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 ΤΡΑΠΕ A

“Στηρίζοντας την ανάπτυξη”
Οµιλία του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Alpha Bank Βασιλείου Ε. Ψάλτη

σε επιχειρηµατίες της Κρήτης

      ις σηµαντικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, µε κινητήρια δύναµη τον τουρισµό, και την ενεργό συµµετοχή της 

      Alpha Bank στην οικονοµική ανάπτυξη, υπογράµµισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης, 

απευθυνόµενος σε εκπροσώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα την Τρίτη, 

1  Μα ου 201 , στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Η ελληνική οικονοµία έχει περάσει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης, µετά από µία σωρευτική συρρίκνωση της τάξεως του 25 , 

επεσήµανε ο κ. Ψάλτης, ενώ το κλίµα εµπιστοσύνης αποκαθίσταται σταδιακά και οι ιδιωτικές καταθέσεις επιστρέφουν σταθερά 

στο τραπεζικό σύστηµα. Εκτίµησε ωστόσο ότι για την οικονοµική ανάκαµψη σε επίπεδα πριν από την κρίση, απαιτούνται, µεταξύ 

άλλων, η επίτευξη υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, της τάξεως του , για τα επόµενα έτη, µε σηµαντική µεγέθυνση των 

επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να αυξηθούν κατά Ευρώ 20 δισ. σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα επιπρόσθετα 

Ευρώ  δισ. να αφορούν στον τουρισµό. 

T

Ο Βασίλειος Ε. Ψάλτης.

<         / 56      >
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Η ανάπτυξη του τουρισµού έχει βασιστεί κυρίως στην αύξηση των αφίξεων και αναµένεται να δοθεί έµφαση στη µεγαλύτερη 

µέση κατά κεφαλήν δαπάνη και στη µεγαλύτερη διάρκεια διαµονής, σύµφωνα µε τον κ. Ψάλτη. Η Κρήτη µπορεί να αποτελέσει 

παράδειγµα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς διακρίνεται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, έχει αναβαθµίσει 

σηµαντικά τις τουριστικές της υποδοµές και επιτυγχάνει σταθερά υψηλά ποσοστά πληρότητας. 

Η Alpha Bank στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη, επενδύει στον εκσυγχρονισµό και την ψηφιακή καινοτοµία και βελτιώνει διαρκώς 

τα προ όντα και τις υπηρεσίες της, προκειµένου να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξελισσόµενες ανάγκες 

των Πελατών της, υπογράµµισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Ο Καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής και ∆ιευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος ίλης, κατά τη 

διάρκεια της οµιλίας του µε τίτλο “Η Ελλάδα σε έναν κόσµο που αλλάζει”, ανέλυσε τις γεωπολιτικές και ενεργειακές 

προκλήσεις που σχετίζονται µε την περιοχή και τόνισε τη σηµασία που έχει η εξασφάλιση της σταθερότητας για την οικονοµική 

προοπτική του νησιού. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικών Προ όντων της Alpha Bank παρουσίασαν τα 

σύγχρονα και εξειδικευµένα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που παρέχει η Τράπεζα στους Επιχειρηµατικούς της Πελάτες, 

προκειµένου να στηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια των υγιών επιχειρήσεων. 

Σηµειώνεται ότι η Alpha Bank διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις µε στόχο την απευθείας ενηµέρωση και την ανταλλαγή 

απόψεων µε επιχειρηµατίες και θεσµικούς φορείς ανά την Ελλάδα σχετικά για τις προοπτικές της οικονοµίας και των 

επιχειρήσεων, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

<        4 /  56      >
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Στιγµιότυπα από την εκδήλωση.



H ΤΡΑΠΕΖA

<        6 /  56      >

∆ιαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών i3

      o i3, o πρώτος διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών της Τραπέζης, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους Εργαζοµένους της, 
      µε κύριο µήνυµα: “inspire, innovate, implement”, είναι γεγονός. Ο νέος διαγωνισµός, ο οποίος ξεκίνησε την 6 Μαΐου 2019, 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράµµατος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και µας καλεί να συµβάλουµε όλοι στη διαµόρφωση 
της νέας ψηφιακής εποχής για την Alpha Bank, αξιοποιώντας την επαγγελµατική εµπειρία, τις ακαδηµαϊκές γνώσεις, την τεχνογνωσία 
και τη δηµιουργική φαντασία µας, σε συνδυασµό και µε τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.

Η συνεισφορά και η συµβολή όλων µας µε τη διατύπωση νέων ιδεών και προτάσεων, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι νέες ιδέες 
αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο, τόσο ως προς τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών προς τους Πελάτες µας, όσο και ως 
προς τον συνολικό τρόπο λειτουργίας µας.

Για την υποβολή των ιδεών δηµιουργήθηκε ειδική σελίδα στο Alpha Bank Intranet.
Οι θεµατικοί τοµείς του διαγωνισµού είναι οι ακόλουθοι: 
1. Βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών ή δηµιουργία νέων 
2. Βελτίωση εµπειρίας Πελάτη 
3. Μείωση κόστους λειτουργίας 
4. Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών. 

Η ανταπόκριση ήταν πολύ µεγάλη, µε τις συµµετοχές να ξεπερνούν τις 220, γεγονός που αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον και 
τη διάθεση του Προσωπικού για ουσιαστική συνεισφορά στον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό της Alpha Bank.

Οι ιδέες θα αξιολογηθούν µε βάση κριτήρια όπως η πληρότητα κατά τη διατύπωση, η πρωτοτυπία / καινοτοµία, η εφαρµοσιµότητα και 
ο αντίκτυπος της ιδέας στην πράξη. Οι καλύτερες ιδέες θα προκριθούν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, µε σκοπό την περαιτέρω 
εξέλιξή τους, µέσω καθοδηγήσεως. Οι ιδέες που θα προκριθούν, θα παρουσιασθούν σε ανοιχτή εκδήλωση, παρουσία της ∆ιοικήσεως 
της Alpha Bank. Κατά την τελική αξιολόγηση των ιδεών, θα δοθούν ως επιβράβευση στους νικητές µοναδικά δώρα.

Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό i3 αποτελεί µία ουσιαστική συµβολή στην περαιτέρω βελτίωση της Alpha Bank, µέσα από την προοπτική 
της εφαρµογής και υλοποιήσεως κάποιας ή κάποιων εκ των ιδεών που θα διακριθούν.

T

https://alphabankintranet.alphasso.gr/digital-innovation/survey
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       Alpha Bank συµµετείχε ως χρυσός χορηγός στην η αγροτική έκθεση AgroΕ po Ιεράπετρα, η οποία διεξήχθη στο 

       Μισεδάκειο Στάδιο Ιεράπετρας, από την  έως την 12 Μα ου 201 , µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Λασιθίου και του 

∆ήµου Ιεράπετρας. Στόχος της Εκθέσεως ήταν να αναδείξει τα αγροτικά προ όντα της Κρήτης και να προβάλει τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο, παρουσιάζοντας συγχρόνως τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των αγροτικών 

τεχνολογιών και προ όντων. 

Η Τράπεζα, η οποία είχε παρουσία στην κθεση µε περίπτερο, προέβαλλε τα Ευέλικτα Προγράµµατα Συµβολαιακής 

Επιχειρηµατικότητας, ενώ µέσω προωθητικού υλικού ενηµέρωνε τους συµµετέχοντες για τα προγράµµατα Alpha Αγροτική 

Επιχειρηµατικότητα, Alpha Τουριστική Επιχειρηµατικότητα και Alpha Επιχειρώ. 

H

Συµµετοχή της Τραπέζης στην κθεση AgroE po Ιεράπετρα 201
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      το πλαίσιο της συνεργασίας της Τραπέζης µε την Microso , η Alpha Bank συµµετείχε, για τρίτη συνεχή χρονιά, ως 

      old Sponsor, στο Συνέδριο Microso  Summi  201 , το οποίο διεξήχθη την 1  Μα ου 201 , στο Κέντρο Πολιτισµού 

δρυµα Σταύρος ιάρχος, µε κύριο θέµα την Τεχνητή οηµοσύνη.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, στο οποίο συµµετείχαν οµιλητές διεθνούς κύρους, η Τράπεζα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 

σε διακεκριµένα στελέχη της αγοράς, αλλά και στο ευρύ κοινό, τις ψηφιακές λύσεις που προσφέρει µέσω του myAlpha 

ενισχύοντας περεταίρω τον καινοτόµο προσανατολισµό της και το ενδιαφέρον της για τις νέες τεχνολογίες.

Σ

Συµµετοχή της Τραπέζης στο Συνέδριο Microso  Summi  201
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Ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών
της ∆ιευθύνσεως Pri a e Banking στη εσσαλονίκη

      η ∆ευτέρα, 6 Μα ου 201 , πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Pri a e Banking, 

      στη εσσαλονίκη. 

Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής Pri a e and In es men  Banking Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και 

ακολούθησε παρουσίαση µε θέµα “Από το χθες στο αύριο της Ελληνικής Οικονοµίας” από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και Σύµβουλο ∆ιοικήσεως της Τραπέζης στο Ιστορικό Αρχείο Κώστα Κωστή και από τον Καθηγητή του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Πάνο Τσακλόγλου. 

Τ

<         /  56      >

Ο Ιωάννης Μ. Εµίρης. Ο Καθηγητής Κώστας Κωστής. Ο Καθηγητής Πάνος Τσακλόγλου.
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Ενηµερωτικές Ηµερίδες µε θέµα
“Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία για µία σύγχρονη επιχείρηση”

       Alpha Bank, πραγµατοποίησε την Πέµπτη, 11 Απριλίου και την Τετάρτη, 1  Απριλίου 201 , ενηµερωτικές ηµερίδες στη 

       ισα και στην ν η αντίστοιχα, µε θέµα ηµατοοικονοµικ  αλεία ια µία σ ονη επι εί ηση . 

Οι Ηµερίδες εντάσσονται στον κύκλο ανάλογων ενηµερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων µε Επιχειρήσεις που 

διοργανώνει η Τράπεζα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας 

µε την ανά περιοχή επιχειρηµατική κοινότητα, αφ’ ετέρου την ενηµέρωση για το φάσµα προ όντων και υπηρεσιών της Τραπέζης 

που απευθύνονται στη σύγχρονη επιχείρηση. 

Στη Λάρισα, στο κοινό απευθύνθηκε ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής Chie  Digi al O icer and Re ail Banking Produc s 

∆αµιανός Ι. Χαραλαµπίδης µε θεµατολογία που αφορούσε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τραπέζης, ενώ στην άνθη, 

ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων εώργιος Β. Μιχαλόπουλος µε θεµατολογία που αφορούσε 

στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και την επιρροή τους στο µακρο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας.   

Η

Στιγµιότυπο από την Ηµερίδα στη Λάρισα. Στιγµιότυπο από την Ηµερίδα στην άνθη.
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Κατά τη διάρκεια των Ηµερίδων, αναλύθηκαν εκτενώς τα προ όντα συναλλακτικής τραπεζικής (κίνηση κεφαλαίων, διεθνές 

εµπόριο, διεθνείς αγορές) της Τραπέζης από τα Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αδαµαντία Πελέκη, 

Αθανάσιο Χολέβα και εώργιο Μαρκου ζο, µε ειδική µνεία στις ψηφιακές λύσεις που υποστηρίζουν τον καθηµερινό 

συναλλακτικό κύκλο της επιχειρήσεως.

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

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

των Σύγχρονων Αναπτυξιακών Χρηµατοδοτικών Εργαλείων ΤΕΠΙΧ II  Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση, COSME, Inno Fin, ΕΣΠΑ, 

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

παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Πιστοδοτήσεων holesale Banking εωργία 

αρµάκη αναφέρθηκε 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 αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.

Την εκδήλωση και τους οµιλητές συντόνισε ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικών Προ όντων Αθανάσιος 

Παυλίδης.
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Συµµετοχή της Τραπέζης στην Ηµερίδα µε θέµα: 
“Ενέργεια, Μεταφορές και Εµπόριο: Προκλήσεις και προοπτικές

για την Ελληνική αυτιλία” 

       Τράπεζα ήταν ένας εκ των χορηγών της Ηµερίδας µε θέµα: “Ενέργεια, Μεταφορές και Εµπόριο: Προκλήσεις και προοπτικές για την 

       Ελληνική αυτιλία” που πραγµατοποιήθηκε, την Πέµπτη, 18 Απριλίου 201 , στο Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων.

Στην Ηµερίδα, την Τράπεζα, εκπροσώπησε µε οµιλία του ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής Pri a e and In es men  Banking 

Ιωάννης Μ. Εµίρης.

Η
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Ετήσια αξιολόγηση της ∆ιευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης
κατά το Πρότυπο ISO 001:2015

       ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης, ολοκλήρωσε µε επιτυχία την ετήσια 

       αξιολόγηση της διαχειρίσεως και διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Τραπέζης, κατά 

το διεθνές διαχειριστικό Πρότυπο ISO 001:2015.

δη, µέσω της ως άνω αξιολογήσεως, έχει πιστοποιηθεί σηµαντικός αριθµός διαδικασιών της 

∆ιευθύνσεως (συνολικά 11) µεταξύ των οποίων, οι εργασίες του Τµήµατος ∆ιεξαγωγής Ειδικών 

Ελέγχων.

Σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της αξιολογήσεως διαδραµάτισε, για µία ακόµη φορά, 

η συνδροµή των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων της Τραπέζης που συντόνισαν τις σχετικές ενέργειες. 

Η ∆ιεύθυνση Οργανώσεως, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, µερίµνησαν για τη λήψη όλων των 

απαραίτητων µέτρων, προκειµένου να αναδείξουν την πλήρη συµµόρφωση της ∆ιευθύνσεως Εσωτερικού Ελέγχου µε τις 

απαιτήσεις του Προτύπου ISO 001:2015. 

Την πιστοποίηση παρείχε ο ανεξάρτητος φορέας Πιστοποιήσεως και Ελέγχου B REA  ERI AS olding SAS  Branch.

Σηµειώνεται ότι η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης, εξακολουθεί να είναι η µοναδική, στην κατηγορία της, 

πιστοποιηµένη, κατά ISO 001:2015, καταδεικνύοντας τη συνεχή προσπάθεια βελτιώσεως και τυποποιήσεως των διαδικασιών 

της, αλλά και τη χρήση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε µέσα και διαδικασίες.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί µε γνώµονα την περαιτέρω βελτίωση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου στην Τράπεζα 

και στον µιλο.

Η
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 ΤΡΑΠΕ A

<       14 /  56      >

∆ιεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων
Οµόλογα ή Μετοχές

      ατά τον µήνα Απρίλιο, αναρτήθηκε στο κανάλι της Τραπέζης στο ou u e, το τρίτο εκπαιδευτικό ideo για τις επενδύσεις 

      µε τίτλο: “Επενδύσεις: Οµόλογα ή Μετοχές ”.

Το ideo στο οποίο παρουσιάζονται συγκριτικά οι δύο βασικές κατηγορίες επενδύσεων ενός χαρτοφυλακίου, ολοκληρώνει 

τον αρχικό θεµατικό κύκλο βασικής επενδυτικής επιµορφώσεως “ νωρίστε τον κόσµο των Επενδύσεων” σε συνέχεια των 

“Αποταµιεύω και Επενδύω” και “Αµοιβαία Κεφάλαια: Το βήµα εισόδου στον Επενδυτικό Κόσµο”.

Η Τράπεζα υιοθετώντας µία σύγχρονη µορφή επικοινωνίας, µε τα εκπαιδευτικά ideo, σε συνάρτηση µε την έκδοση 

Μαζί στις Επενδύσεις , επιδιώκει να εισαγάγει τους Πελάτες της στον κόσµο των επενδύσεων, διευκολύνοντας την 

κατανόησή τους για αυτές. 

Για να δείτε το εκπαιδε τικ  , πατήστε εδώ.

Κ

https://www.youtube.com/user/alphabank
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας

       ην Πέµπτη,  Μα ου 201 , ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας, οι οποίες διεξήχθησαν 

       στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη, µε τη συµµετοχή 28  Εθελοντών Αιµοδοτών. Με µεγάλη χαρά υποδεχθήκαµε 

5  νέους Αιµοδότες, γεγονός το οποίο µας γέµισε µε ελπίδα και πίστη ότι µε τον θεσµό των Ηµερίδων Αιµοδοσίας θα 

µπορέσουµε να βοηθήσουµε περισσότερους συνανθρώπους µας. 

Σηµειώνουµε ότι, οι Εθελοντές Αιµοδότες δικαιούνται, κατόπιν συνεννοήσεως µε το τµήµα αιµοδοσίας των οσοκοµείων 

Ευαγγελισµός στην Αθήνα και Ιπποκράτειο εσσαλονίκης αντίστοιχα, δωρεάν εξετάσεις αίµατος µία φορά τον χρόνο.

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν, για ακόµη µία φορά, στο κάλεσµα της ∆ιευθύνσεως Ανθρωπίνου 

∆υναµικού και έλαβαν µέρος στις Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

Μαζί δίνουµε ελπίδα

Τ
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∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Απριλίου 201

      ατά τον µήνα Απρίλιο, διεξήχθησαν συνολικά 6 εκπαιδευτικά προγράµµατα, στα οποία συµµετείχαν 2.520 άτοµα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

ο µµατα απε ική  ε νική

 νώση Πελάτη

 Υ.Π.Ι. και Ασφαλιστικά

 Εφαρµογές Εταιρικών Πράξεων

 ellers Συναλλαγών (προχωρηµένο)

 Εποπτεία εργασιών Καταστήµατος

 ∆ιαδικασίες Χορηγήσεων Καταστήµατος

 Ανακύκληση προς Εργασίες Επιχειρήσεων

 έοι Υπεύθυνοι Πελατείας Επιχειρήσεων

 ∆ιεθνές Εµπόριο  Ενέγγυες Πιστώσεις

ο µµατα ιοικητική

• Time & Stress management

 Υ.Π.Ε. Πωλήσεις (προχωρηµένο)

 Εξυπηρέτηση Πελατείας Ιδιωτών

 ∆ιαχείριση αποτελεσµατικών συναντήσεων

 Ενίσχυση της θετικής επιρροής

K
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πανεκπαίδε ση  παναπιστοποίηση 

ια τα Στελέχη και Υπαλλήλους της Τραπέζης που δεν κατέστη δυνατή η συµµετοχή τους ή απέτυχαν στην πρώτη εξέταση 

(∆οκιµασία Κατανοήσεως) στην ύλη των µαθηµάτων e learning το  οµ α Γ   ελ τη  και ώληση, προβλέφθηκαν 

τέσσερις ακόµη ηµέρες εξετάσεων από την 15 έως και την 18. .201 . Συµµετείχαν 11  άτοµα και επέτυχαν 118. 

Υπενθυµίζεται ότι η παρακολούθηση των e learning µαθηµάτων και η επιτυχής ανταπόκριση στις προβλεπόµενες εξετάσεις των 

τριών τοµέων (Α’: Προ όντα, Β’: οµοθεσία, ’: Πωλήσεις) που έχει θεσµοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος συνιστούν δύο 

απαραίτητες προ ποθέσεις για τη διατήρηση της ισχύος των κατεχοµένων Πιστοποιήσεων.

αµµα ε αισ ητοποιήσε  σε µατα ανονιστική  µµο φώσε

Σε συνέχεια αιτήµατος και κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως µε τη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως, διοργανώθηκε 

η διεξαγωγή ενηµερωτικής ηµερίδας σχετικά µε θέµατα Κανονιστικής Συµµορφώσεως. Η Ηµερίδα απευθύνεται σε ∆ιευθυντές 

Καταστηµάτων και Υπευθύνους Λειτουργιών Εργασιών και διαρθρώνεται σε τρεις µεγάλες θεµατικές ενότητες:

 Εποπτεία Κανονιστικού Πλαισίου

 Πρόληψη επλύµατος Χρήµατος και  Χρηµατοδοτήσεως της Τροµοκρατίας

 Τραπεζικό Απόρρητο

και αναλύονται διεξοδικά τα περί:

 ∆εοντολογίας και ∆ιαφάνειας

 Financial Ac ion ask Force (F.A. .F.)

 Προστασίας Καταναλωτή Τραπεζικών Υπηρεσιών

 ποπτων Συναλλαγών

 Περιοριστικών Μέτρων

 Εννοιών Τραπεζικού Απορρήτου και Επαγγελµατικής Εχεµύθειας

Το Πρόγραµµα ξεκίνησε τον Απρίλιο µε τα Καταστήµατα αρµοδιότητος της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδος και συµµετείχαν 6  άτοµα, ενώ ο µέσος όρος ικανοποιήσεως στην τελική αξιολόγηση ανήλθε στο ,  / 5.

Εντός του Μα ου και Ιουνίου θα πραγµατοποιηθούν αντίστοιχες ηµερίδες στην Πάτρα και τη εσσαλονίκη και κατά το β  εξάµηνο 

το Πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε διεξαγωγές στη Λάρισα, την Κοµοτηνή, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα και την Αθήνα για τα νησιά.



 ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

<       18 / 56      >

ενάγηση φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
στην έκθεση µε τίτλο:

“Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1 50 έως σήµερα”

       ην Πέµπτη, 11 Απριλίου 201 , πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στους φοιτητές του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών 

       της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην έκθεση “Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική 

Τέχνη από το 1 50 έως σήµερα”, που πραγµατοποιείται στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων.

Την ξενάγηση πραγµατοποίησε η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα έργα µερικών από τους πιο σηµαντικούς καλλιτέχνες της νεοελληνικής τέχνης, 

µέσα από τα οποία εκτυλίσσεται η πορεία της από τα µέσα του 20ου αιώνα έως τις µέρες µας. ργα τα οποία δεν περιορίζονται 

στο αυστηρό ζωγραφικό πλαίσιο, αλλά σηµατοδοτούν και την έναρξη µίας εποχής πειραµατισµού και χρήσεως µη συµβατικών 

µέσων, ενώ έγινε και συζήτηση πάνω σε συγκεκριµένα έργα που προβληµάτισαν ή εντυπωσίασαν τους φοιτητές. Επίσης, 

δροµολογήθηκε δωρεά εκδόσεων της Τραπέζης στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος.

Τ
Στιγµιότυπο από την ξενάγηση.
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Επίσκεψη φοιτητών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
στη οµισµατική Συλλογή της Τραπέζης

      ην Τρίτη, 21 Μα ου 201 , φοιτητές του Τµήµατος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 

      Αθηνών, συνοδευόµενοι από την Καθηγήτρια κυρία Ελένη Ψωµά, επισκέφθηκαν τον µόνιµο εκθεσιακό χώρο της 

οµισµατικής Συλλογής, στο πλαίσιο µαθήµατος αρχαίας νοµισµατικής. 

Κατά την επίσκεψη, οι φοιτητές έµαθαν αρχικώς την ιστορία της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης, την εφεύρεση και την 

εξέλιξη του νοµίσµατος, ενώ στη συνέχεια, παρουσιάσθηκε από την Καθηγήτριά τους το νοµισµατικό θέµα που είχε επιλεγεί, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών που ακολουθούν.

Στους φοιτητές δόθηκαν εκδόσεις της οµισµατικής Συλλογής, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο του σχετικού 

µαθήµατος που παρακολουθούν.

Τ
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Στιγµιότυπο από την επίσκεψη.
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      ην Κυριακή, 1  Μα ου 201 , εγκαινιάσθηκε η νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου Ασιατικής 

      Τέχνης Κέρκυρας, µε τίτλο: ο µα και το ν κτο ο α λο  ι αήλ και ίο  

Γε ίο  στην κ α .

Η κθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του εορτασµού της επετείου των 200 ετών από την ίδρυση του 

Τάγµατος Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου εωργίου και την ανέγερση του οµώνυµου Ανακτόρου στην 

Κέρκυρα, το οποίο σήµερα αποτελεί την έδρα του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.

Η απονοµή τιµητικής διακρίσεως από το 

Τάγµα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου 

εωργίου συνιστά την ανώτατη βρετανική 

τιµή για προσφορά υπηρεσιών εκτός 

Ηνωµένου Βασιλείου. Η Αυτής Μεγαλειότης 

η Βασίλισσα της Αγγλίας είναι η Κυρίαρχος 

και Κυρία του Τάγµατος. Το ρητό του Τάγµατος είναι το λατινικό 

Auspicium Melioris Ae i’’ δηλαδή “προοιωνίζεται καλύτερη εποχή”. 

Η οµισµατική Συλλογή της Τραπέζης συµµετέχει στην κθεση µε 

πέντε νοµίσµατα του Ιονικού Κράτους, τα οποία κυκλοφορούσαν στα 

Επτάνησα, όταν ευρίσκοντο υπό βρετανική κυριαρχία.

ι κεια κ σε   α ο    οεµ ίο  

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

Παλαιά Ανάκτορα

Κέρκυρα

T

Συµµετοχή της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στην έκθεση
“Το Τάγµα και το Ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου εωργίου στην Κέρκυρα”
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όµισµα 2 οβολών Ιονικού Κράτους, 181 .
Αθήναι, οµισµατική Συλλογή Alpha Bank
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“Αρχιτεκτονικά Μνηµεία της Αρχαιότητας στα Ελληνικά Χαρτονοµίσµατα”
Εκπαιδευτική ∆ράση στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης

στην Κέρκυρα

       το πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων (18.5.201 ), µε θέµα: “Τα Μουσεία ως κόµβοι πολιτισµού: 

       το µέλλον της παράδοσης”, πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, από την 

Τετάρτη, 15 Μα ου έως και την Κυριακή, 1  Μα ου 201 , εκπαιδευτική δράση µε τίτλο: “Αρχιτεκτονικά Μνηµεία της Αρχαιότητας 

στα Ελληνικά Χαρτονοµίσµατα”.

Τα παιδιά, µε τη βοήθεια ειδικά σχεδιασµένου εκπαιδευτικού υλικού, γνώρισαν τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά µνηµεία της 

αρχαίας Ελλάδας, τους βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθµούς της αρχαιότητας καθώς επίσης και ιστορικά κτήρια της Κέρκυρας. 

Επιπλέον, αναζήτησαν ανάµεσα στα εκθέµατα του Μουσείου τα χαρτονοµίσµατα στα οποία απεικονίζονται αρχαία µνηµεία. 

Μέσα από διαλογική συζήτηση και οµαδικά παιχνίδια, τα παιδιά ανακάλυψαν το παρελθόν και µελέτησαν το παρόν, κατανοώντας 

την έννοια της αρχιτεκτονικής παραδόσεως.

Στην Εκπαιδευτική ∆ράση συµµετείχαν συνολικά  παιδι  και  δ σκαλοι και σ νοδοί, από πέντε ∆ηµοτικά Σχολεία, 

από το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού.

Σ
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“ ύχτα των Μουσείων 201 ”
Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank  αύπλιο

      ο Σάββατο, 18 Μα ου 201 , ο Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος της Alpha Bank στο αύπλιο συµµετείχε για δέκατο συνεχές 

      έτος στη “ ύχτα των Μουσείων”, τον παγκόσµιο ετήσιο θεσµό του ICOM (In erna ional Council o  Museums), στο πλαίσιο του 

οποίου ένα συγκεκριµένο βράδυ, κάθε Μάιο, τα περισσότερα µουσεία στον κόσµο παραµένουν ανοικτά µέχρι τα µεσάνυχτα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής “ ύχτας των Μουσείων”, η νέα µουσικοσυνθέτης Κατερίνα Πολέµη παρουσίασε την παράσταση 

“Αγάπη, o e, Amor”.

Με τη συνοδεία του βιολονίστα Βαγγέλη Τούντα, η Κατερίνα Πολέµη ερµήνευσε µία επιλογή από ελληνικά τραγούδια, όπως 

το “Μινόρε της αυγής” και το “Μη µιλάς άλλο για αγάπη”, γνωστά ξενόγλωσσα τραγούδια καθώς και δικά της κοµµάτια, µε κοινό 

σηµείο αναφοράς την αγάπη, αντιπροσωπευτικά της µέχρι τώρα καλλιτεχνικής της πορείας.

Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε στον πεζόδροµο έξω από τον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Τραπέζης.

Τ
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“Platforms Project - Talks”
Οµιλία της Επιµελήτριας της Συλλογής ργων Τέχνης Ειρήνης Οράτη

στην Αίθουσα “ ίκος Κεσσανλής” της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
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      ο Pla orms Pro ec  αποτελεί έναν διεθνή θεσµό που διοργανώνεται από το 201 , 

      για έβδοµη χρονιά, στην Αθήνα. έτος, εγκαινιάσθηκε την 16 Μα ου 201 , στην 

αίθουσα ίκος Κεσσανλής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και διήρκεσε έως την 

1  Μα ου 201 .

Αρχικώς, δηµιουργήθηκε ως µία προσπάθεια χαρτογραφήσεως της εικαστικής δράσεως 

όπως αυτή παράγεται µέσα στο πλαίσιο οµαδικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνών. ια τον 

σκοπό αυτό, σε κάθε ετήσια διοργάνωση, oµάδες καλλιτεχνών κυρίως από την Ευρώπη, 

καλούνται να παρουσιάσουν σε έναν κοινό χώρο, έργα αντιπροσωπευτικών καλλιτεχνών. 

Με τον τρόπο αυτό πραγµατοποιείται µία ενδιαφέρουσα καταγραφή του τρόπου 

δραστηριοποιήσεως των εικαστικών οµάδων και δηµιουργούνται δίαυλοι επικοινωνίας µε άλλες χώρες για συνεργασίες, 

συνθέτοντας ένα παγκόσµιο δίκτυο.

Στο πλαίσιο του Ρla orms Ρro ec  πραγµατοποιείται και µία παράλληλη δράση µε τον τίτλο Τalks. Πρόκειται για οµιλίες 

επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τέχνης, διευθυντών µουσείων, καθηγητών, επιµελητών καλλιτεχνών, 

εκπροσώπων πολιτιστικών φορέων, µε θέµα την προβολή της σύγχρονης τέχνης.

Στη φετινή διοργάνωση, η Eπιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης Ειρήνη Οράτη πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα: 

“Τέσσερις συλλογές σε µία. Η διαµόρφωση της Συλλογής της Alpha Bank την τελευταία εικοσαετία”. 

Παρουσίασε το ιστορικό της διαµορφώσεως της Συλλογής µετά το 2000, µε τη συνένωση των συλλογών της Τραπέζης Πίστεως, 

της Ιονικής, της Εµπορικής και της Ci i ank. Ακόµη, ανέλυσε το σηµερινό προφίλ της Συλλογής καθώς και την εκθεσιακή 

δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη σύγχρονη ελληνική τέχνη.

Τ

Στιγµιότυπο από την οµιλία της Ειρήνης Οράτη.
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       Συλλογή ργων Τέχνης, η οµισµατική Συλλογή και το Ιστορικό Αρχείο σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού

       της Τραπέζης εγκαινίασαν το 2018, µία σειρά εσωτερικών µαθηµάτων για το Προσωπικό, µε τον διακριτικό τίτλο: 

“Alpha Πολιτισµός: Κύκλοι Μαθηµάτων”.

Μετά από τη µεγάλη επιτυχία που σηµείωσε ο πρώτος Κύκλος Μαθηµάτων, αποφασίσθηκε να επαναληφθούν κατά το εαρινό 

εξάµηνο του 201  τα ίδια µαθήµατα σε νέο Κύκλο, προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους Υπαλλήλους να τα 

παρακολουθήσουν. Τα µαθήµατα αυτού του κύκλου ολοκληρώθηκαν την Πέµπτη, 18 Απριλίου 201 . 

Το Προσωπικό που επέλεξε την ν τητα τ ν µα ηµ τ ν τη  λλο ή  ν νη , είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει 

τέσσερις διαλέξεις µε τίτλο: ονικ  τη  εοελληνική  νη  απ  το   σήµε α . Η Επιµελήτρια της Συλλογής 

ργων Τέχνης της Τραπέζης, Ειρήνη Οράτη, κάλυψε τις εξής θεµατικές: ι αρχές. Η χολή του Μονάχου και η σηµασία της, 

 µεσοπόλεµος. Ανατροπές και ε ελί εις, Η περίοδος 1940-1960. υσκολίες και αναζητήσεις, Η σύγχρονη τέχνη. υµπλέοντας 

µε τις διεθνείς πρωτοπορίες. 

Η

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Ολοκλήρωση του 2ου Κύκλου Μαθηµάτων µε τίτλο: “Alpha Πολιτισµός”
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Το Προσωπικό που επέλεξε την ν τητα τ ν µα ηµ τ ν τη  οµισµατική  λλο ή , είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει 

τέσσερις διαλέξεις µε τίτλο: ισα ή στη οµισµατική στο ία τη  λλ δο . Η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της 

Τραπέζης, ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, κάλυψε τις εξής θεµατικές: Η εµφάνιση του νοµίσµατος και οι βασικές αρχές της νοµισµατικής, 

Η νοµισµατική κυκλοφορία κατά την ελληνική αρχαιότητα, Η έννοια του διεθνούς  και του κοινού  νοµίσµατος, Η νοµισµατική 

κυκλοφορία του νεωτέρου λληνικού Κράτους.

Τέλος, το Προσωπικό που επέλεξε την ν τητα τ ν µα ηµ τ ν το  στο ικο  είο , είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει 

τέσσερις διαλέξεις µε τίτλο: σσε ι  τι µ  απ  την στο ία το  λληνικο  το , του Καθηγητού Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Ιστορίας στο Οικονοµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Συµβούλου ∆ιοικήσεως της Τραπέζης, Κώστα Κωστή, 

ο οποίος κάλυψε τις εξής θεµατικές: λληνικός Πόλεµος της Ανε αρτησίας (1821-1832), Τρικουπικός Μετασχηµατισµός 

(1875-1895), θνικός ιχασµός (1915-1940) και µφύλιος Πόλεµος (1943-1949). 
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      ην Παρασκευή, 15 Απριλίου 201 , πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση για το Προσωπικό 
      της Τραπέζης, στην έκθεση µε τίτλο: Γιώ ο  ο ολ πο λο  ο αµα µία  

ηµ σια  Γλ πτική , στο Κέντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος.

Την ξενάγηση πραγµατοποίησε ο ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος εωργίου ογγολόπουλου και 
Επιµελητής της Εκθέσεως κ. γγελος Μωρέτης. 

Το Προσωπικό που συµµετείχε, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σπουδαία έργα του 
εµβληµατικού γλύπτη . ογγολόπουλου και να κατανοήσει πώς αυτά σηµατοδοτούν 
και αλληλοεπιδρούν µε τους χώρους στους οποίους βρίσκονται.

Τ

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί  στο Κέντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος

στην έκθεση µε τίτλο: “ ιώργος ογγολόπουλος: Το ραµα µίας ∆ηµόσιας λυπτικής”

      ο Σάββατο, 18 Μα ου 201 , πραγµατοποιήθηκε ειδική εκπαιδευτική δράση 
      για τα παιδιά των Υπαλλήλων, ηλικίας από έξι έως δώδεκα ετών, στο Μουσείο 
Κινηµατογράφου εσσαλονίκης, µε σκοπό να µυηθούν µε δηµιουργικό τρόπο στη µαγεία 
του κινηµατογράφου.

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε σύντοµη ξενάγηση στους γονείς / συνοδούς των 
παιδιών στους χώρους του Μουσείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τη συλλογή του που περιλαµβάνει κινηµατογραφικές µηχανές λήψης, κινηµατογραφικές 
µηχανές προβολής, παλαιές συσκευές και εξαρτήµατα µηχανών κινηµατογράφου, 
εµφανιστήρια κινηµατογραφικών ταινιών κ.ά.

Τ

Πάµε Μαζί  σε Εκπαιδευτική ∆ράση για παιδιά στο Μουσείο Κινηµατογράφου εσσαλονίκης



Η Τράπεζα χορηγός της όπερας “Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ”
στην Εθνική Λυρική Σκηνή

      ην Κυριακή, 12 Μα ου 201 , η Τράπεζα πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελατών, στο πλαίσιο χορηγίας της όπερας 

      “Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ”, του τµίτρι Σοστακόβιτς, σε σκηνοθεσία της ανί Αρντάν και υπό τη µουσική διεύθυνση του 

Βασίλη Χριστόπουλου, στο κτήριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που στεγάζεται στο ΚΠΙΣ . Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, 

Μέλη της ∆ιοικήσεως και Στελέχη της Τραπέζης. 

Τ
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Προσφορά από την Alpha Bank της εκδόσεως
“Mε λογισµο και µ’ ονειρο. Alpha Bank 1 ος  21ος αιώνας”

µε έκπτωση 0  καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου 201

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση ε λο ισµο και µ  ονει ο    ο   ο  αιώνα  µε κπτ ση  καθ’ 
       όλη τη διάρκεια του Ιουνίου 201 .

Στην κδοση καταγράφεται η ιστορία της Τραπέζης από τα πρώτα εµπορικά εγχειρήµατα του Ι. . Κωστοπούλου κατά τον 
1 ο αιώνα έως σήµερα. Το πλούσιο και ανέκδοτο εικονογραφικό υλικό που περιλαµβάνεται σε αυτή, προέρχεται, κατά το 
µεγαλύτερο µέρος, από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, ενώ έχει αξιοποιηθεί επίσης και υλικό από άλλους οργανισµούς, 
τράπεζες ή ιδρύµατα δηµόσια και ιδιωτικά. Το περιεχόµενο διαρθρώνεται σε επτά ενότητες που παρουσιάζουν ισάριθµες 
περιόδους της ιστορίας της Τραπέζης. Συγκεκριµένα, αρχικά περιγράφεται η εποχή κατά την οποία ο Ι. . Κωστόπουλος 
(1856 1 18) ανδρώνεται επιχειρηµατικά και ξεκινά την ενασχόλησή του µε τις τραπεζικές δραστηριότητες δηµιουργώντας 
την Τράπεζα Κωστοπούλου στην Καλαµάτα. Ακολουθεί η εξιστόρηση της δράσεως της Τραπέζης Καλαµών στην ίδια πόλη 
(1 18 1 2 ), καθώς και της αναπτύξεως της Τραπέζης Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως (1 2 1 ) στην Αθήνα. Εν συνεχεία, 
παρουσιάζεται η Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως (1 8 1 2) και η µεταπολεµική της δραστηριότητα σε εθνική πλέον κλίµακα και 
ακολούθως η Τράπεζα Πίστεως (1 1 2). Οι τελευταίες ενότητες είναι αφιερωµένες στην Alpha Τράπεζα Πίστεως 
(1 1 ) και στην Alpha Bank (2000 2015).

Επιστηµονική ευθύνη Κώστας Κωστής
Αθήναι 2015 (ελληνική έκδοση)
Αθήναι 201  (αγγλική έκδοση)
Alpha Bank
∆ιαστάσεις 2   2  εκ.
Σελίδες 26
Ελληνικά, αγγλικά
ISB  8 618 50 2 15 5 (ελληνική έκδοση)
ISB  8 61850 2 2 2 (αγγλική έκδοση)

ιµή  ώ ,

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης 
    (Σταδίου 0, Α Η ΑΙ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα   

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 26 2 65,  ).

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς
τηλεφώνου: 210 26 2 0 και 210 26 2 6.

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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       ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1 02. ζησε την παιδική της ηλικία στο ύθειο και στα ιλιατρά, ενώ

       ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές της σπουδές στο υµνάσιο Καλαµάτας. Το 1 18 διορίσθηκε στη οµαρχία Μεσσηνίας, όπου 

εργάσθηκε για δύο έτη. Το 1 21, µετά τον θάνατο των γονιών της, µετετέθη στη οµαρχία Αθηνών, όπου γνωρίσθηκε και 

συνδέθηκε αισθηµατικά µε τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, χωρίς ωστόσο ο δεσµός τους να διαρκέσει πολύ. Το 1 22 εγγράφηκε 

στη οµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, την οποία αργότερα εγκατέλειψε για να εγγραφεί στη ∆ραµατική Σχολή του Εθνικού 

εάτρου. Το 1 26 µετέβη στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε µαθήµατα ραπτικής, όµως οι οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζε, 

σε συνδυασµό µε τη φυµατίωση από την οποία προσεβλήθη, την ανάγκασαν να επιστρέψει στην Αθήνα το 1 28. Το ίδιο έτος 

η είδηση του τραγικού θανάτου του Καρυωτάκη επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας της. Η ίδια απεβίωσε δύο έτη αργότερα, 

το 1 0, στην κλινική Χρηστοµάνου, όπου νοσηλευόταν.

Η ενασχόλησή της µε τη λογοτεχνία ξεκίνησε από την εφηβική της ηλικία µε το πεζοτράγουδο “Ο πόνος της µάνας”. Κατά καιρούς 

δηµοσίευσε ποιήµατά της σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, όπως η “Ελληνική Επιθεώρησις”, η “Πανδώρα” κ.ά., εξέδωσε τις 

ποιητικές συλλογές “Τρίλλιες που σβύνουν” (1 28) και “Ηχώ στο χάος” (1 2 ), ενώ άφησε και δύο πεζά έργα, το Ηµερολόγιό 

της και µία ατιτλοφόρητη νουβέλα. Τα άπαντά της κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1 60 από τις Εκδόσεις Εστία 

σε επιµέλεια της Λιλής ωγράφου. Σαφώς επηρεασµένη από τους νεοροµαντικούς ποιητές του Μεσοπολέµου ( ενιά του 1 20) 

Κώστα Καρυωτάκη, Τέλλο γρα, απολέοντα Λαπαθιώτη και Κώστα Ουράνη ασχολήθηκε µε τα θέµατα του έρωτα και του θανάτου 

γράφοντας σε έντονα βιωµατικό ύφος. Η ποίησή της είναι γεµάτη λυρισµό, ενώ ορισµένες συναισθηµατικές εξάρσεις καλύπτουν 

κάποιες τεχνικές αδυναµίες του έργου της. Η ζωή και το έργο της ενέπνευσαν διάφορους καλλιτέχνες, µεταξύ των οποίων και 

πολλοί συνθέτες που µελοποίησαν στίχους της.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Μαρίας Πολυδούρη, όπως ποιήµατα, πεζά κ.ά.

ατήστε εδώ ια να δείτε το  τίτλο

Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης
Μαρία Πολυδούρη

Η

polidouri.pdf
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

      τις αρχές Μαΐου, η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως εκτύπωσε, µε την ενίσχυση του  Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, τον 

      αρχαιολογικό οδηγό “Ακρόπολη και Μουσείο” στην ισπανική γλώσσα. Ο οδηγός περιγράφει τα Μνηµεία της Ακροπόλεως 

και τα εκθέµατα των αιθουσών του Μουσείου Ακροπόλεως και ανήκει στην ενότητα των αρχαιολογικών οδηγών µε τίτλο 

“Αρχαιολογικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη”.

Η ενότητα περιλαµβάνει τους εξής επτά αρχαιολογικούς οδηγούς: “Ακρόπολη και Μουσείο”, “Αρχαία Αγορά της Αθήνας - Άρειος 

Πάγος”, “Ρωµαϊκή Αγορά - Βιβλιοθήκη Αδριανού”, “Λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας και Νυµφών”, “Μουσείο Αρχαίας Αγοράς”, 

“Βόρεια, Ανατολική και ∆υτική κλιτύς Ακροπόλεως” και “Νότια κλιτύς Ακροπόλεως”.

Σ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

        ία σηµαντική ελληνική παρουσία στην Αµερική: Η νέα όπερα µε τίτλο "Οedipus: Sex with Mum was Blinding" και σε σκηνοθεσία

        και λιµπρέτο της Έλλης Παπακωνσταντίνου παρουσιάσθηκε στην παγκόσµια πρεµιέρα της στο φηµισµένο CCRMA: Center for 

Computer Research in Music and Acoustics, του Πανεπιστηµίου του Stanford την 4 Απριλίου 2019. Στο Πανεπιστήµιο του Stanford 

η σκηνοθέτης βρίσκεται από τον Οκτώβριο 2018 µε “Βραβείο Fulbright 2018-19” εκπονώντας έρευνα και προετοιµάζοντας την 

παράσταση αυτή. Η ίδια υπογράφει και το λιµπρέτο της παραστάσεως που αντλεί από τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή.

H παράσταση “Οedipus: Sex with Mum was Blinding” µετά από την Αµερική, θα παρουσιασθεί τον Σεπτέµβριο, στο ΒΑΜ Τheatre στη 

Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, µε Αµερικανούς και Έλληνες συντελεστές. Η παράσταση γίνεται σε συνεργασία µε 

το Πανεπιστήµιο του Stanford και το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου και υποστηρίζεται από το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, 

το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και τον Οργανισµό Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ. 

Μ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

       δισκογραφική εταιρία Irida Classical παρουσίασε, σε πρώτη παγκόσµια κυκλοφορία, τον νέο της δίσκο Dimitris Dragatakis –

       The String Quartets που ερµηνεύει το διεθνούς φήµης Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο. Τα κουαρτέτα εγχόρδων κατέχουν 

εξέχουσα θέση στην πολυβραβευµένη εργογραφία του ∆ηµήτρη ∆ραγατάκη, καθώς θεωρούνται στο σύνολό τους ως το πλέον 

ολοκληρωµένο του πόνηµα.

Η παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019, στην Αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης 

Λίλιαν Βουδούρη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µε οµιλητές τους Γιώργο ∆εµερτζή, Φίλιππο Τσαλαχούρη, Θωµά Ταµβάκο, 

Ιάκωβο Κονιτόπουλο, Γιώργο Μονεµβασίτη, Μαγδαληνή Καλοπανά και Βάλια ∆ραγατάκη. 

Η παραγωγή του δίσκου έγινε µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Συλλόγου Φίλων 

∆ηµήτρη ∆ραγατάκη.

Η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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armin Pay: έος πρωτοποριακός τρόπος για πληρωµές
µέσω smar a ch, από την Alpha Bank

     ον πιο σύγχρονο τρόπο πληρωµών µέσω smar a ch, το Garmin Pay, διαθέτει πρώτη η Alpha Bank στο ελληνικό 

     καταναλωτικό κοινό. Η νέα καινοτοµία στον χώρο των πληρωµών πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη isa και την armin 

και έρχεται σε συνέχεια του my Alpha alle , του πρώτου ηλεκτρονικού πορτοφολιού για πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου, 

το οποίο εισήγαγε η Alpha Bank πριν από περίπου δύο χρόνια, µε ιδιαίτερη επιτυχία, στην ελληνική αγορά.

Το Garmin Pay αποτελεί τον πλέον εξελιγµένο τρόπο πληρωµών καθώς δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών της Alpha Bank να πραγµατοποιούν ε κολα και µε ασφ λεια, αν παφε  πλη µ  σε con ac less 

τερµατικά POS, απλώς φορώντας ένα “έξυπνο” ρολόι armin. Στην αρχική λειτουργία του είναι διαθέσιµο µόνο για κάρτες isa, 

ενώ σύντοµα θα προσφέρεται για όλες τις κάρτες της Τραπέζης. Η εφαρµογή παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική 

αγορά µε την ευκαιρία του Spetsathlon, που αποτελεί µία ετήσια διοργάνωση σταθµό για το ελληνικό τρίαθλο, και 

πραγµατοποιήθηκε στις Σπέτσες από την Παρασκευή, 10 έως την Κυριακή, 12 Μα ου 201 . Η Τράπεζα συµµετείχε στη 

διοργάνωση µε περίπτερο, όπου αθλητές και επισκέπτες ενηµερώνονταν για τη νέα εφαρµογή και έβλεπαν πόσο εύκολα γίνεται 

η εγγραφή και η συναλλαγή σε τερµατικό µε το σήµα con ac less.

Τ
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Ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καρτών και Χρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών της Alpha Bank ρηγόριος Πολίτης, δήλωσε: 

“Η Alpha Bank επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά τη δέσµευσή της στη δηµιουργία πρωτοποριακών και καινοτόµων προ όντων, 

προσφέροντας στους καταναλωτές ένα µοναδικό, για τα ελληνικά δεδοµένα, προ όν στον χώρο των ανέπαφων πληρωµών. 

ια πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρµόζεται η νέα τεχνολογία των διεθνών Οργανισµών καρτών ( okeni a ion Ser ices), που 

επιτρέπει να µην αποθηκεύεται ο πραγµατικός αριθµός της κάρτας, αυξάνοντας σηµαντικά την ασφάλεια αλλά και την ευκολία 

στη διαχείριση και πραγµατοποίηση των συναλλαγών. Στόχος µας είναι να υιοθετήσουµε σύντοµα τις νέες αυτές δυνατότητες 

και σε άλλα προ όντα και υπηρεσίες τεχνολογίας αιχµής.”

Η κυρία Ανδριάνα Παππά, Ac ing eneral Manager της isa για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, δήλωσε: “Είµαστε 

υπερήφανοι που προχωράµε ένα βήµα µπροστά, µαζί µε την Alpha Bank, στη δέσµευσή µας να κάνουµε τις πληρωµές όσο πιο 

απλές γίνεται για τους καταναλωτές, και να διασφαλίσουµε ότι οποιαδήποτε συνδεδεµένη συσκευή που χρησιµοποιείται για 

πληρωµές είναι ασφαλής. Η εισαγωγή στην ελληνική αγορά των ανέπαφων πληρωµών µέσω smar a ches αποτελεί µία 

σηµαντική καµπή στη µακροχρόνια συνεργασία µας µε την Alpha Bank. Oι κάτοχοι καρτών isa στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει 

τις ανέπαφες πληρωµές τα τελευταία χρόνια λόγω των αδιαµφισβήτητων πλεονεκτηµάτων τους: ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια. 

Τα eara les έχουν όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα, και επιπλέον, τα ενισχύουν: είναι σε συνεχή επαφή µε τον χρήστη και 

ενσωµατωµένα στις κινήσεις του, εποµένως η εµπειρία της πληρωµής είναι απρόσκοπτη και ασφαλής”.

Η κυρία άνσυ αµπέλη, Marke ing  Corpora e Communica ion Direc or της armin, δήλωσε: “Η armin έχει καταξιωθεί 

στον χώρο των eara les για την ποιότητα και την καινοτοµία της. Με τη µέθοδο ανέπαφων πληρωµών armin Pay καινοτοµεί 

για άλλη µία φορά, εξασφαλίζοντας στους χρήστες συµβατών smar a ch armin τη δυνατότητα πληρωµής χωρίς να χρειάζεται 

να έχουν µαζί τους το πορτοφόλι ή το κινητό τους. Είναι χαρά και τιµή µας που η Alpha Bank και η isa είναι οι συνεργάτες µας 

σε αυτό το νέο εγχείρηµα.”

Περισσότερες πληροφορίες για το armin Pay είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τραπέζης.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/garmin-pliromes-me-to-smartwatch
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Στιγµιότυπα από το Spe sa hlon 201 .
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Στιγµιότυπα από το Spe sa hlon 201 .



ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<        / 56      >

Περισσότερο Bonus στα super marke  µε τις κάρτες Diners Clu

       ι κάτοχοι των καρτών Diners Clu , χρησιµοποιώντας την κάρτα τους για τις καθηµερινές αγορές τους σε όλα τα super marke  κερδίζουν

       ακόµη περισσότερους Bonus πόντους

Ειδικότερα, πραγµατοποιώντας αγορές αξίας Ευρώ 200 και άνω τον µήνα, σε οποιοδήποτε super marke  µε την κάρτα τους Diners Clu  

επιβραβεύονται µε 1.000 επιπλέον Bonus πόντους µηνιαίως

Η προσφορά ισχύει κάθε µήνα, απ  την   την , για τις αγορές µε οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα Diners Clu  

σε οποιοδήποτε super marke

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους καθώς και της αποστολής 

µηνυµάτων SMS και i er.

Ο
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Μεγάλος ∆ιαγωνισµός
“Ανέπαφες Αποστολές”

από τη isa

       ι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank isa, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια δώρα

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιώντας τις αγορές τους, µε τις κάρτες τους isa (χρεωστικές ή πιστωτικές), ανέπαφα, σε τερµατικά µε το σήµα 

con ac less, λαµβάνουν µέρος αυτόµατα στον Μεγάλο ∆ιαγωνισµό, Ανέπαφες Αποστολές, για να διεκδικήσουν κάρτες prepaid isa 

συνολικής αξίας έως Ευρώ .000

ια να συµµετέχουν στον διαγωνισµό, το µόνο που πρέπει να κάνουν είναι να στείλουν µήνυµα στο isa Messenger BOΤ, µέσω Face ook, 

και να ανεβάσουν µία φωτογραφία µε το απόκοµµα πληρωµής isa.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους.

Ισχύει για αγορές απ  την   την 

Ο
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Κάρτα A ini y Mas ercard®:
 κάρτα που ανανεώνει την ανοιξιάτικη γκαρνταρόµπα

        ε στόχο την προβολή της ανοιξιάτικης προσφοράς της κάρτας A ini y Mas ercard, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω 

         καταχωρίσεων σε περιοδικά, αναφορών σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και anners στο διαδίκτυο, καθώς και µε προωθητικά υλικά στα 

καταστήµατα του Οµίλου Indi e . 

Η προσφορά, η οποία ίσχυε από την 20. .201  έως την 20.5.201 , έδιδε τη δυνατότητα στους Πελάτες να κερδίσουν 5  σε A ini y euros, 

συµµετέχοντας ταυτόχρονα σε κλήρωση που πραγµατοποιήθηκε την 28 Μα ου 201 , για µία από τις 50 δωροεπιταγές αξίας Ευρώ 100 για 

τα καταστήµατα ara.

Μ
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       υνεχίζοντας τα έργα εκσυγχρονισµού και βελτιστοποιήσεως των υπηρεσιών e Banking, εµπλουτίσθηκε η λειτουργικότητα myAlpha Code

        για Επιχειρήσεις µε την αποστολή κωδικών µίας χρήσεως στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη µέσω µηνυµάτων SMS και i er.

Συνεπώς, για τις συναλλαγές που απαιτείται πρόσθετος κωδικός, αποστέλλεται στο δηλωµένο κινητό τηλέφωνο της εταιρίας ένας 6ψήφιος 

αριθµός ως πρόσθετη ταυτοποίηση. Η νέα λειτουργικότητα αντικαθιστά τη χρήση της φυσικής συσκευής oken στις εταιρικές συνδροµές 

κάνοντας ακόµη πιο απλές τις καθηµερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων.  

Σ
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Alpha Τουριστική Επιχειρηµατικότητα

       Alpha Bank, αρωγός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τουριστικές 

        περιοχές, για τέταρτη συνεχή χρονιά, διαθέτει την “Alpha Τουριστική Επιχειρηµατικότητα”,  

η οποία αποτελεί όχηµα προβολής προ όντων και υπηρεσιών που καλύπτουν το πλήρες 

φάσµα των επιχειρηµατικών αναγκών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, 

παρέχοντας ταυτόχρονα προνόµια, εκπτώσεις και Bonus Επιβράβευση στην επιχείρηση. 

o Πρόγραµµα ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη τουριστική επιχειρηµατικότητα, 

προσφέροντας λύσεις που αφορούν σε:

•  ια εί ιση τ ν α ηµε ινών ναλλα ών, µε σύγχρονα εργαλεία και ηλεκτρονικές 

    υπηρεσίες που διευκολύνουν την επιχειρηµατική καθηµερινότητα.

•  ν πτ η τη  πι ει ήσε , µε ευέλικτες χρηµατοδοτικές λύσεις για παροχή

    ρευστότητας και στήριξη επενδυτικών σχεδίων. 

  ιοποίηση τ ν αµειακών ια εσίµ ν µε υψηλές αποδόσεις.

•  οστασία τη  πι ει ήσε  µε Ασφαλιστικά Προγράµµατα που καλύπτουν τον

    επιχειρηµατία, την επιχείρηση, αλλά και τους εργαζοµένους. 

Το Πρόγραµµα παρέχει πλήρη ευελιξία σε κάθε επιχείρηση, προκειµένου να διαµορφώσει, ανάλογα µε το προφίλ της, τη δική της 

“Alpha Τουριστική Επιχειρηµατικότητα” επιλέγοντας εκείνα τα προ όντα και τις υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθηµερινότητά της. 

Η Alp a Τουριστική πιχειρηµατικότητα  διατίθεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τουριστικούς προορισµούς, έως 

την 30.9.2019.

Η
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“Μαζί, µε στόχο την υγεία”

        ο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τραπέζης “Μαζί, µε στόχο την υγεία” ια το το  , ξεκίνησε στα 

       η α, την Πέµπτη, 2 Μα ου 201 , µε την παράδοση ιατρικού εξοπλισµού στο ενικό οσοκοµείο  Κέντρο Υγείας 

Κυθήρων, παρουσία εκπροσώπων της Τραπέζης και της εταιρίας “Α Ο Η ΡΑΜΜΗ Ο ΙΜΗ”. Μέσω του Προγράµµατος, ιατρικά 

µηχανήµατα και ιατροφαρµακευτικά είδη πρόκειται να παραδοθούν στα ακόλουθα νησιά: τον ιο στ τιο, τον ιο ικ λαο 

ήτη , την λ ννησο, τη η ασι , την ίµ λο, τον ο, την  δ α και τα α .

Τ
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“Χέρι Βοηθείας”

        Alpha Bank προέβη σε δωρεά τροφίµων σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού της χώρας (απόρους, πολυτέκνους, 
       ηλικιωµένους) µέσω του προγράµµατος Κοινωνικής Προσφοράς “Χέρι Βοηθείας”.

Συγκεκριµένα, κατά τον µήνα Απρίλιο, το Πρόγραµµα επισκέφθηκε την ε  ητ πολη ίκαια , το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ήµο  µο , το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ήµο  νίο , το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ήµο  ι λε , 
το Πνευµατικό Κέντρο του ε ο  αο  ίο  Γε ίο  ατ ηκώστα στον Κεραµεικό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

ήµο  αλκηδ νο  και την Ιερά Μητρόπολη ιδη οκ στ ο . Συνολικά παραδόθηκαν 1. 50 τροχήλατα σακίδια µε τρόφιµα. 
Με τη συγκεκριµένη προσφορά, υποστηρίζονται επίσης, εγχώρια προ όντα µέσω της συνεργασίας µε ελληνικές επιχειρήσεις.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράµµατος, το 2012, έως σήµερα, έχουν παραδοθεί 25.750 τροχήλατα σακίδια µε τρόφιµα 
σε όλη την Ελλάδα.

Η
αλκηδ να

µο

ε αµεικ

ίκαια ι λεώνι

ιδη καστ ο
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Η Τράπεζα υποστηρίζει το έργο του Τµήµατος εωλογίας και εωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

       Τράπεζα υποστηρίζει, µε χορηγία της, το έργο του Τµήµατος εωλογίας και εωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 

       Πανεπιστηµίου Αθηνών και καλύπτει τις δαπάνες του κόστους φοιτήσεως δύο Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράµµατος 

Σπουδών µε τίτλο “Στρατηγικές ∆ιαχειρίσεως Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” για το ακαδηµα κό έτος 2018  201 .

Σήµερα, η εωλογία αποτελεί βασικό παράγοντα αναπτύξεως της οικονοµίας κάθε χώρας, παγκοσµίως. Κύρια αρµοδιότητα των 

γεωλόγων είναι η διενέργεια χαρτογραφήσεων στην ύπαιθρο, σε υπόγεια έργα και σε ορυχεία, η µελέτη σεισµών, 

οι υδρογεωλογικές έρευνες, η επίβλεψη γεωτρητικών εργασιών και τεχνικών έργων και η µελέτη των διατρηθέντων πετρωµάτων.

 Alpha Bank χορηγός του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών

       Τράπεζα υποστηρίζει, επί σειρά ετών, το πρόγραµµα των µορφωτικών εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

       “Επιστήµης Κοινωνία”, που έχει στόχο τη διάδοση της επιστηµονικής γνώσεως τόσο στην επιστηµονική κοινότητα, όσο και στο 

ευρύτερο κοινό. Με την κάλυψη µέρους των εξόδων διοργανώσεως των µορφωτικών εκδηλώσεων, ενισχύεται η προσπάθεια του 

Ιδρύµατος να συµβάλει στην πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Η

Η

...........................................................................................................................................................................................
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Η Alpha Bank υποστηρικτής του συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων
του ∆ήµου Ναυπλιέων

        Alpha Bank υποστηρίζει, µε χορηγία της, το σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων του ∆ήµου Ναυπλιέων. Το Σύστηµα είναι 

       ανοικτό για χρήση σε οποιονδήποτε κάτοικο ή επισκέπτη της πόλεως, µε την προϋπόθεση να είναι 18 ετών και άνω. Σχετικές 

έρευνες αποδεικνύουν ότι η αποσυµφόρηση του εµπορικού κέντρου της πόλεως, σε συνδυασµό µε την εύκολη πρόσβαση που 

προσφέρει το ποδήλατο, ευνοούν την εµπορική κίνηση και κατά συνέπεια, την ευηµερία της πόλεως.

Η χρήση ποδηλάτων αποφέρει αξιόλογα περιβαλλοντικά οφέλη συµβάλλοντας στη µείωση της καταναλώσεως βενζίνης 

ή πετρελαίου και στη συνεπαγόµενη αποτροπή της εκποµπής ρύπων CO2 στην ατµόσφαιρα.

Η
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Η Τράπεζα υποστηρικτής του έργου της Πανελλήνιας Ενώσεως
Αγώνος κατά του εανικού ∆ιαβήτη

        Τράπεζα ανέλαβε, µε χορηγία της, την κάλυψη µέρους των δαπανών της θεατρικής παραστάσεως 

        της Κάρµεν Ρουγγέρη που πραγµατοποίησε η Πανελλήνια νωση Αγώνος κατά του εανικού ∆ιαβήτη, 

µε στόχο την ενηµέρωση τόσο των παιδιών που πάσχουν από ∆ιαβήτη τύπου 1, όσο και του ευρύτερου 

κοινού, παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες και αποδεικνύοντας ότι τα άτοµα που πάσχουν από νεανικό 

διαβήτη µπορούν να έχουν µία απολύτως φυσιολογική ζωή.

Η

Η Τράπεζα αρωγός του έργου του Συνδέσµου εραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος

        Alpha Bank στέκεται αρωγός στο έργο του Συνδέσµου εραπευτικής Ιππασίας Ελλάδος (Σ ΙΕ) µε την κάλυψη µέρους 

       δαπανών των τροφείων ενός ίππου του Σ ΙΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η Τράπεζα συµβάλλει στην προσπάθεια του Συνδέσµου να 

προσφέρει θεραπευτική ιππασία σε άτοµα µε κινητικά, ψυχολογικά, αναπτυξιακά, αισθητηριακά ή / και συναισθηµατικά προβλήµατα, 

µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη δηµιουργία προοπτικών για την κοινωνική ενσωµάτωσή τους.

Από την έναρξη της λειτουργίας του (1 2), ο Σύνδεσµος έχει προσφέρει θεραπευτικές υπηρεσίες σε περίπου 1.500 παιδιά και 

500 ενήλικες. Ο Σ ΙΕ είναι µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας εραπευτικής Ιππασίας και του ερµανικού Συµβουλίου για τη 

εραπευτική Ιππασία.

Η

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



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧ ΗΣ

ρόσω Μιχαλέα
νοιγµα στο µέλλον

Ατσάλινη κατασκευή 100Χ100Χ16,5 εκ.

Ανοίγµατα στο χρόνο, 1997
Ατσάλινη κατασκευή 100Χ100Χ1  εκ.

ατ στηµα ία  α ασκε ή  

       ι δύο επιτοίχιες µεταλλικές τετράγωνες συνθέσεις που κοσµούν τις επιφάνειες του Καταστήµατος Αγίας Παρασκευής 

       παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στη γκαλερί ουµπουλάκη το 1 8. Αποτελούν µέρος µίας ευρύτερης ενότητας εργασίας 

της σηµαντικής γλύπτριας ρόσως Μιχαλέα, µε τίτλο Περάσµατα Ανοίγµατα. ∆ύο βασικά στοιχεία χαρακτηρίζουν τα έργα αυτά, 

στοιχεία αντιπροσωπευτικά του µακρόχρονου φάσµατος δηµιουργίας της καλλιτέχνιδος που οι απαρχές του φθάνουν στη δεκαετία 

του 1 0: ο απόλυτος έλεγχος και η τιθάσευση του υλικού, είτε πρόκειται για ξύλο, είτε για πωρόλιθο, είτε για ατσάλι καθώς και η 

ιδιαίτερη, γενετική, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς, σχέση των γλυπτών της µε τον περιβάλλοντα χώρο.

O
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Τόσο το νοιγµα στο µέλλον όσο και το Ανοίγµατα στο χρόνο συνιστούν απόλυτα γεωµετρικές κατασκευές, όπου το σχήµα του 
αυστηρού τετραγώνου διασαλεύεται από δυναµικές διαγωνίους. Στην περίπτωση του έργου νοιγµα στο µέλλον, µία µικρή ρωγµή 
στο κέντρο σχεδόν της ατσάλινης πλάκας επιτρέπει στον θεατή να αποκτήσει πρόσβαση στο επέκεινα του έργου, σε αυτό που 
ελλοχεύει και κρύβεται κάτω από τη σκληρότητα του αδιαπέραστου υλικού. Στο Ανοίγµατα στο χρόνο η ρωγµή δηµιουργεί 
πολλαπλές πτυχώσεις που έχουν ως απότοκο ένα έντεχνο παιγνίδι σκιοφωτισµού. 

Σε ό,τι αφορά στην προέλευση του εικονογραφικού αυτού µοτίβου του ανοίγµατος  περάσµατος, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι 
ανακαλεί τις νησιωτικές πόρτες µε τα µισάνοιχτα πανωπόρτια ή τα µισόκλειστα παραθυρόφυλλα µε τις ανασηκωµένες γρίλιες που 
συναντά κανείς συχνά στις Κυκλάδες και µάλιστα στη Σίφνο, τόπο προσφιλή για τη γλύπτρια. Τέλος, µία περισσότερο φιλοσοφική και 
µεταφυσική ερµηνεία, όπως αυτή του περάσµατος, της µεταβάσεως από την πραγµατικότητα στο επέκεινα, σε έναν άλλο άγνωστο 
στις αισθήσεις κόσµο, δεν µπορεί να αποκλεισθεί.

ρόσω Μιχαλέα
νοιγµα στο µέλλον

Ατσάλινη κατασκευή 100Χ100Χ16,5 εκ.

ρόσω Μιχαλέα
Ανοίγµατα στο χρόνο, 1997
Ατσάλινη κατασκευή 100Χ100Χ1  εκ.
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ΡΟΣ  ΜΙΧΑΛΕΑ
(Λάρισα 1 6  Αθήνα 2001)

ΒΙΟ ΡΑ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

       ελέτησε ζωγραφική και σχέδιο κοντά στον Γ. Μπουζιάνη (1953), ενώ στη συνέχεια σπούδασε γλυπτική στην École 

Supérieure des Beaux-Arts της Γενεύης µε δασκάλους τους M. Weber και Η. Κönig (1954-58). Έπειτα από µία σύντοµη 

σπουδή της σχηµατοποιηµένης ανθρώπινης µορφής, προσχωρεί στον χώρο της αφαιρετικής γλυπτικής, προκειµένου να 

διερευνήσει τη διαλεκτική αντικειµένου-χώρου µε λιτά και επαρκή µορφοπλαστικά µέσα και υλικά. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι τη γλύπτρια συνδέει µία ιδιαίτερη σχέση µε την Τράπεζα, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 1970 δηµιούργησε 

µία εµβληµατική επιτοίχια σύνθεση για το Κατάστηµα Κολωνακίου (βλ. ΜΑΖΙ, τεύχος 9/2016).

M
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Κάδρο στο Κατάστηµα Πρεβέζης ( 20)

       ιστορία του Κοινού των Ηπειρωτών είναι συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη και την επέκταση του ηπειρωτικού φύλου των 

       Μολοσσών. Αρχικά ονοµαζόταν Κοινό των Μολοσσών. Κατά τον 5ο και το πρώτο µισό του ου αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι 

επικρατούσε µία περίοδος πολιτικών καινοτοµιών και πειραµατισµών.  

Περί το 00 π.Χ., µε την προσθήκη ως µελών και άλλων φυλών και πόλεων, άλλαξε το όνοµα και δηµιουργήθηκε το Κοινό των 

Ηπειρωτών, το οποίο αποτελεί παράδειγµα συνδυασµού µοναρχίας, φυλετικής και πολιτειακής οργανώσεως. Μέλη του Κοινού ήταν 

πόλεις, κώµες και φυλές, ενώ η κεντρική εξουσία βρισκόταν στα χέρια ενός προσώπου, του βασιλιά. Το νέο Κοινό είχε χαρακτήρα 

περιορισµένης µοναρχίας και γινόταν ετήσια ανταλλαγή όρκων µεταξύ βασιλέως και πολιτών. Ο βασιλιάς ορκιζόταν ότι θα τηρεί τους 

νόµους και οι πολίτες ότι θα διατηρούν τη βασιλεία. o 2 2 π.Χ., µετά από τη δολοφονία του τελευταίου βασιλιά των Μολοσσών, 

Πτολεµαίου, το Κοινό των Ηπειρωτών αναδιοργανώθηκε σε δηµοκρατική βάση και ο βασιλιάς αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό 

ή από ένα σώµα τριών αρχόντων. Μαρτυρείται επίσης η ύπαρξη Συνεδρίου.

Κατά τον ο αιώνα π.Χ., το Κοινό εξέδωσε χάλκινα νοµίσµατα µε το εθνικό ΑΠΕΙΡ ΤΑ , ενώ από το 2 2 π.Χ. και εξής, ως 

συνέπεια της αναδιοργανώσεως του Κοινού, κυκλοφόρησαν και αργυρά νοµίσµατα. Ο κύριος εικονογραφικός τύπος είναι 

ο ∆ωδωναίος ευς, η σύζυγός του ∆ιώνη και τα ιερά σύµβολα του θεού, ο αετός και ο κεραυνός.

οµός Πρεβέζης
Το Κοινό των Ηπειρωτών
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Λεωνίδας Α. Κανελλόπουλος
(1905-1979)

Ιστορικό ωτογραφικό Αρχείο ΤΙΤΑ
Από τον ιστότοπο . i an.gr

Copyrigh  µιλος ΤΙΤΑ

λο  το  ιοικητικο  µ ο λίο  τη  απ η  µπο ική  ίστε  απ  το   το 

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1 05. Υπήρξε γιος του γγελου και ανιψιός του ικόλαου Κανελλόπουλου, 
δύο από τους σηµαντικότερους θεµελιωτές της ελληνικής βιοµηχανίας. 

Με την ολοκλήρωση των γυµνασιακών του σπουδών στο Βαρβάκειο Πρακτικό Λύκειο γράφτηκε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων  
Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αµέσως µετά, συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου. 
Στην ίδια πόλη, αποκτά και την πρώτη επαγγελµατική του εµπειρία εργαζόµενος στην εταιρία Siemens  Schuker . 

Το 1 26, επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την πλούσια οικογενειακή επιχειρηµατική παράδοση. Αρχικά, εισέρχεται ως 
µηχανικός στη σαπωνοποιεία  ελαιουργία Χαρίλαος και Κανελλόπουλος και στη συνέχεια, στην Α.Ε. Τσιµέντων “Ο Τιτάν”, η οποία 
είχε ιδρυθεί το 1 02 από τον θείο του ικόλαο Κανελλόπουλο σε συνεργασία µε τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο. Τρία χρόνια αργότερα, 
αναλαµβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου στην Ελευσίνα. Με την ιδιότητα του τεχνικού 
διευθυντή απασχολείται και στην Α.Ε. Χηµικών Προ όντων και Λιπασµάτων, µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της εποχής, την οποία 
είχε ιδρύσει, το 1 0 , ο ικόλαος Κανελλόπουλος σε συνεργασία, αυτή τη φορά αυτή, µε τον Λεόντιο Οικονοµίδη. 
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Το 1 6, µε τον θάνατο του ικόλαου Κανελλόπουλου, Πρόεδρος του Τιτάνα αναλαµβάνει ο αδελφός του, γγελος. Ο Λεωνίδας 
εκλέγεται µέλος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. Το 1 , αναλαµβάνει καθήκοντα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στην εταιρία Χηµικών 
Προ όντων και Λιπασµάτων και το 1 , στην εταιρία τσιµέντων “Ο Τιτάν”, σε µία περίοδο που οι δραστηριότητες της εταιρίας είχαν 
ανασταλεί λόγω του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Το 1 51, εκλέγεται Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Εµπορικής Πίστεως. Παραµένει στη θέση αυτή µέχρι το 1 60, 
οπότε αναγκάζεται σε παραίτηση λόγω του ασυµβίβαστου της ιδιότητας αυτής µε εκείνη του Μέλους του ενικού Συµβουλίου της 
Τραπέζης της Ελλάδος, θέση στην οποία είχε εκλεγεί την ίδια χρονιά. 

Το 1 5 , ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος αναλαµβάνει Πρόεδρος του Τιτάνα και ένα χρόνο αργότερα, της Α.Ε. Χηµικών Προ όντων 
και Λιπασµάτων. ∆ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Α.Ε. ενική Κεραµική Βιοµηχανία της Ελλάδος. Παράλληλα, συµµετείχε στην ίδρυση 
πολλών ακόµη επιχειρήσεων, όπως της Α.Ε. Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά, της Ε.Π.Ε. Ιντερσιµέντ και της Α.Ε. Τιτάν ∆ιεθνής. 

Επί µακρύ χρονικό διάστηµα, υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και Πρόεδρός του 
από τον Απρίλιο του 1 60 έως τον Απρίλιο του 1 62. Επίσης, το 1 62, µε τη σύσταση της Ενώσεως Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδος, 
ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος διετέλεσε Πρόεδρός της. 

Παρέµεινε Πρόεδρος του Τιτάνα µέχρι τον θάνατό του, το 1 . ια την πλούσια επιχειρηµατική και κοινωνική του δράση, η οποία είχε 
ως σηµείο αναφοράς την Ελευσίνα, ο Τιτάν ίδρυσε στη µνήµη του, το 2005, το Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνος “Λεωνίδας 
Κανελλόπουλος”.

Λεωνίδας Κανελλόπουλος
Εικόνα από το φωτογραφικό λεύκωµα “Τιτάν, 100 χρόνια”

Αθήναι, 2002
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Alpha Bank Cyprus d
 Alpha Bank Cyprus d Κύριος Χορηγός του ου icosia Economic Congress

        Τράπεζα ήταν και φέτος Κύριος Χορηγός του icosia Economic Congress, που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία. Το Συνέδριο, 

        το οποίο διοργανώθηκε για ένατη συνεχή χρονιά, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σηµαντικότερα χρηµατοοικονοµικά 

συνέδρια και πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή των κυριοτέρων εκπροσώπων της οικονοµικής και πολιτικής ζωής της Κύπρου. 

Στο φετινό συνέδριο συµµετείχαν οµιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι παρουσίασαν τις προβλέψεις τους σχετικά 

µε την πορεία και τις προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας για τα έτη 2020 2025, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς και θέµατα όπως 

η πορεία των αγορών και οι επιπτώσεις του Bre i , η προώθηση της Υγείας ως νέου πεδίου για ξένες επενδύσεις, καθώς και 

οι προοπτικές του Τουρισµού. 

Το Συνέδριο τίµησε µε την παρουσία του ο Πρόεδρος του κόµµατος της έας ∆ηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ των οµιλητών ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών

κ. Χάρης εωργιάδης και ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν εκπρόσωποι 

της επιχειρηµατικής κοινότητας, µεταξύ των οποίων πολλά Στελέχη, Πελάτες και Συνεργάτες της Alpha Bank Cyprus d. 

Η
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Alpha Bank Cyprus d
“Alpha Αυτοκίνητο  Χαµηλή ∆όση”

          ε σκοπό την προβολή του δανείου της Τραπέζης για αγορά αυτοκινήτου, Alpha Αυτοκίνητο, ξεκίνησε κατά τον µήνα Απρίλιο 

         διαφηµιστική εκστρατεία µε έµφαση στη χαµηλή µηνιαία δόση.

Η διαφηµιστική προβολή περιλαµβάνει τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις. Στην τηλεοπτική διαφήµιση 

πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαµπόπουλος.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

M
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Alpha Bank Cyprus d
“Alpha Πλάνο ωής”

       ατά τον µήνα Απρίλιο, ξεκίνησε διαφηµιστική προβολή του νέου τραπεζοασφαλιστικού προ όντος, Alpha Πλάνο ωής. 

       Το προ όν προσφέρεται από την Alpha Bank Cyprus d σε συνεργασία µε την Al ius Insurance και αποτελεί ένα σύγχρονο 

ασφαλιστικό και επενδυτικό πρόγραµµα για Πελάτες που επιθυµούν να δηµιουργήσουν, µέσω τακτικών καταβολών, ένα κεφάλαιο 

για την κάλυψη των µελλοντικών τους αναγκών, ενώ παρέχει ταυτόχρονα ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής. 

K
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Alpha Bank Romania
Επιτυχής έκδοση καλυµµένης οµολογίας από την Alpha Bank Romania 

         ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η αρχική έκδοση καλυµµένης οµολογίας ύψους Ευρώ 200 εκατ. από την Εταιρία του Οµίλου 

         Alpha Bank Romania, στο πλαίσιο διεθνούς προγράµµατος που ανακοινώθηκε πρόσφατα και προβλέπει την απευθείας έκδοση 

καλυµµένων οµολογιών έως του ποσού των Ευρώ 1 δισ. 

Είναι η πρώτη φορά που ρουµανική τράπεζα προχωρά στην έκδοση καλυµµένης οµολογίας, γεγονός που αποτελεί ορόσηµο τόσο για την 

Alpha Bank Romania, όσο και για τις κεφαλαιακές αγορές της Ρουµανίας. 

Η έκδοση έχει πενταετή διάρκεια, αποδίδει κουπόνι κυµαινόµενου επιτοκίου και καλύπτεται από στεγαστικά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας στη ρουµανική αγορά. 

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των εγχώριων και διεθνών θεσµικών επενδυτών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται 

ο ∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (IFC) και η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Κύριος Συντονιστής της 

εκδόσεως ήταν η Barclays, σε συνεργασία µε την Alpha Finance Romania. Το καλυµµένο οµόλογο θα διαπραγµατεύεται στα 

Χρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και του Βουκουρεστίου, ενώ έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση (P)Baa2 από τον οίκο Moody’s. 

O Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank Romania και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank Sergiu Oprescu δήλωσε: 

“Περίπου 18 έτη µετά από τη διάθεση, το 2001, του πρώτου στεγαστικού δανείου στη Ρουµανία από την Alpha Bank Romania, η Τράπεζα 

ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εγχώρια τραπεζική αγορά και, µε την εισαγωγή αυτού του καινοτόµου χρηµατοδοτικού εργαλείου, 

επιβεβαιώνει εκ νέου την ικανότητά της να πρωτοπορεί”. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης σχολίασε: “Η επιτυχής έκδοση της καλυµµένης οµολογίας, της πρώτης 

στη ρουµανική αγορά, ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής µας και συµβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των 

πηγών χρηµατοδότησης, αξιοποιώντας τις ισχυρές προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας”. 
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