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Μήνυµα του C  Βασίλειου άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου

“Εθνική αποστολή η στήριξη όσων επλήγησαν από την πανδηµία”

“Μαζί απέναντι στον Covid-19”

“Covid-19 - Η επόµενη µέρα”  Τα συµπεράσµατα από τη liv  ιατρική ενηµέρωση 

του Προσωπικού της Τράπεζας

Η ABC AC  απέναντι στην πανδηµία του Covid-19

Το δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19

“Ο οιµός των Αθηνών, 430 π.Χ. Μία καταστροφική επιδηµία παρόµοια µε τον Covid-19”  

Γράφει η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη

“ υγή ή παραµονή  Στάσεις απέναντι στο επιδηµικό φαινόµενο” Μέρος Α  

Γράφει ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Alpha Bank, κ. Κώστας Κωστής

ργα του γλύπτη aki  στη Συλλογή της Αlpha Bank και στη Συλλογή του Ιδρύµατος 

Ιωάννου . Κωστοπούλου  Γράφει η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης

της Alpha Bank Ειρήνη Οράτη

“Εισαγωγή στον ηφιακό Κόσµο”  Το µάθηµα -l a nin  της Alpha Bank διαθέσιµο 

για όλους τους πολίτες µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου ηφιακής ∆ιακυβέρνησης

∆ιαδικτυακές συζητήσεις από το in la i  c

Συµµετοχή του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στη διαδικτυακή συζήτηση  

“Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνοµιλούν. Η κρίση της πανδηµίας στον τοµέα του πολιτισµού”

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου 

και Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

πεύθυνος κδοσης  ΥΘΥ ΣΗ ΤΑ ΚΗΣ Π Κ ΑΣ
ταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές

κδόσεις µίλου

Σύνταξη - Επιµέλεια κειµένων  λευ ερία Α ανασοπο λου
Κλειώ Γουναρίδη

Ταχ. διεύθυνση  Σταδίου 40
102 2 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.   30 210 326 243
- ail  co nica ion1 alpha.

 
Σχεδιασµός - παραγωγή   A. .

Περιοδική έκδοση
για το Προσωπικό

του Οµίλου Αlpha Bank
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

 ΟΜΙ ΟΣ

<          Περιεχόµενα          >

Χορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

“Μαζί µε τους Πελάτες µας”

ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
σελ. 37

σελ. 43



      ε το 90  των Εργαζοµένων στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις Εταιρείες του Οµίλου 
να απασχολείται µε τηλεργασία στα τέλη Απριλίου, η Τράπεζά µας ξεκίνησε τις 
προετοιµασίες, µε σταθερά και προσεκτικά βήµατα, για τη σταδιακή και ασφαλή επιστροφή 
όλου του Προσωπικού στους χώρους εργασίας. 

Στο Επίκεντρο του τεύχους Απριλίου, φιλοξενούµε τις εµπειρίες συναδέλφων µας από την 
τηλεργασία, που αποτέλεσε τη νέα εργασιακή καθηµερινότητα για τους περισσότερους 
από εµάς, κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς και τις σκέψεις τους για την 
επόµενη ηµέρα. 

Επίσης, µπορείτε να διαβάσετε τι ανέφερε στο µήνυµά του προς το Προσωπικό του Οµίλου 
ο C  της Alpha Bank Βασίλειος άλτης για τη νέα περίοδο που σηµατοδοτεί η σταδιακή 
άρση των περιοριστικών µέτρων αντιµετώπισης του Covid-19.

Παράλληλα, παρουσιάζονται η εξέλιξη του σχεδίου δράσης που έχει εφαρµόσει η Τράπεζα, 
διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας της και 
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Πελατών µας, καθώς και τα µέτρα στήριξης της 
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, που υλοποιεί.

M
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EDITORIAL

Μεταξύ άλλων, µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη 
liv  ιατρική ενηµέρωση των Εργαζοµένων, µε θέµα  “Covid-19 - Η επόµενη µέρα” και 
οµιλητές, την Καθηγήτρια Πνευµονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και µέλος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Υγείας, Αναστασία 
Κοτανίδου και τον Γιατρό µας, γγελο Καρατζαφέρη.

Τέλος, θα διαβάσετε άρθρα των Υπευθύνων των Πολιτιστικών Τµηµάτων µας µε θέµατα 
που σχετίζονται µε την επικαιρότητα και φυσικά, τις δράσεις που υλοποιούνται µέσω των 
Προγραµµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας, αλλά και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 
Ιωάννου . Κωστοπούλου, καθώς και για τη δραστηριότητα Εταιρειών του Οµίλου.

Παρακολουθούµε ΜΑ Ι τις εξελίξεις και επιστρέφουµε σταδιακά και µε ασφάλεια.

ΥΘΥ ΣΗ ΤΑ ΚΗΣ Π Κ ΑΣ
ταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές κδόσεις µίλου
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“Μαζί µε τους ανθρώπους µας”

       Alpha Bank, µετά από δύο και πλέον µήνες επιτυχούς λειτουργίας της σε συνθήκες κυρίως

       εξ αποστάσεως εργασίας, προετοιµάζεται, µε σταθερά και ασφαλή βήµατα, για την 

επιστροφή του Προσωπικού στους χώρους εργασίας.

 

Μία επιστροφή που θα γίνει σταδιακά, µετά από µία ιδιαίτερα δύσκολη και σίγουρα πρωτόγνωρη 

χρονική περίοδο που µας δίδαξε πολλά τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελµατικό 

επίπεδο. Συνειδητοποιήσαµε ότι, µε “σύµµαχους” τον επαγγελµατισµό, το οµαδικό πνεύµα και 

την αισιοδοξία, µπορούµε να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και να εργαστούµε αποδοτικά, ακόµη 

και από το σπίτι. Αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που µας παρέχει η Τράπεζα 

µέσα από τη διαρκή της επένδυση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, η τηλεργασία ήταν ένα 

“στοίχηµα” που φαίνεται ότι κερδήθηκε από όλους εµάς ΜΑ Ι, ένα συλλογικό επίτευγµα της 

Alpha Bank και των ανθρώπων της.

Το “Μαζί” επικοινώνησε µε συναδέλφους από Μονάδες της Τράπεζας που εργάζονται από το 

σπίτι, αλλά και µε συναδέλφους από το ∆ίκτυο Καταστηµάτων, που από την πρώτη στιγµή της 

κρίσης δίνουν “από την πρώτη γραµµή” τη µάχη της εξυπηρέτησης των Πελατών, και ζητήσαµε 

να µας µιλήσουν για τις εµπειρίες τους από τη νέα εργασιακή καθηµερινότητα καθώς και για τις 

σκέψεις τους για την επόµενη ηµέρα.

Η
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ιε υνση ργανώσεως  κδοση και Θεµατοφυλακή δηγιών
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Μήνυµα του C  Βασίλειου άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου
“Εθνική αποστολή η στήριξη όσων επλήγησαν από την πανδηµία”

        ήνυµα προς το Προσωπικό του Οµίλου, για τη νέα περίοδο που σηµατοδοτεί η σταδιακή 

        άρση των περιοριστικών µέτρων αντιµετώπισης του Covid-19, έστειλε την Πέµπτη, 

30 Απριλίου 2020, ο C  της Alpha Bank Βασίλειος άλτης. 

Στο µήνυµά του, ο κ. άλτης χαρακτηρίζει ως συλλογικά επιτεύγµατα της Alpha Bank τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του Προσωπικού και των Πελατών καθώς και την 

πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών υποδοµών για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας σε 

συνθήκες εξ αποστάσεως εργασίας. Προσθέτει δε, πως “η περίοδος που ξεκινά, µε τη 

σταδιακή άρση των περιορισµών, θα είναι µακρά” και “καλούµαστε να αξιοποιήσουµε τα 

συλλογικά επιτεύγµατα του προηγούµενου διαστήµατος και να πορευτούµε από το Σήµερα στο 

Αύριο”. Επιπλέον, αναφέρει ότι “η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων από πλευράς 

Πολιτείας σηµατοδοτεί και τη δική µας σταδιακή επιστροφή στη νέα κανονικότητα” 

επισηµαίνοντας ότι “είναι αυτή η στιγµή που πρέπει να δείξουµε, και έµπρακτα, την 

ευγνωµοσύνη µας προς τους συναδέλφους µας στο ∆ίκτυο, που είναι οι δικοί µας άνθρωποι 

της πρώτης γραµµής’, οι οποίοι έδωσαν τη µάχη της εξυπηρέτησης των Πελατών στα 

Καταστήµατα όλης της χώρας”.  

Στη συνέχεια, µπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το µήνυµα του C  Βασίλειου άλτη

“Aγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Η µάχη απέναντι στον Covid-19 επιβεβαίωσε την αξία της πρόληψης και του σωστού σχεδιασµού. Στην Alpha Bank κινηθήκαµε µε 

αποφασιστικότητα, ταχύτητα και προνοητικότητα, και επιτύχαµε δύο παράλληλους στόχους. Αφενός, προστατεύσαµε την υγεία και την ασφάλεια 

των συναδέλφων µας, των οικογενειών µας και των Πελατών µας. Αφετέρου, αξιοποιώντας τις επενδύσεις µας στις ψηφιακές υποδοµές, 

εξασφαλίσαµε την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας σε συνθήκες εξ αποστάσεως εργασίας.  

Η περίοδος που ξεκινά, µε τη σταδιακή άρση των περιορισµών, θα είναι µακρά. Σε αυτό το νέο και ευµετάβλητο περιβάλλον, καλούµαστε να 

αξιοποιήσουµε τα συλλογικά επιτεύγµατα του προηγούµενου διαστήµατος και να πορευτούµε από το Σήµερα στο Αύριο, από αυτό που 

γνωρίζαµε ως επαγγελµατική καθηµερινότητα σε µία νέα κανονικότητα. 

M
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Πρώτος µας στόχος είναι να εξασφαλίσουµε τη σταδιακή και ασφαλή επιστροφή µας στους χώρους εργασίας. Τις επόµενες ώρες και 
ηµέρες θα ενηµερωθείτε αναλυτικά για το συγκροτηµένο και δυναµικό σχέδιο που εκπόνησε η Τράπεζα. Ακολουθώντας τις 
κατευθύνσεις της Πολιτείας, το σχέδιο αυτό προσφέρει τη µέγιστη δυνατή προστασία στους περισσότερο ευάλωτους και λαµβάνει 
υπόψιν τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιόδου. Ασφαλώς, παρακολουθούµε συνεχώς τις εξελίξεις και, σε πλήρη συνεννόηση µε 
την ιατρική κοινότητα, είµαστε έτοιµοι να λάβουµε τα αναγκαία, κατά περίπτωση, διορθωτικά µέτρα. Αυτονοήτως, επιµένουµε στην 
αυστηρή εφαρµογή όλων των αναγκαίων πρωτοκόλλων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων στον µιλο και, 
φυσικά, των Πελατών που επισκέπτονται το ∆ίκτυό µας. Το βάρος της ατοµικής ευθύνης είναι ακόµη µεγαλύτερο τώρα   

∆εύτερον, οφείλουµε να επενδύσουµε περαιτέρω στις ηλεκτρονικές µας υποδοµές και στις ψηφιακές µας δεξιότητες. Να 
αξιοποιήσουµε, δηλαδή, τη συσσωρευµένη εµπειρία των τελευταίων εβδοµάδων και να διαµορφώσουµε ένα λειτουργικό πλαίσιο 
απόδοσης, ανεξαρτήτως του σηµείου εργασίας µας. Πολύ σύντοµα θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε και τις δικές σας απόψεις, 
όπως αυτές καταγράφηκαν στην πρόσφατη εσωτερική έρευνα l  v . πως έπραξα στο παρελθόν, έτσι και τώρα, εκτιµώ ως 
ιδιαίτερα σηµαντική τη δική σας συµβολή στον σχεδιασµό των επόµενων βηµάτων της Τράπεζας. 

Τρίτον, καλούµαστε - όπως κάνουµε πάντα - να επιβεβαιώσουµε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Alpha Bank ως ενός Οργανισµού που, 
µε την κοινωνική του δράση, στέκεται Μαζί µε όσους δίνουν τη µάχη στην πρώτη γραµµή και, µε την οικονοµική του δραστηριότητα, 
συµβάλλει ώστε οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να υπερβούν, µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες, τις συνέπειες της πανδηµίας. Η 
κυρίαρχη παρουσία της Alpha Bank στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας και στη στήριξη όσων επλήγησαν, δεν αποτελεί 
επιχειρηµατικό στόχο. Συνιστά εθνική αποστολή. 

Η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων από πλευράς Πολιτείας σηµατοδοτεί και τη δική µας σταδιακή επιστροφή στη νέα 
κανονικότητα. Είναι αυτή η στιγµή που πρέπει να δείξουµε, και έµπρακτα, την ευγνωµοσύνη µας προς τους συναδέλφους µας στο 
∆ίκτυο. Είναι οι δικοί µας “άνθρωποι της πρώτης γραµµής”, που έδωσαν τη µάχη της εξυπηρέτησης των Πελατών στα Καταστήµατα 
όλης της χώρας. Για αυτό και προχωράµε στην καταβολή εφάπαξ παροχής προς το Προσωπικό του ∆ικτύου µας, µε µοναδικό κριτήριο 
τον αριθµό των ηµερών απασχόλησης κατά το διάστηµα ισχύος των περιοριστικών µέτρων.  

Από την πρώτη στιγµή της πρωτοφανούς αυτής κρίσης, η οικογένεια της Alpha Bank λειτούργησε συγκροτηµένα και υπεύθυνα.  

Σας ευχαριστώ όλους γιατί, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επιδείξατε επαγγελµατισµό, προσαρµοστικότητα και ζήλο. Με σύνεση, 
τήρηση των µέτρων προσωπικής υγιεινής, ενδιαφέρον για τους συναδέλφους µας και το κοινωνικό σύνολο, αλλά και µε εγρήγορση, 
νέες ιδέες και αποφασιστικότητα, είµαι βέβαιος ότι θα επιτύχουµε και στη νέα απαιτητική περίοδο που ανοίγεται µπροστά µας.”
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“Μαζί απέναντι στον Covid-19”

       ε γνώµονα τη διασφάλιση τόσο της υγείας των Εργαζοµένων και των Πελατών µας, όσο και της επιχειρησιακής συνέχειας, η 

       Τράπεζα συνέχισε και τον Απρίλιο µε τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή διαδικασιών για την πρόληψη και την αποφυγή µετάδοσης 

του κορωνοϊού Covid-19. Παράλληλα, ξεκίνησε τις προετοιµασίες, µε σταθερά και προσεκτικά βήµατα, για τη σταδιακή και ασφαλή 

επιστροφή όλου του Προσωπικού στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της σταδιακής άρσης των περιοριστικών 

µέτρων από πλευράς Πολιτείας. 

M
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φαρµογή της τηλεργασίας σε ποσοστό έως και  των ργαζοµένων στις Κεντρικές Υπηρεσίες και 
στις ταιρείες του µίλου
Στο γράφηµα που ακολουθεί, φαίνεται ο αρι µός των προσ άσεων για τηλεργασία που δόθηκαν στο Προσωπικό των Κεντρικών 

Υπηρεσιών της Τράπεζας και των 11 Εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα, καθώς και στους εξωτερικούς συνεργάτες που στεγάζονται 

σε εγκαταστάσεις της Τράπεζας, κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

 κλήσεις διαχειρίστηκε συνολικά το e o e A e  elp e k 
Στο παρακάτω γράφηµα φαίνεται ενδεικτικά η εξέλιξη του αρι µο  των κλήσεων που διαχειρίστηκε το o  Acc  lp k 

για την υποστήριξη των Υπαλλήλων σε τηλεργασία από τις 16.3.2020 έως και τις 30.4.2020
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 Υπάλληλοι σε τηλεργασία στις 
Ο αρι µός των ταυτόχρονων συνδέσεων στα συστήµατα για τηλεργασία, ανά ηµέρα, κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 

2020, εξελίχθηκε ως εξής

ξέλιξη υσικής Παρουσίας Προσωπικο  στο ίκτυο Καταστηµάτων
Από τις 16.3.2020, το Προσωπικό των Καταστηµάτων άρχισε να εργάζεται εκ περιτροπής ανά 14 ηµέρες.
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Ανοιχτή και συστηµατική επικοινωνία µε το Προσωπικό
Με απόλυτη προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των Εργαζοµένων, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας προχώρησε από την πρώτη στιγµή, 

σε τακτική και ανοιχτή επικοινωνία εντός του Οµίλου. 

Ο C  της Alpha Bank Βασίλειος άλτης συνεχίζει να ενηµερώνει απευθείας για όλες τις σηµαντικές εξελίξεις το Προσωπικό της 

Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου µε γραπτά ή/και βιντεοσκοπηµένα Μηνύµατά του, µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του 

Alpha Bank n an .  

Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, η ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού, σε συνεργασία µε τους Ιατρούς της Τράπεζας, παρέχει 

τακτική και έγκυρη ιατρική ενηµέρωση προς όλο το Προσωπικό µέσω Οδηγιών, Χρήσιµων Ερωτήσεων και Απαντήσεων και 

εβδοµαδιαίων l . Επιπλέον, σε συνεργασία µε την ασφαλιστική εταιρεία ΑΧΑ, παρέχεται στους Υπαλλήλους η υπηρεσία 

A A oc o , µέσω της οποίας µπορούν όλοι οι Υπάλληλοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή µε βιντεοκλήση µε γιατρό, όλες τις 

ηµέρες της εβδοµάδας, από τις 9 00 έως τις 21 00. Μεταξύ άλλων, αναρτήθηκε στο Alpha Bank n an  ανακοίνωση προς όλο το 

Προσωπικό µε αναλυτικό σχέδιο σταδιακής επιστροφής, το οποίο προστατεύει τις ευπαθείς οµάδες Υπαλλήλων, λαµβάνει υπόψη τις 

κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιόδου και υποδεικνύει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθούν οι 

Εργαζόµενοι που θα επιστρέφουν σταδιακά στους χώρους εργασίας σε ολόκληρο τον µιλο.

“Βγαίνουµε σταδιακά από τα σπίτια µας, µένουµε ασφαλείς”, ήταν το κύριο µήνυµα που πέρασαν στο Προσωπικό της Alpha Bank η 

Καθηγήτρια Πνευµονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µέλος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του 

Υπουργείου Υγείας Αναστασία Κοτανίδου και ο Γιατρός της Alpha Bank γγελος Καρατζαφέρης, σε liv  ιατρική ενηµέρωση που 

πραγµατοποιήθηκε στις 30.4.2020, ειδικά για το Προσωπικό της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου, την οποία παρακολούθησαν 

περισσότεροι από  ργαζόµενοι.

Επιπλέον

 Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2020, πραγµατοποιήθηκε ρευνα Εργαζοµένων σε όλο τον µιλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε 

    αντικείµενο τις αλλαγές στην καθηµερινότητα όλων µας λόγω του Covid-19. Μέσω της έρευνας, αναδείχθηκαν οι αλλαγές στο 

    εργασιακό περιβάλλον και εντοπίστηκαν τρόποι βελτίωσης των νέων συνθηκών και επίλυσης προβληµάτων.
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 ∆ηµιουργήθηκε, από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, δωρεάν Βιβλιοθήκη ina  τα οποία παρέχονται διαδικτυακά από 

 εγκεκριµένους φορείς, µε ιδιαίτερη έµφαση σε σεµινάρια που σχετίζονται µε τη διαχείριση κρίσης, ενώ παράλληλα, αναρτήθηκαν 

 στη σελίδα της ∆ιεύθυνσης στο Alpha Bank n an , vid o  που προσφέρονται δωρεάν σε όλους από το ink d n µε τη µορφή 

 ic ol a nin  προγραµµάτων, που µπορεί να παρακολουθήσει το Προσωπικό, είτε διαθέτει λογαριασµό στην πλατφόρµα του 

 ink d n είτε όχι.

 Κυκλοφόρησε στις 16.4.2020, η µηνιαία ηλεκτρονική έκδοση εσωτερικής επικοινωνίας του Οµίλου “Μαζί”, µε θεµατολογία Covid-19.

Η εσωτερική επικοινωνία σε  αρι µο ς από τις  έως και τις  

  ηνύµατα του C  προς το Προσωπικό του Οµίλου

  Ενηµερωτικά l  της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού

  αναρτήσεις Οδηγίες, Χρήσιµες Ερωτήσεις και Απαντήσεις, ενηµερώσεις στο Alpha Bank n an  

  ηλεκτρονική έκδοση εσωτερικής επικοινωνίας “ΜΑ Ι”

  ρευνα Εργαζοµένων 

  iv  Ιατρική Ενηµέρωση 

Συστηµατική ενηµέρωση και επικοινωνία των µηνυµάτων της Τράπεζας

Κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης, συνεχής ήταν η ενηµέρωση του κοινού µέσω του .alpha. , των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στα οποία έχει παρουσία η Τράπεζα και του Τύπου, για όλα τα θέµατα ενδιαφέροντος των Πελατών εν µέσω της πανδηµίας, 

µε έµφαση στην παροχή έκτακτων διευκολύνσεων προς τους Πελάτες της, στα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης και την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Η εξωτερική επικοινωνία σε αρι µο ς από τις  έως και τις  
  αναρτήσεις στα ocial dia ink d n, i

  ∆ελτία Τύπου και ενηµερωτικά σηµειώµατα 

  διαφηµιστικές καταχωρίσεις 

https://www.alpha.gr/
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“Covid-19 - Η επόµενη µέρα”
Τα συµπεράσµατα από τη liv  ιατρική ενηµέρωση του Προσωπικού της Τράπεζας

         γαίνουµε σταδιακά από τα σπίτια µας και µένουµε ασφαλείς, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και τους βασικούς κανόνες 

         υγιεινής, χωρίς φόβο, αλλά µε προσοχή και ατοµική ευθύνη”. Αυτό ήταν το κύριο µήνυµα που πέρασαν στο Προσωπικό της 

Alpha Bank η Καθηγήτρια Πνευµονολογίας και Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µέλος της πιτροπής 

µπειρογνωµόνων του Υπουργείου Υγείας Αναστασία Κοτανίδου και ο Γιατρός της Alpha Bank γγελος Καρατζαφέρης, 

στη liv  ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 30 Απριλίου 2020. 

Η ανταπόκριση του Προσωπικού ήταν πολύ µεγάλη, καθώς περισσότεροι από  Συνάδελφοι από τις Κεντρικές Υπηρεσίες και 

το ∆ίκτυο της Τράπεζας, αλλά και από τις Εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα και την Κύπρο παρακολούθησαν τη συζήτηση απευθείας, 

µέσω της εφαρµογής ic o o  a . Η ∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας δέχτηκε εκατοντάδες ερωτήσεις πριν από την εκδήλωση, 

τις οποίες µετέφερε στους οµιλητές ο συντονιστής της συζήτησης, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης a k in  και Εταιρικής Επικοινωνίας, 

Γιώργος Τερζής. Οι περισσότερες αφορούσαν στα µέτρα προφύλαξης, ειδικά εν όψει της επιστροφής στον χώρο εργασίας µετά από 

την περίοδο της κατ’ οίκον παραµονής µας, αλλά και σε άλλα θέµατα που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό.

“Β

Η κυρία Αναστασία Κοτανίδου και ο κ. γγελος Καρατζαφέρης.
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Οι ειδικοί παρείχαν λεπτοµερή ενηµέρωση στο Προσωπικό, απαντώντας εµπεριστατωµένα στις ερωτήσεις που τέθηκαν, και τόνισαν τα εξής  

  Στη φάση της σταδιακής επιστροφής µας στην κα ηµερινότητα, α είµαστε εντάξει, εάν κρατάµε τις απαιτο µενες 

  µεταξ  µας αποστάσεις  Η απόσταση είναι πιο σηµαντική ακόµα και από τη µάσκα, γι’ αυτό και θα πρέπει να µάθουµε 

  να είµαστε “αγενείς”, αποφεύγοντας χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά, για όσο διάστηµα χρειαστεί.

  Καλό είναι να φοράµε µάσκα σε κλειστό χώρο, είτε απλή χειρουργική απαγορεύεται να φοράµε µάσκα τύπου 2 ή 

  3, καθώς η χρήση της προορίζεται αυστηρά για ιατρικό προσωπικό , είτε µία απλή πάνινη, την οποία φτιάχνουµε και µόνοι 

  µας, την πλένουµε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 60 C και τη σιδερώνουµε. Μάσκα πρέπει να φοράµε και κατά την επαφή 

  µας µε Πελάτες, ειδικά όταν δεν µεσολαβεί το πλέξιγκλας, που ενισχύει την προστασία των Εργαζοµένων στο ∆ίκτυο.

  Γάντια δεν πρέπει να φοράει κανένας, δίνουν µία ψεύτικη αίσθηση ότι είµαστε ασφαλείς. 

  Πρέπει απλώς να πλένουµε πολ  συχνά και σχολαστικά τα χέρια µας και να µην αγγίζουµε το πρόσωπό µας

  Κλιµατισµό µπορο µε να χρησιµοποιο µε, αρκεί να λειτουργεί πάντα µε φρέσκο αέρα και να µην ανακυκλώνει τον 

  εσωτερικό αέρα. Προτιµούµε όµως τα ανοιχτά παράθυρα, εφόσον υπάρχουν στον χώρο.

  Τα συµπτώµατα έχουν τεράστια ποικιλία, ενώ πολλά µοιάζουν µε αυτά που έχουν και οι ανοιξιάτικες αλλεργίες. 

  Περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, υψηλό πυρετό ή δέκατα, δυσκολία στην αναπνοή, γαστρεντερικές διαταραχές και αγευσία. 

  ποιος Υπάλληλος παρουσιάσει συµπτώµατα ενηµερώνει τον Γιατρό της Τράπεζας, µένει σπίτι και παρακολουθείται, ενώ 

  πραγµατοποιείται con ac  acin .

  αµ άνονται αυξηµένα µέτρα προστασίας για τις ευπα είς οµάδες, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουµε ότι σε αυτές ανήκουν 

  µόνον άνθρωποι µε βαριές και χρόνιες παθήσεις. Για τους Συναδέλφους αυτούς, συστήνεται αυστηρά η παραµονή στο σπίτι και 

  η τηλεργασία, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

  εν χρειάζεται να απολυµαίνουµε πλένουµε σιδερώνουµε τα ρο χα µας, κάθε φορά που επιστρέφουµε από τον χώρο 

  εργασίας µας. Απλώς αλλάζουµε ρούχα και αφήνουµε τα παπούτσια µας έξω από το σπίτι.

  ι ε ελοντές αιµοδότες δεν πρέπει να φο ο νται να δώσουν αίµα

  ∆εν υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης του ιού, γίνεται πολύ καλό c nin  και η ανάγκη αυτή τη στιγµή είναι µεγάλη. 

Πάνω από όλα, δεν φο όµαστε να γο µε από το σπίτι. Ο κορωνοϊός δεν πρέπει να µας φοβίζει και να σταµατήσει τη ζωή µας, 

αρκεί να τηρούµε τα απαραίτητα µέτρα και τους βασικούς κανόνες υγιεινής, µε συνέπεια και ατοµική ευθύνη.

Για να δείτε το σχετικό video, πατήστε εδώ

https://alphabankintranet.alphasso.gr/Pages/symperasmata-web-cast.aspx
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Η ABC AC  απέναντι στην πανδηµία του Covid-19

       εταιρεία του Οµίλου, ABC AC , θέλοντας να συµµετάσχει ενεργά στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση της νέας κρίσης 

       και την κάλυψη των διαφόρων εκτάκτων αναγκών οι οποίες προέκυψαν από την πανδηµία του Covid 19, προέβη σε δωρεά 

Αναλώσιµου Υγειονοµικού Υλικού.

Συγκεκριµένα, αξιολογώντας την πρόταση χορηγίας Υλικών 

Ατοµικής Προστασίας του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων  

Πεντέλης, προέβη σε δωρεά 10.000 τµχ. µασκών µε 

προδιαγραφές συγκεκριµένες και αποδεκτές εκ µέρους του 

Νοσοκοµείου.

Σηµειώνεται ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων  Πεντέλης είναι 

το τρίτο σε µέγεθος Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της Αττικής,

το οποίο παρέχει πλήρη παιδιατρική υποστήριξη πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια, µε ετήσια κίνηση ασθενών τα 

100.000 παιδιά ηλικίας έως 16 ετών.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε ανεπτυγµένο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης γίνεται αρωγός, µε την ελάχιστη αυτή κίνηση, στην εθνική 

προσπάθεια αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης και ενίσχυσης του συστήµατος υγείας και της προστασίας του νοσηλευτικού και 

ιατρικού προσωπικού. 

H
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Το δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου στηρίζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19

      ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου αποφάσισε, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του, 

      την ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας προς αντιµετώπιση των ιδιαίτερα αυξηµένων αναγκών του λόγω της πανδηµίας 

του Covid-19 που πλήττει τη χώρα µας. 

Το δρυµα πραγµατοποίησε δωρεά υλικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας που αφορά σε ένα φορητό ψηφιακό ακτινολογικό 

µηχάνηµα καθώς και είδη προσωπικής προστασίας των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Με την απόφαση αυτή, το δρυµα τιµά παράλληλα τη µνήµη του Ιωάννου . Κωστοπούλου, µε καταγωγή από την Καλαµάτα, του 

οποίου φέρει το όνοµα.

Τ
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“Ο οιµός των Αθηνών, 430 π.Χ.
Μία καταστροφική επιδηµία παρόµοια µε τον Covid-19”

Γράφει η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη

       τη δύσκολη εποχή που διανύουµε, ζώντας µέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, αναζητούµε πολλές φορές στην ιστορία πρότυπα και 

       διδακτικές εµπειρίες, που διαµορφώνουν ανθρώπινες συµπεριφορές και επαναξιολογούν όχι µόνο αξίες και ιδανικά, αλλά και 

κοινωνικές προτεραιότητες.

Ως αυτόπτες µάρτυρες της πανδηµίας του Covid-19, που απειλεί σήµερα θανάσιµα όλον τον πλανήτη, αναζητούµε κάτι παρόµοιο στις 

σελίδες της ιστορίας µας και γυρίζουµε 2. 00 χρόνια πίσω, στην εποχή που πιθανόν να σηµατοδοτεί και την αρχή του τέλους της 

ύψιστης ακµής της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας. Γυρίζουµε στην εποχή που µία µολυσµατική και θανατηφόρος νόσος, “ο οιµός των 

Αθηνών”, κατέστρεψε την αθηναϊκή κοινωνία και οδήγησε µοιραία στην κατάρρευση των αξιών και των ηθικών φραγµών.

Ο “ οιµός των Αθηνών”, γνωστός και ως “Σύνδροµο του Θουκυδίδη”, 

ήταν µία καταστροφική επιδηµία, η οποία εκδηλώθηκε στην πόλη των 

Αθηνών, το 430 π.Χ., κατά το δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού 

πολέµου 431-404 π.Χ. .

Ο Θουκυδίδης, ο µέγιστος ιστορικός της αρχαιότητας, έζησε τα γεγονότα 

από κοντά και στο 2ο βιβλίο του περιγράφει µε τρόπο ανυπέρβλητο και 

µε κάθε λεπτοµέρεια την πρωτοφανή για τα αθηναϊκά δεδοµένα επιδηµία 

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2, 4 - 4 .

Κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέµου, σύµφωνα µε το σχέδιο του Περικλή, η αττική ύπαιθρος ερηµώθηκε και όλος ο αττικός 

πληθυσµός συγκεντρώθηκε ανάµεσα στα σκέλη των Μακρών τειχών, που ένωναν την Αθήνα µε τον Πειραιά. Η στρατηγική αυτή είχε 

ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση µεγάλου πλήθους κατοίκων της υπαίθρου εντός της πόλης, προκαλώντας από νωρίς έλλειψη 

τροφίµων και άλλων προµηθειών και δηµιουργώντας άσχηµες συνθήκες διαβίωσης, που πρόσφεραν πρόσφορο έδαφος για ποικίλες 

ασθένειες. 

Σ
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Τον Μάιο του 431 π.Χ., σηµειώθηκε η πρώτη εισβολή του πελοποννησιακού στρατού, υπό τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαµο, στην Αττική, 

που βρήκε τον πληθυσµό να διαβιώνει στρυµωγµένος µέσα στον περιορισµένο χώρο των Μακρών τειχών, µέσα σε ναούς και σε 

πρόχειρα κατασκευασµένα παραπήγµατα. Αν και η κατάπτωση του ηθικού του κόσµου ήταν µεγάλη, ο Περικλής πρόβαλε σθεναρή 

άµυνα και, µετά από έναν µήνα, οι Πελοποννήσιοι αποσύρθηκαν. Σύντοµα όµως, την άνοιξη του 430 π.Χ., σηµειώθηκε νέα εισβολή 

του Πελοποννησιακού στρατού στην Αττική, η οποία, αν και προκάλεσε ιδιαίτερα βαριές καταστροφές, δεν άλλαξε ουσιαστικά την όλη 

κατάσταση. ταν όµως η στιγµή, που ξέσπασε κάτι αναπάντεχο, µη προβλέψιµο και δυστυχώς θανατηφόρο για την υπερπλήρη πόλη 

των Αθηνών. Το καλοκαίρι του 430 π.Χ., ξέσπασε ο λεγόµενος “ οιµός”, µία φοβερή επιδηµία, η οποία, όπως αναφέρει ο 

Θουκυδίδης, ξεκίνησε από την Αιθιοπία, εξαπλώθηκε στην Αίγυπτο και στη ιβύη και πέρασε στις περιοχές της περσικής 

αυτοκρατορίας. 

Σύµφωνα µε τον ιστορικό, παρόµοια νόσος είχε παρουσιαστεί νωρίτερα στη ήµνο και σε άλλες περιοχές, αλλά “ πουθενά δεν 

µνηµονευόταν λοιµώδης νόσος τέτοιας έκτασης, ούτε φθορά ανθρώπων τόσο µεγάλη. Ούτε οι γιατροί µπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί, 

καθώς αγνοούσαν τη φύση της ασθένειας και επιχειρούσαν, για πρώτη φορά, να την θεραπεύσουν, πέθαιναν και οι ίδιοι, όταν 

έρχονταν σε επαφή µε αυτή, ούτε καµία άλλη ανθρώπινη τέχνη µπορούσε να βοηθήσει. ,τι αφορά εξ άλλου στις παρακλήσεις προς 

τους θεούς ή τις επικλήσεις προς τα µαντεία και άλλα παρόµοια, τα πάντα ήταν ανώφελα, και στο τέλος, οι άνθρωποι, καταβληθέντες 

από το κακόν, παρητήθησαν αυτών”.

Η νόσος ξεκίνησε από τους κατοίκους του Πειραιά, οι οποίοι αρχικά πίστεψαν ότι, καθώς δεν υπήρχαν κρήνες στην περιοχή, οι 

Πελοποννήσιοι έριξαν δηλητήριο στις δεξαµενές νερού, για να τους σκοτώσουν. Σύντοµα, η νόσος έφτασε και στην άνω πόλη, στο 

κυρίως άστυ, και τότε αυξήθηκε κατά πολύ η θνησιµότητα. 

Ο Θουκυδίδης, µε την εµπειρία του ανθρώπου που νόσησε και ο ίδιος και θεραπεύτηκε από τη φοβερή αρρώστια, θέλοντας, µεταξύ 

άλλων, να είναι η µαρτυρία του και πρακτικά χρήσιµη, αν τυχόν εµφανιζόταν και πάλι κάποια ανάλογη επιδηµία, µας δίνει µε κάθε 

λεπτοµέρεια και παρουσιάζει µε σαφήνεια και µε ακρίβεια όλα τα συµπτώµατα  “ αφνικός πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, φλόγωση 

και κοκκίνισµα των µατιών, έντονος ερεθισµός στον φάρυγγα και τη γλώσσα, δυσκολία στην αναπνοή και φτερνίσµατα. Μετά τα πρώτα 

συµπτώµατα, το κακό κατέβαινε στο στήθος και προκαλούσε δυνατό βήχα. ταν πρόσβαλλε το στοµάχι, προκαλούσε ναυτία και 

έµετους που σε κάποιους σταµατούσαν ύστερα από λίγο, αλλά σε κάποιους άλλους διαρκούσαν για αρκετές ηµέρες. Ο πυρετός ήταν 

υψηλός, αλλά το σώµα εξωτερικά, κατά την αφή, δεν ήταν πολύ ζεστό. ταν όµως κόκκινο, γεµάτο εξανθήµατα, οι άνθρωποι δεν 

ανέχονταν ούτε τα πιο ελαφριά ενδύµατα, ήθελαν να είναι γυµνοί, ενώ κάποιοι έπεφταν µέσα σε δεξαµενές µε κρύο νερό, για να 
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ανακουφίσουν τους πόνους τους. Οι περισσότεροι πέθαιναν την έβδοµη ή ένατη ηµέρα. Η νόσος αυτή άρχιζε από το κεφάλι, 
επεκτεινόταν σταδιακά σε όλο το σώµα και, αν κάποιος διέφευγε τον θάνατο, η νόσος προχωρούσε στα άκρα, όπου άφηνε τα ίχνη της. 
Ορισµένοι έχαναν την όρασή τους, ενώ κάποιοι άλλοι, µετά τη θεραπεία, πάθαιναν γενική αµνησία και δεν αναγνώριζαν ούτε τον εαυτό 
τους ούτε τους οικείους τους”. 

πως σηµειώνει ο Θουκυδίδης, “δεν υπήρχε κάποιο αποτελεσµατικό φάρµακο και όλοι αδιακρίτως οι πολίτες µπορούσαν να 
µολυνθούν. Το φοβερότερο ήταν η µεταδοτικότητα της νόσου και µάλιστα, καθώς νοσήλευαν ο ένας τον άλλο, µολύνονταν και 
πέθαιναν σαν τα πρόβατα ωσπερ τα πρόβατα εθνησκον . Ο αριθµός των νεκρών ήταν µεγάλος και πτώµατα κείτονταν στους ιερούς 
περιβόλους των τειχών. λα τα ταφικά έθιµα της εποχής καταπατήθηκαν και ο καθένας έθαβε τους νεκρούς του, όπως µπορούσε, µε 
πιο άµεση λύση την καύση”.

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Θουκυδίδη ότι “ο χαρακτήρας της νόσου ήταν τέτοιος, που δεν µπορεί να αποδοθεί επαρκώς µε 
λόγια, και η σφοδρότητα προσβολής κάθε κρούσµατος υπερέβαινε γενικά την ανθρώπινη αντοχή”. 

Πολιορκηµένοι και έγκλειστοι µέσα στα τείχη της πόλης οι Αθηναίοι, σε έναν πόλεµο δύσκολο, µε τους Σπαρτιάτες να έχουν 
καταστρέψει ό,τι υπήρχε στην ύπαιθρο χώρα της Αττικής, αντιµετώπιζαν έναν δεύτερο πόλεµο µε µία ανεξέλεγκτη επιδηµία να τους 
αποδεκατίζει. Μπροστά στην εικόνα του θανάτου, άρχισαν να βασανίζονται από µικροψυχία και αµφιβολίες, καταπνίγοντας κάθε 
διάθεση για πολιτική φρόνηση και ψυχραιµία. Ο Θουκυδίδης περιγράφει την κατάρρευση των κοινωνικών φραγµών και αξιών που 
επέφερε ο λοιµός  “ σοι ήταν πριν ευτυχισµένοι, πέθαιναν ξαφνικά, και όσοι άλλοτε δεν είχαν τίποτα, κληρονοµούσαν ευθύς τις 
περιουσίες τους. Και έτσι ζητούσαν να βρουν και να χαρούν γρήγορα ό,τι τους ευχαριστούσε, και πίστευαν πως τόσο η ζωή όσο και οι 
περιουσίες είναι πράγµατα περαστικά. Και κανένας πια δεν είχε όρεξη να κοπιάσει από πριν για κάτι που του είχε φανεί ωραίο, 
νοµίζοντας πως ήταν πολύ αβέβαιο, αν θα ζήσει, να µπορέσει να το αποκτήσει. Η ευχαρίστηση της στιγµής και το κέρδος, µε 
οποιοδήποτε µέσον, κατάντησε να θεωρείται και ωφέλιµο και σωστό”.

Οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν ακόµη και την ελπίδα τους στους θεούς  “Και κανένας φόβος των θεών ή νόµος των ανθρώπων δεν τους 
συγκρατούσε πια, γιατί έκριναν πως το ίδιο κάνει είτε σέβονται τα θεία είτε όχι, βλέποντας πως χάνονταν όλοι το ίδιο”.

λοι ζητούσαν τον ένοχο και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Περικλή, τον οποίο οδήγησαν σε δίκη. Του αφαίρεσαν κατά τρόπο 
προσβλητικό, τη στρατηγία, αξίωµα που κατείχε επί 13 χρόνια και του επέβαλαν τεράστιο χρηµατικό πρόστιµο. Παρόλα αυτά, 
ο Περικλής επανέκτησε την εµπιστοσύνη του λαού και επανεξελέγη Στρατηγός, µόλις έναν χρόνο αργότερα, το 429 π.Χ.

Ο λοιµός των Αθηνών διήρκεσε αρχικά, δύο χρόνια 430-429 π.Χ.  και επανεµφανίστηκε δύο χρόνια αργότερα 42 -426 π.Χ. . Μέσα 
σε τέσσερα χρόνια χάθηκε τουλάχιστον το 1/3 του αθηναϊκού πληθυσµού και, µεταξύ αυτών, ο ίδιος ο Περικλής Αύγουστος 429 
π.Χ. , ενώ λίγο νωρίτερα είχαν πεθάνει από τη νόσο τα παιδιά του, Πάραλος και άνθιππος.
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Κατά τις ανασκαφές, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο εργασιών για το Μετρό της Αθήνας, το 

1994-199 , ήρθε στο φως ένας οµαδικός τάφος, στην περιοχή του Κεραµεικού, στη 

συµβολή της Ιεράς οδού και της οδού Πειραιώς, όπου βρέθηκαν περίπου 1 0 σκελετοί 

ενηλίκων και ανηλίκων, που σύµφωνα µε τους ανασκαφείς σχετίζονται µε τον λοιµό της 

αρχαίας Αθήνας. Ανάµεσα στα σκελετικά κατάλοιπα ξεχώρισε το κρανίο ενός 11 κοριτσιού, 

στο οποίο οι ανασκαφείς έδωσαν το συµβατικό όνοµα Μύρτις, όνοµα συνηθισµένο στην 

αρχαία Ελλάδα. 

Μετά από διεξοδικές µελέτες των επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων, πραγµατοποιήθηκε από 

τον καθηγητή οδοντιατρικής κ. Μανώλη Παπαγρηγοράκη και την οµάδα του η ανάπλαση του 

προσώπου της Μύρτιδος. Η Μύρτις, το 11χρονο κορίτσι που προσβλήθηκε και έχασε τη ζωή του από τον φοβερό λοιµό το 430 π.Χ., 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, το 2010, στο Μουσείο της Ακρόπολης και έκτοτε, ακολούθησαν εκθέσεις και σε άλλα 

Μουσεία της Ελλάδας.

ρτις  Πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελ όν

Στις 2  εβρουαρίου 2020, λίγες ηµέρες πριν ο Covid-19 κτυπήσει την πόρτα της χώρας µας, η Μύρτις, 

ήρθε και πάλι στην Αθήνα, στην περιοδική έκθεση “Μύρτις  Πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελθόν”, στο 

Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα είχε διάρκεια έως τις 10 Απριλίου 2020.

Η κθεση συνδέθηκε µε την έκδοση του σχετικού ασηµένιου συλλεκτικού νοµίσµατος, στο πλαίσιο του 

ετήσιου Νοµισµατικού Προγράµµατος που έχει καθιερώσει 

η Τράπεζα της Ελλάδος από το 19 4, σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο Οικονοµικών.

Στο συλλεκτικό νόµισµα παρουσιάζεται, στην εµπρόσθια 

όψη, η κεφαλή της Μύρτιδος σε κατατοµή, και στην 

οπίσθια όψη, η ακολουθία του A του µικροβιακού 

παράγοντα, που ευθύνεται για τον θάνατό της.

Οµαδικός τάφος στον Κεραµεικό.
Από τον κατάλογο της έκθεσης “Η πόλη κάτω από 
την πόλη”, που παρουσιάστηκε στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης το 2000.

“Μύρτις”. Ανάπλαση της µικρής 
Αθηναίας που πέθανε από τον λοιµό.

Ασηµένιο συλλεκτικό νόµισµα, 
έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος, 2020.
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“ υγή ή παραµονή  Στάσεις απέναντι στο επιδηµικό φαινόµενο” Μέρος Α
Γράφει ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

και Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Alpha Bank, κ. Κώστας Κωστής

        υγή ή παραµονή  Αυτό είναι το δίληµµα που τίθεται ενώπιον των πληθυσµών µε την εκδήλωση των πρώτων σποραδικών 

       κρουσµάτων µίας επιδηµίας, κυρίως της πανώλης στον τόπο τους. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί αυτονόητη. Η άρνηση εγκατάλειψης της οικογενειακής εστίας είναι ανεξάρτητη από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις  

Χριστιανοί και Εβραίοι, Μουσουλµάνοι και Αρµένιοι, από τη στιγµή που ανήκουν στους φτωχούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

θα διστάσουν µπροστά στην επιλογή της φυγής ή της παραµονής. Η απώλεια του µεροκάµατου είναι ταυτόσηµη για την κατηγορία 

αυτή των πληθυσµών µε την προσβολή από την ασθένεια  πρόκειται για απειλή θανάτου. Εξάλλου, κανείς δεν βεβαιώνει ότι η 

παραµονή στον τόπο της επιδηµίας θα οδηγήσει στον θάνατο, αλλά και ότι η φυγή θα δώσει τη σωτηρία.

Η συνηθέστερη πάντως παρατήρηση σχετικά µε τη συµπεριφορά των πληθυσµών, σε καιρό πανώλης, συνδέεται µε τη διάκριση 

µεταξύ των Μουσουλµάνων, οι οποίοι εµποτισµένοι µε τη µοιρολατρία που επιβάλλει το Κοράνι, παραµένουν στους τόπους τους 

και των υπολοίπων θρησκευτικών οµάδων που αντιµετωπίζουν µε ενεργητικότητα την επιδηµία, φεύγοντας και µόνο στο άκουσµα 

του ονόµατός της. Παράλληλα, στους µεν πρώτους, προσάπτεται η αδράνεια στη λήψη µέτρων για την πρόληψη των νοσηµάτων, 

ενώ οι δεύτεροι παρουσιάζονται πάντοτε πρωτοπόροι στη συγκρότηση των στοιχειωδών εκείνων υγειονοµικών συστηµάτων που 

χαρακτηρίζουν ορισµένους τόπους της Αυτοκρατορίας, κατά τη δεύτερη πανδηµία. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ακριβές, 

µπορούµε ωστόσο να συναντήσουµε παραδείγµατα όλων των περιπτώσεων ανεξαρτήτως θρησκεύµατος.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ένας διάσηµος περιηγητής του ελληνικού χώρου, o . .C. o vill  επισκέπτεται τους ιλιάτες, 

που µόλις είχαν προσβληθεί από την πανώλη και παροτρύνει τους κατοίκους της κωµόπολης, µε την υποστήριξη του Αλή Πασά, 

να λάβουν κάποια µέτρα, για να προφυλαχθούν. Ο δερβίσης όµως αντιδρά  επικαλείται το γεγονός ότι η πανώλη αποτελεί µία 

από τις 360 πόρτες του παραδείσου, τις οποίες οι πιστοί πρέπει να βιάζονται να διαβούν. Μετά από λίγο καιρό, οι ιλιάτες 

περιγράφονται ως ερηµωµένος οικισµός.
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Στον ελληνικό χώρο, ο Αλή πασάς είναι αναµφίβολα ο πρώτος, λίγο ή πολύ, αυτόνοµος ηγεµόνας που θα επιδιώξει να 

συγκροτήσει ένα σύστηµα προστασίας από την πανώλη, που να καλύπτει µία ευρεία γεωγραφική έκταση. Το εν λόγω σύστηµα 

περιελάµβανε ένα ευρύ φάσµα µέτρων που κάλυπτε από την κατά περίπτωση αντιµετώπιση της πανώλης στα χωριά ή τις πόλεις 

εκείνες στις οποίες είχε εκδηλωθεί η νόσος µε τον πλήρη αποκλεισµό τους, µέχρι τη δηµιουργία ενός υγειονοµικού 

προχώµατος που θα προστάτευε την πειρο και την Αλβανία  ένα δίκτυο λαζαρέτων και ελέγχου των περασµάτων στους 

δρόµους που οδηγούν από και προς την πειρο επιδιώκει να ελέγξει την κίνηση του βάκιλλου της πανώλης.

Στο χριστιανικό στρατόπεδο πάλι, ο Παπασυναδινός, ιερέας από τις Σέρρες που έζησε τον 1 ο αιώνα, µας έχει αφήσει ένα 

εξαιρετικό χρονικό στο οποίο περιλαµβάνεται και το προτρεπτικό κοµµάτι για το τι πρέπει να κάνει ο πιστός σε περίπτωση 

θανατικού  “οπόταν ακούσης ποθές ότι είναι θάνατος από πανούκλα, κατά πολλά να αποφεύγης απ’ εκεί, διότι η πανούκλα είναι 

ωσάν ένας κεσετζής όπου στέκεται εις µίαν στενήν κλεισούρα και όποιος περάση απ’ εκείνην την κλεισούρα όλους κόφτει”.

Αποµένει πάντως και η θεολογική δικαίωση για να κλείσει όλος ο συλλογισµός, για να δικαιωθεί η επιλογή. τσι, αντλώντας 

εµφανώς από την προσωπική του εµπειρία, αφού παροµοιάσει τους ανθρώπους µε τους µαθητευόµενους ενός εργαστηρίου και 

τον Θεό µε τον µάστορα και αφού µιλήσει για την οργή και το ξύλο που επισύρει “τίποτες µεγάλο φταίξιµο”, ο Παπασυναδινός 

καταλήγει  “διότι και το φευγιό είναι µία µεγάλη µετάνοια προς τον Θεόν και δείχνεις σχήµα το πώς τον φοβάσαι και τον 

τρέµεις, ωσάν ο µαθητής τον δάσκαλον, ως ότι τον έπταισεν µεγάλως. ∆ιότι όταν στέκεσαι και δεν φεύγεις, δείχνεις σχήµα 

προς τον Θεόν ότι δεν τον έπταισες και δεν τον φοβάσαι”.
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ργα του γλύπτη aki  στη Συλλογή της Αlpha Bank
και στη Συλλογή του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου

Γράφει η Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης της Alpha Bank Ειρήνη Οράτη

     ο ο ο  ο ο , ο  ο ο  ο ο  , ο  ο ο   esign, ο ο ο ο  ο ο  

      a is  

ο          ο  , ο   ο   ο  

   ο ο   ate Mo e n ο ο ο ο ο   ο  ,    ο Museu  te 

onte po ani  ,   Νο ο     ο  ,     ο   

ο   ο  Μ ο , ο Μο ο    ,     o i  

Απροσδόκητο το γεγονός µίας µεγάλης αναδροµικής έκθεσης λληνα καλλιτέχνη  η πρώτη  στην a  od n. σο κι αν ο aki  

θεωρείται πλέον διεθνής, οι ρίζες, οι αφορµές, η επιστροφή, όλα συνδέονται µε την Ελλάδα.

Η µεγάλη, σε χρόνο και αντιθέσεις, σταδιοδροµία, η ακτινοβολία του έργου του µέσα από τη µεγάλη σύνθεση µε τα 39 Σινιάλα στην 

n  στο Παρίσι 1990 , oι εµβληµατικές κατασκευές σε δηµόσιους χώρους σε όλο τον κόσµο, έχουν δηµιουργήσει ένα 

πρωτοποριακά ευρύ σύµπαν, µε έργα που έχουν µεταµορφώσει, ήδη από τη δεκαετία του 1960, την έννοια “γλυπτική”. 

Η χρήση της αόρατης δύναµης του µαγνήτη, το παιχνίδι µε τις πηγές του φωτός, η δηµιουργία µέσα από τον ήχο, έχουν από νωρίς 

συνδεθεί µεταξύ τους σε έργα πέρα από το συµβατικό και µέσα από αδιάκοπους και ευρηµατικούς πειραµατισµούς µε την επιστήµη.

ργα δυσνόητα, όπως τα l lu i es, συνυπάρχουν µε έργα ευφάνταστα µεγάλης ευαισθησίας, όπως τα Μαγνητικά λουλούδια. ργα 

που αναπτύσσονται απαιτώντας αισθήσεις όπως την όραση, την ακοή και την αφή Μagnetic walls  και έργα που δηµιουργούνται µε 

πυρήνα τους το κενό, όπως η σειρά Μagnet on, όπου η καρδιά του έργου είναι η µαγική δύναµη ανάµεσα σε µια λεπτή βελόνα και 

έναν βαρύ µαγνήτη.

Τ
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ξι έργα του aki  υπάρχουν στη Συλλογή της Alpha Bank και ένα 

έργο στο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου. Από αυτά, το 

Μagn t on είναι µία από τις πρώτες του συνθέσεις, όπου 

χρησιµοποιεί τη δύναµη του µαγνητικού πεδίου, αυτή την ισχυρή 

έλξη ανάµεσα στα µέταλλα που αρχίζει να ενθέτει στα έργα του 

από το 19 9. νας ισχυρός µαγνήτης βρίσκεται απέναντι από µία 

λυχνία µάγνητρον, κατασκευής a h on an ac in  

Co pan , πιθανότατα της δεκαετίας του 1940, όταν η εταιρεία 

κατασκεύαζε τις λυχνίες αυτές για τα ραντάρ στον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι δύο σιδερένιοι όγκοι ελαφραίνουν µε την 

ελαφριά ανύψωσή τους από τη βάση και συνδέονται σχεδόν νοητά 

µε τις τρεις τέλειες ευθείες των τεντωµένων συρµάτων. Με την 

ανθρώπινη επέµβαση η ισορροπία διαλύεται, χωρίς αυτήν, 

διατηρείται τέλεια, εστιάζοντας τη δύναµή της στα ελάχιστα 

εκατοστά του κενού που κάνουν την ύλη παρούσα. ργο που 

εκτέθηκε στη µεγάλη αναδροµική έκθεση του καλλιτέχνη στην 

al i  a ional  d   d  a  στο Παρίσι, το 1993, που 

µεταφέρθηκε το 1994 στην αίθουσα εκθέσεων της Ανωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, καθώς και στην πρόσφατη 

έκθεση της Συλλογής της Alpha Bank στη Θεσσαλονίκη, το 201 .

o , 201  “Η Συλλογή της Alpha Bank. 
Ελληνική τέχνη από το 1960 έως σήµερα” 
στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
στη Θεσσαλονίκη το 201 .

Magn t on, 1964-19
Ατσάλι και µαγνητικά στοιχεία 44,   90  1  εκ. 
Συλλογή Alpha Bank
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Μ  ο ο , 1989
Σίδερο και µαγνήτης, ύψος  2 0 εκ.
Συλλογή Alpha Bank

Μ  ο ο , 19 0
Σίδερο και µαγνήτης, ύψος 22  εκ.  2  εκ.
Συλλογή Alpha Bank

Τρία είναι τα Μ  ο ο  της Συλλογής και ένα της Συλλογής του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου. Το έργο si os 

lant - υτό της σιδος 19 -19  αποτελεί αντίδωρο του καλλιτέχνη προς το δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου, το οποίο είχε 

υποστηρίξει τη µεγάλη περιοδεύουσα έκθεσή του στην al i  Νa ional  d   d  a  στο Παρίσι 1993 , στο  d’Α  

Con po ain στη ωζάννη 1993-94 , στην ndacion a Cai a στη Μαδρίτη 1994  και στο “Εργοστάσιο” της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών στην Αθήνα 1994-9 .

si os plant   ο , 19 -
Σίδερο και µαγνήτης, ύψος 19  εκ.
Συλλογή Ιδρύµατος 
Ιωάννου . Κωστοπούλου

Μ  ο ο , 1989
Σίδερο και µαγνήτης, ύψος  21  εκ.
Συλλογή Alpha Bank
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κθεση “Η Συλλογή της Alpha Bank”, 200
Μουσείο Μπενάκη

Στα Μ  ο ο  συνδυάζονται η λιτότητα, τα πρωτογενή υλικά, το πλάσιµο των µίσχων, η ανάδειξη των εντυπωσιακών 

µεταλλικών στοιχείων. Τα λουλούδια χτίζονται µε µία πρωτόγονη χάρη, αποκτώντας γιγαντιαίες διαστάσεις χωρίς όγκο. Χάλκινοι 

κύλινδροι, έδρανα, µπουλόνια, γρανάζια, ροδέλες, βίδες, σύρµατα, είναι τα υλικά που σχεδιάζουν το λουλούδι, µε έναν ευέλικτο 

λεπτό µίσχο που προβάλλει µέσα από τη στιβαρή τους βάση. Και εδώ µεσολαβεί συχνά η αόρατη ενέργεια του µαγνητικού 

πεδίου, αφήνοντας ελεύθερες τις λεπτές απολήξεις στα “πέταλα” να ισορροπούν στο κενό.

κθεση “Αντιστοιχίες  ουλούδια από την ελληνική τέχνη”, 200
Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank στο Ναύπλιο
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Το έργο Νο 6 από τη σειρά Musicales είναι του 19 3, αλλά ανήκει σε µία 

ενότητα που ξεκίνησε το 196 . Μία ενιαία λευκή επιφάνεια, σύγχρονη 

µεταγραφή µίας αρχαίας επιτύµβιας στήλης, τέµνεται από ένα τεντωµένο 

ατσάλινο σύρµα χορδή πιάνου , το οποίο αναταράζει τη µεγάλη βελόνα όταν 

τεθεί σε λειτουργία ένας ηλεκτροµαγνήτης, δηµιουργώντας έναν 

επαναλαµβανόµενο µονοτονικό ήχο. Μία σύγχρονη απόδοση της λειτουργίας 

του “τάλαντου”, αυτής της ιδιαίτερης κατασκευής για την ηχητική επικοινωνία 

µεταξύ των µοναχών στα περισσότερα ελληνικά µοναστήρια, είναι ένα  έργο που 

εκτέθηκε στην oc n a  στο Κάσσελ, το 19 .

Τέλος, το µικρό Μagnetic wall Νο 76  που ανήκει στην ενότητα εκατό έργων 

που δηµιούργησε και πρόσφερε ο aki  το 200 , στους Γιατρούς χωρίς 

σύνορα, σε ανάµνηση της µητέρας του, νοσοκόµας στο αλβανικό µέτωπο το 

1940. Μαγνήτες στην πίσω όψη του έργου 

µετακινούν, κατά βούληση, τα µεταλλικά 

στοιχεία της επιφάνειας, αλλάζοντας τη 

µορφή του.

Espace Musicale No 6, 19 3 Α.Α  4193
Μικτή τεχνική 20   100  10 εκ.
Συλλογή Alpha Bank

Magnetic Wall, 200  ΑΑ  4 40
Μαγνήτες και µεταλλικά στοιχεία σε µουσαµά, 3   2  εκ.
Υπογραφή κ.δ  aki , , 200 , αυξ. αρ. 6
Συλλογή Alpha Bank
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“Εισαγωγή στον ηφιακό Κόσµο”
Το µάθηµα -l a nin  της Alpha Bank διαθέσιµο για όλους τους πολίτες

µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου ηφιακής ∆ιακυβέρνησης

       Alpha Bank στηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου ηφιακής ∆ιακυβέρνησης για τη δηµιουργία ηφιακής Ακαδηµίας Πολιτών, 
       παρέχοντας τη δυνατότητα -l a nin  για όλους τους πολίτες, σε θέµατα που σχετίζονται µε τον ψηφιακό κόσµο.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα διέθεσε στο Υπουργείο ηφιακής ∆ιακυβέρνησης το διαδικτυακό της µάθηµα ισαγωγή στον ηφιακό Κόσµο , 
το οποίο εντάχθηκε στην ιστοσελίδα h p //na ionaldi i alacad . ov. / που περιλαµβάνει ευρύ εκπαιδευτικό περιεχόµενο για τη βελτίωση 
των ψηφιακών γνώσεων των πολιτών.

Εκπαιδευτικός σκοπός της “Εισαγωγής στον ηφιακό Κόσµο” είναι η κατανόηση των 
ηφιακών συστηµάτων και της τεχνολογίας στη σ γχρονη κοινωνία, ενώ η ύλη 

του -l a nin  προγράµµατος διαρθρώνεται σε 10 ενότητες, η καθεµία από τις οποίες 
αποτελεί ένα ξεχωριστό µάθηµα    

 αι, είναι ένας ηφιακός κόσµος  ργασία
 ιαδίκτυο  Κα ηµερινές νέργειες
 ηφιακή Ασφάλεια και διωτικότητα  ηµιουργικότητα
 Κοινωνική ικτ ωση  ιασκέδαση
 πικοινωνία  Τι φέρνει το µέλλον

Πρόκειται για ένα από τα πολλά µαθήµατα -l a nin  που προσφέρει η Alpha Bank στο Προσωπικό, στο πλαίσιο της διαρκο ς επένδυσής 
της στην ανάπτυξη των ηφιακών του δεξιοτήτων.

Μέσα από την πλατφόρµα Alpha Bank e  Ba ed ainin  της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της Τράπεζας, πραγµατοποιούνται -l a nin  
προγράµµατα ευρείας θεµατολογίας π.χ. προϊόντα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χρηµατοδοτήσεις, κανονιστικό πλαίσιο, εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, ασφάλεια πληροφοριών /  ψηφιακή κοινωνία κ.ά.  για όλο το Προσωπικό.  

Το µάθηµα -l a nin  “Εισαγωγή στον ηφιακό Κόσµο” δηµιουργήθηκε το 201  από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης σε συνεργασία µε την εταιρία 
ανάπτυξης -l a nin  προγραµµάτων i i a i  και µέχρι στιγµής το έχει παρακολου ήσει άνω του  των ργαζοµένων της 
Τράπεζας.

o µάθηµα είναι διαθέσιµο για όλους µέσω του “Alpha Bank  Ba d ainin ” και όσοι από τους συναδέλφους δεν το έχουµε 
παρακολουθήσει, είναι µία ευκαιρία να το ξεκινήσουµε τώρα!

Η

https://nationaldigitalacademy.gov.gr/
https://alphabankintranet.alphasso.gr/ekpaideysews/Pages/saba.aspx
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∆ιαδικτυακές συζητήσεις από το in la i  c

      ο in la i  niv i  αποτελεί µία παγκόσµια κοινότητα καινοτοµίας, 

      η οποία µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα και συνέδρια, εξερευνά λύσεις 

σε παγκόσµιες προκλήσεις και προσπαθεί να εµπνεύσει ηγέτες να αξιοποιήσουν 

τις εκθετικές τεχνολογίες  pon n ial chnolo i  προς όφελος 

εκατοµµυρίων ανθρώπων, δηµιουργώντας ένα βιώσιµο µέλλον για όλους. 

Εστιάζει στην επιστηµονική πρόοδο διαφόρων κλάδων, όπως είναι η τεχνητή 

νοηµοσύνη, η ροµποτική, η ψηφιακή βιολογία, η υγεία, ο τουρισµός, τα 

χρηµατοοικονοµικά κ.ά. 

Από το 201  µέχρι σήµερα, το in la i  c  έχει φέρει στη χώρα µας έναν νέο τρόπο σκέψης παρουσιάζοντας στο 

ελληνικό κοινό την τεράστια δύναµη των εκθετικών τεχνολογιών, που είναι σε θέση να αλλάξουν τον κόσµο. ναν κόσµο που 

ήδη, τους τελευταίους τρεις µήνες, είναι αρκετά διαφορετικός. χοντας αυτόν τον στόχο, το in la i  c  ανακοίνωσε την 

έναρξη µίας σειράς συνεντεύξεων και συζητήσεων i al alon v n , που πραγµατοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω της 

πανδηµίας και τις οποίες επιµελήθηκε η ιδρύτρια και C  του in la i  c , κυρία Νίκη Συροπούλου, µε τη βοήθεια µελών 

του in la i  niv i  και συνεργατών του οργανισµού.  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Alpha Bank µε το in la i  c  i  το 201  και το 2019, δόθηκε η δυνατότητα σε 

Στελέχη της Τράπεζας να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις, µε επίκαιρες θεµατικές. Ειδικότερα, 

η µία είχε θέµα  “ al h in h  a o  and ic”, κατά την οποία η κυρία Νίκη Συροπούλου και η ic  Chai  o  dicin   i i al 

Biolo  a  in la i  niv i , . i an  o a, ανέλυσαν τα πιθανά υγειονοµικά σενάρια, ανά τον κόσµο, αλλά και το ποια 

είναι η “νέα πραγµατικότητα” στο παγκόσµιο σύστηµα υγείας. Η δεύτερη συζήτηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην κυρία 

Συροπούλου και τον ερευνητή και συγγραφέα κ. Aa on ank, µε θέµα  “ i al o ld  o  o  Colla o a ion  A nd 

acc l a d  lockdo n” και αναπτύχθηκε ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής, όπως η επαυξηµένη και η εικονική 

πραγµατικότητα στο µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό τοπίο. 

πορείτε εδώ να δείτε τη συζήτηση µε έµα  eal h in he a o  ande i

πορείτε εδώ να δείτε τη συζήτηση µε έµα  i al o ld  o  e o e olla o a ion  A end a ele a ed  lo kdo n

Τ

https://su.gr/salon-tiffany-vora-health-in-the-era-of-pandemic/
https://su.gr/aaron-frank-virtual-worlds-for-remote-collaboration-a-trend-accelerated-by-lockdown/
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Συµµετοχή του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης
στη διαδικτυακή συζήτηση  

“Τα Μουσεία της Κέρκυρας συνοµιλούν. 
Η κρίση της πανδηµίας στον τοµέα του πολιτισµού”

      το πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων τη 

      ∆ευτέρα, 1  Μα ου 2020, το Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής 

Τραπέζης συµµετείχε στη συζήτηση µε θέµα  “Τα Μουσεία της Κέρκυρας 

συνοµιλούν. Η κρίση της πανδηµίας στον τοµέα του πολιτισµού”, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω της πανδηµίας Covid-19. Την 

εκδήλωση διοργάνωσαν οι Μουσειακές Συλλογές του Ιονίου 

Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών “∆ιαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας” του 

Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης, αναπτύχθηκαν οι πολιτικές αντιµετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού από τα 

Μουσεία, οι ψηφιακές εφαρµογές και δράσεις για την εξ αποστάσεως εµπλοκή του κοινού σε µουσειακούς χώρους και 

ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα νέα δεδοµένα που επέφερε η πανδηµία στον τοµέα του πολιτισµού.

Στη συνάντηση συµµετείχαν το Παράρτηµα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, η Πινακοθήκη του ∆ήµου Κέρκυρας, το 

Μουσείο Σολωµού, το Μουσείο Καποδίστρια, το αογραφικό Μουσείο Σιναράδων και το Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής 

Τραπέζης, το οποίο εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Μουσείου.

 εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό, µέσω ψηφιακής εφαρµογής τηλεδιάσκεψης, και την παρακολούθησαν  άτοµα.

Σ

Ο ΟΜΙ ΟΣ
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου
και Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης

      ο δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αιθουσών Τέχνης υλοποιούν, για τρίτη χρονιά, το εκπαιδευτικό 
      πρόγραµµα για τους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, µε θέµα τη διαδροµή του έργου τέχνης, στο πλαίσιο της A  A hina. 

Η πρώτη συνάντηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, που φέτος συντονίζει 
η επιµελήτρια ∆άφνη Πολίτη, πραγµατοποιήθηκε υπό κανονικές συνθήκες και µε 
επιτυχία στην γκαλερί al a an, κατά τη διάρκεια της έκθεσης του Εδουάρδου 
Σακαγιάν. Ο καλλιτέχνης µίλησε για την πρακτική του και για τη ζωή του στην 
Αθήνα και το Παρίσι. Ο Αρσέν Καλφαγιάν, ιδιοκτήτης και διευθυντής της γκαλερί, 
αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρεί η γκαλερί µε τους καλλιτέχνες που 
εκπροσωπούνται από αυτή και τόνισε την ανάγκη ύπαρξης νέων γκαλερί για να 
υποστηρίζουν ανερχόµενους καλλιτέχνες.

Κατόπιν, λόγω της πανδηµίας και της συνεπακόλουθης εφαρµογής µέτρων 
προστασίας των πολιτών από τον Covid-19, αποφασίστηκε η συνέχιση του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος διαδικτυακά, ώστε οι φοιτητές να µην χάσουν την 
πολύτιµη και πλούσια σε πληροφορίες επικοινωνία µε τον κόσµο της τέχνης. 

Η δε τερη, λοιπόν, συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στις 2  Απριλίου 2020, διαδικτυακά, µε τη συµµετοχή του καλλιτέχνη ∆ηµήτρη 
Αντωνίτση και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα. Ο ∆ηµήτρης Αντωνίτσης, 
µεταξύ άλλων, υπογράµµισε την αξία της ευελιξίας και της “αρχής της αφθονίας”. 
Στη συνέχεια, η Γαληνή αζάνη, επιµελήτρια στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα 
Τούντα, εξήγησε τον τρόπο οργάνωσης της γκαλερί, ώστε να προβάλλει 
αναγνωρισµένους, αλλά και νέους καλλιτέχνες και συµβούλεψε τους φοιτητές να 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους σταθερά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µέσω 
του διαδικτύου και της συµµετοχής σε εκθέσεις. 

Ακολούθησε η τρίτη συνάντηση, και αυτή διαδικτυακά, στις 9 Μα ου 2020, µε τη 
συµµετοχή της Ρεβέκκας Καµχή, ιδιοκτήτριας της οµώνυµης γκαλερί, που είχε 
προετοιµάσει για τους φοιτητές ιστορική αναδροµή συνοδευόµενη από πλούσιο 
εποπτικό υλικό, και πρακτικές, µε έντονο ωστόσο το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, 
συµβουλές για την αγορά της τέχνης. 

Τ

Στιγµιότυπο από την τρίτη συνάντηση 
που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά.

Στιγµιότυπo από την επίσκεψη στην γκαλερί 
Καλφαγιάν πριν από τα περιοριστικά µέτρα.
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µεση και ασφαλής εξυπηρέτηση µέσω ηφιακών δικτ ων
Από την αρχή της εφαρµογής των υγειονοµικών µέτρων, η Alpha Bank προσέφερε στους Πελάτες της ευρύ φάσµα ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, καθώς και ασφαλή εξυπηρέτηση µέσω των ψηφιακών της δικτύων, αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, στο πλαίσιο του ψηφιακού της µετασχηµατισµού.

 Οι νέες εγγραφές υσικών Προσώπων στο -Bankin  µέσω του o il  on- oa din  αυξήθηκαν κατά τους µήνες Μάρτιο και 
 Απρίλιο 2020 σε σχέση µε τον εβρουάριο 2020.

ε ρουάριος          

άρτιος            

Απρίλιος           

 Η συµµετοχή των ηφιακών Καναλιών -Bankin   A  ως προς το ποσοστό των εγχρήµατων συναλλαγών που 

 πραγµατοποιούνται στην Τράπεζα, διαµορφώθηκε ως ακολούθως

“Μαζί µε τους Πελάτες µας”

4.0

22.6

42. 4

ε ρουάριος          

άρτιος            

Απρίλιος           

,2

91,1

93,2
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 Σε περισσότερα από  Καταστήµατα της Τράπεζας λειτούργησαν ψηφιακές γωνιές Alpha p , όπου οι Πελάτες 

    εξυπηρετούνται εκτός ταµείου, γρήγορα και εύκολα.

 Νέες δυνατότητες για ανέπαφες συναλλαγές δόθηκαν στους Πελάτες µε καινοτόµα προϊόντα όπως το Appl  a  και το  

     Alpha all , 

 ∆ωρεάν υπηρεσία  Al  Σύνταξης παρέχεται, µεταξύ άλλων, στους Πελάτες που τηρούν συνταξιοδοτικούς λογαριασµούς.  

 Στις 21.4.2020, η Alpha Bank έστειλε  ενηµερωτικά  για την καταβολή των συντάξεων Μα ου 2020.

νηµέρωση Πελατών από τις  έως τις 

 περίπου  - ail

 περισσότερα από  

 περισσότερα από  µηνύµατα i

έτρα στήριξης σε διώτες και πιχειρηµατίες Πελάτες

Μέτρα στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας έθεσε σε εφαρµογή η Alpha Bank, διευκολύνοντας Ιδιώτες και Επιχειρηµατίες 

Πελάτες της να αντιµετωπίσουν τις δυσµενείς συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί από την εξάπλωση της επιδηµίας Covid-19.

Συγκεκριµένα

 Από την αρχή της κρίσης έως τις 30.4.2020, ικανοποιήθηκαν περισσότερα από  αιτήµατα Πελατών για αναστολή 

 καταβολής δόσεων σε στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες Ιδιωτών.

 

 Για τις εσαίες και εγάλες πιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που επλήγησαν άµεσα η έµµεσα 

 από την κρίση και είχαν ενήµερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα 

 µετάθεσης της καταβολής µέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου στη λήξη του δανείου τους.

 Από τις σχετικές ρυθµίσεις, επωφελήθηκαν  Πελάτες της Τράπεζας, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, έως τις 30.4.2020.



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<       39 / 44       >

 Παράλληλα, όσον αφορά στις ρυθµίσεις για τις ικρές πιχειρήσεις και τους λε ερους παγγελµατίες που 

    πλήττονται από την παρούσα κατάσταση, έως τις 30.4.2020

■  Πελάτες  ικρές πιχειρήσεις έλαβαν παράταση ισχύος αναθεωρήσεων πιστοδοτικών ορίων 
■  επιτυχείς αιτήσεις αναστολής δόσεων 
■  αιτήσεις εκταµίευσης από αλληλόχρεο λογαριασµό υποβλήθηκαν µέσω - ankin ,  αιτήσεις εγκρίθηκαν και 

 εκταµιεύθηκαν.

Επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει άµεση ρευστότητα µε 100  άτοκη χρηµατοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια, σε ικροµεσαίες 
πιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισµό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδηµίας, υπογράφοντας τη 

διεύρυνση της συµφωνίας της µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της ∆ράσης “Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση- 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ”. Για τη νέα ∆ράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ “Κεφάλαιο Κίνησης µε Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα” 

εστάλησαν  ενηµερωτικά  σε φορείς / εταίρους.

 µεση ήταν η ανταπόκριση της Alpha Bank και στις αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης αναφορικά µε τις ειδικές 

 διευκολύνσεις για τις πληττόµενες Επιχειρήσεις που είχαν εκδώσει επιταγές, καθώς προχώρησε στη δηµιουργία ειδικής 

 ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας, οι ενδιαφερόµενες Επιχειρήσεις  Πελάτες της δήλωσαν τα αξιόγραφα προς 

 ένταξη στις προβλέψεις αναστολής των προθεσµιών τους και µπόρεσαν να ενταχθούν άµεσα στην ειδική ρύθµιση. 

 Συγκεκριµένα, έως 30.4.2020, στην Τράπεζα δηλώθηκαν για προστασία  επιταγές από  Πελάτες.

ηφιακή πλατφόρµα εξυπηρέτησης για πιχειρηµατίες Πελάτες

Μέσα από µία ψηφιακή πλατφόρµα που δηµιουργήθηκε στον ιστότοπο της Τράπεζας www.alpha.gr, η Alpha Bank ανταποκρίθηκε 

στην ανάγκη των Επιχειρηµατιών  Πελατών της για προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση και υπεύθυνη ενηµέρωση, κατά τη διάρκεια 

των περιοριστικών µέτρων.

Από τις 22.3.2020 έως τις 30.4.2020, υποβλήθηκαν περισσότερα από  αιτήµατα Πελατών µέσω της ηλεκτρονικής 

σελίδας εξυπηρέτησης.

https://www.alpha.gr/


ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<       40 / 44       >

Στο πλαίσιο στήριξης των Επιχειρήσεων, ξεκίνησε την Τρίτη, 21 Απριλίου 2020, 

διαφηµιστική εκστρατεία στην τηλεόραση, στον Τύπο, στο διαδίκτυο και στα ocial 

dia καθώς και on  o on  επικοινωνία µέσω - ail και i , µε κύριο µήνυµα 

επικοινωνίας  χι µόνο συστήµατα  Και άν ρωποι  ίπλα στις 

πιχειρήσεις κά ε στιγµή .

Στόχος της διαφηµιστικής προβολής ήταν να αναδείξει ότι η Τράπεζα αξιοποιεί 

σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα και, µε κύριο αρωγό τους ανθρώπους της, στηρίζει 

έµπρακτα, µε συνέπεια και υπευθυνότητα την επιχειρηµατικότητα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών 

αναγκών των Πελατών της. Πλέον των εξειδικευµένων Στελεχών που βρίσκονται δίπλα στον 

επιχειρηµατία, η διαφήµιση προβάλλει  

   την ψηφιακή πλατφόρµα βιντεοκλήσεων και την ειδική σελίδα εξυπηρέτησης, η οποία είναι 

    διαθέσιµη στο .alpha.

   το Alpha  για Επιχειρήσεις  

   τη συµµετοχή της Τράπεζας, σε συνεργασία µε Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, στην άµεση

    διάθεση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Για να δείτε τη διαφήµιση, πατήστε εδώ

Η Alpha Bank δίπλα στις πιχειρήσεις κά ε στιγµή
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Η υπόσχεση της Alpha Bank για τη στήριξη των Επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης από τον Covid-19, 

ενισχύθηκε και από τη Νέα ∆ράση Κεφάλαιο Κίνησης µε πιδότηση πιτοκίου Τ Π  .  Οι Πελάτες της Τράπεζας 

ενηµερώθηκαν µε ηλεκτρονικό µήνυµα , αλλά και µέσω του .alpha.  και των ocial dia, ώστε να επωφεληθούν 

από τη δυνατότητα χρηµατοδότησης µε 100  επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα δύο 2  πρώτα 

έτη και 40  µειωµένο επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια, λόγω της άτοκης συµµετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.  
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Τώρα οι κάρτες Alpha Bank στο Apple a

Η Alpha Bank συνεχίζει να καινοτοµεί στον χώρο των καρτών πληρωµών 
και είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που προσφέρει στους Πελάτες της 
το Appl  a . Σήµερα, που η ανάγκη για ανέπαφες συναλλαγές είναι πιο 
επίκαιρη από ποτέ, η πρωτοποριακή υπηρεσία της Appl  για i hon , Appl  

a ch, i ad και ac, αποτελεί αναµφίβολα τον πιο εύκολο και ασφαλή 
τρόπο πληρωµών σε φυσικά καταστήµατα καθώς και στο διαδίκτυο.

Οι Πελάτες της Τράπεζας µπορούν πλέον να εντάξουν στο Appl  a , όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες 
κάρτες i a της Alpha Bank. Πολύ σύντοµα, η Alpha Bank θα διαθέσει το Appl  a  και στους Πελάτες της που είναι κάτοχοι 
καρτών a ca d.

Με στόχο την ενηµέρωση των Πελατών, δηµιουργήθηκε ειδική σελίδα 
στο .alpha.  και στάλθηκε i  a  και n l , µε κύριο 
µήνυµα επικοινωνίας  Τώρα οι κάρτες Alpha Bank στο Apple a  

 ε κολος και ασφαλής τρόπος συναλλαγών µόνο µε το i hone σας .

Επίσης, δηµιουργήθηκε na iv  αρθρογραφία στα Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης και οργανικές αναρτήσεις στα ocial dia κανάλια της 
Τράπεζας.

α  Για να δείτε πώς α προσ έσετε την Alpha Bank κάρτα σας
    στο Apple a , πατήστε εδώ  

 Για να δείτε πώς α πληρώσετε σε καταστήµατα,  
    µέσω o h , πατήστε εδώ

 ε κολος και ασφαλής τρόπος συναλλαγών µόνο µε το i hone σας

https://youtu.be/aEkMwjfJrrQ
https://youtu.be/teYKDvjHOTI


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Χορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

       Alpha Bank, µε πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της 

       ευθύνης της προς το κοινωνικό σύνολο, στηρίζει 

σταθερά το έργο των Γιατρών του Κόσµου ενισχύοντας, αυτή 

τη φορά, το πρόγραµµα παροχής βοήθειας στους ευάλωτους 

ηλικιωµένους συµπολίτες µας, των οποίων η ζωή και η 

καθηµερινότητα έχουν πληγεί από την εξάπλωση της 

πανδηµίας του κορωνοϊού Covid-19.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα στηρίζει το Πρόγραµµα Υποστήριξης Ηλικιωµένων των Γιατρών του Κόσµου, για την επείγουσα 

παρέµβαση στους ευάλωτους συµπολίτες µας ηλικίας άνω των 60 ετών µε χρόνια νοσήµατα, που βρίσκονται µόνοι στο σπίτι τους, 

δίχως εισόδηµα και χωρίς τη δυνατότητα βοήθειας από συγγενικά τους πρόσωπα.

Το Πρόγραµµα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και της συµπρωτεύουσας και περιλαµβάνει δράσεις, όπως η κατ’ 

οίκον παράδοση φαρµάκων, η παροχή ιατρικής συµβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από απόσταση, η παροχή 

τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης, η υποστήριξη συµπολιτών µας που εξυπηρετούνται από το πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι” του 

∆ήµου Αθηναίων και η ad hoc κάλυψη αναγκών σε µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων.

Για να δείτε το σχετικό video, πατήστε εδώ.

Από το 2014, η Alpha Bank υποστηρίζει το Πρόγραµµα Υποτροφιών 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 

Προγράµµατος, δίνεται η δυνατότητα σε µαθητές µε περιορισµένους 

οικονοµικούς πόρους, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση µε αντικείµενο 

την αειφόρο ανάπτυξη και τις επιστήµες ζωής, έχοντας ως εκ τούτου θετικό 

αντίκτυπο στους ίδιους, τις οικογένειες, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες τους.

Με την υποστήριξη αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε τέσσερις µαθητές να φοιτήσουν δωρεάν στο Πρόγραµµα ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης της Σχολής.

H
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https://youtu.be/_1EcCdb000U


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Από το 201 , η Τράπεζα ενισχ ει το έργο του η Κερδοσκοπικο  ργανισµο  a e a e  po . 
Ο Οργανισµός έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέµατα που σχετίζονται µε τις υδάτινες 
δραστηριότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα ασφαλείας και πρόληψης πνιγµών και ατυχηµάτων, 
καθώς και την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου για την ασφάλεια στην Ελλάδα.

Για το 2020, η Alpha Bank υποστήριξε το a  a  po  στο έργο του για την αναβάθµιση του 
Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήµατος Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του ιµενικού Σώµατος. Στόχος 
αυτής της αναβάθµισης είναι να καλύψει τη διενέργεια επιθεωρήσεων µε τη χρήση φορητών συσκευών 
a l  από τους λιµενικούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται σε ναυαγοσώστες, 

επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, ενοικιάσεις µηχανοκίνητων λέµβων και ταχύπλοων µικρών σκαφών, 
επαγγελµατιών, παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών θα είναι άµεσοι και ηλεκτρονικοί, καθώς ο λιµενικός θα 

έχει onlin  πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να τον ολοκληρώσει, ενώ οι τυχόν παραβάσεις θα καταγράφονται σε 
πραγµατικό χρόνο al i . 

Η Αlpha Bank, για τρίτο συνεχές έτος, στηρίζει το νστιτο το olep i  και συγκεκριµένα, το 
πρόγραµµα Σίτισης και Προώ ησης Υγιεινής ιατροφής ΑΤ Η  που υλοποιεί το Ινστιτούτο. 
Μέσω του Προγράµµατος, µαθητές δηµοσίων σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
κοινωνικο-οικονοµικά ευπαθών περιοχών όλης της χώρας λαµβάνουν καθηµερινά, δωρεάν, ένα υγιεινό γεύµα, 

σχεδιασµένο ειδικά για τις διατροφικές ανάγκες τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, το Πρόγραµµα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των εντεινόµενων προβληµάτων σίτισης που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
πολλών σχολείων και ενισχύει τις σωστές διατροφικές επιλογές.

Με την υποστήριξη της Alpha Bank και στο πλαίσιο των εξελίξεων λόγω του κορωνοϊού Covid-19, προγραµµατίζεται η διάθεση  
γευµάτων, σε µορφή πακέτου, που θα καλύπτει τα είδη πρωινού για τον κάθε µαθητή µε τη συνεργασία του διευθυντή, στα σχολεία που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα “∆ΙΑΤΡΟ Η”, στην Αττική.

Από το 2010, η Τράπεζα υποστηρίζει το έργο της λληνικής Σχολής Σκ λων δηγών άρα . 
Σκοπός της Σχολής είναι η εκπαίδευση και η αξιοποίηση σκύλων οδηγών, βοήθειας, θεραπείας ή 
συντροφιάς, η υποστήριξη και η αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας, κινητικότητας και προσανατολισµού 
υποψήφιων χειριστών αυτών καθώς και η αξιολόγηση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και εργασίας 
των οµάδων χειριστών - σκύλων.
Η Σχολή “ άρα” αποτελεί δόκιµο µέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Σχολών Σκύλων-Οδηγών n na ional 

id - o  d a ion .
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