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Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Alpha Bank της 28 Ιουνίου 2019

       Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης

       απευθύνθηκαν στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, που 

πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019.  

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος χαρακτήρισε το 2018 ως “έτος καµπής στις οικονοµικές 

εξελίξεις της χώρας”, επισηµαίνοντας ότι η Ελλάδα εξήλθε µε επιτυχία από το τρίτο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής, 

καθώς µπόρεσε να µειώσει τις µεγάλες µακροοικονοµικές ανισορροπίες της οικονοµίας και να προχωρήσει σε σηµαντικές 

διαρθρωτικές αλλαγές. Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, τόνισε ότι η χώρα µας εξακολουθεί να ευρίσκεται αντιµέτωπη µε την 

εκπλήρωση δύο βασικών στόχων: την επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης τα επόµενα έτη και την επίτευξη υψηλών 

πρωτογενών πλεονασµάτων, στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει.

Ο κ. Ράπανος πρόσθεσε ότι στο νέο περιβάλλον που έχει αρχίσει να διαµορφώνεται, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να 

προχωρήσει σε µείωση του υψηλού αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων για να µπορέσουν οι τράπεζες να 

χρηµατοδοτήσουν και πάλι την υγιή επιχειρηµατικότητα και να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού τοµέα της χώρας.

O
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Αναφερόµενος στην Alpha Bank, o Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράµµισε ότι το 2018 υπήρξε για την Τράπεζα έτος 

θετικών συνολικών αποτελεσµάτων, καθώς και έτος επίτευξης σηµαντικών και βασικών στρατηγικών στόχων, µε ιδιαίτερα 

ικανοποιητικές επιδόσεις σε κρίσιµους τοµείς. Η Τράπεζα παρέµεινε κερδοφόρος, η κεφαλαιακή της επάρκεια διατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα και η εξάρτησή της από τον Έκτακτο Μηχανισµό της Τραπέζης της Ελλάδος σχεδόν µηδενίστηκε. 

Ο κ. Ράπανος υποστήριξε ότι η προσπάθεια της Alpha Bank, αλλά και όλων των τραπεζών, για τη δραστική µείωση των µη 

εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, θα διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό, από το αν ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο οι 

προτάσεις που έχουν υποβάλει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος για την κεφαλαιακή 

ενδυνάµωση των τραπεζών.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπενθύµισε ότι εκτός από τη χρηµατοοικονοµική της θωράκιση, η Alpha Bank το 2018 

υλοποίησε σειρά ενεργειών για την περαιτέρω βελτίωση και για την ενίσχυση της εταιρικής της διακυβέρνησης, µε πιο σηµαντική 

αλλαγή την παραίτηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ∆ηµητρίου Π. Μαντζούνη και την αντικατάστασή του από τον Βασίλειο Ε. 

Ψάλτη. Ο κ. Ράπανος ευχαρίστησε για άλλη µία φορά τον κ. Μαντζούνη για όλα όσα προσέφερε, όπως είπε, στην Τράπεζα στη 

µακρόχρονη θητεία του, και κυρίως για τη συµβολή του στην αντιµετώπιση των µεγάλων δυσκολιών που προκάλεσε η 

µακροχρόνια κρίση της Ελληνικής Οικονοµίας.

Ο κ. Ράπανος υπογράµµισε ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη φάση διαµόρφωσης της στρατηγικής του Οµίλου µε σκοπό την 

ανάκτηση της επιχειρησιακής της ευελιξίας, σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και πιο απαιτητικό διεθνές ρυθµιστικό και κανονιστικό 

περιβάλλον, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι µε τα νέα 

προγράµµατα που είναι σε επεξεργασία από τον νέο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, η Alpha Bank θα µπορεί να στηρίξει ακόµη πιο 

αποτελεσµατικά την Πελατεία της και φυσικά την οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα, πολιτική που, όπως είπε χαρακτηριστικά, 

τηρεί µε ευλάβεια η Τράπεζα σε όλη της τη διαδροµή.

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπενθύµισε ότι η Alpha Bank γιορτάζει, “µε σεµνότητα 

και όπως πάντα αθόρυβα”, τα 140 χρόνια από την ίδρυσή της και διαβεβαίωσε τους Μετόχους εκ µέρους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ότι “µε απόλυτο σεβασµό στην ιστορία µας, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε άοκνα και µεθοδικά για να 

ανταποκριθούµε στις νέες προκλήσεις και για να παραµείνει η Alpha Bank υπόδειγµα τραπεζικού ιδρύµατος στη χώρα µας”. 
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Βασίλειος Ε. Ψάλτης ανέφερε στην οµιλία του ότι, στην επέτειο των 140 ετών από την ίδρυση της 
Τράπεζας που συµπίπτει µε την ανάληψη των καθηκόντων του ως ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, αναγνωρίζει τη µεγάλη ευθύνη που 
έχει αναλάβει και τη δέσµευσή του στους κοινούς στόχους µε τους Μετόχους, την προτεραιότητα στον Πελάτη και τη στήριξη της 
Ελληνικής Οικονοµίας, η οποία εισέρχεται σε περίοδο ανάκαµψης.

O κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία της Τράπεζας εντός του 2018, τονίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση 
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της, γεγονός το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει την επιχειρησιακή της ευελιξία. 
Παράλληλα, η Τράπεζα αντιµετωπίζει µε επιτυχία τη µεγάλη πρόκληση της εξυγίανσης του Ισολογισµού της µε την περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη διατήρηση της ισχυρής 
κεφαλαιακής της βάσης.

Ιδιαίτερα στο θέµα της επίλυσης του υψηλού ποσοστού των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων, η Τράπεζα επιτάχυνε την 
προσπάθεια πωλήσεων σχετικών χαρτοφυλακίων δανείων και το 2018 πέτυχε την έβδοµη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και 
την υψηλότερη µεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων συνολικής 
λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7 δισ. περίπου.  

Ο κ. Ψάλτης έδωσε έµφαση στην προτεραιότητα που δίνει η Τράπεζα διαχρονικά στην ενδυνάµωση της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, παρέχοντας χρηµατοδότηση στους τοµείς της Ελληνικής Οικονοµίας όπου η ζήτηση είναι ισχυρή, µε νέες 
εκταµιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 3 δισ. το 2018. Η Τράπεζα ανέλαβε την προώθηση καινοτόµων πρωτοβουλιών και 
επενδύσεων, αποσπώντας παράλληλα τη διάκριση “Most Active Issuing Bank in 2018 in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για δεύτερο συνεχές έτος.



ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

<        6 / 58      >

Όσον αφορά στο µέλλον, µε αρχή το 2019, ο κ. Ψάλτης µίλησε για τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της Alpha Bank, δηλαδή την 
ισχυρή και ποιοτική κεφαλαιακή της βάση, την ενισχυόµενη θέση ρευστότητας, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία, την 
αποτελεσµατικότητά της στην επιτυχή υλοποίηση µεγάλων έργων µετασχηµατισµού και βέβαια το Ανθρώπινο ∆υναµικό της. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους επικεντρώνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός 
του Οµίλου για τα επόµενα έτη:

• Επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήµατος των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει ως 
 προς αυτό η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, αλλά και στοχευµένες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και των θεσµικών 
 παραγόντων της χώρας.

• Στήριξη της δυναµικής ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα, µέσω νέων χρηµατοδοτήσεων προς την πραγµατική οικονοµία 
 και µέσω ενός διευρυµένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη της δραστηριότητας των 
 Πελατών µας.

• Αξιοποίηση των εξελισσόµενων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, µέσα από το πρόγραµµα  ψηφιακού µετασχηµατισµού της 
 Τράπεζας, προς το σκοπό ανταπόκρισης στην ανάγκη για ταχεία, απλή και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση µέσα από κάθε κανάλι, 
 και ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της Τράπεζας.

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, µε προσήλωση στο αποτέλεσµα, µέσα σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον που παρέχει στους 
 Υπαλλήλους τα µέσα και την εκπαίδευση για την υποστήριξη της εργασίας τους, αλλά και τα κατάλληλα κίνητρα και την 
 αντίστοιχη επιβράβευση για τη συµβολή τους στην επίτευξη των κοινών µας στόχων.

Κλείνοντας την οµιλία του, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Στρατηγικής της Τράπεζας είναι η αλλαγή 
σελίδας, µε την πλήρη εξυγίανση του ισολογισµού και την επάνοδο σε υγιή επίπεδα κερδοφορίας και δηµιουργίας αξίας για τους 
Μετόχους, ενώ τόνισε ότι εντός του τετάρτου τριµήνου του έτους η Τράπεζα σκοπεύει να επικοινωνήσει τη συνολική της 
Στρατηγική, µέσω της οποίας θα αντιµετωπίσει δραστικά θέµατα του παρελθόντος και θα τοποθετηθεί στο κέντρο των εξελίξεων 
για το µέλλον.
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∆ιακρίσεις για τον Όµιλο Alpha Bank
στο Extel Survey για πέµπτο συνεχές έτος

       Alpha Bank διακρίθηκε, για πέµπτο συνεχές έτος, στο Extel Survey, τη µεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα που διεξάγεται 

       σε ετήσια βάση µε σκοπό την ανάδειξη των κορυφαίων επαγγελµατιών στον ευρωπαϊκό επενδυτικό κλάδο.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του “Extel Survey 2019”, η Alpha Bank κατέλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα σε όλες τις 

κατηγορίες.

Ειδικότερα:

• Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης ψηφίσθηκε Καλύτερος CEO στην Ελλάδα.

• Ο Γενικός ∆ιευθυντής – CFO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ψηφίσθηκε Καλύτερος CFO στην Ελλάδα.

• Η ∆ιεύθυνση Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές της Alpha Bank έλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα 

 (Corporate Best for Investor Relations).

H

Από αριστερά: Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, η Έλενα Κατωπόδη,
ο Βασίλειος Ψάλτης και ο ∆ηµήτριος Κωστόπουλος.
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Ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές ∆ηµήτριος Κωστόπουλος και η Υποδιευθύντρια 

της αυτής ∆ιευθύνσεως Έλενα Κατωπόδη, κατέλαβαν τις δύο υψηλότερες θέσεις στην κατηγορία IR Professionals στην 

Ελλάδα, ανάµεσα σε όλες τις ελληνικές εταιρίες που συµµετείχαν.

Η υψηλή κατάταξη που σταθερά λαµβάνει η Alpha Bank κατά τα πέντε τελευταία έτη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αναδεικνύει την ποιοτική οµαδική εργασία και τον επαγγελµατισµό που χαρακτηρίζει τη σχέση της Τραπέζης µε τους 

επενδυτές και τους αναλυτές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη µετοχική βάση του Οµίλου συµµετέχουν περισσότεροι από 900 ξένοι 

θεσµικοί επενδυτές σε ποσοστό 80% περίπου και τη µετοχή της Τραπέζης καλύπτουν 18 αναλυτές από ξένους και εγχώριους 

χρηµατιστηριακούς οίκους. 

Η εταιρία Extel διεξάγει µελέτες για όλη την ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα, παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο φάσµα 

αξιολογήσεων, τάσεων αγοράς και αναλύσεων. Στο Extel Survey 2019, έλαβαν µέρος περισσότεροι από 14.260 

επαγγελµατίες του επενδυτικού κλάδου από συνολικά 3.603 εταιρίες διαχειρίσεως θεσµικών κεφαλαίων και παροχής 

επενδυτικών συµβουλών και αναλύσεων καθώς και 1.302 επιχειρήσεις.

Η Alpha Bank ευχαριστεί τους θεσµικούς επενδυτές του Οµίλου και τους αναλυτές για τη σταθερή εµπιστοσύνη τους και 

επιβεβαιώνει τη δέσµευσή της για την παροχή υπηρεσιών ακόµη υψηλότερου επιπέδου.
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“Το στοίχηµα των επενδύσεων:
Ο ρόλος των τραπεζών στο νέο εθνικό αφήγηµα”

Οµιλία του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Alpha Bank Βασιλείου Ε. Ψάλτη
στην Ηµερίδα του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

        ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ε. Ψάλτης, κατά την οµιλία του στην ηµερίδα µε θέµα: “Ελληνικές Τράπεζες: 

        Πυλώνας ανάπτυξης ή µεγάλος ασθενής;” που διοργάνωσε το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων, την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, 

ανέφερε τα ακόλουθα: “Η ελληνική οικονοµία βελτίωσε, κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων προσαρµογής την ανταγωνιστικότητά της 

και, σε συνδυασµό µε την άνευ προηγουµένου δηµοσιονοµική προσαρµογή, διόρθωσε τις κύριες µακροοικονοµικές ανισορροπίες του 

παρελθόντος, δηλαδή το έλλειµµα στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Ωστόσο, η µακροχρόνια ύφεση δηµιούργησε νέες ανισορροπίες στην πραγµατική οικονοµία, όπως η υψηλή ανεργία των νέων που 

οδήγησε σε εκροή υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναµικού, η άκαµπτη µακροχρόνια ανεργία (άνω των 12 µηνών) που δυσχεραίνει 

την επούλωση του κοινωνικού ιστού και η χαµηλή παραγωγικότητα. 

Η κύρια παθογένεια που προκάλεσε αυτές τις νέες ανισορροπίες είναι η αποεπένδυση που έλαβε χώρα την τελευταία δεκαετία. 

Η επενδυτική δαπάνη κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης υπεχώρησε, εξασθενίζοντας σηµαντικά το απόθεµα του παραγωγικού 

κεφαλαίου της χώρας, καθώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα το ποσοστό αποσβέσεων υπερέβαινε τον σχηµατισµό παγίου 

κεφαλαίου. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιούργησε η αποεπένδυση απαιτείται ένα θετικό επενδυτικό shock που θα 

αυξήσει το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ κατά 12 – 15 εκατοστιαίες µονάδες. Αυτό θα µπορούσε να τεθεί ως εθνικός στόχος.

Πέραν του ύψους των κοινοτικών κονδυλίων που είναι διαθέσιµα για τη χώρα µας και την ανάγκη προσέλκυσης ξένων άµεσων 

επενδύσεων που βοηθούν σηµαντικά στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών και ενισχύουν την παραγωγικότητα, η Ελλάδα 

µπορεί και πρέπει να στηριχθεί στο τραπεζικό της σύστηµα.

O
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Οι ελληνικές τράπεζες διευρύνουν τη δυνατότητα άντλησης αποταµιευτικών και δανειακών κεφαλαίων. Πρώτον, 

η ρευστότητά τους σταδιακά αποκαθίσταται. Η ενίσχυση της εµπιστοσύνης οδηγεί σε επιστροφή των καταθέσεων που 

εκπατρίστηκαν ή αποθησαυρίσθηκαν, ενώ παράλληλα η ροπή προς αποταµίευση αναµένεται να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, 

καθώς αυξάνεται η απασχόληση και το διαθέσιµο εισόδηµα. ∆εύτερον, η οργανική κερδοφορία τους ανακάµπτει. Η µείωση 

των εσόδων από τόκους δανείων που θα µεταφερθούν εκτός τραπεζικών ισολογισµών, στο πλαίσιο εξυγίανσης, αναµένεται 

να αντισταθµιστεί από, πρώτον, τα έσοδα από τόκους από νέες υγιείς πιστοδοτήσεις, δεύτερον, την ενίσχυση των εσόδων από 

προµήθειες, τρίτον, τη µείωση των λειτουργικών εξόδων ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων, και τέλος, το σηµαντικό όφελος από την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου των 

ελληνικών τραπεζών. Κατά συνέπεια, αναµένεται να βελτιωθεί περαιτέρω η βαθµίδα αξιολόγησής τους και η πρόσβασή τους 

στις αγορές. 

Η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας και της ρευστότητας τα επόµενα χρόνια αναµένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση 

της προσφοράς δανείων. Η προσπάθεια αυτή µπορεί πλέον να στηριχθεί στο ευνοϊκό κλίµα που διαµορφώνεται για την 

ελληνική οικονοµία, όχι µόνο στις αγορές οµολόγων και µετοχών, αλλά και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σηµαντικών διεθνών 

επενδυτών για χαρτοφυλάκια µη εξυπηρετούµενων δανείων. 

H θέση του τραπεζικού συστήµατος σε αυτό το νέο εθνικό αφήγηµα είναι καθοριστικής σηµασίας µέσω της 

διοχέτευσης των αποταµιευτικών πόρων στα πιο αποδοτικά επενδυτικά σχέδια. 

Η επενδυτική στρατηγική των τραπεζών στα επόµενα έτη αναµένεται να δώσει έµφαση σε έργα και 

επιχειρηµατικούς τοµείς που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία, έλκονται από την έρευνα και την καινοτοµία, 

χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες και σέβονται το περιβάλλον. Παραδείγµατα αποτελούν ο αγροδιατροφικός τοµέας, 

οι κλάδοι της Υγείας και του Φαρµάκου, των Υποδοµών, της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής και φυσικά 

του Τουρισµού”.
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∆ιακρίσεις του Οµίλου
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως

(EBRD)

       Alpha Bank διακρίθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, λαµβάνοντας το βραβείο της “Most Active Issuing Bank in 2018 

       in Greece” από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως (EBRD) για την επιτυχή της παρουσία στο 

“Trade Facilitation Programme” του διεθνικού οργανισµού. Η τελετή έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 2019 EBRD Annual 

Meeting and Business Forum, το οποίο διεξήχθη στο Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, από την 8 έως την 9 Μαΐου 2019. 

Αντίστοιχη διάκριση έλαβε και η εταιρία του Οµίλου Alpha Bank Romania ως η “Most Active Issuing Bank in 2018 in Romania”. 

H

Από αριστερά: ο Αθανάσιος Παυλίδης, 
ο κ. Francis Malige, EBRD Managing Director, 
Financial Institutions, η Γεωργία Φαρµάκη 
και η Αικατερίνη Μαρµαρά.

Από αριστερά: ο Αθανάσιος Παυλίδης, 
η Αικατερίνη Μαρµαρά, η κυρία Sabina Dziurman, 
EBRD, Director for Greece and Cyprus, 
η Γεωργία Φαρµάκη και ο κ. Marco Nindl, EBRD, 
Principal Banker, Trade Facilitation Programme.

Η Γεωργία Φαρµάκη και ο κ. Francis Malige.
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Η Alpha Bank µε γνώµονα την αδιάλειπτη προτεραιότητα που παραδοσιακά δίδει στην εξωστρεφή ελληνική επιχειρηµατικότητα, 

συµµετέχει από τον Σεπτέµβριο του 2016 στο εν λόγω πρόγραµµα, στόχος του οποίου είναι η προώθηση του ∆ιεθνούς 

Εµπορίου προς, από και µεταξύ των χωρών που η EBRD δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τις σχετικές συναλλαγές των 

επιχειρηµατικών Πελατών. Σχεδιάζοντας οικονοµικά αποδοτικές εναλλακτικές και καινοτόµες λύσεις, επιτυγχάνεται η 

διασφάλιση ορίων για την πραγµατοποίηση συναλλαγών στις διεθνείς αγορές, µέσω εγγυοδοσίας που η EBRD παρέχει σε 

συνεργασία µε διεθνείς τραπεζικούς οµίλους. Το Πρόγραµµα χαίρει ιδιαίτερης αποδοχής και απορροφήσεως από τους 

επιχειρηµατικούς Πελάτες, οδηγώντας σε διαδοχικές συµφωνίες αυξήσεως του ορίου. 

Εκ µέρους της Τραπέζης, στην τελετή παρέστησαν και παρέλαβαν τα βραβεία η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιαχειρίσεως (Trading) και υπεύθυνη των Σχέσεων Τραπεζών Αικατερίνη Μαρµαρά, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Πιστοδοτήσεων 

Wholesale Banking και υπεύθυνη για τη σχέση µε τους υπερεθνικούς οργανισµούς Γεωργία Φαρµάκη και ο ∆ιευθυντής της 

∆ιευθύνσεως Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και υπεύθυνος της αναπτύξεως των εργασιών Εµπορικού Αθανάσιος Παυλίδης. 

Η εν λόγω διάκριση επιβεβαιώνει τη στήριξη της Alpha Bank στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, η δε βράβευσή της για δεύτερη συνεχή χρονιά καταδεικνύει τη διαρκή προσπάθειά της.



H ΤΡΑΠΕΖA

      ην Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, η Τράπεζα απέσπασε τρεις σηµαντικές διακρίσεις στα Impact Bite Awards που διοργανώνει 

      η Boussias Communications, υπό την αιγίδα του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), κάθε 

χρόνο, για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και των καινοτόµων έργων Πληροφορικής. Η διοργάνωση επίσης τελεί υπό 

την υποστήριξη των ΕΙΠ και Hellenic CIO Forum της ΕΕ∆Ε, AMMITEC, itSMF Hellas, ΣΕΠΒΕ και HePIS.

T

∆ιακρίσεις της Τραπέζης στα Impact Bite Awards 2019
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Από αριστερά: ο Κωνσταντίνος Φούρλας και 
ο Ευστάθιος Κακογιάννης.

Από αριστερά: τα µέλη της οµάδος έργου του CBS που 
παρευρέθησαν στην τελετή, Χαράλαµπος Πιτσάβας, 
Νικόλαος Ιωάννου, Θεοδώρα Καρανδρίκα, ∆ηµήτριος Αυδίκος, 
Κωνσταντίνος Φούρλας, Σπυρίδων Τζαµτζής, Γεώργιος Γωνιωτάκης, 
Ευστάθιος Κακογιάννης, Γεώργιος Μπλυµάκης, Αντώνιος Μπρέσκας, 
Νικόλαος Βασιλόπουλος, ο Κωνσταντίνος Σέρρος και 
ο Ιωάννης Τσιµτσιλής της Unisystems και ο Χρήστος Σιώκας 
(µέλος της οµάδος έργου του CBS).
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Ειδικότερα, η Τράπεζα έλαβε τα ακόλουθα βραβεία:

• Τιµητικό βραβείο “Life Achievement Award” που απενεµήθη στον Εντεταλµένο Γενικό ∆ιευθυντή Πληροφορικής και

Υποστηρικτικών Εργασιών Ευστάθιο Κακογιάννη για την πολυετή σηµαντική προσφορά του στον κλάδο της Πληροφορικής

και την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας.

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εµβέλειας” µε θέµα “Ένα Νέο Τραπεζικό Σύστηµα

Γεννιέται” για το έργο του CBS, που παρέλαβε ο κ. Κακογιάννης και

• Gold βραβείο στην κατηγορία “Τεχνολογικές Υποδοµές & ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Πόρων” µε θέµα “IT Service

Management”, που παρέλαβε ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως ∆ιαχειρίσεως Έργων Κωνσταντίνος Φούρλας.

Το CBS είναι η πλατφόρµα της Τραπέζης που συγκεντρώνει σε ένα σηµείο, φιλικό προς τον χρήστη, το σύνολο των λειτουργιών 

του επιτελούνται από τα Καταστήµατα και τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Το CBS λειτουργεί λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και 

έχουν ενταχθεί σε αυτό λειτουργικότητες όπως: αναζητήσεις Πελατών στα συστήµατα Καταθέσεων και Χορηγήσεων, 

Προθεσµιακές Καταθέσεις Ευρώ και Ξένου Νοµίσµατος, το σύνολο των συναλλαγών Χορηγήσεων που εκτελούνται από τα 

Καταστήµατα, Απλές Καταθέσεις, Μεταφορές, Πληρωµές και Συναλλαγές Καρτών. Σταδιακά προγραµµατίζεται η ένταξη 

πρόσθετων λειτουργικοτήτων όπως Τραπεζικές Επιταγές, Καταθέσεις σε ΞΝ, Κίνηση Κεφαλαίων, Επιταγές, Back Office 

συναλλαγές χορηγήσεων κ.ά.

Το “IT Service Management” αφορά στον σχεδιασµό και την υιοθέτηση διαδικασιών ∆ιαχειρίσεως Υπηρεσιών Πληροφορικής, 

δηµιουργώντας ένα Μοναδικό Σηµείο Εισόδου (Single Point of Entry) των αιτηµάτων και έργων στην Πληροφορική, 

αποκοµίζοντας οφέλη όπως η δυνατότητα υποστηρίξεως 1ου και 2ου επιπέδου, η παρακολούθηση δεικτών αποδόσεως των 

παρεχοµένων Υπηρεσιών και συµφωνηµένων SLAs, η δηµιουργία µετρήσιµων KPIs, η βέλτιστη διαχείριση και ο σχεδιασµός της 

επάρκειας των πόρων καθώς και η διασφάλιση ποιότητας και η τυποποίηση των εργασιών των Λειτουργών της Πληροφορικής.
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∆ιακρίσεις της Τραπέζης από την Deutsche Bank

      ια µία ακόµη χρονιά, η Alpha Bank απέσπασε τιµητικές διακρίσεις από την Deutsche Bank, στις κατηγορίες 

     “EUR Operational Excellence Award” και “USD Operational Excellence Award”, ως επίσηµη αναγνώριση 

του υψηλού βαθµού αυτοµατοποιήσεως (STP-Straight-through processing) των εντολών πληρωµών της Τραπέζης. 

Η διεθνούς κύρους στην παγκόσµια αγορά πληρωµών Deutsche Bank, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους 

ανταποκριτές της Τραπέζης, έχει καθιερώσει επί σειρά ετών τον θεσµό απονοµής βραβείων στις τράπεζες µε τις οποίες 

συνεργάζεται και οι οποίες εµφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις, βάσει καθορισµένων κριτηρίων. 

Η συστηµατική πλέον βράβευση της Alpha Bank, επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών κινήσεως κεφαλαίων της 

∆ιευθύνσεως Υποστηρίξεως Πληρωµών, η οποία υιοθετεί σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας κατά το πρότυπο ποιότητας 

ISO 9001:2015, µε στόχο την ασφαλή και αποτελεσµατική επεξεργασία µεγάλου όγκου, σε πλήθος και ποσό, συναλλαγών, 

µε µειωµένο λειτουργικό κόστος.
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∆ιάκριση Στελέχους της ∆ιευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων

       επικεφαλής της οµάδος αξιολογήσεως αµοιβαίων κεφαλαίων και σχέσεων µε επενδυτικούς οίκους της ∆ιευθύνσεως 

       Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Τραπέζης, Σπυρίδων Αγριανίτης κατετάγη µεταξύ των 10 κορυφαίων αξιολογητών 

αµοιβαίων κεφαλαίων για τις αγορές της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Αυστρίας, του Μονακό και της Ελλάδος, ενώ 

συµπεριελήφθη και µεταξύ των 100 καλύτερων αξιολογητών για όλη την Ευρώπη από τον διεθνή χρηµατοοικονοµικό 

ειδησεογραφικό οίκο CityWire. Πρόκειται για τη µοναδική ελληνική συµµετοχή στη λίστα CityWire Selector Top 100 2019. 

Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε την 10 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο του ετήσιου συνέδριου CityWire Montreux στην Ελβετία.

Ο

Από αριστερά: ο κ. Chris Sloley, CityWire Selector – Editor 
και ο Σπυρίδων Αγριανίτης.
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Πρόγραµµα KSI
Βελτίωση εξυπηρετήσεως Πελατών µε τη χρήση ψηφιακών καναλιών

       Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη της ψηφιακής τραπεζικής 

      εξυπηρετήσεως των Πελατών της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε η συντονισµένη και σταδιακή εφαρµογή του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού KSI Transaction 

Migration στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων από τις αρχές του 2018.

Οι στόχοι του Προγράµµατος περιλαµβάνουν:

1. Την οµαλή και σταδιακή µετάβαση των Πελατών (Ιδιωτών και Επιχειρήσεων) στη νέα εποχή της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής,

µέσα από την:

i. παρότρυνση, καθοδήγηση και εκπαίδευσή τους από το Προσωπικό της Τραπέζης στα οφέλη και τη χρήση των

ψηφιακών καναλιών, µε ανθρωποκεντρική προσέγγιση

ii. αναβάθµιση των ψηφιακών υποδοµών των Καταστηµάτων (αναβαθµισµένα ΚΑΣ, νέα ATM µε on-line κατάθεση,

Wifi σε όλα τα Καταστήµατα, digital corners, tablets κ.λπ.)

iii. προώθηση και χρήση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η
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2. Τη σηµαντική απελευθέρωση χρόνου των Λειτουργών ταµείων από το καθηµερινό συναλλακτικό φόρτο και την αξιοποίηση

των δεξιοτήτων τους σε εργασίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως πωλήσεις ή εξυπηρέτηση Πελατών υψηλής αξίας.

3. Την ενίσχυση της “σύγχρονης” εικόνας της Τραπέζης όσον αφορά στην καινοτοµία, σηµατοδοτώντας έναν νέο τρόπο

εξυπηρετήσεως και φιλοσοφίας, στηριζόµενο όµως πάντα στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στις διαχρονικές αρχές

και αξίες που διέπουν την Τράπεζα και τον Όµιλο.

Στο Πρόγραµµα έχουν ήδη ενταχθεί 220 Καταστήµατα µε επιτυχία πλεονάσµατος στους στόχους που τους είχαν τεθεί, 

µε σηµαντική αύξηση στην παραγωγή χρεωστικών καρτών, καταθετικών καρτών επιχειρήσεων, ενεργοποιήσεων

MyAlpha Web/Mobile Banking, και υπηρεσιών SMS ενηµερώσεως συντάξεως.

Έως το τέλος του 2019, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη του συνόλου του ∆ικτύου Καταστηµάτων.

Σηµειώνεται ότι πλέον, ποσοστό άνω του 80% των καθηµερινών συναλλαγών των Πελατών πραγµατοποιείται στα ψηφιακά 

κανάλια εξυπηρετήσεως (από <70% το 2017).

Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος έχουν οι Εκπαιδευτές (Branch Coaches), αλλά και οι eΣύµβουλοι 

των Καταστηµάτων, οι οποίοι καθοδηγούν την εκπαίδευση των Λειτουργών και τη βέλτιστη µετάβαση των Πελατών αποτελώντας 

τον συνδετικό κρίκο του Προγράµµατος µε τα εκάστοτε Καταστήµατα. Επιπλέον, σηµαντική υποστήριξη παρέχουν όλες 

οι Μονάδες της Τραπέζης, λόγω της οριζόντιας προσεγγίσεως του Προγράµµατος.

Τέλος, ο καταλυτικός παράγοντας στην, έως σήµερα, επιτυχή πορεία είναι οι Λειτουργοί των Καταστηµάτων, οι οποίοι 

υποστηρίζοντας το Πρόγραµµα και λειτουργώντας οµαδικά αποδεικνύουν, για ακόµη µία φορά, ότι η συλλογική προσπάθεια 

µε τον Πελάτη στο επίκεντρο είναι το συστατικό της επιτυχίας και στην ψηφιακή εποχή.
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Ενηµερωτική Εκδήλωση Πελατών
της ∆ιευθύνσεως Private Banking στην Πάτρα

<      19 / 58      >

      ην Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Private Banking 

      στην Πάτρα.

Ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής Private and Investment Banking Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία 

και ακολούθησε παρουσίαση µε θέµα “∆ιεθνείς Αγορές: Οδηγώντας µε ασφάλεια στον κόσµο των επενδύσεων” από τον 

∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Private Banking Εµµανουήλ Αρζινό και τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Επενδυτικών 

Χαρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως 

Μετοχικών Επενδύσεων της Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. Ιωάννη Χαβελέ. 

Τ
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Ενηµερωτική Εκδήλωση Πελατών
της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking στην Αθήνα

      ην Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών 

      και Personal Banking στην Αθήνα.

Ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής Private and Investment Banking Ιωάννης Μ. Εµίρης πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία και 

ακολούθησε παρουσίαση από τον ∆ιευθυντή της ∆ιευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο µε θέµα 

“∆ιεθνείς Αγορές: Οδηγώντας µε ασφάλεια στην επενδυτική πραγµατικότητα”. Επίσης, παρουσιάσεις πραγµατοποίησαν ο 

∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Επενδύσεων της Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. Χρήστος Μποσόλης και ο ∆ιευθυντής 

της ∆ιευθύνσεως Μετοχικών Επενδύσεων της αυτής Εταιρίας Ιωάννης Χαβελές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε οµιλία της ∆ιευθύντριας της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Ιδιωτών και Personal Banking 

Ευαγγελίας Χατζηδάκη.

Τ

<      20 / 58      >



H ΤΡΑΠΕΖA

Πρόγραµµα Ενηµερωτικών Ηµερίδων
µε θέµα “Ελληνική Επιχειρηµατικότητα: Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική”

       η ∆ευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, η Alpha Bank πραγµατοποίησε ηµερίδα µε θέµα 

      “Ελληνική Επιχειρηµατικότητα: Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική”, 

στη Ζάκυνθο, η οποία εντάσσεται στον κύκλο ανάλογων εκδηλώσεων και 

επιχειρηµατικών συναντήσεων που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Εκ µέρους της Τραπέζης, παρέστησαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών 

Κέντρων Τηλέµαχος Γεωργάκης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Χρηµατοδοτήσεων 

Νησιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ∆ιονύσιος Ποταµίτης, ο ∆ιευθυντής της 

∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 

Εµµανουήλ Καλλούδης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος, οι Υποδιευθυντές των 

ανωτέρω ∆ιευθύνσεων, Στελέχη των ∆ιευθύνσεων Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, οι ∆ιευθυντές 

καθώς και Στελέχη του τοπικού Καταστήµατος. 

Στην Ηµερίδα οµιλητές ήταν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων Εµµανουήλ 

Καλλούδης και ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος. Στο πλαίσιο της Ηµερίδας, 

παρουσιάσθηκαν οι βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Επισηµάνθηκε ότι η στήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας και του τουρισµού αποτελεί για την Τράπεζα στρατηγική επιλογή που υλοποιείται 

µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα καινοτόµων υπηρεσιών και προνοµιακών προϊόντων, το πρόγραµµα “Alpha Τουριστική 

Επιχειρηµατικότητα”, που έχει στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία της Τραπέζης για τη στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων µέσω των Σύγχρονων Αναπτυξιακών 

Χρηµατοδοτικών Εργαλείων ΤΕΠΙΧ II - Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση, COSME, InnovFin, ΕΣΠΑ κ.λπ., που εξασφαλίζουν χρηµατοδότηση 

µε ευνοϊκούς όρους και µειωµένες εξασφαλίσεις για την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. 

Τ
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Ενηµερωτικές Ηµερίδες Προσωπικού
σε θέµατα Κανονιστικής Συµµορφώσεως

       ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως, διοργανώνει εκπαιδευτικές 
       ηµερίδες για την ενηµέρωση του ∆ικτύου Καταστηµάτων της Τραπέζης αναφορικά µε τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
ευαίσθητο τοµέα της ολοένα επεκτεινόµενης Κανονιστικής Συµµορφώσεως. 

Η διεξαγωγή των ηµερίδων εντάσσεται στο Πρόγραµµα ευαισθητοποιήσεως του Προσωπικού σε θέµατα Κανονιστικής 
Συµµορφώσεως.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ∆ιευθυντές Καταστηµάτων και τουλάχιστον ένα ακόµη Στέλεχος από κάθε Κατάστηµα. 

Οι θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι:

Κατά τον µήνα Μάιο, πραγµατοποιήθηκαν εννέα ηµερίδες στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο, τις οποίες 
παρακολούθησαν Στελέχη των Καταστηµάτων της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και µία 
ηµερίδα στην Πάτρα, την οποία παρακολούθησαν Στελέχη των Καταστηµάτων της ∆ιευθύνσεως Καταστηµάτων Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. 

Στις ηµερίδες συµµετείχαν συνολικά 412 Στελέχη από 198 Καταστήµατα και 19 Στελέχη από 7 Κεντρικές Υπηρεσίες. 
Έως το τέλος του έτους, αναµένεται να ενηµερωθούν τα Στελέχη των Καταστηµάτων της περιφέρειας µε επισκέψεις που 
θα πραγµατοποιήσουν τα Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Κανονιστικής Συµµορφώσεως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κοµοτηνή, 
το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα.

Η
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Κανονιστική Συµµόρφωση

Εποπτεία Κανονιστικού Πλαισίου
∆εοντολογία και ∆ιαφάνεια

Προστασία Καταναλωτή Τραπεζικών Προϊόντων

FATCA-CRS

Πρόληψη Ξεπλύµατος Χρήµατος
Ξέπλυµα Χρήµατος και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας

και Χρηµατοδοτήσεως
Γνώση του Πελάτη (KYC)

της Τροµοκρατίας
Ύποπτες Συναλλαγές

Περιοριστικά Μέτρα

Τραπεζικό Απόρρητο
Έννοιες Τραπεζικού Απορρήτου και Επαγγελµατικής Εχεµύθειας 

Αντικείµενο – Εργασίες
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Συµµετοχή της ∆ιευθύνσεως Ανθρωπίνου ∆υναµικού

στις Ηµέρες Καριέρας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

       ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού συµµετείχε και φέτος, την 22 και την 29 Μαΐου 2019, στις “Ηµέρες Καριέρας 2019” και στο 

       “16ο Career Fair iMBA” αντίστοιχα, που διοργανώθηκαν από το Γραφείο ∆ιασυνδέσεως του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου 

Αθηνών.

Πρωταρχικός σκοπός της συµµετοχής υπήρξε η γνωριµία µε πτυχιούχους και µεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυµούν να συζητήσουν 

ευκαιρίες σταδιοδροµίας στην Τράπεζα, η ενηµέρωσή τους για τη δραστηριότητα στους χώρους ενδιαφέροντός τους και τελικώς, η 

διεξαγωγή συνεντεύξεων µαζί τους. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε περισσότερους από 120 υποψηφίους που αναζητούν 

ευκαιρίες σταδιοδροµίας στον τραπεζικό κλάδο. ∆ιαπιστώθηκε µεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την Τράπεζα, όσο και για τις Εταιρίες 

του Οµίλου και εντοπίσθηκαν αξιόλογες υποψηφιότητες που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µελλοντικά. 

Η
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∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μαΐου 2019

     ατά τον µήνα Μάιο, διεξήχθησαν συνολικά 43 εκπαιδευτικά προγράµµατα, στα οποία συµµετείχαν 2.030 άτοµα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προγράµµατα Τραπεζικής Τεχνικής

• Γνώση Πελάτη
• Υ.Π.Ι και Ασφαλιστικά
• Εφαρµογές Εταιρικών Πράξεων
• Tellers Συναλλαγών ΞΝ
• Εποπτεία εργασιών Καταστήµατος
• Νέοι Υπεύθυνοι Πελατείας Ιδιωτών
• Καθυστερήσεις
• Νέοι Υπεύθυνοι Πελατείας Επιχειρήσεων
• Έµπειροι Υπεύθυνοι Πελατείας Επιχειρήσεων
• ∆ιεθνές Εµπόριο - Αξίες
• ∆ιεθνές Εµπόριο - Ενέγγυες Πιστώσεις

Προγράµµατα ∆ιοικητικής

• Αρχές ∆ιοικήσεως για ∆ιευθυντές Καταστηµάτων
• Time & Stress management
• Time & Stress management (προχωρηµένο)
• ΥΠΕ Πωλήσεις (προχωρηµένο)
• Τεχνικές παρουσιάσεων
• Ηγεσία
• Ανάπτυξη του προσωπικού µου προφίλ

TOGAF
Σε συνέχεια αιτήµατος της ∆ιευθύνσεως Συστηµάτων Πληροφορικής, διοργανώθηκε και διεξήχθη στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
τετραήµερο εξειδικευµένο πρόγραµµα στο σύστηµα TOGAF. Το Πρόγραµµα είχε στόχο την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε όλα 
τα δεδοµένα της νέας εκδόσεως του εν λόγω λειτουργικού που αφορά στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής των συστηµάτων καθώς και 
στην προετοιµασία τους για τη λήψη της σχετικής πιστοποιήσεως (TOGAF 9 Certification).
Εισηγητής ήταν ο κ. Aleksander Wyka και συµµετείχαν πέντε Στελέχη από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.

Κ
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AroTRON
Από την 20 έως την 31.5.2019, πραγµατοποιήθηκαν ηµερήσιες εκπαιδεύσεις, µε σκοπό την εκµάθηση της νέας εφαρµογής διαχειρίσεως 
καθυστερήσεων του Wholesale χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και για την κατανόηση του τρόπου, µε τον οποίο θα πρέπει να επιτελούνται οι 
επιχειρησιακές λειτουργίες της Τραπέζης µέσω του νέου συστήµατος. 

Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία Relational και συµµετείχαν συνολικά 98 Στελέχη από ∆ιευθύνσεις µε αντικείµενο εργασιών 
τις πιστοδοτήσεις / καθυστερήσεις Wholesale Banking.

Προετοιµασία υποψηφίων για τις εξετάσεις της ΤτΕ στην Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών 
Ολοκληρώθηκε η προετοιµασία των συναδέλφων που συµµετείχαν την 11 και την 12 Μαΐου 2019, στις εξετάσεις της ΤτΕ για τη λήψη 
Πιστοποιητικών στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Συνολικά έλαβαν µέρος 403 άτοµα, ενώ φορείς της εκπαιδεύσεως ήταν Καθηγητές Πανεπιστηµίων και έγκριτα Στελέχη-επαγγελµατίες της 
αγοράς. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε, για δεύτερη χρονιά µέσω του Σεµιναρίου Επιµορφώσεως, η προετοιµασία των συναδέλφων που εξετάσθηκαν 
για την ανανέωση της ισχύος των Πιστοποιητικών τους µε έτος κτήσεως το 2013. Το Σεµινάριο Επιµορφώσεως διεξάγεται υπό την ευθύνη 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ) και υπό την εποπτεία της ΤτΕ µε εξετάσεις στο Νοµοθετικό Πλαίσιο λειτουργίας της 
Κεφαλαιαγοράς.

Όσοι συµµετέχοντες πληρούσαν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, εκλήθησαν σε γραπτές διά ζώσης εξετάσεις υπό την επίβλεψη της 
Επιστηµονικής Υπευθύνου του Προγράµµατος, Καθηγήτριας του ΟΠΑ. Εντός των µηνών Απριλίου και Μαΐου, διεξήχθησαν τέσσερις 
εξεταστικές, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, στις οποίες συµµετείχαν 203 άτοµα, εκ των οποίων 152 ήταν οι 
επιτυχόντες. Για όσους απέτυχαν ή απουσίασαν, θα ακολουθήσουν επαναληπτικές εξετάσεις.

Τόσο το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και η ∆εξαµενή Ερωτήσεων παρέχονται στο Alpha Bank Intranet.

Επανεκπαίδευση – Επαναπιστοποίηση Bancassurance
Κατά τον µήνα Μάιο, διεξήχθη ο 2ος κύκλος των εξετάσεων (∆οκιµασία Κατανοήσεως) για όσους κατείχαν Πιστοποιητικό Bancassurance 
µε έτη κτήσεως 2008-2014, 2015, 2016, 2017 και 2018. Η εξεταστέα ύλη αφορούσε στον Τοµέα Α΄ (Προϊόντα) και συµµετείχαν 2.126 
άτοµα. Η υποχρέωση επανεκπαιδεύσεώς τους για το 2019 θα ολοκληρωθεί µε τον 3ο κύκλο που αφορά στον Τοµέα Β΄ (Θεσµικό Πλαίσιο 
Ιδιωτικής Ασφαλίσεως) για τον οποίο οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν τον Οκτώβριο 2019.

https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/Pages/paroxh_ependytikon_ypiresion.aspx
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Ανοιχτό Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας
Ολοκλήρωση Κύκλου 2018-2019

       ην 21 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία άλλος ένας κύκλος δεκατεσσάρων Ανοιχτών Σεµιναρίων Οικονοµικής 
      Ιστορίας (Α.Σ.Ο.Ι.).  

Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank, σε συνεργασία µε τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, συµµετείχε, για τρίτη συνεχή χρονιά, στη 

διοργάνωση αυτού του Σεµιναρίου, που διατρέχει ήδη 15 έτη ζωής. Το Α.Σ.Ο.Ι. είχε ξεκινήσει ως µία πρωτοβουλία που στόχευε να 

φέρει κοντά οικονοµολόγους και ιστορικούς.

Με την υποστήριξη της Alpha Bank, από τον Νοέµβριο του 2018 έως και τον Μάιο του 2019, στο Α.Σ.Ο.Ι. φιλοξενήθηκαν 

14 διακεκριµένοι καθηγητές, αλλά και νέοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του Α.Σ.Ο.Ι. είναι να παρέχει 

έναν τόπο δηµοσίου διαλόγου, αλλά και προβολής των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Τ

Στιγµιότυπο από το τελευταίο σεµινάριο του Κύκλου 2018-2019, 
µε οµιλητή τον Καθηγητή Πολιτικής Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο 
της Οξφόρδης, κ. Στάθη Καλύβα, τον οποίο προλόγισε ο Καθηγητής 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και Σύµβουλος ∆ιοικήσεως στην Alpha Bank Κώστας Κωστής.
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Οι επιλογές του Προγράµµατος αποσκοπούν στην παρουσίαση των διασταυρώσεων της ιστορίας µε άλλα επιστηµονικά πεδία και 

τη διεξαγωγή γόνιµης συζητήσεως των ειδικών και του κοινού επάνω σε σύγχρονους προβληµατισµούς.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Οκτωβρίου 2018 - Μαΐου 2019, το Α.Σ.Ο.Ι. λάµβανε χώρα δύο φορές τον µήνα, στην 

Αίθουσα “Κ.Θ. ∆ηµαράς” του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Με την έγκαιρη κοινοποίηση του Προγράµµατος στο 

Alpha Bank Intranet, το Α.Σ.Ο.Ι. έχει αποκτήσει σηµαντικό κοινό από το Προσωπικό των ∆ιευθύνσεων και των Καταστηµάτων της 

Τραπέζης. 

Από το φθινόπωρο του 2019, το Ανοιχτό Σεµινάριο Οικονοµικής Ιστορίας θα επανέλθει µε νέο Πρόγραµµα οµιλιών του Κύκλου 

2019-2020.
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Στιγµιότυπο από την Αίθουσα του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών που διεξάγεται το Σεµινάριο.
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      ην Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019, εγκαινιάσθηκε η νέα, περιοδική έκθεση του Μουσείου 

      Κυκλαδικής Τέχνης µε τίτλο “Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραµµή και πηλός”.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται σπάνια έργα του Πικάσο µε θαλάσσια όντα, τετράποδα, ανθρώπινες 

µορφές, µυθολογικές σκηνές και άλλα, εµπνευσµένα από αρχαίες τραγωδίες και κωµωδίες, τα 

οποία συνδιαλέγονται θεµατικά µε αντίστοιχες αρχαιότητες δηµιουργώντας έναν “Θεϊκό ∆ιάλογο”.

Η Νοµισµατική Συλλογή της Τραπέζης συµµετέχει στην Έκθεση µε δύο αρχαία νοµίσµατα, του 

Αλεξάνδρου Α΄ της Μακεδονίας και της κρητικής πόλεως Πραισού, που φέρουν και τα δύο ως 

εικονογραφικό τύπο ένα αιγοειδές, το οποίο συνδέεται µε έργα του Πικάσο.

Την επιµέλεια της Εκθέσεως έχουν ο Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταµπολίδης και ο κ. Olivier Berggruen.

∆ιάρκεια Εκθέσεως: 20 Ιουνίου – 20 Οκτωβρίου 2019

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Νεοφύτου ∆ούκα 4

Αθήναι

https://cycladic.gr/exhibition/forthcoming 

T

Συµµετοχή της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στην έκθεση
“Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραµµή και πηλός” στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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Αλέξανδρος Α΄, Μακεδονία 
Αργυρό τετράδραχµο, 460/450 π.Χ.
Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank 

Πραισός, Κρήτη
Αργυρός στατήρ, τέλη 4ου – 
αρχές 3ου αι. π.Χ.
Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank 

https://cycladic.gr/page/pikaso-kai-archaiotita
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Συµµετοχή της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank στην έκθεση
“Ελληνική µεταπολεµική Αφαίρεση. Τα ηρωικά χρόνια 1950-1965”

       ην Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, εγκαινιάσθηκε στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, η έκθεση µε τίτλο: “Ελληνική µεταπολεµική Αφαίρεση. Τα 
       ηρωικά χρόνια 1950-1965”. Πρόκειται για µία έκθεση που εστιάζει στα πρώτα χρόνια της καθιερώσεως του κινήµατος της Αφαίρεσης 
στην Ελλάδα, µία περίοδο, κατά την οποία οι νέοι καλλιτέχνες που την υποστήριζαν, γνώρισαν την αµφισβήτηση έως και την απόρριψη εκ 
µέρους του κοινού και των κριτικών, έως ότου η Αφαίρεση να εδραιωθεί ως ένα νέο καλλιτεχνικό ρεύµα και στην Ελλάδα, τη δεκαετία 
του 1960.

Μέσα από το έργο 26 καλλιτεχνών που ξεκινούσαν τις αναζητήσεις τους στη δύσκολη µεταπολεµική δεκαετία του 1950, απεικονίζεται η 
προσπάθειά τους να κατανοήσουν το νέο ρεύµα. 

Τα έργα της Εκθέσεως προέρχονται από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, του 
Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, της Alpha Bank, πολλών συλλεκτών, αλλά και των ίδιων των 
καλλιτεχνών. Οι επιµελητές της Εκθέσεως, Γιάννης Μπόλης και Θούλη Μισιρλόγλου, συγκέντρωσαν σπάνια και άγνωστα έργα από όλες 
τις παραπάνω συλλογές.

Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, διαθέτοντας σηµαντικά έργα από την εποχή αυτή, συµµετέχει στην Έκθεση µε επτά έργα και 
συγκεκριµένα των: Θόδωρου Στάµου, Βλάση Κανιάρη, Κώστα Κουλεντιανού, Γεράσιµου Σκλάβου, Χρύσας και Νίκου Κεσσανλή. 

Επίσης, η Τράπεζα είναι χορηγός του δίγλωσσου καταλόγου που συνοδεύει την Έκθεση.

Η Έκθεση θα διαρκέσει έως την 15 Σεπτεµβρίου 2019 και κατά τη διάρκειά της θα πραγµατοποιηθούν και ξεναγήσεις για τους 
συναδέλφους. 

T
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Επίσκεψη µαθητών της Ε΄ τάξεως ∆ηµοτικού της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου
στη Βιβλιοθήκη της Τραπέζης

       ην Τρίτη 7 και την Πέµπτη 9 Μαΐου 2019, οι µαθητές τριών τµηµάτων της Ε΄ τάξεως του ∆ηµοτικού της Σχολής Ι.Μ. 

       Παναγιωτόπουλου επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Γνωρίζω τη 

Βιβλιοθήκη”, στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία της γραφής, του βιβλίου και των βιβλιοθηκών από την αρχαιότητα έως σήµερα και 

γίνεται αναφορά στις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες του αρχαίου κόσµου καθώς και στη σηµασία και στις λειτουργίες µίας σύγχρονης 

βιβλιοθήκης. Οι µαθητές, µε τη βοήθεια των Λειτουργών της Βιβλιοθήκης, καταλογογράφησαν εκδόσεις, αναζήτησαν βιβλία στα 

ράφια της καθώς και κρυµµένα αντικείµενα, τα οποία στη συνέχεια, τοποθέτησαν στη µαγνητική βιβλιοθήκη που υπάρχει στον 

ειδικό εκπαιδευτικό χώρο, ενώ έλαβαν και σχετικό εκπαιδευτικό έντυπο υλικό.

Tο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα παρακολούθησαν συνολικά 75 µαθητές και µαθήτριες.

Τ
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“Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ: Η ζωή του σαν παραµύθι” 
Αφήγηση βιογραφικού παραµυθιού 

στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο της Τραπέζης στο Ναύπλιο
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      ο Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο της εκθέσεως “Ο ζωγράφος Θεόφιλος – Τα Έργα δηµιουργούν το περιβάλλον τους”,  

      που φιλοξενεί ο Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος της Alpha Bank στο Ναύπλιο, η αφηγήτρια κυρία Καλλιόπη Λιαδή παρουσίασε 

την αφηγηµατική ενότητα: “Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ: Η ζωή του σαν παραµύθι”, σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 10 ετών.

Ο λαϊκός µας ζωγράφος έγινε πρωταγωνιστής ενός πρωτότυπου παραµυθιού και τα παιδιά, µε αβίαστο και ψυχαγωγικό τρόπο, 

έµαθαν για τα παιδικά του χρόνια στη Μυτιλήνη, για τα ταξίδια του στη Σµύρνη και στον Βόλο, έµαθαν για τις δυσκολίες και τις 

περιπέτειες που αντιµετώπισε, αλλά και για το καταφύγιο του: τη ζωγραφική και τις ιστορίες. 

Παράλληλα και σε συνδυασµό µε την αφήγηση της κυρίας Λιαδή, γινόταν και προβολή εικόνων, φωτογραφιών από τη ζωή του και 

σηµαντικών έργων του, ούτως ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα αγαπηµένα του θέµατα. 

Ήρθαν σε επαφή µε ήρωες και θεούς της µυθολογίας, τον Μεγαλέξανδρο, την Αδριάνα των Αθηνών, παραδοσιακά επαγγέλµατα, 

ακρογιάλια και γλέντια στην εξοχή και άκουσαν παραµύθια και τραγούδια που αναδύονται µέσα από τις ζωγραφιές του.

T
Στιγµιότυπα από την αφήγηση της κυρίας Καλλιόπης Λιαδή.
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...........................................................................................................................................................................................

       ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού έδωσε την ευκαιρία στους Υπαλλήλους µε παιδιά ηλικίας από τεσσάρων έως δεκατεσσάρων 

       ετών να συµµετάσχουν σε θερινά εβδοµαδιαία εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ειδικότερα, στην Αθήνα, τα παιδιά θα απασχοληθούν 

στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και στο Stem Education και στη Θεσσαλονίκη, στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή. 

Παράλληλα, εξασφαλίσθηκε προνοµιακή τιµή στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις για τους Υπαλλήλους που επιθυµούν να παρατείνουν τη 

συµµετοχή των παιδιών τους στα εν λόγω προγράµµατα καθώς και για τους Υπαλλήλους που τα παιδιά τους δεν θα συµµετέχουν µέσω 

της προσφοράς της Τραπέζης.

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί … σε ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί … σε θερινά εκπαιδευτικά προγράµµατα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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H

       ετά από τις επιτυχηµένες ξεναγήσεις στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής 

       Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και λόγω 

του µεγάλου ενδιαφέροντος, πραγµατοποιήθηκε νέα ξενάγηση για τους Υπαλλήλους της 

Τραπέζης την Πέµπτη, 23 Μαΐου 2019, από τον κ. Γρηγόριο Χρυστοστοµίδη, της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της ξεναγήσεως, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την 

ιστορία της Εθνικής Βιβλιοθήκης από την αρχή της λειτουργίας της έως και τη µετεγκατάστασή 

της στο ΚΠΙΣΝ, καθώς και τη µετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή. Επίσης, ξεναγήθηκαν 

στους χώρους της και ενηµερώθηκαν για τις νέες υπηρεσίες, όπως η λειτουργία δανειστικού 

τµήµατος βιβλίων τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες, καθώς και η δυνατότητα προσβάσεως και χρήσεως αυτών.

M
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Προσφορά από την Alpha Bank των εκδόσεων 
“Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα µε τον Γιώργο Μανουσάκη” και “Γιώργος Μανουσάκης” 

µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2019

       Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις “Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα µε τον Γιώργο Μανουσάκη” (δίγλωσση έκδοση) και 
      “Γιώργος Μανουσάκης” µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2019.

Στην Έκδοση καταγράφεται µία πολιτιστική περιήγηση στην 
Ελλάδα µε οδηγό τις συνθέσεις που φιλοτέχνησε για αφίσες 
και ταξιδιωτικά έντυπα ο διακεκριµένος ζωγράφος Γιώργος 
Μανουσάκης. Οι διαχρονικές αυτές δηµιουργίες, που είτε 
απεικονίζουν µεµονωµένα µνηµεία και έργα τέχνης από την 
αρχαιότητα έως σήµερα είτε αποδίδουν την οµορφιά του 
ελληνικού τοπίου, µετατρέπονται σε σιωπηλούς διερµηνείς της 
ελληνικής ιστορίας.

Η Έκδοση αυτή καταγράφει τη µακρόχρονη καλλιτεχνική 
πορεία του Γιώργου Μανουσάκη (1914-2003), ενός από τους 
άξιους εκπροσώπους της Γενιάς του ’30. Εικόνες του 
ελληνικού χώρου, νεκρές φύσεις και λουλούδια, καθώς και 
απεικονίσεις της ανθρώπινης µορφής είναι τα προσφιλή 
θέµατα του καλλιτέχνη, τα οποία αποδίδει χρησιµοποιώντας 
διάφορα υλικά. Ιδιαίτερα αγαπούσε επίσης την τέχνη της 
χαρακτικής και τη λιθογραφία. Εκτός από τη ζωγραφική, 
ασχολήθηκε και µε την τέχνη του βιβλίου, τη φωτογραφία, τον 
κινηµατογράφο, το θέατρο σκιών, τη βοτανολογία και τον 
αεροµοντελισµό.

Νίκος Ζίας, Αγγελική Κόκκου
Αθήναι 1993
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ.
Σελίδες 144, εικόνες 75
∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)
ISBN 960-7059-03-4 

Τιµή: Ευρώ 13,20

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης 
“ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ” (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 
είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 326 2465, e-mail: infopolitismos@alpha.gr).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 210 326 2440 και 210 326 2446.

Αγγελική Κόκκου, Μυρτώ Κουµβακάλη
Αθήναι 2005
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ.
Σελίδες 408, εικόνες 505
Ελληνικά
ISBN 960-7059-16-6

Τιµή: Ευρώ 27,00

https://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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       ποιήτρια και µεταφράστρια Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1939. Σπούδασε ξένες γλώσσες και 

      λογοτεχνία, διερµηνεία και µετάφραση στην Αθήνα, στη Νίκαια της Γαλλίας και στη Γενεύη. Πνευµατική κόρη του Νίκου Καζαντζάκη, 

ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά στη συγκρότηση της προσωπικότητάς της, εµφανίσθηκε στα γράµµατα το 1956 µε το ποίηµα “Μοναξιά” 

που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό “Καινούρια Εποχή”. Μετέφρασε, µεταξύ άλλων, S. Beckett, J. Lacarrière, P. Mackridge, V. Mayakovsky, 

A. Pushkin και W. Shakespeare. Ποιήµατα και ποιητικές µεταφράσεις της έχουν συµπεριληφθεί σε ανθολογίες και σε συλλογικούς 

τόµους, ποιήµατά της έχουν µεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες, ενώ άρθρα και δοκίµιά της για τη νεοελληνική ποίηση έχουν 

δηµοσιευθεί σε περιοδικά και σε εφηµερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει απαγγείλει ποιήµατά της σε 

διάφορα πανεπιστήµια των Η.Π.Α. (Harvard, Princeton, Columbia κ.ά.) και του Καναδά. Το 1962 τιµήθηκε µε το Α΄ Βραβείο Ποιήσεως 

της πόλεως της Γενεύης, το 1985 µε το Β´ Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως, το 2000 µε το Βραβείο Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη 

της Ακαδηµίας Αθηνών και το 2014 µε το Μεγάλο Βραβείο Γραµµάτων για το σύνολο του έργου της.

Έχει εκδώσει περίπου 20 ποιητικές συλλογές, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι “Λύκοι και σύννεφα” (1963), “Μαγδαληνή, το 

µεγάλο θηλαστικό” (1974), “Τα σκόρπια χαρτιά της Πηνελόπης” (1977), “Ενάντιος έρωτας” (1982), “Όταν το σώµα. Ποιήµατα. Επιλογή 

1963-1988” (1988), “Άδεια φύση” (1993), “Ωραία έρηµος η σάρκα” (1995), “Η ύλη µόνη” (2001), “Στον ουρανό του τίποτα µε 

ελάχιστα” (2005), “Της µοναξιάς διπρόσωποι µονόλογοι” (2016), “Των αντιθέτων διάλογοι και µε τον ανήλεο χρόνο” (2018) κ.ά. Η 

ποίησή της διακρίνεται για τον λυρισµό της ως προς την απεικόνιση των φυσικών στοιχείων και ως προς την περιγραφή των έντονων 

συναισθηµατικών καταστάσεων που δηµιουργούνται από την ανάµνηση των τόπων. 

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, όπως ποιήµατα, 

µεταφράσεις κ.ά.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.

Η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης
Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ

Η

sillogi-vivliothikis.pdf
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

      ο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου παρουσίασε τις εκδόσεις του στο πλαίσιο της 16ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου στη 

      Θεσσαλονίκη (9-12.5.2019).

Πραγµατοποιήθηκε επίσης ειδική εκδήλωση γνωριµίας του κοινού της Θεσσαλονίκης µε τη νέα δίγλωσση έκδοση του Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και της Ιστορικού Τέχνης και Πολιτισµού κυρίας Σίσσυς Παπαθανασίου για το θεατρικό αναλόγιο µε τίτλο 

“Αναλόγιο 2005-2017. ∆ραµατική και σκηνική γραφή στην Ελλάδα”.

Οµιλητές: Μένη Στρογγύλη, Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου / Σπύρος Βραχωρίτης, σκηνοθέτης / Ηλίας Καφάογλου, 

συγγραφέας / Σµαρώ Κώτσια, κριτικός / Κωνσταντίνος Μπούρας, θεατρολόγος-ποιητής-κριτικός / Μαρία Τσιµά, συγγραφέας, 

Αν. ∆ιευθύντρια ΚΘΒΕ / Σωκράτης Καµπουρόπουλος, ποιητής, µεταφραστής. Παρεµβάσεις: Σίσσυ Παπαθανασίου, Καλλιτεχνική 

∆ιευθύντρια Θεατρικού Αναλογίου / Σάκης Σερέφας, συγγραφέας.

Οργάνωση: Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και Θεατρικό Αναλόγιο.

T
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

       οµάδα ARTimeleia, µία µικτή, θεατρική οµάδα, αποτελούµενη από αναπήρους και µη ηθοποιούς, παρουσίασε από την 

       10 Μαΐου έως και την 8 Ιουνίου 2019, στον χώρο τέχνης 14η Μέρα, τη νέα της παραγωγή “Η Αλίκη στη Χώρα των 

Θαυµάτων [ερωτηµατικό]”, µία παράσταση βασισµένη στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Lewis Carroll.

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων; Των ερωτηµάτων; Των απαντήσεων; Η Αλίκη στον θαυµάσιο κόσµο του εγκεφάλου; Των 

νευρώνων; Των συνάψεων; Ή απλώς ένα ταξίδι στην ενηλικίωση. Η οµάδα ARTimeleia ξαναδιάβασε, µε τα ενήλικα µάτια της, το 

κλασικό αριστούργηµα του Lewis Carroll και έδωσε στη Χώρα των Θαυµάτων την κοινωνικο-πολιτική της διάσταση, επικεντρώνοντας 

το ενδιαφέρον της στα επιστηµονικά δεδοµένα και τις φιλοσοφικές πραγµατείες που το ίδιο το “παραµύθι” ξετυλίγει.

Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

H
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Οι πινακίδες που µ' αρέσει να διαβάζω”

      ην Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019, παρουσιάσθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραµεικού, το πιλοτικό εκπαιδευτικό 

      πρόγραµµα "Οι πινακίδες που µ' αρέσει να διαβάζω", το οποίο υλοποιήθηκε µε την ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. 

Κωστοπούλου. Για πρώτη φορά, στήθηκαν για τρεις ώρες, µέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, πινακίδες σχεδιασµένες και 

κατασκευασµένες από παιδιά για παιδιά.

Στόχος του Προγράµµατος ήταν να καταστήσει την πολιτιστική µας κληρονοµιά περισσότερο ελκυστική, κατανοητή και προσβάσιµη 

στα παιδιά και τις οικογένειές τους, καταγράφοντας τα ενδιαφέροντα και τις γνωστικές ανάγκες µίας οµάδας παιδιών 9 -10 ετών, 

µε ποικίλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκαν δύο σχολεία, η Σχολή Χιλλ και το 49ο ∆ηµοτικό Κεραµεικού, 

στο οποίο φοιτούν σχεδόν αποκλειστικά µαθητές µε καταγωγή από άλλες χώρες.

Το Πρόγραµµα είχε διάρκεια τέσσερις µήνες, από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο 2019. Κατά τις συναντήσεις, τα παιδιά 

ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραµεικού και στο Μουσείο, γνώρισαν το επάγγελµα του Μουσειολόγου, συνάντησαν 

τον υπεύθυνο αρχαιολόγο του Κεραµεικού ∆ρ Λεωνίδα Μπουρνιά που απάντησε σε απορίες τους και ερεύνησαν γραπτές πηγές. 

Τέλος, τα παιδιά έγραψαν, ζωγράφισαν και κατασκεύασαν τις δικές τους πινακίδες χρησιµοποιώντας φυσικά υλικά για να 

ταιριάζουν στον χώρο, ενώ πρότειναν ευφάνταστους τρόπους, ώστε οι πινακίδες τους να είναι διαδραστικές για τον επισκέπτη.

Σ
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ για παιδιά και νέους

      το τέλος Μαΐου, ολοκληρώθηκε η 3η χρονιά του “KinderDocs - ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ για παιδιά και νέους” στο 

      Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 και στο MOMus - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Από τις συνολικά 43 προβολές 

για σχολεία και το ευρύ κοινό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επωφελήθηκαν 8.230 θεατές, ενώ ακόµη 3.000 θεατές παρακολούθησαν 

το πρόγραµµα “το KinderDocs ταξιδεύει” στη Σαντορίνη, Κοµοτηνή, πέντε θεµατικά Μουσεία και στο 59ο Φεστιβάλ Dei Popoli στη 

Φλωρεντία.

Με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, µε αφορµή τα ντοκιµαντέρ του KinderDocs, δηµιουργήθηκε, µε την υποστήριξη 

του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το εκπαιδευτικό tool-kit “Ο κόσµος µας µέσα από τα µάτια µας - το Ντοκιµαντέρ ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο” που συνόδευσε όλο το πρόγραµµα του 2018-2019. Η εκπαιδευτική αυτή έκδοση συντάχθηκε από 

πενταµελή επιστηµονική οµάδα, και περιλαµβάνει µία σειρά εκπαιδευτικών πρακτικών που απευθύνονται σε δασκάλους και 

εκπαιδευτικούς. 

Σ
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Νέα Κάρτα Platinum Bonus Mastercard®: 
Από θεατής γίνε µέρος της εµπειρίας!

       νέα κάρτα Platinum Bonus Mastercard που αποτελεί σύµβολο κύρους και την πιο αναβαθµισµένη πιστωτική κάρτα στην ελληνική 

       αγορά, προσφέρει αποκλειστικά προνόµια στους επίλεκτους Πελάτες της Τραπέζης. 

Ειδικότερα, οι κάτοχοι της Platinum Bonus Mastercard απολαµβάνουν:

• ∆ιπλάσια επιβράβευση στο Πρόγραµµα Bonus και πρόσβαση στο Bonus exclusive

• 2 εκπτωτικούς κωδικούς συνολικής αξίας Ευρώ 50 κάθε χρόνο, που µπορούν να εξαργυρωθούν για έκπτωση σε όλες τις πτήσεις 

 της Aegean και Olympic Air

• πρόσβαση σε αίθουσες αναµονής αεροδροµίων σε όλο τον κόσµο, σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης

• δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi σε περισσότερα από 1.000.000 σηµεία παγκοσµίως

• αναβαθµισµένες ασφαλιστικές καλύψεις 

• την υπηρεσία Alpha alerts χωρίς χρέωση

• συµµετοχή σε κληρώσεις για µοναδικά ταξίδια σε συνεργασία µε την Mastercard (π.χ. παγκόσµιες αθλητικές και καλλιτεχνικές 

 διοργανώσεις).

Η
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Η κάρτα Platinum Bonus Mastercard καλωσορίζει τους νέους κατόχους µε µία ανεκτίµητη εµπειρία. Συγκεκριµένα, όσοι 

κάτοχοι πραγµατοποιούν τις αγορές τους µε τη νέα κάρτα τους από την 1.6.2019 έως την 10.7.2019, συµµετέχουν 

αυτοµάτως σε κλήρωση για να διεκδικήσουν 1 από τα 3 τριήµερα ταξίδια και να ζήσουν από κοντά την εµπειρία του κόκκινου 

χαλιού στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Βενετίας!

Το Πακέτο Φιλοξενίας περιλαµβάνει:

• Αεροπορικά εισιτήρια από / προς τη Βενετία µε επιστροφή

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόµιο του προορισµού

• ∆ύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο στο Hotel Danieli

• Ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλεως

• Γεύµατα σε πολυτελή εστιατόρια

• Εµπειρία κόκκινου χαλιού µε προβολή ταινίας.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω της αποστολής µηνύµατος SMS και Viber, newsletter, των µηνιαίων 

εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους καθώς και του www.alpha.gr/cards

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την 17.7.2019.
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Νέα Κάρτα Private Enter Mastercard: Napa Valley Vineyard Experience!

        νέα κάρτα Private Enter Mastercard προσφέρει στους Πελάτες Private Banking υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ένα µοναδικό 
        κόσµο Bonus προνοµίων!

Συγκεκριµένα, όσοι κάτοχοι πραγµατοποιούν τις αγορές τους µε τη νέα κάρτα τους από την 1.6.2019 έως την 10.7.2019, 
συµµετέχουν σε έναν ∆ιαγωνισµό, αποκλειστικά για αυτούς, µε έπαθλο ένα από τα δύο πακέτα φιλοξενίας στην Κοιλάδα 
Νάπα της Καλιφόρνια!

Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους φηµισµένους αµπελώνες της Νάπα, να γευθούν µερικά από τα καλύτερα 
κρασιά στον κόσµο, σε µία ανεκτίµητη εµπειρία οινογνωσίας!

Το κάθε Πακέτο Φιλοξενίας δύο ατόµων περιλαµβάνει:

• Αεροπορικά εισιτήρια business class µετ΄ επιστροφής Αθήνα – Σαν Φρανσίσκο
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόµιο του προορισµού
• 4 ηµέρες / 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο στο ξενοδοχείο THE VINTAGE HOUSE (4*)
• Ανεκτίµητη εµπειρία Wine tasting µε έµπειρο Sommelier
• Ξενάγηση σε οινοποιεία και αµπελώνες της περιοχής
• Γεύµατα σε πολυτελή εστιατόρια
• Προπληρωµένη Mastercard αξίας USD 500

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί την 17.7.2019.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω της αποστολής µηνύµατος SMS και Viber, newsletter, των µηνιαίων 
εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους καθώς και του www.alpha.gr/cards

Η

<       41 / 58      >

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


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανοιξιάτικες αγορές µε επιπλέον Bonus µόνο για τους χρήστες του Bonus App!
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      ην 10 Μαΐου 2019, ολοκληρώθηκε η νέα προωθητική ενέργεια µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Ανοιξιάτικη Προσφορά από 
      το Bonus App”, που πραγµατοποίησε το Πρόγραµµα Bonus, µε σκοπό την ενίσχυση του Bonus App.

Η ενέργεια αφορούσε κατόχους πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Bonus, οι οποίοι είτε ήταν ήδη χρήστες της εφαρµογής 
Bonus app είτε την κατέβασαν κατά τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, και κέρδιζαν διπλάσιους Bonus πόντους (1=2) µε την 
πραγµατοποίηση συναλλαγών µε τις Bonus κάρτες τους, σε όλους τους Συνεργάτες του Προγράµµατος.

Παράλληλα, οι Πελάτες συµµετείχαν αυτοµάτως σε κλήρωση για δωροεπιταγές που προσέφεραν οι Μεγάλοι Συνεργάτες του 
Προγράµµατος Bonus και συγκεκριµένα:

 1. Aegean - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100
 2. Attica - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 3. Κωτσόβολος - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 4. ΤΡΑΙΝΟΣΕ - 100 δωροεπιταγές των Ευρώ 50 
 5. BP - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 6. ΑΒ - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 7. HONDOS CENTER - 50 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 8. Vodafone - 30 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 9. Φυσικό Αέριο – 5 τυχεροί κερδίσαν το “ρεύµα της χρονιάς” 
 10. Hertz - 10 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 
 11. AXA - 150 δωροεπιταγές των Ευρώ 100 

Οι νικητές της κληρώσεως λάµβαναν ενηµέρωση για το δώρο που κέρδισαν, τη στιγµή της 
συναλλαγής τους, µέσω της αποδείξεως του POS καθώς και µέσω SMS µηνύµατος, στο 
κινητό τους τηλέφωνο. 

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω διαδικτύου, του Bonus App, των µηνιαίων 
εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους καθώς και της αποστολής e-newsletter και µηνύµατος Viber.

Τ



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<      43 / 58      >

Κέρδος 3% στις αγορές σας µε τις κάρτες Alpha Bank Visa!

        Alpha Bank συµµετείχε στην προωθητική ενέργεια της Visa, µε στόχο την ενίσχυση της χρήσεως των καρτών για τις καθηµερινές 

        αγορές σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Visa (χρεωστικών ή πιστωτικών) που 

πραγµατοποίησαν τις αγορές τους σε κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία από την 1.6.2019 έως την 30.6.2019, κέρδισαν 

επιβράβευση 3% σε κάθε τους αγορά!

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους, του www.alpha.gr/cards, 

της σελίδας του Bonus στο Facebook και του Bonus app.

Η

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes
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“Οι Φθορές που πληγώνουν”

        Alpha Bank πραγµατοποιεί, από το 2013, το πρόγραµµα “Οι φθορές που πληγώνουν”, µε στόχο την αποκατάσταση και 

        συντήρηση γλυπτών και µνηµείων που βρίσκονται σε εµβληµατικούς χώρους κεντρικών πόλεων της χώρας. Έως και το τέλος 

του 2018, η Τράπεζα είχε ολοκληρώσει µέσω του Προγράµµατος 32 αποκαταστάσεις γλυπτών και µνηµείων στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη και στο Ναύπλιο. 

Φέτος, το Πρόγραµµα συνεχίσθηκε στην Αθήνα, µε τον καθαρισµό της προσόψεως του Ιλίου Μελάθρου, όπου στεγάζεται το 

Νοµισµατικό Μουσείο από το 1998. Το Ιλίου Μέλαθρον κτίστηκε µεταξύ των ετών 1878 – 1879 σε σχέδια του Γερµανού 

αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ, ως κατοικία του Ερρίκου Σλήµαν. 

Η

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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“Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”

        το πλαίσιο του προγράµµατος “Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”,  η Τράπεζα υποστήριξε την ενέργεια 

       “HD – The Heroes of Digea” που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Περισσότερα από 

200 παιδιά από το Παιδικό Χωριό SOS, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου, τη Στέγη Ανηλίκων Αρρένων Ηρακλείου, το 

Παράρτηµα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, τη Ζωοδόχο Πηγή και την Εθελοντική Οµάδα Κίτρινη Αποστολή παρακολούθησαν δύο 

ταινίες, συµµετείχαν σε δηµιουργικές δραστηριότητες, έπαιξαν, πρωταγωνίστησαν σε βίντεο που προβλήθηκε στις αίθουσες και 

έλαβαν δώρα για τη συµµετοχή τους. 

Στην άρτια διεξαγωγή της εκδηλώσεως συνέβαλαν µε την παρουσία τους Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης.

Σ
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Η Alpha Bank αρωγός της Polyphonica

       Τράπεζα υποστηρίζει µε χορηγία της το έργο της Polyphonica, η οποία αποτελεί µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία που 

        ιδρύθηκε το 2011, µε σκοπό να προσφέρει σε παιδιά και νέους από 6 έως 17 ετών την ευκαιρία να συµµετάσχουν δωρεάν 

στην κοινωνία της γνώσης και της δηµιουργίας, δίδοντας προτεραιότητα σε παιδιά ευπαθών οικογενειών. Στο ευρύ φάσµα των 

στόχων της Polyphonica είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίµησή τους, συναισθήµατα βασικά για την 

εξέλιξή τους ως υπεύθυνοι άνθρωποι και πολίτες της κοινωνίας.

Η
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Συµµετοχή της Τραπέζης σε Ηµερίδα Εταιρικής Υπευθυνότητας
και Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Κρήτη

Η        Τράπεζα υποστήριξε µε χορηγία της Ηµερίδα µε στόχο την ενηµέρωση του 

        κοινού σε θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιµης Ανάπτυξης στους 

κλάδους αγροδιατροφής, τουρισµού, µεταφορών και ενέργειας, την οποία 

διοργάνωσαν από κοινού η Global Sustain και η European Sustainability Academy, 

στην Κρήτη.

Η υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων, υποδοµών και ενέργειας έχουν πλέον 

άµεσο αντίκτυπο στη ζωή µας. Η ευαισθητοποίηση όλων σε θέµατα βιώσιµης 

ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε τοµείς που ενισχύουν την τοπική οικονοµία, αναδεικνύεται 

περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Περιφέρειας Κρήτης, 

του ∆ήµου Χανίων, του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος, του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων και απευθύνετο σε όλους τους 

επαγγελµατίες, φορείς και επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας.  

Εκ µέρους της Τραπέζης, στην Ηµερίδα συµµετείχε µε οµιλία η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως 

Καταστηµάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης Μαρία Παπαγεωργίου, ενώ παρευρέθησαν οι 

∆ιευθυντές των τοπικών Καταστηµάτων καθώς και Στελέχη της εν λόγω ∆ιευθύνσεως.
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Η Alpha Bank υποστήριξε την 
6η Έκθεση Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ

        Τράπεζα συνέβαλε µε χορηγία της στη διοργάνωση της 6ης Εκθέσεως Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ. 

        Η Έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση των Υπουργείων Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

καθώς και του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ∆υτικής 

Ελλάδος, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και του Επιµελητηρίου Αχαΐας.

Κύριος στόχος της είναι η δηµιουργία κρίσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος τόσο στην ερευνητική κοινότητα, όσο και στον 

παραγωγικό τοµέα, µέσα από την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και τη βελτιστοποίηση υπαρχόντων 

προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν µερίδιο στην εθνική και παγκόσµια αγορά.

Η Έκθεση αναγνωρίζεται ως η διαρκής συνάντηση διασυνδέσεως της τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα 

µε πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στη συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηµατικού δυναµικού της χώρας, όσο 

και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονοµίας. 

Η
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Η Τράπεζα αρωγός του Safe Water Sports

        Alpha Bank υποστηρίζει το έργο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού Safe Water Sports. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή, 

       7 Ιουνίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης ενηµερωτική ηµερίδα 

για το Προσωπικό, µε στόχο την ενηµέρωση για την ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχηµάτων στο νερό.

Το Safe Water Sports ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015, µε βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στα υδάτινα σπορ. Πρόκειται 

για µία εθελοντική πρωτοβουλία, µε στόχο να βοηθήσει την πολιτεία και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το νερό, ώστε να γίνει η χώρα µας υπόδειγµα 

οργανώσεως και ασφάλειας.

Η
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Η Alpha Bank υποστηρικτής του εικαστικού προγράµµατος
“Καράβια που δεν φοβήθηκαν”

       Τράπεζα συµβάλλει µε χορηγία της στην υλοποίηση του προγράµµατος “Καράβια που δεν φοβήθηκαν”. Πρόκειται για ένα 

       πρόγραµµα εικαστικής αναπαλαιώσεως παλαιών εγκαταλελειµµένων καϊκιών, το οποίο ξεκίνησε το 2015 στις Μικρές 

Κυκλάδες, σε συνεργασία µε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Άγονη Γραµµή Γόνιµη”.

Έως σήµερα, έχουν αναπαλαιωθεί, από την εικαστικό Χριστιάννα Οικονόµου, τέσσερα καΐκια, ο “Μικρός Ηλίας” στη Σχοινούσα, 

ο “Καπετάν Γιάννης” στην Ηρακλειά, η “Kυρά Σοφία” στο Κουφονήσι και o “Μάµουνας” στην Πάρο, τα οποία κοσµούν πλέον τα 

λιµάνια των νησιών ως έργα τέχνης και αποτελούν φόρο τιµής σε όλα τα παραδοσιακά καΐκια που έχουν καταστραφεί. 

Η
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Pino William Pandolfini
Νίκη της Σαµοθράκης, 2000

Χαλκογραφία σε πανί 200 x 100 εκ.

Κατάστηµα Αλεξανδρουπόλεως (920)

       τέχνη της χαρακτικής αποτελεί το ιδανικότερο πεδίο, στο οποίο µπορεί ένας καλλιτέχνης να πειραµατισθεί. Η ποικιλία των 
       µέσων που προσφέρονται σε έναν χαράκτη τόσο από πλευράς υλικών, όσο και µεθόδων εκτυπώσεως, αποτελούν 
πρόκληση, αλλά και µέσο εµπνεύσεως.

Ο Ιταλός Pino Pandolfini, εγκατεστηµένος στην Ελλάδα από το 1977, έχει αφιερώσει το µεγαλύτερο µέρος της δουλειάς του στην 
τέχνη της χαρακτικής, τόσο µέσα από το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών το οποίο έχει ιδρύσει µαζί µε την επίσης χαράκτρια ∆ήµητρα 
Σιατερλή και διδάσκουν τις τεχνικές της χαλκογραφίας, όσο και µέσα από τις θεµατολογικές ενότητες των έργων του µέσα στις 
οποίες βρίσκουν διέξοδο οι αναζητήσεις του.

H
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Το σύνολο της δουλειάς του διακρίνεται σε σαφείς ενότητες µε παρεµφερή θέµατα, τα οποία εξαντλούνται µέσα από πολλές παραλλαγές. Μέσα 
από τις παραλλαγές αυτές µπορεί να πειραµατισθεί και να χρησιµοποιήσει µία µεγάλη ποικιλία εκφραστικών µέσων και τεχνικών. Κατά κύριο 
λόγο, συναντώνται συνθέσεις αφαιρετικές, αλλά και έργα µε θέµατα εµπνευσµένα από την αρχαιοελληνική τέχνη (Ταναγραίες, Τριήρεις, Σάτυροι).

Η Νίκη της Σαµοθράκης που βρίσκεται στο Κατάστηµα Αλεξανδρουπόλεως της Τραπέζης ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Η µορφή του 
γλυπτού εµφανίζεται σαν σκιά επάνω στη σύνθεση. Το φόντο αποτελεί µία ενιαία χρωµατική επιφάνεια, η οποία δηµιουργείται µέσα από 
την πυκνή επανάληψη του ίδιου µοτίβου. Το σχέδιο που ορίζει ο χαράκτης σαν µοτίβο επαναλαµβάνεται µε επιµονή και οι καµπύλες 
γραµµές, που κάθε φορά το διαµορφώνουν, βρίσκονται σε άµεση σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα 
ισορροπηµένο και αρµονικό αποτέλεσµα. Σε όσα σηµεία µάλιστα οι γραµµές αποδίδονται πιο αραιά, δίδουν την εντύπωση ότι 
σχηµατίζουν τα χαρακτηριστικά ενός προσωπείου, στοιχείο που δίδει µεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αποτέλεσµα. 

Το γλυπτό ουσιαστικά δεν αποτελεί ξεχωριστό σχέδιο της συνθέσεως, αλλά ορίζεται απλά µέσα από τη διαφοροποίηση του χρώµατος. 
Η µέθοδος αυτή είναι πολύ συνηθισµένη στο έργο του Pandolfini και συναντάται και σε άλλες παραλλαγές τόσο της Νίκης της 
Σαµοθράκης, όσο και άλλων αρχαιοελληνικών θεµάτων. Στην παραλλαγή που βρίσκεται στο Κατάστηµα Αλεξανδρουπόλεως, το φόντο 
είναι γαλάζιο και το γλυπτό της Νίκης ουσιαστικά αποτυπώνεται σε πιο σκούρες αποχρώσεις του ιδίου χρώµατος.

Pino William Pandolfini
Νίκη της Σαµοθράκης, 2000
Χαλκογραφία σε πανί 200 x 100 εκ.
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PINO WILLIAM PANDOLFINI
(Gambettola, 1947)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

       Pino Pandolfini γεννήθηκε στη Gambettola της Ιταλίας, το 1947. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδηµία Καλών 

Τεχνών της Bologna (1969-1974) και χαρακτική και γλυπτική στα εργαστήρια των Mario και Carlo Leoni, αντίστοιχα. 

Έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον χώρο της χαρακτικής. 

Το 1977, συνίδρυσε µαζί µε τη σύζυγό του, ∆ήµητρα Σιατερλή, το “Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών”, ένα ανοιχτό 

εργαστήριο που συνεργάζεται µε καλλιτέχνες, οργανισµούς, γκαλερί και µουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό για 

εκδόσεις τέχνης, σεµινάρια και εκθέσεις χαρακτικής. Είναι µέλος του Εικαστικού Επιµελητηρίου, της Ένωσης Ελλήνων 

Χαρακτών και ιδρυτικό µέλος της Οµάδας Κέντρου Χαρακτικής, που αναπτύσσει ζωηρή εκθεσιακή δραστηριότητα από 

το 1989. Στο εικαστικό του έργο ασχολείται µε όλα τα είδη της τέχνης και πειραµατίζεται µε διάφορα υλικά και τεχνικές. 

Έχει πραγµατοποιήσει ατοµικές εκθέσεις και έχει λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές, ενώ το 2011 συµµετείχε και στην 

Biennale της Βενετίας. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές και σε µουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O
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Κάδρο στο Κατάστηµα Κοµοτηνής (910)

       Μαρώνεια είναι αρχαία πόλη της νοτιοδυτικής Θράκης, στη χώρα των Κικόνων, κοντά στη λίµνη Ισµαρίδα. Σύµφωνα µε µία 

       εκδοχή, πήρε το όνοµά της από τον Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνος ή του ∆ιονύσου στη Θράκη, ο οποίος, σύµφωνα µε τον 

Όµηρο, έδωσε στον Οδυσσέα τον οίνο µε τον οποίο µέθυσε τον Κύκλωπα Πολύφηµο. Τον 7ο αιώνα π.Χ., οίκησαν την πόλη άποικοι 

από τη Χίο. Τον 5ο αιώνα π.Χ., η πόλη προσχώρησε στην Α΄ Αθηναϊκή Συµµαχία. Το 353 π.Χ., πέρασε στην κυριαρχία του Φιλίππου Β΄ 

και καθ’ όλη την ελληνιστική εποχή, δεχόταν αλλεπάλληλους κυριάρχους. 

Με την εµφάνιση των Ρωµαίων, η πόλη κηρύχθηκε ανεξάρτητη. Στη Μαρώνεια, υπήρχαν οι λατρείες του Απόλλωνος και του 

∆ιονύσου. Στην αρχαιότητα, η πόλη φηµιζόταν για την παραγωγή του περίφηµου οίνου, που συνέβαλε στην οικονοµική της άνθιση. 

Από τη Μαρώνεια κατάγονταν ο ποιητής Σωτάδης και ο ζωγράφος Αθηνίων. Η νοµισµατοκοπία της Μαρώνειας άρχισε κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Στις πρώιµες εκδόσεις ως εµπροσθότυπος απεικονίζεται ένας ίππος, ενώ στον οπισθότυπο 

χαράσσονται θέµατα που συνδέονται µε τη µεγάλη αµπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή.

H

Νοµός Κοµοτηνής
Μαρώνεια

<       54 / 58      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Μιχαήλ Ευλάµπιος
(1874 - 1955)

Εικόνα του Μ. Ευλάµπιου
από την εφηµερίδα “Ακρόπολις”

15 Μαρτίου 1933

Αντιπρόεδρος (1926 - 1939, 1942 - 1945) και Πρόεδρος (1939 - 1941, 1946 - 1951) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Ο Μιχαήλ Ευλάµπιος γεννήθηκε στην Ερµούπολη της Σύρου το 1874, όπου έλαβε και τη βασική του εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση των 
εγκύκλιων σπουδών του µετέβη, διαδοχικά, στην Αυστρία και το Ηνωµένο Βασίλειο για σπουδές στις οικονοµικές και εµπορικές επιστήµες.  

Η επιλογή των σπουδών αποδείχθηκε καθοριστική για τη µετέπειτα σταδιοδροµία του. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1899, 
ο Ευλάµπιος προσλαµβάνεται στο Λογιστικό Τµήµα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Το 1915 και αφού ανήλθε όλους τους βαθµούς 
της υπαλληλικής ιεραρχίας, τοποθετείται Υποδιευθυντής του Τµήµατος Λογιστηρίου. Τρία χρόνια αργότερα, προβιβάζεται στη θέση του ∆ιευθυντού 
και στη νέα οργανωτική δοµή της Εθνικής Τραπέζης αναλαµβάνει επικεφαλής της ∆ιευθύνσεως που είναι επιφορτισµένη µε τις βραχυπρόθεσµες 
τοποθετήσεις και καταθέσεις, την κίνηση κεφαλαίων του εσωτερικού και τα ταµεία χρηµατογράφων, τραπεζογραµµατίων και µεταλλικού. 

Από τη θέση αυτή, κυρίως την περίοδο 1918 - 1919, συµµετέχει σε αποστολές Ελλήνων εµπειρογνωµόνων στο εξωτερικό που 
διαπραγµατεύονταν τη διευθέτηση του ακανθώδους ζητήµατος των συµµαχικών χρεών. 

Το 1928, µε την αφαίρεση του εκδοτικού προνοµίου από την Εθνική Τράπεζα και την ίδρυση της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Μιχαήλ 
Ευλάµπιος αποχωρεί από την πρώτη, προκειµένου να αναλάβει καθήκοντα ∆ιευθυντού στη νεοσύστατη Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 
Με την έναρξη των εργασιών της, τον Μάιο του 1928, ο Ευλάµπιος τοποθετείται επικεφαλής της ∆ιευθύνσεως Τραπεζικών Εργασιών 
και προσωρινά, της ∆ιευθύνσεως Εργασιών του ∆ηµοσίου.
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Τον Νοέµβριο του 1931, παραιτείται από τη θέση του ∆ιευθυντού της Τραπέζης της Ελλάδος και στρέφεται στην πολιτική. Με τον 
σχηµατισµό της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, ο Ευλάµπιος ορίζεται υφυπουργός Οικονοµικών. Στις εκλογές που ακολουθούν, τον Μάρτιο 
του 1933, ο Ευλάµπιος θέτει υποψηφιότητα και εκλέγεται βουλευτής Αθηνών µε το Λαϊκό Κόµµα. Στην Κυβέρνηση που σχηµατίζεται από 
τον Παναγή Τσαλδάρη χρηµατίζει, εκ νέου, υφυπουργός Οικονοµικών, αυτή τη φορά µε υπουργό Οικονοµικών τον Σπυρίδωνα Λοβέρδο. 

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Ευλάµπιος συµµετέχει παράλληλα σε διοικητικές θέσεις διαφόρων επιχειρήσεων, οργανισµών και συλλόγων. 
Για ένα διάστηµα, χρηµάτισε ∆ιευθυντής Οικονοµικών των Σιδηροδρόµων Πελοποννήσου. Το 1926, εκλέγεται Μέλος και λίγους 
µήνες αργότερα, Αντιπρόεδρος της Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, στην οποία, το 1939, θα αναλάβει Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
της Συµβουλίου στη θέση του εκλιπόντος Ιωάννη ∆ροσόπουλου. Με την κατάληψη της Ελλάδος από του Γερµανούς, το 1941, 
ο Ευλάµπιος εκτελεί εκ νέου χρέη Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εµπορικής Τραπέζης και θα επιστρέψει στη θέση
του Προέδρου µε την Απελευθέρωση της χώρας, το 1945, παραµένοντας έως τον Απρίλιο του 1951. 

Επίσης, υπήρξε επί σειρά ετών Σύµβουλος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. Τα έτη 1919 και 1934 διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος και το 1941 Πρόεδρος του Επιµελητηρίου. Το 1932, µε τη σύσταση του Ανωτάτου Οικονοµικού Συµβουλίου, ο Ευλάµπιος 
υπήρξε από τα πρώτα µέλη του.  

Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής του διαδροµής δεν εγκατέλειψε τη δηµοσιογραφία, αρθρογραφώντας, ανά τακτά διαστήµατα, στον 
ελληνικό και ξένο Τύπο της εποχής. Συνέγραψε, επίσης, µονογραφίες για τα οικονοµικά ζητήµατα της Ελλάδος. Παράλληλα µε τις υπόλοιπες 
δραστηριότητές του συµµετείχε στη δηµιουργία και διοίκηση ορισµένων από τα σηµαντικότερα φιλανθρωπικά σωµατεία της εποχής. 

Απεβίωσε στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 1955. 

Ο Μ. Ευλάµπιος ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εµπορικής Τραπέζης.

Πρώτη σελίδα του Απολογισµού έτους 1940
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Alpha Αστικά Ακίνητα
Τακτική Γενική Συνέλευση

Alpha Bank Cyprus Ltd
Alpha Προσωπικό ∆άνειο
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       ατά τον µήνα Μάιο, ξεκίνησε επαναληπτική διαφηµιστική εκστρατεία για την
       προβολή του δανείου της Τραπέζης, Alpha Προσωπικό ∆άνειο, µέσω 
τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

Στην τηλεοπτική διαφήµιση πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαµπόπουλος, 
ο οποίος µε κύριο µήνυµα: “Υπάρχει µία δόση που ο καθένας µπορεί να δώσει!”, 

προβάλλει τις λύσεις που προσφέρει το Alpha Προσωπικό ∆άνειο, µε έµφαση στη χαµηλή µηνιαία δόση.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

K

       ην Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, στην 
       αίθουσα του 3ου ορόφου του Κεντρικού Κτηρίου της Τραπέζης.T

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

Στιγµιότυπο από την Τακτική Γενική Συνέλευση
της εταιρίας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα.



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

        Τράπεζα υποστήριξε µέσω του Οργανισµού “World Vision Albania” τις θεραπείες 36 παιδιών που κατοικούν σε αποµακρυσµένες 

        περιοχές του Λιµπράζντ, όπου δεν υπάρχουν ιατρικά κέντρα. Η οµάδα που στηρίζει τα παιδιά, αποτελείται από ιατρούς και 

θεραπευτές και τα επισκέπτεται κάθε εβδοµάδα στα σπίτια τους.

100 Υπάλληλοι της Alpha Bank Albania SHA προσέφεραν βασικά είδη πρώτης 

ανάγκης στον Ερυθρό Σταυρό της Αλβανίας.

Επίσης, 10 µέλη του Προσωπικού της Τραπέζης επισκέφθηκαν ένα από τα Κοινωνικά 

Κέντρα των Τιράνων και προσέφεραν γεύµα στους επισκέπτες του Κέντρου.

H

Alpha Bank Albania SHA
Η Alpha Bank Albania SHA αρωγός του Οργανισµού “World Vision Albania”

Κοινωνική προσφορά του Προσωπικού της Τραπέζης 

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