Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της EUROMIL Emmanuel Jacob:

Dear Mr. President,
We would like to inform you that on Thursday 1st March 2018 two
soldiers of Hellenic Armed Forces were arrested and are held in high
security prisons in Andrianoupolis, Turkey. As P.FE.AR.FU we are in
continuous attendance of this issue and expect a healthy negotiation
and implementation of the international assurance conditions of our
colleagues. It is significant to mention that Turkey is ally of
Greece and member of N.A.T.O., which means that such issues should be
solved through peaceful means. Our two colleagues are European
citizens and their arrest is a matter of concern also to the European
Union. In the light of the above, we ask the intermediation and
support of EUROMIL as a European institution, within the scope of its
capabilities, in the daily struggle for the immediate return of our
colleagues to Greece.
Best Regards,
George Zgardanas
P.FE.AR.F.U' Director of International Relations

Dear colleagues,
We will check how we can react on this and if there are other people
we can inform.
We will keep you informed.
Best regards,
Emmanuel JACOB
President

Dear friends,
Please find our statement online:
http://euromil.org/euromil-statement-two-greek-soldiers-arrested-turkey/
We will forward it via twitter and facebook, hand it over to some people in Brussels and inform our
member associations.
Please keep us informed.
Emmanuel JACOB
President

Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ)

Αγαπητοί συνάδελφοι της μητέρας πατρίδας Ελλάδας,
Μετά από επικοινωνία με τον συνάδελφο Γεώργιο Ζγαρδανά, Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων
της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σας αποστέλλουμε σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Υπαξιωματικών
Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), όπου εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας και την
ετοιμότητα μας για βοήθεια και στήριξη των 2 συναδέλφων μας που κρατούνται από την
Τουρκία στις φυλακές της Ανδριανούπολης και αίτημα άμεσης απελευθέρωσης τους.
Ο ΣΥΚΣ βρίσκεται πάντα σε πλήρη συνεργασία με τους Ελλαδικούς συνδέσμους και θα
βρίσκεται πάντα δίπλα σας όποτε αυτό χρειάζεται.
Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,
Κατερίνα Μαρκουλλίδου
Πρόεδρος ΣΥΚΣ

Αντίδραση του προέδρου Rullo Salvatore της Ιταλικής ομοσπονδίας στρατιωτικών
AS.SO.DI.PRO.

H Τουρκία να ελευθερώσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Η παρέμβασή της Federica
Mogherini. Αλληλεγγύη στους φίλους της Ελληνικής στρατιωτικής ομοσπονδίας P.FE.AR.
FU. (ΠΟΜΕΝΣ)
Ακολουθεί άρθρο στα Ιταλικά: https://www.militariassodipro.org/la-turchia-liberi-i-due-militarigreci-intervenga-la-nostra-federica-mogherini-solidarieta-agli-amici-del-sindacato-militaregreco-p-fe-ar-fu/

