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EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, η προσπάθεια όλων στρέφεται στην προάσπιση 

της υγείας του πληθυσµού της χώρας µας, όπως συµβαίνει σε όλο τον πλανήτη.   

Πέρα όµως από την υγειονοµική και κοινωνική διάσταση του ζητήµατος, υπάρχει εξίσου έντονη 

η ανάγκη διαχείρισης των οικονοµικών συνεπειών, που προκάλεσε η πανδηµία του Covid-19. 

Το βάρος του έργου αυτού πέφτει και στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είναι επιφορτισµένες 

µε την ευθύνη διατήρησης του κλίµατος εµπιστοσύνης, που το τελευταίο διάστηµα 

απολαµβάνουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις, µέσα από τη στήριξη των τελευταίων 

µε επιπλέον χρηµατοδοτικές λύσεις και εργαλεία.

Με φόντο την πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση της χώρας 

έως το τέλος της δεκαετίας, αλλά και τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Attica Bank χάραξε τη στρατηγική της µε το βλέµµα 

στραµµένο στην ενέργεια και το περιβάλλον. 

Ειδικότερα, για το 2020 και τα επόµενα χρόνια, στη στρατηγική µας περιλαµβάνεται 

η σταδιακή αποδέσµευση της τράπεζας από την χρηµατοδότηση εταιριών µε ενεργοβόρες 

δραστηριότητες και παράλληλα η  χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και οργανισµών, 

που έχουν εντάξει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τους την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. 

Έως σήµερα, η τράπεζα έχει χορηγήσει περίπου 330 εκατ. ευρώ (χρηµατoδοτήσεις 

ΑΠΕ της τάξης 350 MW), µε στόχο το ένα δις ευρώ έως το 2024 (2.000 ΜW).

Ως εκ τούτου, παράλληλα µε τις ενέργειες στήριξης των εταιρειών, που πλήττονται οικονοµικά 

από την πανδηµία, η Επιχειρηµατική Τραπεζική της Attica Bank εξακολουθεί να υπηρετεί 

τη στρατηγική της τράπεζας για χρηµατοδότηση της ενέργειας και προχώρησε στον σχεδιασµό 

λύσεων, τόσο για νέα έργα ΑΠΕ, όσο και για εταιρείες, που προσφέρουν υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής αναβάθµισης (διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, ανακύκλωση, ενεργειακή 

αναβάθµιση). 

Το επόµενο διάστηµα αναµένεται να είναι διαθέσιµα τα νέα αυτά προϊόντα, παράλληλα 

µε τη συµµετοχή στο Νέο Πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον, τα οποία θα λειτουργήσουν 

ως επιταχυντές ανάπτυξης. 

Με το βλέµµα στραµµένο 
στην Eνέργεια και το Περιβάλλον 
εν µέσω Covid-19.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ATTICA REVIEW: Το πνευµατικό σας παιδί, το ∆ΙΑΖΩΜΑ, µετράει 20 συναπτά έτη, διαδραµατίζοντας καταλυτική 
παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στον Τοµέα του Πολιτισµού. Πώς «γεννήθηκε» η ιδέα του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ;

Το υπόστρωµα υπήρχε από τα νεανικά µου χρόνια, λόγω της αγάπης µου για τα µνηµεία της χώρας, αλλά η σπίθα άναψε, 
όταν ανέλαβα το αξίωµα του Υπουργού Πολιτισµού το 1996. Τότε διαπίστωσα πόσο πεπερασµένα είναι τα όρια 
του κράτους για να προστατεύσουν αυτή τη σπουδαία κληρονοµιά, αλλά διαπίστωσα ακόµη και την απεραντοσύνη 
που έχουν οι ανθρώπινες ψυχές και ο εθελοντισµός. Είµαι παθιασµένος θαυµαστής της αρχαιολογικής κοινότητας, 
της µόνης κοινότητας που δεν κατέρρευσε αξιακά και που τη διακρίνει απαράµιλλη αφοσίωση στο έργο της. 
Ωστόσο, συνειδητοποίησα  και την ανάγκη να ανοίξουν νέα µονοπάτια, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα 
να συµµετέχουν πιο ενεργά στην προστασία και ανάδειξη των µνηµείων.  
Η ιδέα για τη δηµιουργία του Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ ολοκληρώθηκε έπειτα από συζητήσεις µου µε µια ευρεία οµάδα 
ανθρώπων, οι οποίοι µοιραστήκαµε και κάναµε πράξη το κοινό µας όραµα και την αγάπη µας για τα µνηµεία και 
την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας. Το ∆ΙΑΖΩΜΑ, από τις 8 Ιουλίου του 2008, έγινε πραγµατικότητα και όλα αυτά 
τα χρόνια στην ουσία υπερασπίζεται και αναδεικνύει το άρθρο 24 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο η προστασία 
του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι ατοµικό και κοινωνικό δικαίωµα: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει 
υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».
Το ∆ΙΑΖΩΜΑ είναι εδώ για το δικαίωµα του καθενός να συµβάλλει µε όποιο τρόπο µπορεί στην προστασία των µνηµείων 
της χώρας. Τα µνηµεία µάς χρειάζονται όλους.

ATTICA REVIEW: Μετά από την αναµφισβήτητη επιτυχία σας να κάνετε ευρέως γνωστά τα αρχαία θέατρα της χώρας µας 
και να κινητοποιήσετε χιλιάδες εθελοντές στις δράσεις σας, ποιος είναι ο απώτερος στόχος του Σωµατείου;

Τα τελευταία χρόνια το ∆ΙΑΖΩΜΑ δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνάντηση των µνηµείων µε τους πολίτες και τις τοπικές 
κοινότητες, δηλαδή στην «κοινωνικοποίηση» των µνηµείων και στην λειτουργική τους επανένταξη στη ζωή µας.  
Το επόµενο βήµα είναι ο σχεδιασµός ολοκληρωµένων προγραµµάτων πολιτιστικού τουρισµού, τα οποία έχουν στόχο 
τόσο την αποκατάσταση και συντήρηση των µνηµείων, όσο και τη σύνδεσή τους µε την αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Τα προγράµµατα αυτά, οι Πολιτιστικές ∆ιαδροµές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, υλοποιούνται µε την αξιοποίηση 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων, που προσφέρει το Ε.Σ.ΠΑ. και  µε την επένδυση στη φιλοσοφία των συνεργειών. 
Στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή Πολιτιστικές ∆ιαδροµές και Αρχαιολογικά Πάρκα σχεδόν σε όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας.  Μέσα από τα προγράµµατα αυτά, τα µνηµεία γίνονται οι πρωταγωνιστές για την αειφορία 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ελλάδας. 

ATTICA REVIEW: Σε όλη αυτή την 20ετή πορεία του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, θα πρέπει να συναντήσατε πολλά εµπόδια. 
Ποια θεωρείτε ότι ήταν τα σηµαντικότερα και πως καταφέρατε να τα ξεπεράσετε;

Εδώ, αισθάνοµαι ότι θα σας εκπλήξω. Το εµπόδιο δεν είναι ούτε η έλλειψη χρηµάτων, ούτε η έλλειψη αφοσιωµένων 
ανθρώπων. Το εµπόδιο είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο µέγα θέµα της διαχείρισης του µνηµειακού πλούτου της χώρας. 
Τα µνηµεία µας είναι ένα δηµόσιο αγαθό, όχι κρατικό, συνεπώς το κράτος οφείλει να είναι θεµατοφύλακας για την ανάδειξή 
τους και όχι ιδιοκτήτης. Αλλά και ο πολίτης οφείλει να διαισθανθεί την ευθύνη του, την ιστορική του ευθύνη, επειδή ζούµε 
σε αυτήν την πατρίδα µε τα τόσο σπουδαία µνηµεία.  Άρα πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις να µπορεί ο καθένας 
να δώσει το παρών και να συνδιαµορφώσουµε µια αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο που θα φροντίζουµε τα µνηµεία µας. 
Και εδώ ο ρόλος του ∆ιαζώµατος είναι καταλυτικός.

ATTICA REVIEW: Ένας από τους πρώτους χορηγούς του Σωµατείου από τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας της χώρας 
µας ήταν η Attica Bank. Θα µπορούσατε να µας πείτε δυο λόγια για την συνεργασία αυτή; 

Η Attica Bank υπήρξε πρωτοπόρος, διότι έδειξε ένα νέο δρόµο για τη χρηµατοδότηση των µελετών, που είναι απαραίτητες 
για τη διάσωση των αρχαίων θεάτρων της  χώρας. Τον Ιούνιο του 2009, χάρη στην χορηγία του ποσού των 30.000 ευρώ 
από την Attica Bank προς το ∆ΙΑΖΩΜΑ, µε αντικείµενο την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου του Ορχοµενού Αρκαδίας, 
άνοιξε ένας νέος δρόµος, που τον ακολούθησαν στη συνέχεια πολλοί χορηγοί και δωρητές. Η πράξη χαρακτηρισµού 
της παραπάνω χορηγίας από το Υπουργείο Πολιτισµού, ως Πολιτιστικής, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010 και θέλω 
να τονίσω, πως είχε ιδιαίτερη συµβολική αξία, αφού υπήρξε η πρώτη χορηγική σύµβαση του ∆ιαζώµατος, 
που δροµολογήθηκε και ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το νόµο 3225/2007 «περί χορηγιών».  
Η συνεργασία εποµένως του ∆ιαζώµατος µε την Attica Bank, άφησε ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωµα.

Σταύρος Ιωάννης Μπένος
Πρόεδρος Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ.

Ο κ. Σταύρος Ιωάννης Μπένος, 
είναι τοπογράφος-µηχανικός, 
που έχει υπηρετήσει τον δηµόσιο βίο 
της χώρας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Βουλευτής, Υφυπουργός Πολιτισµού, 
Υπουργός Πολιτισµού, Υπουργός 
Αιγαίου και Υφυπουργός ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης. Σηµαντικότεροι σταθµοί 
στη διαδροµή του στη δηµόσια σφαίρα 
είναι η ανασυγκρότηση της Καλαµάτας 
µετά τους καταστρεπτικούς σεισµούς 
του Σεπτεµβρίου του 1986, η ίδρυση 
και λειτουργία των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
και η ίδρυση και λειτουργία 
του σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ.

Το παραπάνω ποσό διατέθηκε από το ∆ΙΑΖΩΜΑ 
στην αρµόδια τότε για το Αρχαίο Θέατρο Ορχοµενού Αρκαδίας 
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού, τη ΛΘ’ Ε.Π.Κ.Α., 
προκειµένου να γίνουν απαραίτητες αρχαιολογικές 
και λειτουργικές υποδοµές (αρχαιολογικές δοκιµαστικές τοµές, 
καταγραφή και τεκµηρίωση αρχαιολογικού υλικού, αλλαγή 
περίφραξης κ.α.).  Οι εργασίες αυτές ήταν σηµαντικές, 
για να  ακολουθήσει και η µελέτη αποκατάστασης του θεάτρου. 
Με την ολοκλήρωσή τους, το ∆ΙΑΖΩΜΑ ανέθεσε τη µελέτη 
αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου, η οποία ολοκληρώθηκε 
το 2017 και πλέον έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συµβούλιο. Ακολούθησε η συνεργασία µας µε την Attica Bank για 
το Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχοµενό Βοιωτίας. 
Πρόκειται για ένα µοναδικό αρχαιολογικό πάρκο, αλλά και πόλο 
της Πολιτιστικής ∆ιαδροµής της Στερεάς Ελλάδας «ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ». 
Το πάρκο διαθέτει ένα σπάνιο µνηµειακό σύνολο: το θολωτό τάφο 
του Μινύα (1250 π.Χ.), το αρχαίο θέατρο του Ορχοµενού (3ου αι.) 
και την Παναγία της Σκριπούς, ένα σπάνιο βυζαντινό µνηµείο, 
που ανήκει στον µεταβατικό τύπο σταυροειδούς τρουλαίου ναού 
(9ος αι.). Το ∆ΙΑΖΩΜΑ, αξιοποιώντας τον «κουµπαρά» 
του αρχαίου θεάτρου, έχει αναθέσει τις απαιτούµενες µελέτες 
για το πρόγραµµα, το οποίο επίσης στηρίζει η Attica Bank, 
έχοντας διαθέσει στον «κουµπαρά» του θεάτρου το ποσό 
των 16.000 ευρώ. 
Με τις δυο αυτές στοχευµένες χορηγίες της Attica Bank 
προς το ∆ΙΑΖΩΜΑ άνοιξε ο δρόµος για αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
χορηγών και δωρητών και έχει ενισχυθεί αποφασιστικά η πορεία 
ανάδειξης δυο πολύ σπουδαίων µνηµείων της χώρας.
Η συνεργασία µας µε την Attica Bank, συνεχίζεται και εξελίσσεται 
µε τρόπο δυναµικό, καθώς η Attica Bank αποτελεί Εταιρικό Μέλος 
µας και ως εκ τούτου προσβλέπουµε σε πολλές ακόµη κοινές 
δράσεις στο µέλλον. 

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του Αρχαιολογικού Πάρκου 
στον Ορχοµενό Βοιωτίας
 

∆είτε στο barcode 
video παρουσίασης 
του Αρχαιολογικού Πάρκου 
στον Ορχοµενό Βοιωτίας

Στην υπηρεσία του Πολιτισµού Το σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ ιδρύθηκε το 2008 µε πρωτοβουλία του τέως Υπουργού Πολιτισµού, Σταύρου 
Μπένου, και µε τη συνδροµή της αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς και µελών των τοπικών 
κοινωνιών (δήµαρχοι, περιφερειάρχες, πολίτες). Σκοπός του Σωµατείου είναι η προστασία, ανάδειξη και 
προβολή των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης  και η ευαισθητοποίηση των πολιτών της χώρας στην 
προστασία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής 
δηµιουργίας. Στην πολυετή αυτή πορεία, η Attica Bank έχει σταθεί αρωγός και υποστηρικτής του οράµατος 
του κυρίου Μπένου, ο οποίος µας µίλησε για το έργο του στο «∆ΙΑΖΩΜΑ» και τους µελλοντικούς του 
στόχους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ATTICA REVIEW: Η συµβολή σας στον πολιτισµό είναι διαρκής. Πρόσφατα τέθηκαν οι βάσεις στην Αρχαία Ολυµπία 
για ένα σύγχρονο Αρχαιολογικό Πάρκο. Ποιον ρόλο θα διαδραµατίσει το ∆ΙΑΖΩΜΑ εκεί;

Πράγµατι, πρόσφατα τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός ολιστικού τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Αρχαία 
Ολυµπία µε επίκεντρο το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεµα, µέσα από την οικοδόµηση ενός Αρχαιολογικού Πάρκου 
στην Αρχαία Ολυµπία στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας 2021-2027.  
Το πρόγραµµα αυτό θα αξιοποιήσει όλη την προίκα και τις δυνάµεις που υπάρχουν στην περιοχή και θα τα συνενώσει 
σε ένα µεγάλο οραµατικό πλαίσιο. Σύντοµα θα υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας, ανάµεσα στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας, τον ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας και το Σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ. 

Η  πρόταση επιδιώκει τη σύνδεση του σπουδαίου και  εµβληµατικού χώρου της Αρχαίας Ολυµπίας µε το περιβάλλον της, 
που το συναπαρτίζουν οι άνθρωποι, η φύση, η σύγχρονη πόλη, η ίδια η ζωή. Παρατίθενται δυο χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα του Μνηµονίου Συνεργασίας που αναφέρονται στην περιγραφή του Αρχαιολογικού Πάρκου 
και στις υποχρεώσεις του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ:  

• «Ως αρχαιολογικό πάρκο νοείται γενικά µια καθορισµένη σηµαντικού µεγέθους έκταση, που περιλαµβάνει πολιτιστικούς 
πόρους, δηλαδή αρχιτεκτονήµατα κάθε µορφής (ναούς, θέατρο, στάδιο, αγορά κ.λπ.) και γενικά ακίνητα στοιχεία 
αρχαιολογικής και ιστορικής σηµασίας, αλλά και κινητά στοιχεία που έχουν βρεθεί επιφανειακά ή µετά από ανασκαφή 
εντός της έκτασης αυτής, καθώς και µουσεία, όπου υφίστανται. Το συνδετικό στοιχείο είναι η έκταση και το τοπωνύµιό της. 
Εποµένως, το αρχαιολογικό πάρκο µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία διαφόρων περιόδων, όσων και η ζωή της αντίστοιχης 
πόλης ή οικισµού ή ακόµη και σύγχρονα στοιχεία, συνδεόµενα, όµως, µε την ιστορική παράδοση ή µε τη γεωγραφική 
ενότητα της περιοχής του πάρκου. Το αρχαιολογικό πάρκο από τουριστική σκοπιά οργανώνεται και να λειτουργεί 
ως τουριστικός προορισµός».

• «Το Σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ» θα συµβάλλει µε τις δικές του δυνάµεις σε θέµατα σχεδιασµού των αναγκαίων 
παρεµβάσεων, τα οποία θα επιλεγούν από τα αρµόδια όργανα δηµοκρατικού προγραµµατισµού του ∆ήµου Αρχαίας 
Ολυµπίας και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, που απέκτησε ή αποκτά από µελέτες 
οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόµοιες Ο.Χ.Ε. ή Β.Α.Α σε άλλες Περιφέρειες 
της χώρας. Συγκεκριµένα το "∆ΙΑΖΩΜΑ" µπορεί να συµβάλει µεταξύ άλλων στις παρακάτω µελέτες και δράσεις: 

• Προδιαγραφές για την Μελέτη Marketing Plan για τη δηµιουργία επώνυµου προϊόντος πολιτιστικού προορισµού.

• Μελέτη «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονοµίας στην Πολιτιστική ∆ιαδροµή».

• Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισµό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 
   και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισµού».

• Υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιµασία των "ήπιων" δράσεων, 
   που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συµπληρωµατικά, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.

• Θα συµβάλλει στον σχεδιασµό και την οργάνωση των δύο θεσµών (α) του DMO και (β) του Cluster, µέσω της ειδικής 
δοµής που έχει συσταθεί στο Σωµατείο “∆ΙΑΖΩΜΑ”, της θερµοκοιτίδας “D-Hub”, αποτελούµενης από στελέχη του 
∆ιαζώµατος και εξωτερικούς συνεργάτες. Όλες οι µελέτες που θα εκπονηθούν από το Σωµατείο “∆ΙΑΖΩΜΑ”, 
στο πλαίσιο των παραπάνω υποχρεώσεων, θα χρηµατοδοτηθούν από τα µέλη, τους δωρητές και χορηγούς του Σωµατείου 
“∆ΙΑΖΩΜΑ” και θα προσφερθούν στον ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας δωρεάν, όπως και κάθε υπηρεσία που θα παρέχει 
το “∆ΙΑΖΩΜΑ” στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου».

ATTICA REVIEW: Στο παρελθόν έχετε πει ότι το έργο του σωµατείου συµβάλλει στην οικονοµική 
ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών, που βρίσκονται τα αρχαία θέατρα. 
Μπορείτε να το εξειδικεύσετε αυτό;

Η συµβολή του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών όπου βρίσκονται τα αρχαία 
θέατρα, επιτυγχάνεται µέσα από τον σχεδιασµό των Πολιτιστικών ∆ιαδροµών και  των Αρχαιολογικών 
Πάρκων. Τα προγράµµατα αυτά έχουν τη δυναµική να αποτελέσουν κινητήριο µοχλό για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη µιας περιοχής, καθώς και για τη σύνδεση των µνηµείων της µε την τοπική επιχειρηµατικότητα 
και την παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα της, όπως αυτή αποτυπώνεται και στη φιλοσοφία 
των προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α.. Στην προσπάθεια αυτή, το ∆ΙΑΖΩΜΑ ενθαρρύνει την προώθηση 
δύο νέων θεσµών, που στοχεύουν στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας των προγραµµάτων,  
το Cluster των Επιχειρήσεων και τον Φορέα ∆ιαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισµού 
(Destination Management/Marketing Organization – D.M.O.). 
Η δηµιουργία των δύο αυτών θεσµών αποσκοπεί στην υποστήριξη των Πολιτιστικών ∆ιαδροµών 
στο σύνολό τους, στην εξασφάλιση της συµµετοχής των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και 
στην υποβοήθηση των επιµέρους φορέων που συµβάλλουν στην επιτυχηµένη λειτουργία τους. 
Στην περίπτωση της «Πολιτιστικής ∆ιαδροµής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», θα ήθελα 
να αναφέρω τη δηµιουργία του Τοπικού Συµφώνου Υποστήριξης & Ανάπτυξης της ∆ιαδροµής.  
Θα έλεγα πως το Τοπικό Σύµφωνο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ των παραγωγικών 
τοµέων της οικονοµίας της Περιφέρειας Ηπείρου – εν προκειµένω - και µετατρέπει τις επιχειρήσεις 
σε αειφόρο αλυσίδα αξίας. Πρόκειται για µια εθελοντική, συλλογική πρωτοβουλία των τοπικών 
επιχειρηµατιών, που συνδέει τα µνηµεία µε την τοπική οικονοµία, µε έµφαση στην τοπική γαστρονοµία 
και την οικονοµία της αγροδιατροφής και που ορίζει «κανόνες ποιότητας» για τις επιχειρήσεις 
που θέλουν να πάρουν µέρος στη διαδροµή.  
Για να υποστηρίξει το έργο των Περιφερειών στην υλοποίηση των προγραµµάτων τους, το ∆ΙΑΖΩΜΑ 
προχώρησε το 2019 στη δηµιουργία µιας ειδικής δοµής υποστήριξης των DMO και των cluster 
των Πολιτιστικών ∆ιαδροµών,  το D-Hub.  

ATTICA REVIEW: Έχετε κάποιο γενικότερο µήνυµα για τους αναγνώστες µας αυτές τις δύσκολες 
στιγµές που περνάει η χώρα µας και ο πλανήτης λόγω κορωνοϊού;

Αισθάνοµαι παιδί των κρίσεων. Οι  σεισµοί της Καλαµάτας στις 13 και 14 Σεπτεµβρίου του 1986 
ήταν η µεγαλύτερη δοκιµασία για εµένα και τη γενέθλια πόλη µου στη νεότερη ιστορία της 
και  παράλληλα ο θρίαµβος των συνεργειών. Η ανασυγκρότηση της Καλαµάτας βραβεύθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων (για την πρότυπη 
και ανθρωποκεντρική πολεοδοµική ανάταξη της Καλαµάτας) και από την EuropaNostra 
(για την ∆ιάσωση και ανάδειξη των µνηµείων της πόλης). Έχω διδαχθεί εποµένως από τη ζωή 
πως οι κρίσεις πέρα από δοκιµασίες, έχουν τη δυναµική να αποτελούν και ευκαιρίες στη ζωή µας. 
Ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για επαναπροσδιορισµό στόχων τόσο στην προσωπική µας ζωή όσο 
και στο ρόλο µας ως πολίτες, αλλά και για την πορεία της πατρίδας µας. Πέρα από το αρνητικό 
φαινόµενο µιας πανδηµίας, πιστεύω βαθιά πως η κατάσταση αυτή µας ώθησε να στοχαστούµε 
και να αναστοχαστούµε τη ζωή µας και τις αξίες που επιθυµούµε να την περιβάλλουν.  

Στο Αρχαίο Θέατρο 
της ∆ωδώνης



KOINΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συνεργασία Attica Bank 
µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Πρόληψης τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων, 
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ

Ένα χρόνος «φιλικής προς το περιβάλλον» συµµαχίας, συµπληρώθηκε 
πριν λίγες µέρες, µεταξύ της Attica Bank και του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Πρόληψης Ατυχηµάτων & Στήριξης ΑΜΕΑ, ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ.   

Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στον χώρο της πρόληψης και της αρωγής τροχαίων 
ατυχηµάτων, τα τελευταία 15 έτη. Συνεπής στις δράσεις του, ανταποκρίνεται 
σε κάθε αίτηµα ιδιώτη ή δηµόσιου φορέα για την κάλυψη αναγκών, όπως αναπηρικά αµαξίδια 
ή υλικά υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Μέσα από τη διαδικασία ανακύκλωσης πλαστικών 
καπακιών κάθε είδους, ο Σύλλογος προσφέρει αναπηρικά αµαξίδια απλού ή ειδικού τύπου, 
σε ενήλικες και παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς οικονοµικά οµάδες.  Ήδη 188.888.700 
πλαστικά καπάκια, (340 τόνοι πλαστικό) έχουν γίνει 190 αναπηρικά αµαξίδια, 
χάρη στην εθελοντική δράση των υποστηρικτών του Συλλόγου, σε χρονικό διάστηµα 
ενός µόνο έτους.   

Στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Attica Bank, µε τη συνδροµή 
των εργαζοµένων της, στηρίζει από τον Ιούλιο του 2019, τη συγκεκριµένη δράση. 
Στο χρονικό αυτό διάστηµα συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες πλαστικά καπάκια (550 kg), 
τα οποία έγιναν αναπηρικά αµαξίδια για κρατικά νοσοκοµεία και συνανθρώπους µας, 
που τα έχουν ανάγκη (βλ. https://www.facebook.com/agapigiazwi/)

Με εταιρική υπευθυνότητα η Attica Bank, θα συνεχίζει να στηρίζει 
σταθερά το µεγάλο εθελοντικό έργο του ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ. 

 



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αυτό το καλοκαίρι, όλοι οι κάτοχοι των χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών 
της Attica Bank, έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στο αναγνωρισµένο δίκτυο 
της Euronet Worldwide στην Ελλάδα χωρίς έξοδα.

H Euronet αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους ανεξάρτητους παρόχους δικτύων ΑΤΜ παγκοσµίως, 
διαθέτοντας ΑΤΜ µε τη µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά σε 18 χώρες ανά την Ευρώπη. 
Τα ΑΤΜ της Euronet βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις τουριστικές περιοχές, 
όπως Αθήνα, Κρήτη, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Ιόνια Νησιά, Σποράδες, Χαλκιδική, Πελοπόννησος, κ.α.
To δίκτυο ATM της Euronet προσφέρει στους κατόχους καρτών της Attica Bank προσωποποιηµένη πρόσβαση 
και την ίδια εµφάνιση και ροή συναλλαγών, που προσφέρουν σήµερα τα ATM του δικτύου της Τράπεζας.

Πιο αναλυτικά:
1. Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών της Attica Bank έχουν τη δυνατότητα 
διενέργειας συναλλαγών στο δίκτυο της Euronet στην Ελλάδα, το οποίο διαθέτει ATM εγκατεστηµένα σε σηµεία 
µεγάλης επισκεψιµότητας, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, κέντρα πόλεων, τουριστικές περιοχές, εµπορικά κέντρα & 
κέντρα ψυχαγωγίας, σουπερµάρκετ, κ.λπ.

2. Οι κάτοχοι καρτών Attica Bank µπορούν να πραγµατοποιούν, χωρίς κόστος, συναλλαγές: 
  · Ανάληψης µετρητών 
  · Ερώτησης Υπολοίπου 
  · Τελευταίας κίνησης λογαριασµού 
  · Αλλαγής και Απεµπλοκής PIN 
και σύντοµα συναλλαγές:
  · Ενεργοποίησης κάρτας

3. Το λογότυπο της Attica Bank εµφανίζεται στην πρόσοψη όλων των ATM της εταιρίας, καθώς και στην οθόνη 
συναλλαγών.

4. Όλες οι συναλλαγές διατίθενται σε 2 γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και παράγουν τις αντίστοιχες 
αποδείξεις, που παράγονται και από τα ATM της Attica Bank.

5. Η υποστήριξη των πελατών της Attica Bank: 
α) για θέµατα λειτουργίας των ATM γίνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Euronet 
(τηλέφωνο επικοινωνίας υπάρχει σε εµφανές σηµείο σε κάθε ATM) 
β) για θέµατα συναλλαγών, γίνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Attica Bank 
στο τηλέφωνο 210-3669000, το οποίο ενηµερώνεται σε πραγµατικό χρόνο για όλες τις συναλλαγές 
των καρτών έκδοσης της Τράπεζας, που πραγµατοποιούνται στο δίκτυο ΑΤΜ της εταιρίας.

Αναζητήστε τα συνεργαζόµενα ATM του δικτύου της Euronet στο site της Attica Bank

∆ΙΚΤΥΟ EURONET

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Attica Bank και ακολουθώντας τον σύνδεσµο 
https://www.atticabank.gr/el/group/network/atm-euronet έχετε πρόσβαση 
στην ειδική εφαρµογή αναζήτησης των ATM του δικτύου της Euronet σε όλη την Ελλάδα.
Απλά πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ή την περιοχή που σας ενδιαφέρει στο πλαίσιο 
µε την ένδειξη «Αναζήτηση διεύθυνσης» και στη συνέχεια, αφού επιλέξετε
 την προτιµητέα από τις περιοχές που θα εµφανιστούν, πατήστε το κουµπί 
«Εντοπισµός κοντινών Euronet ATM». Έτσι, εύκολα και γρήγορα, µπορείτε να εντοπίσετε 
τα διαθέσιµα ATM στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, βλέποντας την ακριβή θέση τους 
στον χάρτη, και να πραγµατοποιήσετε τις συναλλαγές σας ανέξοδα.
Επισηµαίνεται ότι, στις πληροφορίες που εµφανίζονται, συµπεριλαµβάνεται 
και η ώρα που κάθε ATM είναι προσβάσιµο (Closing Time), στην περίπτωση 
που βρίσκεται σε κλειστό χώρο και δεν υπάρχει 24ωρη πρόσβαση σ’ αυτό.

Η συνεργασία της Attica Bank µε την Euronet, καθώς και η υφιστάµενη συνεργασία της 
µε το δίκτυο ΑΤΜ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, παρέχει τη δυνατότητα 
διενέργειας συναλλαγών χωρίς κόστος στους κατόχους καρτών 
έκδοσης της Attica Bank, σε περισσότερα από 1.000 ΑΤΜ πανελλαδικά.

Συνεργασία Attica Bank-Euronet



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATTICA ECONOMIC REVIEW AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ

Η διαχείριση των συνεπειών της πανδηµίας, που ακόµη βρίσκεται σε εξέλιξη και της συνεπακόλουθης 
οικονοµικής ύφεσης που προξενεί, παραµένει το κρίσιµο ζητούµενο σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.
Στην καταγραφή του οικονοµικού κλίµατος αλλά κυρίως στις προυποθέσεις ανάκαµψης της ελληνικής 
οικονοµίας, εστιάζει στην ενδιαφέρουσα ανάλυσή του το ΙΟΒΕ για το µηνιαίο ATTICA ECONOMΙC 
REVIΕW. Όπως επισηµαίνει, η πρόσφατη συµφωνία για το Ταµείο Ανάκαµψης µπορεί να συµβάλλει 
καθοριστικά στην αναχαίτιση των επιπτώσεων της πανδηµίας στην  ΕΕ µέσο-µακροπρόθεσµα. 
Επιπλέον, η δηµιουργία του Ταµείου αποτελεί σηµαντικό βήµα για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύµφωνα και µε το ενδιάµεσο πόρισµα της «Επιτροπής Πισσαρίδη», οι πόροι πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
για την ενίσχυση της παραγωγικής δοµής και αλλαγής του προσανατολισµού της ελληνικής οικονοµίας,  
µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της παραγωγής 
µε την τεχνολογία και την καινοτοµία.

Παραµένει η πρόβλεψη ότι ο αντίκτυπος της πανδηµίας στο ΑΕΠ εγχωρίως θα είναι µεγαλύτερος από 
τον µέσο όρο στην ΕΕ, αλλά µικρότερος από ό,τι σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου.  Η υποχώρηση 
των επιπτώσεων της πανδηµίας σε τµήµατα της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ύστερα 
από την άρση του lockdown, αναδεικνύει τις δυνατότητες σηµαντικής επαναφοράς τους µεσοπρόθεσµα σε 
προ της κρίσης επίπεδα, εφόσον δεν παρουσιαστεί νέα έξαρση του κορωνοϊού, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το οικονοµικό κλίµα ανέκαµψε περαιτέρω τον Ιούλιο, παραµένοντας ωστόσο αρκετά χαµηλότερα από 
τα επίπεδα στις αρχές του έτους. Η µικρή βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών κάλυψε µέρος 
της επιδείνωσης της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Βελτίωση των προσδοκιών καταγράφηκε σε Κατασκευές, 
Βιοµηχανία και Υπηρεσίες, ενώ πτώση κατέγραψαν οι προσδοκίες στο Λιανικό Εµπόριο.

Πίεση δέχονται οι εξαγωγές, µε πρωτοφανή πτώση των τουριστικών εσόδων, µε το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών να επιδεινώνεται στο πρώτο 5-µηνο του έτους, παρά τη µεγάλη πτώση και στις εισαγωγές, ειδικά 
αυτές των αγαθών. Ο αντιπληθωρισµός συνεχίζεται µε αυξανόµενη ένταση προσεγγίζοντας το -2% τον Ιούνιο.

Στα δηµόσια οικονοµικά, ως αποτέλεσµα των παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση της κρίσης, το δίµηνο 
Απριλίου-Μαΐου του 2020 καταγράφηκαν σηµαντικά λιγότερα έσοδα και υψηλότερες δαπάνες σε ταµειακή 
βάση σε σχέση µε το 2019. Παρά ταύτα, το κόστος δανεισµού του δηµοσίου παρέµεινε χαµηλό και µάλιστα 
µειώθηκε τον Μάιο, δείγµα ενίσχυσης της εµπιστοσύνης προς τη χώρα από τη διαχείριση της υγειονοµικής 
κρίσης.

Στα τραπεζικά, συνεχίστηκε η αύξηση των νέων χρηµατοδοτήσεων προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 
τον Ιούνιο, κατά 3,8% σε ετήσια βάση, υπό την επήρεια και των µέτρων τόνωσης της ρευστότητας όπως 
οι εγγυήσεις του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ, ενώ παρέµεινε αµείωτη η πιστωτική συρρίκνωση προς τα νοικοκυριά. 

Στο διεθνές περιβάλλον, το µέγεθος της ύφεσης το δεύτερο τρίµηνο ήταν πρωτόγνωρο, µε τις ΗΠΑ να 
καταγράφουν απώλειες του 1/3 του περυσινού αντίστοιχου τριµηνιαίου ΑΕΠ τους, ενώ το διεθνές εµπόριο 
συνέχισε να υποχωρεί, αν και µε φθίνοντα ρυθµό, τον Μάιο. Τον Ιούνιο ανέκαµψαν περαιτέρω οι τιµές 
του πετρελαίου και των λοιπών εµπορευµάτων, τα διεθνή χρηµατιστήρια συνέχισαν να ανακτούν µέρος 
των απωλειών τους, ενώ ανοδικά κινήθηκε το ευρώ έναντι άλλων νοµισµάτων.

∆είτε όλη την ανάλυση εδώ.

https://www.atticabank.gr/el/investors/investor-financial-results/oikonomikes-analyseis?folder=2020%255Cmonthly_economic_report

