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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΕΚΠ 2002-2004

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

To ∆Σ της ΕΚΠ φιλοδοξεί να βελτιώσει τη δράση και την παρουσία της Κοινότητάς µας
τόσο όσον αφορά την εδραίωση των σχέσεων της µε όλους τους Τσέχικους φορείς αλλά
επίσης αναπτύσσοντας τους δεσµούς µας µε τις αρχές και τους φορείς της µητέρας
Πατρίδας και κατ΄ επέκταση και µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα
ανήκει και η Τσεχία φιλοδοξεί να ενταχθεί.

Στόχοι

1. Η δραστηριότητα και τα προγράµµατα της ΕΚΠ εκφράζουν και αντιπροσωπεύουν τις
αξίες και τα οράµατα του Ελληνισµού, τα ήθη και έθιµά µας, την ιστορία και τις
ιδιαιτερότητές µας στα πλαίσια µιας µεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας.

2. Το ∆Σ της ΕΚΠ θα συνεχίσει στη βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας µε τις
υπόλοιπες Ελληνικές Κοινότητες της Τσεχίας καθώς και µε τη Λέσχη Φιλελλήνων
όπως και µε άλλες οργανώσεις που στεγάζουν τον απόδηµο Ελληνισµό στην Τσεχία, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσµο.

3. Φιλοδοξούµε να καταστεί η ΚΑΛΗΜΕΡΑ, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το
«πρόσωπο» της Κοινότητας. Το µέσο που θα εκφράζει τις επιδιώξεις, τις δραστηριότητες
και τα προβλήµατα όχι µόνο των Ελλήνων της Πράγας αλλά και ολόκληρης της Τσεχίας.

4. Στους πρωταρχικούς στόχους µας συµπεριλαµβάνουµε τη διοργάνωση µεγάλης
Έκθεσης φωτογραφίας µε ιστορική αναδροµή στην παρουσία και εξέλιξη του
Ελληνισµού στην Τσεχία όπως και στην έκδοση σχετικού Λευκώµατος.

5. Επιδιώκουµε τη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου του γνωστού ιστορικού
Πάβελ Χράντετσνι «Η Ελληνική Κοινότητα στην Τσεχοσλοβακία – Ίδρυση και το αρχικό
στάδιο ανάπτυξής της (1948-1954)» και την προώθησή του σε βιβλιοθήκες και
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας και άλλων χωρών.

6. ∆ραστήρια συµµετοχή της ΕΚΠ σε όλες τις εκδηλώσεις των µειονοτήτων που
διοργανώνονται στην Πράγα και κατά περίπτωση και σε άλλες πόλεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

1. Συναντήσεις

Γνωστοποίηση του προγράµµατος δράσης σε όλους τους Έλληνες της Πράγας και
ενηµέρωση Οµοσπονδίας, Πρεσβειών Ελλάδας και Κύπρου και ΓΓ Αποδήµου Ελληνισµού.
- Συνάντηση µε Πρέσβη Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
- Συνάντηση µε Πρέσβη Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στις 7 Μαρτίου
- Συνάντηση µε Έλληνες επιχειρηµατίες στις 16 Μαρτίου στην Ταβέρνα «Καβάλα»
- Συνάντηση µε το ∆Σ της Λέσχης Φιλελλήνων στις 7 Μαρτίου
- Συνάντηση µε το ∆Σ του Ιδρύµατος Ν. Καζαντζάκης (Απρίλιος)
- Συνάντηση µε δασκάλους και γονείς του Ελληνικού Σχολείου (Μάρτιος)
- Εκδροµή συνταξιούχων και µελών της Κοινότητας στο Μικούλοβ (Απρίλιος)
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2. Προγράµµατα
- Έκθεση φωτογραφίας και έκδοση Λευκώµατος µε ιστορική αναδροµή στον παρουσία του

Ελληνισµού στην Τσεχοσλοβακία
- Μετάφραση και έκδοση του βιβλίου του Π. Χράντετσνι
- Βελτίωση µορφής και περιεχοµένου περιοδικού ΚΑΛΗΜΕΡΑ
- Υποβολή αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα της ΕΕ Civil Society Development

Program 2001-02

3. Εκδηλώσεις
- Εορτασµός των Εθνικών εορτών 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου
- Ελληνικές βραδιές στο ΠΥΡΑΜΙ∆Α
- Κόψιµο πίττας

4. Συγκροτήµατα
- Βελτίωση των προγραµµάτων του χορευτικού, προετοιµασία και πρώτες παρουσιάσεις

του χορευτικού των µικρών παιδιών
- Βελτίωση του προγράµµατος της ορχήστρας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
- Βελτίωση της παρουσίας και της προετοιµασίας της ποδοσφαιρικής µας οµάδας

5. Συµµετοχές – σεµινάρια
- Συµµετοχή στο Φεστιβάλ Ελληνικών Κοινοτήτων στο Γιέσενικ (Ιούνιος)
- Συµµετοχή στα προγράµµατα (πολιτιστικά, αθλητικά) του ∆ήµου Πράγας για τις

µειονότητες
- Βελτίωση προγράµµατος της διδασκαλίας Ελληνικών στο Ελληνικό Σχολείο – Ενίσχυση

της υποδοµής του
- Συµµετοχή σε σεµινάρια, εκδηλώσεις και κινηµατογραφικές προβολές σε συνεργασία µε

τη Λέσχη Φιλελλήνων
- ∆ιοργάνωση σεµιναρίου για τον Ελληνισµό και την ευρωπαϊκή ενοποίηση σε σχέση µε

την ένταξη της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε άλλους φορείς.


