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∆ιακρίσεις της Τραπέζης στα n  A a  

Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

έα βελτιωµένη διαδικασία για τη νοµιµοποίηση της εκπροσωπήσεως των οµικών Προσώπων, 

Πελατών της Alpha Bank 

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού  Πάµε Μαζί ... µε τους νέους σε µερίδα για τη Σύγχρονη 

Αγορά Εργασίας

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού  Πάµε Μαζί ... σε µερίδα για την ασφάλεια στη θάλασσα

και τα θαλάσσια σπορ µε τη Sa  a  Sp

∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως  Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιουνίου 
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σελ. 12

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

Ρ Τ  ΠΟΛΕΙΣ.  ΜΑΡΤΥΡΙΑ Τ  ΟΜΙΣΜΑΤ  κθεση της οµισµατικής Συλλογής 

της Alpha Bank στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας

όµος οµίζω όµισµα  Απολογισµός σχολικού έτους 

Συµµετοχή της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στην έκθεση  Από τον ότο στον ορρά. 

Αποικίες των υκλάδων στο βόρειο Αιγαίο

ερινό σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωµα κής οµισµατικής

Ολοκλήρωση του β  κύκλου των εκπαιδευτικών σεµιναρίων της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης

H ερινή Ακαδηµία Ολυµπίας  στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο αύπλιο

Προσφορά από την Alpha Bank των εκδόσεων  Συλλογή της Alpha Bank. ωγραφική  

αρακτική  λυπτική  και Εικόνες της θάλασσας. ργα από τη Συλλογή της Alpha Bank  

µε έκπτωση 4  καθ  όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 

 ιβλιοθήκη της Τραπέζης  ωή αρέλλη

δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου
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ήστε µία µοναδική καλλιτεχνική εµπειρία µε την κάρτα σας Alpha Bank a a ®

a  inin  p i n  ένα µοναδικό γαστρονοµικό τα ίδι από τις κάρτες in  l b
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ιώργος ουλιαράς
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οµός Σάµου

Σάµος

ΠΡΟΣ ΠΑ ΑΠΟ Τ  ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Σ ΤΡΑΠΕ Σ

Ιωάννης . Αθηνογένης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α AΦΙΕΡ ΜΑΤΑ
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Το πρόγραµµα Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο  στην ΕΛΕΠΑΠ

 Alpha Bank χορηγός του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα   Ελληνική οικονοµία  Επενδύσεις, 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και έ οδος στις αγορές

 Τράπεζα χορηγός του ου Συνεδρίου Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης

 Τράπεζα χορηγός του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της A

 Alpha Bank χορηγός του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Υποδοµών και Φυσικών αταστροφών

Συµµετοχή της Τραπέζης σε ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια στη Ρόδο

H Alpha Bank χορηγός του 4ου Φεστιβάλ λασικής Μουσικής ουφονησίων

 Alpha Bank υποστηρίζει το πρόγραµµα l n  από την Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλων οινωνικής 

Παιδιατρικής και Ιατρικής

 Τράπεζα υποστηρικτής του διαγωνισµού Αγώνες έων Σχεδιαστών 

H Alpha Bank υποστηρίζει τη ∆ιεθνή αλκανική Ολυµπιάδα Πληροφορικής 
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Μαζί, µε στόχο την υγεία

      ο πρόγραµµα Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης α ί, µε στ ο την εία , µέσω του οποίου η Alpha Bank προσφέρει 

      ιατρικά µηχανήµατα και ιατροφαρµακευτικό υλικό σε ελληνικά νησιά για την ενίσχυση των τοπικών ιατρείων, εκίνησε το 

2014 και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Αστική Μη ερδοσκοπική Εταιρία Α Ο  ΡΑΜΜ  Ο ΙΜ .

Σκοπός του Προγράµµατος είναι να ενδυναµώσει έµπρακτα τις υπηρεσίες υγείας, µέσω της καλύψεως καταγεγραµµένων 

ιατροφαρµακευτικών αναγκών στα τοπικά ιατρεία, αλλά και να συµβάλει στη δηµιουργία αισθήµατος ασφαλείας στους κατοίκους 

των νησιών, όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψή τους. Σηµειώνεται ότι στα νησιά που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, η Τράπεζα 

δεν έχει πάντα παρουσία µέσω αταστηµάτων της.

Για το το  , πραγµατοποιήθηκαν παραδόσεις ιατροφαρµακευτικού ε οπλισµού στα ακόλουθα νησιά  τον ιο στ τιο, 

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

T
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Εκ µέρους της Τραπέζης, στις φετινές παραδόσεις παρευρέθησαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως αταστηµάτων Αττικής και 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος εώργιος Ραπανάκης, ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως αταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής 

Ελλάδος και Ιονίων ήσων Εµµανουήλ αλλούδης, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως αταστηµάτων ήσων Αιγαίου και ρήτης 

Μαρία Παπαγεωργίου, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Εταιρικής Επικοινωνίας λγα ιαννακοπούλου, ο Υποδιευθυντής της 

∆ιευθύνσεως αταστηµάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος εώργιος ίκας, ο Υποδιευθυντής της ∆ιευθύνσεως 

αταστηµάτων ήσων Αιγαίου και ρήτης ασίλειος Ριζόπουλος, η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης 

∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, η Προ σταµένη Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης Σύλβια ουρκουλή, οι ∆ιευθυντές και Μέλη του Προσωπικού 

των τοπικών αταστηµάτων, Στελέχη της ∆ιευθύνσεως αταστηµάτων ήσων Αιγαίου και ρήτης καθώς και Στελέχη της 

∆ιευθύνσεως a k in  και ∆ηµοσίων Σχέσεων.

Το Πρόγραµµα, από την έναρ ή του έως σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί σε  νησι  συνολικά και έχει προσφέρει πε ισσ τε α 

απ   τεµ ια ιατροφαρµακευτικού ε οπλισµού.

Α ίζει να σηµειωθεί ότι στη η ασι , παράλληλα µε το Πρόγραµµα Μαζί, µε στόχο την υγεία , οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου 

γνώρισαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης µο οµί µισµα  και παρέλαβαν τη 

διαδραστική και πρωτότυπη βαλίτσα του Προγράµµατος, που περιέχει ειδικά σχεδιασµέν  εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, οι µαθητές 

του υµνασίου και του Λυκείου παρακολούθησαν οµιλία από την Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank 

∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, µε θέµα   συναρπαστική ιστορία του νοµίσµατος , ενώ η ιβλιοθήκη των Σχολείων εµπλουτίσθηκε µε 

τις εκδόσεις της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης. Το πρόγραµµα όµος  οµίζω  όµισµα , που εκίνησε το , 

προσφέρει στους µαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του νοµίσµατος και να ε οικειωθούν µε την εικονογραφία, 

την κυκλοφορία και τη χρήση του ως µέσου συναλλαγής.

Για να δείτε το  µε στι µι τ πα το  ο µµατο , πατήστε εδώ
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∆ιακρίσεις της Τραπέζης στα n  A a   

       Alpha Bank έλαβε τρία βραβεία κατά την τελετή απονοµής των n  A a  , που πραγµατοποιήθηκε την 

        Ιουλίου .

Οι διακρίσεις αφορούσαν στην επιτυχηµένη διοργάνωση του 4ου in  A h n , της γαστρονοµικής εβδοµάδας της Αθήνας από 

την Alpha Bank, η οποία φέτος σηµείωσε ρεκόρ συµµετοχής µε 4.  επισκέπτες.

ατά τη διάρκεια του in  A h n , το αθηνα κό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει δηµιουργίες υψηλής γαστρονοµίας σε 

περισσότερα από  επιλεγµένα εστιατόρια από την  Ιανουαρίου έως και την  Φεβρουαρίου  καθώς και να λάβει 

µέρος σε ειδικά σχεδιασµένες βραδιές µε πολυβραβευµένους σεφ της διεθνούς γαστρονοµικής σκηνής. 

Ειδικότερα, το in  A h n , διακρίθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, λαµβάνοντας τα ακόλουθα βραβεία

 α είο  στην εν τητα    

 α είο  στην εν τητα  κδήλ ση Γαστ ονοµία  

 α είο  στην εν τητα  αµπ νια  

Εκ µέρο ς της Τραπέζης, τα βραβεία παρέλαβαν η αφειρία Παρασκευοπούλου, η Αδαµαντίνη Πατούλια και ο Αθανάσιος 

Σµπόνιας της ∆ιευθύνσεως  p i n  an  al .

H

Στιγµιότυπα από την τελετή απονοµής των n  A a  .
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Από αριστερά  η αλλιόπη  Μαρία εκεντέ της ∆ιευθύνσεως Οικονοµικών 
Μελετών και ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Σχέσεων µε εσµικούς 
Επενδυτές και Αναλυτές ∆ηµήτριος ωστόπουλος.

Συµµετοχή της Alpha Bank σε σειρά συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων

      ατά τον µήνα Ιούνιο , η ∆ιοίκηση της Τραπέζης καθώς και Στελέχη της ∆ιευθύνσεως Σχέσεων µε εσµικούς 

      Επενδυτές και Αναλυτές πραγµατοποίησαν σειρά συναντήσεων µε ένους θεσµικούς επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων 

που διοργανώθηκαν στο Παρίσι, στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στη έα Υόρκη από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς και συγκεκριµένα, από την l an Sa h , την BS, την HSB  και την   . Επίσης, συµµετείχε στο 

ο k n n  , που διοργανώθηκε από το ρηµατιστήριο Αθηνών στη έα Υόρκη.

Οι εκπρόσωποι της Τραπέζης πραγµατοποίησαν συνολικά 4  συναντήσεις µε περισσότερους από  διαχειριστές 

κεφαλαίων από  διεθνείς εταιρίες επενδύσεων. Οι συναντήσεις µε τους ένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν 

σε θέµατα που αφορούν στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας, στην επίτευ η των στόχων µειώσεως των µη 

ε υπηρετούµενων ανοιγµάτων και στις συστηµικές λύσεις που ε ετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση καθώς και στις 

προοπτικές ενισχύσεως της κερδοφορίας της Τραπέζης. 
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έα βελτιωµένη διαδικασία για τη νοµιµοποίηση της εκπροσωπήσεως
των οµικών Προσώπων, Πελατών της Alpha Bank

Σ      το πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατισµού της Τραπέζης, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση µίας σειράς ενεργειών, οι οποίες,  
      σε συνδυασµό µε το έο Σύστηµα οµιµοποιήσεων, βελτιώνουν σηµαντικά τη διαδικασία για τη νοµιµοποίηση της 
εκπροσωπήσεως των οµικών Προσώπων.  νέα πραγµατικότητα δεν αφορά µόνο τους Πελάτες της Τραπέζης, αλλά και τους 
ίδιους τους Λειτουργούς, καθώς έχουν πλέον στη διάθεσή τους νέα εργαλεία και λειτουργικότητες που καθιστούν τη διαδικασία 
ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη. 

Αναλυτικότερα, οι ελ τε , έχουν τώρα τη δυνατότητα

• α ενηµε ώνονται και α ια την επικείµενη λή η τη  εκπ οσ πήσεώ  το
∆ηµιουργήθηκε µηχανισµός ενηµερώσεως, µέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, από τα οποία οι Πελάτες
ενηµερώνονται έγκαιρα για την επικείµενη λή η της εκπροσωπήσεώς τους, µε αποτέλεσµα να διαφυλάσσεται η αδιάλειπτη
διε αγωγή των συναλλαγών τους.

Ειδικότερα, οι Πελάτες µπορούν πλέον να ενηµερωθούν µε τους ακόλουθους τρόπους
    λεκτρονικό µήνυµα ail
    Πληροφοριακό µήνυµα στην αρχική οθόνη του Alpha b για Επιχειρήσεις
    Ειδικό µήνυµα στα αντίγραφα κινήσεως των λογαριασµών καταθέσεων.

Πληροφοριακό µήνυµα επικείµενης λή εως εκπροσωπήσεως στο Alpha b για Επιχειρήσεις
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 α ενηµε ώνονται ια τα απαιτο µενα αφα νοµιµοποιήσε  µ σ  το  δη ο  οµιµοποίηση  
 κπ οσώπηση  στην ιστοσελίδα τη  απ η  www.alpha.gr
 Στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, δηµιουργήθηκε ένα νέο εργαλείο, µε το οποίο οι Πελάτες ενηµερώνονται εύκολα και 
 γρήγορα για τα απαιτούµενα έγγραφα νοµιµοποιήσεως. 

 α ενηµε ώνονται και να πο λο ν τα απαιτο µενα αφα νοµιµοποιήσε  µ σ  το    
 ια πι ει ήσει
 ∆ηµιουργήθηκε ειδική ενότητα µε τίτλο  οµιµοποίηση Εκπροσώπησης  στο Alpha b για Επιχειρήσεις, µέσω της 
 οποίας οι Πελάτες συνδροµητές έχουν τώρα τη δυνατότητα να ενηµερώνονται εύκολα και γρήγορα για τα απαραίτητα, ανά 
 περίπτωση, έγγραφα νοµιµοποιήσεως, να προβαίνουν στην ηλεκτρονική υποβολή τους καθώς και να λαµβάνουν γνώση για 
 την πορεία του αιτήµατος.

Οδηγός οµιµοποίησης Εκπροσώπησης  στο .alpha.

οµιµοποίηση Εκπροσώπησης  στο Alpha b για Επιχειρήσεις

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/myalpha/ergaleia/odigos-nomimopoiisis-ekprosopisis
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Επιπροσθέτως των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται στους Πελάτες, και οι ειτο οί τη  απ η  έχουν πλέον στη 

διάθεσή τους νέα, βελτιωµένα εργαλεία και λειτουργικότητες καθώς έχει δηµιουργηθεί

 α διαδικασία και λειτο ικ τητα ια το ίκτ ο αταστηµ τ ν 
 Το ∆ίκτυο αταστηµάτων αποφορτίζεται πλέον από τη διαδικασία ψηφιοποιήσεως, τηρήσεως και ηλεκτρονικής αποστολής 

 των εγγράφων νοµιµοποιήσεως των οµικών Προσώπων, η οποία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική σε χρόνο και προσπάθεια, 

 καθώς δηµιουργήθηκε νέα λειτουργικότητα, µέσω της οποίας οι Λειτουργοί του ∆ικτύου αταστηµάτων µπορούν να 

 ενηµερώνουν τους Πελάτες για τα απαραίτητα, ανά περίπτωση, έγγραφα νοµιµοποιήσεως.

 α µ δα ποστη ί ε
 ια την υποστήρι η της νέας διαδικασίας νοµιµοποιήσεως συστάθηκε µία νέα Οµάδα στη ∆ιεύθυνση Υποστηρικτικών 

 Λειτουργιών, υπεύθυνη για τη µαζική ψηφιοποίηση των εγγράφων νοµιµοποιήσεως, την παρακολούθηση και διαχείριση των 

 αιτηµάτων νοµιµοποιήσεως εκπροσωπήσεως στο νέο Σύστηµα οµιµοποιήσεων και, τέλος, την απαιτούµενη ενηµέρωση των 

 σχετικών συστηµάτων της Τραπέζης. Με τη δηµιουργία της ε ειδικευµένης Οµάδος, κεντροποιείται σηµαντικό µέρος της 

 διαδικασίας, αποφορτίζοντας το ∆ίκτυο αταστηµάτων.

ο ο π α µατοποιή ηκε στο πλαίσιο τ ν   εφα µ οντα  τη µε οδολο ία  και αποτελεί 
µ ο  τη  διαµο φώσε  ν α  ηφιακή  διαδικασία  εν ε  σ σε  τ ν οµικών οσώπ ν µε την 

πε α  Για τον σκοπ  α τ , ει δηµιο η εί και σ στε ασ εί µία διατµηµατική οµ δα απ  εκπ οσώπο  
α µοδί ν ιε νσε ν, η οποία σ εδι ει και διαµο φώνει τη ν α διαδικασία οντα  στο επίκεντ ο τη 
ελτί ση τη  εµπει ία  τ ν ελατών και τη  λειτο ική  αποδοτικ τητα  τη   

 Οµάδα του B in  nb a in   n .
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί ... µε τους νέους

σε Ηµερίδα για τη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας

      ην Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού σε συνεργασία µε τον Όµιλο Adecco διοργάνωσε Ηµερίδα 

      µε θέµα: “Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Σύγχρονη Αγορά Εργασίας” για τα παιδιά των Υπαλλήλων ηλικίας άνω των 18 ετών. 

 

Συντονιστές της Ηµερίδας ήταν οι κ.κ. Γεωργία Αλεξοπούλου και Χάρης Κωνσταντινίδης, στελέχη της Adecco, οι οποίοι ανέλυσαν 

στους συµµετέχοντες θέµατα όπως τι αναζητούν οι επιχειρήσεις σήµερα, η ορθή σύνταξη του βιογραφικού, η προετοιµασία για τη 

συνέντευξη, τα µέσα κοινωνικής δικτυώσεως και η συµβολή τους στην εύρεση εργασίας, ενώ απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των 

συµµετεχόντων. 

Τ
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∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού
Πάµε Μαζί ... σε µερίδα για την ασφάλεια στη θάλασσα

και τα θαλάσσια σπορ µε τη Sa  a  Sp

      ην Πέµπτη, 5 Ιουλίου , η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού σε συνεργασία µε το µη κερδοσκοπικό σωµατείο  

      Sa  a  Sp , διοργάνωσε µερίδα µε θέµα  H ασφάλεια στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ . 

Οι εισηγητές της Sa  a  Sp  παρουσίασαν το σπουδαίο έργο τους, το οποίο στοχεύει να αποτελέσει για τη χώρα µας το 

σηµείο αναφοράς και το βασικό εργαλείο ενηµερώσεως για τις δραστηριότητες στο νερό και την ασφάλεια. Μέσω ερωτήσεων 

παρουσίασαν κάποιους βασικούς κανόνες, ενώ µίλησαν για την εφαρµογή Sa  a  Sp  app και τι µπορεί να προσφέρει. 

Την µερίδα παρακολουθήσαν Υπάλληλοι της Τραπέζης µαζί µε τα παιδιά τους ηλικίας από  ετών και άνω.

Τ
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∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Ιουνίου 

      ατά τον µήνα Ιούνιο, ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δραστηριότητα του α  ε αµήνου , κατά τη διάρκεια του οποίου 
      πραγµατοποιήθηκαν  εκπαιδευτικά προγράµµατα όπου συµµετείχαν .  άτοµα.

Ειδικότερα, διε ήχθησαν προγράµµατα προετοιµασίας για τις ε ετάσεις στις Επενδυτικές Υπηρεσίες της ΤτΕ και στο Ban a an , 
πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση των αντικαταστατών των Υπευθύνων A  καθώς και στο σύστηµα καταγραφής στοιχείων 
Προσωπικού της Τραπέζης, ενώ έλαβαν χώρα οι ε ετάσεις για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις. 

σ τε ικ  ιστοποιήσει

Την  Ιουνίου , πραγµατοποιήθηκαν οι ε ετάσεις του α  ε αµήνου για τις Εσωτερικές Πιστοποιήσεις  Εργασίες 
αθυστερήσεων και την  Ιουνίου , για το Προσωπικό του ∆ικτύου των αταστηµάτων της Τραπέζης. 

Στον τοµέα των εργασιών των αθυστερήσεων έχουν ολοκληρώσει όλα τα Πιστοποιητικά που προβλέπονται 4  άτοµα , 
ενώ η συµµετοχή από το ∆ίκτυο των αταστηµάτων ήταν, για ακόµη µία φορά, υψηλή καθώς 4  άτοµα ε ετάσθηκαν για 
45  Πιστοποιητικά ορισµένα άτοµα ε ετάσθηκαν για περισσότερα του ενός Πιστοποιητικά . Το µέσο ποσοστό επιτυχίας 
κινήθηκε στο , 5 .
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 εικόνα των αποτελεσµάτων ανά Πιστοποιητικό παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

σ τε ικ  ιστοποιήσει

 

ιστοποιητικ  α ντε     οσοστ  

 π λληλοι 
πιτ ντε  ποτ ντε

 πιτ ία

Γ       ,

Γ       ,

Γ       ,

Γ  Γ    Γ       ,

Γ        ,

Γ  Γ       ,

   Γ       ,

   Γ       ,

 Γ       ,

Γ       ,

     ,

ΓΓ       ,

     ,

 Γ      ,

       ,

ΓΓ       ,

νολο ιστοποιητικών    ,
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Ρ Τ  ΠΟΛΕΙΣ.  ΜΑΡΤΥΡΙΑ Τ  ΟΜΙΣΜΑΤ
κθεση της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας



H ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

<       16 / 54       >

      ην υριακή,  Ιουνίου , άνοι ε τις πύλες της για το κοινό η περιοδική

      έκθεση µε τίτλο       , 

στο Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας. Πρόκειται για µία συνδιοργάνωση της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου/Μουσείου αρχαίας Ελεύθερνας, του Πανεπιστηµίου ρήτης 

και της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank.

 κθεση επιχειρεί, µέσα από την παρουσίαση της νοµισµατοκοπίας των αρχαίων 

κρητικών πόλεων και της νοµισµατικής κυκλοφορίας, να φωτίσει πτυχές της ιστορίας 

των πόλεων του νησιού, σε µία 

περίοδο που είναι λιγότερο µελετηµένη 

και αναδεδειγµένη, αυτή των κλασικών 

και ελληνιστικών χρόνων.

Τα νοµίσµατα αποτελούν αδιάψευστους 

µάρτυρες των κοινωνικών ε ελί εων, 

ενώ η µελέτη της εικονογραφίας τους 

αναδεικνύει σηµαντικά στοιχεία για την 

ιστορία, που σχετίζονται µε τη θρησκεία, την οικονοµία, τις λατρευτικές πρακτικές, 

αλλά και τις επαφές, εµπορικές ή άλλες, ακόµη και µε τις συµµαχίες που 

αναπτύχθηκαν τόσο µετα ύ των ίδιων των πόλεων, όσο και µε τον υπόλοιπο 

µεσογειακό και όχι µόνον κόσµο. Μέσα και από τη µελέτη των νοµισµάτων 

προκύπτει ότι κατά τους ιστορικούς χρόνους είχαν διαµορφωθεί στην ρήτη 

πόλεις κράτη που τις χαρακτήριζαν η αυτοχθονία, η αυτάρκεια και η τοπική 

ταυτότητα. Εκτιµάται ότι, κατά την κλασική και την ελληνιστική περίοδο, στην ρήτη 

λειτουργούσαν σαράντα νοµισµατοκοπεία.

T
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 κθεση διαρθρώνεται σε δύο θεµατικές ενότητες.

 πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα αρχαία νοµίσµατα των κρητικών πόλεων, οι οποίες ακολουθούν τον σηµερινό διαχωρισµό της 

ρήτης σε τέσσερις οµούς.  περιήγηση αρχίζει από τον οµό ανίων, στα δυτικά, συνεχίζει στον οµό Ρεθύµνου και τον 

οµό ρακλείου και ολοκληρώνεται στην ανατολική άκρη του νησιού, στον οµό Λασιθίου.

 δεύτερη ενότητα παρουσιάζει, ενδεικτικά, τη νοµισµατική κυκλοφορία στην ρήτη. ένα νοµίσµατα έφθαναν στην ρήτη κυρίως 

µέσω της µισθοφορικής δραστηριότητας των ρητών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις µεγάλων δυνάµεων της ελληνιστικής 

περιόδου, καθώς και µέσω της παρουσίας ένων στρατευµάτων στο νησί. Οι ένες εκδόσεις αποθησαυρίζονται και αρκετές από 

αυτές επικόπτονται, χρησιµοποιούνται δηλαδή ως πέταλο για την έκδοση των τοπικών νοµισµάτων.

Μέσα από 4 νοµίσµατα που προέρχονται από τις τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων της ρήτης ρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου 

και ανίων  και από τη οµισµατική Συλλογή της Alpha Bank, αναδεικνύονται πτυχές της ιστορίας του νησιού κατά την κλασική και 

την ελληνιστική περίοδο.

Την κθεση συνοδεύει επιστηµονικός κατάλογος, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Επίσης, την κθεση πλαισιώνουν

  το in a a, µία πολυµεσική εφαρµογή που υλοποίησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΠ  του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 

  ρευνας ΙΤΕ , η οποία προσφέρει στους επισκέπτες µεγεθυµένες εικόνες και περισσότερες πληροφορίες για τα νοµίσµατα 

  που εκτίθενται, ενώ παράλληλα, τους δίδει τη δυνατότητα να φτιά ουν το δικό τους νόµισµα .

  η ψηφιακή προβολή της νοµισµατικής κυκλοφορίας στο νησί, που υλοποίησε ο Τάσος Μπέλας/ a ian  hn l i .
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Τα εγκαίνια της Εκθέσεως πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο,  Ιουνίου , από τον Περιφερειάρχη ρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη. 

Μετά από την εισαγωγική οµιλία του αθηγητού Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου ρήτης και ∆ιευθυντού των ανασκαφών του έντρου 

Μελέτης αρχαίας Ελεύθερνας, κ. ικολάου Σταµπολίδη, απηύθυναν χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνου κ. ιώργης Μαρινάκης, 

η ∆ιευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου κυρία Αναστασία Τζιγκουνάκη, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου ρήτης 

κ. Οδυσσέας ώρας, η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως αταστηµάτων ήσων Αιγαίου και ρήτης της Alpha Bank Μαρία Παπαγεωργίου 

και η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης, 

ο ουλευτής Ρεθύµνου κ. ιάννης εφαλογιάννης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνου κυρία Μαρία Λιονή, η Πρόεδρος της Ε∆ Ρ 

κυρία Πέπη Μπιρλιράκη, εκπρόσωποι των Εφορειών Αρχαιοτήτων της ρήτης, εκπρόσωποι φορέων, σωµατείων και πλήθος 

κόσµου, ενώ εκ µέρους της Τραπέζης, παρέστησαν η ∆ιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως Εταιρικής Επικοινωνίας λγα ιαννακοπούλου, 

η Υποδιευθύντρια της ∆ιευθύνσεως a k in  και ∆ηµοσίων Σχέσεων Ελένη Στεργίου, ο ∆ιευθυντής του αταστήµατος Ρεθύµνου 

ασίλειος άµψας και ο ∆ιευθυντής του αταστήµατος ρακλείου ωνσταντίνος ∆αφνοµήλης.

Γ    

αθηγητής ικόλαος ρ. Σταµπολίδης, αθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου ρήτης, ∆ιευθυντής ανασκαφών/ έντρο Μελέτης 

Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας

∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη, οµισµατολόγος, Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank

∆ρ Μιµίκα ιαννοπούλου, Αρχαιολόγος, Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ, Επικεφαλής ∆ιευθύνσεως Πολιτιστικών Προ όντων, Ταµείο 

Αρχαιολογικών Πόρων

 

 ο νίο    εκεµ ίο  

   

Ελεύθερνα Μυλοποτάµου

ΡΕ ΥΜ Ο
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Στιγµιότυπα από τα εγκαίνια της Εκθέσεως.
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όµος οµίζω όµισµα
Απολογισµός σχολικού έτους 

      ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης όµος οµίζω όµισµα  συνέχισε, για τρίτο σχολικό έτος, 

      το τα ίδι του σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας µέσα σε ειδικά σχεδιασµένη βαλίτσα.

Συνολικά, 5  σχολεία από όλη την ελληνική επικράτεια, ηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, υµνάσια και Λύκεια, συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα κατά το σχολικό έτος .    

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε επιµορφωτικό σεµινάριο για τους Εκπαιδευτικούς στη έροια, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 

Πρωτοβάθµιας Εκπαιδεύσεως του οµού µαθίας, το ο ΠΕ. .Ε.Σ. εντρικής Μακεδονίας και την .Ε.Π.Α. του ∆ήµου έροιας.

T
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 βαλίτσα του Προγράµµατος τα ίδευσε, για δεύτερη φορά, στο ε ωτερικό, στη Λωζάννη της Ελβετίας, στο σχολείο του Συλλόγου 

Ελληνικά για λους /  p  , µε σκοπό την παρουσίασή της στο πλαίσιο της εκδηλώσεως a ann  i an  

που πραγµατοποιήθηκε από την  έως την  Οκτωβρίου . 

Το τα ίδι θα συνεχισθεί και κατά το επόµενο σχολικό έτος, , καθώς έχουν ήδη εκινήσει να αποστέλλονται αιτήσεις 

συµµετοχής. 

ολικ  το   
5  περιοχές

 πόλεις

5  σχολεία

.  µαθητές
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Συµµετοχή της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στην έκθεση
Από τον ότο στον ορρά. Αποικίες των υκλάδων στο βόρειο Αιγαίο

       ην Παρασκευή,  Ιουλίου , εγκαινιάσθηκε η νέα περιοδική έκθεση του 

       Αρχαιολογικού Μουσείου εσσαλονίκης, µε τίτλο  π  τον το στον ο  
ποικίε  τ ν κλ δ ν στο ειο ι αίο .

 κθεση επικεντρώνεται στο φαινόµενο του αποικισµού του βορείου Αιγαίου από 

τους υκλαδίτες, λίγο πριν από τα µέσα του ου αιώνα π. . Στόχος της εκθεσιακής 

αφηγήσεως είναι να διερευνηθούν τα αίτια, οι συνθήκες και τα κίνητρα της 

εκδηλώσεως του αποικιακού ρεύµατος από την Πάρο και την νδρο στο βόρειο 

Αιγαίο, τα ιδιαίτερα, αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των µητροπόλεων και των 

αποικιών τους, η συµβολή των θαλάσσιων δρόµων στη διαµόρφωση πολιτιστικών και 

εµπορικών δικτύων στον αιγαιακό χώρο και ευρύτερα, η επαφή και η αλληλεπίδραση 

των αυτοχθόνων πληθυσµών µε τους αποίκους καθώς και οι απαρχές της 

διαµορφώσεως της κοινής ελληνικής πολιτιστικής παραδόσεως.

 οµισµατική Συλλογή της Τραπέζης συµµετέχει στην κθεση µε τέσσερα αρχαία νοµίσµατα  δύο από την νδρο, ένα από την 

Πάρο και ένα από τη άσο.

Στην κθεση συµµετέχουν επίσης οι Εφορείες Αρχαιοτήτων υκλάδων, αλκιδικής και Αγίου ρους, Σερρών, αβάλας  άσου 

και το Μουσείο Εκµαγείων Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου εσσαλονίκης.

ι κεια κ σε    

Αρχαιολογικό Μουσείο εσσαλονίκης

Μ. Ανδρόνικου 

εσσαλονίκη

Τ
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νδρος
Αργυρό δίδραχµο, 5    π. .

οµισµατική Συλλογή Alpha Bank 4

Πάρος
Αργυρή δραχµή, 4   4  π. .

οµισµατική Συλλογή Alpha Bank 4

άσος
Αργυρός στατήρ, περ. 4  π. .

οµισµατική Συλλογή Alpha Bank 5

άσοςάσος

ΠάροςΠάρος
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ερινό σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωµα κής οµισµατικής

       ην Τετάρτη,  Ιουλίου , σπουδαστές του θερινού σχολείου Αρχαίας Ελληνικής και Ρωµα κής οµισµατικής , το οποίο 

      διοργάνωσε για τρίτη φορά το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, επισκέφθηκαν τη οµισµατική 

Συλλογή της Τραπέζης και παρακολούθησαν ένα νοµισµατικό σεµινάριο στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων.

Συνολικά,  σπουδαστές από  διαφορετικές χώρες, συνοδευόµενοι από τη οµισµατολόγο Σοφία ρεµύδη, γνώρισαν την 

ιστορία και τις ποικίλες δραστηριότητες της Συλλογής και συζήτησαν συγκεκριµένα νοµισµατικά θέµατα, από την εποχή της 

εµφανίσεως του νοµίσµατος έως και τη ρωµα κή εποχή. 

Οι συµµετέχοντες έδει αν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνική παραγωγής των αρχαίων νοµισµάτων και έκοψαν  οι ίδιοι ένα 

αθηνα κό τετράδραχµο και ένα τετράδραχµο του Μεγάλου Αλε άνδρου, ακολουθώντας, σε γενικές γραµµές, την αρχαία τεχνική. 

Τέλος, επισκέφθηκαν τον µόνιµο κθεσιακό χώρο της οµισµατικής Συλλογής της Τραπέζης και τους δόθηκε πλούσιο 

ενηµερωτικό υλικό.

T
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Ολοκλήρωση του β  κύκλου των εκπαιδευτικών σεµιναρίων
της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης

       λοκληρώθηκε µε επιτυχία ο β  κύκλος εκπαιδευτικών σεµιναρίων που πραγµατοποιεί η Συλλογή ργων Τέχνης της Τραπέζης
       και απευθύνονται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τοµέα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στόχος του 
Προγράµµατος µε τίτλο  Εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα του ου αιώνα , ήταν η πιο ε ειδικευµένη θεωρητική παιδεία των 
σπουδαστών, µέσα από έναν κύκλο οκτώ µηνιαίων σεµιναρίων, ο οποίος εκίνησε τον οέµβριο  και για τον οποίο οι 
συµµετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολουθήσεως.

Το έκτο σεµινάριο µε θέµα  νε τητοι καλλιτ νε , ιτική και στο ία τη  νη  α λληλοι πο  τ µνονται, να 
ονικ  και µία π οσ πική µα τ ία , πραγµατοποιήθηκε την  Απριλίου , µε οµιλητή τον κ  τ νη α α πο λο, 

ιστορικό και κριτικό τέχνης αλλιτεχνικό ∆ιευθυντή της Πινακοθήκης, Μουσείων και Συλλογών του ∆ήµου Αθηναίων.  οµιλία του 
εστίασε στους θεσµούς που διαχρονικά καθορίζουν τη δηµιουργία, αγορά και διακίνηση ενός έργου τέχνης σε αντίστι η µε τον 
ρόλο του ανε άρτητου, ελεύθερου καλλιτέχνη.

Το έβδοµο σεµινάριο µε θέµα  κ σει  ί  ηµε οµηνία λή ε   δηµιο ική διαδικασία ια τον κατ λο ο και το 
εποπτικ  λικ  µια  κ εση  πραγµατοποιήθηκε την 4 Μα ου , µε οµιλητή τον κ  µιο εσ τη, αλλιτεχνικό 
∆ιευθυντή της ak bli hin . 

Το όγδοο σεµινάριο µε θέµα  α ελληνικ  κοιν φελή ιδ µατα µετ  την κ ίση  ε ία και ακτική   πε ίπτ ση 
το  δ µατο   στοπο λο , διε ήχθη την  Ιουνίου , µε οµιλητή τον ∆ιευθυντή του Ιδρύµατος Ι.Φ. ωστοπούλου, 
κτο α ε κιο. 

Ο
Ο κ. τένης αχαρόπουλος. Ο κ. ύµιος Πρεσβύτης. Ο κτωρ ερύκιος.
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H ερινή Ακαδηµία Ολυµπίας 
στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο αύπλιο

      α τελευταία δώδεκα έτη πραγµατοποιείται στην Ελλάδα η ερινή Ακαδηµία Ολυµπίας , µία συνδιοργάνωση µε την Ευρωπα κή 

      Εταιρία ∆ιεθνών Σπουδών SA . Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε µεταπτυχιακούς φοιτητές 

από ολόκληρο τον κόσµο καθώς και σε ερευνητές, νέους εργαζοµένους και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.

 Πρόγραµµα φιλο ενήθηκε, για τέταρτο συνεχές έτος, στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό ώρο της Τραπέζης στο αύπλιο. Οι 

συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεµινάρια µε αντικείµενο τις πολιτικές επιστήµες, τις διεθνείς σχέσεις και 

τη φιλοσοφία της ιστορίας στις αίθουσες του ώρου, οι οποίες είχαν διαµορφωθεί αναλόγως.

T
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Προσφορά από την Alpha Bank των εκδόσεων
 Συλλογή της Alpha Bank. ωγραφική  αρακτική  λυπτική

και Εικόνες της θάλασσας. ργα από τη Συλλογή της
Alpha Bank  µε έκπτωση 4  καθ  όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 

      Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις  λλο ή τη    αφική  α ακτική  Γλ πτική  ελληνική και 
      αγγλική έκδοση  και ικ νε  τη  λασσα  α απ  τη λλο ή τη    µε κπτ ση  καθ  όλη τη 
διάρκεια του Σεπτεµβρίου . 

Πρόκειται για επετειακή έκδοση που πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία 
της συµπληρώσεως 5 ετών από την ίδρυση της Τραπέζης, στην οποία 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα σηµαντικότερα έργα από τη Συλλογή 
ργων Τέχνης της Alpha Bank που χρονολογούνται από το  έως 

τις αρχές του ου αιώνα. Στο βιβλίο περιλαµβάνονται ένα χρονικό για 
την ιστορία της Τραπέζης, ένα κείµενο για τη δηµιουργία και για το 
περιεχόµενο της Συλλογής, επιµέρους κείµενα για τη ζωγραφική και για 
τη χαρακτική του ου και του ού αιώνα, καθώς και παράρτηµα µε τα 
έργα, το οποίο εµπεριέχει τέσσερις ενότητες µε βάση την περίοδο 
δηµιουργίας τους και µία ενότητα αφιερωµένη στη χαρακτική.  κδοση 
ολοκληρώνεται µε τα βιογραφικά σηµειώµατα των καλλιτεχνών.

Ο ατάλογος εκδόθηκε µε αφορµή την οµότιτλη κθεση, όπου 
παρουσιάσθηκαν πίνακες αποκλειστικά από τη Συλλογή ργων 
Τέχνης της Alpha Bank µε θέµατα εµπνευσµένα από τη θάλασσα, οι 
οποίοι απεικονίζουν ιστιοφόρα, ναυµαχίες, λιµάνια, παράλια και 
σύγχρονα πλοία. Ο ατάλογος περιλαµβάνει εισαγωγικό κείµενο και 
παράρτηµα µε εικόνες όλων των έργων της Εκθέσεως, που 
προσφέρουν µία ολοκληρωµένη εικόνα της ελληνικής 
θαλασσογραφίας.

Επιµέλεια Ειρήνη Οράτη
Αθήναι 5
Alpha Bank
∆ιαστάσεις   5 εκ.
Σελίδες 4  
λληνικά, αγγλικά

SB  

ιµή  ώ ,  παν δετο
        ώ ,  µαλακ  ε ώφ λλο
        µ νον στην ελληνική κδοση  

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

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.    4 5,  .

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου    44  και   44 .

Ειρήνη Οράτη, ρης Ραπίδης, 
∆έσποινα Τσούργιαννη
Αθήναι 4
Alpha Bank
∆ιαστάσεις    εκ.
Σελίδες 4  
Ελληνικά

ιµή  ώ ,
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      Ελληνίδα ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας, µεταφράστρια και δοκιµιογράφος ωή αρέλλη, λογοτεχνικό ψευδώνυµο της 
      ρυσούλας Αργυριάδου, γεννήθηκε στη εσσαλονίκη το . Αδελφός της ήταν ο λογοτέχνης και ζωγράφος ίκος αβριήλ 
Πεντζίκης. ∆ιδάχθηκε ένες γλώσσες και µουσική, ενώ για ένα διάστηµα παρακολούθησε µαθήµατα Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο εσσαλονίκης. Στα γράµµατα εµφανίσθηκε το 5, όταν το περιοδικό Το ο Μάτι  φιλο ένησε στις στήλες του το 
δοκίµιό της µε τίτλο ∆ιαθέσεις . ατά καιρούς, συνεργάσθηκε µε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, όπως η αινούρια Εποχή , η έα 
Εστία , τα Φιλολογικά ρονικά  κ.ά. Υπήρ ε µέλος της εκδοτικής οµάδας του περιοδικού οχλίας , ενώ θήτευσε για πολλά έτη στην 
καλλιτεχνική επιτροπή του ρατικού εάτρου ορείου Ελλάδος. Το 5  τιµήθηκε µε το  ρατικό ραβείο Ποιήσεως για την ποιητική 
συλλογή ασσάνδρα και άλλα ποιήµατα , το 4 µε το Α  ρατικό ραβείο Ποιήσεως για τη συλλογή Τα ποιήµατα της ωής 
αρέλλη  και το  µε το ραβείο Ποιήσεως του Ιδρύµατος ώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών για το σύνολο του 

ποιητικού της έργου. Το  αναγορεύθηκε αντεπιστέλλον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και το  επίτιµη διδάκτωρ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου εσσαλονίκης. Απεβίωσε στη εσσαλονίκη την  Ιουλίου , σε ηλικία  ετών.

Συνολικά ε έδωσε δώδεκα ποιητικές συλλογές, µετα ύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Πορεία  4 ,  εποχή του θανάτου  
4 , Φαντασία του χρόνου  4 , αλκογραφίες και εικονίσµατα  5 , ασσάνδρα και άλλα ποιήµατα  55 , Παραµύθια 

του κήπου  55 , Αντιθέσεις  5 , Τα ποιήµατα της ωής αρέλλη  , Μικρό ανθολόγιο   κ.ά. Επίσης, συνέγραψε 
πέντε θεατρικά έργα, ασχολήθηκε µε τη µετάφραση, κυρίως έργων του . S. li  και του . la l, ενώ πολύ α ιόλογο υπήρ ε και το 
δοκιµιακό της έργο. Ποιήµατά της µεταφράσθηκαν σε πολλές ένες γλώσσες. Στο έργο της αφοµοίωσε δηµιουργικά την αρχαία, τη 
βυζαντινή και τη νέα ελληνική, αλλά και την ευρωπα κή λογοτεχνική παράδοση.  έννοια της υπαρ ιακής αγωνίας εχώρισε ως µόνιµο 
χαρακτηριστικό στο σύνολο του έργου της, ενώ το λογικά ασύλληπτο αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέµατα της ποιητικής της. 

 Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τραπέζης περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της ωής αρέλλη, όπως ποιήµατα, δοκίµια κ.ά.

ατήστε εδώ ια να δείτε το  τίτλο

 ιβλιοθήκη της Τραπέζης
ωή αρέλλη
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karelli.pdf
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δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου

       ραγµατοποιήθηκε και φέτος, µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. ωστοπούλου, το ο εστι λ ονη  

       λληνική  ο σική  στη ίο, από την  Ιουνίου έως την  Ιουλίου , µε τίτλο   Αρχαία Ελλάδα πηγή έµπνευσης .

Στόχος του ήταν να παρουσιάσει το έργο σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, του ού και ου αιώνα, να προσεγγίσει το ευρύ 

κοινό, να α ιοποιήσει τους µουσικούς της ίου και να προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για µελέτη. Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ 

περιελάµβανε συναυλίες, διαλέ εις, εργαστήρια και σεµινάρια οργάνων, µαθήµατα θεωρίας, µουσικολογίας και συνθέσεως. 

Π
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δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου

      ην  Ιουλίου , η χορογράφος λγα Σπυράκη και η αστική µη κερδοσκοπική εταιρία Υ ΟΣ παρουσίασαν, για πρώτη 

      φορά, το k in p  “Un homed – a journey towards” στο πλαίσιο καλλιτεχνικής έρευνας µε θέµα  Τι είναι σπίτι, στο 

 h a , στο a , στο πλαίσιο του πρώτου A i al.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το a  ni i  σε συνεργασία µε το n  ni i .  έρευνα και η παράσταση 

υποστηρίζονται από το δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου. 

(h p // .b / ) 

T

https://youtu.be/2ONyEF2WIUw
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B n  στις καλοκαιρινές αγορές, στα πολυκαταστήµατα a i a

      το πλαίσιο της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, εκίνησε τη ∆ευτέρα,  Ιουλίου , νέα διαφηµιστική εκστρατεία του B n  

      µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας   στι  καλοκαι ιν  σα  α ο , µε κ δο    π ντο , στα 

πολ καταστήµατα .

Συγκεκριµένα, από την  έως και την  Ιουλίου , οι κάτοχοι των καρτών B n  που πραγµατοποιούσαν τις καλοκαιρινές αγορές 

τους στα πολυκαταστήµατα a i a µε τις εν λόγω κάρτες, κέρδιζαν  B n  πόντους για κάθε  Ευρώ αγορών

 διαφηµιστική προβολή πραγµατοποιήθηκε µέσω ραδιοφώνου, διαδικτύου, B n  App, B n  n l , αποστολής µηνύµατος 

ib  καθώς και στα µέσα κοινωνικής δικτυώσεως.

Για να ακο σετε το αδιοφ νικ  µήν µα, πατήστε εδώ.

Σ
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ήστε µία µοναδική καλλιτεχνική εµπειρία
µε την κάρτα σας Alpha Bank a a ®!

        έτος το καλοκαίρι, οι κάρτες Alpha Bank a a  προσφέρουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα να ζήσουν µία µοναδική 

        εµπειρία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου . Ειδικότερα, οι Πελάτες που θα πραγµατοποιήσουν την αγορά 

του εισιτηρίου τους online µε την κάρτα τους Alpha Bank a a  χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωµένη  για µία παράσταση 

του Φεστιβάλ µέσω του ticketmaster.gr, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα διπλό εισιτήριο για µία από τις επόµενες κορυφαίες 

παραστάσεις του Φεστιβάλ, στο δείο ρώδου Αττικού και στο Αρχαίο έατρο Επιδαύρου.

Οι Πελάτες που θα προµηθευθούν τα εισιτήριά τους από τα αµεία το  εστι λ ηνών και πιδα ο  στη το  

εσµα λο  µε την κάρτα τους Alpha Bank a a , θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν µοναδικά ε ατοµικευµένα πακέτα 

 ατόµων που περιλαµβάνουν  

 Περιήγηση στα παρασκήνια και παρακολούθηση της τελικής πρόβας µία ηµέρα πριν από την επίσηµη παράσταση.

  εισιτήρια για την επόµενη παράσταση.

 να εχωριστό δείπνο σε ένα εκλεκτό εστιατόριο, µετά από την παράσταση.

 ενέργεια ισχύει  την  ο στο   και γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των 

λογαριασµών τους καθώς και της ιστοσελίδας της Τραπέζης .alpha. .

Φ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/mastercard-epidaurus-festival
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a  inin  p i n
ένα µοναδικό γαστρονοµικό τα ίδι από τις κάρτες in  l b

      α a  inin  p i n , οι µοναδικές βραδιές γαστρονοµίας που πραγµατοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσµου, 

      έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα από τις κάρτες in  l b και παρουσιάζουν στους λάτρεις του in  inin  ένα κορυφαίο 

αθηνα κό εστιατόριο κάθε µήνα. Οι επισκέπτες συµµετέχουν σε έναν κόσµο µοναδικών γευστικών απολαύσεων, µε ειδικά 

διαµορφωµένα µενού από τους h , σε προνοµιακή τιµή.

Τον Ιούλιο, πραγµατοποιήθηκαν δύο a  inin  p i n  το πρώτο στο εστιατόριο a, µε τον h  ∆ηµήτρη ατριβέση που 

υποδέχθηκε τους επισκέπτες στον καινούργιο χώρο του a, το a a a a , µε ένα µενού ειδικά διαµορφωµένο για τη βραδιά, 

εµπνευσµένο από τα καλοκαιρινά αρώµατα τις Μεσογείου εναρµονισµένα άψογα µε υφές και νότες από την Ασία και το Με ικό.

Το δεύτερο πραγµατοποιήθηκε στη Σπονδή, το βραβευµένο µε δύο αστέρια i h lin εστιατόριο υψηλής γαστρονοµίας, που 

στεγάζεται σε ένα όµορφο νεοκλασικό κτήριο στην καρδιά της Αθήνας και για τη βραδιά αυτή προσέφερε ένα µενού apa  στην 

απόλυτα εκλεπτυσµένη τους µορφή.

Επιπλέον, οι κάτοχοι των καρτών in  l b είχαν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν την κράτησή τους πριν από την έναρ η των 

κρατήσεων a l  b kin .

 ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω της αποστολής µηνύµατος S S και ib  καθώς και του .alpha. .

Τα a  inin  p i n   θα συνεχισθούν έως το τέλος του έτους µε ένα µοναδικό εστιατόριο και ένα εχωριστό µενού κάθε φορά

Τ
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Το πρόγραµµα Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο  στην ΕΛΕΠΑΠ

      το πλαίσιο του προγράµµατος Μαζί µε τα παιδιά στο Μουσείο και στο έατρο , την Τετάρτη,  Ιουνίου, , πραγµατοποιήθηκε 

      παράσταση εάτρου Σκιών στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων ΕΛΕΠΑΠ . 

Τα παιδιά ψυχαγωγήθηκαν παρακολουθώντας την παράσταση µαζί µε τους Εθελοντές από το Προσωπικό της Τραπέζης, οι οποίοι 

συνέβαλαν µε την παρουσία τους στη διε αγωγή της εκδηλώσεως.

 ΕΛΕΠΑΠ είναι φιλανθρωπικό, µη κερδοσκοπικό σωµατείο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκαταστάσεως σε παιδιά από το  

και µεριµνά για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδιών µε κινητικές αναπηρίες και αναπτυ ιακές δυσκολίες.

Σ
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 Alpha Bank χορηγός του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα
 Ελληνική οικονοµία  Επενδύσεις, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

και έ οδος στις αγορές

        Τράπεζα υποστήρι ε ως χορηγός τη διε αγωγή του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα   Ελληνική οικονοµία  Επενδύσεις, 

        χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και έ οδος στις αγορές  που διοργανώθηκε από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος στο 

έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος ιάρχος, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας.

Στο Συνέδριο συµµετείχαν ε έχοντες οµιλητές εστιάζοντας στα βήµατα που πρέπει να κάνει η χώρα, ώστε να ενισχυθεί η 

οικονοµική ανάπτυ η.

Εκ µέρους της Τραπέζης, στο Συνέδριο παρέστη ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος αθυστερήσεων και ∆ιαχειρίσεως 

∆ιαθεσίµων Αρτέµιος . εοδωρίδης, ο οποίος συµµετείχε στο πάνελ µε θέµα   ε υγίανση του τραπεζικού συστήµατος ως 

µοχλός ανάπτυ ης της Ελληνικής οικονοµίας .

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος αθυστερήσεων και ∆ιαχειρίσεως 
∆ιαθεσίµων της Alpha Bank Αρτέµιος . εοδωρίδης.
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 Τράπεζα χορηγός
του ου Συνεδρίου Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης

        Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του ου Συνεδρίου Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης µε θέµα  Επενδύσεις, Ε ωστρέφεια και 

        οινωνική Υπευθυνότητα  Πυλώνες για τη ιώσιµη Ανάπτυ η  που διοργανώθηκε από την api al ink.

Το Συνέδριο ανέδει ε τους επιχειρηµατικούς τοµείς που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν µοχλοί αναπτύ εως της οικονοµίας, τους 

παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχηµένη πορεία εταιριών στο ε ωτερικό, ενώ παράλληλα παρουσιάσθηκαν εργαλεία και 

δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυ η της επιχειρηµατικότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο καθώς και σηµαντικά προγράµµατα 

εταιρικής υπευθυνότητας που επηρεάζουν θετικά την ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.

Εκ µέρους της Τραπέζης, στο Συνέδριο παρέστη ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής αθυστερήσεων h l al  Bankin  

εόδωρος Αθανασόπουλος, ο οποίος συµµετείχε µε οµιλία στο πάνελ µε θέµα  Μη ε υπηρετούµενα δάνεια ως Επενδυτική και 

Αναπτυ ιακή Ευκαιρία .

Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής αθυστερήσεων h l al  
Bankin  της Alpha Bank εόδωρος Αθανασόπουλος.
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 Τράπεζα χορηγός του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της A

       Τράπεζα υποστήρι ε µε χορηγία της τη διε αγωγή του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της n na i nal A ia i n  a i i  

       n i  A  που διοργανώθηκε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας κ. Προκ πίου Παυλόπουλου.

Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις πρόσφατες ε ελί εις του ναυτιλιακού κλάδου και να ανταλλά ουν 

απόψεις και εµπειρίες.

Εκ µέρους της Τραπέζης, στο Συνέδριο παρέστησαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως αυτιλιακών Εργασιών ωνσταντίνος 

Σωτηρίου, η Υποδιευθύντρια της αυτής ∆ιευθύνσεως Αικατερίνη ∆αµιανίδου καθώς και Στελέχη της ∆ιευθύνσεως. 
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 Alpha Bank χορηγός
του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Υποδοµών και Φυσικών αταστροφών

       Τράπεζα υποστήρι ε µε χορηγία της τη διε αγωγή του ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Υποδοµών και Φυσικών αταστροφών, το 

       οποίο διε ήχθη στα ανιά από την  έως την  Ιουνίου , υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π.  

και του Πολυτεχνείου της υρίχης.

Αποτελεί πλέον αδιαµφισβήτητο γεγονός το ότι, παγκοσµίως, οι υποδοµές είναι εκτεθειµένες στην απειλή των ακραίων φυσικών 

φαινοµένων, ενώ διαθέτουν µειωµένη αντοχή λόγω της γήρανσης  και της ελλείψεως πόρων για συντήρηση και η κοινωνία 

αναζητά βιώσιµες πρακτικές, οι οποίες δεν µπορούν παρά να βασισθούν σε συνέργειες µετα ύ των εµπλεκοµένων φορέων. Αυτός 

ήταν και ο στόχος του Συνεδρίου, στο οποίο συµµετείχαν κορυφαίοι παράγοντες από τον ακαδηµα κό χώρο και τη διεθνή 

επιχειρηµατική σκηνή.

Εκ µέρους της Τραπέζης, στο Συνέδριο παρέστη ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής i a  an  n n  Bankin  Ιωάννης Μ. 

Εµίρης, ο οποίος πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα  i k all a i n, Bankabili  an  i i a i n .

Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής i a  an  n n  Bankin  
της Alpha Bank Ιωάννης Μ. Εµίρης.
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Συµµετοχή της Τραπέζης σε ∆ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια στη Ρόδο

        Alpha Bank συµµετείχε ως χορηγός στο ο ιε ν  πιστηµονικ  ν δ ιο     µε θέµα την έρευνα και 

       την καινοτοµία στη διαχείριση αγροτικών και δασικών συστηµάτων και κύριο ά ονα τις αποφάσεις που έχουν επίκεντρο την 

αειφορία στον τοµέα της βιο οικονοµίας.

Το Συνέδριο, το οποίο διε ήχθη στη Ρόδο από την 4 έως την  Ιουνίου  και το παρακολούθησαν συµµετέχοντες από 4  

χώρες, αποτελεί µέρος της δράσεως της ∆ιεθνούς Επιτροπής Αγροτικής Μηχανικής και ιο συστηµάτων που ιδρύθηκε το .

H Τράπεζα συµµετείχε επίσης ως χορηγός στο ο ιε ν  πιστηµονικ  ν δ ιο      που διε ήχθη 

στη Ρόδο, από την  έως την  Ιουνίου .

Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν συµµετέχοντες από 5 χώρες, παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες ε ελί εις της τεχνολογίας 

πληροφορικής και επικοινωνιών επάνω στην ανάπτυ η συστηµάτων για χρήση στον αγρο διατροφικό τοµέα, αλλά και τη διαχείριση 

βιο συστηµάτων. 

Εκ µέρους της Τραπέζης, στα Συνέδρια παρέστησαν ο ∆ιευθυντής των αταστηµάτων Ρόδου και Λίνδου Μιχαήλ Μάχλης και η 

∆ιευθύντρια του αταστήµατος Αγίου Ιωάννου Ρόδου εκταρία αµπουροπούλου.
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H Alpha Bank χορηγός
του 4ου Φεστιβάλ λασικής Μουσικής ουφονησίων

        Τράπεζα υποστήρι ε µε χορηγία της, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ λασικής Μουσικής ουφονησίων, στο πλαίσιο 

        του οποίου πραγµατοποιήθηκε µία σειρά µουσικών εκδηλώσεων υψηλού καλλιτεχνικού προφίλ µε σπουδαίους ερµηνευτές 

από όλον τον κόσµο.

Το Φεστιβάλ, που επιδιώκει τη σύνδεση µε το παρελθόν και την πλούσια πολιτιστική ιστορία της περιοχής, αποτελεί µία εναλλακτική 

πολιτιστική πρόταση και µία µοναδική εµπειρία αναψυχής τόσο για το φιλόµουσο κοινό της Ελλάδος, όσο και του ε ωτερικού και 

έχει καθιερωθεί ως ένας σηµαντικός θεσµός όχι µόνο για το νησί, αλλά γενικότερα για τις Μικρές υκλάδες και τη νησιωτική 

χώρα, στην κατεύθυνση µίας πολιτιστικής αποκέντρωσης που θα ωφελήσει τις αποµακρυσµένες από την πρωτεύουσα περιοχές. 

Α ίζει να σηµειωθεί ότι τα ουφονήσια αποτελούν έναν σταθερά αναπτυσσόµενο τουριστικό προορισµό που προσελκύει, κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες, περισσότερους από .  τουρίστες. 
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 Alpha Bank υποστηρίζει το πρόγραµµα l n 
από την Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλων οινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής

       Τράπεζα υποστηρίζει από το  το πρόγραµµα l n  που πραγµατοποιείται από την Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλων 

       οινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής.

 Ανοιχτή Αγκαλιά είναι Μη ερδοσκοπική Οργάνωση µε έδρα στο οσοκοµείο Παίδων Π. και Α. υριακού. Ιδρύθηκε από µία 

οµάδα εθελοντριών, µε στόχο τη δηµιουργία µίας ζεστής αγκαλιάς  για όλα τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και 

νοσηλεύονται στα νοσοκοµεία.

Το Πρόγραµµα απευθύνεται στα νοσηλευόµενα παιδιά ηλικίας από  έως 4 ετών και έχει σκοπό να συµβάλει στην ψυχολογική 

υποστήρι η των παιδιών και των γονέων τους και κατ  επέκταση να επιδράσει θετικά στην πορεία της ασθένειας και στην 

αποθεραπεία τους. χει αποδειχθεί ότι το γέλιο και η χαρά που προσφέρει ο l n  και η οµάδα του αποφορτίζουν τα 

παιδιά από το άγχος και τα βοηθούν στην καλύτερη συνεργασία µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
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 Τράπεζα υποστηρικτής του διαγωνισµού
Αγώνες έων Σχεδιαστών 

       Τράπεζα υποστήρι ε ως χορηγός τον διαγωνισµό έργων οπτικής επικοινωνίας που

       διοργάνωσε το περιοδικό  i n για έκτη συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισµός αφορά 

σε νέους δηµιουργούς ηλικίας από  έως  ετών, που επιθυµούν να προβάλουν τη 

δουλειά τους και να αναγνωρισθεί το ταλέντο τους.

ατά την τελετή απονοµής, η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Τραπέζης 

Ειρήνη Οράτη απένειµε το ραβείο Alpha Bank  στον νέο σχεδιαστή κ. Αργύρη 

Αθανασιάδη, ο οποίος διακρίθηκε στην κατηγορία Σπουδαστικές Εργασίες . 

H Alpha Bank υποστηρίζει
τη ∆ιεθνή αλκανική Ολυµπιάδα Πληροφορικής 

       Alpha Bank ανέλαβε να υποστηρί ει µε χορηγία της τη ∆ιεθνή αλκανική Ολυµπιάδα Πληροφορικής, µε διοργανώτρια την 

       Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων και Επαγγελµατιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΠΥ .

Στη διοργάνωση συµµετέχουν µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαιδεύσεως που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις φάσεις του 

εθνικού διαγωνισµού και απαρτίζουν τις Εθνικές Οµάδες Πληροφορικής.

....................................................................................................................................................................................
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ιώργος ουλιαράς
Ανάγλυφο, 

Μικτή τεχνική 5  5 5 εκ.

ατ στηµα λατεία  ία  α ασκε ή  

       ο µνηµειακών διαστάσεων επιτοίχιο ανάγλυφο του ιώργου ουλιαρά αποτέλεσε παραγγελία της Εµπορικής Τραπέζης στον

       καλλιτέχνη. Φιλοτεχνήθηκε στα τέλη του  και τοποθετήθηκε στις  Ιανουαρίου , στο ατάστηµα Τριπόλεως, 

στο κέντρο της πόλεως. Τον ∆εκέµβριο του 4, το έργο αποσπάστηκε από ειδικό συνεργείο συντηρητών και στις αρχές του 

, τοποθετήθηκε εκ νέου στο ατάστηµα Πλατείας Αγίας Παρασκευής.

Τ
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Πρόκειται για µία καθαρά αφηρηµένη σύνθεση που αποτελείται από τέσσερα ανε άρτητα κοµµάτια µε ακανόνιστες πλευρές. 

Τα έ εργα και τα εσώγλυφα στοιχεία διαδέχονται ρυθµικά το ένα το άλλο και επενδύουν τη µεγάλη επιφάνεια µε έναν 

δυναµικό παλµό.  έντονη χρωµατικότητα του µετάλλου σε ψυχρούς µπλε, αλλά και θερµούς γαιώδεις τόνους, επιτείνει 

αποφασιστικά τον ε πρεσιονιστικό χαρακτήρα του συνόλου.

Το έργο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα της ώριµης παραγωγής του ουλιαρά, ο οποίος, µετά από µία περίοδο καθαρά 

ανθρωποκεντρική, µε επιρροές από την ελληνική λα κή τέχνη και την αρχα κή γλυπτική, στρέφεται αποφασιστικά στους 

βιόµορφους και γεωµετρικούς τύπους, ενώ παράλληλα α ιοποιεί και νέα, καινοφανή υλικά όπως το σίδερο, το γυαλί, το 

αλουµίνιο και τον µπρούντζο.  µετάβαση αυτή δεν είναι άσχετη µε το ολοένα εντεινόµενο ενδιαφέρον του γλύπτη για τη 

δηµιουργία έργων σε δηµόσιους χώρους. Με άλλα λόγια οι συνθέσεις του, όπως το έργο της Συλλογής, αποκτούν 

στενότερη σχέση µε το αρχιτεκτονικό περιβάλλον και εντάσσονται µε επιτυχία στον σχεδιασµό των κτηρίων.

ιώργος ουλιαράς
Ανάγλυφο, 
Μικτή τεχνική 5  5 5 εκ.
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 έργο του ιώργου ουλιαρά στο ατάστηµα Τριπόλεως Ε 
οδός Εθνοµαρτύρων , όπου παρέµεινε από τις 

. .  έως τον ∆εκέµβριο 4.
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Ι Ρ ΟΣ ΟΥΛΙΑΡΑΣ
Ιωάννινα 4

ΙΟ ΡΑΦΙ Ο Σ ΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1965-1970), µε τον Γιάννη Παππά. 

Με υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. (1972-1974), µελέτησε την ελληνική τέχνη. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία 

(γλυπτική και κεραµική στο West Surrey College, 1974-1975) και µετά, στο Παρίσι (1975-1977), όπου 

παρακολούθησε το εργαστήριο γλυπτικής του César στην École des Beaux-Arts και Κεραµική στην École Supérieure 

des Arts et Métiers. Παρουσίασε το έργο του σε πολλές ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.

Από το 2001 ως το 2014, εργάσθηκε ως τακτικός Καθηγητής Γλυπτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 

Αθήνας, ενώ από το 2003 έως το 2006 διετέλεσε Αντιπρύτανης της ίδιας Σχολής.

Σ
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άδρο στο ατάστηµα Σάµου 

       ς µυθικός οικιστής της Σάµου αναφέρεται ο Αγκαίος ο εφαλλήν, ο οποίος είχε πάρει µέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία. 

       Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν ωνες.  γεωγραφική θέση της Σάµου ευνόησε τη µεγάλη ναυτική, εµπορική και οικονοµική της 

ανάπτυ η. Περί το  π. ., ίδρυσε αποικίες στη ράκη, ιλικία και την Αµοργό, ενώ συµµετείχε και στον αποικισµό της 

αυκράτεως. νωστός είναι ο τύραννος Πολυκράτης, που έζησε µετά τα µέσα του ου αιώνα π. ., στα χρόνια του οποίου η Σάµος 

έφθασε στη µεγαλύτερη ακµή της. Τον ο αιώνα π. . χρονολογούνται το ραίο και το Ευπαλίνειο Υδραγωγείο. Μετά από τον 

θάνατό του, η Σάµος πέρασε στην κυριαρχία των Περσών και αργότερα, εντάχθηκε στην Α  Αθηνα κή Συµµαχία. Το 5 π. ., την 

κυρίευσε ο Αθηναίος στρατηγός Τιµόθεος, πολλοί κάτοικοι εκδιώχθησαν και .  Αθηναίοι κληρούχοι εγκαταστάθηκαν στο νησί. 

Το /  π. . µε τη βοήθεια των Σπαρτιατών οι ε όριστοι Σάµιοι επέστρεψαν στο νησί.

Περί τα µέσα του ου αιώνα π. ., η Σάµος άρχισε τη νοµισµατοκοπία, η οποία συνεχίσθηκε αδιάλειπτα έως τον ο αιώνα π. . Μία 

από τις ωραιότερες εκδόσεις της Σάµου είναι το αργυρό τετράδραχµο µε την κατενώπιον λεοντοκεφαλή στην εµπρόσθια όψη και το 

ηµίτοµο του ταύρου στην οπίσθια όψη, που χρονολογείται τον 4ο αιώνα π. .

οµός Σάµου
Σάµος
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Ιωάννης . Αθηνογένης
(1878-1953)

 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Φωτογραφικό Αρχείο οικογένειας Σκουλούδη  Αθηνογένη

µ ο λο  το  ιοικητικο  µ ο λίο  τη  µπο ική  απ η  τη  λλ δο  απ  το   το  και 
εδ  τη  απ  το   το 

εννήθηκε το  στην ωνσταντινούπολη και υπήρ ε γιος του εωργίου Αθηνογένη, τραπεζίτη, και της Μαρίας Σκουλούδη, 
αδελφής του Στεφάνου Σκουλούδη, ενός από τους σηµαντικούς λληνες οµογενείς κεφαλαιούχους της εποχής του, που αργότερα 
στράφηκε στην πολιτική και κατά την περίοδο 5  διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας.  

Το , η οικογένεια του Ιωάννη Αθηνογένη µετακοµίζει στην Αθήνα, καθώς ο πατέρας του αναλαµβάνει τη διεύθυνση του 
υποκαταστήµατος της Τραπέζης ωνσταντινουπόλεως, που ιδρύεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Με την ολοκλήρωση των 
γυµνασιακών του σπουδών, το 4, εγγράφεται στη οµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετά από δύο χρόνια, διακόπτει τη 
φοίτησή του, προκειµένου να µεταβεί στο Παρίσι και να συνεχίσει εκεί, τις νοµικές του σπουδές. Το , λαµβάνει το πτυχίο του, 
ενώ η επαφή του µε τους λληνες φοιτητές του Παρισιού τον ακολούθησε σε ολόκληρη τη ζωή του και υπήρ ε για πολλά χρόνια  
Πρόεδρος του Συνδέσµου των εν Παρισίοις Ελλήνων φοιτητών.  

Το , µε την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάζεται αρχικά στο τραπεζικό γραφείο που ίδρυσε ο πατέρας του στην Αθήνα το 
, αµέσως µετά από την πτώχευση της Τραπέζης ωνσταντινουπόλεως. Στη θέση αυτή παραµένει µέχρι το , χρονιά που 

πεθαίνει ο πατέρας του και πιθανόν κλείνει και το τραπεζικό γραφείο. Την ίδια περίοδο παντρεύεται την Αικατερίνη ανακάρη  Ρούφου 
και αποκτούν δύο παιδιά. 
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λα αυτά τα χρόνια, σηµαντική υπήρ ε η σχέση που ανέπτυ αν ο Ιωάννης Αθηνογένης και ο αδελφός του µε τον θείο τους, Στέφανο 
Σκουλούδη. Μετά από τον θάνατο του τελευταίου, τα δύο αδέλφια ανέλαβαν εκτελεστές της διαθήκης και κληρονόµοι του.  
 
Το , ο Ιωάννης Αθηνογένης εκλέγεται Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εµπορικής Τραπέζης της Ελλάδος και τον επόµενο 
χρόνο, Σύµβουλος της Εταιρίας ∆ιαχειρίσεως των εις υπηρεσίαν του Ελληνικού ∆ηµοσίου ρέους υπεγγύων προσόδων. 

Το , στρέφεται στην πολιτική και στις βουλευτικές εκλογές του Αυγούστου του  εκλέγεται βουλευτής µε το εωτεριστικόν  
κόµµα του εωργίου εοτόκη στον οµό Λακωνίας. Το 5, επί κυβερνήσεως Στεφάνου Σκουλούδη, διορίζεται οµάρχης 

εσσαλονίκης, θέση στην οποία παρέµεινε µέχρι τον Ιούνιο του .
 
Το 4, εκλέγεται Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης Αθηνών, θέση στην οποία θα παραµείνει για ένα χρόνο. ∆ύο 
χρόνια αργότερα, αναλαµβάνει καθήκοντα Αντιπροέδρου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εµπορικής Τραπέζης. Τον Φεβρουάριο του 

, µεσούσης της πολεµικής εκστρατείας της Ελλάδος στη Μικρά Ασία, ο Ιωάννης Αθηνογένης τοποθετείται έκτακτος 
απεσταλµένος και πληρε ούσιος υπουργός, στη ∆ιασυµµαχική Επιτροπή Επανορθώσεων στο Παρίσι και στη συνδιάσκεψη της άγης. 
 
Το , αναλαµβάνει Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εµπορικής Τραπέζης. Τον Σεπτέµβριο του , παραιτείται από τη 
θέση του, στην οποία εκλέγεται ο Ιωάννης ∆ροσόπουλος. Ο Ιωάννης Αθηνογένης παραµένει Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι 
και το 45, οπότε και υποβάλλει την παραίτησή του.
 
∆ιετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως των εν Αττική Λακεδαιµονίων και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής. Απεβίωσε στην Αθήνα, το 5 .

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
Φωτογραφικό Αρχείο οικογένειας Σκουλούδη  Αθηνογένη
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Alpha Bank p  
Πρόγραµµα Επιστροφής Μετρητών ASHBA  

        ατά τον µήνα Ιούνιο, εκίνησε διαφηµιστική προβολή του Προγράµµατος Επιστροφής Μετρητών ASHBA  και 

        συγκεκριµένα,  σε οποιαδήποτε Υπεραγορά σε όλη την ύπρο. Ειδικότερα, από την  Ιουνίου έως και την  Ιουλίου 

, για ΟΛΕΣ τις αγορές σε Υπεραγορές στην ύπρο, η ρυσή και η Ασηµένια Alpha Bank i a καθώς και η Alpha Bank 

ASHBA  a a , επέστρεφαν  µετρητά στις κάρτες των Πελατών. 

 διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου.  

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

       ην  Ιουνίου , η Alpha Bank ania ολοκλήρωσε µε επιτυχία την εισαγωγή στο ρηµατιστήριο Α ιών ουκουρεστίου της 

       πρώτης εκδόσεως καλυµµένης οµολογίας της, ύψους Ευρώ  εκατ., η οποία αποτέλεσε και την πρώτη συναλλαγή αυτού του 

είδους για τον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό κλάδο της Ρουµανίας.

T

Alpha Bank ania
 Alpha Bank ania εισήγαγε στο ρηµατιστήριο Α ιών ουκουρεστίου

την πρώτη έκδοση καλυµµένης οµολογίας της
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Από αριστερά  ο ana in  a n  της li  han  Ba a, 
κ. ani l Ba a, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  h l al  
της Alpha Bank ania Περικλής ούλγαρης και 
ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank ania S i  p .
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 έκδοση έχει πενταετή διάρκεια, αποδίδει κουπόνι κυµαινόµενου επιτοκίου, καλύπτεται από στεγαστικά δάνεια υψηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας στη ρουµανική αγορά και έχει βαθµολογηθεί ως Baa  από τον οίκο .  συναλλαγή προσήλκυσε το έντονο 

ενδιαφέρον εγχώριων, αλλά και διεθνών θεσµικών επενδυτών, µετα ύ των οποίων  ∆ιεθνής ρηµατοδοτικός Οργανισµός  και η 

Ευρωπα κή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύ εως B .

Ο κτελεστικ  εδ ο  τη    ,  , δήλωσε  Με την εισαγωγή της πρώτης εκδόσεως 

καλυµµένης οµολογίας στο ρηµατιστήριο Α ιών ουκουρεστίου, ανοίγουµε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της τοπικής τραπεζικής και 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Πρόκειται για µία σηµαντική ε έλι η, η οποία επιτρέπει στη Ρουµανία να ενταχθεί στην κατηγορία των χωρών 

όπου υπάρχει ενεργή αγορά καλυµµένων  οµολόγων, τα οποία αποτελούν σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που συµβάλλουν στην 

ανάπτυ η των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της κεφαλαιαγοράς .

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία µε την Ba la  Bank  ως Συντονίστρια και Επικεφαλής ∆ιαχειρίστρια και µε την Alpha inan  

ania ως Συν ∆ιαχειρίστρια, την i a h p   ως Επόπτρια του Οµολόγου A  ni , τις All n   

n n και  All n   ως Συµβούλους της Συντονίστριας και τις li  han  Ba a και li  han  n n ως 

Συµβούλους της Εκδότριας.

Σήµερα, το οµόλογο είναι εισηγµένο στα ρηµατιστήρια Α ιών του Λου εµβούργου και του ουκουρεστίου.

Τα καλυµµένα οµόλογα αποτελούν συνήθη λύση χρηµατοδοτήσεως στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε την οποία η εκάστοτε 

εκδότρια τράπεζα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηµατοδοτήσεώς της και να µειώσει το µέσο κόστος χρηµατοδοτήσεως, 

µέσω της αντλήσεως νέων κεφαλαίων για την ανάπτυ η και επέκταση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων.  Ευρώπη έχει 

παράδοση άνω των 5  ετών στον τοµέα αυτό, η δε ευρωπα κή αγορά καλυµµένων οµολόγων αντιπροσωπεύει το  της αντίστοιχης 

παγκόσµιας αγοράς, µε το συνολικό ύψος των εκδόσεων καλυµµένων οµολόγων να ανέρχεται σε περίπου Ευρώ  τρισ. Μόνο κατά 

την τελευταία πενταετία, οι εκδόσεις καλυµµένων οµολόγων στην ΕΕ ανήλθαν στο συνολικό ποσό των Ευρώ 4  δισ. Σε επίπεδο ΕΕ, 

σχεδόν  των στεγαστικών δανείων, τα οποία χορηγούνται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοδοτούνται από καλυµµένα 

οµόλογα, λύση η οποία χρησιµοποιείται ευρέως από όλες τις ευρωπα κές τράπεζες. 



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

         Alpha Bank ania, στο πλαίσιο του εορτασµού των 5 ετών παρουσίας της στη Ρουµανία, πραγµατοποίησε 

        διαφηµιστική εκστρατεία, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  h  b  pani n   n  Ο καλύτερος 

σύντροφος στο Τα ίδι σου . 

 διαφήµιση παρουσιάζει τη ζωή σαν ένα τα ίδι και περιγράφει τη σηµασία που έχουν όσοι βρίσκονται µαζί µας κατά τη διάρκειά 

του.  Alpha Bank ania στέκεται στο πλευρό των Πελατών της, προσφέροντας τη διαρκή υποστήρι ή της σε όλα τα 

σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια αυτού του τα ιδιού τους. 

 διαφηµιστική προβολή εκίνησε τον Ιούνιο και πραγµατοποιείται µέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, διαδικτύου, Τύπου καθώς 

και σε κανάλια κινητών επικοινωνιών.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

H

Alpha Bank ania
Φέτος, η Alpha Bank ania συµπληρώνει 5 έτη παρουσίας στη Ρουµανία
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https://youtu.be/cgQh72eA5tg
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Alpha Bank Albania SHA
αλοκαιρινή προσφορά των καρτών A i an p ®

        Alpha Bank Albania SHA εκίνησε διαφηµιστική προβολή για την καλοκαιρινή προσφορά επιστροφής µετρητών ύψους 

         που ισχύει για πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση των καρτών A i an p  σε 5 επιλεγµένα 

ενοδοχεία καθώς και για αγορές στην a a i, τη µεγαλύτερη αλυσίδα πρατηρίων καυσίµων της χώρας και εµπορικό εταίρο 

του Προγράµµατος B n .

H
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Alpha Bank Albania SHA
Πρόγραµµα Πρακτικής Ασκήσεως Φοιτητών

        Alpha Bank Albania SHA υπέγραψε µε το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας συµφωνία παροχής Προγράµµατος Πρακτικής

        Ασκήσεως για ενδιαφερόµενους φοιτητές από όλη τη χώρα. 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος, πέντε φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εργασθούν σε διάφορες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα της 

Τραπέζης για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, αποκτώντας µε αυτόν τον τρόπο εργασιακή εµπειρία σε πραγµατικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση, κατά την οποία απενεµήθησαν Πιστοποιητικά Παρακολουθήσεως στους φοιτητές που 

συµµετείχαν στο Πρόγραµµα. 

H



Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι!
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