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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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Ψήφος εµπιστοσύνης από την Alpha Bank
 στις αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλίας  

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

        ριήµερη περιοδεία στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας πραγµατοποίησε η ∆ιοίκηση της Alpha Bank, 
       µε επικεφαλής τον CEO Bασίλη Ψάλτη και τη συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή Wholesale Banking Γιάννη Εµίρη και 
των ∆ιευθυντών Εµπορικής Τραπεζικής, Επιχειρηµατικών Κέντρων και ∆ικτύου Καταστηµάτων της Τράπεζας. 

Σε µία ιδιαίτερη συγκυρία για την παγκόσµια και την ελληνική οικονοµία, η επίσκεψη στη Θεσσαλία σηµατοδοτεί την αποφασιστικότητα 
της ∆ιοίκησης της Alpha Bank να σταθεί στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, θέτοντας στη διάθεσή  
τους µία πληθώρα επιλογών για χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων και παροχή κεφαλαίων κίνησης. 

Το κλιµάκιο της Alpha Bank είχε συναντήσεις µε τις διοικήσεις επτά κορυφαίων επιχειρηµατικών οµίλων στην περιοχή, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της φιλόδοξης πιστωτικής της πολιτικής, που έχει στόχο την καθαρή διοχέτευση πόρων άνω των 
Ευρώ 8 δισ. στην ελληνική οικονοµία, την προσεχή τριετία. 

Άλλωστε, η Θεσσαλία, πέραν του πρωταγωνιστικού της ρόλου στον αγροδιατροφικό τοµέα, διαθέτει ένα επιχειρηµατικό δυναµικό που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό καινοτοµίας και εξωστρέφειας, στους κλάδους του εµπορίου, του τουρισµού και της βιοµηχανίας. 
Η κινητοποίηση των χρηµατοδοτικών πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόµου δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις 
απασχόλησης και δυναµική ανάπτυξη για την τοπική και εθνική οικονοµία. 

Τ
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

• Επισκέψεις του CEO Bασίλη Ψάλτη στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων µας στη Θεσσαλία

Κατά την παραµονή του στη Θεσσαλία, ο CEO του Οµίλου επισκέφθηκε, 
µεταξύ άλλων, το ∆ίκτυο Καταστηµάτων στη Λάρισα και τον Βόλο και το 
Επιχειρηµατικό Κέντρο Κεντρικής Ελλάδος και Ηπείρου της Alpha Bank, 
ενώ πραγµατοποίησε σειρά συναντήσεων µε Στελέχη της Τράπεζας, κατά τη 
διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης στην περιοχή, η περαιτέρω ενίσχυση των δεσµών του Οµίλου 
µε την τοπική κοινωνία αλλά και η πλήρης αξιοποίηση των νέων 
εργαλείων τραπεζικής για την παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προς τους Πελάτες της Alpha Bank.

Ο CEO του Οµίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:  
“Η αποφασιστικότητα, η εξωστρέφεια αλλά και η ανθεκτικότητα της 
επιχειρηµατικότητας της Θεσσαλίας και ευρύτερα της ελληνικής Περιφέρειας, 
παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, αποτελούν λόγο αισιοδοξίας για το αύριο της 
ελληνικής οικονοµίας. Αποτελούν, ταυτόχρονα, και 
λόγο να επαναβεβαιώσουµε τη δέσµευσή µας ως 
Alpha Bank να στηρίξουµε την Πρόοδο των 
επιχειρήσεων στη χώρα µας, όχι µόνον των 
µεγάλων αλλά και των µικροµεσαίων, που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. 

Η Θεσσαλία, µία δυναµική Περιφέρεια όπου 
συνυπάρχουν τα µεγάλα αστικά κέντρα, ο ανεπτυγµένος αγροδιατροφικός τοµέας, οι Υπηρεσίες, η 
Εκπαίδευση, ο Τουρισµός αλλά και η παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων που απευθύνονται στις διεθνείς 
αγορές, µπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα σελίδα ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία. 

Έχοντας διαχρονικά το προνόµιο να βρισκόµαστε στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, στην Alpha 
Bank στηρίζουµε ενεργά τις επιχειρήσεις, είτε για να αξιοποιήσουν τους πόρους των Ευρωπαϊκών Ταµείων 
και να επιχειρήσουν το αποφασιστικό βήµα προς τη µεγέθυνση, τον εκσυγχρονισµό τους και την οµαλή 
µετάβασή τους σε ένα βιώσιµο, πράσινο πρότυπο ανάπτυξης, είτε διαθέτοντάς τους κεφάλαια κίνησης, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες ρευστότητας της περιόδου”. 

Κατάστηµα Λαρίσης.

Κατάστηµα Πλατείας Ελευθερίας Βόλου.

Κατάστηµα Σιδηροδροµικού Σταθµού Λαρίσης.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

• Η Alpha Bank αρωγός στην οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλίας

Ο Όµιλος Alpha Bank δίνει σταθερά το “παρών” στην προσπάθεια για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Θεσσαλίας, 
υποστηρίζοντας χρηµατοδοτικά την ανάπτυξη των υποδοµών αλλά και τα επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων 
από όλους τους κλάδους της οικονοµίας.  

Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στη χρηµατοδότηση του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής 
Ελλάδος (Ε-65), συνολικού µήκους 238 χιλιοµέτρων, που διασχίζει τον κάµπο της Φθιώτιδας, τον Θεσσαλικό κάµπο και 
τον Πηνειό ποταµό, περνώντας πλησίον των πόλεων Καρδίτσας, Τρικάλων, Καλαµπάκας, για να ενωθεί τελικά µε την Εγνατία Οδό 
στον ∆ρυµό της Πίνδου. Επίσης, η Τράπεζα συµµετείχε στη χρηµατοδότηση της εταιρείας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Α.Ε. 
για τµήµα του αυτοκινητοδρόµου της ΠΑΘΕ από τις Ράχες του νοµού Φθιώτιδας έως το Κλειδί Ηµαθίας, το τµήµα της Π.Ε.Ο. και από 
τον ισόπεδο κόµβο Ευαγγελισµού έως τον ισόπεδο κόµβο Λεπτοκαρυάς, συνολικού µήκους 264 χλµ. 

Παράλληλα, η Alpha Bank διαθέτει µακρά σχέση µε κορυφαίους οµίλους της Θεσσαλίας, υποστηρίζοντας µε συνέπεια την 
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους σχεδίων, µεταξύ άλλων, στους τοµείς του λιανικού εµπορίου, της βιοµηχανίας, στην πρωτογενή 
παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τοµέα, στην παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων, στις εξαγωγές τροφίµων και την ανανεώσιµη 
ενέργεια.  

Ειδικά για τους νοµούς Λαρίσης και Μαγνησίας, µέσα από τα Καταστήµατά της, η Τράπεζα εξυπηρετεί περίπου 
168.000 Ιδιώτες και 1.100 Επιχειρήσεις, καλύπτοντας τις επενδυτικές, στεγαστικές, καταναλωτικές και επιχειρηµατικές τους 
ανάγκες, ενώ για τις δύο παραπάνω περιοχές, το ύψος των χορηγήσεων της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 2021, έφτασε τα 
Ευρώ 616 εκατ.
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

• Έµπρακτη στήριξη σε Μονάδες Υγείας της Θεσσαλίας µέσω του προγράµµατος
 “Μαζί, µε στόχο την Υγεία” 
Στο πλαίσιο της περιοδείας της ∆ιοίκησης της Alpha Bank στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, ο CEO Βασίλης Ψάλτης είχε συνάντηση µε τον 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό, κατά τη διάρκεια 
της οποίας συµφωνήθηκε η ένταξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο 
πρόγραµµα “Μαζί, µε στόχο την Υγεία”, για την κάλυψη υγειονοµικών 
αναγκών σε 6 δοµές Υγείας στους Νοµούς Λαρίσης, Μαγνησίας, 
Τρικάλων και Καρδίτσας. 

H Τράπεζα ήδη, υποστηρίζει στη Λάρισα το Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο και το Γενικό Νοσοκοµείο “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”, το Κέντρο Υγείας Λαρίσης και το Νοσοκοµείο 
Τρικάλων, µε δωρεές για την ανακαίνιση κτιριακών υποδοµών και την 
προσφορά ιατρικών µηχανηµάτων, οχηµάτων, αναλωσίµων και εξοπλισµού 
απαραίτητου για την αντιµετώπιση της Covid-19. 
 
“Στην Alpha Bank, παράλληλα µε το κύριο µέληµά µας για τη στήριξη της 
προόδου επιχειρήσεων και νοικοκυριών, θέτουµε στο επίκεντρο και τη 
συνεισφορά µας στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Με το πρόγραµµα "Μαζί, µε στόχο την Υγεία" υποστηρίζουµε, εδώ και 
8 χρόνια, το έργο των τοπικών ιατρείων, µέσα από τη δωρεά ιατρικών µηχανηµάτων και υγειονοµικού εξοπλισµού. Το 2021 
ολοκληρώσαµε τον πρώτο κύκλο του Προγράµµατος, έχοντας επισκεφθεί συνολικά 70 νησιά, και τώρα ξεκινάµε τον δεύτερο κύκλο, 
εξοπλίζοντας δοµές υγείας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Πρώτος σταθµός του Προγράµµατος, η περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς τα τελευταία χρόνια διατηρούµε στενή συνεργασία µε τα δύο 
Νοσοκοµεία της Λάρισας, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η συνεργασία µας µε την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων, την Υγειονοµική Περιφέρεια και τις ∆ηµοτικές Αρχές, είναι η καλύτερη 
απόδειξη ότι 'Μαζί' µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες για την άµεση και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στο σηµαντικότερο 
αγαθό, αυτό της υγείας”, δήλωσε ο Βασίλης Ψάλτης. 

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός δήλωσε: “Όλοι έχουµε δικαίωµα στις ίσες 
ευκαιρίες στη ζωή. Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η πρωτοβουλία της Alpha Bank "Μαζί, µε στόχο την Υγεία" στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα ξεκινά από τη Θεσσαλία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατ. Eυρώ για την ενίσχυση του κρατικού 
συστήµατος υγείας. Με συνεργασία και συνέργεια, µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, µε ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, ενώνουµε  
δυνάµεις για να κερδίσουµε το µέλλον. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, χωρίς το οποίο όλα τελούν υπό αίρεση και αναίρεση. 
Ανοίγουµε δρόµους. Αξίζει αυτή η πρωτοβουλία να βρει µιµητές”.

Ο Βασίλης Ψάλτης µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό.

Μπορείτε να δείτε εδώ, το video από τη συνάντηση του CEO Βασίλη Ψάλτη µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό.
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 Ένας χρόνος χωρίς τον Γιάννη Σ. Κωστόπουλο 

       υµπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου, του ανθρώπου που µε το έργο του καθόρισε 

       τη σύγχρονη ιστορία της Alpha Bank και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωµά του στον εκσυγχρονισµό του τραπεζικού συστήµατος 

και στην οικονοµική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Βασίλειος Pάπανος και ο CEO Βασίλης Ψάλτης δήλωσαν τα 

ακόλουθα: 

∆ήλωση Βασίλειου Ράπανου

"Είναι δύσκολο να πιστέψουµε ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος από τότε που ο θεµελιωτής του Οµίλου Alpha Bank, 

ο Γιάννης Κωστόπουλος, µας άφησε για πάντα. Μας έχει λείψει το σπινθηροβόλο βλέµµα του, το χαµόγελό του, ο λιτός και σοφός 

λόγος του. Παρά τη φυσική του απουσία, η κληρονοµιά του είναι παρούσα και µας συντροφεύει σε κάθε δραστηριότητα της Τράπεζας, 

στις αποφάσεις που παίρνουµε, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις µας, στον τρόπο που τοποθετούµαστε στην κοινωνία. Στους δύσκολους 

καιρούς που διανύουµε, προσπαθούµε να µην ξεχάσουµε τη νηφαλιότητά του, την ψυχραιµία του, την αποφασιστικότητά του, 

τον πατριωτισµό του. Ο Γιάννης Κωστόπουλος παραµένει ο φάρος µας, ο αιώνιος πρόεδρος και οδηγός µας."

Σ

∆ηλώσεις του Προέδρου ∆.Σ. Βασίλειου Ράπανου
και του CEO Βασίλη Ψάλτη για τη συµπλήρωση ενός έτους

από την απώλεια του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου
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∆ήλωση Βασίλη Ψάλτη

"Είναι προνόµιο των µεγάλων ηγετών να µας καθοδηγούν ακόµη και “απόντες”. Και ο Γιάννης Κωστόπουλος υπήρξε, 

αδιαµφισβήτητα, ο µεγαλύτερος τραπεζίτης της µεταπολίτευσης. Έναν χρόνο µετά από τον θάνατό του, το καινοτόµο πνεύµα, 

η στρατηγική σκέψη, η εξωστρέφεια και το βαθύ πατριωτικό ενδιαφέρον του Γιάννη Κωστόπουλου αποτελούν πηγή έµπνευσης 

αλλά και µέτρο σύγκρισης, ώστε να επιµείνουµε µε αποφασιστικότητα στον µετασχηµατισµό της Τράπεζάς µας και στην ανάδειξή της 

σε φορέα Προόδου για την ελληνική κοινωνία, την επιχειρηµατικότητα και την οικονοµία."

Τιµώντας αυτήν την επέτειο, οι Συλλογές της Alpha Bank προγραµµατίζουν δύο Εκθέσεις, στη µνήµη του ανθρώπου που 

τις ανέδειξε ως τις σηµαντικότερες Συλλογές στο είδος τους, στον ελληνικό χώρο και διεθνώς. Η Νοµισµατική Συλλογή, την 

οποία ίδρυσε ο Γιάννης Κωστόπουλος και φέτος, συµπληρώνει 50 χρόνια, προγραµµατίζει µία Επετειακή Έκθεση, που θα 

αποτυπώνει το όραµα του ιδρυτή της: "τη δηµιουργία µίας Συλλογής που θα προβάλει τη δύναµη του Ελληνικού Πολιτισµού". 

Η Συλλογή Έργων Τέχνης, η οποία, επί διοίκησης Γιάννη Κωστόπουλου, διευρύνθηκε και εµπλουτίστηκε µε µοναδικό τρόπο, 

προγραµµατίζει µία Έκθεση, που θα αποτυπώνει τη φιλοσοφία του: "ένα πρωτότυπο έργο τέχνης για κάθε νέο Κατάστηµα". 

Όλοι εµείς, στην οικογένεια της Alpha Bank, εµπνεόµενοι από το όραµα και τις αξίες του Γιάννη Κωστόπουλου, δεσµευόµαστε 

να τιµούµε την παρακαταθήκη του για µία Τράπεζα που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί στην αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας µας, µε κοινωνική ευαισθησία, παραµένοντας αρωγός στον πολιτισµό και στο κοινωνικό σύνολο.
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Συµµετοχή του CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη
στο Money Review Banking Summit 2022

        την ενεργό στήριξη που παρέχει η Αlpha Bank στις ελληνικές επιχειρήσεις, µεγάλες και µικροµεσαίες, προκειµένου   
        να κάνουν το αποφασιστικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό και τη µεγέθυνσή τους, στα σηµαντικά επιτεύγµατα της Τράπεζας 
στο µέτωπο της µείωσης των κόκκινων δανείων, αλλά και στις προκλήσεις µε τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία 
λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο CEO του Οµίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ 
"Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα: Ανθεκτικό µέσα στην κρίση" του Money Review Banking Summit 2022. 

“Αποστολή της Alpha Bank είναι να βοηθήσει τους επιχειρηµατίες να διαγνώσουν ποιο χρηµατοδοτικό εργαλείο απαντά 
καλύτερα στις ανάγκες τους και να τους συνδράµει στην πορεία ωρίµανσης και επιτυχίας των σχεδίων τους, 
ανταποκρινόµενη στη µεγάλη ευκαιρία που συνιστούν το ΤΑΑ, ο Αναπτυξιακός Νόµος και το νέο ΕΣΠΑ”, τόνισε ο κ. Ψάλτης, 
ενώ συµπλήρωσε χαρακτηριστικά: 
“Τόσο εγώ, όσο και όλη η οµάδα Στελεχών της Τράπεζας επικοινωνούµε καθηµερινά µε τις επιχειρήσεις της χώρας µας, προκειµένου να 
συζητήσουµε τα επενδυτικά τους πλάνα και να σχεδιάσουµε µαζί τον βέλτιστο τρόπο να τους υποστηρίξουµε. Επιπλέον, επιδιώκουµε 
να συζητούµε διά ζώσης µε επιχειρηµατίες ανά την επικράτεια, πραγµατοποιώντας περιοδείες, όπως η πρόσφατη στη Θεσσαλία, 
όπου και διαπίστωσα την αποφασιστικότητα, την εξωστρέφεια αλλά και την ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων”. 

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ, το σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

Σ

"∆έσµευση της Alpha Bank η στήριξη της Προόδου των Επιχειρήσεων της χώρας"

Στιγµιότυπο από την τοποθέτηση του 
CEO Βασίλη Ψάλτη στο πάνελ "Ελληνικό 
Τραπεζικό Σύστηµα: Ανθεκτικό µέσα 
στην κρίση", παρουσία των CEOs 
των συστηµικών τραπεζών.

dt_money_review.pdf
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        τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, µέσα από την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταµείου  

        Ανάκαµψης, αλλά και στην επόµενη ηµέρα της Τραπεζικής, έναντι των τεχνολογικών και άλλων 

προκλήσεων, αναφέρθηκαν, µεταξύ άλλων, τα Στελέχη της Alpha Bank που συµµετείχαν στο συνέδριο 

Fin Forum 2022, που πραγµατοποιήθηκε υβριδικά, την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022, υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, µε τίτλο “Transformation, M&A’s and new business opportunities”.

Συγκεκριµένα, ο Γενικός ∆ιευθυντής – Chief Operating Officer 

Στέφανος Μυτιληναίος, ο οποίος συµµετείχε στη θεµατική “Η Τράπεζα 

του Μέλλοντος”, τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να “χτίσουν” πάνω στην 

αµφίδροµη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και να την 

προστατεύσουν.

Ο Ανώτερος ∆ιευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Ευάγγελος 

Καλαµάκης, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στη θεµατική “Το Ταµείο 

Ανάκαµψης στην Πράξη”, ανέφερε ότι στόχος µας για το Ταµείο 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας είναι όχι απλώς η απορρόφηση αλλά και 

η αξιοποίηση των κεφαλαίων σε έργα που θα δηµιουργούν 

προστιθέµενη αξία για την οικονοµία.

Τέλος, ο Γενικός ∆ιευθυντής Alpha Real Estate Management 

and Investments Γιάννης Γκάνος συµµετείχε στη θεµατική 

“Τράπεζες και Real Estate: Από τα στεγαστικά δάνεια στα REO’s και τις 

νέες επενδύσεις” και, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τοµέα 

αξιοποίησης ακινήτων. Αναλύοντας τις τάσεις της κτηµαταγοράς, σηµείωσε ότι αυτές εµφανίζονται 

θετικές και τόνισε ότι η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων δηµιουργεί για τις τράπεζες ευκαιρίες 

εισοδήµατος αλλά και ενίσχυσης ισολογισµών.

Σ

dt_ff.pdf
dt_ff.pdf
dt_ff.pdf
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Ο CEO Βασίλης Ψάλτης στην τελετή απονοµής του διαγωνισµού
“Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς” 2021

       την τελετή βράβευσης του διαγωνισµού της EY “Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς” 2021 συµµετείχε ο CEO του Οµίλου  
      Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, ως µέλος της ανεξάρτητης εννεαµελούς κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη των νικητών, ενώ, 
απένειµε επίσης, στον Ελευθέριο Σαΐτη, Ιδρυτή και Πρόεδρο των εταιρειών Kronos, Intercomm Foods, Agrophoenix, την τιµητική 
“∆ιάκριση Συνολικής Επιχειρηµατικής Προσφοράς”.

Στον σύντοµο χαιρετισµό του κατά την απονοµή του βραβείου στον κ. Σαΐτη, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε, µεταξύ άλλων: “Είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία του θεσµού που απονέµεται αυτή η ειδική τιµητική ∆ιάκριση. Και όχι τυχαία, καθώς σήµερα, στο πρόσωπο του κ. Σαΐτη, δεν 
τιµούµε απλώς µία λαµπρή επιχειρηµατική διαδροµή. Τιµούµε τη διορατικότητα και την εξωστρέφεια, τιµούµε τη βούληση για 
συνεχή εξέλιξη, αναγνωρίζοντας πως η στασιµότητα είναι η αρχή του τέλους µίας επιχείρησης, τιµούµε τη δύναµη να αναγνωρίζεις 
λάθη και να τα αξιοποιείς ως διδάγµατα για νέα επιχειρηµατικά σχέδια, τιµούµε την πίστη στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 
Πατρίδας µας και την εργώδη προσπάθεια να αναδειχθούν τα προϊόντα της ελληνικής γης σε όλο τον κόσµο”. 

Ο CEO του Οµίλου Alpha Bank αναφέρθηκε και στην προσωπική σχέση και τη συνεργασία του µε τον κ. Σαΐτη, καθώς και στις “πλούσιες σε 
διδάγµατα” συζητήσεις του µαζί του, για τη “συναρπαστική προσωπική και επαγγελµατική του διαδροµή” και “την αξία της οµάδας, την 
ενσυναίσθηση, τον σεβασµό προς συνεργάτες, προµηθευτές και εργαζοµένους”.

Κλείνοντας τον χαιρετισµό του, ο κ. Ψάλτης τόνισε: “Είµαι βέβαιος πως σήµερα, µαζί µας, τον Ελευθέριο Σαΐτη τιµούν όλοι όσοι 
συνεργάστηκαν και δούλεψαν µαζί του όλες αυτές τις δεκαετίες”.

Σ

Στιγµιότυπο από τη βράβευση 
του κ. Ελευθέριου Σαΐτη.
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• Platinum Χορηγός η Alpha Bank στον διαγωνισµό της EY 
   “Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς” 2021

Τον φετινό διαγωνισµό “Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς” στήριξε ως 

Platimun Χορηγός η Alpha Bank, στο πλαίσιο της µακροχρόνιας 

συνεργασίας της µε την ΕΥ. 

Ο ∆ιαγωνισµός διοργανώνεται στην Ελλάδα, για όγδοη φορά, από την ΕΥ, µε στόχο να αναδείξει την επιχειρηµατική αριστεία και 

τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. 

Σε διεθνές επίπεδο, ο θεσµός ΕΥ Entrepreneur Of The Year™, µε συµµετοχές καταξιωµένων επιχειρηµατιών από περισσότερες 

από 145 πόλεις και 60 χώρες σε όλο τον κόσµο, αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιχειρηµατικά βραβεία παγκοσµίως, έχοντας 

αναδείξει, κατά τα 30 χρόνια της ιστορίας του, προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωµα στο παγκόσµιο επιχειρείν.

Στον διαγωνισµό “Έλληνας Επιχειρηµατίας της Χρονιάς” 2021, οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες, που διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις 

τους, τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης και την κοινωνική ευαισθησία τους, επελέγησαν από ανεξάρτητη εννεαµελή Κριτική Επιτροπή, 

που αποτελείται από υψηλού κύρους εκπροσώπους του επιχειρηµατικού, τραπεζικού, ακαδηµαϊκού και θεσµικού χώρου.

<      12 / 36       >



H ΤΡΑΠΕΖA

<      13 / 36       >

Βράβευση της Τράπεζας για τη συνεισφορά της 
στην ελληνική αγορά οµολόγων 

         Τράπεζα, µαζί µε λοιπούς αναδόχους, τιµήθηκε τον Μάρτιο για τη συνεισφορά της στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της αγοράς  
         εταιρικών οµολόγων από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Alpha Bank ήταν η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε εταιρικό οµολογιακό τίτλο το 
2001 στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ενώ συµµετείχε στη διοργάνωση του συνόλου των εκδόσεων του περασµένου έτους, 
εγχώριων και διεθνών.  

Το 2021 αποτέλεσε χρονιά-ορόσηµο σε εταιρικές οµολογιακές εκδόσεις Ελλήνων Εκδοτών, µε την έκδοση 7 εταιρικών οµολογιακών 
εκδόσεων στην εγχώρια αγορά, συνολικού ύψους Ευρώ 1,4 δισ. και 5 εκδόσεων στη διεθνή αγορά, συνολικού ύψους Ευρώ 2,5 δισ. 
Η εγχώρια αγορά ιδιαίτερα οδηγήθηκε σε αλµατώδη ανάπτυξη το έτος που πέρασε, µε σηµαντικούς σταθµούς αναφοράς την πρώτη έκδοση 
µε ζήτηση άνω των Ευρώ 1 δισ. (MotorOil) και την πρώτη έκδοση από τον κλάδο της Ποντοπόρου Ναυτιλίας (Costamare).  

Το πρώτο τρίµηνο του 2022, η Τράπεζα ολοκλήρωσε δύο ακόµη εκδόσεις εταιρικών οµολόγων στην εγχώρια αγορά 
(Premia Investments / Safebulkers), συνολικού ύψους Ευρώ 200 εκατ. 

Εκ µέρους της Τράπεζας, το βραβείο παρέλαβε, ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων Αθανάσιος Παυλίδης, 
ενώ στην τελετή παραβρέθηκαν ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής Ευάγγελος Καλαµάκης, ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης Corporate Finance Κωνσταντίνος Φουλίδης καθώς και Στελέχη της Τράπεζας.

Η
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         Alpha Bank φέτος υποστήριξε ως χορηγός τη νέα παραγωγή της  

        κορυφαίας οµάδας σύγχρονου χορού “Nederlands Dans Theater”, 

η οποία ήρθε από την Ολλανδία στην Ελλάδα για τέσσερις παραστάσεις 

µε µοναδικές χορογραφίες.

Το “Nederlands Dans Theater” εµφανίστηκε στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, µε δύο νέες 

δηµιουργίες της Μαρίνα Μασκαρέλ και του Μάρκο 

Γκέκε, αλλά και µε µία επιτυχηµένη χορογραφία του 

Γίρι Κύλιαν.

Η Τράπεζα, την Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2022, 

πραγµατοποίησε εκδήλωση Πελάτων της 

∆ιεύθυνσης Private Banking, όπου παρέστησαν 

Μέλη της Γενικής ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας καθώς 

και Στελέχη της εν λόγω ∆ιεύθυνσης. 

Η

Η Alpha Bank χορηγός του “Nederlands Dans Theater” 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
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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; 

Ως συµµετέχοντες στον πρώτο διαγωνισµό i3, είχαµε τη δυνατότητα να βιώσουµε στην πράξη την έναρξη του καινοτόµου τρόπου 

λειτουργίας παραγωγής νέων έργων στην Τράπεζα, µέσω της άµεσης διατοµεάκης συνεργασίας, και της ένωσης 

συµπληρωµατικών τµηµάτων διάσπαρτης πληροφορίας που επιταχύνουν την επίτευξη ενός αποτελέσµατος.

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Καινοτόµος τρόπος σκέψης αναπτύσσεται, όταν υπάρχει σαφής γνώση του προσδοκώµενου αποτελέσµατος και αναζητείται 

διαρκώς, η συντοµότερη οδός για την επίτευξή του. Στην πράξη, για να µεταφραστεί η δηµιουργική σκέψη σε καινοτοµία, 

απαιτείται πειθαρχία, περιέργεια, τόλµη και όραµα. Ζητούµενο η απλότητα.

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

Αξίες, όπως συνέπεια, αξιοπιστία, σεβασµός, οµαδικότητα, συνεργασία, αξιοκρατία, κοινωνική υπευθυνότητα και καινοτοµία, 

οφείλουν να παίζουν σηµαντικό ρόλο στο καθηµερινό πλαίσιο δράσης όλων µας.

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

Ενσυναίσθηση, προδραστικότητα, φιλοµάθεια, εξωστρέφεια και χιούµορ.

Ο ∆ηµήτρης Αυλωνίτης εργάζεται στη ∆ιεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και διακρίθηκε 
στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3 για την πρότασή του σχετικά µε την αξιοποίηση του πλούτου των 
δηµογραφικών και των συναλλακτικών δεδοµένων των Πελατών της Τράπεζας για τη δηµιουργία 
στοχευµένων συνεργειών µεταξύ των Πελατών. Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται µε 
µαστορέµατα και… daughtering!
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένα αστείο µε τα υπόλοιπα µέλη της Οµάδας µου, τους Χ-men, καθώς αποτελούσαµε την Οµάδα Χ, 

γρήγορα κατάλαβα ότι έπρεπε να εργαστώ οµαδικά, να αναλάβω ευθύνες και να γίνω δηµιουργικός. Κάποια από τα παραπάνω 

ήταν εύκολα για µένα, ενώ κάποια δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν µέσα µου. Σίγουρα βγήκα κερδισµένος από τη συµµετοχή µου 

και µάλιστα, πολύ. 

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Ακούγοντας τη λέξη καινοτόµος, µου έρχονται στο µυαλό συνώνυµες, όπως καινούριος, φρέσκος, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. 

Όλοι ίσως έχουµε σκεφτεί ή µπορούµε να σκεφτούµε κάτι καινοτόµο στην καθηµερινότητά µας, που θα µας βοηθήσει να κάνουµε τη 

δουλειά µας και γενικότερα, τη ζωή µας πιο εύκολη. Εάν αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µέσα στα πλαίσια του χώρου, του χρόνου και των 

µέσων που διαθέτουµε, τότε είµαστε Innovators.

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

Η αγάπη, η αλληλεγγύη, που είναι και επίκαιρη, και η συναδελφικότητα σε όλα τα επίπεδα. Λειτουργώντας εύρυθµα σαν οµάδα, 

µπορούµε να πετύχουµε κάθε στόχο, εφικτό και ανέφικτο.   

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

Η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα. Η ικανότητα να αφοµοιώνουµε καθετί νέο και να ανταποκρινόµαστε στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο και απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Κωνσταντίνος Μαχαιρούδης εργάζεται στο Κατάστηµα Καβάλας και διακρίθηκε στον διαγωνισµό 
καινοτοµίας i3, µε την πρότασή του για τον ψηφιακό βοηθό “My Alpha Assistant” στο web-banking. 
Στον ελεύθερο χρόνο του, παίζει µε τα παιδιά του και ασχολείται µε το τρέξιµο και το διάβασµα.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Μόνο θετικό αντίκτυπο. Η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα καινοτοµίας µε γέµισε όρεξη για νέες ιδέες. Με έκανε να νιώσω 

αφενός, ότι ανήκω σε µία ευρύτερη οµάδα και αφετέρου, πρωταγωνίστρια των εξελίξεων.

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

∆ηµιουργία κάτι καινούριου, που προσθέτει αξία τόσο στον πελάτη, όσο και στο προσωπικό ενός Οργανισµού.

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

Πελατοκεντρική προσέγγιση και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού. ∆ύο είναι οι βασικοί τοµείς που φέρνουν αποτέλεσµα σε έναν 

Οργανισµό, οι πελάτες και το ανθρώπινο δυναµικό. Σε αυτούς τους δύο τοµείς θα πρέπει να εστιάσουµε. Οι καινοτόµες ιδέες 

απαιτούν εκπαιδευµένο κοινό που θα τις δεχθεί και ικανό ανθρώπινο δυναµικό που θα τις µεταδώσει.

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

Προσαρµοστικότητα στις αλλαγές και ενσυναίσθηση απέναντι στους πελάτες και στο ανθρώπινο δυναµικό. Προσαρµοστικότητα, 

διότι η εποχή µας έχει υψηλούς δείκτες µεταβλητότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονοµικής ζωής και ενσυναίσθηση, 

επειδή θα αποτελέσει το κορυφαίο προσόν του σύγχρονου manager.

Η Μαριέττα Παπαγεωργίου εργάζεται στο Κατάστηµα Τρικάλων και διακρίθηκε στον διαγωνισµό 
καινοτοµίας i3, µε την πρότασή της για τη δηµιουργία του “My Alpha Café”, το οποίο θα συνδυάζει τις 
τραπεζικές υπηρεσίες µε το working place café σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τα συνηθισµένα. 
Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται µε τη γυµναστική, τον χορό και το διάβασµα.

H ΤΡΑΠΕΖΑ •
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       ια έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο προορισµό, το Ελληνικό Σχολείο της Πρετόριας, αναχώρησαν πρόσφατα οι δύο εκπαιδευτικές  
       Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank. Στο σχολείο φοιτούν σήµερα 50 µαθητές ηλικίας 5-18 ετών, 
παιδιά 3ης-4ης γενιάς Ελλήνων, ενώ η Ελληνική Κοινότητα στην Πρετόρια αριθµεί 3.000 περίπου µέλη. 

Η δωρεά του εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Κοινότητα και το Ελληνικό Σχολείο της Πρετόριας πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank για την προώθηση του ελληνικού πολιτισµού εντός και 
εκτός Ελλάδας, και συνοδεύτηκε από τη δωρεά µίας σειράς εκδόσεων για την ιστορία του νοµίσµατος. 

Οι Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank 
στο Ελληνικό Σχολείο της Πρετόριας στη Νότιο Αφρική

Γ 
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Εκδήλωση για τα αρχαία νοµίσµατα και την ελληνική γλώσσα

Στο πλαίσιο της ενέργειας, την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, µε αφορµή 

τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Ελληνική Κοινότητα 

της Πρετόριας και το Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) της Κοινότητας διοργάνωσαν 

την εκδήλωση “Τα αρχαία νοµίσµατα ως έργα τέχνης που µαρτυρούν την εξέλιξη του 

Πολιτισµού µας και εµπλουτίζουν τη Γλώσσα µας”.  

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε υβριδική µορφή και συµµετείχαν σε αυτήν 

εκπρόσωποι από την ελληνική οµογένεια και σχολεία από την Πρετόρια, 

το Γιοχάνεσµπουργκ, τη Στουτγκάρδη και το Βάινµπλινγκεν, Στελέχη της Alpha Bank 

καθώς και µαθητές από τη Νότιο Αφρική και τη Γερµανία, που παρουσίασαν 

εργασίες πάνω στο νόµισµα και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Νοµισµατικής 

Συλλογής της Alpha Bank. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουν τα µέλη της Ελληνικής Κοινότητας την 

ιστορία του νοµίσµατος, που χρησιµοποιεί την ελληνική γλώσσα από την εποχή της 

εµφάνισής του έως σήµερα, και να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που αποτελούν 

βασικό πυλώνα της διατήρησης της ελληνικότητας της οµογένειας. 

Η εκδήλωση µεταδόθηκε µέσω live steaming στο ΥouΤube από το κανάλι της 

Ελληνικής Κοινότητας της  Πρετόριας και είναι διαθέσιµη στον σύνδεσµο 

https://youtu.be/9dkKhTfyvqE

https://youtu.be/9dkKhTfyvqE
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Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank συµµετέχει στην έκθεση
“Νίκος Εγγονόπουλος. Ο Ορφέας του Υπερρεαλισµού”

στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη

      ην Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, εγκαινιάστηκε η έκθεση “Νίκος Εγγονόπουλος. 
      Ο Ορφέας του Υπερρεαλισµού”, στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη.

To Ίδρυµα τιµά τον καταξιωµένο σουρρεαλιστή ζωγράφο, 37 χρόνια µετά από τον θάνατό του, 
παρουσιάζοντας µία αναδροµική έκθεση µε έργα του.

Ο Νίκος Εγγονόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1907 και απεβίωσε το 1987. Σπούδασε στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών, µε δασκάλους τους Κωνσταντίνο Παρθένη, ∆ηµήτριο Μπισκίνη, Θωµά Θωµόπουλο 
και Γιάννη Κεφαλληνό. Στη συνέχεια, χάρη στη µαθητεία του κοντά στον Φώτη Κόντογλου και τον Καθηγητή 
Αλέξανδρο Ξυγγόπουλο, ήρθε σε επαφή µε την παράδοση και την ουσία της βυζαντινής και της 
µεταβυζαντινής τέχνης. Το 1967, διορίστηκε Καθηγητής στην έδρα της ζωγραφικής στην Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 1939, παρουσίασε την πρώτη ατοµική του έκθεση, στην 
οικία του Ν. Καλαµάρη, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της κριτικής, και ακολούθησε σειρά ατοµικών 
παρουσιάσεων και συµµετοχών σε οµαδικές και διεθνείς εκθέσεις.

O κόσµος του Νίκου Εγγονόπουλου αποτελεί ένα ζωγραφικό σύµπαν µε φανταστικούς ήρωες από τη 
µυθολογία και τη λογοτεχνία, την ιστορία και την ποίηση, µε αναφορές στον Ερµή, την Ιώ, τον Ηρακλή, τον 
Ορφέα και την Ευρυδίκη, τον Οδυσσέα και την Καλυψώ, τη Θέτιδα και τον Πηλέα, τον Ιάσονα και τη Μήδεια, 
ακόµη και τον Άνθιµο τον Τραλλέα και τον Ισίδωρο τον Μιλήσιο. Μέσα από αυτές, παρουσιάζει τη δύναµη 
της σουρρεαλιστικής έκφρασης µέσω 
της ζωγραφικής, χρησιµοποιώντας 
καθαρά χρώµατα και δυναµικό σχέδιο. 

Για τις ανάγκες της Έκθεσης, η Alpha Bank παραχώρησε από τη Συλλογή 
της το έργο του Νίκου Εγγονόπουλου: Μακέτα για την αφίσα της TWA, 
1952, τέµπερα και κολλάζ σε χαρτόνι 99 x 63,3 εκ.

Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουνίου 2022 και θα συνοδεύεται από 
πολυσέλιδο οµότιτλο κατάλογο.

Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη
Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, 106 71 ΑΘΗΝΑ

Ώρες λειτουργίας: 
∆ευτέρα-Κυριακή: 10:00-18:00
Πέµπτη: 10:00-20:00 (από Οκτώβριο έως Μάιο)

Τ 

Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1987)
Μακέτα αφίσας για την TWA, 1952
Τέµπερα και κολλάζ σε χαρτόνι 99 x 63,3 εκ.
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Στον Κατάλογο, ο οποίος εκδόθηκε µε την ευκαιρία της οµότιτλης Έκθεσης αρχαίων νοµισµάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, περιγράφεται η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου µέσω των νοµισµάτων του, καθώς και η επίδραση 

της νοµισµατοκοπίας του στον αρχαίο κόσµο, ακόµη και µετά από τον θάνατό του. Ο Κατάλογος περιλαµβάνει φωτογραφίες 218 χρυσών, 

αργυρών και χάλκινων νοµισµάτων, καθώς και αναλυτικά επεξηγηµατικά κείµενα.

         Alpha Bank προσφέρει την έκδοση “Μέγας Αλέξανδρος. Από τη γη της Μακεδονίας έως τα πέρατα της  
        οικουµένης” (δίγλωσση έκδοση) µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου 2022.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 2442. 

Επιµέλεια ∆ήµητρα Τσαγκάρη

Αθήνα 2010

Alpha Bank

∆ιαστάσεις 30 x 23 εκ.

Σελίδες 200

∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)

ISBN 978-960-98363-9-5

Τιµή: Ευρώ 18,00

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

https://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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Νέα Προωθητική Ενέργεια καρτών Aegean Bonus Visa 

Μ ε στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων των αναβαθµισµένων καρτών Aegean Bonus Visa, βρίσκεται σε εξέλιξη προωθητική ενέργεια 

στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας, µέσω της οποίας θα επιβραβευθούν οι Λειτουργοί που θα συγκεντρώσουν τους 

περισσότερους πόντους.

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, 93 Λειτουργοί θα επιβραβευθούν µε εκπτωτικούς κωδικούς για αεροπορικά εισιτήρια και διαµονή 

της AEGEAN και µίλια εξαργύρωσης του προγράµµατος Miles+Bonus της AEGEAN! Στη συνέχεια, όλοι οι νικητές θα λάβουν µέρος σε 

κλήρωση, όπου θα αποδοθούν 5 µεγάλα δώρα από την AEGEAN, αξίας Ευρώ 1.000 το καθένα. Για την υποστήριξη της προωθητικής 

ενέργειας δίνεται επιπλέον κίνητρο για τους νέους κατόχους: 100 τυχεροί νέοι κάτοχοι θα κερδίσουν από 10.000 µίλια έκαστος, 

για να απολαύσουν ακόµα περισσότερα ταξίδια! 
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Νέες αναβαθµισµένες κάρτες Aegean Bonus Visa 

Σ ε ότι αφορά στο υφιστάµενο χαρτοφυλάκιο, πραγµατοποιήθηκε αναβάθµιση των καρτών στα νέα προϊόντα, µε κεντρικές 

ενέργειες. Οι Πελάτες έλαβαν µία νέα, αναβαθµισµένη πιστωτική κάρτα Aegean Bonus Visa Classic ή Premium µε 

εφαρµογή µίας σειράς κριτηρίων, διασφαλίζοντας ότι το αναβαθµισµένο προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους!

Για τα νέα αποκλειστικά προνόµια και την τιµολόγηση του προϊόντος τους, οι Πελάτες ενηµερώνονται αναλυτικά, µέσω του 

welcome pack της αναβαθµισµένης κάρτας τους.
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Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus

Τον Φεβρουάριο, πραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων 

του Προγράµµατος Επιβράβευσης Bonus στον συνεργάτη bp.

Οι Πελάτες του Bonus, κέρδιζαν επιπλέον 10.000 Bonus πόντους µε αγορά bp 
πετρελαίου θέρµανσης αξίας Ευρώ 500 και άνω από επιλεγµένα πρατήρια bp, 

µε όλες τις κάρτες Bonus της Alpha Bank.

 

Η προωθητική ενέργεια διήρκεσε από τις 

14.2.2022 έως και τις 27.2.2022 και 

προβλήθηκε µέσω Bonus App, SoMe 

(FB/IG), Newsletter, SMS/Viber και 

www.alpha.gr.

Ταυτόχρονα, οι Πελάτες λάµβαναν ενηµέρωση ότι µε όλες τις πιστωτικές κάρτες 
Bonus της Alpha Bank, µπορούσαν να εξοφλήσουν την αγορά bp πετρελαίου 

θέρµανσης σε έως και 12 άτοκες δόσεις!

Προωθητικές Ενέργειες 

• bp

https://www.alpha.gr


Με αφορµή τις τελευταίες ηµέρες των εκπτώσεων, πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, 

προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων του Προγράµµατος Επιβράβευσης 

Bonus στον Κωτσόβολο, µε θέµα “Bonus και στις εκπτώσεις στον Κωτσόβολο”.

Η ενέργεια προσέφερε 15 Bonus πόντους για κάθε Ευρώ 1 αγορών (1€=15) 

µε όλες τις κάρτες Bonus στον Κωτσόβολο. 

 

Η προωθητική ενέργεια διήρκεσε από τις 20.2.2022 έως και τις 28.2.2022 και 

προβλήθηκε µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.gr.

Από την προσφορά εξαιρούνταν τα καταστήµατα του Κωτσόβολου Αγίας Παρασκευής, 

Λεωφ. Μεσογείων 448 και River West, Λεωφ. Κηφισού 96-98, για τα οποία έτρεχε 

παράλληλη ενέργεια, όπου 1€=20 Bonus πόντοι. 
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• Κωτσόβολος

https://www.alpha.gr


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

“Ώρα της Γης”

<       26 / 36      >

         ε στόχο την ευαισθητοποίηση για την κλιµατική αλλαγή, η Alpha Bank, για 14η συνεχή χρονιά, συµµετείχε στη διεθνή  

        πρωτοβουλία της WWF µε τίτλο: “Ώρα της Γης”. 

Το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022, στις 20.30 και για µία ώρα, σβήσαµε τα φώτα στα Κεντρικά Κτιριακά Συγκροτήµατά µας στην 

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

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

Bank Albania και της Alpha Bank Romania.

Η “Ώρα της Γης” (EARTH HOUR) ξεκίνησε το 2007, από το Σίδνεϋ της Αυστραλίας ως µία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον 

πλανήτη και την προστασία του, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να σβήσουν τα φώτα ένα βράδυ, για µία ώρα. Η ενέργεια αυτή σύντοµα 

µετατράπηκε σε µία από τις µεγαλύτερες πρωτοβουλίες ενάντια στην κλιµατική αλλαγή παγκοσµίως.

Μ
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Βούλα Μασούρα
Το λάβαρο, 1991 

Πισσόχαρτο µε φυτικές ίνες 180 x 118 εκ.

       ο έργο Λάβαρο της Βούλας Μασούρα, βρίσκεται τοποθετηµένο στη ∆ιεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής που στεγάζεται στο κτίριο της  
      Τράπεζας επί της οδού Πανεπιστηµίου 45 και ανήκει σε µία ευρύτερη σειρά έργων, η δηµιουργία της οποίας ξεκίνησε το 1990.

Οι γνώσεις της υφαντικής, ο σεβασµός των παραδοσιακών υλικών και ο συνδυασµός τους µε σύγχρονες φόρµες, δίνουν στα έργα της Βούλας 
Μασούρα έναν ιδιαίτερο, συµβολικό χαρακτήρα. 
Συγκεκριµένα, αφετηρία της έµπνευσής της αποτέλεσε η επίσκεψή της στην Πύλη της Αµµοχώστου στη Λευκωσία, την οποία οραµατίστηκε γεµάτη 
λάβαρα. Η πρώτη ενότητα µε δεκαοχτώ λάβαρα παρουσιάστηκε το 1993. 
Το σχήµα τους παραπέµπει σε πρωτόγονα τρόπαια και σε µεσαιωνικά πολεµικά λάβαρα, ενώ εξίσου συµβολική είναι και η χρήση συµβόλων στις 
συνθέσεις τους (κύκλος, τετράγωνο, παραλληλόγραµµο, Χ, σταυρός). Η επιφάνειά τους είναι πάντα από πισσόχαρτο, ενώ τα υλικά που 
δηµιουργούν τις συνθέσεις προέρχονται από την παραδοσιακή υφαντική τέχνη. Ο συνδυασµός των υλικών ξεπερνάει τους περιορισµούς της 
παράδοσης: οι φυτικές ίνες επεξεργάζονται έτσι, ώστε να ξεφεύγουν από το πλαίσιο της υφαντικής και να απλώνονται στον χώρο. 
Η καλλιτέχνις έχει χρησιµοποιήσει ακόµη, σχοινιά, φυτικές ίνες, βαµβάκι, γιούτα, καννάβι, ξεραµένα φύλλα και φλοιούς δένδρων. Η σηµασία 
αυτής της πράξης µοιάζει σηµαντική, αφού δεν υπάρχει εδώ η ανάγκη για επιστροφή, αλλά για δηµιουργία µίας νέας ταυτότητας. Επιστρατεύοντας 
αυτά τα καινοτόµα και πρωτότυπα υλικά, µας δίνει σύνολα µεγάλου µεγέθους που χαρακτηρίζονται από την πολυσηµία τους.  

Τα “Λάβαρα” της Βούλας Μασούρα δεν περιορίζονται µόνο στον χριστιανικό τους συµβολισµό. Αντίθετα, µπορούν να ιδωθούν και ως διαχρονικά 
σύµβολα, µε µνηµειακό χαρακτήρα. Τα έργα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία της textile art και της “χωροϋφαντικής”, όπου υφαντική και γήινα, 
ταπεινά και καθηµερινά υλικά συναντώνται, προκειµένου να δηµιουργήσουν υψηλής αισθητικής συνθέσεις.
Τέλος, κατορθώνουν να επιβληθούν στον χώρο, όπως θα γινόταν και µε ένα έργο γλυπτικής ή µία κατασκευή.

Τ
∆ιεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής Alpha Bank, Πανεπιστηµίου 45
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

      πούδασε γραφικές τέχνες και ζωγραφική στο Κρέφελντ της  
       Γερµανίας, µε δασκάλους τους B.G. Muche και I. Mitscherlich, και 
στη συνέχεια, στο Σάλτσµπουργκ της Αυστρίας, κοντά στον H. Trökes. 

Αρχικά, εργάστηκε ως γραφίστρια, ενώ το 1964 στράφηκε στη 
ζωγραφική, µε ιδιαίτερη έµφαση στις κατασκευές από ετερόκλητα 
υλικά. 

Από το 1978 την απασχόλησε ο τοµέας της υφαντικής, τον οποίο 
και σπούδασε στο Παρίσι. Η ένταξη φυτικών / βιόµορφων αλλά και 
γεωµετρικών στοιχείων στα έργα της έχει ως αποτέλεσµα έναν 
ιδιότυπο, προσωπικό συµβολισµό.

Σ
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Βούλα Μασούρα 
(Χαλκίδα 1936)



         ι Συρακούσες ιδρύθηκαν στη νοτιοανατολική ακτή της Σικελίας το 734 ή το 733 π.Χ. από τους Κορίνθιους, µε οικιστή τον Αρχία.  

         Έµελλε να γίνουν “η ωραιότερη και πλουσιότερη πόλη της Σικελίας”, η οποία πρωταγωνίστησε στην πολιτική και πολεµική ιστορία 

του αρχαίου ελληνικού κόσµου για πολλούς αιώνες. Με την ίδρυση των Συρακουσών σηµατοδοτείται η έναρξη της δυναµικής αποικιακής 

δραστηριότητας των Κορινθίων σε σχέση µε τους Ευβοείς που έως τότε είχαν την πρωτοκαθεδρία. 

Συρακούσαι (Siracusa)

Ο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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Συρακούσες
Αργυρό δεκάδραχµο, περίπου 400 π.Χ.

Εµπρόσθια όψη: Κεφαλή νύµφης Αρέθουσας και γύρω κολυµπούν δελφίνια. Κάτω από τον λαιµό, το όνοµα του χαράκτη ΕΥΑΙΝΕΤΟΥ.
Οπίσθια όψη: Ηνίοχος οδηγεί τέθριππο και από επάνω, Νίκη τον στεφανώνει.

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 5124

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της πόλης και τους σηµαντικούς ιστορικούς σταθµούς της. Πυρήνας της 
πρώτης ελληνικής εγκατάστασης ήταν η νήσος Ορτυγία, όπου υπήρχε η πηγή της Αρέθουσας. Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, 
η Αρέθουσα είναι νύµφη των πηγών και των δασών, συνοδός της θεάς Άρτεµης. Όταν την αγάπησε ο ποτάµιος θεός Αλφειός, εκείνη, 
προκειµένου να τον αποφύγει, πέρασε τη µεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας θάλασσα και φθάνοντας στη νήσο Ορτυγία, 
µεταµορφώθηκε από την Άρτεµη σε πλούσια πηγή µε γάργαρο νερό. Τότε, ο Αλφειός µεταµορφώθηκε σε ισχυρό υποθαλάσσιο 
ποταµό, την ορµητικότητα του οποίου δεν µπόρεσε να εµποδίσει ούτε ο Αδρίας (Αδριατικό πέλαγος), ώστε να ενώσει τα ύδατά του µε 
εκείνα της πηγής της Αρέθουσας. 

Η κεφαλή της νύµφης Αρέθουσας πρωταγωνιστεί στη νοµισµατοκοπία των Συρακουσών, που είναι η πλουσιότερη νοµισµατοκοπία της 
Σικελίας και µία από τις ωραιότερες 
νοµισµατοκοπίες του αρχαίου κόσµου. 

Τον 5ο αιώνα π.Χ. µάλιστα, η πόλη 
προσλαµβάνει ικανότατους χαράκτες, 
οι οποίοι είναι τόσο υπερήφανοι που 
υπογράφουν τα έργα τους. ∆ύο από αυτούς, 
ο Ευαίνετος και ο Κίµων, θα ξεχωρίσουν και 
θα υπογράψουν και τα περίφηµα δεκάδραχµα 
των Συρακουσών.

Συρακούσαι. Θέατρο. 
(Φωτογραφικό αρχείο Λίζας Έβερτ)

Συρακούσαι. 
 (Αρχείο Πανοράµατος-ΑΠΑΝ) 
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Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Λαϊκής Τράπεζας
και η προσπάθεια δηµιουργίας “λαϊκού ταµιευτηρίου”, 1905-1909

         ίδρυση της Λαϊκής Τράπεζας υπήρξε άρρηκτα συνδεµένη µε το όραµα και τις προσδοκίες του ιδρυτή και γενικού διευθυντή της,  

        ∆ιονύσιου Λοβέρδου. Πίσω από τις εξαγγελίες του για την οικονοµική στήριξη των “λαϊκών στρωµάτων” αναδεικνύεται η συνειδητή του 

προσπάθεια καταπολέµησης της τοκογλυφίας, στα αστικά τουλάχιστον κέντρα της χώρας, και η καλλιέργεια του πνεύµατος της αποταµίευσης.  

Οι φιλοδοξίες του ∆ιονύσιου Λοβέρδου καθόρισαν τη φυσιογνωµία της νέα Τράπεζας, που τα πρώτα, τουλάχιστον, χρόνια λειτουργίας της, 

επιδίωξε να αποτελέσει το “ταµιευτήριο του λαού”, των ευαίσθητων δηλαδή κοινωνικά οµάδων που µέχρι τότε δεν είχαν πρόσβαση στα γκισέ 

των τραπεζών. 

Ύστερα από έναν χρόνο άοκνων προσπαθειών, ο ∆ιονύσιος Λοβέρδος, από το βήµα της γενικής συνέλευσης, βεβαιώνει τους µετόχους της 

Τράπεζας ότι “συνεπληρώθη πάσα η προπαρασκευαστική εργασία, ήτοι η εγκατάστασις, η εκλογή προσωπικού, ο καθορισµός των εργασιών 

και ο τύπος διεξαγωγής αυτών, ο οργανισµός, η έρευνα περί της φερεγγυότητας των πιστούχων κτλ.”. 

Τα Πρατήρια της Λαϊκής Τράπεζας στην Οµόνοια, αρχές δεκαετίας 1910. 
Φωτογραφία

Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank

Η
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Για την επίτευξη των στόχων της, η Λαϊκή Τράπεζα εισάγει εργασίες που καµία εµπορική τράπεζα δεν είχε αποτολµήσει µέχρι τότε στο 
ελληνικό βασίλειο: δάνεια επί ενεχύρω κοσµηµάτων, χρυσού κ.λπ., προεξοφλήσεις αποδείξεων συντάξεων, προεξοφλήσεις αποδείξεων 
µισθοδοσιών δηµοδιδασκάλων, δάνεια επί ενεχύρω επίπλων, δάνεια σε επαγγελµατικές εταιρείες και εκχωρήσεις απαιτήσεων ενοικίων 
του δηµοσίου ασφαλισµένες και διά υποθήκης. 

Από την πρώτη στιγµή που ανοίγει τις θύρες της στο κοινό, η Λαϊκή Τράπεζα προχωρά σε άνοιγµα πιστώσεων σε εµποροεπαγγελµατίες 
και βιοτέχνες, ενώ, µε ενέχυρο τιµαλφή αντικείµενα, παραχωρεί δάνεια σε δηµόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και 
µικροεισοδηµατίες. Την ίδια στιγµή, προσφέρει τη δυνατότητα, σε όποιον επιθυµούσε να αποταµιεύσει έστω και µία δραχµή, να ανοίξει 
µερίδα στα βιβλία της Τράπεζας. Επίσης, σε αυτό το πνεύµα προβολής της αποταµίευσης, διαθέτει στο κοινό τριακόσιους µεταλλικούς 
κουµπαράδες που εισήγαγε από την Αµερική. 

Ας σηµειωθεί ακόµη πως ήδη από τους πρώτους µήνες της λειτουργίας της, εξασφάλισε το προνόµιο για την άσκηση εργασιών 
ενεχυροδανειστηρίου. Η Τράπεζα λαµβάνει ως ενέχυρο κάθε κινητό αντικείµενο οποιασδήποτε αξίας, για το οποίο, αφότου αξιολογηθεί 
από τον εκτιµητή, δίνεται το δικαίωµα στον κοµιστή να λάβει δάνειο ίσο µε το 1/3 της αξίας του. Για την εξυπηρέτηση των εργασιών, 
συστήνει τρία αυτόνοµα τµήµατα: ενεχυροδανειστήριο, ταµιευτήριο και πρατήριο.   

Το ξεκίνηµα της δραστηριότητας της Λαϊκής Τράπεζας βρίσκει τις υπηρεσίες της να στεγάζονται “σε µετριόφρονα γραφεία”, εντός της 
στοάς Αρσακείου. Πολύ σύντοµα όµως “είχεν αρχίσει να γίνεται αισθητόν, ως επενεργούν περιοριστικώς εις την ανάπτυξιν των εργασιών 
της. Παρεκωλύοντο αι συναλλαγαί ελλείψει χώρου, διεκόπτετο δε, η εν τοις διαδρόµοις 
κυκλοφορία. Τούτο και την υπηρεσίαν εδυσχέραινε και τους πελάτες δυσηρέστει και 
απεµάκρυνε. Προκειµένου, εκ τοιαύτης αναποδράστου ανάγκης και λόγω µείζονος 
ασφαλείας των εµπεπιστευµένων ηµίν αξιών και ενεχύρων … εµελετήσαµεν την ανέγερσιν 
ιδίου καταστήµατος επαρκούντος και εις παρούσας και εις τας µελλούσας ανάγκας της 
Τραπέζης”. 

Ήδη, το 1909, η Τράπεζα στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες και τα πρώτα θησαυροφυλάκιά 
της στο δικό της ιδιόκτητο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστηµίου, απέναντι από το 
Αρσάκειο και υπήρξε έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Π. Καραθανασόπουλου. Το κεντρικό 
τµήµα της αίθουσας συναλλαγών καλύπτεται από κοµψή γυάλινη στέγη και στην πρόσοψή 
του ο ζωγράφος Π. Ρούµπος εικονίζει µε έργο του την ευεργετική δράση της Λαϊκής 
Τράπεζας στα λαϊκά στρώµατα.
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Το πρώτο ιδιόκτητο κτίριο της Λαϊκής Τράπεζας 
στην οδό Πανεπιστηµίου 28 (σήµερα 40). 

Φωτογραφία Fred Boissonnas (1858-1946) για το 
Περιοδικό Πινακοθήκη, τεύχος 101-102, Αύγουστος 1909
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Οδυσσέας Ελύτης

        Οδυσσέας Αλεπουδέλης, όπως ήταν το πραγµατικό του όνοµα, γεννήθηκε το 1911, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 1914  

         εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά του στην Αθήνα και τρία χρόνια αργότερα, ξεκίνησε να φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο ∆.Ν. 

Μακρή, έχοντας, µεταξύ άλλων, δασκάλους τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο και τον Ιωάννη Θ. Κακριδή. Συνέχισε τις εγκύκλιες σπουδές 

του το 1924, στο Γ΄ Γυµνάσιο Αρρένων Αθηνών. Τελειώνοντας το Γυµνάσιο αποφάσισε αρχικά, να σπουδάσει χηµικός, δύο χρόνια 

αργότερα όµως, έχοντας έρθει σε επαφή µε το έργο σηµαντικών Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών και ποιητών, εγκατέλειψε τη χηµεία 

και γράφτηκε στη Νοµική Σχολή Αθηνών. Με την έναρξη του πολέµου το 1940, κατατάχτηκε ως ανθυπολοχαγός στη ∆ιοίκηση του 

Στρατηγείου Α΄ Σώµατος Στρατού, αλλά το 1941 επέστρεψε στην Αθήνα, µετά από σοβαρό κρούσµα κοιλιακού τύφου. Στη διάρκεια 

της Κατοχής, υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά µέλη του “Κύκλου Παλαµά”. Το 1948 ταξίδεψε στην Ελβετία και στη συνέχεια, στο Παρίσι, 

όπου παρακολούθησε µαθήµατα φιλοσοφίας στη Σορβόννη και γνωρίστηκε µε την πρωτοπορία της γαλλικής διανόησης. 

Ο
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Το 1950 επισκέφτηκε την Ισπανία και στο τέλος του ίδιου χρόνου, µετέβη στο Λονδίνο και συνεργάστηκε για ένα διάστηµα µε το BBC. 
Το 1952 επέστρεψε στην Ελλάδα και το 1959 δηµοσίευσε την ποιητική συλλογή “Άξιον Εστί”, σηµαντικό σταθµό της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Το 1979 τιµήθηκε µε το Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Ακολούθησαν πολλές τιµητικές διακρίσεις, εντός και εκτός 
Ελλάδας, µε πιο σηµαντικές, την αναγόρευσή του σε επίτιµο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης, την ίδρυση έδρας 
νεοελληνικών σπουδών µε το όνοµά του στο Πανεπιστήµιο Ρούτγκερς του Νιου Τζέρσεϊ και την απονοµή του αργυρού µεταλλίου Benson 
από τη Βασιλική Φιλολογική Εταιρεία του Λονδίνου. Απεβίωσε το 1996, στην Αθήνα, από ανακοπή καρδιάς.

Από την περίοδο των µαθητικών του χρόνων, συνεργάστηκε µε το περιοδικό “∆ιάπλασις των Παίδων” και ήρθε σε επαφή µε την 
ελληνική και γαλλική λογοτεχνία. Το 1929, καθοριστικό έτος για την ποιητική του διαδροµή, ανακάλυψε το έργο των Γάλλων 
υπερρεαλιστών και µελέτησε τον Πωλ Ελυάρ και τον Λόρκα, που επέδρασαν σηµαντικά στις ιδέες του για τη λογοτεχνία. 
Το 1935 γνώρισε τον Ανδρέα Εµπειρίκο, ο οποίος επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την ποίησή του και τον ίδιο χρόνο, ο φίλος και 
οµότεχνός του, Γιώργος Σαραντάρης, τον έφερε σε επαφή µε το πρωτοποριακό περιοδικό “Νέα Γράµµατα”, όπου δηµοσιεύτηκε 
το πρώτο του δοκίµιο µε την υπογραφή “Ελύτης”. Το 1939 τυπώθηκε η πρώτη του ποιητική συλλογή µε τίτλο “Προσανατολισµοί”. 
Το 1959 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή “Άξιον Εστί”, για την οποία τιµήθηκε µε το Α΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Συνδέθηκε µε 
στενή φιλία µε τις σηµαντικότερες προσωπικότητες της εποχής του, µε τον Νίκο Γκάτσο, τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, τον Γιάννη 
Μόραλη και τον Νίκο Καρύδη, δηµιουργό του εκδοτικού οίκου Ίκαρος, ο οποίος έχει εκδώσει και τα περισσότερα βιβλία του Ελύτη, 
ενώ στο Παρίσι ήρθε σε επαφή µε την πρωτοπορία της γαλλικής διανόησης, τους Αντρέ Μπρετόν, Πωλ Ελυάρ, Αλµπέρ Καµύ και 
άλλους, καθώς και µε εικαστικούς καλλιτέχνες, όπως οι Πικάσο, Ματίς, Σαγκάλ και Τζιακοµέτι. Αποτέλεσε έναν από τους 
τελευταίους εκπροσώπους της γενιάς του ‘30, χαρακτηριστικό της οποίας υπήρξε το ιδεολογικό δίληµµα ανάµεσα στην ελληνική 
παράδοση και τον ευρωπαϊκό µοντερνισµό. ∆ιαµόρφωσε ένα προσωπικό ποιητικό ιδίωµα και θεωρείται ένας από τους ανανεωτές 
της ελληνικής ποίησης. Επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισµό και δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία ωστόσο αναµόρφωσε σύµφωνα 
µε το προσωπικό του ποιητικό όραµα, άρρηκτα συνδεδεµένο µε το λυρικό στοιχείο και την ελληνική λαϊκή παράδοση. Το έργο του 
περιλαµβάνει σηµαντικές εκδόσεις ποιηµάτων, δοκιµίων και µεταφράσεων ποιητικών και θεατρικών έργων. Συλλογές του έχουν 
µεταφραστεί µέχρι σήµερα σε πολλές ξένες γλώσσες. 

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων του Οδυσσέα Ελύτη, συλλογές ποιηµάτων, δοκίµια, µεταφράσεις κ.ά. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τους τίτλους.
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          Alpha Bank Cyprus Ltd, σε συνεργασία µε τη Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank, πραγµατοποιεί σε σχολεία  
         ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα “Νόµισµα και Συναλλαγές. Από το χθες 
στο σήµερα” µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας της Κύπρου.

Μέσα από την ειδικά σχεδιασµένη “Μουσειοσκευή”, που ταξιδεύει ήδη µε επιτυχία σε σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, δόθηκε 
η ευκαιρία και στους Κύπριους µαθητές να αντιληφθούν την αξία του νοµίσµατος, να κρατήσουν στα χέρια τους τα πιστά αντίγραφα 
των νοµισµάτων από όλες τις εποχές, να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη των συναλλαγών αλλά και να καλλιεργήσουν την 
κοινωνικότητα και το πνεύµα συνεργασίας τους µέσα από οµαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το Πρόγραµµα έχει παρουσιαστεί µέχρι στιγµής σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία έδειξαν 
µεγάλο ενδιαφέρον. 

Όπως µας µετέφεραν οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων:

“Ήταν µία πολύ καλή ευκαιρία να δουν οι µαθητές την Ιστορία και από µία άλλη πλευρά και να 
συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που έχουν τα νοµίσµατα ως ιστορική πηγή”, 

“Οι µαθητές είχαν αφορµές να προβληµατιστούν για το ενιαίο νόµισµα, την ενιαία αγορά και 
τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νοµίσµατα στους καταναλωτές”, 

“Ήταν µία πολύ καλή εµπειρία τόσο για τους µαθητές, όσο και για εµάς τους Εκπαιδευτικούς, 
που είχαµε την ευκαιρία να δώσουµε στο µάθηµα µία διαφορετική βιωµατική προσέγγιση”. 

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για την παρουσίαση της Μουσειοβαλίτσας στα σχολεία της 
Κύπρου, αναδεικνύεται και διατηρείται η πολιτιστική κληρονοµιά ενώ, παράλληλα, ενισχύεται 
η εκπαιδευτική κοινότητα προσφέροντας µία βιωµατική εµπειρία.

H

Alpha Bank Cyprus Ltd 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα “Νόµισµα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήµερα”
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Βράβευση της εφαρµογής Alpha PhonePOS 

         εφαρµογή Alpha PhonePOS βραβεύτηκε στην κατηγορία “e-Product”, στο πλαίσιο της εκδήλωσης eFinance Gala. Η Alpha Bank  

         Romania έλαβε αυτή τη διάκριση για “την επέκταση της χρήσης της καινοτόµου λύσης Alpha PhonePOS κατά τη διάρκεια του 

περασµένου έτους µέσω πολλαπλών συνεργασιών, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ψηφιοποίηση του εµπορίου και στην αύξηση 

της αποδοχής πληρωµών µε κάρτες στην τοπική αγορά”.

Η Υποδιευθύντρια του Τοµέα Καρτών της Alpha Bank Romania, Raluca Oprea Urioc, δήλωσε: “Εκ µέρους της Alpha Bank 

Romania, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διάκριση αυτή. Με στόχο να κάνουµε τις πληρωµές πιο απλές, πιο ασφαλείς και πιο 

αποτελεσµατικές για δυναµικές επιχειρήσεις, αναζητούµε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Η εφαρµογή Alpha PhonePOS δηµιούργησε νέες 

δυνατότητες για µία ολόκληρη κατηγορία ελεύθερων επαγγελµάτων καθώς και για πολλούς άλλους κλάδους, ενώ η εκτίµηση των 

επιχειρηµατικών µας εταίρων και των Πελατών µας, µας χαροποιεί και µας κινητοποιεί. Τους ευχαριστούµε και τους διαβεβαιώνουµε 

ότι θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν την αµέριστη υποστήριξή µας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους”. 

Η εφαρµογή Alpha PhonePOS είναι η πρώτη τραπεζική εφαρµογή που παρουσιάστηκε στην αγορά της Ρουµανίας και που µετατρέπει 

µία κινητή συσκευή Android σε τερµατικό POS, επιτρέποντας την αποδοχή ανέπαφων πληρωµών µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 

ή µε τη χρήση άλλων συσκευών εξοπλισµένων µε την τεχνολογία NFC.

Η

Alpha Bank Romania
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