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Σχολικό Ταμιευτήριο «Φασούλι φασούλι γεμίζει το σακούλι»
Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου είναι μια
ημέρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Συνεργατισμό.
Το 1909 η ίδρυση της Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου σηματοδότησε και την έναρξη ενός νέου
τρόπου ζωής για τους Κύπριους πολίτες. Μία από τις βασικές κατευθύνσεις τις οποίες υιοθέτησε
και εφάρμοσε αφορούσε την αποταμίευση «Καταβάλλεται προσπάθεια για την καλλιέργεια
αποταμιευτικού πνεύματος μεταξύ των μελών της εταιρείας και των κατοίκων της κάθε κοινότητας
και ενθαρρύνεται η αποταμίευση για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων χρηματικών κεφαλαίων»
αναφέρει μεταξύ άλλων το καταστατικό της Εταιρείας.
Σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς ο κόσμος εμπιστεύτηκε τον Συνεργατισμό και έμαθε να αποταμιεύει
προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον
Ο Συνεργατισμός, το 1950 συνεχίζοντας τις προσπάθειες του για καλλιέργεια αποταμιευτικής
συνείδησης ανάμεσα στους Κύπριους πολίτες δημιουργεί το σχολικό ταμιευτήριο, ο οποίος έχει
αποδειχθεί ένας από τους πιο χρήσιμους θεσμούς του τόπου μας. Με τη λαϊκή ρήση «Φασούλι
Φασούλι γεμίζει το σακούλι» έμαθε στα μικρά παιδιά την αξία της αποταμίευσης. Το σχολικό έτος
1963-1964 ο θεσμός του σχολικού ταμιευτηρίου επεκτάθηκε και στα σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης. Τα χρήματα του σχολικού ταμιευτηρίου βοήθησαν χιλιάδες παιδιά να σπουδάσουν
και να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
Στο άκουσμα της λέξης αποταμίευση οι παιδικές αναμνήσεις όλων επιστρέφουν άμεσα στο βιβλιάριο
του σχολικού ταμιευτηρίου που δημιούργησε ο χαράκτης Κώστας Αβερκίου αποτυπώνοντας με
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έννοια της αποταμίευσης. Στο εξώφυλλο η μαθήτρια δίνει το
βιβλιάριο του ταμιευτηρίου με τα χρήματα της στο σχολείο και στο οπισθόφυλλο ο παππούς
κρατώντας στην αγκαλιά του το εγγόνι του το μαθαίνει πως «Φασούλι Φασούλι γεμίζει το σακούλι».
Και πως με αυτό το φασούλι βοηθάμε στην αναβάθμιση του σχολείου μας και στηρίζουμε
συμμαθητές μας που έχουν ανάγκη.
Και όσα χρόνια και αν περάσουν κάποιες αξίες παραμένουν ίδιες. Είναι με αυτές τις αξίες που
μεγάλωσαν οι παπούδες και οι γονείς μας. Είναι με αυτές τις αξίες που μεγαλώσαμε εμείς,
μεγαλώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Συνεχίζουμε το θεσμό του σχολικού ταμιευτηρίου,
αναβαθμισμένο και με μεγαλύτερη δυναμική. Με τις ίδιες αξίες αλλά με νέα προοπτική.
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
Αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό παράδοσης, ιστορίας, δυναμισμού και καινοτομίας, καθώς προέρχεται από συγχωνεύσεις
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος
και το καθένα συνέβαλε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη διαμόρφωση του σημερινού δυναμικού οργανισμού.
Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κυπριακή
∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η
Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το 0,78%. ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη
τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Στις 31 Μαρτίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,51%, τα ίδια
κεφάλαια ανερχόταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €13,9δις.
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