ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ (16/2/02)
Η Συνέλευση αρχίζει µε ανακοίνωση του Προέδρου Χρ. Ματαράγκα ότι υπάρχει απαρτία
καθώς παρόντες είναι 61 µέλη από τα 110 συνολικά µέλη της Κοινότητας. (Από τον
κατάλογο παρουσιών που υπέγραψαν τα µέλη της ΕΚΠ εµφανίζεται ότι έλαβαν µέρος στις
εργασίες της Συνέλευσης 73 άτοµα).
 Η Συνέλευση εκλέγει οµόφωνα πρόεδρο της Συνέλευσης το Στάθη Αµούτζα και
πρακτικογράφο τον Κ. Τσίβο.
 Εκλέγεται οµόφωνα Εφορευτική Επιτροπή από τους: Ντίνο Σατρατζέµη, Βλαδίµηρο Ρυς
και Κατερίνα Σπάλα.
Οµιλία προέδρου Χρ. Ματαράγκα: Το ∆Σ λειτούργησε δηµοκρατικά και συλλογικά.
Πήραµε πρωτοβουλίες όπως το άνοιγµα της Λέσχης, ενισχυθήκαµε µε εξοπλισµό
(τηλεόραση, υπολογιστής κλπ). Ιδρύσαµε ποδοσφαιρική οµάδα, εκδόσαµε το περιοδικό
ΚΑΛΗΜΕΡΑ και ενισχύσαµε τη δραστηριότητα του χορευτικού και µουσικού
συγκροτήµατος. Βελτιώσαµε τις σχέσεις µας µε τις Ελληνικές αρχές και µε άλλους
συλλόγους. Βελτιώσαµε τα οικονοµικά της Κοινότητας το ταµείο της οποίας διαθέτει σήµερα
200.000 κορώνες ενώ προ τριετίας το παραλάβαµε „κουτσό“ µε µόλις 4.000 κορώνες.
Ευχαριστούµε την Ελληνική και Κυπριακή Πρεσβεία, το ∆ήµο Πράγας και τους Έλληνες
επιχειρηµατίες για την υλική και ηθική βοήθεια και στήριξη που µας παρείχαν. Ευχαριστούµε
την Όλγα Παταρίδου για τη συνεισφορά της στη λειτουργία του χορευτικού και την Ανθούλα
Μπότου για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. Επίσης τη συντακτική επιτροπή της
ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ. Τέλος ευχαριστώ τα απερχόµενα µέλη του ∆Σ για το χρόνο και την ενέργεια
που αφιέρωσαν στην Κοινότητα.
Ερώτηση Ν. Κοµατσέλη: Υπάρχει χαρτογράφηση των Ελλήνων της Πράγας;
Χρ. Ματαράγκας: Υπάρχουν 300-400 Έλληνες που ζουν µόνιµα στην Πράγα. Τα 2/3 αυτών
είναι πρώην πολιτικοί πρόσφυγες. Υπάρχουν 50 άτοµα κάτω των 20 ετών. Υπάρχουν επίσης
200 Έλληνες φοιτητές και 100 Κύπριοι.

ΟΜΙΛΙΕΣ
Ν. Κοµατσέλης: Με χαροποιεί η µαζική παρουσία νεολαίας στη Συνέλευση. Είµαστε µικρή
Κοινότητα και γι αυτό δεν πρέπει να επιδιώκουµε εντυπωσιακές πρωτοβουλίες και να ζητάµε
υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το ∆Σ κατέβαλε αξιόλοξη προσπάθεια. Υστέρηση όµως στην
έγκαιρη ενηµέρωση των µελών του. Η ίδια διαπίστωση αφορά και την Οµοσπονδία.
∆. Λάµπρου: Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων.
Καλώ την Αθηνά Γεωργιάδου να µας µιλήσει για το περιεχόµενο της επιστολής της.
Ελένη Πορτίκα: Θέλω ορισµένα σηµεία από τις παρεµβάσεις στη Συνέλευση να
µεταφράζονται στα τσέχικα.
Αθηνά Γεωργιάδου-Χέσοβα: Έστειλα µια επιστολή στα τσέχικα σε ορισµένα από τα µέλη
της Κοινότητας. ∆ιαθέτω εµπειρία από την παρουσία µου στην Οµοσπονδία και ήθελα να
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κάνω ορισµένες παρατηρήσεις για τη δουλειά της Κοινότητας. Η Οµοσπονδία στεγάζει 12
Κοινότητες και καλύπτει παντσεχικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως η διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας, το Φεστιβάλ, η επίσκεψη του Προέδρου ∆ηµοκρατίας. Το νέο ∆Σ πρέπει
να εκπροσωπεί όσο το δυνατόν περισσότερους. Καταθέτει στα πρακτικά την επιστολή της.
Ανθούλα Μπότου: Θέλω να επισηµάνω ότι όλο το περιεχόµενο της επιστολής είναι ψεύτικο.
 Έκκληση του προεδρείου να αποφευχθούν προσωπικές αντιπαραθέσεις.
 Ερώτηση - παρατήρηση γιατί δεν εκλήθη στη συνέλευση η Ελληνική Πρεσβεία.
Ντ. Σατρατζέµης: Υπάρχει περιορισµένος αριθµός Ελλήνων στην Πράγα. Υπάρχει επίσης
και η βιολογική εξέλιξη των µελών της ΕΚΠ. Πρέπει να κατανοήσουµε το πνεύµα των
καιρών και να αντιληφθούµε ότι το βασικό είναι το θέµα της εξουσίας και του ελέγχου. Το
βασικό που µας ενώνει είναι η ελληνική γλώσσα. Κατονοώ τις ανησυχίες των παλαιών
µπροστά στους νέους που ήρθαν, σπούδασαν και εγκαταστάθηκαν εδώ. Πρέπει στο εξής να
προχωρήσουµε ενωµένοι. (χειροκροτήµατα)
Ελένη Πορτίκα. Στο Χαβίρζοβ όπου ήµουν Πρόεδρος της Κοινότητας µιλούσµα τσέχικα για
να µπορούµε να συνεννοηθούµε. Πρέπει να γίνει προσπάθεια για δίγλωσση συνεννόηση.
∆. Λάµπρου: Ζητώ επιπλέον εξηγήσεις για το ρόλο της Κοινότητας Α) κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του Προέδρου ∆ηµοκρατίας β) για το Φεστιβάλ που έγινε στο Γέσενικ και γ) για
τις σχέσεις της µε την Οµοσπονδία.
Απάντηση Χρ. Ματαράγκα: α) Επιδιώξαµε να οργανωθεί ουσιαστική συνάντηση του
Προέδρου µε τη βάση της Κοινότηας αλλά δεν διαθέταµε το ποσό των 25.000 κορωνών για
να πληρώσουµε το ενοίκια της Μπετλέµσκα, όπως µας ζητούσαν.
Β) Το Φεστιβάλ στο Γέσενικ δεν θα είχε επιτυχία χωρίς το µουσικό και το χορευτικό
συγκρότηµα της Πράγας. Εµείς όχι µόνο πήγαµε αλλά και βάλαµε λεφτά από την τσέπη µας
(ο Σταύρος Στεφανίδης γνωρίζει) για τη µεταφορά των παιδιών.
Γ) ∆ιαθέτουµε καλές σχέσεις µε την Οµοσπονδία. Ο Μ. Ζέρβας µπορεί να το επιβεβαιώσει.
Ευ. Παπαδόπουλος: Μετά από 50 χρόνια ήρθε ο Στεφανόπουλος να πει την ιστορική
αλήθεια στην Πράγα. Γι αυτό το λόγο ήρθαν οι Έλληνες απ΄ όλη την Τσεχία για να τον
παρακολουθήσουν. Πρέπει να φροντίσουµε για την καλύτερη διαφήµιση της Ελλάδας.
Μ. Ζέρβας: Η πρόταση της Κοινότητας για συγκέντωση στο ξενοδοχείο Μάρριοτ
απορρίφθηκε από το διπλωµατικό πρωτόκολλο.Οι σχέσεις ΕΚΠ - Οµοσπονδίας διακρίνονται
από διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις.
κ. Καραστάθη: ∆εν καταλαβαίνω το λόγο γιατί δεν θα πρέπει να µιλάµε στις Συνελεύσεις
µας ελληνικά. Θα φτάσουµε σε λίγο οι νεολαίοι µας να ντρέπονται να µιλήσουν την ελληνική
γλώσσα.
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Οικονοµικός απολογισµός:
Νίκη Σπάλα - Ποντλάχοβα: Καταθέτει στο Προεδρείο της Συνέλευσης τον αναλυτικό
οικονοµικό απολογισµό από το 1999 µέχρι και το 2001. Τονίζει ότι κάθε µέλος έχει τη
δυνατότητα να τον κρίνει.
Μ. Ζέρβας: ∆εν µπορούµε να κρίνουµε το παρελθόν. Να σκεφτούµε όµως καλά εάν θα το
εγκρίνουµε ή εάν θα το απορρίψουµε.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Για τον απολογισµό δράσης του ∆Σ:
Υπέρ: ...................48
Κατά:........................0
Λευκά:......................8
Για τον οικονοµικό απολογισµό:
Υπέρ:.......................54
Κατά.........................5
Λευκά.......................2

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠ
Χρ. Ματαράγκας: Σήµερα θα αποφασίσουµε εάν θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε ως
παράρτηµα της Οµοσπονδίας ή εάν θα αποδεχθούµε την αναβαθµισµένη λειτουργία µιας
αυτόνοµης Κοινότητας. Γνωστό δικηγορικό γραφείο συνέταξε το Καταστατικό που τίθεται
στην κρίση της Συνέλευσης. ∆ιαβάζει σχετική δήλωση του απερχόµενου ∆Σ την οποία και
καταθέτει στα πρακτικά.
Μ. Ζέρβας: Σύµφωνα µε την τσέχικη νοµοθεσία λειτουργούµε σωστά: η Οµοσπονδία
αποτελεί δευτοροβάθµιο όργανο και τα παραρτήµατα πρωτοβάθµια. Η Κοινότητα έχει την
υποχρέωση να εµφανίζεται προς τα έξω ως „Οµοσπονδία - ΕΚΠ“. Η Κοινότητα δεν
παρουσιαζόταν όµως έτσι στις επαφές που είχε µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Περιορισµοί
για την αυτόνοµη παρουσία της υπήρχαν µόνο στην πρόσβασή της στους προϋπολογισµούς
των κεντρικών αρχών, όπως Υπουργεία κλπ. Τα Υπουργεία εγκρίνουν ετησίως επιδοτήσεις
για τρία µόνο προγράµµατα για κάθε µειονότητα. Γι αυτό το λόγο η Οµοσπονδία θα πρέπει
να είναι αυτή που θα ζητά κεντρικά την έγκριση αυτών των επιδοτήσεων. Το σύνολο της
επιδότησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 70% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε
προγράµµατος. Σε περίπτωση έγκρισης του Καταστατικού είναι αλήθεια ότι η Κοινότητα θα
έχει καλύτερη πρόσβαση στα ελληνικά υπουργεία. Αυτή όµως την είχε και µε τη σηµερινή
της µορφή. Η Κοινότητα µπορεί, ακόµα και στην περίπτωση που εγκρίνει Καταστατικό, να
παραµείνει µέλος της Οµοσπονδίας καθότι η τελευταία µπορεί να έχει στις γραµµές της και
νοµικά πρόσωπα.
Υπενθυµίζω την έκκληση του Προέδρου Στεφανόπουλου για ενότητα και για αποφυγή του
κοµµατισµού. Να µετατραπεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας της Κοινότητας. Εγώ δεν το βλέπω
ούτε ως πραξικόπηµα, ούτε ως µείωση του κύρους της Οµοσπονδίας ή της Κοινότητας. ΑΠό
τη νοµοθεσία υποχρεούµαστε να δηλώνουµε δηµοσίως έξοδα και έσοδα. Οι Τσιγγάνοι
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παίρνουνκάθε χρόνο επιδοτήσεις από 5 έως 15 εκατοµµύρια και τα τρώνε ενώ εµείς
λαµβάνουµε µόνο 60 χιλιάδες.
Ερώτηση Ν. Κοµατσέλη: Σε τι εµποδίζει την ανάπτυξη της Κοινότητας το παλαιό
Καταστατικό;
Απάντηση Χρ. Ματαράγκα: Χωρίς Καταστατικό δεν µπορούµε να κάνουµε σωστά τη
δουλειά µας.
Κ. Τσίβος: Εάν κάποιος διαβάσει το Καταστατικό της Οµοσπονδίας διαπιστώνει ότι
πρόκειται για αντιγραφή του καταστατικού του ΚΚΕ. ∆εν µπορεί σήµερα ένα µαζικό όργανο
να λειτουργεί µε βάση ένα τέτοιο καταστατικό γι΄ αυτό και είναι επιβεβληµένη η αλλαγή του.
Να προσεχτεί τοο πολύκροτο θέµα των επιδοτήσεων γιατί µπορεί να αποβεί σε δίκοπο
µαχαίρι για την Ελληνισµό.
Μ. Ζέρβας: Να ξεκαθαρίσει το θέµα της επωνυµίας. Για µένα το πρόβληµα δεν βρίσκεται
στο εάν θα εµφανίζουµε ως παράρτηµα της Οµοσπονδίας ή ως ατόνοµη οργάνωση.
Ερώτηση Γ. Ασαρλίδη: Πιός εκλέγει το ∆Σ της Οµοσπονδίας και από ποιους αποτελείται;
Απάντηση Μ. Ζέρβα: Το ∆Σ της Οµοσπονδίας εκλέγεται δια αντιπροσώπων. Η εκπροσώπηση
κάθε κοινότητας γίνεται βάση της αναλογίας 10 µέλη = 1 αντιπρόσωπος.
Ν. Αντωνόπουλος: Η Τσεχία, όπως δείχνουν τα πράγµατα, θα ενταχθεί στην ΕΕ το 2004 και
θα πρέπει να υιοθετήσει σηµαντικό κοµµάτι της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Υπό το φως αυτών
των εξελίξεων η διαφοροποίηση της κάθε Κοινότητας δεν είναι άσχηµη ιδέα καθότι
εξασφαλίζονται καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε διάφορα προγράµµατα της ΕΕ.
Ντ. Σατρατζέµης: Προκαλώ τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Μ. Ζέρβα να ταχθεί υπέρ της
αυτόνοµης δηµιουργίας της ΕΚΠ και υπέρ της ποιοτικής της αναβάθµισης. Μη µας τροµάζει
το ποιός θα είναι πρόεδρος της Κοινότητας. Να δούµε θετικά το µέλλον και της Κοινότητας
και της Οµοσπονδίας.
Μ. Ζέρβας: Η Οµοσπονδία δεν έχει λόγους να παρεµβαίνει στα εσωτερικά της Κοινότητας
εκτός εάν πρόκειται για θέµατα οικονοµικής φύσης. ∆εν είναι η Πράγα η µοναδική
Κοινότητα που θέλει να αποκτήσει δικό της Καταστατικό. Το µοναδικό θέµα που υπάρχει
προς λύση είναι το θέµα λειτουργίας. Ο Ζέρβας δεν θα είναι µέλος του νέου ∆Σ της
Οµοσπονδίας διότι έχει κουραστεί µετά από µια δεκαετία σε αυτή τη θέση.
∆εν υπάρχει κανένας πόλεµος µεταξύ του προέδρου της ΕΚΠ και του προέδρου της
Οµοσπονδίας. Η πρωτοβουλία της Πράγας είναι θετική αλλά και οι δυό απόψεις που
υπάρχουν είναι ισάξιες και σωστές και παρατηρούνται και σε άλλες Κοινότητες.
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Για έγκριση νέου Καταστατικού:
Υπέρ:.............55
Κατά................8
Λευκά..............1
Για να καταστεί η ΕΚΠ µε το νέο Καταστατικό µέλος της Οµοσπονδίας:
Υπέρ...............56
Κατά.................0
Λευκά...............0
Για συγχώνευση του σηµερινού παραρτήµατος της Οµοσπονδίας - ΕΚΠ µε τη νέα ΕΚΠ
και για τη µεταβίβαση στην τελευταία όλων των περουσιακών στοιχείων και
δεσµεύσεων της πρώτης:
Υπέρ...............60
Κατά.................0
Λευκά...............0
Ανάδειξη 5µελους ή 7µελους ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΠ
Υπέρ για 7 µέλη: ..........42
Υπέρ για 5 µέλη:...........10
Αναλαµβάνει η Εφορευτική Επιτροπή.
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∆ήλωση απερχόµενου ∆.Σ. ΕΚΠ
Αγαπητοί συµπατριώτες,
Σήµερα θα αποφασίσουµε εάν η Κοινότητα θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν παράρτηµα,
χωρίς Καταστατικό και χωρίς αναγνώριση, ή εάν θα λειτουργήσει ως µία, επίσηµη και
αναγνωρισµένη Κοινότητα µε δικό της Καταστατικό.
Εάν θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να µπορούµε να το
αποδείξουµε νοµικά µε εγγραφή και καταχώρηση στο µητρώο του υπουργείο Εσωτερικών
της Τσεχίας, επίσηµα αναγνωρισµένοι από ελληνικές και τσεχικές αρχές.
Η αναβάθµιση της ΕΚΠ από παράρτηµα σε ανεξάρτητη Κοινότητα πολλαπλασιάζει τις
διαπραγµατευτικές δυνατότητες της Κοινότητάς µας και διευκολύνει το έργο της. Το θέµα
είναι µεν αποκλειστικά νοµικό αλλά µεγάλης σηµασίας για µας διότι εάν δεν µπορείς να
αποδείξεις την ύπαρξή σου είναι σαν να µην υπάρχεις.
Το ∆Σ της ΕΚΠ µε τη βοήθεια γνωστού δικηγορικού γραφείου κατόπιν οµόφωνης απόφασής
του προχώρησε στη διαδικασία αναγνώρισης της Κοινότητας. Αποµένει αυτή η απόφαση του
∆Σ να εγκριθεί από τη σηµερινή Συνέλευση. Με υπεύθυνη δήλωση το ∆Σ δεσµεύεται για τα
εξής:
Η σηµερινή απόφαση της Συνέλευσης αναµένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο για την
περαιτέρω πορεία της Κοινότητας Πράγας. Τυχόν απόρριψη του Καταστατικού θα µας
οδηγήσει σε µαρασµό και θα στείλει στα σπίτια τους όσους ειλικρινά επιχείρησαν να
βοηθήσουν τον Ελληνισµό. Η έγκριση του Καταστατικού θα δώσει φτερά και κουράγιο στους
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το µέλλον της και για να προσαρµοστεί η Κοινόητα στις
επιταχές της εποχής µας.
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