ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΤΗ ΣΗ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε
άββαην 5.5.2007 Οκάδα ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη ηύγραλαλ πνιύ γλσζηνί κε ηνπο 6 απεξγνύληεο
ζην Κέληξν Μεραλνγξάθεζεο ηεο Τξάπεδαο, θαηέβαιε επίκνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηεπζέηεζε
ζπλάληεζεο καδί ηνπο, γηα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο απεξγίαο. Γηαπίζησζε όκσο όηη δελ
ππήξρε δηάζεζε γηα ζπλάληεζε εθ κέξνπο ησλ απεξγώλ (πιελ δύν εμ΄ απηώλ νη νπνίνη, ελώ
αξρηθά δελ απέξξηπηαλ ηελ πξόηαζε, ζηε ζπλέρεηα αλέθεξαλ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ λα
πξνζέιζνπλ ζηε ζπλάληεζε). Μέζα από ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, έβγαηλε ην ζπκπέξαζκα όηη νη
απεξγνύληεο ζπλάδειθνη ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ, ήηαλ ζπγρπζκέλνη αιιά θαη
ηξνκνθξαηεκέλνη.
Γεπηέξα 7.5.2007 Αθνύ ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ δηαπίζησζε όηη κε θαλέλα επηρείξεκα θαη κε θαλέλα
ηξόπν δελ ζα κπνξνύζε λα πείζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο λα ζπκθσλήζνπλ κε
ηελ δηθή ηεο εηζηζειηθή θαη αληηθαηαζηαηηθή απόθαζε γηα απεξγία, απνθάζηζε, εληειώο
αςπρνιόγεηα θαη πξνο κεγάιε έθπιεμή όισλ καο αιιά θαη ηεο θνηλήο γλώκεο, λα
πξαγκαηνπνηήζεη «πλειεύζεηο/Βνήζεηα», ην απόγεπκα ηεο ίδηαο θηόιαο κέξαο ζηηο επαξρίεο
Λεκεζνύ, Πάθνπ, Λάξλαθαο θαη Ακκνρώζηνπ θαη ην απόγεπκα ηεο επνκέλεο, ζηελ επαξρία
Λεπθσζίαο. Σ’ απηέο, θάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ Σξαπεδώλ λα ςεθίζνπλ εθείλνη
γηα ην δηθό καο κέιινλ, (!!!) ή θαιύηεξα, λα θαζνδεγεζνύλ από ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ γηα λα
ςεθίζνπλ, νπζηαζηηθά, ηελ θαηαζηξνθή καο.
ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΝΣΖΣΟ (ΑΚΟΜΑ) ΔΡΧΣΖΜΑ:
ΓΘΑΣΘ ε εγεζία ηεο ΕΣΤΚ θάιεζε ζηηο 7.5.2007 ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ άιισλ
Σξαπεδώλ λα ςεθίζνπλ γηα λα απεξγήζνπλ νη ππάιιεινη ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο
(!!!), ηε ζηηγκή πνπ 4 κέξεο πξνεγνπκέλσο, δειαδή ζηηο 3.5.2007,
ΑΡΝΗΘΗΚΕ, κε ηνλ πιένλ δηθηαηνξηθό ηξόπν λα ζπγθαιέζεη πλέιεπζε ησλ
Τπαιιήισλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο γηα λα ςεθίζνπλ νη ίδηνη, εάλ ήζειαλ λα
θάλνπλ απεξγία;

ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ «ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟΤ»
Παξαζθεπή 4 Μαΐνπ2007, p. 10
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ΥΑΡΑΤΓΖ
Σξίηε 8 Μαΐνπ2007, p. 29

Δθηηκώληαο ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ελόςεη ησλ Σπλειεύζεσλ πνπ θάιεζε γηα ην
απόγεπκα ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, νκάδα ζπλαδέιθσλ από ηε Λεπθσζία (42 ζηνλ αξηζκό),
αληέδξαζε θαη αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα θαιέζεη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Σξάπεδαο
ζε Παγθύπξηα πγθέληξσζε ζηε Λεπθσζία, γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, κε
καύξα γξάκκαηα δπζηπρώο, όηη κόιηο έγηλε γλσζηή ε πξσηνβνπιία ησλ «42», αμησκαηνύρνη ηεο
ΔΤΥΚ, πξνθαλώο κεηά από εληνιέο ηεο εγεζίαο ηνπο, εηζέβαιαλ ζε Καηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο
καο θαη απεηινύζαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο καο κε δηαγξαθή από ηελ ΔΣΤΚ, εάλ απνθάζηδαλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε!!! Τν ίδην πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγθέληξσζεο ζην θηίξην «Λπζηώηε». Απέηπραλ όκσο παηαγσδώο!
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Δηεξσηόκαζηε:
1. Μήπσο απηνί νη άλζξσπνη ζεσξνύλ όηη νη ελέξγεηέο ηνπο απηέο εληάζζνληαη ζην πιαίζην
ηνπ πγηνύο ζπλδηθαιηζκνύ;
2. Πσο είλαη δπλαηό πληερλία, λα έρεη αληηκεησπίζεη κέιε ηεο κε ηέηνην ηξόπν;
ε δηάζηεκα κόιηο 2 σξώλ, 180 ζπλάδειθνη (από ηνπο 260 ηόηε παγθύπξηα) ζπγθεληξώζεθαλ
ζην θηίξην «Λπζηώηε» ζηε Λεπθσζία.
ηελ ΗΣΟΡΗΚΖ εθείλε ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ
ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ηεο 7.5.07
ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΟΜΟΦΧΝΑ ΓΤΟ ΒΑΡΤΖΜΑΝΣΑ ΦΖΦΗΜΑΣΑ
ΑΠΟ ΣΟΤ 180 ΠΑΡΔΤΡΗΚΟΜΔΝΟΤ
κε απνδέθηεο ηνλ ηόηε Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ηέσο
κνλνπσιηαθήο ζπληερλίαο Σξαπεδηθώλ, ΔΣΤΚ, ςεθίζκαηα ηα νπνία έκειιε, δπζηπρώο, λα
αγλνεζνύλ παληειώο θαη από ηνπο δύν.
Λεπθσζία, 7 Μαΐνπ 2007

Λεπθσζία, 7 Μαΐνπ 2007

Πξνο
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Έλσζεο Σξαπεδηθώλ Τπαιιήισλ Κύπξνπ
Λεπθσζία

Έληηκν Τπνπξγό
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
θν Αληώλε Βαζηιείνπ

Κύξηνη,
ε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ζπλαδέιθσλ ηεο ΔΣΔ (Κύπξνπ) Ληδ πνπ
έιαβε ρώξα ζην Μέγαξν Λπζηώηε, ζηελ παξνπζία 180 ζπλαδέιθσλ από
όιεο ηηο πόιεηο, απνθαζίζηεθε νκόθσλα όπσο:
1. Αξζνύλ άκεζα ηα απεξγηαθά κέηξα ζηελ Σξάπεδά καο.
2. Σα απεξγηαθά κέηξα εθαξκόζηεθαλ εξήκελ καο, παξάηππα θαη
ελάληηα ζε όζα πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθό ηεο ζπληερλίαο (35.5.1), ην
νπνίνλ ξεηά αλαθέξεη όηη «απόθαζε γηα απεξγία ή άιιν ζπλδηθαιηζηηθό
κέηξν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειώλ παίξλεηαη από ηε
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ επεξεαδόκελσλ από ηελ εξγαηηθή δηαθνξά κειώλ
κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξόλησλ».
3. Οη όπνηεο απνθάζεηο Γεληθώλ πλειεύζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ
ζπλάδειθνη άιισλ Σξαπεδώλ γηα απεξγηαθά κέηξα πνπ αθνξνύλ ηελ
Σξάπεδά καο, δελ καο δεζκεύνπλ.
Με εθηίκεζε,
ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ
ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ

ΦΖΦΗΜΑ
Έληηκε θύξηε Τπνπξγέ,
ε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ζπλαδέιθσλ ηεο ΔΣΔ (Κύπξνπ) Ληδ πνπ έιαβε
ρώξα ζην Κηίξην Λπζηώηε, ζηελ παξνπζία 180 ζπλαδέιθσλ από όιεο ηηο
πόιεηο, ιήθζεθε ην παξόλ ςήθηζκα κέζα από ην νπνίν θάλνπκε δξακαηηθή
έθθιεζε κε ζθνπό ηελ παξέκβαζή ζαο γηα ηελ άξζε ησλ απεξγηαθώλ
κέηξσλ ηα νπνία ε εγεζία ηεο ζπληερλίαο δε θαίλεηαη δηαηεζεηκέλε λα άξεη,
παξά ηηο εθθιήζεηο καο, ώζηε λα δνζεί ρξόλνο γηα ηπρόλ δηαπξαγκαηεύζεηο.
Θεσξνύκε όηη ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο
γηα ηελ Σξάπεδά καο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα καο ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη γη’ απηό δεηνύκε ηελ άκεζε
παξέκβαζή ζαο, πξνθεηκέλνπ λ’ αξζνύλ ηα κέηξα.
Με εθηίκεζε,
AD HOC Δπηηξνπή ηνπ Πξνζσπηθνύ
ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ
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Πόζε ζεκαζία είραλ άιισζηε γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ νη ηύρεο ησλ 260 νηθνγελεηώλ ησλ
ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο, κπξνζηά ζηα «ζθνηεηλά» ζρέδηά ηεο; Κάπνηνο κπνξεί λα θξίλεη θαη
από ηελ σκή απάληεζε θιαδηθώλ ηεο, άιισλ Τξαπεδώλ, ζην αγσληώδεο εξώηεκα ησλ
ζπλαδέιθσλ καο, γηα ην πνηα ζα ήηαλ ε ηύρε ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Τξάπεδα
αλαγθαδόηαλ λα ζπξξηθλσζεί ή λα απνρσξήζεη από ηελ Κύπξν: «Γηα ην θαιό ησλ 10.000 κειώλ
ησλ άιισλ Σξαπεδώλ, δελ πεηξάδεη λα ζπζηαζηνύλ νη 260 ππάιιεινη ηεο Δζληθήο».
«Ζξσηθή» όλησο, ε απάληεζή ηνπο. Φηάλεη πνπ νη ίδηνη δελ ζα ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 260 πνπ
ζα ζπζηάδνληαλ.
Αο καο απαληήζεη ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ θαηά πόζν πξναζπηδόηαλ κε απηό ηνλ ηξόπν ηα
ζπκθέξνληά καο.
Πμημη θαη γηαηί έπαηδακ θμνώκα-γνάμμαηα
ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ ηωκ 260 οπαιιήιωκ ηεξ Εζκηθήξ;
Γεπηέξα 7.5.07 Τέζζεξηο κόλν κέξεο κεηά ην μεθάζαξν κήλπκα πνπ είρε πάξεη ε εγεζία ηεο
ΔΤΥΚ από ηελ απηόβνπιε θαη απζόξκεηε ζπγθέληξσζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο
Δζληθήο, ζηα γξαθεία ηεο ζηηο 3.5.07, ην νπνίν απαηηνύζε ηελ άξζε ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ θαη
ελεξγώληαο γηα αθόκε κία θνξά κέζα ζηνλ παληθό ηεο, πξνζπάζεζε λα θαηαπλίμεη ην αίζζεκα
αδηθίαο θαη ηηο θσλέο δηακαξηπξίαο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Πξνζσπηθνύ γηα ηνπο θάθηζηνπο
ρεηξηζκνύο ηεο. Πώο; Απνζηέιινληαο επηζηνιέο ζε 4 ζπλαδέιθνπο, ζηνπο Αλδξέα Φξηζηνθή,
Ησάλλε Τνύγθνπιν, Γεσξγία Μηραινπνύινπ θαη Κπξηάθν Γεσξγίνπ, κε ηελ νπνία ηνπο
αλαθνίλσζε όηη ην Πξνεδξείν «είρε πιεξνθνξίεο» γηα αληηζπλδηθαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο
(βιέπεηε ε αληίζεηε κ’ απηνύο άπνςε, νπδέπνηε επηηξεπόηαλ), ρσξίο λα ηνπο δίλεηαη νπνηαδήπνηε
άιιε πιεξνθόξεζε ή δηεπθξίληζε γηα ην «παξάπησκά» ηνπο. «Ωο εθ ηνύηνπ», θαινύληαλ ζε
ζπλάληεζε κε ην Πξνεδξείν, ηελ ίδηα θηόιαο κέξα !! Πξνθαλήο ζηόρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο
ηεο ΔΤΥΚ, ηέζζεξηο κόλν κέξεο κεηά ην μεθάζαξν κήλπκα πνπ είρε πάξεη από ηελ ζπγθέληξσζε
ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηα Γξαθεία ηεο, ζηηο 3.5.07, ήηαλ λα εθθνβίζεη, κε
«δεκνθξαηηθέο» «δηαδηθαζίεο» (!!!), ηνπο πην πάλσ ζπλαδέιθνπο θαη ηαπηόρξνλα, λα
«πξνεηδνπνηήζεη» θαη ηνπο ππόινηπνπο.
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Με απαληεηηθέο επηζηνιέο ηνπο, νη 4 ζπλάδειθνη δήηεζαλ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε/
δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο «πιεξνθνξίεο» πνπ «είρε» ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ. Οη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο
ΔΤΥΚ πνηέ δελ κπήθαλ ζηνλ θόπν λ’ απαληήζνπλ γηα λα δώζνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο ζηνπο ζπλαδέιθνπο. Βέβαηα, όηαλ νη ελέξγεηεο ηεο εγεζίαο θάπνηαο
ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο είλαη ηόζν …δεκνθξαηηθέο, ζε ηη ζα εμππεξεηνύζε νπνηαδήπνηε
απάληεζε; Ούηε ην ζηνηρεηώδε ζεβαζκό δελ ζθέθηεθαλ λα επηδείμνπλ θαη λ΄ απαληήζνπλ
πξνο ηνπο ζπλάδειθνύο ηνπο, νη νπνίνη, αλ κε ηη άιιν, ηύγραλαλ κέιε ηεο ΔΣΤΚ γηα 30
ζρεδόλ ρξόληα.

ΑΗΓΧ ΑΡΓΔΗΟΗ!

Αληίζεηα, (Βιέπε 14.5.07), απέζηεηιαλ δεύηεξε επηζηνιή πξνο ηξεηο από ηνπο πην πάλσ, ηνπο
Αλδξέα Φξηζηνθή, Γεσξγία Μηραινπνύινπ θαη Κπξηάθν Γεσξγίνπ. Όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα,
ε «δεκνθξαηηθή» εγεζία ηεο ΔΣΤΚ κε επηζηνιή ηεο ζηηο 29.5.07 ηνπο αλαθνίλσζε, έηζη
απιά, όηη είρε πξνρσξήζεη ζηε απνβνιή θαη δηαγξαθή ηνπο από κέιε ηεο ......ρσξίο πνηέ λα
ηνπο αθνύζεη ή λα ηνπο δώζεη νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο !!! Τνλ ηέηαξην ζπλάδειθν, Ησάλλε
Τνύγθνπιν, ν νπνίνο είρε παξαιάβεη πξώηε επηζηνιή καδί κε ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο
ζπλαδέιθνπο, δελ ρξεηάζηεθε πνηέ λα ηνλ δηαγξάςνπλ, αθνύ ν ίδηνο, απηόβνπια, ππέβαιε
γξαπηώο ηελ παξαίηεζή ηνπ από ηελ ΔΤΥΚ, ηελ επνκέλε, δειαδή ζηηο 30.5.07. Τελ ίδηα κέξα
ππέβαιε γξαπηώο ηελ παξαίηεζή ηεο από ηελ ΔΤΥΚ θαη ε ζπλάδειθνο Μαξία Γεκεηξίνπ.
Τν ίδην έπξαμαλ ζηελ επαξρία Πάθνπ ηελ κεζεπόκελε, δειαδή ζηηο 31.5.07, νη ζπλάδειθνη
Μηράιεο Καηζνύξεο θαη Φσηεηλή Βαζηιείνπ.

5

ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΙΔΡΤΗ ΣΗ .ΤΠ.Ε.Σ.Ε

Σξίηε 8.5.07 Κήξπμε Αληαπεξγίαο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα. ε αλαθνίλσζή ηνπ πξνο ην
Πξνζσπηθό, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ζηελ Κύπξν, θ. Μηρ. Κόθθηλνο,
αθνύ ζπγράξεθε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Τξάπεδάο καο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπο ηεο
7.5.07, εμέθξαζε παξάιιεια ηελ πεξεθάληα ηνπ ηδίνπ, ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ αιιά θαη ηνπ Οκίινπ,
γηα ην Πξνζσπηθό ηεο ΔΤΔ ζηελ Κύπξν θαη εμήγεζε ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ Σξάπεδα
ζηελ απόθαζή ηεο γηα αληαπεξγία.

ΖΜΔΡΗΝΖ
ΣΔΣΑΡΣΖ 9 Μαΐνπ2007, p. 32

Σξίηε 8.5.07 Σεηξακειήο αληηπξνζσπεία ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είρε
ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο θ. Αληώλε Βαζηιείνπ, ζην Γξαθείν ηνπ, πξνο ηνλ νπνίν
παξαδόζεθε ΣΟ ΟΜΟΦΧΝΟ ΦΖΦΗΜΑ ΣΧΝ 180 ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ην
νπνίν αλαθεξόηαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, εμ’ ππαηηηόηεηαο ηεο εγεζίαο ηεο
ΔΤΥΚ. Μέζσ ηνπ ςεθίζκαηνο απηνύ, δεηείην ε άκεζε, δηθή ηνπ παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα
αίξνληαλ ηα απεξγηαθά κέηξα πνπ ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ εθάξκνζε ζηελ Σξάπεδά καο, ρσξίο ηε
ζύκθσλε γλώκε ησλ κειώλ ηεο.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
ΣΡΗΣΖ 8 Μαΐνπ2007, p. 1 & 10
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ΑΛΖΘΔΗΑ
ΣΡΗΣΖ 8 Μαΐνπ2007, p.17

Τελ ίδηα κέξα, ην ΚΔΒΔ εμέδσζε Γειηίν Τύπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ δεηνύζε από ηελ ΔΤΥΚ «λα
άξεη ακέζσο ηα απεξγηαθά κέηξα ζηελ Δζληθή Σξάπεδα», «λα αλαινγηζηεί ηηο επζύλεο ηεο»
θαη «λα αθνπγθξαζηεί ηελ αγσλία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ ζηελ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είλαη ελάληηα ζηελ απεξγία».

ΖΜΔΡΗΝΖ
ΣΔΣΑΡΣΖ 9 Μαΐνπ2007, p.32

Σξίηε 8.5.07 (Απόγεπκα) Πξαγκαηνπνηήζεθε ε «Σπλέιεπζε/Βνήζεηα» ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο,
κέζα ζε ζθιεξέο αληηπαξαζέζεηο θαη δηαμηθηζκνύο κεηαμύ ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο από ηε κηα θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΤΥΚ θαη αμησκαηνύρσλ ηεο/ππαιιήινπο άιισλ
Τξαπεδώλ, από ηελ άιιε. Λόγσ ηεο άξλεζεο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ λα αθνύζεη ηελ άπνςή
ηνπο, νη παξεπξεζέληεο ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο
πιεηνςεθία,
ΑΠΟΥΧΡΖΑΝ
ΑΠΟ
ΣΖ
«ΤΝΔΛΔΤΖ/ΒΟΖΘΔΗΑ»
ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΟΜΔΝΟΗ.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, p. 1

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ
Κπξηαθή 27 Μαΐνπ2007, p. 12
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Να ζεκεησζεί όηη ζηε «Σπλέιεπζε» παξεπξέζεθαλ 280, ην πνιύ, ζπλάδειθνη από άιιεο
Σξάπεδεο (είραλ κεηξεζεί πνιύ πξνζεθηηθά ζηελ αίζνπζα από ζπλαδέιθνπο καο), ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ, ήηαλ αμησκαηνύρνη ηεο ΔΣΤΚ. Ζ εγθύθιηνο ηεο ΔΤΥΚ ηελ επνκέλε,
παξαπνηώληαο, σο ζπλήζσο, ηελ πξαγκαηηθόηεηα έθαλε ιόγν γηα παξνπζία 834 ζπλνιηθά
ζπλαδέιθσλ! Δκείο απηό πνπ μέξνπκε πνιύ θαιά είλαη όηη, όινη νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο
Τξάπεδαο ζηε Λεπθσζία ήηαλ γύξσ ζηνπο 150-160. Τώξα, πσο είλαη δπλαηό, 160 + 280 λα
αζξνίδεηαη ζε 834, πνηέ δελ καο είπαλ. Απνδείρζεθε, γηα άιιε κηα θνξά δπζηπρώο, όηη νη
παξαπνηήζεηο θαη νη δηαζηξεβιώζεηο, έρνπλ αλαρζεί από ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ ζε επηζηήκε.

ΠΟΛΗΣΖ
Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, p. 16

ΠΟΛΗΣΖ
Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, p. 1

Σεηάξηε 9.5.07 Ζ εγεζία ηεο ηέσο κνλνπσιηαθήο ζπληερλίαο Τξαπεδηθώλ, ΔΤΥΚ,
ΑΝΣΗ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΔΗ ΜΔ ΟΒΑΡΟΣΖΣΑ
ΣΟ ΟΜΟΦΧΝΟ ΦΖΦΗΜΑ ησλ «180»
ΓΗΑ ΑΡΖ ΣΧΝ ΑΠΔΡΓΗΑΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ

πνπ ηεο παξαδόζεθε ζηηο 7.5.07 θαη ην νπνίν, ζηελ νπζία, ήηαλ επαλάιεςε ηνπ κελύκαηνο πνπ ζα
έπξεπε λα είρε πάξεη από ηηο 3.5.07, όηαλ ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο απ΄
όιε ηελ Κύπξν «κεηέβε» απζόξκεηα ζην νίθεκα ηεο ΔΤΥΚ γηα λα εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ
ζηα απεξγηαθά κέηξα, ΔΞΔΓΧΔ ΔΓΚΤΚΛΗΟ πνπ έθαλε αλαθνξά ζηε ΗΣΟΡΗΚΖ
ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ 7.5.07, κε ηελ
νπνία ΓΗΑΣΡΔΒΛΧΝΔ ΟΛΑ ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ, γεγνλόηα ηα νπνία ν θαζέλαο από ηνπο 180
ζπλαδέιθνπο πνπ ήκαζηαλ παξόληεο, ΚΑΗ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΚΑΗ ΘΤΜΑΣΑΗ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ.
8
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Ζ εγθύθιηόο ηεο, επί ιέμεη αλέθεξε:
«……….... ε ΕΣΤΚ ζέιεη λα δηεπθξηλίζεη ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηε δήζελ δηαθσλία ησλ 180
ππαιιήισλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο»:
« 1. Η Σπγθέληξσζε έγηλε κε πξόζθιεζε ηεο Δηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζε εξγάζηκν
ρξόλν γηα λα εμαλαγθαζζνύλ νη ζπλάδειθνη λα δώζνπλ ην παξόλ ηνπο.
2. Η ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ζηα γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο δελ θαηέιεμε ζηα
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αλαθνηλώζεθαλ.
3. Σηε ζπγθέληξσζε εθθξάζζεθαλ ηεξάζηηεο δηαθσλίεο θαη έγηλαλ ζνβαξνί δηαπιεθηηζκνί.
4. Οη πξσηεξγάηεο αξλήζεθαλ ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο ηελ επθαηξία λα εθθξαζζνύλ κε κπζηηθή
ςεθνθνξία.
5. Ο ηειηθόο αξηζκόο πνπ αλαθνηλώζεθε ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνο (νύηε ην ½) απ’ απηό πνπ ππήξρε
πξάγκαηη ζην ρώξν θαη θπζηθά αξθεηνί δηαθώλεζαλ κε ηηο ελέξγεηεο απηέο.»
Καη ζπλέρηδε: «Όια ηα πην πάλσ απνηεινύλ βάλαπζε θαθνπνίεζε ηεο αιήζεηαο θαη ε ΕΣΤΚ
δελ πξόθεηηαη λα ππνθύςεη ζηα ηερλάζκαηα ηεο εγεζίαο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο θαη ησλ
αλζξώπσλ ηεο, πνπ νπζηαζηηθά επζύλνληαη γηα ηελ αξλεηηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο Εζληθήο
Σξάπεδαο.»
ΔΡΧΣΖΜΑ: ΠΟΤ ΕΘΔΕ «ΟΛΑ ΣΑ ΠΘΟ ΠΑΝΩ» Η ΗΓΕΘΑ ΣΗ ΕΣΤΚ, ΑΦΟΤ Η ΘΔΘΑ ΔΕΝ ΗΣΑΝ
ΠΑΡΟΤΑ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ;

Τελ «απάληεζε» ζην εξώηεκα, καο ηελ έδσζε 8 κέξεο αξγόηεξα, ζηηο 17.5.07, ν ίδηνο ν Πξόεδξνο
ηεο ΔΤΥΚ θ. Λνίδνο Φαηδεθσζηήο, όηαλ εξσηήζεθε ζρεηηθά από ζπλάδειθν, θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο Δπαξρηαθήο Σπλέιεπζεο Λεπθσζίαο.
Ζ «ππεύζπλε» απάληεζή ηνπ; «Έηζη καο ηα είπαλ» (!!!)
Τα ζρόιηα, η’ αθήλνπκε ζηνλ αλαγλώζηε.
Αθνινπζνύλ νη δηθέο καο απαληήζεηο, αιιά θαη ζρόιην γηα ηηο «δηεπθξηλίζεηο ηνπο», όπσο απηά
δεκνζηεύηεθαλ ζην 1ν ηεύρνο ηνπ εθθξαζηηθνύ καο εληύπνπ «Ζ Δπηινγή καο» ην Μάην ηνπ 2008.
Οη «δηεπθξηλίζεηο» 3 θαη 4 ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ, απνηεινύλ θαληαζηνπιεμίεο ηνπ ζπληάθηε ηεο
εγθπθιίνπ. Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, ππάξρεη ε καξηπξία 180 αλζξώπσλ πνπ ήηαλ παξόληεο. Γη΄
απηό ινηπόλ, νη «δηεπθξηλίζεηο» θάπνησλ, πνπ «έηζη ηνπο ηα είπαλ», δελ κπνξνύλ λα
παξαπνηήζνπλ ηελ αιήζεηα!
Γξάθνπλ:
«Ζ πγθέληξσζε έγηλε κε πξόζθιεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο .....»
Ζ αιήζεηα;
H πξόζθιεζε έγηλε από 42 ζπλαδέιθνπο, ελππόγξαθα, από ηνπο 43 πνπ ξσηήζεθαλ αλ
ζπκθσλνύζαλ λα ππνγξάςνπλ ηελ πξόζθιεζε. Αληίγξαθν ηεο πξόζθιεζεο παξαηίζεηαη.
-----------------------------------------------------------------9
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Γξάθνπλ:
«Ζ ζπγθέληξσζε δελ θαηέιεμε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία αλαθνηλώζεθαλ».
Ζ αιήζεηα;
Γελ αλαθνηλώζεθε θαλέλα ...ζπκπέξαζκα. Δγθξίζεθαλ ΟΜΟΦΧΝΑ ΦΖΦΗΜΑΣΑ από
ηνπο 180 παξεπξεζέληεο ζπλαδέιθνπο, πξνο ηνλ ηόηε Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη πξνο ηελ ίδηα
ηελ ΔΣΤΚ ηα νπνία θαη παξαδόζεθαλ ζηνπο απνδέθηεο. Αληίγξαθα παξαηίζεληαη.
-----------------------------------------------------------------Γξάθνπλ:
«Ο ηειηθόο αξηζκόο πνπ αλαθνηλώζεθε ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνο (νύηε ην 1/2) απ΄ απηό πνπ
ππήξρε πξάγκαηη ζην ρώξν ...»
Ζ αιήζεηα;
Ο ηειηθόο αξηζκόο, ΝΑΗ ήηαλ 180, όινη δειαδή νη παξεπξηζθόκελνη. Μεηξεζήθακε βέβαηα 3
(ηξεηο) θνξέο, επεηδή ......γλσξίδακε όηη πάληνηε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ ππνηηκά θαη καο θαη ηε
λνεκνζύλε καο. Αο καο εκπηζηεπζεί όκσο κία ηνπιάρηζηνλ θνξά. Πηζηεύνπκε όηη, κέρξη ην
180 κάζακε λα κεηξνύκε.
-----------------------------------------------------------------Γξάθνπλ:
«Όια ηα πην πάλσ απνηεινύλ βάλαπζε θαθνπνίεζε ηεο αιήζεηαο .....»
Ζ αιήζεηα;
Οη 180 ζπλάδειθνη πνπ είκαζηε εθεί θαη γλσξίδνπκε ηελ αιήζεηα από πξώην ρέξη δηόηη
είκαζηε κάξηπξεο, θαη από θαηξό έρνπκε βγάιεη ην αθόινπζν ζπκπέξαζκά καο: Δίηε νη
«πιεξνθνξηνδόηεο» δηαζηξεβιώλνπλ ηα γεγνλόηα είηε ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ θαληάδεηαη
ζελάξηα πνπ ηε βνιεύνπλ.
Καη ην απνθνξύθσκα ηεο παξαπιεξνθόξεζεο; Η αλαθνίλσζε ηεο εγεζίαο ηεο ΕΣΤΚ, έγξαθε
όηη «επηθνηλσλνύζαλ καδί καο γηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ αιήζεηα» (!!!)

ΖΜΔΡΗΝΖ Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2007, p. 32
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Αλαθεξόκελε ζηηο «Σπλειεύζεηο/Βνήζεηα», γηα ηηο νπνίεο έγηλε αλαθνξά πην πάλσ, ε «πεξίθεκε»
εγθύθιηόο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ έγξαθε:
«Θεσξνύκε ππνρξέσζε καο λα ηνλίζνπκε όηη ζηηο ρζεζηλέο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ζπκκεηείραλ θαη νη
ζπλάδειθνη ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο ζ’ όιεο ηηο πόιεηο θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο θαίλεηαη όηη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο 80 – 90% ςήθηζαλ ππέξ ησλ
κέηξσλ. Απηή είλαη ε αιήζεηα έζησ θη αλ θαίεη».
Μείλακε άλαπδνη! Καη δηεξσηόκαζηε, πσο ηόζα ρξόληα αθήλακε ηελ ηύρε καο ζηα ρέξηα ησλ
ζπλδηθαιηζηώλ απηώλ; Γλσξίδακε γηα ην ζξάζνο ηνπο. Όκσο, δελ κπνξνύζακε λα
θαληαζηνύκε κέρξη πνπ πξαγκαηηθά θζάλεη!
Καη εμεγνύκε γηαηί: Γελ θαηαιάβακε πνηέ πώο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα/επζεβνπνζηζκό όηη ηάραηεο- ην 80-90% ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο ςήθηζαλ ππέξ ησλ κέηξσλ!!! Αλ ήζειαλ
πξαγκαηηθά λα κάζνπλ θαη κέζσ ηεο θάιπεο ηελ άπνςε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ηεο Δζληθήο
(αθνύ απηή είρε γίλεη μεθάζαξε ηόζν ζηηο 3.5.2007 όζν θαη ζηηο 7.5.2007),
ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΣΟΛΜΖΑΝ ΠΟΣΔ ΝΑ ΚΑΛΔΟΤΝ Δ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ;
(ΟΠΧ ΠΡΟΝΟΔΗΣΟ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ)

ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 10 Μαΐνπ 2007, p. 16
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Η αιήζεηα είκαη μία θαη δεκ μπμνεί κα δηαζηνεβιωζεί από θακέκα. Καη είκαη ε ελήξ: «Οη ζοκάδειθμη
ζηεκ Εζκηθή μοδέπμηε ζομθώκεζακ με ηα απενγηαθά μέηνα θαη αοηό θνόκηηζακ κα ημ θάκμοκ
λεθάζανμ πνμξ ηεκ εγεζία ηεξ ΕΣΤΚ ζηηξ 3.5.07 αιιά θαη ζηηξ 7.5.07. Σόζμ λεθάζανμ ημ έθακακ,
πμο ε εγεζία ηεξ ΕΣΤΚ απμθάζηζε κα μεκ ημοξ θαιέζεη πμηέ ζε οκέιεοζε !

Τελ αιήζεηα ηελ γλσξίδνπλ όινη, αθόκα θαη νη δηαζηξεβισηέο. Οη ζπλερείο πξνζπάζεηέο ηνπο
γηα παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, δελ ηνπο ηηκνύλ. Σνπο δηαζύξνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν.
Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ ην ζξάζνο, κέρξη θαη ζήκεξα, λα δεηνύλ από ην Πξνζσπηθό ηεο
Δζληθήο λα ηνπο εκπηζηεπηεί !!!
Πέκπηε 10.5.2007 Μεηά ηελ αληαπεξγία πνπ θήξπμε ε Τξάπεδα, νη αλεζπρίεο ηνπ Πξνζσπηθνύ
γηα ηελ ηύρε ηεο Δζληθήο ζηελ Κύπξν θαη ε απόγλσζή ηνπ, κεγάισζαλ. Με πξσηνβνπιία
νκάδαο ζπλαδέιθσλ, νξγαλώζεθε παγθύπξηα ζπγθέληξσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, ζηελ Αθηή ηνπ Κπβεξλήηε (Governor’s Beach), γηα ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή
απόςεσλ. Μεηά από έληνλν πξνβιεκαηηζκό, νη ζπλάδειθνη δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιήμνπλ ζε
νπνηαδήπνηε απόθαζε αθνύ, ηόζν ε απόιπηε αδηαιιαμία ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ λα
επαλεμεηάζεη ηε ζηάζε ηεο όζν θαη ε αδπλακία ηεο Τξάπεδαο λα ιεηηνπξγήζεη κε αζθάιεηα -ιόγσ
ησλ ηζρπόλησλ από ηελ ΔΤΥΚ κέηξσλ ζηo Μεραλνγξαθηθό Κέληξν- δελ άθελαλ πεξηζώξην γηα
εμεύξεζε ιύζεο. Γη’ απηό ε ζπγθέληξσζε δηαιύζεθε, ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα.
Γηα κηα αθόκα θνξά επηβεβαηώζεθε όηη ε πιεηνςεθία ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
δηαθαηερόηαλ έληνλα από αίζζεκα απνγνήηεπζεο γηα ηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ηεο εγεζίαο
ηεο ΔΣΤΚ. Ήηαλ μεθάζαξν ζην κπαιό ηνπο θαη ην έλνησζαλ πνιύ έληνλα, όηη ε εγεζία ηεο
ζπληερλίαο ηνπο δελ λνηαδόηαλ θαζόινπ γη’ απηνύο θαη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. Τόζν
παξάινγεο ήηαλ νη ζέζεηο, ηόζν αλεύζπλνη νη ρεηξηζκνί θαη ηόζν θηελέο νη δηθαηνινγίεο πνπ
πξνβάιινληαλ εθ κέξνπο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ, πνπ ήηαλ εμόθζαικν όηη πίζσ από ηελ όιε
ζηάζε ηεο, θάηη άιιν θξπβόηαλ. Οη κόλνη πνπ ζηήξηδαλ ηόηε ηηο ζέζεηο ηεο, ήηαλ, γηα επλόεηνπο
ιόγνπο, ε πιεηνςεθία (όρη όκσο όινη) ησλ θιαδηθώλ ηεο αμησκαηνύρσλ.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 10 Μαΐνπ 2007, p. 1

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 10 Μαΐνπ 2007, p. 11

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Παξαζθεπή 11 Μαΐνπ 2007, p.9
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Γεπηέξα 14.5.2007 Σν Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ, απέζηεηιε δεύηεξεο επηζηνιέο πξνο ηνπο ηξεηο
από ηνπο ηέζζεξηο ζπλαδέιθνπο πξνο ηνπο νπνίνπο είρε ήδε απεπζύλεη πξώηεο επηζηνιέο ζηηο
7.5.07, ηνπο Αλδξέα Φξηζηνθή, Γεσξγία Μηραινπνύινπ θαη Κπξηάθν Γεσξγίνπ. Οη επηζηνιέο
παξαδόζεθαλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κε ην ρέξη, θαηά ηε δηάξθεηα «επίζθεςεο» έκκηζζνπ ππαιιήινπ
ηεο ΔΤΥΚ ζηα ζπίηηα ηνπο. Εεηήζεθε επίζεο από ηνπο «θαηεγνξνύκελνπο» λα ππνγξάςνπλ θαη
…απόδεημε παξαιαβήο!!! Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί όηη ην Σάββαην πνπ αθνινπζνύζε, ήηαλ
πξνγξακκαηηζκέλν ην εηήζην Παγθύπξηό ηνπο Σπλέδξην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ, όπσο
απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, ζθόπεπαλ λα δηαγξάςνπλ ηνπο 3 ζπλαδέιθνπο.
Με ηηο επηζηνιέο ηνπ, ην Πξνεδξείν ηεο ΔΤΥΚ, θαινύζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε ζπλάληεζε ηελ
επόκελε, γηα λα δώζνπλ ηε δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηηο «θαηεγνξίεο» πνπ ηνπο «θαηαιόγηδε».
Σεκεηώλεηαη επίζεο, όηη ζηελ επηζηνιή ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΤΥΚ, δελ γηλόηαλ θακία αλαθνξά
ζηηο απαληεηηθέο επηζηνιέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο 7.5.07, ελδερνκέλσο γηα λα κελ ππάξρνπλ εθ
ησλ πζηέξσλ «ηεθκήξηα». Δθηόο βέβαηα θαη εάλ θάπνηνο θξίλεηαη έλνρνο, απιά θαη κόλν επεηδή
δήηεζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε γηα θαηεγνξίεο, βάζεη ...«πιεξνθνξηώλ». Οη πξναλαθεξζέληεο
ζπλάδειθνη, κε δεύηεξε απαληεηηθή επηζηνιή ηνπο, δήηεζαλ θαη πεξίκελαλ γηα κηα αθόκε
θνξά, πεξαηηέξσ ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ ηηο απαληήζεηο/ εθδνρέο ηνπο.
Μάηαηα όκσο πεξίκελαλ. Ζ απάληεζε ήιζε κεηά από 15 κέξεο από ην Πξνεδξείν ηεο ΔΤΥΚ,
ζπγθεθξηκέλα ζηηο 29.5.07, θαη δελ ήηαλ ηίπνηε πεξηζζόηεξν από κηα ςπρξή, γξαπηή
πιεξνθόξεζε, όηη ην Παγθύπξην πλέδξην ηεο ΔΣΤΚ απνθάζηζε ζηηο 19.5.07 ηελ απνβνιή
θαη δηαγξαθή ηνπο !!!
Σελ ίδηα κέξα, δειαδή ζηηο 14.5.07, ην Πξνεδξείν ηεο ΔΣΤΚ, απεύζπλε επίζεο, επηζηνιέο
θαη πξνο 7 ηνπιάρηζηνλ άιινπο ζπλαδέιθνπο καο, ηνπο: Έθε Σαββίδνπ, Αλδξέα Κνύηζνπκπα,
Αλδξέα Μαύξν, Αλδξέα Πξνεζηό, Γαλάε Μαξηλάθε, Γεκήηξε Αλδξένπ θαη Γηάλλν Μηραήι, γηα
λα παξεπξεζνύλ ζε ζπλάληεζε ηελ επνκέλε, κε ην Πξνεδξείν ηεο ΔΤΥΚ, ζε ζρέζε κε
«πιεξνθνξίεο» πνπ είρε γηα αληηζπλδηθαιηζηηθή δήζελ ζπκπεξηθνξά. Ήηαλ παζηθαλέο όηη θαη
απηή ε ελέξγεηα ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ, είρε ηνλ ίδην ζηόρν. Σνλ εθθνβηζκό θαη ησλ ππόινηπσλ
ζπλαδέιθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο «θηκώζεη» έηζη ώζηε ε ίδηα λα πξνρσξήζεη απεξίζπαζηε, ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ «ζθνηεηλώλ» ηεο ζρεδίσλ θαη ηαπηόρξνλα ζηε δηαηήξεζε ησλ ππέξπξνλνκίσλ ηνπ Γηεπζπληεξίνπ ηεο. Τόζν κεγάινο ήηαλ ν θαλαηηζκόο θαη ηόζν έληνλε ε πξόζεζε
νξηζκέλσλ πξσηνθιαζάησλ ζηειερώλ ηεο ΔΤΥΚ λα εθδηθεζνύλ θαη λα ηηκσξήζνπλ ηα
«απείζαξρα» κέιε ηνπο, πνπ δελ κπνξνύζαλ λα αληηιεθζνύλ όηη ην πνηήξη είρε πηα μερεηιίζεη.
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Οη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο δελ ήηαλ πιένλ δηαηεζεηκέλνη λα αλέρνληαη ηηο
αλεύζπλεο θαη ζπλάκα εθδηθεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΔΣΤΚ. Ζ πιεηνςεθία ησλ
«θιεζέλησλ» αγλόεζε πιήξσο ηελ «θιήζε» ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ηόηε Σπληερλίαο ηνπο θαη δελ
παξνπζηάζηεθε ζηηο νξηζζείζεο ζπλαληήζεηο, αγλνώληαο έηζη ηηο «δηαδηθαζίεο» ηνπο. Γηα λα
αληηιεθζεί ν αλαγλώζηεο πόζν «ζνβαξό» θαη πόζν «ππεύζπλν» θάλεθε ην Πξνεδξείν ηεο ΔΤΥΚ
ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Α. Κνύηζνπκπα, ν
νπνίνο απνθάζηζε λα παξαζηεί ζηε ζπλάληεζε, απιά θαη κόλν γηα λα παξαζέζεη έληνλα ηηο
απόςεηο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ. Όηαλ κεηέβε ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΥΚ γηα ηελ πξνθαζνξηζζείζα
ζπλάληεζε, κε έθπιεμε δηαπίζησζε, όηη θαλέλαο δελ ππήξρε εθεί γηα λα ηνλ «δηθάζεη».

ΠΟΛΗΣΖ
«ΓΖΛΧΔΗ & ΑΝΣΗ-ΓΖΛΧΔΗ»
Κπξηαθή 13 Μαΐνπ 2007, p. 102

Σεηάξηε 16.5.2007 Με αλαθνίλσζε ηεο ζηνλ εγρώξην Σύπν εκεξνκελίαο 16 Μαΐνπ 2007, ε
Δζληθή Σξάπεδα, γλσζηνπνίεζε κεηαμύ άιισλ, όηη αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε
δηθαζηηθέο ελέξγεηεο. Σπγθεθξηκέλα, ε αλαθνίλσζε ηεο Τξάπεδαο, κεηαμύ άιισλ αλέθεξε: «Με
αίζζεκα επζύλεο πξνο ην πξνζσπηθό θαη ηνπο πειάηεο ηεο νη νπνίνη πθίζηαληαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ ελεξγεηώλ ηεο ΕΤΥΚ θαη ζπλεπήο πξνο ηηο ζέζεηο ηεο πνπ έρεη ήδε γλσζηνπνηήζεη
επαλεηιεκκέλσο, αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ ππεπζύλσλ γηα ηηο
ζνβαξόηαηεο δεκίεο πνπ πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί ε παξάλνκε θαη παξάηππε απεξγία».

CYPRUS MAIL
Σεηάξηε 16 Μαΐνπ 2007, p. 4
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ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 17 Μαΐνπ 2007, p. 17

ΠΟΛΗΣΖ
Σξίηε 22 Μαΐνπ 2007, p. 15

ΑΛΖΘΔΗΑ
Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 2007, p. 17

Παξάιιεια, ζπλέρηδε ε αλαθνίλσζε, «ε Εζληθή Τξάπεδα βξίζθεηαη ζηελ εμαηξεηηθά δπζάξεζηε
ζέζε λα αλαθνηλώζεη όηη, όπσο είλαη αλαγθαζκέλε εθ ησλ πξαγκάησλ, πξνζθεύγεη άκεζα ζηα
όξγαλα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη δειώλεη όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα ππεξαζπίδεη ηα λόκηκα
δηθαηώκαηά ηεο εμαληιώληαο θάζε δπλαηόηεηα πνπ ηεο παξέρεηαη πξνο ην ζθνπό απηό, ζέζε πνπ έρεη
δηαηππώζεη επαλεηιεκκέλα κέρξη ζήκεξα».
Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο, κε ηελ αγσγή πνπ θαηαρώξεζε, ε
Δζληθή Σξάπεδα δεηεί από ηελ ΔΣΤΚ απνδεκηώζεηο ύςνπο £1.000.000,-. Καηαρώξεζε
επίζεο αίηεζε ζην Δπαξρηαθό Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο, δεηώληαο ηελ έθδνζε δηαηάγκαηνο κε
ην νπνίν λα ηεξκαηίδνληαλ ηα απεξγηαθά κέηξα. (Φηιειεύζεξνο, 22 Μαΐνπ 2007).
Σεηάξηε 16.5.2007 Δλώ ηα απεξγηαθά θαη αληαπεξγηαθά κέηξα ζπλερίδνληαλ, ε εγεζία ηεο
ΔΤΥΚ θάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηηο επαξρίεο Λεκεζνύ, Πάθνπ, Λάξλαθαο θαη
Ακκνρώζηνπ ζε Σπλειεύζεηο, (όρη γηα λ’ αθνύζεη ηελ άπνςή ηνπο εάλ ζπκθσλνύζαλ ή όρη κε
ηε ζπλέρηζε ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ πνπ ε ίδηα εηζηζειηθά επέβαιε), ΑΛΛΑ γηα λα
ςεθίζνπλ κε έλα λαη ή κε έλα όρη, αλ απνδέρνληαλ ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο!! Ζ δηακεζνιάβεζε απηή αθνξνύζε ηελ «αθνινπζεηέα δηαδηθαζία» πνπ ζα νδεγνύζε
ζηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ζ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ θαη ην Τπνπξγείν, ζεσξνύζαλ ηε δηαθνξά σο
εξγαηηθή θαη όρη σο λνκηθή. Ζ ιύζε απηή ήηαλ ηόηε θαη ε κόλε δηέμνδνο γηα ηελ εγεζία ηεο
ΔΤΥΚ, γη΄ απηό ήηαλ θαη ε κνλαδηθή νπζηαζηηθά επηινγή πνπ ζέιεζε λα δώζεη ζηα κέιε ηεο. Θα
κπνξνύζαλ όκσο ηόηε, νη ηαιαίπσξνη ζπλάδειθνη, κεηά από 16 κέξεο ζπλερόκελεο απεξγίαο,
λα ςεθίζνπλ όρη; Τη ζα ζήκαηλε γη΄ απηνύο ην όρη; Απιά, ηελ επ΄ αόξηζην ζπλέρηζε ησλ
απεξγηαθώλ κέηξσλ γηα ηα νπνία είραλ εθδειώζεη, εμ’ αξρήο, ηελ αληίζεζή ηνπο.
Ζ Σπλέιεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο, επαξρία ζηελ νπνία εξγάδεηαη ην 65%
ηνπ ζπλόινπ ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, είρε νξηζζεί από ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, γηα
ην απόγεπκα ηεο επόκελεο κέξαο.

CYPRUS MAIL
Σεηάξηε 16 Μαΐνπ 2007, p. 4
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Πέκπηε 17.5.2007 Ζ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο αθνύ πιεξνθνξήζεθε γηα ηηο Σπλειεύζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ παξακνλή, απνθάζηζε λα θαιέζεη ην Πξνζσπηθό ηεο Σξάπεδαο ζε
ζπλάληεζε. Καηά ηε ζπλάληεζε, δόζεθαλ εμεγήζεηο, δειαδή ηη ζα ζήκαηλε ε δηακεζνιάβεζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο από ηε κία θαη ηη ε παξαπνκπή ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο ζε
αλεμάξηεηε δεζκεπηηθή δηαηηεζία, βάζεη ηνπ πεξί δηαηηεζηώλ Νόκνπ, από ηελ άιιε.
Αθνινύζεζαλ
εξσηήζεηο θαη απνξίεο εθ κέξνπο ζπλαδέιθσλ επί ηνπ ζέκαηνο, θαη
δηεπθξηλίζηεθαλ όιεο νη πηπρέο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο απνρώξεζαλ.
Μεηά ηελ απνρώξεζε ηνπο, νη ζπλάδειθνη αθνύ ζπδήηεζαλ γηα αξθεηή ώξα ηα λέα δεδνκέλα
πνπ πξνέθπςαλ, απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επί ηόπνπ ςεθνθνξία θαη λα απνθαζίζνπλ
από κόλνη ηνπο γηα ηελ ηύρε ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο, παίξλνληαο ζηελ νπζία ηελ ηύρε ηνπο ζηα
ρέξηα ηνπο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ έλνησζε πσο ε ηόηε ζπληερλία ηνπο,
πξνζπάζεζε λα ηνπο παξαπιαλήζεη. Σηελ απόθαζε γηα λέα ςεθνθνξία, θαηαιπηηθό ξόιν έπαημε
θαη ε έληνλε επηκνλή θαη απαίηεζε από πνιινύο εθηόο Λεπθσζίαο ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη
είραλ ηηο παξακνλέο ςεθίζεη ΝΑΗ ζηηο Σπλειεύζεηο ηεο ΔΤΥΚ. Ήζειαλ νπσζδήπνηε λα
μαλαςεθίζνπλ, αθνύ ηε ζηηγκή εθείλε έλνησζαλ πνιύ έληνλα όηη είραλ νπζηαζηηθά
εμαπαηεζεί.
Οη ζπλάδειθνη ςήθηζαλ δεκνθξαηηθά θαη κπζηηθά, ζε θιεηζηή θάιπε θαη ελώπηνλ ηξηκεινύο
Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Τα ςεθνδέιηηα ήηαλ μεθάζαξα, αθνύ ζ’ απηά ππήξραλ κόλν νη δύν
πξναλαθεξζείζεο επηινγέο. Τν απνηέιεζκα; Έλα πξαγκαηηθά ερεξό ραζηνύθη γηα ηελ εγεζία ηεο
ΔΤΥΚ.
Δπί ζπλόινπ 153 ςεθηζάλησλ:
 133 (δειαδή πμζμζηό 94% ηωκ έγθονωκ ψεθμδειηίωκ) ψήθηζακ οπέν ηεξ ακελάνηεηεξ

δεζμεοηηθήξ δηαηηεζίαξ με βάζε ημ Νόμμ πενί Δηαηηεζίαξ

 Μόκμκ 9 (δειαδή πμζμζηό 6% ηωκ έγθονωκ ψεθμδειηίωκ) ψήθηζακ οπέν ηεξ ζέζεξ

ηεξ ΕΣΤΚ γηα δηαμεζμιάβεζε ημο Τπμονγείμο Ενγαζίαξ.

Καταμετρήθηκαν επίσης 8 ιεοθά και 3 άθονα ψεθμδέιηηα.
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ΑΛΖΘΔΗΑ
Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 2007, p. 17

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
άββαην 19 Μαΐνπ 2007, p. 10

Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο,
παξεπξέζεθαλ (σο κέιε ηεο κνλνπσιηαθήο ηόηε ζπληερλίαο ΔΤΥΚ), ζηελ Δπαξρηαθή Σπλέιεπζε
πνπ είρε ζπγθαιέζεη ε ΔΤΥΚ, κε ζθνπό ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηόο ην νπνίν αθνξνύζε ζηελ
απνδνρή ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ΔΤΥΚ
θαη Δζληθήο Τξάπεδαο (Βιέπε 16.5.07). Οη ζπλάδειθνη ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο, (νη νπνίνη
απνηεινύλ ηα 2/3 πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο),

ΦΖΦΗΑΝ
1. ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΖ ΔΣΤΚ θαη
2. ΟΥΗ ΣΖ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΛΖΘΔΗΑ
Παξαζθεπή 18 Μαΐνπ 2007, p. 17

Ζ ςεθνθνξία δηεμήρζε κέζα ζε θνξηηζκέλν θιίκα ιόγσ ησλ έληνλσλ δηαμηθηζκώλ πνπ
πξνεγήζεθαλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δζληθήο θαη ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ, θπξίσο, όηαλ ηεο
κεηαθέξζεθε ην έληνλν αίηεκα πνιιώλ ζπλαδέιθσλ άιισλ Δπαξρηώλ γηα επαλάιεςε ηεο
ςεθνθνξίαο ζηηο Δπαξρίεο ηνπο, αθνύ, όπσο επεμεγήζεθε, πνιινί απ’ απηνύο έλνησζαλ όηη
είραλ παξαπιαλεζεί. Ούηε λ’ αθνύζεη ήζειε ηέηνην πξάγκα ε …δεκνθξαηηθή εγεζία ηεο ΔΤΥΚ.
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Μεηά από έληνλε απαίηεζή καο, ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ζπκκεηείραλ γηα πξώηε θνξά,
ζπλάδειθνί καο πνπ δηαθσλνύζαλ κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηεο εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ. Αμηνζεκείσην θαη
ην γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο ζηα γξαθεία ηεο ΔΤΥΚ, νη ππάιιεινη ηεο
Δζληθήο δέρηεθαλ γηα αθόκε κία θνξά ηα ππξά, ηηο ύβξεηο θαη ηελ αλεπίηξεπηε
ζπκπεξηθνξά θιαδηθώλ αμησκαηνύρσλ αιιά θαη ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ. Χο γλσζηό, ε
αληίζεηε άπνςε, γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, δελ κπνξεί λα είλαη άμηα ζεβαζκνύ ή λα ηύρεη
θαιύηεξεο κεηαρείξηζεο. Απηή ηε ζπκπεξηθνξά δπζηπρώο βίσζαλ θαη ζπλερίδνπλ -κέρξη
ζήκεξα- λα βηώλνπλ όζνη ηόικεζαλ ή ηνικνύλ λα δηαθσλήζνπλ κε ηηο απόςεηο ή ηηο ελέξγεηέο
ηεο. Ζ ειεπζεξία βνύιεζεο, ζθέςεο θαη άπνςεο είλαη ειεπζεξία άγλσζηε γη’ απηήλ.
Ζ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, αθνύ ζπλππνιόγηζε θαη ηηο ςήθνπο ησλ παξαπιαλεζέλησλ ζπλαδέιθσλ
ησλ άιισλ Δπαξρηώλ ηεο πξνεγνύκελεο κέξαο, ζε ζρεηηθή εγθύθιηό ηεο εκεξ. 17.5.07,
«παλεγύξηδε» (όπσο πάληνηε πξάηηεη, εξκελεύνληαο σο «λίθεο» αθόκα θαη ηηο κεγάιεο ηεο ήηηεο)
ηελ «επηηπρία» ηεο, γηα ηελ ΣΑΥΑΣΔ «επηβεβαίσζε ηεο απόθαζήο ηεο λα παξακείλεη πηζηή
ζηελ επηδίσμή ηεο γηα έλαξμε νπζηαζηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ηε Γηνίθεζε ηεο Τξάπεδαο, κε
βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη θπζηθά ηηο
πξόλνηεο ηνπ Κώδηθα Βηνκεραληθώλ Σρέζεσλ»!!!
ρόιην: Τέηνηεο …επηηπρίεο, ηη λα ηηο θάλεηο;
«Παξέιεηςε» επίζεο λα καο εμεγήζεη ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ:
Γηαηί δελ θάιεζε ζε Δπαξρηαθέο Σπλειεύζεηο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο γηα λα
ςεθίζνπλ εάλ ζπκθσλνύλ ή όρη κε ηα απεξγηαθά κέηξα (ηα νπνία εμήγγεηιε εξήκελ ηνπο),
εηζήγεζε ε νπνία ηέζεθε ελώπηνλ ηεο επαλεηιεκκέλα από ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία;
Μήπσο επεηδή ΓΝΩΡΘΖΕ πσο ε απάληεζε ζα ήηαλ έλα κεγάιν ΟΥΘ ζηελ απεξγία, γηα ην νπνίν θπζηθά,
όρη κόλν δελ ζα κπνξνύζε λα «παλεγπξίδεη» κε εγθπθιίνπο αιιά, γηα ιόγνπο επζημίαο, ζα έπξεπε λα
ΠΑΡΑΘΣΗΘΕΘ;

άββαην 19.5.2007 Σε δειώζεηο ηνπ, ν Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ θ. Α.
Οξθαλίδεο, αλαθεξόκελνο ζηε θξίζε κεηαμύ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο θαη ηεο ΔΤΥΚ, δήισζε
μεθάζαξα όηη ην ζέκα δελ απνηεινύζε εξγαζηαθή δηαθνξά αιιά ήηαλ ζέκα, θαζαξά λνκηθό.
Σαπηόρξνλα, άθελε αλνηθηό θαη ην ελδερόκελν απνρώξεζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο από ηελ
Κύπξν.

ΥΑΡΑΤΓΖ
άββαην 19 Μαΐνπ 2007, p.1
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ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
άββαην 19 Μαΐνπ 2007, p.10

Σξίηε 22.5.2007 Αλήζπρε από ηελ ηξνπή πνπ έπαηξλε ε αληηπαξάζεζε κεηαμύ Δζληθήο Τξάπεδαο
θαη ΔΤΥΚ θαη ηελ θαζ’ όια αξλεηηθή ζηάζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΔΤΥΚ γηα λα ηεξκαηίζεη ηα
απεξγηαθά κέηξα, νκάδα ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα
θαιέζεη ηνπο ζπλάδειθνπο ζε Πνξεία πξνο ην Πξνεδξηθό Μέγαξν ηελ επόκελε, δειαδή ζηηο
23.5.07.
Με ην άθνπζκα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, έληνλα ζνξπβεκέλε από ην λέν
«θξνύζκα απεηζαξρίαο» ησλ κειώλ ηεο θαη κέζα ζηελ αγσλία ηεο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα
κπνξνύζε λα έρεη γηα ηελ ίδηα ε Πνξεία ησλ Τπαιιήισλ ηεο Δζληθήο πξνο ην Πξνεδξηθό
αιιά θαη ην δεκόζην ξεδίιεκα πνπ ελδέρεην λα ππνζηεί (αθνύ όια ηα γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαλ
κε ηελ θξίζε, έβιεπαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο), πξνέβεθε κέζσ ησλ αμησκαηνύρσλ ηεο, ζηε
δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ζε λέεο, επηεηθώο απαξάδεθηεο, ςπρνινγηθέο πηέζεηο πξνο ηνπο
αλήζπρνπο ζπλαδέιθνπο. Σπγθεθξηκέλα, ζπλάδειθνί καο/θιαδηθνί ηεο ΔΤΥΚ, ελεξγώληαο
πξνθαλώο κε άλσζελ νδεγίεο, ηειεθσλνύζαλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (όινπο εκάο δειαδή),
απεηιώληαο καο κε δηαγξαθή από ηελ ΔΣΤΚ, ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο καο ζηελ Πνξεία.
Μήπσο έηζη ελλνεί ηηο ειεπζεξίεο άπνςεο θαη ζθέςεο ή ηε ιέμε «Γεκνθξαηία» ν Πξόεδξνο ηεο
ΔΤΥΚ θ. Λ. Φαηδεθσζηήο, ηελ νπνία, εθαηνληάδεο θνξέο έρεη εθζηνκίζεη από ην βήκα ησλ
Γξαθείσλ ηεο ΔΤΥΚ;

SUNDAY MAIL
Κπξηαθή 27 Μαΐνπ 2007, p.4

ήκεξα, θάπνηνη πγηείο ζπλδηθαιηζηέο (όπσο ηνπο αξέζεη λα απηναπνθαινύληαη) έρνπλ ην
ζξάζνο λα ζπληάζζνπλ θαη λ’ απνζηέιινπλ εγθπθιίνπο πξνο ηα κέιε ηεο ζπληερλίαο ηνπο, θαη
θξίλνληαο εμ ηδίσλ ηα αιιόηξηα, απνθαινύλ άιινπο, ηξνκνθξάηεο θαη ρνπληνθαζίζηεο. Αο
θνηηαρηνύλ γηα ιίγν ζηνλ θαζξέθηε!!
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Γηα λα ελεκεξσζεί γηα δηθηάηνξεο θαη ρνπληνθαζίζηεο, ν αλαγλώζηεο κπνξεί απιά λα αλαηξέμεη
ζε άξζξα ζηνλ εγρώξην Τύπν, θαηά ηνπο κήλεο Μάην-Ηνύλην 2007. Λόγσ ρώξνπ, παξαζέηνπκε δύν
κόλν από απηά. Παξόκνηα ππάξρνπλ πνιιά....

ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΖ «ΑΛΖΘΔΗΑ»
Σξίηε 29 Μαΐνπ 2007, p.22

ΖΜΔΡΗΝΖ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007, p.10

Σν βξάδπ, όινη ζρεδόλ νη ζπλάδειθνη (αθόκα θαη ζύδπγνη ή /θαη παηδηά ηνπο), έιαβαλ ζηα
θηλεηά ηνπο ηειέθσλα κήλπκα sms, δήζελ ζπκβνπιεπηηθό, πνπ κνλαδηθό ζηόρν είρε ηελ
απνηπρία ηεο πξσηνβνπιίαο. Σπγθεθξηκέλα, ην κήλπκα θαηά ιέμε έγξαθε:
«πλάδειθνη, νξζώζηε ην αλάζηεκά ζαο, κελ ππνθύςεηε ζηηο πηέζεηο ηεο
εξγνδνζίαο γηα ππόζθαςε ηεο ΕΣΤΚ, ηνπ κνλαδηθνύ πξναζπηζηή ησλ ζπκθεξόλησλ
ζαο. Μελ ζπκκεηέρεηε ζε δηαζπαζηηθέο ελέξγεηεο κε θίλδπλν λα βξεζείηε εθηόο ηεο
πξνζηαζίαο ηεο ΕΣΤΚ» (!!!)
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Δηιηθξηλά εδώ, θάζε λνήκσλ άλζξσπνο απνζηνκώλεηαη! Αληί λα πξνρσξήζνπλ ζε απηνθξηηηθή
γηα ηνπο αλεύζπλνπο ρεηξηζκνύο ηνπο νη νπνίνη νδήγεζαλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα βγνπλ ζηνπο
δξόκνπο, είραλ ην ζξάζνο θαη ηελ αλαίδεηα λα κηινύλ γηα πηέζεηο εθ κέξνπο ηεο εξγνδνζίαο
θαη ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή, λ’ απεηινύλ θαη λα εθθνβίδνπλ νη ίδηνη !!!
Κη΄ όκσο, ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, κεηά από ζρεηηθή θαηαγγειία ζπλαδέιθσλ καο ζηνλ Έθνξν
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, αξλήζεθε πσο είρε απνζηείιεη ην πην πάλσ κήλπκα αιιά θαη όια ηα
ππόινηπα κελύκαηα SMS πνπ ιάκβαλαλ ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Σ’ απηά ζ’ αλαθεξζνύκε ζηε
ζπλέρεηα.
Σεηάξηε 23.5.2007 Οη ηειεθσληθέο «παξαηλέζεηο» από κέξνπο ησλ θιαδηθώλ ηεο ΔΤΥΚ γηα
δηαγξαθέο ζπλαδέιθσλ, ζπλερίζηεθαλ αθόκε θαη ην πξσί ηεο 23.5.07, αθνύ όπσο νη ίδηνη
αλέθεξαλ, δελ είραλ πξνιάβεη λα ελεκεξώζνπλ (ή, πην ζσζηά, λ’ απεηιήζνπλ) όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ είραλ ζηηο «ιίζηεο» ηνπο.

Παξ’ όιε ηε ςπρνινγηθή βία πνπ αζθήζεθε από ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ αιιά θαη ζπλαδέιθσλ καο
/αμησκαηνύρσλ ηεο, Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΜΔ
ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ αθνύ ζ’ απηήλ πήξαλ κέξνο αξθεηέο δεθάδεο ζπλάδειθνη, απ΄ όιε ηελ
Κύπξν. Δπηδόζεθε Γξακαηηθή Έθθιεζε πξνο ηνλ ηέσο Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Σάζζν
Παπαδόπνπιν κε ηελ νπνία ηνλ θαινύζακε λα παξέκβεη γηα άξζε ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ,
ηα νπνία ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ δελ θαηλόηαλ δηαηεζεηκέλε λα άξεη, παξά ηηο εθθιήζεηο καο.
εκεησλόηαλ επίζεο όηη ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
Σξάπεδά καο θαη θαηά ζπλέπεηα, γηα καο θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο. Θέινπκε λα επηζηξέςνπκε
ζηηο εξγαζίεο καο, ηνληδόηαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί κε έληνλα γξάκκαηα όηη ε Πνξεία
παξαθνινπζείην ζηελά από ηνπο γλσζηνύο αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΤΥΚ, όπσο δειαδή ζπλέβαηλε ζε
άιιεο επνρέο ζε θάπνηα «δεκνθξαηηθά» θαζεζηώηα.
Λεπθσζία, 23 Μαΐνπ 2007
Δμνρόηαην
Πξόεδξν
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
Γξακαηηθή Έθθιεζε
Δμνρόηαηε θύξηε Πξόεδξε,
Δκείο νη ππάιιεινη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (Κύπξνπ) Ληδ, δεηνύκε ηελ
άκεζε παξέκβαζή ζαο γηα άξζε ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ ηα νπνία ε εγεζία ηεο
ζπληερλίαο δε θαίλεηαη δηαηεζεηκέλε λα άξεη, παξά ηηο εθθιήζεηο καο, ώζηε λα δνζεί
ρξόλνο γηα ηπρόλ δηαπξαγκαηεύζεηο.
Θεσξνύκε όηη ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ
Σξάπεδά καο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα καο ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο
νηθνγέλεηέο καο θαη γη’ απηό δεηνύκε ηελ άκεζε παξέκβαζή ζαο, πξνθεηκέλνπ λ’
αξζνύλ ηα κέηξα. Θέινπκε λα επηζηξέςνπκε ζηελ εξγαζία καο.
Με εθηίκεζε,
Τπάιιεινη
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΚΤΠΡΟΤ) ΛΣΓ
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Λίγε ώξα κεηά ην πέξαο ηεο Πνξείαο, ηα ίδηα θηλεηά καο ηειέθσλα έγηλαλ ιήπηεο ηνπ πην θάησ,
παξαπιαλεηηθνύ βεβαίσο, κελύκαηνο SMS.
«Σπλάδειθνη, αθόκα κηα πξνζπάζεηα ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο θαη ησλ ειάρηζησλ αθόινπζώλ ηεο γηα
ππόζθαςε ηεο ΕΤΥΚ θαη ηεο εγεζίαο ηεο, απέηπρε παηαγσδώο. Σπγραίξνπκε όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ ζηάζεθαλ όξζηνη παξά ηηο πηέζεηο θαη έδσζαλ ηελ πξέπνπζα απάληεζε ζηνπο
αληηζπλδηθαιηζηέο». Δμππαθνύεηαη όηη, νη «ζνβαξνί» θαη «ππεύζπλνη» ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΔΤΥΚ,
νύηε θαη απηό ην κήλπκα παξαδέρζεθαλ (πξνο ηνλ Έθνξν Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ) πσο είραλ
απνζηείιεη.

ΑΛΖΘΔΗΑ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007, p.20

Ακέζσο κεηά ηε Πνξεία πξνο ην Πξνεδξηθό, νκάδα ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζε
ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απζόξκεηα ζε θαθεηεξία ηεο Λεπθσζίαο, πνιύ θνληά
ζηα γξαθεία ηεο ΔΣΤΚ, πήξε ηελ ΗΣΟΡΗΚΖ αιιά θαη ΧΣΖΡΗΑ (όπσο πεξίηξαλα
απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ) γηα ην κέιινλ καο,
ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΤΝΣΕΥΝΙΑ

Σεηάξηε 23.5.2007 Δλώ είραλ πεξάζεη 23 κέξεο θαη ην Πξνζσπηθό δελ γλώξηδε αλ ζα
πιεξσλόηαλ ή όρη, ν Πξόεδξνο ηεο κνλνπσιηαθήο ηόηε (ζηνλ Τξαπεδηθό ρώξν) ζπληερλίαο, θ.
Λ. Φαηδεθσζηήο, κε δειώζεηο ηνπ ζηνλ Τύπν, έθαλε μεθάζαξν ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο όηη ε ΔΣΤΚ ζα πξνέβαηλε ζε θαηαβνιή απεξγηαθνύ επηδόκαηνο ΜΟΝΟ πξνο ηνπο
απεξγνύληεο ππαιιήινπο ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ. Ωζηόζν, ην θαηαζηαηηθό ηεο ΔΤΥΚ
ήηαλ μεθάζαξν: «Ζ Έλσζε δηαηεξεί απεξγηαθό ηακείν γηα ηελ παξνρή απεξγηαθνύ
επηδόκαηνο ζηα κέιε ηεο ζε πεξίπησζε απώιεηαο εκεξνκηζζίσλ ιόγσ απεξγίαο ή
αληαπεξγίαο».

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007, p.1

ΑΛΖΘΔΗΑ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007, p.20
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Δύινγα ινηπόλ δεκηνπξγήζεθαλ ζ΄ όινπο νη εμήο απνξίεο, ηηο νπνίεο, θαλέλαο καο δελ ζα
κπνξέζεη λα ιύζεη πνηέ:
ε πνηεο απεξγίεο ή αληαπεξγίεο (πνπ αθνξνύλ ηελ Εζληθή Σξάπεδα) ζα κπνξνύζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα πνιιά εθαηνκκύξηα επξώ πνπ ππάξρνπλ ζην Απεξγηαθό Σακείν ηεο
ΕΣΤΚ, κέξνο ησλ νπνίσλ είρε θαηαβιεζεί από ππαιιήινπο ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο, κέζσ
ησλ κεληαίσλ ηνπο εηζθνξώλ πξνο ηελ ΕΣΤΚ, γηα ηόζα ρξόληα, αλειιηπώο;
Πνηνο ν ζθνπόο ηεο ύπαξμεο ηνπ Απεξγηαθνύ Σακείνπ ηεο ΕΣΤΚ;
Ση άιιν ζα έπξεπε λα είρε ζπκβεί γηα λ΄ απνθαζηδόηαλ επηηέινπο από ηελ εγεζία ηεο
ΕΣΤΚ, ε θαηαβνιή Απεξγηαθνύ Επηδόκαηνο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Εζληθήο;
ΚΑΗ ΔΡΧΣΟΤΜΔ: Μήπσο ηειηθά θάηη άιιν θξπβόηαλ πίζσ από ηελ παληειώο αδηάιιαθηε

ηόηε ζηάζε ηεο εγεζίαο ηεο ΔΣΤΚ;
Παξαζθεπή 25.5.2007 ηε δηαθνξά Δζληθήο Σξάπεδαο – ΔΣΤΚ εκπιέθεηαη θαη ν Γεληθόο
Δηζαγγειέαο πξαγκαηνπνηώληαο μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηηο εγεζίεο ηεο Τξάπεδαο θαη ηεο
ΔΤΥΚ.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 24 Μαΐνπ 2007, p.10

Παξαζθεπή 25.5.2007 Ζ ζπλάδειθνο καο Μαξηάλλα Φξίζηνπ, ε νπνία ήηαλ αλάκεζα ζηνπο
ππαιιήινπο ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ Κέληξνπ πνπ μεθίλεζαλ ηα απεξγηαθά κέηξα, θαη ε νπνία
αμίδεη ζπγραξεηεξίσλ, βξήθε ην ζάξξνο λα δειώζεη ελόξθσο ζηε δηαδηθαζία ηεο αγσγήο ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο θαηά ηεο ΔΣΤΚ, όηη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, νπδέπνηε απηή θαη νη
ζπλάδειθνί ηεο ζην Σκήκα, αηζζάλζεθαλ όηη νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο απεηινύληαλ κε
νπνηνδήπνηε ηξόπν ιόγσ ηεο απόζπαζεο ησλ δπν ζπλαδέιθσλ από ηε κεηξηθή καο Τξάπεδα.
Απνθάιπςε επίζεο πσο ηνπο είρε δεισζεί από αμησκαηνύρνπο ηεο ΔΣΤΚ όηη ζα θόζηηδε
ιηγόηεξν ζηελ πληερλία λα απεξγήζνπλ κόλν έμη πξόζσπα, παξά λ’ απεξγήζεη όιν ην
Πξνζσπηθό ηεο Τξάπεδαο !!!

ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 26 Μαΐνπ 2007, p.1 & 15
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Πέκπηε 24.5.2007 – Πέκπηε 31.5.2007 Πξαγκαηνπνηνύληαλ θαζεκεξηλέο, πνιύσξεο
ζπλαληήζεηο ηεο Οκάδαο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο πληερλίαο, ζύκθσλα κε
ηελ απόθαζή ηεο εκεξ. 23.5.07, κε ζθνπό ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θαη
απαξαίηεησλ δηαδηθαζηώλ/ελεξγεηώλ έηζη ώζηε ε ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ηεο λέαο πληερλίαο
λα πξαγκαηνπνηείην κε επηηπρία, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό.
Δπεηδή ππήξμε ελδηαθέξνλ θαη από ζπλαδέιθνπο πέξαλ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο νη νπνίνη
πξόζθεηληαλ θηιηθά ή ηύγραλαλ ζπγγελείο κε ηνπο πξσηεξγάηεο, έγηλαλ θαη ζθέςεηο γηα κηα
Σπληερλία ζηελ νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ θαη ζπλάδειθνη άιισλ Τξαπεδώλ. Τειηθά,
κεηά από αληαιιαγή απόςεσλ θαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε, απνθαζίζηεθε -γηα δηάθνξνπο ιόγνποόπσο, ε λέα πληερλία πεξηνξηζηεί ζην ρώξν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο.
Καηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αζρνινύληαλ θαζεκεξηλά κε ηελ
δηακάρε Δζληθήο – ΔΤΥΚ δεκνζηεύνληαο ζπλεληεύμεηο ησλ επεξεαδόκελσλ κεξώλ, κέζα από ηηο
νπνίεο έβγαηλε ην ζπκπέξαζκα, όηη ν δξόκνο γηα επίιπζε ηεο δηαθνξάο ζα ήηαλ αθόκε καθξύο.
Σξίηε 29.5.2007 Ζ Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην επίκαρν
ζέκα, ην νπνίν θξάηεζε ηελ Τξάπεδα θιεηζηή γηα έλα ζρεδόλ κήλα, παξαδίδεηαη ζηνλ Τπνπξγό
Δξγαζίαο. Ζ Γλσκάηεπζε, ε νπνία δηθαηώλεη πιήξσο ηε ζέζε ηεο Σξάπεδαο, είδε ην θσο ηεο
δεκνζηόηεηαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2008, ελλέα (9) δειαδή κήλεο αξγόηεξα, όηαλ δεκνζηεύηεθε
ζην ηεύρνο αξηζ. 5 ηεο εθεκεξίδαο ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο «Ζ Παξέα καο», ηεο 1 εο Μαξηίνπ 2008.
Από ηνλ εγρώξην Σύπν, ε Γλσκάηεπζε ραξαθηεξίζηεθε σο θαηαπέιηεο γηα ηελ ΔΣΤΚ.
Δλδεηθηηθή επίζεο ήηαλ θαη ε επηθεθαιίδα ζρεηηθνύ άξζξνπ ηεο εθεκεξίδαο «Φηιειεύζεξνο»:

«Αλαηξνπέο ζρέζεσλ Σξαπεδώλ – ΕΣΤΚ. Άθπξε ε «πξαθηηθή» ηεο
ζπληερλίαο (ΕΣΤΚ) θαη κε ζπκβαηή κε ηηο Επξσπατθέο νδεγίεο»
Ο ηόηε Τπνπξγόο Δξγαζίαο θ. Αληώλεο Βαζηιείνπ, αθνύ κειέηεζε ηε ελ ιόγσ Γλσκάηεπζε,
δήισζε ζηηο 2.6.07, πσο ε Γλσκάηεπζε απνηεινύζε ζπκβνπιή γηα ηνλ ίδην θαη δελ επξόθεηην
λα δεκνζηνπνηεζεί. Θεώξεζε δε νξζό, λα ηελ «θιεηδώζεη ζηα ζπξηάξηα ηνπ»! Καη
εξσηνύζακε θαη εξσηνύκε: ΓΗΑΣΗ; Μήπσο ιόγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο;
Αλ δερζνύκε όηη ε αγσλία ησλ ππαιιήισλ ηεο Δζληθήο, όηαλ αληηπξνζσπεία ηνπο ηνπ παξέδσζε
ιίγεο κέξεο πξνεγνπκέλσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 7.5.07 ην νκόθσλν ςήθηζκα ησλ 180
ππαιιήισλ ηεο Τξάπεδαο, δελ ήηαλ αξθεηή πξνθεηκέλνπ ν θ. Υπνπξγόο λα παξέκβεη νπζηαζηηθά
πξνο ηελ εγεζία ηεο ΔΤΥΚ γηα λα αξζνύλ ηα απεξγηαθά κέηξα,
ΜΕ ΣΙΠΟΣΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΔΕΥΣΟΤΜΕ ΟΣΙ Η ΓΝΩΜΑΣΕΤΗ ΣΟΤ
ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑ ΣΤΓΥΑΝΕ
ΣΗ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑΥΕΙΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΕΩ ΤΠΟΤΡΓΟ

Καη ην απνθνξύθσκα; Ζ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, εμέδσζε ζηηο 4.6.07 ζρεηηθή Δγθύθιην, κε
επηθεθαιίδα «Θεηηθή ε γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα» !!!
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Γύν ηα θαπηά εξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ εγεζία ηεο ΔΣΤΚ :
1. Από πνύ είρε εμαζθαιίζεη ηελ Γλσκάηεπζε ηόηε, αθνύ κνλαδηθόο απνδέθηεο ηεο ήηαλ ν θ.
Τπνπξγόο Εξγαζίαο;
2. Αθνύ ε Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα είλαη θαζ΄ όια αξλεηηθή γηα ηελ ΕΣΤΚ, πσο ε
εγεζία ηεο, ηε βξήθε ζεηηθή;
Γηα ηηο αζήθσηεο επζύλεο ηεο παξακέλνπζαο αθόκα ζηε ζέζε ηεο, εγεζίαο ηεο ΔΤΥΚ, ζ’
αλαθεξόκαζηε ζπρλά, δηόηη, λα ηνικάο λα παίδεηο θνξώλα-γξάκκαηα ην κέιινλ 260
νηθνγελεηώλ γηα λα εμππεξεηήζεηο άιιεο ζθνπηκόηεηεο δελ είλαη κόλν ζέκα αλεπζπλόηεηαο
θαη παληεινύο έιιεηςεο ζεβαζκνύ. Δίλαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν. Γη΄ απηό, θάπνηνη, αλ είραλ
ίρλνο επζημίαο, ζα έπξεπε ζήκεξα λα βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο θαη όρη λα ζπκπεξηθέξνληαη σο
«Πξνζηάηεο» ηνπ Πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο. Τνπο κάζακε πιένλ όινη, θαιά, πνιύ θαιά κπνξνύκε
λα πνύκε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηηο κέξεο εθείλεο, νη ίδηνη απηνί «Πξνζηάηεο» ηνπ Πξνζσπηθνύ, κε ην
γλσζηό ζξάζνο πνπ ηνπο δηαθξίλεη, θαη κε ζθνπό λα εθθνβίζνπλ, άθελαλ λα θπθινθνξήζνπλ
θήκεο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο, όηη ζα θξόληηδαλ λ’ απνιπζνύλ
ζπγθεθξηκέλα άηνκα από ηελ Τξάπεδα!!!
Ζ απάληεζή καο;

«Έμεζηη Κιαδνκελίνηο Αζρεκνλείλ»
(Σν γλώξηζκα ησλ θαηνίθσλ ησλ Κιαδνκελώλ, είλαη λα αζρεκνλνύλ)
Σξίηε 29.5.2007 (Απόγεπκα) Με ζρεηηθή απόθαζή ηεο θαη ζε κηα αθόκε πξνζπάζεηα λα
επηβάιεη «πεηζαξρία» θαη «ηάμε», ε εγεζία ηεο ΔΣΤΚ, κε ζρεηηθή επηζηνιή ηεο,
γλσζηνπνίεζε ζηνπο ζπλαδέιθνπο Αλδξέα Υξηζηνθή, Γεσξγία Μηραινπνύινπ θαη Κπξηάθν
Γεσξγίνπ όηη είρε πξνρσξήζεη ζηε δηαγξαθή ηνπο από κέιε ηεο. Τελ ίδηα κέξα, απέζηεηιε θαη
δεύηεξε επηζηνιή πξνο ηνλ ζπλάδειθν Ησάλλε Τνύγθνπιν, θαιώληαο ηνλ ζε ζπλάληεζε, ηελ
επόκελε, 30.5.07 ζηηο 7:00 κ.κ. Πίζηεπε, θαίλεηαη, όηη κε απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζε λα θάκςεη
ηε, κέξα κε ηε κέξα, απμαλόκελε αληίζηαζε θαη θαηαθξαπγή ζηηο αλεύζπλεο θαη επηθίλδπλεο,
θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, απνθάζεηο ηεο.

ΠΟΛΗΣΖ
Σεηάξηε 30 Μαΐνπ 2007, p. 16

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Σεηάξηε 30 Μαΐνπ 2007, p. 10
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Σεηάξηε 30.5.2007 Με ην άθνπζκα ηεο δηαγξαθήο ησλ ηξηώλ ζπλαδέιθσλ καο, ππνβάιινπλ
πξσηόβνπια θαη ρσξίο δεύηεξε ζθέςε, κε ζρεηηθέο επηζηνιέο ηνπο, ηελ παξαίηεζή ηνπο από
ηε κέρξη ηόηε κνλνπσιηαθή ζπληερλία ΔΣΤΚ, νη ζπλάδειθνη Ησάλλεο Σνύγθνπινο θαη
Μαξία Γεκεηξίνπ.

Πέκπηε 31.5.2007 Σελ ίδηα απόθαζε παίξλνπλ νη ζπλάδειθνη Μηράιεο Καηζνύξεο θαη
Φσηεηλή Βαζηιείνπ ζηελ Δπαξρία Πάθνπ θαη παξαδίδνπλ ηελ παξαίηεζή ηνπο από ηελ
ΔΣΤΚ, ζε αμησκαηνύρν ηεο ζηελ Πάθν.
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Γειαδή, κέζα ζε δηάζηεκα 48 σξώλ, ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, ιόγσ ησλ άζηνρσλ θαη αδέμησλ
ρεηξηζκώλ θαη ελεξγεηώλ ηεο νη νπνίεο κόλν θαλαηηζκό θαη κίζνο εμέπεκπαλ, είρε ράζεη 7 κέιε
ηεο από ηελ Δζληθή Τξάπεδα. Ήηαλ πιένλ ειίνπ θαεηλόηεξν, όηη ε εκέξα πνπ ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζα γύξηδαλ ηελ πιάηε ζηελ ΔΣΤΚ θαη
ζα ηεο έθιεηλαλ κηα γηα πάληα ηελ πόξηα, δελ βξηζθόηαλ θαζόινπ καθξηά.

ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2007, p. 15

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2007, p. 1
ΠΟΛΗΣΖ
Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2007, p. 1

Πέκπηε 31.5.2007 Τα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο δεκνζηνπνηνύλ όηη ε Γλσκάηεπζε ηνπ
Γεληθνύ Δηζαγγειέα παξαδόζεθε ζηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο.
Πέκπηε 31.5.2007 Παξέκβαζε ζηελ θξίζε θαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνθξαηηθνύ
πλαγεξκνύ, θ. Νίθν Αλαζηαζηάδε, ν νπνίνο θάιεζε ηελ Κπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο
ηεο θαη λα εθαξκόζεη ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, ζεκεηώλνληαο όηη, δελ κπνξεί κηα ρώξα λα
παξαγλσξίδεη ην Δπξσπατθό Κεθηεκέλν. Μεηαμύ άιισλ, ηόληζε πσο «ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξνύλ ππάιιεινη άιισλ Σξαπεδώλ λ’ απνθαζίδνπλ γηα ηελ απεξγία ππαιιήισλ
ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο, όηαλ κάιηζηα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο δελ ζέιεη ηελ απεξγία». Γηεξσηήζεθε επίζεο «θαηά πόζν είκαζηε
Δπξσπατθή ρώξα ή αλ κήπσο παξακέλνπκε ζηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν».
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«Απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα είλαη ην άθξνλ άσηνλ ηεο παξαδνμόηεηαο θαη
είλαη θάζεηα αληίζεην κε ην Δπξσπατθό Κεθηεκέλν θαη ν θίλδπλνο γηα ηελ νηθνλνκία γίλεηαη
αθόκα πην κεγάινο» ζπλέρηζε ν θ. Αλαζηαζηάδεο. Απεπζπλόκελνο πξνο ην ζπλδηθαιηζηηθό
θίλεκα, ν θ. Αλαζηαζηάδεο είπε όηη απηό «πξέπεη λα ζθεθηεί δέθα θνξέο, κήπσο κέζα από
άζηνρεο θηλήζεηο ράζνπλ δηθαηώκαηα νη εξγαδόκελνη ζε όιν ηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα».
Πέκπηε 31.5.2007 Σε ζπλέληεπμε ηύπνπ, ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Δζσηεξηθήο Αγνξάο θ.
Μαθξίβη αλέθεξε όηη ε ειεύζεξε δηαθίλεζε, είλαη ζέκα αξρήο. «Φσξίο λα παίξλσ ζέζε ζε
απηή ηε δηαθνξά, έλαο από ηνπο ζεκειηώδεηο ππιώλεο ηεο ΔΔ είλαη ε ειεύζεξε δηαθίλεζε
πξνζώπσλ» είπε θαη πξόζζεζε όηη πξόθεηηαη γηα κηα ζεκειηώδε αξρή ηεο ΔΔ από ηελ ίδξπζή ηεο,
ζεκεηώλνληαο όηη απηή ηελ αξρή ππέγξαςαλ όινη ζηελ Έλσζε ησλ 27 θξαηώλ θαη σο εθ ηνύηνπ
ην ζέκα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε.

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΟ
Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2007, p. 10

Τελ ίδηα επίζεο κέξα, ην ΚΔΒΔ, δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θ. Μάλζνπ Μαπξνκκάηε απεύζπλε
ύζηαηε έθθιεζε πξνο ηελ ΔΣΤΚ λα άξεη ηα απεξγηαθά κέηξα ζηελ Δζληθή. Δπηζήκαλε
επίζεο ηνλ θίλδπλν απνρώξεζεο ηεο Δζληθήο από ηελ Κύπξν, ελώ έθαλε θαη αλαθνξά θαη ζε
δηάιεμε ηνπ Δπξσπαίνπ Δπίηξνπνπ θ. Μαθξίβη ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ, αλέθεξε όηη από ηε
ζηηγκή πνπ ηεξείηαη ην ζηνηρείν ηεο ακνηβαηόηεηαο, δειαδή Κύπξηνη Σξαπεδηθνί Τπάιιεινη
κπνξνύλ λα εξγνδνηεζνύλ ζηελ Διιάδα, είλαη πνιύ παξάμελν Διιαδίηεο Σξαπεδηθνί
Τπάιιεινη λα κελ κπνξνύλ λα εξγνδνηεζνύλ ζηελ Κύπξν. «Ζ ΔΔ ζα είλαη αηαιάληεπηε ζε
ζέκαηα αξρώλ εθαξκνγήο ηνπ θεθηεκέλνπ πνπ ηζρύεη κεηά ηελ 1.5.2004, γηα όιεο ηηο ρώξεο κέιε»
θαηέιεμε ν θ. Μαπξνκκάηεο.
Πέκπηε 31.5.2007 Μεηά από θαζεκεξηλέο νινήκεξεο θαη νινλύθηηεο ζπλαληήζεηο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηεο Οκάδαο Πξσηνβνπιίαο (νη νπνίεο, ιόγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ αζθνύζε ηόηε
θαλεξά ε εγεζία ηεο ΔΤΥΚ, πξαγκαηνπνηνύληαλ κπζηηθά) νινθιεξώζεθε ην Καηαζηαηηθό ηεο
λέαο πληερλίαο θαη απνθαζίζζεθε όπσο:
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(είρε πηα απνθαζηζζεί θαη ην όλνκα ηεο λέαο Σπληερλίαο Τξαπεδηθώλ Υπαιιήισλ ζηελ Κύπξν)

Πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ, 1ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2007
ζηηο 10.00 π.κ.,

ζε αίζνπζα ηνπ Ξελνδνρείνπ ΥΗΛΣΟΝ, ζηε Λεπθσζία
Δλεκεξώζεθαλ ζρεηηθά, πνιύ αξγά ην βξάδπ θαη κε κεγάιε πξνζνρή, νη ππόινηπνη ζπλάδειθνη
παγθύπξηα, πνπ ζα ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ Ηδξπηηθή Σπλέιεπζε. Σόζν κεγάιε ήηαλ ε
κπζηηθόηεηα, πνπ, εθηόο από ηνπο 6-7 ζπλαδέιθνπο ηεο Οκάδαο Πξσηνβνπιίαο, θαλέλαο
άιινο δελ γλώξηδε κέρξη ηα ηειεπηαία 15 ιεπηά, γηα ηνλ αθξηβή ρώξν θαη ηελ αθξηβή ώξα
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Ηδξπηηθήο πλέιεπζεο.
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