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Ο πρεσβυγενής Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών συνεχίζοντας μία παράδοση 
πολλών δεκαετιών τιμά σήμερα τον κ. Σάββα Καλεντερίδη, συγγραφέα και 
εκδότη, αναγνωρίζοντας τον θαρραλέο αγώνα του στην ανάδειξη των εθνικών 
δικαίων του Ελληνισμού. 
Ο Σάββας Καλεντερίδης γεννήθηκε στη Βέργη Σερρών. Το 1977 εισήλθε στη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1981, ως 
ανθυπίλαρχος. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και φοίτησε σε όλα τα 
σχολεία των τεθωρακισμένων και των καταδρομών. Επίσης, υπηρέτησε επί 
σειράν ετών σε κρίσιμες θέσεις και στο εξωτερικό. Το Μάρτιο του 2000, ενώ 
φοιτούσε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, παραιτήθηκε από τις τάξεις του 
Ελληνικού Στρατού, με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Η παραίτησή του 
οφείλεται στη διαφωνία του με το χειρισμό από πλευράς ελληνικής 
κυβέρνησης της Υπόθεσης Οτζαλάν, τον Ιανουάριο του 1999, στο Ναϊρόμπι 
της Κένυας. 
Ο Σάββας Καλεντερίδης, που συνόδευε τον Κούρδο ηγέτη κατά τη διάρκεια 
της περιπετειώδους μετακίνησής του στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την 
Κένυα, συνέγραψε το βιβλίο-ιστορική μαρτυρία «Παράδοση Οτζαλάν: Η Ώρα 
της Αλήθειας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ. 
«Υπήρξε ιδεολόγος και οραματιστής αξιωματικός, προικισμένος με εξαιρετικά 
επιχειρησιακά και διοικητικά προσόντα. Εργάστηκε αθόρυβα, με πρωτόγνωρη 
ευρηματικότητα, θέτοντας αλλεπάλληλες φορές σε κίνδυνο τη δική του ζωή 
αλλά και της οικογένειάς του, προσφέροντας εξαιρετικά πολύτιμες 
πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια της Πατρίδος μας. Και όλα αυτά 
κινούμενος χωρίς ίχνος φόβου σε ένα εχθρικό περιβάλλον χωρίς να επιδιώκει 
την προβολή του.  
 
Αξιοσημείωτη είναι η ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό με το οποίο χειρίστηκε 
την Υπόθεση Οτζαλάν, στο Ναϊρόμπι, που ξέπλυνε μέρος της ντροπής από το 
όνειδος της παράδοσης ενός ικέτη στα χέρια των διωκτών του και μάλιστα των 
Τούρκων. Τα όσα επακολούθησαν και τα βέλη που εστράφησαν εναντίον του 
από τους πρωταγωνιστές της παράδοσης Οτζαλάν στους Τούρκους, του 
έκλεισαν όλους τους δρόμους και τον εξανάγκασαν σε παραίτηση, εξέλιξη που 



σηματοδότησε μια μεγάλη απώλεια για το Στράτευμα, στο οποίο η πορεία του 
προδιαγραφόταν λαμπρή»,  αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αντιπτέραρχος ε.α. 
Παναγιώτης. Μπαλές, στο βιβλίο του «Παρακαταθήκες Αετών». 
 
Από το φθινόπωρο του 2000 ίδρυσε και διευθύνει τον εκδοτικό οίκο 
ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ. Με το ψευδώνυμο Κώστας Νικοπολίδης μετέφρασε από τα 
τουρκικά και επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου "Κράτος συμμορία", 
Εκδόσεις Τουρίκη, ενώ μετέφρασε από τα τουρκικά και την "Έκθεση 
Σουσουρλούκ", που συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Εκδόσεων 
Λιβάνη. 
Επιμελήθηκε την έκδοση του δίτομου έργου "Ανάλυση της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής, Μύθος και πραγματικότητα", το βιβλίο  
"Οι μειονότητες στην Τουρκία" και μια σειρά πολύτιμων ιστορικών 
ταξιδιωτικών οδηγών, όπως  
"Κάτω Ιταλία - Μεγάλη Ελλάδα", "Σικελία", "Ρόδος - Καρία - Λυκία", "Χίος - 
Σμύρνη", "Βουλγαρία - Ανατολική Ρωμυλία", "Καππαδοκία - Κεντρική 
Ανατολία" και Κωνσταντινούπολη - Μαρμαράς". 
Έγραψε τους ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς "Κοζάνη, στην αγκαλιά των 
βουνών", "Ιωνία", "Δυτικός Πόντος" και "Ανατολικός Πόντος".  
Οι οδηγοί αυτοί αποτελούν μια ανεκτίμητη χωρίς προηγούμενο πηγή 
πληροφοριών για τον ταξιδιώτη και τον προσκυνητή των ιερών χωμάτων του 
Ελληνισμού.  
 
Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα 
"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και "Κυριακάτικη Δημοκρατία", ενώ αναλύσεις και άρθρα του, 
με κύριο θέμα την Τουρκία και άλλα περιφερειακά ζητήματα, έχουν 
δημοσιευθεί στις εφημερίδες "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", "Παρόν" και 
"Μακεδονία" και στα περιοδικά "Επίκαιρα", "Άμυνα και Διπλωματία", 
"Στρατιωτική Ισορροπία & Γεωπολιτική", "Απόρρητο Δελτίο" και "Διπλωματία". 
Είναι υποψήφιος διδάκτωρ της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Είναι και ο εμπνευστής και η ψυχή της ανανεωμένης διαδικτυακής πύλης 
Pontos News, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει τους απανταχού Έλληνες με την 
πατρίδα και να αναδείξει την λαμπρή ιστορία και τον θαυμαστό πολιτισμό των 
προσφύγων.  
Στην εκδήλωση παρουσίασης του pontos-news.gr που πραγματοποιήθηκε 
στις 3 Νοεμβρίου 2014 δήλωσε με καταφανή συγκίνηση  «Οι πρόσφυγες, 
όταν εκδιώχθηκαν από τον Πόντο, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη 
και τη Μικρά Ασία, πήραν μαζί τους τα κλειδιά των σπιτιών τους, τα 
έβαλαν στα εικονοστάσια ελπίζοντας ότι κάποτε θα επιστρέψουν για να 
ανοίξουν ξανά τα σπίτια τους. Πάρτε αυτά τα κλειδιά και μέσω του 



pontos-news.gr ελάτε να ανοίξουμε όλοι μαζί αυτά τα σπίτια, να 
αναδείξουμε την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους»,  

 
 
Κύριε Καλεντερίδη, 
 
Παίρνοντας αφορμή από τις πολύ ευρηματικές λέξεις ‘’κλειδιά’’ ‘’ ανάδειξη 
ιστορίας’’ που δηλώσατε στην παρουσίαση του ‘’Pontos-News‘’, ο Σύλλογος 
μας θα ήθελε τη συνδρομή του Εκδοτικού Οίκου σας ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ δίνοντας 
σας το κλειδί για την εκτύπωση και την ανάδειξη της δικής του ιστορίας, της 
Πολίτικης. Μια ιστορία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών που αντέχει 87 
χρόνια και είναι κλειδωμένη στα συρτάρια. ΄Ετσι θα άνοιγε μια πορτούλα στην 
ελληνική Ιστορία για να μπει το φως της δικής μας ιστορίας.  
  
Η ιστορική αυτή μελέτη-πόνημα που στοίχισε πολύ κόπο, πολλά χρόνια και 
αρκετό χρήμα είναι έτοιμη, απλώς χρειάζεται το μαγικό κλειδί για να εμφανιστεί 
στον κόσμο, για να μάθει και ο ελληνικός λαός την πορεία των προσφύγων 
της Πόλης στην Αθήνα από το 1928 και κατά προτεραιότητα στην Καλλιθέα 
και τη Νέα Φιλαδέλφεια.  
Να γίνει γνωστή η αλληλεγγύη που επέδειξε ο Σύλλογος μας από την πρώτη 
ημέρα που ιδρύθηκε και που συνεχίζεται μέχρι σήμερα αδιαλείπτως για όλους 
τους αναξιοπαθούντες αδιακρίτως, που συμμετείχε στις χαρές και τις λύπες 
της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής και όλα αυτά με ντοκουμέντα, με 
επιστολές των κατοχικών δυνάμεων και με αδημοσίευτες φωτογραφίες.  
Θα γίνει γνωστό έτσι το τι προσέφερε το ιδιόκτητο αυτό μέγαρο στους 
πρόσφυγες και όχι μόνο, στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου και 
σίγουρα θα κάνει υπερήφανη την τοπική μας αυτοδιοίκηση για το 
αρχιτεκτόνημα αυτό.  Ευκαιρία για να συμμετάσχει. 
 
Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών εύχεται στον θαρραλέο αγωνιστή που τιμά 
επαξίως σήμερα, τη συνέχιση και ευόδωση  του εθνικού έργου που έχει 
αναλάβει. 
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