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Bank of Sydney: Έξι χρόνια εξέχων µέλος της 
παγκόσµιας οικογένειας της Bank of Beirut 

Μ
ε ένα µεγαλοπρεπές δείπνο στο Le 
Montage, την Πέµπτη 16 του Μαρτίου, 
γιόρτασε η Bank of Sydney τη συµπλή-
ρωση των έξι χρόνων της ως εξέχων µέ-

λος της ευρύτερης οικογένειας της Bank of Beirut.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων ο ∆ρ 
Σαλίµ Σφεΐρ (Dr Salim Sfeir), Πρόεδρος και ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της Bank of Beirut, o ∆ρ Νι-
κόλαος Πάππας, Πρόεδρος της Bank of Sydney, ο 
Πολιτειακός Υπουργός Τζον Αζάκα, Πρόεδρος του 
Νοµοθετικού Συµβουλίου
της Νέας Νότιας Ουαλίας που εκπροσώπησε την 
Πρέµιερ της Πολιτείας, Γκλάντις Μπερετζικλιάν, ο 
κ. Μίλτος Μιχαηλάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Bank of Sydney, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Τράπεζας από το Σίδνεϊ και το Λίβανο, 
θρησκευτικοί ηγέτες, πολιτικοί, παράγοντες της 
κοινότητας και 400 καλεσµένοι από τον ελληνική, 
λιβανέζικη και ευρύτερη αυστραλιανή κοινότητα.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, η επιτυχηµένη πα-
ρουσία και συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων σε 
κάθε τοµέα της δηµόσιας ζωής στην Αυστραλία. 
Επιστέγασµα της αντίληψης της τράπεζας για τον 
κοινωνικό και πολιτιστικό της ρόλο, η βράβευση 
µιας σειράς προσωπικοτήτων για τη συνολική τους 
προσφορά στην αυστραλιανή κοινωνία. Τις τιµητι-
κές διακρίσεις έδωσε ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Bank of Beirut, ∆ρ Σαλίµ Σφεΐρ. 
Τιµήθηκαν: ο Επίσκοπος των Μαρωνιτών της Αυ-
στραλίας, Antoine Charbel Tarabay, ο Αρχιεπίσκο-
πος της Εκκλησίας της Αντιόχειας στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία, Paul Saliba, ο Malek Zeidan, 
που εκπροσώπησε την Dar-Al Fatwa (Ανώτατο 
Ισλαµικό Συµβούλιο) της Αυστραλίας, ο Πολιτεια-
κός Υπουργός Τζον Αζάκα, Πρόεδρος του Νοµοθε-
τικού Συµβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, o ∆ρ 
Νικόλαος Πάππας, Πρόεδρος της Bank of Sydney, 
o Γενικός Πρόξενος του Λιβάνου στο Σίδνεϊ, 
George Bitar Ghanem και ο κ. Anwar Harb, εκδό-
της και διευθυντής της εφηµερίδας «Annahar”. Με 
ειδικό βραβείο για το έργο του και την προσφορά 
του τιµήθηκε ο προκαθήµενος της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία, Σεβασµιότα-
τος Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιµήθηκαν, επί-
σης, 12 υπάλληλοι της Bank of Sydney όπου προ-
σφέρουν για περισσότερα από 15 χρόνια υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της Τράπεζας. 
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι και οι 12 εργαζόµενοι που 
τιµήθηκαν ήταν ελληνικής καταγωγής, επιβεβαιώ-
νοντας το µήνυµα που έστειλε πρόσφατα ο µέσα 
από την αποκλειστική συνέντευξη στον Κόσµο, ο 
κ. Μίλτος Μιχαηλάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
Bank of Sydney, ότι δηλαδή η Bank of Sydney εί-
ναι και θα παραµείνει µια τράπεζα που είναι στην 
καρδιά ελληνική.




