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 ηφιακή σας Alpha Bank.
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“ Alpha.  ηφιακή σου Alpha Bank”

       νέος πυλώνας ηλεκτρονικής τραπεζικής της Alpha Bank, “ Alpha”, δηµιουργήθηκε για την καλύτερη οργάνωση και 

       εξυπηρέτηση των Πελατών σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική τραπεζική, και σηµατοδοτεί την εξέλιξη της Τραπέζης στον τοµέα 

της ηφιακής καινοτοµίας, που εναρµονίζεται µε τη νέα εποχή και τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Το “ Alpha” αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών ηφιακής Τραπεζικής της Alpha Bank για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηφιακών ικτύων εξυπηρετήσεως, των εφαρµογών καθώς και διαφόρων προϊόντων και εργαλείων.

Ειδικότερα, το “ Alpha” περιλαµβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες

. λα τα υφιστάµενα ηλεκτρονικά δίκτυα εξυπηρετήσεως, όπως το “ Alpha eb”, το “ Alpha Mobile” και το 

 “ Alpha Phone”

2. λα τα online προϊόντα 

3. Το ηφιακό πορτοφόλι “ Alpha allet”

4. λες τις ηλεκτρονικές εφαρµογές applications

. λα τα ηφιακά εργαλεία.

Ο
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Με σκοπό την προβολή του “ Alpha”, ξεκίνησε την 2  Ιανουαρίου 2 , διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεοράσεως, µε κύριο 

µήνυµα    ηφιακή σου  .

Στόχος της διαφηµιστικής ταινίας είναι να παρουσιάσει το σύνολο των υπηρεσιών του “ Alpha”, µέσα από την καθηµερινότητα 

των δύο πρωταγωνιστών. Τους παρακολουθούµε, σε παράλληλη δράση, να χρησιµοποιούν την ηφιακή τους Τράπεζα “ Alpha”, 

ανάµεσα στις άλλες δραστηριότητες τους ή ταυτόχρονα µε αυτές, ως µέρος των καθηµερινών τους συνηθειών.  επικοινωνία 

ενισχύθηκε µε προβολή στο διαδίκτυο καθώς και στα Καταστήµατα της Τραπέζης.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ. 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Συµµετοχή της Τραπέζης στην εκδήλωση
της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών στη ρανκφούρτη

      ην Πέµπτη, 24 Ιανουαρίου 2 , η νωση Ελληνικών Τραπεζών πραγµατοποίησε εκδήλωση στη ρανκφούρτη, µε θέµα 

     “Tacklin  P s ithin the eek Bankin  S ste ”, µε την υποστήριξη της P  Ελλάδος. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 

πολλά στελέχη από τον ελληνικό και τον διεθνή τραπεζικό κλάδο, ενώ πραγµατοποιήθηκε πάνελ συζητήσεως, στο οποίο 

συµµετείχαν ο ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank ασίλειος Ε. άλτης, ο ιευθύνων Σύµβουλος της obank κ. ωκίων 

Καραβίας και ο κ. Fabio Balbinot, Hea  o  Se icin , obank o p.

 θεµατολογία αναπτύχθηκε γύρω από τις βασικές εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο καθώς και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει 

το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και η αγορά, ενώ επίκεντρο της συζητήσεως αποτέλεσε η αντιµετώπιση των µη εξυπηρετουµένων 

δανείων του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.  

Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ασίλειος Ε. άλτης δήλωσε  “ χω την πεποίθηση 

ότι η Alpha Bank είναι σε θέση να αντιµετωπίσει επιτυχώς τα κρίσιµα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα Μη Εξυπηρετούµενα 

Ανοίγµατα και την πλήρη εξυγίανση του ισολογισµού. Επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας, προκειµένου να επιτύχουµε τους 

τεθέντες στόχους µείωσης των Μη Εξυπηρετουµένων Ανοιγµάτων και είµαστε απολύτως προσηλωµένοι στον σχεδιασµό µας. 

Οι διαρθρωτικές λύσεις που εξετάζονται επί του παρόντος µπορούν να εξασφαλίσουν µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών και να 

µας οδηγήσουν µε ταχύτερο ρυθµό στα επιθυµητά αποτελέσµατα.  σταδιακή βελτίωση που παρατηρείται στις τιµές της αγοράς 

ακινήτων, στο διαθέσιµο εισόδηµα και στο κλίµα εµπιστοσύνης, ενισχύει τις προσπάθειές µας να αναδιαρθρώσουµε τα υγιή 

χαρτοφυλάκια των Πελατών µας και να στηρίξουµε την ανάκαµ η της Ελληνικής Οικονοµίας”.

Τ
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ιάκριση της Τραπέζης

      ην Παρασκευή,  εβρουαρίου 2 , πραγµατοποιήθηκε η τελετή απονοµής των Επιχειρηµατικών ραβείων Ρ ΜΑ, 

      που διοργάνωσαν για 6η συνεχή χρονιά το επενδυτικό και οικονοµικό περιοδικό Ρ ΜΑ και η thos Me ia.

H Alpha Bank έλαβε το 2ο ρα είο στην κατηγορία αλ τερη ταιρία στις πενδυτικές έσεις για το 2 . Το πρώτο 

βραβείο έλαβε ο µιλος ΤΙΤΑ . 

Εκ µέρους της Τραπέζης, το βραβείο παρέλαβαν η Senio  O ice  της ιευθύνσεως Σχέσεων µε εσµικούς Επενδυτές και 

Αναλυτές Στέλλα Τράκα και η Σελήνη Μηλιώνη της αυτής ιευθύνσεως.

T

Από αριστερά   Σελήνη Μηλιώνη και η Στέλλα Τράκα.
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Απονοµή διακριτικών 2 ετίας έτους 2

      ην Παρασκευή, 22 εβρουαρίου 2 , ο ιευθύνων Σύµβουλος της Τραπέζης ασίλειος Ε. άλτης απένειµε διακριτικά 

      πολυετίας σε Στελέχη της Τραπέζης που συµπλήρωσαν 2  έτη υπηρεσίας, το έτος 2 .  απονοµή έλαβε χώρα στο 

ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης, επί της οδού Σταδίου 4 , παρουσία µελών της ενικής ιευθύνσεως και 

ιευθυντών ιευθύνσεων.

Ο κ. άλτης απηύθυνε χαιρετισµό προς τους παρευρισκοµένους, µε σύντοµη αναφορά στα πεπραγµένα του 2  και τους 

ευχαρίστησε για την αφοσίωση και για τη µεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει, ώστε η Τράπεζα να αποτελεί σηµείο 

αναφοράς στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

T
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Ενηµερωτικές Εκδηλώσεις Πελατών της ιευθύνσεως P i ate Bankin

      η ευτέρα, 4 εβρουαρίου και την Τετάρτη, 3 εβρουαρίου 2 , πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές εκδηλώσεις 

      Πελατών της ιευθύνσεως P i ate Bankin  στη εσσαλονίκη και στην Α ήνα, αντιστοίχως.

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής P i ate an  n est ent Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία στη 

εσσαλονίκη. Στις εν λόγω εκδηλώσεις, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως P i ate Bankin  Εµµανουήλ Αρζινός και ο ιευθυντής 

της ιευθύνσεως Επενδυτικών αρτοφυλακίων Παναγιώτης Ρεµούνδος πραγµατοποίησαν παρουσίαση εστιάζοντας σε θέµατα 

επενδυτικής στρατηγικής. 

Τ
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Συγκεντρώσεις Στελεχών του ικτύου Καταστηµάτων της Τραπέζης

      πό την 2  Ιανουαρίου έως την 6 εβρουαρίου 2 , πραγµατοποιήθηκαν, ανά την Ελλάδα, επτά συγκεντρώσεις 

      Στελεχών του ικτύου Καταστηµάτων της Τραπέζης, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότερα από  Στελέχη. Στην 

Αθήνα, παρέστη ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Καθυστερήσεων και ιαχειρίσεως ιαθεσίµων Αρτέµιος . εοδωρίδης.

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος Ισίδωρος Σ. Πάσσας αναφέρθηκε στις κύριες 

µακροοικονοµικές εξελίξεις και παρουσίασε την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, όπως αυτή διαµορφώνεται 

στις αρχές του 2 . Μέσω της αναλύσεως των αποτελεσµάτων για το ίκτυο Καταστηµάτων για το προηγούµενο έτος, 

αναφέρθηκε στους κύριους παράγοντες που αναµένεται να επηρεάσουν τον τραπεζικό κλάδο. Οι κατά περίπτωση αρµόδιοι 

ιευθυντές των ιευθύνσεων Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, Κεντρικής και ορείου Ελλάδος, 

Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίων ήσων, ήσων Αιγαίου και Κρήτης, παρουσίασαν τους στόχους της Τραπέζης 

στους τοµείς των καθυστερήσεων, των καταθέσεων, των χορηγήσεων και των εσόδων για το νέο έτος και ανέλυσαν τις 

στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων των Καταστηµάτων.

Α
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 εφαρµογή του P  από τον µιλο Alpha Bank

       λοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες ενέργειες για τη συµµόρφωση της Τραπέζης µε τον ενικό Κανονισµό για την Προστασία εδοµένων 
       P . Το έργο αφορά λες τις ρ πε ες του µίλου, µε εξαίρεση την Alpha Bank Albania, η οποία βρίσκεται σε χώρα εκτός 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ώρου, καθώς και τις 1  µε αλ τερες ταιρίες του µίλου  στο εσωτερικό και  στο εξωτερικό .

Ενδεικτικά, µεταξύ άλλων, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα

• Κατάρτιση της Ενηµερώσεως για την Επεξεργασία των εδοµένων Προσωπικού αρακτήρα, που ως Συµβατικό έγγραφο συνδέεται 
 µε το Πλαίσιο Συνεργασίας, καθώς και της Συγκαταθέσεως των Πελατών όσον αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων τους για 
 προωθητικές ενέργειες µε ή χωρίς κατάρτιση προφίλ .
• κδοση Πολιτικής και ιαδικασιών P .
• Πολιτική Προστασίας και Ρυθµίσεις ookies στον ιστότοπο των Τραπεζών και στα αντίστοιχα sites των Εταιριών του Οµίλου. 
• Κατάρτιση πρότυπων συµβατικών εγγράφων για την Επεξεργασία Προσωπικών εδοµένων και υπογραφή σχετικών συµβάσεων από 
 τρίτους Εταιρίες  Εκτελούντες την επεξεργασία .
• Κατάρτιση του Αρχείου ραστηριοτήτων Επεξεργασίας και ιενέργεια Εκτιµήσεως Αντικτύπου για κάθε πράξη επεξεργασίας των 
 δεδοµένων που ενέχει υ ηλό κίνδυνο για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των υποκειµένων των δεδοµένων.
• Εκπαίδευση για το σύνολο των Λειτουργών των Τραπεζών και των Εταιριών του Οµίλου άνω των .  Λειτουργών .
• Ενίσχυση της Προστασίας των εδοµένων µε εφαρµογή επιπλέον µέτρων ασφαλείας.

Σηµειώνεται ότι η Alpha Bank ήταν το µοναδικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που την 2 . .2 , ηµεροµηνία ενάρξεως της εφαρµογής του 
ενικού Κανονισµού, εξέδωσε, σε επίπεδο Οµίλου, ανακοίνωση στον Τύπο για την εφαρµογή του P . 

Πέραν των ανωτέρω, το Γραφείο ροστασίας εδοµένων µίλου συνέδραµε αποφασιστικά στην εφαρµογή του P  όσον αφορά 
σε σηµαντικά ζητήµατα όπως  

• παύση λή εως συγκαταθέσεως από το υποκείµενο, για σκοπούς πιστοληπτικής αξιολογήσεως και διαβαθµίσεως πιστωτικού 
 κινδύνου Σύστηµα Συγκεντρώσεως ορηγήσεων και e it Sco in  
• περιορισµός της ανάγκης λή εως συγκαταθέσεως σε ένα ουσιαστικά αντικείµενο για τις Τράπεζες προωθητικές ενέργειες
• ορισµός των τραπεζών ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τραπεζικές εργασίες που αφορούν πληρωµές για λογαριασµό ΠελατώνΕταιριών.

Ο
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Ο P  σε αριθµούς σε επίπεδο Οµίλου

κπαίδευση
αρ  ειτουρ ών

εριστατικ  αρα ι σεως 
ροσωπικών εδοµένων

Ασκήσεις ικαιωµ των
ποκειµένων
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1

  σε ευρωπα κ  επίπεδο ρ στιµα που έ ουν επι λη εί 
απ  την 2 201  έως την 31 12 201

0 000 000  στη oo le 
για έλλει η συγκαταθέσεως στις διαφηµίσεις

20 000  σε εταιρία κοινωνικής δικτυώσεως
που απέτυχε να διαφυλάξει τα δεδοµένα
των χρηστών της

2 0  σε spo ts ca  για παράνοµη
παρακολούθηση µέσω T

 1 0 καταγγελίες σε εποπτικές αρχές

 1 02 γνωστοποιήσεις παραβιάσεων δεδοµένων 

ς κυριότεροι λόγοι καταγγελιών είναι  

• το tele a ketin , 

• τα προωθητικά e ails και η

• επεξεργασία εικόνας µέσω κλειστού κυκλώµατος

 τηλεοράσεως T .
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!

Γνωρί ω τον νέο ανονισµ  Γ

ατανοώ τις νέες µου ευ νες

ροστατε ω τα δεδοµένα προσωπικο  αρακτήρα

ιασφαλί ω τη φήµη της ραπέ ης

ραφείο Προστασίας εδοµένων Οµίλου

πισκέπτοµαι συ ν  το
   
 Γενικ ς ανονισµ ς

ια την ροστασία εδοµένων

210 32  9 2, 9 , 9 2

Για οποιαδήποτε απορία
Γραφείο ροστασίας εδοµένων µίλου

νηµερώνοµαι ια την ολιτική
και τις ιαδικασίες µας

210 32  9

νηµερώνω ια ποπτα περιστατικ

 προστασία των προσωπικών δεδοµένων
και η συµµ ρφωση της ραπέ ης είναι υπ εση λων µας
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Κέντρα Αναπτύξεως

       ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού έχει δηµιουργήσει από το έτος 2  τα Κέντρα Αναπτύξεως. Πρόκειται για ηµερήσια 

       προγράµµατα προσωπικής και επαγγελµατικής αναπτύξεως, που διεξάγονται σε χώρο που διαµορφώθηκε για τον σκοπό 

αυτό σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Προµηθειών, Περιουσίας και Ασφαλείας. 

Εκπαιδευµένα Στελέχη της ιευθύνσεως Ανθρωπίνου υναµικού, υπό την καθοδήγηση ειδικευµένου Συµβούλου, υποδέχονται 

Λειτουργούς της Τραπέζης στα εν λόγω προγράµµατα, στα οποία γίνεται χρήση ειδικά σχεδιασµένων ατοµικών και οµαδικών 

ασκήσεων. Στόχο των Κέντρων Αναπτύξεως αποτελεί αφ  ενός, η ανάπτυξη κρίσιµων δεξιοτήτων µελών του Προσωπικού της 

Τραπέζης και αφ  ετέρου, η σύνδεση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος µε µία σειρά από αναπτυξιακές δράσεις όπως 

εξατοµικευµένα πλάνα αναπτύξεως, προγράµµατα σχεδιασµού διαδοχής, σεµινάρια εκπαιδεύσεως και λοιπές δράσεις.

Ανώτερα Στελέχη της Τραπέζης, υπό την καθοδήγηση εξειδικευµένου εξωτερικού φορέα, έχουν αναλάβει την εφαρµογή 

προγραµµάτων εξατοµικευµένης καθοδηγήσεως coachin .
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ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιανουαρίου 2

ο κπαιδευτικ  ρ ραµµα Α  αµήνου 2019

 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως, λαµβάνοντας υπ  ό ιν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις καθώς και τα σχόλια των εκπαιδευοµένων, 
προέβη στην αναπροσαρµογή του περιεχοµένου αρκετών προγραµµάτων, ενώ στο πλαίσιο της διαρκούς βελτιώσεως των 
παρεχοµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σχεδίασε και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε έµφαση στον Τοµέα των 
Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των ιοικητικών Ικανοτήτων. 

Εκτός όµως από τα προγράµµατα της αιθούσης, µεγάλος είναι και ο κατάλογος των eb Base  T ainin  BT  µαθηµάτων. 
Επίσης, αρκετά είναι και τα µαθήµατα που ολοκληρώνονται µε την εξ αποστάσεως δι  αλληλογραφίας  παρακολούθηση. 
Συνολικά, προσφέρονται  προγράµµατα σε αίθουσα, 4  BT και τέσσερα εξ αποστάσεως.

 ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν, για ακόµη µία χρονιά, πολύ µεγάλη, καθώς υπεβλήθησαν 2. 4  αιτήµατα για συµµετοχή 
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα.  ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ικανοποιήσεως των αιτηµάτων, 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συµµετοχής σε κάθε πρόγραµµα. Επιπλέον, θα συνεχισθεί και η προετοιµασία των Στελεχών και 
των Υπαλλήλων που θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις για τις Πιστοποιήσεις της ΤτΕ καθώς και για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις.

Κατά τον µήνα Ιανουάριο, διεξήχθησαν 2  προγράµµατα, στα οποία συµµετείχαν . 4 άτοµα.
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 “Ελιά” στην έκθεση “ ιώργος ογγολόπουλος.
Το όραµα µιας δηµόσιας γλυπτικής”

       Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank παραχώρησε το µεγάλο γλυπτό του ιώργου

       ογγολόπουλου 3 2 4  “Ελιά”, που κοσµεί το Κατάστηµα υχικού  της Τραπέζης, 

στην έκθεση µε τίτλο  “ ιώργος ογγολόπουλος. Το όραµα µιας δηµόσιας γλυπτικής”, την οποία 

διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος σε συνεργασία µε το δρυµα 

εωργίου ογγολόπουλου. 

 κθεση περιλαµβάνει 2  έργα, που δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά για δηµόσιους χώρους. Στο 

αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής ιβλιοθήκης της Ελλάδος, παρουσιάζονται παράλληλα, οι 

µακέτες και τα προσχέδια γλυπτών, όπως το “Μνηµείο του αλόγγου”, το “ λυπτό της .Ε. .”, ο 

“Ποσειδώνας” που επρόκειτο να τοποθετηθεί στην πλατεία Οµονοίας, το “Μνηµείο οργοποτάµου”, 

οι “Οµπρέλες” της εσσαλονίκης και άλλα, ενώ οκτώ, µεγάλων διαστάσεων, έργα εκτίθενται στους 

υπαίθριους χώρους της Αγοράς και της Πίσω Αγοράς, του Κέντρου Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος.

Το έργο “Ελιά” είναι το παλαιότερο χρονολογικά έργο της Εκθέσεως, φιλοτεχνηµένο το 74. 

Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει διαστάσεις 3 ,7 ,  µέτρα και βάρος δύο τόνους. Αποµακρύνθηκε από τη 

βάση του, έξω από το Κατάστηµα υχικού, µε ειδικό γερανό και µεταφέρθηκε σε οριζόντια θέση έως την τοποθέτησή του επάνω 

σε µία ειδική, χαµηλή, µεταλλική βάση, δίπλα σε µία ελιά, 

στον χώρο της Εκθέσεως.

Γιώρ ος ο ολ πουλος  
ο ραµα µιας δηµ σιας λυπτικής
ιάρκεια Εκθέσεως  2  Ιανουαρίου 2   3  Μα ου 2  

Καθηµερινά  .   22.

Κέντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος 
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Παρουσιάσεις της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης σε µαθητές Λυκείων

      ατά τον µήνα εβρουάριο, πραγµατοποιήθηκαν δύο παρουσιάσεις της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank σε µαθητές 
      Λυκείων, οι οποίες περιελάµβαναν σύντοµη αναδροµή στην ιστορία του νοµίσµατος, από την εποχή της εµφανίσεώς του, στα 
µέσα του 7ου αιώνα π. ., έως την έλευση του υρώ, το 2 2.

Οι µαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιλογή της εικονογραφίας και τον τρόπο κατασκευής των αρχαίων νοµισµάτων, 
γνώρισαν τα διεθνή νοµίσµατα που κυκλοφόρησαν κατά τη ρωµαϊκή και βυζαντινή περίοδο, καθώς και τα νοµίσµατα της 
νεώτερης εποχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νοµισµατική ιστορία του νεωτέρου Ελληνικού Κράτους και παρουσιάσθηκαν τα 
τραπεζογραµµάτια που κυκλοφόρησαν από το 3 , µε πρώτο τον φοίνικα του Καποδίστρια. Οι µαθητές συµµετείχαν σε 
εργαστήριο κατασκευής αρχαίων νοµισµάτων, συµπλήρωσαν τους µαγνητικούς πίνακες του νοµισµατικού χρονολογίου και 
έλαβαν σχετικά εκπαιδευτικά έντυπα.

 πρώτη παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε την  εβρουαρίου 2 , στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων της Τραπέζης 
και την παρακολούθησαν 3  µαθητές από το 2ο Γενικ  κειο αµατερο , ενώ η δεύτερη διεξήχθη την 2  εβρουαρίου 
2 , στην αίθουσα παρουσιάσεων του σπερινο  Γενικο  υκείου Α ίου ηµητρίου και την παρακολούθησαν 2 µαθητές.

Κ
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Στιγµιότυπο από την παρουσίαση στους µαθητές 
του 2ου ενικού Λυκείου Καµατερού.

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση στους µαθητές του Εσπερινού 
ενικού Λυκείου Αγίου ηµητρίου.
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί  στη εσσαλονίκη στην έκθεση µε τίτλο

“  Συλλογή της Αlpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 6  έως σήµερα”

       ην Τετάρτη, 3 εβρουαρίου 2 , πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση για το Προσωπικό της Τραπέζης, στην έκθεση µε τίτλο 

      “  Συλλογή της Αlpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 6  έως σήµερα”, στη εσσαλονίκη, από την Επιµελήτρια της 

Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη. 

Το Προσωπικό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει 4  έργα ζωγραφικής από τη Συλλογή της Alpha Bank, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν 

από διακεκριµένους λληνες καλλιτέχνες και σκιαγραφούν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας κατά τα τελευταία 6  

περίπου έτη.

Τ
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 Alpha Bank χορηγός της όπερας “Σιµόν Μποκκανέγκρα”

        Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία της δηµοφιλούς όπερας “Σιµόν Μποκκανέγκρα”, του συνθέτη Τζουζέπε έρντι. Σε αυτή την 

        ξεχωριστή παραγωγή της ασιλικής περας του Λονδίνου, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ο Ελάιτζα Μοσίνσκυ, ένας εκ των 

σηµαντικοτέρων σκηνοθετών της όπερας παγκοσµίως, επιχείρησε µε επιτυχία µία ιστορική σκηνοθεσία, εµπνευσµένη από την τέχνη 

και την αρχιτεκτονική της Αναγεννήσεως. 

Στο πλαίσιο της χορηγίας, το Σάββατο,  Ιανουαρίου 2 , η Τράπεζα πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελατών παρουσία Μελών της 

ενικής ιευθύνσεως, στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος. 
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Προσφορά από την Alpha Bank των εκδόσεων
“ οµήνικος εοτοκόπουλος. Ελ κρέκο 4 6 4”

και “ Peint es ecs  i ne i e si cle ”
µε έκπτωση 4  καθ  όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2

       Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις οµήνικος εοτοκ πουλος  λ Γκρέκο 1 1 1 1  ελληνική έκδοση  και 
             γαλλική έκδοση  µε έκπτωση 0  καθ  όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2 .

 ελληνική έκδοση του βιβλίου του Ισπανού ιστορικού τέχνης 
os  iol αποτελεί τη συµµετοχή της Εµπορικής Τραπέζης στον 

επετειακό εορτασµό της συµπληρώσεως 4  ετών από τη γέννηση 
του µεγάλου Κρητικού ζωγράφου οµήνικου εοτοκόπουλου
Ελ κρέκο. Τα επιστηµονικά τεκµηριωµένα κείµενα του iol, 
γραµµένα µε ευαισθησία και µε γλαφυρότητα, και η πλούσια 
εικονογράφηση δίδουν στον αναγνώστη µία πλήρη εικόνα της 
ζωής και του έργου του Ελ κρέκο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις 
µεγαλύτερες µορφές της ευρωπαϊκής ζωγραφικής.

os  iol
Αθήναι 
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,   23 εκ.

Σελίδες 3 2, εικόνες 3 3
Ελληνικά
SB  6 7  

ιµή  υρώ 2 ,00

 έκδοση αυτή αποτελεί µία από τις πρώτες µελέτες της ελληνικής 
βιβλιογραφίας για τους λληνες ζωγράφους του ου αιώνα, των 
οποίων το έργο αποτελεί την απαρχή της νεοελληνικής 
ζωγραφικής όπως διαµορφώθηκε κατά τα έτη µετά τον Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας. Στο βιβλίο παρουσιάζονται µερικά από τα πιο 
σηµαντικά έργα είκοσι τεσσάρων Ελλήνων και δύο ξενικής 
καταγωγής ζωγράφων, που αποτελούν σπουδαίους εκπροσώπους 
της νεοελληνικής ζωγραφικής.

Ε.Κ. ραντζισκάκης
Αθήναι 7
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,   23 εκ.

Σελίδες 6
αλλικά

ιµή  υρώ 1 ,00

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης
   Α  Σταδίου 4 , Α ΑΙ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop)  

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  2  326 246 , e-mail: .

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου  2  326 244  και 2  326 2446.

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr


H ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

 ιβλιοθήκη της Τραπέζης
Κική ηµουλά

       Κική ηµουλά, σηµαντική ποιήτρια της δεύτερης µεταπολεµικής γενιάς, µε καταγωγή από την Καλαµάτα, γεννήθηκε την 

       6 Ιουνίου 3  στην Αθήνα, όπου ζει έως σήµερα. Το πατρικό της όνοµα είναι ασιλική Ράδου. Μετά το τέλος των εγκύκλιων 

σπουδών της εργάσθηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος για εικοσιπέντε έτη, εκ των οποίων τα οκτώ µε απόσπαση στη 

σύνταξη του περιοδικού “Κύκλος”, που εξέδιδε η τράπεζα, στο οποίο δηµοσίευε και κείµενά της. Το 4 νυµφεύθηκε τον ποιητή 

και πολιτικό µηχανικό θω ηµουλά και απέκτησαν δύο παιδιά, τον ηµήτρη και την λση. Το 2 2 εξελέγη τακτικό µέλος της 

Ακαδηµίας Αθηνών στην έδρα της Ποίησης, η τρίτη µόλις γυναίκα στην ιστορία της Ακαδηµίας. Το 2  αναγορεύθηκε επίτιµη 

διδάκτωρ του Τµήµατος εολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου εσσαλονίκης και το 2 7 επίτιµη διδάκτωρ του Τµήµατος 

Αγγλικής λώσσας και ιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επιπροσθέτως, είναι πρόεδρος του 

Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη, που τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδηµίας Αθηνών. χει τιµηθεί µε πλήθος βραβείων και 

ποιήµατά της έχουν µεταφρασθεί σε πολλές ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, γερµανικά, σουηδικά κ.ά. .
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 Κική ηµουλά πρωτοεµφανίσθηκε στα γράµµατα το 2 µε τη συλλογή “Ποιήµατα”, την οποία ωστόσο αργότερα απέσυρε από 

την κυκλοφορία. κτοτε εξέδωσε 4 ποιητικές συλλογές, την οµιλία µε τίτλο “Ο φιλοπαίγµων µύθος” που εκφώνησε στην Ακαδηµία 

Αθηνών κατά την τελετή υποδοχής της, µία επιλογή πεζών κειµένων µε τίτλο “Εκτός Σχεδίου”, την οµιλία της στην Αρχαιολογική 

Εταιρεία το 2  και ένα  µε τίτλο “Συναντήσεις µε την Κική ηµουλά”. Το 72 τιµήθηκε µε το  Κρατικό ραβείο Ποίησης για 

την ποιητική συλλογή “Το λίγο του κόσµου”, το  µε το Α  Κρατικό ραβείο Ποίησης για τη συλλογή “ αίρε ποτέ” και το 7 µε 

το ραβείο Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών για τη συλλογή ποιηµάτων “  εφηβεία της λήθης”. Το 

2  της απονεµήθηκε το Αριστείο των ραµµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της και ο “ ρυσός Σταυρός του 

Τάγµατος της Τιµής” από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας.  Association apitale op enne es itt at es τη βράβευσε το 2  

µε το Ευρωπαϊκό ραβείο Λογοτεχνίας P i  op en e itt at e , ενώ το 2  τιµήθηκε µε το Μεγάλο Κρατικό ραβείο 

Λογοτεχνίας επίσης για το σύνολο του έργου της. 

Ο ποιητικός λόγος της ηµουλά ακολούθησε µία εξελικτική πορεία µε επιδράσεις από την καβαφική ποίηση στην αρχή και µε βασικά 

στοιχεία, την εικονοπλαστική ενάργεια και την ιδιαίτερα ευρηµατική λεξιπλασία. λλα χαρακτηριστικά της ποιητικής της είναι η 

προσωποποίηση αφηρηµένων εννοιών, η ασυνήθιστη χρήση κοινών λέξεων, η ειρωνική διάθεση και η ηθεληµένη αµέλεια στη 

σύνταξη. Στο έργο της κυριαρχούν η απουσία, η φθορά, η απώλεια, η µοναξιά και ο χρόνος, θέµατα µέσα από τα οποία αναδύεται η 

έντονη υπαρξιακή αγωνία της ποιήτριας.

 Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Κικής ηµουλά, όπως ποιητικές συλλογές κ.ά.

ατήστε εδώ, ια να δείτε τους τίτλους
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

      ο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου και η Καλλιτεχνική ιευθύντρια του εατρικού Αναλογίου, κυρία Σίσσυ Παπαθανασίου, 
      παρουσίασαν στο κοινό το βιβλίο “Αναλόγιο 2 2 7. εατρική και Σκηνική ραφή στην Ελλάδα”.  

Με την έκδοση αυτή, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, καταδεικνύεται µε εύγλωττο και παραστατικό τρόπο η διαδροµή της 
ελληνικής θεατρικής γραφής στο εστιβάλ Αναλόγιο, από τα πρώτα του βήµατα το 2  έως σήµερα. 

Προτάσσεται το ιστορικό πλέον στίγµα του εστιβάλ και η απήχησή του σε καλλιτεχνικό και ερευνητικό επίπεδο. Παράλληλα, 
επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση και αντιµετώπιση νέων κειµένων µε τη µορφή σκηνοθετηµένων θεατρικών αναγνώσεων, µε 
γνώµονα το ιστορικό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο εντός και εκτός συνόρων. 

 πρώτη παρουσίαση του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε την 3  Ιανουαρίου 2 , στην Αθήνα, στο Αµφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη  
Πειραιώς 3 , όπου µίλησαν οι κ.κ. κτωρ Π. ερύκιος, ιευθυντής του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου, Σίσσυ Παπαθανασίου, 
Ιστορικός Τέχνης και Πολιτισµού, Καλλιτεχνική ιευθύντρια του εατρικού Αναλογίου, on a an Steen, Καθηγήτρια, κάτοχος της δρας 
Κοραή εοελληνικής και υζαντινής Ιστορίας, λώσσας και Λογοτεχνίας, in s olle e Λονδίνου, Πλάτων Μαυροµούστακος, Καθηγητής, 
Τµήµα εατρικών Σπουδών, ιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ννα Καρακατσούλη,  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα εατρικών Σπουδών, ιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Παρουσίασε και συντόνισε η κυρία Μένη Στρογγύλη, επιµελήτρια του αγγλικού τόµου της εκδόσεως, Υπεύθυνη Οικονοµικών 
Ενισχύσεων του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

 δε τερη παρουσίαση του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε την  εβρουαρίου 2  από την κυρία Σίσσυ Παπαθανασίου, στο 
Sa a e o inte  Festi al. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση και την παρουσίαση  τηλ.  21  29 3 , e mail  in o os o oulos ounda ion.or  
και in o analo io es i al.or

Τ
Στιγµιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου την 3  Ιανουαρίου 2 .

mailto:info@costopoulosfoundation.org
mailto:info@analogiofestival.org
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       Αργυρώ ιώτη µε την οµάδα της, τους AS STAS, επανέφεραν τις “Απολογίες 4  ” του Ευθύµη ιλίππου για λίγες 

       παραστάσεις, από την 2  Ιανουαρίου έως την  εβρουαρίου 2 , στην Αγγλικανική Εκκλησία γιος Παύλος, στο κέντρο 

της Αθήνας, µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου.

να βιογραφικό σκηνικό ποίηµα βασισµένο σε πραγµατικά γεγονότα. Μία άτυπη δίκη.

Το έργο του Ευθύµη ιλίππου, ειδικά γραµµένο για την οµάδα AS STAS, µε λόγο συµπυκνωµένο και λυρικό σαν σκηνικό ποίηµα, 

επιχειρεί µία περιπλάνηση στην εσωτερική γεωγραφία δύο προσώπων. νας δικαστής, απροσδιόριστη ηγετική φιγούρα µε στοιχεία 

σχολικού εξεταστή  αστυνοµικού ανακριτή  υχαναλυτή, και δύο εξεταζόµενοι. Μία γυναίκα και ένας άνδρας στο µέσο περίπου 

της ζωής τους, οικειοθελώς εξεταζόµενοι, ανατρέχουν στις απειροελάχιστες λεπτοµέρειες που συνέθεσαν καθοριστικά τη ζωή 

τους µε διακύβευµα την ένταξη ή τον αποκλεισµό, σε µία περιπέτεια που µοιάζει να υπερβαίνει τον χρόνο και τον χώρο.  βίαιη 

σύγκρουση της ανάγκης του ανθρώπου για ουσιαστική ύπαρξη και συνύπαρξη.

Η παράσταση “Απολογίες 4  ” παρουσιάσθηκε στο εστιβάλ Αθην ν και Επιδαύρου 2 16 και τα ίδεψε  Parallèle  es i al, 

Bernardines h. arseille ανουάριος 2 1 , Com die de eims, eims, εβρουάριος 2 1 , h re de la Bas ille, Παρίσι, 

Μάιος 2 1 , S G Brid es es i al, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη Μάιος 2 18 .
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“4o ine Athens”
Τo µεγάλο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας από την Alpha Bank
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H       ιεύθυνση sto e  pe ience an  o alt  σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ma ketin  και ηµοσίων Σχέσεων, διοργάνωσαν για 

       4η συνεχή χρονιά, το µεγαλύτερο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας “ ine Athens” από την Alpha Bank.

Κατά τη διάρκεια της διοργανώσεως, από την 2  Ιανουαρίου έως και την 3 εβρουαρίου 2   έπειτα από παράταση τριών ηµερών που 

δόθηκε λόγω της πολύ αυξηµένης συµµετοχής  το κοινό απόλαυσε γαστρονοµικές δηµιουργίες σε 2  επιλεγµένα εστιατόρια της Αθήνας.

Ειδικότερα, όλα τα εστιατόρια προσέφεραν ειδικά διαµορφωµένα µενού, στις προκαθορισµένες τιµές, κατόπιν εκπτώσεως 2 , των 

1 , 30, 0 σε λους, ενώ αποκλειστικ  στους κατ ους καρτών εκδ σεως   παρεί αν επιπλέον έκπτωση 10  

µε τη ρήση της κ ρτας τους. Επιπλέον, επιλεγµένα εστιατόρια προσέφεραν l nch en s, στις προκαθορισµένες τιµές των 1  και 30, 

µε επιπλέον έκπτωση 10  στους κατ ους καρτών εκδ σεως  .  
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 φετινή διοργάνωση ξεκίνησε µε δείπνο που πραγµατοποιήθηκε στο εστιατόριο F a, όπου 
παρευρέθησαν στελέχη συνεργαζόµενων επιχειρήσεων και Στελέχη της Τραπέζης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των 7 ηµερών της διοργανώσεως, έλαβαν χώρα  ξεχωριστές, θεµατικές 
εκδηλώσεις, µε δυνατότητα συµµετοχής µέσω ηλεκτρονικής κρατήσεως στο . ineathens.  και 
αγοράς εισιτηρίου.

Ειδικότερα
 2 lobal Sta s he  i hts, µε τον βραβευµένο µε 3 αστέρια Michelin Αυστριακό che  acob an Boe a

 3 eleb it  he  inin  pe iences, στα κορυφαία εστιατόρια  
 o a o lko Seasi e, µε τον πρώτο λληνα σεφ που βραβεύθηκε µε αστέρι Michelin, Λευτέρη Λαζάρου
 o e ene, µε τον γνωστό σεφ ρη εζενέ
 o Pa la, µε τον ταλαντούχο σεφ οδωρή Παπανικολάου

 2 ine Tastin  o ne s στο Scala inoteca και στο olenis

 2 ookin  Maste classes µε τους διάσηµους τίνα ικολάου, Στέλιο Παρλιάρο και Αλέξανδρο Παπανδρέου.

 προβολή της διοργανώσεως πραγµατοποιήθηκε µέσω προγράµµατος επικοινωνίας µε κύριο 
µήνυµα      , 2  ανουαρίου έως 10 ε ρουαρίου, τρώµε έ ω . 
Συγκεκριµένα, η διοργάνωση υποστηρίχθηκε µε προβολή στον Τύπο, µέσω καταχωρίσεων και 
ειδικών παρουσιάσεων σε εβδοµαδιαίους οδηγούς πόλεως και F ee P ess, ενώ παράλληλα έγιναν 
ρεπορτάζ σε επιλεγµένες ενηµερωτικές εκποµπές.

Εκτενής προβολή υπήρξε και στο ραδιόφωνο, ενώ σηµαντική ήταν η προβολή στο διαδίκτυο και στα Μέσα 
Κοινωνικής ικτυώσεως.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τo ine Athens αποτελεί πλέον έναν επιτυχηµένο θεσµό για την ελληνική αγορά 
στον χώρο της εστίασης, ο οποίος στηρίζει έναν σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων της πόλης. Στην περσινή 
διοργάνωση συµµετείχαν περισσότερα από 2 .  άτοµα, ενώ φέτος η συµµετοχή του κοινού ήταν ακόµη 
πιο αυξηµένη, καθώς ξεπέρασε τα 3 .  άτοµα. 

Στιγµιότυπα από εκδηλώσεις του 
“4oυ ine Athens” από την Alpha Bank.
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Bon s App.  εµπειρία Bon s στο κινητό σας

H       Alpha Bank, µε σκοπό να προσφέρει στους Πελάτες της εύκολη και άµεση πρόσβαση στο Πρόγραµµα Bon s, προκειµένου να αξιοποιούν
       τα οφέλη του οποιαδήποτε στιγµή, δηµιούργησε τη νέα obile εφαρµογή, Bon s Αpp για s a t κινητά τηλέφωνα. 

 νέα εφαρµογή, Bon s App, εστιάζει στη σύγχρονη πλευρά του Bon s, ως ένα εργαλείο µε το οποίο οι Πελάτες µπορούν να ζουν την 
εµπειρία Bon s κάθε στιγµή, µέσω του κινητού τους. H τηλεοπτική διαφήµιση, η οποία ξεκίνησε την  εβρουαρίου 2 , παρουσιάζει 
καθηµερινές στιγµές διαφορετικών ανθρώπων µέσα στην πόλη και την αλληλεπίδραση που έχουν µε το Πρόγραµµα Bon s µέσω του Bon s App. 

Οι βασικές δυνατότητες της εφαρµογής, οι οποίες παρουσιάζονται στην τηλεοπτική διαφήµιση αφορούν

 στην επιλογή των αγαπηµένων συνεργατών του Bon s καθώς και µοναδικών προσφορών στη γεωγραφική περιοχή, όπου βρίσκεται ο Πελάτης
 στην παρακολούθηση των Bon s πόντων, ώστε να γνωρίζει ο Πελάτης πότε θα φτάσει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει 
 στην αναλυτική ενηµέρωση για το ιστορικό των Bon s συναλλαγών και 
 στη µεταφορά Bon s πόντων σε φίλους  Πελάτες του Bon s.

Επιπλέον, µε σκοπό να ενισχυθούν τα o nloa s της εφαρµογής, το Πρόγραµµα επιβραβεύει τους Πελάτες µε 2.  Bon s πόντους 
καλωσορίσµατος, ενώ κάθε φορά που προσκαλούν φίλους, τους προσφέρει .  Bon s πόντους για κάθε νέο o nloa . 

 επικοινωνία ενισχύθηκε µε προβολή στο διαδίκτυο καθώς και στα Καταστήµατα της Τραπέζης. 

Για περισσ τερες πληροφορίες σ ετικ  µε την προσφορ , πατήστε εδώ.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus


ΕΤΑΙΡΙΚ  ΚΟΙ ΙΚ  ΕΥ Υ

H Alpha Bank στον δείκτη ισότητας των φύλων
Bloo e  en e alit  n e

        Alpha Bank εντάχθηκε στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloo be  en e alit  n e  , έναν από τους 

       σηµαντικότερους διεθνείς επιχειρηµατικούς δείκτες, για τη συµβολή της στην προώθηση της θέσεως των γυναικών στον χώρο 

εργασίας.

Κατά την αξιολόγηση για την ένταξη της Τραπέζης στον δείκτη , που πραγµατοποιήθηκε µε βάση στατιστικά στοιχεία, η Alpha Bank 

διακρίθηκε για τις επιδόσεις της στη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, καθώς 

και για τις προβλεπόµενες πολιτικές, προγράµµατα και παροχές ανθρωπίνου δυναµικού, που απευθύνονται ισότιµα στους 

Υπαλλήλους.  

Ο δείκτης Bloo be  en e alit  n e   είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες διεθνώς σε θέµατα ισότητας των 

φύλων και περιλαµβάνει σήµερα 23  επιχειρήσεις παγκοσµίως, δύο εκ των οποίων είναι ελληνικές. Αξιολογεί εισηγµένες εταιρίες 

από όλους τους τοµείς της οικονοµίας ως προς τη διαφάνεια µε την οποία διαχειρίζονται τα θέµατα ισότητας και την προώθηση της 

θέσεως των γυναικών στον χώρο εργασίας. 

Ο δείκτης  αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πηγές πληροφορήσεως για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, σε µία εποχή που τα 

κριτήρια αξιολογήσεως τα οποία σχετίζονται µε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές καθώς και µε την εταιρική διακυβέρνηση 

n i on ental  Social  o e nance / S  ata  αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα στη λή η επενδυτικών 

αποφάσεων.
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 Alpha Bank χορηγός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων
του εστιβάλ Κινηµατογράφου εσσαλονίκης

        Alpha Bank ανέλαβε τη χορηγία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων του εστιβάλ Κινηµατογράφου εσσαλονίκης
       που πραγµατοποιούνται στους χώρους του εστιβάλ και στο Μουσείο Κινηµατογράφου εσσαλονίκης έως τον Μάιο 2 .

Πρόκειται για µία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας 
Εκπαιδεύσεως, µε στόχο να εντάξουν την τέχνη του κινηµατογράφου στη µαθησιακή διαδικασία, να αναπτύξουν µία αµφίδροµη, 
ανοιχτή και σταθερή σχέση των µαθητών µε τους τοµείς και τους χώρους του κινηµατογράφου και να δώσουν κίνητρο 
κινηµατογραφικής δηµιουργίας στους νέους ανθρώπους.

Σηµειώνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα διαµορφώθηκαν από εκπαιδευτικούς και µουσειοπαιδαγωγούς, ειδικευµένους στην 
κινηµατογραφική παιδεία και είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα στα χαρακτηριστικά κάθε ηλικιακής οµάδας µαθητών.

 Τράπεζα συµµετέχει στην πλατφόρµα του a bon isclos e P o ect
για την κλιµατική αλλαγή

        Alpha Bank κοινοποίησε, για πρώτη φορά το 2 7, στην πλατφόρµα του a bon isclos e P o ect P  τις απαιτούµενες 
       πληροφορίες για τον τρόπο αντιµετωπίσεως της κλιµατικής αλλαγής.

Το 2 , η επίδοση της Τραπέζης βελτιώθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά λαµβάνοντας τη βαθµολογία , γεγονός που 
αποδεικνύει την προσήλωσή της στη δέσµευση για µία περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηµατική λειτουργία.  
...........................................................................................................................................................................................
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ρασίδας Τσούχλος
Τοπίο εωνίδιο, 1969

Λάδι σε µουσαµά 3  εκ.

ατ στηµα δέσσης 2

       ρασίδας Τσούχλος αποτελεί µία από τις λιγότερο γνωστές, αλλά ιδιαίτερα αξιόλογες περιπτώσεις Ελλήνων δηµιουργών, που 

       κινήθηκε εξακολουθητικά στα όρια της παραστατικής ζωγραφικής. Το πλούσιο έργο του χωρίζεται σε ευδιάκριτες 

δηµιουργικές περιόδους και εκτείνεται σε όλα σχεδόν τα θεµατικά πεδία  πορτραίτο, γυµνό, µυθολογικές και αλληγορικές 

συνθέσεις.  καταγωγή του από το Λεωνίδιο της Αρκαδίας έπαιξε κοµβικό ρόλο στη θεµατική διαµόρφωση των τελευταίων κυρίως 

ετών της δηµιουργίας του 6 , κατά τα οποία στράφηκε κυρίως στην τοπιογραφία, µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

Ο
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Μία χαρακτηριστική µακρόθεν άπο η του αρκαδικού τοπίου αποτελεί η ελαιογραφία που ανήκει στη Συλλογή ργων Τέχνης της 

Alpha Bank.  αυστηρή και έντεχνα δοµηµένη σύνθεση επιτρέπει στον θεατή να διατρέξει άνετα τα τρία επίπεδα αναπτύξεως του 

χώρου  την εύφορη κοιλάδα µε τα ελαιόδεντρα στο πρώτο πλάνο, τον σκληρό όγκο των βουνών στη µέση και τέλος, τον ουρανό 

µε τα αραιά σύννεφα που ολοκληρώνει την παράσταση.  ίδια αυστηρή διάθεση χαρακτηρίζει και τον χειρισµό του χρώµατος από 

τον καλλιτέχνη. Οι χρωµατικές ποιότητες του έργου, όπου κυριαρχούν οι υχροί γαλάζιοι, γκρι και πράσινοι τόνοι, τιθασεύονται 

µέσα σε τεκτονικά δοµηµένες φόρµες, οι οποίες ανακαλούν έντονα τη ζωγραφική του anne.  πραγµατικότητα αποδίδεται µε 

λιτό τρόπο, χωρίς περιγραφικές λεπτοµέρειες, αλλά ο Τσούχλος δεν φθάνει σε ακραιφνώς αφαιρετικές διατυπώσεις. λλωστε, 

ο ίδιος υποστήριζε πάντα αυτό που ονόµαζε “ανυπέρβλητη αξία της παραστατικής τέχνης, που είναι συνυφασµένη µε την αξία της ζωής”.
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ρασίδας Τσούχλος
Τοπίο εωνίδιο, 1969
Λάδι σε µουσαµά 3  εκ.
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ΡΑΣΙ ΑΣ ΤΣΟΥ ΛΟΣ
Αθήναι 4

ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ Σ ΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Ακαδηµία Grande 
Chaumière του Παρισιού από το 1921, µε δασκάλους τους 
L. Simon και A. Bourdelle και στην Ακαδηµία Colarossi, κοντά στον 
P. Baudoin. Επέστρεψε στην Αθήνα το 1929. Αποτέλεσε, 
από το 1936, µέλος της προοδευτικής “Οµάδος Τέχνη”. Με τον 
γλύπτη Θανάση Απάρτη και άλλους καλλιτέχνες ίδρυσαν την οµάδα 
“Ζωγράφοι και Γλύπται” το 1949 και ο ίδιος ασχολήθηκε ενεργά µε 
την οργάνωση του Καλλιτεχνικού Επιµελητηρίου, του οποίου διετέλεσε 
πρόεδρος κατά το χρονικό διάστηµα από το 1948 έως το 1964. 
Η ζωγραφική του αναπτύχθηκε στο κλίµα της Παρισινής Σχολής, 
µε επιµονή στην ακρίβεια του σχεδίου και στις διαβαθµίσεις των τόνων.

Σ
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Κάδρο στο Κατάστηµα άνθης 

      α βδηρα, µία από τις σπουδαιότερες πόλεις του νοµού άνθης, κτισµένα σε προνοµιούχο θέση, µε δύο λιµάνια, ήταν στην 
      αρχαιότητα µία από τις σηµαντικότερες πόλεις του βορείου Αιγαίου. Ιδρύθηκαν, τον 7ο αιώνα π. ., από αποίκους των Κλαζοµενών, 
ελληνικής πόλεως στη Μικρά Ασία, ενώ περί το 4  π. . έφθασαν και άποικοι από την Τέω της Ιωνίας. ς µυθικός οικιστής όµως 
θεωρείται ο ρακλής, ο οποίος ίδρυσε την πόλη προς τιµήν του φίλου του, Αβδήρου, τον οποίο κατασπάραξαν τα άγρια άλογα του 
ιοµήδη.  πόλη σύντοµα παρουσίασε µεγάλη πνευµατική και οικονοµική άνθιση, στην οποία συνέβαλαν η γεωργία, η κτηνοτροφία, 

η αλιεία, και το εµπόριο. Στα βδηρα γεννήθηκαν ο προσωκρατικός φιλόσοφος ηµόκριτος και ο σοφιστής Πρωταγόρας. Παρ  όλη την 
πνευµατική ζωή της πόλεως, στην αρχαιότητα θεωρούσαν τους Αβδηρίτες µωρούς και ανόητους και επικράτησε η έκφραση αβδηριτισµός  
ως συνώνυµο της µωρίας. Προφανώς όµως ο αβδηριτισµός  σχετιζόταν µε τις συχνές ασθένειες από τα έλη της περιοχής.

Το 2 π. . τα βδηρα κυριεύθηκαν από τους Πέρσες και αργότερα έγιναν µέλος της Αθηναϊκής Συµµαχίας, καταβάλλοντας υ ηλό 
φόρο. Το 3  π. . κυριεύθηκαν από τον ίλιππο  της Μακεδονίας και παρέµειναν υπό µακεδονική κυριαρχία, έως το  π. . Το 
7  π. ., καταστράφηκαν και πέρασαν στους Ρωµαίους.

Τα βδηρα έχουν µία εντυπωσιακή και πλούσια νοµισµατοκοπία, σαφή απόδειξη και της οικονοµικής ευµάρειας που υπήρχε στην 
πόλη. Τα πρώτα αργυρά νοµίσµατα κόπηκαν τον 6ο αιώνα π. ., µε κυρίαρχο εικονογραφικό τύπο τον γρύπα, το µυθικό ον µε σώµα 
λέοντος, κεφαλή και πτερά αετού. Αργότερα, κυκλοφόρησαν νοµίσµατα µε ποικιλία εικονογραφικών τύπων στην οπίσθια ό η και 
αναγραφή των ονοµάτων των επωνύµων αρχόντων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παράσταση γυναικείας µορφής που χορεύει, σε 
νόµισµα που χρονολογείται στα τέλη του ου αιώνα π. .

Τ

οµός άνθης
βδηρα
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Στρατής . Ανδρεάδης
(1905-1989)

ργο ιάννη Μόραλη 6 2
Λάδι σε µουσαµά 3  6 εκ.

Συλλογή ργων Τέχνης Alpha Bank

ρ εδρος του ιοικητικο  υµ ουλίου της µπορικής ραπέ ης 19 2 19  και της ονικής και α κής ραπέ ης 
απ  το 19 19

Ο Στρατής Ανδρεάδης γεννήθηκε το  στο ροντάδο της ίου. ταν το τρίτο από τα πέντε παιδιά του εφοπλιστή εωργίου Ανδρεάδη 
και της Πολυτίµης Κάκαρη. Ολοκληρώνει τις εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του και κατόπιν εγγράφεται στη οµική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών από όπου παίρνει το πτυχίο του το 2 . Στη συνέχεια φοιτά στη οµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Παρισίων, 
όπου το 32 αναγορεύεται διδάκτωρ. 

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολείται µε τη δικηγορία και παράλληλα στρέφεται στον ακαδηµαϊκό χώρο. Το 3  εκλέγεται 
Καθηγητής ιοικητικού ικαίου στο Πανεπιστήµιο εσσαλονίκης και το 3 , Καθηγητής στο ίδιο αντικείµενο, στην Ανωτάτη Σχολή 
Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών Αθηνών. ιετέλεσε επανειληµµένως Πρύτανης του ίδιου Ιδρύµατος. Παράλληλα, αναπτύσσει 
πλούσιο συγγραφικό έργο και γίνεται αντεπιστέλλων µέλος της αλλικής Ακαδηµίας. 

Τον Ιούλιο του 3  παντρεύεται την Ειρήνη Αλεξάνδρου Κορυζή, µε την οποία αποκτά τρεις γιούς. Το ξέσπασµα του  Παγκοσµίου 
Πολέµου και η απώλεια του µοναδικού πλοίου του πατέρα του, ωθούν τον Ανδρεάδη στην απόφαση να ανασυγκροτήσει την 
κατεστραµµένη οικογενειακή του επιχείρηση. Εφαλτήριο για τη δραστηριοποίησή του στον χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας και του 
διεθνούς εµπορίου είναι η απόκτηση δύο πλοίων, τύπου ibe t , που παραλαµβάνει το 46, ενώ, στη συνέχεια, ο στόλος του θα 
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επεκτείνεται µε γοργούς ρυθµούς. Λίγα χρόνια αργότερα, εµπλέκεται ενεργά στην ανασυγκρότηση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών 
και κατά το χρονικό διάστηµα 6 74 διατελεί Πρόεδρός της. 

Από το 4  στρέφει το ενδιαφέρον του στον κλάδο των µεταφορών αναλαµβάνοντας τη διεύθυνση της Εταιρίας Ελληνικών 
λεκτρικών Σιδηροδρόµων, την οποία διατηρεί υπό τον έλεγχό του µέχρι το 74. Σταθµός στην επιχειρηµατική του διαδροµή είναι 

το έτος 2. Τη χρονιά αυτή αποκτά την πλειο ηφία των µετοχών της Εµπορικής Τραπέζης και αναπτύσσει πολυδιάστατη χερσαία 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το 7, εξαγοράζει τις εργασίες στην Ελλάδα τής, βρεταννικών συµφερόντων, Ιονικής Τραπέζης. 

 Ιονική Τράπεζα, µε τη σειρά της, είχε υπό τον έλεγχό της τη Λαϊκή Τράπεζα. Το 7, η Λαϊκή Τράπεζα απορροφά τις εργασίες της 
Ιονικής στην Ελλάδα και δηµιουργείται έτσι η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος. Το 62 αποκτά την Τράπεζα Πειραιώς και το 64 την 
Τράπεζα Αττικής, ενώ το ίδιο έτος προχωρά στη σύσταση της Τραπέζης Επενδύσεων µε συµµετοχή µεγάλων τραπεζών του εξωτερικού. 

Οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες του Στρατή Ανδρεάδη επεκτείνονται τη διετία 62 63 µε την ίδρυση σηµαντικών βιοµηχανικών 
µονάδων, όπως η ιοµηχανία ωσφορικών Λιπασµάτων, η Ελληνική ιοµηχανία υµών και Κονσερβών, το ξενοδοχείο Hilton 
Αθηνών, τα αυπηγεία Ελευσίνος και η Ελληνική ιοµηχανία Σάκων και Ειδών εκ Πλαστικής λης. λες οι παραπάνω εταιρίες 
λειτούργησαν υπό τον έλεγχο του Οµίλου της Εµπορικής Τραπέζης. 

Το 63, ο Στρατής Ανδρεάδης αποκτά την κυριότητα της πλειο ηφίας των µετοχών της o e cial Bank o  the ea  ast στο Λονδίνο, 
την οποία διατήρησαν οι κληρονόµοι του µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του , οπότε εξαγοράσθηκε από την Alpha Τράπεζα Πίστεως.

 επιχειρηµατική πορεία του Στρατή Ανδρεάδη στην Ελλάδα διακόπτεται στα µέσα της δεκαετίας του 7 , όταν ο µιλος της 
Εµπορικής Τραπέζης τίθεται υπό κρατικό έλεγχο. Απεβίωσε στο Παρίσι, το .
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Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank  

ωτογραφικό Αρχείο
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Alpha Bank p s t
έα Προωθητική Ενέργεια “Alpha Spen   in”

       ατά τον µήνα Ιανουάριο, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία για τη νέα Προωθητική Ενέργεια των καρτών Maste ca ® 
       “Alpha Spen  in”.  Προωθητική Ενέργεια επανέρχεται και δίδει τη δυνατότητα στους κατόχους των καρτών Alpha Bank 
nte  Maste ca , Alpha Bank ol  nte  Maste ca , Alpha Bank B siness Maste ca , Alpha Bank ol  Maste ca  και 

Alpha Bank ASHBA  Maste ca  να συµµετάσχουν σε µηνιαίες κληρώσεις και να κερδίσουν πλούσια δώρα, µέσω των 
αγορών που θα πραγµατοποιήσουν µε τη χρήση της κάρτας τους έως και την 30 Απριλίου 2019. 

 διαφηµιστική εκστρατεία περιλαµβάνει τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές καθώς και υπαίθριες διαφηµίσεις. Στην 
τηλεοπτική διαφήµιση πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός ασίλης αραλαµπόπουλος.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.
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Alpha Bank Albania SHA
“Alpha Bot”

         ε στόχο την εξυπηρέτηση των Πελατών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, η Alpha Bank Albania SHA 

        δηµιούργησε τον εικονικό βοηθό “Alpha Bot”, την τελευταία καινοτοµία στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Το Alpha Bot 

είναι ενσωµατωµένο στην πλατφόρµα του Facebook και απαντά στα ερωτήµατα των Πελατών σε πραγµατικό χρόνο, µε 

προσωπικό µήνυµα, στην επίσηµη σελίδα της Τραπέζης στο Facebook.

Επιπλέον, παρέχει ενηµέρωση στους Πελάτες για τις ηµερήσιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις τοποθεσίες όπου υπάρχουν 

Καταστήµατα της Τραπέζης, ATMs, δίκτυο POS για πληρωµές µε κάρτες καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Τέλος, το 

Alpha Bot, βασιζόµενο στο ιστορικό της συνοµιλίας του µε τους Πελάτες, προτείνει το πιο κατάλληλο προϊόν και λύση για κάθε Πελάτη. 

Μ
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         ι Πελάτες της Τραπέζης λάµβαναν  επιστροφή επί της αξίας των αγορών

         που πραγµατοποιούσαν µε τη χρήση των καρτών A e ican p ess® σε 

επιλεγµένα καταστήµατα, κατά τη διάρκεια δύο εβδοµάδων στο πλαίσιο του εορτασµού 

του Αγίου αλεντίνου.

 προβολή της προσφοράς πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, διαδικτύου καθώς 

και υπαίθριων διαφηµίσεων.

Ο

          ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  “ o  ha e esi es  e ot o  co e e ” ξεκίνησε τον

         εβρουάριο, νέα διαφηµιστική εκστρατεία για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς 

εξασφάλιση Alpha eali e και Alpha Fi  eali e.

 προβολή πραγµατοποιείται µέσω ραδιοφώνου, διαδικτύου και υπαίθριων διαφηµίσεων 

και έχει στόχο να ενηµερώσει τους Πελάτες, ότι η Τράπεζα µπορεί να καλύ ει όλες τις 

επιθυµίες τους µε τα εν λόγω δάνεια, τα οποία προσφέρει µε µηδενικό κόστος 

εκταµιεύσεως.

Μ

Alpha Bank Albania SHA
 επιστροφή σε επιλεγµένα καταστήµατα

“Alpha eali e” και “Alpha Fi  eali e” µε  κόστος εκταµιεύσεως 

...........................................................................................................................................................................................




