
 

Αμουτζόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου 

Σμήναρχος ε.α – 22ας σειράς 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

Είμαι ο συνάδελφος Σμήναρχος εα Ιωάννης Αμουτζόπουλος του Γεωργίου.  

Εδώ και 46 χρόνια απο το 1970 που εισήλθα στη ΣΤΥΑ, έχω ζήσει σχεδόν όλη μου τη ζωή 

κοντά σας, έχουμε μοιραστεί χαρές και λύπες, επιτυχίες και δοκιμασίες, γι αυτό νιώθω ότι, 

με όλους σας με συνδέει αυτή η συγγένεια που εύστοχα ονομάζεται συν-αδελφική. 

Με αυτή τη σχέση ζωής που έχω μαζί σας, σας γνωστοποιώ ότι την 23η Ιανουαρίου 2016 

θα είμαι υποψήφιος στις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας ΣΑΣΤΥΑ. 

Το Δ.Σ. που θα προκύψει έχει δυστυχώς να αντιμετωπίσει πολλά και τεράστια προβλήματα 

(μείωση μισθών και συντάξεων, αύξηση παντός είδους φόρων, υποβάθμιση παροχών 

υγείας, μείωση μερίσματος και ένα σωρό άλλα εξειδικευμένα θέματα) που τώρα όσο ποτέ, 

ταλανίζουν κάθε συνάδελφο, είτε εν ενεργεία είτε συνταξιούχο.  

Οι συνάδελφοι που θα απαρτίσουν το νέο Δ.Σ. πρέπει να ασχοληθούν με ενδιαφέρον, 

μεράκι, μεθοδικότητα, συνεργασία και αγωνιστικότητα για την επίλυση των πολλαπλών 

προβλημάτων μας. Οι καιροί χαλεποί εισίν και απαιτείται συλλογικότητα και συσπείρωση. 

Όλοι πρέπει να έχουμε μαζική και καθολική συμμετοχή να αναδείξουμε τον Σύλλογο 

δημιουργικό φορέα προσπάθειας, συλλογικότητας και καθημερινού αγώνα να 

ξανακερδίσουμε ότι χάσαμε.  



Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Χρόνια παλεύαμε με τον τίμιο ιδρώτα μας για την Πατρίδα και 

την Οικογένειά μας. Δεν πετάμε στη θάλασσα ότι κατακτήσαμε. Θα χαθούν μόνο όταν εμείς 

ξεχάσουμε ότι μας ανήκουν. Όσο αγωνιζόμαστε για την επανόρθωση και την αποκατάσταση 

των αδικιών σε βάρος μας, όσο συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς με παράλληλες, 

συγκροτημένες και νόμιμες ενέργειες, όσο δείχνουμε την ετοιμότητα και την 

αποφασιστικότητά μας να μην υποχωρήσουμε από τα δικαιώματά μας, τις αρχές μας και τις 

αξίες μας, δεν πρόκειται να σβήσει κανένα δικαίωμά μας, έστω και αν έχει τώρα ισοπεδωθεί 

από τον οδοστρωτήρα των μνημονίων και της εξαθλίωσης. Την τελευταία λέξη θα την 

πούμε εμείς με την στάση ζωής μας.  

Ας βάλουμε με την καθολική συμμετοχή μας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας ένα μικρό 

λιθαράκι στον τιτάνιο αγώνα της βασανισμένης μας πατρίδας. Να ψηφίσουμε όλοι, δεν 

περισσεύει κανένας, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε όλοι εδώ για να πάρουμε 

την τύχη μας στα χέρια μας και όχι για να σύρόμαστε άβουλοι και σαρωμένοι χωρίς 

σχέδιο, πυξίδα και αντίσταση.....  

Οι συνάδελφοι που θα αναδειχθούν πρέπει να δουλέψουν με ομαδικό πνεύμα χωρίς 

μικρόψυχες αντιπαλότητες και με συναδελφική αλληλεγγύη και αγάπη.  

Όσοι εκλεγούν δεν πρέπει να προσβλέπουν σε κάποια προσωπική επιτυχία σε αυτές τις 

αρχαιρεσίες, σε μια προσωρινή παραμονή τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που θα αποτελέσει 

εφαλτήριο για κάποια άλλη εκλογή τους ή θέση σε κάποιο άλλο επίπεδο δραστηριότητας.  

Ο δρόμος των εργαζομένων και συνταξιούχων είναι ανηφορικός γεμάτος εμπόδια και 

στερήσεις. Χρειάζεται αγώνας και αυταπάρνηση με πολύ κόπο από όλους μας. Είναι 

μονόδρομος ο αγώνας. 

Ας συσπειρωθούμε στις τάξεις του Συλλόγου μας και ας εκλέξουμε τους καλύτερους.  

Με ατελείωτη συναδελφική αγάπη στον καθένα σας και με την ευχή από καρδιάς να βγουν 

οι καλύτεροι και να διαχειριστούν με τόλμη και αποφασιστικότητα όλα τα θέματα.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α. 

(τηλέφωνα: 6983-524011 και 210- 8645017) 


