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ΑΝΟΙΚΣΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ 
 

 Η Έλσζε Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ ηξαηνύ, πνπ πεξηιακβάλεη 55.000 κέιε 
πξνεξρνκέλσλ εθ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο θαη ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
 

Δ η α κ α ξ η ύ ξ ε η α η 
 

εληνλόηαηα γηα ηα πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα ζηνλ ηύπν θαη ιερζέληα ζε ηειενπηηθέο 
εθπνκπέο ζε βάξνο ησλ Απνζηξάησλ Αμησκαηηθώλ κειώλ καο, κε αθνξκέο ηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ, ησλ γελνκέλσλ νηθνλνκηθώλ 
πξναγσγώλ ησλ αμησκαηηθώλ θ.ά., ηα νπνία ζηνρεύνπλ ζηελ απαμίσζε ησλ 
ζηειερώλ ηνπ ηξαηνύ θαη ηεο ΕΛ.Α. (γηαηί άξαγε κόλν ηνπ ΜΣ;), κηαο από ηηο 
πγηέζηεξεο ειιεληθέο θνηλσληθέο νκάδεο πνιηηώλ πνπ ζπγθεληξώλεη ηα πςειόηεξα 
πνζνζηά δεκνηηθόηεηαο θαη 

θ α ι ε ί 
 

όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θαλεξά ή αθαλώο (δεκνζηνγξάθνπο, ρνξεγεηέο ησλ 
ζηνηρείσλ ζύληαμεο ησλ δεκνζηεπκάησλ σο θαη ηε ηξαηησηηθή θαη Πνιηηηθή Ηγεζία 
ηνπ ΤΕΘΑ πνπ ηεξνύλ αδηθαηνιόγεηε ζηγή) ζηε ζπληνληζκέλε θαη θαηεπζπλόκελε 
απηή αδηθνπξαγία ζε βάξνο καο, λα ζηακαηήζνπλ πάξαπηα ηηο άδηθεο θαη άζηνρεο 
επηζέζεηο θαη λα αλαθαιέζνπλ όζα δεκόζηα έγξαςαλ ή είπαλ (δηα ηεο εθεκεξίδαο 
«ΕΘΝΟ» 27,28/12/2010) θαη ηα ιερζέληα αλαθξηβή γεγνλόηα ζε ηειενπηηθέο 
εθπνκπέο. 
 Αο έρνπλ ππόςε όινη νη παξαπάλσ ππαίηηνη ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ηεο 
δεκνηηθόηεηαο ησλ ζηειερώλ θαη γηα ηελ παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ ΜΣ όηη, δηαθεθξηκέλνη λνκηθνί έρνπλ ηελ εληνιή ηεο ΕΑΑ γηα λα 
ζπληάμνπλ αληίζηνηρεο πξνζθπγέο ζηε δηθαηνζύλε γηα ηνλ θνιαζκό ησλ παξαθάησ 
πξάμεσλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηέο αηόκσλ, 
 1) Γηα ηε δεκόζηα δηαπόκπεπζε θαη πξνζβνιή ηνπ ώκαηνο ησλ Ειιήλσλ 
Αμησκαηηθώλ 
 2) Γηα ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ησλ εηζθνξώλ ησλ ζηειερώλ γηα 
ην ΜΣ πνπ ιεηηνπξγεί σο γλσζηό ζε αληαπνδνηηθή βάζε ππό ηελ επνπηεία θαη 
έιεγρν ηνπ ΤΠ.ΕΘ.Α. 
 3) Σελ εθπνίεζε ζεκαληηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (αθίλεηα, Γεληθή 
Σξάπεδα, θ.ιπ.) κε εληνιέο ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ θαη εγθξίζεσο ηνπ δηνξηζκέλνπ από 
ην ΤΠ.ΕΘ.Α. Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ/ΜΣ, εξήκελ ησλ ερόλησλ έλλνκν ζπκθέξνλ 
κεξηζκαηνύρσλ, θαη 
 4) Σελ θαηαδίθε ησλ ππεπζύλσλ θαη θαηαβνιή ησλ δηθαηνπκέλσλ πάζεο 
θύζεσο θαη θαηεγνξίαο λνκίκσλ απνδεκηώζεσλ. 
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