
Όπως δημοσίευσε η ΕτΟ σε προηγούμενο ρεπορτάζ, στις 4.7.2017 επρόκειτο 

να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της ΕΓ του ΔΙΜΜΑ, η οποία εξελίχθηκε σε 

μια ιδιαίτερα επεισοδιακή διαδικασία με τον Γραμματέα της ΕΓ να μην 

υπογράφει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, 

ανταλλάχθηκαν οι παρακάτω επιστολές που αποτυπώνουν τις θέσεις των 

συντακτών τους, στο κρίσιμο διάστημα των λίγων ημερών πριν τα δύο 

συνέδρια και τις αρχαιρεσίες στις ομογενειακές οργανώσεις και στο ΔΙΜΜΑ. 
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Κα Πρόεδρε της Ανώτατης Αρχής του ΔΙΜΜΑ, 

 

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει σε ότι αφορά τη διεξαγωγή των δύο παγκόσμιων συνεδρίων για τα 

οποία ενημερωθήκαμε στις 27-6-2017 και στις 28-6-2017, ότι το Αλεξάνδρειο είναι πανέτοιμο για να τα 

υποδεχθεί. Το γεγονός αυτό είναι παραδεκτό από όλους, είμαστε καθημερινά αποδέκτες 

συγχαρητηρίων από πολλούς και αυτό αντανακλά και σε εσάς, γεγονός που ελπίζω να σας χαροποιεί 

ιδιαίτερα. Σας διαβεβαιώνω ότι ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Γ. και σεβόμενος τις αρχές που πρεσβεύει 

το Ίδρυμα αλλά και οι προσωπικότητες όλων μας, έχουν γίνει οι δέουσες προετοιμασίες ώστε το κτίριο 

να αποτελεί κόσμημα και τα απόδημα μέλη του ΔΙΜΜΑ που θα προσέλθουν να αισθανθούν 

υπερήφανοι για το εγχείρημα αυτό που ξεκίνησε 25 χρόνια πριν και σήμερα πετύχαμε με σκληρή 

δουλειά και με αίσθημα ευθύνης να βρίσκεται στις καρδιές και στη συνείδηση όλου του κόσμου. Αυτό 

αποδεικνύει εξάλλου και το τεύχος των πεπραγμένων που σας εστάλη. 

 

Α. Η ώρα της πρόσκλησης για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση αναγράφηκε λαμβανομένου υπόψη 

του προγράμματος της Παμμακεδονικής , το οποίο εσείς μας αποστείλατε στις 28-6-2017 και το οποίο 

αναφέρει ότι στις 10:00 θα διεξαχθεί το παγκόσμιο συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων. Με τη 

λογική αυτή και λαμβανομένου υπόψη ότι πρέπει τα απόδημα μέλη του ΔΙΜΜΑ να παρίστανται στην 

εκλογοαπολογιστική του Δ.Σ. της Ε.Γ. και να έχουν χρόνο να ξεκουραστούν μετά το πέρας του 

παγκοσμίου συνεδρίου, τέθηκε ως ώρα (όπως και στο παρελθόν) η 16:00.  Συνεπώς, τίθεται το 

ερώτημα, πώς τώρα προτείνετε την 10:30 ως ώρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης (της οποίας η 

πρόσκληση είναι αποκλειστικής θεσμικής δικαιοδοσίας του Δ.Σ της Ε.Γ.), δηλαδή μισή ώρα μετά το 

παγκόσμιο συνέδριο? Πώς θα συμμετέχουν τα απόδημα μέλη του ΔΙΜΜΑ στην εκλογοαπολογιστική 

του Δ.Σ. της Ε.Γ. ταυτόχρονα, την ίδια ώρα με το παγκόσμιο συνέδριο? Φρόνιμο είναι να επικρατήσει η 

σύνεση και η δημιουργικότητα για το καλό του ΔΙΜΜΑ και των δημοκρατικών διαδικασιών λειτουργίας 

του. 

 Άρα η ώρα που τέθηκε για τις 16:00 στις 26-7-2017 είναι απολύτως θεμιτή και ανθρωπίνως αποδεκτή, 

για να συμμετέχουν τα απόδημα μέλη του ΔΙΜΜΑ και διευκολύνει τη διαδικασία. Εξάλλου, δεν 

δημιουργείται πρόβλημα στην ώρα του δείπνου των 20:00, καθώς τρεις ώρες είναι αρκετές για τη 

διενέργεια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης. Σημειώνω δε ότι εάν οι οργανωτικές επιτροπές των 

συνεδρίων ερχόντουσαν σε επαφή με το Δ.Σ. της Ε.Γ. για το δείπνο, θα  προτείναμε να φιλοξενηθεί στις 

υπέροχες εγκαταστάσεις του ΔΙΜΜΑ.  

 



Β. Σε ότι αφορά την πρόσκληση του Δ.Σ. της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ, η οποία σας απεστάλη νομίμως και 

εμπροθέσμως συντάχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό, με νόμιμο και νομότυπο τρόπο και με πνεύμα 

καλής διάθεσης και συνεργασίας. Από την πρώτη στιγμή η πρόθεσή μου αλλά και των μελών του Δ.Σ. 

της Ε.Γ., όπως και η δική σας, είναι αδιαμφισβήτητα η συμμετοχή των αποδήμων μελών του ΔΙΜΜΑ 

στην κορυφαία αυτή διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Το πρόγραμμα μας απεστάλη καθυστερημένα 

στις 28 Ιουνίου 2017, καταρτίσθηκε η πρόσκληση  και απεστάλη προς ενημέρωση στις 29-6-2017 με e-

mail στο γραμματέα κ. Γιουματζίδη για διευκόλυνσή του (λόγω της απόστασης) έτσι ώστε να 

κοινοποιηθεί εμπρόθεσμα. Αντ΄αυτού ο κ. Γιουματζίδης απέστειλε έγγραφο σχολιασμών-

παρατηρήσεων, το οποίο μπορείτε να του το ζητήσετε.  

 Ειδικότερα, ο κ. Γιουματζίδης ισχυρίστηκε ότι ως όρος «δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο στην 

Εκτελεστική Γραμματεία» και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ. της συνεδρίασης της 4ης-7-2017 τον 

παρέπεμψαν στο άρθρο 10 του καταστατικού του ΔΙΜΜΑ με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ», από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Γ. από συστάσεως του ΔΙΜΜΑ και ποτέ δεν έχει τεθεί τέτοιου είδους θέμα στα 

25 χρόνια λειτουργίας του. Εξάλλου, σε όλες τις προσκλήσεις παλαιότερων γενικών 

συνελεύσεων του παρόντος Δ.Σ. του οποίου είναι Γραμματέας, αναφέρεται ο όρος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και έχει θέσει την υπογραφή του, όπως επίσης αναγράφεται ο όρος και στο βιβλίο 

των πρακτικών του Δ.Σ. της Ε.Γ. Συνεπώς διεγράφη ο όρος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ από την 

πρόσκληση. 

 Επίσης έσβησε το «Προγραμματισμός 2017» και «Προϋπολογισμός 2017», «επειδή δεν τίθεται 

θέμα προγραμματισμού και προϋπολογισμού 2017 γιατί έως τις 26-7-2017 υπεύθυνη είναι η 

τωρινή διοίκηση, και θα εκθέσει τα πεπραγμένα της, ενώ για μετά υπεύθυνη να τον συντάξει 

είναι η νέα ΕΓ που θα προκύψει από τις εκλογές των 6 μελών της στις 26 Ιουλίου 2017 και από 

τον διορισμό του Προέδρου και των άλλων δύο μελών, από την Ανωτάτη Αρχή, στο αμέσως 

επόμενο διάστημα.». Ο Πρόεδρος κ. Πασχάλης του εξήγησε ότι  το θέμα «Προγραμματισμός 

2017» και «Προϋπολογισμός 2017», είχε τεθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης και αναφέρεται 

στα πρακτικά της από 26-1-2017 Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΜΜΑ, στην οποία δεν ήταν 

παρόντα τα απόδημα μέλη του ΔΙΜΜΑ και άρα είναι θεμιτό και ορθό να αναγνωσθεί και στα 

απόδημα παρόντα μέλη στη Γενική Συνέλευση της 26ης-7-2017, έτσι ώστε να ενημερωθούν και 

να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη δράση του ΔΙΜΜΑ στο υπόλοιπο του έτους 2017. 

Ασφαλώς και το θέμα δεν αναφέρεται στη δράση του επόμενου συμβουλίου της Ε.Γ., του 

οποίου τα έξι μέλη θα εκλεγούν στις 26-7-2017 και ο Πρόεδρος και τα δύο μέλη έχουν εκλεγεί 

από την Ανωτάτη Αρχή. Εξάλλου, η πρώτη Γενική Συνέλευση του νέου συμβουλίου θα 

διενεργηθεί εντός του πρώτου διμήνου του 2018, ως ορίζει το καταστατικό και άρα εάν δεν 

αναγνωσθεί το θέμα αυτό στη Γενική Συνέλευση της 26ης-7-2017, δεν θα υπάρξει επίσημη 

ενημέρωση των μελών που δεν ήταν παρόντα, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη δημοκρατική και 

καταστατική λειτουργία του ΔΙΜΜΑ. Ύστερα από συζήτηση αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της Ε.Γ. 

του ΔΙΜΜΑ στη συνεδρίαση της 4ης-7-2017 όπως ενταχθεί το θέμα αυτό εντός του πρώτου 

θέματος για τα ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ του ΔΣ της Ε.Γ.  

 Επίσης έσβησε από την πρόσκληση το «συνεδρίαση στις 16 Ιουλίου 2017» γιατί η 

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΔΙΜΜΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με το 

καταστατικό, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παμμακεδονικών Ενώσεων, η 

οποία έχει προγραμματισθεί για τις 26 Ιουλίου 2017, για να μπορούν να πάρουν μέρος και οι 

απόδημοι Μακεδόνες μέλη του ΔΙΜΜΑ.». Στο σημείο αυτό τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ. του 

εξήγησαν, ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ζ του καταστατικού του ΔΙΜΜΑ «οι προσκλήσεις 

για τη Γ.Σ. δίνονται με ανακοίνωση στις εφημερίδες ή στέλνονται ταχυδρομικά στους 

παραλήπτες 15 ημέρες πριν..» και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. στ’  σε περίπτωση μη 



απαρτίας συγκαλείται και πάλι Γ.Σ. εντός 10 ημερών από την πρώτη». Σύμφωνα λοιπόν με το 

καταστατικό και το νόμο είμαστε υποχρεωμένοι ως πρώτη ημερομηνία να θέσουμε στην 

πρόσκληση άλλη από αυτή της επαναληπτικής συνεδρίασης που είναι η 26η-7-2017 (εντός δέκα 

ημερών μετά την πρώτη τυπικά ορισθείσα και άκαρπη σε απαρτία Γ.Σ.), όπως συνέβαινε και στο 

παρελθόν, διότι οι ημέρες έχουν 24ωρη διάρκεια και όχι ωριαία. 

 Επίσης πρότεινε ως θέμα την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο δεν τίθεται ως 

χωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού 

εντάσσεται στις αρχαιρεσίες, οι οποίες υπάρχουν ήδη ως θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο και το νόμο «στην αρχή κάθε αρχαιρεσιακής συνεδρίασης 

της Γ.Σ. εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής εφορευτική επιτροπή.» Συνεπώς δεν 

υπάρχει λόγος να τεθεί ως θέμα χωριστό στην ημερήσια διάταξη, αλλά εντάσσεται στο θέμα 

«διαδικασία αρχαιρεσιών…..». 

 
Γ. Το θέμα ημερησίας διάταξης που προτείνετε «Συζήτηση-Προτάσεις-Αποφάσεις»  (το πρότεινε και ο κ. 

Γιουματζίδης) δεν προβλέπεται από το καταστατικό διότι δεν είναι συγκεκριμένο αλλά γενικό και 

αόριστο και ποτέ δεν έχει τεθεί ως θέμα ημερησίας διατάξεως τα 25 χρόνια λειτουργίας του ΔΙΜΜΑ. Οι 

τοποθετήσεις στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση γίνονται όπως ορίζει το καταστατικό και το 

προεδρείο. Ο κ. Γιουματζίδης ανέφερε στη συνεδρίαση της 4
ης

-7-2017 ότι θα ήθελε να μιλήσει για την 

τροποποίηση του καταστατικού, θέμα το οποίο ο Πρόεδρος δεν το επέτρεψε, διότι με το καταστατικό 

αυτό το ΔΙΜΜΑ λειτουργεί 25 χρόνια και αυτό ισχύει. Εξάλλου, βάσει του άρθρου 16 του 

καταστατικού, αυτό είναι θέμα της Α.Α. 
Δ. H ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Γ. στη 

συνεδρίαση της 4ης-7-2017 και απεστάλη. Είναι νόμιμη όπως ορίζει το καταστατικό και ο νόμος, με 

απόφαση της πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ. στη συνεδρίαση της 4ης-7-2017, 

στην περίπτωση άρνησης του γραμματέα προς υπογραφή, διότι το Ίδρυμα πρέπει να λειτουργήσει και 

να λειτουργήσει σωστά, μακριά από μεμψιμοιρίες, όπως αρμόζει στο κύρος του. 

Τέλος, ενημερώνουμε προς διευκόλυνσή σας και σε συνέχεια των επιστολών που αποστείλαμε ότι οι 

οργανωτικές επιτροπές των συνεδρίων οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. της Ε.Γ., κατά ομόφωνη 

απόφαση όλων των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ της 4ης-7-2017, προκειμένου να 

διευθετηθούν διαδικαστικά και νομικά θέματα. 

Εν αναμονή των ενεργειών σας με γνώμονα τη σύνεση και το σεβασμό στους θεσμούς, προς όφελος 

του ΔΙΜΜΑ. 

  

Για το Δ.Σ. της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ 

Ο Πρόεδρος Διονύσης Πασχάλης 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΜΜΑ, ΝΙΝΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΜΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ 

8.7.2017 

 

κ. Πρόεδρε της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΔΙΜΜΑ 

 

   Χαίρομαι που το κτήριο του Αλεξάνδρειου είναι έτοιμο για την πραγματοποίηση των δύο συνεδρίων 

από τις 24 έως και τις 26 Ιουλίου 2017, και ήδη έχω ενημερώσει τα μέλη της Ανωτάτης Αρχής για αυτό.  



   Προφανώς εκ παραδρομής γράψατε «σε ότι αφορά τη διεξαγωγή των δύο παγκόσμιων συνεδρίων για 

τα οποία ενημερωθήκαμε στις 27-6-2017 και στις 28-6-2017». Στις 24 και στις 25 θα πραγματοποιηθεί  

το 71ο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης των ΗΠΑ, και στις 26 θα πραγματοποιηθεί το 12ο 

Παγκόσμιο Συνέδριο των Παμμακεδονικών Ενώσεων για τα οποία όμως σας είχα ενημερώσει από τις 

15 Μαΐου 2017 όταν επισκέφθηκα το Αλεξάνδρειο για αυτόν τον σκοπό. Εάν θεωρείται ανεπίσημη 

εκείνη την επίσκεψή μου και θεωρείται ότι ενημερωθήκατε στις 27 Ιουνίου 2017 είναι γιατί δεν 

κατορθώσατε να συγκαλέσετε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας εκείνη την ημέρα ενώ σας 

είχα ενημερώσει μήνες πριν. 

   Προφανώς επίσης εκ παραδρομής γράφετε στην επιστολή σας «…αναφέρεται στη δράση του 

επόμενου συμβουλίου της Ε.Γ., του οποίου τα έξι μέλη θα εκλεγούν στις 26-7-2017 και ο Πρόεδρος και 

τα δύο μέλη έχουν εκλεγεί από την Ανωτάτη Αρχή.». Στις 10 Ιουνίου 2017 δεν εκλέχθηκε ο νέος 

πρόεδρος και τα άλλα δύο μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας για τους παρακάτω λόγους: 

1. Ανοίχθηκαν οι φάκελοι της ψηφοφορίας αλλά η  συνεδρίαση δεν είχε απαρτία, οπότε δεν 

επικυρώθηκαν ούτε δευτερωθήκαν ποτέ τα αποτελέσματα.  Παρόντα ήταν δέκα μέλη της 

Ανωτάτης Αρχής, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό για να είναι έγκυρη η συνεδρίαση 

χρειάζονται 12 παρόντες. 

2. Δεν υπάρχει πρακτικό υπογεγραμμένο από την εφορευτική επιτροπή. 

3. Επειδή οι υποψήφιοι ήταν τρείς είχαμε συμφωνήσει ότι εάν κάποιος υποψήφιος δεν 

συμπληρώσει την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο που 

είχαν τις περισσότερες ψήφους. Ακόμα και εάν δεν υπήρχαν οι παραπάνω ακυρωτικοί λόγοι 

θα έπρεπε να διεξαχθεί πάλι ψηφοφορία μεταξύ των δύο κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. 

4. Συμμετείχατε στην ψηφοφορία εσείς και ο κ. Νίγδελης χωρίς να είστε μέλη της Ανωτάτης 

Αρχής και κατά συνέπεια χωρίς να έχετε δικαίωμα ψήφου, που αυτόματα ακυρώνει την 

ψηφοφορία. Ήταν παράληψη η μη συμπλήρωση της Ανωτάτης Αρχής με τα δύο μέλη από την 

Εκτελεστική γραμματεία αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο της εφορευτικής 

επιτροπής να επιλέγει από μόνος του δύο άτομα και να τα βάζει να ψηφίσουν. Το 

καταστατικό ορίζει ότι έχουν δικαίωμα δύο μέλη της Εκτελεστικής γραμματείας να διορίζονται 

μέλη της Ανωτάτης αρχής αλλά μόνον μετά από απόφαση συνεδρίασης της Ανωτάτης Αρχής. 

Η Ανωτάτη Αρχή σε καμία συνεδρίασή της δεν όρισε τα δύο μέλη από την Εκτελεστική 

Γραμματεία.   

5. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ακυρώθηκαν από την συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2017 

η οποία είναι έγκυρη και νομότυπη αφού παρόντες ήταν δώδεκα μέλη της Ανωτάτης Αρχής 

που αποτελούν την απαραίτητη πλειοψηφία εγκυρότητας συνεδρίασης σύμφωνα με το 

καταστατικό.  

 

   Την επιστολή αυτή την έστειλα στον Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας  κ. Γιουματζίδη με την 

προτροπή να απαντήσει για τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ σας στις 4 Ιουλίου 2017. 

 

Νίνα Γκατζούλη  

Πρόεδρος Ανωτάτης Αρχής  

Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου  

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΜΜΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ,  ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

12.7.2017 



 

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΑ)  ΤΟΥ  

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΔΙΜΜΑ) 

 

     Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 έλαβα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την πρόεδρο της Ανωτάτης 

Αρχής του ΔΙΜΜΑ κ. Γκατζούλη, επιστολή του προέδρου της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΔΙΜΜΑ, κ. 

Πασχάλη προς την ίδια, με την προτροπή να απαντήσω για τα θέματα που με αφορούσαν ως 

Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας (ΕΓ) του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου 

Αλεξάνδρου (ΔΙΜΜΑ). 

     Διαβάζοντας την επιστολή διαπίστωσα ότι ο κ. Πασχάλης σε μερικά σημεία αναφέρει το όνομά μου 

και προσπαθεί να δείξει ότι υπερασπίζομαι λάθος θέσεις προφανώς για να με μειώσει. Είναι η πάγια 

τακτική του. Να μειώνει τους άλλους για να φαίνεται αυτός.  

     Λυπάμαι πραγματικά για αυτές τις πρακτικές του γιατί ξεκινήσαμε μαζί μία ελπιδοφόρα πορεία 

ανάδειξης του Αλεξάνδρειου αλλά εγώ νιώθω προδομένος από την συμπεριφορά του κ. Πασχάλη και 

προς το Αλεξάνδρειο και προς εμένα. Τον κάλυψα σε πολλά θέματα γιατί εάν δημοσιοποιούνταν θα  

εκτίθετο σοβαρά το Αλεξάνδρειο. Αυτό αντί να το εκτιμήσει ως υπευθυνότητα  το θεώρησε αδυναμία 

μου. Αποδείχθηκε λάθος μου. 

     Η επιστολή που έστειλε στην κ. Γκατζούλη  ξεπέρασε κάθε όριο αυθαίρετων και αστήρικτων 

ισχυρισμών. Στην συνέχεια θα υπερασπιστώ την ορθότητα των θέσεών μου με σοβαρότητα και 

επιχειρήματα αλλά και θα αναφερθώ στο κλίμα «έντασης», (η πιο ήπια λέξη που υπάρχει για να 

περιγράψει την επιθετικότητα του κ. Πασχάλη προς εμένα) στην συνάντηση μελών της Εκτελεστικής 

Γραμματείας στις 4 Ιουλίου 2017. (Αναλυτική αναφορά στο τέλος του κειμένου)         

 

Α) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΜΜΑ  

ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:   

 
                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

         ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας του «Διεθνούς Ιδρύματος Μ. Μεγάλου Αλεξάνδρου» σας προσκαλεί  

σε  Tακτική Γενική Συνέλευση Εκλογοαπολογιστική την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 στην έδρα του Ιδρύματος 

στο κτίριο «Αλεξάνδρειο», στο Λιτόχωρο Πιερίας με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Πεπραγμένα του Δ.Σ. του ΔΙΜΜΑ της τετραετίας Ιουλίου 2013-2017 

2) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός. 

3) Προϋπολογισμός 2017 

4) Προγραμματισμός ενεργειών 2017 

5) Εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ και Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 26-7-2017 στις 19:00 στον ίδιο χώρο 

και με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

     Για το Διοικητικό Συμβούλιο   

       Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας 

Διονύσης Πασχάλης            Δημήτριος Γιουματζίδης 

 

Β) ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ  

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΣΑ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ  

 
                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

      Η Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ) του «Διεθνούς Ιδρύματος Μ. Μεγάλου Αλεξάνδρου» σας προσκαλεί  στην Tακτική  

Εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση  την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:00πμ στην έδρα του Ιδρύματος στο κτήριο 

«Αλεξάνδρειο», στο Λιτόχωρο Πιερίας, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Πεπραγμένα της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ την τετραετία  Ιούλιος 2013- Ιούλιος 2017 

2) Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός Ε.Γ. 



3) Συζήτηση, προτάσεις και αποφάσεις. 

4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και παρουσίαση των υποψηφίων. 

5) Εκλογές για ανάδειξη των έξι (6) από τα εννέα (9)  μέλη της Ε.Γ. του ΔΙΜΜΑ και των τριών (3) της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής (Ε.Ε.). 

    Σε περίπτωση μη απαρτίας η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 26 Ιουλίου 2017 στις 11:00 στον 

ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

    Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της Ανωτάτης Αρχής του ΔΙΜΜΑ στην οποία 

ψηφίζουν μόνον οι ομογενείς Μακεδόνες μέλη του ΔΙΜΜΑ.     

                  Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας 

            Διονύσης Πασχάλης                                    Δημήτριος Γιουματζίδης 

 

 

Γ)     ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΓ  κ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΜΜΑ 

Δεν πήρα απάντηση και η οριστικοποίηση παραπέμφθηκε στην συνεδρίαση της ΕΓ στις  4-7- 2017. 

 

1) Έσβησα το «Διοικητικό Συμβούλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας» γιατί δεν υπάρχει Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΔΙΜΜΑ. Η ΕΓ αποτελείται από εννέα άτομα και 

συνεδριάζει πάντα ως ενιαίο σώμα, άρα δεν υπάρχει ΔΣ μέσα στην ΕΓ. Ονομάστηκε ΕΓ γιατί εκτελεί τις 

εντολές  της Ανωτάτης Αρχής του ΔΙΜΜΑ και ελέγχεται από αυτήν.    

     Συμπλήρωση Ως έκφραση «Διοικητικό συμβούλιο» υπάρχει στο καταστατικό αλλά επειδή δεν 

προσδιορίζεται πουθενά σαν κάτι το διαφορετικό από την Εκτελεστική Γραμματεία δεν έχει νομική 

οντότητα ξεχωριστή από την Εκτελεστική Γραμματεία. 

     Με την ευκαιρία αναφέρω ότι το ίδιο συμβαίνει και με την έκφραση «Διοικητικό Συμβούλιο 

Ανωτάτης Αρχής» και ότι το καταστατικό δεν αναφέρει πουθενά και συγκεκριμένα ποιοι έχουν 

δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την Ανωτάτη Αρχή του ΔΙΜΜΑ. 

 

2) Έσβησα το «Προγραμματισμός 2017» και «Προϋπολογισμός 2017» γιατί δεν τίθεται θέμα 

προγραμματισμού και  προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του 2017. Μέχρι τις 26 Ιουλίου 2017 

υπεύθυνη είναι η τωρινή διοίκηση, και θα εκθέσει τα πεπραγμένα της, ενώ για μετά υπεύθυνη να τον 

συντάξει είναι η νέα ΕΓ που θα προκύψει από τις εκλογές των 6 μελών της στις 26 Ιουλίου 2017 και από 

τον διορισμό του Προέδρου και των άλλων δύο μελών, από την Ανωτάτη Αρχή, στο επόμενο διάστημα. 

Συμπλήρωση Εάν ένας υποψήφιος πρόεδρος αναπτύξει τον προγραμματισμό του για το επόμενο 

διάστημα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και στους άλλους να κάνουν το ίδιο.  

 

3) Έσβησα την πρόσκληση για «συνεδρίαση στις 16 Ιουλίου 2017» γιατί η εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση του ΔΙΜΜΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με το καταστατικό, κατά την διάρκεια του 

Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παμμακεδονικών Ενώσεων, η οποία εδώ και μήνες έχει προγραμματισθεί 

για τις 26 Ιουλίου 2017, για να μπορούν να πάρουν μέρος και οι απόδημοι Μακεδόνες μέλη του 

ΔΙΜΜΑ.  

Συμπλήρωση  Ο οποιοσδήποτε ορισμός πρώτης ημερομηνίας πριν τις 26 Ιουλίου 2017 θα προκαλέσει 

σύγχυση ιδιαίτερα στους αποδήμους που δεν είναι πονηρεμένοι και συνηθισμένοι στις αναβολές και 

θα έλθουν. Θεωρώ πολύ σημαντικό να καθορίσουμε πρώτη συνεδρίαση νωρίς το πρωί της 26ης 

Ιουλίου 2017 και την δεύτερη κάποιες ώρες αργότερα για να μην ταλαιπωρήσουμε τους πιο συνεπείς 

απόδημους να έλθουν δύο φορές. Ενώ ο κ. Νίγδελης επιβεβαίωσε ότι αυτή η τακτική εφαρμόζεται και 

στις πανεπιστημιακές συνελεύσεις η κ. Παπαδιαμαντή με την στήριξη του κ. Πασχάλη ήταν ανένδοτη  

και επέβαλε την διπλή ημερομηνία μη λαμβάνοντας υπ’όψιν την ταλαιπωρία των ομογενών.   

    Επιπλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μία μόνον συνεδρίαση για όλες τις εκλογικές 

διαδικασίες. Τα μέλη του ΔΙΜΜΑ από την Ελλάδα θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αρχαιρεσίες για 

την ανωτάτη αρχή γιατί τους αφορά άμεσα αλλά και οι απόδημοι πρέπει να παρακολουθήσουν τις 



διαδικασίες και συζητήσεις για την εκλογή των έξι μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας για να 

γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα.  

      

4) Προσέθεσα το «Συζήτηση, προτάσεις και αποφάσεις»  γιατί τέτοια Γενική Συνέλευση, με την 

παρουσία και των αποδήμων μελών του ΔΙΜΜΑ, πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και είναι 

σωστό να δώσουμε την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους αλλά και να παρθούν αποφάσεις  που 

έχουν παραπεμφθεί στην Γενική Συνέλευση από την Εκτελεστική Γραμματεία όπως η εγγραφή νέων 

μελών στο Ίδρυμα. 

Συμπλήρωση  Στην όλη διαδικασία διέκρινα ότι προετοιμάζεται μία αυστηρή νομική διαδικασία στην 

Γενική Συνέλευση (Ο κ. Πασχάλης είπε ότι θα φέρει πέντε δικηγόρους) θέλησα να κατοχυρώσω το 

δικαίωμα του κάθε ομογενή σύνεδρου που θα έλθει από τα πέρατα του κόσμου να θέση όποιο θέμα 

κρίνει σωστό για το ίδρυμα. Για αυτό πρότεινα ξεχωριστό θέμα στην ημερήσια διάταξη «Συζήτηση 

αποφάσεις» φοβούμενος ότι οι δικηγόροι θα πουν «είναι εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση δεν 

μπορούμε να συζητήσουμε άλλα θέματα». Οι κ. Φαχαντίδης και κ. Νίγδελης μου έδωσαν χλιαρά δίκιο 

αλλά η κ. Παπαδιαμαντή με την στήριξη του προέδρου επέβαλε να μην αναγραφή.  

     Εκτός από την διαδικασία εγγραφής νέων μελών άλλα θέματα προς συζήτηση μπορεί να είναι η 

μετατροπή του υπογείου σε κύριο χώρο για να μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα βιβλιοθήκη, να γίνονται 

μαθήματα ή προβολές,  η βελτίωση των εκθεμάτων για να γίνουν πιο ελκυστικές οι επισκέψεις κλπ. 

 

5) Προσέθεσα το «Εκλογή εφορευτικής  επιτροπής και παρουσίαση των υποψηφίων» γιατί η εκλογή 

της εφορευτικής επιτροπής σε μία εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση είναι μία αυτόνομη ενέργεια 

και πρέπει να αναφέρεται διακριτά όπως επίσης και ότι  οι υποψήφιοι, για τις έξι από τις εννέα θέσεις,  

μελών της ΕΓ πρέπει να παρουσιαστούν στην συνέλευση για να γνωρίσουν αυτούς που θα ψηφίζουν. 

Συμπλήρωση   Στο κείμενο ο κ. Πασχάλης μιλάει για την εφορευτική αλλά ταυτόχρονα αφαιρεί το 

«παρουσίαση των υποψηφίων» στερώντας το δικαίωμα από τους υποψηφίους να παρουσιαστούν και 

να τους γνωρίσουν οι σύνεδροι. 

 

6) Προσέθεσα ενημερωτικά «Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την 

εκλογή της Ανωτάτης Αρχής του ΔΙΜΜΑ στην οποία ψηφίζουν μόνον οι ομογενείς Μακεδόνες μέλη 

του ΔΙΜΜΑ» γιατί καλό είναι να γνωρίζουν όλα τα μέλη το σύνολο των ενεργειών που θα γίνουν στο 

«Αλεξάνδρειο» στις 26 Ιουλίου 2017.  

Συμπλήρωση Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Το πρωί της 26ης Ιουλίου, στα πλαίσια του Παγκόσμιου 

Συνεδρίου των Παμμακεδονικών Ενώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού του ΔΙΜΜΑ, θα 

πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των 21 μελών της νέας ανωτάτης Αρχής του ΔΙΜΜΑ. Σε 

αυτή ψηφίζουν μόνον οι ομογενείς μέλη του ΔΙΜΜΑ  αλλά η συνεδρίαση αφορά άμεσα και τα μέλη 

του ΔΙΜΜΑ από την Ελλάδα. Κανονικά θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες και να 

συμμετάσχουν στις συζητήσεις όλα τα μέλη του ΔΙΜΜΑ γιατί είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του 

ιδρύματός τους . Σε αυτή την διαδικασία το Παγκόσμιο Συνέδριο ταυτίζεται με την γενική συνέλευση 

του ΔΙΜΜΑ. Ο ορισμός της Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΜΜΑ  το απόγευμα δημιουργεί τεράστια 

προβλήματα στα μέλη που πρέπει να έλθουν δύο φορές στο Αλεξάνδρειο. Για τον λόγο αυτόν στα 

προηγούμενα Παγκόσμια Συμβούλια η εκλογές για την Ανωτάτη Αρχή και οι εκλογές για τα μέλη της 

Εκτελεστικής Γραμματείας γίνονταν διαδοχικά στην ίδια συνεδρίαση.   

  

7) Για να σταλεί η πρόσκληση για Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, για τις 26-7-2017, 

επιβάλλεται να προηγηθεί Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μέχρι τις  11-7-2017. Σε αυτήν 

πρέπει να εγκριθούν τα έσοδα και τα έξοδα του τελευταίου εξαμήνου του 2017 και να παρουσιασθεί η 

έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΔΙΜΜΑ για το τελευταίο εξάμηνο. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να 

γίνει παρουσίαση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού στην Γενική Συνέλευση της 26 Ιουλίου 

2017. Παρακαλώ μεριμνήστε για τον καθορισμό και την πραγματοποίηση της συνεδρίασης των μελών 

της Εκτελεστικής Γραμματείας μέχρι τις 11 Ιουλίου 2017. 



Συμπλήρωση   Στις 4 Ιουλίου2017 δεν τέθηκαν σε έγκριση τα έσοδα και τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου 

του 2017 ούτε παρουσιάσθηκε έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής άρα δεν μπορεί να εγκριθεί ο 

οικονομικός απολογισμός του πρώτου εξαμήνου του 2017.  

 

Γιουματζίδης Δημήτριος  

Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας  του ΔΙΜΜΑ 

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 

 

     Μερικές από τις παραπάνω παρατηρήσεις μου, κάποιες άλλες διατάξεις του καταστατικού που 

αναφέρουν ονόματα αλλά και η μη σαφή αναφορά πώς διεξάγεται η εκλογή του νέου προέδρου της 

Εκτελεστικής Γραμματείας όταν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι του ενός, η οποία οδήγησε σε πάρα 

πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών της Ανωτάτης Αρχής, νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν 

και με σοβαρότητα να  σκεφτούμε τρόπους συμπλήρωσης του καταστατικού του ΔΙΜΜΑ.    

 

 

Δ)   ΚΛΙΜΑ  «ΕΝΤΑΣΗΣ»  

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΕΓ)  

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  (ΔΙΜΜΑ) 

   

     Καθυστέρησα, σκόπιμα, μερικές ημέρες να γράψω αυτό το κείμενο για να ξεπεράσω το σόκ που 

υπέστηκα, στις 4 Ιουλίου 2017, κατά την διάρκεια της συνάντησης  μελών της ΕΓ του ΔΙΜΜΑ στο κτήριο 

Αλεξάνδρειο του Λιτόχωρου Πιερίας, από την «απρεπή» και «επιθετική» συμπεριφορά του προέδρου 

της ΕΓ του ΔΙΜΜΑ κ. Δ. Πασχάλη.  

      Εν θερμώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω βαρύτατους χαρακτηρισμούς. 

      Ως γραμματέας της ΕΓ του ΔΙΜΜΑ είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τα μέλη της Ανωτάτης Αρχής 

του ΔΙΜΜΑ, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή της ΕΓ, για το τι συνέβη στις 4 Ιουλίου 2017.  

      Μετά από πρότασή μου ο κ. Πασχάλης συγκάλεσε συνεδρίαση της ΕΓ του ΔΙΜΜΑ για της 4 Ιουλίου 

2017 στο Αλεξάνδρειο για να κλείσουμε τις εκκρεμότητες διοίκησης ενόψει των εκλογών της 26ης 

Ιουλίου 2017. Στην συζήτηση παρευρίσκεται, μετά από πρoτροπή του κ. Πασχάλη, και η νομικός και 

μέλος του ΔΙΜΜΑ, κ. Ι. Παπαδιαμαντή.  

      Επειδή η παρουσία και οι παρεμβάσεις της κ. Παπαδιαμαντή αλλά και η αναφορά του κ. Πασχάλη 

για παρουσία πέντε δικηγόρων στις εκλογές προσέδωσαν στην συζήτηση ακραία νομική αυστηρότητα 

ζήτησα στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση των μελών του ΔΙΜΜΑ να προστεθεί ως θέμα 

«Συζήτηση, προτάσεις και αποφάσεις». Με αυτή την πρόταση ήθελα  να κατοχυρώσω το δικαίωμα του 

κάθε σύνεδρου να θέσει οποιοδήποτε θέμα αφορά το Αλεξάνδρειο και η γενική συνέλευση να 

αποφασίσει. Όπως φοβόμουν, η κ. Παπαδιαμαντή αρνήθηκε να τεθεί οποιοδήποτε άλλο θέμα προς 

συζήτηση εκτός των εκλογών, λέγοντας ότι η Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική και νομικά 

δεν μπορεί να τεθεί άλλο θέμα εκτός των εκλογών. Μετά είπε ότι μπορεί να αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση εάν θα συζητηθούν άλλα θέματα. Επέμενα να τεθεί το θέμα για να μην έχουμε νομικές 

αντεγκλήσεις στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης γιατί θεώρησα απαράδεκτο να έλθουν μέλη του 

ΔΙΜΜΑ από τα πέρατα του κόσμου και να μην έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν και να 

αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα αφορά το ΔΙΜΜΑ. Έκανα σαφές σε όλους ότι θεωρώ το θέμα 

πάρα πολύ σοβαρό και ότι τέτοια πρόσκληση δεν μπορώ να υπογράψω γιατί στην Γενική Συνέλευση θα 

μου πείτε συμφώνησες και εσύ στην μη αναγραφή. Επιπλέον ήδη ως εκτελεστική Γραμματεία έχουμε 

αποφασίσει να παραπέμψουμε το θέμα έγκρισης των  αιτήσεων εγγραφής νέων μελών του Ιανουαρίου 

2017 στην γενική συνέλευση. Με την στήριξη του κ. Πασχάλη επέμενε να μην αναγραφή στην 

πρόσκληση.      

     Κάποια στιγμή  η κ. Παπαδιαμαντή ζήτησε να εξουσιοδοτήσουμε τον κ. Πασχάλη να προβαίνει σε 

νομικές ενέργειες ως ΔΙΜΜΑ. Αρνήθηκα την συγκατάθεση σε μία τέτοια εν λευκώ εξουσιοδότηση, 

όπως και ο κ. Φαχαντίδης, λέγοντας ότι ο κ. Πασχάλης έχει δυνατότητες νομικής εκπροσώπησης από το 



καταστατικό και δεν είναι σωστό να του εκχωρήσουμε άλλες τις οποίες δεν διευκρίνισε για ποιο λόγο 

τις θέλει,  αλλά η κ. Παπαδιαμαντή επέμενε. 

      Κατά την διάρκεια των συζητήσεων αλλά κυρίως κατά την συζήτηση του θέματος των 

εξουσιοδοτήσεων, ο κ. Πασχάλης έλεγε μειωτικούς χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό μου, εξέφραζε 

απειλές, εκβίαζε λεκτικά να υπογράψω πχ «υπέγραψε γιατί θα στο δώσω να το φας» κλπ. Του είπα 

επανειλημμένα να σταματήσει τις προκλήσεις και τις απειλές αλλά ξανά άρχιζε.  Φυσικά σε ένα τέτοιο 

κλίμα «πίεσης»  αισθάνθηκα άσχημα και ήταν αδύνατο να υπογράψω. Κάποια στιγμή έκλεισε την 

πόρτα του γραφείου και είπε «δεν θα βγεις από εδώ εάν δεν υπογράψεις». Επανειλημμένα 

προσπάθησε να μου επιτεθεί αλλά τον συγκράτησαν ο κ. Παπαναστασίου και η κ. Παπαδιαμαντή. 

Κάποια στιγμή κατόρθωσα να βγω από το γραφείο αλλά στον διάδρομο με έπιασε από τον λαιμό 

προσπαθώντας να με εμποδίσει να φύγω λέγοντας τον Παπαναστασίου να απομακρυνθεί. Είπα στον 

Παπαναστασίου να μην απομακρυνθεί και έτσι μπόρεσα να φύγω. Στην έξοδο του κτηρίου συνάντησα 

δύο άνδρες οι οποίοι με κοίταζαν περίεργα και οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν μέλη του ΔΙΜΜΑ. 

     Όπως εκ των υστέρων είδα το θέμα «Συζήτηση, προτάσεις και αποφάσεις» δεν συμπεριελήφθη στην 

πρόσκληση.  Τελικά δεν συμφωνήθηκε η ημερήσια διάταξη της Γενικής συνέλευσης, η πρόσκληση δεν 

έχει την νομιμοποίηση που απαιτείται, δεν τέθηκαν για έγκρισης τα έσοδα και τα έξοδα  του 

τελευταίου εξαμήνου ούτε παρουσιάσθηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής που είναι απαραίτητη 

για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού. Η συνεδρίαση κρίθηκε άκυρη αφού παρέμειναν μόνον 

τέσσερα από τα εννέα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας οι Δ. Πασχάλης, Ε, Φαχαντίδης, Π. Νίγδελης, 

Α. Παπαναστασίου. Μεταξύ των απόντων ήταν οι Ι. Κογκούλης και Γ. Μαυρόπουλος οι οποίοι ποτέ δεν 

έχουν παραβρεθεί σε συνεδριάσεις της ΕΓ και ο κ. Πασχάλης δεν τους έχει συμπεριλάβει στο 

οργανόγραμμα του ΔΙΜΜΑ μετατρέποντας αυθαίρετα την εννεαμελή Εκτελεστική Γραμματεία σε 

επταμελή. Στις 15 Μαΐου 2017 στο Αλεξάνδρειο ο κ. Πασχάλης έσκισε την επιστολή παραίτησης του Ι. 

Κογκούλη μπροστά στην Ν. Γκατζούλη, Β. Γκατζούλη, Ι. Κασταρίδη και εμένα, για να εμποδίσει την  

πρώτη επιλαχούσα των προηγούμενων εκλογών Μ. Παπά να πάρει την θέση του.   

   

Με εκτίμηση  

Δημήτριος Γιουματζίδης 

Γραμματέας Εκτελεστικής Γραμματείας 

Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου 

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 

 

Ζητώ να μου απαντήσετε για όλα τα θέματα που έθεσα καλοπροαίρετα 

με μοναδικό κίνητρο το πραγματικό ενδιαφέρον μου για το Αλεξάνδρειο 


