Καταςτατικό
Κεφάλαιο Α’
Ίδρυςη – Σκοπόσ – Μζλη - Πόροι
Άρθρο 1
Ονομαςία – Ζδρα – Σφραγίδα – Σήμα
1. Ιδρφεται Σωματείο με τθν ονομαςία

‘’Διεθνήσ Αδελφότητα Μνήμησ Αγωνιςτών Πολιορκιών και τησ Εξόδου του Μεςολογγίου’’,
με ζδρα τθν Ιερά Πόλι του Μεςολογγίου και ςε ςυντομία εφεξισ ‘’Αδελφότθτα’’.
Θ ονομαςία αποδίδεται ωσ εξισ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα:
‘’International Brotherhood for the Remembrance of Fighters of the Sieges and Exodus from Messolonghi’’.
2. Θ Αδελφότθτα ζχει ςφραγίδα, με τθν ονομαςία τθσ και απεικόνιςθ ιςτορικισ μνιμθσ του Μεςολογγίου.

Άρθρο 2
Σκοποί – Μζςα επίτευξησ ςκοπών
Σκοπόσ τθσ Αδελφότθτασ είναι:
1. Διατιρθςθ και προβολι από γενιά ςε γενιά τθσ Μνιμθσ των Αγωνιςτϊν των Πολιορκιϊν και τθσ Εξόδου του
Μεςολογγίου.
2. Ζρευνα αυτϊν των ιςτορικϊν γεγονότων και τθσ ςυμμετοχισ ς’ αυτά του πολιορκθμζνου λαοφ και προςϊπων με
διακριτό ρόλο.
1. Συμβολι ςτθ διατιρθςθ και τθν ιςτορικι αποκατάςταςθ ιςτορικϊν χϊρων τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου.
2. Συμβολι ςτθν ζρευνα τθσ πνευματικισ ηωισ ςτο Μεςολόγγι κακϊσ και του ζργου Μεςολογγιτϊν οι οποίοι
διακρίκθκαν ςτα γράμματα, ςτισ επιςτιμεσ, ςτουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ και ςτθν πολιτικι.
3. Συνδρομι ςτισ ςυλλογικζσ και Δθμοτικζσ προςπάκειεσ για πολιτιςτικι, οικονομικι, κοινωνικι ανάπτυξθ του
Μεςολογγίου κακϊσ και φροντίδα για τθν περιβαλλοντικι προςταςία και ιςορροπία του.
4. Ζνταξθ ςτθν Αδελφότθτα των Απογόνων των Φιλελλινων που αγωνίςτθκαν κατά τισ Πολιορκίεσ και τθν Ζξοδο του
Μεςολογγίου.
Μζςα επίτευξθσ των ςκοπϊν:
Ανάδειξθ του ιςτορικοφ ρόλου τοποκεςιϊν (Άγιοσ Συμεϊν, Βαςιλάδι, Κλείςοβα, Ντολμάσ, Ντάπια Φραγκλίνου,
Ανεμόμυλοσ κ.α.), με πραγματοποίθςθ μνθμοςφνων επετειακϊν εκδθλϊςεων και καταςκευι ςτθρικτικϊν ζργων.
Συμμετοχι ςτισ Εορτζσ Εξόδου με οργάνωςθ εκδθλϊςεων Μνιμθσ των Ελεφκερων Πολιορκθμζνων.
Συνεργαςία με φορείσ που επιδιϊκουν ανάλογουσ ςκοποφσ και ενδεικτικά με Διμο Ιεράσ Πόλεωσ
Μεςολογγίου, Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Αιτωλοακαρνανίασ, Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Μεςολογγίου, Γενικά Αρχεία του
Κράτουσ, Εταιρεία Ιςτορικϊν Μελετϊν Ιεροφ Αγϊνα 1821 ςτθ Στερεά Ελλάδα, Διεκνι Ακαδθμία Ελευκερίασ, Σφλλογο
Μεςολογγιτϊν Αττικισ, Κζντρο Λόγου και Τζχνθσ ‘’Διζξοδοσ’’, Πρεςβείεσ Φιλελλινων που αγωνίςτθκαν ςτο Μεςολόγγι
κ.α.
Ανταλλαγι αρχειακοφ – ιςτορικοφ υλικοφ και ςυνδιοργάνωςθ εκδθλϊςεων και εκκζςεων με κρατικά και
ιδιωτικά Μουςεία, Βιβλιοκικεσ, Πνευματικά Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ και του Εξωτερικοφ.
Οργάνωςθ ςυνεδρίων, δθμοςίων ςυηθτιςεων, εκκζςεων, δθμοςιεφςεων, προβολϊν, εκδθλϊςεων, ςε Ελλάδα
και Εξωτερικό για τθν Ιςτορία των Πολιορκιϊν και τθσ Εξόδου.
Θ Γενικι Συνζλευςθ ι το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, για τουσ τρόπουσ
και τισ μορφζσ δράςθσ με τουσ οποίουσ υπθρετοφνται οι παραπάνω ςκοποί γενικότερα και ειδικότερα ανά περίπτωςθ.

Άρθρο 3
Τακτικά και Αρωγά Μζλη
1.
Τακτικά μζλθ είναι, κατ’ ευκείαν ι εκ πλαγίου, απόγονοι προςϊπων (Ελλινων και Φιλελλινων) τα οποία
ςυμμετείχαν ςτον Αγϊνα κατά τισ Πολιορκίεσ και τθν Ζξοδο του Μεςολογγίου. Τθν αίτθςθ προσ εγγραφι πρζπει να
υποςτθρίηουν τουλάχιςτον δφο (2) μζλθ.
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2.
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που προςζφεραν ι μποροφν να προςφζρουν εξαίρετεσ υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν
προαγωγι των ςκοπϊν τθσ Αδελφότθτασ κακϊσ και όςα ζχουν ενδιαφερκεί ζμπρακτα για το Μεςολόγγι και τθν Ιςτορία
του μποροφν να ανακθρυχκοφν αρωγά μζλθ με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
3.
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που με ςθμαντικζσ ενζργειεσ ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ
Αδελφότθτασ ανακθρφςςονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου χορθγοί, ευεργζτεσ, δωρθτζσ. Τα ονόματά
τουσ καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο και ανακοινϊνονται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.
4.
Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα των 2 και 3 ανωτζρω παραγράφων δεν δικαιοφνται να εκλζγουν ι να εκλζγονται
ςτα όργανα τθσ Αδελφότθτασ.

Άρθρο 4
Ειςφορζσ μελών
Κάκε μζλοσ τθσ Αδελφότθτασ πλθρϊνει για δικαίωμα εγγραφισ είκοςι (20) ευρϊ και ωσ τακτικι ςυνδρομι για κάκε
ζτοσ δζκα (10) ευρϊ. (Σημείωςη: Από το ζτοσ 2009 η ετήςια ςυνδρομή ζχει οριςτεί ςτα 20 ευρώ.)
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του μπορεί να αυξιςει τα ποςά αυτά κακϊσ και να ορίςει
ζκτακτεσ ειςφορζσ.

Άρθρο 5
Δικαιώματα των μελών
1.
Κάκε μζλοσ ζχει το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ Αδελφότθτασ.
2.
Υποχρζωςθ των μελϊν είναι να βοθκοφν ςτθν πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ Αδελφότθτασ και να ςζβονται το
Νόμο, το Καταςτατικό και τισ αποφάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
3.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ ζχουν τα μζλθ που ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ
ςυνδρομισ τουσ. Δικαίωμα να εκλεγοφν μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν όςα μζλθ ζχουν εγγραφεί τουλάχιςτον
ζξι (6) μινεσ πριν από τισ εκλογζσ.
4.
Τα μζλθ διατθροφν πάντα το δικαίωμα να αποχωριςουν από τθν Αδελφότθτα. Γι’ αυτό αρκεί γραπτι ςχετικι
διλωςθ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τρεισ τουλάχιςτον μινεσ προ τθσ λιξθσ του διαχειριςτικοφ ζτουσ και ιςχφει ωσ το
τζλοσ του.

Άρθρο 6
Απώλεια – Διαγραφή μζλουσ
1.
Το μζλοσ χάνει τθν ιδιότθτά του αυτι: α) αν δθλϊςει ότι αποχωρεί κατά τθν παράγραφο 4 του άρκρου 5 του
παρόντοσ, β) αν κακυςτερεί τθ ςυνδρομι του για δφο τουλάχιςτον ζτθ, παρά τθ διπλι πρόςκλθςθ του Ταμία, φςτερα
από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και γ) αν υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ και το αποφαςίςει θ Γενικι
Συνζλευςθ.
2.
Στισ περιπτϊςεισ παραιτιςεωσ και διαγραφισ, θ υποχρζωςθ καταβολισ τθσ ςυνδρομισ υπάρχει για ολόκλθρο το
τρζχον ζτοσ.

Άρθρο 7
Πόροι
Πόροι τθσ Αδελφότθτασ είναι: α) Τα δικαιϊματα εγγραφισ των μελϊν, β) χριματα, ομόλογα, τίτλοι, χορθγίεσ, κινθτά ι
ακίνθτα από δωρεζσ, κλθρονομίεσ, κλθροδοςίεσ, εκδόςεισ, εράνουσ, διαλζξεισ, ςυνεςτιάςεισ, εκδρομζσ, εκκζςεισ, ι
άλλεσ νόμιμεσ πθγζσ.

Κεφάλαιο Β’
Τα όργανα τησ Αδελφότητασ
Άρθρο 8
Όργανα τθσ Αδελφότθτασ είναι:
α) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
β) Θ Γενικι Συνζλευςθ
γ) Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβοφλιο
1.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Αδελφότθτασ αποτελείται από επτά (7) μζλθ τα οποία εκλζγονται από τθ Γενικι
Συνζλευςθ με μυςτικι ψθφοφορία και με ενιαίο ψθφοδζλτιο που περιζχει όλα τα ονόματα των μελϊν που ζκεςαν
υποψθφιότθτα με ζγγραφθ διλωςι τουσ τουλάχιςτο μια εβδομάδα προ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Οι επτά (7) πρϊτοι
πλειοψθφιςαντεσ εκλζγονται τακτικά μζλθ και οι (3) επόμενοι αναπλθρωματικά μζλθ.
2.
Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι τριετισ και παρατείνεται μζχρι τθν μετά τθ λιξθ τθσ τριετίασ τακτικι
Γενικι Συνζλευςθ.
3.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνζρχεται μζςα ςε επτά θμζρεσ από τισ εκλογζσ και εκλζγει με μυςτικι ψθφοφορία τον
Πρόεδρο, δφο Αντιπροζδρουσ, το Γενικό Γραμματζα και τον Ταμία.
Ο Α’ Αντιπρόεδροσ αναπλθρϊνει τον Πρόεδρο οποτεδιποτε χρειαςτεί.
Ο Β’ Αντιπρόεδροσ ςυντονίηει τισ δθμόςιεσ και διεκνείσ ςχζςεισ.
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4. Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Σωματείου μποροφν να ςυμμετζχουν και αλλοδαποί κατά τισ διατάξεισ του Νόμου.

Άρθρο 10
Συνεδριάςεισ Διοικητικοφ Συμβουλίου
1.
Ο Πρόεδροσ καλεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο εγγράφωσ ςε ςυνεδρίαςθ όποτε το κρίνει ςκόπιμο, οπωςδιποτε δε
μία φορά κάκε εξάμθνο.
2.
Ο Πρόεδροσ υποχρεοφται να καλζςει ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο όταν το ηθτιςουν δφο τουλάχιςτον
μζλθ με αιτιολογθμζνθ ςχετικι αίτθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
3.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιςτον τζςςερα
(4) μζλθ του. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και ςε περίπτωςθ
ιςοψθφίασ υπερτερεί θ ψιφοσ του προεδρεφοντοσ.
4.
Στισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ο Γενικόσ Γραμματζασ τθρεί τα πρακτικά, που τα επικυρϊνουν με
τθν υπογραφι τουσ τα μζλθ που ζλαβαν μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ.
5.
Ο Πρόεδροσ ι ο Γενικόσ Γραμματζασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφνανται να εκδίδουν επικυρωμζνα αντίγραφα
ι αποςπάςματα από τα βιβλία πρακτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων και Συνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Αδελφότθτασ.
6.
Οι ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι ανοικτζσ με δικαίωμα λόγου ςτα μζλθ και ςτουσ φίλουσ τθσ
Αδελφότθτασ.

Άρθρο 11
Ευθφνεσ Διοικητικοφ Συμβουλίου
1.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει για κάκε ζργο, δραςτθριότθτα, εκδιλωςθ και δαπάνθ τθσ Αδελφότθτασ,
κακϊσ και για τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ, λαμβάνει δε κάκε πρόςφορο μζτρο για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ.
2.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ εκκζτει τον Διοικθτικό και Οικονομικό Απολογιςμό του
προθγοφμενου ζτουσ και προτείνει τον Προγραμματιςμό Δράςθσ και τον Οικονομικό Προχπολογιςμό του επόμενου
ζτουσ.

Άρθρο 12
Καθήκοντα Προζδρου
Ο Πρόεδροσ αντιπροςωπεφει τθν Αδελφότθτα ςε όλεσ τισ Αρχζσ και τα Δικαςτιρια, όπωσ και ςε όλεσ τισ ςχζςεισ με
οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο και ςυνυπογράφει με το Γενικό Γραμματζα όλα τα ζγγραφα κακϊσ και τα
εντάλματα ειςπράξεωσ και πλθρωμισ, εκτόσ από εκείνα που αφοροφν εγγραφζσ και ςυνδρομζσ μελϊν για τα οποία
είναι αρκετι θ υπογραφι του Ταμία. Τον Πρόεδρο αναπλθροί ςε απουςία ι αδυναμία άςκθςθσ των κακθκόντων του ο
Α’ Αντιπρόεδροσ.

Άρθρο 13
Καθήκοντα Γενικοφ Γραμματζα
Ο Γενικόσ Γραμματζασ ζχει τθν επιμζλεια του Πρωτοκόλλου, του Αρχείου, του Μθτρϊου των μελϊν, τθσ αλλθλογραφίασ
και των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα ζγγραφα και
εντάλματα κακϊσ και τον Διοικθτικό Απολογιςμό και τον Προγραμματιςμό Δράςθσ κάκε διαχειριςτικισ περιόδου.
Το Γενικό Γραμματζα αναπλθρϊνει ο νεϊτεροσ από τουσ ςυμβοφλουσ.

Άρθρο 14
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίασ ειςπράττει τα ζςοδα και πλθρϊνει τισ δαπάνεσ τθσ Αδελφότθτασ ςφμφωνα με το Καταςτατικό και τισ
αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των Γενικϊν Συνελεφςεων. Ζχει τθν ευκφνθ όλων των βιβλίων του Ταμείου
και όλων των δικαιολογθτικϊν για ειςπράξεισ και πλθρωμζσ και ςυντάςςει τον Οικονομικό Απολογιςμό και τον
Προχπολογιςμό κάκε διαχειριςτικισ περιόδου. Είναι υπεφκυνοσ για τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Αδελφότθτασ.
Κατακζτει και αναλαμβάνει χριματα από τον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ με ευκφνθ του. Τον Ταμία αναπλθρϊνει ζνασ
από τουσ ςυμβοφλουσ που ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Γενική Συνζλευςη
1. Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Αδελφότθτασ και αποφαςίηει για κάκε υπόκεςι τθσ που δεν
αναφζρεται ςτθν αρμοδιότθτα άλλου οργάνου. Εκλζγει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ, εγκρίνει τον Διοικθτικό και Οικονομικό Απολογιςμό κακϊσ και τον Προγραμματιςμό Δράςθσ και τον
Προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ. Αποφαςίηει επί των εκκζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ
Επιτροπισ, απαλλάςςει τα μζλθ αυτϊν από κάκε ευκφνθ, τροποποιεί το Καταςτατικό και αποφαςίηει για τθ διάλυςθ
τθσ Αδελφότθτασ.
2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλεί Γενικι Συνζλευςθ ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ εντόσ των τεςςάρων πρϊτων μθνϊν
κάκε ζτουσ και εκτάκτωσ όταν το κρίνει ςκόπιμο ι το ηθτιςει το 1/20 των μελϊν με ζγγραφθ αιτιολογθμζνθ αίτθςθ
προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο όπου και κα αναφζρονται τα κζματα τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ. Θ ςχετικι πρόςκλθςθ
αποςτζλλεται ςε όλα τα μζλθ μαηί με τον τόπο, τθν χρονολογία, τθν ϊρα ςυνεδρίαςθσ και τα κζματα τθσ θμερθςίασ
διατάξεωσ.
3. Θ Γενικι Συνζλευςθ αποτελείται από τα μζλθ τθσ Αδελφότθτασ που ζχουν πλθρϊςει τισ ςυνδρομζσ τουσ και
βρίςκεται ςε απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιςτον το 1/3 των μελϊν.
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Στθ Γενικι Συνζλευςθ δφνανται να παρίςτανται τα αρωγά μζλθ τθσ Αδελφότθτασ με δικαίωμα λόγου.
Αν δεν υπάρχει απαρτία θ Συνζλευςθ επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) θμζρεσ και ευρίςκεται ςε απαρτία
ανεξάρτθτα από τον αρικμό των παρόντων μελϊν.
4.
Μζλθ μποροφν να ςυμμετζχουν και να ψθφίηουν ςτισ Συνελεφςεισ με αντιπρόςωπό τουσ τακτικό μζλοσ τθσ
Αδελφότθτασ που ζχει πλθρϊςει τισ ςυνδρομζσ του, το οποίο διορίηουν με ζγγραφθ διλωςι τουσ ςτο Γενικό Γραμματζα
τουλάχιςτον ζωσ τθν παραμονι κάκε Συνζλευςθσ.
5.
Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και αν αυτόσ απουςιάηει ι δεν μπορεί ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του,
προεδρεφει προςωρινά ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν. Μετά τθν επικφρωςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ του
καταλόγου των μελϊν που δικαιοφνται να μετζχουν ς’ αυτι, θ Γενικι Συνζλευςθ εκλζγει τον Πρόεδρό τθσ και ζνα
Γραμματζα που εκτελεί χρζθ ψθφολζκτου και τθρεί τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τα πρακτικά υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον Γραμματζα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
6.
Πριν από τθν εκλογι Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, θ Συνζλευςθ εκλζγει Εφορευτικι
Επιτροπι από τρία μζλθ, θ οποία εποπτεφει τθν ψθφοφορία, που είναι πάντοτε μυςτικι και με ψθφοδζλτιο. Θ
Εφορευτικι Επιτροπι ςυντάςςει και υπογράφει το πρακτικό τθσ ψθφοφορίασ και ανακθρφςςει τουσ επιτυχόντεσ
υποψθφίουσ για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι.
7.
Θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων τακτικϊν μελϊν.

Άρθρο 16
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.
Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι αποτελείται από τρία μζλθ και δφο αναπλθρωματικά τα οποία εκλζγει θ Γενικι
Συνζλευςθ για τρία ζτθ ταυτόχρονα με τθν εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το μζλοσ που πλειοψιφθςε
προεδρεφει τθσ Επιτροπισ.
2.
Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι αςκεί τον ζλεγχο τθσ διαχειρίςεωσ για κάκε διαχειριςτικό ζτοσ (θμερολογιακό ζτοσ) και
υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ ςτθν τακτικι Γενικι Συνζλευςθ.

Κεφάλαιο Γ’
Τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ
Άρθρο 17
Τροποποίηςη – Διάλυςη τησ Αδελφότητασ
1.
Για να αποφαςιςτεί θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ κακϊσ και θ διάλυςθ τθσ Αδελφότθτασ απαιτείται θ
παρουςία των 2/3 τουλάχιςτον των τακτικϊν μελϊν, που ζχουν εκπλθρϊςει τισ ταμειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και
πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων των παρόντων.
2.
Σε περίπτωςθ διαλφςεωσ τθσ Αδελφότθτασ θ περιουςία τθσ περιζρχεται ςτθ Διεκνι Ακαδθμία Ελευκερίασ.

Άρθρο 18
Ηητήματα εκτόσ Νόμου και Καταςτατικοφ
Κάκε ηιτθμα που δεν ρυκμίηεται από το Νόμο ι το Καταςτατικό λφνεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ.

Άρθρο 19
Προςωρινό Διοικητικό Συμβοφλιο
1.
Τα επτά (7) πρϊτα ςε ςειρά υπογράφοντα ιδρυτικά μζλθ αποτελοφν το προςωρινό Διοικθτικό Συμβοφλιο και τα
τρία (3) επόμενα ςε ςειρά αποτελοφν τα αναπλθρωματικά του μζλθ.
2.
Θ κθτεία του εκλεγμζνου από τουσ ιδρυτζσ προςωρινοφ Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά τθν ζγκριςθ του παρόντοσ
Καταςτατικοφ από το αρμόδιο Δικαςτιριο και τθν εγγραφι του ςτο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Μεςολογγίου,
κα διαρκζςει μζχρι 31-12-2004. Στο διάςτθμα αυτό, το προςωρινό Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν υποχρζωςθ να
καλζςει τθν πρϊτθ Γενικι Συνζλευςθ για τθν εκλογι Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ τθσ
Αδελφότθτασ.

Άρθρο 20
Το καταςτατικό αυτό που αποτελείται από είκοςι (20) άρκρα ςυηθτικθκε και ψθφίςκθκε ςτο Μεςολόγγι ςτισ 3
Ιανουαρίου 2004 από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Ιδρυτικϊν Μελϊν τθσ ‘’Διεθνοφσ Αδελφότητασ Μνήμησ Αγωνιςτών
Πολιορκιών και τησ Εξόδου του Μεςολογγίου’’.
Ιδρυτικά Μζλη: Ν. Κολόμβασ, Γ. Λιακατάσ, Ε. Πετροποφλου, Κ. Καρκανιάσ, Α. Πεπονισ, Σ. Γκόρπασ, Ι. Γυφτογιάννθσ, Μ.
Κιτςινζλθσ, Χ. Κωνςταντίνου, Ν. Λφτρασ, Η. Καραχάλιοσ, Γ. Κοντοκράσ, Κ. Παπουτςόπουλοσ, Χ. Μαυρομμάτθσ, Δ. Λάντοσ,
Π. Καρατηογιάννθσ, Γ. Τςιμπερλζνιοσ, Χ. Θεολόγοσ, Σ. Μαλδαβίνασ, Π. Δακαλάκθ, Ε. Χολζβα, Ε. Σακκά, Α. Γκοφβασ, Π.
Κατοχιανόσ, Π. Αλετρά, Π. Γιαννόπουλοσ, Γ. Τηίλιοσ, Ι. Τςίντηοσ, Γ. Τςίντηοσ, Μ. Τςοκάνθ, Β. Αναγνωςτόπουλοσ, Ε.
Τςοφκαλοσ, Σ. Μαντηϊροσ, Ι. Αλετράσ, Κ. Γυφτογιάννθσ, Α. Μαλακάςα, Γ. Καηάνασ, Π. Σκαρμοφτςοσ, Π. Μπαγιϊργασ, Μ.
Κοτίνθσ, Σ. Σακαλισ, Α. Σταυροποφλου, Χ. Καρκανιάσ, Μ. Ντόκασ, Γ. Καρατηογιάννθσ, Σ. Στάικοσ, Ι. Μακρισ, Ν.
Ηελμπζνθσ, Μ. Ντίνιασ, Λ. Φλϊροσ, Β. Γρθγοράκθσ, Γ. Λαχανάσ, Β. Μαγγίνασ.

4

