
 
Τ   

      Τεύχος 56

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ



ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ

πεύθυνος Εκδόσεως    
                                              Σταδίου 4

                                            1 2 2 Α ΗΝΑΙ
Τηλ.   21  2  241 ,   21  2  24

   21  2  24 9
 .

1 .
 

Σχεδιασµός  παραγωγή   . .

4   2019  • Τεύχος 56

<          Περιεχόµενα          

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σελ. 3

Η ΤΡΑΠΕΖΑ
Σηµαντικές διακρίσεις της Τραπέζης στα   2 1

Συµµετοχή της Τραπέζης στο ο   

Συµµετοχή της Τραπέζης στο 9ο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας

Συµµετοχή της Τραπέζης στην Έκθεση του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος

Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιευθύνσεως   στην Αθήνα

Παρουσίαση µε θέµα  Η  Οµάδα της  

ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών      

ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως  Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαρτίου 2 19

σελ. 7

σελ. 9

σελ. 11

σελ. 12

σελ. 14

σελ. 15

σελ. 13

σελ. 8

σελ. 20

σελ. 19

σελ. 21

σελ. 23

σελ. 25

σελ. 26

σελ. 27

σελ. 29

σελ. 25

σελ. 24

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά σεµινάρια από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Νόµος Νοµίζω Νόµισµα  της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης 

στο   

Φωτογραφική έκθεση για την ιστορία του νοµίσµατος στη Βέροια

Συµµετοχή της Νοµισµατικής Συλλογής   στο νοµισµατικό σεµινάριο της Βελγικής 

Σχολής Αθηνών 

Επίσκεψη µαθητών του ου Γυµνασίου Αργυρούπολης στη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Πάµε Μαζί  στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην έκθεση 

µε τίτλο  Κρήτη. Αναδυόµενες Πόλεις  πτερα Ελεύθερνα Κνωσός. Τρεις αρχαίες πόλεις ζωντανεύουν

ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού  Πάµε Μαζί  στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισµού

στην έκθεση µε τίτλο   δάσκαλος Γιάννης Μόραλης

Προσφορά από την   της εκδόσεως Μέγας Αλέ ανδρος. Από τη γη της Μακεδονίας 

έως τα πέρατα της οικουµένης  µε έκπτωση 4  καθ  όλη τη διάρκεια του Μα ου 2 19

Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης  Ρέα Γαλανάκη
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ε δ λ α αι λ π σ

  , η νέα εφαρµογή που δηµιουργήθηκε από την   ως µέρος του πρόσφατου ανασχεδιασµού και της 

ανανεώσεως των παρεχόµενων προ όντων και υπηρεσιών του Προγράµµατος , συνεχίζει µε επιτυχία την πορεία της. 

Η εφαρµογή δηµιουργήθηκε βασιζόµενη στη µεθοδολογία agile. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία έδωσε την ευθύνη στην οµάδα, 

α ιοποιώντας πλήρως, το κάθε µέλος της στο παραγόµενο αποτέλεσµα µέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας και συνέργειας 

όσον αφορά στον σχεδιασµό, στην εκτέλεση και την καινοτοµία στο νέο έργο.
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ρ τα απ τελ σ ατα αι ε λ α

Η µεγάλη αποδοχή που έχει ήδη η εφαρµογή κατά τους τρεις πρώτους µήνες της κυκλοφορίας της, επιβεβαιώνεται από τα 

  και την υψηλή βαθµολόγηση που έχει λάβει,  αστ ρια, σε  και . 

Το   ενσωµατώνει όλες τις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες στον χώρο των εφαρµογών, για να διευκολύνει 

τους χρήστες, αλλά και για να βελτιώσει την εµπειρία τους µέσα από τη χρήση του. Το   , 

η πρ σ π π ι  ε ρ σ  των χρηστών, το ιστ ρι  τ  σ αλλα  και οι      ε αρ ρ σει  

είναι µερικές από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιεί η εφαρµογή για να δηµιουργήσει τη βέλτιστη εµπειρία στον χρήστη  Πελάτη 

του Προγράµµατος 

ια α δε τε τ   πατήστε εδ  
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ασι ά αρα τ ριστι ά

Αναλυτικότερα, το   παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες

 ηµιουργία προφίλ Πελάτη, για πρ σ π π ι  ε ρ σ  σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του.

 πιλ ή σ ερ ατ  , ώστε να εµφανίζονται στον Πελάτη σχετικές προσφορές, συχνότερα. 

 Παροχή και ενηµέρωση για απ λειστι  πρ σ ρ  , που θα ισχύουν µόνον για τους χρήστες της εφαρµογής. 

 Επιλογή α απ  πρ σ ρ  και παρακολούθηση  πόντων, ώστε ο Πελάτης να γνωρίζει πότε θα αποκτήσει

 τον επιθυµητό αριθµό  πόντων.

 µεση ενηµέρωση για τους δια σι   π τ  καθώς και απεικόνιση της ερ α  λή ε  τ .

 Αναλυτική ενηµέρωση για τ  ιστ ρι  τ   σ αλλα , τόσο για συγκέντρωση, όσο και για ε αργύρωση 

 πόντων, µε ιστ ρι τ τα  αι δ δε α  ή ε . Η συγκεκριµένη δυνατότητα παρέχεται, για πρώτη φορά, και µόνον

 µέσω της εφαρµογής  .

 ρ σ λ σ  λ   ελατ   µέσω της επιλογής της εφαρµογής   , µε όφελος επιπλέον

   π τ  για κάθε νέο µέλος.

 ετα ρά  π τ  σε φίλους και αγαπηµένα πρόσωπα  κατόχους καρτών , εύκολα και γρήγορα.

 Εύρεση των καταστηµάτων των σ ερ ατ  του Προγράµµατος  σε χάρτη. 

  ε αρ ρ σει  στους συνεργάτες του , που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως , Κωτσόβολος,

 Α Α Ασφαλιστική Α.Ε.,  κ.ά. 

  ράτ σ  σε ένα από τα 3  εστιατόρια  συνεργάτες του Προγράµµατος , εύκολα και γρήγορα, µε κέρδος

 επιπλέον  π τ . 

 ια ριτ  περι άλλ  τ  ε αρ ή  για τους Πελάτες  κατόχους των καρτών     ,

     , ρυσή    , ρυσή Κάρτα   και ρυσή 

    ,    και    , µε αποκλειστική πρόσβαση στις 

 προσφορές του καταλόγου.

 πι ρά ε σ , κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρµογή, µε   π τ  καλωσορίσµατος.
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Σηµαντικές διακρίσεις της Τραπέζης στα   2 1

       νέα, ανασχεδιασµένη ιστοσελίδα της   απέσπασε δύο

       σηµαντικές διακρίσεις στα  Α , τον σπουδαιότερο και 

παλαιότερο θεσµό για την ανάδει η της δηµιουργικότητας στην Ελλάδα, 

που διοργανώνεται, κάθε χρόνο, από την Ένωση Εταιριών ιαφήµισης 

και Επικοινωνίας.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα έλαβε

   στ  ατ ρ α    αι
   στ  ατ ρ α  

Επίσης, η πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης Ένα βιβλίο τα ιδεύει  απέσπασε το βραβείο   
στ  ατ ρ α   πα ρια ια ή ισ . Υπενθυµίζεται ότι τον Απρίλιο 2 1 , µε αφορµή την ανακήρυ η της Αθήνας 

ως Παγκόσµιας Πρωτεύουσας του βιβλίου για ένα έτος, η Τράπεζα  µετέτρεψε για έναν ολόκληρο µήνα, έναν συρµό της 

γραµµής δύο 2  του µετρό της Αθήνας σε εικονική βιβλιοθήκη, µε στόχο να συµβάλει στην ενηµέρωση του κοινού για την α ία 

της λογοτεχνίας, της παιδείας και του πολιτισµού, ενώ παράλληλα, δώρισε σηµαντικό αριθµό βιβλίων στη βιβλιοθήκη του 

Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου ίκτυο για τα ικαιώµατα του Παιδιού , προκειµένου να ενισχύσει την προσπάθειά του να 

αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.

H
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Συµµετοχή της Τραπέζης στο ο   

       ι αλλαγές στην εµπειρία του Πελάτη, οι νέες ψηφιακές, τραπεζικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές, το 

       και οι εφαρµογές του, το  και το   αποτέλεσαν αντικείµενο του ου   , 

που πραγµατοποιήθηκε την 21 Μαρτίου 2 19, στο ενοδοχείο  , µε   την  .

Στο Συνέδριο συµµετείχαν Στελέχη από τον τραπεζικό τοµέα, τον κλάδο των ασφαλειών, αλλά και Στελέχη από επιχειρήσεις 

λοιπών κλάδων.

Η Τράπεζα είχε παρουσία στον χώρο µε περίπτερο, όπου υπήρχε ενηµερωτικό υλικό για τα ψηφιακά προ όντα και υπηρεσίες 

, ενώ Στελέχη της Τραπέζης συµµετείχαν µε οµιλίες σε  του Συνεδρίου καθώς και σε .

Μετα ύ των οµιλητών ήταν ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής         αµιανός Ι. 

αραλαµπίδης, που συµµετείχε σε   και ο Σύµβουλος επί θεµάτων   ηµήτριος Στρογγυλόπουλος, 

ο οποίος µίλησε για το νέο   της  .



H ΤΡΑΠΕΖ

Συµµετοχή της Τραπέζης
στο 9ο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας

        Τράπεζα συµµετείχε στο 9ο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας που διε ήχθη από την 29 έως την 

        1 Μαρτίου 2 19, στο Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το Συνέδριο είχε στόχο την ενηµέρωση των νέων για τις τάσεις και τις ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και απασχόληση που 

προσφέρουν 21 κλάδοι της οικονοµίας και ταυτόχρονα, να αναδεί ει την λλη Ελλάδα  της καινοτοµίας και της ε ωστρέφειας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα από 9  πάνελ, ,   , 

παρουσιάσεις  µε τη συµµετοχή 2  περίπου οµιλητών. Επίσης, κατά τη διάρκειά του, πραγµατοποιήθηκαν εγγραφές για τα 

 , τον επιτυχηµένο θεσµό των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στο Συνέδριο.

H

<        9 / 2      >



H ΤΡΑΠΕΖ

<       10 / 52      >

Η Τράπεζα είχε παρουσία στον χώρο του Συνεδρίου µε περίπτερο, όπου Στελέχη της ενηµέρωναν το κοινό για τα ψηφιακά 

προ όντα και υπηρεσίες .

Επιπλέον, Στελέχη της Τραπέζης συµµετείχαν µε οµιλίες σε . Μετα ύ των οµιλητών ήταν ο Γενικός ιευθυντής   της 

Τραπέζης Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ο οποίος συµµετείχε σε  µε θέµα  Οι εµπειρίες της κρίσης και οι προκλήσεις του 

αύριο , ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Αθανάσιος Αθανασόπουλος, ο οποίος συµµετείχε σε  

µε θέµα  Επαγγελµατικοί Τίτλοι και Καριέρα στα ρηµατοοικονοµικά Επαγγέλµατα  και ο ιευθυντής της ιευθύνσεως 

ηφιακής Τραπεζικής και Καινοτοµίας Αγαµέµνων Παπαστεργίου, ο οποίος συµµετείχε σε  µε θέµα    

ίσως η σηµαντικότερη τάση που αγγίζει κάθε επιχείρηση .

Τέλος, η ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού της Τραπέζης συµµετείχε στο 9ο Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας 

µε εκπροσώπηση στο   της διοργανώσεως, προκειµένου να παράσχει συµβουλές και κατευθύνσεις επί των 

βιογραφικών σηµειωµάτων σε φοιτητές/ή και αποφοίτους.

Α ίζει να σηµειωθεί ότι η επισκεψιµότητα ήταν µεγάλη και οι υποψήφιοι επέδει αν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τράπεζα, 

επιβεβαιώνοντας τη σηµαντικότητα της παρουσίας της στη διοργάνωση.
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Συµµετοχή της Τραπέζης
στην Έκθεση του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος

       Τράπεζα συµµετείχε ως Ασηµένιος ορηγός στην Έκθεση του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος, που διε ήχθη 

       από την 7 έως την  Απριλίου 2 19, στον πολυχώρο  H  , στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της Εκθέσεως, παρουσιάσθηκαν στο ευρύ κοινό καθώς και σε επαγγελµατίες του χώρου, τα προ όντα 

οικογενειακών οινοποιείων.

Η Τράπεζα είχε παρουσία στον χώρο µε ενηµερωτικό υλικό για την υπηρεσία     .

H
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών
της ιευθύνσεως   στην Αθήνα

       η ευτέρα, 1  Μαρτίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ιευθύνσεως  

       , στην Αθήνα, σε συνεργασία µε τον επενδυτικό οίκο .

Ο ιευθυντής της ιευθύνσεως   Εµµανουήλ Αρζινός πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και ακολούθησαν 

παρουσιάσεις µε θέµα    Επενδυτικές τάσεις που αλλάζουν τον κόσµο  από τους κ.κ.  ,  

, H     ,   , ,  ,  ,  και  

, , . 

T
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Παρουσίαση µε θέµα  Η  Οµάδα της  

       ην Τρίτη, 19 Μαρτίου 2 19, διοργανώθηκε στο Κεντρικό Κτήριο της Τραπέζης,   µε θέµα  Η  οµάδα

       της  , στο οποίο παρευρέθησαν Μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ε υπηρέτησης Πελατών ΕΙΕΠ  και 

Στελέχη της Τραπέζης. Τον συντονισµό της διοργανώσεως είχε αναλάβει η ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας µε το ΕΙΕΠ. 

Αφορµή για την πραγµατοποίηση του   αποτέλεσε το βραβείο που έλαβε η   µε την Οµάδα των 

  που συντονίζει η ιεύθυνση ηφιακής Καινοτοµίας, στα Εθνικά Βραβεία Ε υπηρέτησης Πελατών 

2 1 , στην κατηγορία Οµάδα της ρονιάς  Ε υπηρέτηση Πελατών Μεγάλος Οργανισµός .

Κατά την έναρ η της παρουσιάσεως, απηύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ε υπηρέτησης Πελατών 

κ.   και ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής         της   

αµιανός Ι. αραλαµπίδης. Κεντρικός οµιλητής ήταν ο ιευθυντής της ιευθύνσεως ηφιακής Καινοτοµίας της Τραπέζης 

Γιάννης Παπακώστας, ο οποίος ανέλυσε τον τρόπο δηµιουργίας της εφαρµογής  µέσα από ένα πολυσυµµετοχικό 

σχήµα συνεργασίας µετα ύ ιευθύνσεων της Τραπέζης. Στη συνέχεια, η Οµάδα των   που απαρτίζεται 

από τους  Ευαγγελία Φραγκούλη, Σοφία ράκου, Ιωσήφ Ζιώγα, ννα ανέζη, Ευαγγελία Σκαλτσά, Ελπίδα Κασσελάκη, 

Βασίλειο Λεµποτέση και Λεωνίδα Μπόµπα, παρουσίασε την εµπειρία του νέου τρόπου α ιοποιήσεως των δυνατοτήτων µίας 

οµάδας καθώς και τις προκλήσεις που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. 
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ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Customer Optimization Program (COP) Workshop

       το πλαίσιο του προγράµµατος για τη διαµόρφωση και εφαρµογή ενιαίας στρατηγικής σε ζητήµατα ποιοτικής 

       ε υπηρετήσεως Πελατών σε επίπεδο Οµίλου “Customer Optimization Program”, η ιεύθυνση Υποστηρικτικών 

Λειτουργιών πραγµατοποίησε συνάντηση στο Κτήριο της Τραπέζης επί της Λεωφόρου Αθηνών 1 , µε τις Εταιρίες του 

Οµίλου στην Ελλάδα, µε θέµα  “COP Progress”.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η εφαρµογή της Πολιτικής ιαχειρίσεως Υποθέσεων του Οµίλου, η οποία επικαιροποιήθηκε 

τον Νοέµβριο 2 1 , ενώ παρουσιάσθηκε το υφιστάµενο πλαίσιο για τη διαχείριση της ε υπηρετήσεως των Πελατών κάθε 

Εταιρίας. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στην καθιέρωση ενιαίων δεικτών για την αποτύπωση της ποσότητας και της ποιότητας 

των εργασιών για τη διαχείριση υποθέσεων καθώς και στην έγκαιρη διάγνωση λειτουργικών κινδύνων που προκύπτουν 

από τις υποθέσεις Πελατών.

Τέλος, συµφωνήθηκε πλάνο ενεργειών για τη συνολική και ενιαία αποτύπωση των θεµάτων που απασχολούν τους Πελάτες 

της Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου.

Σ
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ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαρτίου 2 19

Κατά τον µήνα Μάρτιο, διε ήχθησαν συνολικά  εκπαιδευτικά προγράµµατα στα Εκπαιδευτικά Κέντρα της Τραπέζης στον 
γιο Στέφανο Αττικής και στη εσσαλονίκη, στα οποία συµµετείχαν 2.4 7 άτοµα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα

ρ ρά ατα ραπε ι ή  ε ι ή

  Συναλλαγών Ευρώ και Ν
 ΥΠΙ και Στέγη 
 Εφαρµογές Εταιρικών Πρά εων
 ΥΠΙ  Βασικό
 ΥΠΙ και Στέγη
 ΥΠΙ και Επενδυτικά
 ΥΠΙ και Καταναλωτικά
   ΥΠΕ
 Νέοι ΥΠΕ
 Καθυστερήσεις
 ιεθνές Εµπόριο Α ίες προς Είσπρα η

ρ ρά ατα ελτι σε  δε ι τήτ

 Αρχές ιοικήσεως για ιευθυντές Καταστηµάτων
 Ηγεσία
 ιοίκηση και διαχείριση της αλλαγής  
 Ε υπηρέτηση δανειακής πελατείας
 Ε υπηρέτηση πελατείας Ιδιωτών
 Συνεργασία και Οµαδικότητα
 Ενίσχυση της ετικής Επιρροής
 Τεχνικές παρουσιάσεων
 Επικοινωνία τεχνικές αναπτύ εως του προσωπικού µου προφίλ
    
      Επόµενο βήµα
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“SWIFT Security Bootcamp in Greece”

Κατόπιν εισηγήσεως της ιευθύνσεως Συστηµάτων Πληροφορικής προς τον Οργανισµό , διοργανώθηκε, για πρώτη 

φορά, στην Ελλάδα, από τη ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως, το “SWIFT Security Bootcamp”.  

Στο Πρόγραµµα, το οποίο πραγµατοποιήθηκε από την 4 έως την  Μαρτίου 2 19, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέζης στον 

γιο Στέφανο, συµµετείχαν τρία Στελέχη από τις ιευθύνσεις Συστηµάτων Πληροφορικής και Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας 

Πληροφοριών καθώς και ένδεκα Στελέχη από τις τράπεζες   ,  , ,  , 

τα ιατραπεζικά Συστήµατα ΙΑΣ , την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς. 

Κύριος εισηγητής ήταν ο κ.    και αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα θέµατα

    

   

        

  

 H   

   .  

     .
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παιδε τι  πρ ρα α ια τ    

Μετά από αίτηµα της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Ενεργητικού Παθητικού, διοργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραµµα για το 

εργαλείο τιµολογήσεως δανείων   . Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν Στελέχη από ιευθύνσεις της Τραπέζης 

και η διδασκαλία πραγµατοποιείται από Στελέχη της ιευθύνσεως ιαχειρίσεως Ενεργητικού Παθητικού.

Κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιήθηκαν δέκα διε αγωγές, στις οποίες έλαβαν µέρος συνολικά 94 άτοµα. Τον Απρίλιο, 

το Πρόγραµµα διε ήχθη στη εσσαλονίκη και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο µε τέσσερις ακόµη διε αγωγές στην Αθήνα.

πα ε πα δε σ  αι πα απιστ π σ  σε  τ ασ αλιστι  ια εσ λα τ  

Κατά τον µήνα Μάρτιο, πραγµατοποιήθηκε, για πέµπτη συνεχή χρονιά, η επανεκπαίδευση των Στελεχών και Υπαλλήλων 

κατόχων Πιστοποιητικού στην Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικής ιαµεσολαβήσεως , µε σκοπό την ανανέωση 

της ισχύος του. 

Συνολικά, περισσότερα από 2.  άτοµα, αφού ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τα εγκεκριµένα από την ΤτΕ µαθήµατα  

του α  ελάτ  αι λ σ , συµµετείχαν σε ε ετάσεις οκιµασία Κατανοήσεως  που διε ήχθησαν από την 4 έως 

την  Μαρτίου 2 19.

Οι ε ετάσεις πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτρονικά µέσω του    , ενώ η νέα πλατφόρµα που 

χρησιµοποιήθηκε παρείχε την ευελι ία στους ε εταζόµενους να επιλέ ουν την ηµέρα και την ώρα της ε ετάσεώς τους. 

Για όσους απουσίαζαν, η διαδικασία επαναλήφθηκε τον Απρίλιο ενώ στο τέλος Μα ου, το  Πρόγραµµα θα συνεχισθεί µε τον 

α  λήσει .

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ενότητα της ιευθύνσεως Εκπαιδεύσεως στο Alpha Bank Intranet.

<       17 / 2      >

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/
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 ειρά σ τερι  εταπτ ια  ρ ρά ατ

Για δέκατη συνεχή χρονιά, εκίνησε το Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα που διε άγεται σε συνεργασία µε το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΚΠΑ .

Στη 1 η αυτή σειρά συµµετέχουν συνολικά 1  άτοµα από το ίκτυο Καταστηµάτων της Τραπέζης καθώς και από τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες. Από την 4 έως την  Μαρτίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε η προπαρασκευαστική εβδοµάδα µε θέµατα Λογιστικής, 

Μαθηµατικών και ρηµατοοικονοµικών, µε σκοπό την προετοιµασία των συµµετεχόντων για τα ε ειδικευµένα αντικείµενα που 

θα ακολουθήσουν στις εννέα ενότητες του Προγράµµατος. 

Τα αναλυτικά δηµογραφικά στοιχεία του Προγράµµατος βρίσκονται στο Alpha Bank Intranet στην ενότητα της ιευθύνσεως 

Εκπαιδεύσεως.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/
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Εκπαιδευτικά σεµινάρια από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Τραπέζης

     ια δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγµατοποιούνται τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που διοργανώνει η Συλλογή Έργων Τέχνης της 
     Τραπέζης σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το πρόγραµµα των σεµιναρίων, που έχει 
τίτλο  Εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα του 21ου αιώνα  απευθύνεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιστορίας της Τέχνης της 
Φιλοσοφικής Σχολής.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε η τρίτη, κατά σειρά, εισήγηση µε θέµα  Το επάγγελµα του εκτιµητή  
πραγµατογνώµονα στον χώρο της τέχνης  από την κυρία Εργίνα υδούς, πιστοποιηµένη εκτιµήτρια πραγµατογνώµονα. 
Η κυρία υδούς εστίασε στις απαραίτητες γνώσεις και σπουδές που χρειάζονται για την άσκηση του συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος, στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η νέα αυτή ειδικότητα στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας 
µε άλλους επαγγελµατίες του χώρου, όπως οι ιστορικοί τέχνης, οι συντηρητές κ.ά.

ιαφορετικού περιεχοµένου ήταν η εισήγηση της κυρίας Μαρίνας Πλατή, ιευθύντριας του Τµήµατος Εκπαίδευσης του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης. Στο σεµινάριο µε τίτλο  Το καινούριο Μουσείο  Εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά σε ένα χώρο ανοιχτό 
σε όλους  που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2 19, η κυρία Πλατή παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του 
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και ανέλυσε την ανάγκη για διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων προσελκύσεως των παιδιών, αλλά 
και των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων στα Μουσεία.

Ο κύκλος των σεµιναρίων θα συνεχισθεί έως τον Ιούνιο 2 19.

Γ

Η κυρία Εργίνα υδούς. Η κυρία Μαρίνα Πλατή.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Νόµος Νοµίζω Νόµισµα
της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης στο   

     ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα Νόµος Νοµίζω Νόµισµα  της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης και η Μουσειοβαλίτσα που 

     περιλαµβάνει, παρουσιάζονται, από τις αρχές Απριλίου, στο    σε µία νέα ενότητα που σχεδιάσθηκε από 

τη Νοµισµατική Συλλογή. Οι επισκέπτες της σελίδας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το τα ίδι του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, την ανταπόκριση και τον σχολιασµό της εκπαιδευτικής κοινότητας, να δουν ζωγραφιές και εργασίες παιδιών από 

όλη την Ελλάδα, φωτογραφίες και βίντεο από τη διε αγωγή του Προγράµµατος καθώς και σχετικά δηµοσιεύµατα από τα ΜΜΕ.

Η νέα αυτή ενότητα θα παρουσιάζει όλα τα νέα από το τα ίδι της Μουσειοβαλίτσας, η οποία από τον Φεβρουάριο 2 17, που 

εκίνησε το τα ίδι της, έως τον Μάρτιο 2 19 έχει επισκεφθεί 2  σχολεία σε 12  πόλεις της Ελλάδος, ένα σχολείο στη 

Λωζάννη της Ελβετίας, ενώ στο Πρόγραµµα έχουν συµµετάσχει συνολικά 9.  µαθητές.

Τ
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       Νοµισµατική Συλλογή της   συµµετείχε στην έκθεση µε τίτλο  Ελληνικό χαρτονόµισµα  Ιστορικές µαρτυρίες. 

       Το νόµισµα στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο  που διοργάνωσε το ηµοτικό Σχολείο Κουλούρας Ηµαθίας, για την ιστορία του 

νοµίσµατος, στον χώρο της Αντωνιάδειου Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών, στη Βέροια, από την 1  έως την 17 Απριλίου 2 19. 

Στην Έκθεση παρουσιάσθηκε η ιστορία και η ε έλι η του νοµίσµατος, από την εποχή της εµφανίσεώς του, µέσα του 7ου αιώνα 

π. ., έως την έλευση του Ευρώ, µε υλικό που παραχώρησε η Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης.

Στο πλαίσιο της Εκθέσεως, πραγµατοποιήθηκαν δύο παράλληλες εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, την Τετάρτη, 1  Απριλίου 2 19, η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής   ρ ήµητρα Τσαγκάρη 

πραγµατοποίησε διάλε η µε θέµα  Η Συναρπαστική Ιστορία του Νοµίσµατος. Ένα ιστορικό χρονολόγιο . Κατά τη διάρκεια της 

διαλέ εως, παρουσιάσθηκαν τα νοµίσµατα που κυκλοφόρησαν όχι µόνο κατά την αρχαιότητα, αλλά και κατά τη ρωµα κή, τη 

βυζαντινή και τη µεσαιωνική εποχή καθώς και τα νοµίσµατα του νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα 

αρχαία νοµίσµατα της Μακεδονίας.

Η

Φωτογραφική έκθεση για την ιστορία του νοµίσµατος στη Βέροια
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Την Πέµπτη, 11 Απριλίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα  ταν ο Πολιτισµός συντα ιδεύει  µε το 

Σχολείο  για τους εκπαιδευτικούς του Νοµού Ηµαθίας, µε εισηγητές εκπροσώπους εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυµάτων. 

Παρουσιάσθηκαν η µουσειοβαλίτσα της Νοµισµατικής Συλλογής  , οι µαθητικές δράσεις µουσειακής αγωγής καθώς 

και τα προγράµµατα , τα οποία συµβάλλουν στη διεύρυνση του σχολικού περιβάλλοντος.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν εκπρόσωποι από τον χώρο του Πολιτισµού και της Εκπαιδεύσεως καθώς και εκπρόσωποι 

των Αρχών του Νοµού Ηµαθίας.

Η Έκθεση, η διάλε η και το σεµινάριο διοργανώθηκαν από το ηµοτικό Σχολείο Κουλούρας Ηµαθίας, σε συνεργασία µε 

τη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαιδεύσεως Νοµού Ηµαθίας, το ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, την Κ.Ε.Π.Α. του ήµου 

Βέροιας και την υποστήρι η της Νοµισµατικής Συλλογής  .
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Συµµετοχή της Νοµισµατικής Συλλογής  
στο νοµισµατικό σεµινάριο της Βελγικής Σχολής Αθηνών 

       Βελγική Σχολή Αθηνών, σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Εθνικό δρυµα Ερευνών, 

       πραγµατοποιεί, για έκτο συνεχές έτος, νοµισµατικό σεµινάριο, µε τη συµµετοχή διακεκριµένων νοµισµατολόγων και ερευνητών 

για θέµατα που σχετίζονται µε την επιστήµη της Νοµισµατικής. Το σεµινάριο είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό και λαµβάνει χώρα µία 

φορά µηνιαίως, σε αίθουσα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.

Στο πλαίσιο του σεµιναρίου, τη ευτέρα, 1  Απριλίου 2 19, η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης ρ ήµητρα 

Τσαγκάρη πραγµατοποίησε παρουσίαση µε θέµα   ελλ π σ  τ  εσ ε  σα απ  τι  ισ ατι  αρτ ρ ε . 

Προβλήθηκαν τα νοµίσµατα των ελληνικών αποικιών καθώς και θέµατα εικονογραφίας, κυκλοφορίας και µετρολογίας, ενώ 

οι συµµετέχοντας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το οικονοµικό και το πολιτικό πλαίσιο του Β  Ελληνικού Αποικισµού µέσα από 

τα νοµίσµατα της Συλλογής της  .

Η
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Επίσκεψη µαθητών του ου Γυµνασίου Αργυρούπολης 
στη Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης

      ην Πέµπτη, 1  Απριλίου 2 19, οι µαθητές της Α  τά εως του ου Γυµνασίου Αργυρούπολης επισκέφθηκαν τη Νοµισµατική 

      Συλλογή της   και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Η συναρπαστική ιστορία του νοµίσµατος .

Το Πρόγραµµα περιελάµβανε παρουσίαση, από την Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής ρ ήµητρα Τσαγκάρη, της ιστορίας 

του νοµίσµατος  της εµφανίσεώς του, της κατασκευής, της εικονογραφίας καθώς και της ε απλώσεώς του στον αρχαίο κόσµο. 

Ακολούθησε παρουσίαση των σύγχρονων νοµισµάτων του Ευρώ και διαλογική συζήτηση, ενώ στη συνέχεια οι µαθητές, 

χωρισµένοι σε οµάδες, συµµετείχαν σε σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ε οικειώθηκαν µε την τεχνική κατασκευής των 

αρχαίων νοµισµάτων.

ο εκπαιδευτικό Πρόγραµµα παρακολούθησαν 2  µαθητές.

Τ
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Πάµε Μαζί  στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην έκθεση µε τίτλο

Κρήτη. Αναδυόµενες Πόλεις  πτερα Ελεύθερνα Κνωσός. Τρεις αρχαίες πόλεις ζωντανεύουν

      ην Πέµπτη, 2  Μαρτίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε ενάγηση για το Προσωπικό 

      της Τραπέζης, στην έκθεση µε τίτλο  ρήτ  αδ ε ε  λει  

πτερα λε ερ α σ  ρει  αρ α ε  π λει  τα ε , στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Την ενάγηση πραγµατοποίησε η κυρία Μετα ία Ρούτση.

Το Προσωπικό που συµµετείχε, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη ζωή τριών 

αρχαίων πόλεων, της πτερας, της Ελεύθερνας και της Κνωσού, από τη γέννησή 

τους, το πώς ε ελίχθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου, την εγκατάλειψή τους καθώς 

και το τι ήρθε στο φως από τις νεότερες ανασκαφές και έρευνες.

Τ

Πάµε Μαζί  στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισµού

στην έκθεση µε τίτλο   δάσκαλος Γιάννης Μόραλης

       ην Πέµπτη, 11 Απριλίου 2 19, πραγµατοποιήθηκε ενάγηση για το Προσωπικό της 

      Τραπέζης, στην έκθεση µε τίτλο   δάσ αλ  ιά  ραλ , στο Μουσείο 

Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισµού. Την ενάγηση πραγµατοποίησε ο Επιµελητής της 

Εκθέσεως, κ. Σπύρος Μωρέτης.

Το Προσωπικό που συµµετείχε, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει επιλεκτικά έργα ορισµένων 

µόνο από τους πολυάριθµους µαθητές του Μόραλη. Τα έργα αυτά δηµιουργήθηκαν είτε κατά 

τα χρόνια των σπουδών τους είτε λίγο αργότερα και αντιπαρατίθενται µε ώριµες δηµιουργίες 

τους, σε µία προσπάθεια αφ  ενός, να φανεί η ε έλι ή τους µακριά από τη σκιά του δασκάλου 

και αφ ετέρου, να αναδειχθούν οι ετερόκλητες κατευθύνσεις που οι µαθητές αυτοί ακολούθησαν.

Τ

...........................................................................................................................................................................................
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Προσφορά από την   της εκδόσεως 
Μέγας Αλέ ανδρος. Από τη γη της Μακεδονίας έως τα πέρατα της οικουµένης  

µε έκπτωση 4  καθ  όλη τη διάρκεια του Μα ου 2 19

         προσφέρει την έκδοση α  λ α δρ  π  τ   τ  α εδ α   τα π ρατα τ  ι  
       µε πτ σ   καθ  όλη τη διάρκεια του Μα ου 2 19.

Στον Κατάλογο, ο οποίος εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης Εκθέσεως αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της 

  στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, περιγράφεται η ιστορία του Μεγάλου Αλε άνδρου µέσω των νοµισµάτων του, 

καθώς και η επίδραση της νοµισµατοκοπίας του στον αρχαίο κόσµο, ακόµη και µετά τον θάνατό του. Ο Κατάλογος περιλαµβάνει 

φωτογραφίες 21  χρυσών, αργυρών και χάλκινων νοµισµάτων, καθώς και αναλυτικά επε ηγηµατικά κείµενα.

Επιµέλεια ήµητρα Τσαγκάρη
Αθήναι 2 1

 
ιαστάσεις   2  εκ.

Σελίδες 2
ίγλωσση έκδοση ελληνικά, 

αγγλικά
 97 9 9 9

ι ή  ρ  

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης 
    Σταδίου 4 , Α ΗΝΑΙ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  21  2  24 ,  .                                                            

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της   στους αριθµούς 
τηλεφώνου  21  2  244  και 21  2  244 .
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Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης
Ρέα Γαλανάκη

       συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε το 1947 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική 

       Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ έζησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Πάτρα. Έχει συγγράψει µυθιστορήµατα, 

διηγήµατα, ποιήµατα και δοκίµια και στη διάρκεια της συγγραφικής της πορείας έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία. Ανήκει στα ιδρυτικά 

µέλη της Εταιρείας Συγγραφέων και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραµµάτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού από το 1994 έως το 1997. Έργα της έχουν µεταφρασθεί σε δεκαπέντε γλώσσες, ενώ αποσπάσµατα από δύο 

µυθιστορήµατά της διδάσκονται στο µάθηµα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Η
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Στα πρώτα της κυρίως µυθιστορήµατα πραγµατεύεται ιστορικά γεγονότα, όπου πρωταγωνιστούν πρόσωπα ιστορικά ή φανταστικά, 

χρησιµοποιώντας έναν συνδυασµό πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφηγήσεως. Γενικά σε κανένα από τα έργα της δεν 

χρησιµοποιεί συµβατικές αφηγηµατικές τεχνικές και για αυτό τον λόγο θεωρείται ότι ανανέωσε το ιστορικό µυθιστόρηµα. Έχει τιµηθεί 

δύο φορές µε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, το 1999 για το µυθιστόρηµα Ελένη ή ο Κανένας , έργο για το οποίο το ίδιο έτος 

διεκδίκησε και το Ευρωπα κό Βραβείο Λογοτεχνίας Αριστείον , και το 2  για τη συλλογή διηγηµάτων Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι . 

Το 19 7 της απονεµήθηκε το Βραβείο Νίκος Καζαντζάκης του ήµου Ηρακλείου Κρήτης, το 2  το Βραβείο Ιδρύµατος Κώστα και 

Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών για το µυθιστόρηµά της Ο Αιώνας των Λαβυρίνθων  και το 2  το Βραβείο Αναγνωστών 

του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το έργο Αµίλητα, βαθιά νερά . Ένα από τα πιο γνωστά της έργα, το µυθιστόρηµα Ο βίος του 

Ισµαήλ Φερίκ πασά , είναι το πρώτο ελληνικό µυθιστόρηµα που εντάχθηκε το 1994 από την  στη συλλογή  

   .

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Ρέας Γαλανάκη, όπως µυθιστορήµατα, διηγήµατα κ.ά. 

ατήστε εδ  ια α δε τε τ  τ τλ
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δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

     ο θέατρο Πόρτα, συνεχίζει δυναµικά την πορεία του για περισσότερο από 4  χρόνια, µε σηµαντικές παραστάσεις τόσο για 

     ενήλικο κοινό, όσο και για παιδιά, ακολουθώντας τον δρόµο που χάρα ε η ένια Καλογεροπούλου στο παιδικό θέατρο. 

Για το 2 1 2 19, το θέατρο Πόρτα παρουσίασε το ιστορικό έργο σταθµό Το Σκλαβί  της ένιας Καλογεροπούλου σε 

συν σκηνοθεσία ωµά Μοσχόπουλου και Σοφίας Πάσχου, 1  χρόνια µετά από το ιδιαίτερα επιτυχηµένο πρώτο ανέβασµά του.

Κατά τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2 19, το θέατρο προσέφερε δωρεάν, µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι σε µαθητές που επισκέπτονταν την παράσταση. Οι µαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να εµπλακούν µε το θέµα του έργου, να αποκτήσουν ερεθίσµατα και κίνητρα καθώς και τη διάθεση να ανακαλύψουν 

πτυχές από την παράσταση που επρόκειτο να δουν, να διεγείρουν τη φαντασία τους και να ε ωτερικεύσουν πτυχές των δικών 

τους ιδεών και συναισθηµάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η θεατρική εµπειρία εκκινούσε πριν από την έναρ η της παραστάσεως, 

µέσα από τις σκέψεις, τις επινοήσεις και τα λόγια των ίδιων των παιδιών, που προέκυπταν από το θεατρικό παιχνίδι. 

Τ
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    .
Ε ατοµικευµένη ε υπηρέτηση για Επιχειρήσεις

        ε σκοπό την προβολή της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Business Banking, εκίνησε τον Απρίλιο, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω 

        τηλεοράσεως και διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας   επι ε ρ σή σ  ει πρ σ π   δι  αι  ράπε ά σ .

Στόχος της διαφηµιστικής προβολής είναι να παρουσιάσει τις ολοκληρωµένες λύσεις προστιθέµενης α ίας που παρέχει η Υπηρεσία στις 

Μικρές Επιχειρήσεις, συµβάλλοντας στην αποτελεσµατική διαχείριση των αυ ανόµενων προκλήσεων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, προβάλλονται η ευελι ία, η αµεσότητα και η α ιοποίηση της τεχνολογίας, στοιχεία τα οποία οδηγούν σε µία πιο στενή και 

αποτελεσµατική συνεργασία µετα ύ του Επιχειρηµατία και του Ε ειδικευµένου Συνεργάτη    και τα οποία έχει υιοθετήσει 

η Τράπεζα, προκειµένου να υποστηρί ει την υλοποίηση των σχεδίων και των στόχων του Επιχειρηµατία.

ια α δε τε τ  δια ή ισ  πατήστε εδ  
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Νέα ράση Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση  ΤΕΠΙ  ΙΙ

       ε συνέχεια υπογραφής της νέας Συµφωνίας Συνεργασίας της   µε το Εθνικό Ταµείο

       Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυ ης Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. , εκίνησε στο τέλος Μαρτίου, η υποδοχή 

αιτήσεων για χρηµατοδοτήσεις µέσω της ράσεως Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση  ΤΕΠΙ  ΙΙ .

Η ράση αφορά σε συν επένδυση κεφαλαίων µε αναλογία συµµετοχής και επιµερισµού κινδύνου 

µετα ύ Ταµείου και Τραπέζης 1 1,  και απευθύνεται σε Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΜµΕ  του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, κάθε σταδίου λειτουργίας νεοσύστατες ή/και 

υφιστάµενες  και κάθε νοµικής µορφής ατοµικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. , οι οποίες πληρούν 

αθροιστικά τις προ ποθέσεις επιλε ιµότητας της ράσεως.

Τα προγράµµατα της ράσεως παρέχουν

• Μειωµένο επιτόκιο και εισφοράς του Ν.12 /7  κατά 4 , λόγω της άτοκης συµµετοχής του ΤΕΠΙ  ΙΙ. 

• Υψηλά ποσά χρηµατοδοτήσεως για δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κινήσεως

  αναπτυ ιακού σκοπού.

• Ευελι ία αποπληρωµής, ανάλογα µε το συναλλακτικό κύκλωµα κάθε επιχειρήσεως.

Επιπλέον, επιχειρήσεις µε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο των ράσεων του ΕΣΠΑ 2 14 2 2 , δύνανται, υπό προ ποθέσεις, 

να χρηµατοδοτηθούν για το µέρος της Ιδιωτικής Συµµετοχής του Έργου, µε µακροπρόθεσµο δάνειο Μέσω της ράσεως.

Συνολικά, η   θα διαθέσει µέσω της ράσεως και έως την 1.1 .2 2  εφόσον δεν έχει ε αντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιµος 

προ πολογισµός , τουλάχιστον Ευρώ 2 . . , προκειµένου να ενισχύσει τα επιχειρηµατικά και επενδυτικά σχέδια επιλέ ιµων 

Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε ευνο κούς όρους χρηµατοδοτήσεως.

Για τη συµµετοχή τους στη ράση, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο . . /  

όπου µετα ύ άλλων, δηλώνεται η   ως η Τράπεζα από την οποία επιθυµούν να χρηµατοδοτηθούν.

Με σκοπό την ενηµέρωση για την ενίσχυση που παρέχει η   στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων 

δανείων της ράσεως Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση  ΤΕΠΙ  ΙΙ , εκίνησε στο τέλος Μαρτίου, διαφηµιστικό πρόγραµµα µέσω Τύπου και 

διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας   άτ  ρ ατ δ τ σ  πρ  ι ρ εσα ε  πι ειρήσει .
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  και .   

         ε αφορµή τη συµµετοχή των καρτών   στο Πρόγραµµα , εκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  

           ι άρτε    σ α τ  τ  . Στόχος της διαφηµιστικής προβολής είναι να ενηµερώσει 

τα µέλη του , αλλά και το ευρύτερο κοινό, για τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εν λόγω συνεργασία.

Οι κάρτες   και το Πρόγραµµα  ενώνουν τις δυνάµεις τους και προσφέρουν µοναδικά προνόµια στα µέλη του  , 

όπως πρόσβαση σε ειδικά διαµορφωµένους  χώρους σε περισσότερες από  αίθουσες αναµονής αεροδροµίων σε ολόκληρο τον 

κόσµο, πρόσβαση σε νέους τα ιδιωτικούς οδηγούς για ένα άνετο, οργανωµένο και έγνοιαστο τα ίδι, τα ιδιωτική ασφάλιση και µοναδικές 

γαστρονοµικές εµπειρίες. Παράλληλα, οι κάτοχοι των καρτών   που πραγµατοποιούν τις καθηµερινές τους συναλλαγές, µε τη χρήση 

της κάρτας τους, µπορούν να συλλέγουν διπλάσι   π τ  και να τους ε αργυρώνουν σε πλήθος υπηρεσιών και προ όντων.
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 άνεια Κατοικίας

H         , µε γνώµονα πάντα την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των Πελατών της, προχώρησε στον ανασχεδιασµό των 

        στεγαστικών της προγραµµάτων, ώστε τα  άνεια Κατοικίας  να συµβαδίζουν µε τα σηµερινά δεδοµένα της αγοράς, αλλά και 

µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Πελατών.

Ειδικότερα, µε το νέο στεγαστικό πρόγραµµα  Κατοικία , οι Πελάτες µπορούν να διαµορφώσουν, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, τα 

χαρακτηριστικά του στεγαστικού τους δανείου, όπως το είδος του επιτοκίου κυµαινόµενο και σταθερό , τη διάρκεια του δανείου έως και 

 έτη , το ύψος της δόσεως στην έναρ η του δανείου έως και  χαµηλότερη από την κανονική αρχική δόση , ενώ παράλληλα, 

παρέχεται ευελι ία κατά τη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου.

Τα υπόλοιπα στεγαστικά προγράµµατα της Τραπέζης,  Ανακαίνιση Κατοικίας ,  Πράσινες Λύσεις  Ενεργειακό Σπίτι  και  

έσµευση  καλύπτουν ακόµη πιο ε ειδικευµένες ανάγκες των Πελατών, µε επίσης ελκυστικά χαρακτηριστικά πλήρως προσαρµοσµένα στις 

σύγχρονες ανάγκες τους.
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Η   σε συνεργασία µε τη ®

προσφέρει µία ανεκτίµητη ποδοσφαιρική εµπειρία

         σε συνεργασία µε τη , έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους των καρτών Alpha Bank Mastercard να 

       διεκδικήσουν 3 διπλά εισιτήρια για το UEFA Champions League Final Madrid 2019, που θα πραγµατοποιηθεί την 1.6.2019. 

Ειδικότερα, οι κάτοχοι των καρτών   , που πραγµατοποίησαν τις αγορές τους µε την κάρτα τους από την 1 .2.2 19 έως 

και την 19.4.2 19, συµµετείχαν αυτοµάτως σε κλήρωση που έλαβε χώρα την . .2 19 και κάθε τυχερός κέρδισε ένα πακέτο φιλο ενίας που 

περιλαµβάνει

 2 εισιτήρια για τον τελικό

 2 αεροπορικά εισιτήρια από / προς τη Μαδρίτη

 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτοµα σε ενοδοχείο 4

 Μεταφορά από / προς το αεροδρόµιο

 Μεταφορά από / προς το γήπεδο
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Επιπλέον, οι κάρτες Gold Enter Bonus Mastercard και ρ σή     έδωσαν τη δυνατότητα στους κατόχους 

τους να χαρίσουν στο παιδί τους την απόλυτη ποδοσφαιρική εµπειρία.

Ειδικότερα, οι κάτοχοι των εν λόγω καρτών που πραγµατοποίησαν τις αγορές  τους µε την κάρτα τους από την 1. .2 19 έως και την 

1 .4.2 19, συµµετείχαν αυτοµάτως σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα τα ίδι για ένα παιδί και τον συνοδό γονέα στον αγώνα   
     που θα πραγµατοποιηθεί την .

Η κλήρωση έλαβε χώρα την 22.4.2 19 και κάθε τυχερός κέρδισε ένα πακέτο φιλο ενίας που περιλαµβάνει

 2 διανυκτερεύσεις σε ενοδοχείο 4  

 Αεροπορικά εισιτήρια για Μαδρίτη µε επιστροφή

 Μεταφορές από / προς στο αεροδρόµιο 

καθώς και την ευκαιρία να δει το παιδί του να συνοδεύει τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. 

 σχυε για αγορές συνολικής α ίας Ευρώ 2  και άνω.

Οι ενέργειες γνωστοποιήθηκαν στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους, της αποστολής  καθώς και 

του Portal των καρτών. 

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


ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ζήστε από κοντά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της ® 
µε την κάρτα σας    

        ι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Bonus Mastercard που θα πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους µε τη χρεωστική ή την πιστωτική 
        κάρτα τους      τ  3 , θα συµµετέχουν αυτοµάτως σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα 
α ατ ρια  ια  άτ α στ  ® 

Η κλήρωση λαµβάνει χώρα µηνιαίως, µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής και οι Πελάτες ενηµερώνονται άµεσα εάν είναι από τους 
τυχερούς του µήνα.  

Η ενέργεια ισχύει απ  3   3  και επικοινωνήθηκε µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών, , καθώς και   
στο πλαίσιο εταιρικής επικοινωνίας των καρτών   .

Επιπλέον, όλ ι οι ανωτέρω συµµετέχοντες καθώς και οι κάτοχοι που θα πραγµατοποιήσουν συναλλαγές κατά τον µήνα Νοέµβριο, θα 
συµµετέχουν αυτοµάτως στην κλήρωση για το µεγάλο χριστουγεννιάτικο έπαθλο, να παρακολουθήσουν από κοντά τις χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις της ® .

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους, µέσω   στο πλαίσιο προβολής 
των καρτών   , της αποστολής  καθώς και του Portal των καρτών.

<        / 2      >
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Οι κάρτες    συµµετείχαν στο   

       ο No Finish Line είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός αγώνας δρόµου που απευθύνεται σε όλους, αθλούµενους και µη. Οι συµµετέχοντες 

       στο   περπατούν και τρέχουν όπως θέλουν, όσο θέλουν, όποτε και όσες φορές θέλουν κατά τη διάρκεια της διε αγωγής του, 

και ά ε ιλι ετρ  π  ατα ρά  ετατρ πεται σε ρή ατα. Τα έσοδα από τις συµµετοχές διετέθησαν στην Ένωση α  ια τ  

αιδ  για την υλοποίηση παιδικών προγραµµάτων.

Οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Mastercard που πραγµατοποίησαν την εγγραφή τους στον αγώνα δρόµου α πα α ή online, 

ενίσχυσαν διπλά τον φιλανθρωπικό σκοπό του No Finish Line Athens

Το No Finish Line έλαβε χώρα απ  τ    τ   πριλ  , στο τρ  λιτισ  δρ α τα ρ  ιάρ .

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω του Portal των καρτών.

Τ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/mastercard-mazi-gia-to-paidi
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Νέος Οδηγός Νοµιµοποίησης Εκπροσώπησης  για Επιχειρήσεις

       το πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της εµπειρίας του Πελάτη, δηµιουργήθηκε στην ιστ σελ δα τ  ραπ  ο νέος 

      Οδηγός Νοµιµοποίησης Εκπροσώπησης .

Ο Οδηγός παρέχει τη δυνατότητα σε υφιστάµενους Πελάτες  Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ανανέωση της εκπροσωπήσεώς τους 

ή σε νέους Πελάτες που ενδιαφέρονται για την αρχική έκδοση νοµιµοποιήσεως εκπροσωπήσεως, να ενηµερωθούν εύκολα και γρήγορα, 

για τα έγγραφα που απαιτούνται σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

<        / 2      >
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥ ΥΝΗ

Η   αρωγός του εκπαιδευτικού προγράµµατος
Μικροί Μουσικοί  του δείου Αθηνών

        Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει µε χορηγία της το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Μικροί Μουσικοί  του δείου Αθηνών.

Το Πρόγραµµα σχεδιάσθηκε και πραγµατοποιείται από το δείο Αθηνών από το 2 1 , µε στόχο να προσφέρει υποτροφίες για µουσικές 

σπουδές σε ταλαντούχα παιδιά ηλικίας 1  ετών, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να αντιµετωπίσουν το κόστος των διδάκτρων. 

Οι υποτροφίες καλύπτουν για κάθε µαθητή τα ετήσια δίδακτρα σε ποσοστό από  έως 1 . Οι µικροί υπότροφοι επιλέγονται µετά 

από ακροάσεις που πραγµατοποιούνται από έµπειρους µουσικούς παιδαγωγούς.

Κάθε χρόνο, οι Μικροί Μουσικοί  πραγµατοποιούν µία δηµόσια συναυλία, όπου φιλοδο ούν όχι µόνο να επιδεί ουν την πρόοδο και τις 

ικανότητές τους, αλλά κυρίως να εµπνεύσουν και να ενθαρρύνουν και άλλα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στη µουσική.

Η
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....................................................................................................................................................................................

Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο

Η Τράπεζα υποστηρίζει το έργο των Παιδικών ωριών 

       το πλαίσιο του Προγράµµατος Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο , το Σάββατο, 1  Μαρτίου 2 19, παιδιά του Συλλόγου

       Φίλων των Παιδιών µε ρόνιες Ρευµατοπάθειες , µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαιδεύσεως, παρακολούθησαν 

τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Μουσείου Κινηµατογράφου εσσαλονίκης.

Από την έναρ η του Προγράµµατος το 2 1  έως σήµερα, περισσότερα από  παιδιά έχουν παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις 

και έχουν συµµετάσχει σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία.

Σ

       Τράπεζα υποστήρι ε, µε χορηγία της, τη διοργάνωση της µουσικής εκδηλώσεως   , η οποία πραγµατοποιήθηκε 

       στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός . Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων των Παιδικών ωριών  σε όλη την Ελλάδα.

Η
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Η ρα της Γης

         Β  συµµετείχε, για 11η συνεχή χρονιά, στην πρωτοβουλία µε τίτλο  ρα της Γης  και έσβησε τα φώτα το Σάββατο, 

        Μαρτίου 2 19, στις 2 .  και για µία ώρα σε Κεντρικά Κτηριακά Συγκροτήµατά της στην Αθήνα, στη εσσαλονίκη, στην Πάτρα, 

στη Λάρισα και στην Κρήτη καθώς και στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα και στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό 

ώρο στο Ναύπλιο.

Η ρα της Γης  H H  εκίνησε το 2 7, από το Σίδνε  της Αυστραλίας, ως µία εκστρατεία ευαισθητοποιήσεως των πολιτών, 

οι οποίοι κλήθηκαν να σβήσουν τα φώτα ένα βράδυ, για µία ώρα. Η ενέργεια αυτή σύντοµα µετατράπηκε σε µία από τις µεγαλύτερες 

πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιµατική αλλαγή παγκοσµίως. 

Η

Η   αρωγός του Οργανισµού ιαβάζω για τους άλλους

        Τράπεζα ενισχύει, µε χορηγία της, το έργο του εθελοντικού Οργανισµού ιαβάζω για τους άλλους , κύριος στόχος του οποίου είναι 

         η ηχογράφηση και η παραγωγή ακουστικών βιβλίων, ακαδηµα κών και λογοτεχνικών, για τυφλούς. Στο έργο του Οργανισµού 

εντάσσεται και η πραγµατοποίηση ζωντανών αναγνώσεων σε χώρους γηροκοµείων, νοσοκοµείων, σωφρονιστικών ιδρυµάτων, σε σπίτια 

φιλο ενίας παιδιών καθώς και αναγνώσεων κατ  οίκον σε άτοµα µε σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση και στην όραση.

Ο Οργανισµός αριθµεί περισσότερους από .  εθελοντές από όλη την Ελλάδα. Α ίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι εθελοντές του 

Οργανισµού δεσµεύονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 1,  έως 2,  έτη, όταν ο µέσος όρος συνεχούς εθελοντικής προσφοράς 

στην Ελλάδα δεν επερνά τους τρεις µήνες. Το γεγονός αυτό ενισχύει σηµαντικά τον εθελοντισµό στη χώρα µας δηµιουργώντας 

παράλληλα, ουσιαστικές σχέσεις µετα ύ εθελοντών και ωφελουµένων.

Η
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥ ΥΝΗ

H Τράπεζα υποστηρικτής
της ης ολοµέλειας της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ ΙΚΑ ΜΑΣ

          υποστήρι ε, µε χορηγία της, την η Ολοµέλεια της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ ΙΚΑ ΜΑΣ που έλαβε χώρα στο Μουσείο της 

        Ακροπόλεως. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, ο ιευθυντής των ιευθύνσεων Εµπορικής Τραπεζικής και Επιχειρηµατικών 

Κέντρων της Τραπέζης Τηλέµαχος Γεωργάκης απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ ΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από µία κοινότητα παραγωγικών µεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας και 

αποσκοπεί στην ανάδει η και την προώθηση του σύγχρονου επιχειρηµατικού και παραγωγικού πολιτισµού της χώρας. Στην πρωτοβουλία 

συµµετέχουν εταιρίες που επιλέγουν να διατηρούν το κέντρο των, ανά τον κόσµο, επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων στη χώρα µας.  

Η
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ανάσης Τότσικας
Χωρίς τίτλο, 1996-97

Λαµαρίνα και χρώµα 4   12  εκ.

ατάστ α ιδ ρ δρ ι  τα  αρ σ  3 3

      ο έργο του ανάση Τότσικα πολυσχιδές και πολλές φορές προκλητικό, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα εικαστικής εκφράσεως. 
      Ζωγραφική, φωτογραφία, βίντεο, αλλά και εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ποικιλία πειραµατισµών είναι µερικά από 
τα µέσα που κατά καιρούς έχει χρησιµοποιήσει.

Πιστός στην πεποίθηση ότι κάθε καλλιτεχνικό προ όν χρειάζεται να έχει αυτονοµία και δυναµική, ούτως ώστε να µην περιορίζεται σε µία 
απλή περιγραφική εικονογράφηση, έχει πραγµατοποιήσει έργα τολµηρά που µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις φέρνουν σε αµηχανία τον θεατή.

Το 19 2, οπότε και εκίνησε την εκθεσιακή του δραστηριότητα, παρουσίασε έργα που χαρακτηρίζονταν για τη λιτή και γεωµετρική 
µορφολογία τους, στα οποία σταδιακά άρχισε να επεµβαίνει και ζωγραφικά, αφοµοιώνοντας στη γραφή του τυχαία εικαστικά 
συµβάντα. Από τα τέλη αυτής της δεκαετίας και έπειτα, εγκατέλειψε τη ζωγραφική και στράφηκε στη χρήση τεχνολογικών µέσων, 
όπως λάµπες πυρακτώσεως, µεταλλικά στοιχεία κ.ά. 

Τ
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Στα πιο πρόσφατα έργα του, στην ενότητα των οποίων εντάσσεται και το έργο που βρίσκεται στο Κατάστηµα Σιδηροδροµικού 
Σταθµού Λαρίσης της Τραπέζης, ο Τότσικας επιστρέφει στην ουδετερότητα του µινιµαλισµού, δηµιουργώντας επιτοίχια έργα από 
µονόχρωµες στιλπνές µεταλλικές επιφάνειες που προβάλλονται στον χώρο ως αυτόνοµα κοµµάτια ή πολύπτυχα.

Στο έργο, κατασκευασµένο από λαµαρίνα και χρωµατισµένο µε βαφές αυτοκινήτου, η γεωµετρικότητα είναι το βασικότερο στοιχείο. 
Μία κάθετη, επιµήκης, κόκκινη επιφάνεια αποτελεί το πλαίσιο τριών επιµέρους επιφανειών, που αποτελούνται από διαφορετικού 
χρώµατος ορθογώνια παραλληλόγραµµα. Η σύνθεση ισορροπεί µέσα από τη µελετηµένη τοποθέτηση των χρωµάτων στην επιφάνεια 
µε την έµφαση να δίνεται στο κέντρο της. 

Το έργο του, µέσα από τη χρήση των µεταλλικών αυτών στοιχείων που παραπέµπουν στη σηµερινή βιοµηχανική εποχή, αποκτά συµβολικό 
χαρακτήρα και υπογραµµίζει την ε ελιγµένη τεχνολογία του τέλους του 2 ου αιώνα. Στην πρόσφατη έκθεση µε σύγχρονα έργα από 
τη Συλλογή Έργων Τέχνης της   που πραγµατοποιήθηκε στη εσσαλονίκη, το έργο παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στο κοινό. 

ανάσης Τότσικας
Χωρίς τίτλο, 1996-97
Λαµαρίνα και χρώµα 4   12  εκ.
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ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΗΣ
Νίκαια Λαρίσης, 19 1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      ί  το ί τος  οίτ   το ο ρο  τ  τ  ωτ τ  ολ  λ   τ ς ς 1967  

 τ      -  το ρί  197   τ  ρ  τ ς ορ ί ς το  ρ τ  

 τ  ρ ο  τ τ  το  ρ ο   τ   το   τ   τ λ ί  τ  ω ρ  το 19 9  

τ , τρ τ  τ  τ ολο   ο  το  τρ ο   τ ρ  το  τ ,   λ τ ρ  

, τ  λ   ο  το   το ο τ ς ρ ς

Ε
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΣΜΑΤ H ΣΥΛΛΟΓΗ

Κάδρο στο Κατάστηµα Κατερίνης 4

    ο 9 π. ., στον θρόνο της Μακεδονίας ανέβηκε ο λιππ  , γιος του Αµύντα Γ  και της Ευρυδίκης, αδελφός του Περδίκκα Γ . 

Ο χαρισµατικός αυτός ηγεµόνας, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 9  π. . , µε τη στρατηγική του ιδιοφυία και τις διπλωµατικές 

του ικανότητες ανέδει ε τη Μακεδονία στη σηµαντικότερη δύναµη της ερσονήσου του Αίµου. Ο Φίλιππος, µετα ύ άλλων, 

αναδιοργάνωσε τις στρατιωτικές µονάδες του, τις εφοδίασε µε νέα όπλα, όπλισε τους πεζεταίρους µε τις σάρισες µακρά δόρατα 

µήκους , 7 µ. , και εισήγαγε µία νέα πολεµική τακτική, τη µακεδονική φάλαγγα. Το 7 π. ., νυµφεύθηκε την Ολυµπιάδα, αδελφή 

του βασιλιά της Ηπείρου Αλε άνδρου. Αφού αντιµετώπισε επιτυχώς την απειλή των Ιλλυριών, των Παιόνων και των ρακών, 

ο Φίλιππος Β  συγκρότησε α ιόµαχο στρατό, µε τον οποίο άρχισε να καταλαµβάνει πόλεις κλειδιά Αµφίπολις, Πύδνα, Ποτίδαια, 

Μεθώνη . Προχώρησε ανατολικά και ίδρυσε τους Φιλίππους, την πρώτη ελληνική πόλη που έφερε δυναστικό όνοµα, ενώ έθεσε υπό 

την κατοχή του τη συστηµατική εκµετάλλευση των µεταλλείων του Παγγαίου, ε ασφαλίζοντας έτσι τη χρηµατοδότηση των πολεµικών 

επιχειρήσεών του. Στη συνέχεια, µε τον Γ  Ιερό πόλεµο 4  π. . , αναµείχθηκε στα ζητήµατα της νοτίου Ελλάδος.

Τ

Νοµός Πιερίας
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Ενσωµάτωσε τη εσσαλία στο κράτος του, εισήλθε στο Αµφικτυονικό Συνέδριο, κυρίευσε πόλεις µέλη του Κοινού των αλκιδέων 

και το 4  π. . κατέλαβε και κατέστρεψε την λυνθο, επιφέροντας την οριστική διάλυση του Κοινού. Το 4  π. ., µε τη σύναψη 

της Φιλοκράτειας ειρήνης, οι Αθηναίοι αναγνώρισαν τις κατακτήσεις του Φιλίππου έως τις ερµοπύλες. Το 9 π. ., κατέλαβε την 

Ελάτεια της Φωκίδος και το  π. ., νίκησε τους συµµάχους Αθηναίους και ηβαίους στην περίφηµη µάχη της αιρώνειας. 

Το ίδιο έτος, µετά από πρότασή του, οι ελληνικές πόλεις έστειλαν αντιπροσώπους στην Κόρινθο, όπου συγκροτήθηκε συνέλευση, 

το Συνέδριο της Κορίνθου. Αποφασίσθηκε η δηµιουργία Ελληνικής Οµοσπονδίας που ονοµάσθηκε Κορινθιακή Συµµαχία, στην οποία 

συµµετείχαν ως µέλη πόλεις κράτη της κεντρικής και νοτίου Ελλάδος καθώς και των νήσων του Αιγαίου. Ο βασιλιάς, αφού συνήψε 

συνθήκη ειρήνης χωριστά µε καθένα από τα µέλη, πήρε την ε ουσιοδότηση να ηγηθεί πανελλήνιας εκστρατείας κατά των Περσών, 

µε σκοπό την τιµωρία τους για την εισβολή του 4 1 4  π. . Την άνοι η του  π. ., ο Φίλιππος έστειλε 1 .  Μακεδόνες στη 

Μικρά Ασία, οι οποίοι απελευθέρωσαν τις ελληνικές πόλεις από την Τρωάδα έως τον Μαίανδρο. Λίγο αργότερα, θα ακολουθούσε 

και ο ίδιος. Τον Αύγουστο όµως του  π. ., σε ηλικία 47 ετών, ενώ τελούσε το γάµο της κόρης του Κλεοπάτρας στο θέατρο των 

Αιγών, ο Φίλιππος δολοφονήθηκε.

Η νοµισµατική παραγωγή του Φιλίππου υπήρ ε τεράστια. Τα κύρια νοµισµατοκοπεία του ήταν η Πέλλα και η Αµφίπολις. Ο Φίλιππος 

είναι ο πρώτος Μακεδόνας βασιλιάς που κέρδισε τον τίτλο του Ολυµπιονίκη και µάλιστα τρεις φορές, χάρη στους γρήγορους και 

ικανούς ίππους του  στους Ολυµπιακούς Αγώνες του  π. ., κέρδισε στο αγώνισµα του λ τος ιπποδροµίας , του 2 π. ., 

στο Τέθριππο αρµατοδροµία, όπου το άρµα σύρουν τέσσερις ίπποι  και του 4  π. ., στη Συνωρίδα. Οι ολυµπιακές νίκες του 

Φιλίππου χαράχθηκαν στις νοµισµατικές εκδόσεις του  τα αργυρά τετράδραχµα σφραγίσθηκαν µε έναν νεαρό αναβάτη που κρατεί 

κλαδί φοίνικα, ως ένδει η νίκης, ή µε µία έφιππη ανδρική µορφή που βαδίζει υπερήφανα και χαιρετάει νικηφόρα. Ορισµένοι ταύτισαν 

τη µορφή αυτή µε τον ίδιο τον Φίλιππο.
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(1833-1928)

Φωτογραφία 12 74
  ,  

ρ εδρ  τ  ι ι τι  λ  τ  ι ή  ραπ  απ  τ    τ  

Ο    γεννιέται την 22 Μαρτίου 1 , στο  της Αγγλίας. Μαθαίνει τα πρώτα του γράµµατα στο 
Εδιµβούργο και στη συνέχεια, στο Λίβερπουλ. Με την ολοκλήρωση των γυµνασιακών του σπουδών, προσλαµβάνεται ως υπάλληλος 
σε εµπορικό οίκο του Λονδίνου που εµπορευόταν µε τις Ινδίες.

Σύντοµα όµως αναζητά την τύχη του στον τραπεζικό τοµέα εργαζόµενος στην   , µία από τις πρώτες τράπεζες 
του Λονδίνου που ε ασφαλίζει άδεια από την Κυβέρνηση για την ανάπτυ η τραπεζικών εργασιών στις βρεταννικές υπερπόντιες κτήσεις.

Ο πρώτος διορισµός του  γίνεται στο Υποκατάστηµα που ιδρύει η   στο νησί του Μαυρικίου, στον Ινδικό κεανό. 
Στη συνέχεια και ύστερα από ένα σύντοµο πέρασµα από το Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής, εγκαθίσταται στη Μελβούρνη της 
Αυστραλίας, αναλαµβάνοντας τη διεύθυνση του Υποκαταστήµατος που διατηρεί η  .

Το 1 7, µετακοµίζει στο  της Βορειοανατολικής Βικτώριας, για να διευθύνει το εκεί Υποκατάστηµα της   και 
αποκτά σηµαντική εµπειρία στην ταχύτατα ε ελισσόµενη αγορά χρυσού. Τον εκέµβριο του ιδίου έτους, νυµφεύεται τη   

, η οποία πεθαίνει κατά τη διάρκεια της γέννας, φέρνοντας στη ζωή έναν γιο. Το 1 , ο  εγκαθίσταται στο κλαντ 
της Νέας Ζηλανδίας, για να αναλάβει τη διεύθυνση των Καταστηµάτων που διατηρεί η   στο µακρινό νησί του Ειρηνικού. 

Η παραµονή του στη θέση αυτή θα αποδειχθεί βραχύβια έπειτα από την απόφαση της τραπέζης να εγκαταλείψει τις εκεί δραστηριότητές 
της, τον Μάιο του 1 1.
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µως, ο  παρατείνει την παραµονή του στη Νέα Ζηλανδία αναλαµβάνοντας τη γενική διεύθυνση των εργασιών της 
νεοσύστατης Τραπέζης Νέας Ζηλανδίας και την ίδρυση εταιρίας ενυπόθηκων δανείων       

, κατορθώνοντας έτσι, µέσα σε λίγα χρόνια, να αναδειχθεί σε µία από τις σηµαντικότερες οικονοµικές προσωπικότητες 
της χώρας.

Στα µέσα του 1 2, αναχωρεί για τη Μεγάλη Βρεταννία, προκειµένου να αναλάβει τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων που ανοίγει 
η Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας στο Λονδίνο. Επίσης από εκεί, ασκεί καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου στη     

  , θέση στην οποία παραµένει µέχρι και την αναγκαστική της εκκαθάριση το 1 9 .

Το 1 94, εκλέγεται Σύµβουλος στο διοικητικό συµβούλιο της     . Την ίδια χρονιά, 
νυµφεύεται την   , µε την οποία αποκτούν δύο γιους και τέσσερις κόρες.

Τον Οκτώβριο του 1 99, ο  αρχίζει να εργάζεται στην Ιονική Τράπεζα αρχικώς ως Μέλος της Επιτροπής Εγκρίσεων των 
Πιστωτικών Καταλόγων και έπειτα από έναν µήνα, ως Μέλος της Επιτροπής ορηγήσεων. Τον Ιούλιο του 19 , εκλέγεται Πρόεδρος 
του ιοικητικού της Συµβουλίου, θέση στην οποία παραµένει έως τον Φεβρουάριο του 192 .

Η πορεία του στην ηγεσία της Ιονικής Τραπέζης καθορίσθηκε από την ανανέωση του εκδοτικού της προνοµίου έως το 192 , την 
ε άπλωση του ικτύου των Υποκαταστηµάτων της στην Ελλάδα και την επέκταση των εργασιών της στην Αίγυπτο, µε κύριο σκοπό 
τη χρηµατοδότηση του εµπορίου βάµβακος.

Απεβίωσε στο Λονδίνο το 192 , σε ηλικία 9  ετών.

Εικόνα του  από υπόµνηµα του ιοικητικού Συµβουλίου 
της Ιονικής Τραπέζης για το ελληνικό νοµισµατικό σύστηµα, 1917

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης
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Η     υποστηρίζει τη 19η ιαδροµή Αγάπης 

        Τράπεζα υποστήρι ε και φέτος την ετήσια ιαδροµή Αγάπης  που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσµος για παιδιά µε  
         καρκίνο και συναφείς παθήσεις, Ένα νειρο Μια Ευχή .

Η ιαδροµή Αγάπης  πραγµατοποιήθηκε από την 1  έως την 17 Μαρτίου 2 19 και περιελάµβανε Παγκύπρια πορεία 
µοτοσικλετιστών. 

Στόχος της πορείας ήταν η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι που 
πάσχουν από διάφορες µορφές καρκίνου, καθώς και η συλλογή χρηµάτων για την εκπλήρωση ευχών των πασχόντων παιδιών και 
νέων, στο πλαίσιο της υποστηρί εως που παρέχει ο Σύνδεσµος Ένα όνειρο µία ευχή  στα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους.

Η

Η     υποστηρικτής της Κυπριακής Οµάδας Κολύµβησης

στους Παγκόσµιους Ειδικούς Ολυµπιακούς Αγώνες 2 19

        Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχει υιοθετήσει  4 αθλητές κολύµβησης µέσα από το Πρόγραµµα 
        Επιχορήγησης Αθλητών    της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ειδικών Ολυµπιακών. 

Οι αθλητές έλαβαν µέρος στους Παγκόσµιους Ειδικούς Ολυµπιακούς Αγώνες 2 19, που πραγµατοποιήθηκαν στο µπου Ντάµπι 
των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, από την  έως την 22 Μαρτίου 2 19. 

Οι Ειδικοί Ολυµπιακοί Κύπρου ιδρύθηκαν το 19 , είναι µέλος των    και της Κυπριακής Ολυµπιακής 
Επιτροπής και είναι αναγνωρισµένοι ως ο αθλητικός φορέας για άτοµα µε νοητική αναπηρία. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν, 
µέσω του αθλητισµού, τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και την 
κοινωνική τους ζωή. 

Η
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Η Τράπεζα αρωγός του Παγκύπριου Συνδέσµου Φίλων Νεφροπαθών

             υποστήρι ε και φέτος, ως Κύριος ορηγός, την 27η Εβδοµάδα Ενηµέρωσης και Πρόληψης επάνω 
        σε Νεφρολογικά Προβλήµατα , την οποία διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Φίλων Νεφροπαθών ΠΣΦΝ .

Η Εβδοµάδα Ενηµέρωσης και Πρόληψης διήρκεσε από την 11 έως και την 17 Μαρτίου 2 19 και συνέπεσε µε την Παγκόσµια 
Ηµέρα Νεφρού. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας αυτής, πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικές παρουσιάσεις, οµιλίες και συζητήσεις 
µε συµµετοχή ιατρών νεφρολόγων στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε Παγκύπριος Έρανος, µε 
στόχο την οικονοµική ενίσχυση του Συνδέσµου.

Η

Η     υποστηρίζει τον αθλητισµό

            συµµετείχε στον 1 ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεµεσού ΓΣΟ, έναν από τους δηµοφιλέστερους 
       Μαραθωνίους στην Ευρώπη που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 2  Μαρτίου, 2 19.

Συγκεκριµένα, η οµάδα της    , συµµετείχε στον Εταιρικό ρόµο  χλµ. µε οµάδα  ατόµων, η οποία 
τερµάτισε στην 9η θέση, σε σύνολο 24  εταιριών που έλαβαν µέρος µε περίπου 1 .  δροµείς. Οι µαραθωνοδρόµοι 
παρέλαβαν αναµνηστικά δώρα και διπλώµατα συµµετοχής. 

Ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεµεσού ΓΣΟ υποστήρι ε για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Καρα σκάκειο δρυµα και το όραµά του για έναν 
κόσµο χωρίς λευχαιµία.

Η

...........................................................................................................................................................................................
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   H
Εγκαίνια του Καταστήµατος  της    H

  

       ην 4 Μαρτίου, 2 19, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Καταστήµατος  της    H , του 
       δεύτερου Καταστήµατος της Τραπέζης στο υρράχιο. Στην τελετή των εγκαινίων, παρευρέθη µεγάλος αριθµός συνεργατών 
και Πελατών της Τραπέζης, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών καθώς και µέλη του Προσωπικού από το Κατάστηµα υρραχίου.

Η    H  έχει παρουσία στο υρράχιο εδώ και 19 έτη, κατά τα οποία έχει αναπτύ ει ισχυρούς δεσµούς 
µε περισσότερους από 17.  Ιδιώτες  Πελάτες και περίπου 1.2  Επιχειρηµατικούς Πελάτες.

Τ

       ην 2  Μαρτίου, 2 19, η    H
       ήταν υποστηρικτής του   , 
που διοργάνωσε η Αλβανική Ένωση Τραπεζών σε 
συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας και 
την υποστήρι η του Υπουργείου Παιδείας και 
Αθλητισµού.  µαθητές από την Αλβανία 
διαγωνίσθηκαν απευθείας σε ζωντανό εθνικό 
διαγωνισµό και η νικητήρια οµάδα θα συµµετάσχει στον 
τελικό, ο οποίος θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυ έλλες.

Τ
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