Προς όλους τους συναδέλφους,
6,000 ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΜΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΕΙΤΕ THN ETYK KAI ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 12/12/2017, με μεγάλη επιτυχία η στάση εργασίας σ’ όλες τις
Τράπεζες και ακολούθως, με τη συμμετοχή περίπου έξι χιλιάδων συναδέλφων, έγινε η
πορεία διαμαρτυρίας που είχε σαν αφετηρία τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία
και κατάληξη στο Προεδρικό Μέγαρο.
Θέλουμε να συγχαρούμε το σύνολο των συναδέλφων για τη μαζική συμμετοχή τους
στην στάση εργασίας αλλά και στην πορεία που ακολούθησε προς το Προεδρικό
Μέγαρο στέλνοντας με τον τρόπο αυτό ξεκάθαρα μηνύματα αγωνιστικότητας,
συνοχής και συσπείρωσης.
Στο χώρο συγκέντρωσης, έξω από τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ, ο Επίτιμος Πρόεδρος
της Οργάνωσής μας, συν. Λοΐζος Χατζηκωστής, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στη
συνέχεια εγκρίθηκε από τους συναδέλφους ομόφωνα σχετικό ψήφισμα προς τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι συνάδελφοι πορεύθηκαν προς το Προεδρικό.
Η πορεία διακρινόταν από το πάθος και την αγανάκτηση των τραπεζοϋπαλλήλων, που για
άλλη μια φορά έγιναν αντικείμενο εμπαιγμού μέσα αφ’ ενός από την αθέτηση της
υπόσχεσης/δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του και αφ’
ετέρου από την απαράδεκτη αναφορά της Κυβέρνησης, ότι για την αποκατάσταση των
Ταμείων Προνοίας τους πρέπει να αποδεχθούν τις υπερβολικές απαιτήσεις της Διοίκησης
της Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της ανανέωσης της Σύμβασης.
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν μετάθεση ευθυνών της Κυβέρνησης σε ένα τραπεζικό ίδρυμα,
και μάλιστα υπό προϋποθέσεις που θα έχουν επιπρόσθετο κόστος για τους ίδιους τους
συναδέλφους, πέραν αυτού που έχουν ήδη υποστεί. Εκφράζοντας την αγανάκτηση τους οι
συνάδελφοι πορεύθηκαν στο Προεδρικό, όπου αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ παρέδωσε το
ψήφισμα στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω κ. Βασίλη Πάλμα.
Μέσα από τα συνθήματα που επεκράτησαν στην πορεία, αναδείχτηκε και η σημασία της
παρέμβασης της Κυβέρνησης στις εργασιακές εξελίξεις, που στο τέλος της ημέρας
επηρεάζει άμεσα το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, αφού με μαθηματική ακρίβεια ότι
συμφωνηθεί με την Τράπεζα Κύπρου θα το διεκδικήσουν όλες οι Τράπεζες.
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας μας, στάλθηκε ένα ηχηρότατο μήνυμα, ότι, η ΕΤΥΚ δεν θα
δεχθεί σε καμιά περίπτωση την κατάργηση των κλιμάκων και των προσαυξήσεων ούτε θα
αποδεχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την όποια διασύνδεση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης
με οποιοδήποτε εργασιακό θέμα.
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Έντονα κατά τη διάρκεια της πορείας εκφράσθηκε από τους τραπεζοϋπάλληλους,
ότι απαιτούν σεβασμό από την κάθε Κυβέρνηση και ότι όσοι πολεμούν την ΕΤΥΚ και
τους τραπεζοϋπαλλήλους δεν είναι ΦΙΛΟΙ και συνεπώς θα αντιμετωπισθούν με τον
ανάλογο τρόπο.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η μεγάλη επιτυχία της κινητοποίησής μας, έχει αποδείξει ακόμα μια φορά, ότι, τόσο ο
Υπουργός Οικονομικών, όσο και η ίδια η Κυβέρνηση, δεν λαμβάνουν τα σωστά μηνύματα
και βρίσκονται σε διάσταση με το πραγματικό αίσθημα του κόσμου.
Από την άλλη, με τις τελευταίες δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών (θα τις
σχολιάσουμε πιο αναλυτικά με ξεχωριστή εγκύκλιο) αλλά και η Κυβέρνηση, έχουν δείξει
ακόμα μια φορά την αντιπάθειά τους προς την τραπεζοϋπαλληλική τάξη.
Η στοχοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων από τους κυβερνώντες, δεν είναι σημερινό
φαινόμενο, είναι όμως πλέον ολοφάνερη σε όλους. Στόχος είναι ένας και μοναδικός. Η
αποδυνάμωση της ΕΤΥΚ, η αποδυνάμωση του συνδικαλισμού και στη συνέχεια το
ροκάνισμα των όσων έχουμε κερδίσει μέσα από τους αγώνες μας.
Την Τρίτη δόθηκε η απάντηση στις επιδιώξεις της Κυβέρνησης και της Τράπεζας. Δόθηκε
ένα ηχηρό μήνυμα από την μεγαλειώδη συγκέντρωση και πορεία μας προς το Προεδρικό
Μέγαρο, ότι η αλληλεγγύη η ομοψυχία, η πειθαρχία των μελών μας, μαζί με την
μαχητικότητα και τη δυναμικότητα της ηγεσίας μας, είναι αυτά που μας διαφύλαξαν μέχρι
σήμερα και θα μας διαφυλάξουν και αύριο.
Ελπίζουμε ότι έστω και τώρα, η Κυβέρνηση θα πάρει τα σωστά μηνύματα, θα αναθεωρήσει
τη στάση της και θα προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 14 Δεκεμβρίου 2017
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