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

 

 

∆εν υπάρχει τραπεζικός υπάλληλος, από τους παλιούς τουλάχιστον, που να µην 

αναγνωρίζει τι σηµαίνει το όνοµα Γιώργος Μηχαηλίδης στα τραπεζικά δρώµενα του 

τόπου. Είναι ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνοµά του µε την ίδρυση της Ένωσης 

Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου – 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 συνέντευξης που 

µας παραχώρησε. Στη διάρκειά της, ο τέως Γ.Γ. της ΕΤΥΚ θυµήθηκε µε νοσταλγία 

τα πρώτα, δύσκολα εκείνα χρόνια του συνδικαλισµού στις Τράπεζες και 

αναπόφευκτα αναφέρθηκε στο γεγονός της ίδρυσης της πρώτης τραπεζικής 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, της Παγκύπριας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων, 

Π.Ε.Τ.Υ. 

 

«ΜΑΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ»  
 

Ήταν το 1948, θυµάται ο κ. Μιχαηλίδης, που η ∆ιεύθυνση της τότε Οθωµανικής 

Τράπεζας στην Κύπρο, ετσιθελικά, ανάγκασε τους υπαλλήλους της να καθαρίζουν 

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 προχωρήσουµε 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, δηλαδή το 1948, δηµιουργήσαµε 

την Π.Ε.Τ.Υ. Η συντεχνία αυτή διαλύθηκε ωστόσο το 1951, από το αποικιακό 

καθεστώς των Άγγλων, οι οποίοι θεωρούσαν τους συνδικαλιστές, τροµοκράτες. 

 

Υπήρξε όµως η Π.Ε.Τ.Υ., όπως τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης, ο προάγγελος της ΕΤΥΚ, 

που ιδρύθηκε το 1955. Ο ίδιος, ως πρώτος Γενικός Γραµµατέας της Οργάνωσης, 

διατηρούσε τη θέση του στην Τράπεζα όπου εργαζόταν και δούλευε για τα 

συµφέροντα της συντεχνίας 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 σήµερα 

εξάλλου, τα µέλη της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε- καλύτερους όρους εργοδότησης και ωφελήµατα 

από τους συναδέλφους των άλλων Τραπεζών. Να τι µας είπε:  «Πρέπει να γνωρίζετε, 

ότι πρώτη η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απ’ όλες τις άλλες Τράπεζες αναγνώρισε 

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 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση και όχι ανεξάρτητη Τράπεζα». 

 

Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο κ. Μιχαηλίδης, µας ανέφερε, ότι στις 12 Ιουλίου του 

1962 που υπογράφηκε η πρώτη σύµβαση, οι µισθοί του Προσωπικού αυξήθηκαν και 

στην Εθνική Τράπεζα απολάµβαναν πάντοτε καλύτερα ωφελήµατα από τους 

συναδέλφους των άλλων Τραπεζών. Μάλιστα, τόνισε περαιτέρω, 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 ∆ιευθυντές Προσωπικού, κ.κ Κ. Σπηλιόπουλος και Ι. ∆ηµητρίου, 

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 Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε. Ο κ. Μιχαηλίδης, βεβαίως µας συνεχάρη για το 

επίτευγµα αυτό και τόνισε, ότι πρέπει να µείνουµε ενωµένοι και ότι το µέλλον µας 

ανήκει. 

 

«ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ» 
 

Ακολούθως ο κ. Μιχαηλίδης, απαντώντας σε ερώτηση, 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 θετικό κλίµα, µε κατανόηση και θέληση να ξεπερνιούνται τα όποια 

προβλήµατα προέκυπταν. Μάλιστα, τότε η Εθνική παραχωρούσε -η µόνη Τράπεζα- 

στους υπαλλήλους της και 14
ο
 µισθό, επειδή έτσι συνηθιζόταν στην Ελλάδα». 

 

«Ο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΜΕΙ ΑΛΛΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ» 
 

Απαντώντας σε ερώτηση για το ρόλο της σηµερινής ηγεσίας της ΕΤΥΚ κατά την 

περίοδο που ο κ. Μιχαηλίδης ήταν Γενικός Γραµµατέας της ΕΤΥΚ, µας ανέφερε: 

«Προς το τέλος της θητείας µου, εισήλθε στην ΕΤΥΚ ο σηµερινός Γραµµατέας, ο 

Λοϊζος Χατζηκωστής, αφού του παραχώρησε τη θέση του ο Κυριάκος Καψός. Τότε 

λοιπόν, ο Λοϊζος Χατζηκωστής, έκανε σύσκεψη στην ΕΤΥΚ, επειδή ήθελε να 

δηµιουργήσει άλλη Συντεχνία, εκτός της ΕΤΥΚ, για τους πτυχιούχους υπαλλήλους 

των Τραπεζών». «Βέβαια εµείς», θυµάται ο κ. Μιχαηλίδης, «τον αποτρέψαµε και δεν 

προχώρησε. Ούτε και µπορούσε βέβαια, 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 Τράπεζας, χρησιµοποιώντας σαν ∆ούρειο 

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 ενδιαφέρον για τη Συντεχνία µας τη 

Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε και θέλησε να µάθε τα πάντα γύρω από τις δραστηριότητές µας. Έτσι του 

αναφέραµε, µεταξύ άλλων, ότι σήµερα η Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε διαθέτει την πλειοψηφία στην 

Εθνική Τράπεζα έχοντας εγγεγραµµένα µέλη 200 συναδέλφους 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 Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε, η ΕΤΥΚ θ’ αλλάξει το Καταστατικό της! Τον 

πληροφορήσαµε βέβαια, πως η ηγεσία της ΕΤΥΚ το έχει ήδη αλλάξει, τρεις µόνο 

µήνες από την ίδρυση της Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε! 

 

Ο κ. Μιχαηλίδης γέλασε µε νόηµα και διερωτήθηκε γιατί αυτό το µένος ενάντια στην 

Εθνική Τράπεζα, από την ηγεσία της ΕΤΥΚ. Μήπως, ανέφερε, υπάρχει κάτι άλλο 

πίσω από αυτή τη στάση; 

 

 

--------------------------------------- 


