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ΟΚΑΥτόχ
ΙΟΥΛΙΟΣ
Φαίνεται πώς ό Ιούλιος καθιερώθηκε
σάν μήνας σοβαρών εξελίξεων στή χώρα
μας. Γιά νά φρεσκάρουμε λίγο τή μνήμη σας
ανατρέχουμε στον ’Ιούλιο τοΰ 1965 πού ϋστε
ρα από τήν αποστασία αριθμού Βουλευτών
της Ένώσεως Κέντρου στάθηκε μοιραίος
γιά δλη τήν άνώμαλη πολιτική καί οίκονο
μική κατάσταση πού άκολούθησε καί πού ο
κλυδωνισμοί της φτάνουν ακόμα μέχρι τις
μέρες μας. Μετά, τό 1974, ήρθε τό προδοτι
κό πραξικόπημα τής Κύπρου πού σάν άποτέλεσμα είχε τήν παραπέρα συρρίκνωση τού
.Ελληνισμού καί τήν δημιουργία μόνιμης πιά
άπειλής συγκρούσεως μέ γειτονική χώρα.
Τι σχέση δμως μπορούν νά έχουν αύτά
μέ τόν ’Ιούλιο τών τραπεζοϋπαλλήλων; Μή
πως μπορεί νά θεωρηθεί δτι ήταν μιά τυχαία
σύμπτωση;
Σήμερα μπορούμε νά πούμε πιά μέ βε
βαιότητα πώς ούτε σύμπτωση είναι ούτε θέ
μα διαφορετικού ώραρίου είναι, ούτε ένερ
γειακή κρίση είναι, ούτε κυκλοφοριακό. Ό
’Ιούλιος τού 1979 άποτελεϊ μιά εύθεία έπίθε
αη εναντίον τών έργαζομένων αλλά καί τών
ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, μέ σίγουρη
κατάληξη μιά σοβαρότατη κοινωνική ανα
στάτωση. Καί έξηγούμαστε. Αφού έγκαταλείφθηκαν ένα—ένα τά παραπάνω προσχήμα
τα, άκούστηκε έπιτέλους ή άλήθεια: «πρέ
πει νά άλλάξουμε τρόπο ζωής)). Καί αύτό φυ
σικά πρέπει νά γίνει σέ βάρος τών αιώνια άφελών καί πάντα προδομένων, δηλαδή σέ
βάρος τών έργαζομένων. Γιατί εδώ, φάνηκε
πιά καθαρά πώς πραγματικά θά άλλάξουμε
ζωή. Οϊ πλούσιοι θά γίνουν πλουσιώτεροι και
οί φτωχοί φτωχότεροι. Γιατί άπό τή μιά οί
πλούσιοι μέ τίς συνεχείς άνατιμήσεις διατη
ρούν καί μεγιστοποιούν τήν οικονομική καί
κοινωνική τους Ισχύ (τιμωρούμενοι μόνο μέ
τό κλείσιμο νωρίς τών μπουζουκιών) ενώ
τά καθηλωμένα —πολύ πίσω άπό τήν αύξηση
τού τιμάριθμου— εισοδήματα τών εργατοϋ
παλλήλων, θά μετατρέφουν τούς τελευ
ταίους σέ έλαχιστοκαταναλωτές καί μόνι
μους θεατές τής ασπρόμαυρης αποβλάκω
σης.
Πώς δμως θά γίνουν δλα αύτά; Άπλούστατα. Μέ τή διάλυση τού άνεξάρτητου συν
δικαλιστικού κινήματος καί κυριότερα τού
τραπεζοϋπαλληλικού πού μένει ίσως τό τε
λευταίο συγκροτημένο τμήμα του. ’Εάν αύ
τό πέσει, τότε δλοι μπαίνουν στό χέρι. Γι'
αύτό καί ή προσπάθεια γιά άπομόνωσή μας.
Γι’ αύτό συζήτηση μέ δλους ενώ μέ μας επι
στράτευση. Γι’ αύτό ή προσπάθεια διαβολής
μας μέ κάθε μέσο. Γι’ αύτό —πρόσκαιρη άσφαλώς— ύπαναχώρηση καί συνθηκολόγηση
μέ δλους τούς άλλους έκτος άπό μας.
"Ομως καί ή κοινή γνώμη καί οί άλλες
κατηγορίες τών έργαζομένων κατάλαβαν —
έστω καί άργά— πώς ή σειρά τους έρχεται
γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Καί τώρα άγκαλιάζουν τήν κινητοποίησή μας, ένώ ή άλλη με
ριά έφτασε νά άπειλεΐ άνοιχτά τόν κλάδο
.ιας μέ συντριβή καί στέλνει άστυνομικά όρ
γανα στά έπαρχιακά καταστήματα γιά έκφοβισμό τών συναδέλφων μας, χρησιμοποιών
τας παράλληλα σάν έκφοβιστές καί όρισμέ* ΒΛΕΠΕ 2» ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 0.T.0.L
Στις 6 Αύγούστου συνέρχεται
σέ έκτακτη συνεδρίαση τό Γενι
κό Συμβαύλιο τής ΟΤΟΕ,
προκειμένου νά πάρει
άησφάσεις
γιά τόν παραπέρα χειρισμό τοΰ
θέματος «ΟΡΑΡΙΟ)).
Κατά τή συζήτηση πού θά γί
νει καί άφού άναλυθεί ή κατά
σταση πού έχει δημιουργηθεί μέ
χρι σήμερα, ύστερα άπό τή με
γαλειώδη
κινητοποίηση
τού
κλάδου,
θά άποφασιστεί ποιά
μέθοδος θά άκολουθηθεί ώστε
νά άζισποιηθεΐ στό έπακρο καί
νά εξασφαλιστεί ή σταθερότητα
καί ή συνοχή τών συναδέλφων
όλου τοΰ κλάδου στό θέμα τοΰ
ώραρίου. ’Επίσης θά έξετασθεΐ
καί ή παραπέρα άξιοποίηση τής

ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΩΡΑΡΙΩΝ Η ΕΟΚ

1

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 1. (Ρώϋτερ) .-«Ή
εκτελεστική έπιτροπή τής ΕΟΚ,
άπαντώντας σέ σχετική έρώτηση
Ιταλού βουλευτοΰ άνεκοίνωσε
ότι δέν σκοπεύει νά άναλάθει
δράση, γιά τήν εναρμόνιση τών
ώραρίων, τραπεζών, ταχυδρομι
κών γραφείων, σταθμών βενζί
νης, γραφείων καί καταστημά
των
τών χωρών — μελών τής
Κο ινότητος.
Διευκρινίζοντας ή εκτελεστι
κή έπιτροπή άνέφερε ότι οϊ δια
φορές ώραρίων, είναι κατά με
γάλο βαθμό, αποτέλεσμα
δια
φορετικών τοπικών
συνηθειών
καί ώς έκ τούτου άντενδείκνυται
κάθε ένέργεια γιά παρόμοια ε
ναρμόνιση)).
Παραθέτουμε αύτούσιο τά δη
μοσίευμα τής έφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΪΚΗ» τής
2.8.79. Νομί
ζουμε
ότι τά σχόλια
περιτ
τεύουν.

3.000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΜΕΡΕΣ
Τρεις χιλιάδες έπιταγές, συ
νολικού ύψους 600.000 δρχ. πε
ρίπου, στάλθηκαν στό Σύλλογο
άπό τά μέλη του γιά συνδρομή
του μηνάς ’Ιουλίου. Ό άριθμός
αυτός άφορά τίς έπιταγές πού
στάλθηκαν μόνο τίς 2 πρώτες
μέρες τοΰ Αύγούστου καί ανα
μένεται ότι σέ λίγες μέρες θα
τελειώσει ό κύκλος άποστολής
τών συνδρομών μέ συγκλονιστι
κή καί συγκινητική επιτυχία.
Τό γεγονός αύτό δείχνει ότι
οι ύπάλληλοι τής ’Εθνικής δέν
πτοούνται άπό τά άντισυνδικαλιστικά κυβερνητικά μέτρα. ’Αν
τίθετα διατρανώνουν τήν πίστη
τους στό Σύλλογο καί στήν ύπεύθυνη συνδικαλιστική
πολι
τική πού άκολουθεϊ.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
’Εκτός ήμερήσιας διάταξης
καί μετά άπό πρόταση τού Δη
μοτικού
Συμβούλου
κ. Νίκου
Κουλιέρη
γιά
συμπαράσταση
ατούς εργαζομένους στίς Τρά
πεζες, τό Δημοτικό Συμβούλιο
καί ό Δήμαρχος 'Αγίων ’Αναρ
γύρων ’Αττικής
καταγγέλλουν
στον Πρωθυπουργό, ατούς
'Υ
πουργούς Έργασίας καί Συντο
νισμού, στόν ημερήσιο τύπο καί
στίς οργανώσεις ΟΤΟΕ, τήν άβάσιμη καί άπάνθρωπη έπιμονή
τής Κυβέρνησης στήν έξαγγελία τού διαφορετικού
ώραρίου
στίς Τράπεζες.
’Επίσης καταγ
γέλλουν
τήν άδιαλλαξία
τής
Κυβέρνησης γιά συζήτηση
μέ
τούς άμεσα ενδιαφερομένους.
Στιγματίζουν άκόμη καί τό άντισυνταγματικό μέτρο της επι
στράτευσης.

Καθολική συμμετοχή στις στάσεις εργασίας —
Προέχει ή συνοχή του κλάδου καί ή αξιοποίηση τής
ευρωπαϊκής συμπαράστασης
συμπαράστασης
τών
κών συνδικαλιστικών
σεων.

εύρωπαϊοργανώ

Στό
μεταξύ, ή έμμονή στό
συμβατικό
ώράριο
όλων τών
τραπεζοϋπαλλήλων υπήρξε κα
θολική, παρά
τήν προσπάθεια
τοΰ ραδιόφωνου καί τής τηλεό
ρασης νά παρουσιάσουν
(όπως

πάντα) εντελώς άντίθετη
κα
τάσταση πρός τήν πραγματικό
τητα. ’Εκείνο όμως
πού δέν
μπόρεσαν
ούτε τά παραπάνω
μέσα ενημέρωσης νά μή παρα
δεχτούν, ήταν ή ΚΑΘΟΛΙΚΗ, σέ
ποσοστό 90% όπως ομολογούν,
συμμετοχή
στις
καθημερινές
στάσεις έργασίας τοΰ Προσωπι
κού τής τράπεζάς μας. Καί φυ

σικά ποσοστό τουλάχιστον 20%
άπό τούς άπεργούς ήταν
επι
στρατευμένοι καί άγνόησαν κά
θε άπειλή έναντίον τους, άκολουθώντας τήν σωστή θέση τής
ΟΤΟΕ πώς ή επιστράτευση καί
παράνομα κηρύχθηκε καί έληξε
στίς 18 ’Ιουλίου, μετά τή σχε
τική άπόφαση
του Γεν. Συμ
βουλίου τής 'Ομοσπονδίας μας.

Σΐό πλευρό ρας
διεθνείς οργανώσεις
Oi ΤραπεζοϋπάΧληλοι όλόκληρης της χώρας έχουμε στό πλευρό μας, στόν αγώνα μας
κατά της αυθαίρετης μεταβολής τών όρων έργασίας μας, τίς ανώτατες ευρωπαϊκές συνδι
καλιστικές όργανώσεις καθώς καί διακεκριμένες προσωπικότητες τοΰ Ευρωπαϊκού πολίτι
κου κόσμου, πού έκπροσωποΰν τίς μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Κοινο
βουλίου τό όποιο έκλέχθηκε πρόσφατα στήν ΕΟΚ.

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Συνάδελφοι,
"Ολοι μας γνωρίζουμε πώς άπό τόν καιρό πού ιδρύθηκε
ό Σύλλογός μας (1917), τή συνδρομή τών μελών του τήν
παρακρατούσε ή Τράπεζα άπό τήν μισθοδοσία τού Προσωπι
κού κα ίμέ τό ποσό αύτό πίστωνε κάθε μήνα τό λογαρια
σμό το ϋΣυλλόγου.
Ή είσπραξη τής εισφοράς άπό τήν Τράπεζα γιά λογα
ριασμό τού Συλλόγου σταμάτησε μιά φορά τό 1953 μέ πρω
τοβουλία τοΰ Διοικητή τής Συγχωνεύαεως καί τής άπολύσεως
1.500 ύπαλλήλων, Ήλιάσκου, γιά νά ξαναρχίσει νά παρακραΓεϊται άπό τίς άρχές τού 1956, έποχή πού διώχθηκε ό Ήλιάσκος καί τήν Διοίκηση τής Τραπέζης τήν άνέλαβε ό Β. Κυριακόπουλος.
Σήμερα, μετά άπό 23% χρόνια καί μάλιστα τή στιγμή
πού γιορτάζεται ή 5η έπέτειος τής Δημοκρατίας, ή Διοίκη
ση τής Τραπέζης ύστερα άπό τηλεφώνημα τού "Υπουργείου
Συντονισμού κατάργησε τή νπαρακράτηση τής εισφοράς πρά
γμα πού δέν έγινε
άπό
τίς
διορισμένες
Διοικήσεις της Γερμανικής Κατοχής
καί τής έπταετίας τής Δικτατορίας.
Συνάδελφοι,
Καταλαβαίνετε πολύ καλά τί σκοπούς έξυπηρετεϊ τό μέ
τρο αύτό πού πάρθηκε, πού περιττεύει ή παραπέρα άνάπτυξή του. Άπό σάς δμως έξαρτάται ή έξουδετέρωσή του. Καί
συγκεκριμένα, σάς ζητούμε —μέχρι τήν οριστική τακτοποίηση
τού θέματος— γιά τόν μήνα Αύγουστο (μήνα πού σταμάτησε
ή παρακράτηση) κάθε συνάδελφος άπ’ όπου ύπηρετει νά
στείλει στόν Σύλλογο (Πεσμαζόγλου 1) μιά έπιταγή (τρε
χούμενου λογαριασμού Μισθοδοσίας — 'Υπεύθυνος γιά τή συγ
κέντρωση καί τήν άποστολή ό έκπρόσωπος τοΰ Συλλόγου).
Καί ειδικότερα γιά νά διευκολυνθεί ή ύπηρεσία τού Συλ
λόγου καί οί Συνάδελφοι, ορίζεται τό ποσό τής επιταγής νά
είναι γιά κάθε βαθμό τό παρακάτω:
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΣΥΠΜΡ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ A
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Β
ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ A
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ A
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Β
ΔΟΚΙΜΟΙ Κ.ΛΠ.

ΔΡΧ.
»
»
»
)>
»
»
))
»
))
»

800
500
450
450
300
300
250
250
150
150
100

Παράλληλα σέ κάθε έπιταγή νά είναι γραμμένο εύδιάκριτα τό ονοματεπώνυμο (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) καί ό κωδικός άρι
θμός τής μονάδας πού ύπηρετει ό εκδότης.
Συνάδελφοι,
Στείλτε άμέσως τίς έπιταγές στό Σύλλογο γιατί ή ένέργειά σας αύτή δίνει τή καλύτερη άπάντηση καί ατούς έμπνευστές τού μέτρου τού σταματήματος τής παρακρατήσεως καί
ατούς πρόθυμους έκτελεστές του.
Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ή άπήχηση πού είχαν οί άπόψεις τής ΟΤΟΕ — όπως τίς έξέφρασε άντιπροσωπεία της ύπό
τόν Πρόεδρο σ. Έπαμ. Μαυρουλίδη — στίς διεθνείς καί εύρωπαΐκές οργανώσεις πού έδρεύ
ουν στή Γενεύη καί στίς Βρυ
ξέλλες, φάνηκε έμμεσα — πλήν
σαφώς — άπό τήν κυβερνητική
άπόφαση νά όρισθεΐ ώρα έναρ
ξης τού τραπεζικού ώραρίου οί
8.30' π.μ. , άντί τών 9 π.μ. ό
πως μέχρι τώρα άκαμπτα ύπεστήριζε ή Κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα ή άντιπροσωπεία τής ΟΤΟΕ, πού έπισκέφθηκε
τήν 'Ελβετία καί τό Βέλγιο άπό
τίς 24 ώς τίς 28 ,Ιουλίου, κατήγ
γειλε στίς διεθνείς οργανώσεις:
• Τή μονομερή καί αύθαίρετη
μεταβολή τών όρων έργασίας.
• Τήν άναγκαστική έργασία (πο
λιτική έπιστράτευση) σέ ειρη
νική περίοδο, καί
• Τά άντισυνδικαλιστικά μέτρα,
πού πήρε ή Κυβέρνηση σέ βά
ρος τών τραπεζοϋπαλληλικών
οργανώσεων
(μή είσπραξη
τών συνδρομών άπό μέρους
τών Τραπεζών γιά λογαριασμό
τών συλλόγων κ.ά.).
Ή Συνομοσπονδία Εύρωπαΐκών
Συνδικάτων, υιοθετώντας τίς κα
ταγγελίες τής ΟΤΟΕ, άποφάσισε
άμεσα νά κάνει νέα, αύστηρότερη, διαμαρτυρία πρός τήν 'Ελλη
νική Κυβέρνηση, νά φέρει τό θέ
μα στό Συμβούλιο τής Εύρώπης
καί νά δώσει έντολή στίς ’Οργα
νώσεις - μέλη της νά διαμαρτυρηθούν στήν Ελληνική Κυβέρ
νηση.
Παράλληλα, ό Πρόεδρος τής
Σοσιαλιστικής "Ομάδας στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Έρνεστ
Γκλίνν, κατέθεσε σχετική έρώ
τηση - καταγγελία στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή όποια άπευθύνεται πρός τήν ’Εκτελεστική
Έπιτροπή τής ΕΟΚ.
Στήν έρώτησή του ό κ. Γκλίνν
κατηγορεί τήν Ελληνική Κυβέρ
νηση ότι θέτει σέ κίνδυνο τήν
πολιτική καί κοινωνική δημοκρο-,
τία καί ζητεί άπό τίς άρχές τής
Εύρωπαίκής Κοινότητας νά έκφράσουν τή γνώμη τους πάνω
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ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Ή πρωθυπουργική απόφαση γιά τήν πολιτική έπιστράτευση των τραπεζοϋπαλλήλων δεν ισχύει, δεδομένου δτι μό
νη της (ή απόφαση) έβαλε τόν χρονικό περιορισμό «κατά
τήν διάρκειαν της ώς άνω απεργίας». Άφοΰ ή άπεργία έλη
ξε αυτοδικαίως καί ή διάρκεια τής πρωθυπουργικής εντολής,
έπομένως καί ή επιστράτευση.
Στό συμπέρασμα αύτό κατα
λήγει ή γνωμοδότηση τοΰ καθη
γητή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
κ. Κ. Μπέη. Μέ βάση τή γνωμο
δότηση αΰτή — πού έξ άλλου άηοδεικνύει άντισυνταγματική τή
πρωθυπουργική
άπόφαση — αί
ρονται καί οί συνέπειες τής ε
πιστράτευσης (άδειες κλπ.) .
‘Η γνωμοδότηση Μπέη σέ περί
ληψη έχει ώς έξης:
Τέθηκαν τά ακόλουθα δύο ε
ρωτήματα :
"Αν: 1) Οί διατάζεις τοϋ Ν.
Δ. 17) 1974, όπου βασίζεται ή
ύπ’ άριθ. 1570) 11.7.79 άπόφαση
τοϋ Πρωθυπουργού είναι σύμφω
νες ή όχι πρός τό Σύνταγμα.
Καί άν : 2) Μετά τή λήξη τής
απεργίας (διάρκειας) έζακολου
θεΐ νά ισχύει ή έπιστράτευση
των τραπεζικών καί, φυσικά, οί
συνέπειές της (άδειες κλπ.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1) Ή Πρωθυπουργική άπόφα
ση στηρίζεται κατ’ άρχήν στά
άρθρα 18, παρ. 3, 22, παρ. 3 και
112 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος.
'Αλλά: Προκύπτει άπό τό άρ
θρο 18, παρ. 3, ότι αντικείμενο
επίταξης δέν είναι τίποτε άλλο
παρά μόνο ό,τι μπορεί νά είναι
αντικείμενο ιδιοκτησίας, δηλα
δή (κατά τήν νομολογία καί νο
μική φιλολογία)
ή
κυριότητα
καί άλλα έμπράγματα δικαιώμα
τα σέ κινητά ή ακίνητα πράγμα
τα έπίσηςκαί κάθε περιουσιακό
■δικαίωμα άρα καί οί βιομηχανι
κές έμηορικές
κλπ. έπιχειρήσεις σάν σύνολα περιουσιακών
δικαιωμάτων. "Αν ο τήν έννοια
των επιχειρήσεων περιλαμβάνε
ται καί τό προσωπικό τους, δίνει
καταφατική άπάντηση τό άρθρ.
22 τοϋ Ν.Δ. 17) 1974. "Ομως ό
νόμος αύτός είναι προγενέστε
ρος τοϋ Συντάγματος, τό όποιον
τήν έπίταζη έργαοίας (έπιστρά
τευση τοϋ προσωπικού των έπιτασσομένων επιχειρήσεων) τήν
προβλέπει στό άρθρο 22 παρ. 3
(Συντάγματος) κάτω άπό ειδι

κές προϋποθέσεις στις έξης 4
συγκεκριμένες περιπτώσεις:
α) Πολέμου.
6) ’Επιστράτευσης.
Συνδυα
σμός μέ τό άρθρο 48 — Σ — δί
δει τήν έρμηνεία ότι δέν πρό
κειται περί οποιοσδήποτε
έπιστράτευσης άλλά μόνο έκείνης
πού οφείλεται
σέ έζωτερικούς
κινδύνους καί μόνο γιά 30 ήμε
ρες.
γ) Μέ σκοπό
άντιμετώπισης
των άμυντικών
άναγκών
τής
Χώρας.
δ) 'Αντιμετώπισης έπείγουσας
Κοινωνικής ανάγκης πού προέρ
χεται άπό θεομηνία ή θέτει οέ
κίνδυνο τήν δημόσια ύγεία.
Είναι φανερό ότι καμμιά άπ’
αύτές τίς διατάξεις δέν μπορεί
νά καλύψει τήν
έπιστράτευση
τών τραπεζοϋπαλλήλων.
Τό άρθρο 112 παρ. 1 — Σ —
πού έπικαλείται ή Πρωθυπουργική έντολή, έζακολουθεί νά δια
τηρεί σέ ισχύ τούς ειδικούς νό
μους πού ρύθμισαν σ’ έφαρμογή των συνταγματικών
διατά
ξεων τό κρίσιμο τοϋτο θέμα μέ
χρι νά έκδοθοϋν νέοι νόμοι, μέ
τόν αύοτηρό όμως
περιορισμό
ότι δέν άντίκεινται στό Σύντα
γμα. Τά άρθρα όμως 2 παρ. 5
καί 22 παρ. 1 τοϋ ν,δ, 17)74 εί
ναι άντισυνταγματικά διότι έκτρέπονται
άπό τούς
περιορι
σμούς τοϋ άρθρου 22 — Σ.
Θέμα πρός εξέταση είναι έπί
σης άν ή άκυρότητα τής άντισυνταγματικής Πρωθυπουργικής
άπόφασης είναι αύτοδικία ή άΓίαιτεΐται δικαστική άπόφαση άκύρωσής της. Στην
περίπτωση
αύτή ό γνωμοδοτών Καθηγητής
θεωρεί ισχυρότερη τήν διάταξη
πού αφήνει τήν τήρηση τοΰ Συν
τάγματος στόν Πατριωτισμό τών
‘Ελλήνων.
2) Ή Πρωθυπουργική άπόφαση
σήμερα δέν ισχύει γιατί
μόνη
της έβγαλε τόν χρονικό περιο
ρισμό «κατά τήν διάρκειαν τής
ώς άνω άπεργίας» (διαρκείας).
Άφοϋ ή άπεργία έληξε, έληξε
αύτοδικαίως καί ή διάρκεια τής
Πρωθυπουργικής έντολής.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ
► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
στό θέμα πού δημιουργήθηκε.
Ό
κ. Γκλίνν,
άναφερόμενος
στήν έπιστράτευση «πού έκαμε
ή 'Ελληνική Κυβέρνηση γιά νά
τερματίσει τήν άπεργία», τονίζει
ότι τά μέτρα αύτά δέν άρμόζουν σέ καιρό ειρήνης καί έπισημαίνει ότι ή λήψη τους παρα
βιάζει 3 βασικές άρχές τής πο
λιτικής καί κοινωνικής δημοκρα
τίας:
ΕΠΒ Τήν άρχή τοϋ διαλόγου, πού
παραβίασε μέ τό βίαιο «πάγωμαυτών τριμερών διαβουλεύσε
ων μεταξύ Κυβέρνησης, Διοικη
τών Τραπεζών καί τραπεζικών
ύπαλλήλων.
Τήν άρχή τής ακώλυτης ά
σκησης τοΰ δικαιώματος τής
άπεργίας, πού παρεμποδίστηκε
μέ τήν πολιτική έπιστράτευση,
καί

Τήν άρχή τής συνδικαλιστι
κής ελευθερίας, μέ τό νά
έφαρμοστεΐ π.χ. ή μονομερής
διακοπή τής παρακράτησης τής
εισφοράς τών συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Ό κ. Γκλίνν κατέληξε ζητών
τας τή γνώμη
τής ’Επιτροπής
καί τοϋ Συμβουλίου 'Υπουργών
τής ΕΟΚ στό «άν πιστεύουν ότι
ή στάση τής έλληνικής Κυβέρ
νησης έναρμονίζεται μέ τή Συν
θήκη τής ΕΟΚ, ή οποία προβλέ
πει τή βελτίωση των συνθηκών
ζωής καί έργαοίας τών έργαζομένων στις χώρες - μέλη
τής
Κοινότητας».
Έξ άλλου, ή Διεθνής τών ’Ε
λευθέρων Συνδικάτων έστειλε ή
δη δεύτερη αύστηρότερη «νό
τα» στήν 'Ελληνική Κυβέρνηση,
ένώ, τέλος, τό Διεθνές Γραφείο
’Εργασίας θά συζητήσει σχετική
προσφυγή τής ΟΤΟΕ στις 6—7
Νοεμβρίου (6λ. σέ άλλη στήλη).

...ΟΚΑΥΤόΣΙΟΫλίΟΣ....
► ΑΠΟ 1Η ΣΕΛΙΔΑ
W
νους λιγόψυχους άξιωματούχους των τραπε
ζών.
"Ομως άπτόητοι συνεχίζουμε τόν αγώ
να μας καί στέκουμε στήν πρωτοπορία —ό
πως πάντα— τής άμυνας κατά τής αύθαιρεσίας καί τής κατάργησης τοΰ διαλόγου, τοΰ
διαλόγου που εμείς ποτέ δέν άρνηθήκαμε.
Καί θά συνεχίσουμε νά άγωνιζόμαστε
«έχρι τή νίκη γιατί έχουμε πλήρη συναίσθη
ση καί τοΰ στόχου καί τής ευθύνης μας.

01 ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΟΠΗ
Πολύπλευρη δραστηριότητα α
νέπτυξε τό κλιμάκιο τής ΟΤΟΕ,
κατά τήν έπίσκεψή του στήν Γε
νεύη καί Βρυξέλλες, στό διά
στημα άπό 23 — 28 ’Ιουλίου, προκειμένου νά ένημερώσει τίς διε
θνείς καί εϋρωπαίκές συνδικαλι
στικές οργανώσεις γιά τόν άγώνα τών
τραπεζοϋπαλλήλων
στήν Ελλάδα.
Τό χρονικό πού άκολουθεϊ άναφέρεται στις δραστηριότητες
αύτές βήμα πρός βήμα, ένώ τά
σημαντικά άποτελέσματα έκτίθενται σέ άλλες στήλες.

νά δοθεί εύρύτερη δημοσιότητα
ττόν άγώνα τών 'Ελλήνων Τραεζοϋπαλλήλων πάνω στή σωστή
ου βάση.

Τρίτη (απόγευμα)
24.7.79

Σύσκεψη μέ Π. Κόλντιγκ (Γραμ.
Γής Συνομοσπονδίας Εύρωπαϊκών
ϋυνδικάτων καί βοηθοϋ τοϋ Γε/ικοΰ Γραμματέα). Μετά τήν έ/ημέρωση έκφράστηκε ή άμέριυτη συμπαράσταση τής Συνομο
σπονδίας καί συμφωνήθηκε ή άτοστολή τηλεγραφήματος -πρός
mv Κυβέρνηση (Πρωθυπουργό
ςαί ύπουργό ’Εργασίας) όπου θά
ϊηλώνεται ή άνησυχία τής Συνοιοσπονδίας γιά τήν μή μέχρι
ώρα έπίλυση τοϋ θέματος πα)ά τήν άρχική τους προειδοποίη:η. "Οπως έπίσης καί γιά τά
ιέτρα πού παίρνει ή Κυβέρνηση
;ατά τών 'Ελλήνων έργαζομέ/ων.
’Επαναβεβαιώνεται ή κοινή
ιντιμετώπιση τοΰ θέματος άπό
ήν Συνομοσπονδία τών Εύρωιαϊκών Συνδικάτων, τήν Διεθνή
-ών ’Ελευθέρων Συνδικάτων καί
-ήν FIET.
Άποφασίζεται ή παρέμβαση
ής Συνομοσπονδίας ύπέρ τών

Παρασκευή 28.7.79
1. Πρωί 10.30
'Ενημερωτική
συνάντη
ση μέ τόν κ. Κίντ (μέλος τής
Εκτελεστικής Επιτροπής τής
•ΊΕΤ καί υπευθύνου γιά τήν
:UR0FIET στις Βρυξέλλες).

2. ’Απόγευμα ώρα 3

Συνάντηση - ένημέρωση μέ τήν
κ. ”Ελγκα Κάμελ (Γραμματέα
τής FIET γιά τόν εμπορικό το
μέα καί βοηθό τοϋ Γεν. Γραμ
ματέα X. Μάγερ).

Τετάρτη (πρωί)
25.7.79
Σύσκεψη ατά γραφεία τής FIET
τής άντιπροσωπείας τής ΟΤΟΕ
μέ τήν κ. Ε. Κάμελ καί τόν κ.
Σθάρτς (έκπρόσωπο τής FIET
γιά τίς έργασιακές σχέσεις) άναφορικά μέ τόν συντονισμό τών
ενεργειών τής FIET μέ τίς άλ
λες διεθνείς συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις, καθώς καί μέ τήν ύποστήριξη τής προσφυγής τής
ΟΤΟΕ στό Διεθνές Γραφείο ’Ερ
γασίας.
Προτάθηκε έκ μέρους τής
FIET, κατόπιν τηλεφωνικής έν
τολής τοϋ Γραμματέα τής FIET
X. Μάγερ (άπσυσίαζε σέ διακο
πές) καί συμφωνήθηκε ή απο
στολή τηλεγραφήματος στήν Έλ
ληνική Κυβέρνηση (Πρωθυπουρ
γό καί 'Υπουργό ’Εργασίας), ό
που δηλώνεται ότι ή παρέμβαση
τοϋ Μάγκνους Νόϋμηεργκ (έκπροσώπου τής FIET) όχι μόνο
δέν συνιστά έπέμβαση στά έσωτερικά τής Ελλάδας, άλλά άποτελεί ύ,ποχρέωση γιά τήν FIET
νά ύποστηρίζει τά μέλη της.
’Επίσης γίνεται σαφής αναφο
ρά στό πρόσφατο ψήφισμα - άπό
φαση τής συνδιάσκεψης τής
FIET τόν περασμένο Μάρτιο, μέ
τήν όποια καταδικάζονται οί μο
νομερείς καί αύθαίρετες ενέρ
γειες πού μεταβάλλουν τίς συν
θήκες έργαοίας τών έργαζομένων άπό Κυβερνήσεις καί έργοδότες, χωρίς τήν συναίνεση τών
έργαζομένων καί ιδιαίτερα έκεϊνες τίς συνθήκες πού άναφέρονται στή παράταση τοϋ χρόνου
έργαοίας καί είναι καταστρατή
γησα τής πενθήμερης βδομάδας
μέ έργασία τοϋ Σαββάτου. ’Επί
σης, στό τηλεγράφημα, υστέρα
άπό αίτημα τής ΟΤΟΕ, καταδικά
ζεται ή άνυπαρξία διαπραγμα
τεύσεων καί ή άσκηση πιέσεων
πρός τούς έργαζομένους όπως
ή πολιτική έπιστράτευση. Συμ
φωνήθηκε μετά τήν έκ νέου έ
νημέρωση τοϋ κ, Μάγερ, ή άποστολή τηλεγραφημάτων μέ τό ί
διο περιεχόμενο (ϋστερα
άπό
καθοδηγητικές
εντολές
τής
FIET) καί άπό τίς όργανώσειςμέλη τής FIET πρός τήν 'Ελ
ληνική Κυβέρνηση (άπ’ εύθείας
ή μέσω τών Πρεσβειών) καθώς
έπίσης καί πρός τίς Κυβερνή
σεις τους.
Άποφασίστηκε έπίσης, ϋστε
ρα άπό πρόταση τής FIET, ή
προσφυγή τής FIET πρός τό Δι
εθνές Γραφείο ’Εργασίας γιά
τήν καταπάτηση τών δικαιωμά
των τών 'Ελλήνων Τραπεζοϋπαλ
λήλων, παράλληλα μέ τήν προσ
φυγή τής Ο.Τ.Ο.Ε.
Τό τηλεγράφημα έγινε τήν ϊ-

Οί τραπεΖοϋπάλληλοι δέν θ' άφήσουν νά ύπονομευθοϋν
τά κεκτημένα δικαιώματα τους
δια ώρα καί κοινοποιείται στήν
Διεθνή τών ’Ελευθέρων Συνδικά
των καθώς καί στή Συνομοσπον
δία τών Εύρωπαϊκών Συνδικά
των.
"Ας σημειωθεί ότι οί προτά
σεις
τής άντιπροσωπείας τής
FIET έγιναν σύμφωνα μέ ύπάρχουσες έντολές τοϋ X. Μάγερ,
έν όψει τής άφίξεώς μας έκεί
καί άνάλογα μέ τήν ένημέρωση
πού είχε.

Τετάρτη 25.7.79
(ώρα 3 μ.μ.)
Μετάβαση στό Διεθνές Γρα
φείο ’Εργασίας.
1) ’Ενημέρωση τοϋ κ. Σεγκόβια (ύπευθύνου τής Γραμματεί
ας τής ’Επιτροπής τοϋ Δ.Γ.Ε.
γιά τίς προσφυγές τών συνδικα
λιστικών οργανώσεων).
Κατατίθενται τά άπαραίτητα
έγγραφα γιά τήν προσφυγή, πού
ήδη έχει γίνει.
’Ανακοινώνεται, ότι ή έκδίκαση τής ύποθέσεως τής ΟΤΟΕ θά
γίνει στίς 6—7 Νοεμβρίου 1979.
’Επίσης άνακοινώνεται ότι έ
χει ήδη άποσταλεί έπιστολή τοϋ
Δ.Γ.Ε. πρός τήν Κυβέρνηση, μέ
τήν οποία τής γνωστοποιούνται
οί άρχικές τηλεγραφικές καταγ
γελίες μας καί ζητείται ή άπάντησή της. Μάς έγνώσθη ότι κά
θε συμπληρωματικό κείμενο πα
ραπόνου θά άκολουθεϊ τόν ίδιο
δρόμο.
2) Περίπτωση άσφαλιστικών
μέτρων άπό μέρους τοϋ Δ.Γ.Ε.
πρός τήν Κυβέρνηση ν’ άναστείλει τήν εφαρμογή τοϋ ώραρίου
μέχρι τήν άπόφαση τοϋ Δ.Γ.Ε.,
δέν ύπάρχει.
’Επίσης τό Γραφείο δέν έχει
άρμοδιότητα οϋτε γιά άτυπη δια
μαρτυρία ή προειδοποίηση ή έκ
φραση άνησυχίας κλπ. πρός τήν
Κυβέρνηση.
3) Συνάντηση μέ τόν βοηθό
τοΰ κ. Άμάλ Μακατσί (ύπευθύ

νου γιά τίς έργασιακές σχέσεις
τοΰ Δ.Γ.Ε.). Μετά τήν ένημέρω
ση μάς δηλώθηκε ότι θά γίνει
σύσκεψη τήν έπομένη βδομάδα
(μετά τήν έπιστροφή τοϋ Μά
γερ) μεταξύ τών κ.κ. Σεγκόβια—
Μάγερ — Μουκατσί καί Ντεφρίς
γιά τήν. άπό κοινοϋ εξέταση τοϋ
θέματος τής ΟΤΟΕ.
3) Πραγματοποιήθηκε ένημερωτική συνάντηση μέ τόν κ. Σπυρόπουλο, άξιωματοϋχο τοϋ Δ.Γ.Ε
καί τέως ύπευθύνου γιά τά θέμα
τα τής 'Ελλάδας στό Δ.Γ.Ε., πού
όπως μάς διατυπώθηκε άπό τόν
ίδιο, γνωρίζει καλά τόν συδ. X.
Μάγερ καί συνεργάζεται στενά
μαζί του.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πέμπτη (απόγευμα)
26.7.79 (ώρα 3 μ.μ.)
1)
Σύσκεψη
στά
Γ ρα
φεία
τής
Διεθνούς
Συνομο
σπονδίας τών ’Ελευθέρων Συνδι
κάτων μέ τόν άναπληρωτή Γενι
κό Γραμματέα συδ. John Vanderveken. Μετά τήν ένημέρωση, συμ
φωνήθηκε ή άποστολή τηλεγρα
φήματος στόν "Ελληνα Πρωθυ
πουργό, όπου θά έκφράζεται ή
άνησυχία τής Διεθνούς γιά τήν
παραβίαση τών δικαιωμάτων τών
'Ελλήνων Τραπεζοϋπαλλήλων, τό
όποιο καί στάλθηκε.
2) Νά άποστείλει στό I.L.O. ύπόμνημα συμπαραστάσεως -πρός
τήν Προσφυγή τών FΙΕΤ καί Ο.
Τ.Ο.Ε.
3) ’Ακόμα άποφασίζεται (άφοϋ
ύπάρξει συνεννόηση μέ X. Μά
γερ) ή άποστολή καθοδηγητικών
οδηγιών πρός τίς οργανώσεις
μέλη τής Διεθνούς, ώστε νά ένεργήσουν καί πρός τίς Κυβερ
νήσεις τους καί πρός τήν 'Ελλη
νική Κυβέρνηση άπ’ ευθείας ή
μέσω πρεσβειών.
4) "Εγινε ένημερωτική συνέν
τευξη μέ τόν υπεύθυνο τοϋ τύ
που τής Διεθνούς, προκειμένου

στό Δ.Γ.Ε.
’Ανακοινώνεται έπίσης ή άπό
φαση τής Συνομοσπονδίας νά
καταγγείλει τή στάση τής 'Ελ
ληνικής Κυβέρνησης στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. "Ωρα 5.30 μ.μ.
Ενημερωτική συνάντηση
μέ
τόν κ. " Ερνστ Γκλίν, Πρόεδρο
τής Σοσιαλιστικής πτέρυγας τοϋ
Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου.
Ό κ. Γκλίνν άμέσως μετά τήν
ένημέρωση άνακοινώνει στήν
άντιπροσωπεία τής ΟΤΟΕ ότι :
α) Θά άποστείλει έπιστολή
στήν έξ ύπουργών έπιτροπή τής
Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας, όπου θά έκφράζει τήν ά
νησυχία του κατά πόσο ένα Κρά
τος υποψήφιο γιά πλήρες μέλος
τής Κοινότητας μπορεί νά κατα
πατάει μέ αύτό τόν τρόπο τά δι
καιώματα τών έργαζομένων καί
κατά πόσο δικαιούται νά γίνει
μέλος, Ιδιαίτερα μέ ένέργειες
πού προσβάλλουν τούς δημοκρα
τικούς θεσμούς.
Ρ) Θά προσπαθήσει, έφ* όσον
τοϋτο γίνει δυνατό, έξ αιτίας
τής άνάγκης γιά άμεσες ένέργειες νά προσυπογράφει ή έπι
στολή του καί άπό άλλους βου
λευτές τοϋ Κοινοβουλίου.
γ) Θά φροντίσει γιά τήν μεγα
λύτερη δυνατή δημοσιότητα τό
σο στόν Βελγικό Τύπο όσο καί
στόν Διεθνή.
δ) θά άποσταλεί
άντίγραφο
τής έπιστολής στήν Ελληνική
Πρεσβεία.
Παράλληλα θά καταθέσει έπερώτηση μέ τό ίδιο περιεχόμενο
στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο πού
άναμένεται νά συζητηθεί μέσα
στόν ’Οκτώβριο.
Πρέπει
νά σημειωθεί (όπως
δηλώθηκε άπό τόν έκπρόσωπο
τής EUR0FIET) ότι θά είναι ή
πρώτη φορά άπό τό 1952, πού θά
συζητηθεί παρόμοια
έρώτηση
συνδικαλιστικού
περιεχομένου
σέ όργανα τής ΕΟΚ.
Ό κ. Γκλίνν, όπως καί οί Διε
θνείς Συνδικαλιστικές ’Οργανώ
σεις, έζήτησαν νά τηρούνται ένήμεροι πάνω σέ όλες τίς έξελίξεις.

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε ΣΤΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 6-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ή προσφυγή τής ΟΤΟΕ στό Διεθνές
Γραφείο Εργασίας κατά τής κυβερνη
τικής άπόφασης γιά τήν αύθαίρετη με
ταβολή τοΰ ώραρίου καί τήν πολιτική
έπιστράτευση τών τραπεζοϋπαλλήλων
θά έδικαστεΐ στίς 6 — 7 Νοεμβρίου.
Μέ τήν προσφυγή, πού κατέθεσε τό
κλιμάκιο τής ΟΤΟΕ πού έπισκέφθηκε

τή Γενεύη, έδρα τής διεθνούς όργανώσεως, ζητείται νά έλεγχτοΰν οί παρα
βάσεις τών διεθνών Συμβάσεων στίς
όποιες προχώρησε ή κυβέρνηση, νά γί
νουν οί άπαραίτητες ένέργειες γιά τήν
άνάκληση τών σχετικών μέτρων καί νά
γίνει σύσταση στήν 'Ελληνική κυβέρ
νηση νά μήν προβαίνει στή λήψη άντεργατικών μέτρων.

Παράλληλη προσφυγή θά καταθέσει
στό Διεθνές Γραφείο Εργασίας καί ή
FIET, ένώ ή Συνομοσπονδία Εύρωπαϊκών Συνδικάτων θά παρέμβει στό
Δ.Γ.Ε. υπέρ τών προσφυγών τής ΟΤΟΕ
καί FIET.
Τό κείμενο τής προσφυγής τής ΟΤΟΕ
θά δημοσιευτεί στή κανονική έκδοση.

