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ΚΑΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)
Αγαπητοί μας φίλοι,
Η
απελευθέρωση των στρατιωτικών μας
από τις τουρκικές Φυλακές
Αδριανουπόλεως στις 14 Αυγούστου 2018 και φυσικά του γιου μας Λοχία
Δημητρίου Κούκλατζη είναι πλέον γεγονός, το οποίο όπως είναι φυσικό μας
συγκίνησε και μας χαροποίησε αφάνταστα. Περιχαρείς πλέον αισθανόμαστε την
ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα,
-για το αμέριστο ενδιαφέρον σας
-για την ποικιλότροπη συμπαράστασή σας στη δοκιμασία μας, η οποία
εκδηλώθηκε προς εμάς δια της συγκινητικής επίσκεψής σας στην οικία μας στις 11
Μαρτίου 2018, δια του παρηγορητικού και ενθαρρυντικού σας λόγου, δια των
μεγάλης ηθικής, θρησκευτικής και συναισθηματικής αξίας δώρων σας καθώς και
δια των πολλών άλλων συλλογικών ενεργειών, παρουσιάσεων και παραστάσεών
σας, στις οποίες προβήκατε με σκοπό το όφελος και τη γρήγορη αποφυλάκιση των
παιδιών μας
και τώρα,

-για τη ειλικρινή συμμετοχή σας στη χαρά μας.
Να είστε σίγουροι ότι εισπράξαμε το μέγεθος της συμπαράστασής σας , η οποία
εκτός του ότι ήταν συγκλονιστικά εμψυχωτική και αυτό φάνηκε στην αντιμετώπιση
από εμάς της δύσκολης κατάστασης που βιώσαμε, απετέλεσε δια των ενεργειών
σας ένα βήμα από αυτά που οδήγησαν σε αίσιο τέλος την περιπέτεια αυτή.
Η Παναγία μας εισακούοντας τις προσευχές ολόκληρου του θρησκευόμενου
Ελληνισμού –πολιτών και Στρατευμένων- και σε συνδυασμό με τις ενέργειες της
Ελληνικής Πολιτείας και πολλών άλλων Φορέων, ανήμερα της εορτής της
απελευθέρωσε τα παιδιά και τα έφερε στην Πατρίδα προς δόξαν Θεού και προς
χαράν όλων των προσευχομένων, όλων των ενδιαφερομένων, ολόκληρου του
Στρατεύματός μας και φυσικά ημών των γονέων.
Ο καλός Θεός μας να σας έχει πάντα καλά με υγεία σωματική και πνευματική
ούτως ώστε να συνεχίσετε να εργάζεστε για το καλό της Πατρίδας μας μέσω του
ενδιαφέροντός σας για το έμψυχο υλικό του Στρατού μας.
Με εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και ευχαριστίες,
Οικογένεια Νικολάου και Σοφίας Κούκλατζη

