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1.-Η Ελλάδα σήμερα εορτάζει την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και
παράλληλα πανηγυρίζει για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων
Στρατιωτικών Άγγελου Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη που εκρατούντο
στις Τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας από την 1η Μαρτίου 2018.
2.-Οι δύο Στρατιωτικοί μας κατά την διάρκεια της κράτησής τους επέδειξαν
θάρρος , υπερηφάνεια , υπομονή , επιμονή στην αθωότητά τους και εθνική
συνείδηση , στοιχεία που έχει κάθε Έλληνας Στρατιωτικός , τα οποία έκαναν
όλους τους απανταχού Έλληνες να τους νοιώσουν σαν αδέλφια και την διεθνή
κοινότητα να κινητοποιηθεί για την απελευθέρωση τους.
3.-Όλοι οι Ελληνικοί φορείς (Κυβέρνηση , αντιπολίτευση , κόμματα ,
στρατιωτικοί , δικηγόροι , τοπική αυτοδιοίκηση , απόστρατοι , βουλευτές ,
εκκλησία , κλπ) εργάσθηκαν εντατικά για να φτάσουμε σε αυτό το αίσιο
αποτέλεσμα . Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι όταν είμαστε ενωμένοι και με
κοινό στόχο μπορούμε να μεγαλουργήσουμε.
4.-Εκφράζουμε την ευχή , η κίνηση αυτή από πλευράς Τουρκίας να είναι η
απαρχή βελτίωσης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων , οι οποίες έχουν οξυνθεί
το τελευταίο διάστημα , όχι με υπαιτιότητα της Ελλάδος.
5.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων (Ε.Α.Α.Σ.Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) καλωσορίζει στην Πατρίδα τους δύο Στρατιωτικούς μας
και τους εύχεται να είναι υγιείς και να έχουν καλή σταδιοδρομία
Αντιστράτηγος .ε.α.
Β.Ροζής
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Υποστράτηγος Ι.Δεβούρος ε.α.
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Π.Ν.ε.α.Γρ.Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Σ.Καββούρης
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι.Κρανιάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού - Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς
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