
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 12/3/2022 
Κίνδυνοι για την Ελλάδα από τις επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις 

 
Ο άκρως περίεργος για τους μη γνωρίζοντες πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία. Ο επιτιθέμενος 

εισβολέας θέτει όρους για να σταματήσει, ενώ ήδη έχει κατακτήσει πολύ περισσότερα από τους όρους 
για... ειρήνευση(!) και «βραδυπορεί» παρατηρώντας τις εξελίξεις... Ο αμυνόμενος ζητά τη βοήθεια της 
Δύσης (των ΗΠΑ, κυρίως, μια που η Ε.Ε. είναι ανύπαρκτη), η οποία είχε δώσει το πράσινο φως για την 
εισβολή (μικρή, κατά τον κ. Μπάιντεν...) και δήλωνε ότι δεν θα εμπλακεί!! Ζητά, τουλάχιστον, 
αεροπλάνα, αλλά δεν υπάρχει... αεροδρόμιο εκκίνησης ! Εν τω μεταξύ, όμως, η Ουκρανία 
καταστρέφεται (οι «εργολάβοι» ετοιμάζονται), άμαχοι σκοτώνονται και όσοι πολίτες θέλουν και 
μπορούν τρέπονται σε φυγή, όχι όμως προς Ανατολάς..! και θριαμβεύει, παραληρηματική, η θηριώδης 
προπαγάνδα με παιδαριώδη fake news, που, πάντως, έχει επιτύχει να εμφανίσει τον Πούτιν τέρας και 
τον Ζελένσκι ήρωα! 

Τι ακριβώς γίνεται; Θα φανεί, ίσως, στο τέλος (αν φανεί ποτέ...) με τους κερδισμένους και τους 
χαμένους, κάτι που δεν θα καθοριστεί, πάντως, από τις «κυρώσεις» (αναλυτικότερα στην προσεχή «Ε» 
του ΑΣΚΕ). 

Τα πολεμικά τεκταινόμενα στην Ουκρανία, πέραν όλων των θυμάτων και των καταστροφών, 
έχουν, ήδη, πολλές παράπλευρες απώλειες και ειδικά για την Ελλάδα ήδη επώδυνες. 

Γιατί η Ελλάδα διά του τωρινού πρωθυπουργού επιτίθεται κατά της Ρωσίας του Πούτιν με τόσο 
σκαιό τρόπο (όπως και ο τέως πρωθυπουργός με την ακατανόητη απέλαση Ρώσων διπλωματών), 
επιτείνοντας την ενεργειακή της κρίση, την ακρίβεια και το επισιτιστικό πρόβλημα (που είχε 
προβλεφθεί προ πολλού από ΗΠΑ και  Κίνα!); Η δικαιολογία ότι έτσι θα «υποχρεώσει» τον μεγάλο 
«σύμμαχο» και τους εταίρους της Ε.Ε. να αντιδράσουν και να μας βοηθήσουν στην ήδη εκδηλούμενη 
έμπρακτα τουρκική επιθετικότητα, μόνο από ένα «πρόθυμο ηλίθιο» μπορεί να προβάλλεται. 
Αντέδρασαν και βοήθησαν στην εισβολή, κατοχή και εποικισμό της Κύπρου, στις συνεχείς έμπρακτες 
προκλήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στις αναμενόμενες στη Θράκη; 

Και το χειρότερο. Για να προλάβει και να αποτρέψει την τουρκική απειλή είχε συνάψει συμμαχίες 
με Ισραήλ, Αίγυπτο και Η.Α.Ε. Ομως τώρα αυτοί (ας ελπίσουμε ότι δεν θα τους ακολουθήσει και ο κ. 
Μακρόν...) σπεύδουν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, αφού η Ελλάδα δείχνει να 
μην έχει πρόβλημα με την Τουρκία, μια που η ίδια συνδιαλέγεται συνεχώς με αυτήν για όσα ανήκουστα 
και απαράδεκτα απαιτεί. 

Αυτό επιβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης, όταν εντελώς απρόοπτα και άκαιρα μεταβαίνει, για να 
«γευματίσει» και να συζητήσει στο παλάτι του Ερντογάν, όπως πρότειναν τις προηγούμενες ημέρες ο Α. 
Τσίπρας, ο Βενιζέλος(!) και η Ν. Μπακογιάννη. Και, πάντως, δεν βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο 
Ερντογάν. Το αντίθετο μάλιστα. 

Και το ακόμη χειρότερο αυτών. Δεν προετοιμαζόμαστε μόνοι μας, ώστε να μην φτάσουμε ποτέ 
στη δεινή θέση της... Ουκρανίας. 

Ενώ μπορούμε, και πολλά μάλιστα... 
 

Για την Ε.Ε. του Α.Σ.Κ.Ε.   
    

    Λεοντόπουλος Νίκος               
         Στενός Σήφης      


