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Alpha Bank
Στρατηγικό Σχέδιο 2020  2022

       το πλαίσιο της ανακοίνωσης του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020  2022, ο  της   

      ασ λειος λτης δήλωσε  

“ εκινάµε σήµερα τη διαδικασία µετασχηµατισµού της Alpha Bank, µέσα από ένα ολοκληρωµένο σχέδιο, το οποίο θα µας 

επιτρέψει να αφήσουµε πίσω µας την οικονοµική κρίση, αντιµετωπίζοντας αποφασιστικά το θέµα των Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων και βελτιώνοντας σηµαντικά την κερδοφορία µας.

Η εµπιστοσύνη µας στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, σε συνδυασµό µε τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέµατα που 

διαθέτουµε, µας επιτρέπουν να προχωρήσουµε σε µία συναλλαγή τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων ύψους 

Ευρώ 12 δισ., η οποία θα αποτελέσει ορόσηµο για την αγορά. α αξιοποιήσουµε πλήρως το Πρόγραµµα Εγγύησης Ελληνικών 

Τιτλοποιήσεων (HA S) που δηµιουργείται µετά από πρωτοβουλία της Ελληνικής υβέρνησης. Πρόθεσή µας είναι να 

ενσωµατώσουµε την πλατφόρµα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal Hella , 

της µεγαλύτερης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων τρίτων επενδυτών στην Ελλάδα, µε στόχο την προσέλκυση 

κορυφαίου διεθνούς εταίρου που θα αναβαθµίσει τις προσπάθειές µας προς αυτή την κατεύθυνση. ιαβεβαιώνουµε το 

Προσωπικό µας που συµµετέχει στη συναλλαγή αυτή για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των θέσεων εργασίας του.

Αυτή η µεγάλης κλίµακας εξυγίανση του ισολογισµού µας, δεν οδηγεί µόνον σε δραστική µείωση του κόστους πιστωτικού 

κινδύνου, αλλά µας επιτρέπει να δροµολογήσουµε µε αποφασιστικό τρόπο τον µετασχηµατισµό του λειτουργικού µοντέλου της 

Τράπεζας, τοποθετώντας και πάλι τους Πελάτες µας στο επίκεντρο και προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες, µέσα από µία πιο αποτελεσµατική πλατφόρµα εξυπηρέτησης. Η αναδιάρθρωση της οργανωτικής µας δοµής, µε 

σαφή καταµερισµό αρµοδιοτήτων, και η προσήλωση της νέας διοικητικής µας οµάδας στις στρατηγικές προτεραιότητες και στην 

επίτευξη των στόχων µας, θα οδηγήσουν την Alpha Bank σε µία νέα εποχή”.  

Σ
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Ειδικότερα

ια την επιτ χυνση της ε υγ ανσης του ισολογισµού ανακοινώ ηκε µ α σειρ  ενεργειών όπ ς

• ραγµατοπο ηση µ ας από τις µεγαλύτερες τιτλοποιήσεις η Ε υπηρετούµεν ν νοιγµ τ ν στην Ευρ πα κή αγορ .

Η συναλλαγή, ύψους Ευρώ 2 δισ., θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων ανείων στην Ελλάδα

κατά περίπου  και θα διαµορφώσει τους δείκτες E και L σε 20  και 10 , από  και 28  αντίστοιχα.

• ποτελεσµατική χρήση τ ν κεφαλα ν για την αντιµετώπιση τ ν η Ε υπηρετούµεν ν νοιγµ τ ν.

• λήρης α ιοπο ηση τ ν δυνατοτήτ ν του ρογρ µµατος Εγγύησης Ελληνικών ιτλοποιήσε ν  , κάνοντας

χρήση εγγυήσεων έως Ευρώ  δισ.

• ναδιοργ ν ση της πλατφόρµας διαχε ρισης Ε της ρ πε ας µέσα από τη συνεργασία µε µία ισχυρή και διεθνώς

αναγνωρισµένη εταιρεία.

 ρ πε α αλλ ει σελ δα  ώστε να υποστηρ ει την οικονοµ α και να επιστρέψει στην κερδοφορ α  µε

• ελατοκεντρική ν πτυ η  έες εκταµιεύσεις ύψους Ευρώ  δισ. έ ς το 2022 στην πραγµατική Οικονοµία, µε

στόχο τη στήριξη τόσο των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Με νέες εκταµιεύσεις ύψους Ευρώ 1  δισ., η Τράπεζα θα

στηρίξει την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας, µε έµφαση στους τοµείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης όπως

αυτοί των υποδοµών, της ενέργειας, των ακινήτων, των ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, της βιοµηχανίας και της

ναυτιλίας.

• ετασχηµατισµό του λειτουργικού µοντέλου, µε στόχο ο είκτης Εξόδων προς Έσοδα (Co t/ Income) να υποχωρήσει

κάτω από το 8  το 2022.

• οπο έτηση      που θα εποπτεύει την εφαρµογή του προγράµµατος µετασχηµατισµού

και δηµιουργ α ραφε ου ετασχηµατισµού, αρµόδιου για την εφαρµογή του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας.



H ΤΡΑΠΕ A

<         5 / 69       >

ηµιουργε ται νέα διοικητική οµ δα και ισχυροποιε ται η εταιρική διακυ έρνηση

• έα  δυναµική διοικητική οµ δα. Σε συνέχεια των διοικητικών αλλαγών στις αρχές του 2019 µε την εκλογή του νέου
ιευθύνοντος Συµβούλου (CEO) από το ιοικητικό Συµβούλιο, τοποθετούνται νέα Μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του

Οµίλου, µε στόχο την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
• Εταιρική διακυ έρνηση µε αποτελεσµατικότητα και διαφ νεια, µε στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη λήψη

αποφάσεων.
• ροσήλ ση στην απόδοση και την υπευ υνότητα. Προώθηση κουλτούρας αξιοκρατίας συνδυασµένη µε κίνητρα και

αποτελεσµατική διαχείριση ταλέντου σε όλο τον οργανισµό.

 ια να δια σετε το ελτ ο ύπου της   για το τρατηγικό χέδιο 2020  2022  πατήστε εδώ.

 ια να δια σετε την Επιστολή του  της   ασ λειου λτη  προς το ροσ πικό του µ λου
µε αφορµή την ανακο ν ση του τρατηγικού χεδ ου 2020  2022  πατήστε εδώ.

 ια να δε τε το ιντεοσκοπηµένο µήνυµα  αλλ  και για να δια σετε το κε µενο του µηνύµατος του  της
  ασ λειου λτη  για τα αποτελέσµατα της ρευνας κανοπο ησης παλλήλ ν και ργαν τικής

πόδοσης που εκπονή ηκε στο πλα σιο του νέου τρατηγικού χεδ ου  πατήστε εδώ.

ην Τετάρτη, 20 οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του CEO της Alpha Bank ασίλειου άλτη µε συντάκτες του 

τραπεζικού ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. άλτης απάντησε σε ερωτήσεις των δηµοσιογράφων και τους ενηµέρωσε 

αναλυτικά για τους κεντρικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020 2022.

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

κεντρικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020 2022.

άντησε σε ερωτήσεις των δηµοσιογράφων και τους ενηµέρωσε 

κεντρικούς πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020 2022.

<         5 / 69       >

https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/strategy-update/20191119b_deltio_typou.pdf
ceo-epistoli.pdf
https://alphabankintranet.alphasso.gr/Pages/ceo-message.aspx
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έα ιοικητική Οµάδα της Alpha Bank

      Alpha Bank γυρίζει σελίδα, εγκαινιάζοντας ένα ολοκληρωµένο πλάνο, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί αποτελεσµατική 

      οργανωτική δοµή. Προκειµένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς διοικητικής στελέχωσης, µε σαφείς τοµείς ευθύνης 

αλλά και εξουσία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του νέου τριετούς σχεδίου, η οργανωτική δοµή της Τράπεζας 

αναδιαρθρώνεται ως ακολούθως

 ιαχωρίζεται ο τοµέας της Λιανικής από τον τοµέα της Επιχειρηµατικής Τραπεζικής (Whole ale Bankin ) και τοποθετείται ένας 

ενικός ιευθυντής σε καθένα από αυτούς. Ο ννης Εµ ρης ορίζεται ενικός ιευ υντής Επιχειρηµατικής ραπε ικής 

  και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής  της στρατηγικής της Τράπεζας στους τοµείς της 

δραστηριότητας επιχειρηµατικής τραπεζικής. Ο σ δ ρος σσας ορίζεται ενικός ιευ υντής ιανικής ραπε ικής και µέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής. α είναι υπεύθυνος για τη νέα µας πελατοκεντρική προσέγγιση στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

 Ο πύρος ιλ ρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της Τράπεζας (Chie  Operatin  O icer  COO) και από το 

201  αρωγός των πρωτοβουλιών ψηφιακού µετασχηµατισµού, ορίζεται επικεφαλής της νέας µον δας ν πτυ ης και 

αινοτοµ ας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO. Αντικείµενο της µονάδας αυτής, που θα ιδρυθεί έως το τέλος του 

έτους, θα είναι ο σχεδιασµός και η οικοδόµηση του µέλλοντος της Τράπεζας, µέσα από την αναβάθµιση της σηµασίας και των 

στόχων του προγράµµατος ηφιακού Μετασχηµατισµού, καθώς και η χάραξη του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών, προηγµένων συστηµάτων αναλύσεως δεδοµένων (ad anced data analytic ) και καινοτόµων µέσων εργασίας. Ο 

Σπύρος Φιλάρετος παραµένει ενικός ιευθυντής της Τράπεζας και, µέχρι τον διορισµό νέου COO εντός των εποµένων µηνών, 

θα διατηρήσει τη θέση του Chie  Operatin  O icer. 

 Ο ρτέµιος εοδ ρ δης  επικεφαλής τ ν µον δ ν διαχε ρισης η Ε υπηρετούµεν ν νοιγµ τ ν, µε την εκτενή  

τραπεζική του εµπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, θα ηγηθεί της διαδικασίας µεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης 

Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων της Τράπεζας στη Cepal Hella  και εν συνεχεία της πώλησης της ενοποιηµένης 

δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (“ έα Cepal”) στους επενδυτές που θα συµµετάσχουν στο 

ro ect Gala y, τη συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους Ευρώ 12 δισ. ατά την ολοκλήρωση της µεταβίβασης, θα ορισθεί ως 

Εκτελεστικός Πρόεδρος της έας Cepal, ενώ µέχρι τότε, θα παραµείνει επικεφαλής της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων της Τράπεζας ως ενικός ιευθυντής.

Η
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 Ο αρος απαγαρυφ λλου ορίστηκε ενικός ιευ υντής και   , µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, αναλαµβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της Τράπεζας στους τοµείς της αποδοτικότητας, των εποπτικών 

κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους. Με την εκτενή του εµπειρία σε συναλλαγές στρατηγικής σηµασίας, θα αναλάβει την 

υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Gala y.

 Ο   ορίστηκε ενικός ιευ υντής του ιε νούς ικτύου, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

επιβλέποντας τις θυγατρικές της Τράπεζας σε τέσσερις χώρες µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων 

και την ευθυγράµµισή τους µε τους βασικούς στόχους του Οµίλου. 

 Ο κος αλακ ς ορίστηκε ενικός ιευ υντής      , µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, αναβαθµίζοντας τον ρόλο της Εταιρικής ιακυβέρνησης, των οµικών Υπηρεσιών και της ανονιστικής Συµµόρφωσης 

στην Τράπεζα. Με τη βαθιά νοµική εξειδίκευσή του θα συµβάλει στην υλοποίηση των συναλλαγών (tran action e ecution) που 

περιλαµβάνονται στο τριετές πλάνο της Τράπεζας.  

 Ο πύρος νδρονικ κης  ενικός ιευ υντής και     , µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

παραµένει επικεφαλής των τοµέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

 Προκειµένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του µετασχηµατισµού της µέσω του στρατηγικού πλάνου, η ρ πε α α 
δηµιουργήσει έση ενικού ιευ υντή     , µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο 

C O, το όνοµα του οποίου θα ανακοινωθεί εντός των επόµενων µηνών, θα υποστηρίζεται από ένα υψηλού επιπέδου, ευέλικτο 

ραφείο Μετασχηµατισµού.   

έραν τ ν αν τέρ  η ιοικητική µ δα ενισχύεται και στους ακόλου ους τοµε ς
 Η ραγκ σκη ελ σσα α ορισ ε  Εντεταλµένη ενική ιευ ύντρια     , 

αναφερόµενη απ  ευθείας στον CEO. Η Φραγκίσκη Μελίσσα, µε µακρά εµπειρία σε µονάδες Ανθρωπίνου υναµικού 

πολυεθνικών εταιρειών, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει τον νέο της ρόλο στις αρχές 2020. Μέχρι τότε, η ηνελόπη 
ονιδ ρη θα παραµείνει στην υφιστάµενη θέση της στην Τράπεζα ως Εντεταλµένη ενική ιευθύντρια Ανθρωπίνου υναµικού. 

Εν συνεχεία, α ορισ ε  Ειδικός ύµ ουλος στον  εστι οντας σε έµατα ν ρ π νου υναµικού και 

παρέχοντας, µε την πολύτιµη εµπειρία της, υποστήριξη κατά τη µεταβατική περίοδο. 
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• ηµιουργε ται µ α νέα νώτερη ιεύ υνση   , µε αντικείµενο την εταιρική επικοινωνία, 

τις δηµόσιες σχέσεις και το marketin . Ο ιώργος ερ ής ορ εται επικεφαλής της µον δας, αναφερόµενος απ  ευθείας 

στον CEO. 

Στο πλαίσιο της οργανωτικής αυτής αναδιάρθρωσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της ρ πε ας  από τις 2 εκεµ ρ ου 20  

απαρτ εται από τα ακόλου α µέλη

 ασίλειος άλτης, Chie  E ecuti e O icer

 Σπύρος Φιλάρετος, Chie  Operatin  O icer 

 Αρτέµιος εοδωρίδης, ενικός ιευθυντής  on er ormin  Loan  

 Ιωάννης Εµίρης, ενικός ιευθυντής  Whole ale Bankin

 Ισίδωρος Πάσσας, ενικός ιευθυντής  etail Bankin

 Ser iu Opre cu, ενικός ιευθυντής  International et ork

 Σπύρος Ανδρονικάκης, ενικός ιευθυντής  Chie  i k O icer

 Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ενικός ιευθυντής  Chie  Financial O icer

 ίκος Σαλακάς, ενικός ιευθυντής  Chie  Le al and Go ernance O icer

Ειδική µνε α για τον εώργιο ρώνη

Ο εώργιος Αρώνης δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από την υφιστάµενη θέση του ως 

Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος  etail and Whole ale Bankin . Ακολούθως, θα 

συνεχίσει να υποστηρίζει την Τράπεζα ως Ειδικός Σύµβουλος του CEO, διασφαλίζοντας την οµαλή ανάληψη καθηκόντων από 

τους νέους ενικούς ιευθυντές Λιανικής Τραπεζικής και Whole ale Bankin . 

Ενόψει αυτών, ο ασίλειος άλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε  

“ ια περισσότερα από 15 χρόνια ο ιώργος Αρώνης διετέλεσε επικεφαλής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Τράπεζας, 

αναλαµβάνοντας διοικητικές θέσεις στις µονάδες Λιανικής και Whole ale Bankin . Με την καθοδήγησή του η Alpha Bank 

εδραίωσε ηγετική θέση σε διάφορους τοµείς και προϊόντα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος. Ο ιώργος υπήρξε µέντορας 

για πολλά διοικητικά στελέχη, αλλά και προσωπικός φίλος. Του ευχόµαστε κάθε επιτυχία στα νέα του σχέδια”. 
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Η Alpha Bank “Be t ri ate Bank in Greece” για δεύτερη συνεχή χρονιά

       Alpha Bank αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονι      , στο πλαίσιο των ετήσιων
       βραβείων     20  που διοργανώνουν οι διεθνούς κύρους εκδόσεις “ ro e ional 
Wealth Mana ement ( WM)” και “ he Banker” του Οµίλου Financial ime . 

Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών ri ate Bankin  της Alpha Bank (   ), 
τις οποίες εµπιστεύονται σταθερά οι Πελάτες της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στους εξατοµικευµένους στόχους 
και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσµευση της Alpha Bank για ποιοτική ε υπηρέτηση, µε την υιο έτηση 
νέ ν τεχνολογιών και τη διαρκή ανα µιση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών ιαχείρισης Περιουσίας. 

Στην τελετή απονοµής των βραβείων που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο εκ µέρους 
της Alpha Bank ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and In e tment Bankin  Ιωάννης Εµίρης και ο ιευθυντής της 
ιεύθυνσης ri ate Bankin  Εµµανουήλ Αρζινός. 

Τα “Global ri ate Bankin  A ard ” των WM και he Banker βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες ri ate Bankin , 
µε βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδοµένα που συλλέγουν από ri ate Bank  διεθνώς. Της αξιολόγησης των 
στοιχείων επιµελείται επιτροπή που απαρτίζεται από αναγνωρισµένους επαγγελµατίες και ειδικούς στον τοµέα διαχείρισης 
περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α.

Η

Από αριστερά  ο uri Bender, Editor in Chie  της έκδοσης
“ ro e ional Wealth Mana ement ( WM)” του Οµίλου
Financial ime , ο Εµµανουήλ Αρζινός και ο Ιωάννης Εµίρης.

https://www.alpha.gr/el/private
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο διεθνής διαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας
“Fin ue t by Alpha Bank”

        εγάλη ήταν η συµµετοχή στον πρώτο διεθνή διαγωνισµό ψηφιακής καινοτοµίας “Fin ue t by Alpha Bank”, ο οποίος 

        ολοκληρώθηκε τη ευτέρα, 25 οεµβρίου 2019, µε την ανάδειξη των τριών πιο καινοτόµων προτάσεων για τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες της ψηφιακής εποχής, µεταξύ 0 συµµετοχών που υποβλήθηκαν από 12 χώρες. 

Ο διαγωνισµός είχε στόχο τον εντοπισµό καινοτόµων λύσεων και εφαρµογών που µπορούν να αλλάξουν το µέλλον του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, και απευθυνόταν στο ελληνικό και διεθνές intech οικοσύστηµα καθώς και στο ευρύτερο κοινό των 

νεοφυών επιχειρήσεων. εκίνησε τον Σεπτέµβριο 2019, µε την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής και διήρκεσε τρεις µήνες. 

Η επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούµενη από έµπειρα Στελέχη της Alpha Bank και επαγγελµατίες του επενδυτικού / 

συµβουλευτικού κλάδου, αξιολόγησε τις προτάσεις και επέλεξε τις επτά καλύτερες από αυτές. Στη συνέχεια, οι οµάδες που 

προκρίθηκαν, εντάχθηκαν σε πρόγραµµα “Επιταχυντή” (Accelerator) διάρκειας έξι εβδοµάδων και είχαν την ευκαιρία να 

εξελίξουν περαιτέρω τις εφαρµογές τους, αποκτώντας πρόσβαση στα A I  της Alpha Bank, συµµετέχοντας σε δυναµικό 

bootcamp και διαδραστικά ork hop  και λαµβάνοντας  από περισσότερα από 0 έµπειρα στελέχη της 

ρ πε ας και του χώρου της καινοτοµ ας.  

Στην εκδήλωση µε την οποία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός, οι επτά υποψήφιες οµάδες, Bit ezu , Humanblock, ra ma Io , 

uadible, uant lare, S uarede  και Who , παρουσίασαν τις τελικές προτάσεις τους στην ριτική Επιτροπή, η οποία και 

επέλεξε τους τρεις νικητές του διαγωνισµού. Τα κριτήρια για την ανάδειξη των νικητών, οι οποίοι έλαβαν αντίστοιχα χρηµατικά 

βραβεία, ήταν η επιτυχής αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η διαφοροποίηση 

των προτάσεών τους από την εγχώρια και διεθνή αγορά, η ευκολία υλοποίησης των εφαρµογών και το δυνητικό όφελος από 

αυτές για τον τραπεζικό τοµέα και τους πελάτες του.    

Μ
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Το ο ρα ε ο κέρδισε η οµ δα  µε την εφαρµογή της Gi in Street , µία χρηµατοοικονοµική πλατφόρµα που 

επιτρέπει άµεσες δωρεές χωρίς µετρητά προς όλους, µε τη χρήση τεχνολογιών αιχµής, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

καθηµερινά (εφαρµογές martphone, code). Το 2ο ρα ε ο απέσπασε η οµ δα  µε µία εφαρµογή που 

χρησιµοποιεί δεδοµένα από τα ocial media και αξιοποιώντας µοντέλα L  και machine learnin  εντοπίζει έγκαιρα, 

ανερχόµενα επενδυτικά trend . o ο ρα ε ο κέρδισε η οµ δα  µε µία λύση που ενισχύει το cyber ecurity 

χρησιµοποιώντας AI (Arti icial Intelli ence) για την ανάλυση της συµπεριφοράς των χρηστών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ µε θέµα “ ηφιακός Μετασχηµατισµός  παράγοντες 

επιτυχίας και ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων”, µε εκπροσώπους από τη eloitte, τη Micro o t, τη oda one και την IBM. 

Εκτός από τις παραπάνω εταιρείες, συνεργάτες της Alpha Bank για τον διαγωνισµό Fin ue t ήταν το Found.ation, το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η Alpha enture , το MI  Enterpri e Forum Greece, το ni. und και το elocity artner .

 Εντεταλµένος ενικός ιευ υντής         της   

αµιανός αραλαµπ δης, κατά τον χαιρετισµό του στην εκδήλωση, ανέφερε  “Η καινοτοµία αποτελεί βασικό και 

αναπόσπαστο συστατικό του Προγράµµατος ηφιακού Μετασχηµατισµού της Alpha Bank. Μέσα από πρωτοβουλίες που 

αναδεικνύουν τη σηµασία της ψηφιακής καινοτοµίας, όπως το “Fin ue t by Alpha Bank”, στοχεύουµε τόσο στην προσέλκυση 

νέων ιδεών, όσο και στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, ώστε να βελτιώσουµε τον τρόπο 

λειτουργίας της Τράπεζας και την εµπειρία των Πελατών µας. Η επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης του “Fin ue t by Alpha 

Bank” επιβεβαιώνει τον εποικοδοµητικό µας διάλογο  µε το δυναµικό intech κοινό και ενισχύει τις προσδοκίες µας για το 

ψηφιακό µέλλον του τραπεζικού τοµέα”.  

 νσταντ νος α τσας     της ιεύ υνσης ηφιακού ετασχηµατισµού και αινοτοµ ας της 

  τόνισε  “Ο διαγωνισµός “Fin ue t by Alpha Bank” πέτυχε τον στόχο του και η Τράπεζα ήρθε πιο κοντά µε τις 

νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες και αποτελούν τα πλέον δυναµικά στοιχεία του οικοσυστήµατος καινοτοµίας. Στόχος της Alpha 

Bank είναι η εδραίωση του Fin ue t ως θεσµού, µέσα από τον οποίο θα αναδεικνύονται οι σηµαντικές νέες δυνατότητες και 

ευκαιρίες για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, που προκύπτουν από τη διαρκή εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας”.
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Ο αµιανός αραλαµπίδης. Ο ωνσταντίνος α τσας.

Στιγµιότυπα από τις παρουσιάσεις των οµάδων.

Η κριτική επιτροπή. Η οµάδα Humanblock, που κέρδισε το 1ο βραβείο.

Η οµάδα uant lare, που κέρδισε το 2ο βραβείο. Εκπρόσωπος της οµάδας uadible που κέρδισε
το ο βραβείο.
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Έκδοση διαπραγµατεύσιµου Οµολόγου για την ΤΕΡ Α Ενεργειακή ΜΑΕ

       Alpha Bank ολοκλήρωσε µε επιτυχία τον Οκτώβριο 2019 την πρωτογενή διάθεση µέσω δηµόσιας προσφοράς στο 

       ρηµατιστήριο Αθηνών νέας έκδοσης εταιρικού οµολόγου της Τέρνα Ενεργειακής ΜΑΕ  µε την εγγύηση της Τέρνα 

Ενεργειακής Α ΕΤΕ. Η Τράπεζα ανέλαβε τον ρόλο του Συντονιστή  ύριου Αναδόχου στην ετή δηµόσια έκδοση εταιρικού 

χρέους της Τέρνα Ενεργειακής ΜΑΕ , ονοµαστικής αξίας Ευρώ 150 εκατ.

Η έκδοση έτυχε ευρείας αποδοχής από τους επενδυτές, µε το προσφερόµενο ποσό από ιδιώτες και θεσµικούς επενδυτές να 

ξεπερνά σηµαντικά το µέγιστο προσδοκώµενο ποσό έκδοσης που είχε αναγγείλει ο εκδότης. Στην επιτυχία αυτή συνέβαλε 

ουσιαστικά η τεχνογνωσία που διαθέτει η Τράπεζα στην έκδοση οµολογιακών τίτλων, η επιτυχηµένη αξιοποίηση των δικτύων 

διανοµής της, η διενέργεια προωθητικών δράσεων / παρουσιάσεων σε εγχώριους και διεθνείς εσµικούς Επενδυτές και η 

ισχυρή συνεπαγόµενη συµµετοχή της στο πολλαπλάσιο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε.

Η
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Συµµετοχή της Alpha Bank στο διεθνές συνέδριο rade Finance της EB

       Τράπεζα συµµετείχε ως χορηγός στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του Προγράµµατος ιεθνούς Εµπορίου ( F ) της 

       Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EB ), που πραγµατοποιήθηκε στις 2  και στις 2  Οκτωβρίου 

2019. Το Συνέδριο διοργανώθηκε, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα στο τέλος του 2016 και 

έχει πετύχει να αναδειχθεί ως ο πιο ισχυρός χρήστης του Προγράµµατος, µε συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 1,2 δισ. 

δολαρίων Η.Π.Α.

Η επί δύο έτη διάκριση της Alpha Bank από τον υπερεθνικό οργανισµό ως η πιο Ενεργή Εκδότρια τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

στη Ρουµανία, επιβεβαιώνει την επιτυχία της στον τοµέα της υποστήριξης των επιχειρήσεων στο να αναπτύξουν τους διεθνείς 

τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 00 αντιπροσώπους από 1 5 τραπεζικά ιδρύµατα και 0 διαφορετικές χώρες, 

αριθµοί που ξεπέρασαν τις επιτυχείς διεξαγωγές προηγούµενων συνεδρίων του Προγράµµατος.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, διοργανώθηκε επίσης, συζήτηση µε εκπροσώπους από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από διεθνείς 

τράπεζες, ενεργές στη χώρα µας, για την ενηµέρωση των συνέδρων σε θέµατα, όπως η ανάλυση του υφιστάµενου 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα για τις εργασίες διεθνούς εµπορίου, οι συνθήκες που επικράτησαν τα προηγούµενα έτη και οι 

προοπτικές που διαµορφώνονται. Εκ µέρους της Τράπεζας, στη συζήτηση συµµετείχε ο ιευθυντής της ιεύθυνσης 

ρηµατοοικονοµικών Προϊόντων Αθανάσιος Παυλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών διεθνούς εµπορίου στη 

χώρα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές και τα προϊόντα trade inance και ηλεκτρονικής τραπεζικής που αναπτύσσει η Alpha Bank.

H
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Η Alpha Bank στρατηγικός χορηγός του “Sin ularity  Greece Summit 2019”

       Alpha Bank συµµετείχε, για δεύτερη χρονιά, ως στρατηγικός χορηγός στο Sin ularity  Greece Summit. Το Συνέδριο 
       πραγµατοποιήθηκε από τις 11 έως τις 12 οεµβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µε θέµα  “Vision Forward” 
και µε βασικό άξονα την “προετοιµασία των ηγετών και των επιχειρήσεων παγκοσµίως για το µέλλον”.

Το Sin ularity ni er ity (Sin ularity ) ήρθε, για δεύτερη φορά, στην Ελλάδα για ένα διήµερο συνέδριο, που φέρνει την 
τεχνολογία του αύριο σήµερα, µε διεθνούς φήµης οµιλητές και διαδραστικά ork hop . Πρόκειται για µία παγκόσµια κοινότητα 
καινοτοµίας, η οποία µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα και συνέδρια, ερευνά λύσεις για παγκόσµιες µεγάλες προκλήσεις 
και προσπαθεί να εµπνεύσει ηγέτες να αξιοποιήσουν τις εκθετικές τεχνολογίες (e ponential technolo ie ) προς όφελος 
εκατοµµυρίων ανθρώπων, δηµιουργώντας ένα βιώσιµο µέλλον για όλους. Εστιάζει στην επιστηµονική πρόοδο και στις 
εκθετικές τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοηµοσύνη, η ροµποτική και η ψηφιακή βιολογία. 

Το Sin ularity  Greece Summit 2019, στο οποίο συµµετείχαν περίπου 1.500 σύνεδροι, προσήλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων 
υψηλόβαθµων επιχειρηµατικών στελεχών, επενδυτών και ερευνητών που παρακολούθησαν την παρουσίαση πολλών προηγµένων 
τεχνολογιών, οι οποίες προσφέρουν λύσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες της σύγχρονης εποχής στην Ελλάδα µε επίκεντρο τους τοµείς 
της Υγείας, της Ενέργειας, του Τουρισµού, των ρηµατοοικονοµικών, της Αγροτικής ανάπτυξης και της αυτιλίας.

Η Alpha Bank, µε κεντρικό µήνυµα  “Bankin  For ard  Humanizin  tech in e eryday Bankin ” είχε παρουσία στο Συνέδριο µε 
ειδικά διαµορφωµένο χώρο, όπου προβάλλονταν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Τράπεζα για την κάλυψη των 
καθηµερινών αναγκών της σύγχρονης ζωής. Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα στους συνέδρους να κάνουν ένα ευχάριστο 
διάλειµµα και να φωτογραφηθούν στο hotobooth που είχε στηθεί.

Εκ µέρους της Τράπεζας, στο Συνέδριο παρευρεύθησαν ο CEO ασίλειος άλτης, ο Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος  
COO Σπύρος Φιλάρετος, ο ενικός ιευθυντής  CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ο ενικός ιευθυντής International et ork 
και Πρόεδρος της Αlpha Bank omania Ser iu Opre cu, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and In e tment Bankin  
Ιωάννης Εµίρης, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ικτύου αταστηµάτων Ελλάδος Ισίδωρος Πάσσας, ο Εντεταλµένος 
ενικός ιευθυντής ιαχειρίσεως ιαθεσίµων εώργιος Μιχαλόπουλος, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής Chie  i ital O icer 

and etail Bankin  roduct  αµιανός αραλαµπίδης καθώς και ιευθυντές και Στελέχη ιευθύνσεων, ενώ παράλληλα 
δόθηκε η δυνατότητα σε Στελέχη της Alpha Bank να παρακολουθήσουν το Συνέδριο µέσω li e treamin .

Τέλος, η Τράπεζα πραγµατοποίησε πρόγραµµα φιλοξενίας για Πελάτες της ιεύθυνσης Επιχειρηµατικών έντρων καθώς 
και της Alpha Bank omania.

H
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Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου στη συνέντευξη Τύπου
που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Στιγµιότυπα από το Συνέδριο.
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Ενηµερωτικές εκδηλώσεις Πελατών της Τράπεζας 

       Τράπεζα διοργάνωσε ενηµερωτικές εκδηλώσεις για Πελάτες της στη όδο, στο ρ κλειο ρήτης και στη εσσαλον κη. 

Ειδικότερα, τη ευτέρα, 1  και την Πέµπτη, 2  Οκτωβρίου 2019 έλαβαν χώρα εκδηλώσεις στη Ρόδο και στο Ηράκλειο ρήτης, 

αντίστοιχα, στις οποίες αρχικά, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής ri ate and In e tment Bankin  Ιωάννης Εµίρης 

πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία, ενώ ακολούθησε παρουσίαση µε θέµα  “Οι αγορές στην εποχή των χαµηλών επιτοκίων” από 

τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Επενδυτικών αρτοφυλακίων Παναγιώτη Ρεµούνδο και από τον Αντιπρόεδρο και ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Alpha A et Mana ement Α.Ε. .Α. . ίµωνα ολίκα. Στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν Πελάτες της ιεύθυνσης 

ri ate Bankin , ενώ στην ενηµερωτική εκδήλωση της Ρόδου παρευρέθησαν και Πελάτες της ιεύθυνσης ρηµατοδοτήσεων 

Τουριστικών και ησιωτικών Επιχειρήσεων.  

Τη ευτέρα,  οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση Πελατών των ιευθύνσεων ri ate Bankin  και 

Τραπεζικής Ιδιωτών και er onal Bankin  στο Μέγαρο Μουσικής εσσαλονίκης. Ο ιευθυντής της ιεύθυνσης ri ate Bankin  

Εµµανουήλ Αρζινός πραγµατοποίησε σύντοµη οµιλία στην αρχή της εκδήλωσης και ακολούθησε παρουσίαση µε θέµα  

“Σχεδιάζοντας το µέλλον µε επενδύσεις” από τους κ.κ. amon E teruela , Senior In e tment Speciali t, B  ariba  A et 

Mana ement και Σοφία ηµοπούλου, Head o  i tribution Lu embour  and Ea tern Mediterranean Countrie , B  ariba  

A et Mana ement.

H

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση στη Ρόδο. Στιγµιότυπο από την εκδήλωση 
στο Ηράκλειο ρήτης.

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση 
στη εσσαλονίκη.
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Η Τράπεζα υποστηρικτής της πρωτοβουλίας του ΣΕ
για ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης

       Τράπεζα υποστήριξε ως χορηγός την πρωτοβουλία του ΣΕ  (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και ιοµηχανιών) για ενίσχυση των 

       θεσµικών συνεργασιών, µε στόχο την ενδυνάµωση της περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας.

Στο πλαίσιο της χορηγίας, την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στο Ηράκλειο ρήτης, σε συνεργασία µε 

τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων ιοµηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕ ΠΗ), ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα τις προκλήσεις και 

τις αλλαγές που φέρνει στη λειτουργία των επιχειρήσεων η “ ιοµηχανία .0/Indu try .0”. Στην εκδήλωση συµµετείχε ως 

οµιλητής ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Εµπορικής Τραπεζικής της Alpha Bank Τηλέµαχος εωργάκης, µε θέµα τα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία που είναι διαθέσιµα στις επιχειρήσεις.

H
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Συµµετοχή της Τράπεζας στο “A riBu ine  Forum 2019”

       Alpha Bank συµµετείχε ως χορηγός, στο “A riBu ine  Forum 2019”, που πραγµατοποιήθηκε στις Σέρρες, στις 1 και 

       2 οεµβρίου 2019. έµα του Συνεδρίου ήταν ο µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή  και είχε 

στόχο την προώθηση της καινοτοµίας και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, Στελέχη του Επιχειρηµατικού έντρου εσσαλονίκης και της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών 

Επιχειρήσεων ενηµέρωναν το κοινό για τα προϊόντα της σειράς “Alpha Αγροτική Επιχειρηµατικότητα”, η οποία περιλαµβάνει 

εξειδικευµένα προϊόντα και χρηµατοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του επιχειρηµατία αγρότη, αλλά και των 

επιχειρήσεων που συµπληρώνουν την αγροδιατροφική αλυσίδα.

H
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Πρόγραµµα Φιλοξενίας Συναδέλφων από το εξωτερικό

      ην Πέµπτη,  και την Παρασκευή, 8 οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα φιλοξενίας συναδέλφων από τις 

      θυγατρικές τράπεζες του εξωτερικού, µε στόχο την ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ των Εταιρειών του Οµίλου, στο 

πλαίσιο µίας εποικοδοµητικής συνεργασίας.

Συγκεκριµένα, συµµετείχαν Στελέχη των Τµηµάτων Marketin , ηµοσίων Σχέσεων και Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης των 

Εταιρειών, τα οποία πραγµατοποίησαν παρουσιάσεις των Τµηµάτων τους. 

T
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Επαναπιστοποίηση του Τµήµατος ιαχείρισης ρόνου

για το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 2015

      ο Τµήµα ιαχείρισης ρόνου της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού εφαρµόζει µε επιτυχία, από το 2016, το Σύστηµα 

      ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001 2015.

Τη ευτέρα, 1  Οκτωβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση του Τµήµατος από τον εξωτερικό Φορέα 

 A S IA, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Οργανισµούς στον τοµέα της Πιστοποίησης Συστηµάτων 

ιασφάλισης Ποιότητας.

Η Πιστοποίηση µε το συγκεκριµένο διεθνές πρότυπο ποιότητας, αφορά αφενός στον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών 

καταγραφής παρουσίας και διαχείρισης των αδειών του Προσωπικού και αφετέρου στην υιοθέτηση πρακτικών µέτρησης 

και βελτίωσης µε χρήση δεικτών απόδοσης και ερωτηµατολογίων µέτρησης ικανοποίησης.

T
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ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού
Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας

Πάµε Μαζί  στον Μαραθώνιο Αθήνας 2019

      ην Τετάρτη, 6 οεµβρίου 2019, ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας  β  εξαµήνου,  οι

      οποίες διεξήχθησαν στην Αθήνα και στη εσσαλονίκη, ενώ συγκεντρώθηκαν συνολικά 26  µονάδες αίµατος. Με µεγάλη 

χαρά υποδεχθήκαµε 8 νέους Αιµοδότες, γεγονός που µας γέµισε ελπίδα και πίστη ότι µε τον θεσµό των Ηµερίδων Αιµοδοσίας 

θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε περισσότερους συνανθρώπους µας. 

Σηµειώνεται ότι, οι Εθελοντές Αιµοδότες δικαιούνται, κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα αιµοδοσίας των οσοκοµείων 

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

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν, για ακόµη µία φορά, στο κάλεσµα της ιεύθυνσης Ανθρωπίνου υναµικού και 

έλαβαν µέρος στις Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

Μαζί δίνουµε ελπίδα

T

      ο Σάββατο, 9 και την υριακή, 10 οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε 

      ο “Μαραθώνιος Αθήνας, ο Αυθεντικός”, στον οποίο συµµετείχαν 

περισσότεροι από 60.000 δροµείς από 105 χώρες. 

1 0 Υπάλληλοι της Τράπεζας έλαβαν µέρος µε την “Οµάδα Alpha Bank” στα 

αγωνίσµατα του Μαραθωνίου ρόµου και των Αγώνων ρόµου των 5 χλµ. 

και των 10 χλµ.

H Τράπεζα, µέσω της Εταιρικής οινωνικής Ευθύνης, φέτος υποστήριξε τον Μη ερδοσκοπικό Οργανισµό “Sa e Water Sport ”, 

προσφέροντας Eυρώ 2 για κάθε χιλιόµετρο που διένυσε κάθε δροµέας της “Οµάδας Alpha Bank”. 

T

...........................................................................................................................................................................................
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Ε  Ε Ε  
Τραπεζική Τεχνική  Εγγυητικές Επιστολές

  ιαδικασίες ορηγήσεων

  Credit Analy i ΥΠΕ

  eller  Συναλλαγών Ευρώ

  eller  Συναλλαγών 

  eller  Συναλλαγών (Προχωρηµένο)

  Εφαρµογές Εταιρικών Πράξεων

  ΥΠΙ και Επενδυτικά

  ΥΠΙ και αταναλωτικά

  νώση Πελάτη ( no  your Cu tomer)

  έοι Υπεύθυνοι Λειτουργιών Εργασιών

ιοικητικής και   Ενίσχυση της ετικής Επιρροής

εξιοτήτων  ime  Stre  mana ement

  e otiation Skill

Προχωρηµένη   οµοθετικό Πλαίσιο Επενδυτικών Εργασιών

ρηµατοοικονοµική  Λήψη και ιαβίβαση Εντολών Επενδυτικών Εργασιών

  ρηµατοοικονοµική αγοράς ακινήτων

  οµοθεσία καθυστερήσεων

ιεύθυνση Εκπαίδευσης
Τα σηµαντικότερα εκπαιδευτικά γεγονότα του Οκτωβρίου 2019

ατά τον µήνα Οκτώβριο, περισσότερα από 2.000 άτοµα συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που διεξήχθησαν στα 

Εκπαιδευτικά έντρα της Τράπεζας.

Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράµµατα
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Η ευρεία θεµατολογία, από πλευράς προσανατολισµών και περιεχοµένου, αντλείται από το σταθερά επαναλαµβανόµενο και 

µονίµως εκσυγχρονιζόµενο ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Πέραν των ανωτέρω σταθερών προγραµµάτων, αξίζει να αναφερθούν και αυτά που αφορούσαν στο Bu ine  Continuity Mana ement.

Συγκεκριµένα, κατά τον µήνα Οκτώβριο πραγµατοποιήθηκαν

 τρεις διεξαγωγές του εισαγωγικού προγράµµατος BCM Effectiveness, µε 58 συµµετέχοντες, οι οποίοι έλαβαν το 

 πιστοποιητικό Business Continuity Certified Planner (BCCP) 

 µία διεξαγωγή του προχωρηµένου προγράµµατος BCM – Excellence, µε 16 συµµετέχοντες, οι οποίοι έλαβαν το 

 πιστοποιητικό Business Continuity Certified Specialist (BCCS)

 µία διεξαγωγή για την προετοιµασία της απόκτησης της Πιστοποίησης BCMS Lead Auditor (ISO 22301) Business 

 Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA), µε 1  συµµετέχοντες, οι οποίοι και πιστοποιήθηκαν.

Τα προγράµµατα διεξάγονται σε συνεργασία µε εξωτερικό συνεργάτη, ενώ οι Πιστοποιήσεις δίνονται από το BCM In titute.
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Εγκαίνια της έκθεσης “Υφάνσεις.
ωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήµερα”

       ην Πέµπτη, 21 οεµβρίου 2019, εγκαινιάστηκε η έκθεση “Υφάνσεις. ωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως 
      σήµερα” στο Μουσείο Μπενάκη  τήριο Οδού Πειραιώς 1 8, η οποία θα διαρκέσει έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020. 

Η Έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση της Alpha Bank και του Μουσείου Μπενάκη και την επιµελήθηκαν η Επιµελήτρια της Συλλογής 
Έργων Τέχνης της Alpha Bank Ειρήνη Οράτη και ο Επιµελητής του Μουσείου Μπενάκη /Πινακοθήκης κίκα, ωνσταντίνος Παπαχρίστου.

Το περιεχόµενό της διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες

Η πρώτη αφορά στις ταπισερί που δηµιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1960 µε την καθοδήγηση του ιάννη Φαϊτάκη, βάσει γνωστών 
ήδη έργων Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως ο ίκος ατζηκυριάκος κίκας, ο ιάννης Τσαρούχης, ο ιάννης Μόραλης, ο ίκος 

ικολάου, ο Σπύρος ασιλείου και ο ιάννης Σπυρόπουλος. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και µία ξεχωριστή ενότητα σχετικά µε το 
έργο του ιάννη Φαϊτάκη, που περιλαµβάνει και σχετικό βίντεο του αρχείου της ΕΡΤ.

Η δεύτερη καλύπτει τις δεκαετίες 19 0  1980 και επικεντρώνεται στα χαλιά hand tu ted που δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία της 
καλερί “ έες Μορφές”. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έργα των άσω ατράκη, ρόνη Μπότσογλου, ηµήτρη Μυταρά, Ηλία 
εκουλάκου, λεξ Μυλωνά, Όπυς ούνη, Πάρι Πρέκα, Τάκη ατσουλίδη και Μιχάλη ατζουράκη.

Η Έκθεση ολοκληρώνεται µε έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που προχωρούν σε πειραµατισµούς στις τεχνικές και τα υλικά 
( ούλα Μασούρα, Μαρία ρηγορίου, Ισµήνη Σαµανίδου, Τούλα Πλουµή, άσια Αδάµου ανέζη, άφνη Μπαρµπαγεωργοπούλου, 
ωή αϊτανίδου και Μανώλης αχαριουδάκης).

Η επιλογή της παρουσίασης αυτών των χειροποίητων “υφαντών ιστορηµένων τοιχοταπήτων”, όπως ονόµαζε τις ταπισερί 
ο ιάννης Τσαρούχης, παράλληλα και σε συνοµιλία µε πίνακες, σχέδια, µακέτες, φωτογραφίες ή γλυπτά που συνδέονται θεµατικά 
µεταξύ τους, έχει στόχο µία περιοδολόγηση στην ελληνική τέχνη µετά από το 1960, µέσα από έργα διαφορετικής υφής, αλλά ίδιας 
θεµατολογίας, τα οποία σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να προκαλέσουν αναπάντεχες εντυπώσεις, ίσως και άλλες ερµηνείες. 

Την Έκθεση εγκαινίασαν ο Προέδρος του .Σ. της Alpha Bank ασίλειος Ράπανος και η Υφυπουργός Εργασίας και οινωνικών 
Υποθέσεων κυρία όµνα Μιχαηλίδου. Επίσης, στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο CEO της Alpha Bank ασίλειος άλτης, η Πρόεδρος 
της ιοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη κυρία Ειρήνη ερουλάνου και ο Επιστηµονικός ιευθυντής του Μουσείου Μπενάκη 
κ. ιώργης Μαγγίνης.

Τ
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Η Ειρήνη Οράτη.Ο ασίλειος Ράπανος.



H ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

<       27 / 69       >

Τρία έργα της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank
στην η Biennale Σύγχρονης Τέχνης εσσαλονίκης

      τις 12 Οκτωβρίου 2019, εγκαινιάσθηκε από τον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών εσσαλονίκης  

      MOMu  η η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης εσσαλονίκης.

Στην Έκθεση που φέτος έχει τον γενικότερο τίτλο “Στάση” και διεξάγεται σε πολλούς πολιτιστικούς και εκθεσιακούς χώρους της 

εσσαλονίκης παρουσιάζεται το έργο πολλών νέων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η πρόταση µίας επισκόπησης του κόσµου και της ζωής µέσα από καλλιτεχνικές θέσεις και έργα 

καθώς και η αναζήτηση εναλλακτικών σηµείων θέασης του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. Η επιµελητική οµάδα 

επιχειρεί µία στροφή  στα έργα, τους καλλιτέχνες, τις δράσεις και τις αφηγήσεις, που δεν εκφέρουν µόνο δηµιουργικό λόγο, αλλά 

κυρίως ορίζουν µία στάση απέναντι στη ζωή και τον κόσµο. Στο πλαίσιο της Έκθεσης, θα πραγµατοποιηθούν “Arti t  talk ”, 

συνέδρια, ma tercla e , ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank συνεχίζοντας τη συνεργασία της µε το MOMu , που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2006 µε τη 

µεγάλη έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και συνεχίστηκε τον Φεβρουάριο του 2019 µε την αντίστοιχη στο 

ρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δάνεισε για τις ανάγκες της διοργάνωσης τρία έργα  το έργο του Α. Τάσσου “ άθε πρωί” (19 2) 

και δύο έργα  κατασκευές του ιάννη ουνέλλη (196  και 1990 91).

Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2020.

Σ
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Η Alpha Bank χορηγός του καταλόγου της έκθεσης
“Τόποι δηµιουργίας, αφιέρωµα στο Μέτσοβο”

      τις 19 Οκτωβρίου 2019, εγκαινιάστηκε στην Πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέρωφ στο Μέτσοβο, η έκθεση “Τόποι δηµιουργίας, 

      αφιέρωµα στο Μέτσοβο” που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2020.  

Η Έκθεση, στην οποία συµµετέχουν 6  σηµαντικοί σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες, είναι αφιερωµένη στον τόπο, στη δηµιουργία, 

στο όραµα και στη συνέχεια και φιλοδοξεί να αναδείξει αφενός, την πολυµορφία των αναζητήσεων και τον δυναµισµό της 

σύγχρονης τέχνης των δηµιουργών µας και αφετέρου, να συµβάλει στην πρόσληψη και κατανόηση µίας ιδιαίτερης πολιτισµικής 

οντότητας ενός ξεχωριστού “τόπου δηµιουργίας”, που είναι το Μέτσοβο.

Οι καθιερωµένες φθινοπωρινές εκδηλώσεις της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ σηµατοδοτούνται φέτος από µία διπλή επετειακή γιορτή  

Τη συµπλήρωση, αφενός, των 0 χρόνων λειτουργίας της Πινακοθήκης στο Μέτσοβο και, αφετέρου, των 60 χρόνων από την 

αναµπέλωση των άγονων πλαγιών της περιοχής.

Την Έκθεση επιµελείται η επιµελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ρ. Λίνα Τσίκουτα  εϊµέζη, η οποία υπογράφει και τα κείµενα στον 

δίγλωσσο κατάλογο που συνοδεύει την Έκθεση.   

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων, ανέλαβε χορηγός του καταλόγου της Έκθεσης.

Σ
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Συµµετοχή της οµισµατικής Συλλογής Alpha Bank
στην Επιστηµονική Συνάντηση “Αντιγράφοντας (σ)το παρελθόν. 

Η αρχαία ελληνική τέχνη ως διαχρονική πηγή αντιγραφής και έµπνευσης” 

      ην Παρασκευή, 8 οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η Επιστηµονική Συνάντηση ντιγρ φοντας σ το παρελ όν. 

       αρχα α ελληνική τέχνη ς διαχρονική πηγή αντιγραφής και έµπνευσης , που διοργάνωσε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο εσσαλονίκης.

Η Συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης, µε τίτλο ντιγρ φοντας σ το παρελ όν  στορ ες 

αντιγραφής και έµπνευσης , στην οποία παρουσιάστηκαν και έξι νοµίσµατα από τη Συλλογή της Τράπεζας. Σκοπός της 

Συνάντησης ήταν να διερευνήσει και να αναπτύξει µία παραγωγική συζήτηση γύρω από το σύνθετο ζήτηµα της αντιγραφής 

τέχνεργων και να ρίξει φως στις ποικίλες εκφράσεις του τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν. 

Η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank ρ ήµητρα Τσαγκάρη παρουσίασε το θέµα “Τα αρχαία νοµίσµατα ως 

πηγή έµπνευσης στη νοµισµατοκοπία του νεότερου Ελληνικού ράτους”, προβάλλοντας έναν σηµαντικό αριθµό αρχαίων και 

νεότερων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Τράπεζας.   

Στην Επιστηµονική Συνάντηση συµµετείχαν 18 επιστήµονες από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια, από ξένες αρχαιολογικές σχολές 

που εδρεύουν στην Ελλάδα, από Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων.

T
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Επιµορφωτικό Σεµινάριο για Εκπαιδευτικούς στην έρκυρα

      ην Πέµπτη,  οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην έρκυρα, 

      Επιµορφωτικό Σεµινάριο για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος “ όµος οµίζω όµισµα” της 

οµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του οµού έρκυρας.   

Το Σεµινάριο παρακολούθησαν 16 εκπαιδευτικοί από 10 ηµοτικά Σχολεία του οµού έρκυρας, οι οποίοι είχαν αποστείλει αίτηση 

για την παραλαβή της ειδικά σχεδιασµένης βαλίτσας που συνοδεύει το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα. Οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν 

για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράµµατος µέσα στη σχολική τάξη και συζήτησαν ποικίλα σχετικά θέµατα.

Τρεις βαλίτσες του Προγράµµατος θα παραµείνουν στην έρκυρα καθ  όλη τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, 

προκειµένου όλα τα Σχολεία που δήλωσαν συµµετοχή να υλοποιήσουν το Πρόγραµµα.

T
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Συµµετοχή του Μουσείου αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης
στην 21η Ετήσια Ενηµερωτική Συνάντηση Μουσείων εότερου Πολιτισµού

      ην Παρασκευή, 1 οεµβρίου 2019, πραγµατοποιήθηκε η 21η Ετήσια Ενηµερωτική Συνάντηση Μουσείων εότερου 

      Πολιτισµού, που διοργάνωσε η ιεύθυνση εότερης Πολιτιστικής ληρονοµιάς, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Τµήµα του 

ICOM ( ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων  International Council o  Mu eum ). Το θέµα της Συνάντησης ήταν “Παραστατικές Τέχνες και 

Εκπαιδευτικές ράσεις  Ερµηνεία και εµπειρία στο µουσείο”.

Στις εργασίες της Ηµερίδας παρουσιάστηκαν τόσο οι δράσεις των Μουσείων, που σχετίζονται µε το κυρίως θέµα, όσο και τα νέα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα των Μουσείων.

Εκ µέρους της Τράπεζας, ο Υπεύθυνος των Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην 

έρκυρα ωνσταντίνος ριστόπουλος και η Ματίνα ηµοπούλου από τη οµισµατική Συλλογή της Alpha Bank παρουσίασαν το νέο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο “Αρχιτεκτονικά Μνηµεία της Αρχαιότητας στα Ελληνικά αρτονοµίσµατα”. Παρουσιάστηκε 

αναλυτικά το συγκεκριµένο Πρόγραµµα καθώς και το συνοδευτικό και εποπτικό υλικό που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή του. 

Σκοπός του Προγράµµατος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά µνηµεία της Αρχαίας Ελλάδας, τους 

βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθµούς της αρχαιότητας καθώς επίσης και ιστορικά κτίρια της έρκυρας. 

Μέσα από το Πρόγραµµα τα παιδιά ανακαλύπτουν το παρελθόν και µελετούν το παρόν, κατανοώντας την έννοια της αρχιτεκτονικής 

παράδοσης.  

T
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Προσφορά από την Alpha Bank της έκδοσης 
“ ηµήτρης αλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία” 

µε έκπτωση 0  καθ  όλη τη διάρκεια του εκεµβρίου 2019
       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση ηµήτρης αλ νης. α εικονογραφηµένα ι λ α  µε έκπτ ση 0  καθ  όλη τη 

       διάρκεια του εκεµβρίου 2019.

Η έκδοση “ ηµήτρης αλάνης. Τα Εικονογραφηµένα ιβλία”, που συνόδευε την οµότιτλη έκθεση, είναι αποτέλεσµα της έρευνας που 

πραγµατοποίησαν από κοινού η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μορφωτικό δρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) κατά την 

περίοδο 2008 201 . Πρωτογενές υλικό για την έρευνα αυτή αποτέλεσαν τα εικονογραφηµένα από τον καλλιτέχνη βιβλία, τα οποία 

ανήκουν στις πλούσιες συλλογές της Alpha Bank και του ΜΙΕΤ, ενώ αξιοποιήθηκαν και τεκµήρια από το Μουσείο της Μονµάρτρης 

στο Παρίσι. Με την ολοκλήρωση της έρευνας είχε πραγµατοποιηθεί η καταγραφή 152 τίτλων, δηλαδή των βιβλίων, των 

λευκωµάτων και των εντύπων που εικονογράφησε ο καλλιτέχνης το χρονικό διάστηµα 190 1962. 

Την Έκδοση προλογίζει ο ιονύσης αψάλης, ιευθυντής του ΜΙΕΤ, ενώ στα τρία εισαγωγικά κείµενα που ακολουθούν η Ειρήνη 

Οράτη παρουσιάζει για πρώτη φορά αναλυτικά το εικονογραφικό έργο του αλάνη, ο γγελος ρακογιώργος προσεγγίζει τα πρώτα 

χρόνια του καλλιτέχνη στο Παρίσι, ενώ ο ιώργος Ματθιόπουλος γράφει για την τέχνη του βιβλίου στην Ευρώπη την εποχή εκείνη.

Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
    (Σταδίου 0, Α Η Α) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα  . .  

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

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

Ειρήνη Οράτη, γγελος ρακογιώργος,
ιώργος . Ματθιόπουλος

Αθήνα 201
Μορφωτικό δρυµα Εθνικής Τραπέζης 
σε συνεργασία µε την Alpha Bank
ιαστάσεις 0,6  2 ,5 εκ.

Σελίδες 68
Ελληνικά
ISB  9 8 960 250 599 1

ιµή  Ευρώ 00

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr


H ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α

<       33 / 69       >

Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
άρολος τίκενς (Charle  icken )

      γγλος µυθιστοριογράφος άρολος τίκενς γεννήθηκε στις  Φεβρουαρίου 1812 στο Πόρτσµουθ. Αν και προερχόταν από µία 

        σχετικά ευκατάστατη οικογένεια, τα οικονοµικά προβλήµατα και η φυλάκιση του πατέρα του λόγω χρεών τον ανάγκασαν να 

εγκαταλείψει το σχολείο και να εργαστεί σε πολύ νεαρή ηλικία κάτω από σκληρές συνθήκες. Η δύσκολη εφηβεία του τροφοδότησε 

το συγγραφικό του έργο, στο οποίο υπάρχουν, µεταξύ άλλων, πολλά µεταπλασµένα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε τη δηµοσιογραφία, ενώ πολλά µυθιστορήµατά του δηµοσιεύτηκαν αρχικά σε συνέχειες σε εβδοµαδιαία και σε 

µηνιαία περιοδικά. Επινόησε ορισµένους από τους γνωστότερους διεθνώς φανταστικούς χαρακτήρες, ενώ υπήρξε ένας από τους 

διασηµότερους γγλους συγγραφείς που ανέδειξε η βικτωριανή εποχή. Πέθανε στην Αγγλία το 18 0.

Ο τίκενς συνέγραψε δεκαπέντε µυθιστορήµατα, πέντε νουβέλες, εκατοντάδες διηγήµατα και πλήθος άρθρων, ενώ υπήρξε και 

δεινός επιστολογράφος. Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν τα µυθιστορήµατα “Τα χαρτιά του Πίκγουικ” (18 6 18 ), “Οι 

περιπέτειες του Όλιβερ Τουίστ” (18 18 9), “Η ζωή και οι περιπέτειες του ίκολας ίκλεµπι” (18 8 18 9), “ τέιβιντ όπερφιλντ” 

(18 9 1850), “ ύσκολα χρόνια” (185 ), “Η µικρή τόριτ” (1855 185 ), “Ιστορία δύο πόλεων” (1859), “Μεγάλες προσδοκίες” 

(1860 1861), ενώ κορυφαία θεωρείται η “ ριστουγεννιάτικη ιστορία”, νουβέλα που γνώρισε από την αρχή τεράστια επιτυχία και 

έγινε το δηµοφιλέστερο έργο του. Μέσα από τα κείµενά του και από έναν εκτεταµένο αριθµό διαλέξεων που έδωσε, υποστήριξε τα 

δικαιώµατα των παιδιών και άσκησε δριµεία κριτική στην ανερχόµενη αστική τάξη της βικτωριανής κοινωνίας, περιγράφοντας µε 

ρεαλιστικό και ενίοτε σατιρικό τρόπο την αδικία και την έλλειψη ανθρωπιάς απέναντι στους φτωχούς και εξαθλιωµένους. 

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του άρολου τίκενς, µυθιστορήµατα, διηγήµατα κ.ά.

ατήστε εδώ για να δε τε τους τ τλους.

Ο

dickens.pdf
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ραβείο δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου

      ο δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου φέτος συµπληρώνει σαράντα χρόνια δυναµικής παρουσίας στον χώρο του πολιτισµού και 
     θέσπισε το ραβείο δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ινηµατογράφου εσσαλονίκης, µε αφορµή την 
επέτειο και µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής κινηµατογραφικής παραγωγής. 

Το ραβείο δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου, έπαθλο που συνοδεύεται από έργο της εικαστικού άφνης ωστοπούλου, Αντιπροέδρου 
του ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, απονεµήθηκε κατά την Τελετή Λήξης του 60ου Φεστιβάλ ινηµατογράφου εσσαλονίκης, 
στις 10 οεµβρίου 2019, κατόπιν αξιολόγησης από ειδική τριµελή επιτροπή, στην ελληνική ταινία “ ε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά 
πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό” του ιώργου εωργόπουλου. Η επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο του Ιδρύµατος 
απαρτίστηκε φέτος από τους κ.κ. Μαρία ατσουνάκη, δηµοσιογράφο, Εύα Στεφανή, σκηνοθέτη και ιώργο Φρέντζο, διευθυντή 
φωτογραφίας.

Το δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου υποστηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάµωση και προώθηση του ελληνικού πολιτισµού, 
των γραµµάτων και των τεχνών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, στον τοµέα του κινηµατογράφου, το δρυµα έχει 
ενισχύσει οικονοµικά την παραγωγή, ολοκλήρωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση ταινιών πειραµατικού κινηµατογράφου καθώς και τη 
δηµιουργία ταινιών µικρού µήκους και τεκµηρίωσης. Από τις σηµαντικότερες περιπτώσεις, υπήρξε η διάσωση του κινηµατογραφικού 
έργου των κρέγκορι Μαρκόπουλος και Ρόµπερτ Μπίβερς, για το οποίο πραγµατοποιήθηκε αφιέρωµα στο 60ο Φεστιβάλ 

ινηµατογράφου εσσαλονίκης.

Τ
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δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου
“Αµίλητη”, ένα σύγχρονο χορικό, της ήµητρας Τρυπάνη

       “Αµίλητη”, µία συµπαραγωγή του Φεστιβάλ Παξών και της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσιάστηκε 

        µε επιτυχία στις 11, 12 και 1  Οκτωβρίου 2019, στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο έντρο Πολιτισµού δρυµα Σταύρος 

ιάρχος, µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. ωστοπούλου.

Πρόκειται για σύγχρονο χορικό σε σύνθεση και σκηνοθετική επιµέλεια της συνθέτριας ήµητρας Τρυπάνη και ποιητικό κείµενο του 

διακεκριµένου ποιητή, συγγραφέα, αρθρογράφου και δηµοσιογράφου Παντελή Μπουκάλα, βασισµένο σε αληθινό γεγονός που 

συνέβη σε ένα φτωχό ορεινό χωριό της Ελλάδας, γύρω στα 1850. Η πρεµιέρα του έργου πραγµατοποιήθηκε τη ευτέρα, 9 

Σεπτεµβρίου 2019, στο Παλιό Σχολείο Λογγού στους Παξούς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παξών.

Η



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ Α
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δρυµα Ιωάννου Φ. ωστοπούλου
“Το χαµένο κείµενο”

       εικαστικός ίνα Παππά παρουσίασε το έργο της µε τίτλο “Το αµένο είµενο”, µία διαδραστική βίντεο περιήγηση ( ideo alk),

       στο Επιγραφικό Μουσείο την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019. Το έργο, το οποίο θα βρίσκεται µόνιµα στο Μουσείο, 

προτείνει στον θεατή µία πολυεπίπεδη διαδροµή στον χώρο των εκθεµάτων, µία σύνθετη οπτικοακουστική εµπειρία στον κόσµο 

της επιγραφικής, η οποία τον φέρει σε επαφή µε τις εµπειρίες και τα βιώµατα των επιγραφικών επιστηµόνων.

Στο επίκεντρο του ideo alk βρίσκονται οι επιγραφές και οι µελετητές τους. ιακεκριµένοι Έλληνες και ξένοι επιγραφικοί µάς 

υποδέχονται στον χώρο τους και µας αποκαλύπτουν σηµειώσεις, χειρόγραφα, φωτογραφίες, βιβλία, διαφάνειες και έκτυπα για να 

µας περιγράψουν τους ιδιαίτερους τρόπους της έρευνάς τους. Μας αφηγούνται ιστορίες για τις χρονοβόρες και αγωνιώδεις 

προσπάθειές τους να αποκρυπτογραφήσουν τα φθαρµένα κείµενα και να συναρµολογήσουν τις τεµαχισµένες επιγραφές. Το 

επιστηµονικό προσωπικό του Μουσείου µιλά επίσης για τις επιγραφές, περιγράφει την καθηµερινότητά του και µας ξεναγεί σε 

χώρους κλειστούς για το κοινό.

Το έργο έχει ως αφετηρία την πρακτική των ite peci ic εικαστικών παρεµβάσεων, την παράδοση του ντοκιµαντέρ και την 

αισθητηριακή δυναµική των τεχνικών της επαυξηµένης πραγµατικότητας (au mented reality). Είναι η πρώτη φορά που έργο αυτού 

του είδους παρουσιάζεται σε ελληνικό µουσείο.

Το έργο υλοποιήθηκε µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. ωστοπούλου.

Η



ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

1 0 χρόνια Alpha Bank
        Alpha Bank φέτος γιορτάζει τα 0 χρόνια από την ίδρυσή της. Ευκαιρία λοιπόν είναι να θυµηθούµε τους ασικούς στα µούς
        της ιστορίας της.

α   αφετηρ α
Οι ρίζες της Alpha Bank ξεκινούν το 1879, δηλαδή πριν από 0 χρόνια, όταν ένας νέος 

έµπορος της αλαµάτας κατάφερνε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην τοπική αγορά. 

Επρόκειτο για τον ννη . στόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1856 στη Σπερχογεία, 

ένα χωριό της Μεσσηνίας, λίγο έξω από την αλαµάτα, και ασχολήθηκε πολύ νωρίς µε το 

εµπόριο υφασµάτων, αρχικά ως συνεργάτης στο εµπορικό κατάστηµα ενός συγγενούς του.

Το 1885 ο Ιωάννης Φ. ωστόπουλος άνοιξε δικό του εµπορικό κατάστηµα και κατάφερε να 

γίνει σύντοµα ένας από τους σηµαντικότερους εµπόρους της µεσσηνιακής πρωτεύουσας, έτσι 

ώστε το 1908 να αποκαλείται “πρύτανης των υφασµατεµπόρων” της αλαµάτας.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Ιωάννης Φ. ωστόπουλος στρέφεται όλο και περισσότερο στις τραπεζικές εργασίες. Συνάµα, 

αναλαµβάνει ανταποκριτής δύο σηµαντικών τραπεζικών ιδρυµάτων της εποχής, της Τράπεζας Εµπεδοκλέους που ιδρύθηκε το 

189  από τον ρηγόριο Εµπεδοκλή και το 190  µετεξελίχθηκε στην Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος και της Λαϊκής Τράπεζας, 

που ιδρύθηκε το 1905 από τον ιονύσιο Λοβέρδο.

Η δυναµική που διαµορφώνεται κατά τα χρόνια αυτά βρίσκει τη φυσιολογική της συνέχεια κατά την αµέσως επόµενη δεκαετία. 

Το 1916, ιδρύεται η ρ πε α . . στοπούλου ως ετερόρρυθµη εταιρεία, µε τη συµµετοχή της Λαϊκής Τράπεζας.

Η επιτυχία του εγχειρήµατος οδηγεί, δύο χρόνια αργότερα, στη µετατροπή της εν λόγω 

Τράπεζας σε ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ρ πε α αλαµών και µε στόχο την 

εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας της αλαµάτας. 

Ο Ιωάννης Φ. ωστόπουλος ωστόσο δεν πρόλαβε να δει το τελευταίο του εγχείρηµα 

να αναπτύσσεται, καθώς απεβίωσε το 1918.

H
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

  εδρα ση

Ο µεσοπόλεµος βεβαίως οδηγεί σε αλλαγή της στρατηγικής. αταλυτικό ρόλο στις µετέπειτα 

αποφάσεις της οικογένειας ωστοπούλου θα διαδραµατίζει πλέον ο πρωτότοκος γιος του 

Ιωάννου Φ. ωστόπουλου, ο ηµήτριος (Μίµης) ωστόπουλος, που αναλαµβάνει τον συντονισµό 

των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η σηµαντικότερη κίνησή του υπήρξε στα τέλη του 192 , όταν το Τραπεζικό ραφείο που 

διατηρούσε ο Οίκος ωστοπούλου στην Αθήνα από το 1922 και η Τράπεζα αλαµών 

συγχωνεύονται και δηµιουργείται η ρ πε α Ελληνικής Εµπορικής στε ς.

Σταδιακά η Τράπεζα προχωρά στη δηµιουργία ενός ικτύου αταστηµάτων στη ότιο 

Πελοπόννησο και το 1925 εισάγεται στο ρηµατιστήριο Αθηνών.

γ  α δύσκολα χρόνια

Η κρίση του 1929 2 έπληξε όλες τις ελληνικές τράπεζες. Η Τράπεζα Ελληνικής 

Εµπορικής Πίστεως  προκειµένου να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, µείωσε 

το κτυο τ ν αταστηµ τ ν της, ενώ στηρίζεται µετοχικά από την Εθνική Τράπεζα, 

η οποία διορίζει πλέον και εκπρόσωπό της στο ιοικητικό Συµβούλιο. Το 19 8 

πεθαίνει ο ηµήτριος Ι. ωστόπουλος και τη ιοίκηση της Τράπεζας αναλαµβάνει 

ο Σπύρος µε τη συνδροµή του µικρότερου αδελφού του Σταύρου, που και οι δύο ήταν 

ήδη δραστήριοι επιχειρηµατίες.

Η πολεµική περίοδος θα οδηγήσει σε αδιέξοδο όλες τις ελληνικές τράπεζες. Η 

Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως ρευστοποίησε σχεδόν όλα τα περιουσιακά της 

στοιχεία προκειµένου να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον που καθιστούσε άχρηστη 

την τραπεζική διαµεσολάβηση και τελικά, το ιοικητικό της Συµβούλιο συγκάλεσε 

έκτακτη ενική Συνέλευση µε µοναδικό θέµα τη διάλυση της εταιρείας. Η συνθήκη της 

άρκιζας δηµιουργούσε ένα κλίµα που επέτρεπε στην οικονοµία να ανασάνει και η 

Τράπεζα ξεκίνησε εκ νέου τη δραστηριότητά της.
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

δ   νοδος

Η Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως υπήρξε η 

µοναδική µικρή τράπεζα η οποία µπόρεσε να επιβιώσει 

από τις δυσκολίες αυτής της περιόδου. Η Τράπεζα 

µετονοµάζεται σε ρ πε α Εµπορικής στε ς

και κατορθώνει όχι µόνο να επιβιώσει από τις δυσκολίες 

αυτής της περιόδου και κυρίως από την ύφεση των πρώτων 

χρόνων της δεκαετίας του 1950, αλλά και να πάψει να 

λειτουργεί ως περιφερειακή τράπεζα. Από εδώ και στο 

εξής θα προσανατολισθεί στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου Υποκαταστηµάτων. Η συµµετοχή της Manu acturer  Hano er 

ru t  τέταρτης µεγαλύτερης τράπεζας στον κόσµο τότε  στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, το 1965, υπήρξε µία 

στρατηγική επιλογή που της επέτρεψε να ενισχύσει τη δυναµική της.

Η ρ πε α στε ς, όπως είχε µετονοµασθεί από το 19 2 η Τράπεζα Εµπορικής Πίστεως, έχει ήδη ξεκινήσει ένα 

µακροχρόνιο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού της λειτουργίας της, το οποίο επιταχύνεται µε την ανάληψη, την ίδια χρονιά, των 

καθηκόντων του ιευθύνοντος Συµβούλου από τον ιάννη ωστόπουλο, γιο του Σπύρου Ι. ωστόπουλου. Από τη χρονιά 

αυτή εξάλλου, η Τράπεζα υιοθετεί νέα εταιρική ταυτότητα και ο οπισθότυπος του αργυρού στατήρα της γινας, 

θα αποτελέσει το αρχέτυπο του εταιρικού σήµατός της.
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ε   επέκταση

Σε συνάρτηση µε τις γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα της εποχής, η Τράπεζα ήταν 

σε πλεονεκτική θέση για να διευρύνει το µερίδιό της στην αγορά.

Το 198 , µετά από τον θάνατο του πατέρα του Σπύρου, ο ιάννης ωστόπουλος αναλαµβάνει και καθήκοντα Προέδρου του 

ιοικητικού Συµβουλίου και ξεκινά τη δηµιουργία ενός Οµίλου µε τον πολλαπλασιασµό των θυγατρικών εταιρειών της. Έτσι, 

µε την απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Τράπεζα ήταν απολύτως 

έτοιµη να επωφεληθεί από τις νέες συνθήκες. Το 199  εξάλλου ιδρύει την Τράπεζα ουκουρεστίου σήµερα Alpha Bank 

omania  που αποτέλεσε το πρώτο βήµα στη διεθνή επέκταση του Οµίλου.

αι όταν το ελληνικό κράτος αποφάσισε να προχωρήσει, στα τέλη της επόµενης δεκαετίας, στην ιδιωτικοποίηση ορισµένων 

κρατικών τραπεζών, η  ρ πε α στε ς, όπως από το 199  έγινε η επωνυµία της, είχε το µέγεθος και την 

αξιοπιστία ώστε να µπορέσει να επικρατήσει στη µεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Η ονική και α κή ρ πε α της Ελλάδος δηµιουργήθηκε το 1958, 

όταν η Εµπορική Τράπεζα εξαγόρασε τις εργασίες στην Ελλάδα της 

Ionian Bank, του αρχαιότερου πιστωτικού ιδρύµατος που είχε 

λειτουργήσει σε ελληνικό έδαφος, µιας και είχε ιδρυθεί στο Λονδίνο 

το 18 9 για να ασκήσει το εκδοτικό προνόµιο στα Ιόνια νησιά που 

βρίσκονταν τότε υπό αγγλική προστασία. Στις εργασίες αυτές 

περιλαµβάνονταν και οι µετοχές της Λαϊκής Τράπεζας, που είχε 

ιδρυθεί το 1905 από τον ιονύσιο Λοβέρδο. Η Λαϊκή αποτέλεσε το 

επιχειρηµατικό κέλυφος για τη συγχώνευση των εργασιών των δύο 

τραπεζών και έτσι δηµιουργήθηκε η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της 

Ελλάδος, θυγατρική της Εµπορικής Τράπεζας. Με την εξαγορά της από την Alpha Τράπεζα Πίστεως και στη συνέχεια, µε τη 

συγχώνευση των δύο ιδρυµάτων δηµιουργήθηκε η δεύτερη σε µέγεθος εµπορική 

τράπεζα της χώρας, µε την επωνυµία  .

Τη δεκαετία του 2000, η Alpha Bank έχει, ασφαλώς, ξεπεράσει το πρότυπο της 

µεγάλης εµπορικής τράπεζας που λειτουργεί σε εθνική κλίµακα. Ένα σηµαντικό 

µέρος των εργασιών της έχει διεθνή χαρακτήρα, ενώ συνάµα έχει ισχυρή παρουσία 

στην αγορά της οτιοανατολικής Ευρώπης µε αταστήµατα ή υγατρικές Εταιρείες 

σε όλες τις χώρες της περιοχής. Ορόσηµο στην πορεία της στάθηκε η ανάδειξη σε 

Μέγα Εθνικό ορηγό και Επίσηµη Τράπεζα των Ολυµπιακών Αγώνων Α Η Α 

200 , πραγµατοποιώντας τη µεγαλύτερη χορηγία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Το 2005, o ηµήτριος Π. Μαντζούνης, µέχρι τότε ενικός ιευθυντής, αναλαµβάνει 

τα καθήκοντα του ιευθύνοντος Συµβούλου και ο ιάννης Σ. ωστόπουλος 

εξακολουθεί να ασκεί την Προεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας.
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

στ   κρ ση και η νέα εποχή

Η µεγάλη οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη την Τράπεζα. στόσο, η 

Alpha Bank κατάφερε να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της περιόδου αυτής µε επιτυχία και να παρουσιάσει τον πιο υγιή 

ισολογισµό µεταξύ των τραπεζών, προσέφυγε δε µόνο σε περιορισµένη έκταση σε κρατικούς πόρους.

Το 2012, εξαγοράζει την Εµπορική ρ πε α και στη συνέχεια, την απορροφά. Το 201 , εξαγοράζει τις εργασίες Λιανικής 

Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των καρτών iner  Club. Την ίδια χρονιά, ο ιάννης Σ. ωστόπουλος 

ανακηρύσσεται Επίτιµος Πρόεδρος της Alpha Bank και αντικαθίσταται στην προεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου από τον 

Οµότιµο αθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών ασίλειο Ράπανο.

Από τον Ιανουάριο του 2019, τα καθήκοντα του ιευθύνοντος Συµβούλου, στη θέση του ηµητρίου Π. Μαντζούνη, ανέλαβε 

ο ασίλειος άλτης, ο οποίος προηγουµένως κατείχε τη θέση του ενικού ιευθυντή και Chie  Financial O icer του Οµίλου 

Alpha Bank. Οι αλλαγές αυτές σηµατοδοτούν την αφετηρία µίας νέας εποχής.
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ΣΤΟ ΕΠΙ Ε ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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        ε αφορµή τα 1 0 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της Alpha Bank στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία, η ιεύθυνση 

        Ανθρωπίνου υναµικού σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας, 

οργάνωσε δύο ειδικές εκδηλώσεις για το Προσωπικό στην ήνα, την Πέµπτη 28 οεµβρίου και τη ευτέρα 2 εκεµβρίου 2019, 

ενώ στη εσσαλον κη, πραγµατοποιήθηκε αντίστοιχη εκδήλωση την Παρασκευή, 1  εκεµβρίου 2019. 

Στην αρχή των εκδηλώσεων προβλήθηκε ταινία µικρού µήκους µε τίτλο “1 0 χρόνια ιστορίας”, που αποτελεί παραγωγή του 

Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank. Το ντοκιµαντέρ παρουσιάζει, µέσα από το σπάνιο και πλούσιο υλικό των Συλλογών του 

Ιστορικού Αρχείου, τους σηµαντικότερους σταθµούς στην ιστορία της Τράπεζας, από το 18 9, όταν ο Ιωάννης Φ. ωστόπουλος 

ξεκίνησε τα πρώτα του επιχειρηµατικά βήµατα στην αλαµάτα, έως τις µέρες µας.   

Στη συνέχεια, ο αθηγητής του Εθνικού και αποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σύµβουλος ιοίκησης της Τράπεζας 

ώστας ωστής µίλησε για την ιστορία των Τραπεζών που συγκροτούν τη σηµερινή Alpha Bank. Όπως τόνισε στην οµιλία του “τα 

1 0 χρόνια επιχειρηµατικής επιτυχίας δεν είναι προϊόν µόνο µίας τραπεζικής επιχείρησης, αλλά είναι ένας συνδυασµός επιλογών, 

αποτελεσµατικότητας και µεγάλων συγχωνεύσεων σηµαντικών τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας µας”. 

Στις εκδηλώσεις της Αθήνας παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank ασίλειος Ράπανος, ο CEO 

ασίλειος άλτης καθώς και άλλα Μέλη της ενικής ιεύθυνσης.

Μαζί  γιορτάσαµε τα 1 0 χρόνια ιστορίας της Alpha Bank

Μ
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ΣΤΟ
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      το πλαίσιο του εορτασµού των 1 0 χρόνων από την ίδρυση της Τράπεζας, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω 
      διαδικτύου. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, συνέβησαν πολλά, µικρά αλλά και µεγάλα γεγονότα και η Alpha Bank ήταν πάντα 
εδώ. Πιστή στις σταθερές αξίες της πρωτοπορίας, της καινοτοµίας, της εξέλιξης και της προόδου.

ταν εδώ όταν ράφτηκε το πρώτο blue ean, όταν ξεκίνησε να εκπέµπει η τηλεόραση, αλλά και όταν διατυπώθηκε η θεωρία της 
σχετικότητας ή όταν ο πρώτος άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι, και ήταν η πρώτη στην Ελλάδα, που έκανε εφικτή τη δυνατότητα 
τραπεζικών συναλλαγών από προσωπικό υπολογιστή.

Με την ίδια δύναµη και ακόµη περισσότερη αποφασιστικότητα, συνεχίζει αδιάκοπα τη µακρόχρονη πορεία της και προχωρά 
µπροστά, περήφανη για την ιστορία της, πάντα µε το βλέµµα στο αύριο. 

ια να δε τε µερικ  από τα γεγονότα που συνέ ησαν στα 0 χρόνια ιστορ ας της ρ πε ας  πατήστε εδώ.

1 0 χρόνια Alpha Bank
1 0 χρόνια µέρος της ιστορίας

θες, σήµερα, αύριο. Μαζί

Σ
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Τέσσερα βραβεία για το νέο Bonu  app της Αlpha Bank
στα “Mobile E cellence A ard  2019”

     έσσερα βραβεία για τις καινοτοµ ες που εισ γει στον τοµέα του   και τη µεγάλη αποδοχή της από το 

     καταναλωτικό κοινό, έλαβε η νέα εφαρµογή του ρογρ µµατος  (Bonu  app) της Alpha Bank, στον ετήσιο διαγωνισµό 

   20 . 

Ειδικότερα, το Bonu  app διακρίθηκε µε ρυσό ρα ε ο στην κατηγορία “ ede i n  elaunch”, σηµένιο ρα ε ο στην κατηγορία 

“ e o  Mobile or Cu tomer Loyalty” και δύο λκινα ρα ε α στις κατηγορίες “Enable the Brandin  Strate y throu h Mobile” 

και “Mobile Cu tomer En a ement  er onalized Ser ice ”. 

Το Bonu  app τοποθετείται στην “καρδιά” της εµπειρίας του Πελάτη και της επικοινωνίας της Alpha Bank µαζί του, σύµφωνα µε τη νέα 

στρατηγική ανάπτυξης του Προγράµµατος Bonu . Μέσα σε 10 µήνες από την παρουσίασή της στην αγορά, τον εκέµβριο του 2018, 

περισσότεροι από 220.000 ελ τες  έχουν εγγραφεί στην πρωτοποριακή εφαρµογή και τη χρησιµοποιούν καθηµερινά. 

O διαγωνισµός Mobile E cellence A ard , ο οποίος σηµείωσε φέτος ρεκόρ 280 συµµετοχών, επιβραβεύει τις έλτιστες πρακτικές 

και τα πλέον καινοτόµα προγρ µµατα και εφαρµογές για   και διοργανώθηκε για 5η συνεχή χρονιά από την 

εταιρία Bou ia  Communication . 

Οι διακρίσεις που έλαβε το Bonu  app στον διαγωνισµό αποτελούν αναγνώριση τ ν καινοτόµ ν και µοναδικών 
χαρακτηριστικών του  όπως η ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη εγγραφή και σύνδεση του χρήστη, η ανεµπόδιστη πλοήγηση στις 

προσωποποιηµένες λειτουργίες της εφαρµογής και οι πολλαπλές επιλογές του µενού, που συµπεριλαµβάνουν ιστορικό συναλλαγών, 

ανάλυση και µεταφορά Bonu  πόντων και άµεση πρόσβαση στις προσφορές των Συνεργατών του Προγράµµατος. 

Επιπλέον, η εφαρµογή του προγράµµατος Bonu , του µεγαλύτερου προγρ µµατος επι ρ ευσης από την  , 

διακρίνεται για το λειτουργικό, χρηστικό και καλαίσθητο u er inter ace και παρέχει µία ιδιαίτερα φιλική εµπειρία στον χρήστη, 

ακολουθώντας τη λογική του mobile ir t και εφαρµόζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές στον τοµέα των mobile app , γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από τη στα ερ  υψηλή α µολόγηση ( , ) του κοινού στα App Store . 

ερισσότερες πληροφορίες για το Bonus a  είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Al ha Ban , στον σύνδεσµο 

htt s www.al ha. r el idiotes onus onus-a

Τ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus/bonus-app
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“Προωθητική ενέργεια Bonu  πόντοι 2 στους Συνεργάτες του Προγράµµατος”

      το πλαίσιο προβολής του προγράµµατος Bonu  και της προώθησης του Bonu  app, ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου 2019, νέα 

      προωθητική ενέργεια για τους διπλάσιους Bonu  πόντoυς που θα προσφέρουν, µέχρι το τέλος του χρόνου, οι Συνεργάτες του 

Προγράµµατος αποκλειστικά στους χρήστες του Bonu  app.

Η ενέργεια απευθύνεται, στους Πελάτες  κατόχους καρτών Bonu , οι οποίοι έχουν κατεβάσει την εφαρµογή Bonu  app ή θα την 

κατεβάσουν κατά τη διάρκειά της και θα ισχύει έως το τέλος του έτους ( 1 εκεµβρίου 2019). αθηµερινά, οι Πελάτες θα 

ανακαλύπτουν στο Bonu  app, το οποίο αποτελεί και το βασικό µέσο ενηµέρωσής τους για την προωθητική ενέργεια, τους συνεργάτες 

οι οποίοι τους χαρίζουν διπλάσιους Bonu  πόντους.

Η προβολή της προωθητικής ενέργειας ε έρα  2  πραγµατοποιήθηκε µε τα παρακάτω µέσα επικοινωνίας

 A L επικοινωνία ( C, Internet, H B)

 Bonu  app u h oti ication

 Bonu  ite

 Αποστολή iber και e ne letter σε πελατολόγιο της Τράπεζας

 Social Media campai n

 Ηλεκτρονικά µέσα συνεργατών ( ite )

Σ
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“ οηθήστε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει µε την υποστήριξη της Alpha Bank”

        ε στόχο την προβολή της διαρκούς στήριξης που παρέχει η Alpha Bank στους επιχειρηµατίες, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική 

        εκστρατεία µέσω Τύπου και διαδικτύου, για τα Αναπτυξιακά ρηµατοδοτικά Προγράµµατα που προσφέρονται, µε κύριο µήνυµα 

επικοινωνίας  “ οηθήστε την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει µε την υποστήριξη της Alpha Bank”. 

Οι ενδιαφερόµενες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν τα προγράµµατα αυτά και να επωφεληθούν από  

• ει µένο επιτόκιο κατ  0  στο πλαίσιο της ράσης “Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση ΤΕΠΙ  ΙΙ”

• ει µένες Ε ασφαλ σεις στο πλαίσιο των Εγγυοδοτικών Προγραµµάτων COSME και Inno Fin

• υ ηµένη ευστότητα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ενταγµένων σε ράσεις ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού όµου

• ρονοµιακή ιµολόγηση και χρηµατοδότηση άνευ εµπράγµατης εξασφάλισης προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις µέσω του 

 Προγράµµατος “Εξωστρέφεια” του ΟΑΕΠ.

Επιπλέον, οι επιχειρηµατίες που θα επιλέξουν να συνεργαστούν µε την Alpha Bank θα επωφεληθούν από  

• ρονοµιακούς ρους ρηµατοδότησης, ανάλογα µε το Πρόγραµµα που θα επιλέξουν

• ροσ ποποιηµένη Ε υπηρέτηση από τα έµπειρα και εξειδικευµένα Στελέχη της Τράπεζας 

• υνατότητα περαιτέρ  αν πτυ ης της συνεργασίας µας. 

Μ
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“ άρτα αταθέσεων Μετρητών για Επιχειρήσεις”
έο εργαλείο εισπράξεων και πληρωµών µε µετρητά για τη σύγχρονη Επιχείρηση

      το πλαίσιο του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού SI  “ ελτίωση εξυπηρέτησης Πελατών µε τη χρήση ψηφιακών καναλιών” και 

      µε στόχο τη διευκόλυνση των εργασιών Επιχειρήσεων “εντάσεως µετρητών”, δηµιουργήθηκε, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση 

αρτών και ρηµατοδοτήσεων Ιδιωτών, η Alpha Bu ine  epo it Card, η νέα άρτα αταθέσεων Μετρητών της Alpha Bank. 

Η νέα κάρτα έρχεται να καλύψει την ανάγκη των Επιχειρήσεων για  α) κατάθεση των ηµερήσιων εισπράξεών τους σε µετρητά στον 

λογαριασµό όψεως της επιχείρησης από δίκτυα καταστηµάτων (ιδιόκτητα ή µη), εισπρακτόρων, πωλητών ή συνεργατών τους, 

β) διεκπεραίωση των πληρωµών τους µε µετρητά σε τρίτους (προµηθευτές, συνεργάτες, εργαζοµένους κ.λπ.) καθηµερινά, όλο το 

2 ωρο και σε όλη τη χώρα, µε χρήση των νέων Α ΑΤΜ της Τράπεζας.

Σ
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Ειδικότερα, η κάρτα προσφέρει καινοτόµα χαρακτηριστικά και σηµαντικά οφέλη για την επιχείρηση όπως

 ιευκόλυνση διαχείρισης εισπράξεων µε µετρητά όπου διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα ρευστότητας προς άµεση χρήση της για 

 διενέργεια πληρωµών και κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα.

 Αυξηµένη ασφάλεια, καθώς µε τη χρήση της κάρτας και την άµεση κατάθεση στα B A A M µειώνεται ο κίνδυνος που προκύπτει 

 κατά τη µεταφορά ή/και φύλαξη µετρητών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

 ιευκόλυνση των πληρωµών µε τη δυναµική δυνατότητα σύνδεσης στην κάρτα, λογαριασµών τρίτων όπως σταθερών 

 προµηθευτών και συνεργατών, µισθοδοτούµενων, άλλων ιδιωτών ή/και παρόχων (πληρωµή µισθοδοσίας, ενοικίου 

 γραφείων κ.λπ.).

 Απλότητα στη χρήση από τους υπαλλήλους, καθώς αποστέλλεται προ ενεργοποιηµένη και δεν απαιτεί I , δυνατότητα φιλικής 

 ονοµασίας, ανά συνδεδεµένο λογαριασµό, προκειµένου να µην απαιτείται αποµνηµόνευση αριθµών λογαριασµών και να 

 αποφεύγονται λάθη στην πληκτρολόγηση.

 Εµπιστευτικότητα και ασφάλεια στη χρήση. εν εµφανίζεται το υπόλοιπο του αποδέκτη λογαριασµού (ούτε στην οθόνη ΑΤΜ, ούτε 

 στην απόδειξη) και δεν επιτρέπεται καµία άλλη συναλλαγή στους συνδεδεµένους λογαριασµούς, όπως αναλήψεις, ερωτήσεις 

 υπολοίπου ή κινήσεων.

 αλύτερη ενηµέρωση, καθώς κατά την κατάθεση των εισπράξεών της στον δικό της λογαριασµό όψεως, η επιχείρηση 

 ενηµερώνεται µέσω του myAlpha Web Επιχειρήσεων και µε δωρεάν email alert για την κατάθεση. Παράλληλα, κατά την 

 κατάθεση σε τρίτο καταγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης/ κατόχου της κάρτας που πραγµατοποίησε την κατάθεση. 

 Σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνεται στην απόδειξη του ΑΤΜ η επωνυµία και το Ι Α  του λογαριασµού, στον οποίο 

 πραγµατοποιήθηκε η κατάθεση.

Το νέο προϊόν έχει τύχει ήδη σηµαντικής αποδοχής από τους Πελάτες για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει.

ερισσότερες πληροφορίες για την Al ha Business e osit Card είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της ράπεζας.

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/etairikes-kartes/alpha-business-deposit-card
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ήστε το παραµύθι των ριστουγέννων µε τις κάρτες Bonu  Ma tercard®!

       µεγάλη προωθητική ενέργεια της Τράπεζας για τους κατόχους των καρτών Alpha Bank Bonu  Ma tercard που προβλήθηκε 

       τους τελευταίους 8 µήνες και κλήρωνε κάθε µήνα 2 τυχερούς που έζησαν από κοντά τη µαγεία της i neyland στο Παρίσι, 

έφτασε στο τέλος της  ορυφώνεται µε έπαθλο ένα µαγευτικό ταξίδι για  άτοµα στη i neyland ari , όπου ο νικητής και οι συνοδοί 

του θα απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα και θα συµµετάσχουν σε χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες µαζί µε όλους 

τους αγαπηµένους ήρωες της i ney

Η ενέργεια αφορούσε όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε τις εν λόγω κάρτες έως τις 0 οεµβρίου 2019 και 

γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω των µηνιαίων εκκαθαριστικών των λογαριασµών τους, της αποστολής µηνύµατος iber και 

SMS, ne letter καθώς και του .alpha. r/card .

Η

http://www.alpha.gr/cards
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ήστε τη µαγεία των ριστουγέννων µε την A inity Card
και διπλάσια A inity euro

       ι κάτοχοι των καρτών A inity Ma tercard που θα πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους στα φυσικά ή/και στα ηλεκτρονικά 

       καταστήµατα του Οµίλου Indite  µε τη χρήση της κάρτας τους, από την  έ ς και τις  εκεµ ρ ου 20 , θα κερδίσουν 

διπλάσια a inity euro  και θα συµµετάσχουν αυτόµατα σε κλήρωση για µία από τις 50 δωροεπιταγές ara αξίας Ευρώ 100.

Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιείται µέσω περιοδικών, ραδιοφώνου και διαδικτύου καθώς και µε προωθητικό υλικό εντός 

του δικτύου καταστηµάτων του οµίλου Indite .

Ο
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Μπείτε στον ρυθµό του EFA Champion  Lea ue
µε τις κάρτες Alpha Bank Bonu  Ma tercard

       ι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Bonu  Ma tercard είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν τη µαγεία του EFA Champion  Lea ue  

       Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι που πραγµατοποίησαν τις συναλλαγές τους µε τις εν λόγω κάρτες κατά το διάστηµα από την 1 έως τις 

10 οεµβρίου 2019, µπήκαν σε κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα ταξίδι για 2 άτοµα στο Λονδίνο και να παρακολουθήσουν από 

κοντά τον ποδοσφαιρικό αγώνα µεταξύ ottenham Hot pur Olympiaco  FC που διεξήχθη στις 26 οεµβρίου 2019.

H ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω του Bonu  App, της σελίδας του Bonu  στο Facebook καθώς και του 

.alpha. r/card .

Ο

http://www.alpha.gr/cards
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Προωθητικές ενέργειες καρτών Alpha Bank Ma tercard

       Alpha Bank συµµετέχει στις φθινοπωρινές προωθητικές ενέργειες της Ma tercard. Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι όλων των καρτών 

       Alpha Bank Ma tercard, χρησιµοποιώντας την κάρτα τους για την αγορά εισιτηρίου στα σηµεία πώλησης του 0ου εστι λ 
ινηµατογρ φου εσσαλον κης, διεκδικούν επιτόπου διπλές προσκλήσεις για την παρακολούθηση προβολής ταινίας και 

αυτόµατα συµµετέχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν µία Ανεκτίµητη Εµπειρία στο 0ο εστι λ ινηµατογρ φου ερολ νου. 

Η ενέργεια έχει διάρκεια από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 1 εκεµβρίου 2019 και προβάλλεται στο .alpha. r/card .

Επίσης, οι κάτοχοι των εν λόγω καρτών που επισκέφτηκαν το Golden Hall ή το he Mall και πραγµατοποίησαν τις αγορές τους στα 

εµπορικά σηµεία των εµπορικών κέντρων µε την κάρτα τους Alpha Bank Ma tercard, συµµετείχαν σε κλήρωση για να κερδίσουν στη 

στιγµή από έναν καφέ έως 500 Ευρώ  Η ενέργεια είχε διάρκεια από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 9 οεµβρίου 2019 και προβλήθηκε 

στο .alpha. r/card .

Η

http://www.alpha.gr/cards
http://www.alpha.gr/cards
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Ταξίδι Επιβράβευσης Στελεχών Alpha Bank

      ατά τον µήνα Οκτώβριο, πραγµατοποιήθηκε, σε συνεργασία µε την Α Α Ασφαλιστική, ταξίδι επιβράβευσης Στελεχών Banca urance 

      στη αρκελώνη.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες καθώς και σε όλα τα Στελέχη των αταστηµάτων για την εξαιρετική τους προσπάθεια, 

η οποία αντικατοπτρίζεται καθηµερινά στα αποτελέσµατά τους.

Η συνεργασία, η οµαδικότητα και η µεθοδική δουλειά που γίνεται από όλα τα αταστήµατα, αποτελούν βασικούς παράγοντες 

προόδου, ανάπτυξης και επίτευξης στόχων.

υγχαρητήρια σε όλους γιατ   µπορούµε να πετύχουµε πολλ



ΕΤΑΙΡΙ Η ΟΙ Ι Η ΕΥ Υ Η

Στιγµιότυπο από την παράδοση εκπαιδευτικού υλικού και αθλητικού εξοπλισµού στο 9ο ηµοτικό Σχολείο εσσαλονίκης, 
όπου παρέστησαν ο ήµαρχος του ήµου εσσαλονίκης, κ. ωνσταντίνος έρβας, η Αντιδήµαρχος Παιδείας 
του ήµου εσσαλονίκης κυρία ήµητρα Ακριτίδου, ο ιευθυντής της ιεύθυνσης αταστηµάτων εντρικής 

και ορείου Ελλάδος ηµήτριος αριζάνης, ο ιευθυντής του αταστήµατος ασιλίσσης Όλγας Ευγένιος Ιωαννίδης, 
η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Marketin  και ηµοσίων Σχέσεων Ελένη Στεργίου, 

η Senior O icer του Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων οζεφίν εωργιάδη καθώς 
και η χρυσή Ολυµπιονίκης στη σκοποβολή ννα ορακάκη. 

“Μαζί, µε στόχο την παιδεία”

       λοκληρώθηκε και για το έτος 2019, το Πρόγραµµα α  µε στόχο την παιδε α , το οποίο επισκέφτηκε συνολικά 

      20 σχολε α της χώρας, σε καθένα από τα οποία η Τράπεζα πρόσφερε ένα ολοκληρωµένο διαδραστικό σύστηµα 

διδασκαλίας, βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες και είδη αθλητικού εξοπλισµού για τις αθλητικές σχολικές δραστηριότητες. 

Η πρώτη παράδοση πραγµατοποιήθηκε στο ηµοτικό Σχολείο άσου, ενώ οι υπόλοιπες παραδόσεις έγιναν σε ηµοτικά Σχολεία 

του ήµου Ελληνικού  Αργυρούπολης, του ήµου εσσαλονίκης, στο ηµοτικό Σχολείο Ασβεστόπετρας του ήµου Εορδαίας και 

στο Πειραµατικό ηµοτικό Σχολείο Φλώρινας, παρουσία Στελεχών της Τράπεζας και τοπικών φορέων. 

Από την έναρξη του Προγράµµατος, το 2018, έως σήµερα έχουν παραδοθεί  διαδραστικο  π νακες  0 ι λ α και 
.  ε δη α λητικού ε οπλισµού σε 9 δηµοτικά σχολεία της χώρας.  

Ο
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H Alpha Bank ασηµένιος χορηγός του Su tainability Forum 2019

       Τράπεζα υποστήριξε ως ασηµένιος χορηγός το Su tainability Forum 2019 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, µε τη 

       συµµετοχή διεθνούς φήµης οµιλητών από οργανισµούς όπως οι nile er, ICW Con ultin  Group, G I, he Con erence Board, 

O E Group, Social alue , rillium A et Mana ement, AECOM, AGC, EB , Sar ia artner  και AHC Group.

Το Su tainability Forum, το οποίο αποτελεί έναν σηµαντικό θεσµό βιώσιµης ανάπτυξης, φέτος επικεντρώθηκε σε θέµατα όπως η 

αειφόρος χρηµατοδότηση της ΕΕ, η βιώσιµη ανάπτυξη στην ατζέντα των ιοικητικών Συµβουλίων, η δηµιουργία µακροπρόθεσµης 

αξίας µέσω του διαλόγου µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, δίνοντας για ακόµη µία χρονιά την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να 

ενηµερωθούν για κρίσιµα ζητήµατα, αλλά και για τις διεθνείς τάσεις.

Η
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Μαρία ιάκα
ετράπτυχο, 00

αλκογραφία και colla e σε χαρτί, 100 280 εκ.

       αλλιτέχνιδα µε πλούσιο έργο τόσο στο πεδίο της ζωγραφικής, όσο και σε αυτό της χαρακτικής, η Μαρία ιάκα υιοθέτησε και 

       σταδιακά διαµόρφωσε και παγίωσε µία κοινή εικαστική γλώσσα, που είναι εύκολα ανιχνεύσιµη στο σύνολο της παραγωγής 

της. Εξπρεσιονιστική γραφή που υλοποιείται µε έντονα χρώµατα σε αναπάντεχους συνδυασµούς στη ζωγραφική, πυκνή, 

πειθαρχηµένη χάραξη σε επάλληλα τυπώµατα στη χαρακτική.

Το ετράπτυχο της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank φιλοτεχνήθηκε ειδικά για το ατάστηµα άσους αϊδαρίου. Σύµφωνα 

µε πληροφορίες της ίδιας της καλλιτέχνιδας, τέσσερα αυτόνοµα χαρακτικά της (χαλκογραφίες) ενοποιήθηκαν έντεχνα µε τη 

βοήθεια της τεχνικής του colla e σε ένα επίµηκες διακοσµητικό σύνολο. Επίδραση από τα σπουδαστικά χρόνια στο Λονδίνο και την 

τεχνοτροπία της op Art φανερώνουν οι µεγάλες ενιαίες χρωµατικές επιφάνειες που οργανώνονται ως παλίµψηστα, καθώς 

τοποθετούνται η µία πάνω από την άλλη διαµορφώνοντας εύγλωττα έναν χώρο ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα καθαρά προσωπικό, 

φαντασιακό.

K
ατ στηµα σους α δαρ ου 2
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Όπως, άλλωστε, αναφέρει στο κείµενό του ο ρόνης Μπότσογλου στον κατάλογο της ατοµικής έκθεσης της ιάκα στη γκαλερί 

Titanium το 1992

Έτσι λοιπόν πάνω στην πλάκα του χαλκού µε τις διάφορες ακουατίντες και τις επάλληλες ο ειδώσεις, η αρία ιάκα 

δηµιουργούσε µε απλά καθαρά σχήµατα έναν πλαστικό χώρο που δεν αναφερότανε σ  έναν συγκεκριµένο φυσικό χώρο, 

µπορούσε όµως να είναι χώρος ζωντανός και ιωµένος που η µνήµη και το όνειρο είχανε περιθώρια να ζούνε. αι αυτός ο 

χώρος γεννιόταν από την α ιοποίηση του υλικού είτε τη στιγµή της ο είδωσης είτε κατά τη διαδικασία του τυπώµατος, αλλάζοντας 

συνέχεια την αρµονία, τον τόνο, την ένταση των χρωµάτων, έτσι ώστε κάθε τύπωµα να είναι µοναδικό. Έτσι λοιπόν η µορφή 

αυτών των έργων δεν ήταν δυνατόν να γεννηθεί από ένα άλλο υλικό έ ω από την τεχνική της ακουατίντας.
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ΜΑΡΙΑ ΙΑ Α
(Πρέβεζα 19 8)

ΙΟ ΡΑΦΙ Ο ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ζωγραφική στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας (1966-1970) και συνέχισε τις σπουδές της στη ζωγραφική 

και στη χαρακτική στις Σχολές Byam Shaw, City and Guilds of London Art School και Hammersmith Chelsea στο Λονδίνο 

(1970-1974). Στο έργο της η παράδοση συναντιέται γόνιµα µε τις σύγχρονες κατακτήσεις σε ένα αποτέλεσµα καθαρά προσωπικό. 

Έχει εκθέσει έργα της από το 1976 σε πολλές ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Έχει 

επίσης συµµετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις και Biennale. Είναι µέλος του Ελληνικού Εικαστικού Επιµελητηρίου Ελλάδος καθώς και της 

Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Σ
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άδρο στο ατάστηµα Αµφίσσης (2 2)

       ι ελφοί ήταν ένα πόλισµα, που καταστράφηκε στα τέλη των µυκηναϊκών χρόνων. Μαρτυρούνται ίχνη οικισµού ήδη από 

       τη β  χιλιετία π. ., στο βορειοανατολικό µέρος του µεταγενέστερου ιερού. Η ζωή ξανάρχισε τη εωµετρική Περίοδο 

(9ος8ος αιώνας π. .), µε την εµφάνιση της λατρείας του Απόλλωνα. Η ιστορία των ελφών είναι στενά συνδεδεµένη µε την ιστορία του Ιερού και του 

Μαντείου. Οι ελφοί θεωρούνταν ο “οµφαλός” της γης και το Μαντείο, µε την Πυθία, συνδέθηκε µε την ιστορική πορεία του Ελληνισµού. Η φήµη του 

ιερού εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσµο και δεχόταν εξαιρετικά µεγάλο αριθµό αναθηµάτων. Όταν οι Φωκείς, πολλές φορές θέλησαν 

να οικειοποιηθούν το ταµείο, ξέσπαγαν οι γνωστοί “Ιεροί Πόλεµοι”. Η θαυµατουργική επέµβαση του θεού Απόλλωνα έσωζε το Ιερό από 

λεηλασίες, όπως στην περίπτωση των Περσών και των αλατών. Το 86 π. ., ο Σύλλας πήρε πολλά αναθήµατα και το 8  π. . ράκες λεηλάτησαν 

το ιερό. Αργότερα, παραδίδεται ότι ο Ρωµαίος αυτοκράτορας έρων πήρε πεντακόσια αγάλµατα και ο Μέγας ωνσταντίνος αµέτρητα έργα τέχνης, 

για να κοσµήσει τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός έλαβε τον τελευταίο χρησµό της Πυθίας.

Σηµαντικό ρόλο στην ιστορία των ελφών έπαιξε η ελφική Αµφικτυονία. δη από τον ο αιώνα π. . υπήρχε µία αµφικτυονία των φυλών της κεντρικής 

Ελλάδας και της εσσαλίας. έντρο της ήταν το ιερό της ήµητρας στην Ανθήλη, κοντά στις ερµοπύλες. Στην αµφικτυονία αυτή προσχώρησαν και οι 

ελφοί. Με τον καιρό, η ελφική Αµφικτυονία απέκτησε ενισχυµένες αρµοδιότητες στην διοίκηση του ιερού του Απόλλωνα στους 

ελφούς και ταυτόχρονα µεγάλη πολιτική δύναµη. Προχώρησε και στην έκδοση νοµισµάτων, εκ των οποίων οι αργυροί στατήρες που κόπηκαν περί 

το 8 π. ., κατατάσσονται στα ωραιότερα νοµίσµατα του αρχαίου κόσµου. αρακτηριστική είναι η εικονογραφία της οπίσθια όψης, µε τον Απόλλωνα 

να κάθεται στον οµφαλό, να ακουµπάει στη λύρα και να φέρει ένα µεγάλο κλαδί δάφνης. Στην εµπρόσθια όψη η κεφαλή της θεάς ήµητρας συνδέεται 

µε το ιερό της ήµητρας στην Ανθήλη, από όπου ξεκίνησε τη δράση της η Αµφικτυονία.

O

οµός Φωκίδας
ελφοί
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John Wri ht
(1 86  )

Φύλλο επιταγής που εκδόθηκε από το ατάστηµα της οδού Henrietta (Λονδίνο)
της Wri ht  Co τον Απρίλιο του 18 0.

oyal Bank o  Scotland Archi e  

δρυτής και µέλος του πρώτου ιοικητικού υµ ουλ ου της   0.

Ο John Wri ht γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1 86 και υπήρξε γόνος παλιάς οικογένειας τραπεζιτών που ασπαζόταν τον 
ρωµαιοκαθολικισµό. Από την παιδική του ηλικία ο John Wri ht ζυµώθηκε στους κόλπους της αθολικής Εκκλησίας και µε ζωηρό 
ενδιαφέρον την υπηρέτησε σε ολόκληρη τη ζωή του. 

Η αφετηρία της οικογενειακής επιχείρησης χρονολογείται λίγο µετά από την εδραίωση της “Ένδοξης Επανάστασης” στην Αγγλία, όταν 
ο παππούς του John Wri ht συστήνει στο Λονδίνο κατάστηµα χρυσοχοείου, το οποίο στα µέσα του 18ου αιώνα µετατράπηκε σε 
τραπεζικό οίκο. ατά τη µακρά ιστορική του διαδροµή ο οίκος Wri ht  Co, όπως αργότερα ονοµάστηκε, ταυτίστηκε µε τον 

αθολικισµό µε αξιοµνηµόνευτο το γεγονός ότι διαδοχικές γενιές αριστοκρατών αθολικών του Λονδίνου συνιστούν το µεγαλύτερο 
µέρος της πελατείας του. 

Στην επαγγελµατική του διαδροµή, ο John Wri ht ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση, και από τον Σεπτέµβριο του 1805 ξεκινά 
να εργάζεται στον τραπεζικό οίκο Wri ht  Co. Ο θάνατος του θείου του homa  Wri ht I, τον Ιανουάριο του 1818, επιτρέπει στον 
John Wri ht να αναλάβει τα ηνία του οίκου. Την ίδια περίπου περίοδο αναλαµβάνει επίσης διευθυντής της εταιρείας or ich nion 
Li e O ice που εδρεύει στο Λονδίνο και λίγο αργότερα της or ich nion Fire O ice.
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Από τα µέσα της δεκαετίας του 1820 ο John Wri ht έρχεται σε συνεργασία µε έναν γγλο γαιοκτήµονα και συνταξιούχο δικηγόρο, 

τον Oli er Farrer, και από κοινού αναλαµβάνουν πρωτοβουλία για την ίδρυση της ro incial Bank o  En land. Στα χρόνια που 

ακολουθούν οι Wri ht και Farrer ξεκινούν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο ίδρυσης υπερπόντιων τραπεζών (o er ea  oint tock 

bank ) που µε έδρα το Λονδίνο εγκαθιδρύουν δίκτυο καταστηµάτων σε περιοχές της υφηλίου που διατηρούσε κτήσεις η ρετανική 

Αυτοκρατορία. Στις αρχές της δεκαετίας του 18 0 ιδρύουν την Bank o  Au trala ia και την Bank o  Briti h orth America, το 18 5 

την Bank o  South A rica και έναν χρόνο αργότερα τις τράπεζες Cuba Bankin  Co και Mediterranean Bank. 

Το 18 9 ο John Wri ht αναλαµβάνει επικεφαλής µίας οµάδας τραπεζιτών και εµπόρων που δραστηριοποιούνται στο Σίτυ του 

Λονδίνου και διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια για την ίδρυση της Ionian Bank. Είχε προηγηθεί ένας µακροχρόνιος κύκλος 

διαπραγµατεύσεων για την επίλυση των δυσκολιών που συναντούσε η νοµική µορφή µε την οποία θα σχηµατιζόταν η Ionian Bank. Ο 

ίδιος άλλωστε λίγο καιρό νωρίτερα προσπάθησε να συστήσει την πρώτη τράπεζα που θα λειτουργούσε στο ανεξάρτητο Ελληνικό 

ασίλειο, ωστόσο οι επαφές του µε την Αντιβασιλεία απέβησαν άκαρπες.   

Τα επιτεύγµατα αυτά εξασφάλισαν στον John Wri ht τη φήµη του ρηξικέλευθου τραπεζίτη που εισήγαγε, για την εποχή του, ένα νέο 

πρότυπο οργάνωσης της εµπορικής τραπεζικής.

Ο ίδιος όµως, που από τα µέσα της δεκαετίας του 18 0 είχε γίνει οµόρρυθµος εταίρος του τραπεζικού οίκου Wri ht  Co, δεν 

κατάφερε να αποτρέψει την πτώχευση της δικής του επιχείρησης, που συνέβη τον οέµβριο του 18 0. ια το λόγο αυτό ιδιαίτερα 

σύντοµη υπήρξε και η παραµονή του στο ιοικητικό Συµβούλιο της Ionian Bank, που δεν διήρκεσε παραπάνω από ένα χρόνο.

Ενηµερωτικό δελτίο για την Ionian State Bank,
1  Ιανουαρίου 18 9.
Ionian Bank Collection, Briti h Library o  olitical 
and Economic Science, London School o  Economic
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Alpha Bank Cypru  Ltd
“Alpha Πλάνο ωής”

      ον Οκτώβριο ξεκίνησε η προβολή του αποταµιευτικού  ασφαλιστικού προγράµµατος Alpha Πλάνο ωής. Πρόκειται για ένα 
      ευέλικτο πρόγραµµα νέας γενιάς που προσαρµόζεται απόλυτα στις προσωπικές ανάγκες των Πελατών και έχει σκοπό τη 
δηµιουργία κεφαλαίου για την κάλυψη µελλοντικών αναγκών µέσω συστηµατικής αποταµίευσης και επένδυσης µε 
µακροχρόνιο ορίζοντα. 

ασικ  αρακτηριστικ  του ρογρ µµατος

 Αποταµίευση µε σηµαντική απόδοση
 Ασφαλιστική κάλυψη
 Φορολογική απαλλαγή
 Μηνιαία καταβολή από Ευρώ 50

Η διαφηµιστική εκστρατεία περιελάµβανε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις. 

ια να δε τε την τηλεοπτική διαφήµιση  πατήστε εδώ.

Τ
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Alpha Bank Cypru  Ltd
Συµµετοχή της Alpha Bank Cypru  Ltd στην Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

       Τράπεζα συµµετείχε, για ακόµη µία χρονιά, στην Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, έναν διεθνή θεσµό που γιορτάζεται 

       σε περισσότερες από 60 χώρες από χιλιάδες επιχειρήσεις κάθε κλάδου, δηµόσιους οργανισµούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

και Μη υβερνητικές Οργανώσεις (Μ Ο), µε στόχο να αναδείξει την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση των πελατών για την επιτυχή επιχειρηµατική λειτουργία.

Ειδικότερα, κατά την εβδοµάδα από τις  έως τις 12 Οκτωβρίου 2019, η Alpha Bank Cypru  Ltd αντάµειψε τους Πελάτες της, 

που έκαναν αίτηση για έκδοση άρτας Ae ean i a, προσφέροντας τους δώρο 5.000 µίλια εξαργύρωσης επιπλέον των 

5.000 µιλίων που οι Πελάτες λαµβάνουν ήδη µε την έκδοση της νέας άρτας τους.

Η
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       τις 29 Οκτωβρίου 2019, το περιοδικό Bu ine  Arena διοργάνωσε την ετήσια εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων 

       “Financial Leader  Hall o  Fame”, όπου παρευρέθησαν περισσότερα από 100 κορυφαία στελέχη του τραπεζικού και 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, επαγγελµατίες και διπλωµάτες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Alpha Bank omania έλαβε διάκριση για το προηγµένο επίπεδο σχεδιασµού και στρατηγικής της 

που αποτυπώθηκε στη φετινή επιτυχηµένη έκδοση καλυµµένου οµολόγου ύψους Ευρώ 200 εκατ., η οποία απετέλεσε 

ορόσηµο για τις τοπικές αγορές κεφαλαίων.

Εκ µέρους της Alpha Bank omania, το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος  Whole ale Bankin  Περικλής ούλγαρης.

Σ

Alpha Bank omania
ιάκριση της Alpha Bank omania στα βραβεία “Financial Leader  Hall o  Fame”
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       πό τις 29 Οκτωβρίου έως και τις 2 οεµβρίου 2019, έλαβε χώρα το 19ο σεµινάριο E COFILE στην πόλη της Sinaia, το 

       οποίο διοργάνωσε η Alpha Bank omania σε συνεργασία µε την εντρική Τράπεζα της Ρουµανίας ( B ) και τη Ρουµανική 

Ένωση Τραπεζών ( BA).

Η Alpha Bank omania εγκαινίασε το 2001 το πρόγραµµα E COFILE (European nion  Corporate Finance and Bankin  

Lecture ) για δηµοσιογράφους. Στη συνέχεια, η συνάντηση µε τους δηµοσιογράφους καθιερώθηκε ετησίως και έγινε γνωστή 

µε την επωνυµία “ he Autumn School or the ournali t  in the inancial bankin  ector”.

Στη φετινή διοργάνωση συµµετείχαν 2  δηµοσιογράφοι, οι οποίοι συναντήθηκαν και συζήτησαν µε στελέχη της Alpha Bank 

omania, της εντρικής Τράπεζας της Ρουµανίας και της Ρουµανικής Ένωσης Τραπεζών.

Α

Alpha Bank omania
“Σεµινάριο E COFILE 2019”
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Alpha Bank Albania SHA
Η Alpha Bank Albania SHA χορηγός του 1ου ιεθνούς Συνεδρίου

των Επιτρόπων Προστασίας εδοµένων και Ιδιωτικού Απορρήτου

       Τράπεζα υποστήριξε το 1ο ιεθνές Συνέδριο των Επιτρόπων Προστασίας εδοµένων και Ιδιωτικού Απορρήτου, το οποίο 

       ήταν το πρώτο συνέδριο αυτού του µεγέθους και αυτής της σηµασίας που διοργανώθηκε στη χώρα.

Το Συνέδριο αποτέλεσε τόπο συνάντησης για περισσότερους από 00 συµµετέχοντες και προσκεκληµένους, οι οποίοι 

αντιπροσώπευαν περισσότερες από 160 διεθνείς και περιφερειακές αρχές. υρίαρχο θέµα της ηµόσιας Συνεδρίας ήταν η 

αλληλεπίδραση και η συνεργασία µεταξύ των εκπροσώπων των Αρχών Προστασίας εδοµένων, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, 

του κλάδου της βιοµηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και των µέσων ενηµέρωσης. Τα ζητήµατα που εξετάστηκαν 

αφορούσαν στα κοινά πρότυπα για την προστασία των δεδοµένων και του ιδιωτικού απορρήτου, την αντιµετώπιση των 

παγκόσµιων προκλήσεων για το ιδιωτικό απόρρητο επιχειρηµατικών µοντέλων που βασίζονται σε δεδοµένα, την προστασία 

των δεδοµένων και τον ανταγωνισµό στο πλαίσιο της σύγκλισης των κανονιστικών πλαισίων για τις ψηφιακές επικοινωνίες, τη 

λογοδοσία ως παγκόσµια γέφυρα υποστήριξης προηγµένων προτύπων προστασίας των δεδοµένων και, τέλος, τη συζήτηση για 

τις µελλοντικές προκλήσεις που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι αρχές προστασίας δεδοµένων και οι υπεύθυνοι προστασίας 

δεδοµένων.

H
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Alpha Bank Albania SHA
Η Alpha Bank Albania SHA και η εταιρία Ellinikon υπέγραψαν το πρώτο επιχειρηµατικό δάνειο

στο πλαίσιο του προγράµµατος COSME Loan Guarantee Facility

Η Alpha Bank Albania SHA υποστηρικτής του Φεστιβάλ “Fall in Jazz”
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       τις 18 Οκτωβρίου 2019, η Alpha Bank Albania SHA και η εταιρία 

       Ellinikon υπέγραψαν την πρώτη σύµβαση χρηµατοδότησης, στο 

πλαίσιο του προγράµµατος COSME Loan Guarantee Facility, το οποίο 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 5 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα υπέγραψε µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων (EIF) σύµβαση ύψους Ευρώ 25 εκατ. για τη χρηµατοδότηση 

των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) της χώρας, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος COSME Loan Guarantee Facility, που χρηµατοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σ

       Τράπεζα ήταν χορηγός του δεύτερου, ετήσιου φεστιβάλ “Fall in Jazz”. Πρόκειται   

       για το µεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ στη χώρα, το οποίο διήρκεσε τέσσερις ηµέρες και 

πραγµατοποιήθηκε σε διαφορετικά σηµεία, µε τη συµµετοχή γνωστών ερµηνευτών από 

την Αλβανία, την Ελλάδα και αλλού.

Όλα τα έσοδα από το Φεστιβάλ διατέθηκαν στην οργάνωση “Woman and children”, 

η οποία προσφέρει στήριξη σε θύµατα της οικογενειακής βίας.

Η

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

Στιγµιότυπο από την υπογραφή της σύµβασης.
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