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πρόλογος

Από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, η Τράπεζα  Κύπρου, 

ως ο θεμελιωτής του Kυπριακού Tραπεζικού Συστήματος, στηρίζει 

την οικονομία του τόπου τόσο σε καιρούς ευμάρειας όσο και σε 

χαλεπούς καιρούς, είναι αρωγός σε περιόδους ανάπτυξης αλλά 

και στιγμές κρίσεων.  Αναδείχθηκε και παραμένει ως ο κύριος 

στυλοβάτης του τόπου, στηρίζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο, τον 

ιδιώτη πελάτη, τον μέτοχο και την κοινωνία ευρύτερα.  

Μετεξελίσσεται άλλοτε ακολουθώντας τα βήματα προόδου

της Κύπρου και άλλοτε οδηγώντας η ίδια την οικονομία της Κύπρου 

σε νέους ορίζοντες. Ανοίγει τα σύνορά της στηρίζοντας

την ελληνική διασπορά και καθιερώνεται στην ελληνική αγορά

ως «η Κύπρου» με πανελλήνια παρουσία.

Προχωρεί μπροστά και επεκτείνεται σε χώρες όπου έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα, ενισχύοντας παράλληλα και τις σχέσεις της Κύπρου 

με τις αγορές αυτές. Επεκτείνεται στη Ρουμανία και Ουκρανία και 

διαβλέπει ως τον τρίτο μεγάλο πυλώνα ανάπτυξής, την αγορά

της Ρωσίας.

Αντλώντας από την ιστορία, μπορούμε ν’ αξιολογήσουμε 

τις συνθήκες του σήμερα και να διαμορφώσουμε σε γερά 

θεμέλια το αύριο, διατηρώντας την ταυτότητά μας μέσα σ’ ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  

Με την κυκλοφορία του Χρονολογίου 1899-2009 της Τράπεζας 

Κύπρου επιχειρείται η καταγραφή γεγονότων της πορείας

της Τράπεζας, που ξεκίνησε από το όραμα των πρωτοπόρων 

ιδρυτών του Ταμιευτηρίου «η Λευκωσία» το 1899 και συνεχίστηκε 

με τα οράματα, την αγάπη και την εργατικότητα πολλών ανθρώπων, 

επωνύμων και ανωνύμων, που έβαλαν το δικό τους λίθο για να 

κτιστεί το σημερινό οικοδόμημα της Τράπεζας Κύπρου, του πρώτου 

χρηματοοικονομικού οργανισμού του τόπου.  

Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί μέσα σ’ ένα μεταβαλλόμενο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, όπου ο παγκόσμιος τραπεζικός 

χάρτης αλλάζει, η Τράπεζα Κύπρου στέκεται ακλόνητη σε γερά 

θεμέλια γιορτάζοντας 110 χρόνια δημιουργικής πορείας 

και προσφοράς.
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Ανδρέας Ηλιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος
Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. 

Στη μακρόχρονη αυτή διαδρομή εδραιώνεται ως μια ισχυρή 

περιφερειακή τραπεζική δύναμη στον ευρύτερο ζωτικό χώρο

της Κύπρου, Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ευρεία 

διεθνή μετοχική βάση.

Αυτή την πορεία, θέλησε να τεκμηριώσει το Συγκρότημα Τράπεζας 

Κύπρου με τη δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου. 

Να διαφυλάξει τα έγγραφα και άλλα τεκμήρια που καταγράφουν 

τις ενέργειες και τις αποφάσεις των ανθρώπων του, που 

διαμορφώνουν ή επηρεάζουν ουσιαστικά την οικονομική ιστορία 

του τόπου. Συνάμα, να διασφαλίσει το δικαίωμα κάθε πολίτη να 

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που διευρύνουν τη γνώση του, 

ιδιαίτερα πάνω στις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές

της  ιστορίας της Κύπρου.

Με την πρώτη αυτή έκδοση του Ιστορικού Αρχείου, που συμπίπτει 

και με την επέτειο των 110 χρόνων λειτουργίας της Τράπεζας, 

επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή της δραστηριότητας

της Τράπεζας Κύπρου όπως αυτή τεκμηριώνεται από αρχειακές 

κυρίως πηγές και δίδεται στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη ένα 

χρήσιμο, καθοδηγητικό πιστεύουμε, εργαλείο έρευνας.

Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει βιώνοντας ραγδαίες οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές, η γνώση του παρελθόντος,

η γνωριμία με τις ρίζες μας, αποτελούν στόχο πρωταρχικής 

σημασίας για να μπορούμε να προχωρούμε σταθερά μπροστά και 

να διαμορφώνουμε ένα καλύτερο αύριο.  

Το ταξίδι στο μέλλον, ξεκινά από το ταξίδι στο παρελθόν.
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εισαγωγή

Γιάννης Κυπρή

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου

Πρόεδρος Επιτροπής Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου

Στο Ιστορικό Αρχείο, παρά το γεγονός ότι αρκετό εισαγμένο υλικό, 

της υπό επισκόπηση περιόδου, δεν έχει ακόμα μελετηθεί, θελήσαμε 

να γραφτεί ένα πρώτο Χρονολόγιο της Τράπεζας, με την ευκαιρία  

των 110 χρόνων της, στηριγμένο στις πηγές που έχουμε μέχρι 

σήμερα μελετήσει, τον Τύπο της εποχής και άλλη βιβλιογραφία, για 

να χρησιμοποιηθεί πρώτιστα ως έγγραφο αναφοράς από

τη διοίκηση και το προσωπικό, αλλά και ως πηγή και πρόκληση 

για περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα και συγγραφή. Ταυτόχρονα, 

στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών του Συγκροτήματος περί 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δράσης, δίνεται με

το Χρονολόγιο 1899 - 2009  μια επίσημη πρώτη, συγκεντρωμένη 

αναφορά στη δραστηριότητα της Τράπεζας αλλά και στη φιλοσοφία 

των ανθρώπων που τη διοικούσαν.

Η έκδοση αυτή, ενισχύει τεκμηριωμένα την πεποίθηση πως,

η πορεία της Τράπεζας Κύπρου πορευόταν παράλληλα με την 

Ιστορία του τόπου, αφού αφουγκραζόταν και ανταποκρινόταν

στις προσδοκίες και στις ανάγκες ενός λαού που σε όλα τα υπό 

μελέτη χρόνια πολεμά, πέφτει και ξανασηκώνεται άπειρες φορές. 

Εξ ου και η υποχρέωση της Τράπεζας να μοιραστεί 

και την ιστορία της.

 

Η Τράπεζα Κύπρου συμπλήρωσε 110 χρόνια ζωής το 2009.

Τα τελευταία χρόνια, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ακολουθεί 

με ταχύτατους ρυθμούς τις επιταγές της σύγχρονης τραπεζικής 

δραστηριότητας και εφαρμόζει στρατηγική που αντικατοπτρίζει 

την πεποίθηση της Διοίκησης περί σταθεροποίησης αλλά και 

συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

Οι πρόσφατες επεκτάσεις στη Ρουμανία και Ρωσία, η εξαγορά

της AvtoZAZBank στην Ουκρανία και της Uniastrum Bank

στη Ρωσία, δείχνουν ξεκάθαρα τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί. 

Το Συγκρότημα λοιπόν, από την πρώτη επέκταση των εργασιών 

του εκτός Κύπρου το 1955 μέχρι σήμερα, έχει μετουσιωθεί

σε ένα πολυεθνικό οργανισμό με προσωπικό πέραν

των 10.000 ατόμων, με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, είναι σημαντικό για τους μετόχους,

τους πελάτες και το προσωπικό του Συγκροτήματος, υφιστάμενο, 

αποχωρήσαν και νεοεισερχόμενο, να έχει μια συνολική εικόνα και 

να μπορεί να ανατρέχει σε βασικές ημερομηνίες και γεγονότα  που 

έχουν καθορίσει ή προδιαγράψει την πορεία του Οργανισμού.
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Η Κύπρος του 1899, όταν αρχίζει η Iστορία της Τράπεζας Κύπρου, 

βρίσκεται υπό αγγλική κατοχή, ύστερα από την παραχώρησή της 

από την Τουρκία το 1878 και πληρώνει φόρο υποτελείας για να 

πληρωθεί το χρέος της Υψηλής Πύλης προς την Αγγλία και

τη Γαλλία. Ταυτόχρονα, ταλανίζεται από τις πρώτες εντάσεις μεταξύ 

της ελληνικής και της τουρκικής κοινότητας του νησιού, αφού

οι μεν επιθυμούν διακαώς την  Ένωση με την Ελλάδα και

οι δε την επαναφορά του νησιού στην ιδιοκτησία της Τουρκίας.

Για να  έχει ο αναγνώστης εικόνα του περιβάλλοντος, τόσο

του παγκόσμιου αλλά και του κυπριακού, μέσα στο οποίο 

αναπτύχθηκε η Τράπεζα Κύπρου, περιλήφθηκαν στο βιβλίο κάποια 

γεγονότα που κατά τη κρίση μας είτε δίνουν το στίγμα της εποχής 

τους ή επηρέασαν και εξακολουθούν ίσως να επηρεάζουν

την εξέλιξη της Παγκόσμιας Iστορίας. Κάποια δε, είναι καθοριστικά 

και για την εξέλιξη της Iστορίας της Κύπρου και κατ’ επέκταση και 

την Iστορία της Τράπεζας.

Το Χρονολόγιο είναι η πρώτη έκδοση του Ιστορικού Αρχείου 

Τράπεζας Κύπρου. Με αυτή την έκδοση φιλοδοξούμε να δώσουμε 

στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα της πλούσιας ιστορίας

της Τράπεζας και της αξίας των τεκμηρίων που φυλάσσονται

στο Αρχείο μας και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον 

εξειδικευμένων ερευνητών για αξιοποίηση

του αρχειακού μας υλικού. 

Η συγκέντρωση των πληροφοριών και η σύνταξη του κειμένου 

δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Βασική πηγή πληροφοριών για

τα χρόνια 1899 -1970 είναι έγγραφα και άλλα τεκμήρια που 

συγκεντρώθηκαν στο Ιστορικό Αρχείο εφ’ όσον ανοίχθηκαν και 

ταξινομήθηκαν. Για τα νεότερα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν ομιλίες 

και συνεντεύξεις διοικητικών στελεχών της Τράπεζας, ετήσιες 

εκθέσεις, λογοδοσίες και άλλα κοινοποιημένα έγγραφα.

Το φωτογραφικό υλικό που αφορά τραπεζικά θέματα είναι ένα 

μικρό κομμάτι της πλούσιας συλλογής του Ιστορικού Αρχείου. 

Σε εργασίες αυτής της μορφής, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια 

για προσθήκη νέων δεδομένων ή ακόμα και κίνδυνος πλήρους 

ανατροπής, καθώς ανοίγονται νέοι φάκελοι και οι ερευνητές θα 

προχωρήσουν, ελπίζουμε, σε λεπτομερή έρευνα και ανάλυση 

συγκεκριμένων κεφαλαίων στα τραπεζικά δρώμενα.      

Η συγγραφή του Χρονολογίου έγινε ευκολότερη χάρις

στα αποτελέσματα της έρευνας στον Κυπριακό Tύπο που 

ανατέθηκε από το Ιστορικό Αρχείο στη Δρα  Έρση Δημητριάδη, 

ιστορικό. Πέρα από την έρευνά της, μας έδωσε πολλές σημαντικές 

πληροφορίες που μας βοήθησαν  να κατανοήσουμε καλύτερα 

το αντικείμενό μας.  

Για όλα αυτά, αλλά και για τη συνεχή παρότρυνσή της να 

προχωρήσουμε με αυτή την έκδοση, την ευχαριστούμε θερμά.

σημείωμα για την έκδοση



9

Ναδίνα Παφίτου

Διευθύντρια Ιστορικού Αρχείου 

Τράπεζας Κύπρου

Ευχαριστίες οφείλονται και: 

στον Γεράσιμο Νοταρά, τον Επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, που μας μετέδωσε την πίστη 

και τον ενθουσιασμό του για τη σημαντικότητα της εργασίας αυτής. 

Άλλωστε η προθυμία του να μας διδάξει και να μας καθοδηγήσει 

σε κάθε μας βήμα από τότε που σχεδιάζαμε την πρόταση προς

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος για την ίδρυση

του Ιστορικού Αρχείου, οδήγησαν στη σε μικρό χρονικό διάστημα 

δημιουργία της υποδομής του Αρχείου μας. 

Στον Νικηφόρο Ορφανό, Μέλος της Επιτροπής του Ιστορικού 

Αρχείου Τράπεζας Κύπρου, πρώτο διδάξαντα και φανατικό 

υποστηρικτή της αναγκαιότητας διαφύλαξης της Iστορίας

της Τράπεζας Κύπρου, για όλες τις γνώσεις που μοιράστηκε

μαζί μας και για την ευθύνη που φέρει για το δύσκολο έργο που 

αναλάβαμε με τη δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου!

Ευχαριστίες στον Δρα Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου,  Έφορο 

Συλλογών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου για

τη συμβολή του στην ταξινόμηση Αρχειακού Υλικού

των Ταμιευτηρίων και τη γενική συνεργασία του, και

στην Αυγούστα Αυγουστή που στο σύντομο πέρασμά της από 

το Ιστορικό Αρχείο, αγκάλιασε με ενθουσιασμό την εργασία και 

ανέλαβε την έρευνα για τα παγκόσμια και κυπριακά γεγονότα.

Στην Μάρω Λεβέντη Κληρίδη, Διευθύντρια του Γραφείου

του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και Μέλους της Επιτροπής 

Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου, για τον εντοπισμό και 

υπόδειξη αρκετών από τα τραπεζικά γεγονότα που αναφέρονται 

στην περίοδο 1980-2009.

Ευχαριστίες οφείλονται στην Ελένη Οδυσσέως, συνάδελφο

στο Ιστορικό Αρχείο για τις παρατηρήσεις της στα κείμενα,

τη στήριξη στα κρίσιμα στάδια της ολοκλήρωσης της εργασίας και 

για την ηλεκτρονική επεξεργασία και ταξινόμηση μεγάλου μέρους 

του φωτογραφικού υλικού.

Στον Σάββα Παύλου για τις φιλολογικές του συμβουλές, 

και στους  Άππιο και Μεταξά για το σχεδιασμό και επιμέλεια

της εκτύπωσης της έκδοσης και τα Τυπογραφεία Μaster Printers 

Cassoulides για την άρτια εκτύπωση.

Τελικά, οφείλουμε ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον Πρόεδρο

της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου, Πρώτο Γενικό Διευθυντή

του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου κ. Γιάννη Κυπρή, για

την εμπιστοσύνη που μας έδειξε να χειριστούμε, στα καλά και

στα δύσκολα, αυτή την Ιστορία…
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Εξουσιοδότηση μετόχων για εγγραφή του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 
ως ανωνύμου εταιρείας, 1909.
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\  Λειτουργεί στην Κύπρο μόνο μία εμπορική τράπεζα, η Αυτοκρατορική 
Οθωμανική Τράπεζα, που εξυπηρετούσε τις ανάγκες της Αγγλικής 
διακυβέρνησης και κάποιων ντόπιων μεγαλεμπόρων. Ο απλός κόσμος, 
οι βιοπαλαιστές και μικροεπιχειρηματίες των αστικών κέντρων και
οι αγρότες, ήταν ακόμα στα χέρια των ιδιωτών τοκογλύφων. 

\  Την 1η Ιανουαρίου 1899 ιδρύεται με πρωτοβουλία μιας ομάδας 
γνωστών για την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση, κατοίκων
της Λευκωσίας, το Ταμιευτήριο «Η Λευκωσία».
 
Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, τα μέλη του «Κυπριακού Συλλόγου»  
επικροτηθήκαν θερμά για την απόφασή τους να ιδρύσουν ταμιευτήριο 
«διά τον λαόν»1. Όλη η προεργασία έγινε μέσα στον Κυπριακό Σύλλογο, 
από τα μέλη, με πρωτεργάτες τον Πρόεδρο του Συλλόγου, γιατρό 
Αντώνιο Θεοδότου και τον δικηγόρο Ιωάννη Οικονομίδη. 

Εκεί, στον Κυπριακό Σύλλογο, έγιναν και οι αρχαιρεσίες
του Ταμιευτηρίου και αναδείχτηκε Διαχειριστική Επιτροπή με
τους Ιωάννη Οικονομίδη, Διευθυντή, τον έμπορο Γεώργιο Παπαδόπουλο, 
Υποδιευθυντή, τον επίσης έμπορο Κωνσταντίνο Σαββίδη, Ταμία και
τον Κώστα Σαμουήλ εμποροϋπάλληλο και μετέπειτα ιδρυτή
της Εμπορικής Σχολής Σαμουήλ, Γραμματέα.

\  Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απάρτισαν οι Αντώνιος Θεοδότου 
(γιατρός), Ιωάννης Μ. Ζαχαριάδης (έμπορος), Αριστόδημος Φοινιέας 
(γιατρός), Κωνσταντίνος Λ. Δραγομάνος (έμπορος), Κωνσταντίνος 
Διανέλλος (καπνεργοστασιάρχης), Φίλιππος Νικολαΐδης (έμπορος), 
Χριστόδουλος Γεωργιάδης (έμπορος), Ματθαίος Λουκαΐδης (έμπορος), 
Στυλιανός Νικολαΐδης (έμπορος), Αχιλλέας Σ. Μαρκίδης (έμπορος), 
Κωνσταντίνος Σ. Λοϊζίδης (έμπορος), Χαράλαμπος Π. Μαραθεύτης, 
(δάσκαλος).2

\  Το κεφάλαιο του Ταμιευτηρίου συγκεντρώνεται με εβδομαδιαίες 
καταβολές. Κάθε καταθέτης μπορούσε να αγοράσει 1 μετοχή νοουμένου 
ότι κατέθετε 1 σελίνι τη βδομάδα για περίοδο 5 ετών για κάθε μετοχή 
που επιθυμούσε να αποκτήσει.

\  Στον Κυπριακό Σύλλογο λειτουργεί και το πρώτο «γραφείο»
του Ταμιευτηρίου, «ανά πάσαν Κυριακήν, Δευτέραν, Τρίτην και Τετάρτην 
και ώραν 5-6 μ.μ.».3

Από τον Μάϊο δε, οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν
τις καταβολές τους, στο ιδιαίτερο δωμάτιο του καφενείου «Φανερωμένη» 
κάθε Σάββατο 6-7 μ.μ. και κάθε Κυριακή 9-10 π.μ.
Το «γραφείο» στον Κυπριακό Σύλλογο λειτουργεί μόνο Κυριακή 
απόγευμα 4-6.4

\  Τον Μάρτιο ιδρύεται το Λαϊκό Ταμιευτήριο Πάφου με πρωτοβουλία 
των αδελφών Νικολαΐδη5 και τον Μάϊο, Ταμιευτήριο στην Κερύνεια με 
διευθυντή τον δικηγόρο Γεώργιο Λοϊζίδη, ταμία τον έμπορο Χριστόδουλο 
Φιερό και τον Κλ. Πεντζίκη γραμματέα.6

• Αποστολή Πρεσβείας στο Λονδίνο. Το Υπόμνημά της   
 αναφέρεται στο διακαή πόθο των ελληνοκυπρίων για  Ένωση  
 με την Ελλάδα και σε οικονομικά ζητήματα του τόπου    

• Αρμοστής ο Sir William Haynes Smith

•	 Ίδρυση	του	Διαρκούς	Δικαστηρίου	Διαιτησίας	στη	Χάγη
	 της	Ολλανδίας

•	 Νότιος	Αφρική:	Πόλεμος	των	Boers

•	 Αλλαγή	πολιτικού	καθεστώτος	στην	Κρήτη	

•	 Ψηφίζεται	το	Σύνταγμα	της	αυτόνομης	Κρητικής	Πολιτείας

1899

Ιωάννης Οικονομίδης 

Γεννήθηκε στο Λευκόνοικο Αμμοχώστου
το 1864. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Εργάστηκε ως δικηγόρος στην Πάφο 
και στη Λευκωσία. Ιδρυτικό μέλος και διευθυντής 
αμισθί του Ταμιευτηρίου «η Λευκωσία». Από
το 1901 μέχρι το 1909 ήταν δικαστής
στη Λεμεσό. Τον Ιούνιο 1909 διορίζεται 
έμμισθος Διευθυντής του Ταμιευτηρίου 
«η Λευκωσία». Σύμφωνα με το Συμβόλαιο 
Διορισμού του, δικαιούται να δικηγορεί «δι’ ίδιον 
λογαριασμόν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Κύπρου, αλλά δεν δικαιούται ν’ αναλαμβάνει 
πλέον των δώδεκα υποθέσεων κατ’ έτος»7.

Ήταν επίσης Ιδρυτής της Χωρικής Τράπεζας 
Λευκονοίκου και εισηγητής του Νόμου περί 
Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών το 1914. 
Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου και
του Εθνικού Συμβουλίου. Ιδρυτικό μέλος
του Παγκυπρίου Γυμνασίου,  Έφορος Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, Πρόεδρος
της Ηλεκτρικής Εταιρείας, μέλος του Συμβουλίου 
της Γεωργικής Τράπεζας.

Πέθανε στη Λευκωσία το 1934.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 626 (935), 8/20 Φεβρουαρίου 1899.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 638 (947), 1/13 Μαΐου 1899.

1 Φωνή της Κύπρου, αρ. 624(933), 25/6 Φεβρουαρίου 1899
2 Ι.Α.Τ.Κ.1.1-02.0023, Μητρώον Συμβούλων 1899-1959 και Φωνή της Κύπρου αρ. 626 (935), 8/20 Φεβρουαρίου 1899 
3 Φωνή της Κύπρου, αρ. 626 (935), 8/20 Φεβρουαρίου 1899, 4 Φωνή της Κύπρου, αρ. 638 (947),1/13 Μαΐου 1899
5 Φωνή της Κύπρου, αρ. 629 (938), 27/11 Μαρτίου 1899, 6 Φωνή της Κύπρου, αρ. 639 (948), 8/20 Μαΐου 1899
7 Ταμιευτήριον η Λευκωσία, Συμβόλαιον  Έγγραφον, ημερομηνίας 19/1 Ιουνίου 1909
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• Θάνατος Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Γ’

• Αρχιεπισκοπικό ζήτημα (1900-1910)

• Εγκαίνια του Θεάτρου Παπαδοπούλου στη Λευκωσία 

• Θεσπίζεται η Κυριακή ως μέρα αργίας

• Επανάσταση	των	Boxers	στην	Κίνα

• Tο	χρυσό	δολάριο	ορίζεται	ως	επίσημη	μονάδα	αξίας,	
	 με	την	οποία	θα	εκδίδονται	τα	νομίσματα	των	ΗΠΑ

• Θάνατος	του	Γερμανού	φιλόσοφου	Φρειδερίκου	Νίτσε	

• Γέννηση	του	ποιητή	Γιώργου	Σεφέρη

1900
\  Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 
πραγματοποιείται στις 6/18 Φεβρουαρίου 1900,
στον Κυπριακό Σύλλογο.8 

Στη Φωνή της Κύπρου διαβάζουμε πως, σύμφωνα με
τη λογοδοσία του Διευθυντή του Ταμιευτηρίου Ιωάννη 
Οικονομίδη, «…το ποσόν όπερ ανεγράφετο εν τοις βιβλίοις μέχρι 
της 31ης Δεκεμβρίου 1899 ανήρχετο εις 3,004 λ. 10 σελ. και
6 ¾  γροσίων. Μέτοχοι του ταμιευτηρίου τούτου αναγράφονται 
362 με 998 μετοχάς. Εκάστη δε μετοχή εκ 57 σελινίων απέφερε 
κατά το 1899 τόκον 2 σελινίων, αλλά δέον να λεχθή ότι
το ταμιευτήριον ελειτούργησε δι’ ολιγώτερον του έτους διάστημα, 
περιπλέον δε ότι, ο τόκος πρέπει να θεωρηθεί ως εξάμηνος αφού 
αι καταβολαί είναι εβδομαδιαίαι».9

\  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 
εκλέγεται, στη θέση του αποθανόντος Ματθαίου Λουκαΐδη, 
ο έμπορος Ευάγγελος Ευαγγελίδης.

\  Οι  Γ. Νικόπουλος, Π. Χριστόπουλος και Κλ. Ευθυμιάδης 
εκλέγονται Ελεγκτές του Ταμιευτηρίου. 

\  Η ιδέα  και το πνεύμα της αποταμίευσης απλώνεται σταθερά 
σε όλη την Κύπρο. Τον Μάρτιο αποφασίζεται
η ίδρυση Ταμιευτηρίου στα Βαρώσια και ανατίθεται η σύνταξη 
του Καταστατικού στους δικηγόρους Λοΐζου, Μυριάνθη και 
Παυλίδη.10

Φωνή της Κύπρου
αρ.674 (983), 7/19 Ιανουαρίου 1900.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 745 (1054), 19/1 Ιουνίου 1901.      

8 Φωνή της Κύπρου, αρ. 674 (983), 7/19 Ιανουαρίου 1900
9 Φωνή της Κύπρου, αρ. 679 (988), 11/23 Φεβρουαρίου 1900
10 Φωνή της Κύπρου, αρ. 683 (992), 10/23 Μαρτίου 1900
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\  Ο Υποδιευθυντής του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, διαβάζει τη λογοδοσία για το έτος 
1901 κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε 
στο Θέατρο Παπαδοπούλου στις 23 Φεβρουαρίου. 

\  Στις 31 Μαρτίου κλείνει ένα έτος λειτουργίας
του Ταμιευτηρίου «Η Πρόοδος» Καϊμακλίου.14 

• Η ανομβρία και η έλλειψη δουλειών οδηγεί  Έλληνες και  
 Μωαμεθανούς σε μεγάλο Συλλαλητήριο στην Αμμόχωστο,
 με αίτημα την εκτέλεση ανακουφιστικών έργων, όπως   
 του λιμανιού της Αμμοχώστου, και το στρώσιμο του δρόμου  
 Αμμοχώστου - Λευκωσίας

• Η Λεμεσός αποκτά τον πρώτο δημόσιο κήπο της Κύπρου

• Κατασκευάζεται το στάδιο ΓΣΠ

• Η	διώρυγα	του	Παναμά	υπό	Αμερικανικό	έλεγχο

• Κατασκευή	«teddy	bear»	από	το	ζεύγος	Morris	Michtom	
	 στη	Νέα	Υόρκη

• Θάνατος	του	Γάλλου	συγγραφέα	και	κριτικού	Εμίλ	Ζόλα

1902

\  Σε πόλεις και χωριά συνεχίζεται η ίδρυση Ταμιευτηρίων.  
Η αναγνώριση της αξίας της αποταμίευσης φαίνεται να έχει 
ριζώσει για τα καλά. Τον Μάρτιο ιδρύονται Ταμιευτήρια
στην Κάτω Λακατάμια11 επαρχίας Λευκωσίας και
στο Παραλίμνι επαρχίας Αμμοχώστου.12

\  Ο Ιωάννης Οικονομίδης αναλαμβάνει καθήκοντα  Έλληνα 
Πάρεδρου Δικαστή στη Λεμεσό από 1η Νοεμβρίου,13 ενώ 
συνεχίζει να είναι Διευθυντής του Ταμιευτηρίου  
«Η Λευκωσία», αμισθί.

• Απογραφή Πληθυσμού: 237.022

• Κυπριακή  Έκθεση στην Αθήνα

• Κυκλοφορία των πρώτων ασημένιων 
 κυπριακών νομισμάτων (πιαστρών) 

• Ιδρύεται το Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού 
 και το Οθωμανικό Ταμιευτήριο στη Λευκωσία

• 1η	χρονιά	απονομής	των	βραβείων	Nόμπελ

• Ίδρυση	της	Κοινοπολιτείας	της	Αυστραλίας

• Ο	Mαρκόνι	εφευρίσκει	τον	τηλέγραφο

• Θάνατος	της	Βασίλισσας	Βικτωρίας	της	Αγγλίας

1901

Βικτώρια 1901
9 πιάστρες, Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Λονδίνου,
(Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου)

Φωνή της Κύπρου
αρ. 756 (1065), 4/17 Αυγούστου 1901.

11Φωνή της Κύπρου, αρ. 732 (1041), 17/2 Μαρτίου 1901
12 Φωνή της Κύπρου, αρ. 734 (1041), 3/16 Μαρτίου 1901
13 Φωνή της Κύπρου, αρ. 756 (1065), 4/17 Αυγούστου 1901

14 Φωνή της Κύπρου,  αρ. 795 (1104), 4/7 Μαΐου 1902.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 843 (1152), 5/18 Απριλίου 1903.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 795, 4/17 Μαΐου 1902.
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\  Από την 1η  Ιανουαρίου γίνονται εγγραφές για νέες 
μετοχές του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» για μια νέα 
πενταετία. Οι παλαιοί μέτοχοι πρέπει να δηλώσουν μέσα
σε ένα μήνα πόσες παλιές μετοχές επιθυμούν, αφού μετά
το πέρας του μήνα «…θα εκδίδονται αδιακρίτως».17 

\  Στις 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η Γενική 
Συνέλευση των παλαιών μετόχων18 και στις 29 Μαρτίου
η Γενική Συνέλευση παλαιών και νέων μετόχων 
στο Θέατρο Παπαδοπούλου.

\  Την 1η Μαρτίου αρχίζει η λειτουργία ταμιευτηρίου
στον Άγιο Μέμνωνα Βαρωσίων. Διευθυντής
ο Χατζηγεώργιος Χατζηκουμής. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
απαρτίζεται από τους αιδεσιμότατο Παπά Ανδρέα,
Θ. Ιωάννου, Πατίστα Πέτρου, Βρ. Χαραλάμπους,
Ι. Γ. Τσαγγαρίδην και Λ. Χατζηκωνσταντή.19

• Επανάληψη του ενωτικού αιτήματος 
 των ελληνοκυπρίων στο Νομοθετικό Συμβούλιο

• Συμπληρώθηκε οδικό δίκτυο που καλύπτει 
 ολόκληρη την Κύπρο

• Ο Sir Charles King-Harman διορίζεται  Ύπατος Αρμοστής

• Έναρξη	του	ένοπλου	Μακεδονικού	Αγώνα

• Ο	Θεόδωρος	Ρούσβελτ,	αναλαμβάνει	την	προεδρία	των	ΗΠΑ

• Ίδρυση	της	FIFA	στο	Παρίσι

• Θάνατος	του	Ρώσου	θεατρικού	συγγραφέα	Αντόν	Τσέχωφ

\  Η λειτουργία του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 
παρατάθηκε, με συμβόλαιο ημερομηνίας  
27/9 Φεβρουαρίου 1903.15 

\  Το «Κυπριακόν Ταμιευτήριον» λειτουργεί στη Λευκωσία 
τον Μάρτιο. Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Σ. Λυσανδρίδης 
ο οποίος ήταν έμπορος. Το κατάστημα του Ταμιευτηρίου 
βρίσκεται στη Στοά Φανερωμένης. Οι πρώτες ενδείξεις για 
την επιτυχία του είναι ενθαρρυντικές αφού μέχρι τα μέσα 
Μαρτίου έχουν διατεθεί 550 μετοχές.16 

• Ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Ευαγόρας (ΓΣΕ) 
 στην Αμμόχωστο

• Λιμενικά έργα στην Αμμόχωστο

• Πρωτοεμφανίζεται ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο

• Πρώτη	πτήση	των	αδελφών	ΡάΪτ	με	το	αεροπλάνο	Flyer

• Πρώτος	ποδηλατικός	γύρος	της	Γαλλίας	(Tour	de	France)

• Το	ζεύγος	Κιουρί	κερδίζει	το	βραβείο	Νόμπελ	Φυσικής

19041903

Φωνή της Κύπρου
αρ. 839 (1148),  8/21 Μαρτίου 1903.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 844 (1153), 12/25 Απριλίου 1903. 

15 Καταστατικόν της εταιρείας Ταμιευτήριον «Η Λευκωσία», 1909.
16 Φωνή της Κύπρου, αρ. 840 (1149), 1/28 Μαρτίου 1903.

Το Θέατρο Παπαδοπούλου.
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας).

Φωνή της Κύπρου
αρ. 888 (1197), 14/27 Φεβ. 1904.

17 Φωνή της Κύπρου, αρ. 883 (1129), 10/23 Ιανουαρίου, 1904
18 Φωνή της Κύπρου, αρ. 888 (1197), 14/27 Φεβρουαρίου, 1904
19 Φωνή της Κύπρου, αρ. 891 (1200), 13/26 Μαρτίου, 1904
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\  Θάνατος του καπνοβιομήχανου, μεγάλου ευεργέτη της Λευκωσίας
και ιδρυτικού μέλους του Tαμιευτηρίου «H Λευκωσία»,
Κωνσταντίνου Διανέλλου.

• Στις 21 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται επίσημα  
 η σιδηροδρομική γραμμή Αμμόχωστος - Λευκωσία 

• Θέσπιση δύο νόμων για την εκπαίδευση
  (Νόμος 5ος περί Παιδείας και Νόμος 10ος περί Μέσης Παιδείας)

• Ιδρύεται στην Πάφο το Ελληνικό Ημιγυμνάσιο

• Αρχίζουν	οι	εργασίες	για	την	κατασκευή	της	Διώρυγας	του	Παναμά

• Πεθαίνει	ο	συγγραφέας	Ιούλιος	Βερν

• Ανταρσία	στο	θωρηκτό	Potemkin	στην	Οδησσό

• Αρχίζει	η	εφαρμογή	των	μεταγγίσεων	αίματος	από	τον	Krall

1905

Κωνσταντίνος Διανέλλος.  
(Αρχείο Αλέξανδρου Δάμτσα).       

Ο Σιδηρόδρομος.
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας) 
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\  Το Ταμιευτήριο «η Λευκωσία» διευρύνει τις εργασίες του: 
«Πωλεί και λαχειοφόρους ομολογίες διά μηνιαίων πληρωμών. 
Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί είτε τοις μετρητοίς, είτε δια 
μηνιαίων πληρωμών, Ομολογίες της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος παλαιάς και νέας, του Credit Foncier Αιγύπτου, 
των Σιδηροδρόμων Τουρκίας, του Παναμά, της πόλεως
των Παρισίων, αλλά και λαχεία του εθνικού στόλου».20

\  Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο γιατρός Ευέλθων Γλυκύς, 
διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Διανέλλο.

\  Στη Λάρνακα υπογράφεται στις 14 Φεβρουαρίου,
το Καταστατικό της Εταιρείας «Ταμιευτήριον η Ομόνοια».21 

\  Στο Κτήμα της Πάφου ιδρύεται το Ταμιευτήριο «Μέλισσα» 
που αρχίζει να λειτουργεί  την 1η Μαΐου. «Οι μετοχές την πρώτη 
εβδομάδα λειτουργίας του, έχουν φθάσει τις 700. Το κεφάλαιον 
του Ταμιευτηρίου καταρτίζεται με προκαταβολές
ύψους 3 σελινίων και εβδομαδιαίες καταβολές ½ σελινίου διά 
κάθε μετοχή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε στην 
Διαχειριστική Επιτροπή τους Νεόφυτο Νικολαΐδη, ταμία και
Ν. Ιερόπουλο, γραμματέα. Σύμβουλοι οι Σ. Νικολαΐδης, 
Ε. Αντωνιάδης, Σ. Μαρκίδης, Σ. Μ. Αγρότης και Σ. Ταλιώτης».22  

• Αναγνωρίζονται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας
 οι Σχολές Λεμεσού και Πάφου, που μετατράπηκαν σε  
 ημιγυμνάσια

• Κυκλοφορούν στη Λευκωσία οι εβδομαδιαίες εφημερίδες  
 Κυπριακός	Φύλαξ με αρχισυντάκτη τον Νικόλαο Καταλάνο 
 (Απρίλιο) και η Ελευθερία των αδελφών Σταυρινίδη (Μάϊο). 
 Στη Λάρνακα κυκλοφορεί η Εφημερίδα	του	λαού από
 τον Ευάγγελο Χατζηϊωάννου 

• Ανακάλυψη	της	νόσου	Aλζχάιμερ

• Μεγάλος	σεισμός	στο	Σαν	Φρανσίσκο

• Η	Φινλανδία	είναι	η	πρώτη	ευρωπαϊκή	χώρα	που	
 παραχωρεί	δικαίωμα	ψήφου	στις	γυναίκες

1906

Απόσπασμα της πρώτης σελίδας του Καταστατικού του «Ταμιευτηρίου	η	Ομόνοια».

Φωνή της Κύπρου
αρ. 998 (1307), 25/7 Απριλίου 1906.

Φωνή της Κύπρου
αρ.1002 (1311), 22/5 Μαΐου  1906.    

20 Φωνή της Κύπρου, αρ. 998 (1307), 25/7 Απριλίου 1906.
21 Καταστατικόν της Εταιρείας «Ταμιευτήριον η Ομόνοια» και πρακτικά Διαχειριστικής Επιτροπής.
22 Φωνή της Κύπρου, αρ.1002 (1311), 22/5 Μαΐου 1906.

Φωνή της Κύπρου
αρ.1015 (1324), 22/4 Αυγούστου 1906.



17

1908

\ Η λειτουργία του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» παρατάθηκε  
για άλλη μια πενταετία, με συμβόλαιο ημερομηνίας 14/27 
Οκτωβρίου 1908, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της 
Εταιρείας Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» της 3ης Φεβρουαρίου 
1909.23     

• Για να αντιμετωπίσει ο  Ύπατος Αρμοστής, Charles Anthony  
 King-Harman, τις αντιδράσεις από απόφαση του Οικουμενικού   
 Πατριαρχείου να προχωρήσει σε προσωρινή εκλογή   
 του Κυρίλλου Β´, γνωστού και ως Κυριλλάτσου,   
 στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, κηρύσσει κατάσταση   
 έκτακτης ανάγκης 

• Ίδρυση της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας 

• Το	SOS	γίνεται	αποδεκτό	ως	παγκόσμιο	σήμα	κινδύνου

• Επανάσταση	των	Νεότουρκων	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	

• Επαναφορά	του	Συντάγματος	το	1876	από	τον	σουλτάνο
	 Αμπντούλ	Χαμίτ	II

• Παλλαϊκό	συλλαλητήριο	στα	Χανιά	και	κήρυξη	της		Ένωσης	
	 με	την	Ελλάδα

• Η	Βουλγαρία	ανακηρύσσεται	σε	βασίλειο	και	προσάρτησε
	 την	Ανατολική	Ρωμυλία

• Η	Αυστρία	προσάρτησε	τη	Βοσνία	και	την	Ερζεγοβίνη

\  Αποθανόντος του Ιωάννη Μ. Ζαχαριάδη, εκλέγεται
στη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμιευτηρίου
ο Ζ. Ι. Ζαχαριάδης και παραιτηθέντος
του Φίλιππου Λ. Νικολαΐδη, εκλέγεται ο Γ. Ε. Χριστοδουλίδης.

• Το ενωτικό αίτημα των ελληνοκυπρίων περιλήφθηκε σε  
 υπόμνημα που δόθηκε στον Ουίνστον Τσόρτσιλ, Υφυπουργό  
 των Αποικιών, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Ο Τσόρτσιλ  
 καθιστά σαφές ότι, εξαιτίας της φύσης του καθεστώτος   
 της Κύπρου, τα αιτήματα των Κυπρίων για επίλυση
 των χρόνιων προβλημάτων δεν είναι δυνατόν
 να ικανοποιηθούν

• Καταρτίζεται Νομοσχέδιο για εκλογές για  την ανάδειξη   
 Αρχιεπισκόπου

• Ο	Μπάντεν	Πάουελ	ιδρύει	τον	Προσκοπισμό	στην	Αγγλία

• Πρώτη	έκθεση	κυβιστών	καλλιτεχνών

• Ο	Πικάσο	παρουσιάζει	τις	Demoiselles	d’Avignon

• Εφαρμογή	του	«Immigration	Act»	για	αποκλεισμό	των	κοινωνικά		
	 ανεπιθύμητων	μεταναστών	στις	Η.Π.Α.	

• Μεγάλο	οικονομικό	κραχ	στις	Η.Π.Α.

1907

Ελευθερία
Μάρτιος 1908.

23 Καταστατικόν της Εταιρείας Ταμιευτήριον «Η Λευκωσία», 1909. 

Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας
Κτήριο Carithers.
(Αρχείο Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακος).

Ελευθερία
αρ.113, 5/16 Ιουλίου 1908.   
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\  Ο Ιωάννης Οικονομίδης υπογράφει στις 19 Ιανουαρίου,  
Συμβόλαιον  Έγγραφον24 με το οποίο αναλαμβάνει ως 
έμμισθος διευθυντής του Ταμιευτηρίου. Η διαχειριστική επιτροπή 
του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει να δικηγορεί αλλά να μην 
αναλαμβάνει περισσότερες από 12 υποθέσεις το χρόνο. 

\  Οι μέτοχοι εξουσιοδοτούν25  το Διοικητικό Συμβούλιο 
να υποβάλει προς έγκριση νέο Καταστατικό της 3ης Ιουνίου 
1909, σύμφωνα με το οποίο, το Ταμιευτήριο μετατρέπεται 
σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τον Οθωμανικό Εμπορικό 
Κώδικα του 1850, με την ίδια επωνυμία και έδρα και με ισχύ 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1913. Σύμφωνα με το Καταστατικό 
αυτό, το ονομαστικό κεφάλαιο του Ταμιευτηρίου ορίστηκε σε 
£60.000 «εκ 6.000 μετοχών προς £10 εκάστη». Οι μέτοχοι 
είχαν προνομιακή μεταχείριση στην παραχώρηση δανείων. 
Μπορούσαν να δανειστούν ποσό μέχρι το 75% των μετοχών 
τους με τόκο 8%. Δάνεια με υψηλότερο τόκο (9-12%) και με 
εγγυήσεις που καθορίζονταν από τη Διαχειριστική Επιτροπή
του Ταμείου, μπορούσαν να συνάψουν και μη μέτοχοι.26 

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Ιωάννη Οικονομίδη, μόνο 
το 1912 και μετά από τροποποιήσεις του Καταστατικού, δέχτηκε 
η Αγγλική διοίκηση την εγγραφή της Τράπεζας.27

• Ιδρύεται ο πρώτος συνεταιρισμός στο Λευκόνοικο

• Το Παγκύπριο Γυμνάσιο αρχίζει να ανεβάζει αρχαίες ελληνικές  
 τραγωδίες

• Ο Κύριλλος Β́  είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος, ύστερα   
 από συμβιβασμό μεταξύ των αντιμαχόμενων παρατάξεων

• Παγκύπρια Γεωργική και Βιομηχανική  Έκθεση στη Λάρνακα

• Στρατιωτικό	κίνημα	στο	Γουδί	στην	Αθήνα

• Ο	Ελευθέριος	Βενιζέλος	καλείται	να	σχηματίσει	κυβέρνηση

• Γέννηση	του	ποιητή	Γιάννη	Ρίτσου

1909

Εξουσιοδότηση μετόχων για εγγραφή του 
Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» ανωνύμου 
ως εταιρείας, 1909. 

Τα σημεία των καιρών…

24 Συμβόλαιον έγγραφον-Ιωάννης Οικονομίδης, 1909, 25 Καταστατικόν της εταιρείας Ταμιευτήριον «Η Λευκωσία», 1909. 
26 Εξουσιοδότησις μετόχων προς το Δ.Σ. δια μετατροπήν εις ανώνυμον εταιρείαν, 1909.
27 Έρση Δημητριάδου, Resistance through saving: The founding of the Bank of Cyprus. Εισήγηση κατά το Συνέδριο ΕΑΒΗ,       
     Λευκωσία, Κύπρος, Μάιος 2009.  

 Καταστατικόν της εταιρείας Ταμιευτήριον 
«H Λευκωσία», 1909.

Φωνή της Κύπρου
αρ.1097, 16-29 Φεβρουαρίου 1909.    

Παράσταση της Τραγωδίας «Ηλέκτρα» του Σοφοκλέους.
(Παγκύπριο Γυμνάσιο, Εκατονταετηρίδα 1893-1993). 
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\  Ο Ιωάννης Οικονομίδης, ο Χριστόδουλος Γ. Μιχαηλίδης 
του «Κυπριακού Ταμιευτηρίου» και ο Μουφτής Χ”Χαβούζ Ζιαή 
από το Οθωμανικό Ταμιευτήριο ζητούν από την κυβέρνηση 
να αναγνωρίσει τα Ταμιευτήρια.28 

1911

• Απογραφή πληθυσμού στην Κύπρο: 274.108 κάτοικοι

• Ιδρύεται ο ποδοσφαιρικός σύλλογος «Ανόρθωσις»	  
 Αμμοχώστου 

• Το Σχολαρχείον της Λάρνακας, που ιδρύθηκε το 1860, 
 μετατρέπεται από ημιγυμνάσιο σε Εμπορικό Λύκειο

• Δημαρχιακές και βουλευτικές εκλογές 

• Αρμοστής ο Sir Hamilton Goold-Adams

• Ο		Έρνεστ	Ρούθερφορντ	ανακαλύπτει	τη	δομή	του	ατόμου

• Κατάληψη	των	Δωδεκανήσων	από	την	Ιταλία

• O	Νορβηγός	εξερευνητής	Roald	Amundsen	φθάνει	στον	Νότιο	Πόλο

• Δημοκρατική	Επανάσταση	στην	Κίνα	εναντίον	του	Iμπεριαλισμού

• Σύσταση	μυστικής	οργάνωσης	στο	Βελιγράδι	με	την	ονομασία
	 «Μαύρη	Χείρ»,	με	σκοπό	τη	δημιουργία	της	Μεγάλης	Σερβίας

• Δημοσίευση	του	Νέου	Συντάγματος	της	Ελλάδας	
• Λειτουργούν 322 σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης

• Ιδρύεται το πρώτο Ιεροδιδασκαλείο της Κύπρου στην πόλη 
 της Λάρνακας

• Η Τράπεζα Αθηνών ιδρύει υποκατάστημα στη Λεμεσό

• Ο	Ελευθέριος	Βενιζέλος	σχηματίζει	κυβέρνηση	στην	Ελλάδα	
	 τον	Οκτώβριο

• Ανακήρυξη	της	ανεξαρτησίας	του	Μαυροβουνίου

• Εγκαθίδρυση	της	Δημοκρατίας	στην	Πορτογαλία

• Εμφανίζεται	ο	κομήτης	του	ΧάλεΪ

• Θάνατος	του	Ρώσου	συγγραφέα	Λέο	Τολστόι	

1910

\  Θάνατος του Γραμματέα του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία»,
Γεωργίου Παπαδόπουλου.

Φωνή της Κύπρου
αρ.1207(1515), 
27/9 Απριλίου 1910.

Γεώργιος Παπαδόπουλος.
(Αρχείο Άντη και Μάρλεν Τριανταφυλλίδη)

Προτομή Γ. Παπαδόπουλου 
στο Κοιμητήριο Αγ. Σπυρίδωνα, στη Λευκωσία.
(Φωτογραφία:  Έρση Δημητριάδου)

28 Φωνή της Κύπρου, αρ. 1271(1570), 18/1 Ιουλίου 1911.

«96 χρόνια»
Λεύκωμα  Ανόρθωσις Αμμοχώστου, 2007.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1271 (1570), 18/1 Ιουλίου 1911.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1253  (1561), 12/25 Φεβρουαρίου 1911.
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\  Η πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας 
Κύπρου πραγματοποιείται στις 2 μ.μ. της 26/8 Ιουνίου 1913 
στο Θέατρο Παπαδοπούλου, υπό την προεδρία 
του εκ των μετόχων Κωνσταντίνου Σ. Λοϊζίδη. Σύμφωνα 
με τα πρακτικά της πρώτης αυτής συνέλευσης, ο Ιωάννης 
Οικονομίδης εξήγησε γιατί η Τράπεζα έπρεπε να μετατραπεί 
σε ανώνυμη εταιρεία από συνεργατική εταιρεία που ήταν 
μέχρι τότε, αφού η Κυβέρνηση δεν δεχόταν τη ψήφιση νόμου 
περί Συνεργατικών Εταιρειών. 

\  Με ψηφοφορία διά ψηφοδελτίων εκλέγονται τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αντώνιος Θεοδότου, γιατρός                       
Κωνσταντίνος Σαββίδης, έμπορος
Χαράλαμπος Μαραθεύτης, δάσκαλος         
Στυλιανός Νικολαΐδης, έμπορος 
Κωνσταντίνος Σ. Λοϊζίδης, έμπορος           
Χριστόδουλος Γεωργιάδης, έμπορος
Αχιλλέας Μαρκίδης, έμπορος                    
Αριστόδημος Φοινιεύς, γιατρός
Ευέλθων Γλυκύς, γιατρός                            
Δημοσθένης Χρ. Σεβέρης, δικηγόρος 
Γεώργιος Ε. Χριστοδουλίδης, έμπορος        
Ιωάννης Μιχαηλίδης, έμπορος 
Ευάγγελος Ι. Ευαγγελίδης, έμπορος           
Ευέλθων Κ. Δραγομάνος, έμπορος
Αβραάμ Χ. Ταβερνάρης, έμπορος

Στο Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται οι Θεοφάνης Θεοδότου, 
δικηγόρος, Νικόλαος Χρυσαφίνης, δικηγόρος, Γεώργιος 
Μαρκίδης, δικηγόρος, Σοφοκλής Κ. Σαββίδης, έμπορος, 
Ιωάννης Κ. Νικολαΐδης, έμπορος. Ως ελεγκτές εκλέγονται 
οι Κωνσταντίνος Γερολέμου, παραγγελιοδόχος και Μιχαήλ 
Κακουλλής, εμποροϋπάλληλος.

• Ιδρύεται ο Μουσικός Σύλλογος «Ορφέας» στη Λάρνακα 

• Στη Λάρνακα εγκαθίσταται η πρώτη επαγγελματική μηχανή  
 κινηματογραφικών προβολών σε δημόσια αίθουσα 

• Ιδρύεται το Γεωργικό Κολλέγιο Μόρφου

• Στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου γεννιέται ο Μιχαήλ  
 Χριστόδουλου Μούσκου, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου  
 και Πρόεδρος της Δημοκρατίας Μακάριος Γ΄ 

• Β́ 	Βαλκανικός	Πόλεμος

• Συνθήκη	των	Αθηνών	μεταξύ	Ελλάδας	και	Οθωμανικής		 	
	 Aυτοκρατορίας

\  Στις 19/2 Φεβρουαρίου 1912, οι μέτοχοι
του Ταμιευτηρίου υπογράφουν νέο συμβόλαιο σύμφωνα 
με το οποίο «το Ταμιευτήριο» μετατρέπεται σε «ανώνυμον  
εταιρείαν υπό την επωνυμία Τράπεζα Κύπρου με διάρκεια 
30 ετών και με κεφάλαιο £200.000 διηρημένον
εις 50.000 μετοχές αξίας £4 η καθεμία».29

Η εταιρεία ενεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1912.
Οι προσπάθειες του Ιωάννη Οικονομίδη έφεραν επιτέλους 
αποτέλεσμα.

• Ο Μιλτιάδης Κουρέας, γιατρός και μετέπειτα Πρόεδρος
 της Τράπεζας Κύπρου, υπηρετεί ως εθελοντής
 στους Βαλκανικούς Πολέμους

• Ο Χριστόδουλος Σώζος, βουλευτής και δήμαρχος   
 Λεμεσού, εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους, πέφτει  
 μαχόμενος στη Μανωλιάσσα, απέναντι από το Μπιζάνι   

• Εγκαίνια της Σεβέρειου Αστικής Σχολής Κερύνειας

• Συγκρούσεις Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου στη Λεμεσό
 με νεκρούς και τραυματίες με αφορμή την ήττα της Τουρκίας
 στον Ιταλο-τουρκικό πόλεμο του 1911-1912

• Βύθιση	του	βρετανικού	υπερωκεάνιου	«Tιτανικός»

• Αρχίζουν	οι	Βαλκανικοί	Πόλεμοι	

• Συνθήκη	αμυντικής	συμμαχίας	Σερβίας	-	Βουλγαρίας

• Στις	ΗΠΑ	καθιερώνεται	το	οκτάωρο	εργασίας

19131912

29 Μέτοχοι 1912. Δήλωσις συμφωνίας μετόχων δια μετατροπήν εις ανώνυμον    
     εταιρείαν με την επωνυμίαν Τράπεζα Κύπρου. 

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1348 (1655), 15/28 Δεκ 1912.

Ο Μιλτιάδης Κουρέας (δεξιά)
στη Θεσσαλονίκη. 
(Αρχείο Μιλτου Giles).
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\  Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
26/8 Φεβρουαρίου 1914,30 ο Ιωάννης Οικονομίδης 
αποδίδει την άρνηση της κυβέρνησης να υποστηρίξει «την 
ψήφισιν καταλλήλου νόμου περί συνεργατικών εταιρειών» 
στο ότι «δεν θέλει να ίδη αναπτυσσόμενον παρά τω λαώ 
το πνεύμα της αλληλοβοηθείας, της αυτοπεποιθήσεως και 
αυτοβοηθείας. Ευρίσκει ως τύραννος ότι δεν συμφέρει
οι δούλοι να σηκώσουν κεφάλι, αλλά λογαριάζουν χωρίς
τον οικοκύρην».

\  Κατά την ίδια Συνέλευση, ο Ιωάννης Οικονομίδης 
αναφέρει πως τα αποτελέσματα είναι τόσον καλά ώστε να 
ελπίζει «...να αρθούν οι τελευταίοι δισταγμοί των υπέρ
το μέτρον συντηρητικών συμπολιτών μας και να τους πείσουν 
να τοποθετούν τα περισσεύματα των εις μετοχάς της Τραπέζης 
μας προς ίδιον όφελος και προς όφελος γενικώς του τόπου μας».

1913

Τράπεζα Κύπρου.
Τίτλος Μετοχών, 1913.

Κρατικό Αρχείο Κύπρου.

Τράπεζα Κύπρου. Καταστατικό του 1912, 
με τροποποιήσεις κατά διάφορες γενικές 
συνελεύσεις. Αριθμός αναφοράς Αρχείου 
ΣΑ1/519/1913. 

30 Πρακτικά κοινών συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Δ.Σ., Ειδικών Επιτροπών, 
    Γενικών Συνελεύσεων 1913-1943. 

Τράπεζα Κύπρου.
Ισολογισμός 1913.

Τράπεζα Κύπρου.
Απόσπασμα από τα Πρακτικά
της Γενικής Συνέλευσης 26/8 Ιουνίου 1913. 

Αντώνιος Θεοδότου

Γεννήθηκε στο Φοινί το 1859. Σπούδασε ιατρική 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε 
στη Γαλλία. Άσκησε την ιατρική στη Λευκωσία 
όπου ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δραστηριότητα.
Ήταν Πρόεδρος του Κυπριακού Συλλόγου, 
Ιδρυτικό μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του 
Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία» 1899-1913 και, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας Κύπρου μέχρι το 1926.                   

Επίσης: Ιδρυτικό Μέλος του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας, Μέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής 
Επιτροπείας Λευκωσίας, Μέλος
του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Με δωρεά του 
ιδίου και της συζύγου του, που έγινε
το 1925, κτίστηκε η Αστική Σχολή Αντωνίου 
και Ευγενίας Θεοδότου, όπως και το Δημοτικό 
Σχολείο Φοινιού. Είναι και Μέγας ευεργέτης 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου μαζί με τη σύζυγό 
του. Διετέλεσε και Δημοτικός Σύμβουλος, 
Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος Λευκωσίας. 

Πέθανε το 1928.



22

\  Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/3 
Φεβρουαρίου 1916,33 αναφέρεται πως, παρά την συνέχιση 
του πολέμου, τα αποτελέσματα της Τράπεζας είναι καλά.

• Η Βουλή της Κύπρου ζητά την  Ένωση με την Ελλάδα

• Η Κύπρος προσφέρεται στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση 
 να υποστηρίξει τη Σερβία

• Η Ελλάδα αρνείται την προσφορά

• Ύπατος Αρμοστής, o John Eugene Clauson

• Ολοκαύτωμα	των	Αρμενίων	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία

• Οι	Βρετανοί	καλούν	την	Ελλάδα	να	πολεμήσει
	 στο	πλευρό	της	Αντάντ	με	αντάλλαγμα	εδάφη	στην	Μ.	Ασία

• Οι	Γερμανοί	καταλαμβάνουν	την	Βαρσοβία

• Στρατιωτικό	Σύμφωνο	της	Βουλγαρίας	με	τις	Κεντρικές	Δυνάμεις

• Βύθιση	του	πλοίου	«Lusitania»	από	γερμανικό	υποβρύχιο	

1915

\  Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος προκαλεί προβλήματα.
Τα χρηματιστήρια κλείνουν και σε όλα τα κράτη κηρύσσεται 
χρεωστάσιον για να αποφευχθούν μεγάλες οικονομικές 
καταστροφές. Οι αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν και
την Κύπρο. Σύμφωνα με την ομιλία του Ιωάννη Οικονομίδη, 
στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/7 Φεβρουαρίου 
1915, η κυβέρνηση κήρυξε χρεωστάσιο μεταξύ 
8 Αυγούστου και 7 Νοεμβρίου 1914.31

Αρχικά η Τράπεζα χρειάστηκε να κάμει χρήση του 
χρεωστασίου, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί
στην «αθρόαν απόδοσιν όλων των παρ’ αυτήν καταθέσεων, 
αφού δεν ηδύνατο να εισπράττη τα προς αυτήν οφειλόμενα. 
Πολύ όμως προ της άρσεως του χρεωστασίου από
την Κυβέρνησιν άρχισε να αποδίδει τις καταθέσεις είτε
εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, να ενεργεί τις συνήθεις παροχές 
απέναντι των εβδομαδιαίων καταβολών και να παρέχει δάνεια 
προς μετόχους έναντι των μετοχών των».32

• Προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία

• Κωδικοποίηση του χριστιανικού εκκλησιαστικού δικαίου 

• Καταρτίζεται το καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου

• Δημαρχιακές εκλογές

• Εκβάθυνση του λιμένα Κερύνειας / Νέο Τελωνείο στην Κερύνεια

• Σέρβος	εθνικιστής	δολοφονεί	τον	Αρχιδούκα	
	 Φρανζ	Φέρντιναντ,	διάδοχο	του	αυστριακού	θρόνου	στο	Σεράγεβο	

• Ά 	Παγκόσμιος	Πόλεμος:		Η	Αυστροουγγαρία	κηρύσσει
	 τον	πόλεμο	εναντίον	της	Σερβίας

• Πρωτόκολλο	Φλωρεντίας	(αναγνωρίστηκε	η	ελληνική	κυριαρχία
		 στα	νησιά	του	Αιγαίου	εκτός	της		Ίμβρου	και	της	Τενέδου)

• Η	μάχη	του	Μάρνη	έληξε	υπέρ	των	Συμμάχων

• Εγκαίνια	της	διώρυγας	του	Παναμά

1914

31 Πρακτικά κοινών συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Δ.Σ., Ειδικών Επιτροπών,  
     Γενικών Συνελεύσεων 1913-1943. 
32 Όπ.π.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1453 (1759), 13/26 Δεκεμβρίου 1914.

Τράπεζα Κύπρου.
Απόσπασμα από τα Πρακτικά 
της Γενικής Συνέλευσης 
της 26/8 Φεβρουαρίου 1914.

Τράπεζα Κύπρου.
Ισολογισμός 1914.

33 Τράπεζα Κύπρου, Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών   
     Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943.

Ο Μιλτιάδης Κουρέας με τους Νικόλαο
Λανίτη και Ευ. Σχίζα 
στη Θεσσαλονίκη το 1915.

(Αρχείο Μίλτου Giles).

Ελευθερία
αρ. 460, 28/13 Μαρτίου 1915.  

Τράπεζα Κύπρου.
Βιβλιάριο Εβδομαδιαίων Καταβολών, 1915. 
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\  Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/10 
Φεβρουαρίου 1918, ο Διευθυντής αναφέρει ότι, οι εργασίες 
της Τράπεζας υπήρξαν ικανοποιητικές «παρά 
τον συνεχιζόμενον πόλεμον και τις συνέπειες». Οι πολλές 
δυσκολίες στην εξαγωγή και εισαγωγή εμπορευμάτων και 
προϊόντων «παρακωλύουν την ζωηράν κίνησιν του εμπορίου 
και την ζωηράν κυκλοφορίαν του χρήματος δηλαδή
του εμπορεύματος το οποίον η εταιρεία μας εμπορεύεται».

\  Αναφέρει επίσης πως, «η μη ύπαρξη εμπορικής κίνησης 
συνέτεινε στη συσσώρευση χρημάτων που προήλθαν από
τις καταθέσεις ομογενών, κυρίως της Αμερικής και από
το γεγονός ότι, οι γεωργοί, λόγω των υψηλών τιμών
των προϊόντων τους, έχουν λεφτά για να πληρώσουν
τους δανειστές τους».

• Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στην Αρχιεπισκοπή, 
 στην οποία συμμετέχουν εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες

• Πεθαίνει στο Φτωχοκομείο στη Λεμεσό ο ποιητής 
 Βασίλης Μιχαηλίδης

• Η	Ελλάδα	εισέρχεται	στον	Α’	Παγκόσμιο	Πόλεμο	στο	πλευρό	
	 της	Entente

• Σοσιαλιστική	επανάσταση	των	εργατών	
 στην	Ρωσία	υπό	την	καθοδήγηση	των	Μπολσεβίκων

• Η	Αμερική	κηρύσσει	τον	πόλεμο	στη	Γερμανία

• Εκτελείται	η	θρυλική	κατάσκοπος	Μάτα	Χάρι	

• Η	Μεγάλη	Βρετανία	καταλαμβάνει	τη	Βαγδάτη

1917

• Θάνατος Κυρίλλου Β́ .  

• Αρχιεπίσκοπος ο Κύριλλος Γ́ , γνωστός και ως Κυριλλούδιν

• Βουλευτικές Εκλογές

• «Easter	Rising»	κατά	του	βρετανικού	ελέγχου	στην	Ιρλανδία

• Αραβική	Επανάσταση	για	την	αποτίναξη	του	ζυγού
	 της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	

• Μάχη	της	Somme.	Υποχώρηση	(11	χιλιόμετρα)	των	Γερμανών

• Τα	«Νοεμβριανά»	στην	Ελλάδα	και	ο	ναυτικός	αποκλεισμός		
	 της	Αθήνας	από	την	Entente

1916

\  Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/11 
Φεβρουαρίου 1917, ο Ιωάννης Οικονομίδης άρχισε 
την ομιλία του, εκφράζοντας λύπη για το ότι λίγοι μέτοχοι 
προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση. Τονίζει δε συνεχώς, 
την ανάγκη να κατανοήσουν όλοι οι Κύπριοι ότι είναι προς
το συμφέρον τους να συναλλάσσονται με την Τράπεζα 
Κύπρου για να μένουν όλα τα χρήματά τους στην Κύπρο.

Ελευθερία
αρ. 503, 24/6 Ιανουαρίου 1916. 

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός 1917. 
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\  Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8/21 Ιουνίου 1919 εγκρίνει 
την ίδρυση Υποκαταστήματος στη Λεμεσό, που άρχισε να λειτουργεί 
την 1/14 Ιουλίου 1919. Ο Διευθυντής Ιωάννης Οικονομίδης και 
ο Ευάγγελος Ι. Ευαγγελίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  
μετέβησαν στη Λεμεσό. Επέλεξαν «το γραφείο του κ. Ζ. Κλ. Λανίτη, 
με την προσθήκη ενός ευρύχωρου κατάλληλα επιδιορθωμένου 
δωματίου»,35 ως το καταλληλότερο οίκημα για να στεγάσει
το Υποκατάστημα.

\  Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2/15 Φεβρουαρίου 
1920, ανακοινώθηκε ότι το μέρισμα του 1919 είναι 4 ½% 
έναντι 7% του 1918. Τούτο αποδίδεται στη μείωση της αξίας 
του Γαλλικού συναλλάγματος: Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Τράπεζα αγόρασε Γαλλικά Χρεόγραφα. 
Με τη λήξη του πολέμου, σημειώθηκε σημαντική πτώση του 
Γαλλικού συναλλάγματος.

• Οι Τούρκοι της Κύπρου επιμένουν να παραμείνει
  η Κύπρος υπό αγγλική κυριαρχία

• Ιδρύεται στην Κερύνεια ο Γυμναστικός Σύλλογος «Πράξανδρος»

• Ποτοαπαγόρευση	στην	Αμερική	

• Η	Συνθήκη	των	Βερσαλλιών	καθορίζει	την	τύχη	της	Γερμανίας

• Ο	Κεμάλ	Ατατούρκ	τίθεται	επικεφαλής	των	Τούρκων	εθνικιστών

• Επαληθεύεται	η	θεωρία	του	ΆΪνσταϊν

1919

\  Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/16 
Φεβρουαρίου 1919, ο Ιωάννης Οικονομίδης περιγράφει 
παραστατικότατα τα υπέρ και τα κατά για την κοινωνίαν  
με το πέρας του πολέμου, καταλήγοντας πως, «εν γένει, 
πάσαι αι τάξεις ευημέρησαν κατά τον πόλεμον και ηύξησαν 
τον πλούτον  των, εκτός βεβαίως των υπαλλήλων οι οποίοι 
εδαπάνησαν και τας μικράς των οικονομίας, αν είχον τοιαύτας, 
ως εκ της αυξήσεως των του βίου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας». 
Στην ίδια Συνέλευση, γίνεται αναφορά για πρώτη φορά, σε 
σκέψεις για άνοιγμα υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις, 
αρχίζοντας από τη Λεμεσό.

\  Ο Ιωάννης Οικονομίδης δεν παραλείπει να αναφέρει πως, 
οι προσπάθειές του να συγχωνεύσει τα ταμιευτήρια άλλων 
πόλεων απέτυχαν. Ελπίζει όμως πως το «μεταπολεμικόν 
πνεύμα όταν φθάσει μέχρις ημών θα φέρει την τοιαύτην
ένωσιν, η οποία αναμφιβόλως θα είναι προς το Γενικόν 
Συμφέρον του τόπου και των μετόχων».34 

• Κυπριακή Πρεσβεία, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ ,́   
 μεταβαίνει στο Λονδίνο για να διεκδικήσει την  Ένωση 
 της Κύπρου με την Ελλάδα 

• Τέλος	του	Ά 	Παγκοσμίου	Πολέμου

• Παγκόσμια	Επιδημία	Γρίπης	(Influenza):	22	εκατομμύρια	νεκροί

• Ο	Τσάρος	Νικόλαος	II		της	Ρωσίας	και	η	οικογένειά	του
	 εκτελούνται	από	τους	Μπολσεβίκους

1918

34 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, 
     Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943. 

Γραφομηχανή AEG Mignon. 
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου)

35 Πρακτικά Συνεδρίας της Ειδικής Επιτροπής περί του Υποκαταστήματος Λεμεσού, στις 22/4 Ιουνίου 1919. 

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός 1919.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1717 (2024) 1/14 Φεβρουαρίου 1920.
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\  Στις  21/4 Ιουλίου 1920, καλείται  Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
με κύριο θέμα την κατάσταση του Υποκαταστήματος Λεμεσού. Ορίζεται 
εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από τους Σταύρο Σταυρινάκη, 
Χριστάκη Χριστοφίδη, Ιωάννη Κληρίδη και Χρίστο Σ. Κουρέα, για να 
παρουσιάσει εντός 4 μηνών έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
για την εν γένει κατάσταση στην Τράπεζα Κύπρου.36 

\  Δόθηκε μέρισμα 1 σελίνι κατά μετοχή το οποίο, εκτός από
την δυσμενή εντύπωση που δημιούργησε, επηρέασε αρνητικά μόνο 
τους καταθέτες εβδομαδιαίων καταβολών. Γι’ αυτό και το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποφάσισε να δώσει σε αυτούς τους καταθέτες και μόνο,
το δικαίωμα να μετατρέψουν τις καταθέσεις τους σε μετοχές
της Τράπεζας, προς £ 4.4.0.   

\  Σημειώνεται μείωση καταθέσεων που αποδίδεται στη μεγαλύτερη 
ζήτηση χρημάτων, γεγονός που έδινε την δυνατότητα σε όσους διέθεταν 
χρήματα να απολαμβάνουν μεγαλύτερου τόκου «...παρά ιδιωτών».
Στη μείωση των καταθέσεων και την απόσυρση χρημάτων για
τον πιο πάνω λόγο, αποδίδεται και η μεγάλη ζημιά που παρουσίαζε
το Υποκατάστημα Λεμεσού.37 

• Με τη Συνθήκη των Σεβρών αναγνωρίζεται η προσάρτηση 
 της Κύπρου στην Αγγλία

• Κυκλοφορεί στο Βαρώσι η πολιτική εφημερίδα «Κύπρος»,
  με εκδότη και διευθυντή τον Λούη Γεωργίου Λοΐζου, 
 που εξέδιδε επίσης και την εβδομαδιαία εφημερίδα «Η	Μικρούλα»

• Ο σερ Μάλκολμ Στήβενσον διορίζεται ως  Ύπατος Αρμοστής 
 της Κύπρου

• Κατάληψη	της	Οδησσού	από	τον	Κόκκινο	Στρατό									

• Ίδρυση	της	Κοινωνίας	των	Εθνών	στη	Γενεύη

• Οι	γυναίκες	αποκτούν	δικαίωμα	ψήφου	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες

• Ο	Κεμάλ	Ατατούρκ	κηρύσσει	στρατιωτικό	νόμο

• Ο	Πάντσο	Βίλα	αποσύρεται	από	την	επαναστατική	του	δράση	
	 στο	Μεξικό

1920

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1717 (2024) 1/14 Φεβρουαρίου 1920.

36Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 31/13 Φεβρουαρίου 1921. 
37Χειρόγραφα σημειώματα του Ι. Οικονομίδη για την Γενική Συνέλευση της 13ης Φεβρουαρίου 1921.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1736 (2043), 13/26 Ιουνίου 1920. 

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1769(2075), 6/19  Φεβρουαρίου 1921. 
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\  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 14/27 
Φεβρουαρίου αναστέλλεται η λειτουργία του καταστήματος 
Λεμεσού, αφού δεν έχει την αναμενόμενη απόδοση.38 1921

• Απογραφή του πληθυσμού στην Κύπρο: 310.715 κάτοικοι

• Συλλαλητήρια στις κυπριακές πόλεις για την  Ένωση
 της Κύπρου με την Ελλάδα

• Η αγγλική διοίκηση απελαύνει τον αγωνιστή εκπαιδευτικό 
 και λόγιο, Νικόλαο Καταλάνο 

• Η	Ρωσία	εισάγει	τη	Νέα	Οικονομική	Πολιτική	του	Λένιν

• Ραγδαία	πτώση	του	Γερμανικού	Μάρκου

• Εμφάνιση	του	πληθωρισμού	στη	Γερμανία

• Ίδρυση	της	Δημοκρατίας	της	Ιρλανδίας

• Σύμφωνο	της	Άγκυρας-Μυστική	Γαλλοκεμαλική	συμφωνία

• Απονέμεται	Βραβείο	Νόμπελ	στον	Άλμπερτ	Άϊνσταϊν,
		 για	την	εξήγηση	του	φωτοηλεκτρικού	φαινομένου

• Το	Ιράκ	μετατρέπεται	σε	μοναρχία	

38 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, 
    Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943. 

Καρτ Ποστάλ για τα 100 χρόνια από το 1821.
Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας
(Φωτογραφία: Τουφεξής).

Φωνή της Κύπρου
αρ.1775 (2081), 20/27 Απριλίου 1921.

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός 1921.
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\  Στις 14/27 Μαρτίου 1922, πραγματοποιείται συνεδρία της «Επί της 
μισθοδοσίας των υπαλλήλων ειδικής επιτροπής» και ανατίθεται εις τον 
Ιωάννην Οικονομίδην (που παρουσίασε μισθολόγιο των υπαλλήλων 
Τραπέζης Αθηνών και Οθωμανικής) «να συντάξει σχέδιον μισθοδοσίας 
των υπαλλήλων επί των εξής βάσεων:

1. Επί της διακρίσεως των υπαλλήλων εις τρεις τάξεις. 
2. Επί του ανωτάτου μισθού 18 λιρών κατά μήνα, και
 του κατωτάτου 6 λιρών κατά μήνα.
3. Επί του όρου ότι αι αυξήσεις θα γίνονται εάν οι υπάλληλοι   
 αποκτήσωσι συν τω χρόνω τα προσόντα άτινα θα ορίζονται 
 εις το σχέδιον.
4. Και επί τη βάσει ότι θα σχηματισθή Τετάρτη τάξη εις την οποίαν   
 θα προάγονται οι Τμηματάρχαι οι οποίοι θα έχωσι τα προσόντα,   
 τα οποία θα ορίζονται επίσης».

\  Σε συνεδρία της ίδιας επιτροπής στις 17/30 Μαρτίου εγκρίνεται 
το Σχέδιο του Οικονομίδη για το Μισθολόγιο όπως και το Προσχέδιο 
περί Ταμείου Προνοίας.39

 
\  Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/5 Μαρτίου τίθεται 
σε ψηφοφορία η τροποποίηση του άρθρου 54 του Καταστατικού 
που αναφέρεται στο δικαίωμα ψήφου των μετόχων. 

• Άφιξη προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής 
 στην Κύπρο

• Η αγγλική διοίκηση απελαύνει τον Δήμαρχο Λάρνακας, 
 γιατρό και λόγιο Φίλιο Ζαννέτο

• Μικρασιατική	καταστροφή	-	Εθνική	Συμφορά

• Ο	Κεμάλ	Ατατούρκ	ιδρύει	τη	σύγχρονη	Τουρκία

• Ιδρύεται	στην	Αγγλία	το	BBC

• Ίδρυση	της		Ένωσης	Σοβιετικών	Σοσιαλιστικών	Δημοκρατιών	(ΕΣΣΔ)

• Η	«Δίκη	των	Έξι»	για	τους	θεωρούμενους	υπεύθυνους		 	
	 της	Μικρασιατικής	Καταστροφής

1922

39 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, 
    Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943. 

Πύλη Αμμοχώστου. 
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας).

Φωνή της Κύπρου
αρ. 1823 (2129), 19/4 Μαρτίου 1922.
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\  Το Ταμιευτήριο «Η Μέλισσα» Πάφου εγγράφεται 
ως εταιρεία Λτδ, υπό την επωνυμία Τράπεζα «Η Μέλισσα» 
Πάφου Λτδ.40

• Εφαρμογή στην Κύπρο του νέου (Γρηγοριανού) ημερολογίου,
 που αντικατέστησε το παλαιό (Ιουλιανό)

• Γεννήθηκε ο ζωγράφος Χριστόφορος Σάββα

• Ο	Αδόλφος	Χίτλερ	γράφει	το	βιβλίο	του:	«Ο	Αγών	μου»

• Θάνατος	του	Λένιν

• Κυκλοφορεί	το	πρώτο	μανιφέστο	του	Σουρεαλισμού

• Ανακήρυξη	της	Δημοκρατίας	της	Αλβανίας

• Συγκροτείται	η	πρώτη	Κυβέρνηση	των	εργατικών	στη	Βρετανία

• Η	πρώτη	έκδοση	του	μυθιστορήματος
		 «Η	Ζωή	εν	Τάφω»	του	Στρατή	Μυριβήλη

1924

\  Σε κοινή συνεδρία του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου στις 20/2 Ιανουαρίου, επαναδιορίζεται 
Διευθυντής ο Ιωάννης Οικονομίδης, ο οποίος εντάσσεται πια 
στους κανονισμούς που διέπουν την εργοδότηση και
των υπολοίπων υπαλλήλων.

• Η Τουρκία παραιτείται από κάθε δικαίωμα της
 στην κυριαρχία της Κύπρου και αναγνωρίζει την Κύπρο
 ως επίσημη κτήση της Μ. Βρετανίας

• Ο Δημήτρης Λιπέρτης κυκλοφορεί τα «Τζυπριώτικα	Τραούδκια»

• Διαμαρτύρεται η Εκκλησία της Κύπρου
 για τις επεμβάσεις της Κυβέρνησης στα θέματα των σχολείων

• Συνθήκη	της	Λωζάνης:
	 Σύμβαση	Ανταλλαγής	Πληθυσμών	μεταξύ	Ελλάδας	και	Τουρκίας

• Η	Άγκυρα	γίνεται	πρωτεύουσα	του	Τουρκικού	κράτους

1923

Φωνή της Κύπρου
αρ.1923 (2229), 20/2 Φεβρουαρίου 1924.

Φωτογραφία του Δημήτρη Λιπέρτη με 
ιδιόχειρη αφιέρωση στον Μιλτιάδη Κουρέα.
(Αρχείο Mίλτου Giles).

40 Τράπεζα Μέλισσα Λτδ, Πρακτικά 1924-1944.

Χριστόφορος Σάββα
Το μοναστήρι της Αγίας Νάπας Ι, 1954. (Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου).

Φωνή της Κύπρου
αρ.1950 (2265), 11Οκτωβρίου 1924.

Φωνή της Κύπρου
αρ.1776 (2282), 7 Φεβρουαρίου 1925.
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• Η Κύπρος ανακηρύσσεται επίσημα, αποικία της Μ. Βρετανίας

• Συστηματική εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων 

• Εκδίδεται στη Λεμεσό η σατιρική εφημερίδα «Νέα	Μικρούλλα»

• Πανελλήνιοι αγώνες στη Λεμεσό

• Συνθήκη	του	Lugarno	μεταξύ	των	Συμμάχων	και	της	Γερμανίας	
	 όπου	ουσιαστικά	ανανεώνεται	η	Συνθήκη	των	Βερσαλλιών

• Ιδρύεται	η	Διεθνής		Έκθεση	Θεσσαλονίκης	

• Ο	Θεόδωρος	Πάγκαλος	επιβάλλει	δικτατορία	στην	Ελλάδα

• Το	Ιράκ	αποκτά	το	πρώτο	του	Σύνταγμα

1925

Φωνή της Κύπρου
αρ. 2023 (2329), 31 Δεκεμβρίου 1925.

Νέα	Μικρούλλα
Το 8ο φύλλο της Εφημερίδας (Αρχείο Τάσου Ράλλη).

Τράπεζα Λάρνακος.
Συνεταιρική Σύμβασις, 1925.
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\  Ίδρυση της Τράπεζας Λάρνακος. Οι ιδρυτές - πρώτοι 
«Διευθυνταί» - Διαχειριστική Επιτροπή είναι όλοι έμποροι:  
Λουκής Ζήνων Πιερίδης, Αιμίλιος Παντελίδης, 
Χρίστος Γ.  Οικονομίδης, Κυριάκος Ι. Σεραφείμ, 
Σπύρος Μ. Πετρακίδης, Χριστοφής Αναστασίου και
Χρίστος Σκούρος.

\  Νέος Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου, 
ο Δημοσθένης Σεβέρης.41 

• Ιδρυτικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ)

• Κατάργηση του φόρου της δεκάτης στα σιτηρά

• Ηλεκτρογεννήτριες αντικαθιστούν τις πετρελαιοκίνητες
  μηχανές στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

• Ιδρύεται ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (Π.Ο.Ε.Λ.) 
 που το 1928 μετονομάζεται σε Α.Π.Ο.Ε.Λ. (Αθλητικός Π.Ο.Ε.Λ.)

• Λειτουργεί η Ανώτερη Ελληνική Σχολή Ριζοκαρπάσου

• Κυβερνήτης ο Sir Ronald Storrs

• Η	Γερμανία	γίνεται	μέλος	της	Κοινωνίας	των	Εθνών

• Ο	Λίβανος	ανακηρύσσεται	Δημοκρατία

• Ο	Mουσολίνι	εγκαθιδρύει	τον	φασισμό	στην	Ιταλία	καταργώντας	
	 τη	Δημοκρατία	

• Ο	χορός	Charleston	αποτελεί	τον	χορό	«της	μόδας»

• Στρατιωτικό	πραξικόπημα	στην	Πορτογαλία

1926

Μητρώον Διευθυντών Τράπεζας Λάρνακος Λτδ.

41 Μητρώον Συμβούλων Τράπεζας Κύπρου, 1899-1959.

Τράπεζα Λάρνακος. Οι Διευθυνταί.

Σεβέρης Δημοσθένης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία  το 1879. 
Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, το Παρίσι και το 
Λονδίνο και άσκησε τη δικηγορία από το 1902 
στη Λευκωσία. 

Από το 1909 μέχρι το 1913 διετέλεσε  μέλος 
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμιευτηρίου 
«H Λευκωσία» και από το 1913 μέχρι 
1926, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας Κύπρου. Από το 1927 μέχρι 
το 1955 ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Έμπορος και μεγαλοεπιχειρηματίας, ήταν 
Μέγας ευεργέτης των εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας και Κερύνειας. Ανήγειρε τη 
Σεβέρειο Αστική Σχολή Κερύνειας το 

1912. Από μια από τις δωρεές του κτίστηκε και το κτήριο της βιβλιοθήκης του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου το 1949, που ονομάστηκε Σεβέρειος προς τιμήν του. 
Το 1953, με δωρεά του κτίζεται και  η Παιδική Εξοχή Λευκωσίας στην Κερύνεια.

Η παρουσία του στα κοινά ήταν πάντοτε έντονη. Διετέλεσε μεταξύ άλλων, Έφορος 
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, Μέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής 
Επιτροπείας Λευκωσίας, Μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, της Θρονικής 
Επιτροπείας της Αρχιεπισκοπής και  του Νομοθετικού Συμβουλίου. 
Πέθανε το 1955 στη Λευκωσία.



\  Εγκατάσταση νέας τράπεζας (της Ιονικής) στη Λευκωσία και άλλες πόλεις. 

\  Στην έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 6ης Φεβρουαρίου 1927, ο Ιωάννης Οικονομίδης αναφέρεται 
εκτεταμένα στις Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες και τη συμβολή που 
πρέπει να έχουν στην στήριξη των γεωργών. Σημειώνει ότι ο ίδιος έχει 
ιδρύσει τρεις Εταιρείες προς τις οποίες η Τράπεζα παραχώρησε αμέσως 
πίστωση σε τρεχούμενο λογαριασμό.42 

• Ίδρυση Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου

• Ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

• Ο Νεοπτόλεμος Πασχάλης διορίζεται στη νέα θέση 
 του γενικού δημόσιου κατήγορου

• Εξέγερση	στην	Κίνα	με	ηγέτη	τον	Μάο	Τσε-Τουνγκ

• Διακοπή	διπλωματικών	σχέσεων	Βρετανίας-Σοβιετικής		Ένωσης

• Διακοπή	διπλωματικών	σχέσεων	Κίνας-Σοβιετικής		Ένωσης

1927

31

ΚΕΒΕ, 1927-2002. 
Τα πρώτα εβδομηνταπέντε χρόνια.
Cyprus Chamber of Commerce & Industry, 
Certificate of Incorporation, 1927.
(Αρχείο Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου).

Διαφήμιση του Θεάτρου 
Παπαδοπούλου
Φωνή της Κύπρου, 
αρ. 2124 (2430), 17 Δεκ.1927.

Ο Δημήτρης Λιπέρτης απαγγέλει το ποίημα  «Κονάτζιην μιαν για πάντα» που εμπνεύσθηκε 
ειδικά για την ημέρα, κατά την υποδοχή των Ελλήνων αθλητών που θα συμμετείχαν
στους Παγκύπριους αγώνες, στις 27 Απριλίου 1927.
(Αρχείο Μίλτου Giles). 42 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου,

    Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων, κλπ. 1913-1943. 
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• Ανομβρία και Οικονομική κρίση

• Κυπριακή αντιπροσωπεία στο Λονδίνο για την  Ένωση   
 της Κύπρου με την Ελλάδα 

• Η Βρετανική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα των Κυπρίων 
 για  Ένωση

• Ίδρυση της Εθνικής Ριζοσπαστικής  Ένωσης Κύπρου,
 στην Κερύνεια, με σκοπό το συντονισμό του αγώνα
 για την  Ένωση

• Κυκλοφορεί στη Λευκωσία η πολιτική εφημερίδα «Κύπρος»
  με εκδότη τον Νικόλαο Α. Ιωαννίδη

\  Στο «Μισθολόγιο» της Τράπεζας Λάρνακος, αναφέρεται 
για πρώτη φορά γυναίκα υπάλληλος,
η Ανθή Γραμμενοπούλου.43

• Η αγγλική διοίκηση οργανώνει λαμπρές τελετές 
 για τα 50 χρόνια της αγγλικής κατοχής 

• Η Κύπρος πρωτογνωρίζει το ραδιόφωνο όταν ο Θεόδωρος  
 Ρωσίδης από τη Λευκωσία το φέρνει από τη Γαλλία 

• Μαύρη	Παρασκευή,	Διεθνής	Οικονομική	κρίση,
	 «Κράχ»	στο	χρηματιστήριο	της	Νέας	Υόρκης

• Συμφωνία	του	Λατερανού:	Το	Βατικανό	αποκτά	ανεξάρτητη		
	 πολιτική	οντότητα

• H	πρώτη	απονομή	των	βραβείων	OSCAR

• Το	αερόπλοιο	«Zeppelin»	πραγματοποιεί	τον	γύρο	του	κόσμου

• Ο	Αλεξάντερ	Φλέμινγκ	ανακαλύπτει	την	πενικιλίνη

• Η	πρώτη	έκδοση	του	Oxford	English	Dictionary

• Υπογράφεται	το	Σύμφωνο	Kellogg-Briand		που	απαγορεύει
		 τη	χρήση	βίας	ως	μέσο	εξομάλυνσης	των	διεθνών	διενέξεων	

• Εφαρμόζεται	το	πρώτο	Πενταετές	Σχέδιο	Ανάπτυξης	
	 στη	Σοβιετική		Ένωση

• Ίδρυση	της	Τράπεζας	της	Ελλάδος	και	παράλληλα
 ίδρυση	της		Ένωσης	Ελληνικών	Τραπεζών

19291928

43 Τράπεζα Λάρνακος. Μισθολόγιον μηνός Σεπτεμβρίου 1928 έως Μαρτίου 1936. 

Φωνή της Κύπρου
αρ. 2127 (2433), 5 Ιανουαρίου 1928.

Τράπεζα Λάρνακος. Μισθολόγιον μηνός Σεπτεμβρίου 1928 έως 
Μαρτίου 1936.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 2236 (2542), 8 Φεβρουαρίου 1930.

Φωνή της Κύπρου
αρ. 2243 (2549),  29 Μαρτίου 1930.
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Καταστατικόν της Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 1930.

33
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\  Η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
πραγματοποιείται στις 9 Φεβρουαρίου 1930, 
στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης.

\  Κατά τη διάρκεια  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
στις 25 Μαΐου, ο Γεώργιος Πιερίδης προτείνει όπως τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου «πληρώνονται ένα ποσοστόν 3% 
εκ των κερδών της Τραπέζης ίνα αμείβωνται οι κόποι των». 
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε.44

\  Στην ίδια Συνέλευση, εξουσιοδοτούνται ο Διευθυντής 
με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
«να ενεργήσωσι παν ότι απαιτείται δια να εγγραφή η εταιρεία μας 
συμφώνως προς τον περί εταιρειών νόμον, Λτδ».
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1930, η Τράπεζα Κύπρου ενεγράφη 
ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Λίμιτεδ, σύμφωνα 
με τον περί Εταιρειών Νόμο 18 του 1922.

\  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το  Άρθρο 44 του Καταστατικού,  
σύμφωνα με το οποίο: «Σύζυγος δύναται άνευ πληρεξουσίου 
εγγράφου ν’ αντιπροσωπεύη την σύζυγόν του και να ψηφίζη 
αντ’ αυτής κατά τινα ψηφοφορίαν είτε δι’ επιδείξεως των χειρών 
είτε δια ψηφοδελτίου, εκτός αν διώρισεν άλλον πληρεξούσιον»!

• Δημοψήφισμα για την  Ένωση

• Ο Μιχαλάκης Ευθυβούλου ιδρύει την πρώτη υπηρεσία 
 αστικών λεωφορείων 

• Οι πρώτες αεροπορικές συνδέσεις της Κύπρου με το εξωτερικό 

• Στη	Γαλλία	κατασκευάζεται	η	γραμμή	Maginot

• Ανακαλύπτεται	ο	πλανήτης	Πλούτωνας

• Ο	Μαχάτμα	Γκάντι	διαμαρτύρεται	κατά	της	βρετανικής	κυριαρχίας		
	 της	Iνδίας	με	παθητική	αντίσταση

• Στρατιωτικό	πραξικόπημα	στην	Αργεντινή

• Η	Κωνσταντινούπολη	μετονομάζεται	σε	Iστανμπούλ	

• Σύμφωνο	φιλίας	Ελλάδας-Τουρκίας	

• Εμφύλιος	πόλεμος	στην	Κίνα

1930

44 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου,
    Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 266. 

Bank of Cyprus, Certificate to Commence Business, 1930.
Φωνή της Κύπρου
αρ. 2249(2555), 10 Μαΐου 1930.



• Κυβερνήτης στην Κύπρο ο Reginald Stubbs

• Δικτατορικό	καθεστώς	στην	Πορτογαλία	υπό	τον	Salazar

• Αποκαλυπτήρια	του	μνημείου	του		Άγνωστου	Στρατιώτη
	 μπροστά	από	τη	Bουλή	των	Ελλήνων

• Παγκόσμια	Ανεργία:	30.000.000	

• Το	Ιράκ	γίνεται	δεκτό	στην	Κοινωνία	των	Εθνών	
	 (πρώτο	από	όλες	τις	Αραβικές	χώρες)

• Πραγματοποιείται	το	Á 	Διεθνές	
	 Κινηματογραφικό	Φεστιβάλ	Βενετίας

• Κυπριακή εξέγερση κατά της βρετανικής κυριαρχίας

• Εμπρησμός του κυβερνείου κατά τα «Oκτωβριανά» 

• Aνάκληση του  Έλληνα προξένου στη Λευκωσία, 
 Aλέξη Kύρου που ενθάρρυνε την εξέγερση

• Απογραφή πληθυσμού: 347.959

• Εκλογές	και	ανακήρυξη	της	Δημοκρατίας	στην	Ισπανία

• Οι	γερμανικές	τράπεζες	κλείνουν

• Στη	Νέα	Υόρκη	αποπερατώνεται	το	Empire	State	Building

• Παραχωρείται	αυτονομία	στα	μέλη	της	Bρετανικής	Kοινοπολιτείας		
	 (Kαναδά,	Aυστραλία,	Nέα	Zηλανδία,	Nότια	Aφρική,	Eλεύθερο		
	 Iρλανδικό	Kράτος)

• Ανέγερση	της	πρώτης	αστικής	πολυκατοικίας	στην	Aθήνα

• Νομισματική	κρίση	στην	Αγγλία	

19321931

\  Ανομβρία και Οικονομική κρίση. Οι ξένες Τράπεζες 
αναστέλλουν τις πιστώσεις. Η Τράπεζα Κύπρου όχι μόνον δεν 
τις ανέστειλε, αλλά έκαμε ό,τι περισσότερο μπορούσε για να 
στηρίξει την αγορά, χωρίς να ασκεί πίεση στους πελάτες της.

 Κυβερνείο
 (Συλλογή Sukey, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών).

Πιεστήριο αναπαραγωγής χειρογράφων.
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου).
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\  Στις 13 Απριλίου αποφασίζεται, σε κοινή συνεδρία
του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
Κύπρου, η αγορά της κατοικίας της Ελένης Χριστοδουλίδου για 
να στεγάσει γραφεία της Τράπεζας, έναντι ποσού £2.200 
«...με όλα τα περιεχόμενα εντός της αυλής κτήρια και με 4 
σακοράφια νερό, δυνάμεθα όμως να δεχθώμεν 2 σακοράφια 
νερού εν ανάγκη με την διαφοράν ότι δια τα άλλα δύο θα μας 
αφαιρέσουν £40».45

\  Σε κοινή συνεδρία του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1933, η εξεταστική επιτροπή 
υπό τον Παναγιώτη Μ. Τσεριώτη, που ορίστηκε για να μελετήσει 
διάφορα θέματα, προτείνει μεταξύ άλλων «…όπως, εάν και
εφ’ όσον είναι δυνατόν εισαχθεί και εις την Τράπεζα μας
η δια μηχανών κράτηση των βιβλίων και εν γένει αι αλλαχού 
εισηγμέναι νέαι λογιστικαί μέθοδοι». Στην ίδια συνεδρία 
αποφασίζεται, ύστερα από σχετική έρευνα, πως, «σκέψεις 
για ίδρυση υποκαταστήματος στην Αμμόχωστο πρέπει να 
αναβληθούν».46

\  Στις 26 Μαΐου, κατά τη συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Διευθυντής παρουσιάζει «σχεδιάσματα
των αρχιτεκτόνων κ. Τσαγγαρίδη και Δημητριάδη. Αμφότεροι είναι 
της γνώμης ότι υπάρχει αρκετός χώρος να κτισθείη Τράπεζα χωρίς 
να χαλασθεί το υπάρχον σπίτι». Στο Συμβούλιο εκφράζονται 
διάφορες γνώμες και έτσι, αποφασίζεται να ζητηθεί υποβολή 
σχεδίων «από τους εν Κύπρω αρχιτέκτονας διπλωματούχους 
και διά τα 2 καλλύτερα σχέδια να πληρωθεί αμοιβή 
ανά £10.-, να παρακληθεί δε η Τράπεζα Αθηνών να μας στείλει, 
ει δυνατόν, σχέδια των Τραπεζών της επί των οποίων 
να βασισθώμεν και να εκλέξωμεν το κατάλληλον».47 

Στη συνέχεια όμως, σε κοινή συνεδρία του Εποπτικού και
του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται
στις 7 Ιουνίου, αποφασίζεται να ανατεθεί σε έναν αρχιτέκτονα 
να επισκεφθεί το κτήριο και να αποφανθεί «ποιές δαπάνες 
θα ήταν αναγκαίες για να καταστεί το κτήριο κατάλληλον 
για να καλύψει τις ανάγκες της Τράπεζας». 

Γίνεται ψηφοφορία και 6 ψηφίζουν υπέρ του κ. Τσαγγαρίδη, 4 υπέρ 
του κ. Φωτιάδη και 3 υπέρ του κ. Δημητριάδη. Η αμοιβή ορίστηκε 
στις £10. «Ομού με τον κον Τσαγγαρίδην θα είναι και
ο κ. Γ. Κουρσουμπάς που θα προσφέρει δωρεάν 
τις υπηρεσίες του».

Το θέμα του κτηρίου θα ταλανίζει και τα δύο Συμβούλια μέχρι 
το τέλος του 1933, αφού δεν μπορούν να συμφωνήσουν κατά 
πόσον πρέπει να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί νέον κτήριον ή 
πρέπει να γίνουν επιδιορθώσεις. Τελικά, στις 14 Δεκεμβρίου, 
αποφασίζουν να κατεδαφιστεί το υπάρχον κτήριον και να 
ανεγερθεί νέον και δη διώροφον. 

\  Τον Ιούνιο, ο Θεμιστοκλής Δέρβης ως Δήμαρχος Λευκωσίας 
ζητεί δάνειον £4.000 «δια τους σκοπούς της λειψυδρίας».
Το Συμβούλιον φρονεί ότι «πρέπει να περιμένωμεν μέχρις ότου 
εγκριθεί ο σχετικός νόμος, αλλά θα είναι δυνατόν να κάμει
το δάνειον διά διορίαν, ουχί πλέον των τριών ετών».48 

• Θάνατος Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ́

• Άφιξη του Κυβερνήτη Herbert Richmond Palmer 

• Αρχίζει η περίοδος της Παλμεροκρατίας στην Κύπρο 
 (μέχρι 1939)

• Ιδρύεται το Σωματείο Ελληνίδων Κυριών «Μάνα» με εισήγηση  
 της Πηνελόπης Πελαγία. Ιδρυτικά μέλη ήταν η Ανδρονίκη  
 Μιχαηλίδη, η Σμαράγδα Παπαχαραλάμπους, η Ελένη Χρίστου 
 και η Ελένη Χρυσαφίνη

• Νίκη	του	εθνικο-σοσιαλιστικού	Κόμματος	στη	Γερμανία:	
• Ο	Αδόλφος	Χίτλερ	γίνεται	καγκελάριος	του	Ράιχ
• Ίδρυση	της	μυστικής	κρατικής	αστυνομίας	(Γκεστάπο),	στη	Γερμανία
• Στη	Γερμανία	στήνονται	τα	πρώτα	στρατόπεδα	συγκεντρώσεως	

• Νέος	πρόεδρος	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	ο	Φραγκλίνος	Ρούσβελτ	

• Έναρξη	διπλωματικών	σχέσεων	μεταξύ	ΗΠΑ	και	Σοβιετικής		Ένωσης

• Κατάργηση	της	Ποτοαπαγόρευσης	στις	ΗΠΑ

• Θάνατος	του	ποιητή	Κωνσταντίνου	Καβάφη

1933

45 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου,
    Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 27.  
46 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου,
    Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 230.  
47 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 26. 
48 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 28. 

Ο Κύριλλος Γ́  νεκρός, 

εκτεθειμένος 
σε λαϊκό προσκύνημα.

(Αρχείο Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών,
Συλλογή Sukey-058-01).
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\  Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου,  
αποφασίζεται να δοθούν £5 στο μαθητικό συσσίτιο εις μνήμην 
του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Αντωνίου 
Τριανταφυλλίδη.49

\  Στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου  
ανακοινώνεται ότι «ένεκεν ασθενείας του κου Οικονομίδου,
το Συμβούλιον αναθέτει εις τον κ. Γεώργιον Θ. Πιερίδην
όπως τον αντικαθιστά».50 

\  Ο Ιωάννης Οικονομίδης, ο άνθρωπος που πρόσφερε τα μέγιστα
στην Tράπεζα και την Κύπρο, πεθαίνει στις 10 Φεβρουαρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε ένδειξη εκτίμησης αποφασίζει 
σε ειδική συνεδρία στις 11 Φεβρουαρίου:

1) Να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους της Τράπεζας.
2) Να επισκεφθεί εν σώματι το Συμβούλιο της Τράπεζας, τη χήρα 
     του μακαρίτη και να εκφράσει προς την οικογένεια      
     τα συλλυπητήριά του.
3) Να δοθούν ανά £5 στη Νυκτερινή Σχολή,  Ένωσιν Ελληνίδων   
     Κυριών, Ορφανοτροφείο και Μαθητικό Συσσίτιο.
4) Να αναρτηθεί εις το γραφείο της Τράπεζας διαρκώς 
     η φωτογραφία του μακαρίτου εις μεγάλο μέγεθος.
5) Να αποσταλεί συλλυπητήριος επιστολή εις την χήρα και 
     να παρακολουθήσει ολόκληρο το Συμβούλιο την κηδεία του.
6) Το στεφάνι εκ μέρους της Τράπεζας να κατατεθεί από τον γιατρό 
     Μιλτιάδη Κουρέα, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.51

\  Στη συνεδρία της 22ας Φεβρουαρίου,52 παρουσιάζεται επιστολή 
υπογραμμένη από 135 μετόχους, οι οποίοι ζητούν να συγκληθεί  
έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφασίσει:

1. Για την αναδιοργάνωση της Τράπεζας.
2. Για την ανάγκη αναπλήρωσης της θέσης του Διευθυντή.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις 11 Μαρτίου.

\  Καθήκοντα Διευθυντή εκτελεί ο Γεώργιος Θ. Πιερίδης, μέχρι
το διορισμό του Σοφοκλή Σαββίδη που αναλαμβάνει καθήκοντα
στις 17 Ιουλίου 1934.53

\  Tον Ιούλιο αναλαμβάνει ως Διευθυντής ο  Σοφοκλής Σαββίδης.
Στον Γ. Θ. Πιερίδη εκφράζονται ευχαριστίες και παίρνει 
και £50 ως ηθική αμοιβή.54

\  Ο Γεώργιος Χρυσαφίνης διορίζεται νομικός σύμβουλος.

\  Αναμένεται τον Οκτώβριο η μεταφορά στο κτήριο της Tραπέζης.55 

\  Το Οθωμανικό Ταμιευτήριο Λτδ ζητεί να του παραχωρηθεί πίστωση 
«εις τρίτον λογαριασμόν μέχρι £1.000 προς 5% υπό τον όρον 
να μεταφέρουν τον λογαριασμόν των τον οποίον κρατούν μετά της 
Οθωμανικής εις την Τράπεζάν μας…».56 Το αίτημα έγινε αποδεκτό.

• Εκδίδεται στη Λευκωσία το φιλολογικό περιοδικό
 «Κυπριακά	Γράμματα»

• Ο  Ύπατος Αρμοστής Palmer ιδρύει Γραφείο Τύπου
 (για πρώτη φορά στην Κύπρο), για να προπαγανδίσει 
 τις ενέργειές του

• Αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Βεργόπουλου 
 στον περίβολο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία

• Ο	Αδόλφος	Χίτλερ	ανακηρύσσεται	Φύρερ

• «Η	νύχτα	των	μεγάλων	μαχαιριών».	Με	διαταγή	του	Χίτλερ
	 γίνεται	εκκαθάριση	της	ηγεσίας	των	Γερμανικών	Ταγμάτων	Εφόδου	(SA)

• Βαλκανικό	Σύμφωνο	μεταξύ	Ελλάδας,	Ρουμανίας,	Τουρκίας	και	
	 Γιουγκοσλαβίας,	για	αμοιβαία	εγγύηση	των	Βαλκανικών	συνόρων

• Θάνατος	της	εφευρέτριας	Μαρί	Κιουρί

• Η	Σοβιετική		Ένωση	γίνεται	μέλος	της	Κοινωνίας	των	Εθνών

1934

49 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943,  σ. 47, 50 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης 
Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943,  σ. 50 , 51 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943,
σ. 51, 52 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 54, 53 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών 
Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 150, 54  Πρακτικά 
Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 75-76, 55 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου 
Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 83, 56 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 15/11/1932-5/3/1943, σ. 109.

Η προτομή του Ιωάννη Βεργόπουλου
στον περίβολο 
του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
(Αρχείο  Έρσης Δημητριάδου)

Σοφοκλής Σαββίδης

Γεώργιος Χρυσαφίνης
(Αρχείο Άντη και Μάρλεν Τριανταφυλλίδη)



• Θάνατος	του	βασιλιά	της	Βρετανίας	Γεώργιου	Έ

• Ισπανικός	Εμφύλιος	Πόλεμος

• Η	Ιταλία	προσάρτησε	την	Αιθιοπία

• Ο	Χίτλερ	και	ο	Μουσολίνι,	
	 σχηματίζουν	τον		Άξονα	Ρώμη-Βερολίνο

• Δικτατορία	του	Ιωάννη	Μεταξά	στην	Ελλάδα

• Θάνατος	του	Ελευθέριου	Βενιζέλου

1936

• Αρχίζει η εφαρμογή της αγγλοσαξονικής νομοθεσίας 
 που αντικαθιστά την οθωμανική

• Θάνατος του Ευέλθοντος Γλυκύ, ιδρυτικού μέλους 
 του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία»

• Ο	Μουσολίνι	επιτίθεται	και	προσαρτά	την	Αβυσσηνία

• Μετονομασία	της	Περσίας	σε	Ιράν

• Ναυτική	συμφωνία	Γερμανίας-Βρετανίας

• Αντισημιτικοί	νόμοι	της	Νυρεμβέργης,	όπου	αφαιρείται		 	
	 η	γερμανική	ιθαγένεια	από	τους	Εβραίους	και	απαγορεύονται	
	 οι	«μικτοί»	γάμοι

• Εισάγεται	νέα	κλίμακα	μέτρησης	της	έντασης	
	 των	σεισμών	από	τον	Αμερικανό	Ρίχτερ

• Εγκαίνια	του	υπόγειου	σιδηροδρόμου	της	Μόσχας

1935

38

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός 1935.

\  Η Ελένη Κύρου προσλαμβάνεται στην Τράπεζα Κύπρου 
στις 15 Ιουνίου 1936. Είναι η πρώτη γυναίκα υπάλληλος 
της Τράπεζας.57 

57 Τράπεζα Κύπρου. Μητρώον Πρώτων Υπαλλήλων.

Αριθμομηχανή Brunsvika.
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου)
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\  Ο Σοφοκλής Σαββίδης πεθαίνει στις 14 Νοεμβρίου 1938. 
Αναπληρωτές διευθυντές διορίζονται οι Ανδρέας Κυπριανού 
και Ηρόδοτος Καλλονάς, μέχρι να διοριστεί νέος διευθυντής.58

• Η Barclays Bank εγκαθίσταται στην Κύπρο

• Βομβαρδισμός	της	Βαρκελώνης	από	ιταλικά	αεροπλάνα

• Σύμφωνο	Βρετανίας-Ιταλίας	όπου	γίνεται	αποδοχή	
	 της	ιταλικής	εισβολής	στην	Αβησσυνία	και	αποχώρηση	
	 των	ιταλικών	δυνάμεων	από	την	Ισπανία

• Δολοφονίες,	μαζικές	διώξεις	και	καταστροφές,
		 σε	Γερμανία	και	Αυστρία	εναντίον	των	Εβραίων	

• O	Χίτλερ	προσάρτησε	την	Αυστρία	και	η	Ουγγαρία
	 τη	Νότιο	Σλοβακία

• Το	Μεξικό	διακόπτει	τις	διπλωματικές	του	σχέσεις
	 με	τη	Βρετανία	λόγω	διαμάχης	για	τα	πετρέλαια	

• Ύστερα	από	παραγγελία	του	Χίτλερ,	κατασκευάζεται
	 το	πρώτο	Volkswagen,	σχεδιασμένο	από	την	Porsche	

1938

• Θάνατος του μεγάλου ευεργέτη και ιδρυτικού μέλους
  του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία», Κωνσταντίνου Λοϊζίδη

• Καθιερώνεται	η	Εργατική	Πρωτομαγιά	

• Η	Ιταλία	και	η	Γιουγκοσλαβία	υπογράφουν	Σύμφωνο
		 για	τη	διατήρηση	του	status	quo	στην	Αδριατική

• Νέος	πρωθυπουργός	της	Βρετανίας,	ο	Neville	Chamberlain

• Το	Ιράκ,	το	Ιράν,	η	Τουρκία	και	το	Αφγανιστάν	
	 υπογράφουν	σύμφωνο	μη	επίθεσης

1937

Τράπεζα Αμμοχώστου. Κατάλογος υπογραφών, Μάρτιος 1937.

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός   
κατά την
31ην Δεκεμβρίου 1937.    

58 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, 
     Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων, κλπ., 1913-1943, σ. 250.

Τράπεζα Αμμοχώστου. Επιταγή. 



40

\  Στη διάρκεια κοινής συνεδρίας του Εποπτικού και
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Ιανουαρίου, εξουσιοδοτείται 
ο Πρόεδρος να αποταθεί σε αρμόδια πρόσωπα στην Αίγυπτο 
και Ελλάδα και να ζητεί «την υπόδειξη ατόμων κατάλληλων για
τη θέση του Διευθυντή».

\  Στις 11 Ιανουαρίου, σε νέα συνεδρία, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει πως δεν πρόλαβε να προβεί στις πιο πάνω 
ενέργειες, αφού εν τω μεταξύ «λήφθηκε μία αίτηση μέσω τρίτου 
από τον κ. Γεώργιο Γκαράνη από την Αθήνα όπως και δύο από 
Κύπρο των κ. Καλλονά και Αγγελούδη». Ο Πρόεδρος θεώρησε 
ορθότερο να φέρει τις αιτήσεις αυτές ενώπιον του Συμβουλίου 
προτού προβεί σε άλλες ενέργειες.59

\  Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Γεώργιος Γκαράνης αναλαμβάνει 
καθήκοντα Διευθυντή.60

\  Ο πόλεμος επηρεάζει και την Κύπρο. Στα αζήτητα 
παραμένουν διάφορα προϊόντα, κυρίως εσπεριδοειδή και 
το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν, τα χαρούπια. Οι εργασίες 
στα μεταλλεία περιορίζονται στο ελάχιστο, ο τουρισμός, που 
θεωρείται σημαντική πηγή εισοδήματος είναι μηδενικός.
Τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς μειώνονται λόγω 
εμπάργκο. Ο πανικός του πολέμου προκαλεί «ομαδική επιδρομή» 
για ανάληψη καταθέσεων. Η Τράπεζα Κύπρου ανταποκρίθηκε 
χωρίς να χρειαστεί να προσφύγει σε δανεισμό. Για την ανακοπή 
του φαινομένου, η Κυβέρνηση επέβαλε αναγκαστική αργία 
μερικών ημερών και ανέλαβε τον έλεγχο των Τραπεζών.

\  Παρά τους δύσκολους καιρούς, η Τράπεζα πραγματοποιεί 
το ανώτατο μέχρι τότε κέρδος και προτείνει παραχώρηση 
μερίσματος ύψους 8 ¾%. Απορρίπτεται από την κυβέρνηση που 
δεν επιθυμεί, λόγω των ανώμαλων συνθηκών, να επιτρέψει 
διανομή μερίσματος πέραν του 5%.

\  Η απόφαση της Κυβέρνησης να αποκλείσει την Τράπεζα 
Κύπρου από αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος προκαλεί 
δυσφορία. Η εξουσιοδότηση δόθηκε μόνο προς τις 3 ξένες 
Τράπεζες (Οθωμανική, Ιονική και Barclays).

\  Στις 27 Μαρτίου, σε κοινή συνεδρία του Διοικητικού και 
Εποπτικού Συμβουλίου, λαμβάνεται απόφαση να ανοιχθούν 
καταστήματα με το πρακτορειακό σύστημα στην Αμμόχωστο 
και Λάρνακα.61 

1939

• Ο Β́  Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει την Κύπρο στα δεσμά
  ενός καταπιεστικού και δικτατορικού καθεστώτος

• Η βρετανική διοίκηση της Κύπρου ζητεί από τους Κυπρίους 
 να ενταχθούν στα εθελοντικά σώματα του βρετανικού στρατού,  
 και να πολεμήσουν «για	την	Ελλάδα	και	την	ελευθερία»

• Καταργούνται τα έκτακτα μέτρα από την αγγλική διοίκηση 
 και ξεδιπλώνονται οι ελληνικές σημαίες που είχαν απαγορευτεί 

• Σοβαρή τραπεζική κρίση στην Κύπρο

• Η	Βαρκελώνη	και	η	Μαδρίτη	καταλαμβάνονται	από	τον	Φράνκο

• Οι	Γερμανοί	εισβάλλουν	στην	Πράγα	και	αργότερα	στην	Πολωνία

• Σύμφωνο	δεκαετούς	συμμαχίας	μεταξύ	Mουσολίνι	και	Χίτλερ

• Έναρξη	Β́ 	Παγκοσμίου	Πολέμου	

• Ιδρύεται	η	Ελληνική	Υπηρεσία	του	BBC

• Εμφανίζονται	οι	νάιλον	κάλτσες

• Έκρηξη	του	ηφαιστείου	της	Θήρας

Γεώργιος Γκαράνης 

Γεννήθηκε το 1896 στο Ζαγόρι 
Ηπείρου. Σπούδασε Οικονομικές 
Επιστήμες στη Ροβέρτιο Σχολή 
Κωνσταντινουπόλεως. Ως  Έφεδρος 
Ανθυπολοχαγός στον Ελληνικό Στρατό 
έλαβε μέρος στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και την Μικρασιατική 
Εκστρατεία. 

Με την αποστρατεία του, προσλήφθηκε 
στην Ιονική Τράπεζα. Υπηρέτησε από 
διάφορες θέσεις, μέχρι Διευθυντής και 
Επιθεωρητής στην Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Αίγυπτο. 
Το 1939 μετακλήθηκε από την Ελλάδα 
για να αναλάβει ως Διευθυντής
στην Τράπεζα Κύπρου. 

Αποχώρησε για λόγους υγείας
το 1962.62                

59 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου,  Ειδικών Επιτροπών, Γενικών    
     Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 314 -315. 60 Λογοδοσία Προέδρου για το έτος 1939. 61 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών   
     Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, Γενικών Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943, σ. 324.
62 Αιγυπτιακόν Λεύκωμα,  Έτος Έβδομο (1952), Γεώργιος Γκαράνης, σ. 142-144
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Το Κατάστημα Φανερωμένης το 1940. 
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\  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου,63 

ο Πρόεδρος Δημοσθένης Σεβέρης αναφέρεται στις ενέργειες 
της Κυβερνήσεως για να βοηθηθούν οι χαρουποπαραγωγοί και 
οι σταφυλοπαραγωγοί και εύχεται να επεκτείνει τις ενέργειες 
αυτές και σε άλλους πλουτοπαραγωγούς κλάδους της χώρας. 
Λέει επίσης ότι, η στέρηση προσόδων από τον τουρισμό, 
αναπληρώθηκε από την εγκατάσταση Πολωνών προσφύγων, 
τη χορήγηση πολεμικού επιδόματος και την απασχόληση 
σημαντικού αριθμού εργατών σε στρατιωτικής φύσεως έργα.

• Ο	Ουίνστον	Τσόρτσιλ	πρωθυπουργός	της	Βρετανίας

• Παρουσιάζεται	η	πρώτη	ταινία	με	φωνή	του	Τσάρλυ	Τσάπλιν,	
	 με	τίτλο	«The	Great	Dictator»	που	διακωμωδούσε	τον	Χίτλερ

• Η	ΕΣΣΔ	υπογράφει	εμπορική	συμφωνία	με	τη	Γερμανία,
	 για	βοήθεια	ενάντια	στον	βρετανικό	αποκλεισμό

• Οι	Γερμανοί	καταλαμβάνουν	την	Ολλανδία,	το	Βέλγιο,	το	Παρίσι

• Μάχη	της	Βρετανίας

• Τορπιλισμός	του	καταδρομικού	του	ελληνικού	ναυτικού	«Έλλη»	

• Ελληνικό	«ΟΧΙ»	στους	Ιταλούς	φασίστες

• Πανωλεθρία	των	Ιταλών	στη	μάχη	της	Πίνδου

• Δολοφονία	του	Leon	Trotsky	στο	Μεξικό	από	σοβιετικό	πράκτορα

1940

Αλληλογραφία με προξενεία, 1940-1960. 

Τράπεζα Αμμοχώστου Λτδ.
Έκθεσις των Διευθυντών και Iσολογισμός 
κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1940.

63 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, Γενικών     
     Συνελεύσεων κλπ., 1913-1943.
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\  Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται
στις 8 Μαρτίου 1942.64 Ο Δημοσθένης Σεβέρης αναφέρεται
στη συνέχιση του πολέμου και τις συνέπειές του για
τις εμπορικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για την Τράπεζα. 
Τονίζει τη μείωση του εξαγωγικού εμπορίου λόγω της 
έλλειψης ατμoπλοίων και εγκωμιάζει την κυβέρνηση για την 
απόφαση να αγοράσει χαρούπια και σταφίδες.

\  Πληροφορεί επίσης τη Συνέλευση ότι επιτεύχθηκε κατ’ αρχήν 
συμφωνία για τη συνένωση των τοπικών τραπεζών.

\  Για λόγους οικονομίας απολύονται τρεις ανώτεροι 
υπάλληλοι και ένας κατώτερος. 

\  Πεθαίνει ο Θεοφάνης Θεοδότου, βουλευτής, μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. 

• Ιδρυτική	προκήρυξη	του	Ελληνικού	Λαϊκού	Απελευθερωτικού		
	 Στρατού	(ΕΛΑΣ)

• Αρχίζει	η	μαζική	εξόντωση	των	Εβραίων	στους	θαλάμους	αερίων	

• Μάχη	του	Stalingrad	μεταξύ	Γερμανών	και	Σοβιετικών

• Μάχη	του	El	Alamein	/	Γενική	υποχώρηση	των	Γερμανών

• Μάχη	του	Γοργοπόταμου	στην	Ελλάδα

\  Το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου αποστέλλει
στην Ελλάδα σημαντική εισφορά υπέρ του Εθνικού Αγώνα.

• Ιταλό-γερμανικοί βομβαρδισμοί στο αεροδρόμιο
 Λευκωσίας και στο λιμάνι της Αμμοχώστου

• 6ος Κυβερνήτης ο Charles Campbell Wooley

• Σε συνέλευση στη Σκαρίνου, αποφασίζεται η ίδρυση
 του Aνορθωτικού Kόμματος του Eργαζόμενου Λαού (AKEΛ)

• Θάνατος	του		Έλληνα	πρωθυπουργού	Ιωάννη	Μεταξά	

• Εισβολή	των	Γερμανών	στη	Γιουγκοσλαβία	και	την	Ελλάδα

• Η	Μάχη	της	Κρήτης

• Μάχη	του	Leningrad

• Ιαπωνική	επίθεση	στην	αμερικανική	ναυτική	βάση	του	Pearl	Harbor

• Οι	ΗΠΑ	κηρύσσουν	τον	πόλεμο	στην	Ιαπωνία

• Η	Γερμανία	και	η	Ιταλία	κηρύσσουν	τον	πόλεμο	εναντίον	των	ΗΠΑ

19421941

Αλληλογραφία με προξενεία, 1940-1960. 
Ευχαριστήριος επιστολή του προξένου της Ελλάδος, 
για εισφορά του προσωπικού εις μνήμην Ιωάννου Μεταξά
τον Μάρτιο 1941. 

Ζυγαριά εντοπισμού  
χρυσών κάλπικων νομισμάτων.

Τράπεζα Κύπρου Λτδ. 
Εξώφυλλο Αγγλικής  Έκδοσης του Γενικού Ισολογισμού 1942,
με φωτογραφία του Κτηρίου Φανερωμένης. 

64 Πρακτικά Κοινών Συνεδριών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου, Ειδικών Επιτροπών, 
     Γενικών Συνελεύσεων, κλπ., 1913-1943, σ.296-297.
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\  Στις 31 Οκτωβρίου συγκαλείται  Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, δυνάμει διατάγματος
του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας
15 Οκτωβρίου, με θέμα την έγκριση σχεδίου διακανονισμού 
με τους μετόχους της. Το σχέδιο φέρει ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 
1943 και βάσει αυτού, θα συγχωνευθούν οι Τράπεζες Κύπρου, 
Αμμοχώστου και Λάρνακας. Το σχέδιο εγκρίνεται ομόφωνα.

\  Την ίδια μέρα πραγματοποιείται και  Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των δανειστών της Τράπεζας Κύπρου Λτδ. 
Παρέστησαν προσωπικά 4 δανειστές που είχαν να λαμβάνουν 
συνολικά £ 26.252. Το σχέδιο εγκρίθηκε ομόφωνα.

\  Στις 31 Δεκεμβρίου συγχωνεύονται με την Τράπεζα Κύπρου, 
η Τράπεζα Αμμοχώστου και η Τράπεζα Λάρνακας και
εκλέγεται και συνεδριάζει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
της διευρυμένης Τράπεζας:

Δημοσθένης Σεβέρης, Μιλτιάδης Κουρέας, Νικόλαος 
Χρυσαφίνης, Παναγιώτης Τσεριώτης, Κώστας Χριστοδούλου, 
Αιμίλιος Παντελίδης, Μιχάλης Χαχολιάδης, Γεώργιος Εμφιετζής 
και Χριστάκης Γαλανός.65

• Δημιουργία του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος, ως αντίποδα  
 του ΑΚΕΛ

• Ο Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Ουίνστον Τσόρτσιλ 
 στη Λευκωσία

• Στο	Συνέδριο	της	Kaζαμπλάνκα	οι	Σύμμαχοι απαιτούν	
	 την	άνευ	όρων	παράδοση	των	δυνάμεων	του		Άξονα	

• Ο	Eλβετός	χημικός	Χόφμαν	ανακαλύπτει	το	LSD	

• Η	επιτυχημένη	απόβαση	των	Συμμάχων
	 στην	Ιταλία	οδηγεί	στην	πτώση	του	Mουσολίνι

• Η	Ιταλία	κηρύσσει	πόλεμο	κατά	των	Γερμανών

• Θάνατος	του	εθνικού	ποιητή,	Κωστή	Παλαμά

• Οι	Ρούσβελτ,	Τσόρτσιλ	και	Στάλιν	συναντώνται	στην	Τεχεράνη

1943

65 Αρχείο Διοίκησης. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, 31/12/1943 έως 30/7/1976, σ.1.

Τράπεζα Κύπρου.
Γενικός Ισολογισμός κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1943. 

Συλλογή κλειδιών χρηματοκιβωτίων.
(Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου)

Τράπεζα Λάρνακος.
Τίτλος μετοχών.          
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\  Η Τράπεζα Μέλισσα Πάφου εξαγοράζεται έναντι ποσού £20.157. 
Δίδονται  £20.081 σε ισόποσες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου
της £1 η καθεμία, και £74 σε μετρητά έναντι του ενεργητικού
των £25.309.66

\  Ίδρυση Κτηματικής Τραπέζης Κύπρου  που εγγράφεται ως Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης στις 25 Μαΐου 1944 και αρχίζει εργασίες
την 1η Ιουλίου 1945, με κεφάλαιο £15.000 εξ ολοκλήρου 
κατατεθειμένο από την Τράπεζα Κύπρου.67

\  Ο Χρίστος Π. Γαλανός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει 
την παραίτησή του από τις 26 Σεπτεμβρίου 1944, λόγω διορισμού 
του στον Οργανισμό UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration). Στη θέση του εκλέγεται ο δικηγόρος Χρήστος Λουΐζου 
από την Αμμόχωστο.

\  Στις 20 Φεβρουαρίου, εκλέγεται ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Ιάκωβος Α. Ιακωβίδης, δικηγόρος και μετέπειτα 
Δήμαρχος Πάφου (1953-1962).68

• Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου συγχωνεύεται με το ΑΚΕΛ

• Αρχίζει απεργία στα μεταλλεία Καλαβασού, που θα διαρκέσει 
 9 μήνες

• Βομβαρδισμός	του	Βερολίνου	από	τους	Βρετανούς

• Τα	Συμμαχικά	στρατεύματα	μπαίνουν	στη	Ρώμη

• Ανακήρυξη	της	ανεξαρτησίας	της	Ισλανδίας

• «Συμφωνία	ποσοστών»	για	τα	Βαλκάνια
	 κατά	τη	συνάντηση	Τσόρτσιλ-Στάλιν	στη	Μόσχα

• Έναρξη	των	συγκρούσεων	των	«Δεκεμβριανών»	στην	Αθήνα	

• Επίθεση	των	Συμμάχων	εναντίον	
 των	Γερμανικών	Δυνάμεων	στη	Νορμανδία	

• Πρώτες	νίκες	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	στον	Ειρηνικό

1944

Τράπεζα Μέλισσα Λτδ.
Ισολογισμός 1942.

66 Τράπεζα Κύπρου, Γενικός Ισολογισμός 31.12.1944. 
67 Τράπεζα Κύπρου, Λογοδοσία Προέδρου, 1945. 
68 Τράπεζα Κύπρου, Μητρώον Συμβούλων Τραπέζης Κύπρου.

Ηλεκτρικός Κηροτήκτης.
(Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου)
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\  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 25 Ιανουαρίου 
επικυρώνει τροποποίηση του Άρθρου 65 του Καταστατικού 
(Articles of Association) σύμφωνα με την οποία τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι 10, από τα οποία ένα 
τουλάχιστον θα προέρχεται από την επαρχία Πάφου, δύο από 
την επαρχία Λάρνακας και δύο από την επαρχία Αμμοχώστου. 

\ Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Κυπριακού 
Ταμιευτηρίου Λευκωσίας με βάση την ανταλλαγή μιας μετοχής
του Ταμιευτηρίου με τέσσερεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου
ή £8 μετρητά.

\ Το Κοινό Κυπρίων είναι πλέον πραγματικότητα.

• Συνάντηση	Ρούσβελτ,	Τσόρτσιλ	και	Στάλιν	στη	Γιάλτα

• Συμφωνία	της	Βάρκιζας

• Οι	Σύμμαχοι	ισοπεδώνουν	τη	Δρέσδη

• Ιδρύεται	στο	Σαν	Φρανσίσκο,	ο	Οργανισμός	Ηνωμένων	Εθνών

• Αυτοκτονία	του	Aδόλφου	Χίτλερ	και	εκτέλεση	του	Mουσολίνι

• Συνδιάσκεψη	του	Potsdam	μεταξύ	Στάλιν,	Τσόρτσιλ,	και	Τρούμαν

• Ρίψη	ατομικής	βόμβας	από	τους	Αμερικανούς
	 στις	ιαπωνικές	πόλεις	Χιροσίμα	και	Ναγκασάκι

• Δίκη	της	Νυρεμβέργης:	13	Ναζί	καταδικάζονται
	 για	εγκλήματα	κατά	της	ανθρωπότητας

1945

Κυπριακόν Ταμιευτήριον Λτδ.
Τίτλος Μετοχών που αντικαταστάθηκε με Τίτλο της Τράπεζας Κύπρου Λτδ.    

Κυπριακόν Ταμιευτήριον Λτδ.
Επιταγή.          

Χάλκινο Νόμισμα Αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.)
Οπισθότυπος: Επιγραφή ΚΟΙΝΟ ΚΥΠΡΙΩΝ μέσα σε δάφνινο στεφάνι.
(Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου)
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\  Μια πρώτη προσπάθεια για ίδρυση συνδικαλιστικής 
οργάνωσης στον Τραπεζικό τομέα της Κύπρου 
πραγματοποιείται με την ίδρυση της Π.Ε.Τ.Υ. (Παγκύπρια  
Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων), με γενικό γραμματέα τον 
Ανδρέα Κυριαλλή.72 

\  Στη Λάρνακα γίνονται επεκτάσεις των γραφείων
της Τράπεζας και στη Λευκωσία αγοράζονται κτήματα που 
γειτνιάζουν με τα κεντρικά γραφεία.

\  Στις 26 Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει την εγγραφή για 2,000 μετοχές των Κυπριακών 
Αερογραμμών Λτδ.73

• Ο Μακάριος Β́  εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

• Ίδρυση των Κυπριακών Αερογραμμών

• Σύγκληση Διασκεπτικής συνέλευσης από τον λόρδο Γουίνστερ,
 για εισαγωγή νέου Συντάγματος στην Κύπρο

• Αναγράφεται για πρώτη φορά στα νομίσματα 
 η λέξη «shilling», (σελίνι) 

• Δόγμα	Tρούμαν:	Οικονομική	και	στρατιωτική	
	 βοήθεια	στις	χώρες	που	απειλεί	ο	κομμουνισμός

• Σχέδιο	Μάρσαλ:	Οικονομική	ενίσχυση	των	ευρωπαϊκών	χωρών		
	 που	βρίσκονται	σε	μεταπολεμική	ανάκαμψη

• Η	Βρετανία	παραχωρεί	ανεξαρτησία	στην	Ινδία	και	το	Πακιστάν

• Τα	Ηνωμένα		Έθνη	διχοτομούν	την	Παλαιστίνη	σε	εβραϊκό	
	 και	αραβικό	τομέα

\  Κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 
1946, γίνεται εισήγηση να καταβληθεί μια τελευταία 
προσπάθεια συγχώνευσης με την Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού, 
προτού ανοιχθεί Υποκατάστημα στη Λεμεσό.

Εν τω μεταξύ, στη συνεδρία του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου, αποφασίζεται η ανάθεση της εκπόνησης 
προσχεδίων τόσο για το κτήριο Λεμεσού όσο και για
τις επεκτάσεις στο κτήριο Λάρνακος, στο Γραφείο
των κ.κ. Μιχαηλίδη.69 

\  Χορηγείται πρόσθετο πολεμικό επίδομα στο προσωπικό.70

\  Στις 2 Δεκεμβρίου, αποφασίζεται η ίδρυση πρακτορείου 
στην Κερύνεια. Ο Δημοσθένης Σεβέρης προσφέρει
τα γραφεία του για τη στέγασή του.71

• Τα	Δωδεκάνησα	εκχωρούνται	στην	Ελλάδα

• O	Juan	Peron	εκλέγεται	Πρόεδρος	στην	Αργεντινή

• Διάσκεψη	Ειρήνης	στο	Παρίσι	-	Συμμετοχή	21	κρατών

• Σοσιαλιστικό	Σύνταγμα	στη	Γιουγκοσλαβία

• Ελληνικός	Εμφύλιος	Πόλεμος

• Ένωση	Τελωνειακού	Ελέγχου	Benelux	
	 (Belgium-Netherlands-Luxemburg)

19471946

• Απογραφή πληθυσμού: 450,114

• Ο Μητροπολίτης Λεόντιος σε επίσκεψή του στο Λονδίνο,
 ζητά την απόδοση της Κύπρου στην Ελλάδα

• Τερματίζεται ο οθωμανικός κτηματικός κώδικας 
 για τη διακατοχή γης

69 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12.1943 έως 30/7/1976, σ.97. Αρχείο Διοίκησης.
70 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12.1943 έως 30/7/1976, σ.106. Αρχείο Διοίκησης.
71 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12.1943 έως 30/7/1976, σ.110.  Αρχείο Διοίκησης.

Διαφήμιση της Τράπεζας Κύπρου 
και της Κτηματικής Τράπεζας Κύπρου
στο «Ημερολόγιο» 1946.

72 ΕΤΥK. 50 χρόνια προσφοράς, 1955-2006, σ.1.
73 Αρχείο Διοίκησης, Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12/1943 έως 30/7/1976, σ.124. 

Τράπεζα Κύπρου Λτδ. 
Γενικός Ισολογισμός 1947.
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\  Λόγω των αθρόων εισαγωγών και του περιορισμού
των εξαγωγών κατά τα προηγούμενα έτη, το 1949 υπήρξε 
έτος σταθεροποιήσεως της αγοράς. Η Τράπεζα Κύπρου, 
έχοντας τις περισσότερες εμπορικές χορηγήσεις, παρέχει 
κάθε διευκόλυνση στον εμπορικό κόσμο, αλλά παράλληλα 
υιοθετεί και πολιτική σταθεροποίησης της αγοράς 
αποθαρρύνοντας κάθε πολιτική υπερδανεισμού από
τους εμπόρους. Καταρτίζει πιστωτικό κατάλογο και καθορίζει 
όρια προεξοφλήσεων, τρεχούμενων λογαριασμών και 
πιστώσεων εξωτερικού, για κάθε ένα πελάτη χωριστά, έτσι 
ώστε ο κάθε ένας να κινείται μέσα σε καθορισμένα όρια.

\  Ανέγερση ακινήτου στη Λεμεσό και αγορά κεντρικών 
ακινήτων στη Λευκωσία και Αμμόχωστο.

\  Πτώχευση της Dominion Manufacturing Co. 
(Εταιρεία Κομβίων Λάρνακος).

• Η Αριστερά οργανώνει εργατικές κινητοποιήσεις και μεγάλο  
 συλλαλητήριο «για	ψωμί	και	λευτεριά»

• Ίδρυση	του	Ν.Α.Τ.Ο.	(North	Atlantic	Treaty	Organization)

• Σχηματισμός	του	Συμφώνου	Αμοιβαίας	Οικονομικής	Βοήθειας		
	 (COM.ECON)

• Τα	έθνη	της	Δυτικής	Ευρώπης	ιδρύουν	το	Συμβούλιο	της	Ευρώπης

• Ίδρυση	της	Ομοσπονδιακής	Δημοκρατίας	της	Γερμανίας,
	 με	πρωτεύουσα	τη	Βόννη	και	καγκελάριο	τον	Adenauer

• Ιδρύεται	η	Κομμουνιστική	Κίνα	με	ηγέτη	τον	Mάo	Tσε	Τούγκ

• Ίδρυση	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	Γερμανίας,
	 με	πρωτεύουσα	το	Ανατολικό	Βερολίνο

\  Λειτουργούν νέα υποκαταστήματα στην Κερύνεια και 
Μόρφου. Συνεχίζει η ανέγερση ακινήτου στη Λεμεσό.

\  Στις 12 Φεβρουαρίου, ο Μιλτιάδης Κουρέας αναφέρει 
πως το προσωπικό αριθμεί 113 άτομα εκτός του Γενικού 
Διευθυντή: 4 Διευθυντές Υποκαταστημάτων, 86 υπάλληλοι 
τραπεζικών εργασιών και 23 κλητήρες, από τους οποίους
οι 8 εκτελούν κατώτερα υπαλληλικά καθήκοντα.74

\  Στα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου 
της 13ης Μαΐου αναφέρεται απόφαση να αγνοηθεί επιστολή 
της Π.Ε.Τ.Υ. και ταυτόχρονα ανατίθεται σε υπεπιτροπή να 
μελετήσει το ζήτημα της βελτίωσης των υπαλλήλων 
«και το Συμβούλιον θα είναι πρόθυμον να βοηθήσει
το προσωπικόν στην ποιοτικήν βελτίωσίν του».75

• Ίδρυση	του	κράτους	του	Ισραήλ

• Συνθήκη	των	Βρυξελλών	μεταξύ	Βρετανίας,	Γαλλίας	
	 και	Κάτω	Χωρών	για	τον	σχηματισμό	της	οικονομικής,	
	 κοινωνικής	και	αμυντικής	«Δυτικής		Ένωσης»

• Διαμάχη	Ισραήλ	και	Αραβικών	Κρατών	για	την	Παλαιστίνη

• Ένωση	Δωδεκανήσων	με	την	Ελλάδα	

• Διεθνής	διακήρυξη	για	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	
	 από	τον	Οργανισμό	Ηνωμένων	Εθνών

• Θεσμοθέτηση	του	Apartheid	από	το	Νοτιοαφρικανικό	Εθνικό	Κόμμα

• Δολοφονία	του	Mαχάτμα	Γκάντι	πολιτικού	
	 και	πνευματικού	ηγέτη	της	Ινδίας

19491948

• Απαλλοτρίωση των τσιφλικιών της Πάφου 
 από την αποικιοκρατική κυβέρνηση

• Μεγάλοι απεργιακοί αγώνες κυρίως από τους μεταλλωρύχους,  
 τους αμιαντωρύχους και τους οικοδόμους, υπό   
 την καθοδήγηση της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ

• Ιδρύεται το πρώτο ταμείο Συντεχνιακών Κοινωνικών   
 Ασφαλίσεων και το πρώτο Συντεχνιακό Ιατρείο

• Η Εκκλησία της Κύπρου οργανώνει Παγκύπριο Συλλαλητήριο  
 στη Λευκωσία, με σκοπό τον αγώνα απελευθέρωσης και  
 Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα

74 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12/1943 έως 30/7/1976, σ.133.     
     Αρχείο Διοίκησης.
75 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12.1943 έως 30/7/1976, σ.139.  
     Αρχείο Διοίκησης.
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Τράπεζα Κύπρου. Κεντρικό Κατάστημα Λεμεσού. Λειτούργησε το 1949.
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\  Αγορά ακινήτων σε Αμμόχωστο και Λευκωσία. Λόγω
των συνθηκών που επικρατούν, το Συμβούλιο κρίνει 
σκοπιμώτερη την βαθμιαία επένδυση των αποθεματικών
σε ακίνητα παρά σε χρεόγραφα.  
 
\  Στις 29 Ιανουαρίου η Τράπεζα αγοράζει το εργοστάσιο
της Εταιρείας Κομβίων και ιδρύει νέα εταιρεία υπό
την επωνυμία Dominion Button Co. Ltd, για να συνεχίσει 
τις εργασίες της διαλυθείσας εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο αρχίζει εργασίες η Εταιρεία Κομβίων Λάρνακος 
(Dominion Button Co. Ltd) στο εργοστάσιο που αγόρασε
η Τράπεζα από την Domιnion Manufacturing. 
Η εταιρεία αγοράζει και τις εγκαταστάσεις, μηχανήματα 
και πρώτες ύλες της Εταιρείας Κοροζίτ για την κατασκευή 
συνθετικών κουμπιών. Την πώληση των κουμπιών
στο Λονδίνο ανέλαβε ο κ. Νότμαν.

\  Η Τράπεζα έχει συμπληρώσει ήδη πενήντα χρόνια από
την ίδρυσή της. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 28ης Μαρτίου 1951, ο Πρόεδρος Δημοσθένης Σεβέρης, 
αφού ανακοινώνει μέρισμα 10%, αναφέρει και τα εξής:

«Κατά το έτος τούτο συνεπληρώθη ολόκληρος πεντηκονταετία  
αφ’ ης ανεφάνη εις τον οικονομικόν ορίζοντα της Κύπρου 
το πρώτον εν αυτή Αποταμιευτικόν Ίδρυμα υπό το όνομα 
«Ταμιευτήριον η Λευκωσία». Ταπεινόν και άσημον τότε εν τη 
γενέσει του, απέβη είτα ο πρόδρομος, ο πραγματικός γεννήτωρ 
της ημετέρας Τραπέζης. Ομολογουμένως, κατά την στιγμήν αυτήν 
αναπολώ με πραγματικήν υπερηφάνειαν αλλά και βαθύτατην 
συγκίνησιν την εποχήν της ιδρύσεως του Ταμιευτηρίου εκείνου. 
Ιδρύθη και συνετηρείτο με τα εβδομαδιαία σελίνια πτωχών 
κατά το πλείστον βιοπαλαιστών, είτε άνδρες ήσαν ούτοι, είτε 
γυναίκες. Το κοινόν της Λευκωσίας, από των πρώτων ημερών της 
ιδρύσεώς του επέδειξε προς αυτό καθολικήν και ανεπιφύλακτον 
συμπάθειαν και το περιέβαλε με όλην την εκτίμησιν και 
υποστήριξίν του».

• Δημοψήφισμα για  Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα (95,7% υπέρ)

• Θάνατος του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου
 Μακαρίου B́  / Ενθρόνιση Μακαρίου Γ΄

• Υπογραφή	συμφώνου	συμμαχίας	της	Σοβιετικής		Ένωσης
	 και	της	Λαϊκής	Δημοκρατίας	της	Kίνας

• Εισβολή	των	δυνάμεων	της	Βόρειας	Κορέας	στη	Νότια.	
	 Κατάληψη	της	Σεούλ	/	Επεμβαίνουν	οι	Ηνωμένες	Πολιτείες

• Η	Κίνα	προσάρτησε	το	Θιβέτ	

• Ο	Γάλλος	υπουργός	εξωτερικών	Robert	Schuman,
	 πρότεινε	τη	συνένωση	των	βιομηχανιών	άνθρακα	και	χάλυβα	
	 της	Δυτικής	Ευρώπης

• Η	Παλαιστίνη	και	η	Υπεριορδανία	σχηματίζουν	την	Ιορδανία	

1950

Τράπεζα Κύπρου, Κουμπαράς.
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου)
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\  Το 1951 είναι, σύμφωνα με τη διαπίστωση του Μιλτιάδη Κουρέα, 
Αντιπροέδρου της Τράπεζας και Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 
που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 1952, έτος διεθνούς πολιτικής 
αβεβαιότητας και «πενιχράς» γεωργικής εσοδείας που είχε σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του τόπου. Παρά το ότι 
η πολιτική της Τράπεζας προέβλεπε περιορισμό των χορηγήσεων για 
εμπορικούς σκοπούς, δεν διστάζει να τις αυξήσει για να απαμβλυνθεί
το πρόβλημα της αγοράς.

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία 55 
τουλάχιστον ξένων ασφαλιστικών εταιρειών, έναντι καμίας τοπικής, 
αποφασίζει, με γνώμονα το γόητρο και το συμφέρον της Τράπεζας και 
του τόπου, να ιδρύσει Ασφαλιστική Εταιρεία. Επειδή δε ο Κυπριακός 
νόμος απαγόρευε την ίδρυση ασφαλιστικών εταιρειών στην Κύπρο, 
η εταιρεία εγγράφεται στο Λονδίνο, ύστερα από πολλές δυσκολίες 
και διατυπώσεις, στις 6 Νοεμβρίου 1951, με την επωνυμία  «Γενικαί 
Ασφάλειαι Κύπρου Λτδ», με κεφάλαιο £150.000 και με ιδρυτές
την Τράπεζα Κύπρου και την Κτηματική Τράπεζα Κύπρου.

\  H Τράπεζα στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους στη Λευκωσία, 
Λάρνακα, Λεμεσό, Μόρφου και Πάφο. Υποκατάστημα λειτουργεί και
στη Λεύκα. Στον Πρόδρομο ιδρύεται θερινό γραφείο.

Στη Λευκωσία, αγοράστηκε το κτήμα δίπλα από το Κεντρικό κτήριο 
στη Φανερωμένη για «την επέκτασιν του σημερινού κτηρίου το οποίον 
κατέστη ανεπαρκές εις χώρον τόσον δια τας ανάγκας των συναλλαγών 
όσον και δια τον αριθμόν των υπαλλήλων, οίτινες από 17, κατά
την εποχήν  της ανεγέρσεως του παρόντος κτηρίου, ηυξήθησαν εις 85. 
Το νέον κτήριον θα είναι όντως επιβλητικόν, θα περιλαμβάνει αίθουσαν 
συναλλαγών διπλασίαν περίπου της σημερινής, θα παρέχη άνεσιν εις 
τους συναλλατομένους και το προσωπικόν, θα στεγάζη καταλλήλως 
την Κτηματικήν Κύπρου και την Ασφαλιστικήν Εταιρείαν και θα είναι 
εφωδιασμένον με κεντρικήν θέρμανσιν η οποία θα παρέχη κατά
τους ψυχρούς μήνας του χειμώνος ευνοϊκούς όρους
εις το προσωπικόν».

\  Ο πόλεμος στην Κορέα επηρεάζει και δυσχεραίνει την εξεύρεση
της αναγκαίας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου 
κουμπιών, ποσότητας οστράκων και η ποσότητα που αγοράζεται είναι σε 
πολύ υψηλές τιμές. Επιπλέον, η οξεία κρίση που ενέσκηψε στην Αγγλία, 
που ήταν η κύρια αγορά για τα κουμπιά, επηρεάζει τη διάθεσή τους και 
έτσι η συνολική κατάσταση περιορίζει τα κέρδη της Εταιρείας.76

\   Το προσωπικό αριθμεί 140 άτομα:
Λευκωσία 74, Λάρνακα 18, Λεμεσός 17, Αμμόχωστος 21, Πάφος 5, 
Κερύνεια 2, Μόρφου 3.77

• Συγκροτείται από την Αγγλική Κυβέρνηση
 η «Κυπριακή	Ραδιοφωνική	Υπηρεσία»

• Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ́  προσφεύγει στον ΟΗΕ,   
 ζητώντας την αναγνώριση του δικαιώματος για  Ένωση 
 με την Ελλάδα

• Διάλυση της Παγκύπριας  Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων 
 λόγω της αφόρητης πίεσης της Εργοδοσίας  

• Η Βρετανική αποικιακή κυβέρνηση ιδρύει την πρώτη
 Τεχνική Σχολή στη Λευκωσία και το Δασικό Κολλέγιο

• Η Στέλλα Σουλιώτη είναι η πρώτη γυναίκα δικηγόρος 
 της Κύπρου

• Πραγματοποιείται η τελευταία διαδρομή του Κυβερνητικού  
 Σιδηροδρόμου

• Με	την	Συνθήκη	του	Παρισιού	ιδρύεται	
	 η	Ευρωπαϊκή	Κοινότητα	Άνθρακα	και	Χάλυβα

• Η	Ομοσπονδιακή	Δημοκρατία	της	Γερμανίας	
	 γίνεται	μέλος	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης

• Πρωθυπουργός	της	Βρετανίας	ο	Ουίνστον	Τσόρτσιλ

1951

Τράπεζα Κύπρου.
Οδός Φανερωμένης στη Λευκωσία. 

76 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 1944-1971. 
77 Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου, 31/12/1943 έως 30/7/1976, σ. 215. (Αρχείο Διοίκησης).
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1952
\  Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το έτος 1952, 
πραγματοποιείται στις 12 Ιουνίου 1953 στα γραφεία της 
Τράπεζας στη Λευκωσία υπό την προεδρία του Μιλτιάδη 
Κουρέα.

Αυτή τη χρονιά, η Λαϊκή Τράπεζα Πάφου συγχωνεύεται με 
την Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με τον Κουρέα «…η ημετέρα 
Τράπεζα, συνεχίζουσα την αρχήν «εν τη ενώσει η ισχύς» 
διεπραγματεύθη μετά της Λαϊκής Τραπέζης Πάφου την 
συγχώνευσιν ταύτης…ήτις και επετεύχθη άνευ δυσκολιών 
καθ’ότι οδηγός αυτής υπήρξεν εκατέρωθεν το Γενικόν 
συμφέρον του Τόπου».

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου αρχίζουν λειτουργία 
στις 14 Ιανουαρίου με τον Κλάδο Πυρός. Μέχρι το τέλος 
του έτους συνάπτονται 563 Ασφαλιστικά Συμβόλαια που 
αντιπροσώπευαν ασφαλισθέν κεφάλαιον £ 1.588.599. 
Αντασφαλιστική Εταιρεία είναι «The Merchantile and General 
Reinsurance Company Ltd» μέχρι ποσοστού 90-95%.

\  Αποπερατώνεται το ιδιόκτητο κτήριο της Τράπεζας 
στην Αμμόχωστο που στεγάζει και το σπίτι του Διευθυντή. 
Διαθέτει επίσης 21 καταστήματα από τα οποία 17 
ενοικιάστηκαν μόλις αποπερατώθηκαν.

Με μοναδική εξαίρεση την Πάφο όπου αναζητείται κατάλληλος 
χώρος, όλα τα γραφεία και υποκαταστήματα της Τράπεζας 
στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια.  Η κτηματική της περιουσία 
επαυξάνει τα πραγματικά αποθεματικά της κατά ποσό πέραν 
των £100.000.

\  Ο Μιλτιάδης Κουρέας προβλέπει: «Μείζων αγάπη και 
πλατύτερος φανατισμός θα καταστήσωσι μίαν ημέραν την 
Τράπεζαν Κύπρου, το βάθρον της οικονομικής υποστάσεως 
της πατρίδος μας, της οποίας θα είναι και μέγα καύχημα».78

• Ίδρυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου

• Το πρώτο αστικό τηλεφωνικό δίκτυο στήνεται στη Λεμεσό
 από τον Γεώργιο Γιορδαμλή

• Διαμαρτυρία στην Αθήνα για το Κυπριακό 
 και διαφωνία μεταξύ Σοφοκλή Βενιζέλου-Μακαρίου 

• Κυκλοφορεί η καθημερινή εφημερίδα «Κύπρος», 
 με εκδότη τον Γιάννη Κυριακίδη, που αποτελεί 
 την πρώτη εφημερίδα που εκτυπώνεται 
 σε σύγχρονο ταχυπιεστήριο

• Κυκλοφορεί	το	1ο	αντισυλληπτικό	χάπι.	Οι	γυναίκες	μπορούν		
	 πλέον	να	κάνουν	τις	δικές	τους	βιολογικές	επιλογές	όσον	αφορά		
	 την	αναπαραγωγή

• Η		Ελισάβετ	II	ανεβαίνει	στον	Αγγλικό	θρόνο

• Ένταξη	της	Ελλάδας	στο	ΝΑΤΟ

• Η	Ελλάδα	παραχωρεί	δικαίωμα	ψήφου	στις	γυναίκες

• Η	Αμερικανική	Πολεμική	Αεροπορία	βομβαρδίζει	τη	Β.	Κορέα

• Βαρύ	πένθος	στο	Μπουένος	Άιρες	για	το	θάνατο	της	Εβίτα	Περόν

Πινακίδα που ετοποθετείτο στην πρόσοψη υποστατικών πελατών των Γ.Α.Κ.
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\  Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και 
καλείται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν σε προσωπικό και 
κτηριακή υποδομή. Οι αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό 
καλύπτονται με τη συνεχή ετήσια αποστολή προσωπικού στην Αγγλία 
για μετεκπαίδευση.

\  Οι σεισμοί της Πάφου και διάφορα στρατιωτικά έργα υποχρεώνουν 
την Τράπεζα να αυξήσει την παραχώρηση δανείων για εμπορικούς 
σκοπούς. 

\  Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, Γεώργιος Γκαράνης χαρακτηρίζει 
την αγοράν ως πάσχουσαν από «υπεραιμίαν πιστώσεων»!
«… Η ευχέρεια των συναλλαγματικών δημιουργεί μίαν ζωηράν 
εισαγωγικήν κίνησιν, ήτις δίδει μίαν απατηλήν εντύπωσιν ευημερίας,
 η οποία μας οδηγεί εις σπατάλας και υπερβολάς (η πολυτέλεια
των αυτοκινήτων ευρίσκεται εις την πρώτην γραμμήν), αι οποίαι ουδόλως 
δικαιολογούνται από την πραγματικήν οικονομικήν μας κατάστασιν».

\  Λειτουργεί για πρώτη φορά και ο θεσμός της Επιθεώρησης 
(Εσωτερικού Ελέγχου). Προσλαμβάνεται ως πρώτος επιθεωρητής 
ο Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, που υπηρετούσε ως ανώτερος 
υπάλληλος της National Bank of Egypt, στην Αίγυπτο. 

\  Η Ledra Estates Ltd  η οποία ανήκει κατά 50% στις Γενικές 
Ασφάλειες Κύπρου και 50% στην Ελένη Σίμου Μενάρδου ιδρύεται 
«προς αγοράν παρά της κας Ελένης Σίμου Μενάρδου του κεντρικώτατου 
κτήματος εις την αρχήν της οδού Λήδρας, εις το οποίον σήμερον 
στεγάζεται το ξενοδοχείον «Αλκμήνη», προς τον σκοπόν της ανεγέρσεως  
νέου συγχρονισμένου κτηρίου...».

Η Ledra Estates αγοράζει και το παλαιό εργοστάσιο Διανέλλου 
και Βεργόπουλου.  

• Η πρώτη επίσημη εκπομπή της Κυπριακής 
 Ραδιοφωνικής Υπηρεσίας στις 4 Οκτωβρίου

• Λειτουργία του πρώτου Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Δεκέλειας

• Μεγάλος σεισμός στην Επαρχίαν Πάφου

• Ο	Νεοζηλανδός	Edmund	Hillary	και	ο	σέρπα	(οδηγός)	
 του	Tensing	Norgayα	ανεβαίνουν	για	πρώτη	φορά	
	 στην	κορυφή	του	Έβερεστ

• Το	κάπνισμα	συνδέεται	με	τον	καρκίνο	των	πνευμόνων

• Θάνατος	Στάλιν	/	Τον	διαδέχονται	οι	Malenkov	και	Kruschev	

• Αρχίζει	να	λειτουργεί	το	ευρωπαϊκό	δίκτυο	τηλεόρασης	(Eurovision)

• Πρόεδρος	της	Γιουγκοσλαβίας	ο	στρατάρχης	Τίτο	

• Ανακαλύπτεται	η	δομή	του	DNA,	που	βοηθά
	 στην	κατανόηση	της	κληρονομικότητας	των	χαρακτηριστικών

1953

Το κτήριο της Τράπεζας Κύπρου στην αρχή της οδού Λήδρας. Στη στέγη διακρίνεται 
διαφημιστική πινακίδα της Τράπεζας.
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας).

Καταστροφή από το σεισμό 
στην Πάφο.
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού 
Μουσείου Λευκωσίας).
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\  Κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται
στις 20 Απριλίου 1955 για τα αποτελέσματα του 1954, 
κάποιοι μέτοχοι κάνουν παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων 
λέγοντας πως θα ήθελαν να έβλεπαν περισσότερα κέρδη.

Η απάντηση του Γενικού Διευθυντή Γεωργίου Γκαράνη είναι 
χαρακτηριστική του πνεύματος που διαπνέει τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου: «Αι Τράπεζαι δεν είναι ιδιωτικαί 
επιχειρήσεις εργαζόμεναι με τα κεφάλαιά των, αλλά πιστωτικά 
ιδρύματα στηριζόμενα επί της εμπιστοσύνης του κοινού και 
αντλούντα τους πόρους των από τας καταθέσεις αυτού. Δια τούτο 
η αποστολή των Τραπεζών ως Πιστωτικών Ιδρυμάτων δεν είναι 
μόνον η εξασφάλισις μεγαλυτέρου κέρδους αλλ’ εκ παραλλήλου 
και η εξυπηρέτησις του εμπορικού κόσμου και η βελτίωσις 
και προαγωγή των οικονομικών συνθηκών του τόπου από την 
ευημερίαν του οποίου, εξαρτάται και η ευημερία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και  των εργαζομένων εν αυτώ. Τούτο ισχύει 
περισσότερον δια την Τράπεζαν Κύπρου της οποίας η ύπαρξις 
και πρόοδος είναι συνυφασμέναι με την πρόοδον του τόπου».  
 
\  Η μέριμνα για το προσωπικό συνεχίζεται με σχέδια 
για Βιβλιοθήκη και μεγάλο Αναγνωστήριο στο Κτήριο 
Φανερωμένης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα προχωρήσει σε τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών 
για να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ένταξη του προσωπικού 
σε όποια συντεχνία επιθυμεί. 

\  Η Τράπεζα μεταβιβάζει στην Κτηματική Τράπεζα Κύπρου Λτδ., 
252 στρέμματα στη δυτική πλευρά της Λευκωσίας.  

\  Το άνοιγμα γραφείου στο Λονδίνο για την εξυπηρέτηση
της παροικίας θεωρείται πια επιβεβλημένο. Το άνοιγμα
του γραφείου, θα εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα και 
τα συμφέροντα της Ασφαλιστικής Εταιρείας (Γ.Α.Κ.), που μπορεί, 
αφού είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία, να προσφέρει υπηρεσίες 
προς την παροικία. Επίσης, εξυπηρετεί και την εταιρεία κομβίων 
αφού η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά είναι η αγγλική.

• Ο στρατηγός Παπάγος κάνει την πρώτη προσφυγή
  στον ΟΗΕ, με αίτημα την αυτοδιάθεση για τον κυπριακό λαό

• Ο Γεώργιος Γρίβας αρχίζει τη στρατολόγηση και μύηση, 
 νεαρών κυρίως ατόμων, στην ΕΟΚΑ για οργάνωση  
 του εθνικού αγώνα για ελευθερία

• Επιβολή των λεγόμενων «αντιστασιακών» νόμων στην Κύπρο

• O	Έλβις	ΠρίσλεΪ,	ο	βασιλιάς	της	ροκ	μουσικής,	κάνει	
	 την	πρώτη	του	ηχογράφηση

• Υπογραφή	της	συνθήκης	Αιγύπτου-Βρετανίας	
	 για	την	αποχώρηση	των	Βρετανών	από	το	Σουέζ

• Διαδηλώσεις	από	τη	νεολαία	σε	Αθήνα,	Θεσσαλονίκη,
	 Ρόδο,	Αίγιο	υπέρ	της	Κύπρου

• Ανακοινώνεται	η	έναρξη	λειτουργίας	στην	ΕΣΣΔ,	
	 του	πρώτου	σταθμού	πυρηνικής	ενέργειας	στον	κόσμο	

1954

Προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου στη Λάρνακα. 1954.
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\  Ο Δημοσθένης Σεβέρης, που υπηρέτησε την Τράπεζα για 42 χρόνια, 
πεθαίνει στις 12 Φεβρουαρίου. Ο Μιλτιάδης Κουρέας διορίζεται Πρόεδρος.  

\  Η αύξηση των κερδών επιτρέπει στο Συμβούλιο να προτείνει
την αύξηση του μερίσματος από 10% σε 12% .

\   Προσωπικό: 267 άτομα, 221 γραμματείς και 46 κλητήρες. 
Λευκωσία 161, Αμμόχωστος 30, Λεμεσός 32, Λάρνακα 22, Πάφος 9, 
Μόρφου-Λεύκα 9 και Κερύνεια 4.

\  Μέχρι το 1955, έχουν σταλεί στην Αγγλία εννέα μέλη
του προσωπικού για να τύχουν μετεκπαίδευσης ούτως ώστε να είναι 
σε θέση να αναλάβουν ανώτερες θέσεις.

\  Το γραφείο Λονδίνου αρχίζει να λειτουργεί στις 29 Αυγούστου.
Οι εργασίες του περιορίζονται στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, 
εβδομαδιαίων καταβολών και εμπρόθεσμων καταθέσεων. Εξυπηρετεί 
δε την παροικία σε οικονομικής φύσεως εργασίες στην Κύπρο. 
Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν ανοιχθεί 420 λογαριασμοί που 
αντιπροσωπεύουν ποσό £80.000.

\  Η Εταιρεία Κομβίων Λάρνακος μετονομάζεται σε «Βιομηχανικήν 
Εταιρείαν» επειδή της ανατίθεται και η διαχείριση του εργοστασίου 
Μπογαζίου, που περιήλθε στην ιδιοκτησία της Τράπεζας Κύπρου μετά
την πτώχευση της Εταιρείας Ελαιουργείων Καρπασίας. Το εργοστάσιο 
αυτό είχε ιδρυθεί πάνω σε γη 17 και πλέον σκαλών
στην παραλία Μπογαζίου, έναντι ποσού £45.000 με υποθήκη
στην Τράπεζα. Κάποια εσωτερικά προβλήματα που δεν επέτρεψαν
την κανονική λειτουργία του εργοστασίου, υποχρέωσαν την Τράπεζα να 
ζητήσει την εκποίησή του. Τελικά το εργοστάσιο κατακυρώθηκε
στην Τράπεζα. Αφού στάληκε τεχνικό προσωπικό από το εργοστάσιο
της Λάρνακας για την επισκευή και τον καθαρισμό του, αρχίζει να 
λειτουργεί κανονικά τον Νοέμβριο. Η ποσότητα που παράχθηκε 
διατέθηκε ολόκληρη και άφησε καθαρό κέρδος περίπου £7.000.79

• Ίδρυση της  Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, ΕΤΥΚ

• Κυβερνήτης ο Harding 

• 1955-1959:  Ένοπλος Απελευθερωτικός Αγώνας (Ε.O.K.A.)

• Επιβολή του νόμου περί προσωποκράτησης /
 Δημιουργία κρατητηρίων στην Πύλα και την Κοκκινοτριμιθιά 

• H Αρχή Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
 αναλαμβάνει τις εσωτερικές τηλεπικοινωνίες

• Ίδρυση της Τουρκοκυπριακής οργάνωσης «Volkan»

• Το	Συμβούλιο	της	Ευρώπης	υιοθετεί	ως	έμβλημα	του	
	 την	μπλε	σημαία	με	τα	12	αστέρια	σε	κύκλο

• Υπογραφή	του	Συμφώνου	της	Βαρσοβίας,	της	στρατιωτικής
	 συμφωνίας	των	χωρών	της	τότε	Ανατολικής	Ευρώπης

• Σεπτεμβριανά:	Τούρκοι	προκαλούν	επεισόδια	
	 κατά	των	Ελλήνων	που	ζούσαν	στην	Κωνσταντινούπολη

• Θάνατος	του	φυσικού	Άλμπερτ	Άινσταϊν

1955

Μιλτιάδης Κουρέας

Ο Μιλτιάδης Κουρέας γεννήθηκε στις
31 Αυγούστου 1880 στη Λευκωσία. 
Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη 
συνέχεια παρακολούθησε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την αποφοίτησή 
του το 1904, έκαμε την εξάσκησή του σε 
Νοσοκομεία του Παρισιού για 2 χρόνια και 
τον Μάϊο του 1906, άρχισε να εξασκεί το 
επάγγελμά του στη Λευκωσία.
Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Κουρέας  
υπηρέτησε τα κοινά από διάφορες θέσεις και 
ανέπτυξε πλούσια εθνική και φιλανθρωπική 
δραστηριότητα.
Η συμμετοχή του στους εθνικούς αγώνες 
αρχίζει από το 1912, στους Βαλκανικούς 
Πολέμους όταν κατατάσσεται εθελοντικά για 
να υπηρετήσει στο Γ´ Νοσοκομείο
του Ερυθρού Σταυρού στη Μακεδονία.
Με τη λήξη του πολέμου, ο Ερυθρός Σταυρός 
του απονέμει αναμνηστικό μετάλλιο. Κατά τον 
Β́  Παγκόσμιο πόλεμο, πρωτοστάτησε μαζί με 

άλλους σημαντικούς παράγοντες της Λευκωσίας στην διενέργεια εθνικών εράνων. 
Με δικές του δε συνεχείς προσπάθειες δημιουργήθηκαν στη Δεκέλεια, Ζύγι και 
Σκουριώτισσα, νοσοκομεία για την περίθαλψη των τραυματιών και προσφύγων
του πολέμου. 
Από  το 1931 μέχρι και το 1944 ανέλαβε την διεύθυνση του Παθολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Ήταν επίσης μέλος του Υγειονομικού Συμβουλίου Κύπρου και 
του Συμβουλίου Αντιφυματικού Αγώνος. 
Το 1935 τιμήθηκε  με τον τίτλο του αξιωματούχου της Γαλλικής Ακαδημίας.
Το 1944 εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων της Αλεξάνδρειας.
Το 1945 εξελέγη Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας «Ιπποκράτης» και
το 1953 ανακηρύχτηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου. Εν τω μεταξύ δημοσιεύτηκε και
η επιστημονική μελέτη του με θέμα: «Επιδημική Εγκεφαλονωτιαία Μηνιγγίτις». 
Στα κοινωνικά του τόπου η παρουσία του ήταν έντονη.  Ήταν έφορος των Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας πριν από το 1923. Το 1911 εξελέγη Σύμβουλος
της Επιτροπείας του Ιερού Ναού Φανερωμένης και από το 1936, διετέλεσε Πρόεδρος 
της Επιτροπείας μέχρι το 1972. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή τον ανακήρυξε στη συνέχεια Επίτιμο 
Πρόεδρο εφ’ όρου ζωής. Υπηρέτησε δε ως μέλος της Θρονικής Επιτροπείας για 3 χρόνια. 
Είναι μέγας ευεργέτης του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Στην Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1923.
Το 1927 εκλέγεται Αντιπρόεδρος και το 1955 Πρόεδρος μέχρι τον Απρίλιο του1963, 
που αποσύρθηκε λόγω ηλικίας. Πέθανε το 1973.

Περιοδικό «Ο Φακός» 
Έτος Γ’, Αρ. 31, Ιούνιος 1955.

Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας 
Κυπριανός
στον Κατακλυσμό. 1955. 
(Συλλογή Λεβέντειου Δημοτικού   
Μουσείου Λευκωσίας).      

79 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων 1944-1971, σελ. 62-63
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\  Τα μισθοδοτικά ωφελήματα βελτιώνονται και 
σταθεροποιούνται και από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζεται
η παραχώρηση τιμαριθμικού επιδόματος, επί τη βάσει του δείκτη 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

\  Από την λογοδοσία του Προέδρου μαθαίνουμε πως
οι Κύπριοι της Αγγλίας είναι 50 χιλιάδες. Υπάρχουν 800 
φοιτητές, και 780 Κύπριοι έχουν δική τους επιχείρηση.
Από αυτούς, 512 είναι στο Λονδίνο. Ενδιαφέρουσα είναι και 
η πληροφορία πως, από τους επιχειρηματίες, οι 542 είναι 
εστιάτορες. Οι 306 είναι στο Λονδίνο.

\  Η οικοδομή επί της οδού Διανέλλου (στο χώρο
του  καπνεργοστασίου) στη Λευκωσία συμπληρώθηκε 
με κόστος £59,003. 

\  Βιομηχανική Εταιρεία Δομίνιον: «Λόγω των δυσκολιών... εις 
την προμήθειαν πρώτης ύλης διά την κατασκευήν κομβίων,
η Εταιρεία προέβη τον Δεκέμβριον στην πώλησιν
του εργοστασίου στη Λάρνακα αφού εν τω μεταξύ είχε επιτευχθεί 
και ο κύριος στόχος της αγοράς του, η διευκόλυνσις δηλαδή της 
διάθεσης του στοκ . Έτσι η Εταιρεία περιορίστηκε εις
το εργοστάσιον ελαιουργίας εν Μπογαζίω, το οποίον χρησιμοποιεί 
πρώτην ύλην παραγομένην επί τόπου».80

1956

• Εξορία του Μακαρίου στις Σεϋχέλλες στις 9 Μαρτίου

• Αναμέτρηση μαθητών με τους  Άγγλους και Τούρκους   
 επικουρικούς, στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη

• H Κύπρος χρησιμοποιείται ως ορμητήριο
 των Αγγλογάλλων κατά της Αιγύπτου (εισβολή στο Σουέζ)

• Η	Αίγυπτος	αναλαμβάνει	την	πλήρη	διαχείριση	της	διώρυγας	του	Σουέζ

• Εγκατάσταση	διατλαντικών	τηλεφωνικών	καλωδίων

• Εισβολή	Σοβιετικών	στην	Ουγγαρία

• Ανακήρυξη	του	Πακιστάν	σε	ισλαμική	δημοκρατία

• Πρώτη	εμφάνιση	της	Μαρίας	Κάλλας	ως	Nόρμα,
		 στη	Metropolitan	Opera	στη	Νέα	Υόρκη	

80 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων, 1944 -1971, σ. 66. 

Τράπεζα Κύπρου. Κεντρικό Κατάστημα Πάφου.

Πολυγράφος Roneo.
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου)
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Τράπεζα Κύπρου. Το κατάστημα Λεμεσού.
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1957
\  Το μέρισμα για το 1957 αυξάνεται εις 15%. Το σκεπτικό που 
επέβαλε την αύξηση ήταν η ανάγκη να στηριχτούν πολλοί από 
τους μετόχους μεταξύ των οποίων και πολλά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα που βασίζουν την αντιμετώπιση των αναγκών τους 
στο μέρισμα από τις μετοχές τους, ιδιαίτερα στις δύσκολες 
στιγμές.

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συμπληρώσει
το καταβεβλημένο κεφάλαιο από £475.200 σε £500.000. 
Έτσι, εκδίδονται 24.800 μετοχές και προσφέρονται
στους μετόχους με αναλογία μίας μετοχής για κάθε 20 μετοχές, 
με ανώτατο όριο τις 100 μετοχές.  

\  Η Κτηματική Τράπεζα προβαίνει στην εξαγορά της εταιρείας 
ΚΕΡΜΙΑ για ποσό £190.000. Η Εταιρεία Κέρμια κατέχει 
οικόπεδα δίπλα από ιδιόκτητη έκταση της Τράπεζας που 
αποτελείται από 450 περίπου οικόπεδα. Με την εξαγορά της 
επιδιώκεται η αξιοποίηση ολόκληρης της περιοχής για
την ανοικοδόμηση ενός σύγχρονου συνοικισμού.

\  Το Εργοστάσιο Μπογαζίου προσφέρεται για πώληση αφού 
ανακαινίστηκε και απέδωσε τα οφειλόμενα προς την Τράπεζα.

\  Συμπληρώνεται η οικοδόμηση και οι ενοικιάσεις του Κτηρίου 
της Εταιρείας Ακινήτων Λήδρα Λτδ.

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να βοηθήσει όλους 
τους άπορους μαθητές των κοινοτικών σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης να καταβάλουν τα δίδακτρά τους.81 

• Άφιξη του Sir Hugh Mackintosh Foot, τελευταίου κυβερνήτη  
 της Κύπρου

• Οι Βρετανοί προβάλλουν ως λύση του Κυπριακού 
 το διχοτομικό «σχέδιο	Macmillan»

• Μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα:
 Ο Μάρκος Δράκος σκοτώνεται στο πεδίο της μάχης
 Ο  Γρηγόρης Αυξεντίου θυσιάζεται στον Μαχαιρά
 Απαγχονίζεται ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης 

• Συνθήκες	της	Ρώμης:
	 1.	Συνθήκη	για	την		Ίδρυση	της	Ευρωπαϊκής	Οικονομικής	Κοινότητας	
	 2.	Συνθήκη	για	την		Ίδρυση	της	Ευρωπαϊκής	Κοινότητας	Ατομικής	Ενέργειας

• Η	Σοβιετική		Ένωση	εκτοξεύει	τον	πρώτο	τεχνητό	διαστημικό		
	 δορυφόρο,	Sputnik	1

• Θάνατος	του	συγγραφέα	Νίκου	Καζαντζάκη

• Παράδοση	της	Λωρίδας	της	Γάζας	από	τους	Ισραηλινούς	
	 στις	δυνάμεις	των	Ηνωμένων	Εθνών

81 Τράπεζα Κύπρου Λτδ. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 31 Δεκεμβρίου 1943 - 30 Ιουλίου 1976. 
     (Αρχείο Διοίκησης).

Διαφήμιση της εταιρείας ΚΕΡΜΙΑ στο Cyprus Commercial 
and Professional Directory, 1954-1955.
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\  Το μέρισμα αυξάνεται κατά 1% και φθάνει το 16%, πάντοτε 
με το σκεπτικό της εξυπηρέτησης των μετόχων σε δύσκολες εποχές.

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου καταβάλλουν αποζημιώσεις 
για  καταστροφές από πυρκαγιές λόγω εχθροπραξιών. 

• Η μάχη στον «Αχυρώνα	του	Λιοπετρίου» με τέσσερις ήρωες:
 Ανδρέα Κάρυο, Ηλία Παπακυριακού, Φώτη Πίττα 
 και Χρίστο Σαμάρα

• Ιρακινή	Επανάσταση	–	Στρατιωτικό	Κίνημα	με	άμεση	μεγάλη	
	 λαϊκή	υποστήριξη	που	οδήγησε	στην	πτώση	της	μοναρχίας	
	 και	την	ανακήρυξη	Δημοκρατίας

• Η	Ολλανδία	εθνικοποιεί	τις	Τράπεζες

• Παρουσίαση	του	πρώτου	ολοκληρωμένου	microchip	
	 από	τους	Robert	Noyce	και	Jack	Kilby:	μεγάλη	τεχνική	επινόηση	
	 που	κατέστησε	δυνατή	την	εποχή	των	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστών

• Η	ΕΣΣΔ	χρηματοδοτεί	την	Αίγυπτο	για	την	κατασκευή	
	 του	φράγματος	του	Ασσουάν

1958

Διαφήμιση των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου, 
στο περιοδικό 
«Τάϊμς οφ Σάϊπρους», 
30 Ιανουαρίου 1958.

Υπάλληλοι της Τράπεζας Κύπρου στην Πάφο με μαύρα περιβραχιόνια σε ένδειξη 
σεβασμού προς τους σφαγιασθέντες στο Κιόνελλι κατά τον Ιούλιο 1958. 

Τράπεζα Κύπρου. Πινακας μετατροπής τοκαρίθμων εις τόκους, 1958.



• Στις 19 Φεβρουαρίου υπογράφεται στο Λονδίνο η Συμφωνία
  για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

• 1η Μαρτίου επιστρέφει στην Κύπρο ο Μακάριος 
 ύστερα από 3 χρόνια εξορία

• 13 Δεκεμβρίου γίνονται οι πρώτες προεδρικές εκλογές

• Πρώτες εκλογές: 
 Μακάριος Γ́ ,  Πρόεδρος - Φαζίλ Κουτσιούκ, Αντιπρόεδρος

• Η	κινεζική	κυβέρνηση	έρχεται	σε	σύγκρουση	με	το	καθεστώς	
	 του	Δαλάϊ	Λάμα,	που	απαιτούσε	την	ανεξαρτητοποίηση	του	Θιβέτ	
	 από	το	Πεκίνο

• O	Τσαρλς	ντε	Γκολ,	ανακηρύσσεται	Πρόεδρος	
	 της	5ης	Γαλλικής	Δημοκρατίας

• Ο	Φιντέλ	Κάστρο	παίρνει	την	εξουσία	στην	Κούβα

1959

60

\  Στις 17 Μαΐου πραγματοποιείται το Πρώτο Παγκύπριο 
Συνέδριο της ΕΤΥΚ, στο κέντρο Αλάμπρα στη Λευκωσία και στις 
30 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η πρώτη συμφωνία μεταξύ ΕΤΥΚ 
και Τράπεζας Κύπρου.

\  Η Τράπεζα Κύπρου, όπως και η Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού 
και η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος δέχονται την επιστροφή των 
υπαλλήλων τους,  πολιτικών κρατουμένων, και καταβάλλουν 
όλους τους μισθούς τους, χωρίς κανένα πρόβλημα, σε αντίθεση 
με άλλες τράπεζες.

\  Ο  Μιλτιάδης Κουρέας κηρύσσει την έναρξη της Γενικής 
Συνέλευσης την 1η Ιουνίου με φλογερό πατριωτισμό: 

« Κύριοι Μέτοχοι, 
Υπό συνθήκας τας οποίας από αιώνων ωραματίζετο η ελληνική 
Κυπριακή ψυχή συνήλθομεν σήμερον δια την Τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευσιν της Τράπεζας Κύπρου, του Οικονομικού τούτου 
Οργανισμού ούτινος η ίδρυσις και η επίζηλος προαγωγή 
αποτελούσι συνέχειαν τεκμηρίων του υψηλού πνευματικού 
και ψυχικού επιπέδου του Κυπριακού λαού του ανοικτιρμόνως 
κρατηθέντος υπό δουλείαν παρ’ όλον ότι ανήκει εις την 
προνομιούχον Ελληνικήν φυλήν η οποία πρώτη εν τω κόσμω 
ησθάνθη εν εαυτή το θείον δώρον της ελευθερίας και έγνω ότι
η ελευθερία είναι διά τον άνθρωπον απαραίτητος όρος ζωής και 
ότι ζωή άνευ ελευθερίας ουδεμίαν έχει αξίαν…».

Τράπεζα Κύπρου.
Λογιστήριο, Κατάστημα Φανερωμένης, 1959. 
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\  Την 1 Απριλίου λειτουργεί η Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ.

\  Κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 31 Μαΐου 1960,
το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει κατηγορίες από τους μετόχους 
για τη μη διατήρηση ικανοποιητικών διαθεσίμων σε μετρητά και 
σε τράπεζες και για υπερδανεισμό.

Ο Γεώργιος Γκαράνης απαριθμεί τους λόγους:
▶ Έλλειψη Κυβερνητικής  υποστήριξης για το εμπόριο και
 τη βιομηχανία, ιδίως κατά την περίοδο του αγώνα 
 και της παθητικής αντίστασης.
▶ Όλα αφέθηκαν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργώντας   
 σοβαρές υποχρεώσεις για την Τράπεζα κατά την στιγμή που άλλες  
 έστρεψαν τις πλάτες προς την αγορά.
▶ Η ύπαρξη οκτώ εμπορικών τραπεζών, βρήκε την Τράπεζα Κύπρου  
 αμυνόμενη. Υποχρεωμένη δηλαδή, να παρέχει τις αναγκαίες   
 πιστώσεις προς τους πελάτες της ούτως ώστε να μη χρειαστεί 
 να στραφούν και σε άλλες τράπεζες και στη συνέχεια, σε   
 περίπτωση κρίσης, και υπό την πίεση των άλλων τραπεζών, 
 να αφήσουν την Τράπεζα Κύπρου ακάλυπτη.
▶ Η έλλειψη Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως επιβαρύνει 
 την Τράπεζα Κύπρου.

Ο Πρόεδρος Κώστας Σεβέρης παρεμβαίνει λέγοντας πως, εάν εκρατείτο 
η τραπεζική αναλογία (ρευστότητας) ο κίνδυνος να πτωχεύσουν πολλοί 
θα ήταν μεγάλος και θα εδημιουργείτο εμπορικό αδιέξοδο. 

Συμπερασματικά ο Γ. Γκαράνης αναφέρει: «Ο δημιουργηθείς όμως 
ογκώδης οργανισμός ακριβώς λόγω του πρωτεύοντος ρόλου 
ον διαδραματίζει επί της οικονομικής ζωής του τόπου υπέχει και 
σοβαρωτάτην ευθύνην απέναντι αυτού...».82

\  Η έκθεση Miller (περί αναδιαρθρώσεως) που παραδόθηκε
στις 30 Αυγούστου, καταγράφει σε σύνολο 240 υπαλλήλων σε όλες
τις πόλεις 48 γυναίκες στη Λευκωσία, 4 στη Λεμεσό,
3 στην Αμμόχωστο, 1 στην Πάφο και 8 στην Κερύνεια. 

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου συμπληρώνουν 10 χρόνια λειτουργίας 
και απασχολούν 50 υπαλλήλους.

• Στις 16 Αυγούστου γίνεται η επίσημη εγκαθίδρυση
 της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας

• Η Κύπρος γίνεται το 99ο μέλος του ΟΗΕ

• Απογραφή πληθυσμού: 577.615 

• Πρώτες Βουλευτικές Εκλογές

• Στη	Σρι	Λάνκα,	εκλέγεται	η	πρώτη	γυναίκα
	 πρωθυπουργός	στον	κόσμο,	η	Sirimavo	Bandaranaike	

• Η	πόλη	Brasilia	γίνεται	η	νέα	πρωτεύουσα	της	Βραζιλίας

• Εμπορική	Συμφωνία	Κούβας	-	Σοβιετικής		Ένωσης

• Ο	Τζών	Φιτζέραλντ	Κέννετυ	πρόεδρος	των	ΗΠΑ

1960

82 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων Τραπέζης Κύπρου Λτδ, 1944-1971. 

Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο).
1η Ιανουαρίου 1960. 

Τράπεζα Κύπρου.
Αμμόχωστος, 1960.
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\  Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών που επιδεινώθηκε 
λόγω και ανομβριών, αρχίζει να παρουσιάζει ύφεση και
η ρευστότητα της Τράπεζας συνεχή αύξηση.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουλίου 
1961, ο Πρόεδρος Μιλτιάδης Κουρέας αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Το νεοσυσταθέν Κράτος εκληρονόμησεν από την καταλυθείσαν  
αποικιοκρατίαν μίαν δύσκολον από οικονομικής και 
δημοσιονομικής πλευράς κατάστασιν με επακολούθημα
την ενσκήψασαν σοβαράν οικονομικήν κρίσιν ήτις κατέστη 
οξυτέρα λόγω των μεσολαβησασών συνεχών ανομβριών.
Η κρίσις αύτη επηρέασε κάθε οικονομικήν εκδήλωσιν
του τόπου με αποτέλεσμα να αυξηθή η ανεργία, να επεκταθή
το μεταναστευτικόν ρεύμα και να ελαττωθή σημαντικά
η αγοραστική δύναμις του καταναλωτικού κοινού.
Τον άμεσον αντίκτυπον της καταστάσεως αυτής υπέστη 
ο εμπορικός κόσμος που βρέθηκε με μεγάλα αποθέματα 
εμπορευμάτων και με σοβαρά χρέη προς τα τραπεζικά ιδρύματα. 
Η Τράπεζα Κύπρου έκαμε ό,τι ήταν δυνατόν για να σταθεί αρωγός 
στην κατάστασιν. Όχι μόνο δεν πίεσε για εισπράξεις, αλλά προέβη 
εις την χορήγησιν νέων δανείων για την χρηματοδότησιν κυρίως 
εισαγωγών και εξαγωγών ύψους £2,000,000».

\  Η Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) προστέθηκε στο Μητρώο 
του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για να διενεργεί 
χρηματιστηριακές πράξεις.

\  Την 1ην Απριλίου λειτουργεί το γραφείο των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου στο Λονδίνο. 
(Κλάδοι Πυρός, Ζωής και Ατυχημάτων).

\  Η περιοχή «Κέρμια» περιλαμβάνει: 
1) την Κυρίως Κέρμια που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Κτηματική 
Τράπεζα Κύπρου και 
2) τη Νέα Κέρμια που είχε κατακυρωθεί το 1944 στην Τράπεζα 
για την κάλυψη ενυπόθηκου χρέους και συμπληρώθηκε με ένα 
συνεχόμενο μέρος που αγοράστηκε το 1948.

Το 1954 η Νέα Κέρμια μεταβιβάστηκε στην Κτηματική Τράπεζα 
Κύπρου. Το σύνολο των οικοπέδων της ενοποιημένης περιοχής 
είναι 1040, η δε δυνατότητα επικοινωνίας από τρεις οδικές 
αρτηρίες, από το δρόμο Λευκωσίας - Κερύνειας (μέσω Κέρμιας 
και της οδού Νέλσωνος) από την οδό Τέννυσον όπου βρίσκεται
το ξενοδοχείο «Ακροπόλ» και από την οδό Φαλήρου
στην ενορία Αγίου Παύλου, αυξάνει την αξία των οικοπέδων. 
Το 1961 τα έργα υποδομής στην περιοχή συνεχίζουν με 
γοργούς ρυθμούς και η πώληση οικοπέδων είναι πολύ 
ικανοποιητική.

• Η Κύπρος γίνεται μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας

• Η Κύπρος γίνεται το 16ο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης

• Εκδίδονται τα πρώτα χαρτονομίσματα 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας 

• Ίδρυση του Οργανισμού Θεατρικής Ανάπτυξης Κύπρου. (Ο.Θ.Α.Κ.)

• Η βασίλισσα Ελισάβετ II επισκέπτεται την Κύπρο

• 48 μέρες απεργίας στην Οθωμανική Τράπεζα

• Ο	Ρώσος	Γιούρι	Γκαγκάριν	είναι	ο	πρώτος	άνθρωπος	
	 που	πραγματοποιεί	ταξίδι	στο	διάστημα

• Κατασκευάζεται	το	τείχος	του	Βερολίνου

• Υπογραφή	της	συμφωνίας	σύνδεσης	ΕΟΚ-Ελλάδας

1961

Το πρώτο πεντόλιρο χαρτονόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(Συλλογή Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου).
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\  Στις 5 Μαρτίου πεθαίνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Παναγιώτης Τσεριώτης, που υπηρέτησε την Τράπεζα για περισσότερα 
από 40 χρόνια.                                         

\  Ο Γεώργιος Γκαράνης, ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει για λόγους 
υγείας τον Αύγουστο. Σημειώνεται, πως, στη διάρκεια των 23 χρόνων 
υπηρεσίας του, η Τράπεζα είχε τεράστια εξέλιξη και ο Γκαράνης 
θεωρείται ως κύριος μοχλός και συντελεστής της.  

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει στη θέση του Γενικού 
Διευθυντή, τον Ρηγίνο Θεοχάρη, Υπουργό Οικονομικών. Αυτός
ο διορισμός, διατάραξε σοβαρά τις σχέσεις της Τράπεζας με
τη Συντεχνία, που αντιδρούσε στην εκ των έξω πλήρωση της θέσης
του Γενικού Διευθυντή. Η τελική ρήξη αποφεύχθηκε με την επέμβαση
του Προέδρου Μακαρίου και το διορισμό του Θεοχάρη
στη θέση του Διοικητή.

\  Ο Μιλτιάδης Κουρέας αποχωρεί από τη θέση του Προέδρου λόγω 
ηλικίας. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο του ο Αντιπρόεδρος Κώστας Δ. 
Σεβέρης, λέει μεταξύ άλλων: «Δεν ελησμονήσαμεν ούτε λησμονούμεν 
ότι ως έμβλημα της ημετέρας Τραπέζης επελέγη αρχαίον κυπριακόν 
νόμισμα επί του οποίου ευρίσκονται ανάγλυφοι, αι λέξεις «ΚΟΙΝΟΝ 
ΚΥΠΡΙΩΝ». Αναφέρων τούτο δεν θέλω ουδ’ επί στιγμήν να υπονοηθεί  
ότι είμεθα επιλήσμονες των προς υμάς τους Μετόχους υποχρεώσεών 
μας και ότι δεν δικαιούμεθα να είμεθα παραλόγως γενναιόδωροι προς 
βλάβην των συμφερόντων υμών. Παρά ταύτα ούτε λησμονούμεν ούτε 
παραβλέπομεν το γεγονός ότι, οικονομικός οργανισμός των διαστάσεων 
και δραστηριοτήτων της ημετέρας Τραπέζης είναι εκείνος ο οποίος κατά 
μέγιστον βαθμόν υποβαστάζει το οικονομικόν οικοδόμημα του τόπου μας…». 

\  Η Τράπεζα Κύπρου Λονδίνο καταβάλλει μέρισμα για πρώτη φορά 
στην ιθύνουσα εταιρεία.

\  Στις 27 Σεπτεμβρίου, κατακυρώνεται η προσφορά για την ανέγερση 
του κτηρίου Μόρφου στον Γεώργιο Μερακληγιάννη, οδός Ποσειδώνος 
αρ. 20, Μόρφου για ποσό £8.150.

\  75 Υπάλληλοι φοιτούν σε νυκτερινές σχολές υπό την αιγίδα  
του Ινστιτούτου Τραπεζιτών Λονδίνου.83

1962

• Οι Τουρκοκύπριοι βουλευτές με την χωριστή ψήφο τους 
 καταδικάζουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε μη είσπραξη φόρων

• Τελευταία εκτέλεση θανατικής ποινής στην Κύπρο 

• Έναρξη	εμπορικού	αποκλεισμού	της	Κούβας
	 από	τις	ΗΠΑ	/	Κρίση	των	πυραύλων	της	Κούβας

• Εγκαινιάζεται	η	«Κοινή	Γεωργική	Πολιτική»	της	Ε.Ε.

• Λειτουργεί	το	παγκόσμιο	δίκτυο	τηλεόρασης	(Mondovision),	
	 χάρη	στον	τεχνητό	δορυφόρο	«Telestar»

• Ο	Χουάν	Κάρλος	Í 	της	Ισπανίας	νυμφεύεται
 στην	Αθήνα	την	Πριγκίπισσα	Σοφία	της	Ελλάδας

Παναγιώτης Τσεριώτης 

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1881. Φοίτησε
στο Τέτσειο Λύκειο και τη Σχολή Σπανού-
Βαρλαάμ Λάρνακας. Από το 1900 μέχρι
το 1916 ήταν Διευθυντής του εμπορικού οίκου 
Γ. Π. Μαυροϊδής στη Λάρνακα. Ιδρύει δικό του 
εμπορικό οίκο στη Λευκωσία. Υπήρξε μέλος
του Συμβουλευτικού Σώματος, Μέλος
της Επαρχιακής Εκπαιδευτικής Επιτροπείας, 
Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας. 
Από το 1932 μέχρι το 1947 υπηρετεί ως 
Σύμβουλος, Επίτιμος Ταμίας και Αντιπρόεδρος 
του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου. Υπηρέτησε και στο Διοικητικό 
Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών. 

Από το 1919 μέχρι το 1923 είναι μέλος
του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου. 
Μεταξύ 1923 και 1962 υπηρετεί από τη θέση 
του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας Κύπρου, και από το 1955 μέχρι
το θάνατο του το 1962 είναι Πρόεδρος
των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου. 

Ρηγίνος Θεοχάρης 

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1929. Σπούδασε 
Οικονομικά και Εμπορικές Επιστήμες
στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) στην Αθήνα και
στο Πανεπιστήμιο της Aberdeen. Παρακολούθησε 
παιδαγωγικά στο Garnett College του Λονδίνου 
και πήρε τον τίτλο του Διδάκτορος Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου. Από το 1949 μέχρι και το 1956 
εργάστηκε στην Κύπρο ως καθηγητής 
σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης και στη συνέχεια 
ως επιθεωρητής. Το 1958 και 1959 εργάστηκε
στην Αθήνα στη Διεύθυνση Οικονομικών 
Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος. 

Τον Μάρτιο του 1959 κλήθηκε από
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο να αναλάβει
το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο διατήρησε 
και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μέχρι το 1962.

Το 1962 διορίστηκε Διοικητής της Τράπεζας 
Κύπρου θέση την οποία διατηρεί μέχρι το 1976.

83 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, 1944 -1971. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γ. Γ. της ΕΤΥΚ Γεώργιος Μιχαηλίδης
στο Προεδρικό Μέγαρο για το θέμα Θεοχάρη.
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\  Ο νέος Πρόεδρος της Τράπεζας Κώστας Δ. Σεβέρης δηλώνει 
προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 7/5/1964: 
«...Θα ήθελα να αποτίσω μέγιστον φόρον τιμής προς
τον γενναίον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν, ο οποίος δια μίαν ακόμη 
φοράν, ευρίσκεται επί των εθνικών επάλξεων χύνων το αίμα του 
υπέρ των ωραίων εκείνων ιδανικών υπέρ
των οποίων η προνομιούχος Ελληνική Φυλή εδίδαξε  τον κόσμον 
να μάχεται και να αποθνήσκη… να τηρήσουμε μονόλεπτον σιγήν 
ως ελάχιστο φόρο τιμής υπέρ των ηρωϊκώς εις τας μάχας και 
άλλων πεσόντων γενναίων μαχητών ως επίσης και των εις
τας πόλεις και χωριά της νήσου αγρίως δολοφονηθέντων 
αθώων, αμάχων και μαρτυρικών θυμάτων». 

\  Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να αποκτήσουν 
πανεπιστημιακούς τίτλους. Επιλέγονται ύστερα 
από γραπτές εξετάσεις.

\  Καθιερώνονται στεγαστικά δάνεια προς υπαλλήλους.

\  Το Ταμιευτήριο «Η  Αιγιαλούσα» απορρίπτει την πρόταση 
της Τράπεζας Κύπρου για συγχώνευση.

• Υποβολή προτάσεων του Αρχιεπισκόπου
 Μακαρίου για τροποποίηση του Συντάγματος (13 σημεία)

• Διακοινοτικές ταραχές /Τουρκοκυπριακή Ανταρσία

• Αρχίζει τη λειτουργία της η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

• Αρχίζει η εγγραφή πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο

• Κυκλοφορούν τα πρώτα νομίσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
 τα οποία ακολουθούν το δεκαδικό σύστημα 

• Δολοφονία	του	Προέδρου	των	ΗΠΑ	Τζών	Φιτζέραλντ	Κέννετυ

• Η	«τρέλα	για	τους	Beatles»	σαρώνει	την	υφήλιο

• Απονέμεται	το	βραβείο	Νόμπελ	Λογοτεχνίας	στον	Γιώργο	Σεφέρη

• Πρώτη	γυναίκα	στο	διάστημα	η	Σοβιετική	Valentina	Tereshkova

1963

Η Μάχη, 10 Νοεμβρίου 1963.

Η Μάχη, 18 Δεκεμβρίου 1963.

Η Μάχη, 29 Δεκεμβρίου 1963
Ο αντίκτυπος των διακοινοτικών ταραχών.

Κώστας Σεβέρης 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1911. 
Σπούδασε Νομικά στην Αγγλία και 
αναγορεύτηκε Barrister at Law.
Εργάστηκε ως δικηγόρος και ασχολήθηκε με 
επιχειρήσεις. Από το 1949 μέχρι το 1960 
είναι  Έφορος Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 
Λευκωσίας. 

Το 1955 ίδρυσε την «Υποτροφία Κώστα 
Σεβέρη» για σπουδές στο εξωτερικό. 
Ανακηρύχτηκε Μέγας Ευεργέτης
του Παγκυπρίου Γυμνασίου. 

Είναι Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
της Τράπεζας Κύπρου 
από το 1955 
και Πρόεδρος από το 
1963 μέχρι το 1975.
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1964
\  Οι ιθύνοντες της Τράπεζας αισθάνονται ότι τα αποτελέσματα
του 1964 είναι η απόδειξη της ανταπόκρισης του λαού στην προσπάθειά 
της να παραμείνει πιστή στην πολιτική της αρωγής του λαού, ανεξάρτητα 
από τις αντίξοες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες.

\  Η Τουρκοκυπριακή ανταρσία είχε αναπόφευκτα σοβαρές επιπτώσεις 
στην οικονομία του τόπου. Οι οικονομικές μονάδες ήταν επιφυλακτικές 
στη διενέργεια νέων κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Οι δυσκολίες
στο συγκοινωνιακό δίκτυο και η απροθυμία μερικών να ανταποκριθούν 
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, 
είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση.

\  Με την δημιουργία της Εθνικής Φρουράς πολλοί υπάλληλοι καλούνται
να υπηρετήσουν. Ο μισθός τους καταβάλλεται ακέραιος και το υπόλοιπο 
προσωπικό εργάζεται αδιαμαρτύρητα για να καλύψει το κενό που 
δημιουργεί η απουσία τους.

\  Αυτή τη χρονιά λειτουργεί ένα από τα κεντρικότερα καταστήματα, 
το Κατάστημα Λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία.

\  Ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Τράπεζας Κύπρου. (Ο.Χ.Τ.Κ.)

• Πόλεμος	του	Βιετνάμ:	Μία	αιματηρή	και	ανεπιτυχής	
	 προσπάθεια	των	Η.Π.Α	και	του	Νότιου	Βιετνάμ,	να	εμποδίσουν		
	 τους	κομμουνιστές	του	Βόρειου	Βιετνάμ	να	ενώσουν	
	 τα	δύο	τμήματα	της	χώρας	υπό	την	ηγεσία	τους

• Νόμπελ	Ειρήνης	στον	Mάρτιν	Λούθερ	Κινγκ

• Κατάργηση	της	θανατικής	ποινής	στη	Βρετανία

• Ορκίζεται	βασιλιάς	της	Ελλάδας	ο	Κωνσταντίνος

• Οι Τούρκοι βομβαρδίζουν την Κύπρο / Αύγουστος: 
 Μάχες στην Τυλληρία 

• Με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
 αποστέλλονται στην Κύπρο τα πρώτα στρατεύματα
 της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ)

• Ίδρυση της Εθνικής Φρουράς 

• Ο τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος και οι τουρκοκύπριοι 
 υπουργοί εγκαταλείπουν τα καθήκοντά τους μετά 
 την τουρκοκυπριακή ανταρσία

• Ο Μακάριος απορρίπτει το σχέδιο Άτσεσον, το οποίο 
 συνιστά διπλή ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και την Τουρκία

Τράπεζα Κύπρου.
Κατάστημα Λεωφόρου Μακαρίου, Λευκωσία.
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\  Το 1966 η Τράπεζα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, 
«τα λαμπρότερα», σύμφωνα με τη λογοδοσία του Προέδρου, 
«τα οποία έχουσιν επιτελεσθεί ποτέ εις την μακράν 
σταδιοδρομίαν της Τράπεζας».

\  Το κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται σε £3.000.000 
 με την έκδοση 2.000.000 μετοχών προς £1 η καθεμία.

\  Το προσωπικό που θα στελεχώσει το νέο Ηλεκτρονικό 
Λογιστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει το 1967, επιλέγεται 
και εκπαιδεύεται.

\  Στις 2 Δεκεμβρίου ιδρύεται ο Οργανισμός 
Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ. 

• Σύσκεψη Μακαρίου - Στεφανόπουλου για το κυπριακό

• Δημιουργία δεύτερου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού 
 στη Μονή

• Ανάθεση της αρχιστρατηγίας της Εθνικής Φρουράς,
 στον Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή 

• Έναρξη	της	Πολιτιστικής	Επανάστασης	στην	Κίνα

• Θεμελιώνεται	στους	Δελφούς	το	Παγκόσμιο	Πνευματικό	Κέντρο

• Λαθρεμπόριο	ιερών	κειμηλίων	στο		Άγιο	Όρος,	
	 όπου	συμμετείχαν	και	ιερείς

• Μεγάλες	καταστροφές	από	πλημμύρες	στη	Φλωρεντία

• Πεθαίνει	ο	Ουόλτερ	Ντίσνεϋ,	δημιουργός		
	 των	κινουμένων	σκίτσων	«Mickey	Mouse»

• Ναυτική	τραγωδία	στη	Φαλκονέρα,	στο	Αιγαίο

• Ο	στρατός	των	ΗΠΑ	βομβαρδίζει	για	πρώτη	φορά	την	Καμπότζη

19661965

\  Η οικονομία της Κύπρου φαίνεται να βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία με πλήρη ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς όλες
τις κατευθύνσεις. Παρ’ όλα αυτά και παρά το ότι η Τράπεζα 
παραχωρεί μέρισμα προς 20%, δηλαδή 200 μιλς ανά μετοχή, 
ο Κώστας Σεβέρης συμβουλεύει να είναι όλοι προσεκτικοί,
 «γιατί δεν είναι βέβαιον πόσο θα κρατήσει ο αγώνας για δικαίωση…».  

\  Συνεχίζεται η μελέτη αναδιοργανώσεως και αναδιαρθρώσεως 
της λειτουργίας των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών
της Τράπεζας και δημιουργείται η Επιτροπή Οργανώσεως για να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Δίνεται δε ιδιαίτερη 
σημασία στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού διερευνητή για
την εξυπηρέτηση των Λογιστικών και Στατιστικών αναγκών
της Τράπεζας.

\  Ετοιμάζεται Κώδικας Υπηρεσίας και υποβάλλεται προς έγκριση 
από την ΕΤΥΚ.

\  Σημαντική χρονιά για το θήλυ προσωπικό αφού συμφωνείται
η συνέχιση της εργοδότησης του και μετά το γάμο!

• Το Κυπριακό βρίσκεται στο επίκεντρο της Ελληνικής 
 πολιτικής ζωής

• Θάνατος	του	Oυίνστον	Τσόρτσιλ

• Νέος	Πρόεδρος	των	ΗΠΑ	ο	Λίντον	Μπέινς	Τζόνσον

• Γίνονται	συλλήψεις	μαύρων	στις	ΗΠΑ,	οι	οποίοι	
	 διαμαρτύρονται	για	τις	φυλετικές	διακρίσεις

• Η	Αγγλία	απαγορεύει	την	προβολή	διαφημίσεων	για	τσιγάρα		
	 μέσω	της	τηλεόρασης

• Προβάλλεται	η	ταινία	«Ζορμπάς»	του	Μιχάλη	Κακογιάννη
		 με	πρωταγωνιστή	τον	Άντονι	Κουίν

Αιμοδοσία υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στη Λεμεσό. 
Τράπεζα Κύπρου Λτδ. 
Τίτλος Μετοχών,1966.
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\  Τα καταστήματα και πρακτορεία της Τράπεζας αυξάνονται.
Λειτουργεί πρακτορείο στα κτήρια του νέου Αεροδρομίου 
Λευκωσίας. Στην Αμμόχωστο λειτουργεί πρακτορείο
στην οδό Ιπποκράτους στην πολυκατοικία «Ωκεανία».

\  Απόφαση για ανέγερση κτηρίου απέναντι από
τα Δικαστήρια Λάρνακος.

\  Τον Δεκέμβριο εκδηλώνεται οξύτατη διαφορά μεταξύ 
της ΕΤΥΚ και των Τραπεζών με αφορμή την άρνηση 
των τραπεζών να διαπραγματευτούν αίτημα για παροχή 
φιλοδωρήματος, που απείλησε να οδηγήσει σε απεργία 
κατά τις μέρες των Χριστουγέννων.

\  Αναφορά και επίκριση της Οικονομικής Πολιτικής
της Κυβέρνησης. Η Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση 
σχετική με το ζήτημα των Τραπεζικών αποθεμάτων.

• Ο Μακάριος επανεκλέγεται Πρόεδρος 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας 

• Έναρξη διακοινοτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα 
 του ΟΗΕ

• Δολοφονίες	του	Μάρτιν	Λούθερ	Κινγκ	και	του	Rόμπερτ	Κέννετυ

• Εισβολή	των	στρατιωτικών	δυνάμεων	
	 του	Συμφώνου	της	Βαρσοβίας	στην	Τσεχοσλοβακία

• Η	εξέγερση	των	σπουδαστών	και	των	εργαζομένων	στη	Γαλλία		
	 (γνωστός	ως	Μάης	του	’68)

• Θάνατος	του	πρώην	Πρωθυπουργού	της	Ελλάδας,	
	 Γεώργιου	Παπανδρέου

1968

• Αεροπλάνο των Ελβετικών Αερογραμμών πέφτει 
 στη Λευκωσία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 126 άτομα

• Ανάκληση της ελληνικής μεραρχίας και του στρατηγού Γρίβα 
 μετά την κρίση της Κοφίνου

• Πολιτική κρίση που έφερε την Κύπρο, την Ελλάδα 
 και την Τουρκία στο χείλος του πολέμου

• Πόλεμος	των	6	ημερών.	Το	Ισραήλ	νικά	τις	Αραβικές	χώρες

• Επιβολή	της	«δικτατορίας	των	συνταγματαρχών»	στην	Ελλάδα

• Εκτέλεση	του	Τσε	Γκεβάρα	από	τις	κυβερνητικές	δυνάμεις	
	 στη	Βολιβία

• Πραγματοποιείται	η	πρώτη	μεταμόσχευση	καρδιάς	στη	Νότιο	Αφρική	

1967

\  Ο Πρόεδρος της τράπεζας, συμφωνεί με την απόφαση 
της Κυβέρνησης να υποτιμήσει την Κυπριακή Λίρα, 
ακολουθώνταςτην υποτίμηση της Στερλίνας, αλλά διαφωνεί 
με το Κυβερνητικό Διάταγμα που υποχρεώνει τις Τράπεζες 
να διατηρούν όλα τα διαθέσιμά τους στην Κύπρο.

\  Ο Κυπριακός Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως (Λονδίνο) 
κλείνει ικανοποιητικά ένα χρόνο λειτουργίας.   

\  Λειτουργία υποκαταστημάτων στον Άγιο Αντώνιο
στη Λευκωσία, Καιμακλί και Αγ. Δομέτιο.

\  Η Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ, στέγασε
το υποκατάστημά της στο Βόρειο Λονδίνο, σε ιδιόκτητο 
κτήριο στο Seven Sisters Road.
 
\  Προσωπικό: 363 άνδρες 139 γυναίκες.

\  Λειτουργεί ο Ηλεκτρονικός Διερευνητής. Παραμένει
στην Ιστορία με το όνομα «Ευλάμπιος».

«Ευλάμπιος», ο πρώτος ηλεκτρονικός διερευνητής. Τράπεζα Κύπρου. 
Το Κατάστημα Λάρνακας.
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• Ίδρυση του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ από τον Βάσο Λυσσαρίδη 

• Καθιερώθηκε ο θεσμός των Κυπρολογικών Συνεδρίων,
  από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

• Λειτουργεί το διεθνές τηλετυπικό κέντρο Λευκωσίας (telex)

\  Πλήρης Λειτουργία του Υποκαταστήματος της Τράπεζας 
Κύπρου (Λονδίνο) στο Seven Sisters Road.
Αγορά κτηρίου στην Charlotte Street.  

\  Κατάστημα στη Λεωφόρο Ευαγόρου, στην Αμμόχωστο. 
Απόφαση για ανέγερση οικοδομής έναντι συνολικού κόστους 
£40.170. • Νηλ	Άρμστρονγκ:	Ο	πρώτος	άνθρωπος	που	πάτησε	στο	φεγγάρι

• Concorde:	Το	αεροπλάνο	που	αναπτύσσει	ταχύτητες	πέρα	από	
 το	φράγμα	του	ήχου	πραγματοποιεί	την	παρθενική	του	πτήση	

• Στο	Woodstock	της	Αμερικής	300.000	άτομα
		 παρακολουθούν	υπαίθριες	συναυλίες

• Πραγματοποιούνται	μεγάλες	διαδηλώσεις	εναντίον	
	 του	πολέμου	στο	Βιετνάμ

• Νέος	πρόεδρος	των	ΗΠΑ,	ο	Ρίτσαρντ	Μ.	Νίξον
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Το Kατάστημα στην Charlotte Street στο Λονδίνο.



\  Με απόφαση που λαμβάνεται σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση
στις 18 Μαρτίου, 6.750.000 μετοχές της Εταιρείας Κέρμια Λτδ,
αξίας 50 μιλς η καθεμία, παραχωρούνται δωρεάν προς τους μετόχους
της Τράπεζας. Αναλογούν τρείς μετοχές για κάθε μια μετοχή
της Τράπεζας.84

\  Από την  Έτήσια  Έκθεση και Λογοδοσία του Προέδρου, μαθαίνουμε 
ότι: «Το καθαρό κέρδος της χρήσεως 1970, αφαιρουμένων προβλέψεων 
δια μείωσιν της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού και μεταφοράς εις 
Εσωτερικά Αποθεματικά, ανέρχεται εις £931.518». 

\  Αποφεύχθηκε διατάραξη των σχέσεων με την Κεντρική Τράπεζα με  
αφορμή Εγκύκλιο της Κεντρικής σε σχέση με την κτήση επενδύσεων και 
ακίνητης περιουσίας από τις Τράπεζες. 

\  Διεξάγεται μελέτη  για σχέδιο ασφάλισης του προσωπικού με ποσό 
ίσο προς μισθούς 3 ετών.

\  Αποφασίστηκε η δωρεάν ασφάλιση  καταθετών για το ύψος
των καταθέσεών τους την ημέρα του θανάτου τους.

\  Στην Ετήσια  Έκθεση για το 1970 χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά  
γραφικές παραστάσεις που αναφέρονται στις Καταθέσεις, Χορηγήσεις, 
Καταστήματα και Προσωπικό για την περίοδο 1960-1970.

\  Ιδρύεται Ταμείον Υποτροφιών για  πανεπιστημιακές σπουδές.
Οι υπότροφοι έχουν 10 χρόνια, αρχίζοντας ένα έτος μετά
την αποπεράτωση των σπουδών τους, για να αποπληρώσουν άτοκα
το δάνειο που θα πάρουν.

\  Στο Λονδίνο, αγοράζεται διά της εξηρτημένης εταιρείας Charlotte 
Properties Ltd, χώρος κατάλληλος για την ανοικοδόμηση των κεντρικών 
γραφείων της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ, στην Charlotte Street.

\  Τα συγκλονιστικά πολιτικά γεγονότα της περιόδου δεν αφήνουν απαθή 
την ΕΤΥΚ: Στις 11 Μαρτίου 1970 κηρύσσεται μονόωρη στάση εργασίας 
στις τράπεζες ως διαμαρτυρία για την απόπειρα κατά της ζωής
του Μακαρίου, ενώ μια βδομάδα αργότερα καταδικάζεται έντονα
η δολοφονία του τέως υπουργού και αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Πολύκαρπου 
Γιωρκάτζη.85

• Διάλυση της Κυπριακής Βουλής και προκήρυξη 
 νέων βουλευτικών εκλογών

• Εμφύλιος	πόλεμος	στην	Ιορδανία:	Ιορδανοί	και	Παλαιστίνιοι
	 επαναστατούν	ενάντια	στο	καθεστώς	του	βασιλιά	Χουσεΐν

• Μεγάλος	προϊστορικός	οικισμός	της	νεολιθικής
		 εποχής	ανακαλύπτεται	στον	Μαραθώνα	

• Βομβαρδισμός	των	περιχώρων	του	Καΐρου	από	Ισραηλινούς	

1970
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Η ανάπτυξη της Τράπεζας Κύπρου Λτδ.
(Τράπεζα Κύπρου Ετήσια  Έκθεση, 1970).

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το Κτήριο της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) 
στη Charlotte Street και Rathbone Street. 84 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 1971. 

85 ΕΤΥΚ. 50+ χρόνια προσφοράς, 1955-2006.
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\  Σε μια πρωτοφανή σε όγκο παντραπεζική συνέλευση, που 
πραγματοποιείται στις 16 Ιανουαρίου στον κινηματογράφο 
«ΜΙΜΟΖΑ», επικυρώνεται με μυστική ψηφοφορία
η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΥΚ 
για τριήμερη προειδοποιητική απεργία. Η απεργία 
πραγματοποιείται με απόλυτη επιτυχία στις 18,19 και 20 
Ιανουαρίου 1972 στις επηρεαζόμενες τράπεζες, Grindlays, 
Chartered, Barclays, Κύπρου και εξαρτημένων εταιρειών 
Λαϊκής, Συνεργατικής και Lombard.87

• Υπογράφεται στις Βρυξέλλες η συμφωνία σύνδεσης Κύπρου-ΕΟΚ

• Σοβαρή κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου,
 για την πολιτική εξουδετέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

• Tο	σκάνδαλο	Watergate	ξεσπά,	όταν	η	Washington	Post	
	 αποκαλύπτει,	ότι	η	διάρρηξη	των	γραφείων	
	 του	Δημοκρατικού	Κόμματος	των	ΗΠΑ	ήταν	μέρος	
	 μιας	μεγάλης	συνομωσίας	και	κατασκοπίας

• Δολοφονία	11	Ισραηλινών	αθλητών	από		Άραβες	τρομοκράτες		
	 στους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	του	Μονάχου

• Η	ψηφιακή	τηλεόραση	βγαίνει	από	τα	επιστημονικά	εργαστήρια
	 και	αποτελεί	το	νέο	σύστημα	τηλεοπτικής	αναμετάδοσης

• Το	Ανατολικό	Πακιστάν	μετονομάζεται	σε	Μπαγκλαντές	
	 και	ανεξαρτητοποιείται

• «Bloody	Sunday»	στο	Derry	της	Βόρειας	Ιρλανδίας:	
	 Ο	βρετανικός	στρατός	πυροβολεί	εναντίον	καθολικών	διαδηλωτών	

\  Η νομισματική κρίση που δημιουργήθηκε με την απόφαση 
της Βρετανίας να επιτρέψει την ελεύθερη διακύμανση
της Στερλίνας έχει επιπτώσεις και στην κυπριακή οικονομία.

\  Στο Λονδίνο η Τράπεζα στεγάζεται σε ιδιόκτητο 
τετραώροφο κτήριο στην περιοχή Harringay. Στο ισόγειο και 
υπόγειο λειτουργεί κατάστημα της Τράπεζας. Εν τω μεταξύ, 
ετοιμάζεται και το 4ο κατάστημα στην περιοχή Palmers Green.

\  Χρονιά εργατικών αναταραχών. Υποβλήθηκαν 44 
αιτήματα. Ξεχωρίζουν τα αιτήματα για ισομισθία ανδρών και 
γυναικών και εισαγωγή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.86  

\  Εγκρίνεται η ασφάλιση προσωπικού έναντι κινδύνου 
θανάτου κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του.

• Ίδρυση Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θ.Ο.Κ.)

• Μυστική επιστροφή του στρατηγού Γρίβα στην Κύπρο

• Ίδρυση της ΕΟΚΑ Β́  από τον Γρίβα

• Εισαγωγή της αυτόματης υπεραστικής τηλεφωνικής υπηρεσίας

• Ίδρυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

• Ίδρυση	της	διεθνούς	περιβαλλοντικής	οργάνωσης	Greenpeace	

• Στην	Αγγλία	το	CAT	Scan	μπαίνει	στην	Ιατρική

• Ίδρυση	των	Ηνωμένων	Αραβικών	Εμιράτων

• Πεθαίνει	ο	Γιώργος	Σεφέρης

• Σοβαρή	κρίση	του	δολαρίου

• Πόλεμος	Ινδίας-Πακιστάν	για	τα	εδάφη	του	Ανατολικού	Πακιστάν

• Πρώτα	μηχανήματα	αυτόματων	τραπεζικών	συναλλαγών	(ΑΤΜ)	
	 της	αμερικανικής	εταιρείας	Docutel

19721971

Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ.
Το κατάστημα στο Harringay.

86 ΕΤΥΚ. 50+ χρόνια προσφοράς, 1955-2006. 87 ETYK. 50+ Χρόνια προσφοράς, 1955-2006.

Απεργοί έξω από την Τράπεζα Κύπρου 
στη Φανερωμένη.
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\  Το 1973 γίνονται σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των διαφόρων 
εταιρειών του Συγκροτήματος που ήταν αναγκαίες λόγω της επέκτασης 
των δραστηριοτήτων του σε τομείς πέραν των αυστηρά τραπεζικών. 

Έτσι έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

Στις 21 Σεπτεμβρίου ενεγράφη εταιρία περιορισμένης ευθύνης υπό
την επωνυμία Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ με ονομαστικό 
κεφάλαιο £15.000.000 διηρημένο σε 15.000.000 μονόλιρες μετοχές.

Στις 17 Νοεμβρίου 1973 η εταιρία Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) 
Λτδ κατέστη η ιθύνουσα Εταιρεία του Συγκροτήματος, αφού εξέδωσε 
9.000.000 πλήρως πληρωμένες μετοχές εις τους μετόχους
της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, με αντάλλαγμα τις μετοχές που κατείχαν 
στην Τράπεζα Κύπρου Λτδ με αναλογία 3:1. Η ιθύνουσα εξαγόρασε 
και τις μετοχές που κατείχαν η Τράπεζα Κύπρου Λτδ και η Κτηματική 
Τράπεζα Κύπρου στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου και στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου Λτδ.

Το εκδοθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από £3.000.000 
σε £6.000.000 με την κεφαλαιοποίηση των πλεονασμάτων από
την επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας του Συγκροτήματος και 
μέρους των αποθεματικών της Τράπεζας.

\  Ανοίγουν 12 νέα καταστήματα και ετοιμάζονταν άλλα 12 στην Κύπρο. 
Στο Λονδίνο άρχισαν να λειτουργούν 6 νέα καταστήματα.

\  Εξετάζεται σχετική έκθεση για το θέμα και αποφασίζεται όπως
η Διοίκηση της Τράπεζας προχωρήσει στην εισαγωγή πιστωτικής κάρτας 
συνδεδεμένης με την BANKAMERICARD.

\  Ο Μιλτιάδης Κουρέας πεθαίνει στις 26 Ιουνίου.

\  Υπογράφεται Γενική Σύμβαση μεταξύ ΕΤΥΚ και των τραπεζών 
Grindlays, Chartered, Barclays, Κύπρου, Λαϊκή, Συνεργατική και Lombard.

• Πτώση αιγυπτιακού αεροπλάνου στον Πενταδάκτυλο 

• Επανεκλογή του Μακαρίου στην Προεδρία της Κύπρου

• Μπαίνει σε εφαρμογή η Συμφωνία Σύνδεσης της Κύπρου 
 με την ΕΟΚ

• Απογραφή πληθυσμού: 631,778

• Κατασκευάζεται το σύγχρονο λιμάνι της Λάρνακας

• Η	Χούντα	καταστέλλει	βίαια	την	παλλαϊκή	εξέγερση	στο	Πολυτεχνείο

• Ενεργειακή	κρίση	στη	Δύση	ύστερα	από	εμπάργκο	
	 Αραβικών	Πετρελαιοπαραγωγών	χωρών

• Προσχώρηση	Δανίας,	Ιρλανδίας	και	Ηνωμένου	Βασιλείου	στην	Ε.O.K.

• Θάνατος	του	Ισπανού	ζωγράφου	Πάμπλο	Πικάσο

• Πραξικόπημα	του	Pinochet	στη	Χιλή
	 και	εγκατάσταση	της	στυγνής	δικτατορίας	του

1973

Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Γενική Συνέλευση 
της 24ης Απριλίου 1974, στο ξενοδοχείο Ledra Palace, Λευκωσία.

Ελευθερία, 
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 
1973.

Τράπεζα Κύπρου 
(Επενδύσεις) Λτδ.
Ετήσια  Έκθεση 1973.
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• Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή

• Πέφτει	η	Χούντα	στην	Ελλάδα

• Συρία	και	Ισραήλ	συμφωνούν	σε	κατάπαυση	του	πυρός

\  Σε διάσκεψη τύπου στις 24 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Ledra 
Palace με την ευκαιρία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης
της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις ) Λτδ, ο Πρόεδρος Κώστας 
Σεβέρης ανακοινώνει πρόθεση της Τράπεζας να προσεγγίσει 
την Κυβέρνηση για την ίδρυση Χρηματιστηρίου.  

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για πρώτη φορά μετά 
την Τουρκική εισβολή στις 7 Αυγούστου. 

Τα θέματα που συζητούνται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
δίνουν την ξεκάθαρη εντύπωση πως οι εχθροπραξίες έχουν 
τελειώσει οριστικά.

Ο Διοικητής ενημερώνει το Συμβούλιο για τη γενική κατάσταση 
της Τράπεζας και αναφερόμενος στα καταστήματα δήλωσε πως, 
το Κατάστημα Μακαρίου στη Λευκωσία επαναλειτούργησε
στις 24 Ιουλίου και τα υπόλοιπα στις 29 Ιουλίου. 

Εκτός βέβαια από το Κατάστημα Κερύνειας, που από 
πληροφορίες που είχε η Τράπεζα, «ελεηλατήθη υπό
των Τούρκων εισβολέων αλλά δεν έχει εξακριβωθεί εάν 
οι τελευταίοι κατώρθωσαν να διαρρήξωσι τους θαλάμους 
ασφαλείας αυτού εις τους οποίους εφυλάττοντο £40.000  
περίπου μετρητά και άλλαι αξίαι».88

Αναφέρει στη συνέχεια πως η ρευστότητα της Τράπεζας
στις 5 Αυγούστου κρίνεται ικανοποιητική.

Άξια αναφοράς είναι και η άμεση αντίδραση για συμπαράσταση 
στα θύματα της εισβολής:

Εισφορά ύψους £50.000 κατατίθεται στο Ταμείο 
Ανακουφίσεως Παθόντων λόγω της Τουρκικής εισβολής που 
θα κατανεμηθεί εν καιρώ μεταξύ των διαφόρων εταιρειών
του Συγκροτήματος.

Όσον αφορά τη μέριμνα για το προσωπικό, αποφασίζεται όπως 
δοθεί βοήθημα μέχρι £200 στους άγαμους και μέχρι £400 
στους έγγαμους υπαλλήλους που έχασαν 
τα υπάρχοντά τους. Υπολογίζεται πως οι επηρεαζόμενοι 
υπάλληλοι είναι περίπου 32 (στοιχεία της εβδόμης Αυγούστου, 
πριν τη δεύτερη εισβολή). 

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο προχωρεί στην έγκριση 
χορηγήσεων προς διάφορες εταιρείες. 

1974

\   Η επόμενη συνεδρία πραγματοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου. 
Πρώτο θέμα της συνεδρίας αυτής οι αγνοούμενοι και αιχμάλωτοι 
υπάλληλοι που σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας 
είναι οι πιο κάτω. 
Αγνοούμενοι:89

Αργύρης Αδαμίδης
Ανδρέας Γιαλλουρίδης
Θεόδωρος Μακρίδης 
Μαρία Τσιακκαρή
Ανδρέας Παπαθωμάς (Chartered)

Αιχμάλωτοι:

Πέτρος Χ”Γιάννης
Χριστάκης Σαββίδης
Βασίλειος Πατσαλίδης
Δημοσθένης Κουρρής  

Αποφασίζεται η καταβολή πλήρους μισθού στις οικογένειές τους.
Συνεχίστηκε επίσης η καταβολή πλήρους μισθού στους 52 
υπαλλήλους που συνέχιζαν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

\  Μέχρι το τέλος του έτους, σε όλα τα πρακτικά υπάρχουν 
αδιάβλητες μαρτυρίες για τη σταθερή και συνεχή εκ μέρους
της Τράπεζας στήριξη των πελατών της και της κυπριακής οικονομίας 
γενικότερα, με χορηγήσεις ή και πλήρεις αποσβέσεις υποχρεώσεων 
και απόσυρση δικαστικών αγωγών.

\  Ο Νόμος Αρ. 54 επιβάλλει την προσωρινή μείωση της αμοιβής, για 
αξίωμα ή μισθωτές υπηρεσίες για τη διάρκεια, της λόγω της τουρκικής 
εισβολής δημιουργηθείσας, έκρυθμης κατάστασης και προνοεί περί 
συναφών θεμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως μη 
θεωρηθεί η Τράπεζα Κύπρου ως πληγείσα, για τους σκοπούς 
του πιο πάνω νόμου.

\  Η ΕΤΥΚ προκηρύσσει έρανο και καλεί όλους τους τραπεζικούς 
υπαλλήλους να συνεισφέρουν άμεσα το 10% των μηνιαίων
απολαβών τους.90

\  Αποφασίζεται η εγκατάσταση 3 Μηχανών Αυτόματης Διανομής 
Χαρτονομισμάτων (Cash Dispensers) στη Λευκωσία.

88 Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου από 22 Φεβρουαρίου 1974 εως 1η Σεπτεμβρίου 1976.
89 Μετά τα γεγονότα διαπιστώθηκε πως οι αγνοούμενοι ήταν τελικά τρεις: Αργύρης Αδαμίδης, Ανδρέας Γιαλλουρίδης 
     και Θεόδωρος Μακρίδης.
90 ETYK. 50+ Χρόνια προσφοράς, 1955-2006.
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Το Κεντρικό Κατάστημα Αμμοχώστου πριν από το1974.

Το Κεντρικό Κατάστημα Αμμοχώστου το 2007.
(Αρχέιο Πανίκου Χ. Ασσιώτη)

1974
Καταστήματα στα κατεχόμενα 
εδάφη…

Golden Sands, Αμμόχωστος.

Λεωφόρος Δημοκρατίας,  Αμμόχωστος.

Κάτω Βαρώσια.  

Λεωφόρος Κέννετυ, Αμμόχωστος.
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1974
Καταστήματα στα κατεχόμενα 
εδάφη…

Κερύνεια. 

Λύση.

Γιαλούσα.

Λάπηθος.

Ξερό.

Μόρφου., σήμερα…

Ευδόκιμος Ξενοφώντος

Γεννήθηκε το 1938. Σπούδασε με 
υποτροφία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Λονδίνο και απόκτησε το δίπλωμα του 
Chartered Accountant (FCA) το 1962. Κατά 
την περίοδο 1963-1967, εργάστηκε στον 
διεθνή ελεγκτικό οίκο Ernst & Young στην 
Κύπρο ως Audit Manager. 

Στην Τράπεζα Κύπρου διορίσθηκε ως 
Αρχιλογιστής το 1967 και από το 1974 ως 
Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου 
(Επενδύσεις), η οποία μέχρι τον Αύγουστο 
του 1999 ήταν η ιθύνουσα εταιρία του 
Συγκροτήματος. Το 1993 διορίσθηκε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και 
Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος, 
θέση που κατείχε μέχρι το τέλος του 2004, 
όταν αφυπηρέτησε από την εν λόγω θέση. 

Μετά την αφυπηρέτησή του από εκτελεστικά 
καθήκοντα συνέχισε να προσφέρει 
υπηρεσίες στο Συγκρότημα από τη θέση του 

ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Υποεπιτροπών του Συμβουλίου και ως 
Πρόεδρος ή μέλος θυγατρικών εταιριών του Συγκροτήματος. 

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Υπήρξε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας και της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου επί σειρά ετών.
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Ο πίνακας «Κτίζουν	σπίτι» του λαϊκού ζωγράφου της Κύπρου Μιχάλη Κάσιαλου, 
πρόσφυγα από την Άσσια που πέθανε σάραντα μέρες ύστερα από
την Τουρκική εισβολή, κοσμεί το εξώφυλλο της Ετήσιας  Έκθεσης 1975.
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• Λειτουργεί το Αεροδρόμιο Λάρνακας, ως διεθνές αεροδρόμιο, 
 που αντικαθιστά το αεροδρόμιο Λευκωσίας που βρίσκεται 
 στην ουδέτερη ζώνη

• Αυτοματοποιήθηκαν οι τηλεπικοινωνίες με το εξωτερικό, 
 με τα εγκαίνια διεθνούς τηλεφωνικού κέντρου 

• Η	τρομοκρατική	οργάνωση	“17	Νοέμβρη”	δολοφονεί	
	 τον	σταθμάρχη	της	CIA	στην	Αθήνα,	Ρίτσαρντ	Γουέλς

• Ο	Χουάν	Κάρλος	ανεβαίνει	στον	θρόνο	της	Ισπανίας.	
	 Τέλος	της	δικτατορίας	του	Φράνκο

• Εμφύλιοι	πόλεμοι	σπαράζουν	Λίβανο,	Αιθιοπία,	Καμποτία

• Τελική	πράξη	του	Ελσίνκι	για	την	Ασφάλεια	και	τη	Συνεργασία		
	 στην	Ευρώπη

• Πρώτη	γυναίκα	αρχηγός	κόμματος	στη	Βρετανία,	
	 η	Μάργκαρετ	Θάτσερ

• Πεθαίνει	ο		Έλληνας	εφοπλιστής	και	επιχειρηματίας,	
	 Αριστοτέλης	Ωνάσης

• Ιδρύεται	η	εταιρεία	Microsoft,	από	τους	Μπιλ	Γκέιτς	και	Πολ	Άλεν

\  Αποφασίζεται η μείωση της αμοιβής των Συμβούλων κατά 
20% από την 1η Ιανουαρίου.

\  Στις 28 Νοεμβρίου, ύστερα από παραίτηση του Κώστα  
Σεβέρη, τη θέση  του Προέδρου πληροί ο κ. Μιχαλάκης  
Σαββίδης και του Αντιπροέδρου, ο κ. Γεώργιος Χριστοφίδης. 

1975

Μιχαλάκης Σαββίδης 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1909. Σπούδασε 
Εμπορικά στο Μονπελιέ και στο Λονδίνο. Ιδρυτής 
του εμπορικού οίκου «Μιχαλάκης Σ. Σαββίδης»
το 1930. Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
διετέλεσε Ελεγκτής των Αγορών και Μεταφορών 
της Λευκωσίας και Βοηθός Ελεγκτής των Αγορών 
και Μεταφορών Κύπρου (1942-1947).

Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος
της Εμποροβιομηχανικής Ομοσπονδίας Κύπρου. 
Βουλευτής (1960 -1970, 1970-1976) . 
Πρόεδρος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου 
Λτδ και της Κτηματικής Εταιρείας «Λήδρα Λτδ», 
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Μεταλλευτικής 
Εταιρείας και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου 1975-1979.

Ο πίνακας «Κτίζουν σπίτι» του λαϊκού ζωγράφου της Κύπρου 
Μιχάλη Κάσιαλου.
(Συλλογή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου).
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\  Η χρηματοδότηση σχεδίων προτεραιότητας παρέμεινε βασική 
επιδίωξη του ιδρύματος.  Έτσι, παρά το χαμηλό ποσοστό ρευστότητας 
που παρατηρείται στις αρχές του χρόνου, η Τράπεζα ελαττώνει 
προσωρινά τις δανειοδοτήσεις προς τους ημικρατικούς οργανισμούς 
για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κατά 
συνέπεια των βασικών τομέων της οικονομίας. Μέχρι το τέλος του 
χρόνου οι χορηγήσεις της Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως 
Σχεδίων Προτεραιότητος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 
αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των χορηγήσεων ολόκληρου 
του τραπεζικού συστήματος.91

\  Ο  Δρ. Ρηγίνος Θεοχάρης αποχωρεί από την υπηρεσία 
την 1η Ιανουαρίου. 

\  Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ προτείνει σχέδιο διευθέτησης 
για την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων. Προτείνει την συν 
τω χρόνω μετατροπή της Τραπέζης σε  Ίδρυμα υπό απόλυτη κυβερνητική 
ιδιοκτησία.

Η Τράπεζα Κύπρου εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Γενικού 
Λογιστηρίου που θα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου.

\  Εγκρίνεται προσφορά της Ι.Β.Μ. για την αλλαγή του Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Λευκωσίας.

\  Στις 18 Οκτωβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητού, 
ο Μιχαλάκης Κολοκασίδης.

\  Συμφωνία ΕΤΥΚ με Τράπεζα Κύπρου για μονιμοποίηση προσωρινών 
υπαλλήλων ύστερα από δώδεκα μηνών Υπηρεσία και συμμετοχή
των γυναικών συναδέλφων, συζύγων κυβερνητικών υπαλλήλων,
στο Ταμείο Υγείας.92

• Ο Γλαύκος Κληρίδης ιδρύει το κόμμα 
 του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.)

• Οι τελευταίοι εγκλωβισμένοι αναγκάζονται να φύγουν 
 από το Πέλλαπαϊς

• Δημοσιεύεται	η	πρώτη	έκθεση	για	την	καταστροφή	του	όζοντος	
	 στην	ατμόσφαιρα

• Μεγάλη	ανομβρία	και	καταστρεπτικοί	σεισμοί	πλήττουν	
	 ολόκληρη	την	Ευρώπη	

• Θάνατος	του	Μάο	Τσε-Tουνγκ	

• Το	Βόρειο	και	το	Νότιο	Βιετνάμ	επανενώνονται

• Οι	ταραχές	στο	Soweto	της	Νότιας	Αφρικής
	 συγκλονίζουν	την	παγκόσμια	κοινή	γνώμη

1976

Μιχαλάκης Κολοκασίδης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1933. 
Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 
το 1950. Σπούδασε Οικονομικά στη Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου απ’ όπου 
αποφοίτησε το 1955 με το τίτλο Bachelor of 
Science (Economics).

Από το 1955 μέχρι το 1970 ασχολήθηκε με 
το εμπόριο σαν διευθυντικό στέλεχος
της οικογενειακής εταιρείας Σ. και Γ. 
Kολοκασίδης Λτδ.

Το 1963 διορίστηκε Σύμβουλος στη μόλις 
ιδρυθείσα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 
Λτδ., το 1966 Αντιπρόεδρος και από
το 1969 έως το 1970 διετέλεσε Πρόεδρος.

Το 1970 διορίστηκε πρώτος Πρόεδρος
του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, θέση 
από την οποία παραιτήθηκε με το διορισμό 
του ως Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας 

το 1972. Στο Υπουργείο έμεινε μέχρι το 1976 οπόταν παραιτήθηκε με το διορισμό του,
στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας Κύπρου, θέση που κράτησε μέχρι το 1979.

Από το 1981 μέχρι το 1985 διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων Κύπρου.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των δημοσίων εταιρειών Interfund Investments Ltd 
(Πρόεδρος), και Vision International People Group.

To 2006 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νεοϊδρυθέντος Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου του οποίου σκοπός είναι η ανέγερση και 
λειτουργία του Μεγάρου Μουσικής Κύπρου. Από το 2009 είναι Γενικός Γραμματέας
του Ιδρύματος.

Είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος των οικογενειακών εταιρειών Demstar Information Group 
και Alpha Properties & Investments Ltd και μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων 
ιδιωτικών εταιρειών.

 Περιοδικό «Παγκόσμιος Ελληνισμός», 1976. 

91 Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Ετήσια  Έκθεσις 1976. Απόσπασμα από την λογοδοσία
    του Προέδρου κ. Μιχαλάκη Σαββίδη.
92 ΕΤΥΚ. 50+ χρόνια προσφοράς, σελ 189.
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1977
\  Η Τράπεζα ενισχύει τις σχέσεις της στις χώρες του Αραβικού 
Κόλπου. Εξετάζεται έκθεση του Διοικητή ημερομηνίας 3.6.77 
«επί της ενισχύσεως των σχέσεων της Τραπέζης εις χώρας
του Αραβικού Κόλπου». Οι εισηγήσεις εγκρίνονται.

\  Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να δοθεί νέα εμφάνιση 
στο έμβλημα της Τράπεζας, τις επιταγές και τα επιστολόχαρτά 
της: Ο Διοικητής πληροφορεί το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει 
αναθέσει εις την Διαφημιστική Εταιρεία «ΓΝΩΜΗ Λτδ» 
«να υποβάλει εισηγήσεις σχετικά προς την αλλαγή
του εμβλήματος και γενικώς της εμφανίσεως τούτου,
του ονόματος της Τραπέζης και των επιστολόχαρτών της». 
Ακολουθεί η παρουσίαση διαφόρων δειγμάτων και εγκρίνονται 
οι προτεινόμενες βασικές αλλαγές.

• Πεθαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ́  

• Νέος Πρόεδρος εκλέγεται ο Σπύρος Κυπριανού, 
 χωρίς ανθυποψήφιο

• Εισάγονται τα χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 10 λιρών

• Νέος	Πρόεδρος	των	Ηνωμένων	Πολιτειών,	ο	Τζίμυ	Κάρτερ

• Πεθαίνουν	οι	Έλβις	Πρίσλεϊ,	Mαρία	Κάλλας	και	Τσάρλυ	Τσάπλιν

• Ανακάλυψη	του	τάφου	του	βασιλιά	Φιλίππου	Β́
	 στη	Βεργίνα,	από	τον	αρχαιολόγο	Μανώλη	Ανδρόνικο

1945 1957

1967 1977

Οι εφαρμογές του «Κοινού Κυπρίων» στο λογότυπο της Τράπεζας Κύπρου 
από το 1945 μέχρι το 1977.
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\  Η οικονομική αναδημιουργία που άρχισε αμέσως μετά
την καταστροφή που προκάλεσε η Τουρκική εισβολή, συνεχίζεται 
αμείωτη. Σε σημείο μάλιστα που να υπάρχουν ανησυχίες για 
υπερθέρμανση της οικονομίας.

\  Βασικοί τομείς χορηγήσεων της Τράπεζας είναι ο τουρισμός 
και η βιομηχανία.

\  Γίνονται διευθετήσεις με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για 
την παροχή οικονομικής υποστήριξης προς την Τράπεζα Κύπρου 
(Λονδίνο) Λτδ και προς άλλες εταιρείες του Συγκροτήματος που 
δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

\  Συλλογή Κυπριακών Μεσαιωνικών Νομισμάτων: Εγκρίνεται να 
διαπραγματευθεί ο Διοικητής την αγορά δύο Μεσαιωνικών νομισμάτων 
αντί ποσού £1.100 για τη συλλογή της Τράπεζας.

\  Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) 
Λτδ: Ο Σόλων Τριανταφυλλίδης υποστηρίζει ότι, ενώ συμφωνεί με
την αρχή ότι δεν πρέπει ο Πρόεδρος να είναι το ίδιο πρόσωπο για όλες 
τις Εταιρείες, στην περίπτωση της ιθυνούσης και της Κτηματικής και
της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, πρέπει να είναι ένα και το αυτό.

\  Ο Δημήτρης Ν. Μαραγκός, Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Λτδ 
από το 1961 και της ιθύνουσας εταιρείας από την ίδρυσή της το 1973, 
πεθαίνει στις 2 Μαΐου.

• Προεδρικές Εκλογές: Επανεκλογή Σπύρου Κυπριανού

• Στο Χίλτον Λευκωσίας δολοφονείται ο Πρόεδρος 
 της Οργάνωσης Αφρο-ασιατικής Αλληλεγγύης, 
 Γιούσεφ Ελ Σεμπάι

• Εισβολή	των	Ισραηλινών	στον	νότιο	Λίβανο

• Γέννηση	της	Λουίζ	Μπράουν,	του	πρώτου	παιδιού	του	σωλήνα	
	 στην	Αγγλία

• Η	διάσκεψη	του	Camp	David:	
	 Ειρηνευτική	συμφωνία	μεταξύ	Ισραήλ	-	Αιγύπτου

• Σφοδρές	μάχες	των	στρατιωτικών	δυνάμεων	της	Τανζανίας	
	 και	της	Ουγκάντας	

• Πεθαίνει	η	τραγουδίστρια	Σοφία	Βέμπο	

• Πρώτος	μη-Ιταλός	Πάπας	ανακηρύσσεται	ο	πολωνός	
	 Ιωάννης-Παύλος	Β́

1978

Κλειδιά χρηματοκιβωτίων.
(Συλλογή Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου).
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\  Μετά την παραχώρηση των γενικών αυξήσεων που 
συμφωνήθηκαν με την ΕΤΥΚ, το θήλυ προσωπικό θα 
τοποθετηθεί στο πλησιέστερο υψηλότερο σημείο
της αντίστοιχης κλίμακας των ανδρών. Η ισομισθία θα 
εφαρμοστεί προοδευτικά.

\  Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 
Οκτωβρίου ανακοινώνεται ο θάνατος του Προέδρου
Μιχαλάκη Σαββίδη. Νέος Πρόεδρος ο Γεώργιος Χριστοφίδης.

\  Ο Ανδρέας Πατσαλίδης διαδέχεται τον αποχωρήσαντα 
Μιχαλάκη Κολοκασίδη, στη θέση του Διοικητή. 

• Συνάντηση Κυπριανού-Ντενκτάς

• 2.140 εγκλωβισμένοι παραμένουν στα κατεχόμενα εδάφη 

• Η	Μάργκαρετ	Θάτσερ	αναλαμβάνει	την	πρωθυπουργία	στη	Βρετανία

• Συμφωνία	SALT	II	για	περιορισμό	των	πυρηνικών	όπλων

• Απονέμεται	το	Βραβείο	Νόμπελ	Λογοτεχνίας	στον	Οδυσσέα	Ελύτη

• Οι	Σοβιετικοί	εισβάλλουν	στο	Αφγανιστάν

• Όλοι	οι	πολίτες	μπορούν	για	πρώτη	φορά	να	εκλέξουν
	 απευθείας	τα	μέλη	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου

• Ανατρέπεται	ο	Σάχης	στο	Ιράν

• Ο	Σαντάμ	Χουσεΐν	αναλαμβάνει	και	τυπικά	την	προεδρία	του	Ιράκ

• Στρατεύματα	του	Βιετνάμ	καταλαμβάνουν	την	Καμπότζη

• Συμφωνία	Ειρήνευσης	μεταξύ	Αιγύπτου-Ισραήλ

Γεώργιος Χριστοφίδης 

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1915 στη 
Λευκωσία. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο 
και στο London School of Economics.

Συνέβαλε στη δημιουργία της οικογενειακής 
εταιρείας C.G. Christofides & Son Ltd και
στη συνέχεια διετέλεσε Σύμβουλος και
Πρόεδρός της.

Μεταξύ του 1950 και του 1960 διετέλεσε 
επίτιμος ταμίας στο Εμπορικό Επιμελητήριο 
Κύπρου και από το 1961 μέχρι το 1964, 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου.
Το 1962 διετέλεσε Πρόεδρος της Λέσχης 
Ρόταρυ Λευκωσίας. 

Το 1960 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας 
Κύπρου και το 1979 Πρόεδρος μέχρι το 1988 
που εκλέγεται Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου 
(Λονδίνο) Λτδ μέχρι και το 2000. Παρέμεινε μη 
εκτελεστικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου 
(Λονδίνο) Λτδ. μέχρι και το τέλος του 2006.

Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε 
το Κυπρο-Βρετανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος 
και Επίτιμος Πρόεδρος.  

Τράπεζα Κύπρου Λτδ.
Το πρώτο Drive-In Κατάστημα στη Λεμεσό.

80
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\  Κύριο θέμα στη λογοδοσία του Προέδρου είναι οι λογαριασμοί που 
επηρεάστηκαν από την εισβολή. Ο Γεώργιος Χριστοφίδης αναφέρει πως
η Τράπεζα πραγματοποίησε κέρδη ύψους £1.559.000 σε σύγκριση
με £1.174.000 το 1979. 

Από τα κέρδη χρήσεως ποσό £1.181.000 μεταφέρθηκε
στα Αποθεματικά Εκτάκτου Καταστάσεως. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο, 
εν όψει του γεγονότος ότι το πρόβλημα των λογαριασμών που 
επηρεάστηκαν από την εισβολή δεν έχει επιλυθεί. Ο νόμος του 1979 
που προνοούσε την αναστολή του δικαιώματος του πιστωτή να εισπράξει 
οφειλή από εκτοπισθέντα ή πληγέντα οφειλέτη καθώς και για μη 
είσπραξη τόκων μέχρι το τέλος του 1980, παρατάθηκε για δύο ακόμη 
χρόνια.

• Εγκατάσταση του επίγειου δορυφορικού σταθμού «Μακάριος	Γ́ » 

• 61 δημόσιοι υπάλληλοι απολύονται λόγω της συμμετοχής τους  
 στο πραξικόπημα

• Πόλεμος	του	Κόλπου:	Το	Ιράκ	εισβάλλει	στο	Ιράν

• Η	Ζιμπάμπουε	ανακηρύσσεται	ανεξάρτητο	κράτος

• Πρώτη	εκπομπή	του	CNN	(Cable	News	Network)

• Δολοφονία	του	Άγγλου	μουσικού	και	ιδρυτικού	μέλους	των	Beatles,	
	 Τζων	Λένον,	στη	Νέα	Υόρκη	

• Ο	Κωνσταντίνος	Καραμανλής	εκλέγεται	πρόεδρος	
	 της	Ελληνικής	Δημοκρατίας

• Πεθαίνει	ο	Tίτο,	πρόεδρος	της	Γιουγκοσλαβίας

• Οι	γυναίκες	στην	Τεχεράνη	διαμαρτύρονται	για	τον	ισλαμικό		
	 κώδικα	περιβολής

1980

Τράπεζα Κύπρου. 
Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί 1980.
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\  Υιοθέτηση νέου λογοτύπου στα καταστήματα. 

\  Λειτουργεί Γραφείο στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

\  Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου 
σε ειδικά διαμορφωμένο κτήριο στην οδό Αφροδίτης 10 
στη Λευκωσία.

\  Η Τράπεζα υιοθετεί τη διεθνή ημέρα αποταμίευσης. 
Ο Ιούλιος, ο κουμπαράς - γουρουνάκι, γίνεται το σήμα κατατεθέν 
της αποταμίευσης.  

• Εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής ο Γεώργιος Λαδάς 

• Η	Ελλάδα	γίνεται	μέλος	της	ΕΟΚ

• Ο	Φρανσουά	Μιτεράν	εκλέγεται	πρόεδρος	της	Γαλλίας

• Ο	Ρέιγκαν	εκλέγεται	πρόεδρος	των	ΗΠΑ	

• Εμφανίζεται	η	ασθένεια	AIDS

1981

Ιούλιος, ο Κουμπαράς.

Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Αεροδρόμιο Λάρνακας.
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\  107 καταστήματα στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και την Ελλάδα. 

\  Ένταξη της εταιρείας Κέρμια στο Συγκρότημα 
της Τράπεζας Κύπρου.

\  Έκδοση Χρεωστικής κάρτας CYCARD.

• Προεδρικές εκλογές. Επανεκλέγεται ο Σπύρος Κυπριανού

• Μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας της λεγόμενης 

 «Τουρκικής	Δημοκρατίας	της	Βόρειας	Κύπρου» 

• Κατάργηση των μιλς. Η κυπριακή Λίρα υποδιαιρείται σε 100 σεντ

• Θάνατος του ηθοποιού και σκηνοθέτη Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 
 και ίδρυση του Σατιρικού Θεάτρου στη Λευκωσία

• Με δωρεά του Στέλιου και Ελένης Ιωάννου λειτουργεί 
 στη Λευκωσία το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
 για άτομα με ειδικές ανάγκες

• Αποκαθίσταται	η	Δημοκρατία	στην	Αργεντινή

• Αντιπυρηνικές	διαδηλώσεις	κατά	των	ΗΠΑ

19831982

\  Ανάληψη του κύκλου εργασιών της Τράπεζας Chartered στην Κύπρο.

\  Η Τράπεζα Κύπρου και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ιδρύουν
τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων & Αξιών (CISCO) όπου 
συμμετέχει και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδοτήσεων 
(International Finance Corporation) της Διεθνούς Τράπεζας.

\  Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στην Ελλάδα.

• Εισάγεται η έγχρωμη τηλεόραση

• Ο Δήμος Λευκωσίας μετατρέπει την Πύλη Αμμοχώστου 
 σε πολιτιστικό κέντρο

• Ο	Χέλμουτ	Κολ	σχηματίζει	κυβέρνηση	στη	Γερμανία

• Η	Αργεντινή	καταλαμβάνει	τα	νησιά	Φόκλαντ,	
 αλλά	ηττάται	από	τις	βρετανικές	δυνάμεις

Το κατάστημα Chartered 
στη Λεωφόρο Μακαρίου 
και Ευαγόρου στη Λευκωσία.

Αθήνα, 
Γραφείο Αντιπροσωπείας. 

Το κτήριο των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου στη 
Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 
και Κατσώνη στη Λευκωσία.

CYCARD. 



84

\  Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
ο Διοικητής της Τράπεζας Ανδρέας Πατσαλίδης. Πρώτη 
Διευθύντρια η Δρ Μαρία Ιακώβου.

\  Εισάγεται σχέδιο χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 
κυρίως επιχειρήσεων για να τις διευκολύνει στην επένδυση σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

\  Τραπεζικές διευκολύνσεις για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο 
του Βασιλικού - Πεντασχοίνου που αναμένεται να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος.

\  Επεκτείνονται τα ηλεκτρονικά συστήματα, προωθείται
η χρήση των μικροϋπολογιστών και επεξεργαστών κειμένων. 
Το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόστηκε
στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Τραπέζης Κύπρου.

\  Υπέρ του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Ηλικιωμένων 
διατέθηκαν οι εισπράξεις από το ρεσιτάλ του διεθνώς γνωστού 
Κύπριου πιανίστα Συπριέν Κατσαρή.

• Αρχίζουν στη Νέα Υόρκη εκ του σύνεγγυς, χωριστές συνομιλίες 
 του Γ.Γ. του ΟΗΕ Ντε Κουεγιάρ με τον πρόεδρο Σπύρο Κυπριανού
 και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς

• Η Στέλλα Σουλιώτη διορίζεται Γενική Εισαγγελέας 
 της Δημοκρατίας

• Λιμός	στο	Σαχέλ	και	στην	Αιθιοπία

• Δολοφονείται	η	Ίντιρα	Γκάντι	

1984

Ανδρέας Χ. Πατσαλίδης

Γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1922. 

Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στη Δημόσια 
Υπηρεσία της Κύπρου.

Το 1956 λαμβάνει υποτροφία και 
παρακολουθεί οικονομικά στη Σχολή 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Αποκτά
τον τίτλο B.Sc. (Econ.) (Hons.).

Επιστρέφοντας στην Κύπρο, αναλαμβάνει
τη Διεύθυνση του Τμήματος Συντονισμού και 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Το 1962 αναλαμβάνει την οργάνωση
της Υπηρεσίας Οικονομικού 
Προγραμματισμού την οποία και διηύθυνε 
μέχρι το 1968.

Το 1965, μεταβαίνει  με υποτροφία για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
όπου αποκτά τον τίτλο Μ.Ρ.Α. (με ειδίκευση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης).

Το 1968 αναλαμβάνει ως Υπουργός Οικονομικών και υπηρετεί στη θέση μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου 1979.

Το Νοέμβριο 1979 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή της Τράπεζας Κύπρου και αργότερα 
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή του Συγκροτήματος. Εργάστηκε μέχρι το τέλος του 1994. 
Την 1η Ιανουαρίου 1995 αναλαμβάνει καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου της Τράπεζας. 
Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών του Συγκροτήματος, 
Πρόεδρος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και της EuroLife, Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ́ .  

Απεβίωσε την παραμονή Χριστουγέννων του 2002.

Το Συγκρότημα Τραπέζης Κύπρου.

Έργα Βασιλικού - Πεντασχοίνου.

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Τραπέζης Κύπρου.
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\  Το εκατοστό κατάστημα της Τράπεζας ανοίγει το 1985.

\  Η Τράπεζα πρωτοστατεί στην ένταξη του τραπεζικού συστήματος
της Κύπρου στο σύστημα SWIFT, ενός διεθνούς συστήματος 
τηλεπικοινωνίας μεταξύ τραπεζών.

\  Τα 30 χρόνια παρουσίας του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
σημαδεύονται με τη λειτουργία του 6ου καταστήματος της Τράπεζας
στην περιοχή Camberwell του Νότιου Λονδίνου.

\  Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού  Έτους Μουσικής χορηγούνται 
γενναιόδωρα από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διάφορες 
εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων και η πρώτη Διεθνής Συνάντηση 
Παιδικού Τραγουδιού «Μαγικό Μπαλόνι».

• Πεθαίνει στη Λάρνακα ο λαϊκός ποιητής Παύλος Λιασίδης

• 90.000 Κύπριοι μετανάστες ζουν στην Αυστραλία

• Ο	Μιχαήλ	Γκορμπατσόφ	νέος	ηγέτης	της	ΕΣΣΔ	

• Στη	Ν.	Αφρική	λόγω	ταραχών	κηρύσσεται	κατάσταση	
	 έκτακτης	ανάγκης	και	καταργούνται	τα	ατομικά	δικαιώματα	
	 και	η	ελευθερία	του	Τύπου

1985

Προσωπικό Συγκροτήματος.

Μαγικό Μπαλόνι 1985.

Κατάστημα Camberwell. 
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\ Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας στην Αυστραλία.

\ Η Diners Club εισάγεται στην Κύπρο.

\ Λειτουργεί η Υπηρεσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

\ Αρχίζει η έκδοση των Eurocheque.

\ Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Εφημερίδας
του Συγκροτήματος, Ο Κόσμος μας.

• Πρώτες δημοτικές εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 Ο Λέλλος Δημητριάδης εκλέγεται δήμαρχος στη Λευκωσία

• Ο χειρούργος Γεώργιος Κ. Κυριακίδης πραγματοποιεί 
 την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού στην Κύπρο

• Η	Πορτογαλία	και	η	Ισπανία	γίνονται	μέλη	της	Ευρωπαϊκής		
	 Οικονομικής	Κοινότητας	(ΕΟΚ)

• Σκάνδαλο	πώλησης	όπλων	σε	Ιράν	και	Κόντρας
	 από	την	κυβέρνηση	Ρέιγκαν

1986

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για τα Eurocheque, 26 Μαΐου 1986. 

 Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Ο Κόσμος μας.
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Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, Ετήσια  Έκθεση 1986: Στο Συγκρότημα Τραπέζης Κύπρου 
εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι 1.500 άνθρωποι εργάζονται με ζήλο και ενθουσιασμό 
για να ικανοποιούν τις ανάγκες του κοινού σε τραπεζικές, χρηματοεπενδυτικές 
και ασφαλιστικές υπηρεσίες.
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\  Η κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήματος ενδυναμώνεται 
σημαντικά με την επιτυχή έκδοση 6.000.000 νέων μετοχών 
από την Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ. Με την έκδοση 
αυτή προστέθηκαν 3.000 περίπου νέοι μέτοχοι 
με αποτέλεσμα το σύνολο να ξεπερνά τις 13.000. 

Στη λογοδοσία του προς τους μετόχους για τα αποτελέσματα 
του έτους 1988, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σόλων Τριανταφυλλίδης σημειώνει: «Το σύνολο
του ενεργητικού του Συγκροτήματος για πρώτη φορά 
ξεπέρασε σημαντικά το 1 δισ. λίρες. Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι το ορόσημο αυτό έχει περισσότερο από μια απλή 
συμβολική σημασία. Δείχνει πολύ έντονα το μέγεθος και
την οικονομική δύναμη του Συγκροτήματος».

\  Εισάγεται η  CYTEL που δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα τραπεζικών 
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.

• Τελωνειακή  Ένωση Κύπρου-ΕΟΚ

• Ο Γιώργος Βασιλείου εκλέγεται πρόεδρος 
 στις επαναληπτικές εκλογές του Φεβρουαρίου

• Πεθαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
 Εζεκίας Παπαϊωάννου και εκλέγεται στη θέση, 
 ο Δημήτρης Χριστόφιας

• Τέλος	της	δικτατορίας	του	Πινοσέτ	στη	Χιλή.	Ο		Έιλγουιν		 	
	 ανακυρήσσεται	πρόεδρος

1988

\  Ανάπτυξη Δικτύου αυτόματων τραπεζικών μηχανών με
το όνομα CYBANK 24.

\  Τα Σχέδια Σπουδαστικών Δανείων, Στεγαστικών Δανείων 
και το Σχέδιο Στεγαστικών Δανείων για τους Απόδημους 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλή.

\  Δωρεά 51 υδατογραφιών με θέμα τα «Αγριολούλουδα 
της Κύπρου» από τη δημιουργό τους Electra Megaw,
στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα.

• Στο Βρετανικό Μουσείο εγκαινιάζεται η Αίθουσα Κυπριακών  
 Αρχαιοτήτων με το όνομα του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη

• Πληθυσμός στην κατεχόμενη Κύπρο: 165.035

• Κραχ	στο	χρηματιστήριο	των	ΗΠΑ

• Σφαγή	Ιρανών	προσκυνητών	στη	Μέκκα

1987

Τρία Διαφημιστικά έντυπα.

CYTEL.
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\  Δημιουργείται το CYBANK CLUB για τους νέους.

\  Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) 
περιέρχεται στην πλήρη ιδιοκτησία της Τράπεζας.

\  Η Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) σημειώνει τη μεγαλύτερη στην ιστορία 
της επέκταση των καταθέσεων όσο και των χορηγήσεών της, παρά
τους φόβους για ύφεση που ακολούθησαν τη χρηματιστηριακή κρίση
του 1987.

\  Το Ηλεκτρονικό Κέντρο αναβαθμίζεται σε Υπηρεσία Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας, η οποία θα εξυπηρετεί ολόκληρο το Συγκρότημα. 
Αναβαθμίζονται επίσης η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού ελέγχου,
η Υπηρεσία Προγραμματισμού και το Τμήμα Προβολής και Δημοσιότητας.

\  Ο Γεώργιος Χρ. Χριστοφίδης αποσύρεται από Πρόεδρος
στις 6 Απριλίου 1988 και παραμένει απλό μέλος του Συμβουλίου.
Νέος Πρόεδρος ο Σόλων Α. Τριανταφυλλίδης.

\  Η Τράπεζα είναι χορηγός της Κυπριακής Ομάδας
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ. 

\  Δωρεά της Χαρτογραφικής Συλλογής Μίκη και Αγνής Μιχαηλίδη 
στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα.

1988

Σόλων Τριανταφυλλίδης

Γεννήθηκε το 1932.

Απόκτησε το δίπλωμα Chartered Accountant
στο Λονδίνο το 1956 οπότε και έγινε διευθυντής 
της οικογενειακής εταιρείας Γεώργιος Τζιάπρα 
Πιερίδης Λτδ. 

Ήταν ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
και διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών το 1969-1970. Διορίστηκε Επίτιμος 
Πρόξενος της Νορβηγίας το 1957 και Γενικός 
Πρόξενος το 1988.

Διετέλεσε  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
από το 1963 μέχρι το 1979, Αντιπρόεδρος 
από το 1979 μέχρι το 1988 και Πρόεδρος του 
Συγκροτήματος από το 1988 μέχρι το 2005.

Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, Ετήσια  Έκθεση 1988.
Η εξέλιξη του ενεργητικού του Συγκροτήματος.

Η Παραολυμπιακή Ομάδα αναχωρεί για τη Σεούλ.

CISCO.



90

1989
• Ανατρέπονται	τα	καθεστώτα	στην	Ανατολική	Γερμανία,	
	 την	Τσεχοσλοβακία,	τη	Βουλγαρία	και	τη	Ρουμανία

• Γκρεμίζεται	το	τείχος	του	Βερολίνου

• Ίδρυση	του	Παλαιστινιακού	Εθνικού	Συμβουλίου

\  Η Τράπεζα εορτάζει τα 90χρονα της:

\  Οι μέτοχοι 15.286
\  Οι μετοχές 31.645.906
\  Σύνολο Ενεργητικού £1.260.800.000 
\  Οι καταθέσεις £1.003.900.000
\  Οι χορηγήσεις £664.900.000
\  Δημοσιευμένα Κέρδη £12.800.000 
\  Μέρισμα 15%
\  Καταστήματα 180

\  Αρχίζει η εφαρμογή μακροχρόνιου σχεδίου ανάπτυξης
στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας (Information Technology 
Strategy).

\  Ιδρύεται η ασφαλιστική εταιρεία EuroLife σε συνεργασία 
με την Manufacturers Life Insurance Company.

• Λειτουργεί στη Λευκωσία το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο

• Η Βουλή ψηφίζει τον ιδρυτικό νόμο για το Πανεπιστήμιο 
 της Κύπρου

90χρονα Τράπεζας Κύπρου.
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\  Η τολμηρότερη για τα Κυπριακά δεδομένα έκδοση 20.000.000 
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, υπερκαλύπτεται.

\  Συνεχίζεται η αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος: Δημιουργείται
η Υπηρεσία Ιδιωτών και η Υπηρεσία Επιχειρήσεων με τη λειτουργία 
δύο Business Centres, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό.

\  Αναγγέλλεται δωρεά ύψους £3.000.000 που θα χρησιμοποιηθεί για 
τη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Ο Πρόεδρος 
του Συγκροτήματος Σόλων Τριανταφυλλίδης λέει κατά τη λογοδοσία του 
για το έτος 1990: «Πιστεύουμε πράγματι ότι η δωρεά αυτή, είναι 
μια προσφορά προς τον Κυπριακό λαό, στον οποίο η Τράπεζα Κύπρου 
οφείλει πολλά. Είναι ο Κυπριακός λαός ο οποίος την στήριξε και
τη στηρίζει και την έχει περιβάλει με την εμπιστοσύνη και την αγάπη του, 
θεωρώντας την σαν Τράπεζα του, την Τράπεζα της Κύπρου».

\  Αναπτύσσεται η πρωτοποριακή υπηρεσία Multicurrency Account, που 
απευθύνεται κυρίως σε μη μονίμους κατοίκους Κύπρου και 
σε υπεράκτιες εταιρείες.

\  Με τη μερική ελευθεροποίηση στα μέσα του έτους
της αγοραπωλησίας ξένου συναλλάγματος από Κυπριακές τράπεζες,
η Τράπεζα Κύπρου ενίσχυσε την αρμόδια υπηρεσία με αποτέλεσμα
την επίτευξη άμεσης σύνδεσης της Τράπεζας με
τις διεθνείς χρηματαγορές.

\  Τίθενται πάνω σε συστηματική βάση τα Κέντρα Αξιολόγησης, ένας 
πρωτοποριακός θεσμός που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό και 
ορθολογιστική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού.

\  Οι Κυπριακές Τράπεζες συνεργάζονται για τη δημιουργία 
της JCC Payments Systems Ltd, που λειτουργεί ως ενιαίος φορέας 
εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων που αποδέχονται πιστωτικές κάρτες.

\  Η EuroLife επιχορηγεί εκστρατεία κατά του AIDS.

\  Το Συγκρότημα εκδίδει σειρά φωτογραφιών από τα κατεχόμενα  που 
δωρίζονται στο Υπουργείο Παιδείας ως εποπτικό μέσο με σκοπό
τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

\  Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει την Τράπεζα Κύπρου
ο μουσικοσυνθέτης Μιχάλης Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία
των συναυλιών «Κύπρος εσαεί».

\  Βράβευση του Πολιτιστικού Ιδρύματος από τον Διεθνή Oργανισμό 
Συλλεκτών Xαρτών (International Map Collectors’ Society-IMCoS) για 
τις δραστηριότητές του στον τομέα της χαρτογραφίας.

• Αίτηση της Κύπρου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

• Στο δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου φοιτούν 27 μαθητές
 και σε εκείνο της Αγίας Τριάδας 10

• Κυβέρνηση	Ν.	Αφρικής	και	Εθνικό	Αφρικανικό	Κογκρέσο	
	 τείνουν	προς	συμβιβασμό.	Ελευθερώνεται	ο	Νέλσων	Μαντέλα	
	 και	πρόθεση	της	Κυβέρνησης	είναι	να	καταργήσει	το	Απαρχάιντ

1990

Ο Κόσμος μας. Ιούλιος 1990.

Κύπρος εσαεί.

EuroLife και Aids.
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\  Εκδίδονται από την Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, 
1.986.541 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας £1 έκαστη από
τη μετατροπή Μετατρέψιμων Χρεογράφων της Τράπεζας 
Κύπρου Λτδ και από την άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών.

\  Στην Αθήνα έχει ετοιμαστεί  υπό την εποπτεία του Ευάγγελου 
Ανδρεάδη, πλήρης τραπεζική μονάδα. Γενικός Διευθυντής
στην Ελλάδα διορίζεται ο Ανδρέας Ηλιάδης. 

\  Στις 11 Φεβρουαρίου λειτουργεί και το πρώτο κατάστημα 
στην Ελλάδα, στην οδό Σέκερη στην Αθήνα. Το κατάστημα 
εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης.

\  Συμπληρώνεται η σύνδεση όλων των καταστημάτων
στις αστικές περιοχές με σύστημα αυτόματης προσπέλασης 
και επεξεργασίας συναλλαγών (on line).

\  Τιμητική διάκριση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα από την Ιστορική 
και  Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος για την εθνική και 
πολιτιστική του δράση. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα συνδιοργανώνει 
με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδος την έκθεση 
«Κειμήλια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»
στη Λευκωσία. Τα εγκαίνια τελούνται από την πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου διοργανώνουν Συναυλίες
του Γιώργου Νταλάρα για την Άμυνα, που χαρακτηρίζονται από 
τα μέσα ενημέρωσης ως «Υπερσυναυλίες Εθνικής Προσφοράς».

1991

• Ο Αλέξης Γαλανός εκλέγεται Πρόεδρος της Βουλής 

• Επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας 
 Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Κύπρο

• Ο	George	Bush,	πρόεδρος	των	ΗΠΑ	ανακοινώνει	
	 το	τέλος	του	Ψυχρού	Πολέμου

• Ο	Ρατζίβ	Γκάντι	δολοφονείται	στις	Ινδίες

Οδός Σέκερη, Φεβρουάριος 1991.

Ελλάδα: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εγκαινιάζει το Κατάστημα 
οδού Σέκερη.

Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη  και ο Ανδρέας Πατσαλίδης.

Γιώργος Νταλάρας
Τραγουδώ για την Άμυνα
Τραγουδώ για την Κύπρο.

Μετατρέψιμα Χρεόγραφα.

Τιμητική διάκριση στο 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
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\  Η Τράπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ, εκδίδει 14.028.088 μετοχές 
ονομαστικής αξίας £1 έκαστη τις οποίες πρόσφερε προς £1.50 ανά 
μετοχή στους μετόχους, με αναλογία μια μετοχή για κάθε τέσσερις 
μετοχές που κατείχαν στις 20 Μαΐου 1992.

Εκδόθηκαν επίσης 1.865.973 μετοχές από τη μετατροπή Μετατρεψίμων 
Χρεογράφων της Τράπεζας Κύπρου Λτδ και από την άσκηση 
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.

Στις 31 Δεκεμβρίου εκδόθηκαν 7.114.828 μετοχές ονομαστικής αξίας 
£1 έκαστη, που παραχωρήθηκαν δωρεάν προς τους μετόχους, 
με αναλογία μία μετοχή για κάθε δέκα μετοχές που κατείχαν κατά
την ημερομηνία αυτή. Με την ίδια αναλογία προσφέρθηκαν επίσης 
δωρεάν 1.1047.861 Δικαιώματα αγοράς μετοχών στους υφιστάμενους 
κατόχους των Δικαιωμάτων αυτών.

\  Ιδρύεται η Τράπεζα Κύπρου (Φάκτορς).

\  Λειτουργεί η Superbank, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα σύνδεσης 
πελατών με την Τράπεζα.

\  Εισάγεται το «Αγροτικό», ένα δάνειο ειδικά για τις ανάγκες
των γεωργών και των κτηνοτρόφων και το Σπουδαστικό Σχέδιο 
«Ορίζοντας».

\  Στην Ελλάδα κατά το δεύτερο μόλις έτος λειτουργίας της Τράπεζας,
οι συνολικές καταθέσεις υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 1991. 

\  Ανοίγει δεύτερο κατάστημα στον Πειραιά.

\  Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) 
συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας.

\  Δημιουργείται η Παιδική Χορωδία Τράπεζας Κύπρου.

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος της Κυπριακής 
Νομισματικής Εταιρείας. 

• Η Εκκλησία της Κύπρου λειτουργεί 
 τον Ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «Ο Λόγος»

• Εγκαίνια Πανεπιστημίου Κύπρου

• Λειτουργεί το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ2

• Βοσνία-Ερζεγοβίνη:	Πόλεμος	μεταξύ	σερβοβοσνίων,	
	 μουσουλμάνων	και	κροατών

• Η	Αλγερία	ακυρώνει	το	εκλογικό	αποτέλεσμα	μετά	την	επιτυχία		
	 των	ισλαμιστών.	Ξεσπά	αιματηρός	εμφύλιος	πόλεμος

1992

Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 2 Φεβρουαρίου.

Η Παιδική Χορωδία Τράπεζας Κύπρου.

Superbank.

Η VISA, χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων 1992.
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\  Εγκαίνια Κτηρίου Διοίκησης στην Αγία Παρασκευή.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος ανοίγει κατάστημα
στη Θεσσαλονίκη.

\  Δωρεά της Χαρτογραφικής Συλλογής Αντωνάκη και Λώρας 
Γεωργιάδη στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα.

\  Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά για την Κύπρο με χορηγία 
των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

• Ο Γλαύκος Κληρίδης εκλέγεται πρόεδρος 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Πεθαίνει ο ζωγράφος Τηλέμαχος Κάνθος

• Ο	Μπιλ	Κλίντον	εκλέγεται	πρόεδρος	των	ΗΠΑ

• Ιδρύεται	η	Δημοκρατία	της	Καμπόζης

1993

Εγκαίνια κτηρίου Διοίκησης.

Κτήριο Διοίκησης 
Αγ. Παρασκευή.

Διαφήμιση για το νέο κατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη.

Συναυλία Γιώργου Νταλάρα.



95

\  Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου «Μεταμόρφωση» που αφορά
την αυτοματοποίηση όλων των λειτουργικών διαδικασιών καθώς 
και τη νέα διαμόρφωση των καταστημάτων.

\  Ιδρύεται σε συνεργασία και ίση συμμετοχή με την Alpha Τράπεζα 
Πίστεως, η ABC Factors στην Ελλάδα.

\  Δημιουργείται το πρώτο υπεράκτιο επενδυτικό ταμείο «Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων» (Mutual Funds) με έδρα την Ιρλανδία και με διαχειριστές 
τους Schroders Λονδίνου.  

\  Η εταιρεία Karmazi Properties and Investments Ltd, αγοράζεται 
από το Συγκρότημα και μετονομάζεται σε Kermia Properties and 
Investments Ltd.

\  Αρχίζει το πρόγραμμα Νέος Manager, με στόχο την επιμόρφωση 
νέων διευθυντικών στελεχών με διαλέξεις, σεμινάρια, κλπ.

• Πεθαίνει ο ζωγράφος Αδαμάντιος Διαμαντής

• Πεθαίνει η ζωγράφος Λουκία Νικολαΐδου

• Δολοφονείται στη Λευκωσία ο Θεόφιλος Γεωργιάδης
 από τις τουρκικές μυστικές τρομοκρατικές υπηρεσίες

• Το	ΕΑΚ	κερδίζει	τις	εκλογές	στη	Ν.	Αφρική	με	πρόεδρο	
	 τον	Νέλσων	Μαντέλα

• Περιορισμένη	αυτονομία	των	Παλαιστινίων	στη	Λωρίδα	της	Γάζας

1994

Το εικονικό κατάστημα «Φάντασμα» στην περιοχή Λατσιών
στη Λευκωσία, που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση
του προσωπικού στο Σχέδιο «Μεταμόρφωση».

Αφίσα της έκθεσης, 
“Chypre,  frontiere de l’ Europe”, 
που διοργανώθηκε απο το ΠΙΤΚ 
στο Παρίσι.

Βusiness game.

Βιβλιάριο λυτών φύλλων, για την προσθήκη του προγράμματος κάθε 
διάλεξης της σειράς «Νέος Manager».
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\  Μετά τον Οκτώβριο παρατηρείται θεαματική εξέλιξη
της μετοχής. Για την καλυτέρευση δε της μερισματικής απόδοσης 
της μετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει 
μέρισμα 18%, που μαζί με τη δωρεάν έκδοση μετοχών 
αντιστοιχεί σε 20% συνολικό ετήσιο μέρισμα.

\  Λειτουργεί το BOC Global Equity Fund, το πρώτο διεθνές 
αμοιβαίο κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από κυπριακή τράπεζα.

\  Δημιουργείται Υπηρεσία Private Banking ενώ συνάπτεται 
συνεργασία με την Swiss Bank Corporation, την κατεξοχήν 
εξειδικευμένη τράπεζα στον τομέα του Private Banking.

\  Τα καταστήματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 6. Μέσα
στη χρονιά λειτουργούν τα καταστήματα της Βουλιαγμένης
στην Αθήνα και του Ηρακλείου στην Κρήτη.

\  Στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργείται μονάδα για
την αποκλειστική εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρήσεων και 
το κατάστημα στη Charlotte Street μετατρέπεται σε Personal 
Banking branch.

\  Μετά την Αυστραλία ανοίγει Γραφείο Αντιπροσωπείας
στο Johannesburg  της Νότιας Αφρικής.

\  Ανοίγει το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής 
Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στο κτήριο 
Διοίκησης στην Αγία Παρασκευή.

\  Η Τράπεζα συμμετέχει στην έκθεση «Εβδομάδα Κύπρου
στην Ελλάδα».

\  Ο θεσμός «Πρόσωπο της Χρονιάς», ανακηρύσσει τους Ελένη 
Φωκά, Δασκάλα στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο και Μάριο Τόκα, 
Μουσικοσυνθέτη, ως Πρόσωπα του 1995.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Λονδίνο στηρίζει τους εικαστικούς 
καλλιτέχνες κυπριακής καταγωγής μέσω του Bank of Cyprus 
Awards.

\  Ο Χρίστος Σ. Παντζαρής αναλαμβάνει ως Διοικητής
της Τράπεζας Κύπρου. 

• Αυστραλιανή αρχαιολογική αποστολή ανασκάπτει
 το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο της Κύπρου
 στην τοποθεσία Φάμπρικα της Κάτω Πάφου

• Η	Αυστρία,	η	Σουηδία	και	η	Φινλανδία	
	 γίνονται	μέλη	της	Ευρωπαϊκής		Ένωσης	

• Το	Κεμπέκ	ψηφίζει	υπέρ	της	παραμονής	του	στον	Καναδά

1995

Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας ΠΙΤΚ, 
κτήριο Διοίκησης Αγ. Παρασκευή.

Συμβουλευτικός οδηγός 
για απόδημους.
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1995
Χρίστος Σ. Παντζαρής

Γεννήθηκε το 1934. Kατέχει πτυχίο B.Sc. Honours 
(Eng.) από το Πανεπιστήμιο του Manchester.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
από το 1974 και Αντιπρόεδρος από το 1988 
μέχρι τον Μάϊο 2004. 

Διοικητής της Τράπεζας από το 1995 μέχρι και
το τέλος του 2004, όταν αφυπηρέτησε από
τα εκτελεστικά καθήκοντά του.

Προτού αναλάβει καθήκοντα στο Συγκρότημα 
είχε ενεργό ανάμειξη σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις στον εμπορικό και βιομηχανικό 
τομέα και διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (1974-79 και 
1989-93), Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και
του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσμου 
Τραπεζών. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 Κατάθεση Θεμέλιου λίθου Ογκολογικού Κέντρου.

Πρόσωπα της Χρονιάς 1995: Ελένη Φωκά και Μάριος Τόκας.
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\  Έκδοση £50.000.000 Μετατρέψιμων Χρεογράφων.

\  Επέκταση στην Ελλάδα με 9 νέα καταστήματα και λειτουργία 
εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, της Κύπρου Leasing.

\  Λειτουργία της πρώτης αυτόματης ταμειακής μηχανής Drive-In 
και του πρώτου πλήρως αυτοματοποιημένου καταστήματος 
24ωρης εξυπηρέτησης. 

\  Η πρώτη Τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα με πιστοποίηση ISO 9000.

\  Λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Τορόντο του Καναδά.

\  Ίδρυση της Bank of Cyprus (Channel Islands), της πρώτης 
ελληνικής διεθνούς τραπεζικής μονάδας στα Channel Islands.

\  Εισαγωγή των καρτών Direct που πληρώνουν κατευθείαν 
από τον τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

\  Εγκαινιάζεται ο θεσμός «Διάλογοι Σύγχρονης Τέχνης». 
Διοργανώνονται εκδηλώσεις για παιδιά και Κύπριοι καλλιτέχνες 
ζωγραφίζουν τα εξώφυλλα βιβλιαρίων επιταγών.

• Ιδρύεται το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

• Πρόεδρος της Βουλής ο Σπύρος Κυπριανού

• Δραστηριοποιείται για πρώτη φορά ως Δημόσια Επιχείρηση 
 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

• Καταγράφεται ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών στην κλίμακα  
 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πάφου και της Λεμεσού με 2 νεκρούς 
 και 20 τραυματίες

• Η υπόθεση της Τιτίνας Λοϊζίδου δικαιώνεται 
 με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Τουρκίας

• Πεθαίνει ο ζωγράφος και συγγραφέας Τάσος Στεφανίδης

• Ο	Ρομάνο	Πρόντι	εκλέγεται	πρωθυπουργός	της	Ιταλίας

• Ο	Μπιλ	Κλίντον	επανεκλέγεται	πρόεδρος	στις	Η.Π.Α.

1996

Διάλογοι Σύγχρονης Τέχνης: 
Κύπριοι Ζωγράφοι συν-υπογράφουν τις επιταγές σας.

Εικοσιτετράωρη αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση.

Παιδικοί διάλογοι τέχνης.

 Νίκος Κουρούσιης.

Λευτέρης Ολύμπιος.

Ανδρέας Χρυσοχόος.

Καίτη Στεφανίδου.

Αθηνά Αντωνιάδου.
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\  Τον Μάϊο το Συγκρότημα ενισχύει την κεφαλαιουχική του βάση με την 
έκδοση προς τους μετόχους 12.455 χιλιάδων μετοχών (rights issue) 
συνολικής αξίας £25 εκατομμυρίων περίπου. 

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα συνδιοργανώνει με το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης την έκθεση «Βυζαντινή Μεσαιωνική 
Κύπρος, Βασίλισσα στην Ανατολή και Ρήγαινα στη Δύση». Τα εγκαίνια 
τελούνται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο 
Στεφανόπουλο.

\  Στα πλαίσια των «Διαλόγων Τέχνης» κυκλοφορούν στους Κυπριακούς 
δρόμους 4 λεωφορεία-έργα Κυπρίων καλλιτεχνών.

• Συμφωνία Κυπριακής Δημοκρατίας με Ρωσία για την αγορά και 
 εγκατάσταση στην Κύπρο των αντιαεροπορικών πυραύλων S-300

• Ο Κώστας Μόντης και ο Κυριάκος Χατζηϊωάννου   
 ανακηρύσσονται επίτιμοι διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής 
 του Πανεπιστημίου Κύπρου

• Ο	Τόνυ	Μπλερ	πρωθυπουργός	της	Μεγάλης	Βρετανίας

• Ο	Πάπας	Ιωάννης	Παύλος	επισκέπτεται	την	Κούβα

1997

Διάλογοι Σύγχρονης Τέχνης: 
Τέχνη στους δρόμους.

Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ελένη Νικοδήμου, Λευκωσία.

Λοΐζος Σεργίου, Λάρνακα.

Glyn Hughes, Πάφος. 

Χρίστος Πετρίδης, Λεμεσός.



• Ο Γλαύκος Κληρίδης επανεκλέγεται πρόεδρος 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Αντιδράσεις της Τουρκίας, των ΗΠΑ και της ΕΕ 
 για τους πυραύλους S-300, οι οποίοι τελικά 
 θα εγκατασταθούν στην Κρήτη

• Η ΕΕ αρχίζει διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση
  με την Κύπρο και άλλες πέντε χώρες

• Η Τουρκία υποχρεώνεται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων  
 Δικαιωμάτων να καταβάλει αποζημίωση ύψους 300.000 ΛΚ  
 στην Τιτίνα Λοϊζίδου

• Συγκρούσεις	στο	Κοσσυφοπέδιο

• Οικονομική	κρίση	στην	Ασία

• Απότομη	πτώση	των	τιμών	των	νομισμάτων

1998

100

\  Το συνολικό μέρισμα για το 1998 είναι 20%.

\  Ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη και στη Μόσχα. 

\  Στην Ελλάδα ιδρύεται η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Κύπρου ΑΕΔΑΚ.
  
\  Απρίλιος: Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με τη μορφή των 
Διεθνών Πιστοποιητικών (Global Depositary Receipts-GDRs).

\  Οκτώβριος: Υποβάλλεται αίτηση για εισαγωγή των μετοχών 
του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών.

\  Στη Λευκωσία αρχίζει τη λειτουργία του το Ογκολογικό 
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.

\  Στο Παραλίμνι εγκαινιάζεται νέο Κεντρικό Κατάστημα.

\  Ο Γιάννης Κυπρή, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος, διορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.
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1998
Γιάννης Κυπρή

Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε Οικονομικά με 
υποτροφία στο London School of Economics απ’ 
όπου πήρε το πτυχίο με διάκριση το 1974. Το 
1978 επέστρεψε στην Κύπρο με τον τίτλο του 
Chartered Αccountant και εργάστηκε για δύο 
χρόνια στον διεθνή ελεγκτικό οίκο Ernst & Young. 
Το 1980 προσλήφθηκε από το Συγκρότημα 
Τράπεζας Κύπρου και το 1982 διορίστηκε 
Αρχιλογιστής της Τράπεζας. Από το 1993 μέχρι 
το 2004 κατείχε τη θέση του Γενικού Οικονομικού 
Διευθυντή Συγκροτήματος. Το 2005 διορίστηκε 
Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος. 
Διετέλεσε για έξι χρόνια Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Δημοσίων (Εισηγμένων) Εταιρειών 
Κύπρου του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό μέλος. 
Είναι Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Τραπέζης Κύπρου και Επίτροπος του Ογκολογικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Το 2006 
διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.

 Παιδική Σκηνή Τράπεζας Κύπρου Πάφου.

 Αριστείς Λεμεσού 1998. 

Εγκαίνια Κεντρικού Καταστήματος Παραλιμνίου.

Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια.
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\  Η Τράπεζα Κύπρου γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή της.

Το πακέτο χειρονομίας προς τους μετόχους περιλαμβάνει:

Καταβολή επιπλέον μερίσματος 3%.

Έκδοση δωρεάν μετοχών (bonus issue) προς τους μετόχους 
με αναλογία μία δωρεάν μετοχή για κάθε δέκα μετοχές που 
θα κατέχουν στις 4 Μαΐου 1999.

Έκδοση 100χρονων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 
(centenary warrants) προς τους μετόχους λήξης 2003 με 
αναλογία ένα δικαίωμα (warrant) για κάθε δέκα μετοχές που 
θα κατέχουν στις 4 Μαΐου 1999 στην τιμή των £3.
Η άσκηση των δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνει μόνο κατά 
τη λήξη τους τον Οκτώβριο του 2003.

Τον Σεπτέμβριο 1999 εκδίδονται περίπου 16 εκατομμύρια 
νέες μετοχές (rights issue) προς τους μετόχους, με αναλογία 
μία νέα μετοχή για κάθε οκτώ μετοχές που θα κατέχουν
στην τιμή των £2.50 κατά μετοχή. 

Στο προσωπικό που βρίσκεται σε υπηρεσία στις 4 Μαΐου 1999 
(3.900 άτομα περίπου), παραχωρούνται:

1.5 εκατομμύριο warrants περίπου, με τους ίδιους όρους 
που παραχωρούνται προς τους μετόχους και κατανέμονται 
κατ’ αναλογία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το βαθμό που κατέχει το κάθε μέλος
του προσωπικού στις 4 Μαΐου.

Παραχωρούνται επίσης, 100 δωρεάν μετοχές σε όλο
το προσωπικό που βρίσκεται σε υπηρεσία στις 4 Μαΐου 
1999, ανεξάρτητα από το βαθμό (συμπεριλαμβανομένων 
και των εν ζωή αφυπηρετησάντων).

\ Τίθεται σε εφαρμογή Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως
του Συγκροτήματος. Η Τράπεζα  Κύπρου Λτδ γίνεται
η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος αντί της Τράπεζας 
Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ. Ως επακόλουθο, όλες οι μετοχές 
της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ ονομαστικής αξίας £1 
η κάθε μία, που κατείχαν οι μέτοχοι στις 9 Αυγούστου 1999, 
αντικαταστάθηκαν στο διπλάσιο με μετοχές της Τράπεζας 
Κύπρου Λτδ ονομαστικής αξίας 50 σεντ η κάθε μία.
Με την ίδια αναλογία αντικαταστάθηκαν και τα Επετειακά 
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών. 

\ Τα 100χρονα εορτάζονται με την  Έκθεση «Τράπεζα Κύπρου, 
τα πρώτα 100 χρόνια» που στήνεται με υπερσύγχρονη 
τεχνολογία και αντίληψη στο Κτήριο Φανερωμένης.
Σε συνεργασία με το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας - 
συνεργασία Ίδρυμα Πιερίδη, διοργανώνεται η  Έκθεση 
«100 χρόνια Design» και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων.

• Θάνατος του Στέλιου Ιωάννου, επιχειρηματία 
 και μεγάλου ευεργέτη

• Ισχυρός σεισμός 5,6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ κοντά στο χωριό  
 Γεράσα της επαρχίας Λεμεσού

• Θάνατος από αεροπορικό δυστύχημα του αναπληρωτή   
 υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Γιάννου Κρανιδιώτη 
 και του γιου του

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι: η λύση του Κυπριακού 
 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ

• Εισάγεται	στην	Ευρωπαϊκή	αγορά	το	νέο	ευρωπαϊκό	νόμισμα	

• Το	ΝΑΤΟ	βομβαρδίζει	τη	Σερβία.	Στρατεύματά	του	εισέρχονται	
	 στο	Κοσσυφοπέδιο

1999

Η πανυγηρική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε
στις 22 Ιανουαρίου στην πρώτη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτηρίου Φανερωμένης.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΤΚ Γιάννης Κυπρή ξεναγεί τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, στην  Έκθεση «Ο Κόσμος της Κύπρου
στην αυγή του 20ου αιώνα».
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\  Σημαντική προσφορά στα πλαίσια των εορτασμών, και
η φωταγώγηση μέρους των τειχών της Λευκωσίας, του Υδατόπυργου 
Λεμεσού και του Μεσαιωνικού Κάστρου της Λάρνακας.

\  Κυκλοφορεί επετειακό DVD.

\  Το πρωτοποριακό «Πρόγραμμα Υπεροχής» στοχεύει στην αναβάθμιση 
της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών. 

\  Εισάγεται σχέδιο κινήτρων για χρήση των πιστωτικών καρτών με
την ονομασία δωρόΜετρο.

\  Παράλληλα με την Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Λτδ λειτουργεί 
το πρώτο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου που συστάθηκε για να 
αναλάβει τη χρηματοδότηση μεγάλων πελατών του Συγκροτήματος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

\  Ιδρύονται στην Ελλάδα, η Κύπρου Εμπορική και η Κύπρου Ακίνητα. 

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας ενισχύει το δίκτυο καταστημάτων της από 
13 σε 17. Προβαίνει επίσης στην αγορά  του οκταόροφου κτηρίου που 
στεγάζει τα Γραφεία Διοίκησης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα.

\  Δεκέμβριος: Υποβάλλεται Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή
της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

\  Λειτουργεί Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Βουκουρέστι.

\  Δωρεά της Αρχαιολογικής Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα 
Πιερίδη από την Κλειώ και τον Σόλωνα Τριανταφυλλίδη στο Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα συνδιοργανώνει με το Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, την έκθεση
«Ο Κόσμος της Κύπρου την αυγή του 20ου αιώνα». 
Τα εγκαίνια τελούνται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

\  Δημιουργείται ο θεσμός «Αλυσίδα Ζωής» με στόχο τη διοργάνωση, 
σε ετήσια βάση, ποικίλων εκδηλώσεων για την ενίσχυση 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και της Πορείας Χριστοδούλας. 

1999
Η Έκθεση «Τα πρώτα 100 χρόνια».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης, ξεναγείται 
στην έκθεση.
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Η Έκθεση «Τα	πρώτα	100	χρόνια».
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1999
Η Έκθεση 100 χρόνια Design 
και Παράλληλες Εκδηλώσεις.

Επίδειξη Μόδας 
νέων Κυπρίων σχεδιαστών.

Διάλεξη Νικόλα Δημάδη: 
«Σχεδιασμός Αυτοκινήτου».

Ο Υδατόπυργος Λεμεσού, το Κάστρο Λάρνακας και μέρος 
των Τειχών της Λευκωσίας μετά την φωταγώγησή τους.

Η Έκθεση.

Η Έκθεση 100 Χρόνια Design.
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• Δεύτερος γύρος των διακοινοτικών συνομιλιών του προέδρου  
 Γλαύκου Κληρίδη και του Ραούφ Ντενκτάς στη Γενεύη

• Η		Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	προτείνει	την	Ελλάδα
	 ως	το	δωδέκατο	μέλος	της	ευρωζώνης

• Η	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα,	η	Ομοσπονδιακή	Τράπεζα		
	 Αποθεμάτων	των	ΗΠΑ	και	η	Τράπεζα	της	Ιαπωνίας	παρεμβαίνουν		
	 προς	στήριξη	του	ευρώ

• Στη	Δανία	διεξάγεται	δημοψήφισμα	για	το	ευρώ.	Η	πλειοψηφία		
	 καταψηφίζει	τη	συμμετοχή	στο	ενιαίο	ευρωπαϊκό	νόμισμα

\  Η μετοχή της Τράπεζας εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

\  Λειτουργεί το Internet Banking.

\  Στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού 
ανέρχεται σε 1.137 άτομα έναντι 796 στο τέλος του 1999. 

\  Το πρόγραμμα Οίκαδε που ξεκινά από την Τράπεζα Κύπρου 
Ελλάδας έχει δύο σκέλη: Το πρώτο αφορά μια ιστοσελίδα 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η οποία προσφέρει στα παιδιά που
την επισκέπτονται από όλο τον κόσμο, εκπαίδευση και ενημέρωση 
σχετικά με τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, 
την ιστορία, τη γλώσσα, τη μουσική και τον αθλητισμό. Το δεύτερο 
σκέλος αφορά την αδελφοποίηση τάξεων των δημοτικών 
σχολείων Ελλάδας - Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού, που 
ενισχύεται με την μεταξύ τους επικοινωνία μέσω διαδικτύου και 
οπτικοακουστικής συνδιάλεξης (video conferencing).
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η σύνδεση των σχολείων και η παροχή 
υπηρεσιών και τεχνικών συμβουλών είναι δωρεά της Τράπεζας. 

\  Η EuroLife επεκτείνει τις εργασίες της στην Ελλάδα με
την εξασφάλιση έγκρισης για  τη λειτουργία υποκαταστήματος 
με την επωνυμία Κύπρου Ζωής.

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου επεκτείνουν τις εργασίες τους 
στην Ελλάδα με την εξασφάλιση έγκρισης για τη λειτουργία 
υποκαταστήματος με την επωνυμία Κύπρου Ασφαλιστική.

\  Οι Γενικές Ασφάλειες Κύπρου αναγγέλλουν την Τηλευθεία, 
μια υπηρεσία που επιτρέπει την ασφάλιση οχημάτων με ένα 
απλό τηλεφώνημα.

\  Λειτουργεί, μετά από 12 και πλέον χρόνια παρουσίας
στην Αυστραλία με 4 Γραφεία Αντιπροσωπείας,
η μοναδική από όλο τον ελληνικό και κυπριακό τραπεζικό χώρο, 
πλήρης τραπεζική μονάδα στην Αυστραλία, η Bank of Cyprus 
Australia Pty Ltd.

\  Εγκαινιάζεται το Αθλητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Τράπεζας 
Κύπρου στα Λατσιά.

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου διοργανώνει
την έκθεση «Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2000 χρόνια Τέχνης 
και Αγιότητος», σε συνεργασία με την ομώνυμη Μητρόπολη. 

2000

Η νέα όψη των Κεντρικών Γραφείων της Αθήνας.

Η Τράπεζα Κύπρου βραβεύεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Εκπαιδευτικό και Αθλητικό Κέντρο, Λατσιά.
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Το εξώφυλλο του τεύχους αρ. 22 (Σεπτ. - Οκτ.) της εσωτερικής έκδοσης της Τράπεζας Κύπρου 
Ελλάδας «On line».
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\  Στην Ελλάδα διπλασιάζεται το δίκτυο καταστημάτων. 
Λειτουργούν 60 συνολικά καταστήματα.

\  Πρώτος χρόνος λειτουργίας της Bank of Cyprus Australia Pty Ltd.

\  Συστήνεται η Κύπρου Χρηματιστηριακή, μετά από εξαγορά 
της Victory ΑΧΕΠΕΥ και εντάσσεται στο Συγκρότημα εταιρειών 
της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. 

\  Εισάγεται η Sunmiles Visa και η Internet Visa.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας οργανώνει σε πανελλαδικό 
επίπεδο την  Έκθεση Χαρτονομίσματος. Στην έκθεση 
παρουσιάζεται η ιστορία της Δραχμής από το 1821 έως 
σήμερα.

\  Τα αποτελέσματα του 2001 επηρεάζονται αρνητικά από 
σημαντικούς παράγοντες όπως:

▶Τη μείωση των επιτοκίων τόσο στην Κύπρο όσο 
 και διεθνώς.
▶Την εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα που επηρεάζει   
 αρνητικά τα έσοδα από προμήθειες και κέρδη 
 από εμπορία συναλλάγματος.
▶Τη συνεχιζόμενη ύφεση στις χρηματιστηριακές αγορές 
 της Κύπρου και της Ελλάδας.
▶Τα έξοδα επέκτασης και στελέχωσης του δικτύου   
 καταστημάτων στην Ελλάδα.
▶Τα έξοδα εγκατάστασης και στελέχωσης της Τράπεζας   
 στην Αυστραλία.
▶Τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που  
 κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της γενικής οικονομικής ύφεσης.

\  Η Παιδική Χορωδία Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζει 
με μεγάλη επιτυχία, με την Κρατική Ορχήστρα Κύπρου, 
το «Broadway in Concert» με παραγωγό τον Σταύρο Σιδερά. 

• Πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται ο Δημήτρης Χριστόφιας

• Αποφασίζεται η έναρξη ενδοκυπριακών συνομιλιών υπό την  
 αιγίδα του ΟΗΕ

• 2.700.000 τουρίστες επισκέπτονται την Κύπρο

• Δύο	αεροπλάνα	προσκρούουν,	μετά	από	αεροπειρατεία,	πάνω	
	 στους	δίδυμους	πύργους	του	World	Trade	Center	
	 στη	Νέα	Υόρκη.	Άλλο	ένα	προσκρούει	στο	κτίριο	του	Πενταγώνου	
	 στην	Ουάσιγκτον.	Σκοτώνονται	σχεδόν	3.000	άνθρωποι

• Το	Κοινοβούλιο	και	το	Συμβούλιο	της	ΕΕ	εκδίδουν	απόφαση		
	 σύμφωνα	με	την	οποία	το	2001	ανακηρύσσεται	
	 ως	το	Ευρωπαϊκό		Έτος	Γλωσσών

• Στο	περιθώριο	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	της	Νίκαιας,			
	 οι	πρόεδροι	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου,	του	Συμβουλίου	
	 και	της	Επιτροπής	διακηρύσσουν	πανηγυρικά	τον	Χάρτη	
	 των	θεμελιωδών	δικαιωμάτων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης

• Η	Ελλάδα	γίνεται	το	δωδέκατο	μέλος	της	ευρω-ζώνης

2001

Τράπεζα Κύπρου Αυστραλία, Εγκαίνια.

Πρώτη επίσκεψη των παιδιών του Οίκαδε στην Κύπρο.

Η Παιδική Χορωδία Τράπεζας Κύπρου και η Κρατική Ορχήστρα Κύπρου.
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\  Τράπεζα της χρονιάς για τρίτη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Κύπρου 
σύμφωνα με το περιοδικό The Banker.

\  Εισάγεται νέα τεχνολογική υποδομή συστημάτων  πληροφορικής για 
τα καταστήματα της Τράπεζας,  το σύστημα Navigator.

\  Σε Κύπρο και Ελλάδα η JP Morgan Chase, απονέμει στην Τράπεζα, το 
Quality Recognition Award για τη διαχείριση διεθνών συναλλαγών.

\  Λειτουργεί στην Ελλάδα η Κύπρου Factors.

\  Τίθεται σε εφαρμογή πρόγραμμα για τη συγκράτηση των λειτουργικών 
δαπανών και περιορισμό των προσλήψεων.

\  Ιδρύεται  το Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα 
Πιερίδη (Δωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος. Τα εγκαίνια τελούνται από τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη. 

\  Λειτουργεί μετά από  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συγκροτήματος, η Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου. Το Αρχείο συντονίζει 
ειδική Επιτροπή. Πρόεδρος ο Γιάννης Κυπρή, Γενικός Οικονομικός 
Διευθυντής Συγκροτήματος και μέλη οι Νικηφόρος Ορφανός, 
Διευθυντής Υπηρεσίας Μετοχών και Χρεογράφων, 
Κώστας Αγαθοκλέους, Διευθυντής Υπηρεσίας Οργάνωσης και 
Μεθόδων, Μάρω Κληρίδη, Διευθύντρια του Γραφείου Προέδρου 
του Συγκροτήματος, Λευκή Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, Δάφνη Προδρόμου, Διευθύντρια Τμήματος 
Επικοινωνίας και Ναδίνα Παφίτου, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Ιστορικού 
Αρχείου.

• Πεθαίνει ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας  
 Σπύρος Κυπριανού 

• Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Λεβέντης, πρέσβης
  και μόνιμος Εκπρόσωπος της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ 
 από το 1979

• Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν επιδίδει 
 σχέδιο λύσης για την Κύπρο στον Γλαύκο Κληρίδη 
 και τον Ραούφ Ντενκτάς

• Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζεται ο νόμος 
 για την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

• Τα	χαρτονομίσματα	και	κέρματα	ευρώ	μπαίνουν	σε	κυκλοφορία		
	 στα	δώδεκα	συμμετέχοντα	κράτη	μέλη:	Αυστρία,	Βέλγιο,		 	
	 Γερμανία,	Ελλάδα,	Φινλανδία,	Γαλλία,	Ιταλία,	Λουξεμβούργο,	
	 Ολλανδία,	Ιρλανδία,	Πορτογαλία	και	Ισπανία

• Το	ευρώ	υιοθετείται	ως	το	μοναδικό	νόμισμα
	 στα	δώδεκα	συμμετέχοντα	κράτη	μέλη,	καθώς	η	περίοδος
	 διπλής	κυκλοφορίας	νομισμάτων	φτάνει	στο	τέλος	της

2002

Το σύστημα Νavigator.Λεπτομέρεια από πληροφοριακή πινακίδα του Ιστορικού Αρχείου.

Διάλεξη του επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, Γεράσιμου Νοταρά.

Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία: 
Νικήτρια Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Κύπρου.
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\  Η Υπηρεσία Direct Banking εισάγει το Digipass που αυξάνει 
την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών.

\  Η Υπηρεσία Direct Banking πετυχαίνει την Ευρωπαϊκή 
διάκριση στο πρόγραμμα αναγνώρισης EFQM (European Foun-
dation for Quality Management) στο επίπεδο Δέσμευση
στην Επιχειρηματική Αριστεία - Committed to Excellence.

\  Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 108 Αυτόματες Ταμειακές 
Μηχανές (ΑΤΜ).

\  Επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των συστημάτων εξυπηρέτησης 
των πελατών των καταστημάτων και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ένα 
πιο άνετο περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό με την εισαγωγή 
της νέας πλατφόρμας εργασίας κάτω από Windows 2000.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας βραβεύεται στις ενότητες 
«Άνθρωπος» και «Συνεχής Προσφορά» με το Αριστείο Κοινωνικής 
Προσφοράς του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας. 

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα διοργανώνει το 22ο Διεθνές 
Συμπόσιο του Διεθνούς Oργανισμού Συλλεκτών Xαρτών 
(International Map Collectors’ Society-IMCoS).

\  Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί σε ειδικά 
διαμορφωμένο ανεξάρτητο κτήριο στην οδό Αφροδίτης
στη Λευκωσία.

\  Σε ένδειξη εκτίμησης της Διοίκησης για την προσφορά 
του προσωπικού στις εργασίες του Συγκροτήματος, αλλά και 
για την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της Αλυσίδας Ζωής, 
διοργανώνεται αποκλειστικά για αυτό, συναυλία Μαρινέλλας - 
Νταλάρα. 

• Ο Τάσσος Παπαδόπουλος εκλέγεται πρόεδρος 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστηριζόμενος 
 από την τριμερή συνεργασία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ

• Ανοίγει το οδόφραγμα στο Λήδρα Πάλας.
 Διακίνηση χιλιάδων Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων 
 στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές

• Βουλή των Αντιπροσώπων: Έγκριση νομοσχεδίου 
 για την ίδρυση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
 (ΤΕ.ΠΑ.Κ) με έδρα τη Λεμεσό

• Η	Ελλάδα	αναλαμβάνει	την	Προεδρία	του	Συμβουλίου	
	 της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης

• Η	ΕΕ	γιορτάζει	τα	10	χρόνια	της	Ενωμένης	Αγοράς

• Η	ΕΕ	και	το	ΝΑΤΟ	υπογράφουν	Σύμφωνο	Ασφαλείας	στην	Αθήνα	

• Η	Σουηδία	προχωρεί	σε	δημοψήφισμα	για	το	ευρώ.	
	 Η	πλειοψηφία	καταψηφίζει	τη	συμμετοχή	
	 στο	μοναδικό	ευρωπαϊκό	νόμισμα	

• Αλλαγή	της	προεδρίας	της	Ευρωπαϊκής	Κεντρικής	Τράπεζας

• Ο	Jean-Claude	Trichet,	πρώην	διοικητής	της	Τράπεζας	
	 της	Γαλλίας,	διαδέχεται		τον	Dr	Willem	F.	Duisenberg,	
	 που	διετέλεσε	πρόεδρος	της	Ευρωπαϊκής	Κεντρικής	Τράπεζας	
	 από	την	1η	Ιουνίου	1998	ως	την	31η	Οκτωβρίου	2003

2003

Ιστορικό Αρχείο: 
Εργαστήρι Συντήρησης. 

Ιστορικό Αρχείο: 
Αρχειοστάσιο.

Συναυλία  Μαρινέλλας - Νταλάρα.
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\  Εισάγεται Τοπικό Κλειστό Δίκτυο Επικοινωνίας (Intranet).

\  Εισάγεται σειρά εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων και  
υπηρεσιών ειδικά για νέους. Η σειρά διαχωρίζεται σε 3 ομάδες 
προϊόντων:

generation KIDS για παιδιά 0-13 ετών
generation TEENS για έφηβους 14-17 ετών  
generation YOUTH για νέους 18-30 ετών

\  Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγχωνεύονται οι εργασίες της θυγατρικής 
εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) με εκείνες του Καταστήματος
της Τράπεζας στο Λονδίνο.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε 
αριθμό αιτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για επιχορήγηση 
επενδυτικών σχεδίων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  
του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

\  Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Επιστροφή στην πατρίδα τιμά και 
υποστηρίζει 5 επιφανείς αθλητές ελληνικής καταγωγής που επέστρεψαν 
για να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.

\  Το Πολιτιστικό Ίδρυμα συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας. 
Συνδιοργανώνει με το Μουσείο Μπενάκη στη Λευκωσία την έκθεση 
«Γιώργος Μαυροΐδης.  Ένα “γίγνεσθαι” κεραυνοβόλου καταφάσεως».

\  Ανακοινώνεται η από 1.1.2005 Αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος.
Στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Συγκροτήματος 
διορίζεται ο Ανδρέας Ηλιάδης.

•	 Η	Κύπρος	προσχωρεί	στην	Ευρωπαϊκή		Ένωση	
 μαζί με άλλα 9 κράτη

• Πεθαίνει ο ποιητής Κώστας Μόντης

• Δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν. Το Σχέδιο απορρίπτεται
 από το 75,83% των Ελληνοκυπρίων

• Πρώτες Ευροεκλογές στην Κύπρο

• Επαναλειτουργεί, ύστερα από 29 χρόνια, το Γυμνάσιο
 στο Ριζοκάρπασο με 10 μαθητές 

• Η Καρολίνα Πελεντρίτου κερδίζει χρυσό μετάλλιο 
 στην κολύμβηση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας

• Η Κύπρος είναι η 3η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη 
 στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

2004

Ανδρέας Ηλιάδης

Γεννήθηκε το 1955.

Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από 
την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) 
και M.Sc. Economics από το London School 
of Economics με διάκριση. Το 1980 
προσλήφθηκε στην Τράπεζα Κύπρου. 

Με την ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας
το 1991, ανέλαβε ως Διευθυντής.

Το 1998 έγινε Γενικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας, 
έχοντας την ευθύνη της ανάπτυξης του 
Συγκροτήματος στην Ελλάδα. Την 1η 
Ιανουαρίου 2005 διορίστηκε Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής Συγκροτήματος και 
το 2006 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου  του Συγκροτήματος Τράπεζας 
Κύπρου. Το 2009, το συμβόλαιο του 
ανανεώνεται για άλλα 5 χρόνια.
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\  Η σημασία που δίνει το Συγκρότημα στην εφαρμογή 
πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών ορθής εταιρικής 
διακυβέρνησης, οδήγησε και στην αναδιάρθρωση 
του Συγκροτήματος από τον Ιανουάριο του 2005. Σε εγκύκλιο 
του  προς όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος ημερομηνίας 
27 Ιουλίου 2004 με την οποία ανακοινώθηκε η αναδιάρθρωση 
ο Πρόεδρος Σόλων Τριανταφυλλίδης αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή του Συγκροτήματος όπου 
η Ανώτατη Εκτελεστική Ηγεσία του, αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο, τον Διοικητή Χρίστο Παντζαρή και τον Πρώτο 
Γενικό Διευθυντή Συγκροτήματος Ευδόκιμο Ξενοφώντος, θα 
παραδώσει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες στη νέα γενιά
η οποία έχει πολλά να προσφέρει και να συνεισφέρει
στο μέλλον του Συγκροτήματος». Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελείται πλέον αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη
τα οποία έχουν καθαρά εποπτικό ρόλο και εξετάζουν θέματα 
πολιτικής και στρατηγικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει 
τριμελή Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση που απαρτίζεται 
από τους Ανδρέα Ηλιάδη, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
Συγκροτήματος, Χαρίλαο Σταυράκη, Αναπληρωτή Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή Συγκροτήματος και Πρώτο Εκτελεστικό 
Διευθυντή Εργασιών Κύπρου και Γιάννη Κυπρή, Πρώτο Γενικό 
Διευθυντή Συγκροτήματος. Η νέα εκτελεστική διεύθυνση 
παρουσιάζει Σχέδιο Ανασυγκροτήσεως:

▶Αναδιοργάνωση δικτύου καταστημάτων με εξειδίκευση στους  
 τομείς ιδιωτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων
 επιχειρήσεων.

▶Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση εργασιών.

▶Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς και   
 του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου με   
 την Τράπεζα Κύπρου.

▶Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

▶Ορθή διαχείριση  των κινδύνων. 

\  Στις 18 Μαΐου αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος Σόλων Τριανταφυλλίδης και εκλέγονται Πρόεδρος 
και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα οι Βασίλης Γ. Ρολόγης (μέχρι 18/5 
Αντιπρόεδρος) και Ανδρέας Αρτέμης. 
 
\  Οι συνδρομητές του Direct Banking αυξάνονται κατά 40%
το 2005, γεγονός που αποδεικνύει πόσο αποδεκτή έχει γίνει 
από το κοινό η εξυπηρέτηση μέσω εναλλακτικών καναλιών. 

\  Η Υπηρεσία Πληροφορικής εισάγει το σύστημα Praxis που 
δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναζητήσει εύκολα, σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
όλων των εμπορικών του συναλλαγών και να διαβιβάσει 
οδηγίες για υλοποίηση τραπεζικών πράξεων.

\  Η Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) γιορτάζει τα 50χρονά της.

\  Στην Ελλάδα λειτουργούν 100 καταστήματα.
Το 100ο κατάστημα είναι στην Παλλήνη Αττικής.

• Ένταξη της κυπριακής λίρας στο Μηχανισμό 
 Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

• Παγκύπριο σοκ: 121 νεκροί από πτώση αεροσκάφους
 της εταιρείας Ήλιος στο Γραμματικό σε πτήση
 από Λάρνακα-Αθήνα

• Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φοιτούν 4.820 φοιτητές 
 από τους οποίους οι 1.071 παρακολουθούν
 μεταπτυχιακά προγράμματα

• Άρχισαν	οι	ενταξιακές	διαπραγματεύσεις	
	 της	Ευρωπαϊκής		Ένωσης	με	την	Τουρκία	και	την	Κροατία

2005

Βασίλης Γ. Ρολόγης

Γεννήθηκε το 1942. Σπούδασε 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση 
στο Marketing στην Αγγλία. Εργάστηκε 
στην Αγγλία και την Ελλάδα. Κατά 
την περίοδο 1990-1996 διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος του Κυπριακού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ενώ από
το 1996 μέχρι το Δεκέμβριο 2005 
ήταν Πρόεδρος του ΚΕΒΕ. 
Από το 1980 μέχρι το 1994 ήταν 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου και 
από το 1994 μέχρι το 2005 ήταν 
Πρόεδρος του εν λόγω Συμβουλίου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος των Κυπριακών 
Αερογραμμών και της Eurocypria 
Airlines κατά την περίοδο 1993-1997. 
Κατά το 2001-2002 διετέλεσε 
Πρόεδρος των Βαλκανικών 
Επιμελητηρίων. Είναι μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου των Ευρωεπιμελητηρίων με έδρα τις Βρυξέλλες. 
Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής, της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας και της κυπριακής αντιπροσωπείας
στη Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Από το Μάϊο 2004 που 
εξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, παραιτήθηκε από 
όλα τα Διοικητικά Συμβούλια δημοσίων και ιδιωτικών εταιρειών στα οποία ήταν μέλος. 
Στις 18 Μαΐου 2005 εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
Κύπρου, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2006. Παραμένει 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Φεβρουάριο του 2007 εξελέγη Πρόεδρος
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ICC), και το 2008 εξελέγη Επίτιμος
Πρόεδρος του ΚΕΒΕ.
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\  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλης Ρολόγης αποχωρεί 
από τη θέση του και παραμένει απλό μέλος στις 7 Σεπτεμβρίου 2006 
και στη θέση του εκλέγεται ο Ελευθέριος Ιωάννου.

\  Το Συγκρότημα αναπτύσσεται ραγδαία:

▶120 καταστήματα και 800.000 πελάτες στην Ελλάδα.
▶ Έναρξη δραστηριοτήτων leasing στη Ρουμανία. 
▶ Προετοιμασία για λειτουργία τραπεζικών μονάδων στη Ρουμανία
    και Ρωσία.

\  Στη Γενεύη, το Πολιτιστικό  Ίδρυμα συνδιοργανώνει με το Μουσείο 
Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης, την έκθεση «Chypre d’Aphrodite à 
Melusine. Des royaumes anciens aux Lusignans». 

• Λειτουργεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

• Νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Χρυσόστομος Β́

• Ο	πρόεδρος	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	Χοσέπ	Μπορέλ		
	 απονέμει	το	βραβείο	Ζαχάρωφ	2006	για	την	ελευθερία
	 της	σκέψης	στον	Aλεξάντερ	Mιλίνκεβιτς,	ηγέτη
	 της	αντιπολίτευσης	στη	Λευκορωσία

2006

Ελευθέριος Π.  Ιωάννου

Γεννήθηκε το 1933. Απόκτησε το 
δίπλωμα του Chartered Institute of 
Bankers του Λονδίνου (ACIB) το 
1962. Κατέχει ευρύτατη τραπεζική 
πείρα και έχει υπηρετήσει σε ανώτατες 
διευθυντικές θέσεις σε εμπορικές 
τράπεζες και την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου. Ξεκίνησε την εμπορική 
τραπεζική του καριέρα από την Τράπεζα 
Κύπρου το 1951 όπου υπηρέτησε 
σε διάφορες θέσεις. Με την ίδρυση 
της Κεντρικής Τράπεζας το 1963, 
διορίστηκε επικεφαλής του Τμήματος 
Τραπεζικών Εργασιών Εσωτερικού και 
αργότερα ανέλαβε το Τμήμα Διεθνών 
Δραστηριοτήτων. Έχει διαδραματίσει 
πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία 
και προώθηση του θεσμού των 
υπεράκτιων εταιρειών στην Κύπρο. 
Διορίστηκε από την Κυβέρνηση ως 
πρώτος Πρόεδρος της Μόνιμης 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για Υπεράκτιες Εταιρείες και ως Πρόεδρος της Μόνιμης 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για ξένες επενδύσεις, θέσεις που κατείχε μέχρι το 1990. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για 
τρία χρόνια. Μέχρι τον Μάϊο του 2000 ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank 
Ltd, πρώην Lombard NatWest Bank Ltd, θέση την οποία κατείχε από το 1990. Υπήρξε 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Romania από το 2000 έως
το 2004. Στις 15 Δεκεμβρίου 2005 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας Κύπρου και στις 7 Σεπτεμβρίου 2006 εξελέγη Πρόεδρος θέση
στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Μάϊο 2008.

Έκθεση Σταδιοδρομία 2006. 

Διαφημιστικό έντυπο.

Έκδοση του Συγκροτήματος.

Από τα πρώτα νομίσματα
στο Ευρώ. Εκπαιδευτικό τετράδιο
του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής 
Νομισματοκοπίας του Π.Ι.Τ.Κ.
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\  Το 2007 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Στη δήλωση
του Προέδρου του Συγκροτήματος, Ελευθέριου Ιωάννου
στην Ετήσια  Έκθεση για το 2007, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Τα άριστα αποτελέσματα του 2007 επιτεύχθηκαν παρά
τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Τράπεζα Κύπρου. Προκλήσεις 
που προσέλαβαν τη μορφή προτάσεων εξαγοράς και 
συγχωνεύσεων, όπως εκείνες από την Τράπεζα Πειραιώς και 
την Marfin Λαϊκή. Το Συγκρότημα χειρίστηκε τις προκλήσεις αυτές 
με επιτυχία, επιλέγοντας, με την καθοριστική υποστήριξη των 
μετόχων του, να παραμείνει μια ανεξάρτητη τραπεζική οντότητα 
και να συνεχίσει τη ραγδαία αναπτυξιακή του πορεία. Η Διοίκηση 
του Συγκροτήματος δεν έχει καμία αμφιβολία πως οι επιλογές μας 
και εκείνες των μετόχων μας ήταν οι ορθές και πως ο χρόνος θα 
συνεχίσει να μας δικαιώνει».  

Στη δε Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2007, ο Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής Συγκροτήματος, Ανδρέας Ηλιάδης 
αναφέρει: «Η σημερινή Γενική Συνέλευση νοιώθω ότι δημιουργεί 
ιστορία. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη συντριπτική πλειοψηφία
των Κυπρίων μετόχων μας, αλλά και των θεσμικών μετόχων μας 
του εξωτερικού και αυτό αποτελεί ιστορικό γεγονός. Πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι η πρωτοφανής αυτή συσπείρωση αποτελεί ψήφο 
εμπιστοσύνης για μας, την ακολουθούμενη στρατηγική καθώς 
και την πορεία της Τράπεζας. Αποτελεί παράλληλα βροντερή 
απάντηση γι’ αυτούς που επιβουλεύονται τα συμφέροντα 
των μετόχων μας, ενώ είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστές. Σήμερα 
αποδεικνύεται περίτρανα, αυτό που έλεγα κατ’ επανάληψη
τα τελευταία δύο χρόνια, ότι η διασπορά των μετόχων μας και τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας».
 
\  Το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο 2005-2007 της Εκτελεστικής 
Διεύθυνσης ολοκληρώνεται με εξαιρετικές επιδόσεις:

▶Καθαρά κέρδη €485.000.000. 
▶Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 27.6%.
▶Ραγδαία ανάπτυξη μεγεθών: €25 δισ. καταθέσεις 
   και €20 δισ. χορηγήσεις.

\  Προώθηση προγράμματος ενοποίησης όλων
των συστημάτων πληροφορικής σε ενιαία πλατφόρμα.

\  Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία με δύο 
καταστήματα στο Βουκουρέστι και ένα Βusiness Centre που 
λειτουργεί και ως Κεντρική Υπηρεσία.

\  Η Τράπεζα Κύπρου Ρωσίας προσφέρει ένα πλήρες φάσμα 
τραπεζικών προϊόντων.

\  Υπογράφεται συμφωνία εξαγοράς του 95% του μετοχικού 
κεφαλαίου της AvtoZAZBank της Ουκρανίας για συνολικό 
αντίτιμο περίπου €52.000.000. Τα κεντρικά γραφεία 
βρίσκονται στο Κίεβο, ενώ το δίκτυο καταστημάτων αποτελείται 
από 26 καταστήματα και 18 εποχιακά γραφεία συναλλάγματος 
σε τέσσερις κύριες περιοχές της Ουκρανίας.

\  Η Τράπεζα Κύπρου είναι Μέγας Χορηγός της Κυπριακής 
Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Αγώνες 2008 στο Πεκίνο.

\  Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα τιμάται σε ειδική εκδήλωση από 
το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα για την πολιτιστική του 
προσφορά. 

\  Το Συγκρότημα ολοκληρώνει με επιτυχία τις προετοιμασίες 
για την εισαγωγή του Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008.

2007
• Βουλγαρία	και	Ρουμανία	προσχωρούν	στην	Ευρωπαϊκή		Ένωση

• Θάνατος του επιχειρηματία και ευεργέτη Γεώργιου Παρασκευαΐδη  

• Θάνατος του τέως αρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσοστόμου Α’

• Ταυτοποιούνται τα λείψανα 38 Ελληνοκυπρίων και
 19 Τουρκοκυπρίων αγνοουμένων

• Το δημοτικό σχολείο Ριζοκαρπάσου λειτουργεί με

 15 μαθητές στην χρονιά 2006-2007

• Ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας, ο ζωγράφος Λευτέρης   
 Οικονόμου, και ο βαρύτονος Πιερής Ζαρμάς, φεύγουν από τη ζωή

Εγκαίνια Τράπεζας Κύπρου Leasing Romania.
Παρών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος.

Το κατάστημα Βουκουρεστίου.
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\  Ολοκλήρωση της εξαγοράς της AutoZaZBank στην Ουκρανία.

\  Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξαγορά του 80% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank.

\  Με την ευκαιρία εισαγωγής τεχνολογίας τελευταίας γενεάς,
το Ιστορικό Αρχείο οργανώνει για το Τμήμα Πληροφορικής,  Έκθεση 
Τεχνολογίας, στο Κτήριο Διοίκησης στην Αγία Παρασκευή.

\  Δωρεά 17 πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης προς
το Υπουργείο Εσωτερικών. 

\  Απονέμεται στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα το «Βραβείο Αρχαιολογίας 2008» 
από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. 

\  Ο Ελευθέριος Ιωάννου Πρόεδρος του Συγκροτήματος, αποχωρεί 
λόγω ορίου ηλικίας. Στη θέση του Προέδρου εκλέγεται ο Θεόδωρος 
Αριστοδήμου.

• Εισάγεται το ευρώ στην Κύπρο

• Ο Δημήτρης Χριστόφιας εκλέγεται πρόεδρος 
 της Κυπριακής Δημοκρατίας

• Πεθαίνει ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης Μάριος Τόκας

• Πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας 
 Τάσσος Παπαδόπουλος

• Η	Κύπρος	και	η	Μάλτα	υιοθετούν	το	ευρώ	και	έτσι	
	 ο	αριθμός	των	χωρών	μελών	της	ευρωζώνης	αυξάνεται	
	 σε	15	και	των	Ευρωπαίων	πολιτών	που	χρησιμοποιούν	
	 το	ευρώ	σε	320	εκατομμύρια	περίπου

• Το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο	γιορτάζει	την	50ή	επέτειο	
	 από	την	πρώτη	συνεδρίαση	της	Ευρωπαϊκής	Κοινοβουλευτικής		
	 Συνέλευσης	που	πραγματοποιήθηκε	στο	Στρασβούργο	
	 στις	19	Μαρτίου	1958

• Ο	Δημοκρατικός	υποψήφιος,	Μπάρακ	Ομπάμα,	
	 είναι	ο	πρώτος	αφρoαμερικανός	που	εκλέγεται	πρόεδρος	
	 στις	ΗΠΑ,	σημειώνοντας	μια	ιστορική	νίκη	εναντίον	
	 του	αντιπάλου	του,	Τζον	Μακέιν

2008

Θεόδωρος Αριστοδήμου

Γεννήθηκε το 1951.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρυτής, 
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος 
του Συγκροτήματος εταιρειών 
της Aristo Developers Ltd με 
δραστηριότητες στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό. Είναι μέλος Διοικητικών 
Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών. 
Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου. Μέλος του 
Συμβουλευτικού Σώματος Τουρισμού.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Κυπριακών Αερογραμμών.
Αντιπρόεδρος του Κ.Ε.Β.Ε. στο Τμήμα 
Εμπορίου. 

2005 - Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Cyprus International Institute for the Environment and Public Health 
in Association with the Harvard School of Public Health.

1991-2008 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου.

2005 - 2008 Πρόεδρος του Divisional Board της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας.

2008 - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου.Έκθεση Τεχνολογίας.

Δωρεά πυροσβεστικών οχημάτων.

Uniastrum Bank.
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\  Στις 14 Μαΐου 2009 εγκαινιάζεται μετά από 
προπαρασκευαστική εργασία 2 σχεδόν χρόνων
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και του Ιστορικού 
Αρχείου, η  Έκθεση «110. Στιγμές στην ιστορία μας».   
Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τα 110 χρόνια από
την ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου, γι’ αυτό φέρει και
τον συμβολικό αυτό τίτλο. Η έκθεση αποτίει φόρο τιμής
στον άνθρωπο και τη δράση του, στον τρόπο με τον οποίο
η σύλληψη μιας ιδέας, οι πρωτοπόρες αντιλήψεις και
η προσήλωση σ’ ένα όραμα μπορούν να οδηγήσουν
στην υλοποίηση στόχων, στην πραγματοποίηση του ονείρου 
και θυμίζει στον καθένα ότι όλα είναι δυνατά. Στην έκθεση 
παρουσιάζεται Χρονολόγιο με τους βασικούς σταθμούς
της ιστορίας των 110 χρόνων της Τράπεζας Κύπρου και 
σημαντικά ιστορικά γεγονότα που συνέβηκαν
την συγκεκριμένη περίοδο.

\  Το Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας 
ανοίγει στις 14 Μαΐου στο μόνιμο χώρο του στο κτήριο 
Φανερωμένης. 

\  Τα γραφεία και εργαστήρια της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου 
εγκαθίστανται στη μόνιμη στέγη τους στο κτήριο Φανερωμένης. 

\  Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου διοργανώνει και 
φιλοξενεί, για πρώτη φορά στην Κύπρο, το 20ο Συνέδριο του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής 
Ιστορίας (European Association for Banking and Financial 
History - EABH) μέλη του οποίου είναι πάνω από 80 Κεντρικές 
και Εμπορικές Τράπεζες της Ευρώπης και άλλοι Οικονομικοί 
Οργανισμοί.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται  στις 15-16 Μαΐου στη Λευκωσία.

Κύριο θέμα του συνεδρίου είναι «The critical function of history 
in banking and finance» (Ο καθοριστικός ρόλος της Ιστορίας στα 
τραπεζικά και οικονομικά δρώμενα). Στα πλαίσια του Συνεδρίου 
διοργανώνεται και Αρχειακή Ημερίδα με τίτλο «Opening the 
vaults: Putting the Bank on Display». 

2009
• Ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
 Μπάρακ Ομπάμα, αναλαμβάνει καθήκοντα 
 στις 20 Ιανουαρίου του 2009

31 Μαίου 2009: Προσωπικό Καταστήματα93

Κύπρος

Ελλάδα

Ρωσία - BOC

Ρωσία - Uniastrum

Ρουμανία

Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γραφείο Αντιπροσωπείας

Σύνολο

3671

3168

43

4256

222

473

183

23

12134

146

165

-

216

13

6

1

-

557

Μουσείο Ιστορίας Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

93 Στοιχεία Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, 12 Ιουνίου 2009.

Συνέδριο ΕΑΒΗ 2009.
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\  Στις 16 Ιουλίου ανακοινώνονται αλλαγές στην Οργανική Δομή 
του Συγκροτήματος.94 με τον διορισμό νέων γενικών διευθυντών. 
Τα συμβόλαια υπηρεσίας του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή Ανδρέα 
Ηλιάδη  και του Πρώτου Γενικού Διευθυντή Γιάννη Κυπρή ανανεώνονται 
για μια πενταετία από την 1η Ιανουαρίου 2009.  

\  Το Συγκρότημα ολοκληρώνει την πρώτη, από Τράπεζα με έδρα εκτός 
Ελλάδας τιτλοποίηση, με Ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, όπως και την 
τιτλοποίηση απαιτήσεων Leasing στην Ελλάδα ύψους €689.400.000.

\  Ακολουθώντας την στρατηγική της Μιας Τράπεζας (ΟΝΕ BΑΝΚ) 
στα Εναλλακτικά Κανάλια (ταμεία, ΑΤΜ), υλοποιήθηκε το νέο και 
αναβαθμισμένο σύστημα Διαδικτυακής Τράπεζας 
του Συγκροτήματος -1 Bank.com. 

2009

Εξωτερική άποψη των γραφείων του Ιστορικού Αρχείου.

 Η Έκθεση 
«110. Στιγμές στην ιστορία μας».

94 «Αλλαγές στην Οργανική Δομή Συγκροτήματος», Εγκύκλιος Α.Ε.Δ.Σ.  Α. Ηλιάδη προς όλο το προσωπικό,
     ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2009.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΒΕΡΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΒΕΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

ΣΟΛΩΝ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΛΟΓΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

1899-1926

1926-1955

1955-1963

1963-1975

1975-1979

1979-1988

1988-2005

2005-2006

2006-2008

2008-

1899-1912 Ταμιευτήριο Η Λευκωσία, 1913-1926 Τράπεζα Κύπρου  

1926-1930 Τραπεζα Κύπρου, 1930-1954 Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Τράπεζα Κύπρου Λτδ και Τραπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ από 1973  

Τραπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ    

Τραπεζα Κύπρου (Επενδύσεις) Λτδ   

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΡΗΓΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ Σ. ΠΑΝΤΖΑΡΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

1899-1934

1934-1939

1939-1962

1962-1975

1976-1979

1979-1994

1995-2005

2005-

Διευθυντής, Ταμιευτηρίου Η Λευκωσία 
1913 - 1934  Διευθυντής, Τράπεζα Κύπρου 

Διευθυντής, Τράπεζα Κύπρου

Διευθυντής, Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Διοικητής, Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Διοικητής, Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Διοικητής, Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Διοικητής, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Συγκροτήματος
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