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Αλλαγή σελίδας για την Alpha Bank

         Απριλίου 0  ήταν η πρώτη ηµέρα λειτουργίας της έας Alpha Bank, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του   
        σχεδίου του εταιρικού µετασχηµατισµού (hive down) της Τράπεζας, που είχε προηγηθεί στις 16 Απριλίου 2021, σύµφωνα µε 
το οποίο, ο κλάδος των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank A.E. (∆ιασπώµενη) µεταβιβάστηκε σε νέα 100% θυγατρική 
της εταιρεία, η οποία διατηρεί την επωνυµία “ λφα Τράπεζα Ανώνυµη Εταιρία”, µε τον διακριτικό τίτλο “Alpha Bank” και αποτελεί 
πιστωτικό ίδρυµα (“Νέα Alpha Bank”).

Ο εταιρικός µετασχηµατισµός αποτέλεσε ένα ακόµη σηµαντικό ορόσηµο στην πορεία του Oργανισµού µας τους τελευταίους 
µήνες, καθώς ήταν η αφετηρία για τη δηµιουργία µίας έας ράπε ας, η οποία αντλώντας δύναµη από τις αρχές της, 
αναλαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία αλλαγής και ανάκαµ ης της ελληνικής οικονοµίας και στη στήριξη 
των αναπτυξιακών σχεδίων των ελατών της.

Στο αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα, είχε πραγµατοποιηθεί η κτακτη Γενική υνέλευση των Μετόχων της 
ράπε ας που ενέκρινε το σχέδιο του εταιρικού µετασχηµατισµού και δροµολόγησε τις περαιτέρω εξελίξεις. 

Οι Αποφάσεις της κτακτης Γενικής υνέλευσης είναι διαθέσιµες εδώ.

Η
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“∆ηµιουργούµε µία νέα Τράπεζα για το Αύριο”
“Επίτευγµα η ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου σχεδίου εν µέσω πρωτόγνωρων συνθηκών” 

Μήνυµα του CEO της Alpha Bank Βασίλη άλτη προς το Προσωπικό του Οµίλου

      ην πεποίθηση ότι η Alpha Bank είναι και θα παραµείνει στην πρώτη   
     γραµµή των εξελίξεων  ως ο πλέον αξιόπιστος και αποτελεσµατικός 
εταίρος προόδου και ευηµερίας σε µία κοινωνία και οικονοµία που 
αλλά ουν, εξέφρασε µε µήνυµά του προς όλους τους Εργαζόµενους του Οµίλου 
Alpha Bank, o C  ασίλης άλτης  την πρώτη ηµέρα λειτουργίας της 

έας Alpha Bank   Απριλίου 0 .

Αναφερόµενος στην αποτελεσµατικότητα που επέδειξε η οµάδα της 
ράπε ας  φέρνοντας εις πέρας µία τόσο σ νθετη συναλλαγή και µάλιστα 

σε συνθήκες πανδηµίας, ο κ. άλτης τόνισε: “εν µέσω των πρωτόγνωρων 
συνθηκών που βιώνουµε, κινηθήκαµε αποφασιστικά  δροµολογήσαµε τη δεύτερη 
µεγαλύτερη τιτλοποίηση στην Ευρώπη, καταστήσαµε τη epal στρατηγικό εταίρο µας 
για τη βέλτιστη διαχείριση των όποιων καθυστερήσεων και υλοποιήσαµε τον 
εταιρικό µας µετασχηµατισµό.  άψογη ολοκλήρωση ενός τόσο σύνθετου και 
απαιτητικού σχεδίου, σε διάστηµα  ρεκόρ, µικρότερο του έτους, και, µάλιστα, σε 
συνθήκες που απέτρεπαν ακόµη και τις διά ζώσης συναντήσεις, αποτελεί µοναδικό 
επίτευγµα και επιβεβαίωση των τεράστιων δυνατοτήτων των ανθρώπων µας και της 
ικανότητάς τους να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσµα, ακόµα και κάτω από τις 
πλέον αντίξοες συνθήκες”. 

∆εν παρέλειψε, δε, να ευχαριστήσει όλους τους Εργα όµενους για τον 
επαγγελµατισµό  την αφοσίωση και τις αδιάκοπες προσπάθειές τους, 
καθώς και τους συνεργάτες της Τράπεζας, που µοιράστηκαν το όραµα για µία νέα 
Alpha Bank.

Τ
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Η νέα Alpha Bank πρωταγωνίστρια στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας

Όπως επεσήµανε ο CEO της Alpha Bank, η απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και η µεταβίβασή του σε νέα 
100% θυγατρική εταιρεία συνιστούν το τελευταίο βήµα από µία σειρά ενεργειών για την αποφασιστική και οριστική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων του παρελθόντος και αποτελούν την αφετηρία για τη δηµιουργία µίας νέας ράπε ας, 
η οποία, αντλώντας δύναµη από τις αρχές της, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.

“Πλέον, απελευθερωµένοι από τα δεσµά της πολυετούς οικονοµικής κρίσης, µπορούµε να επικεντρωθούµε σε αυτό που 
γνωρίζουµε καλά, την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων των Πελατών µας ”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. άλτης 
δίνοντας το µήνυµα περαιτέρω επιτάχυνσης του προγράµµατος Μετασχηµατισµο  της ράπε ας, που ήδη βρίσκεται 
σε πλήρη εφαρµογή. 

“∆ηµιουργούµε µία νέα ράπεζα για το ύριο και α  επαναπροσδιορίζουµε τις αξίες µας, την κουλτούρα και τις εργασιακές 
µας πρακτικές, τους τρόπους µε τους οποίους δηµιουργούµε αξία για τους Πελάτες, το Προσωπικό και τους ετόχους µας.  

σον αφορά στο εύρος και την ένταση των αλλαγών, η Alpha Bank προηγείται του ανταγωνισµού”, τόνισε ο ίδιος, 
υπογραµµίζοντας πως οι αλλαγές είναι ο µόνος τρόπος  ώστε η Alpha Bank να επιτ χει   

• Υ ηλο  επιπέδου  προσωποποιηµένες λ σεις στους ελάτες, ώστε να απολαµβάνουν τη βέλτιστη εµπειρία 
εξυπηρέτησης τόσο στα Καταστήµατα, όσο και στα ψηφιακά δίκτυα της Τράπεζας

• ροοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης για το ροσωπικό και ένα περιβάλλον που θα παρακινεί τα ταλέντα και θα 
προσελκύει τους καλύτερους

• ρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµ η της ελληνικής οικονοµίας, λειτουργώντας ως καταλύτης για νέα επενδυτικά 
σχέδια και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, προκειµένου να υπερβούν τις συνέπειες της πανδηµίας

• εραιτέρω επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισµο  µας, διατηρώντας ισχυρά κεφάλαια και ενισχύοντας, 

µε σειρά πρωτοβουλιών, το επίπεδο κερδοφορίας της Alpha Bank.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρες κείµενο του Μην µατος του C  προς το ροσωπικό του Οµίλου. 

anakoinwsi-el.pdf
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       τη σηµασία της διαµόρφωσης µίας βιώσιµης πολιτικής που θα επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς και στη    
       δέσµευση της Alpha Bank να λειτουργήσει ως καταλύτης στην ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµίας µέσω του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναφέρθηκε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης άλτης, κατά την τοποθέτησή του 
στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) και το δρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
( OBE), στις 16 Απριλίου 2021, µε θέµα “ άσεις και προοπτικές στην Ευρωπα κή και Ελληνική Οικονοµία”.

Ο κ. άλτης επεσήµανε ότι το RRF συνιστά σηµαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, όχι µόνον για την υπέρβαση των συνεπειών της 
πανδηµίας αλλά και για τον οικονοµικό, τεχνολογικό και θεσµικό µετασχηµατισµό της χώρας. Ανέφερε δε, ότι η σωστή αξιοποίηση του 
συνολικού πακέτου των Ευρώ 72 δισ. (Ευρώ  δισ. επιδοτήσεις και Ευρώ 3 δισ. δάνεια καθώς και τα Ευρώ  δισ. 
του Ε Α 0 0 ) µπορεί να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 µε 1,2 µονάδες και, επιπλέον, 
180.000  200.000 θέσεις εργασίας. 

Παράλληλα, υπογράµµισε και τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών σε αυτή την προσπάθεια, µέσω της διασφάλισης των 
προτεραιοτήτων του προγράµµατος (πράσινη οικονοµία, digital, εξωστρέφεια, καινοτοµία, µεγέθυνση των επιχειρήσεων), 
της ορθής πιστωτικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της παροχής συµβουλών προς τις επιχειρήσεις για τη διαµόρφωση 
και ωρίµανση των επενδυτικών τους σχεδίων και της κινητοποίησης κεφαλαίων. 

“Στην Alpha Bank είµαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουµε και αισθανόµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε πρωταγωνιστικό 
ρόλο για να πάει η οικονοµία µας στη σωστή κατεύθυνση” τόνισε ο κ. άλτης, προσθέτοντας ότι η Τράπεζα προχωρά, 
εξελίσσοντας την παραδοσιακή λογική πώλησης προϊόντων, στοχεύοντας στην προσφορά συνολικών λύσεων για τον Πελάτη, 
αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της ως εργοδότης, προκειµένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο του Προσωπικού της και, 
βέβαια, διασφαλίζοντας υψηλά κεφάλαια για τη στήριξη της οικονοµίας.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το ελτίο που µε την τοποθέτηση του κ. άλτη.

Σ

Η Alpha Bank έτοιµη να πρωταγωνιστήσει
 στην προσπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας

Τοποθέτηση του CEO Βασίλη άλτη στη διαδικτυακή εκδήλωση
 του ΙΟΒΕ και της Παγκόσµιας Τράπεζας 

dt-iobe.pdf
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      το ψηφιακό συνέδριο in or m, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 4 Μαρτίου 2021, υπό την αιγίδα της Ελληνικής  Ένωσης  
      Τραπεζών, µε θέµα “ haping the t re o  anking and inan e” και την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, 
οικονοµικών φορέων και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, συµµετείχαν τρία Στελέχη της ∆ιοίκησης της Alpha Bank.

                                           Συγκεκριµένα, η Γενική ιευθ ντρια  Chie  rans ormation i er 
                                        Αναστασία ακελλαρίου µίλησε για την προσαρµογή της  
                                            Alpha Bank στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται λόγω της πανδηµίας 
                                           και για την πορεία του προγράµµατος µετασχηµατισµού της.  
                                        

                                           Ο Γενικός ιευθυντής  Chie  perating i er 
                                        τέφανος Μυτιληναίος ανέλυσε τις προκλήσεις και τη σηµασία 
                                           του ψηφιακού µετασχηµατισµού. 

                                           Τέλος, η  Εντεταλµένη Γενική ιευθ ντρια  Chie  man 
                                          Reso r es i er της Alpha Bank ραγκίσκη Μελίσσα  
                                           µιλησε για κουλτούρα διαφορετικότητας και ενσωµάτωσης που 
                                           υιοθετεί η Alpha Bank και τις δράσεις που αναπτύσσονται για τη  
                                           στήριξη του Προσωπικού της εν µέσω πανδηµίας. 

                                           Μπορείτε να διαβάσετε εδώ  το ελτίο που µε τις δηλώσεις 
                                       των τριών τελεχών.

                                           Συγκεκριµένα, η 
                                       
                                          
                                           και για την πορεία 
                                       

                                           Ο
                                        τέφανος Μυτιληναίος
                                           του ψηφιακού µετασχ

                                           
                                        
                                          
                                          
                                          

                                           
                                     

dt-finforum-el.pdf
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“∆υναµική ανταπόκριση της Alpha Bank στην ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG”
Τοποθέτηση του Γενικού ∆ιευθυντή Wholesale Banking της Alpha Bank Γιάννη Εµίρη

στο 11ο Annual Capital Link Sustainability Forum

       την ενεργό ανταπόκριση της Alpha Bank απέναντι στη µεγάλη ευκαιρία που   
       δηµιουργεί για την Ελλάδα το Ταµείο Ανάκαµψης καθώς και στις στρατηγικές που 
εφαρµόζει η Τράπεζα για την ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG αναφέρθηκε µεταξύ 
άλλων ο κ. Εµίρης, κατά την τοποθέτησή του στο διαδικτυακό 11ο Annual Capital Link 
Sustainability Forum. 

Το Ταµείο Ανάκαµψης σηµείο καµπής για τη χώρα 

Ο κ. Εµίρης ανέφερε ότι το Ταµείο Ανάκαµψης µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την 
αναβάθµιση της χώρας από περιβαλλοντικής  τεχνολογικής και  τελικά  
κοινωνικής άπο ης και θα µετασχηµατίσει το παραγωγικό και οικονοµικό της 
µοντέλο, πυροδοτώντας έναν ενάρετο κύκλο όπου η βελτίωση του περιβάλλοντος θα 
τροφοδοτεί την οικονοµική ανάπτυξη και αντιστρόφως.

Παράλληλα, ανέλυσε µία σειρά από πρωτοβουλίες πράσινης ανάπτυξης που επιτυγχάνονται 
µε τις ενισχύσεις του Ταµείου Ανάκαµψης δηµιουργώντας ελκυστικές επενδύσεις, όπως η 
υπογειοποίηση των δικτ ων στο αστικό και το δασικό περιβάλλον για την προστασία 
από ακραία καιρικά φαινόµενα και πυρκαγιές, η προστασία της βιοποικιλότητας µε παράλληλη ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
υποδοµών που προσανατολίζονται στο αντικείµενο αυτό, οι αστικές αναπλάσεις, η επιτάχυνση των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων των νησιών µε την ενδοχώρα, η επιδότηση συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας, η α ξηση στη χρήση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης.

“ ο αµείο νάκαµψης θα κινητοποιήσει για την πράσινη µετάβαση περίπου Ευρώ  δισ., ποσό πρωτόγνωρο για τη χώρα, 
καθώς ισοδυναµεί περίπου µε το  στο ΕΠ, ενώ σε συνολικότερη κλίµακα αναµένονται να κινητοποιηθούν Ευρώ  δισ.  
µε  δισ., τα επόµενα χρόνια. Εκτιµούµε ότι αυτό θα φέρει µία ετήσια ανάπτυξη , , πέραν των αναµενόµενων ρυθµών, κατά 
τα επόµενα έξι χρόνια”, τόνισε ο κ. Εµίρης.

Σ
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Η Alpha Bank ανταποκρίνεται στην πρόκληση µε δυναµισµό και φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει

στην ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG 

Όπως σηµείωσε ο κ. Εµίρης, η Alpha Bank παρακολουθεί στενά τις ανάγκες της αγοράς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στους Πελάτες της και αναλόγως προσαρµόζει τη στρατηγική της. Για τις Μικρές Επιχειρήσεις και τους διώτες σχεδιάζει 
δανειακά προϊόντα µε πράσινο αποτύπωµα (π.χ. δάνεια προεξόφλησης “Εξοικονοµώ Κατ  οίκον”) συµβατά µε τις απαιτήσεις του 
Ταµείου και παράλληλα, εύχρηστα και προσιτά στην πελατεία. Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις και Εταιρικο ς ελάτες  
η Alpha Bank εντοπί ει και βοηθάει στην κινητοποίηση της επιχειρηµατικότητας  αφιερώνοντας τα κατάλληλα 
κεφάλαια και εφαρµόζοντας την τεχνογνωσία της σε σύνθετες δανειακές λύσεις. “ έτοιο παράδειγµα είναι η δανειοδότηση 
δύο εµβληµατικών έργων διαχείρισης απορριµµάτων που αναλάβαµε, που απαιτούσε πολύ µεγάλη επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο και τεχνογνωσία για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε τις κατάλληλες λύσεις”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Εµίρης.

Παράλληλα, για τους επενδυτές, η Alpha Bank σχεδιά ει και προσφέρει προ όντα µε περιβαλλοντική ταυτότητα και 
βοηθάει στην επιµόρφωση των ελατών της, ενώ, διατηρεί µακροχρόνια συνεργασία µε πρωτοπόρες εταιρείες 
εξοπλισµο  και µέτρησης της ενεργειακής βελτίωσης κτιρίων που επιτρέπουν την υποστήριξη των Πελατών της. 
Τέλος, δηµιουργεί τα κατάλληλα συστήµατα παρακολούθησης, µέτρησης και αναφοράς των περιβαλλοντικών κινδύνων στις 
εποπτικές αρχές (SSM).

“Οι τράπεζες πρέπει ενεργά να ενστερνιστούµε τις νέες αυτές παγκόσµιες τάσεις, δεν φτάνει απλώς να ανταποκρινόµαστε, αλλά 
να εµπεδώνουµε τις πολιτικές στην επιχειρηµατική µας πρακτική και στις σχέσεις µας µε την κοινωνία” κατέληξε.
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Επενδύσεις µε Αντίκτυπο
από την Alpha Bank

       Alpha Bank, στο πλαίσιο της βιώσιµης και υπεύθυνης επενδυτικής στρατηγικής της, για πρώτη φορά, εισάγει την έννοια 
       των Επενδύσεων µε Αντίκτυπο ( mpact nvestments) µέσω των επενδυτικών προϊόντων Structured Notes 
που προσφέρονται σε Πελάτες του Private Banking. Οι Επενδύσεις µε Αντίκτυπο είναι επενδύσεις µε περιβαλλοντικό 
ή και κοινωνικό όφελος. 

Με την παρούσα καινοτόµο πρωτοβουλία συνδυάζεται ένα βιώσιµο επενδυτικό προϊόν µε µία στοχευµένη προσπάθεια 
αποκατάστασης των δασών. Συγκεκριµένα, για κάθε Ευρώ 1.000 ονοµαστικής αξίας συµµετοχής σε αυτά τα προϊόντα, 
θα φυτεύεται 1 δένδρο από την περιβαλλοντική εταιρεία Re orest  Action. 

Τον Φεβρουάριο, εκδόθηκαν επιτυχώς δύο Structured Notes µε εκδότη την BNP Paribas, που ανήκουν στην κατηγορία των 
Επενδύσεων µε Αντίκτυπο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από Ευρώ 2,5 εκατ. και ∆ολάρια ΗΠΑ 1,5 εκατ. Οι επενδυτές µε τη 
συµµετοχή τους στα εν λόγω προϊόντα χρηµατοδότησαν µέσω της Re orest  Action τη φύτευση 4.127 δένδρων, τα οποία 
συνεισφέρουν στη δέσµευση 619 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, παρέχουν καταφύγιο σε περισσότερα από 12.000 άγρια ζώα, 
παράγουν περισσότερους από 16.000 µήνες οξυγόνου και δηµιουργούν περίπου 4.100 ώρες εργασίας.

Στόχος της Alpha Bank είναι η χρηµατοδότηση άνω των 10.000 δένδρων εντός του α  εξαµήνου του 2021, ενώ η Re orest  
Action, που αναλαµβάνει τη διαχείριση της δενδροφύτευσης για λογαριασµό της Τράπεζας, θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την εξεύρεση σχετικού έργου στην Ελλάδα µέχρι τα τέλη Ιουνίου. Στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, 
τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τον σκοπό αυτό από την Alpha Bank, θα διατεθούν σε ένα ή περισσότερα έργα 
δενδροφύτευσης που βρίσκονται στην Ευρώπη, καθ  υπόδειξη της Τράπεζας.

Η
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∆υναµική παρουσία της Τράπεζας 
στη διοργάνωση εκδόσεων εταιρικών οµολόγων 

        Τράπεζα πρωταγωνίστησε τους πρώτους τέσσερις µήνες του 2021 στην αυξηµένη δραστηριότητα εκδόσεων οµολόγων 
         για επιχειρήσεις-συνεργάτες της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Στην εγχώρια αγορά, ως σύµβουλος Έκδοσης και Συντονιστής-Κύριος Ανάδοχος της ΜΟΤΟΡΟΙΛ Α.Ε., ολοκλήρωσε την 
έκδοση οµολογιακού τίτλου ύψους Ευρώ 200 εκατ., 7ετούς διάρκειας, µε τοκοµερίδιο 1,90%, εισηγµένου στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών, ανέλαβε δε τον ρόλο του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων. Η συναλλαγή στέφθηκε µε σειρά διακρίσεων, 
καθώς ήταν η πρώτη εγχώρια έκδοση οµολόγου που συγκέντρωσε βιβλίο προσφορών άνω των Ευρώ 1 δισ., 
υπερκαλύπτοντας το ζητούµενο ποσό της έκδοσης κατά 5,1 φορές. Αξιοσηµείωτη ήταν η παρουσία των Ιδιωτών επενδυτών, 
οι οποίοι από µόνοι τους κάλυψαν πάνω από 3 φορές το ζητούµενο ποσό, µε αποτέλεσµα τον υψηλότερο απόλυτο αριθµό 
συµµετεχόντων επενδυτών σε εγχώρια έκδοση και την ευρεία διασπορά του τίτλου.  

Η Τράπεζα πέτυχε την υψηλότερη συγκέντρωση ενδιαφέροντος ιδιωτών επενδυτών ανάµεσα στο σύνολο των συστηµικών 
τραπεζών, ενώ πρωτιά επιπλέον σηµείωσε στην προσέλκυση ενδιαφέροντος από θεσµικούς επενδυτές.    

Με αντίστοιχη δυναµική και επιτυχία, η Τράπεζα συµµετείχε στην πρώτη διεθνή οµολογιακή έκδοση της ∆ΕΗ τα τελευταία 
χρόνια, ύψους Ευρώ 650 εκατ., 5ετούς διάρκειας µε τοκοµερίδιο 3,875% και στην έκδοση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ύψους 
Ευρώ 500 εκατ., 5ετούς διάρκειας µε τοκοµερίδιο 2,25%. Αµφότερες οι εκδόσεις σηµείωσαν σηµαντική υπερκάλυψη 
του ποσού της έκδοσης, µε την Τράπεζα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκέντρωση επενδυτικού ενδιαφέροντος από 
εγχώριους θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

Το αποτέλεσµα για τους εκδότες ήταν η επιτυχία στη σύσταση χρηµατοδοτικών πηγών από διεθνείς επενδυτές και στη 
διασπορά των πηγών κεφαλαίου, επιτυγχάνοντας κόστος χρήµατος συνεπές µε τη χρηµατοοικονοµική στρατηγική τους.  

Η
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Η Αlpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες “Του Χαµόγελου του Παιδιού” 
µε προβολή µηνυµάτων Amber Alert στις οθόνες των ΑΤΜ

       νεργό συµµετοχή αναλαµβάνει η Alpha Bank στην έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών για περιστατικά εξαφάνισης παιδιών  
       µέσω της προβολής µηνυµάτων Am er Alert στις οθόνες του δικτ ου των Α Μ της σε όλη την Ελλάδα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Alpha Bank ενώνει τις δυνάµεις της µε “ ο αµόγελο του αιδιο ” και συµµετέχει στο 
εθνικό συντονιστικό πρόγραµµα Am er Alert ellas για την προβολή των µηνυµάτων Amber Alert, αυξάνοντας τις πιθανότητες 
εντοπισµού των αγνοούµενων παιδιών.

Τα µηνύµατα Amber Alert ενεργοποιούνται από “Το Χαµόγελο του Παιδιού”, κατόπιν συνεννόησης µε την Ελληνική Αστυνοµία 
και διαχέονται µέσα από πληθώρα καναλιών επικοινωνίας, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media 
και άλλες ανακοινώσεις.

Η Alpha Bank, µέσα από το ευρύ δίκτυο των ΑΤΜ της που καλ πτει ακόµη και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές 
της Ελλάδας  συµβάλλει σηµαντικά στην ενηµέρωση του κοινού και γίνεται πολύτιµος αρωγός της προσπάθειας για να βρουν 
όλα τα παιδιά τον δρόµο της επιστροφής στο σπίτι τους.

Ε
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Ενίσχυση της προστασίας της Τράπεζας από τους κινδύνους 
επλύµατος Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας

        ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης υλοποιεί ενέργειες για τον µετασχηµατισµό της, µε σκοπό την ενίσχυση της   
        προστασίας της ράπε ας από τους κινδύνους επλ µατος ρήµατος και ρηµατοδότησης της ροµοκρατίας / . 

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η κεντροποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας των 

προειδοποιήσεων alerts  για ποπτες συναλλαγές / , που παράγονται από το πληροφοριακό σύστηµα Siron AML.

Η λειτουργία της νέας Μονάδας, η οποία υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ξεκίνησε τον Απρίλιο και 

τα αναµενόµενα οφέλη σχετίζονται µε τη δηµιουργία µίας εξειδικευµένης και κατάλληλα καταρτισµένης οµάδας ειτουργών 
που θα διαχειρί εται εγκαίρως και αποτελεσµατικά τις προειδοποιήσεις, καθώς και µε την αποσυµφόρηση 
του ικτ ου Καταστηµάτων. 

στόσο, η µεταφορά της εν λόγω εργασίας από τα Καταστήµατα στη ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης δεν αφαιρεί από τους 

Λειτουργούς των Καταστηµάτων τις υποχρεώσεις που έχουν σε σχέση µε την πρόληψη Χ/ΧΤ.

Η
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Ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας της Alpha Bank i3 
επέστρεψε για τρίτη συνεχή χρονιά

        ετά από τις δύο πολύ επιτυχηµένες διοργανώσεις του 2019 και του 2020, που κατάφεραν να αφήσουν ένα ιδιαίτερα 
        θετικό αποτύπωµα σε όσους συµµετείχαν, η γιορτή της καινοτοµίας επέστρεψε, πλήρως ανανεωµένη, και εγγυάται 
µία ακόµα πιο ξεχωριστή εµπειρία για όλους τους Συναδέλφους που θα συµµετάσχουν  

Ο εσωτερικός διαγωνισµός καινοτοµίας της Alpha Bank i3 0  ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 12 Απριλίου, προσκαλώντας όλους 
τους συναδέλφους να λάβουν µέρος σε ένα καινούργιο, συναρπαστικό ταξίδι δηµιουργικότητας, γεµάτο εκπλήξεις. 

Ο νέος διαγωνισµός εισάγει νεωτερισµούς, που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της οµαδικότητας, καθώς και τον σχηµατισµό 
νέων ιδεών, βάσει των αναγκών της τράπεζας και των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Ο πυρήνας του εσωτερικού 
διαγωνισµού i3 0  βασίζεται στους πυλώνες του µετασχηµατισµού της Alpha Bank, όπου αποτυπώνεται η πρόθεση της 
Τράπεζας να συµβάλει ο καθένας  είτε ατοµικά είτε οµαδικά  στη δηµιουργία πρωτότυπων ιδεών που θα οδηγήσουν 
σε µία αναβαθµισµένη εµπειρία για τον Πελάτη, σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σε βελτιωµένες εσωτερικές λειτουργίες 
και διαδικασίες, και σε όλα αυτά που µπορούν να αποτελέσουν την Τράπεζα του µέλλοντος.

Ο ∆ιαγωνισµός αναζητά τους νέους i3 nnovators οι οποίοι θα κληθούν να αναπτύξουν µία καινοτόµο ιδέα που έχουν ήδη στο 
µυαλό τους ή να δηµιουργήσουν µία ιδέα από την αρχή. Με νέες καινοτόµες δράσεις και µία πλήρως ανανεωµένη διαδικασία, 
ο i3 0  δίνει τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους µέσα από 
εξειδικευµένα workshops, να γνωρίσουν και να συνεργαστούν µε Συναδέλφους τους, να επεξεργαστούν δεδοµένα και να 
εµπνευστούν νέες, πρωτότυπες ιδέες.

Μ
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Μπορεί να δηλώσει κάποιος συµµετοχή, είτε επειδή έχει ήδη µία νέα ιδέα στο µυαλό του είτε επειδή θέλει να συµµετάσχει 
σε µία συναρπαστική εµπειρία δηµιουργικότητας και συνεργασίας, που θα τον φέρει πιο κοντά µε τους Συναδέλφους του, 
θα του δώσει τα εφόδια που χρειάζονται για την ανάπτυξη µίας νέας ιδέας, θα του δείξει τα βασικά εργαλεία του design thinking 
και, βεβαίως, θα του δώσει το κίνητρο να αφήσει το δικό του αποτύπωµα, µέσα από τη συνεργασία και την οµαδικότητα. 

Γι  αυτό στον i3 0  δεν χρειάζεται να υποβάλει κανείς την ιδέα του από την α  φάση, αλλά να δηλώσει απλώς ενδιαφέρον 
συµµετοχής, επιλέγοντας µία από τις 3 θεµατικές ενότητες του ∆ιαγωνισµού. Μετά από τη δήλωση συµµετοχής, ξεκινά µία νέα 
διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι συµµετέχοντες θα παρακολουθήσουν εξειδικευµένα workshops και θα έχουν 
τη δυνατότητα να συγκροτήσουν οµάδες που θα επεξεργαστούν συγκεκριµένες ιδέες.

Οι νέες θεµατικές ενότητες του διαγωνισµού είναι οι εξής:

C stomer Centri it  
Αν το ενδιαφέρον εστιάζεται σε προτάσεις και λύσεις που συνδέονται µε την οπτική του Πελάτη, τη δηµιουργία νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, καθώς και την αναβάθµιση της εµπειρίας του Πελάτη, τότε µπορεί να επιλεγεί η θεµατική ενότητα 
C stomer Centri it .

rgani ational e tiveness
Αν υπάρχει ενδιαφέρον εργασίας και συνεργασίας πάνω σε κάποια νέα ιδέα η οποία σχετίζεται µε µοντέλα συνεργασίας και 
αξιολόγησης ή µε την κουλτούρα, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια της Τράπεζας, η επιλογή είναι η θεµατική ενότητα 

rgani ational e tiveness.

perational i ien
Αν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ιδέες που οδηγούν στη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών της 
Τράπεζας, σε νέα συστήµατα, αναβαθµισµένες υποδοµές ή τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, η ανάλογη θεµατική ενότητα 
είναι η perational i ien .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις: i3 alpha.gr 

mailto:i3@alpha.gr
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       καινοτοµία είναι στο NA µας. Σε κάθε τεύχος, 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. 

H

ι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3  
Ο i3 είχε έναν µεγάλο, θετικό αντίκτυπο στην καθηµερινότητά µου, καθώς τη διάνθισε µε ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν 
τα µέγιστα στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, την εξέλιξη της τραπεζικής εµπειρίας. Επιπλέον, µου έδωσε την ευκαιρία για 
εξωστρέφεια, out o  the bo  thinking και τη δυνατότητα να εκφράσω στους συναδέλφους µου τις ιδέες µου για την καινοτόµο, 
ψηφιακή Alpha Bank, της οποίας είµαστε µέλη.

ι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέ ης και πώς µεταφρά εται στην πράξη
Καινοτόµος τρόπος σκέψης είναι να βλέπεις τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο,τιδήποτε γύρω σου (µία διαδικασία, µία απλή 
καθηµερινή δραστηριότητα) και να σκέφτεσαι πώς µπορείς να το κάνεις καλύτερο. Αυτό άλλες φορές γίνεται µε την ανάπτυξη 
νέων δεξιοτήτων και άλλες, µε τη χρήση νέων, καινοτόµων τεχνολογιών ή µεθόδων.  

οιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας
Θεωρώ πως το µότο “δύναµή µας, οι άνθρωποί µας” είναι το σηµαντικότερο µήνυµα που διαχρονικά µού έχει χαρίσει η Τράπεζα. 
Χωρίς τους ανθρώπους µας, καµία καινοτόµος ιδέα, όσο καλή και να ήταν, δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί. Η Alpha Bank 
είναι οι άνθρωποί της και, εάν κρίνουµε από τα αποτελέσµατα του Οργανισµού µας, είµαστε µία εξαιρετική οµάδα συναδέλφων, 
µε πολλές δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη. 

οιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον
Κριτική σκέψη και ανάλυση, επικοινωνία, sel -motivation (αυτοπαρακίνηση), προσαρµοστικότητα, φαντασία. Τα so t skill sets 
αναπτύσσονται δυσκολότερα από τα hard skills.  

O τέλιος Μπλυµάκης διακρίθηκε µε την οµάδα του στον i3 2020, µε το Alpha HR Recruiting Plat orm.

Εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Περιουσίας και Ασφαλείας και στον ελεύθερο χρόνο του 

ασχολείται µε την οικογένειά του, µε το Master του και µε τη γυµναστική.
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ι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Ο i3 για µένα ήταν και είναι µία µεγάλη γιορτή. Και στις δύο συµµετοχές µου έζησα τη διαδικασία µε πάθος και θετική διάθεση. 

Γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους, έκανα νέους φίλους. Είναι συνώνυµο της ανήσυχης σκέψης, της συµµετοχής, της οµαδικής 

δουλειάς, της προσπάθειας για αλλαγή, της αυτοβελτίωσης. 

ι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέ ης και πώς µεταφρά εται στην πράξη

Καινοτόµος τρόπος σκέψης για µένα είναι να µπορείς να δεις πέρα από το προφανές, από το συνηθισµένο, από τα στερεότυπα. 

Καινοτόµο στο δικό µου µυαλό µπορεί να είναι κάτι, όταν αυτό ξεπερνά τα όρια µίας καλής ιδέας. Εάν την ιδέα αυτή 

την αποδοµήσεις, την εξετάσεις µε προσοχή, την εξελίξεις, µπορεί να συµβούν όµορφα πράγµατα. Και αυτό σπάνια µπορεί να 

το καταφέρει κάποιος µόνος του. Η δύναµη της οµάδας, η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών είναι αυτά που κάνουν µία ιδέα καινοτόµο.

οιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας

Αξίες είναι οι ιδέες που καθορίζουν τον τρόπο σκέψης µας και κατ  επέκταση, την ίδια µας τη ζωή. Με άλλα λόγια, είναι αυτές 

που καθορίζουν την ταυτότητά µας, το ποιοι πραγµατικά είµαστε. Από αυτήν την οπτική, οι αξίες του παρελθόντος είναι το ίδιο 

επίκαιρες σήµερα αλλά και αύριο. Η εντιµότητα, η αξιοπρέπεια, η υποµονή, η τόλµη, η κριτική σκέψη, η οµαδικότητα, 

η συνεργασία και η κοινωνική συνείδηση είναι µερικές από αυτές τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν θεµέλιο για το αύριο.

οιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον

Τον τελευταίο χρόνο, η ζωή όλων µας έχει αλλάξει σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Καλούµαστε να εργαστούµε κάτω 

από πρωτόγνωρες συνθήκες και να ανταποκριθούµε στις υψηλές προσδοκίες της δουλειάς µας. Ο βαθµός προσαρµοστικότητάς 

µας, η ταχύτητα δηλαδή µε την οποία ενστερνιζόµαστε την αλλαγή, σίγουρα αποτελεί µία δεξιότητα κλειδί για την εποχή µας. 

Εάν µαζί µε αυτή συνδυάσουµε δεξιότητες, όπως η ελαστικότητα της γνώσης, η ανάπτυξη της συναισθηµατικής µας νοηµοσύνης,

η κριτική σκέψη και η δηµιουργικότητα, τότε θεωρώ πως µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά. 

Ο αντελής ατ ηκωνσταντίνου διακρίθηκε µε τις οµάδες του τόσο στον i3 2019, όσο και 
στον i3 2020, κατακτώντας την 3η θέση µε το myWA A (myWeb Alpha igital Assistant) και 
την 1η θέση µε το myAplhaAccessible, αντίστοιχα.
Εργάζεται στο Κατάστηµα Πτολεµα δας και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται µε τον αθλητισµό 
και τα ταξίδια.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

        ι “∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ  1821” είναι µία δωρεάν εκπαιδευτική εφαρµογή µε αφορµή τα 200 χρόνια από την έναρξη 

        της Ελληνικής Επανάστασης, µε την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Μέσα από επιλεγµένα σηµεία, σηµαντικά γεγονότα και ένα γενικό χρονολόγιο, η εφαρµογή µάς ξεναγεί σε γνωστές και άγνωστες 

πτυχές της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή αναλαµβάνει ρόλο αφηγητή, η οποία βασίζεται 

σε µία σειρά από ηχητικά αποσπάσµατα, µε έµφαση σε 48 σηµαντικά σηµεία ενδιαφέροντος. Αυτά τα σηµεία αφορούν όχι µόνο 

τις µάχες, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις και κοινωνικές συνθήκες της εποχής. 

Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης της εφαρµογής: Η πρώτη είναι από οποιονδήποτε στον κόσµο, ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Ο δεύτερος τρόπος θα είναι επί τόπου, µε χρήση της τεχνολογίας geo encing (αναµένεται να ενεργοποιηθεί µε την επόµενη 

αναβάθµιση). Τα ηχητικά αποσπάσµατα έχουν συνταχθεί από την οµάδα των ιστορικών συµβούλων, έχουν ερµηνευθεί από 

επαγγελµατίες ηθοποιούς και υποστηρίζονται από οπτικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Appstore: https://apps.apple.com/app/id1558654792 
PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.simpleapps.perasmata
υνοδε εται από στοσελίδα  www.diadromes1821.org

Podcast: https://www.buzzsprout.com/1736290
Instagram: @diadromes21

Ο

δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ  1821”

50 παρά δύο αφηγήµατα για την Πελοπόννησο εµπνευσµένα από την Ελληνική Επανάσταση
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

δρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
Αρχαιότητες και τοπογραφία της Αττικής στην εποχή

 των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστηµών

       ξιοποιώντας το πολύτιµο χαρτογραφικό έργο των E. Curtius και . A. aupert, το ερευνητικό πρόγραµµα του ∆ιπύλου 

       έχει στόχο τη δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας webG S για την αρχαιολογία της Αττικής µε υπέρθεση πολλαπλών επιπέδων 

γεωχωρικών δεδοµένων, δηλαδή χαρτογραφικά τεκµήρια, ιστορικούς χάρτες, ανασκαφικές κατόψεις, αεροφωτογραφίες 

σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη. Το περιεχόµενο της πλατφόρµας είναι δίγλωσσο (ελληνικά -αγγλικά) και ελεύθερης διάθεσης. 

Οι δύο Γερµανοί διανοούµενοι αποτύπωσαν µε εκπληκτική ακρίβεια σε 26 χαρτογραφικά φύλλα την αττική γη και τις αρχαιότητες 

που ήταν ορατές στα τέλη του 19ου αιώνα. Χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια για την ολοκλήρωση του µνηµειακού αυτού έργου 

που φέρει τον τίτλο άρτες της Αττικής. Mε τη χρήση τεχνολογιών αιχµής, τα χαρτογραφικά φύλλα γεωαναφέρονται και 

ενώνονται και όλες οι σηµάνσεις (αρχαία και νεότερα κατάλοιπα) ψηφιοποιούνται. Τα χαρτογραφικά δεδοµένα θα καταχωρισθούν 

σε βάση δεδοµένων µε σκοπό την εύκολη αναζήτησή τους. Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος λαµβάνει χώρα και 

η µετάφραση προς τα ελληνικά του συνοδευτικού κειµένου των Χαρτών, έκτασης 230 φύλλων µεγάλου µεγέθους, µε τίτλο 

Επεξηγήσεις των χαρτών της Αττικής, έργο κυρίως του A. Milchh er αλλά και των E. Curtius και G. Von Alten. 

Το κείµενο δεν έχει µεταφραστεί ποτέ ως τώρα ολόκληρο. Περιλαµβάνει εξαιρετικά σηµαντικές περιγραφές των µνηµείων που 

επισηµαίνονται στους χάρτες, καθώς και πληροφορίες για την αττική ύπαιθρο της εποχής, οι οποίες χάθηκαν τα επόµενα χρόνια. 

Αποσπάσµατα του κειµένου συνδέονται µε σηµεία του χάρτη και µε επιλεγµένο εικονογραφικό υλικό. Το έργο υλοποιείται µε 

την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, µεταξύ άλλων χορηγών.

Α
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       Alpha Bank, µε µεγάλη υπερηφάνεια και στο πλαίσιο της µακράς πολιτιστικής της συνεισφοράς και 

       της Εταιρικής της Υπευθυνότητας, σχεδίασε και υλοποιεί δράσεις για την επέτειο των 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση, που βοηθούν όλους µας να ανακαλύψουµε το µεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, ενώ αφήνουν 

µία παρακαταθήκη για το µέλλον. Για µία ακόµη φορά, η Τράπεζα έκανε πράξη τη δέσµευσή της να συνεισφέρει 

σε κάθε ενέργεια που αναδεικνύει την στορία  τον ολιτισµό και την ρόοδο της Ελλάδας.

Οι επετειακές δράσεις της Alpha Bank αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριότητας, τον ολιτισµό, 

την Εταιρική Υπευθυνότητα και την ενεργό συµµετοχή των Εργα οµένων της, σε ένα πρόγραµµα που όλα 

“συνοµιλούν” µεταξύ τους και αλληλοσυµπληρώνονται.

Η

Υ Ε Α Ο
Επετειακές ∆ράσεις της Alpha Bank για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Μ

Mεγάλη επετειακή έκθεση “1821. Πριν και Μετά”
Μία συνδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη, της Τράπεζας της Ελλάδος,

της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank

        ε µία ψηφιακή εκδήλωση ξεκίνησε η µεγάλη επετειακή έκθεση για τη συµπλήρωση των 00 ετών από την Ελληνική  
        Επανάσταση “ . ριν και Μετά”  που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη  µα ί µε την ράπε α της Ελλάδος, την 
Εθνική ράπε α και την Alpha Bank. Η έκθεση εντάσσεται στο επίσηµο πρόγραµµα της Επιτροπής “Ελλάδα 0 ”, τελεί υπό την 
αιγίδα της ροέδρου της ηµοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεµβρίου 2021.

Μέσα από . 00 αντικείµενα που παρουσιά ονται στο σ νολο των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου Μπενάκη / 
ειραιώς 3 , ξεδιπλώνονται περισσότερα από 00 χρόνια ιστορίας 0 0 , µε έργα τέχνης και αρχειακά τεκµήρια που 

προέρχονται από τις συλλογές των τριών τραπεζών, καθώς και το πλούσιο υλικό που διαθέτει το Μουσείο Μπενάκη.

Ζωγραφικά έργα, προσωπικά αντικείµενα πρωταγωνιστών της Επανάστασης και ιστορικά κειµήλια, πλαισιωµένα από σπάνιο αρχειακό 
υλικό, παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες  
 Η πρώτη ξεκινά από το 1770 και τα Ορλωφικά και καλύπτει την περίοδο έως την έναρξη της Επανάστασης, το 1821. 
 Η δεύτερη ενότητα ακολουθεί την εξέλιξη του Αγώνα και ολοκληρώνεται µε τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους από τον   

     Ιωάννη Καποδίστρια. 
 Η τρίτη ενότητα, ξεκινά µε την άφιξη του νεαρού βασιλιά Όθωνα το 1833 και ολοκληρώνεται µε τη διάνοιξη της διώρυγας της  

     Κορίνθου.

Την έκθεση συνοδεύει κατάλογος µε το σύνολο των έργων, τα επιτοίχια κείµενα και τις λεζάντες που τεκµηριώνουν τα εκθέµατα 
και την εποχή τους.

είτε εδώ το βίντεο της ηφιακής εκδήλωσης για την έναρξη της έκθεσης “ . ριν και Μετά”.

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
BEFORE AND AFTER

1821—
—
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Μ

Μία εξαιρετική και πολυεπίπεδη συνεργασία

         ε όλους τους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα να κινητοποιούνται από πολύ νωρίς εν όψει της επετείου των 200 χρόνων 
         από την Ελληνική Επανάσταση, βασικό µέληµα της Τράπεζας ήταν να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό και ιδιαίτερο, αναφέρει η 
Ειρήνη Οράτη  Επιµελήτρια της υλλογής ργων έχνης της Alpha Bank  η οποία τονίζει την εξαιρετική συνεργασία µεταξύ 
των τριών τραπεζών.

“  ευελιξία και η ταχύτητα συνεννόησης µε την ράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική ράπεζα, οδήγησαν 
σε µία ε αιρετι ή, πολυεπ πε η υνεργα α τα τελευτα α τρ α ρόνια, µε πυρήνα το ουσείο πενάκη. 
∆ηµιουργήθηκε άµεσα µία πενταµελής επιστηµονική οµάδα που συνεργάστηκε αποτελεσµατικά, µε αξιοσηµείωτη 
σύµπνοια και οµαδικότητα. ασικό χαρακτηριστικό της προετοιµασίας ήταν ότι, ήδη από το , οι επιµελητές 
των Συλλογών των τριών τραπεζών καταφέραµε να συνεργαστούµε αποτελεσµατικά. ιατί εκτός από χορηγοί 
µίας έκθεσης σε ένα µουσείο πολύ πλούσιο σε τεκµήρια για το , οι τρεις συνδιοργανώτριες τράπεζες έπρεπε 
να είµαστε συντονισµένες στην προετοιµασία, τις λεπτοµέρειες, αλλά και τις πρωτοφανείς δυσκολίες που επέβαλαν 
τα µέτρα για τον κορωνο ό από τον εβρουάριο του  και έπειτα. Και τα καταφέραµε!” 

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

Σπάνιες Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank παρουσιάζονται για πρώτη φορά 

“Σ      την κθεση  ριν αι ετ  η Alpha Bank βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζει 
      κατ  αποκλειστικότητα και για πρώτη ορ  λευκώµατα Ευρωπαίων περιηγητών µε θέµα την Ελλάδα, 
από τη Συλλογή Σπανίων ιβλίων της ιβλιοθήκης της ράπεζας. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιες εκδόσεις 
που χρονολογούνται από το  έως το ”, σηµειώνει η Ειρήνη Οράτη.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Στα εκθέµατα περιλαµβάνονται οι τρεις τόµοι του    
 (τόµος 1: Εκδόσεις ohn Haberkorn, Λονδίνο 1762, τόµοι 2-3: 

Εκδόσεις ohn Nichols, Λονδίνο 1787, 1794) των i holas Revett 
(1720-1804) και ames t art (1713-1788). Ο Βρετανός αρχιτέκτονας 
και σχεδιαστής Revett και ο Βρετανός αρχιτέκτονας και ζωγράφος 
Stuart έφτασαν στην Ελλάδα την άνοιξη του 1751, όπου και παρέµειναν 
για περίπου δυόµισι χρόνια. Εκτός από την Αττική επισκέφθηκαν την Κόρινθο, 
τη Θεσσαλονίκη και τους ∆ελφούς. Στους τρεις τόµους του έργου τους 
παρουσιάζονται περισσότερα από 300 σχέδια, µε απεικονίσεις και 
αποτυπώσεις, κατόψεις, τοµές και λεπτοµέρειες αρχαίων µνηµείων και 
αρχιτεκτονικών µελών σε έξοχες χαλκογραφίες, συνοδευόµενα µε 
επεξηγηµατικά κείµενα, αρχαιολογικές παρατηρήσεις και ταξιδιωτικές εντυπώσεις.

Παρουσιάζονται επίσης οι δυο τόµοι του      
(Παρίσι, 1782 και 1809), του arie a riel lorent A g ste omte de 
Choise l o ier (1752-1817). Ο Γάλλος ευγενής, διπλωµάτης και περιηγητής 
επισκέφθηκε την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και άλλα νησιά του Αιγαίου, τη 
Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και ασχολήθηκε εκτεταµένα µε την 
ελληνική γεωγραφία και την ιστορία. Στόχος του ταξιδιού του ήταν η αποτύπωση 
των αρχαίων µνηµείων αλλά και η περιγραφή του τρόπου ζωής των νεότερων 
Ελλήνων. Το έργο του περιέχει έναν σηµαντικό αριθµό χαλκογραφιών που 
συνοδεύονται από επεξηγηµατικά κείµενα. 

Τέλος, παρουσιάζονται και οι τρεις τόµοι του     (Εκδόσεις Firmin idot 
r res, Παρίσι 1831, 1833, 1838), από τον illa me A el Blo et (1795-1853). Ο Blouet, Γάλλος 
αρχιτέκτονας που περιόδευσε στην Ελλάδα, το 1829 διορίστηκε διευθυντής του επιστηµονικού µέρους της 
γαλλικής αποστολής της Εκστρατείας του Μοριά (1828-1833). Η Αποστολή περιηγήθηκε στην Πελοπόννησο, 
τις Κυκλάδες και την Αττική, ενώ δεν περιορίστηκε στα µνηµεία της αρχαϊκής και κλασικής αρχαιότητας, 
αλλά συµπεριέλαβε στις µελέτες της τα φράγκικα κάστρα, τις βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες, 
τους σύγχρονους οικισµούς και το φυσικό περιβάλλον.

   , 
Nicholas Revett και ames Stuart

    
Marie Gabriel Florent August comte de Choiseul-Gou ier

   
Guillaume-Abel Blouet
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ΣΤΟ

Η συµµετοχή της Alpha Bank µε έργα από τη Συλλογή της  

“        έκθεση είναι χωρισµένη σε τρεις ενότητες, καλύπτοντας, για πρώτη φορά στην   
       ιστορία του, όλες τις αίθουσες του ουσείου πενάκη Πειραιώς. Στον ε τερο 
όρο ο υπάρχει η ενότητα τη  περιό ου - , µε τεκµήρια και έργα από 
την προεπαναστατική Ελλάδα, τον ρόλο της εκκλησίας, των Ελλήνων της διασποράς, 
του ήγα εραίου και της ιλικής Εταιρείας. Στον πρώτο όρο ο εκτίθεται η ο ταετ α 
του Αγώνα - , χρονολογικά ανά έτος, ενώ υπάρχει και το Ηρώο τ ν 
Αγ νι τών, µε έργα τέχνης κάθε είδους και κάθε εποχής, που εικονογραφούν 
τις µορφές των αγωνιστών”, εξηγεί η Ειρήνη Οράτη. “Στο ι όγειο παρουσιάζεται 
η περ ο ο  τη  ηµιουργ α  του ν ου ρ του  - , των σχεδίων 
για την πόλη της θήνας, των πρώτων ανασκαφών, η εποχή του θωνα, η ανάπτυξη 
της χώρας, οι νέες ιδέες.”

“ πό τη Συλλογή ργων έχνης της Alpha Bank επιλέξαµε έργα κάθε είδους, 
φιλοτεχνηµένα στο διάστηµα ενός αιώνα  από τον µεγάλο, άγνωστο έως σήµερα, 
πίνακα αυµα α του αυαρ νου, έως το µικρό σχέδιο του Σπύρου ασιλείου, 

 Αλ αν ρο  ηλ ντη  ιαβα ν ν τον ρο ον ”

γνωστος
ανοραµι ή πο η Αττι ή  

Υδατογραφία σε χαρτί 20 66,5 εκ.

Georg Emanuel Opit
  

Υδατογραφία 40 34 εκ.
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ΣΤΟ

Ενδεικτικά, κάποια από τα έργα της Τράπεζας που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι 
 ήρ  ρ ο  πότ αρη  του Θεόφιλου (αραιωµένο λάδι σε πανί, 1933), 

που έχει ως πρότυπο την κεντρική µορφή της λιθογραφίας “Η άλωσις της Τριπόλεως” 
από το λεύκωµα µε τις λιθογραφηµένες παραστάσεις του Peter von Hess, 
ο Γεώργιο  αραϊ η  (λάδι σε µουσαµά) του Περικλή Χέλµη, µε πρότυπο τον 
πίνακα του Γεωργίου Μαργαρίτη “Ο Καρα σκάκης εφορµά προς την κρόπολη” του 1844, 

 Αλ αν ρο  ηλ ντη  ιαβα ν ν τον ρο ον  (Σχέδιο µε µελάνι, 1958) του 
Σπύρου Βασιλείου, µία προσωπική απόδοση του έργου του Γερµανού ζωγράφου Peter von 
Hess (1772-1871) µε τον ίδιο τίτλο που είχε φιλοτεχνηθεί ως τοιχογραφία στο ανάκτορο 
του Μονάχου, καθώς και Η πλατε α η  αρτ ου την αλαµ τα  του Γιάννη 
Τσαρούχη (λάδι σε µουσαµά, 1966), πίνακας που απεικονίζει το πρώτο Κατάστηµα της 
Τράπεζας Eµπορικής Πίστεως (µετέπειτα Alpha Bank) στην Καλαµάτα, το οποίο βρίσκεται 
έως σήµερα στην Πλατεία 23ης Μαρτίου 1821.

Θεόφιλος
 ήρ  ρ ο  πότ αρη , 33

Αραιωµένο λάδι σε πανί 119 81 εκ.

Περικλής Χέλµης
αραϊ η

Λάδι σε µουσαµά 50 63 εκ.

Γιάννης Τσαρούχης
Η λατε α η  αρτ ου την αλ µατα, 

Λάδι σε µουσαµά 69,5 100 εκ.

Σπύρος Βασιλείου
 Αλ αν ρο  ηλ ντη  ιαβα ν ν τον ρο ον, 

Σχέδιο µε µελάνι 11,5 53 εκ.
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Περιλαµβάνονται επίσης, µεταξύ άλλων, ο ολο οτρώνη  του Μίνου Αργυράκη (σχέδιο µε µολύβι και πενάκι), δύο έργα 
του Κωνσταντίνου Βολανάκη ( τον ερ τειο όλπο  και τα γ α νια τη  ιώρυγο  τη  ορ ν ου , και τα δύο λάδι 
σε µουσαµά), καθώς και τα έργα άγνωστων καλλιτεχνών Αλή α  αι υρ  α ιλι ή  (σχέδιο µε κάρβουνο και κιµωλία), 
η λιθογραφία  ο ριο  του ήγα ερα ου” και ο πίνακας Η αυµα α του αυαρ νου  (λάδι σε µουσαµά).

Μίνως Αργυράκης
ολο οτρώνη

Σχέδιο µε µολύβι και πενάκι 
17,5 13,5 εκ.

Κωνσταντίνος Βολανάκης 
τον ερ τειο όλπο  

Λάδι σε µουσαµά 80 130 εκ.

γνωστος
Αλή α  αι υρ  α ιλι ή
Σχέδιο µε κάρβουνο και κιµωλία 
57 45 εκ.

γνωστος
αυµα α του αυαρ νου

Λάδι σε µουσαµά 79 111 εκ.

Emile omini ue Rou
λληνα  ολεµι τή , 

Κάρβουνο σε χαρτί 58 47 εκ. 

είτε εδώ το ελτίο που.

είτε εδώ την αφίσα της κθεσης.

dt_1821.pdf
1821-poster.pdf
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Η

“Οι φθορές που πληγώνουν”

         Alpha Bank, πέρα από την καθοριστική συµβολή της στην  
         ανάδειξη της Τέχνης που πλαισιώνει την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821, προχωρά και σε µία ουσιαστική πρωτοβουλία στον άξονα 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στηρίζοντας τον πολιτισµό της 
καθηµερινότητας, µία έννοια εξίσου σηµαντική, που συνδυασµένη µε 
την ιστορική µνήµη δηµιουργεί πολύτιµες παρακαταθήκες για το µέλλον.
Συγκεκριµένα, η Alpha Bank µε το πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
“Οι φθορές που πληγώνουν” που στόχο έχει την αποκατάσταση 
των δηµόσιων γλυπτών της Αθήνας, επικεντρώνεται στη συντήρηση 
ανδριάντων και προτοµών ηρώων του 1821 και χρηµατοδοτεί όλες τις 
σχετικές εργασίες, αναλαµβάνοντας τον συντονισµό της συνεργασίας 
µε τον ∆ήµο Αθηναίων και µε οµάδες εξειδικευµένων συντηρητών.
Ειδικότερα, από τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στον ορειχάλκινο 
ανδριάντα του Μακρυγιάννη επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (έργο του 
Γιάννη Παππά), στη µαρµάρινη προτοµή του Εµµανουήλ άνθου στην 
Πλατεία Κολωνακίου (έργο του Θωµά Θωµόπουλου), στην ορειχάλκινη 
προτοµή του Γεωργάκη Ολ µπιου στο Κουκάκι (έργο του Θεόδωρου 
Παπαγιάννη), του µαρµάρινου ολόσωµου γλυπτο  του Κωνσταντίνου 
Κανάρη στην Πλατεία Κανάρη στην Κυψέλη (έργο του Λάζαρου Φυτάλη) 
και της ορειχάλκινης προτοµής του Αθανάσιου ετιµε ά στο Γαλάτσι 
(έργο του Νικόλαου Σώχου).

Πρόθεση της Alpha Bank είναι να επεκτείνει το πρόγραµµα 
“Οι φθορές που πληγώνουν” και εκτός του ορίου του ∆ήµου 
Αθηναίων, δηµιουργώντας σταδιακά ένα δίκτυο µνηµείων µε ιστορική 
αναφορά στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και Ανεξαρτησίας 
του Ελληνικού Κράτους.

Κωνσταντίνος Κανάρης 

Αθανάσιος Πετιµεζάς

Ιωάννης Μακρυγιάννης

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/politismos/oi-fthores-pou-pligonoun/oi-fthores-pou-pligonoun-diakosia-xronia-apo-tin-epanastasi-1821
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ΣΤΟ

Μ         ε αφορµή τη συµπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, διοργανώθηκε ιαγωνισµός ωγραφικής  από τις
25 Ιανουαρίου έως τις 8 Μαρτίου 2021, για τα παιδιά των Υπαλλήλων της Alpha Bank, µε πρωτοβουλία της Νοµισµατικής Συλλογής 
της Τράπεζας.

Συµµετείχαν συνολικά  παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που εµπνεύστηκαν από την Ελληνική Επανάσταση και 
ζωγράφισαν ήρωες, σκηνές µάχης, ναυµαχίες, σύµβολα του 21 και σκηνές της καθηµερινής ζωής αυτής της σηµαντικής ιστορικής 
περιόδου. Οι ζωγραφιές τους είναι γεµάτες µε χρώµα, φαντασία και αρκετή πρωτοτυπία. 200 χρόνια µετά, τα έργα των µικρών µας φίλων, 
δείχνουν ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη σηµασία, τις αξίες και τα µηνύµατα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ δεν λείπουν και 
οι συσχετισµοί µε το σήµερα  Οι νικητές του διαγωνισµού αναδείχθηκαν ύστερα από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής που είχε συσταθεί 
για τον σκοπό αυτό, ενώ όλες οι ζωγραφιές των παιδιών θα παρουσιαστούν σε ειδική ψηφιακή έκθεση στο Alpha Bank ntranet.

Από τον διαγωνισµό ξεχώρισαν οι παρακάτω 3 δηµιουργίες

η θέση  
Χρυση ς Γερογιάννη, 9 ετών   

η θέση  
Αναστάσιος Χουλιαράς, 11 ετών

3η θέση  
ννα Ανδριανάκη, 6 ετών

200 χρόνια µετά  τα παιδιά της Alpha Bank ζωγραφίζουν την Επανάσταση

Επίσης, την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021, σε µία διαδικτυακή συνάντηση µε πολλά 
χαµόγελα και αισιοδοξία, η οµάδα της ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και µέλη 
της κριτικής επιτροπής του διαγωνισµού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να 
συγχαρούν τους τρεις νικητές. Στη συνάντηση συµµετείχαν οι τρεις µικροί ζωγράφοι 
µε τους γονείς τους, ο ∆ιευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας 
Γιώργος Τερζής, η ∆ιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Όλγα Γιαννακοπούλου, 
η Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας Ρούλη Χριστοπούλου, 
η Επιµελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank Ειρήνη Οράτη και 
η Επιµελήτρια της Νοµισµατικής Συλλογής της Τράπεζας ∆ρ ∆ήµητρα Τσαγκάρη.  

Τα παιδιά µίλησαν για το έργο τους, πώς το εµπνεύστηκαν και µας έστειλαν το δικό 
τους µήνυµα για την επέτειο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
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Σ

Παιδικός ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής για την Ελληνική Επανάσταση
 για µαθητές ∆ηµοτικών Σχολείων της Κέρκυρας

       το πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, το Μουσείο αρτονοµισµάτων 
ονικής ραπέ ης σε συνεργασία µε τη ιε θυνση ρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Κέρκυρας, διοργάνωσε, για πρώτη φορά, έναν παιδικό 

ιαγωνισµό ωγραφικής για τους µαθητές όλων των ηµοτικών 
χολείων του νησιο  της Κέρκυρας, µε την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Συµµετείχαν συνολικά 3 µαθητές από  ∆ηµοτικά Σχολεία της Κέρκυρας. 
Τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, µετά από σχετικά 
µαθήµατα και συζητήσεις, εµπνεύστηκαν από την Ελληνική Επανάσταση και 
δηµιούργησαν έργα µε χρώµα, φαντασία και αρκετή πρωτοτυπία, στέλνοντας 
το δικό τους αισιόδοξο µήνυµα.

Τα έργα αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε από 
τους:

- Ειρήνη Οράτη, στορικός της έχνης, Επιµελήτρια Συλλογής 
     ργων έχνης Alpha Bank

- ∆ήµητρα Τσαγκάρη, οµισµατολόγος, Επιµελήτρια 
    οµισµατικής Συλλογής Alpha Bank

- Χαρά Μαραντίδου, ρχιτέκτων  Εικαστικός
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Επιπλέον, το ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας παρέλαβε, ως δωρεά, 
τη Μουσειοβαλίτσα της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank, µε το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα “Νόµος-Νοµίζω-Νόµισµα”, για την ιστορία του νοµίσµατος.

Η παράδοση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021, από τον Υπεύθυνο 
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης, 
Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. 

Στιγµιότυπο από την παράδοση της Μουσειοβαλίτσας
 στο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας.

Νικητής του ∆ιαγωνισµού αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος ίκας, µαθητής της ∆  τάξης, 
από το ηµοτικό χολείο αλαιάς όλης Κέρκυρας, που εργάστηκε µαζί 
µε την εκπαιδευτικό, κυρία αταλία Αικατερίνη Κερκ ρα. 

O νικητής του ∆ιαγωνισµού θα δει το έργο του στην αφίσα της εκπαιδευτικής δράσης 
για την Ελληνική Επανάσταση, η οποία θα σχεδιαστεί σε ψηφιακή µορφή.

η θέση
Αλέξανδρος Νίκας, ∆  τάξη
∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας
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Ζωγραφιές των παιδιών που συµµετείχαν



ΠΡΟ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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“Alpha Πράσινες Λύσεις”
Η φύση εgreenει την ηλεκτροκίνηση. Το ίδιο κι εµείς

        ε στόχο την προβολή του προϊόντος “Alpha Πράσινες Λύσεις  ∆άνειο ηλεκτρικού    

        Αυτοκινήτου”, που προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου 

µε προνοµιακούς όρους, ξεκίνησε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης και digital µέσων. 

Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “  φ ση εgreenει την ηλεκτροκίνηση. ο ίδιο κι εµείς ”, 
η Τράπεζα προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να σκεφτούν οικονοµικά και οικολογικά και να 

αποκτήσουν το δικό τους ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο εξοικονοµώντας χρήµατα και ενέργεια.

Τα κύρια πλεονεκτήµατα του προϊόντος είναι: 

 Χρηµατοδότηση έως 100% της αξίας του αυτοκινήτου

 Προνοµιακό σταθερό επιτόκιο

 Αποπληρωµή του καταναλωτικού δανείου από 6 έως 96 µήνες

 Μηδενικά έξοδα δανείου έως 31.5.2021.

Η επικοινωνία ενισχύθηκε µε προβολή στον Τύπο, στα Social Media καθώς και στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας. 

Για να δείτε τη διαφήµιση  πατήστε εδώ.

Μ
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Η Alpha Bank στηρίζει τους επιχειρηµατίες δανειολήπτες
που έχουν πληγεί από την πανδηµία

       Alpha Bank συνέχισε να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα µέτρα για την αντιµετώπιση 

       της πανδηµικής κρίσης, συµµετέχοντας ενεργά στο νέο ρόγραµµα του Υπουργείου Οικονοµικών που προβλέπει 

τη υνεισφορά ηµοσίου για την αποπληρωµή δόσεων επιχειρηµατικών δανείων  για τις επιχειρήσεις που 
παρουσιά ουν µείωση του κ κλου εργασιών τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20% κατά το έτος 2020, έναντι του 2019.

Το Πρόγραµµα παρείχε κρατική ενίσχυση υπό τη µορφή συνεισφοράς στις δόσεις των δανείων κεφάλαιο 
και τόκοι  έως 0  για µέγιστο χρονικό διάστηµα οκτώ  µηνών και µπορούσαν να ενταχθούν 

α) εξυπηρετούµενες οφειλές, 

β) οφειλές µε καθυστέρηση έως 90 ηµέρες, και 

γ) οφειλές µε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών ή καταγγελµένες.

∆ικαιούχοι ήταν Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και ατοµικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελµατίες 

που χαρακτηρίζονταν ως πληττόµενοι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και πληρούσαν σωρευτικά τις 

προ ποθέσεις του Προγράµµατος.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για ένταξή τους στο Πρόγραµµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

“Ε Ο  Α Ε ΓΕ Υ Α ” της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ) του Υπουργείου 

Οικονοµικών έως και τις 31 Μα ου 2021. 

Η

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/eniskhuse-epikheireseon/epidotese-daneion-epikheireseon-plegenton-koronoiou-gephura-ii
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Ο συνολικός προ πολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε Ευρώ 200 εκατ. και αφορά στην επιδότηση τόκων 

(και της αναλογούσας εισφοράς του Νόµου 128/75) από την 1.1.2021 έως και τις 31.3.2021:

 Επιχειρηµατικών ∆ανείων τακτής λήξης 
 Οµολογιακών και Κοινοπρακτικών ∆ανείων
 Συµβάσεων Πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασµών) 

των οποίων:
α. οι οφειλές ήταν ενήµερες κατά την 30.9.2020 ή είχαν καταστεί ενήµερες πριν από την υποβολή της αίτησης επιδότησης και
β. οι συµβάσεις είχαν υπογραφεί έως τις 31.12.2020.

Επιλέξιµες είναι όλες οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, εκτός των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου, εξωχώριων εταιρειών και εξαιρουµένων από το Πρόγραµµα της πρωτογενούς παραγωγής, αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας που:

 Παρουσίαζαν κατά το 2020 µείωση τουλάχιστον 0  του κ κλου εργασιών, σε σχέση µε το 2019
 ∆εν ήταν προβληµατικές την 31.12.2019 ή πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης  
 ∆εν εκκρεµούσε σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης κρατικής ενίσχυσης.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης για την κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης 

του Β  Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των Ευρώ 1.800.000.

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Πρόγραµµα υποβάλλονται µέσω της ηλεκτρονικής πύλης https // .epend seis.gr/ 

του ληροφοριακο  υστήµατος Κρατικών Ενισχ σεων (Π.Σ.Κ.Ε.). 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προ ποθέσεις του Προγράµµατος είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.

Συµµετοχή της Alpha Bank στον ∆εύτερο Κύκλο του Μέτρου Επιδότησης 
Τόκων Επιχειρηµατικών ∆ανείων

       Τράπεζα, στο πλαίσιο της στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που πλήττονται από τα µέτρα για την αντιµετώπιση   

        της πανδηµίας, συµµετέχει ενεργά και στον ∆εύτερο Κύκλο του Μέτρου Επιδότησης Τόκων Επιχειρηµατικών ∆ανείων 

που δηµοσίευσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η

https://www.ependyseis.gr/
https://www.alpha.gr/el
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Ανακαλύψτε έναν νέο κόσµο προνοµίων για εσάς
 και την επιχείρησή σας µε την Gold Enter Bonus Business Mastercard®

      το πλαίσιο της συνεργασίας της Alpha Bank µε τη Mastercard, ξεκίνησε η καµπάνια για την προώθηση της Gold Enter Bonus    

      Business Mastercard και των προνοµίων που αυτή προσφέρει.

Η εταιρική χρεωστική κάρτα της Alpha Bank συνδυάζει την Bonus επιβράβευση για τις 

επαγγελµατικές δαπάνες µε την πρόσβαση στην υπηρεσία Alpha alerts, σε ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα προστασίας αγορών, χωρίς χρέωση. 

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον Πελάτη να πραγµατοποιεί ανέπαφες συναλλαγές µέσω 

Apple Pay και myAlpha Wallet, µε µοναδική ευκολία και ασφάλεια. Παράλληλα, µε την απόκτηση

της κάρτας, ο Πελάτης κερδίζει 5.000 Bonus πόντους στην πρώτη συναλλαγή.    

Για την προβολή της προωθητικής ενέργειας πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία 

µέσω διαδικτύου και Social Media. 

Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ενηµερωτικό video  πατήστε εδώ. 

Σ

http://alphab.gr/2JRPc85
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“Apple Pay” n luencer Marketing καµπάνια σε συνεργασία µε τη Mastercard®

       Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσφέρει στους Πελάτες της το Apple Pay, τον εύκολο και ασφαλή τρόπο  

       για τις συναλλαγές τους, µε τη χρήση µόνο του κινητού τους και της Mastercard κάρτας τους. 

Με στόχο την ενηµέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήµατα του Apple Pay, την ενίσχυση της χρήσης της Alpha Bank Mastercard 

στο Apple Pay καθώς και την έκδοση νέας κάρτας για τους µη κατόχους µέσω της σελίδας http //alpha .gr/ on sm , 

σχεδιάστηκε in luencer marketing καµπάνια σε συνεργασία µε 8 Macro, Medium και Micro in luencers.

Οι in luencers, προκειµένου να επικοινωνήσουν το µήνυµα της καµπάνιας στο δικό τους κοινό, δηµιούργησαν περιεχόµενο µε 

παραδείγµατα χρήσης του Apple Pay στην καθηµερινότητα, όπως σε supermarket, καφετέριες, φαρµακείο, βενζινάδικο και 

αλλού, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδηµίας.

Συνολικά, 300.000 χρήστες είδαν τα posts και τα videos για τη χρήση του Apple Pay και τις κάρτες της Alpha Bank για 

ασφαλείς και γρήγορες καθηµερινές συναλλαγές  . 00 χρήστες έκαναν like ή µοιράστηκαν το περιεχόµενο της 
καµπάνιας στο nstagram, ενώ οι αιτήσεις για έκδοση πιστωτικής κάρτας Alpha Bank Bonus Mastercard, η οποία προωθήθηκε 

µε ειδική αναφορά µέσω των αναρτήσεων, παρουσίασαν αύξηση κατά 37% κατά τη διάρκεια της ενέργειας. 

H Alpha Bank συνεχίζει να επενδύει δυναµικά σε πρωτοποριακές λύσεις πληρωµών, έχοντας στο επίκεντρο τη βέλτιστη εµπειρία 

του Πελάτη και την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή. 

Η

https://alphab.gr/bonusmc
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Aegean Bonus Visa: Online µετατροπή Bonus πόντων σε µίλια

       κάρτα Aegean Bon s isa συνδυάζει το Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus µε το πρόγραµµα επιβράβευσης 

       Miles Bonus της AEGEAN και της Olympic Air και οι κάτοχοί της κερδίζουν διπλά

Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus προσφέρει πόντους για όλες τις αγορές και δίνει τη δυνατότητα για εξαργύρωση σε 

προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι Bon s πόντοι που συγκεντρώνονται από όλες τις συναλλαγές µε την Aegean Bonus Visa µπορο ν να µετατραπο ν 

σε µίλια  προσφέροντας δωρεάν αεροπορικά ταξίδια µε την AEGEAN και την Olympic Air, αλλά και µε τις εταιρείες - µέλη 

της Star Alliance.

Τώρα, οι Bonus πόντοι µετατρέπονται ε κολα και γρήγορα σε µίλια του προγράµµατος Miles Bonus και ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα .aegeanair. om, µε τη νέα υπηρεσία nline oints Conversion.

 Η  µετατροπή των Bonus πόντων σε µίλια γίνεται µε αναλογία 4 προς 4 και σε πολλαπλάσια του 4.

Ειδικά για την περίοδο από 14.4.2021 έως και 16.5.2021, προκειµένου οι Πελάτες να γνωρίσουν τη νέα υπηρεσία, είχαν 

τη δυνατότητα να κερδίσουν µέχρι και 30% επιπλέον µίλια εξαργύρωσης στο σύνολο των πόντων που είχαν µετατρέψει.

Η

https://aegeanair.com/
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       Alpha Bank και η aster ard® στηρίζουν τα καταστήµατα και τους ανθρώπους που τόσα    

       χρόνια γράφουν τις δικές τους ιστορίες σε κάθε γωνιά της χώρας µας, χτίζοντας ανεκτίµητες 

ανθρώπινες σχέσεις µε τους Πελάτες και προτρέπουν όλο τον κόσµο να συµµετέχει σε αυτή την 

προσπάθεια.

Οι Πελάτες µας, ενισχύοντας τις µικρές επιχειρήσεις και πραγµατοποιώντας ασφαλείς, 

ανέπαφες συναλλαγές µε τις κάρτες Alpha Bank Mastercard, συµµετείχαν από 23.1.2021 έως 

21.2.2021, σε κλήρωση για µία από τις .000 προπληρωµένες κάρτες  αξίας Ευρώ 0.

Η

       το πλαίσιο της ενηµέρωσης των Πελατών του Private Banking, στάλθηκε 

       µέσω e-mail, η νέα έκδοση του Navigator µε την πρόσφατη επισκόπηση 

των ∆ιεθνών Αγορών.

 ανάλυση περιλάµβανε τα παρακάτω κ ρια σηµεία

 οια είναι η δυναµική της παγκόσµιας οικονοµίας

 οιοι παράγοντες επηρεά ουν αρνητικά τα οµόλογα υ ηλής  
  φερεγγυότητας

 ιατηρείται η τάση ενίσχυσης των κυριότερων µετοχικών αγορών

 ώς επηρεά ει η τρέχουσα συγκυρία την τιµή του πετρελαίου και 
  την προοπτική των βασικών µετάλλων

 οιες επενδυτικές τοποθετήσεις κρίνονται ελκυστικές στην τρέχουσα  
  οικονοµική και κοινωνική συγκυρία

Σ

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

Έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση για τις διεθνείς αγορές



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Χορηγίες της Alpha Bank στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας

<       39 / 64      >

        ε αφορµή την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Alpha Bank  
        θέλοντας να συµβάλει στη διάσωση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας 
µας, στήριξε το κειο των Ελληνίδων και συγκεκριµένα  την ενδυµατολογική συλλογή του.

Η ενδυµατολογική συλλογή του Λυκείου των Ελληνίδων, συγκροτείται ήδη από την ίδρυσή του 
και αποτελείται από περισσότερα από 25.000 κοµµάτια, µουσειακά και χρηστικά, που χρήζουν 
συντήρησης. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα ενίσχυσε οικονοµικά τη συλλογή παραδοσιακών ενδυµάτων, µε σκοπό την αποτελεσµατική προβολή 
και τον εµπλουτισµό της, στο πλαίσιο της προσπάθειας του πολιτιστικό φορέα για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας
της πατρίδας µας.

Μ
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       ο δείο Αθηνών, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα αφιερωµένο στη µουσική, στο θέατρο και στον χορό,  
       συµπληρώνει φέτος 150 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και προσφοράς στον χώρο των 
παραστατικών σπουδών. Από το 1976, στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στο εµβληµατικό, 
αλλά ηµιτελές, κτίριο που σχεδίασε ο µεγάλος αρχιτέκτονας, Ιωάννης ∆εσποτόπουλος.  

Καθώς το δείο περνάει στη νέα εποχή του µε την αποπεράτωση και εκσυγχρονισµό των 
κτιριακών εγκαταστάσεών του, η Alpha Bank ως “Ευεργέτης” του δείου Αθηνών  ανέλαβε 
να χρηµατοδοτήσει το σχέδιο Μελέτης Ανάπλασης του εριβάλλοντος ώρου. 

Η Μελέτη περιλαµβάνει τις αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις και τον αρχιτεκτονικό φωτισµό, την κυκλοφορία και τη στάθµευση, τα 
στατικά έργα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Τ

      ια έβδοµη συνεχή χρονιά  η ράπε α υποστηρί ει το Ελληνικό νστιτο το  
     Επιχειρηµατικής θικής  Ε Ε  R και συγκεκριµένα, τον διαγωνισµό µεταπτυχιακής 
εργασίας, µε θέµα: “Η επιχειρηµατική ηθική στα χρόνια της πανδηµίας”. 

Το Ινστιτούτο που εκπροσωπεί το Εuropean Business Ethics Network είναι ένας µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005, µε στόχο την προώθηση της ηθικής και της 
αριστείας στον επιχειρησιακό χώρο, της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις δεοντολογικές προκλήσεις 
στην παγκόσµια αγορά και τη δυνατότητα διαλόγου για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία.   

Γ

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



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στεκόµαστε δίπλα στους πληγέντες από τον σεισµό στην Ελασσόνα

      την Alpha Bank ανταποκρινόµαστε σε επείγουσες και έκτακτες ανάγκες υλοποιώντας δράσεις ανθρωπιστικής συνεισφοράς,   

      που έχουν στόχο τη δηµιουργία οφέλους στην κοινωνία καθώς και να συµβάλουν στη στήριξη και την ανακούφιση των 

συνανθρώπων µας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκριθήκαµε άµεσα στην έκτακτη κατάσταση µε την οποία βρέθηκαν αντιµέτωποι οι κάτοικοι της Ελασσόνας 

µετά από τη σεισµική δραστηριότητα της 3 Μαρτίου 2021, προσφέροντας τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης στον ∆ήµο.

Συγκεκριµένα, εξασφαλίσαµε για τους κατοίκους της Ελασσόνας .  τεµάχια αρτοσκευασµάτων   είδη προσωπικής 

υγιεινής και 0  τεµάχια εξοπλισµο  ατοµικής προστασίας. 

Σ
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Σβήσαµε τα φώτα και συµµετείχαµε στην “Ώρα της Γης” 

        ε στόχο την ευαισθητοποίηση για την κλιµατική αλλαγή, συµµετείχαµε, για 13η συνεχή χρονιά, στη διεθνή πρωτοβουλία 

        της WWF µε τίτλο: “Ώρα της Γης”. 

Το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021, στις 20.30 και για µία ώρα, σβήσαµε όλοι τα φώτα στα Κεντρικά Κτιριακά Συγκροτήµατά µας 

στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λάρισα, στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης 

στην Κέρκυρα και στον Εκθεσιακό Πολιτιστικό Χώρο στο Ναύπλιο, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της Alpha Bank Cyprus Ltd, 

της Alpha Bank Albania SHA, της Alpha Bank Romania και της Alpha Bank London.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2007, από το Σίδνε  της Αυστραλίας ως µία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον πλανήτη 

και την προστασία του, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να σβήσουν τα φώτα ένα βράδυ, για µία ώρα. 

Η ενέργεια αυτή σύντοµα µετατράπηκε σε µία από τις µεγαλύτερες δράσεις ενάντια στην κλιµατική αλλαγή παγκοσµίως. 

 

Μ
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Ένταξη της Alpha Bank στον διεθνή δείκτη 
Vigeo Eiris- Best EM Per ormers 

       ατά την αξιολόγησή της από τον διεθνή οίκο Vigeo Eiris, το 2020, η Τράπεζα πέτυχε, για δεύτερη φορά, την ένταξή της 

       στον ∆είκτη Best Emerging Market Per ormers Ranking, ο οποίος περιλαµβάνει τις 100 εταιρείες από τις Αναδυόµενες 

Αγορές µε την καλύτερη επίδοση σε θέµατα ESG (Environmental  Social  Governance). 

Συγκριτικά µε πέρυσι, βελτιώσαµε την επίδοσή µας και στις 3 κατηγορίες (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση), 

καθώς και τη θέση µας στην κατάταξη των εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού κλάδου.

Κ
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Αλέκος Λεβίδης

 απογευµατινή βόλτα του ιώργη, 1995-1999
Ακρυλικό σε ξύλο 84  84 εκ.

       απογευµατινή βόλτα του ιώργη είναι ένα από τα δύο έργα, µε τα οποία ο Αλέκος Λεβίδης συµµετείχε το 1995 σε οµαδική  

        έκθεση στην Πάτµο για την επέτειο των 1.900 ετών από τη συγγραφή της ποκάλυψης του Ιωάννη και βρίσκεται 

τοποθετηµένο στο Γραφείο του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ηφιακής Τραπεζικής της Alpha Bank, στο Κτίριο Παπαστράτος.

Η

Γραφείο ιευθυντή ιε θυνσης ηφιακής ραπε ικής  Κτίριο απαστράτος
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Έκτοτε, όπως φαίνεται και από τη χρονολόγηση του έργου, o καλλιτέχνης ξαναδούλεψε τον πίνακα διατηρώντας όµως πάντοτε 

τον αρχικό θεµατικό και τεχνοτροπικό πυρήνα του.

Μέσα σε έναν χώρο που θυµίζει τα αινιγµατικά εσωτερικά του Giorgio de Chirico και αποδίδεται χρωµατικά µε αντιθέσεις ψυχρών 

πράσινων-µπλε και θερµών καφέ τόνων, προβάλλουν οι µορφές ενός νεκρού αποξηραµένου σαργού, µίας σµέρνας-τέρατος 

της ποκάλυψης αλλά και του καβαλάρη Αϊ-Γιώργη. 

Το πλαίσιο που διατρέχει την κεντρική παράσταση είναι χειροποίητο και  διακοσµηµένο από τον καλλιτέχνη µε όστρακα αρχαίων 

αγγείων, ενώ στο επάνω µέρος, διαβάζουµε έναν χαρακτηριστικό στίχο της ποκάλυψης.

Η ιδιόµορφη αυτή συνύπαρξη είναι αποκαλυπτική της τεχνικής µοντάζ που πάγια χρησιµοποιεί ο ζωγράφος, προκειµένου να καταθέσει 

τις ποικίλες επιρροές του από τον χώρο της λογοτεχνίας και της τέχνης. Ταυτόχρονα, το καινοφανές, σχεδόν σουρεαλιστικό εικαστικό 

αποτέλεσµα είναι ενδεικτικό του προσωπικού συνθετικού οράµατος του Λεβίδη, όπου η ζωγραφική αναδιπλώνεται στο παρελθόν της 

και ανανοηµατοδοτείται συνεχώς, µε σκοπό την άρθρωση µίας καινούριας γλώσσας. 

Αλέκος Λεβίδης
Η απογευµατινή βόλτα του Αϊ-Γιώργη, 1995-1999
Ακρυλικό σε ξύλο 84  84 εκ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

     ατά τη διετία 1960-1962, ο Αλέκος Λεβίδης παρακολούθησε 
µαθήµατα σχεδίου κοντά στους ζωγράφους Κώστα Μαλάµο και Αλέκο 
Κοντόπουλο. Τον επόµενο χρόνο, σπούδασε σκηνοθεσία και 
σκηνογραφία στο niversit  du h tre des Nations, στο Παρίσι και 
από το 1964 έως το 1969, αρχιτεκτονική στην Ecole de l  niversit  
de Gen ve. Το πολυσχιδές έργο του, κινούµενο πάντοτε, έστω και 
οριακά, στο πλαίσιο της ρεαλιστικής αναπαράστασης, περιλαµβάνει 
έργα ζωγραφικής, σκηνικά θεάτρου, τοιχογραφίες, εξώφυλλα και 
αφίσες. Έχει επίσης, συγγράψει αρκετά βιβλία σχετικά µε τη ζωγραφική 
και το 1994, µετέφρασε και σχολίασε την ελληνική έκδοση του Πλινίου 
Περί της ρχαίας Ελληνικής ωγραφικής.

Κ
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       α ταυροκαθάψια ήταν ένα περίπλοκο και επικίνδυνο αγώνισµα, κατά το οποίο νέοι δάµαζαν άγριους ταύρους και εκτελούσαν  

       θεαµατικά άλµατα στη ράχη τους. Αν και οι αθλοπαιδιές µε ταύρους είναι γνωστές από τους προϊστορικούς πολιτισµούς 

της Αιγύπτου και της Ανατολής, στον ελλαδικό χώρο πατρίδα τους θεωρείται η µινωική Κρήτη, όπως αποδεικνύουν τα πολυάριθµα 

αρχαιολογικά ευρήµατα µε παραστάσεις νέων, σε διάφορες φάσεις του αγωνίσµατος. Από την κλασική εποχή και έπειτα, 

το αγώνισµα επικράτησε κυρίως στη Θεσσαλία και τελούνταν στο πλαίσιο θρησκευτικών γιορτών. Ο ταύρος εξάλλου θεωρούνταν ιερό 

ζώο, που συνδεόταν κυρίως µε τον ∆ία. Τα ταυροκαθάψια ξεκίνησαν ως ένα ακροβατικό  αγώνισµα µε σκοπό το θέαµα. 

Ο νέος που λάµβανε µέρος ονοµαζόταν ταυροκαθάπτης και έπρεπε να είναι εξαιρετικά γυµνασµένος, για να µπορέσει να ακινητοποιήσει 

και να πιάσει από τα κέρατα τον άγριο ταύρο, την ώρα που τρέχει. 

Όταν ο Ιούλιος Καίσαρ παρακολούθησε, για πρώτη φορά, το αγώνισµα στη Θεσσαλία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που το µετέφερε 

στη Ρώµη. Γρήγορα, τα ταυροκαθάψια απλώθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία και έγιναν κοινό θέαµα των αµφιθεάτρων, παίρνοντας 

όµως διαφορετική και βάρβαρη µορφή. 

Σήµερα, τα αρχαία ταυροκαθάψια ως ακροβατικό αγώνισµα επιβιώνουν σε ορισµένες περιοχές της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, στη νότια 

Γαλλία, στην πόλη Mont de Marsan, αθλητές τελούν άλµατα µε ταύρους, Course Landaise, και στην Ισπανία, οι Recortadores παίζουν 

µε τον ταύρο, προσπαθώντας να τον αποφύγουν και να πηδήξουν από πάνω του.

“Ταυροκαθάψια: ένα αρχαίο ακροβατικό  αγώνισµα”

Τ

“Ταυροκαθάψια: ένα αρχαίο ακροβατικό  αγώνισµα”

Αργυρή δραχµή Λάρισας, 440 - 400 π.Χ.
Εµπρόσθια ό η  Σκηνή ταυροκαθαψίων.

Οπίσθια ό η  ΛΑΡΙ ΣΑ  Ι. ππος που καλπάζει προς τα δεξιά.
Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 9059

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ

<      47 / 64      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΕΛΛΑ∆Α ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αυστρία  ιέννη
Στην πλατεία Μαρία-Θηρεσία (Maria- heresien-Plat ), βρίσκεται το Μουσείο στορίας της έχνης 

nsthistoris hes se m , το µεγαλύτερο Μουσείο της Αυστρίας και ένα από τα σηµαντικότερα του κόσµου. 

Περιλαµβάνει την Πινακοθήκη, η οποία αποτελεί τον “θησαυρό” του Μουσείου, τη συλλογή αρχαιοτήτων από την Αίγυπτο 

και την Εγγύς Ανατολή, τη συλλογή γλυπτών, κοσµηµάτων και άλλων έργων της ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας 

καθώς και την πολύ σηµαντική συλλογή αρχαίων νοµισµάτων.

ωσία  Αγία ετρο πολη
Στις όχθες του ποταµού Νέβα, στην πλατεία του Παλατιού, βρίσκεται το Κρατικό Μουσείο Ερµιτά  

he tate ermitage se m , το µεγαλύτερο της Ρωσίας και ένα από τα παλαιότερα µουσεία του κόσµου. 

Περιλαµβάνει συλλογές από διάφορες ιστορικές περιόδους, ανεκτίµητους θησαυρούς της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης 

καθώς και σηµαντικές ελληνικές αρχαιότητες της ώριµης κλασικής περιόδου.

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

Ελληνικές Αρχαιότητες στην Αυστρία και στη Ρωσία 
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Μουσείο στορίας της έχνης  ιέννη 

nsthistoris hes se m  ien

Το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης στη Βιέννη, στεγάζεται 

σε ένα επιβλητικό ανάκτορο και φέτος, συµπληρώνει µία 

ιστορία 130 ετών. νοιξε τις πύλες του για το κοινό, 

το 1891, επί Φραγκίσκου Ιωσήφ, ο οποίος ήθελε να 

στεγάσει εκεί όλες τις συλλογές του βασιλικού οίκου 

των Αψβούργων. Εκτός από τα σηµαντικά έργα της 

Πινακοθήκης, περιλαµβάνει µία σηµαντική συλλογή αρχαιοελληνικών έργων, εκ των οποίων εκτίθενται περίπου 

2.500 αντικείµενα, που καλύπτουν µία περίοδο τριών χιλιετιών. Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στη συλλογή 

νοµισµάτων, η οποία παρουσιάζεται σε τρεις αίθουσες και αριθµεί περίπου 600.000 αντικείµενα (νοµίσµατα, 

µετάλλια, χαρτονοµίσµατα). 

Αυστρία  ιέννη
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Μουσείο στορίας της έχνης  ιέννη
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ποξυόµενος,  π. .
Χάλκινο άγαλµα αθλητή που παριστάνεται να καθαρίζει το αριστερό 
του χέρι και τον καρπό. Στην αρχαιότητα, οι αθλητές πριν από τον 
αγώνα άλειφαν το σώµα τους µε λάδι, για να το προστατεύσουν 
από τις λαβές του αντιπάλου. Στο τέλος του αγώνα, µε ειδικά 
εργαλεία (στρεγγλίδες) απέξυαν την επιφάνεια του δέρµατος για 
να το καθαρίσουν. Το άγαλµα βρέθηκε το 1896, στην  Έφεσο 
και συναρµολογήθηκε από 234 θραύσµατα.

Επιτύµβια αττική στήλη, µέσα ου αιώνα π. .
Ένας ηλικιωµένος γενειοφόρος άνδρας και µία γυναικεία µορφή αποχαιρετούν 
την καθιστή µορφή της νεκρής γυναίκας, στον τάφο της οποίας είχε τοποθετηθεί 
η συγκεκριµένη στήλη. Η στήλη προέρχεται από νεκροταφείο της Αττικής. 

σκληπιός, µέσα ου αιώνα π. .
Ένα από τα ωραιότερα αγάλµατα του θεού, ο οποίος στηρίζεται µε το αριστερό χέρι στο 

ραβδί του, στο οποίο είναι τυλιγµένο ένα φίδι. Πρόκειται πιθανόν για έργο του γλύπτη 
Βρύαξι, ο οποίος εργάστηκε στη διακόσµηση του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού. 

Κεφαλή ριστοτέλη, ος ος αιώνας µ. .
Ρωµαϊκό αντίγραφο από πρωτότυπο χάλκινο ανδριάντα, του 4ου αιώνα π.Χ. Ο ανδριάντας χάθηκε 

εξαιτίας της επαναχύτευσης του χαλκού, αλλά η φυσιογνωµία του Αριστοτέλη διασώθηκε σε περίπου 20 
µαρµάρινα αντίγραφα, τα οποία εκτίθενται σε διάφορα µουσεία, ανά τον κόσµο. Το έργο της Βιέννης 

θεωρείται ένα από τα καλύτερα σωζόµενα αντίγραφα, που αποδίδει την προσωπικότητα του φιλοσόφου.

Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης
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Κρατικό Μουσείο Ερµιτά  Αγία ετρο πολη

he tate ermitage se m  t. eters rg

Το Μουσείο φιλοξενείται σε πέντε κτίρια και έλαβε το όνοµά 

του από τη γαλλική λέξη hermitage, που σηµαίνει ερηµητήριο. 

Ιδρύθηκε το 1764 από την Αικατερίνη τη Μεγάλη, η οποία 

ήταν λάτρης της τέχνης και ήθελε να στεγάσει την ιδιωτική 

συλλογή της. Οι διάδοχοί της εµπλούτισαν τις συλλογές του 

Μουσείου. Επί Νικολάου Α , το Μουσείο επεκτάθηκε και το 

1852 εγκαινιάστηκε νέο κτίριο, το οποίο άνοιξε για πρώτη 

φορά τις πύλες του στο κοινό. Τα χρόνια της Ρωσικής Επανάστασης, το αυτοκρατορικό Ερµιτάζ υπέστη µεγάλη 

καταστροφή και κηρύχτηκε δηµόσιο µουσείο. Από το 1990 και µετά, απέκτησε την παλαιά του αίγλη και σήµερα, 

οι συλλογές του, που περιλαµβάνουν περίπου 3.000.000 έργα, παρουσιάζονται σε 1.000 αίθουσες. Η συλλογή 

ελληνικών αρχαιοτήτων περιλαµβάνει έργα γλυπτικής, αγγεία, κοσµήµατα, σφραγιδόλιθους και πολλά νοµίσµατα.

ωσία  Αγία ετρο πολη

Κρατικό Μουσείο Ερµιτά  Αγία ετρο πολη
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 φροδίτη της αυρίδας, ος ος αιώνας π. .

Θεωρείται ένα από τα καλύτερα και πιο πιστά αντίγραφα της περίφηµης 

Αφροδίτης του Πραξιτέλη, που κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. 

Είναι το πρώτο αρχαιοελληνικό έργο που έφτασε στην Αγία Πετρούπολη, µε τον 

Μεγάλο Πέτρο να το αποκτά ύστερα από πολλές διαπραγµατεύσεις µε τον Πάπα. 

Θεωρείται το πιο εντυπωσιακό ελληνικό έκθεµα του Μουσείου Ερµιτάζ.

Κεφαλή θηνάς, πρώιµος ος αιώνας µ. .

Ρωµαϊκό αντίγραφο πρωτότυπου χάλκινου αγάλµατος της θεάς, έργο του γλύπτη Κρησίλα, 

430-420 π.Χ.

σκληπιός, ος ος αιώνας µ. .

Ρωµαϊκό αντίγραφο από πρωτότυπο χάλκινο άγαλµα του 

5ου αιώνα π.Χ., που βρισκόταν στην Αθήνα. 

Ο θεός παριστάνεται να κρατάει στο αριστερό χέρι, φιάλη και 

στο δεξί, ρόπαλο, στο οποίο είναι τυλιγµένο ένα φίδι.

Αγία Πετρούπολη, Κρατικό Μουσείο Ερµιτάζ
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ππέας, πρώτο τέταρτο ου αιώνα π. .

Ο χάλκινος ιππέας, ύψους περίπου 18 εκ., κοσµούσε τη λαβή χάλκινου 

λέβητα. Προέρχεται από εργαστήριο της Πελοποννήσου.

Ερυθρόµορφη υδρία, µέσα ου αιώνα π. .

Παριστάνεται η διαµάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα.

Από αττικό εργαστήριο.

ελανόµορφη υδρία,  π. .

Στο σώµα του αγγείου παριστάνεται ο Ηρακλής

 και ο Τρίτωνας, ενώ ακριβώς στη ζώνη επάνω, ο Ηρακλής παλεύει

 µε το λιοντάρι της Νεµέας. Προέρχεται από αττικό εργαστήριο

 και αποδίδεται στον ζωγράφο, Αντιµένη.

Αγία Πετρούπολη, Κρατικό Μουσείο Ερµιτάζ
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Η ίδρυση της Τράπεζας Καλαµών, 1918

       τερµατισµός του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου καλλιέργησε στην Ελλάδα µεγάλες οικονοµικές προσδοκίες, γεγονός που, κυρίως,  

       στηριζόταν στην ευρωστία της δραχµής και τη στοιχειώδη αποκατάσταση της λειτουργίας της διεθνούς οικονοµίας. 

Από τις προσδοκίες αυτές τρέφονται και αρκετοί  Έλληνες επιχειρηµατίες, που σπεύδουν να επενδύσουν σε τραπεζικά σχήµατα τόσο 

σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Οι ευοίωνες προοπτικές για µία πιστωτική έκρηξη µπορούσαν να εγγυηθούν τη διατήρηση 

κλίµατος αισιοδοξίας. Έτσι, στα προ πάρχοντα τραπεζικά ιδρύµατα προστίθεται ένας σηµαντικός αριθµός νέων.

Στις συνθήκες αυτές, η ίδρυση, στις 14 Μαρτίου 1918, της Τράπεζας Καλαµών, η οποία απορροφά την Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου 

και Σία, δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί ως µία φυσιολογική εξέλιξη. στόσο, παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό που την ξεχωρίζει από

τις υπόλοιπες τράπεζες που ιδρύθηκαν τα χρόνια αυτά: ανήκει στις ελάχιστες περιπτώσεις των νέων τραπεζικών ιδρυµάτων 

που προέρχονται από τη µετεξέλιξη µίας τοπικής τραπεζικής επιχείρησης. Η ειρωνεία ήταν ότι ο ιδρυτής αυτής της Τράπεζας, 

Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος, δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωµένο το εγχείρηµά του: πέθανε σε ηλικία εξήντα ενός ετών, 

έντεκα µόλις ηµέρες ύστερα από την υπογραφή του συµβολαίου για την ίδρυσή της.    

Η νέα Τράπεζα έχει πλέον µορφή ανωνύµου εταιρείας και το µετοχικό κεφάλαιό της ύψους 1.000.000 δραχµών διαιρεµένου 

σε 2.000 µετοχές, κατανεµήθηκε µεταξύ της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία ανέλαβε 400 µετοχές, του ∆ιονυσίου Λοβέρδου, ο οποίος 

Φύλλο επιταγής, δεκαετία 1920, στορικό ρχείο Alpha Bank

Ο

<      54 / 64     >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡ ΜΑΤΑ • ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τα πρότυπα που διαγράφουν τη λειτουργία της Τράπεζας Καλαµών δεν διαφέρουν από εκείνα που ακολουθούσε η προκάτοχός της, 

Τράπεζα Ι.Φ. Κωστοπούλου. Εξακολουθεί να λειτουργεί σαν µία καθαρά τοπική τράπεζα, φιλοσοφία που εκφράστηκε ρητά ήδη από 

τον πρώτο απολογισµό της: “  σηµασία της ευδοκιµήσεως της ραπέζης Καλαµών είναι και από άλλης απόψεως αξία λόγου καθόσον 

µαρτυρεί το βιώσιµον της ραπέζης εν επαρχιακή περιοχή, σηµειοί την πρώτην αξίαν λόγου προσπάθειαν ραζιοναλισµού, την επιτυχή 

εφαρµογήν οργανικής αρχής καθ  ην τοπικαί δυνάµεις προστατεύουν τοπικά συµφέροντα”.

στόσο, ο τοπικός χαρακτήρας της Τράπεζας Καλαµών δεν αναιρεί µία παραδοξολογία στον τρόπο οργάνωσής της. Ενώ η έδρα της 

είναι στην Καλαµάτα, όλα τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε εξαίρεση δύο, ζουν στην Αθήνα, όπου και συνεδριάζει το ∆ιοικητικό 

της Συµβούλιο. ∆ιευθυντής του Κεντρικού Καταστήµατος στην Καλαµάτα, ανέλαβε ο µέχρι τότε Τµηµατάρχης της Λαϊκής Τράπεζας, 

Β. Στυλιανίδης. Καθήκοντα Υποδιευθυντή αναλαµβάνει ο Σπύρος Κωστόπουλος, που για τον λόγο αυτόν εγκατέλειψε την αντίστοιχη 

θέση στο προσωρινό Κατάστηµα Πατρών της Λαϊκής Τράπεζας. 

Από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της η Τράπεζα Καλαµών κατέβαλε προσπάθεια να διευρύνει την πελατεία της και να εισέλθει 

δυναµικά στο παιχνίδι της αναζήτησης καταθέσεων που εξακολουθούσαν µαζικά να συρρέουν στην Καλαµάτα, µε προέλευση, κυρίως, 

τις Η.Π.Α. Ιδιαίτερα σηµαντικές υπήρξαν εξάλλου οι επιδόσεις της στον τοµέα των χορηγήσεων. Μέσα από τις ευκολίες που 

προσέφερε στους πελάτες της, πετυχαίνει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισµό των υπολοίπων τραπεζών και να εδραιωθεί, σχεδόν 

από την πρώτη στιγµή, στην αγορά της Καλαµάτας.

προσωπικά συµµετείχε µε 100 µετοχές, του ∆ηµητρίου Κωστοπούλου, ο οποίος διατηρούσε το πλειοψηφικό πακέτο µε 1.100 µετοχές 

και του Αγαµέµνονα ∆άνου, ο οποίος κράτησε για λογαριασµό του τις υπόλοιπες 400 µετοχές. Ένα µικρό µέρος των µετοχών, που 

µπορεί κανείς να πιθανολογήσει ότι ανήκαν σε εκείνες που είχε αναλάβει ο ∆ηµήτριος Κωστόπουλος, διετέθη στο κοινό της Καλαµάτας. 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος, τελικά, ήταν επταπλάσιες από την ποσότητα µετοχών που προσφέρθηκε.
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
∆ιονύσιος Σολωµός

       ε την περίοδο του αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους από την Οθωµανική Αυτοκρατορία συµπίπτει και 

       η εµφάνιση του µεγάλου ποιητή από τα Επτάνησα, του ∆ιονυσίου Σολωµού. Γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1798, στη Ζάκυνθο 

και γονείς του ήταν ο κόντες Νικόλαος Σολωµός και η Αγγελική Νίκλη, οι οποίοι εκτός από τον ∆ιονύσιο απέκτησαν ακόµη έναν 

γιο, τον ∆ηµήτριο. Ο ∆ιονύσιος έµεινε ορφανός από πατέρα σε πολύ µικρή ηλικία και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην πατρική 

του κατοικία στη Ζάκυνθο έως το 1808, οπότε αναχώρησε για σπουδές στην Ιταλία µε συνοδό τον Ιταλό δάσκαλό του 

Σάντο Ρόσι. Πήρε απολυτήριο από το Λύκειο της Κρεµόνας και συνέχισε τις σπουδές του στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

της Παβίας έως το 1817, χωρίς όµως να τις ολοκληρώσει. Παράλληλα µε τις σπουδές του άρχισε να γράφει ποιήµατα στην 

ιταλική γλώσσα και ήρθε σε επαφή µε σηµαντικούς εκπροσώπους της ιταλικής λογοτεχνίας της εποχής. Το 1818 επέστρεψε 

στη Ζάκυνθο, όπου υπήρχε αξιόλογη πνευµατική κίνηση και παρέµεινε για δέκα χρόνια. Εκεί συνέθεσε τα πρώτα του ποιήµατα 

στα ελληνικά, παρόλο που η παιδεία του ήταν κυρίως κλασική και ιταλική. Το 1828, µε αφορµή προστριβές για οικονοµικά και 

κληρονοµικά ζητήµατα µε τον αδελφό του, µετακόµισε µόνιµα στην Κέρκυρα, σε ένα περιβάλλον πνευµατικό, ήσυχο και 

αποµονωµένο που ταίριαζε στον ιδιόρρυθµο χαρακτήρα του και στην ενασχόλησή του µε την ποίηση. Στην Κέρκυρα, ο ∆ιονύσιος 

Σολωµός σχετίστηκε µε σηµαντικούς ποιητές της εποχής και µε πνευµατικούς ανθρώπους που διέθεταν µεγάλη µόρφωση και 

καλλιτεχνική κατάρτιση και σύντοµα κατέλαβε κεντρική θέση ανάµεσά τους, ενώ η φήµη του είχε επεκταθεί και στο ελεύθερο 

ελληνικό κράτος, µε τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της Α  Αθηναϊκής Σχολής να εκδηλώνουν τον θαυµασµό τους για 

το έργο του. Απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 1857, στην Κέρκυρα.

Μ
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Το πρώτο εκτενές και το πιο γνωστό ποίηµα που συνέθεσε στην ελληνική γλώσσα είναι ο “ µνος εις την Ελευθερίαν”, εµπνευσµένο 

από την Επανάσταση του 1821. Το έγραψε στη Ζάκυνθο το 1823 και στη συνέχεια δηµοσιεύτηκε στο Μεσολόγγι και στο Παρίσι το 1825. 

Η εκδοτική επιτυχία του ποιήµατος βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση και την ευρωπαϊκή δικαίωσή της και συγχρόνως του χάρισε την 

ταυτότητα του εθνικού ποιητή. Η Ελληνική Επανάσταση µε τα γεγονότα της τροφοδότησε ακόµα τέσσερα ποιήµατα του Σολωµού, την ωδή 

“Εις Μάρκον Μπότσαρην” (1823-1824), την ωδή “Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον” (1825), το επίγραµµα “Η καταστροφή των αρών” 

(1825) και το ποίηµα “Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι”, που συνέχισε να τον απασχολεί µέχρι το 1845. Για το ποίηµα αυτό είχε συντάξει αρχικά 

ένα ιταλόγλωσσο σχεδίασµα µε προσωρινό τίτλο “Προφητεία πάνω στο πέσιµο του Μεσολογγιού”, το οποίο αργότερα, κατά το διάστηµα 

1829-1833, στην Κέρκυρα, όπου είχε πλέον εγκατασταθεί, επεξεργάστηκε σε ελληνικούς στίχους, µε σκοπό να το εντάξει στο έργο 

“Η Γυναίκα της Ζάκυθος”. Τα γεγονότα της Επανάστασης βέβαια είχαν επηρεάσει και άλλα έργα του, ιδιαίτερα της ζακυνθινής περιόδου, 

τα οποία έχουν διαφορετικό κεντρικό θέµα, όπως είναι το ροµαντικό ποίηµα “Ο Λάµπρος”, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται µνεία στους 

Σουλιώτες και στους αγώνες τους εναντίον του Αλή Πασά, και το πεζό “Η Γυναίκα της Ζάκυθος” (πρώτη επεξεργασία 1826-1829), 

όπου η επανάσταση αποτελεί ρητά το ιστορικό πλαίσιο, µε κυρίαρχο το γεγονός της πολιορκίας και της πτώσης του Μεσολογγίου. 

Το 1833 ξεκίνησε η ωριµότερη περίοδος της ποιητικής δηµιουργίας του Σολωµού, αποτέλεσµα της οποίας ήταν τα ανολοκλήρωτα ποιήµατα 

“Ο Κρητικός” (1833), “Ο Πόρφυρας” (1849) κ.ά., ενώ την τελευταία δεκαετία της ζωής του, µετά το 1847, άρχισε να ξαναγράφει ποιήµατα 

και πεζά στα ιταλικά, που όµως παρέµειναν όλα ηµιτελή και σε µορφή σχεδιασµάτων.

Χαρακτηριστικό των ποιηµάτων του είναι η αποσπασµατική τους µορφή, αφού κανένα, εκτός από τον “ µνο εις την Ελευθερίαν”, δεν είναι 

ολοκληρωµένο. Επίσης, σχεδόν κανένα από τα έργα του δεν δηµοσιεύτηκε από τον ίδιο, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Για τη διαµόρφωση της 

γλώσσας στην οποία συνέγραψε, µελέτησε τα δηµοτικά τραγούδια, το έργο των προσολωµικών ποιητών, τη δηµώδη και την κρητική 

λογοτεχνία, που ήταν από τα καλύτερα δείγµατα, έως τότε, χρήσης της δηµοτικής στη λογοτεχνία. Υποστήριζε την καθιέρωση µίας 

λογοτεχνικής γλώσσας που θα βασίζεται στη γλώσσα του λαού, επεξεργασµένη βέβαια από τον ποιητή, και χρησιµοποιούσε προς ενίσχυση 

των θέσεών του τα επιχειρήµατα του Γαλλικού ∆ιαφωτισµού για τη χρήση των εθνικών γλωσσών στη λογοτεχνία, καθώς και παραδείγµατα 

από την ιταλική ποίηση.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων του ∆ιονυσίου Σολωµού, όπως ποιήµατα, ποιητικές συλλογές 

και πεζά, καθώς επίσης µελέτες και αφιερώµατα για τον ποιητή κ.ά. 

ατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.
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Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ.
“Υπερήφανοι που δίνουµε αξία στην περιουσία σας”

        Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., µε 30 χρόνια επενδυτικής παρουσίας και   

       καινοτοµίας στη διαχείριση κεφαλαίων, συνεχίζει να παράγει αξία και να ανταµείβει 

πλήθος µεριδιούχων που εµπιστεύονται τα Alpha Αµοιβαία Κεφάλαια για την αποτελεσµατική 

διαχείριση της περιουσίας τους. Κάνοντας προσιτό σε όλους τον κόσµο των επενδύσεων, 

η Εταιρεία διαθέτει 23 διεθνώς αναγνωρισµένα Α/Κ που επενδύουν στις κυριότερες 

διεθνείς αγορές και αναπτυσσόµενους κλάδους και προσφέρουν διαχρονικά κορυφαίες 

αποδόσεις. Παράλληλα, η Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει ενταχθεί στην 

υποστηριζόµενη από τα Ηνωµένα Έθνη πρωτοβουλία PRI Initiative και µε την επενδυτική της 

προσέγγιση, στηρίζει ενεργά τη βιώσιµη ανάπτυξη της οικονοµίας.

Με στόχο την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο, 

διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: “Υπερήφανοι που 

δίνουµε αξία στην περιουσία σας”, παρουσιάστηκαν οι πρωτιές των Alpha Αµοιβαίων 

Κεφαλαίων κατά το 2020 και οι αξιόλογες αποδόσεις που κατέγραψαν, καταλαµβάνοντας 

κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους, σε βάθος 10ετίας.

Η επικοινωνία ενισχύθηκε τον Απρίλιο, µε προβολή στο διαδίκτυο και στα Social Media.

Για να δείτε τη διαδικτυακή διαφήµιση πατήστε εδώ.

Η
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Alpha Bank Cyprus Ltd
Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει τον Οργανισµό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

Η Τράπεζα αρωγός του Παγκύπριου Συνδέσµου Φίλων Νεφροπαθών

        Alpha Bank Cyprus Ltd βρίσκεται έµπρακτα στο πλευρό του  

       Οργανισµού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) για την 

αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19, καλύπτοντας τις ανάγκες 

σε ιατρικό εξοπλισµό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του 

Νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, διέθεσε στο Νοσοκοµείο Λευκωσίας ένα υπερσύγχρονο 

µηχάνηµα αναπνευστικής υποστήριξης (αναπνευστήρας Carescape R860), 

το οποίο, λόγω της “έξυπνης” τεχνολογίας που διαθέτει, αναµένεται να 

βοηθήσει ουσιαστικά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην παροχή 

εξατοµικευµένης θεραπείας στους νοσηλευόµενους.

Η

       Alpha Bank Cyprus Ltd στήριξε έµπρακτα και φέτος, ως κύριος χορηγός,   

       την 29η Ετήσια Eβδοµάδα Ενηµέρωσης και Πρόληψης της Χρόνιας 

Νεφρικής Νόσου που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσµος Φίλων Νεφροπαθών.

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας, 

προχώρησε στην οικονοµική ενίσχυση του ταµείου του Συνδέσµου και παράλληλα, 

διέθεσε όλα τα Καταστήµατά της ως σηµεία πώλησης των δελτίων εισφοράς της 

εκστρατείας, προωθώντας έτσι ενεργά το κεντρικό µήνυµα της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Ευαισθητοποίησης, “Ζώντας καλά µε τη νεφρική Νόσο”. 

Η
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Από αριστερά: η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Marketing και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus Ltd, Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, 
ο Προϊστάµενος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Marketing 
του ΟΚΥΠΥ, Μαρίνος Σιαξατέ και η Επιχειρησιακή ∆ιευθύντρια 
του ΟΚΥΠΥ, Ειρήνη Προκοπίου.



ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Alpha Bank Cyprus Ltd υποστηρικτής της 21ης ∆ιαδροµής Αγάπης 

Συµµετοχή της Τράπεζας στην “Ώρα της Γης”  

        Τράπεζα στήριξε και φέτος, τη “∆ιαδροµή Αγάπης” που διοργανώνει ετησίως, ο Παγκύπριος Σύνδεσµος για παιδιά µε  

         καρκίνο και συναφείς παθήσεις, “Ένα Όνειρο Μια Ευχή”.

Συγκεκριµένα, η Alpha Bank Cyprus Ltd ενίσχυσε οικονοµικά τις προσπάθειες του Συνδέσµου για την προβολή της πενθήµερης 

Παγκύπριας πορείας µοτοσικλετιστών, που πραγµατοποιήθηκε από τις 17 έως και τις 21 Μαρτίου 2021.

Στόχος της πορείας ήταν η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς και η συγκέντρωση χρηµάτων για την ενίσχυση 

του ταµείου του Συνδέσµου, προκειµένου να εκπληρώνει τις ευχές των πασχόντων παιδιών και νέων.

Η

       Alpha Bank Cyprus Ltd συµµετείχε και φέτος, στην παγκόσµια πρωτοβουλία  

       της WWF, “Ώρα της Γης”, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια 

ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας και τις 

επιπτώσεις που αυτή έχει στο φυσικό περιβάλλον.

Το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021, και για µία ώρα, από τις 20:30 έως και τις 21:30, 

η Alpha Bank Cyprus Ltd έσβησε τα φώτα στα κεντρικά γραφεία της στη Λευκωσία, 

ενώ παράλληλα, παρότρυνε τους Εργαζοµένους της να συµµετάσχουν ενεργά 

στην πρωτοβουλία από το σπίτι τους, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό µήνυµα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη για βιώσιµη ανάπτυξη.

Η
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Alpha Bank Romania
Βράβευση της εφαρµογής Alpha PhonePOS στη διοργάνωση “2021 E-Finance Awards Gala”

       εφαρµογή Alpha PhonePOS της Τράπεζας βραβεύτηκε στην κατηγορία Best eProduct, στο πλαίσιο της 18ης ετήσιας   

       διοργάνωσης “E-Finance Awards Gala”, την οποία πραγµατοποιεί το οικονοµικό περιοδικό Piața Financiară.

Η διοργάνωση έχει καταστεί κορυφαίο γεγονός στον τοµέα των αγορών, που κάθε χρόνο αναδεικνύει και επιβραβεύει τα πιο 

φιλόδοξα, εµπνευσµένα και καινοτόµα έργα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα καθώς και του τοµέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η εφαρµογή Alpha PhonePOS προσφέρει σε επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες τη δυνατότητα αποδοχής ανέπαφων 

συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε χρωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες ή µε “έξυπνες συσκευές” πληρωµών 

(smartwatches ή smartphones), απαιτώντας µόνο την ύπαρξη συσκευής µε τεχνολογία NFC και λειτουργικό σύστηµα Android.
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 “Google Pay”: Νέα υπηρεσία από την Alpha Bank Romania

       Alpha Bank Romania προσφέρει στους Πελάτες της, που είναι κάτοχοι καρτών Visa, την υπηρεσία Google Pay, µία νέα,  

       απλή, γρήγορη και ασφαλή µέθοδο πληρωµών για κινητά τηλέφωνα µε λειτουργικό σύστηµα Android.

Η Υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν µε την εγγραφή στην εφαρµογή Alpha e-statements και απαιτεί µόνον την ύπαρξη κάρτας Visa 

εκδόσεως της Alpha Bank Romania, καθώς και συµβατής συσκευής µε λειτουργικό σύστηµα Android.

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

“Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την προσθήκη της υπηρεσίας Google Pay στο σύστηµα πληρωµών της Alpha Bank Romania. 

Πρόκειται για ένα ακόµη σηµαντικό βήµα στη διαδικασία ψηφιοποίησης, που επιταχύνεται από την τρέχουσα πανδηµία. 

Οι υπηρεσίες πληρωµών, µέσω κινητού τηλεφώνου, που παρέχουµε στους Πελάτες µας, φροντίζουµε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τους για γρήγορες και ασφαλείς ανέπαφες συναλλαγές”.
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Alpha Bank Albania SHA
Ευχαριστήριο µήνυµα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της Alpha Bank Albania SHA

 προς τις γυναίκες Υπαλλήλους της Τράπεζας, για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 

        ε αφορµή την “Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας”, η Alpha Bank Albania SHA δηµιούργησε ένα βίντεο µε στιγµιότυπα 

        από την επαγγελµατική και προσωπική ζωή των γυναικών Υπαλλήλων της Τράπεζας, τις οποίες συνεχάρη και 

ευχαρίστησε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Γεώργιος Παπαναστασίου.

Συγκεκριµένα, ο κ. Παπαναστασίου είπε: “Καθηµερινά αποδεικνύετε, µε κάθε δυνατό τρόπο, ότι είστε αξιοθαύµαστες. Κάνετε 

πραγµατικότητα τα όνειρά σας και νικάτε τους φόβους σας. ∆ίνετε το παράδειγµα, δείχνετε τη δύναµή σας, διευρύνετε τις προοπτικές 

σας και αυξάνετε τις ικανότητές σας. Είστε υποστηρικτικές και γεµάτες συναισθήµατα. Σας ευχαριστώ για αυτό που είστε!” 

Στην Alpha Bank Albania SHA, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 67% του Προσωπικού, ενώ επίσης κατέχουν το 46% 

των διευθυντικών θέσεων.

Μπορείτε εδώ να δείτε το video.
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Εθελοντική αιµοδοσία του Προσωπικού της Alpha Bank Albania SHA 

       Alpha Bank Albania SHA, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό 

       της Αλβανίας, διοργάνωσε δύο Ηµερίδες Εθελοντικής Αιµοδοσίας, 

τιµώντας την πιο απλή και ανιδιοτελή µορφή προσφοράς προς την κοινωνία.

Παρά τις προκλήσεις λόγω της συνεχιζόµενης πανδηµίας, η Τράπεζα όρισε 

δύο ηµεροµηνίες, την 1η και την 8η Απριλίου, ως ηµέρες Εθελοντικής 

Αιµοδοσίας, προσελκύοντας µεγάλο αριθµό εθελοντών αιµοδοτών.

Η Εθελοντική Αιµοδοσία διοργανώθηκε φέτος για 11η συνεχή χρονιά 

από την Τράπεζα, στο πλαίσιο της µακράς παράδοσης του Οµίλου 

Alpha Bank στον τοµέα αυτό, η οποία ξεκίνησε το 2004. 

Σήµερα, στην Αλβανία, υπάρχουν 600 ασθενείς που πάσχουν από µεσογειακή αναιµία και έχουν ανάγκη 800 µονάδων αίµατος 

κάθε µήνα, και η αιµοδοσία είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους µε τους οποίους µπορεί κανείς να συνεισφέρει στις 

προσπάθειες να σωθούν ζωές. Μάλιστα, κάθε προσφερόµενη µονάδα αίµατος µπορεί να σώσει µέχρι τρεις ζωές.

Επιπλέον, σε µία προσπάθεια ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για τη σηµασία της αιµοδοσίας, που αποτελεί 

µία από τις σπουδαιότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες, η Alpha Bank Albania SHA πραγµατοποίησε ειδική ενηµερωτική εκστρατεία 

στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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