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Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τό πρόβλημα τής Ελευθερίας προσδιορίζει τήν ιστορίαν 

της άνθρωπίνης σκέψεως, τον ιδιωτικόν βίον καί τόν βίον 
των —ολιτικών. Ή φιλοσοφική, ιστορική καί επιστημονική 
άποσχφήνισις τής έννοιας της ελευθερίας άπετέλει καί απο
τελεί μόνιμον διάθεσιν τοΰ σκεπτομενου ανθρώπου, το όε 
ουσιαστικόν περιεχόμενον της ελευθερίας τραγικήν άναζή- 
τησιν εις μίαν εποχήν βίαιων καταλύσεων αυτής.

Προε 
έρεύνης 
ται εις 
εις τάς

Γείνεται ή σύστασις ιδρύματος πρότ τόν σκοπόν τής 
των προβλημάτων τής ελευθερίας. Ταϋτα ύφίστχν- 

άπαντας τούς τομείς τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης, 
κοινωνικές καί θετικές έπιστημας.

Ή ίδρυσις τοιούτου ιδρύματος έν Έλλάδι, διέ πρώτην 
φοράν εις τόν κόσμον, αποτελεί μεγίστην προβολήν τής Έλλά- 
δος καί δικαίωσιν πολλών αγώνων υπέρ τής Ελευθερίας, 
οί όποιοι ελαβον έδώ χώραν.

Ή ιερέ πόλις τοϋ Μεσολογγίου, σύμβολον τής ελευθερίας 
τοϋ νεώτερου ελληνισμού, δικαιούται νά φιλοξενήση τό μέ’γα 
τοϋτο πνευματικόν ίδρυμα, διέ νέ άποδειχθή ότι ή ιστορία 
δεν είναι άπλή άνάμνησις τοϋ παρελθόντος, άλλέ κυρίως 
προέκτασις τοϋ νοήματος αύτοϋ εις τό παρόν.
... Καί ή Έλλές διέ τής ίδρύσεως τής Διεθνούς ’Ακαδημίας 
τής ’Ελευθερίας ’Ιερές Πόλεως Μεσολογγίου, συνεχίζει τήν 
μακραίωνα ιστορία τής έλευθερίας καί τής Δημοκρατίας, 
συμμετέχει καί πρωτοστατεί εις τόν παγκόσμιον διάλογον καί 
δήμιουργεϊ έργα πολιτισμού. ·

Έν Άθήναις τή 19 Μαίου 1977
i - Οΐ προτείνοντες Βουλευταί

’Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Νικ. I. Παπαϊωάννου, Πολ. 
. Πολυχρονίδης, Βιργινία Τσόυδεροϋ, ’Αλεξ. Μπαλτατζής, 

Αασκ. Λασκαρίδης, Νικήτας Βενιζέλος,· Στυλιανός Χού-

-:W ..λ:,·· . :··■ Y-,....·-
- ■ i · * ■ ·

-- · ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΣΙΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ . 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟ-
έΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. . . . - ·
V.. : ^ *■ \ " · .

Άρθρον Ιον ·.
"Ιδρυσις - Σκοπός.

1. Ό άνθρωπος, εις τήν μακραίωνα Ιστορίαν αύτοϋ,
περισσότερον παντός άλλου, ήγωνίσθη διά τήν άποκτησιν 
τής Έλευθερίας καί, περισσότερον παντός άλλου, ό άγων 
αύτοϋ παρενοήθη ύπ’ αύτοϋ τούτου. ' · -'·

’Ανάγκη, οί εύγενεϊς άγώνες ύπέρ τής Έλευθερίας, αί 
πνευματικαί συλλήψεις καί αί καλλιτεχνικά! εμπνεύσεις έκ 
τοϋ κόσμου τής Έλευθερίας νέ γίνουν κτήμα ολοκλήρου 
τής άνθρωπότητοε, ώστε νέ έμπλ.ουτισθή καί νέ έαπεδωθή
ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ■ ■ Ψ

2. Ιδρύεται πρός τοϋτο έν Έλλάδι, δια πρώτην φοράν 
εις τόν κόσμον, πνευματικόν ίδρυμα ύπό τίτλον : «Διεθνής 
’Ακαδημία τής Ελευθερίας ’Ιερές Πόλ.εως Μεσολ.ογγίου», 
έχουσα σκοπόν τήν μελ.έτην καί έρευναν των προβλημάτων 
τής Έλ.ευθερίας. Ή Δ.Α.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ. τελούν ύπό τήν 
έποπτείαν 'τοϋ Ύπ. Παιδείας καί επιχορηγούμενου ύπό τοϋ 
Κράτους. Είναι ίδρυμα αύτοδιοικούμενον καί άνεξάρτητον.

3. "Αμα τή συγκροτήσει αύτής εις Σώμα καί συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου, ή Δ.Α.Ε. έκπονεΐ 
καί εκδίδει εσωτερικόν κανονισμόν λειτουργίας, δ όποιος 
κυροϋται διά Π.Δ.

"Αρθρον 2ον 1 
"Εδρα - Γλ.ώσσα.

1. Ή ’Ακαδημία τής Έλευθερίας εδρεύει εις τήν Ίερέν 
πο/.ιν τοϋ Μεσολ.ογγίου.

2. Εις τό έν τή ’Ιερέ Πόλει τοϋ Μεσολογγίου κατάστημα 
τής Δ.Α.Ε. ώς καί εις πάντα κατάλληλ.ον χώρον τής Πόλεως 
τοϋ Μεσολογγίου, θά λαμβάνουν χώραν, εις διάστημα 
20-25 ήμερων κατ' έτος, των λεπτομερειών καθορισθησο- 
μένων διέ τοϋ έσωτερικοϋ κανονισμού αύτής, «Διεθνή 
Συνέδρια ’Ελευθερίας», συμφώνως πρός τόν σκοπόν δΓ όν 
ίδρύθη ή Δ.Α.Ε.

Αί ώς άνω πνευματικαί καί καλλιτεχνικά! εκδηλώσεις 
ονομάζονται «Έτήσιαι διεθνείς πνευματικά! καί καλλι
τεχνικά! έκδηλώσεις τής Δ. ’Ακαδημίας τής Ελευθερίας 
εις τήν ίερέν πόλιν τοϋ Μεσολογγίου».

Επίσης κατ’ έτος Οέ άπονέ^εται ύπό τής Δ.Α.Ε. τό 
βραβείου Ελευθερίας» εις προσωπικότητα, ή όποια είτε 
δι’ έργων είτε έπιστημονικώς ή καλλιτεχνικούς προσέφερεν 
μεγίστην ύπηρεσίαν εις την ύπόθεσιν τής έλευθερίας.

3. Επίσημοι γλώσσαι τής Δ.Α.Ε. είναι ή ελληνική, ή
άγγλική καί γερμανική. ,

"Αρθρον 3θν
__ -—---------Συγκρότησις τής ’Ακαδημίας. --------- - — ·

Γ. Ή Δ.Α.Ε. άποτελεϊται άπό τακτικέ καί άντεπιστέλ- 
λοντα μέλη. ’Ιδρύονται διέ τοϋ παρόντος'20 (είκοσι) έδρες 
έλληνικών τακτικών μελών καί 10 (δέκα ξένων τακτικών 
μελών.

2. Ή ’Ακαδημία έχει 200 (διακόσια) άντεπιστέλλοντα 
μέλη καί μέχρι τοϋ άριθμοϋ τών 100 "Ελληνες καί εις άπε- 
ριόριστον άριθμόν έπιτίμων μελών.

Άρθρον 4ον
Εκλογή τών μελιών τής ’Ακαδημίας. * ·*'

1. Τακτικέ μέλη τής ’Ακαδημίας έκλέγονται "Ελληνες 
ή ξένοι, διακρινόμενοι ή εις τήν Φιλοσοφίαν ή εις τάς Έπι- 
στήμας ή εις τά Γράμματα ή εις τάς Καλάς Τέχνας, ώς 
είδικώτερον ορίζει δ έσωτερικός κανονισμός.

2. Πάντοτε δέον νέ διατηρήται ορθή άναλογία έκπροσώ- 
πων τών διαφόρων τομέων τοϋ πνεύματος καί τής τέχνης.

3. Ή έκλογή τακτικού μέλους γίνεται εντός εξ μηνών
άπό τής άνακοινώσεως κενωθείσης έδρας. ■ > ’

4. Έέν ή ’Ακαδημία άποφασίση διά τήν πλήρωσιν τής 
κενής έδρας, ορίζει τακτικήν συνεδρίασιν αύτής πρός.άνα- 
κήρυξιν τών ύποψηφίων. Κατά .τήν συνεδρίασιν ταύτην ό 
Πρόεδρος άνακοινοΐ τά ονόματα'καί τούς τίτλους τών ύπο- 
βαλ.όντων ύποψηφιότητα διά τήν κενήν έδραν. Εύθύς δέ 
μετά τήν άνακοίνωσιν ταύτην έκαστον τακτικόν μέλος τής 
’Ακαδημίας δικαιούται νέ προτείνη έναν ύποψήφιον. Έκ 
πάντων τούτων σχηματίζεται ό γενικός κατάλ.ογος τών 
ύποψηφίων, μεταξύ τών όποιων δύναται νέ έκλεγή ό νέος 
’Ακαδημαϊκός.

5. Συνιστάται πενταμελής επιτροπή, ήτις εις τήν μεθε- 
πομένην συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας, ύποβάλλει κατάλογον 
τριών τό πολύ ύποψηφίων έκ τών εις τόν άνω γενικόν κατά- 
λ.ογον, περιλ.αμβανομένων κατά σειράν προτιμήσεως αύτής 
καί εισηγητικήν έκθεσιν περί τών έργων καί τών προσόντων 
πάντων τών ύποψηφίων.

Κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην ή ’Ακαδημία δύναται νέ 
συζητήση τήν αξίαν τών ύπό της ■ επιτροπής προταθέντων, 
ώς καί τών λοιπών ύποψηφίων.

Τήν έπομένην τακτικήν συνεδρίασιν 'τής ’Ακαδημίας, 
άνευ συζητήσεως περί της ίκανότητο'ς καί έν γένει τής άξιος 
τών είς τόν γενικόν κατάλ.ογον ύποψηφίων, ή ’Ακαδημία 
προβαίνει διέ μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, παρι-


