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    ο καλοκαίρι ξεκίνησε δυναµικά, µε σηµαντικές διακρίσεις για τον µιλό µας. 

Συγκεκριµένα, η Alpha Bank αναδείχθηκε αλύτερη ρ πε α στην Ελλ δα  για το 
2020 από τη διεθνούς κύρους οικονοµική έκδοση Euromoney . Το βραβείο απονέµεται 
κάθε χρόνο σε τράπεζες που ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους, για τη δυναµική 
παρουσία τους στις διεθνείς και εγχώριες αγορές, όπου δραστηριοποιούνται. Η Alpha Bank 
απέσπασε την τιµητική αυτή διάκριση για την προσαρµοστικότητα, την ισ υρ  
κε αλαιακ  θ ση καθώς και την κοινωνικ  υπευθυνότητα που επέδειξε κατά την 
πρόσφατη κρίση που προκάλεσε η πανδηµία του Covid-19. 

Επίσης, το International inance Corporation ανέδειξε την Τράπεζά µας B st Iss in  
Bank in So th rn rop  για το 2019, επιβραβεύοντας για δεύτερη χρονιά, τις 
σταθερά υψηλές επιδόσεις της στην προώθηση των δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου, 
ενώ η Alpha Bank omania τιµήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EB ) µε το βραβείο Most a ti  iss in  Bank in o ania  για το 
2019, το οποίο απονέµεται κάθε χρόνο στις πιο ενεργές από τις τράπεζες που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα διευκόλυνσης του διεθνούς εµπορίου rade acilitation 
rogram . 

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθµισης των προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρέχει στους Πελάτες της, συνεχίζει να καινοτοµεί. Σήµερα, που η ανάγκη για ανέπαφες 
συναλλαγές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, η Τράπεζά µας είναι η πρώτη ελληνικ  
ρ πε α που προσφέρει στους Πελάτες της το Appl  a . Η πρωτοποριακή υπηρεσία 

της Apple αποτελεί αναµφίβολα τον πιο εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωµών τόσο σε
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φυσικά καταστήµατα, όσο και στο διαδίκτυο. Οι Πελάτες µας µπορούν πλέον να εντάξουν 
τις κάρτες isa και Mastercard της Alpha Bank στο Apple ay και να πραγµατοποιούν τις 
αγορές τους ανέπαφα, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούν το I  της κάρτας τους. Το 
µόνο που χρειάζονται είναι το i hone ή το Apple Watch τους

Τέλος, η Τράπεζα µε συντονισµένες ενέργειες και πρωτοβουλίες συνεχίζει να στηρίζει 
έµπρακτα τόσο τους Πελάτες που πλήττονται οικονοµικά από την τρέχουσα οικονοµική 
συγκυρία λόγω της πανδηµίας, όσο και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

ΜΑ Ι συνεχίζουµε µε υπευθυνότητα και αισιοδοξία.

Η ∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας σας εύχεται καλό και ασφαλές καλοκαίρι

∆ Ε Σ  Ε Α Σ ΕΠ ΑΣ
Εταιρικ  αυτότητα και Περιοδικ ς Εκδόσεις µίλου



ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Εύκολες και ασφαλείς πληρωµές µε το Apple ay, 
για τους Πελάτες µας

      o Apple Pay, ο πλέον εύκολος και ασφαλής τρόπος πληρωµών, είναι διαθέσιµο για τους Πελάτες της Alpha Bank µε κάρτες

      isa και Mastercard. 

Με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να έχουν αυξηθεί σηµαντικά, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για µέγιστη ασφάλεια, η Alpha Bank 

είναι η πρώτη ελληνικ  τρ πε α που παρ ει στους κατό ους καρτών isa και Mast r ar  την υπηρεσία Appl  a , 

διασφαλίζοντας ακόµη µεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στις πληρωµές. Με το Apple ay, οι πληρωµές σε καταστήµατα, 

εφαρµογές και ιστοσελίδες πραγµατοποιούνται γρήγορα και άνετα, µέσω i hone, Apple Watch, i ad και Mac.

Για να δείτε τη δια ηµιστικ  προβολ  στο διαδίκτυο  πατ στε εδώ.

T
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https://youtu.be/LhSdqeJtnHw


ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Η ασ λεια και η προστασία βρίσκονται στο επίκεντρο του Apple ay. ταν ο Πελάτης 

χρησιµοποιεί το Apple ay µε την πιστωτική, τη χρεωστική ή την προπληρωµένη κάρτα isa ή Mastercard 

της Alpha Bank, τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στη συσκευή ούτε στους server της 

Apple. Αντίθετα, δηµιουργείται ένας µοναδικός αριθµός λογαριασµού ( evice Account umber), 

ο οποίος κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται σε ασφαλή περιοχή (Secure Element) της συσκευής. 

Η κάθε συναλλαγή εγκρίνεται µε έναν δυναµικό κωδικό ασφαλείας µίας χρήσης. 

Για να δείτε τη δια ηµιστικ  προβολ  στο διαδίκτυο  πατ στε εδώ.

Το Apple ay είναι εύκολο στην εγκατ σταση, ενώ οι χρήστες συνεχίζουν να απολαµβάνουν 

όλα τα οφέλη και τα προνόµια που προσφέρουν οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωµένες 

κάρτες isa και Mastercard της Alpha Bank. 

Επιπλέον, για τις αγορές µε το Apple ay δεν χρειάζεται να συµπληρώνουν ή να 

πληκτρολογούν τα στοιχεία της κάρτας ή τις πληροφορίες αποστολής και χρέωσης.

Η κάθε πληρωµή επαληθεύεται µέσω ace I  ή ouch I  ή ακόµη και µε τον κωδικό της 

συσκευής του χρήστη. 

. Για να δείτε πώς να προσθ σετε την κ ρτα σας στο Appl  a  πατ στε εδώ.

. Για να δείτε πώς να πληρώσετε σε καταστ µατα µ σω o h I  πατ στε εδώ.

. Για να δείτε πώς να πληρώσετε σε καταστ µατα µ σω a  I  πατ στε εδώ.

https://youtu.be/i6nuI59VQuc
https://youtu.be/aEdbRW2S8l4
https://youtu.be/-ZIr11nu38Q
https://youtu.be/WrOqq188KzI


ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ ΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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Με στόχο την προώθηση της νέας υπηρεσίας, ξεκίνησε τον Ιούνιο, διαφηµιστική 

εκστρατεία µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ώρα οι κ ρτες Alpha Bank στο 

Appl  a .  εύκολος και ασ αλ ς τρόπος συναλλαγών µόνο µε το i hon  

σας .  Η προβολή πραγµατοποιείται µέσω διαδικτύου, Τύπου, ραδιοφώνου καθώς και 

µε την αποστολή ne sletter στους Πελάτες µας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Appl  a  είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα 

της Alpha Bank.

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/mobile-apps/apple-pay
https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/mobile-apps/apple-pay


H ΤΡΑΠΕ A

Alpha Bank
Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα  για το 2020 

“K          αλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα  για το 2020 αναδείχθηκε η Alpha Bank  στα βραβεία A ards or E cellence 2020  της 

          διεθνούς οικονοµικής έκδοσης Euromoney ,  για την προσαρµοστικότητα, την ισ υρ  κε αλαιακ  θ ση καθώς και την 

κοινωνικ  υπευθυνότητα που επέδειξε η Τράπεζα κατά την πρόσφατη κρίση που προκάλεσε η πανδηµία Covid-19. 

Το βραβείο απονέµεται, κατόπιν εκτενούς ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, στα τραπεζικά ιδρύµατα που ξεχωρίζουν από 

τους ανταγωνιστές τους, εξαιτίας της δυναµικής παρουσίας που έχουν στις διεθνείς και εγχώριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Σύµφωνα µε την επιτροπή αξιολόγησης του Euromoney , η Alpha Bank αναγνωρίζεται ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα  για το 

2020 εξαιτίας της συνετής διαχείρισης των κεφαλαίων της και της δροµολόγησης µίας από τις µεγαλύτερες τιτλοποι σεις Μη 

Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, που αναµένεται να µειώσει κατά το ήµισυ τους δείκτες Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων και Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων του Οµίλου.  

Η Alpha Bank έχει αποδείξει την ανθεκτικότητα και την ικανότητά της να προσαρµόζεται στο διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, 

παραµένοντας συνεπής στη στρατηγική του η ιακού της µετασ ηµατισµού, βελτιώνοντας σηµαντικά τους χρόνους εξυπηρέτησης 

(on-boarding) νέων Πελατών, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων.  

Τέλος, η Alpha Bank ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών και υιοθέτησε µέτρα στήριξης για τους Πελάτες της, εν µέσω της οικονοµικής 

αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδηµία. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που επιδοτούνται 

από ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, η Τράπεζα έχει διαθέσει, από τις αρχές του έτους, ρηµατοδοτ σεις ύ ους Ευρώ  δισ. 
προς τις Επι ειρ σεις, ενώ έχει εξασφαλίσει και σειρά διευκολύνσεων για τους Πελάτες της, όπως ενδεικτικά η παράταση 

αποπληρωµής ή η αναστολή καταβολής δόσεων δανείων.
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          est Issuing Bank in Southern Europe” για το 2019 ανέδειξε την Alpha Bank το International inance Corporation 

          (I C), µέλος του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, επιβραβεύοντας τις σταθερά υψηλές επιδόσεις της στην προώθηση του 

διεθνούς εµπορίου. Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική διάκριση της Alpha Bank, καθώς είχε επιλεγεί ως Best Issuing Bank in 

Southern Europe  και για το έτος 2017. 

Με τη διάκριση αυτή, αναγνωρίζεται η ηγετική θέση της Alpha Bank στην προώθηση των δραστηριοτ των διεθνούς 

εµπορίου, στο πλαίσιο της ιδιαίτερα αποδοτικής συµµετοχής της στο Πρόγραµµα Παροχής Εγγυοδοσίας για Συναλλαγές 

∆ιασυνοριακού Εµπορίου (Global rade inance rogram - G ). Από την ένταξή της στο Πρόγραµµα, το 2017, η Alpha Bank 

παρέχει δυναµικ  στ ρι η στην ε ωστρε  ελληνικ  επι ειρηµατικότητα, εξασφαλίζοντας την ταχεία και πλήρη 

απορρόφηση του προγράµµατος από τις Επιχειρήσεις  Πελάτες της.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντ ς hol sal  Bankin  της Alpha Bank ω ννης . Εµίρης δήλωσε: H σηµαντική αυτή διάκριση 

ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία µας µε το International inance Corporation και αναδεικνύει τη δέσµευση και την 

ανταγωνιστικότητα της Alpha Bank στην ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο του διεθνούς εµπορίου. Μέσω του 

Προγράµµατος Παροχής Εγγυοδοσίας για Συναλλαγές ∆ιασυνοριακού Εµπορίου, η Alpha Bank στηρίζει αποφασιστικά τον 

εξαγωγικό προσανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσπάθειά τους να αναλάβουν, εν µέσω αυξηµένου διεθνούς 

ανταγωνισµού, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ότιας Ευρώπης .

Περισσότερες πληροφορίες για το I  είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του οργανισµού www.ifc.org  

Η Alpha Bank Best Issuing Bank in Southern Europe  για το 2019

B
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έα Μέλη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας 

       ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Alpha Bank κατά τη συνεδρίασή του στις 25.6.2020 εξέλεξε ως Μέλη του ∆ιοικητικού 

       Συµβουλίου της Τράπεζας τον κ. ∆ηµήτρη Κ. Τσιτσιράγκο σε αντικατάσταση του από 31.12.2019 παραιτηθέντος Μη 

Εκτελεστικού Μέλους, κ. ∆ηµητρίου Π. Μαντζούνη, και την κυρία Elanor . Hard ick σε αντικατάσταση του από 31.1.2020 

παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους, κ. εωργίου Κ. Αρώνη. Η θητεία του κάθε εκλεγέντος Μέλους ορίστηκε από τις 2.7.2020 

έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά. 

Τα νέα Μέλη διαθέτουν µακρά διεθνή εµπειρία και ποικίλες γνώσεις στον τραπεζικό τοµέα, χαρακτηριστικά τα οποία καλύπτουν 

όλα τα κρίσιµα σηµεία και τις απαιτήσεις της Τράπεζας.

Ο κ. ∆ηµ τρης . σιτσιρ γκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών (BA in Economics) του 

Πανεπιστηµίου utgers, ΗΠΑ και µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστηµίου George 

Washington, ΗΠΑ. Ολοκλήρωσε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Στελεχών του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group 

E ecutive evelopment rogram) στο Harvard Business School, ΗΠΑ. Εργάστηκε επί 2  έτη στον ∆ιεθνή Οργανισµό 

ρηµατοδότησης (∆Ο ) του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας. Κατείχε διάφορες θέσεις στην ιεραρχία στο Τµήµα Πετρελαίου, 

Αερίου και Εξόρυξης και στο Τµήµα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, µε έδρα την Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, περιλαµβανοµένων των 

θέσεων του ∆ιευθυντή Πετρελαίου και Αερίου και του ∆ιευθυντή ιοµηχανίας και Υπηρεσιών (19 9-2002). Επίσης, κατείχε 

διευθυντικές θέσεις στο Τµήµα ότιας Ασίας (Ινδία), στο Τµήµα Παγκόσµιων ∆ραστηριοτήτων ιοµηχανίας και Υπηρεσιών

(Ουάσινγκτον, ΗΠΑ) και στο Τµήµα Μέσης Ανατολής, όρειας Αφρικής και ότιας Ευρώπης (Κάιρο, Αίγυπτος) επιβλέποντας τις 

επενδυτικές δραστηριότητες του ∆Ο  σε παγκόσµιο και σε περιφερειακό επίπεδο (2002-2011). Το 2011 προήχθη στη θέση του 

Αντιπροέδρου ΕΜΕ Α (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία) και το 2014 τοποθετήθηκε Αντιπρόεδρος Επενδύσεων και Εργασιών 

T
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(Κωνσταντινούπολη και Ουάσινγκτον). Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της itan Cement International και εργάζεται ως 

Ανώτερος Σύµβουλος για έµατα Αναδυόµενων Αγορών στην aci ic Investment Management Company ( IMC ) στο Λονδίνο, 

Ηνωµένο ασίλειο. χει διατελέσει µη εκτελεστικό ανεξάρτητο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της In rastructure evelopment 

inance Company (I C) στην Ινδία και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Commercial Bank o  Ceylon (CBC) στη Σρι Λάνκα.

Η κυρία lanor . Har i k γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1973. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το 

Πανεπιστήµιο του Cambridge, καθώς και Μ Α από το Harvard Business School. εκίνησε τη σταδιοδροµία της το 1995 στο 

Υπουργείο Εµπορίου και ιοµηχανίας του Ηνωµένου ασιλείου, µε κύριο αντικείµενο την πολιτική Επικοινωνιών και Πληροφοριών 

και στη συνέχεια κατείχε θέσεις ως σύµβουλος στρατηγικής επί θεµάτων Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και 

Τηλεπικοινωνιών στην Boo  Allen Hamilton και στη ∆ιεύθυνση εσµικών Κεφαλαίων της Morgan Stanley. Από το 2005 ανέλαβε 

ποικίλες θέσεις, περιλαµβανοµένων της Επικεφαλής Επαγγελµατικών Εκδόσεων σε παγκόσµιο επίπεδο (Global Head o  

ro essional ublishing) και της Επικεφαλής Στρατηγικής στον τοµέα της Συµβουλευτικής Επενδύσεων σε παγκόσµιο επίπεδο 

(Global Head o  Strategy, Investment Advisory) στην homson euters (τρέχουσα επωνυµία e initiv). Κατόπιν, εντάχθηκε στην 

οµάδα που ίδρυσε τη νεοφυή επιχείρηση χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας Credit Benchmark ως ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

(2011-2016). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Επικεφαλής Καινοτοµίας στην eutsche Bank (2016-201 ) και ως Chie  igital 

icer στη BS (2019-2020). Επίσης, από το 201  είναι µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από το 2019 

µέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ειδικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων A is Capital.
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Η Alpha Bank στο 7o igital Banking orum

H       Τράπεζα ήταν χορηγός του 7ου igital Banking orum, το οποίο διοργάνωσε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, η Ethos Events 

       σε συνεργασία µε το οικονοµικό και επιχειρηµατικό portal banks.com.gr και το οικονοµικό και επενδυτικό περιοδικό ΡΗΜΑ.

Η καινοτοµία στον τραπεζικό κλάδο ήταν ένα από τα βασικά θέµατα του orum. Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερες 

υπηρεσίες και εφαρµογές, βελτίωση της εµπειρίας των πελατών, open banking και A Is, αλλά και η υλοποίηση της οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής νωσης για τις πληρωµές ( S  II) είναι µερικά από τα ζητήµατα που απασχόλησαν το φετινό igital Banking orum. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη του intech startup οικοσυστήµατος στην Ελλάδα και οι επόµενες κινήσεις των τραπεζών ήταν ζητήµατα που 

βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων και των παρουσιάσεων στο φετινό συνέδριο.

Ο ∆ιευθυντ ς της ∆ιεύθυνσης αρτών και ρηµατοδοτ σεων διωτών 

της Alpha Bank  Γρηγόρης Πολίτης, παρουσίασε τη στρατηγική της 

Τράπεζας, τις καινοτόµες υπηρεσίες και τις συναλλαγές µε κάρτες και 

επεσήµανε ότι κατά τους πρώτους δύο µήνες λειτουργίας του Apple ay, 

περισσότεροι από 50.000 Πελάτες της Τράπεζας επέλεξαν για τις συναλλαγές 

τους τον νέο αυτό τρόπο πληρωµών. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Πολίτης δήλωσε: Η Alpha Bank θα συνεχίσει να 

επενδύει σε αυτόν τον χώρο, διότι είναι το µέλλον. Υπάρχουν σηµαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα για αύξηση αυτών των συναλλαγών, ενώ θα διαθέσουµε και νέες εφαρµογές. Ο ανταγωνισµός θα 

ενταθεί, αλλά υπάρχει χώρος για όλους.

Επιπλέον, ο ∆ιευθυντ ς της ∆ιεύθυνσης η ιακ ς ραπε ικ ς  Αγαµ µνων Παπαστεργίου συµµετείχε σε 15 λεπτή 

συνέντευξη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του orum, µε συντονιστή τον κ. ∆ηµήτρη Μαλλά. 
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Συµµετοχή της Alpha Bank σε ψηφιακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του
Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

H       Alpha Bank ανέλαβε χορηγός της ψηφιακής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου 2020, το 

       Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, µε θέµα: ο ν ο περιβ λλον στον τοµ α της λιανικ ς. Πώς ο o i  θα 

επηρε σει το λιανεµπόριο  τις τρο οδοτικ ς αλυσίδες και τις καταναλωτικ ς συµπερι ορ ς . 

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται σε ένα διευρυµένο κύκλο ψηφιακών συζητήσεων, σεµιναρίων και παρουσιάσεων που διοργανώνει το 

Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο µε τον γενικό τίτλο AmChamG  igital alks  

Events, που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο επόµενο τρίµηνο, µε τη συµµετοχή 

σηµαντικών εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηµατικής σκηνής καθώς και εξειδικευµένων 

στον τοµέα τους επιστηµόνων και ερευνητών. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι η 

ουσιαστική ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η ανάδειξη προτάσεων πάνω σε 

σηµαντικά και επίκαιρα θέµατα. 

Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν, συµµετείχε, µεταξύ άλλων Στελεχών, ο Εντεταλµ νος 

Γενικός ∆ιευθυντ ς hi  i ital i r an  tail Bankin  ro ts της 

Alpha Bank  ∆αµιανός . αραλαµπίδης.

<      13 / 42       >

Ο ∆αµιανός αραλαµπίδης.



H ΤΡΑΠΕ Α • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ιούλιος και Αύγουστος 
∆ύο µήνες µε αυτοκρατορικά  ονόµατα

ράφει η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη

Ο      Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δύο µήνες στην καρδιά του καλοκαιριού.

Είναι όµως και δύο από τις πιο σηµαντικές προσωπικότητες της ρωµαϊκής ιστορίας, που έδωσαν το όνοµά τους στους δύο αυτούς µήνες.  

Ο άιος Ιούλιος Καίσαρ δεν το έδωσε ο ίδιος, αλλά τιµήθηκε δεόντως από τον επόµενο Καίσαρα, τον Οκταβιανό Αύγουστο, 

ο οποίος, επί τη ευκαιρία, έδωσε στον επόµενο µήνα και το δικό του επίθετο, αυτό δηλαδή που του απένειµε η Σύγκλητος, 

Αύγουστος / Augustus ( Σεβαστός).

Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο αίσαρες

Ο Γ ιος ούλιος αίσαρ (100  44 π. .) ήταν Ρωµαίος πολιτικός, στρατηγός και συγγραφέας. παιξε πρωτεύοντα ρόλο στον 

µετασχηµατισµό της Ρωµαϊκής ∆ηµοκρατίας σε Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά είχε άσχηµο τέλος. ∆ολοφονήθηκε, στις 15 Μαρτίου 

του 44 π. ., µέσα στη Σύγκλητο, από τον ρούτο, Ρωµαίο πολιτικό, που άλλοτε βρισκόταν κοντά στον Ιούλιο Καίσαρα και τον 

οποίο µάλιστα ο Καίσαρας θεωρούσε βιολογικό γιο του.
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Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου S2771
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Ο κταβιανός Αύγουστος (63 π. . - 14 µ. .) ήταν Ρωµαίος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, ιδρυτής της Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας.

Το όνοµά του, όταν γεννήθηκε, ήταν άιος Οκτάβιος ουρίνος. ταν µικρανεψιός του Ιουλίου Καίσαρα, ο οποίος τον υιοθέτησε, 

τον όρισε κληρονόµο του και, ως είθισται, του έδωσε και το επώνυµό του, Ιούλιος Καίσαρ. Επειδή όµως είχαν το ίδιο µικρό 

όνοµα, άιος, για να τους ξεχωρίζουν, ο κόσµος αποκαλούσε τον µικρανεψιό, απλώς, Οκταβιανό (µικρό Οκτάβιο).

Μετά από τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, το 44 π. ., ο Οκταβιανός κατάφερε µε έντονη στρατιωτική και πολιτική δράση να 

αποκαταστήσει την προς τα έξω εικόνα της Ρωµαϊκής ∆ηµοκρατίας και έγινε ο πρώτος Ρωµαίος Αυτοκράτορας. Η ηγεµονία του 

αποτέλεσε την αφετηρία µίας σχετικά ειρηνικής περιόδου, γνωστής ως a  omana ( Ρωµαϊκή Ειρήνη). Μετά από τον θάνατό 

του, το 14 µ. ., η Σύγκλητος του απέδωσε τη θεϊκή ιδιότητα και όρισε τη λατρεία του από τους Ρωµαίους. 

Τα ονόµατα Καίσαρ και Αύγουστος έγιναν τίτλοι αυτοκρατορικού χαρακτήρα και υιοθετήθηκαν από όλους τους µετέπειτα 

αυτοκράτορες.

Κεφαλή Οκταβιανού Αυγούστου
Λονδίνο, ρετανικό Μουσείο 1 12,0615.1
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νοιξε και πάλι το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα

       πό την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα άνοιξε τις πόρτες του και πάλι 

       για το κοινό, µετά από 3 µήνες αναστολής λειτουργίας λόγω των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19. 

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και τους υγειονοµικούς κανονισµούς, για τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών, 

το Μουσείο µας φέρνει ξανά σε επαφή µε την πλούσια συλλογή χαρτονοµισµάτων και µε την ιστορία µας, από την ίδρυση του 

νεότερου ελληνικού κράτους έως σήµερα.

Η επίσκεψη στο Μουσείο πραγµατοποιείται µε υποχρεωτική χρήση µη ιατρικής µάσκας, µε µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό επισκεπτών 

τα 16 άτοµα στη µόνιµη κθεση, µε προκαθορισµένη πορεία επίσκεψης, σε µονή διαδροµή, και µε τήρηση απόστασης 2 µέτρων 

µεταξύ των επισκεπτών.

δη οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν στο Μουσείο, και έως τις 30 Ιουνίου 2020,

11 άτοµα από την Ελλάδα και 4 από τη Ρουµανία είχαν επισκεφτεί τη µόνιµη κθεση.  

ο ουσείο λειτουργεί µε θερινό ωρ ριο

ετ ρτη  9.00 - 14.00 και 17.30 - 20.30

Π µπτη  9.00 - 15.00

Παρασκευ  9.00 - 14.00 και 17.30 - 20.30

Σ ββατο  .30 - 15.00

υριακ  .30 - 15.00

∆ευτ ρα ρίτη  κλειστό

Α
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Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

Ο Κατάλογος αυτός εκδόθηκε µε την ευκαιρία της πρώτης 

µεγάλης κθεσης της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στο 

Μουσείο Μπενάκη το καλοκαίρι του 2007. Περιλαµβάνει 

επιλεκτικά 206 νοµίσµατα από ολόκληρο τον αρχαίο κόσµο, από 

τη σηµερινή Μεγάλη ρετανία έως την Ινδία και από την Ουκρανία 

έως την Αφρική. λα τα νοµίσµατα παρουσιάζονται σε φυσικό 

µέγεθος και σε µεγέθυνση, ενώ υπάρχει και σύντοµο ιστορικό 

κείµενο για τις νοµισµατικές εκδόσεις κάθε περιοχής.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση όµισµα Ελληνικόν.  Συλλογ  της Alpha Bank  (ελληνική και αγγλική έκδοση)
       µε κπτωση  καθ  όλη τη δι ρκεια του Σεπτεµβρίου . Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
A HA BA   Π Σ Α  (Σταδίου 40, Α Η Α) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα shop  .alphapolitis os. r shop 

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 326 2465, ail  in opolitis os alpha. r).                                                                

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

∆ήµητρα Τσαγκάρη
Αθήνα 2007
Alpha Bank
∆ιαστάσεις 32  24 εκ.
Σελίδες 311
Ελληνικά, αγγλικά
ISB  97 -960- 23-7-9 (ελληνικά)
ΙSB  97 -960- 23- -6 (αγγλικά)

ιµ  Ευρώ  πανόδετο
          Ευρώ  µαλακό ε ώ υλλο  
          µόνο στην ελληνικ  κδοση

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Τίτος Πατρίκιος

      ποιητής, πεζογράφος και µεταφραστής Τίτος ( απτιστής) Πατρίκιος γεννήθηκε το 192  στην Αθήνα.

      Το 1946 ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του σπουδές στη αρβάκειο Πρότυπο Σχολή Αθηνών και στη 

συνέχεια φοίτησε στη οµική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 

1959 έως το 1964 σπούδασε κοινωνιολογία στη σχολή cole rati ue des Hautes tudes στο Παρίσι. 

Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε την ιστορικό Ρένα Σταυρίδη και µαζί απέκτησαν δύο κόρες. Εργάστηκε στην 

έδρα της ESC  στο Παρίσι και στον Οργανισµό Τροφίµων και εωργίας ( A ) του ΟΗΕ στη Ρώµη. Το 

1975 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και µεταφραστής 

λογοτεχνικών έργων. χει τιµηθεί µε βραβεία και διακρίσεις, ανάµεσα στα οποία το Ειδικό Κρατικό ραβείο Λογοτεχνίας (1994), το ραβείο 

του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών (200 ) για το σύνολο του έργου του και το γαλλικό βραβείο ποίησης Ma  

acob tranger  (2016) για τη δίγλωσση ποιητική ανθολογία µε τίτλο Sur la barricade du temps  (Στο οδόφραγµα του χρόνου). 

Η πρώτη του εµφάνιση στα γράµµατα έγινε το 1943 µε τη δηµοσίευση ενός ποιήµατος στο περιοδικό εκίνηµα της ιότης . Το 1954 

εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο ωµατόδροµος . Ακολούθησαν πολλές ποιητικές συλλογές, ανάµεσα στις οποίες τα 

έργα Μαθητεία (1952-1962)  (1963), άλασσα επαγγελίας  (1977), Αντικριστοί καθρέφτες  (19 ), Μαθητεία ξανά  (1991), 

Ποιήµατα Α -  (συγκεντρωτική έκδοση 199 ), Η πύλη των λεόντων  (2002), Λυσιµελής πόθος  (200 ), Σε βρίσκει η ποίηση  

(2012) κ.ά. Επίσης, συνέγραψε, µεταξύ άλλων, τα πεζά έργα Συνεχές ωράριο  (1993), Στην ίσαλο γραµµή  (1997), Περιπέτειες σε 

τρεις σχεδίες  (2006), Ο πειρασµός της νοσταλγίας. Σηµειώσεις καθηµερινότητας  (2015). Στο έργο του συγκαταλέγονται και πολλά 

άρθρα, κριτικές και δοκίµια που δηµοσιεύτηκαν από το 1954 και µετά στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης , του οποίου υπήρξε και 

ιδρυτικό µέλος. Ασχολήθηκε επίσης µε τη µετάφραση λογοτεχνικών έργων σηµαντικών συγγραφέων (Μπαλζάκ, Σταντάλ, ολά, 

Τολστόι, τοστογιέφσκι, Μαγιακόφσκι, αλερύ, ερούδα, Αραγκόν κ.ά.), καθώς και µε επιστηµονικές εκδόσεις κοινωνικού και 

πολιτικού ενδιαφέροντος. Ο χαρακτήρας της ποίησής του είναι πεζολογικός, ενώ τα εκφραστικά του µέσα παραµένουν λιτά και 

συγκρατηµένα ακόµα και όταν είναι διαχυτικός. εµατικά, αντλεί στοιχεία από προσωπικά του βιώµατα (πόλεµος, εξορία, ταξίδια, 

έρωτες, αναγνώσµατα κ.ά.), ενώ στο έργο του κυριαρχεί το αστικό τοπίο της µεταπολεµικής εποχής. Πολλά από τα έργα του έχουν 

µεταφραστεί σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως γαλλικά, γερµανικά, φλαµανδικά και ολλανδικά.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Τίτου Πατρίκιου, ποιητικές συλλογές, πεζά κείµενα κ.ά. 

Πατ στε εδώ για να δείτε τους τίτλους.

patrikios.pdf
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       ιώργος Σιώρας ∆εληγιάννης και η οµάδα του παρουσίασαν από τις 23 έως τις 2  Ιουνίου 2020, το έργο Sel y and a 

       igital asis o  a ining inosaur  στον χώρο 1927 Art Space  µε ελεύθερη είσοδο και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 

Ιωάννου . Κωστοπούλου. 

Πρόκειται για µία νέα παραγωγή που ανήκει στη σειρά έργων Sel y Series και ανοίγει τη µεγάλη συζήτηση για τη χρήση του 

δηµόσιου χώρου συνδέοντας µνήµες και εικόνες µε µία πρακτική που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό από τον ίδιο τον 

χορογράφο. Με το σώµα του ως βασικό µέσο εξερεύνησης του ψηφιακού χώρου, επιχειρεί µία αποδόµηση της σωµατικής 

ταυτότητας, ανακατασκευάζει αφηγήσεις µίας ταραχώδους περιόδου και διερωτάται για τη σωµατικότητα που προκύπτει από µία 

τέτοια πρακτική. Το ψηφιακό µέσο γίνεται σύµµαχος δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής, συλλογής και συνεχούς επεξεργασίας 

εικόνων µίας πρόσφατης καθηµερινότητας, ενώ εισάγει το σώµα σε περιβάλλοντα επαυξηµένης πραγµατικότητας θέτοντας 

παράλληλα ερωτήµατα για την εµπειρία ενός ψηφιακού χορού.

Στην παρουσίαση τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας.
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Εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου
και Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης

      το πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστoπούλου και του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών 
      Τέχνης για τους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ολοκληρώθηκαν οι διαδικτυακές συναντήσεις µε καλλιτέχνες και 
τις γκαλερί που τους εκπροσωπούν, ενώ συνεχίζεται, διαδικτυακά πάντα, ο σχεδιασµός της έκδοσης που θα αποτυπώνει τον φετινό 
ιδιαίτερο, λόγω των συνθηκών διεξαγωγής του, κύκλο µαθηµάτων.

Πιο συγκεκριµένα, η βδοµη συν ντηση πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στις 27 Ιουνίου 2020, µε τη συµµετοχή της εικαστικού Στεφανίας 
Στρούζα και της καλερί A.Antonopoulou.Art. Η Στεφανία Στρούζα µοιράστηκε τις εµπειρίες της από τα ποικίλα αrtist residencies στα οποία έχει 
συµµετάσχει και που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής της πρακτικής. Η Αγγελική Αντωνοπούλου, ιδιοκτήτρια και διευθύντρια 
της γκαλερί, µίλησε για την ανάγκη των γκαλερί και των καλλιτεχνών να προσεγγίζουν αµφότερους µε καθαρή και κριτική µατιά ως προς το 
πρόγραµµα και την πρακτική τους και µε ευελιξία σε σχέση µε τις απαιτήσεις των καιρών.

Τέλος, η όγδοη συν ντηση µε τη συµµετοχή της εικαστικού Αναστασίας Παύλου και της γκαλερί Hot Wheels Athens έκλεισε στις 
4 Ιουλίου 2020, το φετινό πρόγραµµα. Η Αναστασία Παύλου µίλησε για την πορεία της στον τοµέα των εκθέσεων και τη συνεργασία της 
µε γκαλερί ως µία οργανική διαδικασία, που υποστηρίζει µε την ενεργητική της παρουσία στην καλλιτεχνική κοινότητα και την επιλογή της 
να εκθέτει µε συγχρόνους της. Ο Hugo Wheeler, ιδιοκτήτης και διευθυντής της Hot Wheels Athens, σηµείωσε µεταξύ άλλων πως η δική 
του καλλιτεχνική πρακτική βασίζεται στην αµοιβαιότητα και τον διάλογο µεταξύ εκείνου και των καλλιτεχνών.

Σ
Στιγµιότυπο από την έβδοµη διαδικτυακή συνάντηση.



ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

<      21 / 42       >

Μαζί µε τους Πελάτες µας

      Τράπεζα προχώρησε άµεσα σε πρωτοβουλίες για την έµπρακτη στήριξη των Πελατών της που πλήττονται οικονοµικά από την 

       τρέχουσα οικονοµική συγκυρία λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού (C I - 19).

Προσέφερε σε όλους τους πληττόµενους Πελάτες τη δυνατότητα αναστολ ς καταβολ ς των δόσεων των οφειλών τους από 

Στεγαστικά, Καταναλωτικά ∆άνεια και Πιστωτικές Κάρτες σύµφωνα µε το πλαίσιο που αποφασίστηκε από την Ελληνική νωση Τραπεζών. 

ια την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η Τράπεζα µερίµνησε µε συντονισµένες ενέργειες να υποβάλλονται τα σχετικά αιτήµατα µέσω 

διαφόρων καναλιών, προκειµένου να µην απαιτείται επίσκεψη του Πελάτη σε Κατάστηµα. Αναπτύχθηκε νέα ειδική ε αρµογ  για 

την άµεση υποβολή του αιτήµατος που ήταν προσβάσιµη εκτός από το ∆ίκτυο Καταστηµάτων, από την τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών, αλλά και απευθείας από τους Πελάτες στο .alpha.gr

λοι οι Πελάτες ενηµερώνονται για την πορεία του αιτήµατός τους µέσω s s στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ στα τέλη Ιουνίου 

ενηµερώθηκαν και πάλι µε sms για τη δυνατότητα παράτασης της αναστολής, εφόσον το επιθυµούν.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της κρίσης πραγµατοποιήθηκαν ενηµερωτικ ς εν ργειες προς τους Πελ τες, για τις 

δυνατότητες και το πλήθος επιλογών που παρέχονται από τα ψηφιακά δίκτυα της Τράπεζας 

αναφορικά µε την αποπληρωµή των οφειλών τους, εστιάζοντας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

χωρίς επίσκεψη στο Κατάστηµα καθώς και για τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι κ ρτες 

τους για ασ αλείς συναλλαγ ς ανέπαφα στα φυσικά Καταστήµατα καθώς και στο διαδίκτυο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες προσαρµοζόµενες στην ανάγκη για ακόµη πιο 

ασφαλείς συναλλαγές, αύξησαν έως τις 30.9.2020 το όριο αν πα ων συναλλαγών 
ωρίς ρ ση  από  Ευρώ σε  Ευρώ.

H

https://www.alpha.gr/
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Η Alpha Bank δίπλα στους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις

      ι αγρότες και οι αγροτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη ∆ρ ση . .  του Προγρ µµατος Αγροτικ ς Αν πτυ ης ΠΑΑ

      της Ελλ δας    έχουν την ευκαιρία να εκσυγ ρονίσουν τις αγροτικ ς τους εκµεταλλεύσεις, 

επωφελούµενοι από την επι ορ γηση που παρέχεται µ σω του Προγρ µµατος. 

Ειδικότερα, οι επενδύσεις στο πλαίσιο της ∆ρ σης . .  λοποίηση επενδύσεων  που συµβ λλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της εκµετ λλευσης  (Υποµέτρο 4.1, γνωστό και ως Σχέδια ελτίωσης ) του ΠΑΑ   , 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό (ήτοι: ανέγερση/αγορά κτιρίων, αγορά καινούριου µηχανολογικού 

και λοιπού εξοπλισµού κ.λπ.), συµβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Η Alpha Bank παραµένει σταθερά δίπλα στους αγρότες, που ξεκινούν να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια, µε βασική 

προτεραιότητα την εξασφάλιση της ρευστότητάς τους, για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στηρί ουµε ρηµατοδοτικ  κ θε υγι ς 

επενδυτικό σ διο µ σα από να ολοκληρωµ νο πακ το προ όντων για την υλοποίηση επενδύσεων µ σω των 

Σ εδίων ελτίωσης : 

 Συνολικό πακ το λύσεων, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών της αγροτικής εκµετάλλευσης, ήτοι: 

  o ραχυπρόθεσµο δάνειο έναντι επιχορήγησης που προβλέπεται στη ∆ράση 4.1.1 και 

  o Μεσοµακροπρόθεσµο δάνειο για την κάλυψη µέρους της ιδιωτικής συµµετοχής της ∆ράσης 4.1.1

 ρηµατοδότηση της αγορ ς του γεωργικού ε οπλισµού µ σω κεντρικών συνεργασιών µε τις κορυ αίες  

 εταιρείες του κλ δου εµπορίας γεωργικών µη ανηµ των.  

Οι χρηµατοδοτήσεις παρέχονται σε αγρότες  αγροτικ ς επι ειρ σεις και συλλογικ  σ µατα (οµάδες παραγωγών) µε 

ευνοϊκούς όρους, ευέλικτες διαδικασίες, προσαρµογή του πλάνου αποπληρωµής στη δυναµικότητα των εκµεταλλεύσεων, 

περιοδικότητα ταµειακών ροών και προσαρµογή αποπληρωµής σε µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.

Ο
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Alpha Sa e Auto
Οδηγώ λίγο  Πληρώνω λίγο

       Alpha Bank σε συνεργασία µε την Α Α Ασφαλιστική, προσφέρουν το ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα επιβράβευσης 

       χιλιοµέτρων δηγώ λίγο  Πληρώνω λίγο .

Το νέο Πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στους Πελάτες να έχουν έκπτωση 20% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου τους, εάν διανύουν 

έως 5.000 χιλιόµετρα σε διάρκεια 12 µηνών ή έκπτωση 10%, όταν καλύπτουν έως 2.500 χιλιόµετρα σε διάρκεια 6 µηνών. 

Το µόνο που πρέπει να κάνουν οι ασφαλισµένοι είναι να κατεβάσουν στο smartphone τους την εφαρµογή Οδηγώ λίγο - Πληρώνω 

λίγο  που έχει δηµιουργήσει η Α Α Ασφαλιστική, αποκλειστικά για το συγκεκριµένο Πρόγραµµα. 

Με σκοπό την προώθηση της νέας υπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω διαδικτύου, µε κύριο µήνυµα 

επικοινωνίας: ώρα η ασ λει  σας µετρ ει ιλιόµετρα .

Για να δείτε τη δια ηµιστικ  προβολ  στο διαδίκτυο  πατ στε εδώ.

Η
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λα Μέσα  µε την κάρτα Alpha Bank isa

        ε στόχο την ενίσχυση των µικρών και µεγαλύτερων εµπορικών καταστηµάτων, η isa διοργανώνει, για την περίοδο από τις 

       . .  ως και τις . . , διαγωνισµό µε έπαθλο προπληρωµ νες κ ρτες isa αξίας ως και .  Ευρώ. 

Στην ενέργεια συµµετέχουν όλες οι κ ρτες isa της Alpha Bank.

Οι κάτοχοι καρτών isa της Alpha Bank µε συναλλαγή οποιουδήποτε ποσού µπορούν να συµµετάσχουν στην κλήρωση, που θα 

πραγµατοποιηθεί στις 31. .2020, αποστέλλοντας, µέσω της σελίδας της isa Greece στο acebook/Messenger, το απόκοµµα 

της συναλλαγής τους.

Μ
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ραδιές γεµάτες συγκίνηση στο εστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου µε την κάρτα Alpha Bank Mastercard®!

        Mastercard, ήταν και φέτος ο µεγάλος χορηγός του εστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και έδινε τη δυνατότητα στους 

        κατόχους Mastercard να ζήσουν µία ακόµη ανεκτίµητη εµπειρία.

Οι κάτοχοι των καρτών Alpha Bank Mastercard µπορούσαν, κλείνοντας τα εισιτήριά τους online στο iva.gr ή ανέπαφα στα 

εκδοτήρια του εστιβάλ, από τις 3.7.2020 έως και τις 24.7.2020, να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις, προκειµένου να 

απολαύσουν µία από τις παραστάσεις στο δείο Ηρώδου του Αττικού και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

Η
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γκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση για τις διεθνείς αγορές

      ο rivate Banking και η υπηρεσία Alpha Bank Gold ersonal Banking έστειλαν µέσω ne sletter και iber µηνύµατος στους 

      Πελάτες τους, τη νέα τριµηνιαία έκδοση του avigator µε τίτλο: ρο οδοτώντας την αν καµ η της οικονοµίας .

Εξειδικευµένη οµάδα Αναλυτών της Τράπεζας, παρουσιάζει τις εξελίξεις της παγκόσµιας οικονοµίας και απαντά σε ερωτήµατα 

σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:

 εάν υπάρχουν ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης µετά από τα πρωτοφανή µέτρα στήριξης 

 ποιους τίτλους οµολόγων υποστηρίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες

 πώς κινούνται οι κυριότερες µετοχικές αγορές και ποιο το επίπεδο µεταβλητότητας 

 εάν η τιµή του χρυσού διατηρεί τη δυναµική της και 

 ποιες επενδυτικές Επιλογές αναµένεται να ευνοηθούν από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής νωσης.

Τ
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Μαζί, µε στόχο την υγεία

       Alpha Bank, στο πλαίσιο του προγράµµατος Μαζί, µε στόχο την Υγεία  και σε συνέχεια της έµπρακτης στήριξής της στο Εθνικό 

       Σύστηµα Υγείας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του Covid-19, προέβη σε νέες δωρεές ιατρικών µηχανηµάτων και 

υγειονοµικού εξοπλισµού στις Μονάδες Υγείας οκτώ ελληνικών νησιών. 

Ο πρώτος σταθµός του Προγράµµατος, για φέτος, ήταν τα ου ον σια, όπου την Πέµπτη, 25 Ιουνίου 2020, παραδώσαµε ιατρικά 

µηχανήµατα και ιατροφαρµακευτικό υλικό στο τοπικό Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο, ενώ ακολούθησαν σχετικές παραδόσεις 

στις ινούσσες  στις Σπ τσες, στο θυµνο και στα ανι  ρ της, στη Γαύδο, στη Σίκινο, στη Σκόπελο και στο Αγαθον σι. 

Το πρόγραµµα Μαζί, µε στόχο την Υγεία  υλοποιείται από το 2014, σε συνεργασία µε την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία γονη 

ραµµή όνιµη , και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων των 

ελληνικών νησιών, όσον αφορά σε θέµατα υγείας και ιατρικής περίθαλψης. 

H
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ορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

      πό το 2017, η ρ πε α είναι ορηγός του εστιβ λ ινηµατογρ ου εσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί ένα από τα 

      παλαιότερα και κορυφαία φεστιβάλ κινηµατογράφου στη οτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη σηµαντικότερη κινηµατογραφική 

διοργάνωση στην Ελλάδα.

Το εστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, µε έµφαση στον ανεξάρτητο κινηµατογράφο και τους ανερχόµενους δηµιουργούς απ  

όλον τον κόσµο, ενώ παράλληλα πραγµατοποιεί αφιερώµατα σε σηµαντικούς σκηνοθέτες και εθνικές κινηµατογραφίες.

Στην 60η επετειακή του διοργάνωση, η Alpha Bank ήταν ορηγός Προσβασιµότητας. Η καθολική πρόσβαση στην τέχνη αποτελεί 

υπαρξιακή προτεραιότητα για όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Ολύµπιον, στις αίθουσες του λιµανιού, στο Bo  της πλατείας Αριστοτέλους και στο Μουσείο Κινηµατογράφου 

εσσαλονίκης, έχουν διαµορφωθεί εγκαταστάσεις φιλικές και προσβάσιµες στα άτοµα µε κινητική αναπηρία, ενώ τις περισσότερες 

από τις ταινίες του εστιβάλ µπορούν να τις παρακολουθήσουν άτοµα µε προβλήµατα ακοής και όρασης. Επιπλέον, µετά από το 

τέλος της 60ής διοργάνωσης, το εστιβάλ Κινηµατογράφου εσσαλονίκης, η Alpha Bank και η Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών 

προσέφεραν όλους τους επεξεργασµένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή των ταινιών στους παραγωγούς τους, ώστε να 

παραµείνουν προσβάσιµες και στις επόµενες προβολές τους. 

 Alpha Bank  επί σειρ  ετών  υποστηρί ει το ργο του ουσείου Γουλανδρ  υσικ ς στορίας. 

ια το 2020, µε την ενίσχυση της Τράπεζας, θα πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα του Μουσείου µε θέµα την Κλιµατική Αλλαγή , το 

οποίο βασίζεται στην επικαιροποιηµένη µελέτη της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, 

µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον ακαδηµαϊκό κ. ρ. ερεφό. Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενηµέρωση της νέας γενιάς για τον 

µεγάλο περιβαλλοντικό κίνδυνο που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή και για τους τρόπους αντιµετώπισής του, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 

οι επιπτώσεις.

Α
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Από το 2014, η ρ πε α ενισ ύει την Αστικ  η ερδοσκοπικ  Εταιρεία πλευση σύµπλευση . Αµιγώς εθελοντικού 
χαρακτήρα, η πλευση έχει στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των ελληνικών ακριτικών νησιών, µέσω της 
δωρεάν παροχής εξειδικευµένων ιατρικών εξετάσεων, της υλοποίησης έργων υποδοµής, της ενίσχυσης του έργου των λειτουργών 
της εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό εξοπλισµό και αναλώσιµα, αλλά και την πραγµατοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων.

Το 2020, η Alpha Bank ανέλαβε την κάλυψη των δαπανών για την αγορά εξοπλισµού για το ∆ηµοτικό υµναστήριο της Αστυπάλαιας.

ια έκτο συνεχές έτος, η Alpha Bank στηρί ει το B  G   Ελληνικό νστιτούτο Επι ειρηµατικ ς θικ ς και συγκεκριµένα, 
τον ∆ιαγωνισµό Μεταπτυχιακής Εργασίας που πραγµατοποιεί. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 και έχει στόχο την 
προώθηση της ηθικής και της αριστείας στις επιχειρήσεις, την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις δεοντολογικές 
προκλήσεις στην παγκόσµια αγορά και την παροχή της δυνατότητας διαλόγου για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία. 

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

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

 ρ πε α ταν ορηγός του ου Ann al i ital apital ink S  or , το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 23 
Ιουνίου 2020. Ο Εντεταλµένος ενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, Κωνσταντίνος ∆ορκοφίκης, συµµετείχε στο 
διαδικτυακό πάνελ µε θέµα: ρ πε ες  ικονοµία και οινωνία   επαναπροσδιορισµός του ρόλου των τραπε ών στο 
ν ο περιβ λλον  και µίλησε για τα έκτακτα µέτρα που τέθηκαν σε ισχύ λόγω της πανδηµίας καθώς και για την ανταπόκριση του 
τραπεζικού συστήµατος στη νέα πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, επεσήµανε ότι αποστολή µας, ως τραπεζικό σύστηµα, είναι 
βραχυπρόθεσµα η διαχείριση της επίδρασης της πανδηµίας, αλλά και η ανάπτυξη ουσιαστικού ρόλου στην εκµετάλλευση του νέου 
κοινοτικού πλαισίου, για να καλυφθεί το χαµένο έδαφος στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. ς Alpha Bank, τόνισε, ότι 
είµαστε σε ετοιµότητα να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις των καιρών, δεδοµένης της προωθούµενης αποδέσµευσής µας από τα 
κόκκινα δάνεια εντός του 2020, της προσαρµογής του µοντέλου λειτουργίας µας στα σύγχρονα δεδοµένα και της παραδοσιακά 
ισχυρής θέσης µας στον χώρο των επιχειρήσεων.
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εωργία ∆αµοπούλου
Αµπελώνες Αβέρωφ, 2019

Ρητίνες, νήµα, 1 5  1 0 εκ.

      ο έργο Αµπελώνες Αβέρωφ δηµιουργήθηκε ειδικά για την έκθεση µε τίτλο: όποι ηµιουργίας. Αφιέρωµα στο 

      Μέτσοβο, µε αφορµή τη συµπλήρωση τριάντα χρόνων από τη δηµιουργία της Πινακοθήκης Αβέρωφ στην ίδια πόλη 

και τοποθετήθηκε στον ισόγειο χώρο του Κτιρίου Παπαστράτος της Τράπεζας, τον Ιούνιο 2020.

T

τίριο Παπαστρ τος είσοδος
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Το έργο, κατασκευασµένο από ρητίνες και νήµα, µοιάζει να αποδίδει από µνήµης τον χάρτη του τόπου. Μία χειρωνακτική εργασία, 

σαν σχέδιο τοπογραφικό, αλλά και σαν κέντηµα και πλέξιµο. Η εικόνα της περιοχής, µε τους γεωφυσικούς ρυθµούς της, τα 

ανάγλυφα και τα κενά, τις καµπύλες και τις εσοχές, µε την ιδιαίτερη συνδροµή του φωτός και της σκιάς που πέφτουν επάνω στα 

βουνά και τις πλαγιές, αναδεικνύοντας την πορεία των αµπελιών, τα οποία ακολουθούν σαν στρώση τα σχήµατα της γης.

Μέσα στην απόδοση της όλης ρυθµολογίας στο σχέδιο και στην πλέξη της, η ∆αµοπούλου ενσωµατώνει ζώα και φυτά της 

περιοχής. Η όλη σύνθεση ακολουθεί µία αφηρηµένη γραµµική ροή, είναι πολύ εντυπωσιακή και προσφέρει στον θεατή τη χαρά 

της ανακάλυψης. 

Το σχέδιο της ύφανσης είναι κρεµασµένο από χάλκινη βέργα, ενώ αναπτύσσεται, στηρίζεται επάνω σε πλέγµα από νήµα. Η ίδια η 

καλλιτέχνιδα εξηγεί πως όλα ενορχηστρώνονται σε ένα πλέγµα από νήµα, σαν κάνναβο, για να δηµιουργηθούν οι συντεταγµένες 

του τόπου σαν µνήµη.

εωργία ∆αµοπούλου
Αµπελώνες Αβέρωφ, 
Ρητίνες, νήµα, 1 5  1 0 εκ.
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εωργία ∆αµοπούλου 
(1969)

ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

   εννήθηκε το , στην Αθήνα  Από το  έως το , σπούδασε 

ωγραφική και κηνογραφία στην Ανωτάτη χολή αλών εχνών  ο , 

φοίτησε στην l  a i nal   B a  A   B  στη αλλία  ο , 

ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Εικαστικών εχνών στην Ανωτάτη 

χολή αλών εχνών  ο , διακρίθηκε µε το Α  βραβείο Μελίνα 

Μερκούρη του πουργείου Πολιτισµού  Εργάστηκε ως επιστηµονικός 

συνεργάτης στη διεθνή έκθεση “ την άλλη όχθη” ηµοτική Πινακοθήκη 

Αθηνών, Πολιτιστική Ολυµπιάδα  Επίσης, συνεργάστηκε στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα Ma i i a  n  pi  και Μέγαρο Μουσικής  

αλλιτεχνική διευθύντρια στα Εργαστήρια έχνης του ήµου ορυδαλλού 

ίκτυο εικαστικών εργαστηρίων πουργείου Πολιτισµού  Από το  έως 

το , δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Παντείου Πανεπιστηµίου 

“ υχολογία και Μ Μ Ε ”  χει πραγµατοποιήσει ατοµικές εκθέσεις και έχει 

λάβει µέρος σε πολλές οµαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
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      νας από τους µεγάλους έρωτες της θεάς Αφροδίτης ήταν και αυτός µε τον Αγχίση, γιο του Κάπυ και της εµίστης. Ο Αγχίσης ήταν 

      ένας πολύ όµορφος άντρας, τον οποίο η θεά ερωτεύτηκε µε πάθος. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Αινείας, ο Τρώας ήρωας της 

ελληνικής µυθολογίας. 

Σύµφωνα µε τον ιστορικό ιργίλιο, στο επικό ποίηµα Αινειάδα , όταν η Τροία, έπειτα από τη δεκάχρονη πολιορκία, κυριεύτηκε από 

τους λληνες, ο Αγχίσης, που ήταν πλέον 0 ετών, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, εκτεθειµένος στις διαθέσεις των κατακτητών και 

στις φωτιές που έκαιγαν τα πάντα, καθώς αδυνατούσε να φύγει λόγω της αναπηρίας και των γηρατειών του. Ο Αινείας, χωρίς δεύτερη 

σκέψη, σήκωσε τον πατέρα του στους ώµους του και τον φυγάδευσε έξω από την πόλη. Οι λληνες θαύµασαν την πράξη του αυτή, του 

επέτρεψαν να επιστρέψει και να πάρει ελεύθερα ό,τι ήθελε από το σπίτι τους. Πράγµα που έγινε. Στη συνέχεια, ο γέρος Αγχίσης 

ακολούθησε τον γιο του στην Ιταλία, συµβουλεύοντάς τον και καθοδηγώντας τον σε όλες τις περιπλανήσεις του. 

Ο Αινείας, αν και  ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, µετά από τον κτορα, στρατηγός των Τρώων, βρήκε περίοπτη θέση στην ιστορία  ως 

ιδρυτής του γένους των Ρωµαίων. εύγοντας από την Τροία, περνώντας από την Καρχηδόνα και τη Σικελία, εγκαταστάθηκε στην Ιταλία. 

Εκεί, σύµφωνα µε µία από τις πολλές παραδόσεις, τα εγγόνια του έχτισαν τη Ρώµη.

Η χαρακτηριστική σκηνή µε τον Αινεία να φέρει τον γέροντα πατέρα του, Αγχίση, στην πλάτη του και να φεύγουν από την Τροία αποτυπώθηκε 

σε δηνάριο που εξέδωσε ο Ιούλιος Καίσαρ, για να θυµίζει την καταγωγή των Ρωµαίων. Σε αυτό το νόµισµα όµως, υπάρχει και µία ακόµη 

ενδιαφέρουσα πληροφορία: ο Αινείας κρατάει στο δεξί του χέρι το Παλλάδιο, το ξύλινο άγαλµα της Παλλάδας, που έπεσε από τον ουρανό 

και προστάτευε την Τροία. Αν και υπάρχει σύγχυση, για το ποιος τελικά έκλεψε το Παλλάδιο από την Τροία, ορισµένοι αποδίδουν την πράξη 

αυτή στον Αινεία, καθώς γνώριζε τον µύθο, ότι δηλαδή το Παλλάδιο θα προστάτευε τη νέα πόλη που θα κτιζόταν, τη Ρώµη.

Αινείας και Αγχίσης: ένα παράδειγµα πατρικής αγάπης

Αργυρό δηνάριο Ιουλίου Καίσαρα, 47 - 46 π. .
Εµπρόσθια ό η  Κεφαλή Αφροδίτης.

πίσθια ό η  CAESA . Αινείας φέρει στον αριστερό ώµο τον πατέρα του, Αγχίση,
και κρατά στο δεξί χέρι, το Παλλάδιο.  

Alpha Bank οµισµατική υλλογή 4
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Η ίδρυση και τo εκδοτικό προνόµιο της Ionian Bank, 1 39-1 59

      ο 1 3 , ο πατος Αρµοστής των Ηνωµένων Κρατών των Ιονίων ήσων, Sir Ho ard ouglas, από κοινού µε µία οµάδα 

      τραπεζιτών και εµπόρων του Λονδίνου, µε επικεφαλής τον ohn Wright, πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυση ιδιωτικής τράπεζας 

στα Ιόνια ησιά. Το σχέδιο που προτάθηκε, αφορούσε στη σύσταση µίας τράπεζας που να συνδυάζει την πιστωτική λειτουργία µε την 

εκδοτική, ώστε να εξυπηρετεί τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της οικονοµίας και να ενισχύει τη νοµισµατική κυκλοφορία στα Επτάνησα.

Η υλοποίηση του σχεδίου απαιτούσε λεπτούς νοµικούς χειρισµούς και σθεναρή πολιτική βούληση απέναντι στις εγχώριες αντιδράσεις, 

οι οποίες, µολονότι οδήγησαν µέχρι και στο κλείσιµο της Ιονίου ουλής, δεν απέτρεψαν τελικά, την ίδρυση της Τράπεζας. Αυτό 

επιτεύχθηκε µε το έσπισµα της ερουσίας των Ηνωµένων Κρατών των Ιονίων ήσων, που εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1 39 και 

επικυρώθηκε άµεσα από τον Λόρδο πατο Αρµοστή. Με το εν λόγω έσπισµα η Ionian Bank, όπως καθιερώθηκε η επωνυµία της, 

αποκτούσε το αποκλειστικό δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων για είκοσι χρόνια στα Ιόνια νησιά. ια την ολοκλήρωση των 

ενεργειών που θα καθόριζαν τη νοµική προσωπικότητα της νεοσύστατης Τράπεζας, έπρεπε να δοθούν και οι εγκρίσεις των αρµόδιων 

κρατικών αρχών του Ηνωµένου ασιλείου της Μεγάλης ρετανίας, γεγονός που ευοδώθηκε µε την έκδοση σχετικού ασιλικού 

∆ιατάγµατος, τον Ιανουάριο του 1 44. 

∆οκίµιο χαρτονοµίσµατος Εκατό Κολονάτων της Ιονικής Τράπεζας
Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, Κέρκυρα

Τ
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Σε αυτά λοιπόν τα πρώτα, δύσκολα χρόνια λειτουργίας της, η χρήση του εκδοτικού προνοµίου υπήρξε συγκριτικά περιορισµένη, παρά 

το γεγονός ότι η Τράπεζα δεν αντιµετώπιζε κάποια δέσµευση ως προς τη σχέση της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων της µε τα 

µεταλλικά διαθέσιµά της.

Αυτός υπήρξε άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους που η Ionian Bank µπόρεσε να αντιµετωπίσει µάλλον εύκολα τους πανικούς 

που δηµιουργήθηκαν το 1 4  στην Κεφαλονιά, το 1 51 στην Κέρκυρα και το 1 57 στη άκυνθο.

Επίσης, η εύρωστη οικονοµική της θέση της επέτρεπε η µετατρεψιµότητα των τραπεζογραµµατίων της να γίνεται πάντοτε στο άρτιο και 

“ποτέ δεν συνέβη η παραµικρά ηµία εις το χαρτονόµισµα τούτο, διότι η ράπε α ίνα προαχθεί και προοδεύσει, έλαβε από αρχής το 

συνετό τούτο µέτρον, και ου µόνον εις την κεντρικήν έδραν της, αλλά και εις άπαντα τα παραρτήµατα αυτής  το χαρτονόµισµα 

αλλάσσεται αµέσως µε το κυκλοφορούν νόµισµα άνευ της παραµικράς ηµίας”.

Στο µεταξύ, από την 1 Μαρτίου 1 40, η Ionian Bank ξεκινά τις εργασίες της στα Επτάνησα, και υπήρξε η πρώτη εκδοτική τράπεζα που 

λειτούργησε στον ελλαδικό χώρο. στόσο, η άσκηση του εκδοτικού της προνοµίου αντιµετώπιζε σηµαντικά προβλήµατα, που 

προέκυπταν τόσο από την άρνηση των κατοίκων της Επτανήσου να συναλλαχθούν µαζί της, όσο και από την απροθυµία τους να 

αποδεχτούν την αγγλική λίρα ως επίσηµο νόµισµα. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσµα το πρώτο χαρτονόµισµα, που κυκλοφόρησε 

η Ionian Bank, να έχει ως νοµισµατική µονάδα το ισπανικό δίστηλο, το επονοµαζόµενο κολονάτο. Οι αξίες που είχαν προβλεφθεί ήταν 

των δύο, πέντε και εκατό κολονάτων.   

Το πρώτο κτίριο της Ιονικής Τράπεζας στην Κέρκυρα
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

<      35 / 42       >



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Cyprus td
Η Alpha Bank Cyprus td Κύριος ορηγός του 10ου icosia Economic Congress

        Τράπεζα ήταν, για µία ακόµη χρονιά, Κύριος ορηγός του icosia Economic Congress που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά την
        Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

Το Συνέδριο που φέτος συµπλήρωσε 10 χρόνια επιτυχούς διοργάνωσης, είχε ως θέµα το ν ο οικονοµικό σκηνικό που 
δηµιούργησε η πανδηµία σε ολόκληρο τον πλανήτη και την Κύπρο, ειδικότερα. ∆ιακεκριµένοι ειδικοί και αναλυτές έκαναν µία 
επισκόπηση της κρίσης που προκάλεσε το lockdo n στην κυπριακή οικονοµία, σκιαγράφησαν τις συνθήκες που χαρακτηρίζουν την 
επιστροφή στην κανονικότητα και προσδιόρισαν τις κυριότερες προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που διαµορφώνονται για την πορεία 
της κυπριακής οικονοµίας προς την ανάκαµψη. 

Στο φετινό Συνέδριο, συµµετείχε ο ενικός ∆ιευθυντής perations της Τράπεζας, ικόλας Μαυρογένης, ο οποίος πραγµατοποίησε 
παρουσίαση µε θέµα: “Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στις επιχειρήσεις”. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαυρογένης ανέφερε: “Οι επιχειρήσεις 
στη σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης και των αλµάτων στην τεχνολογία, είναι υποχρεωµένες να ξανασχεδιάσουν το επιχειρηµατικό τους 
µοντέλο για να παραµείνουν ανταγωνιστικές  Μέσω του ηφιακού µετασχηµατισµού, ο οποίος αποτελεί το πιο χρήσιµο εργαλείο στην 
προσπάθεια αυτή, µπορούν να προσδοκούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους Πελάτες τους”.

Το διαδικτυακό παρών  στο Συνέδριο έδωσαν εκπρόσωποι από τις µεγαλύτερες κυπριακές επιχειρήσεις, επιχειρηµατίες, οικονοµολόγοι, 
ακαδηµαϊκοί, αρµόδιοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι καθώς και πολλά Στελέχη, Πελάτες και Συνεργάτες της Alpha Bank Cyprus td.

H

...........................................................................................................................................................................................
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Η Τράπεζα στηρίζει το Σωµατείο Κοινωνική Μέριµνα Αγίων Οµολογητών
        Alpha Bank Cyprus td στηρίζει διαχρονικά φιλανθρωπικές δράσεις επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε όσες αφορούν στα 
        παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζει το έργο του Σωµατείου Κοινωνική Μέριµνα Αγίων Οµολογητών .

Ειδικότερα, σε µία περίοδο που οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα µεγάλες, η Τράπεζα κάλυψε, για µία ακόµη χρονιά, τα έξοδα των δύο 
νηπιαγωγείων και των δύο βρεφοκοµικών σταθµών του Σωµατείου.

Το Σωµατείο, µε την άοκνη προσπάθεια των µελών του, αλλά και µε τη στήριξη της κυπριακής κοινωνίας, έχει καταφέρει να επεκτείνει 
τις εγκαταστάσεις του, λειτουργώντας 4 ιδρύµατα µε 300 και πλέον παιδιά, ενώ στηρίζει άπορες, πολύτεκνες οικογένειες µε τρόφιµα 
και είδη πρώτης ανάγκης.

H



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
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Alpha Bank Cyprus td
Alpha Προσωπικό ∆άνειο

       ον Ιούνιο ξεκίνησε η προώθηση του δανείου της Τράπεζας, Alpha Προσωπικό ∆άνειο, µε νέο επικοινωνιακό υλικό. 

       Στόχος της επικοινωνίας είναι να µεταφέρει το µήνυµα ότι η Alpha Bank Cyprus td µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των 

καταναλωτών, τρέχουσες ή έκτακτες, δίνοντας παράλληλα έµφαση στη χαµηλή µηνιαία δόση.

Η διαφηµιστική εκστρατεία πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου. 

Για να δείτε την τηλεοπτικ  δια µιση  πατ στε εδώ.

Τ
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Alpha Bank omania
Alpha hone S  από την Alpha Bank omania

       Alpha Bank omania είναι η πρώτη τράπεζα της Ρουµανίας που παρουσιάζει µία εφαρµογή που µετατρέπει ένα κινητό 

       τηλέφωνο σε τερµατικό S. 

Η εφαρµογή Alpha hone S αποτελεί ένα εργαλείο έτοιµο προς χρήση χωρίς ανάγκη για οποιαδήποτε επιπλέον επένδυση 

σε εξοπλισµό και αναλώσιµα. Η καινοτόµος αυτή εφαρµογή, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία µε την εταιρεία rovision και 

υποστηρίζεται από τη ISA, είναι συµβατή µε κινητές συσκευές Android και προσφέρει στους επιχειρηµατίες και τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες ένα χρήσιµο εργαλείο για την αποδοχή ανέπαφων πληρωµών µε χρήση χρεωστικών και 

πιστωτικών καρτών ή µέσω συσκευών που χρησιµοποιούν την τεχνολογία C, όπως τα smartphones και τα earables. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  tail Bankin  της Alpha Bank o ania ristian ra os, δήλωσε σχετικά: “Η νέα 

ηφιακή λύση για την αποδοχή ανέπαφων πληρωµών µε χρήση καρτών είναι σίγουρα µία σηµαντική καινοτοµία στον τραπε ικό 

κλάδο  Με την παρουσίαση της εφαρµογής Alpha h n S στη ρουµανική τραπε ική αγορά, που βρίσκεται σε διαδικασία 

ηφιακού µετασχηµατισµού, η Alpha Bank ania θα προσφέρει στους ουµάνους επιχειρηµατίες και ελεύθερους 

επαγγελµατίες µία από τις πλέον προηγµένες λύσεις αποδοχής πληρωµών που είναι σήµερα διαθέσιµες στη χώρα”.

Η
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Alpha Bank omania
∆ιάκριση της Alpha Bank omania

        Alpha Bank omania τιµήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EB ) µε το βραβείο 

       Most active issuing Bank in omania  για το 2019.

 

Κάθε χρόνο, η EB  βραβεύει τις πιο ενεργές από τις τράπεζες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα διευκόλυνσης του διεθνούς 

εµπορίου rade acilitation rogram . Οι νικητές επιλέγονται βάσει του αριθµού των σχετικών συναλλαγών που διενεργούν.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  hol sal  Bankin  της Alpha Bank o ania Περικλ ς ούλγαρης, δήλωσε 

σχετικά: “ ο βραβείο αυτό µας τιµά  Αναγνωρί ει τα αποτελέσµατα της δουλειάς µας και επιβεβαιώνει τη δέσµευσή µας στη 

διαρκή βελτίωση της εµπειρίας των Πελατών και των συνεργατών µας  Ευχαριστούµε την B  για την εµπιστοσύνη της όλα 

αυτά τα χρόνια”.

Η



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

<      40 / 42       >

Alpha Bank omania
ravel all seasons  από την Alpha Bank omania και την Groupama Asigurari

       Alpha Bank omania εγκαινιάζει, σε συνεργασία µε την Groupama Asigurari, το ασφαλιστικό πρόγραµµα ravel all 

       seasons , το οποίο απευθύνεται σε Ιδιώτες Πελάτες της Τράπεζας, που ταξιδεύουν στο εξωτερικό είτε για επιχειρηµατικούς 

λόγους είτε για τουρισµό.

Οι Πελάτες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ του Standard ή remium πακέτου καλύψεων, ενώ στην ασφάλιση µπορούν να 

ενταχθούν και µέλη της οικογένειας του δικαιούχου του τρεχούµενου λογαριασµού.

Το πακέτο Standard προσφέρει καλύψεις για επείγοντες ιατρικούς λόγους, ακύρωση ταξιδιού, διακοπή ή παράταση ταξιδιού, 

αεροπορικές µετακινήσεις, ανικανότητα ή θάνατο. Το πακέτο remium προσφέρει, επιπλέον των καλύψεων του πακέτου 

Standard, κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται µε δραστηριότητες άθλησης που αφορούν σε εποχιακά αθλήµατα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η Groupama Asigurari παρέχει έκτακτες καλύψεις για τους κινδύνους που 

δηµιουργούνται από την πανδηµία του Covid-19.

Η
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Alpha Bank Albania SHA 
Η Alpha Bank Albania SHA υποστηρίζει το πρόγραµµα Hello i e

      ια δεύτερη συνεχή χρονιά, η Τράπεζα υποστήριξε το πρόγραµµα υγείας Hello i e . Το Πρόγραµµα στηρίζει οικογένειες 

      που έχουν παιδιά µε αναπηρίες σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας, µέσω ενός δικτύου γιατρών, φυσιοθεραπευτών, 

λογοπαιδικών και λοιπών ειδικοτήτων. Οι θεραπείες πραγµατοποιούνται δύο φορές την εβδοµάδα και η δωρεά της Τράπεζας 

θα καλύψει την υποστήριξη 5 παιδιών επί ένα έτος.



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

<      42 / 42       >

       MIGA (Multilateral Guarantee Investment Agency), µέλος του Οµίλου της World Bank, εξέδωσε εγγύηση υπέρ της 

       Alpha Bank A.E. καλύπτοντας έως και Ευρώ 47,5 εκατ. της επένδυσής της στη θυγατρική της, Alpha Bank Albania SHA. 

Η πανδηµία του Covid-19 έπληξε σοβαρά την αλβανική οικονοµία, ενώ η Κυβέρνηση έχει προβλέψει ότι οι εκτιµήσεις της για 

τον ρυθµό ανάπτυξης της χώρας θα µπορούσαν να µειωθούν έως και στο µισό, ως αποτέλεσµα της πανδηµίας. Η εγγύηση της 

MIGA θα βελτιώσει την ικανότητα χορηγήσεων της Alpha Bank Albania SHA εντός των ορίων ανάληψης κινδύνου τα οποία έχει 

θέσει, ενώ επίσης θα ενισχύσει τη δυνατότητά της να παρέχει πιστώσεις, βοηθώντας έτσι τη διατήρηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας, της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας στη χώρα. Η βελτιωµένη ικανότητα χορηγήσεων είναι πολύ 

σηµαντική για την αλβανική οικονοµία, καθώς η χώρα έχει χαµηλό δείκτη ιδιωτικών πιστώσεων προς ΑΕΠ, ο οποίος τον 

∆εκέµβριο του 2019 ήταν 36,5%.

“Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν παράγοντα αποφασιστικής σηµασίας για την ανάπτυξη και 

αντιπροσωπεύουν την σηµαντικότερη πηγή απασχόλησης για την Αλβανία”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της MIGA 

κ. Hiroshi Matano, και πρόσθεσε: “Η εγγύηση της MIGA θα ενισχύσει σηµαντικά την ικανότητα της Alpha Bank Albania SHA να 

παρέχει πιστώσεις στους πελάτες της –συµπεριλαµβανοµένων των ΠΜΜΕ– σε µία εποχή αυξηµένης έντασης και αβεβαιότητας”. 

Η κάλυψη της MIGA θα υποστηρίξει την Alpha Bank Albania SHA, απελευθερώνοντας περιθώρια για χορηγήσεις εντός των 

ορίων ανάληψης κινδύνου του Οµίλου, σε µια κρίσιµη στιγµή για την οικονοµία της Αλβανίας. Το προϊόν κεφαλαιακής 

βελτιστοποίησης της MIGA είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προκειµένου να επιτρέψει στην Alpha Bank Ελλάδος να αυξήσει τα 

διαθέσιµα κεφάλαιά της για τη στήριξη της οικονοµίας της Αλβανίας µέσω συνεχιζόµενων χορηγήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα 

συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς που έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

“Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της Αλβανίας, αντιπροσωπεύοντας τα 4/5 της 

συνολικής απασχόλησης”, δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Albania SHA Γεώργιος Παπαναστασίου. 

“Μέσω της συνεργασίας µε την MIGA, θα είµαστε σε θέση να παρέχουµε χρηµατοδότηση σε περισσότερες επιχειρήσεις και 

επιχειρηµατίες, καθώς και να διασφαλίσουµε µεγαλύτερη ευηµερία για τους κατοίκους της χώρας ενόσω διαρκεί αυτή η άνευ 

προηγουµένου πανδηµία”.

Η

Alpha Bank Albania SHA
Η Alpha Bank Albania SHA στηρίζει τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία µε τη MIGA



Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι!




