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Επίσκεψη του Προέδρου 
της Παμμακεδονικής Ένωσης Σύδνεϋ Αυστραλίας 
στο Διεθνές Ίδρυμα Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ε  
πίσκεψη στο ∆ιεθνές 
Ίδρυµα Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου (∆.Ι.Μ.Α.) 
στο Λιτόχωρο Πιερί-
ας, πραγµατοποίησε, 

παραµονή Χριστουγέννων, ο 
Πρόεδρος της Παµµακεδονικής 
Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας 
(Σύδνεϋ) κ. Χρήστος Παπαπέ-
τρου, ο οποίος, όπως είπε, ήρθε 
στην Ελλάδα για να επισκεφθεί το 
ανοιχτό πλέον ∆.Ι.Μ.Α. αλλά και 
να γνωρίσει από κοντά τον νέο 
Πρόεδρο κ. ∆ιονύση Πασχάλη 
καθώς και στελέχη της ∆ιοίκησης 
του Ιδρύµατος.

Τον Πρόεδρο της Παµµακε-
δονικής Ένωσης Νέας Νότιας 
Ουαλίας (Σύδνεϋ) καθώς και 
οµογενείς που ήταν µαζί του, 
υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ∆ι-
εθνούς Ιδρύµατος Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου κ. ∆ιονύσης Πασχάλης 
συνοδευόµενος από τον Yπεύθυ-
νο ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Χρήστο 
Γαλλή και τον Γενικό Γραµµατέα 
κ. ∆ηµήτρη Γιουµατζίδη.

Ο κ. Πασχάλης καλωσορίζοντας 
τον κ. Παπαπέτρου ανέφερε, µετα-

ξύ άλλων, ότι το ∆ιεθνές Ίδρυµα 
Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το 
σπίτι των απανταχού Μακεδόνων, 
εντός και εκτός Ελλάδος.

Λόγω της ηµέρας πολλοί ήταν 
αυτοί που επισκέφθηκαν το ∆ι-
εθνές Ίδρυµα Μεγάλου Αλεξάν-
δρου προκειµένου να πούνε τα 

πατροπαράδοτα κάλαντα στον 
Πρόεδρο. Ανάµεσά τους ήταν η 
χορωδία του  Πολιτιστικού Οµί-
λου Λιτοχώρου και η ορχήστρα 
– χορωδία της Ταξιαρχίας Τε-
θωρακισµένων που εδρεύει στο 
Λιτόχωρο.

Ο Πρόεδρος του ∆ιεθνούς 

Ιδρύµατος Μεγάλου Αλεξάνδρου 
κ. ∆ιονύσης Πασχάλης, τους κα-
λωσόρισε και ευχήθηκε σε όλους 
«Καλά Χριστούγεννα, µε υγεία, 
καλές γιορτές και ας µην ξεχνάµε 
ότι η Ελπίδα και τα όνειρα για το 
Νέο έτος θα έχουν νόηµα µόνο αν 
τα επιδιώκουµε στην πράξη».

Ευχές τόσο προς την οµάδα του 
Πολιτιστικού Οµίλου Λιτοχώρου 
όσο και προς το κλιµάκιο της 
Ταξιαρχίας απηύθυνε και ο Πρό-
εδρος της Παµµακεδονικής Ένω-
σης Νέας Νότιας Ουαλίας (Σύδ-
νεϋ) κ. Χρήστος Παπαπέτρου.

Αναχωρώντας από το Ίδρυ-
µα ο κ. Παπαπέτρου απηύθυνε 
ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον 
Πρόεδρο του ∆ιεθνούς Ιδρύµα-
τος Μεγάλου Αλεξάνδρου κ. ∆ιο-
νύση Πασχάλη, επισηµαίνοντας, 
µεταξύ άλλων, ότι οι οµογενείς 
είχαν καηµό να δουν αυτό το 
Ίδρυµα ανοιχτό και ζωντανό, γι 
αυτό και σήµερα είναι χαρούµε-
νος, όπως χαρούµενοι είναι και 
οι απανταχού Μακεδόνες, όταν 
βλέπουν, επιτέλους, το ∆.Ι.Μ.Α. 
να πραγµατοποιεί τους σκοπούς 
της ύπαρξής του.

Επίσης τόνισε ότι είναι στο 
πλευρό του κ. ∆ιονύση Πασχάλη 
και της ∆ιοίκησης του ∆.Ι.Μ.Α. 
προκειµένου το ∆ιεθνές Ίδρυµα 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, να είναι το 
παγκόσµιο κέντρο αναφοράς των 
Απανταχού Μακεδόνων.


