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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέ-
βην στη συζήτηση με θέμα το θεματολόγιο νέων 
δεξιοτήτων στην Ευρώπη επισημαίνοντας ότι, 
η αγάπη προς την πατρίδα, την οικογένεια και 
τον Χριστιανισμό ιδιαίτερα για την Ελλάδα, εί-
ναι πάνω και πέρα από όποιες λοιπές δεξιότητες 
και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί το εν λόγω 
θεματολόγιο, αν θέλουμε  να μορφώσουμε τους 
ευρωπαίους πολίτες και όχι να τους προσαρμό-
σουμε παθητικά στη σημερινή εποχή.

Κύριε Πρόεδρε,

Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαιδεύσεως και 
καταρτίσεως οφείλουν να προσαρμόζονται 
στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό, τε-
χνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον ώστε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες 
των πολιτών και τις εθνικές προτεραιότητες.

Η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση καλού-
νται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως, η 
υψηλή εξειδίκευση, το ψηφιακό περιβάλλον, 
οι ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές ανά-
γκες, η φτώχια και η ανεργία.

Ένα πλέγμα εκπαιδευτικών συστημάτων και 
μεθόδων δίχως στρατηγικό υπόβαθρο και 
ηθικές αρχές οδηγεί στην καταστροφή. Η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεγιστοποίηση 
των δυνατοτήτων των πολιτών πρέπει να 
υλοποιούνται ταυτόχρονα με την καλλιέρ-
γεια του ήθους και της αρετής. Σε αντίθετη 
περίπτωση ενέχει ο κίνδυνος η αποκτηθείσα 
γνώση να κατευθύνεται σε αντικοινωνικές ή 
παράνομες ακόμα και ακραίες δραστηριότη-
τες.

Η αγάπη προς την πατρίδα, την οικογένεια 
και τον Χριστιανισμό ιδιαίτερα για την Ελλά-
δα, είναι πάνω και πέρα από όποιες λοιπές 
δεξιότητες και σε αυτά πρέπει να επικεντρω-
θεί το εν λόγω θεματολόγιο, αν θέλουμε  να 
μορφώσουμε τους ευρωπαίους πολίτες και 
όχι να τους προσαρμόσουμε παθητικά στη 
σημερινή εποχή.

Ευχαριστώ

Η αγάπη προς την πατρίδα, την οι-
κογένεια και τον χριστιανισμό ιδιαίτερα 
για την Ελλάδα, είναι πάνω και πέρα από 
όποιες λοιπές δεξιότητες και σε αυτά 
πρέπει να επικεντρωθεί το εν λόγω θε-
ματολόγιο, αν θέλουμε  να μορφώσου-
με τους ευρωπαίους πολίτες και όχι να 
τους προσαρμόσουμε παθητικά στη ση-
μερινή εποχή.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Κυρία Πρόεδρε,

Οι διώξεις, οι προπηλακισμοί, οι δολοφονί-
ες και ο βίαιος εξισλαμισμός των Χριστιανών 
που ζουν στη Μέση Ανατολή, μπορούν να 
συγκριθούν με τη μαρτυρική περίοδο των 
πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού. 

Συντελείται κυριολεκτικά μια γενοκτονία 
εναντίον των Χριστιανών, οι οποίοι οδηγού-
νται σε εξαφάνιση από το δημογραφικό, πο-
λιτισμικό και θρησκευτικό χάρτη των Αγίων 
Τόπων.

Σε επίσκεψή μου στη Μααλούλα της Συρίας, 
έγινα αυτόπτης μάρτυρας των ανεκτίμητων 
καταστροφών που προκάλεσαν οι ισλαμι-
στές, στην ιστορική μονή της Αγίας Θέκλας. 
Να σημειώσω ότι Χριστιανοί και μνημεία βί-
ωσαν την ισλαμική βαρβαρότητα, ενώ δεν 
πειράχτηκε κανείς μουσουλμάνος.

Στα σκλαβοπάζαρα του ISIS, μια νεαρή Χρι-
στιανή ή Γεζίντι 10 ως 20 ετών, πωλείται για 
περίπου 150 δολάρια, ενώ από 1 ως 9 ετών 
για 200 δολάρια. Όσοι μάχονται για την πο-
λυπολιτισμικότητα και τα ανοιχτά σύνορα, 
ας αναρωτηθούν πόσο αξίζει η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και η πίστη.

Δεν χρειάζεται να με κατηγορήσει κανείς ως 
ισλαμοφοβικό και μη ανεκτικό, προτιμώ να 
μη δέχομαι τη σφαγή και τον εξευτελισμό 
των Χριστιανών από τους ισλαμιστές, παρά 
την πολιτική ορθότητα που προωθείται.

Στη Μέση Ανατολή οδηγούνται σε αφανισμό 
οι Χριστιανοί. Σειρά θα έχει τώρα και η Ευ-
ρώπη.

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Στρατηγός 
Ελευθέριος Συναδινός παρενέβη στη συζήτηση 
με θέμα την κατάσταση των Χριστιανών στη 
Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι διώξεις, οι 
προπηλακισμοί, οι δολοφονίες και ο βίαιος εξι-
σλαμισμός των Χριστιανών που ζουν στη Μέση 
Ανατολή, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τη 
μαρτυρική περίοδο των πρώτων χρόνων του 
Χριστιανισμού, καταλήγοντας ότι όσοι μάχονται 
για την πολυπολιτισμικότητα και  τα ανοιχτά 
σύνορα ας αναρωτηθούν πρώτα, πόσο τελικά 
αξίζει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η πίστη.

Συντελείται κυριολεκτικά μια 
γενοκτονία εναντίον των Χριστια-
νών, οι οποίοι οδηγούνται σε εξα-
φάνιση από το δημογραφικό, πο-
λιτισμικό και θρησκευτικό χάρτη 
των Αγίων Τόπων.
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ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την Τετάρτη  15 Φεβρουαρίου 2017 κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέβην 
στη συζήτηση με θέμα την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας τονίζοντας ότι, πλέον, στο όνομα 
της πολυπολιτισμικότητας, κάνουμε στο Κοινο-
βούλιο περισσότερες συζητήσεις και εκδηλώσεις 
για την ισλαμοφοβία, παρά για τον συνεχώς αυ-
ξανόμενο κίνδυνο της ισλαμικής τρομοκρατίας και 
κυρίως των θυμάτων αυτής, ενώ οι μόνες φωνές 
λογικής και αντίστασης, των εθνικιστών, ενάντια 
σε όλον αυτόν τον παραλογισμό, καταλήγουν να 
κατηγορούνται συστηματικά ως λαϊκιστικές.

Κυρία Πρόεδρε,

Είναι παράλογο το γεγονός, ότι κάνουμε πε-
ρισσότερες συζητήσεις και εκδηλώσεις στο 
Κοινοβούλιο για την ισλαμοφοβία, την ξενο-
φοβία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των λα-
θρομεταναστών, παρά για τον αυξανόμενο 
κίνδυνο και τα θύματα της ισλαμικής τρομο-
κρατίας.

Οι εθνικιστές, εκφράζοντας το θεμελιώδες 
δικαίωμα της έκφρασης της άποψής τους, 
αποτελούν τις μόνες φωνές λογικής και αντί-
στασης, και κατηγορούνται συστηματικά ως 
λαϊκιστές. Επιτέλους να σταματήσει η ρητορι-
κή μίσους και το πογκρόμ, πολιτικών και μη, 
διώξεων των εθνικιστών. Εμείς πιστεύουμε 
στις παραδόσεις των πατρίδων μας και απαι-
τούμε την εδραίωση της τάξης, της ασφάλειας 
και της κοινωνικής ειρήνης.

Κάποιοι έχουν επιβάλει μια ρητορική κατά των 
Χριστιανών και υπέρ των ισλαμιστών, στο 
όνομα της πολυπολιτισμικότητας, της ανε-
κτικότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η ισλαμική τρομοκρατία δεν αντι-
μετωπίζεται με εκθέσεις του Κοινοβουλίου και 
ευχολόγια. Πολεμάται με κάθε διαθέσιμο μέσο 
στη ρίζα του, δηλαδή στις ισλαμικές χώρες 
που την παράγουν, όπως η Τουρκία, η Σαου-
δική Αραβία και το Κατάρ.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη θα αντι-
μετωπίσει μελλοντικά τα αποτελέσματα των 
αποφάσεων της. 

Κάποιοι έχουν επιβάλει μια ρη-
τορική κατά των Χριστιανών και 
υπέρ των ισλαμιστών, στο όνομα 
της πολυπολιτισμικότητας, της 
ανεκτικότητας και του σεβασμού 
στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα εγχειρίδιο 
ψυχαγωγίας και παραγωγής γέλιου. Δεν 
μπορώ να αποδώσω επιεικέστερο χαρακτη-
ρισμό, σεβόμενος τουλάχιστον τον κόπο του 
εισηγητή. Να αιτιολογήσω τον χαρακτηρι-
σμό για να μην κατηγορηθώ για πολλοστή 
φορά ρατσιστής και λαϊκιστής.

Η έκθεση αναφέρεται στην ελευθερία σκέ-
ψης, έκφρασης, συνείδησης, πίστης και 
θρησκείας. 

Όμως στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αν δη-
λώσεις εθνικιστής χαρακτηρίζεσαι φασίστας.
Λες ότι είσαι Χριστιανός; Κατηγορείσαι για 
ισλαμοφοβία. Ζητάς καλύτερες συνθήκες για 
τους ομοεθνείς σου; Προάγεις τον ρατσισμό. 
Μιλάς για έθνος; Δεν δείχνεις αλληλεγγύη 
και είσαι λαϊκιστής.

Η έκθεση  μιλά  για  τον σεβασμό της δημο-
κρατίας και των εκλογών. Φοβερό ανέκδοτο, 
αν αναλογιστούμε τις λυσσαλέες αντιδράσεις 
της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ, που κατηγο-
ρούν τους Βρετανούς για το δημοψήφισμα 
και το BREXIT, τους Αμερικανούς για την 
εκλογή Τραμπ και τους πολίτες που στηρί-
ζουν τα εθνικιστικά κινήματα. Διαφορετική 
ερμηνεία της δημοκρατίας ή υποκρισία;

Τέλος, η έκθεση αναφέρει την καταπολέμη-
ση των διακρίσεων. Η διάκριση όμως κατά 
των εθνικιστών από τους δήθεν δημοκράτες, 
πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της καταπο-
λέμησης της διάκρισης. Αν όχι παράλογο, 
τουλάχιστον για γέλια. Επιμένω λοιπόν στον 
αρχικό χαρακτηρισμό. Και αυτό εντελώς επι-
εικώς, δημοκρατικά και χωρίς διάθεση διά-
κρισης.

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέβην 
στη συζήτηση με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 
2015, τονίζοντας εντελώς δημοκρατικά και χω-
ρίς διάθεση διάκρισης, ότι η παρούσα έκθεση, 
η οποία μιλά για τον σεβασμό της δημοκρατίας 
και των εκλογών, δεν αποτελεί παρά ένα εγχει-
ρίδιο ψυχαγωγίας και παραγωγής γέλιου γεμάτο 
υποκρισία και παραλογισμό.

Λες ότι είσαι Χριστιανός; 
Κατηγορείσαι για ισλαμοφοβία. 

Ζητάς καλύτερες συνθήκες για 
τους ομοεθνείς σου; 
Προάγεις τον ρατσισμό. 

Μιλάς για έθνος; 
Δεν δείχνεις αλληλεγγύη και είσαι 
λαϊκιστής.
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ΡΙΖΑ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέβην 
στη συζήτηση με θέμα την προσχώρηση της ΕΕ 
στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για την 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, τονίζοντας ότι πολλά κράτη μέλη μο-
λονότι έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, μεταξύ 
αυτών και η Ελλάδα, παρόλα αυτά έχουν καθυ-
στερήσει χαρακτηριστικά στην ενσωμάτωσή της 
στην εθνική νομοθεσία, καταλήγοντας ότι στην 
εφαρμογή των μέτρων που θα αποσκοπούν στην 
πρόληψη της βίας, στην προστασία των θυμάτων 
και στη δίωξη των δραστών, το υψηλό κόστος 
εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα, διότι ο ανθρώπινος πόνος δεν μετριέ-
ται με το χρήμα.

Κυρία Πρόεδρε,

Πριν από όλα θέλω να επισημάνω, το σύ-
μπλεγμα κατωτερότητας και ιστορικής αμά-
θειας, σε όσους σε αυτή την αίθουσα έχουν 
αναφερθεί στην Κωνσταντινούπολη με το 
όνομα Ινσταμπούλ. Η Σύμβαση της Κωνστα-
ντινούπολης λοιπόν, αναγνωρίζει τη βία κατά 
των γυναικών, ως παραβίαση ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, πράγμα το οποίο δεν επιδέχεται 
αμφισβήτησης.

Πλέον της ενημέρωσης και της ευαισθητοποί-
ησης σε εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, χρειάζο-
νται και μέτρα που να αποσκοπούν στην πρό-
ληψη της βίας, στην προστασία των θυμάτων 
και στη δίωξη των δραστών.

Πολλά κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Σύμ-
βαση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, πλην όμως 
έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά στην εν-
σωμάτωσή της, στην εθνική νομοθεσία.

Δε θέλω να πιστέψω ότι, ο κυριότερος λόγος 
που προβάλλουν τα κράτη μέλη για τη μη επι-
κύρωση της Σύμβασης είναι το υψηλό κόστος 
εφαρμογής της, διότι:

Διότι, αφενός αν μειωθεί η βία, θα υπάρξει 
αντίστοιχη μείωση στα απαιτούμενα κονδύλια, 
κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Και αφετέρου, ο ανθρώπινος πόνος δε μετριέ-
ται με το χρήμα. Όπως είπε κάποτε και ο Από-
στολος Παύλος, ρίζα γαρ πάντων των κακών 
έστιν η φιλαργυρία.

....ο ανθρώπινος πόνος δε μετριέ-
ται με το χρήμα. Όπως είπε κάποτε 
και ο Απόστολος Παύλος, ρίζα γαρ 
πάντων των κακών έστιν η φιλαρ-
γυρία.
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ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέβην 
στη συζήτηση με θέμα την κατάσταση στη Συ-
ρία τονίζοντας ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, διαφαίνεται 
πλέον ξεκάθαρα ότι έφτασε ο καιρός για ριζι-
κές αλλαγές. Οι Ευρωπαίοι πρέπει επιτέλους να 
βγουν από την αδράνεια και να συνταχθούν με 
τις δυνάμεις που μάχονται το ισλαμικό μόρφωμα 
του ISIS, πατάσσοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης 
των εχθρών του πολιτισμού και του Χριστιανι-
σμού.

Κυρία Πρόεδρε,

Μετά και την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, την 
αναθεώρηση της στρατηγικής προσέγγισης 
του ΝΑΤΟ, την αποκάλυψη των πραγματι-
κών προθέσεων του Ερντογάν στην Τουρκία 
και την υποστήριξη της Ρωσίας στην επίσημη 
κυβέρνηση της Συρίας, ελπίζω ότι επιτέλους 
η κατάσταση στην περιοχή θα επιλυθεί.

Είναι πλέον καιρός να αλλάξει και η αντίστοι-
χη προσέγγιση της Ευρώπης. Να σταματή-
σει η υποστήριξη στη λεγόμενη μετριοπαθή 
αντιπολίτευση της Συρίας, που στην πραγ-
ματικότητα σφάζει, λεηλατεί, βιάζει, διακινεί 
παράνομο πετρέλαιο με την Τουρκία, προω-
θεί τον ακραίο Ισλαμισμό και εθνοκτονεί Σύ-
ριους, Γεζίντι, Πεσμεργκά και Χριστιανούς.  

Οι πολιτικοί υπερασπιστές των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, 
υποκρίνονται και κωφεύουν χαρακτηριστικά 
στις κραυγές αγωνίας και τους επιθανάτιους 
ρόγχους αθώων ανθρώπων, γυναικών και 
παιδιών στην Συρία. Ως Ευρωπαίοι, πρέπει 
να συνταχθούμε με τις δυνάμεις που μάχο-
νται το ισλαμικό μόρφωμα του ISIS και να 
σταματήσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης των 
εχθρών του πολιτισμού και του Χριστιανι-
σμού.

Οι πολιτικοί υπερασπιστές των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου, υποκρίνονται και κω-
φεύουν χαρακτηριστικά στις κραυγές 
αγωνίας και τους επιθανάτιους ρόγ-
χους αθώων ανθρώπων, γυναικών 
και παιδιών, στην Συρία. Ως Ευρω-
παίοι πρέπει να συνταχθούμε με τις 
δυνάμεις που μάχονται το ισλαμικό 
μόρφωμα του ISIS και να σταματή-
σουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης των 
εχθρών του πολιτισμού και του Χρι-
στιανισμού.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούρ-
γο, την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2016, παρενέ-
βην στη συζήτηση με θέμα την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και επε-
σήμανα ότι, είμαστε υποκριτές όταν συζητάμε 
για τους περιορισμούς των θρησκευτικών δρα-
στηριοτήτων στην Κριμαία τη στιγμή που η Αγιά 
Σοφιά, αν και αποτελεί ναό Ορθόδοξης Χριστια-
νικής Πίστεως, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί 
ως λατρευτικός τόπος των Χριστιανών, από την 
Τουρκία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αποφύγει τη σύγκρουση με τη Ρωσία 
και να βρει κοινό τόπο συμφερόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση άγεται και φέρεται και 
έχει καταντήσει να εκφράζει τη γνώμη μόνο 
συγκεκριμένων χωρών και κέντρων εξουσίας 
και ειδικά της Γερμανίας.

 Αν μη τι άλλο είμαστε υποκριτές όταν συζη-
τάμε για τους περιορισμούς των θρησκευτι-
κών δραστηριοτήτων στην Κριμαία τη στιγμή 
που η Αγιά Σοφιά, αν και αποτελεί ναό Ορ-
θόδοξης Χριστιανικής Πίστεως, απαγορεύεται 
να χρησιμοποιηθεί ως λατρευτικός τόπος των 
Χριστιανών, από την Τουρκία που επιδιώκει 
να γίνει μέλος της Ένωσης.

Μιλάτε για παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων από τις δυνάμεις κατοχής στην 
Κριμαία. Πότε έγινε εισβολή και από ποιον 
στην Κριμαία, δεν μας είπε ο εισηγητής. Ταυ-
τόχρονα κάνετε τα στραβά μάτια για τις αθλι-
ότητες των τουρκικών δυνάμεων κατοχής 
στην Κύπρο.

Πολιτική διαστροφή θα χαρακτηρίσω το να 
θέλετε την Τουρκία να σας εφοδιάζει με τζι-
χαντιστές, με ισλαμικούς εξτρεμιστές, με 
λαθρομετανάστες και με ναρκωτικά από τη 
Μέση Ανατολή, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Η 
οποία με τον νεο-οθωμανισμό και το δόγμα 
του στρατηγικού βάθους ενδιαφέρεται για 
τη μειονότητα του 12% των Τατάρων τους 
οποίους εδώ και 20 χρόνια τροφοδοτεί και 
εφοδιάζει και σας οδηγεί σε σύγκρουση με 
τη Ρωσία.

Αποφύγετε τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Βρεί-
τε κοινό τόπο συμφερόντων και προσπαθή-
στε να ομαλοποιήσετε την κατάσταση στην 
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Αν μη τι άλλο είμαστε υποκριτές 
όταν συζητάμε για τους περιορι-
σμούς των θρησκευτικών δραστη-
ριοτήτων στην Κριμαία τη στιγμή 
που η Αγιά Σοφιά, αν και αποτελεί 
ναό Ορθόδοξης Χριστιανικής Πί-
στεως, απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιηθεί ως λατρευτικός τόπος των 
Χριστιανών, από την Τουρκία που 
επιδιώκει να γίνει μέλος της Ένω-
σης.
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ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ!!!

Στις 25 Mαρτίου 2015, κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στις Βρυξέλλες, ο Στρατηγός Συναδινός 
Ελευθέριος τοποθετήθηκε για το θέμα των απο-
τελεσμάτων της Ευρωομάδας της 20ης Μαρτίου 
για την Ελλάδα, καθώς και για το θέμα της Ου-
κρανίας υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λάβουμε 
υπόψιν τη θέληση του Ουκρανικού λαού.

Θεοτόκε  Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μα-
ρία, ο Κύριος μετά Σου.

Με την ευκαιρία της διπλής εορτής, των Ει-
σοδίων της Θεοτόκου και της Επανάστασης 
των Ελλήνων κατά των Τούρκων το 1821, 
εύχομαι σε όλους τους απανταχού Έλληνες, 
χρόνια πολλά.

Τα αποτελέσματα της Ευρωομάδας της 20ης 
Μαρτίου για την Ελλάδα είναι, ότι οι ηγέ-
τες της Ευρωζώνης συμφωνούν με αυτά που 
ήδη συμφώνησαν την 20η Φεβρουαρίου. 
Δυστυχώς ο Ελληνικός λαός δεν γνωρίζει 
περί των συμφωνηθέντων.

Ας μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Το 
μνημόνιο είναι ακόμα εδώ, με επιπλέον μέ-
τρα, μεταρρυθμίσεις και μονομερείς δεσμεύ-
σεις και περαιτέρω αφαίμαξη των Ελλήνων. 
Απλά άλλαξε το γλωσσικό περιτύλιγμα της 
συμφωνίας. Ειλικρινά, χωρίς μείωση της 
συγχρηματοδότησης των διαρθρωτικών τα-
μείων, χωρίς μείωση των επιτοκίων της δα-
νειακής διευκόλυνσης κτλ δεν προβλέπεται 
οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσε-
ων εργασίας.

Για το θέμα δε της Ουκρανίας, ας λάβουμε 
υπόψιν τη θέληση του Ουκρανικού λαού. 
Είτε με ελεύθερες εκλογές, είτε με δημοψή-
φισμα. Και τα αποτελέσματα να χρησιμοποι-
ηθούν για τη διαμόρφωση της κοινής εξωτε-
ρικής πολιτικής της ΕΕ. Με ανακοινώσεις και 
πολιτικές αφορισμού της Ρωσίας, ουσιαστικά 
δυναμιτίζουμε τη συμφωνία του Μινσκ αλλά 
και κάθε προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης 
του προβλήματος.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμέ-
νη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου.

Με την ευκαιρία της διπλής εορτής, 
των Εισοδίων της Θεοτόκου και της 
Επανάστασης των Ελλήνων κατά 
των Τούρκων το 1821, εύχομαι σε 
όλους τους απανταχού Έλληνες, χρό-
νια πολλά.
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Στις 15 Απριλίου 2015, στις Βρυξέλλες, κατά τη 
διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός 
παρενέβη στη συζήτηση με θέμα την εκατοστή 
επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων και τόνι-
σε ότι η Τουρκία διέπραξε συστηματικές εξοντώ-
σεις Χριστιανικών πληθυσμών τον προηγούμενο 
αιώνα, μεταξύ των οποίων Ελλήνων, Πόντιων 
και Αρμενίων. Επεσήμανε δε ότι, η Τουρκία, σε 
συνεργασία με τη Δύση που κωφεύει εσκεμμέ-
να, συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονίες, αυτή τη 
φορά στο επίπεδο της μνήμης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Τουρκία, χώρα απόγονος της αιμοσταγούς 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας, διέπραξε τον 
προηγούμενο αιώνα συστηματικές εξοντώ-
σεις Χριστιανικών πληθυσμών. Πανάρχαιοι 
Χριστιανικοί λαοί της Εγγύς Ανατολής, όπως 
Έλληνες, Πόντιοι, Αρμένιοι, Χαλδαίοι και Ασ-
σύριοι σφαγιάστηκαν, εκριζώθηκαν και εκτο-
πίστηκαν τόσο στο πλαίσιο εκτουρκισμού της 
Ανατολίας, όσο και των στρατηγικών ανα-
γκών της Τουρκίας και των συμμάχων της, 
Γερμανών, στο πλαίσιο του Μεγάλου Πολέ-
μου.

Οι αριθμοί των θυμάτων παραπέμπουν σε 
ολοκαύτωμα. 1.500.000 Αρμένιοι, 353.000 
Έλληνες του Πόντου, 800.000 Έλληνες και 
περίπου 750.000 Ασσύριοι, Χαλδαίοι και Σύ-
ριοι.

100 χρόνια αργότερα η Τουρκία, σε συνερ-
γασία με τη Δύση που κωφεύει εσκεμμένα, 
συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονίες, αυτή 
τη φορά στο επίπεδο της μνήμης. Αρνείται 
να αναγνωρίσει τα εγκλήματα που έχει δι-
απράξει - και παραμένουν ατιμώρητα - έχει 
δε το θράσος να ζητά την ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η αναγνώρι-
ση των γενοκτονιών και οι μέρες μνήμης δεν 
αποτελούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Υπάρχουν για να μας θυμίζουν που μπορεί 
να φτάσει η ανθρώπινη θηριωδία και δη η 
Τουρκική.

Η Τουρκία, χώρα απόγονος 
της αιμοσταγούς Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας, διέπραξε τον προ-
ηγούμενο αιώνα συστηματικές 
εξοντώσεις Χριστιανικών πληθυ-
σμών. Πανάρχαιοι Χριστιανικοί 
λαοί της Εγγύς Ανατολής, όπως 
Έλληνες, Πόντιοι, Αρμένιοι, Χαλ-
δαίοι και Ασσύριοι σφαγιάστηκαν, 
εκριζώθηκαν και εκτοπίστηκαν 
τόσο στο πλαίσιο εκτουρκισμού 
της Ανατολίας, όσο και των στρα-
τηγικών αναγκών της Τουρκίας και 
των συμμάχων της, Γερμανών, στο 
πλαίσιο του Μεγάλου Πολέμου.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΊΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΊΤΡΟΠΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να μετατρέψουν την Αγία Σοφία σε μου-
σουλμανικό τέμενος, όπου καθημερινά θα αναγιγνώσκεται το Κοράνι μέσα στο ναό, για την περίο-
δο του ιερού μήνα των μουσουλμάνων, το Ραμαζάνι.

Η Αγία Σοφία αναγνωρίζεται ως μνημείο ιστορικής σημασίας, έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO 
ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η μόνη αποδεκτή χρήση της είναι η μουσει-
ακή. Κάθε απόπειρα υλικής ή ηθικής βεβήλωσης ή παράνομης χρήσης της άπτεται της προστασίας 
της ταυτότητας ενός μνημείου που ανήκει στον πανανθρώπινο πολιτισμό.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και την αντίθεση των ΗΠΑ, μέσω των δηλώσεων του αναπληρωτή εκπρο-
σώπου τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μαρκ Τόνερ, ο οποίος δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες 
αναγνωρίζουν την Αγία Σοφία ως ένα μνημείο ιδιαίτερης σημασίας και καλούμε την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να διατηρήσει την Αγία Σοφία με τέτοιο τρόπο που θα σέβεται την παράδοσή της και την 
πολύπλοκη ιστορία της», οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε βεβήλωση του ναού. Συγκεκριμένα, 
ενώ το τυπικό ορίζει ότι κήρυκας καλεί τους ομοθρήσκους του σε προσευχή από τον μιναρέ, το κά-
λεσμα πραγματοποιήθηκε από το εσωτερικό του ναού και σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση.

Ερωτάται η Επιτροπή αν προτίθεται να πάρει επίσημη θέση και να καταδικάσει την πρόκληση της 
Τουρκίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. HAHN ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αντιδράσεις που προκαλούνται από την αμφιλεγόμενη χρήση της 
Αγίας Σοφίας, που είναι ένα μουσείο, για την πραγματοποίηση θρησκευτικών τελετών.

Ήδη στην έκθεσή της του 2015 για την Τουρκία, η Επιτροπή τόνισε ότι οι αναφορές που είχαν γίνει 
στο παρελθόν σχετικά με την πιθανή μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί 
αποτέλεσαν αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει την υποβολή εκθέσεων για τις 
εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα.

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη μιας νοοτροπίας ανεκτικότητας χωρίς αποκλεισμούς, τόσο 
στην ΕΕ όσο και στις χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ 
ενθαρρύνει και στηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανό-
ησης και του σεβασμού.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι η Τουρκία πρέπει να εξασφαλίσει τον σεβασμό 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μεταφέρει, με κάθε ευκαιρία, το μήνυμα 
αυτό στην Τουρκία και να παρακολουθεί την πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον τομέα.
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Tην Τετάρτη, 13 
Μαΐου 2015,   στις 

εγκαταστάσεις 
του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 
στις Βρυξέλλες, 

πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση με θέμα 

την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης 

και τον παραλληλισμό 
της τότε εποχής με τη 

σημερινή περίοδο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟ

Μοναδική ελπίδα στην παρούσα κατάσταση είναι τα εθνικιστικά κινήματα, τα οποία ενδιαφέρονται 
πραγματικά για την ευημερία των λαών της Ευρώπης και την προστασία των πολιτών της από εσωτερικούς 
και εξωτερικούς κινδύνους.

1453 Η ΠΟΛΊΣ ΕΑΛΩ  
2015 ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Στην εκδήλωση έλαβαν 
τον λόγο Ευρωβουλευτές, 

Βουλευτές και μέλη του 
Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή 

Αυγή, οι οποίοι τόνισαν 
ότι η Ευρώπη πολιορκείται 

από νέες υβριδικές 
απειλές. Η ανεξέλεγκτη  
λαθρομετανάστευση, ο 

ισλαμικός φονταμενταλισμός, 
η τρομοκρατία και η έλλειψη 
ηθικής στην πολιτική ηγεσία 

της Ευρώπης απειλούν 
συθέμελα την ύπαρξή της.
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Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 
Στρατηγού Ελευθέριου Συναδινού στη Συρία, 
πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον Πατριάρχη της 
Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιγνάτιο Εφραίμ ΙΙ, 
τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι’ και τον Μουφτή 
Σεΐχη Αχμάντ Μπαντρεντίν Χασούν.

Στις εν λόγω συζητήσεις έγινε γνωστό ότι,  εκτός 
της δράσης των ξένων δυνάμεων, η Συρία είναι 
παράδειγμα χώρας «μωσαϊκό», όπου οι διάφορες 
θρησκείες και φυλές, έμαθαν να συμβιώνουν και να 
σέβονται την ύπαρξη και την υπόσταση αλλήλων. 
Ειδικά ο μουφτής προειδοποίησε ότι, αν δεν 
προσέξει, η Ευρώπη θα καταντήσει μια εμπόλεμη 
ζώνη, μετά την εισβολή ακραίων μουσουλμανικών 
στοιχείων. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι, για κάθε 
τέμενος που χτίζεται στην Ευρώπη, από πίσω 
κρύβονται η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική 
Αραβία, τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στον 
διορισμό μουφτή! Δηλαδή ακριβώς όπως γίνεται στη 
Θράκη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσκεψη στην πόλη 
Μααλούλα, βορειο-ανατολικά της Δαμασκού, όπου 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Δήμαρχο 
της πόλης Naji Elian Wahbe. Αξιοσημείωτο είναι 

“Κυριακή των Βαΐων με 
τον Πατριάρχη Αντιοχείας 

Ιωάννη Ι’ ”

το γεγονός ότι πριν την κατάληψή της από τους 
ισλαμιστές τρομοκράτες, οι Χριστιανοί αποτελούσαν 
το 80% του πληθυσμού, ενώ το μοναστήρι του 
Σέργιου Βάκχου και της Αγίας Θέκλας ήταν 
λατρευτικοί προορισμοί για χιλιάδες πιστούς! Επίσης, 
στο δεσπόζον ύψωμα της πόλης υπάρχει σημείο 
όπου, όταν βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός, άναψε φωτιά 
για να ειδοποιηθεί η Κωνσταντινούπολη για το 
γεγονός. Το σημείο αυτό είναι ένα από τα πολλά που 
χρησιμοποιήθηκαν, από τα Ιεροσόλυμα μέχρι την 
Κωνσταντινούπολη. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 μ.Χ. η γηραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, 
μετέβη στους Αγίους Τόπους ώστε να αποκαλύψει τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα 
Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον 
λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό 
που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί 
(του Κυρίου και των δύο ληστών). Κάθε 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται λαμπρές εκδηλώσεις για την επέτειο της 
Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.



15blog: elsynadinos.wordpress.com - twitter: @Synadinos_Eleft - Instagram: synadinos_eleftherios

Επαφές, ενημερώσεις και ανταλλαγές 
απόψεων περιελάμβανε το ταξίδι 
που πραγματοποίησε ο Στρατηγός 

Ελευθέριος Συναδινός, μαζί με 
αντιπροσωπείες εθνικών και ευρωπαϊκών 
εθνικιστικών κινημάτων, στη Συρία, την 

περίοδο 23 μέχρι 27 Απριλίου 2016. ΣΥ
ΡΙ

Α

Απρίλιος 2016



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

 Αντιστράτηγος ε.α.


