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BIDEN KAI PUTIN υπεύθυνοι για τον πόλεμο στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 Δεν παραχωρούνται S-300, TORMI και OSAK 

 ΒΕΤΟ του Αρχηγού Στρατηγού Φλώρου 

ΟΧΙ στην αποστρατιωτικοποίηση!! 

 
 
Ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός Φράγκος Φ. σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN tv, στο έκτακτο δελτίο για τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, καλεσμένος των δημοσιογράφων κα Π. Τσαπανίδου και κ. Γ. Παπα-
δοπούλου όπου: 
 
Επεσήμανε ότι πέραν των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων δεν πρέπει να μας δια-
φεύγει ότι Putin και Erdogan είναι 20 χρόνια στην εξουσία και ως αυταρχικό 
καθεστώς πλέον εξεδήλωσαν την απληστία με τον αναθεωρητισμό. 
 
Και το τόνισε κατηγορηματικά στην κυρία Τσαπανίδου παρά την πίεση του τη-
λεοπτικού χρόνου. 
 
Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά "Ας μην ΜΕΝΟΥΜΕ σε ατελεύτητες αναλύ-
σεις διότι δεν γνωρίζουμε τις χρονικές επιδιώξεις του Σχεδίου Επιχειρήσεων 
των Ρώσων". 
 
Ανέφερε ως παράδειγμα τον Χίτλερ, ο οποίος χρησιμοποίησε 800 χιλιάδες 
Στρατό και μετά από 38 ημέρες κατέλαβε την Ουκρανία. 
 
Τα Ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν μια Ελλάδα σε έκταση 134 χιλιάδες τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα από τα 600 της συνολικής έκτασης της Ουκρανίας. 

Δήλωσε πως στην ΝΕΑ Αρχιτεκτονική ασφαλείας, δηλαδή στη ΝΕΑ Τάξη Πραγ-
μάτων που είναι η επιδίωξη Πούτιν, η Ουκρανία είναι το θύμα ή διακύβευμα. 

Τόνισε πως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας & Ουκρανίας είναι μέρος της παγκό-
σμιας αντιπαράθεσης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, στην οποία οι μεγάλες χώρες έ-
χουν τις σφαίρες επιρροής τους και όλοι οι άλλοι κατανοούν τη θέση τους στην 
ιεραρχία. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhgD1tBP58A2MpthtFJF4cIf_Rqj70C2UiYDQHcbPD1YR9HD8zU4EiejpGD-9nTHvx0jvBJeAHcRMD_yOvNDVT-HRY4i0DbTvttp0DvXS-E8u5yA9WDaFUpB92wn7P3N3f0ZsiONWJi_DTcM9LQGqMhj3w-bGTnXZNeGqTIE4lB3wy95VDWM2-Yd1k=s1280


2 
 

Εκτίμησε πως περιμένει o Putin να τον πάρει τηλέφωνο ο Biden, Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, να τα βρούνε για να λήξει ο πόλεμος!! 

Για τις πολεμικές επιχειρήσεις: 

Ανέφερε ότι οι πόλεις που ισοπεδώνονται Χάρκοβο και Μαριούπολη είναι πό-
λεις κλειδιά για να ενώσει το Ντονμπάς με την Κριμαία και είναι το ελάχιστο 
εδαφικά που διεκδικεί. 

 
 
  

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh2Z6P_dd1DfowPFSCFM-H5KwjPPR7Qp2CKMPAjamhEA0-lpZRQ61tTwqx2Cxawxj5lsZugQTBQhdW0jiOU7wRwfk1405valkDK67w-ikEHdm9mKIdbme28cCSIBGt1HxPYTwJCmt5F0twe9KvCIHNsaea8FXBhTUiqUp-yo7vjHRF0rDE3XlxO6fsj=s1280
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Η Αζοφική γίνεται κλειστή Θάλασσα και η Οδησσός είναι ήδη σε Ναυτικό απο-
κλεισμό, ενώ σταδιακά την περισφίγγει από ξηράς παρά την επιτυχή ενέργεια 
της Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανών με την κατάληψη πόλης μεταξύ 
Μυκολάγιεφ και Χερσώνας. 
 

 
 
  

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjp-RCRguYQQ_w2FZ_cx8IzXSULBoDQ1-_OtB0DEXivGyYEqun0VCETvoP8fW6ZCjDHiypWwwgCXK2oJdlwttu33jKpdoMFUzu7TWpi98B2EjgR7azq8FFXxq6P6zteXVp5uA4hzJzNX55_3uNyFgdjMuWe2qTbqCfR3itzccuameCL-CV2GE_jakQY=s1280
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Στο Ανατολικό μέτωπο η κατάληψη της πόλης Ιζιούμ έκλεισε την Ιλάγρα και 

50 με 60.000 τακτικού Ουκρανικού στρατού αποκόπτονται, με ό,τι σημαίνει 

αυτό. 

 

Για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών: 

Δήλωσε ότι έχει επέλθει συμφωνία στις συνομιλίες σε ένα σημείο ήτοι να αλλά-
ξει το Σύνταγμα, ώστε η Ουκρανία και να μην ενταχθεί μελλοντικά στο ΝΑΤΟ. 

Ενώ το αγκάθι πέραν της αποστρατιωτικοποίησης και της ουδετερότητας είναι 
η αναγνώριση ως Ρωσικής της Κριμαίας και η ανεξαρτητοποίηση των Donetsk 
και Luhansk με την διεύρυνσή τους. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJl7PtOiSZAfWVC4m97EYksTLvFYx9DHkfDAWOX2tofLS12nliO-zM9_zFZ79scdkhHidCB_5Oy8_q86vcLprUVCc19xF5hRk-baBe4JNhTBBGL4F1Q7iVxygpwbGr35JxeZwB-1Ya07gwjLcXVgCvYtYxkKqY8pZIBmouTLom48fHG0vYaZhNaF5E=s1600
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Τέλος, ο Στρατηγός Φράγκος όπως έχει τοποθετηθεί, τόνισε ως αδιανόητη την 
αποστολή στην Ουκρανία των ΡΩΣΣΙΚΗΣ κατασκευής Α/Α όπλων. 

Ξεκαθάρισε  να μην υποκύψουν στις όποιες πιέσεις των ΗΠΑ και του γνωστού 
και μη εξαιρετέου Τουρκόφιλου Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Στόλντεμπεργκ, που οδηγεί στην 
αποστρατιωτικοποίηση των Νήσων του Αιγαίου, κάτι που αποτελεί διακαή 
πόθο της Τουρκίας!! 

Και ανέφερε χαρακτηριστικά «Αυτοί που γνωρίζονται καλά και συζητούν μεταξύ 
τους, δεν το έπραξαν και άρχισε ο πόλεμος!! 

Θύματα αυτοί που δεν γνωρίζονται, δεν μίλησαν ποτέ και σκοτώνονται αθώοι 
άμαχοι και στρατιώτες από τις δυο πλευρές. 

Αυτοί είναι οι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ, δηλαδή Πούτιν κατά κύριο λόγο και μετά ο Μπάι-
ντεν, για όσους εσκεμμένα ή μη το παραβλέπουν!!»… 

 


