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Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
AΙΣΙΩΣ ΣΤΟΝ 3ο
ΧΡΟΝΟ !!!
«Οι άνθρωποι δεν στερούνται
δύναμης αλλά θέλησης»
(ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ)

Στην περίπτωση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε όμως, …ούτε της θέ-
λησης στερηθήκαμε. Η θέληση ήταν πιο ισχυρή από
τη συνήθεια, το κατεστημένο και το φαινομενικά ασφα-
λές. Τίποτα δεν ήταν αδύνατο μπροστά στο «θέλω».
Η θέληση να κρατήσουμε τις εργασίες μας, η θέληση
να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ήταν αυτή που
μας οδήγησε στο ν’ ασκήσουμε την 1η Ιουνίου 2007,
το αναφαίρετο συνταγματικό μας δικαίωμα και να
ιδρύσουμε νέα Συντεχνία στον Τραπεζικό χώρο της
Κύπρου και ειδικότερα στο χώρο της Εθνικής Τράπε-
ζας. Άλλωστε, όπου υπάρχει η θέληση …υπάρχει και
ο τρόπος! Η δύναμη της θέλησης υπερπήδησε κάθε
δυσκολία, θρυμμάτισε κάθε εμπόδιο και ήταν τόσο
ισχυρή, που τελικά οδήγησε, όχι στην αποτυχία (την
οποία κάποιοι εύχονταν και ως εκ τούτου «προέβλε-
παν») ΑΛΛΑ,  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Έχουν κιόλας περάσει 2 χρόνια από τότε… και η
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, από την 1η Ιουνίου 2009, εισήλθε αισίως
στον 3ο χρόνο λειτουργίας της, έχοντας διαψεύσει
πανηγυρικά όλους όσους πίστευαν (και μετά βεβαι-
ότητας μάλιστα) πως θα υποχωρήσει, πως δεν θ’ άν-
τεχε στις πιέσεις και στις δυσκολίες, αλλά κυρίως,
πως θα λύγιζε μπροστά στον αθέμιτο πόλεμο που
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02 Eκφραστικό Όργανο της Συντεχνίας Υπαλλήλων
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Κύπρου)  -  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

TEYXOΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 μας

H “ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΣ”...
…επιτέλους κοντά σας μετά από αρκετό διάστημα,
με πλούσια όμως ύλη: Νέες στήλες με ενδιαφέροντα
θέματα, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου,
συνεντεύξεις, επιστολές-σχόλια-απόψεις μελών
μας, ευθυμογραφήματα και πολλά άλλα που αφο-
ρούν τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις επιτυ-
χίες της Συντεχνίας μας.

Στην έκδοσή μας αυτή περιλαμβάνονται επίσης άρ-
θρα, κείμενα ή σχόλια τα οποία αποκαθιστούν την
αλήθεια στην παραπληροφόρηση, στις σοβαρές
διαστρεβλώσεις και στις ανακρίβειες που περιέχον-
ται σε άρθρα όλων σχεδόν των εκδόσεων του «Τρα-
πεζικού» αλλά και σε σωρεία εγκυκλίων της ηγεσίας
της ΕΤΥΚ, που κυκλοφόρησαν στο διάστημα που
μεσολάβησε από την έκδοση του 1ου τεύχους της
«Επιλογής μας».

Έστω και αν τους τελευταίους 2-3 μήνες, η ηγεσία
της ΕΤΥΚ «σκέφτηκε» να περιορίσει την ανοίκεια
γραπτή πολεμική της τακτική κατά της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε,
η ίδια ηγεσία, δεν ... «σκέφτηκε» να περιορίσει ταυ-
τόχρονα και την «υπόγεια» πολεμική της. Αυτή, δυ-
στυχώς συνεχίζεται ασταμάτητα, με τη χρήση  μά-
λιστα, των πλέον ανορθόδοξων μεθόδων.  Ενέρ-
γειές της, οι οποίες δεν την τιμούν καθόλου, έρχον-
ται σε γνώση μας σχεδόν καθημερινά. 

Λόγω των πιο πάνω και έχοντας υπόψη ότι οι εγκύ-
κλιοι και το εκφραστικό της όργανο κυκλοφορούν
και διαβάζονται από όλο τον Τραπεζοϋπαλληλικό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Τέλος στο χαρακτηρισμό «λεγόμενη» Συντεχνία (από
την ηγεσία της ΕΤΥΚ), έδωσε με απόφασή του το Ανώ-
τατο Δικαστήριο την 1.6.2009.  

Στην απόφασή του αυτή, στην οποία απέρριψε αίτημα
της ΕΤΥΚ για προσαγωγή μαρτυρίας στην υπόθεση
ΕΤΥΚ Vs Κυπριακής Δημοκρατίας για το θέμα εγγρα-
φής της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ως Συντεχνίας, το Δικαστήριο τό-
νισε επί λέξει, ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε:

«ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
ΩΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
“ΛΕΓΟΜΕΝΗ”, ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ». 
και συνέχισε:

«Η ΛΕΞΗ “ΛΕΓΟΜΕΝΗ” ΔΕΝ ΘΑ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ».

«Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ» 

Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
η



κόσμο καθώς και από άλλους φορείς (όπως άλλωστε και το δικό μας), νοιώθουμε πως όχι μόνο επιβάλ-
λεται, αλλά ταυτόχρονα, έχουμε την ηθική υποχρέωση ν’ απαντούμε, είτε απευθείας είτε έμμεσα, για
ν΄ αποκαθιστούμε την αλήθεια.  Στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε καμιά αλήθεια δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί. Αν-
τίθετα, η αλήθεια θα ενισχυθεί. Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση ότι, εφόσον συνεχίζουν να συμ-
περιφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, εμείς, όπου χρειάζεται, θ΄ απαντούμε και δεν
πρόκειται ποτέ να αφήσουμε να παραμείνει οποιαδήποτε σκιά, εκεί που δεν υπάρχει.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε ν’ απολογηθούμε προς τους αναγνώστες μας για την καθυστέρηση που
σημειώθηκε στην έκδοση του 2ου μας τεύχους και να υποσχεθούμε ότι θα προσπαθήσουμε για την επί-
τευξη του στόχου που θέσαμε, δηλαδή η «Επιλογή μας» να βρίσκεται κοντά σας σε τακτικότερη βάση. 

Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τόσο τα μέλη μας όσο και άτομα εκτός του Τραπεζικού χώρου τα οποία
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα μόλις τους ζητήθηκε να ετοιμάσουν κάποιο άρθρο ή κείμενο για την «Επιλογή
μας». 

Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, άρθρα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε με τους υπόλοιπους
αναγνώστες της «Επιλογής μας» σε επόμενά μας τεύχη, καθώς και τυχόν σχόλια, απόψεις και εισηγήσεις
σας. 

αυτοί οι ίδιοι εξαπέλυσαν εναντίον της, επιστρατεύον-
τας κάθε μέσο και μηχανισμό που διέθεταν. 

Σήμερα, με 200 εγγεγραμμένα μέλη (δηλαδή το 70%
σχεδόν του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας), και
έχοντας υπογράψει μία ιδιαίτερα ευνοϊκή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, για την τριετία 2008-2010, με
συγκριτικά πολύ υψηλότερο όφελος για τα μέλη της,
σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους στις άλ-
λες Τράπεζες, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε πανίσχυρη πλέον στο
χώρο της Εθνικής και πατώντας σε στέρεο έδαφος,
έχει όλα τα εχέγγυα για να ατενίζει το μέλλον με σι-
γουριά αλλά και με μεγάλη αισιοδοξία.

Τα συναισθήματα; Συγκίνηση για τη πλήρη δικαίωσή
μας, περηφάνια και ικανοποίηση, για κάθε τι, μεγάλο
ή μικρό, που έχει επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή, διακα-
τεχόμαστε και από ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης έναντι
όλων όσων μας εμπιστεύτηκαν καθώς και από αίσθη-
μα αφοσίωσης και συνέπειας στην επιτέλεση του κα-
θήκοντός μας. 

Πρώτιστος στόχος αλλά και ηθικό χρέος όλων μας
πρέπει να είναι η περιφρούρηση και η διαφύλαξη της
ίδιας της Συντεχνίας μας απ’ αυτούς που την επιβου-
λεύονται.  Η επιτυχία της αποτελεί το εμπόδιο στις δι-
κές τους, γνωστές, επιδιώξεις. Εργαζόμενοι πάντα
με  γνώμονα τη σοβαρότητα, τη συνέπεια, και το σε-
βασμό προς τα μέλη μας, θεωρούμε δεδομένη και
θέμα χρόνου την περαιτέρω διεύρυνση και ενδυνά-
μωσή της. 

Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί για μας η επιτυχής
υλοποίηση του ιδιαίτερα απαιτητικού «Προγράμματος
Δράσης» για το 2009, για το οποίο χρειάζεται σκληρή
και εντατική δουλειά, ούτως ώστε και η φετινή χρονιά
να μείνει στην ιστορία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ως μια ακόμα
πετυχημένη χρονιά, όπως το 2008 αλλά και το 2007.
Σημαντικότατο βήμα για την υλοποίηση των σχεδίων
μας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί,
αποτελεί η πρόσφατη λειτουργία των Γραφείων της
Συντεχνίας μας με την απόσπαση δύο μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, η οποία και θα συμβάλει τα
μέγιστα στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λει-
τουργία της Συντεχνίας μας.

Είμαστε σίγουροι πως οι επίμονες προσπάθειες, η
σκληρή δουλειά, η ψυχική δύναμη αλλά πάνω απ’ όλα
η θέληση θα οδηγήσουν στο επιθυμητό, για όλους
μας, αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνούμε πως η θέληση εί-
ναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη να ξεπε-
ράσει εμπόδια, να λυγίσει αντιστάσεις, να φτάσει στον
σκοπό του και στην επιτυχία. 

Η δική σας στήριξη, η δική σας βοήθεια αλλά και η
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, ενισχύουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη θέλησή μας για να προχωρήσουμε πιο
μπροστά και να πετύχουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τους στόχους που έχουμε θέσει. 

Σας ευχαριστούμε!

ΑΜΕΣΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΣΤΟΧΟΙ
ΤΗΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε 
• η δημιουργία και η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μας, με άλλες συνδικαλιστικές ορ-

γανώσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς, στην Κύπρο και το εξωτερικό 

• η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς

• η διεύρυνση και η περαιτέρω ενδυνάμωση της Συντεχνίας μας με βάση και τις πρόσφατες
καταστατικές αλλαγές   

• η περαιτέρω ενδυνάμωση της επαγγελματικής εξυπηρέτησης των μελών μας και η προ-
στασία των συμφερόντων/δικαιωμάτων τους στους χώρους εργασίας τους

• η αξιολόγηση και έντονη διεκδίκηση για ικανοποίηση, των λογικών αιτημάτων των μελών
μας

• η συχνότερη επαφή με τα μέλη μας, για ανταλλαγή απόψεων, υποβολή εισηγήσεων ή
επίλυση τυχόν προβλημάτων

• η κυκλοφορία του εκφραστικού μας οργάνου «Η Επιλογή μας» σε τακτικότερη βάση
καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός του με νέες στήλες και νέα θέματα

• η κυκλοφορία του 2ου, 3ου και 4ου (τελευταίου) μέρους του  «Χρονικού Ίδρυσης της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.»

• η συνεχής ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί εργασιακών/συνδι-
καλιστικών θεμάτων

• η διεύρυνση της συνεργασίας μας με Τουριστικά γραφεία, Ξενοδοχειακές Μονάδες
και άλλους οργανισμούς σε ότι αφορά προσφορές προς τα Μέλη μας, με τη χρήση της
«Κάρτας Μέλους» της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

• η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τις υφιστάμενες αλλά και με νέες φιλανθρωπικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές οργανώσεις, στα πλαίσια της κοινωνικής μας προσφοράς

• η καθιέρωση της διοργάνωσης συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων για τα μέλη μας
και τις οικογένειές τους 

• η αναβάθμιση αλλά και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της Συντεχνίας μας, με χρήσιμο
πληροφοριακό υλικό. 

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ AΙΣΙΩΣ
ΣΤΟΝ 3ο ΧΡΟΝΟ !!!
(συνέχεια από σελ 1)
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H ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ...
(συνέχεια από σελ 1)



Δ
εν υπάρχει τραπεζικός υπάλληλος, από τους
παλιούς τουλάχιστον, που να μην αναγνω-
ρίζει τι σημαίνει το όνομα Γιώργος Μιχαη-
λίδης στα τραπεζικά δρώμενα του τόπου.

Είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με
την ίδρυση της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύ-
πρου – ΕΤΥΚ, αφού διετέλεσε για 26 συναπτά έτη,
Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, από το 1959
μέχρι το 1985, οπότε και αφυπηρέτησε.

Συναντήσαμε τον κ. Μιχαηλίδη πριν λίγες μέρες στο
σπίτι του, όπου μας υποδέχθηκε με πολλή χαρά και
αγάπη, με στόχο την πραγματοποίηση αυτής της συ-
νέντευξης που μας παραχώρησε. Στη διάρκειά της,
ο τέως Γ.Γ. της ΕΤΥΚ θυμήθηκε με νοσταλγία τα πρώ-
τα, δύσκολα εκείνα χρόνια του συνδικαλισμού στις
Τράπεζες και αναπόφευκτα αναφέρθηκε στο γεγο-
νός της ίδρυσης της πρώτης τραπεζικής συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, της Παγκύπριας  Ένωσης Τρα-
πεζικών Υπαλλήλων, Π.Ε.Τ.Υ.

«ΜΑΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ»
Ήταν το 1948, θυμάται ο κ. Μιχαηλίδης, που η διεύ-
θυνση της τότε Οθωμανικής Τράπεζας στην Κύπρο,
ετσιθελικά, ανάγκασε τους υπαλλήλους της να κα-
θαρίζουν τόσο τα γραφεία τους όσο και το κτίριο της
τράπεζας.
Τότε, έγινε ουσιαστικά και η πρώτη επανάσταση των
υπαλλήλων εναντίον αυτής της απόφασης. Ζητήσαμε,
συνέχισε ο κ. Μιχαηλίδης, τη βοήθεια του Ανδρέα
Ζιαρτίδη, ο οποίος μας συμβούλευσε να προχωρή-
σουμε στη δημιουργία δικής μας συνδικαλιστικής
οργάνωσης, η οποία θα προάσπιζε τα δικαιώματα
των υπαλλήλων της Οθωμανικής Τράπεζας.

Έτσι, προσθέτει ο κ. Μιχαηλίδης, την ίδια χρονιά, δη-
λαδή το 1948, δημιουργήσαμε την Π.Ε.Τ.Υ. Η συν-
τεχνία αυτή διαλύθηκε ωστόσο το 1951, από το αποι-
κιακό καθεστώς των Άγγλων, οι οποίοι θεωρούσαν
τους συνδικαλιστές, τρομοκράτες. 

Υπήρξε όμως η Π.Ε.Τ.Υ., όπως τονίζει ο κ. Μιχαηλί-
δης, ο προάγγελος της ΕΤΥΚ, που ιδρύθηκε το 1955.
Ο ίδιος, ως πρώτος Γενικός Γραμματέας της Οργά-
νωσης, διατηρούσε τη θέση του στην Τράπεζα όπου
εργαζόταν και δούλευε για τα συμφέροντα της συν-
τεχνίας και των εργαζομένων συναδέλφων του τα
απογεύματα, γιατί, όπως υπογραμμίζει, «έπρεπε να
στήσουμε τη συντεχνία».

ΠΡΩΤΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΤΥΚ!
Στη συνέχεια της συνομιλίας μας, ζητήσαμε από τον
κ. Μιχαηλίδη, να μας πει πως και γιατί, οι υπάλληλοι
της Εθνικής Τράπεζας, είχαν πάντα –όπως και σή-
μερα εξάλλου, τα μέλη της ΣΥΠΕΤΕ- καλύτερους
όρους εργοδότησης και ωφελήματα από τους συ-
ναδέλφους των άλλων Τραπεζών. Να τι μας είπε:

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι πρώτη η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, απ’ όλες τις άλλες Τράπεζες ανεγνώ-
ρισε την ΕΤΥΚ, σαν συνδικαλιστική οργάνωση. Μετά
από την Εθνική ακολούθησαν οι άλλες Τράπεζες.
Μάλιστα, το 1962, υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση
με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τότε,
αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Κύπρο εθεωρείτο Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση και όχι ανεξάρτητη Τράπεζα.

Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο κ. Μιχαηλίδης, μας
ανέφερε, ότι στις 12 Ιουλίου του 1962, που υπογρά-
φηκε η πρώτη σύμβαση, οι μισθοί του προσωπικού
αυξήθηκαν και στην Εθνική Τράπεζα απολάμβαναν
πάντοτε καλύτερα ωφελήματα από τους συναδέλ-
φους των άλλων Τραπεζών. Μάλιστα, τόνισε περαι-
τέρω, η Εθνική Τράπεζα, έδινε από μόνη της, πολλές
φορές, τα επιπλέον ωφελήματα, χωρίς να τα ζητούμε
εμείς σαν συντεχνία. Θυμάται ακόμα, ότι την πρώτη
εκείνη σύμβαση εργασίας, την υπέγραψαν οι τότε
διευθυντές προσωπικού, κ.κ. Κ. Σπηλιόπουλος και
Ι. Δημητρίου, που είχαν έρθει από την Αθήνα ειδικά
για το σκοπό αυτό.

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Στο σημείο αυτό πληροφορήσαμε τον κ. Μιχαηλίδη,
ότι και σήμερα, οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας,
έχουν εξασφαλίσει καλύτερα ωφελήματα και όρους

εργοδότησης, από τους συναδέλφους των άλλων
Τραπεζών, σαν αποτέλεσμα των διεκδικήσεων της
ΣΥΠΕΤΕ. Ο κ. Μιχαηλίδης, βεβαίως μας συνεχάρη
για το επίτευγμα αυτό και τόνισε, ότι πρέπει να μεί-
νουμε ενωμένοι και ότι το μέλλον μας ανήκει.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
Ακολούθως ο κ. Μιχαηλίδης, απαντώντας σε ερώ-
τηση, τι θυμάται από την τότε σχέση της ΕΤΥΚ με την
Εθνική Τράπεζα, ανέφερε τα εξής:
Εκείνο που πάντα θα θυμάμαι είναι οι πολύ καλές
σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και
ΕΤΥΚ. Μάλιστα, οι συναντήσεις μας γίνονταν είτε
στη Λευκωσία, είτε στην Αθήνα, πάντοτε μέσα σε θε-
τικό κλίμα, με κατανόηση και θέληση να ξεπερνιούν-
ται τα όποια προβλήματα προέκυπταν.
Μάλιστα, τότε η Εθνική παραχωρούσε –η μόνη Τρά-
πεζα- στους υπαλλήλους της και 14ο μισθό, επειδή
έτσι συνηθιζόταν στην Ελλάδα.

Ο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΜΕΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝ-
ΤΕΧΝΙΑ
Απαντώντας σε ερώτηση για το ρόλο της σημερινής
ηγεσίας της ΕΤΥΚ κατά την περίοδο που ο κ. Μιχαη-
λίδης ήταν γενικός γραμματέας της ΕΤΥΚ, μας ανέ-
φερε:
Προς το τέλος της θητείας μου, εισήλθε στην ΕΤΥΚ
και ο σημερινός Γραμματέας, ο Λοίζος Χατζηκωστής,
αφού του παραχώρησε τη θέση του ο Κυριάκος Κα-
ψός. Τότε λοιπόν, ο Λοίζος Χατζηκωστής, έκανε σύ-
σκεψη στην ΕΤΥΚ, επειδή ήθελε να δημιουργήσει
άλλη συντεχνία, εκτός της ΕΤΥΚ, για τους πτυχιού-
χους υπαλλήλους των Τραπεζών.
Βέβαια εμείς, θυμάται ο κ. Μιχαηλίδης, τον αποτρέ-
ψαμε και δεν προχώρησε. Ούτε και μπορούσε βέ-
βαια, γιατί δεν είχε τότε την απαραίτητη δύναμη να
αποσχιστεί!

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΥΚ
Απαντώντας εξάλλου, σε ερώτησή μας, για το πως
κρίνει την απόφαση της ηγεσίας της ΕΤΥΚ να κηρύξει
απεργιακά μέτρα, ενάντια στη βούληση και τη θέληση
της πλειοψηφίας των υπαλλήλων της Εθνικής Τρά-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙ 26 ΧΡΟΝΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΤΥΚ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Ο Χατζηκωστής ήθελε να ιδρύσει άλλη συντεχνία,
εκτός ΕΤΥΚ, για τους πτυχιούχους υπαλλήλους!

«Είναι αντικαταστατικές 

οι ενέργειες της ΕΤΥΚ 

να επιστρατεύει τους

υπαλλήλους άλλων τραπεζών

ν’ αποφασίζουν για σας!»

«Εμείς είχαμε πολύ καλές

σχέσεις με την εκάστοτε

ηγεσία της Εθνικής, η οποία

ήταν και η πρώτη τράπεζα που

αναγνώρισε την ΕΤΥΚ 

το 1962,υπογράφοντας

μάλιστα και την πρώτη της 

σύμβαση εργασίας»
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πεζας, χρησιμοποιώντας σαν Δούρειο Ίππο, τις
ψήφους των συναδέλφων άλλων Τραπεζών, ο κ.
Μιχαηλίδης ήταν κάθετος και κατηγορηματικός.
Μας είπε:
Η κίνηση αυτή της ηγεσίας της ΕΤΥΚ, ήταν και είναι
αντικαταστατική. Μόνο το Προσωπικό της ίδιας
της Τράπεζας πρέπει ν’ αποφασίζει όταν το θέμα
που προκύπτει το αφορά άμεσα. Οι συνάδελφοι
των άλλων Τραπεζών πρέπει να καλούνται μόνο,
για να επικυρώσουν την απόφαση της πλειοψηφίας
των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Τράπεζας, που
έχει το πρόβλημα και όχι ν’ αποφασίζουν αυτοί,
έναντι εκείνων.

Στη συνέχεια ο κ. Μιχαηλίδης, έδειξε μεγάλο εν-
διαφέρον για τη συντεχνία μας τη ΣΥΠΕΤΕ, και θέ-
λησε να μάθει τα πάντα γύρω από τις δραστηριό-
τητές μας. Έτσι του αναφέραμε, μεταξύ άλλων, ότι
σήμερα η ΣΥΠΕΤΕ διαθέτει την πλειοψηφία στην
Εθνική Τράπεζα έχοντας εγγεγραμμένα μέλη 200

συνάδελφους από τους 290 και ότι ήδη έχουμε
αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία με δάνειο το οποίο
αποπληρώνεται σιγά-σιγά από τις συνδρομές των
μελών μας.

«ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ»

Προς το τέλος της συνέντευξης ο κ. Μιχαηλίδης
μας ανέφερε ότι πιστεύει, πως μετά τη δημιουργία
της ΣΥΠΕΤΕ, η ΕΤΥΚ θα αλλάξει το Καταστατικό
της! Τον πληροφορήσαμε βέβαια, πως η ηγεσία
της ΕΤΥΚ το έχει ήδη αλλάξει, τρείς μόνο μήνες
από την ίδρυση της ΣΥΠΕΤΕ!
Ο κ. Μιχαηλίδης γέλασε με νόημα και διερωτήθηκε
γιατί αυτό το μένος ενάντια στην Εθνική Τράπεζα,
από την ηγεσία της ΕΤΥΚ. Μήπως, ανέφερε, υπάρ-
χει κάτι άλλο πίσω από αυτή τη στάση;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ...

«Η Επιλογή μας» ευχαριστεί τον κ. Γιώργο Μιχαη-
λίδη, που είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει
την πιο πάνω συνέντευξη και τα όσα θέλησε να
μοιραστεί μαζί μας. Σίγουρα οι γνώσεις και οι εμ-
πειρίες του είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για μας!

Ο Χατζηκωστής ήθελε να ιδρύσει άλλη συντεχνία, εκτός ΕΤΥΚ, 
για τους πτυχιούχους υπαλλήλους!

(συνέχεια από σελ 3)

«Γιατί αυτό το μένος

ενάντια στην Εθνική

Τράπεζα. Μήπως υπάρχει

κάτι άλλο πίσω 

από αυτή τη στάση;»

Όπως όλοι γνωρίζετε, προτεραιότητα της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε είναι να βρίσκεται όσο
το δυνατό πιο κοντά στα Μέλη της. Για το σκοπό αυτό, εννέα μόλις μήνες
από την Ίδρυσή της πήραμε την απόφαση να αποκτήσουμε και αποκτήσαμε

τη δική μας Στέγη. Ένα χρόνο αργότερα, η λειτουργία των ιδιόκτητών μας Γραφείων
γίνεται πραγματικότητα με την απόσπαση των συναδέλφων Μαρίας Δημητρίου
και Γιάννου Τούγκουλου.

Οι συνάδελφοί μας ενημερώθηκαν σχετικά, με εγκύκλιο στις 26.5.09, αποσπάσματα
της οποίας παρατίθενται πιο κάτω:

Α.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

Δύο μόλις χρόνια από την ίδρυση της Συντεχνίας μας, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσουμε και επίσημα την έναρξη της λειτουργίας των Γραφείων
της Συντεχνίας μας, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας. Τόσο η ανα-
καίνιση όσο και η επίπλωσή τους βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Σήμερα, τα Γραφεία
μας είναι σε θέση να δεχτούν τα μέλη μας, οποτεδήποτε αυτά επιθυμούν.   Σύντομα,
θ’ αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και για ψυχαγωγία, συγκεντρώσεις και εκδηλώ-
σεις, για τις οποίες θα ενημερώνεστε σχετικά, εκ των προτέρων.  

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Με βάση τις πρόνοιες της Σύμβασης Εργασίας και κατόπιν σχετικών εγκρίσεων,
αποσπάσθηκαν στα Γραφεία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, οι συνάδελφοι Μαρία Δημητρίου
και Γιάννος Τούγκουλος. Οι αποσπάσεις κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες, αφού οι
απαιτήσεις καθώς και οι ευθύνες για την καλή λειτουργία μιας Συντεχνίας, είναι
πολλές. Είμαστε πεπεισμένοι πως η λειτουργία των Γραφείων μας θα συμβάλει
το μέγιστο, στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Συντεχνίας
μας. 

Το κυριότερο μέλημά μας είστε εσείς, τα Μέλη μας. Τώρα θα είμαστε ακόμη πιο
κοντά σας μέσω συχνών επαφών/συναντήσεων ούτως ώστε να μπορέσουμε να
ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο την επαγγελματική σας εξυπηρέτηση καθώς
και την προστασία των συμφερόντων/δικαιωμάτων σας στους χώρους εργασίας
σας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται μεταξύ άλλων:  
• Η βελτίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων σας
• Η αξιολόγηση και έντονη διεκδίκηση για ικανοποίηση των λογικών αιτημάτων σας
• Η καταγραφή, η μελέτη και η επίλυση προβλημάτων που σας απασχολούν  
• Η άμεση και ορθή ενημέρωσή σας
• Η αξιολόγηση εισηγήσεών σας 
• Η ποιοτική μας βελτίωση
• Η ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για εργασιακά/συνδικαλιστικά ή άλλα θέματα

Με ένα μόνο τηλεφώνημα οι αποσπασθέντες συνάδελφοι θα διευθετούν συνάντηση
ακόμα και σε μη εργάσιμες ώρες, για να επιλαμβάνονται τυχόν προβλημάτων των
Μελών μας. Ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος στα Γραφεία μας είναι επίσης
κάθε συνάδελφός μας στην Εθνική Τράπεζα, ανεξάρτητα αν μέχρι σήμερα δεν
έχει ενταχθεί στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Όπως γνωρίζετε, στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε υπάρχει πάντα
μια θέση για όλους. 

Παραθέτουμε πιο κάτω τις πληροφορίες που χρειάζεστε για επικοινωνία με τη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε: 

Ταχυδρομική Δ/νση: Τ.Θ. 21192, 1503 Λευκωσία
Διεύθυνση: Μυκηνών 12, Μέγαρο «ΛΑΒΙΝΙΑ», Διαμ. 53, 1056 Λευκωσία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22-460325,  96-490390    Email:   sypete@sypete.com

Η  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ !!!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

«Το καθήκον είναι ανώτερο απ΄όλα.
Κανένας υπολογισμός, κανένας φόβος,
καμιά ικανότητα, καμιά επιθυμία δεν

μπορεί να υπερισχύσει απ΄αυτό».
Ανρί Λακορντέρ
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Μετά την πρόσφατη απόφαση της Marfin Λαϊκής για μεταφορά της έδρας της στην
Αθήνα, η ηγεσία της ΕΤΥΚ στην ...ασυνήθιστα χλιαρή εγκύκλιό της ημερ.19.5.2009
πληροφόρησε τους συναδέλφους της επηρεαζόμενης Τράπεζας πως, όπως ήταν
αναμενόμενο, ...ξαφνιάστηκε (!!) και «ταυτόχρονα της δημιουργήθηκαν μια αλυσίδα
ερωτηματικών και ανησυχιών για το μέλλον των συναδέλφων».

Τόσο απλό είναι το θέμα, τόσο απλά και τόσο επιφανειακά το έθεσε η «μεγάλη»
ηγεσία της ΕΤΥΚ!!! Εξίσου χλιαρά, η ίδια ηγεσία αντιμετώπισε και το θέμα της
πώλησης του 50,1% της Λαϊκής Ασφαλιστικής σε ξένη εταιρεία. 

Αλλιώς μας είχε συνηθίσει εμάς στην Εθνική η ίδια ηγεσία:  Σκληρή γλώσσα,
απειλές, πάθος, «αγωνιστικό πνεύμα» και ...όχι μόνο. Δικαιολογημένα λοιπόν,
ερωτούμε:

• Γιατί δεν αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο και το θέμα της Εθνικής Ασφαλιστικής
παρά μόνο το χρησιμοποίησε με το χείριστο τρόπο για να «κτυπήσει» έμμεσα
(για άλλη μια φορά) την Εθνική Τράπεζα, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα,
ακόμα και για πώληση της;  (Βλ. εγκύκλιό της ημερ.12.9.2008)

• Γιατί «βιάστηκε» να εκδώσει την άθλια εγκύκλιό της ημερ. 12.9.2008 και δεν
περίμενε πρώτα, να πάρει σχετική διαβεβαίωση για τις θέσεις εργασίας και
τα κεκτημένα των μελών της στην Εθνική Ασφαλιστική, όπως ακριβώς έπραξε

και στην περίπτωση της Marfin; Μήπως τελικά, οι ...«πραγματικές» ανησυχίες
της, μόνο θέματα Εθνικής αφορούν;   

• Σε πρόσφατη συνέντευξή του, o Πρόεδρος της ΕΤΥΚ δήλωσε ότι «η ΕΤΥΚ
διεκδικεί το δικαίωμα έκφρασης των απόψεών της σε κλειστές υπεύθυνες συ-
ναντήσεις με τη Διοίκηση της κάθε Τράπεζας...». Γιατί η ηγεσία της ΕΤΥΚ δεν
εξέφραζε με τον ίδιο τρόπο τις απόψεις της και το 2007, στο θέμα της Εθνικής
παρά μόνο, επεδίωκε καθημερινά να εκθέτει την Εθνική Τράπεζα και μάλιστα
δημοσίως; 

ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ;
Και ένας ...αναμενόμενος προβληματισμός, για τον κάθε λογικά σκεπτόμενο:
Αν το ξάφνιασμα ήταν πραγματικό και η ηγεσία της ΕΤΥΚ δεν είχε ενημερωθεί
σχετικά, τότε: 
• Ποια η αξία της εκπροσώπησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Marfin

Λαϊκής;  
• Γιατί δεν ήγειρε θέμα προς την Marfin, όπως ασφαλώς και θα δημιουργούσε

σε κάποια άλλη Τράπεζα (όνομα και μη χωριό) ή έστω, γιατί δεν έλαβε κανένα
μέτρο, απ΄ αυτά που μας είχε συνηθισμένους εμάς στην άλλη Τράπεζα, προ-
κειμένου να αποφύγει παρόμοια ή άλλα ...ξαφνιάσματα στο μέλλον;  

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ;

Όλοι οι Τραπεζοϋπάλληλοι, περισσότερο όμως οι υπάλληλοι της Εθνικής, παρα-
κολουθούν την ηγεσία της ΕΤΥΚ να δίνει με αγωνία, τον μοναδικό αγώνα που
μπορεί πλέον να δίνει στην Τράπεζά μας, τον περιορισμό δηλαδή των παραιτήσεων
μελών της.

Μέσα στο πλαίσιο της όλης προσπάθειάς της, έχει εγκαινιάσει πρόσφατα ένα και-
νούριο «σύνθημα». Ότι, τα παραμένοντα (ακόμη) μέλη της στην Εθνική, δίνουν
τάχατες «αγώνα» «για την προάσπιση, των δικαιωμάτων όλων των τραπεζοϋπαλ-
λήλων» «σύνθημα» το οποίο έχει στόχο να  παραπλανήσει τόσο τους συναδέλφους
στις άλλες Τράπεζες όσο και τους συναδέλφους μας στην Εθνική. Διότι, την ίδια
στιγμή που η ηγεσία της ΕΤΥΚ προσπαθεί να πείσει, εντός και εκτός της Εθνικής,
πως τα μέλη της, γίνονται δέκτες απειλών, εκφοβισμών, καταπίεσης κ.λπ., η μεγάλη
πλειοψηφία τους, δηλώνει απερίφραστα, ότι ουδέποτε ένοιωσε όσα και ότι η ηγεσία
της ΕΤΥΚ ισχυρίζεται. 

Και δεν σταματά μέχρι εδώ. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κατά φαντασία
αγώνα που δίνουν τα ολοένα και πιο λίγα μέλη της στην Εθνική, προσπαθεί να δι-
καιολογήσει τα χειροκροτήματα, τους επαίνους, τους εκθειασμούς αλλά κυρίως

την «ειδική μεταχείριση» που αυτά τυγχάνουν από την ίδια (σε σχέση με τους υπό-
λοιπους Τραπεζικούς υπαλλήλους) το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ας μην υποτιμά όμως η ηγεσία της ΕΤΥΚ τη νοημοσύνη των συναδέλφων. Όλοι
αντιλαμβανόμαστε πως η πραγματική αγωνία της σημερινής ηγεσίας της ΕΤΥΚ,
είναι η διατήρηση, με «νύχια και δόντια» όσων μελών, της έχουν απομείνει στην
Εθνική, για να μπορεί να «δικαιολογεί» -αν βέβαια μπορεί- την παρουσία του Προ-
έδρου της, στη θέση του. (Ως γνωστό, ο Πρόεδρός της, προέρχεται από την Εθνική
Τράπεζα). 

Δικαιολογημένα λοιπόν διερωτόμαστε, κατά πόσον η όποια ηγεσία της ΕΤΥΚ, θα
έμπαινε σε τόσους κόπους και θα έκανε τόσες και τέτοιες θυσίες για να εξευμενίζει
όσα μέλη της απέμειναν στην Εθνική, εάν ο Πρόεδρός της δεν προερχόταν από
την Τράπεζα αυτή. 
Και σίγουρα δεν πρέπει να έχουν άδικο, όσοι εκ των συναδέλφων μας επιμένουν
πως το αρχαίο γνωμικό «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» ταιριάζει
γάντι στην περίπτωση αυτή. 

Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις, δικές σας!

Γιατί ο Υπεύθυνος του περιοδικού ο «Τραπεζικός» κ. Λ. Χατζηκωστής, ο οποίος
προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα «επιτρέπει» στον κ. Μ. Ηρακλείδη, ο οποίος
προέρχεται από την Τράπεζα Marfin-Λαϊκή παρακαλώ, να παραθέτει σε άρθρο
του, φανταστικά σενάρια τα οποία να δημιουργούν ερωτηματικά για το μέλλον
της Εθνικής;

Νοιάζονται άραγε πραγματικά οι κ. κ. Ηρακλείδης και Χατζηκωστής για το μέλλον
των μελών της ΕΤΥΚ στην Εθνική; 

Γιατί στην εγκύκλιο της ΕΤΥΚ ημερ.12.9.08 δόθηκε ο τίτλος «Άρχισαν οι πωλή-
σεις….μέχρι που θα φθάσουν»; Μπορεί άραγε η ηγεσία της ΕΤΥΚ να μας ενη-
μερώσει σε ποιους κύκλους ή σε ποιους χώρους, ακούγονται τα τόσα και τόσα
για την Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρει στην εγκύκλιό της; 

Νοιάζεται άραγε πραγματικά η ηγεσία της ΕΤΥΚ για το μέλλον των μελών της
ΕΤΥΚ στην Εθνική;

Γιατί όταν συνάδελφοι της Εθνικής συνομιλούν με συναδέλφους άλλων Τρα-
πεζών δέχονται ερωτήσεις του τύπου: Είναι αλήθεια ότι η Εθνική δεν πάει καλά;
Μα η Εθνική θα διώξει κόσμο; Ή ακόμα: Μα η Εθνική θα κλείσει; Και γιατί όταν

οι συνάδελφοί μας ζητούν να μάθουν από που ακούγονται τέτοιες φήμες, πολλοί
παραπέμπουν σε κλαδικούς της ΕΤΥΚ στις Τράπεζές τους;

Νοιάζονται άραγε πραγματικά οι κλαδικοί της ΕΤΥΚ στις άλλες Τράπεζες για
το μέλλον των μελών της ΕΤΥΚ στην Εθνική;  

Γιατί κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας του 2007, από τα ψηλά δώματα
της ΕΤΥΚ «διέρρεαν» «πληροφορίες» (και «διέρρεαν» τάχατες, με πάσα μυστι-
κότητα) ότι η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο θα αγοραζόταν από άλλο μεγάλο
Τραπεζικό Οργανισμό; 

Νοιάζονται άραγε πραγματικά τα πρόσωπα αυτά στα ψηλά δώματα της ΕΤΥΚ
για το μέλλον των μελών της ΕΤΥΚ στην Εθνική;

Επιτέλους, τι έχουν με την Εθνική Τράπεζα; Ή καλύτερα, τι θέλουν από την
Εθνική;

Μήπως τελικά, η πώληση της Εθνικής αποτελεί διακαή επιθυμία κάποιων «υγιών»
συνδικαλιστών οι οποίοι για το μόνο ίσως που νοιάζονται, είναι η διατήρηση των
υπέρ-προνομίων του Διευθυντηρίου τους; 

ΤΟ …ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ «ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ» ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΥΚ !

ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΡΑΓΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ;

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»
Oι πραγματικοί στόχοι των «συνθημάτων» της ηγεσίας της ETYK

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ



Πραγματικά, έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό !

Πως η ηγεσία της ΕΤΥΚ τολμά να μιλά για «χιτλερικές μεθόδους και σύγχρονα
Ες–Ες»; Πως τολμά να μιλά για «χουντοφασισμούς», για «εκβιασμούς», για «ετσι-
θελικές συμπεριφορές στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας»; Πως τολμά να μιλά για
«ρεσιτάλ αυθαιρεσίας και αντιδημοκρατικότητας» ….

…..OTΑΝ αξιωματούχοι της:

• Απαγορεύουν ή αποτρέπουν μέλη τους να διαβάζουν το έντυπό μας; 
• Απαγορεύουν ή προσπαθούν να απαγορεύσουν στους συναδέλφους στις υπό-

λοιπες Τράπεζες να έχουν την επιλογή εάν θα διαβάσουν ή όχι κάτι που τους
δόθηκε, για να μην τους αφήσουν, προφανώς, να σχηματίσουν
ιδία άποψη;

• Τρέχουν πανικόβλητοι για ν΄ αρπάξουν το
εκφραστικό μας όργανο, κυριο-
λεκτικά μέσα από τα χέρια των
συναδέλφων μας στις άλλες Τρά-
πεζες, ωσάν να πρόκειται περί μιά-
σματος;  Άραγε, σε ποια δεκαετία
βρισκόμαστε; 

• Μαζεύουν, καταστρέφουν και  στέλ-
νουν πίσω στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, σxισμένα
(!) τεύχη της «Επιλογής μας», διακο-
σμώντας τα μάλιστα με τα προσφιλή
τους, λογής-λογής κοσμητικά επίθετα
και ύβρεις; 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ;

• Μήπως έβγαινε στο φως η αλήθεια για τις πράξεις τους και ενημερώνονταν
επιτέλους σωστά όλοι οι υπόλοιποι Τραπεζικοί υπάλληλοι για το τι πραγ-

ματικά συνέβηκε στην Εθνική Τράπεζα, από αυτούς που τα έζησαν λεπτό προς
λεπτό;  

• Μήπως οι υπόλοιποι Τραπεζικοί υπάλληλοι αντιλαμβάνονταν (έστω και ένα χρόνο
αργότερα) ότι το 2007 τους παραπλάνησαν, όταν τους κάλεσαν να ψηφίσουν
για το…καλό μας;

• Μήπως φανερωθεί πως πίσω από τις πράξεις τους κρύβεται η εξυπηρέτηση των
δικών τους και μόνο συμφερόντων, αφού όλα όσα είναι γραμμένα στην «Επιλογή
μας» - Τεύχος 1 - Μάιος 2008, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η αλήθεια για
τα γεγονότα που σημάδεψαν όλους εμάς, τους υπαλλήλους της Εθνικής Τρά-
πεζας τα τελευταία 2 χρόνια; 

• Μήπως μάθαιναν πως πέραν από την ΕΤΥΚ, υπάρχει και άλλη ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ; 
• Μήπως μάθαιναν για όλα όσα πέτυχε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε στον ένα -μέχρι τότε-

χρόνο λειτουργίας της;

Αν είναι τόσο «δημοκράτες» όσο ισχυρίζονται, φορτικά πολλές φορές,
τότε πως μπορούν να δικαιολογήσουν:

• Τις προσπάθειές τους για αποτροπή ή έστω την καθυστέρηση της
επίσημης εγγραφής της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, με την εμπλοκή μά-
λιστα συναδέλφων μας σε κα-
ταγγελίες, εν αγνοία των ιδίων; 
• Τις παρεμβάσεις τους προς τα

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
για να μην δίνεται το δικαίωμα
στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ν΄ακουστεί; 

• Τις παρεμβάσεις τους προς άλ-
λες Συντεχνίες με στόχο να
μην αποδεχθούν συνάντηση
μαζί μας; 

• Τις «φιλικές παραινέσεις» προς
συναδέλφους μας στην Εθνική,
πως σε περίπτωση παραίτησής
τους από την ΕΤΥΚ κινδυνεύει
η ανέλιξη συγγενικών τους προ-
σώπων σε άλλες Τράπεζες;

Εύλογα λοιπόν γεννάται το πιο κάτω ερώ-
τημα: 
Ποιοι είναι αυτοί που: 
• Τελικά, συμπεριφέρονται αντιδημοκρα-
τικά και χουντοφασιστικά; 
• Στερούν το δικαίωμα της ελεύθερης
σκέψης, άποψης και βούλησης;
• Ετσιθελικά αφαιρούν το δημοκρατικό

δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ν΄ αποφα-
σίζει ο ίδιος ελεύθερα, για το μέλλον
του;

• Φοβούνται ν΄ αντιμετωπίσουν την αλή-
θεια;
• Προσπαθούν να φορέσουν στα μέλη

τους παρωπίδες, επειδή φοβούνται
την αλλαγή;

Σίγουρα, ΟΧΙ το Διοικητικό Συμβούλιο,
ούτε τα μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε !!!

Διερωτόμαστε, ποιες θα είναι οι αντι-
δράσεις τους αύριο, με το άκουσμα για
δημιουργία τρίτης Συντεχνίας;  

ΤΕΛΙΚΑ,  ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ

ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΥ-

ΠΡΟΥ;

ΠΟΙΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΧΟΥΝΤΟΦΑΣΙΣΜΟ !!!   
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(Με αφορμή την συμπεριφορά αξιωματούχων της ΕΤΥΚ, στην προσπάθεια μας να μοιράσουμε
το 1ο τεύχος της «Επιλογής» μας σε συναδέλφους άλλων Τραπεζών)

Eπιστολή 

Μετά  από προβληματισμό και έρευνες αρκετών μηνών,

αποφάσισα τελικά να γνωστοποιήσω σε όλους τους συ-

νάδελφους μου Τραπεζικούς το πιο πάνω χειρόγραφο

σημείωμα, το οποίο μου παραδόθηκε το Μάιο του 2008

από κλητήρα της Ελληνικής Τράπεζας σε κλειστο φάκελο

μαζί με δυο κατεστραμμένα τεύχη

του περιοδικού «Επιλογή» της

Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

Επιπλέον επιθυμώ να αναφέρω

τα πιο κάτω:

1) Ο συγγραφέας και αποστολέας

του σημειώματος,τον οποίον πλέ-

ον γνωρίζω από το γραφικό του

χαρακτήρα, μόνο άνανδρος και

τυφλοπόντικας μπορεί να χαρα-

κτηριστεί, διαφορετικά θα έπρε-

πε κάτω από το σημείωμα να προ-

σθέσει και το όνομα του.

2) Εγώ, ως Διευθυντής του Κεντρικού Καταστήματος της

Ε.Τ.Ε (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ στη Λεμεσό, ποτέ δεν εμπόδισα την

κυκλοφορία εντύπων ή εγκυκλίων της Ε.Τ.Υ.Κ στο Κα-

τάστημα του οποίου προΐσταμαι και επιπλέον ποτέ δεν

έχω αντιληφθεί τα εν λόγω έντυπα να τύχουν της ίδιας

μεταχείρισης όπως έτυχαν τα  έντυπα της  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

που αναφέρω πιο πάνω.Αυτο και μόνο επιβεβαιώνει την

ανωτερότητα των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

3) Είμαι πεπεισμένος ότι ο αποστολέας του σημειώματος

ουδόλως γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα στην Ε.Τ.Ε.

γιατί ποτέ δεν ενημερώθηκε σωστά από την ηγεσία της

Ε.Τ.Υ.Κ, όπως εξάλλου και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι

Τραπεζικοί.

4) Το πότε κάποιος αποδεικνύεται Προδότης, Ήρωας,

Σωτήρας ή οτιδήποτε άλλο, είναι θέμα

του Χρόνου και της Ιστορίας και όχι

του πρώτου τυχόντα όπως  ο αποστο-

λέας του πιο πάνω σημειώματος. Φυ-

σικά  ο τίτλος του αποστάτη και προ-

δότη σήμερα δίδεται πολύ εύκολα σε

όποιον εκφράσει τις διαφωνίες του με

τους χειρισμούς της ηγεσίας της

Ε.Τ.Υ.Κ.

5) Εντασσόμενος στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε έχω

ήσυχη τη συνείδηση μου ότι έπραξα

απέναντι στους συναδέλφους μου αλ-

λά και στον εαυτό μου το σωστό, με

αποτέλεσμα να διατηρούμε όλοι μας τις  δουλειές μας,

σε αντίθεση με μερικούς συνάδελφους άλλης  ξένης Τρά-

πεζας μερικά χρόνια πριν, οι οποίοι ήταν μεν μέλη της

Ε.Τ.Υ.Κ, αλλά βρέθηκαν στο δρόμο χωρίς δουλειά. 

Ευχαριστώ,

Κ. Αργυρού
Διευθυντής 
Κεντρικού Καταστήματος Λεμεσού
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Απριλίου 2009 στις 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο
Χίλτον στη Λευκωσία, η 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας μας. Η Συ-
νέλευση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία τόσο για το άριστο και δημοκρατικό κλίμα
που επεκράτησε καθ΄ όλη τη διάρκειά της όσο και για το ποσοστό συμμετοχής το
οποίο άγγιξε σχεδόν το 50% του συνόλου των μελών -έστω και αν η φετινή χρονιά
δεν ήταν χρονιά εκλογών. 
Αφού οι παρόντες αποτέλεσαν απαρτία, η Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη της Συ-

νέλευσης. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η ημερήσια διάταξη που κατά σειρά, πε-
ριλάμβανε τα εξής: 

• Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008
• Οικονομική Έκθεση του Ταμία
• Συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού για τη νέα περίοδο
• Συζήτηση και έγκριση του προγράμματος Δράσης για τη νέα περίοδο
• Καταστατικές Τροποποιήσεις
• Εισηγήσεις – Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μετά από εποικοδομητική και προπαντός καλόπιστη συζήτηση, εγκρίθηκαν ομό-
φωνα ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα Δράσης της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε για την νέα
περίοδο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Από την Πρόεδρο κα. Μαρία Δημητρίου αναφέρθηκαν τα εξής σε σχέση με τις
Καταστατικές Τροποποιήσεις: 

Κρίθηκε ορθό όπως, με την ευκαιρία της διεξαγωγής της Ετήσιας μας Γενικής
Συνέλευσης,  πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο Καταστα-
τικό της Συντεχνίας μας προκειμένου η λειτουργία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε να καταστεί
πιο ευέλικτη και ακόμα πιο αποτελεσματική. 

Όπως είναι γνωστό, το  Καταστατικό με βάση το οποίο λειτουργούσε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
από την ίδρυσή της, ετοιμάστηκε μέσα σε τρία μόνο 24ωρα, μετά από σκληρή δου-
λειά και με κάθε μυστικότητα από την Ομάδα Πρωτοβουλίας, τότε, για την ίδρυση

της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Ήταν λοιπόν φυσικό, στην πορεία, να είχαν παρουσιαστεί κάποια
αδύνατα σημεία τα οποία έχρηζαν αλλαγών. 

Αναφέρθηκε επίσης από την Πρόεδρο ότι για τις προτεινόμενες αλλαγές είχαν
πραγματοποιηθεί και σχετικές συναντήσεις με τον Έφορο Συντεχνιών και ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο είχε προηγουμένως αποδεχθεί ομόφωνα τις αλλαγές γι΄
αυτό και η εισήγησή του, ήταν η υπερψήφισή τους από τη Συνέλευση.

Όλες οι τροποποιήσεις ανεγνώσθησαν από τη Γραμματέα κα. Έφη Σαββίδου και
συζητήθηκαν, όπου και όσο χρειάστηκε, με τα μέλη της Συνέλευσης.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ακολούθησε ψηφοφορία για την αποδοχή ή μη των τροποποιήσεων.

Το αποτέλεσμα υπήρξε ένας ακόμα θρίαμβος για τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

100% ΑΠΟΔΟΧΗ

ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 90 ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ  ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ !!!!

Η μαζική συμμετοχή των μελών μας σ΄ όλες ανεξαίρετα τις συγκεντρώσεις αλλά
και σ’ όλες τις εκδηλώσεις της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε καθώς και ο δυνατός παλμός που επι-
κρατεί σ΄ αυτές, είναι πλέον δεδομένα.

Η συγκίνηση μας, δεν προέρχεται μόνο από τα ομόφωνα αποτελέσματα των ψη-
φοφοριών που πραγματοποιούνται. Έχει επίσης να κάνει και με την εμπιστοσύνη
και την αγάπη με την οποία όλα τα μέλη μας μάς περιβάλλουν, αλλά και αγκαλιάζουν
κάθε προσπάθειά μας, δίνοντάς μας έτσι όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες δυ-
νάμεις να συνεχίσουμε, για την ευόδωση του δύσκολου έργου που έχουμε ανα-
λάβει.

Τους ευχαριστούμε θερμά !

2η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
11  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2009



Επιστολές συναδέλφων
Επιστολή της συναδ. ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ,

εκλεγμένου τότε, μέλους της Επαρχιακής

Επιτροπής  ΕΤΥΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και συμμετέχουσας

στο 39ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ στις

19/05/2007

Σημείωση: H πιο κάτω επιστολή γράφτηκε τότε, ακριβώς μετά το πέρας του

Συνεδρίου. Για ευνόητους λόγους, δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Μετά από έγκριση της συναδέλφου, δημοσιεύεται σήμερα στην «Επιλογή μας».

Λευκωσία, 19/5/2007

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα στις εργασίες του 39ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΕΤΥΚ, ένοιωσα απέ-

ραντη λύπη, γιατί αναλώσατε όλο το χρόνο του Συνεδρίου προσπαθώντας να εξευ-

τελίσετε με όσες λέξεις και έννοιες το επέτρεπαν, τους συναδέλφους της Εθνικής

Τράπεζας και σε αυτούς εντάσσω, και τους 4 Ελλαδίτες συν τον 1 Κύπριο.

Ένοιωσα απέραντη λύπη για την αντισυνδικαλιστική έως και εχθρική συμπεριφορά

σας, το μίσος και τους πύρινους λόγους που εκτοξεύσατε εναντίον μας, θίγοντας

την αξιοπρέπεια, κρίνοντες τους χαρακτήρες μας, εκμηδενίζοντας το ήθος και

τις αξίες μας, καταρρακώνοντας την ηθική και τις προθέσεις μας, κραδαίνοντας

ως άλλοι τύραννοι, την σπάθα της διαγραφής/αποπομπής μας από την Συντεχνία.

Ειλικρινά θέλω να μάθω, όλοι εσείς οι αδέκαστοι υπερασπιστές των συμφερόντων

μας/μου, με ποια κριτήρια, ζητάτε να ορθώσουμε ανάστημα, ενάντια στον «φα-

σισμό» και την «τυραννία» της εργοδοσίας;    

Εσείς μπορεί να έχετε εργοδοσία, εμείς σήμερα, έχουμε συναδέλφους που ήρθαν

να σώσουν τα ρετάλια που άφησαν οι άλλες διοικήσεις της Τράπεζας, πολλές

φορές με την ανοχή ή και την συμμετοχή σας.

Αλήθεια πόσους πελάτες μας κλέψατε τόσα χρόνια, κρυφά ο ένας από τους

άλλους, δίδοντας τα μύρια όσα; Δεν σκεφτήκατε μέσα στον πανικό και τα λάθη

σας την απεργία που κηρύξατε χωρίς την συγκατάθεση του προσωπικού της

Εθνικής Τράπεζας, το οποίο πανηγυρικά αγνοήσατε, ότι ίσως ακολουθήσαμε τους

ανθρώπους αυτούς αναγνωρίζοντας το ήθος και το ενδιαφέρον, το πάθος και

την επιθυμία, να σταματήσουν την Τράπεζα από την κατρακύλα που μας έσερναν

κάποιες προηγούμενες αλλά και Κυπριακές Διοικήσεις, που κοίταζαν μόνο τα

συμφέροντά τους;

Είμαι 33 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα και ξέρω τα πράγματα.

Εμένα δεν με ξεγελάτε με τα κροκοδείλια και όχι «Παπαδοπουλικά» δάκρυα.

Όντως είστε προβλέψιμος κ. Χατζηκωστή, πρώην σύντροφε και συνάδελφε.

Μια και γνωρίζεις από Ιστορία, και ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μέγας, πριν φτάσει

στην Ινδία, όσο ήταν συστρατιώτης και συμπολεμιστής. Μετά έγινε Σατράπης.

Πάντα υπήρχαν κόλακες και αυλοκόλακες.

Ευτυχώς ουδέποτε υπήρξα και ούτε θα υπάρξω. Μήπως και στους κόλπους της

Συντεχνίας δεν υπάρχουν φερέφωνα, καθοδηγητές και λογής-λογής αυλοκόλακες;

Εσείς τους θρέψατε και τους ενισχύσατε. Διαστρεβλώσατε, συνειδητά, πολλές

φορές την αλήθεια.

Η Εθνική Τράπεζα πριν από 20 χρόνια είχε ένα μεγάλο μερίδιο της Κυπριακής

Τραπεζικής αγοράς, το 20-25%, το οποίο σαφώς τώρα κατέχουν άλλες Τράπεζες,

για να καυχιέστε και να απολαμβάνετε την σιγουριά της εργασίας σας. Τα γεγονότα

τα γνωρίζουν πολύ καλά επίσης και οι πελάτες μας, πολλοί από τους οποίους δεν

άντεξαν τις πιέσεις και τις δελεαστικές προσφορές σας.

Μην ξεχνάτε πως μετά τον πόλεμο του 1974, και την κατεστραμμένη οικονομία

της Κύπρου, η Εθνική Τράπεζα, παρέμεινε στο Νησί και ουδέποτε χρησιμοποίησε

εναντίον σας συνάδελφοι, τα μέσα και τη δύναμη που είχε για να αγοράσει, ως

«μαυραγορίτης», το ψωμί σας. Ίσως θα έπρεπε να το είχε κάνει.

Καταφέρατε, και αυτό σας το αναγνωρίζω, να διασπάσετε και αποπροσανατολίσετε

το προσωπικό μας. Μήπως και αυτό ήταν στα σχέδιά σας; Πόσο bonus αλήθεια

θα πάρετε τώρα σέρνοντας τους λίγους πιστούς πελάτες που μας απέμειναν; Μια

κρουαζιέρα στην Ρόδο ή βαθμούς στις προαγωγές σας;

Και τολμάτε να μιλάτε για ήθος και θεσμούς;

Λυπάμαι πραγματικά γιατί εμφανίζεστε ως σταυροφόροι των θεσμών και των αξιών

εδώ και χρόνια. Μας συμπεριφερθήκατε απαράδεκτα, επειδή σ΄ αυτή την περίπτωση

είχαμε αντίθετη άποψη. Μέλη του Προεδρείου, που δυστυχώς ευρίσκονται πολύ

ψηλά στην πυραμίδα της ΕΤΥΚ μας αποκάλεσαν «τσογλάνια, βλάκες, κάσες, άντε

να χαθείς να πας στο διάολο»!!!

Όντως ήθος επιπέδου…Αιδώς Αργείοι!!!

Θα μπορούσα και εγώ να μιλήσω πολύ περισσότερες ώρες για να αντικρούσω τις

απίστευτες κατηγορίες και τους χαρακτηρισμούς που μας στολίσατε.

Μάθετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κράτησε

την Τράπεζα χωρίς τις πανάκριβες διαφημίσεις σας και τα πλούσια τεχνικά μέσα

που διαθέτατε.

Έχουμε και Ήθος και Αξιοπρέπεια, Γνώμη και Γνώση, Κρίση και Επίπεδο αλλά και

το Θάρρος να ορθώνουμε το ανάστημά μας, όπως το κάναμε πάντα και σ’ όλες

τις στιγμές των 2 εκατοντάδων σχεδόν χρόνων της Ιστορίας της Εθνικής Τράπε-

ζας.
Και για να μην νομίζετε ότι είμαι καθοδηγούμενη και εγώ, ορκίζομαι με το χέρι

στην καρδιά για την αλήθεια και ακρίβεια των πιο πάνω, χωρίς μίσος, φόβο ή πά-

θος.
Καταφεύγω στο βήμα της ενημέρωσης, γιατί νοιώθω, ότι το βήμα της Συντεχνίας

της ΕΤΥΚ στην οποία ανήκω, είναι εχθρικό και μοχθηρό, πολύ μικρό και κοντό για

να με χωρέσει…

Ελένη Δανάη Μαρινάκη

Υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

Συμμετέχον Μέλος στο 39ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ της 19.5.07

Υ.Γ. Ίσως αυτές οι γραμμές δώσουν πίσω λίγη από τη θιγμένη αξιοπρέπεια και φι-

λότιμο, το δικό μου, αλλά και των συναδέλφων μου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Πέρασε αρκετός χρόνος που έθεσα προς την ΕΤΥΚ και τον Πρόεδρό τηςδιάφορα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είδα καμιά απάν-τηση.
Γιατί κύριοι της ΕΤΥΚ και προσωπικά εσύ κύριε Πρόεδρε δεν καταδεχτή-κατε ν΄ απαντήσετε;
Μήπως τα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύλογα, πραγματικότητα και αλή-θεια;
Μήπως καίουν;
Πιστεύω ότι η συναδερφική και η συνδικαλιστική σας συνείδηση, εάν υπάρ-

χουν, επιβάλλουν ν΄ απαντήσετε με θάρρος και ειλικρίνεια εάν βέβαια ταδιαθέτετε αυτά.  
Μήπως κύριε Πρόεδρε η ενοχή και η αδικία που σε βάρος πολλών συνα-δέλφων κρυφά παίρνατε τόσες προαγωγές, δεν σας επιτρέπουν ν΄ απαν-τήσετε; 

Η σιωπή σας φοβούμαι επιβεβαιώνει τόσο την ενοχή σα όσο και την έλλειψηθάρρους. 
Ας ελπίσω ότι έστω και καθυστερημένα κάποια στιγμή θα τολμήσετε ν΄απαντήσετε.
Φοβούμαι όμως ότι, υπό το θάμβος των τόσων ωφελημάτων που για τονεαυτό σας, λόγω θέσης, έχετε εξασφαλίσει και τα οποία πλουσιοπάροχααπολαμβάνετε, δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε.
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Από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, ανασύραμε και θυμηθήκαμε έντονα τις φα-
σαρίες  του 2000  που και τότε,  στόχο είχαν την Τράπεζά μας. 
Η ηγεσία της ΕΤΥΚ, μεθοδευμένα και προς ικανοποίηση ιδίων συμφερόντων,
όπως εκ των υστέρων διαφάνηκε, άφηνε και τότε - μέσω των γνωστών δορυφόρων
της -  να διαρρέουν φήμες  μεταξύ των συναδέλφων,  αλλά και σε κύκλους εκτός
της Τράπεζας, του γνωστού τύπου: «η Εθνική δεν πάει καλά, η Εθνική θα κλεί-
σει»…
Και εξαπέλυε μύδρους κατά του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου, σέρνοντάς μας
σε συνελεύσεις,  οι οποίες κατέληξαν σε προσχεδιασμένο, ομόφωνο δήθεν,  ψή-
φισμα προς τη Διοίκηση της Τράπεζας στην Αθήνα που απαιτούσε άμεση αλλαγή
της Διοίκησης Κύπρου!
Δεν ήταν δα και δύσκολη υπόθεση η εξασφάλιση τέτοιων προσχεδιασμένων,
δήθεν ψηφισμάτων, αφού για χρόνια ολόκληρα, τελούσαμε υπό το κράτος της
τρομοκρατίας της ηγεσίας της ΕΤΥΚ! Αρνιά αποκαλούσαν τους υπαλλήλους της
Εθνικής Τράπεζας και είχαν φτάσει στο σημείο, για κακή τους τύχη, να το πιστέψουν
κιόλας!
Και λέω για κακή τους τύχη γιατί όταν το 2007, με την τοποθέτηση στην Κύπρο
νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, θέλησαν και πάλι να παίξουν το γνωστό και προ-
σφιλές τους παιγνίδι, βρήκαν μπροστά τους τα αρνιά, τα οποία, νιώθοντας ότι το
ποτήρι είχε πλέον ξεχειλίσει, όρθωσαν το ανάστημά τους, έτοιμοι να προασπίσουν
να συμφέροντά τους από τις υστεροβουλίες της ηγεσίας της ΕΤΥΚ!  
… Και για να επανέλθουμε στην ιστορία, ενώ εβάλλετο ανοιχτά από την ηγεσία
της ΕΤΥΚ ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος για την «ανικανότητά» του και τις δικτα-
τορικές μεθόδους του και τον παρουσίαζε στις τότε συνελεύσεις που συγκαλούσε
ωσάν να τελούσε υπό αντικατάσταση, προς τούτο μάλιστα έλεγε ότι είχε και τη
διαβεβαίωση της Διοίκησης,  ξαφνικά και εν μια νυκτί, οι φωνές «ανησυχίας» της
ΕΤΥΚ για την πορεία της Τράπεζας σίγησαν, τα προβλήματα της Τράπεζας και
του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου ως δια μαγείας επιλύθηκαν, η Τράπεζα δεν
κινδύνευε πλέον να κλείσει  και οι σχέσεις μεταξύ του Προέδρου της ΕΤΥΚ και
του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου, έγιναν καλύτερες και από μέλι-γάλα. 

Εκείνο που θέλω να πω καταληκτικά, είναι ότι αν κάποιος ανατρέξει στις εγκυκλίους
που κατά καιρούς εκδίδει η ηγεσία της ΕΤΥΚ, δε θα χρειαστεί και πολλή προσπάθεια
για να καταλάβει ότι η μέθοδος που περιέγραψα πιο πάνω χρησιμοποιείται  ευρέως,
προκειμένου να επιβάλει εκβιαστικά στις διοικήσεις των Τραπεζών τα σχέδιά της,
που τις περισσότερες φορές εξυπηρετούν άλλους σκοπούς από αυτούς για τους
οποίους θα έπρεπε να είναι ταγμένη.
Δεν είναι αξιοπερίεργο άραγε το γεγονός ότι, από το 2006  και μετά,  ξαφνικά όλα
πηγαίνουν καλά στις άλλες Τράπεζες και η ΕΤΥΚ δεν έχει κανένα, μα κανένα πρό-
βλημα μαζί τους; 
Αντίθετα, η ΕΤΥΚ έχει στήσει τα 2 τελευταία χρόνια την Εθνική Τράπεζα στον
τοίχο, πυροβολώντας την ανελέητα … για το καλό της! όπως διατείνεται στις εγ-
κυκλίους της.
Νομίζω ότι έχει φτάσει πλέον ο καιρός για την ηγεσία της ΕΤΥΚ να προβληματιστεί
σοβαρά, αν δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα, ν’ αναθεωρήσει  άμεσα τη στάση
της και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις αναχρονιστικές μεθόδους που χρησι-
μοποιεί για να πετύχει τους ιδιοτελείς σκοπούς της, π.χ. δικτατορία, τρομοκρατία,
παραπληροφόρηση και λασπολογία,  γιατί  δεν έχουν πλέον πέραση!
Άλλωστε, εμείς τα αρνιά της Εθνικής Τράπεζας, το έχουμε αποδείξει αυτό περί-
τρανα, στέλνοντας το μήνυμα σε όλους, ότι το δικαίωμα της απόλυτης εκπροσώ-
πησης των τραπεζοϋπαλλήλων, δεν ανήκει σε καμιά ΕΤΥΚ!
Αν δεν αλλάξει στάση, γιατί ίσως  δεν τη συμφέρει να το κάνει  κι αν δεν αρχίσει
να ΣΕΒΕΤΑΙ τα μέλη της, δεν θ’ αργήσει  η ώρα που και οι υπάλληλοι των άλλων
Τραπεζών, θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν και αυτοί ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και
θ’ ακολουθήσουν με μαθηματική ακρίβεια το παράδειγμά μας!
Ας λάβουν υπόψη λοιπόν σοβαρά τα πιο πάνω, γιατί μόνο τότε ίσως και να πειστούμε
κι εμείς οι «βλάκες»  της Εθνικής Τράπεζας για την «ανιδιοτέλεια» κάποιων και να
καταλάβουμε, επιτέλους, γιατί «στέκονται ακόμα και κοιτάζουν τον ήλιο αγέρω-
χα»!!!

ΕΝΑΣ «ΒΛΑΚΑΣ»

ΕΤΥΚ, ο…..γνήσιος και  μοναδικός
υπερασπιστής του Δικαίου, 
της Αξιοκρατίας, της Διαφάνειας, της
Δημοκρατίας ….και άλλων «καλών» !!!

Ένα πολύτιμο για τη Συντεχνία μας και συνεπώς για το Προσωπικό της Εθνικής
Τράπεζας έργο, «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε», το οποίο περιλαμβάνει
όλα τα Γεγονότα αλλά και άγνωστες λεπτομέρειες της περιόδου από το Σεπτέμβριο
του 2005 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2008, που σημάδεψαν το μέλλον μας ως
υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, έχει ολοκληρωθεί.

Για την ετοιμασία του «ΧΡΟΝΙΚΟΥ» καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια αφού
απαιτήθηκαν και αφιερώθηκαν, χωρίς υπερβολή, εκατοντάδες ώρες εργασίας
προκειμένου αυτό να είναι πλήρες και αντικειμενικό.
Το «ΧΡΟΝΙΚΟ» θα κυκλοφορήσει τμηματικά, συγκεκριμένα σε τέσσερα μέρη, τα
οποία περιλαμβάνουν:

1ο Μέρος (έχει ήδη κυκλοφορήσει και άφησε άριστες εντυπώσεις)
• Τον Πρόλογο
• Την Εισαγωγή
• Τα Γεγονότα για την περίοδο από 20.9.2005 (ημερ. κήρυξης της 1ης Απεργίας)

μέχρι και τις 3.5.2007 ημέρα της αυθόρμητης μετάβασής μας στα γραφεία της
ΕΤΥΚ, με αφορμή την κήρυξη της 3ης στη σειρά Απεργίας στην Εθνική Τράπεζα.

2ο Μέρος
• Τα Γεγονότα για την περίοδο από 4.5.2007 μέχρι και τις 31.5.2007, ΤΟ ΜΗΝΑ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για άρση των αν-
τικαταστατικών απεργιακών μέτρων που ετσιθελικά, επέβαλε η ηγεσία της ΕΤΥΚ. 

3ο Μέρος 
• Τα Γεγονότα για την περίοδο από την 1.6.2007, την ιστορική για το Προσωπικό

της Εθνικής Τράπεζας, ημέρα ίδρυσης της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε μέχρι και τις 2.10.2007,

ημερομηνία της επίσημης εγγραφής της στο Μητρώο του Εφόρου Συντεχνιών.

4ο Μέρος
• Τα Γεγονότα από τις 3.10.2007 μέχρι τις 23.9.2008, την ιστορική επίσης μέρα

της Υπογραφής της 1ης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
και Εθνικής Τράπεζας. 

• Τον Επίλογο

Στόχος μας είναι, μετά την κυκλοφορία και του τελευταίου μέρους, το Χρονικό
να εκτυπωθεί ολόκληρο και να δεθεί ως Βιβλίο. 

Αντίγραφα του «ΧΡΟΝΙΚΟΥ» θα δοθούν σ’ όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους
και όχι μόνο. Και λέμε σ’ όλους, αφού τα γεγονότα αφορούν όλους τους υπαλλή-
λους της Εθνικής Τράπεζας, ανεξάρτητα αν ακόμα δεν έχουν εγγραφεί όλοι στη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. 

Πιστεύουμε πως κάθε συνάδελφος στην Εθνική Τράπεζα ή οποιοσδήποτε άλλος
συνάδελφος ή ακόμα, ο όποιος ενδιαφερόμενος, πρέπει να μελετήσει καλά όλα
τα διαδραματισθέντα, έτσι ώστε να μπορέσει ν΄ αντιληφθεί τι συνέβηκε, γιατί συ-
νέβηκε και πως ακριβώς συνέβηκε. 

Τα μηνύματα που παίρνουμε μετά την κυκλοφορία του 1ου μέρους του «Χρονικού»
είναι ότι σ’ αυτό, δεν γίνεται μόνο παράθεση των γεγονότων και σωστή κριτική,
αλλά: 
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ !

Το «ΧΡΟΝΙΚΟ» βρίσκεται επίσης και στην ιστοσελίδα μας: www.sypete.com     

«ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε»

Η αλήθεια υπάρχει. 
Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.

George Braque,   1882-1963,   Γάλλος ζωγράφος  
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Κούφιες υποσχέσεις και Παραπληροφόρηση vs Σοβαρότητας και Συνέπειας

Το μέλλον των συντεχνιών στην Εθνική

Φ
αίνεται πως η ηγεσία της ΕΤΥΚ έχει πλέον συνειδητοποιήσει πως ο ρόλος
της στην Εθνική βρίσκεται προς το τέλος του, γι΄ αυτό και το τελευταίο
διάστημα την βλέπουμε να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει για
να περισώσει ότι μπορεί, από τα συντρίμμια που άφησε η γνωστή «συμ-

περιφορά» και στάση της προς το Προσωπικό αλλά και προς την ίδια την Τράπεζα.
Στα πλαίσια των προσπαθειών της αυτών, άρχισε τώρα να μοιράζει προς τα πα-
ραμένοντα ακόμα μέλη της στην Εθνική, καινούριες, μη υλοποιήσιμες όμως, «υπο-
σχέσεις». 

Οι νέες, κούφιες αυτές «υποσχέσεις» όπως και άλλες παρόμοιες προηγουμένως,
όχι μόνο παραπέμπουν απλά στο μέλλον αλλά δεν είναι καν πραγματοποιήσιμες.
Τη φορά αυτή, στηρίζονται σε φήμες που η ίδια ενσπείρει και βασίζονται στις ψευ-
δαισθήσεις και αυταπάτες που τρέφει. Σχετίζονται δε, με την διακαή της επιθυμία
για αλλαγή της Διοίκησης της Εθνικής, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα λοιπόν με τις ψευδαισθήσεις της, όταν συμβεί αυτό, η ηγεσία της ΕΤΥΚ
θα αποκτήσει «δύναμη» στην Εθνική και έτσι θα μπορεί να ενεργεί όπως της «επι-
τρεπόταν» να ενεργεί στο παρελθόν. Αυτά αποτελούν απλά, ευσεβείς πόθους ή
πιο σωστά, όνειρα θερινής νυκτός. Οι λόγοι εξηγούνται στη συνέχεια.

Παραδείγματα απραγματοποίητων υποσχέσεών της ηγεσίας της ΕΤΥΚ, υπάρχουν
πολλά. Πραγματοποιήθηκε μήπως, έστω και μία από τις πιο κάτω υποσχέσεις της; 

• Ποιόν από τους Διοικούντες την Τράπεζα, ή «συνταξιούχους» όπως η «σοβαρή»
ηγεσία της ΕΤΥΚ τους αποκαλούσε, «κατάφερε» (όπως υποσχόταν) να «διώξει»; 

• Ποιόν από τους δύο αποσπασθέντες από τη μητρική συναδέλφους μας, ή «εξω-
τραπεζικούς» (για να μην ξεχνούμε τους χαρακτηρισμούς της «σοβαρής» όπως
αυτοαποκαλείται η ηγεσία της ΕΤΥΚ) «κατάφερε» (όπως υποσχόταν) να «διώξει»;
Πως δικαιολογείται σήμερα στα εναπομείναντα μέλη της, για τις τρεις –εντελώς
άσκοπες τελικά- απεργίες στις οποίες ετσιθελικά τα «έσυρε» με σκοπό την
εκδίωξη των 2 αποσπασθέντων, διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα τις ίδιες τις
θέσεις εργασίας τους (αφού χειρίστηκε το όλο θέμα εντελώς ερασιτεχνικά);

• «Κατάφερε» μήπως να «διώξει» τον άλλο «συνταξιούχο», Κύπριο, Εκτελεστικό
Σύμβουλο;  

• Κατάφερε μήπως (όπως υποσχόταν) να μην εγγραφεί επίσημα η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε; 

• Η κατάφερε μήπως αργότερα (όπως υποσχόταν) να «διαλύσει» τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε,
όπως κοκορευόταν για τόσο καιρό μετά την ίδρυσή της; Γιατί δεν συνεχίζει και
σήμερα το ίδιο παραμύθι; 

Παραδείγματα άλλων υποσχέσεων της, που δόθηκαν σε υπαλλήλους, μικρών κυ-
ρίως Τραπεζών του Ανταγωνισμού, υπάρχουν επίσης πολλά. Δεν χρειάζεται ούτε
και θα επεκταθούμε, αφού σκοπός του παρόντος άρθρου, δεν είναι η δημιουργία
προβλημάτων στην ηγεσία της ΕΤΥΚ. Θυμίζουμε μόνο την περίπτωση της Arab
Bank, η οποία «φωνάζει».

Είναι προφανές, πως η ηγεσία της ΕΤΥΚ δεν έχει πάρει ακόμη τα μηνύματα για
την αλλαγή που επήλθε στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται πλέον το Προσωπικό
της Εθνικής. Έχει άραγε την εντύπωση, πως θα μπορέσουν ποτέ οι υπάλληλοι της
Εθνικής να εγκρίνουν ή να  συγχωρήσουν την διαχρονική της στάση έναντι της
Τράπεζας αλλά και έναντι των ιδίων; Ας μην πλανάται και ας αντιληφθεί ότι ο μικρός
αριθμός συναδέλφων που την ακολουθεί ακόμα, ο μικρός της περίγυρος (και δεν
εννοούμε το σύνολο των συναδέλφων που ακόμα δεν έγιναν μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε),
βρίσκεται κοντά της για λόγους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το καλό του
συνόλου ή την ευημερία της Τράπεζας και κατά συνέπεια την ευημερία των υπαλ-
λήλων της. 

Η συμβουλή μας λοιπόν προς την ηγεσία της ΕΤΥΚ είναι η εξής: Nα αφήσει κατά
μέρος την συνεχή –και μη αποτελεσματική- προσπάθεια που καταβάλλει για να
επουλώσει τα «τραύματα» που της προξένησε η ίδρυση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και να
προσπαθήσει να διατηρήσει το ρόλο που σήμερα έχει στις άλλες Τράπεζες ή Ορ-
γανισμούς, πριν τον χάσει κι΄ αυτό. Και σοβαρολογούμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά
–το γνωρίζει και η ίδια- πως τα μουρμουρητά αυξάνονται καθημερινά. Βρίσκεται
κυριολεκτικά, στο παρά πέντε.

Νοιώθουμε επίσης πως μια συμβουλή -καλόπιστη πάντα- πρέπει να δοθεί και προς
τα απλά μέλη της ΕΤΥΚ/συναδέλφους μας, ακόμα και προς τους κλαδικούς της
αξιωματούχους: Nα ζυγίζουν καλά αλλά και να «κοσκινίζουν» τα λόγια τα ωραία
τα μεγάλα και να μην παρασύρονται. Ας αναρωτηθούν (και πιστεύουμε θα αντι-
ληφθούν) γιατί «αγαπήθηκαν» έτσι ξαφνικά (και κατόπιν εορτής)  από κάποιους,
οι οποίοι, πριν λίγο καιρό ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν, στο βωμό άλλων συμφερόντων
τις ίδιες τις θέσεις εργασίας τους; Μήπως κάτι άλλο κρύβεται πίσω από τον κε-
ραυνοβόλο αυτό «έρωτα»; 

Επανερχόμαστε όμως στο θέμα μας. Όταν η ηγεσία της ΕΤΥΚ, μοιράζει δεξιά κι΄
αριστερά υποσχέσεις, προσποιείται πως ξεχνά ότι σήμερα στην Εθνική, υπάρχει
μια τεράστια διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι η ΔΥΝΑΜΗ που απέκτησε το ίδιο το
Προσωπικό της μετά τα γεγονότα του 2007. Οι υπάλληλοι της Εθνικής εκφράζονται
πλέον μέσω της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ, της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου, τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.  Σήμερα, η Συντεχνία αυτή ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ στο χώρο της Εθνικής και έχει τη δύναμη (δύναμη η οποία προέρχεται
τόσο από τον αριθμό όσο και από τη θέληση και το ψηλό φρόνημα των μελών της)
να απαγορεύσει, ακόμα και τη σκέψη οιουδήποτε για οποιαδήποτε «τρέλα», πα-
ρόμοια με όποια «τρέλα» επιχειρήθηκε στο παρελθόν. 

Προς όσους «ξεχνούν», υπενθυμίζουμε ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε έχει ως γνώμονα τους
πιο κάτω, απόλυτα συνυφασμένους μεταξύ τους, στόχους: 

• Να σταθεί ως ασπίδα για να προστατεύσει τους εργαζόμενους στην Εθνική αλλά
και τα πραγματικά συμφέροντά τους τα οποία στο παρελθόν κινδύνευσαν σε
μέγιστο βαθμό. 

• Να συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας και πορείας της Τράπεζας προκειμένου
αυτή να βρεθεί εκεί που της αξίζει, γεγονός που θα συμβάλει στην επίτευξη των
δικών μας στόχων και στην βελτίωση των δικών μας ωφελημάτων η οποία πε-
ριλαμβάνει και την επαναφορά όλων των παλαιοτέρων κεκτημένων του Προ-
σωπικού της Εθνικής τα οποία, δυστυχώς, θυσιάστηκαν το 1994, στο βωμό
άλλων συμφερόντων .  

Προς όσους -οι οποίοι για τα δικά τους συμφέροντα- συμμετέχουν στον αγώνα
«επιβίωσης» της ηγεσίας της ΕΤΥΚ στην Εθνική, η οποία στηρίζεται σε μη πραγ-
ματοποιήσιμες υποσχέσεις, αλλά και προς οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο,
τονίζουμε τα εξής:  

• Η παρουσία, η δύναμη, η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δεν επηρεάζεται ούτε από την εκάστοτε Διοίκηση της Τράπεζας
στην Κύπρο ούτε από την εκάστοτε Διοίκηση στην Αθήνα. Πολύ δε περισσότερο,
δεν επηρεάζεται από συκοφαντίες, προσπάθειες υπόσκαψης εκφοβισμούς ή
απειλές. Τέτοιες ενέργειες μας πεισμώνουν και όπως είναι φυσικό φέρνουν
ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουν οι επικριτές μας.
Και όταν το Προσωπικό της ΕΤΕ πεισμώνει, τα αποτελέσματα είναι γνωστά. 

• H Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε θα συνεχίσει να είναι στο προσκήνιο πρωταγωνιστής, πάντοτε δυ-
νατή και ενωμένη διότι οι βάσεις της είναι και θα παραμείνουν γερές.  Έχοντας
στο μυαλό της οικτρά λάθη άλλων, παραδειγματίζεται και ενεργεί ανάλογα. Ετσι
έμαθε να λειτουργεί και να ενεργεί σωστά. Οι επιτυχίες της μιλούν από μόνες
τους. 

• Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε θα βρίσκεται για πάντα στο τιμόνι των εργασιακών σχέσεων στην
Εθνική. Θα βρίσκεται πάντα δίπλα από το κάθε μέλος της και αυτό το έχει ήδη

Ας κρατούν μικρό καλάθι 

όσοι συλλέγουν υποσχέσεις 

της ηγεσίας της ΕΤΥΚ
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ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΥΑΛΑ ΚΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ:

Φαίνεται πως οι υπάλληλοι της Εθνικής ποτέ δεν πρόκειται να πάρουν
απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν από τη στήλη, στο 1ο μας τεύχος.
Το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν είναι, ίσως, μια τυπική απολογία
από κάποια τυχόν νέα ηγεσία της ΕΤΥΚ, παρόλο που κι΄ αυτό, χλωμό
το βλέπουμε. 
Το θέμα της στήλης σήμερα, σχετίζεται με τα παρεπόμενα της υπογρα-
φείσας για την τριετία (2008 -2010) Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με-
ταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Εθνικής Τράπεζας.

� Πως μια πανίσχυρη, τάχατες, οργάνωση των 10000 μελών (όπως είναι
η ΕΤΥΚ), ενώ επικαλείται ότι διατηρεί την πλειοψηφία σε μια Τράπεζα των
(μόνο) 280 περίπου υπαλλήλων (όπως είναι η Εθνική) δεν φροντίζει να το
αποδείξει απαιτώντας να διαπραγματευτεί και να υπογράψει Συλλογική
Σύμβαση με την Τράπεζα αυτή; Γιατί δεν έκανε τον κόσμο άνω κάτω  και
γιατί δεν κίνησε «γη και ουρανό» προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώ-
ματα των μελών της στην Εθνική για τα οποία τόσον κόπτεται –όπως ισχυ-
ρίζεται; Γιατί –άραγε- επιμένουν να υποτιμούν τη νοημοσύνη των
υπαλλήλων της Εθνικής;  

� Πως, ως Πρόεδρος της ΕΤΥΚ, ο εργατοπατέρας συν. Λ. Χατζηκωστής
νοιώθει συνδικαλιστικά ήσυχος αλλά και εργασιακά ασφαλισμένος όταν
ο ίδιος θα «εργάζεται» για την επόμενη τριετία (απολαμβάνοντας καλύτε-
ρους όρους) με βάση τη Συλλογική Σύμβαση που υπέγραψε Συντεχνία, η
οποία (σύμφωνα με την συντεχνία που προεδρεύει) αντιπροσωπεύεται
από «δήθεν συνδικαλιστές» ή «αυλοκόλακες» ή ανθρώπους χωρίς ήθος
ή δεν ξέρουμε πως αλλιώς;  Μήπως τελικά, δήθεν δεν την αναγνωρίζει;
Δεν αντιλαμβάνεται πως μ΄ αυτό τον τρόπο, έχει ήδη αναγνωρίσει τη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και μάλιστα πανηγυρικά; Εμάς βέβαια, ουδόλως μας ενδια-
φέρει. Η στάση του, ας προβληματίσει άλλους, εκτός, αλλά κυρίως εντός
της Εθνικής Τράπεζας.

� Γιατί ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΤΥΚ (τουλάχιστον) δεν διαχωρίζει τη
θέση του από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Εθνικής /μέλη της συν-

τεχνίας «του» μη αποδεχόμενος εφαρμογή
της Σύμβασης της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε για το άτομό
του;  Μήπως επειδή φοβάται ότι τα πράγ-
ματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα για τον ίδιο
και κατ΄ επέκταση, και για την συντεχνία που
προεδρεύει;  

� Γιατί τα μέλη του Προεδρείου της ΕΤΥΚ,
ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΤΥΚ ή ακόμη και οι απλοί κλαδικοί της πα-
ρασιωπούν το γεγονός και δεν εγείρουν
(τουλάχιστο) θέμα αρχής για τον ίδιο τον
Πρόεδρό τους;  Δεν αντιλαμβάνονται ότι πα-

ρασιωπώντας το γεγονός αυτό, μένουν κι΄ οι ίδιοι εκτεθειμένοι; Απάντηση
βέβαια δεν περιμένουμε. Σκεφτόμαστε μόνο, τι περιμένει αυτόν που θα
τολμήσει. 
Εμείς .....γνωρίζουμε. Κι΄ από πρώτο χέρι μάλιστα.    

� Είναι –άραγε- σε θέση σήμερα, το Προεδρείο της ΕΤΥΚ, μετά και την
ομολογουμένως εξαιρετική σε ωφελήματα Συλλογική Σύμβαση που πέ-
τυχε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, να επιβεβαιώσει στα μέλη της ένα από τα παλαιότερα
της «συνθήματα», ότι δηλαδή οι αντιπροσωπεύοντες τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, δεν
είναι ικανοί να διαπραγματευτούν; 

� Γιατί ο Πρόεδρος της ΕΤΥΚ ή έστω το Προεδρείο της δεν συμβούλευ-
σαν τους υπαλλήλους της Εθνικής /μέλη της ΕΤΥΚ να επωφεληθούν μόνο
όσα αυτοί κέρδισαν στις άλλες Τράπεζες για την τριετία 2008 – 2010, και
όχι τα κατά γενική ομολογία, σημαντικά καλύτερα ωφελήματα που πέτυχε
η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε; Μήπως επειδή φοβάται πως θα αποχωρήσουν από την
ΕΤΥΚ κάποιες ακόμα δεκάδες από τα μέλη που της απέμειναν στην
Εθνική; Κι΄ αν συμβεί κι΄ αυτό, τότε (θεωρητικά τουλάχιστον) πως θα μπο-
ρεί να εξηγεί ή να δικαιολογεί την παρουσία του στη θέση του Προέδρου
συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία, ενώ συνολικά αριθμεί 10000 μέλη,
ο Πρόεδρός της θα προέρχεται από μια Τράπεζα των 30-40 μελών, ή (σε
ποσοστό), σχεδόν 0%;. 

αποδείξει. Η τακτική που ακολουθεί, αποδεδειγμένα αποδίδει. Στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
νοιώθουμε πως δεν χρειάζεται να διατυμπανίζουμε κάθε επιτυχία μας που
αφορά την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων μελών μας. Τι και αν κάποιοι
προσπαθούν να μειώσουν τη δράση, τη δύναμη αλλά και την αποτελεσματικότητα
της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Το κάθε ένα από τα μέλη μας που έχει μέχρι σήμερα ζητήσει
τη βοήθειά μας, έχει εισακουσθεί, στηριχθεί και δικαιωθεί μετά από δικές μας
ενέργειες. Το γνωρίζει, το εκτιμά και το αναγνωρίζει.  

• Στην Εθνική έχει πλέον εμπεδωθεί πως η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δεν μένει ποτέ στα λόγια.
Όταν δίνει υποσχέσεις, οι υποσχέσεις αυτές έχουν και την ανάλογη βαρύτητα
αφού είναι πάντοτε προϊόν σωστού προβληματισμού και σωστής αξιολόγησης
του κάθε θέματος. Κούφιες υποσχέσεις ή υποσχέσεις βασιζόμενες σε «συν-
θήματα» και «ιαχές» οι οποίες έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν συμφέροντα
άλλα από τα πραγματικά συμφέροντα των υπαλλήλων της Εθνικής, δεν δίνονται
ποτέ.

• Όλοι οι στόχοι που έθεσε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε έχουν επιτευχθεί πλήρως. Τα αποτελέ-
σματα είναι εκεί και φωνάζουν. Αυτό αποδεικνύει πως ξέρουμε να στοχεύουμε
σωστά και να πετυχαίνουμε όλους μας τους στόχους. Και εξηγούμε: Όχι μόνο
τα ωφελήματά μας έχουν κατοχυρωθεί αλλά παράλληλα έχουν βελτιωθεί κατά
πολύ και υπερτερούν πλέον σημαντικά, αυτών που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί

μας στις άλλες Τράπεζες. Ταυτόχρονα, με τη δική μας συμβολή, η πορεία της
Τράπεζάς μας έχει πάρει για καλά την ανιούσα. 

• Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, βλέπει μακροπρόθεσμα, γι΄ αυτό και ενεργεί με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα. Η συνέπεια του σήμερα αποτελεί την εγγύηση για το αύριο. Στη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, θέλουμε και μπορούμε να είμαστε σωστοί συνδικαλιστές και ταυ-
τόχρονα, σωστοί άνθρωποι και σωστοί συνάδελφοι. Πιστεύουμε ότι το κάθε ένα
από τα μέλη μας νοιώθει πως έχει να κάνει με ανθρώπους ειλικρινείς, με ήθος
και με ακεραιότητα χαρακτήρα, χαρακτηριστικά τα οποία κάθε σωστός άνθρωπος
και συνδικαλιστής επιβάλλεται να έχει. Άλλωστε, αυτά είναι τα μηνύματα που
παίρνουμε καθημερινά από τους συναδέλφους που επικοινωνούν μαζί μας.

Αν λοιπόν κάποιοι τρέφουν ψευδαισθήσεις ή έχουν αυταπάτες, καλύτερα να τις
κρατήσουν για τους εαυτούς τους.  Και ας το πάρουν χαμπάρι οι ενσπείροντες
φήμες και οι μόνιμα παραπέμποντες στο μέλλον, το οποίο «ποτέ δεν ήλθε και ποτέ
δεν θα έλθει», πως η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ήλθε για να μείνει.  Οι επικριτές της το έχουν
αντιληφθεί, εξ’ ου και η συνεχής ενασχόληση τους μαζί της.  

Και έχει απόλυτο δίκαιο ο συγγραφέας, με την φράση του «Κανείς δεν κλωτσάει
ένα ψόφιο σκυλί».

… «Και μέρα με τη μέρα, βιώνουμε ολοένα και περισσότερο τις

ευεργετικές συνέπειες του επιτεύγματός μας»

(Από τον Πρόλογο του «Χρονικού Ίδρυσης της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε»)
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Κ
ατά το έτος 2007, η Κύπρος έχει ψηφισθεί από ευρέως γνωστούς επιχει-
ρηματικούς οργανισμούς της Ευρώπης ότι κατέχει το πλέον ελκυστικό
φορολογικό καθεστώς στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει επι-
λεχθεί ως πρώτη: α. για την σταθερότητα στην εφαρμογή του φορολογικού

καθεστώτος που διακατέχεται, β. τη συνέπεια στην εφαρμογή της φορολογικής
νομοθεσίας και γ. τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλει.
Η φορολογική νομοθεσία στην Κύπρο καθώς επίσης και οι κανονισμοί εφαρμογής
της είναι απλοί και εύκολα κατανοητοί. Οι σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής κοι-
νότητας και των Αρχών φορολογίας του κράτους είναι άριστες και εξασφαλίζουν
την αποτελεσματικότητα της φορολογίας τόσο του εμπορικού όσο και του χρημα-
τοοικονομικού τομέα. Προσφέροντας ένα διαυγές και αποτελεσματικό περιβάλλον,
το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο προάγει την ανταγωνιστικότητα του Κράτους
και συνεισφέρει στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ελκυστικού πλαισίου εντός
του οποίου διεξάγονται οι διεθνής επιχειρηματικές εργασίες. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι φορολογικές διατάξεις οι οποίες
διέπουν το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο.

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, εφαρμόζεται συντελεστής φορολογίας
10%. Ο συντελεστής αυτός είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ταυ-
τόχρονα ισχύουν διάφορες απαλλαγές όπως για παράδειγμα τα εισοδήματα από
μη επιχειρηματικούς τόκους (το 50%), τα εισοδήματα από μερίσματα, τα
κέρδη από τη διάθεση τίτλων, τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που
διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) καθώς επίσης και κεφαλαι-
ουχικές εκπτώσεις (εφαρμογή συντελεστών ανά κατηγορία περιουσιακού
στοιχείου).

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων εφαρμόζονται οι πιο κάτω συντελεστές:

Ταυτόχρονα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος
διάφορα είδη εισοδημάτων όπως για παράδειγμα οι
εγκεκριμένες από τον Έφορο συντάξεις χηρείας (όλες),
το ποσό που λαμβάνεται κατά την αφυπηρέτηση (όλο),
το ποσό που λαμβάνεται σαν φιλοδώρημα λόγω θανά-
του ή σωματικής βλάβης (όλο), το ποσό που αντιπρο-
σωπεύει αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής (όλο) ή από
εγκεκριμένα ταμεία προνοίας (όλο), τα εισοδήματα από
μερίσματα (όλα), τα εισοδήματα από τόκους - νοουμέ-
νου ότι δεν προκύπτουν από διεξαγωγή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων (όλα), τα κέρδη από διάθεση τίτλων
(όλα). 

Πρόσθετα και μεταξύ άλλων, αφαιρούνται από το ει-
σόδημα οι συνδρομές σε Συντεχνίες ή επαγγελματικούς
συνδέσμους (όλες), οι δωρεές σε εγκεκριμένα φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα - με αποδείξεις (όλες), οι δωρεές
(όλες), τα έσοδα από ενοίκια (το 20%.)

Τέλος, εκπίπτουν από το εισόδημα – προσωπικές εκπτώσεις, οι εισφορές στα, Τα-
μείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εγκεκριμένα Ταμεία Προνοίας & Σύνταξης, Γενικό
Σχέδιο Υγείας, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, άλλα εγκεκριμένα Ταμεία
και τα ασφάλιστρα πληρωτέα σε ασφάλεια ζωής του ιδίου προσώπου, (όλες μέχρι
το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος).
Σημείωση:
Τα ετήσια ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πίστωση για το φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό:
Οποιοσδήποτε φόρος πληρωθεί στο εξωτερικό για εισόδημα το οποίο υπόκειται
σε φόρο εισοδήματος, θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου
ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας

2. Έκτακτη Αμυντική Εισφορά:
Σε επιβολή φορολογίας έκτακτης αμυντικής εισφοράς, υπόκεινται μόνο οι κάτοικοι
της Δημοκρατίας στα εισοδήματα που προκύπτουν από μερίσματα (15%), από τό-
κους (10%) και από ενοίκια αφαιρεμένου του 20% (3%):

3. Λογιζόμενη Διανομή Κερδών:
Εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει το
70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή
μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορο-
λογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά
15%.

4. Διάλυση Εταιρείας:
Το σύνολο των κερδών των τελευταίων 5 ετών πριν
από τη διάλυση, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή
δεν έχουν λογισθεί ότι έχουν διανεμηθεί, θα λογί-
ζονται ότι διανέμονται κατά τη διάλυση και θα υπό-
κεινται σε έκτακτη εισφορά 15%.

5. Μείωση Κεφαλαίου:
Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου εταιρείας, οποι-
αδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα στους
μετόχους μέχρι του ποσού του αδιανέμητου φορο-
λογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε έτους το οποίο
προκύπτει προτού αφαιρεθούν οι ζημιές από προ-
ηγούμενα έτη, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα με-
ρίσματα και θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά 15%,
(μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε ποσών που έχουν
λογισθεί ως διανεμητέα μερίσματα).

6. Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Επιβάλλεται στο κέρδος που προκύπτει από διαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας που
βρίσκεται στη Δημοκρατία ή μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία
που βρίσκεται στη Δημοκρατία που δεν είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε αναγνω-
ρισμένο χρηματιστήριο αξιών με συντελεστή 20%. Μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται
από την επιβολή φόρου οι διαθέσεις ακίνητης περιουσίας που αφορούν μεταβι-
βάσεις λόγω θανάτου, δωρεές μεταξύ συζύγων, γονέων προς παιδιά και μεταξύ
συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, ανταλλαγή νοουμένου ότι το κέρδος

Του Γιώργου Σιονή

Φορολογητέο Φορολογικός Ποσό Συσσωρεμένος Φόρος 
Εισόδημα (€) Συντελεστής (%) Φόρου (€) (€)
0 - 19.500 0 0 0
19.501 - 28.000 20 1.700 1.700 
28.001 - 36.300 25 2.075 3.775
36.301 30 



του Γιώργου Στεφανίδη

Ο όρος ‘οικονομικό κραχ’ παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία
60 χρόνια – περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο πλέον διαδεδομένος
εμπειρικός κανόνας για να προσδιορίσει κανείς την ύπαρξη του, είναι η
μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για δύο συνεχείς
τριμηνίες. Το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ έχει επίσημα
αναγγείλει την ύπαρξη οικονομικής ύφεσης, βασισμένο σε μια σειρά ανα-
λύσεων επί σημαντικών οικονομικών δεικτών. Όμως, η ετυμηγορία του
όρου ‘οικονομικό κραχ’ δεν έχει ευρέως διευκρινιστεί. 
Μια έρευνα στο διαδίκτυο προτείνει δύο κύρια κριτήρια για να διαχωρίσει
κανείς το κραχ από την ύφεση: μείωση πέραν του 10% στο πραγματικό
ΑΕΠ ή μια μείωση η οποία διαρκεί για περίοδο πέραν των τριών ετών. 
Η περίπτωση της Ιαπωνίας πίσω στην δεκαετία του 1990, δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί κραχ, σύμφωνα με τα άνωθεν κριτήρια, αφού η μεγαλύτερη
μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ ήταν της τάξης του 3,4%, στα δύο χρόνια
μέχρι και τον Μάρτιο του 1999. Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μόνο
μία αναπτυγμένη οικονομία υπέστη μείωση στο ΑΕΠ πέραν του 10%: η
Φινλανδία, της οποίας η μείωση άγγιξε το 11% στα τρία χρόνια μέχρι και
το 1993. Η αφορμή ήταν η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, του ση-
μαντικότερου τότε εμπορικού συνέταιρου της Φινλανδίας. Εντούτοις, οι
αναδυόμενες οικονομίες ήταν ανέκαθεν πιο επιρρεπείς σε τέτοιες κατα-

στάσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το 1930 όλες οι οικονομικές κατρακύλες απο-
καλούνταν κραχ. Ο όρος  ύφεση επινοήθηκε αργότερα προς αποφυγή
άσχημων αναμνήσεων. Ένας από τους λόγους για τους οποίους μια πε-
ρίοδος οικονομικής ύφεσης θεωρείται πιο ήπια είναι τα υψηλότερα πο-
σοστά κυβερνητικών παροχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις,
σε αντίθεση με τις εταιρείες, δεν σταματούν τις δημόσιες παροχές ούτε
μειώνουν τις θέσεις εργασίας, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης της
οικονομίας. Αποτέλεσμα των μέτρων στήριξης, είναι η μείωση της φορο-
λογίας και η αύξηση των ανεργιακών επιδομάτων.  
Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο με την κατάρρευση των τραπε-
ζικών ιδρυμάτων.
Μια περίοδος ύφεσης συνήθως είναι επακόλουθο άσκησης έντονης νο-
μισματικής πολιτικής, ενώ ένα οικονομικό κραχ είναι αποτέλεσμα ανω-
μαλιών σε διάφορους επιμέρους τομείς της οικονομίας, όπως την δημι-
ουργία φούσκας στον τομέα των ακινήτων, της ύφεσης στις πιστοδοτήσεις
και της μείωσης του γενικού επιπέδου τιμών. 
Μια πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο είναι ο τρόπος αντιμετώπισης
τους, με την οικονομική ύφεση – ως επακόλουθο άσκησης έντονης νο-
μισματικής πολιτικής – να αντιμετωπίζεται με μείωση των επιτοκίων. Μέτρα
δημοσιονομικής πολιτικής θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικά λόγω
των χρονικών διαλλειμάτων. 
Κραχ που έχει προκληθεί από μείωση στις τιμές των ακινήτων, την οικο-
νομική κρίση και των αντί-πληθωρισμό, τα μέτρα στήριξης από άσκηση
συμβατικής νομισματικής πολιτικής θα επιφέρουν ελάχιστα αποτελέσματα,
με μοναδικό αντίδοτο την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής. 

Οικονομικό κραχ versus Οικονομική ύφεση 
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χρησιμοποιείται για απόκτηση νέας ιδιοκτησίας, μεταβίβαση ιδιοκτησίας μεταξύ
προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι με κατοχή έκδοσης απόφασης διαζυγίου από
αρμόδιο δικαστήριο. 
Από τα κέρδη που πραγματοποιούν τα φυσικά πρόσωπα αφαιρούνται, (οι υπό ανα-
φορά εξαιρέσεις παραχωρούνται μία φορά μόνο), ποσό ύψους € 85.430 για
πώληση κύριας κατοικίας – υπό όρους, ποσό ύψους € 25.629 για πώληση γεωρ-
γικής γης από γεωργό και ποσό ύψους         € 17.086 για άλλες πωλήσεις.

7. Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται (σε φυσικά και νομικά πρόσωπα) στην
αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1 Ιανουαρίου 1980 και αφορά την
ακίνητη ιδιοκτησία του φορολογουμένου την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ο φόρος
πληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. Οι συντελεστές φόρου είναι:

Αξία Ιδιοκτ/ίας € Συντελεστής (‰) Φόρος € Συσσ/νος Φόρος €

0 - 170.860 0 0 0
170.861 - 427.150 2,5 641 641
427.151 - 854.300 3,5 1.495 2.136
854.301 και άνω 4,0

Μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας τα δημόσια κοι-
μητήρια, οι εκκλησίες και άλλα θρησκευτικά κτήρια, τα δημόσια νοσοκομεία, τα
σχολεία, η ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, ξένες πρεσβείες και προξενεία,
τα διατηρητέα κτήρια υπό όρους, τα κτήρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, η γεωργική
γη που ανήκει σε γεωργούς. 

8. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)
Επιβάλλεται στις αποκτήσεις αγαθών από άλλα κράτη μέλη, στις εισαγωγές και
στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην
Κύπρο. Αναφορικά με τον Φ.Π.Α., εφαρμόζονται οι πιο κάτω συντελεστές:
Συντελεστές
• Κανονικός (ότι δεν εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες) 15%
• Μειωμένος (π.χ υπηρεσίες εστιατορίου πλην της διάθεσης αλκοόλ, διανομή σε

ξεν/α) 8%
• Μειωμένος (π.χ βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, υγραέριο, παγωτά, ξηροί καρποί,

νερό) 5%
• Μηδενικός  (π.χ οι παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων, εξαγωγών) 0%
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«Κάρτες Μέλους» Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε - Ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Μάιο του
2008 με σκοπό να προσφέρει στα μέλη μας εκπληκτικές τιμές σε Ξενοδοχειακές
Μονάδες στην Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και άλλες προσφορές οι οποίες
σας έχουν κοινοποιηθεί πρόσφατα. Όσοι έχουν κάνει χρήση των ταξιδιωτικών πα-
κέτων και των τουριστικών καταλυμάτων, επωφελούμενοι των ειδικών τιμών, έχουν
να πουν τα καλύτερα!!! Οι εντυπώσεις τους, άριστες!!! 

Ιδιαίτερα μνεία οφείλουμε να κάνουμε στη συμφωνία μας με το συγκρότημα LE-
PTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD (THALASSA BOUTIQUE HOTEL & SPA,
CORAL BEACH HOTEL & RESORT και άλλα). Η συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα
σημαντική γιατί, πέραν των πολύ ειδικών τιμών που προσφέρει στα μέλη μας,
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (περιλαμβανομένης της καλοκαιρινής πε-
ριόδου, Χριστουγέννων κ.λ.π.). Μέσω της «ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ» θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε θερμά τη Διεύθυνση και το Προσωπικό τόσο του Thalassa Boutique
Hotel όσο και του Coral Beach Hotel για την
άψογη συνεργασία και φιλοξενία.    

Τις συμφωνίες μεταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Ξενο-
δοχειακών Μονάδων, ταξιδιωτικών γραφείων
και άλλων οργανισμών μπορείτε να τις βρείτε
στην ιστοσελίδα μας www.sypete.com (σχε-
τικές εγκύκλιοι ημερ. 22.5.08, 4.6.08 και
12.6.09). 

«ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ» Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

Όνομα
Αρ. Ταυτ.

Thalassa Boutique Hotel – Πάφος

A & A Super Aphrodite Water Park - Paphos

Ευρωπάρκο Γερμανίας

Μάλτα

Coral Beach Hotel
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Τις καλοκαιρινές μας διακοπές πάντοτε τις θεωρούσαμε σοβαρή υπόθεση,
ο άντρας μου και εγώ. Αποτελούν για μας τις μοναδικές μέρες του χρόνου
που έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε αρκετές ώρες μαζί, να ξεκουραζό-
μαστε και να αφήνουμε τις ώρες και τις μέρες να κυλούν ανέμελα, χωρίς
άγχος και πίεση. Το άγχος όμως που προηγείται των ανέμελων αυτών ημερών,
δεν περιγράφεται. Ακριβώς επειδή η καλοκαιρινή αυτή ανάπαυλα έρχεται
μόνο μία φορά τον χρόνο, η απόφαση για το πού και πώς θα περάσουμε αυτές
τις πολύτιμες μέρες είναι σημαντικότατη. Γιατί αν περάσουμε καλά, πάει να
πει πως άξιζαν οι κόποι και οι μόχθοι που καταβάλλαμε ολόχρονα, για να μπο-
ρούμε να παρέχουμε στον εαυτό μας τα μέσα της καλοπέρασης αυτής. Αν
πάλι όχι, τότε ξεστομίζονται εκφράσεις του τύπου «Τι δουλεύω και σκοτώνομαι
ολόχρονα, αφού δεν απολαμβάνω τους καρπούς του κόπου μου;» ή «δύο
βδομάδες τον χρόνο έχω για να ξεκουράζομαι και να διασκεδάζω και τις χα-
ραμίζω».

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη βαρύτητα της απόφασης αυτής και κάπως έτσι εξη-
γείται και η πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής του ιδανικού προορισμού.
Οι επιλογές πολλές, μα οι προδιαγραφές ακόμη περισσότερες. 
Από πέρσι, οι συνήθεις προδιαγραφές διπλασιάστηκαν, αφού προστέθηκαν
σ’ αυτές και οι περιορισμοί που επιβάλλει η συνοδεία της μικρής μας

κόρης: το ταξίδι πρέπει να είναι σύντομο, το ξενοδοχείο δίπλα από τη θάλασσα,
το αυτοκίνητο ενοικίασης ευρύχωρο και με παιδικό κάθισμα, στα εστιατόρια
και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου να απαγορεύεται το κά-
πνισμα κ.τ.λ, κ.τλ., κ.τλ. Και φυσικά, όλα αυτά επιπλέον των καθιερωμένων
προδιαγραφών που είχαν τεθεί πριν το μωρό: Φυσικές ομορφιές και αξιοθέατα,
αισθητή παρουσία τουριστών αλλά όχι πολυκοσμία, όμορφες παραλίες με
άμμο αλλά χωρίς πέτρες και βράχους , άνετο δωμάτιο με μπαλκόνι και θέα
προς στη θάλασσα, ανέσεις πολυτελείας στο ξενοδοχείο κ.ά.

Η εξεύρεση ενός κατάλληλου προορισμού φάνταζε όλο και πιο απίθανη το
περασμένο καλοκαίρι, αφού ο ένας μετά τον άλλο, οι υποψήφιοι προορισμοί
απορρίπτονταν γιατί δεν ικανοποιούσαν κάποιο από τα αμέτρητα κριτήρια που
είχαμε θέσει. Κι ενώ είχα αρχίσει να απελπίζομαι, ένα e-mail από τη ΣΥΠΕΤΕ
που έλαβα ένα πρωί, κατέφθασε στην πιο κατάλληλη στιγμή. Ενημέρωνε τα
μέλη για προσφορές σε πακέτα διακοπών. Μια απ’ αυτές αναφερόταν στην
Κρήτη, με διαμονή στο ξενοδοχείο «Πανόραμα». Οι φωτογραφίες του ξενο-
δοχείου υπόσχονταν πολλά. Το νησί ήταν πολύ κοντά και οι πτήσεις διεξάγονταν

απ’ ευθείας (κριτήριο καθοριστικής ση-
μασίας που ξέχασα να αναφέρω προηγουμέ-
νως). Οι τιμές, απίστευτα προσιτές. Πως και δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ την
Κρήτη; Λες να μην είναι ωραίο νησί, ή να μοιάζει πολύ –όπως κάποιοι λεν- με
την Κύπρο; Από την άλλη μεριά, όχι μόνο πληρούσε σχεδόν όλες μας τις προ-
διαγραφές-και θα εξοικονομούσαμε αρκετά χρήματα σε σχέση με άλλους
προορισμούς στους οποίους πιθανώς να καταλήγαμε-τόσο που καθυστερή-
σαμε να διευθετήσουμε τις διακοπές μας, δεν είχαμε και πολλές επιλογές.

Το ταξίδι ήταν πολύ σύντομο, προσγειωθήκαμε πριν καταλάβουμε πότε τέ-
λειωσε η απογείωση. Στο ξενοδοχείο φθάσαμε μισή ώρα μετά την προσγείωση,
όπου μας περίμεναν ευχάριστες εκπλήξεις. Η θέα από το δωμάτιο ήταν φαν-
ταστική: Βλέπαμε μια τεράστια πισίνα να απλώνεται μπροστά μας και να ενώ-
νεται με τη θάλασσα, χωρίς να ξεχωρίζει που τελειώνει η πρώτη και που ξεκινά
η δεύτερη. Πιο δεξιά ένα μικρό γραφικό λιμανάκι με πολύχρωμες βαρκούλες,
συμπλήρωνε το τοπίο. Έμοιαζε με πανέμορφο πίνακα, στον οποίο ο καλλιτέχνης
με εύθυμη διάθεση αλλά και έντονο ρομαντισμό, χρησιμοποιώντας τα πιο κα-
τάλληλα χρώματα: το χρυσό για τον ήλιο, το γαλάζιο για το νερό της πισίνας,
το βαθύ μπλε για τη θάλασσα, κατάφερνε να συνθέσει την ιδανική καλοκαιρινή
εικόνα. Η εικόνα αυτή σε καθήλωνε και σε γαλήνευε και ένιωθες να σε κυριεύει
μια πρωτόγνωρη αίσθηση ευφορίας κι αρμονίας. Ακόμη κι η μικρή (μόλις 18
μηνών τότε), εκθαμπώθηκε από την ομορφιά του τοπίου κι έτρεχε πάνω κάτω
στο μπαλκόνι ξεφωνίζοντας «Κάλαττα, Κάλαττα» (μεταφρ. «θάλασσα, θάλασ-
σα»). Αν μπορούσε να μιλήσει, είμαι σίγουρη ότι θα έλεγε «τι όμορφη που
είναι θέα της θάλασσας από’δω πάνω!».

Η απουσία της πολυτέλειας στο ξενοδοχείου περνούσε απαρατήρητη. Κι οι
δυο συμφωνήσαμε ότι δεν μας έλειψε απολύτως τίποτα και πως οι πολυτέλειες
σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον θα ήταν τουλάχιστον περιττές, αν όχι και παράφωνες.
Η αυθεντικότητα και η γνησιότητα των ανθρώπων και της φύσης, η ομορφιά
των μικρών διάσπαρτων χωριών που συναντούσαμε σε κάθε διαδρομή, η
γραφικότητα της παλιάς πόλης των Χανίων, του βενετσιάνικου λιμανιού με το
φάρο, η πανοραμική θέα της θάλασσας (το νησί είναι κυρίως ορεινό και προ-

σφέρει απίστευτη θέα της θάλασσας από ψηλά), μας γέμιζαν
με τόσο όμορφα συναισθήματα που μας παρέσερναν στο
ζενίθ της ικανοποίησης. 

Όσο για το φαγητό, η Κρητική κουζίνα έχει πολλούς λόγους
για να υπερηφανεύεται. Ακόμα θυμάμαι την αίσθηση από
τη μοναδική νοστιμιά των Κρητικών φαγητών: της φρέσκιας
μυρωδάτης ντομάτας, του γνήσιου λαδιού της ελιάς, του
αρώματος των μπαχαρικών, της φρέσκιας μυζήθρας, του
τραγανού και εύγευστου Κρητικού παξιμαδιού. Οι τιμές,
απίστευτα χαμηλές. Το γλυκό και η τσικουδιά (παραδοσιακό
ποτό αντίστοιχο της ζιβανίας), σχεδόν πάντα κερασμένα
από τους ταβερνιάρηδες.

Οι άνθρωποι, γνήσιοι, ζεστοί και φιλόξενοι, ήταν πάντα πρό-
θυμοι-ή μάλλον πάντα έτοιμοι να μας βοηθήσουν να βρούμε
τον προορισμό μας και να μας προτείνουν μέρη που άξιζε

να επισκεφτούμε. Εισπράτταμε πάντα μια γνήσια ευγνωμοσύνη που καταδε-
χτήκαμε το νησί τους για τις διακοπές μας (ασχέτως αν εμείς θα έπρεπε να
νιώθουμε υποχρεωμένοι και τυχεροί που διαλέξαμε αυτό τον υπέροχο τόπο).

Αν και αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε τις διακοπές μας στον ίδιο προ-
ορισμό, (ναι, υπάρχει και αυτός ο κανόνας στη λίστα προδιαγραφών), συμ-
φωνήσαμε να σπάσουμε τον κανόνα γιατί νιώσαμε κι οι δυο ότι η Κρήτη είναι
νησί που δεν χορταίνεις με την πρώτη. Όσο για τις συστάσεις, σας τις δίνουμε
ανεπιφύλακτα, καθώς και τους ταξιδιωτικούς οδηγούς για την καλύτερη εξε-
ρεύνηση του νησιού! (δανεικά φυσικά, γιατί θα τους ξαναχρειαστούμε σύν-
τομα).

Υ.Γ. Ευχαριστώ τη ΣΥΠΕΤΕ για την ευκαιρία (και την ιδέα) που μας έδωσε να
περάσουμε τις διακοπές μας στην Κρήτη. Εύχομαι να επαναλάβει την προ-
σφορά και φέτος, για να δώσει το κίνητρο και σε άλλους να επισκεφτούν αυτό
το υπέροχο νησί.

Οι Καλοκαιρινές μας διακοπές
Της Μίκας Σάββα

Panorama Hotel Χανιά - Κρήτη
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Απάντηση στο άρθρο του κ. Μ. Ηρακλείδη
στον «Τραπεζικό» (Τεύχος Σεπτ. - Οκτ. 2008)
καθώς και σε άλλα, παρόμοιου περιεχομένου,
άρθρα, υπαλλήλων άλλων Τραπεζών που
ξαφνικά, …ειδικεύθηκαν σε θέματα Εθνικής.

Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων μας και
παρά τους αρχικούς προβληματισμούς μας για το κατά
πόσο άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε, κρίναμε τελικά
πως έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε την άποψη τους
και ν’ απαντήσουμε διεξοδικά. Προχωρούμε λοιπόν, τόσο
για να επισημάνουμε στον κ. Ηρακλείδη και σ’ όλους τους
συντάκτες παρόμοιων άρθρων «ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ» τα οποία
είτε δεν γνωρίζουν είτε προσποιούνται πως ξεχνούν, όσο
και για ν’ απαντήσουμε σε ορισμένες μόνο (λόγω χώρου)
σοβαρότατες ανακρίβειες που περιέχονται στο άρθρο
του κ. Ηρακλείδη, οι οποίες διαστρεβλώνουν την αλήθεια. 

Συνάδελφε Μ. Ηρακλείδη,

Διαβάσαμε με ενδιαφέρον το άρθρο σας στον «Τραπεζικό», «Μωραίνει Κύριος
Ον Βούλεται Απωλέσαι». Ωραίος και ο τίτλος που του δώσατε κ. Ηρακλείδη. Εύ-
στοχος όμως, δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν. Τέτοιος θα ήταν αν αναφερόταν
σε καταστάσεις που βρίσκονται πιο κοντά σας, στην ηγεσία δηλαδή της οργάνωσης
της οποίας τυγχάνετε στέλεχος, και όχι σε μας. Εκεί, θα ταίριαζε …«γάντι». 

Αν δεν κάνουμε λάθος κ. Ηρακλείδη, είστε ο Κλαδικός Γραμματέας της ΕΤΥΚ
στην Τράπεζα Marfin-Λαϊκή. Εξ ου και εμάς, τη συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία
των συναδέλφων σας στην Εθνική, δεν μας γνωρίζετε. Είμαστε όμως σίγουροι
πως αν μας γνωρίζατε, ποτέ δεν θα γράφατε αυτά που γράψατε. Κατά την άποψη
μας είναι πιο σωστό και δεοντολογικό όταν κάποιος αρθρογραφεί, σχολιάζοντας
πρόσωπα και δη συναδέλφους του, να τους γνωρίζει. Θα πρέπει επίσης να είναι
σε θέση να γνωρίζει επαρκώς και τις καταστάσεις που σχολιάζει. Αυτά δεν ισχύουν
στην περίπτωση του άρθρου σας κ. Ηρακλείδη. 

Αν βέβαια στόχος του – όπως και άλλων άρθρων στον Τραπεζικό- είναι να παρα-
πλανήσει συναδέλφους, κυρίως άλλων Τραπεζών, διαστρεβλώνοντας συνειδητά
την αλήθεια και να τους υποβάλει ότι, πάντοτε, πρέπει να συμφωνούν με την ηγεσία
της οργάνωσής σας (έστω και αν, εξ’ αιτίας της, κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας
τους), πιθανόν να πετύχατε. Αυτοί, δεν θεωρούνται από εσάς (όπως και μείς πα-
λαιότερα) ως μωροί παραπλανηθέντες. Τέτοιοι θα θεωρηθούν μόλις αποφασίσουν
να αποχωρήσουν, όπως πράξαμε και εμείς. Στη συνέχεια, σύμφωνα και με την
προσφιλή τακτική της συντεχνίας σας, θα δεχθούν κι΄ αυτοί, τις πλέον ανορθόδοξες
επιθέσεις αλλά και προσωπικά «κτυπήματα».  Μήπως, έτσι εννοείτε τον συνδικα-
λισμό εκεί στην ΕΤΥΚ κ. Ηρακλείδη; Αλήθεια, εσείς, ποτέ δεν αισθανθήκατε ότι
η ηγεσία σας σάς έχει παραπλανήσει, όπως δηλαδή έχουν αισθανθεί πολλοί συ-
νάδελφοί μας, ουκ ολίγες φορές;  Όχι βέβαια της Εθνικής, διότι αυτοί έχουν ξυ-
πνήσει, και από την 1.6.2007, έχουν πλέον επιλογή. Εσείς κ. Ηρακλείδη, έχετε
επιλογή;

Το άρθρο σας κ. Ηρακλείδη, βασίζεται προφανώς σε πληροφόρηση που προήλθε
κυρίως από «θαμώνες» του οικήματος της ΕΤΥΚ, πληροφόρηση δηλαδή που κάθε

άλλο παρά αντικειμενική μπορεί να είναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, πολλά πα-
ραμύθια λέγονται (και συνεπώς ακούγονται, πιθανόν και από εσάς) στα γραφεία
και στους διαδρόμους του οικήματος. 

Για τα πραγματικά γεγονότα αλλά και για τα πραγματικά πιστεύω της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συναδέλφων σας στην Εθνική Τράπεζα, σας συμβουλεύουμε
ν’ ανατρέξετε στο πρώτο τεύχος της «Επιλογής μας». Εκεί μέσα θα βρείτε όλη την
αλήθεια για το τι επεδίωξε (και πως), η ηγεσία της ΕΤΥΚ στην Εθνική. 

Δεν γνωρίζουμε αν έχετε πληροφορηθεί κ. Ηρακλείδη για την τύχη που είχαν τα
αντίγραφα του πρώτου τεύχους της «Επιλογής μας» που μοιράστηκαν σε κτίριο
της Τράπεζας Marfin στην οποία εσείς εργάζεστε. (Στο περιστατικό αυτό γίνεται
αναφορά στο άρθρο μας «Ποιοι μιλούν για Χουντοφασισμό»). Δεν γνωρίζουμε
επίσης, αν ήσασταν ανάμεσα στους κλαδικούς της ΕΤΥΚ στην Marfin που ουσια-
στικά «άρπαξαν» από τα χέρια των συναδέλφων μας τα αντίγραφα της  «Επιλογής
μας» ή ανάμεσα σ΄ αυτούς που έδωσαν εντολές, προκειμένου τα τεύχη αυτά να
μαζευτούν (ωσάν να περιείχαν μικρόβιο κολλητικής ασθένειας) και στη συνέχεια
να επιστραφούν σκισμένα, τον 21ο αιώνα. Εσείς υποθέτουμε, θα κρατήσατε το
δικό σας τεύχος αφού σας ενδιαφέρουν «τόσο πολύ» τα τεκταινόμενα στην Εθνική
Τράπεζα.  

• Tι ακριβώς φοβήθηκαν οι κλαδικοί της ΕΤΥΚ και ενήργησαν μ’ αυτό τον τρόπο
κ. Ηρακλείδη;

• Τόσο πολύ φοβούνται τελικά την ύπαρξη άλλης Συντεχνίας στον Τραπεζικό χώ-
ρο;

Γιατί άραγε;  Εμείς γνωρίζουμε.

Εσείς, μήπως ΔΕΝ γνωρίζετε κ. Ηρακλείδη;

Συνεχίζουμε με απαντήσεις αλλά και δικά μας ερωτήματα, σε ορισμένες μόνο
(λόγω χώρου) σοβαρότατες ανακρίβειες αλλά και διαστρεβλώσεις της αλήθειας,
που περιέχονται στο άρθρο σας.

Γράφετε: «Αυτοί λοιπόν οι μωροί παραπλανηθέντες δημιούργησαν ένα μόρφωμα
στο οποίο κατάφεραν με εκβιασμούς, απειλές και προσβολές να πάρουν μαζί
τους αριθμό άλλων συναδέλφων της Εθνικής»

Σας απαντούμε: Ούτε εκβιασμοί, ούτε απειλές αλλά ούτε και προσβολές ήταν
αυτά που οδήγησαν τους συναδέλφους μας να διαγραφούν από την ΕΤΥΚ, αλλά
η αλαζονική συμπεριφορά, ο ετσιθελισμός και πάνω απ’ όλα η πλήρης άρνηση
της ηγεσίας της ΕΤΥΚ να ακούσει τα ίδια τα μέλη της, τον Μάιο του 2007. Ξεχνάτε
φαίνεται κ. Ηρακλείδη, πως οι συνάδελφοι σας στην Εθνική έχουν βιώσει προσω-
πικά,  ΟΛΑ τα γεγονότα του 2007 γι΄ αυτό δεν χρειάζονται συμβουλάτορες, ειδικά
όταν πρόκειται για κλαδικούς (ή εγκάθετους της ηγεσίας) της ΕΤΥΚ, οι οποίοι προ-
έρχονται από Τράπεζες του Ανταγωνισμού, για να τους «εξηγήσουν» (!!) τι συμβαίνει
και τι όχι, στην Τράπεζα που εργάζονται !!!

Όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι στην Εθνική κ. Ηρακλείδη, είχαμε την ευκαιρία,
κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 2007, να γνωρίσουμε από κοντά και από
πρώτο χέρι την ηγεσία της Οργάνωσής σας και να αντιληφθούμε τις προθέσεις
της. Πως μπορούμε να ξεχάσουμε  κ. Ηρακλείδη, το περιβόητο και αδιανόητο
των, εκ του ασφαλούς τότε ομιλούντων, κλαδικών της ΕΤΥΚ «Καλύτερα να χάσετε
τις δουλειές σας εσείς οι 260, για το καλό των υπόλοιπων 10.000 Τραπεζικών
Υπαλλήλων»; Βέβαια τότε κ. Ηρακλείδη οι εργασίες των κλαδικών αυτών –όπως
και η δική σας- δεν απειλούνταν. Την ίδια στιγμή όμως, συνάδελφοί τους (στην
Εθνική) κινδύνευαν να χάσουν το ψωμί τους επειδή η ηγεσία της συντεχνίας σας
αποφάσισε, για λόγους και συμφέροντα δικά της, να παίξει κορώνα γράμματα το
μέλλον τους (!!).  

Το Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας  
ιδίως όταν αυτοί προέρχονται από 



17

Γι΄ αυτό, ο κάθε ένας από εμάς τους 262 έκανε στη συνέχεια την επιλογή του
(όπως και εδικαιούτο να κάνει, είτε σας αρέσει είτε όχι) και ακολούθησε το δρόμο
που ο ίδιος, ελεύθερα, αποφάσισε. 

«Μωροί παραπλανηθέντες» θα ήμασταν κ. Ηρακλείδη αν αφήναμε την ηγεσία
σας να μας παραπλανήσει όπως παραπλάνησε τότε, μέλη της (συναδέλφους
άλλων Τραπεζών, κυρίως κλαδικούς αξιωματούχους της), προφανώς και σας, ότι
με την απόσπαση στην Κύπρο δύο Συμβούλων Διοίκησης από τη μητρική μας Τρά-
πεζα, κινδύνευαν οι θέσεις εργασίας τους. Αλήθεια εσείς νοιώθατε πραγματικά,
πως κινδύνευε η θέση εργασίας σας τότε, κ. Ηρακλείδη; Γι΄ αυτό λοιπόν ψηφίσατε
και εσείς υπέρ της απεργίας στην Εθνική, ενώ γνωρίζατε ότι οι υπάλληλοι της Εθνι-
κής (δηλαδή οι άμεσα επηρεαζόμενοι) ήταν κάθετα εναντίον;  Έτσι αντιλαμβάνεστε
τη δημοκρατία εκεί στην ΕΤΥΚ, κ. Ηρακλείδη; Πέρασε όμως ποτέ από το μυαλό
σας ότι, ίσως άλλοι να ήταν οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους η ηγεσία σας
κώφευε στις εκκλήσεις μας για να άρει τα απεργιακά μέτρα, και εσείς προσωπικά
να μην τους γνωρίζατε;  

Μήπως αυτοί που τελικά παραπλανήθηκαν ήσασταν εσείς, μαζί με ορισμένους
άλλους κλαδικούς της ΕΤΥΚ σε άλλες Τράπεζες;

Τα πράγματα είναι πολύ απλά κ. Ηρακλείδη, γι΄ αυτό μην προσπαθείτε να τα πε-
ριπλέξετε. 

Όσον αφορά το «μόρφωμα» όπως εσείς αλλά και οι ομοϊδεάτες σας χαρακτηρίζετε
τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, σας πληροφορούμε ότι πρόκειται για Συντεχνία, μια επίσημα εγ-
γεγραμμένη Συντεχνία, η οποία εισήλθε ήδη, αισίως, στον 3ο χρόνο λειτουργίας
της, είτε αυτό σας αρέσει είτε όχι. Τώρα, αν για τους δικούς σας –ευνόητους για
μας- λόγους θέλετε να διαφωνείτε, εμάς ειλικρινά, ουδόλως μας ενδιαφέρει.

Γράφετε: «...έτσι επιστράτευσαν συναδέλφους της Εθνικής, τους οποίους δελέασαν
με προσαυξήσεις, προαγωγές και άλλα τινά καταφέρνοντας να τους αλώσουν…»

Σας απαντούμε: Είστε ευπρόσδεκτος κ. Ηρακλείδη να μας αποδείξετε με ποιες
προσαυξήσεις, με ποιες προαγωγές και με ποια άλλα τινά δελεάστηκαν οι συνά-
δελφοι στην Εθνική. Σας προτρέπουμε όμως ν’ ανατρέξετε και στα «του οίκου
σας», πρώτα για να ενημερωθείτε και μετά για να δικαιολογήσετε (εάν μπορέσετε
βέβαια) τις προαγωγές αλλά και τις προσαυξήσεις του ίδιου του Προέδρου της
συντεχνίας σας (και ο οποίος τυγχάνει υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας), ούτως
ώστε να υπάρξει, επιτέλους, πλήρης διαφάνεια στο θέμα αυτό. Εμείς γνωρίζουμε
πολύ καλά. Καιρός να ενημερωθείτε και εσείς αλλά και οι υπόλοιποι Τραπεζικοί
Υπάλληλοι σωστά. 

Όπως λένε κ. Ηρακλείδη, «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκοινί»

Γράφετε: «Ένας όμως μεγάλος αριθμός (πλειοψηφία) συναδέλφων της ΕΤΕ πα-
ραμένει σταθερός και προσηλωμένος στις τάξεις της ΕΤΥΚ...». 

Σας απαντούμε: Σας προκαλούμε κ. Ηρακλείδη (αφού «γνωρίζετε» τα πάντα) να
μας  αποδείξετε επιτέλους, εσείς προσωπικά αν μπορείτε (αφού το Προεδρείο
της συντεχνίας σας, ακριβώς το αντίθετο μας έχει αποδείξει) ότι η ΕΤΥΚ έχει την
πλειοψηφία στην Εθνική Τράπεζα. Για να σας βοηθήσουμε, σας ερωτούμε: 

1. Αφού η ΕΤΥΚ έχει την πλειοψηφία, όπως επικαλείστε, τότε γιατί αποφεύγει να
δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των μελών της στην Εθνική Τράπεζα; Γιατί
ακόμη, ο αντιπρόεδρός της, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε ραδιοφωνική εκπομπή,
απέφυγε ν’ απαντήσει;

2. Αν η ΕΤΥΚ έχει την πλειοψηφία, τότε γιατί δεν διαπραγματεύτηκε για τα ωφε-
λήματα των μελών της στην Εθνική Τράπεζα; Και γιατί η ΕΤΥΚ ως πλειοψηφούσα
-σύμφωνα με τα παραμύθια- συντεχνία, αποδέχτηκε να εφαρμοστεί η Συλλογική
Σύμβαση που υπέγραψε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε τόσο για τα μέλη της όσο και για τον ίδιο
τον Πρόεδρό της;  

Γράφετε: «Ας υποθέσουμε ότι εκδιώκονται όλοι από την ΕΤΕ που είναι μέλη της
ΕΤΥΚ. Και είναι αρκετοί, τι θα γίνει; Η ήδη συρρικνωμένη ΕΤΕ, με μερίδιο αγοράς
κάτω του 1%, θα ανασυνταχθεί στους ώμους των πιστών προς τη Διεύθυνση;
Ασφαλώς όχι. Όταν μετά από πολύχρονη παρουσία στην Κύπρο δεν κατόρθωσε
να πάρει μερίδιο αγοράς πως θα το καταφέρει όταν εκδιώξει τους μισούς περίπου
υπαλλήλους της και δη έμπειρους;

Διερωτόμαστε:

Με ποιο δικαίωμα, εσείς, ο κλαδικός της Marfin στην ΕΤΥΚ κάνετε σενάρια (φαν-
ταστικά) για εκδίωξη μέρους του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία
όχι μόνο παραπλανούν ολόκληρο τον Τραπεζικό κόσμο της Κύπρου αλλά κατα-
λήγουν και σε συμπεράσματα (δικά σας) τα οποία υποσκάπτουν τον Οργανισμό
από τον οποίο όλοι εμείς, οι συνάδελφοί σας, βγάζουμε το ψωμί μας;  Από τον
οποίο βγάζουν το ψωμί τους και κάποια από τα μέλη σας; 

Έχετε κ. Ηρακλείδη οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να εκ-
διώξει μερίδα του Προσωπικού της; 
Οι στόχοι κ. Ηρακλείδη του –άθλιου- σεναρίου που κάνετε είναι ολοφάνεροι.
Όμως, η εμπάθεια αλλά και ο φανατισμός με τον οποίο αυτό είναι γραμμένο,  σί-
γουρα το αντίθετο (από το επιδιωκόμενο) αποτέλεσμα φέρνουν.

Σας απαντούμε: Από πότε το μερίδιο αγοράς της Εθνικής έχει πέσει κάτω από
το 1% και εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι; Μήπως το ποσοστό στο οποίο αναφέρεστε,
ήταν ο διακαής πόθος ορισμένων στελεχών άλλων Τραπεζών/στελεχών της ΕΤΥΚ,
όταν, κατά τη διάρκεια της ενός μηνός απεργίας, χίμηξαν σαν αρπαχτικά πουλιά,
πάνω στους πελάτες της Τράπεζάς μας με σκοπό να τους απομακρύνουν από την
Εθνική; 

Οι πιστοί προς τη Διεύθυνση ποιοι είναι κ. Ηρακλείδη;  Όλοι αυτοί που κάποτε ήταν
μέλη σας αλλά σήμερα είναι μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε;  Κι’ αν αυτούς είναι που εννοείτε,
γιατί είσαστε τόσο σίγουρος ότι αυτοί είναι τόσο «ανάξιοι» ή τόσο «άπειροι» ώστε
η Τράπεζα να μην μπορεί να στηριχθεί πάνω τους;  Δεν θα έπρεπε κ. Ηρακλείδη
να ήταν το ίδιο «ανάξιοι» ή το ίδιο «άπειροι» και παλαιότερα, όταν ήταν μέλη της
ΕΤΥΚ;  Γιατί σήμερα, προσπαθείτε να τους μειώσετε;  Να υποθέσουμε ότι,  όποιο
από τα μέλη της ΕΤΥΚ αποχωρεί και εντάσσεται στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, συγκαταλέγεται
αυτόματα για σας, στους πιστούς προς τη Διεύθυνση, στους «ανάξιους» ή «άπει-
ρους»; Από πότε η ικανότητα κάποιου συναρτάται άμεσα με τη Συντεχνία στην
οποία αυτός ανήκει; Τόσο πολύ υποτιμάτε τις ικανότητες των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε;
Να υποθέσουμε επίσης, πως είναι γι΄ αυτούς τους συναδέλφους κ. Ηρακλείδη, -
τους οποίους εσείς σήμερα επιχειρείτε να μειώσετε - που η ηγεσία σας επικαλείται
πως έχει ανοικτή την «αγκαλιά» της και τους ζητά, απεγνωσμένα, να επιστρέψουν;  

Μήπως κ. Ηρακλείδη, ο λόγος που παραθέτετε το φανταστικό και συνάμα άθλιο
αυτό σενάριο είναι το «καλοκράτημα» όσων απομένουν ακόμα στην ΕΤΥΚ συνα-
δέλφων μας, η παραμονή των οποίων στην ΕΤΥΚ βοηθά, ίσως, στο να «δικαιολο-
γείται» η παρουσία του Προέδρου της Συντεχνίας σας στη θέση του;  Το «καλο-
κράτημά» τους, καλά κρατά κ. Ηρακλείδη. Το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι αλλά
το χειρότερο…άρχισαν να το αντιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΤΥΚ
στις άλλες Τράπεζες…Πολλά είναι τα μουρμουρητά που ακούγονται...

Αφήνετε επίσης υπονοούμενα, κάνοντας εικασίες περί συρρίκνωσης της Εθνικής
Τράπεζας. Αναφέρεστε στην «ήδη συρρικνωμένη ΕΤΕ η οποία δεν καταφέρνει
να πάρει μερίδιο αγοράς». 

Σας απαντούμε: Θα ήταν πιο φρόνιμο εκ μέρους σας αν προσπαθούσατε να ενη-
μερωθείτε για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Εθνική Τράπεζα. Αν το πράττατε,
τότε θα μαθαίνατε:   

• για τα εξαιρετικά  αποτελέσματά της για το έτος 2008 και 

 δεν χρειάζεται «Συμβουλάτορες» 
  Τράπεζες του Ανταγωνισμού
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• ότι η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο όχι μόνο δεν έχει σκοπό να συρρικνωθεί αλλά
αντίθετα, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια έχει προσλάβει 50 νέους υπαλλήλους
αυξάνοντας έτσι τον αριθμό του Προσωπικού της κατά 20% περίπου.

Με λίγα λόγια κ. Ηρακλείδη, στην Τράπεζά μας αρχίσαμε πλέον να βλέπουμε
άσπρες μέρες αφού έχουμε απαλλαχθεί από κάποιους αυτοαποκαλούμενους …
υγιείς συνδικαλιστές, οι οποίοι σε κάθε δύσκολη περίπτωση που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν στην Εθνική Τράπεζα, «θυμόντουσαν» και επικαλούνταν το γνωστό δια-
χρονικό «επιχείρημά»  τους, ότι η Εθνική δεν πάει καλά, ότι η Εθνική ενδέχεται
να συρρικνωθεί, ότι η Εθνική πιθανόν να πωληθεί!! Μήπως και σεις, μέσω του
άρθρου σας, τέτοια είναι που επιχειρείτε να μεταφέρετε στους αναγνώστες σας;
Εμείς ξυπνήσαμε κ. Ηρακλείδη.  

Καταληκτικά λοιπόν:

• τις «συμβουλές» σας προς τους συναδέλφους μας της Εθνικής, 

• τα φανταστικά σενάριά σας, τα οποία εμπεριέχουν σοβαρές και συνάμα επικίν-
δυνες ανακρίβειες για το μέλλον της Τράπεζας μας, από την οποία όλοι εμείς
«βγάζουμε» το ψωμί μας, καθώς και 

• τους έμμεσους εκφοβισμούς προς το Προσωπικό της Εθνικής οι οποίοι εξάγονται
από το άρθρο σας

…κρατήστε τα, όλα, για σας αλλά και για τους υπόλοιπους αρθρογράφους οι

οποίοι, από την 1.6.2007 θυμήθηκαν ξαφνικά τους υπαλλήλους της Εθνικής και
το ......καλό τους. 

Τα γραφόμενα σας κ. Ηρακλείδη, όπως και αυτά των ομοϊδεατών σας, δεν μπορούν
πλέον να επηρεάσουν απόψεις και αποφάσεις, αν αυτός είναι ο στόχος τους. Αν-
τίθετα, καταφέρνουν και συσπειρώνουν το Προσωπικό της Εθνικής γύρω από τη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ακόμα περισσότερο.  Εξάλλου, ούτε εσείς ούτε και οποιοσδήποτε
άλλος συνάδελφος που προέρχεται από Τράπεζα του Ανταγωνισμού είστε αρμόδιοι
για την Εθνική Τράπεζα. Πολύ δε περισσότερο όταν στην Εθνική, η συντριπτική
πλειοψηφία του Προσωπικού έχει ήδη «απαντήσει» στην οργάνωση σας, με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Ούτε και δικαίωμα έχετε να υποτιμάτε, μέσω του άρθρου
σας, την νοημοσύνη υπαλλήλων της Εθνικής. Έχει αποδειχθεί κ. Ηρακλείδη, ότι
αυτή είναι αρκετά ψηλή. 

Τελειώνοντας, ειλικρινά ευχόμαστε, να μην τύχει ποτέ στο Προσωπικό της Τράπεζας
που εσείς εργάζεστε, να βρεθεί στην ίδια θέση που βρεθήκαμε εμείς το 2007.
Μόνον τότε εσείς, θα είσαστε σε θέση να νοιώσετε όπως ακριβώς εμείς νοιώσαμε.
Γι΄ αυτό και πήραμε τις γνωστές και, όπως περίτρανα αποδείχθηκε, ΣΩΤΗΡΙΕΣ
για μας αποφάσεις. Τις ίδιες με τις δικές μας αποφάσεις ενδεχομένως θα παίρνατε,
ή -αν σας τύχει- θα πάρετε και εσείς.  

Η  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε 
(εκ μέρους της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων της Εθνικής Τρά-
πεζας) 

Το Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας δεν χρειάζεται «Συμβουλάτορες» ιδίως όταν αυτοί προέρχονται
από Τράπεζες του Ανταγωνισμού

συνέχεια από τη σελ. 17

Η σκληρότητα προέρχεται από φόβο,
αδυναμία και δειλία.Claude Adrien Helvétius,   1715-1771,   Γάλλος

φιλόσοφος  

Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά

ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα

ζητήματα.

Αλβέρτος Αϊνστάιν,   1879-1955,   Γερμανοεβραίος Φυσικός

«Το αληθινό και το δίκιο έχουν απ΄τη φύση μεγαλύτερηδύναμη απ΄το ψέμα και άδικο».
Αριστοτέλης
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Η ρήση «Εξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν» έχει χρησιμοποιηθεί ως τίτλος
σε δύο, μέχρι σήμερα, εγκυκλίους της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, ως απάντηση για το επί-
πεδο του περιεχομένου μεγάλου αριθμού εγκυκλίων που εκδίδει η ηγεσία
της ΕΤΥΚ. Είναι δε ενδεικτική της γενικότερης, γνωστής, αηθούς συμπερι-
φοράς της. 

Αρκετοί συνάδελφοι χαρακτήρισαν τη ρήση ως εξαιρετικά εύστοχη για την
περίπτωση. Επειδή όμως αυτή δεν είναι τόσο γνωστή, ζήτησαν όπως, για
ενημέρωση όλων, στο 2ο τεύχος της «Επιλογής μας» γίνει εκτενέστερη
αναφορά σ΄ αυτή.

Παραθέτουμε λοιπόν πιο κάτω, σχετική πληροφόρηση αναφορικά με την
«προέλευση» αλλά και την «ερμηνεία» της ρήσης «Εξεστι Κλαζομενίοις
ασχημονείν» όπως τη «δανειστήκαμε» από το άρθρο του κ. Θόδωρου Βου-
δικλάρη (Πολιτικού Μηχανικού) στο Διαδίκτυο:

Οι Κλαζομενές ήταν μια σπουδαία, πλούσια και ισχυρή πόλη, σύμμαχος της
Σπάρτης, κτισμένη επί της ακτής της Ιωνίας, πλησίον της ομώνυμης νησίδας,
περίπου στην ευθεία που συνδέει τη Χίο με τη Σμύρνη. 
Σε κάποια χρονική στιγμή επισκέφθηκαν τη Σπάρτη απεσταλμένοι των Κλα-
ζομενίων. Κατά την παραμονή τους στη Σπάρτη, η συμπεριφορά τους ήταν
αυτό που σήμερα θα λέγαμε συμπεριφορά “χωριάτη”, άσεμνου και χυδαίου,
που ούτε γνωρίζει, ούτε ενδιαφέρεται να ακολουθήσει κανόνες συμπερι-
φοράς και έθιμα καλής διαγωγής, ελαττώματα για τα οποία είχαν γενικώς
κακό όνομα οι Κλαζομένιοι. Μεταξύ άλλων, τους καταλογίζουν ότι, κατά
την παραμονή τους στη Σπάρτη, “λέρωσαν” (άλλοι λένε ότι μαύρισαν με
καπνιά) τους θώκους των εφόρων, που βρίσκονταν στον χώρο της εκκλησίας
του Δήμου.
Οι Σπαρτιάτες μαθημένοι στην πειθαρχία και την αυστηρή τήρηση των

νόμων, δυσφορούσαν, τόσο με τους Κλαζομένιους για την απαράδεκτη
συμπεριφορά τους, όσο και με τους εφόρους για την ανοχή τους σ΄ αυτή
τη διαγωγή./
Οι Έφοροι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ήθελαν να χαλάσουν τις
σχέσεις της Σπάρτης με μια σημαντική συμμαχική πόλη, ενώ εξ άλλου ανε-
γνώριζαν την δικαιολογημένη αγανάκτηση των Σπαρτιατών, τους οποίους
δεν ήθελαν να συνηθίσουν στην ανοχή της απειθαρχίας και της αυθαιρεσίας
απέναντι του Νόμου. Αντέδρασαν λοιπόν με τον εξής τρόπο: Έβαλαν τον
κήρυκα να περιφέρεται στην πόλη ξεφωνίζοντας “Εξεστι Κλαζομενίοις
ασχημονείν”, δηλαδή επιτρέπεται στους Κλαζομένιους να κάνουν απρέπειες.
Με τον τρόπο αυτό πετύχαιναν δύο στόχους:
“νομιμοποιούσαν” τη συμπεριφορά  των Κλαζομενίων, που είχαν πια την
ειδική “κατ΄ εξαίρεσιν” άδεια να συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους
άλλους και να ασχημονούν
“χτυπούσαν καμπανάκι” για τους Κλαζομένιους, που όσο “βλάχοι” κι αν
ήταν, καταλάβαιναν ότι δεν φέρονται σωστά και ότι η διαγωγή τους ενο-
χλεί.

Η φράση παρέμεινε έκτοτε παροιμιώδης και χρησιμοποιείται συχνά ως τις
μέρες μας. Αν κάποιος συκοφαντείται ή κατηγορείται αδίκως ή ίσως κι αν
θέλει απλώς να δείξει ότι αυτό συμβαίνει, απαντά στις κατηγορίες λέγοντας
“έξεστι (τοις) Κλαζομενίοις ασχημονείν” που δείχνει την έκφραση μιας πε-
ριφρόνησης και σημαίνει περίπου “από τέτοιας ποιότητας ανθρώπους, σαν
τους κατηγόρους μου, είναι αναμενόμενο, μόνο τέτοια συμπεριφορά μπορείς
να περιμένεις” ή ίσως “δεν αξίζει να ασχοληθώ και να απαντήσω σε γνωστούς
συκοφάντες” ή ενδεχομένως “είναι γνωστό ότι αυτός που με κατηγορεί
είναι σεσημασμένος για απρέπεια και χυδαιότητα” ή κάτι παρόμοιο. Οι “Κλα-
ζομένιοι” στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι χυδαίοι, οι άσεμνοι, οι
έτοιμοι να “λερώσουν θώκους” ασχημονούντες.

ΤΟ «ΜΕΓΑΛΕΙΟ» 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Νόμιζε πως τα είχε όλα,  πως  ήταν ευτυχισμένος.

Νόμιζε πως είχε φίλους που θα τον στήριζαν στα δύσκολα
και θα χαίρονταν μαζί του στις χαρές του.

Νόμιζε πως είχε τους καλύτερους συναδέλφους, με τους
οποίους περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας
του μαζί τους, συνεργάζονταν άψογα και έλεγαν αστεία
για να περνά η μέρα τους ευχάριστα.

Πίστευε πως η Ζωή τον είχε πάρει με θετικό μάτι, πως τον
καλοκρατούσε.

Πίστευε ότι όλα αυτά που άκουγε και έβλεπε να γίνονται
γύρω του ήταν ψέματα, ένα κακόγουστο αστείο.

Μα τελικά δεν ήταν, ξαφνικά όλα άλλαξαν, η ευτυχία χά-
θηκε, οι φίλοι τον πρόδωσαν, οι συνάδελφοι  του γύρισαν
την πλάτη. Οι άνθρωποι ξαφνικά έγιναν κακοί, αμείλικτοι.
Και όλα αυτά Γιατί; 

Επειδή τόλμησε να αντισταθεί στο κατεστημένο; Επειδή
τόλμησε να υψώσει το ανάστημα του; Επειδή προτίμησε
να κρατήσει ψηλά την Αξιοπρέπειά του;

Συνάδελφος σε Κατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
-Κάποιος μου είπε συγχαρητήρια, χλιαρά.
-Κάποιος μου το είπε με την ψυχή του.
-Κάποιος μου έκοψε την Καλημέρα.
-Κάποιος κατέβασε την μούρη στο πάτωμα.
-Κάποιος δεν μου είπε τίποτε, αλλά με ζάλιζε για το κέρασμα.
-Κάποιος μου είπε συγχαρητήρια και εις ανώτερα αλλά να μην τον περάσω ποτέ.
-Όλοι αυτοί έλεγαν προηγουμένως ότι αξίζω.
-Τι φταίει τώρα;
-Μήπως επειδή είμαι στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε;

Συνάδελφος σε Κατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας

«Εξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν»
(Προέλευση και Ερμηνεία)



Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη Τράπεζα (από τις Τράπεζες που λειτουργούν σή-
μερα στην Κύπρο) που αναγνώρισε Συνδικαλιστική Οργάνωση στον Τραπεζικό
χώρο της Κύπρου, συγκεκριμένα την ΕΤΥΚ.

1962  Η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε την 1η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το
Προσωπικό της. 

1962-1993.  Για 32 χρόνια οι υπάλληλοι της Εθνικής επωφελούντο καλύτερων
όρων εργασίας και είχαν περισσότερα ωφελήματα απ’ όλους τους υπόλοιπους
Τραπεζικούς Υπαλλήλους.  

1994   Τη χρονιά αυτή, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε στην Κύπρο μετατράπηκε
σε τοπική Τράπεζα, με την ονομασία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.
Μέσα στην όλη αλλαγή, οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας βρέθηκαν αντιμέτωποι
με  ένα δυσάρεστο γεγονός: Η ίδια η Συντεχνία τους, η ΕΤΥΚ, η οποία λειτουργεί
μέχρι και σήμερα ωσάν να υπάρχει μόνο μία Τράπεζα στην Κύπρο με την οποία
διαπραγματεύεται, δεν δίστασε να τους προτρέψει ν’ απεμπολήσουν σημαντικά,
κεκτημένα ωφελήματά τους! Αντί να αγωνισθεί για να κερδίσει και για τα υπόλοιπα
μέλη της στις άλλες Τράπεζες τα επιπλέον αυτά ωφελήματα, φρόντισε να «σπρώξει»
τα προνομιούχα μέλη της, δηλαδή τους υπαλλήλους της Εθνικής, να τα παραχω-
ρήσουν, χρησιμοποιώντας ως «επιχειρήματα»:

α) το γνωστό διαχρονικό της πρόσχημα ότι η Εθνική δεν «πάει» καλά και ως εκ
τούτου, το Προσωπικό είχε «υποχρέωση» να κάνει παραχωρήσεις αν ήθελε να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας του!!! 

β) την ομοιομορφία που …«έπρεπε» να υπάρχει μεταξύ των μελών της σε όλες τις
Τράπεζες, όσον αφορά ωφελήματα, απολαβές και άλλες συνθήκες εργασίας.

Τι κρυβόταν άραγε πίσω από τη ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΜΠΟ-
ΛΗΣΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΥΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ; Ποια ανταλλάγματα δόθηκαν τότε –αν δόθηκαν – για την μεγάλη
αυτή παραχώρηση εκ μέρους του Προσωπικού; Γιατί η ηγεσία της ΕΤΥΚ «έπαιζε»
και τότε το ίδιο έργο, κινδυνολογώντας (στις συγκεντρώσεις που κάλεσε) πάλι για
τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της Εθνικής όπως και πρόσφατα, κατά τη
διάρκεια των γεγονότων του 2007; 

Και αν ήταν της ήταν δύσκολο, λόγω ψηλού κόστους, να κερδίσει τα επιπλέον
αυτά ωφελήματα για τα υπόλοιπα μέλη της, γιατί δεν αντιλήφθηκε ότι εξίσου μεγάλη
ήταν η «ζημιά» για τα μέλη της στην Εθνική Τράπεζα από την παραχώρηση των
ωφελημάτων αυτών; 
Για πρώτη φορά λοιπόν, το 1994, οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας, μετά από

σχετικές παραινέσεις της Συντεχνίας τους, παραιτήθηκαν από σημαντικότατα κε-
κτημένα. Έπαυσαν έτσι να επωφελούνται καλύτερων ωφελημάτων και βρέθηκαν
σε σημαντικά δυσμενέστερη θέση, στην ίδια δηλαδή θέση με τους υπόλοιπους
Τραπεζικούς Υπαλλήλους στην Κύπρο.

Β.  ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

14 χρόνια αργότερα, το Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας μπαίνει και πάλι μπροστά
απ’ όλους τους υπόλοιπους Τραπεζικούς Υπαλλήλους, σε ότι αφορά ωφελήματα. 

Η ίδρυση την 1η Ιουνίου 2007 της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας -
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δεν αποτέλεσε μόνο επανάσταση στον Τραπεζικό χώρο της Κύπρου
αλλά η ίδια η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, αντιπροσωπεύοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων
της Εθνικής Τράπεζας, έφερε και την μεγάλη επανάσταση στο θέμα των ωφελη-
μάτων Τραπεζικών Υπαλλήλων στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής στην Κύπρο, η Συντεχνία που υποβάλλει
αιτήματα και διαπραγματεύεται με τη Διοίκηση της Τράπεζας είναι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε,
η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ, η συντεχνία δηλαδή που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά
και μόνο υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, εξ ου και η επίτευξη σημαντικά βελ-
τιωμένων ωφελημάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους Τραπεζοϋπαλλήλους.  

Μετά από ομολογουμένως σκληρές διαπραγματεύσεις οι οποίες κατέληξαν επι-
τυχώς, τα μέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε κλήθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 στο Ξενοδοχείο
Χίλτον στη Λευκωσία για να τοποθετηθούν επί της προκαταρκτικής Συμφωνίας
που επετεύχθη μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. και της Εθνικής
Τράπεζας. 

1η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Υπογραφή της 1ης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις 23-9-2008

Παρά τις προβλέψεις των διαφόρων «Κασσάνδρων» ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε δεν θα
κατόρθωνε να κατοχυρώσει αλλά και να διευρύνει τα κεκτημένα, αλλά και
για καθησυχασμό της δικαιολογημένης ανησυχίας πολλών από εμάς για το
μέλλον της Τράπεζας στην Κύπρο, όχι μόνο έχει υπογραφεί η πρώτη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία μας αφήνει πλήρως ικανοποιημένους,
αλλά επιπλέον τα οφέλη της απολαμβάνει το σύνολο των υπαλλήλων της
Ε.Τ.Ε (Κύπρου) Λτδ. 

Έλλη Ιωαννίδου
Τμήμα Γραμματείας Πιστοδοτήσεων20

Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας στο γεγονός ότι η Συντεχνία μας
έχει αποδείξει συνέπεια λόγου και έργων και κατάφερε να βελτιώσει κατά
πολύ τη θέση των μελών της και κατ’ επέκταση όλων των υπαλλήλων της
Ε.Τ.Ε (Κύπρου), σε σχέση με το τι ισχύει στις άλλες Τράπεζες.

Χριστίνα Χαβιαρά 
Υποδιεύθυνση Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων Β’ 
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Ανεπανάληπτο το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας:

100% ΑΠΟΔΟΧΗ!!!!

Παρευρέθηκαν και ψήφισαν 123 μέλη και καταμετρήθηκαν 123 ΝΑΙ!!!!

Εκπληκτικό και το ποσοστό συμμετοχής το οποίο ανήλθε στο: 
70% παγκύπρια !!!!

Τέτοια ομοψυχία και τέτοιες επιτυχίες είναι που χρειάζεται το ταλαιπωρημένο
από παλαιότερες καταστάσεις και γεγονότα προσωπικό της Εθνικής προκειμένου
να επανακτήσει την πληγωμένη του υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση. Διότι πραγ-
ματικά, τίποτε δεν έχει να ζηλέψει από κανένα, όσο κι΄ αν κάποιοι προσπάθησαν,
ουκ ολίγες φορές, να το κάνουν να αισθανθεί μειονεκτικά, για λόγους και συμ-
φέροντα δικά τους.

Η 1η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Εθνικής Τράπεζας
ήταν πλέον γεγονός. Υπογράφτηκε στις 23.9.08 και έχει τριετή διάρκεια, από
1.1.2008 μέχρι 31.12.2010. (σχετική φωτογραφία και λεζάντα)  Με την υπογραφή
της, πέραν από την κατοχύρωση όλων ανεξαίρετα των μέχρι σήμερα κεκτημένων
των Τραπεζικών Υπαλλήλων, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε πέτυχε και την καθιέρωση νέων, πρω-
τοποριακών ωφελημάτων στον Τραπεζικό χώρο (όπως τη ΔΩΡΕΑN ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ) καθώς και την επαναφορά μέρους των παλαιότερων κεκτημένων των
υπαλλήλων της Εθνικής, τα οποία είχαν «θυσιαστεί» από την ΕΤΥΚ το 1994.

Παρουσιάζονται κατωτέρω αναλυτικά:

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι το όφελος των μελών μας είναι πολύ υψηλότερο, από
το όφελος των υπολοίπων συναδέλφων μας στις άλλες Τράπεζες.  Είναι δε, θε-
αματικά αυξημένο από αυτό που προέκυπτε από τη Σύμβαση που έληξε το 2007.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το όφελος μας το οποίο προκύπτει από τρία μόνο
ωφελήματα (τα πιο ευκολο-μετρήσιμα), που προνοούνται από τη Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας, ανέρχεται σε 4,1% ετησίως.

Το όφελος για τα υπόλοιπα ωφελήματα (τα οποία επίσης δεν περιλαμβάνονται
στη Σύμβαση ΚΕΣΤ-ΕΤΥΚ) δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς αφού δεν μπορεί
να προβλεφθεί ούτε ο αριθμός των δικαιούχων αλλά ούτε και το ύψος (ή το μέ-
γεθος) της εφαρμογής τους. Το σίγουρο όμως, είναι ότι για τον κάθε ένα από

τους δικαιούχους των ωφελημάτων αυτών, το όφελος είναι πολύ μεγάλο. 
Τα ωφελήματα αυτά είναι:  
Επίδομα Τέκνου: Με βάση τη Συμφωνία μας, το Επίδομα Τέκνου επαναφέρθηκε,
σημαντικά αυξημένο. Το επίδομα αυτό ανερχόταν παλαιότερα σε Λ.Κ2,- το μήνα
για το πρώτο παιδί και Λ.Κ1,- για κάθε επόμενο παιδί.  Σήμερα πετύχαμε €5,- το
μήνα για το πρώτο παιδί και €10,-  το μήνα για κάθε επόμενο !!!  

Επίδομα Γάμου: Το επίδομα Γάμου με βάση τη Συμφωνία μας έχει αυξηθεί. Για
ενημέρωση των νεότερων συναδέλφων το επίδομα αυτό ανερχόταν μέχρι το
1994, για τους υπαλλήλους της Εθνικής MONO, στο εκπληκτικό ποσοστό του
10% επί του εκάστοτε βασικού μας μισθού. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι βα-
σικοί μας μισθοί είναι σήμερα υψηλότεροι, αφού σ’ αυτούς έχει ενσωματώθηκε
πριν λίγα χρόνια μεγάλο μέρος του Τιμαριθμικού Επιδόματος.

Στεγαστικά Δάνεια Προσωπικού: Το ατομικό όριο στα χαμηλότοκα στεγαστικά
δάνεια Προσωπικού αυξήθηκε κατά 46% ενώ το αντίστοιχο ποσό στη Σύμβαση
των άλλων Τραπεζών αυξήθηκε μόνο κατά 24%. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε
€15.000 στο ύψος του δανείου και αποφέρει σημαντικό συνολικό όφελος στον
κάθε δικαιούχο, κοντά στις €6.000. 
Σημ. 1: Το ποσό αυτό υπολογίσθηκε με βάση το ισχύον επιτόκιο κατά την ημερο-
μηνία αποδοχής της Σύμβασης.

Δώρο €1.000 για τη γέννηση τρίτου και κάθε επόμενου παιδιού 

Άτοκα δάνεια που αφορούν στις ίδιες περιπτώσεις 

Άτοκα Σπουδαστικά δάνεια για σπουδές (περιλαμβανομένων και των επαγγελ-

Εφορευτική Επιτροπή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10-9-2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε

Τι κέρδισαν οι Υπάλληλοι της  Εθνικής
Τράπεζας το 2008 με βάση τη Σύμβαση
μεταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Εθνικής
Τράπεζας (πέραν όσων κέρδισαν οι
υπόλοιποι Τραπεζοϋπάλληλοι)

1. Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη για μό-
νιμους όσο και υπό δοκιμασία συναδέλφους

2. Επαναφορά Μειωμένου ωραρίου
3. Επαναφορά του Επιδόματος Τέκνων, σημαν-

τικά βελτιωμένου 
4. Αύξηση Επιδόματος Γάμου
5. Αύξηση του ceiling των Στεγαστικών Δανείων

και αύξηση του ατομικού ορίου, σε €100.000.
6. Συμπληρωματικά Στεγαστικά Δάνεια, με ευ-

νοϊκό επιτόκιο
7. Δώρο, €1000 με την απόκτηση 3ου, 4ου κ.λπ

παιδιού
8. Άτοκα Δάνεια
9. Άτοκα Σπουδαστικά δάνεια για σπουδές (πε-

ριλαμβανομένων και επαγγελματικών) σε θέ-
ματα συναφή με Τραπεζικές Εργασίες, αλλά
και για μεταπτυχιακές σπουδές.

10. Δικαίωμα χρήσης του Φοιτητικού Δανείου (μέ-
χρι €35.000) για μεταπτυχιακές σπουδές συ-
ναδέλφων.

Τι έχασαν οι
Υπάλληλοι της
Εθνικής Τράπεζας
το 1994 

1. 14ο μισθό!!!
2. Επίδομα τέκνου
3. Επίδομα γάμου (10%

επί του εκάστοτε βασι-
κού μισθού)!!! 

Πρόνοιες της Συμφωνίας της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε:

1. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: 1,25%
2. Μειωμένο Ωράριο: 0.85% , Συνολικό Όφελος: 4,1% 
3. Μισθολογικές αυξήσεις: 2% 

Σημείωση: Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου
για τους υπόλοιπους Τραπεζοϋπαλλήλους, αφού τα ωφελήματα
1 & 2 δεν προνοούνται από τη Σύμβαση ΚΕΣΤ-ΕΤΥΚ. 

Πιστεύω ότι έγινε μια εξαιρετική συμφωνία στην οποία κατοχυρώνονται τα
κεκτημένα και μελλοντικά δικαιώματα των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Επίσης
έγιναν συμφωνίες σε ωφελήματα πολύ σημαντικά όπως είναι το Σχέδιο
Ασφάλισης του Προσωπικού για σκοπούς υγείας, η μείωση των ωρών εργασίας,
το επίδομα τέκνου, αυξήσεις στο ποσό χορήγησης διαφόρων δανείων και πολλά
άλλα. Συγχαίρω την Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της Συντεχνίας
για τη συμφωνία την οποία πέτυχαν και τους εύχομαι να συνεχίσουν με τον
ίδιο ζήλο για τα συμφέροντα των μελών της Συντεχνίας και της Τράπεζας.

Χρίστος Νικολαϊδης
Κατάστημα Λευκωσίας (525) 



ματικών) σε θέματα συναφή με Τραπεζικές Εργασίες, αλλά και για μεταπτυχιακές
σπουδές

Φοιτητικά δάνεια μέχρι €35.000 για μεταπτυχιακές σπουδές συναδέλφων

Συμπληρωματικά Στεγαστικά Δάνεια

Μειώσεις σε όλες ανεξαίρετα τις προμήθειες κατά 50%, για συναλλαγές τους
Προσωπικού

Κατάργηση των Statement και Ledger fees που αφορούν σε λογαριασμούς του
Προσωπικού

Για την ιστορία, αναφέρουμε πως ΟΛΑ τα πιο πάνω ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
που κέρδισε η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, έχουν χαρακτηρισθεί από την ηγεσία της ΕΤΥΚ (για
ευνόητους λόγους) ως Μικρο-ωφελήματα!! (Βλέπε εγκύκλιό της ημερ. 1.9.08)

Εμείς, προτιμούμε να μην σχολιάσουμε τη…διαπίστωσή της αυτή. Τα συμπεράσματα
ανήκουν σε σας. Το λιγότερο που θα μπορούσε η ηγεσία της ΕΤΥΚ να πράξει,
ήταν να μην σχολιάσει καθόλου την τεράστια αυτή επιτυχία μας, εκτιμώντας αν
μη τι άλλο, το γεγονός ότι τα μέλη της στην Εθνική, επωφελούνται από όλα όσα
ΠΕΤΥΧΕ η οργάνωσή μας, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

Συνάδελφοι,
Η Σύμβαση μεταξύ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Εθνικής Τράπεζας εδραίωσε την παρουσία

αλλά και  το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε στα συνδικαλιστικά
δρώμενα του Τραπεζικού χώρου της Κύπρου. Με την υπογραφή της Συλλογικής
αυτής Σύμβασης, η Συντεχνία μας ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ακόμα μια -ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙ-
ΚΗ- από τις υποσχέσεις της, δηλαδή: 

Τη διασφάλιση αλλά και τη σημαντική διεύρυνση των κεκτημένων των μελών της
στην Εθνική Τράπεζα !!!

Μελετώντας την 1η συλλογική σύμβαση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και συγκρίνοντάς την
με την υφιστάμενη σύμβαση της ΕΤΥΚ, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να
επισημάνει κανείς. 
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε που φροντίζει για όλους
εμάς τους συναδέλφους αλλά και στην Διοίκηση της Τράπεζας που σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς δέχθηκε να μας δοθούν όλες αυτές οι αυξήσεις και
αυτά τα ωφελήματα.

Γιάννα Χατζηκουμή
Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων  

Πιστεύω ότι η Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Συντεχνίας
μας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ είναι πολύ ευνοϊκή
για το Προσωπικό. Όχι μόνο θωράκισε τα κεκτημένα αλλά ταυτόχρονα τα έχει
διευρύνει σημαντικά. 

Μιχάλης Γεωργίου
Τομέας Πληροφορικής 

Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε η Συμφωνία που πέτυχε η Συντεχνία μας με
την Τράπεζα. Πολλές πρόνοιές της είναι πολύ ευνοϊκές και έχουν μεγάλο και
κυρίως ουσιαστικό όφελος για τα μέλη. Συγχαρητήρια στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και …να
βρίσκεται πάντα εκεί, δίπλα στα μέλη της.

Γεωργία Ξυναρή
Τομέας Οργάνωσης & Μεθόδων 

Με χαρά και ικανοποίηση είδαμε να γίνονται αποδεκτά νέα αιτήματα και να
βελτιώνονται παλαιά, που υποβλήθηκαν από την Συντεχνία μας. Συγχαίρουμε
τη Συντεχνία μας για την μεγάλη αυτή επιτυχία της.

Μάριος Ταμάσσιος
Κατάστημα Λευκωσίας (525) 

Η σύναψη της πρώτης συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ της ΣΥΠΕΤΕ
και της ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ, αποτελεί ίσως ένα από τα αξιοσημείωτα
σημεία στην σύγχρονη ιστορία της Τράπεζας. Η σημασία του επιτεύγματος
αυτού είναι αναμφίβολη αφού κτίστηκε πάνω σε βασικές ηθικές αρχές και
ιδεώδη σύμφωνα με τις ανάγκες ΟΛΩΝ των υπαλλήλων της ΕΤΕ (ΚΥΠΡΟΥ)
ΛΤΔ. Αναγνωρίζει την σημασία που έχει το «έμψυχο ενεργητικό» της Τράπεζας,
γι΄ αυτό και η επιτυχία της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε είναι πολύ μεγάλη. Περαιτέρω, η
Σύμβαση καλύπτει την κοινωνική προσφορά της εργαζόμενης μητέρας και
δίνει την πρέπουσα σημασία στη σωστή και επαγγελματική μας εκπαίδευση.
Διασφαλίζει επίσης την βεβαιότητα, που στην σύγχρονη εποχή αμφισβητείται.
Η κάλυψη των αναγκών αλλά και των δικαιωμάτων των υπό δοκιμασία
υπαλλήλων είναι επίσης πολύ σημαντική. 
Συνοπτικά, θα έλεγα ότι, η Σύμβαση αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
μιας καινούριας εποχής.     

Γιάγκος Σωτηρίου
Κατάστημα Πάφου (545) 

Στιγμιότυπα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10-9-2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε 15 περίπου μήνες θα υποβληθούν τα νέα μας
αιτήματα για τη 2η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και Εθνικής Τράπεζας. 
Να είμαστε όλοι εκεί !!!
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Διαβάζοντας την 1η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε με τη Διοίκηση της Τράπεζάς μας ένοιωσα συγκινημένος. Χωρίς να
το καταλάβω θυμήθηκα τα παλιά. Περιείχε πολλά στοιχεία που θύμιζαν
παλιές καλές εποχές όταν ήμαστε η ελίτ των Τραπεζικών σε ότι αφορά τα
κεκτημένα. Με την υπογραφή των συμβάσεων την εποχή της μετάβασής μας
στην Ε.Τ.Ε (Κύπρου) Λτδ, στα πλαίσια της ομοιογενοποίησης των ωφελημάτων
σε όλες τις Τράπεζες, η ηγεσία της τότε Συντεχνίας μας, αντί να επιλέξει το
δύσκολο και ακανθώδη δρόμο της εναρμόνισης των κεκτημένων των
συναδέλφων στις άλλες Τράπεζες με τα δικά μας, επέλεξε την πλατιά και
εύκολη λεωφόρο της μείωσης των δικών μας ωφελημάτων.   

Μιχάλης Μιχαηλίδης
Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων (Λεμεσός)
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Βασισμένο στο άρθρο του «Αριστείδη» στον
«Τραπεζικό» στο τεύχος Μαΐου-Ιουνίου 2008
με τίτλο: «Ο στραγγαλισμός της αξιοκρατίας»

ΠΕΦΤΟΥΝ (ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΟΜΩΣ) ΣΕ …ΓΚΑΦΕΣ

Φίλε «Αριστείδη»,
Το ψευδώνυμό σας, μας παραπέμπει στον επιφανή πολιτικό και στρατηγό των
Αθηναίων Αριστείδη, ο οποίος, πέραν από τη μεγάλη σωφροσύνη και φιλοπατρία
του, διακρινόταν για την αυστηρότατη προσήλωσή του στο πνεύμα της δικαιοσύνης
γι` αυτό και η ιστορία, δίπλα στο όνομά του, «κόλλησε» τον χαρακτηρισμό “Ο Δί-
καιος”.
Προφανώς, τα χαρίσματά αυτά του στρατηγού, σας ενέπνευσαν και σας παρακί-
νησαν να αποφασίσετε να χρησιμοποιείτε το όνομά του, ως ψευδώνυμό σας. 
Όμως τα γραφόμενα σας, φίλε «Αριστείδη» του «Τραπεζικού», όχι μόνο απέχουν
πολύ αλλά καμία σχέση δεν μπορούν να έχουν με τον Αριστείδη τον Δίκαιο. 
Προς επιβεβαίωση, αναφερόμαστε σε δύο μόνο, λόγω χώρου, σημεία του πιο
πάνω «απολαυστικού» (όχι μόνο λόγω του τίτλου που του δόθηκε), άρθρου.

Α. ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ....ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΥΚ

Μετά τις περσινές προαγωγές που δόθηκαν στην Εθνική, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε εξέδωσε
εγκύκλιο με τίτλο «Συγχαρητήρια στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας». Διαβάζοντας
τον τίτλο ο φίλος «Αριστείδης» και νοιώθοντας προφανώς πως …. «έπιασε λαβράκι»,
έσπευσε αμέσως να προσθέσει ένα ακόμα επιχείρημα στην πλούσια (αλλά καθόλου
πειστική) επιχειρηματολογία της ηγεσίας της ΕΤΥΚ, στην «φιλότιμη» προσπάθεια
που καταβάλλει, προκειμένου να «αποδείξει» στους αναγνώστες των εντύπων ή
των εγκυκλίων της, ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε είναι εργοδοτική συντεχνία.  Χωρίς λοιπόν
να χάσει χρόνο, στο αμέσως επόμενο τεύχος του Τραπεζικού, το «σαΐνι» της ΕΤΥΚ,
ο «Αριστείδης», άρχισε και πάλι τα «έξυπνα» σχόλιά του. 

Με ύφος λοιπόν σοβαρό, και συνάμα ….αγωνιστικό (όλοι μας σχεδόν, είχαμε
κάποτε την ....τύχη να γνωρίσουμε τα «αγωνιστικά» ύφη κάποιων) έγραψε: 

«Οι μόνες δραστηριότητες ενός κίτρινου συνδικάτου είναι να υπονομεύει τον υγιή
συνδικαλισμό και να λιβανίζει την εργοδοσία π.χ. με ανακοινώσεις του είδους
“Συγχαρητήρια στη Διοίκηση της Τράπεζάς μας”.

Συμφωνούμε απόλυτα με τον φίλο «Αριστείδη». Και για να το αποδείξουμε, ανα-
φερόμαστε σε δύο εγκυκλίους που εξέδωσε, όχι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, αλλά η ίδια  η
ηγεσία της «υγιούς» συντεχνίας ΕΤΥΚ ως επίσης και σε πολύ πρόσφατο, σχετικό
δημοσίευμα στον Τραπεζικό:

1. Εγκύκλιος της για τις προαγωγές στην Τράπεζα Κύπρου, ημερ. 13.11.2007
φέρει τίτλο: 

«Η Οργάνωσή μας ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ»
2. Εγκύκλιος της για τις προαγωγές στην Marfin Λαϊκή, ημερ. 27.12.2007: 
«Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  Η οργάνωσή μας σήμερα θεωρεί καθήκον της να
συγχαρεί τη Διοίκηση της Marfin Λαϊκής».
3. Περιοδικό «Τραπεζικός» (Μάρτιος-Απρίλιος 2009):
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΕΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΥΣ ...«ΥΓΙΕΙΣ» ΣΥΝΔΙΚΑ-
ΛΙΣΤΕΣ !!!

Σχόλιο: Σε πιο υγιή συνδικαλισμό αναφέρονται, μόνο οι ίδιοι μπορούν να γνωρίζουν.
Εμείς, από τον «ΥΓΙΗ» ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ παίρναμε μέχρι το 2007 και ….τους
ευχαριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε άλλο.

Με την ευκαιρία αυτή και αφού το θέμα τους αρέσει, θυμίζουμε τρεις λόγους,
πάντα επίκαιρους, από τον Δεκάλογο της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, για το πότε μια Συντεχνία
θεωρείται κίτρινη:

1. Συνδικαλιστική Οργάνωση παροτρύνει/εξαναγκάζει συναδέλφους να προβαί-
νουν σε φανταστικές καταγγελίες και το χειρότερο, να χρησιμοποιεί, εν αγνοία
τους, τα ονόματά τους αφήνοντας τους έτσι,  πλήρως εκτεθειμένους.

2. Συνδικαλιστική Οργάνωση, κηρύσσει Παντραπεζική Απεργία για “συμπαράστα-
ση” σε συναδέλφους Τραπεζικού Ιδρύματος, τους υπαλλήλους του οποίου
όμως, εξαιρεί  από την Απεργία (!!), αφού εκ των προτέρων γνωρίζει ότι κανένας
δεν θα υπακούσει, επειδή είχαν στο παρελθόν εξαναγκασθεί από την συνδι-
καλιστική τους οργάνωση να απεργήσουν χωρίς την θέληση τους, για ένα ολό-
κληρο μήνα, για λόγους άλλους από αυτούς που του εξηγούσαν !!!  

3. Ηγέτης Τραπεζικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, χωρίς να εργάζεται σε Τραπεζικό
Οργανισμό, ανελίσσεται υπηρεσιακά και φτάνει στο ανώτατο σκαλοπάτι της ιε-
ραρχίας, αυτό του Γενικού Διευθυντή Τράπεζας (με τις ανάλογες απολαβές βέ-
βαια!!!), με ρυθμούς που άνετα μπορούν να διεκδικήσουν ρεκόρ «Guinness» (!!)

Β. ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ....ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΥΚ

Το δεύτερο  σημείο στο άρθρο του φίλου «Αριστείδη» με το οποίο θ’ ασχοληθούμε,
αναφερόταν (για να μιλούμε στη γλώσσα τους και να συνεννοούμαστε) στις ....Προ-
αγωγές της ντροπής, όπως ονόμασαν τις προαγωγές που δόθηκαν το 2008 στην
Εθνική. 

Δικαιολογημένα όμως, μας προέκυψε η εξής απορία: Οι προαγωγές που δόθηκαν
παλαιότερα και αφορούσαν συγκεκριμένο συνδικαλιστή της ΕΤΥΚ, υπάλληλο της
Εθνικής (και οι οποίες ποτέ δεν ανακοινώθηκαν) γιατί δεν ονομάστηκαν «Προ-
αγωγές της Περηφάνιας»; (Αν μη τι άλλο …για να τις ξεχωρίζουμε;)  

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. ΤΑ ...ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ, ΑΚΟΜΑ. ΣΕ
ΛΙΓΟ.

Ο φίλος λοιπόν «Αριστείδης», με ειρωνικό ύφος αυτή τη φορά και σίγουρα, όχι …
αγωνιστικό, έγραψε: 

«Μερικοί / μερικές δε, ενδεχομένως να ξεχώρισαν τόσο πολύ για τις ικανότητες,
την ανιδιοτέλεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, που αμείφθηκαν με δι-
πλές προαγωγές! Φαινόμενο μοναδικό στον τραπεζικό χώρο της Κύπρου»

Από το σχόλιο αυτό και μόνο, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο φίλος «Αριστείδης»
είτε βρίσκεται πολύ μακριά από την Εθνική και το Προσωπικό της είτε προσποιείται
πως δεν γνωρίζει. Γιατί δεν ερωτά τον Πρόεδρο της ΕΤΥΚ (αν δεν πρόκειται περί
του ιδίου προσώπου με τον «Αριστείδη») για να ενημερωθεί σχετικά με διπλές
προαγωγές στην Εθνική; Κάτι θα μάθει. Μήπως αφορούν και τον ίδιο; Αν και αυτή
τη φορά ο φίλος  «Αριστείδης» δεν ενημερωθεί σωστά, τότε ...δεν φταιμε εμείς.
Ίσως γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο συγκεκριμένες προαγωγές, τα τελευταία 15 χρόνια
….δεν ανακοινώθηκαν ποτέ!!! 

Και εμείς οι ...άσχετοι, ερωτούμε: Όταν κάποιοι ....παρακοιμώμενοι της ηγεσίας
της ΕΤΥΚ (έτσι, για να μην ξεχνάμε και τις λέξεις που μάθαμε τελευταίως) αρθρο-
γραφώντας στον Τραπεζικό ή αλλού, έχουν το θράσος να ρωτούν τους συνδικα-
λιστές της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε κατά πόσο διαθέτουν συνδικαλιστική παιδεία, έχουν –άρα-
γε- υπόψη τους τα πιο πάνω ή κάποια άλλα που θ’ αποκαλυφθούν σύντομα; Συ-
γνώμη κύριοι, αλλά τέτοια συνδικαλιστική παιδεία, δεν την χρειαζόμαστε. Αν η
συνδικαλιστική παιδεία και η συνδικαλιστική συνείδηση που διαθέτουν άλλοι, («υγι-
είς» συνδικαλιστές) τους επιτρέπει να ανελίσσονται υπηρεσιακά με ταχύτητες
φωτός (10 προαγωγές και ....επιπλέον προσαυξήσεις, μέσα σε λίγα χρόνια) τότε
εμείς οι …άσχετοι, τι μπορούμε να πούμε;  

Λοιπόν αγαπητέ μας «Αριστείδη»:
Αυτό κι΄ αν είναι φαινόμενο, και πραγματικά μοναδικό στον τραπεζικό χώρο της
Κύπρου.

ΕΔΩ ΤΙ ΣΧΟΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ, ΑΦΟΥ ΜΕΙΝΑΤΕ ΟΛΟΙ ΑΝΑΥΔΟΙ;
ΝΑ ΕΥΧΗΘOYΜΕ ΜΟΝΟ....ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ !!!
(ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΤΩΡΑ)

Συμβουλή μας φίλε Αριστείδη,  είναι να σκεφθείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμό
σας. Κάποια πιθανά, πιο κοντινά στα γραφόμενά σας, θα ήταν ίσως «Σκοταδιστής»
ή «Διαστρεβλωτής» ή  «Ο Πλανών». Σκεφτείτε το. 
Ίσως παλαιότερα φίλε «Αριστείδη», να μην τολμούσε κανείς να σας το επισημάνει,
επειδή υπήρχε μονοπώλιο στον Τραπεζικό συνδικαλιστικό χώρο. Τα πράγματα
όμως άλλαξαν. Το μονοπώλιο, δεν υπάρχει πια.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ
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Απόστολου Αποστολίδη
Εκπαιδευτικού

Εισαγωγικό

Αφορμή για το κείμενο αυτό αποτελούν τα φαινόμενα
άσχημης συμπεριφοράς των φιλάθλων και ιδιαίτερα
των νεαρών στους αθλητικού χώρους. Τα γήπεδα
αναμένεται να είναι χώροι κοινωνικής συνάντησης,
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει η συμπε-
ριφορά του οπαδού, καθώς και ψυχαγωγίας. Ανα-
μένεται ο φίλαθλος, όποιας ηλικίας και αν είναι, να
περνά εκεί την ώρα του ευχάριστα και κυρίως με
ασφάλεια.
Αποτελεί κοινωνικό δεδομένο η ενασχόληση των αν-
θρώπων με τον αθλητισμό. Είτε συμμετέχοντας με
την ιδιότητα του αθλητή, του προπονητή, του γυμνα-
στή, του παράγοντα, του οικονομικού χορηγού είτε
του θεατή, του φίλαθλου, του οπαδού. Ο αθλητισμός
ήταν πάντα μια δραστηριότητα που συνάρπαζε τους
ανθρώπους, γιατί συνδυάζει την ουσία μιας διαδικα-
σίας αυτοβελτίωσης και συνεχούς προσπάθειας για
το καλύτερο αποτέλεσμα με το θέαμα.
Ως εκ τούτου αποδεχόμαστε την παρουσία αυτής
της κατάστασης στη ζωή μας, με την απαίτηση όμως
αυτή να υφίσταται και να λειτουργεί δημιουργικά και
με θετικά στοιχεία. Δυστυχώς γίναμε κατά καιρούς,
και όσο πάει και περισσότερο, μάρτυρες γεγονότων
δυσάρεστων. Συμπλοκές, φραστικές αντιπαραθέσεις,
σοβαροί τραυματισμοί μέσα κι έξω από τα στάδια
είναι μερικά από τα όσα συμβαίνουν και θλίβουν αλλά
και προκαλούν ανησυχία σε κάθε σώφρονα πολίτη.
Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε ό,τι περνάει από
το χέρι μας για να διορθώσουμε, όχι απλά να βελ-
τιώσουμε, την κατάσταση.

Φίλαθλος ή οπαδός;

Είναι θεμελιώδης η διάκριση των εννοιών φίλαθλος
και οπαδός. Η γνώση της έννοιας των δύο ιδιο-
τήτων και κυρίως η διάκρισή τους θα μας βοη-
θήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
καλούμαστε να προσεγγίσουμε το θέμα και κυ-
ρίως ως γονείς να δώσουμε αγωγή στα παιδιά
μας στο ζήτημα αυτό.
Ο Γ. Μπαμπινιώτης ορίζει το φίλαθλο ως το
πρόσωπο που αγαπά τον αθλητισμό, που συμ-
βαδίζει με τις αρχές και τα ιδεώδη του αθλητι-
σμού. Σημειώνουμε εδώ ότι ιδεώδη του αθλη-
τισμού. Σημειώνουμε εδώ ότι ιδεώδη του αθλη-
τισμού δεν εννοούμε κάτι αφηρημένο. Αναφε-
ρόμαστε στη συνεχή προσπάθεια του αθλητή
για αυτοβελτίωση, στο συνεχή του αγώνα να
αποδίδει καλύτερα, στο σεβασμό του άλλου
αθλητή τον οποίο θεωρεί συναθλητή του και
όχι αντίπαλο, με την έννοια του εχθρού. Εννο-
ούμε τον τίμιο αγώνα και την ευγενική άμιλλα.
Συνεπώς ο φίλαθλος είναι αυτός που απαιτεί
να βλέπει συμπεριφορές στο στάδιο που να εκ-
φράζουν αυτά τα ιδεώδη και αυτές τις αρχές.
Ο οπαδός ορίζεται από τον Έλληνα γλωσσολό-
γο ως το άτομο που υποστηρίζει πρόσωπα, ιδέ-
ες, θεσμούς ή ομάδες, που συνήθως χαρακτη-
ρίζεται και από φανατισμό. Συνεχίζει μάλιστα
και στη διάκριση των όρων σημειώνοντας ότι

άλλο φίλαθλος και άλλο οπαδός: ο πρώτος χειρο-
κροτεί τον αντίπαλο όταν είναι καλύτερος ενώ ο δεύ-
τερος είναι φανατισμένος και εμπαθής. Και φυσιο-
λογικά στοιχεία μιας τέτοιας προσωπικότητας είναι
η επιθετικότητα, η  μη σωστή κριτική θεώρηση των
πραγμάτων, η μονομέρεια στη διατύπωση άποψης
και κυρίως η μη αποδοχή του όποιου θετικού στοι-
χείου ενδέχεται να υπάρχει στην παρουσία του αν-
τίπαλου αθλητή ή ομάδας.

Ποιο αποτέλεσμα έχει μια τέτοια συμπεριφορά; Το
πιο πιθανόν είναι να μεταφέρεται η νοοτροπία της
μονομέρειες, η μη διάθεση για διάλογο και σε άλλες
και μάλιστα σημαντικές εκφάνσεις της κοινωνικής
ζωής.

Ζητούμενο για όλους μας είναι να απαντήσουμε, ως
υγιείς πολίτες, ως κοινωνικά πρόσωπα που επιθυ-
μούμε μια κοινωνία δημιουργίας και διαλόγου, τι θέ-
λουμε ως ιδιότητα για το παιδί μας; Να είναι φίλαθλος
ή οπαδός; Καταφάσκουμε ανεπιφύλακτα την ταυτό-
τητα του φιλάθλου, που προάγει ευγενικές αξίες και
συμπεριφορές και συμβάλλει στο κτίσιμο μιας σωστής
προσωπικότητας.

Πώς δημιουργούμε το φίλαθλο;

Βασικό στοιχείο στο διάλογο που καλούμαστε να
έχουμε με το παιδί μας σε ό,τι αφορά στη θεώρηση
του αθλητισμού είναι ότι όλα είναι ένα παιγνίδι και
πρέπει να το απολαμβάνουμε, να το χαιρόμαστε.
Είναι ένα θέαμα το οποίο μας ψυχαγωγεί και θα πρέ-
πει να περνούμε ευχάριστα όταν το παρακολουθού-
με. Ταυτόχρονα, ναι, μπορούμε να  έχουμε την επι-
θυμία μας για την έκβαση του αποτελέσματος ανά-
λογα με την προτίμηση και τη συμπάθειά μας αλλά
να έχουμε την ικανότητα να κρίνουμε τον κάθε αγώνα
σφαιρικά, παρατηρώντας τον τρόπο που συμμετείχαν
σ΄ αυτόν όλοι οι αθλητές.

Η καλλιέργεια τέτοιας στάσης απέναντι στον αθλη-

τισμό από τα παιδιά μας προϋποθέτει από μέρους
μας την κατάθεση χρόνου. Χρειάζεται χρόνος τόσο
για συζήτηση όσο και για παιγνίδι. Από μικρή ηλικία
το παιδί παίζει. Από μικρή ηλικία αναμένεται κάποιες
στιγμές να είμαστε σύντροφοί του στο παιγνίδι. Σε
αυτές τις στιγμές θα κάνουμε την ουσιαστική μας πα-
ρέμβαση.

Παίζουμε μαζί του διάφορα παιγνίδια. Επιτραπέζια,
πνευματικά, ηλεκτρονικά, παιγνίδια με μπάλα. Πρώτο
μας μέλημα είναι να συζητούμε και να συμφωνούμε
μαζί του τους κανόνες, έτσι ώστε να παίζουμε όλοι
τίμια. Ταυτόχρονα απολαμβάνουμε τη διαδικασία του
παιγνιδιού μέχρι τέλους και να δεχόμαστε το όποιο
αποτέλεσμα.

Εδώ θα ήταν καλό να προσέξουμε το εξής: Δεν εν-
δείκνυται να αφήνουμε το μικρό παιδί να κερδίζει
πάντα. Να αφήνουμε το παιγνίδι να εξελίσσεται φυ-
σιολογικά και να καταλήγει στο αποτέλεσμα ανάλογα
με την πορεία. Αν εκνευριστεί θα αντιμετωπίσουμε
τον εκνευρισμό του με ψυχραιμία. Θα σεβαστούμε
τα συναισθήματά του, θα το αφήσουμε να ηρεμήσει
και μετά θα συζητήσουμε μαζί του. Θα βάλουμε τα
πράγματά στις  διαστάσεις τους, θα επιμένουμε με
ηρεμία και επιχειρήματα ότι παίζουμε για να περνούμε
ευχάριστα, θα αναλύουμε όμως και τους λόγους για
τη συγκεκριμένη έκβαση  του παιγνιδιού. Έτσι μ΄ ένα
σμπάρο δυο τρυγόνια. Αφ ενός παρεμβαίνουμε στο
συναισθηματικό του κόσμο και αφ ετέρου καλλιερ-
γούμε την κρίση του μέσα από το παιγνίδι.

Σε κάποια στιγμή θα διαπιστώσουμε ότι έχει πια τις
προτιμήσεις του ως θεατής. Θέλει να παρακολουθεί
ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, άλλα ομαδικά παιγνί-
δια, τένις, φόρμουλα 1, στίβο, ολυμπιακή γυμναστική,
υγρό στίβο ή άλλα. Η παρουσία μας κοντά του στα
πρώτα στάδια που θα παρακολουθεί από την τηλεό-
ραση ή το διαδίχτυο αυτά τα παιγνίδια, αθλήματα
είναι καταλυτική. Το πρώτο θετικό στοιχείο είναι ότι
νιώθει πως το αποδεχόμαστε και σεβόμαστε τις προ-

τιμήσεις του. Νιώθει όμορφα να μοιράζεται
μαζί μας αυτά που του αρέσουν.

Αξιοποιώντας αυτή τη θετική συναισθημα-
τική  κατάσταση επιδιώκουμε χωρίς αντιπα-
ραθέσεις να κάνουμε διάλογο μαζί του για
αυτό που παρακολουθούμε. Συζητούμε για
τους κανόνες, βλέπουμε με κατανόηση τα
λάθη που κάνουν οι αθλητές που συμμετέ-
χουν, και κυρίως εκτιμούμε τις θετικές ενέρ-
γειες των «αντιπάλων». Ταυτόχρονα σημει-
ώνουμε τις όποιες αρνητικές συμπεριφορές
και συζητούμε γιατί πρέπει να αποφεύγον-
ται.

Στη συνέχεια φτάνει η στιγμή που θα ζητήσει
να παρακολουθήσει αγώνες στο γήπεδο.
Καλό είναι να πάμε μαζί του. Κι εκεί θα κά-
νουμε πάλι την παρέμβασή μας. Θα παρα-
κολουθούμε, θα συζητούμε, θα ευχαριστη-
θούμε το παιγνίδι και την ατμόσφαιρα. Σί-
γουρα στο γήπεδο, κυρίως σε ό,τι αφορά
στα ομαδικά αθλήματα, γνωρίζουμε τι θα
ακουστεί από τους οπαδούς. Αυτό δεν μπο-
ρούμε δυστυχώς να το αποτρέψουμε. Δεν
είμαστε όμως υποχρεωμένοι να συμμετέ-

Το παιδί φίλαθλος
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χουμε σε αυτό. Αντίθετα αποτρέπουμε το παιδί μας από του να βρίζει ή να προβαίνει
σε άσεμνες χειρονομίες. Και μετά το παιγνίδι, αφού καταλαγιάσει η συναισθηματική
φόρτιση, συζητούμε και τα όσα αφορούν την ομάδα του, τους αντιπάλους, ακόμα
και το διαιτητή.

Επιπλέον καλλιεργούμε στο παιδί μας μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στον
υπόλοιπο κόσμο που βρίσκεται στο χώρο. Δεν προκαλούμε κανένα με καμιά μας
ενέργεια και κυρίως αποφεύγουμε να απαντήσουμε σε προκλήσεις. Είμαστε άν-
θρωποι και σίγουρα κάποιες στιγμές μέσα σε όλο αυτό τον κυκεώνα ενδέχεται
να χάσουμε την ψυχραιμία μας, την αυτοκυριαρχία μας. Θα  βρούμε δύναμη να
ΜΗΝ γίνει αυτό. Δεν είναι εύκολο αλλά πρέπει να οπλιστούμε με πολύ υπομονή
και αυτοπειθαρχία γιατί  βρισκόμαστε εκεί για ένα σκοπό.

Αν έχουμε τη δυνατότητα χρόνου, και φυσικά την οικονομική δυνατότητα, θα
ήταν ωφέλιμο να παρακολουθούμε και αγώνες «ουδέτερων» ομάδων ή και αθλή-
ματα διαφορετικά από την προτίμησή του. Αυτό μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Η
τηλεόραση σήμερα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Κάθε μήνα κάτι υπάρχει. Διε-
θνείς αγώνες στίβου, υγρού στίβου, καλαθόσφαιρας, καλλιτεχνικού πατινάζ,
ολυμπιακής γυμναστικής κ.ά. Η σφαιρική αντίληψη και επαφή με τα πράγματα
βοηθά στο να θέτει τα όσα αφορούν στην ομάδα του και το άθλημα που προτιμά
στις σωστές τους διαστάσεις. Είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίζει τους αγώνες ως
παιγνίδι παρά ως αγώνα που ντε και καλά η όποια αποτυχία της ομάδας του
σημαίνει καταστροφή.

Στις κρίσιμες στιγμές

Τα παιδιά μας από ένα σημείο και μετά θα πάρουν το δρόμο τους. Ένας χώρος
όπου ενδέχεται να βρεθούν μόνα τους είναι και το γήπεδο. Εκεί με τους φίλους
τους, υποστηριχτές της ίδιας ομάδας απολαμβάνουν το παιχνίδι, αγωνιώντας για
το αποτέλεσμα. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, φυσικά, ότι θα συμπεριφερθεί στα
πλαίσια της ιδιότητας ενός φίλαθλου, όπως το περιγράψαμε στο άρθρο μας. Τι
γίνεται λοιπόν αν στην αναμονή για την επιστροφή του παιδιού του από το γήπεδο
δώσει τέλος ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία; Ένα τηλεφώνημα με το οποίο
θα τον πληροφορούν ότι το παιδί τους ενεπλάκη σε επεισόδια:

Όσο και αν θα μας σοκάρει το γεγονός, όσο και να θα μας αναστατώσει θα πρέπει
να χειριστούμε την όλη κατάσταση με ψυχραιμία. Μπορεί η ενέργεια να μας
βρίσκει αντίθετους, μπορεί να νιώσουμε ντροπή που το δικό μας παιδί ενέργησε
έτσι, ακόμα μπορεί να θεωρήσουμε υπερβολική την αντίδραση της αστυνομίας.
Θα πρέπει να βγούμε πάνω από τα συναισθήματα μας, όσο μπορούμε, και να
εστιάσουμε την προσοχή μας στο εξής: Η ενέργεια θα πρέπει να συζητηθεί και
να καταδειχθεί το λάθος της αλλά πρώτιστα θα πρέπει να στηριχθεί ψυχολογικά
το παιδί μας. Θα πρέπει να νιώσει από την πρώτη στιγμή ότι για μας μετρά πρώτα
ως άνθρωπος, δεν το απορρίπτουμε και τον περιβάλλουμε με την αγάπη μας.

Στη συνέχεια, επιβάλλεται να χειριστούμε με υπευθυνότητα τη διαδικασία στην
οποία ζητά να υποβληθεί το παιδί μας η αστυνομία. Αφού ζητήσουμε να μιλήσουμε
μόνοι μας με το παιδί μας, για λίγο, μέσα από μια σύντομη συζήτηση, θα πρέπει

να νιώσει τη συμπαράστασή μας αλλά και το επιβεβλημένο της ειλικρίνειας στην
περιγραφή των γεγονότων. Θα το παροτρύνουμε ακόμα να παραδεχτεί την όποια
και όση ευθύνη έχει το ίδιο. Και να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του απέναντι
στο διερυνητικό έργο της αστυνομίας με τη δέουσα ευγένεια και σεβασμό προς
τους λειτουργούς της.

Απ εκεί και πέρα, όταν φύγουμε από το χώρο, θα πρέπει να το αφήσουμε να εκ-
φραστεί. Να μας πει πώς έγιναν τα πράγματα, πώς ένιωσε, γιατί συμμετείχε, πώς
νιώθει μετά από αυτό, τι σκέφτεται. Οφείλουμε να το ακούσουμε με προσοχή.
Αυτό θα έχει διπλό όφελος: Αφ ενός θα νιώσει την αποδοχή μας οπότε θα μας
εμπιστευθεί και αφ ετέρου θα εκτονωθεί η εσωτερική ένταση που το ίδιο νιώθει.

Έτσι θα είμαστε πια σε θέση να συζητήσουμε. Στην όλη συζήτηση θα πρέπει να
απομονώσουμε στην κριτική μας την πράξη, την όλη ενέργεια και αυτή και μόνο
να χαρακτηρίσουμε. Να υποδείξουμε νηφάλια τις συνέπειες που είχε και ενδε-
χομένως θα είχε σε περίπτωση περαιτέρω εκτροπής των πραγμάτων. Μέριμνά
μας θα είναι να καταλήξουμε στον αντιληφθεί το λάθος, αλλά κυρίως την ευθύνη
να αποφεύγει τέτοιες ενέργειες, οι οποίες είναι σίγουρα βλαπτικές τόσο για τον
ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους.

Σε περίπτωση που η όλη ενέργεια των επεισοδίων είχε και υλικές ζημιές, πράγμα
το οποίο προνοεί και πρόστιμο για την οικογένεια, δεν θα πρέπει να περάσει απα-
ρατήρητο. Για την πληρωμή του προστίμου, ενδείκνυται να αναλάβει και το παιδί
την ευθύνη της αποπληρωμής. 

Μέσα από το διάλογο, επιδιώκουμε λοιπόν, να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσό-
τερο την ενσυναίσθηση της ευθύνης του παιδιού μας, χωρίς οποιαδήποτε στιγμή
να νιώσει ότι το παραμικρό έλλειμμα αγάπης και αποδοχής του ως προσώπου
από την πλευρά μας.

Καταληκτικά:

Ένα πράγμα πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου: Δεν πρέπει να περιμένουμε
από κανένα να κάνει αυτά που έχουμε χρέος να κάνουμε εμείς για το παιδί μας.
Σίγουρα οι επιδράσεις είναι πολλές. Και όσο κι αν θέλουμε να τις αποφύγουμε,
δεν μπορούμε. Όσο το παιδί μεγαλώνει και κυρίως στην  κρίσιμη ηλικία της εφη-
βείας θα απομακρύνεται από κοντά μας και θα αναζητά τη συναναστροφή στους
συνομήλικους του. Είναι αναπόφευκτο αυτό αλλά ταυτόχρονα φυσιολογικό και
κοινωνικά αποδεκτό, κοινωνικά υγιές.

Ζητούμενό μας είναι να πορευθεί το παιδί μας μέσα στον κόσμο με δυνατά όπλα.
Η ανατροφή και η αγωγή που θα πάρει από το σπίτι του θα είναι πάντα μέσα στην
ψυχή του. Θα λειτουργεί είτε θετικά είτε ανασταλτικά μπροστά σε προκλήσεις
που θα είναι αντίθετες με αυτά που πιστεύει ή που πήρε από το σπίτι. Άμα βρεθεί
στο γήπεδο, όσο και να συμμετέχει στα διάφορα της κερκίδας, πάντα θα υπάρχει
στο πίσω μέρος του μυαλού του το τι ζήσαμε μαζί του σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Και σίγουρα θα λειτουργήσει ως φίλαθλος πολύ περισσότερο παρά ως οπαδός.
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Τ
ο Συμβουλευτικό Κέντρο «Τοξότης» άρχισε
τη λειτουργία του το 2002 πάνω σε μια συ-
νεταιριστική βάση του Παγκύπριου Αντι-
ναρκωτικού Συνδέσμου και των Υπηρεσιών

Ψυχικής Υγείας. Απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα
από νόμιμες ουσίες (αλκοόλ, φάρμακα) και παρά-
νομες ουσίες (ηρωίνη, κοκαΐνη, κάνναβη, έκστασι,
παραισθησιογόνα, εισπνεόμενα κ.τ.λ), παθολογικό
τζόγο και τις οικογένειές τους καθώς και σε όσους
έχουν την ανάγκη ενημέρωσης και στήριξης.

Η ηρωίνη είναι ένα ισχυρό οπιούχο σε μορφή σκό-
νης. Η χρήση της ουσίας προκαλεί εναλλαγές στη
ψυχική διάθεση από ευφορία σε απάθεια ή δυσφορία, αναπνευστικά προβλήματα,
υπνηλία, βραδύτητα και δυσκολία στην αντίληψη, τη συγκέντρωση και τη μνήμη,
τη σκέψη και την ομιλία.
Η χρήση της ουσίας προκαλεί ανοχή που γρήγορα οδηγεί σε ισχυρή σωματική
και ψυχική εξάρτηση. Το στερητικό σύνδρομο εμφανίζεται με έντονα σωματικά
συμπτώματα. Άλλα σωματικά συνεπακόλουθα της ενέσιμης χρήσης περιλαμβάνουν
την ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, HIV/AIDS, κ.ά.
Έντονη είναι επίσης η επιδείνωση της ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης
του ατόμου που κάνει χρήση της ουσίας, ενώ συχνά η χρήση συνοδεύεται από
παραβατική συμπεριφορά. Η υπερβολική δόση (overdose) μπορεί να προκαλέσει
αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία με τη σειρά της προκαλεί κώμα, καρδιακή ανε-
πάρκεια και θάνατο.

Η κοκαΐνη είναι μια ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύ-
στημα. Η επαναλαμβανόμενη χρήση της ουσίας οδηγεί γρήγορα σε εξάρτηση. Η
κοκαΐνη είναι συχνά νοθευμένη με άλλες ουσίες όπως αναισθητικά, σόδα, αμφε-
ταμίνες, κ.ά. Οι επιδράσεις από τη χρήση της ουσίας προκαλούν υπερδιέγερση
και εγρήγορση. Η ικανότητα για κριτική σκέψη μειώνεται και η ομιλία γίνεται γρή-
γορη, ασύνδετη και ασυνάρτητη. Παρατηρούνται εναλλαγές στη διάθεση, με την
επίδραση της ουσίας να προκαλεί την ψευδαίσθηση αυξημένων δυνατοτήτων. Σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η ψυχική διάθεση αλλάζει, υπάρχει δυσφορία και
αυτό οδηγεί στην ανάγκη για επανάληψη της χρήσης. Όταν η επαναλαμβανόμενη
χρήση διακοπεί ακολουθεί φόβος, βαθιά κατάθλιψη, υπνηλία και αδράνεια.  
Με τη χρήση κοκαΐνης υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τοξική αντίδραση η οποία
περιλαμβάνει κρίσεις πανικού, αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αναπνοής και
της πίεσης του αίματος, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, καρδιακά επεισόδια,
εμετούς σπασμούς και θάνατο. Παρατηρούνται επίσης, οπτικές και ακουστικές
παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις. Η χρήση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα άτομα
που υποφέρουν από άσθμα, καρδιακές διαταραχές, επιληψία, πρόβλημα στα
νεφρά ή το συκώτι, διαβήτη ή ψυχικές διαταραχές. Ο συνδυασμός με το αλκοόλ
αυξάνει επικίνδυνα την τοξικότητα.

Η κάνναβη είναι φυτό το οποίο περιέχει 400 περίπου δραστικά συστατικά, με πιο
δραστική ουσία αυτής της Δ9 – τετραϋδροκανναβινόλης (THC), η οποία είναι ψυ-
χοδραστική ουσία και επιδρά στον εγκέφαλο.
Με τη χρήση κάνναβης παρατηρούνται διάφορες ψυχολογικές και σωματικές αν-
τιδράσεις. Ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται, με επιβράδυνση
ή διέγερση των αντανακλαστικών. Επηρεάζεται η αντίληψη και μειώνεται η ικανότητα
για συγκέντρωση, η διάρκεια της προσοχής, η μνήμη, ο κινητικός συντονισμός,
η αίσθηση του χρόνου και η ικανότητα για μάθηση. Επίσης, η χρήση προκαλεί
διόγκωση των αιμοφόρων αγγείων (κόκκινα μάτια), ξηρότητα στόματος, αυξημένη
όρεξη για φαγητό και υπνηλία.
Η χρήση μπορεί να οδηγήσει σε οξεία δηλητηρίαση η οποία εκδηλώνεται σωματικά
και ψυχολογικά. Παρατηρούνται τρέμουλο, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακές
συσπάσεις, τάση για εμετό, απώλεια αισθήσεων, κρίσεις πανικού, αυξημένο άγχος
και κάποτε ψευδαισθήσεις.
Η συχνή χρήση κάνναβης οδηγεί σε απάθεια και απώλεια ενδιαφέροντος. Δημι-
ουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος όπου η χρήση οδηγεί στην παθητικότητα, που
στη συνέχεια οδηγεί σε ανία και απάθεια, που με τη σειρά τους οδηγούν και πάλι
στη χρήση.
Η συχνή χρήση κάνναβης μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε εξάρτηση, μετατρέ-
ποντας τη χρήση σε συνήθεια, ακόμα και σε έμμονη ιδέα, ενώ συχνά συμβαίνει
κάποιοι να υποτιμούν την εξάρτηση από την ουσία. Η συχνή χρήση μπορεί επίσης
να προκαλέσει χρόνια βρογχίτιδα και καταθλιπτικό συναίσθημα ή ευερεθιστότητα.
Σε ψυχικά ευάλωτα άτομα η κάνναβη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχιατρικές
διαταραχές (ψύχωση, παράνοια, κ.ά). Παράλληλη χρήση κάνναβης και αλκοόλ

αυξάνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους σε ότι
αφορά τις ψυχοκινητικές επιδράσεις, όπως για παρά-
δειγμα την οδήγηση.

«Έκστασι» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για το χάπι
που περιέχει μία ουσία την αμφεταμίνη, πολύ συχνά
όμως η σύνθεση του περιέχει διάφορες άλλες επικίν-
δυνες ουσίες. Η επίδραση των χαπιών Έκστασι προ-
καλεί στον οργανισμό πολύ γρήγορα υπερδιέγερση,
υπερένταση και απώλεια αυτοελέγχου. Οι σωματικές
επιδράσεις προκαλούν διαστολή των κόρων των μα-
τιών, σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών, απώλεια της όρε-
ξης για φαγητό, ξηρότητα στο στόμα, ταχυκαρδία, εξά-

ψεις και εφίδρωση στις παλάμες, μέχρι υπερθερμία και αφυδάτωση. Τις επόμενες
μέρες ακολουθεί αϋπνία, κατάθλιψη, πονοκέφαλοι και μυϊκοί πόνοι. Αυτό που χα-
ρακτηρίζει τα χάπια έκστασι είναι ότι έχουν απρόβλεπτες επιδράσεις που μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή.
Διάφορες επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει σταθερές ανωμαλίες στη μορφο-
λογία και λειτουργία του εγκεφάλου πρώην χρηστών έκστασι, ακόμα και όταν η
χρήση γινόταν περιστασιακά. 
Όταν το χάπι έκστασι συνδυάζεται με το αλκοόλ ή άλλες παράνομες εξαρτησιογόνες
ουσίες μπορεί να προκαλέσει ακόμα πιο επικίνδυνη τοξικότητα.
Η χρήση του έκστασι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για άτομα που υποφέρουν από
άσθμα, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, προβλήματα στα νεφρά, διαβήτη, επι-
ληψία, ψυχικές διαταραχές.

Ουσίες όπως το LSD, τα μανιτάρια (magic mushrooms) αλλά και οι πιο δραστικοί
τύποι κάνναβης (skunk), ακόμη και το χάπι Έκστασι, εντάσσονται στα παραισθη-
σιογόνα. Τα παραισθησιογόνα είναι ουσίες οι οποίες επιδρούν και προκαλούν αλ-
λαγές στην αντίληψη, στη σκέψη και στα συναισθήματα. Η επίδραση των παραι-
σθησιογόνων παρατηρείται μέσα σε 20-30 λεπτά και συμπεριλαμβάνει χαρακτη-
ριστικά όπως διαστολή των κόρων των ματιών, υπερένταση, ταχυκαρδία, τρέμουλο
και τη ψευδαισθητική φάση (υπερδιέγερση ή εναλλασσόμενες αλλαγές στη διάθεση,
ψευδαισθήσεις, ασαφή όρια του εαυτού και συχνά, γρήγορες διακυμάνσεις μεταξύ
υπερδιέγερσης και δυσφορίας). Συχνά η χρήση παραισθησιογόνων οδηγεί σε δυ-
σάρεστα βιώματα (bad trip), διαταραχές στην αντίληψη οι οποίες επιμένουν μετά
τη χρήση της ουσίας, παραισθήσεις, άγχος, μανία και κατάθλιψη.  

Η ψυχοδραστική επίδραση εισπνεόμενων ουσιών όπως είναι τα χημικά διαλυτικά,
είναι άμεσα τοξική για το συκώτι, τα νεφρά, την καρδία και τους πνεύμονες, ενώ
μερικές από αυτές τις ουσίες προκαλούν βλάβες στον εγκέφαλο, με συμπτώματα
όπως: λήθαργο, σύγχυση, επιθετικότητα, εξασθένιση, υπερδιέγερση, μειωμένη
κρίση, ζαλάδες, τρέμουλο, αλλοιωμένη όραση και διαταραχές στην ομιλία, μυϊκή
αδυναμία, μέχρι και κώμα.

Ως παθολογικός τζόγος ορίζεται η «επιμονή» και επαναλαμβανόμενη δυσπρο-
σάρμοστη συμπεριφορά επένδυσης, σε τυχερά παιχνίδια, η οποία χαρακτηρίζεται
από την ανικανότητα ελέγχου της και οδηγεί σε σημαντικές επιβλαβείς ψυχοκοι-
νωνικές συνέπειες, προσωπικές, διαπροσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές,
νομικές κ.ά. 
Το καθοριστικό χαρακτηριστικό του προβληματικού τζογαδόρου είναι όχι απλώς
η εμφάνιση αρνητικών συνεπειών, αλλά και η ύπαρξη υποκειμενικής αίσθησης
ανεπαρκούς ελέγχου, η οποία ερμηνεύεται ως μια διαταραγμένη ή ασθενής κα-
τάσταση που αποκλίνει από τη φυσιολογική, υγιή συμπεριφορά, δηλαδή οι ανεπι-
τυχείς απόπειρες αντίστασης στην ορμή που εμφανίζεται, παρά την ειλικρινή επι-
θυμία όπου αυτό αποτελεί και το κεντρικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό του πα-
θολογικού τζόγου.

Εξαρτητική σχέση ενός ανθρώπου με τα τυχερά παιχνίδια έχουμε, όταν η ενα-
σχόληση με το παιχνίδι έχει πάρει μια κεντρική θέση στη ζωή του, έτσι που η σκέψη
του να είναι επικεντρωμένη συνεχώς σε αυτό, δεν μπορεί χωρίς τη διαδικασία του
παιχνιδιού και η κύρια επιδίωξή του είναι η επαφή και η ενασχόληση με αυτό, θυ-
σιάζοντας γι’ αυτήν, οικογένεια, ερωτική ζωή, επαγγελματική σταδιοδρομία, αξιο-
πρέπεια, κοινωνικές σχέσεις και δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος

Συμβουλευτικό Κέντρο «Τοξότης»



Mικροί
Εθελοντές

Μικρά παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 4-18 χρονών…Και όμως με μια καρδιά
τόσο μεγάλη που χωρά όλους μας. Ο ζήλος, ο ενθουσιασμός, ο αυθορ-
μητισμός, η ανάγκη να προσφέρουν απλόχερα χωρίς ανταλλάγματα, η
αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά
αυτών των παιδιών που μας δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς και αγάπης.

Ότι και να γράψουμε είναι λίγο μπροστά στο έργο που επιτελούν τόσο
αυτά τα παιδιά όσο και οι μεγάλοι που τα καθοδηγούν με τις εμπειρίες
και τις γνώσεις τους στο δρόμο του εθελοντισμού, της προσφοράς και
της φιλανθρωπίας!

Ο θεσμός «ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001
αρχικά με 20 παιδιά και σήμερα αριθμεί γύρω στα 1200. 

Σκοπός τους; 
«Να προσφέρουν τον εαυτό τους, χωρίς αντάλλαγμα, για να δώσουν
περισσότερες ελπίδες για ένα πιο ανθρώπινο μέλλον».

Όραμα τους;
«Η δημιουργία μεγαλύτερης εθελοντικής ομάδας παιδιών χωρίς σύνο-
ρα». 

Στόχοι τους;
Η καλλιέργεια και η εφαρμογή στην πράξη της ιδέας της εθελοντικής
προσφοράς
Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ παιδιών και γονέων
Η προσφορά ανθρωπιστικής και οικονομικής στήριξης με τη συμμετοχή
του παιδιού σε εποικοδομητικές δραστηριότητες
Η απομάκρυνση των παιδιών από τους κινδύνους που παραμονεύουν
την νεολαία
Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της φιλίας
Η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
Η ενδυνάμωση του ποιοτικού και συναισθηματικού επιπέδου κάθε αν-
θρώπου

Τομείς προσφοράς;
Οικονομική στήριξη σε παιδιά και μεγάλους
Οικονομική στήριξη σε οργανισμούς και άλλες φιλανθρωπικές οργα-
νώσεις
Πρακτική βοήθεια σε γηροκομεία και κοινοτικά νηπιαγωγεία
Διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Εκδηλώσεις για οικονομική ενίσχυση
Εισπράξεις εις μνήμην
Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων

Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ και ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από όλους εμάς στη
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε για το έργο που εσείς οι ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ επιτελείτε!!

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – 15 Φεβρουαρίου 2009

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς της και της συνεργασίας
της με τους ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ στήριξε με πολλή αγάπη τον Καρναβαλίστικο
Παιδικό Χορό των ΜΙΚΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για
τους φιλανθρωπικούς σκοπούς του σωματείου.

Τα παιδιά των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε είχαν την ευκαιρία να περάσουν μαζί με άλλα
παιδιά και όλους όσους συμμετείχαν σ’ αυτή την πραγματικά όμορφη εκδήλωση,
ένα όμορφο Κυριακάτικο απόγευμα στο Ξενοδοχείο HILTON PARK. Με τις πιο
τρελές αμφιέσεις, με κέφι, χαρά και τον ενθουσιασμό που πάντοτε τα διακατέχει,
τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, ρίχθηκαν στο παιγνίδι, στο χορό και στο τραγούδι.

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε συγχαίρει τόσο τους ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ όσο και τους ανθρώπους
που βρίσκονται πίσω από το θεσμό αυτό, για την όλη προσφορά τους στην κοινωνία
της Κύπρου και δηλώνει πως θα είναι πάντα δίπλα τους στην προσπάθειά τους
αυτή και η οποία θα πρέπει ν’ αποτελεί για τον κάθε ένα από εμάς παράδειγμα
προς μίμηση.  
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CORAL BEACH HOTEL, ΠΑΦΟΣ

Ένα χαλαρωτικό τριήμερο, μακριά από σκοτούρες
και έγνοιες, στον πανέμορφο Κόλπο των Κοραλλίων
στη Πάφο, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συ-
νάδελφοι με τις οικογένειες και τους φίλους τους. 

Μιας και η Πρωτομαγιά, φέτος ήταν Παρασκευή, μας
χάρισε την ευκαιρία ενός τριημέρου.  Η Συντεχνία
μας, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία
αυτή και αξιοποιώντας την με τον καλύτερο τρόπο,
προέβη σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις και
εξασφάλισε στα μέλη της εξαιρετικές προσφορές
για το πολυτελές ξενοδοχείο Coral Beach Hotel.

Η έναρξη του τριημέρου με το πρωινό της Παρα-
σκευής, έκανε όλους μας να το σκάσουμε από την
καθημερινότητα, αφήνοντας πίσω όλα όσα θα μας
χαλούσαν την διάθεση, γι’ αυτό και ο δρόμος μέχρι
την όμορφη Πάφο μας φάνηκε μια ευχάριστη βόλ-
τα.

Οι συνάδελφοι κατέφθαναν παρέες-παρέες μέχρι
και αργά το απόγευμα και τα πρόσωπα όλων δεν θύ-
μιζαν τους αγχωμένους συναδέλφους του διπλανού
γραφείου αλλά καλοδιάθετους φίλους, έτοιμους για
διασκέδαση και καλή συντροφιά.

Το βραδάκι μας οδήγησε στο γραφικό Κάθηκα, στη
παραδοσιακή ταβέρνα του «Αραούζου».  Ευχάριστη
εμπειρία για όσους ήταν στη μεγάλη παρέα και από-
λαυσαν τους εκλεκτούς κυπριακούς μεζέδες. 

Για το κλείσιμο της βραδιάς είχαμε μια ευχάριστη έκ-
πληξη.  Μια τούρτα γενεθλίων, με αναμμένα κεράκια
παρουσιάστηκε και η συνάδελφος Ελένη Επιφανίου
με τη συνοδεία του γνωστού τραγουδιού από τα χείλη
συναδέλφων, έσβησε τα κεράκια της.

Επιστρέφοντας στη «βάση» μας, οι πολύ κουρασμένοι
κατέληξαν στα δωμάτια τους, ενώ οι ξενύχτηδες συ-
νέχισαν τη βραδιά στο μπαράκι του ξενοδοχείου,
όπου, ως συνήθως, το ένα ποτό φέρνει το άλλο και
η καλή παρέα το χορό και την πλάκα…

Το πρωί του Σαββάτου μετά το πλούσιο πρόγευμα
και τις χαλαρωτικές βόλτες στη παραλία, προέκυψε
η ιδέα για προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Νε-
οφύτου.  Τέλεια ιδέα, μιας και η Μονή είναι μόνο μισή
ώρα μακριά και με πολύ ωραία διαδρομή. 

Μετά το προσκύνημα στον Άγιο Νεόφυτο και την επί-
σκεψη στη κατακόμβη του Αγίου, ο κυπριακός καφές
στο παραδοσιακό καφενεδάκι, στη σκιά των ψηλών
καρυδιών, ήταν ότι χρειαζόμασταν.

Το απογευματινό πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη
στο Πάρκο των Πουλιών και των Ζώων, πολλά από
τα οποία, εξωτικά και ασυνήθιστα. Ιδιαίτερα εντυπω-
σιακή ήταν η παράσταση που δόθηκε στο αμφιθέατρο
του Πάρκου με παπαγάλους Μακάο και κουκουβά-
γιες. Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι η δημιουργία
ενός τέτοιου πάρκου, έκτασης 100.000 τ.μ, άφησε,
προς τιμή βέβαια των ιδιοκτητών και των συντελεστών
του, ανεπηρέαστο και ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον

της περιοχής δίνοντας παράλληλα στον επισκέπτη
την αίσθηση πως τα ζώα είναι φροντισμένα και κα-
θαρά και όχι φυλακισμένα!

Όπως ήταν φυσικό την επίσκεψη στο πάρκο απόλαυ-
σαν περισσότερο τα παιδιά της παρέας, κάνοντας κ’
εμάς, να νιώσουμε έστω και για λίγο, παιδιά . . .

Πεινασμένοι, καταλήξαμε το βραδάκι στη ψαροτα-
βέρνα «Καραολής», όπου απολαύσαμε φρέσκα ψά-
ρια και θαλασσινά με τη συνοδεία λευκού κρασιού…

Η διασκέδαση και η πλάκα της προηγούμενης βρα-
διάς στο μπαρ του ξενοδοχείου, διαδόθηκε όπως
όλα τα καλά νέα, και σε αυτούς που κοιμήθηκαν νω-
ρίς. Γι’ αυτό και η δεύτερη μας βραδιά, αναβαθμί-
στηκε σε συμμετοχή και μεταφέρθηκε στο σαλόνι
του ξενοδοχείου.  Εκμεταλλευτήκαμε τις μουσικές
γνώσεις του Γιάννου Τούγκουλου και τις φωνητικές
ικανότητες του Χρίστου Μιχαηλίδη και κάναμε τη δική
μας ιδιωτική μπουάτ . . .  ή όχι και τόσο ιδιωτική, αφού
οι μελωδίες μας, συντρόφευαν ακόμα και εκείνους
που αποσύρθηκαν στα δωμάτια τους για ύπνο.

Το άλλο πρωί, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σύν-

νεφα στα πρόσωπα μας, αφού οι σύντομες διακοπές
μας θα τελείωναν. . .

Το αποχαιρετιστήριο φαγοπότι έγινε το μεσημέρι στη
ψαροταβέρνα «Αράπης» όπου μετά τα θαλασσινά
μεζεδάκια και τα καλοψημένα ψάρια άλλη μια έκπλη-
ξη μας περίμενε. . . Τα γενέθλια του συναδέλφου
μας Αντρέα Θεοχάρους. Η σοκολατένια τούρτα, μετά
το καθιερωμένο σβήσιμο των « ;; » κεριών, συνόδευσε
το καφεδάκι μας.

Να πάρουμε το δρόμο για την επιστροφή, ήταν πια η
επόμενη κίνησή μας.  Περάσαμε όμως τόσο όμορφα
και γεμίσαμε τόσο καλά τις μπαταρίες μας, που η επι-
στροφή μας στην καθημερινότητα θα ήταν σίγουρα
πιο ομαλή. 

Απογευματάκι πια, παρέα με παρέα αρχίσαμε να το
«διαλύουμε» με την υπόσχεση να οργανώσουμε ξανά
και σύντομα, παρόμοια εξόρμηση μιας και περάσαμε
όλοι μας τόσο όμορφα.

ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ   
Τομέας Οργάνωσης & Μεθόδων

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΞΟΔΟΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε 
(1– 3 ΜΑΪΟΥ 2009)

Με τις μουσικές μελωδίες του  Γιάννου Τούγκουλου  και  του Χρίστου Μιχαηλίδη
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Στο Πάρκο Πουλιών και Ζώων στην Πάφο
Από την ψαροταβέρνα “Αράπης”

Από την ταβέρνα “Αραούζος” στον Κάθηκα

Από την ψαροταβέρνα “Καραολής”
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Παιδικές 
Kατασκηνώσεις 
TYΠET
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Το καλοκαίρι που μας πέρασε
έζησα τις πιο ωραίες διακοπές
στην κατασκήνωση της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος στο Διό-
νυσο. 21 ήμερες γεμάτες ξεγνα-
σιά,χαρά,διασκέδαση,καινούρ-
γιες γνωριμίες,νέοι φίλοι και
πολλές εμπειρίες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. για την τέλεια διορ-
γάνωση.
Περιμένω με μεγάλη ανυπομο-
νησία το καλοκαίρι που θα ξα-
ναπάω.

Ήρα Μιχαηλίδου     

Ήταν πέρσι  έτσι εποχή που ο πατέρας  μου με ρώτησε  αν  ήθελα να

πάω στην Ελλάδα κατασκήνωση με την Τράπεζα και εγώ του απάν-

τησα ναι! Έμεινα κατενθουσιασμένη και περίμενα τη στιγμή που

θα πήγαινα στην κατασκήνωση. Χωρίς να το καταλάβω πως πέρασε

ο χρόνος, βρέθηκα στο αεροπλάνο να πετώ μαζί    με άλλα δύο

αγόρια .

Είναι μια καταπράσινη κατασκήνωση μέσα στη φύση. Με μία τε-

ράστια παιδική χαρά  και  μία  μεγάλη  πλατεία που συγκεντρωνό-

μασταν όλοι και λέγαμε τα συνθήματα, ο καθένας της δικής του

κοινότητας. 
Φτιάξαμε διάφορες κατασκευές στη αίθουσα τέχνης και παίξαμε

αγώνες με τις άλλες  κοινότητες. Ακόμη  μας πήραν πεζοπορία σε

ένα μοναστήρι ψηλά στο βουνό και είχαμε την ευκαιρία να θαυ-

μάσουμε από εκεί όλο το Διόνυσο!  Επίσης μας πήραν στη θάλασσα

και περάσαμε τέλεια. Το πιο ωραίο όμως, από όλα, ήταν τα βράδια

στην κατασκήνωση που είχαμε διάφορες εκδηλώσεις όπως: συναυλία,

παιχνίδια  χωρίς σύνορα, cinema κτλ. 

Στην κατασκήνωση είχα την ευκαιρία να γνωρίσω παιδιά από διά-

φορους τόπους της Ελλάδας και να κάνω καινούριους φίλους κάνοντας

παρέα μέχρι σήμερα!

Ήρθα πίσω στην Κύπρο γεμάτη με υπέροχες αναμνήσεις και τις με-

τέφερα στην οικογένεια μου. Ευχαριστώ την Τράπεζα και τους ορ-

γανωτές που μου έδωσε  την  ευκαιρία να πάω σε αυτή την κατα-

πληκτική  κατασκήνωση!            Ευαγγελία Μιχαηλίδου
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Κυριακή 22 Ιουνίου, 2008.  Η μέρα που η Ευαγγελία, ο

Ηρακλής και ο Παναγιώτης περίμεναν με ανυπομονησία.

Η μέρα για την έναρξη των διακοπών τους στις παιδικές

κατασκηνώσεις του Διονύσου στην Ελλάδα.  Στις 7:30 το

πρωί είχαμε το ραντεβού στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Το ταξίδι δεν άρχισε και με τους καλύτερους οιωνούς, αφού

η πτήση είχε καθυστέρηση 2,5 ώρες. Τα παιδιά μες την

καλή χαρά, η συνοδός (δηλ. εγώ) μες τα νεύρα.  Όταν επι-

τέλους φτάσαμε στο Ελ. Βενιζέλος, μας παρέλαβε ο οδηγός

και κατά το μεσημέρι φτάσαμε στο Διόνυσο. Μόλις αντι-

κρίσαμε το ειδυλλιακό τοπίο και τις εγκαταστάσεις, ξε-

χάσαμε κούραση, νεύρα και ταλαιπωρία.

Η αρχηγός και ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης, μας υπο-

δέχτηκαν πολύ ευγενικά και μας έκαναν να νιώσουμε αμέ-

σως άνετα.  Τα παιδιά τρελάθηκαν από χαρά.  Έβλεπαν

τις πισίνες με τις νεροτσουλήθρες, το ποδηλατοδρόμιο, την

παιδική χαρά, τα σπιτάκια και όλα τα άλλα παιδάκια που

τσίριζαν και έτρεχαν εδώ και εκεί και ανυπομονούσαν να

ενταχθούν στις κοινότητες τους.

Αφού φάγαμε ένα καταπληκτικό λεμονάτο κοτόπουλο με

πατάτες και από ένα σοκολατένιο κοκ τεραστίων διαστά-

σεων (οκ εγώ έφαγα δύο), τους τακτοποίησα στα δωμάτια

τους, τους άφησα να αναλάβουν πλέον τις ευθύνες τους

και να κάνουν καινούριους φίλους και ξεκίνησα, για το

δικό μου δωμάτιο, με το κλειδί στο χέρι.  Καλά, τι να σας

λέω.  Ένα σπιτάκι 60m2, στην άκρη της κατασκήνωσης,

πλήρως εξοπλισμένο, μέσα στα πεύκα και με μια τεράστια

βεράντα με θέα την μεγάλη πισίνα. Φυσικά δεν θα μπο-

ρούσα να μην ελέγξω την πισίνα και την νεροτσουλήθρα,

για να είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά απολάμβαναν το κο-

λύμπι τους.

Αργά το απόγευμα, κατέβηκα να δω τα μικρά.  Είχαν εγ-

κλιματιστεί πλήρως, έκαναν φίλους αμέσως και με αγνόη-

σαν παντελώς. Ήμουν απολύτως σίγουρη ότι για 12 ημέρες

θα περνούσαν τέλεια.

Την επόμενη μέρα, τους βρήκα να τρέχουν εδώ και εκεί

στην κατασκήνωση, να κάνουν χειροτεχνίες στην αίθουσα

τέχνης και να ετοιμάζονται για ποδηλατικούς αγώνες, κο-

λύμπι και φυσικά φαγητό.  Περιττό να σας πω ότι είχαν

ενθουσιαστεί με το μενού και το γεγονός ότι 4 φορές την

ημέρα έτρωγαν!!

Πάντως πολύ θα ήθελα να έμενα κι άλλο στο Διόνυσο.  Τα

παιδιά γύρισαν 12 μέρες μετά κατενθουσιασμένα και πε-

ριμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά για να

ξαναπάνε. 

Το ίδιο κι εγώ!!!
Μαρίνα Πολυκάρπου

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκουρα-
στούν, να χαρούν, να παίξουν ανέμε-
λα και να διασκεδάσουν με ασφάλεια
τα παιδιά μας είναι η ομαδική ζωή.
Και όλα αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς
αλλά και  τα παιδιά των συναδέλφων
της Εθνικής Τράπεζας που συμμετεί-
χαν στις παιδικές κατασκηνώσεις του
Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.- Διό-
νυσος  το καλοκαίρι του 2008 . 

Το 2008 στην κατασκήνωση συμμε-
τείχαν τρεις ομάδες παιδιών ηλικίας
7-15 χρονών. Επίσης παιδιά 16 χρο-
νών συμμετείχαν ως ομαδάρχες, για
πρώτη φορά. 

και η ώρα για τις κατασκηνώσεις 2009
φτάνει............

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε πιστή στην υπόσχεσή
της  σύντομα θα ανακοινώσει τις πε-
ριόδους για τις κατασκηνώσεις 2009.
Περιμένουμε λοιπόν και φέτος τις δη-
λώσεις σας για να πάμε μαζί ΚΑΤΑ-
ΣΚΗΝΩΣΗ.

Κατασκηνώσεις .............
Σημειώνουμε και αυτά
Ενδεικτικό του ενθουσιασμού των
περσινών κατασκηνωτών είναι ότι όλοι
εξέφρασαν την  επιθυμία να ξανα-
συμμετάσχουν και μάλιστα, για πιο
πολλές μέρες.(Κάποιοι θέλουν να πά-
νε και σε περισσότερες από μία πε-
ριόδους)

Κάποιοι συνοδοί (ονόματα δε λέμε)
ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που ζήτη-
σαν να συμμετάσχουν και φέτος  και
μάλιστα αν είναι δυνατό ως κατασκη-
νωτές.

Το φαγητό   ήταν ...άπαιχτο.

Τα γλυκά .....θεϊκά.

Η συμμετοχή στην κατασκήνωση είναι
ΔΩΡΕΑΝ αφού όλα τα έξοδα τα ανα-
λαμβάνει η Εθνική Τράπεζα.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνα-
δέλφους από το ΤΥΠΕΤ οι οποίοι ήταν
ευγενικότατοι και εξυπηρετικότατοι.

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε σας πάει και φέτος
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ στην Ελλάδα



Εορταστικό δείπνο για τον ερχομό του 2009!
Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, λόγω
και του καρναβαλιού, τα μέλη της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε πέρασαν, στις 13 Φεβρουαρί-
ου 2009, μία υπέροχη βραδιά στην…”ΕΥΩ-
ΧΙΑ”. 

Το φαγητό υπέροχο...το ποτό
άφθονο...πολλές κληρώσεις με πλούσια
δώρα...αλλά πάνω απ’ όλα καλή διάθεση,
κέφι, χορός και διασκέδαση! 

Άλλη μία εκδήλωση που στέφθηκε με επι-
τυχία όχι μόνο λόγω της ανεπανάληπτης
συμμετοχής των μελών μας αλλά κυρίως
της πραγματικά συναδερφικής ατμόσφαι-
ρας που δημιουργείται πλέον σ΄όλες τις
εκδηλώσεις της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε τα σχόλια κυρίως
των πιο παλαιών συναδέλφων, οι οποίοι
μας δηλώνουν πως έπρεπε να δημιουρ-
γηθεί η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε για να αισθανθεί το
Προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας τόσο
δεμένο και αγαπημένο όσο μία μεγάλη οι-
κογένεια.
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Δείπνο της 6ης Ιουνίου 2008

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την
ίδρυση της Συντεχνίας μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, διοργάνωσε στις 6 Ιουνίου 2008 δείπνο για τα
μέλη της, στο εστιατόριο «ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ», στον Άγιο Θεό-
δωρο Λάρνακας. 

Μαζική ήταν η παρουσία των μελών στην εκδήλωση –όπως
εξάλλου και σ’ όλες ανεξαίρετα τις εκδηλώσεις της
Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε – γεγονός που καταδεικνύει τη σύμπνοια και την
ομοψυχία των μελών της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε αλλά και την εμπιστο-
σύνη με την οποία περιβάλλουν την Συντεχνία τους. 

Η ομιλία της Προέδρου κας. Μαρίας Δημητρίου και η ανα-
φορά της στους Αγώνες του Προσωπικού της Εθνικής οι
οποίοι οδήγησαν στην ίδρυση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, έδωσε την
ευκαιρία στους παρευρεθέντες να κάνουν μια μικρή ανα-
δρομή στα γεγονό-
τα της προηγούμε-
νης χρονιάς. Επα-
ναβεβαίωσαν ότι,
όλοι μαζί, ενωμένοι,
ποτέ δεν θα επιτρέ-
ψουν επανάληψη
των θλιβερών εκεί-
νων γεγονότων του
2007 που λίγο έλει-
ψε να μας οδηγή-
σουν στην ανεργία.

Οι συνάδελφοι
αφού απόλαυσαν
τους εκλεκτούς ψα-
ρομεζέδες του
εστιατορίου, διασκέδασαν μέχρι αργά, άλλοι τραγουδώντας
με τη συνοδεία της κιθάρας του Χρίστου και άλλοι σε μι-
κρές-μικρές παρέες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν
κληρώσεις πλούσιων δώρων και δόθηκαν επίσης σ΄
όλους, αναμνηστικά δώρα για την 1η επέτειο της Συν-
τεχνίας μας. 

Γ. Ταλιάνος

1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
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Ήταν πράγματι ξάφνιασμα;

Μετά την απόφαση της Τράπεζας Marfin Λαϊκή για
μεταφορά της έδρας της στην Αθήνα, στην εγκύκλιο
της ΕΤΥΚ ημερ. 19.5.09, διαβάσαμε: «Όπως ήταν
αναμενόμενο η ηγεσία της Οργάνωσής μας, ξαφνιά-
στηκε .....».  
Γιατί δεν την πιστεύουμε;

Μια  «αφελής», ...αναμενόμενη
όμως, απορία:

Από τη στιγμή που μέλος του Προεδρείου της  ΕΤΥΚ
τυγχάνει ταυτόχρονα και μέλος του Δ.Σ. της Marfin
Λαϊκής, κανένα ...ξάφνιασμα, δεν μπορεί να δικαιο-
λογηθεί. Αν ληφθεί ακόμα υπόψη το γεγονός ότι, η
ηγεσία της ΕΤΥΚ, η ηγεσία δηλαδή της οργάνωσης
που ...ξαφνιάστηκε, αυτοπαρουσιάζεται (εδώ και δύο
δεκαετίες) ως παντογνώστης, πως γίνεται σήμερα,
να «πιάστηκε στον ύπνο»; 

Σιωπή ιχθύος.  Γιατί; 

Εξαιρετικά δύσκολη πρέπει να ήταν η απόφαση που
προφανώς λήφθηκε από το Προεδρείο της ΕΤΥΚ,
για να τηρηθεί σιωπή ιχθύος σε σχέση με το θέμα
της εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης (που υπέ-
γραψε η ΣΥΠΕΤΕ) για τους αξιωματούχους της ΕΤΥΚ
στην Εθνική. Κυρίως όμως, για τον ίδιο τον Πρόεδρό
της, ο οποίος, όσο κι΄ αν προκλήθηκε, ουδέποτε απάν-
τησε γιατί δέχτηκε να εφαρμοσθεί η Σύμβαση για το
άτομό του. 
Μήπως ρε παιδιά, δεν απάντησε επειδή δεν μας ....
«αναγνωρίζει»; (...Δήθεν;) 
Ρε μπας και τόλμησε κανείς εκεί πάνω να του δημι-
ουργήσει θέμα; Τίποτε δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Μα τι συμβαίνει άραγε τον
τελευταίο καιρό.....

και μας «ξέχασαν» ....τόοοσο πολύ;  Εμείς …γνωρί-
ζουμε.

Μα κάνουν λάθη;  

Κατά τις πρώτες μέρες ίδρυσης της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, όταν
δηλαδή η ηγεσία της ΕΤΥΚ παραλάμβανε καθημερινά
δεκάδες παραιτήσεις μελών της / συναδέλφων μας,
παραμύθιαζε κανονικά τους συναδέλφους, πως κά-
ποιοι θα «αμείβονταν» δήθεν, με ….σωρεία  προαγω-
γών (μια προαγωγή –τάχατες- για κάθε 2 διαγραφές
από την ΕΤΥΚ - Εγκύκλιος ETYK 7.6.07). 
Δεκαπέντε μήνες αργότερα, οι «ιδιοφυΐες» της ΕΤΥΚ
αναθεώρησαν δραστικά το σχετικό παραμύθιασμα.
Γράφουν: «Mοναδικός στόχος κάποιων είναι μία προ-
αγωγή».  (Εγκύκλιος ΕΤΥΚ 22.9.08). Περίοδος κρίσης
και περικοπών βλέπετε, ακόμα και στα ......παραμυ-
θιάσματα.  

Μα πως μπορεί να περιπίπτει σε τέτοια χοντρά λάθη
καλέ, μια «αλάνθαστη» ηγεσία;  

Τελικά χάσαμε τον μπούσουλα.....

Τόσα πολλά είναι τα παραμύθια που ακούγονται από
....κάπου, που δεν μπορείς πλέον να ξεχωρίσεις ποιοι

είναι οι Παραμυθάδες και ποιοι οι Παραμυθιαζόμε-
νοι.

Οι ...«ειδικοί» επί θεμάτων Εθνικής
συνάδελφοι, άλλων (όμως)
Τραπεζών. 

Έχουμε διαπιστώσει πως οι ...«ειδικοί» αυτοί, οι οποίοι
αναρμοδίως φυσικά «αποφάσισαν» να «ασχοληθούν»
με θέματα Εθνικής, έχουν τελευταίως αυξηθεί. Τους
λόγους, λίγο – πολύ, όλοι τους αντιλαμβανόμαστε.
Οι ίδιοι όμως, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι στε-
ρούνται των βασικών και απαραίτητων για την ... «ει-
δίκευσή» τους, γνώσεων;  Στα άρθρα τους, το γεγο-
νός αυτό είναι περισσότερο από εμφανές. 

Η στήλη όμως απορεί:  Γιατί σε θέματα Εθνικής δεν
αρθρογραφεί κάποιος λίγο πιο αρμόδιος, π.χ κλαδι-
κός της ΕΤΥΚ στην Εθνική, ο οποίος είναι εντός και
ως εκ τούτου μπορεί να γνωρίζει τουλάχιστον τα βα-
σικά; Απλά για να μην γελοιοποιούνται δηλαδή.

Γιατί ποτέ δεν μας ενημέρωσαν; .....

Με πόσες δεκάδες χιλιάδες Ευρώ θα έχει «ζημιώσει»
συνολικά ο καθ’ ένας από εμάς μέχρι την αφυπηρέ-
τησή του, λόγω της πολυσυζητημένης σύμβασης της
προηγούμενης τριετίας 2005 – 2007, την οποία συμ-
φώνησε η «αλάνθαστη» ηγεσία της ΕΤΥΚ και την
οποία, στη συνέχεια, μας προέτρεπε με κάθε τρόπο
και μέσο να αποδεχτούμε ανεπιφύλακτα; 
Δεν χρειάζεται βέβαια ν’ αναφερθεί, πως όποιος δια-
φώνησε τότε (ή όποιος διαφωνεί με την ηγεσία της
ΕΤΥΚ) θα «πρέπει» να νοιώθει και ολίγον τι προδότης.
Σωστά;
Πήραμε λοιπόν αυξήσεις για την τριετία 2006-2008,
ύψους 2% αντί 6% όπως παίρναμε πάντα. Εμείς (οι
άσχετοι κατά τους «σοφούς» της ΕΤΥΚ) εντοπίζουμε
απλά, ότι ο κάθε μηνιαίος μισθός μας είναι (εδώ και
3 χρόνια) και θα συνεχίσει να είναι μέχρι και την αφυ-
πηρέτησή μας, μειωμένος κατά  4%.  

Δεν μας ενημέρωσαν επίσης .....

Με πόσες άλλες, δεκάδες χιλιάδες Ευρώ θα είναι
μειωμένο και το εφάπαξ φιλοδώρημά μας, λόγω των
....αυξήσεων που πήραμε  την τριετία εκείνη; Σε ποιο
βωμό άραγε θυσιάστηκαν όλα αυτά τα εκατομμύρια
Ευρώ;  Είναι κανείς που ΔΕΝ γνωρίζει; 

Αποδεκατισμός !!! .....

Σύμφωνα με τα γραφόμενά τους το 2007, καθόλου
δεν «υπολόγιζαν» τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε (δήθεν). Οι διαδόσεις
των γνωστών Κασσάνδρων -τότε- ότι η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε
ποτέ δεν θα εγγραφόταν επίσημα καθώς και όλα τα
λοιπά κωμικά, φθίνουν πλέον, με ρυθμούς γεωμε-
τρικής προόδου. Γι΄ αυτό «φαίνεται» είναι που σήμερα
.... τόσο πολύ «δεν μας υπολογίζουν». 
Κατάφεραν βλέπετε και μας αποδεκάτισαν, όπως
ακριβώς «υπόσχονταν». Γι΄ αυτό, από 26 γίναμε 200!!.
Καλό ε;  (Και για όσους δεν γνωρίζουν, ποσοστό σχε-
δόν 70% του συνόλου του Προσωπικού).

Με τι ασχολούνταν; .....

Με μεγάλη ευχαρίστηση διαπιστώναμε πως ο περισ-
σότερος χρόνος κάποιων αναλωνόταν μέχρι πολύ
πρόσφατα, στη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε.  Τόσο πολύς είναι ο ελεύ-
θερος τους χρόνος;  Καμιά φορά διερωτόμαστε, αν
δεν δημιουργείτο η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε με τι θα ασχολούνταν;  
Η πιο σωστά:  Mε τι ασχολούνταν όλοι αυτοί, πριν
από τη δημιουργία της  Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε;    

«κρυφά» και ....«κρυφές»  

Απορία : Τα ....λεγόμενα «κρυφά» μέλη της ΕΤΥΚ
(καλό ε;) είναι περισσότερα ή είναι λιγότερα από τις
«κρυφές» προαγωγές κάποιου; 

Μιάλον βούκκον βάλε ...

Το γράψαμε ξανά. Μας το υπενθύμισε όμως η ανα-
βάθμιση του Γενικού Διευθυντή στη θέση του Αναπλη-
ρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. 
Σε συγκέντρωση συναδέλφων της Εθνικής στις αρχές
του 2007, ο Πρόεδρος της ΕΤΥΚ με το …γνωστό
ύφος, δήλωσε:  «Όσοι επένδυσαν στη μετοχή Φρο-
νίστας, EΧΑΣΑΝ. Σας διαβεβαιώνω ότι ο Φρονίστας
φεύγει στις 30 Απριλίου». 
Εμείς λέμε (όπως και οι παλιοί): «Μιάλον βούκκον
βάλε, μιάλον λόον μεν πεις» !!!
ή κατά τους αρχαίους ημών προγόνους: «Μη προ-
τρεχέτω η γλώττα, της διανοίας». 

Κάτι τρέχει φαίνεται, με το 9 και το 10 …. 

1. Γράψαμε πέρσι πως πήρε 10 προαγωγές, μας εί-
παν πως είμαστε άσχετοι αφού μόνον ....9 πήρε.
Εμείς βέβαια επιμένουμε πως πήρε 10. (Χώρια οι
προσαυξήσεις).

Και δεν έμειναν μέχρις εδώ. 
2. Απόσπασμα από την Εγκύκλιο της ΕΤΥΚ ημερ.

16.10.2008.

«Τα εννέα άτομα είναι τρία στη Διοίκηση, ένας απο-
σπασμένος, ένας στη Λεμεσό, ένας στην Πάφο και
τέσσερα Διευθυντικά στελέχη Υπηρεσιών».
Τώρα πως τα 9 άτομα, είναι οι ...εξής 10, και πάλι δεν
καταλαβαίνουμε. Ως ...άσχετοι που είμαστε !!!
Ευτυχώς βέβαια –λέμε εμείς - που υπάρχουν και οι
άσχετοι, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν οι ... σχετικοί. 

Πως και γιατί; .....

Αναμένουμε, αλλά ακόμα δεν πήραμε απάντηση για
το πως και γιατί ο Πρόεδρος της ΕΤΥΚ προήχθη από
Ανώτερος Διευθυντής σε Γενικό Διευθυντή Τράπεζας
!!!. 
Ελπίζουμε πως αυτή τη φορά, οι «εξηγήσεις», αν ποτέ
δοθούν, να είναι λίγο πιο ....πειστικές από αυτές που
δόθηκαν για να «εξηγήσουν» την ανέλιξη του ιδίου,
στο βαθμό του Ανώτερου Διευθυντή.

Εξηγήσεις για τις επιπλέον προσαυξήσεις του ιδίου,
στον ...τρίτο γύρο παρακαλώ ! 

ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ.... ΑΣΤΕΙΑ
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Είναι γνωστό ότι πέραν από τις προσλήψεις που έγιναν στον Τομέα Πλη-
ροφορικής ακριβώς μετά τα γεγονότα του 2007, η Εθνική Τράπεζα,
από τις αρχές του 2008 μέχρι και σήμερα, προχώρησε στην πρόσληψη
αριθμού νέων συναδέλφων οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί τόσο στο Δίκτυο
Καταστημάτων όσο και σε Υπηρεσίες της Τράπεζας.  

Αγαπητοί νέοι μας συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε αισθάνεται την ανάγκη
να εκφράσει προς όλους εσάς, τους νεοπροσληφθέντες συναδέλ-
φους μας, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, τα θερμά του ΣΥΓΧΑ-
ΡΗΤΗΡΙΑ για την πρόσληψή σας και να σας ευχηθεί «ΚΑΛΗ ΣΤΑ-
ΔΙΟΔΡΟΜΙΑ». 

Είμαστε σίγουροι πως και με τη δική σας συμβολή αλλά και με συλλογική
προσπάθεια και σκληρή δουλειά από όλους μας θα φέρουμε την Εθνική
Τράπεζα στο επίπεδο ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας
που της αξίζει. Ας μην ξεχνούμε, πως, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
της Τράπεζάς μας, την ίδια στιγμή συμβάλλουμε και στην επίτευξη των
δικών μας στόχων και στην βελτίωση των ωφελημάτων μας.

Είμαστε βέβαιοι πως αρκετοί από εσάς έχετε ήδη νοιώσει αλλά και οι
υπόλοιποι, θα νοιώσετε σύντομα πως η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, η Συντεχνία Υπαλ-
λήλων της Εθνικής Τράπεζας, είναι μια μεγάλη, αγαπημένη οικογένεια
η οποία δημιουργήθηκε από εμάς, τους ίδιους τους υπαλλήλους της
Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια των αχρείαστων απεργιακών μέτρων
που επέβαλε τότε η ηγεσία της ΕΤΥΚ, παρά τη θέλησή μας.  Όπως πε-
ρίτρανα αποδείχθηκε, στόχος των απεργιακών μέτρων δεν ήταν τα κα-
λώς νοούμενα συμφέροντα των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας
αλλά η ικανοποίηση δικών της μόνο, συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά μας
έφεραν κατά γενική ομολογία, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, στο να
κινδυνεύσουμε δηλαδή άμεσα να χάσουμε τις εργασίες μας και κατά
συνέπεια το ψωμί των οικογενειών μας. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι και σεις θ’ αγαπήσετε πραγματικά, όπως και
τα παλαιότερα μέλη, τη νέα σας οικογένεια, τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Εμείς, οι
ίδιοι οι υπάλληλοι της Εθνικής τη κτίζουμε, εμείς τη δυναμώνουμε, όλοι
εμείς τη χρειαζόμαστε, γι’ αυτό και όλοι εμείς, έχουμε το ηθικό χρέος
να τη διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Νοιώθουμε περήφανοι, γιατί ανήκουμε στην πιο δυνατή Συντεχνία στην
Εθνική, τα μέλη της οποίας είχαν το θάρρος και την τόλμη να υπερα-
σπιστούν τα δικαιώματά τους, την αποφασιστικότητα και το σθένος να
κρατήσουν τις δουλειές τους, γράφοντας έτσι τη δική τους, μοναδική
ιστορία. Το ίδιο περήφανο πρέπει να αισθάνεται και κάθε νέο μας μέλος. 

Αγαπητοί νέοι μας συνάδελφοι,

Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ενεργώντας με σύγχρονο πνεύμα, με διαφανείς και δη-
μοκρατικές μεθόδους και διαδικασίες, κατάφερε να κερδίσει την από-
λυτη εμπιστοσύνη όλων όσων έρχεται σε επαφή μαζί τους. 

Διαχρονική υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε,
πάντοτε δημοκρατικά, με ήθος και πλήρη διαφάνεια, για να πετύχουμε
ακόμη περισσότερα, με γνώμονα πάντα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα
όλων των μελών μας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ κ. κ. 

ΠΕΤΡΟ ΦΡΟΝΙΣΤΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΙΦΤΗ

ΤΟΥΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Με σχετική απόφασή του ημερ. 31.3.09, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τρά-
πεζας ανέθεσε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στον,
μέχρι πρότινος, Γενικό Διευθυντή κ. Πέτρο Φρονίστα και καθήκοντα Γε-
νικού Διευθυντή στους Συμβούλους Διοίκησης κ. κ. Αθανάσιο Θουκυδίδη
και Αριστοτέλη Πρίφτη.

Οι αναβαθμίσεις αποτελούν αναγνώριση της προσφοράς τους στο πραγ-
ματικά μεγάλο έργο που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια στην Τράπεζά
μας.

Προς τους αναβαθμισθέντες, εκφράζουμε ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗ-
ΤΗΡΙΑ και τους ευχόμαστε ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο δύσκολο έργο που τους
ανατέθηκε, η επιτυχία του οποίου είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανά-
πτυξη και ευημερία της Τράπεζάς μας και συνεπώς με την ευημερία του
Προσωπικού της.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σοφός είναι εκείνος που ξέρει, αλλά κάνει

πως δεν ξέρει. Ανόητος είναι εκείνος που

δεν ξέρει, αλλά κάνει πως ξέρει.

"Λάο-Τζι"

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο, πήγαινε με το ρεύμα. Σε ό,τι αφορά τις αρχές, μείνε
ακίνητος σαν βράχος.Τόμας Τζέφερσον,1749-1826,Αμερικανός Πρόεδρος

[1801-1809]



Οι επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές
της ιστορίας. Κάρλ Μαρξ, 1818-1883, Γερμανός φιλόσοφος

Απόγευμα της 19ης Μαρτίου, 2009. Εκεί που φαι-
νόταν να ήταν ένα συνηθισμένο απόγευμα,
όπως όλα τα άλλα, ξαφνικά τα τηλέφωνα των

συναδέλφων μας, το ένα μετά το άλλο, άρχισαν να
χτυπούν. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλοι μας πληροφορη-
θήκαμε ότι ένα συγκλονιστικό γεγονός είχε μόλις πλή-
ξει την οικογένεια των υπαλλήλων της Εθνικής. Ακόμη
ένας πρόωρος και αδόκητος θάνατος συναδέλφου
μας. Τη φορά αυτή στη Λεμεσό και συγκεκριμένα τον
αξιαγάπητο συνάδελφό μας Γιαννάκη Ιωάννου, σε
ηλικία 50 χρονών και ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία
χρόνια στο Κατάστημα Ομονοίας (544). Το παλαιότερο
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, η καρδιά του, τον
χτύπησε ξανά, ενώ βρισκόταν στο Γυμναστήριο για
την τακτική του προπόνηση.

Το ασύγκριτα μεγαλύτερο όμως «κτύπημα» το δέχτηκε
η ίδια η οικογένεια του, η οικογένεια του Γιαννάκη,
δηλαδή η σύζυγός του Έλενα και τα τρία του παιδιά,
ο Χριστόφορος, ο Μάριος και η Σκεύη, ηλικίας είκοσι,
δεκαέξι και τεσσάρων ετών αντίστοιχα.  Το κενό που
αφήνει ο αδόκητος χαμός του, τεράστιο. Ο πόνος,
αβάστακτος.

Ο Γιαννάκης, πάντοτε ευγενικός, αξιοπρεπέστατος
και ειλικρινής, ήταν πασίγνωστος και στην ποδοσφαι-
ρική οικογένεια της Κύπρου αφού είχε διατελέσει πο-
δοσφαιριστής, στον Απόλλωνα Λεμεσού, από την εφη-
βική του ηλικία και για 15 ολόκληρα χρόνια. Ήταν βα-
σικός στην πρώτη ομάδα του Απόλλωνα, στην μεσο-
επιθετική γραμμή. Ο Γιαννάκης διετέλεσε επίσης, πο-
δοσφαιριστής και στη Εθνική Κύπρου.  Τα τελευταία

15 χρόνια, πέραν της εργασίας του στην Τράπεζα ερ-
γάστηκε και ως προπονητής σε ομάδες μικρότερων
κατηγοριών.

Η κηδεία του μεταστάντος συναδέλφου μας τελέσθηκε
μέσα σε βαρύτατο πένθος, την επόμενη 20.3.09, από
τον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στο Κολόσσι. 

Εις μνήμην του αξέχαστου μας συναδέλφου Γιαννάκη
Ιωάννου, η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, αποφάσισε την κατάθεση στε-
φάνου και το άνοιγμα λογαριασμού στο όνομα της
συζύγου του Έλενας, στον οποίο, κάλεσε όλους τους
συναδέλφους να εισφέρουν υπέρ της οικογένειάς

του. Αποφάσισε επίσης να προχωρήσει με αίτημα προς
τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έτσι ώστε να κα-
ταστεί δυνατή η πρόσληψη του μεγαλύτερού του υιού,
Χριστόφορου, στην Τράπεζα. 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και ικανοποίηση πληρο-
φορηθήκαμε στις 7.4.09 ότι η Διοίκηση της Τράπεζας
αποδέχθηκε αρχικά το αίτημά μας. Ζητήθηκε μόνο
να διευθετηθεί μια συνάντηση του Χριστόφορου με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Μιχ. Κόκ-
κινο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο μέρες αρ-
γότερα. Αμέσως μετά, ο κ. Κόκκινος έδωσε σχετικές
οδηγίες στη Διεύθυνση Προσωπικού προκειμένου ο
Χριστόφορος να προσληφθεί άμεσα. 
Από τις 4.5.09, ο Χριστόφορος είναι πλέον και ο ίδιος,
όπως και ο Γιαννάκης, μέλος της μικρής σε αριθμό
αλλά μεγάλης μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, οικο-
γένεια των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας. 

Νοιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τη
Διοίκηση της Τράπεζας και ιδιαίτερα τους κ. κ. Μιχάλη
Κόκκινο και Πέτρο Φρονίστα, για το πραγματικά αν-
θρώπινο πρόσωπο που επέδειξαν μπροστά στο δράμα
της οικογένειας του εκλιπόντος. 

Στο Χριστόφορο ευχόμαστε «Καλή σταδιοδρομία στην
Εθνική Τράπεζα».  Η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε θα βρίσκεται πάντα
στο πλευρό του καθώς και στο πλευρό των υπόλοιπων
μελών της οικογένειας του αδικοχαμένου μας συνα-
δέλφου Γιαννάκη Ιωάννου.

Αιωνία του η μνήμη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

1η ΜΑΪΟΥ 
Μέρα Μνήμης και Τιμής

Η Εργατική Πρωτομαγιά, μέρα μνήμης και τιμής για το εργατικό
κίνημα σ΄ ολόκληρο τον κόσμο, καθιερώθηκε ως εργατική γιορτή
στις 20.7.1889, στη διάρκεια του Ιδρυτικού Συνεδρίου της «Δεύτερης
Διεθνούς» στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών
στο Σικάγο την 1η Μαΐου 1886.

Ο ξεσηκωμός των εργατών ο οποίος κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες
μέρες αργότερα, έγινε για τη διεκδίκηση του οκτάωρου αλλά και κα-
λύτερων συνθηκών εργασίας.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μέρα ορόσημο για τη Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, η οποία,
τιμώντας τους εργατικούς αγώνες, διαβεβαιώνει του εργαζόμενους
στην Εθνική Τράπεζα, ότι θα προασπίσει με σθένος τις μέχρι σήμερα
κατακτήσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος και θ’ αγωνιστεί για την
περαιτέρω βελτίωσή τους, προς όφελος όλων των μελών της.

Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νοιώσεις

κατώτερος χωρίς τη συγκατάθεσή σου.

Eleanor Roosevelt,   1884-1962,

Αμερικανίδα, σύζυγος του Φ.Ρούζβελτ  
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Ο  ΓΡΙΦΟΣ  
ΤΟΥ EINSTEIN

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣΤΕ;
Υπάρχουν 11 πρόσωπα σ’ αυτή την εικόνα. Μπορείς να τα βρεις όλα; 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βρουν 4-5 πρόσωπα.
Αν βρείτε 8, σημαίνει πως έχετε ασυνήθιστη παρατηρητικότητα
Αν βρείτε 9, σημαίνει πως η παρατηρητικότητά σας είναι πάνω από το μέσο όρο
Αν βρείτε 10, σημαίνει πως είστε πάρα πολύ παρατηρητικός
Αν βρείτε και τα 11 πρόσωπα, σημαίνει πως είστε εξαιρετικά παρατηρητικός.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

“Ο Γερμανός”

1
2
3

5 7

1
2
35 7

Εάν θεωρείς τον εαυτό σου καλό στα μαθηματικά
ή στα λογικά προβλήματα βρες τις απαντήσεις στα πιο κάτω:

Α. Ποιος αριθμός λείπει από την παρακάτω λογική σειρά;

1, 2, 6, 42, 1806, ____???

Β. Οι σοκολάτες

O μικρός Μάκης λατρεύει τις σοκολάτες «SLIM» που στοιχίζουν €1 η μία. Αν με 4 περιτυλίγματα της σοκολάτας
«SLIM» παίρνει μία δωρεάν, πόσες συνολικά σοκολάτες «SLIM» μπορεί να φάει ο μικρός Μάκης με €16;

Γ. Ο πονηρός επιχειρηματίας

Ένας επιχειρηματίας σκέφτηκε το παρακάτω συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του: Τους είπε
πως θα τους δώσει σύνταξη αμέσως μόλις ο καθένας τους εργασθεί για 8 καθαρές ώρες στο ταμείο της εταιρείας.
Η μόνη προϋπόθεση που έθεσε ήταν ότι κανένας τους δεν επιτρέπεται να εργασθεί κάθε μέρα, περισσότερο από
το μισό του χρόνου που του απομένει για να συμπληρώσει τις 8 αυτές ώρες. Την πρώτη μέρα δηλαδή ένας
υπάλληλος μπορεί να εργασθεί στο ταμείο μέχρι 4 ώρες, τη δεύτερη μέχρι 2, κ.ο.κ. Σε πόσες μέρες αυτός ο υπάλ-
ληλος θα μπορέσει να βγει στη σύνταξη;

Δ.  Αγώνας δρόμου

Λαμβάνεις μέρος σε ένα αγώνα δρόμου μαζί με 9 άλλους αθλητές. 

I. Αν σε κάποια φάση της κούρσας περάσεις τον δεύτερο, τι θέση θα έχεις στη σειρά; 

II. Αν σε κάποια φάση της κούρσας περάσεις τον προτελευταίο, τι θέση θα έχεις στη σειρά; 

III. Αν σε κάποια φάση της κούρσας περάσεις τον τελευταίο, τι θέση θα έχεις στη σειρά; 

Καλή Τύχη!!!
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Γράμμα μητέρας προς το στρατευμένο υιό της

Αγαπητέ μου υιέ,

Σου γράφω με το μολύβι, γιατί η γάτα μας ανέβηκε στο τραπέζι και μας εχιώνωσεν το μελάνι και ευτυχώς δεν
είχεν μέσα, καθόλου.
Είναι τόσος καιρός που έχεις πάει στρατιώτης, το καταλαβαίνουμε τώρα που λείπεις. Όταν ήσουνα εδώ εν το
καταλαβαίναμε πως έλειπες.
Εδώ όλοι είμαστε άρρωστοι και ήρθεν ο γιατρός, αλλά τώρα που γιατρευθήκαμεν δεν είμαστε άρρωστοι.
Προχθές ήρτεν στο χωριό μας ο Αντρέας ο Μάππουρος από το διπλανό χωριόν και πουλούσε γουρούνια και
σε θυμηθήκαμεν. Ήταν πολύ μεγάλα γουρούνια και κρίμα που δεν ήσουν και συ εδώ.
Σου γράφω για τον αδελφό σου που παντρεύεται και παίρνει μια γυναίκα. Την ξέρεις. Ήταν αυτή που μας
έκανε και ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια στην κηδεία του παππού σου.
Σου στέλλω καινούργιες φανέλλες που σου έφτιαξα με τις παληές του πατέρα σου. Άμα θα τις λυώσεις να
μου τις στείλεις να φτιάξω καινούργιες της αδελφής σου.
Εδώ είμαστε όλοι καλά εκτός από τον θείον σου τον Μιχάλην που πέθανεν. Μακάρι το γράμμα μου να σε βρει
και σένα το ίδιο.

Σε ασπάζομαι, 

Η μητέρα σου.

Η ΜΥΓΑ

“Δύο αυτοκίνητα που είναι 100 χλμ μακριά το ένα από το άλλο αρχίζουν να κι-
νούνται το ένα προς το άλλο (βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία) το αριστερό αυ-
τοκίνητο με 20 χλμ/ώρα και το δεξί με 30 χλμ/ώρα. Πάνω στο δεξί αυτοκίνητο
λιάζεται μια μύγα που τρομάζει όταν ξεκινάει το αυτοκίνητο και αρχίζει να κινείται
προς τα αριστερά με ταχύτητα 40 χλμ/ώρα. Κάποια στιγμή προσκρούει στο αρι-
στερό αυτοκίνητο και αρχίζει να κινείται προς τα δεξιά με την ίδια ταχύτητα.
Όταν προσκρούσει ξανά στο δεξί αυτοκίνητο αντιστρέφει και πάλι τη φορά της
κίνησής της, κ.ο.κ, μέχρις να συνθλιβεί ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα. Τι από-
σταση κάλυψε συνολικά η μύγα μέχρι το τέλος της;”

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΔΕΚΑΨΗΦΙΟΣ

0        1        2       3        4        5        6        7       8         9

Στις 10 θέσεις του παραπάνω σχήματος, προσπαθήστε να σχηματίσετε έναν δεκαψήφιο
αριθμό, ώστε το ψηφίο στη θέση με την ένδειξη 0 να δείχνει το συνολικό αριθμό των
μηδενικών του αριθμού, το ψηφίο στη θέση με την ένδειξη 1 να δείχνει το συνολικό
αριθμό των 1 και ούτω καθεξής, μέχρι την τελευταία θέση, το ψηφίο της οποίας πρέπει
να δείχνει το συνολικό αριθμό των 9 στον αριθμό. 
Η απάντηση είναι μοναδική! 

ΕΔΩ...ΓΕΛΑΤΕ

!

(Οι λύσεις στην επόμενή μας έκδοση)

Για τους….ιδιοφυείς μας!!!




