που άρχιζαν νωρίς το 
μεσημέρι και τελείωναν αργά τη νύχτα, με στόχο την ανάδειξη της 
αξίας και του ρόλου του Μεσίτη Ασφαλίσεων. 
Για μένα, η ίδρυση του ΣΕΜΑ πάντα θα αποτελεί μία από τις ση-
μαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Θεωρώ, 
εξάλλου, ιδιαίτερη τιμή που οι συνάδελφοί μου, αναγνωρίζοντας 
την προσφορά μου στον Σύνδεσμο, με ανακήρυξαν Επίτιμο Πρό-
εδρο. Τους ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν.
Από την πλευρά μου, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι, στις 
τρεις αυτές δεκαετίες, όλα τα μέλη του φορέα έδωσαν τον καλύ-
τερο εαυτό τους. Δούλεψαν σκληρά, θυσιάζοντας πολλά από την 
επαγγελματική τους καθημερινότητα, ώστε ο Σύνδεσμός μας να 
επιτύχει στο έργο του. Και πράγματι, όλοι μαζί, τα καταφέραμε. 
Είναι πολλές οι ιδιαίτερες στιγμές που ξεχωρίζω από τα πεπραγ-
μένα των 30 ετών του ΣΕΜΑ. Αν όμως μου ζητούσε κανείς να επι-
μείνω σε μία, θα ανέφερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε με 
το τότε αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές 
στην ηγεσία και τα στελέχη του τις ιδιαίτερες πτυχές του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων, όπως και τα στοιχεία της διαφοροποίησής του από 
τις άλλες κατηγορίες διαμεσολάβησης.
Η Ελλάδα, θυμίζω, ήταν την περίοδο εκείνη από τις λίγες αγο-
ρές στην Ευρώπη όπου δεν είχε θεσπιστεί ο θεσμός του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων. Ωστόσο, μετά από επίμονες προσπάθειες, πείσαμε 
το υπουργείο να δεχθεί τη θέσπιση ενός νόμου που θα βασιζόταν 
στα πρότυπα του αγγλοσαξονικού συστήματος και θα αναγνώριζε 
θεσμικά τον Μεσίτη Ασφαλίσεων.
Θυμάμαι, μάλιστα, ότι ο νόμος αυτός ήταν ο τελευταίος που ψη-
φίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1993, πριν πέσει η τότε κυβέρνηση 

και προκηρυχθούν εκλογές. Όλα έγιναν κυριολεκτικά στο... παρά 
πέντε, αν σκεφθεί κάνεις ότι την ημέρα εκείνη δεν πέρασαν από 
τη Βουλή ούτε οι τροπολογίες που είχαν κατατεθεί προς ψήφιση. 
Χαίρομαι που, στα χρόνια που μεσολάβησαν, οι κόποι των πρωτερ-
γατών του ΣΕΜΑ, αλλά και όσων ακολούθησαν τις επόμενες δε-
καετίες, όχι μόνο δεν πήγαν χαμένοι, αλλά απέδωσαν τα μέγιστα.
Σήμερα, ο Σύνδεσμος έχει στις τάξεις του καταξιωμένα στελέχη, 
πραγματικούς επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν τη σημασία του 
θεσμού των Μεσιτών Ασφαλίσεων, ξέρουν πώς να προσφέρουν 
υπεραξία στον ασφαλισμένο, λειτουργούν με όρους υγιούς αντα-
γωνισμού και απόλυτης διαφάνειας και, το σημαντικότερο, επιμέ-
νουν να ατενίζουν το μέλλον με δυναμισμό και αισιοδοξία.
Εύχομαι ολόψυχα στην «οικογένεια» του ΣΕΜΑ να τα εκατοστίσει!
Εύχομαι να μην πάψει ποτέ να προσφέρει με αυταπάρνηση στα 
κοινά.
Εύχομαι να ανεβάσει τον θεσμό της μεσιτικής διαμεσολάβησης 
ακόμη πιο ψηλά στο βάθρο της αγοράς.
Εύχομαι, τέλος, στη νέα γενιά των brokers να πορευθεί στα βή-
ματα των παλαιότερων του κλάδου, να παραδειγματιστεί από όσα 
επιτύχαμε, να παλέψει για το καλύτερο, αλλά και να μη διστάσει 
να πολεμήσει τα κακώς κείμενα.
Δεν πρέπει δε να ξεχνά ο σημερινός broker ότι είναι άρρηκτα δε-
μένος με την κοινωνία. Αν, λοιπόν, θέλει να πορευτεί επιτυχώς, να 
ξεχωρίσει με τα έργα του, θα πρέπει πρώτα από όλα να «καταλά-
βει» τη σπουδαιότητα του επαγγέλματός του και να το αγαπήσει. 
Διότι αν δεν αγαπήσει τον ρόλο του, δεν θα μπορέσει και να τον 
ζήσει. Δεν θα μπορέσει να προσφέρει.


