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Παρουσία του Προέδρου του ∆.Σ. της 
τράπεζας, κ. Νικολάου Πάπα, του στε-
λέχους της ∆ιοίκησης κ. Στιβ Μπρακς 

και του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή, κ. 
Στίβεν Παµπρή, η Τράπεζα του Σίδνεϊ (Bank 
of Sydney) γιόρτασε τη µετονοµασία της στο 

παράρτηµα επό της Σπρινγκ Στριτ στη Mελ-
βούρνη, µαζί µε πελάτες και πολλούς προ-
σκεκληµένους. Οι οµιλητές στην εκδήλωση 
αυτή, υπογράµµισαν ότι η αλλαγή ονόµατος 
της τράπεζας είναι η αρχή ενός νέου κεφα-
λαίου στην ιστορία της, που την δεσµεύει 

ακόµη περισσότερο να επιδιώκει τη συνεχή 
ανάπτυξη µε την παροχή περισσότερων ποι-
οτικών τραπεζικών υπηρεσιών.
Πελάτες και προσκεκληµένοι συνεχάρηκαν 
τα στελέχη της ∆ιοίκησης που συµµετείχαν 
στο λανσάρισµα του νέου ονόµατος της τρά-

πεζας και τις υψηλού επιπέδου ανταγωνιστι-
κές και προσωπικές υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν. Μέλη του προσωπικού της Τράπεζας 
του Σίδνεϊ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
µε ενδιαφερόµενους για πολλά προϊόντα της 
τράπεζας.

To «πιο ευτυχές κράτος» του κόσµου εί-
ναι για τρίτη συνεχή χρονιά η Αυστραλία. 
∆ιαθέτει τον καλύτερο δείκτη ποιότητας 
ζωής, σύµφωνα µε την έκθεση του Ορ-
γανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τη λίστα των πέντε «ευτυχέστερων κρα-
τών» συµπληρώνουν η Σουηδία, ο Κανα-
δάς, η Νορβηγία και η Ελβετία. Η ετήσια 
έρευνα για τα ευτυχισµένα κράτη συµπε-
ριλαµβάνει 30 χώρες που εξετάζονται 
µε κριτήριο το εισόδηµα, την υγεία, την 
ασφάλεια και την στέγαση.

Αρκεί το εξής στοιχείο για να κατανοή-
σει κανείς γιατί η Αυστραλοί απολαµβά-
νουν αυτή την πρωτιά: Στην Αυστραλία 
πάνω από το 73% των 23 εκατοµµυρίων 
κατοίκων της από 15 έως 64 ετών εργάζο-
νται και αµείβονται µε ποσά άνω του µέ-

σου όρου του ΟΟΣΑ.
Επιπλέον, το προσδόκιµο ζωής είναι 

µεγαλύτερο και φθάνει τα 82 χρόνια ενώ 
η ανάπτυξη συνεχίζεται, χωρίς διαστήµατα 
ύφεσης ή στασιµότητας, τα τελευταία 20 
χρόνια. 

Η Αυστραλία, άλλωστε, ήταν το µόνο 
κράτος στον κόσµο, που απέφυγε την πα-
γκόσµια οικονοµική κρίση το 2009.

Βεβαίως, υπάρχουν και µελανά σηµεία, 
όπως η διαφορά µεταξύ πλουσίων και 
φτωχών. Το πλουσιότερο 20% του πληθυ-
σµού της Αυστραλίας κερδίζει και κατέχει 
έξι φορές παραπάνω εισόδηµα από αυτό 
του 20% των οικονοµικά ασθενέστερων.

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ, το 
84% των κατοίκων της 5ης ηπείρου δη-
λώνουν ικανοποιηµένοι µε την ποιότητα 
ζωής τους στη χώρα.

Η Αυστραλία «το πιο ευτυχές κράτος» του κόσµου 

Επιτυχής η εκδήλωση μετονομασίας της Bank of Sydney 
στο παράρτημα της Σπρινγκ Στριτ στη Βικτόρια
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