Προς όλους τους συναδέλφους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ,
ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Επανερχόμαστε, μετά και την τελευταία μας εγκύκλιο με την οποία σας ενημερώσαμε για την
απόφαση του δικαστηρίου στην αγωγή που ήγειρε η τότε Διοίκηση της Τράπεζας κατά της
Οργάνωσής μας, στελεχών της αλλά και των συναδέλφων απεργών του 2007, αγωγή στην οποία
συμμετείχαν σαν ενάγοντες με την πλευρά της τράπεζας και κάποιοι «συνάδελφοι», μέλη άλλης
«συντεχνίας», η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας στήριζε έμπρακτα την
εργοδοτική πλευρά με την παρουσία της στο δικαστήριο και εξέδιδε «πύρινες» ανακοινώσεις
κατηγορώντας την ΕΤΥΚ.
Σε μια τέτοια εγκύκλιό της, στις 12/03/2008, στηρίζοντας τις αντεργατικές θέσεις που η Διοίκηση
της Τράπεζας προωθούσε και εφάρμοζε, καλούσε την ΕΤΥΚ να απολογηθεί προς όλο το
προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας.
Αλήθεια, που κρύβονται σήμερα όλοι αυτοί για να απολογηθούν μετά τη δικαίωση της ΕΤΥΚ
από το Δικαστήριο; Κάτω από ποιο μανδύα βρίσκονται σήμερα και τηρούν σιγή ιχθύος;
Αναφέρθηκαν τότε, οι γνωστοί «συνδικαλιστές», σε γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα, που
δικαίωναν δήθεν 100% την θέση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, και απέφευγαν εσκεμμένα
να αναφερθούν στις διαδικασίες του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων και τις αποφάσεις του
Υπουργείου Εργασίας για τη διαφορά και το πόρισμα της Επιτροπής έρευνας που διόρισε το
Υπουργικό Συμβούλιο (επιτροπής η οποία συστάθηκε με τη σύμφωνο γνώμη όλων των
εμπλεκομένων μερών, μαζί και της Διοίκησης της Τράπεζας).
Όλα όσα επικαλέστηκαν τότε, για να βγάλουν, κατ’ εντολή, όξος και χολή κατά της ΕΤΥΚ και των
μελών της και να «πουλήσουν» εξυπηρέτηση στην Τράπεζα, κατατέθηκαν από την Τράπεζα
ενώπιον του Δικαστηρίου ως ενισχυτικό υλικό για να στηρίξει τη αγωγή της.
Αυτό το υλικό απερρίφθη στην ολότητά του από το δικαστήριο. Απέρριψε την αγωγή στην
ολότητά της και επιδίκασε το σύνολο των εξόδων υπέρ των εναγομένων και εναντίον των
εναγόντων, δηλαδή, οι υπάλληλοι εκείνοι της Εθνικής Τράπεζας, που «αυθόρμητα»
συμμετείχαν στην αγωγή κατά της ΕΤΥΚ και των συναδέλφων τους, θα πρέπει να
πληρώσουν το μερίδιο των εξόδων που τους αναλογεί.
Θέλουμε όμως να υπενθυμίσουμε σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που σήμερα κρύβονται για να
μην απαντήσουν τα ερωτήματα που τίθενται μετά την απόφαση του δικαστηρίου και κρύβουν τις
θέσεις που τότε προωθούσαν, πως οι κρυστάλλινες θέσεις που η Οργάνωσή μας παρουσίαζε
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τότε στηριζόμενη καθαρά και ξάστερα στους εργασιακούς θεσμούς και τις πρόνοιες του
κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, έχουν πανηγυρικά γίνει αποδεκτές από το Δικαστήριο.
Το Δικαστήριο, καταγράφοντας τα δικαιολογητικά της απόφασής του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
οι εργατικές διαφορές δεν επιλύονται στα δικαστήρια και ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπουν οι εργασιακοί θεσμοί του τόπου.
«…στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας έλαβε ενεργούσα συμμετοχή στην
επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, έγιναν πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις ενώ
λίγους μήνες μετά την επίδικη απεργία, διορίσθηκε, με τη σύμφωνο γνώμη των εμπλεκομένων
μερών, τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιτροπή
εξέτασε το θέμα που αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας αγωγής και εξέδωσε τελικό πόρισμα
την 13.12.2007, τεκμήριο 145. Πρόκειται για πολυσέλιδο πόρισμα το οποίο κάλυψε κάθε πτυχή της
διαφοράς».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δέκα χρόνια μετά, νιώθουμε την ανάγκη να συγχαρούμε ακόμα μια φορά, τους πέντε
συναδέλφους (απεργούς) αλλά και το σύνολο των μελών μας στην Εθνική Τράπεζα, που άντεξαν
το βάρος της στοχοποίησης και των πιέσεων από τη Διοίκηση και τους παρακοιμώμενούς της.
Τους συγχαίρουμε για την αξιοπρεπή στάση τους, για την προσήλωση τους σε αρχές και αξίες και
την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην ηγεσία της Οργάνωσης μας, και γνωρίζουμε ότι η απόφαση
αυτή του δικαστηρίου, αποτελεί δικαίωση και άλλη μια επιβεβαίωση της ορθότητας των πράξεων
και των επιλογών τους.
Για κάποιους άλλους, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και παραμένουν αναπάντητα:
Που χαθήκατε και δεν κατηγορείτε και το Δικαστήριο όπως κατηγορούσατε το Υπουργείο
Εργασίας ότι κάνει πλάτες στην ΕΤΥΚ;
Γιατί σίγησαν τα «κανόνια» που βροντούσαν για τα άνομα μέσα που χρησιμοποίησε η
ΕΤΥΚ για να βλάψει την Εθνική Τράπεζα και τους υπαλλήλους της;
Που είσαστε για να απολογηθείτε στους συναδέλφους της Τράπεζας;
Με την εγκύκλιό σας 5/6/2007, καθώς και σωρεία άλλων μεγαλεπήβολων ανακοινώσεων
σας κατά την τελευταία δεκαετία ενημερώνατε το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας ότι
«αναγκασθήκατε» να ιδρύσετε άλλη «συντεχνία» την 1η Ιουνίου 2007 διότι η απεργία της
ΕΤΥΚ ήταν αντικαταστατική και παράνομη.
Σήμερα τι θα πείτε σ΄όλο το προσωπικό της Τράπεζας μετά και από τη Δικαστική
Απόφαση η οποία διαψεύδει τα όσα είχατε επικαλεστεί τότε, περί ίδρυσής της;
Ποιος ήταν τελικά ο πραγματικός λόγος ίδρυσης της άλλης «συντεχνίας»;
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2017
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