Η ΨΗΦΟΣ είναι ΙΕΡΗ
ΟΛΟΙ μαζί με ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ και ΦΙΛΟΥΣ να πάμε στις κάλπες
Να εκλεγεί ο καλύτερος που να μας σέβεται σαν κοινωνία
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Κατ’ αρχήν, η ηγεσία της Οργάνωσής μας επιθυμεί να ευχηθεί σ’ όλους τους
συναδέλφους και τις οικογένειες τους το 2018 να φέρει σ’ όλους ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΙ ΧΑΡΑ και να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες τους.
Επίσης ευχόμαστε σ’όλη την κοινωνία της Κύπρου, Ειρήνη και Χαρά και το 2018
να φέρει μία λύση αντάξια των προσδοκιών του λαού μας που να στηρίζεται στο
ΔΙΚΑΙΟ και τις Δημοκρατικές Αξίες.
Διαχρονικά η ΕΤΥΚ και η ηγεσία της ήταν πάντοτε προσηλωμένη με συνέπεια
στη διακήρυξη της Οργάνωσής μας να είναι αυτόνομη, ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ και να
διατηρείται μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.
Αυτή η συνέπεια και η προσήλωση της, έφεραν την καταξίωση της στην κοινωνία
της Κύπρου ως πραγματικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσής που στόχο έχει να
υπηρετεί τα μέλη της (εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες).
Πιστή σ’όλα τα πιο πάνω, η Οργάνωσή μας συναισθανόμενη τις δυσκολίες που
διερχόμαστε σαν λαός αλλά και τη στοχοποίηση της Τραπεζοϋπαλληλικής
οικογένειας επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις πιο κάτω πρόσφατες αποφάσεις
της, που λήφθηκαν μετά την μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας για την αθέτηση
της υπόσχεσης της Κυβέρνησης για τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας
(12/12/2017):
1. Προκήρυξη έκτακτου Συνεδρίου της ΕΤΥΚ την Τετάρτη, 31/1/2018, όπου
θα συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις με ιδιαίτερη αναφορά στο γνωστό
πρόβλημα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας και την αθέτηση της
δέσμευσης της Κυβέρνησης για αποκατάσταση τους.
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2. Οργάνωσή πορείας διαμαρτυρίας για την αθέτηση της υπόσχεσης της
Κυβέρνησης. Η πορεία θα γίνει την Πέμπτη, 01/2/2018. (Η ώρα θα
ανακοινωθεί αργότερα)
3. Υπενθυμίζει σ’όλους τους συναδέλφους ότι οι επόμενες εκλογές για
ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι για
πολλούς λόγους σημαντικός, γι’αυτό είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ όλων των
συναδέλφων, των οικογενειών και φίλων τους να ασκήσουν το ιερό
δικαίωμα της ψήφους τους, ούτως ώστε η ανάδειξη του νέου Προέδρου να
είναι μέσα από μεγάλη συμμετοχή άρα και πιο αντιπροσωπευτική.
Το τι θα ψηφίσει ο κάθε ένας είναι δικό του δικαίωμα και επιλογή, αλλά πάνω απ’
όλα πρέπει μακριά από συναισθηματικές δεσμεύσεις να υπάρξει σωστή
αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου για τα έργα και όχι για τα λόγια του.
Επιτέλους πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, για να σταματήσουν να
μας υποτιμούν και να μας πολεμούν απλώς από εμπάθεια ή ζήλια.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 2 Ιανουαρίου 2018
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