
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 

ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

           website: http:// www.sste.gr 

 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2014  

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!! 

 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΚΕΝΟ!!! 

 

                                                   

ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΝΑΙ  

ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

  

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας, 

ελάχιστες ημέρες πριν την ημερομηνία της  ψηφοφορίας ( 13.5.2014 ),  δέκα οκτώ συνάδελφοι, με προεξάρχοντες 

τον σ. Θ. Παπαμάργαρη και σ. Κ. Ευσταθίου, κλιμακώνοντας μια τυφλή συνδικαλιστική αντιπαράθεση στην 

οποία έχουν επιδοθεί, επέδωσαν στο Σύλλογο στις 5.5.14      ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ!!!  

Με την οποία μας… ρωτούσαν ( ! ) «αν προτίθεστε να ακολουθήσετε την νόμιμη και καταστατική διαδικασία 

τροποποίησης του καταστατικού», απαιτώντας, μάλιστα, τελεσιγραφική απάντηση μέχρι το απόγευμα της 7.5.14 

την οποία, βέβαια, ποτέ δεν έλαβαν.  

Οι ίδιοι συνάδελφοι στις 8.5.14, με αίτησή τους κατά του «Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης της 

Ελλάδος» ζήτησαν  από το «Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων» να  

«απαγορεύσει την διενέργεια της ψηφοφορίας άλλως να αναστείλει τη διεξαγωγή αυτής…» 

Κατάφεραν, οι αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ένα χρόνιο συλλογικό  θέμα που έπρεπε να ενώνει όλους, να 

οδηγηθεί διχαστικά  στις δικαστικές αίθουσες, αδιαφορώντας για την πόλωση που προκαλούν. 

Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι οι 18 συνάδελφοι  δεν εκτίμησαν σωστά τα πράγματα, ούτε τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει η εμπλοκή των δικαστηρίων  στο χειρισμό των συλλογικών θεμάτων μας ,δεν μπορούμε να 

κατανοήσουμε πως οι ,κατά τα άλλα, έμπειροι αυτοί συνάδελφοι κατέφυγαν με το δικόγραφό τους, σε τόσο 

αστήρικτα, σαθρά  και καθόλου σοβαρά επιχειρήματα προκειμένου να πετύχουν από το πρωτοδικείο την 

απόφαση που επεδίωκαν.  

Η αίτησή τους στο πρωτοδικείο που θα άξιζε να την διαβάσει κάθε συνάδελφος, δείχνει ανθρώπους που 

δεν έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα, ούτε κατάλαβαν τι έχει γίνει στο Σύλλογο για το θέμα αυτό τους 

τελευταίους οκτώ μήνες. 

http://www.sste.gr/


Τέτοια όμως ερμηνεία δεν χωράει για τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Τα αυταπόδεικτα ψεύδη και  οι 

ανακρίβειες που επικαλούνται στην αίτησή τους είναι η μοιραία συνέπεια του δρόμου που επέλεξαν και έτσι 

αναγκάσθηκαν να «κατασκευάσουν» γεγονότα και αποφάσεις και να δώσουν ερμηνείες που προκαλούν 

θυμηδία; Οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι πολιτικές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες είναι η αιτία που τους 

οδήγησε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί  και η εικόνα  της 

υπεράσπισης τους που παρουσίασαν στο γραφείο της «προέδρου υπηρεσίας» που εκδίκασε την  υπόθεση, 

εικόνα που δεν θα θέλαμε τώρα να σχολιάσουμε! Σας κάνουμε γνωστό ότι τον ολισθηρό δρόμο δεν ακολούθησαν 

3 μέλη της συντονιστικής της παράταξης τους τα οποία δεν υπέγραψαν το δικόγραφο (Μπαλαούρας Μ., 

Καραγιάννης Ιππ., Βαξεβανάκη Έλλη) 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το πρωτοδικείο απέρριψε τα «επιχειρήματα» και τις αιτιάσεις των υπονομευτών της προσπάθειας 

τροποποίησης του καταστατικού μας. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε αποδεικνύεται ότι είναι νόμιμη και 

δημοκρατική.  

Αγνοήστε τη παρότρυνση της αποχής (τους βολεύει για να τη προσθέσουν στο δικό τους εκλογικό 

ποσοστό) και πάρτε μέρος στη ψηφοφορία, υπερψηφίζοντας το νέο καταστατικό για να γίνει ο Σύλλογός μας 

πιο λειτουργικός, πιο μαζικός και πιο  διεκδικητικός. 

Στη μηνιαία συγκέντρωση στις 27.5.14 στη λέσχη μας θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση, ενώ  θα 

ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση παραρτημάτων και μεμονωμένων συναδέλφων με ανακοινώσεις.                                

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ: Τα ονόματα των 18 που υπέγραψαν το εξώδικο ενάντια στο Σύλλογο 
Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος  

 
 Θεοχάρης Παπαμάργαρης, Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, Βασιλική Βασιλάκου, Δημήτριος 

Δεληπέτρος, Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Παναγιώτα Καραφωτιά, Γεώργιος Κουλούρης, Κωνσταντίνα 

Κουρκουτσάκη, Ευαγγελία Κωνστανταράκη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ελένη Μελισσείδου, 

Βασιλική Μοσχονησίου, Μάρθα Μουτσάκη, Αγγελική Μπουλαλά, Γεώργιος Νέστωρας, Μαργαρίτα 

Πατσιλίβα, Μαρία Χατούπη, Απόστολος Χρηστίδης 


