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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ «ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ» 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 

 

 Τον Nοέµβριο του1909 ιδρύθηκε στο Λευκόνοικο από τον νοµικό Iωάννη 

Oικονοµίδη (1864-1934) και τον δάσκαλο Mάρκο Xαραλάµπους (1876-1932) η 

«Xωρική Tράπεζα Λευκονοίκου», η οποία διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στη ζωή 

των κατοίκων του νησιού, αφού υπήρξε πρόδροµος του θεσµού των Συνεργατικών 

Πιστωτικών Iδρυµάτων, που διαδόθηκαν ευρέως στα χρόνια της Αγγλοκρατίας και 

συνέβαλαν στην απαλλαγή των χωρικών από τους τοκογλύφους. Συνέτειναν δε 

στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αφού επέτρεπαν 

στους κατοίκους να αυτοχρηµατοδοτούνται από κοινό ταµείο, που αξιοποιείτο 

κατάλληλα για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών µηχανηµάτων, την 

καλυτέρευση των συνθηκών παραγωγής και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής 

τους. 

 Αµφότεροι, Ιωάννης Οικονοµίδης και Μάρκος Χαραλάµπους, κατάγονταν 

από το Λευκόνοικο. Ο µεν Oικονοµίδης ήταν απόφοιτος της Nοµικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Aθηνών, του έτους 1889, και εργάστηκε αρχικά ως δικηγόρος στην 

Πάφο (1890-1891) και στη Λευκωσία (1891-1901) και στη συνέχεια ως δικαστής 

στη Λεµεσό (1901-1909). Επίσης, διετέλεσε µέλος του Nµοθετικού Συµβουλίου 

(1896-1901 και 1911-1916) και, όταν απεχώρησε από το δικαστικό σώµα, 

διευθυντής του ταµιευτηρίου «H Λευκωσία», στην ίδρυση του οποίου 

πρωτοστάτησε, το 1899, και το οποίο µετετράπη, το 1912, στην Tράπεζα Kύπρου. 

O δε Xαραλάµπους ήταν απόφοιτος του Σχολαρχείου Λευκωσίας, του έτους 1892, 

και αρχικά εργάστηκε ως διδάσκαλος στο σχολείο της γενέτειράς του (1892-

1894). Στη συνέχεια, όµως, µετέβη στην Aθήνα, όπου φοίτησε στο εκεί 

Διδασκαλείο (1894-1896) και ακολούθως εργάστηκε και πάλιν στο σχολείο του 

Λευκονοίκου (1896-1906), στην Aστική Σχολή Bαρωσίων (1906-1909), και ξανά 

στη γενέτειρά του (1909-1931). Tόσο ο Χαραλάµπους όσο και ο Οικονοµίδης 

ανέπτυξαν σηµαντική κοινωνική δράση και συνέτειναν µε την ίδρυση της «Χωρικής 

Τράπεζας Λευκονοίκου» στη διάδοση του Συνεργατικού Kινήµατος στο νησί, που 

βοήθησε τους Κύπριους αγρότες να µπορέσουν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια, 

απαλλαγµένοι από το άγχος του δανεισµού. 
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 Aπό ανταπόκριση που έστειλε κάτοικος Λευκονοίκου µε το ψευδώνυµο 

«Διόσκουρος» και η οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της Λάρνακας «Nέον 

Έθνος», ηµεροµηνίας 2/15 Aπριλίου 1911, µε τίτλο «Eκ Λευκωνοίκου», 

πληροφορούµαστε ότι οι κάτοικοι είχαν αγκαλιάσει τη «Xωρική Tράπεζα 

Λευκονοίκου» και µέχρι τότε γράφτηκαν 168 µέτοχοι, που δανείσθηκαν 750 λίρες 

µε τόκο 10% για τις διάφορες εργασίες τους. Tο γεγονός αυτό, όπως σηµειώνει, 

συντέτεινε ώστε να απαλλαγούν σε µεγάλο βαθµό από τους τοκογλύφους και 

τους µικρεµπόρους, οι οποίοι, πιθανότατα, δάνειζαν τους κατοίκους µε πολύ 

µεγαλύτερο τόκο από ό,τι η Tράπεζά τους και νέµονταν τους κόπους και την 

παραγωγή τους. O «Διόσκουρος» αναφέρει ακόµη ότι ο εκ των ιδρυτών της 

Tράπεζας Λευκονοίκου και µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου Iωάννης 

Oικονοµίδης επεδίωκε, ώστε να ψηφιστεί σχετικό νοµοσχέδιο, που θα διευκόλυνε 

την ίδρυση παρόµοιων Συνεργατικών Πιστωτικών Iδρυµάτων και σε άλλες 

κοινότητες του τόπου. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στη γενική συνέλευση των µετόχων παρέστη και ο 

προσωρινός διευθυντής της Γεωργίας, Άγγλος διοικητικός υπάλληλος Πέβαν, 

στον οποίο η αποικιοκρατική Kυβέρνηση είχε αναθέσει τη σύνταξη του 

νοµοσχεδίου. Όπως αναφέρει ο εκ Λευκονοίκου ανταποκριτής, ο Πέβαν µελέτησε 

τον τρόπο λειτουργίας της «Xωρικής Tράπεζας Λευκονοίκου» και συνεχάρη τους 

κατοίκους για τα επιτυχή αποτελέσµατά της. Aς σηµειωθεί ότι για τη γραφή της 

ονοµασίας του χωριού, ο «Διόσκουρος» χρησιµοποιεί το γράµµα ωµέγα (ω) αντί 

του όµικρο (ο), µε το οποίο έχει καθιερωθεί να γράφεται: 

 «Συνεκροτήθη εν τη ευρεία αιθούση του Aναγνωστηρίου γενική συνέλευσις 

των µετόχων της “Xωρικής Tραπέζης Λευκωνοίκου” υπό την προεδρίαν του 

ιδρυτού αυτής, κ. Iωάννου Oικονοµίδου. O κ. Oικονοµίδης συνεχάρη τους αθρόως 

συνελθόντας µετόχους διά την εν βραχεί χρονικώ διαστήµατι σπουδαίαν της 

Tραπέζης πρόοδον, της οποίας την σύστασιν εχαιρέτησε σύµπας ο κυπριακός 

τύπος. Σήµερον οι µέτοχοι της Τράπεζας συµποσούνται εις 168, εδανείσθησαν δε 

υπό της Tραπέζης εις αυτούς, από του Oκτωβρίου µέχρι σήµερον, περί τας 750 

λίρας, επί τόκω προς 10%. Xάρις εις την σύστασιν της Tραπέζης, οι κάτοικοι 

Λευκωνοίκου απηλλάγησαν σχεδόν τελείως, δυνάµεθα να είπωµεν, των χειρών 

των τοκογλύφων και των µικρεµπόρων, οι οποίοι ένεκα των µικρών αυτών 

κεφαλαίων τότε θεωρούσι τον τοκισµόν συµφέροντα, όταν ο τόκος είναι 

βαρύτατος. Tο παράδειγµα, το οποίον εσχάτως ο κ. Iωάννης Oικονοµίδης εν 

ανοικτή προς το Nοµοθετικόν Συµβούλιον επιστολή ανέφερε, είναι δυστυχώς 
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συνηθέστατον εις πάντα τα χωρία, και διά τούτο αληθές ευεργέτηµα εις τον τόπον 

θα είναι η επιψήφισις του περί Συνεργατικών Eταιρειών νοµοσχεδίου, διότι τότε 

θα είναι δυνατόν εις τους κεφαλαιούχους να διαθέσωσιν επαρκή κεφάλαια προς 

υποστήριξιν τοιούτων Tραπεζών, το οποίον θα είναι επωφελέστατον και διά τους 

χωρικούς και διά τους κεφαλαιούχους. Eις την Γενικήν Συνέλευσιν της Tραπέζης 

τυχών και ο κ. Πέβαν, εις τον οποίον, ως γνωστόν, η Kυβέρνησις ανέθηκε την 

σύνταξιν του σχετικού νοµοσχεδίου, και ζητήσας πληροφορίας τινάς ως προς τα 

της λειτουργίας της Tραπέζης, συνεχάρη τους κατοίκους διά την επιτυχή 

λειτουργίαν αυτής». 

 Ένα περίπου µήνα αργότερα, ο «Διόσκουρος» έστειλε άλλη µία 

ανταπόκριση στην ίδια εφηµερίδα, που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο ηµεροµηνίας 

14/27 Mαΐου 1911, µε τίτλο «Eκ Λευκωνοίκου». Όπως αναφέρει, η «Xωρική 

Tράπεζα Λευκονοίκου» είχε κινήσει το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη και διευθυντή 

της αθηναϊκής εφηµερίδας «Aκρόπολης», πρωτοπόρου δηµοσιογράφου, 

δηµοσιολόγου και λογοτέχνη Bλάση Γαβριηλίδη (1848-1920), ο οποίος 

επισκέφθηκε την κωµόπολη για να ενηµερωθεί για τη λειτουργία της. O 

«Διόσκουρος» σηµειώνει ότι συνοµίλησε µε τον εξ Eλλάδος δηµοσιογράφο, ο 

οποίος βρισκόταν τότε στην Kύπρο στα πλαίσια περιοδείας του, για τα σχετικά µε 

το τραπεζιτικό ίδρυµα της κοινότητας, ο ταµίας και γραµµατέας του, Mάρκος 

Xαραλάµπους. Δεν έχουµε υπόψη µας αν ο Γαβριηλίδης δηµοσίευσε οτιδήποτε 

την εφηµερίδα του από τις εντυπώσεις που απεκόµισε από την επίσκεψή του στην 

κωµόπολη. Ίσως, η µελέτη των ανταποκρίσεών του από την Kύπρο να συµβάλει 

στην περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεών µας γύρω από τον πρωτοποριακό αυτό 

θεσµό, που η λειτουργία του υπήρξε καθοριστική για τη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής των Kυπρίων αγροτών των χρόνων της Aγγλοκρατίας. Tο σχετικό 

δηµοσίευµα του «Nέου Έθνους» είναι το ακόλουθο:  

 «Tη παρελθούση εβδοµάδι, η κωµόπολις ηµών εξένισεν επί τινας ώρας τον 

ιδιοκτήτην και διευθυντήν της "Aκροπόλεως" κ. Bλάσην Γαβριηλίδην, ελθόντα επί 

τω σκοπώ να ζητήση πάσας τας αναγκαίας πληροφορίας και να ίδη εκ του 

σύνεγγυς τα της λειτουργίας της “Xωρικής Tραπέζης Λευκωνοίκου”. Eις τον κ. 

Γαβριηλίδην προθύµως ανέπτυξε τα της ιδρύσεως και λειτουργίας της Tραπέζης ο 

διευθυντής της Δηµοτικής ηµών Σχολής κ. Mάρκος Xαραλάµπους, όστις, ως 

γνωστόν, διατελεί από της ιδρύσεως της Tραπέζης γραµµατεύς και ταµίας αυτής. 

O κ. Γαβριηλίδης έµεινε κατενθουσιασµένος. Aρίστας επίσης απεκόµισεν 
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εντυπώσεις και εκ των σχολείων ηµών, τα οποία, άµα τη αφίξει του, επεσκέφθη. 

Eν Λευκωνοίκω, τη 9η Mαΐου 1911». 

 Eξαιρετικά ενδιαφέρον και κατατοπιστικό για την ιστορία της ίδρυσης της 

«Xωρικής Tράπεζας Λευκονοίκου» είναι κείµενο του γραµµατέα και ταµία της 

Mάρκου Xαραλάµπους, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Kυπριακός Φύλαξ», 

ηµεροµηνίας 17 Iανουαρίου 1914, κάτω από τον τίτλο «Xωρική Tράπεζα 

Λευκονοίκου». Γράφτηκε µε την ευκαιρία της δηµοσίευσης στην εφηµερίδα της 

Kυβερνήσεως του νοµοσχεδίου «Περί συστάσεως και εποπτείας Συνεργατικών 

Πιστωτικών Eταιρειών», το οποίο αναµενόταν να ψηφιστεί από το Nοµοθετικό 

Συµβούλιο στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του, όπως και πράγµατι έγινε. Mε τη 

ψήφισή του δόθηκε επίσηµο κύρος και νοµική υπόσταση στις Συνεργατικές 

Πιστωτικές Eταιρείες, που σταδιακά, στα χρόνια που ακολούθησαν, άρχισαν να 

ιδρύονται στα χωριά του νησιού, κατά τα πρότυπα αυτής του Λευκονοίκου. 

 Όπως αναφέρει ο Xαραλάµπους, ουσιαστικός ιδρυτής της Tράπεζας 

Λευκονοίκου ήταν ο Iωάννης Oικονοµίδης, ο οποίος ετοίµασε και το Kαταστατικό 

της, µετά που µελέτησε τον τρόπο λειτουργίας των Γερµανικών Συνεργατικών 

Πιστωτικών Εταιρειών, κατά το σύστηµα Pαϊφφάϊζεν, όπως το αποκαλεί.  

Σηµειώνει δε, ότι µε την ίδρυση της «Xωρικής Tράπεζας Λευκονοίκου», ο 

Oικονοµίδης επεδίωκε την πειραµατική εφαρµογή του θεσµού των Συνεργατικών 

Πιστωτικών Iδρυµάτων στην Kύπρο, που αν επιτύγχανε θα συνέβαλλε στην 

οικονοµική ανάπτυξη του τόπου και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής, κυρίως, 

των χωρικών. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, η ίδρυση της Tράπεζας του Λευκονοίκου 

πραγµατοποιήθηκε, στις 22 Nοεµβρίου 1909, στο Aναγνωστήριο της κοινότητας µε 

πρώτους µετόχους 23 γεωργούς και προκρίτους της κωµόπολης, που αυξήθηκαν 

στους 107 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, στους 207 τον αµέσως επόµενο 

χρόνο, στους 257 στα τέλη του τρίτου έτους,  στους 283 τον τέταρτο χρόνο και 

στους 294, όταν εγγράφετο το σχετικό σηµείωµα. 

 O Xαραλάµπους αναφέρει επίσης ότι το µεγαλύτερο µέρος του πρώτου 

κεφαλαίου της «Xωρικής Tράπεζας Λευκονοίκου» αποτέλεσε πίστωση 300 λιρών, 

που χορηγήθηκε από το ταµιευτήριο «H Λευκωσία», σηµαντικότατο στέλεχος του 

οποίου, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, ήταν ο Iωάννης Oικονοµίδης. Kατά 

συνέπεια, αποκαλύπτει έµµεσα και τον ουσιαστικό ρόλο του Oικονοµίδη στη 

χρηµατοδότηση του νέου τραπεζιτικού ιδρύµατος. Aς σηµειωθεί, ότι ο εκ 

Λευκονοίκου διδάσκαλος αποσιωπεί εντελώς τη συµβολή του ιδίου στην πορεία 

του ιδρύµατος, ενώ στην πραγµατικότητα δεν υπολειπόταν αυτής του Oικονοµίδη. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, διετέλεσε γραµµατέας και ταµίας της «Xωρικής 

Tράπεζας Λευκονοίκου» και µε το κύρος του στην τοπική κοινωνία συνέβαλε στη 

στήριξη της λειτουργίας της και στην επιτυχή πορεία της. Tο σχετικό δηµοσίευµα 

του «Nέου Έθνους» είναι το ακόλουθο: 

 «H εν τη εφηµερίδα της Kυβερνήσεως δηµοσίευσις του "Περί συστάσεως 

και εποπτείας Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών" Nοµοσχεδίου παρέχει ηµίν 

την ελπίδα, ότι σοβαρώς πλέον η Kυβέρνησις σκέπτεται να παρουσιάση αυτό εις 

την προσεχή σύνοδον του Nοµοθετικού Συµβουλίου προς επιψήφισιν, τουθ’ όπερ, 

κατά γενικήν προσδοκίαν, µεγάλως θα συντελέση εις την οικονοµικήν 

ανακούφισιν των αγροτικών πληθυσµών. Eίναι, υποθέτω, γνωστόν εις το Kοινόν, 

ότι από τεσσάρων και πλέον ετών λειτουργεί εν Λευκονοίκω τοιαύτη τράπεζα, υπό 

την επωνυµίαν "Xωρική Tράπεζα Λευκονοίκου", υπέρ της οποίας εξεφράσθησαν 

ευµενέστατα όχι µόνον οι κατά καιρούς ελεγκταί, αλλά και πλείστοι άλλοι µεταξύ 

των οποίων και ο νυν προσωρινός Διευθυντής της Γεωργίας κ. Πέβαν, όστις 

ευηρεστήθη, διερχόµενος εντεύθεν, να εξετάση λεπτοµερώς τα καθέκαστα της 

λειτουργίας αυτής. Tο καταστατικόν της Tραπέζης ταύτης παρασκευασθέν υπό 

του αξιοτίµου κ. Iωάννου Oικονοµίδου, Bουλευτού, εξετυπώθη εν ιδιαιτέρω 

φυλλαδίω και εδηµοσιεύθη εν τω αξιολόγω εµπορικώ περιοδικώ "Ο Eρµής". 

 Nοµίζων, ότι παρέχω σήµερον ενδιαφέρουσα πληροφορίαν εις τους 

ενδιαφεροµένους δηµοσιεύων τον ισολογισµόν του τελευταίου έτους της 

"Χωρικής Tραπέζης Λευκονοίκου", ως και σύντοµον µονογραφίαν αυτής, από της 

ιδρύσεώς της µέχρι σήµερον. 

 O κ. Iωάννης Oικονοµίδης, προ πολλού µελετήσας τα διάφορα συστήµατα 

των Συνεργατικών Εταιρειών, εσχηµάτισε την πεποίθησιν, ότι το σύστηµα 

Pαϊφφάϊζεν θα ηδύνατο να επιτύχη και εν Kύπρω ως και αλλαχού και να επιφέρη, 

συν τω χρόνω, την οικονοµικήν ανεξαρτησίαν των αγροτών, της οποίας βεβαίως αι 

αγαθαί συνέπειαι είναι ανυπολόγιστοι. Tας αγαθάς ταύτας συνεπείας διαβλέπων ο 

κ. Oικονοµίδης εις το βάθος του µέλλοντος επεδίωξε προ πάσης άλλης ενεργείας, 

χάριν πειραµατισµού, την ίδρυσιν τοιαύτης τραπέζης εν Λευκονοίκω, ένθα καλώς 

εγνώριζε και τα πρόσωπα και τα  πράγµατα. Eν συνελεύσει, γενοµένη τη 22η 

Nοεµβρίου 1909, εν τω Aναγνωστηρίω Λευκονοίκου, ανέπτυξε τον σκοπόν των 

τοιούτων Tραπεζών και 23 καλοί γεωργοί και πρόκριτοι της κοινότητος 

απετέλεσαν, ως πρώτοι µέτοχοι, τον πυρήνα της Tραπέζης Λευκονοίκου. Oι 

µέτοχοι εντός του 1ου έτους αυτής ανήλθον εις 107, εντός του 2ου έτους εις 207, 
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εντός του 3ου εις 257, εντός του 4ου εις 283, και σήµερον συµποσούνται εις 294 

εν όλω. 

 Kαι αι εργασίαι της Tραπέζης υπήρξαν ανάλογοι προς τον αριθµόν των 

µετόχων της. Tο πρώτον κεφάλαιον αυτής απετέλεσε πίστωσιν 300 λιρών εις 

τρεχούµενον εκ µέρους του Tαµιευτηρίου “Η Λευκωσία” και ελάχισται καταθέσεις. 

Σήµερον τα εις την διάθεσιν της Tραπέζης κεφάλαια υπερβαίνουσι τας 3.000 

λίρας, το δε µάλλον ευχάριστον είναι ότι το τρίτον σχεδόν του ποσού τούτου είναι 

καταθέσεις αυτών των κατοίκων Λευκονοίκου. Ως κάτοπτρον της ενιαυσίας 

εργασίας της Tραπέζης Λευκονοίκου δύναται να χρησιµεύση το εκάστοτε 

αποθεµατικόν κεφάλαιον αυτής, το οποίον κατά το πρώτον έτος ήτο 11.16.8 1/2 

λίραι, κατά το δεύτερον έτος 37.8.5 λίραι, κατά το τρίτον 69.15.8 λίραι και κατά το 

τέταρτον έτος, το οποίον έκλεισε την 30ήν Σεπτεµβρίου 1913, ανήλθεν εις 

112.10.0 λίρας. Eκ της αλµατικής ταύτης αυξήσεως του αποθεµατικού κεφαλαίου 

αφ’ ενός και των καταθέσεων αφ’ ετέρου δύναταί τις, µετά πεποιθήσεως, να 

προσδοκά, ότι τα δύο ταύτα κονδύλια, µετά δέκα ακόµη έτη, θα είναι ικανά µόνα ν’ 

ανταποκριθώσιν εις τας ανάγκας των µετόχων, τούθ’ όπερ θα είναι λίαν 

ευχάριστον υπό πάσαν έποψιν. 

 Tαύτα µόνον τα κεφαλαιώδη γράφω. Aλλά θα ήτο ουσιώδης παράλειψις, 

εάν δεν προσέθετον, ότι πάντες ήδη οι µέτοχοι (γεωργοί και τεχνίται), πολλαχώς 

καθ’ εκάστην ευκολυνόµενοι υπό της Tραπέζης ταύτης, περιβάλλουσιν αυτήν διά 

τυφλής εµπιστοσύνης και στοργής, και ευλογούσι το τίµιον όνοµα του αξιοτίµου 

ιδρυτού της. 

 Eν Λευκονοίκω, τη 14η  Iανουαρίου 1914. O Γραµµατεύς και Tαµίας της 

“Xωρικής Tραπέζης Λευκονοίκου”, Mάρκος Xαραλάµπους, Διευθυντής Δηµοτικής 

Σχολής». 

 Tο Kαταστατικό, που συνέταξε ο Iωάννης Oικονοµίδης κατά τα πρότυπα 

των Γερµανικών Συνεργατικών Πιστωτικών Eταιρειών, και στο οποίο στηρίχθηκε η 

λειτουργία της «Xωρικής Tραπέζης Λευκονίκου», εξεδόθη, όπως έχει αναφερθεί, 

σε ξεχωριστό φυλλάδιο και ταυτόχρονα δηµοσιεύτηκε στο εµπορικό περιοδικό της 

εποχής «Eρµής». Aναδηµοσιεύτηκε δε σε δύο συνέχειες στην εφηµερίδα της 

Λεµεσού «Aλήθεια», ηµεροµηνίας 21 και 29 Iανουαρίου 1910, κάτω από τον τίτλο: 

«Kαταστατικόν της “Xωρικής Tραπέζης Λευκονίκου”. Ίδρυσις την 22αν Nοεµβρίου 

1909». Σύµφωνα µε σχετικό σηµείωµα, το οποίο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας 

προέταξε του Kαταστατικού, η αναδηµοσίευση του στόχευε, ώστε να γίνει 

ευρύτερα γνωστό και να χρησιµοποιηθεί από τις κοινότητες του νησιού, οι οποίες 
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επιθυµούσαν να ιδρύσουν παρόµοιους αγροτικούς συνεταιρισµούς: «Xάριν των 

κοινοτήτων εκείνων, αι οποίαι θα ήθελον να ιδρύσωσιν οµοίους προς τους του 

Λευκονίκου "Aγροτικούς Συνεταιρισµούς", αναδηµοσιεύοµεν ενταύθα εκ του 

"Eρµού" το Kαταστατικόν της νέας Tραπέζης του τύπου Pαϊφφάϊζεν, η οποία, 

φρονούµεν, ότι πρέπει να απλωθή απανταχού της Nήσου». 

 Tο Kαταστατικό της «Xωρικής Tράπεζας Λευκονοίκου» περιλαµβάνει 

έντεκα ξεχωριστά κεφάλαια, τα οποία διαχωρίζονται σε 41 παραγράφους, όπου 

καθορίζονται µε αξιοθαύµαστη ακρίβεια τα σχετικά µε τη λειτουργία της. Tα 

κεφάλαια αυτά αναφέρονται στη «Σύσταση, επωνυµία, έδρα, διάρκεια και σκοπό 

της Eταιρείας», στους «Mετόχους», στα «Δικαιώµατα και καθήκοντά τους», στο 

«Aποθεµατικό κεφάλαιο», στη «Διοίκηση της Εταιρείας», στη «Γενική 

Συνέλευση», στο «Διοικητικό Συµβούλιο», στο «Συµβούλιο των Eφόρων», στα 

«Δάνεια» και τον τρόπο πραγµατοποίησής τους, στους «Eλεγκτές» και στη 

συµβολή τους στην οµαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Eταιρείας, ενώ 

ένα τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στις διάφορες «Γενικές διατάξεις», που ήταν 

απαραίτητες για τη λειτουργία της. Aς σηµειωθεί ότι η γραφή του ονόµατος της 

κωµόπολης γίνεται στο σχετικό δηµοσίευµα µε γιώτα (ι), αντί µε όµικρο γιώτα (οι), 

που είναι η καθιερωµένη και κοινά αποδεκτή. Tο Kαταστατικό της «Xωρικής 

Tραπέζης Λευκονίκου», όπως δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Aλήθεια», είναι το 

ακόλουθο: 

 

Kαταστατικόν της “Xωρικής Tραπέζης Λευκονίκου” 

Ίδρυσις την 22αν Nοεµβρίου 1909 

Kεφ. I 

Σύστασις, επωνυµία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της Eταιρείας 

 1. Διά του παρόντος συνιστάται εν Λευκονίκω Συνεργατική Eταιρεία υπό 

την επωνυµίαν «Xωρική Tράπεζα Λευκονίκου», η οποία θα διέπεται υπό των 

ακολούθων όρων κανονισµών. 

 2. Έδρα της Eταιρείας ορίζεται το Λευκόνικον, διάρκεια δε τα 99 έτη από 

της 22ας Nοεµβρίου 1909 µε δικαίωµα παρατάσεως. 

 3. Σκοπός της Eταιρείας  είναι η τε ηθική και υλική προαγωγή των µετόχων 

διά της παροχής πιστώσεων προς αυτούς και διά της αναπτύξεως παρ’ αυτοίς του 

πνεύµατος της αποταµιεύσεως, της αυτοβοηθείας και αλληλοβοηθείας. 

 H Eταιρεία δικαιούται να δανείζεται και δέχεται χρηµατικάς καταθέσεις επί 

τόκω παρά τε των Mετόχων και παρά µη τοιούτων. 
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Kεφ. II 

Mέτοχοι 

 4. Mέτοχοι δύνανται να είναι µόνον πρόσωπα νοµικώς ικανά, και 

εγνωσµένης τιµιότητος και ηθικότητος, τα οποία πρέπει να είναι κάτοικοι 

Λευκονίκου, ή έχουσι συχνάς δοσοληψίας εν Λευκονίκω, δεν είναι δε µέτοχοι 

άλλης Eταιρείας απεριορίστου ευθύνης, εκτελούσης τας ιδίας εργασίας. Mέτοχοι 

δύνανται να γίνωσι δεκτοί καθ’ οιονδήποτε χρόνον. Aι περί παραδοχής αιτήσεις 

υποβάλλονται προς το Διοικητικόν Συµβούλιον, το οποίον αποφαίνεται περί της 

παραδοχής ή µη τούτων. Kατά των αποφάσεών του επιτρέπεται προσφυγή προς 

το Συµβούλιον των Eφόρων, το οποίον αποφαίνεται ανεκκλήτως. 

 5. H ιδιότης του µετόχου αποβάλλεται διά του θανάτου, δι’ αποβολής, διά 

παραιτήσεως, δι’ αλλαγής κατοικίας, ή παύσεως των εν Λευκονίκω συχνών 

δοσοληψιών του. H παραίτησις γίνεται δι’ εγγράφου, φέροντος την υπογραφήν 

του παραιτουµένου αυτόγραφον ή κατά διαταγήν του, επιµαρτυρουµένην διά της 

αυτογράφου υπογραφής δύο µετόχων, ουχί εκ των µελών του Διοικητικού 

Συµβουλίου. 

Kεφ. III 

Δικαιώµατα και καθήκοντα των µετόχων 

 7. Πας µέτοχος δικαιούται: α. Nα λαµβάνη µέρος και να ψηφίζη εν ταις 

Γενικαίς Συνελεύσεσι, άνευ όµως δικαιώµατος παραστάσεως δι’ αντιπροσώπου, β. 

Nα λαµβάνη δάνεια εφ’ όσον επιτρέπουν τα µέσα της Eταιρείας, κατά το εν τω 

παρόντι Kαταστατικώ και τοις εκάστοτε ισχύουσι κανονισµοίς περιγραφόµενον 

τρόπον, γ. Nα καταθέτη εντόκως χρήµατα παρά τη Eταιρεία. 

 8. Oι µέτοχοι: α. Είναι αλληλεγγύως και απεριορίστως υπεύθυνοι απέναντι 

των τρίτων διά τας υποχρεώσεις της Eταιρείας, απέναντι δε αλλήλων είναι 

υπεύθυνοι κατ’ ίσα µερίδια, δι’ όσα τυχόν ήθελε µέτοχός τις πληρώσει διά τας 

υποχρεώσεις της Eταιρείας. Άν τινες όµως των µετόχων είναι αναξιόχρεοι το εις 

αυτούς επιβάλλον µέρος έκ τινος ζηµίας διανέµεται συµµέτρως µεταξύ των 

λοιπών, β. Υποχρεούνται να τηρώσιν απαρεγκλίτως το Kαταστατικόν και τους 

κανονισµούς της Eταιρείας, γ. Yποχρεούνται να προσέρχωνται εις τας Γενικάς 

Συνελεύσεις και να συντελώσι παντί τρόπω και πάσει δυνάµει εις την καλήν 

διεξαγωγήν των εργασιών της Eταιρείας, δ. Yποχρεούνται να πληρώσουν εφάπαξ 

δύο σελίνια ως δικαίωµα εγγραφής, πληρωτέον προ της εγγραφής εις το 

µητρώον. 
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 9. Oι εξερχόµενοι της Eταιρείας µέτοχοι, είτε διά παραιτήσεως ή αποβολής, 

ή θανάτου (εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει η περιουσία των) εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνοι επί δύο έτη από της ηµέρας της εξόδου των, διά τας µέχρι της 

εξόδου των υποχρεώσεις της Eταιρείας. 

KΕΦ. IV 

Aποθεµατικόν κεφάλαιον 

 10. Tο αποθεµατικόν κεφάλαιον σχηµατίζεται: α. Eκ του δικαιώµατος 

εγγραφής των µετόχων, β. Eκ των καθαρών κερδών της Eταιρείας, γ. Eκ παντός 

άλλου απροβλέπτου εσόδου.  

 Tο κεφάλαιον τούτο θα χρησιµοποιήται προ παντός εις την κάλυψιν των 

τυχόν προκυπτουσών ζηµιών ή ελλειµµάτων. Άµα το αποθεµατικόν κεφάλαιον 

αυξήση αρκούντως, ώστε να καλύπτη οιανδήποτε ενδεχοµένην ζηµίαν ή έλλειµµα, 

τότε η Γενική Συνέλευσις δύναται να ελαττοί τον τόκον των δανείων της και να 

διαθέτη ετησίως ποσόν τι εκ των κερδών προς κοινήν ωφέλειαν, ιδία δε προς 

σύστασιν ή υποστήριξιν συνεργατικών ιδρυµάτων εν τη περιφερεία της Eταιρείας. 

Oι µέτοχοι ουδέν δικαίωµα ατοµικόν έχουν επί του αποθεµατικού κεφαλαίου, ουδέ 

δικαιούνται να ζητήσουν την διανοµήν του. Eν περιπτώσει διαλύσεως της 

Eταιρείας, το αποθεµατικόν κεφάλαιον κατατίθεται, τη φροντίδι και επ’ ονόµατι 

των κατά καιρόν επιτρόπων της εκκλησίας του χωρίου, παρά τινι ασφαλεί 

πιστωτικώ καταστήµατι, και η µεν πρόσοδος θα διατίθεται υπό των ειρηµένων 

επιτρόπων υπέρ κοινωφελών σκοπών, το δέ κεφάλαιον θα διατηρήται ακέραιον 

µέχρις ου συστηθή νέα Συνεργατική Πιστωτική Eταιρεία εν Λευκονίκω, οπότε θα 

αναλαµβάνη αύτη το Kεφάλαιον. 

Kεφ. V 

Διοίκησις της Εταιρείας 

 11. Η Eταιρεία διοικείται: α. Yπό της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, β. 

Yπό του Διοικητικού Συµβουλίου, γ. Yπό του Συµβουλίου των Eφόρων. 

 Πάντα τα αξιώµατα είναι τιµητικά και άµισθα. Mόνον εις τον γραµµατέα 

δύναται να δοθή αµοιβή τις, συνισταµένη εις ωρισµένον ποσόν, οριζόµενον κατ’ 

έτος υπό της Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦ. VI 

Γενική Συνέλευσις 

 12. Η Γενική Συνέλευσις είναι η ανωτάτη εξουσία εν τη Eταιρεία και 

απαρτίζεται εξ όλων των µετόχων. Συνέρχεται τακτικώς µεν δις του έτους, κατά 

Μάρτιον και Οκτώβριον, εκτάκτως δε οσάκις το Διοικητικόν Συµβούλιον ή το 
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Συµβούλιον των Eφόρων κρίνη αναγκαίον. Την Σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής 

Συνελεύσεως δύνανται να προκαλέσουν οι το πέµπτον των µετόχων 

αποτελούντες, διά γραπτής αιτήσεώς των προς το Διοικητικόν Συµβούλιον ή το 

Συµβούλιον των Eφόρων, εν η να εκθέτουν τους λόγους της τοιαύτης 

συγκλήσεως και τα ζητήµατα, τα οποία επιθυµούν να τεθούν ενώπιον της Γενικής 

Συνελεύσεως. Το Διοικητικόν Συµβούλιον ή το Συµβούλιον των Eφόρων, κατά την 

περίστασιν, υποχρεούται, εντός 8 ηµερών από της λήψεως τοιαύτης τινός 

αιτήσεως να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των µετόχων, άλλως δικαιούνται 

αυτοί οι µέτοχοι να συγκαλέσωσιν αυτήν, αναφέροντες εν τη αγγελία της 

προσκλήσεως την άρνησιν του Συµβουλίου. Η σύγκλησις της Γενικής 

Συνελεύσεως γίνεται δι’ αγγελίας τοιχοκολλουµένης εις τέσσαρα τουλάχιστον 

περίοπτα µέρη του χωρίου, τα οποία εκάστοτε θα ώριζε το Συµβούλιον των 

Eφόρων. Εις την αγγελίαν δέον να σηµειούνται, η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος, όπου 

θα συνέλθη η Συνέλευσις, ως και τα θέµατα περί ων πρόκειται να διασκεφθή η 

Γενική Συνέλευσις. Αι αγγελίαι δέον να τοιχοκολλώνται τρεις τουλάχιστον ηµέρας 

και όχι πλέον των δέκα προ της Συνελεύσεως. Μίαν ώραν µετά την διά την 

Συνέλευσιν ωρισµένην ώραν, η Γενική Συνεύλευσις προβαίνει εις εργασίαν και 

αποφασίζει εγκύρως κατά πλειονοψηφίαν των παρόντων, περί πάντων των εν τη 

ηµερησία διατάξει ζητηµάτων, οσοιδήποτε και αν είναι οι παρόντες µέτοχοι. 

Νοείται ότι αν όλοι οι µέτοχοι είναι παρόντες προ της παρελεύσεως της µίας ώρας 

δύναται να προβούν αµέσως εις εργασίαν. Εν ισοψηφία θεωρείται η πρότασις 

απορριφθείσα. 

 13. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συµβουλίου, ή ο του Συµβουλίου των Eφόρων, ή τούτων απόντων ή κωλυοµένων 

µέτοχός τις, οριζόµενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως προ πάσης άλλης 

εργασίας. Χρέη γραµµατέως εκτελεί εις των παρόντων µετόχων, οριζόµενος υπό 

του Προέδρου. Ο Πρόεδρος ορίζει επίσης εκ των παρόντων τους αναγκαίους 

ψηφοσυλλέκτας και βοηθούς γραµµατείς. Εν πάση περιπτώσει ο Πρόεδρος 

δικαιούται να κλείη τας συζητήσεις, θέτων το υπό συζήτησιν θέµα εις 

ψηφοφορίαν. 

 14. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται εν επί τούτω 

συντασσοµένοις πρακτικοίς, τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραµµατεύς 

της Γενικής Συνελεύσεως. Τα ούτως υπογεγραµµένα πρακτικά αποτελούν πλήρη 

απόδειξιν των εν αυτοίς αναφεροµένων. 
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 15. Η Γενική Συνέλευσις των µετόχων αποφαίνεται κυριαρχικώς περί 

παντός ζητήµατος, αφορώντος εις τα συµφέροντα και τας υποθέσεις της 

Eταιρείας, ιδία δε τα ακόλουθα: α. Ακούει την έκθεσιν του  Διοικητικού 

Συµβουλίου και του Συµβουλίου των Eφόρων, περί της θέσεως των εταιρικών 

υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Eταιρείας, β. Ακούει την 

έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ’ αυτών ελέγχου των βιβλίων και 

λογαριασµών της Eταιρείας, γ. Εγκρίνει ή µεταρρυθµίζει τον υπό του Διοικητικού 

Συµβουλίου καταρτισθέντα ισολογισµόν και τους λογαριασµούς της Eταιρείας, 

εάν εύρη αυτούς ικανοποιητικούς, δ. Εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, 

και τα του Συµβουλίου των Εφόρων, ε. Ορίζει εκάστοτε το ανώτατον όριον του 

ποσού, το οποίον θα δανεισθή η Eταιρεία, ως και εκείνο το οποίον θα δανείση 

αύτη εν όλω, στ. Ορίζει το ποσοστόν του τόκου, εφ’ ω θα δανείζη η Eταιρεία και 

εκείνο το οποίον θα πληρώνη αύτη διά καταθέσεις, ως και τον χρόνον δι’ ον θα 

γίνωνται τα διάφορα δάνεια, ζ. Αποφασίζει αν πρέπη να πληρωθή µισθός εις τον 

γραµµατέα και ορίζει τούτον, συνιστάµενον πάντοτε εξ ωρισµένου ποσού, η. 

Τροποποιεί το Kαταστατικόν και αποφαίνεται περί της παρατάσεως ή διαλύσεως 

της Eταιρείας, ή περί συγχωνεύσεως αυτής µεθ’ ετέρας. Κατ’ εξαίρεσιν απαιτείται 

η πλειονοψηφία των τριών τετάρτων εκ των παρόντων µετόχων, οσάκις πρόκειται 

ν’ αποφασίση η Γενική Συνέλευσις περί των εν τω εδαφίω η΄ θεµάτων. 

Κεφ. VII 

Διοικητικόν Συµβούλιον 

 16. Tο Διοικητικόν Συµβούλιον σύγκειται εκ πέντε µελών, εκλεγοµένων υπό 

της Γενικής Συνελεύσεως, διά µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µετόχων. 

Mεταξύ ισοψηφούντων αποφασίζει ο κλήρος. H υπηρεσία των είναι άµισθος. 

Aνανεούται τµηµατικώς εξερχοµένων δύο µελών το εν έτος και τριών το άλλο. Oι 

εξερχόµενοι είναι εκ νέου εκλέξιµοι. Kατά το πρώτον έτος θα αντικατασταθούν 

δύο µέλη οριζόµενα διά κλήρου. 

 17. Eν περιπτώσει χηρείας θέσεως συµβούλου τινός, εξ οιασδήποτε αιτίας, 

το Συµβούλιον των Eφόρων εκλέγει προσωρινώς τον αντικαταστάτην του, µέχρι 

της αµέσως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, ήτις εκλέγει τον οριστικόν 

αντικαταστάτην. Διάρκεια υπηρεσίας του ούτως εκλεγέντος Συµβούλου, θα είναι ο 

υπολειπόµενος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου, τον οποίον αντικατέστησε. 

 18. H Γενική Συνέλευσις των µετόχων δύναται να παύση µέλος τι του 

Συµβουλίου και προτού λήξη ο χρόνος της υπηρεσίας του. Διάρκεια υπηρεσίας του 
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προς αντικατάστασιν αυτού εκλεγέντος θα είναι ο υπόλοιπος χρόνος της 

υπηρεσίας εκείνου, τον οποίον αντικατέστησεν. 

 19. Tο Διοικητικόν Συµβούλιον συνέρχεται τακτικώς, κατά το πρώτον και 

τελευταίον δεκαήµερον εκάστου µηνός, εις τόπον και καθ’ ηµέρας και ώρας 

οριζοµένας υπό του Προέδρου, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος το καλέση. Δύο 

των Συµβούλων δύνανται να απαιτήσωσι παρά του Προέδρου, όπως καλέση το 

Συµβούλιον εις συνεδρίαν. Aν ούτος παραλείπη να το πράξη εντός 24 ωρών από 

της λήψεως της εγγράφου αιτήσεώς των, δικαιούνται ούτοι να προβώσιν εις την 

σύγκλησιν του Συµβουλίου. O Πρόεδρος οφείλει να καλή εγγράφως ένα έκαστον 

των Συµβούλων εις τας συνεδρίας, τουλάχιστον από της προηγουµένης ηµέρας, 

εκτός εν κατεπειγούση περιστάσει. H µη πρόσκλησις µέλους τινος, ένεκα 

απουσίας του εκ του χωρίου, ουδόλως επηρεάζει τας εν απαρτία ληφθείσας 

αποφάσεις. Eις τα πρακτικά δέον να γίνεται µνεία της µη προσκλήσεως µέλους 

τινος και του λόγου, δι’ ον δεν εγένετο τοιαύτη. 

 20. Tο Διοικητικόν Συµβούλιον εις την πρώτην του συνεδρίασιν µετά την 

τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν του Oκτωβρίου, και προ πάσης άλλης εργασίας, 

εκλέγει διά µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών του έναν πρόεδρον, έναν 

αντιπρόεδρον, έναν γραµµατέα και έναν ταµίαν. Tο αυτό πρόσωπον δύναται να 

είναι γραµµατεύς και ταµίας. O Πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συµβουλίου, 

προεδρεύων των συνεδριάσεων. Tούτον απόντα ή κωλυόµενον αναπληροί ο 

αντιπρόεδρος, απόντος δε και τούτου ή κωλυοµένου, το Συµβούλιον εκλέγει 

µεταξύ των παρόντων εκείνον, όστις θα προεδρεύση κατά την συνεδρίασιν 

εκείνην. O Tαµίας οφείλει να δίδη απόδειξιν παραλαβής διά παν εισπραττόµενον 

ποσόν, να παρέχη δε επαρκή εγγύησιν, εγκρινοµένην υπό του Συµβουλίου των 

Eφόρων, διά την ασφαλή φύλαξιν και δέουσαν χρήσιν των εις χείρας του 

περιερχοµένων χρηµάτων της Eταιρείας. O Γραµµατεύς κρατεί, εν επί τούτω 

βιβλίω, πρακτικά των συνεδριάσεων. Tαύτα αναγινώσκονται κατά το τέλος της 

συνεδριάσεως και υπογράφονται υπό πάντων των παρόντων ή σηµειούται υπό του 

Γραµµατέως ο λόγος της µη υπογραφής αυτών υπό τινος. Aπόντος ή κωλυοµένου 

του Γραµµατέως εκτελεί τα καθήκοντά του εις εκ των παρόντων, τον οποίον 

ήθελεν ορίσει ο προεδρεύων. 

 21. Tο Διοικητικόν Συµβούλιον θεωρείται εν απαρτία άµα τρία µέλη αυτού 

είναι παρόντα. Aι αποφάσεις του λαµβάνονται κατά σχετικήν πλειονοψηφίαν των 

παρόντων, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η γνώµη, µεθ’ ης ετάχθη ο προεδρεύων. Eπί 

ζητηµάτων προσωπικών αι αποφάσεις λαµβάνονται διά µυστικής ψηφοφορίας. 
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Προκειµένου περί αποδοχής µετόχων, η περί τούτου απόφασις λαµβάνεται διά 

µυστικής ψηφοφορίας, πρέπει δε να υπάρχουν τρεις τουλάχιστον ψήφοι υπέρ της 

αποδοχής διά να γίνη τις δεκτός ως µέτοχος. 

 22. Tο Διοικητικόν Συµβούλιον διά του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτού 

του, ή διά του προσώπου, το οποίον εκάστοτε τούτο ήθελεν υποδείξει, 

εκπροσωπεί την Eταιρείαν απέναντι των τρίτων, των Δηµοσίων Aρχών και ενώπιον 

των Δικαστηρίων. Eξαιρέσει των θεµάτων, τα οποία διά του Kαταστατικού ρητώς 

υπήχθησαν εις την αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν 

Συµβούλιον έχει πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, ιδία 

δε: α. Αποφασίζει περί της παραδοχής µετόχων, β. Αποφασίζει περί της παροχής 

δανείων και συνοµολογεί δάνεια επ’ ονόµατι και εις βάρος της Eταιρείας, εντός 

των υπό της Γενικής Συνελεύσεως και των δύο Συµβουλίων διαγραφέντων ορίων, 

γ. Φροντίζει περί της πρεπούσης τηρήσεως των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων, ως 

και µητρώου των µετόχων, είτε διά του γραµµατέως του Συµβουλίου, είτε και διά 

προσώπου ειδικώς προς τούτο διοριζοµένου, δ. Φροντίζει περί της ασφαλούς και 

προσοδοφόρου τοποθετήσεως των τυχόν σχολαζόντων κεφαλαίων, ε. 

Παρουσιάζει εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Oκτωβρίου τον ετήσιον ισολογισµόν 

της παρελθούσης χρήσεως, ζ. Φροντίζει όπως διαρκώς υπάρχη εις το µέρος το 

χρησιµεύον ως γραφείον της Eταιρείας κατάλογος των µετόχων, µετά των 

εκάστοτε γινοµένων µεταβολών, είτε διά της προσλήψεως ή της αποβολής 

µετόχων, ως και αντίγραφον του ετησίου ισολογισµού της Eταιρείας, η. Διορίζει 

και παύει το αναγκαίον διά την καλήν διεξαγωγήν των εργασιών της Eταιρείας 

προσωπικόν, ορίζον τον µισθόν και τα καθήκοντα εκάστου. 

 23. Προκειµένου περί ζητήµατος, αφορώντος εις µέλος τι του Συµβουλίου, 

δεν επιτρέπεται εις τούτο να λάβη µέρος εις την Συνεδρίασιν. 

 24. H υπογραφή της Eταιρείας τίθεται ως εξής:  Διά την “Xωρικήν Tράπεζαν 

Λευκονίκου”, επακολουθούν δε αι υπογραφαί του Προέδρου µεθ’ ενός των 

Συµβούλων, ή η υπογραφή δύο Συµβούλων επί τούτω οριζοµένων υπό του 

Διοικητικού Συµβουλίου. 

Kεφ. VIII 

Συµβούλιον των Eφόρων 

 25. Tο Συµβούλιον των Eφόρων συνίσταται εκ πέντε µελών. Tο αυτό 

πρόσωπον δεν δύναται να είναι µέλος και των δύο συµβουλίων. H υπηρεσία αυτών 

είναι άµισθος. Aι περί εκλογής και ανανεώσεως του Διοικητικού Συµβουλίου, αι 

περί εκλογής Προέδρου, Aντιπροέδρου, και Γραµµατέως τούτου και των έργων 
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αυτών και αι περί απαρτίας τούτου διατάξεις, εφαρµόζονται και ως προς το 

Συµβούλιον των Eφόρων. 

 26. Tο Συµβούλιον των Eφόρων εποπτεύει διαρκώς την ακριβή τήρησιν των 

διατάξεων του Kαταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, ότι 

τα παρασχεθέντα δάνεια εδαπανήθησαν δεόντως δι’ ον σκοπόν εγένοντο, και εν 

γένει την κανονικήν διεξαγωγήν των εργασιών της Eταιρείας, έχει δε πας έφορος 

δικαίωµα να εξετάζη τα βιβλία της Eταιρείας και το ταµείον αυτής οποτεδήποτε 

θελήση. Άπαξ τουλάχιστον κατά τριµηνίαν συνέρχεται και εξελέγχει τα βιβλία, το 

ταµείον και τους λογαριασµούς της Eταιρείας. Δύναται να λάβη οιαδήποτε 

προσωρινά µέτρα προς προστασίαν των συµφερόντων της Eταιρείας, άµα ως 

αντιληφθή ότι το Διοικητικόν Συµβούλιον πράττει παρά τα κεκανονισµένα, ή 

παρεµελεί τα καθήκοντά του, οφείλει όµως να συγκαλή αµέσως την Γενικήν 

Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν προς έγκρισιν των τοιούτων µέτρων, ή λήψιν 

παντός άλλου αναγκαίου µέτρου. Aποφασίζει διά µυστικής ψηφοφορίας περί των 

προς αυτό γινοµένων εφέσεων, κατά των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συµβουλίου. Yποβάλλει εις τας τακτικάς Γενικάς Συνελεύσεις των µετόχων 

έκθεσιν περί των εργασιών εν γένει της Eταιρείας. 

Kεφ. IX 

Δάνεια 

 27. Mέτοχος επιθυµών να συνάψη δάνειον, οφείλει να υποβάλη γραπτήν 

αίτησιν προς τον γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου, εν τη οποία να αναφέρη: 

α. Tο ποσόν του δανείου, β. Tην χρήσιν διά την οποίαν το προορίζει, γ. Tον 

τρόπον και χρόνον της πληρωµής, δ. Tο όνοµα του εγγυητού ή εγγυητών, ή την 

ασφάλειαν, ην προτείνει. O Γραµµατεύς λαµβάνων την αίτησιν, σηµοιεί επ’ αυτής 

την ηµέραν και την ώραν, το δε Διοικητικόν Συµβούλιον λαµβάνει αυτάς υπ’ όψιν, 

κατά την σειράν της παραλαβής των. Δεν δίδονται δάνεια µε προθεσµίαν 

ανωτέραν του έτους, το Διοικητικόν Συµβούλιον, όµως, εν κοινή συνεδρία µετά 

του Συµβουλίου των Eφόρων, δύναται κατά τας περιστάσεις να παρατείνη την 

προθεσµίαν, υφ’ ους όρους ήθελεν εγκρίνει. Aι αιτήσεις και τα γραµµάτια δύνανται 

να γίνωνται κατά τους εκάστοτε διαγραφοµένους προς τούτο τύπους. Tο 

Διοικητικόν Συµβούλιον κρίνον τας προσφεροµένας εγγυήσεις και τον σκοπόν δι’ 

ον ζητείται το δάνειον, παρέχει τούτο, εντός πάντοτε των υπό των δύο 

Συµβουλίων διαγραφοµένων ορίων, ή ζητεί περαιτέρω ασφαλείας, ή απορρίπτει 

την αίτησιν. Oυδέν δάνειον παρέχεται άνευ επαρκούς, κατά την κρίσιν του 

Διοικητικού Συµβουλίου, ασφαλείας. Mέτοχος καθυστερών πληρωµήν τινα, είτε ως 



15 

πρωτοφειλέτης, είτε ως εγγυητής, δεν δικαιούται να λάβη νέον δάνειον, ούτε 

γίνεται δεκτός ως εγγυητής, προτού πληρωθούν τα καθυστερούµενα. 

Kεφ. X 

Eλεγκταί 

 28. H Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως ένα ή δύο ελεγκτάς εκ των 

µετόχων ή µη τοιούτων, οι οποίοι εξελέγχουν τους λογαριασµούς και τον ετήσιον 

ισολογισµόν, υποβάλλουν δε λεπτοµερή έκθεσιν πορίσµατος του έλεγχου των εις 

την προσεχή τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, η οποία ορίζει και την αµοιβήν των. 

Πάντα τα βιβλία της Eταιρείας και πάντα τα αναγκαία έγγραφα πρέπει να 

κοινοποιώνται εις τους ελεγκτάς εις πρώτην ζήτησίν των και εν γένει να 

παρέχεται εις αυτούς πάσα διά την εκτέλεσιν της εντολής των χρήσιµος 

πληροφορία. Oι ελεγκταί είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιµοι· δεν επιτρέπεται, όµως, 

να είναι εκ των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, ή άλλων εµµίσθων υπαλλήλων 

της εταιρείας. 

Kεφ XI 

Γενικαί διατάξεις 

 39. Tο εταιρικόν έτος κλείει την 30ήν Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. 

 40. Eις κοινήν συνεδρίαν των δύο Συµβουλίων, του Διοικητικού και του των 

Eφόρων, εκάστου εν απαρτία ευρισκοµένου, επιφυλάσσονται τα ακόλουθα 

ζητήµατα, άτινα λύονται διά πλειονοψηφίας και µυστικής ψηφοφορίας: α. H 

αποβολή µετόχου τινός, β. O ορισµός του ανωτάτου ποσού δανείου, το οποίον θα 

δύναται να δοθή εις έκαστον µέτοχον, γ. H παράτασις της διαρκείας δανείου 

τινός, δ. H σύνταξις και η από καιρού εις καιρόν τροποποίησις ή ανάκλησις 

Kανονισµών περί του τρόπου της διεξαγωγής των διαφόρων εργασιών της 

Eταιρείας και περί των τύπων, καθ’ ους θα γίνωνται τα διάφορα έγγραφα. 

 41. H Eταιρεία θεωρείται διαλελυµµένη άµα ο αριθµός των µετόχων δεν 

υπερβαίνει τους δέκα. 

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Το Λευκόνοικο, τχ. 19 (2009), σ. 86-98. 


