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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενδιαφζρουςα επίκαιρθ Ομιλία του κ. Σάββα Καλεντερίδθ, ςτθν
αίκουςα Συνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτο Δθμαρχείο
Μεγάρων τθν Τετάρτθ 27 Νοεμβρίου 2019, ώρα 18.00, με κζμα:
« Οι Γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςε Ελλάδα – Κφπρο – Συρία, Ενεργειακά,
Προςφυγικό, Μεταναςτευτικό »
Ο Διμοσ Μεγαρζων διοργανϊνει εκδιλωςθ με Ομιλία του γνωςτοφ από τθν
υπόκεςθ Οτςαλάν κ. Σάββα Καλεντερίδθ, Αξιωματικοφ ε.α., υγγραφζα και
Γεωςτρατθγικοφ αναλυτι με κζμα:
« Οι γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςε Ελλάδα – Κφπρο – Συρία, Ενεργειακά, Προςφυγικό,
Μεταναςτευτικό».
Σο κζμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο αφοφ κυριαρχεί τελευταία ςχεδόν ςε
κακθμερινι βάςθ ςτα ΜΜΕ και υπάρχει ζντονθ ανθςυχία ςτουσ πολίτεσ ςχετικά με
τα τεκταινόμενα και τισ ςυνζπειεσ και προκαλεί το ζντονο ενδιαφζρον ςτθν κοινι
γνϊμθ.
Ο Σάββασ Καλεντερίδθσ, κατάγεται από τθν Βζργθ ερρϊν, αποφοίτθςε από
τθ χολι Ευελπίδων το 1981, υπθρζτθςε ςε διάφορεσ ςτρατιωτικζσ μονάδεσ και
φοίτθςε ςε όλα τα χολεία των τεκωρακιςμζνων και των καταδρομϊν. Επίςθσ
υπθρζτθςε επί ςειρά ετϊν ςτθν Εκνικι Τπθρεςία Πλθροφοριϊν και ςε κρίςιμεσ
κζςεισ ςτο εξωτερικό.
Σον Μάρτιο του 2000, ενϊ φοιτοφςε ςτθν Ανωτάτθ χολι Πολζμου,
παραιτικθκε από τισ τάξεισ του Ελλθνικοφ τρατοφ με τον βακμό του
Αντιςυνταγματάρχθ και θ παραίτθςι του αυτι οφείλεται ςτθ διαφωνία του με τον
χειριςμό από πλευράσ τθσ ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ τθσ υπόκεςθσ Οτηαλάν τον
Ιανουάριο του 1999, ςτο Ναϊρόμπι τθσ Κζνυασ.

Ο ίδιοσ ωσ αξιωματικόσ τθσ ΕΤΠ είναι γνωςτό ότι ςυνόδευε τον Κοφρδο
θγζτθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιπετειϊδουσ μετακίνθςισ του ςτθ Ρωςία, τθ
Λευκορωςία και τθν Κζνυα και κατακζτοντασ τθν ιςτορικι του μαρτυρία για τα
γεγονότα ςυνζγραψε το βιβλίο “Παράδοςθ Οτηαλάν, θ ώρα τθσ αλικειασ” το οποίο
ξεπζραςε ςε πωλιςεισ τισ 15.000 αντίτυπα.
υνάδελφοί του ςτρατιωτικοί μιλοφν με κερμά λόγια γι αυτόν και θ
παραίτθςι του εκείνθ τθν εποχι χαρακτθρίςτθκε ωσ μεγάλθ απϊλεια από το
τράτευμα ςτο οποίο θ πορεία του προδιαγραφόταν λαμπρι.
Ιδεολόγοσ και οραματιςτισ αξιωματικόσ, ακοφραςτοσ και ανεξάντλθτοσ,
αξιωματικόσ υψθλϊν επιδόςεων, προικιςμζνοσ με εξαιρετικά επιχειρθςιακά και
διοικθτικά προςόντα, γλωςςομακισ που εργάςτθκε άψογα και ζφερε ςε πζρασ
επιτυχϊσ όλεσ τισ αποςτολζσ που του ανετζκθςαν κζτοντασ αλλεπάλλθλεσ φορζσ ςε
κίνδυνο τθ δικι του ηωι και τθσ οικογζνειάσ του προςφζροντασ εξαιρετικά
πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν εκνικι Αςφάλεια τθσ πατρίδασ μασ.
Από το φκινόπωρο του 2000 ίδρυςε και διευκφνει τον εκδοτικό οίκο
“Ινφογνώμων Εκδόςεισ” και από το 2008 το ιςτολόγιο “Ινφογνώμων πολιτικά”.
Ο Σάββασ Καλεντερίδθσ είναι από το 2011 τακτικόσ αρκρογράφοσ ςτισ
εφθμερίδεσ “Δθμοκρατία” και “Κυριακάτικθ Δθμοκρατία” ενϊ αναλφςεισ του με
κφριο κζμα τθν Σουρκία και άλλα περιφερειακά ηθτιματα ζχουν δθμοςιευκεί ςτισ
εφθμερίδεσ “Κυριακάτικθ Ελευκεροτυπία”, “Παρόν” και “Μακεδονία” και ςτα
περιοδικά “Επίκαιρα”, “Αμυνα και Διπλωματία”, “Στρατιωτικι ιςορροπία &
Γεωπολιτικι”, “Απόρρθτο Δελτίο και Διπλωματία.
Με το ψευδϊνυμο Κώςτασ Νικοπολίδθσ μετζφραςε από τα Σουρκικά και
επιμελικθκε τθν ζκδοςθ του Βιβλίου “Κράτοσ ςυμμορία” ενϊ μετζφραςε από τα
Σουρκικά και τθν “Ζκκεςθ Σουςουρλοφκ”. To 2016 εξζδωςε από τισ εκδόςεισ του το
βιβλίο του “Κρίςθ και Πατριωτιςμόσ”.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ομιλία του τθν Παραςκευι 27 Νοεμβρίου, ώρα 18.00
ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτο Δθμαρχείο
Μεγάρων, αναμζνεται με εξαιρετικό ενδιαφζρον και θ αίκουςα διαφαίνεται ότι
κα είναι κατάμεςτθ.
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ΠΡΟΚΛΗΗ
Εχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Σετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019,
ώρα 18.00 στην αίθουσα υνεδριάσεων Δημοτικού υμβουλίου στο Δημαρχείο
Μεγάρων, στην Ομιλία του κ. άββα Καλεντερίδη, Αξιωματικού ε.α,
υγγραφέα και Γεωστρατηγικού αναλυτή, με θέμα:
« Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα – Κύπρο – υρία.
Ενεργειακά, Προσφυγικό, Μεταναστευτικό »

Γρηγόριος Ι. ταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων

