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Η Alpha Bank αποκλειστικός χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆ 
για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

        Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank Γιάννης Εµίρης µας µίλησε για τον σηµαντικό ρόλο που  
       διαδραµάτισε η Τράπεζα στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και µας µετέφερε τις εµπειρίες του από τη µέχρι 
τώρα εµπλοκή του στο έργο.     
Ο

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Πείτε µας λίγα λόγια για τον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού.

Η Εγνατία Οδός είναι ο µεγαλύτερος σύγχρονος αυτοκινητόδροµος της Ελλάδας, µήκους χιλίων περίπου 
χιλιοµέτρων, που διατρέχει κατά µήκος ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα και συνδέει τη χώρα µας µε τις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες µέσω κάθετων αξόνων. 

Η οικονοµική και στρατηγική σηµασία του έργου είναι τεράστια, καθώς αποτελεί τον βασικό οδικό άξονα που συνδέει 
τις αγορές της Ανατολής µε τα βιοµηχανικά κέντρα της ∆ύσης. Το ελληνικό δηµόσιο έχει αποφασίσει από το 2012 
την ιδιωτικοποίηση του έργου µε το µοντέλο της παραχώρησης, όπως συµβαίνει και µε τους υπόλοιπους 

αυτοκινητοδρόµους στην Ελλάδα. Η παραχώρηση αυτή θα είναι µία από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Ποιος ο ρόλος της Alpha Bank στο έργο;

Η Alpha Bank από το 2016 έχει αναλάβει τον ρόλο του αποκλειστικού χρηµατοοικονοµικού συµβούλου του ΤΑΙΠΕ∆ για τη συναλλαγή. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι κατά παράδοση το δηµόσιο για τα έργα αυτού του βεληνεκούς επιλέγει ως σύµβουλό του µία µεγάλη διεθνή επενδυτική 
τράπεζα συνεπικουρούµενη από µία ελληνική τράπεζα. Η εµπιστοσύνη του δηµοσίου προς την Alpha Bank ως τον αποκλειστικό του σύµβουλο 
για την Εγνατία Οδό αποτελεί µία πρωτιά. Το σηµαντικότερο ωστόσο είναι ότι σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον κατορθώσαµε να 
δοµήσουµε µία ελκυστική συναλλαγή για τους επενδυτές, που θα αποφέρει έσοδα ρεκόρ για το ελληνικό δηµόσιο. 

Με ποιες δυσκολίες ήρθε αντιµέτωπη η Τράπεζα κατά την εκτέλεση της συναλλαγής;  

Όταν αναλάβαµε τον ρόλο µας, διαπιστώσαµε σηµαντικό χάσµα µεταξύ του “νοικοκυρεµένου” µοντέλου λειτουργίας που ανταποκρίνεται 
σε παραχωρήσεις διεθνούς επιπέδου και της τότε υφιστάµενης κατάστασης, αποτέλεσµα πρακτικών που άγονται περισσότερο σε κρατικές 
επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, η ανάληψη της ευθύνης να διαχειριστεί κανείς ως παραχωρησιούχος ένα έργο στο οποίο ένας αριθµός 
σηράγγων δεν έχει ελεγχθεί αν πληρούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας είναι ένας κίνδυνος που κοστολογείται εξαιρετικά υψηλά 
από τους επίδοξους επενδυτές.
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Επιπλέον, δεν ήταν όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες ευθυγραµµισµένοι µε τον στόχο της απονοµής της παραχώρησης σε ιδιώτες. 
Για παράδειγµα, ενώ η Εγνατία Οδός Α.Ε. κατείχε ειδικό όχηµα “ακτινογράφησης” της κατάστασης του οδοστρώµατος που θα διευκόλυνε 
την τεχνική προετοιµασία του έργου, αρνήθηκε να το διαθέσει και αναγκαστήκαµε να φέρουµε αντίστοιχο από το εξωτερικό.  

Έπρεπε λοιπόν να εντοπιστούν όλα αυτά τα ζητήµατα που θα εµπόδιζαν την ολοκλήρωση της συναλλαγής και να καταστρώσουµε και να 
υλοποιήσουµε ένα αναλυτικό πλάνο διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος µας συχνά ξέφευγε από τα στενά 
όρια του χρηµατοοικονοµικού συµβούλου. Αυτό όµως είναι το στοιχείο που µας κάνει πραγµατικά υπερήφανους για τη δουλειά µας. 

Ποιες ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας εµπλέκονται στο έργο;

Η οµάδα µας απαρτίζεται από Στελέχη των ∆ιευθύνσεων Corporate Finance και Σύνθετων Χρηµατοδοτήσεων, οι οποίες συνδυαστικά 
διαθέτουν µοναδική τεχνογνωσία που απαιτείται για αυτές τις πολύπλοκες συναλλαγές. Η ∆ιεύθυνση Corporate Finance, διάδοχος του 
τµήµατος συγχωνεύσεων και εξαγορών της Alpha Finance, διαθέτει µοναδική, 30ετή, εµπειρία σε έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών 
και στη διαχείριση διαγωνιστικών διαδικασιών που συµµετέχουν διεθνείς επενδυτές. Η οµάδα της ∆ιεύθυνσης Σύνθετων 
Χρηµατοδοτήσεων είναι ο ηγέτης της ελληνικής αγοράς στη χρηµατοδότηση και παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών 
σε έργα υποδοµών έχοντας ηγηθεί κοινοπρακτικών χρηµατοδοτήσεων ή/και συµβουλεύσει εµβληµατικά έργα, όπως τα 
14 Περιφερειακά Αεροδρόµια (Fraport), Ολυµπία Οδός κ.λ.π.

Εν κατακλείδι, ήταν πολύ σηµαντική συναλλαγή γιατί ήταν δύσκολη και την υλοποιήσαµε µε µεγάλη επιτυχία µόνοι µας. 

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου. 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

taiped.pdf
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          ς µία από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας καθ' όλη 
         τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων αναδείχθηκε η Τράπεζά µας, στο πλαίσιο των 3ων Επιχειρηµατικών Βραβείων 
“Θαλής ο Μιλήσιος”.

Τιµώντας τη συµπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στα φετινά βραβεία διακρίθηκαν οκτώ από 
τις παλαιότερες εγχώριες επιχειρήσεις, που ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα και εξακολουθούν να ξεχωρίζουν και σήµερα, µεταξύ 
των οποίων και η Alpha Bank.

Η τελετή απονοµής πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Σεπτεµβρίου 2021 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
υπό την αιγίδα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
του ΣΕΒ - Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, του ΣΕΒΕ - Σύνδεσµος Εξαγωγέων και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ µας.

Ω
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                                                  Για την Alpha Bank το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθυντής του ∆ικτύου  
                                                  Καταστηµάτων Ελλάδος ∆ηµήτρης Χαριζάνης, ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν 
                                                  ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός  
                                                  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, 
                                                  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, 
                                                  ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, µέλη της τοπικής  
                                                      αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη επαγγελµατικών ενώσεων, επιµελητηρίων και         
                                                      επιχειρήσεων, επιχειρηµατίες καθώς και Στελέχη των ∆ιευθύνσεων Επιχειρηµατικών  
                                                      Κέντρων και Καταστηµάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας της Alpha Bank.

Ο ∆ιευθυντής του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος της Alpha Bank, 
∆ηµήτρης Χαριζάνης λαµβάνει το βραβείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. 

Ο ∆ιευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας της 
Alpha Bank, Γιώργος Τερζής (δεξιά) µε τον ∆ιευθυντή

 του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδος ∆ηµήτρη Χαριζάνη.
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       πειτα από δύο επιτυχηµένες εκδόσεις οµολόγων Tier ΙΙ το 2020 και 
       το 2021, την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy στις αρχές του έτους 
καθώς και την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα σηµείωσε ένα 
ακόµη επίτευγµα, ολοκληρώνοντας την πρώτη έκδοση οµολόγου υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred). 

Η συναλλαγή αξιοποίησε τις τρέχουσες ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου και 
πραγµατοποιήθηκε έπειτα από σειρά επιτυχηµένων συναντήσεων στο πλαίσιο 
διήµερου διαδικτυακού Roadshow µε θεσµικούς επενδυτές. Το βιβλίο 
προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συµµετείχαν 
περισσότερα από 60 χαρτοφυλάκια, µε τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο 
φορές το ποσό της έκδοσης. 

Το οµόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχει διάρκεια 
6,5 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, µε κουπόνι 2,5% και απόδοση 
2,625%. Το οµόλογο είναι εισηγµένο προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο του 
Λουξεµβούργου – EuroMTF Market.

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιµων Υποχρεώσεων 
(Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), σύµφωνα µε το ανανεωµένο Στρατηγικό της Σχέδιο, ενισχύοντας σηµαντικά 
την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ταυτόχρονα, η συναλλαγή συµβάλλει στην επέκταση της επενδυτικής 
της βάσης και βελτιώνει περαιτέρω τη χρηµατοδοτική της δοµή.

Οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού επικεφαλής συντονιστές 
της έκδοσης.

Έ
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Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρώτης έκδοσης οµολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) 
της Alpha Bank, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, µε επικεφαλής τον Γενικό ∆ιευθυντή – CFO Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, την Ανώτερη ∆ιευθύντρια 
Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Κατερίνα Μαρµαρά καθώς και τον ∆ιευθυντή Σχέσεων µε Θεσµικούς Επενδυτές και Αναλυτές ∆ηµήτριο 
Κωστόπουλο, πραγµατοποίησε σειρά “Virtual” συναντήσεων µε εκπροσώπους σηµαντικών θεσµικών χαρτοφυλακίων, οι περισσότεροι 
εκ των οποίων µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα επένδυσης και έντονο ενδιαφέρον για τις προοπτικές της Τράπεζας. Συγκεκριµένα, σε διάστηµα 
επτά ηµερών, πραγµατοποιήθηκαν 30 “one-on-one” και “group” διαδικτυακές συναντήσεις, µέσω της πλατφόρµας τηλεδιασκέψεων Zoom, 
µε περισσότερους από 55 διαχειριστές κεφαλαίων από 44 διεθνείς εταιρείες επενδύσεων.  

Οι συζητήσεις µε τους επενδυτές επικεντρώθηκαν στις ενισχυµένες προσδοκίες ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας λόγω της ταχύτερης 
από την αναµενόµενη ανάκαµψης, στην ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική που θα προκύψει από την επερχόµενη διάθεση των κεφαλαίων του 
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στην επιτάχυνση της µείωσης των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων σε µονοψήφιο 
ποσοστό εντός του 2022. Επιπλέον, ανάµεσα στα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν η καλύτερη επίδοση της Τράπεζας µεταξύ των ελληνικών 
συστηµικών τραπεζών στην Άσκηση Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 της ΕΚΤ καθώς και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
αναφορικά µε τις δύο επιχειρησιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του ανανεωµένου επιχειρηµατικού της Σχεδίου, και συγκεκριµένα στη 
σύναψη µακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας στον τοµέα αποδοχής συναλλαγών καρτών στην Ελλάδα µε την Νexi S.p.A, και στην 
πρόθεση σχηµατισµού κοινοπραξίας µε στρατηγικό επενδυτή, µε σκοπό την αξιοποίηση της θετικής δυναµικής στην ελληνική αγορά ακινήτων 
(“Project Skyline”). 

Τέλος, στην κορυφή της ατζέντας µε τους επενδυτές ήταν η πλεονεκτική θέση της Τράπεζας µετά και από την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου, προκειµένου να επωφεληθεί από την εισροή των κεφαλαίων του RRF και να επιτύχει τον στόχο της κερδοφορίας της για 
απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% το 2024.
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Κοινή δήλωση του Προέδρου του ∆.Σ. Βασίλειου Ράπανου και του CEO του Οµίλου 
Βασίλη Ψάλτη για την απώλεια του Γιώργου Αρώνη 

“Με µεγάλη οδύνη αποχαιρετάµε τον Γιώργο Αρώνη, για πολλά χρόνια Ανώτατο Στέλεχος της Alpha Bank. 

Αυτοδηµιούργητος και αυτόφωτος, µε καινοτόµες ιδέες και άµεση αντίληψη των τάσεων στην ελληνική οικονοµία, 

ο Γιώργος Αρώνης άφησε το στίγµα του στο σύγχρονο τραπεζικό τοπίο. 

Για περισσότερα από 16 χρόνια, πρωτοστάτησε της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Alpha Bank, εδραιώνοντας 

την ηγετική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.

Όλοι όσοι συνεργαστήκαµε µαζί του αποχαιρετάµε έναν στενό συνεργάτη, έναν εξαίρετο άνθρωπο και, κυρίως, έναν φίλο.

Θα τον θυµόµαστε για πάντα.

Τα ειλικρινή µας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του”.
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Η Alpha Bank επίσηµος υποστηρικτής του Elevate Greece
 στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

        καινοτοµία αποτελεί βασική αξία της νέας εταιρικής κουλτούρας και ακρογωνιαίο λίθο του Ψηφιακού Μετασχηµατισµού  
       της Alpha Bank. Παράλληλα, η Τράπεζα, τα τελευταία χρόνια, υλοποιεί µία σειρά από δράσεις για την ενίσχυση της καινοτοµίας, όπως 
αξιοποίηση προηγµένων τεχνολογιών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, διαγωνισµούς καινοτοµίας και νέων ιδεών κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank συµµετέχει ως Επίσηµος Υποστηρικτής στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης 
“Elevate Greece”, η οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους.

Μέσα από την πλατφόρµα του Εlevate Greece, η Τράπεζα θα παρέχει πληροφορίες στις νεοφυείς επιχειρήσεις σχετικά µε τις 
δράσεις και τα προγράµµατα καινοτοµίας της, όπως ο διεθνής διαγωνισµός ψηφιακής καινοτοµίας FinQuest by Alpha Bank.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του FinTech µπορούν να υποβάλλουν τις καινοτόµες προτάσεις τους 
στην Alpha Bank στην ηλεκτρονική διεύθυνση FinQuest@alpha.gr ώστε να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση της ψηφιακής εποχής του 
τραπεζικού τοµέα. 

Επίσης, το Σάββατο, 11 Σεπτεµβρίου 2021, στο πλαίσιο της 85ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της πρωτοβουλίας “Elevate 
Greece”, πραγµατοποιήθηκε η 1η τελετή βράβευσης των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηµατικότητας. Η Τράπεζα, ως 
υποστηρικτής και αξιολογητής των Βραβείων και εκπροσωπούµενη από τον Κωνσταντίνο Βαΐτσα, Head of Digital Innovation της
Alpha Bank, απένειµε το βραβείο της κατηγορίας “Ταχύτερα Ανερχόµενη Νεοφυής Επιχείρηση” στην εταιρεία HackTheBox, στην 
οποία παρείχε και οικονοµική υποστήριξη ύψους Ευρώ 10.000. 
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https://www.finquest.gr/
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       Alpha Bank έχει δεσµευθεί στην υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών και στην ενεργή προώθηση των δράσεων Έρευνας & Ανάπτυξης.
       Ειδικότερα, στο επιστηµονικό πεδίο του Credit Risk Modelling, η ∆ιεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου της Τράπεζας συνεργάζεται 
µε το Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Οµάδα Καθηγητή Η. Τζαβαλή) µε στόχο την εφαρµογή advanced 
modelling techniques και τη σταδιακή διαµόρφωση µίας νέας γενιάς µοντέλων τα οποία θα αποτελέσουν το στρατηγικό πλεονέκτηµα της 
Τράπεζας στην ακριβή και έγκαιρη µέτρηση των αναλαµβανοµένων πιστωτικών κινδύνων.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην κοινή παρουσία του παραπάνω ερευνητικού σχήµατος στο κορυφαίο Credit Scoring and Credit Control 
Conference του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου που πραγµατοποιήθηκε στις 25-27 Αυγούστου 2021. Το επιστηµονικό άρθρο που 
παρουσιάστηκε είχε τίτλο: ‘Measuring the Default Risk of Small Business Loans: Improved Credit Risk Prediction using Deep Learning’ 
έχοντας ως κύρια συνεισφέρουσα από πλευράς της Τράπεζας την Κ. Χειµαριώτη και συµµετέχοντες τα Στελέχη Π. Αλούπη και Π. Γκιώνη.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο χαρτοφυλάκιο µικρών επιχειρήσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από µη ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, έλλειψη τυποποίησης και περιορισµένη πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτέλεσε 
ιδανικό υποψήφιο για την εξερεύνηση συσχετίσεων µέσω προηγµένων αναλυτικών µεθόδων. Το προτεινόµενο µοντέλο είναι ένα τεχνητό 
νευρωνικό δίκτυο (Artificial Neural Network) για την πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης αποπληρωµής δανείων (PD) µέσω ανάλυσης 
επιβίωσης. Το µοντέλο κατέγραψε αυξηµένα επίπεδα στατιστικής ακρίβειας ξεπερνώντας τις αδυναµίες των τυπικών στατιστικών αναλύσεων.

Η ∆ιεύθυνση Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου σκοπεύει να εισέλθει σε φάση δοκιµών του εν λόγω υποδείγµατος και να το προαγάγει σε 
παραγωγικό περιβάλλον αν πληρούνται οι εσωτερικές και κανονιστικές συνθήκες.

H ΤΡΑΠΕΖA
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Συµµετοχή της Τράπεζας 
στο Credit Scoring and Credit Control Conference XVII

Η
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Πρόγραµµα Μεταφοράς Συναλλαγών 
Ήρθε η σειρά των επιχειρήσεων!

Σ      τόχος του Προγράµµατος Μεταφοράς Συναλλαγών είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των εταιρικών Πελατών µέσω   
      της χρήσης ψηφιακών καναλιών ή άλλων εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης, µε απώτερο σκοπό την απελευθέρωση 
χρόνου των Λειτουργών των Καταστηµάτων και την ενασχόλησή τους µε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας για την Τράπεζα.

Για την υποστήριξη και επιτυχία του Προγράµµατος και προκειµένου οι εταιρικοί Πελάτες να προωθηθούν προς τα 
ψηφιακά/εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης:

• προσαρµόζουµε τον τρόπο εξυπηρέτησής τους εντός των Καταστηµάτων 
• σχεδιάζουµε βελτιώσεις και νέες ψηφιακές λύσεις/προϊόντα
• ετοιµάζουµε σειρά επικοινωνιακών µηνυµάτων 
• προτρέπουµε τη συνεργασία των Καταστηµάτων και των Μονάδων ∆ιαχείρισης Σχέσης
• δηµιουργούµε νέους ρόλους Λειτουργών για την υποστήριξη των Καταστηµάτων.

Κατανοµή των Καταστηµάτων – Rollout plan
 
Για την αποδοτικότερη οργάνωση του Προγράµµατος, τα Καταστήµατα εντάσσονται σταδιακά σε κύµατα των περίπου 
10 Καταστηµάτων, διάρκειας 4 µηνών το καθένα.

Ορίζονται Digital Ambassadors σε κάθε Κατάστηµα για:

• την παρουσίαση των δεδοµένων των εταιρικών πελατών του Καταστήµατος και την  
   υποστήριξη της µετάπτωσής τους σε ψηφιακές λύσεις
• τον συντονισµό των επικοινωνιών µεταξύ Καταστήµατος (∆ιευθυντή και Στελέχη) και  
   Μονάδων ∆ιαχείρισης Σχέσης
• τον εντοπισµό "∆ύσκολων" πελατών και την εξεύρεση λύσεων για τη µεταφορά των  
   συναλλαγών τους στα ψηφιακά κανάλια.

Νέα ενότητα στο Alpha Bank Intranet

Για την ενηµέρωση των Λειτουργών των Καταστηµάτων σχετικά µε τις ψηφιακές λύσεις που 
αφορούν τους εταιρικούς Πελάτες, δηµιουργήθηκε στο Alpha Bank Intranet ενότητα µε 
τίτλο “Επιχειρήσεις και ψηφιακές λύσεις”, η οποία περιλαµβάνει το Εγχειρίδιο Digital 
Εργαλείων Επιχειρήσεων, εργαλεία, λεπτοµέρειες για τα προϊόντα που προσφέρονται στις 
επιχειρήσεις, How to videos και ανακοινώσεις σχετικά µε το Wholesale Transactions Migration. 
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Πρόγραµµα Μεταφοράς Συναλλαγών
Γνωρίστε την On Boarding team

Ποιοι είµαστε;
Η On Boarding Team είναι µία οµάδα που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Wholesale Transactions Migration.

Τι κάνουµε;  
Παρουσιάζουµε το web banking σε Πελάτες-Επιχειρήσεις που απόκτησαν πρόσφατα 

συνδροµή, ώστε να ενηµερωθούν για τις δυνατότητές του, πριν το χρησιµοποιήσουν για 
τις καθηµερινές τους συναλλαγές.

Πώς µας βρίσκετε;
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας µας είναι στον τηλεφωνικό κατάλογο, στη ∆ιεύθυνση 

Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και Καινοτοµίας, ενότητα Έργο Μεταφοράς Συναλλαγών 
στα Εναλλακτικά ∆ίκτυα.
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Πρόγραµµα Μεταφοράς Συναλλαγών 
On Boarding team
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        ι επικοινωνίες µε τους νέους συνδροµητές web banking επιχειρήσεων ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου 2021, µε θετική  
        υποδοχή από τους Πελάτες-Επιχειρήσεις. 
Την καλοκαιρινή περίοδο πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία περισσότερες από 200 εικονικές κλήσεις µέσω της εφαρµογής 
Microsoft Teams.

Ο

Οι επικοινωνίες 
πραγµατοποιούνται:

Από 1 Σεπτεµβρίου 2021, η οµάδα συνεχίζει δυναµικά και µετά από κάθε παρουσίαση, σε συνεργασία µε το CRM, αποστέλλεται 
στους Πελάτες-Επιχειρήσεις ποιοτική έρευνα ικανοποίησης για τα σχόλιά τους.

Μέσω βιντεοκλήσης, 
κατόπιν 

προγραµµατισµένου 
ραντεβού 

Εξατοµικευµένα σε κάθε 
Πελάτη-Επιχείρηση, 

με παρουσίαση 
προσαρμοσμένη στα 

δεδομένα της επιχείρησής του 

∆ιαδραστικά, 
αξιοποιώντας 

το Demo περιβάλλον 
του myAlpha Web 



          µπιστευόµαστε την επιστηµονική κοινότητα και εµβολιαζόµαστε κατά της Covid-19 για να προστατεύσουµε τον εαυτό  
         µας και τους γύρω µας”. Αυτό ήταν το κύριο µήνυµα που πέρασαν στο Προσωπικό της Alpha Bank η Καθηγήτρια Πνευµονολογίας και 
Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και µέλος της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Υγείας Αναστασία Κοτανίδου και 
ο Γιατρός της Τράπεζας Άγγελος Καρατζαφέρης, στη live ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου 2021.    

Η ανταπόκριση του Προσωπικού ήταν µεγάλη, καθώς σηµαντικός αριθµός συναδέλφων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, το ∆ίκτυο της Τράπεζας 
και τις Εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα παρακολούθησαν τη συζήτηση απ' ευθείας, µέσω της εφαρµογής Microsoft Teams. 
Κατά τη διάρκεια της ενηµερωτικής εκδήλωσης, αλλά και πριν από αυτήν, οι συνάδελφοι υπέβαλαν τα ερωτήµατά τους, τα οποία µετέφερε 
στους οµιλητές ο συντονιστής της συζήτησης, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας, Γιώργος Τερζής. 

Παρέµβαση στην εκδήλωση έκανε και ο Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking, Ισίδωρος Πάσσας, ο οποίος µίλησε για τη σηµασία που έχει η 
εµπιστοσύνη µας προς την ιατρική κοινότητα και την επιστήµη, ιδίως όταν καταφαίνεται µε επίσηµα στοιχεία η προστασία που παρέχει ο εµβολιασµός σε εµάς 
και τους γύρω µας και κάλεσε όσους διστάζουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι των εαυτών τους και της κοινωνίας.

Το µήνυµα της ενηµερωτικής εκδήλωσης ήταν σαφές: 

Εµβολιαζόµαστε ακολουθώντας την κοινή λογική για να αποφύγουµε τη βαριά νόσηση ή τη νοσηλεία, εµβολιαζόµαστε για να βοηθήσουµε 
τα νοσοκοµεία της χώρας µας να παρέχουν οµαλά τις υπηρεσίες τους και έναντι των υπολοίπων ασθενειών, εµβολιαζόµαστε για να 
προχωρήσει η ζωή µας, η χώρα και η οικονοµία! 

Για να δείτε την ενηµερωτική εκδήλωση, πατήστε εδώ.

H ΤΡΑΠΕΖA
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Εµβολιασµός: Το µόνο όπλο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της πανδηµίας
Live ιατρική ενηµερωτική εκδήλωση για το Προσωπικό της Τράπεζας

“Ε

https://alphabankintranet.alphasso.gr/Pages/mazi-xtizoume-teixos-anosias.aspx
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       καινοτοµία είναι στο DNA µας. Σε κάθε τεύχος, οι Innovators, συνάδελφοι που διακρίθηκαν στον εσωτερικό  

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

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

H

Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3; 
Πέρα από τον στόχο, την υλοποίηση δηλαδή της ιδέας, το είδα σαν ευκαιρία να ασχοληθώ µε κάτι διαφορετικό, καινούριο, 
ενδιαφέρον, εκτός της καθηµερινότητάς µου. Γνώρισα συναδέλφους που πιθανότατα να µην είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ 
µαζί τους υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό από µόνο του έχει µεγάλη αξία.
Ο αντίκτυπος λοιπόν της συµµετοχής µου στον διαγωνισµό i3 είχε και συνεχίζει να έχει µόνο θετικό πρόσηµο:
• Μοναδική Εµπειρία 
• Οµαδικότητα
• Γνωριµία και συνεργασία µε την εξαιρετική οµάδα του i3 και τους συµµετέχοντες συναδέλφους    
• Εxtra bonus, η συνεργασία και φιλία µου πλέον, µε τη Φωτεινή (Ματθαίου).

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;
Στο µυαλό µου το έχω σαν µία διαδικασία, µία προσπάθεια να κινητοποιήσει κανείς την υπάρχουσα γνώση και εµπειρία του, πιο δηµιουργικά. 
Think out of the box. Αυτό µαζί µε τα τεχνολογικά προσόντα, µας δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουµε κάτι µε νέο τρόπο, είτε είναι προϊόν 
ή διαδικασία – µέθοδος - υπηρεσία. ∆υνητικά, όλοι έχουµε καινοτόµο τρόπο σκέψης, αρκεί να τον βάλουµε σε λειτουργία.

Ποιες είναι οι αξίες στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας;
Έχουµε φτάσει νοµίζω στο σηµείο που οφείλουµε να γίνουµε µία κοινωνία πιο ανθρωποκεντρική. Πιστεύω πως µέσα από τον σεβασµό, 
την εµπιστοσύνη και την οµαδικότητα θα ανθίσουν η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία, µε αποτέλεσµα τη συνεχή εξέλιξη.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;
Tο εργασιακό ήθος, η οµαδικότητα, η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα. Επίσης οι επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, 
η δηµιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβληµάτων. Last but not least, η συναισθηµατική 
νοηµοσύνη, που αν συνδυαστεί µε σωστή κρίση και άµεση λήψη αποφάσεων, είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό.

H Ιωάννα Λιαγκριδώνη εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως Επενδυτικών Προϊόντων, 

διακρίθηκε στον διαγωνισµό µε την πρότασή της για τη δηµιουργία µίας Ενιαίας Πλατφόρµας Αιτηµάτων, 

προκειµένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ένταξης νέων συναδέλφων στα συστήµατα του Οργανισµού 

και στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται µε τη ζωγραφική.
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Η εµπειρία ήταν πρωτόγνωρη για εµένα και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Απέκτησα γνωριµίες που ελπίζω να διατηρήσω και 

µοιράστηκα γνώση µε άτοµα που πριν δεν είχα καν συναντήσει, σε ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες επικοινωνίας.

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Να σκέφτεσαι για τους άλλους πριν από αυτούς. Θέλει σκέψη, βούληση και προσπάθεια.

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

Αλληλεγγύη, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, αυθεντικότητα.

Ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πιο σηµαντικές δεξιότητες στο άµεσο µέλλον;

Ο,τιδήποτε σχετίζεται µε νέες τεχνολογίες, κριτική σκέψη και ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και σωστού προγραµµατισµού 

εργασιών.

H Φωτεινή Ματθαίου εργάζεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Έργων, διακρίθηκε στον διαγωνισµό 
µε την πρότασή της για τη δηµιουργία µίας Ενιαίας Πλατφόρµας Αιτηµάτων, προκειµένου να απλοποιηθούν 
οι διαδικασίες ένταξης νέων συναδέλφων στα συστήµατα του Οργανισµού και στον ελεύθερο χρόνο της 
ασχολείται µε το διάβασµα και τη γυµναστική.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Η πρόταση της Ιωάννας Λιαγκριδώνη και της Φωτεινής Ματθαίου για µία Ενιαία Πλατφόρµα Αιτηµάτων, που θα απλοποιούσε 
τις διαδικασίες για την ένταξη νέων συναδέλφων στα συστήµατα του Οργανισµού, κέντρισε το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής 
και διακρίθηκε στον i3 2020. 

Η ώρα για υλοποίηση είχε πλέον φτάσει. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του IDM, συνδέθηκαν νέες 
εφαρµογές αλλά και αναβαθµίστηκαν υφιστάµενες, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται πλέον 2-3 ώρες για να αποκτήσει ένας νέος 
συνάδελφος πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της Τράπεζας, ενώ στα τέλη του 2020 απαιτούνταν περίπου 2 ηµέρες. 

Για το πολύ σηµαντικό έργο της υλοποίησης, συνέβαλε η σύσταση µίας δυνατής οµάδας µε κοινό όραµα για δηµιουργία και 
εξέλιξη, την οποία αποτέλεσαν οι Αλέξανδρος Ανδρονικάκης (∆ιεύθυνση Οργανώσεως), Μιχαήλ Παπαδόπουλος 
(∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών), Σάββας Κουρουζίδης, Ιωάννης Λιάκης, Γεωργία Μπάθα και 
Χαρούλα Νύχτη (∆ιεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών, Τοµέας ∆ιαχείρισης Ταυτότητας και Πρόσβασης 
Χρηστών), Ευαγγελία Σούρλα (Εκπαίδευση) και φυσικά, η Ιωάννα Λιαγκριδώνη (∆ιεύθυνση Λειτουργικής Υποστηρίξεως 
Επενδυτικών Προϊόντων) και η Φωτεινή Ματθαίου (∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Έργων).

Με πρωτοβουλία των παραπάνω συναδέλφων του Τοµέα ∆ιαχείρισης Ταυτότητας και Προσβάσεων Χρηστών, επεκτάθηκαν 
οι δυνατότητες του συστήµατος IDM, όπου πλέον δηµιουργούνται αυτοµατοποιηµένα ITSM αιτήµατα που αφορούν εφαρµογές για 
τις οποίες απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής ή και δικτυακές προσβάσεις – firewall. 
Η υλοποίηση στο σύστηµα ITSM ολοκληρώθηκε από τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής (Νικολέττα Καραµπά), ενώ 
η ένταξη της υλοποίησης του συστήµατος IDM στην παραγωγή συντονίστηκε από τη ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Πληροφορικής 
(Αναστάσιος Σαλής, Παντελής Σβεντζούρης).

Η οργανωτική οµάδα του i3 ευχαριστεί όλους τους εµπλεκόµενους για την εξαιρετική συνεργασία. 

ΜΑΖΙ καινοτοµούµε! 

Έµπνευση, καινοτοµία, εφαρµογή: οι τρεις βασικοί πυλώνες του εσωτερικού µας µηχανισµού προώθησης 
καινοτοµίας και νέων ιδεών i3, ιδεών που προκύπτουν από τη θέληση να ικανοποιήσουµε καθηµερινές ανάγκες 
των συναδέλφων µας ή των Πελατών µας. 

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό της πολύχρονης και συστηµατικής έρευνας της Ιωάννας Παπαντωνίου για την εξέλιξη της 
ελληνικής ενδυµασίας. Η διακεκριµένη σκηνογράφος και ενδυµατολόγος µε λόγο απλό, αλλά επιστηµονικά τεκµηριωµένο, 
και µε τη βοήθεια των εικόνων ζωντανεύει τη µορφή και την περιβολή του ανθρώπου που κατοίκησε στον ελλαδικό χώρο 
από την προϊστορία έως την αρχαιότητα και από τους βυζαντινούς και τους µεταβυζαντινούς έως τους νεότερους χρόνους.

        Alpha Bank προσφέρει την έκδοση “Η ελληνική ενδυµασία από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ού αιώνα”  
        (ελληνική και αγγλική έκδοση) µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2021.Η

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

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

Ιωάννα Παπαντωνίου

Αθήνα 2000

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος

∆ιαστάσεις 28,5 x 23 εκ.

Σελίδες 312, εικόνες 412

Ελληνικά, αγγλικά

ISBN 960-7059-10-7 (ελληνικά)

ISBN 960-7059-11-5 (αγγλικά)

Τιµή: Ευρώ 24,00

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

https://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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       κτυπώθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ο νέος αρχαιολογικός οδηγός “Το Ολυµπιείο και τα άλλα  
       ιερά – Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό” από την Ένωση Φίλων Ακροπόλεως. Η έκδοση διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
και τη σύνταξη και επιµέλειά του ανέλαβαν αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦ.Α.Π.Α.).

Ο νέος αρχαιολογικός οδηγός περιγράφει αναλυτικά τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυµπιείου και των Παριλισίων Ιερών και 
συµπεριλαµβάνεται στη σειρά των αρχαιολογικών οδηγών της Ένωσης για την Ακρόπολη και τους πέριξ αρχαιολογικούς χώρους. 
Η σειρά “Αρχαιολογικοί Περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη” περιλαµβάνει τους εξής οδηγούς: “Ακρόπολη και Μουσείο”, “Νότια κλιτύς 
Ακροπόλεως”, “Βόρεια, Ανατολική και ∆υτική κλιτύς Ακροπόλεως”, “Αρχαία Αγορά της Αθήνας - Άρειος Πάγος”, “Μουσείο Αρχαίας 
Αγοράς”, “Ρωµαϊκή Αγορά - Βιβλιοθήκη Αδριανού”, “Λόφοι Φιλοπάππου, Πνύκας και Νυµφών” και “Το Ολυµπιείο και τα άλλα ιερά - 
Οδοιπορικό στον αρχαίο Ιλισό”.

Ε



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

      ο 5ο Φεστιβάλ ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ διοργανώθηκε στη Χίο, µε πρόγραµµα εννέα ηµερών, πλούσιο σε δραστηριότητες  
      για όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις και µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Φέτος, το πρόγραµµα περιελάµβανε και τριήµερο αφιέρωµα στους Γάλλους φιλέλληνες διανοούµενους, στο πλαίσιο 
της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, υπό την Αιγίδα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” και του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Για περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα https://musahellenicafestival.gr/

Τ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“5ο Φεστιβάλ ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ”, Χίος
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

        17η διοργάνωση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων ολοκληρώθηκε και φέτος µε επιτυχία.  

        Συγκεκριµένα, έλαβαν χώρα δύο ξεχωριστές συναυλίες στις 12 και 14 Αυγούστου 2021, στο αµφιθέατρο Μέγα Γιαλού, 

µε την παρουσία δώδεκα καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ερµήνευσαν σπουδαία έργα του κλασικού 

ρεπερτορίου µουσικής δωµατίου. 

Το Φεστιβάλ είχε και φέτος την υποστήριξη του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του ∆ήµου Σύρου – Ερµούπολης και 

του Σύρος Πολιτισµός 2021, επιβεβαιώνοντας την πλατιά αποδοχή του έργου του από την τοπική κοινωνία, καθώς και την αιγίδα 

και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, αλλά και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού.

Η

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“17ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων”
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“6ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων”

        πουδαίoι µουσικοί από το εξωτερικό και καταξιωµένοι Έλληνες καλλιτέχνες  

        διεθνούς εµβέλειας συµµετείχαν από τις 14 έως και τις 31 Ιουλίου 2021, 

στο 6ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2021 µε πέντε ξεχωριστές 

συναυλίες, υπό την καλλιτεχνική επιµέλεια του ιδρυτή του, µαέστρου και πιανίστα 

Κορνήλιου Μιχαηλίδη.

Της επίσηµης έναρξης της φετινής 

διοργάνωσης προηγήθηκε εισαγωγική 

εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά του 

∆ηµοτικού Σχολείου Κουφονησίων 

µε τη συµµετοχή του σεξτέτου 

χάλκινων πνευστών και κρουστών 

“Metallon” της Κρατικής Ορχήστρας 

Αθηνών και µε την υποστήριξη της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 

Το Φεστιβάλ, που πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος 

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού 

και Αθλητισµού και των Πρεσβειών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 

Γερµανίας και της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Σ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
“11ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Χανίων 2021”

       ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Χανίων παρουσίασε στη φετινή, 

       11η διοργάνωσή του ένα πρόγραµµα αφιερωµένο στην ευφυΐα της κίνησης 

και στη σωµατική µνήµη. Από τις 18 Ιουλίου έως την 1 Αυγούστου 2021, 

πραγµατοποιήθηκαν δώδεκα παραγωγές Ελλήνων και ξένων δηµιουργών, 

εννέα σεµινάρια, η ενότητα “Νέοι δηµιουργοί στην πόλη”, διήµερο αφιέρωµα 

video dance, συζητήσεις και άλλες δράσεις.

Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα σε εξωτερικούς χώρους της πόλης των Χανίων και 

σε ειδικά κατασκευασµένη σκηνή στον Προµαχώνα San Salvatore, σε 

συνδιοργάνωση µε την Περιφέρεια Κρήτης και τον ∆ήµο Χανίων και µε την 

υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. 

Κωστοπούλου, του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Αυστρίας 

στην Αθήνα και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας Κύπρου.

Για περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα https://dancedays.gr/festival/ 

Τ 
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Φσστ points… 
Bonus πόντοι από την Alpha Bank και τη Mastercard®

Σ το πλαίσιο της συνεργασίας µας µε τη Mastercard, ξεκίνησε την 1 Σεπτεµβρίου 2021, διαφηµιστική εκστρατεία µε κύριο µήνυµα 

επικοινωνίας: “Αυτό το φθινόπωρο έχει…Φσστ points!”.

Αυτός ο Σεπτέµβριος, µαζί µε την επιστροφή στη δουλειά, στο σχολείο και στις υποχρεώσεις, έφερε και ακόµη περισσότερους Bonus 

πόντους από την Τράπεζα. Συγκεκριµένα, από τις 10.9.2021 έως τις 25.9.2021, οι κάτοχοι όλων των καρτών Bonus Mastercard της 

Alpha Bank, κέρδιζαν 10 Bonus πόντους για κάθε Ευρώ αγορών, που πραγµατοποιούσαν στα φυσικά και online καταστήµατα όλων των 

Συνεργατών του Προγράµµατος Bonus. Επιπλέον, καθηµερινά, ένας τυχερός/ή κέρδιζε 100.000 Bonus πόντους. 

Για την προβολή της προωθητικής ενέργειας πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και digital 

µέσων, η οποία ενισχύθηκε από αναρτήσεις στα Social Media και την αποστολή ενηµερώσεων µέσω newsletter και Bonus App.

Για να δείτε το σχετικό video στο YouTube, πατήστε εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1CpGVMLt3Q
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Νέο Ψηφιακό πορτοφόλι Google Pay!

         η δυνατότητα ανέπαφων πληρωµών µέσω Google Pay™ για όλες τις κάρτες Visa και Mastercard έκδοσής της παρέχει  
         πλέον η Τράπεζα, συνεχίζοντας την ηγετική πορεία της στη διάθεση ψηφιακών πορτοφολιών (wallets) και στην παροχή 
καινοτόµων υπηρεσιών στον τοµέα των πληρωµών. 

To πρωτοποριακό ψηφιακό πορτοφόλι της Google δίνει τη δυνατότητα γρήγορων, εύκολων και ασφαλών συναλλαγών µε 
χρήση κινητού τηλεφώνου ή smartwatch, σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήµατα, αποτελώντας έναν από τους πιο 
εξελιγµένους τρόπους πληρωµής παγκοσµίως, για εκατοµµύρια κατόχους συσκευών Android και Wear OS. Μέσω του Google Pay, 
οι κάτοχοι καρτών Visa και Mastercard, µπορούν να πραγµατοποιούν πολύ εύκολα τις αγορές τους σε όλα τα φυσικά καταστήµατα 
µε ανέπαφα POS, ενώ για τις online πληρωµές τους αρκεί ένα κλικ στο εικονίδιο "Πληρωµή µε Google Pay", χωρίς να 
χρειάζεται η πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας τους. 

Όπως και τα ψηφιακά πορτοφόλια που παρέχει ήδη η Τράπεζα στους Πελάτες (Apple Pay, myAlpha wallet, Garmin Pay), 
το Google Pay στηρίζεται στην ασφαλή τεχνολογία του “tokenization” που προστατεύει από την εµφάνιση του αριθµού της 
κάρτας πληρωµής, καθώς στη θέση του δηµιουργείται ένας µοναδικός κρυπτογραφηµένος αριθµός (token), ο οποίος χρησιµοποιείται 
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. 

Τ

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/mobile-apps/apple-pay
https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha/mobile-apps/my-alpha-wallet-app
https://www.alpha.gr/el/idiotes/kartes/nea-karton/garmin-pliromes-me-to-smartwatch
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“LET THE QUIZ BEGIN” 
από την Alpha Bank και τη Visa

         το πλαίσιο των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων Τόκιο 2020, η Alpha Bank σε συνεργασία µε τη Visa διοργάνωσαν  
      δύο πολύ ενδιαφέροντα και πρωτότυπα quiz µε θέµατα από τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες.

Ο διαγωνισµός γνώσεων είχε διάρκεια 4 εβδοµάδες, από τις 18.6.2021 έως τις 15.7.2021 και κάθε εβδοµάδα, οι συµµετέχοντες 
δοκίµαζαν τις γνώσεις τους σε θέµατα για τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή, για τους αθλητές και 
τα αθλήµατα, αλλά και για την Ιαπωνία.

Μετά από κλήρωση, 20 τυχεροί κέρδισαν από µία κονσόλα παιχνιδιού για την απόλυτη gaming εµπειρία, και 20 ακόµη τυχεροί 
απέκτησαν 20.000 Bonus πόντους στην κάρτα τους Alpha Bank Bonus Visa.

Στο Quiz υπήρχε και µία ξεχωριστή ενότητα, αφιερωµένη στους 
Παραολυµπιακούς Αγώνες, µε διάρκεια από τις 24.8.2021 
έως και τις 5.9.2021.

Μετά από κλήρωση, 20 νικητές αυτής της ενότητας κέρδισαν 
από µία προπληρωµένη κάρτα bleep Χαµόγελο Visa, 
αξίας Ευρώ 100 για να χαρίζουν χαµόγελα µε κάθε τους αγορά 
και 20 ακόµη τυχεροί από 10.000 Bonus πόντους!

Σ
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Bonus πόντοι 
από τις κάρτες Diners Club και τα Hondos Center!

Στηρίζουµε τα όνειρα των φοιτητών, µε κάθε τρόπο!

         ι κάτοχοι καρτών Diners Club, Diners Club Vodafone, Diners Club Prestige και Diners Club Prestige Vodafone  
       χρησιµοποιώντας ανέπαφα τις κάρτες τους για τις αγορές τους στα φυσικά καταστήµατα Hondos Center αλλά και 
στο www.hondoscenter.com, κέρδιζαν, από την 1.8.2021 έως και τις 31.8.2021, 20 Bonus πόντους για κάθε 1 Ευρώ.
Ο

         ε στόχο την ενηµέρωση των γονέων που έχουν παιδιά ηλικίας 17-24 ετών  
         σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, από την Τράπεζα, των δαπανών για τις σπουδές 
τους, στάλθηκε στις αρχές Σεπτεµβρίου newsletter σε γονείς/Πελάτες της Τράπεζας.

Η ενηµέρωση εστιάζει στο ότι η Alpha Bank είναι εδώ, τόσο για να καλύψει 
τις έκτακτες δαπάνες για τις φοιτητικές ανάγκες του παιδιού, όσο και για να 
δηµιουργήσει νέα τραπεζική εµπειρία στον νέο Φοιτητή, διευκολύνοντας τις 
καθηµερινές του ανάγκες.

Μ

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

https://www.hondoscenter.com/
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Οι ιστορίες της Alpha Bank στο Instagram 

Τ      oν Αύγουστο, ενισχύθηκε η παρουσία της Alpha Bank στα Social Media, 

      µε την ενεργοποίηση της εταιρικής σελίδας µας στο Instagram. 

Καθώς το κοινό του Instagram αποζητά ενδιαφέρον περιεχόµενο, µε το οποίο θα µπορεί 

να διαδρά και να µοιράζεται µέσα από το κανάλι, στόχος της παρουσίας µας στο µέσο είναι 

να αναδείξουµε την ευαισθητοποιηµένη και κοινωνικά κινητοποιηµένη πλευρά της Τράπεζας.

Επίκεντρο του περιεχοµένου της σελίδας µας θα αποτελεί ο Πολιτισµός µε την προβολή της 

Πολιτιστικής και Ιστορικής κληρονοµιάς της Τράπεζας αλλά και πολιτιστικών δράσεών µας, 

η παρουσίαση του κοινωνικού αποτυπώµατος των ενεργειών µας, στο πλαίσιο της Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας, αλλά και οι Άνθρωποί µας, οι δράσεις που διοργανώνονται για αυτούς και από 

αυτούς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

https://www.instagram.com/alphabankstories
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Η Alpha Bank στο πλευρό των συνανθρώπων µας 
που δοκιµάστηκαν από τις πυρκαγιές
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      ια την υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, η Τράπεζα προέβη σε ειδικές ρυθµίσεις και  
       διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων αλλά και για την αποκατάσταση των υλικών ζηµιών που 
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές. 
 
Επιπρόσθετα, αναστείλαµε κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης για χρονικό διάστηµα έξι µηνών και δώσαµε τη δυνατότητα παροχής 
στεγαστικού δανείου µε προνοµιακό επιτόκιο, µε σκοπό την επισκευή των ζηµιών. 

Προς την ίδια κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της συµπαράστασης στους συνανθρώπους µας, προσφέραµε 7.500 τεµάχια τροφίµων 
και ειδών πρώτης ανάγκης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του. 

Γ
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       πό το 2005, η Alpha Bank στηρίζει έµπρακτα την αγωνιστική  
       διαδροµή του Έλληνα Παραολυµπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη, 
o οποίος βρίσκεται από το 2018 έως και σήµερα στην 1η θέση της 
Παγκόσµιας Κατάταξης στο άθληµα του Μπότσια. 

Φέτος, στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατάφερε να 
κερδίσει το ασηµένιο µετάλλιο, παραµένοντας στο υψηλότερο σηµείο 
της Παγκόσµιας Κατάταξης και κάνοντας µας όλους υπερήφανους.

Με στόχο την ανάδειξη της προσπάθειάς του, δηµιουργήθηκε σχετικό 
video το οποίο προβλήθηκε µέσα από τους εταιρικούς λογαριασµούς 
της Alpha Bank στα Social Media. 

Επιπρόσθετα, µε την κατάκτηση του ασηµένιου µεταλλίου στη φετινή 
διοργάνωση, πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστές συγχαρητήριες 
αναρτήσεις στα Social Media, ενώ η επικοινωνία ενισχύθηκε µε 
προβολή µέσω Digital Display ενέργειας. 

Στόχος µας είναι να ενισχύουµε την ισότιµη πρόσβαση στον αθλητισµό 
και να είµαστε δίπλα σε ανθρώπους σαν τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη που 
το πάθος τους και το όνειρό τους να φτάσουν στην κορυφή τούς βοηθά 
να υπερβούν όλα τα εµπόδια και να γίνουν παράδειγµα για όλους µας. 

Για να δείτε το video, πατήστε εδώ.

Α

Η Τράπεζα βρίσκεται δίπλα 
στους αθλητές των Παραολυµπιακών Αγώνων 
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        έτος, το Πρόγραµµα πηγαίνει σε 13 νέους “σταθµούς” στο Ιόνιο και στο Αιγαίο,  
        παρέχοντας ιατροφαρµακευτικό εξοπλισµό σύµφωνα µε τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε 
νησιού.

Συγκεκριµένα, µέχρι τώρα έχουµε παραδώσει ιατρικά µηχανήµατα στους Αρκιούς, στην 
Ελαφόνησο, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, στους Παξούς, ενώ 
πρόκειται να ακολουθήσουν η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, το Ηράκλειο 
Κρήτης και το αποµακρυσµένο νησί της Ηρακλειάς.

Όπως δήλωσε η Επικεφαλής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank Ρούλη 
Χριστοπούλου, ο πληθυσµός των νησιών 
που αποτελούν σταθµούς του προγράµµατος 
“Μαζί, µε στόχο την Υγεία” αποκτά άµεση και 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε παροχές υγείας και 
περίθαλψης, οι οποίες, αν και απαραίτητες, 
δεν είναι δεδοµένες για τα τοπικά ιατρεία. 

Το Πρόγραµµα πρωτοπορεί, όχι απλώς βοηθώντας, αλλά στηρίζοντας εντελώς στοχευµένα 
την κάθε Μονάδα Υγείας, µε βάση τις καταγεγραµµένες ελλείψεις. 

Η Alpha Bank θέτει στο επίκεντρο της κοινωνικής της συνεισφοράς αυτό ακριβώς το 
ζητούµενο, να ανταποκρίνεται µε υπευθυνότητα στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και να 
δηµιουργεί τις συνθήκες για ισότιµη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στην πρόοδο και την ευηµερία. 

Με την ολοκλήρωση του Προγράµµατος τον Οκτώβριο, θα έχουµε επισκεφθεί 73 νησιά 
καλύπτοντας τις υγειονοµικές ανάγκες όλων των νησιών της χώρας µας. 

Φ

H Alpha Bank στηρίζει για 8η χρονιά τις Μονάδες Υγείας 
των ελληνικών νησιών µέσω του προγράµµατος “Μαζί, µε στόχο την Υγεία” 
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Άννη Κωστοπούλου

Καρέκλες, 1975-80
Ακρυλικό σε µουσαµά, 80x100 εκ.

       ο έργο Καρέκλες, από τα αντιπροσωπευτικότερα της Άννης Κωστοπούλου στη Συλλογή της Τράπεζας, βρίσκεται  

       τοποθετηµένο στο Κατάστηµα Πανοράµατος της Alpha Bank.

Αποτελεί µέρος µία ευρύτερης σειράς µε παρόµοια θεµατική και συµπυκνώνει µε ενάργεια τα βασικά χαρακτηριστικά της 

εικαστικής παραγωγής της καλλιτέχνιδας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Αυστηρή, αδρή σχεδίαση της φόρµας 

και πλακάτα, ψυχρά χρώµατα που παραπέµπουν στην αισθητική της pop art. 

Τ

Κατάστηµα Πανοράµατος 
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Σε έναν ασαφή χώρο, στο µεταίχµιο εσωτερικού και εξωτερικού, απεικονίζεται σε πρώτο πλάνο µία σειρά από ξύλινες καρέκλες. 

Είναι τοποθετηµένες απέναντι από µία συστάδα γυµνών, ξερών δέντρων, τα οποία οδηγούν ρυθµικά το βλέµµα του θεατή σε ένα 

σκυθρωπό αστικό τοπίο. Τα κατηφή, γκρίζα κτίρια ξεπροβάλλουν αναπάντεχα µέσα από ένα παράθυρο και είναι χαρακτηριστική η 

παντελής απουσία της ανθρώπινης µορφής. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι οι µορφές των δέντρων δεν αποτελούν απλά κοµµάτια ενός 

ευρύτερου φυσικού σκηνικού, αλλά αντίθετα προσλαµβάνονται µε έναν τρόπο περισσότερο υπαρξιακό, σαν οντότητες που φέρουν τη 

δική τους, σχεδόν ανθρώπινη ποιότητα. Η σχηµατοποίηση των µορφών και η σκουρόχρωµη, µελαγχολική παλέτα θυµίζει κάπως τη 

µεταφυσική ακινησία των εσωτερικών του De Chirico.

Η Κωστοπούλου υπερβαίνει στην περίπτωση αυτή το ρεαλιστικό οπτικό δεδοµένο και φιλοτεχνεί µία δική της, καθαρά υποκειµενική 

σύνθεση όπου η αίσθηση της αποξένωσης και της µοναξιάς κυριαρχεί.

Άννη Κωστοπούλου
Καρέκλες, 1975-80
Ακρυλικό σε µουσαµά, 80x100 εκ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      ραγµατοποίησε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής κοντά στη 
      Γ. Περσάκη (1965-1969) και παρακολούθησε µαθήµατα στη 
Byam Shaw School of Art του Λονδίνου. 

Το έργο της αρχικά χαρακτηρίζεται από έντονη γεωµετρικότητα, ενώ 
στη δεκαετία του 1980 αποκτά άλλοτε, έναν µεταφυσικό τόνο και 
άλλοτε, µία εκρηκτική χρωµατικότητα. Από τη δεκαετία του 1990 και 
µετά, επιδίδεται στις τρισδιάστατες κατασκευές.

Π
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Άννη (Αναστασία) Κωστοπούλου 
(Αθήνα 1933)
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η µαρτυρία των νοµισµάτων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

“Ένα κοµµάτι της Συλλογής µας είναι τα νοµίσµατα των αρχαίων ελληνικών αποικιών 

που ιδρύθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, µέρος και αυτά του ελληνικού πολιτισµού 

που διαµόρφωσε τον πολιτισµό της Ευρώπης.”

Γιάννης Κωστόπουλος, 

από τον πρόλογο στον κατάλογο της έκθεσης “Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 2014”

       πό σήµερα, εγκαινιάζουµε µία νέα στήλη, όπου η Νοµισµατική µας Συλλογή θα παρουσιάζει τις πιο  

       αντιπροσωπευτικές ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β΄ Αποικισµό (8ος – 5ος αιώνας π.Χ.) στις σηµερινές 

χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουκρανία, Ρουµανία και Βουλγαρία. 

Οι Έλληνες, στις αποικίες τους, µετέφεραν µεταξύ άλλων, το νέο µέσο συναλλαγής, το νόµισµα, το οποίο στον κυρίως 

ελλαδικό χώρο χρησιµοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Το νόµισµα των αποικιών, ακολουθώντας 

το µοντέλο της µητρόπολης, µετατρέπεται σε αφηγητή µύθων, συνδεδεµένων κυρίως µε την πρώτη εγκατάσταση 

των αποίκων, αλλά και σε µάρτυρα των νέων συνθηκών ζωής, παρουσιάζοντας την κοινωνία, το περιβάλλον και την 

οικονοµία του νέου κόσµου.

Α

<       36 / 47      >



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ

        ερί το 720 π.Χ., τρεις πόλεις της ανατολικής Αχαΐας, η Ελίκη, η Βούρα και οι Αιγές, ίδρυσαν στον κόλπο του Τάραντα, τη Σύβαρι,  
        αποικία που αναπτύχθηκε ταχύτατα, εκµεταλλευόµενη τη µεγάλη εύφορη πεδιάδα, και έγινε η πολυανθρωπότερη, πλουσιότερη και 

ισχυρότερη πόλη της περιοχής. 

Σύβαρις - Θούριοι (σηµερινό Sibari, Ιταλία)

Π

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Σύβαρις
Αργυρός στατήρ, 550-510 π.Χ.

Εµπρόσθια όψη: MΥ (στο έξεργο). Ταύρος.  
Οπίσθια όψη: Ίσια παράσταση σε έγκοιλη µορφή

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 3938

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Εξαιτίας του µεγάλου πλούτου, ο βίος των Συβαριτών διακρινόταν για τη χλιδή, τα συµπόσια, την τρυφηλότητα, τη φιληδονία, τη 
µαλθακότητα και τη σπατάλη, µία στάση ζωής που χαρακτηρίστηκε ως Συβαριτισµός. Όλα αυτά βέβαια προκάλεσαν τον φθόνο της 
άλλης µεγάλης αχαϊκής αποικίας, του Κρότωνα, ο οποίος, το 510 π.Χ., κατέστρεψε τη Σύβαρι.

Οι Συβαρίτες και οι απόγονοί τους, παρά τις αποτυχηµένες απόπειρες επανίδρυσης της πόλης τους, απευθύνθηκαν για βοήθεια στους 
Αθηναίους. Ο Περικλής, αποβλέποντας στην επέκταση του αθηναϊκού εµπορίου στη ∆ύση, αποδέχτηκε την πρόταση. 

Σύβαρις. Γενική άποψη της περιοχής Casa Bianca. 
Σε πρώτο πλάνο, η θέση Porta Marina και στο βάθος, το ιερό της Ίσιδος 
(φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Πετρόπουλου).

Σύβαρις/Copia. Ιερό της Ίσιδος, 1ος αι. µ.Χ. 
(φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Πετρόπουλου). 
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Θούριοι
∆ιπλός αργυρός στατήρ, δεύτερο µισό 4ου αι. π.Χ

Εµπρόσθια όψη: Κεφαλή Αθηνάς µε αττικό κράνος διακοσµηµένο µε τη Σκύλλα.  
Οπίσθια όψη: ΘΟΥΡΙΩΝ / ΕΥΦΑ. Ταύρος σε στάση θυσίας.

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 8723

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Το 444 π.Χ., ιδρύθηκαν οι Θούριοι, η µοναδική πανελλήνια αποικία, αφού στη νέα πόλη, εκτός από τους Αθηναίους εγκαταστάθηκαν 
και Αχαιοί, Αρκάδες και Ηλείοι. Το 194 π.Χ,  οι Ρωµαίοι ως συνέχεια των Θουρίων, ίδρυσαν µία τρίτη πόλη στην ίδια θέση, την Copia.

Η Σύβαρις υπήρξε µία από τις πρώτες πόλεις στην Κάτω Ιταλία που υιοθέτησε την ιδέα του νοµίσµατος, εφαρµόζοντας µάλιστα τη 
χαρακτηριστική κοιλόκυρτη τεχνική (ίδια παράσταση, ανάγλυφη στην εµπρόσθια και εσώγλυφη στην οπίσθια όψη). Ο βασικός 
νοµισµατικός τύπος, ο ταύρος, αποτελεί αναφορά στον πλούτο που προερχόταν από τα κοπάδια των βοοειδών που έβοσκαν στην 
εύφορη πεδιάδα της πόλης. Από το 444 π.Χ., τα νοµίσµατα της νέας πόλης, των Θουρίων, παρουσιάζουν την αθηναϊκή επίδραση, 
καθώς απεικονίζεται η κεφαλή της θεάς Αθηνάς, µαζί µε τον παραδοσιακό συβαρίτικο ταύρο.

Θούριοι/Copia.  
Κεντρική πλατεία οδός 
(φωτογραφικό αρχείο 
∆ηµήτρη Ρουµπή).

Θούριοι/Copia. Μεγάλη λιθόστρωτη πλατεία κοντά στο 
λιµάνι των Θουρίων (αρχές 4ου αι. π.Χ.) ∆ιακρίνονται 

ταφικοί ρωµαϊκοί περίβολοι της Copia 
(φωτογραφικό αρχείο Μιχάλη Πετρόπουλου). 
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Η τελευταία ανανέωση του εκδοτικού προνοµίου της Ionian Bank: 1905-1920

       τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα και υπό την πίεση του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου (∆ΟΕ), οι τράπεζες καλούνται να  

       ανταποκριθούν στη νέα πραγµατικότητα. Οι ανακατατάξεις που επέρχονται στον τραπεζικό χώρο, δεν περιορίζονται µόνο στην 

εξαφάνιση παλαιών και την εµφάνιση νέων τραπεζικών ιδρυµάτων, αλλά και στη σταδιακή εδραίωση ενός στοιχειώδους καταµερισµού των 

εργασιών του. Τα πρωτεία διατηρεί η Εθνική Τράπεζα, που πλέον αρχίζει να αναλαµβάνει δραστηριότητες κεντρικής τράπεζας προσφέροντας 

-σε περίπτωση δυσκολιών- ρευστότητα στις άλλες τράπεζες και παρεµβαίνοντας στην αγορά συναλλάγµατος.

Στις συνθήκες αυτές, το καθεστώς των πολλών εκδοτικών τραπεζών µοιάζει όλο και πιο παρωχηµένο, χωρίς να λείπουν οι έντονες 

αµφισβητήσεις για την αποτελεσµατικότητά του. Μάλιστα οι φωνές που εναντιώνονται σε αυτό το καθεστώς, γίνονται όλο και πιο έντονες 

όταν, το 1905, έφθασε η στιγµή που η Ionian Bank, η δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που διατηρούσε το εκδοτικό προνόµιο, αν και 

περιορισµένο γεωγραφικά στα Επτάνησα, καλείται να διαπραγµατευτεί την ανανέωσή του.   

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αποφασίζει να ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις µε τις ελληνικές κυβερνήσεις τέσσερα χρόνια πριν από τη λήξη του, 

τον Μάρτιο του 1901, όταν, µέσω του Άγγλου Πρεσβευτή στην Αθήνα, υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας 

Γεώργιο Θεοτόκη. Η ευόδωση του εγχειρήµατος δεν αποδείχτηκε εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, κλήθηκε να 

επιδείξει ιδιαίτερες ικανότητες στις συζητήσεις της µε τις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Φύλλο επιταγής της Ιονικής Τράπεζας, δεκαετία 1900
Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Σ
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Η ανανέωση του προνοµίου ωστόσο συνοδευόταν από πολλά προβλήµατα. Θα τα περιγράψει, µε τρόπο παραστατικό, ο Πρόεδρός της, 

Falconer Larkworthy: “Θα θυµούνται οι κύριοι µέτοχοι, ότι το προνόµιο για την έκδοση χαρτονοµίσµατος στην Ελλάδα, το οποίο επί τόσα 

χρόνια απολαµβάνει η Τράπεζά µας, θεωρήθηκε σε µεγάλη έκταση σαν τραυµατισµός της εθνικής αξιοπρέπειας. Κάθε φορά που πλησιάζει 

ο καιρός για την ανανέωσή του, η Τράπεζα έχει να αντιµετωπίσει µια ισχυρή αντιπολίτευση από όσους συµµετέχουν σε αυτό το αίσθηµα, 

καθώς και από εκείνους, οι οποίοι σχηµάτισαν αντίθετη γνώµη εξαιτίας οικονοµικών συµφερόντων…”. Ωστόσο, οι αντιστάσεις είναι για να 

κάµπτονται και η ∆ιοίκηση της Ionian Bank, στις 2 Φεβρουαρίου 1903, αναγγέλλει την επίτευξη συµφωνίας µε το ελληνικό κράτος και την 

παράταση του εκδοτικού της προνοµίου για άλλα δεκαπέντε χρόνια, δηλαδή µέχρι το 1920. 

Η ανανέωση του εκδοτικού προνοµίου δεν αποτελούσε αυτοσκοπό για τη ∆ιοίκηση της Ionian Bank. Αντιθέτως, τα περιορισµένα οφέλη που 

απέφερε πλέον στην Τράπεζα η άσκηση του εκδοτικού προνοµίου και η ανάγκη εξασφάλισης ενός σηµαντικού κεφαλαίου για επέκταση στην 

αιγυπτιακή αγορά, που τόσο πολύ επιθυµούσε η ∆ιοίκησή της, οδήγησαν στην απόφαση για την πώλησή του. 

Με την παρουσία του ίδιου του Falconer Larkworthy και του Μέλους του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 

Τζων Σταυρίδη, η Ionian Bank ήρθε σε καταρχήν συµφωνία µε την Εθνική Τράπεζα για την πώληση 

του εκδοτικού της δικαιώµατος. Το νοµικό έρεισµα της συµφωνίας το παραχωρούσε η ίδια 

η σύµβαση που υπογράφτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1903 και κυρώθηκε µε τον νόµο ΒΩΞ και στην 

οποία προβλεπόταν η δυνατότητα σύναψης σύµβασης µεταξύ ελληνικού κράτους, Ionian Bank και 

Εθνικής Τράπεζας, µε την οποία η τελευταία θα µπορούσε να εξαγοράσει το εκδοτικό προνόµιο 

της πρώτης πριν τη λήξη του. 

Ωστόσο, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε µε σκοπό την επικύρωση της συµφωνίας, 

τα πράγµατα πήραν µια απροσδόκητη τροπή. Οι Έλληνες και κυρίως οι Κερκυραίοι Μέτοχοι της 

Ionian Bank, οι οποίοι αποτελούσαν και την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, είχαν αντίθετη 

άποψη, µε αποτέλεσµα να µη γίνει τελικά δεκτό το σχέδιο πώλησης του εκδοτικού προνοµίου.

 Έτσι, η Ionian Bank, διατήρησε το εκδοτικό προνόµιο µέχρι το 1920, οπότε και αυτό έληξε οριστικά.  
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Πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 των Μετόχων

Λονδίνο, 12 Απριλίου 1910
 Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Αθηνά Κακούρη

       συγγραφέας Αθηνά Κακούρη γεννήθηκε το 1928, στην Πάτρα, σε οικογένεια µε καταγωγή από την Κεφαλονιά. 

       Ο πατέρας της, Χαρίλαος Κακούρης, ήταν ναυτιλιακός πράκτορας. Πέρασε την Κατοχή στην Αθήνα και µετά από 

την Απελευθέρωση επέστρεψε στην Πάτρα, όπου εργάστηκε στο ναυτικό πρακτορείο του πατέρα της. Αργότερα, συνεργάστηκε 

µε το περιοδικό “Ταχυδρόµος”, έγραψε ραδιοφωνικές σειρές και ασχολήθηκε µε τη µετάφραση και τη συγγραφή λογοτεχνικών 

και ιστορικών κειµένων. 

Έζησε για ένα διάστηµα στη Βιέννη, όπου µελέτησε νεότερη ιστορία, ενώ από το 1976 και για 15 χρόνια, ταξίδευε ανάµεσα 

στην Ελλάδα, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στη Γερµανία. Υπήρξε παντρεµένη µε τον αρχαιολόγο και µέλος της 

Ακαδηµίας Αθηνών Σπύρο Ιακωβίδη. 

Η
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Το 1998 τιµήθηκε µε το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου για το µυθιστόρηµα “Πριµαρόλια”. Το 2005 έλαβε το Βραβείο του 

Ιδρύµατος Πέτρου Χάρη της Ακαδηµίας Αθηνών και το 2006 το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος για το µυθιστόρηµα “Θέκλη”. 

Το 2009 απέσπασε το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Βρετανικής Λογοτεχνίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης 

Λογοτεχνίας και Επιστηµών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) για το έργο “Το µυστήριο του Έντουιν Ντρουντ” του Τσαρλς Ντίκενς.

Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεµφανίστηκε το 1950, όταν δηµοσίευσε στην εφηµερίδα “Νεολόγος Πατρών” µία σειρά 

χρονογραφηµάτων εµπνευσµένα από ένα ταξίδι της στη Μέση Ανατολή. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, άρχισε να δηµοσιεύει 

αστυνοµικά διηγήµατα στο περιοδικό “Ταχυδρόµος” µε εικονογράφηση του Μποστ. Το 1963 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο µε 

αστυνοµικά διηγήµατα “Τα 218 ονόµατα”. Ακολούθησαν το ιστορικό µυθιστόρηµα “Ο δραπέτης της Αυλώνας” (1970), η συλλογή 

αστυνοµικών διηγηµάτων “Αλάτι στα φυστίκια” (1974), τα µυθιστορήµατα “Της τύχης το µαχαίρι” (1989), “Η σπορά του ανέµου” 

(1994), “Με τα φτερά του Μαρίκα” (1993), “Αύριο” (1995), “Πριµαρόλια” (1998), “Ο χαρταετός” (2002), “Θέκλη” (2005), 

“Ξιφίρ Φαλέρ” (2009), “Με τα χέρια σταυρωµένα” (2010), το φωτογραφικό λεύκωµα “Μυκήνες 1954. Το καταµεσήµερο” (2014), 

τα ιστορικά βιβλία “1821. Η αρχή που δεν ολοκληρώθηκε. Πότε και πώς δηµιουργήθηκε το κράτος όπου ζούµε σήµερα” (2013), 

“Τα δύο βήτα” (2016) και “Ουλάνοι στη Λάρισα” (2018) κ.ά. Επίσης, έχει µεταφράσει αγγλικά και γαλλικά µυθιστορήµατα και 

ιστορικά συγγράµµατα. 

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας περιλαµβάνει ικανό αριθµό έργων της Αθηνάς Κακούρη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.
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ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

        Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την υποστήριξη του αθλητισµού, ανέλαβε χορηγός  
        του 12ου Filothei Tennis Open 2021.

Το τουρνουά διοργάνωσε ο Αττικός Όµιλος Αντισφαίρισης Φιλοθέης και διήρκεσε από τις 20 Σεπτεµβρίου έως τις 
10 Οκτωβρίου 2021.

Η
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Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. χορηγός του 12ου Filothei Tennis Open 2021
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        στήριξη του τοµέα της εκπαίδευσης αποτελεί ένα σηµαντικό κεφάλαιο για την Alpha Bank Cyprus Ltd. Σε αυτό το πλαίσιο  

        προσφοράς αλλά και το στοχευµένο πλάνο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οργανισµού, η Τράπεζα αναγνωρίζει και επικροτεί 

τις υψηλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις, στηρίζει την έρευνα και την καινοτοµία και πρεσβεύει τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών για 

όλους στην εκπαίδευση. 

Συγκεκριµένα, η Alpha Bank Cyprus Ltd βράβευσε µε χρηµατικό ποσό τους αριστούχους φοιτητές του Τµήµατος 
Οικονοµικών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, που διέπρεψαν κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 

2020-2021. Παράλληλα, η Τράπεζα στήριξε τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Κύπρου ενισχύοντας οικονοµικά το 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. 

Οι δράσεις στήριξης της εκπαίδευσης περιλαµβάνουν επίσης τη βράβευση αριστούχων µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων, 

τη στήριξη Συνδέσµων Γονέων ∆ηµόσιων Σχολείων για την ενίσχυση άπορων µαθητών, καθώς και την οικονοµική 
υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για παροχή υποτροφιών σε άπορους αριστούχους φοιτητές. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα είναι αρωγός του σωµατείου “Κοινωνική Μέριµνα Αγίων Οµολογητών”, καλύπτοντας 
τα έξοδα των δύο νηπιαγωγείων και βρεφοκοµικών σταθµών του Σωµατείου. 

Η

Alpha Bank Cyprus Ltd 
Η Alpha Bank Cyprus Ltd στηρίζει τον τοµέα της εκπαίδευσης
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       ο κράτος συνεχίζει τη στήριξη για την απόκτηση πρώτης κατοικίας επιδοτώντας το επιτόκιο στεγαστικών δανείων µέχρι 

       1,5% για 4 χρόνια. Η Alpha Bank Cyprus Ltd επεκτείνει το πρόγραµµα Alpha Επιδότηση Plus+ διατηρώντας τα ίδια χαµηλά 

επιτόκια και επιστρέφοντας το υπόλοιπο του τόκου σε µετρητά στον λογαριασµό του Πελάτη, τον πρώτο χρόνο.

Η διαφηµιστική εκστρατεία περιελάµβανε τηλεοπτική διαφήµιση, web banners σε επιλεγµένες ιστοσελίδες, banners 

στα ATM καθώς και προβολή στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Τ

Alpha Bank Cyprus Ltd 
“Alpha Επιδότηση Plus+”
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        Transferoviar Călători είναι ο πρώτος φορέας σιδηροδροµικών µεταφορών που  

         χρησιµοποιεί την εφαρµογή Alpha PhonePOS, την οποία προσφέρει η Alpha Bank 

Romania. Με τη νέα αυτή τεχνολογία, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν µία ευέλικτη και ασφαλή µέθοδο για την πραγµατοποίηση πληρωµών µε 

κάρτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες “έξυπνες” συσκευές, κατευθείαν επάνω στα τρένα.

Η εφαρµογή είναι προς το παρόν διαθέσιµη στο δροµολόγιο Βουκουρέστι / Βόρειος Σ.Σ.- 

Αερολιµένας Henri Coandă, ενώ σύντοµα θα διατίθεται και σε άλλα δροµολόγια, όπως 

για παράδειγµα στο δροµολόγιο Βουκουρέστι / Βόρειος Σ.Σ. – Fetești – Constanța. 

Η εφαρµογή Alpha PhonePOS, η πρώτη που παρουσιάζεται στη Ρουµανία από µία 

τράπεζα, µετατρέπει οποιαδήποτε συσκευή κινητής µε λειτουργικό σύστηµα Android 

σε τερµατικό POS, επιτρέποντας την αποδοχή πληρωµών µε ανέπαφες χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή µε συσκευές 

που υποστηρίζουν την τεχνολογία Near-Field Communication (NFC).

Η Υποδιευθύντρια του Κέντρου Αποδοχής Πληρωµών, το οποίο υπάγεται στον Τοµέα Εργασιών Καρτών της 
Alpha Bank Romania, Raluca Oprea Urioc, δήλωσε σχετικά: “Είµαστε ευτυχείς για τη συνεργασία µας µε την Transferoviar 

Călători και είµαστε πεπεισµένοι ότι µε την εφαρµογή Alpha PhonePOS προσφέρουµε στους επιβάτες ευελιξία και άνεση, αφού 

θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν κάρτες, κινητά τηλέφωνα ή άλλες “έξυπνες” συσκευές για να πραγµατοποιούν τις 

πληρωµές τους, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ευρεία αποδοχή της πληρωµής εισιτηρίων κατευθείαν επάνω στα τρένα”. 

Η

Alpha Bank Romania
Transferoviar Călători: Ο πρώτος φορέας σιδηροδροµικών µεταφορών 

που χρησιµοποιεί την εφαρµογή Alpha PhonePOS




