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Η Generali προσφέρει οικονομική βοήθεια για την 

ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό σε Τουρκία 

και Συρία  
 

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη στήριξης των θυμάτων του σεισμού που έπληξε την 

Τουρκία και τη Συρία, η Generali προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς 

προχωρώντας σε δωρεά προς τη UNICEF και σε αντίστοιχους τοπικούς φορείς, ξεκινώντας 

ταυτόχρονα, μια παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, το σύνολο της οποίας 

θα διπλασιαστεί από τον Όμιλο.  

 

Ο πρόσφατος σεισμός αποτελεί το ισχυρότερο καταγεγραμμένο σεισμικό συμβάν στην Τουρκία από το 1939, τα 

αποτελέσματα του οποίου -καθώς συνδυάζονται με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το συνεχιζόμενο 

ξέσπασμα χολέρας- επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό εκατομμύρια ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, οι οποίοι 

εξαρτώνται πλέον από την ανθρωπιστική βοήθεια. 

 

Περισσότεροι από 37.000 θάνατοι έχουν αναφερθεί μετά τον τεράστιο σεισμό της 6ης  Φεβρουαρίου και ο αριθμός 

αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς προχωρούν οι προσπάθειες διάσωσης. 

 

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη στήριξης των θυμάτων του σεισμού, η Generali προχώρησε σε δωρεά ποσού 

500.000 ευρώ προς τη UNICEF -η οποία συνδράμει από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες διάσωσης των 

σεισμοπαθών προσφέροντας είδη έκτακτης ανάγκης (τρόφιμα, πόσιμο νερό, κιτ οικογενειακής και βρεφικής 

υγιεινής, ρούχα) ιατρικές προμήθειες έκτακτης ανάγκης και φιλοξενία των πληγέντων σε ασφαλείς χώρους 

(διαμονή σε καταφύγια για οικογένειες και παιδιά με υπηρεσίες παιδικής μέριμνας) καθώς και προς αντίστοιχους 

τοπικούς φορείς που θα επιλεγούν από κοινού με την Generali Sigorta. 

 

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από το σύνολο των 

εργαζομένων του Ομίλου, το τελικό ποσό της οποίας θα διπλασιαστεί από την Generali με σκοπό την παροχή 

οικονομικής υποστήριξης προς τις πληγείσες περιοχές. Η πλατφόρμα των δωρεών είναι ανοιχτή για όλους τους 

πολίτες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://donate.thehumansafetynet.org/ForTURKEYandSYRIA/~my-donation 

 

Η Generali Hellas συμμετέχει ενεργά στην συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας προς τους πληγέντες ενώνοντας 

τις δυνάμεις της με το σύνολο των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου Generali παγκοσμίως. Όπως ανέφερε 

η κ. Μαρία Λαμπροπούλου, Chief Marketing & Communications Officer της εταιρείας «Είμαστε ένας 

οργανισμός που παραμένει διαχρονικά δίπλα στα μέλη της κοινωνίας που δοκιμάζονται. Η πρόσφατη 

καταστροφική σεισμική δραστηριότητα στην γειτονική μας περιοχή φέρνει στην επιφάνεια το μέγεθος της ανάγκης 

για την προστασία της ανθρώπινης ζωής απέναντι στη μανία της φύσης, υπογραμμίζοντας τη μοναδική αξία της 
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προσφοράς και της φροντίδας προς τον συνάνθρωπο. Οι άνθρωποι της Generali, όντας πολλαπλώς 

ευαισθητοποιημένοι καί ως επαγγελματίες, ενισχύουν από την πρώτη στιγμή τη συλλογική προσπάθεια του 

οργανισμού, με το βλέμμα στραμμένο σε αυτή την πραγματική ανθρώπινη τραγωδία που δεν εξαιρεί κανέναν". 

 

 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI 

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 
Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 75,8 δις ευρώ, το 2021. Με 
περισσότερους από 75.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 67 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη 
και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της 
Generali βρίσκεται η δέσμευσή της να αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της, η οποία υλοποιείται επιτυχώς μέσα 
από καινοτόμες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, την παροχή της βέλτιστης ασφαλιστικής εμπειρίας και τις 
ψηφιοποιημένες δυνατότητες που αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών της. Η Generali έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές 
βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές της επιλογές, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους εταίρους της, 
θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία. 
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