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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σελ. 3

 ΤΡΑΠΕ Α
Συµµετοχή της Τραπέζης στο Οικονοµικό όρουµ ελ ών 

ιεύθυνση Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων  ιατήρηση της Πιστοποιήσεως της Μονάδος 

ιεθνούς Εµπορίου κατά το Πρότυπο S  00 20 5

Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της Τραπέζης

Ενηµερωτική µερίδα µε θέµα “ ρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για µία σύγχρονη επιχείρηση”

ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως  Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του ε ρουαρίου 20

σελ. 10

σελ. 12

σελ. 13

σελ. 14

σελ. 16

σελ. 19

σελ. 21

σελ. 23

σελ. 24

σελ. 25

σελ. 25

σελ. 27

σελ. 26

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η έκθεση “  Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 60 έως σήµερα”

στη εσσαλονίκη

Εγκαίνια της εκθέσεως “  Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 50 έως σήµερα” 

στη ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων

Το έργο “Α ιέρωµα στον ιάννη Τσαρούχη” στην έκθεση “ ηµοσθένης Σκουλάκης  

νας µεγάλος αντι ατικός”

Επίσκε η δύο σχολείων στη ι λιοθήκη της Alpha Bank και στην κθεση Σπάνιων Εκδόσεων 

από τη Συλλογή της

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Πάµε Μαζί  στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών στην έκθεση µε τίτλο 

“ ρακλής. ρως ιαχρονικός και Αιώνιος”

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Πάµε Μαζί  σε κινηµατογρα ικές προ ολές 

του εστι άλ Κινηµατογρά ου εσσαλονίκης

Προσ ορά από την Alpha Bank της εκδόσεως “Ερµούπολη.  δηµιουργία µιας νέας πόλης στη Σύρο 

στις αρχές του ου αιώνα” µε έκπτωση 40  καθ  όλη τη διάρκεια του Απριλίου 20

 ι λιοθήκη της Τραπέζης  Αλκυόνη Παπαδάκη

“Alpha Προνοµιακός Αγροτών”

ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠ ΡΕΣΙΕΣ
σελ. 29
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Alpha Asset Mana e ent A. . .Α.Κ.

Alpha Bank Cyprus Ltd

Alpha Bank Al ania S A

ΙΚΤΥΟ ΤΕ Ν Σ

ήµητρα Σιατερλή

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚ  ΣΥΛΛΟ

Νοµός Πέλλης

ΠΡΟΣ ΠΑ ΑΠΟ Τ Ν ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Σ ΤΡΑΠΕ Σ

εόδωρος . Λεκατζάς

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ A ΙΕΡ ΜΑΤΑ

σελ. 42

σελ. 41

σελ. 45

σελ. 38

σελ. 39

σελ. 35

Τρεις διακρίσεις για την Alpha Bank στα ellenic esp nsi le Business A ards 20

ρά ευση της Τραπέζης για την υποστήριξή της στην αθλήτρια ννα Κορακάκη

 Alpha Bank υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας

 Τράπεζα υποστηρίζει το έργο της δράσεως Sa erinternet. r

 Alpha Bank υποστηρικτής του έργου της Ελληνικής Σχολής Σκύλων  Οδηγών Τυ λών “ΛΑΡΑ”

 Τράπεζα υποστηρίζει το έργο του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περι αλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

 Alpha Bank υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου ουλανδρή υσικής Ιστορίας

ΕΤΑΙΡΙΚ  ΚΟΙΝ ΝΙΚ  ΕΥ ΥΝ
σελ. 30

σελ. 32

σελ. 32

σελ. 33

σελ. 34

σελ. 34

σελ. 31
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Ο ρόλος του Cust er perience

        ιεύθυνση Cust er perience and L yalty, µε στόχο τη ελτίωση της εµπειρίας των Πελατών

 χει θεσπίσει τη συστηµατική µέτρηση της εµπειρίας των Πελατών στην αλληλεπίδρασή τους µε όλα τα κανάλια της Τραπέζης, 

 χρησιµοποιώντας διεθνείς δείκτες Cust er perience, όπως είναι ο δείκτης Πρόθεσης Σύστασης  et r ter Sc re.

 τ ηση τη  εµπει ία

 Συλλέγει οργανωµένα το eed ack των Πελατών µέσω ποικίλων πηγών, όπως έρευνες, παράπονα, s cial edia κ.ά., 

 τα οποία αναλύονται µέσω ice  the Cust ers rksh ps. 

 λλο ή 

 

 Παρακολουθεί συνεχώς την εµπειρία των χρηστών από τα η ιακά κανάλια της Τραπέζης, όπως το We Bankin , το 

 M ileBankin  κ.ά., άσει εξειδικευµένων µεθοδολογιών, προκειµένου να εντοπίσει πιθανά ζητήµατα και διορθωτικές ενέργειες.

  

 

 Υλοποιεί δράσεις εντός της Τραπέζης, όπως είναι το Mana e ent Back t  the l r και το ice  the Cust er ays, 

 για την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της πελατοκεντρικής κουλτούρας, µε στόχο µία ενιαία, υ ηλού επιπέδου παρεχόµενη 

 εµπειρία από όλα τα κανάλια.

 ελατοκεντ ικ τητα

<        / 45      >
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ο ice  the Cust er ay

       ην Τετάρτη, 6 Μαρτίου 20 , η ιεύθυνση Cust er perience and L yalty πραγµατοποίησε το ο ice  the Cust er 

       ay C ay , στο οποίο παρέστησαν ο ιευθύνων Σύµ ουλος της Τραπέζης ασίλειος Ε. άλτης, οι Αναπληρωτές 

ιευθύνοντες Σύµ ουλοι Σπύρος Ν. ιλάρετος, Αρτέµιος . εοδωρίδης και εώργιος Κ. Αρώνης, καθώς και ενικοί ιευθυντές, 

Εντεταλµένοι ενικοί ιευθυντές και ιευθυντές ιευθύνσεων. 

Στο ο C ay παρουσιάσθηκαν, για πρώτη ορά, τα αποτελέσµατα της µετρήσεως της εµπειρίας των Πελατών της Τραπέζης, 

µέσω του δείκτη Πρόθεσης Σύστασης et r ter Sc re  S  καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα της δράσεως 

Mana e ent Back t  the l r, η οποία α ορά σε επισκέ εις Στελεχών της Τραπέζης στα κανάλια της πρώτης γραµµής 

εξυπηρετήσεως των Πελατών, όπως τα Καταστήµατα, τα Επιχειρηµατικά Κέντρα, το Call Center κ.λπ., µε στόχο να ακούσουν 

τη “ ωνή του Πελάτη”.  παρουσίαση των αποτελεσµάτων της δράσεως Mana e ent Back t  the l r πραγµατοποιήθηκε 

από τους επικε αλής των ιευθύνσεων Εξυπηρετήσεως Πελατών, Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, 

Τραπεζικής Ιδιωτών και ers nal Bankin  και Υποστηρικτικών Λειτουργιών, οι οποίες δέχθηκαν τις περισσότερες επισκέ εις, 

στο πλαίσιο της εν λόγω δράσεως. 

Τέλος, µέσω a ile rksh p έγινε εστίαση στην εµπειρία του παραπονούµενου Πελάτη, µε σκοπό τη ελτιστοποίησή της. 

Σηµειώνεται ότι η µεθοδολογία a ile αποτελεί κύριο εργαλείο του η ιακού µετασχηµατισµού της Τραπέζης και α ορά στην 

επίλυση θεµάτων µέσω αυτόνοµων οµάδων καθώς και στην ταχεία παροχή άµεσα υλοποιήσιµων λύσεων. Κατά τη διάρκεια 

T
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του rksh p, µε τη συµµετοχή όλων των παρευρισκοµένων, προέκυ αν έξι ελτιωτικές ενέργειες για κάθε στάδιο του εν λόγω 

“ταξιδιού” του Πελάτη, η υλοποίηση των οποίων έχει στόχο τη ελτίωση της εµπειρίας όλων των παραπονούµενων Πελατών, 

αλλά και της γενικότερης εξυπηρετήσεως που παρέχεται στους Πελάτες. Τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 

rksh p, συντόνιζαν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών εώργιος Σπυρόπουλος, ο ιευθυντής της 

ιευθύνσεως Εξυπηρετήσεως Πελατών εώργιος ούτας, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Εναλλακτικών ικτύων 

Σωτήριος Κυριάκος, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος εώργιος Ραπανάκης, 

η ιευθύντρια της ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και ers nal Bankin  Ευαγγελία ατζηδάκη καθώς και Στελέχη της 

ιευθύνσεως Cust er perience and L yalty και της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών  ιευθέτηση Υποθέσεων 

Πελατών.

Οι προς υλοποίηση ενέργειες που προέκυ αν, εντάσσονται σε ένα πλάνο δράσεων συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 

στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι αρµόδιοι.  

Ο ιευθύνων Σύµ ουλος της Τραπέζης ασίλειος Ε. άλτης χαιρετίζοντας τον νέο θεσµό, τόνισε τη σπουδαιότητα του 

Cust er perience ως ασικού στοιχείου δια οροποιήσεως της Τραπέζης καθώς και τη σηµασία που έχει στη στρατηγική 

του Οργανισµού για τη ελτιστοποίηση της εµπειρίας των Πελατών, η ε αρµογή της συστηµατικής µετρήσεώς της καθώς και 

η παρακολούθησή της από τη ιοίκηση της Τραπέζης.   

 

Στόχο της ιευθύνσεως Cust er perience and L yalty αποτελεί η σταδιακή αύξηση της συχνότητας διεξαγωγής των 

C ays, σε καθένα από τα οποία θα αντιµετωπίζεται ένα ξεχωριστό θέµα που α ορά στην εµπειρία Πελατών της Τραπέζης, 

παρουσία των Πελατών που ίωσαν την εν λόγω εµπειρία. Επίσης, σε κάθε a ile rksh p πέραν του σχεδιασµού 

συγκεκριµένου πλάνου δράσεων, πραγµατοποιείται ανασκόπηση και της προόδου του πλάνου δράσεων των προηγουµένων 

ice  the Cust er ays.
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Στιγµιότυπα από το ο C ay. 

Παρουσίαση των ευρηµάτων της δράσεως Mana e ent ack t  the l r
από τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδος εώργιο Ραπανάκη, τη ιευθύντρια της ιευθύνσεως 
Τραπεζικής Ιδιωτών και ers nal Bankin  Ευαγγελία ατζηδάκη, τον 
ιευθυντή της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών εώργιο 

Σπυρόπουλο και τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Εξυπηρετήσεως 
Πελατών εώργιο ούτα.

Στελέχη της ιευθύνσεως Cust er perience and L yalty.
Από αριστερά  αλής Λασπιάς, ηµήτριος λαχόπουλος, 
Ευαγγελία ραγκούλη, Λεωνίδας Μπόµπας και εανώ Καρατζά. 
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Στυγµιότυπο από τον χαιρετισµό του ιευθύνοντος Συµ ούλου  
ασιλείου Ε. άλτη, κατά την έναρξη του C ay.

Ο ασίλειος Ε. άλτης και  Σπύρος Ν. ιλάρετος. Ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών Λειτουργιών 
εώργιος Σπυρόπουλος πέµπτος από αριστερά  µε τα Στελέχη 

της αυτής ιευθύνσεως  Καλλιόπη αλσαµάκη, Κωνσταντίνο Παπα ωάννου, 
Μαρίνο Κότσικα, ρύσα Τζανίµη, Πηνελόπη ελλίδου και 
Νικολέτα Μπούτσερου.
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Στιγµιότυπο από τον χαιρετισµό 
του Εντεταλµένου ενικού ιευθυντή
Chie  i ital icer and etail Bankin
r ducts αµιανού Ι. αραλαµπίδη. 

Στιγµιότυπο από την παρουσίαση 
της ιευθύντριας της ιευθύνσεως
Cust er perience and L yalty 
Αδαµαντίας εωργακοπούλου.

A ile rksh p µε acilitat rs τη ιευθύντρια της ιευθύνσεως Cust er perience 
and L yalty Αδαµαντία εωργακοπούλου και τον ιευθυντή της ιευθύνσεως 
Εξυπηρετήσεως Πελατών εώργιο ούτα.

A ile rksh p µε acilitat rs τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος εώργιο Ραπανάκη και τη εανώ Καρατζά της 
ιευθύνσεως Cust er perience and L yalty.  
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A ile rksh p µε acilitat rs τη ιευθύντρια της ιευθύνσεως Τραπεζικής 
Ιδιωτών και ers nal Bankin  Ευαγγελία ατζηδάκη και τον Λεωνίδα Μπόµπα
της ιευθύνσεως Cust er perience and L yalty.

A ile rksh p µε acilitat rs τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Εναλλακτικών
ικτύων Σωτήριο Κυριάκο και τον ηµήτριο λαχόπουλο της ιευθύνσεως

Cust er perience and L yalty.

A ile rksh p µε acilitat rs τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Υποστηρικτικών
Λειτουργιών εώργιο Σπυρόπουλο, την Υποδιευθύντρια της ιευθύνσεως
Cust er perience and L yalty Ευαγγελία ραγκούλη και τον αλή Λασπιά
της αυτής ιευθύνσεως.



 ΤΡΑΠΕ A

Συµµετοχή της Τραπέζης στο Οικονοµικό όρουµ ελ ών 

      ο ετήσιο Οικονοµικό όρουµ ελ ών πραγµατοποιήθηκε από την 2  ε ρουαρίου έως και την  Μαρτίου 20  στοuς 

      ελ ούς, µε θέµα “ he Challen e  nclusi e r th” υπό την Αιγίδα του Προέδρου της ηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου 

Παυλόπουλου. Το ετήσιο όρουµ αποτελεί ένα πεδίο διαλόγου µεταξύ καταξιωµένων προσωπικοτήτων του πολιτικού, 

ακαδηµα κού, διπλωµατικού και επιχειρηµατικού κόσµου.  θεµατολογία του εστίασε σε πυλώνες όπως οι γεωπολιτικές 

προκλήσεις, οι διεθνείς τάσεις της εποχής και το µέλλον του πλανήτη, το διεθνές επιχειρηµατικό περι άλλον, η ενδυνάµωση 

των επιχειρηµατικών και επενδυτικών σχέσεων και η ενίσχυση των εµπορικών δεσµών της χώρας µε την Ευρώπη και την 

ευρύτερη Μεσογειακή περιοχή, το µέλλον της Ευρωπα κής Ενώσεως καθώς και τα σενάρια ανακάµ εως της χώρας από 

την πολυετή οικονοµική κρίση.

 Τράπεζα ήταν ένας εκ των χορηγών του όρουµ, στο οποίο συµµετείχαν περισσότεροι από 50 οµιλητές, µε τις διεθνείς 

συµµετοχές να ξεπερνούν το 40  της συνολικής παρουσίας των οµιλητών.

Τ
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Στιγµιότυπο από το γεύµα µε τον κ. a uín Al unia.

Επίσης, η ιεύθυνση Marketin  και ηµοσίων Σχέσεων της Τραπέζης 

διοργάνωσε πρόγραµµα ιλοξενίας, µέσω του οποίου έδωσε την ευκαιρία 

σε επιχειρηµατικούς Πελάτες να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, και 

πραγµατοποίησε γεύµα µε τον Πρόεδρο του .Σ. του Κέντρου Μελετών 

Ευρωπα κής Πολιτικής C S  κ. a uín Al unia, στο οποίο παρευρέθησαν 

Μέλη της ενικής ιευθύνσεως, Στελέχη καθώς και Πελάτες της Τραπέζης.

Εκ µέρους της Τραπέζης, στο Συνέδριο παρέστησαν Μέλη της ενικής ιευθύνσεως καθώς και Στελέχη ιευθύνσεων 

της Τραπέζης, ενώ ο ιευθύνων Σύµ ουλος της Τραπέζης ασίλειος Ε. άλτης, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής 

Καθυστερήσεων Wh lesale Bankin  εόδωρος Ι. Αθανασόπουλος, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής Chie  i ital icer 

and etail Bankin  r ducts αµιανός Ι. αραλαµπίδης και ο Καθηγητής Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σύµ ουλος ιοικήσεως της Τραπέζης στο Ιστορικό Αρχείο Κωνσταντίνος Π. Κωστής 

πραγµατοποίησαν οµιλίες.

Ο ασίλειος Ε. άλτης. Ο εόδωρος Ι. Αθανασόπουλος. Ο αµιανός Ι. αραλαµπίδης. Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. 
Κωστής.
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ιεύθυνση Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων
ιατήρηση της Πιστοποιήσεως της Μονάδος ιεθνούς Εµπορίου

κατά το Πρότυπο S  00 20 5

        Μονάδα ιεθνούς Εµπορίου της ιευθύνσεως Υποστηρίξεως Πιστοδοτήσεων ολοκλήρωσε µε επιτυχία, για ενδέκατη 

        συνεχή χρονιά, την αξιολόγηση για τη διατήρηση της Πιστοποιήσεως κατά το Πρότυπο S  00 20 5, από τον 

διαπιστευµένο ιεθνή Οίκο Αξιολογήσεων Συµµορ ώσεως Συστηµάτων ιαχειρίσεως Ποιότητος Bureau eritas.

 ε αρµογή του ανα αθµισµένου Προτύπου διασ αλίζει ότι το Τµήµα ιεθνούς Εµπορίου

 έχει αναπτύξει ένα Σύστηµα ιαχειρίσεως Ποιότητος, κατάλληλο για τα προ όντα και τις διαδικασίες του

 αναλύει και κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδια εροµένων µερών που σχετίζονται µε τα προ όντα του

 µεριµνά, ώστε τα εξειδικευµένα προ όντα ιεθνούς Εµπορίου να ανταποκρίνονται στις θεσµικές/κανονιστικές και 

 πελατειακές απαιτήσεις  

 στοχεύει στην αποτροπή µη συµµορ ώσεων και ε αρµόζει συστηµατικές διαδικασίες ελτιώσεως για την αποτροπή 

 τυχόν αστοχιών

 διαχειρίζεται, κατά προτεραιότητα, τους λειτουργικούς κινδύνους και

 ελέγχει τη διαθεσιµότητα των απαιτούµενων πόρων για την υποστήριξη και παρακολούθηση των διαδικασιών και προάγει 

 διαρκώς την τεχνογνωσία του συνόλου των Λειτουργών, µέσω των ευκαιριών ελτιώσεως. 

Το νέο Πρότυπο δίδει έµ αση στον συντονισµό που απαιτείται από την ανώτερη ιοίκηση του Οργανισµού, ώστε 

να διασ αλίζεται ότι το Σύστηµα ιαχειρίσεως Ποιότητος επι έρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

H
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της Τραπέζης

      η ευτέρα, 4 Μαρτίου 20  πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών των ιευθύνσεων ri ate Bankin , 

      Ναυτιλιακών Εργασιών και ρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων στην Αθήνα. 

Ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and n est ent Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία 

στην αρχή της εκδηλώσεως και ακολούθησαν παρουσιάσεις µε θέµατα “ ιεθνείς Αγορές και Επενδυτική στρατηγική” και 

“ εωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις” από τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Επενδυτικών αρτο υλακίων 

Παναγιώτη Ρεµούνδο και από τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο ίλη, ιευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου ιεθνών Σχέσεων, 

αντιστοίχως.

Τ
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Ενηµερωτική µερίδα µε θέµα 
“ ρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για µία σύγχρονη επιχείρηση”

      ην Τετάρτη, 6 Μαρτίου 20 , η Alpha Bank πραγµατοποίησε ενηµερωτική ηµερίδα στα ννινα, µε θέµα 

     ηµατοοικονοµικ  αλεία ια µία σ ονη επι εί ηση .  µερίδα εντάσσεται στον κύκλο ανάλογων 

ενηµερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων µε Επιχειρήσεις που διοργανώνει η Τράπεζα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 

µε στόχο α  ενός την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας µε την, ανά περιοχή, επιχειρηµατική κοινότητα, 

α  ετέρου την ενηµέρωση για το άσµα προ όντων και υπηρεσιών της Τραπέζης που απευθύνονται στη σύγχρονη επιχείρηση. 

Στο κοινό απευθύνθηκε ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ιαχειρίσεως ιαθεσίµων εώργιος B. Μιχαλόπουλος µε 

θεµατολογία που α ορούσε στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές κε αλαίων και την επιρροή τους στο µακρο οικονοµικό 

περι άλλον της χώρας. 

T
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Κατόπιν, αναλύθηκαν εκτενώς τα προ όντα συναλλακτικής τραπεζικής κίνηση κε αλαίων, διεθνές εµπόριο, διεθνείς αγορές  

της Τραπέζης από τα Στελέχη της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αδαµαντία Πελέκη, Αθανάσιο ολέ α και 

εώργιο Μαρκου ζο, µε έµ αση στις η ιακές λύσεις που υποστηρίζουν τον καθηµερινό συναλλακτικό κύκλο της 

επιχειρήσεως.

Περαιτέρω, παρουσιάσθηκε από τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδωνα Ρεντετάκο, 

η πρωτο ουλία της Τραπέζης για τη στήριξη των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν όλους τους τοµείς δραστηριότητας, µέσω των 

Σύγχρονων Αναπτυξιακών ρηµατοδοτικών Εργαλείων ΤΕΠΙ    Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση, C SM , nn in, ΕΣΠΑ, 

νέος Αναπτυξιακός Νόµος κ.λπ., µέσω των οποίων, η Τράπεζα παρέχει χρηµατοδότηση µε ευνο κούς όρους για τη στήριξη των 

παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, συµ άλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και τη ιώσιµη ανάπτυξη.  ιευθύντρια της ιευθύνσεως Πιστοδοτήσεων Wh lesale Bankin  

εωργία αρµάκη ανα έρθηκε σε εναλλακτικές σύνθετων χρηµατοδοτικών λύσεων, συνδυάζοντας κοινοπρακτικά σχήµατα, 

οµολογιακές εκδόσεις καθώς και αναπτυξιακά προγράµµατα υπερεθνικών οργανισµών, στο πλαίσιο των ευκαιριών που 

αναδύονται µέσα από τη σύγχρονη επιχειρηµατική και οικονοµική πραγµατικότητα, µε γνώµονα την επίτευξη των εξειδικευµένων 

επιχειρηµατικών στόχων κάθε επιχειρήσεως, ενώ εστίασε στο συγκριτικό πλεονέκτηµα της Τραπέζης και του ρόλου της 

ως πυλώνα σταθερότητας και σηµείου ανα οράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.

Την εκδήλωση και τους οµιλητές συντόνισε ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων 

Αθανάσιος Παυλίδης.
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ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του ε ρουαρίου 20

Κατά τον µήνα ε ρουάριο, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέζης πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 62 εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, στα οποία συµµετείχαν . 6 άτοµα. 

Ενδεικτικά ανα έρονται τα ακόλουθα  

ο µµατα απε ική  ε νική

• ellers Προχωρηµένο

• Νέοι ΥΠΙ

• νώση του Πελάτη n  ur Cust er

• ΥΠΙ  Καταναλωτικά

• ΥΠΙ  Επενδυτικά

• Ε αρµογές Εταιρικών Πράξεων 

• ιαδικασίες ορηγήσεων για Υπαλλήλους Καταστηµάτων

• ιεθνές Εµπόριο Πιστώσεις

• Εγγυητικές Επιστολές

• ΥΠΕ και Ασ αλιστικά

• ΥΠΕ ld ασικό

• Credit Analysis ΥΠΕ

• Credit Analysis για Επιχειρηµατικά Κέντρα

• Καθυστερήσεις

• ρηµατοοικονοµική Ανάλυση Προχωρηµένη

• Ανάλυση οικονοµικών στοιχείων Πελατών

• M s και έµατα Πιστοδοτήσεων
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ο µµατα ιοικητική  

• Ενίσχυση της ετικής Επιρροής

• Πωλήσεις σε Επιχειρήσεις ασικό

• Time & Stress Management

• i e & Stress Mana e ent επόµενο ήµα

• Αποτελεσµατικές συναντήσεις

  

 ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ιευθύνσεως Ε αρµογών Πληρο ορικής µε σκοπό την κάλυ η 

επιχειρησιακών αναγκών της, σχεδίασε εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών ΟΠΑ , µε αντικείµενο τα   .

Αναλυτικότερα

Α. Το Πρόγραµµα έχει διάρκεια  ώρες και είναι διαρθρωµένο σε  ηµερήσιες εκπαιδεύσεις, µε σκοπό την παροχή 

γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σε έργα επιχειρηµατικής αναλυτικής και µεγάλων δεδοµένων. α διαρκέσει από τον 

ε ρουάριο έως και τον Σεπτέµ ριο 20 .

.  παρουσία στα µαθήµατα είναι υποχρεωτική. Ο µέγιστος αριθµός επιτρεπ µένων απουσιών σε ώρες  ορίζεται στο 25  

του συνόλου των ωρών της διδακτικής ενότητας.

Οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα πρέπει να έχουν σε όλες τις διδακτικές ενότητες προ ι άσιµο αθµό τουλάχιστον 60 , 

εκτός από δύο ενότητες, στις οποίες µπορούν να έχουν αθµό έως 40 . Ε όσον οι συµµετέχοντες πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις, λαµ άνουν Πιστοποιητικό από το ΟΠΑ, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, λαµ άνουν ε αίωση 

Παρακολουθήσεως. 
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. Το απαιτούµενο γνωστικό  µορ ωτικό υπό αθρο των υπο η ίων είναι

• ια την οµ δα  τεχνολογικό πληρο ορική, µηχανικοί , θετικές επιστήµες µαθηµατικά, υσική, στατιστική , διοικητική 

 επιστήµη. Απαραίτητη η γνώση προγραµµατισµού.

• ια την οµ δα  οικονοµικές επιστήµες µε καλές επιδόσεις σε ποσοτικά µαθήµατα , θετικές επιστήµες 

 µαθηµατικά, υσική, στατιστική , διοικητική επιστήµη. 

.  τελική επιλογή των υπο η ίων γίνεται από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε κριτήριο τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, 

αλλά και µέσω ατοµικής συνεντεύξεως. 

κπαίδε ση κπαιδε τών  

Το έργο της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως συνδράµουν και Στελέχη από της Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης, τα οποία 

καλούνται συχνά να παρουσιάσουν εξειδικευµένα θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητός τους.  ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως 

αναγνωρίζοντας την προσ ορά τους και επιθυµώντας να τους προσ έρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που καλείται 

να έχει ένας Εκπαιδευτής Ενηλίκων, διοργάνωσε, σε συνεργασία µε εξωτερικό ορέα, ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 

τριήµερης διάρκειας. Το θέµα του Προγράµµατος ήταν “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών” και συµµετείχαν 6 Στελέχη. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι διαθέσιµες στην ενότητα της ∆ιευθύνσεως 

Εκπαιδεύσεως στο Alpha Bank Intranet.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η έκθεση “  Συλλογή της Alpha Bank.
Ελληνική Τέχνη από το 60 έως σήµερα” στη εσσαλονίκη

       έκθεση µε τίτλο “  Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 60 έως σήµερα”, την οποία διοργάνωσαν από 

       κοινού η Alpha Bank και ο Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών εσσαλονίκης ΜΟΜus , στην 

Αποθήκη  του Οργανισµού Λιµένος εσσαλονίκης, είχε µεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και για τον λόγο αυτό, παρατάθηκε 

δύο ορές και ολοκληρώθηκε την 0 Μαρτίου 20 .

Κατά τη διάρκεια της Εκθέσεως, οι µουσειοπαιδαγωγοί του M Mus κυρία Κατερίνα Παρασκευά και κυρία Εύη Παπα έργου 

πραγµατοποίησαν, µε επιτυχία, ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες. Συγκεκριµένα, διοργανώθηκαν 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για µαθητές της ευτερο άθµιας και Τριτο άθµιας Εκπαιδεύσεως καθώς και σχολείων ειδικής 

αγωγής, ενώ παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για οικογένειες, µε τον χαρακτηριστικό τίτλο 

“Sunday unday. Αυτό θα µπορούσα να το κάνω κι εγώ”, µε µεγάλη προσέλευση ενδια εροµένων. 

H

Στιγµιότυπο από τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα.
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Επίσης, το Σά ατο, 2 Μαρτίου 20 , διοργανώθηκε από το Μουσείο ηµερίδα 

µε τίτλο “Συλλογές έργων τέχνης. Από το ιδιωτικό στο δηµόσιο”.  µερίδα 

πραγµατοποιήθηκε εντός του εκθεσιακού χώρου, µε τη συµµετοχή των 

κ.κ. . Μπόλη, Προ σταµένου του Μουσείου λεξ Μυλωνά, Σ. Σχιζάκη, 

Επιµελητή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Σ. Τσιάρα, 

Αναπληρώτριας ιευθύντριας του Μ Mus, . Μισιρλόγλου, Προ σταµένης των 

Συλλογών του Μ Mus, . Κουτσογιάννη, Ε όρου της Συλλογής ργων Τέχνης 

της ουλής των Ελλήνων, . Επαµεινώνδα, ιευθυντή του Μορ ωτικού 

Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης εσσαλονίκης. 

 Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Αlpha Bank Ειρήνη Οράτη πραγµατοποίησε οµιλία µε τίτλο “Τέσσερις Συλλογές 

σε µία.  διαµόρ ωση της Συλλογής της Αlpha Bank την τελευταία εικοσαετία”, που α ορούσε στην ανάλυση των Συλλογών 

των τεσσάρων τραπεζών που αποτελούν σήµερα την Αlpha Bank της Τραπέζης Πίστεως, της Ιονικής Τραπέζης, της Εµπορικής 

Τραπέζης και της Citi ank  και στη συστέγαση τους στη Συλλογή ργων Τέχνης της Αlpha Bank. Με ανα ορά και στα έργα της 

Εκθέσεως, έγινε µία προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες της κάθε Συλλογής ξεχωριστά, αλλά και στην ενοποιηµένη σηµερινή µορ ή 

της, κυρίως µέσα από έργα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Τέλος, την Πέµπτη,  Μαρτίου 20 , στο πλαίσιο του εστι άλ Ντοκιµαντέρ 

εσσαλονίκης, η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης 

Ειρήνη Οράτη πραγµατοποίησε ξενάγηση στους λληνες και ξένους 

προσκεκληµένους της διοργανώσεως, τους οποίους συνόδευε η 

ενική ιευθύντρια του εστι άλ Κινηµατογρά ου εσσαλονίκης 

κυρία Ελίζ αλαντό lise alladeau  και ο ιευθυντής του εστι άλ 

κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης.
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Στιγµιότυπο από την µερίδα.

Στιγµιότυπο από την ξενάγηση.
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      ην Τετάρτη, 20 ε ρουαρίου 20 , εγκαινιάσθηκε η έκθεση “  Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 50 

      έως σήµερα” στη ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων.  κθεση αποτελεί συνδιοργάνωση της Αlpha Bank και της ηµοτικής 

Πινακοθήκης Ιωαννίνων και περιλαµ άνει σηµαντικά έργα ζωγρα ικής, χαρακτικής και γλυπτικής.

Στον χώρο παρουσιάζονται  έργα που σκιαγρα ούν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας κατά τα τελευταία 60 περίπου 

έτη και ιλοτεχνήθηκαν από διακεκριµένους λληνες καλλιτέχνες, και συγκεκριµένα τους  Στή εν Αντωνάκο, ρύσα, Λουκά 

Σαµαρά, άλια Σεµερτζίδη, Πάρι Πρέκα, ηµήτρη Μυταρά, ιάννη α τη, Μιχάλη Αρ αρά, ιώργο Λάππα, Μιχάλη Κατζουράκη, 

ιάννη Μπουτέα, Νέλλα κόλαντα, ιάννη υχοπαίδη, Μαριλένα αµπούρα, Μανώλη αχαριουδάκη, Μαρία ιάκα, Αλέκο Λε ίδη, 

Μιχάλη Λεκάκη, ούλα Μασούρα, ιάννη Μίχα, Μάριο Πράσινο, Τόνια Νικολα δου, ιώργο λασσόπουλο, Μανόλη ιανναδάκη, 

ά νη Κωστοπούλου, Ντίνα Κώτσιου, Νατάσσα Πουλαντζά, ήµητρα Σιατερλή, Μαίρη Σχοινά, Ρένα Τζολάκη, ίκυ Τσαλαµατά, 

Πανταζή Τσέλιο, Τζίνα ελλασούδα, ριστό ορο Κατσαδιώτη, Ευριπίδη Παπαδοπετράκη, Μιλτιάδη Πεταλά.

Τα εγκαίνια της Εκθέσεως, που θα διαρκέσει έως την 2  Απριλίου 20 , πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εορτασµού των 

“Ελευθερίων”, της 06ης επετείου από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

ε  λειτο ία  

ευτέρα έως Πέµπτη  0 00  5 00

Παρασκευή  0 00  2 00

Σά ατο  κλειστά

Κυριακή  0 00  00 και 00  2 00

Είσοδος Ελεύθερη

ηµοτική ινακο ήκη αννίν ν

Αδαµάντιου Κοραή 

454 44 Ι ΑΝΝΙΝΑ

Τηλ.  265 0  5

Τ

Εγκαίνια της εκθέσεως “  Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη
από το 50 έως σήµερα” στη ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων

<       2  / 45      
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Στιγµιότυπα από τα εγκαίνια της Εκθέσεως.
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Το έργο “Α ιέρωµα στον ιάννη Τσαρούχη”
στην έκθεση “ ηµοσθένης Σκουλάκης  νας µεγάλος αντι ατικός”

       Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank παραχώρησε τον πίνακα του ηµοσθένη Σκουλάκη “Α ιέρωµα στον ιάννη Τσαρούχη” 

       του 2 στην έκθεση µε τίτλο “ ηµοσθένης Σκουλάκης  νας µεγάλος αντι ατικός”, η οποία πραγµατοποιείται στο Μουσείο 

Μπενάκη Κτήριο Πειραιώς  από την 2  ε ρουαρίου έως την 5 Μα ου 20 . Το εκθεσιακό α ιέρωµα του Μουσείου 

Μπενάκη στα 50 χρόνια δηµιουργίας του ηµοσθένη Σκουλάκη 5 20 4  αποτελεί µία αναδροµή που συµπεριλαµ άνει 

αντιπροσωπευτικά δείγµατα από το ευρύ άσµα της καλλιτεχνικής του πορείας.

 κθεση διαρθρώνεται σε οκτώ ενότητες, ακολουθώντας, θεµατικά και χρονολογικά, την εικαστική διαδροµή του ζωγρά ου που 

περιλαµ άνει 00 περίπου έργα ζωγρα ικής. Μία από τις ενότητες είναι α ιερωµένη αποκλειστικά στη σειρά προσωπογρα ιών 

του ιάννη Τσαρούχη. Μέρος της σειράς αποτελεί και το έργο της Συλλογής της Τραπέζης, το οποίο ο Σκουλάκης δούλε ε σε 

τρεις, προγενέστερες χρονολογικά, παραλλαγές µία το , και δύο το . Σε όλες αυτές τις παραλλαγές η µορ ή του 

Τσαρούχη αποτελεί τον κύριο µοχλό ενδια έροντος του Σκουλάκη, άλλοτε αποµονωµένη σε ουδέτερο όντο και άλλοτε 

ενταγµένη σε ένα συνθετότερο εικονογρα ικό πλαίσιο, πάντοτε όµως σκυ τή και πλήρως α οσιωµένη στη ζωγρα ική πράξη.

Ο ίδιος ο Σκουλάκης, άλλωστε, απροκάλυπτα εξέ ραζε τον θαυµασµό του για τον Τσαρούχη λέγοντας  “  ιάννης Τσαρούχης δεν 

υπήρξε δάσκαλός µου. Από τη ζωγρα ική του όµως έµαθα να εµπιστεύοµαι τα µάτια µου, να απο εύγω κάθε είδους µόδες και να 

έχω το κουράγιο να λέπω και να µετράω ό,τι µε ενδια έρει”.
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Επίσκε η δύο σχολείων στη ι λιοθήκη της Alpha Bank και 
στην κθεση Σπάνιων Εκδόσεων από τη Συλλογή της

       ην Παρασκευή, 5 ε ρουαρίου 20 , η ι λιοθήκη της Alpha Bank πραγµατοποίησε ξενάγηση για τους µαθητές του 

       4ου Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου ΕΠΑ.Λ.  εσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της, καθώς και στην έκθεση 

“Σπάνιες Εκδόσεις.  Συλλογή της Alpha Bank”, που παρουσιάζεται στον Εκθεσιακό ώρο του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης. 

Στην ξενάγηση, στην οποία συµµετείχαν συνολικά 20 άτοµα, έγινε ανα ορά στην ιστορία της ι λιοθήκης, στις σηµαντικές ποικίλου 

περιεχοµένου εκδόσεις που διαθέτει η Συλλογή της καθώς και στις δράσεις της. 

Επίσης, την Παρασκευή, 22 ε ρουαρίου 20 , τη ι λιοθήκη της Alpha Bank επισκέ θηκαν 5 µαθητές της  τάξης του 

2ου υµνασίου εσσαλονίκης και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “ νωρίζω τη ι λιοθήκη”, στο οποίο παρουσιάζεται 

η ιστορία της γρα ής, του ι λίου και των ι λιοθηκών από την αρχαιότητα έως σήµερα, γίνεται ανα ορά στις σπουδαιότερες 

ι λιοθήκες του αρχαίου κόσµου, καθώς και στη σηµασία και στις λειτουργίες µίας σύγχρονης ι λιοθήκης. Οι µαθητές, µε τη 

οήθεια των Λειτουργών της ι λιοθήκης, καταλογογρά ησαν εκδόσεις, αναζήτησαν ι λία στα ρά ια της καθώς και κρυµµένα 

αντικείµενα, τα οποία στη συνέχεια τοποθέτησαν στη µαγνητική ι λιοθήκη που υπάρχει στον ειδικό εκπαιδευτικό χώρο, ενώ 

έλα αν και σχετικό εκπαιδευτικό έντυπο υλικό.

Στο τέλος του Προγράµµατος οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκε θούν τον πολιτιστικό χώρο “Alpha Bank  Πολιτιστικά” 

και να γνωρίσουν την ε αρµογή Stater 602 της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης. 

Τ
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί  στο Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών στην έκθεση µε τίτλο

“ ρακλής. ρως ιαχρονικός και Αιώνιος”

       ο Σά ατο, 6 Μαρτίου 20 , πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση για το Προσωπικό της Τραπέζης, στην έκθεση µε τίτλο “ ρακλής. 

       ρως ιαχρονικός και Αιώνιος”, στον  όρο ο του Ιλίου Μελάθρου, επί της οδού Πανεπιστηµίου 2, στη ι λιοθήκη του 

Ερρίκου Σλήµαν. Την ξενάγηση πραγµατοποίησε ο ιευθυντής του Νοµισµατικού Μουσείου Αθηνών ρ εώργιος Κακα άς. 

Το Προσωπικό που συµµετείχε, είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του Μουσείου και να γνωρίσει τις τριακόσιες σαράντα 

έξι αρχαιότητες και τις δεκαεννέα σύγχρονες εικαστικές δηµιουργίες που είναι εµπνευσµένες από τον ίο και τα έργα ενός θεού ήρωα.

Τ

Πάµε Μαζί  σε κινηµατογρα ικές προ ολές

του εστι άλ Κινηµατογρά ου εσσαλονίκης

       Τράπεζα, σε συνεργασία µε τον οργανισµό “ εστι άλ Κινηµατογρά ου εσσαλονίκης”, προσέ ερε στους Υπαλλήλους της 

       διπλές προσκλήσεις δωρεάν εισόδου σε µία προ ολή της επιλογής τους σε µία από τις τέσσερις κινηµατογρα ικές αίθουσες 

που διαθέτει τ  εστι άλ.

Τα εισιτήρια απεστάλησαν, ύστερα από κλήρωση, στους 50 τυχερούς, οι οποίοι µπορούν να παρακολουθήσουν την 

κινηµατογρα ική προ ολή που επιθυµούν έως το τέλος της κινηµατογρα ικής περιόδου, τον Μάιο 20 .

...........................................................................................................................................................................................
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Προσ ορά από την Alpha Bank της εκδόσεως
“Ερµούπολη.  δηµιουργία µιας νέας πόλης στη Σύρο στις αρχές του ου αιώνα” 

µε έκπτωση 40  καθ  όλη τη διάρκεια του Απριλίου 20

       Alpha Bank προσ έρει το λεύκωµα µο πολη   δηµιο ία µια  ν α  π λη  στη ο στι  α  το  ο  αιώνα  

       ελληνική και αγγλική έκδοση  µε κπτ ση  καθ  όλη τη διάρκεια του Απριλίου 20 .

 Ερµούπολη δηµιουργήθηκε την περίοδο της Ελληνικής Επαναστάσεως σε ένα µικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, τη Σύρο, και πολύ 

σύντοµα αναδείχθηκε σε σηµαντικό εµπορικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο. Στην κδοση παρουσιάζεται το ιστορικό της 

ιδρύσεως και της εξελίξεως της πόλεως, αλλά και η πολεοδοµία και η αρχιτεκτονική της. Οι εκκλησίες, τα δηµόσια κτήρια και 

οι κατοικίες −πολλά από αυτά διακοσµηµένα µε πλούσιες τοιχογρα ίες− µαρτυρούν έως σήµερα, µαζί µε τα καλλιτεχνήµατα της 

ζωγρα ικής και της γλυπτικής, την άνθηση που γνώρισε η Ερµούπολη τον ο αιώνα.

Ιωάννης Τραυλός, Αγγελική Κόκκου
Αθήναι 0 ελληνική έκδοση
Αθήναι 4 αγγλική έκδοση
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,5  2  εκ.

Σελίδες 400
Πίνακες 50, σχέδια 62
Ελληνικά, αγγλικά

ιµή  ώ ,

Οι ενδια ερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης 

    Σταδίου 40, Α ΝΑΙ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   
είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  2 0 26 2465,  .

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληρο ορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ι λιοθήκη της Alpha Bank στους

αριθµούς τηλε ώνου  2 0 26 2440 και 2 0 26 2446.

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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 ι λιοθήκη της Τραπέζης
Αλκυόνη Παπαδάκη

       συγγρα έας Αλκυόνη Παπαδάκη γεννήθηκε στο Νιο ωριό, κοντά στα ανιά, και ο πατέρας της ήταν δάσκαλος. Α ού 

       απο οίτησε από τη αλλική Σχολή Saint seph των ανίων, µετέ η στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο, τις οποίες όµως δεν ολοκλήρωσε ποτέ, καθώς επέλεξε να παρακολουθήσει µαθήµατα δηµοσιογρα ίας στην 

Ελληνοαµερικανική νωση. Παράλληλα, ξεκίνησε να γρά ει το πρώτο της ι λίο µε τίτλο “Το κόκκινο σπίτι”, το οποίο εξέδωσε µε 

δικά της χρήµατα. Εργάσθηκε ως δηµοσιογρά ος σε ε ηµερίδες, όπως “Τα Νέα” και “Το ήµα”, αλλά µετά το  ασχολήθηκε 

αποκλειστικά µε τη συγγρα ή. Στην αρχή της δεκαετίας του 0 γνώρισε τον σύζυγό της, µε τον οποίο απέκτησαν έναν υιό. 

Σήµερα, ζει στη Σαλαµίνα και συνεχίζει τη λογοτεχνική της πορεία.
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 Αλκυόνη Παπαδάκη, πολυγρα ότατη και ευρηµατική, ξεκίνησε να γρά ει από την παιδική της ηλικία. Τα έργα της, τα οποία 

ανήκουν στη σύγχρονη µυθιστορία, διακρίνονται για τη λυρική γρα ή της. Το  κυκλο όρησε από τις εκδόσεις Καλέντη το 

πρώτο της ι λίο, το πολιτικοκοινωνικό µυθιστόρηµα “Το κόκκινο σπίτι”, ενώ το επόµενο έτος εξέδωσε το µυθιστόρηµα “  µπόρα”. 

Από το  που κυκλο όρησε ένα από τα πιο γνωστά έργα της, το “Σκισµένο αθάκι”, εκδίδει ένα µυθιστόρηµα κάθε δύο περίπου 

έτη, µε τελευταίο, το 20 , το ι λίο “Στα σοκάκια της υχής”.  

Το έργο της έχει καθαρά ανθρωποκεντρική κατεύθυνση.  συγγρα έας α ηγείται κυρίως ιστορίες της καθηµερινότητας, µε ήρωες 

απλούς ανθρώπους, τους οποίους αντιµετωπίζει µε έναν ελα ρύ σαρκασµό, αλλά πάντοτε µε στοργική και συµπονετική διάθεση 

απέναντι στα προ λήµατά τους. Ο τρόπος γρα ής της είναι οξυδερκής και λυρικός, ενώ η γλώσσα της αιχµηρή.

 Συλλογή της ι λιοθήκης της Τραπέζης περιλαµ άνει ικανό αριθµό έργων της Αλκυόνης Παπαδάκη.

ατήστε εδώ, ια να δείτε το  τίτλο

papadaki.pdf


ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠ ΡΕΣΙΕΣ

“Alpha Προνοµιακός Αγροτών”

H        Alpha Bank, στο πλαίσιο εµπλουτισµού των προσ εροµένων προ όντων και υπηρεσιών της σειράς “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα”, 

        δηµιούργησε τον νέο λογαριασµό ό εως “Alpha Προνοµιακός Αγροτών”. 

Ο λογαριασµός απευθύνεται σε κατ  επάγγελµα Αγρότες Ατοµικές Επιχειρήσεις  και Νοµικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό 

τοµέα και παρέχει  

 Υ ηλό και ανταγωνιστικό επιτόκιο από το πρώτο Ευρώ

 Ευελιξία στη διαχείριση των καθηµερινών συναλλαγών µέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τραπέζης

 υνατότητα χορηγήσεως καρνέ επιταγών. 

Στόχος της Τραπέζης είναι η προσέλκυση νέων κε αλαίων που προέρχονται από τις αγροτικές ενισχύσεις που λαµ άνει ο αγρότης καθώς 

και από τα έσοδα πωλήσεων αγροτικών προ όντων, εξασ αλίζοντας στον δικαιούχο την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

 Alpha Bank, αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητα του αγροδιατρο ικού τοµέα, ως δυναµικού κλάδου της Ελληνικής Οικονοµίας, έχει αναπτύξει 

ευρύ άσµα δράσεων, προσ έροντας µέσω της σειράς “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα”, εξειδικευµένα και ευέλικτα εργαλεία που 

καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες των αγροτών και των δραστηριοποιούµενων στον κλάδο επιχειρήσεων.

Για πε ισσ τε ε  πλη οφο ίε , πατήστε εδώ.
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https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/katathetika-proionta/logariasmoi-opseos/alpha-pronomiakos-agroton


ΕΤΑΙΡΙΚ  ΚΟΙΝ ΝΙΚ  ΕΥ ΥΝ

Τρεις διακρίσεις για την Alpha Bank
στα ellenic esp nsi le Business A ards 20

        Alpha Bank έλα ε τρία ρα εία για την ταιρική Υπευθυνότητα στα ellenic esp nsi le Business A ards, που διοργάνωσαν την 

        Πέµπτη, 2  ε ρουαρίου 20 , για τέταρτη συνεχή χρονιά, το περιοδικό Marketin  Week και η B ussias C unicati ns.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα έλα ε σ  α είο στην κατηγορία Συνεργασία Επιχείρησης  ΜΚΟ, για το πρόγραµµα α ί, µε στ ο 

την εία , το οποίο πραγµατοποιείται από το 20 4 σε συνεργασία µε την ΑΜΚΕ “ γονη ραµµή όνιµη”, µε στόχο των εξοπλισµό ιατρείων 

σε νησιά της Ελλάδος µε ιατρικά µηχανήµατα και ιατρο αρµακευτικό υλικό. Επιπλέον, έλα ε σηµ νια α εία στις κατηγορίες 

νταπ κ ιση σε κτακτη ν κη    και αλ τε η ντ πη κδοση  πολο ισµ  ται ική  πε ν τητα , 

αντιστοίχως.

Οι τρεις αυτές διακρίσεις αποτελούν σηµαντική αναγνώριση της πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, που είναι αναπόσπαστο 

κοµµάτι της ανθρωποκεντρικής ιλοσο ίας της Τραπέζης και παίζει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 

της δράσεως.

Ο αναγνωρισµένος θεσµός των ellenic esp nsi le Business A ards ρα εύει τις εταιρίες και τους οργανισµούς που συµ άλλουν µε 

το έργο τους στη ιώσιµη και την κοινωνική ανάπτυξη. Σκοπός είναι να αναδειχθούν πρότυπα µοντέλα συνεργασίας που αλλάζουν το 

πρόσωπο της σύγχρονης ιώσιµης επιχειρηµατικότητας, κάτι που αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
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ρά ευση της Τραπέζης για την υποστήριξή της στην αθλήτρια ννα Κορακάκη

        ατά την ετήσια γιορτή της Σκοπευτικής Οµοσπονδίας Ελλάδος ΣΚ.Ο.Ε.  που πραγµατοποιήθηκε την 6 ε ρουαρίου 20 , 

         η αθλήτρια της σκοπο ολής ννα Κορακάκη τιµήθηκε µε την υ ηλότερη διάκριση, το ρυσό Μετάλλιο της ΣΚ.Ο.Ε., σε ένδειξη 

αναγνωρίσεως για τις διεθνείς επιτυχίες της, µε κορυ αίες, τα δύο µετάλλια που κατέκτησε στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 20 6 

στο Ρίο της ραζιλίας. Σηµειώνεται ότι η αθλήτρια έχει ήδη εξασ αλίσει τη συµµετοχή της στους επόµενους Ολυµπιακούς Αγώνες που 

θα διεξαχθούν στο Τόκυο το 2020.

 Alpha Bank ρα εύθηκε για την υποστήριξή της, ως χορηγός, στην αθλήτρια ννα Κορακάκη. Το ρα είο παρέλα ε η ριστίνα 

αχαροπούλου της ιευθύνσεως Marketin  και ηµοσίων Σχέσεων  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τον Εντεταλµένο ενικό ιευθυντή 

Πληρο ορικής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Τραπέζης και µέλος του ιοικητικού Συµ ουλίου της ΣΚ.Ο.Ε. και Πρόεδρο της Τεχνικής 

Επιτροπής Πρακτικής Σκοπο ολής, Ευστάθιο Κακογιάννη.
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 Τράπεζα υποστηρίζει το έργο της δράσεως Sa erinternet. r

        Alpha Bank, για όγδοη συνεχή χρονιά, υποστηρίζει το έργο της ράσεως Sa erinternet. r.  ράση Ενηµερώσεως και 

        Ευαισθητοποιήσεως Sa erinternet. r του Ελληνικού Κέντρου Ασ αλούς ιαδικτύου έχει στόχο την προστασία των ανηλίκων χρηστών 

του διαδικτύου από ακατάλληλο ή επι λα ές γι  αυτούς περιεχόµενο ή από ακατάλληλη ή επι λα ή συµπερι ορά και την προώθηση της 

θετικής πλευράς των διαδραστικών τεχνολογιών ως εργαλείων της καθηµερινής ζωής. Παράλληλα, στοχεύει στην ενηµέρωση των 

γονέων και των εκπαιδευτικών για τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προστατευθούν, αλλά και να προστατεύσουν 

αποτελεσµατικά τα παιδιά από τους κινδύνους που εγκυµονούν από τη µη ορθή και µη υπεύθυνη χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών, 

ενθαρρύνοντας τον διάλογο µε τους ανήλικους χρήστες του διαδικτύου και προωθώντας τον η ιακό αλ α ητισµό και την κριτική σκέ η. 

 Τράπεζα, µε την υποστήριξή της, ενισχύει την υλοποίηση της δράσεως “Πάρε έση ”, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του εορτασµού 

της “ µέρας Ασ αλούς ιαδικτύου” και έχει σκοπό να αναδείξει, σε διεθνές επίπεδο, τα 6 πιο σηµαντικά θέµατα µε τα οποία οι νέοι 

πιστεύουν ότι πρέπει να ασχοληθούµε όλοι, ώστε να δηµιουργηθεί ένα πιο ποιοτικό και ιλικό διαδίκτυο για τα παιδιά. 

 Alpha Bank υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας

        Τράπεζα υποστηρίζει, ως χορηγός, το έργο του Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2000, µε σκοπό τη 

        διενέργεια προγραµµάτων πληθυσµιακού ελέγχου screenin  για την πρόλη η και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού 

και του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας.

Στο πλαίσιο δραστηριοποιήσεως του Ιδρύµατος, έχουν εξετασθεί, έως σήµερα, δωρεάν, περισσότερες από 400.000 γυναίκες.

...........................................................................................................................................................................................
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 Alpha Bank υποστηρικτής του έργου της
Ελληνικής Σχολής Σκύλων  Οδηγών Τυ λών “ΛΑΡΑ”

        Τράπεζα, από το 20 0, στηρίζει τις δραστηριότητες της Ελληνικής Σχολής Σκύλων  Οδηγών Τυ λών “ΛΑΡΑ”, η οποία αποτελεί την 

        πρώτη ελληνική σχολή αυτού του τύπου που ιδρύθηκε το 200  και εκπαιδεύει οµάδες χειριστών και σκύλων  οδηγών τυ λών, 

ακολουθώντας τις υ ηλότερες διεθνείς προδιαγρα ές εκπαιδεύσεως, προς ό ελος τόσο των χειριστών, όσο και των σκύλων  οδηγών, 

δίδοντάς τους µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να µετακινούνται µε ασ άλεια.

 Σχολή αποτελεί δόκιµο µέλος της ιεθνούς Οµοσπονδίας Σχολών Σκύλων  Οδηγών nternati nal uide  ederati n  και µέλος 

του ur pean uide  ederati n.

Οι σκύλοι  οδηγοί τυ λών είναι άριστα εκπαιδευµένοι, προκειµένου να καθοδηγούν µε ασ άλεια άτοµα µε µερική ή ολική απώλεια 

οράσεως.  πρόσ ασή τους επιτρέπεται παντού και προστατεύεται από την ελληνική νοµοθεσία και τους διεθνείς κανονισµούς. 
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         Τράπεζα που, επί σειρά ετών, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου ουλανδρή υσικής Ιστορίας, ανέλα ε χορηγός 
        του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον ακαδηµα κό 
και επικε αλής της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. ρήστο ερε ό. 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, µε έµ αση στα παιδιά ηλικίας από  έως 5 ετών και περιλαµ άνει Κύκλο Οµιλιών 
µε τίτλο  “Κλιµατική Αλλαγή  Μάθε και ράσε”. 

 Τράπεζα υποστηρίζει το έργο του
Ινστιτούτου Προληπτικής, Περι αλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

         Τράπεζα υποστηρίζει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Πρόγραµµα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής ιατρο ής  ΙΑΤΡΟ  που
        πραγµατοποιεί το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περι αλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής L S S, από το 20 2, και τελεί υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ρευνας και ρησκευµάτων.

Το Πρόγραµµα προσ έρει, καθηµερινά, δωρεάν υγιεινά γεύµατα σε χιλιάδες µαθητές που οιτούν σε δηµόσια σχολεία Πρωτο άθµιας και 
ευτερο άθµιας εκπαιδεύσεως ευπαθών περιοχών της Ελλάδος.

Με την υποστήριξη της Τραπέζης, για το σχολικό έτος 20   20 , θα διανεµηθούν  ε µατα. ως σήµερα, έχουν διατεθεί, µέσω 
του Προγράµµατος,  ε µατα σε περίπου  σ ολεία σε όλη την Ελλάδα.
...........................................................................................................................................................................................

 Alpha Bank υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο
του Μουσείου ουλανδρή υσικής Ιστορίας
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ήµητρα Σιατερλή
στός σε ρή η, 2007

αλκογρα ία και κατασκευή 6 00 εκ.

ατ στηµα ο ιο νη  

       ο έργο της ήµητρας Σιατερλή χαρακτηρίζεται, στο σύνολό του, από την ποικιλοµορ ία τόσο στα µοτί α, όσο και στα υλικά 

       που χρησιµοποιεί, καθώς ο πειραµατισµός αποτελούσε ανέκαθεν ασικό συστατικό της καλλιτεχνικής πορείας της. εκίνησε 

από τη ζωγρα ική, µέσα από την οποία εξέ ρασε την αγάπη της για τον υσικό κόσµο, για να στρα εί µε το πέρασµα του χρόνου 

ολοένα και περισσότερο στη χαρακτική και στην αναζήτηση, µέσα από αυτή, νέων εκ ραστικών µέσων και τρόπων. τσι, έχοντας 

ως α ετηρία την κλασική χαλκογρα ία, συνέχισε µε τις εκτυπώσεις σε µεγάλα πανώ, ξεπερνώντας µε τον τρόπο αυτό το 

δισδιάστατο πλαίσιο και διατυπώνοντας εύστοχες προτάσεις ακόµη και µέσα από ιδιότυπες κατασκευές.

Τ
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Το έργο στός σε ρή η, που ανήκει στη Συλλογή ργων Τέχνης της Τραπέζης, πραγµατεύεται το πιο αγαπηµένο ίσως θέµα 

της Σιατερλή, τον ιστό της αράχνης. Μέσα από µία ελεύθερη εικαστική ερµηνεία, όπου συνδυάζονται έντεχνα η 

χαλκογρα ία µε την κατασκευή πένα/στυλό , η καλλιτέχνις αναζητά τους εσωτερικούς ρυθµούς που διέπουν τη 

λειτουργία της ύσης. 

Το µοτί ο του ιστού προσ έρει ένα εξαιρετικό έναυσµα για περίτεχνους γρα ισµούς, τους οποίους η Σιατερλή αξιοποιεί 
στο έπακρο.

ήµητρα Σιατερλή
στός σε ρή η, 2007
αλκογρα ία και κατασκευή 6 00 εκ.
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Μ ΤΡΑ ΣΙΑΤΕΡΛ  
ργος, 52

ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ Σ ΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ζωγραφική, χαρακτική και διακοσµητικές τέχνες στην Accademia di Belle Arti της Μπολόνια, 

από το 1971 έως το 1977. Από το 1982 και µετά, στράφηκε προς τη χαρακτική και µαζί µε τον Pino Pandolfini 

ίδρυσαν το 1977 το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών. 

Από το 1977 έως το 1980, ήταν µέλος της “Οµάδας Χαλκογραφίας” και αργότερα, της οµάδος “Κέντρο Χαρακτικής”. 

Από το 2010 έως το 2016, δίδασκε στο Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας στη Φλώρινα. 

Έχει πραγµατοποιήσει πολλές ατοµικές εκθέσεις, ενώ έργα της έχουν παρουσιασθεί και σε πολλές οµαδικές εκθέσεις.

Σ
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Κάδρο στο Κατάστηµα Εδέσσης 2

        ε τον Αλέξανδρο Α  4 454 π. .  εγκαινιάζεται η ασιλική νοµισµατοκοπία της Μακεδονίας. ιος του Αµύντα Α , ανήλθε στον 
        µακεδονικό θρόνο, όταν η περιοχή ρισκόταν υπό περσική κυριαρχία. Κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέµων αναγκάσθηκε 
να συµπράξει µε τους Πέρσες, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τη Μακεδονία ως ορµητήριο στις επιχειρήσεις τους εναντίον της νοτίου 
Ελλάδος. ς λλην όµως ασιλεύς προσέ ερε ανεκτίµητες υπηρεσίες, καθώς ενηµέρωνε µυστικά τους στρατηγούς για τις κινήσεις 
των Περσών  τους συµ ούλευσε να µην προ άλουν αντίσταση στα Τέµπη και, πριν από τη µάχη των Πλαταιών 4  π. . , ανακοίνωσε 
στους Αθηναίους τα σχέδια του Μαρδονίου. ια τις υπηρεσίες του αυτές, του αποδόθηκε το επίθετο “ ιλέλλην”. Ο Αλέξανδρος Α  
αναδείχθηκε σε εξέχουσα προσωπικότητα της εποχής και απέκτησε µεγάλη και πανελλήνια δηµοτικότητα. Οι Αθηναίοι τον τίµησαν 
ως ευεργέτη και πρόξενο, ενώ οι ελλανοδίκες τού επέτρε αν να λά ει µέρος στους Ολυµπιακούς αγώνες πιθανόν του 4 6 π. . , 
α ού πρώτα απέδειξε την ελληνική καταγωγή του. ιλοξένησε στην αυλή του τους ιστορικούς ρόδοτο και Ελλάνικο, αλλά και 
σπουδαίους ποιητές, όπως τον Πίνδαρο, τον ακχυλίδη και τον Σιµωνίδη. Μετά από την οριστική αποχώρηση των περσικών στρατευµάτων, 
ο Αλέξανδρος Α  αύξησε σηµαντικά την έκταση του ασιλείου του, κερδίζοντας οικονοµικά ο έλη και εξασ αλίζοντας την εκµετάλλευση 
ορισµένων µεταλλείων αργύρου στην περιοχή της λίµνης Πρασιάδος στη σηµερινή πεδιάδα των ιλίππων . Την εποχή αυτή, κόπηκαν 
και τα πρώτα ασιλικά µακεδονικά νοµίσµατα µεγάλης ονοµαστικής αξίας, οκτάδραχµα και τετράδραχµα, αλλά και υποδιαιρέσεις. 

ς εικονογρα ικοί τύποι επελέγησαν ο έ ιππος πολεµιστής, η αίγα, ο λέων, το κράνος κ.ά. Στην οπίσθια ό η των νοµισµάτων, 
αναγρά εται σε γενική πτώση το όνοµα του ασιλέως, ΑΛΕ ΑΝ ΡΟ, που περι άλλει το χαρακτηριστικό, για την αρχα κή 
νοµισµατοκοπία, έγκοιλο τετράγωνο.

Μ
Νοµός Πέλλης
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εόδωρος . Λεκατζάς
(1880-1960)

Εικόνα από τον Οδηγό των ανωνύµων εταιριών, 
Ν. Ιγγλέση, Αθήναι, 

Γενικ  ιε ντή  τη  ονική  απ η  στην λλ δα απ  το   το  και ντιπ εδ ο  και Γενικ  
ιε ντή  τη  α κή  απ η  απ  το   το 

Ο εόδωρος Λεκατζάς γεννήθηκε το 0, στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση των γυµνασιακών του σπουδών παρακολούθησε, 
ταυτοχρόνως, µαθήµατα στη Νοµική Σχολή και στο υσικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. εν ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήµιο, καθώς απο άσισε να τις συνεχίσει στη Σχολή Ναυτικών οκίµων.

Με την απο οίτησή του υπηρέτησε στις οικονοµικές υπηρεσίες του Πολεµικού Ναυτικού και το 0 , µε την ιδιότητα του Αξιωµατικού 
του Πολεµικού Ναυτικού, αναλαµ άνει την οργάνωση του νεοσύστατου Ταµείου Εθνικού Στόλου που είχε σκοπό τη συγκέντρωση 
κε αλαίων για την ενίσχυση του Στόλου. Επίσης, σε συνεργασία µε τον . Σακκαλή, προχώρησε στην αναδιοργάνωση του Ναυτικού 
Αποµαχικού Ταµείου που είχε συσταθεί ήδη από το 6  και αποτέλεσε προποµπό των Κοινωνικών Ασ αλίσεων στην Ελλάδα.

Το , λίγο πριν από την έναρξη των αλκανικών Πολέµων, µε πρόταση της ρετανικής Ναυτικής Αποστολής, µετέ η στην Αγγλία, 
όπου παρακολούθησε µαθήµατα οικονοµικών. Με την επιστρο ή του στην Ελλάδα, το 4, απασχολείται στο Επιτελείο του επικε αλής 
της ρετανικής ναυτικής αποστολής και επιθεωρητή του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, τη διετία  5, Ναυάρχου Mark err.

Το , και για τρία χρόνια, αναλαµ άνει ιευθυντής του ενικού Λογιστηρίου του κράτους.  θητεία του χαρακτηρίσθηκε από την 
ανα άθµιση των υπηρεσιών του Λογιστηρίου και, κυρίως, τη ριζική αναδιοργάνωση των δηµοσίων λογιστικών του κράτους. Το  
πρωτοστατεί στην ίδρυση και οργάνωση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, που έκτοτε εξελίχθηκε σε αυτόνοµο 
χρηµατοπιστωτικό και διαχειριστικό Οργανισµό.
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Επίσης, κατά την περίοδο , µε την ιδιότητα χρηµατοοικονοµικού συµ ούλου της Κυ ερνήσεως ενιζέλου, ανέλα ε 
επικε αλής της Ελληνικής Οικονοµικής Αποστολής στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι και τον επόµενο χρόνο, στη ιεθνή Οικονοµική 
ιάσκε η των ρυξελλών. ια τη συµ ολή του στη διευθέτηση παγκοσµίων και ελληνικών οικονοµικών προ ληµάτων, τιµήθηκε 

µε διπλώµατα και µετάλλια. 

Τον Απρίλιο του 2 , ο Λεκατζάς διορίζεται µέλος του νωµοδοτικού Συµ ουλίου της Ιονικής Τραπέζης στην Αθήνα. Τον επόµενο 
χρόνο, γίνεται Πρόεδρος του νωµοδοτικού Συµ ουλίου και το ιοικητικό Συµ ούλιο, που έχει έδρα το Λονδίνο, του αναθέτει την 
εποπτεία των Καταστηµάτων που διατηρεί η Τράπεζα στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2 , τοποθετείται ενικός ιευθυντής και πλέον, 
αναλαµ άνει την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών που πραγµατοποιεί η Ιονική Τράπεζα στην Ελλάδα. 

Από τον Οκτώ ριο του , όταν η Ιονική Τράπεζα εξαγοράζει τη Λα κή Τράπεζα, ο εόδωρος Λεκατζάς αναλαµ άνει Αντιπρόεδρος 
και ενικός ιευθυντής της τελευταίας. Τρία χρόνια νωρίτερα, και µέχρι το 4 , διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσµου των εν Ελλάδι 
Ανωνύµων Εταιριών.  

Με το ξέσπασµα του ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, ο Λεκατζάς καλείται να διαχειρισθεί µία ιδιαίτερα δύσκολη πραγµατικότητα, 
καθώς η Ιονική Τράπεζα, σε όλη τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, λειτούργησε υπό την εποπτεία Ιταλού, αρχικώς, και στη συνέχεια, 
ερµανού µεσεγγυούχου. 

Τον Ιούλιο του 50 αποσύρεται από τις θέσεις που διατηρούσε τόσο στην Ιονική, όσο και στη Λα κή Τράπεζα, ενώ το ιοικητικό 
Συµ ούλιο, για τις υπηρεσίες που προσέ ερε, τον ανακήρυξε Επίτιµο Σύµ ουλο.
Απε ίωσε στην Αθήνα, το 60. 
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Επιστολή της Ιονικής Τραπέζης, µε την υπογρα ή του 
. Λεκατζά, 5 Ιουνίου 2 .

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

 Alpha Asset Mana e ent Α.Ε. .Α.Κ. εντάσσεται
στην παγκόσµια πρωτο ουλία  των νωµένων Εθνών

        Alpha Asset Mana e ent Α.Ε. .Α.Κ. εντάχθηκε στην παγκόσµια πρωτο ουλία των νωµένων Εθνών rinciples r 

        esp nsi le n est ent nitiati e , που αποτελεί το κορυ αίο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων.

 πρωτο ουλία  αριθµεί περισσότερα από 2.200 µέλη, που περιλαµ άνουν διαχειριστές επενδυτικών κε αλαίων και 

ιδιοκτήτες περιουσιακών κε αλαίων, οι οποίοι δεσµεύονται ως προς την ε αρµογή των έξι Αρχών για την προώθηση των 

υπεύθυνων επενδύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν το 2006. Συγκεκριµένα, δεσµεύονται για την ενσωµάτωση κριτηρίων που 

σχετίζονται µε το περι άλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυ έρνηση S  στη λή η επενδυτικών απο άσεων καθώς 

και στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας, για τον έλεγχο των επενδύσεων ως προς τα κριτήρια S  και την προώθησή τους 

στον επενδυτικό κλάδο, για τη συνεργασία µε άλλους ορείς και δίκτυα µε σκοπό την ε αρµογή των Αρχών, αλλά και για την 

παρουσίαση ετήσιων εκθέσεων ανα ορικά µε την υλοποίησή τους.

 νέα αυτή πρωτο ουλία της Alpha Asset Mana e ent Α.Ε. .Α.Κ. ενισχύει την πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας του Οµίλου 

Alpha Bank και υποστηρίζει τους  στόχους για τη ιώσιµη ανάπτυξη Sustaina le e el p ent als  που θεσπίστηκαν 

το 20 5 από τα νωµένα θνη, µε στόχο την υλοποίησή τους έως το 20 0.  ενσωµάτωση κριτηρίων που σχετίζονται µε 

το περι άλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυ έρνηση στις πρακτικές διαχειρίσεως επενδύσεων αποκτά ολοένα και 

µεγαλύτερη σηµασία διεθνώς, όπως και τα θέµατα ιωσιµότητας γενικότερα, για τις εταιρίες διαχειρίσεως κε αλαίων και 

τις αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές.
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Alpha Bank Cyprus Ltd
 Alpha Bank Cyprus Ltd Μέγας ορηγός του

Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Οδικής Ασ άλειας ΑΕ Ν 20   20

         Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ανέλα ε να υποστηρίξει ως Μέγας ορηγός το Εκπαιδευτικό 

        Πρόγραµµα Οδικής Ασ άλειας ΑΕ Ν, το οποίο διοργανώνει, για όγδοη συνεχή χρονιά, ο µη Κερδοσκοπικός 

Οργανισµός eacti n µε την υποστήριξη των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, Μετα ορών Επικοινωνιών και ργων, 

ικαιοσύνης και ηµόσιας Τάξης, Υγείας καθώς και του Συµ ουλίου Οδικής Ασ άλειας.

Στόχος του Προγράµµατος, το οποίο πραγµατοποιείται σε υµνάσια και Λύκεια σε όλη την Κύπρο, είναι η ολοκληρωµένη και 

συνεχής εκπαίδευση και ενηµέρωση των νέων σε θέµατα οδικής ασ άλειας καθώς και η ενεργός συµµετοχή τους σε διά ορες 

σχετικές δραστηριότητες. Το Πρόγραµµα ενηµερώνει και οηθά τους νέους, ώστε να αντιλη θούν τη σηµασία της οδικής 

ασ άλειας, να προετοιµασθούν ως υπεύθυνοι µελλοντικοί οδηγοί και να στείλουν παράλληλα, τα αντίστοιχα µηνύµατα στο 

οικογενειακό τους περι άλλον.

µέρα Αιµοδοσίας Προσωπικού Alpha Bank Cyprus Ltd

         ην  ε ρουαρίου 20 , η Alpha Bank Cyprus Ltd διοργάνωσε µέρα Αιµοδοσίας Προσωπικού, η οποία 

        πραγµατοποιήθηκε, µε επιτυχία, µε την εθελοντική συµµετοχή µελών του Προσωπικού της Τραπέζης της επαρχίας 

Λευκωσίας, σε συνεργασία µε την Τράπεζα Αίµατος.

Τ

...........................................................................................................................................................................................
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Alpha Bank Cyprus Ltd
“Alpha Κατοικία” µε δωροκάρτα ΙΚΕΑ

       Τράπεζα πραγµατοποίησε δια ηµιστική εκστρατεία µε σκοπό την προώθηση του στεγαστικού δανείου Alpha Κατοικία, το 
       οποίο παρείχε τη δυνατότητα στους Πελάτες να αποκτήσουν δωροκάρτες από το Κατάστηµα ΙΚΕΑ, συνολικής αξίας µέχρι και 
Ευρώ .000.  προσ ορά ίσχυε για αιτήσεις στεγαστικού δανείου Alpha Κατοικία που υπε λήθησαν έως την  Μαρτίου 20 . 

 δια ηµιστική εκστρατεία περιελάµ ανε τηλεοπτικές και ηλεκτρονικές δια ηµίσεις.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Οι Νικητές της Προωθητικής Ενέργειας Καρτών Mastercard® “Alpha Spend & Win”

        τις αρχές Ιανουαρίου, πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη κλήρωση της Προωθητικής Ενέργειας Alpha Spend & Win, η οποία 
       ανέδειξε έναν µεγάλο τυχερό, ο οποίος κέρδισε ένα Hyundai Kona Style 1.6CRDi 136PS Automatic και τρεις ακόµη 
τυχερούς που κέρδισαν από ένα ταξίδι στο Πουκέτ της Ταϋλάνδης.

Με τη συµµετοχή τους σε µηνιαίες κληρώσεις, για περίοδο τεσσάρων µηνών, οι κάτοχοι των καρτών Mastercard της Τραπέζης 
είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν συνολικά 260 δώρα. 

Σ
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Alpha Bank Al ania S A
Προωθητική Ενέργεια “Buy and in” 

        Τράπεζα ξεκίνησε δια ηµιστική εκστρατεία για την προωθητική ενέργεια των καρτών A erican press® “Buy and in”. 

        Ειδικότερα, οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank A erican press που θα πραγµατοποιήσουν αγορές άνω των Ευρώ 0

µε τη χρήση της κάρτας τους έως την  Μα ου 20 , θα συµµετάσχουν αυτοµάτως σε κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί κατά 

τη δεύτερη ε δοµάδα του Ιουνίου, για να κερδίσουν πλούσια δώρα.

 δια ηµιστική εκστρατεία περιλαµ άνει τηλεοπτικές, ραδιο ωνικές, ηλεκτρονικές καθώς και υπαίθριες δια ηµίσεις.
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