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7.4.1906: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑI ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑIΑ ΓIΑ ΤΗΝ
I∆ΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Εvα από τα πoλλά αιτήµατα τωv Κυπρίωv πoυ
ικαvoπoίησε o vέoς Υπατoς Αρµoστής Κιγκ Χάρµαv ήταv
η ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας στηv Κύπρo.
Τo αίτηµα υπέβαλλαv oι Κύπρoι, Χριστιαvoί και
Μoυσoυλµάvoι, κατά καιρoύς έvτovα από τηv έvαρξη
της αγγλικής κατoχής, γιατί παρέµεvαv εκτεθειµέvoι
στoυς τoκoγλθφoυς πoυ τoυς εκβίαζαv η επέβαλλαv
αβάστακτoυς τόκoυς.
Τηv ίδρυση της Τράπεζας αvέλαβε o Σερ Ουϊλκoξ,
Iππότης Ταξίαρχoς τoυ ∆ιαπρεπέστατoυ Τάγµατoς τωv
Αγίωv
Μιχαήλ
και
Γεωργίoυ,
πρόεδρoς
της
Αγγλoαιγυπτιακής Τράπεζας.
Τo κεφάλαιo της Τράπεζας ήταv 100.000 λίρες, η
δε Τράπεζα θα µπoρoύσε vα δαvείζει στoυς γεωργoύς
και έvαvτι υπoθήκης µε επιτόκιo όχι πέραv τoυ 9%.
Η συµφωvία υπoγράφτηκε µεταξύ τoυ Σερ Ουίλκoξ
και τoυ Αρµoστή Χάρµαv στις 7 Απριλίoυ 1906 και η
λειτoυργία της πρoγραµµατίσθηκε για τηv 1η
Iαvoυαρίoυ 1907 και για περίoδo 50 χρόvωv.
Τo συµβόλαιo δηµoσιεύθηκε στηv Εφηµερίδα της
Κύπρoυ στις 18 Μαϊoυ 1906
Αvαφερόταv στo συµβόλαιo (µεταγλώττιση):
" ΣΥΜΒΟΛΑIΟ ΓΕΩΡΓIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Συµβόλαιo πoυ έγιvε σήµερα 28 Απριλίoυ 1906,
µεταξύ της Αυτoύ Εξoχότητας τoυ Σερ Καρόλoυ Αvτωvι
Κιγκ- Χάρµαv, Iπότη ταξίαρχoυ τoυ ∆ιαπρεπέστατoυ
Τάγµατoς τωv Αγίωv Μιχαήλ και Γεωργίoυ, Μεγάλoυ
Αρµoστή της Αυτής Μεγαλειότητας στη Νήσo Κύπρo
(αυτός µαζί µε τoυς κατά καιρoύς διαδόχoυς στo
αξίωµα αυτό καλείται κατωτέρω "o Μέγας Αρµoστής" αφ'
εvός και τoυ Σερ Ουίλλιαµ Ουίλκoξ, Iππότη Ταξιάρχη
τoυ ∆ιαπρεπέστατoυ Τάγµατoς τωv Αγίωv Μιχαήλ και
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Γεωργίoυ, Πρoέδρoυ δε της Αγγλoαιγυπτιακής
Γαιoπαρόχoυ, εταιρείας, πoυ ιδρύθηκε µε τo Κεδιβικό
Θέσπισµα και έχovτας τηv έδρα της στo Κάϊρo της
Αιγύπτoυ και πoυ εvεργεί υπέρ και εκ µέρoυς της πιo
πάvω εταιρείας (αυτός στη συvέχεια καλείται o
Εκδoχέας) αφ' ετέρoυ.
Επειδή µε vόµo πoυ θεσπίστηκε από τo
Νoµoθετικό Συµβoύλιo της Νήσoυ Κύπρoυ κατά τo έτoς
1890 και o oπoίoς επιγράφεται "Νόµoς για λήψη
πρόvoιας για ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας, o Μέγας
Αρµoστής εξoυσιoδoτείται vα συvάψει συµβόλαιo µε
oπoιovδήπoτε
Τραπεζιτικό
Κατάστηµα
ή
µε
oπoιoδήπoτε
πρόσωπo
ή
πρόσωπα,
κατάλληλα
εξoυσιoδoτηµέvα όπως εvεργήσoυv από µέρoυς
oπoιoυδήπoτε
Τραπεζιτικoύ
Καταστήµατoς
και
εκπρoσωπήσoυv
αυτό
ή
µε
oπoιoυσδήπoτε
κεφαλαιoύχoυς και vα πράξει o,τιδήπoτε άλλo θα ήταv
αvαγκαίo πρoς ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας στηv Κύπρo
και πρoς επιτέλεση όλωv ή oπoιoυδήπoτε από τoυς
υπόλoιπoυς σκoπoύς πoυ oρίζovται στoυς vόµoυς πoυ
είvαι σχετικoί η συvτελεστικoί στηv ίδρυση,
συvτήρηση και διαχείριση Γεωργικής Τράπεζας στηv
Κύπρo.
Και επειδή o εκδoχέας τωv oπoίωv κατάλληλα
εξoυσιoδoτηµέvoς και εvεργεί από µέρoυς της εv λόγω
αγγλoαιγυπτιακής γαιoπαρόχoυ εταιρείας, επιθυµεί
vα ιδρύσει στη vήσo Γεωργική Τράπεζα και vα
διεξάγει σ' αυτήv τηv εργασία Γεωργικής Τράπεζας, o
δε Μέγας Αρµoστής στηv εvάσκηση της εξoυσίας τηv
oπoία περιβάλλεται από τov αvαφερθέvτα vόµo και
λόγω τωv πλεovεκτηµάτωv, τα oπoία θα πρoκύψoυv στη
vήσo από τη ίδρυση Γεωργικής Τράπεζας µε τo
κεφάλαιo, συµφώvησε vα χoρηγήσει και εκχωρήσει στov
εκδoχέα τo απoκλειστικό πρovόµιo της ίδρυσης και
διεξαγωγής Γεωργικής Τράπεζας στηv αvαφερθείσα
vήσo, για µια πεvηvταετία από τηv πρώτη Iαvoυαρίoυ
1907, στoυς εκδηλoύµεvoυς κατωτέρω όρoυς και
συµφωvίες.
Γι' αυτό, µε τo παρόv συµφωvήθηκε µεταξύ τωv
συµβαλλoµεvωv µερώv τα ακόλoυθα:
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1. Ο Εκδoχέας θα έχει τo απoκλειστικό πρovόµιo
ίδρυσης στηv αvαφερόµεvη vήσo Γεωργική Τράπεζα, η
oπoία φέρει τηv επωvυµία "Η Γεωργική Τράπεζα της
Κύπρoυ" (αυτή στα κατωτέρω καλείται " Η Τράπεζα" θα
αρχίσει τη διεξαγωγή εργασίας κατά τηv πρώτη
Iαvoυαρίoυ 1907 ή πριv από αυτή και θα έχει στηv
Κύπρo τηv έδρα της στηv Πόλη της Αµµoχώστoυ.
2 Τo κεφάλαιo της Τράπεζας θα είvαι όχι
λιγότερo από τις 100.000 λίρες.
3. Η Κυριώτερη εργασία της Τράπεζας θα
συvίσταται στo vα κάvει πρoκαταβoλές στις
γεωργικές και βιoµηχαvικές τάξεις της αvαφερόµεvης
vήσoυ µε τηv παρoχή ασφάλειας µε ακίvητη περιoυσία
για γεωργικά και βιoµηχαvικά εφόδια και για
γεωργικά και βιoµηχαvικά πρoϊόvτα και για τηv
παρoχή πρoσωπικής ασφάλειας και τέτoιας άλλης, τηv
oπoία θα πρoσδιόριζε η Εταιρεία.
4. Ο Τόκoς στov oπoίo η Τράπεζα θα δαvείζει
χρήµατα µε τηv παρoχή ασφάλειας µε ακίvητη
περιoυσία στηv Κύπρo δεv θα υπερβαίvει τα εvvέα
τoις εκατό κάθε χρόvo.
5. Η Τράπεζα θά εξακoλoυθήσει vα διεξάγει
εργασία
στη
αvαφερόµεvη
vήσo
για
µια
πεvτηκovταετία από τηv πρώτη Iαvoυαρίoυ 1907 µετά
τη λήξη της oπoίας τo Συµβόλαιo αυτό και oι
χoρηγoύµεvες µε αυτό εξoυσίες και πρovoµίες θα
παύσoυv και θα φθάσει στo τέλoς.
6. Η Κυβέρvηση της Κύπρoυ θα παρέχει µε τα
κυβερvητικά φoρoλoγήµατα ή αλλες λειτoυγίες πρoς
συλλoγή όλωv τωv oφειλόµεvωv χρεώv πρoς τηv
Τράπεζα, για τα oπoία η Κυβέρvηση θα πάρει κατάλληλη
γvωστoπoίηση, κάθε βoήθεια τηv oπoία θα έκριvε
αvαγκαία λόγω δε τωv εκδoυλεύσεωv πoυ θα
παρασχεθoύv η Τράπεζα θα απoτείvει πρoς τo δηµόσιo
Ταµείo της Νήσoυ µισό τoις εκατό για τα πoσά πoυ θα
συλλεγoύv, µε τηv πληρωµή αυτή vα τελείται κατά τηv
τριακoστή πρώτη Μαρτίoυ, κάθε χρόvo.
Νoείται όµως πάvτoτε ότι oύτε η Κυβέρvηση
oύτε oπoιoσδήπoτε από τoυς λειτoυργoύς της θα είvαι
κατά oπoιovδήπoτε τρόπo υπεύθυvoς για τηv µη
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συvαλλαγή
oπoιωvδήπoτε
τέτoιωv
χρεώv
όπως
αvαφέρεται.
7. Η Κυβέρvηση θα παρέχει, σε κάθε χρόvo, στηv
Τράπεζα κάθε πληρoφoρία πoυ κατέχει για τηv
εγγεγραµµέvη αξία και τηv κυριότητα καπoιας
ακίvητης περιoυσίας, στηv oπoία µε ασφάλεια η
Τράπεζα θα επιθυµoύσε vα δαvείσει χρήµατα, τα
δικαιώµατα πoυ θα επιβληθoύv από τo Κτηµατoλoγικό
Τµήµα στηv παρoχή της ρηθείσας συµφωvίας, δεv θα
υπερβαίvoυv τα πιστoπoιητικά έρευvας πoυ θα
επιβληθoύv τώρα, από τo Κτηµατoλoγικό Τµήµα.
8. Η Τράπεζα θα συvτάσσει εξαµηvιαίες
καταστάσεις τoυ εvεργητικoύ και παθητικoύ της.
Αvτίγραφα τωv καταστάσεωv θα υπoβάλλovται στo
Μεγάλo Αρµoστή, η δε Τράπεζα, εάv απαιτηθεί από τo
Μεγάλo Αρµoστή, θα απoδεικvύει τo αληθές τωv
καταστάσεωv, πρoσάγoυσα ως εµπιστευτικά τα έγγραφα
τωv ισoλoγισµώv, από τα oπoία συvτάχθησαv oι
καταστάσεις.
8. Ο Μέγας Αρµoστής µπoρεί από καιρoύ εις
καιρό vα
διεvεργεί εξέταση η τρoπoπoίηση τωv
καταστάσεωv της Τράπεζας από κάπoιo κυβερvητικό
λειτoυργό τov oπoίo θα διόριζε πρoς τoύτo, η oπoία
θα παρέχει όλες τις εύλoγες ευκoλίες για επιτέλεση
της εξέτασης.
10. Σε περίπτωση πoυ η Τράπεζα αvαστείλει τις
πληρωµές τoις µετρητoίς για πρoσωριvό χρovoικό
διάστηµα η σε περίπτωση πoυ θα αθετηθεί
oπoιoσδήπoτε όρoς πoυ περιλαµβάvεται στo παρόv
Συµβόλαιo, o Μέγας Αρµoστής θα έχει τη εξoυσία vα
επιθέτει τέλoς στo Συµβόλαιo αυτό µε πρoκήρυξη πoυ
θα κoιvoπoιείται στηv επίσηµη εφηµερίδα της vήσoυ
και µε τηv έκδoση της τέτoιας πρoκήρυξης, oι
εξoυσίες και πρovoµίες πoυ παραχωρoύvται µε τo
παρόv συµβόλαιo θα παύσoυv vα υφίσταvται και και θα
καθίσταvται άκυρες.
11. Καvέvα από τα όσα διαλαµβάvovται στo παρόv
Συµβόλαιo δεv θα ερµηvεύεται ότι επηρεάζει τις
εξoυσίες και πρovoµίες τις oπoίες oι Νόµoι για
δηµόσια δάvεια τoυ 1897 µέχρι τo 1904 παρέχoυv στoυς
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δαvειστικoύς επιτρόπoυς τωv δηµoσίωv έργωv.
12. Ούτε o Μέγας Αρµoστής της Κύπρoυ oύτε
oπoιoσδήπoτε λειτoυργός της Κυπριακής Κυβέρvησης
θα είvαι κατά oπoιovδήπoτε τρόπo πρoσωπικά
υπεύθυvoς για oπoιovδήπoτε πράγµα τo oπoίo θα
πρoερχόταv από τo Συµβόλαιo αυτό.
Σε πίστωση αυτώv oι συµβαλλόµεvoι έθεσαv τις
υπoγραφές και σφραγίδες τoυς κατά τηv ηµέρα και τo
έτoς πoυ σηµειώvovται αvωτέρω.
Κ. Α. ΚIΓΚ ΧΑΡΜΑΝ
Υπoγράφηκε, σφραγίστηκε και παραδόθηκε από
τov πρoαvαφερθέvτα ΣΕΡ ΚΑΡΟΛΟ ΑΝΤΩΝI ΚIΓκ ΧΑΡΜΑΝ
στηv παρoυσία τoυ.
ΟΥ. ΡΗΣ ∆ΑIΒIΣ, δικηγόρoς τoυ Στεµµατoς
Λευκωσία, Κύπρoς
ΟΥ. ΟΥIΛΚΟΞ
Πρόεδρoς κατά τo πληρεξoύσιo από 7 Απριλίoυ
1906 της Αγγλoαιγυπτιακής Γαιoπαρόχoυ εταιρείας.
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