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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την αναγγελία
του θανάτου του επίτιμου Προέδρου του Δ.Σ. της Alpha Bank

ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ο οποίος υπήρξε εμβληματική μορφή του τραπεζικού συστήματος
και συνετέλεσε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών
τραπεζών και της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα υπήρξε
σταθερός υποστηρικτής του πολιτισμού, αφήνοντας και στον τομέα
αυτό βαθύ αποτύπωμα σιην ελληνική κοινωνία, αποφάσισε ομόφωνα:

-	Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του
εκλιπόντος.

-Να διαθέσει εις μνήμην του χρηματικό ποσό στο κοινωφελές
« Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου».

-	Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TITAN
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN,
συνήλθε σήμερα εκτάκτως, μετά την αναγγελία του θανάτου
του

Γιάννη Σ. Κωστόπουλου

Ιστορικού Ηγέτη της ALPHA BANK

με ιδιαίτερη και πολυετή συμβολή

στην εθνική οικονομία και τον πολιτισμό

και αποφάσισε ομόφωνα:

-	Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά
του στην οικογένεια του.

-	Να διατεθεί στη μνήμη του δωρεά.
-	Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος συνεδρίασε εκτάκτως, ύστερα από το θλιβερό άγγελμα

του θανάτου του επί σειρά ετών υποστηρικτού των σκοπών
και αρωγού του έργου της Εταιρείας

ΙΩΑΝΝΟΥ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ
Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank

εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του και αποφάσισε
να κατατεθεί το ποσόν των 500 ευρώ υπέρ του Ιδρύματος

Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στη μνήμη του και να κοινοποιηθεί
στο Ίδρυμα το παρόν ψήφισμα.

Η Πρόεδρος
Φανή Ε. Μαλλούχου-Tufano

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεμιστοκλής Π. Κοντογούρης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συνήλθε εκτάκτως μετά την
αναγγελία του θανάτου του

ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οραματιστή και πρωτοπόρου στη διαμόρφωση του σύγχρονου Τραπεζικού
συστήματος, με αξιόλογη προσφορά στον πολιτισμό και στην κοινωνία

αφήνοντας στη χώρα τεράστια παρακαταθήκη το έργο και την πολυσχιδή
προσωπικότητά του.

Αποφάσισε ομοφώνως
•	Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
•	Να σταλεί συλλυπητήρια επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA

BANK.

•	Να διατεθεί εις μνήμην του οικονομική δωρεά προς το Ίδρυμα Ι.Φ.

Κωστόπουλου.
•	Να δημοσιευτεί το παρόν διά του Τύπου.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2021

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) μόλις πληροφορήθηκε τη θλιβερή είδηση του
θανάτου του

ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

θερμού υποστηρικτή του έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ, κατά τη συνεδρίασή
του της 9ης Μαρτίου 202 1 , αποφάσισε ομόφωνα:
-	Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
-	Να διαθέσει στη μνήμη του εκλιπόντος χρηματικό ποσό υπέρ του

Ιδρύματος «Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου».
-	Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο Τύπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Παναγιώτη και Έφης
Μιχελή» στη θλιβερή είδηση του θανάτου του επί σειρά ετών
Μέλους του

ΓΙΑΝΝΗ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

συνήλθε εκτάκτως σήμερα, εξήρε την προσωπικότητα του
εκλιπόντος καθώς και τις πολύτιμες υπηρεσίες που επί 37
συναπτά έτη προσέφερε στο Ίδρυμα και αποφάσισε ομόφωνα:

•	Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του
εκλιπόντος.

•	Να κατατεθεί ποσό ύψους 2.000 ευρώ υπέρ των σκοπών του
κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

•	Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 202 Ί

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ»
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