ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12
Ιανουαρίου 2019 στην αίθουσα ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών η μεγαλειώδης
εκδήλωση που διοργάνωσε Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
με θέμα «ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
ΜΑΣ». Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝ Σερρών κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου κατά τον
σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς της
εκδήλωση την εταιρία Μέτρον αυτοματισμοί και την εταιρία Νέκταρ αναψυκτικά,
τον Δήμο Σερρών για την παραχώρηση της αίθουσας και ιδίως τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κκ Θεολόγο ο οποίος έθεσε υπό την πνευματική του αιγίδα την
εκδήλωση και συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της καθώς ήταν εκείνος που
εξ αρχής παρότρυνε τον ΣΕΑΝ Σερρών για την διοργάνωσή της, αναφέρθηκε στο
Εθνικό Θέμα της Μακεδονίας μας τονίζοντας: «Για την ελευθερία της Μακεδονίας
μας έχυσαν το αίμα τους πλήθος ηρώων, όπως ο Πάυλος Μελάς, ο Τέλος Άγρας
και ο δικός μας Καπετάν Μητρούσης, εμείς δεν θα φανούμε κατώτεροί τους, δεν
θα προδώσουμε την θυσία τους. Υπάρχει μία μόνο Μακεδονία, η δικής μας
Μακεδονία, η Ελληνική Μακεδονία. Αγώνας μας διαρκής θα είναι η ανατροπή της
κατάπτυστης και εθνικά μειοδοτικής συμφωνίας».
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν δύο εξαιρετικά σημαντικές προσωπικότητες ο
γνωστός για την εθνική δράση του Σερραίος Σάββας Καλεντερίδης εκδότης και
Συγγραφέας και ο Πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων
Αξιωματικών Δρ. Φίλιππος Κωσταράς. Αναφέρθηκαν στην διαχρονική πορεία
του Εθνικού θέματος της Μακεδονίας αλλά και στις Εθνικά ολέθριες συνέπειες
της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμμετοχή των Σερραίων Εφέδρων
Αξιωματικών αλλά και πρωτοφανούς όγκου Σερραίων πολιτών που κατέκλυσαν
την μεγαλύτερη αίθουσα της πόλης αλλά και τους χώρους έξω από αυτήν
αναδεικνύει την εκδήλωση αυτή ως την μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην πόλη
μας. Καταδεικνύει όμως και την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη αντίθεση των
Ελλήνων της Μακεδονίας στην Εθνικά ολέθρια και επικίνδυνη Συμφωνία που
αναγνωρίζει στο γειτονικό κρατίδιο δικαιώματα σε γλώσσα και εθνικότητα κάτι
αδιανόητο και αδιαπραγμάτευτο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι Σερραίοι με την
συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας υπέδειξαν ότι ο Ελληνικός λαός δε θα
συναινέσει ποτέ στην προδοσία που συντελείται και θα αγωνιστεί για την
ανατροπή της συμφωνίας που υπέγραψε ερήμην του η σημερινή κυβέρνηση.
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