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       Τράπεζα, όπως όλοι γνωρίζουµε, βρίσκεται στην τελική ευθεία του ro ect ala y, ενός ιδιαίτερα 
πολύπλοκου εγχειρήµατος, µέσω του οποίου δηµιουργείται µία νέα τράπεζα που αφήνει πίσω της τα 
προβλήµατα του παρελθόντος και στρέφει το βλέµµα της στο µέλλον στηρίζοντας ενεργά το αύριο της 
ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε όσα ανέφερε o CE  ασίλειος άλτης στο o Athens nvestment 
orum, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου .

Στις σελίδες που ακολουθούν, µπορείτε να διαβάσετε την τοποθέτηση του κ. άλτη κατά τη διάρκεια 
συζήτησης µε θέµα: “ ρηµατοδοτώντας την Ισχυρή και ιώσιµη Ανάπτυξη”, στο πλαίσιο του orum, 
αλλά και να παρακολουθήσετε το σχετικό video.

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφέρουµε ότι οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές, όπως προέκυ ε από 
διαδικτυακές συνοµιλίες που πραγµατοποίησαν εκπρόσωποι της Τράπεζας µαζί τους στο πλαίσιο 
συνεδρίων, που διοργανώθηκαν από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οίκους και άλλους φορείς, 
αναγνωρίζουν τη σηµαντική πρόοδο που έχει ήδη πετύχει η Alpha Bank στην κατεύθυνση της 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής ala y, ενώ επίσης αναγνωρίζουν την ενισχυµένη κεφαλαιακή θέση 
της Τράπεζας και αποτιµούν θετικά τη βελτιωµένη δυναµική κερδοφορίας της, παρά τις δυσµενείς 
συνθήκες στην αγορά.

Επίσης, η Τράπεζα συµµετέχει στο νέο κοινοπρακτικό άνειο του Ανεξάρτητου ιαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α ΜΗΕ , αποδεικνύοντας έµπρακτα τη στήριξή της στην ανάπτυξη του ελληνικού 
συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σχετική του δήλωση ο CE  ασίλειος άλτης τόνισε: “ ια εµάς 
στην Alpha Bank, η υποστήριξη του ενεργειακού µετασχηµατισµού στη χώρα µας αποτελεί στρατηγική 
επιλογή και την υπηρετούµε µε συνέπεια, ακόµα και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που προκαλεί 
η πανδηµία”.

H

E T AL
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Ε  Ε Α  Ε Α
Ετ ιρικ  τότητ  κ ι εριοδικ ς Εκδόσεις λο

Παράλληλα, η Τράπεζά µας, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθµισης των προ όντων και υπηρεσιών που 
παρέχει στους Πελάτες της, συνεχίζει να καινοτοµεί προσαρµόζoντας συγχρόνως τη λειτουργία της στα 
νέα δεδοµένα που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του Covid-19. Με στόχο πάντα τη γρήγορη, ασφαλή 
και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση, πρ τη στην ελληνικ  ορ , προσφέρει σε όλο ς το ς 

ελ τες της, Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, την υπηρεσία m Alpha ντε ο , συµµετέχοντας στην εθνική 
προσπάθεια για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η νέα Υπηρεσία δίνει σε όλους τη δυνατότητα να 
προγραµµατίζουν ηλεκτρονικ  το ραντεβού τους µε το Κατάστηµα της επιλογής τους, προκειµένου να 
λαµβάνουν ποιοτικ  κ ι προσ ποποιη νη ε πηρ τηση µέσω βιντεοκλήσης, τηλεφωνικής 
επικοινωνίας ή επίσκε ης στο Κατάστηµα ρ ς ν ον .  

Με αυτή την ευκαιρία, στο Επίκεντρο αυτού του τεύχους, φιλοξενούµε συνέντευξη του ενικού ιευθυντή 
etail Banking της Alpha Bank Ισίδωρου Πάσσα, ο οποίος µας µίλησε για τη νέα Υπηρεσία καθώς 

επίσης και τις εµπειρίες Λειτουργών των Καταστηµάτων µας.

Κλείνοντας, σας προτείνουµε, µέσα από τις σελίδες της νέας στήλης του “Μαζί”, “Ελλάδα εκτός 
Ελλάδος”, να “επισκεφτείτε” το Μουσείο του Λούβρου, ένα από τα µεγαλύτερα και παλαιότερα µουσεία 
του κόσµου και να γνωρίσετε µερικές από τις πιο σηµαντικές ελληνικές αρχαιότητες που κατέχουν 
ιδιαίτερη θέση και ανήκουν στα κυριότερα εκθέµατα του Μουσείου.

ΜΑ Ι παρακολουθούµε τις εξελίξεις και πορευόµαστε µε υπευθυνότητα και αισιοδοξία.
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“myAlpha Ραντεβού”
Πρώτη η Alpha Bank προσφέρει εξυπηρέτηση σε όλους χωρίς αναµονή

      ρ τη στην ελληνικ  ορ , η Alpha Bank προσφέρει σε όλο ς το ς ελ τες της, Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, 

      τη δυνατότητα να προγραµµατίζουν ηλεκτρονικ  το ραντεβού τους µε το Κατάστηµα της επιλογής τους και να 

λαµβάνουν ποιοτικ  κ ι προσ ποποιη νη ε πηρ τηση µέσω βιντεοκλήσης, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή 

επίσκε ης στο Κατάστηµα ρ ς ν ον .  

Η νέα υπηρεσία m Alpha ντε ο  εξασφαλίζει ρ ορη κ ι ποτελεσ τικ  εξυπηρέτηση και είναι απολύτως 

προσαρµοσµένη στη σύγχρονη ανάγκη για περισσότερη σ λει  τ τητ  κ ι ε ελι .

Π
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Η διαδικασία για τον προγραµµατισµό του ραντεβού ε ν ι ιδι τερ  πλ  κ ι ε κολη. 

Μέσα από την εφαρµογή myAlpha Ραντεβού, η οποία είναι δι σι η στην ιστοσελ δ  της ρ πε ς 

www.alpha.gr/rdv, οι Πελάτες εισάγουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλώνουν το θέµα για το οποίο θέλουν 

να εξυπηρετηθούν, τον τρόπο επικοινωνίας που προτιµούν βιντεοκλήση, συνάντηση στο Κατάστηµα ή τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση  και το Κατάστηµα επιλογής τους. Σύντοµα, εκπρόσωπος της Τράπεζας τούς καλεί στο τηλέφωνο για 

τον προ ρ τισ ό του ραντεβού τους ή τους εξυπηρετεί άµεσα, εφόσον το θέµα το επιτρέπει.

https://www.alpha.gr/rdv
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οιος τ ν ο λό ος πο  η ρ πε  πο σισε ν  σ εδι σει κ ι ν  λ νσ ρει την 

πηρεσ  m Alpha ντε ο

ια εµάς, στην Alpha Bank, είναι πρωταρχικός στόχος να είµαστε δίπλα στους Πελάτες µας αλλά 

και στα τελέχη των Καταστηµάτων µας.  νέα πραγµατικότητα που βιώνουµε, µας ώθησε να 

επιταχύνουµε την υλοποίηση νέων τρόπων επικοινωνίας µε τους Πελάτες µας. ξιοποιώντας την 

τεχνολογία και τηρώντας πάντα όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας, µε το myAlpha αντεβού 

προσφέρουµε σε όλους τους Πελάτες µας τη δυνατότητα ή να εξυπηρετηθούν στο Κατάστηµα της 

επιλογής τους χωρίς αναµονή ή να επικοινωνήσουν µε αυτό µέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά. λες οι παραπάνω επιλογές 

δεν έχουν αναµονή και διασφαλίζουν καλύτερη εµπειρία για τον Πελάτη αλλά και για τα τελέχη των Καταστηµάτων. 

ο myAlpha αντεβού προσφέρεται σε όλους τους Πελάτες µας, διώτες και Επιχειρήσεις, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται 

να ξεκινήσουν µία νέα συνεργασία µαζί µας.

οι  ε ν ι η ντ πόκριση τ ν ελ τ ν στη ν  πηρεσ

πό τις . .  που λανσάραµε την πηρεσία µέχρι και σήµερα, περισσότεροι από .  Πελάτες την έχουν 

χρησιµοποιήσει. Καθηµερινά, δεχόµαστε πλέον περισσότερα από .  αιτήµατα για ραντεβού και ο αριθµός αυτός βαίνει 

αυξανόµενος όσο αυξάνεται η ενηµέρωση των Πελατών. α δε σχόλιά τους είναι πολύ θετικά.

οιοι ελ τες ρησι οποιο ν περισσότερο την πηρεσ  κ ι ι  ποιον λό ο

ο  των αιτηµάτων για ραντεβού υποβάλλονται από διώτες, ενώ το υπόλοιπο  από Επιχειρήσεις. Ειδικά όσον αφορά 

τους Πελάτες των επιχειρήσεων, που ο χρόνος τους είναι περιορισµένος, σηµειώνεται ότι η ανταπόκριση και τα σχόλιά τους είναι 

ιδιαίτερα θετικά. Επίσης, το  των αιτηµάτων προέρχεται από υφιστάµενους Πελάτες της Alpha Bank και το  από νέους 

Πελάτες. υσικά, τα περισσότερα ραντεβού αφορούν την θήνα και τα µεγάλα αστικά κέντρα. α κύρια θέµατα για τα οποία οι 

Πελάτες ζητούν να εξυπηρετηθούν, σχετίζονται µε τους λογαριασµούς τους, µε προϊόντα και θέµατα καρτών και δανείων.

έλος, το µεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει ραντεβού στο Κατάστηµα, ενώ ακολουθούν το τηλεφωνικό ραντεβού και η βιντεοκλήση. 

 ενικός ιε ντ ς Retail Banking της Alpha Bank σ δ ρος σσ ς ς λησε ι  τη ν  πηρεσ
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ειτο ρ ο  τ ν τ στη τ ν ς κ ι ελ τες οιρ στηκ ν  ς τις ε πειρ ες το ς πό τη ν  πηρεσ

“  νέα υπηρεσία myAlpha αντεβού συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των καθηµερινών εργασιών του 

Καταστήµατος καθώς επίσης και στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των Πελατών λόγω της προετοιµασίας του 

κάθε ραντεβού. 

πό την πλευρά τους οι Πελάτες είναι ενθουσιασµένοι από την αµεσότητα ανταπόκρισής µας στο αίτηµά τους 

για ραντεβού αυθηµερόν κλείσιµο ραντεβού  καθώς και από την έλλει η αναµονής εκτός του Καταστήµατος”. 

 ριστόδο λος ο λι της

 ιε ντ ς τ στ τος Ε πορικο  ντρο  Α λλειον

“Καθηµερινά εισπράττουµε µόνο θετικά σχόλια από τους Πελάτες µας για τη νέα υπηρεσία της ράπεζας myAlpha 

αντεβού. ι περισσότεροι από αυτούς είναι συνεπείς στην ώρα του ραντεβού, έρχονται µε χαµόγελο και 

φεύγουν ικανοποιηµένοι, καθώς οι ίδιοι ρυθµίζουν τον χρόνο παραµονής τους στην ράπεζα.

πό πλευράς Καταστήµατος, αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τη νέα πηρεσία δεν εκνευρίζονται λόγω αναµονής οι 

Πελάτες και αποφεύγονται οι µεταξύ τους διαπληκτισµοί, φαινόµενο που παρατηρείται ιδιαίτερα σε Καταστήµατα 

µε µεγάλη επισκε ιµότητα και εµείς, οι ειτουργοί, µπορούµε να τους προσφέρουµε άµεση και ποιοτική 

εξυπηρέτηση”. 

 Ασπ σ  λη

 ιε ντρι  τ στ τος λ τε ς ς ρνης
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“  υπηρεσία myAlpha αντεβού έχει βελτιώσει την καθηµερινότητά µας, καθώς ο προγραµµατισµός των 
ραντεβού µε τους Πελάτες µάς επιτρέπει να αξιοποιήσουµε ωφέλιµα τον χρόνο µε τον Πελάτη και να 
προετοιµαστούµε έτσι ώστε να προβούµε στην αύξηση της παραγωγικότητας του Καταστήµατος. ξίζει να 
σηµειωθεί επίσης ότι µε την επικοινωνία γίνεται και ένα φιλτράρισµα  αξιολόγηση αυτού που θέλει ο Πελάτης.

σον αφορά τους Πελάτες κυρίως νέοι ηλικιακά και χρήστες του διαδικτύου , έχουν δεχθεί θετικά την πηρεσία 
και την προτιµούν για να προγραµµατίζουν την ηµέρα τους, χωρίς αναµονή, και κυρίως τώρα, στη δύσκολη 
περίοδο που διανύουµε”.
 ννης τ τόπο λος
 ιε ντ ς τ στ τος λ δ ς

“ ι Πελάτες ξαφνιάζονται ευχάριστα για την άµεση ανταπόκρισή µας στο αίτηµά τους, όταν επικοινωνούµε µαζί 
τους αµέσως µετά από τη λή η του µηνύµατος της υποβολής του αιτήµατός τους.
πό την πλευρά του Καταστήµατος, η νέα πηρεσία myAlpha αντεβού βοηθάει τον ειτουργό στην καλύτερη 

διαχείριση του χρόνου του, καθώς γνωρίζει από πριν τον Πελάτη που θα έχει και τον σκοπό της επίσκε ής του, 
µε αποτέλεσµα να προετοιµάζεται σωστά και να του προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις”. 
 ντελ ς ρ κος
 ιε ντ ς τ στ τος ελισσ ν

“ κρως θετική εξέλιξη για αµφότερους, Πελάτες και ειτουργούς. Πολλές από τις περιπτώσεις που αφορούν τη 
a  Πελατεία του Καταστήµατος προωθούνται στη νέα πηρεσία.
 καµπάνια ενηµέρωσης έχει βοηθήσει πολύ, ειδικά η ανακοίνωση του han i in , και κυρίως στο θέµα 

της προτεραιοποίησης των Πελατών κατά την επίσκε η στο Κατάστηµα. Περαιτέρω προσπάθειες προώθησης 
της υπηρεσίας myAlpha αντεβού έχουν γίνει και από το Κατάστηµα”.
 σ λειος ς
 ιε ντ ς τ στ τος ε νο
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ια την προβολή της Υπηρεσίας στο ευρύ κοινό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εκτενές επικοινωνιακό πρόγραµµα, το 

οποίο ξεκίνησε την Τρίτη,  Οκτωβρίου , µέσω τηλεόρασης. Η τηλεοπτική διαφήµιση, µε χιουµοριστικό τρόπο, 

εστιάζει αρχικά, στον σωστό τρόπο προφοράς της λέξης “ραντεβού” και καταλήγει στη διαπίστωση ότι: εν ει 

ση σ  ν  το προ ρεις  η σ  ει  ν  το προσ ρεις , προβάλλοντας έτσι τον πρωτοποριακό τρόπο 

εξυπηρέτησης, που πρώτη η Alpha Bank προσφέρει σε όλους τους Πελάτες της.
  

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε προβολή στον Τύπο, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο, τα Social edia καθώς και στο 

ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας. 

ερισσότερες πληρο ορ ες ι  τη ν  πηρεσ  ε ν ι δι σι ες εδ   

 ι  ν  δε τε την τηλεοπτικ  δι ιση  π τ στε εδ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha-rantevou
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Πορεία προς ένα ισχυρό ηφιακό µέλλον
µε ενεργό στήριξη στην ελληνική οικονοµία

Παρέµβαση του CE  της Alpha Bank ασίλειου άλτη στο o Athens nvestment orum

      την πορεία της Alpha Bank προς ν  ισ ρό κ ι ι σι ο λλον -µε άξονες 

      την οριστική αντιµετώπιση των Es και τον ηφιακό µετασχηµατισµό- καθώς και 

στη στ ερ  δ σ ε ση του Οµίλου για ενερ ό στ ρι η της ελληνικ ς 

οικονο ς, αναφέρθηκε ο C  της Alpha Bank σ λειος λτης, κατά τη 

διάρκεια συζήτησης, στο πλαίσιο του o  Athens n estment or m, που 

πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου . Στη συζήτηση, µε θέµα: 

“ ρηµατοδοτώντας την Ισχυρή και ιώσιµη Ανάπτυξη”, συµµετείχαν ο Υπουργός 

Οικονοµικών ρήστος Στα κούρας και οι ιευθύνοντες Σύµβουλοι των τεσσάρων 

συστηµικών τραπεζών.

Η Alpha Bank βρίσκεται στην τελική ευθεία του ro ect ala y, “ενός ιδιαίτερα 

πολύπλοκου εγχειρήµατος που αποτελείται από τρεις επάλληλες 

συναλλαγές, µέσω των οποίων δηµιουργούµε µία νέα τράπεζα που αφήνει πίσω 

της τα προβλήµατα του παρελθόντος, ώστε να στρέ ουµε το βλέµµα µας στο µέλλον 

και να στηρίξουµε ενεργά το αύριο της ελληνικής οικονοµίας , τόνισε o κ. άλτης.

 

 πορε τε ν  δι σετε εδ  το σ ετικό ελτ ο πο

 πορε τε ν  π ρ κολο σετε εδ  το σ νολο της 

 τοπο τησης το  κ  λτη  

Σ

https://alphabankintranet.alphasso.gr/Pages/athens-investment-forum.aspx
deltio-typou.pdf
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Μεγάλη συµµετοχή σηµαντικών διεθνών επενδυτών σε σειρά τηλεδιασκέ εων
και διαδικτυακών συνοµιλιών που πραγµατοποίησε η Alpha Bank

        ετά από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του α  εξαµήνου , Στελέχη της ιοίκησης της Alpha Bank, µε επικεφαλής

        τον CE  ασίλειο άλτη και τον ενικό ιευθυντή - C  Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, πραγµατοποίησαν σειρά συνοµιλιών µε 

σηµαντικούς διεθνείς επενδυτές, στο πλαίσιο συνεδρίων, που διοργανώθηκαν από µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οίκους και 

άλλους φορείς και συγκεκριµένα, από τις oldman Sachs, BofA, Citi, omura, BS, ood  Co. Επίσης, συµµετείχαν και στο 

15ο “Annual reek oadsho ”, το οποίο διοργάνωσε το ρηµατιστήριο Αθηνών.

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας πραγµατοποίησαν περισσότερες από  διαδικτυακές συνοµιλίες µε περίπου 9  θεσµικούς επενδυτές, 

οι περισσότεροι εκ των οποίων µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης.

Οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές αναγνωρίζουν τη σηµαντική πρόοδο την οποία η Alpha Bank έχει ήδη πετύχει στην κατεύθυνση της 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής ala y, της µεγαλύτερης τιτλοποίησης που έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και µίας από τις 

µεγαλύτερες στην Ευρώπη, ενώ επίσης αναγνωρίζουν την ενισχυµένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, η οποία επιτρέπει την 

ουσιαστική διαγραφή κινδύνων από τον Ισολογισµό της, και αποτιµούν θετικά τη βελτιωµένη δυναµική κερδοφορίας της, παρά τις 

δυσµενείς συνθήκες στην αγορά. Επίσης, κατά τις συνοµιλίες συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδηµίας Covid-19 στην ελληνική 

οικονοµία καθώς και οι διευκολύνσεις που παρέχει η Τράπεζα προς τους δανειολήπτες, συµπεριλαµβανοµένης της ένταξης στο 

Πρόγραµµα “ έφυρα”.

M



H ΤΡΑΠΕ A

<      13 / 55      >

ιάκριση της Alpha Bank στα lobal Capital Bond A ards 

       Τράπεζα έλαβε σηµαντική διάκριση από το lobal Capital, για την επιτ η νη κδοση ier  ο ολό ο  ύ ους  

       Ευρώ 5  εκατ. που πραγµατοποίησε τον εβρουάριο . Η εξαιρετικά υ ηλή ζήτηση που παρατηρήθηκε, οδήγησε σε 

ένα µοναδικό αποτέλεσµα όσον αφορά στο κόστος έκδοσης του οµολόγου µε επισφράγισµα την εν λόγω βράβευση ως 

την πιο εντ π σι κ  επιστρο  στις διε νε ς ορ ς ετ  πό ρκετό κ ιρό .

Τα lobal Capital Bond A ards είναι τα µοναδικά βραβεία που αποτυπώνουν την πραγµατική γνώµης της αγοράς. ιενεργούνται 

σε ετήσια βάση µέσω ηφοφορίας, στην οποία λαµβάνουν µέρος οι βασικοί συµµετέχοντες στην αγορά οµολόγων όπως 

επενδυτικές τράπεζες, εκδότες, δικηγορικές εταιρείες και οίκοι πιστοληπτικής διαβάθµισης, γεγονός που επι ε ι νει την 

ε πιστοσ νη της διε νο ς επενδ τικ ς κοινότητ ς στην Alpha Bank.

Η
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Στηρίζουµε την πράσινη ανάπτυξη 
Αυξηµένη η συµµετοχή της Alpha Bank στο νέο κοινοπρακτικό δάνειο του Α ΜΗΕ

       ε αυξηµένη συµµετοχή που κ λ ε περισσότερο πό το  της κ ρ ς ν ς ρη τοδότησης προς τον Ανε ρτητο 

      ι ειριστ  ετ ορ ς λεκτρικ ς Εν ρ ει ς Α Ε , η Alpha Bank ήταν µία εκ των τεσσάρων τραπεζών που στήριξαν 

την πρόσφατη έκδοση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύ ους  εκατ. ευρώ προς την Εταιρεία, δίνοντας νέα ώθηση στο πράσινο 

επενδυτικό της πρόγραµµα για την ηλεκτρική διασύνδεση της νησιωτικής µε την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στην ειδική τελετή που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή ατζηδάκη 

καθώς και των επικεφαλής των τριών ελληνικών τραπεζών -της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς- και των 

εκπροσώπων της Bank of China, υπογραµµίστηκε η ανάγκη σύµπραξης των τραπεζικών ιδρυµάτων µε στόχο τη χρηµατοδότηση των 

µεγάλων έργων ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας µε τους βέλτιστους και πλέον βιώσιµους όρους. Παράλληλα, η έκδοση του 

κοινοπρακτικού δανείου προς τον Α ΜΗΕ ανέδειξε αφενός, την ετοιµότητα των τραπεζών ν  εν σο ν τις δ ν εις το ς προκειµένου 

να εξασφαλίσουν ισχυρή και µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση σε αναπτυξιακά έργα τικ ς ση σ ς για την οικονοµία, όπως η 

ανάπτυξη του Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, και αφετέρου, την ισ ρ  το ς δ σ ε ση στην πράσινη ανάπτυξη. 

M
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Ο C  της Alpha Bank σ λειος λτης δ λ σε: “ ια εµάς στην Alpha Bank, η υποστήριξη του ενεργειακού µετασχηµατισµού στη 

χώρα µας αποτελεί στρατηγική επιλογή και την υπηρετούµε µε συνέπεια, ακόµα και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που προκαλεί 

η πανδηµία. Είµαστε χαρούµενοι που συµµετέχουµε στο νέο κοινοπρακτικό άνειο του Α ΜΗΕ για τη στήριξη του αναπτυξιακού του 

προγράµµατος και ευχαριστούµε τη ιοίκησή του για αυτό.

Οι στόχοι είναι κοινοί:

 Η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και η στήριξη της πράσινης οικονοµίας, µε πιο καθαρή και αποδοτική ηλεκτροδότηση

 Η διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας ως προ πόθεση για την οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη στη χώρα µας και

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, µέσα από τη µείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

 Πρόκειται για µία εθνικής σηµασίας πρωτοβουλία, την οποία ως Alpha Bank στηρίζουµε αποφασιστικά ”.

 ενικός ιε ντ ς holesale Banking της Alpha Bank ννης Ε ρης σε σχετική του δήλωση, είπε: Τιµώντας την άριστη και 

πολυετή σχέση που έχει µε τον Α ΜΗΕ, η Alpha Bank δίνει το “παρών” και στο νέο άνειο, ύ ους Ευρώ  εκατ. 

Μάλιστα, αυξάνουµε τη συµµετοχή µας, καλύπτοντας περισσότερο από το 1/  της καθαρής νέας χρηµατοδότησης προς την εταιρεία, 

απόδειξη της εµπιστοσύνης µας στις θετικές προοπτικές του Α ΜΗΕ και στον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει για την ενίσχυση της 

ενεργειακής ασφάλειας της πατρίδας µας.

Η συµµετοχή µας στο νέο κοινοπρακτικό δάνειο επιβεβαιώνει, παράλληλα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει η Alpha Bank σε 

βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, όπως είναι αυτοί της Ενέργειας και των Υποδοµών. 

Έχοντας στον πυρήνα των επενδυτικών µας επιλογών τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής, συνεχίζουµε να στηρίζουµε σχέδια που ενισχύουν 

την ανάπτυξη, διασφαλίζουν την αειφορία, προστατεύουν το περιβάλλον και παρέχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Τα επενδυτικά κριτήρια του µέλλοντος είναι “πράσινα”, όπως ανέφερε ο κ. Εµίρης και στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank χρηµατοδοτεί 

επενδύσεις που προωθούν την περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη όπως -ενδεικτικά- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, κτιριακές εγκαταστάσεις / 

υποδοµές µε υ ηλές προδιαγραφές στην πιστοποίηση κατά LEE  Leadership in Energy Environmental esign , έργα διαχείρισης αποβλήτων 

κ.ά. Παράλληλα µέσω της θυγατρικής του Οµίλου Alpha entures, επενδύει σε εταιρείες που συµβάλλουν στη ε ση το  ενερ ει κο  
ποτ π τος και προωθούν την καινοτοµία, ενώ η Alpha Asset anagement Α.Ε. .Α.Κ. ακολουθεί ολοκληρωµένη επενδυτική διαδικασία, 

συµµετέχοντας ήδη από το 1 , στο κορυφαίο παγκόσµιο δίκτυο για την προ ηση τ ν πε ν ν επενδ σε ν nited ations  

rinciples for esponsible nvestments .

 πορε τε ν  δι σετε εδ  το σ ετικό ελτ ο πο

admie.pdf
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“Summer Youth Digital Lab”
για τα παιδιά των Υπαλλήλων του Οµίλου Alpha Bank

        ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού, στο πλαίσιο του ηφιακού Μετασχηµατισµού 

        και µε υ ηλό αίσθηµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους νέους, 

δηµιούργησε ένα τριµηνιαίο πρόγραµµα µαθητείας µερικής απασχόλησης για παιδιά 

συναδέλφων από την Τράπεζα και τις Εταιρείες του Οµίλου Alpha Bank, το “Summer 

outh igital Lab”. Η διαδικασία επιλογής περιλάµβανε τεστ γλωσσικού και 

αριθµητικού συλλογισµού καθώς και συνεντεύξεις µέσω της πλατφόρµας S Teams. 

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, επελέγησαν δύο οµάδες νέων µε πάθος για την 

τεχνολογία και τις ηφιακές εφαρµογές αλλά και την επικοινωνία.   

Η διαδικασία επιλογής αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, διότι η συµµετοχή ήταν 

µεγάλη και οι αιτήσεις προέρχονταν από υπο ηφίους όλων των ακαδηµα κών 

κατευθύνσεων και µε διαφορετικά ενδιαφέροντα και επαγγελµατικό προσανατολισµό, 

µε κοινά όµως χαρακτηριστικά την όρεξη για τις νέες µαθησιακές εµπειρίες και την 

καινοτοµία. Οι επιλεγέντες εκπαιδεύτηκαν µε σύγχρονα µέσα σε ειδικά διαµορφωµένα για το “ outh igital Lab” µαθήµατα σε 

συνεργασία µε το “Πρόγραµµα Μεταφοράς Συναλλαγών στα Εναλλακτικά ίκτυα” και τοποθετήθηκαν, σε Καταστήµατα σε όλη την 

επικράτεια, συνεχίζοντας τη µαθησιακή τους εµπειρία µέσα σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας.

Η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού καλωσορίζει τους επιλεγέντες και τους εύχεται να αποκοµίσουν τα µέγιστα µέσα από την 

ξεχωριστή αυτή εµπειρία. 

Η
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“ όµος- οµίζω- όµισµα”
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα συνεχίζει µε επιτυχία το ταξίδι  του

       πό τον εβρουάριο του 1 , η οµισµατική Συλλογή της Alpha Bank, µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί το 

       Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα “ όµος- οµίζω- όµισµα”, το οποίο “ταξιδεύει” σε σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, µέσα σε µία 

ειδικά σχεδιασµένη βαλίτσα. Σκοπός του Προγράµµατος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του νοµίσµατος, που ξεκίνησε από την 

αρχαία Ελλάδα, καθώς και να εξοικειωθούν µε την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως µέσου συναλλαγής.

Από τον εβρουάριο του 1  έως σήµερα, συνολικά  ητ ς από  σ ολε  από όλη την ελληνική επικράτεια, 

νηπιαγωγεία, δηµοτικά, λύκεια, αλλά και ειδικά σχολεία, συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα.

Επιπλ ον  το  η εκπ ιδε τικ  δρ ση δι κρ ηκε στην η διορ ν ση τ ν ρ ε ν Ετ ιρικ ς πε νότητ ς 

ε το Αριστε ο Ετ ιρικ ς πε νότητ ς  στην ενότητ  οιν ν  ολιτισ ός κ ι Α λητισ ός

Έπειτα από αίτηµα αρκετών σχολείων και στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, για να ευχαριστήσουµε όσους 

πίστε αν σε αυτό το Πρόγραµµα, κυρίως την εκπαιδευτική κοινότητα και τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαµε να 

δωρίσουµε 15 µουσειοβαλίτσες, οι οποίες θα υπάρχουν µόνιµα στον χώρο των σχολείων και θα προσφέρουν υλικό για επιπλέον 

ερεθίσµατα και γνώσεις στο µαθητικό κοινό.

A
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Τα σχολεία που έλαβαν τη δωρεά είναι: 

 ο ηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδας 

 1 ο ηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 15ο ηµοτικό Σχολείο Καβάλας

 o ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου  Κορδελιού

 ηµοτικό Σχολείο Κουλούρας Ηµαθίας

 ηµοτικό Σχολείο Στοµίου Λάρισας 

 ο ηµοτικό Σχολείο όλου 

 Σχολικό Κέντρο Παξών

 ο ηµοτικό Σχολείο Σκιάθου

 ηµοτικό Σχολείο ενήτων ίου

 ο ηµοτικό Σχολείο Καλύµνου

 ηµοτικό Σχολείο ρυ Κάσου 

 ο ηµοτικό Σχολείο Σούδας ανίων

 ο ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου

 ο ηµοτικό Σχολείο Σάµου

Οι εκπαιδευτικοί των 15 σχολείων, που έλαβαν τη δωρεά, ασχολήθηκαν µε ιδιαίτερο ζήλο µε το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

πραγµατοποιώντας πολλές φορές επιπλέον δράσεις, όπως συγγραφή παραµυθιού, διοργάνωση έκθεσης νοµισµάτων, δηµιουργία 

ταινίας µικρού µήκους, αυτοσχέδιων παιχνιδιών, ακόµη και θεατρικού έργου. Τα παιδιά, µε τη σειρά τους, αγκάλιασαν το 

Πρόγραµµα και εργάστηκαν µε ενθουσιασµό και φαντασία, ζωγραφίζοντας το δικό τους νόµισµα, κατασκευάζοντας νοµίσµατα από 

διάφορα υλικά και ετοιµάζοντας σχετικές παρουσιάσεις, επιβεβαιώνοντας µε αυτόν το τρόπο την επιτυχία του προγράµµατος και 

την ευρεία αποδοχή του.

Το ταξίδι της µουσειοβαλίτσας και οι εκπαιδευτικές δράσεις συνεχίζονται και κατά το τρέχον σχολικό έτος.
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Στο βιβλίο παρουσιάζεται η εικόνα της Αθήνας κατά την κρίσιµη περίοδο του Μεσοπολέµου 19 -19 , όπως την κατέγρα ε 
µε τον φακό του ο Πέτρος Πουλίδης, ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ. Οι εικόνες του βιβλίου προέρχονται από την πολύτιµη 
και πλούσια φωτογραφική συλλογή του, η οποία ανήκει στο Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε., και αποτυπώνουν τα κρίσιµα γεγονότα της 
εποχής, τη µορφή της πόλης και την καθηµερινή ζωή των Αθηναίων, καθώς και την προσωπικότητα του Πέτρου Πουλίδη.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση  Α ν  το  εσοπολ ο  σ  πό τις το ρ ες το  τρο  ο λ δη
      δίγλωσση έκδοση  µε κπτ ση  κ  όλη τη δι ρκει  το  οε ρ ο  .Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την Έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
A A BA   Α  Σταδίου , Α Η Α  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα e shop  alphapolitismos gr eshop 

είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.: 1   5, e mail  in opolitismos alpha gr .                                                                

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου: 1    και 1   . 

Κυριακή Αρσένη
Αθήνα 
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ιαστάσεις 9  ,5 εκ.

Σελίδες 
Εικόνες 5
ίγλωσση έκδοση ελληνικά, αγγλικά

SB  9 - 59-15-

ι   Ε ρ  

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

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


δρυµα Ιωάννου . Κωστοπούλου

       ο ιεθνές εστιβάλ Αναλόγιο πραγµατοποιήθηκε και φέτος από τις 1 Σεπτεµβρίου έως τις 1  Οκτωβρίου, , µε την 

       υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου . Κωστοπούλου και υπό τον γενικό τίτλο: “Λογοτεχνικές µεταγραφές του Μύθου και 

της Ιστορίας”.

Στο πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης λόγω του Covid-19, το εστιβάλ περιελάµβανε µία 

σειρά διαδικτυακών δράσεων, όπως ηχογραφήσεις και αναµεταδόσεις έργων, βιντεο-πορτραίτα των συγγραφέων που 

συµµετείχαν στη διοργάνωση, online εκδηλώσεις και συναντήσεις, ενώ η ζωντανή παρουσίαση των έργων στο κοινό θα 

πραγµατοποιηθεί όταν το επιτρέ ουν οι υγειονοµικές συνθήκες.

πορείτε να δείτε εδώ τα βιντεο πορτραίτα των συγγραφέων που συµµετείχαν µε τα έργα τους καθώς και τις onlin  εκδηλώσεις  

https:// .youtube.com/playlist list lv i r Bda fo a sc

https://analogiofestival.org/ /gr/videos/

T
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https://www.youtube.com/playlist?list=UUWlv02iMr7BdaxjfoXa_scw
https://analogiofestival.org/2020/gr/videos/
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“Bonus Τετάρτες”
Η Τετάρτη δεν είναι µία αδιάφορη µέρα, είναι η µέρα που κερδίζεις

       Alpha Bank αποφάσισε και φέτος, να επαναλάβει την επιτυχηµένη προωθητική ενέργεια Bon s ετ ρτες .  Η ενέργεια

       ξεκίνησε την Τετάρτη,  Σεπτεµβρίου  και ολοκληρώθηκε στις 1  Οκτωβρίου . Ειδικότερα, την Τετάρτη,  και 

την Τετάρτη,  Σεπτεµβρίου , το Πρόγραµµα προσέφερε διπλάσιους Bonus πόντους για κάθε συναλλαγή µε κάρτες Bonus 

σε όλους τους συνεργάτες του Προγράµµατος, ενώ την Τετάρτη,  και την Τετάρτη, 1  Οκτωβρίου , έδωσε τη δυνατότητα 

εξαργύρωσης µε τους µισούς Bonus πόντους. 

ια την προβολή της προωθητικής ενέργειας, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 

διαδικτύου και social media. Η τηλεοπτική διαφήµιση παρουσίαζε αρχικά, την Τετάρτη ως µία αδιάφορη ηµέρα έως τη στιγµή που 

απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον χάρη στις προσφορές συλλογής και εξαργύρωσης πόντων του Προγράµµατος Bonus. 

Η
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ράση ΤΕΠΙ  ΙΙ “Επιχειρηµατική ρηµατοδότηση” 
Κεφάλαιο Κίνησης µε Επιδότηση Επιτοκίου

από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  έο Υποπρόγραµµα 

       ε συνέχεια της εξάντλησης του προ πολογισµού του Υποπρογράµµατος , στο οποίο η Alpha Bank πρωταγωνίστησε, 

       εκταµιεύοντας υπέρ των Πελατών της το µεγαλύτερο µερίδιο  έναντι των λοιπών τραπεζών, ξεκίνησε και επίσηµα στις 

5 Οκτωβρίου , η διάθεση του νέου, συγχρηµατοδοτούµενου Υποπρογράµµατος  του ΤΕΠΙ  ΙΙ.

Το νέο Υποπρόγραµµα παρέχει άτοκο κεφάλαιο κίνησης για  έτη σε πληγείσες από τον Covid-19 επιχειρήσεις, οι οποίες παρότι 

είχαν αιτηθεί, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, σχετική χρηµατοδότηση από το αντίστοιχο 

Υποπρόγραµµα , δεν την έλαβαν λόγω εξάντλησης των πόρων. Επίσης, επισηµαίνεται ότι προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία 

επιχείρηση για το Υποπρόγραµµα , δεν θα πρέπει να έχει λάβει χρηµατοδότηση ούτε από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Covid της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τέλος, το Υποπρόγραµµα  παρέχει για  έτη άτοκο κεφάλαιο κίνησης, υπό την προ πόθεση ότι η επιχείρηση θα διατηρήσει τον 

αριθµό του προσωπικού της. 

ερισσότερες πληρο ορ ες ε ν ι δι σι ες εδ .

Σ
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https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/drasi-tepix-neo-kefalaio-kinisis-2
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Εθνική Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης Πελατών  5-1  Οκτωβρίου  
Από τη ιεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

       Ε νικ  Ε δο δ  Ε πηρ τησης ελ τ ν διοργανώθηκε ι  η ρονι  έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας 

      σηµαντικός θεσµός, µε στόχο την ανάδειξη του ζωτικού ρόλου της ποιοτικής εξυπηρέτησης του Πελάτη.

ιορτ σ ε ε το ς ελ τες ς

Την περίοδο 5-1  Οκτωβρίου, προσφέραµε στους Πελάτες που αιτήθηκαν το Πρόγραµµα Alpha Ε λι η κτικ ν 

τ ολ ν   Bon s πόντο ς για κάθε ένα Ευρώ ασφαλίστρου για το πρώτο έτος συµµετοχής.

 Alpha Bank ευχαριστεί το Ελληνικό νστιτο το Ε πηρ τησης ελ τ ν Ε Ε  που συσπειρώνει τα Μέλη του, µε 

ενθουσιασµό και ευθύνη γύρω από τον θεσµό της Εξυπηρέτησης

Η
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“digital reece ace for the Cure”- Κάνε την αρχή για κάτι ανεκτίµητο

Περιορίζουµε τη χρήση του πληκτρολογίου των S λόγω Covid-19

        astercard® στήριξε, για 5η συνεχή χρονιά, το έργο του

        Πανελλήνιου Συλλόγου υναικών µε Καρκίνο Μαστού 

λ  ς , ως µεγάλος χορηγός του igital ree e 

Ra e or the C re . έτος, ο µεγαλύτερος αγώνας 

κοινωνικού σκοπού στην Ελλάδα, στη 1 η χρονιά διεξαγωγής 

του και στο πλαίσιο των συνθηκών που διαµορφώνει η πανδηµία 

του Covid-19, άλλαξε µορφή και διενεργήθηκε διαδικτυακά, 

από τις 5 έως τις  Σεπτεµβρίου .

Οι κ ρτες aster ar  κδοσης Alpha Bank στήριξαν για µία ακόµα χρονιά το “ λµα ωής”.

Η

      το πλαίσιο της προσπάθειας µείωσης της εξάπλωσης του Covid-19, περιορίζουµε σηµαντικά τη χρήση του πληκτρολογίου των 

      συσκευών ΟS παρατείνοντας ρι τις , την περίοδο πραγµατοποίησης ανέπαφων συναλλαγών ς Ε ρ   
ρ ς τη ρ ση .

Επίσης, υπενθυµίζουµε ότι όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγµατοποιούνται ανέπαφα και µόνο για τις συναλλαγές 

ν  τ ν Ε ρ   θα συνεχίσει να ζητείται η πληκτρολόγηση του ΡΙ  στο S.

Σ
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Έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση για τις διεθνείς αγορές

      ο rivate Banking και η υπηρεσία Alpha Bank old ersonal Banking έστειλαν µέσω ne sletter και viber µηνύµατος στους 

      Πελάτες τους, τη νέα τριµηνιαία έκδοση του avigator µε τίτλο: Αν κ πτοντ ς σε περι λλον ε ιότητ ς .

Εξειδικευµένη οµάδα Αναλυτών της Τράπεζας, παρουσιάζουν τις εξελίξεις της παγκόσµιας οικονοµίας και απαντούν σε ερωτήµατα 

σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:

 Μετά από την ισχυρή ανάπτυξη το  τρίµηνο, ποιες είναι οι ενδείξεις για το υπόλοιπο του έτους

 Ποια είναι η προοπτική για τα επιτόκια

 Είναι ευνο κό το περιβάλλον για µετοχές µεσοπρόθεσµα, παρά την πρόσφατη διόρθωση

 Πώς αναµένεται να κινηθεί το δολάριο µετά από το χαµηλό δυόµιση ετών

 ιατηρεί τη δυναµική της η τιµή του χρυσού

 Πώς διαµορφώνεται η επενδυτική προσέγγιση  Ποιες είναι οι κατάλληλες επιλογές για αντιστάθµιση κινδύνου

Τ
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Έµπρακτη στήριξη της Alpha Bank στους πληγέντες από την κακοκαιρία “Ιανός”

      το πλευρό των συµπολιτών µας που δοκιµάζονται από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία “Ιανός” βρίσκεται η 

      Alpha Bank, προχωρώντας σε ειδικές ρυθµίσεις και διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων 

καθώς και την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, έθεσε σε άµεση εφαρµογή τη δ ν τότητ  ν στολ ς 

ς κ ι  ην ν στην κ τ ολ  δόσε ν στε στικ ν  επι ειρη τικ ν  κ τ ν λ τικ ν δ νε ν κ ι πιστ τικ ν 

κ ρτ ν για Ιδιώτες και Επιχειρηµατίες Πελάτες της που κατοικούν ή/και έχουν την επαγγελµατική τους έδρα στις πληγείσες 

περιοχές και έχουν υποστεί ζηµίες.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στήριξης των πληγέντων που ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Alpha Bank 

παρέχει τη δ ν τότητ  ορ ησης στε στικο  δ νε ο  ε προνο ι κό επιτόκιο για την επισκευή των ζηµιών σε 

κατοικίες.

Τέλος, η Τράπεζα στέκεται στο πλευρό των πληγέντων κατοίκων του ήµου Καρδίτσας, προσφέροντας, κατόπιν συνεννόησης µε 

τις αρµόδιες αρχές,  τε ι  τρο ν κ ι ειδ ν πρ της ν κης µέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καρδίτσας.

Σ
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      ο πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Οι θορές που πληγώνουν”, που υλοποιείται σε 

      συνεργασία µε τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank και σε συνεννόηση µε τον ήµο 

Αθηναίων, συνεχίζεται για έβδοµη χρονιά.

Η συντήρηση των γλυπτών πραγµατοποιείται από οµάδα εξειδικευµένων συντηρητών. 

Συγκεκριµένα, βάσει εβδοµαδιαίου προγράµµατος ελέγχου, παρακολουθούνται και 

φωτογραφίζονται όλα τα γλυπτά, που έχουν συντηρηθεί από το 1  έως σήµερα και εν 

συνεχεία, γίνονται οι επεµβάσεις καθαρισµού και προστασίας τους. 

Τα βασικότερα προβλήµατα που εντοπίζονται είναι διάφορες επιγραφές και συνθήµατα στις 

βάσεις των γλυπτών, γεγονός που παρατηρείται συνήθως µετά από µεγάλες διαδηλώσεις στο 

κέντρο της πόλης. Η αποκατάστασή τους πραγµατοποιείται επί τόπου, καθώς όλες οι βάσεις 

έχουν καλυφθεί µε anti-graffiti προστασία.

Τέλος, πρόσφατα έγινε απόπειρα κλοπής της “ ορκάδος” που βρίσκεται στην πλατεία Συντάγµατος, µε αποτέλεσµα το γλυπτό να 

αποµακρυνθεί άµεσα και να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησής του.

Ε Α

Οι φθορές που πληγώνουν

Τ
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ορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

 ρ πε  τ ν ron e ορη ός το  ο  Complian e or m  ε τ τλο  Α ιολό ηση κ ι δι ε ριση το  κινδ νο  η 

σ όρ σης , που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή,  Οκτωβρίου . Στο πλαίσιο του orum, ο Εντεταλµένος ενικός 

ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας ενοφών Αυλωνίτης συµµετείχε σε πάνελ µε θέµα: “Ο κανονιστικός 

κίνδυνος στις επιχειρήσεις”, ενώ η Ειδικός οµικός Συνεργάτης της Alpha Bank ριστίνα Λιβαδά, συµµετείχε στο πάνελ µε θέµα: 

“Αδυναµίες εταιρικής διακυβέρνησης και κίνδυνος µη συµµόρφωσης: Παραδείγµατα από τις θεµατικές της νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών”.

 Alpha Bank ν λ ε ορη ός το  νορ τος Επι ειρη τικότητ ς κ ι τ διοδρο ς, που πραγµατοποιήθηκε 

διαδικτυακά, µε κύριο στόχο να ενηµερώσει τους νέους, µέσα από εισηγήσεις, orkshops, “ eet the E ecutives”, παρουσιάσεις 

και συζητήσεις χωρίς ατζέντα, σχετικά µε τις τάσεις και τις επαγγελµατικές επιλογές και προοπτικές που προσφέρουν διάφοροι 

κλάδοι της οικονοµίας. Κατά τη διάρκειά του, ο Εντεταλµένος ενικός ιευθυντής Καθυστερήσεων holesale Banking 

οδωρής Αθανασόπουλος πραγµατοποίησε εισήγηση µε θέµα: “Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση ως µέσο παρακολούθησης 

επενδύσεων και εταιρειών”, την οποία µπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3ea9CUR5xIY&feature=emb_logo
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 ρ πε  τ ν ποστηρικτ ς το  staina ilit  or m , που πραγµατοποιήθηκε φέτος διαδικτυακά. Στο orum, που 

πραγµατοποιήθηκε για ένατη χρονιά και αποτελεί µία σηµαντική εκδήλωση - θεσµό βιώσιµης ανάπτυξης, συµµετείχαν διεθνούς 

φήµης οµιλητές από οργανισµούς, όπως οι T  A ST A Hellas, Παπαστράτος, Hellenic evelopment Bank, B  oundation, 

estle, niversity of Cambridge, οι οποίοι µοιράστηκαν τη γνώση και την εµπειρία τους µε τους συµµετέχοντες. Το orum 

επικεντρώθηκε σε θέµατα όπως η υπεύθυνη και βιώσιµη τραπεζική, ο βιώσιµος µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων, οι νοµοθετικές 

εξελίξεις στον χώρο των ES , δίνοντας την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να ενηµερωθούν τόσο για κρίσιµα ζητήµατα, όσο και για 

τις διεθνείς τάσεις.

ο ο ιε ν ς ν δριο Α ροτε νολο ς το  AgriB siness or m, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τετάρτη, 

 Οκτωβρίου , µε θέµα: “ ιώσιµη εωργία, Ασφάλεια, Υγιεινή και Επισιτιστική επάρκεια στην µετά Covid-19 εποχή”, 

ποστ ρι ε η Alpha Bank. Οι 5 θεµατικές ενότητες του AgriBusiness orum  επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια, στην υγιεινή 

και στην επισιτιστική επάρκεια, στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος, για την αντιµετώπιση 

των προκλήσεων για σταθερά, βιώσιµα και ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήµατα στην Ελλάδα και στον κόσµο.

...........................................................................................................................................................................................
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 ρ πε  επ  σειρ  ετ ν  στηρ ει το ρ ο της ριστι νικ ς Αδελ ότητ ς ν εσσ λον κης Α . Στόχος 

της Αδελφότητας είναι η προσφορά στην κοινωνία µέσω της ενδυνάµωσης της προσωπικότητας και της καλλιέργειας εθελοντικής 

συνείδησης στους νέους. ια το έτος , η Alpha Bank ανέλαβε τη χορηγία του ενιαίου εντύπου προγραµµάτων της .Α. . . 

 Alpha Bank σ ετε ε ς latin m ponsor στον δι νισ ό  reat reek ines , µία πρωτοβουλία του 

ιάννη Καρακάση, aster of ine, υπό την αιγίδα του ines of reece, µε στόχο την ανάδειξη των 5  κορυφαίων ελληνικών 

κρασιών αλλά και οινοποιών. Στην τελετή απονοµής, που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Σεπτεµβρίου , στο ξενοδοχείο 

Electra alace, στην Αθήνα, παραβρέθηκε η Υποδιευθύντρια της ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, 

Μαρία Καραθανάση, η οποία απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό και απένειµε το βραβείο για το τρίτο καλύτερο κρασί.

...........................................................................................................................................................................................
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ιάννης Κουνέλλης
ωρίς τίτλο, (1990-1)

Σίδερο, µόλυβδος, λάµπες πετρελαίου, 1 1  εκ.

      ο έργο ωρίς τίτλο της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της δουλειάς του ιάννη Κουνέλλη 

      των αρχών της δεκαετίας του 199 , όπου φαινοµενικά ετερόκλητα υλικά συνυπάρχουν σε µία αναπάντεχη ποιητική συνάντηση.

Συγκεκριµένα, δύο ογκώδη φύλλα σιδήρου αποτελούν τη φέρουσα επιφάνεια, από όπου κρέµεται µε τσιγκέλια ένα τρίτο λεπτότερο 

σιδερένιο στοιχείο. Σπειροειδείς λωρίδες µολύβδου, οι οποίες µε τη σειρά τους απολήγουν σε αναµµένες λάµπες πετρελαίου, 

ολοκληρώνουν τη σύνθεση. Η βαριά, επιβλητική σιδερένια κατασκευή αποκτά, χάρη στη συνθετική ευφυία του καλλιτέχνη, έναν 

θρησκευτικό σχεδόν χαρακτήρα λύτρωσης και ελπίδας. Η µεταφυσική ποιότητα του φωτός που τρεµοπαίζει µε κάθε κίνηση του αέρα ή 

του θεατή προσδίδει κινητικότητα στο έργο και επικυρώνει µε τον πιο εναργή τρόπο την προγραµµατική φράση του Κουνέλλη που 

απαιτεί “την επιστροφή της ποίησης µε όλα τα µέσα, µε την άσκηση, την παρατήρηση, τη µοναξιά, τον λόγο, την εικόνα, την εξέγερση”.

T
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Το έργο συµµετείχε στην έκθεση που οργάνωσε η Τράπεζα µε τίτλο  υλλογή της Alpha Bank. Ελληνική έχνη από το  έως 

σήµερα, το 1 -19, στο us Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών εσσαλονίκης . Μετά από τη λήξη 

της, αποφασίστηκε, µε σύνα η χρησιδανείου µεταξύ της Alpha Bank και του us, ο µακροχρόνιος δανεισµός του έργου στο 

Μουσείο, το οποίο εκτίθεται τώρα στον χώρο της µόνιµης Συλλογής.

Ο ιάννης Κουνέλλης, ο οποίος από τα µέσα της δεκαετίας του  εγκατέλει ε τη γενέτειρά του, τον Πειραιά, και εγκαταστάθηκε 

µόνιµα στην Ιταλία, αποτελεί µία από τις λίγες περιπτώσεις πραγµατικά “παγκόσµιου” Έλληνα καλλιτέχνη µε γόνιµη επίδραση στα 

εικαστικά πράγµατα όχι µόνο της Ευρώπης αλλά και διεθνώς.

Από τους πρωτεργάτες του κινήµατος της A  Po a ενσωµατώνει από πολύ νωρίς στο έργο του απλά, ταπεινής προέλευσης, 

υλικά, όπως χώµα, κάρβουνο, σακιά από λινάτσα, µαλλί, πέτρα, κ.ά. Σταδιακά, το έργο του αποκτά έναν έντονα εννοιολογικό 

χαρακτήρα µε τη βαθµιαία ενσωµάτωση διαφόρων µέσων έκφρασης που έχουν ως αποτέλεσµα συνθέσεις µε θεατρικό, σχεδόν 

τελετουργικό χαρακτήρα, οι οποίες συνδιαλέγονται ισότιµα µε την αρχιτεκτονική του χώρου που τις περιβάλλει, χωρίς να χάνουν 

τίποτα από τη ζωντάνια και την ερµηνευτική τους δύναµη.

Το έργο στον εκθεσιακό χώρο του us.
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ιάννης Κουνέλλης 
Πειραιάς 19  - 
Ρώµη 1

ΙΟ ΡΑ ΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

     πούδασε ζωγραφική στην A a mia i B ll  A i στη ώµη µε δάσκαλο κυρίως 
τον . n ilini. την ιταλική πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε από το . τη δεκαετία 
του , πρωτοστατεί ως µία από τις κεντρικές µορφές της “a  po a”, το , 
στήνει την Καρβουνιέρα του και το , παρουσιάζει το περίφηµο περιβάλλον του 
ωρίς τίτλο, µε  ζωντανά άλογα στην γκαλερί  A i o της ώµης. υνδυάζοντας 

γόνιµα στοιχεία από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την ναγέννηση και τη 
ιοµηχανική Επανάσταση, δηµιουργεί, στο πλαίσιο της λεγόµενης “ζωντανής 

ζωγραφικής”, έργα που αναπτύσσονται στον χώρο. ρχικά, στις δύο διαστάσεις, 
κατόπιν, στις τρεις, αξιοποιώντας από τα µέσα της δεκαετίας του  ποικίλα µέσα, 
κινείται προς µια τέχνη ποιητική, ανθρωπιστική και κριτική του σύγχρονου πολιτισµού. 
τα χρόνια του  και  οδηγείται σε έργα µε δραµατικό περιεχόµενο, στα 

οποία η προσωπική µνήµη µεταβάλλεται σε συλλογική, παίρνοντας κάποτε τον 
χαρακτήρα του κοινού για όλους µας νόστου. χει παρουσιάσει πολυάριθµες ατοµικές 
εκθέσεις στην Ευρώπη και στην µερική, σε σηµαντικές γκαλερί και µεγάλα µουσεία. 
ο , οργάνωσε, µε χορηγία του δρύµατος ωάννου . Κωστοπούλου, την πρώτη 

αναδροµική του έκθεση στην Ελλάδα, στο πλοίο όνιον, στον Πειραιά. υµµετείχε 
επίσης σε οµαδικές και διεθνείς διοργανώσεις, όπως στη πιενάλε του Παρισιού 

, , , o m n a , , , πιενάλε ενετίας , 
, , , , , , , πιενάλε Κωνσταντινούπολης 
, πιενάλε του ίδνεϊ .

Σ
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      ο φως, το σκοτάδι, η ανατολή και η δύση, τα διάφορα καιρικά φαινόµενα δηµιουργούσαν απορίες στους ανθρώπους και διέγειραν 

      τη φαντασία τους. Στην εικόνα του ηλιακού δίσκου µε τις ακτίνες, οι άνθρωποι είδαν ένα πρόσωπο µε χρυσόξανθα µαλλιά και 

ακτινωτό στεφάνι και έτσι, έπλασαν τον θεό λιο. 

Ρόδος, το νησί του λιου

Τ

Αργυρό τετράδραχµο Ρόδου,   5 π. .
Ε πρόσ ι  ό η  Ακτινοβόλος κεφαλή λιου.

π σ ι  ό η  ΡΟ ΙΟ  / ΑΜΕΙ ΙΑΣ. Ρόδο και αριστερά, πλώρη.
Alpha Bank οµισµατική Συλλογή 1 9

ον λιο αρχίνα πάλι να εξυµνείς τέκνο του ία ω ούσα

Καλλιόπη, τον λαµπρό, , όµοιο µε τους αθάνατους,

που φέγγει στους θνητούς και τους αθάνατους θεούς

στους ίππους του καβάλα  κι άγρια κοιτάζει µε τα µάτια του

απ  το χρυσό του κράνος και λαµπρές αχτίδες απ  αυτόν

στίλβουν αστραφτερά.

µηρικός ύµνος, . τον λιο
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Ο λιος είναι αυτός που βλέπει και εποπτεύει τα πάντα, ο λιος πανόπτης. Με το άρµα του, το οποίο βγάζει φωτιά και το οδηγούν δύο 

ή τέσσερα άλογα, ταξιδεύει καθηµερινά στον ουρανό, από το παλάτι του στην Ανατολή έως το παλάτι του στη ύση. Το πρωί σηκώνεται 

από τη µία µεριά του κεανού, αφήνει πίσω του την Αία, τη δική του χώρα, υ ώνεται προς το κέντρο του ουράνιου θόλου και από εκεί 

κατηφορίζει και φτάνει στην άλλη άκρη του κεανού. Η έτιδα, στην Ανατολή, κάθε πρωί ανοίγει τη θύρα στο αµαξοστάσιο, για να 

ξεκινήσει το άρµα, ενώ το βράδυ, στη ύση, τον περιµένει ο Ποσειδώνας, για να παραλάβει τα άλογα, που πρέπει να αναπαυτούν. 

Το βράδυ, ένα φτερωτό κρεβάτι µεταφέρει τον αποκοιµισµένο θεό από τη ύση στην Ανατολή, για να αρχίσει και πάλι το ταξίδι του. 

Ο κατεξοχήν τόπος λατρείας του λιου ήταν η Ρόδος, όπου διεξάγονταν ετήσιες γιορτές προς τιµήν του. Σύµφωνα µε τον µύθο, όταν οι 

θεοί µοίρασαν µεταξύ τους τα κοµµάτια γης που θα εξουσίαζε ο καθένας, η Ρόδος ήταν βυθισµένη και δεν φαινόταν. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, ο λιος απουσίαζε στο γνωστό καθηµερινό ταξίδι του και οι θεοί ξέχασαν να του βγάλουν κλήρο. Όταν ο ίας άκουσε 

το άρµα του λιου να πλησιάζει, ετοιµάστηκε να κάνει εκ νέου τη διανοµή. Ο λιος όµως είδε το όµορφο νησί, που άρχισε να 

αναδύεται από τη θάλασσα, και ζήτησε να του το παραχωρήσουν. Έτσι, η Ρόδος έγινε το νησί του θεού, που το είχε υπό την προστασία 

του και το φώτιζε µε τις ακτίνες του. Ο λιος µάλιστα ενώθηκε µε τη νύµφη Ρόδο και απέκτησε επτά γιούς, τους Ηλιάδες. Στον 

λαµπερό θεό, που έσωσε τη Ρόδο από πολιορκία, ήταν αφιερωµένος και ο περίφηµος Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα επτά θαύµατα 

του αρχαίου κόσµου. 
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ο ο σε ο το  ο ρο  s e  o re
Τον Αύγουστο του 1 9 , άνοιξε για πρώτη φορά το Μουσείο, ως 
“Κεντρικό Μουσείο των Τεχνών” και σήµερα θεωρείται ένα από τα 
µεγαλύτερα του κόσµου. Σε µία έκταση περίπου .  τετραγωνικών 
µέτρων, εκτίθενται .  αντικείµενα, που αποτελούν µόνο το  του 
συνόλου των συλλογών του. Υπολογίζεται ότι το σύνολο των συλλογών 
του Μουσείου περιλαµβάνει περισσότερα από 5.  αντικείµενα. 
Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι ελληνικές αρχαιότητες, 
ορισµένες εκ των οποίων εντάσσονται στα διασηµότερα πρωτότυπα 

ελληνικά έργα, τα οποία ταυτόχρονα θεωρούνται ότι ανήκουν στα κυριότερα εκθέµατα του Μουσείου.

Ελλάδα εκτός Ελλάδος
ράφει η Επιµελήτρια της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, ρ ήµητρα Τσαγκάρη

Ελληνικές Αρχαιότητες στη αλλία

ρ σι
Στο κέντρο του Παρισιού, στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα, βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα και παλαιότερα µουσεία του κόσµου, το 

ο σε ο το  ο ρο . Αρχικά, κτίστηκε ως αµυντικό φρούριο, από τον βασιλιά της αλλίας, ίλιππο  Αύγουστο, το 119 , και 

σταδιακά, µε το πέρασµα των αιώνων άλλαζε σηµαντικά µορφή ανάλογα µε τις χρήσεις του. Από φρούριο, διαµορφώθηκε σε κατοικία 

των βασιλέων της αλλίας, και µετά από τη αλλική Επανάσταση, σε µουσείο τέχνης. Το 19, το Μουσείο του Λούβρου δέχτηκε 

9,  εκατοµµύρια επισκέπτες, διατηρώντας τον τίτλο του µουσείου τέχνης µε τη µεγαλύτερη επισκε ιµότητα παγκοσµίως.
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Η “Κυρία της ξέρ” ame d Au erre , περ.  π. .

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της δαιδαλικής 

τεχνοτροπίας. Το άγαλµα απεικονίζει µάλλον µία θεά, 

που λυγίζει το δεξί χέρι της στο στήθος, χαρακτηριστική 

χειρονοµία µητρικής θεάς, ενώ τεντώνει το αριστερό. 

Προέρχεται πιθανότατα από την Κρήτη, όπου υπάρχει 

πιθανόν η “δίδυµη αδελφή της”, η “Κόρη της 

Ελεύθερνας”, ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα των 

ανασκαφών στη εκρόπολη της Ορθής Πέτρας.

https:// .youtube.com/ atch v bt oSA  

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

Η κόρη κρατάει στο αριστερό χέρι λαγό, και έχει πολλές οµοιότητες µε 

άλλες δύο κόρες, που βρίσκονται η µία στο Μουσείο Περγάµου στο 

ερολίνο και η άλλη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάµου.

Η κόρη του Λούβρου φέρει επιγραφή, µε το όνοµα ΥΡΑΜΥΗ.

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου

Η “Κυρία της ξέρ” ame d Au erre , περ.  π. .

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της δαιδαλικής 

τεχνοτροπίας. Το άγαλµα απεικονίζει µάλλον µία θεά, 

που λυγίζει το δεξί χέρι της στο στήθος, χαρακτηριστική 

χειρονοµία µητρικής θεάς, ενώ τεντώνει το αριστερό. 

Προέρχεται πιθανότατα από την Κρήτη, όπου υπάρχει 

πιθανόν η “δίδυµη αδελφή της”, η “Κόρη της 

Ελεύθερνας”, ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα των 

ανασκαφών στη εκρόπολη της Ορθής Πέτρας.

https:// .youtube.com/ atch v bt oSA  
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Κεφαλή ιππέα ampin, περ. 55  π. .

Η κεφαλή βρέθηκε στην Ακρόπολη της 

Αθήνας, το 1 , και βρίσκεται στο 

Λούβρο, ενώ τµήµατα του σώµατος και 

του αλόγου βρέθηκαν δέκα χρόνια µετά 

και εκτίθενται στο Μουσείο της 

Ακρόπολης. Πρόκειται για έργο µεγάλου 

γλύπτη της αρχα κής εποχής µε πολλά 

νεωτεριστικά στοιχεία.

Στο Μουσείο του Λούβρου εκτίθεται η πρωτότυπη κεφαλή και εκµαγεία 

των τµηµάτων του σώµατος και του αλόγου.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης εκτίθενται τα πρωτότυπα τµήµατα του 

σώµατος και του αλόγου και εκµαγείο της κεφαλής.

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
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Η ίκη της Σαµοθράκης, περ. 19   1  π. .

Η ίκη, θεότητα οικεία και προσφιλής στους 

Έλληνες, παρουσιάζεται µε τα φτερά διάπλατα 

ανοιγµένα, µόλις έχει προσγειωθεί επάνω σε 

πλώρη πλοίου. Το στοιχείο αυτό υπαινίσσεται ότι το 

γλυπτό κατασκευάστηκε κατά παραγγελία, ύστερα 

από νίκη σε ναυµαχία. Η ακριβής χρονολόγηση 

παραµένει υπό συζήτηση.

Η Αφροδίτη της Μήλου, 15 -1 5 π. .

ρέθηκε στη Μήλο, το 1 , µαζί µε τµήµα της ενεπίγραφης 

βάσης της, όπου ως γλύπτης αναγράφεται ο Αγήσ ανδρος ή 

Αλέξ ανδρος, γιος του Μηνίδη. Η θεά, γυµνή στο επάνω µέρος 

του κορµιού της, τυλιγµένη µε το ιµάτιο, λικνίζεται στα δύο σκέλη 

της. Το δεξί χέρι έρχεται διαγώνια προς τα κάτω, ενώ µε το 

αριστερό θα κρατούσε µήλο. Πρόκειται για αριστούργηµα που 

συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της κλασικής εποχής, µε τις 

αναζητήσεις της προχωρηµένης ελληνιστικής περιόδου.

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
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Ο ασανισµός του Μαρσύα, 1ος- ος αιώνας µ. .

Ρωµα κό αντίγραφο από πρωτότυπο χάλκινο έργο του - 1  π. .

Ο Μαρσύας, ένας Σάτυρος από τη ρυγία, ήταν δεξιοτέχνης στον αυλό και προκάλεσε κάποτε 

τον θεό Απόλλωνα να αναµετρηθούν στη µουσική τέχνη. ικητής ασφαλώς ήταν ο 

Απόλλωνας. Ο Μαρσύας, που αποδίδεται ως ανθρωπόµορφος/ζωόµορφος δαίµονας της 

φύσης, µετά από τον διαγωνισµό, γδάρθηκε ζωντανός, ως τιµωρία για την βρι, που 

διέπραξε, να προκαλέσει θεό. Το παρόν άγαλµα αποτελεί πιθανόν µέρος µίας σύνθεσης που 

περιλαµβάνει επίσης έναν Σκύθη γονατιστό σήµερα, βρίσκεται στο Μουσείο της λωρεντίας  

και πιθανόν να υπήρχε και τρίτη µορφή, ο τιµωρός Απόλλωνας, που δεν σώθηκε.

ρτεµις των ερσαλλιών ρτεµις η 

Κυνηγέτις , 1ος- ος αι. µ. .

Ρωµα κό αντίγραφο του πρωτότυπου 

αγάλµατος του Λεωχάρους, του 5 π. .

Παριστάνεται η θεά ρτεµις να κινείται 

δυναµικά προς τα δεξιά, δίπλα σε ένα 

ελάφι, έτοιµη να βγάλει το βέλος από τη 

φαρέτρα που κρέµεται στην πλάτη της.

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
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Αµφορέας του Μύσωνα / Ο Κροίσος στην πυρά, 5   9  π. .

Αττικός ερυθρόµορφος αµφορέας, που αποδίδεται στον 

αγγειογράφο Μύσωνα. Απεικονίζεται ο Κροίσος σύµφωνα µε την 

επιγραφή , επάνω σε µία υ ηλή ξύλινη κατασκευή από κορµούς 

δέντρων πυρά , ενώ µία άλλη γενειοφόρος µορφή, ο Εύθυµος, 

ετοιµάζεται να ανά ει την πυρά µε δύο δάδες. Πρόκειται για µία 

από τις σπανιότερες απεικονίσεις του συγκεκριµένου ιστορικού 

γεγονότος από τον βίο του βασιλιά της Λυδίας, Κροίσου.

Απόλλων του Πιοµπίνο Apollon iompino , 1ος αιώνας.

ρέθηκε στη θάλασσα του Πιοµπίνου, απέναντι από το νησί  Έλβα, το 1 . Πρόκειται για ρωµα κό 

αντίγραφο πρωτότυπου αγάλµατος του Απόλλωνα του 5ου αιώνα π. ., που φιλοτέχνησε ο Κάναχος για 

τον ναό του θεού στη Μίλητο ή τον ναό του Ισµηνίου Απόλλωνα στη ήβα. Η µορφή ταυτίζεται µε τον 

Απόλλωνα, αφού θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως στο αριστερό χέρι κρατούσε τόξο, ενώ στο δεξί, 

σπονδική φιάλη. Από την επιγραφή στο αριστερό πόδι µε ένθετα ασηµένια γράµµατα γίνεται σαφές ότι 

πρόκειται για αφιέρωµα στην Αθηνά: “Α Η ΑΙΑ ΕΚΑΤΑ ”.

Αµφορέας του Ανδοκίδη / Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσµο, 5   515 π. .

Αττικός “δίγλωσσος” αµφορέας, που αποδίδεται στον ζωγράφο Ανδοκίδη. Ονοµάζεται “δίγλωσσος”, 

επειδή η άλλη ό η είναι διακοσµηµένη µε τη µελανόµορφη τεχνική. Στην ερυθρόµορφη ό η, 

απεικονίζεται ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσµο, όταν προσπαθούσε να δαµάσει τον δικέφαλο Κέρβερο. Στον 

ήρωα συµπαραστέκεται η θεά Αθηνά.

Αµφορέας του Μύσωνα / Ο Κροίσος στην πυρά, 5   9  π. .

Αττικός ερυθρόµορφος αµφορέας, που αποδίδεται στον 

αγγειογράφο Μύσωνα. Απεικονίζεται ο Κροίσος σύµφωνα µε την 

επιγραφή , επάνω σε µία υ ηλή ξύλινη κατασκευή από κορµούς 

δέντρων πυρά , ενώ µία άλλη γενειοφόρος µορφή, ο Εύθυµος, 

ετοιµάζεται να ανά ει την πυρά µε δύο δάδες. Πρόκειται για µία 

από τις σπανιότερες απεικονίσεις του συγκεκριµένου ιστορικού 

γεγονότος από τον βίο του βασιλιά της Λυδίας, Κροίσου.

Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου
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Οι πρώτες ασφαλιστικές εργασίες της Τράπεζας

        εποµένη της κρίσης των χρόνων 19 9-  κατέγρα ε τη χρεοκοπία ενός µεγάλου αριθµού τραπεζών µικρού µεγέθους. Η Τράπεζα
        Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως, όπως ονοµαζόταν τότε η Alpha Bank, όχι µόνο δεν αντιµετώπισε το φάσµα της χρεοκοπίας, αλλά 
δεν χρειάστηκε καν να προσφύγει στη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της, για να αποσβέσει τις ζηµιές αυτών των χρόνων. 

στόσο, το µέλλον δεν επεφύλασσε µία απρόσκοπτη πορεία για την Τράπεζα. Αντιθέτως, τα χρόνια που ακολουθούν µέχρι τα τέλη 
του µεσοπολέµου υπήρξαν τα πιο άχαρα για τη µέχρι τότε ιστορία της. Με εξαιρετικά περιορισµένες τις εργασίες που θα µπορούσαν 
να προσκοµίσουν κέρδη σε µία εποχή οικονοµικής δυσπραγίας, η Τράπεζα επιδιώκει την αναζήτηση νέων εργασιών, οι οποίες 
ξεφεύγουν σηµαντικά από εκείνες που παραδοσιακά ακολουθεί µία εµπορική τράπεζα.

Το ενδιαφέρον στράφηκε στην πρακτόρευση ασφαλιστικών προ όντων, µία επιλογή, που τουλάχιστον η συγκυρία της περιόδου, 
γεννούσε προσδοκίες. Στις αρχές του 19 , δηλαδή αµέσως µόλις έδειξε σηµάδια ανάκαµ ης η ελληνική οικονοµία, η Τράπεζα 
Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως ανακοινώνει τη συµφωνία της µε την Α.Ε. Ασφαλιστική Εταιρεία “Ανατολή” που διατηρούσε παρουσία 
στον χώρο από το 19  µε σηµαντική συµβολή στην οργάνωση του κλάδου ζωής. Με βάση τη συµφωνία, η Τράπεζα, µέσω των 

ιευθυντών των Υποκαταστηµάτων, ξεκινά να αντιπροσωπεύει ασφάλειες κλάδου ζωής και κλάδου κεφαλαιοποιήσεως. Λίγους µήνες 

αργότερα, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόµενο συνεργασίας µε τις ενικές Ασφάλειες αλλίας για την αντιπροσώπευση του κλάδου χαλάζης.

Τίτλος µίας µετοχής της Α.Ε.Ε. .Α. 
“Η Εµπορική”, 19

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Η
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Το 19 5, η Τράπεζα θα έλθει σε συµφωνία µε µία ακόµη ασφαλιστική εταιρεία, την “Εθνική ωής και Καλή Πίστη”, που ιδρύθηκε το 

191  από την Τράπεζα Εθνικής Οικονοµίας και τους αδελφούς Εµπειρίκου. Και πάλι µέσω των Υποκαταστηµάτων της η Τράπεζα 

πρακτορεύεται τόσο σε κλάδους ζωής και κεφαλαιοποίησης, όσο και στους κλάδους πυρός και µεταφορών, διατηρώντας πάντοτε την 

ελευθερία να αντιπροσωπεύει και τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες. 

στόσο, οι πρακτορεύσεις αυτές των ασφαλιστικών εταιρειών - µε όσες δυσκολίες επέφεραν λόγω της ανταγωνιστικότητας των 

παρεχόµενων προ όντων διαφορετικών εταιρειών - δεν αποτέλεσαν για την Τράπεζα παρά ένα µεταβατικό στάδιο στην προοπτική 

ανάλη ης ασφαλιστικών εργασιών από ένα επιχειρηµατικό σχήµα, στο οποίο την πρωτοβουλία θα είχε η ίδια. δη οι έλεγχοι που 

είχαν επιβληθεί στο συνάλλαγµα είχαν οδηγήσει τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες µέχρι τότε διατηρούσαν σηµαντική θέση 

στην Ελλάδα, σε αποχώρηση από την ελληνική αγορά ή τουλάχιστον σε περιορισµό των εργασιών τους. Το αποτέλεσµα ήταν να 

υπάρξουν αρκετά ελκυστικά περιθώρια για την ανάπτυξη αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

Η Τράπεζα κινείται µε αποφασιστικότητα για την υλοποίηση του σχεδίου. Τον Σεπτέµβριο του 19 9, το ιοικητικό Συµβούλιο φρόντισε 

να ενηµερωθεί για τα αποτελέσµατα της µελέτης που είχε αναθέσει µε σκοπό τη σύσταση ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυ η 

κινδύνων πυρός, θαλάσσης, ατυχηµάτων ζωής και εµπορικών εργασιών. Σχεδόν άµεσα, η ενική ιεύθυνση έρχεται σε συµφωνία µε 

έναν κύκλο επιχειρηµατιών, “πελατών και φίλων” της Τράπεζας, η οποία στις 5 Οκτωβρίου 19 9, οδηγεί στην ίδρυση της Α.Ε. 

ενικών Ασφαλειών η “Εµπορική”. Τον Απρίλιο του 19 , ανακοινώθηκε στα Υποκαταστήµατα η έναρξη εργασιών της θυγατρικής 

ασφαλιστικής εταιρείας, αν και αρχικά, µε κύκλο εργασιών περιορισµένο µόνο στις ασφάλειες κινδύνων πυρός.

Εξώφυλλο του Ισολογισµού ρήσεως 19
της Α.Ε.Ε. .Α. “Η Εµπορική”
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Ευγενία ακίνου

       συγγραφέας και γραφίστρια Ευγενία ακίνου γεννήθηκε τον Ιούνιο του 19 5 στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλωσε στην Αθήνα και 

       σπούδασε γραφικές τέχνες και αρχαιολογική ξενάγηση. Είναι παντρεµένη µε τον δηµοσιογράφο και συγγραφέα Μιχάλη ακίνο. 

Εργάστηκε για µερικά χρόνια σε περιοδικά ως γραφίστρια, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε την παιδική λογοτεχνία και µε το παιδικό 

θέατρο. Το 19 5 δηµιούργησε το γνωστό αντικειµενοθέατρο “ τενεκεδούπολη”, ένα πρωτότυπο κουκλοθέατρο από πεταµένα 

αντικείµενα, κυρίως ντενεκεδάκια, που αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά και εξακολουθεί να παίζεται από θιάσους και σχολεία. Έχει 

τιµηθεί µε βραβεία και διακρίσεις, ανάµεσα στα οποία το ραβείο Αναγνωστών από το Εθνικό Κέντρο ιβλίου και τον ραδιοφωνικό 

σταθµό ΣΚΑ  για το µυθιστόρηµά της “Η µέθοδος της Ορλεάνης” 5  και το Κρατικό ραβείο ιηγήµατος για τη συλλογή διηγηµάτων 

“ ιλοδοξίες κήπου” . Επίσης, διετέλεσε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων - 5 . 

Έχει γρά ει και έχει εικονογραφήσει πολλά παιδικά βιβλία. Το 19  έγρα ε το πρώτο της µυθιστόρηµα “Αστραδενή”, που γνώρισε 

µεγάλη επιτυχία, ενώ από το 199  γράφει µόνο για ενήλικες, κυρίως µυθιστορήµατα, ανάµεσα στα οποία τα έργα “ άχαρη στην άκρη” 

1991 , “Η Μερόπη ήταν το πρόσχηµα” 199 , “Εκατό δρόµοι και µία νύχτα” 199 , “Τυφλόµυγα” , “Έρως, έρος, Πόλεµος” 

, “Η µέθοδος της Ορλεάνης” 5 , “Οδυσσέας και µπλουζ” , “Το τρένο των νεφών” , “Πλανόδιοι θεριστές” 

1 , “Στο αυτί της αλεπούς” 1 , “ υχτερινή ακρόαση” 1 , “ ράµµατα στη ιονάτη”  κ.ά., καθώς και µία συλλογή 

διηγηµάτων µε τίτλο “ ιλοδοξίες κήπου” . ια τη θεµατολογία της αντλεί την έµπνευσή της από την κοινωνική πραγµατικότητα και 

τα καθηµερινά προβλήµατα, ενώ συµφιλιώνει το ρεαλιστικό µε το φανταστικό στοιχείο υιοθετώντας τον µοντερνιστικό τρόπο γραφής, ο 

οποίος κυριαρχεί την εποχή που εµφανίζεται το έργο της. Τα µυθιστορήµατά της έχουν πολλές επανεκδόσεις και έχουν µεταφραστεί και 

κυκλοφορούν σε αρκετές ξένες γλώσσες.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Ευγενίας ακίνου.

τ στε εδ  ι  ν  δε τε το ς τ τλο ς

H

evgenia-fakinou.pdf


ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Τράπεζα στηρίζει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού

       ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού ΠΣΣΕ  είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό των εθελοντικών οργανώσεων,

       τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και την υπεύθυνη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 

της Κυπριακής ηµοκρατίας στη διαµόρφωση και εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. 

Το ΠΣΣΕ υποστηρίζει το έργο όλων των οργανωµένων δικτύων εθελοντικής προσφοράς και ΜΚΟ.

Η Alpha Bank Cyprus Ltd, στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΠΣΣΕ “ΌΛΑ τα παιδιά µε σχολικά”, υποστήριξε για ακόµη µία χρονιά τα 

παιδιά ευάλωτων οικογενειών για την αγορά σχολικών ειδών, µε στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες τους πριν από την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς. 

Τ
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank omania
ράβευση του Εκτελεστικού Προέδρου της Alpha Bank omania 

και ενικού ιευθυντή nternational et ork της Alpha Bank Sergiu prescu 

       ο βραβείο “Banker of the ear” απονεµήθηκε στον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Alpha Bank omania και ενικό ιευθυντή 

       nternational et ork της Alpha Bank Sergiu prescu, σε αναγνώριση, εκ µέρους της επιχειρηµατικής κοινότητας, των 

εξαιρετικών αποτελεσµάτων και της δηµιουργικής ηγεσίας του, που αντανακλώνται στη βιώσιµη ανάπτυξη της Alpha Bank 

omania στην αγορά της Ρουµανίας και στην αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας της στη χώρα.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ inancial Leaders  Hall of ame”, ο κ  pres  δήλωσε: 

“ ο βραβείο αυτό αποτελεί µεγάλη τιµή για µένα. Πρώτα απ  όλα, θα ήθελα να επισηµάνω ότι οι τραπεζικές εργασίες δεν είναι 

ένα “ατοµικό άθληµα”, αλλά ανέκαθεν αποτελούσαν ένα “οµαδικό άθληµα” και κατά συνέπεια, το βραβείο αυτό, παρ  όλο που 

εκ πρώτης ό ης φαίνεται να είναι ατοµικό, στην πραγµατικότητα, είναι οµαδικό και το αφιερώνω στην οµάδα της Alpha Bank 

Romania. ι τραπεζικές εργασίες έχουν καταστεί πλέον εξαιρετικά περίπλοκες και τίποτε δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί, εάν 

δεν πλαισιωνόµασταν από επαγγελµατίες. υτό που έχει σηµασία αυτή τη στιγµή είναι οι οµάδες µας και οι επιδόσεις τους”.

Τ
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank omania
 ιάκριση της Alpha Bank omania 

        Alpha Bank omania έλαβε το βραβείο “Best reaction in pandemic times”, στην κατηγορία “Πληρωµές και ηφιακή 

        Τραπεζική”, για την πιλοτική εφαρµογή του Alpha hone os, µίας εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα που µεταµορφώνει το 

κινητό σε τερµατικό S. Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της 19ης εορταστικής εκδήλωσης oCash, την οποία 

διοργανώνει ετησίως η ηλεκτρονική έκδοση oCash.

Το βραβείο παρέλαβε η ποδιε ντρι  της ιε νσης Αποδο ς ρτ ν της Alpha Bank Romania Ral a prea, 

η οποία δήλωσε σχετικά: “ ας ευχαριστώ εκ µέρους της οµάδας µας. αιρόµαστε ιδιαίτερα που οι προσπάθειές µας 

αναγνωρίστηκαν, καθώς είµαστε η πρώτη τράπεζα στη ουµανία που προσφέρει στην εγχώρια αγορά τη συγκεκριµένη λύση. 

Προετοιµάζουµε την παροχή της υπηρεσίας σε πλήρη κλίµακα κατά τους επόµενους µήνες, καθώς υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον 

από τις εµπορικές επιχειρήσεις και θέλουµε να ανταποκριθούµε άµεσα στις ανάγκες για ηφιακή ραπεζική, κυρίως τώρα, 

κατά τη διάρκεια της πανδηµίας”.

Η
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank omania
Αποδοχή των καρτών nion ay στα τερµατικά S της Alpha Bank omania

       Alpha Bank omania είναι η πρώτη τράπεζα της χώρας που επεκτείνει τις εργασίες της στον τοµέα αποδοχής καρτών, µε 

       την προσθήκη των καρτών nion ay στις κάρτες που γίνονται αποδεκτές στα τερµατικά S της Τράπεζας.

Πρόκειται για την επέκταση της προηγούµενης συµφωνίας µεταξύ της Alpha Bank omania και της nion ay, η οποία είχε 

συναφθεί τον Μάιο του 19 και µε βάση την οποία οι κάρτες nion ay έγιναν αποδεκτές στο σύνολο του δικτύου των ΑΤΜ 

της Τράπεζας στη Ρουµανία. Με τη νέα συµφωνία, οι κάτοχοι καρτών nion ay µπορούν όχι µόνον να πραγµατοποιούν 

αναλή εις µετρητών από τα ΑΤΜ της Alpha Bank omania, αλλά και να πραγµατοποιούν πληρωµές σε περισσότερες από 

.  συνεργαζόµενες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Retail Banking της Alpha Bank Romania Cristian Dragos, δήλωσε σχετικά:

“Είµαστε ευτυχείς που αποτελούµε την πρώτη ρουµανική τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται η UnionPay στη χώρα, η οποία 

επεκτείνει ταχύτατα την παρουσία της σε σηµαντικές ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές. Παράλληλα, έχουµε τη χαρά να 

παρέχουµε νέες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στις τοπικές εµπορικές επιχειρήσεις και να συµβάλλουµε στην αύξηση της 

ελκυστικότητας διαφόρων προορισµών της χώρας. Κάθε εµπορική επιχείρηση που διαθέτει τερµατικό POS της Alpha Bank 

Romania, µπορεί πλέον να αποδέχεται άµεσα, µε ασφάλεια και ευκολία πληρωµές από κατόχους καρτών UnionPay”.

Η
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Albania SHA
Πιστωτική κάρτα astercard: “Μία κάρτα, άπειρες στιγµές”

        τις 15 Σεπτεµβρίου , η Alpha Bank Albania SHA παρουσίασε, για πρώτη φορά, την πιστωτική κάρτα astercard, 

        η οποία είναι η δεύτερη, κατά σειρά, κάρτα µε την επωνυµία astercard, µετά από την επιτυχηµένη παρουσίαση της 

χρεωστικής κάρτας µε την ίδια επωνυµία. Η διαφηµιστική προβολή της κάρτας, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “One card, 

an infinity of moments” “Μία κάρτα, άπειρες στιγµές” , πραγµατοποιήθηκε µέσω διαδικτύου, υπαίθριων διαφηµίσεων, 

ραδιοφώνου και αποστολής ne sletter στους Πελάτες.

Σ
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Alpha Bank Albania SHA
Προωθητική ενέργεια της Τράπεζας

        Alpha Bank Albania SHA εγκαινίασε προωθητική ενέργεια για τον τρεχούµενο λογαριασµό Alpha Start και για το σύνολο 

        των συνδεδεµένων µε αυτόν προ όντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της προσφοράς, όλοι οι νέοι και οι υφιστάµενοι 

Πελάτες που θα ανοίξουν έναν λογαριασµό Alpha Start µέχρι τις 1 εκεµβρίου , θα λάβουν επίσης συνδροµή 

Alpha e-Banking και χρεωστική κάρτα astercard δωρεάν διά βίου, καθώς και τις υπηρεσίες Alpha S S και Automatic tility 

ayments δωρεάν για  µήνες. Στόχος της Τράπεζας είναι να βελτιώσει αφενός, το επίπεδο ενηµέρωσης των Πελατών για 

όλες τις υπηρεσίες που παρέχει και αφετέρου, την τραπεζική εµπειρία των Πελατών όσον αφορά στον τρεχούµενο λογαριασµό 

Alpha Start. Η προβολή της ενέργειας πραγµατοποιείται µέσω τηλεόρασης, διαδικτύου, υπαίθριων διαφηµίσεων και 

ραδιοφώνου, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας “Everything in control” “Όλα υπό έλεγχο” .

Η
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Alpha Bank Albania SHA
Είσοδος στο Alpha e-Banking µε χρήση βιοµετρικών στοιχείων

Η Alpha Bank Albania SHA χορηγός της έκθεσης “Traces of moments, dreaming the continuity”

        Alpha Bank Albania SHA παρουσίασε τη νέα καινοτόµο λειτουργία “Biometric Login”, που είναι διαθέσιµη για τους 

        Πελάτες, οι οποίοι είναι συνδροµητές στο Alpha e-Banking. Όλοι οι νέοι και οι υφιστάµενοι Πελάτες µπορούν πλέον να 

εισέρχονται γρήγορα, εύκολα και µε ασφάλεια στο Alpha e-Banking µε τη χρήση αναγνώρισης προσώπου ή δακτυλικού 

αποτυπώµατος.

Η

        Alpha Bank Albania SHA ανέλαβε χορηγός της έκθεσης έξι νέων καλλιτεχνών µε τίτλο: “Traces of moments, dreaming 

        the continuity”. Κύριο µήνυµα των ζωγραφικών πινάκων τους ήταν ότι κατά καιρούς έχουµε την ανάγκη να αποσυνδεθούµε 

από την ολότητα, σταµατώντας την κίνηση ή την εξέλιξη κάποιου πράγµατος, για να αιχµαλωτίσουµε µία στιγµή, γεγονός που µας 

βοηθά στην κατανόηση του κόσµου γύρω µας καθώς και του ρόλου µας µέσα σε αυτόν. Την Έκθεση επισκέφτηκαν πολλοί 

καλλιτέχνες και πολίτες, τηρώντας αυστηρά τα µέτρα προστασίας κατά του Covid-19. 

Η

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