
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

 Θέμα: Απάντηση στην ανοικτή επιστολή του Αρχιφύλακα κου Αντώνη 

Αραβαντινού. 

 

Αγαπητέ κ. Αραβαντινέ, 

   είναι πολύ λογικό, λίγο πριν την σύνταξη, να αρέσκεστε σε σχοινοτενή μνημόσυνα 

και ιστορικές αναφορές. Είναι αλήθεια ότι πολύ τις απολαμβάνουμε κάποιες φορές. Στο 

περιθώριο, κάποια υβρεολογήματα και χαμηλού επιπέδου αναφορές θα μπορούσαν ίσως 

να μας ενοχλήσουν, αλλά τις αποδίδουμε στη γραφικότητά σας και τις ξεπερνούμε 

μειδιώντας. 

    Σεβόμαστε κάθε αιρετό συνδικαλιστή, πολύ περισσότερο τους συνδικαλιστές των 

συναφών ομοσπονδιών. Ο κάθε ένας έχει τη διαδρομή του, την ιστορία του και την 

προσφορά του. Τους στηρίζουμε, γιατί ο αγώνας είναι κοινός και γιατί πολλοί μαζί 

μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ό,τι ο καθένας μεμονωμένα.  

    Τον ίδιο σεβασμό όμως απαιτούμε και εμείς, γιατί τον αξίζουμε και τον κερδίσαμε. 

Και με ειλικρίνεια σας δηλώνουμε ότι ήσασταν εσείς ένας από τους λόγους που τον 

κερδίσαμε, όταν νεαροί και νεοδιόριστοι υπάλληλοι, σε μια νεοσύστατη υπηρεσία, είχαμε την 

«τιμή» να μας πολεμήσετε προσωπικά ευθέως, να μας ειρωνευτείτε και να προσπαθήσετε 

να μας καπελώσετε. Η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο 

ανταπεξήλθαμε σε αυτόν τον πόλεμο, υπηρεσιακά προκόψαμε και σταθεροποιηθήκαμε και 

συνδικαλιστικά ανδρωθήκαμε και προοδεύσαμε. Δεν θα μπούμε στη λογική αν σας 

περάσαμε χιλιόμετρα μπροστά, όχι γιατί δεν ξέρουμε την απάντηση έναντι υμών, αλλά γιατί 

σεβόμαστε τους συναδέλφους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους. 

Βεβαίως, η μεγαλομανία, η έπαρση και η αμετροέπεια, που διακρίνουν την «ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ» σας, είναι δείγματα απομάκρυνσης, μάλλον φυγής και σιγά - σιγά απαξίωσης 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) 

Γραφεία : 

Σολωμού 2 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104958388  

2104958588 (fax) 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 

Ταχυδρομική θυρίδα 91520 

Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.poyef.gr & 

ds@poyef.gr  

Κορυδαλλός  07/02/2012 

 

Αρ. Πρωτ: _70 

 

 

            ΠΡΟΣ: 

 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Εξωτερικής 

Φρουράς 

 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Σωφρονιστικών 

Υπαλλήλων 

 Ο.Σ.Υ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poyef.gr/
mailto:ds@poyef.gr


από τους συναδέλφους. Λυπούμαστε όμως γι’ αυτό, γιατί ειδικότερα σε αυτούς τους 

καιρούς κανείς δεν περισσεύει. 

   Είναι προφανές ότι δεν θα ακολουθήσουμε την φαυλότητα της απάντησης σε ένα 

προς ένα τα σημεία της συνδικαλιστικής δράσης που τάχα μόνος σας, εσείς ο 

τρισμέγιστος, πετύχατε, διότι αυτό υποτιμά πρώτον τους δικούς μας συναδέλφους, οι 

οποίοι ασφαλώς γνωρίζουν και δεν θέλουν μαθήματα, και δεύτερον τους δικούς σας 

συναδέλφους και συνδικαλιστές της ΟΣΥΕ που τόσο πολύ θίγετε και απαξιώνετε. Αν όμως 

επιθυμείτε να έχετε γνώση των δράσεών μας, θα σας συμβουλεύαμε να έρθετε σε μία από 

τις ενημερώσεις που πραγματοποιούμε σε όλες τις φυλακές της χώρας και όπου μαζί με 

τους δεκάδες συναδέλφους που παρακολουθούν να ακούγατε κάτι και εσείς. Με 

ικανοποίηση θα το δεχόμασταν, υποσχόμενοι παράλληλα ότι θα ανταποδώσουμε την 

επίσκεψη σε μία δική σας ενημέρωση και θα είμαστε μεταξύ των 4-5 συναδέλφων που 

απαρτίζουν το ακροατήριό σας κάθε φορά…  

  Τέλος, μια και αναφερθήκατε στην τρικαλινή καταγωγή του Προέδρου μας, με 

περηφάνια για αυτή σας δηλώνει ότι στην Ομοσπονδία μας εξακολουθούν να κρεμούν στο 

ίδιο μέρος «οι κλέφτες τ’ άρματα», εναλλάσσοντας με σεβασμό τη θέση του Προέδρου, 

αφήνοντας τα γύφτικα νταούλια για άλλους… 

   

 

                                                        ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                   ΓΙΑ ΤΟ 

                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                      -Ο- 

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                 

 

 

               Ιωάννης Αναγνώστου                                                          Δημήτριος Δημητρόπουλος 

     6973823987                                                                                6977507095 

 

  

  


