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ΜΑ Ι για το περιβάλλον

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

           ε οδηγό την ισχυρή δέσµευσή της να λειτουργεί µε υπευθυνότητα και να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της  
           λειτουργίας της, η   συµµετέχει σε παγκόσµιες πρωτοβουλίες και διεθνείς δείκτες υψηλού κύρους που στοχεύουν 
στη δηµιουργία ενός βιώσιµου µέλλοντος για την οικονοµία και τον πλανήτη. Το επιχειρηµατικό πρότυπο της Τράπε ας προβλέπει 
στην πλήρη ενσωµάτωση των κριτηρίων  , ,  σε όλους τις τοµείς των δραστηριοτήτων της και 
την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις χρηµατοδοτήσεις για πράσινη µετάβαση και στις επενδύσεις µε θετικό περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αποτύπωµα.

Επιπλέον, η   δηµιουργεί καινοτόµα προ όντα που προωθούν έµπρακτα την πράσινη ενέργεια στην καθηµερινότητα των 
Πελατών της και θα αποτελέσουν τις κύριες επιλογές σε µία βιώσιµη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κοινωνία του µέλλοντος.

Μ
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ΜΑ Ι ΙΑ ΤΟ ΠΕ Ι ΑΛΛΟΝ

H Alpha Ban  εφαρµό ει 
επί σειρά ετών πολιτικές 
και βέλτιστες πρακτικές 
που προωθούν την 
αειφόρο ανάπτυξη 
µέσα από την 
καθηµερινή 
της λειτουργία.

χει αναπτύ ει και εφαρµό ει 
σύστηµα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σύµφωνα µε το 
πρότυπο

  14001
µε στόχο τη συστηµατική 

παρακολούθηση, διαχείριση και 
βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεών της.

Εφαρµό ει και εκπαιδεύει 
τους Εργα οµένους της 
στην αρχή “µείωση, 
επαναχρησιµοποίηση, 
ανακύκλωση” Φροντί ει για την ορθολογική 

κατανάλωση ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις της µε τη χρήση 
ε οπλισµού ενεργειακής 
κλάσης τουλάχιστον Α  

Π ΤΟ Ο ΛΙΕΣ ΙΑ ΜΕΙ Σ   ΤΟ  ΠΕ Ι ΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΑΠΟΤ Π ΜΑΤΟΣ

Τ Ν ΤΕΛΕ ΤΑΙΑ ΤΕΤ ΑΕΤΙΑ...

17,07%
έχει µειώσει την 
κατανάλωση της 
ενέργειας 

21,89%
έχει µειώσει εκποµπές 
διο ειδίου του άνθρακα 
που αφορούν στην 
κατανάλωση ενέργειας 

Ε οικονόµησε 243 τόνους 
χαρτιού 
από την αποστολή - , αντί της 
ταχυδροµικής αποστολής τους

Με αυτό τον τρόπο αποφεύ θηκε

4.12
 η κοπή 

δέντρων
23,67
η εκποµπή

  2

Πραγµατοποίησε δωρεές πάγιου ηλεκτρονικού και γραφειακού 
ε οπλισµού, ενισχύοντας την αρχή της κυκλικής οικονοµίας, ενώ 
παράλληλα, αποφεύχθηκαν συνολικά 2 ,8  2 ., οι 
οποίοι ισοδυναµούν µε τους ρύπους που θα εκπέµπονταν για την 
προµήθεια των αντίστοιχων καινούριων αγαθών.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ΑΝΑΚ ΚΛ Σ

449.532 kg

58,04 kg

για πολτοποίηση
και µετέπειτα για ανακύκλωση

χαρτιού

6.925 kg
αναλώσιµων εκτυπωτών

,  και  

αλουµινίου και πλαστικού

21.051 kg
συσσωρευτών ο έος-µολύβδου

2.077 kg
µπαταριών

27.155,20
λαµπτήρων φωτισµού
και φωτιστικών σωµάτων

35.393 kg
φωτοτυπικού
κοµµένου χαρτιού

42.836 kg
παλαιών µετάλλων και 

 για πώληση

627τεµά ια
ηλεκτρονικού ε οπλισµού για πώληση

291τεµά ια
πάγιου ε οπλισµού για πώληση

3.203τεµά ια
αποσυρθέντος ε οπλισµού γραφείου 
για δωρεές.  

16.679 τεµά ια  

285 τεµά ια

πεπαλαιωµένου 
ηλεκτρονικού ε οπλισµού

λοιπού ε οπλισµού
ψυγεία, , µηχανές καταµέτρησης, 
φωτοτυπικά µηχανήµατα, 
αριθµοµηχανές, κ.α. .
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Α Π Ο ΕΣΜΟ  ΣΤΟ Ο

Στην κατεύθυνση 
της µείωσης του 
ενεργειακού της 
αποτυπώµατος, 
η Alpha Ban  
δροµολογεί 
βρα υπρόθεσµους 
στό ους:

Ανάπτυξη 
Συστήµατος 
ια είρισης 

για την αναφορά αερίων του 
θερµοκηπίου σύµφωνα µε 
το πρότυπο 140 4. 

Σύνταξη και 
δηµοσιοποίηση 
Περιβαλλοντικής 
ήλωσης 

σύµφωνα µε το Σύστηµα 
Οικολογικής ιαχείρισης και 
Ελέγχου της ΕΕ 
(Eco-Management and Audit 

  και 
πιστοποίηση από ε ωτερικό 
φορέα.

Μείωση
κατά 1, % 
της συνολικής 
χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας
χαρτιού.

Ενίσχυση της χρήσης οχηµάτων 
υβριδικής τεχνολογίας 
και κατασκευή τριών επιπλέον σταθµών φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων σε κεντρικά κτίρια της Τράπε ας.

ιατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης 
των  και µείωση της χρήσης τους.

Επιπλέον, η Τράπε α αναλαµβάνει και µία σειρά από πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
εδραίωση µίας εταιρικής κουλτούρας βιωσιµότητας και στην ευαισθητοποίηση των Εργα οµένων, 
των Πελατών της και της Κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως, µετα ύ άλλων, 
η πραγµατοποίηση σεµιναρίων e-learning για την ενίσ υση της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
Προσωπικού, καθώς και η συµµετοχή στη διεθνή πρωτοβουλία η ρα της ης και σε προγράµµατα 
αναδάσωσης.
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Συµµετοχή σε ιεθνείς Πρωτοβουλίες και είκτες

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

        υµβάλλοντας στην παγκόσµια προσπάθεια δηµιουργίας ενός βιώσιµου µέλλοντος για την οικονοµία και τον πλανήτη, 
         η   έχει προσυπογράψει τις έ ι Αρχές πεύθυνης Τραπε ικής που διαµορφώθηκαν µέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας 
των Ηνωµένων Εθνών        . Μάλιστα, µε στόχο τη βέλτιστη και 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των Αρχών, η   προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από 
το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοα ιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία  .

Περισσότερες πληροφορίες για τη Συµµετοχή σε ιεθνείς Φορείς και είκτες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Ban .

Σ

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην πράσινη µετάβαση 
και στις βιώσιµες χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις

         ε στόχο την αναγέννηση και την ε ωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, η   χρηµατοδοτεί εµβληµατικά έργα,   
          προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύµβουλος για επενδύσεις που αφορούν 
όχι µόνο εταιρείες που µπορούν να ωφεληθούν από την πράσινη µετάβαση, αλλά και αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αυτή τη στιγµή 
δεν είναι ακόµη πράσινες, αλλά διαθέτουν τα µέσα και το όραµα για να µετατραπούν.

Πρωταγωνιστική είναι η συµµετοχή της Τράπε ας σε  αειφορίας, όπως

Μ

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

τα Περιφερειακά
Αεροδρόµια

η 
Εγνατία Οδός

οι Σ ΙΤ
Σχολικών Κτιρίων

το Ταµείο
Ανάπτυ ης

το έργο
του Πύργου Πειραιά

το έργο ιπλής 
Ανάπλασης 

Τέλος, α ί ει να σηµειωθεί ότι από τα έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που έχει συγχρηµατοδοτήσει 
η Τράπε α, η αναµενόµενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  ανέρχεται στις 2.0  h, ενώ από 
τη λειτουργία των έργων αυτών µπορούν να ε οικονοµηθούν ετησίως, 1.281.240 t 2.

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/summetoxi-se-dietheis-foreis-kai-deiktes
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

        έσα από τη σειρά  Πράσινες Λύσεις, η Τράπε α χρηµατοδοτεί τους Ιδιώτες Πελάτες της για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου  
         ή ποδηλάτου, τους βοηθάει να αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους ε οικονοµώντας χρήµατα και ενέργεια µε το στεγαστικό 
πρόγραµµα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει µε προνοµιακούς όρους και το “  Πράσινες Λύσεις  Καταναλωτικό άνειο” για πρόγραµµα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει µε προνοµιακούς όρους και το “  Πράσινες Λύσεις  Καταναλωτικό άνειο” για πρόγραµµα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει µε προνοµιακούς όρους
οικολογική αναβάθµιση των σπιτιών.

Μ

Ολοκληρωµένα Προ όντα που Προωθούν την Πράσινη Ενέργεια 

Το αµοιβαίο κεφάλαιο 
Alpha (Lux) Global Themes FoF 
της    
Α.Ε. .Α.Κ., είναι απόλυτα 
εναρµονισµένο µε τη στρατηγική του 
Οµίλου   για στοχευµένες 
επενδύσεις στο περιβάλλον και 
ενίσχυση των ενεργειών που 
συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυ η, 
διαθέτει ισχυρό προφίλ βιωσιµότητας  
και επενδύει σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως 
η κλιµατική αλλαγή, οι νέες 
τεχνολογίες, η νέα γενιά καταναλωτή 
και οι δηµογραφικές αλλαγές.
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      ην καλύτερη επίδοση σηµείωσε η Τράπε α, µεταξύ των υπολοίπων ελληνικών τραπε ών, στην σκηση  
      Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 ( -wi e tress est), αποδεικνύοντας ότι καταφέρνει να εµφανί ει 
τις καλύτερες κεφαλαιακές επιδόσεις.

Η σκηση πραγµατοποιήθηκε βασι όµενη στην υπόθεση για στατικούς ισολογισµούς, υπό το βασικό και το δυσµενές σενάριο 
µακροοικονοµικών παραδο ών, µε ρονικό ορί οντα τριών ετών (2020-202 ). Στο πλαίσιό της, δεν εφαρµόστηκε κανένα 
ελάχιστο όριο   ή όριο κεφαλαίων, αλλά σχεδιάστηκε, προκειµένου τα αποτελέσµατα της σκησης να τροφοδοτήσουν 
την ετήσια εποπτική α ιολόγηση της Τράπε ας   .   

Σηµείο έναρξης της σκησης ήταν η 1η εκεµβρίου 2020, κατά την οποία ο Μεταβατικός είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 της Τράπε ας T1   ήταν 1 ,1 , ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη 
εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων ήταν 14,6 , ο Μεταβατικός είκτης Μόχλευσης    ήταν 12,  και 
ο είκτης Μόχλευσης µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων     ήταν 10, .

πό το βασικό σενάριο, η δηµιουργία κεφαλαίου, στην περίοδο της τριετίας 2020-2023 , ήταν 2,8 , µετά  από τη σταδιακή ενσωµάτωση 
2,4  του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης    - , µε τον Μεταβατικό είκτη Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 T1   της Τράπε ας να διαµορφώνεται το 2023 στο 1 ,4 . Το 2023, ο είκτης Κεφαλαίων  
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων T1    ανήλθε στο 1 ,3 , ενώ 
ο είκτης Μόχλευσης µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων     διαµορφώθηκε στο 13,0 .      

Τ
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πό το δυσµενές σενάριο, ο Μεταβατικός είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 T1   
ανήλθε στο 8,4  για το έτος 2023, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης του πιστωτικού κινδύνου. Το 2023, ο είκτης 
Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων T1    ανήλθε 
στο 8,3  και ο είκτης Μόχλευσης µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων     διαµορφώθηκε  
στο 6,1 . Η µείωση των κεφαλαίων στην περίοδο της τριετίας, υπό το δυσµενές σενάριο, ήταν 8, , εκ των οποίων το 2,4  
οφείλεται στην επίδραση του ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης    και το 6,3  στην εφαρµογή των 
παραµέτρων της σκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων. T  2022, η Τράπε α κατέγραψε το χαµηλότερο επίπεδο του 
είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων T1   , 

ο οποίος διαµορφώθηκε στο 8,1 . 

 µεθοδολογία της σκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων δεν λαµβάνει υπό η την κεφαλαιακή ενίσ υση 
(έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας , Αύξηση Μετο ικού Κεφαλαίου) και την εξυγίανση του ισολογισµού (συναλλαγή 

ala ), γεγονότα που έλαβαν ώρα µετά την 1η εκεµβρίου 2020.  1 µε την Αύ ηση Μετοχικού Κεφαλαίου, 
υπό το βασικό σενάριο, το 2023, ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών 
διατά εων T1    διαµορφώθηκε στο 1 ,1  και ο είκτης Μόχλευσης µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών  
διατά εων     ανήλθε στο 14,4 . πό το δυσµενές σενάριο, το 2023, ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων T1    ήταν 10,2  και ο είκτης 
Μόχλευσης µε πλήρη εφαρµογή των µεταβατικών διατά εων     ανήλθε στο ,6 .
    

Αποτελέσµατα σκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων

1.12.2020 1.12.202 1.12.2021.12.2020 - 
1.12.202

Σηµείο ναρξης   επίπτωση ασικό υσµενές

T1 σε εκατ. ευρώ

2 σε εκατ. ευρώ

1 transitional (%)

1 f ll  loa e  (%)

Le erage atio (f ll  
loa e )

. 30

4 .34

1 ,1%

14, %

10, %

. 1

4 .403

1 ,4%

1 , %

1 ,0%

3. 3

44. 33

8,4%

8, %

,1%

2,4%

Αποτελέσµατα σκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων

1.12.2020 1.12.202 1.12.2021.12.2020 - 
1.12.202

Σηµείο ναρξης   επίπτωση ασικό υσµενές

T1 σε εκατ. ευρώ

2 σε εκατ. ευρώ

1 transitional (%)

1 f ll  loa e  (%)

Le erage atio (f ll  
loa e )

. 30

4 .34

1 ,1%

14, %

10, %

8. 40

4 . 0

1 ,2%

1 ,1%

14,4%

4.636

4 .048

10, %

10,2%

, %

2,4%

- 1 υπολογισµοί αποτελεσµάτων της Τράπε ας µε Αύ ηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Ιούλιο 2021

1  Οι -  υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν από την Τράπε α και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Ευρωπα κή Κεντρική Τράπε α ΕΚΤ  ως µέρος της σκησης   
     Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων.

2     Σταθµισµένο Ενεργητικό .
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“Project Skyline”
Η   ισχυροποιεί τη θέση της στον κλάδο των ακινήτων
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Μ        ε υψηλούς ρυθµούς δροµολογεί η Τράπε ά µας τις δράσεις που περιλαµβάνονται στο επικαιροποιηµένο επιχειρηµατικό της  
        σχέδιο,  . Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυ ης εργασιών µέσα από τη συνεργασία µε 
διεθνείς επενδυτές, ανακοίνωσε την εκκίνηση του Project Skyline.

Το   προβλέπει τη µετατροπή της θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΑΑ), σε επενδυτική πλατφόρµα 
ακινήτων, µε σκοπό την προσέλκυση στρατηγικού εταίρου για την αξιοποίηση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Η   προτίθεται να παραµείνει στο µετο ικό κεφάλαιο της ΑΑΑ, προκειµένου να α ιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της 
αγοράς ακίνητης περιουσίας, ενώ η ΑΑΑ θα ενισ υθεί µε αρτοφυλάκιο ακινήτων, αξίας περί τα Ευρώ 00 εκατ., 
εκµεταλλευόµενη τη δυναµική της αγοράς για την καλύτερη α ιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει. 

Επιπλέον, οι εργασίες παροχής υπηρεσιών της ΑΑΑ θα ενοποιηθούν µε αυτές της άλλης θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου µας, της  
ιαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. , δηµιουργώντας µία νέα ισ υρή εταιρεία θυγατρική του Οµίλου , η οποία και 

θα παρέχει υπηρεσίες για όλο τον κύκλο ωής των ακινήτων, µε στόχο την αύξηση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων 
του Οµίλου. 

Ο εν λόγω µετασχηµατισµός, µε τη δηµιουργία δύο διακριτών πυλώνων:

α. ισχυρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών και 
β. ηγέτιδα επενδυτική εταιρεία ακινήτων, µε τη συµµετοχή στρατηγικού εταίρου

είναι µοναδικός στο ελληνικό τραπε ικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα η Alpha Ban  να ισ υροποιεί τη θέση της στον κλάδο των 
ακινήτων, αξιοποιώντας τη δυναµική και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το ελτίο Τύπου για την εκκίνηση του Pro e t line.

dt_project_skyline.pdf
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Τακτική ενική Συνέλευση των Μετόχων 
της    
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      ην Πέµπτη, 22 Ιουλίου 2021, πραγµατοποιήθηκε, µέσω τηλεδιάσκεψης, η Τακτική ενική Συνέλευση των Μετόχων της 
         . 

“    α ταπο ρί η ε µε µε λη επιτ ία το περι λλο  α ε αιότητα  πο  δηµιο ρ η ε η πα δηµία  επα α ε αι ο τα  
τη  η ετι  τη  η τη  πορεία α πτ η  τη  ελλη ι  οι ο οµία ” δήλωσε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου 

ασίλειος άπανος κατά την οµιλία του στην Τακτική ενική Συνέλευση των Μετόχων της    .

Από την πλευρά του, ο  του Οµίλου ασίλης άλτης, παρουσίασε µία σειρά από σηµαντικά επιτεύγµατα και καθοριστικές 
στρατηγικές κινήσεις της Τράπε ας που την τοποθέτησαν σε θέση σηµατωρού στην αναπτυ ιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας και 
υπογράµµισε ότι  “ ραµατι όµα τε η   α ατα τεί ε ερ ό  ορ α  προόδο  πρ τα ι τ τα  τη  α πτ η τ  
επι ειρ ε  αι τη ελτί η τη   τ  µπολιτ  µα ”.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το ελτίο Τύπου µε τα σηµεία από τις Οµιλίες του Προέδρου του .Σ. και του  
του Οµίλου.

Τ

Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση.

tgs-22-7-2021.pdf
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   “Καλύτερη Τράπε α στην Ελλάδα” για το 2021 
από τη διεθνή οικονοµική έκδοση “ ”

          αλύτερη Τράπε α στην Ελλάδα” για 2η συνε ή ρονιά αναδείχθηκε η   στα βραβεία “Awar s for 
         ellen e 2021” της διεθνούς οικονοµικής έκδοσης “ romone ”.  φετινή διάκριση εδρά εται στην επιτυχή ολοκλήρωση της 
συναλλαγής-ορόσηµο ala , στην πρόοδο που σηµείωσε η Τράπε α στην υλοποίηση του Στρατηγικού της Σ εδίου και στην 
ισ υρή ρηµατοοικονοµική ανθεκτικότητα που επέδει ε καθ  όλη τη διάρκεια της πανδηµίας -1 .

Το βραβείο απονέµεται ετησίως σε τραπε ικά ιδρύµατα που διακρίνονται έναντι των ανταγωνιστών τους άρη στη δυναµική τους 
παρουσία στις διεθνείς και εγ ώριες αγορές, κατόπιν εκτενούς ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών τους δεικτών. Πρόκειται για 
την 4η φορά τα τελευταία έξι ρόνια που η   κατακτά την κορυφαία διάκριση “Καλύτερη Τράπε α στην Ελλάδα” από 
το , καθώς η φετινή βράβευση ακολουθεί προηγούµενες αντίστοιχες διακρίσεις των ετών 2016, 2018 και 2020.

Σύµφωνα µε την επιτροπή α ιολόγησης του “ romone ”, η Alpha Ban  φέτος ξε ώρισε λόγω της εξαιρετικής της προόδου 
στη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ), µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής  ύψους Ευρώ 10,8 δισ., 
που αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη τιτλοποίηση ΜΕ  στην Ευρώπη και τη µεγαλύτερη που έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, σε 
συνέχεια δεσµευτικής συµφωνίας µε την αµερικάνικη επενδυτική εταιρεία   τον Φεβρουάριο του 2021. Η ολοκλήρωση 
του   αποτέλεσε σηµείο καµπής για την   και το ελληνικό τραπε ικό σύστηµα εν γένει, ε υγιαίνοντας σηµαντικά τον 
ισολογισµό της και συµβάλλοντας στην επίλυση του ητήµατος των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια του 2020, η   ολοκλήρωσε µε επιτυχία και µία σειρά άλλων έργων στρατηγικής σηµασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της έµφασης στη διαχείριση κεφαλαίων και τις τραπε οασφάλειες, µέσω της σύναψης συµφωνίας 
µακροπρόθεσµης συνεργασίας µε την enerali.

Η   διακρίθηκε για τη ρηµατοοικονοµική της ανθεκτικότητα καθώς και για τις ισ υρές επιδόσεις της στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της καθ  όλη τη διάρκεια του 2020, παρά τις πιέσεις λόγω της πανδηµίας. Επίσης, το ανανεωµένο 
Στρατηγικό της Σχέδιο “Pro e t omorrow” και η επιτυχής Αύξηση Μετο ικού Κεφαλαίου ύ ους Ευρώ 800 εκατ. 
τοποθετούν την Alpha Ban  σε θέση σηµατωρού στην εθνική προσπάθεια επιτά υνσης της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, στην εποχή µετά την πανδηµία.
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“Κ



       τη βούληση και την ετοιµότητα της Alpha Ban  να απευθυνθεί στο σύνολο των ελληνικών επι ειρήσεων για την  
      αξιοποίηση των ιστορικών ευκαιριών εκσυγ ρονισµού που φέρνει το  για την οικονοµία της χώρας, αναφέρθηκε, 
µετα ύ άλλων, ο  της Τράπε ας και Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕ  ασίλης άλτης, κατά την τοποθέτησή του στη 
διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕ  µε θέµα “ ρηµατοδότηση επι ειρήσεων και έξοδος από την πανδηµία”.

ε τη  επιτ  ολο λ ρ η τη  η η  το  ετο ι ο  µα  ε αλαίο  τείλαµε α α αρό µ µα προ  τη  ελλη ι  
επι ειρηµατι ότητα ότι είµα τε τοιµοι α α αλ ο µε τη  ε η πο  µα  α αλο εί  προ ειµ ο  η ε αιρία ε ρο ι µο  πο  

ει η πατρίδα µα  α µη  περ ει α α ιοποίητη  σηµείωσε ο κ. άλτης, τονί οντας την ικανότητα της   να στηρί ει την 
ελληνική επιχειρηµατικότητα, α ιοποιώντας τόσο τους χρηµατοδοτικούς πόρους, όσο και την υ ηλή εξειδίκευσή της στην 
εκπόνηση έργων και επενδυτικών σ εδίων µεγάλου βεληνεκούς.
  

 Τ ΑΠΕ
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Ο  ασίλης άλτης σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕ  
“Η   αναλαµβάνει την ευθύνη να στηρί ει το άλµα 

της ελληνικής οικονοµίας προς το Αύριο”

Σ



 Τ ΑΠΕ
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Κοµβικής σηµασίας ο ρόλος των τραπε ών στη σωστή α ιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας

Ο  της   υπογράµµισε ότι η επιτυ ία του µετασ ηµατισµού που επι ειρείται στην ελληνική οικονοµία 
µε αφορµή το , απαιτεί την ανάληψη του αντίστοιχου µεριδίου ευθύνης από το σύνολο των εµπλεκοµένων, της δηµόσιας 
διοίκησης, των επιχειρήσεων και του τραπε ικού συστήµατος για την ενεργή στήριξη της προσπάθειας δηµιουργίας 
ενός νέου παραγωγικού µοντέλου για τη ώρα. Τόνισε, δε, την ειδοποιό διαφορά µετα ύ των νέων κονδυλίων του 

 και ευρωπα κών προγραµµάτων του παρελθόντος, ε ηγώντας ότι αυτά δεν έχουν επιδοµατικό χαρακτήρα, ούτε 
προορί ονται για την υποστήρι η απαρχαιωµένων µοντέλων χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας και διοίκησης, αντιθέτως 
αποσκοπούν στη δραστική αλλαγή της δοµής της οικονοµίας µε στόχο την εξωστρέφεια, την καινοτοµία, την 
πράσινη µετάβαση και την ενίσ υση της ανταγωνιστικότητας. 

σον αφορά στις τράπε ες, ο κ. άλτης σηµείωσε ότι αυτές καλούνται σήµερα να “επανεφεύρουν τον εαυτό τους” 
καθώς πέραν της πιστωτικής επέκτασης που αναµένεται να καλύψουν µέσα στην επόµενη πενταετία ύψους Ευρώ 33 δισ., 
το µεγάλο στοίχηµα που καλούνται να κερδίσουν αφορά στην υιοθέτηση µίας νέας προσέγγισης για τις χρηµατοδοτήσεις, 
µε γνώµονα την ορθολογική α ιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και τη συνολική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. 

Αναφερόµενος στον ρόλο που σκοπεύει να αναλάβει η   στα νέα αυτά δεδοµένα, ο κ. άλτης είπε  
“ εδι ο µε α προ ρο µε λύσεις «στα µέτρα» και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης  α ιοποι τα  ό ι µό ο το  
ρηµατοδοτι ο  πόρο  αλλ  αι τη  ε ειδί ε  µα  τη  ε πό η η ρ  µε λο  ελη ε ο  τό ο  µα  εί αι 

να λειτουργήσουµε ως σύµβουλος µε πρα µατι  ατα όη η τ  α α  το  πελ τη  τε  ε ερ α ία 
µε λλο  τρατη ι ο  εταίρο  κάθε επιχείρηση να έχει την καθοδήγηση που απαιτείται, για τη δηµιουργία 
ενός επιλέξιµου προς χρηµατοδότηση σχεδίου”.



...........................................................................................................................................................................................
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Η   θέλει και µπορεί να ηγηθεί της προσπάθειας στήρι ης των ελληνικών επιχειρήσεων

Αναφορικά µε τη διάχυση των πόρων του  στην ελληνική οικονοµία, ο κ. άλτης τόνισε πως ενώ οι ισχυροί επιχειρηµατικοί 
όµιλοι διαθέτουν την οργάνωση και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης που απαιτούνται για την υλοποίηση απαιτητικών 
επενδυτικών πλάνων, το ητούµενο είναι να βελτιωθεί συνολικά η βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
µικροµεσαίων επι ειρήσεων, για να σηµειώσει χαρακτηριστικά  “    απε όµα τε το ολο τ  λλ  
επι ειρηµατι  πο  ιλοδο ο  α α ιοποι ο  τη  τερ τια α τ  ε αιρία  προ ειµ ο  α α απτ ο  ρο α µο τ λα 
εταιρι  δια ρ η η  α α ολο ο  ε  µε όδο  προετοιµα ία  επε δ τι  εδί  αι α α α ητ ο  
επι ειρηµατι  ερ α ίε  µε λλε  οι ο οµι  µο δε  ια τη  α ιοποίη η οι ο οµι  λίµα ο ”.

Ανέφερε δε, ότι στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται και από τις επιχειρήσεις να µοιρά ονται την ίδια φιλοδο ία για αλλαγή 
υποδείγµατος και να διακατέχονται από κουλτούρα ανάπτυξης ισ υρής υποδοµής και όχι κατ  ανάγκην άµεσης απόδοσης.
Επίσης, ο κ. άλτης ε ήγησε και το συνολικό πλαίσιο της στήρι ης που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από την  , 
υπογραµµί οντας ότι η Τράπε α ενισ ύει, ό ι µόνο µε κεφάλαια, αλλά θέτοντας στη διάθεση των επι ειρήσεων την 
υ ηλή εξειδίκευση των Στελε ών της και την εµπειρία της προκειµένου να βοηθήσει, όχι µόνον µε δανεισµό, αλλά και 
συµβουλές αναφορικά µε το επενδυτικό πλάνο, τη βελτίωση της δοµής της εταιρείας, την πιθανότητα συνεργασιών, 
την αξιοποίηση ευκαιριών.  

Πλήρης ενσωµάτωση των κριτηρίων  

Κατά την τοποθέτησή του στην ψηφιακή εκδήλωση του ΣΕ , ο  της   
αναφέρθηκε και στη σηµασία της ενσωµάτωσης των κριτηρίων  στο 
επι ειρηµατικό γίγνεσθαι, καθώς, όπως είπε, η διεθνής επενδυτική κοινότητα δείχνει 
αυ ηµένη ευαισθησία σε θέµατα αειφορίας των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα υπάρχει ένα 
νέο κανονιστικό πλαίσιο π.χ. µείωση των εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου  που απαιτεί 
τη συµµόρφωση των επιχειρηµατιών. 

Συγκεκριµένα για την  , σηµείωσε ο κ. άλτης, η νέα αυτή προσέγγιση συνιστά 
µία σηµαντική ευκαιρία για πλήρη προσαρµογή της λειτουργίας της, σε όλα τα 
επίπεδα, στους κανόνες , για να καταλή ει ότι “το ο α τό πλαί ιο τό ο ει α 
α ταπο ρί εται τι  απαιτ ει  τ  ίδι  τ  οι ι  ιδιαίτερα δε τ   ε ε  ια 
ι ιµη α πτ η  λι  οι ο οµία  προ τα ία το  περι λλο το  αι δια εια”.
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Η   Χρυσός Χορηγός
 του 2ου ιεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Ελιάς “ ”-  

     ο 2ο ιεθνές Συνέδριο του Κέντρου Ελιάς “Krinos”- Perrotis ollege  
     της Αµερικανικής εωργικής Σ ολής, µε θέµα  “Ελαιοκοµικός 
Τοµέας: Ανα ητώντας την καινοτοµία - ανακαλύπτοντας νέες τάσεις”, 
υποστήρι ε η Τράπε α ως ρυσός ορηγός.  

Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στις 3 και 4 Ιουνίου 2021, µε τη 
συµµετοχή σηµαντικών οµιλητών από όλο τον κόσµο και ειδικών στον κλάδο 
της ελιάς, τόσο από τον ακαδηµα κό όσο κι από τον επιχειρηµατικό τοµέα. 
Στόχος του ήταν η ανάδει η του κλάδου ελιάς ως µοχλού υγιούς αγροτικής 
ανάπτυ ης, µέσα από την εφαρµογή ορθών γεωργικών πρακτικών, τη χρήση 
τεχνολογιών και την α ιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Τις προοπτικές που εµφανί ει ο πρωτογενής τοµέας καθώς και τη στρατηγική της Τράπε ας να στηρί ει τον αγροτικό τοµέα, 
µε προτεραιότητα τον λληνα αγρότη, ανέλυσε κατά την οµιλία του ο πεύθυνος του Τοµέα Εργασιών Ανάπτυξης και 

ια είρισης Πωλήσεων Πρωτογενούς 
Τοµέα της ιεύθυνσης Τραπε ικής 
Μικρών Επι ειρήσεων της Alpha Ban  
Απόστολος Κούλης.

Επίσης, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για 
τα προ όντα και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που 
διαθέτει η  , µέσω της σειράς 
“Alpha Αγροτική Επι ειρηµατικότητα”, 
στον  επιχειρηµατία αγρότη αλλά και στις 
επιχειρήσεις που συµπληρώνουν την αλυσίδα 
α ίας της αγροτικής παραγωγής.

<       1  / 64      >

Τ
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νωρίστε τους   
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Τι είναι Agile: 
 είναι ένας τρόπος σκέψης  για να προσαρµό εσαι 

στις αλλαγές και να ανταποκρίνεσαι έγκαιρα και ευέλικτα στο 
συνεχώς µεταβαλλόµενο και ασταθές περιβάλλον. 
Τα λάθη αποτελούν ευκαιρίες µάθησης στην προσπάθεια να φέρεις
το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Ποιοι είµαστε: 
Οι   είναι µια οµάδα που έχει συσταθεί σε µια από κοινού 
προσπάθεια µετα ύ των  Οµάδων της Τράπε ας και του 
Ανθρώπινου υναµικού. 

Το όραµά µας:

Να διαδώσουµε στην Τράπε α τον  τρόπο σκέψης και εργασίας.
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Το  στην  

Τα  έργα

        ανάγκη για δηµιουργία καινοτόµων προ όντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην κάλυψη σύγχρονων  
        τραπε ικών αναγκών, βελτιώνοντας τη συνολική εµπειρία Πελάτη, οδήγησαν το 201  στη µελέτη των  

 και στην εφαρµογή της  µεθοδολογίας.
Η

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

Retail 

Onboarding

Ανοί τε τον πρώτο σας  

Λογαριασµό στην 

 

Business 
Onboarding

Ανοί τε τον πρώτο 
εταιρικό Λογαριασµό 

στην   χωρίς 
επίσκεψη σε Κατάστηµα

myAlpha Wallet

Πληρώστε ανέπαφα 
µε το κινητό σας

Bleep

Απόκτησε 

προπληρωµένη κάρτα 

από το κινητό χωρίς 

επίσκεψη σε Κατάστηµα
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ια τη σύσταση των  οµάδων που εργάστηκαν στα έργα αυτά, επιλέχτηκαν 
άνθρωποι από διάφορα Τµήµατα της Τράπε ας, µε άριστη γνώση του 
αντικειµένου τους και διάθεση να εργαστούν µε έναν εντελώς διαφορετικό και 
µοντέρνο τρόπο. Ακολουθώντας την  µεθοδολογία σχεδίασαν και 
διαµόρφωσαν ε  ολοκλήρου από την αρχή τις νέες διαδικασίες, ώστε να είναι 
απλές και εύκολες προς τον Πελάτη, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
χρησιµοποιώντας σύγχρονες και ασφαλείς τεχνολογίες.

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

Πώς είναι να δουλεύεις 
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Σας θέλουµε µα ί µας   

oin 
o r omm nit : 

Ελάτε να µεγαλώσουµε την οµάδα µας, 
να µάθετε πώς µπορείτε να δοκιµάσετε και 
εσείς το  στην καθηµερινότητά σας. 

ηλώστε συµµετοχή για το πρώτο 
µας -  τον Σεπτέµβρη στο 

e-mail: 
Agile Ban ers AgileBan ers@alpha.gr  

ollow an  

eep in to h: 

Μην εχνάτε να επισκέπτεστε 

τη σελίδα µας, που ενηµερώνεται 

µε νέες δράσεις.

ta  t ne  for the 
Agile A a em : 

Είµαστε ενθουσιασµένοι, ετοιµά οντας 
µία Ακαδηµία που θα  

   έχει στόχο την ανάπτυ η του  
 και την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών γύρω από το . 

arl  ir s  
ηλώστε συµµετο ή εδώ 

mailto:AgileBankers@alpha.gr
mailto:AgileBankers@alpha.gr
https://alphabankintranet.alphasso.gr/hr/Pages/AgileBankers.aspx
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Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο -  του διαγωνισµού 3!
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       ι 3  οµάδες, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού, είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε  διαδραστικά 
       , όπου Στελέχη της Τράπε ας και εκπρόσωποι της αγοράς µετέφεραν στους συµµετέχοντες πολύτιµη τεχνογνωσία 
και ανέλυσαν τις νέες τάσεις και τα δεδοµένα της αγοράς. Ο “ - ” που πραγµατοποιήθηκε, για πρώτη φορά, στον 
φετινό διαγωνισµό, έδωσε τη δυνατότητα σε όλους ανε αιρέτως τους συµµετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες, 
που τους βοήθησαν να βελτιώσουν τη συνάφεια των τελικών τους προτάσεων µε τις ανάγκες της Τράπε ας και των Πελατών της.

Tα , διάρκειας δύο εβδοµάδων, πλαισίωσαν η κυρία λενα Αβαταγγέλου, Co-founder, Service & Product design at 
Giving Streets, και εκ µέρους της  , οι Νικόλαος Κουνάδης, ιε τ  ιε η  τρατη ι  αι µοι  

ρ πι ο  αµι ο , Αθανάσιος Παυλίδης, ιε τ  ιε η  ρηµατοοι ο οµι  Προ ό τ , Αλέξανδρος 
Ανδρονικάκης, ποδιε τ  ιε η  ρ α ε , ρήστος Σ ί ας, ιε τ  ιε η  Πελατ  ια ι  
ραπε ι , εώργιος Μήτρης, ποδιε τ  ιε η  η ια  ι τ , εώργιος Σπυρόπουλος, ιε τ  ιε η  
πο τηρι τι  ειτο ρ ι .

Ο

 συµµετο ή και ο ενθουσιασµός όλων ήταν µεγάλος

Οµάδα Ε (Ε Α ΕΛΙΑ ΜΑ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΑΣΙΛΙΣΣ Σ ΟΛ ΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΝΑΣΙΑ Σ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ 
Α ΙΛΑΟ , Α Α Α Ο ΤΑΚ  - ΙΕ ΝΣ  Ε Π ΕΤ ΣΕ Σ ΠΕΛΑΤ Ν)

“ τ π ια  αρ η το  3 µε παρο ι ει  πο  δι α  το δι ό το  ρ µα από ε δια ορετι ό ρο τη  ρ πε α  
 α εµία από α τ  εί ε τη δι  τη  α ία  α  ο η α  α οραµατι το µε το µ λλο  αι µα  ελτί α  ό ι µό ο  

επα ελµατίε  αλλ  αι  α ρ πο ”.
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Οµάδα  ( ΙΟΝ ΣΙΟΣ ΣΚΛ Σ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤ ΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ ΙΤΣ Σ - 
ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΚΑΜΑΤΕ Ο )

“ το ο µα τη  δηµιο ρ ία  τ   αι ότι α αποτελ ο  α δ ατό ερ αλείο ια τη διαµόρ η τη  τελι  µα  
πρότα η  µα  δηµιο ρ η ε µια προ µο  α µ ο µε το  τρόπο πο  α µα  οη ο α  τη  τελι  διαµόρ η τη  
πρότα η  µα  Παρα ολο τα  τα όµ  ε ηµερ όµα τα  ια το π  η ρ πε α εδι ει τη  επόµε η µ ρα  τό ο τη  
ερ α ία µα  αλλ  αι τη  αλληλεπίδρα η αι ε πηρ τη η µε το  πελ τη

 αλ εια εί αι π  µε τη  εµπειρία αι τη η τ   πο  µοιρ τη α  µα ί µα  πλ ο  µπορο µε α 
διαµορ ο µε τη  ιδ α µα  π  ε α δεδοµ α  ο µό ο πο  µπορο µε α πο µε εί αι πρ ο το 3 ια τη  
πρ το ο λία αι α αρι τ  ε ό ο  µοιρ τη α  µα ί µα  εµπειρία αι η”.

Οµάδα  ( Ε ΙΟΣ Ι ΑΝΝΙ Σ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑ ΟΣ, Ε ΙΑ ΚΑ ΑΚΑΛΟ  - ΙΕ ΝΣ  
ΠΟΣΤ Ι Σ ΠΛ Μ Ν)

“ α  α  αι η διαµε ολ η  α  µα  δ α  πολ τιµη πληρο όρη η ια τη  ατε η τη  διαµόρ η  τη  
πρότα η  µα  αρι το µε ερµ  !”

Οµάδα Ι (Ε Α ΕΛΟΣ ΚΟ Ι Ν Σ - ΙΕ ΝΣ  ΠΟΣΤ ΙΚΤΙΚ Ν ΛΕΙΤΟ Ι Ν, ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΝ  - ΙΕ ΝΣ  
ΕΠΙ ΕΙ ΣΙΑΚ Ν Ε ΟΜΕΝ Ν)

“ ια εµ  τα  τα  µια µο αδι  εµπειρία  ό ι µό ο το πλαί ιο το  3 αλλ  αι ια τη δ ατότητα πο  µα  δό η ε α 
ρί ο µε α ιόλο α µ λη το  ρ α ι µο  α εµπ ε το µε  α ε ηµερ ο µε ια τι  ε ελί ει  το  λ δο  αλλ  ρί  α 

α ο τεί  η  µα  µ  τ  διαδρα τι  ερ τοαπα τ ε  ε ορ  α  ε αρι το µε ”.

Οµάδα Ι  ( ΣΟ ΑΛΑΝΤ Σ ΚΟ ΛΟ ΚΙ Σ - ΙΕ ΝΣ  ΙΑ ΕΙ ΙΣΕ Σ ΕΝΕ ΤΙΚΟ / ΠΑ ΤΙΚΟ , 
Μ Τ ΙΟΣ ΙΕΛΚΑΣ - ΕΠΙ ΕΙ ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤ Ο ΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Σ, ΠΕ ΙΚΛ Σ ΙΑΝΝΟ Σ Σ - ΙΕ ΝΣ  

ΙΑ ΕΙ ΙΣΕ Σ ΕΝΕ ΤΙΚΟ /ΠΑ ΤΙΚΟ )

“    3  ότα  ο δια ι µό  αι οτοµία  αι οτοµεί  ”
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Οµάδα Ι  ( Ε ΙΟΣ Ο ΤΣΙΝΑΣ - ΙΕ ΝΣ  ΠΟΣΤ Ι Ε Σ ΠΙΣΤΟ ΟΤ ΣΕ Ν, Ι ΑΝΝΑ ΛΙΑ Κ Ι Ν  - 
ΙΕ ΝΣ  ΛΕΙΤΟ ΙΚ Σ ΠΟΣΤ Ι Ε Σ ΕΠΕΝ ΤΙΚ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν)

“  εµπειρία τη  µµετο  µα  τα  µε µία λ η    όλη διαδι α ία ατ  τη  οποία ατα ι µ α τελ η 
τη  ρ πε α  µοιρ τη α  µε το  µµετ ο τε  τη τρατη ι  τα ηµεία προ  ελτί η αι τη  πολ τιµη εµπειρία το  ε  
παρ λληλα α τ λλα α  από ει  αι λ α  τι  απορίε  µα  τα  πρ τό ρη  ίµα τε αιοι π  οι προτ ει  το  α 
οη ο  όλε  τι  οµ δε  τη δηµιο ρ ία πιο ολο ληρ µ  προτ ε  µε απ τερο τό ο τη ελτι τοποίη η τ  

προ ό τ παρε όµε  πηρε ι  αι τ  διαδι α ι  τη  ρ πε α  προ  ό ελο  αι τ  ρ α οµ  αι τ  Πελατ ! ”

Οµάδα Κ  (ΠΑΝΤΕΛ Σ ΑΤ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑ ΟΣ, ΙΣΤΙΝΑ ΣΕΛΕΜΙ Ο  - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ 
ΠΤΟΛΕΜΑ ΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΑ Σ - ΕΠΙ ΕΙ ΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤ Ο ΑΤΤΙΚ Σ 1, ΚΟΣΜΑΣ Σ ΟΙΝΑΣ - ΙΕ ΝΣ  
Τ ΑΠΕ ΙΚ Σ Ι Ι Τ Ν  P NAL BANK N )

“  3 εί αι α  τα ό  ορ α ι µό  πο  ε ελί εται ε   ετι  η το   η οποία διε η το  ια 
πρ τη ορ  µα  ερε ε επα  µε τελ η προερ όµε α από αίριε  ιε ει  τη  ρ πε α  δί ο τα  µα  µια πρ τη 
ε η το  α ριο τη  ρ πε α  ι ετι οί ει η ητ  αποτ λε α  ια τη  οµ δα µα  πη  µπ ε η  δί ο τα  µα  ατε ει  

λ ο τα  απορίε  αι παρο ι ο τα  µα  τα εότερα  τη  ρ πε α  ια το  περαιτ ρ  η ια ό µετα ηµατι µό ! ”

Οµάδα Λ ( ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Ο ΚΑΝΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΙΛΙΟ , Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟ  - ΙΕ ΝΣ  )

“ ια εµ  ηµα ία ει τό ο το τα ίδι  ό ο αι ο προορι µό  ίµα τε πολ  ε ο ια µ οι πο  ι όµα τε µ ρο  α τ  τη  
αλληλεπιδρα τι  διαδι α ία  αι ιδιαίτερα αρο µε οι πο  οι ει  αι τα ορ µατ  µα  λί ο  µε α τ  το  ρ α ι µο  
πο  είµα τε µ λη τοιε  πρ το ο λίε  το ο  το επίπεδο     αι προ ο  τη  
αι οτοµία /            . B.F. (Buckminster Fuller)”.

Οµάδα ΛΕ ( ΑΣΙΛΙΚ  ΙΑΝΝΟ  - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΜΟΝΑΣΤ ΙΟ , ΑΣΙΛΙΚ  ΤΣΟΚΑ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ 
Α ΙΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ  ΝΙΚΑΙΑΣ)

“ ό ο ο ια τι  πληρο ορίε  τό ο ε ειδι ε µ ε  ει  ε µι ρό ρο ι ό δι τηµα από τό ο ηµα τι ο  α ρ πο  
α  ε αρι το µε π ρα πολ ! ”
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Οµάδα Λ  (Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΚ Σ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ ΣΕ Ν, Ε Α ΕΛΟΣ Ε Α ΕΛΙ Σ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ 
ΑΙΟΚΑΣΤ Ο , Α ΕΙ Α Α Α ΙΑ - ΚΑΤΑΣΤ ΜΑ Ε Μ Σ)

“ ι δ ο α τ  ε δοµ δε  πο  ε ί η ε το τα ίδι το   ι αµε ε α ηµερι  η α µετα ερόµα τε ε α 
τραπε ι ό µ λλο  πο  ε αρ ει όλα τα ερ αλεία πο  εί αµε α τα τεί αι ο ειρε τεί ρό ια τ ρα τη  α ηµερι  τρι  µα  
τα ατα τ µατα το  ι τ ο  αλλ  αι α µεταµορ ει τη ρ πε α ε α ίδρ µα µε ιδιαίτερα το ο πελατο ε τρι ό 

ε δια ρο  όπο  η απλ  πελατεια  η µετο ι εται ε προ ο τι  ε αί η η”.

Μετά από την ολοκλήρωση των , τα µέλη των οµάδων συνεργάστηκαν στενά µετα ύ τους και υπέβαλαν, εκ νέου, τις 
ε ελιγµένες πλέον ιδέες τους στη νέα φόρµα συµµετοχής, επιχειρώντας να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένα στα 
ητούµενα του διαγωνισµού  τον τίτλο και την περιγραφή της ιδέας τους, ποιο πρόβληµα αντιµετωπί ει η ιδέα αυτή, µία περιγραφή 

της καινοτοµίας της ιδέας τους και τον αντίκτυπο αυτής, και τέλος, τι επένδυση και χρόνος θεωρούν ότι θα απαιτηθεί για την 
υλοποίησή της.

λες οι νέες ιδέες θα α ιολογηθούν από πολυµελή επιτροπή, µε σκοπό οι καλύτερες ε  αυτών να προκριθούν στην επόµενη 
φάση. Σε αυτή, οι  θα ενταχθούν σε επιταχυντή, µε την παροχή  και την παρακολούθηση ακόµα πιο 
ε ειδικευµένων , ώστε να προετοιµαστούν για το τελικό - . Το πολύ θετικό κλίµα που έχει ήδη διαµορφωθεί 
µετα ύ των συµµετεχόντων και ο ήλος τους προ δεά ουν για µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέχεια
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       καινοτοµία είναι στο  µας. Σε κάθε τεύχος, οι , συνάδελφοι που διακρίθηκαν στον εσωτερικό  

       διαγωνισµό καινοτοµίας 3, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά µε τον διαγωνισµό, την καινοτοµία, τις 

α ίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε και τις δε ιότητες του µέλλοντος. 

H

Τι αντίκτυπο εί ε σε εσένα ο i3  
ταν µια µοναδική εµπειρία. να τα ίδι ύµωσης, όπου άνθρωποι µε διαφορετικές εµπειρίες και εκπαιδευτικά υπόβαθρα, ήρθαµε 

σε επαφή, µοιραστήκαµε τις σκέψεις µας και αφιερώσαµε τον προσωπικό µας χρόνο σε µια γιορτή ανταλλαγής ιδεών µε ένα 
βασικό στόχο, στο να γίνουµε ΜΑ Ι καλύτεροι και να βοηθήσουµε την δική µας Τράπε α στο να γίνει ακόµα καλύτερη    

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέ ης και πώς µεταφρά εται στην πράξη
Το να έχεις τη διάθεση να δοκιµά εις, να πειραµατί εσαι και να ανακαλύπτεις νέους τρόπους που θα βελτιώνουν την καθηµερινότητά 
σου. Πολλές φορές η καινοτοµία ταυτί εται µε την τεχνολογία, όµως όσο καινοτόµο είναι το να εµπνευστείς και να υλοποιήσεις µια νέα 
εφαρµογή, άλλο τόσο είναι και απλώς, το να τη χρησιµοποιήσεις. Πάρτε για παράδειγµα την περίπτωση του ΑΤΜ, όπου κάποιοι 
επιλέγουν να περιµένουν στην ουρά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν τις συναλλαγές τους µέσω   .

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην επο ή µας
Σε µια εποχή όπου όλα µεταβάλλονται µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, α ίες, όπως η οικογένεια και η φιλία, γίνονται οι προσωπικές µας 
άγκυρες, που µας προστατεύουν από τους σκοπέλους της ωής. µως εκτός από αυτές, ο σεβασµός και η α ιοπρέπεια, 
η οµαδικότητα και η συνεργασία, η κοινωνική συνείδηση και η φιλανθρωπία είναι κατ  ελάχιστον οι επιπλέον α ίες που θα πρέπει 
να µας πλαισιώνουν, ώστε να µας βοηθούν να χτί ουµε σε γερές βάσεις, τη δική µας συνεισφορά στο κάτι καλύτερο. 

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον
Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα σε συνδυασµό µε την προσαρµοστικότητα στις αλλαγές και την 
ε οικείωση µε την τεχνολογία είναι από τις βασικές δε ιότητες που απαιτούνται, για να είµαστε πετυχηµένοι τόσο στον εργασιακό, 
όσο και στον προσωπικό µας στίβο. εν αρκεί µόνο το να είµαστε ε ειδικευµένα καλοί, αλλά το να χτί ουµε έναν χαρακτήρα που 
θα εµπνέει εµπιστοσύνη και ταυτόχρονα, θα µας διατηρεί αυθεντικούς.

H Κωνσταντίνα αβριηλίδου εργά εται στη ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής, διακρίθηκε στον 

διαγωνισµό µε την πρότασή της   Χορηγήσεων και στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται  

µε τον αθλητισµό, τη µαγειρική και τα  .
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Τι αντίκτυπο εί ε σε εσένα ο i3;
Ο διαγωνισµός 3 ήταν για µένα µία πρόκληση, προσφέροντας µου τη χαρά µία σκέψη να µετουσιωθεί σε ιδέα που δύναται να 

βελτιώσει τη τραπε ική εµπειρία. 3 για µένα είναι η ιδέα που γίνεται πρά η, η µονάδα που γίνεται οµάδα, υπό το πρίσµα των 

“ ,   ” λαµβάνοντας το κατάλληλο “  από ανθρώπους που είναι αναπόσπαστο 

κοµµάτι αυτού του Οργανισµού.

ι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέ ης και πώς µεταφρά εται στην πράξη
Καινοτόµος σκέψη είναι για µένα το αποτέλεσµα της δηµιουργικότητας. Μέσα από τη διαδικασία του , προκύπτουν ιδέες, 

οι οποίες µέσα από τις κατάλληλες διεργασίες οδηγούν σε µία αλλαγή κουλτούρας και στρατηγικής. 

Στην πρά η, λοιπόν, ορί ονται πλάνα δράσης, τα οποία µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, µας οδηγούν σε κάτι νέο και πρωτοποριακό.  

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην επο ή µας
Οι α ίες είναι οι ιδέες που καθορί ουν την ταυτότητά µας, το ποιοι είµαστε και κυρίως πού θέλουµε να πάµε. Η εποχή µας  

χαρακτηρί εται από φρενήρεις ρυθµούς. στόσο, κατά τη γνώµη µου, οι α ίες της ωής µας θα πρέπει να βασί ονται στις 

θεµελιώδεις αρχές που διέπουν την ύπαρ ή µας και να χαρακτηρί ονται από διαχρονικότητα. Τέτοιες είναι ο σεβασµός, 

η εντιµότητα, η δικαιοσύνη, η συνεργασία και η ελευθερία.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον
Με δεδοµένη την υψηλή τεχνολογία, το µέλλον απαιτεί τη διαµόρφωση νέων συµπεριφορικών δε ιοτήτων οι οποίες 

συνδυα όµενες µε την τεχνολογική κατάρτιση θα διαµορφώσουν τις ε ελί εις στο άµεσο µέλλον. Η προσαρµοστικότητα, 

η ευελι ία, η κριτική σκέψη και η άµεση διαχείριση της πληροφορίας είναι τα βασικά συµπεριφορικά στοιχεία, τα οποία µα ί µε 

τη σε βάθος γνώση των νέων τεχνολογιών θα µας συντροφεύουν στον δρόµο της “νέας πραγµατικότητας”.

H Μαίρη ανίδου εργά εται στο Κατάστηµα Μοναστηρίου της   και διακρίθηκε στον 
διαγωνισµό µε την πρότασή της να προσφέρεται η δυνατότητα µέτρησης της ικανοποίησης του Πελάτη στα 
Καταστήµατά µας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών µας και την α ιολόγηση των 
Καταστηµάτων. Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται µε τον αθλητισµό και τα τα ίδια.

 Τ ΑΠΕ Α •
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Τι αντίκτυπο εί ε σε εσένα ο i3;
Μέσα από τον 3, έγινε εµφανές το µέγεθος της επιρροής που µπορεί να έχει η ιδέα οποιουδήποτε συναδέλφου, όσο απλή και 
αν φαίνεται, πάνω στον τρόπο που εργα όµαστε ή ε υπηρετούµε τους πελάτες µας. Ειδικά σε περιπτώσεις, όπως η δική µου, 
που η ιδέα καταλήγει σε εφαρµογή, το αίσθηµα της συνεισφοράς σε µια πιο ποιοτική Τράπε α γίνεται εντονότερο.  

ι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέ ης και πώς µεταφρά εται στην πράξη
Καινοτόµο δεν είναι απαραίτητα κάτι νέο. Καινοτόµο µπορεί να είναι απλώς η αλλαγή του τρόπου που γίνεται µια διαδικασία, ώστε να 
είναι πιο αποτελεσµατική. Στην πρά η µπορεί να αποτελεί µια απλή αλλαγή στο πώς εκτελούµε τη δουλειά µας. 

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην επο ή µας
πευθυνότητα, Ακεραιότητα, Α ιοπιστία.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον
Ανοικτή σκέψη χωρίς προκαταλήψεις, άµεση προσαρµοστικότητα σε νέα δεδοµένα και ευελι ία κινήσεων.

Ο Αλέξανδρος Καρασούλος εργά εται στη ιεύθυνση   και διακρίθηκε στον 
διαγωνισµό µε την πρότασή του “Ηλεκτρονικό ραντεβού για την ε υπηρέτηση των Πελατών”.

 Τ ΑΠΕ Α •
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Ο πίνακας του ρέστη Κανέλλη ο παιδί µε το ηλιοτρόπιο, ωγραφισµένο το 1 48, αποτελεί ένα σύγχρονο έργο που η Συλλογή 
απέκτησε πρόσφατα. Το έργο ανήκε στον Φίλιππο Κουτσίνα, σηµαντικό και ιδιαίτερο συλλέκτη από τον όλο, ο οποίος το παραχώρησε 
στην αναδροµική έκθεση του Ορέστη Κανέλλη στην Εθνική Πινακοθήκη το 1 8. Το 1 3 το έργο παρουσιάστηκε στην έκθεση
“Το παιδί στη νεοελληνική τέχνη”, πάλι στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ορέστης Κανέλλης 1 10-1

ο παιδί µε το ηλιοτρόπιο  1 48
Λάδι σε µουσαµά 6 8 εκ.

         Συλλογή  ργων Τέχνης της   συγκεντρώνει, όχι µόνο πίνακες, αλλά σε συστηµατική βάση και χαρακτικά καθώς 
         και βιβλία εικονογραφηµένα µε χαρακτικά Ελλήνων καλλιτεχνών, λιθόγραφες αφίσες, σχέδια.
Μετά από 2  χρόνια συστηµατικής έρευνας και ανα ήτησης, η Συλλογή σήµερα διαθέτει πολύ α ιόλογα έργα κυρίως του 20ού 
αιώνα, ενώ παράλληλα εµπλουτί εται και µε δηµιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών.

Η
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Ο Κανέλλης προσανατολίστηκε σε µια σαφώς ανθρωποκεντρική ωγραφική, πολύ συχνά µε επίκεντρο τις µορφές παιδιών. 
Στη διαµονή του στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του 30, ήρθε σε επαφή µε το έργο του Α   και του κύκλου των Φωβιστών 

 που λάτρευαν το χρώµα, την απλοποίηση του σχεδίου και τις έντονες αντιθέσεις. Στοιχεία που διακρίνονται άµεσα στο Παιδί µε το 
ηλιοτρόπιο, µια σύνθεση γεµάτη φως και εκτυφλωτικά χρώµατα. 

Η µορφή του αγοριού µε το φλάουτο προβάλλει µέσα από ένα απροσδιόριστο πρωτόγονο φόντο, πλαισιωµένη από ένα λαµπερό κίτρινο, 
σαν φωτεινή αύρα. Απλοποιηµένα, αλλά γεµάτα έκφραση είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ το σώµα χρωµατί εται µε ένα 
έντονο µπλε που σπάει από φωτισµένα ανοίγµατα άσπρου και ανοιχτής ώχρας που πλάθουν τον όγκο του. Χωρίς καθόλου σχεδιαστικές 
λεπτοµέρειες, η µορφή περικλείεται από ένα έντονο σκούρο περίγραµµα. Η κίνηση στο λυγισµένο αριστερό πόδι κατευθύνει το αγόρι 
προς τον θεατή.  

Σχεδιασµένα επίσης µε έντονα περιγράµµατα και σκούρους χρωµατικούς τόνους τα δέντρα, σαν κάθετες γραµµές, πλαισιώνουν µε σοφία 
την παιδική µορφή, ενώ τα λίγα διάσπαρτα κλαδιά µε φύλλα κάθε είδους στο πάνω µέρος της σύνθεσης, προσθέτουν το απαραίτητο 
πράσινο. µως, αυτό που εχωρί ει είναι το ανοιχτό, ελεύθερα σχεδιασµένο ηλιοτρόπιο κάτω δε ιά, ένας εντυπωσιακός κύκλος µε 
διάµετρο ίδια µε του προσώπου του αγοριού. Εκεί βρίσκεται το πιο έντονο χρώµα του έργου, εκεί κατευθύνεται το βλέµµα του παιδιού, το 
λουλούδι γίνεται το δέσιµο µετα ύ ανθρώπου και φύσης. Και είναι αυτή η ε αιρετική και γεµάτη σηµασία κλωστή που ενώνει αυτά τα δύο 
κεντρικά µοτίβα και που αποκαλύπτεται µε την παρατήρηση, το στοιχείο που κάνει αυτόν τον πίνακα ένα έργο ιδιαίτερο για τη Συλλογή. 

        οίτησε για δύο χρόνια στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, το ενδιαφέρον του για τη ωγραφική   
        όµως τον οδήγησε στο Παρίσι, όπου από το 1 30 έως το 1 32 παρακολούθησε 
ελεύθερες ακαδηµίες και κυρίως την  .

Στη γαλλική πρωτεύουσα, γνωρίστηκε µε τον ωγράφο εώργιο ουναρόπουλο, ο οποίος υπήρ ε 
ο κυριότερος δάσκαλός του αλλά και µε τον T .  εκθεσιακή του δραστηριότητα 
περιλαµβάνει ατοµικές εκθέσεις αλλά και συµµετοχή του σε οµαδικές, όπως η  της 
ενετίας το 1 34 και της Αλε άνδρειας το 1 4. Ασχολήθηκε κυρίως µε την ανθρώπινη µορφή 

αλλά και µε το τοπίο.

ρέστης Κανέλλης 
Σµύρνη 1 10 - Αθήνα 1

Φ

...........................................................................................................................................................................................
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Πρόκειται για τον Κατάλογο της οµότιτλης έκθεσης, η οποία παρουσιάστηκε συγχρόνως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 
στο Νοµισµατικό Μουσείο από τις 1  Απριλίου έως τις 2  Νοεµβρίου 2011. Ο Κατάλογος χωρί εται σε δύο µέρη, στην 
“Εικονογράφηση του Μύθου” και στη “Χρήση του Μύθου”, όπου αναλύονται ο µύθος, ο συµβολισµός και η ερµηνεία των µυθικών 
µορφών, προσώπων και ιστοριών, ενώ περιλαµβάνει και πλούσια βιβλιογραφία. Περιέχει 604 φωτογραφίες αρχαίων 
νοµισµάτων από τις Συλλογές της   και του Νοµισµατικού Μουσείου, αγγείων, γλυπτών και έργων µεταλλοτεχνίας από 
τις Συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και δύο έργων από την Εθνική Πινακοθήκη.

          προσφέρει τον κατάλογο “Μύθος και Νόµισµα. Παραστάσεις, συµβολισµοί και ερµηνείες από την   
       ελληνική µυθολογία” ελληνική και αγγλική έκδοση  µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2021.Η

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την κδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τράπε ας 
“ALPHA BANK – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ” Σταδίου 40, Α ΗΝΑ  ή το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) www.alphapolitismos.gr/eshop 
είτε κατόπιν παραγγελίας τηλ.  210 326 246 , e-mail: infopolitismos@alpha.gr .                                                                

ια οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη ιβλιοθήκη της   στους αριθµούς 
τηλεφώνου  210 326 2440 και 210 326 2446. 

Επιµέλεια ήµητρα Τσαγκάρη

Αθήνα 2011

 , Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Νοµισµατικό Μουσείο

ιαστάσεις 30  23 εκ.

Σελίδες 26

Ελληνικά, αγγλικά

 8- 60- 3-2 6 -  ελληνικά

 8- 60- 3-2 8 -3 αγγλικά

Τιµή: Ευρώ 18,00 (πανόδετο)
        Ευρώ 12,00 (µαλακό εξώφυλλο - µόνο στην αγγλική έκδοση)

Προσφορά έκδοσης από την  

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

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
MIRfestival
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        MIRfestival πραγµατοποιείται τα τελευταία δώδεκα χρόνια µε στόχο την ανάδει η καλλιτεχνών και των έργων τους σε   

       αθέατους και απρόσµενους χώρους της Αθήνας.

Φέτος, το Φεστιβάλ πραγµατοποιήθηκε, µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, από τις 28 Ιουνίου έως τις 

4 Ιουλίου 2021, σε ανοιχτούς χώρους, όπως ο κήπος του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Λόφο Νυµφών και περιλάµβανε εννέα έργα, 

επιλεγµένα από την Καλλιτεχνική ιευθύντρια του φεστιβάλ Χριστιάνα αλανοπούλου, µε κοινές θεµατικές  την ελευθερία, τη διεκδίκησή 

της, την ουτοπία κι αυτά που τις συνδέουν µε όσα χάθηκαν λόγω της πανδηµίας και όσα θα γεννηθούν. 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

        πό τις 28 έως τις 30 Ιουνίου 2021, η χορογράφος Ίρις Καραγιάν παρουσίασε τη   

        νέα της παραγωγή µε τίτλο “     ”, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Αθηνών και Επιδαύρου, µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. 

Ανατρέχοντας σε αρχειακό υλικό που µελετά το κινητικό λε ιλόγιο και τους χορούς 

διαφορετικών πολιτισµών, η χορογράφος εστίασε στον πυρήνα της κίνησης, στους 

παλµούς και τις ανάσες και δηµιούργησε µια παράσταση µε ά ονα τον ίδιο τον χορό. 

         Καλλιτεχνική εταιρεία -   T  παρουσίασε στις

          και 10 Ιουλίου 2021, τη νέα της παραγωγή µε τίτλο “  ” 

στον Πολυχώρο Λιπασµάτων ήµου Κερατσινίου ραπετσώνας-Σιλό.

Η παραγωγή βασίστηκε σε κείµενα του Αυστριακού συγγραφέα  , αποτελεί 

το προ όν  διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας, Πολωνίας, Ιταλίας και ουµανίας και 

υλοποιήθηκε µε την υποστήρι η του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Α

Η

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“     ”

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“  ”
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        ο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε την πραγµατοποίηση της   

        έκθεσης “Η Επανάσταση στη Μεσσηνία µετά το Ναυαρίνο” στο Μουσείο 

Χαρακτικής “Τάκης Κατσουλίδης”, σε επιµέλεια Τάκη Κατσουλίδη, η οποία θα 

διαρκέσει από τις 30 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν λιθογραφίες και χαρακτικά 

έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών τα οποία εµπνεύστηκαν από την µετα-επαναστατική 

Ελλάδα κατά την επίσκεψή τους στη χώρα µας µετά τη ναυµαχία του Ναυαρίνου. 

Tα εκθέµατα είναι τοπία από αυθεντικά βιβλία της εποχής, που τυπώθηκαν σε χαρτί 

για να εκτεθούν στο Μουσείο Χαρακτικής 

και παράλληλα προβάλλονται µε σλάιντς. 

Επίσης, εκτίθενται προσωπογραφίες ηρώων 

του 1821 αλλά και άλλων µορφών όπως 

του Ιµπραήµ και του Μαυροκορδάτου.

Τ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“Η Επανάσταση στη Μεσσηνία µετά το Ναυαρίνο”

<       34 / 64      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“  ” 

        ο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε την Ακαδηµία Εκπαίδευσης  Επιµόρφωσης “  ” του  

        Οργανισµού “Το Χαµόγελο του Παιδιού”, µία Ακαδηµία µε φυσική αλλά και ψηφιακή παρουσία, που στοχεύει στην ανάπτυ η 

δε ιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων ωής και συνηθειών από µικρούς και µεγάλους, µε απώτερο σκοπό την ευηµερία των παιδιών 

σε όλα τα επίπεδα. Με τη συνεισφορά του Ιδρύµατος σε οπτικοακουστικό ε οπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, στην Ακαδηµία 

“  ” καθηµερινά διοργανώνονται δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες αναδεικνύουν θέµατα που 

αφορούν άµεσα τα παιδιά σε ό,τι αφορά την καθηµερινότητά τους αλλά και το µέλλον τους, καθώς επίσης εργαστήρια ανάπτυ ης 

ψηφιακών δε ιοτήτων. Οι δράσεις της Ακαδηµίας προσφέρονται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τους συµµετέχοντες 

εκπαιδευόµενους και υλοποιούνται ε  αποστάσεως, διά ώσης αλλά και υβριδικά, συνδυά οντας φυσική και ψηφιακή παρουσία.

Τ 
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  για τους νέους ηλικίας 18-2  ετών
 που επιλέγουν να εµβολιαστούν κατά του -1  

         ε ταχύτητα και ευελι ία, η Alpha Ban  ανταποκρίνεται στην εθνική προσπάθεια  
        οικοδόµησης τεί ους ανοσίας απέναντι στον o i -1 , συµµετέχοντας ενεργά 

στη διάθεση της άυλης κάρτας ree om Pass, µε τη συνεργασία της isa. 

T  ree om Pass επιβραβεύει, µε Ευρώ 1 0 σε υπηρεσίες τουρισµού και πολιτισµού, 

τους νέους ηλικίας 18-2  ετών, που επιλέγουν να εµβολιαστούν κατά του -1 . 

Χάρη στην επάρκεια των ηφιακών της συστηµάτων και την πελατοκεντρική της 
προσέγγιση, η Alpha Ban  κάνει πολύ απλή την απόκτηση της κάρτας. 

Συγκεκριµένα, την επόµενη ηµέρα από το αίτηµα του δικαιούχου στην πλατφόρµα του 

πουργείου ηφιακής ιακυβέρνησης free ompass.go .gr , η Τράπε α έρ εται σε 
επαφή µα ί του µέσω email και SMS, προκειµένου να τον ενηµερώσει για την έκδοση 
της κάρτας ree om Pass. 

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι, πραγµατοποιώντας σύνδεση στο m Alpha mo ile µέσω του κινητού τους, βρίσκουν αυτόµατα 

διαθέσιµο το ree om Pass τους, το οποίο και µπορούν να ρησιµοποιήσουν άµεσα τόσο για αγορές σε φυσικά καταστήµατα, 

αφού το προσθέσουν σε ηφιακά πορτοφόλια (Apple Pa , oogle Pa , m Alpha wallet), όσο και για online αγορές.

Με σκοπό την ενηµέρωση των δικαιούχων   αναφορικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να το 

αποκτήσουν, καθώς και να επιλέ ουν την   ως πάροχο, εκίνησε στις 22 Ιουλίου 2021, διαφηµιστική καµπάνια στο 

διαδίκτυο, µε κύριο µήνυµα  “ κανες το εµβόλιο  ree om Pass εδώ και τώρα ”.

ια τις ανάγκες της ενέργειας θα α ιοποιηθούν όλα τα  κανάλια, όπως   ,  ,   

 , T , ,  και, για πρώτη φορά, το T  T .

Περισσότερες πληροφορίες για την άυλη κάρτα ree om Pass είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Ban .

Μ

 που επιλέγουν να εµβολιαστούν κατά του -1  

http://freedompass.gov.gr/
https://www.alpha.gr/el/idiotes/freedom-pass
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“ φτασε το  καλοκαίρι ”

          ε σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας του προγράµµατος , εκίνησε στις 6 Ιουλίου 2021, διαφηµιστική καµπάνια στο  
          διαδίκτυο, µε κύριο µήνυµα  “ φτασε το Bon s καλοκαίρι ”.

Η προσφορά διήρκεσε έως τις 31 Ιουλίου και προσέφερε 0  επιπλέον  πόντους σε καλοκαιρινές κατηγορίες αγορών, 
µε όλες τις κάρτες  της  .

Η επικοινωνία ενισχύθηκε µε προβολή στα  , την αποστολή  και  µηνύµατος σε Πελάτες της Τράπε ας 
καθώς και ενηµερώσεων µέσω του  .

Μ

ιατήρηση του ορίου ανέπαφων συναλλαγών
 χωρίς χρήση ΙΝ στα Ευρώ 0

        το πλαίσιο των ενεργειών για τη διευκόλυνση της συναλλακτικής καθηµερινότητας και  
        προστασίας της δηµόσιας υγείας και µε στόχο να περιοριστεί σηµαντικά η χρήση του 
πληκτρολογίου των συσκευών Ο , από την 1 Ιουλίου 2021 και στο εξής, το όριο 
πραγµατοποίησης ανέπαφων συναλλαγών χωρίς χρήση ΙΝ διατηρείται στα Ευρώ 0.

λες οι συναλλαγές, ανε αρτήτως ποσού, πραγµατοποιούνται ανέπαφα, ενώ για τις 
συναλλαγές α ίας πάνω από Ευρώ 0 θα συνεχίσει να ητείται η πληκτρολόγηση 
του ΙΝ στο .

Σ

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



Νέα ράση “ΤΑ Μ- -1  για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” 

         , σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυ ιακή Τράπε α, στηρί ει τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που    
        λειτουργούν στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα, στους Νοµούς Φλώρινας, Κο άνης, Καστοριάς και ρεβενών, 
προκειµένου να καλύψουν αυ ηµένες ανάγκες ρευστότητας που προέκυψαν λόγω της πανδηµίας.
Μέσω της ράσης, η Τράπε α παρέχει προνοµιακή χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης, ανάλογα µε το ύψος του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης του 201  ή βάσει τεκµηριωµένων αναγκών ρευστότητας για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από το 2020 και έπειτα, 
παρέχοντας  

 µειωµένο κατά 40  επιτόκιο και εισφορά Ν.128/  καθ  όλη τη διάρκεια του δανείου, λόγω της άτοκης, κατά 40 , συνεισφοράς  
   κεφαλαίων του ΤΑ Μ

 100  επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη από το ΤΑ Μ

 µειωµένες εµπράγµατες ε ασφαλίσεις έως 0  του ποσού του δανείου

 µερική ή ολική πρόωρη ε όφληση άνευ ποινής.

ια τη λήψη και διατήρηση της επιδότησης επιτοκίου, η επιχείρηση πρέπει  

 να µην εµφανί ει κατά τον χρόνο απαίτησης του τόκου λη ιπρόθεσµες οφειλές, έστω µίας ηµέρας, από τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση 
και 

 να διατηρεί για τα δύο 2  πρώτα έτη τον ίδιο αριθµό εργα όµενων που απασχολούσε στις 30.4.2021 βάσει των στοιχείων του  
   συστήµατος Ε ΑΝΗ.         

Μέρος της χρηµατοδότησης προέρχεται από το Ταµείο Ανάπτυ ης υτικής Μακεδονίας ΤΑ Μ  που διαχειρί εται η Ελληνική Αναπτυ ιακή 
Τράπε α ΕΑΤ  µε πόρους του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας.         

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλε ιµότητας, τους όρους και τις προ ποθέσεις της ράσης, είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα της Alpha Ban . 
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Συµµετοχή της   σε δράσεις σε συνεργασία µε κρατικούς φορείς

Η

 µειωµένο κατά 40  επιτόκιο και εισφορά Ν.128/  καθ  όλη τη διάρκεια του δανείου, λόγω της άτοκης, κατά 40 , συνεισφοράς  
   κεφαλαίων του ΤΑ Μ

 100  επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη από το ΤΑ Μ

 µειωµένες εµπράγµατες ε ασφαλίσεις έως 0  του ποσού του δανείου

 µερική ή ολική πρόωρη ε όφληση άνευ ποινής.

 να µην εµφανί ει κατά τον χρόνο απαίτησης του τόκου λη ιπρόθεσµες οφειλές, έστω µίας ηµέρας, από τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση 

 να διατηρεί για τα δύο 2  πρώτα έτη τον ίδιο αριθµό εργα όµενων που απασχολούσε στις 30.4.2021 βάσει των στοιχείων του   να διατηρεί για τα δύο 2  πρώτα έτη τον ίδιο αριθµό εργα όµενων που απασχολούσε στις 30.4.2021 βάσει των στοιχείων του   να διατηρεί για τα δύο 2  πρώτα έτη τον ίδιο αριθµό εργα όµε
   συστήµατος Ε ΑΝΗ.         

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/tameio-anaptyksis-dytikis-makedonias-tadym-covid-19-gia-mikres-kai-poli-mikres-epixeiriseis


“Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων -1 ” -  Κύκλος 

        Τράπε α, στο πλαίσιο στήρι ης των Πολύ Μικρών και οικογενειακών Επιχειρήσεων, συµµετέχει ενεργά στον  Κύκλο του 
        “Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων -1  της Ελληνικής Αναπτυ ιακής Τράπε ας ΕΑΤ , καλύπτοντας τις αυ ηµένες ανάγκες 
τους σε ρευστότητα που προέκυψαν ως συνέπεια της πανδηµίας και συγκεκριµένα, δαπάνες που σχετί ονται µε τα λειτουργικά έ οδα και 
το συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης. 

Μέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων -1  παρέχεται προνοµιακή χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης, µε τα ε ής 
χαρακτηριστικά

 Παρεχόµενη εγγύηση από την ΕΑΤ σε ποσοστό 80  

 Ελκυστικό επιτόκιο χρηµατοδότησης 

 Ποσό χρηµατοδότησης αναλογικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης το 201  ή βάσει τεκµηριωµένων αναγκών  
   ρευστότητας για επιχειρήσεις που έχουν έχει συσταθεί από το 2020 και έπειτα

 Ευελι ία στην αποπληρωµή, σύµφωνα µε το συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης

 Μερική ή ολική πρόωρη ε όφληση άνευ ποινής.

Η χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται µε την εγγύηση που παρέχεται από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων -1  της Ελληνικής 
Αναπτυ ιακής Τράπε ας ΕΑΤ , που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυ ης ΕΤΠΑ  και το Ελληνικό 
ηµόσιο, και µε τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία ΕΠΑνΕΚ .

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προ ποθέσεις της ράσης, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Ban . 
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...........................................................................................................................................................................................

Η

Η

 Παρεχόµενη εγγύηση από την ΕΑΤ σε ποσοστό 80  

 Ελκυστικό επιτόκιο χρηµατοδότησης 

 Ποσό χρηµατοδότησης αναλογικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης το 201  ή βάσει τεκµηριωµένων αναγκών  
   ρευστότητας για επιχειρήσεις που έχουν έχει συσταθεί από το 2020 και έπειτα

 Ευελι ία στην αποπληρωµή, σύµφωνα µε το συναλλακτικό κύκλωµα της επιχείρησης

 Μερική ή ολική πρόωρη ε όφληση άνευ ποινής.

Επαναδιάθεση του ποπρογράµµατος 1 της ράσης “Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ” 

         , σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυ ιακή Τράπε α, στηρί ει έµπρακτα τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στην υλοποίηση  
        των επενδυτικών τους σχεδίων, παρέχοντας

 υψηλό ποσό χρηµατοδότησης για την κάλυψη κάθε επενδυτικής ανάγκης 
 επιτόκιο µειωµένο κατά 40  και εισφορά Ν.128/ , καθ  όλη τη διάρκεια του δανείου, λόγω της άτοκης κατά 40 , συνεισφοράς  

   κεφαλαίων του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ ΤΕΠΙΧ ΙΙ  
 ευελι ία αποπληρωµής
 µερική ή ολική πρόωρη ε όφληση άνευ ποινής.

Το ποπρόγραµµα 1 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, διατίθεται από την Τράπε α µε καταληκτική ηµεροµηνία την 1.10.202 , εκτός εάν 
ο διαθέσιµος προ πολογισµός ε αντληθεί νωρίτερα.

Οι πόροι του ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυ ης και το Ελληνικό ηµόσιο και 
προέρχονται από τη συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
ΕΠΑνΕΚ  και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΠΕΠ . 

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και τις προ ποθέσεις της ράσης, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Ban .

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/drasi-tepix
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/tameio-egguodosias-epixeirhsewn-covid-19
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“  Φωτοβολτα κό” για Μικρές Επιχειρήσεις

Η         , αναλαµβάνοντας δράσεις για τη στήρι η της πράσινης επιχειρηµατικότητας και υιοθετώντας κριτήρια Περιβάλλοντος,   

        Κοινωνικής Συνοχής και ιακυβέρνησης , διαθέτει το νέο χρηµατοδοτικό προ όν “  Φωτοβολτα κό”, προσφέροντας 

χρηµατοοικονοµικές λύσεις µε ελκυστικούς όρους χρηµατοδότησης, σε επιχειρήσεις που επιθυµούν να επενδύσουν στην κατασκευή 

Φωτοβολτα κών Σταθµών ισχύος έως 1 , µε σκοπό την παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Πρόκειται για ένα προ όν, ειδικά σχεδιασµένο, για να ε ασφαλί εται η αποπληρωµή αποκλειστικά από την εύρυθµη λειτουργία του Σταθµού. 

Αποτελεί µία ελκυστική λύση χρηµατοδότησης των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολτα κών Σταθµών, παρέχοντας  

 χρηµατοδότηση έως το 0  του κόστους προ πολογισµού

 µεγάλη διάρκεια χρηµατοδότησης έως 1  έτη

 ιδιαίτερα προνοµιακό επιτόκιο 

 ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς της πράσινης ενέργειας, για βιώσιµες επενδύσεις, µέσω του Οικοσυστήµατος  

   Συνεργατών της   ειδικοί Σύµβουλοι, προµηθευτές και κατασκευαστές Φωτοβολτα κών Σταθµών .

Το νέο προ όν απευθύνεται σε  

 φιστάµενες ή Νέες Επιχειρήσεις ειδικού σκοπού παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οποιασδήποτε νοµικής µορφής.

 Ενεργειακές Κοινότητες ιδιωτικού συµφέροντος

 Κατ  Επάγγελµα Αγρότες που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το “  Φωτοβολτα κό”, καθώς και για τις υπηρεσίες του οικοσυστήµατος συνεργατών, είναι διαθέσιµες στην 

ιστοσελίδα της Alpha Ban .

https://alphabankintranet.alphasso.gr/trapeziki-mikron-epixeiriseon/Pages/5_2021_FV_homepage.aspx
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Ανανεωµένο Πρόγραµµα “  Τουριστική Επιχειρηµατικότητα” 
από την  

Η         , µε την ανανέωση του Προγράµµατος “Alpha Τουριστική Επι ειρηµατικότητα”, καλεί τον επιχειρηµατία του τουρισµού να  

        σχεδιάσει µα ί µε τα ε ειδικευµένα Στελέχη της Τράπε ας, την επόµενη ηµέρα της τουριστικής του δραστηριότητας, επενδύοντας στο 

τρίπτυχο  καινοτοµία, διαφοροποίηση, τα ύτητα.

Το ανανεωµένο Πρόγραµµα, µε µία σύγχρονη προσέγγιση, προσαρµοσµένη στις νέες προκλήσεις του κλάδου, επενδύει στην ενίσχυση της 

τουριστικής επιχειρηµατικότητας, παρέχοντας

 Ε ειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών µε διακεκριµένες πιστοποιήσεις

 µεση πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς πόρους Εθνικών και Ευρωπα κών Προγραµµάτων για την υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων της  

   επιχείρησης

 Ολοκληρωµένες λύσεις επένδυσης σε επαγγελµατικό ε οπλισµό σε συνεργασία µε µεγάλους Εµπορικούς Συνεργάτες µας, µε παράλληλη  

   α ιοποίηση των προσφερόµενων χρηµατοδοτικών λύσεων από την Τράπε α

 Σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν τη διενέργεια των επιχειρηµατικών συναλλαγών ε  αποστάσεως.

Το Πρόγραµµα παρέχει πλήρη ευελι ία σε κάθε επιχείρηση, να διαµορφώσει ανάλογα µε το προφίλ της, τη δική της “  Τουριστική 

Επιχειρηµατικότητα” επιλέγοντας εκείνα τα προ όντα και τις υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την καθηµερινότητά της. 

Αναλυτικές πληροφορίες για το ανανεωµένο Πρόγραµµα, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Alpha Ban .

https://alphabankintranet.alphasso.gr/trapeziki-mikron-epixeiriseon/Pages/alpha_touristiki_epixeirimatikotita.aspx
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/epaggelmaties-kai-epixeiriseis/kladika-programmata/alpha-touristiki-epixeirimatikotita
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ιαγωνισµός “    Ολυµπιακοί Αγώνες T  2020”

         ε αφορµή τους Ολυµπιακούς Αγώνες o o 2020 και για δύο µήνες Μάιο-Ιούνιο , έλαβε χώρα διαγωνισµός από την  
        Alpha Ban  σε συνεργασία µε τη isa.

Οι κάτοχοι όλων των καρτών Alpha Ban  isa (Ιδιωτών και Επι ειρήσεων) πραγµατοποιώντας ηλεκτρονικές και ανέπαφες 

συναλλαγές µε τις κάρτες τους, συµµετείχαν σε κλήρωση για εχωριστά δώρα  

Το πρώτο έπαθλο του νικητή περιελάµβανε µία αξέ αστη διαδροµή στον ιαπωνικό πολιτισµό µε δραστηριότητες και σεµινάρια, 

όπως ανθοδετική, καλλιγραφία, µαγειρική, ενηµέρωση για την ιεροτελεστία του τσαγιού και υπέροχο δείπνο σε βραβευµένο εστιατόριο 

ιαπωνικής γαστρονοµίας.

Επιπλέον, δέκα τυ εροί κέρδισαν 10 τηλεοράσεις Panasoni  8”, νέας τεχνολογίας µε µεγάλη επίπεδη οθόνη και απόλαυσαν 

τους Ολυµπιακούς Αγώνες σαν να ήταν εκεί

Μ
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γκυρη και α ιόπιστη ενηµέρωση για τις διεθνείς αγορές

        το πλαίσιο της ενηµέρωσης των Πελατών του  , στάλθηκε µέσω , η νέα έκδοση του , 

        µε την πρόσφατη επισκόπηση των ιεθνών Αγορών.

Η ανάλυση περιελάµβανε τα παρακάτω κύρια σηµεία

 ιατηρείται ισ υρή η δυναµική της παγκόσµιας οικονοµίας
 Προβληµατί ει η αύξηση του πληθωρισµού
 Πώς επηρεά ει την οµολογιακή κατηγορία η προοπτική σταδιακής απόσυρσης της υποστηρικτικής 

  νοµισµατικής πολιτικής
 Συνε ί ουν οι ρηµατοπιστωτικές συνθήκες να ευνοούν τις µετο ικές αγορές
 Ποιες επενδυτικές κατηγορίες ευνοούνται σε περιβάλλον ισ υρής ανάπτυξης και αυξηµένου πληθωρισµού  

Σ
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       ιπλή διάκριση έλαβε η Τράπε α στα “Helleni  esponsi le B siness Awar s 2021”   
       για δύο σηµαντικές δράσεις Εταιρικής πευθυνότητας, που συνδυά ουν την
κοινωνική συνεισφορά και την ισότιµη πρόσβαση στον πολιτισµό. Η διοργάνωση 
πραγµατοποιήθηκε, για έκτη συνεχή χρονιά, από το περιοδικό   και τη 

 . 

Συγκεκριµένα, απέσπασε το ρυσό ραβείο στην 
κατηγορία “ πεύθυνες Επι ειρήσεις  s: 
Λιγότερες Ανισότητες” για το πρόγραµµα 
“Σινεµά για λους” το οποίο και υλοποιεί σε 

συνεργασία µε το εστιβάλ Κινηµατογράφου εσσαλονίκης. Με σαφή κατεύθυνση τη 
συνεισφορά της στους Στό ους ιώσιµης Ανάπτυξης των νωµένων Εθνών 
( staina le e elopment oals) και ειδικότερα, στον 10 (Λιγότερες Ανισότητες), 
η   στηρί ει το πρόγραµµα συµβάλλοντας στη διεύρυνση της πρόσβασης και στην 
ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Επίσης, έλαβε το άλκινο ραβείο στην κατηγορία “Συνεργασία Επι είρησης και Τοπικής 
Κοινότητας / Κράτους” για το πρόγραµµα “Οι φθορές που πληγώνουν”, που υλοποιεί 
από το 201  µα ί µε τον ήµο Αθηναίων και µε τη συµβολή οµάδων συντηρητών 
ε ειδικευµένων σε γλυπτά. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυά ει την κοινωνική 
προσφορά, τη βιωσιµότητα και την αστική ανθεκτικότητα, ενώ παράλληλα συµβάλλει 
στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυ η της χώρας, καθώς στοχεύει στην 
προστασία και την αποκατάσταση, µε τον βέλτιστο τρόπο, ιστορικών µνηµείων και έργων τέχνης, 
που βρίσκονται σε εµβληµατικούς χώρους κεντρικών πόλεων της χώρας µας και έχουν υποστεί 
σηµαντικές φθορές. 

Η ιστορία της Τράπε ας είναι συνυφασµένη µε τον Πολιτισµό, ο οποίος αποτελεί κοινό παρονοµαστή των δύο αυτών δράσεων που 
διακρίθηκαν στα “Helleni  esponsi le B siness Awar s 2021”. ια τον λόγο αυτό, η Alpha Ban  διατηρεί ισ υρή τη δέσµευσή 
της να υποστηρί ει την ισότιµη πρόσβαση στον πολιτισµό αλλά και την προστασία του πολιτισµού της καθηµερινότητας ως 
µέσο για την αστική ανθεκτικότητα και την αειφόρο ανάπτυ η.
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       πιβεβαίωση για τα υ ηλά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας αλλά και για την  
      αναβαθµισµένη εταιρική διακυβέρνηση της Alpha Ban  αποτελεί η συµµετοχή της στον χρηµατιστηριακό δείκτη 
αειφορίας inan ial imes to  hange4 oo  ( 4 oo ) n e  eries, για ακόµη µία ρονιά. 

Η επίδοση της   βρίσκεται σαφώς πάνω από τον µέσο όρο του κλάδου, τόσο όσον αφορά στο συνολικό 
 , όσο και στις επιµέρους βαθµολογίες των υποκατηγοριών Περιβάλλον, Κοινωνία και ιακυβέρνηση . Συνολικά, 

η Τράπε α διατήρησε τη διαχρονικά υψηλή της επίδοση, παρουσιά οντας περαιτέρω βελτίωση σε σ έση µε το 2020, 
στον τοµέα της Κοινωνίας. 

Ο εν λόγω είκτης περιλαµβάνει εισηγµένες εταιρείες σε αναδυόµενες αγορές µε θετική οικονοµική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική επίδοση. Η ορθή εταιρική διακυβέρνηση, οι βιώσιµες πρακτικές περιβαλλοντικής ανάπτυξης και οι 
υπεύθυνες δράσεις για την κοινωνία, αποδεικνύουν ότι παράλληλα µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, η Τράπε α 
διαθέτει υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

Η T  , παγκόσµιας εµβέλειας πάροχος χρηµατιστηριακών δεικτών, πιστοποιεί ότι η   α ιολογήθηκε από 
ανε άρτητο φορέα σύµφωνα µε τα κριτήρια T 4  και διαπιστώθηκε ότι πληροί τις προ ποθέσεις, ώστε η µετο ή 
της να συµπεριληφθεί σε αυτές της Σειράς εικτών 4 oo .

Ε

Η   στον χρηµατιστηριακό δείκτη αειφορίας 
 T   4 , για πέµπτη συνεχή χρονιά
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       Τράπε α, πιστή στη δέσµευσή της για διαφανή και υπεύθυνη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων Μερών της,   
        προχώρησε στην έκδοση του 14ου Απολογισµού ιώσιµης Ανάπτυ ης για το έτος 2020.

Ο Απολογισµός ιώσιµης Ανάπτυ ης 2020 περιλαµβάνει τις πρωτοβουλίες της
  για την πλήρη και δυναµική ενσωµάτωση περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών κριτηρίων σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της, τις 
βιώσιµες επενδύσεις και τη συνεισφορά της στην κοινωνία. Εκτενής αναφορά 
γίνεται, επίσης, στον τρόπο µε τον οποίο η Τράπε α, στήριξε τους Πελάτες της, το 
Εθνικό Σύστηµα γείας και το Προσωπικό της, προκειµένου να ανταποκριθούν 
στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδηµία του -1 , επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα τη σηµαντική ε υγίανση του ισολογισµού της και την υλοποίηση του 
Στρατηγικού της Σχεδίου.

Συγκεκριµένα, στον φετινό Απολογισµό ιωσιµότητας περιγράφονται οι δράσεις 
και οι στόχοι της Τράπε ας σχετικά µε

 τον τρόπο µε τον οποίο η   αλληλεπιδρά µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της
 την εταιρική διακυβέρνηση του Οργανισµού και την υπεύθυνη λειτουργία του 
 την υπεύθυνη παρο ή ρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και προ όντων 
 τη στάση της Τράπε ας απέναντι στο Ανθρώπινο υναµικό της 
 τον έλεγχο και τη µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος 
 το κοινωνικό της αποτύπωµα, µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες και  

   προγράµµατα.

Ο Απολογισµός έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τη βασική επιλογή των διεθνώς αναγνωρισµένων Προτύπων κδοσης Απολογισµού 
ιωσιµότητας , λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη τις αρχές του Α    ΑΑ1000, τον Οδηγό 
ηµοσιοποίησης µη χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών για τις εισηγµένες εταιρείες καθώς και το 

Συµπλήρωµα του Κλάδου των Χρηµατοοικονοµικών πηρεσιών του οργανισµού    , που αποτελεί ένα 
ε ειδικευµένο πρότυπο για τα περιεχόµενα του απολογισµού εταιρειών του τραπε ικού τοµέα.

Ο Απολογισµός ιώσιµης Ανάπτυ ης 2020 είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της Τράπε ας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η

Τη δέσµευση της   για ένα βιώσιµο µέλλον 
αποτυπώνει ο Απολογισµός ιώσιµης Ανάπτυ ης 2020

Ο Απολογισµός ιώσιµης Ανάπτυ ης 2020 περιλαµβάνει τις πρωτοβουλίες της
πλήρη και δυναµική ενσωµάτωση περιβαλλοντικών και 

 σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της, τις 
συνεισφορά της στην κοινωνία. Εκτενής αναφορά 

γίνεται, επίσης, στον τρόπο µε τον οποίο η Τράπε α, στήριξε τους Πελάτες της, το 
Εθνικό Σύστηµα γείας και το Προσωπικό της, προκειµένου να ανταποκριθούν 
στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδηµία του -1 , επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα τη σηµαντική ε υγίανση του ισολογισµού της και την υλοποίηση του 

Απολογισµό ιωσιµότητας περιγράφονται οι δράσεις 
και οι στόχοι της Τράπε ας σχετικά µε

ον τρόπο µε τον οποίο η   αλληλεπιδρά µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη της
 του Οργανισµού και την υπεύθυνη λειτουργία του 

υπεύθυνη παρο ή ρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και προ όντων 
 τη στάση της Τράπε ας απέναντι στο Ανθρώπινο υναµικό της 

µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος
, µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες και  

https://www.alpha.gr/flipbooks/apologismoi-eke/2020/gr/index.html
https://www.alpha.gr/flipbooks/apologismoi-eke/2020/en/index.html
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Χορηγίες της   στο πλαίσιο της Εταιρικής πευθυνότητας

        Τράπε α υποστηρί ει τον µη κερδοσκοπικό Οργανισµό afe ater ports, στην  
         προσπάθειά του για την ψηφιακή αναβάθµιση και την ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων που 
πραγµατοποιούνται στις παραλίες σε ναυαγοσώστες και στις επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ. 
Με την υποστήρι η της  , το πρόγραµµα ε ελίχθηκε δηµιουργώντας ένα δεύτερο σκέλος, µε 
διαδραστικά µαθήµατα για µαθητές υµνασίου και Λυκείου, στοχεύοντας στην ενηµέρωσή τους σχετικά 
µε την ασφάλειά τους στη θάλασσα. Επιπλέον, έχει δηµιουργηθεί και µία εφαρµογή µε τον ίδιο ρόλο, 
που µέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και βίντεο, οι χρήστες µαθαίνουν πώς να είναι ασφαλείς 
στη θάλασσα και κατά τη συµµετοχή τους σε θαλάσσια αθλήµατα.
Μακροπρόθεσµος στόχος του Οργανισµού είναι τα συγκεκριµένα µαθήµατα να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα διδασκαλίας στα σχολεία. 

Η

        Alpha Ban , µε ευαισθησία σε θέµατα περιβάλλοντος, υποστήριξε το ir lar onom  or m, το οποίο πραγµατοποιήθηκε   
        από την   σε υβριδική µορφή, στις 23 Ιουνίου 2021.

Στο επίκεντρο της θεµατικής του συνεδρίου ήταν η Κυκλική Οικονοµία των Επιχειρήσεων και η Πράσινη Ανάπτυ η. Από τη συ ήτηση φάνηκε ότι 
ο στόχος όλων είναι η υιοθέτηση κυκλικών επιχειρηµατικών µοντέλων για την καλύτερη α ιοποίηση των φυσικών πόρων αλλά ταυτόχρονα και 
η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, για ένα πιο βιώσιµο µέλλον.  
  

 περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό ά ονα των ενεργειών µας.  συνετή χρήση 
φυσικών πόρων και η ανάπτυ η επιχειρηµατικών δράσεων περιβαλλοντικής ωφέλειας, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικά 
υπεύθυνης συµπεριφοράς της Τράπε ας. 

Η
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        Τράπε α στηρί ει τη δράση saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου   
        Ασφαλούς ιαδικτύου, που έχει στόχο την προστασία ανηλίκων από ακατάλληλο 
ή επιβλαβές περιεχόµενο στον διαδικτυακό χώρο, καθώς και από επικίνδυνες 
συµπεριφορές.

Επιπλέον, το πρόγραµµα προάγει την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του ιαδικτύου αλλά και την ενδυνάµωση γονέων και εκπαιδευτικών 
σχετικά µε θέµατα ασφάλειας στο ιαδίκτυο, µέσα από την υλοποίηση ενηµερώσεων, εκπαιδεύσεων και την ανάρτηση κατάλληλου υλικού.

Με τη συνδροµή της   ολοκληρώθηκε το ειδικό εγχειρίδιο 1  σχεδίων µαθηµάτων για τον ψηφιακό αλφαβητισµό και τη 
διαδικτυακή ασφάλεια διάρκειας 22 διδακτικών ωρών, που θα διανεµηθεί δωρεάν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, 
καθώς επίσης και για τη συνέχιση της συµµετοχής νέων από την Ελλάδα στο Ευρωπα κό Συµβούλιο Νέων για το ηφιακό Αγαθό. 

Η

        πολιτισµός είναι ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί βαθύτατα κατά τη διάρκεια  
        της πανδηµίας.   , µε τις δράσεις και τη συνεισφορά της, πάντα 
προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στον πολιτισµό, να τον ενισχύει και να τον ενδυναµώνει. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αρωγός της πολιτιστικής δράσης του Μεγάρου Μουσικής 

εσσαλονίκης, το οποίο λόγω των νέων συνθηκών που έχουν προκύψει από την 
υγειονοµική κρίση, προσφέρει διαδικτυακές παραστάσεις και παραγωγές. 

 Τράπε α υποστηρί ει τη Συµφωνική Ορ ήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής εσσαλονίκης – A, επιθυµώντας να 
ενισχύσει το έργο της για την πραγµατοποίηση περισσότερων ψηφιακών αλλά και µε φυσική παρουσία εκδηλώσεων.  

Ο
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          από το 200  µέχρι σήµερα στηρί ει τον λληνα αθλητή του ,  
        ρηγόρη Πολυχρονίδη, ενισχύοντας την προσπάθειά του για σπουδαίες 
διακρίσεις σε ευρωπα κές και παγκόσµιες διοργανώσεις.

Ο ρηγόρης Πολυχρονίδης µετρά σηµαντικές διακρίσεις, όπως αυτές του 
Παγκόσµιου Πρωταθλητή και Πρωταθλητή Ευρώπης. χει κερδίσει 4 Ολυµπιακά 
µετάλλια, µετα ύ των οποίων, και το χρυσό στους Παραολυµπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου το 2012.

 Alpha Ban , για ακόµη µία ρονιά, συµβάλλει στην προετοιµασία του ρυσού Παραολυµπιονίκη για τους 
Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.

Η



ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ Ε ΝΗ

        Αlpha Ban  στηρί ει την αποστολή του Συλλόγου ίλων των Παιδιών µε ρόνιες  
        ευµατοπάθειες – “Παιδικός Αντιρευµατικός Αγώνας”, που είναι η κοινωνική και ηθική 
συµπαράσταση των παιδιών µε χρόνιες ρευµατοπάθειες καθώς και των οικογενειών τους.

Η πανδηµία έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για διεύρυνση του υποστηρικτικού ρόλου του Συλλόγου 
προς τις οικογένειες, µε αποτέλεσµα να δοθεί η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήρι ης και 
συµβουλευτικής αλλά και να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες του ψυχολόγου. 

Την ενισχυµένη προσπάθεια του Συλλόγου να στηρί ει περισσότερο τα παιδιά και τους γονείς τους, 
µπορέσαµε να διευκολύνουµε, µε την υποστήρι ή µας. 

Η

        ο - -  Ελλάδος Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος  εκπληρώνει ευχές παιδιών που  
        πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, και εδώ και 2  χρόνια, έχει πετύχει να 
ικανοποιήσει περισσότερες από 2. 00 ευχές.  

 Alpha Ban  στηρί ει τη νέα ενέργεια του Οργανισµού “e- al for ishes”, 
έναν συµβολικό ηλεκτρονικό περίπατο, µία εικονική διαδροµή, που εκινάει από την 
Αλε ανδρούπολη και φτάνει µέχρι την Ιθάκη, βοηθώντας αυτούς τους αληθινούς µικρούς 
ήρωες να φτάσουν στη δική τους Ιθάκη.

Τα παιδιά που η ευχή τους εκπληρώνεται, αντλούν κουράγιο και θάρρος και ανακτούν 
τη σωµατική και συναισθηµατική δύναµη που χρειά ονται, προκειµένου να αντεπε έλθουν 
στη θεραπεία τους.

Τ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕ ΜΑΤΑ • ΙΚΤ Ο ΤΕΧΝΗΣ

Ιάσων Μολφέσης 1 2 -200

ό  1 2
Πολυουρεθάνη 60  11  εκ.

        ό  του Ιάσονα Μολφέση αποτελεί µία σύνθεση ε ολοκλήρου φιλοτεχνηµένη από πολυουρεθάνη, η οποία βρίσκεται  

        τοποθετηµένη στο Κατάστηµα ύρωνος της  .

Στη δισδιάστατη και κατάστικτη επιφάνεια, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της τέχνης του, αποτυπώνεται µία σχηµατοποιηµένη 

ανθρώπινη φιγούρα, σε ένα περιβάλλον αόριστο. Στόχος του καλλιτέχνη δεν είναι να φτάσει στο τέλειο αισθητικό αποτέλεσµα 

αλλά η απελευθέρωση και η ανάδει η των σχηµάτων και των µορφών. Το έργο αποκτά, µέσα από την πρωτοποριακή ενασχόληση 

του Μολφέση, µε την τεχνολογία και τις φόρµες που δηµιουργούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συµβολικές προεκτάσεις και 

παίρνει τον χαρακτήρα ενός φιλοσοφικού και µυθολογικού σχολιασµού της σύγχρονης τεχνολογίας και κατ  επέκταση, της 

σύγχρονης ωής.

Ο

Κατάστηµα ύρωνος

<       0 / 64      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕ ΜΑΤΑ • ΙΚΤ Ο ΤΕΧΝΗΣ

<       1 / 64      >

Ο Ιάσων Μολφέσης ανήκει στην κατηγορία εκείνη των καλλιτεχνών που στράφηκαν στην Αφαίρεση και αφοσιώθηκαν στους συνεχείς 
πειραµατισµούς και ως προς τα εκφραστικά και ως προς τα υλικά µέσα, µε βασικό τους σκοπό τη δηµιουργία ενός καθαρού εικαστικού 
ιδιώµατος. 

Η Αφαίρεση στην Ελλάδα “έφτασε” στη δεκαετία του 0, αλλά εδραιώθηκε στην πιο δηµιουργική και γόνιµη δεκαετία του 60. ταν η εποχή 
που πολλοί καλλιτέχνες θέλησαν να σπουδάσουν και να ήσουν στις µεγάλες ευρωπα κές πρωτεύουσες, προκειµένου να αφοµοιώσουν την 
αφαιρετική αντίληψη και να έρθουν σε άµεση επαφή µε τον µοντερνισµό. Ο Μολφέσης, συγκεκριµένα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
Παρίσι και κατά τη διάρκεια της διαµονής του εκεί, είχε την ευκαιρία να επανε ετάσει τη θέση του απέναντι στη νεοελληνική τέχνη. Από την 
αρχή, το ενδιαφέρον του στράφηκε στην φαίρεση. Από τη δεκαετία του 0 στα έργα του κυριαρχούν οι αφηρηµένες φόρµες, περιορισµένο 
σχετικά χρωµατολόγιο και η ε πρεσιονιστική γραφή.

Κατά τη διάρκεια της επόµενης δεκαετίας, α ιοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών που τότε µόλις εµφανί ονται, 
ενσωµατώνοντας στη ωγραφική του τις κατάστικτες επιφάνειες που αργότερα, θα χρησιµοποιήσει µε πολλούς τρόπους και παραλλαγές και 
στα γλυπτά του, µέσω του σφυρήλατου µολυβιού. Ταυτόχρονα, θα αρχίσει να πειραµατί εται και µε τα υλικά, χρησιµοποιώντας, µε 
πρωτότυπο και ευρηµατικό τρόπο, τσιµέντο, πολυεστέρα, χάλυβα, φύλλα µολύβδου, ρινίσµατα µετάλλων, βιοµηχανικές πλαστικές ύλες κ.ά.

Τα έργα του της τελευταίας περιόδου, από το 1 0 και µετά, στην οποία ανήκει και το έργο ό , αποτελούν κατά κύριο λόγο ανάγλυφες 
ή επίπεδες συνθέσεις, που πλησιά ουν περισσότερο στη ωγραφική παρά στη γλυπτική.  

Ιάσων Μολφέσης
υθός, 1992

Πολυουρεθάνη 60  11  εκ.
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ΙΟ ΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙ ΜΑ 

      πούδασε ωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της  
      Αθήνας (1942-46) και στην École Nationale périe re des 
Bea -Arts του Παρισιού (1951-53). Στο διάστηµα 1950-70 
ασχολείται αποκλειστικά µε τη ωγραφική προσχωρώντας σταδιακά 
σε ένα αφηρηµένο εκφραστικό ιδίωµα. 

Από το 1970 στρέφεται στη γλυπτική, όπου πρωτοπορεί εισάγοντας 
καινοφανή στοιχεία από τον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Στο διάστηµα 1988-90 διετέλεσε Καθηγητής γλυπτικής στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου εσσαλονίκης.

Σ

<       2 / 64      >

Ιάσων Μολφέσης 
Αθήνα 1 2   200
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        ο σίλφιον (silphium) ήταν φυτό που χρησιµοποιούνταν στην κλασική αρχαιότητα ως καρύκευµα και κυρίως ως φάρµακο. 

Το ε αφανισµένο σήµερα φυτό είχε χρυσαφένιους καρπούς και φύλλα που έµοια αν µε εκείνα του σέλινου. Φύτρωνε αποκλειστικά στην 

Κυρηνα κή σηµερινή Λιβύη  και ήταν ακουστό για τις πολλαπλές θεραπευτικές του ιδιότητες σε ποικίλους τοµείς όπως η οφθαλµολογία, 

η πνευµονολογία, οι παθήσεις των αρθρώσεων, τα σπλάχνα, το κυκλοφορικό σύστηµα ή ακόµα και η σε ουαλικότητα.

Το πολυπόθητο φυτό αποτέλεσε γρήγορα ένα κερδοφόρο ε αγώγιµο εµπορικό προ όν που χάρισε σηµαντικά πλούτη στους Κυρηναίους. 

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 23-  µ.Χ. , στη Φυσική Ιστορία του ιβλίο , 1 , αναφέρει ότι το σίλφιον κόστι ε το βάρος του σε ασήµι. 

Ο ίδιος συγγραφέας παρατηρεί επίσης ότι ο Καίσαρας ή ερε καλά την α ία του καθώς απαίτησε για λάφυρα να του παραδοθούν από τον 

θησαυρό της Κυρήνης τουλάχιστον 00 κιλά του πολύτιµου φυτού. εν αποτελεί έκπλη η το γεγονός ότι το σίλφιον, ως πηγή 

εισοδήµατος, εµφανί εται σε όλα σχεδόν τα νοµίσµατα της περιοχής, ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι δύο µεγαλύτερες πόλεις της 

Κυρηνα κής, Κυρήνη και Ευεσπερίδες, χρησιµοποιούν το σίλφιο ως κύριο νοµισµατικό τύπο, ως έµβληµα της εθνικής τους ταυτότητας.

Σήµερα, το σίλφιον θεωρείται το πρώτο είδος φυτού που οφείλει την ε αφάνισή του στον άνθρωπο, ε αιτίας της υπερεκµετάλλευσής του.

Σίλφιον  το πρώτο είδος φυτού που ε αφάνισε ο άνθρωπος

Τ

Αργυρή δραχµή Ευεσπερίδων Κυρηνα κής, περίπου 440 π.Χ.
Εµπρόσθια ό η: Σίλφιον.  

Οπίσθια ό η: Ε Ε. Κεφαλή µµωνος ιός.
  Νοµισµατική Συλλογή 3 1
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Οι αλκανικοί Πόλεµοι και η Λα κή Τράπε α, 1 12-1 13

       την εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού κράτους, από περιθωριακή πρώην επαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, το 1830, σε ένα   

       σύγχρονο ευρωπα κό κράτος-µέλος της Ευρωπα κής νωσης, σηµαντική τοµή αποτελούν, αναµφίβολα, οι αλκανικοί Πόλεµοι. Η αίσια 

έκβασή τους χάρισε στην Ελλάδα νέα εδάφη, πλουτοπαραγωγικούς πόρους και µεγάλες προσδοκίες για το µέλλον της. 

Τα χρόνια που προηγήθηκαν των πολέµων, η ελληνική οικονοµία σηµείωσε σηµαντικούς ρυθµούς ανάκαµψης, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές 

ανάνοι αν για την Ελλάδα και οι κυβερνήσεις της µπορούσαν να αυ ήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, στις οποίες θα στηρι όταν η 

βαλκανική επέκταση του 1 12-1 13. Ιδιαίτερα θεαµατικές υπήρ αν οι ε ελί εις στον τοµέα των υπηρεσιών, ειδικότερα στη ναυτιλία και τις 

τράπε ες. Στον τραπε ικό κλάδο, µετα ύ 18 8 και 1 08, οι καταθέσεις προθεσµίας τριπλασιάστηκαν και οι καταθέσεις ταµιευτηρίου σχεδόν 

οκταπλασιάστηκαν. 

Σε αυτή την πολύ ευνο κή συγκυρία µε την οποία εκινά η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, η Λα κή Τράπε α, η ίδρυση της οποίας 

ε έφρα ε µε τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές και οικονοµικές ανακατατά εις που παρατηρούνται στην πρωτεύουσα του ελληνικού 

βασιλείου, γνωρί ει σηµαντική ανάπτυ η. Η αισιοδο ία της ιοίκησης για το µέλλον της Τράπε ας δεν κλονίστηκε µε την έναρ η των 

αλκανικών Πολέµων. 

Τίτλος Εικοσιπέντε µετοχών της Λα κής Τράπε ας, δεκαετία 1 10
τορι ό ρ είο  

Σ
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Πράγµατι, η Λα κή Τράπε α πετυχαίνει να αντιµετωπίσει µε το ελάχιστο δυνατό κόστος τον πανικό που ακολούθησε την είδηση για την έναρ η 

των πολεµικών επιχειρήσεων   ε ερ  ρε τοποίη ι  τ  τοπο ετ ε  µα  αι τ  δια ε ίµ  ό ι µό ο  επ ρ ε α  ει  τα  ε τ το  

τα τα  αιτ ει  α αλ ε  ε αλαί  αι οποίαι  µό ο  τα  πρ τα  ηµ ρα  τη  ε ι  επι τρα τε ε  α ρό  αιτη εί αι  α λ ο  

περίπο  ει   δρα µ  αλλ  επ τρε α  ει  τη  ρ πε α α µη  δια ό η τα  ερ α ίε  τη  ιδί  τα  προε ο λ ει  τ ε  

τα  προε ο λ ει  προ  µι ρο  πι το ο  αι τα δ εια επ  ε ε ρ  τιµαλ  α τι ειµ . 

Η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Τράπε ας, παρά την πίεση που της ασκήθηκε από τους καταθέτες της, της επιτρέπει να µην κάνει 

χρήση του δικαιοστασίου που προσέφερε ο νόµος Η /6.10.1 12. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς ήδη ένα χρόνο νωρίτερα, 

η Λα κή Τράπε α ήρθε επίσης αντιµέτωπη µε πιέσεις πανικού από µερίδα καταθετών λα κής αποταµίευσης, γεγονός που επεκτάθηκε σε µα ική 

απόσυρση καταθέσεων και κρίθηκε αναγκαία η παρέµβαση Κυβερνητικής Επιτροπής για τον οικονοµικό της έλεγχο.

Η ιοίκησή της, για να προλάβει παρόµοιες καταστάσεις στο µέλλον, αποφασί ει να τηρεί “µ α πο ό  ε αλαί  µα  δια ιµο  παρ  τη 

ι  ραπ η”, που την εποχή εκείνη έπαι ε τον ρόλο του δανειστή τελευταίας προσφυγής. Στην Εθνική Τράπε α στρέφεται µάλιστα όχι µόνο 

για την κατάθεση των ταµιακών της διαθεσίµων, αλλά και για τον συµψηφισµό των καθηµερινών της δοσοληψιών µε τις υπόλοιπες εµπορικές 

τράπε ες.

Ε άλλου, η σχετική άνεση µε την οποία η Λα κή Τράπε α αντιµετώπισε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, 

της επέτρεψαν να συµµετέχει στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. Από 

κοινού µε τις υπόλοιπες ελληνικές τράπε ες εκχωρεί δάνειο στην Επιτροπή του Χρηµατιστηρίου µε 

σκοπό την επανέναρ η των συναλλαγών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Επίσης, µε ποσοστό “α λο ο 

προ  τα  δ µει  µα  αι τα  περι τ ει ”, συµµετέχει στο προσωρινό δάνειο των 40.000.000 

χρυσών φράγκων σε συναλλαγµατικές προς το ελληνικό κράτος που εκδίδεται από την Εθνική 

Τράπε α. Οι δανειοδοτήσεις αυτές ήταν απαραίτητες για να αντεπε έλθει το ελληνικό κράτος στις 

ανάγκες των αλκανικών Πολέµων και τη µοναδική σε µέγεθος στρατιωτική κινητοποίηση που 

πραγµατοποίησε. 

τσι λοιπόν λίγους µήνες µετά τη λή η των αλκανικών Πολέµων, ο ενικός ιευθυντής και ιδρυτής 

της Λα κής Τράπε ας, ιονύσιος Λοβέρδος, δηλώνει µε αυτοπεποίθηση στη ενική Συνέλευση των 

Μετόχων ότι “ό ι µό ο  η ρ πε α λειτο ρ η ε  α ο ι   αλλ  αι επε τ η ε ε ε  

τοπο ετ ει  ε αλαί  ε πηρετο α  ε ι ο   οι ελεί  οπο ”. 
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ιαφηµιστική καταχώριση της Λα κής Τράπε ας, 
δεκαετία 1 10, τορι ό ρ είο  
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Η ιβλιοθήκη της  
Νίκος Καββαδίας

       ποιητής, πε ογράφος, µεταφραστής και ναυτικός Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1 10, σε µία επαρχιακή  

       πόλη κοντά στο λαδιβοστόκ στη ωσία, από γονείς Κεφαλονίτες, τον Χαρίλαο Καββαδία και τη ωροθέα Αγγελάτου. 

Ο πατέρας του είχε τη ρωσική υπηκοότητα και διατηρούσε επιχείρηση εισαγωγών - ε αγωγών. Σε ηλικία τεσσάρων ετών, 

επέστρεψε µε την οικογένειά του στην Κεφαλονιά και το 1 21 µετακόµισαν στον Πειραιά, όπου τελείωσε το ηµοτικό και το 

ε ατά ιο υµνάσιο. Το 1 28 έδωσε ε ετάσεις για την Ιατρική Σχολή, όµως την ίδια περίοδο, επειδή αρρώστησε σοβαρά ο 

πατέρας του, αναγκάστηκε να εργαστεί σε ένα ναυτικό γραφείο, ενώ παράλληλα συνεργα όταν µε διάφορα φιλολογικά περιοδικά 

δηµοσιεύοντας κυρίως ποιήµατα. Τον επόµενο χρόνο, αµέσως µετά τον θάνατο του πατέρα του, επιβιβάστηκε σε φορτηγό πλοίο 

για να εργαστεί ως ναύτης. Το 1 33 εκδόθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο “Μαραµπού”, η οποία έγινε δεκτή µε πολύ 

ευνο κές κριτικές. Με την έναρ η του  Παγκοσµίου Πολέµου υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Αλβανία και στα χρόνια της 

Κατοχής έ ησε στην Αθήνα. Το 1 4  αναχώρησε ανά µε το πλοίο “Κορινθία” και τα ίδεψε, µε πολύ µικρά διαλείµµατα, ως 

ασυρµατιστής σε όλο τον κόσµο µέχρι το 1 4. Τον Φεβρουάριο του 1  πέθανε αφνικά έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο

<       6 / 64     >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕ ΜΑΤΑ •  Ι ΛΙΟ ΗΚΗ ΤΗΣ  

Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεµφανίστηκε σε ηλικία 18 ετών, όταν άρχισε να δηµοσιεύει ποιήµατα στο περιοδικό της 

“Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας”, ενώ στη συνέχεια, συνεργάστηκε και µε άλλα φιλολογικά περιοδικά. 

Η πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο “Μαραµπού” εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1 33 από το περιοδικό “Ο Κύκλος”. 

Από το 1 38 δηµοσίευε ποιήµατα στη “Νέα Εστία”. Το 1 4  κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Α. Καραβία η δεύτερη ποιητική 

του συλλογή µε τίτλο “Πούσι” και επανεκδόθηκε µετά από 14 χρόνια το “Μαραµπού”. Τον Μάρτιο του 1 4 τυπώθηκε το πε ό 

“ άρδια”. Το 1  εκδόθηκε η τρίτη ποιητική συλλογή του “Τραβέρσο”, την οποία όµως δεν πρόλαβε να δει τυπωµένη. 

Από τις εκδόσεις γρα εκδόθηκαν το 1 8  τα πε ά “Λι” και “Του πολέµου. Στο άλογό µου” και το 200  το έργο “Νίκος 

Καββαδίας. Το ηµερολόγιο ενός τιµονιέρη. Αθησαύριστα ποιήµατα και πε ογραφήµατα”. Στα έργα του αποτύπωσε τη ναυτική ωή 

και εικόνες από τα µέρη που επισκέφθηκε. 

Η γραφή του ήταν κυρίως βιωµατική και ακολούθησε µία ε ελικτική πορεία προς την αφαίρεση και τα όρια του υπερρεαλισµού, 

πάντα µέσα στο πλαίσιο της παραδοσιακής στιχουργικής φόρµας και της ρυθµικής τεχνικής.

Η Συλλογή της ιβλιοθήκης της Τράπε ας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων του Νίκου Καββαδία.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.
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ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

         ιευθύνουσα Σύµβουλος της  T  Μαρία άικου συµµετείχε ως οµιλήτρια στο υβριδικό “   ”, 
         µε θέµα “  Α    ”, που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Ε αγωγέων ορείου Ελλάδος ΣΕ Ε  
στις 1  Ιουνίου 2021. 

Στη θεµατική ενότητα “   ” της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών  και των 
πλεονεκτηµάτων που αυτές παρέχουν στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα, στους λληνες ε αγωγείς από τους Επικεφαλής των τεσσάρων 
βασικών Εταιριών  στην Ελλάδα. 

Η κυρία άικου αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Κλάδου στις επιχειρήσεις τόσο στη διάρκεια της οικονοµικής, όσο και της 
πανδηµικής κρίσης, στην επίδοση του Κλάδου σε σχέση µε αυτόν στην Ευρώπη καθώς και στην προοπτική µετά από την πανδηµία.
Συγκεκριµένα, επεσήµανε ότι το  είναι ένας δυναµικός θεσµός ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών 
των επιχειρήσεων, όπως της χρηµατοδότησης, είσπρα ης και κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου των εµπορικών απαιτήσεων τους και 
κατ  επέκταση, στη βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων εντός της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, καλύπτοντας την ανάγκη ρευστότητας τόσο από τις επί πιστώσει πωλήσεις τους, όσο και από τις υποχρεώσεις προς τους 
προµηθευτές τους διατηρώντας υγιείς εµπορικές σχέσεις. Τόνισε την καθοριστική χρησιµότητα του  στη στρατηγική 
ε ωστρέφειας των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε ένα απαιτητικό και µεταβαλλόµενο µετά-πανδηµικό περιβάλλον των διασυνοριακών 
εµπορικών συναλλαγών καθώς και την καινοτοµία των προ όντων και υπηρεσιών µέσω της  περαιτέρω ψηφιοποίησης των 
διαδικασιών, προσδίδοντας περαιτέρω προστιθέµενη α ία στην συνεργασία µε τους Πελάτες.   

Στην εκδήλωση, η  T  συµµετείχε ως Χορηγός µε εικονικό περίπτερο, τη δηµιουργία του οποίου υποστήρι ε η ιεύθυνση 
Μ  και ηµοσίων Σχέσεων της Τράπε ας, στο οποίο οι επισκέπτες - συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία.

Η

<       8 / 64      >

 T
Συµµετοχή της  T  στο “   ”



ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

 Αστικά Ακίνητα
Τακτική ενική Συνέλευση

       ην Πέµπτη, 1 Ιουλίου 2021, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική ενική Συνέλευση της εταιρείας  Αστικά Ακίνητα, τηρώντας  

       όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας λόγω της πανδηµίας. 

Μετα ύ των θεµάτων της ηµερησίας διάτα ης, που συ ητήθηκαν, ήταν και η εκλογή νέου µέλους στο ιοικητικό Συµβούλιο. 

Ε ελέγη η κυρία Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου ως µη εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του 

παραιτηθέντος οµοίου µέλους, µη εκτελεστικού, του κ. Αθανασίου Συρράκου. 

Τ
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Στιγµιότυπο από την Τακτική ενική Συνέλευση της Εταιρείας.



ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

    
Το Προσωπικό της     

στηρί ει ενεργά την πρωτοβουλία “ λα τα παιδιά µε σχολικά”

        Τράπε α στηρί ει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού, συµµετέχοντας στην πρωτοβουλία “ λα τα παιδιά 

         µε σχολικά”, στοχεύοντας στη συλλογή σχολικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών παιδιών ευάλωτων οικογενειών, 

εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς. 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην ενέργεια, η     τοποθέτησε ένα µεγάλο κουτί συλλογής σχολικών 

ειδών στην υποδοχή των Κεντρικών της ραφείων στη Λευκωσία, προσκαλώντας το Προσωπικό της να στηρί ει την πρωτοβουλία 

µέσα από την προσφορά γραφικής ύλης και άλλων σχολικών ειδών για τα παιδιά. 

Η     µα ί µε το Προσωπικό της υλοποιεί άλλη µία πρά η κοινωνικής συνεισφοράς, δηµιουργώντας τις 

συνθήκες για ισότιµη πρόσβαση όλων των παιδιών σε αναγκαία σχολικά είδη.

Η 
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ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

            έλαβε το βραβείο “Πιο ενεργή τράπε α στη ουµανία, στο πλαίσιο του ra e a ilitation  
        Program της Ευρωπα κής Τράπε ας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ( B )” για το έτος 2020. Η διάκριση 

απονεµήθηκε στην Τράπε α, κατά την 30ή Ετήσια Συνάντηση της , ως επιβράβευση της επίδοσής της στην υποστήρι η των 

εργασιών διεθνούς εµπορίου στην τοπική αγορά, στο δύσκολο πλαίσιο της πανδηµίας του κορωνο ού.

Συγκεκριµένα, το βραβείο αποτελεί αναγνώριση της συµβολής της    στη σύνδεση της ρουµανικής αγοράς µε το 

παγκόσµιο εµπόριο, παρά το πρωτοφανές πλαίσιο που προκλήθηκε από την έ αρση της πανδηµίας. Η συνεργασία της Τράπε ας µε την 

 κατά το 2020 υπήρ ε ωτικής σηµασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών εταιρειών στην παγκόσµια αγορά.

Το T    της Ευρωπα κής Τράπε ας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ ης  αποσκοπεί στην προώθηση του 

ε ωτερικού εµπορίου προς, από και µετα ύ των χωρών, στις οποίες επενδύει η . Το 2020, το Πρόγραµµα σηµείωσε ρεκόρ 

ετήσιου όγκου συναλλαγών, ύψους άνω των Ευρώ 3,3 δισ., παρά τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδηµίας.  

Η  
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ιάκριση της   



ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

       τις 24 Ιουνίου 2021, η    συµµετείχε στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Παραδοσιακής Φορεσιάς,  

       αναβιώνοντας την ιστορία των τοπικών παραδόσεων και της ρουµανικής λαογραφίας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι πάλληλοι του ικτύου Καταστηµάτων της Τράπε ας φόρεσαν τις περίφηµες παραδοσιακές 

µπλού ες τους και δηµοσίευσαν φωτογραφίες τους στο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της Τράπε ας. Οι πιο εντυπωσιακές 

παραδοσιακές φορεσιές ήταν αυτές των παλλήλων από τα Καταστήµατα   ,   και .

Α ί ει να σηµειωθεί ότι το 1 40, ο διάσηµος άλλος ωγράφος   δηµιούργησε µία σηµαντική ενότητα πινάκων που 

απεικόνι αν γυναίκες, οι οποίες φορούσαν παραδοσιακές µπλού ες από τη ουµανία. Επίσης, η οµορφιά και τα χειροποίητα 

κεντήµατα από τις µπλού ες αυτές υπήρ αν πηγές έµπνευσης για αρκετούς γνωστούς σχεδιαστές, όπως οι   , 

   και T  .

Σ
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Συµµετοχή της    στην Παγκόσµια Ηµέρα Παραδοσιακής Φορεσιάς 



ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

        Τράπε α υποστήρι ε τον διεθνώς κατα ιωµένο βαρύτονο  , από την  

        Αλβανία, στην παραγωγή ενός  µε 10 παλαιά αλβανικά τραγούδια σε νέα, σύγχρονη 

επε εργασία, διατηρώντας όµως την πρωτοτυπία τους, καθώς και σχετικού συνοδευτικού 

βιβλίου.

Η παρουσίαση του έργου αυτού έγινε σε µία λαµπρή εκδήλωση µε τη συµµετοχή γνωστών 

τοπικών καλλιτεχνών και δηµοσιογράφων και άλλων προσκεκληµένων.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου πραγµατοποιείται, για πρώτη φορά, στη χώρα, ενώ αντίτυπα 

του  και του συνοδευτικού βιβλίου προσφέρθηκαν στο πουργείο Πολιτισµού και στον 

Οργανισµό περας και εάτρου της Αλβανίας.

Η
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Η     υποστηρικτής του διεθνώς

κατα ιωµένου βαρύτονου  



ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟ

            συµµετείχε, για δεύτερη φορά, στη φιλανθρωπική  

        εκδήλωση “  ”, την οποία διοργανώνει η  . Στόχος της 

εκδήλωσης είναι να υποστηρί ει το έργο των ΜΚΟ, προσκαλώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες 

να προβούν σε δωρεές που θα χρηµατοδοτήσουν τις δράσεις τους.

Η Τράπε α υποστήρι ε την ΜΚΟ “T  ” µε το έργο “   ”, το οποίο 

θα δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη, να έχουν στη 

διάθεσή τους, και συγκεκριµένα, στο σπίτι τους ή στο κοινωνικό κέντρο της περιοχής τους, 

ένα γραφείο µελέτης καθώς και ένα σετ σχολικών ειδών. 

Η

       ον Ιούνιο, η Τράπε α εγκαινίασε εταιρική διαφηµιστική καµπάνια για τα κύρια προ όντα και τις  

       υπηρεσίες που παρέχει στους Ιδιώτες Πελάτες της, µε κύριο µήνυµα επικοινωνίας  

“Πολλές ανάγκες και επιθυµίες   Μία τράπε α   ”.

Το τηλεοπτικό διαφηµιστικό σποτ απευθυνόταν τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε πιο στοχευµένα, 

και προβλήθηκε στο πλαίσιο του υρωπα κού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου 2020. 

Μπορείτε να δείτε εδώ το διαφηµιστικό σποτ.

Τ
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Συµµετοχή της     στη φιλανθρωπική εκδήλωση “  ”

Εταιρική διαφηµιστική καµπάνια

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

https://www.youtube.com/watch?v=gRXf9a1y-k8


Σας ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι!




