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      ς ασικός πυλώνας του τραπεζικού συστήµατος, η Τράπεζά µας συνεχίζει να υποστηρίζει τις 
συναλλακτικές ανάγκες όλων των Πελατών της, προσαρµόζοντας µε ασφάλεια και ευελι ία τη 
λειτουργία της στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η πανδηµία. τσι, α ιοποιούµε και ενδυναµώνουµε 
διαρκώς την ηφιακή υποδοµή της Τράπεζας, ώστε οι Πελάτες µας να µπορούν να πραγµατοποιούν µε 
απόλυτη ασφάλεια και τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα το µεγαλύτερο µέρος των τραπεζικών συναλλαγών 
τους διαδικτυακά, από το σπίτι τους.

Α ιοσηµείωτο είναι ότι κατ  το α  ε µηνο το  , το  τ ν σ νολικών σ ναλλα ών στην 
Τράπεζα πραγµατοποιήθηκε ηφιακ , ενώ εντ π σιακή ετήσια α ηση  κατέγρα ε και η 
χρήση του  . 

 ηφιακή τραπεζική ήρθε για να µείνει και να αλλά ει ριζικά σε άθος χρόνου τις τραπεζικές 
συναλλαγές όπως τις γνωρίζαµε έως πρόσφατα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούνται και φέτος, τόσο ο διεθνής διαγωνισµός ηφιακής καινοτοµίας 
   , όσο και ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας 3. πως και στον περυσινό 

διαγωνισµό Fin ue t y Alpha Bank, έτσι και φέτος, στόχος της Τράπεζας είναι να προσελκύσει τις πιο 
καινοτόµες και φιλόδο ες εφαρµογές για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από το ε ωτερικό, δηµιουργώντας µία νέα ηφιακή τραπεζική εµπειρία µε επίκεντρο τον Πελάτη. 

Επίσης, µε σκοπό τη ελτίωση της τραπεζικής εµπειρίας των Πελατών καθώς και την περαιτέρω 
ελτίωση της Τράπεζας, α ιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προσφέρει 

η ηφιακή τεχνολογία, εκίνησε και ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών i3, 
ο οποίος αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στον Οκτώ ριο. Πρόκειται για έναν διαγωνισµό που 
απευθύνεται σε όλο το Προσωπικό της Alpha Bank και την ταυτότητά του συνθέτουν τρεις έννοιες  
η έµπνευση, η καινοτοµία και η υλοποίηση. 

Παράλληλα µε την υπεύθυνη επιχειρηµατική της δράση, η Τράπεζα υποστηρίζει διαρκώς, 
µέσα από τα Προγράµµατά της, την κοινωνία, καθώς η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της 
αποτελεί τον οδηγό σε κάθε συναλλαγή ή επικοινωνία µε τους Πελάτες της.

EDIT RIA
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ται ική α τ τητα και ε ιοδικ  κδ σει  µίλο

Με το Πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας α ί, µε στ ο την εία , η Alpha Bank συνεισφέρει 
στη ελτίωση των παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά, περιορίζοντας την ανάγκη µετακινήσεων των 
κατοίκων σε µεγαλύτερα νησιά για θέµατα υγείας.

Α ίζει να σηµειωθεί ότι από την έναρ η του Προγράµµατος το 4 έως σήµερα έχουν παραδοθεί 
πε ισσ τε α απ  .  ιατ ικ  µη ανήµατα, σ σκε  και είδη ιατ οφα µακε τικο  
λικο  σε  νησι , στηρίζοντας τις ανάγκες πε ισσ τε ν απ  .  κατοίκ ν.

Στο Επίκεντρο αυτού του τεύχους, φιλο ενούµε στιγµιότυπα από τις παραδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν, 
µέσω του Προγράµµατος, το , καθώς και τις εµπειρίες αφενός, συναδέλφων µας που συµµετείχαν 
σε αυτές τις εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς και αφετέρου, µελών της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
του νοσηλευτικού προσωπικού των τοπικών ιατρείων.   

Κλείνοντας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από το παρόν τεύχος του περιοδικού µας, εκινάει µία 
ν α στήλη µε τίτλο λλ δα εκτ  λλ δο , την οποία θα επιµελείται η οµισµατική µας Συλλογή 
και θα παρουσιάζει ελληνικές αρχαιότητες που ρίσκονται διάσπαρτες σε µουσεία του ε ωτερικού. 
λλες πασίγνωστες και πολυσυζητηµένες και άλλες λιγότερο γνωστές, αλλά ε ίσου σηµαντικές.

Είναι ευρέως γνωστό ότι στα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου, που κάθε χρόνο δέχονται εκατοµµύρια 
επισκεπτών, κυριαρχεί ο ελληνικός πολιτισµός, ο οποίος µάλιστα προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.

Μέσα από τις σελίδες του Μαζί , θα έχουµε την ευκαιρία να θυµηθούµε σηµαντικά έργα από την 
ελληνική αρχαιότητα και ίσως να γνωρίσουµε και νέα, επιχειρώντας ένα σύντοµο τα ίδι σε µία Ελλάδα 
εκτός Ελλάδος. τσι, όταν ρεθούµε σε ένα από τα µουσεία που θα παρουσιαστούν, α ίζει να 
αφιερώσουµε λίγο χρόνο για να δούµε και από κοντά αυτά τα αριστουργήµατα, που αποτελούν πόλο 
έλ ης για όλον τον κόσµο και πυ ίδα πολιτισµού για όλους τους λαούς.
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“Μαζί, µε στόχο την υγεία”
      ε 8 ελληνικά νησιά βρέθηκε φέτος η Alpha Bank, για να παραδώσει ιατρικό εξοπλισµό στα Περιφερειακά Ιατρεία και 
      Νοσοκοµεία, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Μαζί, µε στόχο την υγεία”, το οποίο ενισχύει 
τις Μονάδες Υγείας των ελληνικών νησιών µε ιατρικό και υγειονοµικό εξοπλισµό. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα πραγµατοποίησε 
δωρεές στα Κουφονήσια, στη Σίκινο, στις Οινούσσες, στις Σπέτσες, στο Ρέθυµνο, στα Χανιά, στη Γαύδο, στη 
Σκόπελο και στο Αγαθονήσι, παρουσία Στελεχών της και µελών του Προσωπικού των τοπικών Καταστηµάτων της.

Με τις νέες δωρεές της Alpha Bank, τα Περιφερειακά Ιατρεία και Νοσοκοµεία εξοπλίστηκαν µε 60 ιατρικά µηχανήµατα 
και συσκευές και 8.940 είδη ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, προκειµένου να καλυφθούν οι καταγεγραµµένες 
ελλείψεις των τοπικών ιατρείων και να µειωθεί σηµαντικά η ανάγκη µετακίνησης των κατοίκων για ιατρικούς λόγους. 
Επιπλέον, η Τράπεζα δώρισε υγειονοµικό υλικό (αντισηπτικά υγρά και µάσκες FFP2), για την καλύτερη δυνατή κάλυψη 
των ιατρείων, στο πλαίσιο των µέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού Covid-19. 

Το Πρόγραµµα πραγµατοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία µε την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΓΟΝΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”, µε στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων των 
ελληνικών νησιών σε θέµατα υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Από την έναρξη του Προγράµµατος έως σήµερα, έχουν 
παραδοθεί περισσότερα από 242.000 ιατρικά µηχανήµατα, συσκευές και είδη ιατροφαρµακευτικού υλικού 
σε 58 νησιά, στηρίζοντας τις ανάγκες περισσότερων από 801.531 κατοίκων.

Σ

ΣΙΚΙΝΟΣ

ΓΑΥ∆ΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
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“ αν νησι της γνωρί ω πολύ καλά ότι στις δύσκολες καταστάσεις ο εξοπλισµός είναι σηµαντικός για τον γιατρό 
και το νοσηλευτικό προσωπικό. ωστά εξοπλισµένο έντρο γείας σηµαίνει ασφάλεια για τους κατοίκους των 
νησι ν και νι ω ικανοποίηση που η ράπε α συνεισφέρει έµπρακτα σε αυτό. ι τοπικές κοινωνίες εκτιµούν 

την ράπε α και µέσα από αυτήν τη δράση την αντιµετωπί ουν όπως της αξί ει, σαν έναν ργανισµό που 
συµµετέχει στην κοινωνία και συµ άλλει στην ευηµερία της. πίσης, είναι συγκινητική και η ικανοποίηση του 

Προσωπικού της ράπε ας για τα υλικά και τον εξοπλισµό που προσφέρονται µέσω του Προγράµµατος. υτό 
µου δηµιουργεί ένα µοναδικό συναίσ ηµα για την προσφορά και τον ργανισµό στον οποίο εργά οµαι.”

Γεώ ιο  απαν κη
ιε ντή , ιε νση αταστηµ τ ν ττική  και νατολική  τε ε  λλ δο

“ ιανύοντας τον έκτο χρόνο συµµετοχής µου στο Πρόγραµµα “Μα ί, µε στόχο την υγεία”, α ή ελα να καταγρά ω 
την εξαιρετική και σπάνια εµπειρία που έχω ι σει από όλες τις παραδόσεις ιατρικού και υγειονοµικού εξοπλισµού 
στα νησιά.  τοµέας της γείας, τον οποίον στηρί ει το Πρόγραµµα αυτό, αποτελεί για τους κατοίκους των 
νησιωτικ ν και πολλές φορές ακριτικ ν περιοχ ν τον πιο ευαίσ ητο τοµέα, κα ς είτε υστερούν σε εξοπλισµό 
και φάρµακα είτε απαιτείται ενίσχυσή τους σε ασικά µηχανήµατα ιατρικής εξυπηρέτησης. ι δωρεές που 
πραγµατοποιούνται µέσω του Προγράµµατος, αποτελούν ουσιαστική προσφορά, κα ς, αν και καλύπτουν 
µέρος των αναγκ ν, συντελούν πραγµατικά στη ελτίωση της λειτουργίας των τοπικ ν έντρων γείας και των 
Νοσοκοµείων και στη δηµιουργία αισ ήµατος ασφάλειας στους κατοίκους των περιοχ ν αυτ ν.  συµµετοχή 
των ργα οµένων της ράπε ας στις παραδόσεις, τους δηµιουργεί συναισ ήµατα υπερηφάνειας για τον 

ργανισµό όπου εργά ονται, συγκίνησης και αλληλεγγύης. Νι ω ευγν µων που συµµετείχα σε όλες αυτές τις 
εκδηλ σεις προσφοράς µέσω του Προγράµµατος “Μα ί, µε στόχο την υγεία” και ευχαριστ  για αυτό.” 

α ία απα ε ίο
ιε ντ ια, ιε νση αταστηµ τ ν ήσ ν ι αίο  και ήτη

“ ίµαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό το Πρόγραµµα. Πιστεύουµε στον άν ρωπο, πιστεύουµε στο Μ  και εωρούµε ότι 
όλοι µα ί µπορούµε να κάνουµε τον κόσµο καλύτερο. ια αυτό είµαστε όλοι εδ  µα ί, για να προσφέρουµε.” 

λ νη τε ίο
ποδιε ντ ια, ιε νση  και ηµοσί ν σε ν

Μας είπαν για το Πρόγραµµα
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“ ην Παρασκευή,  ουλίου , που παραδ σαµε ιατροφαρµακευτικό εξοπλισµό στη κόπελο, 

είχα µία ξεχωριστή εµπειρία, κα ς στα πρόσωπα των κατοίκων αυτού του νησιού ήταν αποτυπωµένη 

η ικανοποίηση και η ευγνωµοσύνη τους, αφού, όπως γνωρί ουµε, τα νησιά µας στερούνται ασικ ν 

αγα ν στο έµα της νοσοκοµειακής τους περί αλ ης.” 

ε νίδα  οντο αµ νη

ιε ντή  αταστήµατο  κι ο

“ ταν ξεκίνησε το Πρόγραµµα στη χοινούσα το , για εµένα προσωπικά υπήρχαν πολλά 

ερωτηµατικά. ι εξοπλισµό α προσφέραµε  α ήταν χρήσιµος  α µπορούσε να αξιοποιη εί 

από το µικρό τοπικό ιατρείο  Π ς α µας υποδέχονταν οι απλοί άν ρωποι στο νησί  ταν 

λοιπόν φτάσαµε και είδα τον τρόπο που µας υποδέχ ηκαν και πόσο πολύ το χάρηκαν, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την ενενηντάχρονη γιαγιά Μαργαρίτα, η οποία µας υποδέχ ηκε και 

στο σπίτι της για να µας ευχαριστήσει, αλλά ήλ ε και στο µικρό έντρο γείας του νησιού, 

διαπίστωσα ότι άξι ε πραγµατικά αυτή η προσπά εια της ράπε ας, κυρίως για τα µικρά νησιά. 

ον ούνιο του , εν µέσω κορωνο ού, πήγαµε στο ουφονήσι. αι εκεί, η υποδοχή των 

αν ρ πων της κοινότητας, αλλά και του νησιού, ήταν ερµή και συγκινητική, κα ς το τοπικό 

ιατρείο είχε τεράστια ανάγκη του ιατρικού εξοπλισµού που τους προσφέραµε. ο Πρόγραµµα 

“Μα ί, µε στόχο την υγεία” µε άγγιξε α ιά και µε έκανε να αισ αν  πραγµατικά υπερήφανος 

που είµαι µέλος του Προσωπικού της ράπε ας, η οποία προσφέρει ανιδιοτελ ς σε τόπους και 

σε αν ρ πους που πραγµατικά το έχουν ανάγκη.”

ε φ το  α ο ντιο

ιε ντή  αταστήµατο  ο  
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“  αλή εια είναι ότι στο γα ονήσι, ήσαµε µία ξεχωριστή εµπειρία από µία πολύ µικρή κοινωνία 

 ατόµων που δια ι νουν σε δύσκολες συν ήκες, ειδικά τον χειµ να, και αισ αν ήκαµε το 

µέγε ος της αναγν ρισης και της εκτίµησης για την ράπε ά µας.”

ιστ δο λο  η

ιε ντή  αταστήµατο  µο

“ διαµφισ ήτητα, το Πρόγραµµα “Μα ί µε στόχο την υγεία” επιτελεί σηµαντικό και ωτικής σηµασίας έργο, 

µε την προσφορά ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού σε µικρά και σχετικά αποµονωµένα νησιά.

 εµπειρία µου από τις παραδόσεις τόσο στο αγροτικό ιατρείο αρ ν, όσο και σε αυτό των 

ινουσσ ν, ήταν µοναδικά ετική και πρωτόγνωρη. Πόσο σηµαντικό και πόση ικανοποίηση 

αισ άνεσαι όταν η ταιρεία, όπου εργά εσαι, στέκεται αρωγός των αν ρ πων που κατοικούν 

στους µικρούς ράχους του ρχιπελάγους διασφαλί οντας έτσι την ελληνικότητα του ”

ννα λαµο κη

ιε ντ ια αταστήµατο  ίο
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“Χωρίς το ΜΑΖΙ, χωρίς όλους εσάς, δεν θα µπορέσουµε

να προχωρήσουµε και να προσφέρουµε στους κατοίκους ασφάλεια.”

Γιώργος ∆ανιήλ

∆ήµαρχος Οινουσσών

“Ο ιατρικός εξοπλισµός που µας προσφέρατε, πραγµατικά µπορεί να βοηθήσει 

στην οµαλή εξέλιξη ενός περιστατικού, µέχρι την ασφαλή διακοµιδή του.” 

Καλλιόπη Σοφιανού

Νοσηλεύτρια ΠΠΙ Αγαθονησίου

“Σας ευχαριστούµε για τη σπουδαία δράση 

που υλοποιείτε και θωρακίζετε τα νησιά µας.”

Αντώνης Κωβαίος

Πρόεδρος Κοινότητας Κουφονησίου

“Η φροντίδα και η έγνοια, το ότι δηλαδή κάποιος µας σκέφτεται, αυτά να ξέρετε ότι είναι 

η µεγαλύτερη προσφορά για τους ανθρώπους εδώ, στο νησί.”

Λίλιαν Στεφανάκη

∆ήµαρχος Γαύδου

Για να δείτε το video µε στιγµιότυπα του Προγράµµατος, πατήστε εδώ.
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Σίκινος Οινούσσες

Κουφονήσια
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Σπέτσες

Ρέθυµνο
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ανι

Γα δο
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κ πελο

α ονήσι
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Σε ψηφιακό περιβάλλον το 91% των συναλλαγών στην Alpha Bank
Εντυπωσιακή αύξηση και στη χρήση του mobile banking της Tράπεζας

Αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον πραγµατοποιούνται πλέον οι περισσότερες συναλλαγές στην Alpha Bank, ως αποτέλεσµα 

όχι µόνον των αλλαγών που επέφερε η πανδηµία αλλά και της στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας να επενδύσει µε συνέπεια και 

αποφασιστικότητα στον ψηφιακό της µετασχηµατισµό. 

Κατά το α’ εξάµηνο του 2020, το 91% των συνολικών συναλλαγών στην Τράπεζα 

πραγµατοποιήθηκε µέσω των ψηφιακών της δικτύων (e-banking, ATM, ΚΑΣ), ενώ 

εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 70% κατέγραψε και η χρήση του mobile banking, εξυπηρετώντας 

περισσότερες από 65 εκατοµµύρια συνδέσεις. Ο αριθµός των ενεργών χρηστών του Alpha 

mobile banking αυξήθηκε κατά 51% σε σχέση µε πέρυσι και αντίστοιχα, οι συναλλαγές που 

διεκπεραιώθηκαν µέσω της Υπηρεσίας ήταν υψηλότερες κατά 66% σε σχέση µε το α’ εξάµηνο 

του 2019.

Οι Πελάτες µας αναγνωρίζουν πλέον τα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών συναλλαγών 

Οι συναλλασσόµενοι αντιλαµβάνονται όλο και περισσότερο τα σηµαντικά οφέλη των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ταχύτητα, ευκολία, ασφάλεια) και καθίστανται πλέον “ψηφιακά 

ενεργοί”, προκρίνοντας τα ηλεκτρονικά κανάλια και υπηρεσίες, για να διεκπεραιώσουν τις 

καθηµερινές τους συναλλαγές.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι περισσότερες από τις µισές (52,4%) νέες εγγραφές συνδροµητών στο e-banking της Alpha Bank, κατά τους 

έξι πρώτους µήνες του έτους, πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά online, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί επίσκεψη σε Κατάστηµα της 

Τράπεζας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 23,3%. 
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∆εν είναι επίσης τυχαία η τεράστια ανταπόκριση των 

καταναλωτών στο Αpple Pay, την πρωτοποριακή υπηρεσία 

πληρωµών για συσκευές Apple, που πρώτη και µόνη από τις 

ελληνικές τράπεζες διέθεσε η Alpha Bank τον Απρίλιο του 2020. 

Μέσα σε πέντε µήνες, οι χρήστες της Υπηρεσίας ξεπέρασαν 

τους 65.000, καθώς τα οφέλη της εφαρµογής είναι σηµαντικά. 

Συνδέοντας µε το Apple Pay τη χρεωστική, την πιστωτική ή την 

προπληρωµένη κάρτα τους Visa και Mastercard της Alpha Bank, 

οι Πελάτες µας πραγµατοποιούν τις αγορές τους ανέπαφα σε POS 

ή σε e-Shops, χωρίς να πληκτρολογούν το PIN της κάρτας τους, 

χρησιµοποιώντας µόνον το κινητό τους τηλέφωνο ή απλώς το ρολόι τους!

Την εµπιστοσύνη των Πελατών µας έχει κερδίσει και το καινοτόµο ψηφιακό πορτοφόλι myAlpha Wallet, που συµπληρώνει µε 

τον καλύτερο τρόπο την αναβαθµισµένη εµπειρία ψηφιακής εξυπηρέτησης που προσφέρει η Τράπεζα στον τοµέα των πληρωµών. 

Η προσφάτως ανανεωµένη έκδοση της εφαρµογής, η οποία διατίθεται δωρεάν µέσω του Google Play Store, εξασφαλίζει 

ακόµη µεγαλύτερη ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια συναλλαγών µέσω συσκευών µε λογισµικό Android, σε ένα σύγχρονο 

και ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον πλοήγησης.

Η ψηφιακή τραπεζική ήρθε για να µείνει

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο του ψηφιακού της µετασχηµατισµού, ενός από τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού της σχεδίου, είχε 

µεταφέρει σε ψηφιακό περιβάλλον το 85,5% των συνολικών της συναλλαγών, ήδη από το α’ εξάµηνο του 2019, δηλαδή έναν 

χρόνο πριν από την έλευση της πανδηµίας. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό αποτελεί µία ακόµη ένδειξη ότι, ανεξάρτητα από τις 

έκτακτες συνθήκες της πανδηµίας που οδήγησαν εκ των πραγµάτων σε αύξηση των εξ αποστάσεως τραπεζικών συναλλαγών 

κατά τους πρώτους µήνες του 2020, η ψηφιακή τραπεζική ήρθε για να µείνει και να αλλάξει ριζικά σε βάθος χρόνου τις 

τραπεζικές συναλλαγές όπως τις γνωρίζαµε έως πρόσφατα.



 ΤΡΑΠΕ A

<      16 / 65      >

Fin ue t y Alpha Bank 
Ο διαγωνισµός ηφιακής καινοτοµίας της Alpha Bank επέστρε ε

     γκαινιάστηκε στις 5 Αυγούστου , ο νέος διεθνής διαγωνισµός καινοτοµίας της Τράπεζας, Fin ue t y Alpha Bank, µε στόχο να 

     αναδεί ει το ηφιακό µέλλον του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, υπό το πρίσµα των τεχνολογιών που αλλάζουν ήδη τα δεδοµένα στη 

λειτουργία των τραπεζών, θέτοντας σηµαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Ο πρώτος διαγωνισµός Fin ue t y Alpha Bank, που διε ήχθη µε ιδιαίτερη επιτυχία πέρυσι, διακρίθηκε για τη µεγάλη ανταπόκριση από 

το οικοσύστηµα των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως και για την ποιότητα των ιδεών, των λύσεων και των εφαρµογών που υπο λήθηκαν. 

Αναδείχθηκαν α ιόλογες καινοτόµες ιδέες και λύσεις, ενώ η Τράπεζα ήδη συζητά σε προχωρηµένο στάδιο µε ορισµένες από τις ta tup 

εταιρείες που διακρίθηκαν, τη δυνατότητα µετε έλι ης των ιδεών τους σε εφαρµογές, που θα ενσωµατωθούν στη λειτουργία της. 

ραµα της Alpha Bank είναι ο διαγωνισµός αυτός να αποτελέσει θεσµό για την καινοτοµία στην Ελλάδα, διατηρώντας και τη διεθνή του εµ έλεια.

πως και στον περσινό διαγωνισµό, έτσι και φέτος, στόχος της Alpha Bank είναι να προσελκύσει τις πιο καινοτόµες και φιλόδο ες 

εφαρµογές για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, από την Ελλάδα και το ε ωτερικό. Μέσα από το mento in , το coachin  και τα 

ε ειδικευµένα o k hop οι καλύτερες εφαρµογές θα ε ελιχθούν περαιτέρω, προκειµένου να µετε ελιχθούν σε ελκυστικές λύσεις για 

την Τράπεζα και τους Πελάτες της. Επιπλέον, και ο φετινός διαγωνισµός θα είναι µία ευκαιρία, προκειµένου να έρθουν πιο κοντά 

άνθρωποι από διάφορους τοµείς του οικοσυστήµατος, µε την προοπτική νέων συνεργασιών.

Ο διαγωνισµός Fin ue t y Alpha Bank , ο οποίος θα διαρκέσει συνολικά  µήνες και θα διε αχθεί σε τρεις φάσεις, θα 

αναζητήσει τις πιο καινοτόµες ιδέες, προτάσεις και εφαρµογές για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες της ηφιακής εποχής, α ιοποιώντας 

τις δυνατότητες της ηφιακής τεχνολογίας. Ο διαγωνισµός θέτει µία πραγµατική πρόκληση στο πεδίο του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, 

την οποία θα κληθούν να αντιµετωπίσουν, δουλεύοντας οµαδικά, άνθρωποι που συνδυάζουν ευρύ φάσµα δε ιοτήτων και εµπειριών, 

µία σύνθεση που θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχή λειτουργία του νέου οικοσυστήµατος  των intech εταιρειών. 

E
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Στην  πρώτη φάση, η οποία εκίνησε την Τρίτη, 5 Αυγούστου , 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να δηλώσουν συµµετοχή, 
καταθέτοντας την ιδέα ή εφαρµογή τους, µέσω της ιστοσελίδας του 
διαγωνισµού www.finquest.gr. Η περίοδος υπο ολής συµµετοχής 
διήρκεσε έναν µήνα, έως τις 5 Σεπτεµ ρίου .

Στη δεύτερη φάση του Fin ue t y Alpha Bank, που θα εκινήσει τον 
Οκτώ ριο, οι καλύτερες οµάδες που θα έχουν αναδειχθεί από την πρώτη 
φάση θα ενταχθούν σε Επιταχυντή 5 ε δοµάδων λαµ άνοντας 
καθοδήγηση (mento in ) και coachin  από έµπειρα Στελέχη της Τράπεζας 
και επαγγελµατίες του χώρου της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. 

Στην τρίτη φάση, οι οµάδες θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις στην Κριτική Επιτροπή, που θα αποτελείται από 
εκπροσώπους σηµαντικών ακαδηµα κών ιδρυµάτων, Στελέχη της Alpha Bank, στελέχη επενδυτικών και συµ ουλευτικών 
εταιρειών και διακεκριµένους επαγγελµατίες στους τοµείς των ta tup και του Fintech.

Η πρόκληση και του φετινού Fin ue t y Alpha Bank αφορά στη δηµιουργία µίας νέας ηφιακής τραπεζικής εµπειρίας, µε τα 
καινοτόµα εργαλεία και µέσα που προσφέρει η ηφιακή τεχνολογία, για τη δηµιουργία νέων, ε ατοµικευµένων υπηρεσιών που 
θέτουν τον Πελάτη στο επίκεντρο και ανταποκρίνονται άµεσα και 
αποτελεσµατικά στις ε ελισσόµενες ανάγκες του, σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες του ηφιακού Μετασχηµατισµού της Alpha Bank.

Με στόχο την ανάδει η του διαγωνισµού, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική 
προ ολή στο διαδίκτυο και στα ocial e ia, µέσω της οποίας οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να δηλώσουν συµµετοχή, καταθέτοντας την 
πρότασή τους, στην ειδικά σχεδιασµένη ιστοσελίδα για τον διαγωνισµό 
www.finquest.gr

• Για να δείτε τη διαφηµιστική π ο ολή στο διαδίκτ ο πατήστε εδώ.

• Για να δείτε το  νικητ  το    να µιλο ν ια την  
  εµπει ία το , πατήστε εδώ.

https://www.finquest.gr/
https://www.finquest.gr/
https://youtu.be/gnklPIwFN7k
https://youtu.be/ZwNa2UA5g_A
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i3: Mentoring!

      εκίνησε ήδη ο mini accele ato , η τρίτη και τελευταία φάση του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3. 

Αµέσως µετά από την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου ( o k hop) προς τους  Finali t που προκρίθηκαν σε αυτή τη 

φάση του διαγωνισµού, εγκαινιάστηκε η περίοδος του ento in , η οποία θα ολοκληρωθεί µέσα στον Οκτώ ριο, συνολικής 

διάρκειας ενός µήνα. Στόχος του ento in  είναι να προσφέρει στους Finali t συµ ουλές, ώστε να αναπτύ ουν και να ε ελί ουν 

περαιτέρω την ιδέα τους καθώς και καθοδήγηση στη διαµόρφωση της τελικής παρουσίασης, την οποία θα αναπτύ ουν ενώπιον 

της κριτικής επιτροπής στο τελικό Pitch E ent. 

Οι µέντορες που καθοδηγούν τις  οµάδες, κατά την περίοδο αυτή, είναι συνάδελφοι από ποικίλες ιευθύνσεις της Τράπεζας 

και επελέγησαν µε κριτήριο την πλέον ολοκληρωµένη κάλυ η των αναγκών των Finali t, σε ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 

αντικειµένων. Σε κάθε οµάδα έχουν ανατεθεί δύο µέντορες, ενώ υπάρχει και µία δε αµενή (pool) µεντόρων υποστηρικτικών 

λειτουργιών (όπως π.χ. νοµικές υπηρεσίες, κανονιστική συµµόρφωση κ.λπ.), οι οποίοι θα συµ ουλεύουν, κατά περίσταση, τους 

διαγωνιζόµενους.

Μετα ύ διαγωνιζόµενων και µεντόρων έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα εποικοδοµητικό και ανοιχτό πνεύµα συνεργασίας, 

προάγοντας κατ  αυτόν τον τρόπο και την κουλτούρα της καινοτοµίας µέσα στην Τράπεζα. Οι  οµάδες ήδη εργάζονται υπό την 

επί λε η και καθοδήγηση των µεντόρων, µε σκοπό να τελειοποιήσουν την ιδέα τους καθώς και την παρουσίασή της.
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Συµµετοχή της Alpha Bank σε διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
του apital ink 

Τ      ην Τρίτη,  Σεπτεµ ρίου , το apital ink διοργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση µε θέµα  The eek Dome tic o po ate Bon  

      a ket o  t on , την οποία συντόνιζε ο κ. Κωνσταντίνος Λαµπαδάριος, ana in  Pa tne , am a a io  a  Fi m.

Εκ µέρους της Alpha Bank, στη συζήτηση συµµετείχε ο ενικός ιευθυντής  Whole ale Bankin  Ιωάννης Μ. Εµίρης. Ο κ. Εµίρης µίλησε 

για τις ελτιώσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην αγορά των οµολόγων, ώστε να ελτιωθεί η εµπορευσιµότητά τους ιδιαίτερα 

στους διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο Ταµείο Ανάπτυ ης (Reco e y an  Re ilience Fun ) και στη δυνατότητα 

χρηµατοδότησης των αναγκών που θα προκύ ουν µε την α ιοποίηση της αγοράς εισηγµένων εταιρικών οµολόγων.

• πο είτε εδώ να δείτε τη διαδικτ ακή σ ήτηση.
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http://webinars.capitallink.com/2020/greek-domestic/
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Η Alpha Bank εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες πρόλη ης και καταστολής
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
       ε στόχο την αποτελεσµατικότερη κάλυ η των κανονιστικών της υποχρεώσεων και τον περαιτέρω µετριασµό του κινδύνου 

       χρησιµοποίησης των προ όντων και υπηρεσιών της για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (A ) και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ( FT), η Alpha Bank υιοθετεί νέες διαδικασίες για την εφαρµογή της αρχής νώρισε τον Πελάτη σου 

 no  ou  u tome  ( )  καθώς και για την εφαρµογή µέτρων δέουσας επιµέλειας. 

Το καλοκαίρι , εκίνησε η λή η του ερωτηµατολογίου  για τη διαµόρφωση του οικονοµικού και συναλλακτικού προφίλ του 

Πελάτη. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος B  και της Υπηρεσίας Retail n oa in  για 

όλους τους νέους και υφιστάµενους Πελάτες που αιτούνται την απόκτηση νέου προ όντος ή υπηρεσίας της Τράπεζας. Η Αρχή , 

συστατικό στοιχείο της οποίας είναι η διαµόρφωση του προφίλ του Πελάτη, αποτελεί τη άση όλων των διαδικασιών αποτροπής του 

επλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ενώ υποδεικνύεται ως έλτιστη πρακτική από διεθνή όργανα, όπως η 

FATF και επι άλλεται από νοµοθετικές και κανονιστικές διατά εις. 

Επίσης, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ενηµέρωσης των Πελάτων µέσω µηνυµάτων από τα παραδοσιακά και ηφιακά κανάλια 

ε υπηρέτησης, σχετικά µε την προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Οι Πελάτες 

ενηµερώνονται έγκαιρα, µε συνέπεια και έγκυρα για την εν λόγω υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας συνιστά ένα από τα 

σηµαντικότερα µέτρα δέουσας επιµέλειας που ορίζει η Ευρωπα κή νοµοθεσία. 

Με τη συνεργασία των ιευθύνσεων Πληροφορικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης, υλοποιήθηκαν µε επιτυχία οι απαραίτητες 

εφαρµογές και υποδοµές για την ενεργοποίηση των νέων διαδικασιών, που αναµένεται να επιφέρουν πλήθος θετικών αποτελεσµάτων, 

µετα ύ των οποίων η συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο και η ελτίωση της ε υπηρέτησης του Πελάτη. 

Ανταποκρινόµενη στο διαρκώς µετα αλλόµενο και απαιτητικό πανευρωπα κό κανονιστικό περι άλλον και λαµ άνοντας υπό η τις 

ε ελί εις και τις προκλήσεις της νέας εποχής, η ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης, πάντα µε την αρωγή των ιευθύνσεων 

Πληροφορικής, προχωρά στη ελτιστοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών, µε την ανάπτυ η πρόσθετων αυτοµατισµών και δικλείδων 

ασφαλείας καθώς και στην εισαγωγή νέων διαδικασιών, α ιοποιώντας τις δυνατότητες των υφιστάµενων εφαρµογών και καναλιών 

ε υπηρέτησης της Τράπεζας και αναζητώντας διαρκώς νέες τεχνολογικές λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Μ
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Η λειτουργία του Μουσείου αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα
το καλοκαίρι του 

       τις  Ιουνίου , το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα άνοι ε πάλι για το κοινό, µετά από  µήνες 
      αναστολής λειτουργίας ε αιτίας των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας o i .

Το Μουσείο, τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών του, έφερε ανά σε επαφή 
το κοινό µε την πλούσια συλλογή χαρτονοµισµάτων που κυκλοφόρησαν καθ  όλη την ιστορία του νεότερου Ελληνικού Κράτους.
Παρά τις δυσοίωνες προ λέ εις για τον αριθµό των επισκεπτών του νησιού κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, το κοινό που 
επισκέφθηκε το Μουσείο κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τον Ιούλιο, επισκέφθηκαν το Μουσείο 4 επισκέπτες, εκ των οποίων  ήταν λληνες και 4  από άλλες χώρες. Σε αυτούς, 
προστέθηκαν 6  παιδιά και συνοδοί από το θερινό camp του Κερκυρα κού υµναστικού Συλλόγου.

Τον Αύγουστο, το Μουσείο κατέγρα ε 5  επισκέπτες, µε τους 55 να προέρχονται από την Ελλάδα και τους υπόλοιπους  από το ε ωτερικό.  

Α ίζει να σηµειωθεί ότι, όσον αφορά στο ελληνικό κοινό, οι περισσότεροι επισκέπτες ήταν από τη όρεια Ελλάδα, ενώ, όσον αφορά 
στο κοινό από άλλες χώρες, οι περισσότεροι επισκέπτες προέρχονταν από τη ερµανία, τη αλλία, τη ρετανία, την Πολωνία, την 
Ολλανδία, την Ιταλία και την Αυστρία. 

Τόσο τα θετικά σχόλια για τη λειτουργία της µόνιµης κθεσης, όσο και το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη Συλλογή του Μουσείου, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί από την πανδηµία, έδει αν πως το Μουσείο αρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης 
ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών.

Σ
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Πρόκειται για επετειακή έκδοση που πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 5 ετών από την ίδρυση της 
Τράπεζας, στην οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα σηµαντικότερα έργα από τη Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank 
που χρονολογούνται από το  έως τις αρχές του ου αιώνα. Στο ι λίο περιλαµ άνονται ένα χρονικό για την ιστορία της 
Τράπεζας, ένα κείµενο για τη δηµιουργία και για το περιεχόµενο της Συλλογής, επιµέρους κείµενα για τη ζωγραφική και για τη 
χαρακτική του ου και του ού αιώνα, καθώς και παράρτηµα µε τα έργα, το οποίο εµπεριέχει τέσσερις ενότητες µε άση την 
περίοδο δηµιουργίας τους και µία ενότητα αφιερωµένη στη χαρακτική. Η κδοση ολοκληρώνεται µε τα ιογραφικά σηµειώµατα 
των καλλιτεχνών.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση  λλο ή τη   . αφική  α ακτική  Γλ πτική  (ελληνική και 
       αγγλική έκδοση) µε κπτ ση  κα  λη τη δι κεια το  κτ ίο  .Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
    (Σταδίου 4 , Α Η Α) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα  . .  

είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.   6 465,  . ).                                                                

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ι λιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου   6 44  και  6 446.

Επιµέλεια Ειρήνη Οράτη
Αθήνα 5
Alpha Bank
ιαστάσεις   5 εκ.

Σελίδες 46 
Eλληνικά, αγγλικά
I B  6

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

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
5ο εστι άλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

       ο εστι άλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του µαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου 

       Μιχαηλίδη και µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου παρουσίασε στην 5η διοργάνωσή του, από τις 

 Ιουλίου έως τις  Αυγούστου , τέσσερις µοναδικές συναυλίες, δύο εκ των οποίων πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία 

µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, καθώς και µία µουσικοθεατρική παράσταση.

ια πρώτη φορά, σε συνεργασία µε το T y on A t Re i ency, το εστι άλ φιλο ένησε στον χώρο της Οικίας Μιχαηλίδου, έκθεση 

µε έργα νέων εικαστικών και σύστησε ταµείο προαιρετικής οικονοµικής ενίσχυσης, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για την 

ενίσχυση του Καταφύγιου αλάσσιας ωής στο Αιγαίο, που εδρεύει στους Λει ούς. λες οι εκδηλώσεις του εστι άλ 

πραγµατοποιήθηκαν φέτος, µε δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Τ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
“Dance Days Chania 2020”

      ο ο Dance Day  hania θέτοντας σε προτεραιότητα την ανάγκη υπεράσπισης της σωµατικότητας και τον ρόλο της στην 

      τέχνη, φέτος πραγµατοποιήθηκε από τις  Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου , προσαρµοσµένο στις νέες συνθήκες, µε ένα 

µικρότερο σε διάρκεια πρόγραµµα. ργα νέων δηµιουργών, παραστάσεις, i eo ance, διαλέ εις/συζητήσεις, έκθεση 

φωτογραφίας χορού, ite peci ic σεµινάρια και σεµινάρια τεχνικής, όλα σε συνοµιλία µε τον αστικό ιστό της πόλης των ανίων.

Το εστι άλ διοργανώθηκε, για ακόµη µία χρονιά, από τον Σύλλογο Εκφραστικού ορού Συν Κίνηση  µε εθελοντική εργασία των 

µελών του, σε συν διοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης και τον ήµο ανίων  ΚΕΠΠΕ Η ΚΑΜ και µε επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Πολιτισµού. Είχε επίσης, την ευγενική υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου και του Flu  a o ato y 

Athen , ενώ συνεργαζόµενοι φορείς ήταν η Εφορεία Αρχαιοτήτων ανίων και η Σχολική Κοινότητα του 6ου υµνασίου, του 4ου 

Λυκείου, του Εσπερινού υµνασίου και του Εσπερινού Λυκείου ανίων.

Τ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Συµµετοχή της εικαστικού Μαρίας Ζερβός 

στο International Studio & Curatorial Program, στη Νέα Υόρκη

       ο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, στο πλαίσιο των φετινών του δράσεων για τη διασφάλιση της προβολής της σύγχρονης 

       ελληνικής εικαστικής δηµιουργίας, στήριξε τη συµµετοχή της εικαστικού Μαρίας Ζερβός στο International Studio & Curatorial 

Program (ISCP), στη Νέα Υόρκη (Ιούλιος-Αύγουστος 2020).

Η Μαρία Ζερβός κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συµµετοχής της στο International Studio & Curatorial Program (ISCP) 

παρουσίασε το βίντεο-έργο “My Half of the Sky, My Half of the Earth” στον χώρο του ISCP, στη Νέα Υόρκη. Στο βίντεο-έργο της η 

καλλτέχνις συνδυάζει στοιχεία από την κινούµενη εικόνα και την performance µε αυτά της λυρικής ποίησης και του αρχαίου µύθου. 

Επιπλέον, η Μαρία Ζερβός συµµετείχε στην οµαδική έκθεση The International Studio & Curatorial Program (ISCP) Summer Open 

Studios, 2020, στη Νέα Υόρκη. Εν µέσω πανδηµίας, η Έκθεση παρουσιάστηκε διαδικτυακά, στις 25 και στις 26 Αυγούστου 2020. 

Η Μαρία Ζερβός µέσα από αυτή τη διαδικτυακή έκθεση µοιράστηκε πληροφορίες, µαζί µε φωτογραφίες και βίντεο, για το 

καινούριο της έργο “The Camp” που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τ

Συµµετοχή της Μαρίας Ζερβός στο ISCP
Φωτογραφίες: Martin Parsekian
Ευγενική παραχώρηση του ISCP
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δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου
6ο ιεθνές εστι άλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων

       6η διοργάνωση του ιεθνούς εστι άλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων (Ιούλιος Αύγουστος ) ολοκληρώθηκε και φέτος 

       µε επιτυχία, µε ένα πρόγραµµα αφιερωµένο στον σπουδαίο ερµανό συνθέτη Λούντ ιχ αν Μπετό εν, µε αφορµή την επέτειο 

των 5  χρόνων από τη γέννησή του. χοντας αντιπαρέλθει τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδηµία, το εστι άλ, µε την 

υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου, έδωσε και φέτος το παρών στη Σύρο, µε δύο σπουδαίες συναυλίες στον 

προαύλιο χώρο της παυλης Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, στις  και  Αυγούστου , ενώ µέσα στον Ιούλιο πραγµατοποίησε 

δύο ε αιρετικής ποιότητας ηχογραφήσεις  µαγνητοσκοπήσεις έργων του Μπετό εν στη µεγάλη Αίθουσα οκιµών της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής, µε σκοπό την online αναµετάδοσή τους στο ευρύ κοινό.

Στο 6ο ιεθνές εστι άλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων συµµετείχαν σπουδαίοι καλλιτέχνες και σύνολα, όπως οι ιάννος 

Μαργαζιώτης ( ιολί), Αλε ία Μουζά Αρένας (πιάνο), ίκος αλιάσας (µουσική διεύθυνση), το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και δωδεκαµελής ορχήστρα δωµατίου αποτελούµενη από µουσικούς της Ορχήστρας της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής.

Η

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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έα υπηρεσία Di ital Bu ine  n oa in
 για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά από την Alpha Bank

      την  να η τ απε ική  σ νε ασία  µε επι ει ήσει  προχωρά η Alpha Bank, εισάγοντας ακόµη µία 

      π τοπο ιακή ηφιακή πη εσία στο χαρτοφυλάκιό της. Με τη νέα υπηρεσία Di ital Bu ine  n oa in  η Alpha Bank, 

πρώτη στην ελληνική αγορά, προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκινήσουν την τραπεζική τους σχέση µε την Τράπεζα 

εύκολα, γρήγορα και χωρίς επίσκε η σε Κατάστηµα.

Η νέα υπηρεσία συµπληρώνει µία σει  καινοτόµων ηφιακών πη εσιών ια επι ει ήσει  όπως η online ανανέωση των 

νοµιµοποιητικών τους εγγράφων που δηµιούργησε η Alpha Bank το  και η online εγγραφή στο e Bankin  Επιχειρήσεων  για 

την καλ τε η ε πη τηση τ ν επι ει ηµατικών τη  ελατών, σε αποκλειστικ   περι άλλον.

“  νέα υπηρεσία    προσφέρει στις επιχειρήσεις έναν σύγχρονο και διαδραστικό οδηγό για την έναρξη 

της τραπε ικής συνεργασίας τους µε την   σε αποκλειστικά ηφιακό περι άλλον, και τη δυνατότητα  υπο ολής των 

απαραίτητων εγγράφων, µε ασφάλεια και ταχύτητα, χωρίς να απαιτείται επίσκε η του Πελάτη σε ατάστηµα. τόχος µας είναι να 

παραµένουµε πρωτοπόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες διατηρώντας τους Πελάτες µας στο επίκεντρο”, ανέφερε ο 

ιευθυντής ηφιακής Τραπεζικής της Alpha Bank, αµ µν ν απαστε ίο .

Σ
an in  pa e Di ital Bu ine  n oa in  στο .alpha.
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Η νέα ηφιακή υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Alpha Bank, καλύπτει λε  

τι  κ ιε  νοµικ  µο φ  τ ν επι ει ήσε ν (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ), µε χώρα έδρας και 

φορολογίας την Ελλάδα, και θα εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέες δυνατότητες.

Επιπρόσθετα των νέων δυνατοτήτων που προσφέρονται στους Πελάτες, και οι Λειτουργοί του 

ικτύου Καταστηµάτων της Τράπεζας έχουν πλέον στη διάθεσή τους µία νέα, ελτιωµένη,

διαδικασία καθώς έχουν δηµιουργηθεί

 α εφα µο ή   

Το ίκτυο Καταστηµάτων αποφορτίζεται από τη διαδικασία ηφιοποίησης και τήρησης,

και παράλληλα, οι Λειτουργοί ε υπηρετούν πλέον τους νέους εταιρικούς Πελάτες µε µία

µόνο εφαρµογή που καλύπτει όλες τις νοµικές µορφές.

 εντ οποίηση διαδικασία

Σηµαντικό µέρος της διαδικασίας έχει κεντροποιηθεί και υποστηρίζεται από ειδική οµάδα

της ιεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών.

ο πα απ ν  ο λοποιή ηκε στο πλαίσιο τ ν  

 εφα µ οντα  τη µε οδολο ία  και αποτελεί µ ο  

τη  διαµ φ ση  ν α  ηφιακή  διαδικασία  να η  σ ση  τ ν 

οµικών οσώπ ν µε την πε α. Για τον σκοπ  α τ , ει 

δηµιο η εί µία διατµηµατική οµ δα απ  εκπ οσώπο  α µ δι ν 

ιε νσε ν, η οποία σ εδι ει και διαµο φώνει τη ν α διαδικασία

οντα  τη ελτί ση τη  εµπει ία  το  ελ τη στο επίκεντ ο.

Αυτοµατοποιηµένο e mail έναρ ης 
διαδικασίας
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nline εγγραφή στο e Bankin  Επιχειρήσεων
Τώρα πιο γρήγορα από ποτέ, χωρίς επίσκε η σε Κατάστηµα

       Τράπεζα, στο πλαίσιο ελτιστοποίησης των ηφιακών υπηρεσιών της, έδωσε τη δυνατότητα online εγγραφής στo e Bankin  

        Επιχειρήσεων στους Πελάτες της και συγκεκριµένα, σε όλες τις Ατοµικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις µε έναν όµιµο Εκπρόσωπο. 

Η εγγραφή πραγµατοποιείται άµεσα και περιλαµ άνει τα ακόλουθα ήµατα

  Ταυτοποίηση στοιχείων φορέα/εκπροσώπου 

  Επι ε αίωση των στοιχείων της Επιχείρησης, αριθµό κινητού τηλεφώνου και δήλωση e mail για την εταιρική συνδροµή του χρήστη 

  ηµιουργία e name και Pa o

Η δυνατότητα της online εγγραφής προ λήθηκε µέσω διαδικτύου και ocial me ia. 

Η
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Για να δείτε τη διαφηµιστική π ο ολή στο διαδίκτ ο, πατήστε εδώ.

https://youtu.be/Io64wK8OOdY


ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ιευκόλυνση δανειοληπτών από την Alpha Bank
έο Κρατικό Πρόγραµµα Επιδότησης όσεων ανείων

µε Ε ασφάλιση την Κύρια Κατοικία

        Τράπεζα, συνεχίζοντας να διευκολύνει τους δανειολήπτες που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες λόγω της πανδηµικής 

        κρίσης, συµµετείχε ενεργά στο νέο κρατικό Πρόγραµµα επιδότησης δόσεων δανείων µε ε ασφάλιση την κύρια κατοικία. 

Το Πρόγραµµα παρείχε κρατική ενίσχυση υπό τη µορφή επιδότησης των µηνιαίων δόσεων των δανείων έως , για µέγιστο χρονικό 

διάστηµα εννέα ( ) µηνών. Σε αυτό µπορούσαν να ενταχθούν στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια που έχουν ως 

εµπράγµατη ε ασφάλιση την κύρια κατοικία και δικαιούχοι ήταν φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδηµίας και 

έχουν ήδη ενταχθεί σε έκτακτα µέτρα οικονοµικής στήρι ης. 

Η υπο ολή των αιτήσεων πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονικά, έως τις  Σεπτεµ ρίου , µέσω ειδικής ηφιακής πλατφόρµας που 

ανέπτυ ε η ενική ραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και ηµόσιας ιοίκησης, µε χρήση των κωδικών ταυτοποίησης του Ta i et.

ια την ενηµέρωση των Πελατών της, η Τράπεζα πραγµατοποίησε διαφηµιστική προ ολή µέσω διαδικτύου και ocial e ia, ενώ 

παράλληλα έστειλε ενηµερωτικό ne lette  καθώς και i e  µήνυµα.

Η
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Για να δείτε τη διαφηµιστική π ο ολή στα  , πατήστε εδώ.

kratiko_programma-e.pdf


ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καταναλωτικά άνεια µέσω τηλεφώνου από την Alpha Bank

      το πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας και µε σκοπό την καλύτερη ε υπηρέτηση των Πελατών, η ιεύθυνση Καρτών και 

      ρηµατοδότησης Ιδιωτών προχώρησε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας υπο ολής αιτήµατος Καταναλωτικού ανείου µέσω 

τηλεφώνου.

Στόχος της ενέργειας είναι αφενός, η αποσυµφόρηση του ικτύου Καταστηµάτων και αφετέρου, η δυνατότητα των Πελατών, που 

εκφράζουν ενδιαφέρον για προ όντα Καταναλωτικών ανείων, να ε υπηρετούνται µε τις λιγότερες δυνατόν επισκέ εις στα 

Καταστήµατα της Τράπεζας.

Ο Πελάτης πλέον µπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο   6 4 4 45 και να υπο άλει το αίτηµά του αποστέλλοντας 

ηφιοποιηµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνοντας ταυτόχρονα, το Κατάστηµα µε το οποίο επιθυµεί να συνεργαστεί. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται µε την υπογραφή της σχετικής σύµ ασης και την εκταµίευση του δανείου.

Σ

Η πρωτοποριακή υπηρεσία a min Pay
από την Alpha Bank διατίθεται και στις κάρτες a te ca ®!από την Alpha Bank διατίθεται και στις κάρτες a te ca

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

      ο   πο  η   έφερε πρώτη στην ελληνική αγορά την άνοι η του 

      για τις κάρτες i a, είναι ο νέος πρωτοποριακός τρόπος για να πραγµατοποιούν οι λάτρεις των 

σπορ και της τεχνολογίας τις πληρωµές τους, ε κολα και µε ασφ λεια, ί  να χρειάζεται να 

έχουν µαζί τους µετ ητ , πο τοφ λι, κ τα ή κινητ .

ποκτώντα  το   αφήνετε πο τοφ λι και κ τε  στο σπίτι, αφο  οι 

πλη µ  π α µατοποιο νται µ νο µε το ολ ι στα τερµατικά contactle   

Πλέον, η πρωτοποριακή Υπηρεσία είναι διαθέσιµη και για όλες τις κάρτες a te ca  της Alpha Bank  

Τ
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ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

i tual Pe onal A i tance
 νέα ηφιακή υπηρεσία για τις εταιρικές κάρτες a te ca ®

       ε στόχο τη στήρι η των επιχειρήσεων προκειµένου να αντεπε έλθουν στις καθηµερινές τους ανάγκες, αλλά και στις 
       πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω του o i , δηµιουργήθηκε η νέα ηφιακή υπηρεσία Virtual Personal Assistant από τη 
Mastercard.

Τώρα, όλοι οι κάτοχοι εταιρικών καρτών Alpha Bank a te ca  έχουν δωρεάν, απεριόριστη και αποκλειστική πρόσ αση σε έναν 
ηφιακό προσωπικό οηθό , για να απολαµ άνουν ένα ευρύ φάσµα υποστηρικτικών και συµ ουλευτικών υπηρεσιών που 

καλύπτουν τις επαγγελµατικές τους ανάγκες.

Ειδικότερα, η υπηρεσία Virtual Personal Assistant προσφέρει

 ασικές Υπηρεσίες ραµµατειακής Υποστήρι ης 
 Υπηρεσίες ιευκόλυνσης Καθηµερινότητας 
 ιαρκή ενηµέρωση για τον o i .

Η Υπηρεσία είναι διαθέσιµη, µέσω του προγράµµατος a te ca  oncie e από ε τ α  α ασκε ή,  πµ µε  µµ, 
τηλεφωνικά, στον αριθµό      και διαδικτυακά, στο e mail  i tual.a i tant concie e mc.com.

ια την ενεργοποίησή της, χρειάζονται  

 τα έ ι πρώτα ηφία της εταιρικής κάρτας a te ca  
 το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας 
 τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά εκπαιδευτικά i eo  µπορείτε να ρείτε στο .alpha.

Μ
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mailto:virtual.assistant@concierge-mc.com
https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/mastercardc-virtual-personal-assistant


ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προωθητικές ενέργειες καρτών i a

Επίσης, για παραγγελίες από το BOX, το µοναδικό oo  eli e y app που επι ρα εύει σε κάθε παραγγελία µε πόντους που 

ε αργυρώνονται σε εκπτώσεις και δώρα, από τις  Αυγούστου έως και τις  Σεπτεµ ρίου , οι κάτοχοι καρτών 

   κ δι αν διπλ σιο  π ντο  κ ε φο . 

        λες οι κάρτες i a της Alpha Bank συµµετείχαν σε δύο ενδιαφέρουσες προωθητικές ενέργειες που διοργάνωσε η i a.Ο
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Συγκεκριµένα, από τις 4 Αυγούστου έως και τις  Σεπτεµ ρίου , οι κάτοχοι καρτών Alpha Bank Visa κέρδιζαν κπτ ση 

 σε α ο  σ ολικών ειδών απ  το καλ ι το  .



ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

θινοπωρινή ανανέωση µε διπλάσια A inity Εu o

      χεδιάστηκε φθινοπωρινός διαγωνισµός, µε στόχο την ενίσχυση της χρήσης της κάρτας A inity a te ca ® στα φυσικά, αλλά 

      και στα ηλεκτρονικά καταστήµατα του Οµίλου In ite . Συγκεκριµένα, από την  έως και τις  Σεπτεµ ρίου , οι κάτοχοι 

της κάρτας A inity a te ca  που πραγµατοποιούσαν τις αγορές τους στα  an  του Οµίλου Ιn ite  ( a a, Pull Bea , Be hka, 

y ho, t a i a iu , a imo Dutti, a a ome), κέρδιζαν διπλάσια A inity Eu o , δηλ. σε ποσοστό 5  επί των αγορών τους και 

παράλληλα, διεκδικούσαν µία από τις 5  δωροεπιταγές α ίας  Ευρώ για τη φθινοπωρινή ανανέωση του σπιτιού και της 

γκαρνταρόµπας τους.

Ο διαγωνισµός προ λήθηκε στον Τύπο, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο καθώς και στο δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου In ite , 

ενώ παράλληλα στείλαµε στους Πελάτες µας και ενηµερωτικά µηνύµατα µέσω i e .

Σ
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

Συµµετοχή της Alpha Bank σε ιεθνείς ορείς και είκτες

 είκτη     

Το , η Τράπεζα, κατόπιν σχετικής α ιολόγησης που έλα ε από τον ιεθνή Οργανισµό FT E, παρέµεινε στον χρηµατιστηριακό 

δείκτη αειφορίας Financial Time  tock E chan e4 oo  (FT E4 oo ) In e  e ie , πετυχαίνοντας µάλιστα να ελτιώσει τη 

αθµολογία της σε σχέση µε το .  Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της α ιολόγησης έδει αν ότι η επίδοσή της διατηρήθηκε στα 

ίδια υ ηλά επίπεδα µε πέρυσι, ενώ ελτιώθηκε η επίδοσή της σε θέµατα o po ate o e nance. 

Ο εν λόγω είκτης περιλαµ άνει εισηγµένες εταιρείες σε αναδυόµενες αγορές µε θετική οικονοµική, περι αλλοντική και κοινωνική 

επίδοση. Η επίδοση αυτή της Alpha Bank πιστοποιεί ότι παράλληλα µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, διαθέτει υ ηλή 

κοινωνική και περι αλλοντική υπευθυνότητα, επενδύοντας αποτελεσµατικά στη ιώσιµη ανάπτυ η. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα 

σηµαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τοµέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

   

Τον Αύγουστο του , ο διεθνής οίκος α ιολόγησης I E  Ratin , ανα άθµισε την επίδοση της Alpha Bank από Α  σε 

ΑΑ  (σε κλίµακα α ιολόγησης AAA  ), για την επίδοσή της στους τοµείς του περι άλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής 

διακυ έρνησης. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η επίδοση της Τράπεζας ελτιώνεται συνεχώς, ενώ, ειδικά φέτος, σηµαντική ήταν η 

ελτίωση στον πυλώνα της Εταιρικής ιακυ έρνησης ( o e nance).
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

Ανταπόκριση της Τράπεζας σε έκτακτα γεγονότα
µπρακτη στήρι η στους πληγέντες από τις πληµµύρες στην Εύ οια

Αποστολή ανθρωπιστικής οήθειας στον Λί ανο

        ετά από τη θεοµηνία της Κυριακής,  Αυγούστου  στην Εύ οια και στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, η Alpha 

        Bank έθεσε σε άµεση εφαρµογή τη δ νατ τητα αναστολή   και  µηνών στην κατα ολή δ σε ν στε αστικών, 

επι ει ηµατικών, καταναλ τικών δανεί ν και πιστ τικών κα τών για Ιδιώτες και Επιχειρηµατίες Πελάτες της, που 

κατοικούν ή/και έχουν την επαγγελµατική τους έδρα στις πληγείσες περιοχές και έχουν υποστεί ζηµίες από τις πληµµύρες. 

Επιπλέον, για Ιδιώτες και Επιχειρηµατίες Πελάτες µε καθυστερηµένες οφειλές, προ λέπεται η αναστολή διε α ή  

πλειστη ιασµών στι  πλη είσε  πε ιο   το τ λο  το  τ οντο  το , κατόπιν αιτήµατος του Πελάτη και 

Πιστοποιητικού ηµόσιας Αρχής. Τέλος, παρέχεται η δ νατ τητα ο ή ηση  στε αστικο  δανείο  µε π ονοµιακ  επιτ κιο, 

για την επισκευή των ζηµιών σε κατοικίες.

Μ

       ε συνέχεια της ανακοίνωσης πρόσκλησης του Ελληνικού Υπουργείου Ε ωτερικών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, για 

       συµµετοχή στην αποστολή ανθρωπιστικής οήθειας στον Λί ανο, ως ανταπόκριση της χώρας µας στην αντιµετώπιση των 

συνεπειών της καταστροφικής έκρη ης στο λιµάνι της ηρυτού, στις 4 Αυγούστου , η πε α π ο η στη δ ε  επτ  

ε ακ ναλ ν κα διο φ ν. 

Σ

...........................................................................................................................................................................................
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙ ΙΚΗ ΕΥ Υ Η

ορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

       πε α ήταν ο η  τη  ανελλήνια  κ εση  φ το αφία   πο  διο ν σε, ια 

       η ονι , το ο φ τικ   δ µα τη  ν ση  ντακτών µε ησί ν φηµε ίδ ν ακεδονία κη .

Στην κθεση συµµετείχαν διαπιστευµένοι φωτορεπόρτερ της χώρας, αλλά και άλλων ευρωπα κών χωρών, µε θέµα σηµαντικά 

γεγονότα της προηγούµενης χρονιάς στις κατηγορίες της πολιτικής, της κοινωνίας, του αθλητισµού, του πολιτισµού, του 

περι άλλοντος κ.ά.

Οι  φωτογραφίες που εχώρισε η Κριτική Επιτροπή ανάµεσα σε περίπου 6  καρέ που έστειλαν σχεδόν 6  φωτορεπόρτερ και 

δηµοσιογράφοι παρουσιάζονται διαδικτυακά στον ιστότοπο  http //p e photo to ie .til a. / 

π  το , η   ποστη ί ει το στηµα οιν ηστ ν οδηλ τ ν  το  ήµο  α πλι ν. 

Το σύστηµα διαθέτει τρεις σταθµούς 

ποδηλάτων στην πόλη του αυπλίου που 

ε υπηρετούν τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της πόλης, αποφέροντας σηµαντικά 

περι αλλοντικά οφέλη, όπως η µείωση 

κατανάλωσης ενζίνης και εκποµπών  

στην ατµόσφαιρα. Α ίζει να σηµειωθεί ότι από 

το  έως σήµερα, ο αριθµός των 

ενοικιάσεων ποδηλάτων έχει ανέλθει σε 

. , ενώ οι εγγεγραµµένοι χρήστες στο 

σύστηµα είναι .4 .

Η

<       / 65      >

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

http://pressphotostories.tilda.ws/


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Παναγιώτης ρά αλος
 κήπος της λλάδας, 1998

αλκογραφία επιζωγραφισµένη µε υδατογραφία ,5  4  εκ.

 κήπος της λλάδας, 1998

αλκογραφία επιζωγραφισµένη µε υδατογραφία   4 ,5 εκ.

      τη θεµατική ενότητα µε τίτλο  Ο κήπος της Ελλάδας , ανήκουν και τα δύο χαρακτικά που ρίσκονται στο Κατάστηµα υθείου 

      της Τράπεζας. 

Πρόκειται για δύο έργα παρόµοια, αλλά και διαφορετικά, λόγω των διαφορετικών αποχρώσεών τους, που αντιπροσωπεύουν την 

ικανότητα του Παναγιώτη ρά αλου να συνδυάζει διαφορετικές τεχνικές. Αρχικά, θα περίµενε κανείς να αντικρύσει τη συνολική 

εικόνα ενός κήπου, που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου. Αντίθετα, επηρεασµένος και από την φωτογραφία, 

ο ρά αλος αρκείται στην απόδοση µίας κοντινής εικόνας των φυλλωµάτων των φυτών, γεγονός που του επιτρέπει να αναδεί ει 

τόσο τις σχεδιαστικές, όσο και τις ζωγραφικές του ικανότητες. ρησιµοποιεί το σχέδιο µε τη οήθεια της χαρακτικής, προκειµένου 

να αποδώσει τα περιγράµµατά τους, τις φωτοσκιάσεις και τις λεπτοµέρειες και αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της εκτύπωσης, 

µέσω της υδατογραφίας προσθέτει χρώµα στην εκτυπωµένη επιφάνεια. 

Σ
ατ στηµα Γ είο  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Στο ένα από τα δύο έργα, τα χρώµατα κυµαίνονται στους τόνους του πράσινου και στο άλλο, µετα ύ κόκκινου και ροζ. Η χρήση 

του χρώµατος και η άµεση σχέση του µε το σχέδιο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του χώρου και του φωτός και 

δηµιουργούν έναν ιδιότυπο λυρισµό, στοιχεία που ε ασφαλίζουν την εκφραστική αποτελεσµατικότητα του έργου του. 

Η κύρια ιδιότητα του Παναγιώτη ρά αλου µε την οποία έχει καθιερωθεί στη νεοελληνική τέχνη είναι αυτή του χαράκτη. δη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 6  είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να µελετήσει σε άθος τις τεχνικές κυρίως της χαλκογραφίας, 

λόγω της απασχόλησής του στο Αθηνα κό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, αλλά κυρίως µέσω της συνεργασίας του µε τα Ελληνικά 

Ταχυδροµεία όπου είχε αναλά ει τον σχεδιασµό και την εκτύπωση γραµµατοσήµων. Αυτό, έ αια, δεν σηµαίνει ότι παράλληλα µε 

τη χαλκογραφία, κυρίως την ο υγραφία, δεν ασχολήθηκε και µε τη ζωγραφική, αλλά και τη φωτογραφία. Η ε οικείωσή του, 

µάλιστα, µε τις τεχνικές της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών του επέτρε αν να κινείται µε ευχέρεια στο πεδίο των µικτών 

µέσων και να συνδυάζει µε αρµονία διαφορετικές τεχνικές, µεταµορφώνοντας ένα θέµα που προέρχεται, για παράδειγµα, από 

µία φωτογραφική λή η σε ζωγραφικό ή σε χαρακτικό έργο και το αντίστροφο.

Από πλευράς θεµατολογίας, τα έργα του χωρίζονται σε ευδιάκριτες ενότητες. Αρχικά, αποτυπώνει εικόνες από στιγµιότυπα της 

καθηµερινότητας επηρεασµένος πιθανόν από την ε οικείωσή του µε τη φωτογραφία. Κατά τη δεκαετία , δηµιουργεί 

ενότητες θεµατικές τις οποίες επε εργάζεται µε τις δυνατότητες που του δίνει η χαρακτική και κατασταλάζει στις έγχρωµες 

εκτυπώσεις  υµνά , Σαντορίνη  ( 6), Τοπία  ( ), Ο κήπος της Ελλάδας  ( ).

λλα χαρακτικά τυπώνονται ασπρόµαυρα, κάποια έγχρωµα, άλλα κυρίως τα τελευταία  επιζωγραφίζονται.

Παναγιώτης ρά αλος
 κήπος της λλάδας, 
αλκογραφία επιζωγραφισµένη µε υδατογραφία ,5  4  εκ.

Παναγιώτης ρά αλος
 κήπος της λλάδας, 
αλκογραφία επιζωγραφισµένη µε υδατογραφία   4 ,5 εκ.

<       / 65      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΙΚΤΥΟ ΤΕ ΗΣ

Παναγιώτης ρά αλος 
(1933-2014)

ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

<      4  / 65      >

  εννή ηκε στη Λαµία. πούδασε ωγραφική στην νωτάτη χολή αλ ν εχν ν 

της ήνας, µε δασκάλους τον πύρο Παπαλουκά και τον ιάννη Μόραλη. πό το 

 και µετά, ασχολή ηκε µε τις γραφικές τέχνες. το διάστηµα , 

δίδαξε στο ργαστήριο ραφικ ν εχν ν του ηνα κού εχνολογικού νστιτούτου 

χολή οξιάδη , κοντά στον χαράκτη . άσσο. πό το  έως το , ήταν 

µόνιµος συνεργάτης των λληνικ ν αχυδροµείων, σχεδιά οντας πολλές σειρές 

ελληνικ ν γραµµατοσήµων. 

πό το  έως το , ήταν καλλιτεχνικός σύµ ουλος της ηµοτικής 

Πινακο ήκης όδου και έως το , καλλιτεχνικός σύµ ουλος της ηµοτικής 

Πινακο ήκης Λαµίας. 

ταν επίσης καλλιτεχνικός σύµ ουλος της λυµπιάδας της ήνας , 

στο πλαίσιο της οποίας σχεδίασε τα  επίσηµα συλλεκτικά νοµίσµατα κα ς και 

τα µετάλλια των λυµπιακ ν και Παραολυµπιακ ν γ νων. πίσης, υπήρξε 

καλλιτεχνικός σύµ ουλος της ονικής ράπε ας από το  έως το .

σχολή ηκε ταυτόχρονα µε τη ωγραφική, τη χαρακτική και τη φωτογραφία.  

εµατολογία των έργων του κινείται ανάµεσα στην ερµηνεία της κα ηµερινότητας, 

την απεικόνιση του τοπίου και την προσωπογραφία.
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       ταν ο ασιλιάς ίλιππος  της Μακεδονίας αποφάσισε να αγοράσει ένα άλογο για τον δεκαπεντάχρονο γιο του Αλέ ανδρο, 

       κατέ ηκε στη θεσσαλική πεδιάδα. Είχε µάθει ότι ο ιπποτρόφος ιλόνικος ο εσσαλός πωλούσε, για δεκατρία τάλαντα, ένα 

άλογο, το οποίο όµως ήταν ατίθασο, και γενικά δύσκολο να το αντιµετωπίσει κανείς, αφού ούτε ανα άτη δεχόταν ούτε την ανθρώπινη 

φωνή ανεχόταν και αγρίευε µε όλους. 

Ο ίλιππος είχε αρχίσει να δυσανασχετεί και έτσι, έδωσε εντολή να αποµακρύνουν το άλογο, επειδή κατά τη γνώµη του ήταν πάρα 

πολύ άγριο. Τότε, ο Αλέ ανδρος, που ήταν παρών, είπε  τι άλογο χάνουν, επειδή δεν µπορούν να το χειριστούν από απειρία και 

µαλθακότητα . Στην αρχή, ο ίλιππος σώπασε. Επειδή όµως ο Αλέ ανδρος έλεγε και αναέλεγε τα ίδια πολλές φορές και είχε 

ταραχτεί, ο ίλιππος είπε  τολµάς και κατακρίνεις εσύ τους µεγαλύτερους, επειδή πιστεύεις ότι έρεις κάτι περισσότερο ο ίδιος ή 

επειδή µπορείς να κουµαντάρεις το άλογο καλύτερα  Αυτό τουλάχιστον  είπε θα µπορούσα να το χειριστώ καλύτερα από άλλον . 

Αν δεν το χειριστείς, ποια τιµωρία πρέπει να υποστείς για την αυθάδειά σου  α πληρώσω εγώ, µα τον ία, την α ία του αλόγου  

απάντησε ο Αλέ ανδρος. λοι έσπασαν στα γέλια. 

ουκεφάλας  ένα από τα πιο γνωστά άλογα στην παγκόσµια ιστορία

άλκινο νόµισµα κοινού Μακεδόνων (επί ορδιανού ,   44 µ. .)
µπ σ ια η  ΑΛΕ Α ΡΟΥ. Κεφαλή Αλε άνδρου.

πίσ ια η  ΚΟΙ Ο  ΜΑΚΕ Ο   Ε ΚΟ. Αλέ ανδρος επάνω στον ουκεφάλα, που καλπάζει. Από κάτω, αστέρι.
Alpha Bank οµισµατική Συλλογή 
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Ο Αλέ ανδρος, παρατηρώντας τη συµπεριφορά του αλόγου, διαπίστωσε ότι φο όταν τη σκιά του. πιασε λοιπόν τα χαλινάρια και 

έστρε ε το άλογο προς τον ήλιο. Και, αφού έτρε ε για λίγο δίπλα του, ενώ αυτό κάλπαζε, το χάιδε ε, καθώς το έ λεπε γεµάτο θυµό 

και αγριάδα, και µε ένα πήδηµα κάθισε σταθερά επάνω του. 

Τρά η ε ελαφριά το χαλινάρι και έσφι ε το λουρί, χωρίς µαστίγωµα και σπιρούνιασµα. Και όταν είδε ότι το άλογο έπα ε να είναι 

απειλητικό, χαλάρωσε τα χαλινάρια και το άφησε να τρέ ει, φωνάζοντας πια πιο δυνατά και χτυπώντας το µε τα πόδια. Στην αρχή, ο 

ίλιππος και η ακολουθία του ήταν αγχωµένοι και σιωπηλοί. Μόλις όµως ο Αλέ ανδρος έστρι ε και γύρισε πίσω σο αρός και 

χαρούµενος, όλοι ζητωκραύγασαν. Ο πατέρας του λένε πως δάκρυσε από χαρά και, αφού κατέ ηκε ο Αλέ ανδρος από το άλογο, τον 

φίλησε και του είπε  παιδί µου, να ζητήσεις ασίλειο ισά ιο µε σένα, γιατί η Μακεδονία δεν σε χωράει .  

(Πλούταρχος, Aλέ ανδρος 6. 6. )

Ο ουκεφάλας συντρόφευσε τον Αλέ ανδρο για τα επόµενα περίπου  χρόνια. Μοιράστηκε µαζί του πολλές δυσκολίες και 

αντιµετώπισε πολλούς κινδύνους. Κανένας δεν είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να τον ιππεύσει, εκτός από τον ίδιο τον Αλέ ανδρο. 

Λέγεται ότι, µετά από τη νίκη του εναντίον των Ινδών, στη µάχη στον Υδάσπη ποταµό, ο Αλέ ανδρος ίδρυσε µία πόλη, στη δυτική όχθη 

του ποταµού, που την ονόµασε ουκεφάλεια, στη µνήµη του αλόγου του, που πέθανε εκεί, από την κούραση και τα γηρατειά. Ο 

ουκεφάλας ήταν ήδη  χρονών.
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Ελλάδα εκτός Ελλάδος
ράφει η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ρ ήµητρα Τσαγκάρη

Σ

να ο
Στο Μόναχο, στην πλατεία του ασιλιά , ni plat , ρίσκονται δύο από τα σηµαντικότερα µουσεία του κόσµου, που 

φιλο ενούν µοναδικές συλλογές της ελληνικής αρχαιότητας  η περίφηµη Γλ πτο ήκη το  ον ο  και η ατική 

λλο ή αιοτήτ ν ον ο .

ε ολίνο
Στο ερολίνο, στο νησί του ποταµού Σπρέε, που διαρρέει την πόλη, το οποίο ονοµάζεται ησί των Μουσείων , ρίσκονται 

πέντε σηµαντικά µουσεία, µετα ύ των οποίων, το µοναδικό ο σείο ε µο   και το αλαι  

ο σείο  .

      τα µεγαλύτερα µουσεία του κόσµου, που κάθε χρόνο δέχονται εκατοµµύρια επισκέπτες, είναι ευρέως γνωστό ότι 

      κυριαρχεί ο ελληνικός πολιτισµός, ο οποίος µάλιστα προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Το ρετανικό Μουσείο, το 

Λού ρο, τα Μουσεία του ατικανού, η περίφηµη λυπτοθήκη του Μονάχου, το Μουσείο της Ιστορίας της Τέχνης στη ιέννη, 

το Μητροπολιτικό Μουσείο της έας Υόρκης είναι ορισµένα µόνο µουσεία, που φιλο ενούν διάσηµες ελληνικές αρχαιότητες 

και διαθέτουν πλούσιες ελληνικές συλλογές. 

Ελληνικές Αρχαιότητες στη ερµανία
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Γλ πτο ήκη το  ον ο  

  

Πρόκειται για το παλαιότερο δηµόσιο µουσείο της 

πόλης και το µοναδικό µουσείο στον κόσµο, 

αφιερωµένο αποκλειστικά στην αρχαία γλυπτική, µε 

έργα από τον 6ο αιώνα π. . έως τον 6ο αιώνα µ. . 

Τα περισσότερα αγάλµατα είναι τοποθετηµένα 

ελεύθερα στον χώρο, προκειµένου να είναι ορατά 

από όλες τα πλευρές. Το κυριότερο έκθεµα της λυπτοθήκης αποτελούν τα εναέτια γλυπτά του ναού της Αφαίας 

στην Αίγινα, τα οποία απεικονίζουν µυθικές εκστρατείες στην Τροία, όπου είχαν διακριθεί Αιγινήτες ήρωες.

να ο
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υτικό αέτωµα του ναού της Αφαίας, περ. 5  π. .

Αφηγείται τον Τρωικό πόλεµο, όπως τον γνωρίζουµε από 

την Ιλιάδα. Στο κέντρο δεσπόζει η θεά Αθηνά, 

εκατέρωθεν της οποίας παριστάνονται λληνες και 

Τρώες πολεµιστές. Αριστερά της Αθηνάς διακρίνεται ο 

Αιγινήτης Αίαντας µε την ασπίδα του. ίπλα του, η 

γονατιστή µορφή ταυτίζεται µε τον Πάρη.

Ηρακλής από το ανατολικό αέτωµα του ναού της Αφαίας, 

περ. 4  π. . Το ανατολικό αέτωµα αφηγείται µία µυθική εκστρατεία, 

προγενέστερη του Τρωικού πολέµου, µε πρωταγωνιστή τον Ηρακλή, 

που κινήθηκε εναντίον του ασιλιά της Τροίας, Λαοµέδοντα.

Μόναχο, λυπτοθήκη
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Πληγωµένος πολεµιστής  ασιλιάς Λαοµέδων, από 

την αριστερή γωνία του ανατολικού αετώµατος του 

ναού της Αφαίας, περ. 4  π. . 

Κούρος της Τενέας, περ. 56 55  π. .

εωρείται ένα από τα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής 

γλυπτικής. ργο γλύπτη κορινθιακού εργαστηρίου. Ο Κούρος ήταν 

τοποθετηµένος ως σήµα σε τάφο, στην περιοχή της αρχαίας Τενέας, 

κοντά στην Κόρινθο.

Μόναχο, λυπτοθήκη
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Κούρος του Μονάχου, 54 5  π. .

ργο άγνωστου καλλιτέχνη, αττικού εργαστηρίου.

Ανάγλυφη επιτύµ ια στήλη της Μνησαρέτης,  π. .

Οι επιτύµ ιες στήλες αποδίδονται ως προσό εις ναών σε 

µικρογραφία. Η νεκρή Μνησαρέτη απεικονίζεται καθιστή, ενώ 

µπροστά της όρθια στέκεται πιθανότατα η υπηρέτριά της.

Μόναχο, λυπτοθήκη
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Μέδουσα του Ροντανίνι, ρωµα κή περίοδος.

Υπερφυσικού µεγέθους ρωµα κό αντίγραφο του γοργονείου, που πιθανόν κοσµούσε την 

ασπίδα του χρυσελεφάντινου αγάλµατος της θεάς Αθηνάς, στον Παρθενώνα, έργο του 

ειδία (περ. 44  π. .).

Ειρήνη και Πλούτος, ρωµα κή περίοδος.

Το πληρέστερα σωζόµενο ρωµα κό αντίγραφο του αγάλµατος του 

Κηφισοδότου (  π. .), που ρισκόταν στην Αγορά της Αθήνας.

Κοιµώµενος Σάτυρος ή αύνος Μπαρµπερίνι,  π. .

Το έργο αποδίδεται σε αττικό ή περγαµηνό εργαστήριο. 

Παριστάνεται Σάτυρος αναπαυόµενος σε ράχο, 

καλυµµένο µε δορά πάνθηρα.

Μόναχο, λυπτοθήκη
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ατική λλο ή αιοτήτ ν ον ο  

   

Η Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων Μονάχου περιλαµ άνει 

έργα τέχνης και καθηµερινά αντικείµενα της αρχαιότητας 

από ποικίλα υλικά (πηλός, µέταλλο, λίθος) καλύπτοντας 

ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα, από την Κυκλαδική 

περίοδο ( η χιλιετία π. .) έως και την στερη Αρχαιότητα 

(5ος αιώνας µ. .). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη 

συλλογή αγγείων, µία από τις σηµαντικότερες στον κόσµο, καθώς περιλαµ άνονται έργα σπουδαίων ζωγράφων 

του αττικού µελανόµορφου ρυθµού όπως, µετα ύ άλλων, ο µασις, ο Ανδοκίδης, ο Ευφρόνιος και ο Ε ηκίας.

να ο
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Εσωτερικό αττικής µελανόµοφης κύλικας, 54 5 5 π. .

να από τα πιο γνωστά αρχαία ελληνικά αγγεία. Απεικονίζεται ο θεός ιόνυσος αναπαυόµενος µέσα 

σε πολεµικό πλοίο. ίπλα στο κατάρτι φύονται κληµατίδες, ενώ γύρω, κολυµπούν επτά δελφίνια.

Αποδίδεται στον αγγειογράφο και αγγειοπλάστη Ε ηκία.

άλκινο αγαλµάτιο Ποσειδώνα  Ποσειδώνας oe , περ. 5  π. .

Εσωτερικό αττικής ερυθρόµορφης κύλικας, 4  π. .

Απεικονίζεται ο Ηρακλής καθιστός και µπροστά του η 

θεά Αθηνά που του προσφέρει κρασί. Ο ήρωας µε τη 

οήθεια της θεάς, έχει ολοκληρώσει τους άθλους 

και πλέον αναπαύεται.

Αποδίδεται στον αγγειογράφο ούρι.

Μόναχο, Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων
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ο σείο ε µο  

Το Μουσείο Περγάµου περιλαµ άνει µοναδικούς 

θησαυρούς του αρχαίου κόσµου και δικαιολογηµένα 

συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό επισκεπτών από 

όλα τα Μουσεία της πόλης. Περιλαµ άνει τρία τµήµατα  

τις Ελληνικές και Ρωµα κές αρχαιότητες, το Μουσείο 

Μέσης Ανατολής και το Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης. 

Σήµερα, στο Μουσείο Περγάµου γίνονται θεµελιώδεις 

εργασίες ανακαίνισης και προ λέπεται ότι θα ανοί ει πάλι τις πύλες του για το κοινό, το 4. Οι επισκέπτες, προς 

το παρόν, µπορούν να δουν µόνο µία προσωρινή έκθεση µε τον τίτλο Μουσείο της Περγάµου. Το πανόραµα .

ε ολίνο
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Ο ωµός της Περγάµου,  π. .

Πρόκειται για το σπουδαιότερο από τα εκθέµατα. Ο 

επι λητικός ωµός που ρισκόταν στην ακρόπολη της 

αρχαίας Περγάµου της Μικράς Ασίας, ήταν αφιερωµένος 

στον ία και ενδεχοµένως και στην προστάτιδα της 

πόλης, Αθηνά. Ε αιρετικό δείγµα της µνηµειακής 

αρχιτεκτονικής της ελληνιστικής περιόδου, ο ωµός 

κατασκευάστηκε τον ο αιώνα π. ., µε εντολή του 

ασιλιά Ευµένη , ως ανε άρτητος τόπος λατρείας.

Τµήµα από τη ζωφόρο του ωµού της Περγάµου, περ.  π. .

Απεικονίζεται η θεά Αθηνά, που κατανικά τον γίγαντα Αλκυονέα. 

Η περίφηµη ζωφόρος του ωµού της Περγάµου έχει µήκος 

 µέτρα και απεικονίζει τη ιγαντοµαχία, δηλαδή τη µάχη των 

ιγάντων µε τους θεούς, όπως παραδίδεται από τον Ησίοδο στη 

εογονία και αποτελείται από  ανάγλυφες µορφές.

ερολίνο, Μουσείο Περγάµου
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Το Πρόπυλο Ιερού Αθηνάς Πολιάδος ικηφόρου από την Πέργαµο, 

α  µισό ου αιώνα π. .

Ο ναός κτίστηκε από τον ιλέταιρο, τον ο αιώνα π. . στην άνω 

πόλη της Περγάµου και ήταν αφιερωµένος στην Αθηνά και τον ία.

Αθηνά Παρθένος από την Πέργαµο, α  µισό ου αιώνα π. .

Το άγαλµα της θεάς ρισκόταν στο κεντρικό αναγνωστήριο της 

περίφηµης ι λιοθήκης της Περγάµου. Αποτελεί αντίγραφο της 

Αθηνάς Παρθένου του ειδία από την Ακρόπολη των Αθηνών.

ερολίνο, Μουσείο Περγάµου
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Η εά  του ερολίνου, 5 56  π. .

Η µορφή κρατάει στο δε ί χέρι ρόδι και αρχικά, ταυτίστηκε µε την 

Περσεφόνη, τη θεά του κάτω Κόσµου, λόγω των δο ασιών που 

συνδέουν αυτόν τον καρπό µε τον κόσµο των νεκρών. Πρόκειται 

όµως για µία απλή κόρη, καθώς το άγαλµα κοσµούσε γυναικείο 

τάφο στην Κερατέα Αττικής.

Κόρη του υραµύη από το ιερό της ρας στη Σάµο, περ. 5  π. .

Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγµα της σαµιακής γλυπτικής του 

6ου αιώνα π. . Η κόρη κρατάει στο αριστερό χέρι λαγό, και έχει 

πολλές οµοιότητες µε άλλες δύο κόρες, που ρίσκονται η µία στο 

Λού ρο και η άλλη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάµου. Η κόρη στο 

Λού ρο φέρει επιγραφή, µε το όνοµα ΥΡΑΜΥΗ και έτσι, έχει 

αποδοδθεί και στο παρόν άγαλµα, η συγκεκριµένη ονοµασία.

ερολίνο, Μουσείο Περγάµου



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Α ΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΕΛΛΑ Α ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

<      55 / 65      >

αλαι  ο σείο  

Το Παλαιό Μουσείο είναι το παλαιότερο δηµόσιο 

µουσείο της ερµανίας. ιλο ενεί αποκλειστικά τη 

Συλλογή των Κλασικών Αρχαιοτήτων, που περιλαµ άνει 

έργα της Εποχής του αλκού, πολυάριθµα και 

σηµαντικά αγγεία του αττικού Κεραµεικού, κοσµήµατα, 

χάλκινα και πήλινα ειδώλια. 

ε ολίνο
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ερολίνο, Παλαιό Μουσείο

άλκινο αγαλµάτιο πολεµιστή, από τη ωδώνη, περ. 5 /5  π. .

Εσωτερικό αττικής ερυθρόµορφης κύλικας, 5  5  π. .

Απεικονίζεται ο Αχιλλέας που περιποιείται το τραύµα του Πατρόκλου. 

(Τα ονόµατα των ηρώων είναι γραµµένα στο άθος της παράστασης).

ρέθηκε στο ούλτσι της Ετρουρίας.

Αποδίδεται στον ωγράφο του ωσία.

Κορινθιακός πήλινος πίνακας, 5  π. .

Ο πίνακας απεικονίζει σκηνές ε όρυ ης 

πηλού από τα τοιχώµατα ενός µεγάλου 

λάκκου. Ο πίνακας ρέθηκε πιθανόν στο 

ιερό του Ποσειδώνα στο Πεντεσκούφι 

Κορίνθου, ως ανάθηµα κάποιου 

Κορίνθιου κεραµέα ή αγγειογράφου.
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Το τυπογραφικό πιεστήριο του ποιητή ώτη Αγγουλέ

       Alpha Bank αποφάσισε να δωρίσει στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας το χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο, που 

       χρησιµοποιούσε ο ποιητής ώτης Αγγουλές, στον τόπο που µεγάλωσε και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, τη ίο. 

Ο ώτης Αγγουλές γεννήθηκε το , στο Τσεσµέ της Μικράς Ασίας και πέθανε στις  Μαρτίου 64. Εγκαταστάθηκε, µετά από 

τη Μικρασιατική Καταστροφή, στη ίο, όπου ζούσε ως αράς. Στον πόλεµο, κατέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου και κατατάχθηκε 

εθελοντής στο Ελληνικό Πολεµικό αυτικό. Η συµµετοχή του στην Αντιφασιστική Οργάνωση αυτικού (ΑΟ ), είχε ως αποτέλεσµα την 

φυλάκισή του και τον εγκλεισµό του σε στρατόπεδο. 

Το τυπογραφικό πιεστήριο του ώτη Αγγουλέ , όπως έµεινε γνωστό, ανήκει στις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank και 

η πρόσκτησή του έγινε ύστερα από τη συγχώνευση του πρώην Καταστήµατος Λιµένος ίου µε το Κατάστηµα ίου. Στο Κατάστηµα 

Λιµένος ίου, ρισκόταν τοποθετηµένο σε ειδική προθήκη, καθώς από την πρώτη στιγµή που περιήλθε στην κυριότητά του 

αναγνωρίστηκε η ιστορική α ία του και αποφασίστηκε η προ ολή του.

Το τυπογραφικό πιεστήριο
του ποιητή µέσα σε προθήκη
στο Κατάστηµα Λιµένος ίου
της Alpha Bank

Η
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Στο τέλος Μαρτίου του 4 , ανακαλύφθηκε η κρυ ώνα, µε συνέπεια την άµεση κατάσχεση του πιεστηρίου και την παραποµπή σε 

δίκη των συλληφθέντων τυπογράφων. Στον τοπικό Τύπο της ίου, τα νέα µεταδίδονται ταχύτατα  “είχαν εγκαταστήσει εντός της 

Φουντάνας χειροκίνητον τυπογραφικόν πιεστήριον, µετά στοιχείων επί του οποίου ετύπωναν και εκυκλοφόρουν παρανόµως την 

εφηµερίδα Πρωτοπόρος και κοµµουνιστικάς προκηρύξεις”. 

Στη συνέχεια, η εφηµερίδα Χιακός Λαός αποκτά το χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστήριο. Από το 56 στην εφηµερίδα εργάζεται ως 

τυπογράφος και ο ώτης Αγγουλές, οπότε χρησιµοποιεί, εκ νέου, το πιεστήριο. Εκεί µάλιστα τύπωσε και τη συλλογή ποιηµάτων του 

Πορεία Μέσα στη Νύχτα. κτοτε και µέχρι τη µεταφορά του στο Κατάστηµα Λιµένος ίου, το πιεστήριο ρισκόταν σε αδράνεια 

σωζόµενο από τον Κυριάκο ύµαρη, τυπογράφο και συνάδελφο του Αγγουλέ, στην Εφηµερίδα Χιακός Λαός. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η ίδια η ιστορική διαδροµή του πιεστηρίου, που υπήρ ε άρρηκτα δεµένη µε τη δράση που 

ανέπτυ ε στη ίο ο ποιητής. Αρχικά, το πιεστήριο χρησιµοποιήθηκε για την εκτύπωση παράνοµων αντιστασιακών προκηρύ εων του 

Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) εναντίον των δυνάµεων του ονα. Με τα γεγονότα που ακολούθησαν την υπογραφή της 

συνθήκης της άρκιζας, το πιεστήριο καθώς και κάσες  µε τα τυπογραφικά στοιχεία, µεταφέρθηκαν µυστικά και εγκαταστάθηκαν σε 

µία ουντάνα  (εγκι ωτισµένη δε αµενή νερού), στα θεµέλια της οικίας Αθηναίου, στην περιοχή Παντελάκη ροντάδου. Εκεί, έµεναν 

µέρα νύχτα και εργάζονταν ως τυπογράφοι ο ώτης Αγγουλές και ο φιλόλογος Μιχάλης αττάκης τυπώνοντας την εφηµερίδα 

Πρωτοπόρος και προκηρύ εις.

Το Κατάστηµα Λιµένος ίου της Εµπορικής Τράπεζας 
Προπολεµική φωτογραφία

ωτογραφικά Αρχεία 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η ι λιοθήκη της Alpha Bank
ασίλης Αλε άκης

       συγγραφέας ασίλης Αλε άκης γεννήθηκε τον εκέµ ριο του 4 , στην Αθήνα. 

Σπούδασε δηµοσιογραφία στην cole up ieu e e ou nali me στη Λιλ της αλλίας και στη 

συνέχεια, επέστρε ε για λίγο στην Ελλάδα, ενώ το 6  εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Εκεί 

συνεργάστηκε, επί σειρά ετών, µε την εφηµερίδα e on e ως δηµοσιογράφος, κριτικός ι λίου 

και χρονογράφος. Επίσης, έχει ασχοληθεί µε το χιουµοριστικό σκίτσο, µε τον κινηµατογράφο και 

το θέατρο. χει τιµηθεί µε ρα εία και διακρίσεις, ανάµεσα στα οποία το ρα είο ici  στη 

αλλία ( 5) για το µυθιστόρηµα Η µητρική γλώσσα , το Κρατικό ρα είο Μυθιστορήµατος ( 4) για το έργο του Οι ένες λέ εις  

και το Μεγάλο ρα είο Μυθιστορήµατος της αλλικής Ακαδηµίας ( an  P i  u oman e l Aca mie an ai e) ( ) για το έργο 

του µ. . . Το  αναγορεύτηκε επίτιµος διδάκτορας από το Τµήµα αλλικής λώσσας και ιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα.

χει γρά ει πολλά µυθιστορήµατα στα γαλλικά, ανάµεσα στα οποία και τα πρώτα του έργα  e an ich  ( 4),  e  i l  u 

ity Boum Boum  ( 5),  a T te u chat  και  on amou   ( ). Το µυθιστόρηµα Τάλγκο  είναι το πρώτο έργο που έγρα ε 

στη µητρική του γλώσσα, τα ελληνικά, και κυκλοφόρησε το  από τις εκδόσεις Ε άντας. Ακολούθησαν τα µυθιστορήµατα Πριν  

( 4), Η µητρική γλώσσα  ( 5), Η καρδιά της αργαρίτας  ( ), Οι ένες λέ εις  ( ), α σε εχνάω κάθε µέρα  ( 5), 

Η πρώτη λέ η  ( ), Το κλαρινέτο  ( 6) κ.ά. Συνηθίζει να γράφει και στις δύο γλώσσες και να µεταφράζει ο ίδιος τα ι λία του 

από τη µία γλώσσα στην άλλη. Πρωταγωνιστές στα µυθιστορήµατά του είναι οι λέ εις, τα νοήµατά τους και γενικά η ίδια η γλώσσα, ενώ 

αντλεί στοιχεία και από τους δύο πολιτισµούς (ελληνικό και γαλλικό) προσφέροντας στον αναγνώστη µία οικεία και προσωπική 

προοπτική των ιστοριών του. Πολλά από τα έργα του έχουν κυκλοφορήσει και σε άλλες χώρες, όπως στη ερµανία, στην Ισπανία, στην 

Ιταλία, στη Ρωσία, στην Αργεντινή, στο Ισραήλ, στις Η.Π.Α. και αλλού.

Η Συλλογή της ι λιοθήκης της Τράπεζας περιλαµ άνει ικανό αριθµό έργων του ασίλη Αλε άκη.

ατήστε εδώ ια να δείτε το  τίτλο .

O

alexakis.pdf
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Alpha Αστικά Ακίνητα
Τακτική ενική Συνέλευση

       ην Τρίτη, 5 Αυγούστου , πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρείας του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, 

      τηρώντας όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας λόγω της πανδηµίας o i . 

Μετα ύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάτα ης που συζητήθηκαν, ήταν και η εκλογή νέου ιοικητικού Συµ ουλίου µε τριετή θητεία.

Τα µέλη του νέου ιοικητικού Συµ ουλίου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα  

 Γεώ ιο  πηλι πο λο   εδ ο

 Γεώ ιο  οιµενίδη   ντιπ εδ ο  και ιε ν ν µ ο λο

 ικ λαο  σαν πο λο   λο

 α ι ννα ντ νίο   λο  

 αν σιο  κο  λο  

 λ ανδ ο  ο σ κο  λο  

 Γεώ ιο  ντο   λο  

 α ντη  ελο  ώλο   λο

Τ
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Alpha Bank yp u  t
Alpha Επιδότηση Plu

       ον Αύγουστο εκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία για το στεγαστικό δάνειο Alpha Επιδότηση Plu . Tο κράτος στηρίζει την 

       απόκτηση πρώτης κατοικίας επιδοτώντας το επιτόκιο στεγαστικών δανείων µέχρι ,5  για 4 χρόνια. Η Alpha Bank yp u  

t , διατηρώντας τα ίδια χαµηλά επιτόκια, µε το προ όν Alpha Επιδότηση Plu , επιστρέφει το υπόλοιπο του τόκου σε µετρητά 

στον λογαριασµό του Πελάτη τον πρώτο χρόνο.

Πρωταγωνιστής στη νέα τηλεοπτική διαφήµιση της Τράπεζας, είναι ο ασίλης αραλαµπόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει µε 

πρωτότυπο τρόπο τις λύσεις που προσφέρει το Alpha Επιδότηση Plu . 

Η διαφηµιστική προ ολή πραγµατοποιείται µέσω τηλεόρασης και διαδικτύου. 

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ. 

Τ
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Alpha Bank yp u  t
Προωθητική Ενέργεια Καρτών Alpha Bank 

       ον Ιούλιο, εκίνησε προωθητική ενέργεια για τις ρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες της Τράπεζας, σε συνεργασία µε το 

       τα ιδιωτικό γραφείο Top ini i . 

Συγκεκριµένα, οι Πελάτες χρησιµοποιώντας τις ρεωστικές και Πιστωτικές Κάρτες έκδοσης Alpha Bank, επωφελούνται  

έκπτωσης  σε επιλεγµένα τα ίδια από το τα ιδιωτικό γραφείο Top ini i , σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τ
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Alpha Bank Romania
Alpha Pay nline

έα εφαρµογή για ευκολότερες και ε αιρετικά ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο

       Alpha Bank Romania εγκαινίασε τη νέα εφαρµογή Alpha Pay nline, η οποία ασίζεται στη χρήση ιοµετρικής 

       τεχνολογίας για ευκολότερες και ε αιρετικά ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωµές σε εµπόρους εγγεγραµµένους στο 

σύστηµα D ecu e.

Η νέα εφαρµογή χρησιµοποιεί προηγµένο πρότυπο ασφαλείας και τεχνολογία αιχµής, που επιτρέπουν στους χρήστες να 

πιστοποιούν ιοµετρικά την ταυτότητά τους στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, εύκολα και γρήγορα, χρησιµοποιώντας το 

δακτυλικό τους αποτύπωµα, την αναγνώριση του προσώπου τους ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό ασφαλείας που παράγει η 

συσκευή που χρησιµοποιούν, όπως συνθηµατικό (pa o ), αριθµητικό κωδικό (PI ) ή σχηµατισµό µοτί ου στην οθόνη της 

συσκευής ( ipe patte n).

Η
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Alpha Bank Romania
"Apple Pay"

        Alpha Bank Romania προσφέρει στους Πελάτες της την υπηρεσία πληρωµών Apple Pay, η οποία αποτελεί έναν 

        ασφαλέστερο και απολύτως ιδιωτικό τρόπο πληρωµής, χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του iPhone ή Apple Watch ώστε 

να προστατεύει κάθε συναλλαγή. 

Οι Πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να δίνουν σε κάποιον τρίτο την κάρτα τους για να πραγµατοποιήσουν τη συναλλαγή τους ούτε 

να αγγίζουν πλήκτρα ή να ανταλλάσσουν µετρητά. Απλώς κρατούν το iPhone ή Apple Watch τους κοντά σε ένα τερµατικό 

πληρωµής, ώστε η συναλλαγή να πραγµατοποιηθεί ανέπαφα. Κάθε αγορά µέσω της υπηρεσίας Apple Pay είναι ασφαλής, 

επειδή η ταυτότητα του χρήστη πιστοποιείται µέσω Face ID (αναγνώριση προσώπου), Touch ID (αναγνώριση δακτυλικού 

αποτυπώµατος) ή του κωδικού ασφαλείας της συσκευής, καθώς και µε έναν µοναδικό δυναµικό κωδικό ασφαλείας τον οποίο 

ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει.

Η
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Alpha Bank Al ania A
 επιστροφή µετρητών µέσω του Προγράµµατος Επι ρά ευσης Bonu  

       λοι οι κάτοχοι καρτών Ame ican E p e ® έκδοσης της Alpha Bank Al ania A, οι οποίοι χρησιµοποίησαν την κάρτα 

       τους κατά το χρονικό διάστηµα από  έως  Αυγούστου , έλα αν  επιστροφή µετρητών για κάθε συναλλαγή 

που πραγµατοποίησαν.

Η προ ολή της προσφοράς πραγµατοποιήθηκε µέσω διαφηµιστικών µηνυµάτων σε όλα τα ηφιακά κανάλια και σχετικού 

προωθητικού υλικού στους χώρους των εµπορικών εταίρων του Προγράµµατος Bonu .
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