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      ία ιδιαίτερη χρονιά φτάνει στο τέλος της.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία του Covid-19, άλλαξαν πολλά στον τρόπο που 

ζούµε και εργαζόµαστε. Η Τράπεζά µας, από την πρώτη στιγµή, εφάρµοσε σχέδιο δράσης για την 

αντιµετώπιση της πανδηµίας, προκειµένου να διασφαλίσει τόσο την υγεία των Υπαλλήλων και των 

Πελατών της, όσο και την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τοµείς της λειτουργίας της. 

Με τολµηρές αποφάσεις και γρήγορους ρυθµούς πετύχαµε να προσαρµοστούµε και να ανταποκριθούµε 

στα νέα κοινωνικά και επαγγελµατικά δεδοµένα και έτσι συνεχίζουµε να πορευόµαστε. 

Η Τράπεζα µε σύγχρονα ψηφιακά µέσα, διευκολύνσεις και άµεση διάθεση νέων χρηµατοδοτικών 

εργαλείων στήριξης και πάνω από όλα µε τους ανθρώπους της συνεχίζει να στηρίζει τους Πελάτες της. 

Παράλληλα, αξιοποιώντας και ενδυναµώνοντας διαρκώς την ψηφιακή τραπεζική, τους δίνει τη 

δυνατότητα να µπορούν να πραγµατοποιούν µε απόλυτη ασφάλεια και τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα το 

σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών τους διαδικτυακά, από το σπίτι τους, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα 

περίοδο που οι online συναλλαγές συνιστούν όχι µόνον επιλογή, αλλά και βασικό µέσο προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας όλων.

Πλέον, πάνω από το 90% των εγχρήµατων συναλλαγών πραγµατοποιούνται στα ψηφιακά της δίκτυα, 

ενώ µέσα στους πρώτους εννέα µήνες του 2020, ο αριθµός των ενεργών χρηστών του e-banking της 

Τράπεζας αυξήθηκε εντυπωσιακά, µε τις νέες συνδροµές να ξεπερνούν τις 200.000.

H ψηφιακή τραπεζική ήρθε για να µείνει και να αλλάξει ριζικά σε βάθος χρόνου τις τραπεζικές 

συναλλαγές όπως τις γνωρίζαµε έως πρόσφατα.

M
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Στο πλαίσιο αυτό, ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών της Alpha Bank, i³, 
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία, µε την ανάδειξη των τριών νικητριών οµάδων σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
και αµιγώς ψηφιακό Pitch-Event, το οποίο παρακολούθησαν ζωντανά περισσότεροι από 600 
συνάδελφοι από όλη την Τράπεζα!

Ο ∆ιαγωνισµός συνέβαλε και φέτος ενεργά στην ενίσχυση του ψηφιακού προφίλ της Τράπεζάς µας, 
µέσα από ιδέες και λύσεις που µπορούν να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της καθώς 
και να βελτιώσουν την εµπειρία των Πελατών της. Ο νέος i³ αποτέλεσε µία εξελιγµένη εκδοχή του 
περσινού διαγωνισµού, µε σκοπό να προωθήσει την καινοτοµία εντός της Τράπεζας ακόµη πιο 
αποτελεσµατικά και παράλληλα, να ενισχύσει περαιτέρω την οµαδικότητα. 

Με αυτή την ευκαιρία, στο Επίκεντρο αυτού του τεύχους, φιλοξενούµε στιγµιότυπα από τον ∆ιαγωνισµό 
καθώς επίσης και τις εµπειρίες των µεντόρων των οµάδων του φετινού i3.

Επίσης, διαδικτυακά πραγµατοποιήθηκε φέτος και το SingularityU Greece Summit, στο οποίο η Τράπεζα 
συµµετείχε, για τρίτη χρονιά, ως Platinum χορηγός.

Με κεντρικό µήνυµα: “η εποχή που µαθαίνουµε τη νέα κανονικότητα”, ειδικοί στον τεχνολογικό τοµέα και 
παγκοσµίου βεληνεκούς επιστήµονες από το SingularityU Global µοιράστηκαν τις απόψεις τους και 
αποκάλυψαν στρατηγικές για την προσαρµογή στις προκλήσεις του παρόντος αλλά και του µέλλοντος 
και µίλησαν για το πώς οι εκθετικές τεχνολογίες µπορούν να µας καθοδηγήσουν στο µέλλον. 

Στις σελίδες που ακολουθούν, µπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο µε την παρέµβαση του CEO της 
Alpha Bank Βασίλειου Ψάλτη, ο οποίος συµµετείχε στο CEOs' Panel του SingularityU Greece Summit 
2020 αλλά και να διαβάσετε τι µας είπαν Λειτουργοί των ∆ιευθύνσεων και των Καταστηµάτων µας, οι 
οποίοι συµµετείχαν στο φετινό Συνέδριο. 
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Τέλος, η φετινή χρονιά κλείνει µε αλλαγές στη ∆ιοικητική Οµάδα της Τράπεζας, στην οποία προστέθηκε ένα 
νέο Aνώτατο Στέλεχος, ο Στέφανος Μυτιληναίος που ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer 
και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, αλλά και µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης της 
δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων της Τράπεζας στην 100% θυγατρική της 
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Hellas Μ.Α.Ε.

Ο κ. Ψάλτης δήλωσε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί ακόµη ένα αποφασιστικό βήµα στην υλοποίηση του 
Στρατηγικού µας Σχεδίου που ανακοινώθηκε πριν από έναν χρόνο καθώς επίσης ότι η ολοκλήρωση του 
Project Galaxy φέρνει την Alpha Bank σε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισµού και µας επιτρέπει να 
στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τους Πελάτες µας και την προσπάθεια για την επιστροφή της ελληνικής 
οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε θερµά όλους τους συναδέλφους για τη συµβολή τους στην επιτυχία του 
Στρατηγικού µας Σχεδίου και τόνισε ότι η συνδροµή των Ανωτάτων ∆ιοικητικών Στελεχών, Αρτέµη 
Θεοδωρίδη, Θόδωρου Αθανασόπουλου και Βαγγέλη Κάββαλου υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή 
υλοποίηση του σύνθετου σχεδιασµού απόσχισης της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων 
της Τράπεζας και της ενοποίησης των δραστηριοτήτων των δύο οργανισµών.

ΜΑΖΙ συνεχίζουµε να αντιµετωπίζουµε µε υπευθυνότητα, υποµονή και αισιοδοξία τις δύσκολες καταστάσεις 
που βιώνουµε, για να είµαστε σύντοµα και πάλι ο ένας δίπλα στον άλλο.

Όλοι µαζί ενωµένοι θα τα καταφέρουµε. Το έχουµε αποδείξει και στο παρελθόν και έτσι, θα συνεχίσουµε 
και στο µέλλον.

Η ∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος 2021!

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εταιρική Ταυτότητα και Περιοδικές Εκδόσεις Οµίλου
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο δεύτερος εσωτερικός διαγωνισµός 
καινοτοµίας και νέων ιδεών i3!

       ε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αµιγώς ψηφιακό Pitch-Event που παρακολούθησαν ζωντανά περισσότεροι από

       600 συνάδελφοι από όλη την Τράπεζα, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2020, o δεύτερος 

διαγωνισµός καινοτοµίας και νέων ιδεών i3, µε την ανάδειξη των τριών νικητριών οµάδων. 

Με έντονα τα στοιχεία της καινοτοµίας, της διαδραστικότητας και της ενεργού συµµετοχής, το Pitch-Event φιλοξένησε 

ζωντανά την αξιολόγηση των συµµετεχόντων από την κριτική επιτροπή καθώς και από τους συναδέλφους, οι οποίοι 

φέτος είχαν, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα ψηφοφορίας, που πραγµατοποιήθηκε online. 

Μ

Xαιρετισµός του CEO Βασίλειου Ψάλτη

Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο CEO της Alpha Bank 

Βασίλειος Ψάλτης, ο οποίος τόνισε τη σηµασία του ∆ιαγωνισµού 

για την Τράπεζα καθώς και ότι µέσα από αυτή τη δράση προάγεται 

έµπρακτα η καινοτοµία εντός του Οργανισµού, ένα σηµαντικό 

στοιχείο του ίδιου του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Ο κ. Ψάλτης 

αναφέρθηκε επίσης στις ιδέες που διακρίθηκαν στον περσινό i3 και 

υλοποιήθηκαν από την Τράπεζα, όπως είναι, ενδεικτικά, η δυνατότητα αντιγραφής και εκτύπωσης του IBAN και η 

δυνατότητα παροχής Βεβαιώσεων Πόθεν Έσχες µέσω e-Banking, προσθέτοντας ότι στο στάδιο της υλοποίησης 

βρίσκεται και µία ακόµη ιδέα, αυτή της κάρτας γονικού ελέγχου που θα χρησιµοποιεί ο έφηβος και θα µπορεί να κάνει 

ελεγχόµενες συναλλαγές. Τέλος, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε τη σπουδαιότητα του εύρους και της ισοκατανοµής των 

συναδέλφων που δήλωσαν και φέτος συµµετοχή, οι οποίοι προέρχονται τόσο από την Αθήνα, όσο και από την 

Περιφέρεια, από ∆ιευθύνσεις και Καταστήµατα, γυναίκες και άνδρες.
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Μεγάλη συµµετοχή διαγωνιζοµένων παρά τη δύσκολη συγκυρία

Την έναρξη του Pitch-Event πραγµατοποίησε ο Κωνσταντίνος Βαΐτσας, 
Head of Innovation, από τη ∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού 
και Καινοτοµίας, ο οποίος καλωσόρισε τις οµάδες και όλους τους 
συναδέλφους, αναφέροντας ότι “µε το Pitch-Event του i3 κορυφώνεται µία 
όµορφη, εποικοδοµητική και πολύ ενδιαφέρουσα διαδροµή, η διαδροµή 
της εξέλιξης των καινοτόµων ιδεών των συναδέλφων µας” και ότι 
πρόκειται για “έναν διαγωνισµό που προάγει την καινοτοµία και τη 
φαντασία εντός της Τράπεζας, προωθώντας συγχρόνως µία κουλτούρα συνεργασίας”. Τόνισε, τέλος, ότι “παρά τη δυσµενή 
συγκυρία, στο κάλεσµα του φετινού i3 ανταποκρίθηκαν 150 άνθρωποι από όλη την Τράπεζα, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους”.

∆αµιανός Χαραλαµπίδης: Η καινοτοµία ως “τροφοδότης µηχανισµός” 
της νέας κουλτούρας και της συνεχούς µας βελτίωσης

Τη σαφή και ισχυρή αλληλεξάρτηση µεταξύ καινοτοµίας και ψηφιακού 
µετασχηµατισµού ανέφερε στην οµιλία του και ο Εντεταλµένος Γενικός 
∆ιευθυντής Chief Digital Officer and Retail Banking Products της 
Alpha Bank ∆αµιανός Χαραλαµπίδης, τονίζοντας ότι η καινοτοµία είναι 
“ο µηχανισµός που κινεί και τροφοδοτεί την όλη κουλτούρα και τις επιµέρους 
διαδικασίες της διαρκούς βελτίωσής µας για τη δηµιουργία προϊόντων και 
υπηρεσιών που στοχεύουν σε ένα νέο, καλύτερο Customer Experience”. Ο κ. Χαραλαµπίδης τόνισε ότι o i3 αγκαλιάστηκε µε θέρµη 
από όλους τους συναδέλφους, από την πρώτη στιγµή που εγκαινιάστηκε, ότι για την υλοποίηση και την εξέλιξή του εργάστηκε 
σκληρά επί πολλούς µήνες ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων καθώς και ότι ήταν µία διαδικασία που επηρέασε θετικά την 
καθηµερινότητα πολλών συναδέλφων. Επεσήµανε δε, ότι οι συνάδελφοι, οµάδες και µέντορες, εργάστηκαν over and above της 
εργασίας τους, για την εξέλιξη των ιδεών τους.

Στη συνέχεια, ο κ. Βαΐτσας τόνισε τη σηµασία τού να µπορούµε να προσαρµοζόµαστε στις εκάστοτε συνθήκες, κάτι το οποίο οδήγησε 
και στη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού σε αµιγώς ψηφιακή µορφή –ένεκα της συγκυρίας-  και, επίσης, ανέλυσε τα τρία δοµικά στοιχεία 
του ∆ιαγωνισµού, την έµπνευση, την καινοτοµία και την εφαρµογή. Τέλος, ανέλυσε τη διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης των 
οµάδων και της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των τριών νικητών καθώς και για την οµάδα που θα κερδίσει το “Co-Worker Award”, 
το νέο βραβείο που θεσπίστηκε φέτος, για πρώτη φορά, και κάλεσε τις οµάδες να ξεκινήσουν τις παρουσιάσεις τους.

<       7 / 70      >



ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Οι µεγάλοι νικητές
Οι 10 οµάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους και από την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής αναδείχθηκαν οι 3 νικητές.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα “Η” των Νικόλαου Κότσαρη, Μαρίας Μανώλη, Χριστίνας Σελεµίδου 
και Παντελή Χατζηκωνσταντίνου µε την πρόταση “myAlpha Accessible”, µία νέα εφαρµογή της Alpha Bank για 

άτοµα µε περιορισµούς στην όραση, την οµιλία και την ακοή, καθώς και άτοµα τρίτης ηλικίας. 

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η οµάδα “Κ” των Μαρίας ∆ανίδου και Σοφίας Γεωργιάδου που πρότεινε µία µέθοδο 

για την άµεση µέτρηση της Ικανοποίησης του Πελάτη ως εργαλείο αναβάθµισης της ποιότητας των προσφερόµενων 

υπηρεσιών και τη σύνδεσή της µε την αξιολόγηση των Καταστηµάτων. 
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Την τρίτη θέση κατέκτησε η οµάδα “Λ” των ∆ήµητρας Κολέτσου και Κωνσταντίνου Μερκούρη µε πρόταση για 
την ψηφιοποίηση και διεκπεραίωση ιδιωτικών επιταγών και πινακίων µεταχρονολογηµένων επιταγών.

Η οµάδα “Η”, εκτός από την 1η θέση, κατάφερε να κερδίσει και το “Co-Worker Award”, καθώς έλαβε τις 
περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους που συµµετείχαν στην ψηφοφορία!

Μπορείτε να δείτε εδώ, χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από όλο τον διαγωνισµό. 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε την προβολή βίντεο µε αποσπάσµατα από τη σύντοµη ιστορία του ∆ιαγωνισµού, συνεντεύξεις 
των µεντόρων και των διαγωνιζοµένων καθώς και ορισµένες χαλαρές στιγµές από την προετοιµασία των οµάδων.

Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους νικητές, στους µέντορές τους και σε όλους τους συναδέλφους που συµµετείχαν και 
συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχηµένη διοργάνωση. Το πάθος, η συνεργασία και οι καινοτόµες ιδέες αποτελούν για όλους 
µας πηγή έµπνευσης και µας κάνουν να ανυποµονούµε ήδη για τον επόµενο i3!
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Οι µέντορες των οµάδων του φετινού i3 µιλούν για την εµπειρία τους!

Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του εσωτερικού διαγωνισµού καινοτοµίας και νέων ιδεών i3 είναι το mentoring. 

Οι βασικοί στόχοι του mentoring είναι η ωρίµανση της ιδέας της οµάδας και η προετοιµασία της ενόψει του τελικού 

Pitch-Event. Η οµάδα των µεντόρων, αποτελούµενη από συναδέλφους από διάφορες ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας, 

οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα τεχνογνωσίας, συγκροτήθηκε µε κριτήριο την παροχή µίας όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωµένης υποστήριξης προς τις οµάδες και την κάλυψη των αναγκών τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τι λένε, όµως, οι ίδιοι οι µέντορες των οµάδων για την εµπειρία τους;

Ας τους ακούσουµε!

“Μέσω του i3 εκτέθηκα σε ιδέες που µπορούν να προάγουν την Τράπεζα στο κοµµάτι 

της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας. Γνώρισα ενδιαφέροντα άτοµα από όλη την 

Τράπεζα και κατάφερα να συνθέσω τη µεγαλύτερη εικόνα σε projects, για τα οποία 

εµπλέκοµαι µόνο σε ένα κοµµάτι τους. Ως µέντορας µίας καταπληκτικής οµάδας, 

έγινα θεατής και εύχοµαι να συνέβαλα έστω και λίγο στη διαδικασία µεταµόρφωσης 

µία ιδέας σε ένα άρτιο business plan. Πρόκειται για µία εµπειρία που συστήνω ανεπιφύλακτα σε 

όλους τους συναδέλφους να τη βιώσουν είτε ως συµµετέχοντες είτε ως µέντορες”.

Σωτηρία Αγορίτσα

∆ιεύθυνση Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων

“Με χαρά συµµετέχω και φέτος στο mentoring team του ∆ιαγωνισµού, ειδικά 

βλέποντας ότι οι περσινές, βραβευµένες ιδέες υλοποιούνται και διατίθενται στο κοινό”.

Σοφία ∆ράκου

∆ιεύθυνση Ψηφιακών ∆ικτύων
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Είµαι ενθουσιασµένος µε τις καινοτόµες και αξιόλογες ιδέες των συναδέλφων στον ∆ιαγωνισµό. 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής µου, γνώρισα από κοντά κάποιους από αυτούς και εντυπωσιάστηκα 

από το αίσθηµα προσφοράς τους προς τον Πελάτη και από τις στοχαστικές προτάσεις τους. 

Εύχοµαι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό στο µέλλον κι όλο 

και περισσότερες ιδέες τους να υλοποιούνται και να ωφελούν τον Πελάτη”.

Ιωσήφ Ζιώγας

∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Έργων

“Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο i3 είναι εδώ. Σταθερός θεσµός πλέον και 

υπέροχες συζητήσεις µε τους διαγωνιζόµενους. Φέτος, για πρώτη φορά, λόγω των 

περιστάσεων, συνεργαστήκαµε άψογα µε τηλεδιασκέψεις και η εµπειρία απογειώθηκε 

ακόµη περισσότερο. Άλλωστε ο i3 είναι καινοτόµος σε όλα!”

Παναγιώτης Λαβίδας

∆ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής

“Όταν µία ιδέα συνδέει την ικανοποίηση του εσωτερικού και του 

εξωτερικού Πελάτη, βάζεις τα δυνατά σου για να υλοποιηθεί σύντοµα”.

Αµαλία Κοϊνάκη

∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Εντυπωσιάστηκα από τη δυναµική των οµάδων. Η ενέργεια που απελευθερώνει ο i3 

µπορεί να λειτουργήσει πέραν από µοχλός καινοτοµίας, ως ο συνδετικός ιστός και ο 

καταλύτης για πρωτόγνωρες συνέργειες µέσα στην οικογένεια της Alpha Bank”.

Νικόλαος Λυκουρόπουλος

∆ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής

“Είναι εντυπωσιακό και ιδιαίτερα ευχάριστο το πώς η δηµιουργικότητα και ο ενθουσιασµός των 

ανθρώπων της Τράπεζας δεν πτοούνται από τις δυσκολίες της περιόδου που διανύουµε, αλλά 

µάλλον συνεισφέρουν και οδηγούν στην αλλαγή”.

Χρήστος Μπαλκάµος

∆ιεύθυνση Επιχειρησιακών Έργων

“Η συµµετοχή µου στον φετινό διαγωνισµό i3, µέσα από τη διαδικασία του mentoring, µου έδωσε τη 

χαρά να συνεισφέρω στη βελτιστοποίηση µίας καινοτόµου ιδέας που αφορά στην Τράπεζα του αύριο, 

αλλά και να συµµετάσχω σε µία διαδροµή αλληλεπίδρασης µε την οµάδα, µέσα από την οποία, 

µέντορες και διαγωνιζόµενοι κερδίσαµε µία ευχάριστη και εποικοδοµητική εµπειρία”.

Νικόλαος Λαγουµιντζής 

∆ιεύθυνση Ψηφιακών ∆ικτύων

“Η διαδικασία του mentoring είναι µία διαδικασία που εξελίσσει τόσο τις οµάδες, όσο 

και τους ίδιους τους µέντορες. Φέτος, το πιο ενδιαφέρον κοµµάτι της διαδικασίας 

ήταν η προσπάθεια να εµφυσήσουµε στις οµάδες την έννοια της συνεργασίας”.

Λεωνίδας Μπόµπας

∆ιεύθυνση Customer Experience and Loyalty
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Αποτέλεσε ιδιαίτερη τιµή για µένα η συµµετοχή µου ως mentor στο i3. Αυτό που αποκόµισα από 

τη συγκεκριµένη εµπειρία, είναι ότι η Τράπεζα διαθέτει Προσωπικό, το οποίο έχει εξαιρετικές ιδέες 

προς υλοποίηση και µάλιστα κάποιες από αυτές, µε την κατάλληλη καθοδήγηση µπορούν κάλλιστα 

να υλοποιηθούν και να συνδράµουν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Τράπεζας”.

∆ηµήτριος Παρασκευάς

∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας 

“Για δεύτερη χρονιά συµµετέχω ως µέντορας στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3 και οµολογώ ότι 

συνεχίζω να το απολαµβάνω στο έπακρο. Αποτελεί µία ιδανική ευκαιρία για δηµιουργική 

συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών”.

Αντώνιος Παπαδόπουλος

∆ιεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων

“Στην αρχαιότητα, ο µέντωρ ήταν αυτός που γνώριζε όλη την αλήθεια και 

βοηθούσε όταν και όσο έπρεπε. Είναι µεγάλο challenge να συµµετέχεις 

στην αλλαγή και ακόµη µεγαλύτερο, όταν αφορά σε εµψύχωση ανθρώπων”. 

Αντιγόνη Παφίλη

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού

“Μέσα από τη διαδικασία του mentoring είχα τη δυνατότητα να συνεισφέρω στην περαιτέρω 

εξέλιξη µίας από τις ιδέες που διακρίθηκαν και, επιπλέον, να σφυρηλατήσω σχέσεις οµαδικότητας 

και εξαιρετικής συνεργασίας µε συναδέλφους από διάφορες ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας. Είναι µία 

εµπειρία που άλλαξε την καθηµερινότητά µου προς το καλύτερο”.

Βασίλειος Πανταζής

∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Εάν και είχα συµµετάσχει και στον περσινό διαγωνισµό i3, η φετινή µου εµπειρία ήταν ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή, κυρίως εξαιτίας των πολλών και ιδιαίτερα απαιτητικών ερωτήσεων που δέχτηκα από 

συµµετέχοντες, στους οποίους διέκρινα έντονο ενδιαφέρον για προηγµένες τεχνολογικές λύσεις 

που θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά την καθηµερινότητά τους, αλλά και ιδιαίτερα πλήρεις και 

προσεγµένες προτάσεις. Είµαι σίγουρος πως η φετινή διοργάνωση θα έχει ακόµη µεγαλύτερη 

επιτυχία και από την περσινή και µέσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουµε, θα αποτελέσει 

µία ακτίδα ελπίδας για όλους, συµµετέχοντες και διοργανωτές”.

Ιωάννης Πετσίνης

∆ιεύθυνση CRM

“Με ιδιαίτερη χαρά συµµετέχω για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ως Μέντορας στον ∆ιαγωνισµό 

και πρώτη ως Αξιολογητής της β΄ φάσης των ιδεών που προκρίθηκαν. Όπως και πέρυσι έτσι και 

φέτος, κατατέθηκαν πολλές και ευφυείς ιδέες οι οποίες ξεκάθαρα ενσωµατώνουν τα ζητούµενα 

στοιχεία της καινοτοµίας του δυνητικού οφέλους και της εφαρµοσιµότητας. Είµαι απόλυτα 

πεπεισµένος ότι η υλοποίηση κάποιων εξ αυτών µπορεί να κάνει τη διαφορά σε πολλούς τοµείς, 

όπως είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας των Λειτουργών της “πρώτης γραµµής”, η εµπειρία 

και η ικανοποίηση του Πελάτη αλλά και η µείωση του κόστους/αύξηση των εσόδων της 

Τράπεζας. Καλή επιτυχία στους ∆ιαγωνιζόµενους!”

Ματθαίος Πολυδώρου

∆ιεύθυνση Καταθετικών και Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

“Μία εξαιρετική πρωτοβουλία της Τράπεζας που προάγει το πνεύµα της καινοτοµίας και της συνεργασίας”.

Ευαγγελία Φραγκούλη

∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας

“Έχοντας την τιµή να συµµετέχω ενεργά ως µέντορας στον φετινό διαγωνισµό i3, µπορώ µε χαρά να 

τονίσω, ότι ήταν µία εξαιρετική ευκαιρία για δηµιουργική συνεργασία µεταξύ συναδέλφων από 

διαφορετικές οπτικές πλευρές του Οργανισµού. Το αποτέλεσµα αυτής της ευχάριστης συνεργασίας 

δίδαξε αρκετά στους συµµετέχοντες αλλά και σε εµάς ως µέντορες για διαδικασίες και κυρίως για 

βελτίωση αυτών, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού στον οποίο οδεύει σταθερά η Τράπεζα”.

Μιχαήλ Στρατίδης

∆ιεύθυνση Ψηφιακών ∆ικτύων

“Η µέχρι σήµερα εµπειρία µου από το mentoring του i3 θα έλεγα ότι ήταν εξαιρετική, ίσως και 

πέρα από τις αρχικές µου προσδοκίες. Το επίπεδο των συµµετεχόντων είναι ιδιαίτερα υψηλό, µε 

ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και εξαιρετικά φρέσκες ιδέες. Γενικά, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν 

θεσµό ο οποίος κατεξοχήν προάγει την οµαδικότητα και τη συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 

την κουλτούρα της καινοτοµίας σε όλο τον Οργανισµό”.

Βασιλική Τροχοπούλου

∆ιεύθυνση ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος

“Το mentoring είναι ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια του ∆ιαγωνισµού. Ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και ένα 

ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο, προκειµένου να προαχθεί µία κουλτούρα οµαδικότητας και συνεργασίας µεταξύ 

συναδέλφων εντός της Τράπεζας, που επιδρά ως καταλύτης στην επίτευξη µικρών και µεγάλων στόχων”.

Άγγελος Χριστοφίδης

∆ιεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας
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H ΤΡΑΠΕΖA

“H Alpha Bank συνοδοιπόρος στη νέα εποχή της Cepal.
Μαζί θα επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους”

∆ήλωση του CEO Βασίλειου Ψάλτη

       ε αφορµή την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης    

       Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων της Τράπεζας (“carve out”) στην 100% θυγατρική της 

εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Hellas Μ.Α.Ε. (“Cepal”) , 

ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε: 

“Η ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης της πλατφόρµας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων 

Ανοιγµάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal είναι ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα στην 

υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώσαµε πριν από ένα χρόνο µε στόχο να 

εξυγιάνουµε ριζικά τον ισολογισµό µας. Η επικείµενη ολοκλήρωση του Project Galaxy φέρνει 

την Alpha Bank σε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισµού και µας επιτρέπει να στηρίξουµε µε 

όλες µας τις δυνάµεις τους Πελάτες µας και την προσπάθεια για την επιστροφή της ελληνικής 

οικονοµίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Παράλληλα, η Cepal αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της ελληνικής αγοράς, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

και µακροχρόνιες προοπτικές για το προσωπικό της. Θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους τους συναδέλφους για τον 

επαγγελµατισµό, την αφοσίωση και την ενέργεια που κατέθεσαν, και συνεχίζουν να καταθέτουν, για την επιτυχία του 

Στρατηγικού µας Σχεδίου.

Η συνδροµή του Αρτέµη Θεοδωρίδη, του Θόδωρου Αθανασόπουλου και του Βαγγέλη Κάββαλου υπήρξε καθοριστική για την 

επιτυχή υλοποίηση του σύνθετου σχεδιασµού απόσχισης της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων της Τράπεζας και 

της ενοποίησης των δραστηριοτήτων των δύο οργανισµών. Είµαι βέβαιος πως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συνόλου του 

προσωπικού, θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την κερδοφόρο δραστηριότητα της νέας εταιρείας. Είµαι χαρούµενος που η 

Alpha Bank θα παραµείνει συνοδοιπόρος σε αυτή τη νέα εποχή της Cepal. Μαζί θα επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους”.

M
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H ΤΡΑΠΕΖA

Αλλαγές στη ∆ιοικητική Οµάδα της Alpha Bank

Ο Στέφανος Μυτιληναίος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer 
Προχωρώντας την υλοποίηση του προγράµµατος οργανωτικής αναδιάρθρωσης, που ανακοινώθηκε τον Νοέµβριο του 2019, και 

µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, η Τράπεζα 

προσέθεσε ένα νέο Aνώτατο Στέλεχος στη ∆ιοικητική της Οµάδα. 

Από την 1 ∆εκεµβρίου 2020, ο Στέφανος Μυτιληναίος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer και µέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank. 

Ο Σπύρος Φιλάρετος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation 
Ο Σπύρος Φιλάρετος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation της Τράπεζας, προκειµένου να ενισχύσει την εισαγωγή 

καινοτόµων λύσεων στο λειτουργικό µοντέλο της, που θα βελτιώσουν, ιδίως µέσω ψηφιακών καναλιών, την εµπειρία 

εξυπηρέτησης των Πελατών µας και την κερδοφορία του Οµίλου.  

Ο Αρτέµης Θεοδωρίδης ανέλαβε Εκτελεστικός Πρόεδρος στη Cepal 
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Alpha Bank τον Νοέµβριο του 2019, ο Αρτέµης Θεοδωρίδης, µέχρι πρότινος Γενικός ∆ιευθυντής 

Καθυστερήσεων και ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της Τράπεζας, αποχώρησε από τη ∆ιοικητική Οµάδα, παραµένοντας ωστόσο µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και ανέλαβε, από την 1 ∆εκεµβρίου 2020, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal. 

Ο κ. Θεοδωρίδης θα ηγηθεί της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης των 

διευθύνσεων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων της Τράπεζας (“carve out”), που αποτελεί βασικό στάδιο της µεγάλης 

συναλλαγής Project Galaxy αλλά και ένα αποφασιστικό βήµα για την ανάδειξη της Cepal - του πρώτου servicer που 

αδειοδοτήθηκε στην ελληνική αγορά - ως της ισχυρότερης εταιρείας διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα. 

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε σχετικά:
“Η Alpha Bank εξελίσσεται, προκειµένου να παραµείνει το σηµείο αναφοράς στο τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας. 

Kαλωσορίζουµε τον Στέφανο Μυτιληναίο στη ∆ιοικητική µας Οµάδα. Η µακρά διεθνής του εµπειρία και η άριστη γνώση του για τις 

προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελούν εχέγγυο για τον εκσυγχρονισµό 

του λειτουργικού µας µοντέλου, την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς µας και την επιτάχυνση του προγράµµατος 

µετασχηµατισµού της Τράπεζας. 
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Ο Στέφανος Μυτιληναίος καλείται να αξιοποιήσει την πολύ σηµαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον συγκεκριµένο τοµέα, υπό τη 

µέχρι σήµερα εποπτεία του Σπύρου Φιλάρετου, ο οποίος συνεχίζει τη µακρά διαδροµή προσφοράς στην Alpha Bank αναλαµβάνοντας 

εφεξής, να συνδράµει στην ταχύτερη εισαγωγή καινοτόµων λύσεων εξυπηρέτησης των Πελατών µας. 

Παράλληλα, µετά από 20 έτη προσφοράς προς την Alpha Bank, ως Γενικός ∆ιευθυντής και µέλος του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, 

ο Αρτέµης Θεοδωρίδης αναλαµβάνει να αναδείξει τη Cepal ως πρωταγωνιστή στον αναπτυσσόµενο κλάδο της διαχείρισης ΜΕΑ. Θέλω 

να ευχαριστήσω τον Αρτέµη για την εξαιρετική του συµβολή σε όλη την πορεία εξυγίανσης του ισολογισµού της Τράπεζας, ιδίως µέσω 

του Project Galaxy, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal”. 

Σύντοµο Βιογραφικό του Στέφανου Μυτιληναίου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1973. Κατέχει πτυχίο Αεροναυπηγικής µε άριστα από το Πανεπιστήµιο 

του Bristol και ΜΒΑ µε Distinction από το INSEAD στη Γαλλία. 

∆ιαθέτει µακρά εµπειρία στην τεχνολογία, τα operations και το business, αναλαµβάνοντας θέσεις ευθύνης 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιετέλεσε Chief Technology Officer στην Commercial Bank του Κατάρ, 

ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής Ψηφιακής Επιχειρηµατικότητας στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Κατά το παρελθόν έχει, επίσης, θητεία ως Deputy Group CIO στην Eurobank και ως σύµβουλος 

επιχειρήσεων για την McKinsey & Company µε έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. 

   Ακολούθως, από την 1 ∆εκεµβρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Bank απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: 

   • Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer 

   • Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation 

   • Σπυρίδων Ανδρονικάκης, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Risk Officer 

   • Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Financial Officer 

   • Sergiu Oprescu, Γενικός ∆ιευθυντής - International Network 

   • Νικόλαος Σαλακάς, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Legal and Governance Officer 

   • Ιωάννης Εµίρης, Γενικός ∆ιευθυντής - Wholesale Banking 

   • Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός ∆ιευθυντής - Retail Banking 

   • Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Transformation Officer 

   • Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer 
   

   Τα βιογραφικά της Οµάδας ∆ιοίκησης είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
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Ο Στέφανος Μυτιληναίος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer 
Προχωρώντας την υλοποίηση του προγράµµατος οργανωτικής αναδιάρθρωσης, που ανακοινώθηκε τον Νοέµβριο του 2019, και 

µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, η Τράπεζα 

προσέθεσε ένα νέο Aνώτατο Στέλεχος στη ∆ιοικητική της Οµάδα. 

Από την 1 ∆εκεµβρίου 2020, ο Στέφανος Μυτιληναίος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer και µέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank. 

Ο Σπύρος Φιλάρετος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation 
Ο Σπύρος Φιλάρετος ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation της Τράπεζας, προκειµένου να ενισχύσει την εισαγωγή 

καινοτόµων λύσεων στο λειτουργικό µοντέλο της, που θα βελτιώσουν, ιδίως µέσω ψηφιακών καναλιών, την εµπειρία 

εξυπηρέτησης των Πελατών µας και την κερδοφορία του Οµίλου.  

Ο Αρτέµης Θεοδωρίδης ανέλαβε Εκτελεστικός Πρόεδρος στη Cepal 
Όπως έχει ανακοινωθεί από την Alpha Bank τον Νοέµβριο του 2019, ο Αρτέµης Θεοδωρίδης, µέχρι πρότινος Γενικός ∆ιευθυντής 

Καθυστερήσεων και ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της Τράπεζας, αποχώρησε από τη ∆ιοικητική Οµάδα, παραµένοντας ωστόσο µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και ανέλαβε, από την 1 ∆εκεµβρίου 2020, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal. 

Ο κ. Θεοδωρίδης θα ηγηθεί της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης των 

διευθύνσεων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων της Τράπεζας (“carve out”), που αποτελεί βασικό στάδιο της µεγάλης 

συναλλαγής Project Galaxy αλλά και ένα αποφασιστικό βήµα για την ανάδειξη της Cepal - του πρώτου servicer που 

αδειοδοτήθηκε στην ελληνική αγορά - ως της ισχυρότερης εταιρείας διαχείρισης NPEs στην Ελλάδα. 

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης δήλωσε σχετικά:
“Η Alpha Bank εξελίσσεται, προκειµένου να παραµείνει το σηµείο αναφοράς στο τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας. 

Kαλωσορίζουµε τον Στέφανο Μυτιληναίο στη ∆ιοικητική µας Οµάδα. Η µακρά διεθνής του εµπειρία και η άριστη γνώση του για τις 

προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελούν εχέγγυο για τον εκσυγχρονισµό 

του λειτουργικού µας µοντέλου, την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς µας και την επιτάχυνση του προγράµµατος 

µετασχηµατισµού της Τράπεζας. 
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Ο Στέφανος Μυτιληναίος καλείται να αξιοποιήσει την πολύ σηµαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον συγκεκριµένο τοµέα, υπό τη 

µέχρι σήµερα εποπτεία του Σπύρου Φιλάρετου, ο οποίος συνεχίζει τη µακρά διαδροµή προσφοράς στην Alpha Bank αναλαµβάνοντας 

εφεξής, να συνδράµει στην ταχύτερη εισαγωγή καινοτόµων λύσεων εξυπηρέτησης των Πελατών µας. 

Παράλληλα, µετά από 20 έτη προσφοράς προς την Alpha Bank, ως Γενικός ∆ιευθυντής και µέλος του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, 

ο Αρτέµης Θεοδωρίδης αναλαµβάνει να αναδείξει τη Cepal ως πρωταγωνιστή στον αναπτυσσόµενο κλάδο της διαχείρισης ΜΕΑ. Θέλω 

να ευχαριστήσω τον Αρτέµη για την εξαιρετική του συµβολή σε όλη την πορεία εξυγίανσης του ισολογισµού της Τράπεζας, ιδίως µέσω 

του Project Galaxy, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal”. 

Σύντοµο Βιογραφικό του Στέφανου Μυτιληναίου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1973. Κατέχει πτυχίο Αεροναυπηγικής µε άριστα από το Πανεπιστήµιο 

του Bristol και ΜΒΑ µε Distinction από το INSEAD στη Γαλλία. 

∆ιαθέτει µακρά εµπειρία στην τεχνολογία, τα operations και το business, αναλαµβάνοντας θέσεις ευθύνης 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ∆ιετέλεσε Chief Technology Officer στην Commercial Bank του Κατάρ, 

ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής Ψηφιακής Επιχειρηµατικότητας στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Κατά το παρελθόν έχει, επίσης, θητεία ως Deputy Group CIO στην Eurobank και ως σύµβουλος 

επιχειρήσεων για την McKinsey & Company µε έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο. 

   Ακολούθως, από την 1 ∆εκεµβρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Bank απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: 

   • Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer 

   • Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής - Growth and Innovation 

   • Σπυρίδων Ανδρονικάκης, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Risk Officer 

   • Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Financial Officer 

   • Sergiu Oprescu, Γενικός ∆ιευθυντής - International Network 

   • Νικόλαος Σαλακάς, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Legal and Governance Officer 

   • Ιωάννης Εµίρης, Γενικός ∆ιευθυντής - Wholesale Banking 

   • Ισίδωρος Πάσσας, Γενικός ∆ιευθυντής - Retail Banking 

   • Αναστασία Σακελλαρίου, Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Transformation Officer 

   • Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer 
   

   Τα βιογραφικά της Οµάδας ∆ιοίκησης είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-diakubernisi/dioikitiki-diarthrosi/dioikisi
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Η Alpha Bank platinum χορηγός του SingularityU Greece Summit 2020

       Τράπεζα συµµετείχε, για τρίτη χρονιά, ως Platinum χορηγός στο SingularityU Greece Summit που φέτος, πραγµατοποιήθηκε 

       διαδικτυακά στις 23 και 24 Νοεµβρίου 2020, µε θέµα “UNLEARN”. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στις 2 Νοεµβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου, στην οποία συµµετείχαν ο 

Γενικός ∆ιευθυντής – CFO της Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ο Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου ∆ηµόκριτος 

Γιώργος Νούνεσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Vodafone Χάρης Μπρουµίδης και ο Αλέξανδρος Χρηστίδης, Partner της EY.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου δήλωσε σχετικά: “Για εµάς στην Alpha Bank, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα µας και όλος 

ο πλανήτης συνιστούν και ευκαιρία. Ευκαιρία για την ανάπτυξη µίας νέας κουλτούρας που θα έχει στον πυρήνα της τις έννοιες της 

καινοτοµίας, της συνεχούς εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και, βέβαια, της προσέλκυσης του 

ελληνικού ταλέντου που σήµερα πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό και µπορεί να επιστρέψει και να συνδράµει την εθνική 

προσπάθεια. 

H
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Στην Alpha Bank διαγνώσαµε έγκαιρα την πρόκληση και παρακολουθούµε συστηµατικά τις εξελίξεις, αναζητώντας απαντήσεις και 

καλές πρακτικές. Γι’ αυτό, άλλωστε, η Τράπεζά µας παραµένει σταθερός υποστηρικτής του Singularity, γιατί είναι ένα Forum που 

πρεσβεύει τις αξίες της καινοτοµίας, της αλλαγής και της προόδου, αξίες σύµφυτες µε τον οργανισµό της Alpha Bank”.

 

Με κεντρικό µήνυµα: “η εποχή που µαθαίνουµε τη νέα κανονικότητα”, το φετινό SingularityU Greece Summit ήρθε ως φυσική 

συνέχεια της επιτυχηµένης διεξαγωγής των Virtual Salon Events, µε τη συµµετοχή κορυφαίων οµιλητών από διαφορετικούς 

επιστηµονικούς κλάδους που είχαν µεταδοθεί µέσω live streaming τους προηγούµενους µήνες. Από το 2017 µέχρι σήµερα, το 

SingularityU Greece έχει εισαγάγει και προωθήσει τον δικό του τρόπο αντίληψης του “Disruption” παγκοσµίως. Συστήνει στο 

ελληνικό κοινό την τεράστια δύναµη των εκθετικών τεχνολογιών που αλλάζουν τον κόσµο. Έναν κόσµο που, ήδη, τους 

τελευταίους µήνες, είναι πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. 

 

Στο SingularityU Greece Summit 2020, ειδικοί στον τεχνολογικό τοµέα και παγκοσµίου βεληνεκούς επιστήµονες από το 

SingularityU Global µοιράστηκαν τις απόψεις τους και αποκάλυψαν στρατηγικές για την προσαρµογή στις προκλήσεις του 

παρόντος αλλά και του µέλλοντος. Στη δύσκολη εποχή της πανδηµίας αλλά και της τεχνολογικής επανάστασης, αναζητούµε 

απαντήσεις µε νόηµα. Η αποστολή του SingularityU Greece είναι να εκπαιδεύσει ένα ολοένα ευρύτερο κοινό αναφορικά µε το 

πώς οι εκθετικές τεχνολογίες µπορούν να µας καθοδηγήσουν στο µέλλον. 

 

Το Συνέδριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων υψηλόβαθµων στελεχών, επενδυτών και ερευνητών, οι οποίοι έγιναν µέρος 

της ανάπτυξης του αύριο, ενώ παρουσιάστηκαν πολλές προηγµένες τεχνολογίες, οι οποίες απηύθυναν λύσεις στις ιδιαίτερες 

ανάγκες της σύγχρονης εποχής στην Ελλάδα µε επίκεντρο το µέλλον της πανδηµίας, την επιχειρηµατικότητα, την οικονοµία, την 

τεχνητή νοηµοσύνη καθώς και τη βιώσιµη ανάπτυξη.      

 

Επίσης, το Συνέδριο παρακολούθησαν Πελάτες Wholesale Banking καθώς και Στελέχη της Τράπεζας, ενώ, σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού, δόθηκε η δυνατότητα και σε παιδιά Εργαζοµένων της Τράπεζας να το παρακολουθήσουν.
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Παρέµβαση του CEO της Alpha Bank Βασίλειου Ψάλτη στο SingularityU Greece Summit 
 

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση για την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα έτη, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, από το 

"CEOs' Panel" του "SingularityU Greece Summit" που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεµβρίου 2020, µε τη 

συµµετοχή σηµαντικών εκπροσώπων της οικονοµίας και των επιχειρήσεων.  

“Οι ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν τις υφιστάµενες οργανωτικές δοµές και µοντέλα, µετασχηµατίζουν τις διαδικασίες και 

οδηγούν σχεδόν νοµοτελειακά σε νέα πρότυπα επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Η αξιοποίησή τους δεν συνιστά απλώς στρατηγική 

επιλογή αλλά όρο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες – και την οικονοµία εν γένει”, υπογράµµισε ο 

κ. Ψάλτης. Τόνισε ακόµη ότι η ελληνική επιχειρηµατικότητα, η οικονοµία και η κοινωνία έχουν ανάγκη από µία δηµιουργική 

ανατροπή, την οποία µπορεί να προκαλέσει η ψηφιακή µετάβαση σε συνδυασµό µε τον επαναπατρισµό σηµαντικού αριθµού 

Ελλήνων από το εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι την τρέχουσα χρονική στιγµή δίνεται µία ευκαιρία στην Ελλάδα, δεδοµένης της 

σηµαντικής χρηµατοδότησης που θα λάβει από το Ταµείο Ανάκαµψης, σε συνδυασµό µε την αλµατώδη ανάπτυξη της ψηφιακής 

οικονοµίας. Η  αποτελεσµατική αξιοποίηση των κεφαλαίων αυτών προϋποθέτει µία επενδυτική στρατηγική µε συγκεκριµένα 

δοµικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η χρηµατοδότηση ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος για τη δηµόσια διοίκηση.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάγκη για δυναµική ανάπτυξη των κλάδων που έχουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα και µπορούν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης ικανοποιώντας τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της ΕΕ.

“Στην πράσινη µετάβαση η έµφαση πρέπει να δοθεί στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης, κυρίως µέσω εκτεταµένης ανακαίνισης κτιρίων, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, 

όπως επίσης και των στερεών και υδατικών αποβλήτων.  Επίσης, στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, τον τοπικό και ειδικό 

πολεοδοµικό σχεδιασµό και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων, και ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή 
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υποδοµών”, επεσήµανε. Ο CEO υπνεθύµισε ότι η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στον τοµέα της πράσινης µετάβασης, καθώς 

χρηµατοδοτεί εµβληµατικά έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων µε την ηπειρωτική χώρα, 

ενώ δίνει προτεραιότητα σε projects που ενισχύουν την αειφορία, συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός βιώσιµου αστικού 

περιβάλλοντος και βελτιώνουν την καθηµερινότητα των πολιτών. Τέτοια έργα είναι όπως είπε η µεγάλη παρέµβαση στα κτίρια της 

Παπαστράτος στον Πειραιά και, βέβαια, η ∆ιπλή Ανάπλαση, µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου η Alpha Bank συνυπέγραψε 

µνηµόνιο συνεργασίας.

Στον χώρο της ψηφιακής µετάβασης, τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η διεύρυνση της αξιοποίησης των ψηφιακών 

τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και η ενίσχυση της συνδεσιµότητας, µέσω της ανάπτυξης και εγκατάστασης πολύ 

προηγµένων δικτύων (5G και οπτικές ίνες).

Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, είπε ότι θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε δράσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της 

αγοράς εργασίας, µέσω προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επανακατάρτισης στα ψηφιακά εργαλεία. Η προώθηση 

της έρευνας και της καινοτοµίας – τόσο ως κουλτούρα από τα σχολικά χρόνια όσο και µέσω της ουσιαστικής στήριξης του 

ερευνητικού έργου των πανεπιστηµίων -  είναι µία µεγάλη πρόκληση για την οποία τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης µπορεί να 

παίξουν ρόλο καταλύτη.

Μπορείτε εδώ να παρακολουθήσετε το βίντεο µε την παρέµβαση του κ. Ψάλτη.

https://youtu.be/1szJFneQwLI
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Λειτουργοί των ∆ιευθύνσεων και των Καταστηµάτων µας µοιράστηκαν µαζί µας την εµπειρία τους  
από τη συµµετοχή τους στο Συνέδριο 

“Υπήρχαν παρουσιάσεις µε εξαιρετικό ενδιαφέρον (Amin Toufani, David Roberts).

Για εµένα, από τις ουσιαστικότερες προσφορές της Τράπεζας, ευκαιρία και αφορµή 

να διευρύνει κάποιος τους ορίζοντες του, τροφή για το µυαλό”.

Θωµάς Αποστολίδης

∆ιευθυντής Καταστήµατος Μυτιλήνης

“Μία πρωτόγνωρη ψηφιακή εµπειρία σε µία εκθετική εποχή πανδηµίας, το να παρακολουθήσω το φετινό SingularityU Greece 2020 

Summit! ∆ύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ηµέρες από άποψη παρουσιάσεων, συνοµιλιών µε διορατική µατιά για την επόµενη µέρα, 

καινοτόµων προσεγγίσεων διαφόρων θεµάτων τεχνολογικής και όχι µόνο φύσης και brainstorming.“Unlearning” και “Relearning”, δύο 

έννοιες που µπορούν και πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής τούδε και στο εξής, προκειµένου να προσαρµοστούµε και να επιτύχουµε στη 

Νέα πραγµατικότητα. Πολλές ήταν και οι συζητήσεις για να κάνουµε “Disrupt” όχι µόνο τη δουλειά µας και το επαγγελµατικό µας 

αντικείµενο αλλά και την ίδια µας τη ζωή. Η πανδηµία ήρθε, για να µας αναγκάσει να κάνουµε “deep diving in disruption” µέσα από µία 

παγκόσµια υγειονοµική, οικονοµική και κοινωνική κρίση. Οι εκθετικές τεχνολογίες είναι εδώ, για να συµβάλουν σε αυτή την αναδόµηση 

της κοινωνίας, αλλά είναι µόνο τα εργαλεία που χωρίς τον Άνθρωπο είναι άχρηστα. Ο άνθρωπος είναι αυτός που θα τις χρησιµοποιήσει 

µε τον πιο δόκιµο τρόπο, ώστε να πράξουν υπέρ του. Αρκεί να έχει τη διάθεση και την τόλµη να δοκιµάζει το καινούργιο, ακόµη και αν 

κάποιες φορές αποτυγχάνει. Κάθε φορά που πέφτουµε, είναι για να ξανασηκωθούµε. Για άλλη µία χρονιά, το SingularityU Summit δεν 

ήταν µόνο ένα event για εµένα. Ήταν ένα “χτύπηµα” στον ώµο, για να σηκωθώ από τη “θέση” µου και να κοιτάξω έξω από το παράθυρο. 

Στον κόσµο του µέλλοντος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δώσατε να το παρακολουθήσω”.

Παγώνα Καλλιώρα

∆ιευθύντρια Καταστήµατος Πασαλιµανίου 
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“Εξαιρετική και πολύ καλά οργανωµένη παρουσίαση.

Οι οµιλητές µοιράστηκαν τις εµπειρίες τους, ο καθένας από την επιχείρηση που εκπροσωπούσε και από τον κλάδο 

του, για τους τρόπους που εκµεταλλεύθηκαν ή και προσαρµόστηκαν στις συγκυρίες, κάνοντας µία swot analysis, για 

το πώς µετέτρεψαν πιθανές αδυναµίες σε ευκαιρίες και βγήκαν δυναµικά στην αγορά πρωτοπορώντας - 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία και βελτιώνοντας τις δοµές τους, όπως συνεργασία των στελεχών, επαναπατρισµό 

εξειδικευµένου προσωπικού από ξένες αγορές, επένδυση σε καινοτόµα εργαλεία τεχνολογίας, αξιοποίηση κρατικών 

και ιδιωτικών κονδυλίων (προγράµµατα ΕΣΠΑ).

Με επιτυχία µετέφεραν στους συµµετέχοντες το µήνυµα του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Σηµαντική ήταν η επισήµανση του κ. Ψάλτη που αφορούσε στην αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, προκειµένου να 

µπούµε σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης”.

Θεοδώρα Καραµπατάκη

∆ιευθύντρια Καταστήµατος Εγνατίας

“Η συµµετοχή µου στο Συνέδριο αποτέλεσε συναρπαστική εµπειρία.

Ακούστηκαν καινοτόµες ιδέες από ανθρώπους που είναι πρωτοπόροι στον κλάδο τους ή και ηγέτες στον χώρο τους.

Το κλίµα ήταν συγκρατηµένα αισιόδοξο. Η αίσθηση που υπήρχε διάχυτη ήταν πως η χώρα µας δύναται υπό συνθήκες 

να αποκοµίσει οφέλη από την κρίση της πανδηµίας και να αναπτυχθεί ραγδαία.  

Ευχαριστώ θερµά για τη συµµετοχή µου”.

Παναγιώτης Κατχιωτούδης

∆ιευθυντής Καταστήµατος Βυζαντίου 
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“Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ διαδικτυακά σεµινάριο, στο οποίο µετέχουν τόσα έγκριτα µέλη της κοινωνίας µας 

διεθνώς. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στις δύσκολες αυτές µέρες της υγειονοµικής κρίσης και κατ' επέκταση οικονοµικής, 

η θέληση για επικοινωνία, για εξέλιξη, για γνώση και ανάπτυξη δηµιουργεί ιδέες και αφορµές επιτυχίας, αρχής γενοµένης 

από τη διενέργεια του συγκεκριµένου Συνεδρίου, µε τη µορφή που είχε, µε τον ρυθµό του αλλά και µε τη συνεύρεση τόσων 

ανθρώπων καταξιωµένων στον χώρο τους.

Μου άφησε ένα αίσθηµα αισιοδοξίας για την εργασία µου αλλά κυρίως για τη ζωή µου και των οικείων µου.

Ευχαρίστως θα παρακολουθούσα και άλλα ανάλογα”.

Θεοδώρα Νιφαδοπούλου

∆ιευθύντρια Καταστήµατος Τσιµισκή

“Σχετικά µε το online συνέδριο SingularityU Greece Summit, έχω να πω ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία 

που µου δώσατε δηλώνοντας τη συµµετοχή µου σε µία εµπειρία µοναδική. Και µιλάω για εµπειρία καθώς αυτό που αποκόµισα 

κατά τη διάρκειά του δεν ήταν µόνο σεµιναριακού τύπου γνώσεις πάνω στο αντικείµενο της εργασίας µου, αλλά µία εµπειρία σε 

πολλά επίπεδα, όπως για το πώς διαµορφώνεται ο κόσµος µας σε τεχνολογικό, οικονοµικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Ήταν 

εµπειρία ακόµα και σε προσωπικό επίπεδο, αφού οι γνώσεις και οι πληροφορίες που έλαβα, θα µε βοηθήσουν όχι µόνο να 

βελτιώσω την επαγγελµατική µου καθηµερινότητα αλλά και πτυχές του εαυτού µου. Η επιµόρφωση ήταν ξεχωριστή και ιδιαίτερη 

και µε βοήθησε να συνειδητοποιήσω την ευρύτητα των αλλαγών που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο στην τεχνολογία, στην 

επιχειρηµατικότητα, στην επιστήµη, στην εκπαίδευση. Συνειδητοποίησα πόσο σηµαντικές είναι η προσαρµοστικότητα και η συνεχής 

προσπάθεια για επιµόρφωση και βελτίωση µέσα σε έναν κόσµο που αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς καθώς και πώς θα πρέπει 

να αντιλαµβανόµαστε τη θέση µας και την καθηµερινή λειτουργία µας ως συνδιαµορφωτές του γενικότερου αποτελέσµατος.

Τελειώνοντας θα αναφέρω ξανά ότι ήταν µία µοναδική εµπειρία πολύ πλούσια σε γνώσεις, που µε οδήγησαν σε µία ανωτέρου 

επιπέδου προσέγγιση πολλών θεµάτων και µου αναβάθµισαν κυρίως τον τρόπο σκέψης µου και την οπτική µου”.

Μιχάλης Μάχλης
∆ιευθυντής Καταστηµάτων Ρόδου και Λίνδου
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“Θεωρώ ότι ήταν µία σηµαντική ευκαιρία να διευρύνουµε τον τρόπο σκέψης µας και να δούµε µέσα από µαρτυρίες 

καταξιωµένων επιστηµόνων και στελεχών, τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλους τους τοµείς, ανεξάρτητα από τις 

όποιες αντιξοότητες. Κατέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενηµέρωσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων µας, ώστε να 

εξελισσόµαστε και να προσαρµοζόµαστε στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Ο άρτιος τρόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, ακόµα και χωρίς τη διά ζώσης επικοινωνία, έδειξε µε τον καλύτερο τρόπο 

ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών και εξελίξεων µπορούν να µας βοηθήσουν να ξεπεράσουµε πιθανές δυσκολίες”.

Γεωργία Στρατηγάκη

Συντονίστρια ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων

“Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή Retail Banking κ. Ισίδωρο Πάσσα, που µου δόθηκε η ευκαιρία να 

παρακολουθήσω το SingularityU Greece Summit 2020. Ήταν πραγµατικά µία µοναδική εµπειρία, που σίγουρα θα µου µείνει αξέχαστη.

Με το µήνυµα κλειδί “Unlearn”, διεθνούς κύρους οµιλητές παρουσίασαν τις τεράστιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, µε την 

4η βιοµηχανική επανάσταση. Η προσαρµογή στις προκλήσεις είναι τεράστια και σίγουρα θα χρειαστεί ένα ολικό “re-set”, που θα έρθει 

µε την ψηφιακή τεχνολογία, την επάνοδο των επιστηµόνων στην πατρίδα και την αλλαγή νοοτροπίας στον χώρο εργασίας.

Εκτός από τον ενθουσιασµό όµως, αισθάνθηκα και άγχος, για το εάν η γενιά µου θα µπορέσει να πιαστεί από το “τρένο” της 

τεχνολογίας και να εµπνευστεί από τα νέα εργαλεία, για να οραµατιστεί το αύριο. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα να 

µειώσει το χάσµα που τη χωρίζει από τα τεχνολογικά προηγµένα κράτη, γιατί αλλιώς θα µεγαλώσει επικίνδυνα αυτή η διαφορά που µας 

χωρίζει, µε ολέθριες κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες. Θεωρώ όµως ότι η πρόκληση αυτή θα είναι και η ευκαιρία να ξεχωρίσουµε σαν 

χώρα και πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα µιλάνε και πάλι για το ελληνικό οικονοµικό θαύµα. Μαζί θα τα καταφέρουµε”.

Χριστόδουλος Σουλιώτης

∆ιευθυντής Καταστήµατος Εµπορικού Κέντρου “Αχίλλειον”ˆ



H ΤΡΑΠΕΖA

<      27 / 70      >

“Σηµαντική εµπειρία και ευκαιρία για όσους το παρακολούθησαν, να ακούσουν από διακεκριµένους οµιλητές ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για τη νέα εποχή της καινοτοµίας και της ψηφιοποίησης. Αναδείχτηκε η σηµασία της προσαρµογής, της απόκτησης 

νέων δεξιοτήτων, της διά βίου µάθησης, της ανάγκης αλλαγής εκπαιδευτικού συστήµατος, αφού οι νέες εκθετικές τεχνολογίες 

εισέρχονται όλο και περισσότερο σε διάφορους τοµείς της ζωής µας προκαλώντας εκθετικές αλλαγές στην καθηµερινότητά µας”.  

∆ηµήτριος Χαριζάνης
∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος

“Μοναδική και πρωτόγνωρη εµπειρία!
Σε µία εποχή συνεχών προκλήσεων και αλλαγών, αυθεντίες στο είδος τους, µέσα από εµπνευσµένες οµιλίες, παρουσιάσεις και 

επιχειρήµατα έδωσαν σε όλους εµάς να καταλάβουµε µε τρόπο παραστατικό την πραγµατικότητα που βιώνουµε, αλλά και αυτή 

που βιώνεται σε άλλες χώρες. Προτάθηκαν λύσεις, τρόποι αντιµετώπισης, στρατηγικές, αλλαγή πρακτικών και υιοθέτηση νέων.

Μεγάλη ποικιλία θεµάτων, που άγγιξαν ευαίσθητους τοµείς, από αυτόν της υγείας έως αυτόν της κυβερνοαπειλής, µε 

πρωτοποριακές προσεγγίσεις. 
Θα ήταν µεγάλη µου χαρά να συµµετάσχω ξανά”.

Ιωάννα Φλαµουράκη
∆ιευθύντρια Καταστηµάτων Χίου και Ροδοκανάκη Χίου

“Για αρχή, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά τόσο τον Γενικό ∆ιευθυντή Retail Banking κ. Ισίδωρο Πάσσα, όσο και τη 

∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσής µας κυρία Μαρία Παπαγεωργίου για την ευκαιρία που µου δόθηκε να συµµετάσχω στο online συνέδριο 

SingularityU Greece Summit 2020. Η εµπειρία ήταν µοναδική και οι εντυπώσεις µόνο θετικές. Οι πραγµατικά εξαιρετικοί οµιλητές του 

Συνεδρίου µε τον γενικό τίτλο “UNLEARN” µίλησαν για την ανάγκη να “ξεµάθουµε” όλοι, τα άτοµα, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και να 

κάνουµε επανεκκίνηση στον τρόπο σκέψης, εκπαίδευσης, εργασίας, στον τρόπο ζωής µας γενικά. Με αφορµή τη βίαιη προσαρµογή του 

πλανήτη και την αναστάτωση που έχει δηµιουργηθεί εξαιτίας της πανδηµίας, οι οµιλητές, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στην 

προσαρµοστικότητα, τη συνεργατικότητα, την οµαδικότητα, την αλλαγή τρόπου σκέψης σε όλα τα επίπεδα, την αξία της εκπαίδευσης, την 

εκθετική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς και την ανάγκη χρήσης τους για να λυθούν τα προβλήµατα της ανθρωπότητας.

Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενη που η Τράπεζά µας υποστήριξε αυτό το Συνέδριο και στηρίζει τέτοιες πολύτιµες πρωτοβουλίες και που µου έδωσε 

τη χαρά να συµµετάσχω σε αυτήν την αισιόδοξη παρουσίαση”.

Άννα Στυλιανού
∆ιευθύντρια Καταστήµατος Νεωρίου Σύρου
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Η Alpha Bank “Best Private Bank in Greece” για τρίτη συνεχή χρονιά

      est Private Bank in Greece” αναδείχθηκε το Private Banking της Alpha Bank, για τρίτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο των 

      ετήσιων βραβείων "Global Private Banking Awards 2020” που διοργανώνουν οι διεθνούς κύρους εκδόσεις 

“Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του Οµίλου Financial Times. 

Η συγκεκριµένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank 

(Alpha Private Bank), οι οποίες χαίρουν σταθερά της εµπιστοσύνης των Πελατών της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως 

στους εξατοµικευµένους στόχους και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσµευση της Alpha Bank για ποιοτική 

εξυπηρέτηση, µε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη διαρκή αναβάθµιση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών 

∆ιαχείρισης Περιουσίας, ακόµη και υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδηµίας του Covid-19. 

Οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν µέσω διαδικτυακών τελετών απονοµής βραβείων (Virtual Global Private Banking Awards ceremonies). 

Τα “Global Private Banking Awards” των “PWM” και “The Banker” βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, 

µε βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδοµένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Της αξιολόγησης των 

στοιχείων επιµελείται επιτροπή που απαρτίζεται από αναγνωρισµένους επαγγελµατίες και ειδικούς στον τοµέα ∆ιαχείρισης 

Περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.

“B
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Ψηφιακή εκδήλωση Πελατών της ∆ιεύθυνσης Private Banking

      ην Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε ψηφιακή εκδήλωση Πελατών της ∆ιεύθυνσης Private Banking, οι οποίοι 

      είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν µία διαδικτυακή συζήτηση, µε θέµα: “∆ιεθνείς Αγορές και Αµερικανικές 

Προεδρικές Εκλογές”. Την εκδήλωση προλόγισε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Private Banking Εµµανουήλ Αρζινός και στη 

συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση από τον κ. Gene Frieda, Global Strategist του διεθνούς επενδυτικού οίκου PIMCO. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ, τη διαδικτυακή συζήτηση.

T

https://youtu.be/IdPe6dV5W7A
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“Καταλύτης για την ανάπτυξη και την απασχόληση η ∆ιπλή Ανάπλαση”

      η σηµαντική συµβολή που αναµένεται να έχει το έργο της ∆ιπλής Ανάπλασης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, τόνισε ο 

      CEO της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, συνυπογράφοντας, ως εκπρόσωπος της ΑΕΠ Ελαιώνα, µνηµόνιο συναντίληψης και 

συνεργασίας για την εκκίνηση του έργου, µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς.

“Είµαστε εξαιρετικά χαρούµενοι που, από κοινού, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς συµµετέχουµε στο σηµαντικό σχέδιο της 

∆ιπλής Ανάπλασης. Η ∆ιπλή Ανάπλαση δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου για µία από τις µεγαλύτερες 

οµάδες της χώρας. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα και, βεβαίως, λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης 

και δηµιουργίας θέσεων εργασίας, που έχει ανάγκη η Ελλάδα”, δήλωσε ο κ. Ψάλτης.

Η Alpha Bank αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία και πρωταγωνιστεί σε έργα αστικής ανάπλασης, έργα που βελτιώνουν την 

καθηµερινότητα των συµπολιτών µας, δηµιουργούν χώρους πρασίνου, άθλησης και αναψυχής και λειτουργούν ως καταλύτες για 

τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η ∆ιπλή Ανάπλαση είναι µία τέτοια µεγάλη χωροταξική και πολεοδοµική παρέµβαση µε στόχο τη 

δηµιουργία δύο υπερτοπικών – µητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισµού, πολιτιστικών και άλλων συµπληρωµατικών 

λειτουργιών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Βοτανικό του ∆ήµου Αθηναίων.        

Η ΑΕΠ Ελαιώνας έχει αναλάβει να χρηµατοδοτήσει µε ίδιους πόρους σηµαντικό τµήµα των έργων που συµπεριλαµβάνονται στη 

∆ιπλή Ανάπλαση και συγκεκριµένα, τη µελέτη και την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού 

και του ∆ήµου Αθηναίων.

T
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Ψηφιοποίηση Νοµικών Υπηρεσιών

       ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, πλήρως εναρµονισµένη στον στόχο του ψηφιακού µετασχηµατισµού της Τράπεζας, προµηθεύτηκε, 

       παραµετροποίησε και έθεσε σε λειτουργία αρχικά, την Εφαρµογή ∆ιαχειρίσεως Νοµιµοποιήσεων “Bizsmart” και στη συνέχεια, 

την εφαρµογή “e-Πανδέκτης”, εγκαινιάζοντας µία νέα εποχή στην παροχή νοµικής υποστήριξης και δικαστικής εκπροσώπησης της 

Τράπεζας, µε σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση τόσο στις απαιτήσεις των Πελατών της Τράπεζας, όσο και στις 

ανάγκες των Λειτουργών της.

Μέσω της εφαρµογής Bizsmart, αναβαθµίστηκε η διαδικασία της έκδοσης δελτίων νοµιµοποιήσεων. Η ηλεκτρονική αποστολή του 

αιτήµατος από το Κατάστηµα, συνοδευόµενου υποχρεωτικά από την πλήρη σειρά δικαιολογητικών, συνδυάζεται ηλεκτρονικά και 

αυτόµατα µε τον ψηφιοποιηµένο φάκελο του Πελάτη. Μέσω της πλατφόρµας που σχεδιάστηκε, ανατίθεται ο φάκελος στον χειριστή 

δικηγόρο, ο οποίος, µέσω των ειδικών προσβάσεων που έχει λάβει, ολοκληρώνει εντός αυτής την εργασία του και στέλνει το δελτίο 

νοµιµοποίησης απευθείας στο Κατάστηµα. Με την αποστολή του νέου δελτίου νοµιµοποίησης ενηµερώνονται και επικαιροποιούνται 

ηλεκτρονικά τα συστήµατα της Τράπεζας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται αιτήµατα νέων Πελατών-νοµικών 

προσώπων της Τράπεζας µε την υποβολή εγγράφων µέσω των εναλλακτικών δικτύων. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα είναι πλέον σε 

θέση να ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες των Πελατών της.

Στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των Νοµικών Υπηρεσιών προστέθηκε επίσης η web εφαρµογή e-Πανδέκτης, που αποσκοπεί στη 

διαχείριση των νοµικών υποθέσεων, δικαστηριακών ή µη, µέσω της διαρκούς και απρόσκοπτης πρόσβασης σε επικαιροποιηµένα 

στοιχεία είτε από περιβάλλον εργασίας εντός της Τράπεζας είτε µέσω αποµακρυσµένης πρόσβασης.

H
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Ειδικότερα, µε την εν λόγω εφαρµογή παρέχεται η δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, οργάνωσης και ορθής κατανοµής 

της καθηµερινής ροής των νοµικών εργασιών, παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων, τήρησης των απαιτούµενων προθεσµιών 

µέσω αυτόµατων υπενθυµίσεων, τήρησης ψηφιοποιηµένου αρχείου όλων των υποθέσεων, έγκρισης και συστηµατικής παρακολούθησης 

των νοµικών δαπανών, και εξαγωγής αναφορών. Με τον τρόπο αυτό, είναι ανά πάσα χρονική στιγµή εφικτός ο εντοπισµός κάθε 

υπόθεσης που τελεί υπό τη διαχείριση των Νοµικών Υπηρεσιών και η ενηµέρωση ως προς το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο αυτή 

βρίσκεται, αν, ενδεχοµένως, αναµένονται έγγραφα και από ποια Μονάδα, την πορεία των διαδικαστικών πράξεων που αφορούν στην 

υπόθεση, τις προθεσµίες και υπενθυµίσεις επί αυτών για την αποφυγή καθυστερήσεων ή/και παραλείψεων και οτιδήποτε άλλο αφορά 

σε κάθε υπόθεση. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της εφαρµογής e-Πανδέκτης υπήρξε, επίσης, πρόβλεψη για την επικοινωνία του ∆ικτύου και των λοιπών 

Μονάδων της Τράπεζας µε τις νοµικές υπηρεσίες και θα τεθεί άµεσα σε λειτουργία η “Πύλη Υποβολής Αιτηµάτων Πανδέκτη”. Από την 

έναρξη λειτουργίας της και εφεξής, θα δίνεται η δυνατότητα στους Λειτουργούς του ∆ικτύου Καταστηµάτων και των Κεντρικών 

Μονάδων να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα αιτήµατα που απευθύνονται στις Νοµικές Υπηρεσίες, µε τη συµπλήρωση των απαραίτητων 

πεδίων, την επιλογή του αρµόδιου Νοµικού Γραφείου και την επισύναψη των σχετικών εγγράφων καθώς και να παρακολουθούν την 

εξέλιξη της πορείας του αιτήµατός τους. Αξιοσηµείωτο, εξάλλου, είναι ότι στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, έγινε µετάπτωση εντός της 

εφαρµογής e-Πανδέκτης του συνόλου των ενεργών δικαστικών υποθέσεων των Νοµικών Υπηρεσιών, συνοδευόµενων από τους 

ψηφιοποιηµένους φακέλους αυτών και από πληροφορίες σχετικές µε την εξέλιξη τους, ώστε από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας της 

εφαρµογής να µην υπάρχει κενό στην αντιµετώπιση και εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων της Τράπεζας.

Οι δύο ανωτέρω εφαρµογές ολοκληρώθηκαν µε ταχύτητα, λαµβανοµένου υπόψη του όγκου των δεδοµένων και των εργασιών που 

έπρεπε να εκτελεστούν, η δε λειτουργία τους στέφθηκε µε επιτυχία χάριν της διαρκούς συµµετοχής και βοήθειας των αρµόδιων 

∆ιευθύνσεων της Τράπεζας.

Αρωγοί στη σηµαντική αυτή αναβάθµιση και συστηµατοποιηµένη πλέον οργάνωση των Νοµικών Υπηρεσιών, υπήρξαν οι ∆ιευθύνσεις 

Πληροφορικής που, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της πανδηµίας, αντεπεξήλθαν πλήρως στις απαιτήσεις.

Σκοπός της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών είναι οι ανωτέρω Εφαρµογές να εξελίσσονται και προσαρµόζονται διαρκώς στα νέα 

δεδοµένα και στις νέες απαιτήσεις, µε σκοπό την ποιοτική και ταχεία εξυπηρέτηση των αναγκών της Τράπεζας και των Πελατών της.
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Στην Έκδοση αυτή ο Νίκος Ζίας, οµότιµος καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Αθηνών και άριστος γνώστης και 
µελετητής του έργου του Φώτη Κόντογλου, αποτυπώνει µε επιστηµονική ακρίβεια τη δηµιουργική πορεία του καλλιτέχνη και την 
καταλυτική του επιρροή στους περισσότερους ζωγράφους της Γενιάς του ’30, αλλά και την εν γένει συµβολή του στην ελληνική 
τέχνη του 20ού αιώνα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα µεγάλα εικονογραφικά σύνολα που ιστόρησε σε εκκλησίες 
σε όλη την Ελλάδα, οι φορητές εικόνες, η κοσµική ζωγραφική, καθώς και οι εικονογραφήσεις βιβλίων. 

Ο Φώτης Κόντογλου, ένας από τους σηµαντικότερους Έλληνες ζωγράφους και αγιογράφους, ανέδειξε µέσα από τα κείµενα και 
τις διδαχές, αλλά κυρίως µέσα από το έργο του την αισθητική αξία της βυζαντινής τέχνης και υποστήριξε τη συνέχειά της και τη 
σηµασία της στη διαµόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.

       Alpha Bank προσφέρει το λεύκωµα “Φώτης Κόντογλου. Ζωγράφος” (ελληνική και αγγλική έκδοση) µε έκπτωση 40% 
       καθ’ όλη τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου 2020.Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας 
“ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ” (Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑ) ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 
είτε κατόπιν παραγγελίας (τηλ.: 210 326 2465, e-mail: infopolitismos@alpha.gr).                                                                

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

Νίκος Ζίας
Αθήνα 1993
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ.
Σελίδες 540, εικόνες 458
Αγγλικά
ISBN 960-7059-02-6

Τιµή: Ευρώ 27,00

Νίκος Ζίας
Αθήνα 2015, α΄ ανατύπωση
Alpha Bank
∆ιαστάσεις 30 x 24 εκ.
Σελίδες 540, εικόνες 458
Ελληνικά
ISBN 978-618-5072-12-4

Τιµή: Ευρώ 27,00

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

http://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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Νέος λογότυπος Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Έκδοση και Συζήτηση για το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

και του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης

      ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενέκρινε τον νέο λογότυπο που θα εµφανίζεται στο εξής σε

      όλες τις δραστηριότητές του και στην επικοινωνία του. Ο νέος λογότυπος σχεδιάστηκε από την DDB Athens.T
...........................................................................................................................................................................................

      τις 31 Οκτωβρίου 2020, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια συζήτηση για το    

      εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του 

Πανελλήνιου Συνδέσµου Αιθουσών Τέχνης, στο πλαίσιο της Art Athina. Στη 

συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά ως µέρος του προγράµµατος Talks 

της πλατφόρµας Art Athina Virtual (aavirtual.gr), συµµετείχαν οι Νίκος Τρανός, 

Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών / Σταµατία ∆ηµητρακοπούλου, 

Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια Art Athina / Μένη Στρογγύλη, Εκπρόσωπος Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου / Ελευθερία Τσέλιου, ∆ιευθύντρια Eleftheria Tseliou 

Gallery / Αντωνάκης, εικαστικός / φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

και συντόνιζε η ∆άφνη Πολίτη, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράµµατος.

Η έκδοση του φετινού προγράµµατος, που αποτέλεσε συλλογική καλλιτεχνική άσκηση εµπέδωσης και αποτύπωσης για τους 

φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχει αναρτηθεί στην ψηφιακή της µορφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. 

Κωστοπούλου και στο aavirtual.gr

Σ

https://costopoulosfoundation.org/
https://costopoulosfoundation.org/
http://aavirtual.gr/
http://aavirtual.gr/
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Μόλλυ Σουήνυ” από τη θεατρική οµάδα αστέγων “Walkabout” της Equal Society 

        θεατρική οµάδα αστέγων “Walkabout” της Κοινωνίας Ίσων Ευκαιριών - Equal Society ανέβασε στο θέατρο “ΣΤΑΘΜΟΣ”, 

        στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020, την παράσταση “Μόλλυ Σουήνυ” του Μπράιν Φρίελ σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη 

∆ορλή. Το έργο πραγµατεύεται την αιώνια ιστορία της ανθρώπινης επιθυµίας: της επιθυµίας για ολοκλήρωση, συγχώρεση και 

αγάπη. Κατά τις ηµέρες των παραστάσεων, τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα υγειονοµικά µέτρα µε γνώµονα την προστασία του 

κοινού και του προσωπικού.

Ο µη κερδοσκοπικός Οργανισµός της Κοινωνίας Ίσων Ευκαιριών - Equal Society υλοποιεί προγράµµατα σε συνεργασία µε 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και µε άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις µε δράσεις 

κατά του κοινωνικού αποκλεισµού, της ανεργίας και της φτώχειας. Τα µέλη της θεατρικής οµάδας δεν είναι επαγγελµατίες 

ηθοποιοί, αλλά άνθρωποι που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της αστεγίας.

Οι παραστάσεις υλοποιήθηκαν µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Αντί εισιτηρίου, οι θεατές 

πρόσφεραν τρόφιµα για τη δοµή κοινωνικού συσσιτίου “Ανθρώπων Γεύµατα” της Equal Society.

Η
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Νέα παραγωγή της θεατρικής οµάδας ARTimeleia

       νέα παραγωγή της  µικτής θεατρικής οµάδας ARTimeleia, µε αναπήρους και µη αναπήρους ηθοποιούς µε τίτλο: 

       “Ένα κορίτσι µε ίσκιο αγοριού”, πραγµατεύεται τους ίσκιους των στερεοτύπων που υπάρχουν και θεριεύουν στη ζωή µας.

“∆εν είναι αρκετό µόνο ν’ ακούς τον άλλον, αλλά πρέπει  να µπορείς και να τον κοιτάζεις” (Γουίνι, Ευτυχισµένες µέρες, 

Σάµιουελ Μπέκετ).

Για ακόµα µία φορά, µέσα από ένα “παιδικό αφήγηµα”, η οµάδα ARTimeleia ψάχνει την αλήθεια που κρύβεται πάντα πίσω από 

τις “ταµπέλες”.

Η παράσταση ανέβηκε στο Θέατρο Φούρνος, στις 21, 22 και 25 Οκτωβρίου 2020, µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. 

Κωστοπούλου. Οι υπόλοιπες προγραµµατισµένες παραστάσεις αναβλήθηκαν λόγω των περιοριστικών µέτρων στο πλαίσιο της 

αντιµετώπισης του Covid-19.

Η
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Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Έκθεση Ελένης Λύρα: Αγορά

       ε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου εγκαινιάστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2020, η ατοµική 

       έκθεση της Ελένης Λύρα µε τίτλο Αγορά, σε επιµέλεια του ∆ρ Στρατή Πανταζή, στη Βαρβάκειο Αγορά, στην Αθήνα.

Το κτίριο της Βαρβακείου Αγοράς για την καλλιτέχνιδα λειτουργεί σαν µία εικονoγραφική προσοµοίωση της έννοιας της 

παγκόσµιας αγοράς, τον τόπο όπου θα εκτυλιχτεί το δράµα του ανθρώπου. Η αρχιτεκτονική της, µε τις στοές, τα ψηλά ταβάνια 

και τους θόλους, σε συνδυασµό µε τη σηµερινή λειτουργία της, δηµιουργεί στην Ελένη Λύρα το ίδιο δέος και τη 

συναισθηµατική φόρτιση όπως και ένας µπαρόκ καθεδρικός ναός. Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµερινή λειτουργία και ιστορία του 

χώρου και της γύρω περιοχής, δηµιουργεί δύο in situ φωτογραφικές εγκαταστάσεις µε παιδιά, οι οποίες διακατέχονται από 

έντονη θεατρικότητα, δραµατικότητα και γενικότερα µπαρόκ αισθητική. Η καλλιτέχνις µετατρέπει µε τα έργα της µία απλή 

επίσκεψη στη Βαρβάκειο Αγορά σε µία ξεχωριστή εµπειρία για τον καθένα µας, σε µία αλληγορική περιπλάνηση και ένα ταξίδι 

µέσα στον λαβύρινθο της παγκοσµιοποίησης και του χρήµατος για την ανακάλυψη της χαµένης παιδικής µας αθωότητας και τη 

λύτρωση. Η Έκθεση έχει πάρει παράταση µέχρι το τέλος του 2020, ενώ λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας 

Υγείας, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του Covid-19.

Μ



Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Νέα παραγωγή της οµάδας σύγχρονου χορού Synthesis 748

       χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική οµάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748 παρουσίασαν το νέο τους 

       έργο “SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history” στο Θέατρο Ροές, στις 26-27 Οκτωβρίου και 

2 Νοεµβρίου 2020, µε την οικονοµική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του CND-Γαλλικού Εθνικού 

Κέντρου Χορού στο Παρίσι και του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Ο διεθνής χορογράφος δηµιουργεί και αυτή τη 

φορά ένα άχρονο, χορογραφικό σύµπαν που δεν περιορίζεται στα σύνορα του πραγµατικού. Η παράσταση δεν σχετίζεται µε 

την αναπαράσταση του µύθου του Σισύφου, είναι ωστόσο ένα έργο που εµπνέεται και επαναξιολογεί τη µυθική αυτή µορφή, 

εξετάζοντας το παράδοξο που γεννιέται απ’ την αντίφαση που υπάρχει ανάµεσα στον πόθο του ατόµου και την παράλογη σιωπή 

του κόσµου. Σ’ έναν άτοπο σκηνικό χώρο, πέντε σώµατα, µε “γλυπτικά” κοστούµια που σχεδιάστηκαν από τον καλλιτέχνη 

Αντώνη Βολανάκη αποκαλύπτουν αναδυόµενα στην επιφάνειά τους έναν δικό τους κόσµο µυθοπλασίας. Οι παραστάσεις 

πραγµατοποιήθηκαν τηρώντας όλα τα µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας, στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του Covid-19.

Ο
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Omnichannel τραπεζική εµπειρία εξυπηρέτησης
για όλους τους Πελάτες της Alpha Bank

Ψηφιακά ήδη πραγµατοποιείται πάνω από το 90% των εγχρήµατων συναλλαγών

       µεση και ποιοτική εξυπηρέτηση σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών παρέχει η Τράπεζα 

       στους Πελάτες της, δίνοντας τη δυνατότητα πραγµατοποίησης του συνόλου των τραπεζικών τους συναλλαγών µε ασφάλεια 

και άνεση, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε Κατάστηµα.

Πάνω από το 90% των εγχρήµατων συναλλαγών πραγµατοποιούνται πλέον στα ψηφιακά της δίκτυα (web, mobile, ATM και 

στα Αυτόµατα µηχανήµατα πληρωµών ΑPS). Μέσα στους πρώτους εννέα µήνες του 2020, ο αριθµός των ενεργών χρηστών του 

e-banking της Τράπεζας αυξήθηκε εντυπωσιακά, µε τις νέες συνδροµές να ξεπερνούν τις 200.000.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες της Alpha Bank για Ιδιώτες εξασφαλίζουν γρήγορες και ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές, µε 

τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια, καθώς εφαρµόζεται η πλέον σύγχρονη τεχνολογία στα συστήµατα και τις διαδικασίες της. Στόχος 

µας είναι να προσφέρουµε στους Πελάτες µας µία omnichannel εµπειρία εξυπηρέτησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

επίσκεψή τους σε Κατάστηµα, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο που οι online συναλλαγές συνιστούν όχι µόνον επιλογή, αλλά 

και βασικό µέσο προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας όλων.

• ΜyAlpha Web, MyAlpha Mobile, ψηφιακή τραπεζική από το σπίτι 
 Η ψηφιακή πλατφόρµα τραπεζικής της Alpha Bank ενισχύεται διαρκώς µε νέες δυνατότητες προσφέροντας στους Πελάτες 

 µία ολοκληρωµένη τραπεζική εµπειρία, από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού τους. Μέσα από το myAlpha Web 

 και το myAlpha Mobile, οι Ιδιώτες Πελάτες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των οικονοµικών τους και διαχειρίζονται 

 λογαριασµούς, δάνεια και κάρτες, ακόµη και προϊόντα που τηρούν σε άλλες ελληνικές τράπεζες, µε τη µέγιστη ασφάλεια και 

 ευκολία. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα online απόκτησης τραπεζικών προϊόντων, όπως χρεωστική κάρτα, ασφαλιστικά 

 προγράµµατα και αποταµιευτικός λογαριασµός. 

• Εύκολες µεταφορές ποσών και απόλυτος έλεγχος καρτών, αποκλειστικά από το κινητό 
 Με την υπηρεσία Alpha Quick Transfer, οι Πελάτες µπορούν να µεταφέρουν ποσά έως Ευρώ 500 ηµερησίως από και προς 

 τις επαφές του έξυπνου κινητού τους τηλεφώνου, χωρίς επιβάρυνση, ενώ και η διαχείριση των καρτών τους πραγµατοποιείται 

 χωρίς επίσκεψη σε Κατάστηµα. Οι Πελάτες µπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τις κάρτες τους, να ζητούν νέο 

 PIN ή την αντικατάσταση των καρτών τους, χωρίς αναµονή, 24/7.

Ά
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• Online αγορές µε µέγιστη ασφάλεια
 Με την αναβαθµισµένη υπηρεσία Alpha SecureWeb οι ηλεκτρονικές αγορές των Πελατών µε κάρτες Αlpha Bank 

 ολοκληρώνονται µε µεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια, καθώς η ταυτοποίηση πραγµατοποιείται µέσω των 

 ειδοποιήσεων myAlpha Code µε Push Notifications από την εφαρµογή myAlpha Mobile ή µε αποστολή SMS ή µηνύµατος µέσω 

 Viber στο κινητό τηλέφωνο του Πελάτη.

• MyAlpha Ραντεβού, ένας καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης για όλους, µε ασφάλεια και χωρίς αναµονή
 Η νέα καινοτόµος υπηρεσία myAlpha Ραντεβού εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση και είναι απολύτως 

 προσαρµοσµένη στη σύγχρονη ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια, ταχύτητα και ευελιξία στις τραπεζικές συναλλαγές. H 

 Υπηρεσία έχει ήδη κερδίσει την εµπιστοσύνη των Πελατών καθώς, σε έναν µόλις µήνα λειτουργίας της, τα ραντεβού ξεπέρασαν 

 τις 20.000. Τις τελευταίες ηµέρες, λόγω του νέου lockdown που βρίσκεται σε ισχύ, η Τράπεζα ανταποκρίνεται σε 

 περισσότερα από 1.300 αιτήµατα για ραντεβού σε ηµερήσια βάση.

 Μέσα από την εφαρµογή myAlpha Ραντεβού, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.alpha.gr/rdv, οι 

 Πελάτες µπορούν να κλείσουν ραντεβού την ηµέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί, καθώς και να επιλέξουν τον τρόπο που  

 επιθυµούν να εξυπηρετηθούν (βιντεοκλήση, συνάντηση στο Κατάστηµα ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση).

• Ανέπαφες συναλλαγές αποκλειστικά από το ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού 
 Με την πρωτοποριακή υπηρεσία πληρωµών Apple Pay για συσκευές Apple που έχει διαθέσει αποκλειστικά στην ελληνική 
 αγορά η Alpha Bank από τον Απρίλιο του 2020, οι Πελάτες κάνουν τις αγορές τους ανέπαφα, µόνο µε το κινητό ή το 
 ρολόι τους. Μάλιστα, περισσότεροι από 100.000 Πελάτες έχουν συνδέσει τις κάρτες τους µε το Apple Pay και το 

 χρησιµοποιούν για τις ηµερήσιες συναλλαγές τους, οι οποίες φτάνουν τις 17.000. Με ελάχιστα βήµατα και µε τη µέγιστη 
 ασφάλεια, οι Πελάτες της Τράπεζας µπορούν να εντάξουν στο Apple Pay, όλες τις χρεωστικές, πιστωτικές και 

 προπληρωµένες κάρτες Visa και Mastercard της Alpha Bank και να πληρώσουν σε POS ή ηλεκτρονικά σε e-shops, χωρίς να 

 πληκτρολογήσουν το ΡΙΝ της κάρτας τους. 

 Παράλληλα, το πρόσφατα ανανεωµένο myAlpha wallet δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους Android συσκευών για 
 ανέπαφες πληρωµές µέσω κινητού τηλεφώνου χρησιµοποιώντας την τεχνολογία NFC. Οι Πελάτες της Τράπεζας 

 µπορούν να εντάξουν οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωµένη κάρτα τους, Visa ή Mastercard, έκδοσης 

 Alpha Bank, στο σύγχρονο και φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον της εφαρµογής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας είναι διαθέσιµες εδώ.
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Η Alpha Bank δίπλα στις επιχειρήσεις κάθε στιγµή

      την Alpha Bank, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για όλους, συνεχίζουµε να στεκόµαστε 
      υπεύθυνα δίπλα στις επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί λόγω της πανδηµίας του Covid-19. 
Στηρίζουµε έµπρακτα την επιχειρηµατικότητα και εξασφαλίζουµε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 
των επιχειρηµατικών αναγκών, µε σύγχρονα ψηφιακά µέσα, διευκολύνσεις και άµεση διάθεση 
νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων στήριξης και πάνω από όλα µε τους ανθρώπους µας.

Στο πλαίσιο στήριξης των Επιχειρήσεων, ξεκίνησε την Κυριακή, 15 Νοεµβρίου 2020, 
διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Όχι µόνο συστήµατα. 
Και άνθρωποι. ∆ίπλα στις επιχειρήσεις κάθε στιγµή”. Στόχος της διαφηµιστικής προβολής 
ήταν να αναδείξει ότι η Τράπεζα αξιοποιεί σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα και µε κύριο αρωγό τους 
ανθρώπους της στηρίζει έµπρακτα, µε συνέπεια και υπευθυνότητα, την επιχειρηµατικότητα. Πλέον 
των εξειδικευµένων Στελεχών που βρίσκονται δίπλα στον επιχειρηµατία, η διαφήµιση προβάλλει: 

• τη νέα υπηρεσία myAlpha Ραντεβού
• το myAlpha Web για Επιχειρήσεις  
• τη συµµετοχή της Τράπεζας, σε συνεργασία µε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, στην άµεση διάθεση νέων χρηµατοδοτικών 
 εργαλείων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Σ
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H Alpha Bank συµµετέχει στο Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 – B’ Kύκλος της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στον B’ Kύκλο του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συµµετέχει η Alpha Bank,

χρηµατοδοτώντας ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της επιχειρηµατικής Πελατείας της, ενώ το ∆ηµόσιο, µέσω της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα εξασφαλίσει τα δάνεια που θα χορηγηθούν, µε εγγύηση σε ποσοστό 80%. 

Ο Β’ κύκλος του Προγράµµατος δίνει έµφαση στη στήριξη µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, ενώ µπορούν να 

συµµετάσχουν και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρείες συµµετοχών, 

επιχειρήσεις χρηµατοπιστωτικού τοµέα, δηµοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους).

Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στον Β’ Kύκλο του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ, επιλέγοντας 

την Alpha Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυµούν να χρηµατοδοτηθούν.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alpha.gr

Συµµετοχή της Alpha Bank στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα EaSI και συνεργασία µε την Αµερικανική 

Γεωργική Σχολή για υπηρεσίες mentoring 

Η Alpha Bank, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, συµµετέχει στο Εγγυοδοτικό Πρόγραµµα Μικροπιστώσεων 

“EaSI” παρέχoντας µε την Εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων κατά 80%, σωρευτική χρηµατοδότηση έως 

Ευρώ 25.000 ανά Πολύ Μικρή Επιχείρηση, χωρίς τη λήψη περαιτέρω εµπράγµατης εξασφάλισης.

Απευθύνεται σε υφιστάµενες, νεοσύστατες  και start-up  πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελµατίες, µε έως 10 

εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2 εκατ., καλύπτοντας πλήρως όλες τις επενδυτικές, αναπτυξιακές αλλά και 

καθηµερινές επιχειρηµατικές ανάγκες του Πελάτη µέσω:

• Μακροπρόθεσµης Χρηµατοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων

• Μακροπρόθεσµης Χρηµατοδότησης για δαπάνες Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης ή και 

• Βραχυπρόθεσµης Χρηµατοδότησης Κεφαλαίου Κίνησης.

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(enruwlr022njtbboqbwz5q55))/System/Login.aspx?ReturnUrl=/mis/default.aspx
https://www.alpha.gr/
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Περαιτέρω, στο πλαίσιο διάθεσης του Προγράµµατος, η Τράπεζα, µέσω εξωτερικής συνεργασίας µε την Αµερικάνικη Γεωργική 

Σχολή (Perrotis College), παρέχει στον Πιστούχο τη δυνατότητα λήψης συµβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηµατικής εκπαίδευσης 

και καθοδήγησης (Mentoring) για την υποστήριξη της ίδρυσης ή της ανάπτυξης της επιχείρησής του.

Το Perrotis College διαθέτοντας εξαιρετική φήµη και ευρύ δίκτυο συνεργατών, δύναται να προσφέρει στις ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Mentoring, συµβάλλοντας στην αναγνώριση και επιλογή εστιασµένων δράσεων για τους 

Πελάτες µας, µε ανάπτυξη πόρων και δεξιοτήτων αλλά και την υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Η Τράπεζα συµµετέχει ενεργά σε αυτή τη συνεργασία, µε στόχο την ενδυνάµωση των Πιστούχων του Προγράµµατος στον 

αγροδιατροφικό τοµέα και σε λοιπούς κύριους κλάδους της οικονοµίας, παρέχοντας χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους για την 

κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ή των επενδυτικών τους σχεδίων. 

Η επιλογή της χρήσης ή µη των προσφερόµενων υπηρεσιών Mentoring από το Perrotis College εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια των Πιστούχων, αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση µε το σχετικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται στην 

Επιχείρηση ότι η λήψη Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και 

αναβαθµίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, µέσα από:

• ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης

• προγράµµατα συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης (εξειδικευµένες εκπαιδεύσεις επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και ιδιωτών 

 σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο)

• έρευνα και  ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και καθοδήγηση πάνω σε θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχείρησης

• δράσεις ενηµέρωσης / πληροφόρησης του επιχειρηµατικού κοινού και επισκέψεις µελέτης πεδίου (study visits) στην Ελλάδα 

 και το εξωτερικό για θέµατα επιχειρηµατικότητας, αγροδιατροφής, αγροτουρισµού, πολιτισµού, αξιοποίησης των παραγωγικών 

 πηγών, προστασίας του περιβάλλοντος, νέων τεχνολογιών και µεθοδολογιών εκπαίδευσης κ.ά.
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Νέες διακρίσεις για το “Dine Athens by Alpha Bank” για πέµπτο συνεχές έτος!

      ο “Dine Athens by Alpha Bank”, που έχει γίνει θεσµός ως το πιο πετυχηµένο ετήσιο γαστρονοµικό γεγονός της Αθήνας, 

      διακρίθηκε, για πέµπτο συνεχές έτος, στα “Event Awards”. Συγκεκριµένα, το 5ο “Dine Athens” που διοργάνωσε η Alpha Bank, 

από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020 και σηµείωσε νέο ρεκόρ συµµετοχών µε περισσότερους από 40.000 

επισκέπτες, έλαβε τρία σηµαντικά βραβεία στα “Event Awards 2020”:

• Gold βραβείο στην ενότητα Καµπάνια Integrated Marketing 

• Silver βραβείο στην ενότητα Event series / Brand consistency 

• Silver βραβείο στην ενότητα Εκδήλωση Γαστρονοµίας

Κατά τη διάρκεια και του φετινού “Dine Athens by Alpha Bank”, το αθηναϊκό κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει, σε 

προνοµιακές τιµές, δηµιουργίες υψηλής γαστρονοµίας, σε περισσότερα από 120 

επιλεγµένα εστιατόρια και να λάβει µέρος σε ειδικά σχεδιασµένες βραδιές µε 

πολυβραβευµένους Σεφ της διεθνούς γαστρονοµικής σκηνής.

Μέσω της διοργάνωσης, η Alpha Bank αποδεικνύει έµπρακτα τη στήριξή της στον 

κλάδο της εστίασης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη Μη Κερδοσκοπική 

Οργάνωση “Μπορούµε” που έχει στόχο τη µείωση της σπατάλης φαγητού και την 

καταπολέµηση του υποσιτισµού σε όλη την Ελλάδα.

Τ
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Νέες κάρτες Classic και Premium Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard®

      ι νέες κάρτες Classic και Premium Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard δηµιουργήθηκαν, σε συνεργασία µε τον Όµιλο 

      Fais, και παρέχουν στους κατόχους µία σειρά από µοναδικά προνόµια και αποκλειστικές προσφορές καθώς και καθηµερινή 

επιβράβευση µέσω του Προγράµµατος Bonus!

Ο Οµίλος Fais, εδώ και 35 χρόνια, αποτελεί συνώνυµο της απαράµιλλης ποιότητας και της υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας τα 

κορυφαία διεθνώς luxury & sports brands ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Μέσω των καρτών συνεργασίας προσφέρει 

εκπτώσεις, δώρα, εκπλήξεις και προνοµιακές υπηρεσίες στους Πελάτες.

Παράλληλα, οι κάτοχοι των καρτών Classic και Premium Luxury Card Kalogirou Bonus Mastercard απολαµβάνουν 

ανεκτίµητες εµπειρίες µέσα από τις διεθνείς συνεργασίες της Mastercard καθώς και από το µεγαλύτερο Πρόγραµµα 

Επιβράβευσης, κερδίζοντας Bonus πόντους σε κάθε συναλλαγή. Οι πόντοι µπορούν να εξαργυρωθούν σε αποκλειστικές, 

εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές στα καταστήµατα του Οµίλου Fais και στις χιλιάδες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις του 

Προγράµµατος Bonus. 

Οι προσφορές ισχύουν στα καταστήµατα:

Αναλυτικές πληροφορίες στο www.alpha.gr

Ο

https://www.alpha.gr/
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Bonus στην οµορφιά και στην περιποίηση
µε 20 Bonus πόντους για κάθε 1 Ευρώ αγορών!

       πό την 1 έως και τις 15 Νοεµβρίου 2020, οι κάτοχοι των καρτών Diners Club έκδοσης Alpha Bank κέρδιζαν 20 Bonus 

      πόντους για κάθε 1 Ευρώ αγορών αποκλειστικά για αγορές στα φυσικά καταστήµατα Hondos Center και στο 

www.hondoscenter.com

Α

https://www.hondoscenter.com/
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Έµπρακτη στήριξη στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισµό στη Σάµο

       Alpha Bank στηρίζει έµπρακτα τους συµπολίτες µας που δοκιµάζονται από τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισµός στη 

       Σάµο, στις 30 Οκτωβρίου 2020. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, παραχώρησε 

ιδιοκτησία της στον ∆ήµο ∆υτικής Σάµου, για τη συγκέντρωση και αποθήκευση σκηνών, τροφίµων και ρουχισµού για τους 

πληγέντες από τον σεισµό, προκειµένου να διευκολύνει το έργο του ∆ήµου και της πολιτικής προστασίας.

Η

Χορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

       Τράπεζα ανέλαβε χορηγός του 18ου Συνεδρίου Εταιρικής Υπευθυνότητας, µε θέµα: “Tribes: JoinedbyPurpose”, 

       που πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου σε υβριδική µορφή (στο 

ξενοδοχείο Hilton Athens και µέσω διαδικτύου). Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδηµίας, η έννοια της 

παγκοσµιοποίησης εξελίσσεται σε ένα νέο κοινωνικό πρότυπο. Οι άνθρωποι εντάσσονται σε οµάδες κοινής νοοτροπίας που 

ορίζονται από κοινούς φόβους, προκλήσεις και φιλοδοξίες. Η ποικιλοµορφία αυτών των οµάδων ορίζεται από τον σκοπό, στον οποίο 

τα άτοµα επιθυµούν να συνεισφέρουν. Υπάρχει λοιπόν µία νέα έννοια κοινότητας σε όλο τον κόσµο που πραγµατώνεται µέσα σε 

οικοσυστήµατα ή φυλές (tribes), δηλαδή οµάδες ανθρώπων που συνδέονται µέσω ενός κοινού σκοπού, µίας κοινής ιδέας. Το “Tribes 

for business” είναι µία νέα επιχειρηµατική προσέγγιση που αντικατοπτρίζει αυτές τις µεταβαλλόµενες κοινωνίες. Σε µία εποχή που η 

βιωσιµότητα αποκτά κεντρικό ρόλο, η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να εξελιχθεί γύρω από έναν σκοπό (purpose) και να αγκαλιάσει 

όσους αναζητούν σκόπιµη αλλαγή. Το φετινό Συνέδριο είχε στόχο, µέσα από µία πολυδιάστατη θεµατολογία, να πυροδοτήσει το 

ενδιαφέρον για τη σύνδεση των επιχειρήσεων µε εκείνους που προάγουν τον σκοπό και οδηγούν τη βιώσιµη αλλαγή.

Η
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Η Alpha Bank υποστήριξε, για δεύτερη χρόνια, ως Χορηγός Προσβασιµότητας το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση στο Φεστιβάλ και στην Τέχνη. 

Η φετινή, 61η διοργάνωση του Φεστιβάλ, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της εξέλιξης της πανδηµίας.

Κατά τη διάρκειά του, προβλήθηκαν κορυφαίες ελληνικές και ξένες κινηµατογραφικές παραγωγές µε προδιαγραφές 

προσβασιµότητας, µέσω της online πλατφόρµας του Φεστιβάλ. Μετά από το τέλος της διοργάνωσης, το Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, η Alpha Bank και η Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών, προσέφεραν όλους τους επεξεργασµένους 

υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή των ταινιών στους παραγωγούς τους, ώστε να παραµείνουν προσβάσιµες και στις 

επόµενες προβολές τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε Στελέχη της Τράπεζας που εδρεύουν στον νοµό Θεσσαλονίκης, δόθηκε η δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν ψηφιακά, µία ταινία της επιλογής τους. 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΗΣ

Αλέκος Φασιανός
Ζευγάρι

Έγχρωµη χαλκογραφία (ακουατίντα) 69 x 116 εκ.

      ο “Ζευγάρι” που βρίσκεται τοποθετηµένο στο Κατάστηµα Πλατείας Κασταλίας της Alpha Bank στο Μαρούσι, ανήκει στην κατηγορία των 

      χαρακτικών έργων του Αλέκου Φασιανού.

Η ζωγραφική του καλλιτέχνη τον κατέστησε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιµους στο ελληνικό κοινό. Το προσωπικό του ύφος 

διαµορφώθηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και από τότε µέχρι και σήµερα εστιάζει το ενδιαφέρον του σταθερά σε θέµατα σχετικά 

µε την ανθρώπινη µορφή και το περιβάλλον. Οι χαρακτηριστικές ογκώδεις µορφές του, οι ονειρικές καταστάσεις που συνδυάζει µε σκηνές της 

καθηµερινότητας αλλά και αυτή η εξωπραγµατική ατµόσφαιρα που δηµιουργεί, αποτελούν στοιχεία που ταυτίστηκαν µε την υπογραφή του. 

Επιπλέον, είναι ένας καλλιτέχνης µε ενδιαφέροντα που ξεπερνούν τα όρια της ζωγραφικής, καθώς έχει ασχοληθεί παράλληλα και µε τη 

σκηνογραφία, τις εικονογραφήσεις εκδόσεων και τη χαρακτική.

Στην πραγµατικότητα, ο Φασιανός στη χαρακτική του µεταφέρει εικόνες της ζωγραφικής του, ενώ χρησιµοποιεί και το ίδιο 

µορφοπλαστικό λεξιλόγιο.

T
Κατάστηµα Πλατείας Κασταλίας
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Στην εικαστική επιφάνεια του έργου “Ζευγάρι” κυριαρχεί η αντίθεση µεταξύ λευκού και µαύρου που ορίζει το πάνω και το κάτω 

κοµµάτι της σύνθεσης, µε το ενιαίο µαύρο για το φόντο και τη δουλεµένη επιφάνεια του άσπρου για την κύρια σύνθεση. Στα 

αριστερά της παράστασης, απεικονίζεται στο εσωτερικό ενός δωµατίου, ένα ζευγάρι µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία µε τα οποία 

αποδίδει ο Φασιανός τις ανθρώπινες µορφές. Έντονα, µεγάλα µάτια, πρόσωπα σε προφίλ και τρία τέταρτα, ογκώδη και βαριά 

δισδιάστατα σώµατα, που συµπληρώνονται από συµβολικά στοιχεία. Η γυναίκα κρατάει φύτρες από στάχια, ο άντρας ένα 

περιστέρι, στοιχεία που θα µπορούσαν να παραπέµπουν στο καλοκαίρι, αλλά και στην έννοια της ειρήνης. Στην υπόλοιπη 

σύνθεση, υπάρχουν διακοσµητικά στοιχεία που συµπληρώνουν την ονειρική και συµβολική ατµόσφαιρα του έργου. Τα ελάχιστα 

χρώµατα φαίνονται στο µισάνοιχτο παράθυρο από όπου διακρίνεται κάπως το γαλανό του ουρανού, στο κόκκινο µαξιλάρι και στο 

πράσινο φουλάρι, ενώ η κόκκινη λάµπα που κρέµεται στο κέντρο του δωµατίου είναι το µοναδικό στοιχείο που παρεµβάλλεται στο 

ενιαίο µαύρο του φόντου. Τα φυτά, τα έπιπλα, ο σκύλος µε το ψάρι, όλα έχουν αποδοθεί κατά παράταξη, σε συνειδητή απόρριψη 

κάθε κανόνα προοπτικής. Η σύνθεση κλείνει κάτω µε το έντονο παιχνίδι άσπρου µαύρου στα πλακάκια που ισορροπούν την 

κάπως ονειρική και σαν σχέδιο, σύνθεση.

Η χαρακτική του Φασιανού ακολουθεί πιστά όλα όσα έχει δηµιουργήσει µε τη ζωγραφική του, χωρίς περαιτέρω πειραµατισµούς 

ή διαφοροποιήσεις. Θα µπορούσαµε να πούµε, λοιπόν, ότι και οι δύο τεχνικές αποτελούν ένα οµοιογενές σύνολο µε κοινές 

τεχνοτροπικές, εκφραστικές και συµβολικές αναζητήσεις.

Αλέκος Φασιανός
Ζευγάρι
Έγχρωµη χαλκογραφία (ακουατίντα) 69 x 116 εκ.
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Αλέκος Φασιανός 
(Αθήνα 1935)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

     πούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (1956-60) µε δάσκαλο τον 
Γ. Μόραλη και το 1960, υπότροφος της γαλλικής 
κυβέρνησης, λιθογραφία στην École Supérieure 
des Beaux Arts του Παρισιού κοντά στους 
E. Clairin και G. Dayez έως το 1963. Στα έργα 
του αποτυπώνει µε σύµβολα απλοποιητικά και 
σχηµατοποιηµένα εικόνες της νεοελληνικής 
πραγµατικότητας. 

Τα χρώµατά του είναι εκθαµβωτικά, το σχέδιό 
του απλό και λιτό, ενώ, µέσα από τα έργα του 
ανιχνεύονται ο συµβολισµός, οι µύθοι, η ειρωνεία, 
ο σαρκασµός και το συναίσθηµα.

Σ
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       λοι γνωρίζουµε τον κυρ Μέντιο, το υποµονετικό γαϊδουράκι της λαϊκής µας παράδοσης και ήρωα στο αλληγορικό ποίηµα του 

       Κώστα Βάρναλη.

Από πού όµως κατάγεται ο κυρ Μέντιος; Πώς πήρε το όνοµά του;

Η καταγωγή του κυρ Μέντιου

Ό

Αργυρό τετράδραχµο Μένδης, 520 – 480 π.Χ.
Εµπρόσθια όψη: Ιθυφαλλικός όνος που βαδίζει προς τα αριστερά. Στην πλάτη του, κάθεται πτηνό.

Οπίσθια όψη: Έγκοιλο τετράγωνο µε πέντε χωρίσµατα.
Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 6148

Σωσε το γέρο κυρ Μέντη

απ την αδικια τ  αφέντη...

Κώστας Βάρναλης, Η µπαλάντα του κυρ Μέντιου, 1956

~

~

΄

΄΄’

’

’ ’ ’’
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Τον 8ο αιώνα π.Χ., εποχή του µεγάλου αποικισµού, κάτοικοι από την Ερέτρια ίδρυσαν µία νέα πόλη στη Χαλκιδική, τη Μένδη. 

Σύµφωνα µε µία άποψη, η πόλη πήρε το όνοµά της από το φυτό “µίνθη”, ένα είδος άγριου δυόσµου που φυτρώνει ακόµη και 

σήµερα στην περιοχή. Κατ’ άλλους, το όνοµα συνδέεται µε την αρχαία θρακική λέξη mend[i] που σηµαίνει “γάιδαρος”. Η Μένδη, 

από την αρχή της νοµισµατοκοπίας της, υιοθέτησε ως κύριο εικονογραφικό τύπο για όλες τις εκδόσεις της, τον ιθυφαλλικό όνο, 

που είναι ταυτόχρονα το ιερό ζώο του θεού ∆ιονύσου. Ο θεός λατρευόταν ιδιαίτερα στην πόλη και υπήρχε µάλιστα µεγάλο ιερό 

προς τιµήν του. Εξάλλου, η ανεπτυγµένη αµπελοκαλλιέργεια και η καλή φήµη του “µένδιου οίνου” σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, 

επέβαλαν τη λατρεία της συγκεκριµένης θεότητας. Επιπλέον, φαίνεται ότι και ο µένδιος όνος είχε µεγάλη ζήτηση, καθώς 

επρόκειτο για µία σπάνια ράτσα όνου, που ζούσε κυρίως σε αυτήν την περιοχή. Αξιοσηµείωτο είναι και ένα ορθογώνιο 

σφράγισµα κεραµίδας στέγης, µε παράσταση όνου, που βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής ενός κτιρίου στη Μένδη. Είτε ως 

ιερό σύµβολο της κύριας θεότητας της πόλης είτε ως εµπορεύσιµο προϊόν, το ζώο αυτό απέκτησε σηµαντικό ρόλο, που 

επιβεβαιώνεται από την πρωταγωνιστική του θέση στα νοµίσµατα της πόλης. 

Από το όνοµα λοιπόν της πόλης Μένδης, η οποία τιµά τον γάιδαρο και τον αναδεικνύει σε εθνικό σύµβολο αποτυπώνοντάς τον 

στο νόµισµά της, προέρχεται το νεοελληνικό όνοµα της λαϊκής µας παράδοσης, ο κυρ Μέντιος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ
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Λονδίνο
Στην περιοχή Μπλούµσµπερυ στο Λονδίνο, βρίσκεται το παλαιότερο κρατικό µουσείο του κόσµου, το Βρετανικό Μουσείο. 

Ιδρύθηκε το 1753 στο Μέγαρο Μόνταγκιου, στο σηµείο όπου βρίσκεται το σηµερινό κτίριο του Mουσείου. Το κτίριο είναι 

χαρακτηριστικό δείγµα της ελληνικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, µε 44 κίονες ιονικού ρυθµού, ύψους 45 µέτρων. Το 

Βρετανικό Μουσείο δέχεται κάθε χρόνο, περίπου 6,5 εκατοµµύρια επισκέπτες.

Οξφόρδη
Στην οδό Beaumont, δίπλα στη Βιβλιοθήκη Μπόντλιαν, βρίσκεται το Ασµόλειο Μουσείο, το πρώτο πανεπιστηµιακό µουσείο 

του κόσµου. Ιδρύθηκε το 1682, για να στεγάσει τη συλλογή του Elias Ashmole, πολιτικού και αρχαιοδίφη, την οποία είχε 

κληροδοτήσει στο πανεπιστήµιο. Το 1841-45, χτίστηκε το σηµερινό Ασµόλειο, σε νεοκλασικό ύφος. 

Κέιµπριτζ
Στο κέντρο του Κέιµπριτζ, στην οδό Trumpington, βρίσκεται το Μουσείο του Πανεπιστηµίου, το Μουσείο Φιτζγουίλιαµ. 

Ιδρύθηκε το 1816, ύστερα από επιθυµία του ευγενούς Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαµ, ο οποίος και δώρισε τις συλλογές του. 

Θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία της Μεγάλης Βρετανίας.

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

Ελληνικές Αρχαιότητες στη Μεγάλη Βρετανία
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Βρετανικό Μουσείο (The British Museum)

Τον Ιανουάριο του 1759, το Βρετανικό Μουσείο 

άνοιξε, για πρώτη φορά, για το κοινό. Σε αντίθεση µε 

το όνοµά του, παρουσιάζει ελάχιστα εκθέµατα από τη 

Βρετανία. Οι συλλογές του, που αριθµούν περίπου 

οκτώ εκατοµµύρια αντικείµενα, προέρχονται από 

όλες τις ηπείρους, και παρουσιάζουν τα πολιτιστικά 

επιτεύγµατα του ανθρώπου, από την απαρχή του έως 

σήµερα, καλύπτοντας δύο εκατοµµύρια χρόνια ιστορίας. Ξεχωρίζουν η συλλογή της Μέσης Ανατολής, οι 

αιγυπτιακές και ασφαλώς, οι πολυσυζητηµένες ελληνικές αρχαιότητες.

Λονδίνο
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Τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο Παρθενώνας, που άρχισε να χτίζεται το 447 π.Χ. και ολοκληρώθηκε το 

432 π.Χ., αποτελεί το ύψιστο σύµβολο της δηµοκρατίας, της φιλοσοφίας 

και της αρµονίας. Στο Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται περίπου το 50% του 

συνόλου του γλυπτού διακόσµου του ναού που σώζεται σήµερα.

Τµήµα από το ανατολικό αέτωµα του Παρθενώνα.

Ο ∆ιόνυσος µισοπλαγιασµένος σε βράχο, παρακολουθεί τον Ήλιο που 

ανατέλλει επάνω στο άρµα του. Πίσω από τον θεό, η ∆ήµητρα, η 

Περσεφόνη και η Άρτεµις. Το ανατολικό αέτωµα, επάνω από την 

είσοδο του ναού, παρίστανε τη γέννηση της θεάς Αθηνάς από το 

κεφάλι του ∆ία, µε την παρουσία όλων των Ολύµπιων θεών.

Η παράδοση του πέπλου της θεάς Αθηνάς (τµήµα από τη ζωφόρο του Παρθενώνα).

Η ζωφόρος του Παρθενώνα αποτελούνταν από 115 λίθους και είχε µήκος 160 µέτρα. Από 

το σύνολό της, σήµερα, σώζονται 50 µέτρα στο Μουσείο της Ακρόπολης και 80 στο 

Βρετανικό Μουσείο. Η ζωφόρος απεικονίζει τα Μεγάλα Παναθήναια, τη µεγαλύτερη γιορτή 

των Αθηναίων, που καταλήγει στην παράδοση του πέπλου της Αθηνάς.

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
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Η Καρυάτιδα του Ερεχθείου, περ. 416 π.Χ.
Πιθανόν, έργο του γλύπτη Αλκαµένη, µαθητή του Φειδία. Είναι η καλύτερα σωζόµενη 
από τις έξι συνολικά Κόρες, που υποβάσταζαν στο κεφάλι τους, αντί κιόνων, τη 
στέγη της πρόστασης στη νότια πλευρά του Ερεχθείου. Κάθε Καρυάτιδα κρατούσε 
στο δεξί χέρι φιάλη, ενώ µε το αριστερό ανέσυρε την άκρη του πέπλου της. 

Ζωφόρος του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγάλειας, περ. 410 π.Χ.
Οι 23 πλάκες της περίφηµης ζωφόρου, που σώζεται σχεδόν ολόκληρη, απεικονίζουν την 

Αµαζονοµαχία και την Κενταυροµαχία. Ανακαλύφτηκαν το 1812, σε συστηµατική ανασκαφή από 
οµάδα Βρετανών αρχαιόφιλων επιστηµόνων. Το 1814, µε εντολή του Άγγλου Πρίγκιπα Γεωργίου, η 

ζωφόρος αγοράστηκε και µεταφέρθηκε στο Βρετανικό Μουσείο.

Το µνηµείο των Νηρηίδων, περ. 400 π.Χ.
Στην Ξάνθο της Λυκίας, την κρητική αποικία που ίδρυσε ο Σαρπηδόνας, ο αδελφός του Μίνωα, 
βρέθηκε ένα λαµπρό ταφικό µνηµείο, φτιαγµένο από Έλληνες τεχνίτες, πιθανόν ο τάφος του 
τοπικού ηγεµόνα Αρβίνα. Είναι γνωστό ως µνηµείο 
των Νηρηίδων από τα αγάλµατα των 
θαλασσίων νυµφών που είναι τοποθετηµένα 
ανάµεσα στους κίονες του ναού.

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
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Ο λέβητας του Σοφίλου, περ. 480 π.Χ.

Αττικός µελανόµορφος λέβητας, που υπογράφεται από τον 

αγγειογράφο Σοφίλο. Στην κύρια παράσταση, εικονίζεται ο γάµος του 

Πηλέα µε τη Θέτιδα, καρπός του οποίου ήταν ο Αχιλλέας.

Πινάκιο Ανατολικής Ελλάδας, 610-600 π.Χ.

Το πινάκιο κατασκευάστηκε σε εργαστήριο της Κω και βρέθηκε στην 

Κάµειρο της Ρόδου. Απεικονίζεται η µονοµαχία του Μενέλαου µε τον 

Έκτορα, επάνω από τον νεκρό Εύφορβο, όπως την περιγράφει ο 

Όµηρος στην Ιλιάδα.

Αττικός µελανόµορφος αµφορέας, 535-530 π.Χ.

Αποδίδεται στον περίφηµο αγγειοπλάστη και αγγειογράφο, 

Εξηκία. Εικονίζεται η στιγµή που ο Αχιλλέας σκοτώνει τη 

βασίλισσα των Αµαζόνων, Πενθεσίλεια.

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
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Ασµόλειο Μουσείο (The Ashmolean Museum)

Το 1683, το Ασµόλειο Μουσείο άνοιξε για το κοινό. Οι 

συλλογές του περιλαµβάνουν από αιγυπτιακές µούµιες 

έως έργα της σύγχρονης Τέχνης. ∆ιαθέτει επίσης µία 

από τις παλαιότερες και µεγαλύτερες συλλογές 

εκµαγείων, µε περισσότερα από 1.100 αντικείµενα, που 

εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους, µε αντιπροσωπευτικά 

έργα από την αρχαϊκή περίοδο έως την ύστερη 

αρχαιότητα. Οι ελληνικές αρχαιότητες καλύπτουν µία 

µεγάλη χρονική περίοδο, από την κυκλαδική εποχή έως τη ρωµαϊκή περίοδο. Ιδιαίτερη θέση έχει η συλλογή 

αρχαίων νοµισµάτων. Μεγάλος αριθµός έργων, της κυκλαδικής και µινωικής περιόδου, αποκτήθηκε από τον 

Sir Arthur Evans, ανασκαφέα της Κνωσού και ∆ιευθυντή του Μουσείου (1884-1908).

Οξφόρδη
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Κυκλαδικός πολιτισµός. 
Στο Μουσείο υπάρχει µία αίθουσα αφιερωµένη στον κυκλαδικό πολιτισµό. 
Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια από λευκό µάρµαρο της πρωτοκυκλαδικής 
εποχής (περ. 3000 – 2000 π.Χ.), που προέρχεται κυρίως από την Αµοργό.

Μινωικός πολιτισµός.
Η συλλογή αντικειµένων της µινωικής περιόδου, συνδέεται µε το 

ενδιαφέρον του Sir Arthur Evans, που υπήρξε ∆ιευθυντής του Μουσείου 
(1884-1908) και ανέσκαψε στην Κνωσό, φέρνοντας στο φως το “Παλάτι 

του Μίνωα”. Παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, κρητικοί πίθοι µεγάλων 
διαστάσεων, εκ των οποίων ένας φέρει διακόσµηση χταποδιού και 

τοποθετείται στην ύστερη µινωική περίοδο (περ. 1450 π.Χ.). Οι πίθοι 
προέρχονται από τις ανασκαφές που διενέργησε στην Κνωσό, το 1897,

ο Μίνωας Καλοκαιρινός, ο οποίος τους χάρισε στο Μουσείο, για να 
κινητοποιηθεί το αρχαιολογικό ενδιαφέρον των Βρετανών.

“Το αγγείο του τσαγκάρη”
Αττικός µελανόµορφος αµφορέας, 500 – 470 π.Χ.

Αποδίδεται στον ζωγράφο Ευχαρίδη. Στη µία πλευρά, απεικονίζεται το κατάστηµα ενός τσαγκάρη. Η 
απεικόνιση τεχνιτών είναι σπάνια στην αγγειογραφία, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη αξία στο 

συγκεκριµένο αγγείο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Μουσείο υπάρχει µεγάλη συλλογή αττικών 
αγγείων, που αγοράστηκαν από τους Sir Arthur Evans και Sir John Beazley.

Οξφόρδη, Ασµόλειο Μουσείο
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Μουσείο Φιτζγουίλιαµ (The Fitzwilliam Museum)

Το κτίριο, όπου στεγάζεται σήµερα το Μουσείο, 

ιδρύθηκε το 1837 και άνοιξε για το κοινό το 1848. 

Περιλαµβάνει περισσότερα από 500.000 

αντικείµενα, από την αρχαιότητα έως τις ηµέρες µας. 

Αρχαιότητες από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και τη 

Ρώµη, αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των συλλογών 

του Μουσείου, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι διαθέτει 

µία πολύ µεγάλη συλλογή αρχαίων ελληνικών νοµισµάτων. Το Μουσείο αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του 

Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ.

Κέιµπριτζ
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Κυκλαδικό ειδώλιο, περ. 2700-2400 π.Χ.

Προέρχεται από τη νήσο Μήλο. Το ειδώλιο έχει ύψος περίπου 24 εκατοστά και 

είναι ένα από τα λίγα σωζόµενα ακέραια ειδώλια. Από την τοποθέτηση των ποδιών 

συµπεραίνεται ότι το συγκεκριµένο ειδώλιο είχε σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζεται 

ξαπλωµένο, σε οριζόντια θέση και όχι να στέκεται όρθιο.

Ηρακλής

Χάλκινο αγαλµατίδιο, 300-100 π.Χ.

Προέρχεται από τη δυτική Ελλάδα, από την περιοχή της Ακαρνανίας, 

και έχει ύψος περίπου 22,5 εκατοστά. Μαζί µε µία δεύτερη ανάλογη 

µορφή κοσµούσαν τις λαβές µεγάλου χάλκινου λέβητα.  

Κέιµπριτζ, Μουσείο Φιτζγουίλιαµ 
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Το αποτυχηµένο σχέδιο συγχώνευσης της Εµπορικής Τράπεζας 
µε την Ionian Bank Ltd το 1931

       τα τέλη της δεκαετίας του 1920, η Εµπορική Τράπεζα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις τέσσερις µεγάλες εµπορικές τράπεζες της 
       εποχής. Η δηµιουργία ενός σηµαντικού δικτύου Υποκαταστηµάτων προοιωνίζεται την ανάπτυξη των εργασιών της σε µία περίοδο 
που η σηµασία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος για την οικονοµία της χώρας γίνεται όλο και πιο σηµαντική.

Την ίδια περίοδο, η ∆ιοίκηση της Εµπορικής Τράπεζας δοκιµάζεται από την αµφισβήτηση µερίδας των µετόχων της, οι οποίοι θέτουν 
ανοιχτά το ζήτηµα του ελέγχου της Τράπεζας. Για την αποτροπή κάθε δυσάρεστης εξέλιξης µεσολαβεί η Εθνική Τράπεζα, που προχωρά 
άµεσα σε αύξηση του ποσοστού συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εµπορικής Τράπεζας. Την ίδια στιγµή, η Hambros Bank του 
Λονδίνου ενισχύει σηµαντικά τη θέση της στην Τράπεζα, µε την εξαγορά σηµαντικού αριθµού µετοχών της. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν 
σε αλλαγές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εµπορικής, Πρόεδρος του οποίου αναλαµβάνει πλέον ο ∆ιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, 
Ιωάννης ∆ροσόπουλος.

Η περίοδος που ο ∆ροσόπουλος κατευθύνει τις τύχες της Εµπορικής Τράπεζας υπήρξε µία από τις δραµατικότερες για την ελληνική 
τραπεζική ιστορία. Ήδη από τη στιγµή που τα συµπτώµατα της οικονοµικής κρίσης των ετών 1929-1932 αρχίζουν να γίνονται ορατά στην 
ελληνική οικονοµία, όλες οι µεγάλες ελληνικές τράπεζες της εποχής αντιµετωπίζουν άµεσα προβλήµατα ρευστότητας.

Είσοδος Καταστήµατος της Commercial Bank 
of the Near East στην Αίγυπτο, περιόδου µεσοπολέµου

Φωτογραφικά Αρχεία 
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Σ
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Τον Μάρτιο του 1931, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Εµµανουήλ Τσουδερός ενηµερώνει τον άµεσα προϊστάµενό του 

Αλέξανδρο ∆ιοµήδη, που βρισκόταν στο Λονδίνο, για την απελπιστική κατάσταση των µεγάλων ελληνικών τραπεζών. Τον παροτρύνει 

δε να έρθει σε επαφή µε τους Hambros και µε τη ∆ιοίκηση της Ionian Bank, προκειµένου να προωθήσει το σχέδιο συγχώνευσης 

αυτών των δύο ιδρυµάτων. 

Η προσπάθεια του Τσουδερού δείχνει να στέφεται, αρχικά τουλάχιστον, από επιτυχία και οι Hambros παίρνουν την πρωτοβουλία να 

µεσολαβήσουν, προκειµένου η Εµπορική Τράπεζα να εξαγοράσει τις εργασίες της Ionian Bank στην Ελλάδα. Μάλιστα στις συζητήσεις 

ελήφθη υπόψη και η προοπτική συγχώνευσης του Καταστήµατος της Commercial Bank of the Near East Ltd, θυγατρικής της 

Εµπορικής, στην Αλεξάνδρεια µε το αντίστοιχο της Ionian Bank. 

Οι διαπραγµατεύσεις ωστόσο δεν είχαν κάποια ευνοϊκή κατάληξη, αν και το 1932, νέα σχέδια και προτάσεις για τη συγχώνευση των 

µεγάλων τραπεζικών ιδρυµάτων έρχονται και πάλι στην επιφάνεια, πάντοτε όµως χωρίς επιτυχία. Και αυτό κυρίως λόγω των 

εξαιρετικών ζηµιών που έχει καταγράψει η Εµπορική Τράπεζα µετά από την πτώχευση του ελληνικού κράτους, εξαιτίας του µεγάλου 

αριθµού οµολόγων του ελληνικού κράτους που διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιό της.

Το αβέβαιο µέλλον της Εµπορικής Τράπεζας αλλά και των υπολοίπων µεγάλων εµπορικών τραπεζών αναλαµβάνουν να αντιµετωπίσουν 

οι δύο τράπεζες που εκείνη την περίοδο παρενέβαιναν από κοινού για τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, η Τράπεζα 

της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα. 

Ένα από τα σχέδια που επιδίωξαν να υλοποιήσουν ήταν η συγχώνευση της Εµπορικής Τράπεζας µε την Ionian Bank. Την ευόδωση του 

σχεδίου θεωρητικά διευκόλυνε το γεγονός ότι οι Άγγλοι τραπεζίτες Hambros ήταν µέτοχοι και των δύο τραπεζών. 

Φύλλο επιταγής της Ionian Bank Limited, 1931
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Μάρω Βαµβουνάκη

       συγγραφέας Μάρω Βαµβουνάκη γεννήθηκε το 1948, στα Χανιά, όπου και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια. Όταν ήταν εννέα 

       ετών, η οικογένειά της µετακόµισε στην Αθήνα. Σπούδασε νοµικά και αργότερα, ψυχολογία. Από το 1972 και για έντεκα χρόνια 

έζησε στη Ρόδο, όπου εργάστηκε ως συµβολαιογράφος. Σήµερα ζει στην Αθήνα. Έχει γράψει κυρίως µυθιστορήµατα αλλά και 

διηγήµατα, µελέτες, θεατρικά έργα κ.ά., ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και µε τη συγγραφή βιβλίων σχετικών µε την 

ψυχολογία. Έχει τιµηθεί µε το Β΄ Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος (1988) για το µυθιστόρηµά της “Η µοναξιά είναι από χώµα”. 

Το 1978 εµφανίστηκε στα γράµµατα µε τη συλλογή διηγηµάτων “Ο Αρχάγγελος του καφενείου”, ενώ στη συνέχεια έγραψε κυρίως 

µυθιστορήµατα, ανάµεσα στα οποία τα έργα “Το χρονικό µιας µοιχείας” (1981), “Χρόνια πολλά γλυκιά µου” (1985), “Ο αντίπαλος 

εραστής” (1986), “Η µοναξιά είναι από χώµα” (1987), “Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο” (1990), “Τανγκό µες στον καθρέφτη” 

(1992), “Με βελούδινα βήµατα ο χρόνος” (1995), “Η κραταιά αγάπη” (1998), “Ο Ντάνκαν γυρεύει τον Θεό” (2001), “Κυριακή 

απόγευµα στη Βιέννη” (2012), “Γενέθλια ξανά” (2013), “Ένας αφηρηµένος άντρας” (2019) κ.ά., συλλογές διηγηµάτων, όπως τα έργα 

“Αυτή η σκάλα δεν κατεβαίνει” (1982), “Ιστορίες µε καλό τέλος” (1988) κ.ά., καθώς και βιβλία σχετικά µε την ψυχολογία, όπως “Ο 

παλιάτσος και η Άνιµα” (2006), “Το φάντασµα της αξόδευτης αγάπης” (2008), “Μια µεγάλη καρδιά γεµίζει µε ελάχιστα” (2014) κ.ά. 

Στα έργα της εστιάζει συνήθως στα θέµατα του έρωτα, του θανάτου και του υποσυνείδητου. Καταγράφει προσωπικά της βιώµατα και 

εµπειρίες και συγχρόνως αναλύει την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση σε βάθος. 

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Μάρως Βαµβουνάκη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.

H
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει τον Παγκύπριο Σύνδεσµο

για την Καταπολέµηση της Μάστιγας της Πείνας

Η Τράπεζα αρωγός του Φιλανθρωπικού Συνδέσµου Στήριξης Ατόµων µε Άνοια “Ιθάκη”

        Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει το έργο του Παγκύπριου Συνδέσµου για την Καταπολέµηση της Μάστιγας της Πείνας. 

        Η οικονοµική ενίσχυση που προσέφερε η Τράπεζα, θα συµβάλει στην ουσιαστική, πάγια ενίσχυση-συντήρηση 7 

Ορφανοτροφείων και Ιδρυµάτων στην Αιθιοπία, τη Σταυρούπολη και τη Γεωργία καθώς και στην πραγµατοποίηση της αποστολής 

για ιατροφαρµακευτική βοήθεια σε αφρικανικές χώρες. 

Ο Σύνδεσµος δραστηριοποιείται από το 1982 και έχει κύριο µέληµά του την παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους µας, ώστε να 

µπορούν να απολαµβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως µόρφωση, διαβίωση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

Η

        Άνοια αποτελεί παγκόσµια µείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα και στην Κύπρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν

        15.000 µε 20.000 συνάνθρωποί µας µε κάποια µορφή Άνοιας. Ο Σύνδεσµος “Ιθάκη” ιδρύθηκε µε όραµα να είναι δίπλα σε 

κάθε συνάνθρωπο που διαγνώστηκε µε κάποια µορφή Άνοιας και να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στην οικογένειά του.

Η οικονοµική ενίσχυση που προσέφερε η Τράπεζα, θα συµβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας που λειτουργεί 

στη Λευκωσία, ενώ ήδη λειτουργεί Κέντρο Ηµέρας στη Λεµεσό, για την καθηµερινή στήριξη και απασχόληση ατόµων µε Άνοια / 

Αλτσχάιµερ.

Η

...........................................................................................................................................................................................
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd υποστηρικτής της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων

Nέα υπηρεσία “Alpha Πυρός για Κατοικίες”

       Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α) ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί την πρώτη και µεγαλύτερη 

       οργάνωση για Άτοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) που δηµιουργήθηκε στην Κύπρο. 

Απαρτίζεται από 15µελή επαρχιακή επιτροπή, η οποία αποτελείται από εθελοντές ΑµεΑ ή γονείς παιδιών ΑµεΑ και εργοδοτεί 

επαγγελµατίες κοινωνικούς λειτουργούς για την εξυπηρέτηση του κοινού, οι οποίοι συντονίζουν το Κέντρο κοινωνικής στήριξης, 

πληροφόρησης και ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ).

Η οικονοµική ενίσχυση που προσέφερε η Τράπεζα, θα συµβάλει στην υλοποίηση προγραµµάτων της Οργάνωσης µε στόχο την 

προώθηση των αιτηµάτων των ΑµεΑ για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ. 

Η

       ον Οκτώβριο, ξεκίνησε η προώθηση της νέας τραπεζοασφαλιστικής υπηρεσίας “Alpha Πυρός 

       για Κατοικίες”. Η νέα Υπηρεσία, η οποία προσφέρεται από την Τράπεζα σε συνεργασία µε την 

Altius Insurance, παρέχει ολοκληρωµένη προστασία κτιρίου και περιεχοµένου από φυσικά 

φαινόµενα αλλά και απρόσµενους κινδύνους. Επιπλέον, προσφέρει πολλαπλές επιλογές 

καλύψεων, ανάλογα µε τις ανάγκες του καταναλωτή, µε πέντε διαφορετικά πακέτα ασφάλισης. 

Η προωθητική ενέργεια περιελάµβανε banners στα ATM καθώς και προβολή στο ∆ίκτυο 

Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

Τ
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Romania
Η Depanero είναι η πρώτη εταιρεία στη Ρουµανία που θα χρησιµοποιήσει

την εφαρµογή Alpha PhonePOS της Τράπεζας

        Alpha Bank Romania ανακοίνωσε ότι η Depanero, η µεγαλύτερη εταιρεία επισκευών ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων 

        πληροφορικής στη Ρουµανία και µέλος του Οµίλου eMAG, είναι η πρώτη εµπορική επιχείρηση στη χώρα που αποφάσισε να 

χρησιµοποιήσει την εφαρµογή Alpha PhonePOS της Τράπεζας, αντικαθιστώντας µε αυτόν τρόπο τα παραδοσιακά τερµατικά POS 

µε κινητά τηλέφωνα, για γρήγορες και ασφαλείς πληρωµές µε κάρτες. 

Η καινοτόµος αυτή λύση υποστηρίζεται από τα συστήµατα πληρωµών VISA και Mastercard®, είναι συµβατή µε κινητές συσκευές 

Android και επιτρέπει στις εµπορικές επιχειρήσεις να αποδέχονται πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε ανέπαφες χρεωστικές ή 

πιστωτικές κάρτες ή συσκευές που ενσωµατώνουν την τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

Στόχος της Depanero είναι µε τη χρήση της εφαρµογής να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των συναλλαγών, 

να αυξήσει και να εµπλουτίσει τις µεθόδους πληρωµών που έχουν στη διάθεσή τους οι Πελάτες.

Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Καρτών της Alpha Bank Romania Viorel Vasile δήλωσε σχετικά: “Ο σχεδιασµός και το 

λανσάρισµα της πρώτης στο είδος της εφαρµογής Alpha PhonePOS, βασίστηκε στην επιθυµία µας να υποστηρίξουµε τις 

δραστηριότητες των επιχειρηµατικών Πελατών µας, ανεξάρτητα από τον τοµέα δραστηριότητάς τους, καθώς και να διευκολύνουµε 

τη διαδικασία ψηφιοποίησης των εργασιών τους, µε δεδοµένο ότι η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα σε µία 

εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Είµαστε ευτυχείς που η Depanero αποφάσισε να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα χρησιµοποιήσει 

τη λύση που προσφέρουµε µε την εφαρµογή AlphaPhone POS, για πληρωµές µε κάρτες µε µεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια”.

Η
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Alpha Bank Albania SHA
Επιβράβευση 10% από τις πιστωτικές κάρτες Visa της Τράπεζας

        ε την υποστήριξη της Visa, η Alpha Bank Albania SHA εγκαινίασε προωθητική ενέργεια, διάρκειας τριών εβδοµάδων, για 

        τις πιστωτικές κάρτες Visa έκδοσής της. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλοι οι Πελάτες που χρησιµοποίησαν τις κάρτες 

τους για την πραγµατοποίηση αγορών σε όλα τα τερµατικά POS ή διαδικτυακά, έλαβαν επιστροφή 10%. 

Μ
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Alpha Bank Albania SHA
Συµµετοχή της Alpha Bank Albania SHA στον Μήνα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδροµο Down

        Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως µήνας ευαισθητοποίησης για το σύνδροµο Down. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον µήνα 

        Οκτώβριο 2020, η Alpha Bank Albania SHA, σε συνεργασία µε δύο τοπικές ΜΚΟ που ασχολούνται µε το θέµα αυτό και 

µε σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώµατα και τις δυνατότητες των ανθρώπων µε σύνδροµο 

Down, δηµιούργησε και δηµοσίευσε στα κανάλια της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο µε το µήνυµα: “I have an 

extra chromosome but I am like you”.

Επιπλέον, η Τράπεζα ανέλαβε να καλύψει το κόστος µίας σειράς θεραπειών, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των ανθρώπων µε σύνδροµο Down, ενώ παράλληλα, τους δώρισε Tablet για on-line θεραπείες, λόγω 

της πανδηµίας.

Τέλος, η Alpha Bank Albania SHA προσέφερε προϊόντα για την ενίσχυση της προστασίας από τον Covid-19 των ατόµων που 

υποβάλλονται σε θεραπείες στις εγκαταστάσεις των δύο ΜΚΟ.

Μπορείτε εδώ να δείτε το βίντεο. 

Ο
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