
Έτσι παρουσίασε ο Ρωσικός τύπος τη σημερινή ξεφτίλα στο Ελληνικό κοινοβούλιο με τη παρουσία 
Ελένσκι με τους δύο μπράβους του Αζόφ.
Εμείς δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο, δεδομένου ότι ήταν αναμενόμενο να συμβεί μετά από τη 
σωρεία των άστοχων και επικίνδυνων κινήσεων, που έχει κάνει «συμμορφούμενη προς τας 
υποδείξεις» των ξένων κέντρων, όπως της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Το γεγονός ότι κι άλλες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ίδιο, δεν απαλλάσσει το πολιτικό 
προσωπικό, σχεδόν στο σύνολό του από τις τεράστιες ευθύνες του για την πολιτική που ακολουθεί
σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της χώρας, επιταχύνοντας την εμπλοκή της σε μια ευρύτερη 
σύρραξη, κυρίως όταν όλα γίνονται ερήμην του ίδιου του ελληνικού λαού, όπως άλλοτε 
συνηθίζεται τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια.
Για τη σημερινή ντροπή ένα πράγμα έχουμε μόνο να πούμε: 
Ο Ελένσκι τους ξελάσπωσε. Φέρνοντας και παρουσιάζοντας τους δυο μπράβους μαζί του – δεν 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «να μιλήσουν», επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν τελείως
αδόκιμο – καθάρισε για λογαριασμό τους.
Όλοι επικεντρώθηκαν στους Νεάντερταλ και βρήκαν αφορμή να εκφράσουν την αγανάκτησή τους,
προσποιούμενοι τους διαμαρτυρόμενους. 
Διαμαρτυρόμενους εναντίον τίνος θέματος ; τίνος προσώπου;
Μόνο οι μπράβοι ήταν το πρόβλημα κι όχι το αφεντικό, για να μην ρωτήσουμε καλύτερα «τα 
αφεντικά»;
Δηλαδή κυρίες και κύριοι «βολευτές», εάν δεν υπήρχαν οι μπράβοι, θα ‘ταν όλα καλά;
Αυτοί ήταν το πρόβλημα;
Για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ  να βρει κάτι να διαμαρτυρηθεί, μια και για τον ίδιο τον Ελένσκι δεν 
έχει πρόβλημα, αφού είναι «δημοκρατικά εκλεγμένος».
Αλλά πως να έχει, αφού το 2017 νομιμοποίησε το φασιστικό καθεστώς, μετά το 
αμερικανοκίνητο πραξικόπημα (F@ck the EU κατά Νούλαντ, οπότε μένουν μόνο οι ΗΠΑ !), με
την επίσκεψη του αρχηγού του και τότε πρωθυπουργού στο Κίεβο.

Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν πρωτοβουλιών του δραστήριου κ. Πάυατ, πρώην πρέσβη
των ΗΠΑ στην Ουκρανία του πραξικοπήματος και μέχρι πριν λίγο καιρό στη χώρα μας, το 
πτριαρχείο της Κων/λης κατά παράβαση των εκκλησιαστικών κανόνων, σύστησε την 
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Αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία της Ουκρανίας, για να την αποσπάσει από το Πατριαρχείο 
της Μόσχας στο οποίο ανήκε.

Ωστόσο σήμερα σήκωσε το ανάστημά του προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τους μπράβους. 
Μπράβο του,  μια καθαρά «μπραβοφοβική» στάση ! 

Όσο για το «Μέρα 25», αυτό περίμενε για να φύγει – σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη Βουλή.

Ο Ελένσκι όμως με την κίνησή του αυτή έδειξε και κάτι άλλο, ότι ο φασισμός ξαναμπήκε στο 
ελληνικό κοινοβούλιο, όχι με τη παρουσία τη δική του και των μπράβων του, στο κάτω κάτω 
αυτή ήταν διαδικτυακή, εξ αποστάσεως. Μπήκε με την οργάνωση, την υποδοχή και την ανοχή
αυτής της παρωδίας.
Για όσους λοιπόν δεν το κατάλαβαν ή κάνουν πως δεν το κατάλαβαν, δεν αρκεί μια δικαστική 
απόφαση για να καταδικάσει μαι Χρυσή Αυγή ή οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα, για να 
θάψουμε το τέρας του φασισμού – ναζισμού.
Χρειάζεται επαγρύπνηση, εγρήγορση και πάλη, που δυστυχώς δεν υπάρχει. 

Λυπούμαστε ειλικρινά για την κατάντια του πολιτικού συστήματος, που βεβηλώνει το χώρο του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, για την ύπαρξη και τη λειτουργία  του οποίου αγωνίστηκαν κι έχασαν τη 
ζωή τους, χιλιάδες αγωνιστές για τη Δημοκρατία, την ελευθερία και την Εθνική ανεξαρτησία, από 
τις προηγούμενες γενιές. 



Σκάνδαλο προκάλεσε η ομιλία του (Ζ)ελένσκι με δύο μέλη του Αζόφ μπροστά στο ελληνικό 
κοινοβούλιο.

ΑΘΗΝΑ, 7 Απριλίου - RIA Novosti. Η ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ (Ζ)ελένσκι 
μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με μέλη του τάγματος του Αζόφ (για τα μέλη του οποίου 
έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στη Ρωσία) προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο, όπως μετέδωσε το 
πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Η ομιλία του Ουκρανού ηγέτη αγνοήθηκε από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (ΚΚΕ) και του δεξιού κόμματος Ελληνική Λύση, οι οποίοι αρνήθηκαν να παραστούν στη 
συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε ότι «η Ελλάδα ήταν στο πλευρό του 
Κιέβου από την πρώτη στιγμή» και του έστειλε στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, 
μόνο βουλευτές από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καλωσόρισαν τον (Ζ)ελένσκι.

Από το telegram του  RIA Novosti:

Ο (Ζ)ελένσκι μίλησε μέσω βιντεοσύνδεσης μπροστά από το Ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με δύο 
μισθοφόρους του Ουκρανικού εθνικιστικού τάγματος Αζόφ (οι μισθοφόροι του οποίου 
αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις στη Ρωσία).



Πολλοί βουλευτές είχαν ήδη μποϊκοτάρει τη συνεδρίαση και η ομιλία των μελών του Αζόφ ήταν 
απροσδόκητη και προκάλεσε πολιτικό σκάνδαλο. Μόνο οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος
της Νέας Δημοκρατίας καλωσόρισαν τον (Ζ)ελένσκι,  ενώ οι υπόλοιποι απέφυγαν.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι μέλη του τάγματος Αζοφ μίλησαν σήμερα μπροστά στο 
Ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με τον πρόεδρο (Ζ)ελένσκι», δήλωσε ο γραμματέας του κορυφαίου 
κόμματος της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

«Πρόκειται για δύο Ουκρανούς Ελληνικής καταγωγής, ο ένας από αυτούς φοράει μάσκα, δεν 
μπορεί να δείξει το πρόσωπό του, ελπίζω να καταλαβαίνετε», είπε. Τα μέλη του Αζόφ απαίτησαν 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους από τους Έλληνες πολιτικούς να αυξήσουν τη βοήθεια προς την 
Ουκρανία για να «καταπολεμήσουν τους Ρώσους ναζί».

Η ομιλία του (Ζ)ελένσκι διήρκεσε περίπου 15 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, 
δεν σηκώθηκε όρθιος μετά το τέλος της.

Η γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Όλγα Γεροβασίλη, χαρακτήρισε απαράδεκτη και 
εντελώς ανάρμοστη την εμφάνιση των μελών του τάγματος Αζοφ μπροστά στο κοινοβούλιο. Οι 
πολιτικοί θα ζητήσουν επίσης εξηγήσεις από τον πρόεδρο Τασούλα. Ωστόσο, δήλωσε ότι οι 
βουλευτές «άκουσαν με σεβασμό και αλληλεγγύη τον δημοκρατικά εκλεγμένο Ουκρανό πρόεδρο 
(Ζ)ελένσκι».

Το εθνικιστικό σύνταγμα Azov έχει επανειλημμένα διαπράξει εγκλήματα εναντίον αμάχων αλλά 
και του Ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι 
παραστρατιωτικοί έδιωξαν τους κατοίκους από τα νοσοκομεία, πυροβόλησαν εναντίον των πολιτών
που στέκονταν στις ουρές για να προμηθευτούν νερό και ναρκοθέτησαν τις υποδομές. Οι εθνικιστές
έχουν επίσης βομβαρδίσει συγκροτήματα κατοικιών με όπλα μεγάλου διαμετρήματος.


