
Πολλοί είναι αυτοί που διατείνονται ότι ο Μητσοτάκης έκανε «νέα γκάφα» όταν εξίσωσε τη 
πολιορκία του Μεσολογγίου και την ηρωϊκή αντίσταση των εθνικών ηρώων του 1821, των 
«ελεύθερων πολιορκημένων» με το Αζοφστάλ, το κρησφύγετο των φασιστών εγκληματιών του 
Αζόφ και των συν αυτών, καθώς και με την ομηρία στην οποία κρατούσαν άμαχους πολίτες, 
χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες. 
Προφανώς δεν αξίζει καν τον κόπο να ασχοληθεί κανείς για το εάν πρόκειται περί αμάθειας ή 
άγνοιας  των ιστορικών δεδομένων,  ούτε για το γιατί δεν φρόντισε το στενό κυβερνητικό του 
περιβάλλον, δηλαδή  η Κεραμέως ή η Μενδώνη να καλύψουν τα μαθησιακά – γνωσιακά κενά του 
εν λόγω προσώπου – διότι ενδεχομένως δια της σιωπής τους να συμφωνούν κι εκείνες με τη 
πρωθυπουργική ρήση -  ούτε επίσης εάν πρόκειται περί «συνειδητής άγνοιας», σε υπόβαθρο 
«ασυνείδητης γνώσης».
Και ενώ η «ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου» κατάφερε να διαφύγει ως σημείο αναφοράς, 
δεδομένοι ότι οι εγκληματίες παραδόθηκαν άνευ όρων, γεγονός που χαλάει τη χολυγουντιανού 
τύπου διασκευή της ιστορίας που είχε κατά νου, ο «εκθέτων τη χώρα» με την έκθεση των 
απόψεών του στην ομιλία του ενώπιον του (νυν) γηραιού και (πρώην) πλανητάρχη, στην ουσία δεν 
πρόκειται απλώς περί «γκάφας», αλλά περί συνειδητής επιλογής παραποίησης όχι απλώς της 
σημερινής πραγματικότητας των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία, αλλά της ίδιας της ιστορίας 
του Ελληνικού έθνους.

Έτσι λοιπόν η αδόκιμη ή άστοχη (κατά πολλούς) «αζοφοκεντρική» πρωτοβουλία του 
πρωθυπουργού, η δεύτερη κατά σειρά σε λιγότερο από δυο μήνες ξεφτίλα και βεβήλωση του 
Ελληνικού κοινοβουλίου, με την εμφάνιση του (Ζ) ελένσκι και του μακαρίτη αζοφικού 
«πρωτόγονου», υπαγορεύτηκε προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού ενώπιον της Αμερικανικής 
ηγεσίας και δημοσίως ενώπιον του Αμερικανικού κοινού, ως ένδειξη της απόλυτης και άνευ όρων
συμπόρευσης με τις επιταγές της Αμερικανικής πολιτικής και συμφερόντων των ΗΠΑ σε 
βάρος των αντίστοιχων Ελληνικών και ως δείγμα της «υπερβάλλουσας υποτέλειας», που 
υπαγορεύει η λογική των χειρισμών των «βασιλικότερων του βασιλέως». 

Το γεγονός αυτό, δεν θα  ‘πρεπε  να περάσει απαρατήρητο. Κι όμως αυτό συνέβη αν κρίνει κανείς 
από την έκταση, το είδος, τη μορφή, το χαρακτήρα, την ένταση και τα αποτελέσματα των 
αντιδράσεων.
Φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία συνήθισε πλέον σε τέτοιου είδους περιστατικά και ότι η ουδός 
της ευαισθησίας της έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό που να χρειάζεται μεγαλύτερη δόση εθνικού 
εξευτελισμού και γελοιοποίησης προκειμένου να «αντιδράσει κατάλληλα». 
Και αυτή τη φορά, όπως και τη προηγούμενη, η πρωθυπουργική πρωτοβουλία, δεν αποτελεί πλέον 
ατομική ευθύνη, αλλά συλλογική, όλων όσων σιώπησαν, αλλά και όσων δεν αντέδρασαν 
«καταλλήλως». Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει «καταλλήλως» - για όσους δεν κατάλαβαν ή 
κάνουν πως δεν κατάλαβαν - το καταδεικνύουν σαφέστατα οι πράξεις και τα έργα των 
αγωνιστών του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821, της εθνικής αντίστασης και όλων 
όσων αγωνίστηκαν και έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι 
και ορισμένοι άλλοι να περιδιαβαίνουν την υφήλιο δημοσία δαπάνη και να μας καθιστούν 
διεθνώς περίγελο.

Οι πολιτικοί σήμερα μπορεί να συνήθισαν πλέον να εκφράζουν τις «προσωπικές τους απόψεις 
πολιτικά» – και όχι βέβαια τις «πολιτικές» τους απόψεις προσωπικά, επειδή σήμερα δεν 
διαθέτουν τέτοιες – επίσης να «μελετούν» και να «μαθαίνουν» την ιστορία από τη «γουικιπίδια» 
και άλλα σκουπίδια διαδικτυακά, να λειτουργούν ως «γιαπίδια», να είναι «θιασώτες», «θεατές» 
και «αναγνώστες» της επανεγγραφής της ιστορίας, ακόμη και του τόπου τους, κατά το πρότυπο 
των χολυγουντιανών σεναρίων για ταινίες υψηλού κόστους – χαμηλής ποιότητας και συνάμα να τα 
μηρυκάζουν όλα αυτά, αναπαράγοντάς τα «ατακαδόρικα», με «φρασούλες» στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.



Αυτά ίσως να είναι δεκτά και επιτρεπτά από τη σύγχρονη «κοινωνία της ανοχής» σε προσωπικό 
επίπεδο, δεν μπορεί όμως να συμβαίνει το ίδιο – ακόμη κι από αυτή τη κοινωνία – σε επίπεδο 
κρατικής εκπροσώπησης, από τον οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε 
τρόπο έχει προσωρινά την νόμιμη αρμοδιότητα να εκφράζει δημόσια απόψεις που αφορούν τη 
στάση της χώρας.

Μετά από αυτά είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί παραξενεύονται - όσοι παραξενεύονται - για 
την σκληρή αντίδραση που προκάλεσε αυτή η «διπλή πρόκληση» , από πλευράς Ρωσικού 
ΥΠΕΞ.
Τι διαφορετικό περίμεναν να κάνει μια χώρα που έχει – και μάλιστα πρόσφατα - αποδείξει ότι δεν 
ανέχεται προσβολές, απειλές και εκβιασμούς, κι ότι ξέρει να διεκδικεί την κυριαρχία της και 
τα νόμιμα δικαιώματά της ; 
Δεν φτάνει που υπήρξε έστω και μια απάντηση από τη μια πλευρά που ανέλαβε να «ξελασπώσει» 
και την άλλη, δηλαδή την Ελληνική που την αφορούσε τα μέγιστα, δεδομένου ότι έθιγε τα ιερά 
και τα όσια των πατριωτικών αγώνων της.

Ας γίνει για άλλη μια φορά αντιληπτό για όσους μιλάνε και αναμένουν την νεκρανάσταση της 
«πατριωτικής δεξιάς», ότι στην Ελλάδα – σε επίπεδο ηγεσίας - ιστορικά πάντοτε υπήρξε 
δεξιά, όχι όμως πατριωτική.
Το γεγονός αυτό είχε ως αντίκτυπο την εμπλοκής της χώρας μας σε διάφορες περιπέτειες με 
πολύ κακό τέλος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο και σήμερα, ιδιαίτερα τώρα 
που η σύγκρουση εγκυμονεί εκ των πραγμάτων μεγαλύτερους κινδύνους και που οι 
επικεφαλής απόγονοι της δεξιάς είναι κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά και των 
προγενεστέρων τους.

Εάν συνεχιστεί η συλλογιστική των «ανόμοιων και δόκιμων ανιστόρητων συγκρίσεων», στο 
πνεύμα της πλήρους εξάρτησης και υποταγής, τότε η έκβαση της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης της Ρωσίας, ελλείψει πολιτικών - κοινωνικών και πολιτιστικών αντιδράσεων, θα 
φέρει ενδεχομένως στο προσκήνιο και άλλες ηρωικές πτυχές των αγώνων του λαού μας, που 
θα αναβιώσουν από το μακρινό παρελθόν. Και ίσως να ακούσουμε ότι η Οδησσός θα πρέπει 
να θυμίζει τη Σαλαμίνα, επιφυλάσσοντας για το Κίεβο, την παρομοίωση με τις Θερμοπύλες !

Κάποιοι άλλοι που όπως φαίνεται είναι καλύτερα καταρτισμένοι, απάντησαν χωρίς δισταγμούς, 
αποκαθιστώντας τόσο την ιστορική αλήθεια, όσο και τη πραγματικότητα, όπως αυτή 
διαδραματίζεται στο πεδίο.

Αναλυτικά η δήλωση της Ζαχάροβα, από το πρωτότυπο Ρωσικό κείμενο έχει ως εξής:

«Είμαστε αναγκασμένοι να επιστήσουμε την προσοχή στα νέα περιστατικά προκλητικής 
συμπεριφοράς από τη πλευρά επισήμων κυβερνητικών εκπροσώπων της Αθήνας. Ειδικότερα 
αναφερόμαστε στις δηλώσεις του επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, του πρωθυπουργού της 
Ελλάδας Κ.Μητσοτάκη σε βάρος της Ρωσίας και της ηγεσίας της, τις οποίες έκανε κατά την 
επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 16-17 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Επισημαίνουμε το περίεργο φάσμα ιστορικών «αναλογιών», το οποίο χρησιμοποίησε για το σκοπό
αυτό ο ομιλητής. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων προ 200 ετών, τοποθετήθηκε στο
ίδιο επίπεδο με τις εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο επί οκτώ 
χρόνια διεξήγαγε έναν πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών του στο Ντονμπάς. Είναι 
δύσκολο να πιστέψουμε ότι εξομοιώνονται με τους Ναζί του τάγματος του «Αζόφ», οι ήρωες 
που υπεράσπιζαν το ελληνικό οχυρό στο Μεσολόγγι το 1825-1826, την ίδια στιγμή μάλιστα που 
μεταξύ των γενναίων υπερασπιστών υπήρχαν και Ρώσοι φιλέλληνες, για τους οποίους έχει υψωθεί 



μνημείο, στη πόλη. Τέτοιου είδους διατυπώσεις ηχούν ιδιαιτέρως ως βλάσφημες στο ιστορικό 
υπόβαθρο του ανιδιοτελούς αγώνα της Ελληνικής Αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς φασίστες 
κατακτητές στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Στην ουσία, πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια της Αθήνας να δικαιολογήσει τη βαθύτατα 
λανθασμένη απόφασή της να συνταχθεί ενεργά στο αντι-Ρωσικό μέτωπο των χωρών της Δύσης,
και να πρωτοστατήσει στην αποστολή εξοπλισμό στο καθεστώς του Κιέβου, βοηθώντας έτσι τις  
Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας να βομβαρδίζουν καθημερινά τον άμαχο πληθυσμό του 
Ντονμπάς, και να σκοτώνουν ανθρώπους στο Ντονιέτσκ, τη Ρουμπίζνε, την Αβντίεβκε και άλλες 
πόλεις και χωριά. Στη Δύση, έχει πλέον επικρατήσει η συνήθεια, να αποσιωπάται επιμελώς κάθε 
αλήθεια που είναι ενοχλητική. Έτσι λοιπόν, και στη δημοκρατική Ελλάδα, όπου, όπως μας 
διαβεβαιώνουν, επικρατεί πλήρης ελευθερία του λόγου και ο καθένας μπορεί να δημοσιεύει 
κυριολεκτικά οτιδήποτε, απαγορεύτηκαν οι Ρωσικές πηγές ενημέρωσης, όπως το Sputnik και 
το Russia Today, ενώ ταυτόχρονα, καλού κακού, προσπαθούν με τρόπο επαίσχυντο να 
«ακυρώσουν» τη Ρωσική κουλτούρα.

Η Ελληνική ηγεσία αναπαράγει επιμελώς παραποιημένες ερμηνείες των ενεργειών της Ρωσίας, η 
οποία, αφού κατέβαλε ανεπιτυχείς προσπάθειες σχετικά με την ειρηνική διευθέτηση της 
ενδοουκρανικής σύγκρουσης, αναγκάζεται σήμερα να υπερασπιστεί τον Ρωσόφωνο πληθυσμό της 
Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και στο γενικότερο πλαίσιο της ασφάλειας σε επίπεδο περιοχής και 
διεθνώς. Μας κατηγορούν αβάσιμα για νεοϊμπεριαλιστικές φιλοδοξίες, αναθεωρητισμό, επιθετική 
επιβολή ορισμένων εδαφικών διεκδικήσεων που απορρέουν από τις ιστορικές φαντασιώσεις 
κάποιων άλλων. Για άλλη μια φορά ο μακροσκελής κατάλογος των ανυπόστατων ισχυρισμών 
παρουσιάζεται με τρόπο άκομψο και επιπόλαιο, ενώ η εναλλακτική άποψη αποκλείεται επειδή
στην Ελλάδα, τα Ρωσικά ΜΜΕ έχουν αποκλειστεί από τον χώρο της ενημέρωσης.

Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις αυτές αποσκοπούν στο να ενισχυθεί στην αντίληψη της κοινής 
γνώμης της Δύσης, η ενιαία αποτίμηση των γεγονότων στην Ουκρανία και πέριξ αυτής και να 
λειτουργήσουν συνθηματολογικά ως εκδήλωση πίστης των κυβερνητικών αρχών της Αθήνας 
προς τους κανόνες και τις υποδείξεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εξ ου και τα σενάρια περί «νέων
νοημάτων» που απέκτησε η Βορειοατλαντική Συμμαχία, η αιτιολόγηση της περαιτέρω επέκτασης 
του μπλοκ κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας και η διεύρυνση της Αμερικανικής 
στρατιωτικής υποδομής στην ίδια την Ελλάδα.

Οι διαφαινόμενες νέες προκλήσεις δεν πρόκειται να παραμείνουν χωρίς τις κατάλληλες απαντήσεις 
από τη πλευρά της Ρωσίας».

Ωστόσο η Ελληνική πλευρά, πεισματικά αμετανόητη, δηλώνει στη συνέχεια μέσω του ΥΠΕΞ:

«Αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις της εκπροσώπου του Ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, 
διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως οι εν λόγω δηλώσεις δυστυχώς αποτελούν μια περαιτέρω 
όξυνση στις διμερείς σχέσεις, όξυνση για την οποία η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη».

Ποια όξυνση, για ποιες σχέσεις μιλάει το Ελληνικό ΥΠΕΞ;
Υπάρχουν πράγματι  σχέσεις; 
Και τίνος ευθύνη είναι το γεγονός ότι σήμερα οι σχέσεις είναι τόσο υποβαθμισμένες;

Σε τελική ανάλυση απ’ ό,τι φαίνεται λείπει τόσο τος σθένος, όσο και η ειλικρίνεια να δηλώσουν
επιτέλους οι αρμόδιοι ότι δεν τις θέλουν ή ότι «τους είπαν ότι δεν πρέπει να τις θέλουν» και γι 
αυτό λοιπόν θέλουν να τις διακόψουν.



Εάν είναι έτσι λοιπόν, τότε με την ίδια ευκολία που απέκτησαν αυτήν «την γνώμη», ας βρουν 
και και το ανάλογο «θάρρος της γνώμης τους», προκειμένου να τη διατυπώσουν και στη 
πράξη !!! 
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