
 
Τ   

6      Τεύχος 67

 χε ο ο
ο  ο ού

 χε ο
ς  

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ



Με προνοητικότητα, ευελι ία και προσαρµοστικότητα, θα βγούµε πιο ισχυροί από την κρίση : 

Παρέµβαση του CEO της Alpha Bank ασίλειου άλτη στο 5ο elphi o

Παρουσίαση αποτελεσµάτων εσωτερικής έρευνας της Alpha Bank

Συµµετοχή της Alpha Bank σε διεθνή συνέδρια µέσω διαδικτύου 

και σε τηλεδιασκέ εις µε διεθνείς επενδυτές

ιάκριση Στελέχους της ιεύθυνσης Επενδυτικών αρτοφυλακίων

Ετήσια α ιολόγηση της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας

κατά το Πρότυπο SO 9 1:2 15

 Alpha Bank υιοθετεί το πρώτο της Πλαίσιο ιακυβέρνησης εδοµένων

Εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών i3: Οι νέες οµάδες έτοιµες

για την επόµενη φάση του διαγωνισµού

ιαδικτυακές συζητήσεις από το Sing la i  ee e

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ερµοπύλες  Σαλαµίνα, 2.5  χρόνια µετά : ράφει η Επιµελήτρια της οµισµατικής 

Συλλογής της Alpha Bank, ρ ήµητρα Τσαγκάρη

Πανδηµίες και Ιστορία: ράφει ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σύµβουλος ιοίκησης της Alpha Bank, κ. Κώστας Κωστής

ος Κύκλος Μαθηµάτων Alpha Πολιτισµός

όµος- οµίζω- όµισµα : Απολογισµός σχολικού έτους 2 19-2 2

Προσφορά εκδόσεων από την Alpha Bank

 ιβλιοθήκη της Alpha Bank: Μάρω ούκα

δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
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ΠΕΡΙΕ ΟΜΕ Α

ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Alpha Bank C p  d

Alpha Bank o ania

Alpha Bank Albania SHA

ΙΚΤΥΟ ΤΕ Σ

Αχιλλέας ρηστίδης

Ε Α ΟΜΙΣΜΑ Α ΕΙΤΑΙ

Τάλως: το πρώτο ροµπότ της ιστορίας

ΣΤΙ ΜΕΣ ΑΠΟ Τ  ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Σ ΤΡΑΠΕ ΑΣ

O εορτασµός της 25ετίας από την ίδρυση της Λα κής Τράπεζας 19 5-19

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ A ΙΕΡ ΜΑΤΑ

 Αlpha Bank χορηγός της MO SA

ΕΤΑΙΡΙΚ  ΚΟΙ ΙΚ  ΕΥ Υ

Μαζί µε τους Πελάτες µας

ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠ ΡΕΣΙΕΣ
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    η δέσµευση της Alpha Bank να στηρί ει µε όλες της τις δυνάµεις την επιστροφή της χώρας 
στην οµαλή οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα, επανέλαβε ο CEO του Οµίλου 

ασίλειος άλτης, από το πάνελ του 5ου elphi o , στις 12 Ιουνίου 2 2 , τονίζοντας 
παράλληλα ότι η εµπειρία του κορωνο ού επιβεβαίωσε, για άλλη µία φορά, τη σηµασία που 
έχουν η προνοητικότητα, η ευελι ία και η προσαρµοστικότητα για την αντιµετώπιση κάθε κρίσης. 
Ο κ. άλτης ε έφρασε την πεποίθηση ότι η πανδηµία δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται µόνο ως 
απειλή, αλλά και ως ευκαιρία και ολοκλήρωσε την παρέµβασή του µε τη διαπίστωση ότι:  
δύναµη της Alpha Bank κρύβεται στη δυνατότητά της να αλλάζει και να ε ελίσσεται . Παρά τις 
δυσκολίες , τόνισε: είµαι αισιόδο ος, ότι όχι µόνον η Τράπεζα, αλλά, πάνω απ  όλα, οι λληνες 
όλοι µαζί, θα βγούµε από αυτή την κρίση πιο ώριµοι, πιο αποφασισµένοι και, τελικά, πιο ισχυροί .

ια την Alpha Bank η επιστροφή στην κανονικότητα είναι αποστολή. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
συµµετέχει στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, στηρίζοντας έµπρακτα τις
επιχειρήσεις µε χρηµατοδοτικές λύσεις, νέες διευκολύνσεις και επιτάχυνση του ηφιακού
µετασχηµατισµού. Επιπλέον, µε στόχο τη διαρκή και απρόσκοπτη ε υπηρέτηση των Πελατών της,
α ιοποιεί ε ελιγµένα ηφιακά εργαλεία, καινοτοµεί και αναβαθµίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της εσωτερικής ρευνας της Alpha Bank 
για τη νέα πραγµατικότητα που επέβαλε η πανδηµία του Covid-19 καθώς και για τις συνέπειες 
που αυτή είχε τόσο στην επαγγελµατική, όσο και στην προσωπική µας ζωή, τα οποία 
ανακοίνωσαν διαδικτυακά στο Προσωπικό, ο CEO ασίλειος άλτης και η Εντεταλµένη ενική 
ιευθύντρια Ανθρωπίνου υναµικού ραγκίσκη Μελίσσα, µε συντονιστή τον ιευθυντή της
ιεύθυνσης Ma ke ing και Εταιρικής Επικοινωνίας, ιώργο Τερζή, στις 2  Μα ου 2 2 .
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EDITORIAL

 β  φάση του ετήσιου εσωτερικού διαγωνισµού i3  που προωθεί την καινοτοµία µέσα 
στον µιλο, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους Υπαλλήλους της Τράπεζας να 
αναδεί ουν τα ταλέντα τους και να συµβάλουν στη βελτίωση της τραπεζικής εµπειρίας των 
Πελατών µας, εκίνησε. Το πολύ θετικό κλίµα που έχει ήδη διαµορφωθεί µετα ύ των 
συµµετεχόντων και ο ζήλος τους προ δεάζουν για µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Τέλος, µέσα από τις σελίδες του Επίκεντρου αυτού του τεύχους, έχουµε τη σπάνια 
ευκαιρία να περιηγηθούµε στα άδυτα των ιστορικών αρχείων της Τράπεζας, 
πραγµατοποιώντας µία εικονική επίσκε η στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους, όπου 
φυλάσσονται οι θησαυροί  του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank. Το Ιστορικό Αρχείο, 
που διατρέχει ήδη 21 χρόνια λειτουργίας και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά 
ιστορικά αρχεία επιχειρήσεων στην Ευρώπη, υποδέχεται τα αρχεία της Τράπεζας σε έναν 
χώρο 1.  τετραγωνικών µέτρων, που ονοµάζεται Αρχειοστάσιο . Ο χώρος αυτός 
διαθέτει ειδικές συνθήκες κλίµατος και ειδικά συστήµατα πυρανίχνευσης  πυρόσβεσης, 
προκειµένου να ε ασφαλίζει τις πιο σύγχρονες συνθήκες φύλα ης του αρχειακού υλικού. 
Το µέγεθος των επε εργασµένων αρχείων που βρίσκεται στο Αρχειοστάσιο επερνά τα 
2.  µέτρα και το ηφιοποιηµένο του υλικό πλησιάζει τις .  σελίδες αρχείου.

∆ ΕΥ Υ  ΕΤΑ Κ  ΕΠ Κ Α
Εταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές Εκδόσεις µίλου
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Το Αρχειοστάσιο
του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank

      ο Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank διατρέχει ήδη 21 χρόνια λειτουργίας και αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ιδιωτικά ιστορικά 

      αρχεία επιχειρήσεων στην Ευρώπη. ηµιουργήθηκε το 1999 έχοντας στις συλλογές του το πολύτιµο υλικό της µακρόχρονης 

ιστορίας της Alpha Τράπεζας Πίστεως και στη συνέχεια, εµπλουτίστηκε λόγω των µεγάλων συγχωνεύσεών της µε σηµαντικά 

τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, των οποίων η ιστορία διασταυρώθηκε µαζί της, δηµιουργώντας τη σηµερινή Alpha Bank.

T
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τσι, τα τεκµήρια που διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο 

χρονολογούνται από τα µέσα του 19ου αιώνα, καθώς 

προέρχονται από τις Τράπεζες που αποτελούν την 

Alpha Bank, αλλά και από τις θυγατρικές τους: 

• Ιονική Τράπεζα Λίµιτεδ 1 9-195

• Λα κή Τράπεζα 19 5-195

• Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος 19 -2 1

• Τράπεζα Καλαµών 191 -192

• Alpha Τράπεζα Πίστεως 192 -1999

• Ιονική και Λα κή Τράπεζα 195 -1999

Κύριο µέληµα του Ιστορικού Αρχείου αποτελεί η διάσωση και α ιοποίησης της ποικιλίας των ιστορικών τεκµηρίων που 

συγκεντρώνει. Τα τεκµήρια που περιέρχονται σε αυτό, προέρχονται από το τρέχον αρχείο που τηρούν οι Μονάδες της Τράπεζας. 

Το Ιστορικό Αρχείο, παραλαµβάνει το αρχείο των Μονάδων µόνο όταν αυτό έχει απωλέσει την επιχειρησιακή του λειτουργικότητα 

ή όπως λέγεται στη γλώσσα των αρχείων, όταν έχει καταστεί ανενεργό . Αυτό συµβαίνει µετά από την πάροδο 2  ή  ετών 

από την παραγωγή του κάθε αρχείου, ανάλογα µε τη διαβάθµιση της πληροφορίας που περιέχει.
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Είναι εύλογο πως το µέγεθος του αρχείου που περιέρχεται στην κατοχή του Ιστορικού Αρχείου είναι τεράστιο και η διαχείριση και 

οργάνωσή του επιβάλλει κάποιες προ ποθέσεις. Ο όγκος και µόνον του χαρτιού που συγκεντρώνει είναι τεράστιος. Αυτός είναι 

ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τα ιστορικά αρχεία δεν φιλο ενούνται σε απλούς χώρους γραφείων ή 

αποθηκών.  παλαιότητα του χαρτιού και η διατήρησή του είναι ένας ακόµα. 

τσι, το Ιστορικό Αρχείο υποδέχεται τα αρχεία της Τράπεζας σε έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο 1.  τετραγωνικών µέτρων, 

που ονοµάζεται Αρχειοστάσιο . Ο χώρος αυτός διαθέτει ειδικές συνθήκες κλίµατος και ειδικά συστήµατα πυρανίχνευσης  

πυρόσβεσης, προκειµένου να ε ασφαλίζει τις πιο σύγχρονες συνθήκες φύλα ης του αρχειακού υλικού.

Τη µεταφορά του υλικού διαδέχεται η α ιολόγηση και επιλογή των όσων τεκµηρίων θα κριθούν 

ως σηµαντικά για να διατηρηθούν στο διηνεκές. 

Το υλικό που τελικά επιλέγεται συνιστά τα Αρχεία  και τις Συλλογές  του Ιστορικού Αρχείου 

και απαρτίζεται από λογιστικά κατάστιχα, χειρόγραφα, ποικίλα αρχιτεκτονικά σχέδια, µακέτες 

κτιρίων, ποικίλο οπτικοακουστικό, διαφηµιστικό και φωτογραφικό υλικό, αλλά και αντικείµενα 

της καθηµερινής τραπεζικής δραστηριότητας, όπως ταµειακές µηχανές, γραφοµηχανές και 

άλλα σπάνια αντικείµενα.
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Τα επιλεγόµενα τεκµήρια αφού προηγουµένως τα ινοµηθούν, 

καταχωρούνται στην Εφαρµογή ιαχειρίσεως Ιστορικών και 

Αρχειακών Πληροφοριών , η οποία έχει σχεδιαστεί µε βάση 

τα διεθνή πρότυπα. 

Στη συνέχεια, τοποθετούνται σε αντιό ινα αποθηκευτικά µέσα 

για την προστασία τους από τους ρύπους και τις περιβαλλοντικές 

µεταβολές και λαµβάνουν την οριστική τους θέση στο 

Αρχειοστάσιο, προκειµένου για την εύκολη ανακλησιµότητά τους. 

Το υλικό του Αρχειοστασίου δεν εναποτίθεται εκεί, για να 

µείνει ανα ιοποίητο. Το Ιστορικό Αρχείο, ήδη από τη σύστασή 

του, διαθέτει λειτουργία ηφιοποίησης του αρχειακού 

υλικού, για τη διαφύλα η και ανάδει η των πολύτιµων 

πληροφοριών που περιέχει. Τα ηφιοποιηµένα αρχεία 

αποθηκεύονται στην ειδική Εφαρµογή και έτσι, διασφαλίζεται 

η γρήγορη ηλεκτρονική τους αναζήτηση και η άµεση 

ανάκληση, προκειµένου να ε υπηρετηθούν επιχειρησιακοί, 

ερευνητικοί και πολιτιστικοί σκοποί. 

Σήµερα, το µέγεθος των επε εργασµένων αρχείων που 

βρίσκεται στο Αρχειοστάσιο επερνά τα 2.  µέτρα και το 

ηφιοποιηµένο του υλικό πλησιάζει τις .  σελίδες αρχείου. 

Το Ιστορικό Αρχείο έχει πάντοτε ως µέληµα να υιοθετεί τις πιο 

σύγχρονες τεχνολογίες και να λειτουργεί µε βάση τις καλές 

πρακτικές  της αρχειονοµίας και του σεβασµού των 

Προσωπικών εδοµένων. τσι, 

το Αρχειοστάσιό του λειτουργεί 

µε προδιαγραφές που 

συνάδουν µε την εταιρική 

κουλτούρα της Alpha Bank, 

αλλά και συνδράµουν στη 

δηµιουργία της κατάλληλης 

υποδοµής για την περαιτέρω 

ανάπτυ ή της.
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Με προνοητικότητα, ευελι ία και προσαρµοστικότητα,
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Παρέµβαση του CEO της Alpha Bank ασίλειου άλτη στο 5ο elphi o
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          δύναµη της lp a a  κρύ εται στη δυνατότητά
          της να αλλάζει και να εξελίσσεται  Παρά τις 
δυσκολίες, είµαι αισιόδοξος, ότι όχι µόνον η Τράπεζα, 
αλλά, πάνω απ  όλα, οι λληνες όλοι µαζί, θα γούµε 
από αυτή την κρίση πιο ώριµοι, πιο αποφασισµένοι και, 
τελικά, πιο ισχυροί , δήλωσε, µετα ύ άλλων, ο CEO της 

Alpha Bank, ασίλειος άλτης κατά τη διάρκεια της παρέµβασής 

του, την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2 2 , στο πάνελ µε θέµα: 

Covid-19 and Banking: The eade  e pon e  του 

5ου elphi o . Ο κ. άλτης επανέλαβε τη δέσµευση της 

Alpha Bank να στηρί ει µε όλες της τις δυνάµεις την επιστροφή 

της χώρας στην οµαλή οικονοµική και επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η εµπειρία του κορωνο ού επιβεβαίωσε για άλλη µία φορά τη σηµασία που έχουν η προνοητικότητα, η ευελι ία 

και η προσαρµοστικότητα για την αντιµετώπιση κάθε κρίσης.

Μέσα από την κρίση προβάλλει η ευκαιρία για ένα νέο, βιώσιµο και περισσότερο παραγωγικό υπόδειγµα της χώρας µας. Το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης µέσω δύο µεγάλων P o e  που έχει αναλάβει, τα οποία θα 

αλλά ουν το επιχειρείν , σηµείωσε o κ. άλτης. Το πρώτο p o e , όπως ε ήγησε, είναι η διαχείριση των µη ε υπηρετούµενων 

δανείων, ενώ το δεύτερο p o e  αφορά στο εθνικό εγχείρηµα κάλυ ης του επενδυτικού κενού που δηµιούργησε η προηγούµενη 

µακροχρόνια κρίση και δυσχεραίνει περαιτέρω η νέα ύφεση του 2 2 . 

Το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να παί ει καταλυτικό ρόλο για την αύ ηση της απορροφητικότητας σε σχέση µε το, όχι και τόσο τιµητικό 

για όλους µας, παρελθόν, και για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να αναλάβει τη συγχρηµατοδότηση έργων και, κυρίως, την ενίσχυση 

του νέου οικοσυστήµατος που θα κινητοποιήσει κεφάλαια προς επένδυση , τόνισε.

 ια να παρακολουθήσετε το σύνολο της τοποθέτησης του κ  άλτη, πατήστε εδώ
 πορείτε να δια άσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου

https://www.youtube.com/watch?v=ps-txlGTZio
deltio-tipou.pdf
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      α αποτελέσµατα της εσωτερικής ρευνας για τη νέα πραγµατικότητα που επέβαλε η πανδηµία του Covid-19 καθώς και για τις 

      συνέπειες που αυτή είχε τόσο στην επαγγελµατική όσο και στην προσωπική µας ζωή, παρουσίασαν διαδικτυακά στις

2  Μα ου 2 2 , ο CEO ασίλειος άλτης και η Εντεταλµένη ενική ιευθύντρια Ανθρωπίνου υναµικού ραγκίσκη Μελίσσα, µε 

συντονιστή τον ιευθυντή της ιεύθυνσης Ma ke ing και Εταιρικής Επικοινωνίας, ιώργο Τερζή. 

Κατά την παρουσίαση, τονίστηκε ότι, αν και η κρίση έκανε την καθηµερινότητά µας πιο απαιτητική, οφείλουµε να α ιοποιήσουµε τη 

συγκυρία και το ηφιακό άλµα που πραγµατοποιεί όλη η χώρα και να βρεθούµε στην πρώτη γραµµή αυτής της νέας digi al εποχής, 

ενισχύοντας τις ηφιακές µας δε ιότητες και διασφαλίζοντας καλύτερη επικοινωνία, ανε αρτήτως του σηµείου εργασίας µας.

Μέσα από την έρευνα, η συντριπτική πλειο ηφία του Προσωπικού επιβεβαίωσε την ικανότητα της Τράπεζας να προσαρµόζεται, να 

καινοτοµεί και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και υπογράµµισε την ανάγκη νέων τρόπων ε υπηρέτησης των Πελατών, αλλά 

και ενίσχυσης της τεχνολογίας και των ηφιακών διαδικασιών στην Τράπεζα.

Παρουσίαση αποτελεσµάτων εσωτερικής έρευνας της Alpha Bank

Τ
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Οι περισσότεροι Εργαζόµενοι ένιωσαν ότι η οµαδικότητα στην εργασία τους, αλλά και η συνεργασία µε τους ιευθυντές τους 

ενισχύθηκαν µέσα από την κατάσταση που διαµορφώθηκε.

Επίσης, η τηλεργασία απέκτησε αρκετούς οπαδούς, καθώς έδωσε σε πολλούς τη δυνατότητα ενός πιο ευέλικτου ωραρίου, και 

περίπου οι µισοί από τους Εργαζόµενους που εργάστηκαν ε  αποστάσεως θα ήθελαν να ε ακολουθήσουν να εργάζονται σε αυτό 

το καθεστώς και στο µέλλον.

Τέλος, ο κ. άλτης απέδωσε τα εύσηµα στις προσπάθειες του Προσωπικού, υπογραµµίζοντας πως το πιο δύσκολο µέρος είναι 

πλέον να προχωρήσουµε όλοι µαζί µπροστά, πέρα από την κρίση.



H ΤΡΑΠΕ A

<       12 / 52       >

Συµµετοχή της Alpha Bank σε διεθνή συνέδρια µέσω διαδικτύου
και σε τηλεδιασκέ εις µε διεθνείς επενδυτές

K      ατά τον µήνα Ιούνιο 2 2 , η ιοίκηση της Τράπεζας καθώς και Στελέχη της ιεύθυνσης Σχέσεων µε εσµικούς Επενδυτές και 

      Αναλυτές πραγµατοποίησαν σειρά τηλεδιασκέ εων µε ένους θεσµικούς επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων που διοργανώθηκαν 

µέσω διαδικτύου από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και συγκεκριµένα, από την Bank o  A e i a Me ill n h, την 

old an Sa h , την e he Bank, καθώς και του 9ου eek nve en  i al o  που διοργανώθηκε από το ρηµατιστήριο 

Αθηνών.  Τράπεζα συµµετείχε επίσης σε στοχευµένες τηλεδιασκέ εις µε διεθνείς επενδυτές καθώς και µε διεθνείς οίκους 

α ιολόγησης.

Oι εκπρόσωποι της Τράπεζας πραγµατοποίησαν συνολικά  τηλεδιασκέ εις µε περισσότερους από 1  ένους θεσµικούς επενδυτές. 

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέµατα που αφορούν στις προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας, στην ε έλι η της συναλλαγής του 

ala  καθώς και στις επιπτώσεις της πανδηµίας του Covid-19 στην Ελληνική Οικονοµία και στην Τράπεζα.



H ΤΡΑΠΕ A

<       13 / 52       >

ιάκριση Στελέχους της ιεύθυνσης Επενδυτικών αρτοφυλακίων

O        επικεφαλής της οµάδας α ιολόγησης αµοιβαίων κεφαλαίων και σχέσεων µε επενδυτικούς οίκους της ιεύθυνσης Επενδυτικών 

        αρτοφυλακίων, Σπυρίδων Αγριανίτης, έλαβε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη διάκριση Ci i e Top 1 .

H διάκριση αφορά στην επιλογή των 1  κορυφαίων α ιολογητών αµοιβαίων κεφαλαίων για την ευρωπα κή αγορά από τον διεθνή 

χρηµατοοικονοµικό ειδησεογραφικό οίκο Ci i e. Πρόκειται για τη µοναδική ελληνική συµµετοχή στη λίστα Ci i e Sele o  Top 1  

2 2 .  βράβευση πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στο πανευρωπα κό συνέδριο α ιολογητών αµοιβαίων κεφαλαίων Mon e  2 2 .
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Ετήσια α ιολόγηση της ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας
κατά το Πρότυπο SO 9 1:2 15

H       ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας εφαρµόζει µε επιτυχία, από το 2 1 , το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα

       µε το διεθνές Πρότυπο SO 9 1:2 15.

έτος, πραγµατοποιήθηκε η επαναπιστοποίηση από τον αναγνωρισµένο και ανε άρτητο ορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου T  A ia .

Μέχρι σήµερα, έχει πιστοποιηθεί ένας σηµαντικός αριθµός διαδικασιών της ιεύθυνσης αναφορικά µε τη διαχείριση και τη διενέργεια 

εσωτερικών ελέγχων της Τράπεζας και τη διε αγωγή ειδικών ελέγχων.
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 Alpha Bank υιοθετεί το πρώτο της Πλαίσιο ιακυβέρνησης εδοµένων

H       Alpha Bank, αναγνωρίζοντας τα επιχειρησιακά δεδοµένα ως ένα περιουσιακό στοιχείο που τροφοδοτεί τις στρατηγικές της 
       επιλογές, υιοθετεί το πρώτο της Πλαίσιο ιακυβέρνησης εδοµένων.

•  ιακυβέρνηση εδοµένων a a ove nan e  αποτελεί συλλογή βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών οι οποίες ε ασφαλίζουν 
 την ορθή διαχείριση των δεδοµένων στον Οργανισµό.

• ννοιες που συνοδεύουν τη ιακυβέρνηση των εδοµένων a a ove nan e  είναι η Εποπτεία εδοµένων a a S e a d hip , η 
 ποιότητα δεδοµένων a a ali , η ιδιοκτησία δεδοµένων a a O ne hip  και άλλες που βοηθούν τον οργανισµό να έχει 
 καλύτερο έλεγχο στις πληροφορίες που χρησιµοποιεί συµπεριλαµβάνοντας µεθόδους, τεχνολογίες και συµπεριφορές που άπτονται 
 της ορθής διαχείρισης των δεδοµένων του.

•  ιακυβέρνηση των εδοµένων καλύπτει την ακεραιότητα, την ευχρηστία, την ενσωµάτωση, τη συµµόρφωση, τη διαθεσιµότητα, 
 τους ρόλους και αρµοδιότητες καθώς και τη συνολική διαχείριση της ροής πληροφορίας εντός και εκτός του Οργανισµού.

Το Πλαίσιο ∆ιακυ έρνησης ∆εδοµένων αποτελεί τον µηχανισµό ενσωµάτωσης έλτιστων πρακτικών για τη διακυ έρνηση 
της πληροφορίας  

ασική αποστολή και στόχος του είναι

✓ α εδραιώσει την αντίλη η για την α ία των δεδοµένων στην Τράπεζα
✓ α ε ασφαλίσει τη συνέπεια και την εγκυρότητα της πληροφορίας στην οποία βασίζονται κρίσιµες αποφάσεις 
✓ α ε ασφαλίσει τη µοναδικότητα και να ελαχιστοποιήσει την επανάλη η της πληροφορίας εντός της Τράπεζας
✓ α ε ασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και ποιότητα της 
 παρεχόµενης πληροφόρησης.

 Το Πλαίσιο ιακυβέρνησης εδοµένων αναπτύχθηκε από τη ιεύθυνση Επιχειρησιακών εδοµένων και είναι διαθέσιµο στο A  n  Int net.
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Εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών i3

Οι νέες οµάδες έτοιµες για την επόµενη φάση του διαγωνισµού

      νας από τους κύριους στόχους της οργανωτικής οµάδας του i3 για τον φετινό διαγωνισµό, ε αρχής, ήταν να προαχθεί ακόµη 

      περισσότερο η οµαδικότητα. χουν ήδη συγκροτηθεί 2  νέες οµάδες, οι οποίες συµµετέχουν στη β  φάση του διαγωνισµού και τα 

πρώτα συµπεράσµατα από τη συνεργασία των συναδέλφων µετα ύ τους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. δη από τον περσινό i3 κατέστη 

σαφές ότι η οµαδικότητα είναι η έννοια-κλειδί για τη διαµόρφωση και για την περαιτέρω ε έλι η µίας νέας ιδέας καθώς και για την όσο 

το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη παρουσίασή της ενώπιον ενός απαιτητικού και ε ειδικευµένου κοινού. Μέσα από τη συνεργασία και τη 

σύζευ η διαφορετικών δε ιοτήτων και ενός ευρύτερου φάσµατος τεχνογνωσίας, µία αρχική ιδέα µπορεί ευκολότερα να µετε ελιχθεί σε 

µία ολοκληρωµένη εφαρµογή ή σε ένα καινοτόµο προ όν.

Μετά από σειρά τηλεδιασκέ εων µε την οργανωτική οµάδα του i3, οι 2  νέες οµάδες υπέβαλαν, εκ νέου, τις ε ελιγµένες πλέον ιδέες 

τους στη νέα φόρµα συµµετοχής, επιχειρώντας να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα στα ζητούµενα του διαγωνισµού: 

ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζει η πρότασή τους, ποια είναι η καινοτοµία της, ποιος ο αντίκτυπος για την Τράπεζα ή/και για τους Πελάτες 

και, τέλος, µία εκτίµηση της επένδυσης που θα απαιτηθεί.

λες οι νέες ιδέες θα α ιολογηθούν από πολυµελή επιτροπή, µε σκοπό οι καλύτερες ε  αυτών να προκριθούν στην επόµενη φάση. Σε 

αυτή, οι inali  θα ενταχθούν σε επιταχυντή, µε την παροχή en o ing και την παρακολούθηση o k hop , ώστε να προετοιµαστούν 

για το τελικό pi h-even .

Το πολύ θετικό κλίµα που έχει ήδη διαµορφωθεί µετα ύ των συµµετεχόντων και ο ζήλος τους προ δεάζουν για µία ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα συνέχεια
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ι  νέες οµάδες

Α∆Α ΑΤΕΠ Υ Α∆Α

Α

B

∆

Ε

Ε ∆ ΑΚ Π ΥΛ  Λ Α

Π Υ Α  Τ

Υ Τ  Α ΥΛΑ

ΠΑΠΑ∆ Π ΥΛ  Α Λ

ΠΑ Υ∆ΑΚ  ΕΥΑ ΕΛ

ΠΑΛΑ Α  Κ ΛΑ

Α Α Α Α Α

Κ Π ΥΛ Υ ΕΛΠ Κ

Α ΛΑΚ  ΠΕΤ

ΠΑΠΑ Ε Υ Κ ΤΑ Τ

Κ Υ ΑΚ  Τ

ΤΑΛΑ  Τ

Α ΑΚΑ  ΕΥ ΤΑ

Α ΥΤΑΚ  

Κ Τ Υ Ε

Κ Υ Υ  ΠΕΤ ΥΛΑ 

ΠΑ Τ ΥΛ  Α Α

Α ∆ Τ  Α ∆ ΕΑ

∆ Τ Α ∆Ε Π Α

Λ ΑΚ Π ΥΛ  ΠΥ

Π ΥΛΛΑ  ∆ Τ

Τ Α Π ΚΑΚ  Α Λ

Κ Τ Α  Κ ΛΑ

Α Λ  Α Α

ΕΛΕ ∆ Υ Τ Α

ΑΤ Κ ΤΑ Τ Υ ΠΑ ΤΕΛ

ΛΕ Α ∆  Ε

Λ Τ  Τ

Κ Α∆ Π ΥΛ  Α Α ΤΑ

∆Α Ε  Α Α ΤΑ Α

ΕΥΑ ΕΛ ∆  ΕΥΑ ΕΛ

ΚΑΤ Υ Κ  Α Α

∆ ΕΥ Υ  ΥΠ Τ ΚΤ Κ  ΛΕ Τ Υ

ΚΑΤΑ Τ Α ΚΥ ΕΛ

∆ ΕΥ Υ  ΚΥ Ε Α ΑΛΕ Α  ΚΑ  Α ΑΛΕ Α  ΠΛ

∆ ΕΥ Υ  ΚΥ Ε Α ΑΛΕ Α  ΚΑ  Α ΑΛΕ Α  ΠΛ

∆ ΕΥ Υ  ΥΠ Τ ΚΤ Κ  ΛΕ Τ Υ

ΚΑΤΑ Τ Α Τ ΚΑΛ

ΚΑΤΑ Τ Α Τ ΚΑΛ

ΚΑΤΑ Τ Α Α Υ ΥΠ ΛΕ

∆ ΕΥ Υ  ∆ ΕΥ ΕΤ  Ε Λ  Λ Α Κ  Τ ΑΠΕ Κ

ΚΑΤΑ Τ Α Υ

ΚΑΤΑ Τ Α Υ Υ-

ΚΑΤΑ Τ Α ΑΛ Υ

∆ ΕΥ Υ  Ε ΥΠ ΕΤ Ε  ΠΕΛΑΤ

∆ ΕΥ Υ  Ε ΥΠ ΕΤ Ε  ΠΕΛΑΤ

ΚΑΤΑ Τ Α ∆ ∆ Κ Υ ΤΑ Υ ΛΑ

∆ ΕΥ Υ  ΑΚ Υ ΕΤΑ ΑΤ Υ ΚΑ  ΚΑ Τ Α

∆ ΕΥ Υ  ΑΚ Υ ΕΤΑ ΑΤ Υ ΚΑ  ΚΑ Τ Α

ΚΑΤΑ Τ Α Ε Κ  Α Τ ΤΑ Ε

ΚΑΤΑ Τ Α Α Υ Κ ΛΑ Υ ∆ Υ

ΚΑΤΑ Τ Α ΠΛΑΚΑ

∆ ΕΥ Υ  ΑΚ Υ ΕΤΑ ΑΤ Υ ΚΑ  ΚΑ Τ Α

ΚΑΤΑ Τ Α ∆ Υ

ΕΠ Ε ΑΤ Κ  ΚΕ Τ  ΑΤΤ Κ  1

∆ ΕΥ Υ  Ε Α  ΠΛ Κ

ΚΑΤΑ Τ Α ΠΤ ΛΕ Α ∆

ΚΑΤΑ Τ Α ΠΤ ΛΕ Α ∆

∆ ΕΥ Υ  ΚΥ Ε Α ΑΛΕ Α  ΚΑ  Α ΑΛΕ Α  ΠΛ

∆ ΕΥ Υ  Τ ΑΠΕ Κ  Κ  ΕΠ Ε Ε

∆ ΕΥ Υ  Τ ΑΠΕ Κ  Κ  ΕΠ Ε Ε

∆ ΕΥ Υ  ΥΠ Τ  ΠΛ

ΚΑΤΑ Τ Α ΛΑ ΚΑ∆Α

ΚΑΤΑ Τ Α ΛΕ Υ Κ Υ
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Α∆Α ΑΤΕΠ Υ Α∆Α

Κ

Λ

Π

Τ

Υ

Ε Α∆ Υ Α

∆Α ∆ Υ Α Α

Κ ΛΕΤ Υ ∆ Τ Α

Ε Κ Υ  Κ ΤΑ Τ

Α Α Α Α∆  Κ ΛΑ

Ε Α  Α ΤΕ ∆

ΚΑ  ΠΑ Α Τ

ΠΛΥ ΑΚ  ΤΥΛ Α

ΠΑ Α Π ΥΛ Υ ΑΥ

Α ΤΑ Τ Α

Π Υ Α  ∆ Τ

ΠΑΠΑΚ ΤΑ Τ  Ε

Λ Α Κ ∆  Α Α

ΑΤ Α Υ ΤΕ

Λ ΥΚΑ  Α

ΑΠ Τ Λ ∆  ΛΑ Α

Α∆Α ΑΚ  Ε Α Υ Λ

Α Λ ∆ Υ Κ ΤΑ Τ Α

∆ Τ ΑΚ Π ΥΛ Υ Κ ΛΕΤΤΑ

Υ ΕΛΕ

ΑΛΑ  Α Λ

Τ ΑΛ Α  Τ

∆ Τ ΑΚ Π ΥΛ Υ Υ ΥΛΑ

∆ Α ∆ΑΚ  Α ΤΕ

ΚΑ  Κ ΛΑ

Ε ΥΛΑ  ΠΑ ΤΕΛ

∆  Ε

Α Α Υ∆  Κ ΤΑ Τ

ΚΑΤ Α  Κ ΤΑ Τ

ΠΑΠΑ Ε Υ Α ΕΤΤΑ

ΤΑΚΑ ∆Α

ΑΠΑ ∆  ΕΛΕΥ Ε

Α Υ ΕΥ Α

ΚΑΤΑ Τ Α ΠΑΛΛ

ΚΑΤΑ Τ Α Α Τ Υ

ΚΑΤΑ Τ Α Ε Κ  Α Τ ΤΑ Ε

ΚΑΤΑ Τ Α Α Υ Κ ΛΑ Υ ∆ Υ

ΚΑΤΑ Τ Α Τ Π ΛΕ

∆ ΕΥ Υ  ΕΠΕ ∆ΥΤ Κ  Α Τ ΥΛΑΚ

∆ ΕΥ Υ  Α Π Υ ∆Υ Α Κ Υ

∆ ΕΥ Υ  Π Ε , ΠΕ Υ Α  ΚΑ  Α ΑΛΕ Α

∆ ΕΥ Υ  Π Τ ∆ Τ Ε   

ΚΑΤΑ Τ Α Κ Π Υ

∆ ΕΥ Υ  Π ΤΕ  ΚΑ Υ ΤΕ Ε   

∆ ΕΥ Υ  ∆ Α Ε  ΚΑ Υ ΤΕ Ε  Λ Α Κ  Τ ΑΠΕ Κ  

∆ ΕΥ Υ  ΛΕ Τ Υ Κ  ΥΠ Τ Ε  ΕΠΕ ∆ΥΤ Κ  Π Τ

∆ ΕΥ Υ  ∆ Α Ε Ε  Ε

ΠΕ Ε Ε ΑΚ  ΚΕ Τ  ∆ΚΛΤ - Π Λ  Ε ΑΛ Κ

∆ ΕΥ Υ  Ε ΥΠ ΕΤ Ε  ΠΕΛΑΤ

ΚΑΤΑ Τ Α Κ Α Υ

∆ ΕΥ Υ  Ε Α  ΠΛ Κ

ΚΑΤΑ Τ Α ΑΚΤ  Α ΥΛ

ΚΑΤΑ Τ Α ΑΚΤ  Α ΥΛ

∆ ΕΥ Υ  Π Τ ∆ Τ Ε   

ΚΑΤΑ Τ Α Υ ΥΠ ΛΕ

∆ ΕΥ Υ  Ε ΤΕ Κ Υ ΕΛΕ Υ

∆ ΕΥ Υ  Υ Τ ΑΤ  ΠΛ Κ

∆ ΕΥ Υ  ΕΠΕ ∆ΥΤ Κ  Α Τ ΥΛΑΚ

ΚΑΤΑ Τ Α ΚΑ ΑΛΑ

ΚΑΤΑ Τ Α ΚΑ ΑΛΑ

ΚΑΤΑ Τ Α ΚΑ ΑΛΑ

ΚΑΤΑ Τ Α Τ ΚΑΛ

ΚΑΤΑ Τ Α Τ ΚΑΛ

∆ ΕΥ Υ  Π Π Λ Υ ΚΑ  ΕΛΕ Υ

∆ ΕΥ Υ  ΑΚ  ∆ ΚΤΥ

ΚΑΤΑ Τ Α Α Λ  Λ Α
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ιαδικτυακές συζητήσεις από το Sing la i  ee e

      το πλαίσιο της φετινής συνεργασίας της Alpha Bank µε το Sing la i  ee e S i , δόθηκε η δυνατότητα σε Στελέχη της 

      Τράπεζας να παρακολουθήσουν ε  αποστάσεως δύο ακόµη ενδιαφέρουσες συζητήσεις, µε επίκαιρες θεµατικές.

 µία είχε θέµα: The e o  an po a ion  e e  o  CO -19 , κατά την οποία η ιδρύτρια και CEO του Sing la i  ee e, 

κυρία ίκη Συροπούλου και ο . Ca lo an de ei e  ανέλυσαν τον τρόπο µε τον οποίο η πανδηµία Covid-19 επηρέασε τις µαζικές µεταφορές.

 δεύτερη συζήτηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην κυρία Συροπούλου και τον Καθηγητή Οικονοµικών στο ondon B ine  S hool 

κ. λία Παπα ωάννου µε θέµα: The o ld E ono  a  C o oad . Ho  ill i  e ape o  he ea  o kdo n , όπου ανέλυσαν 

την παγκόσµια οικονοµία. Συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την επίδραση της πανδηµίας στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, τον ρόλο 

των E ponen ial Te hnologie  και την πορεία της Ελλάδας.  

 πορείτε εδώ να δείτε τη συζήτηση µε θέµα   t  o  t a po tatio   t  o  C -19

 πορείτε εδώ να δείτε τη συζήτηση µε θέµα   o ld o o  at C o oad  o  ill it ap  o  

   t  at o do

Σ

https://www.youtube.com/watch?v=YdyC3LdnlZM
https://www.youtube.com/watch?v=GLXHGlmerVo
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ερµοπύλες  Σαλαµίνα, 2.5  χρόνια µετά
ράφει η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ρ ήµητρα Τσαγκάρη

Τ      ο έτος, που διανύουµε, έχει χαρακτηριστεί επίσηµα Επετειακό τος ερµοπύλες  Σαλαµίνα 2 2 , καθώς συµπληρώνονται 

      2.5  χρόνια από τις δύο αυτές επικές αναµετρήσεις, που έλαβαν χώρα το  π. ., και συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ανάπτυ η του Ελληνικού, αλλά και του µετέπειτα υτικού Πολιτισµού. 

ια τον εορτασµό της επετείου, είχαν προγραµµατιστεί από πολλά Μουσεία, Πολιτιστικά Ιδρύµατα και ήµους ποικίλες εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκθέσεις και εκδόσεις που σχετίζονται µε τη Μάχη των ερµοπυλών και τη αυµαχία της Σαλαµίνας. 

µως, µε τη νέα πραγµατικότητα, που επέβαλε η πανδηµία Covid-19, είναι πλέον αµφίβολο εάν, πώς και σε ποιο βαθµό θα 

υλοποιηθούν όλα όσα είχαν προαναγγελθεί.

Α ίζει λοιπόν να θυµηθούµε αυτές τις δύο τόσο σηµαντικές στιγµές της παγκόσµιας ιστορίας, που έλαβαν χώρα σε αυτή τη µικρή 

γωνιά της Ευρώπης, στο σταυροδρόµι Ανατολής και ύσης. Ε άλλου ακόµη και σήµερα, υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται 

ποιον δρόµο θα είχε πάρει η Ιστορία, εάν τελικώς οι Πέρσες νικούσαν τους λληνες στη Σαλαµίνα, εάν είχε καταλυθεί η Αθηνα κή 

ηµοκρατία και εάν δεν είχε υπάρ ει ποτέ ο ρυσός Αιώνας του Περικλή .

στορικό Πλαίσιο

Οι Περσικοί Πόλεµοι ή τα Μηδικά, που διε ήχθησαν το πρώτο µισό του 5ου αιώνα π. ., αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα 

κεφάλαια της παγκόσµιας ιστορίας, τα οποία κατέγρα ε ο λληνας ιστορικός ρόδοτος.  πρώτη προσπάθεια των Περσών να 

επεκταθούν στον ελλαδικό χώρο έγινε από τον βασιλιά αρείο, αλλά κατέλη ε σε αποτυχία, µετά από τη Μάχη του Μαραθώνα, το 

9  π. . Μετά από τον θάνατο του αρείου, ο γιος του, έρ ης Α , άρχισε τις προετοιµασίες για µία νέα, µεγάλης κλίµακας 

εισβολή στην Ελλάδα. στειλε µάλιστα και πρεσβευτές σε όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη, ζητώντας γην καί ύδωρ, απαίτηση που 

συµβολίζει την πλήρη υποταγή στον κατακτητή, µε την παραχώρηση της γης και των αγαθών αυτής. Στην Ελλάδα, οι προετοιµασίες 

για αυτήν τη δεύτερη εισβολή των Περσών, ήταν πυρετώδεις. Μπροστά στον κίνδυνο της νέας περσικής εισβολής, οι λληνες 

παραµέρισαν τις έριδες και τους ανταγωνισµούς και συνασπίστηκαν εναντίον του εχθρού, δηµιουργώντας την Ελληνική Συµµαχία, 

το 1 π. ., στο Συνέδριο της Κορίνθου. 
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Στις αρχές του  π. ., ο στρατός του έρ η βάδισε στην Ευρώπη, περνώντας από τον Ελλήσποντο, σκορπίζοντας τον φόβο σε 

όλα τα µέρη από όπου περνούσε. Ποτέ ανά οι άνθρωποι δεν είχαν δει τόσο πολύ στρατό. Οι Πέρσες είχαν σκοπό να καταλάβουν, 

µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα, την Ελλάδα, έχοντας φέρει µεγάλες δυνάµεις, ενώ οι λληνες αποφάσισαν να τους 

αντιµετωπίσουν σε στενούς χώρους, όπου η αριθµητική υπεροχή δεν θα βοηθούσε τον εχθρό. 

 µάχη των ερµοπυλών 

Στις αρχές Σεπτεµβρίου του  π. ., οι Πέρσες έφτασαν στο στενό των 

ερµοπυλών και όλα έγιναν µέσα σε τέσσερις ηµέρες. Ο έρ ης έστειλε 

πρεσβευτή στον Λεωνίδα, ζητώντας να καταθέσει τα όπλα.  γνωστή 

απάντηση του Λεωνίδα Μολών λαβέ  έλα να τα πάρεις , που τον έκανε 

πρότυπο γενναιότητας και θεµατοφύλακα πάτριων αρχών και νόµων, 

ε όργισε τον Πέρση ηγεµόνα, που διέτα ε να εκινήσει αµέσως η 

επίθεση. Την τρίτη ηµέρα, ο προδότης Εφιάλτης, που γνώριζε την περιοχή, 

οδήγησε τους Πέρσες πίσω από τους λληνες, για να τους 

περικυκλώσουν. ταν το έµαθε αυτό ο Λεωνίδας, αποδέσµευσε τις 

συµµαχικές δυνάµεις, για να οργανωθεί νέα άµυνα των Ελλήνων 

νοτιότερα, και κράτησε εκτός από τους  Σπαρτιάτες,  ηβαίους και  εσπιείς. Την τέταρτη ηµέρα, στις 1 .  το πρωί, 

εκίνησε η σφοδρή επίθεση των Περσών. Οι λληνες, µηδενός ε αιρουµένου, σκοτώθηκαν όλοι, µαχόµενοι ηρωικά και 

προ ενώντας τεράστιες απώλειες στους Πέρσες.  µάχη των ερµοπυλών κατατάσσεται στις σηµαντικότερες µάχες της ελληνικής 

και της παγκόσµιας ιστορίας. Κυρίως όµως από ηθική άπο η αποτελεί λαµπρό παράδειγµα αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και 

υπακοής στην πατρίδα. 

 αυµαχία της αλαµίνας 

Μετά από τη νίκη τους στις ερµοπύλες, οι Πέρσες κινήθηκαν προς την Αθήνα. Την ίδια στιγµή, ο ελληνικός στόλος περίµενε τα 

περσικά πλοία στα Στενά της Σαλαµίνας. Ο Αθηναίος στρατηγός εµιστοκλής έστειλε έναν δικό του άνθρωπο στο περσικό 

στρατόπεδο, για να πληροφορήσει τους Πέρσες ότι δήθεν ορισµένοι λληνες σκόπευαν να φύγουν από τη Σαλαµίνα και ότι ήταν 

 προετοιµασία για τη µάχη των ερµοπυλών 
H.M. He ge  a ional eog aphi  So ie , Ουάσινγκτον
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η καλύτερη ευκαιρία να τους επιτεθούν και να κερδίσουν τον πόλεµο. Ο έρ ης 

πείστηκε και βέβαιος για τη νίκη, ανέβηκε στο όρος Αιγάλεω, από όπου θα 

παρακολουθούσε τη ναυµαχία. Σύµφωνα µε τις πηγές, οι λληνες διέθεταν περίπου 

 πλοία, ενώ οι Πέρσες κατέφθασαν µε , αν και είχαν εκινήσει µε 1.2 . Το 

ηµέρωµα της 22 Σεπτεµβρίου  π. ., οι Πέρσες ετοιµάστηκαν για την επίθεση. Τη 

στιγµή που τα περσικά πλοία εισέρχονταν στα Στενά, οι λληνες υποχώρησαν, για να 

παραταχθούν σε καλύτερη θέση, γεγονός που αποδιοργάνωσε τον εχθρό. Οι 

συγκρούσεις που ακολούθησαν ήταν σφοδρές και κανένας από τους συµµετέχοντες 

δεν µπορούσε να δει τι γινόταν σε ολόκληρο το πεδίο της µάχης, εκτός από τον έρ η 

και τους στρατηγούς του. Οι ελληνικές τριήρεις µε το µεγάλο έµβολο στο µπροστινό 

µέρος, καταδίωκαν και κατέστρεφαν τα εχθρικά πλοία. Αναφέρεται ότι στη αυµαχία 

της Σαλαµίνας, οι λληνες έχασαν  τριήρεις και οι Πέρσες περίπου  πλοία. Μετά από τη ναυµαχία, ο έρ ης, µαζί µε ένα 

µεγάλο µέρος του στρατού, επέστρε ε στην Ασία, ενώ για την υποταγή της Ελλάδας παρέµεινε ο Μαρδόνιος µε τον υπόλοιπο 

περσικό στρατό. Το 9 π. ., οι Πέρσες υπέστησαν σοβαρή ήττα στις Πλαταιές και στη 

Μυκάλη και αποχώρησαν.

00 χρόνια µετά

 µάχη των ερµοπυλών και η αυµαχία της Σαλαµίνας γράφτηκαν µε ανε ίτηλα 

γράµµατα και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ευρωπα κής ιστορίας. Είναι δύο µάχες, 

που άνοι αν τον δρόµο, για να αναπτυχθούν και να διοχετευθούν µετέπειτα στην Ευρώπη, 

αλλά και πέρα από αυτήν, οι βασικές α ίες του πολιτισµού: η δηµοκρατία, η ατοµική 

ελευθερία, η φιλοσοφική και επιστηµονική σκέ η.

Το 2 π. ., ο Αισχύλος, αν και πολέµησε και ο ίδιος στον Μαραθώνα και στη Σαλαµίνα 

εναντίον των Περσών, στην τραγωδία του Πέρσες δεν χλευάζει τους ηττηµένους, αλλά 

ε υ ώνει τον ηρωισµό των Αθηναίων στη ναυµαχία της Σαλαµίνας, όπου πολέµησαν ως 

ελεύθεροι πολίτες για όλα όσα είχαν α ία για αυτούς. 

Το 19 , ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγρα ε: Τιµή σ  εκείνους όπου στην ζωήν των 

ώρισαν και φυλάγουν ερµοπύλες .

Ο έρ ης µε την ακολουθία του, επί του όρους
Αιγάλεω, παρακολουθεί τη αυµαχία στα 
Στενά της Σαλαµίνας H.M. He ge  a ional 

eog aphi  So ie , Ουάσινγκτον
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Πανδηµίες και Ιστορία
ράφει ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και Σύµβουλος ιοίκησης της Alpha Bank, κ. Κώστας Κωστής

      σηµερινή πανδηµία έχει επαναφέρει στο προσκήνιο συζητήσεις που έχουν επανειληµµένα γίνει µετα ύ των ιστορικών, κυρίως 

      για τον ρόλο που έπαι αν οι πανδηµίες και γενικότερα, οι ασθένειες στην ιστορία του ανθρώπου. Και όπως µπορεί κανείς να 

φανταστεί, είναι κυριολεκτικά αδύνατο η ανθρώπινη ιστορία να µην επηρεασθεί από την εµφάνιση των ασθενειών, των επιδηµιών 

και των πανδηµιών. Μερικά παραδείγµατα νοµίζω ότι θα καταστήσουν σαφές το τι εννοώ.

Το πρώτο παράδειγµα αφορά στην κατάλυση της φιλοπόλεµης αυτοκρατορίας των Αζτέκων από τους Ισπανούς. Μία επιδηµία 

ευλογιάς, προς την οποία είχαν ανοσία οι Ισπανοί αλλά και γενικότερα οι Ευρωπαίοι, ενώ οι Αζτέκοι δεν την εγνώριζαν, 

αποδεκάτισε τους ντόπιους πληθυσµούς και έκανε το έργο του Ερνάν Κορτές πολύ πιο εύκολο. Λίγο αργότερα, το 15 2, ο 

ρανσίσκο Πιζάρο µόνο µε 1  στρατιώτες µπόρεσε να καταλύσει τη µεγαλύτερη αυτοκρατορία του οτίου µισφαιρίου, την 

αυτοκρατορία των νκας. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν θα ήταν εφικτό πάλι χωρίς τη συνδροµή της ευλογιάς, η οποία ε όντωσε ένα 

σηµαντικό κοµµάτι των ντόπιων πληθυσµών και κυρίως τις ηγεσίες τους.

Πάλι στην αµερικανική ήπειρο, πιο βόρεια τη φορά αυτή, η εµπειρία των προκολοµβιανών φυλών είναι ενδεικτική για το τι 

συνέβαινε όταν µία ασθένεια άγνωστη σε αυτούς προσέβαλε τους πληθυσµούς τους. τσι, όταν οι άλλοι φτάνουν για να 

εγκατασταθούν στις πεδιάδες του Μισισσιπή στα τέλη του 1 ου αιώνα, οι ντόπιες ηγεµονίες, µε µεγάλους πληθυσµούς και 

ε αιρετικά ισχυρές στρατιωτικά, κατά τον 1 ο αιώνα, έχουν, κυριολεκτικά, διαλυθεί από τις ασθένειες των Ευρωπαίων, οι οποίες 

προηγήθηκαν της εγκατάστασής τους στις περιοχές αυτές.

Αλλά αν πάµε τώρα και στην Αυστραλία, οι ρετανοί έποικοι που εγκαθίστανται στην περιοχή του Σίδνε , φέρνουν τις ασθένειές 

τους, οι οποίες ε οντώνουν τους Αβορίγινες.
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Και για να έρθω στα δικά µας, η πανώλης που πλήττει τη υζαντινή αυτοκρατορία τον 1 ο αιώνα, µειώνει τους πληθυσµούς της. 

Ορισµένοι ιστορικοί έχουν υποστηρί ει ότι κατ  αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε η διείσδυση των Οθωµανών στην Αυτοκρατορία, αν 

όχι η επικράτησή τους. Ας θυµηθούµε τις περιγραφές της Κωνσταντινούπολης στις παραµονές της πολιορκίας του 1 5  που 

κάνουν λόγο για µία πόλη µε πολύ περιορισµένο πληθυσµό.

Πάντως θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι δεν είναι µόνο οι Ευρωπαίοι που επωφελούνται από τις ασθένειές τους. Συµβαίνει και το 

αντίστροφο. Παράδειγµα χαρακτηριστικό η τρυπανοσωµίαση, δηλαδή η ασθένεια του ύπνου που προκαλείται από τη µύγα τσε  τσε 

και η οποία εµποδίζει τους Ευρωπαίους να διεισδύσουν στην Κεντρική Αφρική. να άλλο πολύ εντυπωσιακό παράδειγµα αφορά 

στην Α τή, την πρώτη χώρα που αναγνώρισε το ελληνικό κράτος, αλλά επίσης και την πρώτη ανε άρτητη δηµοκρατία µαύρων 

πληθυσµών. Ο απολέων θέλοντας να καταστείλει τις αποσχιστικές τάσεις της Α τής από τη αλλία, έστειλε στρατό ο οποίος 

επερνούσε τους 5 .  στρατιώτες. Ελάχιστοι επέζησαν για να επιστρέ ουν στην πατρίδα τους, καθώς ο κίτρινος πυρετός στον 

οποίο δεν είχαν ανοσία τους ε όντωνε, τη στιγµή που οι ντόπιοι είχαν ανοσία.

λα αυτά τα παραδείγµατα, που θα µπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, µας θυµίζουν κάτι που, υπό κανονικές συνθήκες, 

λησµονούµε: οι ασθένειες έχουν παί ει και ε ακολουθούν να παίζουν αποφασιστικό ρόλο, προκειµένου να διαµορφωθεί ο κόσµος 

που ζούµε. έλει όµως κάποια προσοχή σε διαπιστώσεις αυτού του τύπου, γιατί ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να οδηγηθούµε σε 

έναν µικροβιακό ντετερµινισµό, δηλαδή να αποδώσουµε τα πάντα στις ασθένειες.

ΟΙ Ισπανοί δεν θα µπορούσαν να είχαν κατισχύσει των νκας ή των Αζτέκων µόνο µε τη βοήθεια της ευλογιάς. Τα άλογα, τα 

πυροβόλα όπλα, το ατσάλι, αλλά και οι γνώσεις τους έπαι αν καθοριστικό ρόλο στον θρίαµβό τους. Οι Οθωµανοί, ακόµη και αν 

βρήκαν έδαφος για να διεισδύσουν στη υζαντινή αυτοκρατορία, δεν θα µπορούσαν να επιβληθούν εύκολα αν δεν είχαν απέναντί 

τους έναν αντίπαλο πολιτικά και οικονοµικά αποδυναµωµένο. 

Εποµένως, η πιο ορθή διαπίστωση για τη σχέση πανδηµίας και ιστορίας, που ο κορωνο ός µας υπενθύµισε, είναι ότι ο άνθρωπος 

ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι ασθένειες συγκροτούν ένα θεµελιώδες συστατικό του.
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ος Κύκλος Μαθηµάτων Alpha Πολιτισµός

       ιεύθυνση Ανθρωπίνου υναµικού, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και συγκεκριµένα, µε τη Συλλογή 

       ργων Τέχνης, τη οµισµατική Συλλογή και το Ιστορικό Αρχείο, στο πλαίσιο της συνέχισης των εσωτερικών µαθηµάτων για το 

Προσωπικό της Τράπεζας, που είχαν προσωρινά διακοπεί λόγω του Covid-19, διοργάνωσαν διαδικτυακά το δεύτερο µάθηµα κάθε 

ενότητας.

Τα πρώτα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη συµµετοχή και επιτυχία στις 2  Μα ου 2 2 , µέσω της εφαρµογής 

Mi o o  Tea , µε εισηγητές την Επιµελήτρια της Συλλογής ργων Τέχνης Ειρήνη Οράτη, την Επιµελήτρια της οµισµατικής 

Συλλογής ήµητρα Τσαγκάρη και τον Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σύµβουλο ιοίκησης 

της Alpha Bank κ. Κώστα Κωστή.
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όµος- οµίζω- όµισµα
Απολογισµός σχολικού έτους 2 19-2 2

      ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της οµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας όµος- οµίζω- όµισµα , το οποίο απέσπασε και το 

      Αριστείο Εταιρικής Υπευθυνότητας 2 19, στην κατηγορία Κοινωνία, Πολιτισµός και Αθλητισµός  συνέχισε, για ακόµη µία 

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

Παρόλο που το σχολικό έτος 2 19-2 2  τελείωσε ουσιαστικά στα µέσα Μαρτίου, λόγω της πανδηµίας του Covid-19, συνολικά 

2.195 µαθητές από  σχολεία από όλη την ελληνική επικράτεια, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, λύκεια, αλλά και ειδικά σχολεία, 

συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, α ίζει να σηµειωθεί ότι η 

βαλίτσα του Προγράµµατος τα ίδε ε έως την ιστορική και 

αποµακρυσµένη Κάσο και παραδόθηκε στο ηµοτικό Σχολείο του 

ρυ, όπου φοιτούν 1 παιδιά. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η 

συνεργασία µε τη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του οµού 

µαθίας, όπου, για δύο συνεχόµενα σχολικά έτη, εννέα σχολεία του 

οµού συµµετείχαν στο Πρόγραµµα, ενώ εκίνησε η συνεργασία µε τη 

ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του οµού Κέρκυρας, µε 11 

σχολεία να έχουν ήδη παρακολουθήσει το Πρόγραµµα. Τρεις 

µουσειοβαλίτσες παραµένουν στην Κέρκυρα, προκειµένου όλα τα 

Σχολεία που δήλωσαν συµµετοχή να υλοποιήσουν το Πρόγραµµα, 

κατά το επόµενο σχολικό έτος 2 2 -2 21 . 

Τ

11 περιοχές 
 πόλεις
 σχολεία 

2.195 µαθητές

χολικό έτος 019- 0 0
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Κατόπιν σχετικών αιτηµάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα, το Πρόγραµµα προσαρµόστηκε και για µαθητές Ειδικών Σχολείων, 

όπου φοιτούν και παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην όραση. Σχεδιάστηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό, όπως µεγεθυµένα 

αντίγραφα αρχαίων νοµισµάτων που διευκολύνουν την κατανόηση και επιτυγχάνουν απτική επαφή µε το αντικείµενο, ενώ η 

οµότιτλη έκδοση, που παρουσιάζει την ιστορία του νοµίσµατος, µεταγράφτηκε σε γραφή B aille, σε συνεργασία µε τον άρο 

Τυφλών της Ελλάδος, και απεστάλη σε βιβλιοθήκες και ιδρύµατα για µη βλέποντες, σε όλη την Ελλάδα. 

Το τα ίδι και οι δράσεις θα συνεχιστούν και κατά το επόµενο σχολικό έτος, 2 2 -2 21, καθώς έχουν ήδη εκινήσει να 

αποστέλλονται από τα σχολεία οι αιτήσεις συµµετοχής.
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Προσφορά εκδόσεων από την Alpha Bank

Ο εόφιλος ατζηµιχαήλ, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1  

και πέθανε στην Αθήνα το 19 , είναι ένας γνήσιος λα κός 

αυτοδίδακτος ζωγράφος. Στη συγκεκριµένη κδοση ο ιάννης 

Τσαρούχης παρουσιάζει πάνω από  έργα του εόφιλου και 

προσπαθεί να ερµηνεύσει τη ζωγραφική του, σηµειώνοντας 

χαρακτηριστικά ότι ο Mυτιληναίος ζωγράφος δεν ζωγραφίζει τα 

πράγµατα, µα τον ενθουσιασµό που του έδωσαν .  ελληνική 

φύση και η ελληνική ιστορία γοητεύουν και εµπνέουν τον λα κό 

καλλιτέχνη, ο οποίος αποδίδει τα θέµατα που τον συγκινούν µε 

σπάνια ευαισθησία, µε µία δική του τεχνική και µε απαράµιλλο 

χρωµατικό πλούτο.

Το βιβλίο περιγράφει τη λιγότερο γνωστή δράση του ιάννη Ρίτσου 

στη ζωγραφική. Μετά από ένα εισαγωγικό κείµενο του ιδίου, 

εικονίζονται τα έργα του που είναι ζωγραφισµένα πάνω σε πέτρες 

της θάλασσας και σε ρίζες φυτών, οι υδατογραφίες, 

οι µονοτυπίες και τα σχέδια. Πρόκειται για ένα λεύκωµα το οποίο 

περιλαµβάνει όλα τα εικαστικά έργα του Ρίτσου, που 

παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες: α  Πέτρες, β  Ρίζες και 

γ  ωγραφιές ακουαρέλες, τέµπερες, µονοτυπίες .

       Alpha Bank προσφέρει τις εκδόσεις εόφιλος  ελληνική και αγγλική έκδοση  και  i t  d  a i  it o
       γαλλική έκδοση  µε έκπτωση 0% καθ  όλη τη διάρκεια των µηνών ουλίου και Αυγούστου 0 0. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
   Π Λ Τ Τ ΚΑ  Σταδίου , Α Α  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.: 21  2  2 5, e-mail: infopolitismos@alpha.gr .                                                                

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 21  2  2  και 21  2  2 .

ιάννης Τσαρούχης
Αθήνα 19
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 2 ,5  2  εκ.

Σελίδες 2 , εικόνες 
Ελληνικά, αγγλικά

Τιµή  Ευρώ 19, 0

ιάννης Ρίτσος, ιάννης Τσαρούχης, 
ρύσα Προκοπάκη, Αγγελική Κώττη

Αθήνα 1991 
Ιονική Τράπεζα
ιαστάσεις 2 ,5  21,5 εκ.

Σελίδες 15
αλλικά

Τιµή  Ευρώ 1 ,00

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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 ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Μάρω ούκα

       πεζογράφος Μάρω ούκα, το γένος εωργεδάκη, γεννήθηκε το 19 , στα ανιά. Το 19  µετακόµισε στην Αθήνα, όπου γνώρισε

       και παντρεύτηκε τον ίκο ούκα. Αποφοίτησε από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τµήµα της ιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Υπήρ ε ιδρυτικό µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, που συστάθηκε το 19 1. χει τιµηθεί µε 

βραβεία και διακρίσεις, ανάµεσα στα οποία το ραβείο ίκος Καζαντζάκης  του ήµου ρακλείου Κρήτης 19 2  για το έργο της 

 αρχαία σκουριά , το  Κρατικό ραβείο Μυθιστορήµατος 19  για το βιβλίο  πλωτή πόλη , το ραβείο του Ιδρύµατος Κώστα 

και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών 2 5  για το έργο της Αθώοι και φταίχτες , για το οποίο τιµήθηκε επίσης µε το ιεθνές 

ραβείο Καβάφη 2 5  και µε το ραβείο Balkanika 2 . Τέλος, πρόσφατα της απονεµήθηκε το Μεγάλο ραβείο ραµµάτων 

2 19  για τη συνολική της προσφορά στα γράµµατα.

Στη λογοτεχνία πρωτοεµφανίστηκε το 19  µε τη νουβέλα  πηγάδα . χει γρά ει νουβέλες, διηγήµατα, µυθιστορήµατα και 

λογοτεχνικά δοκίµια, ανάµεσα στα οποία εχωρίζουν τα έργα Καρέ ι  19 ,  αρχαία σκουριά  19 9 ,  πλωτή πόλη  19 , 

Οι λεύκες ασάλευτες  19 , Ο πεζογράφος και το πιθάρι του  1992 , νας σκούφος από πορφύρα  1995 , Ουράνια µηχανική  

1999 , Αθώοι και φταίχτες  2 , Τα µαύρα λουστρίνια  2 5 , Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ  2 1 , ιατί εµένα η υχή µου  

2 12 , λα να πούµε έµατα  2 1 , Τίποτα δεν χαρίζεται  2 1 , Πύλη εισόδου  2 19  κ.ά. Στο σύνολο του έργου της 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γραφής της είναι οι µακροσκελείς προτάσεις, οι ιδιαίτεροι διάλογοι, η εναλλαγή πλάγιου και ευθύ 

λόγου, οι συχνές ιστορικές αναφορές και αναδροµές, η έντεχνα φανταστική πλοκή, η συµµετοχή των αφηγητών στα γεγονότα, η 

πρωταγωνιστική παρουσία της πόλης των ανίων κ.ά. Πολλά από τα βιβλία της έχουν µεταφραστεί σε άλλες ευρωπα κές γλώσσες, 

όπως αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ιταλικά.

 Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Μάρως ούκα, µυθιστορήµατα, διηγήµατα κ.ά.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους

douka.pdf
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

      ύο ντοκιµαντέρ που πραγµατοποιήθηκαν µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου έκαναν πρεµιέρα στο 

      22ο εστιβάλ τοκιµαντέρ εσσαλονίκης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά από 19 έως 2  Μα ου 2 2 . 

o χνος του ρόνου  της ιονυσίας Κοπανά είναι µία ταινία για τον χρόνο, τη µνήµη, τη νοσταλγία και τη γοητεία της 

αρχαιολογίας και της ανασκαφής µέσα από το po - o e  πορτραίτο του αρχαιολόγου ιάννη Σακελλαράκη. να τα ίδι που 

αναζητά τον άνθρωπο που δεν είναι πια παρών, µέσα από το ίχνος που άφησε στους τόπους που βρέθηκε, στους ανθρώπους που 

γνώρισε. Μία κινηµατογραφική ανασκαφή, για να έρθει στο φως µία εικόνα µέσα από θραύσµατα και ίχνη, όπως κάνει και η 

αρχαιολογία. 

 ταινία Καληµέρα κύριε ώτη  της ήµητρας Κουζή µπαίνει στη σχολική αίθουσα, για να παρακολουθήσει την καθηµερινή 

πραγµατικότητα της έκτης τά ης σε ένα δηµοτικό σχολείο στην καρδιά της Αθήνας. Ο δάσκαλος ώτης υχάρης διδάσκει εδώ και 

 χρόνια στο 5 ο ηµοτικό Σχολείο Αθηνών, στην Πλατεία άθη.  πλειονότητα των µαθητών είναι παιδιά µεταναστών και 

προσφύγων.  έλλει η κοινού γλωσσικού και πολιτισµικού κώδικα ωθεί τον κ. ώτη να αναπτύ ει άλλους τρόπους διδασκαλίας. 

Το θέατρο, που συνδυάζει πολλές και διαφορετικές τέχνες, είναι ένα από τα εργαλεία του. Το ντοκιµαντέρ απέσπασε το ραβείο 

Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή εότητας οιτητών Πανεπιστηµίων εσσαλονίκης στο 22ο εστιβάλ τοκιµαντέρ εσσαλονίκης.



Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου 
και Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης

      υνεχίζεται διαδικτυακά το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του

      Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου και του Πανελλήνιου 

Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης για τους φοιτητές της Ανωτάτης 

Σχολής Καλών Τεχνών, µε θέµα τη διαδροµή του έργου τέχνης, 

στο πλαίσιο της A  A hina. 

 τέταρτη συνάντηση, της 1  Μα ου 2 2 , είχε τη µορφή 

ενός σεµιναρίου επάνω στις καλλιτεχνικές εκδόσεις.  

συντονίστρια του προγράµµατος, άφνη Πολίτη, παρουσίασε µία 

ιστορική επισκόπηση πρωτοβουλιών αυτοεκδόσεων στις τέχνες 

καθώς και παραδείγµατα σύγχρονων ανε άρτητων εκδοτικών 

φορέων, στην Ελλάδα και το ε ωτερικό. 

Ακολούθησε στις 2  Μα ου 2 2 , η πέµπτη συνάντηση µε τη συµµετοχή του καλλιτέχνη, ίκου Παπαδόπουλου και της C  

ale ie. Ο ίκος Παπαδόπουλος µίλησε για την τέχνη ως θέµα επιµονής, αγάπης και προσωπικής ανάγκης, καθώς και για τα 

µαθήµατα που έχει πάρει δουλεύοντας µε τη συλλογική οµάδα lo a ilopappo  και την εµπειρία του ως a i -in- e iden e στο 

CE . Στη συνέχεια, ο Σάκης Παπακωνσταντίνου, ιδιοκτήτης της C  ale ie, ε ήγησε την πολυδιάστατη προσέγγιση που 

ακολουθεί για τις εκθέσεις της γκαλερί και µίλησε για την πανδηµία ως µία ευκαιρία µεταµόρφωσης. 

 έκτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στις  Μα ου 2 2 , µε τη συµµετοχή του καλλιτέχνη Αντωνάκη και της καλερί Ελευθερία 

Τσέλιου. Ο Αντωνάκης µίλησε για το πώς ε ισορροπεί τη δική του καλλιτεχνική πρακτική µε την αναζήτηση συνεργασιών εκτός 

αυτής, ενεργώντας τακτικά ως επιµελητής, κάτι που τον έχει βοηθήσει πολύ στην ανάπτυ η του επαγγελµατικού του δικτύου. 

 Ελευθερία Τσέλιου, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια της καλερί Ελευθερία Τσέλιου, µίλησε για το πολυδιάστατο πρόγραµµα της 

γκαλερί, στο οποίο συµµετέχουν κατα ιωµένοι και νέοι καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας ατοµικές εκθέσεις, ντουέτα , καθώς και 

ιστορικές αναδροµές. Τέλος, και οι δύο συµφώνησαν πως η συνεργασία τους είναι ριζωµένη σε ένα δυνατό αίσθηµα οµαδικότητας 

και εµπιστοσύνης.

Σ
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Στιγµιότυπο από την πέµπτη διαδικτυακή συνάντηση.
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Μαζί µε τους Πελάτες µας
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       Alpha Bank συµµετέχει στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, στηρίζοντας έµπρακτα τις επιχειρήσεις µε 

       χρηµατοδοτικές λύσεις, νέες διευκολύνσεις και επιτάχυνση του ηφιακού µετασχηµατισµού. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: 

Αποστολή µας η επιστροφή στην οµαλή οικονοµική δραστηριότητα , πραγµατοποιήθηκε σειρά διαφηµιστικών ενεργειών 

στις οποίες η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και η επιστροφή της χώρας στην οµαλή οικονοµική δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε 

ως εθνική αποστολή.

ια να δείτε την εταιρική τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας, πατήστε εδώ.

H
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Συµµετέχοντας στις ράσεις Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση-ΤΕΠ   

και Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων C -19  της Ελληνικής 

Αναπτυ ιακής Τράπεζας, η Τράπεζα παρέχει κεφάλαια κίνησης, µε ευνο κούς 

όρους χρηµατοδότησης, στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19.

Συγκεκριµένα, για τη ράση Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CO -19 , 

που εκίνησε να διατίθεται την Τετάρτη,  Ιουνίου 2 2 , πραγµατοποιήθηκε 

διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, Τύπου, ραδιοφώνου και 

διαδικτύου, ενώ παράλληλα, η επικοινωνία υποστηρίχθηκε µε την αποστολή ne le e  και µηνύµατος ibe  καθώς και αναρτήσεις 

στα So ial Media.  Alpha Bank ανακοίνωσε ότι είναι έτοιµη να παράσχει προνοµιακή χρηµατοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για 

την κάλυ η των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα, µε εγγύηση από το Ταµείο 

Εγγυοδοσίας  Επιχειρήσεων CO -19 της Ελληνικής Αναπτυ ιακής Τράπεζας, σε ποσοστό 80% επί του δανείου. 

Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραµµα ε ασφαλίζει ευελιξία αποπληρωµής 

µε διάρκεια έως 5 έτη, συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χάριτος έως 

12 µήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταµίευση έως τις 1 1 0 0. 

Το ύ ος της χρηµατοδότησης διαµορφώνεται ανάλογα µε τον κύκλο 

εργασιών, το ετήσιο µισθολογικό κόστος ή τις τεκµηριωµένες ανάγκες 

ρευστότητας της επιχείρησης.
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ια να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση για τη ∆ράση 

Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων C -19 , πατήστε εδώ

newletter.pdf
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Με σκοπό την απρόσκοπτη ε υπηρέτηση των Πελατών, ακόµα και ε  αποστάσεως, και παράλληλα, τη συνεχή και έγκυρη 

ενηµέρωσή τους, η ∆ιεύθυνση ivat  a i  εκίνησε µία οργανωµένη και εντατική επικοινωνία µε τους Πελάτες της 

α ιοποιώντας ε ελιγµένα ηφιακά εργαλεία της Τράπεζας.
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µερολόγιο ενεργειών ivat  a i
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Επιπλέον o  πόντοι σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίµων µε τις κάρτες i  Cl

Οι κάτοχοι καρτών ine  Cl b που πραγµατοποιούσαν αγορές α ίας Ευρώ 1  και άνω τον µήνα, µε τη χρήση της κάρτας 

τους σε οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίµων, από 1.5.2 2  έως . .2 2 , επιβραβεύονταν µε 1.  επιπλέον Bon  

πόντους µηνιαίως.

Οι Πελάτες ενηµερώθηκαν για την προσφορά µέσω µηνυµάτων ibe  και SMS.
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ΕΤΑΙΡΙΚ  ΚΟΙ ΙΚ  ΕΥ Υ

 Αlpha Bank χορηγός της MO SA

      Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο της MO SA - Συµφωνική Ορχήστρα έων Μεγάρου Μουσικής εσσαλονίκης .

 MO SA  αριθµεί  µέλη, ηλικίας από  έως 25 ετών, από τη εσσαλονίκη, τις Σέρρες, το Κιλκίς, τη Λάρισα, την Κοζάνη και 

άλλες περιοχές της όρειας Ελλάδας. Κύριοι στόχοι της είναι να συµβάλει στην καλλιτεχνική ε έλι η ταλαντούχων νέων µουσικών 

µέσα από συναυλίες, συνεργασίες, σεµινάρια και άλλες δραστηριότητες που αφορούν στην ορχηστρική τέχνη, καθώς και να 

αναπτύ ει το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης µέσα από καλλιτεχνικές δράσεις εντός και εκτός του Μεγάρου Μουσικής εσσαλονίκης.

H
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 Αlpha Bank χορηγός της MO SA

https://www.youtube.com/watch?v=EGBiaZiJTD8


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ Σ

Αχιλλέας ρηστίδης
ωρίς λόγια, 1997

Λάδι σε µουσαµά 15   1  εκ.

      ο έργο είναι τοποθετηµένο στο Κατάστηµα αραυγής Λαρίσης της Τράπεζας και ανήκει στην ενότητα των έργων που 

      πραγµατοποίησε ο Αχιλλέας ρηστίδης στα τέλη της δεκαετίας του 9 . Πρόκειται για µία παράσταση που θυµίζει 

στιγµιότυπο και αποτυπώνει µία σουρεαλιστική εικόνα. Το σκηνικό είναι ονειρικό και ο χώρος µυστηριώδης.

T

Κατάστηµα αραυγής Λαρίσης 0
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 παράσταση, ιδωµένη από ηλά σαν εικόνα που προσφέρεται στο µάτι την ώρα της 
αεροπορικής προσγείωσης, χωρίζεται σε δύο τµήµατα.

Στο κάτω µέρος, µία µοναχική ανθρώπινη φιγούρα στέκεται στη µέση ενός έρηµου 
µονοπατιού, ενώ στα αριστερά, διακρίνεται µία πέτρινη σιωπηλή αγροικία που ορθώνεται 
σε έναν ακατοίκητο τόπο.

Στο πάνω µέρος της σύνθεσης ένας ερεβώδης, ταραγµένος ουρανός πλαισιώνει την 
παράσταση δηµιουργώντας αισθήµατα ανησυχίας στον θεατή, ενώ παράλληλα εντείνει την 
εντύπωση της µονα ιάς και της ερηµιάς του τοπίου.
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Αχιλλέας ρηστίδης
Πειραιάς, 1959 ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ Σ ΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε σκηνογραφία στη Σχολή εάτρου “ΚΕ ” του . Μπέλλου και άρχισε να ζωγραφίζει 
από το 19 - . Το 19 9 σταµάτησε τη ζωγραφική, για να στραφεί στη µουσική, την οποία 
εγκατέλει ε και ασχολήθηκε πλέον συστηµατικά µε τη ζωγραφική από το 19 . πό την αρχή της 
διαδροµής του, στρέφεται στην παραστατική γραφή, για να αποτυπώσει φανταστικές εικόνες ενός 
ιδιότυπου, προσωπικού µικρόκοσµου. ασικό χαρακτηριστικό των έργων του αποτελεί ο τρόπος 
θέασης του κόσµου. Σε πολλά έργα του απεικονίζει τα θέµατά του σαν να τα κατοπτεύει ο ίδιος 
από ηλά i d s e e vie . Το έργο του αναπτύσσεται στο πλαίσιο της νεοπαραστατικής 
ζωγραφικής, µε βασικά χαρακτηριστικά την κινηµατογραφική αφήγηση, τις ασυνήθιστες γωνίες 
καταγραφής του θέµατος και µία υπαινικτική πνιγηρή ατµόσφαιρα. ει και εργάζεται στην θήνα.

Σ

Αχιλλέας ρηστίδης
ωρίς λόγια, 199

Λάδι σε µουσαµά 15   1  εκ.
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       φαιστος, ο θεός της φωτιάς, θεωρείται θεός της δηµιουργικής εργασίας, της µεταλλουργίας και κατά συνέπεια, ο προστάτης 

       των τεχνιτών. Ε αιρετικός τεχνίτης και εφευρετικό µυαλό, κατασκεύαζε µε µεγάλη επιδε ιότητα, θαυµαστά έργα από µέταλλο. 

ταν ο ίας ετοιµαζόταν για τον ιερό γάµο  του µε την Ευρώπη, ζήτησε από τον φαιστο να κατασκευάσει ένα µοναδικό δώρο για την 

αγαπηµένη του. Τότε, ο φαιστος κατασκεύασε τον Τάλω, έναν χάλκινο γίγαντα µε φτερά, που θα προστάτευε ολόκληρη την Κρήτη. Ο 

Τάλως, µε έδρα τη αιστό, τρεις φορές την ηµέρα γύριζε όλο το νησί και σαν φύλακας δεν επέτρεπε σε κανένα να πλησιάσει. ταν 

έβλεπε εχθρικά καράβια που πλησίαζαν τις κρητικές ακτές, έριχνε µεγάλους βράχους και τα κρατούσε µακριά. Εάν, παρόλα αυτά, 

κάποιος εισβολέας κατάφερνε να αποβιβαστεί και πατούσε τη γη του Μίνωα, ο Τάλως πηδούσε στη φωτιά και µε πυρακτωµένο το 

χάλκινο σώµα του έσφιγγε τον εχθρό στο στήθος του και τον έκαιγε. Το µυστικό του όµως ήταν η µία και µοναδική φλέβα που 

εκινούσε από τον λαιµό και κατέληγε στη φτέρνα του, που έκλεινε µε ένα καρφί. Στη φλέβα αυτή αντί για αίµα κυλούσε το ιχώρ , το 

αιθέριο χρυσό υγρό που είχαν οι θεοί και οι αθάνατοι. Το τέλος του Τάλω ήρθε, όταν συνάντησε τους Αργοναύτες κατά την επιστροφή 

τους από την Κολχίδα. Ο χάλκινος φύλακας όταν είδε την Αργώ, το καράβι του Ιάσονα, να πλησιάζει, άρχισε να της πετάει βράχους. 

Τότε, η Μήδεια, που τα ίδευε µε την Αργώ, µάγε ε τον γίγαντα µε τα λόγια της και ο Ιάσων βρήκε την ευκαιρία να τον πλησιάσει και να 

τραβή ει το καρφί που έκλεινε τη φλέβα του. τσι, χύθηκε όλο το ιχώρ  και ο Τάλως σωριάστηκε νεκρός. 

Ο Τάλως, ο χάλκινος γίγαντας του φαίστου, που πολλοί τον χαρακτήρισαν ως το πρώτο ροµπότ της ιστορίας, απεικονίστηκε στα 

νοµίσµατα της αιστού.

Τάλως: το πρώτο ροµπότ της ιστορίας

Ο

Αργυρός στατήρας αιστού,   2 /2  π. .
Εµπρόσθια όψη  ΤΑΛ . Τάλως ιστάµενος κατενώπιον µε ανοικτά φτερά.

πίσθια όψη  ΑΙΣΤ Ι . Ταύρος εφορµών προς τα δε ιά. 
A  n  οµισµατική Συλλογή 101 2
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O εορτασµός της 25ετίας από την ίδρυση της Λα κής Τράπεζας 
19 5-19

      ο 19 1, η παγκόσµια οικονοµία διένυε µία από τις χειρότερες χρονιές της ύφεσης. Το ευρωπα κό τραπεζικό σύστηµα είχε πληγεί 

      ήδη σοβαρά. Ο αντίκτυπος για τις ελληνικές τράπεζες υπήρ ε µεγάλος αρχικά, µε τη συνεχή ανάκληση των πιστώσεων που τους 

είχαν χορηγήσει οι ένες τράπεζες και στη συνέχεια, µε τη µαζική φυγή κεφαλαίων που προκάλεσε η αποσύνδεση της δραχµής από 

τη στερλίνα. 

Σε αυτή την ε αιρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία η Λα κή Τράπεζα, σε µία προσπάθεια διασφάλισης του κύρους της, γιορτάζει την 

επέτειο των εικοσιπέντε ετών από την ίδρυσή της. Στην εκδήλωση, που γίνεται στην ευρύχωρη αίθουσα συναλλαγών του επιβλητικού 

κεντρικού κτιρίου της, παρευρίσκεται πλήθος καλεσµένων µε εκπροσώπους όλων των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. 

Το ενδιαφέρον της εκδήλωσης µονοπωλεί ο λόγος του ιδρυτή και ενικού ιευθυντή της Λα κής Τράπεζας ιονύσιου Λοβέρδου, ο 

οποίος βρίσκει µία θαυµάσια ευκαιρία για να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του δηµιουργήµατός του. Ο ίδιος δεν στάθηκε µόνο στη 

Επετειακό λεύκωµα της Λα κής
Τράπεζας για τον εορτασµό 
της εικοσιπενταετηρίδας από την
ίδρυση της, 19  Ε ώφυλλο
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Στο σηµείο αυτό, λίγοι από τους παρευρισκόµενους µπορούσαν να έχουν διαφορετική άπο η, καθώς ήδη µε την εµφάνισή της στο 

προσκήνιο η Λα κή Τράπεζα εκφράζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές και οικονοµικές ανακατατά εις που παρατηρούνται 

στην πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου.  ίδρυσή της συνοδεύεται µε την εισαγωγή νέων τραπεζικών εργασιών, όπως δάνεια επ  

ενεχύρω κοσµηµάτων, χρυσού κ.λπ. , προε οφλήσεις µισθοδοσίας διδασκάλων , προε οφλήσεις αποδεί εων συντά εων , δάνεια 

επ  ενεχύρω επίπλων κ.λπ. , οι οποίες υπογραµµίζουν τον µικροαστικό χαρακτήρα των κοινωνικών στρωµάτων προς τα οποία 

απευθύνεται. Ας σηµειωθεί πως ήδη από τους πρώτους µήνες της λειτουργίας της πέτυχε να της εκχωρηθεί από το ελληνικό κράτος 

προνόµιο για την άσκηση εργασιών ενεχυροδανειστηρίου. 

Τα θετικά σχόλια άλλωστε που ακούστηκαν από τους υπόλοιπους οµιλητές, σηµαντικές προσωπικότητες της πολιτικής και οικονοµικής 

ζωής της χώρας, για τον θεσµό της λα κής αποταµίευσης που προώθησε η Λα κή Τράπεζα έκαναν τον ιονύσιο Λοβέρδο να 

αισθάνεται δικαιωµένος για το εγχείρηµά του.

Με την ευκαιρία του εορτασµού, κυκλοφόρησε αναµνηστικό λεύκωµα στο οποίο παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι σταθµοί της µέχρι 

τότε ιστορίας της και οι λόγοι που εκφωνήθηκαν.

σηµαντική πρόοδο που σηµείωσαν οι εργασίες της Τράπεζας, αλλά και στις προσπάθειες που η τελευταία κατέβαλε για την ηθική 

διαπαιδαγώγηση των ανερχόµενων αστικών στρωµάτων της πρωτεύουσας.

Ο ενικός ιευθυντής ιονύσιος Λοβέρδος στο γραφείο του, 
στο Κεντρικό Κτίριο της Λα κής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστηµίου 5.

ωτογραφία ell
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

<       1 / 52       >



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank C p  d
 Alpha Bank C p  d στηρίζει τον Παγκύπριο Σύνδεσµο ίλων εφροπαθών

Alpha eel Sa e

έο Πρόγραµµα Ασφάλισης Κάρτας και Προσωπικών Αντικειµένων

       Τράπεζα, για ακόµη µία χρονιά, στήρι ε ως Κύριος ορηγός την Εβδοµάδα Ενηµέρωσης και Πρόλη ης επάνω σε 

       εφρολογικά Προβλήµατα, που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσµος ίλων εφροπαθών.

Κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας, διοργανώθηκαν ενηµερωτικές παρουσιάσεις, οµιλίες και συζητήσεις, ενώ παράλληλα, 

πραγµατοποιήθηκε Παγκύπριος ρανος για την ενίσχυση του Συνδέσµου.

H

       ραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και 

       διαδικτύου, για το νέο Τραπεζοασφαλιστικό Πρόγραµµα Alpha eel Sa e, που 

δηµιούργησε η Τράπεζα σε συνεργασία µε την Al i  n an e.

Το Πρόγραµµα απευθύνεται στους κατόχους χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Alpha Bank, 

τους οποίους αποζηµιώνει σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας τους και των 

προσωπικών τους αντικειµένων. Σηµειώνεται ότι η κάλυ η που παρέχεται για τα προσωπικά 

αντικείµενα, ισχύει µόνο µε τη ρητή προ πόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής της 

χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Alpha Bank.

ια να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Π
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 Alpha Bank C p  d δίπλα στους Πελάτες
Ενέργειες για τη διευκόλυνση και τη στήρι η των Πελατών

 Ενθάρρυνση της χρήσης των Εναλλακτικών ∆ικτύων

Με γνώµονα τον περιορισµό της ε άπλωσης του κορωνο ού Covid-19, αλλά και τη διασφάλιση της υγείας των Πελατών και 

του Προσωπικού της, η Τράπεζα πραγµατοποίησε διαφηµιστική προβολή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο για 

την ενθάρρυνση της χρήσης των Εναλλακτικών ικτύων της. 

ια να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.
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 Ενθάρρυνση της χρήσης του lp a o il  a i

Με στόχο την ενθάρρυνση του κοινού να παραµένει στο σπίτι και να πραγµατοποιεί τις συναλλαγές του µε ασφάλεια, 

πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου για τη χρήση του Alpha Mobile 

Banking. 

ια να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.
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 Ενηµέρωση για την Αίτηση αναστολής δόσεων και τόκων

H Τράπεζα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών αναφορικά µε το ιάταγµα Αναστολής όσεων 

ανείων, ενηµέρωσε τους Πελάτες της ότι αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους η υποχρέωση καταβολής δόσεων για 

πιστωτικές διευκολύνσεις, από χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών 

Αιτήσεων.

ια περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

 ∆ιευκολύνσεις για το άνοιγµα νέων λογαριασµών 

 Τράπεζα προχώρησε στην απλοποίηση των διαδικασιών για το άνοιγµα νέων λογαριασµών, µε τη δηµιουργία ενός ειδικού 

εντύπου που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της. 

  lp a a  C p  td στηρίζει τους Πελάτες της, διώτες και Επιχειρήσεις εν µέσω της πανδηµίας

 Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρµογή µέτρα στήρι ης της πραγµατικής οικονοµίας, διευκολύνοντας έµπρακτα τους Ιδιώτες και 

Επιχειρηµατίες Πελάτες της, να αντεπε έλθουν στις πρωτόγνωρες και δυσµενείς συνθήκες από την ε άπλωση του κορωνο ού 

Covid-19, µε την παροχή α ιόπιστων και ε ατοµικευµένων λύσεων.
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Alpha Bank o ania
έες υπηρεσίες a in Pa  και i bi  Pa  από την Alpha Bank o ania

 Alpha Bank o ania εγκαινιάζει τη νέα γενιά τερµατικών E T-POS
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        Alpha Bank o ania εγκαινιάζει στην αγορά της Ρουµανίας τις πιο σύγχρονες λύσεις 

        ανέπαφων πληρωµών, a in Pa  και i bi  Pa . Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιµες σε Πελάτες 

που είναι κάτοχοι χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών AlphaCa d i a και χρησιµοποιούν έ υπνες 

συσκευές a in ή i bi .  χρήση των a in Pa  και i bi  Pa  για κάθε είδους αγορά δεν είναι 

µόνον γρήγορη και εύκολη, αλλά και ε αιρετικά ασφαλής, χάρη στην τελευταία λέ η της 

τεχνολογίας ασφαλείας ηλεκτρονικών πληρωµών, την οποία χρησιµοποιεί η i a.  ενεργοποίηση 

πραγµατοποιείται απλά και εύκολα, µέσω της εφαρµογής alle , είτε σε συσκευή And oid είτε σε 

iOS. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - tail a i  της lp a a  o a ia C i tia  a o , 

δήλωσε σχετικά: “Είµαστε ευτυχείς που προσθέτουµε τις υπηρεσίες in P  και it it P  στον κατάλογο των λύσεων 

πληρωµών που προσφέρουµε στους Πελάτες µας. Σε έναν δυναµικό κόσµο, στον οποία η ασφάλεια και η προστασία της υγείας 

έχουν αποκτήσει κρίσιµη σηµασία, το λανσάρισµα ανέπαφων πληρωµών που χρησιµοποιούν έξυπνα ρολόγια χειρός και έξυπνες 

συσκευές, επιβεβαιώνει, για ακόµη µία φορά, τη δέσµευση της A  n  o ni  για συνεχή διεύρυνση των ηφιακών 

επιλογών που παρέχονται στους Πελάτες µας”.

H

H       Τράπεζα αλλάζει τη ρουµανική αγορά πληρωµών, µε την εισαγωγή της νέας γενιάς τερµατικών E T-POS, e i one Engage, 

       σε µία χρονική στιγµή κατά την οποία η ανάγκη για ασφαλείς ανέπαφες συναλλαγές είναι πιο σηµαντική από ποτέ, λόγω της 

πανδηµίας του Covid-19. Σχεδιασµένα σύµφωνα µε τις τελευταίες προδιαγραφές, σε συνεργασία µε την P in e , τα νέα τερµατικά 

POS προσφέρουν αυ ηµένη ταχύτητα, µέγιστη ασφάλεια και συνολικά βελτιωµένη Εµπειρία Πελάτη.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - tail a i  της lp a a  o a ia C i tia  a o , σε 

δήλωσή του ανέφερε: “Η A  n  o ni  παραµένει δεσµευµένη στην υποστήριξη των 

Πελατών της, ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 

µελλοντικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των προσπαθειών µας, ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε την 

P inte , µε στόχο να παρέχουµε µία νέα, προηγµένη και ευέλικτη υποδοµή πληρωµών. Είµαστε 

βέβαιοι ότι η άφιξη της νέας γενιάς τερµατικών θα βρει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, αλλά και ότι τα 

νέα τερµατικά E -P S θα αναβαθµίσουν την εµπειρία πληρωµών στην αγορά της Ρουµανίας”.

...........................................................................................................................................................................................
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Alpha Bank o ania
Aνανέωση της συνεργασίας της Alpha Bank o ania µε την AP A

για τη χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα

 Τράπεζα στηρίζει τους τοπικούς επιχειρηµατίες και συµµετέχει στο πρόγραµµα SME nve

        Alpha Bank o ania συνεχίζει τη συνεργασία της µε την Agen  o  Pa en  and 

        n e ven ion o  Ag i l e AP A , έχοντας υπογρά ει νέες συµβάσεις για τη χρηµατοδότηση 

των αγροτικών επιδοτήσεων.

 ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ικρών και εσαίων Επιχειρήσεων της lp a a  

o a ia, a o  a i i, δήλωσε: “Συνεχίζουµε το Πρόγραµµα, στηρίζοντας τον αγροτικό 

τοµέα και µε χαρά ανακοινώνουµε την ανανέωση της συνεργασίας µας µε την APIA, για το 2020. 

Ο αγροτικός τοµέας είναι στρατηγικής σηµασίας και απαιτεί όλες µας τις προσπάθειες, ώστε να 

φθάσει στο πραγµατικό του δυναµικό. Η υγειονοµική κρίση που βιώνουµε µπορεί να φέρει ευκαιρίες για τον τοµέα αυτό, τις 

οποίες είµαστε έτοιµοι να υποστηρίξουµε µακροπρόθεσµα”.

H

E          ίµαστε σε διαρκή επαφή µε τους Πελάτες µας και γνωρίζουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά τη διάρκεια αυτής της 

          περιόδου. Η πανδηµία του Covid-19 έχει εξαιρετικά µεγάλες επιπτώσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που πρέπει να 

ενισχυθούν, ώστε να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το πρόγραµµα SME Invest, µε 

τη στήριξη της Κυβέρνησης της Ρουµανίας, υποστηρίζει το επιχειρηµατικό περιβάλλον και 

είναι χαρά µας να συµµετέχουµε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. 

Η επανεκκίνηση της ρουµανικής οικονοµίας θα γίνει µε τη βοήθεια των Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων, και συµµετέχουµε στην προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του 

στόχου”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ικρών και εσαίων Επιχειρήσεων 

της lp a a  o a ia, a o  a i i. 

...........................................................................................................................................................................................
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Alpha Bank o ania
Μαζί για την Υγεία

       Alpha Bank o ania, µέσω της εκστρατείας Μαζί για την Υγεία , προσέφερε στην Κλινική Colen ina  ιατρικό ε οπλισµό 

       τελευταίας τεχνολογίας για τη διάγνωση περιπτώσεων Covid-19, ενώ επίσης ενίσχυσε τη ΜΕ  του Πανεπιστηµιακού 

οσοκοµείου Επειγόντων Περιστατικών Elia  µε πλήρως ε οπλισµένες κλίνες, µόνιτορ και άλλα µέσα τεχνικής υποστήρι ης.

Είµαστε στο µέσον µίας νέας κρίσης, αυτή τη φορά παγκόσµιας, που επηρεάζει καθέναν από εµάς και απαιτεί τη συνεισφορά 

καθενός από εµάς. Το Μ , η συµβολική αυτή λέξη της A  n , έχει διπλή σηµασία σήµερα, τη σηµασία της αλληλεγγύης 

και της συνοχής, όχι µόνο στο δικό µας επίπεδο του τραπεζικού ιδρύµατος, αλλά και στο επίπεδο της κοινωνίας. Είµαστε στο 

πλευρό εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή, των επαγγελµατιών που εργάζονται στο ιατρικό σύστηµα, και εκφράζουµε 

την ευγνωµοσύνη µας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Μόνον Μ  θα καταφέρουµε να ξεπεράσουµε αυτή την κρίση 

και πιστεύω ότι από τους δύσκολους αυτούς καιρούς θα βγούµε καλύτεροι και περισσότερο ενωµένοι”, δήλωσε ο 

Εκτελεστικός Πρόεδρος της lp a a  o a ia και ενικός ∆ιευθυντής ∆ιεθνούς ∆ικτύου της lp a a  

i  p . 

H
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Alpha Bank Albania SHA
έα χρεωστική κάρτα En e  Ma e a d

Μία Κάρτα. πειρες στιγµές  

      τις 21 Μα ου 2 2 , η Alpha Bank Albania SHA ανακοίνωσε τη συνεργασία της µε τη Ma e a d, η οποία εκινά µε την 

      έκδοση της χρεωστικής κάρτας En e  Ma e a d. Πρόκειται για κάρτα ανέπαφων συναλλαγών που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για αγορές στην Αλβανία και στο ε ωτερικό, ενώ έχει µοναδικό διαφανή σχεδιασµό.

Με τη συνεργασία αυτή, η Alpha Bank Albania SHA γίνεται η πρώτη τράπεζα στην αγορά της χώρας που προσφέρει κάρτες σε 

συνεργασία µε τρία συστήµατα πληρωµών, A e i an E p e , SA και Ma e a d.

 προβολή της νέας κάρτας, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ία Κάρτα  πειρες στιγµές , πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις, 

µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ηφιακών µέσων, υπαίθριων διαφηµίσεων, ενηµερωτικού δελτίου καθώς και γραπτών 

µηνυµάτων SMS.

 πορείτε εδώ, να δείτε τη διαφηµιστική προ ολή της α  φάσης

 πορείτε εδώ, να δείτε τη διαφηµιστική προ ολή της  φάσης

Σ

https://youtu.be/YIUkAcZ5sMw
https://youtu.be/sS9EnKBamTs
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Μαζί σε δύσκολους καιρούς

       Τράπεζα στήρι ε 1  οικογένειες που 

       επλήγησαν οικονοµικά από τον 

Covid-19, µέσω του Ερυθρού Σταυρού της 

Αλβανίας, προσφέροντας συσκευασίες µε 

τρόφιµα και είδη υγιεινής.

H

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

Alpha Bank Albania SHA
έα πλατφόρµα ενηµέρωσης Alpha SMS

H       Τράπεζα εγκαινίασε τη νέα πλατφόρµα Alpha SMS, η οποία επιτρέπει στους Πελάτες να ενηµερώνονται σε πραγµατικό 

       χρόνο, για οποιεσδήποτε συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε χρήση των καρτών τους.
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       ατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών µέτρων λόγω της πανδηµίας του Covid-19, η Τράπεζα, µε στόχο τη 

       διασφάλιση της υγείας των Εργαζοµένων και των Πελατών της, προχώρησε σε σειρά ενεργειών:

• Ενθάρρυνση της χρήσης των Εναλλακτικών ∆ικτύων, όπως το Alpha e-Banking, το δίκτυο των τερµατικών POS και 

 το δίκτυο των ATM.

• ∆ηµιουργία της ιστοσελίδας lp a  Cli , µε ηλεκτρονικές εφαρµογές για πληρωµές οργανισµών κοινής 

 ωφέλειας, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές κ.λπ., χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του Πελάτη στο Κατάστηµα. 

• Υποστήριξη των Πελατών  ώρες τη ηµέρα,  ηµέρες την ε δοµάδα  µε νέες υπηρεσίες που παρέχονταν 

 µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και µε εκπαιδευτικά βίντεο, διαθέσιµα 

 για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία.

Alpha Bank Albania SHA
Πρωτοβουλίες της Alpha Bank Albania SHA για την αντιµετώπιση του Covid-19

Κ
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• ∆ιευκολύνσεις στους Πελάτες που έχουν πληγεί οικονοµικά από τον Covid-19, µε αναστολή της πληρωµής 

 των δόσεων δανείων τους, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση που ε έδωσαν ο Πρωθυπουργός της ηµοκρατίας της 

 Αλβανίας και ο ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

• Λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών µέτρων για τη διασφάλιση της υγείας των Εργαζοµένων και των 

 Πελατών στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων, όπως τοποθέτηση διαχωριστικών από ple igla , τήρηση αποστάσεων, επιµελής και 

 συχνός καθαρισµός µε ισχυρά απολυµαντικά, διανοµή αντισηπτικών, χρήση γαντιών κ.λπ.

• Τακτική και έγκυρη ενηµέρωση προς όλο το Προσωπικό µέσω Οδηγιών, ρήσιµων Ερωτήσεων και Απαντήσεων και 

 εβδοµαδιαίων e le e  για όλες τις νέες ε ελί εις.

• Εφαρµογή τηλεργασίας σε ποσοστό έως και 80% του Προσωπικού των Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

• Αποστολή σηµαντικού αριθµού σταθερών υπολογιστών και laptop στους Υπαλλήλους που εργάζονταν µε τηλεργασία. 

• Τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης των Υπαλλήλων σε τηλεργασία.




