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Συµφωνία  ορόσηµο της Alpha Bank µε την avidson empner
για τη Συναλλαγή alaxy ύψους Ευρώ 10,8 δισ. 

“Επιταχύνουµε την εφαρµογή του Σχεδίου Μετασχηµατισµού της,

βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη”

ασίλης άλτης, CEO

      C  της Alpha Bank ασίλης άλτης δήλωσε  “ ε ιδιαίτερο 

      εν ουσιασµό εισερχόµαστε σε µία πολυετή συµ ωνία για το  

 µε τη διε νώς αναγνωρισµένη αµερικάνικη επενδυτική εταιρεία, 

  Πρόκειται για µία συµ ωνία  ορόσηµο για την ράπεζά µας, 

η οποία προχωρά µε απο ασιστικά βήµατα προς την οριστική αντιµετώπιση της 

κληρονοµιάς των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων που προέκυ αν κατά τη 

διάρκεια της µακροχρόνιας ύ εσης στη λλάδα  

Παρά τις πρωτο ανείς συν ήκες που αντιµετωπίσαµε λόγω της πανδηµίας, 

είµαστε υπερή ανοι που κατα έραµε να ολοκληρώσουµε αυτήν την ιδιαίτερα 

σύν ετη συναλλαγή, µέσα σε µόλις οκτώ µήνες από την εκκίνηση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδια έρον σηµαντικών διε νών 

επενδυτών και εντός του κε αλαιακού πλαισίου που είχαµε έσει εξ αρχής  

   προχωρά, πλέον, µε απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του 

τελευταίου µέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του 

ισολογισµού της και, παράλληλα, επιταχύνει την ε αρµογή του χεδίου 

ετασχηµατισµού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδο όρο ανάπτυξη ”

ια να ιαβάσετε το ∆ελτίο ύ ου, ατ στε ε .
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ο r t ala y σε α ιθµούς

µεγαλύτερη 
στην Ελλάδα

µεγαλύτερη 
στην Ευρώπη2η1η

Συναλλα  ύ ους 10,8

65% 45%

€ ισ

Συναλλα ο σηµο των συνολικ ν κατα ελθ ντων ανείων    20%

  24%   13%

  43%  29%

∆ Κ Σ στην λλά α 

ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕ ΕΣ

Τιτλοποίηση EA 

 

9. 2020

         ∆

µέσ ς ρ ς µείωσηςµέσ ς ρ ς µείωσης

71% 42%

ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕ ΕΣ

σε α υσ έρηση   ηµερ ν
Κ  

∆ σµευση Alpha Bank µείωσης είκτη  < 10%

 τελευταία χρόνια
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ο r t ala y σε α ιθµούς

 α C pal

80%
DAVIDSON KEMPNER 20%

ALPHA BANK

CEPAL
HOLDINGS

..........

..........

ε αλύτε η εται εία ια εί ισης α αιτ σεων από δάνεια και πιστώσεις στην Ελλάδα 

1000 13
εργαζόµενοι

έτη
Σύµβαση 
∆ια εί ισης 

Ολοκλήρωση 
Συναλλαγής

 ίµηνο 
του 2021χωρίς δέσµευση ανανέωσης

Μια διεθνώς αναγνωρισµένη επενδυτική εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ 

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

    A   CA AL A A  L

35 νια 
εµ ει ίας $34 δισ. σε υ  ια εί ιση 

κε άλαια 400 συνε άτες σε α εία της 
ανά τον κ σµο< < <
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ε µ  υ ο ο  α  τον ελληνικ  και ιεθν  ύ ο 
της συµ ωνίας Alpha Bank  a ds n pn r 
ια το r t ala y

Με ι ιαίτε α θε µά σχόλια ο ελληνικός και ο διεθνής Τύπος 

υποδέχτηκαν την ολοκλ ωση της Συναλλα ς ala y, 

ύ ους υ  ,  ισ., στον απόηχο της εσµευτικ ς 

συµ ωνίας ου υ α ε η Alpha Bank 

µε την a ds n pn r. 

Σηµαντικές ε ηµε ί ες και έγκυρα n s p rtals, καθώς και 

ιεθν  ακτο εία και µ σα υ ηλού κύ ους, χαρακτήρισαν 

τη συµφωνία ο σηµο , τονίζοντας τη δυναµική εξυγίανση του 

ισολογισµού της Τράπεζας, µετά την καταλυτική απελευθέρωση 

από ένα σηµαντικό ποσοστό κόκκινων δανείων. Πολλές ήταν οι 

αναφορές στη εύτε η µε αλύτε η τιτλο οίηση στην 

υ η , στη δηµιουργία µίας ν ας, υ ιούς  τράπεζας και 

στην πορεία της Alpha Bank προς µία νέα εποχή, ενώ αρκετά 

ήταν τα µέσα που φιλοξένησαν δηλώσεις του C  της Alpha 

Bank, ασίλη άλτη.
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Σηµαντικά ΜΜΕ υπογράµµισαν τα πολλαπλά οφέλη της 

συµφωνίας, όχι µόνο για την Τράπεζα αλλά και για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εν γένει, καθώς και την 

α ο ασιστικ τητα που επέδειξε η Alpha Bank για την 

ο ιστικ  αντιµετ ιση της κλη ονοµιάς των µη 

ε υ η ετούµενων ανοι µάτων που προκάλεσε 

η µακροχρόνια ύφεση στην Ελλάδα.

Παράλληλα, µε θετικά σχόλια υποδέχτηκαν τη συµφωνία 

και οι ιεθνείς οίκοι α ιολ ησης dy s, t h, 

tandard  rs  χαρακτηρίζοντάς την ιστωτικά 

θετικ  r d t p s t  και υπογραµµίζοντας τη 

βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος απέναντι στη χώρα.
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     ε συνέχεια της συµφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσηµο alaxy, που επετεύχθη εν µέσω πανδηµίας και συνθηκών 

     µεταβλητότητας στις αγορές, η Alpha Bank ολοκλήρωσε µε επιτυχία την έκδοση οµολόγου ier 2, ύψους 

Ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον µεγάλου αριθµού θεσµικών επενδυτών. Η συναλλαγή αυτή 

σηµατοδοτεί τη δεύτερη, κατά σειρά, έκδοση οµολόγου της Alpha Bank, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα το 

χαµηλότερο κόστος για οµολογίες ier 2 µεταξύ των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Το οµόλογο µειωµένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης µεταξύ 5 και 5,25 ετών, µε 

απόδοση 5,5 . Το οµόλογο είναι εισηγµένο προς διαπραγµάτευση στο ρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου  Euro F 

arket. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, µε τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο 

φορές το ποσό της έκδοσης.

Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών πλεονασµάτων πάνω από τις 

κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραµένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Alpha Bank.

 συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσµευσης της ∆ιοίκησης της Alpha Bank για την υλοποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον οέµβριο του 2019, θεµελιώδες τµήµα του οποίου αποτελεί 

η έκδοση ier 2.

Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δοµή της Τράπεζας και ενισχύει τον ∆είκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας κατά περίπου 1,25  pro orma για τη Συναλλαγή alaxy . Επιπλέον, συµβάλλει στη διαφοροποίηση των 

πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασµα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες 

µείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηµατισµού, σύµφωνα µε τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.

Οι Barclays, Citi, oldman achs, . . organ και omura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου 

προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.

Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής δοµής της Αlpha Bank,
µέσω επιτυχηµένης έκδοσης οµολόγου ier 2 ύψους Ευρώ 500 εκατ. 

Σ
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Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης οµολόγου ier 2, µέλη της ∆ιοίκησης της Alpha Bank, µε 

επικεφαλής τον CEO ασίλη άλτη και τον ενικό ∆ιευθυντή  CFO Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, πραγµατοποίησαν 

σειρά διαδικτυακών συναντήσεων µε εκπροσώπους σηµαντικών θεσµικών χαρτοφυλακίων, οι περισσότεροι εκ 

των οποίων µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης και έντονο ενδιαφέρον για τις προοπτικές της Τράπεζας. 

Συγκεκριµένα, σε διάστηµα δύο ηµερών, πραγµατοποιήθηκαν 28 “one-on-one” και “group” διαδικτυακές 

συναντήσεις, µε περισσότερους από 58 διαχειριστές κεφαλαίων από 49 διεθνείς εταιρείες επενδύσεων.  

imitrios ostopoulos

Ekaterini armara La aros apagary allou

Anastasios i os

Οι συζητήσεις µε τους ξένους θεσµικούς επενδυτές επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισµού 

της Τράπεζας που επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής alaxy, και τις περαιτέρω ενέργειες για τη 

µείωση του δείκτη Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων ΜΕΑ  σε µονοψήφιο ποσοστό, που θα της επιτρέψει να 

εξοµαλύνει το κόστος πιστωτικού κινδύνου και να βελτιώσει σηµαντικά την κερδοφορία της.

anayotis apopoulos Elena atopodi assilios saltis eorge ichalopoulos



 ΤΡΑΠΕ A

Επιτυχής ολοκλήρωση της ετήσιας Αξιολόγησης
του Τµήµατος Αποθήκης Παγίου Εξοπλισµού και Αναλωσίµων

κατά το διεθνές Πρότυπο O 9001 2015

       ο Τµήµα Αποθήκης Παγίου Εξοπλισµού και Αναλωσίµων της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, 
       Περιουσίας και Ασφαλείας ολοκλήρωσε µε επιτυχία την ετήσια Αξιολόγησή του, κατά το 
διεθνές Πρότυπο O 9001 2015.

Την Αξιολόγηση ανέλαβε η εταιρεία  A A, η οποία αποτελεί συνεργάτη της Alpha Bank 
και µία από τους διακεκριµένους φορείς σε θέµατα Πιστοποιήσεων Συστηµάτων Ποιότητας.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές διαχειριστικό πρότυπο, το οποίο θέτει τις προ ποθέσεις καλής 
λειτουργίας και εφαρµογής ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Το έο Πρότυπο   δίνει έµφαση στο rocess Approach και στην Αξιολόγηση 
των Κινδύνων σε κάθε διεργασία καθώς και στην καθιέρωση δεικτών και στόχων rocess 
mprovements and isk Based hinking .
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ο µ µα οθ κης α ίου ο λισµού και ναλωσίµων

✓ χει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας των χώρων αποθήκευσης παγίων υλικών και αναλωσίµων.

✓ Μεριµνά για την παραλαβή, τον ποσοτικό έλεγχο και την αποθήκευση του εξοπλισµού καθώς και για τον εφοδιασµό των 

 ∆ιευθύνσεων, του ∆ικτύου Καταστηµάτων και των Εταιρειών του Οµίλου.

✓ Ελέγχει την καλή λειτουργία του επιστρεφόµενου εξοπλισµού καθώς και την εκ νέου διάθεσή του στις Μονάδες της Τράπεζας.

✓ Προγραµµατίζει και συντονίζει τη διακίνηση των µεταφορικών µέσων.

✓ χει την ευθύνη της εκκαθάρισης από πεπαλαιωµένο ή µη λειτουργικό εξοπλισµό, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

 Μονάδες, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Καταστροφής.

✓ Μεριµνά για τη διάθεση εξοπλισµού σε ∆ωρεές, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου της Τράπεζας.

✓ Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση συσκευών Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας Alpha e Banking - Τoken .
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“Ακαδηµία ονέων Alpha Bank”
Πρόγραµµα ενδυνάµωσης και ενηµέρωσης γονέων

tayConnected

      “Ακαδηµία ονέων Alpha Bank” συγκέντρωσε όλα τα βλέµµατα και συνεχίζει δυναµικά. Μία πρωτοβουλία των ∆ιευθύνσεων 

       Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού σε συνεργασία µε την λληνικ  ται εία ηβικ ς ατ ικ ς που 

συγκέντρωσε σχεδόν  ονείς!  

Οι διαδικτυακές επιµορφώσεις καλύπτουν επίκαιρα θέµατα που αφορούν στην οικογενειακή ζωή και τη διαχείριση της 

καθηµερινότητας µε τα παιδιά, όπως η νέα πραγµατικότητα λόγω πανδηµίας, η διαχείριση σχέσεων, οι µαθησιακές δυσκολίες, ο 

διαδικτυακός εθισµός και οι διαδικτυακές µορφές βίας, ο εκφοβισµός κ.ά.

 

Το πρώτο e inar της Ακαδηµίας ονέων Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 και ο κύκλος θα 

διαρκέσει έως και τις αρχές Απριλίου.

Μπορείτε να ενηµερώνεστε ε  επιλέγοντας “Ακαδηµία ονέων” για τα e inars που ακολουθούν καθώς και για να 

παρακολουθήσετε τα προηγούµενα.

H

https://alphabankintranet.alphasso.gr/hr/Pages/StayConnected_MyLife.aspx
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“ τον Τζοβάννι” από την Εθνική Λυρική Σκηνή

       “ τον Τζοβάνι” του όλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ, η νέα διεθνής συµπαραγωγή της 

        Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε σκηνοθεσία του διακεκριµένου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού 

διευθυντή της ασιλικής περας της ∆ανίας Τζων Φούλτζε µς, ξεκίνησε το ταξίδι της από την 

Αθήνα και συγκεκριµένα, από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής O , 

στις 14 Φεβρουαρίου 2021. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί από την περα του καίτεµποργκ 

και από τη ασιλική περα της ∆ανίας, στην Κοπεγχάγη, το 2022.

 

Λόγω της πανδηµίας, η παραγωγή βιντεοσκοπήθηκε στην Αίθουσα Σταύρος ιάρχος και 

παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσµια µετάδοση από την O .

Η Τράπεζα, που ήταν χορηγός της παράστασης, έδωσε τη δυνατότητα σε Πελάτες και Στελέχη 

της να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ένα από τα σπουδαιότερα ορόσηµα του οπερατικού 

ρεπερτορίου.

O

https://www.nationalopera.gr/
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       καινοτοµία είναι στο A µας. Σε κάθε τεύχος, τρεις nnovators, συνάδελφοι που διακρίθηκαν στον 

       εσωτερικό διαγωνισµό καινοτοµίας i3, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά µε τον διαγωνισµό, την 

καινοτοµία, τις αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε και τις δεξιότητες του µέλλοντος. 

ι αντίκτυ ο εί ε σε εσ να ο 3;
Μόνο θετικές επιρροές µπορεί να αντλήσει κανείς από τον εσωτερικό διαγωνισµό καινοτοµίας της Τράπεζάς µας. ια µένα, ο i3 
ήταν το όχηµα που µου επέτρεψε να εξελίξω µία απλή ιδέα σε µία ολοκληρωµένη πρόταση προς παρουσίαση και υλοποίηση. 
Αντιλήφθηκα ακόµη περισσότερο τον προσανατολισµό της Τράπεζας όσον αφορά στον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών και τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό της, πάντα µε γνώµονα τη θετική εµπειρία του Πελάτη, κάτι που έχει επηρεάσει σηµαντικά τον 
καθηµερινό τρόπο εργασίας µου και την οπτική µου για τις επερχόµενες εξελίξεις.

ι σηµαίνει καινοτ µος τ ος σκ ης και ς µετα ά εται στην ά η
Καινοτόµος είναι η σκέψη που είναι προσανατολισµένη στον εκσυγχρονισµό, τη διαφοροποίηση και την ταχεία προσαρµογή σε 
νέα δεδοµένα και καταστάσεις. Στην πράξη µεταφράζεται σε λύσεις “out o  the ox”, σε νέες ευέλικτες διαδικασίες, 
πρωτοποριακά προ όντα και υπηρεσίες, που χαρακτηρίζονται από µοναδικότητα και έρχονται να καλύψουν µία µελλοντική ανάγκη.

οιες είναι οι α ίες στις ο οίες θα ει να εστιάσουµε στην ε ο  µας
Στην εποχή µας, µε όλες τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που τη χαρακτηρίζουν, θα πρέπει να εστιάσουµε σε αξίες που στο 
παρελθόν δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή. Απαιτείται να στραφούµε όλοι σε µία “ nclusive” κοινωνία, που να αγκαλιάζει όλες τις 
κοινωνικές οµάδες, µία κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς. Ο σεβασµός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους µας, είναι επίσης 
άµεση αναγκαιότητα που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις πτυχές της καθηµερινότητάς µας.

οιες θεω είς τι θα είναι οι ιο σηµαντικ ς ε ι τητες στο άµεσο µ λλον
Το σήµερα και κυρίως το κοντινό αύριο απαιτεί από έναν εργαζόµενο ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρµοστικότητα σε νέα δεδοµένα 
και συνθήκες καθώς και αυξηµένες ικανότητες επίλυσης προβληµάτων και διαχείρισης κρίσεων. Η δηµιουργικότητα και η 
αναλυτική σκέψη πρέπει να χαρακτηρίζουν τα στελέχη του µέλλοντος. Επιτακτική κρίνεται πλέον και η συνεχής παρακολούθηση 
των τεχνολογικών εξελίξεων και γενικότερα, η εξοικείωση µε την τεχνολογία.

H

Η ∆ σ οινα ∆ηµητ ά διακρίθηκε στον i3 2019. Η ιδέα µε την οποία συµµετείχε στον διαγωνισµό, 
αφορούσε στη διοχέτευση αιτηµάτων Πελατών βεβαιώσεις/έγγραφα  προς τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες-Καταστήµατα µέσω του e site της Τράπεζας, του e- anking, των A  ή και µέσω 
εφαρµογής.Εργάζεται στο Κατάστηµα Αγίου ικολάου Ρόδου. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται 
µε τα ταξίδια, την άθληση και τη µαγειρική. 
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ι αντίκτυ ο εί ε σε εσ να ο 3  
Ο i3 µου έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψω στοιχεία του εαυτού µου που µέχρι τότε δεν είχα αξιοποιήσει. Με έµαθε, µέσω και 
του mentoring, να σκέφτοµαι διαφορετικά για το τι σηµαίνει καινοτοµία, πώς αξιοποιείται µέσα σε έναν Οργανισµό, όπως η 
Τράπεζά µας και τελικώς, πώς αποτυπώνεται στην πράξη. Κυρίως όµως, µέσω του διαγωνισµού ένιωσα έµπρακτα ότι οι 
εργαζόµενοι αποτελούµε αναπόσπαστο κοµµάτι της επιτυχηµένης µετάβασης της Alpha Bank στην ψηφιακή εποχή.

ι σηµαίνει καινοτ µος τ ος σκ ης και ς µετα ά εται στην ά η
Καινοτόµος τρόπος σκέψης θεωρείται κάθε διαδροµή από το να εισαχθεί µία νέα ιδέα µέχρι να υλοποιηθεί. Πρόκειται για µία 
στάση προσωπικού ενδιαφέροντος και δηµιουργικότητας. Ο καινοτόµος τρόπος σκέψης πηγάζει από την επιθυµία µας να 
δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες ευκαιρίες, για να κατακτήσουµε όσα θέλουµε, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και κρατώντας 
µακριά τις δυσκολίες της καθηµερινότητας. Η καινοτοµία ως σκέψη, για να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά στην πράξη, απαιτεί 
µελέτη σκοπιµότητας, καταγεγραµµένη µέθοδο υλοποίησης των σκέψεων και τέλος, ταχύτητα.

οιες είναι οι α ίες στις ο οίες θα ει να εστιάσουµε στην ε ο  µας
Αξία είναι µία ιδέα που καθορίζει τον τρόπο ζωής και σκέψης µας. στόσο, στην εποχή µας, µε γνώµονα τον τρόπο σκέψης µας, 
ωφέλιµο είναι να καθορίζουµε και τον τρόπο ζωής µας. Συνεπώς, τόσο στη ζωή µας, όσο και στον χώρο εργασίας µας, 
µπορούµε να διαχωρίσουµε τις αξίες σε κατηγορίες, όπως ηθικές αξίες εντιµότητα, σεβασµός, αξιοπρέπεια , ψυχικές αξίες 
υποµονή, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση , πνευµατικές µελέτη, κριτική, αξιολόγηση  και εργασιακές συνεργασία, εργατικότητα, 
εργασιακή συνείδηση . ς θεµελιώδης αξία µπορεί επίσης να θεωρηθεί η αποδοχή των στόχων και κάθε καλή πρακτική για την 
επίτευξη αυτών προς όφελος του συνόλου. 

οιες θεω είς τι θα είναι οι ιο σηµαντικ ς ε ι τητες στο άµεσο µ λλον
Οι διαπραγµατευτικές ικανότητες, ο προσανατολισµός στις νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες, η γνωστική ευελιξία µέσω των 
υψηλών γνωστικών ικανοτήτων, η συνεργασία η οποία αποτελεί και διαχρονική δεξιότητα µέσα στο εργασιακό περιβάλλον, η 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, η δηµιουργικότητα και η φαντασία για δηµιουργία νέων προ όντων και υπηρεσιών.

Ο ευτ ης ε β ς διακρίθηκε στον i3 2019, προτείνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης του ορίου 

χορηγήσεων σε κεφάλαια κίνησης  αλληλόχρεο απευθείας στον Πελάτη, µέσω της εφαρµογής 

Alpha e  Banking για Επιχειρήσεις. Εργάζεται στο Κατάστηµα Κορνάρου. Στον ελεύθερο χρόνο του 

ασχολείται µε τον αθλητισµό και το διάβασµα και του αρέσουν οι εκδροµές µε την οικογένειά του.

 ΤΡΑΠΕ Α •
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ι αντίκτυ ο εί ε σε εσ να ο 3;

Ενίσχυσε το αίσθηµα του “ανήκειν” σε µία κοινότητα ανθρώπων µε σαφή αποστολή την αλλαγή και πάθος για το νέο. 

ι σηµαίνει καινοτ µος τ ος σκ ης και ς µετα ά εται στην ά η

Καινοτοµία είναι να κάνουµε σήµερα κάτι, µε έναν τρόπο που είναι πολύ καλύτερος από τον τρόπο που χρησιµοποιούσαµε µέχρι 

χθες. ταν η δηµιουργικότητα γίνεται εφαρµοσµένη, τότε µιλάµε για καινοτοµία. 

οιες είναι οι α ίες στις ο οίες θα ει να εστιάσουµε στην ε ο  µας

 iversity and inclusion ενσωµάτωση και ποικιλοµορφία . Κατανόηση και αποδοχή µέσα από ένα συνεργατικό και 

 υποστηρικτικό περιβάλλον που είναι ανοιχτό σε όλους.

 ustaina ility ιώσιµη Ανάπτυξη . Ολιστική προσέγγιση σε θέµατα ιώσιµης Ανάπτυξης που µπορούν να λειτουργήσουν 

 ως παραδείγµατα προς µίµηση.

 ncompromising integrity. Εµπιστοσύνη, επαγγελµατισµός και σεβασµός είναι οι αξίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να 

 χτίζονται οι εργασιακές σχέσεις και όχι µόνο.

οιες θεω είς τι θα είναι οι ιο σηµαντικ ς ε ι τητες στο άµεσο µ λλον

Οι δεξιότητες που θεωρώ ότι είναι πιο σηµαντικές, εµπεριέχονται στο uote του Alvin o ler  “ he illiterate o  the 21st Century 

ill not e those ho cannot read and rite, ut those ho cannot learn, unlearn and relearn”.  Το συγκεκριµένο uote µε 

εκφράζει απόλυτα. 

Η υ  ανα ο ούλου διακρίθηκε στον i3 2020, προτείνοντας µαζί µε την οµάδα της την 

αναβάθµιση της διαδικασίας προσέλκυσης ταλέντων, µε στόχο το χτίσιµο ενός ισχυρού employer 

rand για την Τράπεζα. Εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Πιστοδοτήσεων holesale Banking. Στον ελεύθερο 

χρόνο της ασχολείται µε το διάβασµα, την πεζοπορία και τη µαγειρική.

 ΤΡΑΠΕ Α •
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Συµµετοχή της οµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank
στην επετειακή έκδοση “Σαλαµίς 480 π. .”

      ο έτος 2020 χαρακτηρίστηκε επίσηµα Επετειακό τος “ ερµοπύλες  Σαλαµίνα 2020”, καθώς συµπληρώθηκαν 2.500 χρόνια 

      από τις δύο αυτές επικές αναµετρήσεις, που έλαβαν χώρα το 480 π. . και συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του 

ελληνικού, αλλά και του µετέπειτα δυτικού πολιτισµού.

Το αυτικό Μουσείο Ελλάδος µετά από την αναβολή, λόγω της υγειονοµικής κρίσης του Covid-19, της µεγάλης έκθεσης που 

σχεδίαζε, προχώρησε στην έκδοση του επετειακού τόµου µε τίτλο “Σαλαµίς 480 π. .”.

Η έκδοση, την οποία προλογίζει η Α.Ε. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, φιλοδοξεί να αφηγηθεί τη 

µεγαλειώδη νίκη και να παρουσιάσει την ιστορική σηµασία του γεγονότος αξιοποιώντας αρχαιολογικά, γεωλογικά και ιστορικά 

δεδοµένα, πολλά από τα οποία δηµοσιεύονται πρώτη φορά.

Στην έκδοση, µεταξύ άλλων, παρουσιάζονται  α αία νοµίσµατα α  τη Συλλο  της ά ε ας, τα οποία εκδόθηκαν από 

πόλεις που συµµετείχαν στους αγώνες κατά των Περσών.

Πρόκειται για  νοµίσµατα της αρχα κής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, µεταξύ των οποίων ορισµένα εξαιρετικά σπάνια και 

µεγάλης ιστορικής σηµασίας, όπως το περίφηµο αθηνα κό δεκάδραχµο και το τετράδραχµο του βασιλιά της Σπάρτης Κλεοµένη .

T
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Ο εόφιλος ατζηµιχαήλ, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 18 8 
και πέθανε στην Αθήνα το 19 4, είναι ένας γνήσιος λα κός 
αυτοδίδακτος ζωγράφος. Στo Λεύκωµα, ο ιάννης Τσαρούχης 
παρουσιάζει περισσότερα από 00 έργα του εόφιλου και 
προσπαθεί να ερµηνεύσει τη ζωγραφική του, σηµειώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι ο υτιληναίος ζωγράφος “δεν ζωγραφίζει τα 
πράγµατα, µα τον ενθουσιασµό που του έδωσαν”. Η ελληνική 
φύση και η ελληνική ιστορία γοητεύουν και εµπνέουν τον λα κό 
καλλιτέχνη, ο οποίος αποδίδει τα θέµατα που τον συγκινούν µε 
σπάνια ευαισθησία, µε µία δική του τεχνική και µε απαράµιλλο 
χρωµατικό πλούτο.

Το Λεύκωµα εκδόθηκε µε αφορµή τον εορτασµό των 150 ετών 
από την Ανεξαρτησία της Ελλάδας. Πρόκειται για µία από τις 
πρώτες εκδόσεις της Ιονικής και Λα κής Τράπεζας της Ελλάδος, 
η οποία περιλαµβάνει σπάνια έργα του 19ου αιώνα που 
φιλοτέχνησε ο φιλέλληνας άλλος ζωγράφος Ευγένιος 

τελακρουά.

       Alpha Bank προσφέρει τα λευκώµατα ε ιλος  ελληνική και αγγλική έκδοση  και  la r  t la r   γαλλική 
       έκδοση  µε κ τωση  καθ  λη τη ιά κεια του α τίου .Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν τις Εκδόσεις είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπεζας “ALPHA BANK –
Σ Κ  Σταδίου 40, Α Η Α  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop είτε κατόπιν 

παραγγελίας τηλ.  210 2  24 5, e-mail: infopolitismos@alpha.gr .                                                               

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της Alpha Bank στους αριθµούς 
τηλεφώνου  210 2  2440 και 210 2  244 .

ιάννης Τσαρούχης
Αθήνα 19
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 28,5 x 2  εκ.
Σελίδες 2 8, εικόνες 0
Ελληνικά, αγγλικά

ιµ  υ  ,

René Huyghe
Αθήνα 19 1
Ιονική και Λα κή Τράπεζα της Ελλάδος
∆ιαστάσεις 29 x 2 ,5 εκ.
Σελίδες 90 
αλλικά

ιµ  υ  ,

Προσφορά εκδόσεων από την Alpha Bank 
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δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

        Φάρος Τυφλών της Ελλάδος πραγµατοποίησε, µε ενίσχυση του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, τον εµπλουτισµό µε 

        41 νέα λογοτεχνικά βιβλία της ∆ανειστικής ιβλιοθήκης Οµιλούντων ιβλίων, στην κατηγορία του Παιδικού και Εφηβικού ιβλίου. 

Με τον τρόπο αυτό, ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος συνέβαλε σηµαντικά στην προσπάθεια για ισότιµη πρόσβαση της ηλικιακής 

αυτής οµάδας τυφλών της χώρας στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία και κατ  επέκταση, στη γνώση, τη µόρφωση και τον 

πολιτισµό, σε συνδυασµό µε την τέρψη.

O
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ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α οµικά Πρόσωπα ξεκινούν τη συνεργασία τους µε την Alpha Bank online, 
χωρίς επίσκεψη στο Κατάστηµα

Σ      το πλαίσιο του Business Onboarding Customer Journey και µε στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των 

      Πελατών, αναπτύχθηκε η υπηρεσία igital Business On oarding, µε την οποία οι εταιρείες που επιθυµούν να ξεκινήσουν τη 

συνεργασία τους µε την Alpha Bank, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία online. Η Alpha 

Bank αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που λανσάρει την εν λόγω υ η εσία για εταιρείες, συνδυάζοντας την καινοτοµία 

µε ένα ειδικά σχεδιασµένο περιβάλλον, για το οποίο απέσπασε το υσ  β αβείο στα lut n a ards .

Ειδικότερα, οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ έχουν τη δυνατότητα να εκκινήσουν την υπηρεσία µέσα από την 

ιστοσελίδα της Τράπεζας .alpha.gr, λαµβάνοντας συνεχή ενηµέρωση για την εξέλιξη του αιτήµατός τους. Επιπλέον, οι 

εταιρείες µε έναν όµιµο Εκπρόσωπο, µπορούν πλέον να αποκτήσουν λο α ιασµ  εως και Bank n  ψηφιακά, 

ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της έναρξης τραπεζικής συνεργασίας σε α οκλειστικά nl n  ε ιβάλλον.

Αναλυτικότερα, οι Πελάτες µε την υπηρεσία igital Business On oarding έχουν τη δυνατότητα

✓ α υ οβάλουν τα α αιτούµενα στοι εία και α α ηλεκτ ονικά
 Η νέα online υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσω της ιστοσελίδας της Alpha Bank και απευθύνεται σε οµικά Πρόσωπα µε νοµική 

 µορφή ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ. 
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✓ α ενηµε νονται µ σω αυτοµατο οιηµ νων µηνυµάτων ια την ε λι η του αιτ µατ ς τους

∆ηµιουργήθηκε µηχανισµός αυτοµατοποιηµένης ενηµέρωσης για τους εταιρικούς Πελάτες που ξεκινούν τη συνεργασία τους µε 

την Alpha Bank µέσω της υπηρεσίας igital Business On oarding. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις των εταιρειών µε έναν 

όµιµο Εκπρόσωπο, µετά από την έκδοση του ∆ελτίου οµιµοποίησης, αυτός λαµβάνει µέσω e-mail τον ειδικό σύνδεσµο

link , προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφιακά.

✓ α ανοί ουν λο α ιασµ  εως και να α οκτ σουν Bank n  ε ι ει σεων η ιακά

Οι εταιρείες µε έναν όµιµο Εκπρόσωπο έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν λογαριασµό όψεως και e-Banking 

επιχειρήσεων χωρίς επίσκεψη στο Κατάστηµα. Ο όµιµος Εκπρόσωπος µετά από την έκδοση του ∆ελτίου οµιµοποίησης 

λαµβάνει µε e-mail ειδικό σύνδεσµο link , προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία ψηφιακά µέσω της πλατφόρµας του 

igital Business On oarding στο .alpha.gr.

✓ nl n  οµιµο οίηση και κεντ ο οίηση ια ικασίας

Από τον Ιούλιο του 2019, έχει κεντροποιηθεί η διαδικασία της νοµιµοποίησης εκπροσώπησης των εταιρειών µε τη δηµιουργία 

ειδικής υποστηρικτικής οµάδας. Επιπρόσθετα, µέσα από την Υπηρεσία “Online οµιµοποίηση Εκπροσώπησης” και τη 

δηµιουργία της ειδικής ενότητας “ οµιµοποίηση Εκπροσώπησης” στο e-Banking επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα στις 

εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΙΚΕ να διαβιβάζουν τα απαραίτητα για την ανανέωση της νοµιµοποίησης 

εκπροσώπησής τους έγγραφα online, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στο Κατάστηµα.

νασ ε ιασµ ς ια ικασι ν Καταστ µατος

Παράλληλα µε την υλοποίηση του igital Business On oarding και των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων και υπηρεσιών, 

ανασχεδιάστηκαν πλήρως η διαδικασία της νοµιµοποίησης εκπροσώπησης και η διαδικασία της έναρξης τραπεζικής συνεργασίας 

µέσα από τα Καταστήµατα, παρέχοντας µία βελτιωµένη εµπειρία στους Πελάτες και στους Λειτουργούς των Καταστηµάτων. 

ο ο υλο οι θηκε στο λαίσιο των Cust r urn ys ε α µ οντας τη µεθο ολο ία a l  και α οτελεί µ ος 

της ιαµ ωσης ν ας η ιακ ς ια ικασίας να ης σ σης των οµικ ν οσ ων µε την ά ε α  ια τον 

σκο  αυτ , ει ηµιου ηθεί µία οµά α α  εκ οσ ους α µ ιων ∆ιευθύνσεων, η ο οία σ ε ιά ει και 

ιαµο νει τη ν α ια ικασία οντας στο ε ίκεντ ο τη βελτίωση της εµ ει ίας του ελάτη
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      το πλαίσιο του Business Onboarding Customer Journey και µε στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των 

      Πελατών, αναπτύχθηκε η υπηρεσία igital Business On oarding, µε την οποία οι εταιρείες που επιθυµούν να ξεκινήσουν τη 

συνεργασία τους µε την Alpha Bank, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία online. Η Alpha 

Bank αποτελεί την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που λανσάρει την εν λόγω υ η εσία για εταιρείες, συνδυάζοντας την καινοτοµία 

µε ένα ειδικά σχεδιασµένο περιβάλλον, για το οποίο απέσπασε το υσ  β αβείο στα lut n a ards .

Ειδικότερα, οι εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ έχουν τη δυνατότητα να εκκινήσουν την υπηρεσία µέσα από την 

ιστοσελίδα της Τράπεζας .alpha.gr, λαµβάνοντας συνεχή ενηµέρωση για την εξέλιξη του αιτήµατός τους. Επιπλέον, οι 

εταιρείες µε έναν όµιµο Εκπρόσωπο, µπορούν πλέον να αποκτήσουν λο α ιασµ  εως και Bank n  ψηφιακά, 

ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της έναρξης τραπεζικής συνεργασίας σε α οκλειστικά nl n  ε ιβάλλον.

Αναλυτικότερα, οι Πελάτες µε την υπηρεσία igital Business On oarding έχουν τη δυνατότητα

✓ α υ οβάλουν τα α αιτούµενα στοι εία και α α ηλεκτ ονικά
 Η νέα online υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσω της ιστοσελίδας της Alpha Bank και απευθύνεται σε οµικά Πρόσωπα µε νοµική 

 µορφή ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ. 

Φωνητική καθοδήγηση συναλλαγών για άτοµα µε περιορισµένη όραση 
από το δίκτυο ΑΤΜ της Alpha Bank

      η δυνατότητα ωνητικ ς καθο ησης συναλλα ν  u dan  για άτοµα µε περιορισµένη όραση ενεργοποίησε 

      η Alpha Bank σε   24ωρης πρόσβασης του ∆ικτύου της σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των αρχών Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και του προγράµµατος ηφιακού Μετασχηµατισµού.

Ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της, η νέα λειτουργικότητα φωνητικής καθοδήγησης συναλλαγών δίνει τη δυνατότητα στους Πελάτες 

µας να κάνουν ανάληψη µετρητών ή ερώτηση υπολοίπου, συν οντας α λ ς τα ακουστικά τους στην αντίστοιχη υποδοχή 

των ΑΤΜ. Είναι η τη ο ά στην ελληνικ  α ο ά που παρέχεται η δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης σε τόσο µεγάλο 

αριθµό ΑΤΜ ανά την επικράτεια.

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής µέσω της νέας λειτουργικότητας, ο Πελάτης ακούει η ο α ηµ νο µ νυµα µε 

αναλυτικ ς ο η ίες σης, ενώ κάθε επιλογή του επιβεβαιώνεται µε ηχητικό µήνυµα. Η νέα υπηρεσία παρέχει τη 

υνατ τητα ε ιλο ς λ σσας δίγλωσσο µενού , ωνητικ  ενηµ ωση ια το ιαθ σιµο υ λοι ο µε την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής και α κ υ η οθον ν συναλλα ς Πελάτη, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και προστατεύοντας τα 

προσωπικά δεδοµένα του χρήστη.

“  ωνητική κα οδήγηση συναλλαγών αναµένεται να διευκολύνει σηµαντικά την κα ηµερινότητα των Πελατών µας µε 

περιορισµένη όραση, κα ώς είναι ειδικά σχεδιασµένη για να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες τους   

επιλογή   α είναι σύντοµα δια έσιµη και σε επιπλέον  του ικτύου µας, προσ έροντας τη δυνατότητα ακόµη 

περισσότερων συναλλαγών, όπως µεταξύ άλλων την αποδοχή καρτών και άλλων ελληνικών τραπεζών, µέσω του συστήµατος 

”, ανέφερε  ∆ιευθυντ ς της ∆ιεύθυνσης η ιακ ν ∆ικτύων της Alpha Bank, Σωτ ης Κυ ιάκος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης και για τα ΑΤΜ στα οποία αυτή παρέχεται, είναι 

διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Τ
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Υπεύθυνες Επενδύσεις - Μαζί σε µία νέα επενδυτική εποχή

      το πλαίσιο ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπεύθυνες επενδύσεις, η ∆ιεύθυνση Επενδυτικών αρτοφυλακίων σε συνεργασία µε 

      τις ∆ιευθύνσεις arketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων, rivate Banking και Τραπεζικής Ιδιωτών και ersonal Banking οργάνωσε 

την ηλεκτρονική αποστολή του ενηµερωτικού εντύπου µε τίτλο “ ταν οι προσωπικές αξίες γίνονται επενδυτικές ευκαιρίες” σε 

Πελάτες Alpha old και rivate Banking.

Το τετρασέλιδο έντυπο, που επιµελήθηκε η ∆ιεύθυνση Επενδυτικών αρτοφυλακίων, παρουσιάζει τα οφέλη που προκύπτουν από 

τις υπεύθυνες επενδύσεις. Με γνώµονα τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, οι Υπεύθυνες Επενδύσεις αφορούν στην επιλογή 

περιουσιακών στοιχείων -κυρίως µετοχών ή οµολόγων- µε βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά καθώς και κριτήρια εταιρικής 

διακυβέρνησης. Οι Υπεύθυνες Επενδύσεις έχουν στόχο καλύτερες αποδόσεις µε χαµηλότερες διακυµάνσεις έναντι δεικτών που 

δεν πληρούν αντίστοιχα κριτήρια. Σηµαντικό ήταν το ενδιαφέρον των Πελατών για τοποθετήσεις σε σχετικές επενδύσεις σε 

συνέχεια της ενηµερωτικής δράσης.

Σ
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∆ιαδικτυακά σεµινάρια
για τις επιχειρήσεις  µέλη

της Υπηρεσίας Alpha Bank old Business Banking

      την Alpha Bank αναγνωρίζουµε τις ιδιαιτερότητες της τρέχουσας συγκυρίας και παραµένουµε δίπλα στις επιχειρήσεις κάθε στιγµή. 

Με στόχο τη στήριξη των µικρών επιχειρήσεων και σε συνεργασία µε τη Mastercard®, προσφέραµε, αποκλειστικά για τις 

επιχειρήσεις  µέλη της Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Business Banking, τη δυνατότητα παρακολούθησης ω εάν 

ια ικτυακ ν σεµινα ίων nars  µε θεµατολογία που καλύπτει τις ανάγκες προσαρµογής των επιχειρήσεων στα νέα 

δεδοµένα, τα οποία διαµορφώθηκαν από την πανδηµία. 

Καθώς η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί πλέον όρο επιβίωσης για την οικονοµία και τις επιχειρήσεις, 

οδηγώντας νοµοτελειακά σε νέα πρότυπα επιχειρηµατικής ανάπτυξης, στον πρώτο κύκλο των e inars που ολοκληρώθηκε µε 

επιτυχία, παρουσιάστηκαν οι θεµατικές ενότητες “Digital Marketing” και οτελεσµατικ ς ωλ σεις ε  α οστάσεως  

t  ll n . 

Τα διαδικτυακά σεµινάρια είχαν στόχο να παρουσιάσουν στους συµµετέχοντες σύγχρονες τεχνικές και µεθόδους που επενδύουν 

στον ψηφιακό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων, στοχεύοντας στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και την αναβάθµιση της εµπειρίας 

των πελατών τους. Τα σεµινάρια πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρεία Consulting και παροχής επαγγελµατικής κατάρτισης ynargie  

και τα προλόγισαν ο ∆ιευθυντ ς της ∆ιεύθυνσης Κα τ ν και ηµατο οτ σεων ιωτ ν η ιος ολίτης και ο 

∆ιευθυντ ς της ∆ιεύθυνσης α ε ικ ς ικ ν ι ει σεων Σ υ ί ων εντετάκος.

Σ

<      2  / 42      >



ΠΡΟ Ο ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μοναδική προσφορά από την Alpha Bank σε συνεργασία µε τη hell

      Alpha Bank σε συνεργασία µε τη hell σχεδίασε για τους κατόχους της κάρτας Energy Mastercard® µία µοναδική προσφορά.

Ειδικότερα, οι Πελάτες που πραγµατοποιούσαν τις συναλλαγές τους στα συνεργαζόµενα πρατήρια καυσίµων hell, από την 

1.12.2020 έως τις 1.1.2021, µε τη χρήση της κάρτας τους, Energy astercard, κέρδιζαν  ε ιβ άβευση ε ί της α ίας 

των α ο ν τους.

Επιπλέον, οι κάτοχοι ο οιασ οτε ιστωτικ ς κά τας Alpha Bank που θα χρησιµοποιήσουν την κάρτα τους για αγορά 

πετρελαίου θέρµανσης, ως τις , έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε ως  άτοκες σεις.

Η ενέργεια γνωστοποιήθηκε στους Πελάτες µέσω µηνυµάτων i er και , των αντιγράφων των µηνιαίων εκκαθαριστικών 

καρτών, της ιστοσελίδας .alpha.gr καθώς και µέσω προβολής στα συνεργαζόµενα πρατήρια καυσίµων hell.

Η
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Η Alpha Bank στον ∆είκτη Ισότητας Φύλων Bloom erg ender-E uality ndex
για τρίτη συνεχή χρονιά

      τον διεθνή ∆είκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) εντάχθηκε για τ ίτη συνε  ονιά η 
      Alpha Bank, γεγονός που αποτελεί σηµαντική αναγνώριση των πρωτοβουλιών της για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών 
στο περιβάλλον εργασίας.

Στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης για την ένταξή της στον δείκτη, η Alpha Bank διακρίθηκε, εκ νέου, για τις υ ηλ ς 
ε ι σεις της στη διαµόρφωση ενός ε ασιακού ε ιβάλλοντος ίσων ευκαι ι ν για άνδρες και γυναίκες καθώς και για τις 
προβλεπόµενες πολιτικές της και τις α ο ς που προσφέρει α οκλειστικά σε υναίκες αλλ λους. 

“ πιδίωξη της   είναι να προσ έρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και σεβασµού προς όλους, δίνοντας 
παράλληλα έµ αση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των προοπτικών επαγγελµατικής ανέλιξης των γυναικών σε διευ υντικές 
έσεις   ένταξή µας για τρίτη συνεχή χρονιά στον διε νή δείκτη ισότητας των ύλων     

επιβεβαιώνει τη στα ερή δέσµευση της ράπεζας για ισότιµη ένταξη των γυναικών στην οικονοµική και επαγγελµατική ζωή αλλά 
και για την εµπέδωση της δια άνειας στον χώρο εργασίας”, επισηµαίνει η ντεταλµ νη ενικ  ∆ιευθύντ ια  Ch  u an 

s ur s r της Alpha Bank, α κίσκη ελίσσα.

Ο δείκτης Bloom erg ender-E uality ndex E  είναι νας α  τους ε κυ τε ους είκτες ιεθν ς σε θέµατα ισότητας 
των φύλων και περιλαµβάνει σήµερα 80 επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο. Αξιολογεί εισηγµένες εταιρείες από όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας, ενώ παράλληλα αποτελεί µία από τις σηµαντικ τε ες η ς λη ο ησης ια τη ιεθν  
ε εν υτικ  κοιν τητα, µε κριτήρια που αφορούν σε θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης Ε , τα 
οποία αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Από την Ελλάδα, στον ∆είκτη E  
συµµετέχουν τρεις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της Alpha Bank.

Σ
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Μιχάλης Αρφαράς
Elefant, 1988

Μικτή τεχνική 55 x 10  εκ.

      ο έργο, µε τον γερµανικό τίτλο “Ele ant”, δηµιουργία του Μιχάλη Αρφαρά, την περίοδο που ζούσε στη ερµανία, βρίσκεται στο 

      Κατάστηµα Κηφισιάς και αποτελεί δωρεά που πραγµατοποίησε ο καλλιτέχνης στη Συλλογή ργων Τέχνης της Alpha Bank, το 2018.

Εντάσσεται σε µία ευρύτερη κατηγορία έργων, όπου απεικονίζονται ζώα, µεταµορφωµένα µέσα από τη δική του ιδιαίτερη µατιά, 

µε τρόπο πρωτότυπο. Τόσο θεµατικά, όσο και τεχνοτροπικά, θα µπορούσε να αποτελεί µέρος της εικονογράφησης ενός παιδικού 

βιβλίου ή απόσπασµα από µία ταινία κινουµένων σχεδίων.

T

Κατάστηµα Κη ισιάς
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Το σώµα του ελέφαντα αποδίδεται µε ένα ιδιότυπο σχήµα, ενώ το κεφάλι έχει την όψη προσωπείου που εντείνει τη δισδιάστατη 

απεικόνιση. Με την υψιτυπική αποτύπωση από ένα πλαστικό πιαστράκι αποδίδεται η ουρά του ζώου µε τρόπο ευφάνταστο. 

Η προβοσκίδα του, µε τις καµπύλες γραµµές που συναντά την επίσης καµπύλη φόρµα του κορµού του δέντρου είναι τα µόνα 

στοιχεία που δίνουν κινητικότητα στο έργο. Στην κάτω αριστερή γωνία, η απεικόνιση των αρχαίων αγαλµάτων, µέσω της 

αποτύπωσης µεταλλικών φωτογραφικών κλισέ, µοιάζουν ρεαλιστικά και έρχονται σε αντίθεση µε το σύνολο της σύνθεσης, χωρίς 

ωστόσο να τη διαταράσσουν, δίνοντας παράλληλα στον θεατή το έναυσµα, για να πραγµατοποιήσει τη δική του ανάγνωση και 

ερµηνεία του έργου. 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάστηκαν, προκειµένου να ολοκληρωθεί το χαρακτικό, είναι 

ποικίλες και ενδεικτικές της ιδιοσυγκρασίας του καλλιτέχνη  λιθογραφία, οξυγραφία µε ακουατίντα, µεταξοτυπία, που 

συµπληρώνονται µε την τεχνική της υψιτυπίας και τελικά, “συνεργάζονται” εναρµονισµένα, προκειµένου να δώσουν 

ποικιλοµορφία, διαφορετικές χρωµατικές υφές και ενδιαφέρον στη σύνθεση.

Μιχάλης Αρφαράς
Elefant 1988
Μικτή τεχνική 55 x 10  εκ.
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Μιχάλης Αρφαράς
Αθήνα 1954

ΙΟ ΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

     πούδασε σχέδιο και ζωγρα ική στην νωτάτη χολή αλών 
εχνών  και στη συνέχεια, στην ρατική νωτάτη χολή 
ικαστικών εχνών του  της ερµανίας , 

όπου ειδικεύτηκε στη χαρακτική, την τέχνη του βιβλίου και τον 
κινηµατογρά ο κινουµένων σχεδίων  ργάστηκε ως κα ηγητής στο 
Πανεπιστήµιο του  στο ννόβερο  ο , 
εξελέγη κα ηγητής χαρακτικής της νωτάτης χολής αλών 
εχνών  χει ασχολη εί µε τη συγγρα ή βιβλίων και την επιµέλεια 

καλλιτεχνικών εκδόσεων
ο έργο του διακρίνεται για τις ποικίλες, ευ άνταστες ε αρµογές 

και τον συνδυασµό πολλαπλών τεχνικών χάραξης και αποτύπωσης 
της εικόνας

Σ
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       ίναι γνωστή η πολυτάραχη ζωή του ∆ία, πατέρα θεών και ανθρώπων, και οι ερωτικές του σχέσεις µε πολλές γυναίκες, µε τις

       οποίες απέκτησε πλήθος απογόνων. όµιµη σύζυγός του ήταν η ρα. Υπήρχε όµως και µία άλλη νόµιµη σύζυγος, η ∆ιώνη, 

η οποία ανήκει στην πρώτη γενεά των θεών. Τιτανίδα, κόρη του Ουρανού και της αίας, ή κεανίδα, κόρη του κεανού και της 

Τηθύος, η ∆ιώνη αναφέρεται από ορισµένους αρχαίους συγγραφείς ως µητέρα της Αφροδίτης. Η σύνδεσή της µε τον ∆ία απαντά 

στην πειρο και συγκεκριµένα, στο ιερό του θεού στη ∆ωδώνη, όπου υπήρχε και το µαντείο του. Την εποχή του χαλκού και για 

πολλούς αιώνες στη ∆ωδώνη, λατρευόταν η αία, αλλά όταν εµφανίστηκε το ∆ωδεκάθεο στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, 

η λατρεία του µαντείου µετατέθηκε στον ∆ία. Οι λατρευτικές συνήθειες όµως των ιερέων και των κατοίκων της περιοχής δεν 

µπορούσαν να αφήσουν το µαντείο χωρίς θηλυκή θεότητα. τσι, εφηύραν τη ∆ιώνη, το γυναικείο όνοµα του ∆ία, και την 

εµφάνισαν ως επίσηµη σύζυγό του. Στα νοµίσµατα µάλιστα των Ηπειρωτών, στην εµπρόσθια όψη, εµφανίζεται το ιερό ζευγάρι. 

Πρόκειται για µία µοναδική παράσταση, καθώς είναι η µοναδική περίπτωση που ο θεός απεικονίζεται µαζί µε µία σύζυγό του.

“∆ιώνη. Μία ακόµη νόµιµη σύζυγος του ∆ία”

Ε

Αργυρό δίδραχµο Κοινού Ηπειρωτών, 2 4 - 1 8 π. .
µ σθια η  Επάλληλες κεφαλές ∆ωδωναίου ∆ία και ∆ιώνης. 

ίσθια η  ΑΠΕΙΡ ΤΑ . Ταύρος εφορµών προς τα δεξιά, εντός στεφάνου βελανιδιάς.
Alpha Bank οµισµατική Συλλογή 108 8
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λω εντία

Στην ia a antissima Annun iata, βρίσκεται το θνικ  αιολο ικ  ουσείο λω εντίας Firen e - AF useo 

Archeologico a ionale , ένα από τα παλαιότερα αρχαιολογικά µουσεία της Ιταλίας, που φιλοξενεί ελληνικές και ρωµα κές 

αρχαιότητες.

ά ολη

Στην πλατεία Εθνικού Μουσείου ia a useo a ionale , βρίσκεται το θνικ  αιολο ικ  ουσείο της ά ολης 

useo Archeologico a ionale di apoli . Είναι ένα από τα σηµαντικότερα µουσεία της Ιταλίας µε µοναδικές συλλογές.

τ ιο Καλαβ ίας

Στην αρχαία ελληνική αποικία Ρήγιο, σηµερινή ονοµασία Ρέτζιο, βρίσκεται το θνικ  αιολο ικ  ουσείο του τ ιο 

Καλαβ ίας useo Archeologico a ionale di eggio Cala ria  ή αλλιώς το θνικ  ουσείο της ε άλης λλά ας 

useo a ionale della agna recia , που φιλοξενεί σηµαντικές αρχαιότητες από τη Μεγάλη Ελλάδα.

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

Ελληνικές Αρχαιότητες στην Ιταλία Μέρος 
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θνικ  αιολο ικ  ουσείο λω εντίας 

r n   A  us  Ar h l  a nal

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας 

εγκαινιάστηκε το 18 0, από τον ασιλιά ittorio 

Emanuele, αρχικά, στο Μοναστήρι του Foligno στη 

ia Faen a µε τις συλλογές του Ετρουσκικού 

Μουσείου, οι οποίες περιελάµβαναν ελληνικές και 

ρωµα κές αρχαιότητες των συλλογών των 

οικογενειών Μedici και Lorraine. Με την αύξηση των 

συλλογών, δέκα χρόνια µετά, το 1880, το Μουσείο στεγάστηκε στο κτίριο όπου βρίσκεται και σήµερα, στο  

ala o della Crocetta. Στον δεύτερο όροφο του Μουσείου, φυλάσσονται η πλούσια συλλογή αττικών 

αγγείων, µικρά και µεγάλα ελληνικά χάλκινα αντικείµενα καθώς και δύο µαρµάρινοι αρχα κοί κούροι.

λω εντία
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γγείο ρανσουά

Αττικός µελανόµορφος ελικωτός κρατήρας, 5 0-5 5 π. . 

Πήρε το όνοµά του από τον Αλεσάντρο Φρανσουά που το 

βρήκε. Υπογράφεται από τον αγγειοπλάστη, Εργότιµο και τον 

αγγειογράφο, Κλειτία και θεωρείται ένα από τα 

σηµαντικότερα καλλιτεχνήµατα της αρχαίας αττικής 

κεραµικής και αγγειογραφικής τέχνης. Είναι 

εικονογραφηµένο σε έξι ζώνες και µεταξύ άλλων 

απεικονίζονται το κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου, οι 

αγώνες προς τιµή του Πατρόκλου, η καταδίωξη του Τρωίλου 

από τον Αχιλλέα και ο γάµος του Πηλέα µε τη έτιδα.

Φλωρεντία, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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θνικ  αιολο ικ  ουσείο ά ολης 

us  Ar h l  a nal  d  ap l

Το Μουσείο, ύστερα από πολλές περιπέτειες, 

εγκαινιάστηκε το 181 , µε την αρχική ονοµασία 

“ ασιλικό Μουσείο των ουρβόνων”. Το 18 0, µε την 

ενοποίηση της Ιταλίας, περιήλθε στο ιταλικό κράτος και 

πήρε την ονοµασία που έχει σήµερα. Περιλαµβάνει, 

κατά κύριο λόγο, ευρήµατα των ανασκαφών της 

Ποµπηίας και του Ερκολάνο. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται 

όµως στην περίφηµη και σηµαντικότερη συλλογή του Μουσείου, τη συλλογή Φαρνέζε, που περιλαµβάνει 

περισσότερα από 500 έργα αρχαία γλυπτά και επιγραφές .

ά ολη
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Οι τυραννοκτόνοι ρµόδιος και ριστογείτων 

Ρωµα κό αντίγραφο του έργου του Αθηναίου γλύπτη, Αντήνωρα, του ου αιωνα π. . Το σύµπλεγµα 

παρουσιάζει το ερωτικό ζευγάρι, Αρµόδιο και Αριστογείτονα, που σκότωσε, το 514 π. ., τον Πεισιστρατίδη 

τύραννο, ππαρχο. Στη συνέχεια, για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, ο Αθηνα κός δήµος τίµησε τους 

τυραννοκτόνους ως ήρωες της δηµοκρατίας και έστησε το σύµπλεγµα στην Αγορά της πόλης.

ωσα κό του εγάλου λεξάνδρου

Το ψηφιδωτό ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στην έπαυλη του Φαύνου στην Ποµπηία, 

τον Οκτώβριο του 18 1. Είναι έργο άγνωστου καλλιτέχνη, του 150-100 π. . περίπου. 

Σύµφωνα µε µία εκδοχή, κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και µεταφέρθηκε στη Ρώµη. 

ρησιµοποιήθηκαν περίπου ενάµισι εκατοµµύριο έγχρωµες ψηφίδες, οι οποίες είναι 

τοποθετηµένες ανά τόξα. Απεικονίζεται η µάχη στην Ισσό. Αριστερά, κυριαρχεί η 

µορφή του έφιππου Αλεξάνδρου, επάνω στον ουκεφάλα, ενώ δεξιά, εικονίζεται ο 

∆αρείος επάνω σε άρµα, να διατάζει τους στρατιώτες του που τρέπονται σε φυγή.

Ο ρακλής του λύκωνα

Κολοσσιαίο ρωµα κό αντίγραφο του αγάλµατος του Ηρακλή, που είχε 

φιλοτεχνήσει ο διάσηµος γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λύσιππος, 

τον 4ο αιώνα π. . Το άγαλµα που παρουσιάζεται στη άπολη, φέρει την 

υπογραφή του Αθηναίου γλύπτη, λύκωνα, που έδρασε το πρώτο µισό του 

2ου αιώνα µ. . Ο µυώδης ηµίθεος λυγίζει το ένα του πόδι και στηρίζεται 

στο ρόπαλό του που είναι καλυµµένο µε το δέρµα του λιονταριού της 

εµέας. Στο δεξί χέρι, το οποίο έχει πίσω από την πλάτη του, κρατάει τα 

µήλα των Εσπερίδων, που αποδεικνύουν ότι απεικονίζεται µετά από τον 

τελευταίο του άθλο, γι  αυτό µοιάζει να είναι κουρασµένος.

άπολη, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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θνικ  αιολο ικ  ουσείο τ ιο Καλαβ ίας  
θνικ  ουσείο της ε άλης λλά ας 
us  Ar h l  a nal  d   Cala ra  
us  a nal  d lla a na r a

Το Μουσείο προέκυψε από τη συγχώνευση των 
Συλλογών του Κρατικού Μουσείου και του Μουσείου 
του Ρηγίου, το οποίο άνοιξε, για πρώτη φορά, το 
1882. Το κτίριο που βλέπουµε σήµερα, σχεδιάστηκε 
από τον arcello iacentini, έναν από τους πιο 
διάσηµους Ιταλούς αρχιτέκτονες του πρώτου µισού 

του 20ου αιώνα. πως αποκαλύπτει και το όνοµα του Μουσείου, στεγάζει σηµαντικές αρχαιότητες από 
διάφορες τοποθεσίες της Μεγάλης Ελλάδας. Περιλαµβάνει σηµαντικά έργα, κυρίως του 8ου αιώνα π. ., 
αλλά και αντικείµενα της προ στορικής και πρωτο-ιστορικής περιόδου. 

τ ιο Καλαβ ίας
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Οι πολεµιστές του ιάτσε, µέσα ου αιώνα π

Πρόκειται για δύο µοναδικά χάλκινα έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, ενός 

εφήβου και ενός ηλικιωµένου. Bρέθηκαν στον βυθό της θάλασσας ανοικτά 

του Ριάτσε, απ  όπου και η ονοµασία τους. Προέρχονται από αθηνα κό 

εργαστήριο του 5ου αιώνα π. . και αποδίδονται στη σχολή του Πολύκλειτου, 

ενώ µπορεί να είναι και έργα του Φειδία ή του εργαστηρίου του.

Πλούτωνας και Περσε όνη, ανα ηµατικό ανάγλυ ο  π

ρέθηκε στο Ιππόνιον, ελληνική αποικία των Επιζεφυρίων Λοκρών, όπου υπήρχε το 

µεγαλύτερο και πιο γνωστό στη Μεγάλη Ελλάδα, ιερό της Περσεφόνης. 

Απεικονίζονται οι θεοί ένθρονοι, κρατώντας προσφορές και σπονδική φιάλη.

Ρέτζιο Καλαβρίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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Οι Ευρωπα κές Επαναστάσεις του 1848 και η onian Bank

       ι επαναστάσεις που ξέσπασαν το 1848 στην Ευρώπη προκάλεσαν τη µεγαλύτερη πολιτική κρίση της εκατονταετίας 1815-1914 και, 
       αφού συγκλόνισαν όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, πυροδότησαν µία από τις µεγαλύτερες οικονοµικές κρίσεις του 
19ου αιώνα. “ ύελλα” και “καταιγίδα” ονόµαζε τις πανευρωπα κές επαναστάσεις ο επτανησιακός Τύπος της εποχής και “καταστροφή” 
την οικονοµική ύφεση που ακολούθησε. Οι περιγραφές λίγο απέχουν από την πραγµατικότητα, όπως µαρτυρούν το ξέσπασµα των 
εξεγέρσεων στην Κεφαλονιά και η οικονοµική κρίση που έπληξε κυρίως τους ασθενέστερους εµπόρους των Ιόνιων ήσων.

Η onian Bank, που από την ίδρυσή της, το 18 9, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να κυκλοφορεί τραπεζογραµµάτια στα Επτάνησα, 
βρέθηκε αντιµέτωπη µε µία πρωτόγνωρη συγκυρία. δη από το φθινόπωρο του 184 , η οικονοµική κρίση που σοβούσε στη ρετανία, 
δηµιουργεί κρίση εµπιστοσύνης στις συναλλαγές µεταξύ των τραπεζιτών του Λονδίνου. Η onian Bank έρχεται αντιµέτωπη µε προβλήµατα 
ταµειακής στενότητας λόγω της απροθυµίας ορισµένων τραπεζών να προεξοφλήσουν τις συναλλαγµατικές της. 

Την ίδια στιγµή, η Τράπεζα καλείται να διαχειριστεί τη δύσκολη θέση που βρίσκονται οι Επτανήσιοι έµποροι ύστερα από την άρνηση των 
Λονδρέζων πελατών να τους καταβάλουν προκαταβολές, όπως συνήθως γινόταν, έναντι µελλοντικών εµπορικών φορτίων. Οι έµποροι 
στρέφονται απεγνωσµένα προς την onian Bank ζητώντας δάνεια. Η Τράπεζα όµως αδυνατεί να συνεχίσει τις χορηγήσεις της µε τον ίδιο, 
παλαιό ρυθµό, αφού τα περιθώρια έκδοσης τραπεζογραµµατίων έχουν συρρικνωθεί.

Ο άνεµος των επαναστάσεων που πνέει την άνοιξη του 1848 στην Ευρώπη και παρασύρει το µεγαλύτερο µέρος της Αυτοκρατορίας 
των Αψβούργων, δηµιουργεί περαιτέρω προβλήµατα στις εργασίες της onian Bank. Οι εξεγέρσεις που σηµειώθηκαν στους δρόµους 
της Τεργέστης και της ιέννης, ο αποκλεισµός των πόλεων από τους διαδηλωτές και οι διαταραχές που επήλθαν στο εµπόριο της 

Το Κατάστηµα της Ιονικής Τράπεζας στο Αργοστόλι
Επιστολικό δελτάριο µεταγενέστερης περιόδου αρχές 20ου αιώνα

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Ο
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Ο αντίκτυπος των γεγονότων που συµβαίνουν στην Ευρώπη εκφράστηκε στον ελλαδικό χώρο µε το ξέσπασµα ανταρσιών στο ελληνικό 
βασίλειο και την εξέγερση στην Κεφαλονιά, αντίστοιχα. ια την onian Bank, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση που δηµιουργήθηκε 
ύστερα, από την τοπική ανταρσία που ξέσπασε στην Πάτρα, στα τέλη ∆εκεµβρίου 184  και υποκινήθηκε από τον Λοχαγό Οροφυλακής, 

ικόλαο Μερεντίτη. Την αποφασιστικότητα των στασιαστών να λεηλατήσουν το Πρακτορείο της Τράπεζας στην Πάτρα απέτρεψε η άµεση 
επέµβαση της βρετανικής κανονιοφόρου που βρισκόταν προσορµισµένη στο λιµάνι της αχα κής πρωτεύουσας. 

Μεγαλύτερης έντασης αποδείχθηκαν τα γεγονότα από την εξέγερση στην Κεφαλονιά, στα τέλη Μαρτίου 1848, τα οποία, χρονικά, 
διήρκεσαν µέχρι τα µέσα του 1849. Η µεγαλύτερη απειλή για την onian Bank προήλθε ύστερα από φήµες που κυκλοφόρησαν κύκλοι 
ριζοσπαστών, ότι την ηµέρα της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης εξεγερµένοι κάτοικοι του νησιού πρόκειται να πυρπολήσουν το 
Υποκατάστηµα Αργοστολίου. Πλήθος ανήσυχων πελατών συνέρρευσε έξω από το κτίριο της Τράπεζας, απαιτώντας την άµεση 
εξαργύρωση των τραπεζογραµµατίων τους και την αναστολή των εµπορικών συναλλαγών. Παρόµοιες εικόνες πανικού, που τις 
πυροδότησαν οι ίδιες φήµες, διαδραµατίστηκαν και στο Υποκατάστηµα ακύνθου, αν και σε πιο περιορισµένη κλίµακα. 

Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στον πανικό που δηµιουργήθηκε, αρχικά και µε τη συνδροµή πελατών της που έσπευσαν να τη 
στηρίξουν µε µετρητά. στόσο, οι κερδοσκοπικές τάσεις που αναπτύχθηκαν και η ισχυρή πίεση στα αποθέµατά της έκαναν απαραίτητη 
την αποστολή µεταλλικού από το Λονδίνο. 

Σε µία προσπάθεια να ελέγξει την κατάσταση η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, συγκαλεί έκτακτη ενική Συνέλευση στο Λονδίνο, στην οποία 
λαµβάνεται απόφαση για την αναστολή εξαργύρωσης των τραπεζογραµµατίων της στα Επτάνησα, για όσο διάστηµα διαρκούν οι αναταραχές.

Αδριατικής θάλασσας δοκιµάζουν τις αντοχές της Τράπεζας. Τον Ιούνιο του 1848, ο εµπορικός οίκος Baron imon . ina, ανταποκριτής της 
onian Bank στη ιέννη, ανακοινώνει την αδυναµία του να πληρώσει τις υποσχετικές επιστολές letters o  credit  του προς την Τράπεζα.

Αποδεικτικό προθεσµιακής κατάθεσης
Κατάστηµα Κεφαλλονιάς Ιονικής Τράπεζας, 188

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ •  Ι ΛΙΟ ΗΚΗ ΤΗΣ AL A BA

Η ιβλιοθήκη της Alpha Bank
Στρατής Τσίρκας

       Στρατής Τσίρκας λογοτεχνικό ψευδώνυµο του Ιωάννη ατζηανδρέα , από τους πιο σηµαντικούς πεζογράφους της 

       µεταπολεµικής γενιάς, γεννήθηκε στις 2  Ιουλίου 1911 στο Κάιρο της Αιγύπτου. Φοίτησε στην περίφηµη Αµπέτειο Σχολή της 

πόλης και, αφού τελείωσε το δηµοτικό, εγγράφηκε το 192  στο εµπορικό της τµήµα. Αποφοίτησε τo 1928 και αµέσως 

προσελήφθη στην Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου. Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε και το ενδιαφέρον του για τη λογοτεχνία. 

Ασχολήθηκε µε την ποίηση, το δοκίµιο, το διήγηµα και το µυθιστόρηµα, καθώς και µε µεταφράσεις ξένων λογοτεχνών. Το 19 0 

γνώρισε στην Αλεξάνδρεια τον Κωνσταντίνο Καβάφη, για τον οποίο έγραψε πολλά χρόνια αργότερα δύο βιβλία. Το 19  

παντρεύτηκε την Αντιγόνη Κερασσώτη και το 195  γεννήθηκε ο γιος τους Κωστής. Εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Αλεξάνδρεια το 

19 9 και διορίστηκε διευθυντής στο εργοστάσιο βυρσοδεψίας του Μικέ αλκούση, θέση που διατήρησε µέχρι την αναχώρησή 

του το 19  για την Αθήνα. Το 1959 τιµήθηκε µε το Α  Κρατικό ραβείο Μυθιστορηµατικής ιογραφίας για το έργο του 

“Ο Καβάφης και η εποχή του” και το 19 2 απέσπασε στη αλλία το ραβείο του καλύτερου ξένου βιβλίου για την τριλογία του 

“Ακυβέρνητες πολιτείες”.

Πέθανε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1980 σε ηλικία 9 ετών από ανεύρυσµα.

Ο
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ •  Ι ΛΙΟ ΗΚΗ ΤΗΣ AL A BA

Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεµφανίστηκε το 192  µε µεταφράσεις ποιηµάτων του άινε, του Σίλερ κ.ά. στα περιοδικά 

“Μπουκέτο” και “Οικογένεια” και µε τη δηµοσίευση του πρώτου του πεζογραφήµατος µε τίτλο “Το φεγγάρι” στο περιοδικό 

“Παναιγυπτία”. Το 19  εκδόθηκε η ποιητική συλλογή “Φελλάχοι”, όπου υπέγραψε για πρώτη φορά µε το όνοµα Στρατής 

Τσίρκας. ως το ξέσπασµα του  Παγκόσµιου Πολέµου ασχολήθηκε κυρίως µε την ποίηση και το διήγηµα. Το 195  έγραψε τη 

νουβέλα “ ουρεντίν Μπόµπα”, που εκδόθηκε στην Αθήνα από τις εκδόσεις Κέδρος, ωστόσο έγινε ευρύτερα γνωστός µετά την 

έκδοση της βιογραφίας “Ο Καβάφης και η εποχή του” 1958  και της µυθιστορηµατικής τριλογίας “Ακυβέρνητες πολιτείες” 

19 1-19 5 , που απαρτίζεται από τα έργα  “Η λέσχη”, “Αριάγνη” και “Η νυχτερίδα”, τα οποία εισάγουν έναν τολµηρό και 

πειραµατικό µοντερνισµό στο ελληνικό µυθιστόρηµα. Το τελευταίο του µυθιστόρηµα “Η χαµένη άνοιξη” 19  προοριζόταν να 

είναι το πρώτο µέρος µίας νέας τριλογίας µε τίτλο “∆ίσεχτα χρόνια”. Το έργο του συνδέεται άµεσα µε τις πολιτικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα και στη γενέτειρά του, την Αίγυπτο. ργα του έχουν µεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, 

ιταλικά, ρουµανικά κ.ά. .

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Στρατή Τσίρκα.

ατ στε ε  ια να είτε τους τίτλους
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

        Τράπεζα υποστήριξε το 8ο Banking Forum & Fintech Expo που πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή, 

        15 Ιανουαρίου 2021. 

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, εστιάζοντας στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο τραπεζικό οικοσύστηµα.

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd, Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, σε παρέµβασή του στο πάνελ του  

Φόρουµ παρουσίασε την εκτίµησή του για τα νέα δεδοµένα στον τραπεζικό κλάδο στη µετά Covid-19 εποχή, τονίζοντας πως οι 

τράπεζες εισέρχονται σε µία κρίσιµη περίοδο λήψης αποφάσεων, µε σκοπό την αποτελεσµατική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των 

πελατών τους τόσο στην αντιµετώπιση των υφιστάµενων προκλήσεων, όσο και στον σχεδιασµό της “επόµενης ηµέρας” και τις 

επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάκαµψη. Παράλληλα, υπογράµµισε την αναγκαιότητα για στήριξη του Προσωπικού κάθε 

Οργανισµού, µέσω του επανασχεδιασµού της στρατηγικής που ακολουθείται, δίνοντας ταυτόχρονα έµφαση στους τρόπους µε τους 

οποίους µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

“Ο επανασχεδιασµός του λειτουργικού και εργασιακού µοντέλου στη βάση του σήµερα και του αύριο είναι το κλειδί στην εξέλιξη 

της δοµής των τραπεζικών οργανισµών, ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω την πελατοκεντρική τους προσέγγιση και να βελτιώσουν 

την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα, µέσω της ανάδειξης του ταλέντου του Προσωπικού τους”, κατέληξε στην οµιλία του ο 

κ. Κουτεντάκης.

Το διαδικτυακό “παρών” στο 8ο Banking Forum & Fintech Expo έδωσαν, µεταξύ άλλων, για πρώτη φορά, τέσσερις ∆ιοικητές 

Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωζώνης, κατόπιν πρόσκλησης του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η

Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd υποστηρικτής του 8ου Banking Forum & Fintech Expo
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Alpha Bank Al ania A
 Τράπεζα υποστηρικτής διαδικτυακής συναυλίας

για τον εορτασµό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

        Alpha Bank Al ania A υποστήριξε την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία για τη διοργάνωση διαδικτυακής συναυλίας 

        µε αφορµή τον εορτασµό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η συναυλία διοργανώθηκε υπό την 

αιγίδα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” και σηµατοδότησε την έναρξη των εορτασµών που θα πραγµατοποιηθούν σε ολόκληρο 

τον κόσµο, όπου υπάρχουν λληνες.

Στη διαδικτυακή συναυλία έλαβαν µέρος λληνες καλλιτέχνες, µεταξύ των οποίων η Μπέττυ αρλαύτη, ο ιάννης Μπελώνης, 

ο Στάθης Λασκαρίδης, ο Πάρις Περυσινάκης και ο Φρίξος Μόρτζος.

Η




