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Τηδιαβεβαίωση ότι τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία φροντίζουν έτσι ώστε να
αποκατασταθούν όλες οι αδικίες που σημειώθηκαν, το συντομότερο δυνατόν, παρείχε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο προσωπικό της ζώνης ευθύνης της 79ης
και 96ης Ανωτέρας Διοικήσεως Ταγμάτων Εθνοφυλακής, σε Σάμο και Χίο, όπου περιόδευσε τις
δύο προηγούμενες ημέρες.
Παράλληλα απηύθυνε εκ νέου παραίνεση προς την ηγεσία της Τουρκίας λέγοντας ότι «οι λαοί των
γειτονικών χωρών καλούν τις ηγεσίες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να κάνουν ένα άλμα στο
μέλλον, να πάρουν τα μηνύματα που οι καιροί τούς στέλνουν, να προσαρμοστούν σε αυτά και να
ανταποκριθούν στη φιλειρηνική, εγκάρδια και ειλικρινή πολιτική που εδώ και πάρα πολλά χρόνια
έχει υιοθετήσει η πατρίδα μας».
«Τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό που επιδιώκουν οι λαοί είναι η ειρήνη, η ασφάλεια, η
ευημερία. Θέλω να θυμίσω, ότι κανείς δεν περίμενε πριν από χρόνια ότι εκατομμύρια γειτόνων μας
θα επισκέπτονταν τη πατρίδα μας φιλειρηνικά, για να μοιραστούν μαζί μας τη φιλοξενία μας και τις
ομορφιές της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε στρατιωτικά φυλάκια και μονάδες στη Χίο, τις Οινούσσες, την
Παναγιά, την Ικαρία, το Αγαθονήσι και τη Σάμο, όπου ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή
τους.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το «σπουδαίο εθνικό
έργο» που επιτελεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί «στην ακριτική ζώνη,
στο ακριτικό τόξο από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο».
Επανέλαβε δε ότι το αμυντικό σύστημα της χώρας μας πέραν του βασικού του σκοπού έχει και ένα
άλλο: «Να υπηρετεί την υπόθεση της ειρήνης, της συνεργασίας, της καλής γειτονίας. Έτσι, δεν
διστάζω μία ακόμα φορά να πω ότι αυτό που βιώνουμε στο χώρο των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, των βασικών συντεταγμένων δομών ασφάλειας της χώρας, εκπέμπει ένα μήνυμα
ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη μεριά είμαστε και έτοιμοι. Την ετοιμότητα λοιπόν
την εγγυάται το σύστημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, του οποίου η καρδιά όπως είπα,
είστε εσείς», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Αγαθονήσι, απ’ όπου παρακολούθησε το νικηφόρο
αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ακτή Ελεφαντοστού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
ενημερώθηκε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού και
διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει τα θέματά τους στους αρμόδιους υπουργούς για την επίλυσή τους.

Ο κ. Αβραμόπουλος δώρισε στο προσωπικό των ακριτικών φυλακίων κλιματιστικά και
μικροϋπολογιστές.
Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο
αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς και ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Ιωάννης
Ηλιόπουλος.
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