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Ο Δημήτρης Σαρρής οδηγεί την Delphi 
Bank σε ένα συναρπαστικό μέλλον
ΗDelphi Bank βρίσκεται στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσει ότι ο ∆ηµήτρης Σαρ-
ρής διορίστηκε ως νέος Επικεφαλής της 
Delphi Bank.

 
Ο κ Σαρρής, ένας τραπεζίτης καριέρας µε εµπειρία 
πάνω από 20 χρόνια σε µεγάλα χρηµατοπιστωτι-
κά ιδρύµατα στην Αυστραλία, προήχθη στη θέση 
αυτή από τη θέση του επικεφαλής της Τραπεζικής 
Επιχειρήσεων της Delphi Bank που µέχρι πρό-
σφατα κατείχε.

Ο κ Σαρρής δήλωσε ότι η εστίαση στα δυνατά ση-
µεία της Delphi Bank ως εξειδικευµένου παρόχου 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα οδηγήσει σε 
µια σειρά από εντυπωσιακές ευκαιρίες ανάπτυξης 
στα πλαίσια ενός συνεχώς µεταβαλλόµενου τρα-
πεζικού περιβάλλοντος.

Aνέφερε ότι προσβλέπει στην αξιοποίηση της δυ-
ναµικής επωνυµίας της Delphi Bank και εργάζεται 
προσεκτικά για την περαιτέρω ενδυνάµωση των 
υφιστάµενων ισχυρών δεσµών µε την παροικία 
και τους πελάτες µε στόχο να οδηγήσει την Τρά-
πεζα στην πορεία της προς το µέλλον.

«Η δέσµευση και αφοσίωση προς την παροικία 

µας είναι θεµελιώδους σηµασίας για την Delphi 
Bank,» δήλωσε ο κ Σαρρής.

«Η ελληνική παροικία θα συνεχίσει να βρίσκεται 
στο επίκεντρο της στρατηγικής µας και η Delphi 
Bank είναι σε θέση να προσφέρει εξαιρετικές 
υπηρεσίες και προϊόντα σε νέους και υφιστάµε-
νους πελάτες.

Πιστεύω ότι η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων 
από το ότι αποτελεί µέλος του οµίλου Bendigo and 
Adelaide Bank θα παρέχει επίσης εντυπωσιακές 
προοπτικές για τη σύνδεση µε µια ευρύτερη κατη-
γορία πελατών.»

Ο κ Σαρρής διατηρεί στενούς δεσµούς µε την ελ-
ληνική παροικία και υπήρξε ιδρυτικό µέλος της 
Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας από το 2000, η 
οποία στη συνέχεια έγινε Delphi Bank το 2013.

Στο παρελθόν, ως ∆ιευθυντής του Φιλανθρωπι-
κού Ιδρύµατος της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλί-
ας, ο κ Σαρρής ηγήθηκε του Ιδρύµατος για µια 
περίοδο τριών ετών συγκεντρώνοντας χρήµατα 
και προσφέροντας δωρεές πάνω από $300.000 
σε οργανισµούς όπως το Very Special Kids, το 
Ίδρυµα Αγάπη, η Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική 

Πρόνοια και το Camp Australia.

«Η Delphi Bank είναι η µεγαλύτερη ελληνική τράπεζα 
στην Αυστραλία, µε ένα δυναµικό ιστορικό; ανάπτυ-
ξης που βασίζεται στην επιτυχηµένη συνεργασία µε 
την παροικία και στην ικανοποίηση των πελατών.

Είµαστε πραγµατικά ενθουσιασµένοι για το µέλλον της 
Delphi Bank, η οποία διαθέτει γερές βάσεις για ανά-
πτυξη σε αυτό το εξελισσόµενο περιβάλλον», δήλωσε.

Η Delphi Bank προσφέρει ένα ευρύ φάσµα τραπεζι-
κών υπηρεσιών στους πελάτες της από τα 15 υποκατα-
στήµατά της στη Βικτώρια, Νέα Νότια Ουαλία, Νότια 
Αυστραλία και, πιο πρόσφατα, στο Κουΐνσλαντ.

Όταν συναλλάσσεστε µε την Delphi Bank επωφελείστε 
διπλά. Έχετε το πλεονέκτηµα της συνεργασίας µε έναν 
πάροχο χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που ειδικεύ-
εται στις εξατοµικευµένες υπηρεσίες και προσφέρει 
γρήγορη, ευέλικτη και άµεση εξυπηρέτηση.

Η Delphi Bank είναι εξέχον µέλος του Οµίλου 
Bendigo and Adelaide Bank. Το όραµα της Bendigo 
and Adelaide 

Περιστατικό-Σοκ: ∆ύο 
ενήλικες και δύο παιδιά 
βρέθηκαν νεκρά 
σε σπίτι στο Σίδνεϊ
Η αστυνοµία ερευνά ένα περίεργο περιστατικό καθώς χθες εντόπισε 
τα πτώµατα δύο ενηλίκων, ενός άνδρα και µιας γυναίκα και δύο παι-
διών - ένα αγόρι και ένα κορίτσι - σε ένα σπίτι στα βόρεια του Σίδνεϊ. 
Η αστυνοµία δέχτηκε τηλεφώνηµα από γείτονες που ανησυχούσαν 
για την κατάσταση των ενοίκων σε οικία στο Sir Thomas Mitchell 
Drive στο προάστιο Davidson περίπου στις 11:20 π.µ. Κατά τον έλεγ-
χο εντοπίστηκαν νεκροί µια 43χρονη γυναίκα, ένας 44χρονος άν-
δρας, ένα 10χρονο αγόρι και ένα 11χρόνο κορίτσι νεκρό. Στο σπίτι 
βρέθηκε επίσης νεκρό ένα µεγάλο σκυλί. Σύµφωνα µε την ασυνοµία 
που χθες προσπαθούσε να έρθει σε επαφή µε τον πλησιέστερο συγ-
γενή και τα δύο παιδιά ήταν ανάπηρα. Η αστυνοµία απέφυγε να ανα-
φερθεί στα αίτια θανάτου.




