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       ναν δηµιουργικό και πρωτότυπο, παιδικό διαγωνισµό ζωγραφικής µε θέµα: “ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ    
      ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ” και “ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”, διοργάνωσε, για πρώτη φορά, 
η ∆ιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της Alpha Bank για τη δηµιουργία της ευχετήριας κάρτας της Τράπεζας για τη νέα χρονιά.

Όλα τα παιδιά, ηλικίας 5-15 ετών, των Υπαλλήλων του Οµίλου, ελευθέρωσαν τη φαντασία τους, ζωγράφισαν τον κόσµο όπως τον 
ονειρεύονται και έγραψαν την ευχή τους µε αποδέκτες τα παιδιά όλου του κόσµου!

Πολλές οι συµµετοχές, οι ζωγραφιές και οι ευχές! Μέσα από τα έργα των παιδιών, ταξιδέψαµε σε κόσµους ονειρεµένους. 

397 παιδιά συναδέλφων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ονειρεύτηκαν έναν καλύτερο κόσµο και µοιράστηκαν µαζί µας 
τις γεµάτες αγάπη ευχές τους για όλα τα παιδιά του κόσµου!

Ο ∆ιαγωνισµός ανέδειξε 5 νικητές και το έργο του πρώτου επιλέχτηκε για να εικονογραφήσει την εταιρική, ευχετήρια κάρτα.

Έ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ
ΤΟΝ ΕΥΧΗ

ΠΑΙΔΙΑ
ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑΝΩ ΜΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΥ

ΤΟΥ

ΠΟΥΚΟΣΜΟ
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Η Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, η οποία απαρτίστηκε από τις κυρίες Βικτώρια Φασιανού, Επικεφαλής Alekos Fassianos Estate, 

Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας Alpha Bank και ∆έσποινα Τσούργιαννη, Συλλογή Έργων Τέχνης 

Alpha Bank, οµόφωνα ξεχώρισε το έργο της Μαρίας Λαγωνίκα, ετών 14.

Σχολιάζοντας το έργο του νικητή, η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, 

κυρία Βικτώρια Φασιανού, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

“Το έργο της Μαρίας απεικονίζει µε πολύ όµορφο σχεδιασµό, χωρίς αυτός 

να παραπέµπει σε άρτια εικαστική ζωγραφιά, τη συνύπαρξη ανθρώπων µε 

διαφορετικότητα, περνώντας το µήνυµα της αποδοχής, του σεβασµού, 

της οµόνοιας, της συνεργασίας και της αγάπης στην κοινότητα. 

Μέσα από το αρµονικό παιχνίδι µεταξύ των παιδιών, όπου το περιβάλλον 

διέπεται από χαρά, αισιοδοξία, χαµόγελα και δηµιουργία, αντιλαµβανόµαστε 

τη σπουδαιότητα της αλληλεγγύης, της δηµιουργικής συνεργασίας και 

της ανιδιοτελούς αγάπης. Εύχοµαι η ανθρωπότητα να φτάσει σε αυτό 

το ιδανικό µοντέλο της κοινωνίας µε οδηγούς τα παιδιά.”

1η νικήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, ετών 14
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Παράλληλα, η Τράπεζα, διαχρονικός υποστηρικτής δράσεων µε κοινωνική ευαισθησία, συνεχίζει το κοινωνικό της έργο κατά την 

περίοδο των εορτών, αναλαµβάνοντας να πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ευχές παιδιών µε σοβαρές ασθένειες, από τον Οργανισµό

“Make -Α-Wish, Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος”: 

Στέφανος, 14 ετών, ευχήθηκε να αποκτήσει ένα ειδικό αµαξίδιο!

Ο Στέφανος είναι ένα αγόρι 14 ετών. Μπορεί να µην έχει προφορικό λόγο, αλλά έχει βρει έναν δικό του τρόπο να επικοινωνεί µε 

τους ανθρώπους γύρω του, µιας και είναι πολύ κοινωνικός και απολαµβάνει να βρίσκεται µε κόσµο. Του αρέσουν πολύ οι βόλτες και 

τα ταξίδια και γι' αυτό, χρειάζεται ένα καινούριο αµαξίδιο, για να µπορεί να µετακινείται και να πηγαίνει στα µέρη που αγαπά αλλά και σε 

καινούρια. Έπειτα από το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, του είναι απαραίτητο ένα καινούριο αµαξίδιο, που θα τον βοηθάει να έχει 

καλή στάση. Το καινούριο αµαξίδιο θα είναι το µεγαλύτερο και καλύτερο δώρο για τον Στέφανο, καθώς θα του δώσει τη δυνατότητα να 

κάνει αυτά που αγαπάει και που τον κάνουν ευτυχισµένο. Χωρίς αυτό δεν µπορεί να κάνει τίποτα.

Σοφία, 6 ετών, ευχήθηκε να αποκτήσει µια παιδική χαρά!

Η Σοφία είναι ένα 6χρονο παιδί, γεµάτο ενέργεια και διάθεση για παιχνίδι. Έχει µεγαλώσει παίζοντας µε τον µεγαλύτερο αδελφό της 

και τα παιχνίδια που της αρέσουν µόνο κοριτσίστικα δεν είναι. Της αρέσει πολύ να πηγαίνει σε παιδότοπους και να παίζει στα φουσκωτά. 

Όταν ο πατέρας της τη ρώτησε τι θα ήθελε να της φέρουν οι νεράιδες, απάντησε “µια τσουλήθρα”. Μέχρι τη συνάντησή της µε τις 

νεράιδες, είχε κάνει λίστα µε όλα τα παιχνίδια που θα ήθελε να γεµίσει την παιδική χαρά, που ευχήθηκε να έχει στην αυλή της.

Σιντορέλα, 6 ετών, ευχήθηκε να αποκτήσει ένα καινούριο δωµάτιο!

Η Σιντορέλα είναι µία 6χρονη νεράιδα, που ακόµα δεν έχει ανακαλύψει τις µαγικές της δυνάµεις. Είναι επικοινωνιακή, έξυπνη και γεµάτη 

απορίες για τον κόσµο. Πιστεύει στα παραµύθια και περιµένει η ευχή της να εκπληρωθεί µαγικά µε εκείνη παρούσα τη στιγµή που οι 

νεράιδες θα της παραδώσουν το παραµυθένιο Barbie δωµάτιό της! 
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Ευχαριστούµε όλα τα παιδιά για τη συµµετοχή τους 
και τα πολύ όµορφα έργα και τις ευχές που µας χάρισαν!

Τα έργα των πέντε νικητών

ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΩΝΙΚΑ, ετών 14
ετών 5,5

ετών 9ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ετώ
ν 13

 ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙ∆Η, ετώ
ν 12

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

“ Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν
μια χρονιά γεμάτη υγεία και χαμόγελα”

“ Να ενωθούν όλα τα παιδιά του κόσμου για έναν
μελλοντικό πλανήτη με ειρήνη.”

“ Εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να νιώθουν
αγάπη και προστασία και όταν κοιτούν τον ουρανό

ο φόβος να φεύγει μακριά.”

“ Φέτος για τα Χριστούγεννα ο μόνος πόλεμος
που θέλουμε είναι ο χιονοπόλεμος!!!”

“ Όλοι μαζί, ας κοιτάξουμε τα αστέρια και
ας ονειρευτούμε έναν καλύτερο κόσμο”
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Έργα που ξεχώρισαν για τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους
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ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟ

Έργα που ξεχώρισαν για τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους
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“Future Ithacans”: 
H Alpha Bank πόλος επαναπατρισµού των Ελλήνων του εξωτερικού 

        ι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και του χρηµατοπιστωτικού κλάδου στη  
        χώρα, αλλά και οι προσδοκίες σηµαντικού αριθµού Ελλήνων που εργάζονται 
στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην πατρίδα και να σταδιοδροµήσουν στην Alpha Bank, 
κυριάρχησαν την Πέµπτη, 17 Νοεµβρίου 2022, στο Λονδίνο, στην ηµερίδα 
“Future Ithacans”, που διοργάνωσε η Τράπεζα σε συνεργασία µε το Hellenic 
Bankers Association (ΗΒΑ) – UK. 

Με τον CEO του Οµίλου, Βασίλη Ψάλτη, να υπογραµµίζει πως “θέλουµε να 
µπολιάσουµε το δυναµικό της Τράπεζας µε τον σηµαντικό πλούτο γνώσεων 
και εµπειριών των Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό”, κορυφαία Στελέχη 
της ∆ιοίκησης της Alpha Bank βρέθηκαν στη βρετανική πρωτεύουσα, προκειµένου να 

παρουσιάσουν τον µετασχηµατισµό της 
Τράπεζας, που την καθιστά εργοδότη επιλογής για το ελληνικό ταλέντο, αλλά και να 
συνοµιλήσουν διά ζώσης µε τους Έλληνες που σταδιοδροµούν στο εξωτερικό. 

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος, καλωσόρισε τους συµµετέχοντες, καλώντας τους να 
αξιοποιήσουν το πιο σηµαντικό στοιχείο τους, το ανθρώπινο κεφάλαιο, δείχνοντας 
εµπιστοσύνη στην Alpha Bank και, γενικότερα, στην Ελλάδα, “µία χώρα που αλλάζει και 
αναζητεί µία νέα θέση στον χάρτη του οικονοµικού και πολιτικού γίγνεσθαι στην Ευρώπη και 
τον κόσµο γενικότερα”. Επίσης, παίρνοντας ως παράδειγµα τους Alpha Ithacans, Έλληνες που 
έχουν ήδη βρει την επαγγελµατική τους “Ιθάκη” στον Όµιλο, σηµείωσε ότι “η Ιθάκη είναι 

προορισµός, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι η έναρξη µίας νέας ζωής στην πατρίδα, την Ελλάδα, που συχνά µας πληγώνει και 
µας πικραίνει, αλλά µας αγαπά και την αγαπούµε. Η ευηµερία της είναι και δική µας”.

Ο

Πλάνο από το κοινό της εκδήλωσης “Future Ithacans”. 
Στην πρώτη σειρά, Μέλη της ∆ιοικητικής Οµάδας της Alpha Bank.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Alpha 
Bank, Βασίλειος Ράπανος, στο βήµα της εκδήλωσης.

Μαζική συµµετοχή Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο Ηνωµένο Βασίλειο 
στην ενηµερωτική ηµερίδα που διοργάνωσε η Τράπεζα στο Λονδίνο 
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Στη σηµασία της προσέλκυσης ταλαντούχων Ελλήνων από το 
εξωτερικό, αλλά και στις προοπτικές που ανοίγονται σε όσους 
επιλέγουν να γυρίσουν στην Ελλάδα αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, 
ο CEO του Οµίλου, Βασίλης Ψάλτης.

“Η ιδέα της επαφής µε ταλαντούχους Έλληνες που εργάζονται στο 
εξωτερικό δεν είναι καινούρια, αλλά αποτελούσε µία από τις 
πρώτες µου ιδέες από τότε που ανέλαβα CEO”, σηµείωσε ο 

κ. Ψάλτης αφού µοιράστηκε µε τους παρευρισκόµενους τη δικιά του ιστορία 

ως Ithacan, καθώς και ο ίδιος έφυγε από το Λονδίνο για να δουλέψει στον 

ελληνικό τραπεζικό τοµέα και στην Alpha Bank, αναλαµβάνοντας τα ηνία 

της έπειτα από µερικά χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που υλοποίησε η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια και οι οποίες, 

σε συνδυασµό µε την ισχυρή ώθηση που δόθηκε από την ελληνική οικονοµία, οδήγησαν την Alpha Bank να καταστεί “µία πολύ 
διαφορετική Τράπεζα από οικονοµική, επιχειρηµατική και πολιτιστική άποψη”. “Αλλάζουµε το µοντέλο λειτουργίας, 
έχουµε αρχίσει να εργαζόµαστε µε ευέλικτους τρόπους και καταβάλλουµε προσπάθειες για να εντοπίσουµε και να 
αναπτύξουµε τα ταλέντα µας. Ο µόνος τρόπος για να ενισχύσουµε τις ικανότητές µας είναι να δώσουµε τη δυνατότητα στους 

ανθρώπους µας να ξεδιπλώσουν την πλήρη δυναµική τους, να αναγνωρίσουµε τον αντίκτυπο της προσπάθειάς τους και να τους 
αµείβουµε ανάλογα”, υπογράµµισε ο CEO του Οµίλου Alpha Bank. 

Κλείνοντας το µήνυµά του, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε ότι “στόχος µας είναι να βρούµε ανθρώπους µε γνώσεις, ιδέες για το πώς 
θα γίνουµε ακόµα καλύτεροι και ακόµα πιο αποδοτικοί, διάθεση για σκληρή δουλειά και µε οµαδικό πνεύµα, οι οποίοι 

θέλουν οι ιδέες τους να πιάνουν τόπο και να βλέπουν την επίδραση τους σε µεγάλα κοµµάτια της οικονοµίας”. Επιδίωξη της Τράπεζας, 

συµπλήρωσε, είναι να αποτελέσει “εργοδότη επιλογής για το ελληνικό ταλέντο και τράπεζα επιλογής για τα κοινωνικά 
στρώµατα που στοχεύουν στην πρόοδο της χώρας µας”.

Ο CEO του Οµίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά την 
τοποθέτησή του στην Ηµερίδα.
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Στην εκδήλωση συµµετείχαν επίσης, µε οµιλίες και συζητήσεις σε πάνελ, η Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, Βιωσιµότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Τράπεζας Elanor Hardwick, ο Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας Σπύρος Φιλάρετος, 

ο Γενικός ∆ιευθυντής Wholesale Banking Γιάννης Εµίρης, 
ο COO Στέφανος Μυτιληναίος, ο Γενικός ∆ιευθυντής – 
Chief of Corporate Center Νικόλας Χρυσανθόπουλος, 
η Chief Human Resources Officer Φραγκίσκη Μελίσσα, 
ο Γενικός ∆ιευθυντής Wealth Management & Treasury 
Γιώργος Μιχαλόπουλος, η Εντεταλµένη Γενική ∆ιευθύντρια 
Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου Μαρία Ροντογιάννη, ο Chief 
Economist Παναγιώτης Καπόπουλος και ο ∆ιευθυντής της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού 
Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος. Την εκδήλωση συντόνισε 
ο Γιώργος Κάτσικας, Chairman of the Hellenic Bankers’ 
Association UK. 

Το “Future Ithacans” παρακολούθησαν µε φυσική 
παρουσία περισσότεροι από 200 Έλληνες που εργάζονται 
στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις του Ηνωµένου 
Βασιλείου, καθώς και µεγάλος αριθµός ενδιαφερόµενων 
διαδικτυακά, δίνοντας ψήφο εµπιστοσύνης στις προοπτικές τόσο 
της Τράπεζας, όσο και της ελληνικής οικονοµίας. Το “παρών” 
έδωσε, επίσης, εκπρόσωπος της ελληνικής πρεσβείας στο 
Λονδίνο, δεδοµένου ότι ο επαναπατρισµός του ελληνικού 
ταλέντου αποτελεί εθνική προτεραιότητα, µε την Πολιτεία να έχει, 
µάλιστα, θεσπίσει και φορολογικά κίνητρα για τους Έλληνες που 
επιθυµούν να επιστρέψουν. 

• Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το ∆ελτίο Τύπου 
µε τις οµιλίες των Στελεχών που συµµετείχαν 
στην Ηµερίδα.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Γενικός 
∆ιευθυντής – Chief of Corporate Center 
της Alpha Bank.

Η Μαρία Ροντογιάννη, Εντεταλµένη Γενική 
∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου

 της Alpha Bank.

Από αριστερά: Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, 
Γενικός ∆ιευθυντής Wealth Management & 
Treasury, ο Γιάννης Εµίρης, Γενικός 
∆ιευθυντής Wholesale Banking, και ο 
Κωνσταντίνος Σαραφόπουλος, ∆ιευθυντής 
της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχειρίσεως 
Ενεργητικού-Παθητικού.

Ο Σπύρος Φιλάρετος, Γενικός ∆ιευθυντής 
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, και η Φραγκίσκη 

Μελίσσα, Γενική ∆ιευθύντρια - CHRO 
της Alpha Bank, απευθύνονται στο κοινό.

Ο Στέφανος Μυτιληναίος, Γενικός 
∆ιευθυντής - COO της Alpha Bank.

Ο Παναγιώτης Καπόπουλος, 
Chief Economist της Alpha Bank.

Η Elanor Hardwick, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, Βιωσιµότητας και 
Ανάδειξης Υποψηφίων, Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας.

dt_future_ithacans.pdf
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Στηρίζουµε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας 
µε συνολικές χορηγήσεις άνω των Ευρώ 1,6 δισ.

 Τριήµερη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και την Ηµαθία, πραγµατοποίησε κλιµάκιο 
της ∆ιοίκησης της Alpha Bank υπό τον CEO του Οµίλου, Βασίλη Ψάλτη 

        ύκλο συναντήσεων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και φορείς εκπαίδευσης και πολιτισµού της Κεντρικής Μακεδονίας  
        πραγµατοποίησε µεταξύ 9 και 11 Νοεµβρίου 2022, κλιµάκιο της ∆ιοίκησης της Τράπεζας υπό τον CEO του Οµίλου, 
Βασίλη Ψάλτη και τη συµµετοχή, µεταξύ άλλων, του Γενικού ∆ιευθυντή Wholesale Banking Ιωάννη Εµίρη, του ∆ιευθυντή ∆ικτύου 
Καταστηµάτων Ελλάδας ∆ηµήτρη Χαριζάνη, του ∆ιευθυντή Εµπορικής Τραπεζικής Τηλέµαχου Γεωργάκη και της ∆ιευθύντριας 
Επιχειρηµατικών Κέντρων Μαρίνας Βερυκόκκου. 

Σταθµοί της τριήµερης περιοδείας αποτέλεσαν η Θεσσαλονίκη, οικονοµική και επιχειρηµατική πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδας, 
καθώς και οι πόλεις της Βέροιας και της Νάουσας στην Ηµαθία. Στο επίκεντρο του προγράµµατος βρέθηκαν συναντήσεις µε 
εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου από τους κλάδους της αγροδιατροφής, της συσκευασίας, των πλαστικών και της εµπορίας 
επιστηµονικών και βιοµηχανικών οργάνων. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, που η ∆ιοίκηση της 
Τράπεζας επισκέπτεται την περιοχή της Μακεδονίας, απόδειξη της πρόθεσής της να στηρίξει ενεργά την επιχειρηµατικότητα, τόσο για 
την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, όσο και για την αντιµετώπιση των πρόσθετων προκλήσεων της τρέχουσας συγκυρίας. 

Κ
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Έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη χορήγηση πιστώσεων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, η Alpha Bank πρωταγωνιστεί 
στη στήριξη του επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος και της κοινωνίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς την τελευταία τριετία έχουµε 
εκταµιεύσει συνολικά περισσότερα από Ευρώ 136,5 εκατ. σε µικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας. Συνολικά, µέσα από το ∆ίκτυο Καταστηµάτων µας στην Κεντρική Μακεδονία, εξυπηρετούµε 
τις ανάγκες περισσότερων από 55.300 µικρών και 6.400 µεγάλων επιχειρήσεων, µε τα χορηγικά υπόλοιπα στην 
περιφέρεια να διαµορφώνονται συνολικά σε άνω των Ευρώ 1,6 δισ. 

“Η Κεντρική Μακεδονία, και κατ' επέκταση η Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί ιστορικά µία περιοχή όπου χτυπά δυνατά η "καρδιά" του 
ελληνικού επιχειρείν. Αυτή η παράδοση βρίσκει συνέχεια και στο σήµερα, καθώς η περιοχή, µε το υψηλά καταρτισµένο 
ανθρώπινο κεφάλαιό της, τις ιδιαίτερα εξωστρεφείς επιχειρήσεις της, και βεβαίως, τη µοναδική γεωγραφική της τοποθεσία, 
παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες ως περιφερειακό και διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο, αλλά και κέντρο 
καινοτοµίας – κάτι το οποίο πιστοποιείται και από την ψήφο εµπιστοσύνης που έχουν δώσει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, µε τις 
επενδύσεις τους τα τελευταία χρόνια παγκόσµιοι επιχειρηµατικοί κολοσσοί. Σε µία εποχή, που χαρακτηρίζεται από πολυσύνθετες 
προκλήσεις, είναι αποστολή µας να σταθούµε στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας µε 
συµβουλευτικά και χρηµατοδοτικά εργαλεία τη βιώσιµη και εξωστρεφή ανάπτυξή τους και τη µετάβασή τους σε 
ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα προσθέτει υψηλή µακροπρόθεσµη αξία για την οικονοµία και την κοινωνία”, δήλωσε ο 
CEO του Οµίλου.

Η Κεντρική Μακεδονία είναι νευραλγική για την εθνική οικονοµική δραστηριότητα, καθώς παράγει το 13,7% του ΑΕΠ – µε το 
8,8% αυτού να προέρχεται από τον Νοµό Θεσσαλονίκης – ενώ η αναπτυξιακή δυναµική της Περιφέρειας επιβεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι, για το 2019, προσέλκυσε το 13,6% των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που 
πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα. 

Σηµειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά µέσα στους τελευταίους 12 µήνες που η ∆ιοίκηση της Τράπεζας επισκέπτεται 
τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της δέσµευση να στέκεται στο πλευρό των τοπικών 
οικονοµιών και των ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο, µάλιστα, της στρατηγικής στόχευσης του Οµίλου να διοχετεύσει 
συνολικούς πόρους Ευρώ 8 δισ. στην ελληνική οικονοµία µέσα στα επόµενα χρόνια. 

Ο κύκλος επαφών της ∆ιοίκησης της Alpha Bank στην Κεντρική Μακεδονία, ολοκληρώθηκε µε επισκέψεις του CEO του Οµίλου 
στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, την Αµερικανική Γεωργική Σχολή στη Θέρµη, καθώς και το 
Deloitte Alexander Competence Center στον χώρο της Technopolis στην Πυλαία.

dt_festival.pdf
dt_agro.pdf
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Επίσκεψη του CEO Βασίλη Ψάλτη στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη του CEO του Οµίλου στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή

Παρακολουθήστε εδώ, το video από την 
επίσκεψη του CEO Βασίλη Ψάλτη
στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.

Από αριστερά: Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, 

Ορέστης Ανδρεαδάκης, η Γενική ∆ιευθύντρια του 
Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό, και ο CEO του Οµίλου 

Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Ο CEO του Οµίλου Alpha Bank και ο 
Πρόεδρος της Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, µε Στελέχη της 
Τράπεζας και του εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος.

Ο Βασίλης Ψάλτης και ο Dr. Jeff Lansdale 
µε νεαρούς σπουδαστές της Αµερικανικής 

Γεωργικής Σχολής, που υποστηρίζει 
η Alpha Bank µέσα από το πρόγραµµα 

υποτροφιών της Σχολής. 

Ο Dr. Jeff Lansdale ξεναγεί τον Βασίλη 
Ψάλτη στο campus της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. 
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Η Alpha Bank “Best Private Bank in Greece” για 5η συνεχή χρονιά 

            est Private Bank in Greece” αναδείχθηκε η Τράπεζα, για 5η συνεχή χρονιά, στα βραβεία Global Private Banking   
           Awards 2022 των διεθνούς κύρους εκδόσεων “Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του 
Οµίλου Financial Times. 

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank 
(Alpha Private Bank), οι οποίες χαίρουν σταθερά της εµπιστοσύνης των Πελατών της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται στους 
εξατοµικευµένους στόχους και τις ανάγκες τους, σε κάθε σηµαντική στιγµή της ζωής τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσµευση της 
Alpha Bank για ποιοτική και προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση, µε την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αιχµής και τη διαρκή 
αναβάθµιση του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Περιουσίας. 

Ως αναγνώριση της πρωτοπόρου δράσης της, καθώς αποτέλεσε την πρώτη Τράπεζα που εισήγαγε τις υπηρεσίες Private 
Banking στην ελληνική αγορά το 1993, αλλά και της δέσµευσής της για διαρκή καινοτοµία και βελτίωση των υπηρεσιών και των 
προϊόντων που προσφέρει στους Πελάτες της, η Alpha Bank αναδεικνύεται, επί πέντε συνεχόµενα χρόνια (2018, 2019, 2020, 2021 
και 2022), “Best Private Bank in Greece”. 

Με την ευκαιρία της βράβευσης, ο Γενικός ∆ιευθυντής Wealth Management and Treasury της Alpha Bank, 
Γιώργος Μιχαλόπουλος, δήλωσε: “Η βράβευση της Alpha Bank για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά ως Best Private Bank in Greece, 
µάς τιµά για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Alpha Private Bank στην ελληνική αγορά. Κυρίως, όµως, 
γιατί αποτελεί µία ξεκάθαρη αναγνώριση της συνέπειας και της αριστείας που έχει επιδείξει η Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια, στην 
παροχή ποιοτικών και εξατοµικευµένων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, µε σύµµαχο την καινοτοµία και γνώµονα τις ανάγκες των 
Πελατών µας σε όλες τις στιγµές της ζωής τους”. 

Στην τελετή απονοµής των βραβείων που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο εκ µέρους 
της Alpha Bank οι Ανδρέας Κατσόγιαννος, Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Private Banking και Βίκτωρας Αρτεµιάδης, ∆ιευθυντής 
Market Area II - Βόρειας Αττικής. 

“B

https://www.alpha.gr/el/private
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6 βραβεία στα Social Media Awards 2022 για την Alpha Bank! 

        δηµιουργικότητα, η καινοτοµία και η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας που έχει καθηµερινά  
        µέσα από τα Social Media της η Τράπεζά µας, επιβραβεύτηκαν στην τελετή απονοµής των 
Social Media Awards 2022, την Τετάρτη, 9 Νοεµβρίου 2022.
Συνολικά, η Alpha Bank απέσπασε 6 βραβεία σε ισάριθµες κατηγορίες – 2 Gold, 2 Silver 
και 2 Bronze – απόδειξη του αντίκτυπου της παρουσίας µας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Συγκεκριµένα, η Τράπεζα έλαβε:
• Gold βραβείο στην κατηγορία "Best Use of YouTube – Best in Finance & Insurance" για το κανάλι  
   της Τράπεζας στο YouTube.
• Gold βραβείο στην κατηγορία "Best Strategy in Social Media - Best Social Media Strategy for  
   CSR" για την επικοινωνία της σειράς δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Μαζί” µέσα από  
   τα social media.
• Silver βραβείο στην κατηγορία "Best Use of LinkedIn – Best Implementation of LinkedIn as a  
   Marketing Solution Tool" για την εταιρική σελίδα της Τράπεζας στο LinkedIn.
• Silver βραβείο στην κατηγορία "Best Use of YouTube – Best Personalization in YouTube" για το 
   βίντεο “Λάρα” που απευθύνεται σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
• Bronze βραβείο στην κατηγορία "Best Use of Meta Family of Apps – Best in Finance & 
   Insurance" για την Facebook σελίδα και το Instagram profile της Τράπεζας.
• Bronze βραβείο στην κατηγορία "Best Use of Meta Family of Apps – Best Use of Video" για τις σειρές βίντεο "Art Stories" και 
   "Coin Stories".

Παράλληλα, η 4 Wise Monkeys, συνεργάτης της Τράπεζας για τη στρατηγική και το content στα Social Media, σηµείωσε διπλή επιτυχία 
καθώς αναδείχθηκε "Social Media Agency of the Year" και "Social Media Agency of the Decade".
Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούµενη από 51 καταξιωµένα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η
Στελέχη της Alpha Bank µαζί µε συνεργάτες από τη 4 Wise Monkeys.

Ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, 
Marketing & Public Relations Assistant 

Manager και η Κωνσταντίνα Ντόγκα, 
Social Media Manager µε τα βραβεία 

που κατέκτησε η Τράπεζα.
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Ολοκλήρωση των πρώτων συναλλαγών 
του δανειακού σκέλους του Προγράµµατος Ελλάδα 2.0

        Alpha Bank επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της στόχο να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στο δανειακό σκέλος του Προγράµµατος  
        Ελλάδα 2.0, συµβάλλοντας στη στήριξη επενδυτικών σχεδίων Πελατών της, τα οποία ενισχύουν την εθνική προσπάθεια 
µετασχηµατισµού της Ελληνικής Οικονοµίας. 

Η Τράπεζα ήδη ολοκλήρωσε την υπογραφή 11 συναλλαγών επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισµού Ευρώ 296 εκατ. 
που ενισχύουν την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση καθώς και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα, επιπλέον 26 
επενδυτικά σχέδια είτε βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης είτε θα ολοκληρωθούν εντός του αµέσως εποµένου χρονικού διαστήµατος. 

Οι επενδυτές αξιοποιούν τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του εργαλείου και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε µικρές, µεσαίες και 
µεγάλες επιχειρήσεις, προσφέροντας αξιοσηµείωτη – για Πρόγραµµα του Επίσηµου Τοµέα - ευελιξία και σηµαντική εξοικονόµηση 
χρηµατοοικονοµικού κόστους. Η Alpha Bank διαθέτει τη θέληση αλλά και τη στελεχιακή δυνατότητα, να εκπληρώσει τον ρόλο του 
βασικού εταίρου των ελληνικών επιχειρήσεων και σε αυτή τη δράση, στελεχώνοντας εξειδικευµένες οµάδες τόσο για το Wholesale, 
όσο και για το Retail Banking, τα µέλη των οποίων καθοδηγούν και λειτουργούν συµβουλευτικά προς τους Πελάτες σε όλη τη 
διαδροµή της επένδυσης από τον σχεδιασµό µέχρι και την υλοποίησή της. 

Η
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Η Alpha Bank στηρίζει τη γυναικεία ενδυνάµωση 
και την ισότιµη συµµετοχή γυναικών σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 

        κδήλωση για την ισότιµη αντιπροσώπευση των γυναικών σε ∆ιοικητικά  
       Συµβούλια, φιλοξένησε η Alpha Bank την Τετάρτη, 2 Νοεµβρίου 2022, 
επιβεβαιώνοντας τη βούληση και την αποφασιστικότητά της να πρωτοστατεί στην 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση τη θέσης του γυναικείου φύλου στον 
εργασιακό χώρο και στο επιχειρείν. Την εκδήλωση µε τίτλο “How to Prepare for 
Becoming a Board Member - Powered by Alpha Bank”, διοργάνωσαν οι 
οργανισµοί European Women on Boards και Women on Top Greece, 
σηµατοδοτώντας την έναρξη της µεταξύ τους συνεργασίας, ενώ η πρωτοβουλία 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Alpha Bank, και τη στήριξη του CEO του Οµίλου, 
Βασίλη Ψάλτη. 

Επιτυχηµένες γυναίκες, ανάµεσά τους Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της 
επιστηµονικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι του γυναικείου επιχειρείν, 
βρέθηκαν στα Κεντρικά Γραφεία της Alpha Bank για να παρακολουθήσουν την 
εκδήλωση και να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εµπειρίες. 

“Για εµάς στην Alpha Bank, η υποστήριξη αυτής της κοινής δράσης συνιστά έναν ακόµη 
κρίκο στην αλυσίδα ευθύνης για την έµπρακτη υποστήριξη της 
διαφορετικότητας και της ενσωµάτωσης στην κουλτούρα λειτουργίας µας και 
βεβαίως σε κάθε πτυχή της εταιρικής και κοινωνικής µας δραστηριότητας. Οι εταιρείες 
που ασπάζονται τη διαφορετικότητα είναι πιο επιτυχηµένες και είναι πιο κοντά στις 
εξελίξεις σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο. Μόνο µε την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, κάθε σύνολο αξιοποιεί τις ικανότητες των µελών του προς όφελος 
της κοινής προσπάθειας, και κάθε άτοµο µπορεί να εκπληρώσει τους στόχους και τις 
προσδοκίες του. Στην κατεύθυνση αυτή, οι πρωτοβουλίες των Women on Top Greece 
και European Women on Boards συµβάλλουν στην ευαισθητοποίηση όλων και 
δηµιουργούν ένα πλαίσιο αναφοράς για την ισότητα των φύλων. Σε αυτή την 
προσπάθεια, η Alpha Bank είναι και θα συνεχίσει να είναι φυσικός σύµµαχος”, 
τόνισε, µεταξύ άλλων, ο κ. Ψάλτης στον χαιρετισµό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης. 

Ε

Από αριστερά: Οι Έλλη Ανδριοπούλου, Kristen Anderson, 
Ani Filipova, Βασίλης Ψάλτης, Έλενα Στυλιανού, 

Ράνια Αικατερινάρη, Στέλλα Κάσδαγλη και Μυρτώ 
Παπαθάνου, µετά το πέρας της εκδήλωσης.

Ο Βασίλης Ψάλτης και η CHRO του Οµίλου Alpha Bank 
Φραγκίσκη Μελίσσα, σε στιγµιότυπο µε τις Ani Filipova 
και Έλλη Ανδριοπούλου.

Υπό την αιγίδα της Τράπεζας εκδήλωση των οργανισµών 
European Women on Boards και Women on Top Greece 
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Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε και η Kristen Anderson, Vice Chair του 
European Women on Boards, η οποία παρουσίασε συνοπτικά τους στόχους και 
τις δράσεις του οργανισµού σύµφωνα και µε τη σχετική Οδηγία της Ε.Ε. για ισότητα 
µεταξύ ανδρών και γυναικών, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για περισσότερη 
διαφορετικότητα και ίση αντιπροσώπευση των γυναικών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 
και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Κατά το κύριο µέρος της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκαν δύο ενδιαφέροντα 
πάνελ συζήτησης µε τη συµµετοχή καταξιωµένων επαγγελµατιών. 
Στο πρώτο πάνελ, υπό τον συντονισµό της Co-Founder του Women on Top Greece, 
Στέλλας Κάσδαγλη, οι Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece 
και Πέτρος Μίχος, Founder της Searchlight Partners, έδωσαν το στίγµα για το 

πώς διαµορφώνεται σήµερα το τοπίο όσον αφορά στη συµµετοχή γυναικών 
σε ∆ιοικητικά Συµβούλια στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αντίστοιχα, στο δεύτερο πάνελ, οι Ράνια Αικατερινάρη, Μέλος ∆.Σ. και ανώτερη 
σύµβουλος στρατηγικής σε µεγάλες επιχειρήσεις, Μυρτώ Παπαθάνου, Partner στη 
Metavallon VC και Μέλος ∆.Σ. του Thrace Group, Μαρία Γεώργαλου, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Fourlis, και Έλλη Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Alpha Bank, µοιράστηκαν µε το κοινό τις εµπειρίες 
τους από τη συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια. 
Το πάνελ συντόνισε η Ani Filipova, Founder της Change Advisory Ltd.

• ∆ιαβάστε εδώ, το ∆ελτίο Τύπου µε την αναλυτική παρουσίαση της δέσµης 
πρωτοβουλιών της Alpha Bank για τη γυναικεία ενδυνάµωση και 
επιχειρηµατικότητα.

Από αριστερά: Οι συντελεστές του πρώτου πάνελ, Πέτρος 
Μίχος, Στέλλα Κάσδαγλη και Έλενα Στυλιανού, µαζί µε τον 
Κωνσταντίνο Αθανασιάδη, Senior Research Associate του 

Hellenic Observatory of Corporate Governance.

Στιγµιότυπο από το δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης.

dt_women.pdf
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Η Alpha Bank κοντά στους αυριανούς επαγγελµατίες του IT και του Digital
"IT & Digital Business Day" από την Alpha Bank 

και το Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας

        ερισσότερους από 90 φοιτητές, φοιτήτριες και νεαρούς επαγγελµατίες από τον χώρο της Πληροφορικής και της Ψηφιακής  
       Τεχνολογίας, υποδεχθήκαµε πρόσφατα, στο υπερσύγχρονο κτίριο επί της οδού Παπαστράτου, στον Πειραιά, στο "IT & Digital Business 
Day" που διοργάνωσε η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συµµετοχής της στο φετινό Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας. 

Στόχος του Business Day ήταν η ενηµέρωση των συµµετεχόντων για το πώς ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και η ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών προσφέρουν νέες δυνατότητες στην Τράπεζα για 
καινοτοµία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέµενης αξίας για τους Πελάτες της, ανοίγοντας 
ταυτόχρονα ευκαιρίες καριέρας για εξειδικευµένους επαγγελµατίες. 

Χαιρετισµούς απηύθυναν, µεταξύ άλλων, οι Μιχάλης 
Τσαρµπόπουλος, Chief Digital Officer, Σπύρος Τζαµτζής, Chief 
Information Officer και εκπρόσωποι της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Alpha Bank. Οµιλητές ήταν οι Τζίνα Θωµά – 
Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχειρίσεως Έργων, Αντώνης 
Μπρέσκας – Υπεύθυνος Καταθετικών Προϊόντων στη ∆ιεύθυνση 
Εφαρµογών Πληροφορικής, Νίκος Λυκουρόπουλος – Υπεύθυνος 
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Εφαρµογών Intranet στη ∆ιεύθυνση 
Εφαρµογών Πληροφορικής, Αλέξης Νίττης – Υπεύθυνος Νέων 
Τεχνολογιών στη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Πληροφορικής, Φώτης 
Βατικιώτης – ∆ιεύθυνση Ψηφιακών ∆ικτύων, Γιώργος 
Ζαχόπουλος – ∆ιεύθυνση Customer Value and Data Management, 
Κωνσταντίνα Στάικου – ∆ιεύθυνση Digital Sales and Customer 
Engagement, ∆ήµητρα Καλλή – ∆ιεύθυνση Συστηµάτων 
Πληροφορικής, και Νικολέττα Καραµπά – ∆ιεύθυνση Συστηµάτων 
Πληροφορικής. 

Π

Μιχάλης Τσαρµπόπουλος.                                                                                                                        Τζίνα Θωµά.                                                                                                                                             

Αντώνης Μπρέσκας.Σπύρος Τζαµτζής.

Στελέχη του HR (από αριστερά): 
Αγγελική Ψυχράµη, Αστερία Μπακοπούλου, 
Άννα Στυλιανού, Πένη Γιαλακίδη, 
Μαγδαληνή Γιάνναρου, Ανθή Καρνάρου, 
Γεώργιος Μπαµπάνης, Μαρία Κιατίπη.



H ΤΡΑΠΕΖA

<      21 / 69      >

Στη διάρκεια του Business Day, τα έµπειρα Στελέχη της Alpha Bank ανέλυσαν ζητήµατα από τον ευρύτερο χώρο του IT και του Digital, όπως 
τα ψηφιακά δίκτυα, η διαχείριση του customer data και το customer engagement, οι επιχειρησιακές δυνατότητες του cloud, του αυτοµατισµού 
και της ψηφιοποίησης, η ανάπτυξη software, καθώς και το νέο λειτουργικό µοντέλο του IT. 

Τις παρουσιάσεις και οµιλίες ακολούθησε networking session, όπου οι συµµετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν µε τα Στελέχη της Τράπεζας, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, και να 
συζητήσουν για τις προοπτικές τους και τα επαγγελµατικά τους σχέδια.

Μιλώντας για την εκδήλωση, ο κ. Τσαρµπόπουλος δήλωσε σχετικά: “Στην Alpha Bank, οι τοµείς του 
ΙΤ και του Digital αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της καινοτόµου ψηφιακής τραπεζικής 
εµπειρίας που προσφέρουµε στους Πελάτες µας. Συνεπώς, είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που, µαζί 
µε το Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και Σταδιοδροµίας, διοργανώσαµε αυτό το Business Day και 
"ανοίξαµε" τις πόρτες µας σε νέες και νέους µε δεξιότητες, φρέσκες ιδέες και όρεξη, που µπορούν να 
αποτελέσουν µέρος της Alpha Bank του Αύριο που δηµιουργούµε ήδη από σήµερα”.

Με τη σειρά του, ο κ. Τζαµτζής ανέφερε: “Τα τελευταία χρόνια, στην Alpha Bank υλοποιούµε ένα 
εκτενές Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλους τους τοµείς τεχνολογίας 
µέσα στην Τράπεζα. Σε αυτό τον νέο ψηφιακό τραπεζικό οργανισµό που αναπτύσσουµε, το IT αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά που τον στηρίζει και τον ενδυναµώνει, και το Business Day µάς έδωσε την 
ευκαιρία να µοιραστούµε το όραµά µας µε νέους ανθρώπους µε σηµαντικές δεξιότητες που 
φέρνουν προστιθέµενη αξία στην Τράπεζα και της επιτρέπουν να συνεχίζει να καινοτοµεί και να καταστεί 
future-proof και ανθεκτική”. 

Πρόκειται για ακόµη µία δράση της Alpha Bank - στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού της 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλο τον Όµιλο - για την προσέλκυση και ανάδειξη ταλέντου, και 
την περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της ως Κορυφαίου Εργοδότη, µέσω της Πρότασης Υψηλής Αξίας (Employee Value Proposition) που 
προσφέρει στους εργαζόµενους.

Νίκος Λυκουρόπουλος.                                                                                                Γιώργος Ζαχόπουλος -
Κωνσταντίνα Στάικου -
Φώτης Βατικιώτης.

Αλέξης Νίττης -
Νικολέττα Καραµπά -
∆ήµητρα Καλλή.

Χριστίνα Μινώτου. Νικόλαος Βασιλόπουλος.
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Συµµετοχή Στελεχών της Alpha Bank σε Συνέδρια

        τη νέα εποχή της εργασίας σε ένα περιβάλλον καινοτοµίας και ψηφιακού  
       µετασχηµατισµού, αλλά και στο µέλλον των εργασιακών σχέσεων, επικεντρώθηκε 
η Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Human Resources Officer της Alpha Bank 
Φραγκίσκη Μελίσσα, από το βήµα του Innovation Forum 2022 του Ελληνογερµανικού 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, στις 21 Νοεµβρίου 2022. 

Μιλώντας για το πώς συνδέεται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός µε την εργασία, η CHRO της 
Alpha Bank παρατήρησε ότι “αναπόφευκτα, ο µετασχηµατισµός επηρεάζει το σύνολο 
των διαδικασιών, διευθύνσεων και εργαζοµένων, εξελίσσοντας τους ρόλους τους 
από διεκπεραιωτικούς και µηχανιστικούς σε ρόλους που προσθέτουν αξία µέσω της 
παροχής εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στους Πελάτες – εσωτερικούς και 
εξωτερικούς”. Σε αυτό το πλαίσιο, µετέφερε την εµπειρία της Τράπεζας, αναφερόµενη στο 
καθολικό Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλο 
τον Όµιλο από το 2020, καλύπτοντας, κατά τα 2/3, τοµείς που σχετίζονται µε την 
τεχνολογία. Ένα από τα αποτελέσµατα αυτού του Μετασχηµατισµού, όπως τόνισε, ήταν, 
µόνο για το 2022, να δηµιουργηθούν 300 νέες θέσεις εργασίας στην Alpha Bank, που αφορούσαν κυρίως στις νέες τεχνολογίες.  

“Η µετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί από όλους µας να οπλιστούµε µε νέες δεξιότητες”, σηµείωσε η κυρία Μελίσσα. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Alpha Bank έχει εισαγάγει 6 νέες Ακαδηµίες Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι ανοιχτές και διαθέσιµες σε όλους τους εργαζόµενους, 
µε στοχευµένα “εκπαιδευτικά µονοπάτια” (Learning Journeys), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους. 

Επίσης, ανέδειξε την κρισιµότητα της αποδοχής της αλλαγής και της ευθυγράµµισης των εργαζοµένων µε τον νέο Σκοπό του Οργανισµού 
(Purpose & Values), που σχεδιάζει η Τράπεζα για την επιτυχή έκβαση του Μετασχηµατισµού. “Ο Σκοπός και οι Αξίες µας, αποτελούν το 
πρίσµα µέσω του οποίου σχεδιάζουµε τη Στρατηγική µας, επιλέγουµε κατεύθυνση και προτεραιοποιούµε τις δράσεις µας”, 
σηµείωσε η CHRO της Alpha Bank, τονίζοντας ότι “απώτερος στόχος είναι να αποτελέσουν τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς για το σύνολο των 
εργαζοµένων στην καθηµερινότητά τους”. 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω το θέµα των Αξιών της Τράπεζας, στάθηκε ιδιαίτερα στα σηµαντικά βήµατα που έχει κάνει ο Όµιλος για την 
ενσωµάτωση της ∆ιαφορετικότητας και της Συµπερίληψης στην οργανωσιακή του κουλτούρα και µοιράστηκε ορισµένα παραδείγµατα, 
όπως η διαµόρφωση της πρώτης – στον τραπεζικό κλάδο – πολιτικής κατά της βίας και της παρενόχλησης και τα προγράµµατα 
γυναικείας ενδυνάµωσης και mentoring, που έχει αναπτύξει η Τράπεζα. 

Αναφερόµενη στο µέλλον της εργασίας, σηµείωσε ότι οι εργαζόµενοι πλέον αξιολογούν ως πολύ σηµαντικότερους παράγοντες την ευεξία και 
την ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής, ενώ εξετάζουν αυστηρά και το κοινωνικό προφίλ του εργοδότη 
καθώς και τον βαθµό που ανταποκρίνεται σε θέµατα βιωσιµότητας και ESG. 

Κλείνοντας, η CHRO της Alpha Bank µοιράστηκε ορισµένες συµβουλές για το πώς µπορούν να ανταποκριθούν οι οργανισµοί σε αυτά τα “θέλω” 
των εργαζοµένων, όπως η δηµιουργία ενός “διαφορετικού συναισθηµατικού συµβολαίου” µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου, µε παροχή 
προσωποποιηµένων επιλογών, νέων τρόπων αξιολόγησης και επιβράβευσης, µε έµφαση στην ατοµικότητα και την ψυχική, κοινωνική και 
συναισθηµατική ευεξία τους. 

Σ

• Η Γενική ∆ιευθύντρια - Chief Human Resources Officer, 
  Φραγκίσκη Μελίσσα στο Innovation Forum 2022
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        το 5ο BankTech Conference συµµετείχε ο Γενικός ∆ιευθυντής - Chief 
       Operating Officer της Alpha Bank, Στέφανος Μυτιληναίος, αναφερόµενος 
κυρίως στον ρόλο του τραπεζικού συστήµατος και στις προκλήσεις που αυτό 
αντιµετωπίζει στη νέα ψηφιακή εποχή καθώς και στη σηµασία των ρυθµιστικών 
αρχών. Ο ρόλος των τραπεζών ξεπερνάει εκείνον του απλού µεσολαβητή, ήταν το 
βασικό µήνυµά του, καθώς, στη νέα ψηφιακή εποχή, οι τράπεζες καλούνται να 
διαχειριστούν µία σειρά προκλήσεων, µε βασικό γνώµονα την προστασία των 
πελατών τους και την ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το πώς τοποθετούνται οι τράπεζες την εποχή 
του blockchain και της αποκεντρωµένης χρηµατοδότησης (Decentralized 
Finance-DeFi), ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι ο ρόλος τους είναι κοµβικός για την 
οικονοµία αλλά και για τον πελάτη-αποταµιευτή, καθώς “όχι µόνο συνδυάζουν την 
προσφορά κεφαλαίου µε τη ζήτηση, αλλά επίσης κάνουν τη δύσκολη και σύνθετη δουλειά του πιστωτικού ελέγχου” εξασφαλίζοντας 
έτσι αφενός, τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και αφετέρου, την ασφάλεια των καταθέσεων και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 
Παράλληλα, όπως υπογράµµισε ο COO της Alpha Bank, “οι τράπεζες προστατεύουν ευαίσθητες πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για τον ρόλο τους, λειτουργώντας ως ‘φύλακες των δεδοµένων’”. 

Επίσης, αντιµετωπίζοντας µε ρεαλισµό τη σηµασία της αποκεντρωµένης χρηµατοδότησης αλλά και των τραπεζών, σηµείωσε ότι οι τράπεζες 
“ακόµα και αν δεν τα καταφέρνουν πάντα καλά, παραµένουν η καλύτερη εναλλακτική λύση”, υπογραµµίζοντας ότι “προτού 
εξαλείψουµε τους µεσάζοντες (δηλαδή τις τράπεζες) πρέπει να σκεφτούµε προσεκτικά ποιος θα τις αντικαταστήσει”. Σε αυτό το πλαίσιο, 
αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας και τους κινδύνους που παρουσιάζει η DeFi, η οποία, σε αντίθεση µε την πεποίθηση που 
υπάρχει ότι αποτελείται από απρόσωπες και αυτόµατες διαδικασίες, στην πραγµατικότητα, αποτελεί ένα πολύ σύνθετο και δυναµικό 
σύστηµα, πίσω από το οποίο πάντα βρίσκεται κάποιος, τον οποίο καλούµαστε να εµπιστευτούµε. 

“Οι κανονισµοί που διέπουν το τραπεζικό σύστηµα έχουν συµβάλει καθοριστικά στην ιστορία των τραπεζών και έχουν εξελιχθεί 
µαζί µε αυτές”, σηµείωσε ο κ. Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι στόχος των κανονισµών είναι να αποφευχθούν οι συστηµικοί κίνδυνοι ή 
µία συστηµική κατάρρευση. Εποµένως, “είναι λάθος να µην µιλάµε για το µέλλον των τραπεζικών κανονισµών”, καθώς “οι τράπεζες 
λογοδοτούν στις ρυθµιστικές αρχές, αναλαµβάνοντας πολλές φορές -άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα- το βάρος από 
οικονοµικές κρίσεις του παρελθόντος, ενώ επενδύουν τεράστια ποσά και εργατοώρες”. 

Ο COO της Alpha Bank αναφέρθηκε επίσης στα σηµαντικά βήµατα που έχουν κάνει οι τράπεζες να εκσυγχρονίσουν τα ψηφιακά 
τους συστήµατα, για να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς και στη σηµασία που δίνουν στην προσέλκυση ταλαντούχων 
νέων επαγγελµατιών, ειδικά στον τοµέα της Πληροφορικής και της καινοτοµίας. Τέλος, τόνισε ότι οι τράπεζες στοχεύουν να 
εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους στα νέα ψηφιακά συστήµατα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “διανύουµε ένα ταξίδι και βοηθάµε τους 
πελάτες µας να ταξιδέψουν µε ασφάλεια µαζί µας”.

Σ

• Ο Γενικός ∆ιευθυντής - Chief Operating Officer, 
  Στέφανος Μυτιληναίος στο 5ο BankTech Conference
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        τις τρέχουσες τάσεις για την πρόληψη του ξεπλύµατος χρήµατος και της  
       χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας αναφέρθηκε ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Alpha Bank, Ξενοφών Αυλωνίτης, µιλώντας στη θεµατική 
ενότητα “THE NEW AML & SANCTIONS LANDSCAPE” του 5ου Compliance Conference.

Το Συνέδριο, µε θέµα “Seeking certainties in uncertain times”, πραγµατοποιήθηκε στις 10 
Νοεµβρίου 2022, από τον Σύνδεσµο Επαγγελµατιών Κανονιστικής Συµµόρφωσης Ελλάδος σε 
συνεργασία µε τη Νοµική Βιβλιοθήκη. 

Ο κ. Αυλωνίτης, µεταξύ άλλων, µίλησε για το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον και τις 
προκλήσεις, που καλείται να αντιµετωπίσει η Κανονιστική Συµµόρφωση των τραπεζών. 
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων όσον αφορά στη συµµόρφωσή τους µε το κανονιστικό 
πλαίσιο και στη συνεχή επικαιροποίηση και τον εµπλουτισµό των πολιτικών και των διαδικασιών τους, 
καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας αυτών, τόνισε ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Alpha Bank, έχουν πολλαπλασιαστεί ως συνέπεια:
• των κανονιστικών εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, όπως η επικείµενη δέσµη 
νοµοθετικών µέτρων για την αντιµετώπιση του Ξεπλύµατος Χρήµατος (Ξ/Χ), οι κυρώσεις και η επιβολή αυστηρότερων κανόνων ως προς τις 
εµπορικές συναλλαγές µε τη Ρωσία καθώς και το υπό διαµόρφωση κανονιστικό πλαίσιο για τις συναλλαγές κρυπτονοµισµάτων 
• της αυξηµένης προσοχής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για θέµατα Ξ/Χ 

• της διευρυµένης προσοχής στις διεθνείς “βέλτιστες πρακτικές” που καθιστούν 
αδήριτη ανάγκη την εκπόνηση προγραµµάτων εναρµόνισης των πολιτικών και 
διαδικασιών Ξ/Χ σε επίπεδο Οµίλου πλέον. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται και το 
Πρόγραµµα Κανονιστικού Μετασχηµατισµού της Alpha Bank, µε βασική Αρχή την 
Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου. 
• της αυξανόµενης χρήσης των τεχνολογικών εξελίξεων και των ψηφιακών 
εργαλείων (αυτοµατοποίηση, ανάλυση µεγάλων βάσεων δεδοµένων, τεχνητή 
νοηµοσύνη, machine learning κ.λπ.), που βοηθούν στη µείωση της ανάγκης για 
ανθρώπινη έγκριση και επιταχύνουν τις ροές εργασίας
• της διάθεσης προς τον Πολίτη ψηφιακών εργαλείων, όπως η υπηρεσία 
"Συστηθείτε" (KYC- Know Your Customer) και η εφαρµογή Gov.gr Wallet, που, 
για κανονιστικούς σκοπούς, προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες ταυτοποίησης, 
πιστοποίησης και επικαιροποίησης στοιχείων των Πελατών, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν 
σηµαντικές υλοποιήσεις από τις Μονάδες ΙΤ των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι, από τον Οκτώβριο 2021, έχουν χρησιµοποιήσει την υπηρεσία "Συστηθείτε", περίπου 300.000 Πελάτες της 
Τράπεζας!
• και βεβαίως, της εκθετικής αύξησης της Ψηφιακής Τραπεζικής και των σχετικών κινδύνων Ξ/Χ που αυτή επιφέρει, καθώς 
ποσοστό µεγαλύτερο από 85% των συνολικών τραπεζικών συναλλαγών διενεργείται σήµερα, µέσω των εναλλακτικών καναλιών (Web, κινητό 
τηλέφωνο, ΑΤΜ). 

Σ

• Ο Εντεταλµένος Γενικός ∆ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης,   
   Ξενοφών Αυλωνίτης, στο 5ο Compliance Conference
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        τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι τράπεζες στην ενσωµάτωση των  
        κριτηρίων ESG και στον ρόλο που αναλαµβάνουν ως φορέας αλλαγής προς την 
πράσινη µετάβαση, αναφέρθηκε ο ESG Coordinator του Οµίλου Alpha Bank, 
∆ηµήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, µιλώντας στο συνέδριο Global Sustain – ESG & 
Sustainability Forum 2022. 

Η σηµασία της υιοθέτησης κριτηρίων βιωσιµότητας καθίσταται ολοένα και πιο 
σηµαντική για τις τράπεζες, σηµείωσε ο κ. Καζάζογλου-Σκούρας, καθώς τόσο οι 
ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές, το κράτος και τα διεθνή πρότυπα, σε θεσµικό επίπεδο, 
όσο και οι επενδυτές και το κοινό γενικότερα, ασκούν πίεση στα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την άµεση υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, τα οποία θεωρούν ως το κύριο εργαλείο για τη µετάβαση 
στην πράσινη οικονοµία. 

Η ενσωµάτωση των ESG κριτηρίων αποτελεί πολυδιάστατη πρόκληση για τα τραπεζικά ιδρύµατα καθώς και για τους πελάτες τους, τόνισε ο 
κ. Καζάζογλου-Σκούρας. Υπογράµµισε δε, ότι η αξιολόγηση κλιµατικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στη δανειοδοτική διαδικασία, 
δηµιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τη συλλογή και ανάλυση νέων δεδοµένων, πολλά εκ των οποίων οι πελάτες δεν είναι 
ακόµα σε θέση να διαθέσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση τόνισε ότι οι τράπεζες “θα πρέπει κατ’ αρχάς να θεσπίσουν πολιτικές αξιολόγησης 
κλιµατικού κινδύνου, και συνέχεια να βρίσκονται σε εγρήγορση για να εµπλουτίζουν και να ανανεώνουν τα κριτήριά τους ανάλογα 
µε τα νέα δεδοµένα που λαµβάνουν”. 

Ωστόσο, η µεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο, σηµείωσε, “είναι να αλλάξουµε τον τρόπο που σκεφτόµαστε”, 
συµπληρώνοντας ότι “το σηµαντικότερο είναι να διαβάσουµε το µέλλον και να αξιολογήσουµε τις επερχόµενες αλλαγές”. 

Στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται, οι τράπεζες θα παίξουν κρίσιµο ρόλο κατά τη µετάβαση της οικονοµίας στη 
βιωσιµότητα, αφενός χρηµατοδοτώντας νέες υποδοµές αειφορίας, αφετέρου, αναπτύσσοντας χρηµατοδοτικά εργαλεία, που 
θα βοηθήσουν τους πελάτες τους να επενδύσουν στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
τόνισε ότι στην Alpha Bank “πολύ νωρίς, επανασχεδιάσαµε τις δοµές διακυβέρνησης της Βιωσιµότητας σε επίπεδο Οµίλου, 
προκειµένου να διασφαλίσουµε τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, µε γνώµονα την ενσωµάτωση των Αρχών Υπεύθυνης 
Τραπεζικής σε όλα τα επίπεδα της Τράπεζας”. 

Σ

• Ο ESG Coordinator του Οµίλου Alpha Bank, ∆ηµήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, 
   στο συνέδριο Global Sustain – ESG & Sustainability Forum 2022
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        το Financial Alliance For Women 2022 Annual Summit, ένα από τα πιο γνωστά συνέδρια για  
        τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, το οποίο διοργανώνει ο διεθνής οργανισµός Financial Alliance for 
Women, µίλησε η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking, Τζωρτζίνα 
Φαρµάκη. 

Η κυρία Φαρµάκη αναφέρθηκε στα βήµατα µετασχηµατισµού που κάνουν τόσο οι τράπεζες, όσο και 
ένας σηµαντικός αριθµός µεγάλων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια “για να αγκαλιάσουν την 
αλλαγή και την ανθεκτικότητα, υιοθετώντας νέες πρακτικές και πολιτικές, όπως τις αρχές ESG, 
την κλιµατική αλλαγή, καθώς και τις πρωτοβουλίες και πρακτικές προς την κατεύθυνση της 
ισότητας των φύλων”.

Μία δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ µπόρεσαν να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία για 
να σηµειώσουν πρόοδο σε αυτή την πτυχή, η Ελλάδα έµεινε σηµαντικά πίσω, σηµείωσε η κυρία Φαρµάκη, 
προσθέτοντας ότι “σήµερα το οικονοµικό περιβάλλον έχει σταθεροποιηθεί και η Ελλάδα επιδεικνύει 
αξιοσηµείωτα σηµάδια ανάκαµψης και πλέον ακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές και παγκόσµιες 
τάσεις”. “Η αλήθεια είναι ότι διαθέτουµε το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, και αν και βρισκόµαστε στην 
αρχή του ταξιδιού, είµαστε αισιόδοξοι ότι βρισκόµαστε στον σωστό δρόµο”, πρόσθεσε. 

Σε ό,τι αφορά στον ρόλο της Alpha Bank ως κινητήριας δύναµης που βοηθάει τις Ελληνίδες να κάνουν πράξη τις επιχειρηµατικές 
ιδέες τους, η κυρία Φαρµάκη δήλωσε ότι η υποστήριξη της Τράπεζάς µας προς τις γυναίκες για την πραγµατοποίηση των 
επιχειρηµατικών τους φιλοδοξιών είναι διττή και επικεντρώνεται τόσο στις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας, όσο και στον 

σχεδιασµό πλήθους δράσεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Επιπλέον, συνέχισε η κυρία Φαρµάκη, στην Τράπεζά µας “διερευνούµε εναλλακτικά 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το πρόγραµµα Female Empowerment Global Loan 
που υπογράψαµε µε την ΕΤΕπ το 2019, το οποίο στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων 
ΜµΕ επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των γυναικών σε ηγετικές 
θέσεις καθώς και επιχειρήσεων που, κατά πλειοψηφία, ανήκουν σε γυναίκες 
και διοικούνται από γυναίκες”. 

Στο σηµείο αυτό, η κυρία Φαρµάκη υπενθύµισε ότι νωρίτερα φέτος, η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Τράπεζας υπερψήφισε τον διορισµό µίας νέας γυναίκας ως 
µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αυξάνοντας ουσιαστικά την εκπροσώπηση των 
γυναικών σε ποσοστό πάνω από 30%. Παράλληλα, σηµείωσε, “οι γυναίκες 
αποτελούν σχεδόν το 62% των εργαζοµένων, και το 57% των διευθυντικών θέσεων σε 

επίπεδο Οµίλου”. Τέλος, τόνισε ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Alpha Bank για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, “σχεδιάζουµε µία 
σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενδυνάµωση των γυναικών, µε χαρακτηριστικό το πρόγραµµα “Young Female Investors”, µέσω 
του οποίου εκπαιδεύουµε κορίτσια ηλικίας 16-18 ετών στο πώς να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τα οικονοµικά τους και να αναπτύσσουν τις 
επιχειρηµατικές τους ιδέες.  

“Ως Alpha Bank έχουµε δεσµευτεί να προωθήσουµε την ενδυνάµωση των γυναικών”, συµπλήρωσε η κυρία Φαρµάκη. “Βρισκόµαστε 
βέβαια στην αρχή του ταξιδιού, αλλά έχουµε ήδη θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές για να µετράµε και να 
παρακολουθούµε την πρόοδό µας σε αυτό. Η παρουσία µου εξάλλου σε αυτό το Συνέδριο αποτελεί ένδειξη αυτής µας της δέσµευσης”, 
κατέληξε.

Σ
• Η ∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking, 
  Τζωρτζίνα Φαρµάκη στο Financial Alliance For Women 2022 Annual Summit
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Συµµετοχή της Alpha Bank στο Ετήσιο TFP Forum 
της EBRD στην Κωνσταντινούπολη

         Alpha Bank συµµετείχε στο ετήσιο Forum του προγράµµατος Trade Facilitation της EBRD, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην  

         Κωνσταντινούπολη. Στο Συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών οργανισµών από όλες τις 

χώρες δραστηριοποίησης της EBRD εκπροσωπώντας τους οργανισµούς τους σε διαδραστικά panels συζητήσεων καθ’ όλη τη 

διάρκειά του. 

Η Τράπεζα αποτελεί από το 2016 partner bank του Trade Facilitation Programme της EBRD. Έχοντας διακριθεί για την ενεργή 

συµµετοχή της στο Πρόγραµµα λαµβάνοντας βραβεία ως η Most Active Issuing Bank in Greece για τα έτη 2017, 2018 για τη στήριξη 

διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών Πελατών της και του Green Deal of the Year για το 2021, η Alpha Bank συµµετείχε σε 

πάνελ συζήτησης µε θέµα το Green Trade Finance. O Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking 
Γεώργιος Σταθόπουλος κατά την οµιλία του, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο της Τράπεζας για τη στήριξη 

συναλλαγών που διέπονται από αρχές και πολιτικές του Sustainable and Green Finance τόσο σε επίπεδο trade finance, κυρίως 

όµως στο σύνολο του χρηµατοδοτικού κύκλου επενδύσεων και σε όλο το φάσµα των παρεχόµενων χρηµατοδοτικών προϊόντων. 

Η
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Η Alpha Bank στην 29η ∆ιεθνή Έκθεση 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Εφοδίων “Agrotica”

        Τράπεζα συµµετείχε, για πρώτη φορά, ως εκθέτης στην 29η ∆ιεθνή  
        Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Εφοδίων 
“Agrotica”, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022, 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και υποδέχθηκε 113.850 επισκέπτες. 
Η Agrotica, πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια, µε τη συµµετοχή όλων των µεγάλων 
επιχειρήσεων εµπορίας γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εφοδίων 
αγροτικών εγκαταστάσεων και αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση για τον 
πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα και µία από τις πέντε σηµαντικότερες εκθεσιακές 
διοργανώσεις του πρωτογενούς τοµέα στην Ευρώπη. 

Η φετινή Έκθεση επικεντρώθηκε στη δυναµική που έχει παρουσιάσει ο αγροτικός 
τοµέας, ανταποκρινόµενος αποτελεσµατικά στις προκλήσεις της πανδηµίας, στην 
υλοποίηση επενδύσεων που εκσυγχρονίζουν τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις καθώς και στις τελευταίες καινοτοµίες και την υψηλή τεχνολογία 
που εφαρµόζεται στον πρωτογενή τοµέα, αλλάζοντας το “πρόσωπο” της γεωργίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, εξειδικευµένα Στελέχη της Τράπεζας ενηµέρωναν 
τους επισκέπτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σειράς “Alpha Αγροτική 
Επιχειρηµατικότητα” για την ολιστική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης 
επιχείρησης, δίνοντας έµφαση στον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της καινοτοµίας, την τεχνολογική 
και οικολογική πρωτοπορία καθώς και τη “στροφή” προς την επιχειρηµατική 
γεωργία, που θα αποτελέσουν ουσιαστικά µοχλό ανάπτυξης στους τοµείς της 
αγροτικής και πράσινης οικονοµίας. 

Στα εγκαίνια της Έκθεσης, εκ µέρους της Alpha Bank παρευρέθησαν ο Γενικός 
∆ιευθυντής Retail Banking, Ισίδωρος Πάσσας, ο ∆ιευθυντής του ∆ικτύου 
Καταστηµάτων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Χαριζάνης, ο ∆ιευθυντής Τραπεζικής Μικρών 

Επιχειρήσεων, Σπύρος Ρεντετάκος, ο ∆ιευθυντής Καταστηµάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας Γιώργος Ραπανάκης, οι 
Υποδιευθυντές της ∆ιεύθυνσης Επιχειρηµατικών Κέντρων, ∆ηµήτρης Μπουσµπούκης και της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων, 
Αθανάσιος Αραµπατζής, η Υποδιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων Ελένη Στεργίου, οι Υποδιευθυντές της 
∆ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Ευφροσύνη Ζανίκα και Σωτήρης Βάτσιος καθώς και Στελέχη των ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
των Επιχειρηµατικών Κέντρων Θεσσαλονίκης.

Η
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Alpha Bank και Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
συνεργάζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα

       ις µεγάλες αλλαγές στις παγκόσµιες τάσεις του αγροδιατροφικού τοµέα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται για τις  
       ελληνικές µεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίµων, ανέδειξε η ενηµερωτική Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 
2022, στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, υπό τη συνδιοργάνωση της Alpha Bank και της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Η Ηµερίδα, απευθυνόταν σε Πελάτες - επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της αγροδιατροφής και κυρίως, στη 
µεταποίηση τροφίµων και στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Την εκδήλωση άνοιξαν απευθύνοντας χαιρετισµό, ο ∆ιευθυντής του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας της Alpha Bank, ∆ηµήτρης 
Χαριζάνης και ο ∆ρ. Κώστας Ρότσιος, Dean του Perrotis College της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τη θεµατολογία της 
Ηµερίδας ανέπτυξαν ο Σπύρος Ρεντετάκος, ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, 
και ο ∆ρ. Θόδωρος Καλλίτσης, Farm Manager της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

O τοµέας της αγροδιατροφής, για την Alpha Bank, περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας – από την πρωτογενή 
παραγωγή και τις µεθόδους καλλιέργειας, τη µεταποίηση, τον σχεδιασµό και συσκευασία του τελικού προϊόντος, έως και το στάδιο της 
εµπορικής αξιοποίησής του, την επιχειρηµατικότητα και το σύγχρονο marketing. Η Τράπεζα στέκεται στο πλευρό κάθε επιχείρησης 
που δηµιουργεί αξία για την εθνική οικονοµία, µε επίκεντρο έναν τοµέα παραγωγής τροφίµων υψηλής ποιότητας, συµβατό µε τις 
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της δέσµης των ολοκληρωµένων λύσεων συµβουλευτικής τραπεζικής, που έχει 
αναπτύξει η Alpha Bank µε την υποστήριξη ενός διευρυµένου Οικοσυστήµατος Συνεργατών (µε την εξέχουσα συνδροµή και 
συνεισφορά του Perrotis College), καλύπτοντας ολόκληρο το εύρος της αλυσίδας αξίας, σε θέµατα ενεργειακής αναβάθµισης, ψηφιακού 
µετασχηµατισµού, επιλογής του πλέον κατάλληλου αναπτυξιακού χρηµατοδοτικού εργαλείου και εκπόνησης βιώσιµων επενδυτικών 
σχεδίων.   

Τ

Από αριστερά: Ο ∆ρ. Θόδωρος 
Καλλίτσης, Farm Manager της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
ο ∆ηµήτρης Χαριζάνης, Επικεφαλής 
∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Καταστηµάτων 
Ελλάδας της Alpha Bank, ο Σπύρος 
Ρεντετάκος, Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης 
Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της 
Alpha Bank, ο ∆ρ. Κώστας Ρότσιος, 
Dean του Perrotis College της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής και 
ο Γιώργος Ραπανάκης, Επικεφαλής 
∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Αττικής Ι, 
Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.
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Συµµετοχή της Alpha Bank σε ενηµερωτική Ηµερίδα 
της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης

         Τράπεζα συµµετείχε σε Ηµερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, µε θέµα: “Τρόποι αντιµετώπισης ενεργειακής  
         κρίσης και σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία”. Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022, στη 
Θεσσαλονίκη, έδωσαν το παρών ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - µέλη της Ένωσης, που είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για την αξιοποίηση 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των ξενοδοχείων τους. 

Στο πλαίσιο της Ηµερίδας, πραγµατοποίησε οµιλία ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha 
Bank, Σπύρος Ρεντετάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας 
(Megatrends), στα επενδυτικά προγράµµατα για την ανάπτυξη του τουρισµού, ενώ παρουσίασε την υπηρεσία “Alpha Smart 
Hospitality”, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού.

Εκ µέρους της Alpha Bank, παρευρέθησαν επίσης, ο ∆ιευθυντής του ∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας, ∆ηµήτρης Χαριζάνης, ο ∆ιευθυντής 
της ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας Γιώργος Ραπανάκης, οι Υποδιευθυντές της ∆ιεύθυνσης 
Επιχειρηµατικών Κέντρων, ∆ηµήτρης Μπουσµπούκης, και της ∆ιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Αραµπατζής, 
ο ∆ιευθυντής του Επιχειρηµατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Συµεών Κελετζής καθώς και Στελέχη 
των δύο Επιχειρηµατικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, της ∆ιεύθυνσης Χρηµατοδοτήσεων Τουριστικών και Νησιωτικών Επιχειρήσεων, 
της ∆ιεύθυνσης Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και της ∆ιεύθυνσης Καταστηµάτων Αττικής Ι, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.  

Η
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Η Alpha Bank στο πλευρό των Πελατών της σε κάθε στάδιο της ζωής τους 

         Τράπεζα τοποθετεί τους Πελάτες στην “καρδιά” όλων των δράσεών της και τους υποστηρίζει σε κάθε στάδιο της ζωής τους  
         µε προϊόντα και ολοκληρωµένες υπηρεσίες προσαρµοσµένα στις εκάστοτε ανάγκες τους – από την αποταµίευση για τα παιδιά τους, 
µέχρι και τη συνταξιοδότηση. Η Πελατοκεντρική Ανάπτυξη µέσω της παροχής αναβαθµισµένων εµπειριών και εξατοµικευµένων 
προτάσεων αξίας, αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του Προγράµµατος Μετασχηµατισµού “the Alpha Blueprint”, που υλοποιεί η 
Τράπεζα. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συνειδητής επιλογής σπουδών και καριέρας για τους εφήβους, η Τράπεζα προχώρησε σε 
αποκλειστική συνεργασία µε τις εταιρείες επαγγελµατικού προσανατολισµού Orientum, Employ Edu και LABORA, 
εξασφαλίζοντας σηµαντικές εκπτώσεις σε οδηγούς σπουδών και προγράµµατα ατοµικής συµβουλευτικής. Έτσι, η Alpha 
Bank επιβραβεύει την εµπιστοσύνη των Πελατών της και των οικογενειών τους και στέκεται έµπρακτα στο πλευρό των 
εφήβων ηλικίας 16-18 ετών, βοηθώντας τους να διαµορφώσουν µία ολοκληρωµένη άποψη για το τι τους ταιριάζει και µε τι θα 
ήθελαν να ασχοληθούν στην πορεία της ζωής τους, ώστε να λάβουν µία όσο το δυνατόν καλύτερα πληροφορηµένη και συνειδητή 
απόφαση για το επαγγελµατικό τους µέλλον. 

Η έκπτωση προσφέρεται σε Πελάτες κατόχους καταθετικού λογαριασµού Alpha Bank µε συνδικαιούχο ανήλικο ηλικίας 
16-18 ετών. 

Η

Αποκλειστική συνεργασία µε εταιρείες επαγγελµατικού προσανατολισµού, µε σηµαντικές 
εκπτώσεις σε οδηγούς σπουδών και ατοµική συµβουλευτική για εφήβους 16-18 ετών 
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Πρόκειται για ακόµη µία δράση της Τράπεζας µε επίκεντρο τη στήριξη των οικογενειών 

των Πελατών της στις πιο σηµαντικές στιγµές της ζωής τους και τη διαµόρφωση 

ενός πιο ασφαλούς µέλλοντος για τα παιδιά και τους εφήβους. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η Τράπεζα διαθέτει σειρά καταθετικών και αποταµιευτικών λογαριασµών Alpha 1|2|3 για 

παιδιά, εφήβους και νέους έως και 27 ετών, προσφέροντας τραπεζικά προϊόντα και 

υπηρεσίες που “µεγαλώνουν” µαζί µε το παιδί, για να καλύψουν τις δυναµικά εξελισσόµενες 

ανάγκες του, σε κάθε στάδιο της νεαρής ζωής του. 

Ο Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Individual Banking της Τράπεζας, Κωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος, δήλωσε σχετικά: 

“Όλοι ξέρουµε πόσο κοµβικές είναι οι αποφάσεις επαγγελµατικού προσανατολισµού για τους 

εφήβους και τι αγωνία προκαλούν στις οικογένειές τους. Τα παιδιά µας καλούνται να 

αξιολογήσουν τι τους αρέσει περισσότερο, πού έχουν µεγαλύτερη κλίση, αλλά και τι 

επιλογές σπουδών έχουν – µία πολύ δύσκολη εξίσωση. Για αυτό τον λόγο, είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι για την αποκλειστική 

συνεργασία της Alpha Bank µε τις τρεις διακεκριµένες εταιρείες επαγγελµατικού προσανατολισµού Employ Edu, LABORA και Orientum. 

Με τη συνεργασία αυτή, η Alpha Bank στέκεται για µία ακόµα φορά δίπλα στις οικογένειες των Πελατών της, στηρίζοντάς τους στις 

καθηµερινές ανάγκες τους και φροντίζοντας για το µέλλον των παιδιών τους. 

Κάθε Πελάτης είναι ξεχωριστός, µε µοναδικές ανάγκες, αλλά και αυξηµένες προσδοκίες για την ποιότητα των υπηρεσιών που λαµβάνει. 

Είναι, λοιπόν, στρατηγικός στόχος της Τράπεζάς µας να ενισχύσουµε περαιτέρω τους δεσµούς εµπιστοσύνης που έχουµε χτίσει τόσα 

χρόνια µε τους Πελάτες µας, προσφέροντάς τους διαφοροποιηµένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, που θα απαντούν 

στοχευµένα στα δικά τους “θέλω” σε κάθε σηµαντική στιγµή της ζωής τους, αλλά και της οικογένειάς τους”. 

• Για να ενηµερωθείτε για τη νέα παροχή της Alpha Bank, επισκεφθείτε το 

  Επαγγελµατικός Προσανατολισµός για εφήβους | ALPHA BANK

https://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/logariasmoi-gia-paidia-kai-neoushttps://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/logariasmoi-gia-paidia-kai-neous
https://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/logariasmoi-gia-paidia-kai-neoushttps://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/logariasmoi-gia-paidia-kai-neous
https://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/epagelmatikos-prosanatolismos-gia-efivous
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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; 

Η συµµετοχή σ’ αυτόν τον διαγωνισµό αποτέλεσε µια πρωτόγνωρη προσωπική εµπειρία. Μέσα από αυτό το ταξίδι κατάφερα 

να ξεδιπλώσω σκέψεις και να µοιραστώ ιδέες στοχεύοντας σε ένα κοινό ολοκληρωµένο αποτέλεσµα. Ήταν µια ευκαιρία να γνωρίσω 

και να συνεργαστώ µε αξιόλογους συναδέλφους, καθώς και να βιώσω τη χαρά της δηµιουργίας. 

Τι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Καινοτόµος τρόπος σκέψης σηµαίνει η εύρεση νέων τρόπων είτε για να βελτιώσεις τις υφιστάµενες συνθήκες, διαδικασίες, είτε 

για να δηµιουργήσεις καινούριες, χρησιµοποιώντας τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία, την εµπειρία και τις γνώσεις. Στην πράξη, 

να δηµιουργείς νέες και πρωτοποριακές “εικόνες και εµπειρίες”.

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

Ο σεβασµός, η εντιµότητα, η ειλικρίνεια, η συνεχής µάθηση, η προσωπική εξέλιξη και η συνεργασία.

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

Λόγω της τεχνολογικής επανάστασης, οι ταχύτητες που βιώνουµε είναι υψηλές και οι αλλαγές ραγδαίες. Οπότε, η προσαρµοστικότητα 

καθώς και η προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα είναι σηµαντικές δεξιότητες, για να ανταποκριθούµε στις καινούριες συνθήκες. 

Η Σοφία Ζακυνθινού εργάζεται στο Κατάστηµα Πλατείας Αγίας Παρασκευής και διακρίθηκε 
στον διαγωνισµό καινοτοµίας i3 για την πρότασή της σχετικά µε τη δηµιουργία του myAlpha 
Phygital Branch. Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται µε την παρακολούθηση διαλέξεων, 
τον χορό και το διάβασµα.
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Τι αντίκτυπο είχε σε εσένα ο i3;

Η συµµετοχή µου στον i3 µε βοήθησε στο να κατανοήσω τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, προκειµένου 

να παραχθούν προϊόντα και υπηρεσίες µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία. 

Tι σηµαίνει καινοτόµος τρόπος σκέψης και πώς µεταφράζεται στην πράξη;

Ο καινοτόµος τρόπος σκέψης είναι ο δηµιουργικός τρόπος σκέψης. Η δηµιουργική σκέψη µπορεί να σηµαίνει την επινόηση νέων 

τρόπων για την εκτέλεση καθηκόντων, την επίλυση προβληµάτων και την αντιµετώπιση προκλήσεων.

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

Αξία είναι µια ιδέα που καθορίζει τον τρόπο ζωής και σκέψης µας. Από την άλλη, µε γνώµονα τον τρόπο σκέψης µας καθορίζουµε 

και τον τρόπο ζωής µας. Για εµένα, οι αξίες που πρέπει να εστιάσουµε στην εποχή µας είναι η σταθερότητα, η ειλικρίνεια, 

ο διάλογος και η δηµιουργικότητα, καθώς µε αυτές µπορούµε να εξελιχθούµε και να επιτευχθεί ο καινοτόµος τρόπος σκέψης.   

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

Επειδή στο µέλλον, το περιβάλλον εργασίας θα είναι υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης και άµεσων προκλήσεων, 

τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες των εργαζοµένων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 

Η έννοια της ευελιξίας ως δεξιότητας θα θεωρείται στο µέλλον επιβεβληµένη, όπως επίσης και η ικανότητα της συνεχούς 

προσαρµογής σε νέα δεδοµένα.

Ο Νικόλαος Λυβίτσης εργάζεται στο Κατάστηµα Καµατερού και διακρίθηκε στον διαγωνισµό 

καινοτοµίας i3 για την πρότασή του σχετικά µε τη δηµιουργία του myAlpha Gold SB app. 

Στον ελεύθερο χρόνο του, του αρέσει να ταξιδεύει.
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        λοκληρώθηκαν µε επιτυχία το Σάββατο, 10 ∆εκεµβρίου 2022, οι εργασίες της τριήµερης επιστηµονικής συνάντησης που  
        διοργάνωσαν το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank από κοινού µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη 
Θεσσαλονίκη, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Οι εργασίες της επιστηµονικής συνάντησης ξεκίνησαν την Πέµπτη, 8 ∆εκεµβρίου 2022, µε τη συµµετοχή σηµαντικών 
προσωπικοτήτων της ακαδηµαϊκής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ιστορικών, ανθρωπολόγων, πολιτικών 
επιστηµόνων, διπλωµατών αλλά και αρχιτεκτόνων. 

Αντικείµενο της επιστηµονικής συνάντησης ήταν η αναζήτηση των επιδράσεων που άσκησε η εγκατάσταση των προσφυγικών 
πληθυσµών στην Ελλάδα σε κάθε τοµέα του κοινωνικού βίου. Στην ελληνική ιστοριογραφία υπάρχει µέχρι σήµερα, µεγάλος 
αριθµός σχετικών ερευνών, ωστόσο δεν έχει ακόµα γίνει µία ρεαλιστική αποτίµηση αυτών των θεµάτων, µακριά από 
συναισθηµατισµούς και πολιτικές µεροληψίες.
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Επιστηµονικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank 
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Ο

“Οι πρόσφυγες του 1922: Μια κρίσιµη συνιστώσα της Νεοελληνικής Ιστορίας του 20ού αιώνα”

Οι συµµετέχοντες στην Επιστηµονική Συνάντηση “Οι πρόσφυγες του 1922: Μια κρίσιµη συνιστώσα της Νεοελληνικής Ιστορίας του 20ού αιώνα”.
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Κατά τον χαιρετισµό που απηύθυνε στους συνέδρους, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

“H άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στην ιστορία 

του ελληνικού κράτους. Για την ακρίβεια, αποτελεί την απαρχή της προσπάθειας 

συγκρότησης ενός σύγχρονου κράτους”, τονίζοντας επίσης, πως µια τέτοια εκδήλωση 

δε θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που 

υποδέχθηκε έναν πολύ µεγάλο αριθµό προσφύγων, πριν, κατά και µετά από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή.

Κατά τη Συνάντηση, πραγµατοποιήθηκαν 22 οµιλίες εκ των οποίων, δύο ήταν 

κεντρικές οµιλίες (keynote lectures) από επιστήµονες µε εξέχουσα παρουσία και 

βαρύτητα στο πεδίο τους. 

Η πρώτη, από τον διακεκριµένο Βρετανό ιστορικό και διπλωµάτη Sir Michael 

Llewellyn-Smith, ο οποίος διετέλεσε Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Ελλάδα από το 1996 έως το 1999. Με την οµιλία του συνέστησε στο κοινό, 

τη ζωή και τη δουλειά του Α.Α. Πάλλη. Ο Sir Michael χαρακτηριστικά ανέφερε: 

“Ο Α.Α. Πάλλης υπήρξε ένα σπουδαίο και ενδιαφέρον άτοµο, που έζησε σε 

συναρπαστικούς καιρούς και υπήρξε µια θεµελιώδης προσωπικότητα στο 

εγχείρηµα της αποκατάστασης των προσφύγων, µε το οποίο ασχολήθηκε στο 

µεγαλύτερο µέρος της καριέρας του, όπως φαίνεται και µέσα από το σπάνιο 

κείµενο των αποµνηµονευµάτων του”.

Ο πρώτος κεντρικός οµιλητής, Sir Michael Llewellyn-Smith,
ιστορικός (King’s College London & St Antony’s College Oxford)

και διπλωµάτης.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος.
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Η δεύτερη, από τον Βασίλειο Γούναρη, Καθηγητή Ιστορίας Νεότερων Χρόνων στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος διατελεί Πρόεδρος του Ιδρύµατος του 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και Αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου ∆ιδασκαλίας της 
Ιστορίας στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Ο Βασίλειος Γούναρης ανέπτυξε τη σχέση του 
προσφυγικού θέµατος µε το έθνος- κράτος. 

Κατά την οµιλία του ο κ. Γούναρης υπογράµµισε πως "Η προσφυγιά είναι τελικά, θλιβερό υποπροϊόν 
της ιδεολογίας του έθνους-κράτους και δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό- όπως και το κράτος 
δεν µπορεί να την αρνηθεί ολοκληρωτικά, γιατί θα ήταν σαν να αρνείται τον εαυτό του".

Η Επιστηµονική Συνάντηση ήταν ανοιχτή για το κοινό και διεξήχθη σε ιδιαίτερα δηµιουργικό 
κλίµα διαλόγου, που εµπλουτίστηκε από 
ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις και γόνιµη συζήτηση. 

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου, το 
Σάββατο, 10 ∆εκεµβρίου 2022, ο Καθηγητής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, και 
Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Τράπεζας, Κώστας Κωστής, 

επισήµανε πως “για τους πρόσφυγες του 1922, ακόµη και σήµερα, επικρατούν τα στερεότυπα που 
διαµορφώθηκαν κυρίως µετά από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και θα χρειαστεί περαιτέρω προσπάθεια 
για να µπορέσουµε να τα ξεπεράσουµε”. Πρόσθεσε, δε, ότι “θα πρέπει να µελετήσουµε τους 
πρόσφυγες σε επί µέρους οµάδες, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (γλώσσα, 
προέλευση, χρόνο άφιξης, κ.λπ.). Στο οικονοµικό πεδίο, χρειάζεται µία αναθεώρηση της 
προσέγγισής µας, που να αξιοποιήσει πλέον τον πλούτο στατιστικών δεδοµένων που υπάρχουν, ενώ 
στο πολιτικό πεδίο, είναι σαφές ότι η διαδικασία της αφοµοίωσης των προσφύγων ολοκληρώνεται 
µόνο µετά από τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο”. Κλείνοντας την οµιλία του, ο κ. Κωστής τόνισε ότι “η 
συµφωνία ανταλλαγής πληθυσµών είχε βαθιές κοινωνικές συνέπειες, την πλήρη έκταση των οποίων 
δεν είµαστε σε θέση ακόµη να εκτιµήσουµε”.

Η Alpha Bank παρείχε στους συµµετέχοντες ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φιλοξενίας, το οποίο 
διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Marketing και ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
Εκδηλώσεων, που µερίµνησαν για µια σειρά θεµάτων και κατόρθωσαν να αναδείξουν την 
επιστηµονική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ως µια αξέχαστη εµπειρία για τους συµµετέχοντες.

Επίσης, η επιστηµονική συνάντηση µεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Alpha Bank στο YouTube, από όπου µπορείτε να 
παρακολουθήσετε ολόκληρο το περιεχόµενό της. 

Περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις και ανακοινώσεις από την επιστηµονική συνάντηση, µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
και στα Social Media της Alpha Bank: 
• www.alpha.gr     • www.instagram.com

#Prosfyges1922 #GreekHistory #AlphaBank

Ο δεύτερος κεντρικός οµιλητής, Βασίλειος Γούναρης,
 Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
 Θεσσαλονίκης.

Ο Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
 Σύµβουλος ∆ιοίκησης της Alpha Bank,

 Κώστας Κωστής.

https://youtu.be/6l7Tl2eZ93o
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/politismos/sinantisi-oi-prosfiges-tou-1922
https://www.instagram.com/alphabankstories
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Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank 
εµπλουτίστηκε µε νέες εκδόσεις

Ο         εµπλουτισµός της Συλλογής της Βιβλιοθήκης συνεχίζεται και το 2022, µε την αγορά εκδόσεων ποικίλου περιεχοµένου. 
Συγκεκριµένα, προστέθηκαν 170 νέοι τίτλοι, όπως µυθιστορήµατα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ποιητικές συλλογές, 
δοκίµια κ.ά. 

• Μπορείτε να δείτε εδώ τους πρόσφατα αποκτηθέντες τίτλους.

vivliothiki.pdf
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         Νοµισµατική Συλλογή της Alpha Bank συµµετείχε στην έκθεση “Η Βιοµηχανική Κληρονοµιά της  
         Κέρκυρας, 19ος - 20ος αιώνας”, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Albert Cohen-Κέρκυρα, σε 
συνεργασία µε την Πινακοθήκη του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων και τις Μουσειακές 
Συλλογές του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 

Η Έκθεση εστίαζε στη βιοµηχανική ιστορία της Κέρκυρας από τις αρχές του 19ου έως τα τέλη του 20ού 
αιώνα, εποχή κατά την οποία στα Ιόνια Νησιά παρατηρείται σηµαντική βιοτεχνική 
και βιοµηχανική ανάπτυξη. Μέσω µίας θεµατικής αφηγηµατικής διαδροµής, 
παρουσιάστηκε πληθώρα προϊόντων καθηµερινής χρήσης από τη ζωή των 
Κερκυραίων κατά τους δύο προηγούµενους αιώνες, όπως χαρτί, σχοινιά 
ελαιόλαδο, αλεύρι, ζυµαρικά, δέρµατα, είδη κεραµικής, αλάτι και κρασί. 

Η Συλλογή της Τράπεζας συµµείχε στην Έκθεση µε έξι κερµατικά 
γραµµάτια (χαρτονοµίσµατα µικρής αξίας) που εξέδωσε το κερκυραϊκό 
τυπογραφείο “Αδελφών Γ. Ασπιώτη”, το διάστηµα 1918-1925.

Στην Έκθεση συµµετείχαν επίσης, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους–Αρχεία Νοµού Κέρκυρας, το Κτήµα Θεοτόκη, 
η Σαπωνοποιία Πατούνη και αρκετοί ιδιώτες που παραχώρησαν υλικό από τις συλλογές τους.
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Συµµετοχή της Νοµισµατικής Συλλογής της Alpha Bank στην έκθεση
“Η Βιοµηχανική Κληρονοµιά της Κέρκυρας, 19ος - 20ος αιώνας”

Η
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Γ

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για το σχολικό έτος 2022-2023 
στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα

      ια ακόµη µία χρονιά, διεξάγεται στο Μουσείο Χαρτονοµισµάτων Ιονικής Τραπέζης - Alpha Bank στην Κέρκυρα, το Εκπαιδευτικό  
      Πρόγραµµα µε τίτλο: “Χάρτινο νόµισµα-το ελληνικό χαρτονόµισµα”.

Κύριος στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του νοµίσµατος, µε έµφαση στα ελληνικά 
χαρτονοµίσµατα, που κυκλοφόρησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την υιοθέτηση του Ευρώ (2002).

Μέσα από τη συζήτηση και τη χρήση σχετικού εποπτικού υλικού, οι µαθητές εξοικειώνονται µε την εικονογραφία των ελληνικών 
χαρτονοµισµάτων και µαθαίνουν σηµαντικές στιγµές της ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, αναπτύσσουν τις δηµιουργικές τους ικανότητες 
σχεδιάζοντας ένα χαρτονόµισµα και παράλληλα, καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους και το πνεύµα συνεργασίας µέσα από οµαδικές 
δραστηριότητες.

∆ύο έντυπα ειδικά σχεδιασµένα για τους µαθητές των δύο διαφορετικών βαθµίδων εκπαίδευσης αποτελούν υποστηρικτικό υλικό 
για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στους χώρους της Έκθεσης.

Το Πρόγραµµα διεξάγεται µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής: 
Υπεύθυνος Προγραµµάτων: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο: 266 104 1552
Email: banknotemuseum@alpha.gr
www.alphanumismatics.gr / www.alphapolitismos.gr

Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα είναι δωρεάν

∆ιάρκεια Προγράµµατος: 1 ώρα
Αριθµός παιδιών: έως 25
Ηµέρες διεξαγωγής: Τρίτη έως Παρασκευή

mailto:banknotemuseum@alpha.gr
http://www.alphanumismatics.gr/index.aspx
https://www.alphapolitismos.gr/
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Στο βιβλίο παρουσιάζεται η εικόνα της Αθήνας κατά την κρίσιµη περίοδο του Μεσοπολέµου (1922-1940), όπως την κατέγραψε µε τον 
φακό του ο Πέτρος Πουλίδης, ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ. Οι εικόνες του βιβλίου προέρχονται από την πολύτιµη και πλούσια 
φωτογραφική συλλογή του, η οποία ανήκει στο Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε., και αποτυπώνουν τα κρίσιµα γεγονότα της εποχής, τη µορφή της 
πόλης και την καθηµερινή ζωή των Αθηναίων, καθώς και την προσωπικότητα του Πέτρου Πουλίδη.

       Alpha Bank προσφέρει την έκδοση “Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη”   
       (δίγλωσση έκδοση) µε έκπτωση 40% καθ’ όλη τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου 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. 

Κυριακή Αρσένη

Αθήνα 2004

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος

∆ιαστάσεις 29 x 22,5 εκ.

Σελίδες 344

Εικόνες 385

∆ίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά)

ISBN 960-7059-15-8

Τιµή:  Ευρώ 24,00

Προσφορά έκδοσης από την Alpha Bank

https://www.alphapolitismos.gr/eshop
mailto:infopolitismos@alpha.gr
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        ο 2019, µε αφορµή την 40η επέτειο ίδρυσής του, το Ίδρυµα Ιωάννου Φ.  

        Κωστοπούλου θέσπισε το Βραβείο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου το οποίο 

απονέµεται, κατόπιν αξιολόγησης από ειδική τριµελή επιτροπή, σε ταινία του ελληνικού 

προγράµµατος που κάνει πρεµιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει µια 

ολοκληρωµένη αισθητική πρόταση, να προάγει την κινηµατογραφική τέχνη και να 

αναδεικνύει τις συγγένειές της µε τις άλλες τέχνες.

Το Βραβείο, που συνοδεύεται από έργο της καλλιτέχνιδας ∆άφνης Κωστοπούλου, 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, απονεµήθηκε στην ταινία 

CAVEWOMAN του Σπύρου Σταθουλόπουλου, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του 

63ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, στις 13 Νοεµβρίου 2022. 

Η επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο του Ιδρύµατος απαρτίστηκε φέτος, από την 

παραγωγό Ρέα Αποστολίδη, τον σκηνοθέτη Τζώρτζη Γρηγοράκη και τη διευθύντρια 

παραγωγής Χριστίνα Μουµούρη. 

Ακολουθεί το σκεπτικό της επιτροπής: “Για µια ιδιαίτερα πρωτότυπη ταινία που συνδυάζει 

το αρχαίο και το ιστορικό δράµα µε τη µυθολογία. Προσεγγίζει µια “µεγάλη” ιστορία µε πολύ προσωπική αφήγηση και µε λιτά 

κινηµατογραφικά µέσα καταφέρνοντας να αποστάξει την ουσία της”.

Τ 
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        ο Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε την παραγωγή ενός υβριδικού project 

        στο Ιnstagram µε τίτλο “Το Πούπουλο της Σµύρνης”, που πραγµατοποιεί η Mitos Productions.

Σκοπός των δηµιουργών είναι να κατανοήσουν την ιστορία των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή µε όχηµα ένα µέσο ιδιαίτερα προσφιλές στις 

σηµερινές γενιές. Χρησιµοποιώντας την αφηγηµατική δεινότητα που 

προσφέρει µία εικόνα, σε συνδυασµό µε την τεχνολογία που έχει 

εισχωρήσει για τα καλά στη ζωή µας, τολµούν να µιλήσουν για τη 

Μικρασιατική Καταστροφή µέσω Instagram, που λειτουργεί 

κατεξοχήν µε τη δύναµη της εικόνας.

Σε αυτό βοηθάει η Φιλιώ, ένα κορίτσι 16 χρονών, η οποία 

δηµοσιεύει την καθηµερινότητά της και την ιστορία, όπως τη βιώνει 

σε πραγµατικό χρόνο. Ο follower έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει 

σε αυτό το σύµπαν µε σχολιασµό, αντιδράσεις και µηνύµατα. Η Φιλιώ διαθέτει µια πυξίδα αξιών που 

µας δείχνει τον δρόµο µε το χαµόγελό της και την αισιοδοξία της. Είτε βρίσκεται στο σήµερα είτε στο 1919, ξέρει να αγαπάει, να είναι καλή 

φίλη, να σέβεται τον εαυτό της, να είναι αυθόρµητη, να αναζητάει τον έρωτα, να είναι περίεργη ανά πάσα στιγµή µε τη ζωή.

Κατά καιρούς, η Φιλιώ παρουσιάζεται µε σύγχρονα gadgets (ακουστικά, σακίδια πλάτης, sneakers, κ.λπ.) και πραγµατοποιεί αναφορές στην 

ποπ κουλτούρα: µας “κλείνει” το µάτι και συνδέεται µαζί µας στο σήµερα, είτε καταγόµαστε από τη Σµύρνη είτε όχι. 

Η Φιλιώ ήδη δηµοσιεύει τις σκέψεις και τις εµπειρίες στο Ηµερολόγιό της, το οποίο θα ολοκληρωθεί µε έναν κύκλο 100 δηµοσιεύσεων.

Instagram: @theflowerofsmyrna 

Facebook: The Flower of Smyrna

Τ 
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“myAlpha Quick Loan” 

Μ         ε στόχο την προβολή του νέου καταναλωτικού δανείου “myAlpha Quick Loan” που προσφέρει η Τράπεζα,  
         πραγµατοποιήθηκε 360ο επικοινωνία του προϊόντος σε πλήθος Μέσων, συµπεριλαµβανοµένης και της τηλεόρασης.

Η δηµιουργική ιδέα στηρίχθηκε σε αυτονόητες δράσεις της καθηµερινότητάς µας, όπως για παράδειγµα, το να τρέξουµε όταν 
βρισκόµαστε επάνω σε έναν ηλεκτρικό διάδροµο που είναι σε λειτουργία ή το να χρησιµοποιήσουµε χαρτί για να καθαρίσουµε 
τα τζάµια. Ωστόσο, στην επικοινωνία µας δεν συνέβη το αυτονόητο και η δράση ανατράπηκε. Παρακολουθήσαµε έτσι, ένα παράδοξο 
αφήγηµα µε υψηλό stopping power να εκτυλίσσεται στις οθόνες µας και το αξιοποιήσαµε δηµιουργικά, προκειµένου να 
παρουσιάσουµε µε χιούµορ δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:  

• την online απόκτησή του µέσω του myAlpha Mobile app και του myAlpha Web Banking
• την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς έγγραφα, µε ψηφιακή υπογραφή. 

Σε στρατηγικό επίπεδο, εστιάσαµε στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας (awareness), επενδύοντας σε υψηλές καλύψεις στην 
τηλεόραση και σε µεγάλης έκτασης προβολή στο Premium Display, ενώ ταυτόχρονα στηρίξαµε τις πωλήσεις µέσω Performance 
ακολουθώντας µία πολυκαναλική προσέγγιση σε στοχευµένα κοινά. Η 360ο επικοινωνία µας ενισχύθηκε µε έντονη παρουσία σε 
όλα τα Social Media, ενώ παράλληλα, το myAlpha Quick Loan προβλήθηκε στο ραδιόφωνο, στο alpha.gr καθώς και στο ∆ίκτυο 
των Καταστηµάτων µας.

• Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις:
- myAlpha Quick Loan | Καταναλωτικό δάνειο χωρίς τρέξιµο! 
- myAlpha Quick Loan | Καταναλωτικό δάνειο χωρίς χαρτιά!

https://www.alpha.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=QtA8xbEc51Y
https://www.youtube.com/watch?v=BUlLXQdfasA
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Μ         ε στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων των καρτών Aegean Bonus Visa καθώς  
         και της αύξησης χρήσης τους, ξεκίνησε Μεγάλος ∆ιαγωνισµός για τους Πελάτες µας, 
που έως και 31.12.2022, θα προβούν σε: 

•  Νέα έκδοση και ενεργοποίηση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας Aegean Bonus Visa.  
   Ισχύει για αιτήσεις έως και 31.12.2022 που θα εγκριθούν έως και 13.1.2023. 

• Συναλλαγή σε φυσικά καταστήµατα ή online, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό άνω των 
   Ευρώ 20. Κάθε συναλλαγή αποτελεί και µία επιπρόσθετη συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

10 τυχεροί Πελάτες, κατόπιν κλήρωσης, διεκδικούν: 

•  5 ταξιδιωτικά πακέτα Aegean Travel Packages, αξίας Ευρώ 6.000 έκαστο! 

•  5 κουπόνια έκπτωσης για τις πτήσεις τους µε την AEGEAN και την Olympic Air, 
   αξίας Ευρώ 1.000 έκαστο. 

Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στις 16.1.2023 και οι Πελάτες θα ενηµερωθούν 
τηλεφωνικά για τη διαδικασία απόδοσης του επάθλου τους. Αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής θα είναι διαθέσιµοι 
στη σελίδα της ενέργειας στο www.alpha.gr/cards  

Ο διαγωνισµός θα υποστηριχθεί µε διαφηµιστική προβολή στο ραδιόφωνο και σε ψηφιακά κανάλια όπως Display, Programmatic, 
Social Media, µε στοχευµένα e-newsletters προς τους Πελάτες και µε τοποθέτηση υλικών στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων. 

Η επικοινωνία έχει στόχο να ενηµερώσει το κοινό, ότι οι κάρτες Aegean Bonus Visa σε φέρνουν ακόµα πιο κοντά στον αγαπηµένο σου 
προορισµό, µε έναν Μεγάλο ∆ιαγωνισµό! 

• Μπορείτε να δείτε εδώ το διαφηµιστικό σποτ.

http://www.alpha.gr/cards
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Alpha Business Banking: Νέες online δυνατότητες 

Η        Alpha Bank, στο πλαίσιο του Ψηφιακού της Μετασχηµατισµού, και αναγνωρίζοντας τις µεταβαλλόµενες επιχειρηµατικές ανάγκες 
        που φέρνει η Νέα Ψηφιακή Εποχή, εισάγει νέες ψηφιακές λειτουργικότητες στο Business Banking, µε στόχο να βρίσκεται στο 
πλευρό των Πελατών της παρέχοντας σύγχρονα εργαλεία και υπηρεσίες.

Στόχος της Τράπεζας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Business Banking µέσα από την παροχή καινοτόµων 
ψηφιακών δυνατοτήτων, η παροχή κινήτρων στους Πελάτες για τη χρήση των ψηφιακών καναλιών και, παράλληλα, η ενίσχυση της 
εικόνας της Alpha Bank ως ένας ψηφιακά αναβαθµισµένος τραπεζικός οργανισµός.

Οι νέες, ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρουµε στους Πελάτες Business Banking, είναι οι ακόλουθες:

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/trapeziki-epixeiriseon/upiresies/metafores-kai-emvasmata-gia-epixeiriseis
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/trapeziki-epixeiriseon/upiresia-pliromon/pliromes-me-arxeio-mass-payments
https://www.alpha.gr/el/idiotes/katatheseis/prothesmiakes-katatheseis/alpha-online-prothesmiaki
https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/trapeziki-epixeiriseon/proionta-diethnon-agoron/upiresia-web-fx-gia-epixeiriseis
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Για την προβολή των νέων δυνατοτήτων, ως βασικό “όχηµα” επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκε video banner, το οποίο ακολουθεί 

µία νέα, φρέσκια αισθητική κατεύθυνση που συνδυάζει περίτεχνα φιγούρες σύγχρονων επιχειρηµατιών µε digital στοιχεία.

Το πλάνο επικοινωνίας είχε στόχο την επίτευξη υψηλού awareness και την ενίσχυση των engagements γύρω από τα ψηφιακά 

features των Επιχειρήσεων, µε χρήση σχεδόν όλων των digital καναλιών στοχεύοντας σε business κοινά-στόχος.

Ταυτόχρονα, αντίστοιχο υλικό αναρτήθηκε στη σελίδα Business Banking και myAlpha στο alpha.gr, σε carousel banner στην 

αρχική σελίδα του Alpha Bank Intranet, καθώς και στις οθόνες των ATM και ΚΑΣ.
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Πρόγραµµα Επιβράβευσης Bonus 
Προωθητικές ενέργειες

        ροωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων πραγµατοποιήθηκε επίσης, στον 
        Μεγάλο Συνεργάτη του Προγράµµατος ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία απευθυνόταν σε 
επιλεγµένους πελάτες, κατόχους καρτών Bonus, που δεν πραγµατοποιούσαν αγορές στον 
συνεργάτη.

Οι επιλεγµένοι πελάτες Bonus, πραγµατοποιώντας αγορά αξίας Ευρώ 30 και άνω, µε 
οποιαδήποτε κάρτα Bonus στα ΑΒ Βασιλόπουλος, κέρδιζαν επιπλέον 3.000 Bonus πόντους. 
Η προσφορά ήταν προσωπική και αφορούσε µόνο τον παραλήπτη του Newsletter. Οι επιπλέον 
πόντοι αποδίδονταν µία φορά, ανά πελάτη.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από την 1.9.2022 έως και τις 30.9.2022 και προβλήθηκε 
µέσω Newsletter στους επιλεγµένους πελάτες. 

Π

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

         ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων του Προγράµµατος  

         Επιβράβευσης Bonus, στον Μεγάλο Συνεργάτη του Προγράµµατος Bonus Vodafone, 

η οποία διήρκεσε από τις 15.9.2022 έως τις 15.10.2022, και προβλήθηκε µέσω Bonus App, 
SoMe (FB/IG), SMS/Viber και www.alpha.gr

Π

• “Κερδίστε 1€=10 Bonus πόντους σε αγορές αξίας 150€ 
   στη Vodafone!” 

• “Τώρα οι φθινοπωρινές σας αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος 
έχουν ακόµα µεγαλύτερη Bonus επιβράβευση!” 

https://www.alpha.gr/en/retail/bonus
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        ην 1 Οκτωβρίου, ξεκίνησε προωθητική ενέργεια συλλογής 10.000 Bonus πόντων µε την απόκτηση του προγράµµατος  
       ασφάλισης αυτοκινήτου Alpha Safeauto.

Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει έως τις 31.12.2022, και προβάλλεται µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.gr

Τ

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

        ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων του Προγράµµατος  
        Bonus στον Μεγάλο Συνεργάτη του Προγράµµατος ΙΚΕΑ, η οποία απευθυνόταν σε 
επιλεγµένους πελάτες, κατόχους καρτών Bonus, που δεν πραγµατοποιούσαν αγορές στον 
συνεργάτη.

Οι επιλεγµένοι πελάτες, πραγµατοποιώντας αγορά αξίας Ευρώ 70 και άνω µε οποιαδήποτε 
κάρτα Bonus στα IKEA, κέρδιζαν επιπλέον 3.000 Bonus πόντους. 
Η προσφορά ήταν προσωπική και αφορούσε µόνο τον παραλήπτη του Newsletter. Οι επιπλέον 
πόντοι αποδίδονταν µία φορά, ανά πελάτη.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις 10.10.2022 έως και τις 10.11.2022 και 
προβλήθηκε µέσω Newsletter στους επιλεγµένους πελάτες. 

Π

• “Η φθινοπωρινή ανανέωση του σπιτιού σας έχει Bonus!” 

• “Οδηγήστε µε ασφάλεια και κερδίστε επιπλέον 10.000 Bonus πόντους!” 

https://www.alpha.gr/el/idiotes/bonus/bonus-news/safe-auto-oktovrios-2022
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Προωθητικές ενέργειες 
σε συνεργασία µε την εταιρεία Κωτσόβολος

        χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ήταν από την 1.9.2022 έως τις 10.10.2022  
        και προβλήθηκε µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.grΗ

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

         ραγµατοποιήθηκε προωθητική ενέργεια συλλογής Bonus πόντων, η οποία απευθυνόταν  
         σε επιλεγµένους πελάτες, κατόχους καρτών Bonus, που δεν πραγµατοποιούσαν αγορές 
στον συνεργάτη.

Ειδικότερα, οι επιλεγµένοι πελάτες κέρδιζαν 10 Bonus πόντους για κάθε Ευρώ 1, σε κάθε 
αγορά αξίας Ευρώ 300 και άνω, µε οποιαδήποτε Bonus κάρτα. 
Η προσφορά ήταν προσωπική και αφορούσε µόνο τον παραλήπτη του Newsletter.

Η χρονική διάρκεια της ενέργειας ήταν από τις 10.10.2022 έως και τις 17.11.2022 και 
προβλήθηκε µέσω Newsletter στους επιλεγµένους πελάτες. 

Π

• “Επιπλέον Bonus αποκλειστικά για εσάς!” 

• “Νέα εποχή στη µετακίνηση, µε Bonus!”

http://www.alpha.gr/bonus
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        χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ήταν από την 1.10.2022 έως τις 10.11.2022,  
        και προβλήθηκε µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG), Newsletter, SMS/Viber 
και www.alpha.gr
Η

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

         προωθητική ενέργεια πραγµατοποιήθηκε από την 1.10.2022 έως τις 10.11.2022 και  
         προβλήθηκε µέσω Bonus App, SoMe (FB/IG) και www.alpha.grΗ

• “Ιδανικό κλίµα στο σπίτι, µε Bonus!” 

• “Ένας κόσµος υψηλών προδιαγραφών, µε Bonus!” 

http://www.alpha.gr/bonus
http://www.alpha.gr/bonus


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

“Μαζί, µε στόχο την παιδεία” 

         το πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας “Μαζί, µε στόχο την παιδεία”, η Τράπεζα, ξεκινώντας από την   

         πρωτοβάθµια εκπαίδευση, υποστηρίζει την πρόσβαση των παιδιών στη γνώση, ενισχύοντας σχολεία µε την προσφορά 

σύγχρονων συστηµάτων διδασκαλίας, βιβλίων και αθλητικού εξοπλισµού. 

Το Πρόγραµµα, ξεκίνησε στις 21 Σεπτεµβρίου 2018, στην Αττική, έχοντας εξοπλίσει µέχρι σήµερα, 61 δηµοτικά σχολεία, ενώ 

σταδιακά, επεκτείνεται σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια. 

Σε κάθε σχολείο που εντάσσεται στο Πρόγραµµα, η Alpha Bank προσφέρει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό για τον 

εκπαιδευτικό και τη σύγχρονη τάξη: ένα ολοκληρωµένο διαδραστικό σύστηµα διδασκαλίας, που περιλαµβάνει πίνακα 
µε οθόνη αφής, ηλεκτρονικό υπολογιστή και µία συσκευή προβολής.

Για το 2022, έχουν ήδη γίνει παραδόσεις σε 4 δηµοτικά σχολεία σε ∆ιδυµότειχο, Καστοριά, Γιαννιτσά και Κιλκίς, ενώ µέχρι το 

τέλος του έτους, θα παραδοθεί εξοπλισµός σε ακόµα 6 σχολεία. Το 2023, προγραµµατίζονται παραδόσεις σε 9 σχολεία.
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Σ
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Ειδικότερα:

Με χαρά, µας υποδέχτηκαν στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιδυµοτείχου, όπου η παράδοση 

του εξοπλισµού έγινε παρουσία των ∆ιευθυντών και του ∆ηµάρχου κ. Ρωµύλου 

Χατζηγιαννόγλου, ενώ ακολούθησε συζήτηση για τα προβλήµατα που υπάρχουν στο 

ακριτικό ∆ιδυµότειχο και κυρίως, σε θέµατα εκπαίδευσης 

και σύγχρονων εγκαταστάσεων. 

Στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους 

Ορεστικού, στην Καστοριά, µας υποδέχτηκε 

η ∆ιευθύντρια του σχολείου, κυρία Αλεξάνδρα Μιχαλοπούλου, η οποία παρέλαβε τον 

εξοπλισµό και µας ευχαρίστησε για τη δωρεά.

Στη συνέχεια, στο Αγαθοβούλειο-3ο 

∆ηµοτικό σχολείο Γιαννιτσών, 

η ∆ιευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά αλλά και αρκετοί γονείς, συµµετείχαν σε 

εκδήλωση που είχε διοργανώσει η ∆ιευθύντρια του σχολείου, κυρία Φανή Παπαδηµητρίου, 

στο πλαίσιο της παράδοσης του εξοπλισµού, ενώ παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεµόνων κ. Αργύρης Φλίκας, ευχαρίστησε την Alpha Bank για τη σηµαντική 

δωρεά προς το σχολείο και παρέδωσε αναµνηστικό δώρο στην εκπρόσωπο της Τράπεζας, 

από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ευαγγελία Φωτίδου. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ∆ήµαρχος Πέλλας κ. Γρηγόρης Στάµκος, ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Επιτροπάκης καθώς και ο 

πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. ∆ηµήτρης Στεργιούλας, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε µε επιστολή 

του ο ∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Σάββας Ταϊλαχίδης.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Η ∆ιευθύντρια του σχολείου, κυρία Φανή Παπαδηµητρίου, κατά τη διάρκεια της οµιλίας της, τόνισε ότι η φιλοσοφία της κοινωνικής 

ευθύνης που ενστερνίζεται και υλοποιεί η  Alpha Bank είναι µεγάλης σηµασίας, καθώς αφορά στη βελτίωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης της κοινωνίας και στη δηµιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος για βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας, αφού οι επενδύσεις 

στην εκπαίδευση και ειδικά στην Πρωτοβάθµια, είναι το κλειδί µίας µακροχρόνιας ευηµερίας.

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε παράδοση εξοπλισµού και στο 2ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Γουµένισσας, στο Κιλκίς, όπου µας υποδέχτηκε ο ∆ιευθυντής του σχολείου, 

κ. Φώτιος Γκιγκέρης. Πρόκειται για ένα εξίσου ξεχωριστό σχολείο, µε ιστορική 

σηµασία αλλά και µε αρκετά παιδιά προσφύγων, µε κάποιες λειτουργικές δυσκολίες, 

που ωστόσο, το µεράκι των καθηγητών και των ανθρώπων της περιοχής, δεν έχουν 

αφήσει να επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό η εκπαίδευση των µαθητών. 

Μαθητές και δάσκαλοι, φροντίζουν µε κάθε τρόπο το σχολείο τους, που παραµένει ένα στολίδι για την περιοχή, ενώ παράλληλα, 

αναζητούν χορηγίες, για να µπορέσουν να καλύψουν ορισµένες βασικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία του.
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∆ηµήτρης Γιαννουκάκης
Μικρός Ψαράς, 1940

Οξυγραφία, 14,7x13,3 εκ.

       ο έργο του ∆ηµήτρη Γιαννουκάκη καλύπτει ένα µεγάλο εύρος θεµάτων, όπως ηθογραφικές σκηνές, νεκρές φύσεις, γυµνά και τοπία. 
       Οι σπουδές του στη ∆ρέσδη, που υπήρξε έδρα των εξπρεσιονιστών της οµάδας “Die Brücke” (“Η Γέφυρα”), άσκησαν επίδραση στη χαρακτική 
του, που παρουσιάζει αναφορές στον εξπρεσιονισµό αλλά και στον µεταϊµπρεσσιονισµό. Στο πλούσιο χαρακτικό του έργο χρησιµοποίησε κυρίως 
την τεχνική της χαλκογραφίας, αρχικά, στην κλασική ασπρόµαυρη εκδοχή της και αργότερα, µε χρώµα. Ήταν από τους πρώτους που δούλεψε την 
έγχρωµη χαλκογραφία στην Ελλάδα, προς το τέλος της δεκαετίας του ‘50. 

Το έργο µε τίτλο “O µικρός ψαράς”, το οποίο εντάσσεται στα ηθογραφικά του έργα, απεικονίζει ένα νεαρό παιδί µε τρόπο που θυµίζει 
φωτογραφικό στιγµιότυπο. Κινείται ανάµεσα σε ρεαλιστικούς και ιδεαλιστικούς τύπους. Χρωµατικά κινείται ακόµα ανάµεσα στους ασπρόµαυρους 
τόνους και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις έντονες φωτοσκιάσεις. Το παιδί απεικονίζεται όρθιο και µονοπωλεί το ενδιαφέρον. Το σώµα του 
αποδίδεται χαλαρό µε ελαφρά συστροφή, ενώ το κεφάλι του είναι ανεπαίσθητα στραµµένο προς τα κάτω. Στο ένα χέρι κρατάει τυλιγµένο ένα 
σχοινί, ενώ µε το άλλο µοιάζει να το ξετυλίγει τραβώντας το. Οι καµπύλες του τυλιγµένου σχοινιού έρχονται σε αντίθεση µε την ευθεία, αυστηρά 
αποδοµένη γραµµή που σχηµατίζει το αντίστοιχο τεντωµένο κοµµάτι. Ενδιαφέρον έχει η αντίθεση στον φωτισµό της σύνθεσης. Χωρίς να είναι 
εµφανής η πηγή του φωτός, το σώµα του αγοριού, µε τα λευκά ρούχα, αποδίδεται ολοφώτεινο σε αντίθεση, µε το σκοτεινό πρόσωπο που αφήνει 
δυσδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του.

Το έργο στηρίζεται κυρίως στη λιτή γραµµή και την πυκνή έκφραση. Με αναπαραστατική δεξιοτεχνία, που χαρακτηρίζει το σύνολο της τέχνης του 
Γιαννουκάκη, ενώ παράλληλα, αποφεύγονται οι λεπτοµέρειες, η µορφή του παιδιού παρουσιάζει κίνηση και ζωντάνια. Με ελευθερία και έµφαση 
στο τυπικό και το ουσιαστικό καταλήγει σε ένα εξαιρετικό σύνολο.

Τ
Alpha Bank, ∆ιεύθυνση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Βιωσιµότητας
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

     πούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών της  
      ∆ρέσδης, από το 1921 ως το 1927 και µετά, στο Παρίσι. 
Εργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο εργοστάσιο των 
αδελφών Ασπιώτη, στην Κέρκυρα. Περισσότερο από τη ζωγραφική, 
ασχολήθηκε µε τη χαρακτική και κυρίως, µε τη χαλκογραφία. 

Από το 1930 έως το 1955, δηµιούργησε αποκλειστικά ασπρόµαυρες 
χαλκογραφίες, ενώ από το 1957 και µετά, ήταν από τους πρώτους 
που φιλοτέχνησαν έγχρωµες χαλκογραφίες στην Ελλάδα. 

Ασχολήθηκε επίσης, µε τις εικονογραφήσεις βιβλίων µε χαρακτικά 
και µε τη χάραξη ελληνικών γραµµατοσήµων.

Σ
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∆ηµήτρης Γιαννουκάκης 
(Ερµούπολη 1898- Αθήνα 1991)



         Επίδαµνος ιδρύθηκε το 627 ή 625 π.Χ. ως αποικία των Κερκυραίων, υποστηριζόµενων από Κορινθίους και άλλους ∆ωριείς.  
         Βρίσκεται στην Αδριατική Θάλασσα, στο σηµερινό Durrës, το σηµαντικότερο σύγχρονο λιµάνι της Αλβανίας. Η αρχαία πόλη 
θεµελιώθηκε στις πλαγιές ενός λόφου, που δεσπόζει επάνω από ένα φυσικό λιµάνι και οριοθετούνταν από την ενδοχώρα, έως τις αρχές 
του εικοστού αιώνα, µε το έλος Keneta. Οικιστής ήταν ο Φαλίος Ερατοκλείδους Κορίνθιος, µε καταγωγή από τον Ηρακλή, ο οποίος 
κλήθηκε από τη µητρόπολη Κέρκυρα να λάβει την αρχηγία, σύµφωνα µε το αρχαίο έθιµο. 

Επίδαµνος/∆υρράχιον (Durrës, Αλβανία)

Η
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∆υρράχιον
Αργυρός στατήρ, µετά από το 340 π.Χ.

Εµπρόσθια όψη: Αγελάδα που θηλάζει το µικρό της.
Οπίσθια όψη: ∆ΥΡ. ∆ύο φυτικά σύνολα εντός τετραγώνου πλαισίου.

Από κάτω, ρόπαλο. Όλη η παράσταση, εντός κύκλου.

Alpha Bank Νοµισµατική Συλλογή 180

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

Η ίδρυση της πόλης συνδέεται µε την ανάγκη της Κέρκυρας και της Κορίνθου να βρουν νέες προσβάσεις στην ενδοχώρα. Σε πολύ µικρό 
χρονικό διάστηµα, η Επίδαµνος αναδείχθηκε σε σηµαντικό παραγωγικό και εµπορικό κέντρο. Ο έλεγχος των εµπορικών δρόµων προς 
τη Βόρεια Αδριατική και την Ιλλυρική ενδοχώρα συνέβαλαν στη ραγδαία ευηµερία της, η οποία αντανακλάται στον “θησαυρό” που ανέγειραν 
οι Επιδάµνιοι στην Ολυµπία. Η πόλη καταλήφθηκε από τους Ρωµαίους και το 229 π.Χ., οι Ιλλυριοί επανήλθαν, για να τη διεκδικήσουν. 
Κατέλαβαν προσωρινά, την Κέρκυρα και την Επίδαµνο, αλλά οι Ρωµαίοι αστραπιαία ανακατέλαβαν και τις δύο. Από τότε, η πόλη αναφέρεται 
ως ∆υρράχιον.

Το ∆υρράχιον άρχισε τη νοµισµατοκοπία κατά το δεύτερο µισό του 4ου αιώνα π.Χ., 
εκδίδοντας στατήρες κορινθιακού τύπου, µε τον Πήγασο και την Αθηνά. Μετά από το 
340 π.Χ., η πόλη υιοθέτησε τους εικονογραφικούς τύπους της µητρόπολης Κέρκυρας και 
εξέδωσε στατήρες µε µία αγελάδα που θηλάζει το µικρό της, ενώ στην πίσω όψη, 
χαράσσονται δύο φυτικά σύνολα µέσα σε τετράγωνο πλαίσιο. Οι στατήρες του ∆υρραχίου 
φέρουν στην οπίσθια όψη, το ρόπαλο του Ηρακλή, κάνοντας σαφή αναφορά στον µυθικό 
ιδρυτή της πόλης. Η έκδοσή τους συνεχίσθηκε έως το 280 π.Χ. Το 30 π.Χ., µε την πλήρη 
επικράτηση των Ρωµαίων, το νοµισµατοκοπείο του ∆υρραχίου έκλεισε.

∆υρράχιον. Το αµφιθέατρο του 
Αδριανού, 2ος αι. µ.Χ. 

(Φωτογραφικό αρχείο Pierre Cabanes)
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Η εξαγορά της Λαϊκής Τράπεζας από την Ιονική Τράπεζα Λτδ, 1938

        α χρόνια που ακολούθησαν µετά από την κρίση 1929-32, βρίσκουν τις περισσότερες εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα να διανύουν την  
        πιο άχαρη περίοδο της µέχρι τότε ιστορίας τους. Οι ζηµίες που προκλήθηκαν στα χρόνια της κρίσης φαίνεται να µην είναι αναστρέψιµες 
και αν κατάφεραν να επιβιώσουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι προσδοκίες τους για καλύτερες ηµέρες δεν µπόρεσαν να επιβεβαιωθούν. 

Ανάµεσα στις τράπεζες που βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση υπήρξε και η Λαϊκή Τράπεζα, η οποία, µετά από την απώλεια των ιδρυτών της, 
∆ιονυσίου και Σπυρίδωνος Λοβέρδου, είχε µείνει ακέφαλη. Οι σωρευµένες ζηµίες και οι παγωµένες πιστώσεις σε συνδυασµό µε τη 
σηµαντική µείωση των καταθέσεων την αναγκάζουν σε περιορισµό του κύκλου εργασιών της. Πλέον, θα κινείται µόνο σε εµπορικές και 
βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις. Την ίδια στιγµή, η Τράπεζα βλέπει συνεχώς τα έξοδα διαχείρισης να διογκώνονται σε επίπεδα µοναδικά 
για τη µέχρι τότε ιστορία της. Τα προβλήµατα επισωρεύονται από το επαχθές χρέος που η Λαϊκή Τράπεζα διατηρούσε απέναντι στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 

Την ανάγκη για τη στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας κατανοεί πρωτίστως, η Τράπεζα της Ελλάδος που αναλαµβάνει πρωτοβουλία για τη 
συγχώνευσή της µε κάποια άλλη τράπεζα. Η επιλογή αυτή του εκδοτικού ιδρύµατος αντικατόπτριζε µία πάγια επιδίωξή του, καθώς ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1930 επανέφερε προτάσεις για τη δηµιουργία µεγαλύτερων τραπεζικών σχηµάτων, µε σκοπό κυρίως να 
δηµιουργηθεί ένα αντίβαρο στην πρωτοκαθεδρία της Εθνικής Τράπεζας. 

Το Κεντρικό Κτίριο της Λαϊκής Τράπεζας στα τέλη της δεκαετίας του 1930. 
Στο βάθος διακρίνεται και το Κεντρικό Κτίριο της Ιονικής Τράπεζας.

Απότµηµα από τον Οδηγό “Ζάππειον Μέγαρον”, περιόδου Μεσοπολέµου.

Τ
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∆υστυχώς, οι αρχειακές ελλείψεις δεν µας επιτρέπουν να γνωρίζουµε λεπτοµέρειες για τον τρόπο που κινήθηκε ο ∆ιοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Εµµανουήλ Τσουδερός, ούτε για τις συνεννοήσεις που µεσολάβησαν, προκειµένου η Ιονική Τράπεζα να εξαγοράσει την 
πλειοψηφία των µετοχών της Λαϊκής Τράπεζας. Η υπογραφή της τελικής συµφωνίας χαιρετίστηκε µε ενθουσιασµό από τον ∆ιοικητή της 
κεντρικής τράπεζας, που την αποτιµά ως ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για τη σταθερή πορεία του τραπεζικού συστήµατος της χώρας.   

Λίγες ηµέρες µετά από την επίτευξη της εξαγοράς, που επήλθε στις 17 Οκτωβρίου 1938, η ∆ιοίκηση της Ιονικής Τράπεζας ανακοινώνει 
την πρόθεσή της να θέσει τα δύο ιδρύµατα υπό ενιαία διοίκηση “συντονιζοµένων των τραπεζικών αυτών επιδιώξεων εν τω συµφερόντι 
και της όλης οικονοµίας της χώρας και των ιδρυµάτων αυτών τούτων”. Πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας εκλέγεται ο Τζων Σταυρίδης, 
ενώ Αντιπρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της, ο Θεόδωρος Λεκατζάς. 

Στις 3 ∆εκεµβρίου 1938, η νέα ∆ιοίκηση συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, µε σκοπό την έγκριση της “εξαγγελθείσας συνεργασίας 
της Λαϊκής Τραπέζης µετά της Ιονικής Τραπέζης”. 

Στον λόγο που εκφωνεί προς τους µετόχους, ο Θεόδωρος Λεκατζάς στέκεται µε έµφαση στα πολλαπλά οφέλη που θα φέρει η εξαγορά 
για τη Λαϊκή Τράπεζα: “Νόµιζοµεν ότι αποτελεί σηµαντικόν σταθµόν εν τη ιστορική εξελίξει της Λαϊκής Τραπέζης η εκ µέρους της Ιονικής 
Τραπέζης απόκτησις σηµαντικού αριθµού µετοχών της Λαϊκής Τραπέζης.  

Η τοιαύτη εξαγορά εκτός του ότι έλυσε πολύπλοκα προβλήµατα και επέτρεψεν εις το 
∆. Συµβούλιον να προχωρήσει αποφασιστικώς προς την επίλυσιν των µετά του ∆ηµοσίου 
διαφορών, έσχε το αγαθόν αποτέλεσµα ότι η Λαϊκή Τράπεζα διατελεί σήµερον υπό ενιαίαν 
∆ιοίκησιν µετά της Ιονικής Τραπέζης. 

Νοµίζοµεν ότι δεν είναι ανάγκη να τονίσωµεν τα αγαθά αποτελέσµατα άτινα αναµφισβήτως θα 
έχει επί της Λαϊκής Τραπέζης, όχι µόνον η νέα µορφή της ∆ιοικήσεώς της, αλλά και οι νέοι 
όροι υπό τους οποίους ασκείται η ∆ιοίκησης αύτη, οίτινες δηµιουργούν αναµφισβητήτως νέας 
δυνατότητας τραπεζιτικής αναπτύξεως, διεισδύσεως και επεκτάσεως”.  

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε επίσης, η εκκαθάριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων των τριών επενδυτικών εταιρειών που διατηρούσε η Λαϊκή Τράπεζα στο εξωτερικό: 
Anglo – Greek Financial Co. Ltd., English Company of Financial Enterprises και Société 
Parisienne d’ Investissements. 
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∆ιαφηµιστική καταχώριση στην εφηµερίδα 
“Οικονοµολόγος Αθηνών”

20 Ιανουαρίου 1940
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Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank
Καζούο Ισιγκούρο

        Βρετανός συγγραφέας, Καζούο Ισιγκούρο (Kazuo Ishiguro), γεννήθηκε στις 8 Νοεµβρίου 1954, στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.  

         Το 1960, η οικογένειά του µετακόµισε στη Μεγάλη Βρετανία, προκειµένου ο πατέρας του, που ήταν ωκεανογράφος, 

να ξεκινήσει ερευνητικό έργο στο Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Φοίτησε στο University of Kent στο Canterbury, όπου το 1978 

πήρε το πτυχίο του στην αγγλική φιλολογία και φιλοσοφία, ενώ το 1980, έλαβε το µεταπτυχιακό του στη δηµιουργική γραφή. 

Ο
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ • H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Το 1982, έγινε Άγγλος πολίτης. Θεωρείται από τους πιο δηµοφιλείς σύγχρονους συγγραφείς φαντασίας στον αγγλόφωνο κόσµο και 

έχει προταθεί τέσσερις φορές για το Βραβείο Booker, το οποίο κέρδισε το 1989 για το µυθιστόρηµα “Τα αποµεινάρια µιας µέρας”. 

Το 2017, τιµήθηκε µε το Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Ο Ισιγκούρο, εκτός από µυθιστορήµατα και διηγήµατα, γράφει στίχους και 

σενάρια ταινιών. Ζει στο Λονδίνο µε τη σύζυγό του Λόρα ΜακΝτούγκαλ και την κόρη τους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο πανεπιστήµιο, ξεκίνησε να γράφει έργα φαντασίας. Το πρώτο µυθιστόρηµά του µε τίτλο 

“Αχνή θέα των λόφων” εκδόθηκε το 1982. Ακολούθησαν τα µυθιστορήµατα: “Ένας καλλιτέχνης του ρέοντος κόσµου” (1986), 

“Τα αποµεινάρια µιας µέρας” (1989), “Οι απαρηγόρητοι” (1995), “Όταν ήµαστε ορφανοί” (2000), “Μη µ’ αφήσεις ποτέ” (2005), 

“Ο θαµµένος γίγαντας” (2015), “Η Κλάρα και ο ήλιος” (2021) κ.ά. Τα µυθιστορήµατά του, µε εξαίρεση το έργο “Ο θαµµένος 

γίγαντας”, είναι γραµµένα σε πρώτο πρόσωπο και οι χαρακτήρες του παρουσιάζουν συχνά αποτυχίες και ελαττώµατα, που 

αποκαλύπτονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ενώ συνήθως ολοκληρώνονται χωρίς καµιά επίλυση στα προβλήµατά 

τους, καθώς αποδέχονται το παρελθόν τους και τα λάθη τους και αυτή η συνειδητοποίηση φέρνει στο τέλος, µία ψυχική ηρεµία.

Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε περισσότερες από 50 γλώσσες σε όλο τον κόσµο.

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank περιλαµβάνει ικανό αριθµό βιβλίων του Καζούο Ισιγκούρο.

Μπορείτε να δείτε εδώ τους τίτλους.
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Alpha Bank Cyprus Ltd
“Alpha Κατοικία µε ∆ωροκάρτα ΙΚΕΑ”

         ε στόχο την προβολή της προωθητικής ενέργειας “Alpha Κατοικία µε  

         ∆ωροκάρτα ΙΚΕΑ”, πραγµατοποιήθηκε διαφηµιστική εκστρατεία µε τηλεοπτικές 

και ηλεκτρονικές διαφηµίσεις (web banners) σε επιλεγµένες ιστοσελίδες, digital 

ενέργειες, Facebook posts, Banners στα ATM καθώς και προβολή στο ∆ίκτυο 

Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Συγκεκριµένα, µε κάθε νέα, εγκεκριµένη αίτηση για στεγαστικό δάνειο Alpha Κατοικία, 

από την 1 Σεπτεµβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 2022, οι Πελάτες της Τράπεζας είχαν την 

ευκαιρία να λάβουν και ∆ωροκάρτα ΙΚΕΑ έως και Ευρώ 2.000, έτσι ώστε όχι µόνο 

να αποκτήσουν το σπίτι των ονείρων τους, αλλά και να το “ντύσουν” όπως ακριβώς τους 

ταιριάζει.  

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Μ
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Alpha Bank Cyprus Ltd
“Alpha Αυτοκίνητο”

        εκίνησε νέα διαφηµιστική εκστρατεία για την προώθηση του δανείου, 
        Alpha Αυτοκίνητο.

Η εκστρατεία εστιάζει στην ελάχιστη προκαταβολή 10% για καινούριο ή 20% 
για µεταχειρισµένο και στην έγκριση δανείου σε 24 ώρες, καθώς επίσης και 
στα παρακάτω προνόµια:

• Μέγιστη διάρκεια αποπληρωµής 7 έτη για καινούριο αυτοκίνητο και για 
µεταχειρισµένο έως 3 ετών
• Μοναδικές εκπτώσεις στο ασφάλιστρο περιεκτικής ασφάλισης σε συνεργασία µε 
την Altius Insurance (50% για τον πρώτο χρόνο, 30% για τον δεύτερο και 25% στη 
συνέχεια)
• Μειωµένο περιθώριο επιτοκίου σε περίπτωση αγοράς καινούριου υβριδικού, 
ηλεκτρικού ή οχήµατος διπλής προώσεως.

Η διαφηµιστική εκστρατεία περιλαµβάνει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις, 
ηλεκτρονικές διαφηµίσεις (web banners) σε επιλεγµένες ιστοσελίδες, digital 
ενέργειες, Facebook posts, Banners στα ATM καθώς και προβολή στο ∆ίκτυο 
Καταστηµάτων και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Για να δείτε την τηλεοπτική διαφήµιση, πατήστε εδώ.

Ξ
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Σ

Alpha Bank Cyprus Ltd
2ο Φεστιβάλ Κυπριακής ∆ιαφήµισης CAROB Awards 2022

       τις 20 Οκτωβρίου 2022, πραγµατοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ Κυπριακής  
       ∆ιαφήµισης CAROB Awards 2022, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσµος ∆ιαφήµισης – 
Επικοινωνίας Κύπρου και αφορούσε στις δηµιουργικές δουλειές που παρουσιάστηκαν για 
πρώτη φορά κατά το διάστηµα από 1.1.2019 έως και 31.12.2021.

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε σε µία σηµαντική βραδιά για τον χώρο της διαφήµισης 
και επικοινωνίας, µε σκοπό την αναγνώριση του ταλέντου των στελεχών που εργάζονται στον 
χώρο αυτό, στην Κύπρο.     

Η διαφηµιστική εταιρία United Brains Ltd µε την οποία συνεργάζεται η Alpha Bank Cyprus 
Ltd, συµµετείχε στο Φεστιβάλ µε µεγάλη επιτυχία και απέσπασε τα ακόλουθα 
4 βραβεία για διαφηµίσεις της Τράπεζας:

• Silver Βραβείο 
Στην Ενότητα AD Τηλεόραση: Τραπεζικά/ Ασφαλιστικά και 
Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα/ Υπηρεσίες. 
Έργο: Alpha Επιχειρηµατικά ∆άνεια – Οδοντίατρος

• Silver Βραβείο
Στην Ενότητα AD Ραδιόφωνο: Τραπεζικά/ Ασφαλιστικά και 

Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα/ Υπηρεσίες. Έργο: Alpha Επιχειρηµατικά ∆άνεια – Οδοντίατρος

• Bronze Βραβείο
Στην Ενότητα AD Τηλεόραση: Τραπεζικά/ Ασφαλιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα/ Υπηρεσίες. 
Έργο: Alpha Αυτοκίνητο – Μηχανικός

• Bronze Βραβείο
Στην Ενότητα AD Ραδιόφωνο: Τραπεζικά/ Ασφαλιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα/ Υπηρεσίες. 
Έργο: Alpha Αυτοκίνητο – Μηχανικός

Η United Brains Ltd συµµετείχε και το 2019 στo 1ο Φεστιβάλ Κυπριακής ∆ιαφήµισης Carob Awards 2019 µε διαφηµίσεις της 
Τράπεζας και απέσπασε Bronze Bραβείο στην ενότητα AD Ραδιόφωνο Τραπεζικά/ Ασφαλιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα/ 
Υπηρεσίες για το έργο, Alpha Προσωπικό ∆άνειο – Ο Ψυχολόγος.

Οι βραβεύσεις αυτές τιµούν ιδιαίτερα την Τράπεζα και αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο αλλά και τη δηµιουργικότητα των παραγωγών µας!
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Alpha Bank Romania
Τιµητική διάκριση του Εκτελεστικού Πρόεδρου της Alpha Bank Romania 

και Γενικού ∆ιευθυντή International Network της Alpha Bank, Sergiu Oprescu 

          ραπεζίτης της Χρονιάς” αναδείχθηκε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της 
          Alpha Bank Romania και Γενικός ∆ιευθυντής International Network της 
Alpha Bank, Sergiu Oprescu, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Financial Leaders' 
Hall of Fame 2022”, που διοργάνωσε το περιοδικό Business Arena. 

Το βραβείο απονέµεται σε αναγνώριση “του υψηλού επιπέδου αποδοχής και 
θαυµασµού εκ µέρους της επιχειρηµατικής κοινότητας συνολικά, για τα εξαιρετικά 
αποτελέσµατα και τα γνωρίσµατα της δηµιουργικής ηγεσίας”.

Ο Sergiu Oprescu, διαθέτει εκτενή εµπειρία της τραπεζικής αγοράς και της 
κεφαλαιαγοράς της Ρουµανίας, µε επαγγελµατική σταδιοδροµία σχεδόν 30 ετών 
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Συµµετείχε άµεσα στην οικοδόµηση της 
κεφαλαιαγοράς και συνέβαλε στην ανάπτυξη του τραπεζικού τοµέα, αποτελώντας 
έναν από τους πλέον σεβαστούς τραπεζίτες στην αγορά. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών του Βουκουρεστίου από το 2000 έως το 2006 και Πρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ρουµανικής Ένωσης Τραπεζών από το 2015 έως το 
2021. Είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Ενυπόθηκων ∆ανείων (European Mortgage Federation), ενώ το 2019 ορίστηκε 
Γενικός ∆ιευθυντής International Network του Οµίλου Alpha Bank και µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οµίλου. 

“Το βραβείο αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για εµένα, ιδίως στο πλαίσιο µιας χρονιάς που είναι γεµάτη µε προκλήσεις και 
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και γεωπολιτικούς κινδύνους. Πέρα από τους αριθµούς, η δύναµη µιας τράπεζας οφείλεται 
στη δύναµη της οµάδας, και είµαι ευτυχής που έχω στο πλευρό µου µια οµάδα εξαιρετικών ανθρώπων και επαγγελµατιών, 
ικανών να αντιµετωπίσουν οποιεσδήποτε προκλήσεις. Σας ευχαριστούµε για τα βραβεία και θα ήθελα επίσης, να 
ευχαριστήσω τους συναδέλφους µου για τη δέσµευση και την αφοσίωσή τους”, δήλωσε ο Sergiu Oprescu.

“Τ
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∆ιάκριση της Alpha Bank Romania 

“Τ        ράπεζα της Χρονιάς στον τοµέα των ΜµΕ” ανακηρύχθηκε η Alpha Bank Romania, κατά τη διάρκεια της  
        ίδιας εκδήλωσης. Η διάκριση απονεµήθηκε σε αναγνώριση της “εξαιρετικής επιτυχίας της Τράπεζας στον τοµέα 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ), για τα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν τη βιώσιµη 
χρηµατοδότηση, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή ανάπτυξη”. 

“Σας ευχαριστούµε για την απονοµή αυτού του βραβείου, η οποία µας τιµά, καθώς αναγνωρίζει τη διαρκή εστίασή µας 
στην υποστήριξη των επιχειρηµατιών της χώρας. Πρόκειται για µια διάκριση, την οποία αφιερώνω τόσο στους Πελάτες 
µας, όσο και στους συναδέλφους που συµµετέχουν στην προώθηση και την ανάπτυξη των εργασιών του τοµέα των 
ΜµΕ. Στόχος µας είναι να ανταποκρινόµαστε στις πραγµατικές και διαφοροποιηµένες ανάγκες των Πελατών µας 
εγκαίρως και µε εξαιρετικά εξατοµικευµένο τρόπο, αναπτύσσοντας καινοτόµα προϊόντα και οικοδοµώντας στρατηγικές 
συνεργασίες”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ΜµΕ της Alpha Bank Romania Dragoș Drăghici.
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Alpha Bank Romania
Σύµπραξη του Εθνικού Μουσείου Peleș και της Alpha Bank Romania 

για ολοκληρωµένες λύσεις πληρωµών

Τ        ο Εθνικό Μουσείο Peleș και η Alpha Bank Romania παρέχουν στους επισκέπτες ολοκληρωµένες λύσεις  
        πληρωµών, βελτιώνοντας την εµπειρία πρόσβασης στο Μουσείο, όπου µέχρι πρόσφατα η µόνη διαθέσιµη 
µέθοδος πληρωµής ήταν τα µετρητά. Το Μουσείο επωφελείται πλέον από τα τερµατικά POS της Alpha Bank Romania, 
µέσω των οποίων οι κάρτες που εκδίδονται από τα σηµαντικότερα συστήµατα πληρωµών παγκοσµίως – Visa, 
Mastercard, American Express, UnionPay – γίνονται δεκτές στα σηµεία πώλησης εισιτηρίων των κάστρων Peleș και 
Pelișor, καθώς και στο πωλητήριο του Μουσείου. 

Επίσης, µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της Alpha Bank Romania, ο επισκέπτης στο εξής, θα µπορεί να αγοράζει, 
ηλεκτρονικά, εισιτήρια καθώς και εκδόσεις του Μουσείου, απευθείας από την ιστοσελίδα του, www.peles.ro. 
Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επισκεπτών που χρειάζονται µετρητά, εγκαταστάθηκε στον χώρο του Μουσείου, 
ΑΤΜ της Alpha Bank Romania.

“Είµαστε ευτυχείς που υποστηρίζουµε το πρόγραµµα ψηφιακού µετασχηµατισµού του Μουσείου Peleș, που αποτελεί ένα 
από τα πολυτιµότερα αρχιτεκτονικά µνηµεία της Ρουµανίας. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία που έχει στόχο τη βελτίωση 
της εµπειρίας των επισκεπτών, µε ολοκληρωµένες λύσεις πληρωµών. Συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε τον πολιτισµό, 
καθώς τον θεωρούµε απαραίτητο για την ανάπτυξη της κοινωνίας, παραµένοντας παράλληλα συνεπείς στη δέσµευσή 
µας να προσφέρουµε µια βελτιωµένη, απλή, γρήγορη και ασφαλή εµπειρία πληρωµών”, δήλωσε ο ∆ιευθυντής 
Marketing της Alpha Bank Romania Tiberiu Mercurian. 

https://peles.ro/
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Alpha Bank Romania
Συµµετοχή της Alpha Bank Romania στο πρόγραµµα “Woman Manager” 2022-2027

Η        Alpha Bank Romania επιλέχθηκε ως συνεργαζόµενη τράπεζα για την υλοποίηση του προγράµµατος 
        “Woman Manager” 2022-2027, το οποίο πραγµατοποιεί το Υπουργείο Επιχειρηµατικότητας και Τουρισµού της 
Ρουµανίας. Το Πρόγραµµα, που στοχεύει στη βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης των επιχειρήσεων που διευθύνονται 
από γυναίκες, προβλέπει τη χορήγηση µη επιστρεπτέας οικονοµικής ενίσχυσης µέγιστου ύψους 200.000 λέου 
Ρουµανίας σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ), στις οποίες τουλάχιστον ένας από τους εταίρους είναι γυναίκα και 
κατέχει τουλάχιστον το 50% των συµµετοχών στην εταιρεία ή των µετοχών αυτής.

“Η Ρουµανία πρέπει να ενισχύσει τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και να αυξήσει τον αριθµό των γυναικών που 
κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Είµαστε ευτυχείς που βρισκόµαστε στη θέση να υποστηρίξουµε και να διευκολύνουµε 
την ανάπτυξη αυτού του Προγράµµατος, το οποίο ακολουθεί τις πολιτικές και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειµένου να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να χρηµατοδοτήσει 
την υλοποίηση σηµαντικών, δηµιουργικών, καινοτόµων και επιδραστικών έργων. Οι ΜµΕ αποτελούν την κινητήρια 
δύναµη της οικονοµικής ανάπτυξης και η Alpha Bank Romania στηρίζει το οικοσύστηµα των επιχειρήσεων της 
Ρουµανίας, προσφέροντας συµβουλές και χρηµατοδοτικές λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης”, 
δήλωσε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ΜµΕ της Alpha Bank Romania Dragoș Drăghici.

Σύµφωνα µε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, στη Ρουµανία το 31,2% των διευθυντικών θέσεων κατέχουν γυναίκες, 
ποσοστό που είναι χαµηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στο τέλος του 2021, ο αριθµός των γυναικών µετόχων 
(ή εταίρων) σε ρουµανικές εταιρείες αντιπροσώπευε πάνω από το 37% του συνολικού αριθµού των µετόχων/εταίρων. 
Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank Romania, περίπου το 50% του συνόλου των νοµικών οντοτήτων σε 
αυτό περιλαµβάνει γυναίκες µετόχους στη µετοχική τους διάρθρωση, µε σηµαντική συµµετοχή των γυναικών στις 
εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.



Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος 2023!
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