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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Καταστατικό τούτο συντάχτηκε με πρωτοβουλία τής Συντονιστικής Επιτροπής πού
αποφάσισε την αναδιοργάνωση τής Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας και διοργάνωσε το 21ο
Συνέδριό της.
Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, 18-22 Αυγούστου 1984 και μεταξύ
των άλλων εργασιών του, συζήτησε, εψήφισε κι επικύρωσε το καταστατικό αυτό σαν το
επίσημο και ισχύον καταστατικό τής «Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και
Καναδά,» όπως ονομάζεται ή Ομοσπονδία μετά την αναδιοργάνωση του 1984.
Οι Σύλλογοι πού έλαβαν μέρος στο 21ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας ήταν οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, Νέας Υόρκης
ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Σικάγο
ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Τμήμα Γυναικών Σικάγου
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ, Μόντρεαλ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ, Βανκούβερ
ΝΑΥΑΡΙΝΟ, Αγίου Φραγκίσκου
ΜΑΝΙΑΚΙ, Milwaukee, Wisconsin
ΟΛΥΜΠΙΟΤΡΙΦΥΛΙΩΝ, Σικάγο
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ, Νέας Υόρκης
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Νέας Υόρκης
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΩΝ, Σικάγο
ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΙΣ, Τορόντο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ
ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
(AN ILLINOIS NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION)
ΑΡΘΡΟΝ 1ον
Σύσταση και Σκοπός τής Ομοσπονδίας
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά, Α. Ε. είναι αφιλοκερδής οργάνωση
πού αποτελείται από Συλλόγους Μεσσηνίων στην Αμερική και Καναδά και έχει τούς
ακόλουθους σκοπούς:
1. Τη μελέτη και την θετική αντιμετώπιση των θεμάτων των Συλλόγων – Μελών τής
Ομοσπονδίας και τη βοήθεια για την εφαρμογή των προγραμμάτων των σκοπών
πού έχουν θέσει σαν στόχους στα καταστατικά τους.
2. Τη βοήθεια των μελών για την απόκτηση τής ιθαγένειας τής χώρας πού διαμένουν,
και την έμπνευση σεβασμού και τής κατανόησης προς τούς νόμους και τούς θεσμούς
των χωρών αυτών.
3. Tην προαγωγή και ενίσχυση των δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ όλων των Μεσσηνίων
πού διαμένουν στην Αμερική και Καναδά.
4. Tην καλλιέργεια στενότερων πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων
μεταξύ των μελών.
5. Η σύσταση ή ανασύσταση Μεσσηνιακών Συλλόγων σε όσες πόλεις τής Αμερικής
και τού Καναδά υπάρχουν Μεσσήνιοι αλλά δεν έχουν ακόμη οργανωθεί
σωματειακά.
6. Tην ανάπτυξη μορφωτικών, πολιτιστικών, και ψυχαγωγικών σχέσεων σε
συνεργασία με ειδικούς φορείς τής γενέτειρας και άλλων χωρών.
7. Tη δημιουργία ενός φορέα για μορφωτικούς σκοπούς, υποτροφίες σε αριστούχους
νέους και νέες των Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας αλλά και Μεσσηνίων τής
γενέτειρας με υπόδειξη των εκεί αδελφών σωματείων.
8. Το συντονισμό των ενεργειών για περίθαλψη αδελφών Μεσσηνίων, πού έχουν
ανάγκη, ειδικότερα σε περιπτώσεις νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης.
9. Tη διατήρηση των ελληνοχριστιανικών μας ιδεωδών, της ελληνικής γλώσσας και
τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
10. Tην ίδρυση και συντήρηση φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον
τόπο πού ζούμε καθώς και στην γενέτειρά μας.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον
Επιτυχία των σκοπών τής Ομοσπονδίας
Οι σκοποί τής Ομοσπονδίας επιτυγχάνονται:
1. Mε την καθοδήγηση, επίβλεψη κι
Ομοσπονδίας.

ενίσχυση

των

Συλλόγων-Μελών

τής

2. Με την ίση μεταχείριση και με γνώμονα πάντα το δίκαιο και την αδελφική
κατανόηση και συνεργασία.
3. Με απόλυτα αντικειμενική ανάλυση και κρίση όλων των θεμάτων με σκοπό πάντα
την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.
4. Με το σεβασμό του Καταστατικού και την πίστη εφαρμογή των αποφάσεων των
Συνεδρίων και τής Διοίκησης της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον
Πολιτική τοποθέτηση της Ομοσπονδίας
Η Ομοσπονδία δεν έχει απολύτως καμιά πολιτική τοποθέτηση. Κάθε πολιτική και
κομματική δραστηριότητα των Μελών και των Αξιωματούχων της Ομοσπονδίας, μέσα στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, απαγορεύεται. Η Ομοσπονδία απλά θα
αναγνωρίζει και θα συνεργάζεται με την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση που εκλέγεται
νόμιμα από τον Ελληνικό λαό.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον
Μέλη της Ομοσπονδίας
1. Μέλη της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά μπορούν να είναι
όλοι οι υφιστάμενοι ή οι μελλοντικοί Μεσσηνιακοί Σύλλογοι και τα Μέλη τους θα
θεωρούνται αυτόματα και μέλη της Ομοσπονδίας.
2. Ατομα Μεσσηνιακης καταγωγης που διαμενουν σε πολεις της Αμερικής και Καναδα,
οπου δεν υπαρχουν Μεσσηνιακοί συλλογοι που είναι μελη της Παμμεσσηνιακης
Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά (ΠΟΑΚ), καθως και επαγγελματικες ομαδες
Μεσσηνιων, μπορουν να γινουν μελη της ΠΟΑΚ, χωρίς ψήφο.
Τα μελη αυτά (άτομα ή επαγγελματικές ομάδες) υποχρεούνται στην καταβολή ετησιας
συνδρομης $20.00 Αμερικής, η οποια μπορεί να αλλάξει με αποφαση της διοίκησης ή του
συνεδριου».
ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Αυτονομία των Τοπικών Συλλόγων-Μελών
Οι διάφοροι Σύλλογοι-μέλη Αμερικής και Καναδά παραμένουν αυτόνομοι, ιδιαίτερα σε
θέματα που αφορούν την εσωτερική τους διοίκηση, δράση, οικονομικά, αμοιβαία βοήθεια
και φιλανθρωπία, σκοπούς και κανονισμούς και εφ όσον δεν περιλαμβάνουν άρθρα ενάντια
προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον
Πόροι της Ομοσπονδίας
Οι πόροι της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας προέρχονται:

1. Από την ορισμένη ετήσια συνδρομή κάθε μέλους που ο κάθε Σύλλογος
υποχρεώνεται να στέλνει στην Κεντρική Διοίκηση. Η συνδρομή αυτή για κάθε
μέλος είναι τρία δολάρια ΗΠΑ ($3.00) η το αντίστοιχο τοπικό νόμισμα. Το ποσό
αυτό μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Από δωρεές και συνεισφορές αδελφών Μεσσηνίων ή από οποιουδήποτε άλλου
προσώπου, συλλόγου η οργανισμού.
3. Από προγράμματα, λευκώματα, λαχειοφόρους ή άλλες νόμιμες πηγές και
εκδηλώσεις στις οποίες η Ομοσπονδία αποφασίζει να λαβαίνει μέρος.
ΑΡΘΡΟΝ 7ον
Ανωτάτη Διοίκηση και Εξουσία τής Ομοσπονδίας
Η ανώτατη διοίκηση και εξουσία της Ομοσπονδίας προέρχεται από τους Συλλόγους που
την αποτελούν. Οι Σύλλογοι θα ασκούν τη διοίκηση αυτή και εξουσία σε ζητήματα της
Ομοσπονδίας μέσω του Συνεδρίου, που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια, με σχετικούς
αντιπροσώπους καθώς προσδιορίζεται στο καταστατικό αυτό.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον
Χρηματικά Κεφάλαια της Ομοσπονδίας
Όλα τα χρήματα της Ομοσπονδίας θα συγκεντρώνονται σ’ ένα κεντρικό ταμείο στο
όνομα της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, Α.Ε. Στο ταμείο αυτό θα
κατατίθεται κάθε έσοδο της Ομοσπονδίας και από το ταμείο αυτό θα γίνονται επίσης όλες
οι πληρωμές εξόδων με τον όρο ότι η Ομοσπονδία θα έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να
ζητά και να αποδέχεται χρηματικά ποσά η εισφορές, να δημιουργεί έκτατες χρηματικές
παρακαταθήκες ή ειδικούς λογαριασμούς εκτός του κεντρικού Ταμείου για την
αποπεράτωση σκοπού ή σκοπών για τους οποίους γίνονται αυτές οι εισφορές η δωρεές.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον
Διοίκηση της Ομοσπονδίας
Το Εκτελεστικό Σώμα της Ομοσπονδίας θα είναι η Ανώτατη Γενική Διοίκηση που
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και
Βοηθό Γραμματέα, τον Ταμία και Βοηθό Ταμία, το Νομικό Σύμβουλο, το Συντονιστή
Νεολαίας και έξι Περιφερειακούς Συντονιστές (οι οποίοι θα προτείνονται από τα μέληοργανισμούς στις έξι περιοχές και θα επικυρώνονται στο συνέδριο της Ομοσπονδίας).
Όταν απουσιάζει ο Περιφερειακός Συντονιστής, ένας Βοηθός Συντονιστή θα μπορεί να
αντικαθιστά τον Περιφερειακό Συντονιστή με δικαίωμα ψήφου.

Η Ανώτατη Διοίκηση υποχρεούται να εκτελεί πιστά τις αποφάσεις των Συνεδρίων και
να συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα με πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος,
ο Ταμίας και ο Γραμματέας θα υπηρετούν πάντοτε υπό χρηματική εγγύηση.

ΑΡΘΡΟΝ 10ον
Καθήκοντα του Προέδρου της Ομοσπονδίας
Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε κάθε αρχή. Επιφορτίζεται με την
αυστηρή εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.
Συνυπογράφει όλες τις επιταγές της Ομοσπονδίας μαζί με τον Γεν. Γραμματέα ή τον Ταμία.
Σε περίπτωση που ένας από τούς τρεις που έχουν δικαίωμα υπογραφής δεν συμφωνεί για το
σκοπό που πρόκειται να εκδοθεί μια επιταγή, η υπόθεση παραπέμπεται στο Νομικό
Σύμβουλο που η απόφασή του είναι τελεσίδικη.
Ο Πρόεδρος επίσης εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Γενικής Διοίκησης και
των κατά διετία συνεχόμενων Συνεδρίων της Ομοσπονδίας, επιβλέπει την κανονική
λειτουργία του γραφείου της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει την αλληλογραφία γενικά
μαζί με τον Γεν. Γραμματέα για διάφορες επίσημες και νομικές περιπτώσεις. Επίσης καλεί
τις συνεδριάσεις των μελών της Ανωτάτης Διοίκησης, λαβαίνει μέρος και προεδρεύει στα
Συνέδρια και επίσης προσκαλεί όλους τους Συλλόγους για ν’ αποστείλουν αντιπροσώπους
στα Συνέδρια, και επιβλέπει την εργασία των μελών της Ανωτάτης Διοίκησης. Ο Πρόεδρος
δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρόεδρος για πάνω από δυο συνεχόμενες θητείες.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον
Καθήκοντα του Αντιπροέδρου
Οποτεδήποτε ο Πρόεδρος ασθενεί, απουσιάζει, έχει παραιτηθεί η δι’ οιανδήποτε αιτία
δεν μπορεί να προεδρεύσει, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, που ασκεί πλήρη εξουσία
μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος διαμένει σε άλλη πόλη, όλες
οι υποθέσεις μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Σώματος διεξάγονται με αλληλογραφία.
Τα ίδια ισχύουν και για τα καθήκοντα του Β’ Αντιπροέδρου.
ΑΡΘΡΟΝ 12ον
Καθήκοντα του Ταμία
Ο Ταμίας λαβαίνει και καταθέτει όλες τις εισπράξεις της Ομοσπονδίας σε
αναγνωρισμένη κι ασφαλισμένη Τράπεζα, στο όνομα της Ομοσπονδίας. Το ίδιο
εφαρμόζεται και για ολόκληρη την περιουσία της Ομοσπονδίας (ομολογίες, μετοχές, κ.λ.π.).
Ο Ταμίας κάνει όλες τις εξουσιοδοτημένες πληρωμές με επιταγές, που συνυπογράφονται
πάντοτε από τον Πρόεδρο και τον ίδιο ή τον Γεν. Γραμματέα. Επίσης όλες οι μετοχές,
ομολογίες, χρηματικά ποσά η άλλα χρεόγραφα που κρατούνται από την Ομοσπονδία σε
πίστωση, πρέπει να φέρουν την υπογραφή του μαζί με τις υπογραφές του Προέδρου και
Γεν. Γραμματέα, όταν πρόκειται να διαπραγματευτούν η να μεταβιβαστούν.
Όλες οι εισπράξεις πρέπει να συνοδεύονται με διπλότυπες αποδείξεις υπογραμμένες από
τον ίδιο και τα εκδιδόμενα εντάλματα πληρωμής να συνοδεύονται από τα σχετικά
δικαιολογητικά και θα πληρώνονται με επιταγές της Ομοσπονδίας και μόνο με τις
υπογραφές των τριών σύμφωνα με το Άρθρο 10. Σε κάθε τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. ο
ταμίας καταρτίζει και υποβάλει στο Δ.Σ. πίνακα των εσόδων και εξόδων και έκθεση για
την οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας που επίσης αποστέλλεται σ’ όλα τα τμήματα.
Κρατεί και ενημερώνει το βιβλίο του ταμείο για κάθε δοσοληψία.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον
Καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως
Ο Γενικός Γραμματέας κρατά τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Συντάσσει την
αλληλογραφία σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, συνυπογράφει όλες τις επιταγές της
Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Άρθρο 10 και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα
επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από το Γραφείο της Ομοσπονδίας. Είναι υπεύθυνος για
την εργασία της Γραμματείας και για τα βιβλία της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 14
Καθήκοντα των Νομικών Συμβούλων
Τα καθήκοντα των Νομικών Συμβούλων είναι να ενημερώνουν το Συνέδριο και το
Διοικητικό Συμβούλιο σε ζητήματα νομικής φύσεως για το όφελος της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 15ον
Καθήκοντα των Περιφερειακών Συντονιστών
Οι Περιφερειακοί Συντονιστές πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι. Οι Συντονιστές πρέπει
να επισκέπτονται κάθε Σύλλογο της περιφέρειάς τους τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο.
Φροντίζουν για την κανονική αποστολή των συνδρομών στην Κεντρική Διοίκηση της
Ομοσπονδίας και επιβλέπουν τα σωματεία να εφαρμόζουν επακριβώς τα άρθρα του
καταστατικού και των κανονισμών.
Εργάζονται για την ίδρυση νέων Συλλόγων, επιδιώκουν την δημιουργία ενδιαφέροντος
μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας και σαν τακτικά της μέλη εκτελούν χρέη Συμβούλων
στις συνεδριάσεις της. Κάθε Περιφερειακός Συντονιστής θα διορίζει ένα η δυο βοηθούς
μέσα σε τριάντα ημέρες μετά την εκλογή του, για να τον βοηθούν στα καθήκοντα του. Ο
Περιφερειακός Συντονιστής μπορεί να καλεί συνεδριάσεις στην περιφέρεια του χωρίς
οικονομική επιβάρυνση της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 16ον
Συνέδρια
Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα συνέρχεται περίπου δυο χρόνια μετά το προηγούμενο
Συνέδριο. Ο τόπος θα καθορίζεται από το προηγούμενο Συνέδριο και σε συνεννόηση με
τους τοπικούς Συλλόγους. Στο Συνέδριο όλα τα μέλη καθώς και οι αντιπρόσωποι των
Συλλόγων έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μια φορά. Οι πρώην αξιωματούχοι της
Ομοσπονδίας που έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους απέναντι της, δικαιούνται να
συμμετέχουν στα Συνέδρια και έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου ο καθένας.
ΑΡΘΡΟΝ 17ον
Αντιπροσώπευση Συλλόγων
Όλοι οι Σύλλογοι δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται στα Συνέδρια άσχετα από το
μέγεθος ή τον αριθμό των μελών τους. Σύλλογοι που έχουν τουλάχιστον 25 μέλη

δικαιούνται μιας (1) ψήφου, και μιας επιπλέον ψήφου για κάθε 25 επιπλέον μέλη ή μέρος
αυτών τα οποία είναι τακτοποιημένα κατά το τέλος του οικονομικού έτους, που λήγει 30
Ιουνίου. Όλοι οι ψήφοι στα Συνέδρια είναι αδιαίρετοι.
ΑΡΘΡΟΝ 18ον
Εργασίες των Συνεδρίων και Εκλογές
Τα Συνέδρια εξετάζουν και συζητούν όλες τις υποθέσεις που αφορούν την Ομοσπονδία.
Ελέγχουν τη διαχείριση και τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, ψηφίζουν για την
πραγματοποίηση των σκοπών της, ψηφίζουν τον προϋπολογισμό για τον ερχόμενο χρόνο,
και καθορίζουν τις υποχρεώσεις των διαφόρων Συλλόγων προς το Κεντρικό Ταμείο.
Τροποποιούν το Καταστατικό και τους Κανονισμούς. Κανονίζουν τις σχέσεις και τις
διαφορές μεταξύ των διαφόρων Συλλόγων και γενικά αποφασίζουν για οποιαδήποτε
υπόθεση που αφορά την δράση και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
Επίσης εξετάζουν τη διαχείριση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας από την Διοίκηση
καθ’ όλη την θητεία της και ψηφίζουν ποσά για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Κάθε
απόφαση που μετατρέπει το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, και τους Κανονισμούς θα έχει
προτεραιότητα στην ημερησία διάταξη των Συνεδρίων και απαιτεί την έγκριση των δυο
τρίτων των παρόντων αντιπροσώπων. Πριν τη διοργάνωση του Συνεδρίου σαν
Κοινοβουλευτικό Σώμα, μπορεί να αποφασισθεί με κατάλληλη πρόταση εάν οι
αμφισβητούμενοι αντιπρόσωποι μπορεί να γίνουν δεχτοί.
Όλα τα μέλη της Διοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως εκθέσεις των
ενεργειών τους κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους. Οι εκθέσεις αυτές θα
παρουσιάζονται στο Συνέδριο για εξέταση και αποδοχή. Αντίτυπα των εκθέσεων των
Αξιωματούχων θα κατατίθενται στο νεοεκλεγέντα Γεν. Γραμματέα. Οι εκθέσεις αυτές θα
μένουν μονίμως στα αρχεία της Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής καλεί την έναρξη του Συνεδρίου μετά την
εξέταση των διαπιστευτηρίων των Αντιπροσώπων. Το Συνέδριο εκλέγει ειδική Διοικητική
Επιτροπή του Συνεδρίου που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, δυο Γραμματείς
(Ελληνικής και Αγγλικής), και έναν έμπειρο γνώστη κοινοβουλευτικής τακτικής και
εθιμοταξίας. Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου διεξάγονται οι εκλογές για την
ανάδειξη των Αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με προτάσεις υποψηφίων εκ μέρους των
νομίμων Αντιπροσώπων του Συνεδρίου. Η σειρά εκλογής είναι:
α) Εκλογή Προέδρου
β) Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου,
γ) Γενικού Γραμματέα και Βοηθού Γραμματέα,
δ) Ταμία και Βοηθού Ταμία
ε) Νομικού Συμβούλου και
στ) Υπεύθυνου Νεολαίας Οι προτάσεις υποψηφίων πρέπει να δευτερολογούνται
κανονικά και στη συνέχεια θα γίνεται η εκλογή με μυστική ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχει
δεύτερη πρόταση υποψηφίου για κάποιο αξίωμα, τότε η εκλογή θα γίνεται με ανάταση των
χεριών.
Οι Συντονιστές εκλέγονται στις περιφερειακές Συνελεύσεις. Μετά την εκλογή τους ο
Γραμματέας της Περιφερειακής Συνέλευσης ειδοποιεί τον Γενικό Γραμματέα της
Ομοσπονδίας και του ανακοινώνει το αποτέλεσμα της εκλογής. Κάθε Περιφέρεια θα έχει

τη δύναμη να νομοθετεί επί ζητημάτων που την αφορούν με τον όρο όμως ότι η νομοθεσία
αυτή δεν αντίκειται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 19ον
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας που δεν έχουν ταμειακή η
άλλη εκκρεμότητα στην Ομοσπονδία. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνον εκείνοι που
εκτός των ανωτέρω, έχουν σαφή Μεσσηνιακή καταγωγή (ρίζες από πατέρα, μητέρα,
προγόνους ή από γάμο).

ΑΡΘΡΟΝ 20ον
Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται την ίδια μέρα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι
τριμελής και αποτελείται από το Πρόεδρο και δυο μέλη. Διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο
της Ομοσπονδίας αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ταμία τουλάχιστον ένα μήνα από το
Συνέδριο προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, δεν έχει όμως δικαίωμα ψήφου.
ΑΡΘΡΟΝ 21ον
Εφορευτική Επιτροπή
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με ανάταση του
χεριού και με πρόταση των συνέδρων. Είναι συνήθως τριμελής, όμως η Ολομέλεια του
Συνεδρίου μπορεί να ζητήσει να ψηφιστούν μέχρι πέντε (5) το πολύ μέλη.
Η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει προσεχτικά και αποφαίνεται για τα δικαιώματα των
Συνέδρων ως προς το εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κανένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα
για αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ρόλος τους περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση και
την διεξαγωγή των εκλογών.
ΑΡΘΡΟΝ 22ον
Θάνατος ή Παραίτηση Αξιωματούχου
της Ανωτάτης Διοίκησης
Σε περίπτωση θανάτου η παραίτησης μέλους της Ανωτάτης Διοίκησης εκτός του
Προέδρου, η Διοίκηση εξουσιοδοτείται πλήρως να εκλέξει αντικαταστάτη του.
ΑΡΘΡΟΝ 23ον
Αποβολή ή αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συλλόγου-μέλους

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύλλογος-μέλος της Ομοσπονδίας που
παραβαίνει τις αρχές του καταστατικού, με πλειοψηφική απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, μπορεί να τους αφαιρεθεί η ιδιότητά τους ως μέλη.
Κάθε Σύλλογος της Ομοσπονδίας που αποβάλλεται ή αποχωρίζεται από αυτή δεν έχει
κανένα δικαίωμα ή απαίτηση επί ή εναντίον της περιουσίας της Ομοσπονδίας και τα μέλη
του Συλλόγου αυτού στερούνται όλων των δικαιωμάτων που παρέχονται από την
Ομοσπονδία.
ΑΡΘΡΟΝ 24ον
Προσχώρηση Συλλόγων στην Ομοσπονδία
Νεοσύστατοι Σύλλογοι Μεσσηνίων στην Αμερική και στον Καναδά μπορούν να
προσχωρήσουν στην Ομοσπονδία αφού δεχθούν το Καταστατικό και τους Κανονισμούς
της. Υποχρεούνται όμως να πληρώσουν στην Ομοσπονδία την ορισμένη ετήσια συνδρομή
τους κατά τους κανονισμούς. Στις εργασίες του Συνεδρίου μπορεί να λάβει μέρος σύλλογος
ο οποίος έχει γίνει μέλος της Ομοσπονδίας 90 μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου ή και
νωρίτερα.
ΑΡΘΡΟΝ 25ον
Νέοι Σύλλογοι
Νέοι Σύλλογοι μπορούν να ιδρυθούν στη διασπορά και να απαρτίζονται από μέλη που
διαμένουν σε πόλεις η κωμοπόλεις όπου δεν εδρεύει κανονικός Σύλλογος. Ο νέος Σύλλογος
έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία όπως και οι άλλοι
Σύλλογοι.
ΑΡΘΡΟΝ 26ον
Νεολαία
Όπου δεν εδρεύει Σύλλογος νεολαίας, η νεολαία από 16 ετών και άνω μπορεί να
εγγράφεται στους κανονικούς Συλλόγους των ενηλίκων μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 27ον
Επίτιμα Μέλη της Ομοσπονδίας
Η Ομοσπονδία μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη μέσω του Συνεδρίου. Άτομα που
κατέχουν εξέχουσες θέσεις η που έχουν προσφέρει η προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες
στην Ομοσπονδία η ακόμη παρέχουν έκτακτες υπηρεσίες στην Ομοσπονδία μπορούν να
είναι υποψήφιοι για επίτιμα μέλη, στα οποία απονέμεται ειδικό δίπλωμα από τη Διοίκηση.
ΑΡΘΡΟΝ 28ον
Δράση της Ομοσπονδίας

Όταν η Ομοσπονδία αποφασίσει να εκτελέσει κάποιο έργο στην Μεσσηνία η στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, το Συνέδριο υιοθετεί το έργον αυτό και
συνεπώς όλα τα επόμενα Συνέδρια, εφ όσον θα εξακολουθεί το έργο αυτό. Το Συνέδριο
ορίζει επιτροπή που θα εποπτεύει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με το έργον αυτό.
ΑΡΘΡΟΝ 29ον
Σφραγίδα και έμβλημα της Ομοσπονδίας
Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας θα είναι γραμμένη στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα
ως εξής: “Pan-Messenian Federation of U.S.A. and Canada, Inc.” και « Παμμεσσηνιακή
Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά ». Θα φέρει δε στο κέντρο της σαν έμβλημα το χάρτη
του Νομού Μεσσηνίας.
ΑΡΘΡΟΝ 30ον
Επίσημοι εορτασμοί της Ομοσπονδίας
Σαν επίσημες ημέρες εορτασμού της Ομοσπονδίας ορίζονται:
1) Η 23η Μαρτίου, επέτειος για την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον Τουρκικό
ζυγό.
2) Η 12η Οκτωβρίου, ημερομηνία ίδρυσης της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας. Κάθε
άλλη εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιείται με πρόταση της Διοίκησης.
ΑΡΘΡΟΝ 31ον
Λογιστικό Έτος
Το λογιστικό έτος της Ομοσπονδίας αρχίζει την 1ην Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου
του επομένου έτους.
ΑΡΟΡΟΝ 32ον
Διάλυση της Ομοσπονδίας
Η Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία εξακολουθεί να υπάρχει εφ’ όσον συγκαταλέγει μεταξύ
των μελών της περισσοτέρους από ένα (1+) Συλλόγους. Όταν η Ομοσπονδία διαλυθεί, τα
κεφάλαια και η περιουσία της γίνονται κτήμα του Συλλόγου που παραμένει τελευταίος.
ΑΡΘΡΟΝ 33ον
Ενημερωτικό Δελτίο της Ομοσπονδίας
Κάθε Συνέδριο θα αποφασίζει εάν θα εκδίδεται Παμμεσσηνιακό Δελτίο και το ποσόν
που θα προορίζεται για τον σκοπό αυτό. Κάθε ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να
λαβαίνει το Δελτίο αυτό όταν και όποτε εκδίδεται.
Πληρωμές που στέλλονται στο Δελτίο για διαφημίσεις πρέπει να γίνονται έπ’ ονόματι
της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, και να ταχυδρομούνται στο
Γραφείο του Γραμματέως για καταγραφή και κατόπιν στον Ταμία για κατάθεση στο
Κεντρικό Ταμείο. Οι Γραμματείς των Συλλόγων πρέπει να αποστέλλουν στον εκδότη του
Δελτίου ακριβή κατάλογο των ονομάτων και των διευθύνσεων των μελών που πρόκειται να

ταχυδρομηθεί το Δελτίο οι κατάλογοι κατά την διάρκεια του έτους θα συμπληρώνονται
δείχνοντας αλλαγές διευθύνσεων η ονόματα και διευθύνσεις νέων μελών.
Ο Συντάκτης και τόπος της έκδοσης του ενημερωτικού Δελτίου θα εκλέγεται από τη
Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟΝ 34ον
Διαφωνίες – Διαιτησίες
Η τακτοποίηση διαφωνιών ή υποθέσεων που αφορούν γενικά την Ομοσπονδία και τις
σχέσεις της προς τους Συλλόγους ή τα μέλη που δεν προβλέπονται από τους όρους του
Καταστατικού αυτού και των Κανονισμών θα αποφασίζεται από την Διεύθυνση σε
συνεργασία με τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Συλλόγων.
Κάθε παράλειψη του Καταστατικού αυτού θα καλύπτεται και θα κανονίζεται από τις
Κοινοβουλευτικές Διατάξεις του Στρατηγού Ρόμπερτ (Robert’s Rules of order, Reviewed).
ΑΡΘΡΟΝ 35ον
Τροποποιήσεις και εφαρμογή του Καταστατικού
Το παρόν Καταστατικό συζητήθηκε, ψηφίστηκε κι επικυρώθηκε από το 33ο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας στη Νέα Υόρκη, την 2α Αυγούστου 2009, και θα ισχύει μέχρις ότου
τροποποιηθεί από μελλοντικό παρόμοιο Συνέδριο και με κανονική και νόμιμη ψηφοφορία
τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων αντιπροσώπων.
Μέχρι τότε, η εφαρμογή και σεβασμός του Καταστατικού αυτού επαφίεται στην
ευσυνειδησία, την ηθική ακεραιότητα και τον αλληλοσεβασμό των μελών της
Ομοσπονδίας.

