Καλημέρα

ΕΝΘΕΤΟ 1
Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΑΣ
Το ένθετο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το πρώτο, το οποίο η σύνταξη μας
μαζί με τους γονείς, την Επιτροπή Γονέων και το ΔΣ της ΕΚ Πράγας το
αφιερώνουμε στα παιδιά της Κοινότητάς μας. Οι φωτογραφίες θα σας θυμίσουν
κάποιες από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις των παιδιών μας.

Τα παιδιά μας … το μέλλον της ΕΚ Πράγας…
Στο σχολείο μας με την πιο αγαπητή δασκάλα Λήδα Γαλανοπούλου…
Η Λήδα Γαλανοπούλου είναι η δασκάλα
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο
σχολείο μας. Το σχολείο βρίσκεται στο Σπίτι
Εθνικών Μειονοτήτων, στο οποίο στεγάζονται
11 εθνικές μειονότητες της Πράγας. Η ΕΚ
Πράγας έχει
οργανώσει
μαθήματα
ελληνικών
στα οποία
έ χ ο υ ν
εγγραφεί
πάνω από 50
ά τ ο μ α
μεταξύ των
οποίων και
π ο λ λ ο ί
Τ σ έ χ ο ι
πολίτες και
ά λ λ ω ν
εθνικοτήτων.
Τ
α
τελευταία
δύο χρόνια η

Λήδα διδάσκει ως αποσπασμένη δασκάλα του
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας σε μικρούς
και μεγάλους. Η Λήδα με το ζεστό της χαμόγελο
και την επαγγελματικότητα της ως δασκάλα και
παιδαγωγός μπόρεσε να προσελκύσει και τα
μικρά μέλη
τ
η
ς
Κοινότητά
μας. Κι έτσι
όλοι είμαστε
ευχαριστημέ
νοι ότι επί
τέλους τα
μαθήματα
για την τρίτη
μας γενιά
πήραν καλή
κ
α
ι
αισιόδοξη
μ ο ρ φ ή .

Σας παρουσιάζουμε μερικά από τα παιδιά

Πάνω από 25 παιδιά πήραν μέρος στις εκδηλώσεις τις οποίες διοργάνωσε η Ιβάνα Αβουκάτου μαζί με
την Επιτροπή Γονέων – Μαρία Προβίδα, Γιαρμίλα Κοματσέλη και Μαρτίνα Γκουλιαμάνη. Οι γονείς
φροντίσανε να μας στείλουνε τα ονόματα με τις φωτογραφίες των παιδιών. Είναι παιδιά των οικογενειών:
Προβίδα, Γκουλιαμάνη, Μπαλωμένου, Χράμπα, Απατστίδη, Κοματσέλη, Κυρκόπουλου, Αβουκάτου,
Ματαράγκα, Κοράνη, Τουμπανιάρη, Πρέλλοβα, Μιχόπουλου, Γιαλαουτζίδη, Ιγνατίδη, Σουμπότκα, Λιάκου,
Αμουντζά, Πανταζόπουλου.
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“Me lene Jorgo kai eimai 6 eton. Mou aresei kithara kai na paizo
hokey stin Slavoj Zbraslav.”
“Me lene Nikoleta, eimai 7 minon, mou aresei na asxolountai mazi
mou.”

Οι συντελεστές του ευγενικού έργου
Ιβάνα Αβουκάτου, συντονίστρια
Με την πρωτοβουλία της
Ιβάνας Αβουκάτου και τη στήριξη
του ΔΣ και της Επιτροπής Γονέων
της ΕΚ Πράγας αρχίσανε οι
διάφορες εκδηλώσεις των παιδιών
της Κοινότητας. Η πρώτη εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 13
Δεκεμβρίου 2009 στο Σπίτι Εθνικών
Μειονοτήτων και ήτανε

αφιερωμένη στα Χριστούγεννα. Τα
παιδιά ζωγραφίζανε καρτούλες και
φτιάχνανε διάφορα στολίδια για το
πρωτοχρονιάτικο δένδρο. Ήτανε
μια αρκετά συγκινητική εκδήλωση
με όλους τους γονείς παρόντες
αφού ήταν και η πρώτη εκδήλωση
των Ελληνόπουλων της Πράγας.
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Η Επιτροπή Γονέων
aπό αριστερά οι
Μαρία Προβίδα,
Γιαρμίλα Κοματσέλη και
Μαρτίνα Γκουλιαμάνη.
Η Επιτροπή Γονέων
εκλέχτηκε ομόφωνα
από τη Γενική
Συνέλευση της ΕΚ
Πράγας στις 21
Ιανουαρίου 2010.

Η Λήδα Γαλανοπούλου
Είμαστε πολύ ευτυχισμένη ότι και η δασκάλα μας, αποσπασμένη από
το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, Λήδα Γαλανοπούλου, συμβάλει ως
παιδαγωγός σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά όχι μόνο
την ακούν και έτσι μαθαίνουν πολλά, αλλά και την αγαπούν πάρα πολύ. Από
ότι έχουμε καταλάβει τα παιδιά πολλές φορές θυμίζουνε τους γονείς τους ότι
έχουνε μάθημα με τη Λήδα μας και δε θέλουν να αργούνε για το μάθημα… Τα
παιδιά του ελληνικού σχολείου μας μετά από αρκετή προετοιμασία με τη
δασκάλα μας Λήδα, συγκινήσανε το κοινό και προπαντός τους γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες με τα ωραία ποιήματά τους στα ελληνικά στον
εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Μπράβο Λήδα μας! Σ' αγαπάμε
όλοι!!!!

Η Γεωργία Αβουκάτου
Δραστήριο μέλος
σε όλες τις εκδηλώσεις
για τα παιδιά. Είναι η
κόρη της Ιβάνας. Η
Γεωργία όχι μόνο
στολίζει την αίθουσα,
βάφει τα παιδιά αλλά
και τους δείχνει αρκετά
παιδαγωγικά παιχνίδια.
Η Γεωργία δε λείπει
π ο τ έ
α π ό
τ ι ς
εκδηλώσεις των
παιδιών και βέβαια τα
παιδιά ούτε καν μπορούν να φανταστούν τις
εκδηλώσεις τους χωρίς τη φίλη τους Γεωργία.
Και πρέπει να σας πούμε ότι η Γεωργία
σπουδάζει Κοινωνιολογικές Επιστήμες,
δουλεύει και βρίσκει χρόνο και για τα παιδιά. Την
ευχαριστούμε για το καλό παράδειγμα της για
αυτούς που ποτέ δε βρίσκουν χρόνο για τα
δρώμενα της Κοινότητάς μας…

Βερόνικα Βοντρίτσκοβα
Η
Β ε ρ ό ν ι κ α
Β ο ν τ ρ ί τ σ κ ο β α ,
η
αγαπημένη δασκάλα χορού των
παιδιών, αγαπάει την Ελλάδα,
τους ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς τους οποίους και
μελετάει συνεχώς. Η Βερόνικα
μπόρεσε και ενθουσίασε τα
παιδιά τόσο πολύ που τα ίδια δε
δίστασαν να βγουν στην σκηνή
μετά από μόνο πέντε πρόβες. Και
τα καταφέρανε, τρεις χορούς
μάθανε τα παιδιά και μας
χορέψανε και εμείς με μεγάλη
συγκίνηση τα παρακολουθούσαμε και
χειροκροτούσαμε. Να μας ζήσουν όλοι! Δεν ήταν και
λίγοι που από συγκίνηση και χαρά κλαίγανε… Όπως
ξέρετε το χορευτικό των παιδιών έχει ήδη αρχίσει με
τις πρόβες τους και η πρώτη εμφάνιση των μικρών μας
χορευτών έγινε στον εορτασμό της Κοινότητάς μας για
την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Θα ακολουθήσουν και
άλλες παρουσιάσεις των μικρών μας αστέρων…
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Στιγμιότυπα από την πρώτη εκδήλωση
13 Δεκεμβρίου,2009 – Χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια,
στο Σπίτι Εθνικών Μειονοτήτων
Η δεύτερη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στο Κόψιμο της Πίτας και πραγματοποιήθηκε στις
21 Ιανουαρίου
2010 στους
χώρους στο Σπίτι
Ε θ ν ι κ ώ ν
Μειονοτήτων. Ο
καλός μας κλόουν
είναι ο Ίων, ο
ο π ο ί ο ς μ α ς
υποσχέθηκε ότι θα
συνεχίσει να
βοηθάει στις
εκδηλώσεις των
παιδιών. Και
βέβαια, και η

Γεωργία Αβουκάτου δεν έλειπε από αυτή την
εκδήλωση και βοηθούσε τον Ίων. Την εκδήλωση
α υ τ ή
τ η ν
υποστηρίξανε
οικονομικά ο
Κ ώ σ τ α ς
Γκουλιαμάνης, η
Τασούλα Ζησάκη,
το ΔΣ της ΕΚ
Πράγας, ο Γιάννης
Ζαβαλιάνης και
πολλοί γονείς και
γιαγιάδες που μας
φέρανε νόστιμα
φ α γ η τ ά
κ α ι
πιτούλες…

Το Αποκριάτικο Πάρτι μαζί με τα παιδάκια της βουλγάρικης
κοινότητας «Αναγέννησης»
Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε την τρίτη
εκδήλωση, το Αποκριάτικο Πάρτι για τα παιδιά μας.
Απολαύσαμε την ατμόσφαιρα, τα παιχνίδια των παιδιών και
τη φιλία τους με τα παιδιά της βουλγάρικης κοινότητας
«Αναγέννησης». Και τι να πούμε για την τούρτα που μας τη
χάρισε ο Γιάννης Τσιρίμπασης
του „Half&Half“.
Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Η Ιβάνα είχε ετοιμάσει
πολλά παιχνίδια για τα
παιδιά και οι γονείς φέρανε
τα φαγητά ενώ το ΔΣ
αγόρασε τα αναψύχτηκα.
Ευχαριστούμε επίσης το ΔΣ της ΕΚ Πράγας, τον Κώστα Γκουλιαμάνη, το
ΔΣ της βουλγάρικης κοινότητας «Αναγέννησης» και όλους τους γονείς
για τη συμβολή και συμπαράσταση σ' αυτή την εκδήλωση.
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